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บทคดัย่อ 

 วิทยานิพนธ์เร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์ ๔ ประการ คือ ๑) เพื่อศึกษาสามเณรในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
๒) เพื่อศึกษาบทบาทและความส าคัญของสามเณรในพระพุทธศาสนาเถรวาท ๓)เพื่อศึกษาแนว        
ทางและรูปแบบการส่งเสริมบทบาทและความส าคญัของสามเณรในพระพุทธศาสนาเถรวาท              
๔) เพื่อน าเสนอแนวทางและองค์ความรู้เก่ียวกบัรูปแบบการส่งเสริมบทบาทและความส าคญัของ
สามเณรในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 การวิจัยค ร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  ศึกษาจากคัมภี ร์ทางพระพุทธศาสนา คือ
พระไตรปิฎก หนังสือ เอกสารทางวิชาการ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีการเก็บขอ้มูลจากการ
สัมภาษณ์  จ านวน ๓๕ รูป/คน และการสนทนากลุ่ม จ านวน ๔๗ รูป/คน ซ่ึงผู ้ให้ข้อมูลมี                    
๓ ประเภท คือ ๑) กลุ่มผูบ้ริหารและผูเ้ช่ียวชาญดา้นพระพุทธศาสนา ๒) กลุ่มนกัวิชาการ ครูสอน 
และผูป้กครอง ๓) กลุ่มสามเณร  
 ผลการวจัิยพบว่า 
 สามเณรเป็นเหล่ากอของสมณะบรรพชาด้วยไตรสรณคมน์ สมาทานสิกขาบท ๑๐          
เสขิยวตัร ๗๕ ด ารงสมณเพศเช่นเดียวกบัพระภิกษุ มีประวติัความเป็นมาต่างกนั แต่มีจุดมุ่งหมาย
สูงสุดของการบรรพชาเป็นอยา่งเดียวกนัคือ เพื่อท าตนใหพ้น้จากความทุกข ์
 บทบาทและความส าคัญของสามเณรในพระพุทธศาสนาเถรวาท พบวา่ สามเณรมีบทบาท
และความส าคญั ๔ ดา้น คือ ๑) ดา้นการสืบทอดพระธรรมวินยัทั้งในดา้นคนัถธุระและวปัิสสนาธุระ 
๒) ดา้นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา ๓) ดา้นการช่วยปฏิบติักิจของสงฆ ์๔) ดา้นการเป็นแบบอยา่งท่ี
ดีใหแ้ก่อนุชน   
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 ปัญหาของสามเณรในพระพุทธศาสนาเถรวาท พบว่า สามเณรในพระพุทธศาสนาเถรวาท         
มีอุปสรรคปัญหามาตั้งแต่คร้ังพุทธกาลจนกระทัง่ยุคปัจจุบนั สามเณรในประเทศไทยมีอุปสรรค
ปัญหา ๖ ด้าน คือ ๑) ปัญหาดา้นการบรรพชา ๒) ปัญหาด้านการศึกษา ๓) ปัญหาดา้นการเผยแผ ่  
๔) ปัญหาด้านปัจจยัส่ี ๕) ปัญหาการขาดการส่งเสริมบทบาทและความส าคญัของสามเณรอย่าง 
เป็นระบบ ๖) ปัญหาดา้นวตัถุนิยม 
 แนวทางแก้ไขปัญหา พบว่า  สามเณรในประเทศไทยมีอยู ่๖ ดา้น คือ ๑) ดา้นการบรรพชา  
พุทธบริษัทต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้เข้ามาบวชเรียนกันมากข้ึน                
และคณะสงฆค์วรมีการคดัเลือกคนดีเขา้มาบรรพชา เพื่อแกไ้ขปัญหาการล่วงละเมิดพระธรรมวินยั
ท่ีจะเกิดข้ึนโดยเฉพาะปัญหาการเบ่ียงเบนทางเพศ ๒) ด้านการศึกษา คือ มหาเถรสมคมควรมี         
การปรับปรุงหลกัสูตรการจดัการเรียนการสอนของคณะสงฆใ์ห้มีความสอดคลอ้งกบัรัฐบาล พร้อม
ทั้งมีการส่งเสริมสนบัสนุนให้ทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร ๓) ดา้นการเผยแผ ่คณะสงฆห์รือ เจา้
อาวาสควรจดัหาพระธรรมทูตท่ีมีความรู้เช่ียวชาญในดา้นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนามาช่วยอบรม
ให้สามเณรไดรู้้จกัวธีิการเผยแผธ่รรมในรูปแบบต่าง ๆ ๔) ดา้นปัจจยัส่ี เจา้อาวาสควรสอดส่องดูแล
ในด้านปัจจยัส่ีให้สามเณรมีท่ีอยู่อาศยัเคร่ืองนุ่งห่มท่ีสะอาด มีอาหารฉันถูกสุขลกัษณะเพียงพอ          
ต่อวยัเด็ก ๕) ดา้นการส่งเสริมบทบาทและความส าคญัของสามเณรอย่าง เป็นระบบ คือ พระสงฆ์
ควรสร้างศรัทธาให้แก่ประชาชน มีนโยบายจดัองค์กรการศึกษาอย่าง เป็นระบบ และควรให้การ
อุปถมัภ์ พระภิกษุ สามเณร เพื่อสร้างศาสนทายาท ๖) ด้านวตัถุนิยม พระอุปัชฌาย์ ควรคดัเลือก            
คนดีเขา้มาบวชและอบรมให้ความรู้ เพื่อลดปัญหาการใชส่ื้อเกินขอบเขต การมีพฤติกรรมเบ่ียงเบน
ทางเพศและปัญหาอ่ืน ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนซ่ึงจะเป็นการท าลายพระพุทธศาสนา 
 แนวทางและรูปแบบการส่งเสริมพุทธศาสนทายาท พบว่า การส่งเสริมพระพุทธศาสนา     
มีวิธีการส่งเสริม ๘ ประการ คือ ๑) การปรับปรุงจดัสรรวดัใหมี้สภาพเป็นวดั  ๒) การอบรมศิษยว์ดั
ให้เป็นตัวอย่างท่ีดีในทางศีลธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ๓) การรู้จกัปฏิสันถารแขก          
๔) การด าเนินการให้ว ัด เป็นศาสนสมบัติ ส่วนกลางของพุทธศาสนิกชน ๕) การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ๖) การไม่บิดเบือนพระธรรมวินยัให้ผิดจากความจริง ๗) อย่าเห็นวตัถุประเสริฐ
กวา่ภูมิธรรม และ ๘) การประกอบศาสนพิธีใหถู้กตอ้ง  
 ส่วนการส่งเสริมศาสนทายาท พบว่า พุทธบริษัทควรส่งเส ริมพุทธศาสนทายาท                     
๗ ประการ คือ ๑) การสร้างศาสนทายาท ๒) การดูแลดา้นปัจจยัส่ี๓) ให้การศึกษาทั้งทางธรรมและ
ทางโลกตามความถนัด ๔) จดัหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสมกับผูเ้รียน ๕) ให้ทุนการศึกษา              
แก่นกัเรียนท่ีเรียนดีแต่ยากจน ๖) จดัตั้งโรงเรียนพระปริยติัธรรมเตรียมสามเณรไวร้องรับสามเณร        
ท่ีเขา้มาบรรพชาเพิ่มข้ึน ๗) เปิดโอกาสใหส้ามเณรไดแ้สดงธรรมะตามศกัยภาพ 
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 องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย คือ ได้แนวทางการสร้างรูปแบบเพื่อส่งเสริมและพฒันา
สามเณรในพระพุทธศาสนาเถรวาท เรียกว่า “USEE MODEL” คือ การสร้างความเข้าใจให้กับ          
ทุกฝ่ายอย่างถูกต้อง ให้การอุปถัมภ์ส่งเสริมบทบาท และความส าคัญแก่สามเณรตามความรู้
ความสามารถ โดยใหก้ารพฒันาการศึกษาอยา่งเป็นระบบ 
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ABSTRACT 

 The objectives of this thesis are: 1) To study about novices in Theravada Buddhism,             
2) To study roles and significance of novices in Theravada Buddhism and 3) To study ways to 
support novices and to present a model in supporting novices in Theravada Buddhism. 
 This thesis is qualitative and its data are collected from Buddhist scriptures, documents, 
research works, purposive interview, and group discussion. The interview was conducted with 
temple abbots, school principals, teacher-monks, novice guardians, Buddhist experts and novices all 
together 35 in number. 47 Buddhist experts including those working for novices were invited for 
group discussion. 
 The results of the study indicated that :- 
 Novices in Buddhist scriptures are the lineage of Buddhist monks and have an ordination 
with taking the Threefold Refuge. The novices have to observe the ten precepts and follow the 
seventy-five rules for training as the monks do. The background of each novice may be varied but 
their ultimate ordination purpose is the same; that is to attain the cessation of suffering.  
 The roles and significance of novices in Theravada Buddhism are prominent in the 
burden of studying the scriptures and the burden of contemplation. They studied Dhamma and 
Vinaya and then developed themselves to the salvation.   
 There are 2 problems concerning novices. The first one is that they cannot follow the 
training rules and Dhamma principles. The second one is occurred from Sangha administration 
conditions and the shortage of the four necessities among novices. 
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 The ways to solve the problems and to support the novices are that; the Sangha should 
provide levels of education according to novices’ age and potential.  Buddhists should set a 
novice ordination project for each temple nationwide and give supports to novices physically and 
mentally. Furthermore, the information about novice ordination should be distributed among the 
young to acknowledge them the real purpose of becoming a novice, i.e. to study Dhamma and 
Vinaya according to their potential.  
 The knowledge body obtained from the study can be summarized for an action plan in 
“USEE Model”. That is started from understanding and followed by supply supporting, education 
promotion and experience enhancement respectively.  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความเมตตานุเคราะห์จากคณะกรรมการผู้ควบคุม
วิทยานิพนธ์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. สุกิจ ชัยมุสิก รองศาสตราจารย์สุเชาวน์ พลอยชุม  
และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. อนันต์ รัศมี ที่ได้ให้ค าปรึกษา แนะน าและให้แนวทางแก้ไข
ปรับปรุงจนส าเร็จลุล่วงด้วยดี  

ขอกราบขอบ พระคุณพระเทพดิลก (ระแบบ  ิต าโณ) ประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย์ (สุเทพ ปสิวิโก) รักษาการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และขออนุโมทนาขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิญ รักสัตย์ เลขานุการ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และดร.เสน่ห์ เดชะวงศ์ ที่เมตตาให้ค าปรึกษา 
ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยฉบับนี้เป็นอย่างดียิ่ง 
 ขอกราบขอบ พระคุณพระเดชพระคุณพระธรรมโมลี  เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ พระเทพรัตนสุธี 
เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร รองเจ้าคณะภาค ๗  พระราชธรรมาลังการ ที่ปรึกษาเจ้าคณะ
จังหวัดล าปาง และพระครูวาทีรัตโนภาส (แก้ว กตปุญฺโ ) ที่ให้ค าปรึกษา ค าแนะน าและให้ก าลังใจ
แก่ผู้วิจัยด้วยดีตลอดมา ขออนุโมทนาขอบคุณกองทุนเผยแผ่พระพุทธศาสนาและส่งเสริมพุทธศาสน
ทายาท วัดปทุมคงคา ที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้วยดีตลอดมา 
 ขออนุโมทนาขอบคุณคณาจารย์จากบัณฑิตวิทยาลัย คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย คณะพระพุทธมามะกาจารย์ ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนา             
วัดปทุมคงคา และเพ่ือนนักศึกษาทุกท่านที่คอยให้ก าลังใจและช่วยเหลือด้านข้อมูลด้วยดี              
และขออนุโมทนาขอบคุณทุกท่านที่เป็นเจ้าของคัมภีร์ หนังสือ เว็บไซต์ และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดทุก
ท่าน ที่ผู้วิจัยได้น ามาอ้างอิงเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการเขียนวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ 
 ขอขอบใจพระนักศึกษาปฏิบัติศาสนกิจประจ าคณะมนุษยศาสตร์ และแม่ชี ดร.บุญช่วย   
ศรีเปรม ที่ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจช่วยเหลือผู้วิจัยด้วยดีตลอดมา และขออนุโมทนาขอบคุณอาจารย์
คุณนายวีรยา ศรีสุวรรณ ผู้มีพระคุณต่อผู้วิจัยยิ่ง และขออุทิศส่วนกุศลที่เกิดจากการท าวิทยานิพนธ์นี้ไปถึง
โยมพ่อตาค า โยมแม่ปัน วงค์แก้ว และพันต ารวจเอกสัญชัย  ศรีสุวรรณ ผู้ล่วงลับไปแล้วด้วย 
 ผู้วิจัยมุ่งหวังความด ารงมั่นของพระพุทธศาสนาเป็นส าคัญ ถ้าหากประโยชน์คุณงาม ความดี
จะพึงเกิดมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธศาสนา และครู
อุปัชฌาย์อาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทสรรพวิทยาการให้แก่ผู้วิจัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
หวังว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้คงจักอ านวยประโยชน์บ้างแก่นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้มุ่งหวังความเจริญมั่นคงของพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนทายาทในอนาคต 

พระมหาบุญศรี  าณวุฑฺโฒ 



สารบัญค าย่อ 
 

 ผู ้ว ิจ ัยใช ้พระไตรป ิฎกภาษาบาลีฉบับสยามรัฐ ๔๕ เล่ม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย         
พ.ศ. ๒๕๓๘ และพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปลภาษาไทย ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย                    
ในพระบรมราชูปถัมภ์ พิมพ์เนื่องในวโรกาสครบ ๒๐๐ ปีแห่งพระราชวงศ์จักรี กรุงรัตนโกสินทร์ 
พุทธศักราช ๒๕๒๕ โดยมีค าย่อ และค าเต็มของคัมภีร์มีดังต่อไปนี้ 

  ค าย่อ ค าเต็ม 
 พระวินัยปิฎก 
  วิ.มหา. วินยปิฏก   มหาวิภงฺค 
  วิ.ม. วินยปิฏก   มหาวคฺค 
  วิ.จู. วินยปิฏก   จูฬวรรค 
 พระสุตตันตปิฎก 
  ที.สี. สุตฺตนฺตปิฏก   ทีฆนิกาย   สีลขนฺธวคฺค 
  ที.ปา. สุตฺตนฺตปิฏก   ทีฆนิกาย   ปาฏิกวคฺค 
  ม.มู. สุตฺตนฺตปิฏก   มชฺฌิมนิกาย  มูลปณฺณาสก 
  ม.ม. สุตฺตนฺตปิฏก   มชฺฌิมนิกาย   มชฺฌิมปณฺณาสก 
  ม.อุ. สุตฺตนฺตปิฏก   มชฺฌิมนิกาย   อุปริปณฺณาสก 
  ส .ส. สุตฺตนฺตปิฏก   สงฺยุตฺตนิกาย   สคาถวคฺค 
  ส .นิ. สุตฺตนฺตปิฏก   ส ยุตฺตนิกาย  นิทานวคฺค 
  อง.ฺเอก. สุตฺตนฺตปิฏก   องฺคุตฺตรนิกาย   เอกนิปาต 
  อง.ฺติก. สุตฺตนฺตปิฏก   องฺคุตฺตรนิกาย   ติกนิปาต 
  อง.ฺจตุกฺก. สุตฺตนฺตปิฏก   องฺคุตฺตรนิกาย   จตุกฺกนิปาต  
  อง.ฺอฏฺ ก. สุตฺตนฺตปิฏก   องฺคุตฺตรนิกาย   อฏฺ กนิปาต  
  อง.ฺทสก. สุตฺตนฺตปิฏก   องฺคุตฺตรนิกาย ทสกนิปาต 
  ขุ.ขุ. สุตฺตนฺตปิฏก   องฺคุตฺตรนิกาย ขุทฺทกปา  
  ขุ.ธ. สุตฺตนฺตปิฏก   ขุทฺทกนิกาย   ธมฺมปท 
  ขุ.อุ. สุตฺตนฺตปิฏก   ขุทฺทกนิกาย  อุทาน 
  ขุ.เถร. สุตฺตนฺตปิฏก   ขุทฺทกนิกาย   เถรคาถา 
  ขุ.ชา. สุตฺตนฺตปิฏก   ขุทฺทกนิกาย ชาตก 
  ขุ.ปฏิ. สุตฺตนฺตปิฏก   ขุทฺทกนิกาย ปฏิสมฺภิทามคฺค 
  ขุ.อป. สุตฺตนฺตปิฏก   ขุทฺทกนิกาย อปทาน 

 
 พระอรรถกถา 
  วิ.อ. วินยปิฏกสมนฺตปาสาทิกา ปาราชิกกณฺฑสงฺฆาทิเสสาทิ 
   มหาวคฺคาทิอฏฺ กถา 
  ที.สี.อ. ทีฆนิกาย สุมงฺคลวิลาสินี สีลกฺขนฺธวคฺคฏฺ กถา 



 ซ 

  ม.อุ.อ. มชฺฌิมนิกาย ปปญฺจสูทนี อุปริปณฺณาสกฏฺ กถา 
  ส .ส.อ. ส ยุตฺตนิกาย สารตฺถปปฺกาสินี สคาถวคฺคฏฺ กถา 
  อง.ฺเอก.อ. องฺคุตฺตรนิกาย มโนรถปูรณี เอกนิปาตฏฺ กถา 
  ขุ.ธ.อ. ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปทฏฺ กถา 
  ขุ.เถร.อ. ขุทฺทกนิกาย ปรมตฺถทีปนี เถรคาถฏฺ กถา 
  ขุ.อป.อ. ขุทฺทกนิกาย วิสุทฺธชนวิลาสิน ี อปทานฏฺ กถา 

 

 ส าหรับตัวเลขท่ีอยู่หลังช่ือย่อของคัมภีร์ใช้ ๒ แบบ ดังนี้ 
 ๑) แบบ ๓ ตอน คือ เล่ม/ข้อ/หน้า. เช่น วิ.ม. ๔/๑๑๖/๗๒. หมายถึง วินยปิฏก มหาวคฺค   
เล่มที่ ๔ ข้อที่ ๑๑๖ หน้าที่ ๗๒ เป็นต้น 
 ๒) แบบ ๒ ตอน คือ เล่ม/หน้า. เช่น ที.สี.อ. ๑๖/๘๔. หมายถึง ทีฆนิกาย อฏฺ กถา สุมงฺคลวิลาสินี 
เล่มที ่๑๖ หน้าที ่๘๔ เป็นต้น 



สารบัญ 
                   หน้า 
บทคดัย่อภาษาไทย ก 
บทคดัย่อภาษาองักฤษ ค 
กติติกรรมประกาศ จ 
สารบัญค าย่อ ฉ 
สารบัญ ช 
สารบัญตาราง ฎ 
สารบัญแผนภูมิ ฐ 
  

บทที ่๑ บทน า ๑ 
 ๑.๑  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  ๑ 
 ๑.๒ วตัถุประสงค์ของการวจัิย ๖ 
 ๑.๓  ขอบเขตของการวจัิย ๖ 
  ๑.๔  วธีิด าเนินการวจัิย ๖ 
 ๑.๕  เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง ๗ 
 ๑.๖  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ ๑๗ 
 ๑.๗  ค านิยามศัพท์เฉพาะทีใ่ช้ในการวจัิย ๑๗ 
 ๑.๘  สรุปกรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย ๑๙ 
  

บทที ่๒ สามเณรในพระพทุธศาสนาเถรวาท   ๒๐ 

 ๒.๑  ความหมายของสามเณร ๒๐ 
 ๒.๒ ความเป็นมาของสามเณร ๒๑ 
 ๒.๓  การบรรพชา ๒๗ 
  ๒.๓.๑  ความหมายของการบรรพชา ๒๗ 
  ๒.๓.๒ คุณสมบัติของผู้เข้ามาบรรพชา ๓๐ 
  ๒.๓.๓ วตัถุประสงค์ของการบรรพชา ๓๒ 
  ๒.๓.๔ วธีิการบรรพชา ๓๔ 
 ๒.๔  ข้อวตัรปฏิบัติของสามเณร  ๓๘ 
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 ๒.๕  ประโยชน์ของการบรรพชา ๔๗ 
 ๒.๖  ประวตัิสามเณร ๕๐ 
  ๒.๖.๑  ประวตัิสามเณรในคัมภีร์ยุคพุทธกาล ๕๐ 
  ๒.๖.๒ ประวตัิสามเณรรูปทีส่ าคัญในยุคหลงัพุทธกาล ๖๓ 
  ๒.๖.๓  สามเณรยุคปัจจุบัน ๖๖ 

  

บทที ่๓  บทบาทและความส าคญัของสามเณรในพระพทุธศาสนาเถรวาท ๗๙ 
 ๓.๑  แนวคิดทฤษฎเีกี่ยวกบับทบาท  ๗๙ 
 ๓.๒  บทบาทและความส าคัญของสามเณรในยุคพุทธกาล ๘๒ 

  ๓.๒.๑  ด้านการสืบทอดพระธรรมวนัิย ๘๒ 
  ๓.๒.๒ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา   ๘๔ 
  ๓.๒.๓  ด้านการช่วยปฏิบัติกิจของสงฆ์ ๘๕ 
  ๓.๒.๔  ด้านการเป็นแบบอย่างทีด่ีแก่อนุชน  ๘๘ 
 ๓.๓  บทบาทและความส าคัญของสามเณรในยุคหลงัพุทธกาล ๘๙ 
  ๓.๓.๑  ด้านการสืบทอดพระธรรมวนัิย ๘๙ 
  ๓.๓.๒ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา   ๙๐ 
  ๓.๓.๓  ด้านการช่วยปฏิบัติกิจของสงฆ์ ๙๒ 
  ๓.๓.๔  ด้านการเป็นแบบอย่างทีด่ีแก่อนุชน ๙๒ 
 ๓.๔  บทบาทและความส าคัญของสามเณรในยุคปัจจุบัน ๙๒ 
  ๓.๔.๑  ด้านการสืบทอดพระธรรมวนัิย ๙๓ 
  ๓.๔.๒ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ๙๘ 
  ๓.๔.๓  ด้านการช่วยปฏิบัติกจิของสงฆ์ ๙๘ 
  ๓.๔.๔ ด้านการเป็นแบบอย่างทีด่ีของอนุชน ๑๑๔ 
    

บทที ่๔ แนวทางและรูปแบบการส่งเสริมสามเณรในพระพทุธศาสนาเถรวาท ๑๑๗ 
 ๔.๑  รูปแบบการส่งเสริมบทบาทและความส าคัญของสามเณรในพระพุทธศาสนาเถรวาท ๑๑๗ 
  ๔.๑.๑  รูปแบบการสืบทอดพระธรรมวนัิย ๑๑๗ 
  ๔.๑.๒ รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๑๑๗ 
  ๔.๑.๓  รูปแบบการช่วยปฏิบัติกจิของสงฆ์   ๑๑๘ 
  ๔.๑.๔ รูปแบบการเป็นแบบอย่างทีด่ีของอนุชน ๑๑๙ 
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 ๔.๒ อุปสรรคปัญหาของสามเณรในพระพุทธศาสนาเถรวาท  ๑๒๐ 
  ๔.๒.๑  ปัญหาด้านการบรรพชา ๑๒๐ 
  ๔.๒.๒ ปัญหาด้านการศึกษา   ๑๒๑ 
  ๔.๒.๓  ปัญหาด้านการเผยแผ่   ๑๒๒ 
  ๔.๒.๔  ปัญหาด้านปัจจัย ๔   ๑๒๒ 
  ๔.๒.๕  ปัญหาการขาดการส่งเสริมบทบาทและความส าคัญของสามเณร

อย่างเป็นระบบ 
 

๑๒๓ 
  ๔.๒.๖  ปัญหาด้านวตัถุนิยม   ๑๒๔ 
 ๔.๓ แนวทางแก้ไขอุปสรรคปัญหา  ๑๒๕ 
  ๔.๓.๑  แนวทางแก้ไขปัญหาด้านการบรรพชา   ๑๒๕ 
  ๔.๓.๒ แนวทางแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา ๑๒๖ 
  ๔.๓.๓  แนวทางแก้ไขปัญหาด้านการเผยแผ่ ๑๒๘ 
  ๔.๓.๔  แนวทางแก้ไขปัญหาด้านปัจจัยส่ี ๑๒๘ 
  ๔.๓.๕  แนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการส่งเสริมบทบาทและความส าคัญ

ของสามเณรอย่างเป็นระบบ 
 

๑๒๘ 
  ๔.๓.๖  แนวทางแก้ไขปัญหาด้านวตัถุนิยม   ๑๒๙ 
 ๔.๔ แนวทางและรูปแบบการส่งเสริมพุทธศาสนทายาท ๑๓๑ 
  ๔.๔.๑  การส่งเสริมพระพุทธศาสนา ๑๓๑ 
  ๔.๔.๒ แนวทางและรูปแบบการส่งเสริมศาสนทายาท ๑๓๒ 
 ๔.๕ รูปแบบการสร้างบทบาทของศาสนทายาทที่ยัง่ยืน  ๑๓๖ 
  ๔.๕.๑  การสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนเข้ามาบวชเรียน ๑๓๗ 
  ๔.๕.๒ องค์กรสงฆ์ควรช้ีแจงให้พุทธบริษัทเข้าใจถึงเป้าหมายของการ

บรรพชา  
 

๑๓๗ 
  ๔.๕.๓  ศาสนิกชนควรให้ความอุปถัมภ์บ ารุงพุทธศาสนทายาท ๑๓๘ 
  ๔.๕.๔  ให้การศึกษาอย่างเป็นระบบ ๑๓๘ 
  ๔.๕.๕  ให้การส่งเสริมพฒันาตนเอง ๑๔๐ 
    

บทที ่๕ บทสรุป และข้อเสนอแนะ ๑๔๒ 
 ๕.๑  สรุปผลการวจัิย ๑๔๒ 
 ๕.๒  USEE MODEL  ๑๔๘ 
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 ๕.๓  ข้อเสนอแนะ ๑๕๒ 
  ๕.๖.๑  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ๑๕๒ 
  ๕.๖.๒  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจัิย ๑๕๓ 
    

บรรณานุกรม ๑๕๔ 
  

ภาคผนวก ๑๖๑ 
 ภาคผนวก  ก  ก าหนดการสัมมนา ๑๖๒ 
 ภาคผนวก  ข  แบบสัมภาษณ์และเสวนากลุ่ม ๑๖๖ 
 ภาคผนวก  ค รายนามผู้ให้สัมภาษณ์และการจัดเสวนากลุ่ม ๑๖๘ 
 ภาคผนวก  ง  รูปภาพการสัมภาษณ์และการจัดเสวนากลุ่ม ๑๗๘ 
 ภาคผนวก  จ  วธีิการบรรพชาในประเทศไทย ๑๙๘ 
 ภาคผนวก  ฉ  ท าเนียบสามเณรเปรียญธรรม ๙ ประโยค สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๗ 

 ภาคผนวก  ช ประวตัิสามเณรทีป่รากฏในคัมภีร์ ๒๑๕ 
  

ประวตัิผู้วจิัย ๒๖๕ 
 



สารบัญตาราง 
 
                      หน้า 
ตารางที ่๒.๑ แสดงข้อมูลสามเณรทีไ่ด้รับเอตทคัคะในยุคพุทธกาล ๖๒ 
ตารางที ่๔.๑ แสดงข้อมูลแม่กองธรรมสนามหลวงตั้ งแต่ อดีต - ปัจจุบัน  ที่ด ารง

พรหมจรรย์มาตั้งแต่เป็นสามเณร 
 

๙๔ 
ตารางที ่๔.๒ แสดงข้อมูลแม่กองบาลีสนามหลวง ตั้ งแต่  อดีต - ปัจจุบัน  ที่ด ารง

พรหมจรรย์มาตั้งแต่ เป็นสามเณร 
 
๙๖ 

ตารางที ่๔.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้บริหารการศึกษาของคณะสงฆ์ ที่ด ารง
พรหมจรรย์มาตั้งแต่ เป็นสามเณร 

 
๙๖ 

ตารางที ่๔.๔ แสดงจ านวนร้อยละของพระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค                  
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 

 
๙๗ 

ตารางที ่๔.๕ แสดงข้อมูลสมเด็จพระสังฆราชทีด่ ารงพรหมจรรย์มาตั้งแต่เป็นสามเณร ๑๐๑ 
ตารางที ่๔.๖ แสดงข้อมูลสมเด็จพระราชาคณะที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ที่ด ารง

พรหมจรรย์ มาตั้งแต่เป็นสามเณร 
 

๑๐๒ 
ตารางที ่๔.๗ แสดงข้อมูลสมเด็จพระราชาคณะที่สมเด็จพระวันรัต ที่ด ารงพรหมจรรย์

มาตั้งแต่เป็นสามเณร 
 

๑๐๓ 
ตารางที ่๔.๘ แสดงข้อมูลสมเด็จพระราชาคณะที่  สมเด็จพระพุฒาจารย์ ที่ด ารง

พรหมจรรย์มาตั้งแต่เป็นสามเณร 
 

๑๐๔ 
ตารางที ่๔.๙ แสดงข้อมูลสมเด็จพระราชาคณะที่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ที่ด ารง

พรหมจรรย์มาตั้งแต่เป็นสามเณร 
 

๑๐๕ 
ตารางที ่๔.๑๐ แสดงข้อมูลสมเด็จพระราชาคณะอ่ืนๆ ที่ด ารงพรหมจรรย์มาตั้งแต่เป็น

สามเณร 
 

๑๐๕ 
ตารางที ่๔.๑๑ แสดงข้อมูลพระราชาคณะช้ันเจ้าคณะรอง ที่พระสาสนโสภณที่ด ารง

พรหมจรรย์มา ตั้งแต่เป็นสามเณร 
 

๑๐๖ 
ตารางที ่๔.๑๒ แสดงข้อมูลพระราชาคณะช้ันรองที่พระธรรมวโรดม ที่ด ารงพรหมจรรย์

มาตั้งแต่เป็นสามเณร 
 

๑๐๗ 
ตารางที ่๔.๑๓ แสดงข้อมูลพระราชาคณะช้ันรองทีพ่ระพมิลธรรม ทีด่ ารงพรหมจรรย์มา

ตั้งแต่เป็นสามเณร 
 

๑๐๘ 



 ฏ 

ตารางที ่๔.๑๔ แสดงข้อมูลพระราชาคณะช้ันรองที ่พระพรหมมุนี ทีด่ ารงพรหมจรรย์มา
ตั้งแต่เป็นสามเณร 

 
๑๐๙ 

ตารางที ่๔.๑๕ แสดงข้อมูลสมณศักดิ์พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ที่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ 
ทีด่ ารงพรหมจรรย์มาตั้งแต่เป็นสามเณร 

 
๑๑๑ 

ตารางที ่๔.๑๖ แสดงข้อมูลสมณศักดิ์พระราชาคณะเจ้าคณะรองอ่ืน ๆ ๑๑๑ 
ตารางที ่๔.๑๗ แสดงจ านวนร้อยละของสมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระราชาคณะ 

พระราชาคณะ เจ้าคณะรองทั้ งหมด ที่ด ารงพรหมจรรย์มาตั้ งแต่เป็น
สามเณร 

 
 

๑๑๔ 
 



 ฐ 

สารบัญแผนภูมิ 
 

 หน้า             
แผนภูมิที ่๑.๑   แสดงสรุปกรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย     ๑๙ 
แผนภูมิที ่๕.๑  USEE  MODEL      ๑๔๘ 

 
 



 
 

บทที ่๑ 
บทน ำ 

 

๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 พระพุทธศาสนาถือก าเนิดในชมพูทวีป ประเทศอินเดีย โดยการตรัสรู้ขององค์สมเด็จ           
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ทรงค้นพบสัจธรรมของชีวิต ๔ ประการคือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ          
และมรรค ท่ีเรียกว่าอริยสัจ ๔ ด้วยการปฏิบติัตามทางสายกลาง (มชัฌิมาปฏิปทา) หรือมรรคมีองค์ ๘ 
เวน้จากการปฏิบติัสุดโต่ง ๒ อยา่ง คือ กามสุขลัลิกานุโยคและอตัตกิลมถานุโยค พระพุทธศาสนา 
จึงเป็นศาสนาเดียวในโลกท่ีคน้พบหลกัธรรมส าคญั คือ อนตัตาซ่ึงในศาสนาอ่ืนไม่มี บรรดาสรรพสัตว์
และสรรพส่ิงท่ีอาศยักนัและกนัเกิดข้ึนตั้งอยู่ดบัไปเป็นวงจรของชีวิต เรียกวา่ ปฏิจจสมุปบาทหรือ
ปัจจยาการ ลว้นมีลกัษณะเสมอกนัและเป็นไปตามกฎของไตรลกัษณ์คือความไม่เท่ียง ความเป็นทุกข ์
และความเป็นอนัตตา ไม่ว่าพระพุทธเจา้จะเสด็จอุบติัข้ึนหรือไม่ก็ตาม ส่ิงทั้งปวงก็ยงัคงด ารงอยู่
อย่างน้ีไม่มีการเปล่ียนแปลง พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนเวไนยบุคคลด้วยไตรสิกขา เน้นเร่ืองศีล 
สมาธิ และปัญญาโดยการใช้เหตุผล มิไดท้รงมุ่งสั่งสอนให้คนมาหลงเช่ืออย่างงมงาย ด้วยเหตุน้ี 
“ปัญญาทางพระพุทธศาสนา จึงเป็นปัญญาเพื่อการแกทุ้กขข์องชีวติ”๑ 
 พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทเขา้มาสู่ประเทศไทยคร้ังแรก “ตั้งแต่รัชสมยัของพระเจา้อโศกมหาราช 
โดยมีพระสมณทูตชาวอินเดีย ๒รูป คือ พระโสณเถระและพระอุตตรเถระพร้อมดว้ยคณะได้น า
พุทธธรรมเขา้มาเผยแผใ่นดินแดนประเทศไทย จนท าให้ประชาชนเกิดความเล่ือมใสศรัทธาถึงกบั
อุทิศตนบวชในพระพุทธศาสนาเป็นจ านวนมาก”๒ ซ่ึงเป็นผลมาจากบทบาทและความส าคญัของ 
ศาสนทายาทในดา้นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาซ่ึงถือไดว้า่เป็นศาสนาประจ าชาติ
ไทยมาแต่คร้ังโบราณกาล เน่ืองจากคนไทยในอดีตส่วนใหญ่มีศรัทธาแรงกลา้ในพระพุทธศาสนา 
เล็งเห็นความส าคญัของการบรรพชาเพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา ทั้งในดา้นคนัถธุระและ
วิปัสสนาธุระ เผยแผ่พระธรรมค าสอนขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ประพฤติกิจวตัร จริยาวตัร 

                                                        
 ๑สุเชาวน์ พลอยชุม, พุทธปรัชญำในสุตตันตปิฎก, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 
๒๕๔๙), หนา้ ๑. 
 ๒กรมการศาสนา, พระพุทธศำสนำส ำหรับประชำชน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพก์ารศาสนา, 
๒๕๒๗), หนา้ ๑๑๓.  



 ๒ 

และวิธีวตัร ช่วยเหลือกิจของสงฆ์ ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดตาม พระธรรมวินัย และการเป็น
แบบอย่างท่ีดีของอนุชน จึงนิยมให้บุตรหลานเข้าวดัเพื่อบรรพชาอุปสมบทโดยมีวตัถุประสงค ์       
เพื่อมุ่งอบรมตนให้เป็นคนดีตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อความสงบสุข ความเจริญ 
รุ่งเรืองต่อตนเอง และเป็นประโยชน์เก้ือกูลต่อสังคมชาวโลก 
 พระพุทธศาสนา มีองค์ประกอบท่ีส าคญั คือ “๑) ศาสนธรรม ไดแ้ก่ หลกัค าสอนท่ีส าคญั
ทางพระพุทธศาสนาท่ีเรียกว่าพระธรรมวินัย ซ่ึงตั้ งอยู่ในฐานะเป็นตัวแทนของพระศาสดา                  
๒) ศาสนบุคคล ได้แก่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพุทธบริษัทท่ีเป็นพระสงฆ์สาวกของ            
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ หรือศาสนทายาท และอุบาสกอุบาสิกาท่ีเป็นพุทธมามกะช่วยกนัเผยแผ่ค  า
สอนของพระพุทธศาสนา ๓) ศาสนสถาน ได้แก่ สถานท่ีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัพระพุทธศาสนา เช่น 
พระพุทธปฏิมา วดั โบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญ ฌาปนสถานซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีประกอบพิธีกรรม
ทางพระพุทธศาสนา ๔) ศาสนพิธี ไดแ้ก่ พิธีกรรมต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนา เช่น การท าบุญตกับาตร 
การรักษาศีล การฟังพระธรรมเทศนา การบรรพชาอุปสมบท การเวียนเทียนในวนัส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา การบ าเพ็ญกุศลศพ เป็นตน้”๓ ท่ีพุทธศาสนิกชนนิยมท ากนัท่ีวดัตามวฒันธรรม
ประเพณีไทย  
 จากองค์ประกอบท่ีส าคัญน้ีจะเห็นได้ว่า พระศาสดา หมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมา 
สัมพุทธเจา้ ผูท้รงคน้พบสัจธรรมด้วยพระองค์เอง แล้วน ามาเผยแผ่ให้แก่สาวกผูเ้ป็นพุทธบริษทั         
แมพ้ระองค์จะเสด็จดบัขนัธปรินิพพานไปนานแลว้ แต่พระธรรมค าสอนของพระองค์นั้นยงัคงอยู ่ 
คู่กบัชาวโลกมาจนถึงปัจจุบนัน้ี ส าหรับศาสนบุคคลนั้นประกอบไปดว้ย “พุทธบริษทั ๔ ซ่ึงไดแ้ก่ 
ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสกและอุบาสิกา”๔ ภิกษุในท่ีน้ีรวมถึงสามเณรดว้ย และภิกษุณีก็รวมถึงสามเณรีดว้ย 
หรือเรียกกนัอีกอยา่งหน่ึงวา่ “สหธรรมิก ๕ คือ ภิกษุ ภิกษุณี สิกขมานา สามเณร สามเณรี”๕  
 ในสถาบนัศาสนา สามเณรจดัเป็นบรรพชิตถือเพศนกับวชในพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกบั
ภิกษุและภิกษุณี มีบทบาทหน้าท่ีส าคญัต่อความเจริญรุ่งเรืองและความมัน่คงของพระพุทธศาสนา
เคียงคู่กบัพุทธบริษทัมาโดยตลอด ถึงแมว้า่สามเณรจะอยูใ่นฐานะเป็นเด็กหรือเยาวชน มีสถานภาพ
ทางสังคมชาวพุทธเพียงผู ้เต รียมตัวพร้อมท่ีจะอุปสมบทก็ตาม แต่ในด้านภูมิธรรมและด้าน
สติปัญญาแล้ว “สามเณรก็สามารถท่ีจะเรียนรู้และเข้าใจในหลักธรรมค าสอนขององค์สมเด็จ            

                                                        
 ๓พระเทพดิลก (ระแบบ ต าโณ), สร้ำงเสริมส ำนึก, พิมพ์คร้ังท่ี ๘, (กรุงเทพมหานคร : 
พรศิวการพิมพ,์ ๒๕๔๗), หนา้ ๑๗. 
 ๔ที.ม. ๑๓/๑๐๒/๒๘๕. 
 ๕ว.ิม. ๖/๒๑๑/๕๓๐. 



 ๓ 

พระสัมมาสัมพุทธเจา้จนได้บรรลุพระอรหันต์ เป็นพระอเสกขบุคคล ด ารงตนอยู่ในภูมิธรรมชั้น
สูงสุดของพระอริยบุคคลทั้งหลายได”้๖  
 ในคร้ังพุทธกาลสามเณรได้รับการอบรมดูแลเอาพระทัยใส่จากองค์สมเด็จพระสัมมา 
สัมพุทธเจ้า และเหล่าพระสาวกเป็นอย่างดี โดยให้การศึกษาอบรมตามศักยภาพ ตามความรู้
ความสามารถของสามเณร เม่ือสามเณรรูปใดมีความรู้ความสามารถเป็นพิเศษ พระองคก์็ทรงยกยอ่ง
ให้เป็นเลิศหรือทรงมอบเอตทคัคะให้ในดา้นนั้น ๆ นอกจากนั้น ยงัให้โอกาสแก่สามเณรไดแ้สดง
บทบาทและความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น สามเณรราหุล ซ่ึงมีความขยนัหมัน่เพียรใน
การศึกษาหาความรู้ พระองค์ก็ทรงยกย่องให้เป็นผูเ้ลิศดา้นการศึกษา สามเณรสีวลีทรงยกย่องให้
เป็นผูเ้ลิศในดา้นมีลาภมาก สามเณรทพัพมลัลบุตรทรงยกยอ่งให้เป็นผูเ้ลิศในดา้นจดัแจงเสนาสนะ 
เป็นตน้ 
 ดว้ยเหตุน้ี พทุธทาสภิกข ุจึงกล่าววา่ “สามเณรหลายรูปมีความน่าเอน็ดู และความฉลาดของ
ท่านไดท้รมานพระมหาจกัรพรรด์ิ เช่น พระเจา้อโศกมหาราช ท่ีมีจิตใจแข็งกระด้างให้อ่อนโยน        
และยอมรับนบัถือท่านได ้อีกทั้งยงัสามารถท ากิจบางอยา่งท่ีพระภิกษุไม่อาจท าส าเร็จได”้๗ 
 แต่ในปัจจุบนัน้ี มีสามเณรเป็นจ านวนมากซ่ึงมีบทบาทและความส าคญัท่ีโดดเด่นในดา้น
การศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกบาลี มีความรู้สามารถเรียนจบประโยค ๙ ไดต้ั้งแต่ยงัเป็นสามเณร 
แต่ไม่ค่อยมีใครกล่าวถึง หรือสนับสนุน และให้โอกาสแก่สามเณรได้แสดงบทบาทความรู้
ความสามารถในด้านการแสดงธรรมหรือการเผยแผ่ธรรมแก่สังคมอย่างจริงจงั จึงดูเสมือนว่า
สามเณรไม่มีความส าคัญและมีบทบาทอะไรต่อสังคม ประเทศชาติ จึงอาจเป็นสาเหตุหน่ึงซ่ึง          
จะบัน่ทอนขวญัและก าลงัใจของสามเณรได ้ 
 บทบาทและความส าคัญของสามเณรจะปรากฏชัดหลังจากได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ 
เพราะสามเณรเป็นวยัท่ีก าลงัไดรั้บการบ่มเพาะ อบรมหาความรู้และประสบการณ์ ดงันั้น พระสงฆ์เถระ 
ผูรั้กษาพระศาสนารุ่นก่อน ๆ ท่ีเป็นผูป้กครองสงฆ์ไดรั้บพระราชทานสมณศกัด์ิให้ด ารงต าแหน่ง
ต่าง ๆ จึงมีบทบาทและความส าคญัในฐานะเป็นพระประมุขสงฆ์ เป็นแม่กองธรรมสนามหลวง         
แม่กองบาลี เป็นต้น ซ่ึงล้วนเคยบรรพชามาตั้ งแต่เป็นสามเณรเป็นส่วนมาก เพราะการท่ีจะรู้
หลักธรรมทางพระศาสนาอย่างลึกซ้ึงและรักษาพระศาสนาได้นั้น ต้องอาศยัการศึกษาเป็นเวลา

                                                        
 ๖สุภทัร บริบูรณ์, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เร่ืองสามเณรในพระพุทธศาสนา”, วิทยำนิพนธ์
ปริญญำอกัษรศำสตรมหำบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั), ๒๕๒๕, หนา้ ๑.  
 ๗พุทธทาส ภิกขุ, ชุมนุมข้อคิดอิสระ, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมทานมูลนิธิและธรรมสภา, 
๒๕๔๔), หนา้ ๒๐๓. 
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ยาวนาน ท่านเหล่านั้นก็ไดศึ้กษาเล่าเรียนกนัมาตั้งแต่เป็นสามเณร เม่ือเรียนจบบางรูปก็อุปสมบท
เป็นพระภิกษุมีพรรษามากพอสมควร สามารถสนองงานคณะสงฆ ์และรับผิดชอบงานพระศาสนา
ไดเ้ป็นอยา่งดี  
 ปัญหาและอุปสรรคของพระภิกษุสามเณรในปัจจุบนัน้ีพบวา่ ศาสนทายาทรุ่นเยาวท่ี์จะเขา้
มาบรรพชาเป็นสามเณรมีจ านวนลดน้อยลง แมค้นท่ีจะอุปสมบทเม่ือมีอายุครบ ๒๐ ปีก็บวชแค่
ระยะเวลาสั้น ๆ บางทีบวชไดเ้พียง ๗ วนั ๑๕ วนั หรือบวชเพียงเดือนหน่ึงก็ลาสิกขา แต่การบวช
เรียนเต็มพรรษาเวลาน้ีหาไดย้ากมาก ท่ีล าบากกวา่นั้นก็คือไม่มีเด็กท่ีจะเขา้มาบรรพชาเป็นสามเณร 
ยิ่งทางรัฐบาลขยายการศึกษาออกไปให้เด็กเรียนฟรีตลอดหลักสูตร ๑๕ ปีด้วย แนวโน้มท่ีเด็ก       
และเยาวชนจะเขา้มาบรรพชาเป็นสามเณรก็ลดน้อยลง ในบางวดัตอ้งจดัโครงการบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อนช่วงสั้น ๆ จบช่วงเวลานั้นแลว้ก็ลาสิกขากนัเกือบหมด จะมีสามเณรหลงเหลืออยู่บา้ง
เป็นส่วนน้อย เม่ือไม่มีสามเณรบวชก็ไม่มีการศึกษาเล่าเรียน บุคคลท่ีเร่ิมตน้ดว้ยการอุปสมบทเป็น
พระสงฆ์แลว้เรียนนั้น มีจ านวนน้อย ดงันั้น การขาดแคลนศาสนทายาทจึงเป็นสาเหตุให้การศึกษา
ปริยติัธรรมไม่บรรลุผล ส่งผลกระทบต่อบทบาทและความส าคญัของสามเณรท่ีจะช่วยเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเพราะขาดความรู้ความสามารถ ท าอยา่งไรจึงจะท าใหก้ารปฏิรูปการศึกษามาเอ้ือแก่
พระศาสนา และพระศาสนาก็เก้ือหนุนประเทศชาติ เพื่อท่ีจะไดแ้กไ้ขปัญหาการลดจ านวนลงของ
สามเณร และเป็นการสร้างศาสนทายาทดว้ย 
 พระมหำวุฒิชัย วชิรเมธี ผูอ้  านวยการสถาบนัวิมุตตยาลัย กล่าวว่า “ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
สถานการณ์พระภิกษุและสามเณรของไทยตกอยู่ในภาวะน่าเป็นห่วงอยา่งมาก คือ จากการท่ีเคยมี
พระภิกษุและสามเณร จ านวนมากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ รูป ทั่วประเทศ ได้มีจ  านวนลดลงอย่างมาก        
เหลือเพียง ๑๕๐,๐๐๐ รูปเท่านั้น ท าให้วดัสูญเสียผูน้ าทางสติปัญญา จนหลายฝ่ายรู้สึกเป็นกงัวล
เก่ียวกับการสร้างศาสนทายาทเพื่อสืบต่อพระพุทธศาสนา”๘ และก่อนหน้าน้ี สมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นห่วงคุณภาพของพระภิกษุ สามเณร โดยทรงรับสั่งว่า 
ทุกวนัน้ีหาพระสงฆ์ท่ีเทศน์แล้วท าให้ประชาชนเขา้ใจได้นั้นมีน้อยมาก ประเทศไทยมีโรงเรียน
เตรียมทุกประเภท ทั้งเตรียมแพทย ์เตรียมครู แต่ขาดโรงเรียนเตรียมสามเณร (ต.ส.) จึงทรงให้ความ
อุปถัมภ์โรงเรียนพระปริยติัธรรมในจงัหวดัเชียงรายไวถึ้ง ๒๐ แห่ง พร้อมทั้ งได้ทรงให้จดัตั้ ง
โรงเรียนเตรียมสามเณรไวใ้นวดัคร่ึงใต ้อ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย เพื่อเป็นสถานศึกษาท า
หน้าท่ีพฒันาสามเณรให้มีความรู้ทั้งทางธรรมควบคู่กบัทางโลก โดยเน้นการสอนตามหลกัสูตร

                                                        
 ๘พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี , “ตั้ง รร. เตรียมสามเณรป้ันศาสนทายาทรุ่นใหม่”, เดลินิวส์,           
(วนัจนัทร์ท่ี ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒) : ๒๓. 
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ระดบันกัธรรมตรี จนถึงเปรียญธรรม ๙ ประโยค ตลอดจนมีการอบรมอาจาระท่ีงดงามของพระภิกษุ
สามเณร ควบคู่กบัเร่ืองราวทางโลก เพื่อให้พระภิกษุสามเณร ไดมี้ความรู้ท่ีทนัสมยั สามารถแสดง
บทบาทและความส าคญัดา้นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาใหแ้ก่เด็กและเยาวชนตลอดจนถึงประชาชน
ทัว่ไปได ้และเพื่อสร้างศาสนทายาทท่ีดีมีคุณภาพในอนาคต 
 ในฐานะท่ีเป็นพุทธบริษทัไม่วา่จะเป็นบรรพชิต หรือคฤหสัถ์ก็ตาม ทุก ๆ คนควรจะมีส่วน
ร่วมช่วยกนัแกไ้ขปัญหา ดูแลปกป้องคุม้ครองและสนบัสนุนพระภิกษุ สามเณรในพระพุทธศาสนา 
และจะตอ้งสร้างจิตส านึกในความเป็นเจา้ของพระศาสนาให้เกิดข้ึนว่า “น้ีเป็นพุทธศาสนาของเรา 
เราควรมีส่วนร่วมกนัรับผดิชอบในพระพุทธศาสนาน้ี ไม่ใช่มองอยา่งคนภายนอก”๙  
 แมท้างภาครัฐบาลก็ควรมีนโยบายช่วยกนัปลูกฝังคุณธรรมให้กบัเยาวชนไดเ้ป็นทายาท
ในทางพระพุทธศาสนา เพราะพระพุทธศาสนามิไดเ้ป็นของคณะสงฆห์รือของบุคคลใดบุคคลหน่ึง 
แต่จะมีความมัน่คงและเจริญรุ่งเรืองไดน้าน เพราะพุทธบริษทัช่วยกนัดูแลเอาใจใส่ให้ความอุปถมัภ์
คุม้ครองโดยเฉพาะองคก์รสงฆ์ มหาเถรสมาคม เจา้อาวาส พระภิกษุผูป้กครอง คณะครู อาจารยท่ี์มี
หน้าท่ีอบรมสั่งสอนให้กับสามเณรผูเ้ป็นหน่อเน้ือของสมณะ ซ่ึงเปรียบเสมือนรากแก้วของ
พระพุทธศาสนาใหเ้ป็นศาสนทายาทท่ีดีมีคุณภาพ จากศาสนทายาทท่ีเยีย่มยอดแลว้กา้วสู่ความเป็นผู ้
สืบทอดท่ียอดเยีย่มต่อไปในอนาคต  
 ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนกบัสามเณร เป็นปัญหาท่ีทุกฝ่ายทั้งคณะสงฆ์ ภาครัฐและ
เอกชนท่ีเป็นพุทธศาสนิกชนจะตอ้งช่วยกนัแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ดงักล่าวมาแลว้อยา่งเร่งด่วนและเป็น
ระบบเดียวกนั เพื่อท่ีจะสร้างสามเณรให้เป็นศาสนบุคคลท่ีดีมีคุณภาพถึงพร้อมดว้ยวิชา คือ ความรู้
ความสามารถ และจรณะ คือ ความประพฤติดีงาม เพื่อเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ด ารง
มัน่ตั้งอยูไ่ดน้านสืบไป 
 จากสถานการณ์ดงักล่าวมาแลว้น้ี ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาบทบาท ความส าคญั และ
อุปสรรคปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัสามเณรในพระพุทธศาสนาเถรวาท เพื่อจะได้เป็นแนวทางปรับปรุง
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัให้ลดน้อยลง เพื่อป้องกันปัญหาต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนใน
อนาคต และเพื่อเป็นการปลูกจิตส านึกให้คณะสงฆ์และพุทธบริษทัไดเ้ห็นคุณค่าและความส าคญั
ของสามเณร โดยการส่งเสริมสนับสนุนและให้โอกาสแก่สามเณรได้แสดงบทบาท ความรู้ 
ความสามารถตามศักยภาพ เพื่อสามเณรจะได้เกิดขวญัก าลังใจในการด ารงเพศสมณะ สามารถ        
ฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาท่ีเขา้มาในชีวิตจนสามารถอุปสมบทเป็นพระภิกษุได ้จนกลายเป็นศาสนบุคคล 

                                                        
 ๙พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), สถำนกำรณ์พุทธศำสนำพลิกหำยนะเป็นพัฒนำ,  
(กรุงเทพมหานคร : บริษทั สหธรรมิก จ ากดั, ๒๕๓๖), หนา้ ๒๐. 
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ตัวอย่างท่ีมีบทบาทและความส าคัญยิ่งต่อการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้อยู่เคียงคู่กับ
สังคมไทย และสังคมโลกต่อไป 
 

๑.๒ วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
 การวจิยัในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์๔ อยา่ง คือ 
 ๑.๒.๑ เพื่อศึกษาสามเณรในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 ๑.๒.๒ เพื่อศึกษาบทบาทและความส าคญัของสามเณรในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

๑.๒.๓ เพื่อศึกษาแนวทางและรูปแบบการส่งเสริมบทบาทและความส าคญัของสามเณรใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท 

๑.๒.๔ เพื่อน าเสนอแนวทางและองค์ความรู้เก่ียวกับรูปแบบการส่งเสริมบทบาทและ
ความส าคญัของสามเณรในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 

๑.๓ ขอบเขตของกำรวจิัย 
 การวิจัยในคร้ังน้ี  ผู ้วิจ ัยมุ่งศึกษาวิเคราะห์บทบาทและความส าคัญของสามเณรใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท โดยอาศยัขอ้มูลจากคมัภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และหนงัสือส าคญั
ทางพระพุทธศาสนาท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยั เพื่อความสมบูรณ์ของเน้ือหา ดงัต่อไปน้ี 
 ๑.๓.๑ ศึกษาความหมาย ความเป็นมา การบรรพชา ข้อวตัรปฏิบัติ ประโยชน์ของการ
บรรพชา และชีวประวติัของสามเณรในพระพุทธศาสนาเถรวาทตั้งแต่ยุคพุทธกาล ยุคหลงัพุทธกาล 
และยคุปัจจุบนัในประเทศไทย 
 ๑.๓.๒ ศึกษาบทบาทและความส าคญัของสามเณรในยคุพุทธกาล ยุคหลงัพุทธกาลและยุค
ปัจจุบนัในประเทศไทย  

๑.๓.๓ ศึกษาอุปสรรคปัญหา แนวทางและรูปแบบการส่งเสริมสามเณรยุคปัจจุบันใน
ประเทศไทย 

 

๑.๔ วธิีด ำเนินกำรวจิัย 
 ในการศึกษาเร่ือง บทบาทและความส าคญัของสามเณรในพระพุทธศาสนาเถรวาท ผูว้ิจยั
ไดแ้บ่งวธีิด าเนินการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 
 ๑.๔.๑ การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) ซ่ึงใช้วิธีการศึกษา
คน้ควา้ขอ้มูลจากคมัภีร์พระไตรปิฎกพร้อมทั้งอรรถกถาและฎีกาอ่ืน ๆ จากหนังสือ เอกสารทาง
วชิาการ วารสาร เวบ็ไซต ์วทิยานิพนธ์ และงานวจิยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  



 ๗ 

 ๑.๔.๒ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผูว้ิจยัได้สัมภาษณ์แบบเจาะจงบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานวจิยั จ  านวน ๓๕ รูป/คน ซ่ึงแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ 
  ๑) ผูบ้ริหารและผูเ้ช่ียวชาญในดา้นพระพุทธศาสนา จ านวน ๑๐ รูป/คน 
  ๒) นกัวชิาการ ครูสอนและผูป้กครอง จ านวน ๑๑ รูป/คน 
  ๓) สามเณร จ านวน ๑๔ รูป 
 ๑.๔.๓ การจดัเสวนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผูว้ิจยัไดจ้ดัเสวนา “เร่ืองบทบาทและ
ความส าคญัของสามเณรในพระพุทธศาสนาเถรวาท” ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลยัมหามกุฏ
ราชวิทยาลยั เม่ือวนัท่ี ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซ่ึงมีผูใ้ห้ความสนใจเขา้ร่วมสัมมนาเป็น
จ านวนมาก ส าหรับผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัอนัเป็นประโยชน์ต่องานวิจยัคร้ังน้ีมีทั้งหมดจ านวน ๔๗ รูป/คน 
โดยแบ่งกลุ่มเสวนาออกเป็น ๓ กลุ่ม เช่นเดียวกับการสัมภาษณ์ โดยกลุ่มท่ี ๑ เป็นผู ้บริหาร               
และผูเ้ช่ียวชาญในด้านพระพุทธศาสนา จ านวน ๑๒ รูป/คน กลุ่มท่ี ๒ เป็นนักวิชาการ ครูสอน        
และผูป้กครอง จ านวน ๑๕ รูป/คน กลุ่มท่ี ๓ เป็นสามเณร จ านวน ๒๐ รูป เพื่อแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบับทบาท ความส าคญั อุปสรรคปัญหาของสามเณร แนวทางแกไ้ขปัญหาและรูปแบบการ
ส่งเสริมสนบัสนุน พฒันาบทบาทและความส าคญัของสามเณรในพระพุทธศาสนาเถรวาทให้ด ารง
มัน่อยูใ่นเพศบรรพชิตสืบต่อไป 
 ๑.๔.๔ งานวจิยั ผูว้จิยัไดเ้รียบเรียงและน าเสนอผลการวจิยัในรูปแบบวทิยานิพนธ์ 
 

๑.๕ เอกสำรและงำนวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 สุนทร บุญสถิต ศึกษาเร่ือง “สถานภาพบทบาทและปัญหาของสามเณรในสังคมไทย” 

ผลการวิจยัพบว่า บทบาทท่ีส าคัญของสามเณรมี ๒ประการ คือ บทบาทเพื่อความมั่นคงของ 
พระพุทธศาสนาและบทบาทเพื่อสังคม 
 ๑. บทบาทเพื่อความมัน่คงของพระพุทธศาสนา คือ ความเจริญมัน่คง หรือความเส่ือมของ
พระพุทธศาสนา ส่วนส าคัญข้ึนอยู่กับบรรพชิต ๕ กลุ่ม คือ ภิกษุ ภิกษุณี สิกขมานา สามเณร 
สามเณรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรพชิตท่ีเป็นกลุ่มสามเณรเป็นผู ้มีบทบาทส าคัญในการสร้าง               
ความมัน่คงแก่พระพุทธศาสนาเคียงคู่กบัสหธรรมิกกลุ่มอ่ืน ๆ ในฐานะผูมี้คุณธรรม ผูมี้ปัญญา                    
ผูมี้อิทธิปาฏิหาริย ์ในฐานะผูเ้ป็นท่ีตั้งแห่งศรัทธา ผูเ้ป็นตน้เหตุแห่งการบญัญติัสิกขาบทในฐานะ
เป็นนกัศึกษา และในฐานะผูสื้บต่อพระศาสนา  
 ๒. บทบาทเพื่อสังคม คือ ทั้งฝ่ายศาสนา และฝ่ายรัฐบาลมีบทบาทในการช่วยเหลือสังคม 
โดยเฉพาะภิกษุบริษทัไดใ้หก้ารสนบัสนุน และไวว้างใจสามเณรโดยมอบหมายให้มีหนา้ท่ีในฐานะ



 ๘ 

ต่าง ๆ กนัออกไป เช่น ในฐานะนกัการจดัการ ในฐานะอาจารยผ์ูส้อนธรรม ในฐานะกปัปิยการก
และในฐานะนกัเผยแผธ่รรมะเพื่อประชาชนในสังคม” ๑๐ 
 พระมหำธีระพงษ์ มีไธสง ศึกษาเร่ือง “แรงจูงใจในการตดัสินใจบรรพชาเป็นสามเณรใน
พระพุทธศาสนา : ศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการตดัสินใจบรรพชาของสามเณรในจงัหวดั
นครศรีธรรมราชกบัจงัหวดัขอนแก่น” กลุ่มตวัอยา่ง เป็นสามเณรจงัหวดันครศรีธรรมราชกบัจงัหวดั
ขอนแก่น จ านวน ๒ ,๓๖๓  รูป ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบแรงจูงใจจากปัจจัยภายใน             
และปัจจยัภายนอกพบว่า สามเณรในจงัหวดัทั้ งสองมีความต้องการฝ่ายกุศลเรียกว่าฉันทะ คือ         
ความตอ้งการในส่ิงท่ีมีคุณค่าท าให้เกิดคุณภาพชีวิต ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัความรู้เพื่อท าลายอวิชชา         
ความตอ้งการจะท าในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ ส่วนความตอ้งการฝ่ายอกุศล เรียกวา่ตณัหา คือ ตอ้งการท่ี
จะเสพ ตอ้งการท่ีจะปรนเปรอตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ท าให้เกิดความสุขสบายทางประสาทสัมผสั 
ไม่วา่จะเป็นความตอ้งการฝ่ายดีหรือไม่ดีก็ตาม พระพุทธศาสนายงัมองวา่ ความตอ้งการดงักล่าวท า
ให้เกิดทุกข์ ส่วนความต้องการท่ีเป็นฉันทะเป็นความต้องการท่ีได้รับการพฒันาในระดับหน่ึง
เท่านั้น ดว้ยเหตุน้ี สามเณรในจงัหวดัทั้งสองเป็นผูมี้ความตอ้งการส่ิงดงักล่าวเหมือนกนั แต่ระดบั
ความตอ้งการนั้นแตกต่างกนั ตามลกัษณะของการอบรมเล้ียงดูภายใตว้ฒันธรรมของแต่ละทอ้งถ่ิน 
ถึงแมจ้ะอยูภ่ายในกรอบการอบรมท่ีมาจากพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกนัก็ตาม การท่ีสามเณรแสดง
พฤติกรรมออกมานั้น ยอ่มเป็นผลมาจากแรงจูงใจทั้งปัจจยัภายในและภายนอก ปัจจยัภายในท่ีเป็น
ฝ่ายฉันทะ เป็นความดีท่ีเคยสั่งสมมาในอดีต ส่วนปัจจยัภายนอกท่ีเป็นฝ่ายฉันทะ ก็คือ การอยู่ใน
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวย การตดัสินใจบรรพชาในพระพุทธศาสนาของสามเณรในจงัหวดัทั้งสอง”๑๑ 
 พระมหำประจวบ  ตรีภักดิ์  ศึกษาเร่ือง “การติดตามผลเยาวชนท่ีผ่านโครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน : ศึกษาเฉพาะกรณีวดัปัญญานันทาราม ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง 
จงัหวดัปทุมธานี ” พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากเป็นเยาวชนมีอายุระหวา่ง ๑๓-๑๕ ปี ก าลงัเรียนอยู่
ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ท่ีผ่านการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวดัปัญญานนัทาราม รุ่นท่ี ๓-๔ ปี 
พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๒ จ านวน ๑๙๖ คน ผลการวิจยัพบว่า เยาวชนน าความรู้ท่ีไดจ้ากการบรรพชา

                                                        
 ๑๐สุนทร บุญสถิต, “สถานภาพ บทบาทและปัญหาของสามเณรในสังคมไทย”, วทิยำนิพนธ์
ปริญญำอกัษรศำสตรมหำบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหิดล), ๒๕๔๓, ๓๕๗ หนา้. 
 ๑๑พระมหาธีระพงษ์ มีไธสง, “ แรงจูงใจในการตดัสินใจบรรพชาเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนา : 
ศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการตดัสินใจบรรพชาของสามเณรในจงัหวดันครศรีธรรมราชกบั
จงัหวดัขอนแก่น”, วิทยำนิพนธ์ปริญญำอักษรศำสตรมหำบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั 
มหิดล), ๒๕๔๑, ๑๒๔ หนา้. 



 ๙ 

สามเณรภาคฤดูร้อนไปใชใ้นการพฒันาตนเองและการพฒันาสังคม ในดา้นต่าง ๆ คือ ดา้นการคิดดี 
พบวา่ เยาวชนส่วนมากไดน้ าความรู้ไปใชส้ม ่าเสมอทุกวนัในเร่ือง การมีนิสัยท่ีดีงาม และสามารถ
ควบคุมตนเองได้ในเร่ืองของการคิดดี การมีจิตใจเขม้แข็ง มีสติย ั้งคิด ร้อยละ ๖๐.๗๑ การไม่คิด
รังแกและการท าร้ายบุคคลอ่ืน หรือสัตวอ่ื์นให้ไดรั้บความเดือดร้อน ร้อยละ ๗๑.๔๓ และการไม่คิด
ขโมยของของคนอ่ืนมาเป็นของตน ร้อยละ ๘๔.๙๖  
 ดา้นการพูดดี พบวา่ เยาวชนส่วนมากไดน้ าความรู้ไปใชอ้ยา่งสม ่าเสมอทุกวนั ในเร่ืองการ
ไม่พูดปด ไม่กล่าวค าเท็จ ร้อยละ ๔๖.๙๔ และรู้จกักล่าวค าขอโทษ เม่ือรู้ว่าตนเองกระท าความผิด 
ร้อยละ ๘๓.๖๗ 
 ดา้นการกระท าดี พบว่า เยาวชนส่วนมากรู้จกัเก็บท่ีนอนเอง ร้อยละ ๔๘.๙๘ การรับประทาน 
อาหารเป็นเวลา ร้อยละ ๖๖.๘๔ การรู้จกัประมาณในการรับประทานอาหาร คือ ตกัอาหารแต่
พอประมาณและรับประทานจนหมดร้อยละ๘๔.๖๙ การมีมารยาทในการรับประทานอาหาร ไม่พูด
เสียงดงั ไม่ท าอาหารหกและเหลือทิ้งไว ้ร้อยละ ๗๓.๔๗ การต่ืนนอนแต่เช้าเป็นเวลาโดยไม่ตอ้ง
ปลุกร้อยละ ๕๑.๐๒ การมีสัมพนัธภาพดี คือ การให้ความร่วมมือท างานกบัคนอ่ืนร้อยละ ๗๓.๔๗ 
การรู้จกัให้อภยัเม่ือเห็นคนอ่ืนกระท าผิดพลาด ร้อยละ ๗๑.๙๔ การรู้จกัเสียสละส่ิงของของตน        
เพื่อประโยชน์แก่บุคคลอ่ืน ร้อยละ ๕๔.๐๘ การไม่ยุง่เก่ียวกบัอบายมุข สามารถควบคุมและบงัคบั
ตนเองได ้คือ การไม่สูบบุหร่ี การไม่เล่นการพนัน เป็นตน้ ร้อยละ ๘๓.๑๖ การใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ เช่น อ่านหนงัสือ ท างานบา้นร้อยละ ๕๗.๑ การตรงต่อเวลา ร้อยละ ๕๘.๖๗ การตั้งใจ
ศึกษาเล่าเรียน ร้อยละ ๔๘.๙๘  
 การได้เรียนรู้พระพุทธศาสนาและรู้จกัประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั ในเร่ืองของการมี
สมาธิในการอ่านและเรียนหนงัสือมากข้ึน ร้อยละ ๔๗.๔๕ การรู้จกัประหยดัใชส่ิ้งของท่ีมีอยูใ่หเ้กิด
ประโยชน์คุม้ค่า ร้อยละ ๕๗.๑๔ การมีความอดทนอดกลั้น ร้อยละ ๕๖.๖๓ 
 การช่วยป้องกันปัญหาอันเกิดจากเยาวชน โดยการแนะน าให้บุคคลอ่ืนปฏิบัติตาม
หลกัธรรมของศาสนา เช่น แนะน าเพื่อน ๆ ไม่ให้ไปยุง่เก่ียวกบัอบายมุขมีการด่ืมสุรา เป็นตน้ ร้อยละ 
๔๘.๔๗ 
 จากผลการเปรียบเทียบการน าความรู้ไปใชเ้พื่อพฒันาตนเองของเยาวชนอายุระหวา่ง ๑๓-
๑๕ ปี และนกัเรียนอายุระหวา่ง ๑๖-๑๘ ปี พบวา่ เยาวชนทั้ง ๒ กลุ่ม น าความรู้ไปใชใ้นการพฒันา
ตนเอง ในระดบัท่ีไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ เม่ือเปรียบเทียบรายขอ้พบว่า เยาวชน
สามารถควบคุมและบงัคบัตนเองไม่ไปยุ่งเก่ียวกบัอบายมุข มีการสูบบุหร่ี เล่นการพนัน เป็นตน้ 
เยาวชนทั้ง ๒ กลุ่ม น าความรู้ไปใชแ้ตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั ๐.๐๑ 



 ๑๐ 

 เยาวชนส่วนมากน าความรู้ท่ีได้จากการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนไปใช้ในการพฒันา
สังคม คือ การบ าเพญ็ประโยชน์แก่ผูอ่ื้น เช่น การไดช่้วยเหลือผูท่ี้ประสบความเดือดร้อนตามก าลงั
ของตนร้อยละ ๕๒.๐๔ การมีเมตตาอยากเห็นเพื่อน ๆ มีความสุข ร้อยละ ๖๘.๘๘ การดีใจกบัเพื่อน
ท่ีไดรั้บรางวลัหรือทุนการศึกษา ร้อยละ ๗๘.๕๗ 
 การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม เช่น ดา้นครอบครัว พบว่า เยาวชนปฏิบติัตนเป็น
ลูกท่ีดีของบิดามารดา เช่น เช่ือฟังและปฏิบติัตามค าสั่งสอนของบิดามารดา ร้อยละ ๖๔.๘๐ การไม่
ก่อเร่ืองหรือน าความเดือดร้อนมาใหก้บัครอบครัวของตน ร้อยละ ๗๘.๐๖ 
 ดา้นโรงเรียน พบวา่ เยาวชนส่วนมากน าความรู้ไปใชทุ้กวนั เช่น การปฏิบติัตนตามระเบียบ
วินัยของโรงเรียนอย่างเคร่งครัดร้อยละ ๖๒.๗๖ การเป็นศิษยท่ี์ดีของครูอาจารย ์เช่นเช่ือฟังและ
ปฏิบติัตามค าสั่งสอนของครู อาจารย ์ร้อยละ ๖๕.๓๑ บางวนัช่วยท ากิจกรรม และบ าเพญ็ประโยชน์
ต่อโรงเรียน เช่น ดูแลเก็บเศษขยะในโรงเรียน ร้อยละ ๔๘.๙๘ 
 ด้านชุมชน พบว่า เยาวชนส่วนมากน าความรู้ไปใช้ในการรักษาสาธารณสมบัติและ
ทรัพยสิ์นส่วนรวม เช่น ช่วยรณรงค์ไม่ให้ประชาชนทิ้งขยะมูลฝอยลงในแม่น ้ า ร้อยละ ๕๗.๑๔  
ร่วมท ากิจกรรมรณรงค์ให้ชุมชนรู้จกัการพึ่ งตนเอง ไม่เสพส่ิงเสพติดให้โทษ เป็นต้น ร้อยละ 
๕๒.๕๕ บางวนัช่วยปลูกตน้ไม ้ช่วยลอกคูคลอง เป็นตน้ ร้อยละ ๕๒.๐๔ 
 ดา้นสังคม พบว่า เยาวชนส่วนมากไดน้ าความรู้ไปใช้ในเร่ืองของการเป็นเยาวชนท่ีดีของชาติ 
เช่น ปฏิบติัตนตามหลกักฎหมาย และหลกัศีลธรรมร้อยละ ๗๑.๙๔ ช่วยรณรงคใ์ห้ประชาชนปฏิบติั
ตามกฎจราจร ร้อยละ ๕๒.๐๔ 
 จากผลการเปรียบเทียบการน าความรู้ไปใช้เพื่อพฒันาสังคมของเยาวชนอายุระหว่าง ๑๓-
๑๕ ปี และนักเรียนอายุระหว่าง ๑๖-๑๘ ปี พบว่า นักเรียนทั้ง ๒ กลุ่ม น าความรู้ไปใช้เพื่อพฒันา
สังคม ในระดบัท่ีไม่แตกต่างกนัทางนยัสถิติ เม่ือเปรียบเทียบพบว่าการปฏิบติัตนตามกฎระเบียบ
ของโรงเรียนอยา่งเคร่งครัด เยาวชนทั้ง ๒ กลุ่ม น าความรู้ไปใชแ้ตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั ๐.๐๑ เช่น การปฏิบติัตน การช่วยรณรงคใ์หป้ระชาชนปฏิบติัตามกฎจราจรแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั ๐.๐๕” ๑๒ 

                                                        
 ๑๒พระมหาประจวบ ตรีภกัด์ิ, “การติดตามผลเยาวชนท่ีผา่นโครงการบรรพชาสามเณรภาค
ฤดูร้อน : ศึกษาเฉพาะกรณีวดัปัญญานนัทาราม ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี, 
วิทยำนิพนธ์สังคมสงเครำะห์ศำสตรมหำบัณฑิต , (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์), 
๒๕๔๔, ๑๓๑ หนา้. 



 ๑๑ 

 สุรพล พรมกุล  ศึกษาเร่ือง “สภาพภูมิหลังและเหตุผลในการบรรพชาอุปสมบท : 
กรณีศึกษาในจงัหวดัเลย” กลุ่มตวัอย่างเป็นพระภิกษุสามเณร จ านวน ๓๖๐ รูป จากประชากร 
๕ ,๗๓๐  รูป  ผลการวิจัยพบว่า พระภิกษุสามเณรส่วนใหญ่บวชเพราะต้องการศึกษาต่อ                 
เพื่อความกา้วหน้าของชีวิต ทั้งน้ีน่าจะมีสาเหตุมาจากระบบการศึกษาของพระภิกษุสามเณรท่ีได้
ด าเนินมาจากอดีต จนถึงปัจจุบนัมี ๓ สาย คือ สายปริยติัธรรมแผนกธรรม สายปริยติัธรรมแผนก
บาลี และสายปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา โดยมีสภาการศึกษาของคณะสงฆ์ควบคุมการจดั
การศึกษา ส่งเสริมควบคุมนโยบายการศึกษาส าหรับพระภิกษุสามเณร มีการวางโครงการหรือ
แผนงานการศึกษาของคณะสงฆ์ทุกระดบั ทุกสาขาวิชาตามหลกัสูตรท่ีมหาเถรสมาคมพิจารณาให้
ความเห็นชอบ” ๑๓ 
 พระมหำไพฑูรย์ ร่ืนสัตย์ ศึกษาเร่ือง “การศึกษาของพระภิกษุสามเณรในวิทยาเขต             
มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลยั” กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูบ้ริหารในมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลยั จ  านวน 
๖ รูป อาจารย ์จ านวน ๔๘ รูป/คน นักเรียน จ านวน ๓๑๒ รูป ผลการวิจยัพบว่า การจดัการศึกษา 
เพื่อพัฒนาพระภิกษุสามเณรให้มีความรู้นั้ น ทางมหาวิทยาลัยประสบกับปัญหามากท่ีสุด คือ               
ขาดอาจารยส์อนท่ีมีความรู้ความสามารถทางวิชาศาสนาสายบาลี รองลงมา คือ ขาดอุปกรณ์การ
เรียนการสอนทางวิชาสามัญ นอกจากน้ี ยงัได้กล่าวถึงแนวทางแก้ไขว่า ควรหาบุคคลท่ีมีความรู้
ความสามารถทางวชิาภาษาบาลี ๔-๕ ท่าน โดยให้ค่าตอบแทน หรือนิตยภตัอยา่งเหมาะสม แลว้ให้
อยู่สอนนักเรียน ๕ ปีข้ึนไป โดยมีกระบวนการเรียนการสอนอย่างจริงจงั และมีมาตรการต่าง ๆ 
ออกมารองรับระบบการเรียนการสอนใหศ้กัด์ิสิทธ์ิยิง่ข้ึน” ๑๔ 
 สุภัทร บริบูรณ์ ศึกษาเร่ือง “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เร่ืองสามเณรในพระพุทธศาสนา” 
ผลการวจิยัพบวา่ สามเณรในปัจจุบนัมีผลต่อสังคม ๕ ประการ คือ 
 ๑. ปัญหาทางการศึกษา คือ ปัญหาการขาดแคลนสถานศึกษา การขาดแคลนครู อาจารย ์
ปัญหาความประพฤติของเยาวชน ซ่ึงส่วนหน่ึงท่ีเขา้มาบรรพชาในพระพุทธศาสนาเป็นการลดภาระ

                                                        
 ๑๓สุรพล พรมกุล, “สภาพภูมิหลังและเหตุผลในการบรรพชาอุปสมบท : กรณีศึกษาใน
จงัหวดัเลย”, วิทยำนิพนธ์ปริญญำศิลปศำสตรมหำบัณฑิต, (ส านกังานบณัฑิตศึกษา : สถาบนัราชภฏัเลย), 
๒๕๔๔, ๑๖๖ หนา้. 
 ๑๔พระมหาไพฑูรย ์ ร่ืนสัตย,์ “การศึกษาของพระภิกษุสามเณรในวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณ   
ราชวิทยาลยั”, วิทยำนิพนธ์ปริญญำศำสนศำสตรมหำบัณฑิต , (บณัฑิตวิทยาลยั : สภาการศึกษา
มหามกุฏราชวทิยาลยั), ๒๕๓๔, ๒๔๒ หนา้. 



 ๑๒ 

ในดา้นการศึกษา ยิ่งไปกวา่นั้น ปัญหาเยาวชนในสถานศึกษาต่าง ๆ ในปัจจุบนั คือ ปัญหายาเสพติด 
การแต่งกายผดิระเบียบ การขาดความเคารพครูอาจารย ์การทะเลาะววิาทกนั เป็นตน้ 
 ๒. ปัญหาทางเศรษฐกิจ คือ การบรรพชาเป็นสามเณรของเยาวชน เป็นการสูญเสียแรงงาน
ของชาติ แต่ตามข้อเท็จจริงนั้น เด็กอายุ ๗ – ๒๐ ปี เป็นวยัท่ีจะบรรพชาเป็นสามเณรได้ ตามท่ี
พระพุทธเจา้ทรงอนุญาต เป็นวยัท่ีก าลงัศึกษาเล่าเรียน การใช้แรงงานเด็กจะมีอยู่เฉพาะประเทศท่ี
ดอ้ยพฒันา ในทางตรงกนัขา้ม การบวชสามเณร ตามสิกขาบทวนิยับญัญติัผูบ้วชตอ้งส ารวมระวงัใน
การบริโภค ดังนั้ น จึงเป็นการลดภาระปัญหาการบริโภค เพราะสามเณรฉัน ๒  ม้ือ เช้า เพล 
เช่นเดียวกบัพระ ในบางวดัฉนัเพียงม้ือเดียวก็มี ซ่ึงเป็นการประหยดัลดภาระปัญหาความฟุ่มเฟือยไป
โดยปริยาย 
 ๓. ปัญหาทางจริยธรรม คือ การประพฤติไม่เหมาะสมกบัสภาพนักเรียนหรือวยั ปัญหา
อาชญากรรม การมัว่สุมเพื่อการโจรกรรม การก่อความวุน่วายในท่ีสาธารณะ การมัว่สุมในสถานท่ี
เริงรมย ์ซ่ึงก าลงัระบาดหนักในหมู่เยาวชนปัจจุบนั ปัญหาเหล่าน้ีจะไม่มีในบรรพชิต โดยเฉพาะ
สามเณร ซ่ึงมีวยัเดียวกนักบัเยาวชนในสถานศึกษาระดบัมธัยมและอาชีวศึกษาของทางโลก 
 ๔. ปัญหาทางการปกครอง คือ สามเณรมีสิกขาบท ๑๐ และอาจาระเป็นขอ้บงัคบั เพื่อรักษา
ศรัทธาของประชาชน ผูใ้ห้ความอุปถมัภ์บ ารุง และมีพระอุปัชฌาย ์อาจารยค์อยควบคุมดูแลอย่าง
ใกลชิ้ด ซ่ึงมีภาระหนา้ท่ีต่อกนัโดยเป็นอุปัชฌายวตัรก็ดี อาจาริยวตัรก็ดี ท าใหเ้กิดความใกลชิ้ดสนิทสนม 
ลดช่องว่างระหว่างวยั เกิดความส านึกในหน้าท่ีท่ีจะพึงมีต่อกัน ยอมรับสภาพความเป็นเด็ก               
เป็นผูใ้หญ่ ดงันั้น การกา้วก่ายหน้าท่ี อภิปรายโจมตี ขบัไล่ พระอุปัชฌาย ์พระอาจารย ์ในลกัษณะ
ของคนท่ีขาดความเคารพนบัถือกนัจึงไม่มีในสังคมของพระสงฆ ์สามเณร 
 ๕. การพฒันาสังคม คือ ตามหมู่บา้นต่าง ๆ ในชนบทซ่ึงมีวดัเป็นศูนยก์ลางวฒันธรรมอยู่นั้น 
พระสงฆ์สามเณรจะมีบทบาทในฐานะเป็นผูน้ า เป็นท่ีปรึกษาในการพฒันาหมู่บ้าน ภายในวดั
สามเณรนอกจากจะท าหนา้ท่ีอุปัฏฐากรับใชพ้ระภิกษุแลว้ การพฒันาวดั การปัดกวาด เช็ดถู การถาง
หญา้ การท าความสะอาดบริเวณวดัก็เป็นหน้าท่ีของสามเณรโดยตรง เพราะพระภิกษุมีสิกขาบท 
หา้มตดัไม ้ดายหญา้”๑๕ 
 พระครูปลัดศีลวัฒน์ กล่าวถึงหลกัการและเหตุผลของโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู
ร้อนไวว้่า “เป็นการให้โอกาสแก่เยาวชนได้ฝึกตน เป็นเหล่ากอของพระสมณะตามแบบอย่าง           

                                                        
 ๑๕สุภทัร บริบูรณ์, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เร่ืองสามเณรในพระพุทธศาสนา”, วิทยำนิพนธ์
ปริญญำอักษรศำสตรมหำบัณฑิต , (บณัฑิตวิทยาลยั : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั), ๒๕๒๕, ๑๐๖ 
หนา้. 



 ๑๓ 

พระราหุล สร้างความสมดุลให้กบัชีวิต จากลูกสู่ความเป็นพุทธบุตร เพื่อให้พ่อแม่มีความสุขใจ          
โดยมีจุดมุ่งหมายของการบวช ๕ ประการ คือ 
 ๑. เพื่อสร้างศาสนทายาท ใหมี้อุปนิสัยท่ีดีงามดว้ยการฝึกตนใหเ้ป็นคนบงัคบัตนเองไดจ้นมี
คุณภาพ คือ คิดดีเป็น พูดดีเป็น ท าดีเป็น คบคนดีเป็นและไปสู่สถานท่ีดีเป็น 
 ๒. เพื่อใหเ้ยาวชนใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 
 ๓. เพื่อใหเ้ยาวชนไดเ้รียนรู้พระพุทธศาสนาและน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 ๔. เพื่อช่วยป้องกนัปัญหาอนัเกิดจากเยาวชน 
 ๕. เพื่อมุ่งหวงัพฒันาเยาวชนใหเ้ป็นเยาวชนท่ีมีคุณภาพ”๑๖  
 พระมหำนรำธิป แก้วประสิทธ์ิ ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัทางจิตวิทยาและสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจอุปสมบทเป็นภิกษุของสามเณรในเขตภาคกลาง” กลุ่มตวัอย่างเป็นสามเณรท่ีมีอายุ
ระหวา่ง ๑๓-๒๐ ปี ซ่ึงพ  านกัอยู่ตามวดัต่าง ๆ ในเขตภาคกลาง จ านวน ๑๕,๕๓๙ รูป และไดใ้ชว้ิธี
สุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน ไดส้ามเณรกลุ่มตวัอย่าง ๓๘๔ รูป สรุปผลการวิจยั พบว่า ผลการ
วเิคราะห์ระดบัความศรัทธาในพระรัตนตรัยของสามเณรในภาคกลางอยูใ่นระดบัมาก” ๑๗ 
 เน่ืองจากสามเณรส่วนใหญ่บรรพชามาไม่ต ่ากว่า ๑ ปี ได้รับการศึกษาพระปริยติัธรรม
แผนกธรรม หรือบาลี ซ่ึงเป็นการศึกษาท่ีส่งเสริมบทบาทในการด ารงไวซ่ึ้งพุทธธรรม และโนม้นา้ว
ให้ เกิดศรัทธาหนักแน่นในพระพุทธศาสนา มีความเข้าใจในคุณค่าของพระรัตนตรัย คือ 
พระพุทธเจา้ พระธรรม พระสงฆ์ และไดรั้บการปลูกฝังบ่มเพาะจากสังคมสงฆใ์หเ้กิดความมัน่ใจใน
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ศรัทธาในพระธรรมค าสั่งสอน และเช่ือในสังคมสงฆ์ว่าจะ
สามารถกล่อมเกลาตนให้เป็นบุคลากรทางศาสนาท่ีมีคุณภาพในอนาคตได้ เพราะศรัทธาเป็น
คุณธรรมส าคญัท่ีจะน าไปสู่การพฒันาปัญญาในภายหนา้ 
 จากผลวิเคราะห์ระดบัการปฏิบติัตนขณะเป็นสามเณรอยูใ่นระดบักลาง ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นว่า 
ในปัจจุบนักลุ่มเยาวชนท่ีตดัสินใจบรรพชา ไดพ้ยายามปฏิบติัตนตามพระธรรมวนิยัท่ีไดก้  าหนดไว ้

                                                        
 ๑๖พระมหาประจวบ ตรีภกัด์ิ, “การติดตามผลเยาวชนท่ีผ่านโครงการบรรพชาสามเณรภาค
ฤดูร้อน : ศึกษาเฉพาะกรณีวดัปัญญานนัทาราม ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี”, 
วทิยำนิพนธ์สังคมสงเครำะห์ศำสตรมหำบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์), ๒๕๔๔, 
๑๓๑ หนา้. 
 ๑๗พระมหานราธิป แกว้ประสิทธ์ิ, “ปัจจยัทางจิตวิทยาและสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
อุปสมบทเป็นภิกษุของสามเณรในเขตภาคกลาง”, วิทยำนิพนธ์ปริญญำศิลปศำสตรมหำบัณฑิต , 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัศิลปากร), ๒๕๔๔, ๑๘๖ หนา้. 



 ๑๔ 

โดยส่ิงท่ีสามเณรท าได้ดีท่ีสุด คือ การปรนนิบัติดูแลพระอุปัชฌาย์อาจารย์ ซ่ึงเป็นหน้าท่ีของ
สามเณรพึงกระท าต่อพระสงฆอ์ยูแ่ลว้ ส่วนความเคร่งครัดในการรักษาศีล ๑๐ ขอ้ เสขิยวตัร ๗๕ ขอ้ 
สามเณรท าไดใ้นระดบัปานกลาง อาจเป็นเพราะสามเณรอยูใ่นช่วงวยัรุ่น อยากรู้อยากเห็น สนใจใคร่
รู้ในส่ิงใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลาการช่วยเหลือพระสงฆใ์นการเผยแพร่พระพุทธศาสนาสามเณร
ท าไดใ้นระดบันอ้ย จะท าไดดี้ในเร่ืองการออกบิณฑบาตโปรดญาติโยมในตอนเชา้ การสวดมนตท์ า
วตัรเชา้เยน็ ส่วนการไดรั้บโอกาสให้แสดงความสามารถในการเทศน์ การบรรยายธรรม การเป็นครู
สอนพระปริยติัธรรมในวดัท่ีตนอาศยัอยู่ และท าหน้าท่ีสอนจริยธรรมตามโรงเรียน ยงัอยู่ในระดบั
น้อย เน่ืองจากสามเณรยงัอยู่ในวยัศึกษาเล่าเรียน ขาดประสบการณ์ ขาดทกัษะการวิเคราะห์การ
สังเคราะห์ หลกัธรรมค าสั่งสอนมากพอท่ีจะน าไปเผยแพร่ให้ญาติโยมเขา้ใจถ่องแทเ้ช่นเดียวกบัท่ี
พระสงฆ์ท าได้ เพราะสามเณรส่วนใหญ่มีหน้าท่ีในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อเตรียมตวัเป็นศาสน
ทายาทท่ีดีในอนาคต จึงไดรั้บการส่งเสริมในดา้นการศึกษามากกวา่ดา้นกิจการต่าง ๆ ของพระสงฆ ์
และถ้าหากสามเณรสามารถสอบผ่านนักธรรมหรือบาลีชั้นใดชั้นหน่ึงได้ ก็จะได้รับการยกย่อง
ชมเชย เป็นท่ียอมรับในความสามารถ และจะส่งผลดีต่อการใชชี้วติในสมณเพศต่อไปในอนาคต 
 ผลการวิเคราะห์ระดับแรงสนับสนุนทางสังคมจากสงฆ์ พบว่า สามเณรได้รับความ
สนับสนุนในระดับปานกลาง ทั้ งน้ี อาจเป็นเพราะสามเณรท่ีอยู่ในความดูแลของเจ้าอาวาส            
พระอุปัชฌาย ์หรือพระอาจารยใ์นแต่ละวดั มีจ  านวนมากจนไม่สามารถดูแลได้อย่างทัว่ถึงท าให ้  
แต่ละวดัจ าเป็นต้องจดัสรรเงินอุดหนุนการศึกษาอย่างจ ากัด แต่พระสงฆ์ได้ให้ความช่วยเหลือ
สามเณรในดา้นวตัถุ ส่ิงของท่ีจ าเป็นกบัการด ารงชีพ การมอบทุนการศึกษา การให้รางวลั อนัเป็น
ก าลงัเสริมใหส้ามเณรท่ีสามารถสอบไดมี้ก าลงัใจท่ีจะศึกษาเล่าเรียนเพิ่มมากข้ึน  
 พระสงฆ์ไดใ้ห้ความช่วยเหลือในระดบัมาก คือ การยอมรับความสามารถทางการศึกษา 
ความต้องการให้สามเณรอยู่ในสมณะเพศนาน ๆ ถ้ามีอายุครบบวชก็ประสงค์จะให้สามเณร
อุปสมบทเป็นภิกษุ 
 ทางดา้นจิตใจ พระสงฆไ์ดใ้ห้ความช่วยเหลือในระดบัปานกลาง คือ พระสงฆมี์ความเขา้ใจ
สามเณรวยัรุ่นอยู่บา้ง เป็นท่ีปรึกษาเม่ือสามเณรประสบปัญหา เปิดโอกาสให้สามเณรได้อธิบาย
เหตุผลทุกคร้ังท่ีกระท าความผิด หรือมีการช่ืนชมสามเณรว่าเป็นส่วนหน่ึงของสังคมสงฆ์บ้าง 
อย่างไรก็ตาม พระสงฆ์ยงัไม่ได้ช่วยเหลือสนับสนุนสัทธิวิหาริกตามบทบาทหน้าท่ีของตนเอง  
อย่างเหมาะสม เพราะปัญหาท่ีเกิดข้ึนหลงับวชก็คือ อุปัชฌายบ์วชสามเณรตามพุทธานุญาตแล้ว          
ก็มิได้เอาใจใส่ดูแลอย่างแท้จริง สามเณรบางรูปบวชแล้วก็ไม่ได้อยู่กับพระอุปัชฌาย์ของตน         
และพระอุปัชฌาย ์บางรูปก็มีความรู้ในหลกัธรรมนอ้ย ประกอบกบัความชราภาพและมีภารกิจมาก
เกินไป จึงท าใหส้ามเณรบางรูป ไม่มีแบบอยา่งท่ีดีคอยช้ีแนะอยา่งใกลชิ้ด 



 ๑๕ 

 พระมหำหรรษำ นิธิบุณยำกร ศึกษาเร่ือง “วิกฤติพุทธศาสนา : ศึกษากรณีการบรรพชาเป็น
สามเณรในประเทศไทย (๒๕๒๓-๒๕๔๓) ผลการวิจยัพบว่า “ปัญหาของสามเณรในสังคมไทย
ปัจจุบนั มี ๗ ประการ คือ ๑. ปัญหาการลดลงของสามเณร ๒. ปัญหาท่ีพุทธบริษทัไม่ใหค้วามส าคญั
ในบทบาทและสถานภาพของสามเณร ๓. ปัญหาเก่ียวกบัการประพฤติผิดพระธรรมวินยั ๔. ปัญหา
เก่ียวกบัการศึกษาและพฒันาการทางร่างกายและจิตใจ ๕. ปัญหาเก่ียวกบัวิถีชีวติและการด าเนินชีวิต
ของสามเณร ๖. ปัญหาเก่ียวกบัการไม่เขา้ใจในบทบาทและสถานภาพของตนเอง ๗. ปัญหาเก่ียวกบั
การรวมกลุ่มเพื่อบ าเพญ็ประโยชน์แก่ศาสนาและสังคม” ๑๘ 
 ๑. ปัญหาการลดลงของสามเณร พบว่า สามเณรช้ีให้เห็นสาเหตุการลดลงของสามเณรได้
ครอบคลุมกว่าพระภิกษุและประชาชนทัว่ไป โดยเฉพาะสาเหตุหลกัท่ีท าให้สามเณรลดลงนั้น คือ 
การท่ีสามเณรไดเ้ปล่ียนสถานะของตนเองจากสามเณรไปสู่ความเป็นพระภิกษุ เม่ืออายุครบ ๒๐ ปี 
บริบูรณ์ หรือมากกวา่นั้น แต่ประชาชนเห็นวา่ สาเหตุหลกัท่ีท าให้สามเณรลดลง เพราะวา่สามเณร
ไม่สามารถท่ีจะอดทนต่อค าสั่งสอนของพระอุปัชฌาย ์หรือพระอาจารยไ์ด ้ 
 ๒. ปัญหาท่ีพุทธบริษทัไม่ให้ความส าคญัในบทบาทและสถานภาพของสามเณร พบว่า 
ส่ือมวลชนนั้นมีอิทธิพลอย่างสูงในการท าให้พุทธบริษทัไม่ค่อยให้ความส าคญัในบทบาทและ
สถานภาพของสามเณร ในขณะเดียวกนั ประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็นว่า สามเณรมีบทบาทต่อ
ศาสนาและสังคมนอ้ยเกินไป จึงท าให้ประชาชนไม่ค่อยรู้จกัสามเณรวา่ไดใ้ห้อะไรท่ีเป็นประโยชน์
แก่ศาสนาและสังคมบา้ง ส่วนพระภิกษุ มีความเห็นวา่ สาเหตุส าคญัท่ีสุดท่ีท าให้พุทธบริษทัไม่ค่อย
ให้ความส าคญัในบทบาทและสถานภาพของสามเณร น่าจะเกิดจากสาเหตุภายในตวัของสามเณรเอง 
กล่าวคือ สามเณรไม่ค่อยส ารวมเหมือนพระภิกษุ เม่ือพระภิกษุมีความส ารวมมากกว่าสามเณร
ประชาชนจึงมุ่งใหก้ารสนบัสนุนส่งเสริมพระภิกษุมากกวา่สามเณร 
 ๓. ปัญหาเก่ียวกบัการประพฤติผิดพระธรรมวินัย พบว่า ปัญหาดังกล่าวเกิดจากตวัของ
สามเณรเองมากท่ีสุด  รองลงมา คือ ประชาชนเห็นว่าสามเณรยงัเด็กหรือก าลังเข้าสู่วยัรุ่นนั้ น         
อาจท าให้สามเณรไม่ค่อยเคร่งครัดในพระธรรมวินัย และขาดความยบัย ั้งชั่งใจในการท่ีจะคิด พูด 
หรือท าในส่ิงต่าง ๆ ในขณะเดียวกนั พระภิกษุก็มีความเห็นสอดคลอ้งกบัประชาชนวา่ สามเณรยงั
เด็กและเป็นเยาวชนอยู่ ดงันั้น อาจจะท าผิดไดบ้า้ง จึงไม่เคร่งครัดในวตัรปฏิบติัเท่าท่ีควร อีกอย่างหน่ึง 
สามเณรนั้นไม่ค่อยเขา้ใจในพระธรรมวินัยอย่างแจ่มชดั จึงประพฤติโดยไม่รู้ว่าตนเองล่วงละเมิด

                                                        
 ๑๘พระมหาหรรษา นิธิบุณยากร, “วิกฤติพุทธศาสนา : ศึกษากรณีการบรรพชาเป็นสามเณร
ในประเทศไทย (๒๕๒๓-๒๕๔๓)”, วิทยำนิพนธ์ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์), ๒๕๔๕, ๒๖๗ หนา้. 



 ๑๖ 

สิกขาบท และทางวดั หรือทางมหาเถรสมาคมก็มิไดมี้กรอบท่ีชดัเจนท่ีจะน ามาบงัคบัใชก้บัสามเณร
ในสังคมปัจจุบนั ส่วนสามเณรมีความเห็นวา่ สาเหตุท่ีสามเณรท าผดิพระธรรมวนิยันั้น มิไดเ้กิดจาก
สามเณร แต่เกิดจากระบบภายนอก คือ วดั หรือมหาเถรสมาคมมิได้มีกรอบท่ีชัดเจน เพื่อน ามา
บงัคบัใชก้บัสามเณรในสังคมปัจจุบนั 
 ๔. ปัญหาเก่ียวกบัการศึกษาและพฒันาการทางร่างกายและจิตใจ พบว่า ระบบการศึกษา
ของคณะสงฆไ์ม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูศึ้กษาเล่าเรียนไดอ้ยา่งทัว่ถึง และการศึกษา
ของคณะสงฆ์มีหลายระบบมากเกินไปและไม่ค่อยสอดคลอ้งกนั ท าให้ผูศึ้กษาเกิดความสับสนว่า 
จะเลือกศึกษาในระบบใด พระภิกษุสามเณรมีความเห็นพอ้งกนัวา่ วดัและพระสงฆ์นั้น ไม่ค่อยให้
การสนบัสนุนและส่งเสริมในดา้นทุนการศึกษาแก่สามเณรท่ีตั้งใจศึกษาเล่าเรียนศาสตร์ต่าง ๆ ทั้ง ๆ 
ท่ีขาดทุนทรัพย ์ดงันั้น วดัและพระสงฆ์จ  าเป็นจะตอ้งหันมาให้ความส าคญัต่อการอุดหนุนด้าน
ทุนการศึกษาใหม้ากข้ึนกวา่เดิม 
 ๕. ปัญหาเก่ียวกบัวิถีชีวิตและการด าเนินชีวิตของสามเณร พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ไม่
ค่อยนิยมใส่บาตรสามเณร เน่ืองจากคิดวา่ไดบุ้ญนอ้ย แต่พระภิกษุมีความเห็นวา่ พระสงฆไ์ม่ค่อยให้
ความส าคัญท่ีจะสนับสนุนสามเณรอย่างเป็นระบบจนเห็นได้ชัด ส่วนสามเณร กลับเห็นว่า               
การเดินทางไปท าภารกิจต่าง ๆ ไม่ค่อยมีความสะดวก ดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ีสามเณรถูกพนกังาน
ขบัรถไล่ลงจากรถโดยสาร 
 ๖. ปัญหาเก่ียวกับการไม่เข้าใจในบทบาทและสถานภาพของตนเอง พบว่า ประชาชน         
และสามเณร มีความเห็นสอดคล้องกันว่า สามเณรมักจะคิดว่าตนเองยงัเป็นเด็ก จึงไม่ค่อยมี
ความส าคญัต่อวดั และศาสนาเท่าท่ีควร ส่วนข้อท่ีพระภิกษุและสามเณรมีความเห็นพอ้งกันว่า 
สามเณรมกัคิดวา่ตนเองเป็นเพียงแค่ผูท่ี้เตรียมจะบวชเป็นพระภิกษุเม่ืออายุครบ ๒๐ ปี จึงไม่คิดว่า
ตนเองจะตอ้งสร้างบทบาทอะไรต่อวดัและพระพุทธศาสนา แมส้ามเณรบางรูปจะมีความเห็นว่า 
ตนเองมีหนา้ท่ีอุปัฏฐากพระภิกษุเท่านั้น จึงเป็นการยากท่ีจะให้สามเณรหนัมาสร้างคุณประโยชน์ท่ี
หลากหลายแก่พระพุทธศาสนามากข้ึน  
 ๗. ปัญหาเก่ียวกบัการรวมกลุ่ม เพื่อบ าเพ็ญประโยชน์แก่ศาสนา และสังคม พบวา่ สาเหตุ
ใหญ่ท่ีพระภิกษุสามเณรมีความเห็นสอดคล้องกนัก็คือ การด ารงสถานะความเป็นสามเณรนั้นมี
ระยะเวลาท่ีค่อนขา้งจ ากดั จึงท าให้การท างานรวมกลุ่มของสามเณรขาดความต่อเน่ือง แต่สามเณร
ส่วนใหญ่มีความเห็นวา่ การรวมกลุ่มเพื่อจดักิจกรรมต่าง ๆ ไม่ค่อยมีความจ าเป็น ส่วนประชาชน
กลบัมองเห็นวา่ สามเณรขาดทุนทรัพยใ์นการด าเนินงานมากกวา่ อีกทั้งสามเณรเกรงกลวัพระเถระ
ฝ่ายปกครองดว้ย จึงเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าใหส้ามเณรไม่ค่อยรวมกลุ่มกนับ าเพญ็ประโยชน์ต่อสังคม 



 ๑๗ 

 สรุปวา่ จากเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สามเณรในพระพุทธศาสนาเถรวาทมีบทบาทและ
ความส าคญั ๓ ประการ คือ ๑) บทบาทและความส าคญัเพื่อประโยชน์สุขส่วนตน โดยการศึกษาและ
ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด เพื่อกระท าให้แจ้งซ่ึงพระนิพพาน ๒) บทบาทและ
ความส าคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อประโยชน์ เก้ือกูลและความผาสุกแก่ชาวโลก                
๓) บทบาทและความส าคัญต่อพระพุทธศาสนาโดยการบรรพชาอุปสมบทเพื่อสืบทอด
พระพุทธศาสนา ท่ีเรียกว่าธรรมทายาทหรือพุทธศาสนทายาท ส่วนปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคของ
สามเณรมี ๒ ประการ คือ ๑) ปัญหาภายใน เกิดจากสามเณรไม่ปฏิบติัตามพระธรรมวินยั ขาดการ
ส ารวมระวงั มีความประพฤติย่อหย่อนไม่เคร่งครัดในธรรมวินยั เป็นเหตุให้ประชาชนหมดความ
เล่ือมใสศรัทธา ๒) ปัญหาภายนอก เกิดจากพุทธบริษทัท่ีเป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์ ท่ีมองไม่เห็น
บทบาทและความส าคญัของสามเณร จึงขาดการอุปถมัภ์เอาใจใส่ดูแลในเร่ืองปัจจยัส่ี ไม่เอ้ือเฟ้ือ  
ในจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจยั รวมถึงการไม่สนบัสนุนใหเ้ยาวชนเขา้มาบรรพชาเป็น
สามเณร เป็นเหตุให้สามเณรในประเทศไทยมีจ านวนลดลง ปัญหาองค์กรสงฆ์ขาดนโยบายสร้าง 
ศาสนทายาทท่ีเป็นเอกภาพ เยาวชนท่ีบรรพชาเข้ามาอยู่ในวดัแล้ว มหาเถรสมาคม คณะสงฆ ์ 
องค์กรสงฆ์ เจา้อาวาส อาจารยผ์ูป้กครองขาดการเอาใจใส่ดูแลอยา่งเป็นระบบ ท าให้สามเณรขาด
โอกาสในการศึกษาเล่าเรียน ตอ้งใชชี้วิตอยูต่ามยถากรรม จนบางรูปตอ้งลาสิกขาออกไป จึงเป็นเหตุ
ใหส้ามเณรมีจ านวนลดลงและอาจจะหมดส้ินไปในท่ีสุด 
 

๑.๖ ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 ๑.๕.๑  ท าใหท้ราบประวติัความเป็นมาของสามเณรในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 ๑.๕.๒ ท าใหท้ราบบทบาทและความส าคญัของสามเณรในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 ๑.๕.๓ ท าให้ทราบแนวทางและรูปแบบการส่งเสริมบทบาทและความส าคญัของสามเณร
ในพระพุทธศาสนาเถรวาท  
 ๑.๕.๔ ท าให้ทราบวิธีการน าเสนอแนวทางและองค์ความรู้เก่ียวกบัรูปแบบการส่งเสริม
บทบาทและความส าคญัของสามเณรในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 ๑.๕.๔ ท าให้สามารถน าแนวทาง และองคค์วามรู้เก่ียวกบัรูปแบบการส่งเสริมบทบาทและ
ความส าคญัของสามเณรท่ีไดจ้ากผลการวจิยัไปพฒันาองคก์รของคณะสงฆใ์หม้ากยิง่ข้ึน 
 

๑.๗ ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
 ในการวิจยัคร้ังน้ี มีศพัท์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาวิจยัและเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาวิจยั 
ผูว้จิยัจึงไดใ้หค้  าจ  ากดัความไว ้ดงัน้ี 
 บรรพชำ หมายถึง การสละความสุขออกจากบา้นเรือนเพื่อเขา้มาบวชในพระพุทธศาสนา 



 ๑๘ 

 ยุคพุทธกำล หมายถึง สามเณรในคร้ังท่ีพระพุทธเจา้ยงัทรงพระชนมอ์ยู ่
 ยุคหลงัพุทธกำล หมายถึง สามเณรท่ีปรากฏหลงัจากท่ีพระพุทธเจา้ดบัขนัธปรินิพพานแลว้ 
 ยุคปัจจุบัน หมายถึง สามเณรในประเทศไทย  
 บทบำท หมายถึง หนา้ท่ีของสามเณร ในฐานะเป็นผูสื้บทอดพระพุทธศาสนา เป็นผูเ้ผยแผ่
พระพุทธศาสนา เป็นผูช่้วยเหลือกิจของสงฆแ์ละเป็นแบบอยา่งท่ีดีของอนุชน  
 ควำมส ำคัญ  หมายถึง การบรรพชาเป็นสามเณรเพื่ อเป็นศาสนทายาทสืบต่ออายุ
พระพุทธศาสนาใหด้ ารงมัน่ตั้งอยูไ่ดน้าน  
 สำมเณร หมายถึง เยาวชนชายท่ีมีอายุตั้ งแต่ ๗ ปีข้ึนไป แต่มีอายุไม่เกิน ๒๐ ปีบริบูรณ์             
ท่ีได้รับการบรรพชาเป็นสามเณร ด ารงเพศแบบพระสงฆ์ โดยการเขา้ถึงพระรัตนตรัย สมาทาน
สิกขาบท ๑๐ ขอ้ เสขิยวตัร ๗๕ ขอ้ จากพระอุปัชฌาย์ตามพุทธานุญาต โดยมีจุดมุ่งหมายของการ
บวชเพื่อศึกษาเล่าเรียนทั้งฝ่ายคนัถธุระและวปัิสสนาธุระ เพื่อเขา้ถึงความพน้ทุกขใ์นท่ีสุด 
 พุทธศำสนำเถรวำท หมายถึง “พระพุทธศาสนาเถรวาทท่ีนบัถือกนัอยูใ่นประเทศไทย”๑๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 ๑๙พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนำนุกรมพุทธศำสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพค์ร้ังท่ี ๑๐, 
(กรุงเทพมหานคร : บริษทั เอส. อาร์. พร้ินต้ิง แมส โปรดกัส์ จ  ากดั, ๒๕๔๖), หนา้ ๗๑. 



 ๑๙ 

๑.๘ สรุปกรอบแนวคดิทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
 จากแนวคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวมาแลว้นั้น ผูว้ิจยัไดก้  าหนดกรอบแนวคิดของ
การวจิยัไว ้ดงัน้ี 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมทิี ่๑.๑ แสดงสรุปกรอบแนวคดิทีใ่ช้ในกำรวิจัย 

บทบำทและควำมส ำคัญของสำมเณร 
ในพระพุทธศำสนำเถรวำท 

 
๑. ประวติัและความเป็นมาของสามเณร 
     ในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 ๒.บทบาทและความส าคญัของสามเณร      
     ยคุพุทธกาล 
๓. บทบาทและความส าคญัของสามเณร 
     ยคุหลงัพุทธกาล 
๔. บทบาทและความส าคญัของสามเณร 
     ยคุปัจจุบนัในประเทศไทย 
 

องค์ควำมรู้ทีไ่ด้จำกกำรวจัิย 
USEE MODEL 
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แนวทำงและรูปแบบกำรส่งเสริมบทบำท 
และควำมส ำคัญให้แก่สำมเณร 
ในพระพุทธศำสนำเถรวำท 

 
๑. การสืบทอดพระพุทธศาสนา 
 ๒. การเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 
 ๓. การช่วยเหลือกิจของสงฆ ์
 ๔. การเป็นแบบอยา่งท่ีดีของอนุชน 
 

วธีิด ำเนินกำรวจัิย 
๑. คน้ควา้จากเอกสาร 
๒. การสัมภาษณ์ 
๓. การจดัเสวนากลุ่ม 
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บทที ่๒ 
สามเณรในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

 

 ในการศึกษาสามเณรในพระพุทธศาสนาเถรวาทน้ี ผู ้วิจ ัยได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจาก
พระไตรปิฎก อรรถกถา หนังสือและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสามเณรในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
ดงัต่อไปน้ี 
 ๒.๑  ความหมายของสามเณร  
 ๒.๒ ความเป็นมาของสามเณร 
 ๒.๓ การบรรพชา 
 ๒.๔ ขอ้วตัรปฏิบติัของสามเณร 
 ๒.๕ ประโยชน์ของการบรรพชา 
 ๒.๖ ประวติัสามเณร 
 

๒.๑ ความหมายของสามเณร  
 สามเณร มีรากศัพท์มาจากภาษาบาลี ในโคตตตัทธิต ลง เณร ปัจจัย ดังมีวิเคราะห์ว่า 
“สมณสฺส อปจฺจ ํสามเณโร. แปลว่า เหล่ากอแห่งสมณะ ช่ือสามเณระ”๑ สามเณรเม่ือกล่าวตาม
ความหมายก็คือ “เหล่ากอของสมณะ”๒ สมเด็จพระสังฆราชเจา้ กรมหลวงชินวรสิริวฒัน์ ตรัสว่า 
“สามเณรท่ีปรากฏในคมัภีร์ทางศาสนา มีเพียงส่วนน้อย แต่ท่ีปรากฏในภาษาบาลีมีเพียงแค่ ๒ ช่ือ
เท่านั้น คือ สามเณรและสมณุทเทส”๓ 

                                                        
 ๑สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส , บาลีไวยากรณ์ วจีวิภาค ภาคที่ ๒ 
สมาสและตัทธิต (หลักสูตรเปรียญธรรมตรี), พิมพ์คร้ังท่ี ๓๖, (กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราช
วทิยาลยั, ๒๕๓๖), หนา้ ๑๓๘. 
 ๒พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษทั เอส.อาร์. พร้ินต้ิง แมส โปรดกัส์ จาํกดั, ๒๕๔๖), หนา้ ๒๘๐.  
 ๓สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวฒัน์ , สามเณรสิกขา, พิมพ์คร้ังท่ี ๑๖ , 
(กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๓๐), หนา้ ๑๒๓. 



 ๒๑ 

 สามเณรแม้จะมีความหมายว่าเป็นเหล่ากอของสมณะ แต่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า               
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงแปลวา่ “ลูกพระ” เน่ืองจากวา่สามเณรยงัเป็นเยาวชนมีความผกูพนั
กบัพระภิกษุผูเ้ป็นอุปัชฌายอ์ยา่งใกลชิ้ดเหมือนกบับิดา ซ่ึงพระอุปัชฌายต์อ้งให้ความเมตตารักใคร่ 
อบรมดูแลสามเณรท่ีมีสถานภาพยงัเด็กอยา่งใกลชิ้ด ดุจบิดามารดาตอ้งคอยประคบประหงมเอาใจ
ใส่เล้ียงดูบุตรธิดาท่ียงัเด็กเป็นพิเศษ การท่ีพระพุทธศาสนามีนักบวชรุ่นเยาว ์เช่น สามเณรราหุล  
เป็นต้น ย่อมช้ีให้เห็นว่า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเมตตาและทรงให้โอกาสเด็ก
เช่นเดียวกับผูใ้หญ่ โดยทรงผ่อนผนัข้อปฏิบติัทางวินัยให้เหมาะสมกับภาวะของเด็ก เน่ืองจาก
สามเณรเป็นเหล่ากอของสมณะ หมายถึง นกับวชชายในพระพุทธศาสนาท่ีมีอายยุงันอ้ยยงัไม่ไดรั้บ
การอุปสมบทเป็นพระภิกษุ”๔ 
 สามเณร หมายถึง “นักบวชกลุ่มหน่ึงท่ีผ่านกระบวนการบรรพชาเขา้มาเพื่อทาํหน้าท่ีท่ี
สําคญั คือ การสืบต่อและดาํรงไวซ่ึ้งพระพุทธศาสนา”๕ จึงนบัไดว้า่ “สามเณรเป็นธรรมทายาทของ
พระศาสนา ซ่ึงมีอายยุงัไม่ครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ และตอ้งรักษาศีล ๑๐ รวมทั้งกิจวตัรบางประการ”๖ 
 สรุปว่า สามเณร หมายถึง ศาสนทายาทรุ่นเยาวซ่ึ์งเป็นเหล่ากอของสมณะ บรรพชาเป็น
สามเณรเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา โดยส่วนมากจะมีอายุตั้ งแต่ ๗ ปีข้ึนไป แต่ไม่เกิน ๒๐ ปี 
บริบูรณ์ ไดรั้บการบรรพชาถูกตอ้งตามพุทธานุญาต เขา้ถึงไตรสรณคมน์ สมาทานรักษาศีล ๑๐ ขอ้ 
ประพฤติปฏิบัติตามเสขิยวตัร ๗๕ ข้อ ดํารงเพศบรรพชิตและดําเนินชีวิตอย่างพระภิกษุใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท  
 

๒.๒ ความเป็นมาของสามเณร 

 สามเณรในพระพุทธศาสนาเถรวาท ไดเ้กิดข้ึนหลงัจากท่ีองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้
ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแลว้ ไดเ้สด็จจาริกไปในท่ีต่าง ๆ เพื่อแสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว ์

                                                        
 ๔สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน), พระพุทธศาสนาสอนเด็ก, 
พิมพค์ร้ังท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๔๙), หนา้๖. 
 ๕พระมหาหรรษา นิธิบุณยากร, “วิกฤตพระพุทธศาสนา : ศึกษากรณีการบรรพชาเป็น
สามเณรในประเทศไทย (๒๕๒๓-๒๕๔๓), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), 
๒๕๔๕, หนา้ ๙. 
 ๖พระมหานราธิป แกว้ประสิทธ์ิ, “ปัจจยัทางจิตวิทยาและสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
อุปสมบทเป็นภิกษุของสามเณรในเขตภาคกลาง”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัศิลปากร), ๒๕๔๔, หนา้ ๔. 



 ๒๒ 

และได้พระสงฆ์สาวกเกิดข้ึนเป็นจาํนวนมาก โดยคร้ังแรกมีพุทธประสงค์จะแสดงธรรมโปรด         
บุพพการีชน ซ่ึงเป็นอาจารย ์คือ อาฬารดาบส กาลามโคตร และอุทกดาบส รามบุตร แต่ทรงทราบวา่
ท่านทั้ง ๒ ไดเ้สียชีวิตแลว้ จึงไดท้รงแสดงพระธรรมเทศนาช่ือ “ธรรมจกักปัปวตัตนสูตร”๗ซ่ึงตรัส
ถึงท่ีสุด ๒ อย่าง อนับรรพชิตไม่ควรเสพ คือ กามสุขลัลิกานุโยคและอตัตกิลมถานุโยค ควรเสพ
ปฏิปทาทางสายกลาง ไดแ้ก่ อริยมรรคมีองค ์๘ คือ  
 ๑) สัมมาทิฏฐิ   ปัญญาอนัเห็นชอบ  
 ๒) สัมมาสังกปัปะ  ความดาํริชอบ  
 ๓) สัมมาวาจา   เจรจาชอบ  
 ๔) สัมมากมัมนัตะ  ทาํการงานชอบ  
 ๕) สัมมาอาชีวะ   เล้ียงชีวติชอบ  
 ๖) สัมมาวายามะ  ความเพียรชอบ  
 ๗) สัมมาสติ   ระลึกชอบ  
 ๘) สัมมาสมาธิ   ตั้งใจชอบ  
 เป็นปฐมเทศนาโปรด ปัญจวคัคีย ์คือ ๑)โกณฑญัญะ ๒)วปัปะ ๓) ภทัทิยะ ๔) มหานามะ 
และ ๕) อัสสชิ ๘ ซ่ึ งแต่เดิมพราหมณ์ ทั้ ง ๕  คนได้บวชเป็นฤษี ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน                     
เมืองพาราณสี เป็นเหตุให้โกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นคนแรก บรรลุเป็นพระอริยสงฆ ์         
ชั้ นพระโสดาบันบุคคลแล้วได้ทูลขอบรรพชาอุปสมบทว่า “ลเภยฺยาหํ ภนฺเต ภควโต สนฺติเก 
ปพฺพชฺช ํลเภยฺย ํอุปสมฺปทนฺติ แปลความวา่ ขา้แต่พระผูมี้พระภาคเจา้ผูเ้จริญ ขา้พระองคพ์ึงไดก้าร
บรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระผูมี้พระภาคเจา้ พระพุทธองค์จึงตรัสว่า “เอหิ ภิกฺขูติ ภควา 
อโวจ สฺวากฺขาโต ธมฺโม จรถ พฺรหฺมจริย ํสมฺมา ทุกฺขสฺส อนฺตกิริยายาติ”๙ แปลความว่า มาเถิดภิกษุ 
ธรรมอนัเรากล่าวดีแลว้ท่านจงประพฤติพรหมจรรย ์เพื่อกระทาํท่ีสุดทุกขโ์ดยชอบเถิด  
 จากพระบาลีน้ีดงัจะเห็นไดว้า่ พระอญัญาโกณฑญัญะขอบวชเป็นพระสงฆส์าวกรูปแรกใน
พระพุทธศาสนาด้วยวิธีการบรรพชาและอุปสมบท ต่อมา พระพุทธองค์ไดท้รงแสดงธรรมช่ือว่า 
“อนัตตลกัขณสูตร”๑๐ ว่าด้วยเร่ืองขนัธ์ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขารและวิญญาณ เป็นของไม่
เท่ียง เป็นทุกข ์เป็นอนตัตาโปรดปัญจวคัคียอี์ก ทาํให้พระอญัญาโกณฑญัญะไดบ้รรลุ พระอรหนัต ์

                                                        
 ๗ว.ิม. ๖/๑๓/๔๔.  
 ๘ว.ิม. ๖/๑๒/๔๑.  
 ๙ว.ิมหา. ๔/๑๘/๒๓. 
 ๑๐ว.ิม. ๖/๒๐/๕๒. 



 ๒๓ 

สําเร็จเป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนา ปัญจวคัคียท่ี์เหลืออีก ๔ คนมีวปัปะ เป็นตน้ 
ได้ดวงตาเห็นธรรม จึงขอบรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระผู ้มีพระภาคเจ้า  และได้บรรลุ             
พระอรหนัตต์ามลาํดบั  
 ต่อจากนั้น พระพุทธองคท์รงแสดงธรรมช่ืออนุปุพพิกถา ๕ อยา่ง คือ  

๑) ทานกถา   ตรัสเร่ืองทาน คือ การให ้
๒) สีลกถา   ตรัสเร่ืองศีล คือ การรักษากาย วาจาใหเ้รียบร้อย 
๓) สัคคกถา  ตรัสเร่ืองสวรรค ์คือ การทาํความดีมีการให้ทาน รักษาศีล เป็นตน้

ทาํใหบุ้คคลไปเกิดในเทวโลกหรือเกิดบนสวรรค ์(เกิดเป็นเทวดา) 
๔) กามาทีนวกถา ตรัสโทษแห่งกามท่ีบุคคลปรารถนาทั้งในมนุษย ์และสวรรค ์
๕) เนกขมัมานิสังสกถา ตรัสอานิสงส์แห่งการหลีกออกจากกาม โปรด “ยสกุลบุตรพร้อม

สหาย ๕๔ คน”๑๑ ซ่ึงปรากฏช่ือเพียง ๔ คน คือ ๑)วมิล ๒) สุพาหุ๓) ปุณณชิ ๔) ควมัปติและไดท้รง
แสดงธรรมช่ือ“อนุปุพพิกถาและอริยสัจ ๔ คือ ๑) ทุกข ์๒) ทุกขสมุทยั ๓) ทุกขนิโรธ ๔) ทุกขนิโรธ
คามินีปฏิปทา 
 องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ทรงแสดงธรรมโปรดภทัทวคัคียพ์ร้อมดว้ยสหาย ๓๐ คน๑๒ 
ด้วยพระธรรมเทศนาช่ือว่า “อาทิตตปริยายสูตร”๑๓ ซ่ึงมีใจความว่า ส่ิงทั้ งปวงเป็นของร้อน  
เน่ืองจากตาเห็นรูป หูไดย้ินเสียงท่ีดีและไม่ดี เป็นตน้ ย่อมเร่าร้อนเพราะไฟคือราคะ ไฟ คือ โทสะ 
และไฟ คือ โมหะ  
 ต่อจากนั้ น พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมโปรด “ชฎิล ๓ พี่น้อง คือ ๑) อุรุเวลกัสสปะ              
มีบริวาร ๕๐๐ คน ๒) นทีกสัสปะมีบริวาร ๓๐๐ คน ๓) คยากสัสปะ มีบริวาร ๒๐๐ คน รวมทั้งส้ิน 
๑,๓๐๐ คน”๑๔ ดว้ยพระธรรมเทศนาช่ือ อาทิตตปริยายสูตร  
 พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมช่ือว่าอนุปุพพิกถาโปรด “พระเจ้าพิมพิสารพร้อมทั้ ง            
ขา้ราชบริพาร”๑๕ ณ เมืองราชคฤห์ และทรงแสดงธรรมโปรด “อุปติสสปริพาชก (พระสารีบุตร) 
และโกลิตปริพาชก (พระโมคคลัลานะ) พร้อมดว้ยบริวาร ๕๐๐ คน”๑๖ พระสารีบุตรไดบ้รรลุเป็น

                                                        
 ๑๑ว.ิม. ๖/๒๕/๖๒.  
 ๑๒ว.ิม. ๖/๓๖/๘๔. 
 ๑๓ว.ิม. ๖/๕๕/๑๐๕.  
 ๑๔ว.ิม. ๖/๓๗/๘๗. 
 ๑๕ว.ิม.๖/๕๖/๑๑๐. 
 ๑๖ว.ิม. ๖/๖๔/๑๒๒.  



