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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี ๑) เพ่ือศึกษาหลักการจัดการความรู้ ๒) เพ่ือศึกษาการ
จัดการด้านศาสนพิธี ๓) เพ่ือบูรณาการการจัดการศาสนพิธีด้วยหลักการจัดการความรู้ และ ๔) เพ่ือ
นําเสนอแนวทางและการสร้างองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับ “รูปแบบบูรณาการการจัดการศาสนพิธีด้วย
หลักการจัดการความรู้” งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจาก
พระไตรปิฎก ตําราและเอกสารที่เก่ียวข้องเป็นหลัก และการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้าน 
ศาสนพิธี ด้านพระพุทธศาสนาและนักวิชาการ แล้วนําข้อมูลที่ได้มาอธิบายในเชิงพรรณนาวิเคราะห์ 

ผลการวิจัยพบว่า  
องค์ประกอบของศาสนา อีกอย่างหน่ึงที่มีความสําคัญต่อพระพุทธศาสนา ได้แก่ ศาสนพิธี 

คือพิธีกรรมหรือระเบียบแบบแผนต่างๆท่ีดีงาม ที่พึงปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนา แต่ในสังคมไทย
ปัจจุบันมีการประกอบพิธีกรรมกันอย่างแพร่หลาย ปัญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่มพุทธศาสนิกชน คือไม่
สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นพิธีกรรมที่เก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนา ทําให้หลงผิดและเหมารวม
พิธีกรรมต่างๆทางโลกภายในวัด และนําโดยพระสงฆ์ เช่น พิธีปลุกเสกวัตถุมงคลต่างๆว่าเป็นกิจกรรม
ในพระพุทธศาสนา เป็นต้น พิธีกรรมในปัจจุบันมักมุ่งเน้นการจัดงานใหญ่โต สวยงาม ใช้เงินทุนเป็น
จํานวนมาก ซึ่งขัดกับลักษณะของชาวพุทธที่ควรมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย กล่าวได้ว่า
พุทธศาสนิกชนไม่เข้าใจหลักคําสอนที่เป็นแก่นแท้ แต่เช่ือถือโชคลางและยึดติดกับพิธีกรรม ยึดติดตัว
บุคคลมากกว่าหลักคําสอน มุ่งเน้นพิธีกรรมมากกว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พิธีกรรมมีลักษณะ
บิดเบือนต่างไปจากพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา 

จากการศึกษาเรื่องบูรณาการจัดการศาสนพิธีด้วยหลักการจัดการความรู้ พบว่า ควรนํา
แนวคิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management) มาบูรณาการกับศาสนพิธี เพ่ือแก้ปัญหา
พิธีกรรมถูกบิดเบือนต่างไปจากพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา งานวิจัยน้ีได้นําแนวคิดการจัดการความรู้
ของโนนากะและทาเกอุจิในช่ือที่เรียกว่าเกลียวความรู้ SECI เป็นกระบวนการปรับเปลี่ยนและสร้าง
ความรู้ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น ๔ ลักษณะคือ ๑) การจัดให้คนมามีปฏิสัมพันธ์กัน (Socialization) ๒) การ
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สื่อความรู้จากประสบการณ์ในการทํางาน (Externalization) ๓) การผนวกรวมความรู้เปิดเผยเข้า
ด้วยกัน (Combination) และ ๔) การจารึก (Internalization) ซึ่งเป็นกระบวนการที่การแปลง
ความรู้จากความรู้เปิดเผย (Explicit Knowledge) กลับสู่ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) เป็นการ
นําความรู้ที่เรียนมาใช้ในการปฏิบัติงานหรือใช้ในชีวิตประจําวัน ซึ่งเป็นผลของการเช่ือมโยงความรู้ 
แล้วนําความรู้น้ันมาปฏิบัติ เกิดเป็นประสบการณ์และปัญญาฝังอยู่ในตัวคน กลายเป็นความรู้ฝังลึก 
(Tacit Knowledge) เพ่ือนําไปถ่ายทอดหมุนเวียนต่อเน่ืองเร่ือยไปไม่มีที่สิ้นสุด โดยใช้แนวความคิด
ของเกลียวความรู้ SECIและแนวคิดTuna Modelมาบูรณาการจัดการความรู้ในศาสนพิธีที่จําแนกเป็น 
กุศลพิธี บุญพิธี ทานพิธี และปกิณกพิธี  

จากการวิจัยสามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับ “รูปแบบบูรณาการการจัดการศาสน
พิธีด้วยหลักการจัดการความรู้” ซึ่งได้จากการบูรณาการศาสนพิธีกับการจัดการความรู้ พบว่า ศาสน
พิธีประกอบด้วย ความรู้เป็น Explicit Knowledge และ Tacit Knowledge ซึ่งได้มาจากการ
สังเคราะห์ประเภทของศาสนพิธี ๔ ประเภทคือ กุศลพิธี บุญพิธี ทานพิธี และปกิณกพิธี การบูรณา
การด้วยแนวคิดการจัดการที่เรียกว่า Nonaka’s SEIC ModeและTuna Modelในศาสนพิธีทําให้เกิด
องค์ความรู้ใหม่ คือ PPB Model . 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this research called Integration of Buddhist ceremony with 
Knowledge Managementwere as follows: 1) to study the knowledge management  
2) to study the Buddhist ceremony management 3) to integrate the development on 
the Buddhist ceremony management with the study the knowledge management   
4) to establish a new knowledge about the pattern of “Integration of Buddhist 
ceremony with Knowledge Management” 

The research was a qualitative study by collecting the data from the Tipitaka 
and other related texts and documents along with in-depth interview with experts on 
Buddhist ceremony and Buddhism. All the data were analyzed, synthesized and 
presented in a descriptive method. 

One of the important Buddhism components isthe Buddhist ceremony. The 
ceremony in Buddhism includes rituals, ordinances and good regulations according to 
Buddhist ways. However, in Thailand currently has many ritualwhich is unable to 
distinguish what is a rituals associated with Buddhism. This confusion causes the 
wrong view to Buddhist ceremony. The current situation is many monks focused 
more on ritual than Buddhist doctrine and the Buddhist rituals are distorted from 
original ones. This is contrary to the nature of the Buddhist faiths that one should 
live simply.  

 According to the study, the integration of Buddhist ceremony with 
Knowledge Management can be applied to solve the ritual distortions. This research 
has led to the concept of knowledge management of Nonaka and Takeuchi so-called 
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spiral SECI. The SECI knowledge is a process to modify and create knowledge which can 
be divided into four types: 1) to ensure that people interact with each other. 
(Socialization). 2) to convey knowledge from experience. (Externalization). 3) Integration of 
knowledge openly together. (Combination), and 4) the inscription (Internalization), which is 
a process to convert knowledge from the knowledge revealed (Explicit Knowledge) returns 
to knowledge recessed (Tacit Knowledge) is the knowledge learned in practice in everyday 
life. As a result of linking knowledge into practice, the knowledge becomes a deep-seated 
knowledge (Tacit Knowledge) to convey the continuous flow to infinity. The concept of 
knowledge spiral SECI and Tuna Model integrated knowledge management can be utilized 
to Buddhist ceremony including charitable ceremony, merit ceremony, donation 
ceremony and other ceremonies. 

The body of knowledge obtained from the research could be concluded in a 
model called “PPB”. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 ผู้วิจัยได้เล็งเห็นความสําคัญ และปัญหาของศาสนพิธีเช่ือว่าการนําความรู้ด้านการจัดการ
ความรู้ (KM) มาบูรณาการกับศาสนพิธีจะช่วยให้ศาสนพิธีสามารถเข้าสู่จุดหมายที่แท้อันทําให้เกิด
ปัญญาตามหลักพระพุทธศาสนาได้  ผู้วิจัยจึงทําการวิจัยในเร่ืองน้ีเพ่ือเป็นแนวทางอันเป็นสื่อเช่ือมโยง
คนส่วนใหญ่ เข้าสู่พระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนา ผู้วิจัย มีความประสงค์ที่จะเห็นพระพุทธศาสนา 
เจริญก้าวหน้า และมีความย่ังยืนตลอดไป จึงทําการศึกษาวิจัยเร่ือง"บูรณาการจัดการศาสนพิธีด้วย
หลักการจัดการความรู้ (Integration of  Buddhist  Ceremony with Knowledge Management) 
เพ่ือฟ้ืนฟูความหมายและเน้ือหาสาระในพิธีกรรมให้มีคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อบุคคล สังคม และ
ประเทศชาติ 

 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลงได้เพราะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือ และได้รับความเมตตา
อนุเคราะห์จากหลายท่านที่ได้กรุณาให้คําปรึกษา คําแนะนํา และให้กําลังใจด้วยดีตลอดมา ผู้วิจัยขอ
กราบขอบพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชดิลก อาจารย์ที่ปรึกษา และพระศรีวินยาภรณ์ กรรมการ
โดยเฉพาะ รศ.ดร.สุวิญ รักสัตย์ ประธานกรรมการที่กรุณาให้คําแนะนําทําให้ผู้วิจัยได้รับความรู้ 
แนวทางและความมั่นใจในการเขียนงานช้ินน้ี และขอขอบคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และ
ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ตรวจสอบวิทยานิพนธ์และให้สัมภาษณ์อันเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างย่ิง  

 ขอขอบคุณคุณลัดดาวัลย์ อัศวโกวิท กรรมการผู้จัดการบริษัทสยามยามาฮ่า และนักศึกษา
ร่วมช้ันศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ ๓ ทุกรูป/คน ขอบคุณ ดร.กุลยาณี อิทธิวรกิจ ที่ให้คําแนะนํา
ให้ความช่วยเหลือในหลายๆด้าน ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยทุกท่าน 
ที่ได้อนุเคราะห์ช่วยในการติดต่อประสานงานต่างๆ และพระมหาสนธ์ิ  ฐิตสํวโร เจ้าอาวาสวัดใหม่เทพ
นิมิต ขอบคุณคุณแก้วจ๋า ที่ได้ให้ความสะดวกในด้านต่างๆจนวิทยานิพนธ์สําเร็จลุล่วงด้วยดี 

 ทุกท่านที่กล่าวมาได้เสียสละเวลาอันมีค่าในการให้คําปรึกษา แนะนําความรู้ ให้บริการและ
ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆของวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ คุณงามความดีและประโยชน์
อันเกิดจากวิทยานิพนธ์เล่มน้ี ผู้วิจัยขอถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และอาจริยบูชา 
ท้ายที่สุดขอขอบพระคุณบิดา มารดา ตลอดจนทุกท่านที่มีส่วนช่วยส่งเสริมให้วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี
สําเร็จลงได้ด้วยดีทุกประการ 

 
                                                      พระมหาเศกสิทธ์ิ  รตนโมลี (แก้วหาวงศ์)  
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 องฺ.ติก. สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตรนิกาย ติกนิปาต 
 องฺ.จตุกฺก. สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตรนิกาย จตุกฺกนิปาต 
 องฺปญฺจก สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตรนกาย ปญฺจกนิปาต 
 องฺ.สตฺตก. สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตรนิกาย สตฺตกนิปาต 
 องฺอฏฺฐก. สุตฺตนฺตปิฏก องฺคุตรนิกาย อฏฺฐกนิปาต 
อรรถกถา  
 สํ.ม.อ. สํยุตฺตนิกาย มหาวคฺค อฏฺฐกถา   
 ขุ.ธ.อ. ธมฺมปท อฏฺฐกถา  
 
การอ้างอิงเลขที่อยู่หลังช่ือย่อของคัมภีร์ คือ พระไตรปิฎกในวิทยานิพนธ์น้ีใช้การอ้างแบบ ๓  

ตอน คือ เล่ม/ข้อ/หน้า เช่น สํ.ม.๓๐/๗๓๐/๔๐๗ หมายถึงเล่มที่ ๓๐ ข้อที่ ๗๓๐ หน้า ๔๐๗ และ
สําหรับคัมภีร์ที่อ้างแบบ ๒ ตอน คือ อรรถกถาภาษาไทย ฉบันมหามกุฏราชวิทยาลัยพุทธศักราช 
๒๕๕๒ ใช้อักษาย่อพระ ไตรปิฎก และอรรถกถาแปล ๙๑ เล่มฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย ตามด้วย อ.
แล้วจึงตามด้วย เล่ม/หน้า เช่นสํ.ม.อ.๓๐/๔๑๐ หมายถึงอรรถกถาสํยุตฺตนิกายมหาวคฺค เล่มที่ ๓๐ 
หน้า๔๑๐ 



สารบญั  
 หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ค 
กิตติกรรมประกาศ จ 
สารบญัคํายอ่ ฉ 
สารบญั ช 
สารบญัตาราง ฎ 
สารบญัแผนภูมิ ฏ 
 
บทท่ี ๑  บทนํา  ๑ 
 ๑.๑  ความเป็นมาและความสําคญัของปญัหา  ๑ 
 ๑.๒ วัตถุประสงคข์องการวิจัย ๕ 
 ๑.๓  โจทย์ในการวิจัย ๕ 
 ๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย ๖ 
 ๑.๕ วิธีดําเนนิการวิจัย ๖ 
 ๑.๖  เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง ๘ 
 ๑.๗ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ๑๖ 
 ๑.๘ สรุปกรอบแนวคิดทีใ่ชใ้นการวิจัย ๑๗ 
 ๑.๙ คาํนิยามศัพทเ์ฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย ๑๗ 
   
บทท่ี ๒ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการความรู้ ๑๙ 
 ๒.๑  ความหมายและประเภทของความรู้ ๑๙ 
  ๒.๑.๑   ความหมายและองค์ประกอบของความรู ้ ๑๙ 
  ๒.๑.๒  ความสัมพันธ์ของขอ้มูลสารสนเทศและความรู้ ๒๐ 
  ๒.๑.๓  ประเภทของความรู้ ๒๒ 
 ๒.๒  แนวคิดเก่ียวกับการจัดการความรู ้ ๒๖ 
  ๒.๒.๑  ฐานคิดเก่ียวกับการจัดการความรู ้ ๒๖ 
  ๒.๒.๒ คํานิยามของการจัดการความรู้  ๒๖ 
  ๒.๒.๓  ความสําคัญของการจัดการความรู้  ๓๐ 
 ๒.๓  องค์ประกอบของการจัดการความรู ้ ๓๑ 
  ๒.๓.๑  หลักการจัดการความรู้ ๓๔ 



ซ 
 

  ๒.๓.๒ หลักการจัดการความรู้ ๓๕ 
  ๒.๓.๓ วิธีการจัดการความรูอ้ย่างง่าย ๓๖ 
 ๒.๔  แนวคิดการจัดการความรู้ในองค์กร ๓๙ 
  ๒.๔.๑  แนวคดิของปีเตอร์เอ็ม เซ็งเก ๓๙ 
  ๒.๔.๒ แนวคดิ Tuna Model ๔๑ 
  ๒.๔.๓ แนวคดิ SEIC Model ๔๒ 
  ๒.๔.๔ แนวคดิ David Snowden ๔๕ 
 ๒.๕  ขั้นตอนการเปน็องค์กรแห่งการเรียนรู ้ ๔๘ 
  ๒.๕.๑  ตัวอย่างการจัดการความรู ้ ๔๙ 
 ๒.๖  ประโยชน์ของการจัดการความรู ้ ๕๕ 
 ๒.๗ สรุปหลักการจัดการความรู้ ๕๖  
 
บทท่ี ๓ ศาสนพิธีในพระพุทธศาสนา ๖๑ 
 ๓.๑   ความเป็นมาของศาสนพิธ ี ๖๑ 
  ๓.๑.๑   ความเป็นมาของพิธีกรรมในทางตะวันตก ๖๑ 
  ๓.๑.๒  ความเป็นมาของพิธกีรรมทางตะวันออก ๖๒ 
  ๓.๑.๓  พธิีกรรมพระพุทธศาสนาของประเทศไทยก่อนประวัติศาสตร ์ ๖๔ 
 ๓.๒  ศาสนกิจในสมัยพุทธกาล ๖๕ 
  ๓.๒.๑   การเผยแผศ่าสนกิจเพื่อมวลชน ๖๕ 
  ๓.๒.๒  ศาสนกิจต่อพุทธบรษัิท ๖๗ 
  ๓.๒.๓  ศาสนกิจการจัดพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า ๖๘ 
  ๓.๒.๔  ศาสนกิจ การบรรพชาอุปสมบท ๖๙ 
  ๓.๒.๕  ศาสนกิจพระบรมศพพระเจา้สุทโธทนะ ๗๑ 
  ๓.๒.๖  ศาสนกิจศพของพระอัครสาวก ๗๒ 
  ๓.๒.๗ ศาสนพิธศีพนางสิรมิา ๗๗ 
 ๓.๓ พระธรรมวินัยในศาสนพิธ ี ๗๙ 
 ๓.๔ ลักษณะของพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา ๘๓ 
 ๓.๕ ประเภทของศาสนพิธ ี ๘๕ 
  ๓.๕.๑ ศาสนพิธีในสมัยพุทธกาล ๘๕ 
  ๓.๕.๒ ศาสนพิธีในปัจจุบัน ๙๐ 
 ๓.๖ ประโยชน์ของศาสนพธิ ี ๑๑๔ 
 ๓.๗ ความกลมกลืนกันของศาสนพิธีกับลทัธิและศาสนาอ่ืน ๆ ๑๑๘ 
  ๓.๗.๑  ศาสนพิธีทีเ่ก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนา ๑๑๘ 
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  ๓.๗.๒ พระพทุธศาสนามีความกลมกลืนกับศาสนพิธลีทัธิอ่ืน ๆ ๑๒๐ 
  ๓.๗.๓ พระพทุธศาสนากับพิธีกรรมการบูชายัญของพราหมณ ์ ๑๒๒ 
 ๓.๘ วิวัฒนาการของศาสนพิธีในยุคปัจจุบัน ๑๒๔ 
  ๓.๘.๑  พทุธศาสนิกชนเชื่อถือโชคลางและยึดติดกับพธิกีรรม ๑๒๔ 
  ๓.๘.๒ พุทธศาสนิกชนยึดติดกับตัวบุคคลมากกว่าหลักคําสอนของพระพุทธ  
   ศาสนา ๑๒๕ 
  ๓.๘.๓ พุทธศาสนิกชนไม่เขา้ใจหลักคําสอนที่เป็นแก่นแก้ ๑๒๕ 
  ๓.๘.๔ พระสงฆ์มุ่งเนน้ทีพ่ิธกีรรมมากกว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๑๒๖ 
  ๓.๘.๕ พิธีกรรมมีลักษณะบดิเบือนต่างไปจากพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา ๑๒๖ 
  ๓.๘.๖ พิธีกรรมมีลักษณะท่ีเน้นผลประโยชน์และฟุ่มเฟอืย ๑๒๗ 
  ๓.๘.๗ พระพทุธศาสนากับพิธีกรรมการบูชายัญของพราหมณ ์ ๑๒๒ 
 ๓.๙ หลักธรรมที่เก่ียวข้องในศาสนพธิ ี ๑๒๙ 
  ๓.๙.๑  บญุกิริยาวัตถุ ๑๒๙ 
  ๓.๙.๒ หลักไตรสิกขา ๑๓๑ 
  ๓.๙.๓ พิธีกรรมกับหลักศลีสาํหรับประชาชน ๑๓๒ 
  ๓.๙.๔ พิธีกรรมกับการปฏิบติัตนของชาวพุทธ ๑๓๓ 
 ๓.๑๐ สรุปศาสนพิธีและพิธกีรรมในพระพทุธศาสนา ๑๓๗ 
 
บทท่ี ๔ บูรณาการการจัดการศาสนพิธีด้วยหลกัการจัดการความรู ้ ๑๔๐ 
 ๔.๑   การจัดการความรูใ้นกุศลพธิ ี ๑๔๐ 
  ๔.๑.๑ การจัดการความรู้ในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ๑๔๐ 
  ๔.๑.๒ การจัดการความรู้ศาสนพธิกีารปฏิบัติวันมาฆบูชา ๑๔๓ 
  ๔.๑.๓ การจัดการความรู้ศาสนพธิกีารปฏิบัติวันวิสาขบูชา ๑๔๖ 
  ๔.๑.๔ การจัดการความรู้ศาสนพธิกีารปฏิบัติวันอัฏฐมีบูชา ๑๔๗ 
  ๔.๑.๕ การจัดการความรู้ศาสนพธิกีารปฏิบัติวันอาสาฬหบูชา ๑๔๙ 
  ๔.๑.๖ การจัดการความรู้ศาสนพธิกีารปฏิบัติตนวันเขา้พรรษา-ออกพรรษา ๑๕๒ 
  ๔.๑.๗ การจัดการความรู้ศาสนพธิกีารปฏิบัติตนวันอุโบสถ ๑๕๔ 
 ๔.๒  การจัดการความรู้ในบญุพิธ ี ๑๕๗ 
  ๔.๒.๑ การจัดการความรู้ในพิธบีรรพชาอุปสมบท ๑๕๗ 
  ๔.๒.๒ การจัดการความรู้ในพิธีแต่งงาน ๑๖๐ 
  ๔.๒.๓ การจัดการความรู้ในพิธศีพ ๑๖๒ 
 ๔.๓  การจัดการความรู้ในทานพิธ ี ๑๖๕ 
  ๔.๓.๑ การจัดการความรู้ในการถวายสังฆทาน ๑๖๕ 
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  ๔.๓.๒ การจัดการความรู้ในการถวายกฐิน ๑๖๗ 
 ๔.๔  การจัดการความรู้ในปกิณกพิธ ี ๑๗๑ 
  ๔.๔.๑ การจัดการความรู้ในการแสดงความเคารพต่อพระสงฆ ์ ๑๗๑ 
  ๔.๔.๒ การจัดการความรู้ในการกรวดน้ํา ๑๗๓ 
 ๔.๕  การสัมภาษณ์เชิงลึก ๑๗ต 
  ๔.๕.๑ ผลการสัมภาษณ์เชงิลึก ๑๗๗ 
  ๔.๔.๒ การจัดการความรู้ในการกรวดน้ํา ๑๗๓ 
 ๔.๖  สรปุการบูรณาการศาสนพิธีด้วยการจัดการความรู้ ๑๘๙ 
  
บทท่ี ๕  สรปุผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ ๑๙๑ 
 ๕.๑  สรปุผลการวิจัย ๑๙๑ 
  ๕.๑.๑  การจัดการความรู ้ ๑๙๑ 
  ๕.๑.๒ หลักศาสนพิธีในพระพุทธศาสนา ๑๙๔ 
  ๕.๑.๓ บูรณาการการจัดการศาสนพิธีด้วยหลักการจัดการความรู ้ ๑๙๖ 
 ๕.๒ องคค์วามรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย ๑๙๗ 
  ๕.๒.๑  องค์ความรู้ใหม่ ๑๙๗ 
  ๕.๑.๒ หลักศาสนพิธีในพระพุทธศาสนา ๑๙๔ 
  ๕.๑.๓ บูรณาการการจัดการศาสนพิธีด้วยหลักการจัดการความรู ้ ๑๙๖ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๒๐๐ 
  ๕.๓.๑  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ๒๐๐ 
  ๕.๓.๒  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย ๒๐๑ 
 
บรรณานุกรม ๒๐๒ 
 

ภาคผนวก ๒๐๖ 
ภาคผนวก ก รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ ๒๐๗ 
ภาคผนวก ข หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเคร่ืองมือ  ๒๑๐ 
ภาคผนวก ค หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ ์ ๒๑๔ 
ภาคผนวก ง แบบสัมภาษณ์ ๒๒๕ 
ภาคผนวก จ รูปภาพสัมภาษณ์ ๒๒๙ 

 
ประวตัิผู้วิจยั ๒๓๓ 
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สารบญัตาราง 

  หน้า
ตารางที ่๔.๑ การให้สัมภาษณ์ ศาสนพิธีมีความสําคัญต่อบุคคลและสังคมอย่างไร?  ๑๗๘
ตารางที ่๔.๒ แสดงสรุปผลการสัมภาษณ์ ศาสนพิธีมีผลต่อพระพุทธศาสนาอย่างไร? ๑๘๑
ตารางที ่๔.๓ แสดงสรุปผลการสัมภาษณ์ การจัดการความรู้ด้านศาสนพิธี (กุศลพิธี 

บุญพิธี ทานพิธี และปกิณกพิธี) เป็นอย่างไร  ๑๘๓
ตารางที ่๔.๔ แสดงสรุปผลการสัมภาษณ์ การบูรณาการจัดการศาสนพิธีด้วยหลักการ

จัดการความรู้ (KM) ตามแนวคิดTuna Model  ๑๘๖
ตารางที ่๔.๕ แสดงสรุปผลการสัมภาษณ์ องค์ความรู้ในการบูรณาการการจัดการศาสน

พิธีด้วยหลักการจัดการความรู้ คือ PPB เป็นอย่างไร ๑๘๘
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สารบญัแผนภูมิ 

  หน้า
แผนภูมิที่ ๑.๑ สรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย ๑๗
แผนภูมิที่ ๒.๑ แสดงกระบวนการพัฒนาความรู้ไปเป็นภูมิปัญญา ๒๒
แผนภูมิที่ ๒.๒ แสดงวงจรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยกกําลังสาม บวก คว้า ๓๘
แผนภูมิที่ ๒.๓ แสดงแนวคิดแบบ TUNAMODEL ๔๒
แผนภูมิที่ ๒.๔ แสดงเกลียวความรู้เซกิ (SECI) ๔๔
แผนภูมิที่ ๒.๕ แสดงความรู้ ๕ กลุ่มของ David Snowden ๔๕
แผนภูมิที่ ๒.๖ แสดงจตุรภาคแห่งการจัดการความรู้ 

(The Cynefin Framework of Knowledge Management) ๔๗
แผนภูมิที่ ๒.๗ แสดงความรู้ใน ๒ ยุค ในการทํางานราชการ ๕๒
แผนภูมิที่ ๒.๘ แสดงการจัดการความรู้ในยุคที่ ๑ ๕๓
แผนภูมิที่ ๒.๙ แสดงการจัดการความรู้ในยุคที่ ๒ ๕๔
แผนภูมิที่ ๒.๑๐ แสดงคนเป็นปัจจัยความสําเร็จขององค์กรความรู้ ๕๙
แผนภูมิที่ ๓.๑ แสดงการจัดการศาสนพิธีของพระพุทธศาสนา ๑๓๙
แผนภูมิที่ ๔.๑ ระบบการจัดการความรู้ในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  ๑๔๓
แผนภูมิที่ ๔.๒ การสร้างศาสนทายาทต้นแบบตามหลักธรรมโอวาทปาฏิโมกข์  ๑๔๕
แผนภูมิที่ ๔.๓ สร้างฐานคิด พัฒนาชีวิตบนงานวิจัยตามแนวอริยสัจ ๔  ๑๔๗
แผนภูมิที่ ๔.๔ การเตรียมความพร้อมชีวิตด้วยหลักอภิณหปัจจเวกขณ์  ๑๔๙
แผนภูมิที่ ๔.๕ การสร้างสังคมบนฐานทางสายกลาง (Middlehood Based Society) ๑๕๒
แผนภูมิที่ ๔.๖ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยกระบวนการสัจจวิรัติและปวารณา  ๑๕๔
แผนภูมิที่ ๔.๗ การทําบุญที่ถูกต้องตามหลักบุญกิริยาวัตถุ ๑๐  ๑๕๗
แผนภูมิที่ ๔.๘ การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการบรรพชาอุปสมบท  ๑๕๙
แผนภูมิที่ ๔.๙ การสร้างครอบครัวเป็นสุขด้วยหลักฆราวาสธรรม  ๑๖๑
แผนภูมิที่ ๔.๑๐ การสร้างคุณค่าเพิ่มจากงานศพตามหลักพระพุทธศาสนา  ๑๖๔
แผนภูมิที่ ๔.๑๑ การมีส่วนร่วมถวายสังฆทานของพุทธบริษัท  ๑๖๗
แผนภูมิที่ ๔.๑๒ การสร้างความสามัคคีด้วยพิธีถวายกฐินทาน  ๑๗๐
แผนภูมิที่ ๔.๑๓ การสร้างวัฒนธรรมปฏิสันถารด้วยการแสดงความเคารพ  ๑๗๓
แผนภูมิที่ ๔.๑๔ การปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีด้วยการกรวดน้ํา  ๑๗๖
แผนภูมิที่ ๔.๑๕ แสดงการบูรณาการการจัดความรู้ด้านศาสนพิธีด้วย KM  ๑๙q
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แผนภูมิที่ ๕.๑ แสดงแนวคิดของการจัดการความรู้ (KM) ๑๙๒
แผนภูมิที่ ๕.๒ แสดงแนวคิดการจัดการด้านศาสนพิธี ๑๙๖
แผนภูมิที่ ๕.๓ แสดงการบูรณาการจัดการศาสนพิธีด้วยหลักการจัดการความรู้ (KM) ๑๙๗
แผนภูมิที่ ๕.๔ แสดง PPB Model ๑๙๘
 

 



 
 

บทที่๑ 
บทนํา 

 
๑.๑ ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

พิธีกรรมเป็นลักษณะหน่ึงของการฝึกวินัย เพราะการทําพิธีกรรมหรือเข้ามาร่วมในศาสนพิธี
น้ันมีขั้นตอน มีระเบียบแบบแผนที่ผู้ทําและผู้ร่วมพิธีกรรมต้องทราบ จึงเป็นการฝึกคนให้เริ่มรู้จัก
ระเบียบแบบแผน พิธีกรรมถ้าจะทําให้ถูกต้องก็ต้องเข้าใจความมุ่งหมายอันน้ี พิธีกรรมจึงกลายเป็น
ลักษณะหรือเป็นรูปแบบเฉพาะแห่งวัฒนธรรมของสังคมน้ัน ๆ พิธีที่มีลักษณะอย่างน้ีจึงจะถือว่ามี
คุณค่า เป็นเครื่องน้อมนําศรัทธาที่จะพาให้เข้าถึงธรรมที่สูงขึ้นไปอีก เพราะว่าพิธีกรรมที่ทําถูกต้องจะ
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความน่าเลื่อมใสศรัทธา อาจจะทําให้สนใจเกิดความประทับใจ แล้ว
น้อมนําจิตให้อยากรู้อยากเข้ามาเก่ียวข้องจนกระทั่งเข้ามาในศาสนาได้  

องค์ประกอบของศาสนาที่มีความสําคัญต่อพระพุทธศาสนา ได้แก่ ศาสนพิธีคือพิธีกรรมหรือ
ระเบียบแบบแผนต่าง ๆ ที่ดีงาม ที่พึงปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องห่อหุ้ม
ศาสนาไว้ให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้เห็นและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะทําให้พิธีกรรมต่าง ๆ ที่
ประกอบขึ้นเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม เป็นที่ต้ังแห่งความเลื่อมใสศรัทธาของผู้พบเห็นและเป็นการ
แสดงให้เห็นถึงความเจริญทางด้านจิตใจของผู้นับถือพระพุทธศาสนา ก่อให้เกิดศรัทธา ความเช่ือ ความ
เลื่อมใสต่อพระพุทธศาสนามากขึ้นกล่าวได้ว่า พิธีกรรมมีความหมาย คือ เป็นเครื่องฝึกวินัย หรือ เป็น
พ้ืนฐานในการที่จะฝึกฝนพัฒนาคนในด้านศีลพิธีกรรมเป็นเคร่ืองฝึกกายวาจาให้อยู่ในระเบียบ 
เพราะฉะนั้น พิธีกรรมจึงเป็นวินัยขั้นต้น การให้คนเข้ามาสู่พิธีกรรมน้ัน ทําเพ่ืออะไร ความหมายอย่าง
หน่ึงก็คือเพ่ือฝึกคนให้จัดหรือควบคุมพฤติกรรมของตน ให้ลงตัวเข้าที่ การทําพิธีกรรมหรือเข้ามาร่วมใน 
ศาสนพิธีน้ี เป็นการฝึกคนให้เริ่มรู้จักระเบียบแบบแผน ให้เริ่มที่จะไม่ทําตามใจชอบของตนเร่ืองของ 
ศาสนพิธีจึงเป็นการฝึกวินัยอันถือเป็นวินัยเบ้ืองต้นที่จะนําเข้าสู่การที่จะเป็นคนมีศีลพิธีกรรมจึงจัดอยู่
ในฝ่ายของศีลด้วย  

พิธีกรรมถ้าจะทําให้ถูกต้องก็ต้องเข้าใจความมุ่งหมายอันน้ีพิธีกรรมจึงกลายเป็นลักษณะหรือ
เป็นรูปแบบเฉพาะแห่งวัฒนธรรมของสังคมน้ัน ๆ อย่างที่เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์อันน้ีก็เป็นคุณค่าอีก
ด้านหน่ึงของพิธีกรรมอันสืบเน่ืองจากวินัยที่แสดงผลออกมาทางด้านวัฒนธรรม เป็นเรื่องของชีวิต
ชุมชน หรือของหมู่คณะ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสังคม พิธีกรรม เป็นเคร่ืองน้อมนําศรัทธาที่จะพาให้
เข้าถึงธรรมท่ีสูงขึ้นไปอีก เพราะว่าพิธีกรรมที่ทําถูกต้องจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความน่า
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เลื่อมใสศรัทธา อาจจะทําให้สนใจเกิดความประทับใจ แล้วน้อมนําจิตให้อยากรู้อยากเข้ามาเก่ียวข้อง 
จนกระทั่งเข้ามาในศาสนาได้พิธีกรรมเป็นโอกาสให้พระสงฆ์ปรากฏตัวเพ่ือเป็นสื่อนําคนเข้าสู่
พระพุทธศาสนา ทั้งน้ีศาสนพิธีต้องมีพระสงฆ์เป็นสื่อนํา จึงเป็นเหตุให้พระสงฆ์สามารถปรากฏตัวสู่
สังคมเพ่ือเป็นสื่อของกิจกรรมในพระพุทธศาสนา๑ 

ในปัจจุบันมีบางคนคิดว่าพิธีกรรมหรือวิธีกรรม คือสิ่งที่ทํากันไปอย่างน้ันเองหรือสักแต่ทําเช่น
พูดกันว่าทําพอเป็นพิธี กลายเป็นว่าไม่จริงไม่จัง ทําพอให้เห็นว่าได้ทําแล้ว แต่ที่จริงเดิมน้ันมันคือการ
กระทําที่เป็นวิธีการ เพ่ือจะให้สําเร็จผล เพ่ือจะให้เกิดความเป็นจริงเป็นจัง เพ่ือจะให้ได้ผลขึ้นมา เรา
จึงทําพิธีกรรม ฉะน้ันพิธีกรรมเป็นจุดนัดหมายให้ต้ังใจเริ่มทําการอย่างจริงจัง พิธีกรรมน้ีจึงเป็นจุดนัด
พบให้ทุกคนมารวมกัน เป็นจุดนัดหมายในการเตรียมตัว เตรียมกาย เตรียมวาจา เตรียมใจ ให้พร้อมที่
จะทําเรื่องน้ัน ๆ ก่อนที่จะถึงการกระทํา ซึ่งพิธีกรรมถือเป็นวินัยพ้ืนฐานและสามารถนําคนให้ประสาน
เข้าในชีวิตชุมชนด้วย ตามท่ีกล่าวในเบ้ืองต้นแล้ว 

ถ้าผู้ทํ า พิ ธีกรรมรับรู้ และรับทราบ  ปฏิบั ติตามสาระที่ อ ยู่ ในพิ ธีกรรมอยู่  ก็ถือ ว่า
พระพุทธศาสนายังคงอยู่ ด้วยเหตุน้ีพิธีกรรมจึงมีความสําคัญต่อพระพุทธศาสนาอย่างย่ิงหากรู้จัก
ความหมายและเนื้อหาสาระที่แท้จริงในพิธีกรรมเหล่าน้ัน การจัดการความรู้พระพุทธศาสนาใน
พิธีกรรมจึงเป็นสิ่งสําคัญที่ควรกระทําอย่างย่ิงเช่นกัน ทั้งน้ีเพ่ือให้พิธีกรรมสามารถเช่ือมโยงเข้าสู่พระ
ธรรมวินัยได้อย่างแท้จริง ทั้งน้ีสังฆกรรมหลายอย่างที่เป็นแก่นสาระของพระวินัยในพระพุทธศาสนาก็
ได้เลือนลางไปเป็นเพียงพิธีกรรมในความหมายที่คลาดเคลื่อนไปแล้วทั้ง ๆ ที่พิธีกรรมเป็นส่วนเบ้ืองต้น
ของพระวินัย โดยเป็นสื่อให้กับคนส่วนใหญ่ได้เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเคร่ืองนําเข้ามาสู่พระธรรมวินัย 
ดังน้ันถ้าจะให้พระพุทธศาสนาดํารงอยู่ได้ ต้องทําให้พิธีกรรมเป็นเคร่ืองนําสู่เข้าพระธรรมวินัย ถ้า
เมื่อใดพิธีกรรมเป็นที่ปรากฏแสดงตัวของผู้เข้าถึงธรรมแล้วเมื่อน้ันก็คือความหมายและความสําเร็จ
ของพิธีกรรม 