 ๒๔ 

พระอรหันต ์ณ ถํ้ าสุกรขาตา หลงัจากบวชได ้๑๕ วนั เพราะฟังธรรมช่ือว่าเวทนาปริคคหสูตรซ่ึงมี
เน้ือหาว่าด้วยสุขเวทนา ทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเป็นของไม่เท่ียง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา          
ท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจา้ทรงแสดงใหที้ฆนขปริพาชกผูเ้ป็นลุงฟัง  
 ส่วนพระโมคคลัลานะ ผูเ้ป็นพระอคัรสาวกเบ้ืองซ้ายของพระสัมมาสัมพุทธเจา้หลงัจาก
บวชได้ ๗ วนั ไดป้ลีกตวัไปทาํความเพียรอยู่ ณ หมู่บา้นกลัวาลมุตคาม กรุงราชคฤห์ ไดฟั้งธรรม         
ซ่ึงเป็นอุบายสาํหรับระงบัความง่วง ๘ ประการ คือ 
 ๑) โมคคลัลานะ เม่ือเธอมีสัญญาอยา่งใดแลว้ เกิดความง่วงข้ึน เธอจงทาํไวใ้นใจซ่ึงสัญญา
อยา่งนั้นใหม้าก จะเป็นเหตุใหล้ะความง่วงได ้ 
 ๒) ถา้ยงัละไม่ได ้เธอควรตรึกตรองถึงธรรมท่ีไดเ้รียนมาแลว้ ไดฟั้งมาแลว้ให้มาก จะเป็น
เหตุใหล้ะความง่วงได ้ 
 ๓) ถ้ายงัละไม่ได้ เธอควรสาธยายธรรมท่ีได้เรียนได้ฟังมาแล้วให้มากจะเป็นเหตุให้ละ
ความง่วงได ้ 
 ๔) ถ้ายงัละไม่ได ้เธอควรยอนช่วงหูทั้งสองขา้ง และลูบตวัด้วยฝ่ายมือจะเป็นเหตุให้ละ
ความง่วงได ้ 
 ๕) ถา้ยงัละไม่ได ้เธอจงลุกข้ึนแลว้ลูบนยัน์ตา ลูบหนา้ดว้ยนํ้ าเหลียวดูทิศทั้งหลาย แหงนดูดาว 
จะเป็นเหตุใหล้ะความง่วงได ้ 
 ๖) ถ้ายงัละไม่ได้ เธอควรทําไวใ้นใจถึงอาโลกสัญญา ถือกําหนดความสว่างไวใ้นใจ
เหมือนกนั ทั้งกลางวนัและกลางคืน ทาํใจใหเ้ปิด ใหส้วา่ง จะเป็นเหตุใหล้ะความง่วงได ้ 
 ๗) ถา้ยงัละไม่ได ้เธอควรเดินจงกรมสํารวมอินทรีย ์มีจิตใจไม่คิดไปภายนอก จะเป็นเหตุ
ใหล้ะความง่วงได ้ 
 ๘) ถ้ายงัละไม่ได้ เธอควรสําเร็จสีหไสยาสน์ นอนตะแคงขวา ซ้อนเท้าให้เล่ือมกัน                  
มีสติสัมปชัญญะ หมายใจว่าจะลุกข้ึนเป็นนิตย ์เม่ือต่ืนแล้วควรรีบลุกข้ึนด้วยตั้งใจว่า เราจะไม่
ประกอบความสุขในการนอนและการเคล้ิมหลบัอีกจะเป็นเหตุใหล้ะความง่วงได ้ 
 พระพุทธองค์ ตรัสสอนอุบายเพื่อบรรเทาความง่วงโดยลาํดบัจนในท่ีสุดถา้ยงัไม่หายง่วง         
ก็ใหน้อน แต่ใหน้อนอยา่งมีสติ และไดป้ระทานพระโอวาท ๓ ขอ้ คือ 
 ๑) โมคคลัลานะ เธอจงทาํไวใ้นใจวา่ เราจะไม่ชูงวง คือ ความถือตวัวา่เราเป็นนัน่เป็นน่ีเขา้
ไปสู่สกุล เพราะถา้ภิกษุถือตวัเขา้ไปสู่สกุลดว้ยคิดวา่เขาจะตอ้งตอ้นรับเราอยา่งนั้นอยา่งน้ี ถา้คนใน
สกุลเขามีการงานมาก ก็จะเกิดอิดหนาระอาใจ ถา้เขาไม่ใส่ใจตอ้งรับ เธอก็จะเกอ้เขินคิดไปในทาง
ต่าง ๆ เกิดความฟุ้งซ่านไม่สาํรวม จิตก็จะห่างจากสมาธิ  



 ๒๕ 

 ๒) โมคคลัลานะ เธอจงทาํไวใ้นใจวา่ เราจกัไม่พูดคาํอนัเป็นเหตุเถียงกนัเพราะถา้เถียงกนั         
ก็จะตอ้งพูดมาก และผดิใจกนั เป็นเหตุใหฟุ้้งซ่านไม่สาํรวม และจิตก็จะห่างจากสมาธิ  
 ๓) โมคคลัลานะ ตถาคตไม่สรรเสริญการคลุกคลีดว้ยประการทั้งปวง แต่ก็ไม่ตาํหนิการ
คลุกคลีไปทุกอย่าง คือ เราไม่สรรเสริญการคลุกคลีกับหมู่ชน ทั้ งคฤหัสถ์และบรรพชิต แต่เรา
สรรเสริญการคลุกคลีดว้ยเสนาสนะ อนัสงบสงดัปราศจากเสียงอ้ืออึง ควรแก่การหลีกเร้นอยู่ตาม
สมณวสิัย  
 พระมหาโมคคลัลานะ ไดก้ราบทูลถามถึงขอ้ปฏิบติัอนัเป็นธรรมชกันาํไปสู่การส้ินตณัหา 
เกษมจากโยคะคือกิเลสเคร่ืองประกอบให้จิตติดอยู่ พระพุทธองค์ตรัสสอนในเร่ืองธาตุกรรมฐาน 
โดยใจความว่า “ภิกษุในพระธรรมวินัยน้ี เม่ือไดส้ดบัว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมัน่ ก็ควรกาํหนด
ธรรมเหล่านั้น ในยามเม่ือเสวยเวทนา อนัเป็นสุขหรือทุกข์ หรือไม่สุขไม่ทุกข์อย่างใดอย่างหน่ึง 
และให้พิจารณาดงัปัญญา อนัประกอบดว้ยความหน่าย ความดบั และความไม่ยึดมัน่ จิตก็จะพน้จาก
อาสวกิเลส เป็นผูรู้้ว่าชาติส้ินแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว” พระมหาโมคคัลลานะได้สําเร็จเป็น                         
พระอรหนัตแ์ลว้  
 การบวชคร้ังแรกน้ี องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ทรงประทานการบวชด้วยพระองค ์
และการบวชในแต่ละคร้ังมีการบรรพชาคู่กบัอุปสมบทเสมอ ซ่ึงเป็นการบวชภิกษุยงัไม่มีสามเณร 
ต่อม า เม่ื อมี พ ระส งฆ์ ส าวกไป ช่ วยป ระกาศพ ระศาส น า ทําให้ มี กุ ล บ ตรเข้าม าบ วช ใน
พระพุทธศาสนาเป็นจาํนวนมาก การพากุลบุตรเดินทางเข้ามาบวชในสํานักของพระพุทธองค ์            
ก็ลาํบากมาก จึงทรงอนุญาตให้พระสงฆ์สาวกทาํการบวชแทน ด้วยตรัสว่า “อนุชานามิ ภิกฺขเว             
อิเมหิ ตีหิ สรณคมเนหิ ปพฺพชฺช ํอุปสมฺปทนฺติ”๑๗ แปลความวา่ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตการ
บรรพชาอุปสมบทด้วยไตรสรณคมน์  โดยให้กุลบุตรผู ้จะบวชได้ปลงผม นุ่งห่มผ้ากาสายะ            
ประคองอญัชลีขอบวชดว้ยการเขา้ถึงไตรสรณคมน์ 
 ต่อมา มีเด็กพวกหน่ึง จาํนวน ๑๗ คน (สัตตรสวคัคีย)์ ซ่ึงมีอายุต ํ่ากว่า ๒๐ ปีเขา้มาบวชไม่
สามารถทนความหิวได้จึงพากันร้องไห้ส่งเสียงดัง เม่ือพระพุทธองค์ทรงทราบจึงตรัสห้ามว่า              
“น ภิกฺขเว ชาน ํอูนวีสติวสฺโส ปุคฺคโล อุปสมฺปาเทตพฺโพ โย อุปสมฺปาเทยฺย ยถาธมฺโม กาเรตพฺโพติ”๑๘ 
แปลความว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรู้อยู่ไม่พึงให้บุคคลผูมี้อายุต ํ่ากว่า ๒๐ ปีบวช ภิกษุรูปใด          
พึงใหบ้วช ภิกษุรูปนั้นตอ้งอาบติัทุกกฎ 
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 ๒๖ 

 อีกตระกูลหน่ึงตายด้วยโรคอหิวากนัหมดทั้งครอบครัว เหลือเพียงเด็กอายุต ํ่ากว่า ๑๕ ปี            
เข้ามาบวช เม่ือพระพุทธองค์ทรงทราบ จึงตรัสห้ามว่า “น ภิกฺขเว อูนปณฺณรสวสฺโส ทารโก              
ปพฺพาเชตพฺโพ โย ปพฺพาเชยฺย อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺสาติ”๑๙ แปลความวา่ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึง
ใหเ้ด็กผูมี้อายตุ ํ่ากวา่ ๑๕ ปีบวช ภิกษุรูปใดพึงใหบ้วช ภิกษุรูปนั้นตอ้งอาบติัทุกกฎ 
 คร้ันต่อมา มีเด็กในตระกูลอุปัฏฐากพระอานนทซ่ึ์งมีอายุต ํ่ากว่า ๑๕ ปี ขาดท่ีพึ่ง เน่ืองจาก
บิดามารดาตายดว้ยโรคอหิวา พระอานนท์มีความประสงค์จะให้บวช พระพุทธองค์ก็ทรงอนุญาต 
ดว้ยตรัสวา่ “อนุชานามิ ภิกฺขเว อูนปณฺณรสวสฺสํ ทารก ํกากุฑฺเฑปก ํปพฺพาเชตุนฺติ”๒๐ แปลความวา่ 
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหบ้วชเด็กท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่ ๑๕ ปีท่ีมีความสามารถไล่กาได ้
 ต่อจากนั้ น เม่ือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จไปเมืองกบิลพสัดุ์ ทรงแสดง         
ธรรมีกถาโปรด “พระเจา้สุทโธทนะ พระพุทธบิดาพร้อมดว้ยพระประยรูญาติ”๒๑  
 จุดกาํเนิดสามเณรในพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้น เกิดจากพระนางยโสธรา (พิมพา) รับสั่ง
ให้พระราหุลกุมารผูเ้ป็นพระราชโอรสไปทูลขอพระราชสมบติักบัพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ผูเ้ป็น  
พระราชบิดา หลงัจากท่ีพระพุทธองค์เสด็จไปบิณฑบาตภายในพระราชนิเวศน์ พระเจา้สุทโธทนะ
ได้นิมนต์ให้ฉันภัตตาหารเช้า เม่ือฉันเสร็จ พระราหุลกุมารได้ประทับยืนเบ้ืองพระพักตร์                 
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ พลางกราบทูลวา่ ขา้แต่พระสมณะ พระฉายาของพระองค์เป็นสุข พระพุทธองค ์
มิได้ตรัสอะไร ได้เสด็จกลบันิโครธาราม พระราหุลกุมารไดเ้สด็จตามไปขา้งหลงั พลางทูลขอว่า  
“ขา้แต่สมณะ ขอได้โปรดประทานทรัพยม์รดกแก่หม่อมฉัน ข้าแต่สมณะ ขอได้โปรดประทาน
ทรัพยม์รดกแก่หม่อมฉนั”๒๒ และไดต้ามเสด็จไปจนถึงท่ีประทบั  
 คร้ังนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสเรียกพระสารีบุตรมาเพื่อทาํการบรรพชาพระราหุลกุมาร 
แต่เน่ืองจากไม่เคยมีการบรรพชาเด็กมาก่อน พระสารีบุตรจึงทูลถามว่า จะให้พระราหุลกุมาร          
ทรงผนวชอย่างไร จึงทรงรับสั่งวิธีการบรรพชากับภิกษุทั้ งหลายว่า “อนุชานามิ ภิกฺขเว ตีหิ               
สรณคมเนหิ สามเณรปพฺพชฺช”ํ๒๓ แปลความวา่ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตการบวชกุลบุตรเป็น
สามเณรดว้ยไตรสรณคมน์”๒๔ พระสารีบุตรจึงให้พระราหุลกุมารบรรพชาเป็นสามเณร โดยให้โกนผม 
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 ๒๗ 

และหนวด แลว้ครองผา้ยอ้มฝาด ห่มผา้เฉวียงบ่า เขา้ไปกราบเทา้พระภิกษุทั้งหลาย นั่งกระโหย่ง 
ประคองอญัชลี และกล่าวตามพระอุปัชฌายเ์พื่อขอถึงไตรสรณคมน์ เป็นอนัเสร็จพิธีการบรรพชา 
 สรุปว่า ความเป็นมาของสามเณร เกิดข้ึนหลงัจากท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้อนุตตร
สัมมาสัมโพธิญาณแล้วได้เสด็จไปโปรดชาวโลก จนกระทั่งมีผู ้เล่ือมใสศรัทธาเข้ามาบวช               
เป็นจํานวนมาก การบวชในระยะแรกน้ีเป็นการบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุอย่างเดียว             
โดยพระสัมมาสัมพุทธเจา้ทรงทาํการบวชเอง หลังจากพระพุทธองค์ทรงส่งพระสงฆ์สาวกไป
ประกาศพระศาสนาทาํให้มีผูท่ี้เขา้มาบวชเพิ่มข้ึน พระพุทธองคท์รงอนุญาตใหพ้ระสงฆท์าํการบวช
แทนซ่ึงเป็นการบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ต่อมามีเด็กอายุ ๑๗ ปี ๑๕ ปีและตํ่ากวา่ ๑๕ ปีเขา้
มาบวช พระพุทธองค์ทรงห้ามการบวชเด็กท่ีมีอายุยงัไม่ถึง ๒๐ ปีเข้ามาบรรพชาอุปสมบทเป็น
พระภิกษุ แต่ทรงอนุญาตให้บวชเด็กกาํพร้าท่ีขาดบิดามารดาท่ีมีอายุต ํ่ากว่า ๑๕ ปีซ่ึงสามารถไล่กาได ้
แต่ยงัไม่แน่ชัดว่าให้บวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณร หลงัจากท่ีพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรม
โปรดพระพุทธบิดาคือ พระเจา้สุทโธทนะพร้อมดว้ยพระประยรูญาติ เป็นเหตุใหพ้ระเจา้สุทโธทนะ
ไดบ้รรลุธรรมตามสมควร และพระประยูรญาติท่ีไดส้ดบัพระธรรมเทศนามีจิตใจแจ่มใสเบิกบาน 
เกิดความเล่ือมใสศรัทธาออกผนวชในบวรพุทธศาสนาเป็นจาํนวนมาก ในคร้ังนั้นพระสัมมาสัม
พุทธเจา้ไดป้ระทานอริยทรัพยซ่ึ์งเป็นโลกุตตระให้แก่พระราหุลกุมาร ผูป้รารถนาพระราชสมบติั 
ดว้ยการให้บรรพชาเป็นสามเณร สามเณรราหุล จึงเป็นสามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
ท่ีไดผ้า่นวิธีการบรรพชาเป็นสามเณรตามพิธีกรรมทางศาสนาท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจา้ทรงอนุญาต
ไวห้รือทรงบญัญัติไว ้เพื่อเป็นแบบอย่างในการบรรพชาเด็กและเยาวชนท่ีมีอายุยงัไม่ถึง ๒๐ ปี           
แต่มีความเล่ือมใสศรัทธาประสงคจ์ะบวชเป็นทายาทในพระพุทธศาสนาสืบไป 
 

๒.๓ การบรรพชา 
 ๒.๓.๑ ความหมายของการบรรพชา 
 บรรพชา มาจากคาํในภาษาบาลีวา่ “ปพฺพชฺชา” ซ่ึงมีรากศพัทม์าจาก ป บทหนา้ วชฺ ธาตุ ใน
ความเวน้ ลง ณฺย ปัจจยั (ป+วชฺ แปลง ว เป็น พ = ปพชฺ +ณฺย (กิตก)์ ซอ้น พ หนา้ธาตุ ลบ ณฺ ของ ณฺย 
แลว้เอา ชฺ ท่ีสุดธาตุ กบั ย เป็น ชฺชา เป็น อา.อิต.= ปพฺพชฺชา ดงัมีวิเคราะห์ว่า ป มเมว วชิตพฺพนฺติ 
ปพฺพชฺชา แปลวา่ อนัชนพึงเวน้ก่อนนัน่เทียว ช่ือวา่ ปัพพชัชา๒๕ หมายถึง การเวน้จากอกุศลกรรม       
ท่ีตนเคยทาํก่อนบวช เพื่อเป็นแนวทางในการฝึกตนให้พน้ไปจากกิเลส ผูถื้อเพศบรรพชา เรียกว่า 

                                                        
 ๒๕พระราชปริยติัโมลี (สมศักด์ิ อุปสโม), พระคัมภีร์กัจจายนมูล, (กรุงเทพมหานคร: 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๓๕), หนา้ ๔๑๐. 



 ๒๘ 

บรรพชิต คาํวา่ “บรรพชิต” มีรากศพัทม์าจาก ป บทหนา้ วชฺ ธาตุในความไป ลง ต ปัจจยั (ป+วชฺ+ต) 
ดงัมีวเิคราะห์วา่ เสฏฺ ตฺตํ วชตีติ ปพฺพชิโต. แปลวา่ บุคคลใดยอ่มไปสู่ความประเสริฐ เหตุนั้น บุคคล
นั้นช่ือวา่บรรพชิต”๒๖ หมายถึง การไปสู่ชีวติท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเรือน 
 ในภาษาสันสกฤต คําว่า “บรรพชา มีรากศัพท์มาจาก ปฺร บทหน้า วฺรชฺ ธาตุ ย ปัจจัย            
(ปฺร+วฺรชฺ+ย (กฤต) = ปฺรวฺรชฺยา เป็น อา. สตรีลิงค ์หมายถึง การบวช”๒๗  
 บรรพชา หมายถึง การบวชโดยทัว่ไป ซ่ึงมีรากศพัท์มาจาก “ปฺร+วชฺ ธาตุ ในความเวน้ 
แปลวา่ การเวน้ทัว่”๒๘ สมเด็จพระสังฆราชเจา้ กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ตรัสวา่ “คาํว่า บวช มาจาก
ภาษาบาลีวา่ “ปพฺพชฺชา” แปลวา่ เวน้จากการประพฤติชัว่”๒๙ คาํวา่ ปัพพชัชา จึงหมายถึง “การละทิ้ง
ชีวิตแบบชาวโลกหันมาใช้ชีวิตแบบสมณะ บาํเพ็ญเพียรโดยการบวชเป็นพระภิกษุ (Buddha’s 
Order) และการบวชเป็นสามเณร (Samanera)”๓๐  
 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ไดท้รงใหค้วามหมายของการบวชใน
พระพุทธศาสนาไวว้า่ “มีธรรมเนียมการบวชในศาสนาพราหมณ์มาก่อน เพราะพวกพราหมณ์ถือกนั
วา่ เม่ือล่วงเขา้สู่ปัจฉิมวยัหรือแก่ชราแลว้ ควรออกบวชบาํเพ็ญพรต หาบุญกุศลไวเ้ป็นท่ีพึ่งของตน
ในปรโลก โดยการออกบวชเป็นฤษีชีไพร ซ่ึงปรากฏในเร่ืองมหาภารตะและเร่ืองรามายณะ เป็นตน้ 
แต่ในพระพุทธศาสนาเปล่ียนวิธีการบวช คือ ผูจ้ะบวชตอ้งละเพศคฤหัสถ์ออกจากเรือนถือเพศ          
เป็นบรรพชิต”๓๑ 

                                                        
 ๒๖มหามกุฏราชวิทยาลยั, อภิธานัปปทีปิกา และอภิธานัปปทีปิกาสูจิ, (กรุงเทพมหานคร: 
มหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๓๕), หนา้ ๖๐๑. 
 ๒๗พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระจนัทบุรีนฤนาถ, ปทานานุกรมบาล-ีไทย องักฤษ สันสกฤต, 
(กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๑๓), หนา้ ๔๗๕. 
 ๒๘P.K. GODE and C.G, KARVE. eds Sanskrit-English Dictionary, Part 2, (Poone : 
Prasad Prakashan, 1958), p. 1112. 
 ๒๙สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส , การบวชในพระพุทธศาสนา, 
(กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๔๒), หนา้ ๑๓. 
 ๓๐T.W. Rhys Davids and William Stede, The Pali Text Society’s Pali - English 
Dictionary, (London : Luzac&Company Ltd., 1993), p. 414. 
 ๓๑สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, การบวชในพระพุทธศาสนา, อา้งแลว้, 
หนา้ ๔. 



 ๒๙ 

 พระศรีวิสุทธิวงศ์ (สาย ตุลโย) กล่าวว่า การบวชโดยพยญัชนะแปลว่า เวน้ คือ เวน้เหตุ            
อนัเป็นท่ีตั้ งแห่งความเส่ือม ความเศร้าหมอง ความเดือดร้อนทางกาย วาจาใจ กล่าวโดยอรรถ           
หรือโดยความหมาย แปลวา่ การนอ้มกาย วาจา ใจ เขา้อยูใ่นกรอบแห่งพระธรรมวนิยัของพระสัมมา 
สัมพุทธเจา้ ดว้ยเหตุน้ี “การบวชจึงมี ๒ อยา่ง คือ 
 ๑) บรรพชา คือ การบวชเด็กอายยุงัไม่ถึง ๒๐ ปีบริบูรณ์ เป็นสามเณร 
 ๒) อุปสมบท คือ การบวชผูใ้หญ่ท่ีมีอาย ุ๒๐ ปี บริบูรณ์ข้ึนไปเป็นภิกษุ”๓๒  
 อุปสมบท มาจากคาํในภาษาบาลีว่า “อุปสมฺปทา” ซ่ึงมีรากศพัท์มาจาก อุป+สํ = สมฺ + ปทฺ 
+ อ (กิตก์) = อุปสมฺปทา เป็น อาการันต์ ในอิตถีลิงค์ แปลว่า การเขา้ถึง การยงัให้ถึงพร้อมหรือ        
การบวช ภาษาไทยใชอุ้ปสมบท หมายถึง การบวชเพื่อเรียกเขา้หมู่ 
 อุปสมบท มาจากคาํใน “ภาษาสันสกฤตวา่ อุป+ส ํ= สมฺ + ปทฺ+อ (กฤต : ฆญฺ) = อุปสมฺปทา 
อา.สตรี. เป็น อาการันต ์ในสตรีลิงค ์อุปสมฺปทา หมายถึง การเขา้ถึงหมู่”๓๓  
 การบวชในพระพุทธศาสนา แบ่งออกเป็น ๒ ระดบั คือ 
 ๑) การบวชเป็นสามเณรและสามเณรี เรียกว่า การบรรพชา สําหรับการบวชเด็กชายเป็น
สามเณร การบวชเด็กหญิงเป็นสามเณรี 
 ๒) การบวชเป็นพระภิกษุ และพระภิกษุณี เรียกว่า อุปสมบท หรืออุปสัมปทา หมายถึง  
การรับบวชคนให้เป็นพระภิกษุเขา้หมู่ คือ ให้กุลบุตรบวชเป็นพระภิกษุหรือให้กุลธิดาบวชเป็น        
พระภิกษุณี  สําหรับผู ้ท่ีจะเป็น พระภิกษุได้นั้ นต้องผ่านการบรรพชาเป็นสามเณ รมาก่อน                     
จึงจะสามารถอุปสมบทเป็นพระภิกษุได ้
 สรุปว่า การบรรพชา หมายถึง การบวชโดยทั่วไป ในคร้ังต้นพุทธกาลใช้บวชได้ทั้ ง
พระภิกษุและสามเณรโดยไม่มีการจาํกัดอายุ คร้ันเวลาผ่านมาจนถึงยุคปัจจุบนั ได้มีนักปราชญ ์         
ราชบณัฑิตแยกการบรรพชาอุปสมบทไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ การบรรพชาเป็นการบวชเด็กหรือเยาวชน 
ท่ีมีอายุยงัไม่ถึง ๒๐ ปีเป็นสามเณร สามเณรราหุล เป็นสามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนาเถรวาท          
ท่ีได้รับการบรรพชาด้วยวิธีการรับไตรสรณคมน์ และมีการบรรพชาสืบต่อกนัมาจนถึงทุกวนัน้ี 
ส่วนการอุปสมบท เป็นการรับบวชคนเขา้หมู่ท่ีมีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ให้เป็นพระภิกษุดว้ยวิธี
ญตัติจตุตถกรรมอุปสัมปทา  
 

                                                        
 ๓๒เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๙๒. 
 ๓๓พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระจนัทบุรีนฤนาถ, ปทานานุกรม บาล-ีไทย องักฤษ สันสกฤต
, อา้งแลว้, หนา้ ๑๖๙. 



 ๓๐ 

 ๒.๓.๒ คุณสมบัติของผู้เข้ามาบรรพชา 
 กุลบุตรผูเ้ขา้มาบรรพชาอุปสมบทอยู่ในวดั ก็เพื่องดเวน้จากส่ิงท่ีเป็นขา้ศึกต่อพรหมจรรย ์
ละเวน้การประพฤติอยา่งฆราวาสวิสัย ประพฤติพรหมจรรยด์าํเนินชีวติอยูอ่ยา่งนกับวช เพื่อให้เป็น 
ศาสนทายาทท่ีดีมีคุณภาพนั้น องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ทรงมีพระสัพพญัญุตญาณในการ
เลือกบุคคลเขา้มาบรรพชาด้วยพระองค์เอง ซ่ึงเป็นพุทธกิจท่ีทรงปฏิบติัต่อชาวโลก จึงทรงเลือก
แสดงธรรมจกักปัปวตัตนสูตรโปรดปัญจวคัคียจ์นเป็นเหตุให้โกณฑญัญะ (พระอญัญาโกณฑญัญะ) 
ไดด้วงตาเห็นธรรม และขอบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาเป็นพระสงฆ์รูปแรก ท่ีประพฤติ
พรหมจรรยจ์นบรรลุพระอรหนัตใ์นท่ีสุด ต่อจากนั้น ทรงแสดงธรรมโปรดยสกุลบุตรผูเ้บ่ือหน่ายใน
ชีวิตท่ีเดินบ่นว่า “ท่ีน่ีวุ่นวายหนอ ท่ีน่ีขดัขอ้งหนอ” ดว้ยพระดาํรัสว่า “ท่ีน่ีไม่วุ่นวายหนอ ท่ีน่ีไม่
ขดัขอ้งหนอ ท่านจงมาท่ีน่ีเถิด เราจกัแสดงธรรมแก่ท่าน” ยสกุลบุตรคร้ันได้ฟังพระธรรมเทศนา
แลว้เกิดความเล่ือมใสศรัทธา มีความประสงคจ์ะอุปสมบท พระพุทธองคท์รงประทานอุปสมบทให ้
หลังจากนั้น พระพุทธองค์ทรงส่งพระสาวกไปประกาศพระพุทธศาสนา เป็นเหตุให้ประชาชน
เล่ือมใสศรัทธาพากนัเขา้มาบวชในพระพุทธศาสนาเพิ่มมากข้ึน จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งคดัคน          
ผูเ้ขา้มาบวช การบวชในพระพุทธศาสนาตอ้งประกอบดว้ยสมบติั คือ “ความพร้อมหรือครบถว้น ๔ 
ประการ คือ 
 ๑) วตัถุสมบติั บุคคลท่ีจะบวชในพระพุทธศาสนาตอ้งเป็นมนุษยเ์พศชาย มีอายุครบ ๒๐ ปี 
ไม่ใช่เป็นสัตวเ์ดรัจฉาน เช่น นาคแปลงกายเป็นมนุษยเ์ขา้มาบวช  
 ๒) ปริสสมบติั บุคคลท่ีจะบวชไดต้อ้งมีพระสงฆท์าํสังฆกรรม ๕ รูป ในเขตชนบท 
 ๓) สีมาสมบติั บุคคลท่ีจะบวชได ้จะตอ้งมีอุโบสถท่ีผูกพทัธสีมา มีลูกนิมิตเป็นขอบเขต
ของสีมาในแต่ละทิศตามพระธรรมวินัยหรืออาจเป็นเขตท่ีได้รับวิสุงคามสีมา โดยทางเจา้หน้าท่ี
บา้นเมืองทาํการกาํหนดเขตพื้นท่ีไว ้
 ๔) กรรมวาจาสมบติั บุคคลท่ีจะบวชได้จะตอ้งมีพระอุปัชฌาย ์พระกรรมวาจาจารยแ์ละ
พระอนุสาวนาจารย ์ทาํหนา้ท่ีสวดประกาศและสอบถามความเห็นชอบจากสงฆ”์๓๔ 
 ใน มหาขนัธกะ กล่าววา่ บุคคลท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจา้ทรงหา้มมิให้บวชนั้น มี ๕ ประเภท คือ 
 ๑) ห้ามบวชคนท่ีมีโรคติดต่อ ๕ ชนิด คือโรคเร้ือนโรคฝี โรคกลาก โรคมองคร่อ และโรค
ลมบา้หมู 

๒) หา้มบวชราชภฏั คือ คนท่ีพระราชาเล้ียงดู เช่น มหาอาํมาตย ์ทหาร เป็นตน้ 

                                                        
 ๓๔สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส , พิมพ์คร้ังท่ี ๓๘, วินัยมุขเล่ม ๑, 
(กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๓๗), หนา้ ๔. 



 ๓๑ 

๓) หา้มบวชโจร คือ โจรท่ีหนีเรือนจาํโจรท่ีถูกออกหมายสั่งจบั คนท่ีถูกเฆ่ียนดว้ยหวาย คน
ท่ีถูกสักหมายโทษ  

๔) ห้ามบวชคนมีหน้ี คือ หน้ีท่ีปู่ยา่ตายาย บิดามารดาหรือตนเองกูม้า แลว้มอบบุตร หลาน
หรือตนเองไวเ้ป็นประกนั 

๕) ห้ามบวชทาส ๔ จาํพวกคือ ทาสโดยกาํเนิด ทาสท่ีช่วยมาดว้ยทรัพย ์ทาสท่ีเขานาํมาเป็น
เชลย บุคคลท่ียอมตนเป็นทาสเอง๓๕ 
 บุคคลท่ีไม่ควรให้บรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาเรียกว่า อภัพพบุคคล มี ๓ 
ประเภท คือ  
 ๑) คนท่ีมีเพศบกพร่อง ไดแ้ก่ บณัเฑาะกแ์ละคนมี ๒ เพศ 
 ๒) คนทําผิดต่อพระธรรมวินัย ได้แก่ ฆ่าพระอรหันต์ ประทุษร้ายภิกษุณี คนลักเพศ           
ภิกษุไปเขา้รีตเดียรถีย ์ภิกษุตอ้งอาบติัปาราชิก ภิกษุทาํสังฆเภท และคนท่ีประทุษร้ายพระพุทธเจา้
จนถึงหอ้พระโลหิต 
 ๓) คนทาํผดิต่อกาํเนิดของตน ไดแ้ก่ คนท่ีฆ่าบิดา คนท่ีฆ่ามารดา๓๖ 
 นอกจากน้ี พระสัมมาสัมพุทธเจา้ทรงห้าม “การบวชบุคคล ๓๒ จาํพวก”๓๗ ท่ีมีอวยัวะพิการ 
คือ ๑) คนมือด้วน ๒) คนเท้าด้วน ๓) คนท่ีมือและเท้าด้วน๔) คนหูขาด ๕) คนจมูกแหว่ง                    
๖) คนท่ีหูขาดและจมูกแหวง่ ๗) คนท่ีน้ิวมือน้ิวเทา้ขาด ๘) คนมีง่ามมือง่ามเทา้ขาด ๙) คนเอ็นขาด 
๑๐) คนมีมือเป็นแผ่น หรือคนท่ีมี น้ิวมือติดกัน ๑๑) คนค่อม ๑๒) คนเต้ีย ๑๓) คนคอพอก                   
๑๔) คนถูกสักหมายโทษ ๑๕) คนมีรอยเฆ่ียนดว้ยหวาย ๑๖) คนถูกออกหมายสั่งจบั ๑๗) คนเทา้ปุก 
๑๘) คนมีโรคเร้ือรัง ๑๙) คนมีรูปร่างไม่สมประกอบ ๒๐) คนตาบอดข้างเดียว ๒๑) คนง่อย               
๒๒) คนกระจอก ๒๓) คนเป็นโรคอมัพาต ๒๔) คนมีอิริยาบถขาด ๒๕) คนชราและทุพพลภาพ           
๒๖) คนตาบอดสองขา้ง ๒๗) คนใบ ้๒๘) คนหูหนวก ๒๙) คนตาบอดและเป็นใบ ้๓๐) คนตาบอด
และหูหนวก ๓๑) คนเป็นใบแ้ละหูหนวก ๓๒) คนตาบอดเป็นใบแ้ละหูหนวก 
 จากขอ้ความน้ี ดงัจะเห็นได้ว่า บุคคลท่ีเป็นโรคติดต่อรักษาไม่หาย บุคคลท่ีเป็นอภพัพบุคคล 
และบุคคลท่ีมีร่างกายไม่สมบูรณ์ มีอวยัวะขาดตกบกพร่อง พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไม่ทรงอนุญาตให้
บวช ถา้พระภิกษุรูปใดขืนใหบ้วช พระภิกษุรูปนั้น ตอ้งอาบติัทุกกฎ 

                                                        
 ๓๕ว.ิม. ๖/๑๐๑/๒๔๑.  
 ๓๖พิทูร มลิวลัย์, อธิบายวิชาวินัย ส าหรับนักธรรมช้ันเอก กองแผนงานกรมการศาสนา
กระทรวงศึกษาธิการ, (กรุงเทพมหานคร : การศาสนา, ๒๕๔๑), หนา้ ๑๑๕. 
 ๓๗ว.ิม. ๖/๑๓๕/๓๓๘. 



 ๓๒ 

 ในประเทศไทย การคดัเลือกคนเขา้มาบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้น 
ผูใ้ห้บรรพชาและ ผูข้อบรรพชาจะตอ้งปฏิบติัตามพระธรรมวินยัและตามระเบียบการปกครองของ
คณะสงฆอ์ยา่งเคร่งครัด สําหรับการคดัคนเขา้บรรพชาในประเทศไทยสมยัปัจจุบนั ตามกฎของมหา
เถรสมาคมฉบบัท่ี ๑๗ พ.ศ. ๒๕๓๖ ไดบ้ญัญติัไวใ้นหมวดท่ี ๔ ขอ้ท่ี ๑๓ วา่ พระอุปัชฌาย ์ตอ้งพบ
กุลบุตรและสอบสวนคุณสมบติัของกุลบุตรก่อน จึงรับใหบ้รรพชาอุปสมบทไดต้าม คุณลกัษณะ ๗ 
ประการ คือ 
 ๑) เป็นคนมีภูมิลําเนา มีหลักฐาน ท่ีอยู่เป็นหลักแหล่งอยู่ในเขตหรือนอกเขตตําบล            
อาํเภอท่ีจะบวช มีอาชีพสุจริต  
 ๒) เป็นสุภาพชน มีความประพฤติดี ไม่ติดสุราหรือยาเสพติด เป็นตน้ 
 ๓) เป็นผูมี้ความรู้ สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได ้
 ๔) ไม่เป็นผูมี้ทิฏฐิวบิติั 
 ๕) เป็นผูป้ราศจากบรรพชาโทษ มีร่างกายสมบูรณ์บาํเพ็ญสมณกิจได้ ไม่เป็นคนชรา 
ทุพพลภาพ หรือพิการ 
 ๖) เป็นผูมี้สมณบริขารครบถว้นและถูกตอ้งตามพระธรรมวนิยั 
 ๗) เป็นผูส้ามารถกล่าวคาํขอบรรพชาไดด้ว้ยตนเองและถูกตอ้งไม่วบิติั๓๘ 
 สรุปวา่ จากการท่ีมหาเถรสมาคมไดค้ดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้น้ี
เข้ามาบรรพชาอุปสมบท ก็เพื่อป้องกันมิให้มีผูเ้ข้ามาปลอมบวชเพื่อทําลายพระพุทธศาสนา             
และเพื่ออาํนวยประโยชน์ให้กบับุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบทั้ง ๗ ประการ ท่ีมีความเล่ือมใสศรัทธาใน
พระรัตนตรัยได้บรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา พระอุปัชฌายจึ์งสมควรบวชให้ ซ่ึงจะเป็น
การสืบทอดอายพุระพุทธศาสนาใหด้าํรงมัน่ตั้งอยูไ่ดน้าน  
 ๒.๓.๓ วตัถุประสงค์ของการบรรพชา 
 กุลบุตรท่ีเขา้มาบวชเป็นสามเณร หรือเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ในคร้ังพุทธกาลมี
วตัถุประสงค์ คือ บวชเพื่อประพฤติพรหมจรรยห์รือบวช เพื่อตอ้งการพน้ทุกข์ พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
ทรงให้สามเณรราหุลผนวช โดยมีพุทธประสงค์จะให้พระราชโอรสได้หลุดพน้จากความทุกข ์       
เป็นธรรมทายาทและเป็นเจา้ของแห่งธรรมอนัเป็นโลกุตตรทรัพย ์จุดประสงค์หลกัของการบวช        
จึงมุ่งเนน้ให้ผูบ้วชฝึกฝนพฒันาตนเองตามหลกัไตรสิกขา ปฏิบติัตามอฏัฐงัคิกมรรคหรืออริยมรรค 
มีองค ์๘ เพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุด คือ มรรค ผล นิพพาน เท่านั้น 

                                                        
 ๓๘นายโอภาส จา้งมีศิลป์, “กระบวนการคดัคนเขา้บวชในพระพุทธศาสนาในประเทศไทย”, 
วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี), ๒๕๔๗, หนา้ ๓๐. 



 ๓๓ 

 พระเทพวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการบวชของกุลบุตรใน
ปัจจุบนัไวว้า่มี ๙ อยา่งคือ 
 ๑) เพื่อศึกษาพระพุทธศาสนา 
 ๒) เพื่อปฏิบติัตามหลกัพระพุทธศาสนา 
 ๓) เพื่อรักษาพระพุทธศาสนาเอาไว ้
 ๔) เพื่อเป็นญาติกบัพระพุทธศาสนา 
 ๕) เพื่อตอบแทนคุณบิดามารดาหรือผูมี้พระคุณต่อตน 
 ๖) เพื่อรักษาประเพณีอนัดีงามของชาติไทยไว ้
 ๗) เพื่อความสุข ความเจริญและความกา้วหนา้ในชีวติ 
 ๘) เพื่อความพน้ทุกข ์
 ๙) เพื่อนาํหลกัธรรมในพระพุทธศาสนาออกมาใชใ้นสังคม๓๙ 
 บุคคลท่ีมีความประสงค์จะบวชด้วยติสรณคมณูปสัมปทานั้ น พระเทพดิลก กล่าวว่า 
“จะตอ้งปลงผม ปลงหนวด นุ่งห่มผา้ยอ้มฝาด มากราบเทา้พระเถระแลว้ขอบวช ดว้ยการประกาศ
ตนถึงพระรัตนตรัย ๓ คร้ัง เหมือนรูปแบบการบวชสามเณรในคร้ังพุทธกาล”๔๐  
 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) กล่าววา่ การบรรพชาเป็นสามเณร มีวตัถุประสงค ์คือ 
 ๑) ไดสื้บทอดอายขุองพระพุทธศาสนาใหย้นืยาว 
 ๒) ไดต้อบแทนพระคุณของบิดามารดา 
 ๓) ไดท้าํหนา้ท่ีของคนไทยในฐานะพระพุทธศาสนาเป็นมรดกของชาติ 
 ๔) ไดศึ้กษาอบรมพฒันาตนเองตามแนวไตรสิกขา๔๑ 
 สรุปว่า วตัถุประสงค์ของการบรรพชาในคร้ังพุทธกาลและในสมยัปัจจุบนัมีความแตกต่างกนั 
คือ การบรรพชาในคร้ังพุทธกาลนั้นส่วนมาก เพื่อตอ้งการหลุดพน้จากทุกข์ ส่วนในสมยัปัจจุบนั 
เป็นการบรรพชาเพื่อรักษาประเพณีไทย เพื่อตอบแทนคุณบิดามารดา เพื่อ ความสุขความ
เจริญกา้วหนา้ในชีวติ เพื่ออุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา โดยการศึกษาเล่าเรียน ประพฤติปฏิบติัธรรม 

                                                        
 ๓๙พระเทพวิสุทธิกวี (พิ จิตร ตวณฺโณ), อานิสงส์การออกบวช , (กรุงเทพมหานคร :             
มหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๔๒), หนา้ ๕๓. 
 ๔๐พระเทพดิลก (ระแบบ ต าโณ), เสริมสร้างสู่สุขสันติ์, (กรุงเทพมหานคร: บริษทัแปด
สิบเจด็ (๒๕๔๕) จาํกดั, ๒๕๔๙), หนา้ ๙๔. 
 ๔๑พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), สอนนาค สอนฑิต ชีวิตพระ ชีวิตชาวพุทธ, พิมพ์คร้ังท่ี ๒, 
(กรุงเทพมหานคร : บริษทัสหธรรมิก จาํกดั, ๒๕๔๒), หนา้ ๘. 



 ๓๔ 

เผยแผ่พระธรรม เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดาํรงมัน่ตั้งอยู่ไดน้าน และเพื่อทาํตนให้พน้จาก
ความทุกข ์
 ๒.๓.๔ วธีิการบรรพชา 
 ในคร้ังพุทธกาล การบรรพชาอุปสมบท มีทั้งหมด ๘ วธีิ คือ 
 ๑. เอหิภิกขุอุปสัมปทา คือ การอุปสมบทโดยวธีิท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจา้ทรงกระทาํการบวช
ดว้ยพระองค์เอง เช่น เป็นพระอุปัชฌายบ์วชให้โกณฑัญญะ โดยการเปล่งพระวาจาว่า เอหิ ภิกฺข ุ       
จรถ พฺรหฺมจริย ํสมฺมา ทุกฺขสฺส อนฺตกิริยาย แปลวา่ “เธอจงมาเป็นภิกษุเถิด จงประพฤติพรหมจรรย์
เพื่อทาํท่ีสุดทุกขโ์ดยชอบเถิด”๔๒ 
 ๒. ติสรณคมนูปสัมปทา คือ การอุปสมบทด้วยวิธีกล่าวคําขอถึงสรณะ๓ คือ ขอถึง
พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์เป็นท่ีพึ่ ง ๓ คร้ัง “การอุปสมบทด้วยไตรสรณคมน์น้ี               
พ ระสัมมาสัม พุ ท ธเจ้าท รงอนุญ าตให้พ ระสาวกบ วชกุลบุ ตรท่ี มีความป ระส งค์จะบ วช                      
เป็นพระภิกษุ”๔๓ ภายหลัง พระพุทธองค์ได้ทรงเปล่ียนวิธีการอุปสมบทเป็นภิกษุด้วยญัตติ
จตุตถกมัมูปสัมปทา วธีิบรรพชาดว้ยไตรสรณคมน์น้ี จึงไดน้าํมาใชก้บัสามเณรราหุลเป็นรูปแรก 
 ๓. โอวาทปฏิคคหณูปสัมปทา คือ การอุปสมบทด้วยวิธีการรับโอวาท ๓ ข้อ ได้แก่            
๑) เราจกัตั้งความละอายและความเกรงกลวัไวอ้ยา่งแรงกลา้ ทั้งในพระเถระ พระใหม่ และพระปานกลาง          
๒) เราจกัฟังธรรมอย่างใดอย่างหน่ึงซ่ึงประกอบดว้ยกุศล จกัรวมจิตตั้งใจฟังธรรมโดยใส่ใจให้มี
ประโยชน์ทั้งหมด ๓) เราจกัไม่ละสติท่ีไปในกายอนัสหรคตดว้ยความยินดี ซ่ึงการอุปสมบทดว้ย         
วิธีน้ี๔๔ พระสัมมาสัมพุทธเจา้ทรงประทานให้แก่ปิปผลิมาณพ หรือพระมหากสัสปะ ท่ีตั้งใจบวช
อุทิศตนเพื่อเป็นพุทธสาวก  
 ๔) ปัญหาพยากรณูปสัมปทา การอุปสมบทดว้ยวิธีการตอบปัญหา ซ่ึงพระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
ทรงอนุญาตการอุปสมบทให้แก่สามเณรโสปากะ โดยการตรัสถามปัญหาเร่ืองอสุภะ (สัญญา) ๑๐ ขอ้ 
สามเณรก็ตอบปัญหาได้ทั้งหมด และได้ตรัสถามอีกว่า เธอ มีอายุเท่าไร สามเณรจึงตอบว่า ๗ ปี  
พระพุทธองค์ทรงอนุโมทนา แล้วตรัสว่า “เธอถือเอาพุทธประสงค์เทียบเคียงกบัพระสัพพญัญุตญาณ 
แลว้ตอบปัญหา จึงทรงอนุญาตการอุปสมบท ดว้ยปัญหาพยากรณอุปสมบท”๔๕ 
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 ๓๕ 

 ๕) ครุธัมมปฏิคคหณูปสัมปทา การอุปสมบทด้วยวิธี รับครุธรรม ๘ ประการ คือ                   
๑) ภิกษุณีแมจ้ะบวชได ้๑๐๐ ปี ก็ตอ้งทาํการกราบไหว ้ลุกรับ ทาํอญัชลีกรรม สามีจิกรรมแก่ภิกษุ 
แม้อุปสมบทในวนันั้ น ๒) ภิกษุณีไม่พึงเข้าจาํพรรษาในอาวาสท่ีไม่มีภิกษุ ๓) ภิกษุณีต้องถาม
อุโบสถและเขา้ไปรับโอวาทจากภิกษุสงฆทุ์กก่ึงเดือน ๔) ภิกษุณีจาํพรรษาแลว้ ตอ้งปวารณาในสงฆ ์
๒ ฝ่าย โดยฐานะ ๓ คือ ดว้ยไดเ้ห็น ไดฟั้งและไดนึ้กสงสัย ๕) ภิกษุณีตอ้งครุธรรมแลว้ พึงประพฤติ
มานตัปักษห์น่ึงในสงฆ ์๒ ฝ่าย ๖) ภิกษุณีพึงแสวงหาการอุปสมบทในสงฆ ์๒ ฝ่าย ให้แก่สิกขมานา 
ผูศึ้กษาธรรม ๖ ขอ้ ตลอด ๒ ปี ๗) ภิกษุณีไม่พึงด่า ไม่พึงบริภาษภิกษุ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ๘) ตั้งแต่
วนัน้ีเป็นตน้ไปห้ามภิกษุณีว่ากล่าวตกัเตือนภิกษุ แต่ไม่ห้ามภิกษุว่ากล่าวตกัเตือนภิกษุณี ครุธรรม 
ทั้ง ๘ ขอ้น้ี ภิกษุณีพึงสักการะ เคารพ นบัถือ บูชา ไม่พึงกา้วล่วงตลอดชีวติ”๔๖  
 ๖) ทูเตนูปสัมปทา การอุปสมบทด้วยทูต เป็นวิธีอุปสมบทท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจา้ทรง
ประทานให้แก่ “นางอฑัฒกาสีคณิกา”๔๗ เน่ืองจากนางอฑัฒกาสีคณิกาบวชจากสํานกัภิกษุณีสงฆ์แล้ว 
ต้องเดินทางไปบวชยังสํานักภิ กษุสงฆ์  ในระหว่างทางพวกนักเลงทราบข่าวก็จะดักปล้น                
เพราะนางมีทรัพย์มาก จึงได้ส่งข่าวไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า “พระองค์ทรงอนุญาตให้นาง
อุปสมบทดว้ยทูต”๔๘ โดยใหน้างภิกษุณีผูฉ้ลาดเป็นทูตพาไปอุปสมบทท่ามกลางภิกษุสงฆใ์นเขตสีมา 
 ๗) อัฏฐวาจิกูปสัมปทา “เป็นวธีิการอุปสมบทดว้ยการสวดกรรมวาจา ๘ คร้ัง คือ นางสิกขมานา 
อุปสมบทในฝ่ายภิกษุณีสงฆ ์มีการสวดกรรมวาจา ๔ คร้ัง และไปอุปสมบทในฝ่ายภิกษุสงฆ ์มีการ
สวดกรรมวาจาอีก ๔ คร้ัง”๔๙ 
 ๘) ญัตติจตุตถกัมมูปสัมปทา เป็นวิธีการอุปสมบทดว้ยการสวดกรรมวาจามีญตัติเป็นท่ี ๔ 
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ทรงอนุญาตให้พระสาวก (พระสารีบุตร) เป็นพระอุปัชฌายอุ์ปสมบทให้แก่
ราธพราหมณ์เป็นพระภิกษุรูปแรกท่ีบวชดว้ยญตัติจตุตถกมัมูปสัมปทา และวิธีบวชน้ีไดใ้ช้สืบต่อ
กนัมาจนถึงทุกวนัน้ี “เม่ือพระพุทธองคท์รงอนุญาตการอุปสมบทดว้ยวธีิจตุตถกมัมูปสัมปทาน้ีแลว้ 
จึงทรงหา้มการอุปสมบทดว้ยไตรสรณคมน์”๕๐ 
 การบรรพชาอุปสมบทในคร้ังพุทธกาล มีมูลเหตุมาจากพระปัญจวคัคียคื์อ พระโกณฑญัญะ 
พระวปัปะ พระภทัทิยะ พระมหานามะ และพระอสัสชิ ไดฟั้งปฐมเทศนาช่ือธมัมจกักปัปวตัตนสูตร 
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ท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจา้ทรงแสดง ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวนั เมืองพาราณสี จนกระทัง่พระอญัญา
โกณฑญัญะ ผูเ้ป็นหน่ึงในพระปัญจวคัคียไ์ดด้วงตาเห็นธรรม พระพุทธองคท์รงเปล่งพระอุทานว่า 
“อญฺ าสิ วตโภโกณฺฑญฺโ  ๆ” พระอญัญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม เป็นพระอริยบุคคล          
ชั้นพระโสดาบนัจึงทูลขอบรรพชาอุปสมบทจากพระสัมมาสัมพุทธเจา้ พระองค์ทรงประทานการ
บรรพชาอุปสมบทด้วยพระองค์เองว่า “เธอจงเป็นภิกษุมาเถิดธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว เธอจง
ประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อทาํท่ีสุดทุกข์โดยชอบเถิด”๕๑ แมย้สกุลบตร เกิดความเบ่ือหน่ายในชีวิต
เพราะความสุขทางโลกท่ีไดรั้บไม่มีแก่นสาร จึงเดินไปบ่นไปว่าท่ีน่ีขดัขอ้งหนอ ท่ีน่ีวุ่นวายหนอ  
ในระหว่างทางได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธองค์จึงตรัสว่าท่ีน่ีไม่วุ่นวายหนอ ท่ีน่ีไม่
ขดัขอ้งหนอ และไดฟั้งพระธรรมเทศนาจากพระสัมมาสัมพุทธเจา้เร่ืองอนุปุพพิกถาและอริยสัจ ๔ 
จนสําเร็จเป็นพระอรหันต์ จึงทูลขอบรรพชาอุปสมบท พระพุทธองค์จึงตรัสว่า “เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด 
ธรรมอนัเรากล่าวดีแลว้ เธอจงประพฤติพรหมจรรยเ์ถิด”๕๒ วธีิบวชน้ี เรียกวา่ เอหิภิกขอุุปสัมปทา 
 ต่อมา มีกุลบุตรผูป้ระสงค์จะบรรพชาอุปสมบทต้องเดินทางไกลมาจากสถานท่ีต่าง ๆ          
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ทรงเห็นความลาํบากและความเหน็ดเหน่ือยของกุลบุตรเหล่านั้น จึงทรง
อนุญาตบรรพชาอุปสมบทดว้ย “ไตรสรณคมน์”๕๓ โดยอนุญาตให้พระภิกษุผูเ้ป็นพระเถระมีความรู้
สามารถบวชแทนวธีิบวชน้ี เรียกวา่ ติสรณคมนูปสัมปทา 
 ภายหลงั พระสัมมาสัมพุทธเจา้ทรงทราบว่า มีพราหมณ์คนหน่ึงเล่ือมใสในพระพุทธศาสนา           
มีความประสงคจ์ะบรรพชา แต่พระภิกษุไม่ให้บรรพชาจึงซูบผอม พระพุทธองคจึ์งตรัสว่า “ตั้งแต่
วนัน้ีเป็นต้นไป เราห้ามการบรรพชาอุปสมบทด้วยไตรสรณคมน์ เราอนุญาตการอุปสมบทด้วย 
ญตัติจตุตถกรรม”๕๔  
 การบรรพชาอุปสมบทในคร้ังพุทธกาล เดิมทีเดียวยงัมิไดมี้การกาํหนดอายุ ทาํให้พวกเด็ก
๑๗ คน (สัตตรสวคัคีย)์ เขา้มาบวชในพระพุทธศาสนา เพื่อตอ้งการความสุขสบาย ต่างคนต่างก็ไป
ขออนุญาตมารดาบิดาของตนออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต  มารดาบิดาของเด็กเหล่านั้ น
เห็นสมควร ก็อนุญาตให้บุตรของตน ๆ บวช ภิกษุทั้งหลายก็ให้บวช พอตกกลางคืนยงัไม่ทนัสวา่ง 
เด็กเหล่านั้นพากันร้องไห้เสียงดงัเพราะความหิว เน่ืองจากเด็กไม่เคยอดอาหารตอนเย็น จึงไม่มี
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ความอดทนต่อความหิว พระสัมมาสัมพุทธเจา้ทรงทราบเร่ือง จึงทรงบญัญติัวา่ “ภิกษุรู้อยูไ่ม่พึงให้
กุลบุตรอายนุอ้ยกวา่ ๒๐ ปีบวช ภิกษุรูปใดใหบ้วชตอ้งอาบติัทุกกฏ”๕๕ 
 คร้ันต่อมา มีครอบครัวหน่ึงรอดตายจากอหิวาตกโรคจึงเขา้มาบวชเป็นภิกษุ ภิกษุณีและ
สามเณรในพระพุทธศาสนา ทั้ง ๓ รูปเท่ียวบิณฑบาตดว้ยกนั เม่ือประชาชนกาํลงัใส่บาตรพระภิกษุอยู ่
สามเณรไดว้ิ่งเขา้ไปหาแลว้พูดวา่ พ่อจ๋าจงให้แก่หนูบา้ง พ่อจ๋าจงให้แก่หนูบา้ง ทาํให้ประชาชนไม่
เล่ือมใสพากนัติเตียน เพ่งโทษ กล่าวหาว่าพระภิกษุเช้ือสายพระศากยบุตรเหล่าน้ี มิใช่ผูป้ระพฤติ
พรหมจรรย์ สามเณรรูปน้ีสงสัยคงจะเป็นลูกของภิกษุณีกระมงั เม่ือภิกษุทั้งหลายทราบเร่ืองนั้น          
จึงกราบทูลแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธองค์จึงตรัสกับพระภิกษุเหล่านั้ นว่า “ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงใหเ้ด็กชายท่ีมีอายยุงัไม่ถึง ๑๕ ปีบวช ถา้ภิกษุรูปใดใหบ้วชตอ้งอาบติัทุกกฏ”๕๖ 
 หลังจากนั้ น ก็ได้มี เด็กชายลูกกําพร้า ๒  คนพี่น้อง ซ่ึงเกิดในตระกูลอุปัฏฐากของ                
พระอานนท์ เม่ือเห็นภิกษุทั้ งหลายก็วิ่งเข้าไปหาด้วยความคุ้นเคย ภิกษุทั้ งหลายก็ไล่ไปเสีย               
เด็กเหล่านั้น เม่ือถูกภิกษุทั้งหลายไล่ก็ร้องไห้ พระอานนทเ์ถระหวงัจะอนุเคราะห์เด็กชายทั้ง ๒ คน  
ผูมี้อายนุอ้ยกวา่ ๑๕ ปีใหบ้รรพชา จึงกราบทูลเร่ืองน้ีแด่พระสัมมาสัมพุทธเจา้ พระพุทธองคจึ์งตรัส
ถามวา่ เด็กชายสองคนนั้นสามารถไล่กาไดไ้หม พระอานนท์เถระกราบทูลวา่ อาจ พระพุทธเจา้ขา้ 
จึงรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่า “ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้เด็กชายผูมี้อายุหย่อนกว่า ๑๕ ปี          
ท่ีสามารถไล่กาไดบ้วช”๕๗ 
 ดว้ยเหตุน้ี พระสัมมาสัมพุทธเจา้ มีพระประสงค์จะประทานอริยทรัพยใ์ห้แก่พระราหุลกุมาร        
ผูทู้ลขอพระราชทรัพยใ์ห้บรรพชา เม่ือมีพระชนัษาเพียง ๗ พรรษาเท่านั้น โดยทรงมอบหมายให้
พระสารีบุตรเถระ เป็นพระอุปัชฌายบ์วชให้กบัสามเณรราหุล ดว้ยพระดาํรัสวา่ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตใหกุ้ลบุตรบวชเป็นสามเณรดว้ยไตรสรณคมน์และตรัสถึงวธีิบรรพชาใหแ้ก่กุลบุตรอีกวา่  
“ขั้นแรกใหกุ้ลบุตรโกนผมและหนวดแลว้ใหค้รองผา้ยอ้มฝาด ห่มผา้เฉวียงบ่า ใหก้ราบเทา้พระภิกษุ 
ใหน้ัง่กระโหยง่ ประคองอญัชลี แลว้สอนใหก้ล่าวไตรสรณคมน์”๕๘  
 จากการบรรพชาอุปสมบท ๘ วิธีดังกล่าวมาแล้วข้างต้นน้ีสรุปได้ว่า ในคร้ังพุทธกาล          
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ทรงให้การบรรพชาอุปสมบทดว้ยพระองค์เองและยงัไม่มีการกาํหนดอาย ุ
บวชไดท้ั้งพระภิกษุและสามเณร ต่อมา ทรงอนุญาตการอุปสมบทดว้ยไตรสรณคมน์ เป็นวิธีบวช

                                                        
 ๕๕ว.ิม. ๖/๑๑๑/๒๕๙. 
 ๕๖ว.ิม. ๖/๑๑๒/๒๖๕. 
 ๕๗ว.ิม. ๖/๑๑๓/๒๖๕. 
 ๕๘ว.ิม. ๖/๑๑๘/๒๘๑. 



 ๓๘ 

พระภิกษุโดยให้พระสาวกบวชกุลบุตรแทนพระพุทธองค์ในคร้ังตน้พุทธกาล ภายหลงัเม่ือทรง
อนุญาตการอุปสมบทดว้ยญตัติจตุตถกรรมให้แก่พระภิกษุแลว้ ก็ทรงอนุญาตการบรรพชาสามเณร
ดว้ยไตรสรณคมน์ พระราหุลกุมาร จึงเป็นสามเณรองคแ์รกในพระพุทธศาสนาผูเ้ขา้ถึงพระรัตนตรัย
เป็นท่ีพึ่ งท่ีระลึก ต่อมา เม่ือกุลบุตรผูมี้ศรัทธาในพระพุทธศาสนาประสงค์จะบรรพชาอุปสมบท          
แต่ยงัมีอายุไม่ครบ ๒๐ ปี พระพุทธองค์ก็ทรงอนุญาตให้บรรพชาเป็นสามเณรได้ การบรรพชา
สามเณรในพระพุทธศาสนาเถรวาทจึงเกิดข้ึนตั้งแต่มีการบรรพชาสามเณรราหุล เป็นตน้ และไดมี้
การบรรพชาสืบต่อมาจนกระทัง่ปัจจุบนั 

 

๒.๔ ข้อวตัรปฏบิัติของสามเณร 
 สามเณรในพระพุทธศาสนาเถรวาท มีขอ้วตัรปฏิบติัท่ีสําคญัตอ้งศึกษา เรียกว่า สามเณรสิกขา 
คาํวา่ “สิกขา” น้ี มาจากคาํในภาษาบาลีวา่ สิกฺขา มาในภาษาสันสกฤตวา่ ศิกฺษา แปลเป็นภาษาไทยว่า 
ศึกษา หมายถึง การเรียนรู้และพฒันาตน “หลกัการศึกษาของพระภิกษุสามเณร เรียกวา่ ไตรสิกขา        
มีอยู ่๓ ประการ คือ 
 ๑. อธิสีลสิกขา ภิกษุในพระธรรมวินยัน้ีเป็นผูมี้ศีล สมาทานศึกษาอยูใ่นสิกขาบททั้งหลาย 
น้ีเรียกวา่ อธิสีลสิกขา 
 ๒. อธิจิตตสิกขา ภิกษุในพระธรรมวินัยน้ี  สงัดจากกาม จากอกุศลกรรมทั้ งหลาย                  
เขา้ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน น้ีเรียกวา่ อธิจิตตสิกขา  
 ๓. อธิปัญญาสิกขา ภิกษุในพระธรรมวนิยัน้ี รู้ตามความจริงวา่ น้ีทุกข ์น้ีทุกขสมุทยั น้ีทุกขนิโรธ 
น้ีทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา๕๙ 
 นอกจากน้ี พระภิกษุสามเณรยงัตอ้งศึกษาใน อภิสมาจาริกสิกขา และอาทิพรหมจริยกสิกขา  
 ๑) อภิสมาจาริกสิกขา คือ การศึกษาในขอ้วตัรปฏิบติัท่ีเก่ียวกบักิริยามารยาท และขนบธรรมเนียม 
อนัดีงามของภิกษุท่ีจะพึงรักษาตามความสามารถ องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ทรงบญัญติัไวแ้ลว้
แก่สาวกเพื่อความเล่ือมใสของผูท่ี้ยงัไม่เล่ือมใส และเพื่อความเล่ือมใสยิง่ข้ึนของผูท่ี้เล่ือมใสแลว้ 
 ๒ ) อาทิพรหมจริยกสิกขา คือ การศึกษาท่ีเป็นเบ้ืองต้นแห่งพรหมจรรย์ สมควรแก่
พรหมจรรย์ เธอ (ภิกษุ) เป็นผู ้ม ั่นคงในสิกขาบท สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้ งหลาย                  
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูท้าํได้เพียงเอกเทศ (ส่วนใดส่วนหน่ึงของศีล สมาธิ ปัญญา) ย่อมได้ดีเพียง

                                                        
 ๕๙องฺ.ติก. ๓๔/๕๒๙/๔๖๕. 



 ๓๙ 

เอกเทศ ผูท้าํให้บริบูรณ์ได้ย่อมทาํให้บริบูรณ์ พระสัมมาสัมพุทธเจา้ทรงบญัญติัไวแ้ล้วแก่สาวก         
เพื่อความส้ินทุกขโ์ดยชอบ๖๐ 
 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสพระปัจฉิมโอวาทไวก่้อนเสด็จดับขันธปรินิพพาน ว่า            
“ดูก่อนอานนท์ ธรรมก็ดี วินัยก็ดี อนัใดท่ีเราแสดงแล้ว ได้บญัญติัไวแ้ล้วแก่เพวกเธอ ธรรมและ 
วินยันั้น จกัเป็นศาสดาของพวกเธอ โดยกาลล่วงไปแห่งเรา”๖๑ พระพุทธพจน์ดงักล่าว แสดงให้เห็นว่า 
พระพุทธศาสนา คือ พระธรรมและพระวินัยนั่นเอง พระธรรม คือ คาํสอนอนัเป็นหลกัความจริง           
และพระวินยั คือ บทบญัญติัท่ีเก้ือกูลแก่การประพฤติธรรม ดงันั้น การศึกษาพระธรรมวินยั จึงเป็น
หนา้ท่ีของ พระสงฆแ์ละสามเณรโดยตรง เรียกวา่ สิกขา  
 พระภิกษุในพระพุทธศาสนาจึงตอ้งมีหน้าท่ี “ศึกษาสํารวมในพระปาฏิโมกข์ มีมารยาท
เรียบร้อยดีงาม และเป็นผูเ้คร่งครัดอยูใ่นสิกขาบทท่ีองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ทรงบญัญติัไว”้๖๒ 
ส่วนสามเณร แมจ้ะมีอายุยงันอ้ย แต่เม่ือครองเพศสมณะเช่นเดียวกบัภิกษุแลว้ ก็ตอ้งศึกษาระเบียบ
วินัยขอ้ควรประพฤติปฏิบติัท่ีเรียกว่า “ สามเณรสิกขา” เช่นกนั คือ สามเณรพึงสําเหนียก หรือฟัง 
คอยเอาใจใส่ กาํหนดจดจาํศึกษาและพึงประพฤติปฏิบติัตามสิกขาบทดว้ยความเอ้ือเฟ้ือ ในฐานะท่ี
ดาํรงเพศเป็นนกับวช เป็นบรรพชิตในพระพุทธศาสนา สามเณรจึงตอ้งมีความเคารพแด่องคส์มเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ โดยเปล่งวาจานอบนอ้มวา่ “นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส”๖๓

๓ คร้ัง ขอถึงไตรสรณคมน์ว่าเป็นท่ีพึ่ง คือ “พุทฺธ ํสรณํ คจฺฉามิ ธมฺม ํสรณํ คจฺฉามิ สงฺฆ ํสรณํ คจฺฉามิ 
ทุติยมฺปิ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ ทุติยมฺปิ ธมฺม ํสรณํ คจฺฉามิ ทุติยมฺปิ สงฺฆ ํสรณํ คจฺฉามิ ตติยมฺปิ พุทฺธ ํ
สรณ ํคจฺฉามิ ตติยมฺปิ ธมฺม ํสรณ ํคจฺฉามิ ตติยมฺปิ สงฺฆ ํสรณ ํคจฺฉามิ”๖๔ 
 ตอ้งศึกษาสิกขาบท ๑๐ คือ ๑) ปาณาติปาตา เวรมณี สิกฺขาปท ํสมาทิยามิ ๒) อทินฺนาทานา 
เวรมณี สิกฺขาปท ํสมาทิยามิ ๓) อพฺรหฺมจริยา เวรมณี สิกฺขาปท ํสมาทิยามิ ๔) มุสาวาทา เวรมณี สิกฺขาปท ํ
สมาทิยามิ ๕) สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺ านา เวรมณี สิกฺขาปท ํสมาทิยามิ ๖) วิกาลโภชนา เวรมณี           
สิกฺขาปท ํสมาทิยามิ ๗) นจฺจคีตวาทิตวสูิกทสฺสนา เวรมณี สิกฺขาปท ํสมาทิยามิ ๘) มาลาคนฺธวเิลปน

                                                        
 ๖๐องฺ.จตุกฺก. ๓๕/๒๔๕/๖๐๗. 
 ๖๑ที.ม. ๑๓/๑๔๑/๓๒๐. 
 ๖๒องฺ.ทสก. ๓๘/๗๑/๒๒๕. 
 ๖๓ที.ม. ๑๐/๒๗๑/๓๒๓. 
 ๖๔ข.ุข.ุ ๒๕/๑/๑. 



 ๔๐ 

ธารณมณฺฑนวิภูสนฏฺ านา เวรมณี สิกฺขาปท ํสมาทิยามิ ๙) อุจฺจาสยนมหาสยนา เวรมณี สิกฺขาปท ํ
สมาทิยามิ ๑๐) ชาตรูปรชตปฏิคฺคหณา เวรมณี สิกฺขาปท ํสมาทิยามิ”๖๕  
 สําหรับบทสวดท่ีสามเณรนิยมใชส้วดกนัอยูใ่นปัจจุบนัน้ี คือ สิกขาบท ๑๐ นาสนงัคะ ๑๐ 
และทณัฑกรรม ๕ สมเด็จพระสังฆราชเจา้ กรมหลวงชินวรสิริวฒัน์ ทรงแสดงหลกัการท่ีสามเณร
พึงศึกษาและปฏิบติั ซ่ึงเรียกว่า สามเณรสิกขา ซ่ึงท่านได้รวบรวมไว ้๕ หมวด คือ ๑) นาสนังคะ          
๒) ทณัฑกรรม ๓) องคแ์ห่งสิกขาบท ๔) เสขิยวตัร และ ๕) จตุปัจจยปัจจเวกขณวธีิ๖๖ 
 ๑. นาสนังคะ  
 พระสัมมาสัมพุทธเจา้ทรงบญัญติับทลงโทษแก่สามเณร ไวด้งัน้ีว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตใหน้าสนะสามเณรผูป้ระกอบดว้ยองค ์๑๐” คือ 
  ๑. ฆ่าสัตว ์
  ๒. ลกัทรัพยห์รือส่ิงของท่ีเจา้ของเขาไม่ไดใ้ห ้
  ๓. ประพฤติผดิพรหมจรรย ์คือ การเสพเมถุนธรรม 
  ๔. พูดเทจ็หรือพูดปด 
  ๕. ด่ืมนํ้าเมา คือ สุราและเมรัย 
  ๖. กล่าวติเตียนพระพุทธเจา้ 
  ๗. กล่าวติเตียนเพระธรรม 
  ๘. กล่าวติเตียนพระสงฆ ์
  ๙. มีความเห็นผดิเป็นชอบ  
  ๑๐. ประทุษร้ายภิกษุณี๖๗ 
 การลงโทษสามเณรผูล้ะเมิดสิกขาบทท่ีเป็นนาสนะมี ๓ อยา่ง คือ 
  ๑. สังวาสนาสนะ คือ ไล่ออกจากการร่วมกิจกรรม 
  ๒. ลิงคนาสนะ คือ ไล่ใหสึ้ก 
  ๓. ทณัฑกรรม คือ ลงโทษไล่ใหพ้น้จากสังกดั๖๘ 

                                                        
 ๖๕ข.ุข.ุ ๒๕/๒/๑.  
 ๖๖สมเด็จพระสังฆราชเจ้า พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิริวฒัน์ , สามเณรสิกขา,            
อา้งแลว้, หนา้ ๑. 
 ๖๗ว.ิม. ๖/๑๒๔/๓๐๑. 
 ๖๘วดัศรีประวติั, คู่มือสามเณรสิกขา, (กรุงเทพมหานคร : เฉลิมชาญการพิมพ์, ๒๕๒๕), 
หนา้ ๑๗. 



 ๔๑ 

 พระพุทธเจา้ทรงบญัญติัสิกขาบท ต่อเม่ือมีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดข้ึนแลว้ ในคร้ังนั้นระเบียบ
ขอ้บงัคบัสําหรับสามเณรมีเพียงสิกขาบท ๑๐ เท่านั้น ต่อมาไดมี้สามเณรรูปหน่ึงช่ือ กณัฏกะหรือ
กณัฑกะ ผูเ้ป็นสัทธิวิหาริกของพระอุปนันทะ ได้ประทุษร้ายข่มขืนนางภิกษุณี จึงเป็นตน้เหตุให้    
ทรงบญัญติัสิกขาบท 
 ๒. ทณัฑกรรม 
 การลงโทษสามเณรผูก้ระทาํความผดิ สงฆพ์ึงลงทณัฑกรรม ๑๐ อยา่ง คือ 
 ๑. บริโภคอาหารในเวลาวกิาล คือตั้งแต่เท่ียงวนัจนถึงรุ่งอรุณของวนัใหม่ 
 ๒. ฟ้อนรําขบัร้องประโคมดนตรีและดูการเล่นต่าง ๆ 
 ๓. ประดบัตกแต่งร่างกายดว้ยดอกไมข้องหอมและเคร่ืองทา 
 ๔. นัง่นอนบนท่ีนอนอนัสูงใหญ่ 
 ๕. รับทองและเงิน 
 ๖. พยายามใหภิ้กษุทั้งหลายเส่ือมลาภ 
 ๗. พยายามไม่ใหเ้ป็นประโยชน์แก่ภิกษุทั้งหลาย 
 ๘. พยายามไม่ใหภิ้กษุทั้งหลายอยู ่
 ๙. ด่า ตดัพอ้ต่อภิกษุทั้งหลาย 
 ๑๐. ใหภิ้กษุทั้งหลายแตกร้าวกนั 
 การลงทณัฑกรรม หรือลงโทษสามเณรท่ีกระทาํผดิเป็นตน้บญัญติัสิกขาบทน้ี พระพุทธเจา้
ทรงอนุญาตให้กระทาํแก่สามเณรผูล่้วงละเมิดสิกขาบท กล่าวติเตียนพระรัตนตรัยและประทุษร้าย
นางภิกษุณี ในกาลต่อมา ได้มีสามเณรบางพวกไม่เคารพยาํเกรง มีความประพฤติไม่เหมาะสมใน
พระภิกษุทั้ งหลาย พระพุทธองค์ จึงทรงมีพระบัญญัติ อนุญาตให้พระภิกษุลงทัณฑกรรมแก่              
สามเณรวา่  

  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ลงทัณฑกรรมแก่สามเณรผูป้ระกอบ         
ดว้ยองค ์๕ คือ  

   ๑. พยายามเพื่อความเส่ือมลาภแห่งภิกษุทั้งหลาย 
   ๒. พยายามเพื่อความพินาศแห่งภิกษุทั้งหลาย 
   ๓. พยายามเพื่อความอยูไ่ม่ไดแ้ห่งภิกษุทั้งหลาย 
   ๔. ด่า บริภาษ ภิกษุทั้งหลาย  
   ๕. ยยุงภิกษุใหแ้ตกแยกกนั”๖๙ 
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 จากบทลงโทษสามเณรผูก้ระทาํความผิดใน ๕ ขอ้แรกของนาสนังคะ ๑๐ นั้น เหมือนกบั
สิกขาบท ๕ ขอ้แรก ส่วนบทลงโทษใน ๕ ขอ้หลงั พระอรรถกถาจารยไ์ดอ้ธิบายไวว้่า ถา้สามเณร        
ติเตียนพระรัตนตรัยและมีความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิ พระภิกษุสงฆ์ พึงกล่าวแสดงโทษและห้าม
ปราม ถ้าเธอยอมเช่ือฟังพึงลงโทษเธอด้วยทณัฑกรรม แต่ถ้าเธอขดัขืนด้ือร้ันยืนยนัอยู่อย่างเดิม           
ถึง ๓ คร้ัง พึงให้เธอฉิบหายเสียดว้ยลิงคนาสนะ ส่วนในขอ้สุดทา้ยนั้นวา่ดว้ย สามเณรประทุษร้าย 
นางภิกษุณี พึงให้เธอฉิบหายเสียดว้ยลิงคนาสนะ คือ ไล่ให้สึก แมสึ้กแลว้จะมีความสํารวมระวงัไม่
ทาํผดิอีก ก็ไม่พึงไดก้ารบรรพชา 
 ๓. องค์แห่งสิกขาบท  
 สามเณรพึงศึกษาองคแ์ห่งสิกขาบท ๑๐ ประการ คือ 
 ๑. ปาณาติบาต การฆ่าสัตว ์มีองค์ประกอบ ๕ อย่าง คือ ๑) สัตวมี์ชีวิต ๒) ตนรู้อยู่ว่าสัตว ์        
มีชีวติ ๓) มีจิตคิดจะฆ่า ๔) ทาํความเพียรท่ีจะฆ่า ๕) สัตวต์ายดว้ยความเพียรนั้น 
 ๒. อทินนาทาน การลกัทรัพย์ มีองค์ประกอบ ๕ อย่าง คือ ๑) ส่ิงของท่ีเจา้ของหวงแหน          
๒) ตนรู้อยู่ว่าส่ิงของนั้นมีเจา้ของหวงแหน ๓) มีจิตคิดจะลกั ๔) ทาํความเพียรท่ีจะลกั ๕) ไดข้อง
นั้นมาดว้ยความเพียร 
 ๓. อพรหมจรรย ์กรรมอนัเป็นขา้ศึกแก่พรหมจรรย ์มีองคป์ระกอบ ๓ อยา่ง คือ ๑) วตัถุอนั
ตนพึงกา้วล่วงในมรรคทั้ง ๓ มรรคใดมรรคหน่ึง ๒) มีจิตคิดจะเสพในมรรคทั้ง ๓ นั้น ๓) เม่ือเสพ
ทาํมรรคใดมรรคหน่ึงใหถึ้งกนั 
 ๔. มุสาวาท การพูดเท็จ มีองคป์ระกอบ ๓ อยา่ง คือ ๑) จิตคิดจะพูดให้ผิด ๒)ทาํความเพียร
กล่าวเทจ็ออกไป ๓) ขอ้ความท่ีตนรู้นั้นคนอ่ืนรู้และเขา้ใจ 
 ๕. สุราเมรยมชัชปมาทฏัฐาน การด่ืมนํ้ าเมา คือ สุราเมรัยอนัเป็นท่ีตั้งแห่งความประมาท          
มีองค์ประกอบ ๔ อย่าง คือ ๑) นํ้ าเมามีสุรา เป็นต้น ๒) จิตใคร่จะด่ืมกินนํ้ าเมา ๓) ความเพียร
พยายามเกิดจากจิตนั้น ๔ ด่ืมนํ้าเมาใหล่้วงไหลเขา้ไปในลาํคอ 
 ๖. วิกาลโภชนะ การบริโภคอาหารในเวลาวิกาล มีองคป์ระกอบ ๔ อยา่ง คือ ๑) ล่วงตั้งแต่
ตะวนัเท่ียงแลว้ไป ๒) อาหารและผลไมท่ี้เป็นของเค้ียวและของกดั ๓) พยายามกลืนกิน ๔) กลืนเขา้
ไปในลาํคอดว้ยความพยายามนั้น 
 ๗. นจัจคีตวาทิตวิสูกทสัสนะ การฟ้อนรํา ขบัร้อง ประโคมดนตรี และการดูการละเล่นท่ี
เป็นขา้ศึกต่อพรหมจรรย ์มีองค์ประกอบ ๓ อย่าง คือ ๑) การเล่นมีการฟ้อนรํา เป็นตน้ ๒) ไปเพื่อ
ตอ้งการจะดู ๓) การไดเ้ห็น 
 ๘. มาลาคนัธวเิลปนธารณมณัฑนวิภูสนฏัฐาน การทดัทรงตกแต่งดว้ยดอกไมข้องหอมและ
เคร่ืองลูบไลอ้นัเป็นฐานแห่งการแต่งตวั มีองค์ประกอบ ๓ อยา่ง คือ ๑) ดอกไมข้องหอม เคร่ืองทา 



 ๔๓ 

เคร่ืองยอ้ม และเคร่ืองประดบั อย่างใดอย่างหน่ึง ๒) ไม่มีเหตุท่ีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
ทรงอนุญาตใหท้าของหอมแกบ้าดเจบ็หรือป่วยไข ้๓) ทดัทรง ตบแต่งดว้ยจิตคิดจะประดบั 
 ๙. อุจจาสยนมหาสยนา การนัง่นอนบนท่ีนอนอนัสูงและใหญ่ มีองคป์ระกอบ ๓ อยา่ง คือ 
๑) เคร่ืองปูลาดมีนุ่นและสําลีภายใน และวิจิตรงามต่าง ๆ ๒) เตียงตั่งมีเท้าสูงเกิน ๑๐ น้ิว ๓ 
กระเบียด ๓) นัง่นอนบนเตียงตัง่หรือเคร่ืองปูลาดนั้น 
 ๑๐. ชาตรูปรชตปฎิคคหณา การรับทองและเงิน มีองค์ประกอบ ๓ อย่าง คือ ๑) เงินทอง
แกว้มาสกท่ีเขาซ้ือขายกนัไดใ้นประเทศนั้น ๆ ๒) เป็นของตนเอง ๓) รับเอง ใหผู้อ่ื้นรับ หรือไม่หา้ม
ใหเ้ขารับเพื่อตน 
 สรุปว่า ในองค์แห่งสิกขาบท ๑๐ ดงักล่าวมาแลว้นั้น สามเณรประพฤติล่วงสิกขาบทครบ
องคป์ระกอบในศีลขอ้ใด ศีลยอ่มขาด หากประพฤติล่วงสิกขาบทแต่ไม่ครบดว้ยองคป์ระกอบ ศีลยงั
ไม่ขาด เพียงแต่ศีลด่างพร้อยไม่บริสุทธ์ิเท่านั้น 
 พระพุทธเจา้ทรงบัญญัติสิกขาบท ๑๐ ไว ้เพื่อเป็นกฎระเบียบสําหรับการปกครองของ         
คณะสงฆท์ั้งภิกษุและสามเณร และในขณะเดียวกนัก็ทรงวางบทลงโทษไวแ้ก่ผูล่้วงละเมิดสิกขาบทดว้ย 
เช่น พระภิกษุกระทาํผิด ทรงให้ปรับอาบติัและให้นาสนะ ส่วนสามเณรทาํผิดทรงให้ลงโทษด้วย
การนาสนะหรือการลงทณัฑกรรม 
 พระราหุลกุมาร ได้รับการบรรพชาเป็นสามเณรรูปแรกแล้ว พระพุทธองค์ก็ยงัไม่ทรง
บญัญติัสิกขาบทสําหรับสามเณร ต่อมาเม่ือมีกุลบุตรออกบวชเป็นสามเณรเพิ่มมากข้ึน สามเณร
เหล่านั้น เกิดความสงสัยวา่ สิกขาบทของสามเณรมีจาํนวนเท่าไร เม่ือพระพุทธองคท์รงทราบจึงทรง
มีรับสั่งกบัภิกษุทั้งหลายว่า “ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตสิกขาบท ๑๐ แก่สามเณรทั้งหลายและให้
สามเณรทั้งหลายศึกษาในสิกขาบท ๑๐”๗๐ ประการดงักล่าวมาแลว้นั้น  
 สิกขาบท ๑๐ ประการน้ี เป็นวินัยท่ีสามเณรต้องถือปฏิบัติตาม ถ้าหากสามเณรรูปใด               
มีการประพฤติล่วงละเมิดต้องได้รับโทษทางวินัยบัญญัติในสิกขาบท ๑๐ ข้อนั้ น การละเมิด
สิกขาบท ๕ ขอ้แรกเป็นวตัถุแห่งนาสนะ (ให้สึก) ส่วนการละเมิดสิกขาบท ๕ ขอ้หลงั เป็นวตัถุแห่ง
ทณัฑกรรม (ห้ามปราม) ในกรณีท่ีสามเณรกระทาํผิดบ่อย ๆ โดยไม่เอ้ือเฟ้ือในสิกขาบทก็ควร
ลงโทษดว้ย ลิงคนาสนะแต่หากกระทาํไปดว้ยความพลาดพลั้งแลว้สารภาพผิด และตั้งใจจะสํารวม
ระวงัต่อไป ไม่ตอ้งลงโทษด้วยลิงคนาสนะ พระอุปัชฌายพ์ึงให้เธอรับไตรสรณคมน์  นุ่งห่มผา้            
กาสาวพสัตร์และสมาทานสิกขาบาท ๑๐ ดาํรงเพศสามเณรตามเดิม 
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 ๔. เสขิยวตัร  
 การประพฤติตามสิกขาบทท่ีพระพุทธเจา้ทรงบญัญติัแลว้ ย่อมนาํมาซ่ึงความเล่ือมศรัทธา
แก่ประชาชนกล่าวคือ การมีกิริยามารยาทท่ีเรียบร้อยสง่างามอนัเป็นคุณสมบติัของสมณะผูมี้กาย
สงบ วาจาสงบ สามเณรในฐานะท่ีดํารงเพศบรรพชิต จําเป็นต้องเรียนรู้ เสขิยว ัตรในเร่ือง
กิริยามารยาท หลกัธรรมและวฒันธรรมอนัดีงามเช่นเดียวกบัพระภิกษุซ่ึงพระพุทธองค์ตรัสไวใ้น 
“เสขิยกณัฑ์”๗๑ แบ่งออกเป็น ๔ หมวด คือ ๑)หมวดสารูป วา่ดว้ยธรรมเนียมการปฏิบติัในการนุ่งห่ม
ให้เรียบร้อย เวลาไปบา้นหรือนัง่ในบา้นของญาติโยม เป็นตน้ มีทั้งหมด ๒๖ สิกขาบท ๒) หมวด
โภชนปฏิสังยุตต์ ว่าด้วยกิริยามรรยาทในการรับบิณฑบาตและการฉันอาหารบิณฑบาต เป็นต้น           
มีทั้งหมด ๓๐ สิกขาบท ๓) หมวดธรรมเทสนาปฏิสังยุตต์ ว่าด้วยการรู้จกักาลเทศะในการแสดง
ธรรมบุคคลท่ีไม่เป็นไข ้มีทั้งหมด ๑๖ สิกขาบท และ ๕) หมวดปกิณณกะ วา่ดว้ยขอ้ห้ามไม่ให้ยืน
ถ่าย หรือถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ บว้นนํ้ าลายลงบนของเขียวหรือในนํ้ ามี ๓ สิกขาบท รวมเสขิยวตัร
ทั้งหมดมี ๗๕ ขอ้ 
 สรุปว่า สามเณรพึงศึกษาเก่ียวกับข้อวตัรปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับนาสนังคะ ทัณฑกรรม          
องคแ์ห่งสิกขาบท และเสขิยวตัรท่ีมาในเสขิยกณัฑ์ ซ่ึงพระสัมมาสัมพุทธเจา้ทรงบญัญติัไวแ้ลว้นั้น
อยา่งเคร่งครัด เพื่อป้องกนัมิให้สามเณรก่อความวุน่วายในหมู่พระภิกษุ สามเณร เพื่อใหส้ามเณรได้
มีความเคารพยาํเกรงในพระภิกษุ เพื่อให้สามเณรมีสีลาจารวตัรท่ีงดงาม มีความประพฤติเรียบร้อย 
เสขิยวตัรทั้งหมดท่ีพระพุทธเจา้ทรงบญัญติัแก่ภิกษุทั้งหลายในเสขิยกณัฑ์ ถึงแมจ้ะมิไดท้รงบญัญติั 
แก่สามเณรโดยตรงก็ตาม แต่สามเณรท่ีเขา้มาบวชในพระพุทธศาสนา จาํเป็นต้องยึดถือข้อวตัร
ปฏิบติัเช่นเดียวกบัภิกษุ เพราะสามเณรอยูใ่นฐานะท่ีตอ้งประพฤติตนอยูใ่นโอวาท และตอ้งศึกษาขอ้
วตัรปฏิบติัตามพระธรรมวนิยัภายในสาํนกัของพระอุปัชฌาย ์อาจารย์ นบัแต่วนับรรพชา เป็นตน้มา 
ทั้ งน้ี ก็เพื่อความเรียบร้อยดีงามของหมู่คณะและนํามาซ่ึงความเล่ือมใสศรัทธาของผูพ้บเห็น 
นอกจากน้ี คําสอนของพระพุทธองค์ยงัสามารถทําให้ทุกคนในสังคม นอกจากพระภิกษุ             
สามเณร ให้มีกฎระเบียบ วินัย มีความประพฤติเรียบร้อยเพิ่มมากข้ึน จนสามารถทาํให้ทุกคนอยู่
ร่วมกนัในโลกอยา่งมีความสงบสุข  
 ๕. จตุปัจจยปัจจเวกขณวธีิ การพจิารณาปัจจัยเคร่ืองอาศัย ๔ อย่าง 
 สามเณรควรพิจารณาปัจจยั ๔ คือ ๑) จีวร ๒) บิณฑบาต ๓) เสนาสนะ ๔) คิลานปัจจยเภสัช 
ใน ๓ กาล คือ ในขณะรับ ในขณะบริโภค และในขณะท่ีบริโภคแล้วอย่างมีสติ เพื่อยงัอตัภาพให้
เป็นไปในพระธรรมวนิยั และเพื่อป้องกนัตณัหา (ความโลภ) ไม่ใหเ้กิดข้ึน จึงควรพิจารณา ดงัน้ี 
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 ๑) วธีิพจิารณาในการรับปัจจัย ๔ (ปฏิคคหณปัจจเวกขณะ) โดยความเป็นธาตุ คือ 
  (๑) สามเณรควรพิจารณาในขณะรับจีวรว่า จีวรน้ีสักว่าเป็นธาตุเป็นไปตามเหตุปัจจยั
เท่านั้น บุคคลผูบ้ริโภคจีวรนั้นเล่า ก็สักวา่เป็นธาตุ ไม่ใช่สัตว ์ไม่ใช่ชีวติ เป็นแต่สภาวธรรม 
  (๒) สามเณรควรพิจารณาในขณะรับบิณฑบาตว่า อาหารน้ี สักว่า เป็นธาตุ เป็นไปตาม
เหตุปัจจยัเท่านั้น บุคคลผูบ้ริโภคอาหารนั้นเล่าก็สักวา่เป็นธาตุไม่ใช่สัตวไ์ม่ใช่ชีวิตเป็นแต่สภาวธรรม 
  (๓) สามเณรควรพิจารณาในขณะรับเสนาสนะว่า เสนาสนะ คือ อยู่อาศยัหรือท่ีนั่งท่ี
นอนน้ีสักวา่เป็นธาตุเป็นไปตามเหตุปัจจยัเท่านั้น บุคคลผูใ้ชส้อยเสนาสนะนั้นเล่าก็สักว่าเป็นธาตุ 
ไม่ใช่สัตว ์ไม่ใช่ชีวติ เป็นแต่สภาวธรรม 
  (๔) สามเณรควรพิจารณาในขณะรับคิลานปัจจยัว่า ยาน้ีเป็นปัจจยัแก่คนไขเ้ป็นเคร่ือง
รักษาชีวิตสักว่าเป็นธาตุ เป็นไปตามเหตุปัจจยัเท่านั้น ถึงบุคคลผูบ้ริโภคยานั้นเล่า ก็สักวา่เป็นธาตุ 
ไม่ใช่สัตว ์ไม่ใช่ชีวติ เป็นแต่สภาวธรรม๗๒ 
 ๒) วธีิพจิารณาในขณะรับปัจจัย ๔ (ปฏิคคหณปัจจเวกขณะ) โดยความเป็นของปฏิกูล 
  (๑) สามเณรควรพิจารณาในขณะรับจีวรโดยความเป็นของปฏิกูลวา่จีวรทุกผืนเป็นของ
ท่ีบุคคลไม่ควรเกลียด คร้ันมาถึงกายอนัเป่ือยเน่าน้ีแลว้ก็กลายเป็นของท่ีน่าเกลียด เป็นของท่ีบุคคล
พึงเกลียดยิง่นกั 
  (๒) สามเณรควรพิจารณาในขณะรับบิณฑบาต โดยความเป็นของปฏิกูลวา่ บิณฑบาต 
(อาหาร) ทั้งหมดน้ี เป็นของท่ีไม่น่าเกลียด คร้ันมาถึงกายอนัเป่ือยเน่าน้ีแล้ว ก็กลายเป็นของท่ีน่า
เกลียด เป็นของท่ีบุคคลพึงเกลียดยิง่นกั 
  (๓) สามเณรควรพิจารณาในขณะรับเสนาสนะโดยความเป็นของปฏิกูลวา่ เสนาสนะท่ี
นั่งท่ีนอนทั้งหมดน้ี เป็นของท่ีไม่น่าเกลียด คร้ันมาถึงกายอนัเป่ือยเน่าน้ีแล้วก็กลายเป็นของท่ีน่า
เกลียด เป็นของท่ีน่าสะอิดสะเอียนอยา่งยิง่ไป 
  (๔) สามเณรควรพิจารณาในขณ ะรับคิลานปัจจัยโดยความเป็นของท่ีปฏิกูลว่า             
คิลานปัจจัยเภสัชบริขารทั้ งหมดน้ีเป็นของท่ีไม่น่าเกลียด คร้ันมาถึงกายอันเป่ือยเน่าน้ีแล้วก็
กลายเป็นของท่ีน่าเกลียด เป็นของท่ีน่าสะอิดสะเอียนอยา่งยิง่ 
 ๓) วธีิพจิารณาในขณะบริโภคปัจจัย ๔ “ตังขณกิปัจจเวกขณะ” 
  (๑) ในขณะใช้สอยจีวร สามเณรควรพิจารณาว่าเราพิจารณาด้วยปัญญาแล้วจึงนุ่ง          
ห่มจีวรผืนน้ี เพียงเพื่อกาํจดัความหนาว ความร้อน เพื่อป้องกนัเหลือบ ยุง ลม แดด สัตวเ์ล้ือยคลาน 
และเพื่อปกปิดอวยัวะท่ีน่าละอาย 

                                                        
 ๗๒วดัศรีประวติั, คู่มือสามเณรสิกขา, อา้งแลว้, หนา้ ๒๖. 



 ๔๖ 

  (๒) ขณะฉันอาหารบิณฑบาต สามเณรควรพิจารณาว่า เราพิจารณาด้วยปัญญาแล้ว        
ฉนับิณฑบาต ไม่ฉันเพื่อจะเล่น เพื่อความมวัเมา เพื่อประดบัตกแต่งผิวกาย แต่เราจะฉันบิณฑบาต
เพื่อความดาํรงอยู่ได้แห่งกายน้ี เพื่อให้กายน้ีเป็นไปได้ เพื่อกําจดัความหิว เพื่ออนุเคราะห์การ
ประพฤติพรหมจรรยด์ว้ยเล็งเห็นวา่ ดว้ยการฉนับิณฑบาตน้ี เราจกักาํจดัเวทนาเก่าและไม่ให้เวทนา
ใหม่เกิดข้ึน เพื่อร่างกายจกัเป็นอยูไ่ดน้าน ไม่เจบ็ป่วยดว้ย ความผาสุกจกัมีแก่เราดว้ย 
  (๓) ขณะใช้สอยเสนาสนะ สามเณรควรพิจารณาว่า เราพิจารณาด้วยปัญญาแล้ว             
จึงใชเ้สนาสนะ ท่ีนัง่ ท่ีนอน เพื่อกาํจดัความเยน็ ความหนาว ความร้อน เพื่อกาํจดัสัมผสัแห่งเหลือบ 
ยุง ลม แดดและสัตวเ์ล้ือยคลานทั้งหลาย เพื่อบรรเทาอนัตรายอนัเกิดจากฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว
และยนิดีในการหลีกเร้นออกจากหมู่ 
  (๔) ขณะฉันคิลานปัจจยั สามเณรควรพิจารณาวา่ เราพิจารณาดว้ยปัญญาแลว้ จึงฉันยา
เป็นปัจจยัของคนไข ้เพื่อป้องกนัชีวิต เพื่อกาํจดัทุกขเวทนาอนัเกิดจากอาพาธต่าง ๆ ให้สงบหรือ
หายไป เพื่อไม่ใหเ้ป็นทุกขเ์พิ่มมากข้ึนเท่านั้น๗๓ 
 ๔) วธีิพจิารณาในขณะบริโภคปัจจัย ๔ แล้ว “อตีตปัจจเวกขณะ” 
  (๑) จีวรผืนใด เราไม่ได้พิจารณาแล้วนุ่งห่มในวนัน้ี  จีวรนั้ นเรานุ่งห่มแล้วเพียง                
เพื่อกาํจดัความเย็น ความหนาว ความร้อน เพื่อป้องกันเหลือบ ยุง ลม แดด สัตวเ์ล้ือยคลานและ         
เพื่อปกปิดอวยัวะท่ีน่าละอาย 
  (๒) บิณฑบาตใด เราไม่ไดพ้ิจารณาแลว้ บริโภคในวนัน้ี บิณฑบาตนั้น เราไม่ไดบ้ริโภค
เพื่อจะเล่น เพื่อความมวัเมา เพื่อประดบัตกแต่งผิวกาย แต่เราฉันบิณฑบาต เพื่อความด ารงอยู่ได ้
แห่งกายน้ี เพื่อให้กายน้ีเป็นไปได ้เพื่อก าจดัความหิว และเพื่ออนุเคราะห์การประพฤติพรหมจรรย ์         
ดว้ยเล็งเห็นว่า ดว้ยการฉันบิณฑบาตน้ี เราจกัก าจดัเวทนาเก่าและไม่ให้เวทนาใหม่เกิดข้ึน ร่างกาย
จกัเป็นอยูไ่ดน้านดว้ย ร่างกายจกัไม่เจบ็ป่วยดว้ย ความผาสุกจกัมีแก่เราดว้ย 
  (๓) เสนาสนะ คือ ท่ีนัง่ท่ีนอนอนัใดเราไม่ไดพ้ิจารณาแลว้อยูอ่าศยั เสนาสนะนั้นเราอยู่
อาศยัแล้ว เพียงเพื่อกาํจดัสัมผสัแห่งเหลือบ ยุง ลม แดดและสัตวเ์ล้ือยคลานทั้งหลาย เพื่อบรรเทา
อนัตรายอนัเกิดจากฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว และยนิดีในการหลีกเร้น (ออกจากหมู่) 
  (๔) ยาเป็นปัจจยัของคนไข้ เป็นบริขาร คือ เคร่ืองป้องกันชีวิตอันใดเราไม่ทันได้
พิจารณาบริโภคแลว้ในวนัน้ี ยานั้นเราบริโภคแลว้ เพื่อกาํจดัทุกขเวทนาอนัเกิดจากอาพาธต่าง ๆ ให้
สงบหรือหายไป เพื่อไม่ใหเ้ป็นทุกขเ์พิ่มมากข้ึนเท่านั้น๗๔ 

                                                        
 ๗๓เร่ืองเดียว, หนา้ ๒๙. 
 ๗๔เร่ืองเดียว, หนา้ ๓๐. 



 ๔๗ 

 สรุปความวา่ ขอ้วตัรปฏิบติัของสามเณรในพระพุทธศาสนาเถรวาท คือ สามเณรควรศึกษา
ไตรสิกขาและประพฤติตามสิกขาบท ๑๐ เสขิยวตัร ๗๕ พิจารณาปัจจยั ๔ ก่อนฉนัหรือใชส้อยจีวร 
บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจยัเภสัช โดยความเป็นธาตุ  ทั้ งในเวลารับ เวลาบริโภคหรือ             
ใชส้อย ถา้หากในเวลารับเวลาบริโภคหรือเวลาใช้สอย ยงัไม่ไดพ้ิจารณาส่ิงท่ีรับมา ก็ตอ้งพิจารณา
ในขณะรับแลว้ บริโภคและใชส้อยแลว้เช่นเดียวกบัพระภิกษุ 
 

๒.๕ ประโยชน์ของการบรรพชา 
 การบรรพชาสามเณรมีจุดมุ่งหมายของการบวชไม่เหมือนกนั จึงทาํใหผู้บ้วชไดรั้บอานิสงส์
หรือประโยชน์ของการบรรพชาแตกต่างกัน แต่เป้าหมายสูงสุดของการบรรพชาสามเณรใน
พระพุทธศาสนาเถรวาทนั้นเหมือนกนั คือ การพฒันาตนใหพ้น้จากสังสารวฏัฏ์ดว้ยการกาํจดัตวัตน
ให้หมดไปโดยส้ินเชิง ด้วยเหตุน้ี ผูว้ิจ ัย ได้รวบรวมแนวคิดเก่ียวกับการบวชท่ีสัมฤทธ์ิผลใน
พระพุทธศาสนา ดงัต่อไปน้ี 
 พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสอานิสงส์ของการบวชไวใ้น สามญัญผลสูตรวา่ มี ๑๔ ประการ คือ  
 ๑. บุคคลท่ีเป็นทาสกรรมกร เม่ือบวชแล้ว พระเจ้าแผ่นดินให้ความเคารพกราบไหว้
คุม้ครองตามธรรม 
 ๒. ชาวนาออกบวชประพฤติพรหมจรรย ์พระเจา้แผ่นดินให้ความเคารพกราบไหว ้ถวาย
ปัจจยั ๔ และคุม้ครองตามธรรม 
 ๓. คฤหบดี หรือกุลบุตรในแว่นแควน้ออกบวช ประพฤติพรหมจรรยส์มบูรณ์ด้วยศีล 
สาํรวมอินทรีย ์บาํเพญ็สมาธิ ละนิวรณ์ ๕ ไดบ้รรลุฌานท่ี ๑ ไดค้วามสุขอนัเกิดจากฌาน 
 ๔. ท่านบาํเพญ็สมาธิจนบรรลุฌานท่ี ๒ ไดค้วามสุขอนัเกิดจากฌานมากกวา่ฌานท่ี ๑  
 ๕. ท่านบาํเพญ็สมาธิจนบรรลุฌานท่ี ๓ไดค้วามสุขอนัเกิดจากฌานมากกวา่ฌานท่ี ๒  
 ๖. ท่านบาํเพญ็สมาธิจนบรรลุฌานท่ี ๔ ไดค้วามสุขอนัเกิดจากฌานมากกวา่ฌานท่ี ๓ 
 ๗. ท่านเจริญวปัิสสนา พิจารณารูปนามโดยพระไตรลกัษณ์ เขา้ถึงวปัิสสนาญาณ 
 ๘. ท่านสามารถบรรลุมโนมยทิธิ ฤทธ์ิทางใจ เนรมิตกายอ่ืนได ้
 ๙. ท่านบรรลุอิทธิวธีิ แสดงฤทธ์ิ ทาํคนคนเดียวใหเ้ป็นหลายคนได ้ดาํดิน หายตวัได ้
 ๑๐. ท่านบรรลุทิพพโสต มีหูทิพย ์ไดย้นิเสียงท่ีไกลซ่ึงคนทัว่ไปไม่ไดย้นิ 
 ๑๑. ท่านบรรลุเจโตปริยญาณ รู้ใจคนอ่ืน 
 ๑๒. ท่านบรรลุบุพเพนิวาสานุสสติญาณ ระลึกชาติในอดีตได ้
 ๑๓. ท่านบรรลุทิพพจกัข ุมีตาทิพย ์หรือบรรลุจุตูปปาตญาณ รู้เห็นการเกิดการตายของสัตว์
ทั้งหลายดว้ยตาทิพย ์



 ๔๘ 

 ๑๔. ท่านบรรลุอาสวกัขยญาณ ทาํกิเลสใหส้ิ้นไปได้๗๕ 
 สามเณรในคร้ังพุทธกาลสามารถบรรลุธรรมเขา้ถึงประโยชน์สูงสุดไดโ้ดยไม่มีการจาํกดัอาย ุ
เช่น “สามเณรเอกทีปิยะ บรรลุธรรมเม่ืออายุได ้๔ ขวบ”๗๖ “สามเณรปัญจสีลสมาทานิยะ”๗๗ และ 
“สามเณรจนัทนมาลิยะ บรรลุธรรมเม่ืออายุได ้๕ ขวบ”๗๘ “สามเณรโสปากะ”๗๙ และสามเณรสังกิจจะ 
บรรลุธรรมเม่ืออายุได้ ๗ ขวบ”๘๐ ดังนั้ น พระธัมมานันทมหาเถระ จึงกล่าวว่า “เด็กท่ีบวชเป็น
สามเณรได้บรรลุพระอรหันต์ ซ่ึงมีอายุ ๔ ขวบ คือ สามเณรเอกทีปิยะ สามเณรอายุ ๕ ขวบ คือ          
สามเณรปัญจสีลสมาทานิยะ และสามเณรจนัทนมาลิยะ ส่วนสามเณรอายุ ๗ ขวบ คือ สามเณรโสปากะ 
สามเณรสังกิจจะ สามเณรบณัฑิต สามเณรเรวตะ”๘๑  
 ในมิลินทปัญหา พระเจ้ามิลินท์ได้ถามพระนาคเสนว่า ประโยชน์สูงสุดของการบวช             
คืออะไร ? พระนาคเสนตอบวา่ “ประโยชน์สูงสุดของการบวชนั้นคือ พระนิพพาน ความดบั”๘๒ 
 พระธรรมทูตไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา มีความเห็นว่า “ ประโยชน์ของการบวชใน
พระพุทธศาสนามี ๔ อยา่ง คือ 
 ๑. ไดต้อบแทนบุญคุณพอ่แม่ คือ ทาํใหพ้อ่แม่มีความสุขใจเหมือนกบัไดข้ึ้นสวรรค ์เม่ือเห็น
ลูกบวชใตร่้มเงากาสาวพสัตร์ เพื่อสร้างความดีปฏิบติัตามพระธรรมวินยั เป็นเหตุให้พอ่แม่มีโอกาส
ไดเ้ขา้วดัทาํบุญอยา่งต่อเน่ือง 
 ๒. ไดฝึ้กฝนตนเอง คือ ผูบ้วชจะไดศึ้กษาเล่าเรียนตามหลกัของไตรสิกขา หรือท่ีเรียกวา่การ
ประพฤติพรหมจรรย ์เพื่อขดัเกลากิเลสท่ีเกิดข้ึนทางกาย วาจา ใจใหห้มดส้ินไป 

                                                        
 ๗๕ที.สี. ๙/๙๑/๖๑. 
 ๗๖ข.ุอป. ๗๒/๖/๑๙. 
 ๗๗ข.ุอป. ๗๑/๒๖/๙๗. 
 ๗๘ข.ุอป. ๗๒/๗๕/๑๒๖. 
 ๗๙ข.ุเถร. ๕๐/๑๗๐/๒๐๓, ข.ุเถร. ๕๒/๓๖๔/๒๖๑, ข.ุอป.อ. ๗๑/๕๔. 
 ๘๐ข.ุธ. ๔๑/๘๙/๔๖๕, ข.ุเถร. ๕๒/๓๗๗/๔๑๖. 
 ๘๑พระธมัมานนัทมหาเถระ อคัรมหาบณัฑิต, นานาวินิจฉัย เล่มสอง, (ลาํปาง : กิจเสรีการพิมพ,์ 
๒๕๓๙), หนา้ ๔๙. 
 ๘๒สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก , ธรรมาภิธาน 
พจนานุกรมค าสอนพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : บริษทั อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนพบัลิชช่ิง 
จาํกดั (มหาชน), ๒๕๕๒), หนา้ ๒๔. 



 ๔๙ 

 ๓. ไดโ้ปรดสัตว ์คือ การบิณฑบาตในตอนเชา้ของพระสงฆส์ามเณร ทาํให้เกิดความเอิบอ่ิม
ใจแก่ผู ้ท่ีท ําบุญใส่บาตร และผู ้บวชเองย่อมเว้นจากการฆ่าสัตว์ จึงเป็นการโปรดสัตว์ให้พ้น              
จากภยัอนัตรายไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 ๔. ได้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา คือ ผู ้ท่ีบวชตั้ งแต่ยงัเป็นสามเณร นับว่ามีบุญมา             
ตั้งแต่เด็ก ได้ศึกษาธรรมปฏิบติัธรรมและช่วยเผยแผ่ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้  
โดยใช้ธรรมะแก้ไขปัญหาในการดําเนินชีวิตอย่างถูกต้อง จึงได้ช่ือว่าเป็นผู ้สืบทอดอายุ
พระพุทธศาสนาใหย้นืยาวต่อไปไดอี้กชัว่คนหน่ึง”๘๓ 
 ในทศันะของท่านปัญญานันทภิกขุ ได้กล่าวถึงอานิสงส์ของการบวชไวว้่า “จุดมุ่งหมาย
ของการบวช คือ เพื่อศึกษา และขดัเกลาจิตใจใหส้ะอาดปราศจากส่ิงเศร้าหมอง”๘๔  
 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) ตรัสไวว้า่ การบวชเป็นเร่ือง
ของการทาํความดี และการบวชมีผลดีต่างกนั ๕ อยา่ง คือ 
 ๑. บวชได้ก่ิงใบของตน้ไม้ คือ บวชได้ลาภสักการะ การยกย่องสรรเสริญไม่คิด จะทาํดี
อะไร ชอบยกตนข่มท่านมวัเมาประมาทอยู่ด้วยลาภ ยศ สุข สรรเสริญ จึงไม่พน้ไปจากกองทุกข ์
เปรียบเสมือนบุรุษพบต้นไม้มีแก่น แล้วสําคัญก่ิงใบน้ีแหละว่าเป็นแก่น จึงเอาก่ิงและใบไป            
ฉะนั้น การบวชอยา่งน้ี เรียกวา่ บวชไดก่ิ้งใบ คือ ลาภ 
 ๒. บวชไดก้ะเทาะเปลือก คือ บวชแลว้ดาํรงมัน่อยูใ่นสีลสัมปทา มวัเมาประมาทอยูด่ว้ยศีล
ของตน จึงไม่พน้ทุกข ์เปรียบเสมือนบุรุษมีความสําคญัวา่กะเทาะเปลือกเป็นแก่น จึงตดัเอากะเทาะ
เปลือกไป ฉะนั้น การบวชอยา่งน้ี เรียกวา่ บวชไดก้ะเทาะเปลือก คือ ศีล 
 ๓. บวชไดเ้ปลือก คือ บวชแลว้ไม่ประมาทในสีลสัมปทา สมาธิสัมปทา มวัเมาประมาทอยู่
ดว้ยสมาธิของตน จึงไม่พน้ทุกข ์เปรียบเสมือนบุรุษมีความสาํคญัวา่ เปลือกเป็นแก่น จึงตดัเอาเปลือกไป 
ฉะนั้น การบวชอยา่งน้ี เรียกวา่ บวชไดเ้ปลือกคือสมาธิ 
 ๔. บวชไดก้ระพี้  คือ บวชแลว้ไม่ประมาทในสีลสัมปทา สมาธิสัมปทา และปัญญาสัมปทา
มวัเมาประมาทอยูด่ว้ยญาณทสัสนะของตน จึงไม่พน้ทุกข ์เปรียบเสมือนบุรุษมีความสําคญัในกระพี้
ว่าเป็นแก่น จึงตดัเอากระพี้ ไป ฉะนั้ น การบวชอย่างน้ี เรียกว่า บวชได้กระพี้ คือญาณทัสสนะ              
การรู้เห็นตามเป็นจริง 

                                                        
 ๘๓พระมหาจรรยา สุทฺธิ าโณ, ธรรมทัศน์ปฏิวัติการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: ประชาธรรม, 
๒๕๔๔), หนา้ ๒๖๔. 
 ๘๔ปัญญานันทภิกขุ, บวชอย่างไร, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์สุขภาพใจ, ๒๕๒๙), 
หนา้ ๓๕. 



 ๕๐ 

 ๕. บวชไดแ้ก่น คือ บวชแลว้ไม่ประมาทในสีลสัมปทา สมาธิสัมปทาและปัญญาสัมปทา 
ทาํวิมุตติ คือ ความหลุดพน้ให้สําเร็จ เปรียบเสมือนบุรุษพบตน้ไมมี้แก่นแลว้รู้จกัแก่น จึงตดัเอาแก่นไป 
ฉะนั้น การบวชไดผ้ลดีท่ีสุด อยา่งน้ี เรียกวา่ บวชไดแ้ก่น คือ วมุิตติ”๘๕ 
 สรุปความว่า ประโยชน์ของการบรรพชาในพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้น มีหลายประการ 
เม่ือกล่าวโดยสรุป การบรรพชามีอานิสงส์มาก มีประโยชน์มาก ทั้งแก่ผูบ้รรพชาเอง คือ สามารถ
บรรลุคุณวิเศษมีฌาน อภิญญา เป็นตน้ และเม่ือพิจารณาเห็นสังขาร รูปนาม ขนัธ์ ๕ โดยความเป็น
ไตรลกัษณ์แลว้ ก็สามารถทาํตนเองให้หลุดพน้ไปจากความทุกขท์ั้งปวง คือ บรรลุมรรค ผล นิพพานได ้
กลายเป็นพุทธศาสนทายาทท่ีดีมี คุณภาพและมีประโยชน์มากต่อผู ้อ่ืน คือสามารถประกาศ            
สัจจธรรมให้พุทธบริษทัและประชาชนทัว่ไปไดรั้บรู้และเขา้ใจ พร้อมท่ีจะนอ้มนาํธรรมะไปปฏิบติั
เพื่อเข้าถึงความสุขในชีวิตจริงได้ เพื่อสืบทอดพระสัทธรรมให้ดํารงมั่นอยู่ได้นานเคียงคู่
พระพุทธศาสนาสืบไป 
 

๒.๖ ประวตัิสามเณร 
 ๒.๖.๑ ประวตัิสามเณรในคัมภีร์ยุคพุทธกาล 
 สามเณรในยุคพุทธกาล จากการศึกษาประวติัสามเณรตามท่ีปรากฏในคมัภีร์พระไตรปิฎก 
อรรถกถา พบวา่ สามเณรท่ีมีชาติภูมิประสูติในวรรณะกษตัริย ์เกิดในวรรณะพราหมณ์ ท่ีไม่ปรากฏชาติภูมิ 
การบวช การบรรลุธรรมก่อนบวช และหลงับวช สามารถรวบรวมจดัเขา้เป็นกลุ่มเดียวกนั ไดด้งัน้ี 
 ๑) ชาติภูมิ 
 ๑.๑) สามเณรทีป่ระสูติในวรรณะกษัตริย์ มีจ านวน ๔ รูป คือ 
  ๑. สามเณรราหุล “ประสูติในราชตระกูลศากยวงศ ์เป็นพระราชโอรสของเจา้ชายสิทธตัถะ 
และพระนางเจา้ยโสธรา (พิมพา)” ๘๖ 
  ๒. สามเณรสีวลี “ประสูติในราชตระกูลโกลิยวงศ์ เป็นพระราชโอรสของพระเจา้มหา
ลิจฉวแีละพระนางเจา้สุปปวาสา”๘๗ 

                                                        
 ๘๕วิ.มหา. ๔/๒๙๐/๑๖๕, วิ.ม.อ. ๖/๒๙๓, ขุ.อป.อ. ๗๑/๓๖, ม.ม. ๒๐/๑๒๕/๒๖๓. และ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน), การบวชในพระพุทธศาสนา, อา้งแล้ว, 
หนา้ ๓๙. 
 ๘๖วิ.มหา. ๔/๒๙๐/๑๖๕, วิ.ม. ๖/๑๑๘/๒๘๐, ม.ม. ๒๐/๑๒๕/๒๖๓, ม.อุ.อ. ๒๓/๔๘๓,           
ข.ุเถร. ๕๒/๓๓๐/๔๐, ข.ุอป.อ. ๗๑/๓๖. 
 ๘๗องฺ.เอก.อ. ๓๒/๓๘๑, ข.ุธ. ๔๓/๒๙๔/๕๐๙, ข.ุเถร.อ. ๕๐/๓๐๔, ข.ุอป. ๗๒/๑๓๓/๓๓๒. 



 ๕๑ 

  ๓. สามเณรทพัพมลัลบุตร “เกิดในราชตระกูลมลัลกษตัริย  ์แควน้มลัละเมืองอนุปิยนคร
ไดก้าํพร้าพระมารดามาตั้งแต่เด็ก”๘๘  
  ๔. สามเณรสีหะ “เกิดในตระกูลเจา้มลัละ”๘๙ เป็นหลานชายของพระนาคิตเถระ 
 ๑.๒) สามเณรทีเ่กดิในวรรณะพราหมณ์ มีจ านวน ๑๑ รูป คือ 
  ๑. สามเณรจุนทะ “เกิดในตระกูลพราหมณ์ เป็นบุตรของนายวงัคนัตะ และนางสารี”๙๐ 
  ๒. สามเณรเรวตขทิรวนิยะ “เกิดในตระกูลพราหมณ์ เป็นบุตรของนายวงัคนัตะ และนางสารี”๙๑ 
  ๓. สามเณรวกักลิ “เกิดในตระกูลพราหมณ์ท่ีเมืองสาวตัถี”๙๒  
  ๔. สามเณรอุตตระ “เป็นบุตรของพราหมณ์มหาศาล ในเมืองราชคฤห์”๙๓  
  ๕-๖. สามเณรวาเสฏฐะและสามเณรภารทวาชะ “เกิดในตระกูลพราหมณ์ แควน้โกศล”๙๔  
  ๗. สามเณรปัญจสีลสมาทานิยะ “เกิดในตระกูลพราหมณ์ท่ีมีทรัพยส์มบติัมาก”๙๕  
  ๘. สามเณรมาณวะ “เกิดในตระกูลพราหมณ์มหาศาล ในเมืองสาวตัถี”๙๖  
  ๙. สามเณรธมัมรุจิ “เป็นบุตรพราหมณ์ ในกรุงสาวตัถี”๙๗ 
  ๑๐. สามเณรปุฬินถูปิยะ “เป็นบุตรพราหมณ์ ในกรุงสาวตัถี”๙๘ 
  ๑๑. สามเณร ติณิกณิการปุปผยิะ “เป็นบุตรพราหมณ์ตระกูลมัง่คัง่ในกรุงสาวตัถี”๙๙ 
 ๑.๓) สามเณรทีไ่ม่ปรากฏชาติภูมิ มีจ านวน ๔๐ รูป คือ 
  ๑. สามเณรบณัฑิต “เกิดในตระกูลอุปัฏฐากของพระสารีบุตร เมืองสาวตัถี”๑๐๐  

                                                        
 ๘๘ข.ุเถร. ๕๐/๑๔๒/๘๑, ข.ุอป. ๗๒/๑๒๔/๒๕๕. 
 ๘๙ข.ุเถร. ๕๐/๒๒๐/๔๐๒. 
 ๙๐ข.ุเถร.อ. ๕๑/๕๐. 
 ๙๑องฺ.เอก.อ. ๓๒/๓๕๗, ข.ุเถร. ๕๐/๑๗๙/๒๓๗, ข.ุเถร. ๕๒/๓๘๑/๔๖๕. 
 ๙๒องฺ.เอก.อ. ๓๒/๓๘๙, ข.ุเถร. ๕๒/๓๔๒/๑๐๗, ข.ุอป. ๗๒/๑๒๒/๒๑๘. 
 ๙๓ข.ุเถร.อ. ๕๑/๒. 
 ๙๔ที.ปา. ๑๕/๕๑/๑๔๕. 
 ๙๕ข.ุอป. ๗๑/๒๖/๙๗. 
 ๙๖ข.ุเถร.อ. ๕๐/๓๖๓. 
 ๙๗ข.ุอป. ๗๒/๗๙/๑๔๐. 
 ๙๘ข.ุอป. ๗๒/๘๘/๑๕๘. 
 ๙๙ข.ุอป. ๗๒/๙๑/๑๖๗. 
 ๑๐๐ข.ุธ.อ. ๔๑/๖๔/๓๑๘. 



 ๕๒ 

  ๒. สามเณรสุข “เกิดในตระกูลอุปัฏฐากของพระสารีบุตร เมืองสาวตัถี”๑๐๑ 
  ๓. สามเณรโสณกุฏิกณัณะเกิดในตระกูลเศรษฐี เมืองกุลฆระ แควน้อวนัตีชนบท มารดาช่ือกาฬี”๑๐๒  
  ๔. สามเณรจูฬสุมนะ “เป็นบุตรคนท่ี ๒ ของมหามุณฑกะ เกิดในตระกูลอุปัฏฐากของ          
พระอนุรุทธเถระ ท่ีหมู่บา้นมุณฑนิคม”๑๐๓  
  ๕. สามเณรอธิมุตตกะ “เป็นหลานของพระสังกิจจเถระ”๑๐๔ 
  ๖. สามเณรปาลิตะ “เป็นหลานของพระจกัขบุาลเถระ เกิดท่ีเมืองสาวตัถี”๑๐๕ 
  ๗. สามเณรมหาปัณฐกะ (มหาปันถก) “เป็นหลานของท่านธนเศรษฐีแห่งเมือง                 
ราชคฤห์”๑๐๖ 
  ๘. สามเณรจูฬปัณฐกะ “เป็นหลานของท่านธนเศรษฐี แห่งเมืองราชคฤห์”๑๐๗ 
  ๙. สามเณรสานุ “เกิดเป็นบุตรคนเดียว ในเมืองสาวตัถี”๑๐๘ 
  ๑๐. สามเณรโสปากะ “เกิดในเมืองสาวตัถี ท่านเป็นบุตรกาํพร้าบิดา มารดามาตั้งแต่เกิด”๑๐๙ 
  ๑๑.สามเณรสังกิจจะ “เกิดในตระกูลมัง่คัง่ในกรุงสาวตัถี เม่ือสังกิจจะอยูใ่นครรภม์ารดา           
ไดเ้สียชีวติ”๑๑๐ 
  ๑๒. สามเณรกุมารกสัสปะ “เป็นบุตรของเศรษฐีชาวเมืองราชคฤห์”๑๑๑  
  ๑๓. สามเณรติสสะ “เป็นบุตรของอุบาสกชาวเมืองโกสัมพี”๑๑๒  
  ๑๔. สามเณรวนวาสีติสสะ “เกิดในตระกูลอุปัฎฐากของพระสารีบุตรเถระ เมืองสาวตัถี”๑๑๓  

                                                        
 ๑๐๑ข.ุธ. ๔๑/๖๔/๓๔๐. 
 ๑๐๒ว.ิม. ๗/๒๐/๓๑, องฺ.เอก.อ. ๓๒/๓๗๔, ข.ุเถร. ๕๒/๓๔๕/๑๓๐. 
 ๑๐๓ข.ุธ. ๔๓/๒๖๓/๓๙๕, ข.ุเถร. ๕๒/๓๕๖/๒๐๘. 
 ๑๐๔ส.ํส.อ. ๒๔/๑๕๗, ข.ุเถร.อ. ๕๐/๕๑๐, ข.ุเถร.อ. ๕๓/๔.  
 ๑๐๕ข.ุเถร.อ. ๕๐/๔๔๒. 
 ๑๐๖องฺ.เอก.อ. ๓๒/๓๓๙, ข.ุธ. ๔๓/๒๘๗/๔๘๙, ข.ุเถร. ๕๒/๓๖๘/๒๙๘. 
 ๑๐๗ข.ุธ. ๔๐/๑๗/๓๒๓, ข.ุเถร.อ. ๕๒/๓๖๗. 
 ๑๐๘ส.ํส.อ. ๒๕/๓๙๗.  
 ๑๐๙ข.ุเถร. ๕๐/๑๗๐/๒๐๓, ข.ุเถร. ๕๒/๓๖๔/๒๖๑, ข.ุอป.อ. ๗๑/๕๔. 
 ๑๑๐ข.ุธ. ๔๑/๘๙/๔๖๕, ข.ุเถร. ๕๒/๓๗๗/๔๑๖. 
 ๑๑๑องฺ.เอก.อ. ๓๒/๔๓๖, ข.ุธ. ๔๒/๑๓๐/๒๐๓, ข.ุอป. ๗๒/๑๒๕/๒๖๖. 
 ๑๑๒ข.ุธ.อ. ๔๑/๗๗/๓๘๙. 
 ๑๑๓ข.ุธ. ๔๑/๕๙/๒๕๙. 



 ๕๓ 

  ๑๕. สามเณรติสสะรูปน้ี ปรากฏใน “วติกักสัณฐานสูตร”๑๑๔ 
  ๑๖. สามเณรติสสะ “เกิดในบา้นท่ีตั้งอยูใ่นนิคม กรุงสาวตัถี”๑๑๕  
  ๑๗. “สามเณรปิโลติกะ”๑๑๖ ก่อนบวชนุ่งผา้เก่า ถือกระเบ้ืองเท่ียวขอทานอยู ่
  ๑๘-๑๙ สามเณรกณัฏกะ และสามเณรมหกะ “เป็นศิษยข์องพระอุปนนัทศากยบุตร”๑๑๗ 
   ๒๐. สามเณรอจิรวตะ ปรากฏใน “ทนัตภูมิสูตร”๑๑๘ ว่า ท่านพกัอาศยัท่ีกระท่อมในป่า 
ใกลพ้ระวหิารเวฬุวนั กรุงราชคฤห์  
  ๒๑. สามเณรอสนโพธิยะ “เกิดข้ึนในเรือนของผูมี้ตระกูลแห่งหน่ึง”๑๑๙ 
  ๒๒. สามเณรตีณิสรณคมนิยะ “เกิดในสกุลมหาศาล ในกรุงสาวตัถี”๑๒๐ 
  ๒๓. สามเณรธมัมสัวนิยะ”๑๒๑ ไม่ปรากฏชาติภูมิ 
  ๒๔. สามเณรนิคุณฑิปุปผยิะ “เกิดในกรุงสาวตัถี”๑๒๒ 
  ๒๕. สามเณรปทุม “เกิดในตระกูลท่ีสมบูรณ์ดว้ยโภคทรัพย”์๑๒๓ 
  ๒๖. สามเณรผลทายกะ “เกิดในเรือนตระกูลแห่งหน่ึง”๑๒๔  
  ๒๗. สามเณรภทัทะ “เกิดในตระกูลเศรษฐี ณ เมืองสาวตัถี”๑๒๕  
  ๒๘. สามเณรรโหสัญญิกะ “เกิดในเรือนของผูมี้ตระกูลแห่งหน่ึง”๑๒๖ 
  ๒๙. สามเณรวธูิปนทายกะ “เกิดในเรือนมีตระกูลแห่งหน่ึง”๑๒๗  

                                                        
 ๑๑๔ม.มู. ๑๘/๒๕๖/๒๔๔. 
 ๑๑๕ข.ุธ. ๔๐/๒๓/๓๘๒. 
 ๑๑๖ข.ุธ. ๔๒/๑๑๖/๑๒๑. 
 ๑๑๗ว.ิม. ๖/๑๑๔/๒๖๖. 
 ๑๑๘ม.อุ.อ. ๒๓/๓๘๘/๘๔. 
 ๑๑๙ข.ุอป. ๗๑/๖๒/๒๓๖. 
 ๑๒๐ข.ุอป. ๗๑/๒๕/๙๒. 
 ๑๒๑ข.ุอป. ๗๑/๓๔๑/๘๑๑. 
 ๑๒๒ข.ุอป. ๗๑/๓๒๙/๗๘๕. 
 ๑๒๓ข.ุอป. ๗๑/๖๑/๒๓๓. 
 ๑๒๔ข.ุอป. ๗๑/๑๒๙/๔๓๕, ข.ุอป. ๗๒/๗๕/๑๒๖. 
 ๑๒๕ข.ุเถร. ๕๒/๓๖๓/๒๕๔. 
 ๑๒๖ข.ุอป. ๗๑/๑๓๗/๔๖๐. 
 ๑๒๗ข.ุอป. ๗๑/๕๓/๒๐๙. 



 ๕๔ 

  ๓๐. สามเณรสตรังสิยะ “เกิดในเรือนของผูมี้ตระกูลแห่งหน่ึง”๑๒๘  
  ๓๑. สามเณรสปริวารฉตัตทายกะ”๑๒๙ ไม่ปรากฏชาติภูมิ 
  ๓๒. สามเณรสีวกะ “เกิดเป็นหลานของพระวนวจัฉเถระ”๑๓๐ 
  ๓๓. “สามเณรเอกทีปิยะ”๑๓๑ ไม่ปรากฏชาติภูมิ 
  ๓๔. สามเณรจนัทนมาลิยะ”๑๓๒ ไม่ปรากฏชาติภูมิ 
  ๓๕. สามเณรผูส้อนกรรมฐานพระโปฐิลเถระ ผูเ้ป็นขีณาสพ”๑๓๓ ไม่ปรากฏชาติภูมิ 
  ๓๖.สามเณรมคัคสัญญกะ “เกิดเป็นบุตรผูมี้ชาติตระกูล”๑๓๔ 
  ๓๗. สามเณรชาติปูชกะ “เกิดเป็นบุตรผูมี้ชาติตระกูล”๑๓๕ 
  ๓๘. สามเณรโสภิตะ “เกิดเป็นบุตรผูมี้ชาติตระกูล ในกรุงสาวตัถี”๑๓๖ 
  ๓๙. สามเณรเอกธมัมสัสวนิยะ”๑๓๗ ไม่ปรากฏชาติภูมิ 
  ๔๐. สามเณรญาณตัถวกิะ”๑๓๘ ไม่ปรากฏชาติภูมิ 
 สรุปว่า สามเณรท่ีประสูติในวรรณะกษัตริย์ มีจาํนวน ๔ รูป สามเณรท่ีเกิดในวรรณะ
พราหมณ์ มีจาํนวน ๑๑ รูป และท่ีไม่ปรากฏชาติภูมิ มีจาํนวน ๔๐ รูป 
 ๒) การบวช 
 สามเณรในยุคพุทธกาลมีสาเหตุการออกบวชต่างกัน คือ บวชเพราะเล่ือมใสศรัทธา                 
ในพระสัมมาสัมพุทธเจา้ และพระพุทธสาวกบา้ง ออกบวชเพราะไดฟั้งธรรมบา้ง ออกบวชเพราะ
ญาติบา้ง ออกบวชเพราะบุพพกรรมบา้ง ออกบวชเพราะสาเหตุอ่ืนบา้ง ซ่ึงผูว้ิจยัจะไดน้าํสามเณรมา
สังเคราะห์จดัเขา้เป็นกลุ่มตามลาํดบั ดงัน้ี 

                                                        
 ๑๒๘ข.ุอป. ๗๑/๕๔/๒๑๒. 
 ๑๒๙ข.ุอป.อ. ๗๑/๓๙๒. 
 ๑๓๐ข.ุเถร.อ. ๕๓/๑๕๒.  
 ๑๓๑ข.ุอป. ๗๒/๖/๑๙. 
 ๑๓๒ข.ุอป. ๗๒/๗๕/๑๒๖. 
 ๑๓๓ข.ุธ. ๔๓/๒๐๘/๑๑๘. 
 ๑๓๔ข.ุอป. ๗๑/๑๒๐/๔๐๒. 
 ๑๓๕ข.ุอป. ๗๑/๑๒๐/๔๐๙. 
 ๑๓๖ข.ุอป. ๗๑/๑๓๑/๔๔๘. 
 ๑๓๗ข.ุอป. ๗๒/๑๗/๔๑. 
 ๑๓๘ข.ุอป. ๗๒/๗๔/๑๒๒. 



 ๕๕ 

 ๒.๑) บวชเพราะเล่ือมใสศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสาวก การท่ีบิดามารดา
หรือญาติพาบุตร หลานไปวดัตั้งแต่เด็ก ทาํให้เด็กได้พบเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้และพระสาวก
แลว้เกิดความเล่ือมใสศรัทธามีความประสงคจ์ะบวชในพระพุทธศาสนา มีจาํนวน ๘ รูป คือ  
  ๑. สามเณรโสปากะ  
  ๒. สามเณรวกักลิ  
  ๓. สามเณรชาติปูชกะ  
  ๔. สามเณรธมัมรุจิ  
  ๕. สามเณรบณัฑิต  
  ๖. สามเณรสุข  
  ๗. สามเณรปุฬินถูปิยะ  
  ๘. สามเณรสีหะ 
 ๒.๒) บวชเพราะได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสาวกมีจ านวน ๙ รูป คือ 
  ๑. สามเณรวาเสฏฐะ  
  ๒. สามเณรภารทวาชะ  
  ๓. สามเณรมหาปันถกะ  
  ๔. สามเณรโสณกุฏิกณัณะ  
  ๕. สามเณรตีณิสรณคมนิยะ 
  ๖. สามเณรนิคุณฑิปุปผยิะ  
  ๗. สามเณรสปริวารฉตัตทายกะ  
  ๘. สามเณรธมัมสัสวนิยะ  
  ๙. สามเณรเอกธมัมสัสวนิยะ  
 ๒.๓) บวชเพราะญาติ จ านวน ๔ รูป 
  ๑. สามเณรราหุล บวชเพราะพระราชบิดามีพระประสงค์จะประทานอริยทรัพยท่ี์เป็น  
โลกุตตระไวเ้พื่อเป็นมรดก คือ เป็นพุทธศาสนทายาท 
  ๒. สามเณรกุมารกสัสปะ บวชเพราะพระเจา้ปเสนทิโกศลทรงให้บวช เน่ืองจากทรงรับ
เล้ียงดูแต่ยงัเด็ก 
  ๓. สามเณรจูฬปันถกะ บวชเพราะญาติ คือ พระมหาปันถกะผูเ้ป็นพี่ชายชกัชวนใหบ้วช 
  ๔. สามเณรสานุ บวชเพราะมารดาใหบ้วช 
 ๒.๔) บวชเพราะบุพกรรม มีจ านวน ๑๕ รูป คือ 
  ๑. สามเณรสีวลี  



 ๕๖ 

 ๒. สามเณรจูฬสุมนะ  
 ๓. สามเณรสังกิจจะ  
 ๔. สามเณรอธิมุตตกะ  
 ๕. สามเณรทพัพมลัลบุตร  
 ๖. สามเณรอุตตระ  
 ๗. สามเณรสตรังสิยะ  
 ๘. สามเณรอสนโพธิยะ  
 ๙. สามเณรผลทายกะ  
 ๑๐. สามเณรโสภิตะ  
 ๑๑. สามเณรเอกทีปิยะ  
 ๑๒. สามเณรจนัทนมาลิยะ  
 ๑๓. สามเณรติณิกณิการปุปผยิะ  
 ๑๔. สามเณรญาณตัถวกิะ  

  ๑๕ สามเณรมาณวะ 
 ๒.๕) บวชเพราะสาเหตุอ่ืน มีจ านวน ๑๕ รูป คือ 

 ๑. สามเณรจุนทะ บวชเพราะเห็นโทษในการครองเรือน 
 ๒. สามเณรเรวตขทิรวนิยะ บวชเพราะเห็นโทษในการครองเรือน 
 ๓. สามเณรปัญจสีลสมาทานิยะ บวชเพราะเคยสมาทานศีล ๕ กบับิดามารดา แลว้ออกบวช 
 ๔. สามเณรปทุม ออกบวชเพราะตระกูลมีความเล่ือมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
 ๕. สามเณรวธูิปนทายกะ ออกบวชเพราะเบ่ือหน่ายในการครองเรือน 
 ๖. สามเณรรโหสัญญิกะ บวชเพราะไม่ประสงคจ์ะอยูค่รองเรือน 
 ๗. สามเณรมคัคสัญญกะ บวชเพราะไม่ประสงคจ์ะอยูค่รองเรือน 
 ๘. สามเณรปาลิตะ บวชเพราะกลวัภยั 
 ๙. สามเณรมหกะ บวชเพราะตอ้งการลาภสักการะ 
 ๑๐. สามเณรกณัฏกะ บวชเพราะตอ้งการลาภสักการะ 
 ๑๑. สามเณรภทัทะ บวชเพราะมารดาบิดานาํไปถวายพระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
 ๑๒. สามเณรสีวกะ บวชเพราะมารดาใหบ้วชเพื่ออุปัฏฐากพระวนวจัฉเถระผูเ้ป็นลุง 
 ๑๓. สามเณรติสสะ บวชเพื่ออุปัฏฐากพระโกสัมพีวาสีติสสเถระ  
 ๑๔. สามเณรวนวาสี บวชเพื่ออุปัฎฐากพระสารีบุตรเถระ 
 ๑๕. สามเณรปิโลติกะ บวชเพราะพระอานนทเถระใหบ้วช 



 ๕๗ 

 ๒.๖) สามเณรทีไ่ม่ปรากฏหลกัฐานของการบวช มีจ านวน ๔ รูป คือ 
 ๑. สามเณรผูส้อนกรรมฐานพระโปฏฐิลเถระ 
 ๒. สามเณรติสสะท่ีปรากฏในวติกักสัณฐานสูตร 
 ๓. สามเณรติสสะผูมี้ปกติอยูใ่นนิคม 
 ๔. สามเณรอจิรวตะ 

 จากสาเหตุการออกบวชเป็นสามเณร สรุปไดว้า่ เด็กท่ีออกบวชเป็นสามเณร เพราะเล่ือมใส
ศรัทธาในพระพุทธเจา้และพระพุทธสาวก  มีจาํนวน ๘ รูป บวชเพราะได้ฟังธรรม จาํนวน ๙ รูป 
บวชเพราะญาติ จาํนวน ๔ รูป บวชเพราะบุพกรรม จาํนวน ๑๕ รูป บวชเพราะสาเหตุอ่ืน จาํนวน 
๑๕ รูป สามเณรท่ีไม่ปรากฏหลกัฐานในการบวช จาํนวน ๔ รูป 
 ๓) การบรรลุธรรม 
 สามเณรแมจ้ะอยูใ่นสภาวะของเด็ก แต่ในดา้นภูมิธรรมแลว้บางรูปไดบ้รรลุธรรมชั้นสูงสุด
ก่อนผูใ้หญ่ สามเณรท่ีบรรลุธรรมส่วนมากมีอายุ ๗ ขวบ ส่วนท่ีบรรลุธรรมอายุ ๔ ขวบ ๕ ขวบ            
มีนอ้ย จากการศึกษาประวติัสามเณรในยุคพุทธกาล พบวา่ มีสามเณรบางรูปไดบ้รรลุธรรมก่อนบวช 
และอีกหลายรูปหลงัจากบรรพชาอุปสมบทแลว้จึงบรรลุพระอรหันต์ ซ่ึงผูว้ิจยัไดร้วบรวมสาเณร           
ท่ีบรรลุธรรมไวต้ามลาํดบั ดงัน้ี 
 ๓.๑) การบรรลุธรรมก่อนบวช  
 สามเณรท่ีบรรลุธรรมก่อนบวช ในขณะปลงผม ไดส่้งจิตพิจารณาตจปัญจกกมัมฏัฐานท่ี
พระอุปัชฌายส์อนใหส้าธยาย แต่ยงัมิไดรั้บไตรสรณคมน์ ตามท่ีปรากฏในคมัภีร์ มีดงัน้ี 
 ๑. สามเณรสีวลี ตอนประสูติมีสุขภาพแข็งแรงเท่ากบัเด็กอายุ ๗ ปี ไดบ้รรพชาเป็นสามเณร
ในวนัประสูตินั้ นเอง โดยมีพระสารีบุตรเถระเป็นพระอุปัชฌาย์ พระมหาโมคคลัลานเถระเป็น             
ผูป้ลงผม และบอกอนุศาสน์ และไดบ้รรลุพระอรหนัตใ์นขณะปลงผมนัน่เอง  
 ๒. สามเณรสังกิจจะ บรรลุพระอรหนัตพ์ร้อมดว้ยปฏิสัมภิทา ในเวลาปลงผมเสร็จ 
 ๓. สามเณรทพัพมลัลบุตร เม่ืออายุ ๗ ขวบ จึงลาพระญาติออกผนวช ท่านฟังตจปัญจก-
กมัมฏัฐานจากพระอุปัชฌาย ์ไดบ้รรลุพระอรหนัตใ์นขณะปลงผมเสร็จ 
 ๔. สามเณรติสสะ ศิษยข์องพระติสสเถระ ปลงผมเสร็จก็ได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมทั้ง
ปฏิสัมภิทา ๔  
 ๕. สามเณรอสนโพธิยะ มีอายุได ้๗ ขวบ ก็ออกบรรพชา ในขณะท่ีกาํลงัปลงผมอยูน่ัน่เอง 
ท่านไดบ้รรลุพระอรหนัต ์
 ๖. สามเณรรโหสัญญิกะ เม่ือมีอายุได้ ๗ ขวบ ท่านมีความเบ่ือหน่ายในกามคุณทั้งหลาย          
จึงไดอ้อกบรรพชา ท่านสาํเร็จมรรคผลรวดเร็วมากเพียงปลายมีดโกนจรดท่ีศีรษะเท่านั้น  



 ๕๘ 

 ๗. สามเณรจนัทนมาลิยะ ออกบวชเป็นสามเณรเม่ืออายุ ๕ ขวบ ได้บรรลุพระอรหันต์
ในขณะปลงผมเสร็จ  
 ๘. สามเณรตีณิสรณคมนิยะ ระลึกถึงสรณะท่ีตนเคยรักษามา เจริญวิปัสสนาบรรลุเป็น        
พระอรหนัต ์พร้อมทั้งปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ์๘ และอภิญญา ๖ ท่านบรรลุพระอรหนัต ์ไดอุ้ปสมบท
แลว้ระลึกถึงบุพกรรมของตน  
 ๙. สามเณรธัมมสัสวนิยะ พิจารณาเห็นความไม่เท่ียงของสังขาร ละความยึดมัน่ถือมั่น 
สาํเร็จเป็นพระอรหนัตแ์ลว้และระลึกชาติในอดีตได ้
 ๑๐. สามเณรปัญจสีลสมาทานิยะ ท่านบรรลุอริยธรรมเม่ือมีอายุได้ ๕  ขวบเท่านั้ น                 
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ทรงประทานอุปสมบทให ้
 ๑๑. สามเณรเอกธมัมสัสวนิยะ มีอายเุพียง ๗ ปี ไดห้วนระลึกถึงอนิจจลกัษณะท่ีเคยฟังแล้ว
ในสมยัพระพุทธเจา้ปทุมุตตระว่า “สังขารทั้งหลายไม่เท่ียงหนอ มีความเกิดข้ึนและเส่ือมไปเป็น
ธรรมดา เกิดข้ึนแลว้ย่อมดบัไป ความท่ีสังขารเหล่านั้นสงบระงบัเป็นความสุข” เม่ือท่านพิจารณา
ตามธรรมนั้นแลว้ไดบ้รรลุอรหตัตผล 
 ๓.๒) การบรรลุธรรมหลงัออกบวช 
 สามเณรท่ีบรรลุธรรมหลงัจากการบวช ตามท่ีปรากฏในคมัภีร์ทางพระพุทธศาสนา มีดงัน้ี 
 ๑. สามเณรราหุล หลงัจากอุปสมบทแลว้ ไดฟั้งพระโอวาทจากพระสัมมาสัมพุทธเจา้แลว้
บรรลุพระอรหนัต ์
 ๒. สามเณรจุนทะ ไดบ้รรลุอรหตัตผลพร้อมดว้ยปฏิสัมภิทา ๔ หลงัจากบรรพชา 
 ๓. สามเณรเรวตขทิรวนิยะ บรรพชาไดไ้ม่นาน ไดบ้รรลุอรหตัผลพร้อมดว้ยปฏิสัมภิทา ๔ 
ในระหวา่ง ๓ เดือน ภายในพรรษานั้นเอง 
 ๔. สามเณรบัณฑิต มีปฏิภาณปัญญาเฉลียวฉลาด สามารถฝึกจิตของตนจนได้บรรลุ              
เป็นพระอรหนัตพ์ร้อมดว้ยปฏิสัมภิทา ๔ 
 ๕. สามเณรสุข เจริญวิปัสสนาดว้ยจิตสงบน่ิงมีอารมณ์เป็นหน่ึงจนบรรลุเป็นพระอนาคามี
บุคคล ท่านฉนัโภชนะท่ีปรุงดว้ยรส ๑๐๐ รส จึงไดบ้รรลุพระอรหนัต ์
 ๖. สามเณ รโสณ กุ ฏิกัณ ณ ะ หลังจากอุปสมบท แล้ว ท่านได้ตั้ งใจเรียนกรรมฐาน                    
เจริญวปัิสสนาจนบรรลุพระอรหนัต ์
 ๗. สามเณรจูฬสุมนะ ไดบ้รรลุพระอรหันต์ในขณะเป็นสามเณร สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
ทรงประทานทายชัชอุปสมบทใหแ้ก่สามเณรดว้ยพระดาํรัสวา่ สุมนะตั้งแต่วนัน้ี เธอจงเป็น ภิกษุเถิด 
 ๘. สามเณรอธิมุตตกะ ไดบ้รรลุพระอรหนัตใ์นขณะเป็นสามเณร 



 ๕๙ 

 ๙. สามเณรมหาปันถกะ หลงัจากบรรพชาแลว้ไดศึ้กษาพระพุทธพจน์เป็นอนัมาก เม่ืออายุ
ครบ ๒๐ ปี จึงอุปสมบท ท่านเจริญกรรมฐานจนไดบ้รรลุพระอรหนัตใ์นเวลาไม่นานนกั 
 ๑๐. สามเณรจุลลปันถกะ ท่านไดเ้จริญวิปัสสนาและฟังพระธรรมเทศนาท่ีพระสัมมาสัม
พุทธเจา้ทรงตรัสโปรด เวลาจบพระธรรมเทศนา ท่านได้บรรลุอรหัตผลพร้อมทั้งปฏิสัมภิทา ๔ 
อภิญญา ๖  
 ๑๑. สามเณรสานุ ท่านเป็นผูท้รงจาํพระไตรปิฎกและเป็นพระธรรมกถึก หลงัจากอุปสมบท
ไดไ้ม่นาน ก็ไดบ้รรลุพระอรหนัต ์ 
 ๑๒. สามเณรโสปากะ ท่านเจริญเมตตากรรมฐานไดไ้ม่นานก็บรรลุพระอรหนัต ์และไดรั้บ
การอุปสมบทเป็นพิ เศษจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยวิธี ปัญหาพยากรณอุปสมบทหรือ                 
ทายชัชอุปสมบท  
 ๑๓. สามเณรกุมารกสัสปะฟังพระธรรมเทศนาในปัญหา ๑๕ ขอ้ จากพระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
ณ ป่าอนัธวนั และไดเ้จริญวปัิสสนาจนบรรลุพระอรหนัต ์ 
 ๑๔. สามเณรวกักลิ ได้ฟังพระคาถาท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจา้ทรงแสดงแล้วหายเศร้าโศก  
เกิดปิติแรงกล้าเหาะลอยข้ึนไปในอากาศ เม่ือเท้าข้างหน่ึงเหยียบยอดเขาคิชฌกูฏก็ได้บรรลุ               
พระอรหนัตพ์ร้อมดว้ยปฏิสัมภิทา 
 ๑๕. สามเณรติสสะ ไดเ้รียนพระกมัมฎัฐานในสาํนกัพระศาสดา แลว้กราบลาพระอุปัชฌาย ์
ไปจาํพรรษาอยู่ท่ีวดัป่า และบาํเพ็ญเพียรจนบรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทา ๔ ในเดือน
สุดทา้ยของพรรษานั้น 
 ๑๖. สามเณรติสสะรูปน้ี ปรากฏในวิตกักสัณฐานสูตรว่า เป็นผูท้รงจาํพระไตรปิฎกได ้        
อยา่งแม่นยาํ ต่อมาไดเ้จริญวปัิสสนาจนบรรลุพระอรหนัต ์
 ๑๗. สามเณรติสสะผูมี้ปกติอยูใ่นนิคม ท่านบรรพชาแลว้ ไดอุ้ปสมบทในพระพุทธศาสนา 
เป็นผูม้กันอ้ย สันโดษ ชอบสงดั ปรารภความเพียรจนบรรลุพระอรหนัต ์
 ๑๘. สามเณรอุตตระ แม้ได้รับความเจ็บปวดอยู่เพราะถูกหลาวเสียบ ก็กลับได้ปีติและ
ปราโมทย์อย่างยิ่ง ท่านยกจิตข้ึนสู่วิปัสสนา ทําลายกิเลสทั้ งปวงให้ ส้ินไปแล้ว บรรลุเป็น                    
พระอรหนัตพ์ร้อมดว้ยปฏิสัมภิทา ๔ วโิมกข ์๘ และอภิญญา ๖  
 ๑๙. สามเณรสีหะ มีความขยนัหมัน่เพียรในกิจการพระศาสนาเป็นอยา่งมาก จนเป็นท่ีโปรด
ปรานของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ และภิกษุสงฆ ์ไดบ้รรลุพระอรหนัตห์ลงับวช 
 ๒๐. สามเณรวาเสฏฐะ และสามเณรภารทวาชะ มีความประสงค์จะอุปสมบทเป็นภิกษุ             
จึงพากนัเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้ท่ีวดับุพพาราม เมืองสาวตัถี ไดส้ดบัพระธรรมเทศนาช่ืออคัคญัญสูตร 
จากพระสัมมาสัมพุทธเจา้แลว้บรรลุพระอรหนัตพ์ร้อมดว้ยปฏิสัมภิทา ๔ 



 ๖๐ 

 ๒๑. สามเณรปิโลติกะ กระทาํผา้ผนืเก่าของตนนั้นแหละให้เป็นอารมณ์ จนสามารถหา้มจิต
ของตนไม่ใหสึ้กไดแ้ลว้ เวลาผา่นไปอีก ๒-๓ วนั ก็ไดบ้รรลุเป็นพระอรหนัต ์
 ๒๒. สามเณรนิคุณฑิปุปผิยะ หวนระลึกถึงบุพกรรมของตนวา่ เราไดเ้ก็บดอกยา่นทรายไป
บูชาอาสนะทองของพระพุทธเจา้ พระนามว่าปทุมุตตระ ด้วยกรรมคือการบูชาอาสนะทองของ
พระปทุมุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าในคร้ังนั้ น เราได้ละความชนะและความแพ้ได้แล้ว จึงเข้าถึง            
พระนิพพาน  
 ๒๓. สามเณรปทุม ท่านบรรพชาเป็นสามเณรเม่ือมีอายุไดเ้พียง ๕ ขวบเท่านั้น หลงัจาก
บรรพชาแลว้ไม่นาน ก็ไดส้าํเร็จเป็นพระอรหนัตพ์ร้อมทั้งปฏิสัมภิทา ๔ วโิมกข ์๘ และอภิญญา ๖ 
 ๒๔. สามเณรผลทายกะ ท่านไดบ้รรพชาเม่ืออาย ุ๗ ขวบ และบรรลุเป็นพระอรหนัต ์พร้อม
ดว้ยปฏิสัมภิทา ๔ วโิมกข ์๘ และอภิญญา ๖ 
 ๒๕. สามเณรภทัทะ หลงัจากบรรพชาเป็นสามเณรแล้ว ก็ตั้งใจเรียนวิปัสสนากรรมฐาน
โดยยอ่กบัพระอานนทเถระ เม่ือพระอาทิตยย์งัมิทนัอสัดงคต ท่านไดป้ระกาศตนเป็นพระขีณาสพวา่ 
จิตของเราหลุดพน้แลว้ พร้อมทั้งไดบ้รรลุวิชชา ๓ และอภิญญา ๖ พระผูมี้พระภาคเจา้ทรงทราบว่า
สามเณรภัททะ สําเร็จอภิญญาแล้ว ทรงรับสั่งว่า “จงเป็นภิกษุมาเถิด ภัททะ” ทันใดนั้ นเอง 
สามเณรภทัทะไดเ้ขา้เฝ้าพระบรมศาสดาแลว้ยนืถวายบงัคมอยูใ่นท่ีใกล ้การอุปสมบทท่ีพระพุทธเจา้
ทรงประทานการบวชให ้เรียกวา่ เอหิภิกขอุุปสัมปทา 
 ๒๖. สามเณรมาณวะ หลงัจากบรรพชาเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนา และตั้งใจเจริญ
วปัิสสนา จนเกิดปัญญารู้แจง้ชดัถึงความเป็นจริงของส่ิงทั้งหลายตามท่ีมนัเป็น คือเห็นวา่ส่ิงท่ีปัจจยั
ปรุงแต่งทั้งปวงไม่เท่ียง เป็นทุกข ์ไม่ใช่ตวัตน ในท่ีสุดก็ไดบ้รรลุพระอรหนัต ์โดยบวชไดไ้ม่นาน 
 ๒๗. สามเณรวิธูปนทายกะ เห็นโทษในการครองเรือน จึงออกบวชในพระพุทธศาสนา
เจริญวปัิสสนาไม่นานก็บรรลุพระอรหนัต ์ 
 ๒๘. สามเณรสตรังสิยะ ออกบรรพชาเม่ืออายุได้ ๗ ขวบ และได้บรรลุพระอรหันต์ใน
ขณะท่ีมีอายไุด ้๗ ขวบนัน่เอง  
 ๒๙. สามเณรสปริวารฉัตตทายกะ เกิดมามีอายุเพียง ๗ ขวบเท่านั้น ก็ออกบรรพชาเป็น
สามเณร ท่านบรรลุพระอรหนัตแ์ลว้หวนระลึกถึงบุพพกรรมของตน  
 ๓๐. สามเณรสีวกะ บรรพชาเป็นสามเณรเพื่อกระทําหน้าท่ีปรนนิบัติพระอุปัชฌาย ์            
(พระวนวจัฉะ) ผูเ้ป็นลุงอยูใ่นป่า ท่านทาํตามโอวาทของพระศาสดาตามท่ีพระอุปัชฌายส์อนไดเ้ห็น
แจง้อริยสัจธรรม บรรลุพระอรหนัต ์
 ๓๑. สามเณรเอกทีปิยะ มีอาย ุ๔ ขวบแต่กาํเนิดก็ไดอ้อกบวชเป็นบรรพชิต ไดบ้รรลุอรหนัต์
ตั้งแต่ยงัไม่ถึงก่ึงเดือน ท่านระลึกชาติได ้
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 ๓๒. สามเณรผูขี้ณาสพ ท่านมีอายุเพียง ๗ ขวบ หลงัจากการบรรพชาแล้วได้บรรลุเป็น 
พระอรหนัตซ่ึ์งเป็นผูน้วกะกวา่สามเณรทั้งหมด ไดส้อนกรรมฐานพระโปฐิลเถระ 
 ๓๓. สามเณรธัมมรุจิ เม่ืออายุ ๗ ปี ได้ไปพระเชตวนัมหาวิหาร ฟังธรรมของพระสัมมา 
สัมพุทธเจา้แลว้เกิดความเล่ือมใสบวชเป็นสามเณร ท่านเขา้เฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจา้วนัละ ๓ คร้ัง 
บาํเพญ็เพียรจนบรรลุอรหนัต ์
 ๓๔. สามเณรปุฬินถูปิยะ ออกจากเรือนเพื่อบรรพชาท่านไดบ้รรลุอรหนัตใ์นขณะท่ีมีอาย ุ๗ ปี 
 ๓๕. สามเณรมคัคสัญญกะ เม่ืออายุ ๗ ปีไดบ้วชเป็นสามเณร ท่านบาํเพ็ญเพียรไม่นานนกั        
ก็ไดบ้รรลุอรหนัต ์พร้อมดว้ยปฏิสัมภิทา ๔ วโิมกข ์๘ อภิญญา ๖ 
 ๓๖. สามเณรชาติปูชกะ เม่ืออายุ ๗ ปี ได้บวชเป็นสามเณร หลงัจากบวชแล้ว ไดบ้าํเพ็ญ
เพียรเจริญวปัิสสนาไม่นานนกัก็ไดบ้รรลุอรหนัต ์
 ๓๗. สามเณรโสภิตะ เม่ืออายุ ๗ ปี ไดบ้วชเป็นสามเณร ท่านบาํเพ็ญเพียรไม่นานนักก็ได้
บรรลุอรหนัตพ์ร้อมดว้ยปฏิสัมภิทา ๔ วโิมกข ์๘ และอภิญญา ๖ 
 ๓๘. สามเณรญาณัตถวิกะ ออกบวชเป็นสามเณร เม่ืออายุ ๗ ปี แลว้บาํเพ็ญเพียรจนบรรลุ
อรหนัต ์
 ๓๙. สามเณรติณิกณิการปุปผิยะ เม่ืออายุ ๗ ปี ไดบ้วชเป็นสามเณร บาํเพ็ญเพียรจนบรรลุ
อรหนัต ์
 ๓.๓) ไม่บรรลุธรรม จ านวน ๓ รูป 
 ๑. สามเณรปาลิตะ ผูเ้ป็นหลานของพระจกัขุบาลไม่ได้บวชดว้ยความเล่ือมใสศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา แต่บวชเพราะกลัวภัยท่ีจะเกิดข้ึนในระหว่างการเดินทางไปรับพระจกัขุบาล             
และขาดการสาํรวมอินทรีย ์จนเป็นเหตุใหสี้ลวบิติั จึงไม่ไดบ้รรลุธรรม 
 ๒. สามเณรกัณฏกะ เป็นสามเณรผูไ้ดข้่มขืนภิกษุณีกณัฏกี ซ่ึงเป็นเหตุให้พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
ทรงมีพุทธบัญญัติว่าด้วยองค์ ๑๐ แห่งสามเณรท่ีสงฆ์พึงนาสนะ และเน่ืองจากสามเณรเป็น
มิจฉาทิฏฐิคิดวา่ เรารู้ทัว่ถึงธรรมท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจา้ทรงแสดงแลว้ว่า ธรรมเหล่าใดเป็นธรรม
ทาํอนัตราย ธรรมเหล่านั้นไม่อาจทาํอนัตรายแก่ผูเ้สพได้จริง จนเป็นเหตุถูกสงฆ์ลงนาสนกรรม
เพราะไม่ยอมสละทิฏฐินั้น ในระหว่างถูกนาสนะห้ามมิให้อยู่ร่วมกบัภิกษุสงฆ์ ได้ถูกพวกภิกษุ
ฉพัพคัคียเ์กล้ียกล่อมให้อุปัฏฐาก เป็นเหตุใหมี้พุทธบญัญติัหา้มภิกษุเกล้ียกล่อมสมณุทเทสผูถู้กสงฆ์
นาสนะใหเ้ป็นอุปัฏฐาก กินหรือนอนร่วมกนั หากฝ่าฝืน ปรับอาบติัปาจิตตีย ์
 ๓. สามเณรมหกะ เป็นศิษยร่์วมสํานกัเดียวกนักบัสามเณรกณัฏกะ ผูก่้อเร่ืองวุน่วายในสงฆ ์
จนเป็นเหตุให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท สามเณรมหกะและสามเณรกัณฏกะ            
ไดท้าํหน้าท่ีเป็นอุปัฏฐากพระอุปนนัทศากยบุตรผูเ้ป็นพระอุปัชฌาย ์วนัหน่ึงสามเณรทั้ง ๒ รูปได้
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ทะเลาะวิวาทกนั จึงเป็นเหตุให้เกิดพุทธบญัญติัว่า ภิกษุรูปเดียวไม่พึงให้สามเณร ๒ รูปอุปัฏฐาก 
ภิกษุรูปใดใหอุ้ปัฏฐาก ภิกษุรูปนั้นตอ้งอาบติัทุกกฎ 
 จากการศึกษาประวติัสามเณร ๓ รูป ท่ีไม่บรรลุธรรม เน่ืองจากสามเณรบวชแลว้ไม่ศึกษา
เล่าเรียนตามพระธรรมวินัยให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ทําให้ เกิดสีลวิบัติ  ส่วนสามเณรกัณฏกะ                 
และสามเณรมหกะก่อการทะเลาะวิวาทจนเป็นเหตุให้พระสัมมาสัมพุทธเจา้ทรงบญัญติัสิกขาบท
ห้ามไม่ให้ภิกษุรูปเดียว (ผูไ้ม่มีความสามารถ) มีสามเณรไวค้อยอุปัฏฐาก ๒ รูป เวน้ไวแ้ต่ภิกษุผูมี้
ความฉลาดรอบรู้ สามารถปกครองดูแล อบรมสั่งสอนสามเณร จะมีสามเณรหลายรูปไวค้อย
อุปัฏฐากได ้
 จากการศึกษาประวติัสามเณรในยุคพุทธกาลดังกล่าวมาแล้วนั้ น ปรากฏว่า สามเณรมี
ความรู้ความสามารถพิ เศษเฉพาะด้านจนได้รับ การยกย่องให้ เป็นเอตทัคคะ ดังปรากฏใน             
ตารางท่ี ๒.๑ 
 

ตารางที ่๒.๑ แสดงข้อมูลสามเณรทีไ่ด้รับเอตทคัคะในยุคพุทธกาล 
 

ล าดับที ่ ช่ือ เอตทคัคะ 
๑ สามเณรราหุล เป็นผูเ้ลิศในดา้นเป็นผูใ้คร่ต่อการศึกษา 
๒ สามเณรสีวลี เป็นผูเ้ลิศในดา้นมีลาภมาก 
๓ สามเณรเรวตขทิรวนิยะ เป็นผูเ้ลิศในดา้นอยูป่่าเป็นวตัร 
๔ สามเณรโสณกุฏิกณัณะ เป็นผูเ้ลิศในดา้นผูมี้วาจาไพเราะ 
๕ สามเณรมหาปันถกะ เป็นเลิศในดา้นปัญญาววิฏัฏะ  
๖ สามเณรจุลปันถกะ เป็นเลิศในดา้นฉลาดในการเปล่ียนแปลงทางใจ 
๗ สามเณรกุมารกสัสปะ เป็นผูเ้ลิศในดา้นกล่าวธรรมกถาไดอ้ยา่งวจิิตร 
๘ สามเณรสามเณรทพัพมลัลบุตร เป็นผูเ้ลิศในดา้นจดัแจงเสนาสนะ 
๙ สามเณรวกักลิ เป็นเลิศในดา้นศรัทธาธิมุติ 

 

ท่ีมา : จากการศึกษาของผูว้จิยั  

 จากตารางท่ี ๒.๑ พบว่า สามเณรในยุคพุทธกาลหลงัจากอุปสมบทเป็นภิกษุแลว้ มีความรู้
ความสามารถเฉพาะดา้นจนไดรั้บเอตทคัคะจากพระสัมมาสัมพุทธเจา้ มีจาํนวน ๙ รูป 
 สรุปว่า จากการศึกษาประวติัสามเณรท่ีปรากฏในคมัภีร์ยุคพุทธกาล พบว่า สามเณรมีชาติภูมิ 
ต่างกนั คือ ประสูติในวรรณะกษตัริยจ์าํนวน ๔ รูป เกิดในวรรณะพราหมณ์จาํนวน ๑๑ รูป ท่ีไม่
ปรากฏชาติภูมิ จาํนวน ๔๐ รูป สามเณรมีสาเหตุการออกบวชต่างกนัคือ บวชเพราะเล่ือมใสศรัทธา
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ในพระสัมมาสัมพุทธเจา้และพระสาวก ๗ รูป บวชเพราะได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจา้  
และพระสาวก จาํนวน ๙ รูป บวชเพราะญาติ จาํนวน ๔ รูป บวชเพราะบุพกรรม จาํนวน ๑๔ รูป 
บวชเพราะสาเหตุอ่ืน จาํนวน ๗ รูป สามเณรมีการบรรลุธรรมต่างกัน คือบรรลุธรรมก่อนบวช
ในขณะปลงผมเสร็จ จาํนวน ๑๑ รูป บรรลุธรรมหลงัการบรรพชาและอุปสมบท จาํนวน ๓๙ รูป สามเณรท่ี 
ไม่บรรลุธรรมมีจาํนวน ๓ รูป และสามเณรท่ีไดรั้บเอตทคัคะหลงัจากไดอุ้ปสมบทแลว้มีจาํนวน ๙ รูป 
 ๒.๖.๒ ประวตัิสามเณรรูปทีส่ าคัญในยุคหลงัพุทธกาล 
 ๑) สามเณรนิโครธ  
 ชาติภูมิ “สามเณรนิโครธ”๑๓๙ เป็นพระโอรสของพระเจ้าสุมนะ และพระนางเจ้าสุมนา           
ซ่ึงเป็นพระเชษฐาต่างพระมารดาของพระเจา้อโศกมหาราช ประสูติภายใตต้น้นิโครธหรือตน้ไทร  
 การบวช เม่ือเจา้ชายนิโครธมีพระชนมายไุด ้๗ พรรษา พระมารดาทรงใหผ้นวชเป็นสามเณร 
 การบรรลุธรรม สามเณรนิโครธไดบ้รรลุเป็นพระอรหนัต ์ในเวลาปลงผมเสร็จ  
 ๒) สามเณรสุมนะ  
 ชาติภูมิ “สามเณรสุมนะ” หรือสุมนราชกุมาร เป็นพระราชโอรสของพระเจา้อคัคีพรหม        
กบัพระนางเจา้สังฆมิตตา เป็นพระราชนดัดาของพระเจา้อโศกมหาราช๑๔๐ 
 การบวช  สุมนราชกุมารได้ขออนุญาตพระเจ้าอัคคีพรหมกับพระนางเจ้าสังฆมิตตา                
ทรงผนวชเป็นสามเณร  
 การบรรลุธรรม ท่านไดส้าํเร็จเป็นพระอรหนัตพ์ร้อมดว้ยอภิญญาหลงับวชแลว้ไม่นาน 
 ๓) สามเณรโมคคัลลบุีตรติสสะ  
 ชาติภูมิ  “สามเณรโมคคัลลีบุตรติสสะ”๑๔๑ เกิดในตระกูลพราหมณ์ บิดาช่ือโมคคัลลี              
เป็นมิจฉาทิฏฐิ ไม่เล่ือมใสในพระพุทธศาสนา แมพ้ระสิคควะจะไปรับบิณฑบาตท่ีบา้นพราหมณ์
ทุกวนั ก็ไม่ยนิดีท่ีจะใส่บาตร  
 การบวช เม่ือติสสะมาณพ มีอายุได ้๑๖ ปี เรียนจบไตรเพท มีความรู้แตกฉานปราดเปร่ืองมาก 
ว ันหน่ึง ติสสมาณ พอยากเรียนมนต์ จึงขออนุญาตมารดาบิดาบวช  มารดาบิดาก็ให้บวช            
เพราะคิดว่าเม่ือลูกเรียนจบพุทธมนตแ์ลว้จะกลบัมาอยูบ่า้นอีก พระสิคควะสอนให้เรียนพุทธมนต ์
คือ กรรมฐาน (โกฏฐาส ๓๒) มีเกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ หรือผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เป็นต้น           
แลว้จึงใหบ้รรพชาเป็นสามเณร 

                                                        
 ๑๓๙ว.ิมหา. ๑/๘๑.  
 ๑๔๐ว.ิมหา. ๑/๑๓๕. 
 ๑๔๑ว.ิอ. ๑/๗๒. 
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 การบรรลุธรรม สามเณรติสสะปฏิบติักรรมฐานด้วยการบริกรรมโกฏฐาส คือ อาการ ๓๒ 
อย่างนั้ นอยู่ ไม่นานนักก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน พระเถระต้องการให้สามเณรติสสะเรียน            
พระพุทธมนตต่์อจึงส่งไปอยูก่บัพระจณัฑวชัชี  
 สามเณรติสสะ ศึกษาเล่าเรียนพระพุทธพจน์ทั้ งหมดพร้อมทั้ งอรรถกถาจนแตกฉาน              
เม่ือท่านอุปสมบทแลว้ ไดช่ื้อวา่พระโมคคลัลีบุตรติสสเถระ บวชยงัไม่ไดพ้รรษาเลย ไดเ้ป็นผูท้รง
ไวซ่ึ้งพระไตรปิฎก (ติปิฏกธร) พระอาจารยแ์ละพระอุปัชฌายจึ์งมอบพระพุทธพจน์ให้ ท่านปฏิบติั
กรรมฐานจนบรรลุพระอรหนัต ์ 
 ๔) สามเณรนาคเสน  
 ชาติภูมิ “สามเณรนาคเสน”๑๔๒ เป็นบุตรของ “โสนุตตรพราหมณ์”๑๔๓ เกิดในตระกูล
พราหมณ์ ณ ตาํบลกชงัคละ ในหิมวนัตประเทศ  
 การบวช นาคเสนกุมารบวชเพราะอยากเรียนศิลปศาสตร์กบัพระโรหณะเถระ เม่ืออายุได ้ 
๗ ขวบ จึงบรรพชาเป็นสามเณร ณ ถํ้ารักขิตเลณะ ใกลป่้าหิมพานต ์ 
 การบรรลุธรรม หลังจากบรรพชาแล้ว สามเณรนาคเสนได้ศึกษาพระอภิธรรมปิฎกใน
สํานักของพระอุปัชฌาย ์ท่านทบทวนคร้ังเดียวก็จาํได้หมด และสามารถแสดงพระอภิธรรมโดย
พิสดาร ต่อหน้าพระอรหันต์ทั้ งหลาย เป็นเวลานานถึง ๗  เดือนจึงจบ เม่ืออุปสมบทแล้ว                     
พระอุปัชฌายไ์ดส่้งไปศึกษาพระพุทธวจนะต่อในสํานกัพระอสัสคุตตเถระ ออกพรรษาแล้วจึงให้
พระนาคเสนแสดงธรรมให้อุบาสิกาฟังจนสําเร็จเป็นพระโสดาบัน และส่งท่านไปสํานักของ
พระธมัมรักขิตเถระ เพื่อเรียนพระไตรปิฎก ณ อโศการาม เมืองปาตลีบุตรโดยเดินทางไปกบัพ่อคา้
เกวียน ซ่ึงเป็นเศรษฐี และได้แสดงธรรมให้ฟังกระทั่งศึกษาจบพระไตรปิฎก จากนั้ นไม่นาน                  
ก็บาํเพญ็เพียรทางจิตจนไดบ้รรลุพระอรหนัต ์  
 ๕) สามเณรสรณงักร 
 ชาติภูมิ สามเณรสรณังกร เกิดในตระกูลกุลตุงคะ ท่ีหมู่บา้นแวลิวิฏะ แขวงเมืองตุมปะแน 
ประเทศศรีลงักา  

                                                        
 ๑๔๒สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้พิมพ์พระราชทาน 
เน่ืองในงานเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ วนัท่ี ๒๑ ตุลาคม พุทธศกัราช ๒๕๒๗, มิลินทปัญหา, 
(กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั, ๒๕๒๗), หนา้ ๑. 
 ๑๔๓มูลนิธิปราณี สําเริงราชย์, มิลินทปัญหา, (กรุงเทพมหานคร : ชวนพิมพ์, ๒๕๓๘),             
หนา้ ๑๗. 



 ๖๕ 

 การบวช ในเยาวว์ยั เด็กชายสรณังกรมีความเล่ือมใสในพระพุทธศาสนา มีความประสงค ์
จะบรรพชา แต่บิดามารดาไม่อนุญาตเพราะเห็นว่า คณะสงฆ์ในศรีลงักาเส่ือมโทรมมาก พระสงฆ์
ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยจะเคร่งครัดในพระธรรมวินยั พออายุได ้๑๖ ปี บิดามารดาจึงอนุญาตให้บรรพชา
เป็นสามเณร เน่ืองจากไดพ้ระสุริยโกทเถระชาวอารกนั (มอญ) เป็นพระอุปัชฌาย ์ 
 การบรรลุธรรม หลงัจากบรรพชาแลว้ ท่านไดศึ้กษาภาษาบาลี จนกระทัง่มีความรู้ในภาษา
เขา้ใจ “มหาสติปัฏฐานสูตร” มีความชาํนาญในภาษาสิงหลและภาษาสันสกฤตเป็นตน้ ดว้ยความ
มุ่งมั่นท่ีจะฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาใน  ศรีลังกา สามเณรได้ออกเผยแผ่อบรมสั่งสอนศีลธรรม                 
แก่ประชาชนจนมีคณะศิษยเ์ป็นจาํนวนมาก ท่านไดเ้ผยแผธ่รรมอยูท่ี่ริทิวิหาร พร้อมทั้งไดต้ั้งนิกาย
สงฆช่ื์อวา่สีลวตัรข้ึนเป็นองคก์รสงฆ ์และยงัไดบ้าํเพญ็ประโยชน์แก่สังคมเป็นอนัมาก  
 ใน รัชส มัยพ ระเจ้า เกียรติ สิ ริราชสิ งห์  ซ่ึ งตรงกับ รัชส มัยพ ระเจ้าอยู่หั วบ รม โก ศ                      
แห่งกรุงศรีอยุธยา คณะสมณทูตจากประเทศไทยเดินทางถึงประเทศศรีลังกาโดยการนําของ               
พระอุบาลีเถระ สามเณรสรณังกร ซ่ึงขณะนั้นมีอายุ ๕๕ ปี พร้อมดว้ยสามเณรซ่ึงมีตาํแหน่งเป็น 
สังฆนายกอีก ๕  รูป จึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในนิกายสยามวงศ์ โดยมีพระอุบาลีเป็น                  
พระอุปัชฌาย ์เม่ือวนัเสาร์ เดือน ๘ ข้ึน ๑๕ คํ่า เวลาคํ่า ปี พ.ศ. ๒๒๙๖ ณ วดับุบพาราม การอุปสมบท  
เป็นภิกษุของสามเณรสรณังกรพร้อมกับสามเณรชาวศรีลังกาในคร้ังนั้ น เป็นนิมิตหมายว่า
พระพุทธศาสนาได้ตั้ งมัน่ในศรีลังกาอีกคร้ังหน่ึงแล้ว พระเจา้เกียรติสิริราชสิงห์ ทรงรับสั่งให้
ประชุมสงฆ์ พระราชทานตาํแหน่งพระสังฆราชแก่ “สามเณรสรณังกร”๑๔๔ นับเป็นคร้ังแรกใน
ประวติัศาสตร์ของประเทศศรีลงักาท่ีมีพระสังฆราชเกิดข้ึนในปี พ.ศ. ๒๓๐๗ พระสังฆราชสรณังกร              
มีพรรษาครบ ๑๒ พรรษา จึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย ์เพื่อทาํพิธีบรรพชาอุปสมบทแก่
กุลบุตรชาวลงักาสืบมา และไดม้รณภาพเม่ือพระชนมายไุด ้๘๑ พรรษา  
 จากการศึกษาประวติัสามเณรยุคหลงัพุทธกาล สรุปไดว้า่ หลงัจากท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจา้
ดบัขนัธปรินิพพานแลว้ ยงัมีหลกัฐานปรากฏวา่ ไดมี้กุลบุตรเขา้มาบรรพชาเป็นสามเณรเพื่อศึกษา
ปฏิบัติธรรม เผยแผ่ธรรม และช่วยปกป้องฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาให้ดํารงมั่นสืบทอดกันมา
จนกระทัง่ถึงยคุปัจจุบนั 
 สรุปว่า จากการศึกษาประวติัสามเณรในพระพุทธศาสนาเถรวาท พบว่า สามเณรเป็นเหล่ากอ 
ของสมณะ เป็นพุทธศาสนทายาทตั้งแต่เยาวว์ยั พิธีการบรรพชาสามเณร คือ การเขา้ถึงไตรสรณคมน์  
ข้อปฏิบติัของสามเณรต้องศึกษาและประพฤติตามสิกขาบท ๑๐ เสขิยวตัร ๗๕ ดาํรงตนอยู่ใน         

                                                        
 ๑๔๔พระโสภณคณาภรณ์ (ระแบบ ต าโณ), ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : 
มหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๒๘), หนา้ ๓๐๗. 



 ๖๖ 

สมณเพศ และปฏิบติัตามพระธรรมวินัยเพื่อกระทาํตนให้หลุดพน้จากทุกข์ สามเณรยุคพุทธกาล
ส่วนมากบรรพชาเขา้มาในพระพุทธศาสนามุ่งความพน้ทุกขเ์ป็นหลกั ส่วนสามเณรยคุหลงัพุทธกาล                 
มุ่งบรรพชา เพื่อศึกษาเล่าเรียนก่อน แลว้จึงปฏิบติัตนเพื่อมุ่งพน้จากทุกข ์ดงัจะเห็นไดว้า่ สามเณรใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท แมจ้ะมีชีวประวติัความเป็นมาโดยชาติ ตระกูล บทบาท หนา้ท่ี การศึกษา
เล่าเรียน การบาํเพ็ญสมณธรรม และการบรรลุธรรมแตกต่างกนัก็ตาม แต่มีจุดมุ่งหมายสูงสุดเป็น
อย่างเดียวกัน คือ ต้องการทาํตนให้หลุดพ้นไปจากกองทุกข์ หรือการบรรลุอรหัตตผล เข้าถึง            
พระนิพพาน 
 ๒.๖.๓ สามเณรยุคปัจจุบัน 
 สามเณรยุคปัจจุบนั (ในประเทศไทย) มิไดมี้การบนัทึกไวใ้นคมัภีร์ทางพระพุทธศาสนา          
จึงไม่มีประวติัความเป็นมาของสามเณรท่ีเขา้มาบวชในพระพุทธศาสนาเถรวาท แต่ผูว้ิจยัสันนิษฐานวา่ 
สามเณรในประเทศไทยคงจะเร่ิมตน้ตั้งแต่มีสมณทูต ๒ รูป คือ พระโสณเถระและพระอุตตรเถระ 
พร้อมดว้ยคณะเขา้มาเผยแผพ่ระพุทธศาสนาในสุวรรณภูมิ ซ่ึงในท่ีน้ีจะไดก้ล่าวถึงความเป็นมาของ
พระพุทธศาสนาเถรวาทท่ีเขา้มาประดิษฐานในประเทศไทย ประเพณีและวิธีการบรรพชาสามเณร
ในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย ตลอดถึงการศึกษาของสามเณรในประเทศไทย ตามลาํดบั ดงัน้ี 
 ๑) การบรรพชาสามเณรในประเทศไทย 
 ในประเทศไทย พระพุทธศาสนาได้เข้ามาประดิษฐานคร้ังแรกท่ีพระปฐมเจดีย ์จงัหวดั
นครปฐม ทําให้ประชาชนท่ีได้สดับธรรมเกิดความเล่ือมใสศรัทธานําบุตรธิดาเข้ามาบรรพชา
อุปสมบทในพระพุทธศาสนาเป็นจาํนวนมาก ตั้งแต่สมยัอาณาจกัรอา้ยลาว เป็นตน้มา จนกระทัง่ถึง
สมยักรุงรัตนโกสินทร์ ปรากฏวา่ ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๔ และ
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๕ พระพุทธศาสนามีความ
เจริญรุ่งเรืองมากเน่ืองจากพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ จึงได้ทรงผนวชเป็นสามเณร             
ตั้งแต่เยาวว์ยั และยงัโปรดเกลา้ ฯ ให้พระบรมวงศานุวงศ์และขา้ราชบริพารไดบ้รรพชาอุปสมบท 
ในพระพุทธศาสนาอีกเป็นจาํนวนมาก  
 ประเพณีการบรรพชาเป็นสามเณรของเจ้านายเกิดข้ึนภายในราชสํานัก ชนชั้ นเจ้านาย
สมยัก่อนตั้งแต่ชั้นพระมหากษตัริยนิ์ยมให ้“พระราชโอรสพระราชธิดาหรือใหบุ้ตรธิดาของขุนนาง
ชั้นผูใ้หญ่ไวผ้มจุก ส่วนเด็กทัว่ไปไวผ้มทั้ง ๔ แบบ คือ ๑) ผมจุก คือนาํผมมาขมวดไวต้รงกระหม่อม 
๒) ผมแกละ คือผมท่ีไวเ้ป็นหย่อมขา้งศีรษะ เด็กบางคนไวแ้กละเดียว บางคนไว ้๒ แกละ ๓) ผมเปีย          
คือผมท่ีปล่อยไวค้ลุมขม่อม แลว้นาํมาถกัเปีย ส่วนท่ีอ่ืนโกนเกล้ียง ๔) ผมโก๊ะ คือผมท่ีไวเ้ป็นหยอ่ม



 ๖๗ 

เหมือนผมแกละ แต่ไม่ได้ถักเปียเพียงนําผมมาผูกไว้ไม่ให้รุงรัง”๑๔๕ การไว้ผมดังกล่าวมาน้ี               
เพื่อแสดงให้รู้วา่ยงัเด็กและไดมี้การไวผ้มจุก เป็นตน้ สืบต่อกนัมาจนเป็นประเพณี อีกประการหน่ึง
การไวผ้มจุกเป็นวิธีการแกเ้คล็ดไม่ให้เด็กเจ็บป่วย เด็กจะไดมี้สุขภาพแข็งแรง เม่ือเด็กเจริญเติบโต
เร่ิมเข้าสู่วยัรุ่นมีอายุได้ ๑๑-๑๓ ปี ก็มีการทําพิธีโสกันต์ การตัดจุกหรือโกนจุก หลังจากนั้ น                 
จะใหบุ้ตรชายไดบ้วชเป็นสามเณรเพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อศึกษาเล่าเรียน  
 การบวช “มีมาก่อนสมยัพุทธกาล ในภาษาบาลีเรียกวา่ ปัพพชัชา มีความหมายในภาษาไทยวา่ 
บรรพชา การบรรพชาหรือการบวชน้ีแต่เดิมเป็นคาํกลาง ๆ เป็นการบวชทัว่ไป เช่น การออกบวช
เป็นฤษีอยู่ในป่าปฏิบติัตามลทัธิต่างกนัและมุ่งผลต่างกนัตามความเช่ือถือของลทัธินั้น ๆ แต่ส่ิงท่ี
คลา้ยกนัก็คือ การออกจากเรือนไปบวช จึงเรียกบุคคลท่ีบวชวา่ อนาคาริยะ ผูไ้ม่มีบา้นเรือน”๑๔๖  
 พระสัมมาสัมพุทธเจา้ทรงผนวชเพื่อแสวงหาโมกขธรรม อนัเป็นทางพน้ทุกข์ การผนวช        
จึงมีเป้าหมายสูงสุดอยู่ท่ีการกระทาํให้แจง้ ซ่ึงนิพพาน หรือปฏิบัติให้ส้ินทุกข์ แต่ในเมืองไทย
ปัจจุบนั การบวช มี ๒ แบบ คือ ๑) การบวชเด็กท่ีมีอายุ ๗ ปีข้ึนไป ยงัมีอายุไม่ครบ ๒๐ ปี เรียกว่า 
การบรรพชา บวชเป็นสามเณ ร ๒ ) การบวชบุคคลท่ี มีอายุ ๒ ๐ ปีบริบูรณ์ ข้ึนไป เรียกว่า                     
การอุปสมบท บวชเป็นพระภิกษุ ภายหลงัเม่ือมีธรรมเนียมบวชชั่วคราว เรียกว่า บวชเรียน เพียง
ระยะสั้ น ๆ ๓ เดือน คาํขอบรรพชาอุปสมบท จึงตดัคาํว่า “เพื่อกระทาํให้แจง้นิพพาน ทาํทุกข์ให้
ส้ินสุด” ออก เพราะไม่ได้มุ่งถึงนิพพาน แต่มุ่งเขา้มาบวชเรียน เพื่อสึกออกไปอยู่ครองเรือนจะได้
ปฏิบติักิจของฆราวาสไดอ้ย่างถูกตอ้ง ดว้ยเหตุน้ี วิถีชีวิตของคนในสังคมไทย มกันิยมให้บุตรชาย
บรรพชาอุปสมบทก่อนท่ีจะมีครอบครัวหรือเขา้ทาํงาน โดยถือเป็นประเพณีวา่ ผูท่ี้บวชก่อนแต่งงาน
นั้นเม่ือลาสิกขามาแลว้จะเรียกวา่เป็น “ฑิต” นาํหนา้ช่ือ เน่ืองจากผูบ้วชจะตอ้งเรียนรู้ตามหลกัธรรม
ทางพระพุทธศาสนา สามารถนําความรู้ทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาํวนั             
เพื่อการดาํเนินชีวิตท่ีดีมีความสุขทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น พิธีการบรรพชา ในพระราชสํานกัส่วนมาก
เม่ือมีการอุปสมบทเกิดข้ึนก็มกัจะให้มีการบรรพชาสามเณรดว้ย เรียกว่าบวชหางนาค สาเหตุท่ีผู ้
เตรียมตัวบวชเณรหรือบวชพระเรียกกันว่า นาค แปลว่า ผู ้ประเสริฐ เน่ืองมาจากพญานาค                 

                                                        
 ๑๔๕ธนากิต, ประเพณี พิธีมงคลและวันส าคัญของไทย , (กรุงเทพมหานนคร : ชมรมเด็ก, 
๒๕๔๓), หนา้ ๔๗. 
 ๑๔๖สํานกัราชเลขาธิการ, ศึกษาพระพุทธศาสนาจากพระสูตร ธรรมบรรยายสอนพระใหม่ 
พุทธศักราช ๒๕๓๑-๒๕๓๒, พิมพพ์ระราชทานในการบาํเพญ็พระราชกุศลฉลองพระชนัษา ๙๖ ปี 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วนัเสาร์ท่ี ๓ ตุลาคม พุทธศกัราช 
๒๕๕๒, (กรุงเทพมหานคร: บริษทัโรงพิมพก์รุงเทพ (๑๙๘๔) จาํกดั, ๒๕๕๒), หนา้ ๑. 



 ๖๘ 

มีจิตเล่ือมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้ปลอมตวัเป็นมนุษยเ์ขา้มาบวชในสมยัท่ีพระสัมมาสัม
พุทธเจา้ทรงพระชนมอ์ยู ่พระพุทธองคไ์ม่ทรงอนุญาตให้สัตวเ์ดรัจฉานบวช จึงใหพ้ญานาคกลบัไป
อยู่ในเพศเดิม แต่พญานาคมีความอาลยัในบวรพุทธศาสนา มีความซาบซ้ึงในรสพระธรรมเป็น 
อย่างยิ่ง จึงกราบทูลโดยใจความว่า แม้ตนจะไม่ได้อยู่ในเพศบรรพชิต ก็ขอฝากช่ือไว้ใน
พระพุทธศาสนา หากผูใ้ดจะบวชก็ขอใหเ้รียกวา่นาคเสมอไป 
 การบรรพชาเป็นสามเณรของบุคคลทัว่ไป ในภาคกลางนั้นวิธีการบรรพชาสามเณรไม่ค่อย
เอิกเกริกนกั รู้กนัเพียงในหมู่ญาติ หากบิดามารดารู้จกัพระภิกษุในวดัใดก็จะนาํบุตรของตนไปบวช
ในวดันั้น ไม่คร้ืนเครงเหมือนกบัทางภาคเหนือ เน่ืองจากการบวชสามเณรส่วนใหญ่ “มีพระภิกษุ           
รูปเดียวเป็นพระอุปัชฌาย ์ก็บวชได ้และการบวชนั้นก็ไม่จาํกดัสถานท่ี จะบวชในโบสถ์ ท่ีหอฉัน 
ศาลาการเปรียญ หรือท่ีกุฏิพระอุปัชฌาย์ก็ได้ซ่ึงต่างจากการบวชพระต้องทาํในอุโบสถเท่านั้ น           
และตอ้งมีพระภิกษุทาํสังฆกรรมอยา่งนอ้ย ๕ รูปรวมทั้งพระอุปัชฌาย”์๑๔๗ 
 ส่วนทางภาคเหนือ ชาวลา้นนามีความเช่ือกนัวา่การบวชลูกแกว้ไดบุ้ญมาก จึงนิยมจดังาน
บรรพชาสามเณรเป็นงานท่ียิง่ใหญ่กวา่งานอุปสมบท แต่เดิมนั้นชาวบา้นนิยมนาํเด็กอายตุั้งแต่ ๔-๕ 
ขวบไปฝากพระสงฆ์เพื่อเป็นลูกศิษย์หรือเด็กวดั  และเม่ือมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ประถมศึกษาในปี พ.ศ. ๒๔๖๔ จึงเปล่ียนมาบวชหลงัจากจบการศึกษาภาคบงัคบัแลว้ ซ่ึงเด็กจะมี
อาย ุ๑๑- ๑๒ ปี จุดประสงคห์ลกัของการบวชลูกแกว้นั้น มีดงัน้ี คือ  
 ๑. เพื่อให้เด็กท่ียงัไม่พร้อมท่ีจะทาํมาหากิน ไดมี้โอกาสศึกษาหาความรู้ และผา่นการอบรม
ตน เพื่อจะไดเ้ติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีดีในอนาคต  
 ๒. เพื่อตอบแทนคุณบิดามารดา 
 ๓. เพื่อสืบทอดคาํสอนทางพระพุทธศาสนา 
 สมยัก่อนการศึกษาของคนไทยส่วนใหญ่ตอ้งอาศยัวดัเป็นท่ีศึกษาเล่าเรียน การบวชจึงเป็น
โอกาสท่ีจะได้ฝึกฝนอบรมตน และศึกษาหาความรู้ทางพระพุทธศาสนา เรียนอกัษรล้านนาจาก        
พระพี่เล้ียงจนสามารถอ่านเขียนได้ เน่ืองจากเพราะพระธรรมเทศนาพื้นเมืองส่วนใหญ่จารึกดว้ย
อกัษรลา้นนา ภาษาลา้นนาจึงมีความจาํเป็นอยา่งยิ่งต่อพระภิกษุสามเณร ในระหวา่งท่ีเด็กมาอยูว่ดั 
ชาวล้านนา เรียกว่า “โขยม หรือ ขะยม” ซ่ึงจะต้องท่องหนังสือทาํวตัร สวดมนต์ ๑๒ ตาํนาน             
ท่องศีล ๑๐ ท่องคาํขอบรรพชาและเรียนรู้เสขิยวตัร ๗๕ เช่นเดียวกับพระภิกษุ เพื่อเตรียมตัว
บรรพชา เม่ือเจริญเติบโตถึงเวลาบรรพชาเป็นสามเณร ใกลว้นับรรพชาพ่อแม่หรือญาติผูใ้หญ่จะนาํ

                                                        
 ๑๔๗สมชัย ใจดี และยรรยง ศรีวิริยาภรณ์, ประเพณีและวัฒนธรรมไทย, พิมพ์คร้ังท่ี ๑๘, 
(กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพานิช จาํกดั, ๒๕๔๙), หนา้ ๖๓. 



 ๖๙ 

ขนัหรืออุม้ผา้เหลืองวางบนพานใส่ดอกไมธู้ปเทียนไปบอกบุญแก่ญาติพี่นอ้งทอ้งถ่ินอ่ืน เพื่อญาติ ๆ 
จะไดร่้วมกนับริจาคเงินในงานบุญ “การบวชสามเณรมีการสมโภชตั้งขบวนแห่ออ้มตวัเมืองทีเดียว
หรืออย่างน้อยก็แห่ไปตามถนนสําคญัต่าง ๆ เรียกกันว่า บวชลูกแก้ว”๑๔๘ ชาวไทยใหญ่เรียกว่า          
ปอยหนอ้ย หรือปอยส่างลอง โดยทัว่ไปนิยมจดังาน ๓ วนั ระหวา่งเดือนมีนาคม-เมษายน  
 งานประเพณีปอยส่างลอง หรือบวชลูกแกว้ของชาวไทยใหญ่ นบัไดว้า่ เป็นการบรรพชาท่ีมี
ความสําคญัยิ่ง เพราะเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา และเพื่อเรียนรู้พระธรรมคาํสั่งสอนของ  
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเช่ือกนัว่า “ถ้าได้บวชลูกของตนเป็นสามเณรจะได้อานิสงส์ ๗ กัลป์         
บวชลูกคนอ่ืนเป็นสามเณรได้อานิสงส์ ๔ กัลป์ และหากได้อุปสมบทลูกของตนเป็นพระสงฆ ์               
จะไดอ้านิสงส์ ๑๒ กลัป์ อุปสมบทลูกคนอ่ืนจะไดอ้านิสงส์ ๘ กลัป์”๑๔๙ และเพื่อเป็นการสืบทอด
ประเพณีท่ีมีมาแต่ดั้งเดิม  
 ความเป็นมาของปอยส่างลอง คาํว่า “ปอย แปลว่า งาน ส่างหรือเจา้ส่าง แปลว่า สามเณร 
ลองหรืออลอง แปลวา่ พระโพธิสัตว ์รวมความแลว้ ปอยส่างลอง ก็คืองานบวชลูกแกว้”๑๕๐ 
 พธีิการบรรพชา มี ๒ วธีิคือ แบบข่ามดิบ และแบบส่างลอง 
 ๑. แบบข่ามดิบเป็นวิธีการแบบง่าย ๆ คือ พ่อแม่จะนําเด็กไปโกนผมท่ีวดัหรือท่ีบ้าน            
เสร็จแล้วนุ่งขาวห่มขาว เตรียมเคร่ืองไทยทานอัฐบริขารไปทําพิธีบรรพชาเป็นสามเณรท่ีวดั 
พระสงฆป์ระกอบพิธีใหก้็เป็นสามเณร 
 ๒. แบบส่างลอง เป็นวิธีท่ีจดังานกันใหญ่โต ท่ีนิยมกันมาก คือ การจดังานเป็น ๓ วนั             
วนัแรก เรียกวา่ วนัรับส่างลองในตอนเชา้นาํเด็กท่ีโกนหัวแลว้ไปแต่งชุดส่างลอง คลา้ยเจา้ชายไทย
ใหญ่รับศีล นําส่างลองแห่ขอขมาศาลเจ้าประจาํหมู่บ้าน ขอขมาพระสงฆ์ท่ีวดัและญาติผูใ้หญ่            
ผูท่ี้เคารพรักใคร่ชอบพอ ตลอดทั้งวนัและนําส่างลองกลับไปรับประทานอาหารพกัผ่อนท่ีบ้าน
เจา้ภาพวนัท่ีสอง เป็นวนัแห่เคร่ืองไทยทานทาํในตอนเชา้มีขบวนแห่เคร่ืองไทยทานและส่างลองไปท่ีวดั 
เล้ียงอาหารผูม้าร่วมขบวนแห่ และมีการทาํขวญัส่างลอง เล้ียงอาหารม้ือพิเศษมีอาหาร ๑๒ อย่าง 
แก่ส่างลองด้วย วนัท่ีสาม เป็นวนับรรพชาสามเณร ตอนบ่ายแก่แห่ส่างลองไปท่ีวดัและทาํพิธี
บรรพชา และอาจมีจุดบั้งไฟเป็นการเฉลิมฉลองดว้ย  

                                                        
 ๑๔๘จนัทร์ ไพจิตร, ประมวลพิธีมงคลไทย, (กรุงเทพมหานคร : พิมพท่ี์ หจก.รุ่งเรืองสาส์น
การพิมพ,์ ๒๕๓๐), หนา้ ๓๙. 
 ๑๔๙ธนากิต, ประเพณ ีพธีิมงคล และวนัส าคัญของไทย, อา้งแลว้, หนา้ ๕๒. 
 ๑๕๐เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๕๓. 



 ๗๐ 

 ประเพณีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน “เป็นโครงการท่ีวดัต่าง ๆ จดัข้ึนในช่วงปิดเทอม
ใหญ่ คือ ระหว่างปลายเดือนมีนาคม ถึงตน้เดือนพฤษภาคม ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์หลกั ๆ คือ 
 ๑ .เพื่ อป ลู ก ฝั งให้ เยาวช น ไท ยเกิ ด ค วาม จงรัก ภัก ดี ต่อ ส ถ าบัน ช าติ  ศ าส น าแล ะ
พระมหากษตัริย ์
 ๒. เพื่อใหเ้ยาวชนไทยไดศึ้กษาวชิาการทางพระพุทธศาสนา ทั้งภาควชิาการและภาคปฏิบติั 
 ๓. เพื่อเป็นการสนองนโยบายของกรมการศาสนา กรมสามัญศึกษา สํานักงานการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ สํานักงานวฒันธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ และกรมการพฒันา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย รวมทั้ งเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ                
พระบรมวงศานุวงศ์๑๕๑ อีกทั้งยงัตอ้งการใหเ้ยาวชนไดใ้ชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์ “ดว้ยการเรียนรู้
คาํสอนของพระพุทธเจา้ และไดฝึ้กวนิยัดา้นต่าง ๆ ตามแบบพระสงฆ ์รวมทั้งเพื่อเรียนรู้การใชชี้วิต
ร่วมกบัผูอ่ื้นดว้ย”๑๕๒ 
 การบรรพชาสามเณรหน้าไฟ “เป็นความเช่ือท่ีสืบทอดกนัมาเป็นประเพณีนิยม โดยผูบ้วช
และญาติพี่น้องเช่ือว่าการบวชเณรหน้าไฟ จะทาํให้ผูว้ายชนม์ได้บุญมาก”๑๕๓ การบวชหน้าไฟ              
มกัจะบวชกนัในวนัเผาศพ เม่ือทาํพิธีฌาปนกิจเสร็จแล้วก็มกัจะสึก การบรรพชาสามเณรนั้นทาํ         
ได้ง่าย เพียงแค่โกนศีรษะและเตรียมจีวรเขา้ไปหาอุปัชฌายก์็สามารถทาํการบวชได้ซ่ึงไม่ยุ่งยาก
เหมือน การอุปสมบทซ่ึงมีขั้นตอนในทางพระวินยัมาก คนทัว่ไปจึงนิยมบวชเณรหน้าไฟมากกว่า
อุปสมบทหนา้ไฟ  
 สําหรับกุลบุตรผูมี้ความเล่ือมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนามีความประสงค์จะบรรพชา 
จะตอ้งขออนุญาตผูป้กครองก่อนโกนผม โกนคิ้ว ตดัเล็บมือ เล็บเทา้ ชาํระร่างกายให้สะอาด นุ่งห่ม
ผา้กาสายะ เขา้ไปหาพระอุปัชฌาย์ เพื่อขอบรรพชา ขอถึงพระรัตนตรัยเป็นท่ีพึ่งท่ีระลึก หรือการ
เขา้ถึงไตรสรณคมน์ รับสิกขาบท ๑๐  

                                                        
 ๑๕๑มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, “โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน”, 
๒๓ เมษายน ๒๕๕๓,  
<www.krupra.net/v2/main.php?url=news_view&id> (23 April 2010) 
 ๑๕๒พรชยั พงษสุ์กิจวฒัน์, “เรียนรู้ธรรมในช่วงหนา้ร้อน”, ๒๓ เมษายน ๒๕๕๓, 
<www.homeandi. com/content/ c2023.htm.> (24 April 2010) 
 ๑๕๓วกิิพีเดีย, “เณรหนา้ไฟ”, ๒๓ เมษายน ๒๕๕๓, 
<www.th.wikipedia.org/wiki/>(24 April 2010) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%93%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8C%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8E%E0%B8%81
http://www.krupra.net/v2/main.php?url=news_view&id
http://www.homeandi/
http://www.homeandi.com/content/c2023.htm
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 สรุปว่า ประเพณีการบรรพชาเป็นสามเณรของเจา้นาย เกิดข้ึนภายในราชสํานัก ชนชั้น
เจา้นายสมยัก่อนตั้งแต่ชั้นพระมหากษตัริยนิ์ยมให้พระราชโอรส พระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจน          
ขา้ราชบริพารบรรพชาอุปสมบท ส่วนการบรรพชาเป็นสามเณรของบุคคลทัว่ไปในภาคกลางไม่
คร้ืนเครงเหมือนทางภาคเหนือ ซ่ึงมีขั้นตอนการบรรพชาจดังานใหญ่โต พร้อมทั้งมีมหรสพสมโภช 
เรียกวา่ การบวชลูกแกว้ 
 ๒) วธีิการบรรพชา 
 วธีิการบรรพชาสามเณรในประเทศไทยนั้น “นิยมใชก้นัอยู ่๒ รูปแบบ คือ 
 รูปแบบที่ ๑ เป็นแบบท่ีคนสมยัโบราณใช้กนั และยงันิยมใช้กนัอยู่ในวดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม 
เป็นตน้ จดัเป็นรูปแบบของมหานิกายแท ้ 
 รูปแบบที่ ๒ เป็นแบบท่ีนิยมกนัอยูใ่นคณะธรรมยุติกนิกาย และแบบมหานิกายแปลง เช่น 
วดัมหาธาตุยวุราชรังสฤษฎ์ิ”๑๕๔ 
 ค าขอบรรพชาแบบที ่๑  
 อุกาส วนฺทามิ ภนฺเต, สพฺพ ํอปราธ ํขมถ เม ภนฺเต, มยา กต ํปุ  ฺ  สามินา อนุโมทิตพฺพ,ํ สา
มินา กต ํปุ  ฺ  มยฺห ํทาตพฺพ,ํ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ. 

อุกาส การุ  ฺ  กตฺวา, ปพฺพชฺช ํเทถ เม ภนฺเต. อห ํภนเต ปพฺพชฺช ํยาจามิ. ทุติยมฺปิ อห ํภนฺเต 
ปพฺพชฺช ํยาจามิ. ตติยมฺปิ อห ํภนฺเต ปพฺพชฺช ํยาจามิ. 
 สพฺพทุกฺขนิสฺสรณนิพฺพานสจฺฉิกรณตฺถาย, อิม ํกาสาว ํคเหตฺวา ปพฺพาเชถ ม ํภนฺเต อนุกมฺปํ 
อุปาทาย. (วา่ ๓ หน)  
 สพฺพทุกฺขนิสฺสรณนิพฺพานสจฺฉิกรณตฺถาย, เอต ํกาสาว ํทตฺวา ปพฺพาเชถ ม ํภนฺเต อนุกมฺปํ  
อุปาทาย. (วา่ ๓ หน)  
 ค าขอบรรพชาแบบที ่๒  
 เอสาห ํภนฺเต, สุจิรปรินิพฺพุตมฺปิ ต ํภควนฺต ํสรณํ คจฺฉามิ. ธมฺมญฺจ ภิกฺขุสงฺฆญฺจ, ลเภยฺยาห ํ
ภนฺเต ตสฺส ภควโต ธมฺมวนิเย ปพฺพชฺช.ํ 
 ทุติยมฺปาหํ ภนฺเต, สุจิรปรินิพฺพุตมฺปิ  ตํ ภควนฺต ํสรณํ คจฺฉามิ . ธมฺมญฺจ ภิกฺขุสงฺฆญฺจ               
ลเภยฺยาห ํภนฺเต, ตสฺส ภควโต ธมฺมวนิเย ปพฺพชฺช.ํ 
 ตติยมฺปาหํ ภนฺเต, สุจิรปรินิพฺพุตมฺปิ ตํ ภควนฺตํ สรณํ คจฺฉามิ. ธมฺมญฺจ ภิกฺขุสงฺฆญฺจ                 
ลเภยฺยาห ํภนฺเต, ตสฺส ภควโต ธมฺมวนิเย ปพฺพชฺช.ํ 

                                                        
 ๑๕๔วดัศรีประวติั, คู่มือสามเณรสิกขา, อา้งแลว้, หนา้ ๕๖. 
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 อหํ ภนฺเต ปพฺพชฺช ํยาจามิ. อิมานิ กาสายานิ วตฺถานิ คเหตฺวา, ปพฺพาเชถ ม ํภนฺเต อนุกมฺปํ          
อุปาทาย. 
 ทุติยมฺปิ อหํ ภนฺเต ปพฺพชฺช ํยาจามิ. อิมานิ กาสายานิ วตฺถานิ คเหตฺวา ปพฺพาเชถ ม ํภนฺเต 
อนุกมฺปํ อุปาทาย. 
 ตติยมฺปิ อหํ ภนฺเต ปพฺพชฺช ํยาจามิ. อิมานิ กาสายานิ วตฺถานิ คเหตฺวา ปพฺพาเชถ ม ํภนฺเต 
อนุกมฺปํ อุปาทาย.  
 สรุปวา่ การบรรพชาสามเณรเร่ิมมีมาตั้งแต่คร้ังท่ีพระโสณะและพระอุตตระเขา้มาประกาศ
พระพุทธศาสนาคร้ังแรกในประเทศไทย จนทําให้ชาวไทยเกิดความเล่ือมใสยอมรับนับถือ
พระพุทธศาสนา เขา้มาบรรพชาอุปสมบทเป็นจาํนวนมาก พระพุทธศาสนารุ่งเรืองมากในสมยั         
กรุงศรีอยุธยา ซ่ึงมีพระมหากษตัริยท์รงออกผนวชพร้อมด้วยพระราชโอรส พระราชนัดดาและ          
ข้าราชบริพารเป็นจํานวนมาก จนเกิดเป็นประเพณีการบวชเรียนข้ึนสืบต่อกันมาจนถึงสมัย                 
กรุงรัตนโกสินทร์ วิถีชีวิตของคนไทยยงันิยมจดัให้มีประเพณีการบวชเรียนอยา่งไม่ขาดสายทัว่ทุก
ภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคเหนือจดัพิธีบรรพชาอย่างเอิกเกริก และมีงานฉลองสมโภช 
ต่อมาไดมี้ประเพณีการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เยาวชนใช้เวลาวา่งให้
เป็นประโยชน์ เพื่ออบรมตนใหเ้ป็นคนดีตามหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา แมจ้ะเป็นการบรรพชา
ในระยะสั้น ๆ เม่ือส้ินสุดโครงการบรรพชา สามเณรบางรูปไม่คิดจะลาสิกขา ประสงคจ์ะบวชต่อไป 
จึงทาํให้มีศาสนทายาทหลงเหลืออยูบ่า้งแมจ้ะมีจาํนวนไม่มากนกัก็ตาม สําหรับประเพณีการบวช
หนา้ไฟเช่ือกนัวา่ไดบุ้ญมาก จึงให้บุตรหลานของผูต้ายซ่ึงยงัไม่ไดอุ้ปสมบท บรรพชาเป็นสามเณร
เพื่อจูงศพไปเผา การบวชชนิดน้ีมกันิยมบวชในวนัเผาศพ คือ บวชตอนเช้าก่อนเพล พอตอนเย็น         
เผาศพเสร็จสามเณรก็ลาสิกขากนัหมด  
 ๓) การศึกษาของสามเณรในประเทศไทย 
 ในประเทศไทย การศึกษาของสามเณรเป็นเช่นเดียวกันกับการศึกษาของพระสงฆ ์               
ซ่ึงมีพระมหากษัตริยท์รงให้การอุปถัมภ์ทาํนุบาํรุงสนับสนุนให้ทุนการศึกษา  และทรงยกย่อง
พระสงฆ์สามเณรท่ีมีความรู้พระปริยติัธรรมเสมอมา จึงทรงจดัให้มีการสอบพระปริยติัธรรมข้ึน 
เพื่อทดสอบความรู้ของพระสงฆ์สามเณรวา่มีความรอบรู้เพียงใด เม่ือพระสงฆส์ามเณรมีความรู้ดีมี
ความประพฤติดีก็ทรงแต่งตั้งสมณศกัด์ิให้ตามสมควรแก่คุณธรรมและความรอบรู้ เพื่อจะไดเ้ป็นครู
สอนพระปริยติัธรรมสืบต่อพระศาสนาให้ดาํรงมัน่ตั้งอยูไ่ดน้านสืบไป การสอบความรู้นั้นสอบทั้ง
ภาษาบาลีและความรู้คมัภีร์พระไตรปิฎก วิธีการสอบตอ้งแปลดว้ยปากเปล่า คือให้อ่านภาษาบาลี
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แลว้แปลเป็นภาษาไทยให้ถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์และตอ้งไดค้วามหมายดว้ย  “การสอบแบบน้ี 
เรียกวา่ แปลหนงัสือหรือแปลพระปริยติัธรรม”๑๕๕ 
 ในสมัยกรุงสุโขทัย “การศึกษาของพระสงฆ์ สามเณรอยู่ในพระบรมราชูปถัมภก์ของ
พระมหากษตัริย ์หลกัสูตรการเรียนการสอนยงัไม่ปรากฏชดั คงเรียนภาษาบาลี พระไตรปิฏกและ
ศิลปะศาสตร์ต่าง ๆ โดยศึกษาในพระราชมณเฑียร พระราชวงั เป็นหลกั และตามวดัต่าง ๆ เป็นการ
สอนยอ่ย ๆ สาํหรับครูผูส้อนไดแ้ก่ พระมหากษตัริย ์พระมหาเถระและนกัปราชญ”์๑๕๖ ดงัจะเห็นได้
วา่ การศึกษาของพระสงฆ์ในสมยัน้ี เป็นไปตามความเหมาะสมกบัสถานการณ์บา้นเมืองและตาม
อธัยาศยัของผูส้อน 
 ในสมัยกรุงศรีอยุธยา การศึกษาของพระ ภิกษุสามเณร ดําเนินตามแบบอย่างสมัย                  
กรุงสุโขทยั พ.ศ. ๑๙๙๘ ในรัชสมยัพระเจ้าบรมไตรโลกนาถ พระองค์ทรงมีพระราชศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาเป็นอนัมากถึงกบัเสด็จออกผนวชท่ีวดัจุฬามณี เมืองพิษณุโลก พร้อมดว้ยพระราชโอรส 
พระราชนดัดาและขา้ราชบริพารเป็นจาํนวนมากกวา่ ๑,๐๐๐ คน ต่อมา พ.ศ. ๒๐๐๗ไดโ้ปรดเกลา้ ฯ 
ให้สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๒ ซ่ึงเป็นพระราชโอรสผนวชเป็นสามเณรพร้อมด้วยพระราชนัดดา  
และได้ทรงถวายความอุปถมัภ์แก่พระสงฆ์ผูท้รงความรู้ มีความสามารถในทางธรรม โดยให้ถือ 
ศกัดินาเหมือนกบัเหล่าขนุนาง 
 ในรัชสมยัพระเจา้ทรงธรรม พระองค์มีความรู้เช่ียวชาญในพระปริยติัธรรม เน่ืองจากทรง
เคยผนวชมาหลายพรรษาจนกระทั่งได้ดํารงตาํแหน่ง พระพิมลธรรม ต่อมาภายหลังเสด็จข้ึน
ครองราชย  ์ก็ยงัได้เสด็จบอกบาลีแก่พระภิกษุ สามเณร ณ พระท่ีนั่งจอมทองอยู่เนือง ๆ และได้มี
พระภิกษุ สามเณรจากวดัต่าง ๆ เขา้มาเรียนดว้ย 
 ในรัชสมยัของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โปรดให้พระสงฆ์ดาํเนินการด้านการศึกษา
พระปริยติัธรรมข้ึน เพื่อให้กุลบุตรผูท่ี้มีศรัทธาบวชในพระพุทธศาสนาไดมี้โอกาสศึกษาเล่าเรียน
พระปริยติัธรรมอยา่งจริงจงั ถา้พระภิกษุสามเณรเป็นผูรู้้ธรรมสอบพระปริยติัธรรมได ้ก็จะทรงยก
ย่องแต่งตั้งให้เป็น มหาบาเรียน ดังปรากฏใน “หนังสือเร่ืองเมืองไทยของมองซิเออร์ ลาลูแบร์              
ได้บันทึกไวว้่า “สมเด็จพระเจา้กรุงศรีอยุธยา ทรงเล่ือมใสในพระพุทธศาสนา ได้พระราชทาน        
พระบรมราชูปถมัภ์แก่ผูท่ี้บวชเป็นพระภิกษุสามเณรเป็นเอนกประการ จนเป็นเหตุให้ผูห้ลบเล่ียง

                                                        
 ๑๕๕พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), “การศึกษาของคณะสงฆ์ไทย”, พุทธจักร, (๒๓ 
มิถุนายน ๒๕๑๒) : ๑๔. 
 ๑๕๖สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สภาพการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย, 
(กรุงเทพมหานคร : กองแผนงานการศึกษา สาํนกันายกรัฐมนตรี, ๒๕๒๖), หนา้ ๒. 
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ราชการพากันไปบวชจาํนวนมาก เม่ือสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงทราบ จึงรับสั่งให้ออก        
หลวงสรศักด์ิ (พระเจ้าเสือ) เป็นแม่กองประชุมสงฆ์สอบความรู้พระภิกษุสามเณร ปรากฏว่า 
พระภิกษุสามเณรท่ีหลีกเล่ียงราชการไปบวช ไม่มีความรู้ในทางพระพุทธศาสนา จึงถูกบงัคบัให ้       
ลาสิกขาออกไปเป็นฆราวาส เป็นจํานวนมาก”๑๕๗ ด้วยเหตุน้ี  การสอบพระปริย ัติธรรมทั้ ง                  
มหาบาเรียนจึงเกิดข้ึนในสมยัน้ี  
 นอกจากน้ียงัได้มีการกาํหนดหลกัสูตร เวลาเรียน การประเมินผล และกาํหนดฐานะของ
ผูส้อบไล่ไดเ้ป็นการแน่นอนโดยใช ้“พระไตรปิฎกภาษาบาลี ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขนัธ์เป็นหลกัสูตร
ในการกาํหนดชั้นเรียนโดยแยกออกเป็น ๓ ปิฎก”๑๕๘ และไดก้าํหนดชั้นเรียนแบ่งออกเป็น ๓ ชั้น 
คือ 
 ๑. บาเรียนชั้นตรี ตอ้งแปลพระวนิยั 
 ๒. บาเรียนชั้นโท ตอ้งแปลพระสูตรและพระวนิยั 
 ๓. บาเรียนชั้นเอก ตอ้งแปลพระสูตร พระวนิยัและพระปรมตัถ ์(พระอภิธรรม) 
 ในสมัยน้ี สถานท่ีศึกษาพระมหากษัตริย์ทรงโปรดให้จัดการเรียนการสอนในบริเวณ
พระบรมมหาราชวงั และได้เปิดสอนตามวดัต่าง ๆ บ้าง ครูผูส้อนนั้ นคงเป็นพระมหากษัตริย ์           
พระมหาเถระผูท้รงความรู้พระไตรปิฎกและราชบณัฑิต การจดัการเรียนการสอน “ใชพ้ระไตรปิฎก
ท่ีจาลึกลงในใบลานเป็นหนังสือแบบเรียน และใช้หนังสือมูลกัจจายน์เป็นมูลฐานเพื่อเรียนรู้
อักขรวิธี ก่อนเรียน พ ระไตรปิ ฎก”๑๕๙ การส อบ วัดความ รู้ของพ ระ ภิกษุส ามเณ ร เรียกว่า                   
“สอบสนามหลวง” คือ การสอบในพระบรมราชูปถมัภก์ ในการสอบทุกคร้ังจะมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประธาน การสอบนั้นใชว้ธีิการท่องจาํและแปลปากเปล่าต่อหนา้คณะกรรมการ ทรงยกยอ่ง
ผูส้อบได้ให้มีศกัด์ิเป็น “เปรียญ” นําหน้าช่ือ และผูท่ี้สอบได้เปรียญ ๔ ประโยคข้ึนไปจะได้รับ        
นิตยภตั (ถวายเงินสาํหรับเป็นค่าอาหาร) 
 ในสมัยกรุงธนบุรี การศึกษาของพระสงฆ์สามเณรยงัมีลักษณะเดียวกันกับสมัยกรุง                 
ศรีอยธุยา จวบจนถึงสมยักรุงรัตนโกสินทร์ตอนตน้ (รัชกาลท่ี ๑-๔)  

                                                        
 ๑๕๗สมเด็จพระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ , ประชุมพระนิพนธ์เกี่ยวกับ
ต านานทางพระพุทธศาสนา, (พระนคร : รุ่งเรืองธรรม, ๒๕๑๔), หนา้ ๑๘๖. 
 ๑๕๘กองศาสนศึกษา, ประวัติการศึกษาของคณะสงฆ์, (กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา 
กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๒๗), หนา้ ๑๖. 
 ๑๕๙เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๑๗. 



 ๗๕ 

 ในสมัยรัชกาลท่ี ๑ การศึกษาของพระสงฆ์สามเณรคงเหมือนกับสมัยกรุงศรีอยุธยา             
และได้จดัให้มีการแปลเพื่อสอบพระปริยติัธรรมด้วยปากเปล่า ในรัชกาลน้ี มีพระภิกษุสอบได้
เปรียญเอก ๒ รูป คือ  
 ๑. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อู่) วดัสุทศัน์เทพวราราม กรุงเทพมหานคร 
 ๒. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย ์(จ่ี) วดัราชบูรณะ๑๖๐  
 ในสมยัรัชกาลท่ี ๑ น้ี สถานศึกษาของพระภิกษุสามเณร อยู่ภายในวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 
ทอ้งพระโรง วงัเจา้นายและวดับางแห่ง 
 ต่อมาในสมยัรัชกาลท่ี ๒ ทรงโปรดเกลา้ ฯ ให้มีการแกไ้ขวธีิสอบพระปริยติัธรรมแบบใหม่ 
โดยกาํหนดวิธีการสอบเป็นประโยค เร่ิมตั้งแต่ประโยค ๑-๙ โดยทรงมีวตัถุประสงค์จะกวดขนัให้
พระภิกษุ สามเณรมีความรู้เพิ่มข้ึนกวา่บาเรียนสมยัก่อน 
 สําหรับผูส้อบประโยค ๑-๒ ได ้ยงัไม่จดัวา่เป็นเปรียญ ตอ้งสอบให้ได ้๓ ประโยคจึงจดัว่า
เป็นเปรียญ และเรียกตามลาํดบัชั้นว่าเปรียญ ๓ ประโยค จนถึง ๙ ประโยค การกาํหนดชั้นเปรียญ          
มี ๓ ลาํดบั ดงัน้ี  
 ๑. เปรียญตรี ไดแ้ก่ ประโยค ๑ - ๒ - ๓ 
 ๒. เปรียญโท ไดแ้ก่ ประโยค ๔ - ๕ – ๖ 
 ๓. เปรียญเอก ไดแ้ก่ ประโยค ๗ -๘ -๙ 
 ในเปรียญเอกน้ี มีช่ือเรียกต่างกนั คือ  
 เปรียญ ๗ ประโยค เรียกช่ือยอ่วา่ เอก ส. คือ เอกสามญั 
 เปรียญ ๘ ประโยค เรียกช่ือยอ่วา่ เอก ม. คือ เอกมชัฌิมา 
 เปรียญ ๙ ประโยค เรียกช่ือยอ่วา่ เอก อุ. คือ เอกอุดม 
 ในสมยัรัชกาลท่ี ๒ น้ี มีพระภิกษุสอบไดเ้ปรียญธรรม ๙ ประโยค ๑ รูป คือ “พระอุดมปิฎก 
(สอน พุทฺธสโร) วดัหงสาราม (ปัจจุบนัช่ือ วดัหงส์รัตนาราม) กรุงเทพมหานคร”๑๖๑ 
 ในสมยัรัชกาลท่ี ๓ ทรงโปรดเกล้า ฯ ให้สร้างสถานศึกษา ในบริเวณพระท่ีนั่งอมรินทร 
วนิิจฉยั แต่ยงัไม่พอกบัจาํนวนพระสงฆส์ามเณรท่ีเขา้ศึกษา จึงทรงโปรดเกลา้ ฯ ให้สอนหนงัสือใน
พระท่ีนัง่ดุสิตมหาปราสาทและตามวดัต่าง ๆ 

                                                        
 ๑๖๐ธนาคารกรุงเทพ (วิจิตร สมบติับริบูรณ์ ป.ธ. ๙), ท าเนียบพระเปรียญธรรม ๙ ประโยค 
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช ๒๕๕๓, (กรุงเทพมหานคร : ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน), 
๒๕๕๓), หนา้ ๑๕. 
 ๑๖๑เร่ืองเดียวกนั, หนา้ ๑๕. 



 ๗๖ 

 ในรัชกาลน้ี พ.ศ ๒๓๗๐ มีสามเณรสา วดัราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม อายุ ๑๔ ปีสอบได ้๒ 
ประโยค เรียกวา่เปรียญวงัหนา้ ต่อมา พ.ศ. ๒๓๗๔ อายุได ้๑๘ ปี ไดเ้ขา้สอบอีกคร้ังหน่ึง ท่านสอบ
คร้ังเดียวจบทั้ง ๙ ประโยค ได้เป็นเปรียญ ๙ ประโยครูปแรก และต่อมาได้รับการสถาปนาเป็น
สมเด็จพระสังฆราชองคท่ี์ ๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  
 ในสมยัรัชกาลท่ี ๔ ทรงโปรดเกลา้ ฯ “ให้สร้างเก๋ง ๔ หลงั ไวใ้นวดัพระศรีรัตนศาสดาราม
สําหรับให้ราชบัณฑิต พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการท่ีมีความรู้ในพระปริยติัธรรมสอน
หนงัสือพระ”๑๖๒ วิธีการสอบใชก้ารจบัสลาก โดยผา่นคณะกรรมการทั้ง ๓ กอง ถา้ในปีนั้นสอบได้
ประโยค ๑ ปีท่ี ๒ สอบผา่นก็ไดป้ระโยค ๒ และหากสอบไดป้ระโยค ๓ จึงจดัเป็น “เปรียญ” หรือ
พระสงฆส์ามเณรรูปใดมีความสามารถในการแปลภาษาบาลีจะเขา้สอบประโยค ๑ - ๙ ภายในปีเดียว
ก็ได ้วิธีการตดัสินของคณะกรรมการ คือ การทกัทว้งในการแปล ๓ คร้ัง หากทกัทว้งครบ ๓ คร้ัง ผูส้อบ
ยงัแปลใหถู้กตอ้งไม่ได ้ถือวา่สอบไม่ผา่น 
 ในรัชสมัยน้ี มีพระภิกษุสอบได้เปรียญธรรม ๘ ประโยค ตั้ งแต่สมัยรัชกาลท่ี ๓ คือ                 
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (ศรี อโนมสิริ) วดัปทุมคงคา ท่านมีความรู้ภูมิธรรมถึงเปรียญธรรม ๙ 
ประโยค แต่ท่านไม่เขา้สอบอีก พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัวทรงทราบ จึงพระราชทาน
เพิ่มใหอี้ก ๑ ประโยคเป็น ๙ ประโยค 
 ในสมยัรัชกาลท่ี ๕ ได้มีการปรับปรุงการศึกษาของคณะสงฆ์ โดยการยา้ยการสอนพระ 
ปริยติัธรรมจากวดัพระศรีรัตนศาสดารามมาไวท่ี้วดัมหาธาตุ ในปี พ.ศ. ๒๔๓๒ ไดจ้ดัตั้งเป็นบาลี
วิทยาลยัแห่งแรก เรียกว่า มหาธาตุวิทยาลยั ต่อมาจนกระทัง่ถึงรัชกาลท่ี ๙ คณะสงฆ์จึงได้จดัตั้ ง
มหาวทิยาลยัสงฆข้ึ์นใหม่อีก ๒ แห่ง คือ  
 ๑. มหามกุฏราชวิทยาลัย วดับวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. ๒๔๓๖ และ
เปล่ียนช่ือเป็น “มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั” ปัจจุบนั พ.ศ. ๒๕๕๓ ไดย้า้ยไปทาํการเปิดการ
เรียน การสอนระดบัปริญญาตรี-โท - เอก ท่ีตาํบลศาลายา อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 
 ๒. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วดัมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ิ กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ.
๒๔๓๙ และเปล่ียนช่ือเป็น “มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั” ปัจจุบนั พ.ศ. ๒๕๕๓            
ได้ยา้ยการเรียนการสอนไปท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อาํเภอวงัน้อย จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 

                                                        
 ๑๖๒สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สภาพการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย, 
อา้งแลว้, หนา้ ๓. 



 ๗๗ 

 การจดัตั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ ง ๒ แห่งน้ี มีวตัถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมพระสงฆ์สามเณร        
ให้มีความรู้หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแทจ้ริง และมีการเรียนรู้ทางโลกสูงข้ึน นบัว่าเป็น
ประโยชน์อยา่งยิง่ต่อผูเ้รียน หากไม่สามารถดาํรงเพศสมณะได ้เม่ือลาสิกขาออกไปก็สามารถศึกษา
ต่อและหางานทาํได ้ดงัจะเห็นไดว้า่ ในรัชกาลน้ี การศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ระดบั คือ  
 ๑. การศึกษาพระปริยติัธรรม คือ การศึกษาของพระภิกษุสามเณร แผนกธรรม ๓ ชั้น คือ 
นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก และการศึกษาบาลี ๙ ชั้น คือ ชั้นท่ี ๑ เรียนประโยค ๑-๒ ชั้นท่ี ๒ เรียน
ประโยค ๓ ชั้นท่ี ๓ เรียนประโยค ๔ ชั้นท่ี ๔ เรียนประโยค ๕ ชั้นท่ี ๕ เรียนประโยค ๖ ชั้นท่ี ๖ 
เรียนประโยค ๗ ชั้ นท่ี ๗ เรียนประโยค ๘ และชั้ นท่ี ๘ เรียนประโยค ๙ ในปัจจุบัน แม่ชีและ
คฤหัสถ์ชายหญิงก็สามารถเรียนหลกัสูตรเดียวกนักบัพระภิกษุ สามเณรได ้แต่มีการจดัสอบวดัผล
ต่างหาก และเรียกผูศึ้กษาธรรมวา่ ธรรมศึกษา เรียกผูศึ้กษาบาลีวา่ บาลีศึกษา 
 ๒. การศึกษาระดบัอุดมศึกษา คือ การศึกษาระบบมหาวิทยาลัยสงฆ์ท่ีสอดคล้องกับรัฐ  
โดยท่ีคณะสงฆ์ยอมรับว่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นการศึกษาของสงฆ์อย่างเป็น
ทางการ เม่ือวนัท่ี ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็นตน้มา จนถึงปัจจุบนัมีการเปิดสอนครบ ๓ ระดบั 
คือ ระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก และเปิดโอกาสให้คฤหัสถ์เข้ามาศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลยัสงฆไ์ดต้ั้งแต่ระดบัปริญญาตรีถึงระดบัปริญญาเอก ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงการเปิดการเรียน
การสอนในระดบัปริญญาตรีมี ๔ คณะ คือ 
 ๑. คณะศาสนาและปรัชญา  จัดหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชาพุทธศาสตร์                  
และสาขาวชิาปรัชญา ศาสนาเปรียบเทียบ 
 ๒. คณะมนุษยศาสตร์ จดัหลกัสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาองักฤษ และสาขาวชิา
ภาษาบาลี สันสกฤต 
 ๓. คณะสังคมศาสตร์ จดัหลกัสูตรการเรียนการสอนสาขาวชิาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
รัฐศาสตร์การปกครอง การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา การปกครองและพฒันาทอ้งถ่ิน 
 ๔. คณะศึกษาศาสตร์ จดัหลกัสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิชา
การสอนภาษาองักฤษ การสอนพระพุทธศาสนา การบริหารการศึกษา การปฐมศึกษา การศึกษา
ปฐมวยั การใหค้าํปรึกษาและแนะแนว การศึกษานอกระบบ 
 ในส่วนบณัฑิตวทิยาลยั เปิดหลกัสูตรการเรียนการสอนเป็น ๒ ระดบั คือ  
 ๑. ระดบัปริญญาโท จดัหลกัสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา พุทธศาสนา
และปรัชญา รัฐศาสตร์การปกครอง สังคมวทิยา การจดัการศึกษา ภาษาบาลี ภาษาบาลีและสันสกฤต 
 ๒. ระดบัปริญญาเอก จดัหลกัสูตรการเรียนการสอนสาขาวชิาพุทธศาสน์ศึกษา พุทธศาสนา
และปรัชญา 



 ๗๘ 

 สรุปวา่ การศึกษาของสามเณรในประเทศไทยอนุโลมตามการศึกษาของพระภิกษุ เร่ิมตน้
ตั้งแต่สมยักรุงสุโขทยัเร่ือยมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีพระมหากษตัริยไ์ทยทุกพระองค์ทรง
อุปถมัภ์ในกิจการพระศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดา้นการศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกนกัธรรม
และบาลี ทรงโปรดให้พระภิกษุสามเณรไดเ้ขา้ไปศึกษาภายในพระราชวงั เม่ือสามเณรสอบเปรียญ 
๙ ประโยคได ้ก็ทรงยกยอ่งใหอุ้ปสมบทเป็นนาคหลวง ต่อมาจึงโปรดเกลา้ ฯ ใหศึ้กษาในสํานกัเรียน
ตามวดัต่าง ๆ และมหาวิทยาลยัสงฆ์ พร้อมทั้งทรงถวายทุนเล่าเรียนหลวง เพื่อส่งเสริมให้พระภิกษุ
สามเณรไดมี้โอกาสศึกษาต่อในระดบัสูง และเพื่อจะไดน้าํความรู้ทางพระพุทธศาสนากบัวิชาทาง
โลกไปประยุกตใ์ชใ้นการเผยแผห่ลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาให้แก่ประชาชน ทาํให้ประชาชนได้
เขา้ใจ และรู้จกัเลือกใช้หลกัธรรมสําหรับการดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม มีความสุขสงบ
ในชีวติ และรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของโลกและเพื่อมุ่งพฒันาชีวติใหพ้น้ไปจากทุกขใ์นท่ีสุด  



 
 

บทที ่๓ 
บทบาทและความส าคญัของสามเณรในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

 

 จากการศึกษาประวติัและความเป็นมาของสามเณรในพระพุทธศาสนาเถรวาท ท าใหท้ราบ
ชดัถึงชีวประวติั ความเป็นมา ความหมายบทบาท และความส าคญัของสามเณรในดา้นต่าง ๆ ตั้งแต่
ในสมยัพุทธกาล หลงัพุทธกาลสืบต่อมาจนถึงในประเทศไทย ท่ีแตกต่างกนั แต่มีเป้าหมายสูงสุด
ของการบรรพชาเป็นอย่างเดียวกัน คือ การบรรลุธรรม หรือการท าตนให้หลุดพ้นไปจากทุกข ์ 
ตามท่ีปรากฏในคมัภีร์ทางพระพุทธศาสนา คือ พระไตรปิฎก หนังสือ เอกสารทางวิชาการและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดทฤษฎี บทบาทและความส าคญัของสามเณรในยคุพุทธกาล ยคุหลงัพุทธกาล 
ในประเทศไทยและจากการสัมภาษณ์และเสวนากลุ่ม ตามล าดบัดงัน้ี  
 ๓.๑ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบับทบาท  
 ๓.๒ บทบาทและความส าคญัของสามเณรในยคุพุทธกาล 
 ๓.๓ บทบาทและความส าคญัของสามเณรในยคุหลงัพุทธกาล 
 ๓.๔ บทบาทและความส าคญัของสามเณรในยคุปัจจุบนั 
 

๓.๑ แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบับทบาท 
 บทบาท ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า Role เป็นเร่ืองของพฤติกรรมและหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ (Responsibility) เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่า เม่ือบุคคลด ารงต าแหน่งใด ก็ควรแสดง
พฤติกรรมใหต้รงและเหมาะสมกบัหนา้ท่ีความรับผดิชอบนั้น  
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒  ให้ความหมายของบทบาทไวว้่า 
บทบาท หมายถึง “การท าหนา้ท่ีท่ีก าหนดไว ้เช่น บทบาทพ่อแม่ บทบาทครู หรือหนา้ท่ีซ่ึงหมายถึง 
การปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย”๑ 
 บทบาทเป็นส่ิงท่ีบุคคลท่ีอยู่ในสถานภาพต่างกนัพึงกระท า นัน่คือเม่ือสังคมก าหนดสิทธิ
และหน้าท่ีให้สถานภาพใดอย่างไรแล้ว บุคคลในสถานภาพนั้น ๆ จะตอ้งประพฤติ หรือปฏิบติั
หนา้ท่ีท่ีก าหนดไว ้

                                                 

 ๑ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : นานมี
บุคส์พบัลิเคชัน่, ๒๕๔๖), หนา้ ๖๐๒.  



 ๘๐ 

 นักทฤษฎีท่ีส าคัญได้ให้ความหมายของค าว่า บทบาท  หรือ Role ไวว้่า ต าแหน่งหรือ
สถานภาพเป็นผูก้  าหนดบทบาท เช่น บุคคลท่ีมีต าแหน่งเป็นครูตอ้งแสดงพฤติกรรมเป็นตวัอยา่งท่ีดี
แก่ลูกศิษย ์ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบับทบาทท่ีคาดหวงัและบทบาทของสงวน 
สุทธิเลิศอรุณวา่ มี ๓ ลกัษณะ คือ  
 ๑. บทบาทท่ีเป็นจริง (Actual Role) เป็นบทบาทท่ีเจา้ของสถานภาพแสดงจริง ซ่ึงอาจจะ
เป็นบทบาทหนา้ท่ีท่ีสังคมคาดหวงั หรือบทบาทท่ีตนคาดหวงั หรืออาจไม่เป็นบทบาทท่ีตนเองหรือ
สังคมคาดหวงัก็ได ้ 
 ๒. บทบาทตามความคาดหวงั (Expected Role) เป็นบทบาทหน้าท่ีผูอ่ื้นคาดหวงัว่าเจา้ของ
ควรมีบทบาทเช่นไร  
 ๓. บทบาทตามลักษณะการรับรู้ (Perceived Role) เป็นบทบาทหน้าท่ีเจา้ของสถานภาพ
รับรู้วา่ตนเองควรจะมีบทบาทเช่นไร๒  

 การแสดงบทบาทของบุคคลนั้นตอ้งเขา้ถึงความหมายของบทบาท ๔ ประการ ไดแ้ก่  
 ๑. ความคาดหวงัในบทบาท (Role-expectation) คือ บทบาทท่ีมีอยู่ในระบบสังคมเป็น
บทบาทท่ีบุคคลในสังคมคาดหวงัใหบุ้คคลอ่ืนปฏิบติัตามเม่ือด ารงต าแหน่งอยูใ่นสังคม  
 ๒. การรับรู้บทบาท (Role-precipitation) คือ การท่ีบุคคลมองเห็น หรือคาดหวงัว่าตนเอง
ควรจะมีบทบาทเช่นไร ซ่ึงอาจจะสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของสังคม หรือไม่ก็ได ้
 ๓. บทบาทของพฤติกรรมท่ีปฏิบติัจริง (Actual behavior) ของบุคคลซ่ึงอยู่ในสถานะทาง
อาชีพหรือการเงิน  
 ๔. การยอมรับบทบาท (Role-acceptation) คือ การท่ีบุคคลปฏิบัติตามความคิดโดยผ่าน
กระบวนการของบทบาททั้ง ๓ ท่ีกล่าวมาแลว้  
 บรูม และเซลล์นิค (Broom, L.,& Sclzrnick) ได้กล่าวถึงบทบาทว่า มีลกัษณะต่างกัน ๓ 
ประการ คือ  
 ๑. บทบาทในอุดมคติ หรือส่ิงท่ีสังคมก าหนด(The Socially Prescribed or Ideal Role) เป็น
บทบาทในอุดมคติท่ีมีการก าหนดสิทธิและหนา้ท่ีตามต าแหน่งทางสังคมไว ้ 
 ๒. บทบาทท่ีควรกระท า (The Perceived Role) เป็นบทบาทท่ีแต่ละบุคคลเช่ือวา่ควรกระท า
ตามต าแหน่งท่ีไดรั้บซ่ึงอาจไม่เหมือนกบับทบาทในอุดมคติ หรืออาจแตกต่างกนัในแต่ละบุคคล  

                                                 

 ๒สงวน สุทธิเลิศอรุณ , จิตวิทยาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : ส่งเสริมวิชาการ, ๒๕๒๒), 
หนา้ ๓๙. 



 ๘๑ 

 ๓. บทบาทท่ีกระท าจริง (The Performance Role) เป็นบทบาทท่ีบุคคลไดก้ระท าจริงข้ึนอยู่
กบัความเช่ือความคาดหวงัและการรับรู้ของแต่ละบุคคลตลอดจนความกดดนัและโอกาสในแต่ละ
สังคมในระยะเวลาหน่ึงรวมถึงบุคลิกภาพ และประสบการณ์ของแต่ละบุคคลดว้ย”๓ 
 การท่ีบุคคลมีบทบาท หรือสถานภาพแตกต่างกนั จึงท าให้ความส าคญัของบทบาทนั้น
ต่างกนัออกไป โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง บุคคลท่ีเป็นศาสนทายาทผูย้อมเสียสละความสุขทุกอย่างท่ีเด็ก
หรือเยาวชนรุ่นเดียวกนัพึงไดรั้บภายในบา้น ออกบรรพชาเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
ด ารงสมณเพศอยู่ในวดัเช่นเดียวกบัพระภิกษุ ด้วยความเล่ือมใสศรัทธาในพระรัตนตรัย รักษาศีล  
๑๐ ขอ้ เสขิยวตัร ๗๕ ขอ้ ท ากิจวตัรของสมณะตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีก าหนด และตามหน้าท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมาย ดงัท่ีปรากฏในพระไตรปิฎกวา่ สมณะ พราหมณ์ ในพระพุทธศาสนามีบทบาทส าคญัท่ี
จะตอ้งอนุเคราะห์ต่อชาวโลกดว้ยการเผยแผธ่รรม ๕ ประการ คือ  

 ๑. สอนใหเ้วน้จากความชัว่  
 ๒. แนะน าใหต้ั้งอยูใ่นความดี  
 ๓. อนุเคราะห์ดว้ยน ้าใจอนังาม  
 ๔. สอนส่ิงท่ียงัไม่เคยไดย้นิไดฟั้ง  
 ๕. ช้ีแจงใหเ้ขา้ใจชดัเจนในส่ิงท่ีไดฟั้งมาแลว้๔ 

 พระพุทธพจน์ท่ีทรงแสดงแล้วข้างต้นน้ี  จึงเป็นส่ิงท่ีก าหนดบทบาทของพระภิกษุ         
สามเณรว่า จะตอ้งเป็นผูเ้ผยแผ่ประกาศศาสนธรรมสู่ประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเทศน์  
การปาฐกถา การท าเอกสารเผยแผ่ การจดัตั้ งสถานศึกษา เป็นต้น เน่ืองจากพระภิกษุสามเณร           
มีการด ารงชีพอยู่ดว้ยปัจจยั ๔ จากประชาชน จึงท าให้วดัและบา้นมีความสัมพนัธ์กนัอย่างใกลชิ้ด 
และเม่ือประชาชนเกิดมีปัญหาข้ึนมา ไม่สามารถหาทางแกไ้ขได ้ก็ไดพ้ระภิกษุ สามเณรท่ีมีความรู้
ความสามารถ เป็นท่ีพึ่ งทางใจช่วยแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ให้ผ่านพน้ไปได้ดว้ยดี ดว้ยเหตุน้ี สามเณร           
จึงมีบทบาทส าคญัเคียงคู่กบัพระภิกษุ ดงัปรากฏหลกัฐานมาตั้งแต่ยคุพุทธกาลจนถึงยคุปัจจุบนั  
 จากทฤษฎีดังกล่าวมาน้ี สรุปได้ว่า บทบาท หมายถึง การปฏิบัติหน้าท่ีตามสถานภาพ            
และตามต าแหน่งท่ีตนเองเป็นอยู่ ถา้ต าแหน่งหรือสถานภาพเปล่ียนไป บทบาทและความส าคญั             
ก็เปล่ียนตามไปด้วย ดังนั้ น ต าแหน่งและสถานภาพกับการปฏิบัติหน้าท่ีความรับผิดชอบตาม
ต าแหน่งและสถานภาพจึงควบคู่กนัเสมอ  

                                                 

 ๓Broom, L.,& Sclzrnick, P., Sociology, (New York : Harper & Row, 1976), p. 36.  
 ๔ที.ปา. ๑๖/๑๗๒/๗๗.  



 ๘๒ 

 ส าหรับในงานวิจัยน้ี บทบาท หมายถึง หน้าท่ี ท่ีสามเณรในพระพุทธศาสนาเถรวาท               
พึงกระท าตามบทบาทและความส าคญัของตนเอง และตามบทบาทท่ีผูอ่ื้นมอบหมาย ในฐานะหรือ
ต าแหน่งต่าง ๆ ตั้งแต่คร้ังยคุพุทธกาล ยคุหลงัพุทธกาลและในยคุปัจจุบนั ตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 

 

๓.๒ บทบาทและความส าคญัของสามเณรในยุคพทุธกาล 
 ความเป็นมาของสามเณรในยคุพุทธกาลตามท่ีปรากฏหลกัฐานจากพระไตรปิฎก อรรถกถา 
หนังสือ เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบว่า สามเณรมีบทบาทท่ีส าคญัต่อพระพุทธศาสนาโดยเป็น
เหล่ากอของสมณะ มีบทบาทต่อความมัน่คงของพระพุทธศาสนาและบทบาทต่อสังคม “ในฐานะ
เป็นบรรพชิตรุ่นเยาว ์ก็ตอ้งท าหน้าท่ีเผยแผ่พระศาสนาโดยศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย เป็นผูมี้
คุณธรรม มีปัญญามาก มีอิทธิปาฏิหาริยเ์ป็นตน้เหตุใหท้รงบญัญติัสิกขาบท เป็นตน้”๕  
 สามเณร ครองเพศสมณะ และด ารงชีวิตดว้ยการอาศยัปัจจยั ๔ มีหนา้ท่ีปกป้อง ธ ารงรักษา 
และสืบทอดพระพุทธศาสนาเอาไวโ้ดยการศึกษาเล่าเรียนและเผยแผพ่ระธรรมวินยัเช่นเดียวกนักบั
พระภิกษุ จึงมีหน้าท่ีช่วยเหลืองานพระศาสนาและช่วยเหลือภารกิจของพระภิกษุในด้านต่าง ๆ          
“ในฐานะท่ีเป็นศาสนทายาท เป็นกปัปิยการก เป็นแรงงานในวดั เป็นนักศึกษา เป็นอาจารย์สอน 
เป็นนักเผยแผ่ เป็นผูช่้วยลดปัญหาสังคม เป็นแบบอย่างท่ีดีของเยาวชน เป็นก าลงัส าคญัของพระ
ศาสนา และเป็นก าลงัส าคญัของชาติ”๖ บทบาทส าคญัของสามเณรท่ีมีต่อพระพุทธศาสนาเคียงคู่กบั
ภิกษุบริษทัมาโดยตลอดซ่ึงสรุปได ้ดงัน้ี 
 ๓.๒.๑ ด้านการสืบทอดพระธรรมวนัิย 
 สามเณรในพระพุทธศาสนาเถรวาทเป็นศาสนทายาทเช่นเดียวกบัพระภิกษุ คือ เป็นเหล่ากอ
ของสมณะ บรรพชาเข้ามาในพระพุทธศาสนาด้วยมุ่งหวงัการหลุดพ้นจากทุกข์ และได้ศึกษา            
พระธรรมค าสอนขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้จากพระอุปัชฌายต์ั้งแต่วนัแรกของการบวช 
จึงนับได้ว่า สามเณรเป็นผูเ้อาใจใส่ในธุระของพระศาสนา “ธุระในพระศาสนามี ๒ อย่าง คือ             
คนัถธุระ และวปัิสสนาธุระ”๗ 
                                                 

 ๕สุภทัร บริบูรณ์, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เร่ืองสามเณรในพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์
ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั), ๒๕๒๕, หนา้ ๖๑. 
 ๖พระมหานราธิป แก้วประสิทธ์ิ, “ปัจจยัทางจิตวิทยาและสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อการตั้งใจ
อุปสมบทเป็นภิกษุของสามเณรในเขตภาคกลาง”, วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ,            
(บณัฑิตวทิยาลยั :มหาวทิยาลยัศิลปากร), ๒๕๔๔, หนา้ ๖๓. 
 ๗มหามกุฏราชวิทยาลยั, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๑, พิมพ์คร้ังท่ี ๑๙, (กรุงเทพกมานคร : 
มหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๔๖), หนา้ ๑๐. 



 ๘๓ 

 ๑) สามเณรศึกษาและปฏิบัติตามคันถธุระ สามเณรในฐานะเป็นผูศึ้กษาและปฏิบติัตาม        
พระธรรมวนิยั จดัเป็นผูมี้บทบาทส าคญัยิง่ในการด ารงไวซ่ึ้งพระพุทธศาสนาดว้ยการศึกษาเล่าเรียน
พระธรรมวินัย เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาด้านปริยติัธรรม ยกตวัอย่างเช่น สามเณรราหุล             
มีบทบาทส าคญัดา้นการศึกษา ดงัจะเห็นไดว้่า สามเณรราหุลลุกข้ึนแต่เช้าตรู่ตั้งแต่วนัท่ีบวชแล้ว         
ไดก้อบทรายข้ึนเตม็ก ามือแลว้ตั้งจิตอธิษฐานวา่ “ในวนัน้ี เราพึงไดรั้บฟังพระโอวาทและอนุสาสนีมี
ประมาณเท่าน้ี จากพระทศพล พระอุปัชฌาย ์และอาจารยท์ั้งหลายเท่ากบัทรายในก ามือ” ดว้ยเหตุน้ี 
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ จึงไดท้รงประทานต าแหน่งเอตทคัคะในดา้นเป็นผูเ้ลิศกว่าภิกษุ
ทั้งหลายผูใ้คร่ต่อการศึกษา 
 สามเณรท่ีศึกษาพระสูตรอย่างแตกฉาน และสามารถท่องจ าพระสูตรได้อย่างแม่นย  า            
จนช านาญคล่องปาก เช่น สามเณรโสณกุฏิกณัณะ 
 สามเณรท่ีมีบทบาทส าคญัในดา้นการศึกษา เป็นผูฉ้ลาดสามารถเปรียบเทียบส่ิงท่ีพบเห็น
แลว้น้อมน าเขา้มาปฏิบติั บ าเพ็ญเพียรทางจิตจนสามารถบรรลุธรรมขั้นสูงสุด ไดแ้ก่ สามเณรบณัฑิต 
และสามเณรสุข 
 สามเณรโสปากะ เป็นผูมี้ไหวพริบและปฏิภาณ มีความรอบรู้ในดา้นการถามตอบปัญหาท่ี
เรียกว่าปุจฉา วิสัชนา ท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถามและสามารถตอบปัญหาได้ทุกข้อ                  
ดว้ยเหตุน้ี พระพุทธองค์ทรงประทานการบรรพชาเป็นพิเศษ ท่ีเรียกวา่ ปัญหาพยากรณอุปสมบท 
หรือทายชัชอุปสมบท  
 ในวิตกักสัณฐานสูตร ปรากฏหลกัฐานวา่ สามเณรติสสะ เรียนพระไตรปิฎก การศึกษาใน
ดา้นคนัถธุระน้ีศึกษาแบบมุขปาฐะ โดยมีการท่องจ าพระพุทธพจน์สืบต่อกนัมาเป็นล าดบั 
 ๒) สามเณรศึกษาและปฏิบัติตามวิปัสสนาธุระ สามเณรในพระพุทธศาสนาเถรวาท             
เม่ือบวชเรียนแลว้ตอ้งมุ่งปฏิบติั เพื่อจะอบรมขดัเกลาจิตของตนตามหลกัไตรสิกขา คือ “อธิศีลสิกขา 
อธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขา”๘ ให้บริบูรณ์ เพื่อการบรรลุธรรม (เขา้ถึงพระนิพพาน) หรือ           
เพื่อท าตนให้พ้นทุกข์ ผู ้ท่ีจะพ้นจากทุกข์ได้นั้ นต้องมีการฝึกจิตให้ตั้ งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียว 
(เอกคัคตาจิต) ในกรรมฐาน ๔๐ อยา่งใดอยา่งหน่ึงมีพุทธานุสสติ ธมัมานุสสติ เป็นตน้ ซ่ึงเป็นธรรม
ท่ีควรเจริญท าให้เกิดมีข้ึน เรียกว่า การท ากรรมฐานหรือการเจริญจิตตภาวนา “ภาวนามี ๒ อยา่ง”๙ 
คือ สมถภาวนา และวปัิสสนาภาวนา 
  (๑) สมถภาวนา คือ การฝึกอบรมจิตใหเ้กิดความสงบ  

                                                 

 ๘ที.ปา. ๑๖/๒๒๘/๑๗๔. 
 ๙ที.ปา ๑๖/๓๗๙/๔๐๖. 