อีกประการหน่ึงพิธีกรรมได้ถูกบิดเบือนไปในเรื่องของปาฏิหาริย์รูปแบบสิ่งศักด์ิสิทธ์ิในลัทธิ
เทวนิยมลัทธิพิธีกรรมผนึกเอกภาพระหว่างไสยศาสตร์กับคุณค่าทางศีลธรรมของศาสนาพุทธ ที่เน้นวัตถุ
นิยมและบริโภคนิยม เพ่ือทําให้พิธีกรรมน้ันน่าเช่ือถือ น่าเลื่อมใส พิธีกรรมที่เช่ือมโยงอยู่กับความเช่ือ
ของสังคมในยุคการผลิตเพ่ือยังชีพน้ันได้มีบทบาทและหน้าที่สําคัญทางสังคม ในฐานะที่เป็นแบบแผนใน
การดําเนินชีวิตของผู้คนทั้งน้ีเพราะความเช่ือต่ออุดมการณ์ทางศาสนาซ่ึงเป็นต้นธารของประเพณีและ
พิธีกรรมน้ัน ยังคงเข้มข้นและเข้มแข็ง ทั้งสถาบันทางศาสนายังเป็นศูนย์กลางความรู้ของสังคมที่สําคัญ
เพียงแหล่งเดียว ที่สามารถผสมผสานเอาความเช่ืออ่ืน ๆ ที่อยู่นอกขอบเขตของคําสอนทางศาสนา มา

                                                 
๑พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตฺโต),พิธีกรรมใครว่าไม่สําคัญ, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์

มูลนิธิพุทธธรรม,๒๕๕๒), หน้า ๑๐. 
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รวมเอาไว้ได้ด้วยกันอย่างกลมกลืน กล่าวคือ พระสงฆ์สามารถที่จะนําความเช่ือของพราหมณ์และผีมา
ผสมผสานเอาไว้ในฐานะที่เป็นส่วนหน่ึงของความเช่ือทางพุทธศาสนาของชาวบ้านได้ และพระสงฆ์เป็น
ทั้งผู้นําและผู้แสดงหลักของชุมชนโดยการปรับความเช่ือเหล่าน้ันเข้ามาสู่เส้นทางที่ถูกต้อง เพ่ือป้องกัน 
มิให้ฆราวาสที่ไม่รู้นําเอาความเช่ือทางไสยศาสตร์มาปะปนจนเกิดความเข้าใจผิด แต่กลับนําพาสมาชิก
ในสังคมมาร่วมทําพิธีกรรมที่ถูกต้องและมีความหมาย  

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาอเทวนิยม เช่ือในศักยภาพของมนุษย์ว่าทุกคนสามารถพัฒนาจิต 
ใจไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ด้วยความเพียรของตน กล่าวคือ พระพุทธศาสนาให้มนุษย์บันดาล
ชีวิตของตนเองด้วยผลแห่งการกระทําของตน ตามกฎแห่งกรรม มิได้มาจากการอ้อนวอนขอจากพระ
เป็นเจ้าและสิ่งศักด์ิสิทธ์ินอกกาย คือ ให้พ่ึงตนเอง เพ่ือพาตัวเองออกจากกองทุกข์ ซึ่งศาสนาพุทธมี
จุดมุ่งหมายคือการสอนให้มนุษย์หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงในโลกด้วยวิธีการสร้างปัญญา ในการ
จัดการความทุกข์อย่างรู้เท่าทันตามความเป็นจริง วัตถุประสงค์สูงสุดของศาสนา คือ การหลุดพ้นจาก
ความทุกข์ทั้งปวงและวัฏจักรการเวียนว่ายตายเกิด เช่นเดียวกับที่พระศาสดาทรงหลุดพ้นได้ด้วย
กําลังสติปัญญาและความเพียรของพระองค์เอง ไม่หลงเน้นไปช่ืนชมปาฏิหาริย์อ่ืนใด แต่กลับสรรเสริญ 
อนุสาสนีปาฏิหาริย์ คือการสั่งสอนให้รู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องบาป บุญ คุณ โทษ ให้เว้นสิ่งที่ควรเว้นทําสิ่ง
ที่ควรทํา ซึ่งเป็นประโยชน์แท้จริงแก่ผู้ปฏิบัติตามพระพุทธศาสนามีอายุยืนยาวมาได้ถึงบัดน้ี ก็เพราะ
ความอัศจรรย์แห่งคําสอนของพระผู้มีพระภาคและพระสาวกผู้นําศาสนาสืบ ๆ กันมา หาใช่เพราะ
อิทธิปาฎิหาริย์ไม่”๒ 

จอห์น วูดรอฟ (Sir John Woodroffe)๓ ได้ใช้นามปากกาว่าอาร์เธอร์อเวลอน 
(ArthurAvalon)ในคํานําเรื่องศรีจักรสัมภารตันตระ เขากล่าวไว้ว่า “คนโง่เข้าใจความแท้จริงด้านจิตใจ
ไม่ถูกต้อง เขาจึงเรียกความแท้จริงเช่นน้ันว่า ไสยศาสตร์ ความช่ัวและความโง่น้ันมีอยู่มากแล้วตาม
ธรรมชาติของมันและมันได้สร้างวิชาให้เราศึกษาในแง่ตรงกันข้าม แต่ถ้าเราไปยึดถือความรู้น้ัน ก็จะเป็น
เหตุให้เกิดความโต้เถียงกันทางศาสนา ฉะน้ันข้าพเจ้าจึงขอยํ้าว่าเราต้องเช่ือสติปัญญาและความ
ยุติธรรมของเราเอง โดยพยายามเข้าใจศาสนาทุกศาสนาในแง่ที่ดีที่สุด และจริงที่สุด” 

จากข้อความดังกล่าวน้ีมาจากปฏิกิริยาต่อต้านพิธีกรรมในพระเวท มีมาต้ังแต่ยุคอุปนิษัท และ
มาถึงขีดสุดในยุคปรัชญาสางขยะ พิธีกรรมเหล่าน้ันถูกวิจารณ์ด้วยเหตุผล ๓ ประการคือ  

                                                 
๒วศิน อินทสระ, พระไตรปิฎกฉบับที่ทําให้ง่ายแล้ว, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ธรรมดา, 

๒๕๕๓), หน้า ๒๓๗. 
๓เอ็น.ไอ.ยสวามี ศาสตรี ผู้เรียบเรียง, หลักพระพุทธศาสนาแบบตันตระ, ในหนังสือ

พัฒนาการของพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า 
๕๒. 



๔ 

๑. เป็นสิ่งไม่บริสุทธ์ิ เพราะเป็นเหตุแห่งการฆ่าสัตว์ 
๒. ให้ผลเพียงเล็กน้อย ไม่ย่ังยืน 
๓. ทําให้เกิดความรู้สึกเด่น และรู้สึกด้อย 
ทั้งน้ีกล่าวได้ว่าพิธีกรรมน้ันเป็นเพียงส่วนประกอบไม่ใช่ตัวหลักการศาสนา เวลาจะประกอบ

พิธีกรรมจึงควรยึดถือเฉพาะที่เป็นหลักศาสนพิธี คือให้เข้าหลักการทําบุญทางศาสนา ๓ ประการคือ 
ทาน ศีล ภาวนา โดย ตัดพิธีกรรมส่วนเกินซึ่งเป็นเหตุฟุ่มเฟือย เป็นสิ่งที่ทําต่อกันมาโดยไม่ทราบ
เหตุผลออกเสีย นอกจากต้องคํานึงถึงหลักศาสนพิธีแล้วต้องคํานึงถึงหลักเศรษฐกิจและหลักสังคม 
ด้วย ดังน้ัน ศาสนพิธีจึงต้องคงคู่ไว้กับแก่นธรรม แต่การประกอบศาสนพิธีอย่าติดเพียงแค่พิธีกรรม
เท่าน้ัน ทั้งไม่ควรคิดว่าพิธีกรรมต่าง ๆ ที่ทํากันอยู่น้ันเป็นตัวแท้เป็นแก่นศาสนา ความจริงพิธีกรรม
เป็นเพียงส่วนประกอบภายนอกเพื่อเป็นทางผ่านให้เข้าถึงแก่น ธรรมหรือตัวแท้แห่งศาสนาเท่าน้ัน 
รวมความแล้ว ศาสนพิธีมีประโยชน์ คือรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ คือพิธีกรรมทางศาสนาน้ัน
มีแบบแผนเป็นของตัวเองโดยเฉพาะจึงเป็นจุดเด่นอย่างหน่ึงในแบบวัฒนธรรมของชาติ อาจเชิดชู
เอกลักษณ์ของชาติไว้ได้ด้วยแบบอย่างน้ัน เพราะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองโดยเฉพาะ นับว่าเป็น
เครื่องเชิดหน้าชูตาของชาติได้ทางหน่ึง ส่งเสริมคุณค่าทางด้านจิตใจ คือทําให้ผู้ประกอบพิธีกรรมน้ัน ๆ 
เบิกบานใจ เกิดความปีติสดช่ืนขึ้นเพราะได้ประกอบพิธีกรรมน้ันแล้ว เป็นการเตรียมใจไว้รองรับบุญ
กุศลหรือความดีอ่ืน ๆ ต่อไป และเป็นเหตุจูงใจให้ผู้พบเห็นปรารถนาจะทําตามอย่างบ้าง จะเห็นได้ว่า 
พิธีกรรมหรือศาสนพิธีจึงมีบทบาทสําคัญต่อ ปัจเจกบุคคล ต่อชุมชน สังคม ในรูปแบบการศึกษา 
การแพทย์สาธารณสุข ธุรกิจการค้า การเมือง การปกครอง เป็นต้น 

ด้วยเหตุที่ศาสนพิธีเป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบของศาสนา ที่จะทําให้พุทธศาสนิกเข้าสู่ 
พระธรรมวินัย และสามารถนําพระธรรมวินัยไปใช้ในการดําเนินชีวิตให้มีความสุข จึงควรใช้
กระบวนการจัดการความรู้อันเป็นกระบวนการที่จะช่วยให้เกิดพัฒนาการของความรู้ หรือการจัดการ
ความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร ทั้งน้ีกระบวนการน้ีสามารถนําไปใช้ในศาสนองค์กรเพ่ือจัดการความรู้
ในพระพุทธศาสนาได้ตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง จะเห็นว่า จากข้อความที่กล่าวถึง ความรู้ดังกล่าว พอ
ทําให้มองเห็นหัวใจของ KM เป็นลําดับช้ันมาเร่ิมแต่ข้อความแรกที่ว่า ความรู้คือพลังหรือความรู้คือ
อํานาจ ซึ่งเป็นข้อความเป็นที่ยอมรับที่เป็นสากล ทั้งภาคธุรกิจ เอกชน และภาคราชการ จากการ
ยอมรับดังกล่าวมาสู่การเน้นที่ปฏิสัมพันธ์ของคนว่ามีความสําคัญในการถ่ายทอดความรู้กว่าเคร่ืองมือ
หรือเอกสารใดและมักกล่าวถึงว่า แม้ความรู้จะถูกจัดระบบและง่ายต่อการเข้าถึงของบุคคลต่าง ๆ ดี
เพียงใดก็ตาม ถ้ามีความรู้ เกิดความรู้ขึ้นแล้ว หากไม่นําไปใช้ประโยชน์ ก็ไม่ใช่จุดหมายปลายทางของ 
ความรู้และที่ชัดเจนก็คือ ประโยคสุดท้ายที่เน้นการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ให้เกิดมรรคผลมีคุณค่า 
ประโยชน์เป็นรูปธรรมว่าน่ันเป็นนิยามใหม่ของผู้ทําหน้าที่เป็นผู้จัดการเลยที เดียว ดังน้ัน อาจกล่าว 
ได้ว่าหัวใจของ KM อยู่ที่การนําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยเฉพาะความรู้ด้านศาสนพิธี
ในพระพุทธศาสนา 



๕ 

จากข้อความที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่าในสังคมไทยปัจจุบันมีการประกอบพิธีกรรมกัน
อย่างแพร่หลาย ปัญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่มพุทธศาสนิกชน คือไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นพิธีกรรม
ที่เก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนา ทําให้หลงผิดและเหมารวมพิธีกรรมต่าง ๆ ทางโลกภายในวัด และนํา
โดยพระสงฆ์ เช่น พิธีปลุกเสกวัตถุมงคลต่าง ๆ ว่าเป็นกิจกรรมในพระพุทธศาสนา เป็นต้น พิธีกรรมใน
ปัจจุบันมักมุ่งเน้นการจัดงานใหญ่โต สวยงาม ใช้เงินทุนเป็นจํานวนมากซึ่งขัดกับลักษณะของชาวพุทธ
ที่ควรมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายกล่าวได้ว่าพุทธศาสนิกชนไม่เข้าใจหลักคําสอนที่เป็นแก่นแท้ 
แต่เช่ือถือโชคลางและยึดติดกับพิธีกรรม ยึดติดตัวบุคคลมากกว่าหลักคําสอน มุ่งเน้นพิธีกรรมมากกว่า
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาพิธีกรรมมีลักษณะบิดเบือนต่างไปจากพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา ทั้งน้ี
ผู้วิจัยเช่ือว่าการนําความรู้ด้านการจัดการความรู้(KM) มาบูรณาการกับศาสนพิธีจะช่วยให้ศาสนพิธี
สามารถเข้าสู่จุดหมายที่แท้อันทําให้เกิดปัญญาตามหลักพระพุทธศาสนา 

ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงเห็นสมควรที่จะศึกษาการบูรณาการศาสนพิธีด้วยการจัดการความรู้ให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพิธีกรรม อันเป็นสื่อเช่ือมโยงคนส่วนใหญ่ เข้าสู่พระธรรมวินัยใน
พระพุทธศาสนา ดังน้ันผู้ วิจัยซึ่ งเป็นผู้ที่บวชเรียนในศาสนาพุทธ มีความประสงค์ที่จะเห็น
พระพุทธศาสนา เจริญก้าวหน้า และมีความย่ังยืนตลอดไป จึงทําการศึกษาวิจัยเรื่อง“บูรณาการ
จัดการศาสนพิธีด้วยหลักการจัดการความรู้”เพ่ือฟ้ืนฟูความหมายและเน้ือหาสาระในพิธีกรรมให้มี
คุณค่าเป็นประโยชน์ต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติต่อไป 

 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาหลักการจัดการความรู้ 
๑.๒.๒ เพ่ือศึกษาการจัดการด้านศาสนพิธี 
๑.๒.๓ เพ่ือบูรณาการการจัดการศาสนพิธีด้วยหลักการจัดการความรู้ 
๑.๒.๔ เพ่ือนําเสนอแนวทางและการสร้างองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับ”รูปแบบบูรณาการการ

จัดการศาสนพิธีด้วยหลักการจัดการความรู้” 
 

๑.๓ โจทย์ในการวิจัย 
๑.๓.๑ การจัดการความรู้เป็นอย่างไร? 
๑.๓.๒ การจัดการศาสนพิธีเป็นอย่างไร? 
๑.๓.๓ การบูรณาการการจัดการศาสนพิธีด้วยหลักการจัดการความรู้เป็นอย่างไร? 
๑.๓.๔ องค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับ “รูปแบบบูรณาการการจัดการศาสนพิธีด้วยหลักการจัดการ

ความรู้” ควรเป็นอย่างไร? 
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การบูรณาการศาสนพิธี 
ด้วยการจัดการความรู้ 
โดยจําแนกพิธีกรรมดังน้ี 
กุศลพิธีบุญพิธี 
ทานพิธีปกิณกะพิธี 
 

๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีมีขอบเขตที่ต้องการศึกษา ดังน้ี 
๑.๔.๑ การศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการจัดการความรู้หลักการ วิธีการจัดการความรู้ทั้งของ

ต่างประเทศและของไทย 
๑.๔.๒ ที่มาของพิธีกรรมในสมัยพุทธกาล รูปแบบของพิธีกรรม ขั้นตอนการทําพิธีกรรมที่

ปรากฏในพระไตรปิฎกและอรรถกถาที่เก่ียวข้อง รวมถึงหลักศาสนพิธีในประเทศไทยที่กําหนดไว้ทั้ง ๔ 
ประการ ได้แก่ บุญพิธี กุศลพิธี ทานพิธี และปกิณณกะพิธี ตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท เท่าน้ัน 

๑.๔.๓ การบูรณาการการจัดการองค์ความรู้ในพิธีกรรมตามประเด็นศึกษา คือ 
 ๑. บูรณาการการจัดการองค์ความรู้ในกุศลพิธี 
 ๒. บูรณาการการจัดการองค์ความรู้ในบุญพิธี 
 ๓. บูรณาการการจัดการองค์ความรู้ในทานพิธี 
 ๔. บูรณาการการจัดการองค์ความรู้ในปกิณณกพิธี 
 

๑.๕ วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเร่ืองน้ีจะใช้กระบวนการศึกษาหรือระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Documentary Research) เพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีความน่าเช่ือถือมากขึ้น ผู้วิจัยจึงได้สัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ กลุ่ม คือ ๑) ผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับการจัดการองค์ความรู้ ๒) ผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับ 
ศาสนพิธีในพระพุทธศาสนาโดยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Formal Interview) โดยมีลําดับ
วิธีการวิจัย ดังน้ี 

๑.๕.๑การวิเคราะห์และการวิจัยเอกสาร 
ศึกษารวบรวมแนวคิดจากทฤษฎีขั้นปฐมภูมิ คือ พระไตรปิฎก ในส่วนที่เก่ียวกับหลักสัปปุริส

ธรรมและเอกสารทุติยภูมิ ได้แก่ เอกสารทางวิชาการ ผลงานวิจัย ที่มีอยู่ในวิทยานิพนธ์ที่เก่ียวข้อง
และเอกสารที่เก่ียวข้องกับเร่ืองที่ทําวิจัยน้ี ซึ่งมีอยู่ที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย ห้องสมุดสํานัก
งบประมาณ และห้องสมุดแห่งชาติ เป็นต้น 

 



๗ 

๑.๕.๒ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
ทําการสัมภาษณ์ โดยจะกําหนดประเด็นตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งประเด็นแนวทางการ

จัดการองค์ความรู้ การสัมภาษณ์ใช้วิธีสัมภาษณ์แบบเจาะลึกแบบมีโครงสร้าง (In-depth formal 
Interview) ในขั้นการวิจัยบุคคล (Key Information) โดยกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิในการศึกษาคร้ังน้ี ผู้วิจัย
ใช้กลุ่มตัวอย่างสัมภาษณ์ จํานวน ๑๐ รูป/คน โดยแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ 

๑. กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการจัดการองค์ความรู้จํานวน ๓ ท่าน 
๒. กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศาสนพิธีจํานวน ๗ รูป/คน  

ในการสัมภาษณ์น้ันผู้ วิจัยได้มีหนังสือขออนุญาตสัมภาษณ์จากทางบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยพร้อมด้วยแนวการสัมภาษณ์ส่งไปยังผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่ต้องการ
จะสัมภาษณ์เก็บข้อมูล เพ่ือติดต่อขออนุญาตสัมภาษณ์และไปสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่ท่านเหล่าน้ัน
สะดวกในการให้สัมภาษณ์ผู้วิจัยสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างพร้อมทั้งบันทึก
เทปการให้สัมภาษณ์หลังจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะนําบทสัมภาษณ์มาถอดเทปเพ่ือเตรียมวิเคราะห์
ข้อมูลโดยภาพรวมในประเด็นที่ต้องการต่อไป 

๑.๕.๓ รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล 
ในการรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลทุกส่วนให้เป็นไปตามกรอบและขอบเขตของการศึกษา 

ให้สอดคล้องกันในแต่ละบท เพ่ือให้ได้เน้ือหาตรงตามวัตถุประสงค์ 
๑.๕.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 
เมื่อรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลทั้งหมดให้อยู่ในรูปแบบงานวิจัยแล้วจึงนําเสนอเป็นลักษณะ

วิเคราะห์พรรณนาเน้ือหาให้ได้องค์ความรู้ (Content Analysis Description) ตามประเด็นที่ศึกษา 
กล่าวคือ  

 ๑. การบูรณาการจัดการองค์ความรู้ในบุญพิธี 
 ๒. การบูรณาการจัดการองค์ความรู้ในกุศลพิธี 
 ๓. การบูรณาการจัดการองค์ความรู้ในทานพิธี 
 ๔. การบูรณาการจัดการองค์ความรู้ในปกิณณกพิธี 
เน้ือหาของการวิจัยเป็นการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดการจัดการความรู้และศาสนพิธีใน

พระพุทธศาสนา โดยแบ่งออกเป็น ๕ บทดังน้ี 
๑.๕.๕ การสังเคราะห์ข้อมูล 
เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการบูรณาการการจัดการองค์ความรู้ในศาสนพิธีทั้ง ๔ ด้านแล้วจึงได้

สังเคราะห์ผลของการศึกษาออกมาเสนอเป็นรูปแบบ(Model) ของการบูรณาการการจัดการศาสนพิธี
ด้วยหลักการจัดการความรู้ 

 



๘ 

๑.๖ เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
๑.๖.๑ เอกสารที่เก่ียวข้อง 
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าหนังสือและเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศาสนพิธีด้วยการ

จัดการความรู้ซึ่งเอกสารเหล่าน้ีให้ข้อมูลที่เป็นความรู้เก่ียวกับการจัดการความรู้ และศาสนพิธีในแนว
ต่าง ๆ ที่สามารถเสริมความรู้แก่ผู้วิจัยได้ดังต่อไปน้ี 

พระสาสนโสภณ (พิจิตร ฐ ิตวณฺโณ) เขียนไว้ในหนังสือ “หลักสูตรและประมวลการสอนวิชา
สาสนพิธีและวัฒนธรรมไทยโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดโสมนัสวิหาร”ใจความว่า การปฏิบัติ
ตามหลักคําสอนในพระพุทธศาสนาจนเกิดมีศาสนพิธีที่ชาวพุทธนิยมปฏิบัติกันมาจนกลายเป็น
ประเพณีขึ้นในประเทศไทยน้ันเกิดจากการท่ีชาวไทยนับถือพระพุทธศาสนามาช้านานจนเกิดมีพิธี 
ต่าง ๆ ที่จะพึงปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาให้ถูกต้องและเรียบร้อยตามความนิยมของชาติไทยในเมื่อศา
สนพิธีน้ัน ๆ ไม่ขัดกับหลักพระพุทธศาสนาแต่เป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาโดยตรงและเพราะ
วัฒนธรรมไทยส่วนใหญ่เกิดจากหลักคําสอนในพระพุทธศาสนาและจากการที่ชนชาติ ไทยเป็นชาติ
ใหญ่ที่เคยเจริญรุ่งเรืองและมีวัฒนธรรมอันดีงามมาก่อนด้วยเมื่อชนชาติไทยมานับถือพระพุทธศาสนา 
นานเข้านับเป็นพันปีจึงเกิดมีศาสนพิธีและวัฒนธรรมของตนเองข้ึนโดยเฉพาะดังที่ปรากฏอยู่ทุก 
วันน้ีแต่วิชาทั้งสองนี้ มีคนไทยเป็นจํานวนมากท่ียังไม่ทราบรายละเอียดและปฏิบัติยังไม่ถูกต้องฉะน้ัน
วิชาทั้งสองน้ีจึงเป็นวิชาที่จําเป็นวิชาหน่ึง สําหรับชาวไทยผู้นับถือพระพุทธศาสนา จะพึงศึกษาและ
ปฏิบัติให้ถูกต้อง๔ ทั้งน้ีก็เพ่ือเชิดชูและรักษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติเอาไว้ให้
อยู่คู่กับชาติไทยตลอดไป 

พระญาณวโรดม (สนธิ์กิจฺจกาโร)เขียนไว้ในหนังสือ “คู่มือปฏิบัติงานศาสนพิธีสังเขป” 
ใจความว่าการจัดงานในด้านศาสนพิธีสมควรจะรู้เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของงาน ทั้งงานบุญ 
งานมงคล งานอวมงคลซึ่งแต่ละถิ่นน้ันต่างกัน๕ 

เอ็น. ไอยสวามี ศาสตรี ผู้เรียบเรียง อมร โสภณวิเชฏฐวงศ์ ผู้แปล หนังสือพัฒนาการของ
พระพุทธศาสนา เรื่องลัทธิพิธีกรรมในพระเวท ใจความว่า ลัทธิพิธีกรรมในพระเวทไม่ได้รับการ
สนับสนุนจากพระพุทธเจ้าเลย พระองค์ทรงติเตียนพิธีกรรมน้ันว่าเป็นสิ่งไร้ประโยชน์ เป็นบาปอกุศล 

                                                 
๔พระสาสนโสภณ (พิจิตร ฐ ิตวณฺโณ) และพระมหาคิ่นธมฺมวีโร, หนังสือหลักสูตรและ

ประมวลการสอนวิชาสาสนพิธีและวัฒนธรรมไทย,(กรุงเทพมหานคร :บริษัทชวนพิมพ์ ๕๐ จํากัด, 
๒๕๕๖), หน้า ๒๐๑. 

๕พระญาณวโรดม (สนธ์ิ กิจฺจกาโร), คู่มือปฏิบัติงานศาสนพิธีสังเขป, (กรุงเทพมหานคร :  
โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า ๖๙.  



๙ 

เพราะในพิธีกรรมน้ัน มีการฆ่าสัตว์อย่างทารุณ ให้กรรมกรทํางานหนักละต้องสูญเสียสิ่งต่าง ๆ ไป 
โดยเปล่าประโยชน์อีกมาก 

เมื่อเป็นเช่นน้ี การบูชายัญอย่างไรจึงจะประเสริฐกว่ามีผลมากกว่าการบูชายัญในพระเวท 
ปัญหานี้พระพุทธองค์ทรงตอบไว้แล้วว่า การถวายทานแก่สมณะผู้มีศีล มีผลมากกว่าบูชายัญ การ
ถวายทานแก่พระอริยบุคคล ๔ จําพวก มีผลมาก กว่าการถวายทานแก่สมณะผู้มีศีลน้ัน การถึง
พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์เป็นสรณะ มีผลมากกว่าการถวายทาน การสมาทานสิกขาบท
ด้วยจิตอันเลื่อมใส มีผลมากกว่าการถึงสรณะ การสละฆราวาสวิสัยออกบวชประพฤติดีปฏิบัติชอบ จน
ได้รู้แจ้งแทงตลอดสัจจะเป็นความดีอันสูงสุดอีกแห่งหน่ึงพระพุทธเจ้าทรงแสดงวิธีบูชายัญตาม
ทรรศนะในพระพุทธศาสนาว่า“ความเป็นผู้มีใจเลื่อมใส ในเวลาก่อนให้ กําลังให้ และให้แล้ว เป็น
ความสมบูรณ์แห่งยัญกล่าวคือทานการบําเพ็ญทานน้ัน จะมีผลสมบูรณ์ย่ิงขึ้น ถ้าปฏิคาหกเป็นผู้
ปราศจากราคะ โทสะ และโมหะบัณฑิตบูชาอย่างน้ีแล้ว ย่อมเข้าถึงสุคติ”๖ 

พระไพศาล วิสาโล เขียนไว้ในหนังสือ “พุทธศาสนาในอนาคต” แนวโน้มและทางออกจาก
วิกฤต มีใจความว่า การท่ีพระสงฆ์จากเมืองนําธรรมเนียมอย่างใหม่ตามแบบราชสํานักเข้าไปตาม
ท้องถิ่นต่าง ๆ เช่น การนิยมใช้พัด ย่าม โต๊ะหมู่บูชา ภูษาโยง หมอนอิง ก๋ีนํ้าชา หรือฉันด้วยช้อนส้อม
ตลอดจนการใช้สรรพนาม และวิธีการน่ัง ไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยามากเท่ากับการกะเกณฑ์ให้พระท้องถิ่น
ใช้ข้อวัตรอย่างใหม่ที่แปลกแยกกับวัฒนธรรมชาวบ้านเช่นการไม่ให้พระทํางานประเภทใช้แรงงาน
ได้แก่การซ่อมวัดด้วยตนเอง เป็นต้นในสมัยรัชกาลที่๕มีการกวดขันควบคุมให้พระสงฆ์ทั่ว
ราชอาณาจักรเอ้ือพระวินัยมากขึ้นมีการทําสังฆกรรม เช่น การอุปสมบท การสวดปาฏิโมกข์ ก็เป็นไป
อย่างถูกต้องตามพระวินัยมากขึ้นในอีกด้านหน่ึง การปกครองอย่างใหม่ที่นําเข้ามาได้ทําให้พระสงฆ์ถูก
แยกออกจากชุมชน พระท้องถิ่นไม่สามารถเข้าร่วมประเพณีพิธีกรรมของชุมชนได้ดังแต่ก่อน เช่น บุญ
บ้ังไฟ แข่งตีกลอง และภูมิปัญญาพ้ืนฐาน เช่น ความรู้ทางโหราศาสตร์ แพทยาศาสตร์ และศิลปะด้าน
ต่าง ๆ อาทิจิตกรรมฝาผนัง วิชาผูกว่าว ถูกรังเกียจว่าตํ่าต้อย ด้อยค่ากว่าวิชาเลข ภาษาไทย ภาษา
บาลี และความรู้ด้านปริยัติผลที่ตามมาคือ พระเณรที่ไปเรียนกลับมาจากในเมืองเมินเฉยต่อวัฒนธรรม
ของตน รังเกียจภาษาท้องถิ่นและภูมิปัญญาด้ังเดิมของตน เป็นเพราะเห็นปริยัติสําคัญกว่าการปฏิบัติ 
ทําให้เข้าใจผิดว่า การศึกษาธรรมน้ันมีจุดหมายเพียงเพ่ือสอบให้ผ่าน“สนามหลวง”เท่าน้ัน๗ 

                                                 
๖เอ็น.ไอ.ยสวามี ศาสตรี ผู้ เรียบเรียง อมร โสภณวิเชฏฐวงศ์ ผู้แปล ,พัฒนาการของ

พระพุทธศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า๙๓. 
๗พระไพศาล วิสาโล,พุทธศาสนาไทยในอนาคตแนวโน้มและทางออกจากวิกฤต, (กรุงเทพ-

มหานคร : สํานักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๕๒), หน้า ๖๒-๖๖. 



๑๐ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เน้ือหาสาระในหนังสือคือ ศาสนพิธีเป็นพิธีกรรมทาง
ศาสนา ในการนําหลักธรรมคําสอนของศาสนาลงสู่การปฏิบัติของศาสนิกชน การปฏิบัติศาสนาพิธีที่มี
ความเรียบร้อยสวยงามและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จะก่อให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในการบําเพ็ญ
กุศลต่าง ๆ ของผู้ที่ได้ร่วมกิจกรรมในพิธีน้ัน ๆ ดังคําที่ว่า “พิธีดีเกจิดังความขลังย่อมปรากฏ” เกิดการ
สร้างคุณค่าทางด้านจิตใจเพื่อเป็นการธํารงรักษาเอกลักษณ์ของชาติและศาสนา ให้เป็นไปในแนว
เดียวกัน ศาสนพิธีเป็นสิ่งจําเป็นที่จะต้องมีการสืบทอดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้มีความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องตามหลักของพิธีและประเพณีนิยมเพ่ือสร้างมาตรฐานการปฏิบัติศาสนพิธีให้ถูกต้อง และ
เป็นไปในแนวเดียวกัน จึงมีความจําเป็นที่จะต้องเผยแผ่ความรู้ด้านการปฏิบัติงาน-ศาสนพิธี ให้มีความ
แพร่หลายในฐานะเป็นหน่วยงานภาครัฐทําหน้าที่สนองงานสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ด้าน
การปฏิบัติงานศาสนพิธีร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่นสํานักพระราชวัง เป็นต้น จึงได้นําความรู้และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานพิธีไปถ่ายทอดให้คนในชุมชนได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามโบราณประเพณีและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะสม นอกจากน้ียังเป็นการส่งเสริม
เจ้าหน้าที่ผู้เป็นศาสนพิธีกร ให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดกิจกรรมด้านศาสนพิธี ให้มีความ
ชํานาญจนสามารถนําไปปฏิบัติและให้คําแนะนําแก่ผู้อ่ืนได้รวมทั้งส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมี
บุคลากรปฏิบัติกิจกรรมศาสนพิธีเพ่ิมมากขึ้น และเพ่ือร่วมกันอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ของชาติ ให้มีการสืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นสิ่งที่น่าภาคมิใจของประชาชนชาวไทย
ตลอดไป๘ 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) กล่าวว่า ศรัทธาเป็นความเช่ือเพราะพอใจในเหตุผล
เบ้ืองต้นของคําสอนและความเช่ือในความมีเหตุผล หรือลักษณะอันสมเหตุผลน่าไว้วางใจของตัวผู้สอน
เอง จากน้ันจึงมีการรับฟังคําสอน การศึกษา อบรม เกิดความเข้าใจเพ่ิมพูนขึ้น มองเห็นเหตุผลที่
ถูกต้องด้วยตนเอง ซึ่งเรียกว่า “สัมมาทิฏฐิ” เมื่อความเห็นความเข้าใจน้ี เพ่ิมพูนและแจ่มแจ้งชัดเจน
ขึ้นตามลําดับ ด้วยการลงมือปฏิบัติ หรือพิสูจน์ด้วยประสบการณ์ จนกลายเป็นการเห็นประจักษ์ ก็
นับว่าปัญญาได้เจริญมาถึงขั้นที่เรียกว่า เป็นสัมมาญาณ ซึ่งเป็นขั้นที่พ้นจากความเช่ือ(ศรัทธา) และพ้น
จากความเข้าใจด้วยเหตุผล(ทิฏฐิ) ใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นขั้นสุดทางและเข้าถึงจุดหมาย คือความหลุดพ้น
เป็นอิสระ ที่เรียกว่า “สัมมาวิมุตติ”๙ 

พระทอไท กัสปะ กล่าวว่าการปรับเปล่ียนพิธีกรรมเก่ียวกับการตาย มีการปรับเปล่ียนด้าน
องค์ประกอบเพ่ือเกิดความสะดวกในการจัดหา เช่น เครื่องประกอบพิธีบูชา บวงสรวง บางอย่างที่เคย

                                                 
๘กรมการศาสนา, คู่มือการปฏิบัติศาสนพิธีเบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรมการ

ศาสนา, ๒๕๕๖), หน้า ๒๑๕. 
๙พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต),พุทธธรรมฉบับปรับขยาย,พิมพ์ครั้งที่ ๓๕, (กรุงเทพ-

มหานคร :สํานักพิมพ์ผลิธัมม์, ๒๕๔๔), หน้า ๕๕๘. 



๑๑ 

กําหนดให้ใช้เป็นเครื่องพิธี เซ่น บวงสรวง แต่ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ได้เจริญ
มากข้ึน จึงต้องเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมจึงนําสิ่งที่มาทดแทนกัน ได้มาเป็นเครื่องประกอบพิธีบูชา 
บวงสรวงแทน บางอย่างเคยผลิตใช้เอง ก็จัดซื้อหาตามท้องตลาด การปรับเปลี่ยนด้านขั้นตอน การ
ปรับเปลี่ยนด้านคติความเช่ือ มีการปรับเปลี่ยนไป ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นเยาวชน บางคนไม่เช่ือ
และศรัทธาในการประกอบพิธีกรรม สาเหตุที่เข้าร่วมพิธีกรรมเพียงเป็นแขกที่ได้รับเชิญตามบัตรเชิญ 
หรือคําบอกเล่า แต่ผู้สูงอายุที่เช่ือศรัทธาในพิธีกรรมที่เก่ียวข้องกับการตายเข้าร่วมพิธีเน่ืองจากแสดง
ถึงความอาลัยแก่ผู้ล่วงลับและยังมีการสืบทอดพิธีกรรมน้ีสืบต่อกันมา๑๐ 

จากเอกสารที่เก่ียวข้องดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ศาสนพิธีมีความสําคัญในการเป็นสื่อให้เข้าถึง
แก่นธรรมในฐานะเป็นกิจกรรมทางสังคม แต่จะต้องข้ามพ้นความเป็นขอบเขตของศรัทธาไปถึงปัญญา 
การประกอบกิจกรรมในศาสนพิธีเป็นแบบแผนเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น แต่ไม่ได้รับการยอมรับจาก
การศึกษาในพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาในวิจัยเล่มน้ีในด้านการ
ประกอบพิธีกรรมให้ถูกต้องและการเข้าถึงแก่นแท้ของกิจกรรมของศาสนพิธีด้วย 

๑.๖.๒ งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้างานวิจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการความรู้และศาสนพิธี ซึ่ง

งานวิจัยเหล่าน้ีให้ข้อมูลที่เป็นความรู้เก่ียวกับการจัดการความรู้และศาสนพิธีในแนวต่าง ๆ ที่สามารถ
เสริมความรู้แก่ผู้วิจัย โดยมีการวิจัย ดังต่อไปน้ี 

พระมหาสมคิด อุททะวัน ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ในการช่วยสอน 
เรื่องศาสนพิธีในพระพุทธศาสนาวิชาพระพุทธศาสนาสําหรับนักเรียนช้ันประถมปีที่ ๖”ผลการวิจัย
พบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนพระพุทธศาสนาเรื่องศาสนพิธีมีผลต่อการ
เข้าใจศาสนพิธีในพระพุทธศาสนาอย่างมีนัยสําคัญ๑๑ 

พระครูอุดมพัฒนคุณ (เพ็ญ สุเมโธ/มุงคุณ) ศึกษาวิจัย เรื่อง“คุณค่าของพิธีกรรมในการ 
สวดพระอภิธรรมมัตถสังคหะ :ศึกษากรณีเขตพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู”ผลการวิจัย
พบว่า การสวดพระอภิธรรมมัตถสังคหะเป็นการตอบแทนพระคุณของบุพการี หรือคนที่รักในครอบ 
ครัว ดุจดังที่พระพุทธเจ้าแสดงอภิธรรมโปรดพระมารดาในสวรรค์ โดยนิมนต์พระสงฆ์ จํานวน ๔ รูป  

                                                 
๑๐พระทอไท กัสปะ,“พิธีกรรมเก่ียวกับการตายของชาวอําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น”, 

วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม), ๒๕๕๑, ๑๕๐
หน้า. 