 ๘๔ 

  (๒) วปัิสสนาภาวนา คือ การฝึกอบรมปัญญาใหเ้กิดความรู้แจง้ตามเป็นจริง๑๐  
 สามเณรเจริญสมถกรรมฐาน สามารถฝึกจิตท่ีฟุ้งซ่านให้สงบลงได ้เช่น สามเณรจูฬปันถก 
บริกรรมวา่ “รโช หรณ  รโช หรณ ” (ผา้เช็ดฝุ่ น) ท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจา้ทรงประทานให้ จนผา้ท่ีขาว
สะอาดเกิดสกปรก จิตของท่านเป็นสมาธิเขา้ถึงจตุตถฌาน (รูปาวจรฌาน ๔) สามารถนิรมิตคนคน
เดียวให้เป็นหลายร้อย หลายพนัคนได ้เช่น นิรมิตให้มีพระภิกษุ ๑,๐๐๐ รูปไดใ้นอาวชัชนจิตเดียว 
(เพียงนึกถึงฌานท่ีท่านไดแ้ลว้) เม่ือออกจากฌานแลว้ไดบ้รรลุพระอรหนัต ์ 
 พระเจา้ปเสนทิโกศล โปรดให้บรรพชากุมารกสัสปะเป็นสามเณร โดยมีพระประสงคจ์ะให้
สามเณรไดศึ้กษาเล่าเรียนพระกมัมฎัฐานในส านกัของพระศาสดา เม่ืออายุครบ ๒๐ ปี จึงไดท้  าการ
อุปสมบท  
 สามเณรโสณกุฏิกณัณะ มีความเล่ือมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาหลงัจากบรรพชาแล้ว 
ไดเ้รียนกรรมฐาน เจริญวปัิสสนาแลว้บรรลุพระอรหนัต ์
 นอกจากน้ี ยงัมีสามเณรท่ีบรรลุธรรมก่อนบวช คือ ในขณะปลงผมยงัมิไดรั้บไตรสรณคมน์ 
เช่น สามเณรสีวลี สามเณรสังกิจจะ สามเณรสุมนะ สามเณรอธิมุตตกะ สามเณรติสรณคมนิยะ   
สามเณรปัญจสีลสมาทานิยะ สามเณรอสนโพธิยะ สามเณรธมัมสัสวนิยะ สามเณรรโหสัญญิกะ๑๑ 
 ๓.๒.๒ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
 ๑) สามเณรแสดงธรรมโปรดพระเจ้าแผ่นดิน สามเณรมีบทบาทส าคญัในการแสดงธรรม
โปรดพระเจา้แผน่ดิน เช่น สามเณรกุมารกสัสปะ หรือพระกุมารกสัสปะ ไดฟั้งพระธรรมเทศนาใน
ปัญหา ๑๕ ขอ้ จากพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ท่ีทา้วมหาพรหมผูเ้ป็นสหายเคยท าสมณธรรมด้วยกนั           
บนยอดเขา บรรลุพระอนาคามีแลว้ไปเกิดในชั้นพรหมโลก และบอกให้เล่าเรียนปัญหาเหล่าน้ีกบั        
พระศาสดา พระศาสดาไดต้อบปัญหาให้พระกุมารกสัสปะฟัง ณ ป่าอนัธวนั ท่านเจริญวปัิสสนาจน
ได้บรรลุพระอรหันต์ เป็นพหุสูตร มีความช านาญในการแสดงธรรมเป็นเลิศ โดยมีการยกอุปมา      
และเหตุทั้ งหลายข้ึนมาประกอบและยงัได้แสดงพระสูตรท่ีประดับประดาด้วยปัญหา ๑๕ ข้อ          
โปรดพระเจ้าปายาสิ กษัตริย์แห่งเมืองเสตัพยนครให้เล่ือมใสในพระพุทธศาสนา ด้วยเหตุน้ี            

                                                 

 ๑๐พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร : 
มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๓๘), หนา้ ๘๑. 
 ๑๑นายวิโรจน์ คุม้ครอง, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เร่ืองสามเณรกบัการบรรลุธรรม”, วิทยา 
นิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วทิยาลยั), ๒๕๔๘, หนา้ ๙๕. 



 ๘๕ 

พระสัมมาสัมพุทธเจา้ จึงทรงสถาปนาท่านไวใ้นต าแหน่งเอตทคัคะวา่ เป็นผูเ้ลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย 
ในการกล่าวธรรมกถาไดอ้ยา่งวจิิตร  
 ๒) สามเณรประกาศธรรมแก่พุทธศาสนิกชน สามเณรมีบทบาทส าคญัในการชักชวน
พุทธศาสนิกชนให้มาประชุมฟังธรรม เช่น สามเณรสานุได้รับมอบหมายจากพระสงฆ์ให้เป็นผู ้
กล่าวบทภาณะ ประกาศธรรมในวนัธัมมสัสวนะ หรือเรียกกันโดยทัว่ไปว่า “วนัพระ” ได้อย่าง
ไพเราะ เพื่อใหพุ้ทธศาสนิกชนไดส้มาทานรักษาศีลอุโบสถและฟังธรรมโดยพร้อมเพรียงกนั  
 สามเณรโสณกุฏิกัณณะ มีบทบาทส าคญัในการประกาศธรรมด้วยน ้ าเสียงอันไพเราะ             
ดงัจะเห็นไดว้า่ พระสัมมาสัมพุทธเจา้ทรงมีพระบญัชาให้ท่านแสดงธรรมท่ีไดเ้รียนและทรงจ ามา 
ตามความถนดั ท่านก็ไดส้วดพระสูตรในอฏัฐกวรรคทั้งหมดโดยท านองสรภญัญะ ดว้ยน ้ าเสียงอนั
ไพเราะ จึงไดรั้บการยกยอ่งจากพระสัมมาสัมพุทธเจา้ใหเ้ป็นเอตทคัคะในดา้นผูมี้วาจาไพเราะ 
 สามเณรจูฬปันถกะ หลงัจากอุปสมบทแลว้ไดมี้บทบาทส าคญัในการเผยแผธ่รรม ช่วยเหลือ
งานพระศาสนาหลายดา้น เช่น ไดรั้บสมมติจากสงฆใ์หเ้ป็นผูใ้หโ้อวาทนางภิกษุณี เป็นตน้ 
 ๓.๒.๓ ด้านการช่วยปฏิบัติกจิของสงฆ์ 
 ๑) สามเณรปฏิบัติหน้าทีต่ามทีพ่ระภิกษุมอบหมาย สามเณรโสณกุฏิกณัณะมีบทบาทส าคญั
ในการช่วยปฏิบติักิจของสงฆ์ โดยกราบทูลขอพร ๕ ประการ ตามท่ีพระมหากจัจายนเถระ ผูเ้ป็น 
อุปัชฌายส์ั่งให้กราบทูล พระพุทธเจา้ทรงประทานพรทั้ง ๕ ประการนั้น ซ่ึงเป็นขอ้ยกเวน้พิเศษใน
เขตปัจจนัตชนบท คือ ๑) อนุญาตให้สงฆปั์ญจวรรคท าการอุปสมบทได ้๒) อนุญาตให้สวมรองเทา้
หลายชั้นได้ ๓) อนุญาตให้อาบน ้ าเป็นนิตยไ์ด้ ๔) อนุญาตให้ใช้เคร่ืองลาดท่ีท าจากหนังสัตวไ์ด้  
และ ๕) ทายกถวายจีวร เม่ือยงัไม่ถึงมือภิกษุยงัไม่ตอ้งรับราตรี 
 สามเณรทพัพมลัลบุตรเป็นผูอ้นัสงฆแ์ต่งตั้งให้เป็นผูจ้ดัแจงเสนาสนะ เพราะในเวลาท่ีท่าน
จดัเสนาสนะในมหาวิหารทั้ง ๑๘ แห่ง มิไดมี้บริเวณท่ียงักวาดไม่เรียบร้อย เสนาสนะท่ีมิได้บ ารุง 
เตียงตัง่ท่ียงัมิไดช้ าระให้สะอาด น ้ าฉัน น ้ าใชท่ี้ยงัมิไดต้ั้งไว ้และแจกอาหารถวายแก่พระภิกษุสงฆ ์
โดยแยกให้พระภิกษุท่ีมาต่างถ่ินอยูร่วมกนัเป็นคณะ ๆ คือ พระภิกษุรูปใดเป็นผูท้รงพระวินยัท่าน        
ก็จดัเสนาสนะให้อยูร่วมกบัคณะภิกษุผูช้  านาญในพระวินยั พระภิกษุรูปใดเป็นผูท้รงพระสูตรท่าน 
ก็จดัเสนาสนะให้อยูร่วมกบัคณะภิกษุผูช้  านาญในพระสูตร และพระภิกษุรูปใดเป็นผูท้รงธรรมกถึก 
(ช านาญในพระอภิธรรม) ท่านก็จดัเสนาสนะให้อยู่รวมกับคณะภิกษุผูเ้ป็นธรรมกถึก เป็นต้น 
เพื่อให้ท่านเหล่านั้นซักซ้อมความรู้กนัไดส้ะดวก วิธีการดงักล่าวน้ี เป็นผลดีต่อการแบ่งหน้าท่ีกนั
ทรงจ าพระธรรมวินยัในยุคต่อมาเป็นอย่างมาก ดว้ยเหตุน้ี พระสัมมาสัมพุทธเจา้ จึงยกย่องท่านไว้
ในต าแหน่งเอตทคัคะวา่ เป็นผูเ้ลิศกวา่ภิกษุผูเ้ป็นเจา้หนา้ท่ีจดัแจงเสนาสนะ 



 ๘๖ 

 สามเณรช่วยสอนธรรมใหแ้ก่พระภิกษุ สามเณรอรหนัตมี์อายุเพียง ๗ ขวบ มีความสามารถ
ท่ีจะเป็นอาจารยส์อนกรรมฐานให้แก่พระโปฏฐิลเถระ ผูท้รงพระไตรปิฎก และเป็นอาจารยส์อน
พระภิกษุจ านวน ๕๐๐ รูป แต่ไม่สามารถปฏิบติัตนให้บรรลุธรรมได ้จึงขอเป็นศิษยส์ามเณรเพื่อให้
สามเณรบอกกรรมฐาน สามเณรจึงออกอุบายให้ท่านท า ท่านก็ท าตามแต่โดยดียอมลดทิฏฐิมานะ 
สามเณรจึงสอนวิธีท ากรรมฐานโดยอุปมาอายตนะภายในภายนอก ๖ คู่ คือ ตากบัรูป หูกบัเสียง  
จมูกกบักล่ิน ล้ินกบัรส กายสัมผสักบัใจดว้ยจอมปลวก ๖ ช่อง ในช่องทั้ง ๖ นั้น ไดมี้เห้ียเขา้ไปใน
ช่องใดช่องหน่ึง บุคคลประสงค์จะจบัมนัตอ้งอุดช่อง ๕ ช่อง ก่อนแลว้ท าลายช่องท่ี ๖ จึงจบัเห้ียท่ี
เขา้ไปในช่องน้ีได ้ฉนัใด แมใ้นทวารทั้ง ๖ ก็เช่นเดียวกนั ท่านจงปิดทวารทั้ง ๕ อยา่งนั้น แลว้จงท า
บริกรรมหรือกรรมฐานทางใจ พระโปฏฐิลเถระผูมี้ปัญญาดุจแผน่ดิน พอไดฟั้งโอวาทของสามเณร 
ผูเ้ป็นพระขีณาสพโดยนยัดงักล่าวมาแลว้ ความแจ่มแจง้แห่งปัญญาดุจดวงประทีปไดส่้องสวา่งแลว้
ในขณะนั้น จึงกล่าวว่า สัตบุรุษ ค ามีประมาณเท่าน้ีแหละพอแล้ว จึงหย ัง่ลงในกรัชกายปรารภ          
สมณธรรมจนบรรลุพระอรหนัต ์ 
 ๒) สามเณรช่วยปกป้องคุ้มครองภัยให้แก่พระภิกษุ สามเณรท่ีบรรลุพระอรหันต ์แมจ้ะอยู่
ในวยัเด็ก แต่ในดา้นภูมิธรรมแลว้ท่านมีบทบาทส าคญัยิ่งในการแกปั้ญหาให้แก่พระภิกษุผูเ้ป็นปุถุชน 
เช่น สามเณรสังกิจจะไดเ้ดินทางไปคุม้ครองพระภิกษุ ๓๐ รูป ท่ีไปท ากรรมฐานในป่า ในวนัท่ี ๗ 
ถูกโจร ๕๐๐ คนจบัตวัไวเ้พื่อฆ่าบวงสรวงเทวดา สามเณรได้สละชีวิตไปกบัพวกโจร แต่โจรไม่
สามารถใช้ดาบฆ่าสามเณรอายุ ๗ ขวบได ้เน่ืองจากสามเณรเป็นพระอรหันต์และมีอิทธิฤทธ์ิมาก 
หวัหนา้โจรเห็นเช่นนั้น เกิดเล่ือมใสในปาฏิหาริยข์องสามเณร จึงทิ้งดาบลงท่ีดินหมอบลงแทบเทา้ 
ไหวส้ามเณรแล้วขอบรรพชาทั้ง ๕๐๐ คน สามเณรตดัผมและชายผา้ของโจรเหล่านั้นยอ้มด้วย           
ดินแดง แลว้ใหค้รองผา้กาสายะ และใหต้ั้งอยูใ่นศีล ๑๐  
 ๓) สามเณรท าหน้าที่อุปัฏฐากพระภิกษุ สามเณรแมจ้ะบรรลุพระอรหันต์แลว้ก็ยงัตอ้งท า
กิจวตัรส่วนตน เช่น ท าวตัร สวดมนต์ ศึกษาเล่าเรียน ท ากรรมฐาน ท าหน้าท่ีรักษาความสะอาด
โบสถ์ วิหาร ลานเจดีย์ กวาดลานวดั ศาลา เสนาสนะแล้ว ก็ยงัต้องท าหน้าท่ีของสัทธิวิหาริก          
และอนัเตวาสิกคอยดูแลอุปัฏฐากอุปัชฌาย์ อาจารย์ เป็นต้น มิให้บกพร่อง เช่น สามเณรสีวลีมี
บทบาทส าคญัยิง่ในการอุปัฏฐากพระภิกษุ พร้อมดว้ยพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ดงัจะเห็นไดจ้ากการไป
เยีย่มสามเณรเรวตขทิรวนิยะในป่า ซ่ึงตอ้งเดินทางไกลและกนัดารยากล าบาก ไม่มีหมู่บา้นคนอาศยั 
พระภิกษุสงฆ์มีพระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นประมุข ก็สมบูรณ์ด้วยภตัตาหาร ด้วยผลแห่งการถวาย
ทานของสามเณรนั่นเอง พระพุทธองค์ได้ทรงประทานต าแหน่งเอตทคัคะว่า เป็นผูเ้ลิศกว่าภิกษุ
ทั้งหลายในดา้นมีลาภมาก 



 ๘๗ 

 สามเณรจูฬสุมนะเป็นผูอุ้ปัฏฐากพระอนุรุทธะ ท่านมีอิทธิฤทธ์ิมากไดต่้อสู้กบัพยานาคราช
ท่ีเฝ้าสระอโนดาตจนไดน้ ้ ามาท าโอสถถวายพระอนุรุทธะผูเ้ป็นพระอุปัชฌาย ์เม่ือท่านฉนัแลว้ก็หาย
จากอาพาธ แม้พระศาสดามีพระประสงค์จะท าคุณของสามเณรให้ปรากฏ จึงรับสั่งให้สามเณร          
น าน ้ าในสระอโนดาตมา สามเณรไดถื้อหมอ้ใบใหญ่ซ่ึงจุน ้าไดต้ั้ง ๖๐ หมอ้ ท่ีนางวิสาขาให้สร้างไว ้
เหาะข้ึนสู่เวหาสแลว้ ตรงยงัไปหิมวนัตประเทศ น าน ้าจากสระอโนดาตมาถวายพระศาสดา  
 ๔) สามเณรช่วยเสริมสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่พระศาสนา  
 พระพุทธศาสนาจะเจริญมัน่คงไดด้ว้ยบทบาทส าคญัของสามเณรในฐานะต่าง ๆ คือ 
 ๔.๑) ด้านคุณธรรม จากชีวประวติัของสามเณรตามท่ีปรากฏในคมัภีร์ลว้นมีคุณธรรมมาก 
เช่น สามเณรผูเ้ป็นศิษยข์องพระติสสเถระ แมจ้ะถูกปลายพดัท่ีพระเถระยกข้ึนตีพื้นถูกนยัน์ตาขา้ง
หน่ึงแตกโดยมิไดมี้เจตนา ท่านใชมื้อปิดตาขา้งหน่ึงท ากิจวตัรมิไดข้าดโดยใชมื้อขา้งเดียวอุปัฏฐาก
พระเถระและมิได้โกรธต่อพระเถระ เม่ือพระเถระถามทราบความแล้วได้ขอโทษท่าน สามเณร         
จึงกล่าววา่ โทษของท่านไม่มีเลย นัน่เป็นโทษของวฏัฏะ  
 สามเณรอีกรูปหน่ึงคือ สามเณรอธิมุตตกะเป็นผูมี้สัจจะวาจา ท่านไดใ้ห้สัญญากบัพวกโจร
วา่จะไม่บอกใครวา่มีโจรอยูใ่นท่ีน้ีในขณะเดินทางกลบัมารดาบิดามาดว้ย เม่ือพวกโจรเห็นจึงจบัไว ้
มารดาบิดาของท่านไดค้ร ่ าครวญวา่ พ่อเณรเอ๋ย ชะรอยวา่เจา้จะเป็นพวกเดียวกบัพวกโจร จึงไม่บอก
เร่ืองน้ีให้พ่อกับแม่ได้รู้ พวกโจรได้ฟังเช่นนั้นก็เกิดความเล่ือมใสศรัทธาพากันทิ้งดาบแล้วขอ
บรรพชา แมส้ามเณรก็ใหพ้วกโจร ๕๐๐ คนบรรพชา 
 ๔.๒) ด้านอิทธิปาฏิหาริย์ สามเณรท่ีอิทธิฤทธ์ิ เช่น สามเณรจุนทะ เป็นผูมี้ฤทธ์ิมากไดทู้ล
อาสาพระสัมมาสัมพุทธเจา้เพื่อแสดงอิทธิฤทธ์ิข่มพวกเดียรถีย ์ 
 สามเณรสุมนะ มีอิทธิฤทธ์ิมากสามารถน าน ้าจากสระอโนดาตท่ีมีพญานาคดุร้ายเฝ้าสระอยู่
มาปรุงเภสัชถวายพระอุปัชฌายไ์ด ้ 
 สามเณรผูเ้ป็นขีณาสพ ๔ รูป ซ่ึงมีอาย ุ๗ ปี คือ สามเณรสังกิจจะ สามเณรบณัฑิต สามเณรโสปากะ 
และสามเณรเรวตะ เม่ือสามเณรทั้ง ๔ รูปฉนัภตัตาหารในบา้นนางพราหมณี เสร็จแลว้ สามเณรรูปหน่ึง 
เหาะไปทางมณฑลช่อฟ้า รูปหน่ึงเหาะไปทางขา้งหน้าหลงัคา รูปหน่ึงเหาะไปทางขา้งหลงัแห่ง
หลงัคา รูปหน่ึงด าลงใตแ้ผน่ดิน  
 ๔.๓) ด้านมีปัญญามาก สามเณรมีปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถน าส่ิงท่ีไม่ มีชีวิตมา
เปรียบเทียบกบัจิต แลว้ท าความเพียรจนบรรลุพระอรหนัตไ์ด ้เช่น สามเณรบณัฑิต สามเณรสุข  
 สามเณรติสสะผูเ้ป็นสัทธิวิหาริกของพระสารีบุตรเถระ เป็นผูมี้ปัญญามากจนเป็นท่ีเคารพ
นบัถือในหมู่ญาติและน าความเล่ือมใสศรัทธามาสู่ประชาชน  



 ๘๘ 

 สามเณรโสปากะ มีปัญญามากสามารถตอบปัญหาท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถามได้           
จนไดรั้บการอุปสมบทเป็นกรณีพิเศษ คือ ปัญหาพยากรณอุปสมบทซ่ึงพระพุทธองคท์รงประทาน
การบวชน้ีใหแ้ก่สามเณรโสปากะเพียงองคเ์ดียวเท่านั้น 
 ๔.๔) ด้านเอตทัคคะ สามเณรหลงัจากอุปสมบทแลว้ ไดท้  าหนา้ท่ีส าคญัในพระศาสนา คือ
ศึกษาเล่าเรียน ปฏิบติัธรรม แสดงธรรม เผยแผ่ธรรมตามความถนัด และมีสามเณรหลายรูปท่ีมี
ความสามารถโดดเด่นในดา้นต่าง ๆ เช่น สามเณรราหุล มีความขยนัในการศึกษาเป็นพิเศษ จึงไดรั้บ
ยกยอ่งใหเ้ป็นเอตทคัคะในดา้นเป็นผูใ้คร่ต่อการศึกษา เป็นตน้ 
 ๓.๒.๔ ด้านการเป็นแบบอย่างทีด่ีแก่อนุชน  
 สามเณรมีสีลาจารวตัรงดงาม สมบูรณ์ดว้ยศีล มีกิริยามารยาทเรียบร้อย เป็นแบบอยา่งท่ีดี
ของอนุชนในดา้นต่าง ๆ คือ 
 ๑) ด้านการศึกษา เน่ืองจากสามเณรตอ้งศึกษาพระธรรมวินยัเช่นเดียวกบัพระสงฆ ์การบวช
เรียนในคร้ังพุทธกาลน้ีเพื่อประโยชน์ตน คือการเรียนรู้เพื่อบรรลุมรรคผล และนิพพาน เช่น 
สามเณรราหุล ตั้งแต่บรรพชาแลว้ก็ขยนัตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อตอ้งการโลกุตตรทรัพย ์จนไดรั้บ
เอตทคัคะวา่เป็นเลิศในดา้นการศึกษา 
 ๒) ด้านความกตัญญูกตเวที สามเณรรู้จกัตอบแทนคุณของพระอุปัชฌาย ์อาจารย ์และบิดา
มารดา เช่น สามเณรผูเ้ป็นศิษยพ์ระอนุรุทธเถระ เห็นพระอุปัชฌาย์อาพาธประสงค์จะได้น ้ าจาก        
สระอโนดาตมาท าเภสัช สามเณรก็รับธุระไปน าน ้ามาถวาย เม่ือพระอุปัชฌายฉ์นัเภสัชแลว้ก็หายจาก
อาพาธ 
 สามเณรโสปากะและสามเณรสังกิจจะ ก าพร้ามารดามาตั้งแต่เกิด เม่ือเจริญวยัทราบประวติั
ของตนแลว้เกิดความสังเวชสลดใจ จึงขอผูป้กครองบรรพชา 
 ๓) ด้านสังคม สามเณรช่วยแบ่งเบาภารกิจของพระสงฆ์ เช่น สามเณรทัพพมัลลบุตร             
ช่วยจดัแจงเสนาสนะให้พระอาคนัตุกะ สามเณรขีณาสพเป็นอาจารยส์อนการปฏิบติัธรรมให้แก่
ภิกษุ คือ พระโปฏฐิลเถระ สามเณรกุมารกสัสปะไดแ้สดงธรรมโปรดพระราชา คือ พระเจา้ปายาสิ 
สามเณรโสณกุฏิกัณณะ ได้ประกาศธรรมให้ประชาชนฟังด้วยน ้ าเสียงท่ีไพเราะ สามเณรสานุ          
เป็นผูป้ระกาศธรรมในวนัธัมมสัสวนะ เพื่อเชิญชวนพุทธศาสนิกชนไดม้าประชุมฟังธรรม เป็นตน้ 
จึงเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหก้บัคนในสังคม 
 ๔) ด้านศาสนา สามเณรมีบทบาทท่ีส าคญัยิ่งต่อศาสนาในฐานะเป็นเหล่ากอของสมณะ  
เป็นบรรพชิตรุ่นเยาว ์ท่ีบรรพชาเขา้มา เพื่อกระท าตนให้พน้จากความทุกข ์โดยการศึกษาพระธรรมวินยั 
จากพระโอษฐ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวก เพื่อด ารงไว้ซ่ึงค าสอนของ



 ๘๙ 

พระพุทธศาสนา เพื่อสืบทอดและเผยแผพ่ระพุทธศาสนาใหเ้จริญรุ่งเรืองมัน่คง และแผข่ยายออกไป
ยงันานาประเทศ  
 สรุปว่า จากการศึกษาบทบาทและความส าคญัของสามเณรในยุคพุทธกาลน้ี สามเณรมี
บทบาทและความส าคญั ๔ ประการ คือ ๑)บทบาทและความส าคญัในดา้นการสืบทอดพระธรรม
วนิยัทั้งในดา้นคนัถธุระและวปัิสสนาธุระ ๒) บทบาทและความส าคญัในดา้นการเผยแผพ่ระศาสนา 
๓) บทบาทและความส าคญัในดา้นการช่วยปฏิบติักิจของสงฆ์ ๔) บทบาทและความส าคญัในดา้น
การเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่อนุชน ยกเวน้สามเณรท่ีมีบทบาทอนัไม่พึงประสงค์ เพราะไม่ประพฤติ
ปฏิบติัตนให้เคร่งครัดตามพระธรรมวินยั จึงไม่ควรยึดถือเป็นตวัอยา่งซ่ึงมีเพียง ๓ รูป คือ สามเณร
สามเณรปาลิตะ บวชเพื่อล้ีภัย ส่วนสามเณรอีก ๒ รูป คือ สามเณรกัณฏกะและสามเณรมหกะ               
ผูเ้ป็นศิษยข์องพระอุปนนท์ ทั้ง ๒ รูป มิไดบ้วชดว้ยความเล่ือมใสในพระพุทธศาสนา แมจ้ะอยูใ่น
ส านกัเดียวกนัมกัก่อการทะเลาะววิาทบ่อยคร้ัง จึงเป็นตน้เหตุใหเ้กิดพุทธบญัญติัสิกขาบท 
 

๓.๓ บทบาทและความส าคญัของสามเณรในยุคหลงัพทุธกาล 
 สามเณรยุคหลังพุทธกาล จากการศึกษาในคมัภีร์ทางศาสนาพบว่า สามเณรมีบทบาท          
และความส าคญัไม่นอ้ยไปกวา่คร้ังพุทธกาล ดงัปรากฏบทบาทตามล าดบัดงัน้ี 
 ๓.๓.๑ ด้านการสืบทอดพระธรรมวนัิย 
 ประวติัศาสตร์ได้บันทึกไวเ้ป็นหลักฐานว่า “ภายหลังพุทธปรินิพพานได้ ๒๑๘ ปี”๑๒             
ก็มีเหตุการณ์ทางพระพุทธศาสนาท่ีส าคญัประการหน่ึงคือ การท าสังคายนาคร้ังท่ี ๓ ได้เกิดข้ึน           
จึงท าให้ทราบบทบาทและความส าคญัของสามเณรท่ีสร้างความมัน่คงให้แก่พระพุทธศาสนาเคียงคู่
กับพระภิกษุในด้านการศึกษาและปฎิบัติธรรมทั้ งในด้านคันถธุระ และวิปัสสนาธุระ เช่น              
สามเณรติสสะผูเ้ป็นบุตรของโมคคลัลีพราหมณ์ จึงได้นามว่า โมคคลัลีบุตรติสสะ เม่ือตอนอาย ุ          
๑๖ ปี ไดเ้รียนจบไตรเพท ซ่ึงเป็นคมัภีร์สูงสุดของศาสนาพราหมณ์มี ๓ อย่าง คือ ๑) ฤคเวท สวด
สรรเสริญเทพเจา้ ๒) ยชุรเวท การสวดอ้อนวอนประกอบพิธี ๓) สามเวท สวดท านองเพลงขบั        
หรือร้องเป็นท านองในพิธี คร้ันต่อมา “ติสสมาณพ ได้สนทนากบัพระสิคควะเถระจนเกิดความ
เล่ือมใสแลว้ขอบรรพชาเป็นสามเณร พระเถระผูเ้ป็นพระอุปัชฌายไ์ดบ้อกแนวทางในการปฏิบติั
ปัญจกกรรมฐานก่อนแล้วจึงให้บรรพชา สามเณรติสสะเจริญภาวนากรรมฐานนั้นอยูไ่ม่นานก็ได้

                                                 

 ๑๒มหามกุฏราชวิทยาลยั, ธรรมสมบัติ หมวดที ่๒ สังคีติกถา, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏ
ราชวทิยาลยั, ๒๕๑๖), หนา้ ๗๗.  



 ๙๐ 

บรรลุโสดาบนั”๑๓ จากนั้นท่านไดไ้ปเรียนศึกษาต่อในส านกัของพระจณัฑวชัชีเถระ สามเณรติสสะ
เรียนพระพุทธพจน์จบในขณะเป็นสามเณร หลังจากอุปสมบทได้ไม่นานก็เป็นผูเ้ช่ียวชาญใน
พระไตรปิฎก และไดบ้รรลุพระอรหนัต ์เป็นผูส้อนพระธรรมวินยัแก่พระภิกษุ สามเณร เป็นจ านวนมาก 
 สามเณรนาคเสน ผูเ้ป็นศิษยข์องพระโรหนเถระ ไดศึ้กษาพระอภิธรรมปิฎกในส านกัของ
พระอุปัชฌาย์ ท่านทบทวนคร้ังเดียวก็จ  าได้หมด และสามารถแสดงพระอภิธรรมโดยพิสดาร              
ต่อหน้าพระอรหันต์ทั้งหลาย เป็นเวลานานถึง ๗ เดือนจึงจบ เม่ืออุปสมบทแลว้ พระอุปัชฌายไ์ด้
ส่งไปศึกษาพระพุทธวจนะต่อในส านกัพระอสัสคุตตเถระ พระนาคเสนแสดงธรรมให้อุบาสิกาฟัง
จนส าเร็จเป็นพระโสดาบนั และส่งท่านไปส านกัของพระธมัมรักขิตเถระ เพื่อเรียนพระไตรปิฎก ณ 
อโศการาม เมืองปาตลีบุตร โดยเดินทางไปกบัพ่อคา้เกวียนซ่ึงเป็นเศรษฐี และไดแ้สดงธรรมให้ฟัง
กระทัง่ศึกษาจบพระไตรปิฎก จากนั้นไม่นานก็บ าเพญ็เพียรทางจิตจนไดบ้รรลุพระอรหนัต ์ 
 สามเณรสรณังกร มีบทบาทส าคญัยิ่งในการสืบทอดพระศาสนา เน่ืองจากพระพุทธศาสนา
ได้ประดิษฐานในลังกาทวีปนานกว่าพนัปี ได้ถูกประชาชนชาวฮอลันดาท่ีนับถือศาสนาคริสต ์         
และชนชาวพื้นเมืองท่ีนับถือศาสนาพราหมณ์ท าลายจนเส่ือมโทรมลงจนหมดส้ิน ไม่มีพระสงฆ์
อาศยัอยู่ในลงักานานถึง ๓๐ ปี มีเพียงสามเณรประมาณ ๕๐๐ รูปทัว่ประเทศ ซ่ึงมี “สามเณรสรณังกร 
เป็นหวัหนา้ เป็นผูฟ้ื้นฟูพระพุทธศาสนา”๑๔  
 ๓.๓.๒ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
 คร้ันถึงรัชสมยัพระเจา้อโศกมหาราช ปรากฏว่า มีสามเณรรูปหน่ึงช่ือนิโครธ ไดบ้รรพชา
ในส านกัพระมหาวรุณเถระ หลงัจากบรรพชาแลว้เป็นผูมี้สีลสังวร ส ารวมอินทรีย ์เป็นผูมี้บทบาท
ส าคญัมากรูปหน่ึงในการท าใหพ้ระมหากษตัริยผ์ูย้ิ่งใหญ่ในชมพูทวปีท่ียงัไม่มีความเล่ือมใสศรัทธา
ในพระพุทธศาสนาให้หันมาเล่ือมใสยอมรับนับถือพระพุทธศาสนา โดยได้ฟังพระธรรมเทศนา
เร่ืองความไม่ประมาทและได้ปุจฉาวิสัชชนาธรรมะกบัสามเณร ทรงเกิดความเล่ือมใสมีพระราช
ศรัทธาแรงกล้าในพระพุทธศาสนาถึงกบัถวายธุวภตัร (ภตัรท่ีย ัง่ยืน คือ ถวายเป็นประจ า) แก่สามเณร 
สามเณรได้น าไปถวายพระอุปัชฌาย์ อาจารย ์และพระภิกษุสงฆ์อีกเป็นจ านวนมาก นอกจากน้ี
พระองค์ยงัทรงสร้างมหาวิหาร และเจดีย์อย่างละ ๘๔,๐๐๐ หลัง เท่ากับจ านวนพระไตรปิฎก 

                                                 

 ๑๓มหามกุฏราชวิทยาลยั, สมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๑, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราช
วทิยาลยั, ๒๕๒๘), หนา้ ๖๐.  
 ๑๔มูลนิธิสงเคราะห์คนเป็นโรคเร้ือน, นิพนธ์ต่างเร่ืองและสยามูปสัมปทา, (พิมพโ์ดยเสด็จ
พระราชกุศลในงานพระศพ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฺ ายี), 
๒๕๑๕), หนา้ ๑๗๘. 



 ๙๑ 

๘๔,๐๐๐ พระธรรมขนัธ์ถวายพระสงฆ์เพื่อเป็นพุทธบูชา จากการท่ีพระเจา้อโศกมหาราชหันมา
เล่ือมใสในพระพุทธศาสนาท าให้สามเณรมีจ านวนเพิ่มมากข้ึนและมีบทบาทยิ่งข้ึนโดยเฉพาะ
บทบาทความส าคญัในการช่วยเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 
 สามเณรสุมนะ มีบทบาทส าคัญในการเผยแผ่และฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาในลังกาทวีป           
จากหลกัฐานปรากฏวา่ “สามเณรสุมนะ ไดเ้ดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในลงักาพร้อมคณะ 
สมณทูต”๑๕ รวม ๗ รูป/คน คือ “พระมหินทเถระ พระอิฏฏิยเถระ พระอุตติยเถระ พระภทัทสาลเถระ 
พระสัมพลเถระ สุมนสามเณรผูมี้อภิญญา ๖ มีฤทธ์ิมาก และภัณฑกอุบาสก”๑๖ สามเณรสุมนะ              
มีบทบาทส าคัญยิ่งในการประกาศให้ประชาชนมาฟังธรรม เสียงประกาศธรรมของท่านนั้ น          
ดังกึกก้องไปถึงพรหมโลก เม่ือเทวดาทั้ งหลายทราบข่าวได้มาประชุมกันเพื่อฟังธรรม เทวดา
เหล่านั้นไดฟั้งพระธรรมเทศนาช่ือ สมจิตตสูตรจากพระมหินทเถระแลว้ไดบ้รรลุธรรมเป็นจ านวนมาก 
นอกจากน้ี สามเณรยงัรับธุระในการอญัเชิญตน้ศรีมหาโพธ์ิ พระธาตุจากพระเจา้อโศกมหาราชใน
ชมพูทวีป และพระธาตุรากขวญัเบ้ืองขวาจากท้าวสักกเทวราชในภพดาวดึงส์ไปถวายพระเจ้า             
เทวานัมปิยติสสะ เพื่อน าไปประดิษฐานไวใ้นพระทาธาตุเจดีย์ในลังกาทวีปอีกด้วย  ภายหลัง
พระพุทธศาสนาในลังกาทวีปเส่ือมโทรมลง เน่ืองจากไม่มีพระภิกษุติดต่อกันเป็นเวลาหลายปี           
มีแต่สามเณรเท่านั้นท่ีช่วยกนัศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวนิยั เพื่อฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาสืบต่อกนัมา 
 สามเณรนาคเสน หลังจากอุปสมบทแล้วได้แสดงธรรมให้อุบาสิกาฟังจนส าเร็จเป็น             
พระโสดาบนั และส่งท่านไปส านกัของพระธัมมรักขิตเถระ เพื่อเรียนพระไตรปิฎก ณ อโศการาม 
เมืองปาตลีบุตร โดยเดินทางไปกบัเศรษฐีพ่อคา้เกวียน พระธัมมรักขิตเถระได้แสดงธรรมให้ฟัง 
ท่านบ าเพญ็เพียรทางจิตจนไดบ้รรลุพระอรหนัต ์  
 สามเณรสรณังกร เป็นผูเ้อาใจใส่ในการศึกษาเล่าเรียนจนเป็นผูเ้ช่ียวชาญในพระไตรปิฎก 
สั่งสอนอบรมศีลธรรมแก่เยาวชนและเผยแผ่ธรรมะให้แก่ประชาชนทัว่ไป อีกทั้งยงัสามารถตอบ
ปัญหาท่ีพระมหากษัตริย์ทรงถามได้ แม้ท่านจะมีอายุ ๕๐ ปีแล้วก็ตาม แต่ก็ยงัมิได้อุปสมบท
เน่ืองจากไม่มีพระสงฆเ์ป็นอุปัชฌาย ์ต่อมา ในรัชสมยัพระเจา้อยู่หวับรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยาได้
ทรงจดัส่งพระสงฆ์ไทยมีพระอุบาลีพร้อมคณะพระธรรมทูตไปท าการอุปสมบทสามเณรในลงักาทวีป 
ท าให้เกิดมีพระสงฆ์สืบทอดพระพุทธศาสนาอีกคร้ัง หลังจากสามเณรสรณังกรอุปสมบทแล้ว         

                                                 

 ๑๕จ านงค ์ทองประเสริฐ, ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในลังกา, พิมพค์ร้ังท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษทั สหธรรมิก จ ากดั, ๒๕๔๗), หนา้ ๖๓. 
 ๑๖มหามกุฏราชวทิยาลยั, สมันตปาสาทกิาแปล ภาค ๑, อา้งแลว้, หนา้ ๑๑๗.  



 ๙๒ 

ท่านไดรั้บการยกยอ่งจากพระเจา้แผน่ดินดว้ยการสถาปนาให้เป็นสมเด็จพระสังฆราชผูเ้ป็นประมุข
สงฆเ์ช่นเดียวกบัสมเด็จพระสังฆราชในประเทศไทย 
 ๓.๓.๓ ด้านการช่วยปฏิบัติกจิของสงฆ์ 
 สามเณรยุคหลงัพุทธกาล ตามท่ีปรากฏในคมัภีร์ หนังสือและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า 
สามเณรนิโครธ สามเณรโมคคลัลีบุตรติสสะ สามเณรสุมนะ สามเณรนาคเสน และสามเณร สรณังกร 
ทั้ง ๕ รูปน้ี มีบทบาทส าคญัต่อพระพุทธศาสนาเป็นอยา่งยิ่ง โดยเฉพาะการรับผิดชอบในการช่วยกิจ
ของสงฆ์ นับเป็นธุระท่ีหนักยิ่งของสามเณร แต่สามเณรก็ช่วยท ากิจพระศาสนาโดยมิได้ย่อท้อ        
หรือค านึงถึงความเหน็ดเหน่ือยและยากล าบาก ช่วยกันจรรโลงพระศาสนาไว้ จึงท าให้
พระพุทธศาสนามีความมัน่คง ด ารงอยูไ่ดจ้นถึงทุกวนัน้ี 
 ๓.๓.๔ ด้านการเป็นแบบอย่างทีด่ีของอนุชน 
 สามเณรมีความรู้คู่คุณธรรม มีสีลสังวร ส ารวมอินทรีย ์มีกิริยามารยาท นุ่งห่มเรียบร้อย           
มีปิยวาจาน่าเล่ือมใส ประพฤติปฏิบติัตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด มีความขยนัหมัน่เพียร            
ในการศึกษาและปฏิบติัธรรม มีความสันโดษ เล้ียงชีพดว้ยปัจจยัส่ี มีความกตญัญูกตเวทีต่อบุพพการี 
และอุปัชฌาย ์อาจารย ์จึงนบัเป็นแบบอยา่งท่ีดีซ่ึงอนุชนควรศึกษาและปฏิบติัตาม 
 สรุปว่า บทบาทและความส าคญัของสามเณรในยุคหลงัพุทธกาลน้ี ไม่แตกต่างจากคร้ัง
พุทธกาลมากนัก เพราะสามเณรมีบทบาทส าคญัในการสืบทอดพระธรรมวินัยด้วยการศึกษาเล่า
เรียนจากพระสังฆเถระ การเผยแผ่พระศาสนาด้วยการประกาศธรรม แสดงธรรม สั่งสอนธรรม
เหมือนกนักบัคร้ังพุทธกาลเน่ืองจากพระเจา้อโศกมหาราชกษตัริยใ์นชมพูทวีปทรงเล่ือมใสศรัทธา
ให้ความอุปถมัก์พระพุทธศาสนา อุปัฏฐากอุปัชฌาย ์อาจารย ์แต่แตกต่างกนัตรงท่ียุคหลงัพุทธกาล
ในลงักาทวีปขาดพระสงฆ์สืบทอดพระพุทธศาสนาเป็นเวลายาวนาน สามเณรจึงตอ้งรับภาระอนั
หนักยิ่งในการช่วยกิจของสงฆ์ฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาให้กลบัคืนมาเจริญรุ่งเรืองใหม่ จึงนับไดว้่า 
สามเณรมีความส าคญัในการธ ารงไวซ่ึ้งพระพุทธศาสนาและสืบทอดพระพุทธศาสนา ส าหรับ
บทบาทความส าคญัดา้นเอตทคัคะ และการบญัญติัสิกขาบทก็หมดไป เน่ืองจาก พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว คงเหลือแต่พระธรรมวินัยเท่านั้ นท่ีพระองค์ทรงบัญญัติไวแ้ล้ว               
ตรัสไวดี้แลว้ เป็นสัญลกัษณ์แทนพระองคสื์บต่อมาตราบเท่าปัจจุบนัน้ี 
 

๓.๔ บทบาทและความส าคญัของสามเณรในยุคปัจจุบัน 
 สามเณรมีบทบาทและความส าคญัมากต่อพระพุทธศาสนานบัตั้งแต่ยคุพุทธกาล จนกระทัง่
ถึงยุคปัจจุบนั พระพุทธศาสนาไดเ้ขา้มาประดิษฐานในประเทศไทย และเจริญรุ่งเรืองสืบต่อกนัมา
จนถึงอนุชน พระพุทธศาสนาจึงได้ช่ือว่าเป็นศาสนาประจ าชาติไทย เน่ืองจากคนไทยส่วนใหญ่



 ๙๓ 

ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนา สถาบนัศาสนาซ่ึงเป็นสถาบนัหน่ึงในจ านวนสถาบนัทั้ง ๓ คือ 
สถาบนัชาติ สถาบนัศาสนา และสถาบนัพระมหากษตัริย ์ประชาชนในประเทศชาติจะมีความสุข
สงบร่มเยน็อยูไ่ดเ้พราะอาศยัสถาบนัทั้ง ๓ น้ีเป็นจุดศูนยร์วมใจ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสถาบนัศาสนา 
นับเป็นท่ีพึ่ งทางจิตใจของประชาชนได้เป็นอย่างดี เพราะคนไทยให้ความเคารพย  าเกรงนับถือ
พระสงฆ์ผูเ้ป็นบุญเขต ซ่ึงพระสงฆ์ผูท้  าหน้าท่ีสืบทอดพระศาสนาเหล่าน้ี ไดเ้ร่ิมตน้การศึกษามา
ตั้งแต่เป็นสามเณร บทบาท และความส าคญัของสามเณรท่ีมีต่อสถาบนัสงฆไ์ทย มีดงัต่อไปน้ี 
 ๓.๔.๑ ด้านการสืบทอดพระธรรมวนัิย 
 การท่ีเด็กหรือเยาวชนได้เขา้มาบรรพชาเป็นสามเณร เพื่อบวชเรียนในพระพุทธศาสนา          
ถือไดว้า่เป็นการสืบทอดอายพุระศาสนาทั้งในดา้นคนัถธุระและวปัิสสนาธุระ  
 ด้านการศึกษา การศึกษาของคณะสงฆ์ท่ีมีมาแต่โบราณคือ การศึกษาภาษาบาลีท่ีเรียกว่า 
การศึกษาพระปริยติัธรรมซ่ึงมุ่งให้ผูเ้รียนมีความรู้แตกฉานในภาษาบาลี เพื่อท่ีจะไดศึ้กษาค าสอน
ทางพระพุทธศาสนาท่ีจารึกไวด้ว้ยภาษาบาลีไดล้ะเอียดแตกฉานต่อไป โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การศึกษา
คมัภีร์พระไตรปิฎกอนัเป็นท่ีรวมค าสอนของพระพุทธศาสนาไวท้ั้ งหมด ต่อมาได้เกิดหลักสูตร
ส าห รับการศึกษาพระพุทธศาสนาภาษาไทยข้ึน  เพื่ อให้ผู ้ไม่ รู้ภาษาบาลีสามารถเรียน รู้
พระพุทธศาสนาไดเ้รียกวา่ หลกัสูตรนกัธรรม หรือเรียกสั้น ๆ วา่ นกัธรรม ดว้ยเหตุน้ี การศึกษาของ
คณะสงฆ์ในปัจจุบันจึงมี ๒ อย่าง คือ การศึกษาภาษาบาลี เรียกว่า พระปริยติัธรรมแผนกบาลี 
การศึกษานักธรรม เรียกว่า พระปริยติัธรรมแผนกธรรม การศึกษาทั้ง ๒ อย่างดงักล่าวมาน้ีนับว่า
เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานของคณะสงฆไ์ทย การศึกษาทั้ง ๒ แผนกมีพระเถระผูท้รงสมณศกัด์ิชั้นสูง
เป็นผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารพระปริยติัธรรมแผนกบาลี เรียกว่า แม่กองบาลี ผูบ้ริหารพระปริยติัธรรม
แผนกธรรม เรียกวา่ แม่กองธรรม 
 หลกัสูตรการศึกษาพระปริยตัิธรรม มี ๒ ประเภท คือ  
 ๑) แผนกนักธรรม นักธรรมเป็นหลักสูตรส าหรับบรรพชิต เรียกผูเ้รียนหรือผูส้อบว่า 
“นกัธรรม” ส่วนธรรมศึกษา เป็นหลกัสูตรส าหรับคฤหสัถเ์รียกผูเ้รียนหรือผูส้อบวา่ “ธรรมศึกษา” 

หลกัสูตรการศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกนักธรรมมี ๓ ระดบั คือ ๑) หลกัสูตรบรรพชิต 
ได้แก่ นักธรรมตรี นักธรรมโท  และนักธรรมเอก ๒) หลักสูตรคฤหัสถ์ได้แก่ ธรรมศึกษาตรี            
ธรรมศึกษาโท และธรรมศึกษาเอก  
 ผูท่ี้สอบนักธรรมหรือธรรมศึกษาตรีในสนามหลวงได้แล้ว  จึงมีสิทธ์ิเข้าสอบนักธรรม           
ชั้นโทหรือธรรมศึกษาโท เม่ือสอบไดช้ั้นโทหรือธรรมศึกษาโทในสนามหลวงแลว้จึงมีสิทธ์ิสอบ
ชั้นเอกตามล าดบั  



 ๙๔ 

ท่ีมา : จากการศึกษาของผูว้จิยั 
 

 หลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาท่ีได้ก าหนดวิชาและหนังสือเรียนนั้ น มีดังน้ี คือ 
หลกัสูตรนกัธรรมชั้นตรีและธรรมศึกษาตรี มี ๔ วิชา คือ ๑) วิชาเรียงความแกก้ระทูธ้รรม ๒) วิชาธรรม 
๓) วชิาพุทธประวติั ๔) วชิาวนิยับญัญติั (ส าหรับธรรมศึกษาตรีเรียนเบญจศีล เบญจธรรม) 
 หลกัสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นโท มี ๔ วิชา คือ ๑) วิชากระทูธ้รรม ๒) วิชาธรรม  
๓) วชิาอนุพุทธประวติั ๔) วชิาวนิยับญัญติั ส าหรับธรรมศึกษาชั้นโทเรียนอุโบสถศีล 
 หลกัสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นเอกมี ๔ วิชา คือ ๑) วิชากระทูธ้รรม ๒) วิชาธรรม  
๓) วชิาพุทธานุพุทธประวติั ๔) วชิาวนิยับญัญติั ส าหรับธรรมศึกษาชั้นเอกเรียนกรรมบถ ๑๐ 
 พระมหาเถระผูด้  ารงต าแหน่งแม่กองธรรมในปัจจุบนั คือ สมเด็จพระวนัรัต (จุนท ์พฺรหฺมคุตฺโต) 
วดับวรนิเวศวหิาร กรุงเทพมหานคร 
 จากการศึกษาพบว่า ทั้งผูบ้ริหารการศึกษาและผูศึ้กษาในระบบการศึกษาของคณะสงฆ ์
สามเณรเป็นผูมี้บทบาทและความส าคญัเป็นอย่างมาก ดงัท่ีผูว้ิจยัจะแสดงให้เห็นในรูปของตาราง 
ดงัน้ี 

 

ตารางที ่๓.๑ แสดงข้อมูลแม่กองธรรมสนามหลวงตั้งแต่ อดีต - ปัจจุบัน ที่ด ารงพรหมจรรย์มา
ตั้งแต่เป็นสามเณร 

 

ล าดบัที ่ นาม วดั บรรพชา 
เม่ืออายุ 

เปรียญธรรม ด ารงต าแหน่ง 
 

๑ พระศาสนโศภณ 
(แจ่ม จตฺตสลฺโล) 

มกฏุกษตัริยาราม ๒๔๓๕ ๗ ๒๔๗๐ - ๒๔๘๔ 

๒ พระศรีสมโพธิ 
(เกษม ภทฺทธมฺโม) 

มหาธาต ุฯ ไม่ปรากฏ ๗ ๒๔๘๖ - ๒๔๘๘ 

๓ สมเด็จพระพฒุาจารย ์
(อาจ อาสโภ) 

มหาธาตุ ฯ ๑๔ ๘ ๒๔๘๘ - ๒๔๙๑ 

๔ พระพิมลธรรม 
(ชอบ อนุจารี) 

ราษฎร์บ ารุง จ.ชลบุรี ไม่ปรากฏ ๖ ๒๔๙๑ - ๒๕๐๓ 

๕ สมเด็จพระมหาวรีวงศ ์
(วนิ ธมฺมสาโร) 

ราชผาติการาม ๒๔๖๖ ๙ ๒๕๐๓ - ๒๕๓๒ 

๖ พระสุธรรมาธิบดี
(เพ่ิม อาภาโค) 

ราชาธิวาส ๑๖ ๙ ๒๕๓๒ -๒๕๔๒ 

๗ สมเด็จพระวนัรัต
(จุนท ์พฺรหฺมคุตฺโต) 

บวรนิเวศวหิาร ๑๒ ๙ ๒๕๔๒ - ปัจจุบนั 

 



 ๙๕ 

 จากตารางท่ี ๓.๑ พบว่า แม่กองธรรมสนามหลวงตั้งแต่ อดีต - ปัจจุบนั ท่ีด ารงพรหมจรรย ์       
มาตั้งแต่เป็นสามเณรนั้น มีจ านวน๓ รูป ไม่ปรากฏหลักฐานเก่ียวกับการบรรพชาเป็นสามเณร
จ านวน ๔ รูป 
 ๒) แผนกบาล ีการศึกษาแผนกบาลีน้ีมีตั้งแต่ประโยค ๑ - ๒ ถึง ประโยค ๙ รวม ๘ ชั้น คือ  
 ชั้นท่ี ๑ ประโยค ๑-๒ ใช้หลกัสูตร ดงัน้ี ๑) วิชาบาลีไวยากรณ์ หลกัสูตรใช้หนังสือบาลี
ไวยากรณ์ประเภทสอบถามความจ า ๒) วิชาแปลมคธเป็นไทยโดยพยญัชนะและโดยอรรถ 
หลกัสูตรใชห้นงัสือ ธรรมบท ภาค ๑-๔  
 ชั้นท่ี ๒ ประโยค ๓ ใชห้ลกัสูตร ดงัน้ี ๑) วชิาบาลีไวยากรณ์ และวชิาบุรพภาค ๒) วชิาแปล
มคธเป็นไทยโดยพยญัชนะและโดยอรรถ หลกัสูตรใชห้นงัสือธรรมบท ภาค ๕-๘ และ ๓) วิชาสัมพนัธ์ไทย 
หลกัสูตรใชห้นงัสือธรรมบท ภาค ๕-๘ 
 ชั้นท่ี ๓ ประโยค ๔ใช้หลกัสูตร ดงัน้ี ๑) วิชาแปลไทยเป็นมคธ หลกัสูตรใช้หนงัสือ ธรรมบท 
ภาค ๑ ๒) วชิาแปลมคธเป็นไทย หลกัสูตรใชห้นงัสือมงคลทีปนี ภาค ๑ 
 ชั้นท่ี ๔ ประโยค ๕ใชห้ลกัสูตร ดงัน้ี ๑) วิชาแปลไทยเป็นมคธ หลกัสูตรใช้หนงัสือ ธรรมบท 
ภาค ๒ ถึง ภาค ๔ ๒) วชิาแปลมคธเป็นไทย หลกัสูตรใชห้นงัสือมงคลทีปนี ภาค ๒ 
 ชั้นท่ี ๕ ประโยค ๖ใช้หลกัสูตร ดงัน้ี ๑) วิชาแปลไทยเป็นมคธ หลกัสูตรใช้หนงัสือ ธรรมบท 
ภาค ๕-๘ และ ๒) วิชาแปลมคธเป็นไทย หลกัสูตรใชห้นงัสือสมนัตปาสาทิกา ภาค ๓ ภาค ๔ และ
ภาค ๕ 
 ชั้นท่ี ๖ ประโยค ๗ ใชห้ลกัสูตร ดงัน้ี ๑) วชิาแปลไทยเป็นมคธ หลกัสูตรใชห้นงัสือ มงคลทีปนี 
ภาค ๑ ๒) วชิาแปลมคธเป็นไทย หลกัสูตรใชห้นงัสือ สมนัตปาสาทิกา  
 ชั้นท่ี ๗ ประโยค ๘ ใชห้ลกัสูตร ดงัน้ี ๑) วิชาแต่งฉนัท ์แต่งฉนัทเ์ป็นภาษามคธ ๓ ฉนัทใ์น
จ านวน ๖ ฉันท์ คือ (๑) ปัฐยาวตัร (๒) อินทรวิเชียร (๓) อุเปนทรวิเชียร (๔) อินทรวงศ์ (๕) วงัสัฏฐะ              
(๖) วสันตดิลก  ๒) วิชาแปลไทยเป็นมคธ  หลักสูตรใช้หนังสือสมันตปาสาทิกา ภาค ๑และ             
๓) วชิาแปลมคธเป็นไทย หลกัสูตรใชห้นงัสือวสุิทธิมรรค ภาค ๑ และภาค ๒ 
 ชั้นท่ี ๘ ประโยค ๙ ใชห้ลกัสูตร ดงัน้ี ๑) วิชาแต่งไทยเป็นมคธแต่งมคธจากภาษาไทยลว้น
ขอ้ความแลว้แต่กรรมการจะก าหนดให้ ๒) วิชาแปลไทยเป็นมคธ หลกัสูตรใชห้นงัสือวิสุทธิมรรค 
๓) วชิาแปลมคธเป็นไทย หลกัสูตรใชห้นงัสือ อภิธมัมตัถวภิาวนีิ 
 พระมหาเถระผูด้  ารงต าแหน่งแม่กองบาลีในปัจจุบนัคือ สมเด็จพระมหารัชมงัคลาจารย ์       
วดัปากน ้ า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร รายช่ือแม่กองบาลีสนามหลวงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
ปรากฏในตาราง ดงัน้ี 
  



 ๙๖ 

ท่ีมา : จากการศึกษาของผูว้จิยั 

ตารางที ่๓.๒ แสดงข้อมูลแม่กองบาลสีนามหลวง ตั้งแต่ อดีต - ปัจจุบัน ทีด่ ารงพรหมจรรย์มาตั้งแต่ 
เป็นสามเณร 

 

ล าดบัที ่ นาม วดั บรรพชา 
เม่ืออายุ / ปี 

เปรียญ 
ธรรม 

ด ารงต าแหน่ง 

๑ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  
สมเด็จพระสงัฆราช  
(แพ ติสฺสเทโว) 

สุทศัน์ ฯ ๑๓ ๕ ๒๔๗๑ - ๒๔๗๔ 

๒ สมเด็จพระวนัรัต (เฮง เขม
จารี) 

มหาธาตุ ฯ ๑๒ ๙ ๒๔๗๕ - ๒๔๗๖ 

๓ สมเด็จพระสงัฆราชเจา้  
กรมหลวงวชิรญาณวงศ ์ 
(ม.ร.ว.ช่ืน สุจิตฺโต) 

บวรนิเวศ ฯ ๑๔ ๗ ๒๔๗๗ -๒๔๗๘ 

๔ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  
สมเด็จพระสงัฆราช  
(ปลด กิตติโสภโณ) 

เบญจมบพิตร ฯ ๑๒ ๙ ๒๔๗๙ - ๒๕๐๒ 

๕ สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย ์
 (ฟ้ืน ชุตินฺธโร) 

สามพระยา ๑๗ ๙ ๒๕๐๓-๒๕๓๑ 

๖ สมเด็จพระพทุธชินวงศ ์ 
(สุวรรณ สุวณฺณโชโต) 

เบญจมบพิตร ฯ พ.ศ. ๒๔๗๗ ๗ ๒๕๓๑-๒๕๓๗ 

๗ สมเด็จพระมหารัชมงัคลาจารย ์ 
(ช่วง วรปุญฺโ )  

ปากน ้ า ๑๔ ๙ ๒๕๓๘ –ปัจจุบนั 

ท่ีมา : จากการศึกษาของผูว้จิยั 

 จากตารางท่ี ๓.๒ พบว่า แม่กองบาลีสนามหลวงตั้งแต่อดีต-ปัจจุบนัทุกรูป ด ารงพรหมจรรย ์         
มาตั้งแต่เป็นสามเณร 
 

ตารางที ่๓.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้บริหารการศึกษาของคณะสงฆ์ ที่ด ารงพรหมจรรย์มาตั้งแต่ 
เป็นสามเณร 

  

ล าดบัที ่ ต าแหน่ง จ านวนเตม็ บรรพชา คดิเป็นร้อยละ 
๑ แม่กองธรรม  ๗ ๓ ๔๒.๘๖ 
๒ แม่กองบาลี ๗ ๗ ๑๐๐ 

รวมทั้งส้ิน ๑๔ ๑๐ ๗๑.๔๓ 



 ๙๗ 

 จากตารางท่ี ๓.๓ พบว่า จ  านวนร้อยละของผู ้บริหารการศึกษาของคณะสงฆ์ ท่ีด ารง
พรหมจรรยม์าตั้งแต่เป็นสามเณร มีจ านวนถึงร้อยละ ๘๕.๗๑ 

  

ตารางที ่๓.๔ แสดงจ านวนร้อยละของพระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค                  
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 

 

รัชกาลที ่ พระภกิษุ สามเณร จ านวน / รูป คดิเป็นร้อยละ 
๒ ๑ ไม่ปรากฏ ๑ ๐ 
๓ ไม่ปรากฏ ๑ ๑ ๑๐๐ 
๔ ๑ ไม่ปรากฏ ๑ ๐ 
๕ ๔ ๑ ๕ ๒๕ 
๖ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ๐ ๐ 
๗ ๑๘ ไม่ปรากฏ ๑๘ ๐ 
๘ ๓๗ ไม่ปรากฏ ๓๗ ๐ 
๙ ๑,๑๕๕ ๒๐๘ ๑,๓๖๓ ๑๕.๒๖ 

รวมทั้งส้ิน ๑,๒๑๘ ๒๑๐ ๑,๔๒๘ ๑๔.๗๐ 

ท่ีมา : จากการศึกษาของผูว้จิยั 

 จากตารางท่ี ๓.๔ พบว่า พระภิกษุสามเณรท่ีสอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ ในรัชกาลท่ี ๙ มีพระภิกษุสามเณรสอบไดม้ากท่ีสุด คือ พระภิกษุ จ านวน ๑,๑๕๕ รูป 
สามเณรจ านวน ๒๐๘ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๒๖ แสดงให้เห็นวา่ สามเณรแมจ้ะมีอายุยงันอ้ย แต่ก็มี
ความรู้ความสามารถทางดา้นการศึกษาเท่าเทียมกบัพระภิกษุ 
 สรุปว่า จากการศึกษาผูบ้ริหารการศึกษาของคณะสงฆ์ทั้ งแผนกธรรมและบาลี พบว่า 
การศึกษาของผูบ้ริหารส่วนใหญ่ล้วนมีพื้นฐานมาจากสามเณร คือทุกรูปลว้นด ารงพรหมจรรยม์า
ตั้ งแต่เป็นสามเณร และพระภิกษุท่ีจะสามารถศึกษาและสอบเป็นเปรียญธรรมชั้ นสูงได้นั้ น               
ตอ้งเร่ิมตน้มาตั้งแต่เป็นสามเณรเกือบจะทั้งนั้น เพราะการศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกบาลีนั้นตอ้ง
ใชเ้วลานาน หากไม่เร่ิมตน้ตั้งแต่เป็นสามเณรก็มกัจะหมดโอกาสท่ีจะศึกษาและสอบจนถึงขั้นสูงสุด 
แมพ้ระภิกษุท่ีสอบไดเ้ปรียญธรรมชั้นสูงสุด คือเปรียญธรรม ๙ ประโยค ส่วนมากก็มีพื้นฐานมาจาก
สามเณรเกือบทั้งนั้น ส าหรับสามเณรท่ีสอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคนั้น ส่วนใหญ่ก็จะเจริญ
มัน่คงอยูใ่นพรหมจรรย ์เจริญกา้วหนา้ในสมณศกัด์ิ และมีหนา้ท่ีบริหารกิจการของคณะสงฆใ์นดา้น
ต่าง ๆ ต่อไป ฉะนั้ นจึงกล่าวได้ว่า สามเณรมีบทบาทและความส าคญัต่อวงการคณะสงฆ์ด้าน
การศึกษาเป็นอยา่งมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 



 ๙๘ 

 ๓.๔.๒ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
 บทบาท และความส าคญัของสามเณรในดา้นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาในยคุปัจจุบนั อาจ
มองไม่เห็นชดัเจน เน่ืองจากสามเณรอยูใ่นภาวะท่ีก าลงัสั่งสมความรู้ ความสามารถดว้ยการศึกษาเล่า
เรียนพระปริยติัธรรม และรับการอบรมสั่งสอนจากครูอาจารย ์เพื่อท่ีจะเป็นบรรพชิตหรือนกับวชท่ี
สมบูรณ์พร้อมในกาลขา้งหนา้ ยงัไม่มีหนา้ท่ีรับผดิชอบกิจการของคณะสงฆโ์ดยตรง 
 ฉะนั้ น สามเณรท่ีได้รับการศึกษาอบรมมาเป็นอย่างดี เช่น เป็นเปรียญธรรมชั้ นสูง               
เม่ืออุปสมบทเป็นพระภิกษุ ก็สามารถปฏิบติัหน้าท่ีทางการพระศาสนาและการคณะสงฆ์ไดอ้ย่าง
เต็มท่ีจนไดรั้บพระราชทานสมณศกัด์ิ และไดรั้บแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางการคณะสงฆ์ในดา้น
ต่าง ๆ เพื่อท าหน้าท่ีสั่งสอน เผยแผ่ และจรรโลงพระพุทธศาสนา เพราะฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่า 
สามเณรมีบทบาทและความส าคญัในฐานะเป็นรากฐานของการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 
 ๓.๔.๓ ด้านการช่วยปฏิบัติกจิของสงฆ์ 
 พระพุทธศาสนาจะมัน่คงด ารงอยู่ได้ เพราะมีสามเณรเป็นก าลงัส าคญัของพระศาสนาท่ี
ช่วยเหลืองานวดัและช่วยเหลืองานพระภิกษุในดา้นต่าง ๆ คือ 
 ๑) การปฏิบัติกิจการพระศาสนา สามเณรมีหน้าท่ีส าคญัในการพฒันาวดั เสนาสนะให้
สะอาดร่มร่ืน เป็นท่ีน่าเล่ือมใสศรัทธาของประชาชน เช่น ท าความสะอาดบริเวณวดั กวาดใบไม ้
โบสถ์ วิหาร ลานเจดีย ์ถูกุฏิ ศาลา ดูแลท าความสะอาดห้องน ้ า ห้องสุขา เป็นต้น เม่ือทางวดัจดั
กิจกรรมวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา เช่น วนัมาฆบูชา วนัวิสาขบูชา เป็นตน้ หรือมีประชาชน
มาร่วมจัดงานบุญข้ึนท่ีวดั เช่น งานบรรพชาอุปสมบท ท าบุญวนัเกิด ท าบุญงานศพ เป็นต้น   
สามเณรก็มีส่วนช่วยเหลือในการจดักิจกรรมดงักล่าว  
 สามเณรท าหน้าท่ีตามท่ีพระภิกษุมอบหมาย โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวตัน์ พระภิกษุผูเ้ป็น
เถระส่วนใหญ่ไม่มีความถนดัในเร่ืองการใช้เทคโนโลยีเพื่อการส่ือสาร การจะใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ
พิมพง์านแทนการเขียนหนงัสือก็ล าบาก จึงไดม้อบหมายให้สามเณรท่ีมีความรู้ความสามารถช่วย
พระภิกษุจดัท าเวบ็ไซตใ์ห้กบัวดั ส านกัเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อเผยแผพ่ระพุทธศาสนา ช่วยพิมพ์
หนังสือ ส่งเอกสารทางอินเตอร์เน็ต จัดท าเพาเวอร์พ้อย (Power Point) น าเสนอผลงานทาง
พระพุทธศาสนา และจดัพิมพ์เอกสารทางวิชาการประกอบการเรียนการสอน เพื่อให้ผูเ้รียนได้
แลกเปล่ียนความรู้และมีความเขา้ใจในวชิาท่ีเรียนเพิ่มมากข้ึน 
 สามเณรมีบทบาทและความส าคญัในการอุปัฏฐากพระภิกษุ สามเณรตอ้งท าภารกิจส่วนตน
และท ากิจวตัรคือ ท าวตัร สวดมนต์ บิณฑบาต ศึกษาเล่าเรียนแล้ว ยงัตอ้งท ากิจวตัรต่ออุปัชฌาย ์
อาจารย ์ตามหน้าท่ีของสัทธิวิหาริก และอนัเตวาสิกเช่นเดียวกับพระภิกษุ ตามธรรมเนียมของ
นกับวช ช่วยจดัของเค้ียวของบริโภคท่ีสมควร ประเคนของพระตามกาลสมยั ช่วยเหลือพระภิกษุ 



 ๙๙ 

สามเณรผูอ้าพาธท่ีอยู่ในวดัเดียวกัน ดังจะเห็นได้ว่า สามเณรมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อพระภิกษุ          
ในดา้นการอุปัฏฐากซ่ึงต่างจากคนรับใชท้ัว่ไป เน่ืองจากพระสงฆท่ี์ไดรั้บการอุปัฏฐาก จะตอ้งเป็น
พระเถระผูเ้ป็นปราชญมี์ความรอบรู้ สามารถแนะน าพร ่ าสอนให้สามเณรมีความรู้ดี มีกิริยามารยาท
เรียบร้อย พร่ังพร้อมไปดว้ยสีลาจารวตัร 
 ๒) การปกครองคณะสงฆ์ ภูมิหลงัของพระสงฆ์ท่ีเจริญย ัง่ยืนอยู่ในพรหมจรรย ์จนกระทัง่
ไดด้ ารงสมณศกัด์ิชั้นสูง และไดมี้ต าแหน่งหน้าท่ีทางการคณะสงฆ์ดา้นต่าง ๆ นั้น ส่วนมากไดเ้ร่ิม
ชีวติพรหมจรรยม์าแต่บรรพชาเป็นสามเณร ดงัจะเห็นไดจ้ากผลของการศึกษาท่ีจะน าเสนอต่อไป 
 ส าหรับล าดับช้ันสมณศักดิ์ของพระสงฆ์ไทยในปัจจุบัน มี ๘ ช้ัน คือ 
 ๑. สมเด็จพระสังฆราช 
 ๒. สมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบฏั 
 ๓. พระราชาคณะเจา้คณะรองชั้นหิรัญบฏั 
 ๔. พระราชาคณะชั้นธรรม 
 ๕. พระราชาคณะชั้นเทพ 
 ๖. พระราชาคณะชั้นราช 
 ๗. พระราชาคณะชั้นสามญั 
 ๘. พระครูสัญญาบตัร๑๗ 
  ๘.๑ พระครูสัญญาบตัร เจา้คณะปกครองระดบัจงัหวดั มี ๒ ชั้น คือ พระครูสัญญาบตัร
เจา้คณะจงัหวดั และพระครูสัญญาบตัรรองเจา้คณะจงัหวดั 
  ๘.๒ พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอ าเภอ มี ๓ ชั้น คือ ๑) พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะ
อ าเภอชั้นพิเศษ ๒) พระครูสัญญาบตัรเจา้คณะอ าเภอชั้นเอก ๓) พระครูสัญญาบตัรเจา้คณะอ าเภอ
ชั้นโท (ไม่มีชั้นตรี ในกรุงเทพมหานคร เรียกวา่ เจา้คณะเขต) 
  ๘.๓ พระครูสัญญาบตัรรองเจา้คณะอ าเภอ มี ๕ ชั้น คือ ๑) พระครูสัญญาบตัรเทียบเจา้
คณะอ าเภอชั้นพิเศษ ๒) พระครูสัญญาบตัรเทียบเจา้คณะอ าเภอชั้นเอก ๓) พระครูสัญญาบตัรเทียบ
เจา้คณะอ าเภอชั้นโท ๔) พระครูสัญญาบตัรรองเจา้คณะอ าเภอชั้นเอก ๕) พระครูสัญญาบตัรรองเจา้
คณะอ าเภอชั้นโท (รองเจา้คณะอ าเภอไม่มีชั้นตรีและชั้นพิเศษ เฉพาะในกรุงเทพมหานคร เรียกว่า 
รองเจา้คณะเขต ) 

                                                 

 ๑๗พระมหานิรุตต์ ตส วโร, คู่มือสมณศักดิ์พัดยศ ฉบับสมบูรณ์, (กรุงเทพมหานคร :             
วดัพระศรีมหาธาตุ, ๒๕๕๐), หนา้ ๑๐. 



 ๑๐๐ 

  ๘.๔ พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะต าบลมี ๗ ชั้ น  คือ ๑) พระครูสัญญาบัตรเทียบ                  
เจา้คณะอ าเภอชั้นพิเศษ ๒) พระครูสัญญาบตัรเทียบเจา้คณะอ าเภอชั้นเอก ๓) พระครูสัญญาบตัร
เทียบเจา้คณะอ าเภอชั้นโท ๔) พระครูสัญญาบตัรเจา้คณะต าบลชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ๕) พระครู
สัญญาบตัรเจา้คณะต าบลชั้นเอก ๖) พระครูสัญญาบตัรเจา้คณะต าบลชั้นโท ๗) พระครูสัญญาบตัร
เจา้คณะต าบลชั้นตรี 
  ๘.๕ พระครูสัญญาบัตรพระอารามหลวง แบ่งเป็น ๒ ต าแหน่ง คือ เจ้าอาวาส                 
พระอารามหลวงและรองเจา้อาวาสพระอารามหลวง ๓ ชั้น คือ ๑) พระครูสัญญาบตัรเจา้อาวาส 
พระอารามหลวงและรองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ๒) พระครูสัญญาบัตรเจา้อาวาส           
พระอารามหลวงและรองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้ นโท ๓) พระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาส           
พระอารามหลวงและรองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้ นตรี นอกจากน้ี ยงัมีผูช่้วยเจ้าอาวาส               
พระอารามหลวงอีก ๔ ชั้น คือ ๑) พระครูสัญญาบตัรผูช่้วยเจา้อาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ                 
๒) พระครูสัญญาบตัรผูช่้วยเจา้อาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ๓) พระครูสัญญาบตัร 
ผูช่้วยเจา้อาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก ๔) พระครูสัญญาบตัรผูช่้วยเจา้อาวาสพระอารามหลวงชั้นโท  
  ๘.๖ พระครูสัญญาบัตรวดัราษฎร์ เป็นเจ้าอาวาสวดัราษฎร์ มี ๗ ชั้น คือ ๑) พระครู
สัญญาบตัรเทียบผูช่้วยเจา้อาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ ๒) พระครูสัญญาบตัรเทียบผูช่้วยเจา้
อาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ๓) พระครูสัญญาบัตรเทียบผูช่้วยเจ้าอาวาส          
พระอารามหลวงชั้นเอก ๔) พระครูสัญญาบตัรเจา้อาวาสวดัราษฎร์ชั้นเอก ๕) พระครูสัญญาบตัรเจา้
อาวาสวดัราษฎร์ชั้ นโท ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ๖) พระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวดัราษฎร์ชั้ นโท                   
๗) พระครูสัญญาบตัรเจา้อาวาสวดัราษฎร์ชั้นตรี นอกจากน้ี ยงัมีรองเจา้อาวาสวดัราษฎร์และผูช่้วย
เจา้อาวาสวดัราษฎร์อีก ๒ ชั้น คือ ๑) พระครูสัญญาบตัรรองเจา้อาวาสวดัราษฎร์ ๒) พระครูสัญญา
บตัรผูช่้วยเจา้อาวาสวดัราษฎร์ ส่วนงานวิจยัน้ี จะได้แสดงขอ้มูลพระสงฆ์ผูท้รงสมณศกัด์ิตั้งแต่            
ชั้ นสมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะเจ้าคณะรอง๑๘ ซ่ึงได้ด ารง
พรหมจรรยม์าตั้งแต่เป็นสามเณรซ่ึงผูว้จิยัน าเสนอในรูปตาราง ดงัต่อไปน้ี 
 
 
 

                                                 

 ๑๘พระครูสิริวรรณวิวฒัน์, ประวัติการพระราชทานสถาปนาเล่ือนและตั้งสมณศักดิ์สมเด็จ
พระสังฆราช สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๓๒๕ -๒๕๓๔, 
(กรุงเทพมหานคร : รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ,์ ม.ป.ป.), หนา้ ๑. 



 ๑๐๑ 

ตารางที ่๓.๕ แสดงข้อมูลสมเด็จพระสังฆราชทีด่ ารงพรหมจรรย์มาตั้งแต่เป็นสามเณร 
 

ล าดบัที ่ พระนาม วดั บรรพชา/อายุ เปรียญธรรม 

๑ สมเด็จพระสงัฆราช (ศรี) ระฆงัโฆสิตาราม ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 
๒ สมเด็จพระสงัฆราช (ศุข) มหาธาตุยวุราชรังสฤษฎ์ิ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 
๓ สมเด็จพระสงัฆราช (มี) มหาธาตุยวุราชรังสฤษฎ์ิ ไม่ปรากฏ เปรียญเอก 
๔ สมเด็จพระสงัฆราช (สุก) มหาธาตุยวุราชรังสฤษฎ์ิ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 
๕ สมเด็จพระสงัฆราช (ด่อน) มหาธาตุยวุราชรังสฤษฎ์ิ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 
๖ สมเด็จพระสงัฆราช (นาค) ราชบุรณะ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 
๗ สมเด็จพระมหาสมณเจา้ 

 กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 
พระเชตุพนวมิลมงัคลาราม ๑๒ ไม่ปรากฏ 

๘ สม เด็ จพระมห าสมณ เจ้า          
กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ 

บวรนิเวศวหิาร ๑๓ ไม่ปรากฏ 

๙ สมเด็จพระสงัฆราช (สา) ราชประดิษฐส์ถิตมหาสีมาราม ๑๔ ๙ 
๑๐ สมเด็จพระมหาสมณเจา้ 

กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
บวรนิเวศวหิาร ๑๔ ๕ 

๑๑ สมเด็จพระสงัฆราชเจา้  
กรมหลวงชินวรสิริวฒัน์ 

ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ๑๔ ๕ 

๑๒ สมเด็จพระสงัฆราช (แพ) สุทศันเทพวราราม ๑๓ ๕ 
๑๓ สมเด็จพระสงัฆราชเจา้ 

 กรมหลวงวชิรญาณวงศ ์
บวรนิเวศวหิาร ๑๕ ๗ 

๑๔ สมเด็จพระสงัฆราช (ปลด) เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ๑๒ ๙ 
๑๕ สมเด็จพระสงัฆราช (อยู)่ สระเกศ ๑๒ ๙ 
๑๖ สมเด็จพระสงัฆราช (จวน) มกฏุกษตัริยาราม ๑๘ ๙ 
๑๗ สมเด็จพระสงัฆราช (ปุ่น) พระเชตุพนวมิลมงัคลาราม ๑๖ ๖ 
๑๘ สมเด็จพระสงัฆราช (วาสน์) ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ๑๖ ๔ 
๑๙ สมเด็จพระสงัฆราช (เจริญ) บวรนิเวศวหิาร ๑๔ ๙ 

ท่ีมา : จากการศึกษาของผูว้จิยั 
 จากตารางท่ี ๓.๕ พบว่า สมเด็จพระสังฆราชในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ มีทั้งหมดจ านวน 
๑๙ พระองค์ ทรงด ารงพรหมจรรยม์าตั้งแต่เป็นสามเณรถึง ๑๓ พระองค์ ท่ีเหลืออีก ๖ พระองค ์           
ไม่ปรากฏหลกัฐานการบรรพชาเป็นสามเณรและการศึกษา แต่ผูว้ิจยัเช่ือว่า สมเด็จพระสังฆราช         
ทุกพระองค ์ลว้นด ารงพรหมจรรยม์าตั้งแต่บรรพชาเป็นสามเณรทั้งนั้น เพียงแต่ไม่ปรากฏหลกัฐาน
อา้งอิง  



 ๑๐๒ 

ตารางที ่๓.๖ แสดงข้อมูลสมเด็จพระราชาคณะที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ที่ด ารงพรหมจรรย์  
มาตั้งแต่เป็นสามเณร 

 

ท่ีมา : จากการศึกษาของผูว้จิยั 
 

 จากตารางท่ี ๓.๖ พบวา่ สมเด็จพระราชาคณะ ท่ีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย ์ท่ีด ารงพรหมจรรย ์
มาตั้งแต่เป็นสามเณรมีจ านวน ๑๐รูป ไม่ปรากฏหลกัฐานการบรรพชาเป็นสามเณร จ านวน ๖ รูป
และไม่ปรากฏหลกัฐานเก่ียวกบัการศึกษาจ านวน ๓ รูป 
  
 
 
 
 
 
 
 

ล าดบัที ่ นาม วดั บรรพชา/อายุ เปรียญธรรม 

๑ พระพทุธโฆษาจารย ์(นาค) ระฆงัโฆสิตาราม ไม่ปรากฏ เปรียญเอก 
๒ พระพทุธโฆษาจารย ์(ศรี) โมลีโลกยาราม ไม่ปรากฏ เปรียญเอก 
๓ พระพทุธโฆษาจารย ์(บุญศรี) มหาธาตุยวุราชรังสฤษฎ์ิ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 
๔ พระพทุธโฆษาจารย ์(คง) อรุณราชวราราม ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 
๕ สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย ์(ขนุ) โมลีโลกยาราม ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 
๖ สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย ์(ฉิม) มหาธาตุยวุราชรังสฤษฎ์ิ ไม่ปรากฏ ๙ 
๗ สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย ์(จ่ี) ประยรุวงศาวาส บรรพชา ๙ 
๘ สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย ์(สา) ราชประดิษฐส์ถิตมหาสีมาราม ๑๔ ๙ 
๙ สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย ์(แสง) ราชบุรณะ ๑๕ ๗ 
๑๐ สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย ์(ฤทธ์ิ) อรุณราชวราราม ๑๓ ๕ 
๑๑ สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย ์(มรว.เจริญ) ระฆงัโฆสิตาราม ๑๓ ๕ 
๑๒ สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย ์(เจริญ) เทพศิรินทราวาส ๑๒ ๗ 

๑๓ สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย ์(อยู)่ สระเกศ ๑๒ ๙ 
๑๔ สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย ์(วาสน์) ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ๑๖ ๔ 
๑๕ สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย ์(ฟ้ืน) สามพระยา ๑๗ ๙ 
๑๖ สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย ์(พฒุ) สุวรรณาราม ๑๗ ๗ 



 ๑๐๓ 

ตารางที ่๓.๗ แสดงข้อมูลสมเด็จพระราชาคณะที่สมเด็จพระวันรัต ที่ด ารงพรหมจรรย์มาตั้งแต่         
เป็นสามเณร 

 

ล าดบัที ่ นาม วดั บรรพชา/อายุ เปรียญธรรม 
๑ พระพนรัตน (ช่ืน) หงษ ์ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 
๒ พระพนรัตน (สุก) มหาธาตุยวุราชรังสฤษฎ์ิ ไม่ปรากฏ เปรียญ 
๓ สมเด็จพระพนรัตน (ฉิมหรือแกว้) พระเชตุพนวมิลมงัคลาราม ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 
๔ สมเด็จพระพนรัตน์ (มี) พระเชตุพน ฯ ไม่ปรากฏ เปรียญเอก 
๕ สมเด็จพระพนรัตน (อาจ) สระเกศ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 
๖ สมเด็จพระพนรัตน (ด่อน) สระเกศ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 
๗ สมเด็จพระพนรัตน (ทองดี) ระฆงัโฆสิตาราม ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

๘ สมเด็จพระพนรัตน (นาค) ราชบุรณะ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 
๙ สมเด็จพระพนรัตน (ฤกษ)์ ระฆงัโฆสิตาราม ไม่ปรากฏ เปรียญ 
๑๐ สมเด็จพระวนัรัตน์ (เซ่ง) อรุณราชวราราม ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

๑๑ สมเด็จพระวนัรัตน์ (สมบูรณ์) พระเชตุพน ฯ ไม่ปรากฏ ๔ 
๑๒ สมเด็จพระวนัรัตน์ (ทบั) โสมนสัวหิาร บรรพชา ๙ 
๑๓ สมเด็จพระวนัรัตน์ (แดง) สุทศันเทพวราราม ๑๓ ๘ 
๑๔ สมเด็จพระวนัรัตน์ (ฑิต) มหาธาตุยวุราชรังสฤษฎ์ิ ๑๔ ๔ 
๑๕ สมเด็จพระวนัรัต ( จ่าย) เบญจมบพิตร ฯ ๑๖ ๗ 
๑๖ สมเด็จพระวนัรัต (แพ) สุทศันเทพวราราม ๑๖ ๕ 
๑๗ สมเด็จพระวนัรัต (เฮง) มหาธาตุยวุราชรังสฤษฎ์ิ ๑๒ ๙ 
๑๘ สมเด็จพระวนัรัต (เผื่อน) พระเชตุพน ๑๕ ๙ 
๑๙ สมเด็จพระวนัรัต (ปลด) เบญจมบพิตร ๑๒ ๙ 
๒๐ สมเด็จพระวนัรัต (ปุ่น) พระเชตุพน ฯ ๑๖ ๖ 
๒๑ สมเด็จพระวนัรัต (ทรัพย)์ สงัเวชวศิยาราม ๑๘ ๖ 
๒๒ สมเด็จพระวนัรัต (จบั) โสมนสัวหิาร ๑๘ ๙ 
๒๓ สมเด็จพระวนัรัต (นิรันตร์) เทพศิรินทราวาส ๑๖ ๙ 
๒๔ สมเด็จพระวนัรัต (จุนท)์ บวรนิเวศวหิาร ๑๒ ๙ 

ท่ีมา : จากการศึกษาของผูว้จิยั 

 จากตารางท่ี ๓.๗ พบว่า สมเด็จพระราชาคณะท่ีสมเด็จพระวนัรัตน์ ท่ีด ารงพรหมจรรย ์         
มาตั้ งแต่เป็นสามเณรมีจ านวน ๑๓ รูป ไม่ปรากฏหลักฐานเก่ียวกับการบรรพชาเป็นสามเณร      
จ  านวน ๑๑ รูป และเก่ียวกบัการศึกษาจ านวน ๘ รูป 



 ๑๐๔ 

ตารางที ่๓.๘ แสดงข้อมูลสมเด็จพระราชาคณะที่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ ที่ด ารงพรหมจรรย์มา
ตั้งแต่เป็นสามเณร 

 

ล าดบัที ่ นาม วดั บรรพชา/อายุ เปรียญธรรม 
๑ พระพทุธาจารย ์(ไม่ปรากฏนามเดิม) อมรินทราราม ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 
๒ พระพทุธาจารย ์(อยู)่ ระฆงัโฆสิตาราม ไม่ปรากฏ เปรียญ 
๓ พระพทุธาจารย ์( เป้า) อินทาราม ไม่ปรากฏ เปรียญเอก 
๔ สมเด็จพระพฒุาจารย ์(สนธ์ิ)๑๙ สระเกศ ไม่ปรากฏ ๓ 

๕ สมเด็จพระพฒุาจารย ์(โต) ระฆงัโฆสิตาราม ๑๒ ๔ 
๖ สมเด็จพระพฒุาจารย ์(พกุ) ศาลาปูน ร. ๒ ๓ 
๗ สมเด็จพระพฒุาจารย ์(ศรี อโนมสิริ) ปทุมคงคา ร. ๓ ๙ 

๘ สมเด็จพระพฒุาจารย ์(มจ.ทตั) พระเชตุพน ร.๓ ๗ 
๙ สมเด็จพระพฒุาจารย ์(มจ.กระจ่าง)๒๐ ราชบพิธ ๑๕ ๕ 

๑๐ สมเด็จพระพฒุาจารย ์(ฤทธ์ิ) อรุณราชวราราม ๑๑ ๕ 

๑๑ สมเด็จพระพฒุาจารย ์(เขียว) ราชาธิวาส ๑๔ ๘ 
๑๒ สมเด็จพระพฒุาจารย ์(มจ.ภุชงค)์๒๑ ราชบพิธ ฯ ๑๔ ๕ 

๑๓ พระพฒุาจารย ์(มา) จกัรวรรดิราชาวาส ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 
๑๔ สมเด็จพระพฒุาจารย ์(จ่าย) เบญจมบพิตร ๑๕ ๗ 
๑๕ สมเด็จพระพฒุาจารย ์(แพ) สุทศันเทพวราราม ๑๓ ๕ 
๑๖ สมเด็จพระพฒุาจารย ์(เขม้) พระเชตุพน ๑๔ ๖ 
๑๗ สมเด็จพระพฒุาจารย ์(นวม) อนงคาราม ๑๓ ๔ 
๑๘ สมเด็จพระพฒุาจารย ์(โสม) สุทศันเทพวราราม ๑๕ ๔ 
๑๙ สมเด็จพระพฒุาจารย ์(วน) อรุณราชวราราม ๑๕ ๖ 
๒๐ สมเด็จพระพฒุาจารย ์(เสง่ียม) สุทศันเทพวราราม ๑๙ ๖ 
๒๑ สมเด็จพระพฒุาจารย ์(อาจ) มหาธาตุยวุราชรังสฤษฎ์ิ ๑๔ ๘ 
๒๒ สมเด็จพระพฒุาจารย ์(เก่ียว) สระเกศ ๑๓ ๙ 

ท่ีมา : จากการศึกษาของผูว้จิยั 

                                                 

 ๑๙ล าดบัท่ี ๔ เดิมเป็นพระพุทธาจารย ์แลว้ไดรั้บสถาปนา ท่ีสมเด็จพระพุฒาจารยเ์ป็นองคแ์รก 
 ๒๐ล าดบัท่ี ๙ พระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้พระอรุณนิภาคุณากร ท่ีสมเด็จพระพุฒาจารย ์(มจ.กระจ่าง) 
 ๒๑ล าดบัท่ี ๑๒ พระวรวงศเ์ธอ กรมหม่ืนชินวรสิริวฒัน์ ท่ีสมเด็จพระพุฒาจารย ์(มจ.ภุชงค)์ 



 ๑๐๕ 

ท่ีมา : จากการศึกษาของผูว้จิยั 
 

 จากตารางท่ี ๓.๘ พบวา่ สมเด็จพระราชาคณะท่ีสมเด็จพระพุฒาจารย ์ท่ีด ารงพรหมจรรยม์า
ตั้งแต่เป็นสามเณรมีจ านวน ๑๗ รูป ไม่ปรากฏหลกัฐานเก่ียวกบัการบรรพชาเป็นสามเณร ๕ รูป  
และเก่ียวกบัการศึกษาจ านวน ๒ รูป 

 

ตารางที ่๓.๙ แสดงข้อมูลสมเด็จพระราชาคณะที่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ที่ด ารงพรหมจรรย์มา
ตั้งแต่เป็นสามเณร 

 

 

ท่ีมา : จากการศึกษาของผูว้จิยั 
  

 จากตารางท่ี ๓.๙ พบวา่ สมเด็จพระราชาคณะท่ีสมเด็จพระมหาวีรวงศ ์ทุกรูปด ารงพรหมจรรย ์
มาตั้งแต่เป็นสามเณร  
 

ตารางที ่๓.๑๐  แสดงข้อมูลสมเด็จพระราชาคณะอ่ืน ๆ ทีด่ ารงพรหมจรรย์มาตั้งแต่เป็นสามเณร 
 

ล าดบัที ่ นาม วดั บรรพชา/อายุ เปรียญธรรม 
๑ สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์) จกัรวรรดิ ๑๓ ๙ 
๒ สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สนิธ) ปทุมคงคา ๑๕ ๙ 
๓ สมเด็จพระพทุธปาพจนบดี (ทองเจือ) ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ๑๖ ๖ 
๔ สมเด็จพระพทุธชินวงศ ์(สุวรรณ) เบญจมบพิตร ๑๔ ๗ 
๕ สมเด็จพระมหามุนีวงศ ์(สนัน่) นรนารถสุนทริการาม ๙ ๙ 
๖ สมเด็จพระมหาธีราจารย ์(นิยม) ชนะสงคราม ๑๔ ๙ 
๗ สมเด็จพระมหารัชมงัคลาจารย ์(ช่วง) ปากน ้ า ๑๔ ๙ 
๘ สมเด็จพระพทุธชินวงศ ์(ประจวบ) มกฏุกษตัริยาราม ๑๒ ๕ 
๙ สมเด็จพระญาณวโรดม (ประยรู) เทพศิรินทราวาส ๑๗ ๙ 
๑๐ สมเด็จพระมหามุนีวงศ ์(อมัพร) ราชบพิธ ๑๓ ๖ 

ล าดบัที ่ นาม วดั บรรพชา / อายุ เปรียญธรรม 
๑ สมเด็จพระมหาวรีวงศ ์(ยงั) โสมนสัวหิาร ๑๗ ๘ 

๒ สมเด็จพระมหาวรีวงศ ์(อว้น) บรมนิวาส ๑๙ ๕ 

๓ สมเด็จพระมหาวรีวงศ ์(จวน) มกฏุกษตัริยาราม ๑๗ ๙ 
๔ สมเด็จพระมหาวรีวงศ ์(พิมพ)์ พระศรีมหาธาตุ ๑๗ ๖ 
๕ สมเด็จพระมหาวรีวงศ ์(วนิ) ราชผาติการาม ๑๖ ๙ 
๖ สมเด็จพระมหาวรีวงศ ์(ทิม) ราชประดิษฐส์ถิตมหาสีมาราม ๑๖ ๕ 
๗ สมเด็จพระมหาวรีวงศ ์(มานิต) สมัพนัธวงศ ์ ๑๒ ๙ 



 ๑๐๖ 

 จากตารางท่ี ๔.๑๐ พบว่า สมเด็จพระราชาคณะอ่ืนๆ ทุกรูปด ารงพรหมจรรยม์าตั้งแต่เป็น
สามเณร 
 

ตารางที ่๓.๑๑ แสดงข้อมูลพระราชาคณะช้ันเจ้าคณะรอง ที่พระสาสนโสภณที่ด ารงพรหมจรรย์มา 
ตั้งแต่เป็นสามเณร 

 

ล าดบัที ่ นาม วดั บรรพชา/อายุ เปรียญธรรม 
๑ พระสาสนโสภณ (สา)๒๒ ราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม บรรพชา ๙ 

๒ พระสาสนโสภณ (อ่อน) ราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม บรรพชา ๗ 
๓ พระสาสนโสภณ (เจริญ าณวโร) เทพศิรินทราวาส ๑๒ ๗ 
๔ พระศาสนโศภน (แจ่ม) มกฏุกษตัริยาราม ๑๘ ๗ 
๕ พระศาสนโศภน (ภา) ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ๑๘ ๓ 
๖ พระศาสนโศภน (จวน) มกฏุกษตัริยาราม ๑๗ ๙ 
๗ พระศาสนโศภน (ปลอด) ราชาธิวาสวหิาร ไม่ปรากฏ ๙ 
๘ พระสาสนโสภณ (เจริญ) บวรนิเวศวหิาร ๑๔ ๙ 
๙ พระสาสนโสภณ (เอ้ือน) เทพศิรินทราวาส บรรพชา ๗ 
๑๐ พระสาสนโสภณ (นิรันตร์) เทพศิรินทราวาส ๑๙ ๙ 
๑๑ พระสาสนโสภณ (ใย) เทพศิรินทราวาส ๑๙ ๔ 
๑๒ พระสาสนโสภณ (อมัพร) ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ๑๓ ๖ 
๑๓ พระสาสนโสภณ (พิจิตร) โสมนสัวหิาร ๑๗ ๙ 

ท่ีมา : จากการศึกษาของผูว้จิยั 
 

 จากตารางท่ี ๓.๑๑ พบวา่ พระราชาคณะชั้นเจา้คณะรอง ท่ีพระสาสนโสภณทุกรูปท่ีด ารง
พรหมจรรยม์าตั้งแต่เป็นสามเณร ยกเวน้พระสาสนโศภน (ปลอด) ไม่ปรากฏหลกัฐานเก่ียวกบัการ
บรรพชา  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๒๒ล าดบัท่ี ๑ พระสาสนโสภณ ชั้นสามญัเสมอชั้นเทพ ต่อมาเสมอชั้นธรรม 



 ๑๐๗ 

ตารางที ่๓.๑๒ แสดงข้อมูลพระราชาคณะช้ันรองที่พระธรรมวโรดม ที่ด ารงพรหมจรรย์มาตั้งแต่
เป็นสามเณร 

 

ล าดบัที ่ นาม วดั บรรพชา/อายุ เปรียญธรรม 
๑ พระธรรมโคดม๒๓ ธรรมิกราช* ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

๒ พระธรรมโคดม ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 
๓ พระธรรมอุดม (ชู) ราชบุรณะ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 
๔ พระธรรมอุดม (ทองดี) ระฆงั ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 
๕ พระธรรมอุดม  หงส์รัตนาราม ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 
๕ พระธรรมอุดม (นาค) ราชบุรณ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 
๖ พระธรรมอุดม (ฤกษ)์ ระฆงั ไม่ปรากฏ เปรียญ 
๗ พระธรรมอุดม (เซ่ง) อรุณราชวราราม ไม่ปรากฏ เปรียญ 
๙ พระธรรมอุดม (ถึก) พระเชตุพน ไม่ปรากฏ ๘ 
๑๐ พระธรรมวโรดม (สมบูรณ์) ราชบุรณ บรรพชา ๔ 
๑๑ พระธรรมวโรดม 

(สา ปุสฺสเทโว) 
ราชประดิษฐ ์ ๑๔ ๙ 

๑๒ พระธรรมวโรดม  
(แดง สีลวฑฺฒโน) 

สุทศัน์เทพวราราม ๑๓ ๘ 

๑๓ พระธรรมวโรดม  
(แสง ปญฺ าปทีโป) 

ราชบุรณะ ๑๕ ๗ 

๑๔ พระธรรมวโรดม  
(ฤทธิ ธมฺมสิริ) 

อรุณราชวราราม ๑๓ ๕ 

๑๕ พระธรรมวโรดม 
 (จ่าย วณฺณทตฺโต) 

เบญจมบพิตร ๑๖ ๗ 

๑๖ พระธรรมวโรดม  
(เขม้ ธมฺมสโร) 

พระเชตุพน ๑๕ ๖ 

๑๗ พระธรรมวโรดม 
 (เซ่ง อุตฺตโม) 

ราชาธิวาส ๑๔ ๕ 

๑๘ พระธรรมวโรดม 
 (อยู ่ญาโณทโย) 
 

สระเกศ ๑๒ ๙ 

                                                 

 ๒๓พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธ์ุ , เร่ืองตั้งพระราชาคณะผู้ใหญ่ในกรุง
รัตนโกสินทร์ เล่ม ๑, (กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, ๒๕๔๕), หนา้ ๒๙๐. 



 ๑๐๘ 

๑๙ พระธรรมวโรดม 
 (โชติ ธมฺมปชฺโชโต) 

พระปฐมเจดีย ์ ๑๕ ๘ 

๒๐ พระธรรมวโรดม 
 (ปุ่น ปุณฺณสิริ) 

พระเชตุพน ๑๖ ๖ 

๒๑ พระธรรมวโรดม 
 (ทรัพย ์โฆสโก) 

สงัเวชวศิยาราม ๑๘ ๖ 

๒๒ พระธรรมวโรดม  
(สนิธ เขมจารี) 

ปทุมคงคา ๑๕ ๙ 

๒๓ พระธรรมวโรดม  
(นิยม านิสฺสโร) 

ชนะสงคราม ๑๔ ๙ 

๒๔ พระธรรมวโรดม  
(บุญมา คุณสมฺปนฺโน) 

เบญจมบพิตรฯ ๑๔ ๙ 

๒๕ พระธรรมวโรดม 
 (สมเกียรติ กิตฺติวฑฺฒโน) 

ทินนกรนิมิต ๑๕ ๙ 

ท่ีมา : จากการศึกษาของผูว้จิยั 
 

 จากตารางท่ี ๓.๑๒ พบว่า พระราชาคณะชั้นเจ้าคณะรอง ท่ีพระธรรมวโรดม ท่ีด ารง
พรหมจรรยม์าตั้งแต่เป็นสามเณร มีจ านวน ๑๖ รูป ไม่ปรากฏหลกัฐานเก่ียวกบัการบรรพชาเป็น
สามเณร จ านวน ๙ รูป และเก่ียวกบัการศึกษา จ านวน ๕ รูป 
 

ตารางที ่๓.๑๓ แสดงข้อมูลพระราชาคณะช้ันรองที่ พระพิมลธรรม ที่ด ารงพรหมจรรย์มาตั้งแต่เป็น 
สามเณร 

 

ล าดบัที ่ นาม วดั บรรพชา / อายุ เปรียญธรรม 
๑ พระพิมลธรรม (แกว้) พระเชตุพน (วดัโพธาราม) ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 
๒ พระพิมลธรรม (มี) ราชบุรณะ (วดัเลียบ) ไม่ปรากฏ เปรียญเอก 
๓ พระพิมลธรรม (อาจ)  สระเกษ (วดัสะแก) ไม่ปรากฏ เปรียญเอก 
๔ พระพิมลธรรม (ด่อน) - ไม่ปรากฏ เปรียญ 
๕ พระพิมลธรรม (ทองดี) ระฆงัโฆสิตาราม 

(วดับางหวา้ใหญ่) 
ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

๖ พระพิมลธรรม (พร) ราชบุรณะ(วดักลัยาณมิตร) ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 
๗ พระพิมลธรรม (อู่) สุทศันเทพวราราม รัชกาลท่ี ๑ ๙ 
๘ พระพิมลธรรม (จ่ี) ประยรุวงศาวาส รัชกาลท่ี ๒ ๙ 
๙ พระพิมลธรรม (ยิม้) พระเชตุพน ไม่ปรากฏ ๗ 



 ๑๐๙ 

๑๐ พระพิมลธรรม 
 (ทบั พทฺุธสิริ)  

โสมนสัวหิาร รัชกาลท่ี ๒ ๙ 

๑๑ พระพิมลธรรม (อน้) พระเชตุพน ๑๔  ๘ 
๑๒ พระพิมลธรรม  

(หม่อมเจา้ทดั เสนียว์งศ)์ 
พระเชตุพน รัชกาลท่ี ๓ ๗ 

๑๓ พระพิมลธรรม  
(ก๋งหรือฑิต อุทโย) 

มหาธาต ุ ๑๔ ๔ 

๑๔ พระพิมลธรรม 
 (ยงั เขมาภิรโต) 

โสมนสัวหิาร ๑๓ ๘ 

๑๕ พระพิมลธรรม 
(เจริญ าณฉนฺโท) 
(ม.ร.ว. เจริญ อิศรางกลู) 

ระฆงั พ.ศ. ๒๔๑๓ ๕ 

๑๖ พระพิมลธรรม (เฮง เขมจารี) มหาธาตุยวุราชรังสฤษฎ์ิ ๑๒ ๙ 

๑๗ พระพิมลธรรม (นาค สุมนนาโค) อรุณราชวราราม ๑๒  ๗ 
๑๘ พระพิมลธรรม (ชอ้ย  

านทตฺโต) 
มหาธาตุยวุราชรังสฤษฎ์ิ ๑๑ ๖ 

๑๙ พระพิมลธรรม  
 (อาจ อาสโภ) 

มหาธาตุยวุราชรังสฤษฎ์ิ ๑๓ ๘ 

๒๐ พระพิมลธรรม 
 (ชอบ อนุจารี) 

ราษฎร์บ ารุง จงัหวดัชลบุรี ๑๓ ๖ 

ท่ีมา : จากการศึกษาของผูว้จิยั 

 จากตารางท่ี  ๓.๑๓ พบว่า พระราชาคณะชั้ นเจ้าคณะรอง ท่ีพระพิมลธรรม ท่ีด ารง
พรหมจรรยม์าตั้ งแต่เป็นสามเณร มีจ านวน ๘รูป ไม่ปรากฏหลักฐานเก่ียวกับการบรรพชาเป็น
สามเณรจ านวน ๑๒ รูป  
 

ตารางที ่๓.๑๔ แสดงข้อมูลพระราชาคณะช้ันรองที่ พระพรหมมุนี ที่ด ารงพรหมจรรย์มาตั้งแต่เป็น 
สามเณร 

 

ล าดบัที ่ นาม วดั บรรพชา / อายุ เปรียญธรรม 
๑ พระพรหมมุนี  ราชบุรณะ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 
๒ พระพรหมมุนี (อาจ) สระเกษ ไม่ปรากฏ เปรียญเอก 
๓ พระพรหมมุนี (ด่อน) หงษรั์ตนาราม ไม่ปรากฏ เปรียญ 
๔ พระพรหมมุนี (นาค) ราชบุรณะ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5


 ๑๑๐ 

๕ พระพรหมมุนี (พร) ราชบุรณะ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ 
๖ พระพรหมมุนี (สน) สระเกษ ไม่ปรากฏ ๓ 
๗ พระพรหมมุนี (ถึก) พระเชตุพน ไม่ปรากฏ ๘ 
๘ พระพรหมมุนี (ยิม้) สุทศัน์เทพวราราม ไม่ปรากฏ ๗ 
๙ พระพรหมมุนี (ทบั พทฺุธสิริ) โสมนสัวหิาร ไม่ปรากฏ ๙ 
๑๐ พระพรหมมุนี (ศรี อโนมสิริ) ปทุมคงคา รัชกาลท่ี ๓ ๙ 
๑๑ พระพรหมมุนี (เหมือน สุมิตฺโต) บรมนิวาส ไม่ปรากฏ ๙ 
๑๒ พระพรหมมุนี (แฟง กิตฺติสาโร) มกฎุกษตัริย ์ ไม่ปรากฏ ๗ 
๑๓ พระพรหมมุนี (เขียว จนฺทสิริ) ราชาธิวาส ๑๓ ๘ 
๑๔ พระพรหมมุนี  (พระวรวงศ์เธอ

พระองคเ์จา้พระสถาพรพิริยพรต) 
ราชบพิธ ๑๔ ๕ 

๑๕ พระพรหมมุนี (แพ ติสฺสเทโว) สุทศัน์เทพวราราม ๑๓ ๕ 
๑๖ พระพรหมมุนี (แยม้ อุปวกิาโส) ราชประดิษฐ ์ ๑๙ ๖ 
๑๗ พระพรหมมุนี (อว้น ติสโส)  บรมนิวาส ๑๙ ๕ 
๑๘ พระพรหมมุนี  

(ปลด กิตฺติโสภโณ) 
เบญจมบพิตร พ.ศ.๒๔๔๔ ๙ 

๑๙ พระพรหมมุนี (ผนิ สุวโจ) บวรนิเวศวหิาร ๑๗ ๖ 
๒๐ พระพรหมมุนี (พิมพ ์ธมฺมธโร) พระศรีมหาธาตุ ๑๗ ๖ 
๒๑ พระพรหมมุนี (วนิ ธมฺมสาโร) ราชผาติการาม ๑๖ ๙ 
๒๒ พระพรหมุนี  

(สนัน่ จนฺทปชฺโชโต) 
นรนารถสุนทริการาม ๙ ๙ 

๒๓ พระพรหมุนี(วชิมยั ปุ าราโม) บวรนิเวศวหิาร ไม่ปรากฏ ๖ 
๒๔ พระพรหมมุนี (บู่ สุจิณฺโณ) บรมนิวาส ๑๖ ๙ 
๒๕ พระพรหมมุนี  

(จุนท ์พฺรหฺมคุตฺโต) 
บวรนิเวศวหิาร ๑๒ ๙ 

ท่ีมา : จากการศึกษาของผูว้จิยั 

 จากตารางท่ี ๓.๑๔ พบว่า พระราชาคณะชั้นเจา้คณะรอง ท่ีพระพรหมมุนี ท่ีด ารงพรหมจรรย ์          
มาตั้งแต่เป็นสามเณร มีจ านวน ๑๒ รูป ไม่ปรากฏหลกัฐานเก่ียวกบัการบรรพชาเป็นสามเณรจ านวน 
๑๓ รูป และเก่ียวกบัการศึกษาจ านวน ๓ รูป 
 
 



 ๑๑๑ 

ตารางที ่๓.๑๕ แสดงข้อมูลสมณศักดิ์พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ที่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ที่ด ารง 
พรหมจรรย์มาตั้งแต่เป็นสามเณร 

 

ท่ีมา : จากการศึกษาของผูว้จิยั 

 จากตารางท่ี ๓.๑๕ พบว่า พระราชาคณะชั้นเจา้คณะรองท่ีพระอุบาลีคุณูปมาจารย ์ด ารง
พรหมจรรยม์าตั้งแต่เป็นสามเณร จ านวน ๑๓ รูป ไม่ปรากฏการบรรพชา จ านวน ๑ รูป 
 

ตารางที ่๓.๑๖  แสดงข้อมูลสมณศักดิ์พระราชาคณะเจ้าคณะรองอ่ืน ๆ 
 

ล าดบัที ่ นาม วดั บรรพชา / อายุ เปรียญธรรม 
๑ พระมหาโพธิวงศาจารย ์

(นวม พทฺุธสโร) 
อนงคาราม ๑๓ ๔ 

๒ พระมหาโพธิวงศาจารย ์
(สาลี อินฺทโชโต) 

อนงคาราม บรรพชา ไม่ปรากฏ 
 
 

ล าดบัที ่ นาม วดั บรรพชา / อายุ เปรียญธรรม 

๑ พระอุบาลีคุณูปมาจารย ์(ปาน พทฺุมิตฺโต) พระเชตุพน บรรพชา ๗ 
๒ พระอุบาลีคุณูปมาจารย ์(เปีย จนฺทสิริ) กลัยาณมิตร ๑๓ ๕ 
๒ พระอุบาลีคุณูปมาจารย ์(เขม้ ธมฺมสโร) พระเชตุพน ๑๕ ๖ 
๓ พระอุบาลีคุณูปมาจารย ์(แยม้ อุปวกิาโส) ราชประดิษฐ ์ ๑๙ ๖ 
๔ พระอุบาลีคุณูปมาจารย ์(จนัทร์ สิริจนฺโท) บรมนิวาส ๑๓ ๔ 
๕ พระอุบาลีคุณูปมาจารย ์(นาค สุมนนาโค) อรุณราชวราราม ๑๒ ๗ 
๖ พระอุบาลีคุณูปมาจารย ์(เผื่อน ติสฺสทตฺโต) พระเชตุพน ๑๕ ๙ 
๗ พระอุบาลีคุณูปมาจารย ์(โสม ฉนฺโน) สุทศันเทพวราราม ๑๕ ๔ 
๘ พระอุบาลีคุณูปมาจารย ์(วาสน์ วาสโน) ราชบพิธ ๑๖ ๔ 
๙ พระอุบาลีคุณูปมาจารย ์(ธีร์ ปณฺณโก) จกัรวรรดิ ๑๓ ๙ 
๑๐ พระอุบาลีคุณูปมาจารย ์(กมล กมโล) พระเชตุพน ๑๓ ๓ 
๑๑ พระอุบาลีคุณูปมาจารย ์(พฒุ) สุวรรณาราม ๑๕ ๗ 
๑๒ พระอุบาลีคุณูปมาจารย ์(ฟ)ู พระสิงห์ ๑๗ ๖ 
๑๓ พระอุบาลีคุณูปมาจารย ์ 

(ปัญญา อินฺทปญฺโ ) 
ไร่ขิง ๒๐ ๖ 

๑๔ พระอุบาลีคุณูปมาจารย ์ 
(ปวง ธมฺมปญฺโ ) 

ศรีโคมค า ๑๔ ๕ 



 ๑๑๒ 

๓ พระมหาโพธิวงศาจารย ์
(สุจี กตสาโร) 

พระบาทม่ิงเมือง ๒๔๘๑ ๓ 
 

๔ พระมหาโพธิวงศาจารย ์
(ฟ ูอตฺสิโว) 

พระสิงห์ ๑๗ ๖ 

๕ พระมหาโพธิวงศาจารย ์
(ไสว ตวโีร) 

ไตรมิตรวทิยาราม ๑๖ ๗ 

๖ พระมหาโพธิวงศาจารย ์
(อว้น ติสฺโส) 

สุทธจินดา ๑๙ ๕ 

๗ พระมหารัชมงัคลาจารย ์
(เทศ นิทฺเทสโก) 

สมัพนัธวงศ ์ บรรพชา ๒ 

๘ พระมหารัชมงัคลาจารย ์
(เอ้ือน ชินทตฺโต) 

เทพศิรินทราวาส ๑๖ ๗ 

๙ พระมหารัชมงัคลาจารย ์
(ทองเจือ จินฺตากโร) 

ราชบพิธสถิตมหา -
สีมาราม 

๑๖ ๖ 

๑๐ พระญาณวโรดม (สนธ์) บวรนิเวศวหิาร บรรพชา ๕ 
๑๑ พระญาณวโรดม  

(ประยรู สนฺตงฺกโุร) 
เทพศิรินทราวาส ๑๗ ๙ 

๑๒ พระวสุิทธิวงศาจารย ์
 (เสง่ียม จนฺทสิริ) 

สุทศัน์เทพวราราม ๑๙ ๖ 

๑๓ พระวสุิทธิวงศาจารย ์
 (สุง ธญฺ าโภ) 

พิชยญาติการาม ๑๕ ๖ 

๑๔ พระวสุิทธิวงศาจารย ์(พลอย) เทพธิดาราม บรรพชา ๙ 
๑๕ พระวสุิทธิวงศาจารย ์

 (วเิชียร (อโนมคุโณ) 
ปากน ้ า ๑๔ ๙ 

๑๖ พระธรรมปัญญาบดี 
(วน ต าโณ) 

อรุณราชวราราม ๑๕ ๖ 

๑๗ พระธรรมปัญญาบดี (ฟ้ืน ชุตินฺธโร) สามพระยา ๑๗ ๙ 
๑๘ พระธรรมปัญญาบดี 

 (สวสัด์ิ กิตฺติสาโร)  
มหาธาตุ ฯ บรรพชา ๕ 

๑๙ พระธรรมปัญญาบดี 
 (ช่วง วรปญฺโ ) 

ปากน ้ า ๑๔ ๙ 

๒๐ พระธรรมปัญญาบดี 
 (ถาวร ติสฺสานุกโร)  

พระเชตุพน ฯ บรรพชา ๔ 

๒๑ พระสุเมธาธิบดี (บุญเลิศ ทตฺตสุทฺธิ) วดัมหาธาตุ ฯ  บรรพชา ๘ 



 ๑๑๓ 

๒๒ พระวสุิทธาธิบดี (ไสว ตวโีร) ไตรมิตรวทิยาราม ๑๖ ๗ 
๒๓ พระวสุิทธาธิบดี (สง่า ปภสฺสโร) พระเชตุพน ฯ  ๘ 
๒๔ พระวสุิทธาธิบดี (วรีะ ภทฺทจารี) สุทศันเทพวราราม ๑๖ ๙ 
๒๕ พระพรหมจริยาจารย ์ 

(สมุท รชตวณฺโณ) 
วดัเบญจมบพิตร ฯ พ.ศ. ๒๔๗๙ ๗ 

๒๖ พระพรหมจริยาจารย ์ 
(สงดั ปญฺ าวโุธ) 

วดักะพงั ๑๒ ๗ 

๒๗ พระพรหมโมลี (วลิาศ าณวโร) ยานนาวา พ.ศ. ๒๔๘๐ ๙ 
๒๘ พระพรหมโมลี (สมศกัด์ิ อุปสโม) พิชยญาติการาม พ.ศ. ๒๕๐๔ ๙ 
๒๙ พระพทุธวรญาณ  

(กิตฺติ กิตฺติทินฺโน)  
กวศิราราม ๑๖ ๘ 

๓๐ พระพทุธวรญาณ (มงคล วโิรจโน)  ประยรุวงศาวาส ๑๙ ๕ 
๓๑ พระพทุธวรญาณ  

(ทอง สุวณฺณสาโร) 
เบญจมบพิตรดุสิต -
วนาราม 

๑๖ ๖ 

๓๒ พระพรหมเมธี (สมชาย วรชาโย) เทพศิรินทราวาส พ.ศ. ๒๕๐๑ ๘ 
๓๓ พระอุดมญาณโมลี (มานิต ถาวโร) สมัพนัธวงศ ์ พ.ศ. ๒๔๗๒ ๙ 
๓๔ พระอุดมญาณโมลี  

 (จนัทร์ศรี จนฺททีโป)  
โพธิสมภรณ์ พ.ศ. ๒๔๖๘ ๔ 

๓๕ พระธรรมปัญญาจารย ์ 
(จบั ตธมฺโม) 

โสมนสัวหิาร ๑๘ ๙ 

๓๖ พระธรรมปัญญาจารย ์ 
(ทิม อุฑาฒิโม ) 

ราชประดิษฐสถิต -
มหาสีมาราม 

๑๘ ๕ 

๓๗ พระธรรมปัญญาจารย ์ 
(ประจวบ กนฺตาจาโร) 

มกฏุกษตัริยาราม ๑๒ ๕ 

๓๘ พระธรรมปัญญาจารย ์ 
(สุพจน์ ปภสฺสโร) 

ราชผาติการาม พ.ศ. ๒๔๘๓ ๓ 

ท่ีมา : จากการศึกษาของผูว้จิยั 

 จากตารางท่ี ๓.๑๖ พบว่า พระราชาคณะชั้นเจา้คณะรองอ่ืน ๆ ท่ีด ารงพรหมจรรยม์าตั้งแต่เป็น
สามเณร มีจ านวน ๓๐ รูป ไม่ปรากฏหลกัฐานเก่ียวกบัการบรรพชาเป็นสามเณรจ านวน ๘รูป และ
เก่ียวกบัการศึกษา จ านวน ๒ รูป 
 
 
 



 ๑๑๔ 

ตารางที ่๓.๑๗ แสดงจ านวนร้อยละของสมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ  
เจ้าคณะรองทั้งหมด ทีด่ ารงพรหมจรรย์มาตั้งแต่เป็นสามเณร 

 

ล าดบัที ่ สมณศักดิ์ จ านวนเตม็ บรรพชา คดิเป็นร้อยละ 
๑ สมณศกัด์ิชั้นสมเด็จพระสงัฆราช  ๑๙ ๑๓ ๖๘.๔๒ 
๒ สมณศกัด์ิชั้นสมเด็จพระราชาคณะ ๗๙ ๕๗ ๗๑.๑๕ 
๓ สมณศกัด์ิชั้นพระราชาคณะ เจา้คณะรอง ๑๓๕ ๙๑ ๖๗.๔๑ 

รวมทั้งส้ิน ๒๓๓ ๑๖๑ ๖๙.๐๙ 

ท่ีมา : จากการศึกษาของผูว้จิยั 

 จากขอ้มูลในตารางท่ี ๓.๒ ถึงตารางท่ี ๓.๑๗ แสดงให้เห็นว่า สามเณรมีความส าคญัต่อ
สถาบนัสงฆ์ในด้านการปกครอง คือ พระมหาเถระและพระเถระท่ีเจริญย ัง่ยืนอยู่ในพรหมจรรย์
จนถึงไดรั้บพระราชทานสมณศกัด์ิชั้นสูงลดหลัน่กนัลงมาตามล าดบันั้น มีจ  านวนถึงร้อยละ ๖๙.๐๙ 
หรือ ๓ ใน ๔ ลว้นไดด้ ารงพรหมจรรยม์าตั้งแต่เป็นสามเณร ทั้งน้ีเพราะพระมหาเถระและพระเถระ
ท่ีจะไดรั้บสมณศกัด์ิชั้นสูง ซ่ึงจะตอ้งเป็นผูรั้บภาระหนา้ท่ีบริหารการพระศาสนา และการคณะสงฆ์
ต่อไปนั้ น จะต้องเป็นผู ้มีความรอบรู้ในทางพระพุทธศาสนาทั้ งในด้านพระธรรมค าสอน                  
และประพฤติปฏิบติัทางพระศาสนาอยา่งลึกซ้ึง และผูท่ี้จะมีคุณสมบติัดงักล่าวได ้ก็คือผูท่ี้จะตอ้งมี
เวลาศึกษาเล่าเรียนพระปริยติัธรรมจนสอบไดเ้ปรียญธรรมชั้นสูง ซ่ึงจะตอ้งใช้เวลาเรียนเป็นเวลา
ยาวนานพอสมควร ฉะนั้น ผูท่ี้ตอ้งการศึกษาพระปริยติัธรรมใหไ้ดผ้ลดี และมีเวลาศึกษาเล่าเรียนได้
อย่างเต็มท่ี ก็ตอ้งบรรพชาเป็นสามเณร ผูท่ี้ไม่ไดบ้รรพชาเป็นสามเณรตั้งแต่อายุยงัน้อย จึงมกัไม่
ประสบความส าเร็จในการศึกษาพระปริยติัธรรม ดงันั้น จึงปรากฏวา่ พระมหาเถระและพระเถระผูมี้
ต  าแหน่งหน้าท่ีส าคญัในคณะสงฆ์เกือบจะทั้งหมดลว้นบวชมาตั้งแต่เป็นสามเณรและเป็นเปรียญ
เกือบทั้งนั้น 
 ๓.๔.๔ ด้านการเป็นแบบอย่างทีด่ีของอนุชน 
 สามเณร แมจ้ะอยู่ในสภาวะท่ีเป็นเด็กหรือเยาวชนซ่ึงมีความเจริญเติบโตตามธรรมชาติ          
ท าให้ร่างกายและจิตใจเปล่ียนแปลงเกิดความหวัน่ไหวในอารมณ์ต่าง ๆไดง่้ายแต่สามเณรก็มีความ
เข้มแข็ง อดทน จนสามารถด ารงตนให้มั่นคงอยู่ในศีล สมาธิ ปัญญาได้ ซ่ึงแตกต่างจากเด็ก               
หรือเยาวชนในวยัเดียวกนัท่ีไม่สามารถจะท าได ้สามเณรจึงเป็นศาสนบุคคลท่ีควรเป็นแบบอย่าง         
ทั้ง ๓ ดา้น คือ 
 ๑) ด้านการศึกษา สามเณรตอ้งศึกษาพระปริยติัธรรมทั้งแผนกนักธรรมและบาลี ซ่ึงเป็น
หลักสูตรเดียวกนักบัการเรียนของพระภิกษุ เป็นการเรียนท่ียากมากส าหรับสามเณร เพราะตอ้ง



 ๑๑๕ 

ท่องจ ารากศพัทไ์วยากรณ์ท่ีเป็นภาษาบาลีกวา่จะสอบเป็นเปรียญไดต้อ้งใชค้วามขยนัหมัน่เพียรมาก
เป็นพิเศษกวา่จะเรียนส าเร็จ ตอ้งใชเ้วลาเรียนมากถึง ๘ ปีหรือเกินกวา่ ๘ ปี จึงจบเปรียญ ๙ ประโยค 
และไดอุ้ปสมบทเป็นนาคหลวง  
 ๒) ด้านสังคม สามเณรไม่เห็นแก่ประโยชน์ตนฝ่ายเดียว แต่บวชอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา           
มีความกตัญญูกตเวทีต่อบุพพการีผู ้เป็นอุปัชฌาย์ อาจารย์ เล้ียงดูบิดามารดา ช่วยกิจการงาน          
พระศาสนาและช่วยท ากิจของพระภิกษุ เป็นผูน้ าทางปัญญาหรือเป็นท่ีพึ่งทางใจของสังคม โดยการ
ช้ีแจงแสดงธรรมให้แก่ประชาชนไดเ้ขา้ใจ เพี่อจะไดน้ าหลกัธรรมค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา้
ไปใชใ้นการด าเนินชีวติไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 ๓) ด้านศาสนา สามเณรเป็นหน่อเน้ือของสมณะ แมจ้ะอยูใ่นวยัเด็กหรือวยัรุ่น ก็ตอ้งมีความ
ส ารวมอินทรีย ์มีสีลสังวร เช่นเดียวกับพระภิกษุ และต้องปฏิบัติตนตามโอวาทของพระสัมมา 
สัมพุทธเจา้ ๓ อย่าง คือ (๑) การไม่ท าความชั่ว คือ เวน้จากการประพฤติผิดทั้งทางกาย วาจา ใจ          
(๒) การท าความดี คือ ประพฤติดีทั้งทางกาย วาจา ใจ (๓) การช าระจิตให้บริสุทธ์ิ คือก าจดักิเลส             
ท่ีเกิดจากความโลภ ความโกรธและความหลงให้หมดไป ด้วยการเจริญสมถกรรมฐานหรือ           
วิปัสสนากรรมฐาน โดยศึกษาปฏิบติัตามทางสายกลาง มรรคมีองค์ ๘ คือ (๑) มีความเห็นถูกตอ้ง 
(๒) มีความคิดถูกต้อง (๓) มีวาจาชอบ (๔) มีการงานชอบ (๕) เล้ียงชีพชอบ (๖) เพียรชอบ                    
(๗) ระลึกชอบ (๘) ตั้งมัน่ชอบ  
 กล่าวโดยย่อ สามเณรต้องศึกษาในไตรสิกขา คือ (๑) อธิศีลสิกขา ศึกษาในเร่ืองศีล             
มุ่งเนน้การส ารวมระวงัรักษากาย วาจา ให้เรียบร้อย (๒) อธิจิตตสิกขา ศึกษาในเร่ืองจิต มุ่งเนน้การ
ท าใจให้สงบ ปราศจากนิวรณ์ ซ่ึงเป็นเคร่ืองกั้นความดี ๕ ประการ คือ (๒.๑) ความก าหนดัรักใคร่ 
(๒.๒) ความพยาบาทอาฆาต (๒.๓) ความง่วงเหงาหาวนอน (๒.๔) ความฟุ้งซ่านร าคาญใจ             
(๒.๕) ความสงสัยในพระรัตนตรัย เป็นตน้ (๓) อธิปัญญาสิกขา ศึกษาในเร่ืองปัญญา เน้นรูปนาม
ขันธ์ ๕ ของชีวิตมนุษย์ มีลักษณะเสมอกัน ๓ ประการ คือ (๓.๑) ไม่ เท่ียง (๓.๒) เป็นทุกข ์               
(๓.๓) เป็นอนตัตาเพื่อเห็นแจง้ในอริยสัจ ๔ คือ ทุกข ์ทุกขสมุทยั ทุกขนิโรธ และทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
ซ่ึงเป็นการทรงไว ้ซ่ึงพระพุทธศาสนาในส่วนปริยติัสัทธรรม ปฏิบติัสัทธรรม  
 สรุปบทบาทและความส าคัญของสามเณรในประเทศไทย พบว่า สามเณรมีบทบาท             
และความส าคญั ๔ ประการ คือ ๑) บทบาทและความส าคญัในดา้นการสืบทอดพระธรรมวนิยัทั้งใน
ด้านคันถธุระ และวิปัสสนาธุระ  ๒) บทบาทและความส าคัญในด้านการเผยแผ่พระศาสนา                   
๓)บทบาทและความส าคญัในดา้นการช่วยปฏิบติักิจของสงฆ์ ๔) บทบาทและความส าคญัในดา้น
การเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่อนุชน  



 ๑๑๖ 

 ส่วนบทบาทและความส าคัญท่ีโดดเด่นมาก ๓ ประการ คือ ๑)ในขณะท่ีเป็นสามเณร
บทบาทท่ีเด่นชัด ได้แก่ การศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย และบางส่วนก็ส าเร็จเปรียญธรรม ๙ 
ประโยค ได้อุปสมบทเป็นนาคหลวง ซ่ึงน าความภาคภูมิใจ ปลาบปล้ืมใจมาให้แก่วงศ์ตระกูล            
เครือญาติ อุปัชฌาย ์อาจารย ์ตลอดจนพุทธศาสนิกชน จึงมีความส าคญัยิ่งในการเป็นแบบอยา่งท่ีดี
ของสามเณรรุ่นน้องท่ีจะศึกษาให้เก่ง มีความรู้ดี มีคุณธรรมเหมือนกบัสามเณรรุ่นพี่ จึงช่ือว่าเป็น
บุคลากรท่ีมีค่าสูงสุดของคณะสงฆ์ ประการท่ี ๒) คือ การอุปัฏฐากดูแลพระสงฆ์ ซ่ึงนับได้ว่า             
เป็นการแบ่งเบาภารกิจของพระสงฆ์อันเป็นการสนับสนุนการคณะสงฆ์ส่วนหน่ึง ประการท่ี               
๓) เม่ือสามเณรไดอุ้ปสมบทเป็นพระภิกษุแลว้ ส่วนใหญ่จะเป็นผูมี้บทบาทหน้าท่ีในการปกครอง
ดูแลพระสงฆ ์สามเณรในฐานะเป็นพระประมุขสงฆ ์เป็นเจ้าอาวาส เป็นผูบ้ริหาร เป็นผูน้ าทางดา้น
คุณธรรมและเผยแผพ่ระธรรมสู่ประชาชน 



 
 

บทที ่๔ 
แนวทางและรูปแบบการส่งเสริมสามเณรในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

 

 จากการศึกษาบทบาทและความส าคญัของสามเณรในพระพุทธศาสนาเถรวาท  พบว่า
สามเณรมีรูปแบบท่ีส่งเสริมบทบาทและความส าคญั ๔ ดา้น คือ ๑) รูปแบบการสืบทอดพระธรรมวินัย 
๒) รูปแบบการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา ๓) รูปแบบการช่วยปฏิบติักิจของสงฆ ์๔) รูปแบบการเป็น
แบบอยา่งท่ีดีของอนุชน และยงัพบอุปสรรคปัญหาของสามเณรยคุปัจจุบนัในประเทศไทย ซ่ึงผูว้จิยั
ไดน้ าขอ้มูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึกและการเสวนากลุ่ม มาท าการวิเคราะห์เพื่อจะไดเ้ป็น
แนวทางและรูปแบบการส่งเสริมสามเณรในพระพุทธศาสนาเถรวาท ตามล าดบัดงัน้ี 
 

๔.๑ รูปแบบการส่งเสริมบทบาทและความส าคญัของสามเณรในพระพทุธศาสนาเถรวาท 
 ๔.๑.๑ รูปแบบการสืบทอดพระธรรมวินัย การบรรพชาเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
ถือไดว้า่เป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ยคุพุทธกาลจนกระทัง่ถึงยุคปัจจุบนัในประเทศไทย 
“คณะสงฆ์ไทยไดส้ามเณรเป็นพลงัเสริมท่ีส าคญัของพระพุทธศาสนาท าให้มีพระภิกษุ”๑ สามเณร
เป็นก าลังของพระศาสนาหรือเปรียบเสมือนเป็นต้นกล้าของพระภิกษุ เน่ืองจากกุลบุตรท่ีจะ
อุปสมบทเป็นพระภิกษุไดน้ั้นตอ้งผา่นการบรรพชาเป็นสามเณรก่อน “สามเณรจึงเป็นบุรพประโยค
ของพระภิกษุ”๒ สามเณรมีความส าคญัยิง่ต่อพระภิกษุ คือ “ท าใหพ้ระพุทธศาสนามีการสืบทอดไปสู่
ประชาชนดว้ยการบวชเรียน”๓ ดงันั้น “ความมัน่คงของพระศาสนาในปัจจุบนั และอนาคตจึงข้ึนอยู่
กบับทบาทและความส าคญัของสามเณรท่ีมีการศึกษาเล่าเรียนทั้งในดา้นคนัถธุระ และวปัิสสนาธุระ 
ปฏิบติัธรรม เผยแผธ่รรมะ”๔  
 ๔.๑.๒ รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในช่วงระยะเวลาการบวชเป็นสามเณรไปจนถึง
การอุปสมบท ถือไดว้า่อยูช่่วงเวลาการบรรพชาประมาณ ๑-๘ ปี ซ่ึงสามเณรมีบทบาทในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนานอ้ยมากแทบจะไม่ปรากฏ เน่ืองจากสามเณรตอ้งใชเ้วลาศึกษาเล่าเรียนมาก กวา่จะ
เรียนจบบาลีได้ต้องใช้เวลานานถึง ๘ ปีหรือมากกว่านั้ น  เม่ือส าเร็จการศึกษา หรือมีความรู้
                                                 

 ๑ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และเสวนา กลุ่มท่ี ๑. 
 ๒ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และเสวนา กลุ่มท่ี ๒. 
 ๓ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และเสวนา กลุ่มท่ี ๓. 
 ๔ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และเสวนา กลุ่มท่ี ๒.  