๑๑พระมหาสมคิด อุททะวัน,“การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ในการช่วยสอนเร่ืองศาสนพิธี
ในพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย:มหาวิทยาลัย
ศิลปากร), ๒๕๔๙, ๒๒๑ หน้า. 



๑๒ 

มาสวดพระอภิธรรมมัตถสังคหะในงานศพ โดยเน้ือหากล่าวถึงรูป จิต เจตสิก และนิพพาน หรือรูป
และนาม ซึ่งมีกระบวนการเกิดดับไปตามเหตุปัจจัยต่าง ๆ เมื่อพิจารณารู้เท่าทันจนหลุดพ้นแล้ว จึงช่ือ
ว่า นิพพานพิธีกรรมในการสวดพระอภิธรรมมัตถสังคหะ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู 
พบว่าเจ้าภาพจะต้องเตรียมการ๒ลักษณะใหญ่คือนิมนต์พระมาสวดมาติกา-บังสุกุลและเตรียมสถานที่
สิ่งของที่จะใช้ในการสวดพระอภิธรรมมัตถสังคหะสําหรับคุณค่าจากพิธีกรรม ที่มีต่อสังคม ประเพณี
นิยม การทําบุญด้วยหลักกิริยาวัตถุ ทําให้บุตรหลานรู้จักกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี ทั้งน้ีพุทธศาสนิกชน
เช่ือว่าหากได้ทําบุญด้วยการสวดพระอภิธรรมมัตถสังคหะ ผู้ที่ล่วงลับก็จะมีความสุขและไปสู่สุคติภพ
อย่างแน่นอน๑๒ 

พระอธิการพิพัฒน์พงษ์ ฐานวุฑฺโฒ(ใจกว้าง) วิจัยเร่ือง“ความเปลี่ยนแปลงการจัดงานศพ
ของชาวพุทธ:กรณีศึกษาบ้านหมุ้น ตําบลนาปรัง อําเภอปง จังหวัดพะเยา” ผลการวิจัยพบว่า พิธีศพ
ในครั้งพุทธกาลจัดแบบเรียบง่าย ขั้นตอนการจัดพิธีศพมีน้อย เน้นที่การสักการะศพด้วยของหอมมี
การทําบุญอุทิศกุศลให้ผู้ล่วงลับ และมีการละเล่นตามความเหมาะสม โดยมากเก็บศพไว้ไม่เกิน ๗ วัน
และใช้การเผาศพเป็นที่สุด เฉพาะพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระพุทธเจ้า เท่าน้ัน ที่จัดอย่างมี
แบบแผน ส่วนพิธีศพชาวบ้านทั่วไปไม่ปรากฏรูปแบบชัดเจน ในส่วนการจัดพิธีศพของชาวพุทธ ใน
ล้านนาน้ันแบ่งเป็น ๓ ประเภทคือ การจัดศพเจ้านายช้ันสูง พระสงฆ์ และสามัญชน โดยงานศพเจ้านาย
และพระสงฆ์มีการเตรียมการระยะยาว และจัดพิธีอย่างย่ิงใหญ่ถือเป็นงานสําคัญ แต่พิธีศพของ
ชาวบ้านเป็นไปอย่างเรียบง่ายและเร่งด่วน๑๓ 

พระอธิการช่วง ฐ ิตโสภโณ(ต้ังอยู่) วิจัยเรื่อง ศึกษาคติทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏใน 
พิธีสารทเดือนสิบ(แซนโฎนตา)ของจังหวัดสุรินทร์การวิจัยพบว่า กําเนิดและพัฒนาการของสาทรที่
ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท พบว่า บ่อเกิดสารทและประเพณีน้ันเกิดจากความเช่ือของ
คนในยุคโบราณ ซึ่งเ ช่ือเร่ืองอํานาจและสิ่งศักด์ิสิทธ์ิและอํานาจสิ่งลึกลับ พวกเขาเข้าใจว่า
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นน้ันเกิดจากเจ้าพิธีสารท ถือได้ว่าเป็นพิธีหลักของศาสนาพราหมณ์เก่าและ
พราหมณ์ใหม่ โดยเป็นหลักปฏิบัติที่มีความสําคัญต่อผู้ที่นับถือศาสนาพราหมณ์ เป็นอย่างมาก
ประเพณีสาทรในพระพุทธศาสนา พบว่า มีกําเนิดจากความเช่ือเรื่องการทําบุญอุทิศให้ผู้ตาย ประเพณี

                                                 
๑๒พระครูอุดมพัฒนคุณ (เพ็ญ สุเมโธ/มุงคุณ), “คุณค่าของพิธีกรรมในการสวดพระอภิธรรม

มัตถสังคหะ : ศึกษากรณีเขตพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๓, ๑๑๗ หน้า. 

๑๓พระอธิการพิพัฒน์พงษ์ ฐานวุฑฺโฒ (ใจกว้าง), “ศึกษาความเปลี่ยนแปลงการจัดงานศพของ
ชาวพุทธ : กรณีศึกษาบ้านหมุ้นตําบลนาปรังอําเภอปงจังหวัดพะเยา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๔, ๙๘ หน้า. 



๑๓ 

สารทที่ถือในปัจจุบันก็ได้มีกําเนิดและพัฒนามาจากความเช่ือในเรื่องการทําบุญให้แก่ผู้ตายน้ีด้วย
เหมือนกันสําหรับคติความเช่ือทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในสาทรของจังหวัดสุรินทร์ พบว่าได้มี
ความเช่ือทางพระพุทธศาสนาดังน้ีคือ ๑. คติความเชื่อเร่ืองบุญ เช่นการให้ทานและการรักษาศีลการ
ภาวนาเพ่ือความสุขของตัวเองและเพ่ือทําบุญอุทิศให้ผู้ตาย ๒. คติเรื่องความเช่ือเรื่องบูชา เช่นการ
บูชาด้วยวัตถุสิ่งของและการปฏิบัติ แต่การบูชาตามคติความเช่ือของโบราณก็ยังปรากฏอยู่ เพราะมี
การฆ่าสัตว์เป็นเครื่องเซ่นไหว้ด้วย๓.คติความเช่ือเรื่องความกตัญญู คือการปรนนิบัติบิดามารดาครู
อาจารย์ ยอมรับการสั่งสอนและตอบแทนผู้มีพระคุณด้วยปัจจัยสี่๔.คติความเช่ือเรื่องสังคหวัตถุคือ ใน
ประเพณีน้ีจะมีการแบ่งปันกันในครอบครัวและชุมชน๑๔ 

พระครูสิงห์แก้ว วชิรธมฺโม วิจัยเรื่อง บทบาทของผู้สูงอายุในการส่งเสริมกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีตาบลเหล่ายาว อาเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลําพูน การศึกษาวิจัย 
พบว่า บทบาทในการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของผู้สูงอายุด้านที่อยู่ในระดับน้อย คือ 
บทบาทด้านการสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งจากการศึกษาทั้งจากประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง ทั้งด้านผู้สูงอายุ ผู้นาชุมชน และเจ้าอาวาสวัด พบว่า ทั้ง ๓ กลุ่ม มีความเห็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และมีค่าเฉล่ียโดยรวมในระดับเดียวกัน ดังน้ัน จึงเป็นข้อมูลสําคัญสําหรับหน่วยงานและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ในการหาแนวทางหรือมาตรการในการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของ
ผู้สูงอายุ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เพ่ิมสูงขึ้นต่อไป๑๕ 

พระฐตรฐอธิปญฺโญ (ศิลาศิลป์) วิจัยเรื่อง“การศึกษาหลักความเช่ือในพิธีศพของชาวพุทธ
ตําบลคูคํา ที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรม” ผลการวิจัยพบว่า ประเพณีและพิธีกรรมเก่ียวกับการตาย
ในสมัยพุทธกาลการจัดผลการวิจัยพบว่าประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับการตายในสมัยพุทธกาลจัด
งานศพน้ันนับถือ เป็นเร่ืองที่นํามาซึ่งความเศร้าโศกสําหรับคนทั่วไป คนในอินเดียมีวิธีการจัดงานศพ
วิธีการต่าง ๆ ในสมัยพุทธกาลจะจัดพิธีกรรมเกี่ยวกับการตายเฉพาะบุคคลสําคัญ เช่นพระพุทธเจ้า 
พุทธบิดา พุทธสาวกบางองค์เท่าน้ัน ส่วนบุคคลทั่วไปไม่เน้นพิธีกรรมเกี่ยวกับการตาย 

พิธีศพตามหลักพุทธธรรมของชาวคูคํา เพ่ือให้เห็นความดีของผู้ตายเด่นชัดขึ้น เพ่ือระลึกนึก
ถึงความดีของคนตาย พิธีศพเป็นการแสดงออกของความกตัญญูกตเวทิตา ไม่มีใครหลีกเลี่ยงความตาย

                                                 
๑๔พระอธิการช่วง ฐ ิตโสภโณ (ต้ังอยู่), “ศึกษาคติทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในพิธีสารท

เดือนสิบ(แซนโฎนตา)ของจังหวัดสุรินทร์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๔, ๒๕๒ หน้า. 

๑๕พระครูสิงห์แก้ว วชิรธมฺโม,“บทบาทของผู้สูงอายุในการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธ-
ศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีตําบลเหล่ายาว อําเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลําพูน”,วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๔, ๑๗๒ หน้า 



๑๔ 

ได้ ทําให้ชี วิตไม่ประมาท  มีสติ คุณค่าการจัดพิธีศพของชาวพุทธด้านหลักพุทธธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ทําให้เข้าใจถึงหลักบุญกิริยาวัตถุ๓และได้เข้าใจในสังขารมนุษย์ว่าเป็นของไม่เที่ยง
ด้านจิตใจน้ันทําให้ตระหนักถึงการตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลที่อยู่ในสังคมเดียวกัน คุณค่า
และประโยชน์อีกอย่างหน่ึงทําให้ เห็นสัจธรรมคือการเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นเรื่องธรรมดา ไม่ประมาท 
ทําให้เข้าใจและนําไปปฏิบัติเพ่ิมขึ้นและสุดท้ายก็เป็นการสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีของชาวตําบลคํา
คูสืบต่อไป๑๖ 

พระปลัดสุวรรณ์โกวิโท ได้ทําการวิจัยเรื่อง “การศึกษาความคาดหวังของพุทธศาสนิกชนที่มี
ต่อบทบาทการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม” ผลการวิจัยพบว่า “พุทธศาสนิกชนมี
ความคาดหวังทั้ง๖บทบาท ประกอบด้วย บทบาทภารกิจด้านการปกครอง บทบาทภารกิจด้านการศา
สนศึกษา บทบาทภารกิจด้านการศึกษาสงเคราะห์ บทบาทภารกิจด้านการเผยแผ่ศาสนธรรมบทบาท
ภารกิจด้านการสาธารณูปการ และบทบาทภารกิจด้านการสาธารณสงเคราะห์ในระดับมากทั้งหมด 
และใน๖บทบาทน้ีพุทธศาสนิกชนมีความคาดหวังในบทบาทภารกิจด้านการเผยแผ่ศาสนธรรมมาก
ที่สุด”๑๗ 

อุดม จูมพลหล้า และคณะ วิจัยเรื่อง“วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในวิถีชีวิตของคนไทย
แถบลุ่มแม่นํ้าโขง ในประเทศไทย”ผลจากการศึกษาวิจัย พบว่า การปฏิบัติตามวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนาในวิถีชีวิตของคนไทยแถบลุ่มแม่นํ้าโขง ในประเทศไทย โดยเฉพาะด้านพิธีกรรมอยู่ใน
อันดับมาก๑๘ 

ธีรวัฒน์ ชอุ่ม ศึกษาวิจัยเร่ืองการจัดการความรู้ด้านทรัพยากรวัฒนธรรม: วัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม” ผลการศึกษาได้สร้างชุดความรู้วัดพระศรีรัตนศาสนดาราม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ความสําคัญของสถาบันกษัตริย์ เน่ืองจากเป็นศาสนสถาน สําหรับประกอบพระราชพิธีทางศาสนาและ

                                                 
๑๖พระฐตรฐอธิปญฺโญ (ศิลาศิลป์), “การศึกษาหลักความเช่ือในพิธีศพของชาวพุทธตําบล 

คูคําที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรม”,วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๖, ๑๑๖ หน้า. 

๑๗พระปลัดสุวรรณ์โกวิโท,“การศึกษาความคาดหวังของพุธศาสนิกชนที่มีต่อบทบาทการ
ปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม”,วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต,(บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร), ๒๕๕๒, ๒๐๖หน้า. 

๑๘อุดม จูมพลหล้า ดร. ธีรัตม์ แสงแก้วนางสาวมณีวรรณ ศรีนาและนางสาวจันทร์จิรา จูมพล
หล้า, “วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในวิถีชีวิตของคนไทยแถบลุ่มแม่นํ้าโขงในประเทศไทย”, 
รายงานการวิจัย, (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม: กระทรวงวัฒนธรรม), ๒๕๔๙, 
๒๑๒ หน้า. 



๑๕ 

ความมั่นคงของบ้านเมือง ตลอดจนคุณค่าทางศิลปกรรม ด้วยการผนวกเอาความคิด คติ ทางความ
เช่ือทางพระพุทธศาสนาและสมมติเทวราชมาถ่ายทอดออกเป็นรูปธรรม ในการศึกษาจึงได้ประมวล
จัดการความรู้ ซึ่งประกอบด้วยความรู้ทรัพยากรวัฒนธรรม ทางด้านศิลปกรรม ด้านศาสนา และความ
เช่ือ ด้านสถาบันพระมหากษัตริย์ และด้านพระราชพิธีและสังเคราะห์เป็นชุดความรู้ที่มีความเหมาะสม
สําหรับการนําชมและการเผยแพร่ คือเป็นการจัดการความรู้โดยมีเน้ือหาดําเนินการไปตามเส้นทาง
การนําชมของเจ้าหน้าที่๑๙ 

เอ้ือมอร ชลวร ได้ ศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการความรู้เชิงพุทธบูรณาการ สาขาพุทธศาสตร
ดุษฏีบัณฑิต มหาจุฬาราชวิทยาลัย(มจร)พ.ศ.๒๕๕๔”หลักธรรมท่ีโดดเด่นในพระพุทธศาสนาท่ีทําให้
เกิดกระบวนการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาได้ยาวนานมีอยู่ ๔ หมวดคือ (๑) การใช้หลักไตรสิกขา 
ในการจัดสร้างสังคมให้เข้าใจซึ่งกันและกัน (๒) การสร้างกระบวนการเรียนรู้จากภายในด้วยหลักสา
ราณียธรรม (๓) กระบวนการจัดการสังคีติร้อยกรองพระธรรมและพระวินัยให้เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อ
การจดจําและนําไปปฏิบัติและ (๔) กระบวนการสร้างสังคมแห่งสงฆ์ อันได้แก่การมีพระวินัย และ
ระเบียบวิธีปฏิบัติว่าด้วยการรวมตัวเป็นหมู่สงฆ์ จากองค์ความรู้ในด้านการจัดการความรู้ และองค์
ความรู้ในพระพุทธศาสนาที่ผ่านมา ผู้วิจัยได้นําพุทธธรรม ทั้ง ๔ หมวดเข้ามาประยุกต์สร้างรูปแบบ
จัดการความรู้ เชิงพุทธบูรณาการ ผู้ วิจัยเริ่มจากการประยุกต์โมเดลเกลียวความรู้ของอิคุจิโร่  
โนนากะ (IkujiroNonaka) ที่เรียกว่า เซกิ(SECI) มาเป็นแนวคิดหลักของการปฏิบัติ ซึ่งมีองค์ประกอบ 
๔ แบบด้วยกันคือ (๑) การขัดเกลาทาง สังคม (socialization) (๒) การสกัดความรู้ออกจากตัวคน 
(Externalization) (๓) การผสมผสาน ความรู้ (Combination) (๔) การผนึกความรู้ในตน 
(Internalization) เป็นพลวัติ ที่มีการหมุนใน ลักษณะที่เป็นเกลียว (spiral) เป็นการสร้างความรู้ใหม่
ที่ไม่รู้จบ แล้วนําหลักพุทธธรรม ๔ หมวด ข้างต้นมาเสริมแรงผลักดันให้เกิดพลังในการขับเคลื่อน ซึ่ง
ได้เสนอเป็นแบบจําลองใหม่๒๐ 

กิติศักด์ิ ตีระพิมลจันทร์ วิจัยเรื่องการเสริมสร้างมุมมองที่ถูกต้องของคนวัยทํางานที่มีต่อ
พระพุทธศาสนาตามแนวสัมมาทิฎฐิ วิจัยน้ีได้ศึกษาถึงเรื่องปัญหาพุทธศาสนิกชนเช่ือถือโชคลางและ
ยึดติดพิธีกรรมสําหรับปัญหาพิธีกรรมมีลักษณะบิดเบือนต่างไปจากพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา 
แนวทางในการแก้ปัญหาต้องแก้ที่ทั้งภิกษุสงฆ์และฆราวาส ภิกษุผู้ประกอบพิธีกรรมต้องเป็นผู้รู้

                                                 
๑๙ธีรวัฒน์ ชอุ่ม, “การจัดการความรู้ด้านทรัพยากรวัฒนธรรม : วัดพระศรีรัตนศาสดาราม”, 

วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปกร), ๒๕๕๔, ๓๕๗ หน้า. 
๒๐เอ้ือมอร ชลวร, “การจัดการความรู้เชิงพุทธบูรณาการสาขาพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต มหา

จุฬาราชวิทยาลัย (มจร) พ.ศ. ๒๕๕๔”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยศิลปากร), ๒๕๕๓, ๑๑๘ หน้า. 



๑๖ 

จุดมุ่งหมาย ที่แท้จริงของพิธีกรรม และประกอบแต่พิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนาเท่าน้ันไม่ประกอบ
พิธีกรรมที่เป็นดิรัจฉานวิชาต่าง ๆ เพราะจะทําให้ผู้คนหลงทางห่างไกลออกไปจากเน้ือแท้ของ
พระพุทธศาสนา ไม่ทําให้เกิดปัญญา การที่พระภิกษุสงฆ์จะมีความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องพิธีกรรม องได้รับ
การสั่งสอนมาจากพระอุปัชฌาย์ ควรมีความรู้ในเรื่องศาสนพิธี เพราะถ้าผู้นํากระทําผิดแล้ว ฆราวาสก็
จะประพฤติผิดตาม ส่วนฝ่ายฆราวาสเองก็ควรเป็นผู้ ไ ด้ศึกษาเรื่องพิ ธีกรรมที่ถูกต้องทาง
พระพุทธศาสนาจะทําให้เกิดปัญญาเมื่อรู้ถูกต้องก็จะมีส่วนร่วมในพิธีกรรมอย่างได้ประโยชน์สูงสุด๒๑ 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยน้ันสามารถสรุปได้เป็น ๓ประเด็นดังน้ี 
๑. ด้านบรรพชิตมีการศึกษา มุ่งเน้นให้เห็นความสําคัญของศาสนพิธีว่ามีความสัมพันธ์กับ

วัฒนธรรมประเพณี การดํารงชีวิตของบุคคลในชุมชน ฉะน้ันจึงให้ความสําคัญของศาสนพิธีที่เป็นการ
สร้างศรัทธาปสาทะในเริ่มแรกและเป็นเหตุเกิดความเข้าใจหลักพระพุทธศาสนาในฝ่ายพิธีกรรม ทั้งน้ี
เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนเข้าใจและปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักศาสนพิธีในพระพุทธศาสนา 

๒. ด้านฆราวาส มีการศึกษาเปรียบเทียบศาสนาพิธีในสมัยพุทธกาลกับศาสนพิธีในชุมชน 
ว่ามีความสอดคล้องกันอย่างไรบ้าง ซึ่งปรากฏว่าศาสนพิธีที่ชาวบ้านดําเนินน้ัน ยังไม่สอดคล้องกับ
หลักธรรมในพระพุทธศาสนา ซึ่งศาสนพิธีมักจะถูกบิดเบือนไปในทางศาสตร์อ่ืน อาทิ ไสยศาสตร์ เป็น
ต้น ซึ่งมุมมองของพุทธศาสนิกชนต่อพิธีกรรม ก็คือปัญหาพุทธศาสนิกชนเช่ือถือโชคลางและยึดติด
พิธีกรรม 

๓. ด้านการจัดการความรู้ การนําหลักการจัดการความรู้มาใช้กับหลักพระพุทธศาสนา ซึ่ง
มุ่งเน้นหลักธรรมยังไม่ได้มีผู้ที่ศึกษาศาสนพิธี ในงานวิจัยน้ีจะได้นําไป บูรณาการ หลักการจัดการ
ความรู้กับศาสนพิธี ให้เกิดความถูกต้องและเป็นไปตามหลักพระพุทธธรรมในพระพุทธศาสนาต่อไป 

  
๑.๗ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๑.๗.๑ ทําให้ทราบหลักการจัดการความรู้ 
๑.๗.๒ ทําให้ทราบการจัดการศาสนพิธีในพระพุทธศาสนา 
๑.๗.๓ ทําให้ได้รับองค์ความรู้อันเกิดจากการบูรณาศาสนพิธีด้วยการจัดการความรู้ 
 

                                                 
๒๑กิติศักด์ิ ตีระพิมลจันทร์ , “การเสริมสร้างมุมมองที่ถูกต้องของคนวัยทํางานที่มี ต่อ

พระพุทธศาสนาตามแนวสัมมาทิฎฐิ”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๕๗, ๓๕๙ หน้า. 



๑๗ 

๑.๗.๔ ทําให้บุคคลทั่วไปสามารถนําผลของการวิจัยไปใช้ในการดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมี
คุณภาพและเป็นการศึกษาพระพุทธศาสนาในด้านศาสนพิธี ทําให้พระพุทธศาสนาดํารงสืบต่อไป ทั้งน้ี
เป็นแนวทางการพัฒนาประเทศแนวทางหนึ่ง 

 
๑.๘ สรุปกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องทั้งหมดจึงสามารถสรุปเป็นกรอบการศึกษา
ทางด้านการจัดการความรู้ (KM) โดยใช้กรอบแนวคิดการจัดการความรู้ตามทฤษฎีปลาทูและเซกิ 
(SECI) ด้านศาสนพิธีในพระพุทธศาสนาใช้กรอบแนวคิดศาสนพิธี ๔ ด้าน ดังมีแผนภูมิต่อไปน้ี 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ ๑.๑ สรุปกรอบแนวคิดที่ใชใ้นการวิจัย 

 
๑.๙ คํานิยามศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย 

การจัดการความรู้หมายถึงการจัดการความรู้ที่เรียกว่า”Knowledge Management” 
(KM)เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ในศาสนพิธีเพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดการ
แบ่งปันและถ่ายโอนความรู้ เพ่ือให้เกิดการแพร่กระจายและไหลเวียนกันทั่วทั้งองค์กรโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานขององค์กรการจัดการให้รับรู้ความเป็นจริงสร้างความรู้  

การจัดการความรู้ 
(KM) 
- แนวคิดทฤษฎีการ
จัดการความรู้ 

- วิธีการจัดการความรู้ 
- รูปแบบการจดัการ
ความรู้ 

การบูรณาการศาสนพิธี
ด้วยการจัดการความรู ้
 โดยจําแนกพิธีกรรม 
- กุศลพิธี 
- บุญพิธี 
- ทานพิธี 
- ปกิณกะพิธี 
 

ศาสนพิธีในพทุธศาสนา 
- ที่มาของศาสนพิธี 
- ประเภทของศาสนพิธิ 
- ศาสนพิธีในประเทศ
ไทย 

 

รูปแบบ 
การจัดการศาสนพิธี

ด้วยการจัดการความรู ้

- วิเคราะห์เอกสารปฐมภูมิ 
ทุติยภูมิและเอกสารอ่ืนๆ ที่
เกีย่วข้องตาม
กระบวนการวจิยัเชิง
คุณภาพเอกสาร (Content 
Analysis Description) 

- สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่
เกี่ยวข้องทัง้ฝ่ายบรรพชิต
และคฤหัสถ์(In-Depth 
Interview) 

- สรุปวิเคราะหต์ามประเด็น
ที่กําหนดไว ้

 



๑๘ 

ศาสนพิธี หมายถึง ศาสนพิธีในพระพุทธศาสนาที่จัดขึ้นตามลัทธิความเช่ือขนบธรรมเนียมใน
แต่ละวัฒนธรรมโดยแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน กุศลพิธี คือบุญพิธี ทานพิธี และปกิณณกพิธี 

กุศลพิธี หมายถึง พิธีการทําความดี บําเพ็ญกุศลเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในพิธีกรรมวันสําคัญต่าง ๆ 
ในพระพุทธศาสนา อันเก่ียวด้วยการอบรมความดีงามทางพระพุทธศาสนาเฉพาะตัวบุคคล เพ่ือเป็น
ระเบียบพิธีที่พระสงฆ์จะต้องประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้อง ซึ่งพิธีกรรมบางอย่างเป็นจารีตที่พระสงฆ์ได้
ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติมา จนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพระสงฆ์ในปัจจุบัน 

บุญพิธี หมายถึง พิธีการทําบุญทั่ว ๆ ไป หรือในวันสําคัญต่าง ๆ ของพุทธศาสนิกชน แต่ใน
ที่น้ีเน้นระเบียบพิธีพระสงฆ์ควรรู้และปฏิบัติให้ถูกต้องโดยเฉพาะงานเก่ียวกับงานฉลอง งานเพ่ือเป็น 
สิริมงคล การตาย เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า งานมงคลและงานอวมงคล 

ทานพิธี หมายถึง พิธีถวายทานต่าง ๆ ทั้งที่เป็นพิธีสามัญที่จําเป็นและที่นิยมบําเพ็ญกันอยู่ 
โดยท่ัวไป และรายละเอียดของทานพิธีต่าง ๆ รวมถึง ผู้ถวายและผู้รับ ทั้งที่เป็นปาฏิปุคคลิกทาน 
สังฆทาน 

ปกิณกพิธี หมายถึง พิธีเบ็ดเตล็ดเก่ียวกับวิธีปฏิบัติ มารยาท และการกล่าวคําในพิธีต่าง ๆ 
ด้วยโดยแบ่งผู้ปฏิบัติออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มสงฆ์ และกลุ่มคฤหัสถ์  

 



 
 

บทที่ ๒ 
แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการความรู้ 

 
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมผลงานเก่ียวกับการจัดการความรู้ (Knowledge Manage- 

ment) เพ่ือศึกษาหลักการ ความหมาย ประเภท ความสัมพันธ์ ประโยชน์ของการจัดการความรู้และ
แนวคิดการจัดการความรู้ของบุคคลต่าง ๆ ทั้งน้ี เพ่ือศึกษาหารูปแบบแนวคิดการจัดการความรู้มาบูรณา
การตามที่กล่าวแล้วน้ัน โดยค้นคว้ารวบรวมเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้องและอื่น ๆ พร้อมทั้ง สรุปแนวคิด
ทฤษฏีที่ใช้ในการวิจัยโดยมีรายละเอียดแต่ละหัวข้อดังต่อไปน้ี 

 
๒.๑ ความหมายและประเภทของความรู้ 

การจัดการองค์ความรู้มีหลากหลายความหมายตามลักษณะของการนําไปใช้ของแต่ละ
สาขาวิชา ทั้งที่เป็นเชิงสังคมและเชิงวิทยาศาสตร์ ดังมีรายละเอียดดังน้ี 

๒.๑.๑ ความหมายและองค์ประกอบของความรู้  
ความรู้ มีความหมายตรงกับคําในภาษาอังกฤษว่า “Knowledge” ราชบัณฑิตยสถานอธิบาย

ความรู้ว่า หมายถึง สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้าหรือประสบการณ์ รวมท้ังความ 
สามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ ความเข้าใจหรือสารสนเทศที่รับมาจากประสบการณ์ สิ่งที่ได้รับมาจาก
การได้ยินได้ฟัง การคิดหรือการปฏิบัติ องค์วิชาในแต่ละสาขา๑  

อย่างไรก็ตาม ความหมายของความรู้ที่เป็นบาทฐานต่อการสร้างความเข้าใจเรื่องการจัดการ
ความรู้น้ัน สามารถศึกษาได้ ฉะน้ัน ความหมายของความรู้ที่เป็นบาทฐานต่อการจัดการความรู้ คือ การ
ผสมผสานขององค์ประกอบของความรู้ ได้แก่ ประสบการณ์ข้อเท็จจริงพ้ืนฐาน ความซับซ้อน การ
ตัดสินตามการเรียนรู้ผิดถูกด้วยตนเอง ค่านิยมและความเช่ือ รวมทั้งคุณค่าความรอบรู้ในเน้ือหาสาระ
สนเทศและความเช่ียวชาญท่ีทําให้กรอบการทํางานมีการประเมินและเกิดการรวมเข้ากับประสบการณ์ 
และสารสนเทศใหม่ เพ่ือนําไปสนับสนุนทําให้ศักยภาพความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคคล
เพ่ิมขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เป็นการยากที่จะให้นิยามคําว่า “ความรู้” ด้วยถ้อยคําสั้น ๆ ย่ิงในความหมายที่ใช้ในศาสตร์
ด้านการจัดการความรู้ คําว่า “ความรู้” ย่ิงมีความหมายหลายนัย และหลายมิติ ดังน้ี 
                                                 

๑ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : 
นานมีบุคส์พับลิเคช่ันส์, ๒๕๔๖), หน้า ๒๓๒. 



๒๐ 

๑) ความรู้ คือ สิ่งที่เมื่อนําไปใช้ จะไม่หมดหรือสึกหรอ แต่จะย่ิงงอกเงยหรืองอกงามข้ึน 
๒) ความรู้ คือ สารสนเทศที่นําไปสู่การปฏิบัติ 
๓) ความรู้ เป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ 
๔) ความรู้ เกิดขึ้น ณ จุดที่ต้องการใช้ความรู้น้ัน 
๕) ความรู้ เป็นสิ่งที่ขึ้นกับบริบทและกระตุ้นให้เกิดขึ้นโดยความต้องการ 
ในยุคแรก ๆ ของการพัฒนาศาสตร์ด้านการจัดการความรู้ มองว่า “ความรู้” มาจากการจัด 

ระบบและตีความสารสนเทศ (information) ตามบริบท และสารสนเทศก็มาจากการประมวลข้อมูล 
(data) ความรู้จะไม่มีประโยชน์ถ้าไม่นําไปสู่การกระทําหรือการตัดสินใจในการจัดการสมัยใหม่ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในยุคแห่งสังคมที่ใช้ความรู้เป็นฐาน (knowledge-based society) มองความรู้ว่า
เป็นทุนปัญญา หรือทุนความรู้สําหรับใช้สร้างคุณค่าและมูลค่า (value) การจัดการความรู้เป็น
กระบวนการใช้ทุนปัญญา นําไปสร้างคุณค่าและมูลค่า ซึ่งอาจเป็นมูลค่าทางธุรกิจหรือคุณค่าทาง
สังคมก็ได้ เพ่ือความเข้าใจความหมายของคําว่า “ความรู้” ให้ลึกซึ้งขึ้น ๔ ระดับ คือ  

Know-what เป็นความรู้เชิงทฤษฎีล้วน ๆ เปรียบเสมือนความรู้ของผู้จบปริญญาตรีมาใหม่
เมื่อนําความรู้เหล่าน้ีไปใช้งาน ก็จะได้ผลบ้าง ไม่ได้ผลบ้าง 

Know-how เป็นความรู้ที่มีทั้งเชิงทฤษฎี และเชิงบริบท เปรียบเสมือนความรู้ของผู้จบ
ปริญญาและมีประสบการณ์การทํางานระยะหนึ่ง เช่น ๒-๓ ปี ก็จะมีความรู้ในลักษณะที่รู้จักปรับให้
เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือบริบท 

Know-why เป็นความรู้ในระดับที่อธิบายเหตุผลได้ ว่าทําไมความรู้น้ัน ๆ จึงใช้ได้ผลใน
บริบทหน่ึง แต่ใช้ไม่ได้ผลในอีกบริบทหน่ึง 

Care-why เป็นความรู้ในระดับคุณค่า ความเช่ือ ซึ่งจะเป็นแรงขับดันมาจากภายในจิตใจ ให้
ต้องกระทําสิ่งนั้น ๆ เมื่อเผชิญสถานการณ์ 

ดังน้ัน ความรู้ หมายถึง สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า ประสบการณ์รวมทั้ง
ความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ ความรู้จึงมาจากการจัดระบบและมาจากการประมวลข้อมูล ความรู้
สามารถจําแนกเป็น ความรู้เชิงทฤษฏี และเชิงบริบท ความรู้เชิงอธิบายเหตุผล และความรู้ในระดับ
คุณค่า ความเช่ืออันเป็นแรงขับจากภายในจิตใจให้กระทําสิ่งน้ัน ๆ เมื่อเผชิญเหตุการณ์ 

๒.๑.๒ ความสัมพันธ์ของข้อมูลสารสนเทศและความรู้ 
บุญดี บุญญากิจ และคณะ อ้างถึงใน เอ้ือมอร ชลวรี ข้อมูลสามารถพัฒนาข้ึนไปเป็น

สารสนเทศ (Information) ได้ โดยการนําข้อมูลมาผ่านกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือมุ่งไป ใช้
ในการบริหารจัดการ และการตัดสินใจ โดยท่ีบริบทของกระบวนการเกิดจากสามัญสํานึก ความเช่ือ
หรือประสบการณ์ของผู้ใช้สารสนเทศน้ัน๒ 
                                                 

๒เอ้ือมอร ชลวรี, “การจัดการความรู้เชิงพุทธบูรณาการ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๔, หน้า ๒๐. 



๒๑ 

Thomas H. Davenport & Laurence Prusak อ้างถึงใน เอ้ือมอร ชลวรี การพัฒนา
ข้อมูลให้เป็นสารสนเทศน้ันมีหลายวิธี ได้แก่ 

๑)  อรรถาธิบาย (Contextualized) คือการรวบรวมข้อมูลเพ่ือให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ หรือ
จุดมุ่งหมายที่ต้องการ 

๒)  การจัดหมวดหมู่ (Categorized) คือการจัดหน่วยย่อย ๆ หรือองค์ประกอบสําคัญของ
ข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์ 

๓)  การคํานวณ (Calculated) คือการนําข้อมูลน้ัน ๆ มาวิเคราะห์ตามหลักคณิตศาสตร์/สถิติ 
๔)  การคลาดเคลื่อนของข้อมูล แล้วนําข้อมูลน้ันมากลั่นกรองให้ถูกต้อง 
๕) การย่อความ (Condensed) คือการสรุปข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่สั้นกระชับชัดเจน๓ 
Thomas H. Davenport Laurence Prusak และ กีรติ ยศย่ิงยง อ้างถึงใน เอ้ือมอร  

ชลวรี นอกจากน้ีสารสนเทศยังสามารถพัฒนาขึ้นไปเป็นความรู้โดยการนําสารสนเทศมาผ่านกระบวน 
การคิดเช่ือมโยงเปรียบเทียบกับความรู้อ่ืนจนเกิดเป็นความเข้าใจและนําไปใช้ประโยชน์ ในการ
ตัดสินใจสถานการณ์ต่าง ๆ ได้โดยไม่จํากัดช่วงเวลาเกิดจากการผสมผสานขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่
หลาก หลาย มีลักษณะเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งกระบวนการน้ีสามารถจําแนกได้หลายวิธี ได้แก่ 

การเปรียบเทียบ (Comparison) หมายถึงการนําสารสนเทศที่เก่ียวกับสถานการณ์หน่ึงมา
เปรียบเทียบกับสถานการณ์อ่ืนที่ทราบอยู่ก่อน 

การพิจารณาความสําคัญ (Consequences) หมายถึงการพิจารณาสารสนเทศน้ันว่ามีความ
เหมาะสมหรือสําคัญเพียงพอที่จะนํามาประกอบการัดสินใจและนําไปปฏิบัติหรือไม่อย่างไร 

๑)  การเช่ือมโยง (Connection) หมายถึงการพิจารณาว่าสารสนเทศเหล่าน้ีเก่ียวข้องหรือ
เช่ือมโยงกับคนหรืองานในส่วนใดบ้าง 

๒)  การสนทนา (Conversation) หมายถึง การสนทนากับผู้อ่ืนให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
ของการสนทนาน้ัน ๆ เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์๔ 

กระบวนการดังกล่าวที่พัฒนาสารสนเทศจนก้าวข้ามสู่ความรู้น้ันเป็นขั้นตอนการใช้ประโยชน์
จากสารสนเทศในเชิงผลิตและประยุกต์ หลังจากน้ันหากแยกแยะการใช้ประโยชน์จากความรู้เพ่ือนํา 
ไปสู่เป้าหมายในบ้ันปลาย ความรู้น้ันจะพัฒนาไปเป็นภูมิปัญญา (Wisdom)๕ ดังแผนภูมิต่อไปน้ี 

 

                                                 
๓เรื่องเดียวกัน. 
๔เรื่องเดียวกัน. 
๕ชัชวาล วงศ์ประเสริฐ, การจัดการความรู้ในองค์กรธุรกิจ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์

บุ๊คแบงค์, ๒๕๔๘), หน้า ๑๕. 



๒๒ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ชัชวาล วงศ์ประเสริฐ 
 

แผนภูมิที่ ๒.๑ แสดงกระบวนการพฒันาความรู้ไปเป็นภูมิปัญญา 
 

๒.๑.๓  ประเภทของความรู้ 
นักวิชาการหลายท่านได้จําแนกประเภทของความรู้ไว้หลายนัยด้วยกันได้แก่อัมริดตีวาน๖

(Amarit Tiwana) ได้จําแนกประเภทของความรู้เป็น ๓ ประเภท ภายใต้การปฏิสัมพันธ์ของความรู้ฝัง
ลึกในตัวคนและความรู้ชัดแจ้งไว้ดังน้ีคือ 

๑) ความรู้ภายในสู่ภายนอก (externalized knowledge) หมายถึงความรู้ที่มีความซับซ้อน
มาจากความรู้ที่ฝังลึกในตัวคนซึ่งจะถูกนําออกมาสู่ภายนอกและประกอบเข้าไปในผลิตภัณฑ์ และ
กระบวนการของบริษัท ตัวอย่างของความรู้ฝังลึก คือ องค์ประกอบทางจิตเป็นความรู้ที่ยากจะอธิบาย
ออกมาให้เข้าใจได้ง่าย เพราะมันประกอบไปด้วยความเช่ือ อุดมคติ คุณค่า แบบแผนความคิด และ
แบบจําลองทางความคิด ซึ่งหย่ังอยู่ในจิตใจของคน จึงถือว่าความรู้ฝังลึกน้ีเป็นปัจจัยสําคัญในการ
กําหนดธรรมชาติรู้ของคนเป็นองค์ประกอบทางจิตที่ควรจะถูกกลั่นกรองออกมาเป็นความรู้ชัดแจ้ง 
โดยคงบริบทและความสมบูรณ์ไว้ 

                                                 
๖เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๓.  

 

ข้อมูล (Data) 

สารสนเทศ 
(Information) 

ปัญญา 
Wisdom 

ความรู้ 
Knowledge 

ความรู้ที่ฝังในตัวคนเกิดประโยชน์ในการนําไปใช้ 

สารสนเทศทีผ่า่นการเปรียบเทียบโยงกับ 
ความรู้อ่ืน 

ผ่านการสังเคราะห์วิเคราะห์ใช้บริหารตัดสินใจ 

ข้อมูลดิบ 



๒๓ 

๒) ความรู้หลายถิ่น (Multi locational knowledge) หมายถึง ความรู้ที่อาจจะอยู่ทั้งภายใน
องค์กรและภายนอกองค์กรก็ได้ การจัดการความรู้น้ีจะใช้กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือการบูรณาการความรู้
จากแหล่งข้อมูลที่ต่างกันและอยู่ในรูปแบบที่ต่างกัน สร้างคุณค่าเพ่ิมด้วยการเช่ือมความรู้ ความ
ชํานาญ ประสบการณ์และตัดสินวินิจฉัยจากภายในและภายนอกองค์กร ดังน้ัน หัวใจสําคัญของการ
สร้างความรู้น้ีจึงเป็นการเคลื่อนย้ายและแปลงความรู้จากความรู้ฝังลึกเป็นความรู้ชัดแจ้ง 

๓) ความรู้ถ่ายทอด (Migratory knowledge) หมายถึง ความรู้ที่เป็นอิสระจากเจ้าของหรือผู้
คิดค้น ในขณะที่ความรู้ถูกประมวลอย่างกว้างขวาง ความสามารถในการถ่ายทอดเพ่ิมขึ้น ตัวอย่างเช่น 
การถ่ายทอดลงในเอกสาร ฐานข้อมูล รูปภาพ ภาพบรรยาย กระดาษทําการ อีเมล์ วีดีทัศน์ หรือเว็บ
เพจเครือข่ายของบริษัท เป็นต้น 

ไคลน์ ดับบิวฮอลสเปิล๗ (Clyde W. Holsapple) ได้จําแนกความรู้ไว้ ๒ ระดับดังน้ี 
๑. ปฐมภูมิ 
 ในระดับน้ีแบ่งเป็น ๓ ประเภท 
 ๑) ความรู้พรรณนา(description knowledge) หมายถึง การอธิบายสภาวะของโลกไม่ 

ว่าจะเป็นโลกจริง เสมือนจริงหรือโลกการคาดคะเนและรวมความถึงการอธิบายลักษณะของแนวคิด 
อดีต ปัจจุบันและอนาคตหรือสถานการณ์สมมติข้อมูลสารสนเทศที่ลักษณะของการอธิบายอยู่แล้ว แต่
การใช้งานของความรู้เชิงพรรณนามีลักษณะการใช้งานที่จํากัดเพราะมีที่มาจากด้านเดียว แต่ข้อมูล
เหล่าน้ีสามารถถูกนํามาเป็นฐานหรือตีความเพ่ิมเติมที่ทําให้เกิดความรู้เชิงพรรณนาอื่นได้ เช่น การ
พยากรณ์ การคาดคะเน ปัญหาทางแก้ปัญหา ฯลฯ เป็นต้นนอกจากน้ันแล้วความรู้เชิงพรรณนาน้ี
สามารถเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า ความรู้อรรถาธิบายได้ (declarativeknowledge) เน่ืองจากมีลักษณะ
การอธิบายและพรรณนาที่ใกล้เคียงกัน 

 ๒) ความรู้เชิงกระบวนการ (Proceduralknowledge) หมายถึง เป็นความรู้ในการดําเนิน 
การทําสิ่งต่าง ๆ หรือความเข้าใจในกระบวนการของสิ่งต่าง ๆ ด้วยกระบวนการท่ีเป็นขั้นตอนสําหรับ
ดําเนินการกิจการต่าง ๆ หรืออธิบายกลไกของสิ่งที่เกิดขึ้น ตัวอย่างขั้นตอนการแก้ปัญหา ยุทธศาสตร์
แผนการปฏิบัติการ โปรแกรมและวิธีการ เป็นต้น 

 ๓) ความรู้เชิงตรรกะ หรือเหตุผล (Reasoning knowledge) หมายถึง ความรู้ที่สามารถ
เป็นได้ทั้งความรู้ที่ฝังลึกและความรู้ชัดแจ้ง เป็นความรู้ที่สามารถรับจากภายนอก เลือกหรือสร้างจาก 
ภายใน นําจากภายนอกสู่ภายในและภายในสู่ภายนอกได้ เช่น การบ่งช้ีความจริงเท็จของข้อสรุปหน่ึง ๆ 

                                                 
๗เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๔. 



๒๔ 

หรือการบ่งช้ีสิ่งที่สามารถกระทําได้ในสถานการณ์หน่ึง ๆ ซึ่งความเช่ือมโยงระหว่างสถานการณ์ และ
การกระทําหรืออข้อสรุปน้ีอาจต้ังอยู่บนพ้ืนฐานทางตรรกศาสตร์เป็นต้น๘ 

๒. ทุติยภูมิ 
ในระดับทุติยภูมิแบ่งเป็น ๒ ประเภท  
 ๑) ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์ 

หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทําความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอด
ออกมาเป็นคําพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทํางาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิง
วิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 

 ๒) ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดย 
ผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางคร้ังเรียกว่าเป็นความรู้
แบบรูปธรรม 

ดังน้ัน ความรู้จึงจําแนกได้เป็น ๒ ประเภทคือ ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) อัน
เป็นความรู้แบบนามธรรม และความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) อันเป็นความรู้แบบรูปธรรม 

กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) อันเป็นกระบวนการที่จะ
ช่วยให้เกิดพัฒนาการของความรู้ หรือการจัดการความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร ได้ตามข้ันตอน คือ 

๑. การบ่งช้ีความรู้เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย จําเป็นต้องใช้อะไร ขณะนี้มีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร 

๒. การสร้างและแสวงหาความรู้ เช่น การสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอก 
รักษาความรู้เก่า กําจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว 

๓. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพ่ือเตรียมพร้อมสําหรับการเก็บ
ความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต 

๔. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้
ภาษาเดียวกัน ปรับปรุงเน้ือหาให้สมบูรณ์ 

๕. การเข้าถึงความรู้ เป็นการทําให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

๖. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ทําได้หลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge 
อาจจัดทําเป็นเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge จัดทํา

                                                 
๘Clyde W.Holsapple, Handbook on knowledge management 1 knowledge 

matters, (Berlin : Springer – VerlagBerlin, 2003), pp. 179-181.  



๒๕ 

เป็นระบบ ทีมข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพ่ีเลี้ยง 
การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น 

๗. การเรียนรู้ ควรทําให้การเรียนรู้เป็นส่วนหน่ึงของงาน เช่นเกิดระบบการเรียนรู้จากการ
สร้างองค์ความรู้ การนําความรู้ไปใช้ เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่าง
ต่อเน่ือง๙ 

ดังน้ัน กระบวนการจัดความรู้มี ๗ ขั้นตอน ซึ่งจะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามข้ันตอนเพ่ือให้
ความรู้ที่ได้เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง ทั้งน้ี นพ.วิจารณ์ พานิช ได้นําคํากล่าวของ Mcgregor มีใจ 
ความว่า หัวใจของ KM เหมือนกับลําดับขั้นของความต้องการ (Hierarchy of needs) โดยเริ่มจากข้อ
สมมติฐานแรกที่เป็นสากลท่ียอมรับทั่วไปว่าความรู้คือพลัง (DOPA KM Team) ดังน้ี 

๑) ความรู้คือพลัง 
๒) ความสําเร็จของการถ่ายทอดความรู้ไม่ใช่อยู่ที่คอมพิวเตอร์หรือเอกสาร แต่อยู่ที่การมี

ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างคนด้วยกัน  
๓) จุดหมายปลายทางสําคัญของความรู้มิใช่ที่ตัวความรู้ แต่อยู่ที่การนําไปปฏิบัติ  
๔) นิยามใหม่ ของผู้จัดการ คือ ผู้ซึ่งทําให้ความรู้ผลิตดอกออกผล  
นพ.วิจารณ์ พานิช ได้กล่าวไว้ว่า จากข้อความข้างต้นน้ัน ได้กล่าวถึงความรู้ที่ทําให้มองเห็น

หัวใจของ KM เป็นลําดับช้ัน โดยเร่ิมแต่ข้อความแรกที่ว่า ความรู้คือพลังหรือความรู้ คือ อํานาจ ซึ่ง
เป็นข้อความเป็นที่ยอมรับที่เป็นสากลท้ังภาคธุรกิจ เอกชน และภาคราชการ จากการยอมรับมาสู่การ
เน้นที่ปฏิสัมพันธ์ของคนว่ามีความสําคัญในการถ่ายทอดความรู้กว่าเครื่องมือหรือเอกสารใดและมัก
กล่าวถึงว่าแม้ความรู้จะถูกจัดระบบและง่ายต่อการเข้าถึงของบุคคลต่าง ๆ ดีเพียงใดก็ตาม ถ้ามีความรู้ 
เกิดความรู้ขึ้นแล้ว หากไม่นําไปใช้ประโยชน์ ก็ไม่ใช่จุดหมายปลายทางของความรู้และที่ชัดเจนก็คือ 
ประโยคสุดท้ายที่เน้น การนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ให้เกิดมรรคผลมีคุณค่า ประโยชน์เป็น รูปธรรมว่า
น่ันเป็นนิยามใหม่ของผู้ทําหน้าที่เป็นผู้จัดการเลยทีเดียว ดังน้ันอาจกล่าวได้ว่าหัวใจของ KM อยู่ที่การ
นําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

จะเห็นได้ว่าประเภทของความรู้น้ันถูกจัดตามการนําไปใช้ประโยชน์ โดยมีการถ่ายทอด
ความรู้อย่างมีระบบ สิ่งสําคัญของการจัดการความรู้ก็คือการนําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

 

                                                 
๙นพ.ประเวศ วะสี, การสัมมนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข, อ้างถึงใน เว็บไซต์

ของสคส. (www.kmi.or.th), วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘. 



๒๖ 

๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับการจัดการความรู้ 
๒.๒.๑ ฐานคิดเก่ียวกับการจัดการความรู้ 
การจัดการความรู้เป็นศาสตร์ที่เกิดจากประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจ เน่ืองจากธุรกิจมี

การแข่งขันค่อนข้างมาก เพ่ือให้ได้กําไรสูงสุด (Maximize Profit) ธุรกิจมุ่งเน้นไปที่ปริมาณการขาย 
เพ่ือให้ได้กําไรในปริมาณมาก ฉะน้ันการลงทุนมากก็ทําให้ได้กําไรมากใครมีต้นทุนมากย่อมได้เปรียบ
และมีโอกาสทางธุรกิจมากจนกระทั้ง โรเบิร์ด บัคมัน (Robert Buckman) CEO ของบริษัทเคมี 
ภัณฑ์๑๐ เป็นผู้ริ่เริ่มใช้การจัดการองค์ความรู้เข้ามาดําเนินการกับธุรกิจที่ทําอยู่ เรียกว่า ธุรกิจฐานองค์
ความรู้ (Knowledge Management Based Economy) มาต้ังแต่ปี ๒๕๕๗ (๑๙๘๔) เป็นต้นมา โดย 
เขาเห็นว่า มีพนักงานที่มีความรู้จํานวนมาก แต่ไม่มีหัวหน้าพนักงานที่มีความรู้ พนักงานที่มีความรู้
เหล่าน้ันก็ไม่ได้เป็นระดับหัวหน้า จนกระทั่งเขาได้ใส่องค์ความรู้ในธุรกิจ เข้าในฐานคอมพิวเตอร์และ
นําไปใช้ ผลกําไรจากธุรกิจได้ขยับขึ้นหลายเปอร์เซ็นต์อย่างต่อเน่ืองทุกปี 

นอกจากน้ัน โรเบิร์ด บัคมัน ยังได้ความเปลี่ยนปรัชญาการทําธุรกิจแบบเดิมมาเป็นการ
จัดการองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ เปลี่ยนคู่ค้ามาเป็นสัมพันธ์ภาพกับลูกค้า เปลี่ยนการส่ง
สินค้ามาเป็นการให้ความรู้ในการใช้สินค้า และเปล่ียนผู้ขายมาเป็นการเข้าไปรับผิดชอบต่อลูกค้า และ
เปลี่ยนกําไรที่เป็นตัวเงินมาเป็นประสิทธิภาพของสินค้าต่อเงินแทน การทําเช่นน้ีเรื่องสําคัญที่สุดก็คือ 
ความไว้เน้ือเช่ือใจต่อกันและกัน และใช้ระบบแทนบุคคล เมื่อระบบดีแล้ว ไม่ว่าใครก็สามารถทําได้ 
ก่อนหน้าน้ันมักใช้คําสั่งและการควบคุมเป็นหลักเพราะกลัวเสียกําไรแต่กลับใช้ระบบให้เป็นตัวควบคุม
แทน ซึ่งเขาใช้ความรู้เป็นแรงขับช่วยลดต้นทุนและเพ่ิมกําไรแทนผลของการใช้ปรัชญาการจัดการองค์
ความรู้มาปรับใช้กับธุรกิจน้ันได้ผลเป็นอย่างมาก 

๒.๒.๒ คํานิยามของการจัดการความรู้ 
ปัจจุบันโลกได้เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based Economy-KBE) งาน 

ต่าง ๆ จําเป็นต้องใช้ความรู้มาสร้างผลผลิตให้เกิดมูลค่าเพ่ิมมากย่ิงขึ้น การจัดการความรู้เป็นคํา 
กว้าง ๆ ที่มีความหมายครอบคลุมเทคนิค กลไกต่าง ๆ มากมาย เพ่ือสนับสนุนให้การทํางานของ
แรงงานความรู้ (Knowledge Worker) มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น กลไกดังกล่าวได้แก่ การรวบรวมความรู้
ที่กระจัดกระจายอยู่ที่ต่าง ๆ มารวมไว้ที่เดียวกัน การสร้างบรรยากาศให้คนคิดค้น เรียนรู้ สร้างความรู้
ใหม่ ๆ ขึ้น การจัดระเบียบความรู้ในเอกสารและทําสมุดหน้าเหลืองรวบรวมรายช่ือผู้มีความรู้ในด้าน

                                                 
๑๐CEO of Buckman Laboratories International Inc.,a Memphis,Tenn.- based 

chemical company, วารสารบัณฑิตศาส์นมมร, ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒ เมษายน-กันยายน ๒๕๕๗ 
หน้า ๑๙.  



๒๗ 

ต่าง ๆ และที่สําคัญที่สุด คือการสร้างช่องทาง และเง่ือนไขให้คนเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน 
เพ่ือนําไปใช้พัฒนางานของตนให้สัมฤทธ์ิผล 

คํานิยาม หรือความหมายของการจัดการความรู้ ได้มีผู้เสนอความคิดเห็นของการจัดการ
ความรู้ที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ภูมิหลังและความสนใจ ซึ่งสามารถสรุปคํานิยามหรือ
ความหมายของการจัดการความรู้ไว้หลากหลายทัศนะ ดังน้ี 

อีเลียส เอ็ม. อาวาด (Elias M. Awad) และ ฮัสสัน เอ็ม. การซีรี (HAassan M. 
Ghaziri) ได้กล่าวว่า “การจัดการความรู้เป็นกระบวนการของการได้รับและได้ใช้ประโยชน์จากความ 
รู้ความชํานาญขององค์กรที่ถูกสะสมมาจากที่ไหนก็ได้ตามในเอกสาร ธุรกิจในฐานะข้อมูลหรือจาก
สมองของคน”๑๑ 

เดวิท เจ. สกายมี (David J. Skyrme) อ้างถึงใน เอ้ือมอร ชลวรี กล่าวถึงการจัดการความรู้
ว่า หมายถึงการจัดการที่เป็นระบบและเก่ียวข้องกับกระบวนการของการสร้างการสะสม การรวบรวม 
การแพร่กระจ่าย การใช้และแสวงหาผลประโยชน์๑๒ 

เกรย์ เดนแฮม (Grey Denham) ให้ความหมายของการจัดการความรู้ว่า “เป็นการ
ประเมินทุนทางปัญญาที่เป็นจุดเด่นที่ต้องวิเคราะห์และมีศักยภาพอันมีเง่ือนไขของการเผยแพร่ความรู้
ไปยังผู้ใช้เพ่ือเป็นการป้องกันทุนทางปัญญาที่จะถดถอยลง จึงต้องแสวงหาโอกาสในการตัดสินใจให้ดี
ขึ้นในเรื่องสินค้าและบริการ ผ่านการเพ่ิมทุนทางปัญญา เพ่ิมคุณค่าและความยืดหยุ่น”๑๓ 

เฮนรีน (Henrien) และเฮดจ์เพธ (Hedge peth) กล่าวว่าการจัดการความรู้เป็นระบบ
บริหารจัดการทรัพย์สินความรู้ขององค์กร ทั้งที่เป็นคามรู้ที่มองเห็นได้ชัดแจ้ง และความรู้ที่เห็นได้ไม่
ชัดแจ้ง ระบบการจัดการความรู้เป็นกระบวนการที่เก่ียวพันกับการจําแนก ตรวจสอบจัดเก็บความรู้ที่
ผ่านการตรวจสอบแล้ว กรองความรู้ และเข้าถึงความรู้ให้กับผู้ใช้ 

วิกก์ (Wiig) กล่าวว่า การจัดการความรู้เป็นพ้ืนฐานของการจัดการระบบความรู้ภายใน
องค์กรและจัดการสินทรัพย์ทางปัญญาที่จะช่วยในการพัฒนาผลการดําเนินงานขององค์กร 

ทาเกชิ (Takeuchi) และโนนากะ (Nonaka) ได้ให้ความหมายการจัดการความรู้ว่า คือ
กระบวนการในการสร้างความรู้ใหม่อย่างต่อเน่ือง เผยแพร่ความรู้ทั่วทั้งองค์กร 

                                                 
๑๑Elias M.Awad and Hassan M.Ghazir, Knowledge Management (Delhi : Dorling 

Kindersley, licenses ofPearson Education in South Asia, 2007, p. 2) 
๑๒เอ้ือมอร ชลวรี, “การจัดการความรู้เชิงพุทธบูรณาการ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎี

บัณฑิต, อ้างแล้ว, หน้า ๒๙. 
๑๓ชัชวาล วงษ์ประเสริฐ, การจัดการความรู้ในองค์กรธุรกิจ, อ้างแล้ว, หน้า ๒๐. 



๒๘ 

ประเวศ วะสี๑๔ กล่าวว่า การจัดการความรู้เป็นกระบวนการอย่างเป็นระบบในการแสวงหา
ความรู้ การแสวงหาความรู้หรือนวัตกรรมเพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอันจะก่อ ให้เกิดการ
แบ่งปันและถ่ายโอนความรู้ เพ่ือให้เกิดการแพร่กระจายและไหลเวียนกันทั่วทั้งองค์กร โดยมีวัตถุ 
ประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานขององค์กร การจัดการให้รับรู้ความเป็นจริง สร้างความรู้ 
สังเคราะห์ความรู้ให้เหมาะสมกับการใช้งาน นําความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติ เรียนรู้และสร้างความรู้จาก
การปฏิบัติ และเอาผลการประเมินมาสู่การเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือยกระดับปัญญาของผู้ที่ เก่ียวข้องทั้งหมด 
เอาปัญญายกระดับไปใช้ในการปฏิบัติอีกบริหารจัดการความรู้ที่ต้องการใช้ ให้แก่คนที่ต้องการ ใน
เวลาที่ต้องใช้ เพ่ือให้คนทํางานได้อย่างมีประสิทธิผล และส่งผลให้องค์กรประสบความสําเร็จตาม
เป้าหมายที่ต้ังไว้ ดังนิยาม “Right Knowledge Right People Right Time” 

นพ.วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของคําว่า “การจัดการความรู้” ไว้ คือ สําหรับนักปฏิบัติ 
การจัดการความรู้คือ เคร่ืองมือ เพ่ือการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย ๔ ประการไปพร้อม ๆ กัน ได้แก่ 

๑. บรรลุเป้าหมายของงาน 
๒. บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน 
๓. บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และ 
๔. บรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทรระหว่างกันในที่ทํางาน 
การจัดการความรู้เป็นการดําเนินการอย่างน้อย ๖ ประการต่อความรู้ ได้แก่ 
(๑) การกําหนดความรู้หลักที่จําเป็นหรือสําคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
(๒) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
(๓) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วน ให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 
(๔) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
(๕) การนําประสบการณ์จากการทํางาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ 

สกัด “ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 
(๖) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” สําหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุด

ความรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึกและเช่ือมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากย่ิงขึ้น 
โดยที่การดําเนินการ ๖ ประการน้ี บูรณาการเป็นเน้ือเดียวกัน ความรู้ที่เก่ียวข้องเป็นทั้งความรู้

ที่ชัดแจ้ง อยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้
ฝังลึกอยู่ในสมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเช่ือ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุ 
ผล) และอยู่ในมือ และส่วนอ่ืน ๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมท่ี

                                                 
๑๔เจษฎา นกน้อย, นานาทรรศนะการจัดการความรู้และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้, 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า ๑๐ 



๒๙ 

คนจํานวนหน่ึงทําร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ทําโดย คนคนเดียว เน่ืองจากเช่ือว่า “จัดการความรู้” จึงมีคน
เข้าใจผิด เริ่มดําเนินการโดยร่ีเข้าไปท่ีความรู้ คือ เริ่มที่ความรู้ น่ีคือความผิดพลาดที่พบบ่อยมาก การ
จัดการความรู้ที่ถูกต้องจะต้องเร่ิมที่งานหรือเป้าหมายของงาน เป้าหมายของงานที่สําคัญ คือ การบรรลุ
ผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินการตามท่ีกําหนดไว้ ที่เรียกว่า Operation Effectiveness และนิยาม
ผลสัมฤทธ์ิ ออกเป็น ๔ ส่วน คือ 

(๑) การสนองตอบ (Responsiveness) ซึ่งรวมทั้งการสนองตอบความต้องการของลูกค้า 
สนองตอบความต้องการของเจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้น สนองตอบความต้องการของพนักงาน และ
สนองตอบความต้องการของสังคมส่วนรวม 

(๒) การมีนวัตกรรม (Innovation) ทั้งที่เป็นนวัตกรรมในการทํางาน และนวัตกรรมด้านผลิต 
ภัณฑ์หรือบริการ 

(๓) ขีดความสามารถ (Competency) ขององค์กร และของบุคลากรที่พัฒนาขึ้น ซึ่งสะท้อน
สภาพการเรียนรู้ขององค์กร และ 

(๔) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ซึ่งหมายถึงสัดส่วนระหว่างผลลัพธ์กับต้นทุนที่ลงไป การ
ทํางานที่ประสิทธิภาพสูง หมายถึง การทํางานที่ลงทุนลงแรงน้อย แต่ได้ผลมากหรือ คุณภาพสูง 

เป้าหมายสุดท้ายของการจัดการความรู้ คือ การที่กลุ่มคนที่ดําเนินการจัดการความรู้ร่วมกัน 
มีชุดความรู้ของตนเอง ที่ร่วมกันสร้างเอง สําหรับใช้งานของตน คนเหล่าน้ีจะสร้างความรู้ขึ้นใช้เอง 
อยู่ตลอดเวลา โดยท่ีการสร้างน้ันเป็นการสร้างเพียงบางส่วน เป็นการสร้างผ่านการทดลองเอาความรู้
จากภายนอกมาปรับปรุงให้เหมาะต่อสภาพของตน และทดลองใช้งานจัดการความรู้ไม่ใช่กิจกรรม 
ที่ ดําเนินการเฉพาะหรือเก่ียวกับเร่ืองความรู้ แต่เป็นกิจกรรมที่แทรกแฝง หรือในภาษาวิชาการ
เรียกว่า บูรณาการอยู่กับทุกกิจกรรมของการทํางานและที่สําคัญตัวการจัดการความรู้เองก็ต้องการ
การจัดการด้วย 

การจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการอย่างเป็นระบบเก่ียวกับการประมวลผลข้อมูล 
สารสนเทศ ความคิด การกระทํา ตลอดจนประสบการณ์ของแต่ละบุคคล เพ่ือสร้างเป็นความรู้และ
นวัตกรรม และจัดเก็บในลักษณะแหล่งข้อมูลที่บุคคลสามารถเข้าถึงได้ โดยอาศัยช่องทางต่าง ๆ ที่
องค์กรจัดเตรียมไว้ เพ่ือนําความรู้ที่มีอยู่ไปประยุกต์ ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งก่อให้เกิดการแบ่งปันและ
ถ่ายโอนความรู้ และในที่สุดความรู้ที่มีอยู่จะแพร่กระจายและไหลเวียนทั่วทั้งองค์กรอย่างสมดุล 
เป็นไปเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการพัฒนาผลผลิตและองค์กร๑๕ 

                                                 
๑๕พรรณี สวนเพลง, เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสําหรับการจัดการความรู้, 

(กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด มหาชน, ๒๕๕๒), หน้า ๒๖. 



๓๐ 

การจัดการความรู้ เป็นการบูรณาการศาสตร์ ๒ สาขาเข้าด้วยกัน คือความรู้ และการบริหาร
การจัดการ โดยเน้นกระบวนการจัดการข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และความรู้ ด้วยการให้ความสําคัญ
กับบุคคล โดยนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการความรู้ผ่านช่องทางความรู้ต่าง ๆ ดังน้ัน กระบวน 
การจัดการความรู้ จึงต้องอาศัยทั้งศาสตร์ และศิลป์ในการจัดการนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดย
ผ่านกระบวนการสร้าง รวบรวม สังเคราะห์ แลกเปลี่ยน และใช้ความรู้ความสามารถเช่ือมโยงความคิด 

สรุปได้ว่า การจัดการความรู้เป็นกระบวนการจัดการความรู้ที่ทําให้เกิดความรู้ใหม่อย่าง 
ต่อเน่ืองและแพร่หลายไปทั่วองค์กรโดยใช้เครื่องมือทั้งคน สารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมทั้ง
กระบวนการ 

๒.๒.๓ ความสําคัญของการจัดการความรู้ 
ความรู้ถือเป็นสินทรัพย์ทางปัญญา (Intellectual Capital) ที่สําคัญและเป็นทรัพยากร 

หลักที่มีค่าย่ิงเน่ืองจากความรู้เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและสร้างขึ้นใหม่ได้ตลอดเวลา และสามารถไปใช้
พร้อม ๆ กันได้ ไม่จํากัดจํานวน สถานที่และเวลาในการใช้ โดยเฉพาะในสังคมเศรษฐกิจ ความรู้ได้
กลายเป็นตัวขับเคล่ือนที่สําคัญ ซึ่งจุดมุ่งหมายในการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Manage- 
ment) คือ การนําความรู้มาใช้พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร ชุมชนท้องถิ่น หรือสังคมให้ได้มาก
ที่สุด โดยกระบวนการในการสรรหาความรู้ เพ่ือถ่ายทอด แบ่งปันความรู้ไปยังบุคคลกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านต่าง ๆ เช่นความรู้ 
เทคโนโลยีความต้องการของผู้ใช้บริการ คู่แข่ง เป็นต้น จึงจําเป็นต้องมีกระบวนการท่ีเป็นระบบ เพ่ือ
ช่วยให้องค์กรชุมชนท้องถิ่น สามารถทําให้บุคลากรหรือประชาชนในชุมชนท้องถิ่นได้ใช้ความรู้ได้
ทันเวลาที่ต้องการ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและศักยภาพในการแข่งขัน ซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถขององค์กร
สร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า หรือผู้ใช้บริการได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว 

การนําความรู้มาบูรณาการกับความรู้ใหม่ ก็จะก่อให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ ขึ้นอีกระดับหน่ึง และ
สามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น จึงกลายเป็นวงจรท่ีเพ่ิมพูนได้ในตัวเองอย่างไม่สิ้นสุด ที่
เรียกว่า วงจรการเรียนรู้ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อองค์กรชุมชนท้องถิ่น มีกระบวนการที่เป็นระบบในการ
ค้นหา สร้าง รวบรวม จัดเก็บ เผยแผ่ ถ่ายทอด แบ่งเป็นและใช้ความรู้ กระบวนที่ว่าน้ี คือ การจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management) 

การจัดการความรู้หรือKMจึงเป็นศิลปะของการสร้างคุณค่าหรือการเพิ่มคุณค่าจากภายในตัว
บุคคล (Tacit Knowledge) และความรู้ชัดแจ้งหรือความรู้ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Know-
ledge) การจัดการความรู้จึงเป็นแนวปฏิบัติที่ให้ความสําคัญกับคนในองค์กร ชุมชนท้องถิ่น เป็นหลัก 
ซึ่งแต่ละองค์กรก็มีโครงการที่ มีการดําเนินงานที่เป็นระบบ มีความซับซ้อนและมีการพัฒนาตามบริบท
ของตนเอง การจัดการความรู้จึงเปรียบเสมือนกรอบหรือระเบียบปฏิบัติที่เอ้ือให้คนในองค์กร ชุมชน
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ท้องถิ่น มีกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูล สังเคราะห์เป็นความรู้และใช้ความรู้ร่วมกันเพ่ือนํา 
ไปสู่การพัฒนาคุณภาพของงานให้ดีย่ิงขึ้นไป 

ดังน้ัน แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ซึ่งมีผู้เสนอความคิดเห็นของการจัดการ
ความรู้ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ภูมิหลังและความสนใจ ทั้งน้ีกล่าวสรุปได้ว่า การจัดการ
ความรู้เป็นกระบวนการท่ีมีระบบในการแสวงหาความรู้เพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้
เกิดการแพร่ แพร่กระจาย โดยเพ่ิมความเหมาะสมกับการใช้งาน สามารถประเมินผลเพ่ือยกระดับ
ปัญญาของผู้ที่เก่ียวข้องและสามารถนําไปปฏิบัติได้ 

 

๒.๓ องค์ประกอบของการจัดการความรู้ (Knowledge Process) 
องค์ประกอบของการจัดการความรู้การจัดการความรู้เป็นกระบวนการ (Process) ที่

ดําเนินการร่วมกันโดยผู้ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงานย่อยขององค์กร เพ่ือสร้างและใช้ความรู้ใน
การทํางานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ ดีขึ้นกว่าเดิมการจัดการความรู้ในความหมายน้ีจึงเป็นกิจกรรมของ
ผู้ปฏิบัติงาน ไม่ใช่กิจกรรมของนักวิชาการหรือนักทฤษฎี แต่นักวิชาการหรือนักทฤษฎีอาจเป็น
ประโยชน์ในฐานะแหล่งความรู้ (Resource Person) การจัดการความรู้เป็นกระบวนการที่เป็นวงจร
ต่อเน่ือง เกิดการพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง สม่ําเสมอ เป้าหมาย คือ การพัฒนางานและพัฒนาคน โดย
มีความรู้เป็นเคร่ืองมือมีกระบวนการจัดการความรู้เป็นเคร่ืองมือ”การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือ 
ไม่ใช่เป้าหมาย”๑๖ 

ในการจัดการความรู้โดยทั่วไปมีองค์ประกอบที่สําคัญ ๓ ส่วนคือ คน (Man) เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology-IT) และกระบวนการจัดการความรู้ (Process) ดังน้ี 

๑. คน (Man) ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดเพราะเป็นแหล่งความรู้ และเป็นผู้นํา
ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการความรู้ คนเป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่สุด เน่ืองจากคนเกี่ยว 
ข้องกับการจัดการความรู้ส่วนบุคคล (Personal Knowledge Management-PKM) คือ ผู้ซึ่งต้องการ
จัดการความรู้เพ่ือการใช้ประโยชน์กับตัวเอง จึงสามารถจัดการทุกอย่างทุกขึ้นตอนได้เองเป็นส่วนใหญ่ 
อาจจะมีบ้างที่ต้องเก่ียวข้องกับคนอ่ืน 

บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการจัดการความรู้หรือ KM Team ขององค์กรอาจแบ่งได้
เป็น ๒ ทีมคือ ทีมหลักหรือทีมถาวร (core team or permanent team) และทีมช่ัวคราว (con-
temporary team) ทีมหลักหรือทีมถาวรเป็นคณะทํางานที่รับผิดชอบการดําเนินการจัดการความรู้
ของ องค์กรอย่างต่อเน่ือง ประกอบด้วยบุคลากร ๓ ฝ่าย ได้แก่ หัวหน้างาน หรือผู้จัดการความรู้ 
(Knowledge champion or senior manager or chief knowledge management-CKO) เป็น