 ๑๑๘ 

ความสามารถพอท่ีจะเผยแผไ่ดก้็มีอายคุรบบวชพระหรืออุปสมบทพอดี ในส่วนของการเสวนากลุ่ม
นั้นกลบัพบวา่ “มีสามเณรบางวดัไดรั้บมอบหมายจากภิกษุให้ผลดัเปล่ียนกนัแสดงพระธรรมเทศนา
ให้ประชาชนได้รับฟังในวนัธรรมสวนะ”๕ พระภิกษุ สามเณรบางวดัรับนิมนต์เพื่อไป “บรรยาย
ธรรมในสถานท่ีต่าง ๆ ตลอดจนการบรรยายธรรมผ่านส่ือวิทยุ โทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต เว็บไซด ์
ธรรมะออนไลน์”๖ ในยคุปัจจุบนั  
 ๔.๑.๓  รูปแบบการช่วยปฏิบั ติกิจของสงฆ์  ส าม เณรถือว่า เป็นก าลังส าคัญของ
พระพุทธศาสนาท่ีช่วยเหลืองานวดัและช่วยกิจกรรมของพระภิกษุในดา้นต่าง ๆ การปฏิบติักิจการ
พระศาสนา พุทธทาสภิกขุ กล่าววา่ “ สามเณรบวชเขา้มาในพระพุทธศาสนาแลว้ตอ้งท ากิจวตัร” ๗ 
คือ “ตอ้งท าวตัรสวดมนต์เช้า-เยน็ บิณฑบาต ช่วยพฒันาวดัให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ร่มร่ืน 
น่าอยู่ สมกบัท่ีวดัเป็นปูชนียสถาน เช่น ท าความสะอาดกุฏิ สุขา ห้องน ้ า ศาลาการเปรียญ โบสถ ์
วิหาร ลานวดั ลานเจดีย์ ท าให้บุคคลท่ีพบเห็นเกิดความเล่ือมใสศรัทธา มีความประสงค์จะเขา้มา
บ าเพ็ญ บุญในวัด เพราะวัด เป็นสถานท่ีส าคัญในการบ าเพ็ญ บุญและเป็นแหล่งสืบทอด
พระพุทธศาสนา สามเณรมีหน้าท่ีส าคญัในการ “ช่วยจดักิจกรรมวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนาใน
วนัมาฆบูชา วนัวสิาขบูชา วนัอฏัฐมีบูชา วนัอาสาฬหบูชา วนัเขา้พรรษาและวนัออกพรรษา”๘  
 สามเณรท าหน้าท่ีในการอุปัฏฐากพระภิกษุ  จัดภัตตาหาร น ้ าฉันน ้ าใช้ถวายพระภิกษุ 
ช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรผูอ้าพาธ และคอยแนะน าดูแลเพื่อนสามเณรด้วยกนัให้ศึกษาเล่าเรียน
ไม่ใหป้ระพฤติผดิธรรมวนิยั  
 สามเณรจัดเป็น เพศบรรพชิตจึงต้องท าว ัตรต่ออุปัชฌาย์อาจารย์ ในฐานะท่ี เป็น 
“สัทธิวิหาริกหรืออนัเตวาสิก คือ (๑) ตอ้งเอาใจใส่ในธุรการงาน ปรนนิบติัรับใชท้่าน (๒) ตอ้งหมัน่
ศึกษาหาความรู้จากท่านเสมอ (๓) ตอ้งป้องกนัหรือระงบัความเส่ือมเสียท่ีจะเกิดแก่ท่าน (๔) ตอ้ง
รักษาน ้ าใจโดยไม่ท าให้ท่านผิดหวงัหรือเสียใจ (๕) ตอ้งให้ความเคารพบูชาและให้เกียรติ ยกย่อง
ท่านเสมอ ๖) เม่ือท่านอาพาธ ตอ้งเอาใจใส่พยาบาลไม่ทอดทิ้ง”๙ 

                                                 

 ๕ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และเสวนา กลุ่มท่ี ๑.  
 ๖รศ.ดร. มาณี ไชยธีรานุวฒัศิริ และคณะ, “บทบาทพระสงฆใ์นยุคโลกาภิวตัน์ : กรณีศึกษา
ในภาคเหนือและภาคใต”้, รายงานการวจัิย, (นครปฐม : มหาวทิยาลยัมหิดล), ๒๕๔๑, หนา้ ๒๓. 
 ๗พุทธทาสภิกข,ุ ค าสอนผู้บวชเล่ม ๑, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมบูชา, ๒๕๒๐), หนา้ ๑๐๓. 
 ๘ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และเสวนา กลุ่มท่ี ๓. 
 ๙ว.ิอ. ๖/๑๓๙. 



 ๑๑๙ 

 อุปัชฌาย ์อาจารย ์มีหน้าท่ีส าคญัในการให้ค  าแนะน า ตกัเตือน อบรมพร ่ าสอนศิษยใ์ห้เป็น
คนดีตามหนา้ท่ีของ “อุปัชฌายวตัรและอาจาริยวตัร คือ (๑) ใหก้ารศึกษาอบรมแก่พระภิกษุ สามเณร
ผูเ้ป็นสัทธิวิหาริก หรืออนัเตวาสิก (๒) ให้ความอนุเคราะห์ดว้ยปัจจยัส่ีแก่พระภิกษุ สามเณร (๓) ให้การ
ป้องกนั หรือคอยระงบัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน (๔) ใหก้ารดูแลรักษาอยา่งใกลชิ้ดในเวลาอาพาธ” ๑๐  
 ๔.๑.๔ รูปแบบการเป็นแบบอย่างที่ดีของอนุชน สามเณรในฐานะท่ีเป็นพุทธศาสนทายาท 
จึงตอ้งประพฤติตนให้เหมาะสมกบัภาวะสามเณรท่ีชาวบา้นให้ความนับถือศรัทธา รองลงมาจาก
พระภิกษุ จึงตอ้งท าตนให้เป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่อนุชนในดา้นต่าง ๆ คือ (๑) ดา้นการศึกษา สามเณรมี
หนา้ท่ีศึกษาพระธรรมวินยัทั้งในดา้นคนัถธุระและวปัิสสนาธุระศึกษาพระปริยติัธรรมทั้ง ๒ แผนก 
คือแผนกธรรมและแผนกบาลี ซ่ึงเป็นหลักสูตรเดียวกันกับพระภิกษุ จึงเป็นการยากท่ีเด็กหรือ
เยาวชนท่ีอยู่ในวยัเดียวกนัจะศึกษาเล่าเรียนได้ แต่สามเณรก็ใช้ความพากเพียรพยายามศึกษาจน
ประสบความส าเร็จ และสามารถสอบเปรียญธรรม ๙ ประโยคไดเ้ป็นจ านวนมาก (๒) ดา้นสังคม 
สามเณรช่วยเหลือกิจการงานพระศาสนาและช่วยท ากิจของพระภิกษุ โดยการช่วยปกครองดูแล
สามเณรท่ีอยู่ดว้ยกนัให้อยูใ่นระเบียบวินยั และอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข เป็นผูน้ าทางปัญญาหรือ
เป็นท่ีพึ่ งทางใจของสังคม โดยให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านการสั่งสอนธรรม เทศนาธรรม 
บรรยายธรรม เพี่อให้ประชาชนได้น าหลักธรรมค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม นอกจากน้ี สามเณรยงัมีบทบาทในการช่วยเป็นวิทยากรโครงการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรม บรรยายธรรมในศูนยก์ารศึกษา โรงเรียน วดัและในสถานท่ีต่าง ๆ และ
ช่วยพระภิกษุพฒันาชุมชน เช่น การฝึกอาชีพช่างศิลป์ ช่างไฟฟ้า ช่างคอมพิวเตอร์ ช่างจดัท าดอกไม ้
เป็นตน้ ซ่ึงประชาชนท่ีสนใจอาชีพดงักล่าวก็มาเรียนรู้ไดจ้ากพระภิกษุ สามเณรท่ีวดั เป็นการช่วยให้
ประชาชนไดมี้อาชีพเสริมเพื่อสร้างรายไดใ้หแ้ก่ครอบครัวอีกทางหน่ึง (๓) ดา้นศาสนา สามเณรเป็น
หน่อเน้ือสมณะ รักษาศีล ๑๐ พร้อมทั้งเสขิยวตัร จึงมีสีลาจารวตัรงดงาม มีความประพฤติเรียบร้อย 
แมส้ามเณรจะอยู่ในสภาวะของเด็ก แต่ในด้านคุณธรรมแลว้ สามเณรสามารถประพฤติวตัรและ
ปฏิบติัธรรม ด ารงสมณเพศประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อตอ้งการหลุดพน้จากกองทุกข์เช่นเดียวกบั
พระภิกษุ 
 สรุปรูปแบบการส่งเสริมบทบาทและความส าคญัของสามเณรในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
พบว่า สามเณรมีรูปแบบบทบาท และความส าคญั ๔ ประการ คือ ๑) รูปแบบในดา้นการสืบทอด   
พระธรรมวินยัทั้งในดา้นคนัถธุระ และวิปัสสนาธุระ ๒) รูปแบบในดา้นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 
๓) รูปแบบในดา้นการช่วยปฏิบติักิจของสงฆ์ ๔) รูปแบบในดา้นการเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่อนุชน 

                                                 

 ๑๐ว.ิอ. ๖/๑๕๔. 



 ๑๒๐ 

ส่วนรูปแบบท่ีส่งเสริมให้สามเณรมีบทบาทโดดเด่นมากท่ีสุดในประเทศไทย มี ๓ ประการ คือ            
๑) รูปแบบในดา้นการศึกษา ในขณะท่ียงัด ารงภาวะเป็นสามเณรบทบาทท่ีเด่นชดั ไดแ้ก่ การศึกษา
เล่าเรียนพระธรรมวินยั และบางส่วนก็ส าเร็จเปรียญธรรม ๙ ประโยค ไดอุ้ปสมบทเป็นนาคหลวง 
ซ่ึงน าความภาคภูมิใจ ปลาบปล้ืมใจมาให้แก่วงศ์ตระกูล เครือญาติ อุปัชฌาย ์อาจารย ์ตลอดจน
พุทธศาสนิกชน จึงมีความส าคญัยิ่งในการเป็นแบบอย่างท่ีดีของสามเณรรุ่นน้องท่ีจะศึกษาให้เก่ง         
มีความรู้ดี มีคุณธรรมเหมือนกับสามเณรรุ่นพี่ จึงช่ือว่าเป็นบุคลากรท่ีมีค่าสูงสุดของคณะสงฆ ์            
๒) รูปแบบการอุปัฏฐากดูแลพระสงฆ์ สามเณรนบัไดว้า่เป็นผูแ้บ่งเบาภารกิจของพระสงฆ์อนัเป็น
การสนับสนุนการคณะสงฆ์ส่วนหน่ึง ๓) รูปแบบของผูป้กครอง เม่ือสามเณรได้อุปสมบทเป็น
พระภิกษุแลว้ ส่วนใหญ่จะเป็นผูมี้บทบาทหนา้ท่ีในการปกครองดูแลพระสงฆ ์สามเณรในฐานะเป็น
พระประมุขสงฆ์ เป็นเจ้าอาวาส เป็นผูบ้ริหาร เป็นผูน้ าทางด้านคุณธรรมและเผยแผ่พระธรรม                   
สู่ประชาชน  
  

๔.๒ อปุสรรคปัญหาของสามเณรในพระพทุธศาสนาเถรวาท  
 สามเณรมีอุปสรรคปัญหาทุกยุคสมัย นับตั้ งแต่ยุคพุทธกาลเป็นต้นมาจนกระทั่งถึง                 
ยคุปัจจุบนัในประเทศไทย สามเณรประสบปัญหาหลายดา้น คือ 
 ๔.๒.๑ ปัญหาด้านการบรรพชา ปัจจุบนัประเทศไทย “มีวดัท่ีพระภิกษุ สามเณร พ านกัอาศยั
อยู่จ  านวน ๓๔,๖๕๔ วดั มีพระภิกษุ จ านวน ๒๕๐,๔๓๗ รูป สามเณร จ านวน ๖๒,๘๓๐ รูป”๑๑  
เม่ือเทียบกับจ านวนของประชาชนในประเทศซ่ึงมีประมาณ ๖๐ กว่าล้านคนแล้ว บุคลากรทาง
พระพุทธศาสนามีจ านวนน้อยมาก ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะพุทธบริษทัส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเขา้ใจ 
ในจุดมุ่ งหมายของการบรรพชาท่ีแท้จริงว่า “การบรรพชาเป็นการสืบทอดและด ารงไว ้                       
ซ่ึงพระพุทธศาสนา”๑๒ อีกทั้งทาง “คณะสงฆ์ขาดนโยบายท่ีจะรับเยาวชนเขา้มาบรรพชาเพื่อเป็น
บุคลากรทางพระพุทธศาสนา ขาดการประชาสัมพนัธ์ท่ีดี กระบวนการสร้างสามเณรในปัจจุบนั          
จึงไม่เป็นระบบเป็นเหตุให้ผูท่ี้เขา้มาบวชมีจ านวนน้อยลง อีกอยา่งหน่ึง เยาวชนขาดความมัน่ใจใน
การบวชเพราะไม่รู้วา่บวชแลว้จะไดอ้ะไร ไม่มีเป้าหมายท่ีชดัเจนในการบวช”๑๓  
 ปัญหาการไม่คดัคนเขา้มาบวช ก่อให้เกิดปัญหาต่อสถาบนัสงฆ์หลายด้าน เน่ืองจากการ
บรรพชาเป็นสามเณรนั้นท าไดง่้าย เพียงนิมนต์พระเถระรูปเดียวก็บวชได ้“จึงท าให้ศาสนาไดแ้ต่
                                                 

 ๑๑ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา ประจ าปี 
๒๕๕๐, (นครปฐม : ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ, ๒๕๕๐), หนา้ ๑. 
 ๑๒ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และเสวนา กลุ่มท่ี ๑. 
 ๑๓ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และเสวนา กลุ่มท่ี ๒. 



 ๑๒๑ 

จ านวนสามเณรแต่ขาดประสิทธิภาพ”๑๔ เน่ืองจากพระภิกษุ สามเณรบางรูป มีความประพฤติไม่
เหมาะสมตามท่ีส่ือต่าง ๆ เพราะในปัจจุบนัน้ีบางวดั “คนท่ีเสพยาเสพติด ติดสุราก็บวชได ้เป็นโรค
ตอ้งห้ามก็บวชได ้คนเกียจคร้านก็บวชได้ คนท่ีเบ่ียงเบนทางเพศก็บวชได้”๑๕ คนเหล่าน้ีเม่ือบวช  
เขา้มาแลว้มกัก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาไม่วา่งเวน้ ดงัท่ีปรากฏเป็นข่าวทางส่ือต่าง ๆ เพราะการ
ประพฤติล่วงละเมิดพระธรรมวินัย เม่ือประชาชนพบเห็นหรือทราบข่าวจึงไม่ศรัทธาพระภิกษุ 
สามเณร  
 ปัญหาการขาดเป้าหมายในการบวชท่ีชัดเจน ไม่รู้จกัสถานภาพของตนว่าเม่ือบวชแล้ว
จะตอ้งท าอะไรบา้ง จึงไม่บรรลุเป้าหมายในการเขา้มาบวช  
 ปัญหาหนกัท่ีสุดคือ “ท าอย่างไรถึงจะสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมของเด็กหรือเยาวชน     
ผูท่ี้เขา้มาเป็นศาสนทายาทน้ีใหดี้ยิ่งข้ึน เพราะส่วนมากเนน้แต่เร่ืองจ านวนเด็กหรือเยาวชนให้เขา้มา
บวชเรียนกันมาก ๆ แต่ไม่ได้เน้นเร่ืองคุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอน และทุนการศึกษา               
เพื่ออุปถมัภดู์แลสามเณรเพื่อใหผู้เ้รียนเป็นศาสนทายาทท่ีดีมีคุณภาพ”๑๖  
 ๔.๒.๒ ปัญหาด้านการศึกษา ท่ีเป็นอุปสรรคปัญหาของสามเณร คือ หลักสูตรการเรียน                     
การสอนทางคณะสงฆไ์ม่สอดคลอ้งกบัภาวะของสามเณรและไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของภาครัฐ
และเอกชน “เน่ืองจากสามเณรยงัเด็ก แต่ตอ้งศึกษาพระปริยติัธรรมท่ีมีความยาก สุขุมลุ่มลึกมาก
เช่นเดียวกบัพระภิกษุ ซ่ึงเยาวชนรุ่นเดียวกนัไม่สามารถท่ีจะศึกษาเล่าเรียนได”้๑๗ ปัญหากฎระเบียบ
ของวดัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เน่ืองจากทางวดัขาดนโยบาย ขาดการวางแผน และขาดวสิัยทศัน์
ท่ีชัดเจน อีกทั้ ง “ระบบการศึกษาของคณะสงฆ์ยงัไม่เท่าเทียมทนัสมยัเท่ากับทางโลก จึงท าให้
การศึกษาพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบันไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร”๑๘                
ซ่ึงการศึกษาของคณะสงฆจ์ะอยูไ่ดน้ั้นก็เพราะมีสามเณรเขา้มาบวชเรียน  
 ปัญหาดา้นทุนการศึกษา สามเณรบางรูปขาดผูใ้ห้ความอุปถมัภ์ เน่ืองจากทางบา้นมีฐานะ
ยากจน “สามเณรแมจ้ะมีสติปัญญา มีความรอบรู้เฉลียวฉลาดสามารถท่ีจะเรียนตามหลกัสูตรของ

                                                 

 ๑๔ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และเสวนา กลุ่มท่ี ๒. 
 ๑๕โรงเรียนเตรียมสามเณร, “เณรนอ้ยยคุใหม่เรียนรู้ทางโลกคู่ทางธรรม”, ๒๙ มีนาคม ๕๓, 
<www.meedee.net/news/ilife/dhamma-sangsan/๑๓๒๕.> (29 March 2010) 
 ๑๖ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และเสวนา กลุ่มท่ี ๑. 
 ๑๗ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และเสวนา กลุ่มท่ี ๒. 
 ๑๘เสถียรพงษ ์วรรณปก,“การศึกษาพระพุทธศาสนา”, มติชนรายวนั, (๘มีนาคม๒๕๔๑) : ๖. 

http://www.meedee.net/news/


 ๑๒๒ 

คณะสงฆ์ได ้แต่ตอ้งประสบกบัปัญหาดา้นทุนการศึกษา”๑๙ เพราะสามเณรตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการ
เรียนตลอดถึงการเดินทางด้วย อีกทั้งสามเณรไม่มีกิจนิมนต์เหมือนพระภิกษุจึงไม่มีรายได้ท่ีจะ
น าไปใชจ่้ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเทอมหรือซ้ือหนงัสือเรียน เป็นเหตุให้สามเณรขาดโอกาสท่ีจะศึกษา
ต่อในระดบัสูง  
 ปัญหาดา้นงบประมาณ “ทางภาครัฐบาลขาดการส่งเสริมทุนการศึกษาพระภิกษุ สามเณร
เท่าท่ีควร ท าให้ทุนการศึกษานอ้ยไม่เพียงพอกบัค่าใชจ่้าย”๒๐ โดยเฉพาะการสอบธรรมสนามหลวง
ในแต่ละปี มีนกัศึกษาคฤหสัถ์เขา้สอบธรรมศึกษาดว้ยเป็นจ านวนมาก ซ่ึงทางวดัเองตอ้งใชเ้งินจาก
ศรัทธาประชาชนเพื่อเป็นค่าใชจ่้ายต่าง ๆ 
 ปัญหาพระราชบญัญติัการศึกษาท่ีทางรัฐบาลไดข้ยายการศึกษาภาคบงัคบัออกไปจนถึง ๑๕ 
ปี เม่ือเยาวชนเรียนจบภาคบงัคบัมีอายุ ๑๘ ปี ซ่ึงเร่ิมเขา้สู่วยัผูใ้หญ่แลว้จึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้
เยาวชนไม่เขา้มาบวชเรียน ซ่ึงต่อไปในอนาคตแต่ละวดัแทบจะไม่มีสามเณรหลงเหลืออยูเ่ลย”๒๑ 
 ๔.๒.๓ ปัญหาด้านการเผยแผ่ สามเณรมีบทบาทในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาค่อนขา้งนอ้ย
แทบจะไม่ปรากฏ เน่ืองจากสามเณรตอ้งใชเ้วลาศึกษาเล่าเรียนมาก กวา่จะเรียนจบบาลีประโยค ๙ ไดน้ั้น
ตอ้งใช้เวลานานถึง ๘ ปีหรือมากกวา่นั้น แมจ้ะมีสามเณรบางรูปท่ีมีความรู้ ความสามารถ ถนดัใน
การแสดงธรรมก็ตาม แต่ขาดโอกาสในการเผยแผ ่จึงดูเสมือนวา่สามเณรขาดความรู้ ความสามารถ
ไม่มีบทบาทและความส าคญัในดา้นการเผยแผ ่ในส่วนของการสัมภาษณ์และการจดัเสวนา พบว่า 
“มีสามเณรบางวดัได้รับมอบหมายจากเจา้อาวาสให้ผลดัเปล่ียนกนัแสดงพระธรรมเทศนาให้แก่
ประชาชนไดรั้บฟังในวนัธรรมสวนะ และช่วยอบรมคุณธรรมใหแ้ก่นกัเรียน”๒๒ 
 ๔.๒.๔ ปัญหาด้านปัจจัยส่ี เจา้อาวาสผูป้กครองอาจดูแลไม่ทั่วถึง ท าให้ท่ีอยู่อาศยัของ
สามเณรไม่สัปปายะเท่าท่ีควร ปัญหาการยา้ยวดัเพื่อเขา้ไปศึกษาต่อก็ล าบาก หาวดัอยูย่าก เน่ืองจาก
เจา้อาวาส หรือพระสงฆผ์ูป้กครองบางส่วนมีความเห็นวา่ “การรับสามเณรเขา้มาอยูเ่ป็นภาระท่ีตอ้ง
คอยดูแล เพราะสามเณรอยูใ่นวยัเด็ก วยัเยาวชนก าลงัเจริญเติบโตเขา้สู่วยัรุ่นมีความเปล่ียนแปลงทั้ง
ดา้นร่างกายและอารมณ์ มีความตอ้งการตามธรรมชาติ บางคร้ังอาจขาดความส ารวมระวงัไปบา้ง”๒๓ 

                                                 

 ๑๙ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และเสวนา กลุ่มท่ี ๓. 
 ๒๐ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และเสวนา กลุ่มท่ี ๒. 
 ๒๑ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และเสวนา กลุ่มท่ี ๓. 
 ๒๒ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และเสวนา กลุ่มท่ี ๑.  
 ๒๓ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และเสวนา กลุ่มท่ี ๒. 



 ๑๒๓ 

 ปัญหาดา้นความเป็นอยู ่สามเณรส่วนมากตอ้งช่วยเหลือตนเองทุกอย่าง เม่ือเขา้มาบวชอยู่
ในวดัก็ตอ้งท ากิจวตัร สวดมนต ์บิณฑบาต อุปัฏฐากอุปัชฌาย ์อาจารย ์ท างานวดั ศึกษาเล่าเรียนและ
บ าเพญ็สมณธรรม ด าเนินชีวิตเหมือนอยา่งพระภิกษุ “แต่ความเป็นอยูข่องสามเณรส่วนมากไม่ค่อยดีนกั 
เน่ืองจากพุทธศาสนิกชนบางคนไม่เขา้ใจบทบาทและความส าคญัของสามเณร มองเห็นวา่สามเณร
นั้นยงัเป็นเด็กไม่น่าศรัทธาเล่ือมใส จึงไม่ตอ้งการท าบุญใส่บาตรกบัสามเณร จึงเลือกท าบุญกับ
พระภิกษุ ท าใหส้ามเณรไดอ้าหารบิณฑบาตนอ้ย จึงขาดแคลนดา้นปัจจยัส่ี”๒๔ ต่างจากอยูบ่า้นมีบิดา 
มารดา ญาติพี่นอ้งคอยช่วยเหลือดูแล 
 จากการศึกษาเร่ืองสภาวะความเป็นอยู่และการศึกษาของพระภิกษุสามเณรในยุคไอ เอ็ม เอฟ 
หลงัจากสังคมไทยประสบวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๔๐ พบวา่ “สภาวะความเป็นอยูข่อง
พระภิกษุสามเณรทัว่ประเทศขาดแคลนปัจจยัส่ี โดยเฉพาะการขาดปัจจยัดา้นการศึกษามากท่ีสุด”๒๕ 
 ๔.๒.๕ ปัญหาการขาดการส่งเสริมบทบาทและความส าคัญของสามเณรอย่างเป็นระบบ 
 การพฒันาพุทธศาสนาให้ย ัง่ยืนนั้น “มีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งพฒันาทรัพยากรบุคคล
ทางศาสนา โดยเฉพาะองค์กรสงฆ์ผูป้กครองตอ้งพฒันาพระภิกษุสามเณรให้มีประสิทธิภาพอยา่ง
เป็นระบบ”๒๖ มิใช่ปล่อยปละละเลยไปตามยถากรรม เน่ืองจากวดัท่ีส่งเสริมให้มีการบรรพชา
สามเณร หรือโครงการปลูกรากแก้วเพื่อสร้างพุทธศาสนทายาทยงัมีไม่มาก และไม่เป็นเอกภาพ
หรือไม่เป็นระบบท่ีชัดเจน ส่วนในกรุงเทพมหานครท่ีปรากฏชัดต่อสายตาประชาชน เช่น                   
วดัพระราม ๙ กาญจนาภิเษกร่วมกบัมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ซ่ึงมีการประกาศรับสมคัร
หรือแสวงหาเยาวชนท่ีเป็นคนดีเข้ามาบรรพชาเป็นสามเณร เพื่อศึกษาเล่าเรียนพระปริยติัธรรม           
และเปิดโอกาสให้เรียนสายสามญัควบคู่กนัไปดว้ย โดยจดัตั้งกองทุนปลูกรากแกว้ศาสนทายาท หา
ทุนทรัพยจ์ากการบริจาคดว้ยศรัทธาประชาชนไวเ้ป็นทุนสนบัสนุนศาสนทายาทท่ีเป็นสามเณรและ
จะอุปสมบทต่อไป ให้เป็นบุคลากรท่ีทรงคุณค่า สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและเป็น
ก าลงัส าคญัท่ีจะสืบทอดพระพุทธศาสนาในอนาคต ปัญหาดา้นขาดการส่งเสริมและอุปถมัภ์บ ารุง
เพื่อสร้างพุทธศาสนทายาทในอนาคตน้ี เป็นปัญหาท่ีองคก์รสงฆ์ เจา้อาวาสผูป้กครองทุกรูปทุกวดั 
ในประเทศไทยจะตอ้งช่วยกนัด าเนินการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน  

                                                 

 ๒๔ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และเสวนา กลุ่มท่ี ๓. 
 ๒๕ผศ.ดร.สมสุดา ผูพ้ฒัน์ และดร.อจัฉรา ธนะมยั , “สภาวะความเป็นอยูแ่ละการศึกษาของ
พระภิกษุสามเณรในยุคไอ เอม็ เอฟ”, รายงานการวิจัย, (คณะศึกษาศาสตร์ : มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์), 
๒๕๔๒, หนา้ บทคดัยอ่. 
 ๒๖ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และเสวนา กลุ่มท่ี ๑. 



 ๑๒๔ 

 จากงานวจิยัของพระมหาหรรษา นิธิบุณยากร พบวา่ ปัญหาของสามเณรนั้นมี ๗ ประการ คือ  
  ๑. ปัญหาจ านวนสามเณรลดลง  
  ๒. ปัญหาการล่วงละเมิดพระธรรมวนิยั  
  ๓. ปัญหาการศึกษาและพฒันาการทางร่างกายและจิตใจ  
  ๔. ปัญหาเก่ียวกบัวถีิชีวติและการด าเนินชีวติ  
  ๕. ปัญหาเกิดจากพุทธบริษทัไม่ใหค้วามส าคญัแก่บทบาทและสถานภาพของสามเณร  
  ๖. ปัญหาการไม่เขา้ใจเก่ียวกบับทบาทและสถานภาพของตนเอง  
  ๗. ปัญหาการรวมกลุ่มเพื่อบ าเพญ็ประโยชน์แก่ศาสนาและสังคม”๒๗  
 นอกจากน้ี “สุนทร บุญสถิต ยงัไดพ้บปัญหาของสามเณรในสังคมไทย ๔ ประการ คือ  
  ๑. ปัญหาท่ีเกิดจากสามเณร  
  ๒. ปัญหาทุนการศึกษาในอนาคต  
  ๓. ปัญหาการศึกษาของสงฆ ์ 
  ๔. ปัญหาการส่งเสริมเยาวชนบวชเป็นสามเณร๒๘ 
 ๔.๒.๖ ปัญหาด้านวตัถุนิยม  
 เน่ืองจากในปัจจุบนัโลกมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งไม่หยดุย ั้ง (ยคุโลกาภิวตัน์) กระแสนิยม
เก่ียวกบัการบริโภควตัถุ ได้เขา้มามีบทบาทส าคญักระทัง่ภายในวดั ท าให้พระภิกษุสามเณรได้มี
โอกาสใช้ส่ือท่ีทนัสมยัเหมือนกบัชาวโลก แต่สามเณรยงัอยู่ในสถานภาพความเป็นเด็กและวยัรุ่น
ก าลงัยา่งเขา้สู่วยัผูใ้หญ่ บางคร้ังขาดกลัยาณมิตร ขาดความรู้ความเขา้ใจดา้นพระธรรมวนิยั ขาดการ
ควบคุมตนเอง (ขาดหิริโอตตปัปะ) จึงมีความสนใจอยากรู้อยากเห็นและอยากทดลองเหมือนกบัเด็ก
และวยัรุ่นทัว่ไป ขาดสมณสัญญาในการด ารงเพศบรรพชิต “จึงมิไดใ้ช้ส่ือเพื่อการศึกษา แต่ใช้ส่ือ
ทางอินเตอร์เน็ต หรือทางโทรศัพท์มือถือเพื่อเล่นเกม การดูโทรทัศน์ท่ีเกินขอบเขต เป็นต้น 
ก่อให้เกิดปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียนและยากท่ีจะครองตนให้อยู่ในสมณะเพศ           
ท าใหส้ามเณรลาสิกขาออกไปเป็นจ านวนมาก”๒๙  

                                                 

 ๒๗พระมหาหรรษา นิธิบุณยากร, “วิกฤติพุทธศาสนา : ศึกษากรณีการบรรพชาเป็นสามเณร
ในประเทศไทย ๒๕๒๓-๒๕๔๓”, วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์), ๒๕๔๕, หนา้ ๑๒๒. 
 ๒๘สุนทร บุญสถิต, “สถานภาพบทบาทและปัญหาของสามเณรในสังคมไทย”, วทิยานิพนธ์
ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหิดล), ๒๕๔๓, หนา้ ๒๒๗. 
 ๒๙ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และการเสวนา กลุ่มท่ี ๑. 



 ๑๒๕ 

 สรุปวา่ สามเณรยุคปัจจุบนัในประเทศไทยมีอุปสรรคปัญหาหลายดา้น คือ ๑) ปัญหาดา้น
การบรรพชา ๒) ปัญหาดา้นการศึกษา ๓) ปัญหาดา้นการเผยแผ่ ๔)ปัญหาด้านปัจจยัส่ี ๕) ปัญหา
การขาดการส่งเสริมบทบาทและความส าคญัของสามเณรอย่างเป็นระบบ ๖) ปัญหาดา้นวตัถุนิยม 
แต่เม่ือกล่าวโดยรวมแลว้ มี ๒ ประการ คือ ๑) ปัญหาภายใน เกิดจากการล่วงละเมิดพระธรรมวินยั
ของสามเณรเอง ท่ีไม่เขา้ใจในบทบาทและสถานภาพของตน ขาดการส ารวมกาย วาจา ใจ เป็นเหตุ
ให้พุทธศาสนิกชนไม่เล่ือมใสศรัทธา ๒) ปัญหาภายนอก เกิดจากพุทธบริษทั โดยเฉพาะ เจา้อาวาส 
พระอุปัชฌาย ์หรือคณะสงฆ์ ขาดการอุปถมัภ์เอาใจใส่ดูแลสามเณรอย่างจริงจงั เพื่อจะสร้างศาสนทายาท          
ในอนาคต ท าให้เด็กและเยาวชนท่ีเขา้มาบรรพชาเป็นสามเณรส่วนมากขาดเป้าหมายในการบวชท่ี
ชดัเจน จึงเกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา 
 

๔.๓ แนวทางแก้ไขอปุสรรคปัญหา  
 จากการศึกษาข้อมูลทางเอกสาร การสัมภาษณ์และการเสวนานากลุ่ม ท าให้ทราบถึง
อุปสรรคปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัสามเณรในดา้นต่าง ๆ คือ ๑) ปัญหาดา้นการบรรพชา ๒) ปัญหาดา้น
การศึกษา ๓) ปัญหาดา้นการเผยแผ ่๔) ปัญหาดา้นปัจจยัส่ี ๕) ปัญหาการขาดการส่งเสริมบทบาท
และความส าคญัของสามเณรอยา่งเป็นระบบ ๖) ปัญหาดา้นวตัถุนิยม ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ าอุปสรรคปัญหา
ทั้ง ๕ ดา้นมาวเิคราะห์ เพื่อเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาของสามเณรในประเทศไทย ตามล าดบัดงัน้ี  
 ๔.๓.๑ แนวทางแก้ไขปัญหาด้านการบรรพชา  
 ๑) แนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนศาสนทายาท คือ “มหาเถรสมาคม องค์กรสงฆ ์            
ควรมีแผนหรือนโยบายสร้างศาสนทายาทท่ีชัดเจนเป็นระบบแล้วให้ เจ้าอาวาสรวมทั้ ง
พุทธศาสนิกชนช่วยกนัประชาสัมพนัธ์เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้เขา้มาบวชเรียนกนัมากข้ึน”๓๐ คือ     
ทางวดัต่าง ๆ ตอ้งจดัโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพิ่มข้ึน แลว้ให้เรียนนกัธรรมชั้นตรี-โท-เอก 
เพื่อให้เยาวชนซึมซบัค าสอนในพระพุทธศาสนา เห็นคุณค่าของการบวชเรียน เม่ือบวชแลว้ก็ไม่คิด
จะลาสิกขา ซ่ึงเป็นทางเลือกหน่ึงในการสร้างศาสนทายาท  
 ทางคณะสงฆต์อ้งช้ีให้เห็นถึงขอ้ดีในการบวชให้ผูป้กครองและเด็กไดเ้ขา้ใจอยา่งถูกตอ้งวา่
คนดีตอ้งมาก่อนคนเก่ง ศาสนาจึงเป็นเคร่ืองหล่อหลอมคนดีเขา้สู่สังคม หากผูป้กครองเห็นความ 
ส าคญัของการบวชว่า เม่ือน าบุตรหลานของตนมาบวชแลว้ มีความเป็นอยู่ดีข้ึน มีการศึกษาดีข้ึน 
และเป็นการสืบทอดพระศาสนา ต่อไปในอนาคตก็จะมีเยาวชนให้ความสนใจเข้ามาบวชเป็น
สามเณรเพิ่มข้ึนอยา่งแน่นอน 

                                                 

 ๓๐ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และการเสวนา กลุ่มท่ี ๑. 



 ๑๒๖ 

 ๒) แนวทางแก้ไขปัญหาการไม่คัดคนเข้าบวช คือ “ทางคณะสงฆ์ควรเลือกเฟ้นและ
กลัน่กรองคนเขา้มาบวช เพราะถา้อุปัชฌายเ์ลือกเฟ้นหาคนท่ีมีความประพฤติดี มีคุณภาพมาบวช
แลว้ ก็สามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ ไดต้ั้งแต่ตน้ แต่ถา้ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาได ้เม่ือเขา้มาบวชแลว้ก็
ตอ้งสอนเร่ืองจริยาวตัร เสขิยวตัรให้สามเณรทราบก่อน จะได้เป็นสามเณรท่ีมีความรู้พร้อมด้วย
ความประพฤติท่ีดี รู้จกัครองตนใหส้ง่างาม น่ากราบไหว ้น่าเล่ือมใสตามหลกัพระธรรมวนิยั”๓๑ 
 ๔.๓.๒ แนวทางแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา 
 ๑) แนวทางแก้ไขปัญหาด้านการจดัหลกัสูตรการเรียนการสอน “ควรมีหลกัสูตรท่ีสร้าง
ความประทบัใจให้สามเณรและบิดามารดาเห็นคุณค่าของการบวชเรียน และส่งเสริมให้ลูกบวชต่อ
เพื่อจะไดเ้รียนในชั้นสูง ๆ”๓๒ คือ เม่ือมีสามเณรบวชแล้ว ทางคณะสงฆ์คือมหาเถรสมาคม ตอ้งมี
นโยบายท่ีชดัเจนวา่จะดูแลสามเณรอยา่งไรให้มีความเสมอภาคในดา้นการศึกษา เพื่อให้การศึกษา
ของสงฆ์เป็นระบบมาตรฐานเดียวกนักบัทางรัฐบาล โดยทางคณะสงฆ์ตอ้งร่วมมือกนักบัรัฐบาล
ปรับ พ.ร.บ.การศึกษาให้สอดคล้องกบัทางคณะสงฆ์ กรมการศาสนาควรมีนโยบายยุทธศาสตร์
วางแผนจัดการการศึกษาท่ีชัดเจนทั้ งท่ี เป็นแผนระยะสั้ นและระยะยาว และมีการช้ีแจงให้
สถานศึกษาทราบถึงนโยบายของคณะสงฆ์วา่ เม่ือเยาวชนเรียนจบชั้นประถมปีท่ี ๖ แลว้สามารถท่ี
จะบวชเรียนต่อในสถานศึกษาของพระสงฆ์ได้ทั้งทางสายปริยติัธรรมและสายสามญั โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ การศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกธรรมชั้นนกัธรรมตรี-โท- เอก และแผนกบาลี (ป.ธ.๑-๒ -ป.ธ.๙) 
อีกทั้งยงัสามารถท่ีจะศึกษาแผนกสามญัศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัสงฆ์ทั้ง ๒ แห่งได้ตั้งแต่ระดับ
ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก 
 นอกจากน้ี องคก์รสงฆค์วรมีการปรับตวั คือ พระสงฆต์อ้งเขา้ถึงประชาชน ดว้ยการเขา้ไป
หาหรือมีการส่ือสารท่ีเข้าถึงประชาชนได้ง่าย และควรหันมาศึกษาปัญหาของเยาวชนมาก ๆ          
เพื่อจะไดรู้้เท่าทนัการเคล่ือนไหวของเด็ก ๆ และท่ีส าคญัจะตอ้งท าใหว้ดัเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งทางโลก
และทางธรรม ท่ีสามารถแข่งขนักบัสถานศึกษาขา้งนอกได้ ถ้าท าได้อย่างน้ีก็จะมีเยาวชนเข้ามาบวช         
เพิ่มมากข้ึน ดงันั้น “หลกัสูตรของคณะสงฆ์ในปัจจุบนัควรมีการพฒันาปรับเปล่ียนระบบวิธีการ
เรียนการสอน โดยให้เยาวชนท่ีเขา้มาบวชไดเ้รียนวิชาทางโลกตั้งแต่ชั้นประถมควบคู่ไปกบัวิชาทางธรรม 
พระพุทธศาสนา จึงจะอยูไ่ด ้เม่ือเป็นเช่นน้ี ก็จะมีเด็กหรือเยาวชนเขา้มาบวชเรียนเพิ่มจ านวนมากข้ึน”๓๓ 

                                                 

 ๓๑ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และการเสวนา กลุ่มท่ี ๒. 
 ๓๒ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และการเสวนา กลุ่มท่ี ๑. 
 ๓๓ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และการเสวนา กลุ่มท่ี ๑. 



 ๑๒๗ 

 คณาจารยมี์ความเห็นสอดคลอ้งกบัผูบ้ริหารว่า “ทางคณะสงฆ์ควรเปิดโอกาสให้สามเณร
ไดเ้ลือกเรียนหลากหลายวิชาการทางโลกตามความถนดั ซ่ึงไม่ขดักบัพระธรรมวินัยควบคู่ไปกบั
วิชาการทางพระพุทธศาสนาทั้งยงัเป็นประโยชน์ต่อวดั เช่น เรียนช่างไฟฟ้า ช่างคอมพิวเตอร์”๓๔ 
เป็นตน้ คณะสงฆต์อ้งมีวิสัยทศัน์ หรือโลกทศัน์กวา้งไกลโดยเปิดโอกาสให้สามเณรท่ีมีอายุยงัน้อย
ได้ศึกษาทางด้านศาสนาและทางโลกเท่าเทียมกันกับเด็กนักเรียนท่ีไม่ได้เข้ามาบวชเรียน                  
เพื่อให้พระภิกษุ สามเณรมีการศึกษาในระดับสูงเพิ่มมากข้ึน คือระดับปริญญาตรี ปริญญาโท           
และปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ ง ๒  แห่ง คือ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย                   
และมหาวทิยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัและสถาบนัการศึกษาอ่ืน ๆ  
 สามเณร มีความเห็นว่า “อยากให้มหาวิทยาลยัสงฆ์จดัโครงการให้นักศึกษาได้มีโอกาส
เรียนรู้แลกเปล่ียนกบัชาวต่างชาติ เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ดา้นภาษา ศาสนาและวฒันธรรม พร้อมทั้ง
จดัวนัสามเณรข้ึน เพื่อให้สามเณรในประเทศไทยไดมี้โอกาสพบปะสังสรรค์ท ากิจกรรมร่วมกนั 
นอกจากน้ี สามเณรบางส่วน ยงัมีความเห็นว่า ทางคณะสงฆ์ควรเปิดโอกาสให้สามเณรท่ีเรียนจบ
แลว้ไดท้  างานทางดา้นวชิาการควบคู่ไปกบัพระภิกษุในสถานศึกษาหรือในมหาวทิยาลยั”๓๕ 
 ๒) แนวทางแกไ้ขปัญหาเร่ืองทุนการศึกษา คือ ทุกวดัควรให้การสนบัสนุนทุนการศึกษา 
แก่พระภิกษุ สามเณรท่ีเรียนดีมีความประพฤติเรียบร้อยแต่ขดัสน ทั้งน้ี เจา้อาวาสทุกวดัควรรับ
นโยบายจากมหาเถรสมาคมแลว้น ามาปฏิบติั เม่ือวดัต่าง ๆ ดูแลสามเณรอย่างมีประสิทธิภาพแลว้ 
ทางมหาเถรสมาคมต้องช่วยสนับส นุน อีกทางห น่ึ งด้วย  ผู ้บ ริหารและผู ้เช่ี ยวชาญด้าน
พระพุทธศาสนา ส่วนมากมีความเห็นว่า “ทางคณะสงฆ์ต้องสร้างหลักประกันในการศึกษา               
โดยจดัหาแหล่งทุนมาสนับสนุนพระภิกษุสามเณรให้ไดรั้บการศึกษาชั้นสูงทั้งทางธรรมและทาง
โลกให้มากยิ่งข้ึน ถา้ท่านบวชไม่สึกก็ไดเ้ป็นศาสนทายาทท่ีดีมีคุณภาพ หรือเม่ือลาสิกขาออกไป
แล้วก็เป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดีมีคุณภาพ”๓๖ ดงัจะเห็นได้จากนักวิชาการหลายท่านท่ีเคยบวชเป็น
สามเณร ลาสิกขาออกไปท างานแลว้ประสบความส าเร็จในชีวติ สามารถท างานเป็นขา้ราชการดีเด่น 
เป็นขา้ราชการช านาญพิเศษ เป็นศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์ผูช่้วยศาสตราจารย ์เป็นหัวหน้า
ภาควิชาสอนวชิาพระพุทธศาสนา ถวายความรู้ใหก้บัพระภิกษุ สามเณรและใหค้วามรู้แก่ประชาชน
ทัว่ไปทั้งในมหาวทิยาลยัสงฆ ์มหาวทิยาลยัภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ี เป็นบุคคล
ตวัอยา่งเป็นคนดีของสังคม  

                                                 

 ๓๔ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และการเสวนา กลุ่มท่ี ๒. 
 ๓๕ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และการเสวนา กลุ่มท่ี ๓. 
 ๓๖ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และการเสวนา กลุ่มท่ี ๑. 



 ๑๒๘ 

 ๔.๓.๓ แนวทางแก้ไขปัญหาด้านการเผยแผ่ 
 สามเณรมีบทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นส่วนน้อยแทบจะไม่ปรากฏเลย              
ดงันั้ น “เจา้อาวาสพระผูป้กครองควรจดัหาพระธรรมทูตท่ีมีความรู้เช่ียวชาญในด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนามาเป็นพระวทิยากรอบรมวาทศิลป์ ปาฐกถาธรรม บรรยายธรรม สนทนาธรรมและ
แสดงพระธรรมเทศนา”๓๗ เพื่อให้สามเณรได้รู้จกัวิธีการเผยแผ่ธรรมในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกตอ้ง นอกจากน้ี “ควรจดัตั้งองค์กรสามเณร หรือชมรมสามเณรข้ึนเพื่อบ าเพ็ญประโยชน์ให้แก่
สังคมและศาสนา จดัให้มีวนัสามเณรข้ึนทัว่ทุกภาค หรือทุกจงัหวดัเพื่อให้สามเณรทัว่ประเทศได้
รู้จกัแลกเปล่ียนความรู้กนั และมีการนดัหมายเพื่อจดักิจกรรมวนัสามเณรทุก ๆ ปี”๓๘ 
 ๔๓.๔ แนวทางแก้ไขปัญหาด้านปัจจัยส่ี 
 เจ้าอาวาส หรือผู ้ปกครองต้องช่วยกันดูแลในด้านปัจจัยส่ี  ให้สามเณรมีท่ีอยู่อาศัย
เคร่ืองนุ่งห่มท่ีสะอาด มีอาหารฉนัถูกสุขลกัษณะเพียงพอต่อวยัเด็ก พาสามเณรไปตรวจสุขภาพบา้ง 
เพื่อท่ีจะใหส้ามเณรมีสุขภาพพลานามยัสมบูรณ์แขง็แรง พร้อมท่ีจะเป็นก าลงัส าคญัในการช่วยด ารง
สืบทอดและเผยแผพ่ระพุทธศาสนาใหเ้จริญรุ่งเรืองสืบต่อไป 
 ๔.๓.๕ แนวทางแก้ไขปัญหาเกีย่วกบัการส่งเสริมบทบาทและความส าคัญของสามเณรอย่าง
เป็นระบบ  
 การส่งเสริมบทบาทและความส าคญัของสามเณรอยา่งเป็นระบบนั้น คณะสงฆไ์ทยควรมี 
รูปแบบในการบริหารจดัการเชิงรุก ดงัน้ี  
 ๑) คณะสงฆ์ควรสร้างศรัทธาให้แก่ประชาชน คือพระสงฆ์ท่ีเข้าไปสอนศีลธรรมหรือ
วชิาการทางพระพุทธศาสนาให้แก่ประชาชนและนกัเรียนตามโรงเรียนต่าง ๆ โดยช้ีแจงให้นกัเรียน
ท่ีเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ และมีความประสงค์จะเรียนต่อให้เขา้มาบวชเรียนในสถานศึกษา
ของพระสงฆ์ โดยยกตวัอย่างบุคคลท่ีประสบความส าเร็จในหน้าท่ีการงานทั้งฝ่ายพระสงฆ์ และ
ฆราวาส  
 ๒) คณะสงฆค์วรจดัองคก์รการศึกษาอยา่งเป็นระบบ คือ มหาเถรสมาคมควรตั้งหน่วยงาน
ท่ีมีความรับผิดชอบการศึกษาของสามเณรโดยเฉพาะ คอยสอดส่องดูแลสามเณรในทุกภาคส่วนของ
ประเทศ ให้มีการศึกษาเป็นระบบเดียวกัน ทั้งน้ีพระท่ีปกครองดูแลสามเณร ควรจดัสถานท่ีให้
สามเณรไดมี้หอ้งพกัส่วนตวัในการอ่านหนงัสือโดยไม่มีผูอ่ื้นรบกวน  

                                                 

 ๓๗ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และการเสวนา กลุ่มท่ี ๑. 

 ๓๘ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และการเสวนา กลุ่มท่ี ๒. 



 ๑๒๙ 

 ๓) คณะสงฆ์ควรส่งเสริมให้วดัต่าง ๆ ได้จดัสร้างโรงเรียนหรือส านักเรียนปริยติัธรรม
ควบคู่ไปกบัปริยติัสามญั เพื่อเปิดโอกาสให้สามเณรไดศึ้กษาตามศกัยภาพ โดยจดัหลกัสูตรเพื่อเพิ่ม
ทางเลือกในการศึกษาของสามเณรและให้มีศกัยภาพเท่าเทียมกบัโรงเรียนของภาครัฐและเอกชน 
และมีการประเมินผลการเรียนอยา่งต่อเน่ือง 
 ๔) คณะสงฆ์ควรปรับปรุงหลักสูตรนักธรรมตรี-โท-เอก และเปรียญธรรม เพื่อเทียบ
ระดบัชั้น หรือจดัหลกัสูตรการศึกษาปริยติัสามญัควบคู่กนัไปกบัหลกัสูตรปริยติัธรรม (นกัธรรม
ตรี-โท-เอกและเปรียญธรรม) ให้อยู่ในหลกัสูตรเดียวกนั พร้อมทั้งส่งเสริมสามเณรให้มีการศึกษา
ต่อเน่ืองจนถึงระดบัมหาวิทยาลยั ปริญญาตรี-โท-เอก โดยให้ทุนการศึกษาหรือเก็บเพียงคร่ึงหน่ึง
ของจ านวนเตม็  
 ๕) คณะสงฆ์และรัฐบาลควรมีนโยบายคดัเลือกนักเรียนท่ีเรียนดีให้มีทุนการศึกษา คือ       
พระเถระผูป้กครองตอ้งเอาใจใส่ดูแลและสร้างแรงจูงใจให้เกิดข้ึนแก่สามเณรโดยให้ความยกย่อง 
เชิดชูเกียรติสามเณรท่ีมีความประพฤติดีเล่าเรียนดีหรือมีความสามารถเด่นชดัในดา้นต่าง ๆ เพื่อให้
สามเณรมีความมัน่ใจในการท าดี และเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่สามเณรรุ่นนอ้งไดท้  าตาม 
 ๖) พุทธบริษัทควรให้การอุปถัมภ์พระภิกษุ สามเณรในด้านปัจจัยส่ี  มีทุนสนับสนุน
การศึกษา “โดยทางวดัหรือพระสงฆ์ควรสนบัสนุนทุนใช้จ่ายในการศึกษา เพื่อให้สามเณรได้เรียนฟรี 
ตั้ งแต่ชั้ นนักธรรมตรี-โท-เอก จนจบเปรียญธรรม ๙ ประโยค แม้ทางรัฐบาลก็ต้องจัดสรร
งบประมาณเพื่อส่งเสริมทั้ งด้านการศึกษา การจดักิจกรรมวนัสามเณร การให้สวสัดิการอ่ืน ๆ            
และใหสิ้ทธิสามเณรอยา่งเท่าเทียมกนักบัเยาวชนทัว่ไปท่ีไม่ไดเ้ขา้มาบวชอยูใ่นวดั”๓๙  
 ๔.๓.๖ แนวทางแก้ไขปัญหาด้านวตัถุนิยม  
 ปัญหากระแสนิยมเก่ียวกบัการบริโภควตัถุ ไดเ้ขา้มามีบทบาทท่ีส าคญัจนกระทัง่ภายในวดั 
ท าให้พระสงฆ์สามเณรได้มีโอกาสใช้ส่ือท่ีทนัสมยัเหมือนกบัชาวโลก เช่น การใช้อินเตอร์เน็ต         
การใช้โทรศพัทมื์อถือ การดูโทรทศัน์ท่ีเกินขอบเขต เป็นตน้ ยอ่มเป็นอุปสรรคก่อให้เกิดปัญหาต่อ
การศึกษาเล่าเรียนและยากท่ีจะครองตนใหอ้ยูใ่นสมณะเพศได ้ 
 แนวทางแกไ้ขปัญหา คือ การประพฤติตนไม่เหมาะสมของพระภิกษุ สามเณรในสังคมไทย 
ท่ีมีพื้นฐานทางครอบครัวต่างกัน มีระดับความรู้และสติปัญญาต่างกัน และมีแรงจูงใจในการ
บรรพชาอุปสมบทต่างกนันั้น คณะสงฆต์อ้งสร้างภูมิคุม้กนัใหก้บัพระภิกษุสามเณรโดยให้ความรู้ท่ี
ถูกตอ้ง ใหรู้้เท่าทนักระแสโลก มีความเป็นอยูด่ว้ยปัญญาในการบริโภคใชส้อยเทคโนโลยสีมยัใหม่ 
ปัญหาการประพฤติผดิพระธรรมวนิยัของพระภิกษุ สามเณรก็จะนอ้ยลงและหมดไปในท่ีสุด  

                                                 

 ๓๙ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และการเสวนา กลุ่มท่ี ๒. 



 ๑๓๐ 

 สรุปแนวทางแก้ไขอุปสรรคปัญหาของสามเณรในประเทศไทยมีอยู่ ๖ ด้าน คือ  
 ๑) แนวทาง แก้ไขปัญหาด้านการบรรพชา มหาเถรสมาคม เจา้อาวาสและพุทธบริษัทตอ้ง
ช่วยกนัประชาสัมพนัธ์เพื่อส่งเสริมเยาวชนใหเ้ขา้มาบวชเรียนกนัมากข้ึน เพื่อแกไ้ขปัญหาสามเณรมี
จ านวนลดลง และคณะสงฆ์ควรมีการคดัเลือกคนดีเขา้มาบรรพชาในพระพุทธศาสนา เพื่อแกไ้ข
ปัญหาการล่วงละเมิดพระธรรมวนิยัท่ีจะเกิดข้ึนโดยเฉพาะปัญหาการเบ่ียงเบนทางเพศ  
 ๒) แนวทางแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา คือ มหาเถรสมคมควรมีการปรับปรุงหลกัสูตรการ
จดัการเรียนการสอนของคณะสงฆใ์ห้มีความสอดคลอ้งกบัรัฐบาล พร้อมทั้งมีการส่งเสริมสนบัสนุน
ใหทุ้นการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร  
 ๓) แนวทางแก้ไขปัญหาด้านการเผยแผ่ เจา้อาวาสพระผูป้กครองควรจดัหาพระธรรมทูตท่ี
มีความรู้เช่ียวชาญในดา้นการเผยแผ่พระพุทธศาสนามาเป็นพระวิทยากรอบรมวาทศิลป์ ปาฐกถาธรรม 
บรรยายธรรม สนทนาธรรมและแสดงพระธรรมเทศนา”๔๐ เพื่อให้สามเณรได้รู้จกัวิธีการเผยแผ่
ธรรมในรูปแบบต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง นอกจากน้ี “ควรจดัตั้งองคก์รสามเณรหรือชมรมสามเณรข้ึน
เพื่อบ าเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคมและศาสนา จดัให้มีวนัสามเณรข้ึนทัว่ทุกภาคหรือทุกจงัหวดั
เพื่อใหส้ามเณรทัว่ประเทศไดรู้้จกัแลกเปล่ียนความรู้กนั  
 ๔) แนวทางแก้ไขปัญหาด้านปัจจัยส่ี เจา้อาวาสหรือพระผูป้กครองควรสอดส่องดูแลใน
ดา้นปัจจยั ๔ ให้สามเณรมีท่ีอยูอ่าศยัเคร่ืองนุ่งห่มท่ีสะอาด มีอาหารฉนัถูกสุขลกัษณะเพียงพอต่อวยั
เด็ก และพาสามเณรไปตรวจสุขภาพ เพื่อใหส้ามเณรมีสุขภาพพลานามยัสมบูรณ์แขง็แรง พร้อมท่ีจะ
เป็นก าลงัส าคญัในการช่วยด ารงสืบทอดและเผยแผพ่ระพุทธศาสนาใหเ้จริญรุ่งเรืองสืบต่อไป  
 ๕) แนวทางแก้ไขปัญหาการขาดการส่งเสริมบทบาทและความส าคัญของสามเณรอย่างเป็น
ระบบ คือ พระสงฆค์วรสร้างศรัทธาให้แก่ประชาชน มีนโยบายจดัองคก์รการศึกษาอยา่งเป็นระบบ 
โดยส่งเสริมให้วดัต่าง ๆ เปิดส านักเรียนปริยติัธรรมควบคู่ไปกบัปริยติัสามญั เพื่อเปิดโอกาสให้
สามเณรไดศึ้กษาตามศกัยภาพ คณะสงฆต์อ้งปรับปรุงหลกัสูตรนกัธรรมชั้นตรี-โท-เอก และเปรียญธรรม 
เพื่อเทียบระดบัชั้นหรือมีหลกัสูตรปริยติัสามญัควบคู่กนัไปกบัหลกัสูตรปริยติัธรรม พระสงฆ์ควร
คดัเลือกนักเรียนท่ีเรียนดีให้มีทุนการศึกษา เพื่อยกย่องสามเณรและสร้างแรงจูงใจให้เกิดข้ึนแก่
สามเณรรุ่นน้องไดท้  าตามแบบอยา่งท่ีดี และพุทธบริษทั ๔ ควรให้การอุปถมัภ์ พระภิกษุ สามเณร 
เพื่อสร้างศาสนทายาทท่ีดีเอาไวใ้นพระพุทธศาสนา  
 ๖) แนวทางแก้ไขปัญหาด้านวัตถุนิยม คือ  สามเณรท่ีบวชเขา้มาแล้วตอ้งมีการศึกษาเล่า
เรียน และปฏิบัติตามพระธรรมวินัย อย่างเคร่งครัด ให้เหมาะสมกับเพศบรรพชิต นอกจากน้ี 

                                                 

 ๔๐ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และการเสวนา กลุ่มท่ี ๑. 



 ๑๓๑ 

อุปัชฌาย ์หรืออาจารย ์ควรคดัเลือกคนท่ีมีความประพฤติดีเขา้มาบวชเพื่อลดปัญหาการใช้ส่ือเกิน
ขอบเขต การมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศและปัญหาอ่ืน ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนซ่ึงจะเป็นการท าลาย
พระพุทธศาสนา 
 

๔.๔ แนวทางและรูปแบบการส่งเสริมพทุธศาสนทายาท 
 การส่งเสริมพุทธศาสนทายาทมิใช่เป็นหนา้ท่ีฝ่ายสงฆ์อยา่งเดียวเท่านั้น แต่เป็นหนา้ท่ีของ
พุทธบริษทัทุกคนควรมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุง ส่งเสริม สนบัสนุนพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการ
สืบทอดและเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาไวใ้หค้งอยูคู่่กบัสังคมไทยตลอดไป “สถาบนัศาสนามี
พระพุทธศาสนาเป็นหลกัส าคญัในการเป็นท่ีพึ่งทางจิตใจของประชาชน ดงันั้น การบริหารจดัการ
พระพุทธศาสนาจึงตอ้งมีศาสนบุคคลเขา้ร่วมอยูด่ว้ยเสมอ”๔๑ ศาสนบุคคลผูเ้ป็นศาสนทายาทท่ีสืบ
ทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ด ารงมั่นตั้ งอยู่ได้นานนั้ น คือ พระภิกษุ สามเณร ผูส้ละความสุข            
ส่วนตนออกบวช เพื่อศึกษาเล่าเรียนทั้งในดา้นคนัถธุระและวิปัสสนาธุระ ประพฤติปฏิบติัตนอยา่ง
เคร่งครัดตามพระธรรมวินัย และเผยแผ่พระธรรมวินัยท่ีได้ศึกษาเล่าเรียนและทรงจ าไวดี้แล้ว             
แก่ประชาชน ดว้ยเหตุน้ี ผูว้ิจยัจึงไดเ้สนอแนวทางเพื่อเป็นรูปแบบในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา
พร้อมทั้งการส่งแสริมและพฒันาพุทธศาสนทายาท ดงัน้ี 
 ๔.๔.๑ แนวทางและรูปแบบการส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
 พระพุทธศาสนาจะด ารงอยู่ได้ ต้องมีการส่งเสริมพระพุทธศาสนทายาทอย่างจริงจัง 
“วธีิการส่งเสริมพระพุทธศาสนานั้น มีดงัน้ี คือ 
 ๑) ปรับปรุงวดัให้มีสภาพเป็นวดั  คือ เจา้อาวาสตอ้งบริหารจดัการวดัให้มีสภาพเป็นวดั
เน่ืองจากวดัเป็นสถานท่ีบ าเพญ็คุณความดีลกัษณะของวดัจึงตอ้งสะอาดน่าอยูเ่ป็นระเบียบเรียบร้อย
น่าร่ืนรมย ์สมกบัเป็นท่ีอยูข่องนกับวช ประชาชนจึงสนใจท่ีจะเขา้วดั  
 ๒) อบรมศิษยว์ดัให้เป็นตวัอย่างท่ีดี ทั้งในทางศีลธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี คือ 
เจา้อาวาสตอ้งปรับปรุงเด็กวดัให้ดีกวา่เด็กบา้น โดยท าศาสนกิจต่าง ๆ ไดถู้กตอ้ง เช่น ไหวพ้ระเป็น 
ประเคนของพระเป็น รักษาความสะอาด มีสัมมาคารวะ รับแขกเป็น หากเด็กวดัเป็นเด็กดีหลายดา้น
ก็จะเป็นทางเสริมสร้างความดีเด่นใหป้รากฏแก่ประชาชน  
 ๓) รู้จกัปฏิสันถารแขก คือ ถา้วดัมีการตอ้นรับแขกดีทุกอยา่งก็จะดี หากตอ้นรับแขกไม่ดี 
ทุกอยา่งก็จะเสียหาย ดว้ยเหตุน้ี ถา้วดัไหนมีการตอ้นรับประชาชนดี ก็จะมีประชาชนสนใจเขา้มา
บ าเพญ็กุศลเพิ่มมากข้ึน 

                                                 

 ๔๑พระเทพดิลก (ระแบบ ต าโณ), สารัตถะวิชาการพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : 
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บางกอกบล็อก, ๒๕๕๓), หนา้ ๑๐๐. 



 ๑๓๒ 

 ๔) ด าเนินการให้วดัเป็นศาสนสมบติัส่วนกลางของพุทธศาสนิกชน คือวดัมิใช่เป็นสมบติั
ของพระสงฆ์ สามเณร เท่านั้ น แต่วดัยงัเป็นศาสนสมบัติส่วนกลางของพุทธศาสนิกชนทั่วไป 
เพียงแต่พระสงฆส์ามเณรไดช่้วยกนัธ ารงรักษาไว ้
 ๕) เผยแพร่พระพุทธศาสนา คือ พระสงฆ์ สามเณร มีการปฏิบติัชอบตามพระธรรมวินัย
อยา่งเคร่งครัด จนเป็นท่ีเล่ือมใสศรัทธาของประชาชน 
 ๖) ไม่บิดเบือนพระธรรมวินัยให้ผิดจากความจริง คือ พระสงฆ์ สามเณร ตอ้งไม่เปล่ียน 
แปลงธรรมะให้ลดลงมาหาคนตามความชอบใจ แต่ตอ้งดึงคนข้ึนไปหาธรรมะ อยา่บญัญติัในส่ิงท่ี
องคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ไม่ทรงบญัญติั อยา่ตดัส่ิงท่ีพระพุทธองคท์รงบญัญติัไว ้เพราะวินยั
ตอ้งเป็นวนิยั ธรรมตอ้งเป็นธรรม 
 ๗) ไม่เห็นวตัถุประเสริฐกว่าภูมิธรรม คือ พระสงฆ ์สามเณร ตอ้งไม่ยึดติดลาภ ยศ สุขสรรเสริญ 
มากกวา่รสพระธรรม  
 ๘) ควรประกอบศาสนพิธีให้ถูกตอ้ง คือ ไหวพ้ระ ท าวตัรสวดมนต์และจดังานท าบุญ เป็นตน้ 
ถูกตอ้งตามพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา”๔๒ 
 สรุปวา่ พระพุทธศาสนาจะด ารงอยูไ่ด ้ตอ้งมีการส่งเสริมพระพุทธศาสนทายาทอยา่งจริงจงั
โดยมีวธีิการส่งเสริม ๘ ประการ คือ ๑) การปรับปรุงจดัสรรวดัใหมี้สภาพเป็นวดั ๒) การอบรมศิษย์
ว ัดให้ เป็นตัวอย่างท่ี ดีในทางศีลธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี  ๓) การรู้จักปฏิสันถารแขก                             
๔) การด าเนินการให้วดัเป็นศาสนสมบติัส่วนกลางของพุทธศาสนิกชน ๕) การเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
๖) การไม่บิดเบือนพระธรรมวินยัให้ผิดจากความจริง ๗) อย่าเห็นวตัถุประเสริฐกวา่ภูมิธรรม และ 
๘) การประกอบศาสนพิธีใหถู้กตอ้ง 

 ๔.๔.๒ แนวทางและรูปแบบการส่งเสริมศาสนทายาท 
 แนวทางการส่งเสริมศาสนทายาทของผูบ้ริหาร ผูเ้ช่ียวชาญดา้นพระพุทธศาสนา ครูสอน 
ผูป้กครอง นกัวชิาการ และสามเณรมีความเห็นสอดคลอ้งกนั ดงัน้ี  
 ๑) การสร้างศาสนทายาท คณะสงฆ์ไทย “ควรสร้างศาสนทายาทตั้งแต่ยงัเป็นสามเณร          
ดว้ยวิธีการปลูกรากแกว้ศาสนทายาท เหมือนกบัท่ีพระศรีญาณโสภณ วดัพระราม ๙ กาญจนาภิเษก 
กระท าอยูใ่นปัจจุบนั นบัว่าเป็นโครงการส่งเสริมสนบัสนุนศาสนทายาทไดเ้ป็นอยา่งดี เป็นระบบ

                                                 

 ๔๒พระครูธรรมธรปรีชา, ที่ระลึกในงานท าบุญวนัเกิดอายุครบ ๗๒ ปีบริบูรณ์ พระธรรมญาณมุนี 
เจ้าอาวาสวัดกวิศราราม ราชวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มิตรสยาม, 
๒๕๒๐), หนา้ ๑๕๑. 



 ๑๓๓ 

ครบวงจร”๔๓ หากคณะสงฆ์และรัฐบาลได้ร่วมกันจัดสรรงบประมาณอุดหนุนช่วยส่งเสริม
สนบัสนุนใหว้ดัต่าง ๆ ในทุกภาค ทุกจงัหวดั ทุกอ าเภอ ทุกต าบล และทุกวดัไดจ้ดัโครงการปลูกรากแกว้ 
ศาสนทายาทเพิ่มมากข้ึนแล้ว ในอนาคตก็จะมีเยาวชนเขา้มาบรรพชาเป็นสามเณรเพิ่มข้ึนอย่าง
แน่นอน เพราะเยาวชนท่ีบวชเขา้มาไดรั้บการศึกษาทั้งทางโลกทางธรรม มีทุนสนบัสนุนการศึกษา 
เรียนจบไดรั้บความรู้คู่คุณธรรม มีงานท า เป็นศาสนทายาทท่ีดีมีคุณภาพ”๔๔  
 ๒) การประชาสัมพันธ์ “ทางคณะสงฆ์ควรส่งเสริมพระภิกษุสามเณรให้มีส่ือในการ 
ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของวดัในพระพุทธศาสนาด้วยการเปิดสถานีวิทยุ                   
เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม การประชาสัมพนัธ์เป็นการสร้างแรงจูงใจโดยการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเชิงรุก โดยการช้ีแจงให้ผูป้กครองทราบถึงจุดประสงค์ของการบรรพชาเป็น
สามเณรอยา่งชดัเจน เช่น การบรรพชาสามเณรเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา ไดศึ้กษาเล่าเรียน
ขดัเกลาพฤติกรรมท่ีไม่เรียบร้อย ป้องกนัจิตใจมิใหต้กไปสู่อบายมุข ๖ เป็นคนดีมีศีลธรรมประจ าใจ
และไดบุ้ญกุศล เม่ือผูป้กครองทราบวตัถุประสงค์ของการบวชอย่างชดัเจนแลว้ เกิดความเล่ือมใส
ศรัทธาเห็นประโยชน์ของการบวช จึงพาบุตรหลานของตนเขา้มาบวชในพระพุทธศาสนาก็เป็น
หนทางหน่ึงท่ีจะช่วยให้มีเยาวชนเขา้มาบวชเป็นสามเณรศาสนทายาทเพิ่มข้ึน เม่ือหาเยาวชนเขา้มา
บวชได้แล้ว ทางคณะสงฆ์ตอ้งสนับสนุนให้วดัต่าง ๆ จดัตั้งโรงเรียนสาธิตครบวงจรโดยรับเด็ก
อนุบาล ประถม มธัยมและอุดมศึกษา เขา้มาศึกษาเพื่อสร้างเยาวชนใหเ้ป็นคนดีมีคุณธรรม”๔๕  
 ๓) การศึกษา คณะสงฆ์ควรมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาท่ีชดัเจน วางแผน ด าเนินการตามแผน 
ประเมินผล และน าผลประเมินมาแกไ้ขปรับปรุง ทั้งน้ี ทางคณะสงฆค์วรตอ้งด าเนินการอยา่งจริงจงั 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจดัการเรียนการสอนให้เหมาะสมสอดคลอ้งกบัศกัยภาพหรือความตอ้งการ
ของสามเณร “โดยปรับการศึกษาใหไ้ดม้าตรฐานเป็นระบบเดียวกนักบัภาครัฐใหผู้ป้กครองและเด็ก
ยอมรับได้ มีสถานศึกษาท่ีครบวงจร และมีความภาคภูมิใจในระบบการศึกษาของคณะสงฆ์               
อาจมีการน าทฤษฎีการศึกษาใหม่ ๆ เขา้มาใชใ้นวดัใหม้ากข้ึน โดยใหส้ามเณรไดรั้บการศึกษาฟรีทุก
ระดบัชั้น สนบัสนุนและเปิดโอกาสใหส้ามเณรไดศึ้กษาอยา่งเตม็ท่ีตามศกัยภาพ”๔๖  

                                                 

 ๔๓พระศรีญาณโสภณ (สุวทิย ์ ปิยวิชฺโช), มาร่วมใจกันปลูกรากแก้วศาสนทายาท, (กรุงเทพมหานคร : 
ส านกัพิมพร่์มธรรม, ๒๕๔๖), หนา้ ๓.  
 ๔๔ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และเสวนา กลุ่มท่ี ๑. 
 ๔๕ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และเสวนา กลุ่มท่ี ๒. 
 ๔๖ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และเสวนา กลุ่มท่ี ๓. 



 ๑๓๔ 

 การส่งเสริมสามเณรด้านการปลูกฝังพระพุทธศาสนาเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีคณะสงฆ์ชั้ น
ผูป้กครองซ่ึงเป็นพระมหาเถรสมาคม เจา้อาวาส ครูสอนพระปริยติัธรรม ควรปลูกฝังจิตส านึก
สามเณรให้มีคุณธรรม รู้จักรักสถาบันพระพุทธศาสนา รู้ถึงคุณค่าศาสนาของตน แล้วศึกษา              
พระธรรมวนิยัใหถึ้งแก่นแทจ้นสามารถน าไปเผยแผไ่ด ้ 
 การพฒันาสามเณรนั้นควรเนน้การศึกษาพระไตรปิฎกก่อน เพื่อจะไดรู้้จกัและเขา้ใจศาสนา
มากข้ึน ล าพงัการศึกษานกัธรรมบาลีคงไม่เพียงพอ ตอ้งส่งเสริมให้สามเณรไดรั้บการศึกษาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศตามศกัยภาพตอ้งมีการปฏิบติัธรรมอยา่งจริงจงั สอนให้รู้จกัวิธีการเผยแผ่
ใหเ้ป็นไปตามยคุสมยั สนบัสนุนหาทุนการศึกษาใหเ้รียนจนจบ หาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ
ดา้นการสอนภาษาต่าง ๆ การเทศน์ การเผยแผพ่ระพุทธศาสนา ท่ีเหมาะสมกบัยุคสมยัมาให้ความรู้
แก่สามเณร พร้อมทั้งเอาใจใส่ดูแลท่ีพกัอาศยั และการเป็นอยู่เพื่อพฒันาให้สามเณรมีชีวิตท่ีดีข้ึน          
เจา้อาวาสควรเปิดโอกาสให้สามเณรไดแ้สดงบทบาทหน้าท่ีของตนในการเผยแผ่ธรรมะโดยการ
เทศน์ในวดัทุกวนัธรรมสวนะ วนัส าคัญทางพระพุทธศาสนา บรรยายธรรมะ สอนธรรมะใน
โรงเรียนและสถานท่ีต่าง ๆ ดว้ยเหตุน้ี “คณะสงฆ์ผูบ้ริหารทุกภาคส่วนรวมถึงเจา้อาวาส อุปัชฌาย ์
อาจารย ์จะตอ้งไม่ทอดทิ้งธุระ ควรมีนโยบายในการส่งเสริมสามเณรโดยตั้งหน่วยงานควบคุมดูแล
สามเณรเป็นกรณีพิเศษ ควรเอาใจใส่สอดส่องดูแลสามเณรเสมือนกบัลูก คอยตกัเตือนแนะน าสั่งสอน 
สามเณรให้อยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด เพื่อปลูกฝังศรัทธาให้กับประชาชน ให้ความรัก          
ความอบอุ่น และคอยให้ก าลงัใจ เปิดโอกาสให้สามเณรไดเ้รียนรู้ซกัถามขอ้ท่ีสงสัย เพราะสามเณร
ยงัเด็กนกั จึงไม่ควรปล่อยให้สามเณรต่อสู้ชีวิตไปตามยถากรรมเพียงล าพงั เม่ือเรียนจบแลว้ควรมี
หน้าท่ีการงานมารองรับ เพื่อให้สามเณรได้ท าหน้าท่ีของตนตามบทบาทความส าคญัอย่างเต็ม
ความสามารถพร้อมทั้ง “จดัตั้งองคก์รสามเณรท่ีดีเด่นใหท้ างานเป็นทีม โดยส่งเสริมให้สามเณรไทย
ทั้งในประเทศและต่างประเทศไดท้  ากิจกรรมร่วมกนัในวนัสามเณรทุกปีและเปิดโอกาสให้สามเณร
ไดมี้ส่วนร่วมในงานวชิาการของคณะสงฆไ์ทยมากยิง่ข้ึน”๔๗ 
 ๔) ให้การอุปถมัภ์ สามเณรส่วนมากมีความเห็นว่า “พุทธบริษทัควรส่งเสริมสนับสนุน
สามเณรในดา้นปัจจยัส่ี โดยเฉพาะพระสงฆเ์จา้อาวาส ควรดูแลให้สามเณรไดมี้เคร่ืองนุ่งห่ม มีท่ีฉนั 
มีท่ีพกัอาศยัห้องละ ๑ รูป ไดรั้บการตรวจสุขภาพจากแพทยบ์า้ง พร้อมทั้งจดัหาอุปกรณ์การศึกษา 
ให้สามเณรไดศึ้กษาทั้งทางโลกทางธรรม อีกทั้งควรส่งเสริมสามเณรตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีสามเณร
ดูแลรับผิดชอบได้ตามศกัยภาพ ส่งเสริมให้สามเณรเขียน อ่าน ภาษาไทยและภาษาบาลีได้อย่าง
ถูกตอ้ง เพราะศาสนทายาทท่ีดีมีคุณภาพ จะตอ้งเนน้การศึกษาดา้นปริยติัศาสนาและปฏิบติัศาสนา

                                                 

 ๔๗ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และเสวนา กลุ่มท่ี ๑. 



 ๑๓๕ 

ควบคู่กนัไป สนบัสนุนให้รางวลัสามเณรท่ีขยนัศึกษาเล่าเรียนอย่างสม ่าเสมอ”๔๘ ดงันั้น คณะสงฆ์ไทย
ควรจดัตั้ งกองทุนไวส้ าหรับศาสนทายาท เพื่อส่งเสริมพฒันาศกัยภาพของสามเณร เพราะทุกวนัน้ี            
ต่างคนต่างท าไม่แน่วา่จะท าไดต้ลอดไปหรือไม่ แต่การส่งเสริมพฒันาศกัยภาพท่ีท าอยูใ่นปัจจุบนัน้ี
มีนอ้ยเกินไปและท าไดไ้ม่ดีนกั  
 สามเณรบางส่วนมีความเห็นว่า “ครูอาจารยค์วรเปิดโอกาสให้สามเณรได้ไปทศันศึกษา
นอกสถานท่ี และควรให้สามเณรในประเทศไทยได้มีส่วนร่วมในด้านวิชาการและมีกิจกรรม
ร่วมกบัพระสงฆ”์๔๙ 
 จากการศึกษาแนวทางการส่งเสริมสามเณรให้เป็นศาสนทายาทท่ีดีนั้น คณะสงฆ์ไทยควร
ส่งเสริมและพฒันาศาสนทายาทมี ๗ ประการ ดงัน้ี คือ  
 ๑) การสร้างศาสนทายาท เน้นการปลูกรากแกว้พระศาสนา โดยการปลูกฝังสามเณรให้มี
ความรู้คู่คุณธรรม รู้จกัรักศาสนาของตน โดยเนน้ในดา้นการปฏิบติัธรรมเพื่อความหลุดพน้จากทุกข์
มากกวา่ปริยติัธรรม  
 ๒) การดูแลดา้นปัจจยัส่ี เนน้สุขภาพพลานามยั มีการใชเ้คร่ืองนุ่งห่มท่ีสะอาด ดูแลอาหาร
การฉนัท่ีมีประโยชน์ มีคุณค่าทางโภชนาการ ดูแลสถานท่ีพกัอาศยัและหอ้งน ้า ตอ้งถูกสุขลกัษณะ  
 ๓) การส่งเสริมให้มีการศึกษา ควรให้สามเณรศึกษาทั้งทางธรรมและทางโลก โดยจดัหา
บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถด้านพระพุทธศาสนาเข้ามาช่วยท างานอย่างจริงจงั และมีการ
ประเมินผลงานใหไ้ดต้ามมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้ 
 ๔) การพฒันาหลกัสูตรการศึกษา ทางคณะสงฆ์ ควรปรับปรุงหลกัสูตรการเรียนการสอน
พระปริยติัธรรมให้สอดคลอ้งกบัรัฐบาลและมีความเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน เพื่อพฒันาคุณภาพ
ของผูเ้รียนใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
 ๕) การสนบัสนุนทุนการศึกษา ทุกวดัควรจดัตั้งกองทุนพระภิกษุสามเณรข้ึนเพื่อช่วยเหลือ 
ส่งเสริม การศึกษา การปฏิบัติธรรมและการเผยแผ่ธรรมของพระภิกษุสามเณรทั้ งในประเทศ           
และต่างประเทศ โดยเฉพาะมหาเถรสมาคมควรมีนโยบายท่ีชดัเจนสามารถน าไปปฏิบติัจริงได ้ 
 ๖) การจดัสร้างสถานศึกษา โดยจดัตั้งโรงเรียนพระปริยติัธรรมเตรียมสามเณร มีการเรียน
การสอนครบวงจร ตั้งแต่ระดบัพื้นฐานจนถึงระดบัมหาวิทยาลยั ท่ีเน้นเฉพาะในดา้นคุณธรรม คือ 
คุณธรรมน าการศึกษา คุณธรรมน าความคิด คุณธรรมน าเทคโนโลย ีคุณธรรมน าเศรษฐกิจ คุณธรรม

                                                 

 ๔๘ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และเสวนา กลุ่มท่ี ๒. 
 ๔๙ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และเสวนา กลุ่มท่ี ๓. 



 ๑๓๖ 

น าความสุข และคุณธรรมน าชีวิต แลว้ขยายไปในหน่วยงานต่าง ๆ จากวดัจนถึงระดบัต าบล อ าเภอ 
จงัหวดั ภาค เพื่อใหส้ามเณรในเขตพื้นท่ีเป็นสามเณรท่ีดีมีคุณภาพ 
 ๗) ให้โอกาสในการเผยแผธ่รรม ควรเปิดโอกาสให้สามเณรไดแ้สดงธรรมะโดยการเทศน์
ให้ประชาชนได้รับฟังทุกวนัพระ บรรยายธรรมตามวดั โรงเรียน บ้านธรรมะ ศูนย์การศึกษา 
สถานศึกษาและสถานท่ีอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม จดัรายการควบคู่กับพระภิกษุตามส่ือต่าง ๆ           
เผยแผ่ธรรมะทางเว็บไซต์ เพื่อให้สาธารณชนได้รับรู้ถึงบทบาทและความส าคญัของสามเณรใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท จนกระทัง่เป็นท่ียอมรับของสังคม 
 สรุปว่า แนวทางและรูปแบบการส่งเสริมพุทธศาสนทายาท มี ๗ ประการ คือ ๑) การ
สร้างศาสนทายาท ๒) การดูแลดา้นปัจจยัส่ี ๓) ให้การศึกษาทางธรรมและทางโลกตามความถนดั 
๔) จดัหลกัสูตรการศึกษาให้เหมาะสมกบัผูเ้รียน ๕) ให้ทุนการศึกษาแก่นกัเรียนท่ีเรียนดีแต่ยากจน 
๖) จดัตั้งโรงเรียนพระปริยติัธรรมเตรียมสามเณรไวร้องรับสามเณรท่ีเขา้มาบรรพชาเพิ่มข้ึน ๗) เปิด
โอกาสใหส้ามเณรไดแ้สดงธรรมะตามศกัยภาพ 

 

๔.๕ รูปแบบการสร้างบทบาทของศาสนทายาททีย่ัง่ยืน  
 รูปแบบการสร้างบทบาทของศาสนทายาทท่ีย ัง่ยืนนั้น พระสงฆ์ตอ้งเขา้ถึงเยาวชน โดยมี
การประชาสัมพนัธ์เปิดรับสมคัรนกัเรียนท่ีจบการศึกษาภาคบงัคบัจากโรงเรียนต่าง ๆ ทัว่ประเทศ 
ไดเ้ขา้มาบวชเรียนศึกษาต่อในสถานศึกษาของพระสงฆ ์คณะสงฆผ์ูบ้ริหารตอ้งมีนโยบายชดัเจนใน
การวางแผนจดัการศึกษาสายปริยติัสามญัควบคู่กนัไปกบัการศึกษาพระปริยติัธรรมอยา่งเป็นระบบ 
เพื่อพฒันาหลกัสูตร การเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมกับสามเณรผูเ้รียน และอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา โดยช้ีแจงจุดมุ่งหมายของการบวชและประโยชน์ท่ีได้รับจากการบวชให้
เยาวชนและผู ้ปกครองทราบ พระสงฆ์ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีให้สามเณรได้เห็นและท าตาม            
เพราะสามเณรยงัเด็กจึงตอ้งมีผูน้ าท่ีดีคอยแนะน าตกัเตือนอบรมพร ่ าสอนไปในทางท่ีถูกท่ีควรอยู่
เสมอ เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมให้กบัสามเณร พร้อมทั้งส่งเสริมสนบัสนุนช่วยเหลือสามเณร       
ในทุก ๆ ดา้น ใหส้ามเณรไดศึ้กษาและปฏิบติักิจการงานพระพุทธศาสนาตามความถนดั  
 ในสังคมไทยตอ้งให้การยอมรับสามเณรว่ามีบทบาทและความส าคญัคล้ายกบัพระสงฆ ์
สามเณรท่ีตั้ งใจศึกษาเล่าเรียนประพฤติพรหมจรรยใ์นวนัน้ี ค่อย ๆ เจริญเติบโตเป็นผูใ้หญ่เป็น
พระสงฆ์ท่ีดีมีความรู้คู่คุณธรรม มียศถาบรรดาศกัด์ินั้นเกิดจากการบวชเรียนเป็นสามเณรมาก่อน 
เม่ือประชาชนเห็นอานิสงส์ในการบวช เกิดความเล่ือมใสศรัทธา มีความประสงค์จะส่งให้บุตร
หลานของตนได้เข้ามาบวชเรียนในพระพุทธศาสนา เม่ือเด็กหรือเยาวชนเข้ามาบวชอยู่ในวดั 
พระสงฆ์ผูป้กครองจะตอ้งไม่ทอดทิ้งธุระหรือปล่อยให้สามเณรต่อสู้ชะตาชีวิตตามล าพงั ตอ้งดูแล



 ๑๓๗ 

เร่ืองปัจจยัส่ี ส่งเสริมให้มีการศึกษา สนบัสนุนทุนการศึกษาเป็นค่าเล่าเรียน เพื่อสร้างศาสนทายาทท่ี
ดีในอนาคต 
 จากการเสวนากลุ่มพบว่า รูปแบบการสร้างบทบาทของศาสนทายาทท่ีย ัง่ยืน โดยสรุป            
“มี ๕ ประการ คือ ๑) การสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนเขา้มาบวชเรียน  ๒) องค์กรสงฆ์ควรช้ีแจงให ้
พุทธบริษทัเขา้ใจถึงเป้าหมายของการบรรพชา ๓) ศาสนิกชนควรให้ความอุปถมัภบ์  ารุงพุทธศาสนทายาท 
๔) ให้การศึกษาอย่างเป็นระบบ  ๕) ให้การส่งเสริมพัฒนาตนเอง”๕๐ ซ่ึงผู ้วิจ ัยจะได้น าเสนอ
ตามล าดบั ดงัต่อไปน้ี 
 ๔.๕.๑ การสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนเข้ามาบวชเรียน 
 ๑) เจา้อาวาสควรสร้างแรงบนัดาลใจ ปลูกฝังใหเ้ด็กหรือเยาวชนเห็นคุณค่าในการบวชเรียน  
 ๒) เปล่ียนทศันคติของผูป้กครองไปในทางท่ีดีต่อการน าบุตรหลานเขา้มาบวช  
 ๓) เจา้อาวาสหรือพระภิกษุผูป้กครองตอ้งรับสามเณรเขา้มาบวช โดยจดัโครงการบรรพชา
สามเณรหน่ึงวดัหน่ึงศาสนทายาท พร้อมทั้งดูแลอย่างใกล้ชิดให้การอุปถมัภ์ค่าเล่าเรียน ส่งเสริม
สนบัสนุนใหเ้รียนต่อไปในชั้นสูง ๆ  
 ๔) รัฐบาลควรจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนโครงการบรรพชาสามเณรทัว่ประเทศ พร้อม
ทั้งสนบัสนุนใหทุ้นการศึกษาและในดา้นอ่ืน ๆ อยา่งเตม็ท่ี 
 ๕) รัฐบาลควรแก ้พ.ร.บ.ทางการศึกษาปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ท่ีบงัคบัใหเ้ด็กตอ้งจบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓  
 ๖) พุทธบริษทัตอ้งพร้อมเพียงกนัสร้างศาสนทายาท การสร้างศาสนทายาทท่ีย ัง่ยืน จะตอ้ง
สร้างภาวะผูน้ าท่ีดี การมีส่วนร่วมและการร่วมมือกันของพุทธบริษัททั้ งฝ่ายสงฆ์ ฝ่ายรัฐบาล            
ฝ่ายเอกชนและหน่วยงานอ่ืน ๆ โดยคณะสงฆ์ตอ้งช้ีแจงให้ประชาชนและผูบ้วชไดเ้ขา้ใจเป้าหมาย
ของการบรรพชา แลว้ตอ้งใหก้ารอุปถมัภบ์  ารุงใหก้ารศึกษา ใหก้ารส่งเสริม”๕๑ 
 ๔.๕.๒ องค์กรสงฆ์ควรช้ีแจงให้พุทธบริษัทเข้าใจถึงเป้าหมายของการบรรพชา  
 การบรรพชาสามเณรในประเทศไทย พุทธบริษทัส่วนใหญ่ทั้งเด็กและเยาวชนผูมี้ศรัทธา
ประสงค์จะบวชในพระพุทธศาสนาเถรวาท ไม่ทราบจุดมุ่งหมายท่ีแท้จริงของการบรรพชา              
การบรรพชาในปัจจุบนั จึงนิยมท าตามประเพณี หรือตามธรรมเนียม ส าหรับการบวชเรียนนั้นถือได้
วา่ “เป็นการเปิดโอกาสให้กุลบุตรไดเ้ขา้มาศึกษา เรียนรู้พระธรรมวินยัและนอ้มน าไปปฏิบติัเพื่อให้

                                                 

 ๕๐ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และเสวนา กลุ่มท่ี ๑. 
 ๕๑ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และเสวนากลุ่มท่ี ๒. 



 ๑๓๘ 

ชีวิตมีความสุขสงบร่มเย็น”๕๒ ดังนั้ น จุดมุ่งหมายส าคัญของการบรรพชาท่ีเป็นแก่นแท้ของ
พระพุทธศาสนาก็ คือ การท าตนให้หลุดพน้ไปจากทุกข์ หรือการท าให้แจง้ซ่ึงมรรค ผล นิพพาน 
นอกจากน้ี “การบรรพชาสามเณรท าให้เกิดมีพระสงฆ์สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา สามเณรจึงมี
ความส าคญัมากต่อวงการสงฆใ์นพระพุทธศาสนาเถรวาท”๕๓ 
 ๔.๕.๓ ศาสนิกชนควรให้ความอุปถัมภ์บ ารุงพุทธศาสนทายาท 
 ในสังคมของนกับวช การบรรพชาสามเณรเป็นจุดเร่ิมตน้ของการอุปสมบท หรือเรียกว่า
เป็นบุรพประโยคแห่งการอุปสมบท ผูท่ี้เป็นศาสนทายาทจะตอ้งพยายามศึกษาพระธรรมวินยัท่ีเป็น
การศึกษาของสงฆ์ด้านพระปริยติัธรรม กล่าวคือ แผนกบาลี นักธรรม และการศึกษาวิทยาการ
สมัยใหม่ ท่ีทางมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ งสองแห่ง คือ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัไดด้ าเนินการจดัการศึกษาแลว้ สามเณรยงัตอ้งท าหนา้ท่ี
เผยแผ่หลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาให้แก่นักศึกษา เยาวชนและประชาชนทั่วไป               
ตามสถานศึกษา โรงเรียนและภายในวดั เช่น วดัชนะสงคราม วรมหาวิหาร สามเณรหลายรูปตอ้ง
เปล่ียนกนัท าหนา้ท่ีแสดงพระธรรมเทศนาให้พุทธบริษทัไดรั้บฟังทุกวนัธรรมสวนะ ภายในอุโบสถ 
นอกจากน้ี “สามเณรตอ้งท าหน้าท่ีเพื่อผูอ่ื้น เช่น การดูแลรับใช้พระอุปัชฌาย ์อาจารยต์ลอดจนการ
ประเคนของแก่พระภิกษุ ช่วยเหลืองานวดั ท าความสะอาดบริเวณวดั กุฏิ ศาลา โรงฉัน อุโบสถ       
เป็นตน้ เม่ือกล่าวโดยหน้าท่ีแลว้สามเณรแมจ้ะยงัเด็ก แต่ก็มีบทบาทส าคญัยิ่งต่อพระพุทธศาสนา
และสังคมไทย เม่ือกล่าวโดยภูมิธรรม สามเณรก็มีภูมิธรรมชั้นสูงซ่ึงเยาวชนในวยัเดียวกนัหรือ
พระสงฆบ์างรูปไม่สามารถท าได”้๕๔ ดว้ยเหตุน้ี พุทธบริษทัควรให้การส่งเสริม สนบัสนุน อุปถมัภ์
บ ารุงพระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนาเถรวาท เพื่ อให้ท่านได้ด ารงอยู่ในสมณเพศอย่างมี
ความสุข เพื่อจะไดท้  าประโยชน์ตนใหถึ้งพร้อมและบ าเพญ็ประโยชน์เก้ือกูลต่อผูอ่ื้น  
 ๔.๕.๔ ให้การศึกษาอย่างเป็นระบบ 
 การศึกษาของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน ผู ้บริหารสถานศึกษาขาดเป้าหมายท่ีชัดเจน               
ไม่มีการวางแผนงานไวล่้วงหน้า หลักสูตรการศึกษาล้าสมยั รวมอ านาจไวเ้ฉพาะในส่วนกลาง 

                                                 

 ๕๒สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) , พระพุทธศาสนากับการ
บวชเรียน, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๔๒), หนา้ ๖๖. 
 ๕๓ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และเสวนา กลุ่มท่ี ๒. 
 ๕๔ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และเสวนา กลุ่มท่ี ๓. 



 ๑๓๙ 

ดังนั้ น การจัดการศึกษาของสงฆ์ควรจะได้ใช้ นโยบาย ๑๐ อย่าง และยุทธศาสตร์ ๕ อย่าง๕๕           
ในรูปแบบใหม่ ดงัน้ี  
 ๑) มุ่งสร้างศาสนทายาทคุณภาพทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหสัถ ์ 
 ๒) เนน้การศึกษาน าหนา้การปกครอง 
 ๓) ยกระดบัและใหค้วามส าคญัดา้นวปัิสสนาธุระ 
 ๔) มุ่งความทัว่ถึงทางการศึกษา 
 ๕) เพิ่มหลกัสูตรการศึกษาเพื่อประชาชน 
 ๖) แสวงหาความร่วมมือจากบุคคลภายในและภายนอก 
 ๗) ปรับปรุงระบบโครงสร้างภายในองคก์รคณะสงฆใ์หท้นัสมยั 
 ๘) พฒันาและปรับปรุงการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ 
 ๙) พฒันาบุคลากรทุกระดบัและทุกฝ่ายของคณะสงฆไ์ทยใหมี้คุณภาพ 
 ๑๐) พฒันาการศึกษาคณะสงฆ์ไทยให้เป็นศูนยก์ลางการศึกษาพระพุทธศาสนาของโลก 
ดงันั้น การศึกษาของสงฆค์วรใชแ้ผนยทุธศาสตร์ ดงัน้ี  
  (๑) จดัตั้งส านกังานปฏิรูปการศึกษาของคณะสงฆไ์ทย โดยให้มีการศึกษาวิจยั ก าหนด
รูปแบบในการบริหารการศึกษาอยา่งเหมาะสม 
  (๒) ปรับกระบวนการจดัการศึกษาของคณะสงฆ์ทั้งระบบ ทั้งโครงสร้างการบริหาร
หลกัสูตร วิธีการเรียนการสอน การวดัผล การประเมินผล และน าระบบประกนัคุณภาพเขา้มาใชใ้น
ระบบการศึกษาของคณะสงฆ ์ 
  (๓) เร่งสร้างศาสนทายาททั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ โดยใช้การศึกษาน าหน้าการ
ปกครอง เนน้กระจายการศึกษาพระพุทธศาสนาใหท้ัว่ถึง  
  (๔) รณรงค์ปลุกจิตส านึกพระสังฆาธิการทุกระดบัชั้น ให้เห็นความส าคญัของการจดั
การศึกษาพระพุทธศาสนาให้กบัพระสงฆ ์สามเณรและประชาชนทัว่ไป มีการระดมทุนระดมก าลงั 
พร้อมทั้งกระจายทุนกระจายก าลงัเพื่อจดัการศึกษาของคณะสงฆ ์
  (๕) ปรับกลไกทางการบริหารจดัการภายในองคก์รคณะสงฆใ์ห้มีความคล่องตวัและมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็วและโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้
 

                                                 

 ๕๕พระมหาธรรมรัต อริยธมฺโม (ยศขุน), “แนวทางการจดัการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยใน
บริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบนั”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั 
มหามกุฏราชวทิยาลยั), ๒๕๕๒, หนา้ ๓๔๕. 



 ๑๔๐ 

 ๔.๕.๕ ให้การส่งเสริมพฒันาตนเอง 
 การบรรพชาเป็นสามเณรมีส่วนช่วยส่งเสริมใหเ้ยาวชนไดฝึ้กฝนพฒันาตนเอง ๓ ดา้น คือ 
 ๑) ดา้นพฤติกรรม สามเณรในพระพุทธศาสนาเถรวาทบรรพชาดว้ยไตรสรณคมน์ สมาทาน
รักษาสิกขาบท ๑๐ (ศีล ๑๐ ขอ้) พร้อมทั้งเสขิยวตัร (ขอ้วตัรปฏิบติั) อีก ๗๕ ขอ้ ดงัจะเห็นได้ว่า          
ขอ้ปฏิบติัท่ีสามเณรจะตอ้งใชเ้ป็นหลกัในการฝึกฝนอบรมตนเองก็คือพระธรรมวินยั ศีล และเสขิยวตัร 
จึงเป็นหลักปฏิบัติ เพื่อควบคุมความประพฤติทางกาย วาจา ของสามเณรให้มีความเรียบร้อย                 
มีกิริยามารยาทงดงามซ่ึงเป็นคุณสมบัติของผูดี้ และเป็นเหตุน ามาซ่ึงความเล่ือมใสศรัทธาของ
ประชาชน ดว้ยเหตุน้ี เจา้อาวาส หรือพระภิกษุผูป้กครอง ควรช่วยกนัอบรมดูแลส่งเสริมสามเณรให้
มีการศึกษาพระธรรมวินัย ซ่ึงจะท าให้สามเณรทราบถึงข้อวตัรปฏิบัติในการเข้ามาบวช จะได้
ประพฤติปฏิบติัตนตามกรอบพระธรรมวินยั เพื่อความงดงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในหมู่
ของพระภิกษุ สามเณร  
 ๒) ด้านจิตวิญญาณ เจา้อาวาสควรเน้นการปลูกฝังคุณธรรมให้แก่สามเณรด้วยการเจริญ
ภาวนา ๒ อย่าง คือ ๑) สมถภาวนา เป็นการพัฒนาจิตให้สงบน่ิงอยู่ในอ านาจของฌานสมาธิ                
ดว้ยการเจริญกรรมฐาน ๔๐ อยา่งใดอยา่งหน่ึง คือ กสิณ ๑๐ อสุภะ ๑๐ อนุสสติ ๑๐ พรหมวิหาร ๔               
อรูปกมัมฏัฐาน ๔ จตุธาตุววตัถาน อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๒) วิปัสสนาภาวนา เป็นการพฒันาจิตให้รู้
แจง้เห็นจริงในรูปนามขนัธ์ ๕ ท่ีปรากฏอยู่ในปัจจุบนั ซ่ึงเป็นไปตามสามญัญลกัษณะ ๓ ประการ 
คือ ๑) ความไม่เท่ียง ๒) ความเป็นทุกข์ ๓) ความเป็นอนัตตา ดว้ยการเจริญสติปัฏฐาน ๔ โดยการ
พิจารณาร่างกาย เวทนา จิตและธรรมเป็นอารมณ์ 
 ๓) ดา้นปัญญา การพฒันาสามเณรให้มีการศึกษาท่ีดีมีคุณภาพนั้น องค์กรสงฆ์ และเจา้อาวาส 
ควรจดัตั้ งกองทุนการศึกษาไวส้ าหรับเป็นทุนการศึกษาของพระภิกษุสามเณร เพื่อส่งเสริมให้
พระภิกษุ สามเณร ไดศึ้กษาวิชาการดา้นต่าง ๆ ท่ีไม่ขดัต่อพระธรรมวินยั ตามความถนดั เพื่อจะได้
น าวิชาความรู้ท่ีได้ศึกษามาพฒันาตนเอง พฒันาวดั พฒันาสังคม ตลอดจนพฒันาประเทศชาติ          
ใหมี้ความเจริญรุ่งเรือง และมีความสุขสงบร่มเยน็สมกบัเป็นพุทธศาสนทายาท 
 สรุปวา่ รูปแบบการสร้างบทบาทของศาสนทายาทท่ีย ัง่ยนืทั้ง ๕ ประการดงักล่าวมาแลว้นั้น
มิได้เป็นหน้าท่ีของคณะสงฆ์เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น แต่อยู่ท่ีพุทธบริษทัทั้ง ๔ ท่ีจะช่วยกนัพฒันา
ส่งเสริม ประชาสัมพนัธ์และสร้างแรงจูงใจให้ เกิดข้ึนแก่เยาวชนและบุคคลทัว่ไปได้ทราบและ
ตระหนกัถึงบทบาทและความส าคญัของสามเณรในพระพุทธศาสนาเถรวาท เพื่อให้เยาวชนไดเ้ขา้
มาบรรพชาเพิ่มมากข้ึน เม่ือแสวงหาเยาวชนไดแ้ลว้ คณะสงฆต์อ้งจดัหาอาจารยผ์ูป้กครองให้ความ
ดูแลสามเณรอยา่งใกลชิ้ด ทั้งในดา้นความประพฤติและดา้นปัจจยัส่ี เปิดโอกาสให้สามเณรไดศึ้กษา
ทั้ งทางธรรมและทางโลก จดัตั้ งทุนนิธิเพื่อการศึกษาไวเ้ป็นทุนสนับสนุนการศึกษาไปจนถึง



 ๑๔๑ 

ระดบัสูง มีการติดตามประเมินผล เพื่อเป็นการส่งเสริม และเป็นขวญัก าลงัใจให้พระภิกษุสามเณร
ไดพ้ฒันาตนเองให้มีความรู้เช่ียวชาญทั้งในดา้นคนัถธุระ และวิปัสสนาธุระ สามารถน าหลกัธรรม
ค าสอนทางพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ให้บุคคลอ่ืนได้รับรู้และเข้าใจ ปฏิบัติตามจนเกิดปฏิเวธ      
เขา้ถึงฌาน อภิญญา มรรค ผล และนิพพาน เขา้ถึงสันติสุขได้อย่างแทจ้ริง การพฒันาศาสนทายาท
ใหมี้การศึกษาตั้งแต่เป็นสามเณรดงักล่าวมาแลว้น้ี เป็นแนวทาง และรูปแบบ เพื่อพฒันาศาสนบุคคล
ให้มีความรู้คู่คุณธรรมไวใ้นพระพุทธศาสนา จึงนบัไดว้า่เป็นการด ารงไวซ่ึ้งพระพุทธศาสนาทั้งใน 
ดา้นปริยติั ปฏิบติั ปฏิเวธ ท าใหพ้ระพุทธศาสนาเจริญกา้วหนา้ มีความมัน่คงสืบต่อไปในอนาคต  



 
 

บทที ่๕ 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

 งานวิจยัเร่ือง “บทบาทและความส าคญัของสามเณรในพระพุทธศาสนาเถรวาท” คร้ังน้ีมี
จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแรงบนัดาลใจใหก้บัเยาวชนท่ีเขา้มาศึกษาบวชเรียนในพระพุทธศาสนาเถรวาท
ไดมี้ก าลงัใจและด ารงตนอยู่ในเพศสมณะ และเพื่อเป็นการพฒันาสามเณรในประเทศไทยให้เป็น
พุทธศาสนทายาทท่ีดีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
 วตัถุประสงค์ของการวิจยัมี ๔ อยา่ง คือ ๑) เพื่อศึกษาสามเณรในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
๒) เพื่อศึกษาบทบาทและความส าคัญของสามเณรในพระพุทธศาสนาเถรวาท  ๓) เพื่อศึกษา
แนวทางและรูปแบบการส่งเสริมบทบาทและความส าคญัของสามเณรในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
๔) เพื่อน าเสนอแนวทางและองค์ความรู้เก่ียวกบัรูปแบบการส่งเสริมบทบาทและความส าคญัของ
สามเณรในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 ขอบเขตของการวิจยัแบ่งออกเป็น ๓ อย่าง คือ ๑) ศึกษาความหมาย ความเป็นมาของ
สามเณร การบรรพชา ข้อปฏิบัติ ประโยชน์ของการบรรพชา และชีวประวติัของสามเณรใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท ตั้งแต่ยุคพุทธกาล ยุคหลงัพุทธกาลและยุคปัจจุบนั ๒) ศึกษาบทบาทและ
ความส าคญัของสามเณรในยุคพุทธกาล ยุคหลงัพุทธกาลและยุคปัจจุบนั ๓) ศึกษาปัญหาแนวทาง
และรูปแบบการส่งเสริมบทบาทและความส าคญัของสามเณรในประเทศไทย 
 วธีิด าเนินการวจิยัเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงใชว้ิธีการศึกษาคน้ควา้
ขอ้มูลจากคมัภีร์พระไตรปิฎกพร้อมทั้งอรรถกถา หนงัสือ วทิยานิพนธ์หรืองานวจิยัต่าง ๆ  ของนกัวิชาการ 
ทางพระพุทธศาสนาท่ีเก่ียวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการจดัเสวนากลุ่ม (Focus 
Group Discussion) ซ่ึงผูว้จิยัไดเ้รียบเรียงและน าเสนอผลการวจิยัในรูปแบบวทิยานิพนธ์โดยการบรรยาย 

๕.๑ สรุปผลการวจิัย 
 จากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลทางเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการ
จดัเสวนากลุ่ม (Focus Group Discussion) สรุปผลการวจิยัไดต้ามล าดบัดงัน้ี  
 ๕.๑.๑ จากการศึกษาสามเณรในพระพุทธศาสนาเถรวาท พบว่า  
 สามเณรเป็นเหล่ากอของสมณะ เป็นพุทธศาสนทายาทตั้งแต่เยาว์วยั พิธีการบรรพชา
สามเณร คือ การเข้าถึงไตรสรณคมน์ ข้อปฏิบัติของสามเณร คือ การศึกษาในไตรสิกขาและ



 ๑๔๓ 

ประพฤติตามสิกขาบท ๑๐ เสขิยวตัร ๗๕ ด ารงตนอยู่ในสมณเพศ และปฏิบติัตามพระธรรมวินัย
เพื่อกระท าตนให้หลุดพน้จากทุกข์ สามเณรยุคพุทธกาลส่วนใหญ่บรรพชาในพระพุทธศาสนา          
เพื่อมุ่งความพน้ทุกขเ์ป็นหลกั  
 สามเณรยุคหลงัพุทธกาล บรรพชาเพื่อศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินยัก่อนแลว้จึงปฏิบติัตน
เพื่อให้พน้ไปจากทุกข์ ดงัจะเห็นไดว้า่ สามเณรในพระพุทธศาสนาเถรวาท แมจ้ะมีชีวประวติัความ
เป็นมาโดยชาติ ตระกูล บทบาท หน้าท่ี การศึกษาเล่าเรียน การบ าเพ็ญสมณธรรม และการบรรลุ
ธรรมแตกต่างกนั แต่มีจุดมุ่งหมายสูงสุดเป็นอย่างเดียวกนั คือ ตอ้งการท าตนให้หลุดพน้จากกองทุกข ์
หรือเพื่อการบรรลุธรรม และเขา้ถึงพระนิพพานเป็นท่ีสุด 
 ส่วนสามเณรยุคปัจจุบันในประเทศไทย การบรรพชาสามเณรเร่ิมมีมาตั้ งแต่คร้ังท่ี
พระโสณะ และพระอุตตระเข้ามาประกาศพระพุทธศาสนาคร้ังแรก จนท าให้ชาวไทยเกิดความ
เล่ือมใสยอมรับนบัถือพระพุทธศาสนา เขา้มาบรรพชาอุปสมบทเป็นจ านวนมาก พระพุทธศาสนา
รุ่งเรืองมากในสมยักรุงศรีอยุธยา ซ่ึงมีพระมหากษตัริยท์รงออกผนวชพร้อมด้วยพระราชโอรส         
พระราชนดัดาและขา้ราชบริพารเป็นจ านวนมาก จนเกิดเป็นประเพณีการบวชเรียนข้ึนจนมาถึงสมยั
กรุงรัตนโกสินทร์ วิถีชีวิตของคนไทย นิยมจดัให้มีประเพณีการบวชเรียนสืบต่อกนัมาอยา่งไม่ขาด
สายทัว่ทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะภาคเหนือมีการจดัพิธีบรรพชาลูกแกว้อยา่งเอิกเกริก และมี
งานฉลองสมโภช ต่อมาได้มีประเพณีการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
เยาวชนใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์ เพื่ออบรมตนให้เป็นคนดีตามหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา 
แมจ้ะเป็นการบรรพชาในระยะเวลาสั้น ๆ เม่ือส้ินสุดโครงการบรรพชา สามเณรบางรูปไม่คิดจะลา
สิกขาประสงคจ์ะครองสมณเพศอยูต่่อไป จึงท าให้มีศาสนทายาทหลงเหลืออยูบ่า้งแมจ้ะมีจ านวนไม่
มากนกัก็ตาม  
 ๕.๑.๒ บทบาทและความส าคัญของสามเณรในพระพุทธศาสนาเถรวาท พบว่า  
 ยุคพุทธกาล สามเณรมีบทบาทและความส าคญั ๔ ประการ คือ ๑) บทบาทและความส าคญั
ในดา้นการสืบทอดพระธรรมวนิยัทั้งในดา้นคนัถธุระและวปัิสสนาธุระ ๒) บทบาทและความส าคญั
ในดา้นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๓) บทบาทและความส าคญัในดา้นการช่วยปฏิบติักิจของสงฆ ์
๔) บทบาทและความส าคญัในดา้นการเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่อนุชน ยกเวน้สามเณรท่ีมีบทบาทอนัไม่
พึงประสงค์ เพราะไม่ประพฤติปฏิบัติตนให้เคร่งครัดตามพระธรรมวินัย จึงไม่ควรยึดถือเป็น
ตวัอย่างมีเพียง ๓ รูป คือ สามเณรกณัฏกะ สามเณรมหกะ และสามเณรปาลิตะ บรรพชาเพื่อล้ีภยั
มิได้บวชเพื่อความเล่ือมใสในพระพุทธศาสนา ส่วนสามเณร ๒ รูป คือ สามเณรกัณฏกะ                   
และสามเณรมหกะ ผูเ้ป็นศิษยข์องพระอุปนนท ์ทั้ง ๒ รูปน้ี อยูใ่นส านกัเดียวกนั มกัก่อการทะเลาะ
ววิาทบ่อยคร้ัง จึงเป็นตน้เหตุใหเ้กิดพุทธบญัญติัสิกขาบทข้ึน 



 ๑๔๔ 

 ยุคหลังพุทธกาล บทบาท และความส าคญัของสามเณรในยุคหลงัพุทธกาลน้ี ไม่แตกต่าง
จากคร้ังพุทธกาลมากนกั เพราะสามเณรมีบทบาทส าคญัในการสืบทอดพระธรรมวินยัดว้ยการศึกษา
เล่าเรียนจากพระสังฆเถระ การเผยแผ่พระศาสนาดว้ยการประกาศธรรม แสดงธรรม สั่งสอนธรรม
เหมือนกันกับคร้ังพุทธกาล แต่แตกต่างกันตรงท่ียุคหลังพุทธกาลตามท่ีปรากฏหลักฐานใน               
ลงักาทวีปขาดพระสงฆสื์บทอดพระพุทธศาสนาเป็นเวลายาวนาน สามเณรจึงตอ้งรับภาระอนัหนกั
ยิ่งในการช่วยกิจของสงฆ์ฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาให้กลับคืนมาเจริญรุ่งเรืองใหม่ จึงนับได้ว่า       
สามเณรมีความส าคญัในการธ ารงไว้ ซ่ึงพระพุทธศาสนาและสืบทอดพระพุทธศาสนา ส าหรับ
บทบาทความส าคญัด้านเอตทคัคะและการบญัญติัสิกขาบทของพุทธบริษทัก็หมดไป เน่ืองจาก          
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ดับขนัธปรินิพพานแล้ว คงเหลือแต่พระธรรมวินัยเท่านั้นท่ีพระองค์ทรง
บญัญติัไวแ้ลว้ ตรัสไวดี้แลว้เป็นสัญลกัษณ์แทนพระองค์ 
 ยุคปัจจุบัน ในประเทศไทย พบว่า สามเณรมีบทบาทและความส าคัญ  ๔ ประการ คือ              
๑) บทบาทและความส าคญัในดา้นการสืบทอดพระธรรมวนิยัทั้งในดา้นคนัถธุระ และวิปัสสนาธุระ 
๒) บทบาทและความส าคญัในดา้นการเผยแผพ่ระศาสนา ๓) บทบาทและความส าคญัในดา้นการ
ช่วยปฏิบติักิจของสงฆ ์๔) บทบาทและความส าคญัในดา้นการเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่อนุชน  
 ส่วนบทบาทและความส าคญัของสามเณรท่ีโดดเด่นมากมี ๓ ประการ คือ ๑) ในขณะท่ีเป็น
สามเณรบทบาทท่ีเด่นชดั ไดแ้ก่ การศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินยัและบางส่วนก็ส าเร็จเปรียญธรรม 
๙ ประโยค ได้อุปสมบทเป็นนาคหลวง ซ่ึงน าความภาคภูมิใจ ปลาบปล้ืมใจมาให้แก่วงศ์ตระกูล 
เครือญาติ อุปัชฌาย ์อาจารย ์ตลอดจนพุทธศาสนิกชน จึงมีความส าคญัยิ่งในการเป็นแบบอยา่งท่ีดี
ของสามเณรรุ่นน้องท่ีจะศึกษาให้เก่ง มีความรู้ดี มีคุณธรรมเหมือนกบัสามเณรรุ่นพี่ จึงช่ือว่าเป็น
บุคลากรท่ีมีค่าสูงสุดของคณะสงฆ์ ๒) การอุปัฏฐากดูแลพระสงฆ์ ซ่ึงนับได้ว่าเป็นการแบ่งเบา
ภารกิจของพระสงฆ์อนัเป็นการสนับสนุนการคณะสงฆ์ส่วนหน่ึง ประการท่ี ๓) เม่ือสามเณรได้
อุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้ว ส่วนใหญ่จะเป็นผูมี้บทบาทหน้าท่ีในการปกครองดูแลพระสงฆ ์
สามเณรในฐานะเป็นพระประมุขสงฆ ์เป็นเจา้อาวาส เป็นผูบ้ริหาร เป็นผูน้ าทางดา้นคุณธรรมและ
เผยแผธ่รรมะสู่ประชาชน  
 ๕.๑.๓ อุปสรรคปัญหาของสามเณรในพระพุทธศาสนาเถรวาท พบว่า 
 สามเณรในพระพุทธศาสนาเถรวาทมีอุปสรรคปัญหามาตั้งแต่คร้ังพุทธกาลจนกระทั่ง            
ยุคปัจจุบัน สามเณรในประเทศไทยมีอุปสรรคปัญหา ๖ ด้าน คือ ๑) ปัญหาด้านการบรรพชา               
๒) ปัญหาด้านการศึกษา ๓) ปัญหาด้านการเผยแผ่ ๔)ปัญหาด้านปัจจยัส่ี ๕) ปัญหาการขาดการ
ส่งเสริมบทบาทและความส าคญัของสามเณรอยา่งเป็นระบบ ๖) ปัญหาดา้นวตัถุนิยม แต่เม่ือกล่าว
โดยรวมแล้วมี ๒ ประการ คือ ๑) ปัญหาภายใน เกิดจากการล่วงละเมิดพระธรรมวินัยของสามเณรเอง          



 ๑๔๕ 

ท่ีไม่เขา้ใจในบทบาทและสถานภาพของตน ขาดการส ารวมกาย วาจา ใจ เป็นเหตุให้พุทธศาสนิกชน            
ไม่เล่ือมใสศรัทธา ๒) ปัญหาภายนอก เกิดจากพุทธบริษทั โดยเฉพาะ เจา้อาวาส พระอุปัชฌายห์รือ
คณะสงฆ์ ขาดการอุปถมัภ์เอาใจใส่ดูแลสามเณรอย่างจริงจงั เพื่อจะสร้างศาสนทายาทในอนาคต          
ท  าให้เด็กและเยาวชนท่ีเข้ามาบรรพชาเป็นสามเณรส่วนมากขาดเป้าหมายในการบวชท่ีชัดเจน              
จึงเป็นสาเหตุหน่ึงท าใหเ้กิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา 
 ๕.๑.๔ แนวทางแก้ไขอุปสรรคปัญหา พบว่า 
 แนวทางแกไ้ขอุปสรรคปัญหาของสามเณรในประเทศไทยมีอยู ่๖ ดา้นคือ  
 ๑) แนวทางแก้ไข แก้ไขปัญหาด้านการบรรพชา มหาเถรสมาคม เจา้อาวาสและพุทธบริษทั
ตอ้งช่วยกนัประชาสัมพนัธ์ เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้เข้ามาบวชเรียนกนัมากข้ึน เพื่อแก้ไขปัญหา
สามเณรมีจ านวนลดลง และคณะสงฆ์ควรมีการคดัเลือกคนดีเขา้มาบรรพชาในพระพุทธศาสนา  
เพื่อแกไ้ขปัญหาการล่วงละเมิดพระธรรมวนิยัท่ีจะเกิดข้ึนโดยเฉพาะปัญหาการเบ่ียงเบนทางเพศ  
 ๒) แนวทางแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา คือ มหาเถรสมคมควรมีการปรับปรุงหลกัสูตรการ
จดัการเรียนการสอนของคณะสงฆใ์ห้มีความสอดคลอ้งกบัรัฐบาล พร้อมทั้งมีการส่งเสริมสนบัสนุน
ใหทุ้นการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร  
 ๓) แนวทางแก้ไขปัญหาด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เจา้อาวาสพระสงฆผ์ูป้กครองควร
จดัหาพระธรรมทูตท่ีมีความรู้เช่ียวชาญในดา้นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนามาเป็นพระวทิยากรอบรม
วาทศิลป์ ปาฐกถาธรรม บรรยายธรรม สนทนาธรรมและแสดงพระธรรมเทศนา”๑ เพื่อให้สามเณร
ไดรู้้จกัวิธีการเผยแผ่ธรรมในรูปแบบต่าง ๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง นอกจากน้ีควรจดัตั้งองค์กรสามเณร
หรือชมรมสามเณรข้ึน เพื่อบ าเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคมและศาสนา จดัให้มีวนัสามเณรข้ึนทัว่           
ทุกภาคหรือทุกจงัหวดัเพื่อใหส้ามเณรทัว่ประเทศไดรู้้จกัแลกเปล่ียนความรู้กนั  
 ๔) แนวทางแก้ไขปัญหาด้านปัจจัยส่ี เจา้อาวาส หรือพระสงฆผ์ูป้กครองควรสอดส่องดูแล
เอาใจใส่ในด้านปัจจยัส่ี ให้สามเณรมีท่ีอยู่อาศยัเคร่ืองนุ่งห่มท่ีสะอาด มีอาหารฉันถูกสุขลกัษณะ
เพียงพอต่อวยัเด็ก และพาสามเณรไปตรวจสุขภาพ เพื่อให้สามเณรมีสุขภาพพลานามยัสมบูรณ์
แข็งแรง พร้อมท่ีจะเป็นก าลังส าคัญในการช่วยด ารงสืบทอดและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้
เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป  
 ๕) แนวทางแก้ไขปัญหาการขาดการส่งเสริมบทบาทและความส าคัญของสามเณรอย่างเป็น
ระบบ คือ พระสงฆค์วรสร้างศรัทธาให้แก่ประชาชน มีนโยบายจดัองคก์รการศึกษาอยา่งเป็นระบบ 
โดยส่งเสริมให้วดัต่าง ๆ เปิดส านักเรียนปริยติัธรรมควบคู่ไปกบัปริยติัสามญั เพื่อเปิดโอกาสให้

                                                 
๑ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และการเสวนา กลุ่มท่ี ๑. 