                                                 
๑๖เว็บไซต์ของ สคส. (www.kmi.or.th), วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘. 
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ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ซึ่งมีบทบาทในการขุดหา (leverage) ความรู้ภายในองค์กรออกมาโดย
การใช้โครงการการจัดการความรู้ รับผิดชอบในการสร้างวิสัยทัศน์ในสิ่งที่เป็นไปได้ ออกแบบกรอบ
งานที่ให้ผลคุ้มค่าและเป็นผู้อํานวยความสะดวก (Facilitator) ประสานงานและการจัดให้มีกิจกรรม
การจัดการความรู้ทั้งหมดขององค์กร บุคลากรประเภทท่ีสอง ได้แก่ หัวหน้างาน (Chief Information 
Officer- CIO) เป็นผู้รับผิดชอบงานทั้งหมดขององค์กร และ ฝ่ายสุดท้ายของทีมหลักคือ ตัวแทนจาก
กลุ่มงานหลักขององค์กรส่วนทีมช่ัวคราว เป็นคณะกรรมการที่มาจากกลุ่มเฉพาะ องค์กรต้องพึงระลึก
ไว้เสมอว่า บุคคลสําคัญที่เก่ียวข้องกับการจัดการความรู้ขององค์กร คือ กลุ่มผู้ใช้ผลผลิตและบริการ
ขององค์กร จึงควรให้บุคคลเหล่าน้ันมาเป็นหุ้นส่วนและร่วมกันวางแผนงานให้กับองค์กร นอกจาก
ทีมงานทั้งสองทีมแล้ว บุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนโครงการจัดการความรู้ขององค์กร
อย่างมาก คือ ผู้บริหารสูงสุด (Chief Executive Officer-CEO) โดยปกติจะอยู่ในตําแหน่งที่ปรึกษา
โครงการจัดการความรู้ 

๒. เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology-IT) เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือเพ่ือให้
คนสามารถค้นหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน รวมทั้งนําความรู้ไปใช้อย่างง่าย และรวดเร็วขึ้นในเร่ืองของการ
จัดการความรู้น้ันมีงานวิจัยเป็นจํานวนมากท่ีพยายามอธิบายความ สัมพันธ์และบทบาทของเทคโนโลยี
สารสนเทศกับการจัดการความรู้ ดังที่ ปรากฏว่าเป็นเรื่องราวจํานวนมากที่แสดงถึงการจัดการความรู้
ขององค์กร ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แม้ว่ากระบวนการจัดการความรู้เป็นกระบวนการที่ไม่ใช้
เทคโนโลยี แต่เทคโนโลยีก็เป็นที่ถูกคาดหมายว่าเป็นเคร่ืองมือสําคัญอย่างหน่ึงที่จะช่วย ให้การจัดการ
ความรู้ประสพความสําเร็จ องค์กรส่วนใหญ่จึงมีการจัดสรรงบประมาณในการนําเทคโนโลยีที่
เหมาะสม มาเป็นเคร่ืองมือช่วยในการจัดการความรู้ขององค์กรเทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องและมี
บทบาทในการจัดการความรู้ประกอบด้วย เทคโนโลยีในการสื่อสาร (Communication Technology) 
เทคโนโลยีการทํางานร่วมกัน (Collaboration Technology) และเทคโนโลยีในการจัดเก็บ (Storage 
Technology)เทคโนโลยีในการสื่อสาร ช่วยให้บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้ต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น สะดวก
ขึ้น รวมท้ังสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้เชียวชาญสาขาต่าง ๆ ในการค้นหาข้อมูล สารสนเทศผ่านเครือ 
ข่ายได้ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต หรือโซเชียลมีเดีย (Social Media)เทคโนโลยีสนับสนุน
การทํางานร่วมกัน ช่วยให้สามารถประสานการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพลดอุปสรรคเรื่องของ
ระยะทาง ตัวอย่างเช่นโปรแกรมกลุ่ม groupware หรือระบบ video conference เป็นต้น เทคโนโลยี 
ช่วยในการจัดเก็บ ช่วยในการจัดเก็บและจัดการความรู้ต่าง ๆ เทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนช่วย
ประสาน สนับสนุนและอํานวยความสะดวกกระบวนการจัดการความรู้ ทั้ง ๓ ดังน้ี 

๑) การแสวงหาความรู้ เป็นการแสวงหาความรู้ทั้งที่เป็นการหย่ังรู้เอง (Tacit Knowledge) 
ทักษะ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ผู้มีประสบการณ์สูง จะมองเห็นแนวโน้มหรือหรือทิศทางความ
ต้องการใช้ความรู้ด้านต่าง ๆ แล้ววางแผนและดําเนินการที่จะจัดหาความรู้น้ัน ๆ มา โดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศประเภทต่าง ๆ เป็นเคร่ืองช่วยประสานและอํานวยความสะดวก 
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๒) การแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ เป็นการเผยแพร่และกระจายความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ใน
การน้ี การเรียนรู้จากผู้เชียวชาญจะช่วยให้ผู้ดําเนินการจัดการความรู้มือใหม่ผ่าน เครือข่ายการสื่อสาร
ในรูปแบบต่าง ๆ  

๓) การใช้ประโยชน์จากความรู้ การเรียนรู้จะบูรณาการอยู่ในองค์กร มีอะไรอยู่ในองค์กร 
สมาชิกองค์กรสามารถรับรู้และประยุกต์ใช้สถานการณ์ใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา ทั้งการแลกเปลี่ยน
แบ่งปันความรู้ และการใช้ประโยชน์ความรู้ จะเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันทั้งการแสวงหาความรู้ 

อย่างไรก็ตาม ในความหมายของ IT ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือซอฟท์แวร์
เพียง เท่าน้ัน แต่ในปัจจุบันได้หมายรวมถึงความสําคัญของคน เป้าหมายที่คนวางหรือกําหนดในการ
ใช้เทคโนโลยีน้ัน ๆ คุณค่าในการเลือกใช้เทคโนโลยีตลอดจนเกณฑ์ในการประเมินที่ใช้ในการตัดสินใจ
ใน การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในงานต่าง ๆ  

๓. กระบวนการจัดการความรู้ (Process) กระบวนการความรู้ เป็นการบริหารจัดการ เพ่ือ
นําความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้ผู้ใช้ เพ่ือทําให้เกิดการปรับปรุง และนวัตกรรม กระบวนการจัดการ
ความรู้ เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้เกิดพัฒนาของความรู้ หรือการจัดการ ความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายใน
องค์กร มีทั้งหมด ๗ ขั้นตอน ดังน้ี 

 ๑) การบ่งช้ีความรู้ (Knowledge Identification) เป็นการพิจารณาว่าองค์กรเรามีพันธกิจ 
วิสัยทัศน์ เป้าหมายอะไร และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย เราต้องใช้อะไร ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ใน
รูปแบบใด และอยู่ที่ใคร 

 ๒) การสร้างและการแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation & Acquisition) เช่นการ
สร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอก รักษาความรู้เก่า กําจัดความรู้ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว 

 ๓) การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) เป็นการวางโครงสร้าง
ความรู้ เพ่ือเตรียมพร้อมสําหรับเก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต 

 ๔) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification & Refinement) เช่น
การปรับปรุงเอกสารให้เป็นรูปแบบมาตรฐานใช้ภาษาในการสื่อสารเป็นภาษาเดียวกัน ประปรุงเน้ือหา 
ความรู้ให้สมบูรณ์ 

 ๕) การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Dissemination & Access) เป็นการทําให้ผู้ใช้เข้าถึง
ความรู้อย่างเป็นระบบได้ง่ายและสะดวกข้ึน การกระจายความรู้ให้ผู้อ่ืนทางช่องทางการสื่อสารที่
เหมาะสม 

 ๖) การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) เป็นการนําความรู้ที่ได้มา
แลกเปลี่ยนกันด้วยกลยุทธ์ต่าง ๆ เช่น ในกรณีเป็น Explicit Knowledgeอาจทําเป็นเอกสาร ฐาน 
ความรู้ คลังความรู้ หรือในกรณีเป็น Tacit Knowledgeอาจทําเป็นระบบทีมข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่ม 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ และระบบพ่ีเลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น 



๓๔ 

 ๗) การเรียนรู้และการนําไปใช้งาน (Learning & Utilization) เป็นขั้นตอนสุดท้ายของ
กระบวนการการจัดการความรู้ เป็นการที่บุคคลเกิดการเรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ให้ตรงกับวัตถุ 
ประสงค์ที่ วางไว้ ควรทําให้การเรียนรู้เป็นส่วนหน่ึงของงาน และหมุนเวียนไปอย่างต่อเน่ือง 

องค์ประกอบทั้ง ๓ ส่วนน้ี จะต้องเช่ือมโยงและบูรณาการอย่างสมดุล การจัดการความรู้ของ
กรมการปกครอง จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๖ กําหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้อย่างสมํ่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ 
เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้ง
ต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการ
ในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน 

ขอบเขต KM ที่ได้มีการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสําคัญเร่งด่วนในขณะนี้ คือ การจัดการองค์
ความรู้เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ และได้กําหนดเป้าหมาย (Desired State) ของ KM ที่
จะดําเนินการในปี ๒๕๔๙ คือมุ่งเน้นให้อําเภอ/ก่ิงอําเภอ เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความยากจนเชิงบูรณาการในพ้ืนที่ที่เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย ที่เก่ียวข้อง โดยมีหน่วยที่วัดผลได้เป็น
รูปธรรม คือ อําเภอ/ก่ิงอําเภอ มีข้อมูลผลสําเร็จ การแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการในศูนย์
ปฏิบัติการฯ ไม่น้อยกว่าศูนย์ละ เรื่อง และเพ่ือให้เป้าหมายบรรลุผล ได้จัดให้มีกิจกรรมกระบวนการจัด 
การความรู้ (KM Process) และกิจกรรมกระบวนการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 
ควบคู่กันไป โดยมีความคาดหวังว่าแผนการจัดการความรู้น้ีจะเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญสู่การปฏิบัติ 

๒.๓.๑ หลักการจัดการความรู้  
มีผู้รู้ได้กล่าวถึง KM หลายแง่หลายมุมที่อาจรวบรวมมาช้ีธงคําตอบว่า หัวใจของ KM อยู่ที่ไหน

ได้ โดยอาจกล่าวเป็นลําดับขั้นหัวใจของ KM เหมือนกับลําดับขั้นของความต้องการ (Hierarchy of 
needs) ของ Mcgregor ได้ โดยเริ่มจากข้อสมมุติฐานแรกที่เป็นสากลท่ียอมรับทั่วไปว่าความ รู้คือพลัง 
(DOPA KM Team) 

๑) ความรู้คือพลัง (Knowledge is Power) 
๒) ความสําเร็จของการถ่ายทอดความรู้ไม่ใช่อยู่ที่คอมพิวเตอร์หรือเอกสาร แต่อยู่ที่การมี 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนด้วยกัน (Successful knowledge transfer involves neither computers  
nor documents but rather in interactions between people. (Thomas H Davenport) 

๓) จุดหมายปลายทางสําคัญของความรู้มิใช่ที่ตัวความรู้ แต่อยู่ที่การนําไปปฏิบัติ (The great 
end of knowledge is not knowledge but action) 

๔) ผู้จัดการ คือ ผู้ซึ่งทําให้ความรู้ผลิตดอกออกผล Now the definition of a manager 
is somebody who makes knowledge productive) 



๓๕ 

จะเห็นว่า จากข้อความที่กล่าวถึง ความรู้ดังกล่าว พอทําให้มองเห็นหัวใจของ KM เป็นลําดับ
ช้ันมาเริ่มแต่ข้อความแรกที่ว่า ความรู้คือพลังหรือความรู้คืออํานาจ ซึ่งเป็นข้อความเป็นที่ยอมรับที่เป็น
สากล ทั้งภาคธุรกิจ เอกชน และภาคราชการ จากการยอมรับดังกล่าวมาสู่การเน้นที่ปฏิสัมพันธ์ของคน
ว่ามีความสําคัญในการ ถ่ายทอดความรู้กว่าเคร่ืองมือหรือเอกสารใดและมักกล่าวถึงว่า แม้ความรู้จะถูก
จัดระบบและง่ายต่อการเข้าถึงของบุคคลต่าง ๆ ดีเพียงใดก็ตาม ถ้ามีความรู้ เกิดความรู้ขึ้น แล้ว หาก 
ไม่นําไปใช้ประโยชน์ ก็ไม่ใช่จุดหมายปลายทางของ ความรู้และที่ชัดเจนก็คือ ประโยคสุดท้ายที่เน้นการ
นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ให้เกิดมรรคผลมีคุณค่า ประโยชน์เป็นรูปธรรมว่าน่ันเป็นนิยามใหม่ของผู้ทํา
หน้าที่เป็นผู้จัดการเลยทีเดียว ดังน้ัน อาจกล่าวได้ว่าหัวใจของ KM อยู่ที่การนําความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

นพ.วิจารณ์ พานิช กล่าวไว้น่าคิด หลังจากการไปร่วมสัมมนา “นวัตกรรมการเรียนรู้เพ่ือ
ชุมชนเป็นสุข” โดยได้ฟังการบรรยายของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ตีความ “การเรียนรู้เพ่ือชุมชนเป็นสุข” 
ทําให้เกิดความเข้าใจเรื่องการจัดการความรู้อย่างลึกซึ้งมาก จึงขอนํามาเล่าสู่กันฟัง ท่านบอกว่า การ
พัฒนาชุมชนต้องมี ๔ องค์ประกอบ 

๑. ชุมชน หมายถึงการอยู่ร่วมกัน ความเป็นชุมชนมีเป้าหมายที่การอยู่ร่วมกัน 
๒.  เป็นสุข หมายถึงความเป็นทั้งหมด ความเป็นปรกติ สมดุล บูรณาการของปัจจัยต่าง ๆ อย่าง

น้อย ๘ ด้าน ได้แก่ ชีวิต สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ศาสนธรรม ครอบครัว และชุมชน 
๓. การเรียนรู้ หมายถึงการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชนน้ัน ๆ ผ่านการปฏิบัติ 
๔. การสร้างเสริม หมายถึงการเข้าไปเอ้ืออํานวย ส่งเสริม เสริมพลัง (Empower) ไม่ใช่เข้าไป

สอนหรือถ่ายทอดความรู้ 
ทั้ง ๔ องค์ประกอบน้ี คือหัวใจของการจัดการความรู้ในทุกบริบท ไม่ใช่แค่การจัดการความรู้

ของชาวบ้านหรือของชุมชน ในเรื่องการจัดการความรู้น้ี การเรียนรู้สําคัญกว่าตัวความรู้ เพราะถ้าไม่
ระวัง ตัวความรู้จะเป็นความรู้ที่หยุดน่ิงตายตัว การเรียนรู้จะมีลักษณะ “ด้ินได้” คือมีชีวิต เป็นพลวัต 
การเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการเรียนรู้ร่วมกัน เป็น collective learning และเป็นการเรียนรู้ร่วมกันผ่าน
การปฏิบัติ (interaction learning through action) 

๒.๓.๒ หลักการจัดการความรู้ 
หลักการในการจัดความรู้มี ๔ ประการ ดังน้ี 
๑) ให้คนหลากหลายทักษะ  
หลากหลายวิธีคิด ทํางานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ การจัดการความรู้ที่มีพลังต้องทําโดยคนที่มี

พ้ืนฐานแตกต่างกัน มีความเช่ือถือหรือวิธีคิดแตกต่างกัน แต่มีจุดรวมพลังคือ มีเป้าหมายอยู่ที่งาน ถ้า
กลุ่มที่ดําเนินการจัดการความรู้ประกอบด้วยคนที่คิดเหมือน ๆ กัน การจัดการความรู้จะไม่มีพลัง 



๓๖ 

๒) ร่วมกันพัฒนาวิธีการทํางานในรูปแบบใหม่ ๆ  
เพ่ือบรรลุประสิทธิผลที่กําหนดไว้ หรือฝันว่าจะได้ ในการจัดการสมัยใหม่ ประสิทธิผล

ประกอบด้วยองค์ประกอบ ๔ ประการคือ 
(๑) การตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) ซึ่งอาจเป็นความต้องการของลูกค้า 

ความต้องการของสังคม หรือความต้องการที่กําหนดโดยผู้บริหารองค์กร 
(๒) นวัตกรรม (Innovation) ซึ่งอาจเป็นนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หรือวิธีการใหม่ก็ได้ 
(๓) ขีดความสามารถ (Competency) ขององค์กร 
(๔) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการทํางาน  
๓) ทดลองและเรียนรู้  
เน่ืองจากกิจกรรมการจัดการความรู้เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งหมายความว่าต้องคิดแบบ 

“หลุดโลก” จึงต้องมีวิธีดึงกลับมาสู่ความเป็นจริงในโลกหรือในสังคม โดยการทดลองทําเพียงน้อย ๆ 
ซึ่งถ้าล้มเหลวก็ก่อผลเสียหายไม่มากนัก ถ้าได้ผลไม่ดีก็ยกเลิกความคิดน้ัน ถ้าได้ผลดีจึงขยายการ
ทดลองทําให้มากขึ้น ในที่สุดก็จะขยายเป็นวิธีทํางานแบบใหม ่

๔) นําเข้าความรู้จากภายนอกอย่างเหมาะสม  
ต้องถือว่าความรู้จากภายนอกยังเป็นความรู้ที่ยัง “ดิบ” อยู่ ต้องนามาทําให้ “สุก” ให้พร้อม

ใช้ในบริบท (ตัวตน) ของเรา โดยการเติมความรู้เชิงบริบทลงไป 
๒.๓.๓ วิธีการจัดการความรู้อย่างง่าย  
การจัดการความรู้ควรเร่ิมทําในกลุ่มเล็ก ๆ ไปก่อน ใช้วิธีง่าย ๆ แล้วจึงค่อย ๆ ขยายไปใช้

วิธีการที่ก้าวหน้าย่ิงขึ้น “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้” (Knowledge Sharing) ระหว่างกัน ผ่านการทํางาน
ร่วมกัน วิธีการใดก็ตามท่ีมีเป้าหมายในการพัฒนางานของกลุ่มหรือของตน ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์หรือความรู้ที่เกิดจากการทํางาน ถือเป็นการจัดการความรู้ทั้งสิ้น วิธีการจัดการความรู้ 
ควรเน้นความง่ายและเรียบง่ายในช่วงเร่ิมต้น แล้วค่อย ๆ ใช้วิธีการท่ียากหรือซับซ้อนขึ้นตามความ
จําเป็น ซึ่งจะแนะนําวิธีการจัดการความรู้อย่างง่าย ๓ วิธีการคือ 

๑) การแลกเปลี่ยนความรู้จากวิธีการทํางานที่มีคุณภาพสูง (Best practices ) วิธีการ
ทํางานที่มีคุณภาพสูง คือวิธีทํางานที่เกิดผลงานในลักษณะที่น่าภูมิใจ น่าช่ืนชม ผลสัมฤทธ์ิสูง 
ประสิทธิภาพสูง หรือคุณภาพสูง องค์กรขนาดใหญ่ต้องหาวิธีการทํางานที่มีคุณภาพสูง ของการทํางาน
เรื่องต่าง ๆ นํามากําหนดเป็นมาตรฐานการทํางาน จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทีมเจ้าของวิธี 
การทํางานที่มีคุณภาพสูงกับทีมอ่ืน ๆ ให้ทีมอ่ืน ๆ สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานได้ และยิ่งกว่าน้ันต้อง 
เสริมให้มีการพัฒนาวิธีการทํางานที่มีคุณภาพสูงใหม่ขึ้น ให้เป็นวิธีการที่ดีกว่าเดิม เป็นวงจรเร่ือยไปไม่
สิ้นสุด ในองค์กรขนาดใหญ่การนําวิธีการทํางานและประสบการณ์ทํางานโดยวิธีการที่มีคุณภาพสูงน้ัน 
มาเขียนเป็นเอกสารข้ึนไว้บนอินทราเน็ตหรือเว็บไซต์ขององค์กร ให้พนักงานใช้รหัสเข้ามาดูได้ตลอด 



๓๗ 

เวลา จะช่วยอํานวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของพนักงาน ซึ่งมีแนวทางการจัดการ
ความรู้จากวิธีการทํางานที่มีคุณภาพสูง ดังน้ี 

(๑) เสาะหาโดยต้องคัดเลือกอย่างตรงไปตรงมา 
(๒) เป็นวิธีการทํางานที่มีคุณภาพสูงโดยเกิดจากกลุ่มที่มีเรื่องราวของ กระบวนการพัฒนา

งานผ่านความยากลําบาก มีการฝันฝ่าจนกว่าจะบรรลุผล มีเรื่องราวให้เล่าเพ่ือจะสะท้อนวิธีคิด วิธี
ปรึกษาหารือ ดึงเอาความรู้ฝังลึกจากสมาชิกกลุ่ม และค้นคว้าความรู้จากภายนอกมาใช้งาน 

(๓) ในการประชุมเสนอผลงาน ต้องเตรียมตัวและกระตุ้นให้มีการซักถาแลกเปลี่ยนกันให้มาก 
และมีผู้ทรงคุณวุฒิคอยกระตุ้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และช้ีประเด็นเพ่ือยกระดับความรู้ 

(๔) มีการสร้างเง่ือนไขหรือบรรยากาศให้ผู้มาร่วมประชุมนําความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนไป
ปฏิบัติ เพ่ิมพูนความรู้ฝังลึกของกลุ่ม และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างต่อเน่ือง 

๒) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการทํากิจกรรม  
“ชุมชนนักปฏิบัติ” ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) เป็นการรวมตัวกัน

ของผู้ปฏิบัติงานคล้าย ๆ กัน หรือต้องใช้ความรู้ในลักษณะคล้ายคลึงกัน แลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์กันอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งอาจเป็นชุมชนที่สนใจปัญหาเดียวกัน สนใจชุดความรู้ (Know 
ledge domain) ชุดเดียวกันแต่ทํางานอยู่ในต่างหน้าที่ เผชิญปัญหาคนละปัญหา นัดประชุมแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างสม่ําเสมอ เช่น ทุกวันพุธนัดเวลารับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน และมีคน
มาเล่าประสบการณ์ของคน ๒ คน เป็นเครื่องมือเริ่มประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และต้องมีคน
จัดการสรุปความรู้ที่เกิดขึ้นเป็นระยะ ๆ หรือคอยหยิบยกประเด็นที่ยังมีคําตอบไม่ชัด มีการรวบรวม
ความรู้ที่เกิดขึ้นสรุปเป็นหมวดหมู่ไว้บนเว็บไซต์ขององค์กร หรือของหน่วยงานย่อย ให้ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถค้นผ่านระบบอินเตอร์เน็ตหรืออินทราเน็ตได้ทันทีที่ต้องการใช้ความรู้น้ัน๑๗ 

๓) วงจรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยกกําลังสาม บวก คว้าเป้าหมายของวงจรน้ี เพ่ือเป็นวงล้อหมุนให้
เป้าหมายของงานท่ีกําหนดไว้ไปสู่ความสําเร็จ ในลักษณะที่เป็นความสําเร็จระดับน่าภูมิใจที่น่าช่ืนชม 
ดังรายละเอียดแผนภูมิต่อไปน้ี 
  

                                                 
๑๗เว็บไซต์ของ สคส. (www.kmi.or.th), วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘. 
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หมุนวงจรท้ัง ๒ เข้าเป็นวงจรเดียวกันหรือส่งเสริมซึ่งกันและกัน ทําอย่างต่อเน่ืองไม่หยุดย้ังจะเกิดผล
มหัศจรรย์ 

เป้าหมายของวงจรน้ี เพ่ือเป็นวงล้อหมุนให้เป้าหมายของงานที่กําหนดไว้ไปสู่ความสําเร็จใน
ลักษณะที่เป็นความสําเร็จระดับน่าภูมิใจ น่าช่ืนชมในวงล้อหลัก ใช้พลังของการเรียนรู้ร่วมกัน (ของ
ทีมงาน) ทั้งเรียนรู้ร่วมกันก่อนเริ่มงาน (learning before), เรียนรู้ร่วมกันระหว่างทํางาน (learning 
during), และเรียนรู้ร่วมกันหลังงานช้ินน้ันสําเร็จ (learning after) การเรียนรู้ร่วมกันก่อนเริ่มงาน ใช้
เทคนิคที่เรียกว่า “เพ่ือนช่วยเพ่ือน” (Peer Assist) คือ ทีมที่จะทํางานช้ินน้ันเสาะหากลุ่มหรือทีมงาน
ที่มีความสามารถในการทํางานน้ันใน ระดับ best practice ซึ่งอาจเป็นกลุ่มภายในองค์กรเดียวกัน 
หรืออยู่ภายนอกองค์กรก็ได้เชิญมาทํากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีทํางานน้ัน 

ดังน้ัน องค์ประกอบของการจัดการความรู้ ได้แก่ คน (man) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Infor 
mation Technology-IT) และกระบวนการจัดการความรู้ (Process) ซึ่งองค์ประกอบทั้ง๓น้ีต้อง
เช่ือมโยงกันและบูรณาการกันอย่างสมดุล 

 

๒.๔ แนวคิดการจัดการความรู้ในองค์กร 
องค์กรต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอันรวดเร็วและรุนแรง 

เน่ืองจากปัจจัยที่เกิดจากการก้าวกระโดดของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีพัฒนาอย่างต่อเน่ือง และความ
ซับซ้อนของระบบเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลกระทบกับการดําเนินงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ส่งผลให้
เวทีการแข่งขันที่เคยจํากัดอยู่ในวงแคบขยายขอบเขตออกไปครอบคลุมทั่วโลก ตลอดจนแนวคิดใน
การบริหารจัดการสมัยใหม่ จึงเกิดแนวคิดของการจัดการความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ดังรายละเอียดจะได้
กล่าวต่อไป 

๒.๔.๑ แนวคิดของปีเตอร์เอ็ม เซ็งเก กล่าวถึงลักษณะขององค์กรที่เรียนรู้ไว้ว่า องค์กรที่
เรียนรู้น้ันจะต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติ ๕ ประการ หรือวินัย ๕ ประการ ดังน้ี 

๑) บุคคลที่รอบรู้ (Personal Mastery) หมายถึงการเรียนรู้ของบุคลากรน้ันเป็นจุด เริ่มต้น 
องค์กรที่เรียนรู้ต้องสามารถส่งเสริมให้คนในองค์กรสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเอง โดยการสร้างจิตสํานึก
ในการใฝ่เรียนรู้ ฝึกฝน ปฏิบัติ และเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองไปตลอดชีวิต เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคคล 
สร้างสรรค์ผลที่มุ่งหวังและสร้างบรรยากาศกระตุ้นเพ่ือนร่วมงานให้พัฒนาศักยภาพไปสู่เป้าหมายที่ต้ัง
ไว้ ซึ่งหมายถึงการจัดกลไกต่าง ๆ ในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างองค์กร ระบบสารสนเทศระบบการ 
พัฒนาบุคคล หรือแม้แต่ระเบียบวิธีการปฏิบัติงานประจําวัน เพ่ือให้คนในองค์กรได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ 
เพ่ิมเติมได้อย่างต่อเนื่อง 

๒) รูปแบบความคิด (Mental Model) หมายถึงแบบแผนทางความคิด ความเช่ือ ทัศนคติ 
จากการสั่งสมประสบการณ์กลายเป็นกรอบความคิดที่ทําให้บุคคลน้ัน ๆ มีความสามารถในการทํา



๔๐ 

ความเข้าใจ วินิจฉัยตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม สิ่งเหล่าน้ีถือเป็นพ้ืนฐานของวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์ และพัฒนารูปแบบความคิดความเช่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกไม่ยึดติด
กับความเช่ือเก่า ๆ ที่ล้าสมัย และสามารถที่จะบริหารปรับเปลี่ยนกรอบความคิดของตน ทําความ
เข้าใจได้ ซึ่งสอดคล้องกับความคิดในเชิงการรื้อปรับระบบงาน (Reengineering) 

๓) การมีวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) หมายถึงการสร้างทัศนคติร่วมของคนในองค์กร ซึ่ง
องค์กรที่เรียนรู้จะต้องมีการกําหนดวิสัยทัศน์ร่วม ซึ่งจะเป็นกรอบความคิดเก่ียวกับสภาพในอนาคต
ขององค์กร ที่ทุกคนในองค์กรมีความปรารถนาร่วมกัน ช่วยกันสร้างภาพอนาคตของหน่วยงานท่ีทุก
คนจะทุ่มเทผนึกแรงกายแรงใจกระทําให้เกิดขึ้น ทั้งน้ีก็เพ่ือให้การเรียนรู้ ริเริ่มทดลองสิ่งใหม่ ๆ ของ
คนในองค์กร ให้เป็นไปในทิศทางหรือกรอบแนวทางที่มุ่งไปสู่จุดเดียวกัน เป็นการมองในระดับความ
มุ่งหวัง เปรียบเสมือนหางเสือของเรือที่ขับเคลื่อนให้เรือน้ันมุ่งสู่เป้าหมายในทิศทางที่รวดเร็ว ประหยัด 
และปลอดภัย 

๔) การเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning) หมายถึงการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกในลักษณะ
กลุ่มหรือทีมงาน เป็นเป้าหมายสําคัญที่จะต้องทําให้เกิดขึ้น ในองค์กรที่มีการเรียนรู้จะต้องมีการแลก 
เปลี่ยนถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนทักษะวิธีคิดเพ่ือพัฒนาภูมิปัญญาและศักยภาพของ
ทีมงานโดยรวม มีการแบ่งปันและเปลี่ยนถ่ายโอนข้อมูลในระหว่างกันและกันอย่างสมํ่าเสมอ ทั้งใน
เรื่องของความรู้ใหม่ ๆ ที่ได้มาจากการค้นคิด หรือจากภายนอกและภายใน การเรียนรู้เป็นทีมน้ียังควร
ครอบคลุมไปถึงการเรียนรู้เก่ียวกับการทํางานร่วมกันเป็นทีมด้วย ซึ่งการเรียนรู้และพัฒนาในเรื่องนี้ ก็
จะช่วยให้การทํางานร่วมกันในองค์กรมีความเป็นทีมที่ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยให้สมาชิกแต่ละคนสามารถ
แสดงศักยภาพที่มีอยู่ออกมาได้อย่างเต็มที่ และก่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจ มีความสามัคคีในการ
ร่วมมือกันแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 

๕) การคิดเชิงระบบ (System Thinking) หมายถึงการที่คนในองค์กรมีความสามารถที่จะ
เช่ือมโยงสิ่งต่าง ๆ โดยมองเห็นภาพความสัมพันธ์กันเป็นระบบได้อย่างเข้าใจและมีเหตุมีผล เป็น
ลักษณะ การมองภาพรวมหรือระบบใหญ่ก่อนว่าจะมีเป้าหมายในการทํางานอย่างไร แล้วจึงสามารถ
มองเห็นระบบย่อย มองปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นวัฏจักร โดยนํามาบูรณาการเป็นความรู้ใหม่ ทําให้สามารถ
นําไปวางแผนและดําเนินการทําส่วนย่อย ๆ น้ันให้เสร็จทีละส่วนได้อย่างมีประสิทธิผล สอดคล้องกับ
ความเป็นไปได้ในโลกแห่งความเป็นจริง 

จากหลัก ๕ ประการน้ีเก้ือกูลและพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน อาศัยพลังแห่งการเรียนรู้เป็นกลุ่ม 
พลังแห่งการมองภาพรวม มองความเช่ือมโยง มองความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเป็นพลวัตไม่หยุดน่ิง 
มองอนาคต มองเชิงบวก มองเห็นสภาพความเป็นจริง มองแบบไม่ยึดติด ลดอัตตา มองที่ประโยชน์ 
หรือความมุ่งมั่นเพ่ือส่วนรวมหรือคุณค่าอันย่ิงใหญ่ และอาศัยพลังแห่งทักษะของการเรียนรู้ร่วมกัน การ
เปลี่ยนสภาพหรือสิ่งที่ดูเสมือนเป็นจุดอ่อนหรือปัญหาให้กลายเป็นจุดแข็ง เป็นโอกาสหรือพลังในการ



๔๑ 

ดําเนินงานให้ก้าวหน้าไปได้ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แนวคิดขององค์กรแห่งการเรียนรู้จะมี
ลักษณะที่แตกต่างไปจากองค์กรทั่วไป เป็นแนวคิดที่จะนําพาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ช้ีให้
องค์กรทั้งหลายเห็นว่าการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้น้ัน จําเป็นต้องพัฒนาให้เกิดขึ้น
อย่างเป็นรูปธรรม 

๒.๔.๒ แนวคิด Tuna Model 
เป็นแนวคิดในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้หน่ึง ซึ่งเป็นความคิดรวบยอดที่สรุปรวมเป็น

ภาพเดียว โดยเป็นการมองประเด็นของการจัดการความรู้อย่างง่าย ที่ประกอบด้วยความรู้ดังน้ี 
๑) การกําหนดวิสัยทัศน์หรือทิศทางของการจัดการความรู้ (Knowledge Vision : KV) มี

ส่วนหัว ส่วนตา มองว่ากําลังจะไปทางไหน เป็นส่วนที่ต้องตอบให้ได้ว่า “ทําการจัดการความรู้ (KM) 
ไปเพ่ืออะไร” ส่วนน้ีเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดในการก่อเกิดส่วนอ่ืนถัดไป เหมือนตัวอ่อนในครรภ์มารดา 
ส่วนหัวเป็นส่วนแรกที่เกิดก่อน แล้วจึงพัฒนาส่วนตัวและแขนขาได้ การกําหนดวิสัยทัศน์ของการ
จัดการความรู้ ต้องการผู้มีสายตาที่เล็งการณ์ไกลได้อย่างแม่นยํา และเพ่ือให้สัมพันธ์กับการพัฒนาเป็น
ส่วนลําตัว สิ่งที่เป็นความสนใจร่วมหรือปัญหาร่วมของชุมชนในองค์กร น่าจะเป็นจุดเริ่มที่ดีที่สุด 

๒) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing : KS) ส่วนกลางลําตัว เป็นส่วนที่สําคัญ
มากเพราะทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเวทีจริงและเวทีเสมือน เช่นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ส่วนน้ีเป็นหัวใจของการจัดการความรู้ เป็นส่วนที่จะดึงความรู้ซ่อนเร้นที่ฝังลึกอยู่ในตัวคน เปิดเผยให้
ผู้อ่ืนได้รับรู้และเข้าใจได้ เพราะเก่ียวกับหัวใจส่วนน้ีจึงต้องการความไว้เน้ือเช่ือใจเป็นสําคัญ การช่วย 
เหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน (Share & Learn) ถ้าไม่สามารถทําให้ความรู้สึกรักและปรารถนาดีต่อกัน
ด้วยความจริงใจได้ ใจใครก็บังคับใครไม่ได้ 

๓) การสร้างคลังความรู้ (Knowledge Assets : KA) เป็นส่วนขุมความรู้ที่ทําให้มีการนํา
ความรู้ไปใช้งาน และมีการต่อยอดยกระดับขึ้นไปเรื่อย ๆ ถ้าเปรียบกับปลาก็เหมือนหางปลา ไม่มีหาง
ก็ว่ายนํ้าไม่ได้ ถ้าเปรียบกับคนก็เหมือนแขนขา ไม่มีก็อยู่ได้ แต่อยู่อย่างคนพิการ ซึ่งลําบากกว่าคน
ปกติหลายเท่า 

แนวคิดแบบ TUNA MODEL สามารถแสดงเป็นภาพปลาเพ่ือสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
จําแนกเป็น หัวปลา ตัวปลาและหางปลา กล่าวสรุปได้ดังน้ี 

ส่วนหัว ส่วนตา เป็น Knowledge Vision (KV) มองว่ากําลังจะไปทางไหน ต้องตอบได้ว่า ทํา
KM ไปเพ่ืออะไร 

ส่วนกลางลําตัว ส่วนที่เป็นหัวใจเป็น Knowledge Sharing (KS) ให้ความสําคัญกับการแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้ช่วยเหลือ เก้ือกูลซึ่งกันและกัน (Share & Learn) 
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๔๓ 

การจัดการความรู้น้ีจะเปลี่ยนความรู้ฝังลึกเป็นความรู้ชัดแจ้งและวนกลับ หมุนเป็น “เกลียว
ความรู้”(Knowledge spiral) เป็นยุคที่เช่ือมโยงการจัดการความรู้เข้ากับการรื้อปรับ (reengineering) 
กระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือบรรลุประสิทธิภาพ (efficiency) สูงสุด 

ยุคที่ ๓ : Post - SECI ความรู้ไม่แบ่งขั้วเป็นความรู้ชัดแจ้ง และความรู้ฝังลึก แต่มีคุณสมบัติ
ทั้งสองอยู่ด้วยกัน เน้นการจัดการความรู้เพ่ือการใช้งาน ณ เวลาน้ัน (Just-in-time KM) และเน้นที่
ประสิทธิผล (effectiveness) ของงาน 