 ๑๔๖ 

สามเณรไดศึ้กษาตามศกัยภาพ คณะสงฆต์อ้งปรับปรุงหลกัสูตรนกัธรรมชั้นตรี-โท-เอก และเปรียญ
ธรรม เพื่อเทียบระดับชั้ น หรือมีหลักสูตรปริยติัสามัญควบคู่กันไปกับหลักสูตรปริยติัธรรม 
พระสงฆ์ควรคดัเลือกนกัเรียนท่ีเรียนดีให้มีทุนการศึกษา เพื่อยกยอ่งสามเณรและสร้างแรงจูงใจให้
เกิดข้ึนแก่สามเณรรุ่นนอ้งไดท้  าตามแบบอยา่งท่ีดี และพุทธบริษทั ๔ ควรให้การอุปถมัภ ์พระภิกษุ 
สามเณร เพื่อสร้างศาสนทายาทท่ีดีเอาไวใ้นพระพุทธศาสนา  
 ๖) แนวทางแก้ไขปัญหาด้านวัตถุนิยม คือสามเณรท่ีบวชเขา้มาแล้วตอ้งมีการศึกษาเล่าเรียน
และปฏิบติัตามพระธรรมวนิยั อยา่งเคร่งครัด ใหเ้หมาะสมกบัเพศบรรพชิต นอกจากน้ี อุปัชฌาย ์หรือ
อาจารย ์ควรคดัเลือกคนท่ีมีความประพฤติดีเขา้มาบวชแล้วให้การศึกษาอบรมเพื่อให้สามเณรมี
ความรู้ท่ีถูกตอ้ง เพื่อลดปัญหาการใชส่ื้อท่ีไม่เหมาะสม การมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศและปัญหา
อ่ืน ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนซ่ึงจะเป็นการท าลายพระพุทธศาสนา 
 ๕.๑.๕ แนวทางและรูปแบบการส่งเสริมพุทธศาสนทายาท พบว่า 
 ๑) การส่งเสริมพระพุทธศาสนา พบว่า พระพุทธศาสนาจะด ารงอยู่ได ้ตอ้งมีการส่งเสริม
พระพุทธศาสนทายาทอยา่งจริงจงัโดยมีวธีิการส่งเสริม ๘ ประการ คือ ๑) การปรับปรุงพฒันาวดัให้
สะอาดเหมาะสมกับปูชนียสถาน ๒) การอบรมศิษย์วดัให้เป็นตวัอย่างท่ีดีในทางศีลธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ๓) การรู้จกัปฏิสันถารแขก ๔) การด าเนินการให้วดัเป็นศาสนสมบัติ
ส่วนกลางของพุทธศาสนิกชน ๕) การเผยแพร่พระพุทธศาสนา ๖) การไม่บิดเบือนพระธรรมวินยั
ให้ผิดจากความจริง ๗) อย่าเห็นวตัถุประเสริฐกว่าภูมิธรรม และ ๘) การประกอบศาสนพิธีให้
ถูกตอ้ง 

 ๒) การส่งเสริมศาสนทายาท พบว่า แนวทางและรูปแบบการส่งเสริมพุทธศาสนทายาท           
มี ๗ ประการ คือ ๑) การสร้างศาสนทายาท ๒) การดูแลดา้นปัจจยัส่ี ๓) ให้การศึกษาทางธรรมและ
ทางโลกตามความถนัด ๔) จดัหลกัสูตรการศึกษาให้เหมาะสมกบัผูเ้รียน ๕) ให้ทุนการศึกษาแก่
นกัเรียนท่ีเรียนดีแต่ยากจน ๖) จดัตั้งโรงเรียนพระปริยติัธรรมเตรียมสามเณรไวร้องรับสามเณรท่ีเขา้
มาบรรพชาเพิ่มข้ึน ๗) ใหโ้อกาสแก่สามเณรไดแ้สดงบทบาท และความรู้ความสามารถตามความถนดั 
 ๕.๑.๖ รูปแบบการสร้างบทบาทของศาสนทายาทที่ยั่งยืน พบวา่ รูปแบบการสร้างบทบาท
ของศาสนทายาทท่ีย ัง่ยืนทั้ง ๕ ประการดงักล่าวมาแลว้นั้น มิไดเ้ป็นหน้าท่ีของคณะสงฆ์เพียงฝ่าย
เดียวเท่านั้น แต่อยูท่ี่พุทธบริษทัทั้ง ๔ ท่ีจะช่วยกนัพฒันาส่งเสริม ประชาสัมพนัธ์และสร้างแรงจูงใจ
ให้เกิดข้ึนแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป ได้ทราบและตระหนักถึงบทบาทและความส าคัญของ
สามเณรในพระพุทธศาสนาเถรวาท เพื่อให้เยาวชนได้เข้ามาบรรพชาเพิ่มมากข้ึน เม่ือแสวงหา
เยาวชนไดแ้ลว้ คณะสงฆ์ตอ้งจดัหาอาจารยผ์ูป้กครองให้ความดูแลสามเณรอยา่งใกลชิ้ด ทั้งในดา้น
ความประพฤติและดา้นปัจจยัส่ี เปิดโอกาสให้สามเณรไดศึ้กษาทั้งทางธรรมและทางโลก จดัตั้งทุนนิธิ 



 ๑๔๗ 

เพื่อการศึกษาไวเ้ป็นทุนสนบัสนุนการศึกษาไปจนถึงระดบัสูง มีการติดตามประเมินผล เพื่อเป็นการ
ส่งเสริม และเป็นขวญัก าลงัใจให้พระภิกษุสามเณรได้พฒันาตนเองให้มีความรู้เช่ียวชาญทั้งใน         
ดา้นคนัถธุระ และวิปัสสนาธุระ สามารถน าหลกัธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ให้
บุคคลอ่ืนไดรั้บรู้และเขา้ใจ ปฏิบติัตามจนเกิดปฏิเวธ เขา้ถึงฌาน อภิญญา มรรค ผลและนิพพาน 
เขา้ถึงสันติสุขได้อย่างแท้จริง การพฒันาศาสนทายาทให้มีการศึกษาตั้งแต่เป็นสามเณรดงักล่าว
มาแล้วน้ี  เป็นแนวทางและรูปแบบ เพื่ อพัฒนาศาสนบุคคลให้ มีความรู้ คู่ คุณธรรมไว้ใน
พระพุทธศาสนา จึงนับไดว้่าเป็นการด ารงไวซ่ึ้งพระพุทธศาสนาทั้งในด้านปริยติั ปฏิบติั ปฏิเวธ            
ท  าใหพ้ระพุทธศาสนาเจริญกา้วหนา้ มีความมัน่คงสืบต่อไปในอนาคต  
 ๕.๑.๗ แนวทางและองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการส่งเสริมบทบาทและความส าคัญให้แก่
สามเณรในพระพุทธศาสนาเถรวาท พบว่า 
 แนวทางและองค์ความรู้เก่ียวกบัรูปแบบการส่งเสริมบทบาทของศาสนทายาทนั้นมี ดงัน้ี 
คือ ๑) การสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนเขา้มาบวชเรียน ๒) แนะน าพุทธบริษทัให้เขา้ใจถึงประโยชน์
และเป้าหมายของการบรรพชาท่ีแท้จริง ๓) สนับสนุนให้ความอุปถมัภ์บ ารุงพุทธศาสนทายาท            
๔)ส่งเสริมให้การศึกษาอยา่งเป็นระบบ ๕) ส่งเสริมให้มีการพฒันาตนเอง แนวทางและองค์ความรู้
ดงักล่าวมาแล้วน้ี มิได้อยู่ท่ีคณะสงฆ์เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น แต่อยู่ท่ีพุทธบริษทัทั้ง ๔ ท่ีจะช่วยกนั
ประชาสัมพนัธ์และสร้างแรงจูงใจให้เกิดข้ึนแก่เยาวชนและบุคคลทัว่ไป ไดท้ราบและตระหนกัถึง
บทบาทและความส าคญัของสามเณรในพระพุทธศาสนาเถรวาท เพื่อให้เยาวชนไดเ้ขา้มาบรรพชา
เพิ่มมากข้ึน เม่ือแสวงหาเยาวชนไดแ้ลว้ คณะสงฆต์อ้งจดัหาอาจารยผ์ูป้กครองใหค้วามดูแลสามเณร
อยา่งใกลชิ้ด ทั้งในดา้นความประพฤติ ดา้นปัจจยัส่ี เปิดโอกาสใหส้ามเณรไดศึ้กษาทั้งทางธรรมและ
ทางโลก จดัตั้งทุนนิธิเพื่อการศึกษาไวเ้ป็นทุนสนบัสนุนการศึกษาไปจนถึงระดบัสูง มีการติดตาม
ประเมินผล เพื่อเป็นการส่งเสริม และเป็นขวญัก าลงัใจให้พระภิกษุสามเณรไดพ้ฒันาตนเองให้มี
ความรู้เช่ียวชาญทั้ งในด้านคันถธุระ และวิปัสสนาธุระ สามารถน าหลักธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ให้บุคคลอ่ืนได้รับรู้และเข้าใจ ปฏิบติัตามจนเกิดปฏิเวธ เข้าถึงฌาน 
อภิญญา มรรค ผลและนิพพาน หรือเขา้ถึงสันติสุขไดอ้ยา่งแทจ้ริง  
 แนวทางการส่งเสริมศาสนทายาทให้มีการศึกษาตั้ งแต่เป็นสามเณรดังกล่าวมาแล้วน้ี 
สามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาศาสนบุคคลให้มีความรู้คู่คุณธรรมไวใ้นพระพุทธศาสนา            
เป็นหน่อเน้ือของพุทธศาสนทายาทรุ่นใหม่ จึงนบัไดว้่าเป็นการด ารงไว ้ซ่ึงพระศาสนาทั้งในดา้น
ปริยติั ปฏิบติั ปฏิเวธ ท าใหพ้ระพุทธศาสนาเจริญกา้วหนา้ มีความมัน่คงสืบต่อไปในอนาคต  



 ๑๔๘ 

 จากผลของการศึกษาทั้ งหมดสามารถน ามาสร้างรูปแบบ เพื่อส่งเสริมบทบาทและ
ความส าคัญของสามเณรในพระพุทธศาสนาเถรวาท  เรียกว่า “USEE MODEL” ซ่ึงมีรูปแบบ
กระบวนการพฒันาตามแผนภูมิต่อไปน้ี 
 

๕.๒ USEE MODEL  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที ่๕.๑ USEE MODEL 
U = Understanding 
S = Supporting 
E = Education 
E = Enhance 
 

 จากรูปแบบของ “USEE MODE” ผูว้จิยัสามารถอธิบายค านิยามศพัทไ์ด ้ดงัน้ี 
 ๕.๒.๑ U = Understanding (สร้างความเข้าใจ)  
 ๑) สร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ปกครองและเยาวชนอย่างถูกต้องถูกวิธีด้วยการบริหารเชิงรุก 
การสร้างศาสนทายาทบุคคลนั้น มิใช่รอคอยให้เยาวชนมีศรัทธาเข้ามาบรรพชา แต่พุทธบริษัท
จะตอ้งมีการแสวงหาเยาวชนท่ีมีความประพฤติดีเขา้มาบรรพชาให้ไดใ้นแต่ละวดั ทุกต าบล อ าเภอ 



 ๑๔๙ 

จงัหวดั ทัว่ทุกภาคของประเทศไทย ก็จะไดส้ามเณรบวชเพิ่มข้ึนทุกปี เพื่อแกปั้ญหาเยาวชนเขา้มา
บวชลดลง 
 ๒) รักษาศรัทธาให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นศาสนทายาท (พุทธบุตร) เจา้อาวาส พระอุปัชฌาย ์
อาจารยผ์ูป้กครองสามเณร ตอ้งช้ีแจงวตัถุประสงค์และประโยชน์ในการบรรพชาให้สามเณรได้
รับทราบ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้สามเณรเกิดศรัทธาเล่ือมใส มีความมัน่คงในพระพุทธศาสนา ปฏิบติั
ตนตามพระธรรมวนิยัอยา่งเคร่งครัด 
 ๓) จัดโครงการอบรมเยาวชน / สามเณรภาคฤดูร้อน การจดัโครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน 
นบัเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้เยาวชนท่ีเขา้มาบรรพชาในโครงการไดใ้กลชิ้ดพระพุทธศาสนาโดยการ
เขา้ถึงไตรสรณคมน์ สมาทานรักษาสิกขาบท ๑๐ไดมี้โอกาสศึกษาเรียนรู้ประวติัความเป็นมาของ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ พร้อมทั้งพระสาวก และธรรมะบางส่วนของพระพุทธศาสนา           
แมส้ิ้นสุดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนแลว้ก็ตาม สามเณรบางรูปยงัมีความประสงค์จะ
บรรพชาต่อ ไม่คิดท่ีจะลาสิกขาออกไป จึงเป็นเหตุให้มีสามเณรเหลืออยู่ในวดั แมห้ลายรูปท่ีลา
สิกขาออกไปส่วนมากจะเป็นเยาวชนท่ีดีน าความรู้ท่ีได้จากวดัไปใช้ในการด าเนินชีวิตท่ีบ้าน              
ท าใหทุ้กคนในครอบครัว สังคม ประเทศชาติ อยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข 
 ๔) จัดโครงการหน่ึงวัด หน่ึงศาสนทายาท พุทธบริษัท คือ พระสงฆ์ สามเณร อุบาสก 
อุบาสิกาในพระพุทธศาสนา ต้องร่วมใจกันชักชวนเยาวชนให้เข้ามาบรรพชาเพื่อปลูกฝัง                  
หล่อหลอมจิตใจเยาวชนไวใ้นพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะมหาเถรสมาคมตอ้งริเร่ิมจดัโครงการปลูก
รากแก้วศาสนทายาทให้แพร่หลายมากข้ึนทุกวดัทั่วทุกภาค ทุกจงัหวดั ทุกอ าเภอ ทุกเขตหรือ             
ทุกต าบล เพื่อสร้างศาสนทายาทบุคคลท่ีเป็นเยาวชนไวเ้ป็นก าลงัส าคญัของพระพุทธศาสนา 
 ๕) ประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงแหล่งข้อมูล ทางวดัหรือคณะสงฆค์วรแจง้ใหป้ระชาชนท่ีเขา้มา
ท าบุญท่ีวดัไดรั้บทราบถึงงานบรรพชา ประกาศเสียงตามสายจากวดัสู่ประชาชนในหมู่บา้น ปิดป้าย
ประกาศรับสมัครเยาวชนท่ีมีอายุ ๗ ปีข้ึนไปจนถึงอายุ ๑๙ ปี เข้าร่วมโครงการอบรมบรรพชา
สามเณร พร้อมทั้ งแจ้งวตัถุประสงค์และประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการบรรพชาอย่างชัดเจน                
ตามสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม หรือจะใช้ส่ือโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซต ์
อินเตอร์เน็ต เพื่อประกาศใหป้ระชาชนไดท้ราบทัว่กนั จะไดน้ าบุตรหลานของตนเขา้มาบรรพชา 
 ๕.๒.๒ S = Supporting (ให้การอุปถัมภ์) 
 ๑) อุปถัมภ์และดูแล เอาใจใส่ด้านปัจจัยส่ีให้เพียงพอและเหมาะสมกับสมณวิสัย ทั้งทางวดั
และทางบา้น คือ เจา้อาวาส พระสงฆ ์สามเณร แม่ชี เด็กวดั ไวยยาวจักร และประชาชน ตอ้งร่วมมือ
กนัพฒันาวดั โบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญ ห้องน ้ า สุขาและบริเวณวดัให้สะอาดร่มร่ืนอยู่เสมอ              
ให้สมกับเป็นปูชนียสถาน ควรแก่การกราบไหวบู้ชาของพุทธศาสนิกชน พระสงฆ์ผูป้กครอง



 ๑๕๐ 

นอกจากจะดูแลวดัพร้อมทั้งปัจจยัส่ี คือ ๑) เคร่ืองนุ่งห่ม ไดแ้ก่ ไตรจีวร ตอ้งซักให้สะอาดและมีใช้
อยา่งเพียงพอ ๒) อาหาร ไดแ้ก่ ส่ิงของท่ีควรบริโภคขบฉนัตอ้งมีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย 
๓) ท่ีอยู่อาศัย ได้แก่ กุฏิห้องพักต้องสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่รกรุงรัง สมกับเป็นท่ีอยู ่           
ของสมณะ 
 ๒) ให้การดูแลและรักษาสุขภาพของสามเณรให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ เจา้อาวาส
ควรให้พระภิกษุ สามเณรไดรั้บการตรวจสุขภาพบา้ง เน่ืองจากสามเณรอยูใ่นภาวะท่ีเป็นเด็กไม่รู้จกั
ดูแลสุขภาพตนเองและฉันอาหารเพียง ๒ ม้ือ คือ ม้ือเช้า และม้ือเพลก่อนเท่ียงวนัเช่นเดียวกบัพระภิกษุ 
อาหารท่ีได้รับอาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย อาจท าให้เกิดโรคขาดอาหาร               
โรคกระเพาะได ้ซ่ึงเด็กหรือเยาวชนในวยัเดียวกนัมีอาหารรับประทานอยา่งครบถว้น 
 ๓) ให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือเม่ือเกดิปัญหาทุกด้าน เน่ืองจากสามเณรบวชตั้งแต่เด็กจึงขาด
ความรู้และประสบการณ์เก่ียวกบัธรรมชาติของมนุษย ์ซ่ึงเป็นวยัท่ีมีการเจริญเติบโตยา่งเขา้สู่วยัรุ่น 
ทั้งทางร่างกายและอารมณ์เกิดการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ บางคร้ังเกิดความรัก บางคร้ังเกิดความ
โกรธทั้งในเพื่อนบรรพชิต และในเพศตรงกนัขา้ม อาจารย ์หรือผูป้กครองควรสังเกต สอดส่องดูแล
ให้ความรู้ ค  าแนะน า ตักเตือนสามเณรในทางท่ีถูกต้องเม่ือมีปัญหาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเกิดข้ึน              
เพราะทุกปัญหายอ่มมีทางแกไ้ขไดเ้สมอ 
 ๕.๒.๓ E = Education (การศึกษา) 
 ๑) ให้ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะ คือ ทางคณะสงฆ์ควรปรับปรุงแก้ไขหลกัสูตร 
การเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัสามเณร เน่ืองจากสามเณรยงัอยู่ในวยัเด็กแต่ตอ้งเรียนหนังสือ
เท่ากบัพระภิกษุซ่ึงบรรลุนิติภาวะแลว้ ซ่ึงพระภิกษุเองบางรูปก็ไม่สามารถเรียนจนจบหลกัสูตรได ้
ดว้ยเหตุน้ี ทางคณะสงฆค์วรเร่งปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนใหม่เพื่อให้ไดม้าตรฐาน
เป็นระบบเดียวกนักบัภาครัฐบาล ซ่ึงจะเพิ่มเน้ือหาหลกัสูตรการเรียนการสอนทางพระพุทธศาสนา
ทุกวิชา ในแต่ละชั้นเรียน เพื่อให้ศาสนทายาทรุ่นเยาว์ได้รับความรู้และมีคุณธรรมมากข้ึนกว่า
นกัเรียนทางโลก เม่ือประชาชนทราบหลกัสูตรการศึกษาของคณะสงฆใ์นรูปแบบใหม่ดงักล่าวแลว้ 
ก็จะพากนัส่งเสริมบุตรหลานซ่ึงเป็นเด็กและเยาวชนใหเ้ขา้มาศึกษาในโรงเรียนวดัเพิ่มมากข้ึน  
 ๒) จัดการศึกษาให้ครบทุกระดับ ครบวงจร เจา้ส านกัเรียนทุกวดัควรจดัให้มีการเรียนการ
สอนทั้งพระปริยติัธรรม และสามญัศึกษาใหพ้ระสงฆ ์สามเณร ตั้งแต่ระดบัชั้นตน้จนถึงระดบัสูงสุด
ของการศึกษาทั้ง ๒ ส่วน โดยเนน้การศึกษาพระปริยติัธรรมเป็นหลกั และเปิดโอกาสให้ประชาชน
ทัว่ไปไดเ้ขา้มาศึกษาวิชาทางพุทธศาสนาในวดั เพื่อขดัเกลากิเลสและเพิ่มพูนสติปัญญาให้มีจิตใจ
สะอาด ผอ่งใสและมีความสงบมากข้ึน และเพื่อเป็นการพฒันาชีวติใหมี้ความรู้คู่คุณธรรมสืบไป 
  



 ๑๕๑ 

 ๓) ส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่สามเณรทั้ งภายในประเทศและต่างประเทศ                
คณะสงฆ์ เจ้าอาวาสและพุทธบริษัท  ควรร่วมมือกันในการหาทุนการศึกษา หรือจัดตั้ งกอง
ทุนการศึกษาเพื่อสร้างศาสนทายาท โดยพิจารณาคดัเลือกสามเณรจากทุกภาคทัว่ประเทศท่ีมีความ
ตั้ งใจศึกษาเล่าเรียน มีความรู้ มีความประพฤติดีมาฝึกฝนพัฒนาเพื่อให้มีศักยภาพมากยิ่งข้ึน                
โดยมอบทุนการศึกษาให้ได้เขา้เรียนในสถาบนัการศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในประเทศ 
และต่างประเทศตามสาขาท่ีเหมาะสมกบัสมณวิสัย เพื่อน าเอาความรู้ท่ีไดรั้บหลงัจากจบการศึกษา
แลว้มาช่วยเผยแผแ่ละพฒันากลยุทธ์ให้ชาวโลกไดเ้ขา้ถึงหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนามากยิ่งข้ึน 
ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งทางส่ือทีว ีวทิย ุอินเตอร์เน็ต และหนงัสือวชิาการทางพระพุทธศาสนา เป็นตน้ 
 ๔) จัดอุปกรณ์การเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาศักยภาพและความถนัด เจา้อาวาส เจา้ส านัก
เรียน พระสงฆ์ผูเ้ป็นอาจารยค์วรจดัหาส่ือและอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอน ท่ีทนัสมยั เช่น
จดัซ้ือคอมพิวเตอร์ไวใ้นส านักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ฝึกหัดพิมพ์หนังสือ รายงาน บทความ 
งานวจิยั หรือสืบคน้ขอ้มูลประเภทต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการศึกษาพระศาสนา ภาษาทอ้งถ่ิน ภาษาต่างประเทศ 
หรือบางวิชาผู ้เรียนอาจเรียนในระบบ E-learning ท่ีทางส านักเรียนหรือทางวดัจัดข้ึน เพื่อให้
นกัเรียนไดมี้การเรียนรู้ภาษาพร้อมกบัส่ือท่ีทนัสมยั พร้อมทั้งจดัหาวสัดุอุปกรณ์ เช่น จดัซ้ือเก้าอ้ี 
โตะ๊เรียน กระดานส าหรับเขียนหนงัสือ เคร่ืองเขียน เช่น สมุด ดินสอ ปากกา เป็นตน้ใหเ้พียงพอ 
 ๕) ให้การอบรมดูแลสามเณรอย่างใกล้ชิดด้วยจิตเมตตา เจา้อาวาส พระสงฆผ์ูป้กครองตอ้ง
คอยสอดส่องดูแลอบรมความประพฤติของพระสงฆ์ สามเณรผูอ้ยู่ภายใต้การปกครองให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย มีศีล และทิฏฐิเสมอกนั ไม่ควรปล่อยให้สามเณรอยูต่ามยถากรรม เพราะสามเณร
ยงัเด็กยอ่มคิดถึงบา้นพ่อแม่พี่นอ้ง เม่ือบวชอยูว่ดัไม่มีใครดูแลยอ่มเกิดความวา้เหว ่ขาดความอบอุ่น 
มีความประพฤติกา้วร้าว ไม่ประพฤติตามพระธรรมวินยั ขาดความอดทน ดงันั้น อุปัชฌาย ์อาจารย์
จึงควรให้ความรักความอบอุ่นแก่สามเณรเหมือนกบัสามเณรไดอ้ยูใ่กลชิ้ดบิดามารดา ดว้ยการจดัให้
เจา้อาวาสควรจดัให้พระสงฆ์ท่ีมีความรู้ความสามารถเป็นผูป้กครองอบรมดูแลตกัเตือนแนะน า        
พร ่ าสอนสามเณรด้วยความรัก ความห่วงใย มีความหวงัดีเสมอกนัไม่มีอคติต่อสามเณรรูปใดรูปหน่ึง 
หากวดัใดมีสามเณรมากควรจดัประธานสามเณร รองประธานสามเณร กรรมการสามเณรฝ่ายต่าง ๆ 
ข้ึนมาคอยช่วยดูแลสามเณรดว้ยกนั เพื่อแบ่งเบาภาระหนา้ท่ีของพระสงฆผ์ูป้กครอง 
 ๕.๒.๔ E = Enhance (ส่งเสริมพฒันาอย่างเป็นระบบ)  
 ๑) ส่งเสริมสนับสนุนให้ท าหน้าทีท่ี่ตนเองถนัด เจา้อาวาส อุปัชฌาย ์อาจารย ์ควรส่งเสริมให้
สามเณรได้ศึกษาขอ้วตัรปฏิบติั กิจวตัรก่อน เพื่อปรับตวัจากคฤหัสถ์เป็นบรรพชิต แลว้ให้ศึกษา 
พระปริยติัธรรม แผนกธรรม บาลี และพระไตรปิฎก เพื่อเป็นการทรงไวซ่ึ้งพระพุทธศาสนาด้าน 
คนัถธุระ หากสามเณรไม่สามารถเรียนจบหลกัสูตรได ้มีความประสงค์จะศึกษาปริยติัสายสามญั          



 ๑๕๒ 

ก็ควรให้โอกาส หรือสามเณรรูปใดมีความถนัดในการบ าเพ็ญเพียรก็ควรส่งเสริมให้ศึกษาวิชา
กรรมฐาน เพื่อทราบแนวทางในการปฏิบัติกรรมฐาน ๒ อย่างทั้ งในด้านสมถกรรมฐานและ
วปัิสสนากรรมฐาน จะไดใ้ชว้ธีิการปฏิบติักรรมฐานแต่ละอยา่งใหเ้หมาะสมกบัจริตของตน 
 ๒) นักปาฐกถาธรรม หรือนักเทศน์ คณะสงฆ ์หรือเจา้อาวาสควรส่งเสริมสามเณรท่ีมีความ
เช่ียวชาญในการปาฐกถา เทศน์ บรรยายธรรม ใหเ้ป็นนกัปาฐกถา นกัเทศน์ บรรยายธรรม โดยจดัหา
พระภิกษุวิทยากรท่ีช านาญการเทศน์มาช่วยฝึกสอนวิธีการเทศน์ เพื่อให้สามเณรมีความมั่นใจ           
ในการแสดงธรรม 
 ๓) นักกิจกรรม/อบรมคุณธรรมจริยธรรม เจา้อาวาสผูป้กครองควรส่งเสริมสามเณรท่ีมี
ความช านาญในด้านกิจกรรม/อบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้เป็นวิทยากรจดักิจกรรม และอบรม
คุณธรรมในโครงการต่าง ๆ ของวดั บา้น โรงเรียน  
 ๔) นักเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางวทิยุและโทรทศัน์ต่าง ๆ เจา้อาวาสผูป้กครองควรส่งเสริม
สามเณรตามบทบาทของนกัจดัรายการวิทยุ โทรทศัน์ และเสนอข่าววงการพระพุทธศาสนาของวดั
ต่าง ๆ ท่ีมีผลงานดีเด่นในดา้นปริยติั ปฏิบติั เพื่อเผยแผกิ่จกรรมของแต่ละวดัใหป้ระชาชนไดรั้บทราบ 
 ๕) นักวิชาการ/แต่งต าราวิชาการทางพระพุทธศาสนา เจา้อาวาสผูป้กครองควรส่งเสริม
สามเณรนักวิชาการ ท่ีเช่ียวชาญในการผลิตต าราวิชาการทางพระพุทธศาสนา ได้ผลิตต าราเพื่อเผยแผ ่
ประกาศพระธรรมค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา้เพื่อเป็นประโยชน์เก้ือกูลและความผาสุกต่อ
ประชาชนชาวโลก 
 ๖) พระธรรมทูต และ เผยแผ่พระพุทธศาสนาต่างประเทศ เจา้อาวาสผูป้กครองควรส่งเสริม
สามเณรนกัเผยแผ่ธรรม ให้มีความรู้ในภาษาต่างประเทศ ส่งไปเป็นสามเณรธรรมทูตร่วมเดินทาง
ไปกบัพระธรรมทูตเพื่อเผยแผพุ่ทธธรรม 
 ๗) นักสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ เจา้อาวาสผูป้กครองควรส่งเสริม
สามเณรท่ีเป็นผูน้ าทางปัญญาไดใ้หค้วามรู้ในดา้นต่าง ๆ แก่ประชาชนเพื่อช่วยเหลือสังคม 
 ๘) บริหารกิจการคณะสงฆ์ เจ้าอาวาส ผู ้ปกครอง  ควรส่งเสริมสามเณรท่ีมีความรู้
ความสามารถ มีอ านาจและมีนโยบายในการบริหาร จดัการท่ีดีไปเป็นเจา้อาวาส หรือผูป้กครอง  
 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

 ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากผลการวิจยั พบวา่ สามเณรในประเทศไทยมีอุปสรรคปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดในดา้นการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา จึงมีขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายว่า องค์กรสงฆ์ มหาเถรสมาคม เจา้อาวาส     
ควรมีการปรับปรุงนโยบายในดา้นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา โดยจดัหาบุคลากรทางศาสนาท่ีมี



 ๑๕๓ 

ความรู้ ความสามารถ ช านาญในด้านการเผยแผ่ธรรมโดยเฉพาะมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่
สามเณร โดยส่งเสริมให้สามเณรได้รู้จกัวิธีการแสดงธรรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ปาฐกถา แสดง
พระธรรมเทศนา บรรยายธรรม ในวดั โรงเรียน สถานศึกษาและสถานท่ีต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
เพื่อเปิดโอกาสใหส้ามเณรในวดัต่าง ๆ ไดแ้สดงบทบาทและความส าคญัในดา้นการเผยแผม่ากยิง่ข้ึน 
อนัจะเป็นการธ ารงไว ้ซ่ึงพระพุทธศาสนาให้มีความมัน่คงด ารงมัน่ตั้งอยู่ไดน้าน และเพื่อเป็นการ
ประกาศพระศาสนาใหเ้จริญรุ่งเรืองสืบต่อไปในอนาคต 
 ส่วนอุปสรรคปัญหาที่พบน้อยที่ สุด คือ ปัญหาด้านวัตถุนิยม  เน่ืองจากโลกมีการ
เปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยั การติดต่อข้อมูลข่าวสารท าได้อย่างรวดเร็วโดยติดต่อส่งขอ้มูลทาง 
SMS ผ่านทางโทรศพัทไ์ร้สาย (มือถือ) ทางโทรทศัน์หรือทางอินเตอร์เน็ตซ่ึงเป็นท่ีนิยมใชก้นัมาก
ในปัจจุบนั เทคโนโลยีดงักล่าวไดแ้พร่เขา้มาภายในวดั ท าให้พระภิกษุสามเณรไดมี้โอกาสใช้ส่ือท่ี
ทนัสมยัอยา่งอิสระ เสรีภาพ เป็นเหตุให้สามเณรบางรูปท่ีไม่มีหิริโอตตปัปะใชโ้ทรศพัท์มือถือในท่ี
สาธารณะ ตามถนนคนเดิน ป้ายรถเมล์ เป็นตน้ ติดละครโทรทศัน์ หรือเล่นเกมทางโทรศพัทมื์อถือ
และอินเตอร์เน็ตซ่ึงไม่เหมาะสมกับสมณเพศ ท าให้ไม่มีเวลาดูหนังสือหรือปฏิบัติธรรมจึงมี
ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายว่า เจา้อาวาสทุกวดัควรมีการส่งเสริม พฒันาจดัให้มีระบบการควบคุม
ป้องกันในการใช้ส่ือต่าง ๆ ควรให้ใช้ค้นควา้หาข้อมูลในการศึกษาได้เป็นเวลาในห้องสมุด              
หรือห้องคอมพิวเตอร์ เพื่อสะดวกในการควบคุมดูแลการใช้ส่ือไปในทางท่ีไม่ เหมาะสม                 
หรือเกินขอบเขต 
 ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจัิย 
 ในการวจิยัคร้ังต่อไป ควรจะไดศึ้กษาวจิยัตามประเด็นดงัต่อไปน้ี 
 ๑) ศึกษาวิเคราะห์บทบาทและความส าคญัของสามเณรในฐานะเป็นแนวทางแห่งการ
พฒันาเยาวชนไทย 
 ๒) ศึกษาวเิคราะห์วกิฤตสามเณรกบัความมัน่คงของพระพุทธศาสนาในอนาคต 
 ๓) ศึกษากลยทุธการสร้างศาสนทายาทในพระพุทธศาสนากบัศาสนาอ่ืน 
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กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๔๒. 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก . ธรรมาภิธาน พจนานุกรมคํา

สอนพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : บริษทั อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนพบัลิชช่ิง จ  ากัด 
มหาชน, ๒๕๕๒. 

สมเด็จพระสังฆราชเจา้ กรมหลวงชินวรสิริวฒัน์. สามเณรสิกขา. พิมพ์คร้ังท่ี ๑๖. กรุงเทพมหานคร : 
มหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๓๐. 

สมเด็จพระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ . ประชุมพระนิพนธ์เกี่ยวกับตํานานทาง
พระพุทธศาสนา. พระนคร : รุ่งเรืองธรรม, ๒๕๑๔. 

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้พิมพ์พระราชทาน เน่ืองในงาน
เฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ วนัท่ี ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๗. มิลินทปัญหา. 
กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั, ๒๕๒๗. 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เจริญ สุวฑฺฒโน. พระพุทธศาสนาสอนเด็ก. พิมพค์ร้ังท่ี ๓. 
กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๔๙. 

สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. พิมพค์ร้ังท่ี ๓๘. วินัยมุขเล่ม ๑. กรุงเทพมหานคร : 
มหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๓๗. 

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส . บาลีไวยากรณ์ วจีวิภาค ภาคที่ ๒ สมาส
และตัทธิต หลักสูตรเปรียญธรรมตรี. พิมพ์คร้ังท่ี ๓๖. กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราช
วทิยาลยั, ๒๕๓๖. 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา ประจําปี ๒๕๕๐ . 
นครปฐม : ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ, ๒๕๕๐. 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. สภาพการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย. กรุงเทพมหานคร : 
กองแผนงานการศึกษา ส านกันายกรัฐมนตรี, ๒๕๒๖. 

 



 ๑๕๘ 

ส านกัราชเลขาธิการ. ศึกษาพระพุทธศาสนาจากพระสูตร ธรรมบรรยายสอนพระใหม่ พุทธศักราช 
๒๕๓๑-๒๕๓๒. พิมพ์พระราชทานในการบ าเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชันษา ๙๖ ปี 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วนัเสาร์ท่ี ๓ ตุลาคม 
พุทธศกัราช ๒๕๕๒. กรุงเทพมหานคร : บริษทัโรงพิมพก์รุงเทพ ๑๙๘๔ จ ากดั, ๒๕๕๒. 

 

 ๒) บทความในวารสาร 
พระมหาวุฒิชยั วชิรเมธี. “ตั้ง รร. เตรียมสามเณรป้ันศาสนทายาทรุ่นใหม่”, เดลินิวส์. (วนัจนัทร์ท่ี 

๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒) : ๒๓. 
พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). “การศึกษาของคณะสงฆ์ไทย”, พุทธจักร. (๒๓ มิถุนายน 

๒๕๑๒) : ๑๔. 
 

 ๓) บทความจากเวบ็ไซต์ (Web Site) 
พรชยั พงษสุ์กิจวฒัน์, “เรียนรู้ธรรมในช่วงหนา้ร้อน”, ๒๓ เมษายน ๒๕๕๓, 
 <www.homeandi. com/content/c2023.htm.> (24 April 2010) 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, “โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน”, ๒๓ เมษายน 

๒๕๕๓, 
 <www.krupra.net/v2/main.php?url=news_view&id> (23 April 2010) 
โรงเรียนเตรียมสามเณร, “เณรนอ้ยยคุใหม่เรียนรู้ทางโลกคู่ทางธรรม”, ๒๙ มีนาคม ๕๓, 
 <www.meedee.net/news/ilife/dhamma-sangsan/๑๓๒๕.> (29 March 2010) 
วกิิพีเดีย, “เณรหนา้ไฟ”, ๒๓ เมษายน ๒๕๕๓, 
 <www.th.wikipedia.org/wiki/> (24 April 2010) 
 

 ๔ วทิยานิพนธ์/รายงานการวจัิย 
นายวิโรจน์ คุม้ครอง. “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เร่ืองสามเณรกบัการบรรลุธรรม”. วิทยานิพนธ์ปริญญา 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั , 
๒๕๔๘. 

นายโอภาส จา้งมีศิลป์. “กระบวนการคดัคนเขา้บวชในพระพุทธศาสนาในประเทศไทย”. วิทยานิพนธ์ 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี, ๒๕๔๗. 

พระมหาธรรมรัต อริยธมฺโม (ยศขุน). “แนวทางการจดัการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยในบริบทแห่ง
สังคมไทยยุคปัจจุบนั”. วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั 
มหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๕๒. 

http://www.homeandi/
http://www.homeandi.com/content/c2023.htm
http://www.krupra.net/v2/main.php?url=news_view&id
http://www.meedee.net/news/


 ๑๕๙ 

พระมหาธีระพงษ์ มีไธสง. “แรงจูงใจในการตดัสินใจบรรพชาเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนา : ศึกษา
เปรียบเทียบแรงจูงใจในการตดัสินใจบรรพชาของสามเณรในจงัหวดันครศรีธรรมราชกบั
จงัหวดัขอนแก่น”. วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยั มหิดล, ๒๕๔๑.  

พระมหาประจวบ ตรีภกัด์ิ. “การติดตามผลเยาวชนท่ีผ่านโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน : 
ศึกษาเฉพาะกรณีวดัปัญญานนัทาราม ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี . 
วิทยานิพนธ์สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 
๒๕๔๔.  

พระมหาไพฑูรย ์ร่ืนสัตย.์ “การศึกษาของพระภิกษุสามเณรในวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลยั”. 
วิทยานิพนธ์ปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต . บณัฑิตวิทยาลยั : สภาการศึกษามหามกุฏ
ราชวทิยาลยั, ๒๕๓๔. 

พระมหานราธิป แกว้ประสิทธ์ิ. “ปัจจยัทางจิตวิทยาและสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจอุปสมบท
เป็นภิกษุของสามเณรในเขตภาคกลาง”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัศิลปากร, ๒๕๔๔. 

พระมหาหรรษา นิธิบุณยากร. “วิกฤติพุทธศาสนา : ศึกษากรณีการบรรพชาเป็นสามเณรในประเทศไทย 
๒๕๒๓-๒๕๔๓”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์, ๒๕๔๕. 

มาณี ไชยธีรานุวฒัศิริ, รศ., ดร. และคณะ. “บทบาทพระสงฆ์ในยุคโลกาภิวตัน์ : กรณีศึกษาใน
ภาคเหนือและภาคใต”้. รายงานการวจัิย. นครปฐม : มหาวทิยาลยัมหิดล, ๒๕๔๑. 

สุนทร บุญสถิต. “สถานภาพบทบาทและปัญหาของสามเณรในสังคมไทย”. วิทยานิพนธ์ปริญญา
อกัษรศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหิดล, ๒๕๔๓. 

สุภทัร บริบูรณ์. “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เร่ืองสามเณรในพระพุทธศาสนา”. วิทยานิพนธ์ปริญญา
อกัษรศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๕๒๕. 

สุรพล พรมกุล. “สภาพภูมิหลงัและเหตุผลในการบรรพชาอุปสมบท : กรณีศึกษาในจงัหวดัเลย”. 
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. ส านักงานบัณฑิตศึกษา : สถาบันราชภฏัเลย, 
๒๕๔๔.  

สมสุดา ผูพ้ฒัน์, ผศ.,ดร. และดร.อจัฉรา ธนะมยั. “สภาวะความเป็นอยู่และการศึกษาของพระภิกษุ
สามเณรในยุคไอ เอ็ม เอฟ”. รายงานการวิจัย. คณะศึกษาศาสตร์ : มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์, 
๒๕๔๒. 

 



 ๑๖๐ 

๒. ภาษาองักฤษ 
 1) Books 
Broom. L..& Sclzrnick. P. Sociology. New York : Harper & Row, 1976. 
P.K. GODE and C.G. KARVE. eds Sanskrit-English Dictionary. Part 2. Poone : Prasad Prakashan, 

1958. 
T.W. Rhys Davids and William Stede. The Pali Text Society’s Pali - English Dictionary. London : 

Luzac & Company Ltd., 1993. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ก าหนดการเสวนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖๓ 

 
 

 
 

ก าหนดการเสวนาเชิงปฏบิัติการ 
เร่ือง “บทบาทและความส าคญัของสามเณรในพระพทุธศาสนาเถรวาท” 

ณ ห้องประชุมมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั  วดับวรนิเวศวหิาร  กรุงเทพฯ 
วนัจันทร์ ที ่๓๐  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
------------------------------------------------------------- 

 
เวลา ๑๓.๐๐   น.     -  ลงทะเบียน/ รับเอกสารการเสวนาเชิงปฏิบติัการ 
เวลา ๑๓.๒๐  น.  -  พิธีเปิด โดย พระเทพดิลก ประธานในพิธี  
 -  กล่าวถวายรายงาน โดย  พระมหาบุญศรี   าณวฑฺุโฒ 

            - ประธานกล่าวเปิดประชุมเสวนาและบรรยายเร่ือง“บทบาท และ 
ความส าคัญของสามเณรในพระพุทธศาสนาเถรวาท” 

เวลา ๑๔.๐๐ น.         - ช้ีแจงการจดัแบ่งกลุ่มเสวนาเชิงปฏิบติัการ  แบ่งออกเป็น ๓  กลุ่ม 
           กลุ่มท่ี  ๑  ผูบ้ริหาร / ผูเ้ช่ียวชาญดา้นพระพุทธศาสนา      
           กลุ่มท่ี ๒ นกัวชิาการ / ครูสอน / ฝ่ายปกครอง 
           กลุ่มท่ี ๓  สามเณร /นกัศึกษาและผูส้ังเกตการณ์ 
เวลา  ๑๕.๐๐ น.  -  ตวัแทนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการเสวนาต่อท่ีประชุมและร่วมแสดง       
                                      ความคิดเห็น 

เวลา   ๑๖.๐๐ น. -  พิธีปิดการประชุมเสวนาเชิงปฏิบติัการ โดย  พระเทพวิสุทธิกว ี
-  ถ่ายภาพหมู่เป็นท่ีระลึก  เป็นเสร็จพิธี 
-------------------------------------------------------------- 

ติดต่อประสานงาน :  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
โทร. ๐๘๑-๕๖๑๔๗๖๓ 
 
 
 



 ๑๖๔ 

 
 

 
 

ผู้รับผดิชอบการด าเนินงานการเสวนาเชิงปฏบิัติการ 
เร่ือง “บทบาทและความส าคญัของสามเณรในพระพทุธศาสนาเถรวาท” 

ณ ห้องประชุม มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั  กรุงเทพฯ 
วนัจันทร์ ที ่๓๐  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

เวลา ๑๓.๐๐  - ๑๖.๐๐ น. 
------------------------------------------------------ 

     
   ประธานในพธีิเปิด/บรรยายพเิศษ          พระเทพดิลก   
       ประธานในพธีิปิด/มอบของทีร่ะลกึ   พระเทพวสุิทธิกวี 
๑.   พิธีกรทัว่ไป                                    อาจารยแ์หวนทอง   บุญค า 
๒.  กล่าวถวายรายงาน      พระมหาบุญศรี   าณวฑฺุโฒ 
๓.  ช้ีแจงการจดัเสวนากลุ่มเชิงปฏิบติัการ    ดร.สุมานพ  ศิวารัตน์ 
๔.  ผูด้  าเนินรายการเสวนา   กลุ่มท่ี ๑    ดร.สุมานพ  ศิวารัตน์  
๕.  ผูบ้นัทึกการประชุมประจ ากลุ่มท่ี ๑    แม่ชีบุญช่วย  ศรีเปรม 
๖.  ผูด้  าเนินรายการเสวนา   กลุ่มท่ี ๒    ดร.เสน่ห์   เดชะวงศ ์
๗.  ผูบ้นัทึกการประชุมประจ ากลุ่มท่ี ๒    พระมหาจ ารัส  อุฬาโร 
๘.   ด าเนินรายการเสวนา  กลุ่มท่ี ๓    ดร.โสภณ   ข าทพั  
๙.  ผูบ้นัทึกการประชุมประจ ากลุ่มท่ี ๓    พระสมชาย   สุชาโต ป. 
๑๐. ฝ่ายบนัทึกภาพ       นายสุทธิรัก   กลัยา 
๑๑. ฝ่ายบริการเคร่ืองด่ืม      นายสวา่ง  ทองระอา และ 
        นายพนม  ศรีบรรเทา 
๑๒. ฝ่ายติดต่อประสานงาน/      พระมหาศรีไพร ชยธมฺโม           
        อ านวยความสะดวก       นายเพียร   สัมพนัธมาส 
 
 



 ๑๖๕ 

ค ากล่าวถวายรายงาน  
พธีิเปิดประชุมเสวนาเชิงปฏิบัตกิาร 

เร่ือง “บทบาทและความส าคญัของสามเณรในพระพุทธศาสนาเถรวาท”  
วนัจนัทร์ที ่  ๓๐  เดือน  พฤศจกิายน พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

-------------------- 
                                โดย.. พระมหาบุญศรี  าณวุฑฺโฒ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์   

   
กราบเรียน  พระเดชพระคุณพระเทพดิลก      
                  ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรศาสนศาสตรดุษฎบีัณฑิต ที่เคารพยิง่ 
 เกล้าฯ พระมหาบุญศรี  าณวุฑฺโฒ นักศึกษาปริญญาดุษฎีบณัฑิตรุ่นท่ี ๑  คณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั ขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณเป็นอยา่งสูง
ยิง่  ท่ีไดเ้สียสละเวลาและโปรดเมตตามาเป็นประธานเปิดประชุมเสวนาเชิงปฏิบติัการและบรรยาย
พิเศษ เร่ือง “บทบาทและความส าคญัของสามเณรในพระพุทธศาสนาเถรวาท”  

หลงัจากนั้นจะเป็นการเสวนากลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ อนั
จะเป็นแนวทางในการพฒันาและส่งเสริมสามเณรและศาสนทายาทในอนาคต 
 อน่ึง ในการจัดประชุมเสวนาเชิงปฏิบัติการในคร้ังน้ี  มีผู ้เข้าร่วมประชุมสัมมนาคือ 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นพระพุทธศาสนา คณาจารยจ์ากมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ผูบ้ริหารส านัก
เรียนและอาจารย์ผู ้สอน  สามเณร และนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์ นักศึกษาจากคณะ
ศึกษาศาสตร์ ตลอดถึงผูส้นใจทัว่ไป จ านวนประมาณ ๖๐ รูป/คน 

บดัน้ี ไดเ้วลาอนัสมควรแลว้ เกลา้ฯ จึงขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณไดเ้ปิดการประชุม
เสวนาเชิงปฏิบติัการและบรรยายพิเศษตลอดถึงได้โปรดให้โอวาทเพื่ อเป็นแนวทางต่อการจดั
ประชุมเสวนาเชิงปฏิบัติการและน าไปศึกษาปฏิบัติเพื่อส่งเสริมบทบาทและความส าคัญของ
สามเณรต่อไป  

 
ขอกราบอาราธนา ดว้ยความเคารพยิง่  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณ์และเสวนากลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖๗ 

 
 
 

 
แบบสัมภาษณ์และเสวนากลุ่ม 
……………………………… 

 

 แบบสัมภาษณ์และการเสวนากลุ่ม 
 ขอ้ท่ี  ๑  ดา้นบทบาทและความส าคญัของสามเณร 
 ขอ้ท่ี ๒  ดา้นอุปสรรคปัญหาของสามเณร 
 ขอ้ท่ี ๓  แนวทางแกไ้ขอุปสรรคปัญหาของสามเณร 
 ขอ้ท่ี ๔ วเิคราะห์แนวทางและรูปแบบการส่งเสริมสามเณรในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 
 

------------------------------------------------------------------------ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
รายนามผู้ให้สัมภาษณ์และเสวนากลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๖๙ 

รายนามผู้ให้สัมภาษณ์ 
 
๑. พระธรรมโมล ี(ทองอยู่ าณวสุิทฺโธ)  
 การศึกษา : ป.ธ. ๙, พ.ม., พธ.บ., M.A.,พธ.ด.  

 ต าแหน่งปัจจุบนั : รองอธิการบดีมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขตสุรินทร์ 
    เจา้คณะจงัหวดัสุรินทร์, เจา้อาวาสวดัศาลาลอย 
๒. พระเทพปริยตัิวมิล (แสวง ธมฺเมสโก)  

 การศึกษา      :   น.ธ.เอก, ป.ธ. ๕, ศน.บ., M.A.  
 ต าแหน่งปัจจุบนั :   อธิการบดีมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  

๓. พระเทพวนิยาภรณ์ (สมปอง ปญฺ าทโีป)  
 การศึกษา  :   น.ธ.เอก, ป.ธ. ๕, ศน.บ., M.A. 

 ต าแหน่งปัจจุบนั  :  รองอธิการบดีมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตศรีธรรมาโศกราช 
   เจา้คณะจงัหวดันครศรีธรรมราช วดัพระมหาธาตุ 
๔. พระเทพดิลก (ระแบบ ฅ าโณ) ปัจจุบันเป็น พระธรรมเมธาภรณ์)  
 การศึกษา  : น.ธ.เอก, ป.ธ. ๖, ศน.บ., M.A. 
 ต าแหน่งปัจจุบนั : ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต 
   มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั, ผูช่้วยเจา้อาวาสวดับวรนิเวศวหิาร 
๕. พระเทพวสุิทธิกว ี(เกษม สญฺ โต)  
 การศึกษา :  ป.ธ. ๙, ศน.บ., ศน.ม. Ph.D. 
 ต าแหน่งปัจจุบนั :  รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
   เป็นกรรมการและเลขาธิการศูนยพ์ิทกัษพ์ระพุทธศาสนา 
   รองเจา้คณะภาค ๑๖, ๑๗,๑๘ (ธ), ผูช่้วยเจา้อาวาสวดัราชาธิวาสวหิาร 
๖. พระราชปริยตัิเวท ี(อุทยั อุทโย)  
 การศึกษา  :  ป.ธ. ๙, พ.ม., ศน.บ., M.A. 
 ต าแหน่งปัจจุบนั : รองเจา้คณะภาค ๓, เจา้อาวาสวดัพระพิเรนทร์, เจา้ส านกัเรียนวดัพระพิเรนทร์  
๗. พระราชปริยตัิวมิล (ทองดี  ตายุโก) ปัจจุบันเป็น พระเทพปัญญามุนี) 
 การศึกษา :  น.ธ.เอก, ม. ๓, ประกาศนียบตัรบญัชีไทยชั้นสูง 
 ต าแหน่งปัจจุบนั :  เจา้อาวาสวดัอาวธุวกิสิตาราม, เจา้ส านกัเรียนวดัอาวธุวกิสิตาราม 
 



 

 

๑๗๐ 

๘. พระศรีรัชมงคลเมธี (ประณต  กตฺิติวฑฺฒโน) ปัจจุบันเป็น พระราชดิลก) 
 การศึกษา :  ป.ธ. ๙, M.A., Ph.D. 
 ต าแหน่งปัจจุบนั :  ประธานกรรมการบริหารการศึกษาส านกัเรียนวดัอาวธุวกิสิตาราม 
   อาจารยป์ระจ ามหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
๙. พระศรีรัตนวมิล (ชิต ติกฺขปญฺโ )  
 การศึกษา  : ป.ธ. ๙, ศษ.บ., ศศ.ม. 
 ต าแหน่งปัจจุบนั : รองเจา้คณะจงัหวดัสงขลา, ผูช่้วยเจา้อาวาสวดัโคกสมานคุณ 
๑๐. พระศรีญาณโสภณ (สุวทิย์ ปิยวชิโช) ปัจจุบันเป็น พระราชญาณกว)ี 
 การศึกษา  :   ป.ธ. ๙, ศน.บ., M.A. 
 ต าแหน่งปัจจุบนั : ผูช่้วยเจา้อาวาสวดัพระราม ๙ กาญจนาภิเษก  
   อาจารยพ์ิเศษคณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
๑๑. พระญาณสุนทร (วฑูิรย์ ปาสาทโิ ก)  
 การศึกษา : น.ธ.เอก, ป.ธ. ๓, พ.ม., พธ.บ. 
 ต าแหน่งปัจจุบนั : ผูช่้วยเจา้อาวาสวดัปทุมคงคา, ประธานศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนา  
   วดัปทุมคงคา, อาจารยพ์ิเศษประจ ามหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
๑๒. พระครูปลดัสัมพพิฒันวริิยาจารย์ (สุเทพ ปสิวโิก) 
 การศึกษา  : น.ธ.เอก, ป.ธ. ๔, พ.ม., ศน.บ., ศน.ม., Ph.D. 
 ต าแหน่งปัจจุบนั : รักษาการคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
๑๓. พระครูบวรรัตนธรรม (วรัิตน์)   
 การศึกษา : น.ธ.เอก, 
 ต าแหน่งปัจจุบนั  : เจา้อาวาสวดัสบสม,  เจา้คณะอ าเภอเชียงของ  จงัหวดัเชียงราย 
๑๔. พระครูบวรคณานุศาสน์ (ส ารวย วสุิทฺเธสโก)  

 การศึกษา : ป.ธ. ๕, ศน.บ., M.A. (วรรณคดีองักฤษ) 
 ต าแหน่งปัจจุบนั : ผจล. วดัสุทธจินดา  จ.นครราชสีมา,  หวัหนา้ศูนยก์ารศึกษาโคราช 

  ผูช่้วยพระจริยานิเทศประจ าจงัหวดันครราชสีมา 
๑๕. พระมหาวชิรานนท์  จตฺตาธีปตี  
 การศึกษา  : ป.ธ. ๙  
 ต าแหน่งปัจจุบนั : ครูสอนพระปริยติัธรรมแผนกบาลี วดัเทพลีลา 
 
 



 

 

๑๗๑ 

๑๖. พระมหาภคพงษ์  กนฺตวโีร  
 การศึกษา : ป.ธ. ๗ 
 ต าแหน่งปัจจุบนั : ครูสอนพระปริยติัธรรมแผนกบาลี,เจา้หนา้ท่ีส านกังาน  เจา้คณะภาค ๓ 
   เจา้หนา้ท่ีส านกังานวดับพิตรพิมุข 
๑๗. ศาสตราจารย์พเิศษ ดร.จ าลอง  สารพดันึก  
 การศึกษา : ป.ธ. ๕, พธ.บ., M.A., Ph.D.  

 ต าแหน่งปัจจุบนั : อาจารยพ์ิเศษประจ ามหาวทิยาลยัศิลปากร 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวญิ  รักสัตย์  
 การศึกษา : ป.ธ. ๗, พธ.บ., M.A., Ph.D. 
 ต าแหน่งปัจจุบนั : อาจารยป์ระจ าบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรรเสริญ  อนิทะรัตน์  
 การศึกษา : น.ธ.เอก, ป.ธ. ๔, ศน.บ., M.A., กจ.ด. 
 ต าแหน่งปัจจุบนั : อาจารยป์ระจ ามหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 
๒๐. ดร.สุขุมพงษ์ ชาญนุวงศ์  

 การศึกษา : ป.ธ. ๙, B.A., M.A (Management) 
   D.B.A. Argosy University, California, U.S.A. 

 ต าแหน่งปัจจุบนั : อาจารยป์ระจ ามหาวทิยาลยัมหิดล 
๒๑. นายอ านวย  สุวรรณคีรี   

การศึกษา : เศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ต าแหน่งปัจจุบนั : อดีตขา้ราชการการเมือง, ผูด้  าเนินรายการโทรทศัน์เพื่อพระพุทธศาสนา  

๒๒. สามเณรอมรเทพ  มะลวิลัย์    
 การศึกษา  : น.ธ.ตรี, ป.ธ. ๑-๒, ป.๖ 
๒๓. สามเณรพชิิตชัย บุญนิม้  
 การศึกษา : น.ธ.เอก, ป.ธ. ๔ 
๒๔. สามเณรพงศพล อุ่นแก้ว    
 การศึกษา : น.ธ.เอก, ป.ธ. ๖, ม.๖ 
๒๕. สามเณรสรเชษฐ์  ศรีแก้ว 
 การศึกษา : น.ธ.ตรี, ป.ธ. ๑-๒, ม.๓ 
๒๖. สามเณรชรินทร์  แสงสุริยะ   
 การศึกษา : น.ธ.ตรี, ป.ธ. ๑-๒, ม.๓ 



 

 

๑๗๒ 

๒๗. สามเณรพาท ีจันทร์จอม   
 การศึกษา : น.ธ.เอก, ป.ธ. ๔, ม.๖ 
๒๘. สามเณรกิตติชยั สิรินยั    
 การศึกษา : น.ธ.เอก, ป.ธ. ๖, ป.๖ 
๒๙. สามเณรวเิชียร กอดแก้ว    
 การศึกษา : น.ธ.ตรี, ป.ธ. ๑-๒ 
๓๐. สามเณรสุทธิพงษ์ วนัทองหลาง 
 การศึกษา : น.ธ.ตรี, ป.ธ.๑-๒, ม.๖  
๓๑. สามเณรพนิิจ รัศมีสว่างยิง่    
 การศึกษา : น.ธ.เอก, ม.๖ 
๓๒. สามเณรธีรศักดิ์ ทองเหมาะ   
 การศึกษา : น.ธ.โท, ป.ธ. ๑-๒, ม.๔ 
๓๓. สามเณรศักดิ์รว ี ไวว่อง    
 การศึกษา : น.ธ.ตรี, ป.ธ. ๑-๒, ม.๓ 
๓๔. สามเณรวชิิต แย้มยิม้   
 การศึกษา : น.ธ.เอก, ป.ธ. ๕, ม.๖ 
๓๕. สามเณรฐิติพงษ์  วงศ์ไชยา   
 การศึกษา : น.ธ.เอก, ป.ธ. ๕, ม.๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๗๓ 

รายนามผู้เข้าร่วมเสวนากลุ่ม 

 
กลุ่มที ่๑  ผูบ้ริหาร ผูเ้ช่ียวชาญดา้นพระพุทธศาสนา  จ  านวน ๑๒ รูป/คน 
๑. พระศรีมงคลเมธี (วชิาญ  กลฺยาณธมฺโม (ดร.))  
 การศึกษา  : ป.ธ. ๙, ศน.บ., M.A., Ph.D. 
 ต าแหน่งปัจจุบนั : คณบดีคณะศาสนาและปรัชญา มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั      
๒. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ (เช่ียว  ชิตินฺทฺริโย)  
 การศึกษา : น.ธ.เอก, ป.ธ. ๓, พธ.บ., M.A. 
 ต าแหน่งปัจจุบนั : รองประธานกรรมการศูนยเ์ผยแผพ่ระพุทธศาสนาวดัปทุมคงคา 
   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายกิจการวิทยาเขต มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
๓. พระครูปลดัอภิชาต  อภิชาติ 
 การศึกษา  : น.ธ.เอก, ศน.บ. 
 ต าแหน่งปัจจุบนั : เจา้อาวาสวดัศีลขนัธาราม จงัหวดัอ่างทอง 
๔. พระมหาอดิศร ถิรสีโล (ผศ.,ดร.)  
 การศึกษา : น.ธ.เอก, ป.ธ. ๘, พ.ม., ศน.บ., M.A., Ph.D. 
 ต าแหน่งปัจจุบนั : ครูสอนพระปริยติัธรรม 
๕. พระมหาชัยยุทธ์  กตฺิติ าโณ  
 การศึกษา : น.ธ.เอก, ป.ธ. ๙ 
 ต าแหน่งปัจจุบนั : ครูสอนพระปริยติัธรรม 
๖. พระมหาสุริยา  สุเมโธ   
 การศึกษา : น.ธ.เอก, ป.ธ. ๙ 
 ต าแหน่งปัจจุบนั : ครูสอนพระปริยติัธรรม 
๗. พระมหาภูลงักา  เขมทสฺสี   
 การศึกษา : น.ธ.เอก, ป.ธ. ๗ 
 ต าแหน่งปัจจุบนั : ครูใหญ่โรงเรียนวดัเกาะปริยติัวิทยา, ครูสอนพระปริยติัธรรมแผนกบาลี  
๘. พระมหากมิยี ่ อนาวโิล 
 การศึกษา : น.ธ.เอก, ป.ธ. ๗ 
 ต าแหน่งปัจจุบนั : ครูสอนพระปริยติัธรรม 
 
 



 

 

๑๗๔ 

๙. พระมหาสุกุง  สุชีโว   
 การศึกษา : น.ธ.เอก, ป.ธ. ๖, ม.๖ 
 ต าแหน่งปัจจุบนั : ครูสอนพระปริยติัธรรม 
๑๐. พระมหาถาวร  ลธีิภทฺโท  
 การศึกษา : น.ธ.เอก, ป.ธ. ๗ 
 ต าแหน่งปัจจุบนั : ครูสอนพระปริยติัธรรม 
๑๑. รองศาสตราจารย์พฒัน์  เพง็ผลา  
 การศึกษา  : ป.ธ. ๕, พ.ม., ศน.บ., M.A. 
 ต าแหน่งปัจจุบนั : ขา้ราชบ านาญ อาจารยพ์ิเศษคณะศึกษาศาสตร์  
   มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั, อาจารยพ์ิเศษมหาวทิยาลยัรามค าแหง 
๑๒. รองศาสตราจารย์จ านง  คันธิก   
 การศึกษา : ป.ธ. ๙, พ.ม., ศน.บ., M.A. 
 ต าแหน่งปัจจุบนั : หวัหนา้ภาควชิาภาษาตะวนัออก อาจารยป์ระจ าคณะมนุษยศาสตร์  
   มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
 

กลุ่มที ่๒ นกัวชิาการ ครูผูส้อน ผูป้กครอง จ านวน ๑๕ รูป/คน 
๑. พระมหาสมัคร  มหาวโีร 
 การศึกษา : ป.ธ. ๘, ศน.บ., M.A. 
 ต าแหน่งปัจจุบนั : เจา้อาวาสวดับางโพโอมาวาส, หวัหนา้ภาควชิาการศึกษา 
   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  
๒. พระครูพพิธิจารุธรรม 
 การศึกษา : น.ธ.เอก, พธ.บ., กศ.ม., ศน.ด. 
 ต าแหน่งปัจจุบนั : เจา้อาวาสวดับึงเฒ่า จงัหวดัพิจิตร, อาจารยป์ระจ าวทิยาลยัสงฆพ์ุทธชินราช 
   มหาวทิยาลยัมหาจุฬลงกรณราชวทิยาลยั จงัหวดัพิษณุโลก 
๓. พระมหาบุญไทย  ปุญฺ มโน  
 การศึกษา  : น.ธ.เอก, ป.ธ. ๗, ศน.บ., ศศ.ม. 
 ต าแหน่งปัจจุบนั : ครูใหญ่ส านกัเรียนวดัมชัฌนัติการาม 
๔. พระมหาฉัตรชัย  สุฉตฺตชโย  
 การศึกษา : ป.ธ. ๙, อ.ม., ศศ.ด. 
 ต าแหน่งปัจจุบนั : อาจารยป์ระจ าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 



 

 

๑๗๕ 

๕. พระมหาอภิชาติ  อภิชาโต 
 การศึกษา : น.ธ.เอก, ป.ธ. ๔, ศน.บ., รป.ม. 
 ต าแหน่งปัจจุบนั : ครูสอนพระปริยติัธรรม 
๖. พระมหาโอภาส ต าโณ   
 การศึกษา  : น.ธ.เอก, ป.ธ. ๙ 
 ต าแหน่งปัจจุบนั : ครูสอนพระปริยติัธรรม 
๗. พระมหาถาวร  จนฺทสิริ  
 การศึกษา : น.ธ.เอก, ป.ธ. ๙ 
 ต าแหน่งปัจจุบนั : ครูสอนพระปริยติัธรรม  
๘. พระมหาไพโรจน์  ปภสฺสโร 
 การศึกษา : น.ธ.เอก, ป.ธ. ๗ 
 ต าแหน่งปัจจุบนั : ครูสอนพระปริยติัธรรม เลขานุการส านกัเรียนจงัหวดัสิงห์บุรี 
๙. แม่ชีบุญช่วย  ศรีเปรม  
 การศึกษา : ธ.ศ.เอก, บ.ศ.๙, ป.อบ., ศน.ม., ศน.ด. 
 ปัจจุบนั : กรรมการประเมินคุณภาพส่ือการศึกษาดา้นสังคมศึกษา  
   ศาสนาและวฒันธรรมของ สพฐ. 
๑๐. รองศาสตราจารย์สุวทิย์  ภาณุจารี  
 การศึกษา : ป.ธ. ๙, พ.ม., ศน.บ., M.A. 
 ต าแหน่งปัจจุบนั : หวัหนา้ภาควชิาภาษาตะวนัตก, หวัหนา้ส านกังานประกนัคุณภาพการศึกษา 
   มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวชั หอมทวนลม   
 การศึกษา : ป.ธ. ๔, พ.ม., ศน.บ., M.A., Ph.D. 
 ต าแหน่งปัจจุบนั : อาจารยป์ระจ าคณะศาสนาและปรัชญา มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
๑๒. ดร.เสน่ห์  เดชะวงศ์   
 การศึกษา : ป.ธ. ๕, พ.ม., ศน.บ., Ph.D. 
 ต าแหน่งปัจจุบนั : อาจารยป์ระจ ามหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ อาจารยพ์ิเศษบณัฑิตวทิยาลยั 
   มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
๑๓. ดร.วชัิย  ศิรินคร 
 การศึกษา : ป.ธ. ๖, M.A., B.A., MPA., DPA.  
 ต าแหน่งปัจจุบนั : หวัหนา้พรรคการเมืองแทนคุณแผน่ดิน, นกัวชิาการอิสระ 



 

 

๑๗๖ 

๑๔. ดร. สุมานพ  ศิวารัตน์ 
 การศึกษา :  น.ธ.เอก, ค.บ., ศศ.ม., ศน.ด. 
 ต าแหน่งปัจจุบนั :  นกัวชิาการอิสระ, ประธานท่ีปรึกษาฝ่ายวชิาการและฝึกอบรมสถาบนั 
   พฒันาบุคลากรไวทเ์ฮอริเทจ, อาจารยพ์ิเศษมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 
๑๕. ดร.โสภณ  ข าทพั   
 การศึกษา : น.ธ.เอก, ศษ.บ., ศศ.บ., พธ.ม., ศษ.ม., ศน.ด. 
 ต าแหน่งปัจจุบนั : ผอ.โรงเรียนอนุบาลโชตะนนัท,์ อาจารยพ์ิเศษมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร  
 

กลุ่มที ่๓ สามเณร จ านวน ๒๐ รูป 
๑. สามเณรไชยถนอม  หาระสาย 
 การศึกษา : น.ธ.เอก, ป.ธ. ๔, ม.๖ 
๒. สามเณรสุรสิทธ์ิ ไชยลงักา 

การศึกษา  : น.ธ.โท, ป.ธ. ๓, ม.๖ 
๓. สามเณรชานนท์ อรัญสาร 

การศึกษา  : น.ธ.ตรี, ป.๖ 
๔. สามเณรอภิชาติ  ถาวร 

 การศึกษา  : น.ธ.ตรี, ม.๔ 
๕. สามเณรบุญมี บุญเนตร    

 การศึกษา  : น.ธ.เอก, ป.ธ. ๓, ป.๖ 
๖. สามเณรเมธาวนิ  ทองพูล    

 การศึกษา  : น.ธ.เอก, ป.ธ. ๓, ป.๖ 
๗. สามเณรเอกอาทติย์ ขันตะบุศย์ 

 การศึกษา : น.ธ.เอก, ป.ธ. ๓, ป.๖ 
๘. สามเณรกติติคุณ  บึงแก้ว  

 การศึกษา : น.ธ.เอก, ป.ธ. ๓, ป.๖ 
๙. สามเณรนครินทร์  รุ่งมโน 

 การศึกษา  : น.ธ.ตรี, ม.๓ 
๑๐. สามเณรอฐัพล  พญัโญศรี 

 การศึกษา : น.ธ.ตรี, ป.๖ 
 



 

 

๑๗๗ 

๑๑. สามเณรชัยชนะ เช้ือคนหมั่น  
 การศึกษา  : น.ธ.ตรี, ป.๖ 

๑๒. สามเณรพริิยะ โม้ทพง 
 การศึกษา : น.ธ.เอก, ม.๖ 
๑๓. สามเณรวรุิฒิ  ร้องจิก 
 การศึกษา  : น.ธ.เอก, ป.ธ. ๓, ม.๓ 
๑๔. สามเณรวชิิต จันทร์สง่า 

 การศึกษา  : น.ธ.เอก, ป.ธ. ๓, ม.๖ 
๑๕. สามเณรเสกสรร  หล้ากนั    

 การศึกษา  : น.ธ.เอก, ป.ธ. ๓, ม.๑ 
๑๖. สามเณรดาภัทร เคลือดี    

 การศึกษา  : น.ธ.เอก, ป.ธ. ๔, ม.๓ 
๑๗. สามเณรวุฒิชัย  พรมวงั    

 การศึกษา  : น.ธ.โท, ป.ธ. ๓, ม.๓ 
๑๘. สามเณรชาญชัย ไชยกา    

 การศึกษา  : น.ธ.โท, ป.ธ. ๖, ม.๖ 
๑๙. สามเณรวรุตม์ ใจเยน็   

 การศึกษา  : น.ธ.โท, ป.ธ. ๓, ม.๓ 
๒๐. สามเณรอทิธิชัย  แสนงาม  
 การศึกษา  : น.ธ.เอก, ป.ธ. ๖, ม.๖ 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
รูปภาพการสัมภาษณ์และการจัดเสวนากลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

๑๗๙ 

ภาพประกอบการสัมภาษณ์ 

 
 

 
 
 

พระเทพปริยตัวิมิล  
อธิการบดมีหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระธรรมโมลี 
เจ้าอาวาสวดัศาลาลอย จ้าคณะจังหวดัสุรินทร์ 

รองอธิการบดี มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั วข.สุรินทร์ 
 



 

 

๑๘๐ 

 
 
 
 

                        

พระเทพวนิยาภรณ์  
เจ้าคณะจังหวดันครศรีธรรมราช วดัพระมหาธาตุ (ธ) 

รองอธิการบดีมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตศรีธรรมาโศกราช 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
พระเทพวสุิทธิกวี 

ผช.วดัราชาธิวาสวหิาร,รองเจ้าคณะภาค ๑๖,๑๗,๑๘ (ธ) 
รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการมหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวทิยาลยั 

 



 

 

๑๘๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พระราชปริยตัิวมิล (ปัจจุบัน พระเทพปัญญามุนี) 
เจ้าอาวาสวดัอาวุธวกิสิตาราม 

เจ้าส านักเรียนวดัอาวุธวกิสิตาราม กรุงเทพฯ  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

พระครูบวรรัตนธรรม (วิรัตน์)   
เจ้าอาวาสวดัสบสม,  

เจ้าคณะอ าเภอเชียงของ จังหวดัเชียงราย 
 



 

 

๑๘๒ 

 
 

พระเทพดิลก (ระแบบ  ต าโณ) 
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวดับวรนิเวศวหิาร, ประธานคณะกรรมการบริหาร 

หลกัสูตรศาสนศาสตรดุษฎบีัณฑิต มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

พระศรีญาณโสภณ 
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวดัพระราม ๙ กาญจนาภิเษก 

อาจารย์ประจ าคณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวทิยาลยั 
 



 

 

๑๘๓ 

 
 

พระศรีรัชมงคลเมธี  
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวดัอาวุธวกิสิตาราม 

อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พระครูปลดัสัมพพิฒันวริิยาจารย์ (สุเทพ ปสิวโิก) 
วดัราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม 

รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวทิยาลยั 
 



 

 

๑๘๔ 

 

 
 

นายอ านวย  สุวรรณคีรี   
อดีตข้าราชการการเมือง, ผู้ด าเนินรายการโทรทัศน์เพ่ือพระพุทธศาสนา 

 

 

 
 

ศาสตราจารย์พเิศษ ดร.จ าลอง  สารพดันึก  
อาจารย์พเิศษประจ ามหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

 



 

 

๑๘๕ 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวญิ รักสัตย์  
อาจารย์ประจ าบัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลยัมหามกุฎราชวทิยาลยั 

 

 
 

 
 

ดร.สุขุมพงษ์  ชาญนุวงศ์  
อาจารย์ประจ ามหาวทิยาลยัมหิดล  

 
 



 

 

๑๘๖ 

 
 

พระมหาอดิศร ถิรสีโล (ผศ., ดร.) 
วดัราชบุรณะ, ครูสอนพระปริยตัิธรรม 

อาจารย์พเิศษ มหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวทิยาลยั 
 

 

 
 

รองศาสตราจารย์พฒัน์  เพง็ผลา  
ข้าราชการบ านาญ, อาจารย์พิเศษคณะศึกษาศาสตร์  

มหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวทิยาลยั, อาจารย์พเิศษมหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 
 



 

 

๑๘๗ 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรเสริญ  อินทะรัตน์  
อาจารย์ประจ ามหาวทิยาลยัราชภัฏสวนดุสิต 

 

 

 
 

สามเณรกติติพงศ์  วงศ์ไชยา และสามเณรวรุตม์  ใจเยน็ 
 
 



 

 

๑๘๘ 

 
 

สามเณรวดัสบสม  อ าเภอเชียงของ จังหวดัเชียงราย 
 
 

 
 

สามเณรวชิิต แย้มยิม้  
วดัปทุมวนาราม เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 

 
 
 



 

 

๑๘๙ 

ภาพประกอบการจัดเสวนา  
 

 
 
 

 

 
 

แม่ชีกติติญาภรณ์ ร้อยหม่ืนไว 
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มมร รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมเสวนา 

 



 

 

๑๙๐ 

 
 

พระมหาบุญศรี าณวุฑฺโฒ   
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์, นักศึกษาปริญญาเอก 

ถวายของทีร่ะลกึ แด่...พระเทพดิลก (ระแบบ ต าโณ) 
 
 
 

 
 

พระเทพดิลก (ระแบบ ต าโณ) 
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวดับวรนิเวศวหิาร, ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

ศาสนศาสตรดุษฎบีัณฑิต มมร เป็นประธานพธีิเปิดการประชุมเสวนาและบรรยายพเิศษ 



 

 

๑๙๑ 

 

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมฟังการบรรยายพเิศษ ณ ห้องประชุม  
มหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวทิยาลยั 

 
 

 

 
 

อาจารย์ ดร.เสน่ห์  เดชะวงศ์ ดร.วชัิย  ศิรินคร และคณะก าลงัฟังการบรรยายพเิศษ 
 



 

 

๑๙๒ 

 
 

บรรยากาศในห้องประชุมก่อนทีจ่ะมีการเสวนากลุ่มย่อย 
 
 

 
 

ประชุมเสวนากลุ่มที ่๑  
น าโดย พระศรีมงคลเมธี คณบดีคณะศาสนาและปรัชญา 

 
 



 

 

๑๙๓ 

 
 

ประชุมเสวนากลุ่มที ่๒  
น าโดย ดร.เสน่ห์  เดชะวงศ์  

 
 
 

 
 

ดร.เสน่ห์  เดชะวงศ์  น าเสนอผลการประชุมเสวนา 
 



 

 

๑๙๔ 

 
 

อกีมุมหน่ึงของการประชุมเสวนากลุ่ม 
 
 
 

 
 

พระมหาฉัตรชัย  สุฉตฺตชโย ป.ธ.๙  
น าเสนอผลการประชุมกลุ่มต่อทีป่ระชุม 

 
 



 

 

๑๙๕ 

 
 

รองศาสตราจารย์สุวทิย์  ภาณุจารี ป.ธ.๙  
หัวหน้าภาควชิาภาษาตะวนัตก มมร ร่วมแสดงความคิดเห็น 

 

 
 

 
 

แม่ชี ดร.บุญช่วย  ศรีเปรม บ.ศ.๙ 
เข้าร่วมประชุมเสวนาและสังเกตการณ์ 



 

 

๑๙๖ 

 
 

พระเทพวสุิทธิกว ี  
ผช.วดัราชาธิวาสวหิาร,รองเจ้าคณะภาค ๑๖,๑๗,๑๘ (ธ) 

รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ มหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวทิยาลยั 
เป็นประธานพธีิปิดการประชุมเสวนาและให้โอวาท 

 
 
 

 
 

พระมหาบุญศรี  าณวุฑฺโฒ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์  
ถวายของทีร่ะลกึแด่พระเทพวสุิทธิกวี 



 

 

๑๙๗ 

 
 

อนุสรณ์ก่อนจาก ถ่ายภาพหมู่ไว้เป็นที่ระลกึ 
 
 

 

 
 

อาจารย์แหวนทอง บุญค า, ดร.สุมานพ  ศิวารัตน์, พ.ม.บุญศรี าณวุฑฺโฒ 
พระเทพวสุิทธิกว,ี ดร.วชัิย  ศิรินคร และดร.เสน่ห์  เดชะวงศ์ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
วิธีการบรรพชาในประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการบรรพชาในประเทศไทย 

 วิธีการบรรพชาสามเณรได้มีการกระท าสืบต่อกันมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลจนถึงยุคปัจจุบัน   ใน
ประเทศไทย การบรรพชาเป็นสามเณรนั้น มีวิธีการขอบรรพชา ๒ แบบ คือ 
  

ค าขอบรรพชาแบบที่ ๑ 
 อุกาส วนฺทามิ ภนฺเต, สพฺพ  อปราธ  ขมถ เม ภนฺเต, มยา กต  ปุ  ฺ  สามินา อนุโมทิตพฺพ , สา
มินา กต  ปุ  ฺ  มยฺห  ทาตพฺพ , สาธุ สาธุ อนุโมทามิ. 



 ๑๙๙ 

 อุกาส การุ  ฺ  กตฺวา, ปพฺพชฺช  เทถ เม ภนฺเต. อห  ภนเต ปพฺพชฺช  ยาจามิ. ทุติยมฺปิ อห  ภนฺ
เต ปพฺพชฺช  ยาจามิ. ตติยมฺป ิอห  ภนฺเต ปพฺพชฺช  ยาจามิ.  
 สพฺพทุกฺขนิสฺสรณนิพฺพานสจฺฉิกรณตฺถาย, อิม  กาสาว  คเหตฺวา ปพฺพาเชถ ม  ภนฺเต อนุกมฺปํ 
อุปาทาย. (ว่า ๓ หน)  
 สพฺพทุกฺขนิสฺสรณนิพฺพานสจฺฉิกรณตฺถาย, เอต  กาสาว  ทตฺวา ปพฺพาเชถ ม  ภนฺเต อนุกมฺปํ  อุ
ปาทาย. (ว่า ๓ หน) ค าขอบรรพชาแบบที่ ๑ นี้ เป็นการบรรพชาแบบธรรมยุติกนิกาย 
 

ค าขอบรรพชาแบบท่ี ๒  
 เอสาห  ภนฺเต,สุจิรปรินิพฺพุตมฺปิ ต  ภควนฺต  สรณ  คจฺฉามิ ธมฺมญฺจ ภิกฺขุสงฺฆญฺจ, ลเภยฺยาห  
ภนฺเต ตสฺส ภควโต ธมฺมวินเย ปพฺพชฺช . 
 ทุติยมฺปาห  ภนฺเต, สุจิรปรินิพฺพุตมฺปิ ต  ภควนฺต  สรณ  คจฺฉามิ. ธมฺมญฺจ ภิกฺขุสงฺฆญฺจ ลเภยฺยาห  
ภนฺเต, ตสฺส ภควโต ธมฺมวินเย ปพฺพชฺช . 
 ตติยมฺปาห  ภนฺเต , สุจิรปรินิพฺพุตมฺปิ  ต  ภควนฺต  สรณ  คจฺฉามิ. ธมฺมญฺจ ภิกฺขุสงฺฆญฺจ                
ลเภยฺยาห  ภนฺเต, ตสฺส ภควโต ธมฺมวินเย ปพฺพชฺช . 
 อห  ภนฺเต ปพฺพชฺช  ยาจามิ. อิมานิ กาสายานิ วตฺถานิ คเหตฺวา, ปพฺพาเชถ ม  ภนฺเต อนุกมฺปํ            
อุปาทาย. 
 ทุติยมฺปิ อห  ภนฺเต ปพฺพชฺช  ยาจามิ. อิมานิ กาสายานิ วตฺถานิ คเหตฺวา ปพฺพาเชถ ม  ภนฺเต 
อนุกมฺป ํอุปาทาย. 
 ตติยมฺปิ อห  ภนฺเต ปพฺพชฺช  ยาจามิ. อิมานิ กาสายานิ วตฺถานิ คเหตฺวา ปพฺพาเชถ ม  ภนฺเต 
อนุกมฺป ํอุปาทาย. ค าขอบรรพชาแบบที่ ๒ นี้ เป็นการบรรพชาแบบมหานิกาย 
 
 
 
 
ขั้นตอนการบรรพชา 
 ส าหรับขั้นตอนการบรรพชาในประเทศไทยที่ใช้กันมาตั้งแต่สมัยโบราณ และยังใช้กันอยู่ใน
ปัจจุบันนี้ กล่าวไว้ใน “คัมภีร์สามเณรทีปนี”๑ ตามล าดับ ดังนี้ 
 ๑. กุลบุตรผู้ที่จะบรรพชาพึงยืนภายนอกเขตสีมา หันหน้าเข้าหาโบสถ์ แล้ววางเครื่องสักการะ
ไว้ที่ซุ้มสีมา จุดธูปเทียน แล้วยืนกล่าวค าวันทาเสมาว่า อุกาส วนฺทามิ ภนฺเต, สพฺพ  อปราธ  ขมถ เม 
ภนฺเต, มยา กต  ปุ  ฺ  สามินา อนุโมทิตพฺพ , สามินา กต  ปุ  ฺ  มยฺห  ทาตพฺพ , สาธุ สาธุ อนุโมทาม.ิ  
 อุกาส ทฺวารตฺเยน กต  สพฺพ  อปราธ  ขมถ เม ภนฺเต, มยา กต  ปุ  ฺ  สามินา อนุโมทิตพฺพ ,             
สามินา กต  ปุ  ฺ  มยฺห  ทาตพฺพ ,สาธุ สาธุ อนุโมทาม.ิ จบแล้วกราบ ๓ หน เป็นอันเสร็จพิธีวันทาสีมา 
 ๒. ถือดอกไม้ธูปเทียนเข้าสู่อุโบสถ  

                                                 
๑วดัศรีประวติั, คัมภีร์สามเณรทีปนี, (กรุงเทพมหานคร : เอกสยามการพิมพ,์ ๒๕๑๙), หนา้ ๑๓. 



 ๒๐๐ 

 ๓. กล่าวค าสักการะพระประธานว่า อิมินา สกฺกาเรน ต  ภควนฺต  อภิปูชยามิ. อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ 
ภควา พุทฺธ  ภควนฺต  อภิวาเทม.ิ (กราบ) สวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม ธมฺม  นมสฺสามิ. (กราบ) สุปฏิปนฺโน ภคว
โต สาวกสงฺโฆ สงฺฆ  นมาม.ิ (กราบ) 
 ๔. เดินออกไปรับไตรจีวรจาก บิดามารดา แล้วอุ้มไตรจีวรเข้าไปหาพระสงฆ์ ซึ่งได้นิมนต์ไว้ใน
โบสถ์ ยืนประคองไตรจีวรไว้ในระหว่างแขนทั้งสองข้าง และกล่าวค าขอบรรพชา จากนั้นให้นั่งคุกเข่า
ลงแล้วเปล่งวาจาขอบรรพชาขึ้น ๓ ครั้ง และกล่าวค าอ้อนวอนขึ้นอีก ๓ ครั้ง 
 ๕.ให้กุลบุตรผู้บรรพชารอรับมูลกัมมัฏฐานจากพระอุปัชฌาย์ คือ เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ 
(กล่าวโดยอนุโลม) ตโจ ทนฺตา นขา โลมา เกสา 
 เสร็จแล้วพระอุปัชฌาย์ก็จะชักผ้าอังสะออกจากไตรแล้วคล้องคอท าเฉวียงบ่าให้ผู้บรรพชา 
แล้วท่านจะส่งผ้าไตรจีวรคืนให้ผู้บรรพชารับเอาไปนุ่งห่มให้เรียบร้อย ถ้าห่มไม่เป็น พระภิกษุหรือ
สามเณรก็จะช่วยห่มให้  
 ๖. เสร็จแล้วเข้ามาหาพระอุปัชฌาย์เข้ามานั่งคุกเข่าใกล้ประมาณ ๓ ศอก แล้วกราบด้วย
เบญจางคประดิษฐ์ ๓ ครั้ง แล้วถวายเครื่องสักการะให้แก่พระอุปัชฌาย์ด้วยความเคารพ แล้วลุกยืน
ขึ้นให้ห่างจากพระอุปัชฌาย์พอสมควร แล้วกล่าวค าขอโอกาส 
 จากนั้น ให้นั่งคุกเข่าลง กล่าวค าขอศีล ๓ ครั้ง พระอุปัชฌาย์จะกล่าวนะโม ๓ จบ ให้สรณะ 
และศีล ๑๐ ให้ผู้บรรพชาท่องตาม พระอุปัชฌาย์สรุปศีล ๑๐ สามเณรพึงกล่าวว่า อิมานิ ทส สิกฺขา 
ปทานิ สมาทิยามิ. (๓ ครั้ง) จบแล้วให้สามเณรกราบลงด้วยเบญจางคประดิษฐ์ แล้วลุกข้ึนยืนประณม
มือกล่ าวว่า อุกาส วนฺทามิ  ภนฺ เต , สพฺพ  อปราธ  ขมถ เม ภนฺ เต , มยา กต  ปุ  ฺ  สามินา                
อนุโมทิตพฺพ , สามินา กต  ปุ  ฺ  มยฺห  ทาตพฺพ , สาธุ สาธุ อนุโมทาม.ิ  
 เสร็จแล้วนั่งคุกเข่าลงกราบพระอุปัชฌาย์ด้วยเบญจางคประดิษฐ์อีก ๓ ครั้ง เพ่ือขอนิสัย
สามเณรพึงรับบาตรจากผู้ปกครองมาวางไว้ทางด้านซ้ายมือ แ ล้วถวายเครื่องสักการะแด่                      
พระอุปัชฌาย์ เสร็จแล้วกราบลง ๓ ครั้ง แล้วยืนขึ้นเปล่งวาจาขอนิสัยว่า อุกาส การุ  ฺ  กตฺวา, นิสฺสย  
เทถ เม ภนฺ เต . แล้วนั่ งคุกเข่าลงกล่าวว่า  อห  ภนฺ เต สรณสีล  ยาจามิ . ทุติยมฺปิ  อห  ภนฺ เต                      
สรณสีล  ยาจามิ. ตติยมฺปิ อห  ภนฺเต สรณสีล  ยาจามิ. จบแล้วนั่งคุกเข่าลงกล่าวค าขอนิสัยว่า 
 อห  ภนเต นิสฺสย  ยาจามิ. ทุติยมฺปิ อห  ภนฺเต นิสฺสย  ยาจามิ. ตติยมฺปิ อห  ภนฺเต นิสฺสย  ยาจามิ. 
จบแล้วสามเณรอ้อนวอนขอให้ท่านเป็นอุปัชฌาย์ด้วยค าว่า 
 อุปชฺฌาโย เม ภนฺเต โหหิ. อุปชฺฌาโย เม ภนฺเต โหหิ. อุปชฺฌาโย เม ภนฺเต โหหิ. 
 พระอุปัชฌาย์พึงถามว่า โอปายิก . สามเณรตอบว่า อุกาส สมฺปฏิจฺฉามิ. พระอุปัชฌาย์พึงถามว่า 
ปฏิรูปํ. สามเณรตอบว่า สมฺปฏิจฺฉามิ. พระอุปัชฌาย์พึงถามว่า ปาสาทิเกน สมฺปาเทหิ. สามเณรตอบว่า 
สมฺปฏิจฺฉาม.ิ 
 ต่อจากนั้น สามเณรต้องกล่าวค าขอเป็นภาระระหว่างกัน ๓ ครั้ง ด้วยค าว่า อชฺชตคฺเคทานิ เถ
โร มยฺห  ภาโร, อหมฺปิ เถรสฺส ภาโร. อชฺชตคฺเคทานิ เถโร มยฺห  ภาโร, อหมฺปิ เถรสฺส ภาโร. อชฺชตคฺเค
ทานิ เถโร มยฺห  ภาโร, อหมฺปิ เถรสฺส ภาโร. 
 เสร็จแล้วนั่งคุกเข่าลงกราบพระอุปัชฌาย์ด้วยเบญจางคประดิษฐ์อีก ๓ ครั้ง เพ่ือขอขมาโทษ
แล้วจึงยืนขึ้นกล่าวว่า วนฺทามิ ภนฺเต, สพฺพ  อปราธ  ขมถ เม ภนฺเต, มยา กต  ปุ  ฺ  สามินา อนุโมทิตพฺพ ,             
สามินา กต  ปุ  ฺ  มยฺห  ทาตพฺพ , สาธุ สาธุ อนุโมทามิ.  



 ๒๐๑ 

 เสร็จแล้วสามเณรนั่งคุกเข่าลงกราบพระอุปัชฌาย์ด้วยเบญจางคประดิษฐ์อีก ๓ ครั้ง จึงเสร็จ
พิธีการบรรพชาแบบเก่าหรือแบบโบราณท่ีใช้สืบต่อกันมา  
 ส าหรับบทสวดที่สามเณรใช้สวดกันอยู่ในปัจจุบัน คือ สามเณรสิกขา สิกขาบท ๑๐ นาสนังคะ ๑๐ 
และทัณฑกรรม ๕ คือ 

สามเณรสิกขา 
บทขัดที่ ๑ 
   สมฺพุทฺโธ โลเก อุปฺปนฺโน  มหาการุณิโก มุน ิ
  ธมฺมจกฺก  ปวตฺเตตฺวา   โลเก อปฺปฏิวตฺติย  
  โลกสฺส สงฺคห  กาต ุ   จริตฺวา โลกจาริก  
  ติวิธ  โลเก สทฺธมฺม    สมฺมเทว ปวตฺติย  
  อนุปุพฺเพน สาวตฺถ ึ   ปตฺวา เชตวเน วส  
  สามเณราน  นิสฺสาย   จิตฺต  กถานุสิกฺขิตุ  
  อนุ  ฺ าสิ ทส สิกฺขา   สามเณเรหิ สิกฺขิต ุ  
  สามเณราน  ทสงฺค    สิกฺขาปท  ภณาม เส. 
บทสวดที่ ๑ 

สิกขาบท ๑๐ 
 อนุ  ฺ าสิ โข โส ภควา, สามเณราน  ทส สิกฺขาปทานิ เตสุ จ สามเณเรหิ สิกฺขิตุ, “ปาณาติปาตา 
เวรมณี, อทินฺนาทานา เวรมณี, อพฺรหฺมจริยา เวรมณี, มุสาวาทา เวรมณี, สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺ านา 
เวรมณี, วิกาลโภชนา เวรมณี, นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสนา เวรมณี, มาลาคนฺธวิเลปนธารณมณฺฑนวิภู
สนฏฺ านา เวรมณ,ี อุจฺจาสยนมหาสยนา เวรมณ,ี ชาตรูปรชต-ปฏิคฺคหณา เวรมณีติ.”๒ 
บทขัดที่ ๒ 
   เตน โข ปน สมเยน  สกฺกยปุตฺโต ปนนฺทส 
  สามเณโร กณฺฏโก นาม   กณฺฏก ึภิกฺขุนึ ทุสิ. 
  ตฺวา ตมตฺถ  ภควา   ภิกขูน  ฺเ ว สนฺติกา 
  อนุ  ฺ าสิ โข นาเสตุ   สามเณร  ทสงฺคิก  
  สามเณราน  นาสน-   การณงฺค  ภณาม เส. 
 

บทสวดที่ ๒  
นาสะนังคะ ๑๐ 

อนุ  ฺ าสิ โข โส ภควา, ทสหิ องฺเคหิ สมนฺนาคต  สามเณร  นาเสตุ, กตเมหิ ทสหิ, “ปาณาติปาตี โห
ติ , อทินนาทายี  โหติ , อพฺรหฺ มจารี  โหติ , มุสาวาที  โหติ , มชฺชปายี  โหติ , พุทฺ ธสฺ สอวณฺ ณ                  
ภาสติ, ธมฺมสฺส อวณฺณ  ภาสติ, สงฺฆสฺส อวณฺณ  ภาสติ, มิจฉาทิฏฺ โก โหติ, ภิกขุณี ทูสโก โหติ, อนุ  ฺ าสิ โข 
โส ภควา, อิเมหิ ทสหิ องฺเคห ิสมนฺนาคต  สามเณร  นาเสตุนฺติ.”๓ 

                                                 
๒ว.ิมหา. ๔/๑๒๐/๑๗๐.  
๓ว.ิมหา. ๔/๑๒๔/๑๗๓.  



 ๒๐๒ 

บทขัดที ่๓ 
เตน โข ปน สมเยน   สามเณรา อคารวา 
ภิกฺขูสุ อปฺปติสฺสา เจ-   ว อสภาควุตฺติกา 

ตฺวา ตมตฺถ  ภควา   ภิกฺขูน  ฺเ ว สนฺติกา 
อนุ  ฺ าสิ ทณฺฑกมฺม    กาต ุป  ฺจงฺคิกสฺส จ 
สามเณราน  ทณฺฑกมฺม-   การณงฺค  ภณาม เส. 

บทสวดที่ ๓ 
ทัณฑกรรม ๕ 

อนุ  ฺ าสิ โข โส ภควา, ป  ฺจหิ องฺเคหิ สมนฺนาคตสฺส สามเณรสฺส ทณฺฑกมฺม  กาตุ, กตเมหิ 
ป  ฺจหิ, “ภิกฺขูน  อลาภาย ปริสกฺกติ, ภิกฺขูน  อนตฺถาย ปริสกฺกติ , ภิกฺขูน  อนาวาสาย ปริสกฺกติ ,                  
ภิกฺขู  อกฺโกสติ ปริภาสติ , ภิกฺขู  ภิกฺขูหิ เภเทติ , อนุ  ฺ าสิ โข โส ภควา, อิเมหิ , ป  ฺจหิ  องฺเคหิ                    
สมนฺนาคตสฺส สามเณรสฺส ทณฺฑกมฺม  กาตุนฺต.ิ”๔ 
 

เสขิยวัตร ๗๕ ข้อ 
(วัตรที่สามเณรควรศึกษาเช่นเดียวกับพระภิกษุ)  

 ๑. หมวดสารูป ว่าด้วยธรรมเนียมการปฏิบัติในการนุ่งห่มให้เรียบร้อย เวลาไปบ้านหรือนั่งใน
บ้านของญาติโยม เป็นต้น มีทั้งหมด ๒๖ สิกขาบท คือ 
  ๑.๑ เราจักนุ่งให้เรียบร้อย 
  ๑.๒ เราจักห่มให้เรียบร้อย 
  ๑.๓ เราจักปิดกายให้ดีไปในบ้าน 
  ๑.๔ เราจักปิดกายด้วยดีนั่งในบ้าน 
  ๑.๕ เราจักระวังมือและเท้าด้วยดีไปในบ้าน 
  ๑.๖ เราจักระวังมือและเท้าด้วยดีนั่งในบ้าน 
  ๑.๗ เราจักมีตาทอดลงไปในบ้าน 
  ๑.๘ เราจักมีตาทอดลงนั่งในบ้าน 
  ๑.๙ เราจักไม่เลิกผ้าไปในบ้าน 
  ๑.๑๐ เราจักไม่เลิกผ้านั่งในบ้าน 
  ๑.๑๑ เราจักไม่หัวเราะไปในบ้าน 
  ๑.๑๒ เราจักไม่หัวเราะนั่งในบ้าน 
  ๑.๑๓ เราจักไม่พูดเสียงดังไปในบ้าน 
  ๑.๑๔ เราจักไม่พูดเสียงดังนั่งในบ้าน 
  ๑.๑๕ เราจักไม่โคลงกายไปในบ้าน 
  ๑.๑๖ เราจักไม่โคลงกายนั่งในบ้าน 

                                                 
๔ว.ิมหา. ๔/๑๒๔/๑๗๓. 



 ๒๐๓ 

  ๑.๑๗ เราจักไม่ไกวแขนไปในบ้าน 
  ๑.๑๘ เราจักไม่ไกวแขนนั่งในบ้าน 
  ๑.๑๙ เราจักไม่สั่นศีรษะไปในบ้าน 
  ๑.๒๐ เราจักไม่สั่นศีรษะนั่งในบ้าน 
  ๑.๒๑ เราจักไม่เอามือค้ ากายไปในบ้าน 
  ๑.๒๒ เราจักไม่เอามือค้ ากายนั่งในบ้าน 
  ๑.๒๓ เราจักไม่เอาผ้าคลุมศีรษะไปในบ้าน 
  ๑.๒๔ เราจักไม่เอาผ้าคลุมศีรษะนั่งในบ้าน 
  ๑.๒๕ เราจักไม่เดินกระโหย่งเท้าไปในบ้าน 
  ๑.๒๖ เราจักไม่นั่งรัดเข่าในบ้าน 
  

 ๒. หมวดโภชนปฏิสังยุตต์ ว่าด้วยกิริยามรรยาทในการรับบิณฑบาต และการฉันอาหาร
บิณฑบาต เป็นต้น มีทั้งหมด ๓๐ สิกขาบท คือ 
  ๒.๑ เราจักบิณฑบาตโดยเคารพ 
  ๒.๒ เมื่อรับบิณฑบาต เราจักแลดูแต่ในบาตร 
  ๒.๓ เราจักรับแกงพอสมควรแก่ข้าวสุก 
  ๒.๔ เราจักรับบิณฑบาตพอเสมอขอบปากบาตร 
  ๒.๕ เราจักฉันบิณฑบาตโดยเคารพ 
  ๒.๖ เมื่อฉันบิณฑบาต เราจักแลดูแต่ในบาตร 
  ๒.๗ เราจักไม่ขุดข้าวให้แหว่ง 

 ๒.๘ เราจักฉันแกงพอสมควรแก่ข้าวสุก 
  ๒.๙ เราจักไม่กลบกับข้าวด้วยข้าวสุกเพราะอยากได้มาก 
  ๒.๑๐ เราจักไม่ฉันขยุ้มข้าวสุกแต่ยอดลงไป 
  ๒.๑๑ เราจักไม่แลดูบาตรของผู้อื่น ด้วยคิดจะยกโทษ 
  ๒.๑๒ เราไม่ป่วยไข้จักไม่ขอแกงและข้าวสุกเพ่ือน ามาฉัน 
  ๒.๑๓ เราจักไม่ท าค าข้าวให้ใหญ่เกินไป 
  ๒.๑๔ เราจักท าค าข้าวให้พอดี 
  ๒.๑๕ เมื่อค าข้าวยังไม่ถึงปาก เราจักไม่อ้าปาก 
  ๒.๑๖ เมื่อฉันอยู่เราจักไม่เอานิ้วมือสอดเข้าไปในปาก 
  ๒.๑๗ เมื่อข้าวอยู่ในปาก เราจักไม่พูด 
  ๒.๑๘ เราจักไม่ฉันโยนค าข้าวเข้าปาก 
  ๒.๑๙ เราจักไม่ฉันกัดค าข้าว 
  ๒.๒๐ เราจักไม่ฉันท ากระพุ้งแก้มให้ตุ่ย 
  ๒.๒๑ เราจักไม่ฉันพลาง สะบัดมือพลาง 
  ๒.๒๒ เราจักไม่โปรยเมล็ดข้าวให้ตกลงไปในบาตรหรือท่ีอ่ืน 
  ๒.๒๓ เราจักไม่ฉันแลบลิ้น 
  ๒.๒๔ เราจักไม่ฉันท าเสียงดังจับๆ 



 ๒๐๔ 

  ๒.๒๕ เราจักไม่ฉันท าเสียงดังซูด ๆ 
  ๒.๒๖ เราจักไม่ฉันเลียมือ 
  ๒.๒๗ เราจักไม่ฉันขอดบาตร 
  ๒.๒๘ เราจักไม่ฉันเลียริมฝีปาก 
  ๒.๒๙ เราจักไม่เอามือเปื้อนจับภาชนะน้ า (ขันน้ า, แก้วน้ า) 
  ๒.๓๐ เราจักไม่เอาน้ าล้างบาตรมีเมล็ดข้าวเทในบ้าน 
 

 ๓. หมวดธรรมเทสนาปฏิสังยุตต์ ว่าด้วยการรู้จักกาละเทศะในการแสดงธรรมบุคคลที่ไม่เป็น
ไข้ มีทั้งหมด ๑๖ สิกขาบท คือ 
  ๓.๑ เราจักไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ท่ีกางร่ม 
  ๓.๒ เราจักไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ท่ีมีไม้พลอง 
  ๓.๓ เราจักไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ท่ีถือศาสตรา 
  ๓.๔ เราจักไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ท่ีถืออาวุธ 
  ๓.๕ เราจักไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ท่ีสวมเขียงเท้า 
  ๓.๖ เราจักไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ท่ีสวมรองเท้า 
  ๓.๗ เราจักไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ท่ีไปในยาน 
  ๓.๘ เราจักไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ท่ีนอน 
  ๓.๙ เราจักไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ท่ีนั่งรัดเข่า 
  ๓.๑๐ เราจักไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ท่ีพันศีรษะ 
  ๓.๑๑ เราจักไมแ่สดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ที่คลุมศีรษะ 

  ๓.๑๒ เรานั่งอยู่บนพื้นดินจักไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ที่นั่งอยู่บนอาสนะ 
  ๓.๑๓ เรานั่งอยู่บนอาสนะต่ าจักไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ท่ีนั่งบนอาสนะสูง  
  ๓.๑๔ เรายืนอยู่จักไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ท่ีนั่งอยู่ 
  ๓.๑๕ เราเดินไปข้างหน้า จักไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ท่ีเดินไปข้างหน้า 
  ๓.๑๖ เราเดินไปนอกทางจักไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ที่เดินไปในทาง  
 
 ๔. หมวดปกิณณกะ ว่าด้วยข้อห้ามไม่ให้ยืนถ่ายหรือถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ บ้วนน้ าลาย             
ลงในของเขียวหรือในน้ า มีทั้งหมด ๓ สิกขาบท คือ  
  ๔.๑ เราไม่เป็นไข้ จักไม่ยืนถ่ายอุจจาระ หรือปัสสาวะ 

  ๔.๒ เราไม่เป็นไข้จักไม่ยืนถ่ายอุจจาระปัสสาวะ หรือบ้วนเขฬะ ลงบนหญ้า หรือต้นไม ้ 
 ๔.๓ เราไม่เป็นไข้ จักไม่ยืนถ่ายอุจจาระปัสสาวะ หรือบ้วนเขฬะลงในน้ า 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ท าเนียบสามเณรเปรียญธรรม ๙ ประโยค สมยักรุงรัตนโกสินทร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๐๘ 

ท าเนียบสามเณรเปรียญธรรม ๙ ประโยค สมยักรุงรัตนโกสินทร์ 
 

 

เลขที ่ ช่ือ/ สกลุ อายุ ปีทีส่อบได้ วดั จงัหวดั สถานภาพ 
๑ สามเณรสา  ปุสสเทวะ ๑๘ ๒๓๗๔ ราชาธิวาสวหิาร กรุงเทพ ฯ ส้ินพระชนม ์
๒ สามเณรปลด  เกตุทตั ๒๐ ๒๔๕๑ เบญจมบพิตร ฯ กรุงเทพ ฯ ส้ินพระชนม ์
๓ สามเณรเสฐียรพงษ ์วรรณปก ๒๑ ๒๕๐๓ ทองนพคุณ กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๔ สามเณรประยทุธ อารยางคก์รู ๒๒ ๒๕๐๔ พระพิเรนทร์ กรุงเทพ ฯ ด ารงสมณเพศ 

๕ สามเณรอุทยั เกล้ียงเลก็ ๒๐ ๒๕๐๖ บางหลวง ปทุมธานี ลาสิกขา 
๖ สามเณรส าราญ  สุขวฑัฒโก ๒๒ ๒๕๑๔ สุทศัน์เทพวราราม กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๗ สามเณรบรรจบ บรรณรุจิ ๒๐ ๒๕๑๖ แกว้ฟ้า   ราชบุรี ลาสิกขา 
๘ ส.ณ.ประกอบ วงศพ์รนิมิต ๒๑ ๒๕๑๙ ชนะสงคราม กรุงเทพ ฯ ด ารงสมณเพศ 

๙ สามเณรประยรู มีฤกษ ์ ๒๐ ๒๕๑๙ ประยรุวงศาวาส กรุงเทพ ฯ ด ารงสมณเพศ 

๑๐ สามเณรสุชาติ สอดสี ๒๒ ๒๕๑๙ ปากน ้ า  กรุงเทพ ฯ ด ารงสมณเพศ 

๑๑ สามเณรชรินทร์ จุลคประดิษฐ ์ ๒๒ ๒๕๒๑ มหาพฤฒาราม กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๑๒ สามเณรสุรินทร์ คุม้จัน่ ๒๒ ๒๕๒๑ ดาวดึงษาราม กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๑๓ สามเณรประเชิญ ช่ืนรักชาติ ๒๐ ๒๕๒๑ ดาวดึงษาราม กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๑๔ สามเณรสุจินต ์เพชรเนียน ๒๐ ๒๕๒๒ ปากน ้ า  กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๑๕ สามเณรสมชยั ฟักสุวรรณ ๒๒ ๒๕๒๓ ชนะสงคราม กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๑๖ สามเณรสงัเวย เนตรนิมิต ๒๒ ๒๕๒๔ ปากน ้ า  กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๑๗ สามเณรชนะ ภมรพล ๒๒ ๒๕๒๕ ราชบุรณะ กรุงเทพ ฯ ด ารงสมณเพศ 

๑๘ สามเณรวชัระ งามจิตรเจริญ ๒๑ ๒๕๒๕ สีหไกรสร กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๑๙ สามเณรวชิยั ใจมุ่ง ๒๒ ๒๕๒๖ ประยรุวงศาวาส กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๒๐ สามเณรเสน่ห์ เขียวมณี ๒๒ ๒๕๒๗ ชนะสงคราม กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๒๑ สามเณรเกรียงไกร เทพนิมิต ๒๒ ๒๕๒๘ ชนะสงคราม กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๒๒ สามเณรบุญชู จนัทร์สวา่ง ๒๒ ๒๕๒๙ นิมมานรดี กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๒๓ สามเณรสมหวงั แกว้สุฟอง ๒๒ ๒๕๓๐ ประยรุวงศาวาส กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๒๔ สามเณรธรรมนนัท ์กนัทะเตียน ๒๑ ๒๕๓๐ สุทศัน์เทพวราราม กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๒๕ สามเณรเสวก มีลาภกิจ ๒๑ ๒๕๓๐ ดาวดึงษาราม กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๒๖ สามเณรสุทิน สุขดี ๒๑ ๒๕๓๐ ดาวดึงษาราม กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๒๗ สามเณรส าเนียง เล่ือมใส ๒๑ ๒๕๓๐ ดาวดึงษาราม กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๒๘ สามเณรแกว้ ชิดตะขบ ๒๑ ๒๕๓๑ จกัรวรรดิราชาฯ กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๒๙ สามเณรปฐมพงษ ์งามลว้น ๒๐ ๒๕๓๑ บวรนิเวศวหิาร กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๓๐ สามเณรสุทธิพงษ ์แกว้มหานิล ๒๒ ๒๕๓๑ บพิตรพิมุข กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 



 ๒๐๙ 

๓๑ สามเณรวเิชียร ปราบพาล ๒๒ ๒๕๓๑ ปากน ้ า กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๓๒ สามเณรบุญเลิศ โสภา ๒๑ ๒๕๓๑ พระพทุธบาท  สระบุรี ลาสิกขา 
๓๓ สามเณรประสิทธ์ิ กญุบุญญา ๒๑ ๒๕๓๒ ชนะสงคราม กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๓๔ สามเณรไพโรจน์ พนารินทร์ ๒๑ ๒๕๓๒ ชนะสงคราม กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๓๕ สามเณรปรีชา บุญศรีตนั ๒๑ ๒๕๓๓ หวัล าโพง กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๓๖ สามเณรอุทิศ ศิริวรรณ ๒๑ ๒๕๓๓ ราชบุรณ กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๓๗ สามเณรทองพลู แสงค า ๒๑ ๒๕๓๓ ทองนพคุณ กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๓๘ สามเณรชยัณรงค ์ศรีมนัตะ ๒๒ ๒๕๓๓ พลบัพลาชยั กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๓๙ สามเณรวนิยั เภาเสน ๒๒ ๒๕๓๓ ปากน ้ า กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๔๐ สามเณรเกรียงไกร เนากลาง ๒๒ ๒๕๓๔ บพิตรพิมุข กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๔๑ สามเณรสมบติั หมอ้มีสุข ๒๑ ๒๕๓๔ ดาวดึงษาราม กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๔๒ สามเณรสุทศัน์ นกัการเรียน ๒๐ ๒๕๓๔ ดาวดึงษาราม กรุงเทพ ฯ ด ารงสมณเพศ 

๔๓ สามเณรผดุง แปงการิยา ๒๒ ๒๕๓๔ ประยรุวงศาฯ กรุงเทพ ฯ ด ารงสมณเพศ 

๔๔ สามเณรนิพนธ์ แสงแกว้ ๒๑ ๒๕๓๔ ทองนพคุณ กรุงเทพ ฯ ด ารงสมณเพศ 

๔๕ สามเณรสุวทิย ์สร้อยเสนา ๒๑ ๒๕๓๔ พระปฐมเจดีย ์ นครปฐม ด ารงสมณเพศ 

๔๖ สามเณรธีระพงษ ์มีไธสง ๒๑ ๒๕๓๕ ชนะสงคราม กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๔๗ สามเณรอุเทน สจัจงั ๒๑ ๒๕๓๕ ชนะสงคราม กรุงเทพ ฯ ด ารงสมณเพศ 

๔๘ สามเณรคะนอง ชาวทองหลาง ๒๒ ๒๕๓๕ บพิตรพิมุข กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๔๙ สามเณรสุภา อุทโท ๒๑ ๒๕๓๕ ปทุมวนาราม กรุงเทพ ฯ ด ารงสมณเพศ 

๕๐ สามเณรเกษม โพธ์ิพนัธ์ุ ๒๒ ๒๕๓๕ ราชบุรณะ กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๕๑ สามเณรส ารวย พนัยเูทพ ๒๑ ๒๕๓๕ ใหม่อมตรส กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๕๒ สามเณรจ าเนียร ผลาวงศ ์ ๒๑ ๒๕๓๕ นิมมานรดี กรุงเทพ ฯ ด ารงสมณเพศ 

๕๓ สามเณรมนตรี สืบดว้ง ๒๒ ๒๕๓๕ ปากน ้ า กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๕๔ สามเณรประยรู ป้อมสุวรรณ ๒๒ ๒๕๓๕ โมลีโลกยาราม กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๕๕ สามเณรเวทย ์บุญคุม้ ๒๒ ๒๕๓๕ มหาสวสัด์ิฯ นครปฐม ลาสิกขา 
๕๖ สามเณรเชษฐช์าย มีแกว้ ๒๒ ๒๕๓๖ ชนะสงคราม กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๕๗ สามเณรนิกร สิงห์เผือก ๒๓ ๒๕๓๖ บพิตรพิมุข กรุงเทพ ฯ ด ารงสมณเพศ 

๕๘ สามเณรสายนั ปินะดวง ๒๒ ๒๕๓๖ บพิตรพิมุข กรุงเทพ ฯ ด ารงสมณเพศ 

๕๙ สามเณรณฐัพงษ ์ภูลายยาว ๒๑ ๒๕๓๖ ปทุมวนาราม กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๖๐ สามเณรสุเทพ พรมเลิศ ๒๑ ๒๕๓๖ พลบัพลาชยั กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๖๑ สามเณรสนธิญาณ รักษาภกัดี ๒๒ ๒๕๓๖ ปากน ้ า กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๖๒ สามเณรฉลวย จนัทร์หอม ๒๒ ๒๕๓๖ ปากน ้ า กรุงเทพ ฯ ด ารงสมณเพศ 

๖๓ สามเณรพทุธรักษ ์ปราบนอก ๒๑ ๒๕๓๖ เพชรวราราม  เพชรบูรณ์ ลาสิกขา 
๖๔ สามเณรบุญป่ัน นอ้ยหน่อ ๒๑ ๒๕๓๗ ไตรมิตร ฯ กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 



 ๒๑๐ 

๖๕ สามเณรเทพพร มงัธานี ๒๒ ๒๕๓๗ ปทุมคงคา กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๖๖ สามเณรสุขมุพงษ ์ภูริวฒัโนภาส ๒๑ ๒๕๓๗ มกุฏกษตัริยาราม กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๖๗ สามเณรธวชั ทะเพชร ๒๑ ๒๕๓๗ สร้อยทอง กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๖๘ สามเณรประกอบ สมานทอง ๒๒ ๒๕๓๗ เทววีรญาติ กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๖๙ สามเณรสนอง นิสสยัดี ๒๒ ๒๕๓๗ สุทศัน์เทพวราราม กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๗๐ สามเณรสิทธิพร บุญตาม ๒๒ ๒๕๓๗ ราชโอรสาราม กรุงเทพ ฯ ด ารงสมณเพศ 

๗๑ สามเณรไพฑูรย ์อุทยัคาม ๒๓ ๒๕๓๗ ศรีสุดาราม กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๗๒ สามเณรเสริม ทุ่นใจ ๒๑ ๒๕๓๗ ศรีสุดาราม กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๗๓ สามเณรโกวทิย ์ราชิวงศ์ ๒๑ ๒๕๓๗ อนงคาราม กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๗๔ สามเณรวรธาร ทดัแกว้ ๒๒ ๒๕๓๗ อ่างทอง อ่างทอง ลาสิกขา 
๗๕ สามเณรววิธัน์ บุญวตัร ๒๑ ๒๕๓๗ เกา้เล้ียว  นครสวรรค ์ ลาสิกขา 
๗๖ สามเณรนราธิป แกว้ประสิทธ์ิ ๒๒ ๒๕๓๗ พระปฐมเจดีย ์ นครปฐม ลาสิกขา 
๗๗ สามเณรเกรียงไกร บุญพระคม ๒๒ ๒๕๓๗ ป่าชยัรังสี สมุทรสาคร ด ารงสมณเพศ 

๗๘ สามเณรสมชาย บุญเกล้ียง ๒๒ ๒๕๓๘ บพิตรพิมุข กรุงเทพ ฯ ด ารงสมณเพศ 

๗๙ สามเณรโยธิน โทค ามา ๒๐ ๒๕๓๘ บพิตรพิมุข กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๘๐ สามเณรสมเจตน์ ผิวทองงาม ๒๑ ๒๕๓๘ ประยรุวงศาวาส กรุงเทพ ฯ ด ารงสมณเพศ 

๘๑ สามเณรวบูิลย ์อุ่นแกว้ ๒๓ ๒๕๓๘ บึง นครราชสีมา ลาสิกขา 
๘๒ สามเณรนรินทร์ แซ่หลิว ๒๑ ๒๕๓๘ พระงาม  นครปฐม ลาสิกขา 
๘๓ สามเณรอรุณ เฮียงฮม ๒๒ ๒๕๓๙ ตรีทศเทพ กรุงเทพ ฯ ด ารงสมณเพศ 

๘๔ สามเณรรัตนะ ปัญญาภา ๒๒ ๒๕๓๙ มหาธาต ุ กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๘๕ สามเณรบุญเลิศ บารมี ๒๑ ๒๕๓๙ ราชบุรณะ กรุงเทพ ฯ ด ารงสมณเพศ 

๘๖ สามเณรขวญัชยั   ใจศิริ ๒๑ ๒๕๓๙ ทองนพคุณ กรุงเทพ ฯ มรณภาพ 
๘๗ สามเณรกฤษณชยั แดงพลูผล ๒๒ ๒๕๓๙ นิมมานรดี กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๘๘ สามเณรค าพอง ชา้งเถ่ือน ๒๑ ๒๕๓๙ นิมมานรดี กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๘๙ สามเณรประสูติ เรียงเรียบ ๒๒ ๒๕๓๙ ประยรุวงศาวาส กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๙๐ สามเณรปัญญา โปร่งใจ ๒๑ ๒๕๓๙ ประยรุวงศาวาส กรุงเทพ ฯ ด ารงสมณเพศ 