๑. เกลียวความรู้ SECI ที่เสนอโดยโนนากะและทาเกอุจิ เป็นเคร่ืองมืออย่างหน่ึงในการยก 
ระดับความรู้ และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ โดยเริ่มจาก Socialization คือ การจัดให้คนมามี
ปฏิสัมพันธ์ (socialize) กันในรูปแบบต่าง ๆ ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ฝังลึก(tacit knowledge) 
หรือประสบการณ์ ตามมาด้วย Externalization ซึ่งเป็น กระบวนการสื่อความรู้จากประสบการณ์ใน
การทํางานออกมาเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนเท่ากับเป็นการเปลี่ยนความรู้ฝังลึกเป็นความรู้ชัดแจ้ง 
(explicit knowledge) หรือความรู้ที่เข้ารหัส (codified knowledge) ซึ่งเป็นความรู้ที่สามารถแลก 
เปลี่ยนกันได้โดยง่ายผ่านวิธีการด้านเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ กระบวนการผนวกรวมความรู้ชัด
แจ้งเข้าด้วยกันเรียกว่า Combination ก็จะได้ความรู้ชัดแจ้งที่กว้างขวางและลึกซึ้งขึ้น รายละเอียดของ
ความรู้ ทั้ง ๒ ลักษณะ ดังน้ี 

 ๑) ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่อยู่ในสมองคนได้มาจากประสบการณ์ 
สัญชาติญาณ หรือพรสวรรค์ ส่วนหน่ึงยากต่อการบรรยายเป็นถ้อยคํา หรือสูตรสําเร็จ ขึ้นอยู่กับความ
เช่ือ และทักษะเชิงวิชาการของบุคคลท่ีจะกล่ันกรอง ความรู้ชนิดน้ีสามารถพัฒนาและแบ่งปันกันได้ 
และเป็น ความรู้ที่จะทํา ให้เกิดการได้เปรียบในการแข่งขัน บางแหล่งข้อมูลเรียกความรู้ชนิดน้ีว่า “ภูมิ
ปัญญา” ความรู้ฝังลึกน้ีไม่สามารถแปรเปล่ียนมาเป็นความรู้ที่เปิดเผยได้ทั้งหมด จะต้องเกิดจากการ
เรียนรู้ผ่านความ เป็นชุมชน เช่น การสังเกต แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างการทํางาน  

 ๒) ความรู้เปิดเผย (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่เป็นเหตุเป็นผลสามารถบรรยาย
หรือถอดความออกมาได้ในรูปของทฤษฎี พบเห็นโดยทั่วไปในหนังสือ ตํารา สื่อต่าง ๆ กระบวนการ
ทํางาน คู่มือ กฎเกณฑ์ กติกา ข้อตกลง ตารางการทํางาน บันทึกจากการทํางานเป็นลักษณะของความรู้
ที่ทุกคนสามารถ เข้าถึง และแลกเปลี่ยนได้ไม่ยาก  

๒. กระบวนการสุดท้ายในวงจร SECI คือ Internalizationซึ่งเป็นการ”จารึก” ความรู้ชัดแจ้ง 
เป็นความรู้ที่ฝังลึกในสมองคน หรือฝังเข้าไปในผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการทํางาน ซึ่งผลิตภัณฑ์หรือ
กระบวนการนี้จะไปสัมพันธ์กับลูกค้าหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และเกิด “ข้อมูล” ความพึงพอใจหรือ
ประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือใช้กระบวนการทํางานน้ัน เป็นข้อมูลใหม่หรือเพ่ิมเติม เข้ามาใน
กระบวนการจัดการความรู้ ยกระดับเกลียวความรู้ขึ้นไปอีก วงจร SECI จะดําเนินการต่อเน่ืองเร่ือยไป
ไม่มีสิ้นสุดนอกเหนือจากเกลียว SECI แล้ว ยังมีเกลียวความรู้ (knowledge spiral) ที่ช่วยยกระดับ 
(cross-leveling) ความรู้อีกหลายแบบ เช่น เกลียวความรู้ข้ามระดับพนักงาน ระดับล่าง-พนักงาน
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๔๕ 

๒) การส่ือความรู้จากประสบการณ์ในการทํางาน (Externalization) เป็นขั้นตอนที่สองใน
การสร้างและแบ่งปันความรู้จากสิ่งที่มีอยู่และเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการแปลง
ความรู้จากความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) เป็นความรู้เปิดเผย (Explicit Knowledge) โดยเรียนรู้
แสวงหาสิ่งใหม่ ๆ จากภายนอกเพ่ิมเข้ามาเพ่ือให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งประสบการณ์
ตรงที่สัมผัสกับลูกค้า ผู้ใช้บริการกับองค์กร เป็นความรู้ที่สําคัญต่อความสามารถในการแข่งขันและ
ดํารงอยู่ขององค์กร สามารถแลกเปลี่ยนกันโดยง่าย ผ่านวิธีการด้านเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ 

๓) การผนวกรวมความรู้เปิดเผยเข้าด้วยกัน (Combination) เป็นขั้นตอนที่สามในการแปลง
ความรู้ขั้นต้นเพ่ือการสร้างความรู้เปิดเผย (Explicit Knowledge) จากความรู้เปิดเผย (Explicit 
Knowledge) ที่ได้เรียนรู้ เพ่ือการสร้างเป็นความรู้เปิดเผย (Explicit Knowledge) ใหม่ ๆ โดยเช่ือมโยง
ความรู้ภายในกับความรู้ภายนอก แล้วหาแนวปฏิบัติที่ดีที่เหมาะสมกับองค์กร ในส่วนน้ีผู้ที่มีความ 
สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารที่ดี จะช่วยสรุปองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับองค์กรได้ 

๔) การจารึก (Internalization) เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการแปลงความรู้จากความรู้เปิดเผย 
(Explicit Knowledge) กลับสู่ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) เป็นการนําความรู้ที่เรียนมาใช้ใน
การปฏิบัติงานหรือใช้ในชีวิตประจําวัน ซึ่งเป็นผลของการเช่ือมโยงความรู้ แล้วนําความรู้น้ันมาปฏิบัติ 
เกิดเป็นประสบการณ์และปัญญาฝังอยู่ในตัวคน กลายเป็นความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) เพ่ือ
นําไปถ่ายทอดหมุนเวียนต่อเน่ืองเร่ือยไปไม่มีที่สิ้นสุด 

๒.๔.๔ แนวคิด David Snowdenได้เสนอให้จําแนกความรู้ออกเป็น ๕ กลุ่ม คือ 
 ๑) Artifact หมายถึง วัตถุซึ่งห่อหุ้มความรู้หรือเทคโนโลยีไว้ หรือความรู้ฝังอยู่ภายใน 
 ๒) Skills หมายถึง ทักษะในการปฏิบัติงานหรือกระทํากิจการต่าง ๆ อันเป็นผลจาก

การได้ฝึกทําหรือทํางานจนเกิดเป็นทักษะ 
 ๓) Heuristics หมายถึง กฎแห่งสามัญสํานึก หรือเหตุผลพ้ืน ๆ ทั่ว ๆ ไป 
 ๔) Experience หมายถึง ประสบการณ์จากการได้ผ่านงานหรือกิจการ เช่นน้ันมาก่อน 
 ๕) Talent หรือ Natural talent หมายถึง พรสวรรค์ อันเป็นความสามารถ พิเศษ

เฉพาะตัวที่มีมาแต่กําเนิดความรู้ ๕ กลุ่มของ David Snowden น้ี อธิบายรายละเอียดตามแผนภูมิ
ดังน้ี๑๙ 

 
 
 

                                                 
๑๙ศูนย์พัฒนาศาสตร์ด้านการจัดการความรู้ช่ือ Cynefin Centre (Cynefin อ่านว่า คูเนฟ

วิน) ของ บริษัทไอ บี เอ็ม ได้เสนอให้จําแนกความรู้ออกเป็น ๕ กลุ่ม. 
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ระจํา การ
าก ทุกคน 
ยนไป แต่
รือองค์กร 

นพ้ืนที่แห่ง
งานจะถูก
ัวได้บ้างก็ 

บซ้อนและ
ม่ ๆ อย่าง
t) นําเอา
ที่สุดได้วิธี
tice ใหม่
รจตุรภาค 



๔๘ 

(4 quadrants) ของการจัดการความรู้อย่างชาญฉลาด หลักการน้ีเป็นวิธีการ “ยกระดับความรู้ข้ามแดน” 
(cross-leveling) หรือเกลียวความรู้ (knowledge spiral) รูปแบบหน่ึง 

จะเห็นได้ว่า แนวความคิดการจัดการความรู้มีหลากหลายรูปแบบ อาทิ แนวคิดการจัดการ
ความรู้ที่ ปีเตอร์เอ็ม เซ็งเก ได้กล่าวถึงการจัดการความรู้ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติ ๕ ประการ คือการ
เรียนรู้ของบุคคลแบบแผนทางความคิดการสร้างทัศนคติร่วมกันของคนในองค์กร การเรียนรู้เป็นทีม 
และการคิดเชิงระบบซึ่งหลักการทั้ง๕ น้ีเก้ือกูลและพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ถือว่าเป็นแนวคิดที่จะนําพา
องค์กรไปสู่การเรียนรู้ และพัฒนาต่อไป 

 

๒.๕ ขั้นตอนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
ขั้นตอนท่ี ๑ 
สํารวจสภาพปัจจุบัน วิเคราะห์ ศึกษาว่าองค์กรของเรามีอะไรดี ประเมินศักยภาพขององค์กร 

บุคลากร ค่านิยม ปัญหาข้อบกพร่องต่าง ๆ รวมท้ังประเมินการมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ใน
ปัจจุบัน  

ขั้นตอนท่ี ๒ 
นําข้อมูลที่ได้มากําหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ หรือแนวทางท่ีจะใช้เป็นรูปแบบ และกิจกรรมที่จะ

ทําให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน (Mutual learning) เช่น บางหน่วยจัดให้มีศูนย์กลางการเรียนรู้ 
(Knowledge Center) ของตนเองรวบรวมทรัพยากรแห่งการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกต่อการ
ใช้เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรู้ระหว่างกัน  

ขั้นตอนท่ี ๓ 
ดําเนินงานตามแผน มีการแต่งต้ังคณะทํางานส่งเสริมการดําเนินงาน ติดตาม และประเมินผล

ตามระยะเวลา หรืออาจมีการต้ังหน่วยวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ในองค์กร ซึ่งมีตัวแทนจากบุคลากร
ทุกฝ่าย รวมทั้งผู้บริหาร  

ขั้นตอนท่ี ๔ 
จัดเกณฑ์การพิจารณาประเมินผลในข้ันท้ายสุดหลังจากที่ดําเนินการไปแล้วระยะหน่ึง เพ่ือให้

ทราบว่าองค์กรของเรามีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการ
ประเมินผลอยู่บางประการคือ เน่ืองจาก “ความรู้” เป็นสิ่งที่จับต้องยาก มีลักษณะเป็นนามธรรม เมื่อ
เรานําเอาความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานใด ๆ ก็ตาม จึงยากต่อการวัดผลหรือนับออกมาเป็นค่าทาง
สถิติให้เห็นชัดเจนได้ ด้วยเหตุน้ีจึงทําให้การวัดผลมีข้อจํากัดตามไปด้วย การประเมินว่าองค์กรของเรา
มีลักษณะของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด ผลที่ได้จากการเรียนรู้สัมฤทธ์ิหรือไม่ จึง
เป็นเร่ืองที่ต้องอาศัยเวลาในการพิจารณาดูผลความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก่อนที่จะสามารถสรุปได้ 
โดยทั่วไป การวัดผลที่พอกระทําได้จึงมักจะเน้นไปที่กระบวนการในการจัดการว่าได้ดําเนินการไปแล้ว



๔๙ 

มากน้อยเพียงใด หรือวัดในเชิงปริมาณขององค์ความรู้ที่ได้มีการถ่ายทอด ขณะที่ปริมาณดังกล่าวก็
ไม่ได้เป็นเคร่ืองยืนยันได้เสมอไปว่า บุคลากรมีลักษณะของการเรียนรู้อย่างแท้จริงหรือไม่ เป็นเรื่องที่
วัดผลยาก 

๒.๕.๑ ตัวอย่างการจัดการความรู้ 
ในโลกยุคโลกาภิวัตน์อันเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงและเป็นสังคมแห่งความรู้ หน่วยบริการ

สาธารณะ หรือที่เรียกว่า “หน่วยราชการ “จึงจะต้องปรับตัว เปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ และเปลี่ยนวิธี
ทํางานใหม่มิฉะน้ันสังคมไทยก็จะไม่สามารถแข่งขันได้ในสังคมโลกความแตกต่างระหว่างราชการแบบ
เก่า กับราชการแนวใหม่น้ันราชการแบบเก่าเน้นการทําผลงาน เช่น หน่วยงานด้านการเกษตรอาจ
รายงานว่า ในปีที่ผ่านมา ได้ให้คําแนะนําด้านพันธ์ุข้าว ปุ๋ย และยาฆ่าแมลงแก่เกษตรกร ๑,๐๐๐ ราย 
แต่ราชการแนวใหม่ต้องเน้นที่ผลสัมฤทธ์ิหรือผลกระทบ มองที่ตัวเกษตรกรว่ามีรายได้และชีวิตที่ดี
หรือไม่ ไม่ใช่แค่มองที่งานของ ตัวนักวิชาการเกษตร ความเจริญก้าวหน้าด้านต่าง ๆ ทําให้โลกน้ีมีความ
สลับซับซ้อนขึ้นอย่างมากมาย การท่ีราชการจะสร้างผลสัมฤทธิ์หรือผลกระทบแก่สังคมหรือแก่
ประชาชนได้ หน่วยราชการจะต้องเปลี่ยนวิธีคิด และวิธีทํางานจาก เอาหน่วยงานของตนเป็นหลัก ไป
เป็นเน้นความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ทั้งที่เป็น หน่วยราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคการศึกษา และ
ภาคประชาสังคม ดังน้ันพลังหลักในการทํางานจะ เปลี่ยนจากราชการเป็นคน ๆ (individual) ไปเป็น
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน (relationship) เครื่องมือ หรือแรงขับเคลื่อนหลักในการปฏิบัติราชการ จะต้อง
ยกระดับจากข้อมูล(data)และสารสนเทศ (information) ไปเป็นความรู้ (knowledge) โดยที่จะต้อง
คํานึงว่าความรู้ที่ต้องการใช้ในการปฏิบัติงานน้ัน มีทั้งที่อยู่ในรูปของความรู้ชัดแจ้ง (explicit know 
ledge) ซึ่งหมายถึง ความรู้ในรูปของหนังสือ ตํารา วารสาร หนังสือพิมพ์ วีดีโอ electronic file และที่
อยู่ในรูปของความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในสมองของคน (tacit knowledge) ซึ่งยากต่อการเล่าหรือเขียนออกมา
ให้ผู้อ่ืนทราบหรือเข้าใจ ความรู้ที่ใช้ในการทํางานส่วนใหญ่ (ร้อยละ ๗๐-๘๐) เป็นความรู้ฝังลึกการ
ปฏิบัติราชการสมัยเก่า เน้นการใช้ความรู้ชัดแจ้ง ที่มี “ผู้รู้” กําหนดไว้ แต่การปฏิบัติ ราชการตามแนว 
ทางจัดการความรู้ จะเน้นให้ผู้ปฏิบัติงานใช้ความรู้ฝังลึกที่อยู่ในสมองของตนเอง และเน้นการร่วมกัน
สร้างความรู้ขึ้นใช้งาน ซึ่งจะทําให้การปฏิบัติงานมีความเป็นพลวัต สอดคล้องกับสถานการณ์หรือบริบท
ที่แตกต่างกันหรือเปลี่ยนแปลงไปฐานอิงของการปฏิบัติราชการแบบเดิมคือ กฎระเบียบ จะต้องมีการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แม้จะทําให้งานล่าช้าหรือไม่สําเร็จก็ตาม แต่ราชการสมัยใหม่ซึ่ง
ต้องการผลสัมฤทธ์ิและ Economy of speed จะต้องใช้ฐานอิงเป็นความรู้มากขึ้นเรื่อย ๆ การปฏิบัติ 
งานของข้าราชการระดับล่างหรือระดับปฏิบัติการตามแบบเดิม จะเกิดการเรียนรู้น้อยมาก การเรียนรู้
ของข้าราชการเหล่าน้ีเน้นการเรียนรู้นอกงานหรือไม่สัมพันธ์กับงาน แต่ได้ประกาศนียบัตรหรือปริญญา
รับรอง ในราชการแนวใหม่ ข้าราชการระดับปฏิบัติการเหล่าน้ีจะเรียนรู้จากการทํางาน สัมพันธ์กับการ



๕๐ 

พัฒนาวิธีทํางานให้มีผลสัมฤทธ์ิมากขึ้นและเร็วขึ้น และมีลักษณะเป็นการเรียนรู้ร่วมกันกับเพ่ือน
ร่วมงาน๒๐ 

๑. การพัฒนาส่วนราชการให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ระบุในมาตรา ๑๑ ดังน้ี 

“ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้อย่างสม่ําเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือ
นํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้ง
ต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการใน
สังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ ตามพระราชกฤษฎีกา
น้ี”และในคู่มือการดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวของสํานักงาน ก.พ.ร. ในหมวดท่ี ๓การ
การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ข้อ๓ การพัฒนาส่วนราชการให้เป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ มีข้อความดังน้ี 

“ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเช่ียวชาญให้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และสถานการณ์ของ
ต่าง ประเทศที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี
จะต้องมีการวางแผนการปฏิบัติราชการทุกระยะ ต้องมีการปรับแผน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ต้องมีการ
กําหนดผลสัมฤทธ์ิของงานที่เป็นความจริง ฉะน้ัน แนวความคิดของผู้ปฏิบัติงานภาครัฐจะต้อง
เปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม่ จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่
วางไว้ ต้ังแต่อดีตจนต่อเน่ืองถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และนํามา
ปรับใช้กับการปฏิบัติราชการ ตลอดเวลาในพระราชกฤษฎีกาฉบับน้ีจึงกําหนดเป็นหลักการว่า ส่วน
ราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอ โดยมี
แนวทางปฏิบัติดังน้ี 

๑) ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 

๒) ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

                                                 
๒๐นพ.วิจารณ์ พานิช, การบริหารงานวิจัย : แนวคิดจากประสบการณ์, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพ์ดวงกมล, ๒๕๔๐), หน้า ๑๒. 



๕๑ 

๓) ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของข้าราชการ เพ่ือให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลามี
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีคุณธรรม 

๔) ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 
เพ่ือการนํามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ”การจัดการความรู้เป็นเครื่อง 
มือสร้าง “พลังทวีคูณ” (synergy) ในการปฏิบัติราชการ คือพลังของข้าราชการระดับสูง ข้าราชการ
ระดับกลาง และข้าราชการระดับล่าง ให้สามารถสร้างผลงานในระดับสร้างสรรค์ มีผลสัมฤทธ์ิสูงส่ง 

การจัดการความรู้เน้นความรู้ของข้าราชการทั้ง ๓ ระดับ แต่ที่เน้นมาก คือ ความรู้ของ
ข้าราชการระดับล่างหรือระดับปฏิบัติการ เน้นความรู้ที่ควบคู่อยู่กับการปฏิบัติในลักษณะ “ไม่ทํา ไม่
รู้” ซึ่งไม่ใช่ความรู้เชิงทฤษฎี เป็นการดึงเอาพลังปัญญาที่ถูกละเลย คือ พลังปัญญาของข้าราชการ
ระดับล่างออกมาใช้ ซึ่งพลังปัญญาของข้าราชการระดับน้ีส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดอยู่ในรูปของ
ความรู้ฝังลึก แต่ก็ไม่ละเลยความรู้ที่เปิดเผยหรือความรู้เชิงทฤษฎี 

๒. ความรู้ ๒ ยุคในการทํางานราชการ 
ความรู้ที่เราคุ้นเคยกันเป็น “ความรู้ยุคที่ ๑” แต่ความรู้ที่เน้นในเร่ืองการจัดการความรู้เป็น 

“ความรู้ยุคที่ ๒” รายละเอียดของความรู้ทั้ง๒ยุค ดังน้ี 
ความรู้ยุคที่ ๑ : เป็นความรู้ที่สร้างขึ้นโดยนักวิชาการ มีความเป็นวิทยาศาสตร์ เน้นความเป็น

เหตุผล พิสูจน์ได้โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือวิชาการ มีการจําแนกแยกแยะเป็นความรู้เฉพาะ
สาขาวิชาการ เป็นความรู้ที่เน้นความลึก ความเป็นวิชาการเฉพาะด้าน (Specialization) 

ความรู้ยุคที่ ๒ : เป็นความรู้ที่ผูกพันอยู่กับงานหรือกิจกรรมของบุคคลและองค์กร เป็นความรู้
ที่ใช้งานและสร้างขึ้นโดยผู้ปฏิบัติงานหรือกลุ่มผู้ปฏิบัติงานเอง โดยอาจสร้างขึ้นจากการเลือกเอาความรู้
เชิงทฤษฎีหรือความรู้จากภายนอกมาปรับแต่งเพ่ือการใช้งาน หรือสร้างขึ้นโดยตรงจากประสบการณ์ใน
การทํางาน ความรู้เหล่าน้ีมีลักษณะบูรณาการและมีความจําเพาะต่อบริบทของงาน กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
หน่วยงานและองค์กรน้ัน ๆ การจัดการความรู้ จึงเป็นเรื่องของความรู้ที่มีบริบทที่จําเพาะ เป็นกิจกรรม
ของผู้ปฏิบัติงาน ไม่ใช่กิจกรรมของ “ผู้รู้” ที่มีความรู้เชิงทฤษฎีมากมายและลึกซึ้ง ที่จะ “จัด” ความรู้
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัตินําไป ประยุกต์ใช้ ดังแผนภูมิต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 



ไ

 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : Know

 
๓. เป
 ๑
 ๒

ประโยชน์มาก
 ๓

หรือทุนปัญญ
ไม่แน่นอนใน

ในยุ
และตีความส
ความรู้จะไมม่ี

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

wledge Cent

แผนภู

ป้าหมายของ
๑) เพ่ือพัฒนา
๒) เพ่ือการพัฒ
กที่สุด คือ ข้า
๓) เพ่ือการพัฒ
ญาขององค์กร
อนาคตได้ดีขึน้
คแรก ๆ ของ
ารสนเทศ (In
มีประโยชน์ถ้า

โดยนักวิชากา
ทางวิทยาศาส

er 

มิที่ ๒.๗ แสด

งการจัดการค
างาน ให้มีคุณภ
ฒนาคน คือ พั
ราชการช้ันผู้น
ฒนา “ฐานค
 ซึ่งจะช่วยทํา
น 
การพัฒนาศา
formation) 
ไม่นําไปสู่การ

ยุคที่๑ 
ารเน้นเหตุผลพิ
สตร์ความรู้เฉพา

 

 
ดงความรูใ้น 

ความรู้ มี ๓ ป
ภาพและผลสั
พัฒนาผู้ปฏิบัติ
น้อย และระดั
วามรู้” ของอ
าให้องค์กรมีศั

าสตร์ด้านการ
ตามบริบท แ
รกระทําหรือก

ความรู้ ๒

พิสูจน์ได้
าะสาขา 

๒ ยุค ในการ

ประการใหญ่ได
สมัฤทธ์ิย่ิงขึ้น
ติงาน ซึ่งในที่นี
ดับกลาง 
องค์กรหรือหน
ศักยภาพในกา

รจัดการความร
ละสารสนเทศ
การตัดสินใจ ร

๒ ยุค 

เน้นผู้ปฏิบติั
ความรู้บูรณ

รทํางานราชก

ด้แก่ 

น้ีคือ ข้าราชก

น่วยงาน เป็น
ารฟันฝ่าความ

รู้ มองว่าความ
ศก็มาจากการ
รายละเอียดจา

ยุคที่๒ 
ติประสบการณ์ต
ณาการ 

การ 

การทุกระดับ แ

การเพ่ิมพูน ท
มยากลําบากห

มรู้มาจากการ
รประมวลข้อมู
ากแผนภูมิดังน

ตรง

๕๒ 

แต่ที่จะได้

ทุนความรู้
หรือความ

รจัดระบบ
มูล (data) 
น้ี 



๕๓ 
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แผนภูมิที่ ๒.๘ แสดงการจัดการความรูใ้นยุคที่ ๑ 
 
ในการจัดการสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในยุคแห่งสังคมที่ใช้ความรู้เป็นฐาน (Knowledge-

basedsociety) มองความรู้ว่าเป็นทุนปัญญา หรือทุนความรู้สําหรับใช้สร้างคุณค่าและมูลค่า (value)  
การจัดการความรู้เป็นกระบวนการใช้ทุนปัญญา นําไปสร้างคุณค่าและมูลค่า ซึ่งอาจเป็นมูลค่าทางธุรกิจ
หรือคุณค่าทางสังคมก็ได้เพ่ือความเข้าใจความหมายของคําว่า “ความรู้” ใน ๔ ระดับ คือ know what 
เป็นความรู้เชิงทฤษฎีล้วน ๆ know-how เป็นความรู้ที่มีทั้งเชิงทฤษฎี และเชิงบริบท, know-why, เป็น
ความรู้ในระดับที่อธิบายเหตุผลได้ ว่าทําไมความรู้น้ัน ๆ จึงใช้ได้ผลในบริบทหน่ึง แต่ใช้ไม่ได้ผลในอีก
บริบทหน่ึง และ care-why เป็นความรู้ในระดับคุณค่า ความเช่ือ ซึ่งจะเป็นแรงขับดันมาจากภายใน
จิตใจ ให้ต้องกระทําสิ่งน้ัน ๆ เมื่อเผชิญสถานการณ์รายละเอียดตามแผนภูมิดังน้ี 
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๕๕ 

 (๓) ข้ามแดนหน่วยงานภายในองค์กร หรือถ้าไม่ติดปัญหาการรักษาความลับ การข้าม
แดนออกไปนอกองค์กรจะย่ิงช่วยยกระดับความรู้ 

 (๔) ข้ามแดนระดับความรับผิดชอบในองค์กร ได้แก่ ข้ามแดนระหว่างพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ-ผู้บริหารระดับกลาง-ผู้บริหารระดับสูง วนกลับไปกลับมา 

 (๕) ข้ามแดนรูปแบบการทํางาน ได้แก่ รูปแบบการทํางานที่เน้นกฎระเบียบและการ
บังคับบัญชา (bureaucracy) กับรูปแบบการทํางานที่เน้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (project team) 

จะเห็นได้ว่าประโยชน์ของการจัดการความรู้ ทําให้องค์กรได้ทบทวนความรู้ขององค์กร ทําให้
เพ่ิมศักยภาพขององค์กร ทําให้เกิดนวัตกรรมใหม่ และทําให้บุคลากรรู้ว่าจะพัฒนาไปทิศทางใด 
กล่าวคือประโยชน์ของการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนางาน พัฒนาคนและพัฒนาองค์กร 

 

๒.๖ ประโยชน์ของการจัดการความรู ้
การสร้างขีดความสามารถในการเรียนรู้ขององค์กรน้ัน แม้จะดูเหมือนกับว่าต้องมีการนํา

ความคิดใหม่ ๆ ที่ยุ่งยากซับซ้อนเข้ามาเผยแพร่ให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจและยอมรับ แต่ในทางปฏิบัติ
แล้ว การทําให้องค์กรเกิดการเรียนรู้น้ันสามารถใช้เทคนิควิธีการปฏิบัติงาน และเทคนิคการปรับปรุง
การบริหารต่าง ๆ ที่องค์กรเคยหรือกําลังปฏิบัติอยู่แล้วก็ได้ เช่น การจัดการเชิงกลยุทธ์ การปรับโครง 
สร้างองค์กร หรือกิจกรรมการเพ่ิมผลผลิต เพียงแต่พยายามทําให้คนในองค์กรเห็นว่า ทุกสิ่งที่เขาทําอยู่
แล้วน้ันล้วนเป็นการเรียนรู้ทั้งสิ้น เขาจะต้องเห็นถึงกระบวนการในการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น และสามารถเก็บ
เก่ียวความรู้จากประสบการณ์น้ัน ๆ ไว้เป็นสินทรัพย์ทางปัญญา (Intellectual Asset) ที่สามารถเก็บ
สะสมไว้สาหรับเลือกนํามาใช้ในอนาคต หรือจะเลือกนํามาแบ่งปันให้แก่คนอ่ืน ๆ ตามกระบวนการ
เรียนรู้ของทีมก็ได้ ซึ่งจะช่วยให้เพ่ือนร่วมงานที่ต้องปฏิบัติงานร่วมกัน ได้มีความรู้ความเข้าใจในระดับ
ใกล้เคียงกัน อันจะเป็นพ้ืนฐานให้ทุก ๆ คนในองค์กรได้ร่วมกันบุกเบิก เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพ่ือความ
เจริญก้าวหน้าต่อไปอีก  

การสร้างความมั่นใจในความสําเร็จที่นําหน้าความล้มเหลว ความตระหนักเช่นน้ีทําให้ไม่
ประมาท “องค์กรแห่งการเรียนรู้” ก็คือศาสตร์ที่จะช่วยให้องค์กรประสบความสําเร็จอย่างย่ังยืน เน่ือง 
จากจะทําให้องค์กรสามารถยืนและปรับตัวเผชิญสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอด เวลา องค์กร
รูปแบบใหม่จะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ เพ่ือให้สอดคล้องกับภาพเศรษฐกิจสังคมที่มีข้อกําหนด
จากประชาคมโลกและการแข่งขันมีมากขึ้น มาตรฐานด้านคุณภาพเป็นตัวช้ีวัดที่สําคัญ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรทุกระดับจะต้องเกิดขึ้นเพ่ือการพัฒนาแบบย่ังยืน ซึ่งจําเป็นต้องให้ความ 
สําคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะการทํางานของบุคคลและใช้ทุกสิ่งจากการทํางานเป็นฐานความรู้
ที่สําคัญประกอบกับใช้กลยุทธ์การแสวงหาความรู้ การแบ่งปันความรู้ การสร้างองค์ความรู้ และการใช้
ความรู้ร่วมกันอย่างต่อเน่ือง องค์กรเอ้ือการเรียนรู้คือ องค์กรที่เอ้ืออํานวยการเรียนรู้ และพัฒนา



๕๖ 

บุคลากรทุกคน ขณะเดียวกันก็มีการปฏิรูปองค์กรอย่างต่อเน่ือง การจัดการความรู้น้ันเริ่มแรกคงต้อง
สร้างให้บรรยากาศขององค์กรหรือหน่วยงานให้มีมุมมองหรือทิศทางเดียวกันก่อน โดยการสร้างภาคี
หรือกัลยาณมิตรให้เกิดในองค์กรว่าขณะน้ีจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนองค์กร เพ่ือให้เกิดภูมิคุ้มกัน ซึ่งจะเอ้ือ
ประโยชน์ให้กับทุกคน โดยองค์กรต้องให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรทุกระดับ ด้วยการสื่อความ
เข้าใจในทุกรูปแบบถึงกระบวนการต่าง ๆ ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กร ประโยชน์ของการจัด 
การความรู้กล่าวสรุปได้ดังน้ี 

๑) ทําให้องค์กรได้ทบทวนองค์ความรู้ขององค์กร (Organization’s Knowledge) ว่าจริง ๆ 
แล้ว องค์กรมีความรู้ (ความเก่ง) เรื่องไหน และความรู้น้ันสามารถแข่งกับคนอ่ืนได้หรือไม่ 

๒) สามารถกําหนดจุดขายของตนเองได้ชัดเจนขึ้น เช่น เมื่อรู้ว่าองค์กรมีองค์ความรู้ด้านใด ก็
นํามากําหนดเป็นผลิตภัณฑ์/บริการหลักขององค์กร 

๓) เพ่ิมศักยภาพในการตัดสินใจ เพราะมีข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ขององค์กรที่ถูกต้อง 
๔) เพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทํางานเพราะมีคลังความรู้ที่สามารถดึงความรู้

น้ันมาช่วยแก้ปัญหา และทําให้งานประสบผลสําเร็จได้รวดเร็ว และง่ายขึ้น 
๕) ทําให้เกิดนวัตกรรม ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์/บริการ และกระบวนการทํางาน 
๖) ทําให้บุคลากรรู้ว่าจะพัฒนาตนเองไปในทิศทางใด และสามารถนําความเก่ง (ในด้าน 

ต่าง ๆ) มาพัฒนาองค์กรให้ถูกทาง 
ดังน้ัน ประโยชน์ของการจัดการความรู้จึงเป็นการสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของบุคคลและ

องค์กรที่มีความเป็นเลิศได้ 
 

๒.๗ สรุปหลักการจัดการความรู้  
การจัดการความรู้ถือว่าความรู้ที่เป็นบาทฐานต่อการจัดการความรู้ คือ การผสมผสานของ

องค์ประกอบของความรู้ ได้แก่ ประสบการณ์ข้อเท็จจริงพ้ืนฐาน ความซับซ้อน การตัดสินตามการ
เรียนรู้ผิดถูกด้วยตนเอง ค่านิยมและความเช่ือ รวมทั้งคุณค่าความรอบรู้ในเน้ือหาสาระสนเทศและ
ความเช่ียวชาญท่ีทําให้กรอบการทํางานมีการประเมินและเกิดการรวมเข้ากับประสบการณ์และ
สารสนเทศใหม่ เพ่ือนําไปสนับสนุนทําให้ศักยภาพความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคคลเพ่ิมขึ้น
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระบวนการดังกล่าวที่พัฒนาสารสนเทศจนก้าวข้ามสู่ความรู้น้ัน
เป็นขั้นตอนการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศในเชิงผลิตและประยุกต์ หลังจากน้ันหากแยกแยะการใช้
ประโยชน์จากความรู้เพ่ือนําไปสู่ เป้าหมายในบ้ันปลายความรู้น้ันจะพัฒนาไปเป็นภูมิปัญญา 
(Wisdom) 

การจัดการความรู้อาศัยความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จาก
ประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทําความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็น



๕๗ 

ความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคําพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการ
ทํางาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม และความรู้ที่
ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น 
การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางคร้ังเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม 

กระบวนการจัดการความรู้” (Knowledge Management : KM) อันเป็นกระบวนการที่จะ
ช่วยให้เกิดพัฒนาการของความรู้ หรือการจัดการความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายใน กล่าวคือ การจัดการ
ความรู้ เป็นกระบวนการอย่างเป็นระบบในการแสวงหาความรู้ การแสวงหาความรู้หรือนวัตกรรมเพ่ือ
นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอันจะก่อ ให้เกิดการแบ่งปันและถ่ายโอนความรู้ เพ่ือให้เกิดการ
แพร่กระจายและไหลเวียนกันทั่วทั้งองค์กรโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของ
องค์กรการจัดการให้รับรู้ความเป็นจริง สร้างความรู้ สังเคราะห์ความรู้ให้เหมาะสมกับการใช้งาน นํา
ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติ เรียนรู้และสร้างความรู้จากการปฏิบัติ และเอาผลการประเมินมาสู่การ
เรียนรู้ร่วมกันเพ่ือยกระดับปัญญาของผู้ที่ เก่ียวข้องทั้งหมด เอาปัญญายกระดับไปใช้ในการปฏิบัติอีก 

ฉะน้ันการจัดการความรู้จึงต้องการใช้ ให้แก่คนที่ต้องการ ในเวลาที่ต้องใช้ เพ่ือให้คนทํางาน
ได้อย่างมีประสิทธิผล และส่งผลให้องค์กรประสบความสําเร็จตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ ดังนิยาม “Right 
Knowledge Right People Right Time”โดยเฉพาะคน (man) ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่สุด
เพราะเป็นแหล่งความรู้ และเป็นผู้นําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการความรู้ คนเป็นองค์ 
ประกอบที่สําคัญที่สุด เน่ืองจากคนเก่ียวข้องกับการจัดการความรู้ส่วนบุคคล (personal knowledge 
management-PKM) คือ ผู้ซึ่งต้องการจัดการความรู้เพ่ือการใช้ประโยชน์กับตัวเอง จึงสามารถจัด 
การทุกอย่างทุกขึ้นตอนได้เองเป็นส่วนใหญ่ อาจจะมีบ้างที่ต้องเก่ียวข้องกับคนอ่ืน ทั้งน้ีการจัดการ
ความรู้ เป็นการบูรณาการศาสตร์ ความรู้ และการบริหารการจัดการ โดยเน้นกระบวนการจัดการ
ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และความรู้ ด้วยการให้ความสําคัญกับบุคคล โดยนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
ในการจัดการความรู้ผ่านช่องทางความรู้ต่าง ๆ ดังน้ัน กระบวนการจัดการความรู้ จึงต้องอาศัยทั้ง
ศาสตร์ และศิลป์ในการจัดการนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยผ่านกระบวนการสร้าง รวบรวม 
สังเคราะห์ แลกเปลี่ยน และใช้ความรู้ความสามารถเช่ือมโยงความคิด 

การจัดการความรู้จึงมุ่งเน้นเพ่ือพัฒนางาน พัฒนาคน และพัฒนาฐานความรู้ หรือทุนปัญญา
ขององค์กร ซึ่งจะช่วยทําให้องค์กรมีศักยภาพในการฟันฝ่าความยากลําบากหรือความไม่แน่นอนใน
อนาคตได้ดีขึ้น ซึ่งองค์กรต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอันรวดเร็วและ
รุนแรง เน่ืองจากปัจจัยที่เกิดจากการก้าวกระโดดของเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
และความซับซ้อนของระบบเศรษฐกิจ อันมีผลกระทบกับการดําเนินงานทั้งภายในและภายนอก
องค์กร ส่งผลให้เวทีการแข่งขันที่เคยจํากัดอยู่ในวงแคบขยายขอบเขตออกไปครอบคลุมทั่วโลกตลอดจน 



๕๘ 

แนวคิดในการบริหารจัดการสมัยใหม่ จึงเกิดแนวคิดของการจัดการความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ปัจจัยแห่ง
ความสําเร็จและสิ่งที่สะท้อนปัญหาอุปสรรคของการจัดการความรู้ได้แก่ 

๑) วัฒนธรรมองค์กร จะเห็นว่าองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการพบปะ
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น องค์กรหน่ึง ๆ หรือบ้านหลังหน่ึงหากการพูดคุยติดต่อสื่อสาร การมี
ปฏิสัมพันธ์ของคนในบ้านยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ อยู่กันแบบห่างเหิน ไม่อยากเสวนาพูดจา 
พูดคุยกันเพียงไม่ก่ีคํา ความไว้วางใจกันอยู่ในระดับตํ่า มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดี บรรยากาศเหล่าน้ีเป็น
สัญญาณอันตรายที่บ่งบอกถึงสุขภาพขององค์กร แต่หากคนในองค์กรยอมรับที่จะปรับเปลี่ยนทัศนคติ
หรือมุมมองบางด้านที่เป็นอุปสรรคออกไป พูดคุยกันมากขึ้น ก็จะทาให้มีความเข้าใจกันในระดับลึก 
การพูดคุยกันจะมีความหมาย ไม่ใช่โครงสร้างองค์กรแบบต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างทํา  

๒) บุคลากร การเรียนรู้มีประสิทธิผลจะต้องไม่เกิดบนพ้ืนฐานของการบังคับ ปัญหาอันเกิด
จากตัวบุคลากร เช่น ผู้รู้ไม่อยากถ่ายทอดเพราะเกรงว่าเมื่อถ่ายทอดไปแล้วจะไม่เหลืออะไร ตนจะ
หมดความสําคัญหรือฝ่ายผู้เรียนรู้ไม่ยอมรับในตัวผู้ถ่ายทอด หรือคนในองค์กรขาดความกระตือรือร้น 
เน่ืองจากโดยทั่วไปแล้วพบว่าคนเรามีแนวโน้มที่จะเฉื่อยชา หรือมีความกระตือรือร้นลดน้อยลงตาม
อายุที่สูงขึ้น บุคลากรบางคนไม่ชอบความเปล่ียนแปลง อาจจะเป็นปัญหาสะสมท่ีพบได้บ่อยใน
หน่วยงานราชการ และต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนพอสมควร 

๓) ระบบความดีความชอบ อาจไม่ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ เพราะหากคนใน
องค์กรมองว่าความรู้เป็นอาวุธส่วนตัวสําหรับใช้ในการต่อสู้แข่งขันกับเพ่ือนร่วมงาน บางแห่งพนักงาน
ใช้ความรู้ที่มีเป็นเคร่ืองต่อรองกับผู้บริหาร ด้วยเหตุน้ีเพ่ือสร้างเสริมแรงบันดาลใจ หรือแรงจูงใจอาจจัด
ให้มีรางวัลแก่หน่วยงานที่มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เช่น การประกาศยกย่องชมเชย เป็นต้น 

๔) ด้านการเรียนรู้ ในส่วนที่เก่ียวกับการยอมรับความผิดพลาด เน่ืองจากสังคมวัฒนธรรมเรา
มองว่าความผิดพลาดเป็นเร่ืองไม่ดี ต้องหลีกเลี่ยงหรือถ้าเกิดขึ้นแล้วก็ต้องปกปิดมิดชิด ไม่มีการให้
ความรู้ เราจึงได้เรียนรู้จากมุมมองด้านเดียวคือมุมมองด้านความสําเร็จ โดยไม่ได้เรียนรู้ว่าก่อนจะมี
ความสําเร็จต้องผ่านสิ่งใดมาบ้าง ไม่เคยเรียนรู้ว่าอะไรผิดควรหลีกเลี่ยงหรือมาวิเคราะห์กันว่าเราจะ
ตอบสนองต่อปัญหาอย่างไร 

กล่าวสรุปได้ว่า ปัจจัยสําคัญของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้น้ันเน้นที่ “คน” เป็นหลัก 
เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเทคนิคต่าง ๆ ตลอดจนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเพียงอรรถประโยชน์ที่
จะช่วยเอ้ืออํานวยให้วิธีการท่ีจะนําไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ดําเนินไปได้สะดวกขึ้น และเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์กันโดยตรงไม่เน้นผ่านเอกสาร จะเห็นว่าการให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีจนหลงลืมความ 
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลอาจก่อให้เกิดผลเสียได้ “องค์กรแห่งการเรียนรู้” เป็นเรื่องที่มีแนวทางหลาก 
หลาย ขณะเดียวกันไม่ได้หมายความว่าเมื่อนํารูปแบบที่ประสบความสําเร็จไปใช้แล้วจะประสบความ 
สําเร็จตามไปด้วย ทั้งน้ีเพราะมีปัจจัยแวดล้อมที่จับต้องไม่ได้หลายประการที่แตกต่างกัน ต้องอาศัยทั้ง
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จากแผนภูมิแสดงการสร้างผลสัมฤทธ์ิหรือผลกระทบแก่สังคม บุคคลต้องเปลี่ยนแนวคิด 
วิธีการทํางาน โดยเอาหน่วยงานเป็นหลัก โดยเน้นความร่วมมือของบุคลากรเป็นสําคัญ ทั้งน้ีต้องคํานึง 
ถึงวัฒนธรรมองค์กรและกฎระเบียบวินัย อันเน่ืองจากการอยู่ร่วมกันของบุคคล แนวคิดการจัดองค์กร
จะสําเร็จถือว่าบุคลากรเป็นปัจจัยสําคัญภายใต้วัฒนธรรมองค์กรและกฎระเบียบวินัยขององค์กรน้ัน ๆ  

จากการศึกษาในบทน้ี ผู้วิจัยมุ่งที่จะทราบถึงการจัดการความรู้เป็นอย่างไร สิ่งที่ได้ทราบก็  
คือ การจัดการความรู้ต้องแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกของบุคคลที่มีการ 
สั่งสมมาด้วยหลักการและขั้นตอนมากมาย นํามาผ่านกระบวนการตามแนวคิดของการจัดการใน
รูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันเมื่อจัดระเบียบความรู้ตามแนวคิด
ได้แล้ว สิ่งสําคัญจะต้องมีการเผยแพร่ความรู้น้ันออกไป กล่าวคือ สิ่งสําคัญในการจัดการความรู้ก็คือ
บุคคลอันเป็นปัจจัยในการจัดองค์ความรู้ที่ประกอบด้วยความรู้ภายในและภายนอก แล้วนําความรู้จาก
การจัดการไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งความรู้จากการศึกษาค้นคว้าที่ได้นําเสนอต้ังแต่ความหมายของความรู้ 
ประเภทของความรู้ ความสัมพันธ์ของข้อมูลสารสนเทศและความรู้ประเภทของความรู้ องค์ประกอบ
ของความรู้ แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการความรู้ เมื่อศึกษาเก่ียวกับความรู้แล้ว และศึกษาองค์ 
ประกอบของการจัดการความรู้ ประโยชน์ของการจัดการความรู้แนวคิดการจัดการความรู้ของบุคคล
ต่าง ๆ ทั้งน้ีเพ่ือศึกษาหารูปแบบแนวคิดการจัดการความรู้มาบูรณาการการจัดการความรู้ใน ศาสนพิธี 
ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป  



 
 

บทที่ ๓ 
ศาสนพิธีในพระพุทธศาสนา 

 
ศาสนพิธีเป็นองค์ประกอบหนึ่งของศาสนาในฐานะที่เป็นกิจกรรมทางศาสนา ทั้งที่เป็น

กิจกรรมเฉพาะส่วนภายในศาสนาและที่เก่ียวข้องกับบุคคลภายนอก ศาสนพิธีจึงไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ใน
มิติน้ี พระพุทธศาสนาเริ่มมีศาสนพิธีมากย่ิงขึ้นตามหลักวินัยที่กําหนดให้มีหน้าที่ปฏิบัติต่อกันและกัน 
ทั้งที่เป็นข้อห้ามและข้ออนุญาต แต่ปัจจุบันได้ใช้ศาสนพิธีไปเป็นพิธีศักด์ิสิทธ์ิ เพ่ือแสวงหาลาภ
สักการะทําให้เกิดความผิดเพ้ียนเสียหาย ในบทน้ีผู้วิจัยต้องการนําเสนอความเป็นมาของศาสนพิธีใน
พระพุทธศาสนาที่เริ่มต้ังแต่สมัยพุทธกาลสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน และประโยชน์ของศาสนพิธี โดยจะ
นําเสนอรายละเอียดแต่ละหัวข้อต่อไป 

 
๓.๑ ความเป็นมาของศาสนพิธี 

ศาสนพิธีหรือพิธีกรรม โดยทั่วไปผู้คนมักจะเข้าใจกันว่าเป็นเรื่องที่มีระเบียบการปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดประการหน่ึง หรือเข้าใจกันว่าเป็นเรื่องของการปฏิบัติต่อสิ่งศักด์ิสิทธ์ิทางศาสนา ซึ่งโดยมาก
มนุษย์เรามักจะคิดถึงความหมายประการหลังมากกว่า อย่างไรก็ตามคําว่าพิธีหมายถึงงานท่ีจัดขึ้นตาม
ลัทธิความเชื่อ ตามขนบธรรมเนียม ความขลังหรือความเป็นสิริมงคล เช่นพระราชพิธีจรดพระนังคัล
แรกนาขวัญ พิธีมงคลสมรส เป็นต้น ส่วนกรรมหมายถึงการกระทํา เมื่อนํามาประกอบกันเป็นพิธีกรรม 
จึงมีความหมายว่าการบูชา แบบอย่าง หรือแบบแผน หน่วยงานท่ีปฏิบัติในทางศาสนา กล่าวได้ว่า 
พิธีกรรมหมายถึง แนวทางหรือวิธีทํางานพิธีต่าง ๆ ตามท่ีกําหนดไว้ให้ถูกต้อง๑ 

ความเป็นมาของศาสนพิธีน้ันกล่าวได้ว่า ความเช่ือของมนุษย์พัฒนาการมาจากการได้รับรู้
เรื่องราวต่าง ๆ อันเป็นประสบการณ์ภายนอกที่นอกเหนือประสบการณ์โดยตรงที่ตนเองได้เห็น แต่กลับ
เป็นประสบการณ์อันได้รับมาจากการบอกเล่ากลายเป็นนิยายปรัมปรา (Myth) แล้วยึดถือว่าเป็นส่วน
หน่ึงของการดําเนินชีวิตกลายเป็นลัทธิ แล้วนําไปสู่การปฏิบัติต่อลัทธิความเช่ือ เมื่อลัทธิความเช่ือ
เหล่าน้ันได้พัฒนากลายเป็นศาสนา การปฏิบัติต่อความเชื่อ ลัทธิศาสนาน้ันจึงกลายมาเป็นศาสนา การ
ปฏิบัติต่อความเช่ือ ลัทธิศาสนานั้นจึงกลายมาเป็นพิธีกรรมทางศาสนา หรือศาสนพิธี เป็นองค์ประกอบ
อย่างหน่ึงของศาสนาซึ่งเป็นวิถีชีวิตและเป็นปรากฏการณ์อย่างหน่ึงของมนุษย์ มีอยู่โดยทั่วไปทั้งใน
ระดับศาสนาและในระดับลัทธิและทางตะวันตกและตะวันออก 

 
                                                 

๑ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : 
นานมีบุคส์พับลิเคช่ันส์, ๒๕๔๖), หน้า ๗๘๘. 
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๓.๑.๑ ความเป็นมาของพิธีกรรมในทางตะวันตก  
อารยธรรมของโลกที่เจริญมาเป็นระยะเวลานาน อยู่บริเวณลุ่มแม่นํ้าไนล์ที่เรียกว่าอารยธรรม

อียิปต์ เป็นชนชาวไอยคุปต์ (อริยกะคุปต์) มีอายุประมาณ ๕๐๐๐ ปี ก่อนคริสตศักราชก่อนจะล่มสลาย
ไป ฟาโรห์มีความเช่ือทางศาสนาต่อชีวิตและความตายจะเห็นได้จากสิ่งที่หลงเหลือให้สืบหาเหตุผลและ
ความเช่ือจนทุกวันน้ี ในยุคน้ันเช่ือว่าผู้ที่ตายไปแล้วอาจฟ้ืนขึ้นมาใหม่จึงได้มีการทํามัมมี่ บ้างเช่ือว่าตาย
แล้วจะเกิดใหม่ในโลกหน้า จึงใส่เครื่องใช้ เคร่ืองทรงต่าง ๆ ลงไปในที่ฝังศพด้วยคิดว่าจะได้มีใช้ในชาติ
หน้าด้วย จึงมักบรรจุงาช้าง กระดูกสัตว์ อาวุธที่ทําด้วยหินไว้ในหลุมฝังศพ นอกจากจะมีเครื่องใช้ อาวุธ
หรือเคร่ืองประดับแล้ว บางศพก็มีการฆ่าบริวารฝังไปด้วยเพ่ือให้ไปเป็นบริวารรับใช้ ในภพหน้าซึ่งความ 
เช่ือดังกล่าวมาได้กลายเป็นบ่อเกิดของการประกอบพิธีกรรมอ่ืน ๆ ตามมา เช่นการแสวงหาเครื่องเซ่น
สังเวยที่สามารถจัดหามาได้ในท้องถิ่นและต้องจัดวางเป็นพิเศษและถูกต้องที่สุด 

การทําพิธีกรรมก็ทําตามความเช่ือที่มีต่อเทพเจ้าที่ตนเคารพบูชาด้วย ซึ่งในตอนน้ันเป็นยุค
แห่งการนับถือเทพเจ้ากันอย่างมาก ทั้งกรีก ทั้งบาบิโลนและอียิปต์๒ รวมถึงได้แผ่ความเช่ือน้ันเข้ามาสู่
อารยธรรมลุ่มแม่นํ้าสินธุด้วย ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป เทพที่มีบทบาทต่อความตายก็คือ เทพอานูบิส คือ 
เทพแห่งความตายและการจัดการพิธีศพ มีกายเป็นคนมีหัวเป็นสุนัขสีดํา เป็นเทพช่วยให้การดองศพ 
(มัมมี่) ให้ถูกต้องและสร้างองค์ประกอบใหม่ รับมัมมี่เข้าสู่พิธีกรรม ปกป้องมัมมี่ไปสู่ฟ้า ช่ังวิญญาณดี
และช่ัวด้วย๓ แสดงให้เห็นว่า พิธีกรรมน้ันเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตที่ต้องปฏิบัติตามความเช่ือและการ
เคารพบูชา 

๓.๑.๒ ความเป็นมาของพิธีกรรมทางตะวันออก 
อันมีแหล่งกําเนิดที่บริเวณแม่นํ้าสินธุ ได้แก่ที่ประเทศอินเดียปัจจุบันเป็นแหล่งอารยธรรมที่

สําคัญทางตะวันออก เป็นแหล่งกําเนิดศาสนาและปรัชญา พิธีกรรมมากมาย โดยเฉพาะอันเกิดจาก
ความเช่ือทางลัทธิ และศาสนา และศาสนาพราหมณ์ โดยมีความเคารพศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้า
ทั้งหลายท่ีมีอํานาจอยู่เหนือสรรพสิ่ง โดยเฉพาะพระพรหมผู้สรรสร้างพระวิษณุผู้รักษาและพระศิวะผู้
ทําลาย รวมเรียกว่า ตรีมูรติ ศาสนาพราหมณ์เป็นศาสนาที่ได้เกิดมีมาช้านานแล้วในประเทศอินเดีย
เป็นศาสนาของชนเผ่าอารยัน ศาสนาของชาวอารยันน้ันเกิดขึ้นได้ด้วยมีมูลเหตุอย่างหน่ึงคือ ความไม่
รู้จักภูมิศาสตร์ หมายถึงว่าชาวอารยันด้ังเดิมน้ันมิได้มีความรู้ในมูลเหตุแห่งธรรมชาติ จึงได้ยกย่อง
ธรรมชาติประเภทต่าง ๆ ขึ้นเป็นเทวะ (เทพเจ้า) และแบ่งออกเป็นหมวดสูงตํ่าเพ่ือสะดวกแก่การนับ
ถือและการทําบัตรพลี จัดพิธีกรรมถวาย  

                                                 
๒ชลิตดา, ตํานานอาหรับ-เปอร์เซีย, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์คํา, ๒๕๕๑), หน้า ๗๕. 
๓เทพเจ้าอียิปต์ https://sites.google.com/site/5103519rsu/thephcea-khxng-xiyipt-boran 

เข้าเมื่อ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙. 



๖๓ 

ต่อมาศาสนาฮินดูได้มีการพัฒนาตัวเองขึ้นมาจากศาสนาพราหมณ์เรียกว่าไตรเวท และ
วรรณคดีทางศาสนาขึ้นมามากมาย ปรัชญาต่าง ๆ ก็แตกแขนงออกไปมาก ความเช่ือดังกล่าวก่อให้ 
เกิดพิธีกรรม จึงได้เขียนคัมภีร์เก่ียวกับพิธีกรรมขึ้น เรียกว่า อาถรรพเวท ประกอบด้วยบทสวดเกี่ยวกับ
ไสยศาสตร์ คาถาอาคม มนต์ขลัง เสดาะเคราะห์ เสริมมงคลเป็นพระเวทท่ีเขียนขึ้นมาภายหลัง โดยใช้
คัมภีร์ฤคเวทเป็นหลัก๔ บทสวดต่าง ๆ อันมีจุดประสงค์เพ่ือขจัดโรคและภัยพิบัติทั้งกล่าวรวมถึงหน้าที่
ของกษัตริย์และสัจธรรมช้ันสูง คัมภีร์พระเวทได้แก่ มันตระและพราหมณะมันตระหรือมนต์รวบรวม
บทสวดที่กล่าวถึงเทพเจ้าแห่งปัญญา สุขภาพ ความมั่งคั่ง และความมีอายุยืนรวมถึงบทสวดอ้อนวอน
เพ่ือขอทาสบริวาร สัตว์เลี้ยง บุตร ชัยชนะในสงคราม แม้กระทั่งการขอให้ยกเลิกซึ่งบาปทั้งปวงอันได้
กระทําลงไป  

พระพุทธศาสนาเจริญในอินเดียเคียงคู่กับศาสนาพราหมณ์ต่อมาความเช่ือใน๒ศาสนานี้ก็ได้
ประยุกต์ประสมประสานระหว่างศาสนาแห่งปัญญา ไม่เน้นในเร่ืองพิธีกรรมกลายมาเป็นพระพุทธ 
ศาสนาแห่งพิธีกรรมแบบพระพุทธศาสนามหายาน อย่างพระพุทธศาสนาในมหายาน เช่น หลักพิธี 
กรรมช่ือว่าอภิเษก คือพิธีรับเข้าหมู่หรือรับเป็นศิษย์ของพุทธตันตระ๕ มันตระหรือธารณี คือการ
สังวัธยายมนตร์หรือการบริกรรมคาถา ซึ่งเช่ือว่าเวทมนตร์คาถาอาคมขลังของไทยก็คงมาจากพุทธตัน 
ตระน้ีเอง แต่เรียกรวมว่า พิธีกรรมทางไสยศาสตร์ พุทธตันตระน้ันดึงเอาวิธีการของไสยศาสตร์ทาง
ศาสนาพราหมณ์มา แต่เปลี่ยนเทพเป็นพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์แบบมหายาน พิธีกรรมช่ือมุทรา 
คือแสดงท่าทางต่าง ๆ ด้วยน้ิวมือหรือแสดงอาการอย่างใดอย่างหน่ึง อันเป็นเคร่ืองหมายประจําองค์
พระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย เช่นสมาธิมุทรา ธรรมจักรมุทรา เป็นต้นพิธีกรรมช่ือสมาธิคือ
กําหนดจิตให้จดจ่ออยู่กับพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์หรือเทพองค์ใดองค์หน่ึงจนปรากฏว่าเรา
กลายเป็นพระหรือเทพน้ัน ๆ น้ีคือจุดสูงสุดของพุทธตันตระ๖ พระพุทธศาสนาแนวน้ีมีช่ือเรียก ๓ 
ประการคือ มันตรยาน วัชรยาน และกาฬจักร๗ 

จะเห็นได้ว่า พิธีกรรมทางศาสนานั้นมีการสืบทอดต่อเน่ืองกันโดยการรับแนวมาปฏิบัติจาก
ศาสนาหน่ึงมาสู่อีกศาสนาหนึ่งได้ โดยเฉพาะในศาสนาพราหมณ์ซึ่งเป็นศาสนาที่เน้นพิธีกรรมจน

                                                 
๔ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, ปรัชญาอินเดีย, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๕), หน้า ๒๒. 
๕สุวิญ รักสัตย์, พระพุทธศาสนามหายาน, (กรุงเทพมหานคร : บางกอกบล็อก, ๒๕๕๒), 

หน้า ๑๗๐. 
๖เรื่องเดียวกัน. 
๗สุชาติ หงษา, ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา อดีต-ปัจจุบัน, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 

๒๕๔๙), หน้า ๙๗. 



๖๔ 

กลายเป็นระเบียบแบบแผนให้ปฏิบัติตามกลายเป็นวัฒนธรรม พระพุทธศาสนาก็ได้รับอิทธิพลจาก
ส่วนน้ีมาด้วย โดยเฉพาะนิกายพุทธตันตระจะเน้นหนักทางพิธีกรรมในการปฏิบัติศาสนกิจทั้งหลาย 

๓.๑.๓ พิธีกรรมพระพุทธศาสนาของประเทศไทยก่อนประวัติศาสตร์ 
พระเจ้าอโศกมหาราช ราชวงศ์โมริยะผู้ปกครองอินเดียทรงส่งทูต ๒ องค์ คือพระโสณเถระ

และพระอุตตรเถระเข้ามาเผยแผ่พระศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิ อาณาจักรทวารวดีได้ยอมรับนับถือ
ศาสนาใหม่น้ีอย่างเต็มที่ทําให้ประชาชนต่างหันมาให้ความเคารพศรัทธาในพระพุทธศาสนากันอย่าง
แพร่หลายอีกทั้งเน้ือแท้แห่งพระพุทธศาสนาก็สอดคล้องกับลักษณะพ้ืนฐานของคนไทยและไม่เป็น
ปฏิปักษ์รุนแรงกับความเช่ือด้ังเดิม  

ต่อมาพระพุทธศาสนานิกายมหายานได้เข้ามาแผ่อิทธิพลทางศาสนาทั้งแบบโพธิสัตวยานและ
มันตรยาน โดยเข้ามาทั้ง ๒ ทาง คือ ใต้โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่อาณาจักรศรีวิชัย เป็นนิกายท่ีนับถือ
โพธิสัตว์และเข้ามาทางตอนเหนือ โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่พุกาม เป็นนิกายแบบมันตรยาน นิกายท้ัง ๒ 
ต่างก็มีรูปแบบพิธีกรรมเป็นของ ๆ ตน โดยเฉพาะนิกายมันตรยานที่เจริญอยู่ในพุกามในยุคสมัยของ
พระเจ้าอนุรุทธ (อโนรธามังช่อ)๘ ก่อให้เกิดความเบ่ือหน่ายต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก เน่ืองจาก
มีการนําพุทธศาสนาไปเก่ียวข้องกับพิธีที่เรียกว่า วามจารี พิธีน้ีได้ผนวกเอาสิ่งอันตรายต่อพรหมจรรย์
ของพระภิกษุเข้ามาปฏิบัติโดยเช่ือว่า การเสพสุรา นารี เน้ือ ปลา และท่าร่างย่ัวยวน ถ้าใครผ่านไปได้
ช่ือว่า จะเข้าถึงธรรมขั้นสูงต่อไปเป็นขั้น ๆ เริ่มจากขั้นวามจาร ไปสู่ขั้นสิธานตาจาร จนไปถึงขั้นสูงสุด
เรียกว่า ขั้นเกาลาจาร๙  

ครั้นในสมัยสุโขทัย เรารับรูปแบบของศาสนาพุทธจากศรีลังกา โดยผ่านทางเมืองเมาะตะมะของ
มอญด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในวัตรปฏิบัติอันเคร่งครัดสงบเสง่ียม ทําให้ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม
ระหว่างไทยกับศรีลังกาในสมัยน้ันมีความแน่นแฟ้นมากขึ้น ส่งผลต่อศิลปกรรมขนบธรรมเนียมประเพณี 
ซึ่งล้วนมีต้นกําเนิดมาจากศาสนาทั้งสิ้น 

จะเห็นได้ว่าความเช่ือของมนุษย์พัฒนาการมาจากการได้รับรู้เรื่องราวต่าง ๆ แล้วยึดถือว่า
เป็นส่วนหน่ึงของการดําเนินชีวิตกลายเป็นลัทธิ แล้วนําไปสู่การปฏิบัติ ลัทธิศาสนานั้นจึงกลายมาเป็น
พิธีกรรมทางศาสนา หรือศาสนพิธีพิธีกรรมจึงเป็นองค์ประกอบอย่างหน่ึงของศาสนา ซึ่งเป็นวิถีชีวิต
และเป็นปรากฏการณ์อย่างหน่ึงของมนุษย์ซึ่งจําแนกความเป็นมาจากซีกตะวันตก และมาจากซีก
ตะวันออก สําหรับประเทศไทยพระเจ้าอโศกมหาราช ราชวงศ์โมริยะผู้ปกครองอินเดียทรงเผยแพร่

                                                 
๘พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาในอาเซีย, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 

๒๕๔๐), หน้า ๑๔๔-๑๔๕. 
๙เสถียรโกเศศ นาคะประทีป, ลัทธิของเพื่อน, (กรุงเทพมหานคร : พิราบ, ๒๕๔๐), หน้า 

๑๐๙. 



๖๕ 

พระพุทธศาสนามายังไทยโดยในสมัยสุโขทัยไทยรับรูปแบบของศาสนาพุทธมาจากศรีลังกา อันส่งผล
ต่อศิลปกรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งล้วนมีต้นกําเนิดมาจากศาสนาทั้งสิ้น ทําให้เป็นที่มาของ-
ศาสนพิธี 

 
๓.๒ ศาสนกิจในสมัยพุทธกาล 

พระพุทธศาสนาได้ถือกําเนิดขึ้นมาในโลกโดยการตรัสรู้ของพระพุทธองค์ แม้ปรินิพานนาน
แล้ว แต่ปรากฏว่าหลักธรรมที่ทรงค้นพบน้ันยังให้คุณประโยชน์แก่ผู้นําไปปฏิบัติอยู่เสมอซึ่งการค้นพบ
ความจริงของชีวิตและจักรวาลในการตรัสรู้น้ันถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญของสังคมอินเดีย กล่าว 
คือทรงเห็นว่าสิ่งที่ประชาชนพากันเช่ือและปฏิบัติกันมานั้นยังเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการจัด
งานเทศกาลหรือการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ก็ตาม ล้วนเป็นเรื่องที่มีความผิดพลาดอันเกิดมาจากการ
มีการศึกษาที่ผิดพลาดจากคําสอนและแนวปฏิบัติของผู้คนในยุคก่อน ๆ ฉะน้ันเมื่อทรงบรรลุธรรมแล้ว 
จึงได้นําเอาหลักการดังกล่าวมาสอนและช้ีแจงเพ่ือให้ประชาชนในยุคน้ันได้รับรู้ความจริง เพ่ือจะได้
ปฏิบัติให้ถูกต้อง ทั้งในส่วนของระบบคิดและการปฏิบัติต่อความคิดความเช่ือน้ัน 

การศึกษาเรื่องพิธีกรรมในสมัยพุทธกาล จึงเป็นการศึกษาถึงเน้ือหาของพิธีกรรมหรือศาสนกิจ
ที่อยู่ในสมัยพุทธกาลท่ีถูกบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก พิธีกรรมถือว่าเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับความเช่ือ
และความศรัทธาที่พระพุทธองค์แม้จะทรงไม่สนับสนุนให้ศาสนกิจทั้งหลายหมกมุ่นลุ่มหลง แต่ไม่ทรง
ปฏิเสธที่จะนําเอาแนวทางในการจัดการประกอบพิธีกรรมมาใช้ให้สอดคล้องกันแนวทางของคําสอน 
เพ่ือเป็นสื่อในการสอนธรรมให้ถูกต้องตามจริตของผู้คนที่ประสงค์จะเข้ามาเรียนรู้เรื่องราวของพระ 
พุทธศาสนาได้ ศาสนกิจในสมัยพุทธกาลมีดังน้ี 

๓.๒.๑ การเผยแผ่ศาสนกิจเพื่อมวลชน  
พระพุทธเจ้าทรงฝึกฝนศาสนทายาทของพระองค์ให้มีความพร้อมด้วยคุณสมบัติที่เรียกว่า 

“วิชชา จรณสัมปันโน” คือถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติ ในการดําเนินศาสนกิจ จึงทําให้
พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง พระพุทธเจ้าทรงปกครองสงฆ์ด้วยพระองค์เอง ต่อมาให้พระอัครสาวก
และพระผู้ใหญ่ช่วยแบ่งภาระหน้าที่ เมื่อคณะสงฆ์มากขึ้นทรงมอบหมายให้อุปัชฌาย์ดูแลแทน แต่ทรง
ให้ความเคารพและปฏิบัติตามมติสงฆ์ โดยมีธรรมวินัยเป็นหลัก จะเห็นได้จากพุทธพจน์ในมหา
ปรินิพพานสูตร ว่า “ปาพจน์มีพระศาสดาล่วงแล้ว พระศาสดาของพวกเราไม่มี ข้อน้ีพวกเธอไม่พึงเห็น
อย่างน้ัน ธรรมก็ดี วินัยก็ดี อันเราแสดงแล้ว ได้บัญญัติไว้แล้วแก่พวกเธอ ธรรมและวินัยอันน้ัน จักเป็น
ศาสดาแห่งพวกเธอ โดยกาลล่วงไปแห่งเรา”  

พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าเป็นกาลอันสมควรแล้ว ที่มีพระอรหันต์เกิดขึ้นครบ ๖๐ รูปรวมทั้ง
พระองค์เป็น ๖๑ รูปแล้ว จึงทรงเรียกประชุมสงฆ์รับสั่งเป็นอุดมการณ์ หลักการ วิธีการในการทํางาน



๖๖ 

พระพุทธศาสนา ในฐานะของผู้อนุเคราะห์โลกมีข้อความท่ีจัดว่าเป็นธรรมนูญของพระพุทธศาสนาใน
กาลต่อมาความว่า  

ภิกษุทั้งหลาย เราเป็นผู้พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวง ทั้งที่เป็นของทิพย์ ทั้งที่เป็นของมนุษย์ แม้พวก
เธอทั้งหลายก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวง ทั้งที่เป็นของทิพย์ ทั้งที่เป็นของมนุษย์ ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอ
ทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไป เพ่ือประโยชน์ เพ่ือความสุขแก่ชนหมู่มาก เพ่ืออนุเคราะห์โลกเพ่ือประโยชน์
เก้ือกูลและความสุข แก่ทวยเทพและมนุษย์ พวก เธออย่าได้ไปรวมทางเดียวกันสองรูป จงแสดงธรรมใน
เบ้ืองต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ ครบบริบูรณ์
บริสุทธ์ิ สัตว์ทั้งหลายจําพวกที่มีธุลีในจักษุน้อย มีอยู่ เพราะไม่ได้ฟังธรรมย่อมเสื่อมผู้รู้ทั่วถึงธรรม จักมี 
ภิกษุทั้งหลาย แม้เราก็จักไปยังตําบลอุรุเวลาเสนานิคม เพ่ือแสดงธรรม๑๐  

การนําประเด็นเผยแผ่พระพุทธศาสนามาเพ่ือให้เห็นว่าพระพุทธดํารัสน้ีเป็นทั้งอุดมการณ์ 
หลักการ วิธีการและปฏิบัติการในการบริหารการจัดการเผยแผ่การศึกษา การนําสืบพระพุทธศาสนา 
ที่ใช้เป็นหลักการสืบสานพระพุทธศาสนากันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันเมื่อมีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในทิศานุทิศ มีคนศรัทธาขอออกบวชในพระพุทธศาสนาเป็นจํานวนมาก จึงทรงมีพระพุทธานุญาตให้
พระอรหันตสาวกเหล่าน้ันทําหน้าที่ให้การบรรพชา อุปสมบทแก่ศิษย์ของตน ด้วยวิธีติสรณคมนูป
สัมปทา ประกาศตนถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พ่ึงด้วยกรรมวิธีเพียงเท่าน้ีก็ทําให้ท่านเหล่าน้ันสําเร็จเป็น
ภิกษุโดยชอบในพระพุทธศาสนาแล้วพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญการสั่งสอนให้รู้แจ้งเห็นจริงในเร่ือง
บาปบุญ คุณโทษซึ่งคําสอนจะช่วยให้ศาสนาสืบต่อไปดังในปาฏิกสูตรใจความว่า 

ทรงสรรเสริญอนุสาสนีปาฏิหาริย์ คือการสั่งสอนให้รู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องบาป บุญ คุณโทษ ให้
เว้นสิ่งที่ควรเว้น ทําสิ่งที่ควรทํา ซึ่งเป็นประโยชน์แท้จริงแก่ผู้ปฏิบัติตาม พระพุทธศาสนามีอายุยืนยาว
มาได้ถึงบัดน้ี ก็เพราะความอัศจรรย์แห่งคําสอนของพระผู้มีพระภาคและพระสาวกผู้นําศาสนาสืบ ๆ 
กันมา หาใช่เพราะอิทธิฤทธ์ิ...๑๑  

และในอุทุมพริกสูตร  
พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมอันเป็นเหตุ ให้ดําเนินไปสู่ความบริสุทธ์ิโดยลําดับ เช่น เว้นจาก

การเบียดเบียนกัน มีศีล มีพรหมวิหาร ละนิวรณ์ได้ ได้ฌานและอภิญญา ว่าเป็นยอดแก่นของการ
บําเพ็ญตบะแต่ก็ยังมีธรรมอ่ืนที่สูงกว่า ประณีตกว่าน้ีอีก คือ ความสิ้นกิเลส๑๒ 

ศาสนกิจที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสให้พระภิกษุสงฆ์ได้ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนล้วนแต่เป็นเรื่อง
ของการฝึกฝนตนให้เป็นผู้คุณภาพ การปฏิบัติทุกขั้นตอนน้ันเป็นระเบียบแบบแผนที่ประกอบไปด้วย 

                                                 
๑๐วิ.มหา. ๖/๓๒/๓๘. 
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๖๗ 

ศีล สมาธิ และปัญญา จะเห็นได้ว่า ศาสนพิธีหรือศาสนกิจในครั้งพุทธกาลน้ันมีความชัดเจนเพ่ือผล
แห่งความสุขผ่านการปฏิบัติ 

๓.๒.๒ ศาสนกิจต่อพุทธบริษัท  
ในด้านศาสนกิจที่มีต่อพุทธบริษัท พระพุทธเจ้าทรงรับพระวิหารเวฬุวันที่พระเจ้าพิมพิสารทรง

ถวาย ทําให้เกิดระเบียบปฏิบัติในส่วนที่เก่ียวกับวิหารที่อยู่อาศัย หน้าที่ของพระจะต้องทําในการจัด
แจกแบ่งเสนาสนะ จัดที่พักให้แก่พระที่จรมา มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ เกิดขึ้น เพ่ือรับผิดชอบต่อกิจกรรม
ต่าง ๆ ในส่วนบุคคล เสนาสนะ อาหาร สรุปคือเรื่องปัจจัย ๔ ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงมีวินัยเก่ียวกับปัจจัย 
๔๑๓ ไว้พร้อมทั้งการพิจารณาด้วย๑๔ ทุกขั้นตอนของศาสนกิจในพระพุทธศาสนามีความหมายเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของพุทธบริษัททั้งสิ้น  