๙๑ สามเณรส าเริง แสงศิริ ๒๑ ๒๕๓๙ จนัทาราม กรุงเทพ ฯ ด ารงสมณเพศ 

๙๒ สามเณรวทิยา แดบสูงเนิน ๒๒ ๒๕๓๙ ราชโอรสาราม กรุงเทพ ฯ ด ารงสมณเพศ 
๙๓ สามเณรสยาม ราชวตัร ๒๒ ๒๕๓๙ ศรีสุดาราม กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๙๔ สามเณรเกรียงไกร แกว้ไชยะ ๒๑ ๒๕๓๙ จกัรวรรดิราชาฯ กรุงเทพ ฯ ด ารงสมณเพศ 

๙๕ สามเณรมหาศาล สืบนิสยั ๒๒ ๒๕๔๐ มหาธาตุ ฯ กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๙๖ สามเณรวรัิช นุโยค ๒๑ ๒๕๔๐ มหาพฤฒาราม กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๙๗ สามเณรสมศกัด์ิ แกว้ค าบง้ ๒๒ ๒๕๔๐ นางนองวรวิหาร กรุงเทพ ฯ ด ารงสมณเพศ 

๙๘ สามเณรสามารถ เพชรสมยั ๒๒ ๒๕๔๐ พระธรรมกาย ปทุมธานี ลาสิกขา 



 ๒๑๑ 

๙๙ สามเณรสมหวงั แสงบ ารุง ๒๒ ๒๕๔๐ ศรีสุดาราม กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๑๐๐ สามเณรสุพจน์ ค านอ้ย ๒๒ ๒๕๔๐ อู่ทอง สุพรรณบุรี ด ารงสมณเพศ 

๑๐๑ สามเณรมงคล สวสัดี ๒๓ ๒๕๔๑ ไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพ ฯ ด ารงสมณเพศ 

๑๐๒ สามเณรฉตัรชยั มูลสาร ๒๑ ๒๕๔๑ บวรนิเวศวหิาร กรุงเทพ ฯ ด ารงสมณเพศ 

๑๐๓ สามเณรจิรกิตต์ิ ชยัศรี ๒๑ ๒๕๔๑ ราชบพิธ กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๑๐๔ สามเณรกาญจน์ ถาวรบรรจบ ๒๑ ๒๕๔๑ สระเกศ กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๑๐๕ สามเณรสมพรณ์ พุกสาย ๒๒ ๒๕๔๑ พระธรรมกาย ปทุมธานี ด ารงสมณเพศ 

๑๐๖ สามเณรช านาญ เกิดช่อ ๒๒ ๒๕๔๑ เขียนเขต ปทุมธานี ด ารงสมณเพศ 

๑๐๗ สามเณรโกวทิย ์พิมพวง ๒๑ ๒๕๔๑ พระปฐมเจดีย ์ นครปฐม ลาสิกขา 
๑๐๘ สามเณรเชิดชยั หม่ืนภกัดี ๒๒ ๒๕๔๒ สร้อยทอง กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๑๐๙ ส.ณ. อิทธิยาวธุ เสาวลกัษณ์คุปต ์ ๒๒ ๒๕๔๒ สามพระยา กรุงเทพ ฯ ด ารงสมณเพศ 

๑๑๐ สามเณรวรัิตน์ ณุศรีจนัทร์ ๒๓ ๒๕๔๒ ประยรุวงศา วาส กรุงเทพ ฯ ด ารงสมณเพศ 

๑๑๑ สามเณรเดชจ าลอง พฒุหอม ๒๒ ๒๕๔๒ วดัปากน ้ า กรุงเทพ ฯ ด ารงสมณเพศ 

๑๑๒ สามเณรไกรวรรณ ปุณขนัธ์ ๒๒ ๒๕๔๒ พระงาม นครปฐม ด ารงสมณเพศ 

๑๑๓ สามเณรอาทิเช่น นาขนัดี ๒๒ ๒๕๔๓ บพิตรพิมุข กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๑๑๔ สามเณรกวพิฒัน์ สุขแจ่ม ๒๑ ๒๕๔๓ ราชบุรณะ กรุงเทพ ฯ ด ารงสมณเพศ 

๑๑๕ สามเณรณทัธกร ศรีค ามว้น ๒๔ ๒๕๔๓ ราชสิงขร กรุงเทพ ฯ ด ารงสมณเพศ 

๑๑๖ สามเณรเกียรติศกัด์ิ บงัเพลิง ๒๒ ๒๕๔๓ สร้อยทอง กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๑๑๗ สามเณรประภาส โรจชยะ ๒๑ ๒๕๔๓ สระเกศ กรุงเทพ ฯ ด ารงสมณเพศ 

๑๑๘ สามเณรทิตติ ต่วนโต ๒๑ ๒๕๔๓ ปากน ้ า กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๑๑๙ สามเณรวเิชียร เตสะ ๒๒ ๒๕๔๓ โมลีโลกยาราม กรุงเทพ ฯ ด ารงสมณเพศ 

๑๒๐ สามเณรฟ้าหยาด มุละสีวะ ๒๑ ๒๕๔๓ ละหาร ฉะเชิงเทรา ลาสิกขา 
๑๒๑ สามเณรปิยะ จนัดาดาล ๒๒ ๒๕๔๓ โปรดเกศเชษฐาฯ สมุทรปราการ ด ารงสมณเพศ 

๑๒๒ สามเณรชาคริต บ าเพญ็ ๒๓ ๒๕๔๓ พิชโสภาราม อุบลราชธานี ด ารงสมณเพศ 

๑๒๓ สามเณรสมคิด หินนอก ๒๑ ๒๕๔๔ ชนะสงคราม กรุงเทพ ฯ ด ารงสมณเพศ 

๑๒๔ สามเณรพิชิตชยั บุญเคน ๒๐ ๒๕๔๔ ชนะสงคราม กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๑๒๕ สามเณรโสภณ ผลศาสตร์  ๒๑ ๒๕๔๔ สีหไกรสร กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๑๒๖ สามเณรนภดล พลเยีย่ม ๒๓ ๒๕๔๔ พระเชตุพน ฯ กรุงเทพ ฯ มรณภาพ 
๑๒๗ ส.ณ. อรรถเมธ พฒันพวงพนัธ์ ๒๒ ๒๕๔๔ หลกัส่ี กรุงเทพ ฯ ด ารงสมณเพศ 

๑๒๘ สามเณรสมชาย ทมถา ๒๒ ๒๕๔๔ โสมนสัวหิาร กรุงเทพ ฯ ด ารงสมณเพศ 

๑๒๙ สามเณรค าป่ัน อกัษรวลิยั  ๒๑ ๒๕๔๔ กาญจนสิงหาสน์ กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๑๓๐ สามเณรถาวร กระภูไชย    ๒๑ ๒๕๔๔ ทองนพคุณ กรุงเทพ ฯ ด ารงสมณเพศ 

๑๓๑ สามเณรอุดม นุพนัธ์ ๒๑ ๒๕๔๔ โมลีโลกยาราม กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๑๓๒ สามเณรสุวทิย ์ธีรเนตร ๒๓ ๒๕๔๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี ด ารงสมณเพศ 



 ๒๑๒ 

๑๓๓ สามเณรโกมินทร์ ธรรมชาติ ๒๒ ๒๕๔๕ สร้อยทอง กรุงเทพ ฯ ด ารงสมณเพศ 

๑๓๔ สามเณรเด่น ทพัซา้ย ๒๑ ๒๕๔๕ สร้อยทอง กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๑๓๕ สามเณรพรชยั หะพินรัมย ์ ๒๑ ๒๕๔๕ สามพระยา กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๑๓๖ สามเณรอฐั รัตนวนั ๒๒ ๒๕๔๕ ประยรุวงศาวาส กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๑๓๗ สามเณรธีระศกัด์ิ สุขยิง่ ๒๑ ๒๕๔๕ อรุณราชวรวิหาร กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๑๓๘ สามเณรวมิล แจง้สวา่ง ๒๐ ๒๕๔๕ ตน้สน อ่างทอง ติดต่อไม่ได ้
๑๓๙ สามเณรอุทยั ศรีทานนัท ์ ๒๒ ๒๕๔๕ จองค า ล าปาง ลาสิกขา 
๑๔๐ สามเณรเกรียงศกัด์ิ ไชยสมศรี ๒๑ ๒๕๔๕ จองค า ล าปาง ลาสิกขา 
๑๔๑ สามเณรสมหมาย สงเสนา ๒๑ ๒๕๔๕ จองค า ล าปาง ลาสิกขา 
๑๔๒ สามเณรชะลอ กาไชยา ๒๑ ๒๕๔๕ จองค า ล าปาง ลาสิกขา 
๑๔๓ สามเณรสมยศ สมโมรา ๒๑ ๒๕๔๕ จองค า ล าปาง ลาสิกขา 
๑๔๔ สามเณรนิวฒัน์ เรืองมนตรี ๒๐ ๒๕๔๕ จองค า ล าปาง ลาสิกขา 
๑๔๕ สามเณรสงัวาล ค าสีเขียว ๒๐ ๒๕๔๕ จองค า ล าปาง ลาสิกขา 
๑๔๖ สามเณรสุนนัท ์พรรคพรหม ๒๑ ๒๕๔๖ ชนะสงคราม กรุงเทพ ฯ ด ารงสมณเพศ 

๑๔๗ สามเณรสุริยา สุขเขต ๒๑ ๒๕๔๖ ชนะสงคราม กรุงเทพ ฯ ด ารงสมณเพศ 

๑๔๘ สามเณรพรเทพ มีพารา ๒๓ ๒๕๔๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี ลาสิกขา 
๑๔๙ สามเณรสมพร นามค า ๒๒ ๒๕๔๖ จองค า ล าปาง ลาสิกขา 
๑๕๐ สามเณรสมบูรณ์ ศรีภิญโญ ๒๐ ๒๕๔๖ จองค า ล าปาง ลาสิกขา 
๑๕๑ สามเณรสุริยาวธุ สุวรรณบุบผา ๒๑ ๒๕๔๖ ประมวราษฏร์ นครราชสีมา ติดต่อไม่ได ้
๑๕๒ สามเณรชยัศิลป์ แสงสวา่ง ๒๑ ๒๕๔๖ ขนัเงิน ชุมพร ด ารงสมณเพศ 

๑๕๓ สามเณรไมตรี กองแสน ๒๐ ๒๕๔๗ ราชบพิธ กรุงเทพ ฯ ด ารงสมณเพศ 

๑๕๔ สามเณรเศรษฐา หินศิลา ๒๒ ๒๕๔๗ ราชสิงขร กรุงเทพ ฯ ด ารงสมณเพศ 

๑๕๕ สามเณรสุรไกร คงบุญวาสน์ ๒๑ ๒๕๔๗ ปากน ้ า กรุงเทพ ฯ ด ารงสมณเพศ 

๑๕๖ สามเณรเดชอุดม แสงบุญ ๒๒ ๒๕๔๗ โมลีโลกยาราม กรุงเทพ ฯ ด ารงสมณเพศ 

๑๕๗ สามเณรจ าเนียร บุญมา ๒๐ ๒๕๔๗ ศรีประวติั นนทบุรี ด ารงสมณเพศ 

๑๕๘ สามเณรจนัทร์ดี เหตเุกษ ๒๓ ๒๕๔๗ พระธรรมกาย ปทุมธานี ด ารงสมณเพศ 

๑๕๙ สามเณรเฉลิมรัตน์ ชยัภา ๒๓ ๒๕๔๗ หวัชา้ง ลพบุรี ลาสิกขา 
๑๖๐ สามเณรดนยั เกตุตากแดด ๒๑ ๒๕๔๗ จองค า ล าปาง ลาสิกขา 
๑๖๑ สามเณรสุรคิด สุนทะวงศ ์ ๒๑ ๒๕๔๗ จองค า ล าปาง ลาสิกขา 
๑๖๒ สามเณรไพโรจน์ แสงปลอง ๒๒ ๒๕๔๗ ขนัเงิน ชุมพร ด ารงสมณเพศ 

๑๖๓ สามเณรเสกสรร  สวา่งศรี ๒๒ ๒๕๔๘ เทพลีลา กรุงเทพ ฯ ด ารงสมณเพศ 

๑๖๔ สามเณรพรเพชร  สารราษฎร์ ๒๑ ๒๕๔๘ เทพลีลา กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๑๖๕ สามเณรสาโรจน์ บวัพนัธ์ุงาม ๒๑ ๒๕๔๘ เทพลีลา กรุงเทพ ฯ ด ารงสมณเพศ 

๑๖๖ สามเณรส าเร็จ บวัศรี ๒๑ ๒๕๔๘ จนัทรสโมสร กรุงเทพ ฯ ด ารงสมณเพศ 



 ๒๑๓ 

๑๖๗ สามเณรธีระวฒิุ ภูแดนแก่ง ๒๐ ๒๕๔๘ พระเชตุพน ฯ กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๑๖๘ สามเณรธีระวฒัน์ กมลวบูิลย ์ ๒๓ ๒๕๔๘ สุทศัน์เทพวราราม กรุงเทพ ฯ ด ารงสมณเพศ 

๑๖๙ สามเณรสร้อย ถือพทุธ ๒๒ ๒๕๔๘ ปากน ้ า กรุงเทพ ฯ ด ารงสมณเพศ 

๑๗๐ สามเณรสิงหทยั สมคัรนิล ๒๑ ๒๕๔๘ โมลีโลกยาราม กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๑๗๑ สามเณรอุทยั ขะกิจ ๒๒ ๒๕๔๘ ระฆงัโฆสิตาราม กรุงเทพ ฯ ด ารงสมณเพศ 

๑๗๒ สามเณรชาตรี วงศว์รรณ์ ๒๓ ๒๕๔๘ พระธรรมกาย ปทุมธานี ด ารงสมณเพศ 

๑๗๓ สามเณรวริิยะ ใจเท่ียง ๒๓ ๒๕๔๘ พระธรรมกาย ปทุมธานี ด ารงสมณเพศ 

๑๗๔ สามเณรธรรมรงค ์สุราราษฎร์ ๒๒ ๒๕๔๘ พระธรรมกาย ปทุมธานี ด ารงสมณเพศ 

๑๗๕ สามเณรสุชาติ จนัทร์ทุม ๒๒ ๒๕๔๘ จองค า ล าปาง ลาสิกขา 
๑๗๖ สามเณรสมาน สงัขช์ านาญ ๒๒ ๒๕๔๘ จองค า ล าปาง ลาสิกขา 
๑๗๗ สามเณรนาวนิ มูลพลงาม ๒๑ ๒๕๔๘ จองค า ล าปาง ลาสิกขา 
๑๗๘ สามเณรทิวา ธรรมจารย ์ ๒๑ ๒๕๔๘ สุทธิวารี จนัทบุรี ด ารงสมณเพศ 

๑๗๙ สามเณรฉตัรชยั หนูชยัแกว้ ๒๐ ๒๕๔๙ สระเกศ กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๑๘๐ สามเณรพรชยั มาเอม ๒๑ ๒๕๔๙ สามพระยา กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา 
๑๘๑ สามเณรอุดร จนัทร์ชนะ ๒๑ ๒๕๔๙ สามพระยา กรุงเทพ ฯ ด ารงสมณเพศ 

๑๘๒ สามเณรอานนท ์เหลก็ดี ๒๐ ๒๕๔๙ สามพระยา กรุงเทพ ฯ ด ารงสมณเพศ 

๑๘๓ สามเณรภาคภูมิ สนัหลง ๒๒ ๒๕๔๙ สุทศัน์เทพวราราม กรุงเทพ ฯ ด ารงสมณเพศ 

๑๘๔ สามเณรสมนึก แดงเรืองรัมย ์ ๒๐ ๒๕๔๙ โมลีโลกยาราม กรุงเทพ ฯ ด ารงสมณเพศ 

๑๘๕ สามเณรสุรพงษ ์พนัธ์ไผ ่ ๒๑ ๒๕๕๐ เทพลีลา กรุงเทพ ฯ ด ารงสมณเพศ 

๑๘๖ สามเณรอ านาจ จอกนาค ๒๑ ๒๕๕๐ เทพลีลา กรุงเทพ ฯ ลาสิกขา  
๑๘๗ สามเณรอมัราช เหมงั ๒๑ ๒๕๕๐ ราชสิงขร กรุงเทพ ฯ ด ารงสมณเพศ 

๑๘๘ สามเณรไพรสณฑ ์โข่ตะ๊ ๒๑ ๒๕๕๐ สระเกศ กรุงเทพ ฯ ด ารงสมณเพศ 

๑๘๙ สามเณรประจกัษ ์ทองดาษ ๒๑ ๒๕๕๐ สามพระยา กรุงเทพ ฯ ด ารงสมณเพศ 

๑๙๐ สามเณรสมอาจ อ่ิมเอม ๒๑ ๒๕๕๐ ดาวดึงษาราม กรุงเทพ ฯ ด ารงสมณเพศ 

๑๙๑ สามเณรสุชิน ลมขนุทด ๒๒ ๒๕๕๐ ราชโอรสาราม กรุงเทพ ฯ ด ารงสมณเพศ 

๑๙๒ สามเณรสมบติั ปุ่งค านอ้ย ๒๓ ๒๕๕๐ จองค า ล าปาง ด ารงสมณเพศ 

๑๙๓ สามเณรขวญัชยั บุตรพรหม ๒๑ ๒๕๕๐ จองค า ล าปาง ด ารงสมณเพศ 

๑๙๔ สามเณรเสริมศกัด์ิ คูณชยั ๒๑ ๒๕๕๐ ชยัมงคล ชลบุรี ด ารงสมณเพศ 

๑๙๕ สามเณรฉตัรชยั ช่างทองค า ๒๑ ๒๕๕๐ หลวงพอ่สดฯ ราชบุรี ด ารงสมณเพศ 

๑๙๖ สามเณรอนุวติั จนัทเณร ๒๑ ๒๕๕๐ ขนัเงิน ชุมพร ด ารงสมณเพศ 

๑๙๗ สามเณรอนนท ์สิงห์เลก็ ๒๑ ๒๕๕๑ พระเชตุพน ฯ กรุงเทพ ฯ ด ารงสมณเพศ 

๑๙๘ สามเณรเกียรติศกัด์ิ สมนาค ๒๑ ๒๕๕๑ สามพระยา กรุงเทพ ฯ ด ารงสมณเพศ 

๑๙๙ สามเณรประพนัธ์ เหล่าค า ๒๔ ๒๕๕๑ อาวธุวกิสิตาราม กรุงเทพ ฯ ด ารงสมณเพศ 
๒๐๐ สามเณรจะริน จนัทเณร ๒๓ ๒๕๕๑ ขนัเงิน ชุมพร ด ารงสมณเพศ 



 ๒๑๔ 

๒๐๑ สามเณรวฒิุชยั อดกลั้น ๒๐ ๒๕๕๒ เทพลีลา กรุงเทพ ฯ ด ารงสมณเพศ 

๒๐๒ สามเณรกฤษฎา เช้ือพหล ๒๒ ๒๕๕๒ มกุฏกษตัริยาราม กรุงเทพ ฯ ด ารงสมณเพศ 

๒๐๓ สามเณรอรรถพล จอมมงคล ๒๒ ๒๕๕๒ สระเกศ กรุงเทพ ฯ ด ารงสมณเพศ 

๒๐๔ สามเณรไพฑูรย ์แกว้ลือชยั ๒๐ ๒๕๕๒ แสนสุข กรุงเทพ ฯ ด ารงสมณเพศ 

๒๐๕ สามเณรสาธิต พนารี ๒๐ ๒๕๕๒ ตากฟ้า นครสวรรค ์ ด ารงสมณเพศ 

๒๐๖ สามเณรนิคม สมเสนาะ ๒๑ ๒๕๕๒ บวังาม ราชบุรี ด ารงสมณเพศ 

๒๐๗ สามเณรอนุชน ค ามี ๒๑ ๒๕๕๓ สร้อยทอง กรุงเทพ ฯ ด ารงสมณเพศ 

๒๐๘ สามเณรบุญยงค ์พลสิงห์ ๒๒ ๒๕๕๓ สระเกศ กรุงเทพ ฯ ด ารงสมณเพศ 

๒๐๙ สามเณรโชคชยั คนไว ๒๑ ๒๕๕๓ พระนอนจกัรสีห์ สิงห์บุรี ด ารงสมณเพศ 

๒๑๐ สามเณรพงษพ์ฒัน์ บ่อค าเกิด ๒๐ ๒๕๕๓ หาดใหญ่สิตาราม สงขลา ด ารงสมณเพศ 

ท่ีมา : จากการศึกษาของผูว้จิยั 
ข้อมูลปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๓  
- มีสามเณรศาสนทายาทท่ีด ารงสมณเพศ จ านวน ๙๘ รูป 

 - ส้ินพระชนม ์ จ านวน ๒         รูป 
- มรณภาพ  จ านวน ๒         รูป 

 - ลาสิกขา จ านวน ๑๐๖    รูป 
 - ติดต่อไม่ได ้ จ านวน ๒         รูป 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
ประวตัิสามเณรทีป่รากฏในคมัภีร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๑๖ 

ประวตัิสามเณรทีป่รากฏในคมัภีร์ 
 

๑. สามเณรราหุล 
 ประวติัศาสตร์พระพุทธศาสนาไดจ้ารึกสามเณรรูปแรก คือ สามเณรราหุล”๑ ท่านประสูติ 
ในตระกูลกษตัริย ์พระบิดาทรงพระนามวา่เจา้ชายสิทธตัถะ พระมารดาทรงพระนามวา่ พระนางเจา้
ยโสธรา (พิมพา) สาเหตุท่ีพระกุมารมีพระนามวา่ราหุลนั้น เพราะในขณะประสูติ พระบิดาทรงเปล่ง
อุทานวา่ “ราหุล ํชาต ํพนฺธน ํชาต”ํ๒ แปลวา่ ราหุลเกิดแลว้ บ่วงเกิดแลว้ 
 พระราหุลกุมาร มีพระชนมาย ุ๗ พรรษา ไดบ้รรพชาท่ีวดันิโครธาราม กรุงกบิลพสัดุ ์โดยมี
พระสารีบุตรเถระเป็นพระอุปัชฌาย ์พระอรรถกถาจารย ์จึงกล่าวว่า “อถโข อายสฺมา สารีปุตฺโต 
ราหุลกุมารํ ปพฺพาเชสิ.”๓ พระมหาโมคคลัลานเถระ ปลงพระเกศาแลว้ถวายผา้กาสายะ พระสารีบุตรเถระ 
ไดถ้วายสรณะ พระมหากสัสปเถระไดเ้ป็นโอวาทาจารย ์ 
 พระสัมมาสัมพุทธเจา้ทรงอนุญาตวิธีการบรรพชาสามเณรราหุลดว้ยไตรสรณคมน์ หรือท่ี
เรียกกนัวา่ ติสรณคมนูปสัมปทา การผนวชสามเณรราหุลน้ี จะเรียกวา่ บรรพชาหรืออุปสมบทก็ได ้
เพราะการบรรพชา หมายถึง การบวชเป็นพระ เป็นสามเณร การท่ีสามเณรราหุลผนวชเพราะ
ตอ้งการทรัพยอ์นัเป็นสมบติัของพระบิดา ท่านจึงทูลวา่ “ขา้แต่พระสมณะ ขอพระองคท์รงไดโ้ปรด
ประทานทรัพย์มรดกแก่หม่อมฉัน”๔ ด้วยเหตุน้ี พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงประทานมรดกท่ีเป็น 
โลกุตตรทรัพย์ให้พระราหุลกุมารด้วยการบรรพชาเป็นสามเณร จึงนับได้ว่า สามเณรราหุล                  
เป็นสามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนาท่ีไดรั้บการบรรพชาตั้งแต่เยาวว์ยั 
 การบรรพชาสามเณรราหุล เป็นเหตุให้พระเจา้สุทโธทนะทรงโทมนสัยิ่งนกั เน่ืองจากไม่มี
ผูสื้บต่อรัชทายาท จึงเป็นตน้เหตุแห่งการบญัญติัสิกขาบทวา่ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงบวช
กุลบุตรท่ีบิดามารดายงัไม่อนุญาต ภิกษุรูปใดใหบ้วช ภิกษุรูปนั้นตอ้งอาบติัทุกกฏ”๕ 
 บทบาทและความส าคัญ ของสามเณรราหุล คือ เม่ือท่านบวชแลว้เป็นผูส้นใจในการศึกษา
เป็นอย่างยิ่ง ดงัจะเห็นว่าในทุก ๆ วนั เวลาเช้าตรู่ ท่านจะกอบทรายท่ีบริเวณพระคนัธกุฎีข้ึนมา ๑            
กาํมือ แลว้อธิษฐานวา่ วนัน้ีขอให้เราไดรั้บคาํแนะนาํสั่งสอนจากสํานกัของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
                                                 

 ๑ว.ิมหา. ๖/๑๑๘/๒๘๐, ข.ุเถร. ๕๒/๓๓๐/๔๐. 
 ๒มหามกุฏราชวิทยาลัย, พุทธประวัติเล่ม ๑ พระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า              
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, พิมพค์ร้ังท่ี ๕๓, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๔๑), หนา้ ๒๑. 
 ๓ว.ิอ. ๖/๒๙๔. 
 ๔ว.ิอ. ๖/๒๙๓. 
 ๕ว.ิม. ๖/๑๑๘/๒๘๓. 



 

 

๒๑๗ 

และจากสํานักของพระอุปัชฌายอ์าจารย์มากเท่ากับจาํนวนเม็ดทรายในกาํมือน้ีเถิด ด้วยเหตุน้ี              
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เม่ือจะทรงยกยอ่งในความขยนัหมัน่เพียรใส่ใจต่อการศึกษา จึงไดป้ระทาน
ตาํแหน่งเอตทคัคะให้แก่พุทธศาสนทายาทท่ีบรรพชามาตั้งแต่เป็นสามเณรวา่ “เป็นผูเ้ลิศกว่าภิกษุ
ทั้งหลายในดา้นเป็นผูใ้คร่ต่อการศึกษา”๖  
 สามเณรราหุลแมจ้ะมีฐานะเป็นพุทธบุตร แต่ท่านก็ยงัทาํวตัรปฏิบติัต่อพระอุปัชฌายแ์ละ
เอ้ือเฟ้ือต่อสิกขาบท ดงัจะเห็นได้ว่า เม่ือเสนาสนะมีจาํนวนไม่เพียงพอท่ีจะให้พระภิกษุผูม้าจาก          
ทิศทั้ง ๔ พกัได ้ท่านก็ไดป้ลีกตวัไปนอนในวจัจกุฎีของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ เพื่อไม่ให้พระภิกษุ
ตอ้งสหไสยาบติัเพราะนอนร่วมชายคาเดียวกนักบัอนุปสัมบนั อีกทั้งเป็นผูอ้ดทนต่อคาํว่ากล่าว
ตกัเตือนของภิกษุทั้ งหลายจนเป็นท่ีปรากฏชัด เม่ือพระพุทธองค์ทรงทราบเร่ืองจึงอนุเคราะห์
สามเณรด้วยทรงบญัญติัสิกขาบทว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สําเร็จการนอนร่วมกับ
อนุปสัมบนัได ้๒-๓ คืน”๗ 
 คร้ันต่อมา สามเณรมีอายุครบ ๒๐ ปี จึงไดอุ้ปสมบท โดยมีพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถระ
เป็นพระอุปัชฌาย ์พระโมคคลัลานเถระเป็นพระกรรมวาจาจารย ์หลงัจากนั้น ไดฟั้งพระโอวาทจาก
พระสัมมาสัมพุทธเจา้แลว้บรรลุพระอรหนัต ์
 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ สามเณรราหุล ดังท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก           
และอรรถกถา ดงัน้ี 
 ๑. จูฬราหุโลวาทสูตร หรือ อมัพลฏัฐิกราหุโลวาทสูตร (ฉบบัโรมนั) เน้ือความในพระสูตรน้ี
กล่าวถึงโทษของการพูดเท็จทั้งท่ีรู้อยู่ พระอรรถกถาจารย ์กล่าวว่า ในพระสูตรน้ี พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
ทรงสอนสีลสิกขา ดว้ยพุทธประสงคจ์ะใหส้ามเณรรักษาศีลใหบ้ริบูรณ์ 
 ๒. มหาราหุโลวาทสูตร พระสูตรน้ีมีเน้ือหาว่าดว้ยธาตุ ๖ และอานาปานสติ ทรงสอนให้
สามเณรราหุลพิจารณาร่างกาย โดยความเป็นธาตุ เพื่อไม่ให้สามเณรคิดลาสิกขาไปมีครอบครัว 
“ทรงสอนวธีิอบรมจิตใจมิให้หว ัน่ไหว ตามสมควรแก่วยัรุ่น ในขณะท่ีสามเณรราหุลมีพระชนมไ์ด้
๑๘ พรรษา”๘ ในพระสูตรน้ี พระพุทธองค์ทรงสอนจิตตสิกขา ด้วยพุทธประสงค์จะให้สามเณร
รักษาจิตใหต้ั้งมัน่  

                                                 

 ๖ข.ุอป.อ. ๗๑/๓๖. 
 ๗ว.ิมหา. ๔/๒๙๐/๑๖๕. 
 ๘สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน), พระพุทธศาสนาสอนเด็ก, 
พิมพค์ร้ังท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๔๙), หนา้ ๑๒. 



 

 

๒๑๘ 

 ๓. จูฬราหุโลวาทสูตรท่ี ๒ มีเน้ือหากล่าวถึง “ไตรลักษณ์ หรือสามญัญลกัษณะ ๓ ประการ”๙       
คือ ความไม่เท่ียง ความเป็นทุกข์และความเป็นอนตัตาของขนัธ์ ๕ ในพระสูตรน้ี ทรงสอนปัญญาสิกขา 
ด้วยพุทธประสงค์จะให้พระราหุลรู้แจ้งเห็นจริงถึงลักษณะท่ีมีอยู่ทั่วไปของสรรพส่ิงในโลก             
เม่ือจบพระธรรมเทศนา จิตของพระราหุลหลุดพน้จากอาสวะทั้งหลาย ไดบ้รรลุพระอรหนัตแ์ลว้๑๐ 
 ส่วนในอรรถกถา ราหุโลวาทสูตร มชัฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์กล่าววา่ “ในพระสูตรน้ีช่ือ
วา่เป็นการบ่มวิมุตติ มีเน้ือหาท่ีประกอบไปดว้ยอินทรีย ์๕ ไดแ้ก่ ๑) ศรัทธา ความเช่ือ ๒) วิริยะ ความเพียร 
๓) สติ ความระลึกได ้๔) สมาธิ ความตั้งใจ ๕) ปัญญา ความรู้”๑๑  

ธรรมดงักล่าวมาแลว้น้ี มีความสําคญัมากเพราะเป็นส่วนแห่งความแทงตลอด ๕ อยา่ง คือ 
ความสําคญัว่าไม่เท่ียง ความสําคญัวา่เป็นทุกข์ในส่ิงท่ีไม่เท่ียง ความสําคญัว่าไม่ใช่ตวัตนในส่ิงท่ี
เป็นทุกข ์ความสาํคญัในการละ และความสาํคญัในการสละคืน  
 

๒. สามเณรสีวล ี
 ชีวประวติัของ “สามเณรสีวลี”๑๒ เกิดในราชตระกูลโกลิยวงศ ์ท่ีเมืองโกลิยบุรี เป็นพระราช
โอรสของพระนางเจา้สุปปวาสา และพระเจา้มหาลิจฉวี ในอดีตชาติ ท่านเป็นพระราชากรุงพาราณสี 
ไดย้กทพัไปลอ้มเมืองอริราชศตัรูเป็นเวลานานถึง ๗ ปี กบัอีก ๗ วนั จึงสามารถยดึเมืองได ้
 ดว้ยผลกรรมนั้น ท่านตอ้งเสวยทุกข์ทรมานอยู่ในครรภ์พระมารดานานถึง ๗ ปี กบัอีก ๗ วนั 
ในวนัสุดทา้ย ไดน้อนขวางพระครรภเ์สวยทุกขเวทนาอยา่งแรงกลา้ พระบิดาตอ้งเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้
กราบทูลให้ทรงทราบ พระพุทธองค์ทรงแผ่พระเมตตาโดยตรัสว่า สุขีนี โหตุ สุปฺปวาสา โกลิยธีตา   
อโรคา อโรค ํปุตฺต ํวิชายตุ. แปลความว่า ขอพระธิดาแห่งโกลิยวงศ์พระนามว่าสุปปวาสา จงปลอดภยั 
แขง็แรง และประสูติพระโอรสท่ีมีสุขภาพแขง็แรงดว้ยเถิด 
 ในขณะนั้น พระนางสุปปวาสาไดป้ระสูติพระโอรสมีสุขภาพแข็งแรงเท่าเด็กอายุ ๗ ขวบ 
และพระกุมารได้บรรพชาเป็นสามเณรในวันประสูตินั้ นเอง โดยมีพระสารีบุตรเถระเป็น                     
พระอุปัชฌาย ์มีพระมหาโมคคลัลานเถระเป็นผูป้ลงผมและบอกอนุศาสน์ พระกุมารไดบ้รรลุอรหตั
ในขณะปลงผมนัน่เอง  
 บทบาทและความส าคัญ ของสามเณรสีวลี คือ เป็นผูมี้ลาภมาก เพราะในอดีตท่านไดถ้วาย
นํ้ าผึ้ ง และนมส้มแด่พระวิปัสสีพุทธเจา้พร้อมพระภิกษุสงฆ์ ดงัจะเห็นได้ว่า เม่ือท่านตามเสด็จ              

                                                 

 ๙ม.ม.อ. ๒๐/๒๗๔. 
 ๑๐ม.ม. ๒๐/๑๒๕/๒๖๓. 
 ๑๑ม.อุ.อ. ๒๓/๔๘๓. 
 ๑๒องฺ.เอก.อ. ๓๒/๓๘๑, ข.ุธ. ๔๓/๒๙๔/๕๐๙, ข.ุเถร.อ. ๕๐/๓๐๔, ข.ุอป. ๗๒/๑๓๓/๓๓๒. 



 

 

๒๑๙ 

พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไปเยี่ยมสามเณรเรวตขทิรวนิยะ ในทางกนัดารไม่มีหมู่บา้น เทพยดาพากนัมา
ใส่บาตรหลงัจากเสด็จกลบัถึงพระเชตวนัมหาวิหารแล้ว พระพุทธองค์ได้ทรงประทานตาํแหน่ง
เอตทคัคะแก่ท่านวา่ เป็นผูเ้ลิศกวา่ภิกษุทั้งหลายในดา้นมีลาภมาก  

 

๓. สามเณรจุนทะ 
 ชีวประวติัของ “สามเณรจุนทะ”๑๓ เป็นบุตรของวงัคนัตพราหมณ์ และนางสารีพราหมณี  
ซ่ึงเป็นน้องชายของพระสารีบุตรเถระ  เม่ืออายุ ๗ ขวบได้บรรพชาเป็นสามเณรด้วยการชักชวน   
ของเถระผูเ้ป็นพี่ชาย และไดบ้รรลุพระอรหตัพร้อมดว้ยปฏิสัมภิทา ๔ 
 สามเณร แมจ้ะยงัเด็กมีอายุเพียง ๗ ขวบเท่านั้น แต่ท่านก็มีคุณธรรมในดา้นอิทธิปาฏิหาริย์
ไม่แพพ้ระอริยสาวกรูปอ่ืน ๆ ท่านไดทู้ลอาสาพระสัมมาสัมพุทธเจา้ เพื่อแสดงอิทธิปาฏิหาริยข์่ม
พวกลัทธินอกศาสนา ในสมยัท่ีพระพุทธองค์ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ สามเณรได้กราบทูลว่า 
หม่อมฉนัจะจบัตน้ไมห้วา้ใหญ่ในชมพูทวีปท่ีลาํตน้ เขยา่แลว้นาํเอาผลหวา้มาให้บริษทั ๔ เค้ียวกิน 
แต่พระพุทธเจา้ทรงหา้มไว ้เพราะทรงมีพุทธประสงคจ์ะเชิดชูเกียรติสามเณร นอกจากน้ี สามเณรยงั
ได้ทาํหน้าท่ีอุปัฏฐากพระสารีบุตรเถระผูเ้ป็นพี่ชาย  จนกระทั่งวาระสุดท้าย หลังจากพระเถระ
นิพพานแล้ว ท่านได้นําอัฐิธาตุพร้อมกับจีวรของพระเถระไปถวายพระอานนท์ แล้วเข้าเฝ้า                 
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ พระจุนทะเป็นพระเถระท่ีมีวสิัยทศัน์กวา้งไกล ดงัจะเห็นไดจ้ากการสังคายนา
พระธรรมวินยั ในขณะท่ีท่านเขา้จาํพรรษาท่ีเมืองปาวา เจา้ลทัธิช่ือนิครนถ์นาฏบุตร ไดเ้สียชีวิตลง 
พระสาวกทั้งหลายไดท้ะเลาะววิาทแตกแยกกนัในเร่ืองคาํสอนของเจา้ลทัธิ ท่านเห็นเหตุการณ์นั้น  
 บทบาทและความส าคัญ สามเณรจุนทะเป็นผูมี้อิทธิปาฏิหาริยม์าก หลงัออกพรรษาแล้ว 
ท่านได้เดินทางไปพบพระอานนท์ และเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อกราบทูลเร่ืองนั้ น                       
ณ หมู่บา้นสามคาม แควน้สักกชนบท พระพุทธองค์ทรงแนะนาํให้ภิกษุสงฆ์กระทาํการสังคายนา
ตรวจสอบพระธรรมวินัยทั้ งโดยอรรถและพยญัชนะ แล้วรวบรวมไวเ้ป็นหมวดหมู่ หลังจาก
พระองคเ์สด็จดบัขนัธปรินิพพาน 
 

๔. สามเณรเรวตขทริวนิยะ 
 ชีวประวติัของ “สามเณรเรวตขทิรวนิยะ”๑๔ เกิดในตระกูลพราหมณ์ท่ีหมู่บ้านนาลกะ              
เมืองนาลนัทา แควน้มคธ บิดาช่ือวงัคนัตพราหมณ์ มารดาช่ือ สารีพราหมณี ท่านเป็นบุตรชายคน
สุดทอ้งในบรรดาพี่น้อง ๗ คนด้วยกนั คือ “มีพี่ชาย ๓ คน ได้แก่ ๑) อุปติสสะ หรือพระสารีบุตร           

                                                 

 ๑๓ข.ุเถร.อ. ๕๑/๕๐. 
 ๑๔องฺ.เอก.อ. ๓๒/๓๕๗, ข.ุเถร. ๕๐/๑๗๙/๒๓๗, ข.ุเถร. ๕๒/๓๘๑/๔๖๕. 



 

 

๒๒๐ 

๒) จุนทะ ๓) อุปเสนะ และมีพี่สาว ๓ คน ไดแ้ก่ ๑)จาลา ๒) อุปจาลา ๓) สีสุปจาลาและเรวตะ”๑๕ 
รวมเป็น ๗ คน ซ่ึงต่อมา พระสารีบุตรเถระไดช้กัชวนนอ้งชายและน้องสาวออกบวชจนเกือบหมด
จนเป็นเหตุให้นางสารีพราหมณีผูเ้ป็นมารดา คอยดุด่าและตาํหนิพระเถระอยู่เสมอ เพราะเหลือแต่
เพียงเด็กชายเรวตะอายุ ๗ ขวบเพียงคนเดียว บิดามารดาเกรงวา่จะออกบวชตามพี่ชาย จึงหาทางให ้
เรวตะมีครอบครัว จึงได้ขอเด็กหญิงในตระกูลท่ีเสมอกันเป็นลูกสะใภ้ ในวนังานมงคลสมรส 
บรรดาญาติเจา้สาวไดใ้ห้คาํอวยพรว่า เจา้จงเห็นธรรมท่ีคุณยายของเจา้ไดเ้ห็นแลว้ เจา้จงมีชีวิตยืน
ยาวยิง่กวา่คุณยาย เด็กชายเรวตะไดฟั้งคาํนั้นแลว้จึงคิดวา่ คุณยายท่านน้ีเห็นธรรมอะไร และกุมาริกา
น้ีต่อไปจะมีรูปร่างเหมือนคุณยายหรือไม่ จึงถามเพื่อตอ้งการรู้ความจริงว่า ท่านทั้งหลายพูดอะไรครับ 
คนเหล่านั้นจึงบอกว่า เรวตะ เจา้ไม่เห็นหรือว่าหญิงชรามีอายุ ๑๒๐ ปี ผมหงอก ฟันหัก หนังเห่ียวย่น              
มีเส้นเอ็นข้ึน เห็นกระดูกซ่ีโครง และในอนาคตกุมาริกาน้ีก็จะแก่เฒ่าเหมือนกบัคุณยายคนน้ีแหละ 
เป็นธรรมดาผูมี้บุญมาก ย่อมเป็นอย่างน้ี ดูก่อนเรวตะ เหตุใด เจา้จึงถามอย่างน้ีเล่า เรวตะจึงคิดว่า                
เราจะหลงใหลไยดีอะไรกบัร่างกายน้ี อุปติสสะพี่ชายของเรา ชะรอยจะเห็นความจริงในเร่ืองน้ี          
วนัน้ีแหละเราจะตอ้งไปบวชใหไ้ด ้ 
 ในอรรถกถา กล่าววา่ “พวกญาติไดอุ้ม้เรวตะข้ึนยานคนัเดียวกบักุมาริกา เม่ือยานแล่นไปได้
หน่อยหน่ึง จึงกล่าววา่ ท่านทั้งหลาย จงหยดุยานก่อน ขอฉนัลงไปทาํธุระแลว้จะกลบัมา จึงทาํทีเขา้
ไปถ่ายอุจจาระท่ีพุ่มไมแ้ห่งหน่ึงแลว้ จึงกลบัมาข้ึนยาน ทาํอยา่งน้ีถึง ๒ คร้ัง พอคร้ังท่ี ๓ เม่ือลงจาก
ยานแลว้บอกให้พวกญาติขบัยานไปก่อน แลว้ตนจะตามไปทีหลงั จึงทาํทีเขา้ไปท่ีพุ่มไมเ้หมือนเขา้
ไปถ่ายอุจจาระ พวกญาติจึงมิไดร้ะแวงสงสัย เพราะเช่ือวา่เรวตะจะตามมาทีหลงั คร้ันไดโ้อกาสจึง
หนีไปจากท่ีนั้ น ถึงสํานักพระภิกษุ ๓๐ รูป  ท่ีอยู่ป่าเป็นวตัร ไหวท้่านแล้ว จึงขอบรรพชา”๑๖                
พระเถระบอกตจปัญจกกรรมฐาน มี ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง แก่เด็กชายเรวตะแล้วให้บวชเป็น
สามเณรอยูก่บัภิกษุในป่าแห่งหน่ึง  
 ต่อมา ท่านอุปสมบทและไดเ้จริญสมณธรรมอยูใ่นป่าไมส้ะแก บางแห่งกล่าววา่ ป่าไมต้ะเคียน 
จึงได้ช่ือว่า พระเรวตขทิรวนิยะ ในขณะทาํความเพียรท่านตั้ งใจแน่วแน่ว่า ถ้าเรายงัไม่บรรลุ            
พระอรหันต์จกัไม่ไปเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้และไม่ไปหาพระสารีบุตรเถระผูเ้ป็นพี่ชาย  หลงัจากบวช
ได้ไม่นาน ท่านได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทา ๔ ในระหว่าง ๓ เดือน ภายในพรรษา
นั้นเอง 

                                                 

 ๑๕จาํเนียร ทรงฤกษ์, ชีวประวัติสามเณร, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพ่อนวล แม่พวั ทรงฤกษ์, 
๒๕๕๐), หนา้ ๔๔. 
 ๑๖ข.ุธ. ๔๑/๗๙/๓๙๘. 



 

 

๒๒๑ 

 พระสัมมาสัมพุทธเจา้ประทบัอยูท่ี่พระเชตวนัมหาวหิาร ทรงทราบเร่ืองนั้นมีพระประสงค์
จะยกย่องสามเณร หลังจากออกพรรษาปวารณาแล้ว พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ประมาณ ๕๐๐ รูป            
มีพระสารีบุตรเถระ พระสีวลีเถระ เป็นตน้ ไดเ้สด็จไปทรงเยี่ยมพระเรวตขทิรวนิยะ ใชเ้วลาเดินทาง
นานถึง ๑ เดือนจึงเสด็จถึงท่ีอยู ่ 
 พระเรวตขทิรวนิยะ ไดเ้นรมิตพระคนัธกุฎีถวายแด่พระศาสดา เนรมิตเรือนยอด ๕๐๐ หลงั 
สถานท่ีจงกรม ๕๐๐ ท่ีและท่ีพกักลางวนัและกลางคืน ๕๐๐ ท่ี ดว้ยอาํนาจอิทธิฤทธ์ิแลว้นอ้มถวาย
แด่ภิกษุสงฆ์ ในวนัรุ่งข้ึนภิกษุทั้งหลายสนทนากนัว่า “น่าอศัจรรย ์พระเรวตขทิรวนิยะ มีลาภมาก         
มีบุญมาก รูปเดียวแท ้ๆ สามารถสร้างเรือนยอด ๕๐๐ หลงั เพื่อภิกษุ ๕๐๐ รูปได้”๑๗ พระศาสดา
ประทบัอยูท่ี่นั้น ๑ เดือนจึงเสด็จกลบั พระเรวตขทิรวนิยะ ตั้งแต่บวชเป็นสามเณรจนถึงอุปสมบททาํ
กรรมฐานอยู่ในป่าไม้ตะเคียน จึงได้รับการยกย่องจากพระศาสดาในตําแหน่งเอตทัคคะว่า               
“เป็นผูเ้ลิศกวา่ภิกษุผูอ้ยูป่่าเป็นวตัร”๑๘ 

๕. สามเณรบัณฑิต 
 ชีวประวติัของ “สามเณรบณัฑิต”๑๙เกิดในตระกูลอุปัฏฐากของพระสารีบุตรเถระ เมือง สาวตัถี 
พออายุ ๗ ขวบ มารดาบิดาอนุญาตให้บุตรบรรพชาโดยมี “พระสารีบุตรเถระเป็นอุปัชฌาย์”๒๐            
ท่ีวดัพระเชตวนัมหาวหิาร  
 ในวนัท่ี ๘ หลงัการบรรพชา ขณะเดินทางไปเพื่อบิณฑบาตในหมู่บา้น ระหวา่งทางไดเ้ห็น
ชาวนาไขนํ้ าเข้านา เห็นช่างศรกาํลงัดดัลูกศรให้ตรง และเห็นช่างถากกาํลังถากไมท้าํกงและดุม
ตามลาํดบั จึงไดเ้รียนถามพระอุปัชฌายว์่า นํ้ าก็ดี ลูกศรก็ดี ไมก้็ดี มีจิต หรือ ? ขอรับ เม่ืออุปัชฌาย์
ตอบว่า ส่ิงเหล่านั้น ไม่มีจิตหรอกสามเณร สามเณรจึงกล่าวว่า เม่ือนํ้ าก็ดี ลูกศรก็ดี ไมก้็ดี ไม่มีจิต 
คนยงัสามารถไขนํ้ าท่ีไร้จิตจากเหมืองเขา้สู่ท่ีนา ดดัลูกศรท่ีไร้จิตให้ตรง ทาํไมท่ี้ไร้จิตให้เป็นล้อ 
แห่งยานพาหนะเป็นต้นได้ ไฉนเล่า ? คนเรามีจิตอยู่แท้ จึงจักไม่สามารถฝึกจิตให้ เช่ือฟัง                  
แลว้บาํเพญ็สมณธรรม ดงัน้ีแลว้ จึงขออนุญาตกลบัวดัเพื่อปฏิบติัสมณธรรม 
 ด้วยเดชแห่งคุณของสามเณรบัณฑิต ท่ีประทับของท้าวสักกเทวราชแสดงอาการร้อน             
เม่ือทรงพิจารณาเห็นว่า สามเณรถวายบาตรและจีวรแก่พระอุปัชฌายด์้วยตั้งใจว่า จกักลบัไปทาํ

                                                 

 ๑๗ข.ุธ. ๔๓/๒๙๒/๕๐๐. 
 ๑๘องฺ.เอก.อ. ๓๒/๓๕๗. 
 ๑๙ข.ุธ.อ. ๔๑/๖๔/๓๑๘. 
 ๒๐พระครูโกศลธรรมสาคร (กุน เมตฺติโก) และ ปัญญา ใช้บางยาง. สามเณรที่สมบูรณ์ , 
(นครปฐม : รติธรรม, ๒๕๔๕), หนา้ ๑๐๓. 



 

 

๒๒๒ 

สมณธรรม แมเ้ราก็จะไปในท่ีนั้น แลว้ตรัสเรียกทา้วมหาราชทั้ง ๔ มาอารักขาโดยรอบทั้ง ๔ ทิศ 
จากนั้ น ตรัสให้จันทเทพบุตรฉุดร้ังมณฑลพระจันทร์ไว ้ตรัสให้สุริยะเทพบุตรฉุดร้ังมณฑล             
พระอาทิตยไ์วแ้ม้พระองค์เองก็ได้เสด็จไปประทบัยืนอารักขาอยู่ท่ีประตูวิหาร ในบริเวณวิหาร        
แมเ้สียงใบไมแ้ก่ก็มิไดมี้ จิตของสามเณรมีอารมณ์เป็นหน่ึงแลว้ สามเณรบรรลุเป็นพระอนาคามี 
 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเล็งเห็นด้วยพระญาณว่า พระสารีบุตรเถระจะรีบนําอาหาร
บิณฑบาตมาให้สามเณร ก็จะทาํอนัตรายต่อความเป็นพระอรหันต์ของสามเณรได ้พระพุทธองค ์       
จึงทรงประทบันั่งอารักขาสามเณรอยู่ท่ีซุ้มประตู เม่ือพระสารีบุตรเถระมาถึง พระพุทธองค์ทรง       
ถามปัญหา ๔ ขอ้ คือ 
 ๑. สารีบุตร เธอไดอ้ะไรมา ? พระสารีบุตรเถระ กราบทูลวา่ ไดอ้าหารมา พระเจา้ขา้ 
 ๒. อาหารนาํอะไรมา สารีบุตร ? พระสารีบุตรเถระ กราบทูลวา่ นาํเวทนามา พระเจา้ขา้ 
 ๓. เวทนานาํอะไรมา สารีบุตร ? พระสารีบุตรเถระ กราบทูลวา่ นาํรูปมา พระเจา้ขา้ 
 ๔. รูปนาํอะไรมา สารีบุตร ? พระสารีบุตรเถระ กราบทูลวา่ นาํผสัสะมา พระเจา้ขา้๒๑ 
 พระสารีบุตรเถระอธิบายปัญหา ๔ ขอ้ คือ อาหารท่ีบุคคลหิวแลว้บริโภค ย่อมกาํจดัความหิว 
นาํสุขเวทนามาให้ เม่ือสุขเวทนาเกิดข้ึนแก่บุคคลผูบ้ริโภคอาหารแลว้ ร่างกายก็มีผิวพรรณอ่ิมเอิบ 
เวทนานาํรูปมาให้ บุคคลท่ีมีความสุขกาย ความสุขใจ (โสมนสัเวทนา) ยอ่มเกิดข้ึนดว้ยอาํนาจของ
รูปท่ีเกิดจากอาหาร จะเดิน ยืน นั่ง นอน ย่อมได้สัมผสั (การกระทบ การถูกต้อง) อนัเป็นสุขว่า  
บัดน้ี ความยินดีได้เกิดข้ึนแก่เราแล้ว เม่ือพระสารีบุตรเถระตอบปัญหา ๔  ข้อ เหล่านั้ นแล้ว              
สามเณรบณัฑิต มีปฏิภาณปัญญาเฉลียวฉลาด สามารถฝึกจิตของตนจนไดบ้รรลุเป็นพระอรหันต์
พร้อมด้วยปฏิสัมภิทา ๔ ต่อจากนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจา้จึงทรงอนุญาตให้พระสารีบุตรเถระ              
นําอาหารไปให้แก่สามเณรและได้ตรัสพระคาถาน้ีว่า “พวกคนไขนํ้ าย่อมไขนํ้ า พวกช่างศร               
ยอ่มดดัลูกศรพวกช่างถากยอ่มถากไม ้ส่วนบณัฑิตทั้งหลายยอ่มฝึกตน”๒๒ 

 

๖. สามเณรสุข  
 ชีวประวติัของ “สามเณรสุข”๒๓ เกิดในตระกูลอุปัฏฐากของพระสารีบุตรเถระ เมืองสาวตัถี 
สุขกุมารมีอายุเพียง ๗ ขวบ ได้บรรพชาในสํานักของพระสารีบุตรเถระ แมพ้ระเถระจะกล่าวว่า 
ธรรมดาการบรรพชาทาํไดโ้ดยยาก เจา้จกัอาจเพื่อยินดีหรือ ? สุขกุมารตอบว่า ผมจกัทาํตามโอวาท
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๒๒๓ 

ของท่านขอรับ จึงให้กมัมฏัฐานและให้บวชเป็นสามเณร แมม้ารดาบิดาไดถ้วายโภชนะมีรส ๑๐๐ 
ชนิดแก่ภิกษุสงฆมี์พระพุทธเจา้เป็นประธาน ภายในวหิารตลอด ๗ วนั เพื่อฉลองการบรรพชา 
 ในวนัท่ี ๓ พระสารีบุตรเถระทาํกิจท่ีควรทาํในวิหารแล้ว จึงให้สามเณรถือบาตรออก
บิณฑบาตในหมู่บา้น สามเณรมีความประสงคจ์ะปฏิบติัธรรม เม่ือเห็นเหมืองนํ้ า เป็นตน้ ในระหวา่งทาง 
จึงถามพระเถระ แมพ้ระเถระก็ไดบ้อกแก่สามเณรนั้น สามเณรทราบเหตุนั้นแลว้ จึงส่งบาตรและ
จีวรให้พระเถระ เม่ือจะกลบัจึงไดบ้อกกบัท่านว่า ท่านครับเม่ือท่านนาํอาหารมาเพื่อผม พึงนาํเอา
โภชนะมีรส ๑๐๐ ชนิดมา พระเถระกล่าวว่า เราจักได้โภชนะนั้ นจากไหน ? สามเณรตอบว่า             
เม่ือไม่ไดด้ว้ยบุญของท่านก็จกัไดด้ว้ยบุญของผมครับ พระเถระให้ลูกกุญแจแก่สามเณรแลว้ก็เขา้
บา้นเพื่อบิณฑบาต สามเณรนั้นไปวิหารแลว้ เปิดห้องของพระเถระเขา้ไปแล้วปิดประตู นั่งหย ัง่ญาณ  
ลงในกายของตนแลว้ ดว้ยเดชแห่งคุณของสามเณรนั้น อาสนะของทา้วสักกะแสดงอาการร้อนแลว้ 
เม่ือพิจารณาดูทราบวา่ สุขสามเณรกาํลงับาํเพญ็สมณธรรม ท่านจึงรีบเสด็จไปในท่ีนั้น แลว้รับสั่งให้
เรียกทา้วมหาราชทั้ง ๔ ดว้ยดาํรัสวา่ พ่อทั้งหลาย จงไปไล่นกท่ีมีเสียงดงั ทา้วมหาราชทั้งหลายพา
กนัรักษาอยูโ่ดยรอบ ทา้วสักกะทรงตรัสกบัพระจนัทร์และพระอาทิตยว์า่ พวกท่าน จงยึดวิมานของ
ตน ๆ หยดุก่อน พระจนัทร์และพระอาทิตยก์็ไดท้าํอยา่งนั้น แมท้า้วสักกะเองก็ทรงรักษาอยูท่ี่สายย ู 
 สามเณรเจริญวิปัสสนาดว้ยจิตสงบน่ิงมีอารมณ์เป็นหน่ึงจนบรรลุเป็นพระอนาคามีบุคคล 
ท่านฉนัโภชนะท่ีปรุงดว้ยรส ๑๐๐ รส จึงไดบ้รรลุพระอรหนัต ์
 ไดย้ินวา่ นางพราหมณีมีความประสงค์จะเล้ียงอุทเทสภตัรแก่พราหมณ์ ๔ ท่ี จึงให้สามีไป
เจาะจงพราหมณ์มา ๔ คน คร้ังแรกพบ “สามเณรผูเ้ป็นขีณาสพ ๔ รูป ซ่ึงมีอายุ ๗ ปี คือ สังกิจจ สามเณร 
บณัฑิตสามเณร โสปากสามเณร และเรวตสามเณร”๒๔ จึงนาํสามเณรมา ทาํให้ภรรยาโกรธไม่พอใจ
เพราะเห็นสามเณรองค์เล็ก ๆ จึงสั่งให้สามีไปนาํพราหมณ์มาใหม่ คร้ังท่ี ๒ พราหมณ์ไปถึงวิหาร 
พบพระสารีบุตรเถระแลว้ จึงนิมนตใ์ห้ไปฉนัภตัตาหารท่ีบา้น เม่ือพระเถระเห็นสามเณรยงัมิไดภ้ตั 
จึงรับบาตรกลบัไป 
 นางพราหมณีให้สามีไปนิมนต์พราหมณ์มาใหม่ ในคร้ังท่ี ๓ พบพระมหาโมคคลัลานะ          
จึงนิมนต์ท่านมา แม้ท่านเห็นสามเณรทั้ งหลายแล้วก็กล่าวอย่างนั้ นเหมือนกัน แล้วก็รับบาตร
กลบัไป 
 ลาํดบันั้น พราหมณีกล่าวกะพราหมณ์นั้นวา่ พราหมณ์เหล่านั้นเป็นผูไ้ม่ประสงคเ์พื่อจะฉนั
กระมงั ? ท่านจงไปโรงสวดของพราหมณ์นาํพราหมณ์แก่คนหน่ึงมา สามเณรทั้งหลาย ไม่ไดฉ้ัน
อะไร ๆ ตั้งแต่เชา้ ก็เกิดความหิว นัง่รออยู ่ในทนัใดนั้นเอง อาสนะของทา้วสักกะแสดงอาการร้อน

                                                 

 ๒๔ข.ุธ. ๔๓/๒๘๖/๔๘๓. 



 

 

๒๒๔ 

เพราะเดชแห่งคุณของสามเณร ทา้วเธอทรงใคร่ครวญอยูก่็ทราบความท่ีสามเณรเหล่านั้นนัง่หิวอยู่
ตั้งแต่เช้า ทรงดาํริว่า เราไปในท่ีนั้น แปลงเป็นพราหมณ์แก่ ประทับนั่งอยู่บนอาสนะท่ีเลิศของ
พราหมณ์ทั้งหลายในโรงสวดของพราหมณ์นั้น พราหมณ์พอเห็นทา้วสักกะนั้นแลว้คิดว่า คราวน้ี
พราหมณีของเราจกัพอใจจึงกล่าววา่ มาเถิดท่าน พวกเราจกัไปสู่เรือน ไดพ้าทา้วเธอไปสู่เรือนแลว้ 
 พราหมณีพอเห็นทา้วสักกะเท่านั้น มีจิตยินดีแล้ว ปูเคร่ืองลาดซ้อนอาสนะแล้วกล่าวว่า  
พระผูเ้ป็นเจา้ เชิญท่านนัง่บนเคร่ืองลาดน้ีเถิด  
 ท้าวสักกะเสด็จเข้าไปสู่เรือนแล้วไหวส้ามเณรทั้ ง ๔  รูปด้วยเบญจางคประดิษฐ์แล้ว               
จึงประทบันัง่โดยบลัลงักท่ี์พื้นทา้ยอาสนะของสามเณรเหล่านั้น 
 พราหมณีเห็นทา้วสักกะทาํอย่างนั้น จึงกล่าวว่า แย่จริง ท่านพาพราหมณ์บา้แมน้ั้นมาอีก 
พราหมณ์นั้นเท่ียวไหวส้ามเณรปูนหลานของตนได ้ประโยชน์อะไรดว้ยพราหมณ์น้ี ท่านจงขบัไล่
พราหมณ์น้ีออกไปเสีย พราหมณ์แปลงนั้น ถูกเขาจบัท่ีคอบา้ง ท่ีมือบา้ง ท่ีรักแร้บา้งฉุดคร่าออกไปอยู ่ก็
ยงัไม่ปรารถนาแมเ้พื่อจะลุกข้ึน  
 พราหมณีจึงกล่าวกะสามีวา่ ท่านจงจบัท่ีมือขา้งหน่ึง ฉนัจกัจบัท่ีมือขา้งหน่ึง ทั้งสองคนจบั
ท่ีมือทั้งสองแลว้โบยท่ีหลงัอยู ่ไดช่้วยกนัคร่าไปไวใ้นภายนอกแต่ประตูเรือนแลว้ 
 ฝ่ายท้าวสักกะ ก็คงประทับนั่งในท่ีเดิม กวกัพระหัตถ์แล้ว ทั้ งสองคนนั้ นกลับมาเห็น            
ทา้วสักกะนั้นประทบันัง่อยูอ่ยา่งเดิม จึงร้องอยูด่ว้ยความกลวัแลว้ปล่อยไป ในขณะนั้นทา้วสักกะให้
เขาทราบความท่ีพระองคเ์ป็นทา้วสักกะแลว้ 
 พราหมณีกบัสามีไดถ้วายอาหารแก่สามเณรและทา้วสักกะ ชนแมท้ั้ง ๕ นั้นรับอาหารแลว้ 
สามเณรรูปหน่ึงทาํลายมณฑลช่อฟ้าไป รูปหน่ึงทาํลายส่วนเบ้ืองหนา้แห่งหลงัคาไป รูปหน่ึงทาํลาย
ส่วนเบ้ืองหลงัแห่งหลงัคาไป รูปหน่ึงดาํลงในแผน่ดินไป ฝ่ายทา้วสักกะก็เสด็จออกไปโดยทางหน่ึง 
เรือนนั้นช่ือวา่เป็นเรือนมี ๕ ช่อง จาํเดิมแต่นั้นมา 
 ในกาลท่ีสามเณรกลบัวิหาร ภิกษุทั้งหลาย ถามสามเณรวา่ ผูมี้อายุทั้งหลาย เร่ืองน้ีเป็นเช่น
ไรกนั ? สามเณร จึงเล่าเร่ืองให้ฟังตั้งแต่ตน้ ภิกษุทั้งหลายจึงถามวา่ พวกเธอไม่โกรธพราหมณ์ผูท้าํ
อยู่อย่างนั้นหรือ ? พวกสามเณร ตอบว่า พวกกระผมไม่โกรธ ภิกษุทั้งหลายได้กราบทูลเร่ืองนั้น         
แด่พระศาสดาว่า พระเจ้าข้า สามเณรเหล่าน้ีกล่าวคําไม่จริงย่อมพยากรณ์พระอรหัตตผล                    
พระศาสดาตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย ธรรมดาพระขีณาสพทั้งหลาย ย่อมไม่เคียดแคน้ในชนทั้งหลาย          
แมเ้คียดแคน้ 
 
 
 



 

 

๒๒๕ 

๗. สามเณรโสณกุฏิกณัณะ 
 ชีวประวติัของ “สามเณรโสณกุฏิกณัณะ”๒๕ เกิดในตระกูลเศรษฐี เมืองกุลฆระ แควน้อวนัตี 
ชนบท มารดาช่ือกาฬี นางกาฬีได้ฟังธรรมท่ียกัษ์แสดงให้ยกัษ์ฟัง ก็ได้บรรลุโสดาบนัพร้อมทั้ง
คลอดบุตรในคืนนั้นนัน่เอง 
 ไดย้นิวา่ อุบาสิกากาฬีเป็นโยมอุปัฏฐากของพระมหากจัจายนเถระ แมโ้สณะผูเ้ป็นบุตรชาย
ก็ไปเล่นในสํานักของพระเถระเป็นประจาํจึงเกิดความศรัทธาในการบรรพชา ได้ขอบรรพชากบั
พระเถระถึง ๒ คร้ัง แต่พระเถระไดก้ล่าวว่า โสณะ ชีวิตพรหมจรรยน์ั้นตอ้งฉันภตัตาหารหนเดียว 
นอนคนเดียวตลอดชีวิต เพราะการบรรพชาเป็นส่ิงกระทาํได้ยาก เน่ืองจากท่านเห็นว่าโสณะเป็น
กุลบุตรท่ีเกิดในตระกูลสูง เป็นสุขุมาลชาติ ไม่เคยมีชีวิตท่ีลาํบาก จึงให้โสณะประพฤติพรหมจรรย์
ในสํานักไปก่อน ในท่ีสุดโสณะได้วิงวอนขอบรรพชาเป็นคร้ังท่ี  ๓  พระเถระเห็นว่าโสณะ                   
มี ค วาม เพี ยร  แ ล ะ มี ศ รัท ธ าเล่ื อ ม ใส ใน พ ระ พุ ท ธ ศ าส น า  จึงให้ บ รรพ ช าเป็ น ส าม เณ ร                              
โดยมีพระมหากจัจายนเถระ เป็นพระอุปัชฌาย ์คร้ันต่อมาสามเณรโสณะก็ไดอุ้ปสมบท  
 หลังจากอุปสมบทแล้ว ท่านได้ตั้ งใจเรียนกรรมฐาน เจริญวิปัสสนาจนบรรลุอรหันต ์            
และไดเ้รียนคมัภีร์สุตตนิบาตในสํานกัของพระอุปัชฌาย ์คร้ันออกพรรษาแลว้จึงลาพระอุปัชฌายไ์ป
เฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซ่ึงประทับอยู่ท่ีพระเชตวนั  เมืองสาวตัถี  พระศาสดาทรงทราบว่า
พระโสณะจะมา จึงรับสั่งให้พระอานนท์จดัแจงเสนาสนะไวต้อ้นรับ โดยไดรั้บพระมหากรุณาให้
พกัในพระคนัธกุฎีกบัพระพุทธองค์ เม่ือจวนใกลรุ่้งพระพุทธองค์ทรงมี พระบญัชาให้พระโสณะ 
กล่าวธรรมท่ีได้เรียน และทรงจาํมาตามแต่ถนัด ท่านจึงได้สวดพระสูตร ทั้งหมดในอฎัฐกวรรค  
โดยทาํนองสรภญัญะ ดว้ยเสียงอนัไพเราะ จากนั้นไดก้ราบทูลขอพร ๕ ประการตามท่ีพระอุปัชฌาย์
ได้สั่งให้กราบทูล  “พระพุทธเจ้าทรงประทานพรทั้ ง ๕  ประการนั้ น คือ ๑) อนุญาตให้สงฆ์
ปัญจวรรคทาํการอุปสมบทได้ ๒) อนุญาตให้สวมรองเทา้หลายชั้นได ้๓) อนุญาตให้อาบนํ้ าเป็น
นิตย์ได้ ๔) อนุญาตให้ใช้เคร่ืองลาดท่ีทาํจากหนังสัตวไ์ด้ และ ๕) ทายกถวายจีวร เม่ือยงัไม่ถึง             
มือภิกษุ ยงัไม่ตอ้งรับราตรี”๒๖ นอกจากน้ี ท่านยงัได้รับการยกย่องจากพระสัมมาสัมพุทธเจา้ใน
ตาํแหน่งเอตทคัคะวา่ “เป็นผูเ้ลิศกวา่ภิกษุทั้งหลายผูมี้วาจาไพเราะ”๒๗ 
 
 

                                                 

 ๒๕ว.ิม. ๗/๒๐/๓๑, องฺ.เอก.อ. ๓๒/๓๗๔, ข.ุเถร. ๕๒/๓๔๕/๑๓๐. 
 ๒๖ว.ิม. ๗/๒๓/๓๗. 
 ๒๗องฺ.เอก.อ. ๓๒/๓๘๑. 



 

 

๒๒๖ 

๘. สามเณรจูฬสุมนะ  
 ชีวประวติัของ “สามเณรจูฬสุมนะ”๒๘ เป็นบุตรคนท่ี ๒ ของมหามุณฑกะ เกิดในตระกูล
อุปัฏฐากของพระอนุรุทธเถระ ท่ีหมู่บา้นมุณฑนิคม ซ่ึงตั้งอยูเ่ชิงเขาใกลด้งไฟไหม ้อายุได ้๗ ขวบ 
บิดาไดใ้ห้บรรพชาเป็นสามเณร เพื่อเป็นกปัปิยการกพระอนุรุทธเถระ ท่านไดบ้รรลุอรหตัผลในวนั
บรรพชาขณะปลงผมเสร็จพอดี สามเณรจูฬสุมนะนั้นบวชไดป้ระมาณคร่ึงเดือน ไดเ้ดินทางไปกบั
พระเถระเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า  ณ วดับุพพาราม  เมืองสาวตัถี ในระหว่างทางพระเถระผูเ้ป็น           
พระอุปัชฌายไ์ดอ้าพาธเป็นโรคลมในทอ้ง ซ่ึงตอ้งใช้นํ้ าจากสระอโนดาตเป็นเคร่ืองปรุงยาเท่านั้น 
สามเณรจึงรับอาสาไปเอานํ้ าท่ีสระอโนดาตมาถวาย ฝ่ายพระยานาครู้ว่าสามเณรจะมาเอานํ้ าก็ได้
นิรมิตตนเองนอนปิดสระนํ้า สามเณรไปถึงไดข้อนํ้ากบัพญานาค แต่พระยานาคไม่ให ้
 สามเณรได้แสดงอิทธิฤทธ์ิข่มพระยานาคแล้วนาํนํ้ าด่ืมไปถวายพระอุปัชฌาย ์ท่านด่ืมนํ้ า
แลว้อาพาธก็สงบลงทนัที นอกจากน้ี พระสัมมาสัมพุทธเจา้ทรงมีพระประสงค์ให้สามเณรนาํนํ้ า 
จากสระอโนดาตมาถวายอีกด้วย และพระพุทธองค์ได้ทรงประทาน “ทายชัชอุปสมบท ให้แก่
สามเณร ดว้ยพระดาํรัสวา่ สุมนะ ตั้งแต่วนัน้ี เธอจงเป็นภิกษุเถิด”๒๙ 
  

๙. สามเณรอธิมุตตกะ  
 ชีวประวติัของ “สามเณรอธิมุตตกะ”๓๐ ผูเ้ป็นหลานชายของพระสังกิจจเถระ พระเถระ
อุปสมบทได ้๑๐ พรรษาจึงรับหลานชายมาบรรพชาเป็นสามเณร เด็กชายอธิมุตตกะไดบ้รรพชาแลว้
โดยมีพระสังกิจจเถระเป็นอุปัชฌาย ์วนัหน่ึงพระอุปัชฌายป์ระสงคใ์ห้สามเณรอุปสมบท  จึงสั่งให้
สามเณรเดินทางไปหามารดาบิดา เพื่อถามวา่มีอายคุรบบวชหรือยงั ในระหวา่งทางถูกโจร ๕๐๐ คน 
จบัตวัไวเ้พื่อฆ่าบวงสรวงเทวดา สามเณรจึงได้แสดงธรรมให้พวกโจรฟัง พวกโจรเล่ือมใสแล้ว           
ยอมปล่อยตวัไปโดยกล่าวว่า ท่านไม่พึงบอกความท่ีพวกผมมีอยู่ในท่ีน้ีแก่ใคร ๆ สามเณรได้ให้
สัญญากบัพวกโจรแลว้เดินทางไปพบมารดาบิดา ท่านถามอายุกบัมารดาบิดาแลว้ จึงกลบัมาพร้อม
ดว้ยมารดาบิดา พวกโจรพอเห็นมารดาบิดาของท่านก็จบัไว ้เพื่อทาํพลีกรรม ขณะนั้น มารดาบิดา
ของท่านไดค้ร่ําครวญวา่ พ่อเณรเอ๋ย ชะรอยวา่เจา้จะเป็นพวกเดียวกบัพวกโจร จึงไม่บอกเร่ืองน้ีให้
พอ่กบัแม่ไดรู้้ 
 สามเณรเป็นผูมี้สัจจะวาจา เม่ือพวกโจรได้ฟังเช่นนั้นก็เกิดความเล่ือมใสศรัทธาพากนัทิ้ง
ดาบแล้วขอบรรพชา แม้สามเณรก็ให้พวกโจร ๕๐๐ คนบรรพชาแล้วพาไปสํานักพระอุปัชฌาย ์ 

                                                 

 ๒๘ข.ุธ. ๔๓/๒๖๓/๓๙๕, ข.ุเถร. ๕๒/๓๕๖/๒๐๘. 
 ๒๙ข.ุธ.อ. ๔๓/๒๖๓/๓๙๕. 
 ๓๐ส.ํส.อ. ๒๔/๑๕๗, ข.ุเถร.อ. ๕๐/๕๑๐, ข.ุเถร.อ. ๕๓/๔.  



 

 

๒๒๗ 

พระอุปัชฌายไ์ดใ้ห้สามเณรเหล่านั้นไปเฝ้าพระศาสดาท่ีวดัพระเชตวนั มหาวิหาร กราบทูลเร่ืองนั้น
แด่พระศาสดาแล้ว พระศาสดาจึงได้ตรัสพระคาถาน้ีว่า “ก็ผูใ้ดทุศีล มีจิตใจไม่ตั้ งมัน่พึงเป็นอยู ่           
๑๐๐ ปี ความเป็นอยูว่นัเดียว ของผูมี้ศีล มีฌาน ประเสริฐกวา่ความเป็นอยูข่องผูน้ั้น”  
 

๑๐. สามเณรปาลติ 
 ชีวประวติัของ “สามเณรปาลิต”๓๑ ผูเ้ป็นหลานของพระจกัขุบาลเถระ เกิดท่ีเมืองสาวตัถี 
นอ้งชายของพระเถระไดท้ราบข่าวจากภิกษุ ๖๐ รูป วา่ พระจกัขุบาลเถระ ทาํความเพียรมากเกินไป
ได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมทั้งตาบอด จึงส่งบุตรชายช่ือปาลิตไปเพื่อรับพระเถระกลบัมาเล้ียงดู 
ก่อนออกเดินทางไดใ้ห้บุตรชายบรรพชาเป็นสามเณรก่อน เพราะเกรงภยัอนัตรายและขาดเสบียงใน
ระหว่างทาง สามเณรปาลิต หลังจากบรรพชาแล้วได้ศึกษาข้อวตัรปฏิบัติเป็นเวลาคร่ึงเดือน              
จึงออกเดินทางถึงท่ีอยู่ของพระเถระและได้ปรนนิบัติพระเถระผูพ้ิการจกัษุ ๑๕  วนั จึงนิมนต ์            
พระเถระกลบัโดยไดจ้บัท่ีปลายไมเ้ทา้เดินนาํทางไปในป่า ระหวา่งทางไดย้ินเสียงหญิงเก็บฟืนร้อง
เพลงอยูใ่นท่ีไม่ไกลนกั สามเณรหลงใหลในเสียงนั้น สามเณรยึดติดในเสียงนั้นจึงพูดกบัพระเถระ
ว่า กระผมจะไปทําธุระส่วนตัวและได้ถึงศีลวิบัติกับหญิงนั้ น ด้วยเหตุน้ี พระผู ้มีพระภาคเจ้า                  
จึงตรัสวา่ “ภิกษุทั้งหลาย เราไม่เห็นเสียงอยา่งอ่ืนท่ีจะยึดจิตใจของบุรุษไดเ้หมือนเสียงของสตรีเลย 
ภิกษุทั้งหลาย”๓๒  
 เม่ือพระเถระทราบว่าสามเณรมีศีลวิบติัจึงกล่าวติเตียน สามเณรปาลิตเสียใจได้ถอดผา้            
กาสาวพสัตร์ออกแลว้ครองเพศเป็นคฤหัสถ์ ถึงอยา่งนั้น พระเถระก็ไม่ยอมให้นาํทางอีก โดยกล่าว
วา่ ปาลิต คฤหสัถ์ชัว่ก็ดี สมณะชัว่ก็ดี ก็ชัว่ทั้งนั้น เธอแมต้ั้งอยูใ่นความเป็นสมณะแลว้ไม่อาจเพื่อทาํ
คุณเพียงแต่ศีลให้บริบูรณ์ สึกออกไปเป็นคฤหัสถ์จกัทาํความดีงามอะไรได ้จึงไดก้ล่าวคาถาน้ีว่า  
“เอาเถิด เราเป็นผูมี้จกัษุอนัเสียแล้ว มาสู่ทางไกลอนักนัดาร เราถึงนอนอยู่ก็จะไม่ไป เพราะความ
เป็นสหายในคนพาล ย่อมไม่มี เอาเถิด เราเป็นผูมี้จกัษุเสียแลว้ มาสู่ทางไกลกนัดาร แมเ้ราจกัตาย 
เสียก็จกัไม่ไป เพราะความเป็นสหายในคนพาลยอ่มไม่มี” 
 นายปาลิตะ ได้ฟังดังนั้ นแล้วเกิดความสังเวช คิดว่า เราทํากรรมหนักไม่สมควรแล้ว               
คร่ําครวญอยูด่ว้ยความเสียใจ จึงวิ่งเขา้ไปในป่า เม่ือนายปาลิตสึกแลว้ ทา้วสักกเทวราชทรงนิรมิต
พระองคเ์ป็นคนเดินทางไปกรุงสาวตัถี แลว้ทรงยน่หนทางพาพระเถระไปถึงกรุงสาวตัถีในตอนเยน็
วนันั้น แล้วนิมนต์ให้พระเถระนั่งพกัท่ีบรรณศาลาท่ีน้องชาย (จุลปาลิตกฎุมพี) สร้างไวใ้กลพ้ระ         
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๒๒๘ 

เชตวนัมหาวิหาร แล้วบอกพระเถระว่าตนมาส่งแล้วก็เสด็จกลับ หลังจากนั้ น จุลปาลิตกฎุมพี                 
ก็อุปัฏฐากพระเถระดว้ยความเคารพจนตลอดชีวติ 
 ปัญหาที่เป็นอุปสรรค ของสามเณรปาลิต คือ การไม่ไดบ้วชดว้ยศรัทธา บวชเพราะกลวัภยั
ท่ีจะเกิดข้ึนในระหวา่งทาง และขาดการสาํรวมอินทรีย ์จนเป็นเหตุใหสี้ลวบิติั 
 

๑๑. สามเณรมหาปัณฐกะ 
 ชีวประวติัของ “สามเณรมหาปัณฐก”๓๓ (มหาปันถก) เป็นหลานชายของท่านธนเศรษฐี 
แห่งเมืองราชคฤห์ มีนอ้งชาย ช่ือจุลลปันฐก หรือจูฬปันถก มารดาของท่านไดล้กัลอบไดเ้สียกบัทาส
ของตน ด้วยกลัวความผิด จึงหนีไปอยู่ชนบทและได้คลอดบุตร ๒ คนในระหว่างทาง ดังนั้ น 
บุตรชายคนแรก จึงไดช่ื้อวา่มหาปันถกและบุตรคนท่ี ๒ ช่ือจูฬปันถก คาํวา่ ปันถก หมายถึง ทาง 
 ต่อมา มารดาบิดาเห็นบุตรได้รับความลําบากจึงได้ส่งบุตรทั้ งสองคนไปให้ธนเศรษฐี           
ผูเ้ป็นตาเล้ียงดู เด็กชายมหาปันถกจะคอยติดตามคุณตาไปฟังธรรมท่ีวดัเวฬุวนัเสมอ ทาํให้จิตใจ
น้อมไปในการบรรพชา และได้บรรพชาเป็นสามเณรในสํานักพระเถระผูถื้อบิณฑบาตเป็นวตัร          
รูปหน่ึง หลงัจากบรรพชาแลว้ไดศึ้กษาพระพุทธพจน์เป็นอนัมาก เม่ืออายุครบ ๒๐ ปี จึงอุปสมบท 
ท่านเจริญกรรมฐานจนไดบ้รรลุพระอรหนัตใ์นเวลาไม่นานนกั 
 ท่านไดรั้บการยกยอ่งจากพระสัมมาสัมพุทธเจา้ให้ดาํรงตาํแหน่งเอตทคัคะว่า เป็นเลิศกว่า
ภิกษุทั้งหลายในดา้นปัญญาวิวฏัฏะ คือ เป็นผูฉ้ลาดในการเปล่ียนแปลงทางสัญญาเป็นเลิศ หรือเป็น
ผูฉ้ลาดในการเปล่ียนแปลงทางปัญญา ท่านไดเ้ป็นพระภตัตุเทศก์ จดัแจงภตัตาหารเพื่อพระสงฆ ์
และยงัชกัชวนใหจู้ฬปันถกผูเ้ป็นนอ้งชายไดบ้รรพชาในพระพุทธศาสนา  
 

๑๒. สามเณรจูฬปันถกะ 
 ชีวประวติัของ “สามเณรจูฬปัณฐกะ”๓๔ หรือจุลลปันถก มาในอรรถกถาขุททกนิกาย               
อปทานแห่งสีหาสนิยวรรคท่ี ๒ ว่า “จุลลปันถกนั้น ได้บรรพชาเป็นสามเณรในเวลาท่ีมีอายุ ๑๘ ปี”๓๕  
ณ วดัเวฬุวนั โดยมีพระมหาปันถกพี่ชายเป็นพระอุปัชฌาย ์และไดอุ้ปสมบทในเม่ือมีอายคุรบ ๒๐ ปี 
แต่ท่านมีปัญญาค่อนข้างทึบ แม้เรียนคาถาเพียงบทเดียว แม้จะใช้เวลานานถึง ๔ เดือน ก็ยงัไม่
สามารถจดจาํได ้จึงถูกพระพี่ชายขบัไล่ออกจากวดัพร้อมกบักล่าวตาํหนิวา่ไม่คู่ควรกบัพระธรรมวินัย 
ท่านเสียใจและนอ้ยใจ จึงหนีไปเพื่อจะลาสิกขา คร้ังนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจา้ทรงเห็นอุปนิสัยของ

                                                 

 ๓๓องฺ.เอก.อ. ๓๒/๓๓๙, ข.ุธ. ๔๓/๒๘๗/๔๘๙, ข.ุเถร. ๕๒/๓๖๘/๒๙๘. 
 ๓๔ข.ุธ. ๔๐/๑๗/๓๒๓, ข.ุเถร.อ. ๕๒/๓๖๗. 
 ๓๕ข.ุอป. ๗๑/๑๖/๑๘. 



 

 

๒๒๙ 

พระจูฬปันถกจึงไดเ้สด็จไปปลอบโยนและแสดงธรรมโปรด โดยทรงประทานผา้สะอาดอนัสําเร็จ
ดว้ยฤทธ์ิให้ลูบคลาํ และภาวนา (อธิษฐาน) วา่ “รโชหรณํ รโชหรณํ”๓๖ เม่ือท่านบริกรรมลูบคลาํผา้
ผนืนั้นไปมา ผา้ท่ีสะอาดก็เป้ือน ดว้ยอาศยัความแก่กลา้แห่งญาณ ยงัฌานในนิมิตนั้นให้เกิดข้ึนแลว้ 
จึงเร่ิมวิปัสสนาตั้งความส้ินไป ความเส่ือมไป ดว้ยคิดวา่ ผา้ผืนน้ีโดยปกติสะอาดบริสุทธ์ิแต่เม่ือถูก
ลูบคลาํบ่อย ๆ จึงเศร้าหมอง แมจิ้ตน้ีก็เช่นเดียวกนั คือ จิตสังขารและกายสังขารยอ่มมีความเกิดดบั 
เปล่ียนแปลงไปด้วยอาํนาจของไตรลักษณ์ ท่านได้เจริญวิปัสสนาและฟังพระธรรมเทศนาท่ี              
พระพุทธองค์ทรงตรัสโปรด เวลาจบพระธรรมเทศนา ท่านบรรลุอรหัตผลพร้อมทั้งปฏิสัมภิทา ๔ 
อภิญญา ๖  
 ท่านไดรั้บเอตทคัคะจากพระสัมมาสัมพุทธเจา้ว่าเป็นเลิศในดา้นมีอิทธิฤทธ์ิมาก สามารถ
เนรมิตคน ๆ เดียว ให้เป็นหลายคนได้ และเป็นเลิศด้านฉลาดในการเปล่ียนแปลงทางใจ ท่านมี
บทบาทช่วยเหลืองานพระศาสนาหลายดา้น เช่น ไดรั้บสมมติจากสงฆ์ให้เป็นผูโ้อวาทนางภิกษุณี 
เป็นตน้ 
 

๑๓. สามเณรสานุ  
 ชีวประวติัของ “สามเณรสานุ”๓๗ เกิดเป็นบุตรคนเดียว ในเมืองสาวตัถี มารดาให้บรรพชา
เป็นสามเณรตั้งแต่ยงัเด็ก ท่ีวดัพระเชตวนั หลงัจากบรรพชาแลว้ ท่านเป็นผูส้มบูรณ์ดว้ยสีลาจารวตัร 
ตลอด ๘ วนัของเดือนทุกวนัธัมมสัสวนะ ท่านลุกข้ึนแต่เช้าตรู่เข้าไปตั้ งนํ้ าฉัน นํ้ าใช้ ปัดกวาด
โรงธัมมสัสวนะ ตามประทีป ประกาศธรรมในวนัธัมมสัสวนะดว้ยนํ้ าเสียงอนัไพเราะ นอกจากน้ี
ท่านยงัเป็นผูมี้ความกตญัญู เม่ือเทศน์จบย่อมกล่าวว่า “ข้าพเจ้าให้ส่วนบุญในเพราะการกล่าวน้ี            
แก่มารดาและบิดาของขา้พเจา้”๓๘  
 อดีตมารดาของสามเณรเกิดเป็นยกัษิณีมาฟังธรรมกับเทวดาทั้งหลาย เม่ือจะอนุโมทนา 
ส่วนบุญท่ีสามเณรให ้ยอ่มกล่าววา่ “ฉนัขออนุโมทนา พอ่”  
 สามเณรเจริญวยัย่างเข้าสู่วยัหนุ่มมีความต้องการตามธรรมชาติ ปรารถนาจะลาสิกขา             
เม่ือนางยกัษิณีทราบว่า สามเณรจะสึก จึงคิดว่า สามเณรอย่าพึงยงัความละอายให้เกิดข้ึนแก่เราใน
ระหวา่งเทวดาทั้งหลายเลย เราจะไปกระทาํอนัตรายในการสึกของสามเณร ดงัน้ีแลว้ จึงเขา้สิงใน
สรีระของสามเณรนั้น มารดาเห็นอาการของบุตรจึงรีบอุม้นอนบนตกั แลว้ร้องไหค้ร่ําครวญอยู ่

                                                 

 ๓๖ข.ุอป.อ. ๗๑/๒๒. 
 ๓๗ส.ํส.อ. ๒๕/๓๙๗.  
 ๓๘ข.ุธ. ๔๓/๒๓๖/๒๔๕. 



 

 

๒๓๐ 

 สามเณรอาศยัมารดาท่ีเป็นยกัษแ์ละมารดาในปัจจุบนั ช่วยปลอบโยนและช้ีให้เห็นโทษใน
การสึกไปครองเรือนเป็นเช่นกบัเถารึง เป็นเช่นกบัเหว และเป็นเช่นกบัไฟแลว้ จึงกล่าวคาถาน้ีวา่  

 พอ่ พอ่ถูกยกข้ึนจากเถารึงแลว้ยงัปรารถนาจะตกลงสู่เถารึงอีก พอ่ถูกยกข้ึน
จากเหวแลว้ ก็ยงัปรารถนาเพื่อจะตกลงไปสู่เหวนั้นอีก  
 ขอท่านทั้งหลายจงช่วยวิ่งเตน้ ขอความเจริญจงมีแก่ท่าน ขา้พเจา้จะปรับทุกข ์
แก่ใครเล่าท่านเป็นดุจภณัฑะซ่ึงถูกนาํออกจากเรือนท่ีถูกไฟไหมแ้ลว้ ก็ยงัปรารถนา
เพื่อจะถูกไหมอี้ก 

 สานุสามเณรนั้น กาํหนดได้ในเม่ือมารดากล่าวอยู่ จึงกล่าวว่า ฉันไม่มีความตอ้งการดว้ย
ความเป็นคฤหสัถ ์มารดากล่าววา่ ดีละพอ่ แลว้ให้บริโภคโภชนะอนัประณีตและไดถ้ามอายสุามเณร 
ทราบความท่ีสามเณรมีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์แลว้จึงให้อุปสมบท ท่านเป็นผูท้รงจาํพระไตรปิฎก
และเป็นพระธรรมกถึก หลงัจากอุปสมบทได้ไม่นาน ก็ได้บรรลุพระอรหันต์ ดาํรงชีพอยู่นานถึง 
๑๒๐ ปี จึงปรินิพพาน  
  

๑๔. สามเณรโสปากะ  
 ชีวประวติัของ “สามเณรโสปากะ”๓๙ เกิดในเมืองสาวตัถี ท่านเป็นบุตรกาํพร้าบิดา มารดา 
มาตั้งแต่เกิด เพราะท่านคลอดยากทาํให้มารดาได้รับความเจ็บปวดทรมานมากจนหมดสติไป          
พวกญาติคิดว่านางตายแลว้จึงนาํไปทิ้งในป่าช้า โดยไม่ไดเ้ผาเพราะฝนตกหนกั แล้วก็พากนักลบั
บา้น นางจึงคลอดบุตรในป่าช้าแล้วได้เสียชีวิตในวนันั้น คนเฝ้าป่าช้ามาพบเขา้จึงนาํเด็กไปเล้ียง 
และตั้งช่ือว่า “โสปากะ” เพราะเกิดในป่าช้า เด็กชายโสปากะมีอายุเพียง ๗ ขวบ ได้บรรพชาเป็น
สามเณรในสํานักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านเจริญเมตตากรรมฐานได้ไม่นานก็บรรลุ                
พระอรหนัต ์พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไดต้รัสถามปัญหากบัสามเณรวา่ ดูก่อนโสปากะ ธรรมเหล่าน้ีคือ 
“อุทธุมาตกสัญญาก็ดี รูปสัญญาก็ดี มีอรรถต่างกันและมีพยญัชนะต่างกัน หรือว่ามีอรรถอย่าง
เดียวกนัแต่มีพยญัชนะเท่านั้นต่างกนั ? สามเณรจึงกราบทูลวา่ มีอรรถอยา่งเดียวกนั และมีพยญัชนะ 
เท่านั้นแตกต่างกนั พระพุทธองค์ทรงโปรดในการตอบปัญหา จึงประทานอุปสมบทดว้ยวิธีปัญหา 
พยากรณอุปสมบท หรือทายชัชอุปสมบท  
 
 
 
 

                                                 

 ๓๙ข.ุเถร. ๕๐/๑๗๐/๒๐๓, ข.ุเถร. ๕๒/๓๖๔/๒๖๑, ข.ุอป.อ. ๗๑/๕๔. 



 

 

๒๓๑ 

๑๕. สามเณรสังกจิจะ  
 ชีวประวติัของ “สามเณรสังกิจจะ”๔๐ เกิดในตระกูลมัง่คัง่ในกรุงสาวตัถี เม่ือสังกิจจะอยูใ่น
ครรภ์มารดาไดเ้สียชีวิต ในขณะท่ีพวกสัปเหร่อเผาศพอยูเ่น้ือทอ้งของนางไม่ไหม ้จึงยกลงจากเชิง
ตะกอน แลว้แทงดว้ยหลาวเหล็ก ๒-๓ แห่ง ปลายหลาวเหล็กจึงถูกหางตาของทารกแลว้จึงโยนไป
บนกองไฟแลว้กลบดว้ยถ่าน เน้ือทอ้งไหมห้มด ส่วนทารกไม่ตายไดเ้ป็นเช่นกบัรูปทองคาํบนกองถ่าน 
เหมือนนอนอยู่ในกลีบแห่งดอกบัว จริงอยู่ บุคคลท่ีเกิดในชาติสุดท้าย แม้ถูกภูเขาสิเนรุทบัอยู ่             
ช่ือวา่ยงัไม่บรรลุพระอรหนัตแ์ลว้ส้ินชีวติไม่มี ในวนัรุ่งข้ึน พวกสัปเหร่อมาดบัเชิงตะกอนเห็นทารก
นอนอยู ่เกิดอศัจรรยใ์จคิดวา่อะไรกนั ? เม่ือสรีระถูกเผาอยูบ่นฟืนเท่าน้ี ทารกไม่ไหมแ้ลว้ จกัมีเหตุ
อะไรกันหนอ ? จึงอุม้เด็กไปบ้านแล้วถามพวกหมอดู พวกหมอทาํนายว่า ถ้าทารกน้ีจกัอยู่ครอง
เรือน พวกเครือญาติ ๗ สกุลจกัไม่ยากจน ถ้าออกบวชจกัเป็นผูอ้นัสมณะ ๕๐๐ รูปแวดล้อมแล้ว 
พวกญาติจึงขนานนามวา่สังกิจจะ เพราะหางตาของเขาแตกดว้ยขอเหล็ก 
 ในเวลาท่ีสังกิจจะมีอายุได ้๗ ขวบ ทราบประวติัของตนแลว้เกิดความสลดใจ จึงขออนุญาต
ผูป้กครองเพื่อบรรพชาในสํานกัพระสารีบุตรเถระ  พระเถระให้ตจปัญจกกมัมฏัฐานแลว้ก็ให้บวช 
สามเณรนั้นบรรลุพระอรหนัตพ์ร้อมดว้ยปฏิสัมภิทา ในเวลาปลงผมเสร็จนัน่เอง  
 ต่อมาพระสารีบุตรเถระ ไดส่้งสามเณรสังกิจจะไปคุม้ครองพระภิกษุ ๓๐ รูป ท่ีเดินทางไป
ทาํกรรมฐานในป่า ในวนัท่ี ๗ โจร ๕๐๐ คน ทาํการบนบานเทวดาว่า ผูใ้ดจกัเขา้สู่ดงน้ี พวกเราจกั
ฆ่าผูน้ั้นแล้วทาํพลีกรรมแด่ท่าน หัวหน้าโจรข้ึนต้นไม้ตรวจดูเห็นบุรุษคนหน่ึงเดินมา จึงจบัไว ้   
เพื่อฆ่าทาํพลีกรรมแก่เทวดา เขาจึงกล่าววา่ นายขา้พเจา้เป็นคนกินเดนจนเติบโต ข้ึนช่ือวา่คนกินเดน
เป็นคนกาลกิณี  ก็พวกพระผู ้เป็นเจ้า แม้ออกบวชจากสกุลใดสกุลหน่ึงเป็นกษัตริย์ที เดียว                    
ภิกษุ ๓๑ รูปอยูใ่นท่ีโนน้ พวกท่านจงฆ่าภิกษุเหล่านั้นแลว้ทาํพลีกรรม เทวดาของพวกท่านจกัยินดี
เป็นอย่างยิ่ง พวกโจรฟังคาํนั้นแลว้คิดว่า คนน้ีพูดดี ประโยชน์อะไรดว้ยคนกาลกิณีน้ี จึงให้เขานัน่
แลเป็นผูน้าํทางไปจบัพระภิกษุเพื่อฆ่าทาํพลีกรรม 
 สามเณรรู้ว่าพวกโจรจะมาฆ่าพระภิกษุจึงกล่าวว่า ท่านขอรับ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า             
ทรงส่งพวกท่านไปสํานักพระอุปัชฌายข์องกระผมก็ดี พระอุปัชฌายข์องกระผมส่งกระผมมากบั
พวกท่านก็ดี ไดท้รงเห็นเหตุอนัน้ีแลว้ทั้งนั้นจึงส่งมา กระผมน่ีแหละจกัไปเอง  
 สามเณรได้เดินทางไปกับพวกโจร ในเวลาเสร็จกิจหัวหน้าโจรชักดาบเดินเข้าไปหา
สามเณรผูน้ัง่เขา้ฌานอยู ่แลว้แกวง่ดาบฟันลงท่ีคอสามเณรถึง ๒ คร้ัง ดาบงอและมว้นเหมือนใบตาล
ได้งอถึงโคนดาบ แทจ้ริงบุคคล แมจ้ะเอาภูเขาสิเนรุทบัสามเณรในเวลานั้น ช่ือว่าสามารถจะให้

                                                 

 ๔๐ข.ุธ. ๔๑/๘๙/๔๖๕, ข.ุเถร. ๕๒/๓๗๗/๔๑๖. 



 

 

๒๓๒ 

สามเณรตาย ไม่มีเลย จะป่วยกล่าวไปไยถึงการจะเอาดาบฟันให้ตายเล่า หัวหน้าโจรเห็นปาฏิหาริย์
นั้ นแล้วคิดว่า เม่ือก่อนดาบของเรา ย่อมตัดเสาหินหรือตอไม้ตะเคียนเหมือนหยวกกล้วย                  
บัดน้ี ดาบของเรางอคราวหน่ึง อีกคราวหน่ึงเกิดเป็นดังใบตาลม้วน ดาบช่ือน้ีแม้ไม่มีเจตนา                
ยงัรู้คุณของสามเณรน้ี เรามีเจตนายงัไม่รู้ 
 หัวหน้าโจรนั้นเล่ือมใสในปาฏิหาริย์ของสามเณร จึงทิ้งดาบลงท่ีดินหมอบลงแทบเท้า          
ไหวส้ามเณรแลว้ขอบรรพชาทั้ง ๕๐๐ คน สามเณรตดัผมและชายผา้ของโจรเหล่านั้นยอ้มดว้ยดิน
แดง ใหค้รองผา้กาสายะ และใหต้ั้งอยูใ่นศีล ๑๐  
 สามเณรสังกิจจะมีสามเณร ๕๐๐ รูปเป็นบริวารไปหาพระภิกษุ พระภิกษุเหล่านั้นเห็น
สามเณรจึงกล่าวว่า สังกิจจะผูส้ัตบุรุษ เธอไดชี้วิตแลว้หรือ ? จึงตอบวา่ อยา่งนั้นขอรับ โจรเหล่าน้ี
ใคร่จะฆ่ากระผมให้ตาย แต่ก็ไม่อาจฆ่าได ้จึงเล่ือมใสในคุณธรรมของกระผม ฟังธรรมแลว้ขอบวช 
กระผมพาสามเณรมาเยี่ยมท่านแลว้จกัไป ขอท่านจงเป็นผูไ้ม่ประมาททาํสมณธรรมเถิด แลว้ไหว้
ภิก ษุ เห ล่านั้ น  พ าสามเณ รทั้ งห มดไป หาพ ระอุปั ชฌ าย์และไป เฝ้าพ ระศาส ดาตามลําดับ                        
เม่ือพระศาสดาตรัสถามวา่ สังกิจจะ เธอไดอ้นัเตวาสิกแลว้หรือ ? จึงกราบทูลเร่ืองนั้น  
 พระศาสดาตรัสถามว่า ได้ยินว่า อย่างนั้นหรือ ? ภิกษุทั้งหลาย เม่ือพวกภิกษุกราบทูลว่า 
อยา่งนั้นพระเจา้ขา้ จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่ 
   โย จ วสฺสสต  ชีเว  ทุสฺสีโล อสมาหิโต  
   เอกาห  ชีวติ  เสยฺโย  สีลวนฺตสฺส ฌายโิน. 

ก็ผูใ้ดทุศีล มีใจไม่ตั้งมัน่พึงเป็นอยู ่๑๐๐ ปี ความเป็นอยู ่วนัเดียวของผูมี้ศีล
มีฌานประเสริฐกวา่ (ความเป็นอยูข่องผูน้ั้น)  

๑๖. สามเณรกุมารกสัสปะ 
 ชีวประวติัของ “สามเณรกุมารกสัสปะ”๔๑ เป็นบุตรของเศรษฐีชาวเมืองราชคฤห์ มารดาของ
ท่านได้ขออนุญาตสามีออกบวชในสํานักภิกษุณีโดยไม่ทราบว่าตนตั้ งครรภ์ เม่ือครรภ์โตข้ึน            
เหล่าภิกษุณีเห็นครรภ ์จึงไปถามพระเทวทตั พระเทวทตัจึงกล่าววา่ นางไม่เป็นสมณะ เหล่าภิกษุณี 
จึงพากนัไปถามพระศาสดา พระศาสดาจึงมอบเร่ืองใหพ้ระอุบาลีเถระเชิญเหล่าสกุลชาวกรุงสาวตัถี 
และนางวิสาขามหาอุบาสิกามาช่วยตรวจชาํระ จึงไดท้ราบวา่นางมีครรภม์าก่อนบวช ต่อมานางได้
คลอดทารกเป็นเพศชาย คล้ายรูปทองคาํ พระเจ้าปเสนทิโกศล  จึงทรงรับเล้ียงไวใ้นพระบรม
ราชูปถัมภ์ในฐานะพระกุมาร  และได้พระราชทานนามว่า “กุมารกัสสปะ” คร้ันเจริญวยัแล้ว               
พระเจา้ปเสนทิโกศลไดพ้าไปฝากไวใ้นสํานักขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้โปรดให้

                                                 

 ๔๑องฺ.เอก.อ. ๓๒/๔๓๖, ข.ุธ. ๔๒/๑๓๐/๒๐๓, ข.ุอป. ๗๒/๑๒๕/๒๖๖. 



 

 

๒๓๓ 

บรรพชา กุมารกัสสปะ จึงบรรพชาเป็นสามเณรศึกษาเล่าเรียนพระกัมมัฎฐานในสํานักของ                 
พระศาสดา และเล่าเรียนพระพุทธพจน์ เม่ืออายคุรบ ๒๐ ปีพอดี จึงไดอุ้ปสมบท  
 ภายหลงัพระกุมารกสัสปะเกิดความวิตกกงัวลว่า พระสัมมาสัมพุทธเจา้ทรงบญัญติัห้าม
ไม่ให้อุปสมบทกุลบุตรผู ้มีอายุน้อยกว่า ๒๐ ปี อุปสมบทของเราจะเป็นอุปสมบทท่ีถูกต้อง                
หรือไม่หนอ จึงนาํเร่ืองกราบทูลให้ทรงวินิจฉัย พระพุทธองค์ไดท้รงวินิจฉัยแก่เหล่าพระสาวกว่า                 
ภิกษุทั้งหลาย จิตดวงแรกใดเกิดแลว้ในอุทรมารดา วิญญาณดวงแรกปรากฏแลว้ อาศยัจิตดวงแรก 
วิญญาณดวงแรกนั้นนั่นแหละเป็นความเกิดของสัตวน์ั้น ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้อุปสมบท
กุลบุตรมีอายคุรบ ๒๐ ปี รวมทั้งอยูใ่นครรภ ์
 กุมารกสัสปะฟังพระธรรมเทศนาในปัญหา ๑๕ ขอ้จากพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ณ ป่าอนัธวนั 
และได้เจริญวิปัสสนาจนบรรลุพระอรหันต์ ท่านเป็นพหุสูต ชาํนาญในการแสดงธรรมเป็นเลิศ          
โดยมีการยกอุปมาและเหตุทั้งหลายข้ึนมาประกอบ และได้แสดงสูตรประดบัประดาด้วยปัญหา          
๑๕ ขอ้ โปรดพระเจา้ปายาสิ กษตัริยแ์ห่งเมืองเสตพัยนคร จนเล่ือมในพระพุทธศาสนา ดว้ยเหตุน้ี 
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ จึงทรงสถาปนาท่านไวใ้นตาํแหน่งเอตทคัคะวา่ “เป็นผูเ้ลิศกวา่ภิกษุทั้งหลาย 
ในการกล่าวธรรมกถาไดอ้ยา่งวจิิตร”๔๒  
 
๑๗. สามเณรทพัพมัลลบุตร 
 ชีวประวติัของ “สามเณรทพัพมลัลบุตร”๔๓ เกิดในราชตระกูลมลัลกษตัริย  ์แควน้มลัละ 
เมืองอนุปิยนคร ได้กําพร้าพระมารดามาตั้ งแต่เด็ก  เม่ืออายุ ๗  ขวบ ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าท่ี                
อนุปิยอัมพวนั  เกิดความเล่ือมใส จึงลาพระญาติออกผนวช ท่านฟังตจปัญจกกัมมัฏฐานจาก                
พระอุปัชฌาย ์ไดบ้รรลุพระอรหนัต ์ในขณะปลงผมเสร็จ 
 สามเณรติดตามพระอุปัชฌาย์ไปท่ีวดัเวฬุวนัเมืองราชคฤห์ เห็นความไม่สะดวกของ
พระสงฆ์ในด้านเสนาสนะและภตัตาหาร จึงเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้กราบทูลขออาสาทาํหน้าท่ีเป็นผู ้
จดัแจงเสนาสนะและแจกภตัรแก่ภิกษุสงฆ ์พระพุทธองคท์รงอนุญาต โดยทรงมีขอ้แมว้า่ตอ้งไดรั้บ
การสมมติแต่งตั้งจากสงฆ์เสียก่อน ท่านเม่ือได้รับสมมติจากสงฆ์แล้ว พระพุทธเจ้าทรงดาํริว่า          
ท่านยงัเป็นเด็กนัก แต่ตอ้งรับผิดชอบภารกิจใหญ่ของสงฆ์ ภิกษุผูไ้ม่มีสีลาจารวตัรอาจจะดูหม่ิน          
ดูแคลนท่านได ้จึงทรงสั่งใหอุ้ปสมบทท่านเป็นภิกษุเสียก่อน ในขณะนั้นท่านมีอาย ุ๗ ปีเท่านั้น 

                                                 

 ๔๒องฺ.เอก.อ. ๓๒/๔๓๘, ข.ุอป. ๗๒/๑๒๕/๒๖๘. 
 ๔๓ข.ุเถร. ๕๐/๑๔๒/๘๑, ข.ุอป. ๗๒/๑๒๔/๒๕๕. 



 

 

๒๓๔ 

สามเณรทพัพมลัลบุตรอุปสมบทแลว้ เป็นผูจ้ดัแจงเสนาสนะ  เพราะในเวลาท่ีท่านจดัเสนาสนะใน
บรรดามหาวหิารทั้ง ๑๘ แห่ง มิไดมี้บริเวณท่ียงักวาดไม่เรียบร้อย เสนาสนะท่ีมิไดบ้าํรุง เตียงตัง่ท่ียงั
มิไดช้าํระให้สะอาด นํ้ าฉนั นํ้ าใชท่ี้ยงัมิไดต้ั้งไว ้และแจกอาหารถวายแก่ภิกษุสงฆ ์โดยแยกให้ภิกษุ
ท่ีมาต่างถ่ินอยู่รวมกนัเป็นคณะ ๆ คือ ภิกษุใดเป็นผูท้รงพระวินยัท่านก็จดัเสนาสนะให้อยู่รวมกบั
คณะภิกษุผูช้าํนาญในพระวินัย ภิกษุใดเป็นผูท้รงพระสูตรท่านก็จดัเสนาสนะ ให้อยู่รวมกบัคณะ
ภิกษุผูช้าํนาญในพระสูตร และภิกษุใดเป็นผูท้รงพระธรรมกถึก (ชาํนาญในพระอภิธรรม) ท่านก็จดั
เสนาสนะให้อยูร่วมกบัคณะภิกษุผูเ้ป็นธรรมกถึก เป็นตน้ เพื่อให้ท่านเหล่านั้นซกัซอ้มความรู้กนัได้
สะดวก วิธีการดังกล่าวน้ี เป็นผลดีต่อการแบ่งหน้าท่ีกันทรงจาํพระธรรมวินัยในยุคต่อมาเป็น          
อยา่งมาก ดว้ยเหตุน้ี พระสัมมาสัมพุทธเจา้จึงยกยอ่งท่านไวใ้นตาํแหน่งเอตทคัคะวา่ “เป็นผูเ้ลิศกวา่
ภิกษุผูเ้ป็นเจา้หนา้ท่ีจดัแจงเสนาสนะ”๔๔  
 พระทพัพมลัลบุตร เม่ือจะปรินิพพาน ไดก้ราบทูลลาพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ณ พระวิหาร
เวฬุวนั กลนัทกนิวาปสถาน ใกลพ้ระนครราชคฤห์วา่ “บดัน้ีเป็นกาลปรินิพพานของขา้พระองคแ์ลว้ 
จึงลุกจากอาสนะ ถวายบังคมพระผูมี้พระภาคเจ้า ทําการประทักษิณแล้วเหาะข้ึนไปสู่เวหาส 
นัง่ขดัสมาธิเขา้เตโชสมาบติั ออกจากสมาบติัแลว้ปรินิพพาน”๔๕ 
 

๑๘. สามเณรวกักล ิ
 ชีวประวติัของ “สามเณรวกักลิ”๔๖ เกิดในตระกูลพราหมณ์ท่ีเมืองสาวตัถี ขณะยงัเป็นทารก
ไดป่้วยเป็นโรคไม่ทราบสาเหตุ มารดาคิดวา่ บุตรของตนถูกปีศาจร้ายคุกคาม จึงไดน้าํทารกนั้นไป
ถวายวางแทบพระบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจา้แลว้ ตั้งสัจจาธิษฐานเปล่งวาจาวา่ ขอให้พุทธบารมี
ของพระบรมศาสดาทรงปกป้องคุม้ครองภยั ทารกนั้นก็ไดห้ายป่วยเป็นเด็กเล้ียงง่ายและมีสุขภาพ
แขง็แรงดี 
 พออายุได ้๗ ขวบ เด็กชายวกักลิไดเ้ห็นพระศาสดาขณะเสด็จรับบิณฑบาต ไม่รู้สึกอ่ิมใน
การมองดู จึงไดข้อมารดาบิดาออกบรรพชาดว้ยหวงัจะไดดู้พระวรกายท่ีบริบูรณ์ดว้ยสรีระสมบติั 
เม่ือบรรพชาแล้ว ท่านไม่ทาํกิจของสมณะ ได้แต่เท่ียววนเวียนอยู่ในพุทธสํานักเป็นนิตย  ์เพียง            
เพื่อจะไดเ้ห็นพระพุทธเจา้เท่านั้น 
 พระพุทธองค์ จึงได้ตรัสเตือนท่านว่า ดูก่อนวกักลิ ประโยชน์อะไรของเธอ ดว้ยการเฝ้าดู
กายอนัเน่าน้ี วกักลิ ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นช่ือว่าเห็นเราตถาคต ผูใ้ดเห็นเราตถาคต ผูน้ั้น ช่ือว่าเห็นธรรม 

                                                 

 ๔๔องฺ.เอก.อ. ๓๒/๔๒๓. 
 ๔๕ข.ุอุ. ๔๔/๑๗๗/๗๙๒. 
 ๔๖องฺ.เอก.อ. ๓๒/๓๘๙, ข.ุเถร. ๕๒/๓๔๒/๑๐๗, ข.ุอป. ๗๒/๑๒๒/๒๑๘. 



 

 

๒๓๕ 

เพราะเม่ือบุคคลเห็นธรรมช่ือว่าเห็นเรา เม่ือบุคคลเห็นเราช่ือว่า เห็นธรรม ถึงอย่างนั้น ท่านก็ยงั
ประพฤติเหมือนเดิมอีก ในวนัเขา้พรรษา พระพุทธองคไ์ดต้รัสสอนสามเณรดว้ยพระโอวาทเป็นอนั
มากแล้ว ทรงขับไล่ด้วยตรัสว่า เธอจงหลีกไปเสียว ักกลิ  สามเณ รพอได้ฟังพระดํารัสนั้ น                  
ได้ข้ึนภูเขาคิชฌกูฏด้วยคิดว่าจะฆ่าตวัตาย พระศาสดาทรงเปล่งพระรัศมีไปและทรงปลอบโยน          
ด้วยพระคาถาว่า “ภิกษุผูม้ากด้วยปราโมทย์ เล่ือมใสในพระพุทธศาสนาพึงบรรลุ  พระนิพพาน             
อนัเป็นท่ีเขา้ไปสงบแห่งสังขารอนัเป็นสุข” 
 สามเณรได้ฟังพระคาถานั้นแล้วหายเศร้าโศก เกิดปิติแรงกล้าเหาะลอยข้ึนไปในอากาศ            
เม่ือเท้าข้างหน่ึงเหยียบยอดเขาคิฌกูฏ ก็ได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทา ท่านเป็น             
พระอริยสาวกท่ีได้รับตาํแหน่งเอตทัคคะว่า เป็นเลิศกว่าภิกษุทั้ งหลายในด้านศรัทธาธิมุติ คือ               
การนอ้มใจไปในความศรัทธา 
 

๑๙. สามเณรศิษย์ของพระติสสเถระ 
 ชีวป ระวัติ ของ “ส าม เณ รติส ส ะ ”๔๗ เกิ ด เป็ น บุ ต รข องอุบ าส ก ช าว เมื อ งโก สั ม พี                      
ผูเ้ป็นอุปัฏฐากของพระโกสัมพีวาสีติสสเถระ พระเถระมีความประสงค์จะได้ศิษย์ไวค้อยดูแล
อุปัฏฐาก อุบาสกจึงได้นําบุตรของตนซ่ึงมีอายุได้เพียง ๗ ขวบให้บรรพชาเพื่อคอยรับใช้ท่าน             
โดยมีพระโกสัมพีวาสีติสสเถระ เป็นอุปัชฌาย ์ขณะท่ีพระอุปัชฌาย์ได้บอกตจปัญจกกรรมฐาน 
เด็กชายติสสะได้พิจารณากรรมฐานนั้นไปด้วย พอปลงผมเสร็จก็ได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมทั้ง
ปฏิสัมภิทา ๔  
 สามเณรบรรลุพระอรหันต์เป็นพระขีณาสพ (ไม่มีกิเลส) แล้วยงัทาํวตัรอุปัชฌาย์ ทั้ งยงั
เคร่งครัดในพระวินยั ดงัจะเห็นไดจ้ากท่ีสามเณรกลวัอุปัชฌายจ์ะตอ้งสหไสยาบติั เพราะนอนในท่ี
เดียวกนักบัสามเณร ๓ ราตรี ดว้ยเหตุน้ี สามเณรจึงนัง่ขดัสมาธิมิไดจ้าํวดัเลยตลอดทั้งคืน 
 พระเถระลุกข้ึนในเวลาใกล้รุ่ง คิดว่า จะให้สามเณรออกไปข้างนอกจึงจบัพดัท่ีวางอยู่ตี           
เส่ือลาํแพนแลว้ยกข้ึนกล่าวว่า สามเณรจงออกไปขา้งนอก ทนัใดนั้นเองปลายพดักระทบเขา้ท่ีตา
สามเณรท่ิมตาแตกแล้ว เม่ือพระเถระกล่าวว่า เธอจงลุกข้ึนออกไปขา้งนอก สามเณรก็ไม่บอกว่า         
ตาของผมแตกแลว้ขอรับ สามเณรจึงเดินเอามือปิดตาออกไป แมใ้นเวลาทาํวตัร  สามเณรไม่นัง่น่ิง
ด้วยคิดว่าตาของเราบอดแล้ว จึงเอามือปิดตาข้างหน่ึง ถือไม้กวาดด้วยมือขา้งหน่ึง กวาดวจัจกุฏี       
และท่ีล้างหน้า เตรียมนํ้ าล้างหน้าไวแ้ล้ว ก็ไปกวาดบริเวณวดั สามเณรเม่ือถวายไม้ชําระฟันแก่         
พระอุปัชฌาย ์ไดถ้วายดว้ยมือขา้งเดียว 

                                                 

 ๔๗ข.ุธ.อ. ๔๑/๗๗/๓๘๙. 



 

 

๒๓๖ 

 พระอุปัชฌายจึ์งตาํหนิสามเณรวา่ สามเณร เธอไม่รู้หรือ? จึงไดถ้วายไมช้าํระฟันแก่อาจารย์
และอุปัชฌายด์้วยมือขา้งเดียว สามเณรตอบว่าผมทราบขอรับ ว่านั่นไม่เป็นวตัร แต่มือผมไม่ว่าง 
พระเถระถามว่าเป็นอะไรหรือสามเณร สามเณรจึงเล่าเร่ืองตั้งแต่ตน้ พระเถระพอฟังแลว้มีใจสลด 
จึงคิดว่า เราทาํกรรมหนักแล้ว จึงกล่าวว่า จงยกโทษให้ฉันเถิด สัตบุรุษ ฉันไม่รู้เร่ืองนั้ นจริง ๆ              
จงเป็นท่ีพึ่ งฉันด้วย แล้วประคองอญัชลี นั่งกระโหย่งใกล้เทา้ของสามเณรอายุ ๗ ขวบ สามเณร          
จึงกล่าวว่า กระผมเม่ือตามรักษาจิตของท่าน จึงได้พูดแล้วอย่างน้ี ในเร่ืองน้ีโทษของท่านไม่มี            
โทษของผมก็ไม่มี นัน่เป็นโทษของวฏัฏะ 
 พระเถระไดไ้ปเฝ้าพระศาสดาแลว้กราบทูลเร่ืองท่ีเกิดข้ึนว่า สามเณรรูปน้ี เม่ือขา้พระองค์
ขอโทษอยู่ ก็กล่าวว่าในเร่ืองน้ีโทษของท่านไม่มีเลย โทษของผมก็ไม่มี นั่นเป็นโทษของวฏัฏะ
เท่านั้น ขอท่านอย่าคิดมากเลย สามเณรให้ขา้พระองค์สบายใจแลว้ด้วยประการฉะน้ี ไม่ทาํความ
โกรธหรือประทุษร้ายในข้าพระองค์เลย ข้าแต่พระองค์ผู ้เจริญผู ้สมบูรณ์ด้วยคุณเห็นปานน้ี                   
ขา้พระองค์ไม่เคยเห็น พระศาสดาจึงตรัสว่า ภิกษุ ธรรมดาพระขีณาสพทั้งหลายไม่โกรธ และไม่
ประทุษร้ายต่อใคร ๆ เป็นผูมี้อินทรียส์งบแลว้ เป็นผูมี้ใจสงบแลว้ และไดต้รัสพระคาถาน้ีวา่ “ใจของ
ท่านพน้วิเศษแลว้ เพราะรู้ชอบ ผูส้งบระงบั คงท่ี มีใจสงบแลว้ มีวาจาสงบแลว้ และมีการงานสงบ
แลว้ในเวลาจบเทศนา พระโกสัมพีวาสีติสสเถระ บรรลุพระอรหนัตพ์ร้อมดว้ยปฏิสัมภิทา ๔” 
 

๒๐. สามเณรวนวาสีติสสะ  
 ชีวประวติัของ “สามเณรวนวาสีติสสะ”๔๘ เกิดในตระกูลอุปัฎฐากของพระสารีบุตรเถระ 
เมืองสาวตัถี พออายุได้ ๗ ขวบ ท่านได้บรรพชาในสํานักของพระสารีบุตรเถระ หลังจากการ
บรรพชา มารดาและบิดาได้ทาํบุญฉลองสามเณรคร้ังใหญ่ โดยการถวายภตัตาหารแด่พระภิกษุ
สามเณรภายในวดัตลอด ๗ วนั ในวนัท่ี ๘ และวนัท่ี ๙ หลงัจากบรรพชา สามเณรได้ออกเท่ียว
บิณฑบาตเป็นคร้ังแรก ชาวเมืองสาวตัถีพอทราบข่าว ต่างพากนันาํภตัตาหารและผา้สาฎกจาํนวน
มากมาถวายแก่ท่านจนเพียงพอแก่ภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ เพียงแค่ ๒ วนัเท่านั้นเอง ท่านได้ผา้สาฎก         
รวม ๑,๐๐๐ ผืน และในวนัต่อมา ได้ผา้กัมพลอีก ๑,๐๐๐ ผืน ท่านได้ถวายส่ิงของเหล่านั้ นแก่             
ภิกษุสงฆ ์พวกภิกษุสงฆ ์จึงขนานนามสามเณรติสสะดงัน้ี คือ  
 ๑. ปิณฑปาตทายกติสสะ แปลวา่ ติสสะผูถ้วายบิณฑบาต  
 ๒. กมัพลทายกติสสะ แปลวา่ ติสสะผูถ้วายผา้กมัพล  
 ๓. วนวาสีติสสะ แปลวา่ ติสสะผูอ้ยูป่่า  
 ๔. ติสสะ เป็นช่ือเดิมของท่าน รวมเป็น ๔ ช่ือดว้ยกนั  

                                                 

 ๔๘ข.ุธ. ๔๑/๕๙/๒๕๙. 



 

 

๒๓๗ 

 สามเณรติสสะ ได้เรียนพระกมัมฎัฐานในสํานักพระศาสดา แล้วกราบลาพระอุปัชฌาย  ์               
ไปจาํพรรษาอยู่ท่ีวดัป่า ใกล้หมู่บ้านแห่งหน่ึง ซ่ึงไกลจากรุงสาวตัถี ๑๒๐ โยชน์ (๑ โยชน์ = ๑๖ 
กิโลเมตร) และบาํเพ็ญเพียรจนบรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทา ๔ ในเดือนสุดท้ายของ
พรรษานั้น  
 พระสัมมาสัมพุทธเจา้มีพระประสงคจ์ะยกย่องสามเณรติสสะ จึงไดเ้สด็จไปเยี่ยมสามเณร
ถึงท่ีอยูพ่ร้อมดว้ยพระสงฆห์มู่ใหญ่ “พระสารีบุตรเถระไดใ้หส้ามเณรแสดงธรรมโปรดเหล่าอุบาสก
อุบาสิกา เร่ืองเหตุใหถึ้งความสุข และพน้ไปจากความทุกข”์๔๙  
 

๒๑. สามเณรติสสะ 
 ชีวประวติัของสามเณรติสสะรูปน้ี ปรากฏใน “วิตกักสัณฐานสูตร”๕๐ ว่า เม่ือพระสัมมา 
สัมพุทธเจา้ ประทบัอยู่ ณ พระวิหารเชตวนั กรุงสาวตัถี ไดมี้สามเณรรูปหน่ึงพกัอยู่ในมหาวิหาร
เดียวกนักบัพระอุปัชฌาย ์สามเณรถูกอกุศลวติกครอบงาํจิตจึงคิดอยากจะสึก อุปัชฌาย ์จึงออกอุบาย
หาวิธีให้สามเณรพาไปท่ีอ่ืน จึงกล่าวว่า ในวิหารน้ี หานํ้ าอาบได้ยาก เธอจงพาเราไปท่ี จิตลดาบรรพต 
สามเณรไดพ้าท่านไปในท่ีนั้นแลว้ พระอุปัชฌายจึ์งบอกวา่ วิหารน้ีเป็นของเฉพาะสงฆ์ เธอจงสร้าง
ท่ีอยู่ใหม่สําหรับบุคคลคนเดียวเองเถิด สามเณรตอบว่า ดีแลว้ครับ จึงทาํตามท่ีท่านสั่ง โดยเร่ิมทาํ        
นวกรรม ๓ อยา่ง คือ  
 ๑. เรียนพระไตรปิฎก  
 ๒. ทาํการถากถางพื้นท่ีท่ีเง้ือมเขา  
 ๓. ทาํการเพง่เตโชกสิณ จนถึงอปัปนาฌาน  
 สามเณรเรียนจบแลว้ จึงเร่ิมนวกรรมในถํ้า เม่ือทาํการงานต่าง ๆ เสร็จแลว้จึงกราบเรียนให้
พระอุปัชฌายท์ราบทันที พระอุปัชฌาย์ กล่าวว่า ท่ีอยู่ใหม่เธอสร้างเสร็จแล้วด้วยความลาํบาก            
เธอนั่นแหละ จงอยู่ในท่ีนั้ น สามเณรเรียนทรงจาํพระไตรปิฎกได้อย่างแม่นยาํ ต่อมาได้เจริญ
วิปัสสนาจนบรรลุพระอรหันต์แล้วปรินิพพานในถํ้ านั้นเอง คนทั้งหลายได้สร้างพระเจดียบ์รรจุ          
พระธาตุของท่านไว ้เจดียพ์ระติสสเถระ จึงปรากฏมาจนถึงทุกวนัน้ี 
 
 
 

                                                 

 ๔๙ข.ุธ.อ. ๔๑/๒๗๒. 
 ๕๐ม.มู. ๑๘/๒๕๖/๒๔๔. 



 

 

๒๓๘ 

๒๒. สามเณรติสสะผู้มีปกติอยู่ในนิคม 
 ชีวประวติัของ “สามเณรติสสะ”๕๑ เกิดในบ้านท่ีตั้งอยู่ในนิคม กรุงสาวตัถี ท่านบรรพชา
แล้วได้อุปสมบทในพระพุทธศาสนา เป็นผู ้มักน้อยสันโดษชอบสงัด ปรารภความเพียร                   
ท่านบิณฑบาตเฉพาะในบา้นของญาติเป็นนิตย ์จนเป็นเหตุให้บรรดาพระภิกษุต่างสนทนากนัว่า      
เม่ือพระเจา้ปเสนทิโกศล ทรงบาํเพ็ญ อสทิสทานอยู่ก็ดี เม่ือบุคคลทั้งหลายมีอนาถบิณฑิกเศรษฐี 
เป็นตน้ ถวายมหาทานอยูก่็ดี สามเณรรูปน้ี ก็ไม่รับกิจนิมนตใ์นท่ีอ่ืน  
 พระศาสดาทรงทราบเร่ืองท่ีภิกษุทั้งหลายกราบทูลแลว้จึงตรัสถามว่า ดูก่อนภิกษุ เธอทาํ
อย่างนั้นจริงหรือ จึงกราบทูลว่า ขา้พระองค์ไม่มีความคุลกคลีด้วยญาติ แต่ขา้พระองค์ไดอ้าหาร
เพราะอาศยัคนเหล่านั้น ดว้ยคิดวา่ เม่ือเราไดอ้าหารท่ีเลวหรือประณีตก็ตามซ่ึงยงัอตัภาพให้เป็นไป
ได้แล้ว ทําไมจึงต้องแสวงหาอาหารอีก ข้ึนช่ือว่าความคลุกคลีด้วยหมู่ญาติไม่มี ด้วยเหตุน้ี                 
ขา้พระองคจึ์งไม่มา พระพุทธองคจึ์งทรงประทานสาธุการวา่ ดีแลว้ ๆ ภิกษุ จึงไดท้รงนาํอดีตนิทาน
เร่ืองนกแขกเต้ามาแสดงให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่า นกแขกเต้าหลายพนัตวั อยู่ในป่ามะเด่ือ ใกล้ฝ่ัง 
แม่นํ้ าคงคา ในป่าหิมพานต ์พระยานกแขกเตา้ตวัหน่ึง เป็นสัตวท่ี์มีคุณธรรม มีความปรารถนานอ้ย
อยา่งยิ่ง มีความสันโดษ เม่ือตนกินผลไมต้น้ท่ีตนอาศยัหมดแลว้ก็ไม่ไปในท่ีอ่ืน ทา้วสักกะเทวราช 
ทรงทราบเหตุนั้นแลว้ เพื่อจะทดลองพระยานกแขกเตา้ จึงบนัดาลให้ตน้มะเด่ือเห่ียวแห้งไป ทาํให้
ตน้ไมห้ักเหลือแต่ตอ ผุเป็นช่องน้อยช่องใหญ่ เม่ือลมพดัมากระทบก็มีเสียงเหมือนถูกบุคคลเคาะ  
ขุยไม้ก็ปลิวออกจากช่องของต้นไม้ พระยานกแขกเต้า ก็จิกกินขุยเหล่านั้น แล้วบินไปกินนํ้ าท่ี          
แม่นํ้ าคงคา ไม่ไปเกาะท่ีตน้ไมอ่ื้น ไม่กลวัลมแดด จบัอยูท่ี่ตอมะเด่ือนั้น ทา้วสักกะเทวราชทรงเห็น
คุณธรรมของพระยานกนั้น จึงใหน้กกล่าวมิตรธรรมและทรงใหพ้รแก่นกนั้น 
 บทบาทและความส าคัญ พระศาสดา มีพระประสงค์จะให้ภิกษุทั้งหลายเป็นผูมี้ความมกั
นอ้ยเหมือนท่านติสสะ จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่ “ภิกษุยินดีแลว้ในความไม่ประมาท มีปกติเห็นภยัใน
ความประมาท ไม่ควรเพื่ออนัเส่ือมจากมรรคผล ตั้งอยูแ่ลว้ในท่ีใกลพ้ระนิพพานทีเดียว” 
 

๒๓. สามเณรอุตตระ  
 ชีวประวติัของ “สามเณรอุตตระ”๕๒ เกิดเป็นบุตรของพราหมณ์มหาศาล ในเมืองราชคฤห์ 
คร้ันเจริญวยัแลว้ไดเ้ป็นผูรู้้เจนจบในวิชาไตรเพทของพราหมณ์ เป็นท่ีนบัถือของบุคคลทั้งหลายดว้ย
ชาติตระกูล รูปร่าง วิชา วยัและด้วยสีลาจารวตัร วสัสการพราหมณ์ซ่ึงเป็นมหาอํามาตย์ของ             
พระเจา้พิมสาร แควน้มคธ ไดเ้ห็นอุตตรกุมารผูมี้คุณสมบติัดงักล่าวมาแลว้ มีความประสงค์จะยก
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๒๓๙ 

ธิดาของตนให้เป็นภรรยา แต่อุตตรกุมารปฏิเสธว่า กระผมไม่ยินดีท่ีจะรับ เน่ืองจากท่านเป็นผูท่ี้มี
อธัยาศยัน้อมไปในพระนิพพาน ท่านจึงเข้าไปหาพระสารีบุตรเถระเพื่อฟังธรรมตามกาลเสมอ             
จนเกิดความเล่ือมใสศรัทธาอนัแน่วแน่ในพระพุทธศาสนาวา่คาํสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
สามารถช่วยใหต้นพน้จากทุกขใ์นวฏัฏสงสารไดจ้ริง จึงไดบ้รรพชาในสาํนกัของพระธรรมเสนาบดี
สารีบุตรเถระ และเป็นสามเณรท่ีมีความตั้งใจกระทาํวตัรปฏิบติัต่อพระอุปัชฌายต์ามหน้าท่ีอย่าง
สมบูรณ์ 
 วนัหน่ึง พระสารีบุตรเถระอาพาธ อุตตรสามเณรตอ้งการจะหาเภสัชมาถวาย  จึงถือบาตร
และจีวรออกจากวิหารไปแต่เช้าตรู่ ในคราวนั้น ได้มีโจรขุดอุโมงค์คนหน่ึงถูกพวกราชบุรุษไล่
ติดตามจบัตวั โจรนั้นไดว้ิ่งหนีออกไปจากพระนครจนไปถึงสถานท่ีท่ีอุตตรสามเณรวางบาตรไว ้
แลว้โจรไดเ้อาห่อรัตนะท่ีตนลกัมาใส่ไวใ้นบาตรของอุตตรสามเณรแลว้วิง่หนีต่อไป พวกราชบุรุษท่ี
วิง่ไล่ติดตามโจรมา ไดเ้ห็นห่อของอยูใ่นบาตรของสามเณร ก็เขา้ใจวา่เป็นโจร จึงกล่าววา่ สามเณรน้ี
เป็นโจร แลว้ไดช่้วยกนัจบัสามเณรมดัมือไพล่หลงันาํไปส่งให้แก่วสัสการพราหมณ์ พอเขาไดพ้บ
อุตตร สามเณรผูท่ี้ถูกกล่าวหาว่าเป็นขโมย ก็ไม่ได้ไต่สวนสืบหาพยานหาขอ้เท็จจริงแต่อย่างใด           
จึงสั่งใหน้าํอุตตรสามเณรไป และใชห้ลาวเสียบทั้งเป็น  
 พระผูมี้พระภาคเจา้ทรงตรวจดูสัตวโ์ลกดว้ยพระญาณ ทรงเห็นสามเณรมีญาณแก่กลา้แลว้ 
จึงเสด็จไปยงัท่ีนั้น แลว้ตรัสวา่ ดูก่อนอุตตระ น้ีเป็นเป็นผลของกรรมท่ีเกิดข้ึนแลว้แก่เธอ เธอตอ้งทาํ
ความอดกลั้นด้วยกาํลงัแห่งการพิจารณาในผลของกรรมนั้น และทรงแสดงธรรมตามสมควรแก่
อธัยาศยัให้อุตตรสามเณรฟัง อุตตรสามเณรแมไ้ดรั้บความเจ็บปวดอยู ่ก็กลบัไดปี้ติและปราโมทย์
อยา่งยิ่ง ท่านยกจิตข้ึนสู่วิปัสสนา ทาํลายกิเลสทั้งปวงให้ส้ินไปแลว้ บรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อม
ดว้ยปฏิสัมภิทา ๔ วโิมกข ์๘ และอภิญญา ๖  
 อุตตรสามเณร ได้สําเร็จอภิญญา ๖ ประการแล้ว หลุดออกจากหลาวท่ีเสียบท่านอยู่นั้ น  
ท่านก็ข้ึนไปยืนอยูใ่นอากาศ แลว้แสดงปาฏิหาริย ์มหาชนต่างเกิดความอศัจรรยใ์จในปรากฏการณ์ 
ท่ียงัไม่เคยมีมาก่อนและแผลเก่าของท่านไดห้ายไปในทนัทีทนัใดนั้นเอง 
 ฝ่ายภิกษุทั้ งหลายได้ไต่ถามสามเณรว่า ดูก่อนอาวุโส เม่ือเธอได้รับทุกข์เช่นนั้ นอยู ่                 
ยงัสามารถเจริญวิปัสสนาได้อย่างไร สามเณรตอบว่า ข้าแต่ท่านผูเ้จริญ กระผมได้เห็นโทษใน
สงสาร และเห็นความเป็นจริงของสังขารทั้งหลาย แมท้่านทั้งหลาย ก็เห็นดีแลว้ ถึงกระผมไดรั้บ
ทุกข์เช่นนั้นอยู่อย่างน้ี ก็ยงัสามารถเจริญวิปัสสนา แล้วบรรลุพระอรหันต์ได้ จึงกล่าวคาถาน้ีว่า          
“ภพอะไรท่ีเท่ียงแทไ้ม่มี สังขารทั้งหลาย ท่ีเท่ียงแทย้ ัง่ยนืไม่มีขนัธ์ทั้งหลายเวียนเกิดข้ึนแลว้ ก็ดบัไป 
กระผมรู้โทษอยา่งน้ีแลว้ จึงบรรลุ ถึงความส้ินอาสวะทั้งหลาย” 
 



 

 

๒๔๐ 

๒๔. สามเณรสีหะ 
 ชีวประวติั “สามเณรสีหะ เกิดในตระกูลเจา้มลัละ”๕๓ เป็นหลานชายของพระนาคิตเถระ 
เม่ืออายุ ๗ ขวบ ไดบ้รรพชาเป็นสามเณร โดยมีพระนาคิตเถระเป็นพระอุปัชฌาย ์สามเณรมีความ
ขยนัหมัน่เพียรในกิจการพระศาสนาเป็นอยา่งมาก จนเป็นท่ีโปรดปรานของพระสัมมาสัมพุทธเจา้
และภิกษุสงฆ์ เม่ือพระพุทธเจา้ประทบัอยูท่ี่ศาลาเรือนยอด ในป่ามหาวนั ใกลเ้มืองไพศาลี คณะทูต
จากแควน้โกศล คณะทูตจากแควน้มคธ และเจา้ลิจฉวีพระนามวา่โอฏฐทัธะหรือมหาลิ พร้อมดว้ย 
ข้าราชบริพารทั้ ง ๓  คณะ ต่างได้ทราบพระกิตติศัพท์ของพระพุทธองค์ จึงพากันเดินทางมา               
เพื่อเขา้เฝ้า ณ ป่ามหาวนั 
 สามเณรสีหะเห็นบุคคลประชุมกนัรออยู่ ก็เขา้ใจว่า วนัน้ี พระผูมี้พระภาคจกัทรงแสดง
ธรรมดว้ยพระอุตสาหะใหญ่อยา่งแน่นอน อยา่กระนั้นเลย เราพึงรีบบอกพระอุปัชฌายใ์ห้กราบทูล
ใหท้รงทราบถึงชุมชนใหญ่มาประชุมกนัแลว้  
 พระนาคิตเถระทาํหนา้ท่ีเป็นพุทธอุปัฏฐากไม่ยอมใหค้ณะทูตต่าง ๆ เขา้เฝ้าโดยใหเ้หตุผลวา่ 
พระพุทธเจา้ทรงประทบัพกัผอ่นพระวรกายอยู ่จึงไม่ควรจะเขา้เฝ้า  
 สามเณรสีหะจึงช่วยเจรจาขอร้องพระอุปัชฌาย ์เพื่อให้คณะทูตเขา้เฝ้า ฝ่ายพระเถระไดใ้ห้
สามเณรไปกราบทูลเอง เน่ืองจากสามเณรเป็นท่ีโปรดปรานของพระผูมี้พระภาคเจา้ เม่ือสามเณรไป
กราบทูล พระพุทธองค์จึงรับสั่งให้ปูลาดอาสนะท่ีด้านหลังวิหาร ทรงเสด็จพระราชดาํเนินไป
ต้อนรับคณะทูตเหล่านั้ น และทรงแสดงพระธรรมเทศนาในมหาลิสูตร โปรดบุคคลต่าง ๆ ใน
สมาคมนั้นดว้ย 
 

๒๕-๒๖. สามเณรวาเสฏฐะ และสามเณรภารทวาชะ  
 ชีวประวติัของ “สามเณรวาเสฏฐและสามเณรภารทวาช”๕๔ เกิดในตระกูลพราหมณ์ช่ือ           
มนสากตะ ใกลฝ่ั้งแม่นํ้าอจิรวดี แควน้โกศล ในเยาวว์ยัวาเสฏฐมาณพนั้น ไดศึ้กษาไตรเพทในสํานกั
ของโปกขรสาติพราหมณ์ มีเพื่อนสนิทคนหน่ึงช่ือวา่ ภารทวาชมาณพ ซ่ึงเป็นศิษยข์องตารุกขพราหมณ์ 
ซ่ึงเป็นอาจารยใ์นศาสนาพราหมณ์ผูมี้ช่ือเสียงมาก 
 วนัหน่ึง เด็กชายทั้ง ๒ คนไดส้นทนากนัวา่ บุคคลจะเป็นพราหมณ์ไดอ้ยา่งไร ? ภารทวาชะ 
กล่าววา่ เป็นพราหมณ์ไดด้ว้ยการสืบสกุลต่อกนัมาตลอด ๗ ชัว่โคตร  
 วาเสฏฐมาณพ ไม่เห็นด้วยจึงแยง้ว่า เป็นพราหมณ์ได้ด้วยการประพฤติในศีลาจารวตัร           
เม่ือไม่อาจตกลงกนัได ้จึงชวนกนัเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้ท่ีป่าอิจฉานงัคละ 
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๒๔๑ 

 ในอรรถกถาวาเสฏฐสูตร พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสตอบวาเสฏฐมาณพวา่ “บุคคลแมเ้กิด
ในตระกูลใดตระกูลหน่ึงจะช่ือวา่ เป็นพราหมณ์ได ้เพราะไม่มีกิเลสมีราคะ เป็นตน้ เป็นเคร่ืองกงัวล 
และเพราะไม่ถือมัน่ คือ สละความยดึถือทั้งปวงได ้เราเรียกบุคคลผูไ้ม่มีความกงัวลและไม่ยดึมัน่นั้น
ว่าเป็นพราหมณ์”๕๕ มาณพทั้งสองเล่ือมใสในพระธรรมเทศนา จึงได้ประกาศตนเป็นอุบาสกถึง  
พระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวติเป็นคร้ังแรก 
 วนัหน่ึง ทั้ งสองเดินคุยกันถึงเร่ืองทางตรงท่ีจะไปสู่ความเป็นผู ้ร่วมกับพระพรหม             
วาเสฏฐมาณพ กล่าวอา้งคาํพูดของโปกขรสาติพราหมณ์ผูเ้ป็นอาจารยข์องตน ส่วนภารทวาชมาณพ 
ก็อา้งคาํพูดของตารุกขพราหมณ์ผูเ้ป็นอาจารยเ์ช่นกนั เม่ือไม่อาจหาขอ้ยุติได ้ทั้งสองจึงชวนกนัเขา้
เฝ้าพระพุทธเจา้ท่ีสวนอมัพวนั ซ่ึงตั้งอยูด่า้นทิศเหนือจากหมู่บา้นริมฝ่ังแม่นํ้ าอจิรวดี พระพุทธเจา้ได้
ตรัสพยากรณ์ปัญหาดว้ย “เตวิชชสูตร”๕๖ ซ่ึงกล่าวถึงไตรเวท ทั้งสองเล่ือมใสในพุทธพยากรณ์นั้น 
จึงกล่าวปฏิญาณตนถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิตเป็นคร้ังท่ี ๒ 
 มาณพทั้งสอง ได้บรรพชาเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนา ท่ามกลางเสียงดุด่า ด้วยคาํ
หยาบคายของพวกพราหมณ์ เพราะเห็นว่า มาณพทั้งสองเกิดในวรรณะพราหมณ์ท่ีประเสริฐสุด          
แต่กลับไปเข้ารีตของพวกสมณะศีรษะโล้น สามเณรทั้ งสองรูป มีความประสงค์จะอุปสมบท            
เป็นภิกษุ จึงพากันเข้าเฝ้าพระพุทธเจา้ท่ีวดับุพพาราม เมืองสาวตัถี ได้สดับพระธรรมเทศนาช่ือ                         
อคัคญัญสูตร จากพระสัมมาสัมพุทธเจา้แลว้บรรลุพระอรหนัต์ พร้อมทั้งปฏิสัมภิทา ๔ 
 

๒๗. สามเณรปิโลติกะ 
 ชีวประวัติของ “สามเณรปิโลติกะ”๕๗ พระอานนทเถระเห็นเด็กคนหน่ึงนุ่งผ้าเก่า                   
ถือกระเบ้ืองเท่ียวขอทานอยู่ จึงกล่าวว่า เจา้บวชเสียดีกว่าการเท่ียวไปขอทานดาํรงชีพอยู่ เม่ือเขา 
ถามว่า ใครจะบวชให้ผมเล่า ? พระอานนท์เถระจึงกล่าวว่า ฉันจะบวชให้เอง แล้วจึงพาไปวดั               
ใหอ้าบนํ้า ใหก้รรมฐานแลว้ใหบ้วช  
 พระอานนท์เถระ พิจารณาผา้ท่ีเด็กนั้นนุ่งแล้วไม่เห็นว่าจะนาํผา้ไปทาํอะไรได้ แมส้ักว่า         
ผา้กรองนํ้า จึงนาํไปพาดไวท่ี้ก่ิงไมพ้ร้อมกบักระเบ้ือง 
 สามเณรปิโลติกะ หลังจากบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา มีลาภสักการะมาก             
นุ่งห่มจีวรอยา่งดี มีร่างกายสมบูรณ์ จึงคิดอยากสึก ดว้ยคิดวา่ ประโยชน์อะไรของเราดว้ยการนุ่งห่ม
จีวรท่ีบุคคลให้ดว้ยศรัทธาแลว้เท่ียวไปอยู ่เราจะนุ่งผา้เก่าของตนน้ีแหละ จึงไปสู่ท่ีนั้น จบัผา้เก่าทาํ
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๒๔๒ 

ผา้ผืนนั้ นให้เป็นอารมณ์แล้ว สอนตนเองว่า เจ้าคนไม่มีหิริ หมดยางอาย เจ้ายงัจะละฐานะ คือ             
การนุ่งห่มผา้จีวรทั้งหลายแลว้กลบัไปนุ่งผา้เก่าถือกระเบ้ืองเท่ียวขอทานอีกหรือ ? เม่ือท่านโอวาท
ตนอยู่นั่นแหละ จิตผ่องใสแล้ว ท่านจึงเก็บผา้พาดไวท่ี้ก่ิงไมต้ามเดิมแล้วกลบัวดั เวลาผ่านไปได้
เพียง ๒-๓ วนั ก็อยากสึกอีก ท่านก็ไปกล่าวสอนตนอยา่งนั้นแลว้กลบั แมจ้ะอยากสึกอีกหลายคร้ัง
หลายหน ท่านก็ทาํอยู่อย่างนั้น ภิกษุทั้ งหลายเห็นท่านเท่ียวไปมาอยู่อย่างนั้ น จึงถามว่า ผูมี้อาย ุ           
ท่านจะไปไหน จึงตอบว่า ผมจะไปสํานักอาจารย ์ดงัน้ีแลว้ กระทาํผา้ผืนเก่าของตนนั้นแหละให ้
เป็นอารมณ์ จนสามารถห้ามจิตของตนไม่ให้สึกได้แล้ว เวลาผ่านไปอีก ๒-๓ วนั ก็ได้บรรลุเป็น 
พระอรหนัต ์ 
 

๒๘-๒๙. สามเณรกณัฏกะและสามเณรมหกะ 
 ประวติัสามเณรกณัฏกะ “เป็นศิษยข์องพระอุปนันทศากยบุตร”๕๘ คาํว่า กณัฏกะแปลว่า 
เส้ียนหนาม ในพระวนิยัปิฎก กล่าววา่ “สามเณรกณัฏกะไดข้่มขืนภิกษุณีกณัฏกี พวกภิกษุทราบเร่ือง
กราบทูลให้พระสัมมาสัมพุทธเจา้ทรงทราบและทรงมีพุทธบญัญติัว่าดวัยองค์ ๑๐ แห่งสามเณรท่ี
สงฆ์พึงนาสนะ ซ่ึงกลายเป็น “สามเณรสิกขา” สามเณรเป็นมิจฉาทิฏฐิ คิดว่า เรารู้ทัว่ถึงธรรมท่ี         
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ทรงแสดงแลว้วา่ ธรรมเหล่าใดเป็นธรรมทาํอนัตราย ธรรมเหล่านั้น ไม่อาจทาํ
อนัตรายแก่ผูเ้สพไดจ้ริง จนเป็นเหตุถูกสงฆ์ลงนาสนกรรม เพราะไม่ยอมสละทิฏฐินั้น ในระหวา่ง
ถูกนาสนะห้ามมิให้อยู่ร่วมกับภิกษุสงฆ์ ท่านได้ถูกพวกภิกษุฉัพพคัคีย์เกล้ียกล่อมให้อุปัฏฐาก          
เป็นเหตุให้มีพุทธบญัญติัห้ามภิกษุเกล้ียกล่อมสมณุทเทสผูถู้กสงฆน์าสนะให้เป็นอุปัฏฐาก กินหรือ
นอนร่วมกนั หากฝ่าฝืน ปรับอาบติัปาจิตตีย ์
 สามเณรมหกะ เป็นศิษยร่์วมสํานักเดียวกนักบัสามเณรกณัฏกะ ผูก่้อเร่ืองวุ่นวายในสงฆ ์ 
จนเป็นเหตุให้พระพุทธเจา้ทรงบญัญติัสิกขาบท สามเณรมหกะและสามเณรกณัฏกะ ไดท้าํหน้าท่ี
เป็นอุปัฏฐากพระอุปนนัทศากยบุตรผูเ้ป็นพระอุปัชฌาย ์วนัหน่ึงสามเณรทั้ง ๒ รูปไดท้ะเลาะวิวาทกนั 
พระพุทธเจา้ทรงทราบเหตุจึงมีพุทธบญัญติัห้ามว่า ภิกษุรูปเดียวไม่พึงให้สามเณร ๒ รูปอุปัฏฐาก 
รูปใดใหอุ้ปัฏฐาก รูปนั้นตอ้งอาบติัทุกกฎ 
 ในกาลต่อมา พระพุทธองค์ ทรงมีพุทธบญัญติัเพิ่มเติม โดยอนุญาตให้ภิกษุท่ีมีคุณธรรม
และเฉลียวฉลาดสามารถรับสามเณรเป็นอุปัฏฐากในขณะเดียวกนัได้หลายรูป เท่าท่ีจะสามารถ
โอวาทสั่งสอนได ้
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๒๔๓ 

๓๐. สามเณรอจิรวตะ 
 ชีวประวติัของสามเณรอจิรวตะ ปรากฏใน “ทนัตภูมิสูตร”๕๙ วา่ ท่านพกัอาศยัท่ีกระท่อมใน
ป่า ใกลพ้ระวิหารเวฬุวนั กรุงราชคฤห์ ในสมยันั้น พระราชกุมารชยเสน ทรงดาํเนินเล่นไปเร่ือย ๆ 
พอทอดพระเนตรเห็นสามเณร จึงตรัสทกัทายปราศรัยกนั และไดรั้บสั่งกบัสมณุทเทสวา่ ขา้แต่ท่าน
อัคคิเวสนะผู ้เจริญ ข้าพเจ้าได้สดับมาว่า ภิกษุในธรรมวินัยน้ีเป็นผูไ้ม่ประมาท มีความเพียร                
มีตนส่งไปแลว้ พึงสาํเร็จเอกคัคตาแห่งจิตได ้ 
 สามเณรจึงถวายพระพรว่า ดูก่อนพระราชกุมาร เร่ืองท่ีพระราชกุมารสดับแล้วนั้นเป็น 
ความจริง เพราะว่า ภิกษุในธรรมวินัยน้ีเป็นผูไ้ม่ประมาท มีความเพียร มีตนส่งไปแล้ว พึงสําเร็จ
เอกคัคตาแห่งจิตได ้พระราชกุมารตรัสสาธุการแลว้ นิมนต์ให้สามเณรท่ีเพิ่งบวชใหม่แสดงธรรม
ตามท่ีไดศึ้กษามา  
 สามเณรจึงถวายพระพรว่า อาตมภาพไม่อาจจะแสดงธรรมท่ีได้ศึกษามาแก่พระองค์ได ้
เพราะเกรงวา่พระองคจ์กัไม่เขา้ใจอรรถแห่งภาษิตของอาตมาภาพได ้
 พระราชกุมาร จึงตรัสวา่ ขอท่านอคัคิเวสนะ ไดโ้ปรดแสดงธรรมตามท่ีไดฟั้งและศึกษามา
แก่ขา้พเจา้เถิด บางทีขา้พเจา้อาจจะเขา้ใจภาษิตของท่านได ้
 สามเณรเม่ือถูกพระราชกุมารตรัสให้แสดงธรรมโดยรบเร้าบ่อย ๆ เขา้ ด้วยความเกรงใจ         
จึงไดแ้สดงธรรมตามท่ีไดรั้บฟังและศึกษามาแก่พระราชกุมารชยเสนะ เม่ือสามเณรแสดงธรรมจบลง  
 พระราชกุมารได้ตรัสโตต้อบว่า ขอ้ท่ีภิกษุในธรรมวินัยน้ีเป็นผูไ้ม่ประมาท มีความเพียร            
มีตนส่งไปแล้ว พึงสําเร็จเอกัคคตาแห่งจิตได้นั้ น ไม่ใช่ฐานะ ไม่มีโอกาสท่ีจะเป็นไปได้เลย               
แลว้เสด็จหลีกไป 
 สามเณร ได้กราบทูลเร่ืองน้ีแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว พระพุทธองค์จึงตรัสว่า                
ดูก่อน อคัคิเวสนะพระราชกุมารจะพึงไดอ้รรถแห่งภาษิตของเธอแต่ท่ีไหน เพราะเร่ืองน้ีบุคคลจะรู้
จะเห็นหรือจะพึงบรรลุได้ด้วยเนกขัมมะ แต่พระราชกุมารน้ี อยู่ท่ามกลางกาม ยงับริโภคกาม               
ถูกกามวติกกดักิน ถูกกามเผาใหเ้ร่าร้อน ยงัพยายามแสวงหากามอยู ่จกัทรงรู้ ทรงเห็นหรือจกัทรงทาํ
ใหแ้จง้เน้ือความนั้นไดอ้ยา่งไร นัน่ไม่ใช่ฐานะท่ีจะมีได ้
 พระพุทธองคจึ์งทรงยกขอ้อุปมาเปรียบเทียบกนัระหวา่งสัตวท์ั้งหลายมีชา้ง มา้ โค เป็นตน้ 
ท่ีได้รับการฝึกหัดอย่างดีและไม่ได้รับการฝึกหัดว่า ช้าง ม้า โค ตัวท่ีฝึกหัดดีย่อมรู้ท่ีจะเลียน
เหตุการณ์ท่ีฝึกแลว้ รู้ภาคพื้นท่ีฝึกแลว้ แต่ชา้ง มา้ โค ตวัท่ีมิไดฝึ้กหดั ไม่มีใครฝึกหดัใหเ้ลย ยอ่มไม่รู้
ท่ีจะเลียนเหตุการณ์ท่ีฝึกแล้ว และไม่รู้ภาคพื้นท่ีฝึกแล้ว เหมือนอย่างคู่ช้าง คู่มา้ คู่โคท่ีเขาฝึกไวดี้  
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ฉันใด แมพ้ระราชกุมารชยเสนะก็ฉันนั้น ยงับริโภคกาม ติดอยู่ในกามคุณ ถูกกามเผาให้เร่าร้อน             
ยงัพยายามแสวงหากามอยู่ ยงัมิไดคิ้ดท่ีจะออกจากกาม จะเขา้ใจแจ่มแจง้ในธรรมนั้น มิใช่ฐานะ            
ท่ีจะมีไดเ้ลย 
 

๓๑. สามเณรอสนโพธิยะ  
 ชีวประวติัของ “สามเณรอสนโพธิยะ”๖๐ เกิดข้ึนในเรือนของผูมี้ตระกูลแห่งหน่ึง พอมีอายุ
ได ้๗ ขวบ ก็ออกบรรพชา ในขณะท่ีกาํลงัปลงผมอยูน่ัน่เอง ท่านไดบ้รรลุพระอรหนัต ์ 
 หลงัจากท่ีสามเณรไดเ้ป็นพระอรหนัตแ์ลว้ จึงไดร้ะลึกถึงบุพกรรมของตน เพื่อจะประกาศ
ความเป็นมาในอดีตชาติและปัจจุบันชาติว่า เราได้สําเร็จคุณวิเศษเหล่าน้ี  คือ ปฏิสัมภิทา ๔                      
วโิมกข ์๘ และอภิญญา ๖ เพราะไดก้ระทาํตามคาํสั่งสอนของพระพุทธเจา้ 
 

๓๒. สามเณรตีณสิรณคมนิยะ 
 ชีวประวติัของ “สามเณรตีณิสรณคมนิยะ”๖๑ ในพุทธุปบาทกาลน้ีบงัเกิดในสกุลมหาศาล 
ในกรุงสาวตัถี รู้เดียงสาแล้วอายุ ๗ ขวบเท่านั้น แวดล้อมไปด้วยเด็กทั้งหลายได้ไปยงัสังฆาราม             
แห่งหน่ึง ในท่ีนั้นพระเถระผูขี้ณาสพรูปหน่ึง แสดงธรรมแก่สามเณรแลว้ไดใ้หส้รณะทั้งหลาย  
 สามเณรถือเอาสรณะเหล่านั้ น ระลึกถึงสรณะท่ีตนเคยรักษามา เจริญวิปัสสนาบรรลุ            
พระอรหัต พร้อมทั้งปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ ท่านบรรลุพระอรหันต ์ไดอุ้ปสมบท
แลว้ระลึกถึงบุพกรรมของตน  
 

๓๓. สามเณรธัมมัสวนิยะ  
 ชีวประวติัของ “สามเณรธมัมสัวนิยะ”๖๒ ในพุทธุปบาทกาล ธมัมสัวนิยะ มีอายุไดเ้พียง ๗ ขวบ 
หวนระลึกถึงความเป็นอนิจจงัในสมยัท่ีตนเกิดเป็นชฏิล (นกัพรตหรือ ฤษี) ไดแ้สวงหาคุณความดี
ในสมยัพระพุทธเจา้พระนามวา่ ปทุมุตตระ คือ ความไม่เท่ียงวา่ 
   อนิจจา วต สงฺขารา อุปฺปาทวยธมฺมิโน 
   อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺติ เตส ํวปูสโม สุโข. 

 สังขารทั้ งหลายไม่เท่ียงหนอ มีความเกิดข้ึนแล้วเส่ือมไปเป็นธรรมดา
 เกิดข้ึนแลว้ยอ่มดบัไป การท่ีสังขารเหล่านั้นสงบระงบัเป็นความสุข 
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๒๔๕ 

 พระพุทธเจา้ทรงมีพระจกัษุญาณ ทรงรู้คุณของเราแลว้ไดใ้ห้เราอุปสมบท แมเ้ราจะยงัเด็ก
อยู ่แต่กิจท่ีพึงทาํในพระศาสนาน้ี เราไดท้าํสาํเร็จแลว้ 
 ในพุทธุปบาทกาลน้ี สามเณรพิจารณาเห็นความไม่เท่ียงของสังขาร ละความยึดมัน่ ถือมัน่ 
สาํเร็จเป็นพระอรหนัต ์และระลึกชาติในอดีตได ้
 

๓๔. สามเณรนิคุณฑิปุปผยิะ 
 ชีวประวติัของ “สามเณรนิคุณฑิปุปผิยะ”๖๓ เกิดในกรุงสาวตัถี เม่ือท่านเกิดแล้วไม่เคยมี
ทุกข์อะไรเลยจนอายุ  ๗  ขวบ ได้ไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เห็นพระภิกษุผู ้ปฏิบัติตาม                   
พระธรรมวินยั และเห็นชา้งพลายของพระเจา้ปเสนทิโกศล ผูย้ิ่งใหญ่ในกรุงสาวตัถี จึงไดบ้รรพชา
เป็นสามเณรโดยมีพระอานนท์เถระเป็นพระอุปัชฌาย ์สามเณรไดฟั้งธรรมจากพระอุปัชฌายแ์ล้ว
หวนระลึกถึงบุพกรรมของตนว่า เราได้เก็บดอกย่านทรายไปบูชาอาสนะทองของพระพุทธเจ้า          
พระนามว่า ปทุมุตตระ ด้วยกรรมคือการบูชาอาสนะทองของพระปทุมุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้า               
ในคร้ังนั้น เราไดล้ะความชนะและความแพไ้ดแ้ลว้ จึงเขา้ถึงพระนิพพาน ในชาติน้ี 
 

๓๕. สามเณรปทุม  
 ชีวประวติัของ “สามเณรปทุม”๖๔ เกิดในตระกูลท่ีสมบูรณ์ดว้ยโภคทรัพย ์เป็นผูถึ้งพร้อม
ดว้ยศรัทธาและเล่ือมใสในพระพุทธศาสนา ท่านบรรพชาเป็นสามเณรเม่ือมีอายุได้เพียง ๕ ขวบ
เท่านั้น หลงัจากบรรพชาแลว้ไม่นาน ก็ไดส้ําเร็จเป็นพระอรหนัต์พร้อมทั้งปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ์๘ 
และอภิญญา ๖ สามเณรปทุมได้เป็นพระอรหันต์แล้ว หวนระลึกถึงกรรมท่ีทําไว้ในอดีต                        
ก็เกิดปิติโสมนสัข้ึนว่า ในสมยัท่ีพระพุทธเจา้พระนามวา่ปทุมุตระ ทรงประกาศอริยสัจ ๔ เราเกิด
ความโสมนสัไดโ้ยนดอกปทุมกบัธงข้ึนไปในนภากาศ เพื่อตั้งใจบูชาพระปทุมุตรสัมมาสัมพุทธเจา้ 
แม้ดอกปทุมก็ล่องลอยไปตามพระพุทธเจ้าเกิดมีความอัศจรรย์ยิ่งนัก พระพุทธองค์ทรงทราบ           
ความดาํริของเราจึงทรงรับดอกปทุมไว ้แลว้ประทบัยนืท่ามกลางภิกษุสงฆ ์ตรัสพระคาถาเหล่าน้ีวา่ 

 ผูใ้ด โยนดอกปทุมน้ีมาบูชาพระสัพพัญญู ผูเ้ป็นนายกของโลกท่ีสูงสุด 
ตถาคตจกัพยากรณ์ผูน้ั้นวา่ จกัเป็นจอมเทพเสวยทิพยสมบติัตลอด ๓๐ กปั จกัไดเ้ป็น
พระเจ้าแผ่นดินครอบครองพสุธา ๗๐๐  กัป จักมีอัตภาพในชาติหน้าเกิดเป็น              
พระเจา้จกัรพรรด์ิ ในกาลนั้นสายฝนจากดอกปทุมจกัตกลงมาจากอากาศมากมาย  
ในแสนกัปข้างหน้า พระโคดมบรมศาสดา ทรงสมภพในราชวงศ์ของพระเจ้า           

                                                 

 ๖๓ข.ุอป. ๗๑/๓๒๙/๗๘๕. 
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๒๔๖ 

โอกกากราช จกัทรงอุบติัข้ึนในโลก ผูน้ั้น จกัได้เป็นโอรสผูเ้ป็นธรรมทายาทของ
พระบรมศาสดาพระองค์นั้น อนัธรรมเนรมิตข้ึน จกักาํหนดรู้อาสวะทั้ งปวงแล้ว           
จกัส้ินอาสวะเขา้ถึงนิพพาน 

 

๓๖. สามเณรปัญจสีลสมาทานิยะ  
 ชีวประวติัของ “สามเณรปัญจสีลสมาทานิยะ”๖๕ ในศาสนาของพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจา้
ไดม้าปฏิสนธิ (เกิด) ในตระกูลพราหมณ์ท่ีมีทรัพยส์มบติัมาก บิดามารดาของสามเณรไปรับศีล ๕ 
ในเวลาเขา้พรรษา สามเณรก็รักษาศีลตามบิดามารดาของตนและระลึกถึงศีลของตนได ้ท่านบรรลุ
อริยธรรมเม่ือมีอายไุด ้๕ ขวบเท่านั้น พระพุทธเจา้ทรงประทานอุปสมบท 
 สามเณรระลึกชาติได้ เม่ือนึกถึงบุพกรรมของตนแล้วเกิดความปล้ืมใจว่า ในกปัอนันับ
ประมาณมิได้ เรารักษาเบญจศีลแล้ว ไม่ เคยไปสู่ทุคติเลย บัดน้ีเราได้สําเร็จคุณวิเศษเหล่าน้ี                             
ซ่ึงประกอบดว้ย ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และ อภิญญา ๖ กิจท่ีควรทาํในพระพุทธศาสนาน้ีเราทาํ
สาํเร็จแลว้ 
 

๓๗. สามเณรผลทายกะ  
 ชีวประวติัของ “สามเณรผลทายกะ”๖๖ ในพุทธุปบาทกาลน้ี บงัเกิดในเรือนตระกูลแห่งหน่ึง 
มีอายุ ๗ ขวบเท่านั้น บรรพชาบรรลุพระอรหนัต ์เพราะความท่ีตนมีญาณแก่รอบแลว้ดว้ยอาํนาจบุญ
สมภารในกาลก่อน ท่านระลึกว่า เพราะกรรมอะไร จึงบรรลุสันติบท ในขุททกนิกาย อปทาน              
แห่งเสเรยยวรรค กล่าวว่า หลงัจากท่ีสามเณรได้บรรลุพระอรหันต์แล้ว จึงได้ประกาศ บุพกรรม          
ของตนวา่ ในอดีตชาติเราเกิดเป็นพราหมณ์ ไดเ้รียนมนตแ์ม่นยาํจนจบไตรเพท แลว้บวชเป็นฤษีใกล้
ภูเขาหิมวนัต์ (หิมะ) เราได้ทาํการบูชาไฟและได้เก็บเม็ดบวัขาวใส่ในห่อแล้วห้อยไวบ้นยอดไม้
สําหรับบริโภค เรามีจิตเล่ือมใส ไดถ้วายเม็ดบวัแด่พระปทุมุตรสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีเสด็จภิกขาจาร
มายงัอาศรมของเรา พระองค์ประทับยืนในอากาศ ตรัสพระวาจาน้ีว่า “ด้วยการถวายเม็ดบัวน้ี          
พร้อมดว้ยเจตนา ผูน้ั้นจะไม่เขา้ถึงทุคติเลยตลอดแสนกปั 
 ในกัปท่ี ๗๐๐ นับแต่กัปน้ีไป เราได้เป็นพระเจา้จกัพรรด์ินามว่า สุมงัคละ สมบูรณ์ด้วย
รัตนะ ๗  ประการ มีพลานุภาพมาก  ด้วยกุศลมูลท่ีท่านสั่งสมไว้ ในชาติน้ี จึงได้บรรลุเป็น                  
พระอรหนัต ์พร้อมดว้ยปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ์๘ และอภิญญา ๖ เราไดท้าํกิจสําเร็จตามคาํสอนของ
พระสัมมาสัมพุทธเจา้แลว้ 

                                                 

 ๖๕ข.ุอป. ๗๑/๒๖/๙๗. 
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๒๔๗ 

๓๘. สามเณรภัททะ  
 ชีวประวติัของ“สามเณรภทัทะ”๖๗ เกิดในตระกูลเศรษฐี ณ เมืองสาวตัถี พออายุได ้๗ ขวบ 
บิดามารดาได้นําบุตรไปถวายพระผูมี้พระภาคเจ้า พระองค์ตรัสให้พระอานนทเถระบรรพชา              
ภัททกุมารหลังจากบรรพชาเป็นสามเณ รแล้ว ก็ตั้ งใจเรียนวิปัสสนากรรมฐานโดยย่อกับ                   
พระอานนทเถระ เม่ือพระอาทิตยย์งัมิทนัอสัดงคต ท่านไดบ้รรลุอภิญญา ๖ คือ 
 ๑. อิทธิวธิิ รู้วธีิแสดงฤทธ์ิต่าง ๆ ได ้
 ๒. ทิพพโสต รู้ดว้ยหูทิพย ์
 ๓. เจโตปริยญาณ รู้ใจของบุคคลอ่ืน 
 ๔. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ รู้ระลึกชาติก่อนได ้
 ๕. ทิพพจกัข ุรู้เห็นดว้ยตาทิพย ์ 
 ๖. อาสวกัขยญาณ รู้การทาํอาสวะกิเลสใหส้ิ้นไป  
 พระผูมี้พระภาคเจา้ทรงทราบว่าสามเณรภทัทะ สําเร็จอภิญญาแลว้ ทรงรับสั่งว่า “จงเป็น
ภิกษุมาเถิด ภทัทะ” ทนัใดนั้นเอง สามเณรภทัทะไดเ้ขา้เฝ้าพระบรมศาสดาแลว้ยนืถวายบงัคมอยูใ่น
ท่ีใกล ้การอุปสมบทท่ีพระพุทธเจา้ทรงประทานการบวชให ้เรียกวา่ เอหิภิกขอุุปสัมปทา 
 ท่านไดป้ระกาศตนเป็นพระขีณาสพวา่ จิตของเราหลุดพน้แลว้ พร้อมทั้งไดบ้รรลุวิชชา ๓ 
และอภิญญา ๖ 
 

๓๙. สามเณรมาณวะ  
 ชีวประวติัของ “สามเณรมาณวะ”๖๘ หรือสามเณรมาณพ เกิดในตระกูลพราหมณ์มหาศาล 
ในเมืองสาวตัถี ท่านไดรั้บการเล้ียงดูจนเจริญเติบโตอยู่แต่เฉพาะภายในเรือนอย่างเดียว จนอายุได ้ 
๗ ขวบ ในขณะท่ีพวกบ่าวไพร่พาท่านไปเท่ียวชมสวน มาณพไดเ้ห็นคนแก่ คือ คนท่ีมีร่างกายชรา            
มีฟันหัก ผมหงอก และหนังเห่ียวย่น คนเจ็บ คือ ท่ีเป็นไข้หนัก มีความทุกข์ด้วยโรคร้ายต่าง ๆ            
และคนตาย คือ คนท่ีถึงความส้ิน ความเส่ือม ความแตกดบัแห่งอายหุรือคนท่ีไม่หายใจ ในระหวา่งทาง 
ท่านจึงถามวา่ เขาเป็นอะไร ?  
 บุคคลเหล่านั้นตอบวา่ เป็นคนแก่ คนเจ็บ และคนตาย มาณพพอไดย้ินวา่ความแก่ ความเจ็บ 
และความตาย ก็เกิดความสลดใจ ท่านจึงกลับจากสถานท่ีนั้ น ตรงไปยงัพระวิหารท่ีพระสัมมา 
สัมพุทธเจา้ ทรงแสดงพระธรรมเทศนา หลงัจากไดฟั้งพระธรรมของพระบรมศาสดาแลว้ ท่านจึงขอ
อนุญาตมารดาบิดาออกบรรพชาเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนา และตั้งใจเจริญวิปัสสนา จนเกิด
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๒๔๘ 

ปัญญารู้แจง้ชดัถึงความเป็นจริงของส่ิงทั้งหลายตามท่ีมนัเป็น คือเห็นวา่ส่ิงท่ีปัจจยัปรุงแต่งทั้งปวง
ไม่เท่ียง เป็นทุกข ์ไม่ใช่ตวัตน ในท่ีสุดก็ไดบ้รรลุพระอรหนัต ์โดยบวชแลว้ไม่นานนกั 
 บทบาทและความส าคัญ สามเณรไดส้าํเร็จเป็นพระอรหนัตแ์ลว้ ไดก้ล่าวเร่ืองในอดีตชาติท่ี
เคยสร้างสมบุญกุศลไว ้และมาในปัจจุบันชาติน้ี ก็ได้ประสบความสําเร็จธรรมพิเศษสูงสุดใน
พระพุทธศาสนา  
 ภิกษุทั้งหลายจึงถามท่านว่า ดูก่อนอาวุโส เธอยงัเป็นเด็กนัก เธอบวชด้วยความสลดใจ 
อะไร ? มาณพสามเณร ประสงคจ์ะประกาศความเป็นพระอรหันตข์องตนจึงไดก้ล่าวคาถา น้ีไวใ้น           
ขุททกนิกาย เถรคาถาว่า “ข้าพเจ้าได้เห็นคนแก่คนเจ็บและคนตายตามอายุขัยแล้ว จึงได้ละ
กามารมณ์ อนัเป็นท่ีชอบใจ แลว้ออกบวชเป็นบรรพชิตในพระพุทธศาสนา” 
 

๔๐. สามเณรรโหสัญญกิะ  
 ชีวประวติัของ “รโหสัญญิกสามเณร”๖๙ เกิดในเรือนของผูมี้ตระกูลแห่งหน่ึง เม่ือมีอายุได ้
๗ ขวบ ท่านมีความเบ่ือหน่ายในกามคุณทั้งหลาย จึงไดอ้อกบรรพชา ท่านสําเร็จมรรคผลรวดเร็ว
มาก เพียงปลายมีดโกนจดท่ีศีรษะเท่านั้น ท่านได้บรรลุพระอรหันต์ พร้อมทั้งได้สําเร็จอภิญญา 
สามารถระลึกชาติได้ จิตเกิดความโสมนัสปลาบปล้ืมใจ จึงได้ประกาศถึงเร่ืองราวท่ีตนเคยได้
ประพฤติปฏิบติัมาแล้วในกาลก่อนและในกาลแห่งพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจา้ ท่านได้คุณวิเศษ
เหล่าน้ี คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วโิมกข ์๘ และอภิญญา ๖  
 

๔๑. สามเณรวธูิปนทายกะ  
 ชีวประวติัของ “สามเณรวิธูปนทายก”๗๐ ในกาลแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจา้เสด็จอุบติัแลว้ 
ท่านบงัเกิดในเรือนมีตระกูลแห่งหน่ึง เห็นโทษในการครองเรือน และเห็นอานิสงส์ในบรรพชา 
เพียบพร้อมด้วยศรัทธา บวชในพระศาสนาเจริญวิปัสสนา ไม่นานนักก็บรรลุพระอรหันต ์              
หลังจากท่านได้เป็นพระอรหันต์แล้ว ได้ระลึกถึงบุญกุศลท่ีตนได้เคยกระทําไวใ้นอดีตชาติ              
ดงัจะเห็นไดว้า่ เด็กอายุ ๗ ขวบ บวชเป็นสามเณร รู้จกักระทาํตนให้เป็นคนมีแก่นสาร เม่ือไดเ้กิดมา
พบพระพุทธศาสนา รู้จกัเลือกถือเพศบรรพชามาเป็นแนววิถีดาํรงชีวติอยา่งมีคุณค่า จึงทาํให้ไดพ้บ
บรมสันติสุขอยา่งแทจ้ริง 
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๒๔๙ 

๔๒. สามเณรสตรังสิยะ  
 ชีวประวติัของ “สามเณรสตรังสิยะ”๗๑ในพุทธุปบาทกาล สตรังสิยะเกิดในเรือนของผูมี้
ตระกูลแห่งหน่ึง พออายุไดเ้พียง ๗ ขวบ ก็ออกบรรพชาเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนา และได้
บรรลุพระอรหนัตใ์นขณะท่ีมีอายุได ้๗ ขวบนัน่เอง เพราะความท่ีท่านมีญาณหยัง่รู้ท่ีเกิดจากอาํนาจ
สมาธิ และดว้ยอาํนาจการสั่งสมบุญกุศลไวใ้นกาลก่อนนั้นเตม็บริบูรณ์แลว้ 
 คร้ันท่านได้สําเร็จพระอรหัตธรรมแล้ว จึงได้ระลึกว่า เรามีอายุเพียง ๗  ขวบเท่านั้ น                
จึงไดบ้รรลุสันติบท (บทอนัสงบ คือ พระนิพพาน) เพราะกรรมอะไร เม่ือท่านเห็นกรรมท่ีทาํไวใ้น
ชาติก่อน ด้วยความสามารถหยัง่รู้เป็นพิเศษ โดยประจกัษ์แจ้ง ก็เกิดความความสุขใจ ปล้ืมปิติ 
โสมนัสว่า เรามีอายุ ๗ ขวบ ไดอ้อกบรรพชาเป็นสามเณร มีช่ือว่า สตรังสี รัศมี คือ แสงสว่างจาก
กายของเราแผ่ออกไป เรามักเพ่งฌาน และยินดีในฌานอยู่ท่ีมณฑปบ้าง อยู่ท่ีโคนต้นไม้บ้าง              
เราได้ทรงร่างกายน้ีไว ้เป็นอตัภาพสุดท้าย อยู่ในพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ของเรา
ทั้งหลายน้ี ในเวลาตลอด ๖ หม่ืนกปั เราไดเ้ป็นพระเจา้จกัรพรรดิ ๔ ชาติ ทรงพระนามว่า “โรมะ” 
เป็นผูส้มบูรณ์ดว้ยสัตตรัตนะ คือ แกว้ท่ีมีค่า ๗ ประการ และมีพลานุภาพมาก  
 คร้ันมาถึงชาติน้ี เราไดส้ําเร็จคุณวิเศษเหล่าน้ี คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ์๘ และอภิญญา ๖
และเราไดก้ระทาํกิจตามคาํสั่งสอนของพระพุทธเจา้เสร็จแลว้ 
 

๔๓. สามเณรสปริวารฉัตตทายกะ 
 ชีวประวติัของ “สามเณรสปริวารฉตัตทายก”๗๒ ในพุทธุปบาทกาล ชนทั้งหลายไดก้ั้นฉตัร
สีขาวให้เรา ผูล้งสู่ครรภ์มารดาและต่อมาเม่ือเราเกิดมามีอายุเพียง ๗ ขวบเท่านั้น ก็ออกบรรพชา  
เป็นบรรพชิต ท่านพระสารีบุตรเถระ กล่าวอนุโมทนา สามเณรฟังคาํอนุโมทนาของพระธรรม
เสนาบดีสารีบุตรแลว้ ระลึกถึงบุพกรรมได ้จึงกระทาํอญัชลี ทาํจิตใจของตนให้เล่ือมใส ก็ไดบ้รรลุ
พระอรหัตตผล จึงลุกจากท่ีนั่งนั้ นประนมมือยกข้ึนเหนือศีรษะ กราบถวายบังคมองค์สมเด็จ              
พระสัมมาสัมพุทธเจา้แลว้เปล่งวาจากราบทูลว่า ในแสนกปัจากกปัน้ีไป ขา้พระองค์ได้ถวายฉัตร 
อนัวิจิตรท่ีประดบัประดาอย่างสวยงามแด่พระปทุมุตตรสัมมาสัมพุทธเจา้ ผูท้รงยอดเยี่ยมในโลก          
ผูท้รงรู้แจ้งโลก ทรงสมควรรับเคร่ืองบูชา พระสยมัภู ผูเ้ป็นอัครบุคคล ทรงรับฉัตรอนัวิจิตรท่ี
ตกแต่งดีแลว้ ดว้ยพระหัตถ์ทั้งสอง แลว้อุทานว่า โอ พระพุทธเจา้ โอพระธรรม โอหนอ ความถึง
พร้อมแห่งพระบรมศาสดาได้มีแก่เราด้วยการถวายฉัตรอนัวิจิตรหน่ึงคนั เราไม่ได้ไปสู่ทุคติเลย           
เราไดเ้ผากิเลสท่ีหมกัดองอยูใ่นสันดานทั้งปวงแลว้  
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๒๕๐ 

 คุณวิเศษเหล่าน้ี คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เรากระทาํให้แจ้งแล้วกิจ               
ท่ีควรทาํตามคาํสั่งสอนของพระพุทธเจา้ เราไดก้ระทาํสาํเร็จแลว้ 
 

๔๔. สามเณรสีวกะ  
 ชีวประวติัของ “สามเณรสีวกะ”๗๓ ในพุทธกาลแห่งพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา้สีวกะ
ได้มาเกิดเป็นหลานของพระวนวจัฉเถระ เม่ือมารดาของสีวกกุมารทราบว่า พระวนวจัฉเถระ              
ผูเ้ป็นพี่ชายไดบ้วชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาและไดส้ําเร็จเป็นพระอรหันต์ อาศยัอยูใ่นป่า 
นางจึงบอกกบัลูกชายให้ไปบวชในสํานกัของหลวงลุงพระวนวจัฉเถระเพื่อจะไดป้ฏิบติัดูแลท่าน 
เพราะท่านชราภาพมากแลว้ สีวกกุมารไดฟั้งคาํพูดของมารดาเพียงคาํเดียวเท่านั้น และเพราะผลแห่ง
อธิการกุศลท่ีตนได้เคยกระทาํไวใ้นกาลก่อน ท่านจึงไปหาพระวนวจัฉเถระ ผูเ้ป็นหลวงลุงทนัที 
และไดบ้รรพชาเป็นสามเณร กระทาํหน้าท่ีปรนนิบติัหลวงลุงอยูใ่นป่านั้น สามเณรทาํตามโอวาท
พระอุปัชฌายบ์รรลุพระอรหนัต ์
 วนัหน่ึง สีวกสามเณรเข้าไปบ้านด้วยกิจธุระบางอย่าง ได้เกิดอาพาธอย่างหนักข้ึนมา              
แม้บุคคลทั้งหลายจะได้ช่วยกนัจดัเภสัชถวายให้ฉัน แต่อาการอาพาธชองสามเณรก็ไม่ทุเลาลง         
คร้ันสีวกสามเณร ยงัไม่กลบัมา พระวนวจัฉเถระคิดว่า สามเณรกระทาํกิจธุระล่าช้ามาก จะมีเหตุ
อะไรหนอ พระเถระจึงตามไปดูท่ีบา้น และไดเ้ห็นสีวกสามเณรอาพาธหนกัอยู ่ท่านจึงกระทาํส่ิงท่ี
ควรกระทาํแก่สีวกสามเณรอยูจ่นตลอดวนั ในเวลาใกลรุ่้งของคืนวนันั้น พระวนวจัฉเถระจึงพูดว่า 
ดูก่อนสีวกะนบัตั้งแต่หลวงลุงบวชมา หลวงลุงไม่เคยอยูใ่นบา้นเลย เรากลบัไปในป่าเด๋ียวน้ีเถิด 
 สีวกสามเณรได้ฟังดงันั้นแล้วจึงกล่าวว่า ขา้แต่ท่านผูเ้จริญ ขณะน้ีแมว้่ากายของกระผม          
จะอยู่ ท่ีบ้าน แต่จิตใจอยู่ในป่า ดังนั้ น  ถึงกระผมจะนอนอยู่ กระผมก็จะไปเหมือนกันครับ                  
พระวนวจัฉเถระได้ฟังคาํนั้นแล้ว จึงพาสามเณรกลบัทนัที แล้วให้โอวาทแก่สามเณรหลานชาย 
สามเณรตั้งใจประพฤติปฏิบติัตามคาํสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ตามคาํของหลวงลุง ไดเ้ห็นแจง้
อริยสัจธรรม บรรลุเป็นพระอรหนัต ์
 

๔๕. สามเณรเอกทปิียะ  
 ชีวประวติัของ “สามเณรเอกทีปิยะ”๗๔ ไดก้ล่าวไวใ้นขุททกนิกาย อปทานว่า เม่ือพระสุคตเจา้ 
ผูน้ ําโลกทรงพระนามว่าสิทธัตถะปรินิพพานแล้ว เทวดาและมนุษย์ต่างก็บูชาพระองค์ผูสู้งสุด          
กวา่สัตว ์และเม่ือเขาช่วยกนัยกพระผูน้าํโลกพระนามวา่สิทธตัถะข้ึนบนเชิงตะกอน ชนทั้งหลายพา
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๒๕๑ 

กันบูชาเชิงตะกอนของพระศาสดาตามกําลังของตน เราได้ตามประทีปไวไ้ม่ไกล เชิงตะกอน 
ประทีปของเราลุกโพลงจนพระอาทิตยข้ึ์น เพราะกรรมท่ีไดท้าํไวดี้แล้วนั้น และเพราะความตั้งใจ
ชอบ เราละร่างมนุษยแ์ล้ว ได้ไปสู่ดาวดึงส์พิภพซ่ึงมีวิมานอนัเกิดจากบุญท่ีได้ทาํไวเ้ป็นอย่างดี             
ในดาวดึงส์เทวโลกนั้น ประทีปแสนดวงส่องสวา่งอยูใ่นวิมานของเรา ร่างกายของเรารุ่งเรืองอยูทุ่ก
เม่ือเหมือนพระอาทิตยท่ี์กาํลงัอุทยัฉะนั้น สรีระของเรามีแสงสวา่งดว้ยรัศมี 
 สามเณรระลึกชาติได้ว่า เรามีอายุ ๔ ขวบแต่กาํเนิดก็ได้ออกบวชเป็นบรรพชิต ได้บรรลุ
อรหัตแต่ยงัไม่ถึงก่ึงเดือน เราชาํระทิพยจกัษุให้บริสุทธ์ิแลว้ ถอนภพข้ึนไดท้ั้งหมดแลว้ ตดักิเลส         
ทั้งปวงขาดแลว้ น้ีเป็นผลแห่งประทีปดวงเดียว นอกฝา นอกกาํแพง และถึงภูเขาทั้งส้ิน เราก็เห็น
ทะลุไปได้ น้ีก็เป็นผลแห่งประทีปดวงเดียว ภูมิภาคท่ีขรุขระ ย่อมเป็นภาพท่ีราบเรียบ ความมืด          
ยอ่มไม่ปรากฏมี เราไม่เห็นความมืดนั้น น้ีก็เป็นผลแห่งประทีปดวงเดียว 
 ในกปัท่ี ๙๔ แต่กปัน้ี เราไดถ้วายประทีปใด ดว้ยการถวายประทีปนั้น เราไม่รู้จกัทุคติเลย          
น้ีเป็นผลแห่งประทีปดวงเดียว เราเผากิเลสทั้งหลายแลว้ กิจในพระพุทธศาสนาเราไดท้าํเสร็จแลว้  
 

๔๖. สามเณรจันทนมาลยิะ  
 ชีวประวติั “สามเณรจนัทนมาลิยะ”๗๕ ในพุทธุปบาทกาลน้ี สามเณรระลึกบุพพกรรมไดว้่า 
เราเกิดในครรภ์มารดา ในครรภ์ท่ีอาศยัอยู่ไม่มีความบกพร่องด้วยโภคทรัพยเ์ลย เม่ือเรายงัอยู่ใน
ครรภข์องมารดา ขา้ว นํ้ า โภชนาหาร เกิดตามความปรารถนาแก่มารดาของเราตามชอบใจ ท่านออก
บวชเป็นบรรพชิตอายุ ๕ ขวบ ได้บรรลุพระอรหันต์ในขณะปลงผมเสร็จ และระลึกถึงกรรมใน          
สามหม่ืนกปัได ้เพราะอาศยัคาํสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ จึงไดบ้รรลุบทอนัไม่หว ัน่ไหว           
ในกปัท่ีสามหม่ืน ท่านบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจา้ดว้ยการบูชานั้น จึงไม่รู้จกัทุคติเลย น้ีเป็นผลแห่ง
การบูชาพระพุทธเจา้ ท่านทาํลายกิเลสทั้งหลายแลว้ กิจในพระพุทธศาสนาก็ไดท้าํเสร็จแลว้ 
 

๔๗. สามเณรผู้สอนกรรมฐานพระโปฏฐิลเถระ  
 ชีวประวติัของ “สามเณรผูเ้ป็นขีณาสพ”๗๖ รูปน้ี ท่านมีอายุเพียง ๗ ขวบ ผูเ้ป็นนวกะกว่า
สามเณรทั้ งหมด แต่เป็นผูมี้ความสามารถเป็นอย่างยิ่ง ท่านได้รับมอบหมายจากพระเถระผูเ้ป็น         
พระขีณาสพ ให้ขจดัมานะของพระโปฏฐิละ  ผูท้รงไวซ่ึ้งพระไตรปิฎกและอรรถกถา บอกธรรม        
แก่ภิกษุ ๕๐๐ รูป และถูกพระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสเรียกว่า ภิกษุใบลานเปล่าเพราะไม่มีคุณวิเศษ            
มีฌาน เป็นตน้ จนทาํใหท้่านเกิดความสังเวชคิดจะเขา้ไปสู่ป่าบาํเพญ็สมณธรรม คร้ังนั้น ท่านไดเ้ขา้
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๒๕๒ 

ไปหาภิกษุ ๓๐ รูป ท่ีอยู่ในป่า ไหวแ้ล้วกล่าวว่า ขอท่านจงเป็นท่ีพึ่ งของกระผม พระภิกษุผูเ้ป็น           
พระอรหันต์ขีณาสพเหล่านั้น จึงส่งพระโปฏฐิลเถระไปสํานกัของสามเณร พระโปฏฐิลเถระหมด
มานะว่าเราเป็นอาจารยแ์ล้ว เข้าไปหาสามเณรเพื่อเรียนกรรมฐาน สามเณรจึงกล่าวว่า หากท่าน
สามารถอดทนต่อโอวาทไดจ้ริง ผมก็จกัเป็นท่ีพึ่งของท่าน พระโปฏฐิลเถระ จึงกล่าววา่ กระผมทาํ
ไดท้่านสัตบุรุษ แมเ้ม่ือท่านกล่าววา่ จงเขา้ไปในกองไฟ ผมจกัเขา้ไปเลยทีเดียว  
 สามเณ ร จึงช้ีสระแห่งหน่ึงให้ ดู  แล้วบอกว่า ท่ านจงลงไปในสระน้ีพร้อมทั้ งจีวร               
เพื่อจะทดลองวา่พระเถระจกัเป็นผูอ้ดทนต่อโอวาทไดห้รือไม่ แมพ้ระเถระก็ลงไปดว้ยคาํพูดเพียงคาํ
เดียวเท่านั้น ชายจีวรของพระเถระเปียกนํ้ าแล้ว สามเณรจึงเรียกพระเถระมาด้วยคาํว่า ข้ึนมาเถิด 
ท่านครับ พระเถระก็ข้ึนมายนือยูด่ว้ยถอ้ยคาํเพียงคาํเดียว  
 สามเณรสอนกรรมฐาน ด้วยอายตนะภายในภายนอกทั้ ง ๖ คู่ คือ ตากับรูป หูกับเสียง     
จมูกกบักล่ิน ล้ินกบัรส กายสัมผสักบัใจ โดยอุปมาดว้ยจอมปลวก ๖ ช่องว่า ในช่องทั้ง ๖ นั้น ไดมี้
เห้ียเขา้ไปอยู ่บุคคลประสงคจ์ะจบัมนั จึงอุดช่อง ๕ ช่องนอกน้ี ทาํลายช่องท่ี ๖ แลว้จบัเห้ียท่ีเขา้ไป
ในช่องน้ี แมใ้นทวารทั้ง ๖ ก็เช่นเดียวกนั ท่านจงปิดทวารทั้ง ๕ อยา่งนั้น แลว้จงทาํบริกรรมทางใจ 
พระโปฏฐิลเถระ ผูมี้ปัญญาดุจแผ่นดิน พอไดฟั้งโอวาทของสามเณรผูเ้ป็นขีณาสพโดยนัยท่ีกล่าว
มาแลว้นั้น ความแจ่มแจง้แห่งปัญญาดุจดวงประทีปส่องสว่างแลว้ในขณะนั้น จึงกล่าวว่า สัตบุรุษ 
คาํมีประมาณเท่าน้ีแหละพอแลว้ จึงหย ัง่ลงในกรัชกาย ปรารภสมณธรรม  
 พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ทรงทอดพระเนตรเห็นพระโปฏฐิลเถระ ผูต้ ั้งตนไวช้อบ จึงทรงเปล่ง
พระรัศมีไป ประดุจตรัสอยูก่บัภิกษุนั้นดว้ยพระคาถาน้ีวา่  

 ปัญญายอ่มเกิดเพราะการประกอบแล ความส้ินไปแห่งปัญญา เพราะการไม่
ประกอบ บณัฑิตรู้ทาง ๒ แพร่ง คือ ความเจริญและความ เส่ือมนั้นแลว้ พึงตั้งตนไว้
โดยประการท่ีปัญญาจะเจริญข้ึนได ้ดงัน้ี 

 ในกาลจบพระคาถา พระโปฏฐิลเถระสาํเร็จเป็นพระอรหนัตแ์ลว้ 
 

๔๘. สามเณรธัมมรุจิ  
 สามเณรธมัมรุจิเป็นบุตรของพราหมณ์ ในกรุงสาวตัถี เม่ืออาย ุ๗ ปี ไดไ้ปพระเชตวนัมหาวิหาร 
ฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจา้แลว้เกิดความเล่ือมใสบวชเป็นสามเณร ท่านเขา้เฝ้าพระสัมมา 
สัมพุทธเจา้วนัละ ๓ คร้ัง บาํเพญ็เพียรจนบรรลุอรหตัตผล”๗๗ 
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๒๕๓ 

๔๙. สามเณรปุฬินถูปิยะ 
 สามเณรปุฬินถูปิยะ  เกิดเป็นบุตรพราหมณ์ในกรุงสาวตัถี บิดามารดาของท่านเป็น               
พระโสดาบนั เล่ือมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ไดถื้อผา้อยา่งดีสีขาวมาท่ีตน้โพธ์ิ ไดท้าํพระสถูปทอง 
นมสัการในท่ีเฉพาะพระพกัตร์พระสัมมาสัมพุทธเจา้ทุกเช้าเยน็ ในวนัอุโบสถ ท่านทั้งสองนาํเอา
สถูปทองออก กล่าวสรรเสริญคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ตลอด ๓ ยาม เม่ือปุฬินถูปิยะแสวงหา
พระพุทธเจา้อยูน่ั้น ไดพ้บพระธรรมเสนาบดีสารีบุตร จึงออกจากเรือนบรรพชาในสํานกัของท่าน 
และไดบ้รรลุอรหตัตผลในขณะท่ีมีอาย ุ๗ ปี”๗๘ 

 

๕๐. สามเณรมัคคสัญญกิะ 
 สามเณรมัคคสัญญิกะ เกิดเป็นบุตรผูมี้ชาติตระกูล เม่ืออายุ ๗ ปี ได้บวชเป็นสามเณร            
ท่านบาํเพญ็เพียรไม่นานนกัก็ไดบ้รรลุอรหตัตผล พร้อมดว้ยปฏิสัมภิทา ๔ วโิมกข ์๘ อภิญญา ๖”๗๙ 

 

๕๑. สามเณรชาติปูชกะ 
 สามเณรชาติปูชกะ  เกิดเป็นบุตรผู ้มีชาติตระกูล เม่ืออายุ ๗ ปี  ได้บวชเป็นสามเณร              
เพราะเล่ือมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจา้ หลงัจากบวชแลว้ ไดบ้าํเพญ็เพียรเจริญวิปัสสนาไม่นานนกั
ก็ไดบ้รรลุอรหตัตผล”๘๐ 

 

๕๒. สามเณรโสภิตะ  
 สามเณรโสภิตะ “เกิดเป็นบุตรผูมี้ชาติตระกูล ในกรุงสาวตัถี เม่ืออายุ ๗ ปี ได้บวชเป็น
สามเณร ท่านบาํเพ็ญเพียรไม่นานนักก็ได้บรรลุอรหัตตผล พร้อมด้วยปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘         
และอภิญญา ๖”๘๑ 

 

๕๓. สามเณรเอกธัมมัสสวนิยะ  
 พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไดเ้สด็จไปท่ีบา้นเพื่อแสดงธรรมกถาเก่ียวกบัอนิจจลกัษณะโปรด
บิดาของท่าน ท่านมีอายุเพียง ๗ ปี ไดห้วนระลึกถึงอนิจจลกัษณะท่ีเคยฟังแลว้ในสมยัพระพุทธเจ้า 
ปทุมุตตระว่า “สังขารทั้งหลายไม่เท่ียงหนอ มีความเกิดข้ึนและเส่ือมไปเป็นธรรมดา เกิดข้ึนแล้ว
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๒๕๔ 

ย่อมดบัไป ความท่ีสังขารเหล่านั้นสงบระงบัเป็นความสุข ดงัน้ี” เม่ือท่านพิจารณาตามธรรมนั้น 
แลว้ไดบ้รรลุอรหตัตผล”๘๒ 

 

๕๔. สามเณรญาณตัถวกิะ  
 สามเณรญาณัตถวิกะ ท่านออกบวชเป็นสามเณร เม่ืออายุ ๗ ปี แล้วบาํเพ็ญเพียรจนบรรลุ
อรหตัตผล”๘๓ 

 

๕๕. สามเณรติณกิณกิารปุปผยิะ  
 สามเณรติณิกณิการปุปผยิะ เกิดเป็นบุตรพราหมณ์ตระกูลมัง่คัง่ ในกรุงสาวตัถี เม่ืออาย ุ๗ ปี 
ไดบ้วชเป็นสามเณร บาํเพญ็เพียรจนบรรลุอรหตัตผล”๘๔ 

 

๕๖. สามเณรนิโครธ  
 ชีวประวติัของ “สามเณรนิโครธ”๘๕ เป็นพระโอรสของพระนางเจา้สุมนาและพระเจา้สุมนะ 
ซ่ึงเป็นพระเชษฐาต่างพระมารดาของพระเจ้าอโศกมหาราช ประสูติ ณ ตน้นิโครธหรือต้นไทร          
เม่ือเจา้ชายนิโครธมีพระชนมายไุด ้๗ พรรษา พระมารดาทรงใหผ้นวชเป็นสามเณร 
 สามเณรนิโครธได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ ในเวลาปลงผมเสร็จ อยู่มาวนัหน่ึง สามเณรมี
ความประสงค์จะไปหาพระมารดา จึงลุกข้ึนทาํกิจวตัร อาจาริยวตัร และอุปัชฌายวตัรเสร็จแล้ว            
ได้ถือบาตร และจีวรเดินผ่านไปทางพระราชวงั ซ่ึงเป็นเวลาเดียวกันกับพระเจา้อโศกมหาราช
ประทบัยืนอยู่ท่ีสีหบญัชร (หน้าต่าง) จึงได้ทอดพระเนตรเห็นสามเณรนิโครธ ผูส้ํารวมอินทรีย ์
กาํลงัเดินผา่นไปทางพระลานหลวง 
 พระเจา้อโศกมหาราช คร้ันทอดพระเนตรเห็นสามเณรนิโครธแล้ว ก็เกิดความรักเพียง          
ดงับุตร จึงทรงรําพึงว่า คนส่วนมากมีจิตฟุ้งซ่าน (ไม่สงบ) เหมือนกบัเน้ือท่ีวิ่งหนีเพราะกลวัภยั         
แต่เด็กคนน้ี ไม่มีจิตฟุ้งซ่าน ไม่วา่จะเป็นการมองดู การเหลียวดู การคูแ้ขน การเหยียดแขนช่างงาม
ยิ่งนกั ภายในใจของเด็กคนน้ี “น่าจกัมีโลกุตรธรรมเป็นแน่”๘๖ (บรรลุมรรคผล เป็นพระอริยบุคคล 
คือ พระโสดาบนั พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์) เหตุท่ีพระเจา้อโศกมหาราชพอ
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เห็นสามเณรแลว้ก็เกิดความรักข้ึนมาทนัที เพราะในอดีตกาลสามเณรรูปน้ีไดเ้ป็นพ่อคา้ซ่ึงเป็นพี่ชาย
ของพระราชานัน่เอง ดว้ยเหตุน้ี พระสัมมาสัมพุทธเจา้จึงตรัสไวใ้นพระคาถาวา่  

 ความรักนั้นย่อมเกิดข้ึนเพราะเหตุ ๒ อยา่ง คือ ๑) เพราะการอยูร่่วมกนัใน
ภพก่อน ๒) เพราะความเก้ือกูลกันในปัจจุบนั เหมือนกับอุบลและปทุม เม่ือเกิด            
ในนํ้ายอ่มเกิดไดด้ว้ยเหตุ ๒ อยา่ง คือ เกิดจากนํ้าและเกิดจากเปลือกตม ฉะนั้น 

 พระราชาเล่ือมใสในสามเณรแล้ว จึงรับสั่งให้อาํมาตย์ไปนิมนต์สามเณรเข้ามาภายใน
พระราชวงั คร้ังนั้น พระราชาได้นิมนต์ท่านนั่งบนอาสนะท่ีสมควร สามเณรไม่เห็นมีภิกษุรูปอ่ืน          
จึงนัง่บนบลัลงัก์ของพระราชา พระราชาเม่ือทอดพระเนตรเห็น จึงทรงดาํริวา่ สามเณรรูปน้ีจกัเป็น
เจา้ของพระราชวงัในวนัน้ี จึงทรงรับบาตรและไดถ้วายภตัตาหารแก่สามเณร สามเณรรับภตัตาหาร
แลว้พิจารณาฉนัเพียงพอแก่อตัภาพ 
 หลังจากท่ีสามเณรทําภัตกิจเสร็จ พระราชาตรัสถามว่า พ่อเณร ท่านรู้พระโอวาทท่ี               
พระศาสดาทรงประทานบา้งไหม ? 
 สามเณร ถวายพระพรวา่ มหาบพิตร อาตมภาพรู้เพียงนิดหน่อยเท่านั้น พระราชาทรงรับสั่ง
ว่า ถ้าอย่างนั้ น พ่อเณรโปรดแสดงโอวาทท่ีท่านรู้แก่โยมบ้าง สามเณร ทูลว่า ดีละมหาบพิตร          
แลว้จึงแสดงคาถาพุทธพจน์ ในอปัปมาทวรรค วา่ 
   อปฺปมาโท อมต ํปท ํ  ปมาโท มจฺจุโน ปท ํ
   อปฺปมตฺตา น มียนฺติ  เย ปมตฺตา ยถา มตา. 

ความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตาย ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย
บุคคลท่ีประมาทแลว้ถึงมีชีวติอยู ่ก็เปรียบเหมือนกบัคนท่ีตายแลว้ ฉะนั้น๘๗  

 พระราชา คร้ันทรงสดบัพระเทศนาจบแลว้ สามเณรก็ให้พรดว้ยการอนุโมทนา พระราชา  
มีพระราชหฤทยัเป่ียมไปด้วยปีติและปราโมทยเ์ป็นอย่างยิ่ง จึงตรัสกบัสามเณรนิโครธว่า พ่อเณร 
โยมจะถวายธุวภตั (ภตัตาหารท่ีถวายเป็นประจาํ) แก่พอ่เณร ๘ ท่ี 
 สามเณร ถวายพระพรว่า มหาบพิตร อาตมภาพจะถวายธุวภตัเหล่านั้น แก่พระอุปัชฌาย ์
ของอาตมา 
 พระราชา ตรัสถามวา่ พอ่เณร อุปัชฌาย ์คือใคร (อุปัชฌายช่ื์ออะไร)  
 สามเณร กลบัถวายพระพรวา่ มหาบพิตร ผูท่ี้เห็นโทษ (ความผดิ) นอ้ยใหญ่ แลว้ตกัเตือนให้
ระลึกได ้ช่ือวา่ พระอุปัชฌาย ์
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 พระราชา ตรัสวา่ พอ่เณร โยมจะถวายธุวภตัแก่พอ่เณรอีก ๘ ท่ี  
 สามเณร ถวายพระพรวา่ มหาบพิตร อาตมภาพจะถวายธุวภตัเหล่านั้นแก่พระอาจารย ์
 พระราชา ตรัสถามวา่ พอ่เณร บุคคลท่ีช่ือวา่อาจารยน้ี์ ไดแ้ก่ คนเช่นไร 
 สามเณร ถวายพระพรว่า มหาบพิตร ผู ้ท่ีอบรมสั่งสอนให้ศิษย์ ทั้ งท่ี เป็นอันเตวาสิก             
และสัทธิวหิาริกในพระศาสนาน้ี ตั้งอยูใ่นธรรมวนิยั ช่ือวา่พระอาจารย ์
 พระราชา ตรัสวา่ ดีละพอ่เณร โยมจะถวายธุวภตัแก่พอ่เณรอีก ๘ ท่ี  
 สามเณร ถวายพระพรวา่ มหาบพิตร อาตมภาพจะถวายธุวภตัเหล่านั้นแก่พระภิกษุสงฆ ์
 พระราชา ตรัสถามวา่ พอ่เณร บุคคลท่ีช่ือวา่ภิกษุสงฆน้ี์ ไดแ้ก่ คนเช่นไร 
 สามเณร ถวายพระพรว่า มหาบพิตร หมู่ภิกษุท่ีให้การบรรพชาอุปสมบทแก่อาจารย ์           
และอุปัชฌายข์องอาตมภาพ และใหก้ารบรรพชาแก่อาตมภาพ ช่ือวา่พระสงฆ ์
 พระราชา ทรงพอพระราชหฤทยัเป็นอย่างยิ่งแลว้ทรงตรัสวา่ โยมจะถวายธุวภตัแก่พ่อเณร
อีก ๘ ท่ี  
 สามเณร ทูลรับวา่ สาธุ (ดีละ) วนัรุ่งข้ึนจึงไดนิ้มนตพ์ระภิกษุ จาํนวน ๓๒ รูป เขา้ไปฉนัใน
พระบรมมหาราชวงั 
 หลงัจากท่ีพระเจา้อโศกมหาราช ทรงทราบวา่ สามเณรนอ้ยรูปน้ีเป็นพระภาคิไนย (หลาน)
ของพระองค์ ก็เพิ่มพระราชศรัทธาปสาทะมากยิ่งข้ึน จึงได้ประกาศพระองค์เป็นพุทธมามกะ             
และทรงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาอย่างจริงจังสืบไป โดยเป็นผูท้รงอุปถัมภ์ในการสังคายนา
พระพุทธศาสนา พร้อมทั้งทรงโปรด ฯ ให้ก่อสร้างเจดียแ์ละวิหาร (วดั) จาํนวน ๘๔,๐๐๐ แห่ง             
ซ่ึงเทียบเท่ากบัจาํนวนพระธรรมขนัธ์ ๘๔,๐๐๐ ในพระไตรปิฎก ไวใ้นพระพุทธศาสนา และให้
ความอุปถมัภ์ด้านปัจจยั๔ แก่พระภิกษุสามเณร เพื่อให้ได้รับความสะดวกในการบาํเพ็ญกิจทาง
พระพุทธศาสนา ดงัจะเห็นไดว้่า สามเณรท่ีมีอายุเพียง ๗ ขวบ ช่ือสามเณรนิโครธน้ี ก็มีบทบาทท่ี
สําคญัยิ่งในพระพุทธศาสนา มีความเป็นนักปราชญ์สามารถโน้มน้าวจิตใจของกษตัริยผ์ูย้ิ่งใหญ่          
ในชมพูทวีป ซ่ึงมีพระนามเดิมว่าพระเจา้จณัฑาโศกราช (พระเจา้อโศกผูดุ้ร้าย) ให้หันมานับถือ
พระพุทธศาสนา จนได้พระสมญัญานามว่า “พระเจา้ธรรมาโศกราช” พระเจา้อโศกผูท้รงธรรม                 
ซ่ึงเป็นตน้แบบการปกครองท่ีดี เรียกว่า ธรรมราชา หรือธรรมวิชัย พระองค์มีพระราชศรัทธาใน
สามเณรนิโครธ จนเกิดความเล่ือมใสหันมาส่งเสริมทาํนุบาํรุงพระพุทธศาสนาด้วยการสร้างวดั 
สร้างเจดีย์ และสร้างสถูป เป็นจาํนวนมาก อีกทั้ งยงัทรงส่งเสริมพระราชโอรส พระราชธิดา                
และพระราชนัดดา คือ พระมหินทราชกุมาร พระสังฆมิตตาราชกุมารี และพระสุมนราชกุมาร                 
ให้ผนวชโดยมีพระราชประสงค์ เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา และทรงอุปถัมภ์พระสงฆ์             
เม่ือคราวทาํตติยสังคายนาอีกดว้ย 



 

 

๒๕๗ 

๕๗. สามเณรสุมนะ  
 ชีวประวติัของ “สามเณรสุมนะ”๘๘ หรือสุมนราชกุมาร เป็นพระราชโอรสของพระเจา้อคัคีพรหม 
กบัพระนางเจา้สังฆมิตตา เป็นพระราชนดัดาของพระเจา้อโศกมหาราช  

นับตั้งแต่พระเจา้อโศกมหาราชทรงเสวยราชสมบติัได้ ๔ ปี พระยาติสสะซ่ึงเป็นอุปราช 
ของพระองค์ก็ออกบวชในสํานกัของพระมหาธรรมรักขิตเถระ ในคร้ังนั้น สุมนราชกุมารไดอ้อก
บวชเป็นสามเณรดว้ย และไดส้าํเร็จเป็นพระอรหนัตพ์ร้อมดว้ยอภิญญาหลงับวชแลว้ไม่นาน 
 หลังการทําสังคายนาคร้ังท่ี ๓  สามเณรสุมนะได้นําพระพุทธศาสนาไปประดิษฐาน               
ในแผ่นดินลงักาทวีป การไปลงักาทวีปคร้ังน้ี สามเณรสุมนะไดท้าํหน้าท่ีเป็นกปัปิยการกแก่คณะ
ภิกษุท่ีร่วมเดินทางไปในคร้ังนั้นดว้ย 
 สามเณรสุมนะไปประกาศพระพุทธศาสนาในลงักาทวีป พร้อมกบัพระสมณทูตสายท่ี ๙  
ซ่ึงประกอบด้วย พระเถระจาํนวน ๕ รูป คือ พระมหินทเถระ พระอิฏฏิยเถระ พระอุตติยเถระ           
พระสัมพลเถระ และพระภทัทสาลเถระ ทั้งหมดเป็นสัทธิวิหาริกของพระโมคคลัลีบุตรติสสเถระ 
ติดตามดว้ยสามเณรสุมนะผูเ้ป็นอรหันต์และหลานชายของพระมหินทเถระช่ือว่า พระเจา้บณัฑก กุมาร            
ผูเ้ป็นอนาคามี รวมทั้ งหมด ๗ รูป ได้เดินทางจากเมืองปาตลีบุตรถึงลังกาทวีปแล้วพาํนักอยู่ท่ี           
มิสสกบรรพต ตรงกบัวนัเพ็ญเดือนเจ็ด พระเจา้เทวานัมปิยติสสะ กษตัริยแ์ห่งลังกาทวีป ผูเ้ป็น         
พระสหายของพระเจ้าอโศกมหาราช ได้เสด็จประพาสป่าทอดพระเนตรหมู่เน้ือแล้วพบคณะ          
สมณทูต ทรงปีติโสมนัสยิ่งนัก คร้ังนั้น พระมหินทเถระได้แสดงธรรมช่ือจุลลหัตถีปโทปมสูตร 
ถวายพระราชาพร้อมขา้ราชบริพาร 
 ในกาลต่อมา พระมหินทเถระได้ให้สามเณรสุมนะป่าวประกาศให้บริษัทประชุมกัน            
เพื่อฟังธรรม สามเณรกล่าวว่า สาธุ ดีแล้ว จึงเขา้จตุตถฌาน ออกจากฌานแล้วอธิษฐานว่า ขอให้
บริษัทในลังกาทวีป จงได้ยินเสียงของเราโดยทั่วกันเถิดจากนั้ นได้เข้าฌานอีกหน่ึงขณะจิต                  
ออกจากฌานแล้วได้ป่าวประกาศการฟังธรรมถึง ๓ คร้ัง เสียงนั้ นดังกึกก้องไปทั่วลังกาทวีป                   
พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะทรงสดับ เสียงนั้ น  จึงตรัส รับสั่ งให้อํามาตย์ออกไปสืบดูจนถึง                      
มิสสกบรรพต เม่ือทราบความนั้น วนัรุ่งข้ึนตรัสรับสั่งให้นายสารถีไปอาราธนานิมนตพ์ระภิกษุสงฆ์
มาฉันภตัตาหารท่ีพระราชนิเวศน์ ขา้ราชบริพารและนางสนมฝ่ายในทั้งหลายก็ไดส้มาทานศีล ๕ 
และไตรสรณคมน์ ขอถึงพระพุทธเจา้ พระธรรมและพระสงฆเ์ป็นสรณะตลอดชีวติ 
 เสียงป่าวประกาศการประชุมฟังธรรมของสุมนสามเณรนั้น นอกจากจะดงักึกกอ้งไปทัว่
ลงักาทวีปแลว้ เสียงโฆษณาเวลาฟังธรรมนั้นยงัดงัไปถึงชั้นพรหมโลก ทาํให้เทวดามาสันนิบาตกนั
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มากมาย พระมหินทเถระจึงแสดงสมจิตตสูตรให้ฟัง เวลาจบเทศนา เทวดาประมาณอสงไขยหน่ึง
บรรลุธรรมแลว้ พวกนาคและสุบรรณไดต้ั้งอยูใ่นไตรสรณคมน์ 
 พระมหินทเถระได้ประกาศพระศาสนา  ด้วยการแสดงพระธรรมเทศนาจนทําให้
พุทธศาสนิกชนเกิดความเล่ือมใส มีศรัทธาเพิ่มมากข้ึนทั้ งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ ด้วยเหตุน้ี        
พระเจา้เทวานมัปิยติสสะ ทรงโปรดเกลา้ ฯ ให้สร้างวดัข้ึนอีกหลายวดั เช่น วดัมหาเมฆวนัติสสาราม 
วดัโชติวนัติสสาราม และวดัเจติยคิรีวหิาร เป็นตน้ 
 ต่อมา พระมหินทเถระ ได้ถวายพระพรลาพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ เพื่อไปนมัสการ           
พระบรมพุทธสารีริกธาตุยงัชมพูทวีป พระองคท์รงทราบวา่ พระเถระตอ้งการให้สร้างพระสถูปใน
ลงักาทวีป จึงตรัสวา่ ภารกิจในการสร้างพระสถูปเป็นหน้าท่ีของโยม แต่จะทาํประการใดถึงจะได้
พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา้ พระเถระจึงได้ถวายพระพรว่า ถ้าหากว่ามหาบพิตรทรงมี        
พระประสงค ์จงตรัสถามพอ่สามเณรสุมนะเถิด  
 ใน ค ราวนั้ น  “ส าม เณ รสุ ม น ะได้เดิน ท างไป อัญ เชิญ พ ระส ารีริกธาตุ  ๒  องค์  คือ                      
พระทันตธาตุเบ้ืองขวาและพระธาตุรากขวญัเบ้ืองขวา”๘๙ จากพระเจ้าอโศกมหาราชมาถวาย              
พระเจา้เทวานมัปิยติสสะ แลว้นาํไปประดิษฐานไว ้ณ พระสถูปวดัถูปาราม เมืองอนุราธบุรี 
 อริฏฐอาํมาตย์ เป็นหัวหน้าคณะทูตจากเมืองอนุราธบุรี ก็ได้อญัเชิญตน้พระศรีมหาโพธ์ิ         
จากพระเจา้อโศกมหาราชมายงัลงักาทวีป สามเณรสุมนะไดถ้วายคาํปรึกษาแก่พระเจา้เทวานมัปิยติสสะ 
ในเร่ืองการต้อนรับต้นพระศรีมหาโพธ์ิ ตลอดจนวิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพธ์ิลงในอ่างทองคาํ             
ซ่ึงบรรจุเต็มดว้ยดินเจือเคร่ืองสุคนธ์ภณัฑ์นานาชนิด ทั้งน้ีก็เพราะสามเณรสุมนะรู้เร่ืองวิธีการปลูก
ตน้พระศรีมหาโพธ์ิเป็นอย่างดีจากพระเจา้อโศกมหาราช เม่ือคราวเดินทางไปอญัเชิญพระบรม        
พุทธสารีริกธาตุจากสมเด็จพระอยักาเจา้ 
 

๕๘. สามเณรโมคคัลลบุีตรติสสะ  
 ประวติัของ “สามเณรโมคคลัลีบุตรติสสะ”๙๐ก่อนท่ีจะมาบวชเป็นสามเณรนั้น ไดเ้กิดในชั้น
มหาพรหม หลังเสร็จการสังคายนาคร้ังท่ี  ๒  (พ .ศ . ๑๐๐) พระเถระหลายรูปปรึกษ ากันว่า                    
อีกประมาณร้อยปีขา้งหนา้พระศาสนาจกัมวัหมองเพราะพวกอลชัชี แลว้จกัมีใครชาํระพระศาสนา
ใหบ้ริสุทธ์ิได ้พระเถระผูมี้อภิญญาตรวจดูพบวา่ ติสสมหาพรหมจกัมาเกิดเป็นมนุษย ์จึงไดส่้งพระท่ี
ถูกลงทณัฑกรรม ๒ รูป ท่ีไม่ไดเ้ขา้ประชุมสงฆ์ คือ พระสิคควะและพระจณัฑวชัชี ไปนาํเด็กมา
บวชและใหศึ้กษาพระพุทธวจนะ ถา้ทาํไดส้าํเร็จจึงจะพน้โทษในคร้ังน้ี 
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 ติสสกุมาร เกิดในตระกูลพราหมณ์ บิดาช่ือโมคคัลลี เป็นมิจฉาทิฏฐิ ไม่ เล่ือมใสใน
พระพุทธศาสนา แม้พระสิคควะจะไปบิณฑบาตบ้านพราหมณ์ทุกวนั ก็ไม่ยินดีท่ีจะใส่บาตร                         
พอเห็นพระเถระมายืนท่ีหนา้บา้นเท่านั้น ก็ไล่ตะเพิดดว้ยความไม่พอใจ แต่พระเถระก็ไม่ยอ่ทอ้ต่อ
ความลําบาก จึงได้ไปบิณฑบาตบ้านพราหมณ์ทุกวนั ท่านทําอยู่อย่างน้ีนานถึง ๗  ปี ก็ไม่ได ้                     
แมแ้ต่ขา้วทพัพีเดียว 
 อยู่มาวนัหน่ึง โมคคลัลีพราหมณ์ไปธุระข้างนอกกลับมายงัเห็นพระเถระยืนบิณฑบาต          
อยู่อีก จึงถามว่า สมณะ วนัน้ีไดอ้ะไรบา้ง? พราหมณ์ถามไปอย่างนั้นแหละเพราะรู้ดีวา่คนในบา้น
ไม่มีใครใส่บาตร พระเถระตอบวา่ “วนัน้ีอาตมาไดแ้ลว้โยม” พราหมณ์ไดย้ินเพียงเท่าน้ีก็รู้ทนัทีว่า
ภรรยาคงจะใส่บาตร จึงโกรธมากแล้วไปต่อว่าภรรยา ฝ่ายภรรยาก็บอกว่า ไม่ได้ให้อะไร                   
แก่สมณะเลย พราหมณ์คิดว่าพระคงพูดไม่จริง วนั รุ่งข้ึนพราหมณ์ต้องการจับผิดพระเถระ                    
จึงคอยดกัพบท่ีประตูบา้น พอเห็นพระเถระก็รีบพูดข้ึนทีเดียววา่ “เม่ือวานน้ีท่านไม่ไดอ้ะไรในเรือน
ของกระผมเลย ก็บอกว่าได้ ท่านสมควรท่ีจะกล่าวเท็จแล้วหรือพระเถระจึงกล่าวว่า พราหมณ์ 
ข้าพเจ้าไม่ เคยได้ยินแม้เพียงคําพูดในเรือนของท่านเลย นานถึง ๗  ปี แต่เม่ือวานท่านพูดว่า                
นิมนตโ์ปรดขา้งหนา้เถิด ขา้พเจา้ไดย้นิคาํพูดของท่านแลว้จึงพูดวา่ได ้ 
 พราหมณ์คิดว่า สมณะในพระพุทธศาสนาน้ี ได้ยินเพียงการพูดปฏิสันถารก็ยงัสรรเสริญ       
ว่าได้ แต่ถ้าได้ของท่ีควรฉันและควรบริโภค ทาํไมจกัไม่สรรเสริญเล่า เม่ือพราหมณ์เกิดความ
เล่ือมใสในพระเถระแล้ว จึงสั่งให้คนรับใช้ถวายขา้วทพัพีหน่ึงพร้อมด้วยกบัขา้วท่ีจดัไวเ้พื่อตน  
แลว้ยงักล่าวอีกวา่ ท่านจกัไดภ้ตัตาหารเช่นน้ีทุกวนั ตั้งแต่วนันั้นมา พราหมณ์เห็นสมณสารูปของ
พระเถระผูมี้ความสํารวมอินทรียเ์ขา้ไปบิณฑบาตแลว้ เกิดความเล่ือมใสยิ่งนกั จึงนิมนต์พระเถระ
ไปฉนัท่ีบา้นเป็นประจาํและไดอุ้ปัฏฐากพระเถระตลอดมาดว้ยความเคารพ 
 เด็กชายติสสะ เจริญเติบโตเป็นหนุ่ม มีอายุได้ ๑๖ ปี เรียนจบไตรเพท มีความรู้แตกฉาน
ปราดเปร่ืองมาก วนัหน่ึง ติสสมาณพไปหาอาจารย ์พระเถระจึงไปบา้นคิดจะคุยกับติสสมาณพ           
จึงใชอิ้ทธิฤทธ์ิบนัดาลใหอ้าสนะหายไปเหลือแต่ของติสสมาณพ เม่ือเขากลบัมาเห็นพระเถระนัง่บน
อาสนะของตนก็ไม่พอใจ จึงพูดดูถูกพระเถระว่า คนท่ีสมควรนั่งบนอาสนะของเราจะตอ้งรู้มนต์
ไตรเพท ท่านรู้ไหม สมณะ พระเถระตอบว่า ขอให้ถามมาเราจกัตอบ ติสสมาณพ จึงถามเร่ืองยาก 
เก่ียวกบัไตรเพท พระเถระตอบไดห้มด ท่านจึงกล่าวว่า เธอถามอาตมามากแลว้ คราวน้ี ขออาตมา
ถามบ้าง พูดจบท่านก็ถามปัญหาอภิธรรม ติสสมาณพตอบไม่ได้เพราะไม่รู้ปัญหา จึงถามว่า                 
น้ีเรียกวา่อะไร พระเถระตอบวา่ พุทธมนต ์ติสสมาณพขอเรียนมนต ์พระเถระจึงกล่าววา่ จะสอนให้
เฉพาะคนท่ีบรรพชาเท่านั้น 



 

 

๒๖๐ 

 ติสสมาณพอยากเรียนมนต ์จึงขออนุญาตมารดาบิดาบวช มารดาบิดาจึงใหบ้วช เพราะคิดวา่
เม่ือลูกเรียนจบพุทธมนต์แลว้จะกลบัมาอยู่บา้นอีก พระเถระสอนให้เรียนพุทธมนต ์คือ กรรมฐาน 
(โกฏฐาส ๓๒) มีเกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ หรือผม ขน เล็บ ฟัน หนงั เป็นตน้แลว้ จึงให้บรรพชา
เป็นสามเณร 
 สามเณรติสสะปฏิบัติกรรมฐานด้วยการบริกรรมโกฏฐาส คือ อาการ ๓๒ อย่างนั้ นอยู ่           
ไม่นานนกัก็ไดบ้รรลุเป็นพระโสดาบนั พระเถระตอ้งการให้สามเณรติสสะเรียนพระพุทธมนต์ต่อ 
จึงส่งไปอยูก่บัพระจณัฑวชัชี เม่ือไปถึงสามเณรเขา้ไปกราบท่าน ท่านจึงถามวา่ สามเณรมาจากไหน 
สามเณรตอบว่า พระอุปัชฌายข์องกระผมส่งกระผมมาครับ เม่ือท่านถามว่า อุปัชฌาย์ของเธอ             
ช่ืออะไร จึงตอบวา่ช่ือสิคควะครับ แลว้ฉนัช่ืออะไร ท่านช้ีมาท่ีตวัท่าน  
 สามเณรตอบว่า พระอุปัชฌาย์ของกระผมรู้จักช่ือใต้เท้าดีครับ ดังนั้ น พระจัณฑวชัชี             
จึงรับสามเณรไวเ้ป็นศิษย ์
 สามเณรเก็บบาตร และจีวรตามท่ีอาจารยส์ั่งแล้ว วนัรุ่งข้ึนได้ทาํความสะอาด ปัด กวาด             
ถูบริเวณ เตรียมตกันํ้ าฉันนํ้ าใช้และไมสี้ฟันถวายพระเถระผูเ้ป็นอาจารย ์แมอ้าจารยก์็ไปทาํงานท่ี
สามเณรทาํซํ้ าอีก ทั้งสามเณรและพระเถระทาํอยา่งน้ีซํ้ าแลว้ซํ้ าเล่าถึง ๗ วนั เม่ือทราบว่า สามเณร 
รูปน้ีเป็นผู ้ว่าง่าย จึงถามสามเณรอีกว่า เธอมาเพื่อประสงค์อะไร สามเณร ตอบว่า เพื่อเรียน                   
พระพุทธพจน์ครับ พระเถระจึงใหส้ามเณรเรียนพระพุทธพจน์ตามความประสงค์ 
 สามเณรติสสะ ศึกษาเล่าเรียนพระพุทธพจน์ทั้ งหมดพร้อมทั้ งอรรถกถาจนแตกฉาน             
เวน้พระวินัยปิฎก ท่านอุปสมบทแล้ว ช่ือพระโมคคลัลีบุตรติสสะเถระ บวชยงัไม่ได้พรรษาเลย            
ได้เป็นผูท้รงไวซ่ึ้งพระไตรปิฎก (ติปิฏกธร) พระอาจารยแ์ละพระอุปัชฌายจึ์งมอบพระพุทธพจน์          
ใหท้่าน 
 ต่อมา พระโมคคลัลีบุตรติสสะเถระ ปฏิบติักรรมฐานจนบรรลุพระอรหนัต ์ในสมยันั้นมีคน
นอกพุทธศาสนา (อญัเดียรถีร์) ปลอมบวชเป็นจาํนวนมาก แสดงคาํสอนนอกธรรมวินยั จนพระผู ้
ทรงศีลไม่ร่วมลงอุโบสถกบัพระอลชัชี สร้างความป่ันป่วนข้ึนในสังฆมณฑล พระเจา้อโศกมหาราช
ทรงทราบเร่ือง จึงส่งอาํมาตยไ์ปจดัการให้สงฆส์ามคัคีกนั อาํมาตยมี์ความสําคญัผิดคิดวา่พระราชา
มอบอาํนาจเด็ดขาดให้ตน จึงฆ่าตดัคอพระสงฆ์ท่ีไม่ยอมลงอุโบสถเป็นเหตุให้พระสงฆ์มรณภาพ
เป็นจาํนวนมาก จนพระติสสะพระอนุชาของพระเจา้อโศกมหาราชมาขวางไว ้พระองคจึ์งให้นิมนต์
ท่านมาเมืองปาตลีบุตร ถามปัญหาท่ีขอ้งใจจนหมดความสงสัยแลว้ ไดต้กลงพระราชหทยัท่ีจะช่วย
พระเถระทาํสังคายนาเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ยนืยาว  
 สามเณรติสสะ หรือพระโมคคลัลีบุตรติสสะเถระ เป็นผูมี้บทบาทสําคญั คือ เป็นประธาน
สงฆ์ ในการทาํสังคายนาคร้ังท่ี ๓ เป็นกรรมการจดัสอบความรู้พระสงฆ์ดว้ย และมีพระท่ีสอบไม่



 

 

๒๖๑ 

ผา่นแสดงวา่เป็นพระปลอมบวชตอ้งถูกจบัสึกเป็นอนัมาก เหลือแต่พระท่ีบวชเรียนจริง และปฏิบติั
จริง นอกจากน้ี ท่านไดแ้ต่งหนงัสือ กถาวตัถุปกรณ์ ซ่ึงเป็นคมัภีร์หน่ึงในอภิธรรม ๗ คมัภีร์ 
 ในการสังคายนาพระธรรมวินยัคร้ังท่ี ๓ น้ี “พระโมคคลัลีบุตรติสสเถระไดแ้ต่งพระคมัภีร์
ช่ือ “กถาวตัถุปกรณ์” ซ่ึงเป็นพุทธาธิบายเพิ่มข้ึนไวใ้นพระไตรปิฎก เพื่อใช้เป็นเคร่ืองย ํ่ายีวาทะ         
ของเหล่าปรวาทีบุคคลนอกพระพุทธศาสนา และไดจ้ดัส่งสมณทูตไปประกาศพระพุทธศาสนายงั
นานาประเทศจาํนวน ๙ คณะ ในแต่ละคณะมีภิกษุไม่ตํ่ากว่า ๕ รูป เพื่อให้สามารถบวชกุลบุตร         
เป็นภิกษุได ้โดยมีรายละเอียดดงัน้ี คือ  
 คณะท่ี ๑ พระมชัฌตัติกเถระ เป็นหวัหนา้  เดินทางไปเมืองกศัมีรคนัธารราษฐ ์
 คณะท่ี ๒ พระมหาเทวเถระ เป็นหวัหนา้  เดินทางไปมหิศมณฑลประเทศ 
 คณะท่ี ๓ พระรักขิตเถระ เป็นหวัหนา้  เดินทางไปวนวาสีประเทศ 
 คณะท่ี ๔ พระโยนกธรรมรักขิตเถระ เป็นหวัหนา้ เดินทางไปปรันตกชนบท 
 คณะท่ี ๕ พระมหาธรรมรักขิตเถระ เป็นหวัหนา้ เดินทางไปมหารัฏฐประเทศ 
 คณะท่ี ๖ พระมหารักขิตเถระ เป็นหวัหนา้  เดินทางไปเมืองโยนกโลก 
 คณะท่ี ๗ พระมชัฌิมเถระ เป็นหวัหนา้   เดินทางไปหิมวนัตประเทศ 
 คณะท่ี ๘ พระโสณเถระและพระอุตตรเถระ เป็นหวัหนา้ เดินทางไปสุวรรณภูมิ 
 คณะท่ี ๙ พระมหินทเถระ พร้อมดว้ยพระเถระอีก ๔ รูป คือ พระอิติยเถระ พระอุติยเถระ 
พระสัมพลเถระ และพระภทัธสาลเถระ นาํคณะเดินทางไปลงักาทวปี  
 

๕๙. สามเณรนาคเสน  
 ชีวประวติัของ “สามเณรนาคเสน”๙๑ เป็นบุตรของ “โสนุตตรพราหมณ์”๙๒ เกิดในตระกูล
พราหมณ์ ณ ตาํบลกชังคละ  ในหิมวนัตประเทศ ในวยัเด็กได้ศึกษาจบไตรเพทตามลัทธิศาสนา
พราหมณ์ แต่เห็นว่าวิชาท่ีเรียนมานั้ นไร้แก่นสาร จึงเกิดความเบ่ือหน่าย วนัหน่ึงนาคเสนกุมาร             
ไดพ้บกบัพระโรหณะเถระ จึงถามว่า มุณฑมาริสา ท่านผูมี้ศีรษะโลน้ ผูป้ราศจากทุกข์ ทาํไมท่าน          
จึงใช้ผา้ยอ้มนํ้ าฝาด พระโรหณะเถระตอบว่า เราเป็นบรรพชิต นาคเสนกุมารจึงถามว่า บรรพชิต
แปลวา่อะไร พระโรหณะเถระ ตอบวา่ แปลว่า ผูป้ราศจากความชัว่ นาคเสนกุมารจึงถามวา่ ท่านรู้
ศิลปศาสตร์หรือ พระโรหณะเถระ ตอบว่า ศิลปศาสตร์ของเรานั้นลํ้ าเลิศกว่าศิลปศาสตร์อ่ืน ๆ            

                                                 

 ๙๑สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ ให้พิมพพ์ระราชทาน 
เน่ืองในงานเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ วนัท่ี ๒๑ ตุลาคม พุทธศกัราช ๒๕๒๗, มิลินทปัญหา, 
(กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพว์ฒันาพานิช จาํกดั, ๒๕๒๗), หนา้ ๑-๒๓๓. 
 ๙๒มูลนิธิปราณี สาํเริงราชย,์ มิลนิทปัญหา, (กรุงเทพมหานคร : ชวนพิมพ,์ ๒๕๓๘), หนา้ ๑๗. 



 

 

๒๖๒ 

ในโลก เจา้จะเรียนหรือ นาคเสนกุมารจึงตอบวา่จะเรียน แต่ท่านตอ้งบอกก่อนวา่ ท่านเห็นคุณเห็น
โทษอย่างไร จึงโกนผมและหนวด พระโรหณะเถระ ตอบว่าเราละเคร่ืองกงัวล นาคเสนกุมารถาม 
อีกว่า ทาํไมท่านจึงนุ่งห่มแปลกกว่าเขา พระโรหณะเถระจึงตอบวา่ เคร่ืองนุ่งห่มของชาวบา้นเป็น
เคร่ืองหมายของฆราวาสไม่ใช่บรรพชิต ก่อให้เกิดภยัอนัตรายต่าง ๆ ได ้แต่เคร่ืองนุ่งห่มของเราไม่
เหมือนเขาเพราะเป็นเคร่ืองนุ่งห่มท่ีประเสริฐ ดงันั้น จึงไม่มีภยนัตราย 
 นาคเสนกุมารพอใจในคาํตอบ อยากเรียนศิลปศาสตร์กบัพระเถระ พระเถระบอกให้นาค
เสนกุมารตดัปลิโพธ ขออนุญาตมารดาบิดาก่อนบวช เม่ืออายุได ้๗ ขวบ จึงบรรพชาเป็นสามเณร         
ณ  ถํ้ ารักขิตเลณ ะ ใกล้ป่ าหิมพานต์ โดยมีพระโรหนเถระเป็นอุปัชฌาย์ ผู ้ซ่ึ งถูกพระสงฆ ์                    
ลงทณัฑกรรมในความผิดฐานะท่ีมาเขา้ประชุมสงฆไ์ม่ทนั ดงันั้น พระสงฆ์ไดมี้มติร่วมกนัโดยให้
ท่านนาํเด็กชายนาคเสนมาบวช ในพระพุทธศาสนา เน่ืองจากก่อนหนา้น้ีเหล่าพระอรหนัตท์ั้งหลาย 
มีพระอัสสคุตเถระเป็นต้น  ได้ทราบด้วยญาณ ว่า เด็กชายนาคเสนเป็นผู ้มี บุญมาก และมี
ความสามารถเพื่อทาํลายเส้ียนหนามพระศาสนาในอนาคต 
 ได้ยินว่า พระเจา้มิลินท์กษตัริยเ์ช้ือสายกรีกซ่ึงครองราชยใ์นเมืองสาคลนคร ได้รุกราน
เบียดเบียนพระสงฆ์ สมณพราหมณ์และเจา้ลัทธิต่าง ๆ ด้วยการโต้วาทะและไม่มีผูใ้ดสามารถ
เอาชนะพระองค์ได้ บรรดานักบวชตอ้งคอยหลบหนีเพราะมีความละอาย  กระทัง่ทัว่ทั้งพระนคร 
เป็นเสมือนกับว่างเปล่าจากสมณพราหมณ์นานถึง ๑๒  ปี ด้วยเหตุนั้ น พระอรหันต์จึงได้นัด            
ประชุมสงฆ ์เพื่อแสวงหาภิกษุผูจ้ะสามารถเอาชนะพระเจา้มิลินทใ์นเชิงโตว้าทะได ้
 พระโรหนเถระตอ้งเพียรพยายามอยูน่านถึง ๗ ปี กบัอีก ๑๐ เดือน จึงทาํใหต้ระกูลพราหมณ์
เล่ือมใสในพระพุทธศาสนา และสามารถนาํเด็กชายนาคเสนใหม้าบรรพชาไดส้าํเร็จ 
 สามเณรนาคเสน หลังจากบรรพชาแล้ว ได้ศึกษาพระอภิธรรมปิฎกในสํานั กของ                 
พระอุปัชฌาย ์สามเณรทบทวนคร้ังเดียวก็จาํได้หมด และสามารถแสดงพระอภิธรรมโดยพิสดาร  
ต่อหน้าพระอรหันต์ทั้งหลาย เป็นเวลานานถึง ๗ เดือนจึงจบ เม่ืออุปสมบทแลว้ พระอุปัชฌายไ์ด้
ส่งไปศึกษาพระพุทธวจนะต่อในสาํนกัพระอสัสคุตตเถระ ออกพรรษาแลว้จึงใหพ้ระนาคเสนแสดง
ธรรมให้อุบาสิกาฟังจนสําเร็จเป็นพระโสดาบนั และส่งท่านไปสํานักของพระธัมมรักขิตเถระ           
เพื่อเรียนพระไตรปิฎก ณ อโศการาม เมืองปาตลีบุตร โดยเดินทางไปกบัพ่อคา้เกวยีน ซ่ึงเป็นเศรษฐี 
และไดแ้สดงธรรมให้ฟังกระทัง่ศึกษาจบพระไตรปิฎก จากนั้นไม่นานก็บาํเพ็ญเพียรทางจิตจนได้
บรรลุพระอรหนัต์ พระนาคเสนเดินทางไปยงัเมืองสาคลนคร ในท่ีนั้น เนมิติยะอาํมาตยไ์ดก้ราบทูล
แด่พระเจา้มิลินท์ว่า มีพระรูปหน่ึง เป็นผูฉ้ลาด สามารถ ช่ือนาคเสน พระเจา้มิลินท์ทรงสดับว่า            
นาคเสนเท่านั้ น พระราชหฤทัยก็หว ัน่ไหว จึงรับสั่งให้อํามาตย์ไปนิมนต์พระนาคเสนเข้าวงั                 



 

 

๒๖๓ 

แต่พระนาคเสนไม่ไปตามท่ีนิมนตก์ลบัทูลใหพ้ระเจา้มิลินทเ์สด็จมาท่ีวดัอสงขยั และเร่ิมถามปัญหา
ซ่ึงเน้ือหาในคมัภีร์ “สรุปได ้๖ อยา่ง คือ  
 ๑. บุพพประโยค กล่าวถึงประวติัของสามเณรนาคเสนและพระเจา้มิลินท ์
 ๒. มิลินทปัญหา กล่าวถึงปัญหา ๒  อย่าง คือ วิมติเฉทปัญหา ปัญหาท่ีตัดความสงสัย           
และลกัษณปัญหาเก่ียวกบัการถาม 
 ๓. เมณฑกปัญหา แบ่งเป็น ๒ อยา่ง คือ มหาวตัถุกถาปัญหาและโยคีกถาปัญหา 
 ๔. อนุมานปัญหา คือ การแสดงธรรม และตอบปัญหาธรรม โดยการคาดคะเน และปรากฏ
ในใจชดัเจน 
 ๕. ลักษณปัญหา คือ การถาม หรือตอบปัญหาไม่จาํกัดเร่ือง มีคาํถามย ัว่ยุให้เสียสมาธิ           
และมีอุปมาเพื่อความเขา้ใจแจ่มแจง้ มีวธีิการตอบโดยยอ้นถามใหผู้ถ้ามตอบเอง  
 ๖. อุปมาปัญหา คือ การตอบดว้ยอุปมา อุปไมย เพื่อความเขา้ใจชดั”๙๓ 
 ท่านนาคเสนโต้วาทะกับพระเจา้มิลินท์ในเชิงปรัชญา อภิปรัชญา และธรรมะชั้ นสูงมี
นิพพานปัญหา เป็นต้น  จนสามารถทําให้พระเจ้ามิลินท์ยอมรับนับถือแล้วหันมาเล่ือมใสใน
พระพุทธศาสนา โดยทรงสร้างวิหารถวายพระนาคเสน ทรงสละราชสมบัติแก่พระราชโอรส                 
แลว้ออกผนวชบาํเพญ็เพียรจนไดบ้รรลุธรรมเป็นพระอรหนัตใ์นท่ีสุด  

๖๐. สามเณรสรณงักร 
 สามเณรสรณังกร เกิดในตระกูลกุลตุงคะ ท่ีหมู่บา้นแวลิวิฏะ แขวงเมืองตุมปะแน ประเทศ
ศรีลังกา ในเยาว์วยั  เด็กชายสรณังกรเล่ือมใสในพระพุทธศาสนา  มีความประสงค์จะบรรพชา             
แต่บิดามารดาไม่อนุญาตเพราะเห็นวา่ คณะสงฆใ์นศรีลงักาเส่ือมโทรมมาก พระสงฆส่์วนใหญ่ก็ไม่
ค่อยจะเคร่งครัดในพระธรรมวินยั พออายุได ้๑๖ ปี บิดามารดาจึงอนุญาตให้บรรพชาเป็นสามเณร 
เน่ืองจากไดพ้ระสุริยโกทเถระ ผูอุ้ปสมบทจากประเทศอารกนั (มอญ) เป็นพระอุปัชฌาย ์หลงัจาก
บรรพชาแลว้ ท่านประสงคจ์ะศึกษาภาษาบาลี แต่ไม่มีพระสงฆท์รงความรู้จึงไม่สามารถถ่ายทอดได ้
จึงเดินทางไปพบกบัเลวุเก ราละหามี แต่เขาถูกจาํคุกในเรือนจาํและไดรั้บอนุญาตให้เยี่ยมวนัละ ๑ 
คร้ัง สามเณรสรณังกรไดเ้พียรพยายามเขา้เยี่ยมและอาศยัศึกษาภาษาบาลีโดยวิธีการน้ีจนกระทัง่มี
ความรู้ในภาษาบาลีจนสามารถเขา้ใจ “มหาสติปัฏฐานสูตร” มีความชาํนาญในภาษาสิงหลและภาษา
สันสกฤต เป็นตน้ ด้วยความมุ่งมัน่ท่ีจะฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาในศรีลงักา สามเณรไดเ้ท่ียวอบรม          
สั่งสอนศีลธรรมแก่ประชาชนจนมีคณะศิษยเ์ป็นจาํนวนมาก และได้เผยแผ่ธรรมอยู่ท่ีริทิวิหาร            

                                                 

 ๙๓จุฑาภรณ์ บุณยรักษ์ และคณะ , มิลินทปัญหาฉบับสรุปความ , (กรุงเทพมหานคร :            
คณะโรงเรียนอนุบาลจุฑาภรณ์, ๒๕๔๒), หนา้ ๑๔. 



 

 

๒๖๔ 

พร้อมทั้ งได้ตั้ งนิกายสงฆ์ช่ือว่า สีลวตัร ข้ึนเป็นองค์กร คร่ึงพระ คร่ึงเณร และยงัได้บําเพ็ญ
ประโยชน์แก่สังคม พร้อมกบัเท่ียวเทศนาสั่งสอนศีลธรรมแก่ประชาชน เม่ือประชาชนเล่ือมใสมาก
เป็นเหตุให้คณะพระสงฆ์นิกายเดิมไม่พอใจ เกิดการฟ้องร้องข้ึนศาล ปรากฏว่าคณะของสามเณร
สรณังกร แพค้ดีในชั้นศาล ศาลตดัสินให้คณะท่ีตั้งข้ึนใหม่เอาผา้พนัศีรษะ และต้องแสดงความ
เคารพสามเณรในนิกายเดิม แมก้ระนั้น สามเณรสรณังกรก็มิไดห้ยุดการเผยแผพ่ระศาสนาแต่อยา่งใด 
 ต่อมา พระเจ้านเรนทรสิงห์ทรงสนทนาธรรมกับพระสันยาสี  (พระฮินดู) ชาวอินเดีย           
ซ่ึงเดินทางมาเท่ียวชมอนุราธบุรี พระสันยาสีนั้น ไม่ทราบแมก้ระทัง่หลกัการเบ้ืองตน้ของศาสนา  
จึงรับสั่งให้มหาดเล็กอาราธนาพระสงฆ์จากวดัอสัสคิรีวิหาร และวดัมลัลวตัตวิหาร มาแสดงธรรม
ต่อหนา้พระสันยาสี เพื่อประกาศเกียรติคุณของพระสงฆช์าวลงักา แต่ปรากฏวา่ไม่มีพระสงฆรู์ปใด
เลยท่ีสามารถแสดงธรรมได ้ทาํให้พระเจา้นเรนทรสิงห์ทรงละอายมาก ในขณะนั้นไดมี้ขา้ราชการ
ในราชสํานกัคนหน่ึง กราบทูลให้อาราธนาสามเณรสรณังกรมาแสดงธรรม เม่ือสามเณรสรณังกร
ทราบพระกระแสรับสั่งก็มีความยินดียิ่ง พอถึงวนันดัสามเณรสรณังกรไดแ้สดงธรรมในสมาคมนั้น
โดยยกพระบาลีข้ึน ๑ คาถา แลว้อธิบายเป็นภาษาสิงหล และภาษาสันสกฤต เพื่อให้พระสันยาสีเขา้ใจ 
นบัแต่นั้นมา พระเจา้นเรนทรสิงห์ทรงพระราชทานตาํแหน่งผูน้าํทางศาสนาให้แก่สามเณรสรณังกร 
และทรงรับสั่งใหมี้การถอดถอนพระสงฆท่ี์มีตาํแหน่งเดิม 
 ใน รัชส มัยพ ระเจ้า เกียรติ สิ ริราชสิ งห์  ซ่ึ งตรงกับ รัชส มัยพ ระเจ้าอยู่หั วบ รม โก ศ                       
แห่งกรุงศรีอยุธยา คณ ะสมณ ทูตจากไทยเดินทางถึงลังกาโดยการนําของพระอุบาลีเถระ               
สามเณรสรณงักร ซ่ึงขณะนั้นมีอาย ุ๕๕ ปี พร้อมดว้ยสามเณร ซ่ึงมีตาํแหน่งเป็นสังฆนายกอีก ๕ รูป 
จึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในนิกายสยามวงศ์ โดยมีพระอุบาลีเป็นพระอุปัชฌาย ์เม่ือวนัเสาร์ 
เดือน ๘ ข้ึน ๑๕ คํ่า เวลาคํ่า ปี พ.ศ. ๒๒๙๖ ณ วดับุบพาราม การอุปสมบทเป็นภิกษุของสามเณร
สรณังกรพร้อมกับสามเณรชาวลังกาในคร้ังนั้น เป็นนิมิตหมายว่าพระพุทธศาสนาได้ตั้ งมัน่ใน       
ศรีลงักาอีกคร้ังหน่ึงแลว้ ซ่ึงสร้างความปีติปราโมทยแ์ก่พระเจา้เกียรติราชสิงห์และประชาชนชาว
ลงักาเป็นอยา่งยิง่ 
 พระเจา้เกียรติสิริราชสิงห์ ทรงรับสั่งให้ประชุมสงฆ์ พระราชทานตาํแหน่งพระสังฆราช         
แก่ “สามเณรสรณังกร ”๙๔ นับเป็นคร้ังแรกในประวติัศาสตร์ศรีลังกาท่ีมีพระสังฆราชเกิดข้ึน                
ในปี พ.ศ. ๒๓๐๗ พระสังฆราชสรณังกร มีพรรษาครบ ๑๒ จึงไดเ้ป็นพระอุปัชฌายใ์ห้การบรรพชา
อุปสมบทแก่กุลบุตรชาวลงักาสืบมา และไดม้รณภาพรวมพระสิริชนมายไุด ้๘๑ พรรษา 

                                                 

 ๙๔พระโสภณคณาภรณ์  (ระแบบ ต าโณ ), ประวัติ ศาสตร์พระพุ ทธศาสนา, 
(กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวทิยาลยั, ๒๕๒๘), หนา้ ๓๐๗. 
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 พ.ศ. : ผูด้  าเนินรายการ “ร่มธรรมร่มอาราม” ทางสถานีวทิย ุมก.บางเขน  
 พ.ศ. : พระสอนศีลธรรมประจ าโรงเรียนศึกษานารีวทิยา เขตบางบอน กรุงเทพฯ 
 พ.ศ. : กรรมการตรวจประเมินคุณภาพส่ือการเรียนรู้ ด้านสาระการเรียนรู้

พระพุทธศาสนา (สพฐ.) 
    

ผลงานวจัิย   
 พ.ศ. ๒๕๕๑ : การวเิคราะห์การใชห้ลกัธรรมเป็นโลกบาลของนกัเรียน โรงเรียนศึกษา

นารีวทิยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 
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