แม้แต่พระที่สามารถมอบหมายให้ทําการสงฆ์ มีคุณสมบัติเป็นผู้ฉลาดสามารถ ทรงธรรม ทรง
วินัย แตกฉานในพระวินัย รู้จักภารกิจที่จะต้องจัดต้องทําตามสมควรแก่ภารกิจน้ัน ๆ ในพระวินัย
เรียกว่า “อธิกรณ์” เป็นภารกิจที่เป็นสังฆกรรมกับสังฆกิจและวินัยกรรม ที่ต้องดําเนินการให้ถูกต้องไป
ตามสมควร รู้หลักการ วิธีการในการทําภารกิจเหล่าน้ันด้วยความเรียบร้อย ทุกท่านที่ทําหน้าที่ในพระ
วินัยจะต้องปราศจากอคติ ๔ ประการคือ ความลําเอียงเพราะรักใคร่กัน ความลําเอียงเพราะไม่ชอบ
กัน ความลําเอียงเพราะกลัว และความลําเอียงเพราะหลง ซึ่งมีพรรษามากพอที่จะรับผิดชอบต่อ
ภารกิจน้ัน ๆ พึงสังเกตว่าคุณสมบัติและภารกิจของพระภิกษุ ที่ทรงกําหนดไว้คือการปฏิบัติธรรมอัน
เกิดจากความเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจของแต่ละท่าน โดยกิเลสคือ โลภ โกรธ หลง ลดลง ในขณะท่ี
ปริมาณแห่งธรรมะเพ่ิมขึ้น กล่าวคือมองทุกชีวิตด้วยความเป็นมิตร มองภารกิจ กฎ ระเบียบต่าง ๆ 
ด้วยปัญญาความรอบรู้ ไม่ต้องการผลประโยชน์ นอกจากความสําเร็จแห่งภารกิจที่ตนรับผิดชอบ
สําเร็จด้วยความเรียบร้อย ยุติธรรม 

นอกเหนือจากน้ัน กระบวนการออกจากความผิดก็เป็นรูปแบบที่ชัดเจน โดยเฉพาะพระสงฆ์ที่
ผิดอาบัติหนักรองจากอาบัติปาราชิก คือ อาบัติสังฆาทิเสส มีระเบียบขั้นตอนที่แสดงให้เห็นว่า ผู้ที่
ประพฤติผิดจะต้องมีความละอายต่อการแก้คืนการทําผิด ต่อไปจะไม่ได้ประพฤติผิดอย่างง่าย ๆ เรียก
พิธีกรรมชนิดน้ีว่า การอยู่ปริวาส ในปาริวาสิกขันธกะ๑๕  

จะเห็นได้ว่า พิธีกรรมในพระพุทธศาสนาในครั้งพุทธกาลต่อพุทธบริษัทคือ ภิกษุ ภิกษุณี 
อุบาสก อุบาสิกา ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องการปฏิบัติตนให้ถูกต้อง หากทําผิดไปแล้วก็ต้องมีระเบียบแบบ
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๖๘ 

แผนในการแก้ตัวใหม่ ส่วนในด้านอุบาสก อุบาสิกาก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติตนและการปฏิบัติต่อ
พระสงฆ์ 

๓.๒.๓ ศาสนกิจการจัดพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า 
ในมหาปรินิพพานสูตร๑๖ พระอานนท์ทูลถามถึงข้อข้องใจต่าง ๆ เมื่อพระศาสดา

ปรินิพพาน๑๗ แล้วจะได้ช้ีแจงผู้สงสัยได้ถูกต้อง มีลําดับดังน้ี 
๑) เรื่องสังเวชนียสถาน พระอานนท์ทูลถามว่า เมื่อก่อนน้ี ออกพรรษาแล้ว ภิกษุทั้งหลายต่างก็

จาริกมุ่งหน้ามาเฝ้าพระศาสดา หลังจากพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพพานแล้ว ภิกษุเหล่าน้ันควรจะไปที่ใด 
พระศาสดาตรัสตอบว่า ควรไปยังสถานที่ ๔ แห่ง คือ สถานที่พระองค์ประสูติ สถานที่ตรัสรู้ สถานที่
ทรงแสดงธรรมจักร และสถานที่ปรินิพพาน เมื่อจาริกไปยังสถานที่เหล่าน้ี มีจิตเลื่อมใส สิ้นชีพลงก็จัก
ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ 

๒) เรื่องการปฏิบัติเก่ียวกับสตรีเพศ (มาตุคาม) พระอานนท์ทูลถามว่า ควรปฏิบัติต่อมาตุคาม
อย่างไร พระองค์ตรัสตอบว่า การไม่ดู ไม่เห็นเสียได้เป็นการดี ถ้าจําเป็นต้องดู ต้องเห็น ต้องพบ ก็อย่า
สนทนาด้วย ถ้าจําเป็นต้องสนทนาด้วย ก็ให้มีสติไว้ สนทนาอย่างมีสติ อย่าปล่อยให้หลงใหลในรูปเสียง 
เป็นต้น ของสตรี 

๓) เรื่องการปฏิบัติในพระพุทธสรีระ เก่ียวกับเรื่องน้ี พระองค์ตรัสตอบพระอานนท์ว่า “พวก
เธออย่าได้ขวนขวายเพ่ือบูชาสรีระของตถาคตเลย แต่จงมีความเพียรพยายามให้เป็นไปติดต่อใน
ประโยชน์ของตน ๆ จงเป็นผู้ไม่ประมาท ทําความเพียรอย่างไม่หยุดหย่อน เพ่ือให้บรรลุประโยชน์ของ
ตนเถิด” สําหรับสรีระของพระองค์น้ันปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกษัตริย์ พราหมณ์ คหบดี ผู้เลื่อมใสใน
พระองค์จะพึงทํากัน 

พระอานนท์ทูลถามว่า เขาเหล่าน้ันควรปฏิบัติต่อพระพุทธสรีระอย่างไร ตรัสตอบว่า ให้ปฏิบัติ
อย่างเดียวกับที่ปฏิบัติต่อพระสรีระของพระเจ้าจักรพรรดิ คือ ห่อด้วยผ้าใหม่และซับด้วยสําลี ทําเป็น 
๕๐๐ ช้ัน แล้วเชิญพระสรีระลงในรางเหล็กซึ่งเต็มด้วยนํ้ามัน ครอบด้วยรางเหล็ก ทําจิตกาธาน (เชิง
ตะกอน) ด้วยไม้หอมล้วน ถวายพระเพลิงพระสรีระแล้วสร้างสถูป (บรรจุพระอัฐิ) ไว้ที่หนทางใหญ่ ๔ 
แพร่ง สรีระของพระเจ้าจักรพรรดิอันบุคคลพึงปฏิบัติอย่างไร ควรปฏิบัติต่อสรีระของพระองค์อย่างน้ัน 
จักเป็นไปเพ่ือประโยชน์และความสุขแก่ผู้มีจิตเลื่อมใสบูชาสักการะตลอดกาลนาน 

ต่อจากน้ันได้ทรงแสดงบุคคล ๔ จําพวก ซึ่งควรแก่การบรรจุอัฐิไว้ในสถูปและเป็นที่บูชา
สักการะของมหาชน เรียกบุคคล ๔ จําพวกน้ีว่า ถูปารหบุคคล คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจก

                                                 
๑๖ที.ม. ๑๓/๖๗-๑๖๒/๖๗-๓๒๘. 
๑๗วศิน อินทสระ, พระไตรปิฎกฉบับที่ทําให้ง่ายแล้ว, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์

ธรรมดา, ๒๕๕๓), หน้า ๑๕๓-๑๕๕. 



๖๙ 

พุทธเจ้า พระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (ที่เป็นพระอริยบุคคลโดยเฉพาะอย่างย่ิง คือ พระ
อรหันตสาวก) และพระเจ้าจักรพรรดิธรรมิกราช ทั้งน้ีด้วยเหตุผลว่า เป็นผู้มีคุณธรรมควรแก่การบูชา 
และทําให้ผู้บูชาสักการะประสบผลดีนานาประการ มีความสุข และไปสู่สุคติสวรรค์เมื่อสิ้นชีพแล้ว 

พระอานนท์ทูลว่า ไม่ควรปรินิพพานที่เมืองเล็กเช่น กุสินาราน้ี ควรเสด็จไปปรินิพพานที่เมือง
ใหญ่ เช่น เมืองจัมปา ราชคฤห์ สาวัตถี สาเกต โกสัมพี หรือพาราณสี เพ่ือกษัตริย์มหาศาล และคหบดี
มหาศาล ผู้เลื่อมใสพระองค์จะได้บูชาพระสรีระให้สมเกียรติ พระองค์ตรัสว่า เมืองกุสินารานี้ก็เคยเป็น
เมืองใหญ่มาแล้ว ช่ือกุสาวดี ผู้ครองเมืองน้ีก็เป็นถึงจักรพรรดิ พระนามว่า มหาสุทัสสนะ นครน้ีเคยมั่ง
คั่งรุ่งเรือง มีผู้คนหนาแน่น สุขสบายประดุจเทพนคร ช่ืออาลกมันทาราชธานี ตรัสดังน้ีแล้วทรงให้แจ้ง
ข่าวแก่มัลลกษัตริย์แห่งเมืองกุสินาราว่า พระองค์จักปรินิพพานในปัจฉิมยามแห่งราตรีน้ี ขอให้รีบมา
จะได้ไม่ร้อนใจภายหลังว่า พระตถาคตเจ้าเสด็จมาปรินิพพาน ณ ดินแดนของตน แต่มิได้เข้าเฝ้า มิได้
เห็นตถาคตเป็นครั้งสุดท้าย  

พระอานนท์ถือบาตรและจีวรของตนเข้าสู่เมืองกุสินาราเพียงผู้เดียว เวลาน้ันมัลลกษัตริย์
กําลังประชุมกันอยู่ ณ สัณฐาคาร (ห้องประชุม) เมื่อได้รับข่าวจากพระอานนท์แล้วก็เศร้าโศกเสียใจว่า 
ทําไมพระพุทธองค์ด่วนปรินิพพานนัก ดวงตาของโลกจักอันตรธานเสียแล้ว พวกเขารีบไปเฝ้าพระ
ศาสดาพระอานนท์คิดว่า ถ้าให้มัลลกษัตริย์เข้าเฝ้าถวายบังคมทีละองค์แล้วจะเสียเวลามาก จนรุ่งเช้า
ก็คงไม่เสร็จ จึงจัดให้เข้าเฝ้าทีละสกุลโดยลําดับ เพียงปฐมยามเท่าน้ันก็เสร็จเรียบร้อย 

๓.๒.๔ ศาสนกิจ การบรรพชาอุปสมบท  
การบรรพชาอุปสมบทเป็นศาสนกิจหรือศาสนพิธีอย่างหน่ึงที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้บัญญัติไว้ เดิม

น้ันการบวชเข้ามาเป็นภิกษุกระทําด้วยความเรียบง่าย เพียงพระพุทธเจ้าตรัสคําว่า เธอจงมาเป็นภิกษุ
เถิด ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว เธอจงประพฤติพรหมจรรย์ เพ่ือทําที่สุดทุกข์โดยชอบเถิด”๑๘ เรียกการ
บวชแบบน้ีว่า “เอหิ ภิกขุ อุปสัมปทา” การบวชในขณะน้ันพระพุทธเจ้าเท่าน้ันเป็นผู้บวชให้ ทุกคร้ังที่
มีกุลบุตรประสงค์ออกบวช พระสาวกทั้งหลายต้ังนํากุลบุตรมาหาพระพุทธเจ้า ทําให้การบวชเป็นเรื่อง
ยาก ด้วยเหตุน้ีพระพุทธเจ้าทรงประทานการบรรพชาแบบไตรสรณคมโดยที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย บัดน้ีท่านทั้งหลายน่ันแหละจงให้บรรพชา จงให้อุปสมบทในทิศน้ัน ๆ ในชนบทน้ัน ๆ 
เถิด...เธอจงกล่าวอย่างน้ี พุทธัง สรณัง คัจฉามิ...ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ...สังฆัง สรณัง คัจฉามิ...”๑๙ แต่
ต่อมาการบรรพชาอุปสมบทจะต้องมีการตรวจสอบความเหมาะสมของผู้มาบวชมาย่ิงขึ้น พระพุทธเจ้า
จึงมีพุทธานุญาตให้บวชด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจาว่า  

                                                 
๑๘วิ.มหา. ๔/๑๘/๒๕. 
๑๙วิ.มหา. ๔/๓๔/๔๒-๔๓. 



๗๐ 

ท่านผู้เจริญ ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ผู้น้ีมีช่ือน้ีเป็นอุปสัมปทาเปกขะ (ผู้ขอบวชเป็นภิกษุ) ของ
ท่านผู้มีช่ือน้ี ถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้ว พึงให้ผู้มีช่ือน้ีอุปสมบท มีท่านผู้มีช่ือน้ีเป็นอุปัชฌาย์ น้ีเป็นญัตติ...ผู้
มีช่ือน้ีสงฆ์ให้อุปสมบทแล้ว มีท่านผู้มีช่ือน้ีเป็นอุปัชฌาย์ สงฆ์เห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงน่ิง ข้าพเจ้าขอถือ
ความน่ิงน้ันเป็นมติอย่างน้ี๒๐ 

นับต้ังแต่น้ันเป็นต้นมา การบวชในพระพุทธศาสนาก็ใช้วิธีน้ีสืบทอดกันต่อมา จนถึงสมัย
ปัจจุบัน แต่ในสมัยน้ีมีเรื่องประกอบการบวชเป็นอย่างมาก จนกลายเป็นพิธีกรรมการบวชที่บางครั้ง
เกินเลยจนไม่ใช่สาระ 

ในปรินิพพานสูตรพระพุทธเจ้าประทานให้พระอานนท์บวชให้แก่สุภัททะปริพาชกเป็น
พระสงฆ์องค์สุดท้ายก่อนกาลเสด็จดับขันธปรินิพพาน เก่ียวกับเรื่องน้ี พระสูตรได้แสดงไว้ว่า มี
ปริพาชกคนหน่ึงช่ือสุภัททะอยู่ในเมืองกุสินารา ได้ยินว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะปรินิพพานเสียแล้ว 
จึงมาเฝ้าเพ่ือทูลถามข้อสงสัยของตน แต่พระอานนท์ขอร้องว่า อย่าได้รบกวนพระผู้มีพระภาคเจ้าเลย 
พระองค์กําลังจะปรินิพพาน เสียงขอร้องและเสียงห้ามได้ยินถึงพระผู้มีพระภาค พระผู้มีความกรุณา
ดุจห้วงมหรรณพตรัสกับพระอานนท์ว่า ให้อนุญาตให้สุภัททปริพาชกเข้าเฝ้าพระองค์ได้ พระสุภัททะ
เข้าเฝ้าทูลถามว่า ครูทั้ง ๖ คน อันเป็นที่เคารพนับถือของคนเป็นอันมาก มีปูรณกัสสปะเป็นต้น ได้เป็น
สัพพัญญู ตรัสรู้จริงตามคําปฏิญาณของตนหรือไม่ 

พระศาสดาตรัสห้ามเสียว่า อย่าถามปัญหาอย่างน้ีเลย ถ้าไม่มีข้อสงสัยอ่ืนพระองค์ก็จะแสดง
ธรรมให้ฟัง และแล้ว พระองค์ก็ตรัสกับสุภัททะว่า "ในธรรมวินัยใด ไม่มีอริยมรรคประกอบด้วยองค์๘
ในธรรมวินัยน้ันย่อมไม่มีสมณะที่ ๑ (โสดาบัน) สมณะที่ ๒ (พระสกทาคามี) สมณะที่ ๓ (พระ
อนาคามี) และสมณะที่ ๔ (พระอรหันต์) ส่วนในธรรวินัยใด มีมรรคประกอบด้วยองค์๘ ในธรรมวินัย
น้ันย่อมมีสมณะที่ ๑-๒-๓ และ ๔ โดยลําดับ ก็ในธรรมวินัยน้ี อริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ ธรรม 
วินัยน้ีจึงมีสมณะอย่างแน่นอน ลัทธิอ่ืน ๆ ว่างจากสมณะ ผู้รู้ทั่วถึง “ดูก่อน สุภัททะ ถ้าภิกษุพึงเป็นอยู่
โดยชอบไซร้ โลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์” 

สุภัททะเลื่อมใสขอบรรพชาอุปสมบท พระองค์ตรัสว่า ผู้เคยบวชในลัทธิอ่ืนมาก่อน เมื่อ
ประสงค์จะบวช ต้องอยู่ปริวาส ๔ เดือนก่อน (คืออยู่ฝึกฝนตนเองให้เคยชินกับภาวะแห่งผู้บวชในธรรม
วินัยน้ี) แต่พระองค์ทรงรู้ข้อแตกต่างแห่งบุคคลในเรื่องน้ี สุภัททะทูลว่า สมัครใจจะอยู่ถึง ๔ ปี อย่าว่า
แต่ ๔ เดือนเลย เมื่อทราบแน่ชัดดังน้ัน พระพุทธองค์จึงรับสั่งให้พระอานนท์จัดการบวชให้สุภัททะว่า 
“อานนท์ ถ้าเช่นน้ัน เธอจงให้สุภัททะบวช”๒๑ ท่านสุภัททะบวชแล้วไม่นานก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ 
(ในคืนน้ันเอง) นับว่าเป็นพระอรหันต์องค์สุดท้ายในระหว่างที่พระศาสดายังทรงพระชนม์อยู่ 

                                                 
๒๐วิ.มหา. ๔/๗๐/๙๘-๙๙. 
๒๑ที.ม. ๑๐/๒๑๕/๑๖๓. 



๗๑ 

แสดงให้เห็นถึงรูปแบบการบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาน้ันมีวิวัฒนาการมาอย่าง
ต่อเน่ือง จัดเป็นหน่ึงในกิจของสงฆ์ที่จะต้องให้การบรรพชาอุปสมบทให้แก่กุลบุตร กุลธิดาที่ประสงค์
จะเข้ามาบวช จึงเกิดเป็นระเบียบแบบแผน รูปแบบ ขั้นตอนที่ชัดเจนขึ้น 

๓.๒.๕ ศาสนกิจพระบรมศพพระเจ้าสุทโธทนะ  
พระศาสดาเสด็จไปกรุงกบิลพัสด์ุโดยเสด็จเป็นครั้งแรก๒๒ มีการต้อนรับอันพระญาติทั้งหลาย

ทําแล้วเสด็จไปสู่นิโครธาราม วันรุ่งขึ้น พระศาสดาเม่ือเสด็จเข้าไปสู่พระนครเพ่ือบิณฑบาต ทรง
ใคร่ครวญ “พระพุทธเจ้าในอดีตทั้งหลาย เสด็จถึงพระนครแห่งพระบิดาแล้ว เสด็จตรงไปสู่ตระกูลแห่ง
พระญาติหรือว่าเสด็จเที่ยวไปเพ่ือบิณฑบาตโดยลําดับ” ทรงเห็นว่า “เสด็จเที่ยวไปโดยลําดับ” ดังน้ี
แล้วจึงเสด็จดําเนินไปเพ่ือบิณฑบาตต้ังแต่เรือนหลังแรก พระมารดาของพระราหุลประทับน่ังบนพ้ืน
ปราสาทแลเห็นแล้ว จึงกราบทูลประพฤติเหตุน้ันแด่พระราชา พระราชาทรงจัดแจงผ้าสาฎก รีบเสด็จ
ออกไป ถวายบังคมพระศาสดาแล้วตรัสว่า “ลูก เพราะเหตุไร ท่านจึงให้ข้าพเจ้าแบหาย ท่านเที่ยวไป
เพ่ือภิกษา ให้ความละอายเกิดขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้าเหลือเกิน ขึ้นช่ือว่ากรรมไม่ควรอันท่านทําแล้ว การที่
ท่านเที่ยวไปด้วยวอทองคําเป็นต้น เที่ยวไปเพ่ือภิกษา ในนครน้ีน้ันแหละจึงควร ท่านให้ข้าพเจ้าละอาย
ทําไม” 

พระศาสดาตรัสว่า “มหาบพิตร อาตมาให้พระองค์ละอายหามิได้ แต่อาตมาภาพย่อม
ประพฤติตามวงศ์สกุลของตน” 

พระสุทโธทนะ ตรัสว่า “พ่อ ก็การเที่ยวไปเพ่ือภิกษา แล้วเป็นอยู่ เป็นวงศ์ของข้าพเจ้าหรือ? 
พระศาสดาตรัสว่า “มหาบพิตร น่ันมิใช่เป็นวงศ์ของพระองค์แต่น่ันเป็นวงศ์ของอาตมา 

เพราะพระพุทธเจ้าไม่ใช่พันหน่ึง เสด็จเที่ยวไปเพ่ือบิณฑบาตแล้วเป็นอยู่เหมือนกัน” ดังน้ีแล้ว เมื่อจะ
ทรงแสดงธรรมได้ภาษิตพระคาถาเหล่าน้ีว่า” 

“บรรพชิตไม่พึงประมาทในก้อนข้าวอันตนพึงลุกขึ้นยืนรับ บุคคลพึงประพฤติธรรมให้สุจริต ผู้
มีปกติประพฤติธรรม ย่อมอยู่เป็นสุขในโลกน้ีและโลกหน้า บุคคลพึงประพฤติธรรมให้สุจริต ไม่พึง
ประพฤติธรรมน้ันให้ทุจริต มีปกติประพฤติธรรม ย่อมอยู่เป็นสุขในโลกน้ีและโลกหน้า” 

เมื่อ พระเจ้าสุทโธทนะ อ้างถึงใน พระอธิการพิพัฒน์พงษ์ ฐานวุฑฺโฒ (ใจกว้าง)๒๓ ผู้เป็น
พระพุทธบิดาของพระพุทธเจ้า ได้สวรรคตท่ามกลางพระภิกษุสงฆ์ พร้อมประยูรญาติมีพระนางมหา
ประชาบดีโคตรมี เป็นต้น พระพุทธเจ้าทรงเป็นประธาน พระองค์ตรัสว่า "ท่านทั้งหลายจงมองซึ่งพระ

                                                 
๒๒ขุ.ธ.อ. ๔๒/๑๙๘. 
๒๓พระอธิการพิพัฒน์พงษ์ ฐานวุฑฺโฒ (ใจกว้าง), “ศึกษาความเปลี่ยนแปลงการจัดงานศพของ

ชาวพุทธ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย), ๒๕๕๔, หน้า ๑๓. 



๗๒ 

พุทธบิดาอันสวรรคตแล้ว อันว่าความตายนี้ไม่เว้นย่อมทําลายชีพแห่งสัตว์ทั้งสิ้น เป็นธรรมดาจะเลือก
หน้าก็หามิได้ ในขณะน้ันพระประยูรญาติและพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ต่างก็โศกาพิลาปปริเวทนาการ 
พระพุทธเจ้าตรัสระงับความโศกด้วย พระธรรมกถา อนิจจกถา แล้วทรงตรัสเรียกพระมหากัสสปะ
เถระ ให้เป็นธุระในการจัดเตรียมที่จะถวายพระเพลิงพระบรมศพ คือจิตกาธานว่า “ตถาคตกําหนดจะ
ถวายพระเพลิงพระมหาบพิตรพุทธบิดา ขอให้ท่านหาสถานที่อันควรแก่การฌาปนกิจน้ันเถิด” พระ
มหากัสสปะรับพุทธฏีกาแล้วพร้อมกับทั้งภิกษุและกษัตริย์สักกายะราชวงศ์ พร้อมหมู่มหาชนก็ไปสู่
สถานที่อันควร จะกระทําการถวายพระเพลิง แล้วจัดแจงทําเชิงตะกอน เมื่อพระมหาเถระทํา
จิตกาธานเสร็จแล้วก็กลับไปกราบทูลพระพุทธเจ้าให้ทรงทราบ แล้วพระองค์ก็ทรงประกอบพิธีสรงนํ้า
พระบรมศพ โดยทรงยกพระเศียรพระบิดาด้วยพระหัตถ์ของพระองค์ แล้วทรงนํานํ้าสุคนสรงพระบรม
ศพ แล้วพระสารีบุตรก็สรงนํ้าพระบรมศพเช่นเดียวกัน หลังจากที่สรงนํ้าพระบรมศพแล้ว พระพุทธ
องค์ก็ทรงยกพระบรมศพพระบิดาใส่ลงหีบแก้ว แล้วทรงยกพระหับศพด้วยพระองค์เอง ไปสู่จิตกาธาน 
ต่อจากน้ันก็ถวายพระเพลิง 

ในการจัดพิธีกรรมพระบรมศพพระเจ้าสุทโธทนะน้ี ได้มีบรรดาขัตติยกษัตริย์ บริวารท้ัง ๖
พระนคร คือ กรุงกบิลพัสคุ์ กรุงเทวทหะ กรุงโกลิยนคร กรุงสักกนคร กรุงสุปวาสนคร และกรุงเวร
นคร ต่างก็อาวรณ์แสนโศกเศร้าปริเวทนาต่างก็มาสโมสรนิบาต ต่างประกาศร่วมกันทําทักขิณาทาน
การกุศลต่าง ๆ มิได้ขาดถวายพระโลกนาถศาสดาทําทักขิณาถวายพระอริยสงฆ์มีพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าเป็นประธาน ครั้งเสร็จภัตตาหาร พระบรมศาสดาก็ทรงอนุโมทนาเทศนา  

๓.๒.๖ ศาสนกิจศพของพระอัครสาวก 
สาวกผู้เลิศ ผู้ยอดเย่ียม มี ๒ ท่านคือ พระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะ๒๔ ท่านทั้งสอง

ดํารงอยู่ในความเป็นเลิศด้วยคุณทั้งปวง พร้อมด้วยความพิเศษเพ่ือบรรลุบารมีอันอุกฤฏ์ในปัญญาและ
สมาธิ ตามลําดับ ด้วยการปฏิบัติชอบอันต้ังมั่นแล้ว ตลอดกาลนานต่อเน่ืองโดยความเคารพอันนํามา
เฉพาะอภินิหารที่เกิดจากเหตุเหล่าน้ัน เป็นเหตุแห่งความสําเร็จในกิจอ่ืนอย่างดีย่ิงของสัมมาทิฏฐิ และ
สัมมาสมาธิอันเป็นตัวธุระ โดยเป็นประธานในโพธิปักขิยธรรมทั้งหลาย คือพระสารีบุตรมีสัมมาทิฏฐิ
เป็นประธาน ส่วนพระโมคคัลลานะมีสัมมาสมาธิเป็นประธานในการเจริญโพธิปักขิยธรรม๓๗ประการ 
นอกจากน้ีพระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าพระสารีบุตรและพระโมคัลลานะมีความสามารถปกครองสงฆ์ได้ 
และพระสารีบุตรเป็นเหมือนมารดา พระโมคคัลลานะเป็นเหมือนแม่นม 

 
 

                                                 
๒๔ธรรมสภา, ๘๐ พระอรหันต์ (ฉบับสมบูรณ์), (กรุงเทพมหานคร : สถาบันบันลือธรรม, 

๒๕๕๕), หน้า ๕. 



๗๓ 

๑. พระสารีบุตร  
พระธรรมเสนาบดี หรือพระสารีบุตรผู้เป็นอัครสาวกเบื้องขวาของพระบรมศาสดา มีน้องชาย

คนเล็กช่ือจุนทะ ในเวลาที่ยังไม่อุปสมบทพวกพระเรียกท่านว่า สามเณรจุนทะ แม้เป็นพระเถระแล้วก็
เรียกอย่างน้ันเหมือนกัน ท่านเป็นผู้อุปัฏฐากพระสารีบุตร เมื่อพระสารีบุตรออกจากผลสมาบัตรจึง
ตรวจดูอายุสังขารของตน รู้แล้วว่า อายุสังขารจักเป็นเพียง ๗ วันเท่าน้ัน จึงคิดว่า เราจะปรินิพพานที่
ไหน ลําดับน้ันจึง เกิดความสังเวชปรารภมารดาว่า มารดาของเราก็เป็นมารดาของพระอรหันต์ถึง ๗
องค์ ยังไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์ เลย ท่านได้เห็นอุปนิสัยแห่งพระโสดาบัน
ปัตติมรรคจึงตรวจดูว่า จักบรรลุด้วยเทศนาของใคร ทราบว่าจักบรรลุด้วยธรรมเทศนาของท่านเอง 
ท่านคิดว่าถ้าเราพึงขวนขวายน้อยก็จักมีคนกล่าวกับเราว่า พระสารีบุตรเถระเป็นที่พ่ึงของคนที่เหลือ
ทั้งหลายจริงอย่างน้ัน บัดน้ีท่านไม่อาจที่จะเปลื้องแม้เพียงความเห็นผิดของมารดาของตนได้ จึงตกลง 
ใจว่าจะไปปรินิพพานในห้องเกิดที่บ้านมารดาตนนั้น๒๕ 

พระสารีบุตรไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์บําเพ็ญ
บารมีมาหน่ึงอสงไขย กําไรแสนกัป ก็เพ่ือถวายบังคมพระบาททั้งสองน้ีของพระองค์ มโนรถของข้า
พระองค์ถึงที่สุดแล้ว บัดน้ี แต่น้ีไปการประชุมกันในทีเดียวกันด้วยอํานาจปฏิสนธิจะมิได้มีอีกแล้ว 
สมาคมก็จะมิได้มี ความคุ้นเคยกันได้ขาดแล้ว ข้าพระองค์จักเข้าเมืองคือนิพพานที่ไม่แก่ ไม่ตาย เกษม 
มีสุข เย็นสนิท ไม่มีภัย ที่พระพุทธเจ้า หลายแสนพระองค์เข้าไปแล้ว ถ้าว่าพระองค์ไม่ทรงชอบพระทัย 
โทษไร ๆ ของข้าพระองค์ที่เป็นไปทางกายหรือทางวาจา ขอพระองค์ทรงอดโทษน้ันด้วย ข้าแต่พระผู้มี
พระภาคเจ้า กาลน้ีเป็นกาลไปของข้าพระองค์แล้ว” 

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “สารีบุตร เราอดโทษต่อเธอ ก็โทษไร ๆ ของเธอที่เป็นไปทางกาย 
หรือทางวาจา ที่ไม่ชอบใจเราไม่มีเลย สารีบุตร บัดน้ีเธอจงสําคัญกาลอันควรเถิด”  

ฝ่ายชาวพระนครสาวัตถี พากันถือเอาของหอมและพวงมาลัยเป็นต้น ออกไปจนแน่นประตู
เมืองพระสารีบุตรกล่าวกะมนุษย์เหล่าน้ันว่า ท่านทั้งหลาย พวกท่านจงเป็นผู้ไม่ประมาท ช่ือว่า สังขาร
ทั้งหลายย่อมเป็นอย่างน้ี จึงให้กลับแล้ว ลําดับน้ัน ท่านพระสารีบุตรทําการสงเคราะห์พวกมนุษย์
ตลอดเจ็ดวัน ในระหว่างทางพักแรมคืนเดียว ในที่ทุกแห่งถึงบ้านนาฬกะ เวลาเย็น นางพราหมณีคิด
อยู่ว่าลูกชายเราทําไมจึงให้เตรียมที่อยู่แก่พวกภิกษุเท่าน้ี ท่านบวชมาต้ังแต่หนุ่ม ตอนแก่อยากจะสึก
ละกะมัง จึงให้จัดแจงห้องคลอด ให้ทําที่เป็นที่พักของภิกษุ ๕๐๐รูป พอน่ังลงแล้วก็ส่งพวกภิกษุไปว่า 
พวกทานจงไปพักผ่อนกันเถิด พอพวกภิกษุไปแล้วเท่าน้ัน อาพาธอย่างกล้าก็เกิดขึ้นแก่พระเถระ 
เวทนาปางตายเพราะถ่ายเป็นโลหิต 

                                                 
๒๕สํ.ม.อ. ๓๐/๔๑๐-๔๒๐. 



๗๔ 

ขณะน้ันเมื่อนางพราหมณี เห็นท้าวมหาราชทั้ง ๔ ท้าวสักกะจอมเทพ มหาพรหม มาบํารุง
พระสารีบุตร นางจึงคิดว่า เพียงลูกเรายังมีอานุภาพเท่าน้ี พระศาสดาซึ่งเป็นพระเจ้าของลูกเราจักมี
อานุภาพขนาดไหนหนอ พลันปีติ๕อย่างเกิดขึ้นแผ่ไปทั่วสรีระ พระเถระคิดว่า ปีติโสมนัสเกิดขึ้นแล้ว
แก่มารดา บัดน้ีเป็นเวลาสมควรแสดงธรรม จึงกล่าวว่า มหาอุบาสิกา ท่านกําลังคิดอะไร.....พระสารี
บุตรจึงกล่าวกะมารดาว่า 

“มหาอุบาสิกา ในขณะที่พระศาสดาของอาตมา ประสูติ ในขณะเสด็จออกผนวช ในขณะตรัส
รู้ และในขณะประกาศธรรมจักรหมื่นโลกธาตุหว่ันไหวแล้ว ขึ้นช่ือว่าผู้ที่เสมอด้วยศีล สมาธิ ปัญญา 
วิมุตติ และวิมุตติญาณทัสสนะไม่มี แล้วก็แสดงพระธรรมเทศนาเก่ียวกับพระคุณของพระพุทธเจ้า ที่
ขยายให้พิสดารว่า แม้เพราะเหตุน้ี พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์น้ัน ดังน้ีเป็นต้น” เวลาจบธรรมเทศนา
ของพระสารีบุตร นางพราหมณี ดํารงอยู่ในพระโสดาปัตติผลแล้ว พระเถระคิดว่า บัดน้ีเราให้เท่าน้ีก็
ควรแก่มารดาแล้ว ค่าเลี้ยงดูสําหรับแม่พราหมณี จักควรด้วยเหตุเท่าน้ี 

พระจุนทะประคองให้น่ังแล้ว พระเถระจึงเรียกภิกษุทั้งหลายมาว่า “อาวุโส เมื่อพวกท่าน
ทั้งหลายเที่ยวไปกับผมตลอด ๔๔ ปี กรรมใดของผมท่ีเป็นไปทางกายก็ดี ทางวาจาก็ดี ซึ่งพวกท่านไม่
ชอบใจ ขอให้พวกท่านจงอดโทษน้ันแก่ผมด้วย” 

ภิกษุ “ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ขึ้นช่ือว่าสิ่งที่ไม่น่าพอใจย่อมไม่มีแก่พวกข้าพเจ้า ผู้ไม่ละท่านเท่ียว
ไปดุจเงาของท่าน ตลอดกาลเท่าน้ี แต่ว่าขอท่านจงอดโทษให้แก่พวกข้าพเจ้าเถิด” ลําดับน้ัน พระเถระ
ดึงมหาจีวรมาปิดหน้า นอนโดยข้างขวาเข้าสมาบัติ ๙ ตามลําดับ ปรินิพพานแล้วด้วยอนุปาทิเสส-
นิพพานธาตุ  

อุบาสิกามารดาของท่าน คิดว่า ลูกของเราไม่กล่าวอะไรเลยหรือหนอ ลุกขึ้นนวดหลังเท้ารู้ว่า
ปรินิพพานแล้ว เปล่งเสียงดังหมอบที่เท้ากล่าวว่า “พ่อพวกเราไม่รู้คุณของพ่อก่อนแต่น้ี ก็บัดน้ีแม่ไม่ได้
เพ่ือนิมนต์ภิกษุทั้งหลายร้อยหลายพัน หลายแสน ต้ังต้นแต่พ่อให้น่ังฉันนิเวศน์น้ี ไม่ได้เพ่ือให้นุ่งห่ม
ด้วยจีวร ไม่ได้เพ่ือให้สร้างวิหารเป็นร้อยเป็นพันหลัง ดังน้ี คร่ําครวญอยู่แล้วจนถึงอรุณขึ้น เมื่ออรุณขึ้น 
นางสารีพราหมณี ก็ให้เรียกช่างทองมาให้เปิดห้องเก็บทอง ให้ช่ังด้วยตาช่ังใหญ่ ส่งไปด้วยแล้วกล่าวว่า 
“พ่อทั้งหลาย จงทําเรือนยอดห้าร้อยยอดเรือนต้อนรับแขกห้าร้อย”  

ฝ่ายท้าวสักกเทวราชตรัสเรียกวิสสุกรรมเทพบุตรมาแล้ว ให้เนรมิตเรือนยอดห้าร้อย เรือน
ต้อนรับแขกห้าร้อย เรือนที่มหาอุบาสิกาให้สร้างแล้ว รวมกับที่พระวิษณุกรรมเนรมิตเข้าด้วยกันเป็น
สองพันหลัง ลําดับน้ัน คนทั้งหลายจึงให้สร้างมหามณฑป ล้วนด้วยของสาระ วางเรือนยอดใหญ่ไว้ท่าม 
กลางมณฑป แล้ววางของที่เหลือโดยสังเขปว่าเป็นบริวารปรารภการเล่นอย่างดีระหว่างพวกเทวดา ได้
มีเหล่ามนุษย์ ระหว่างเหล่ามนุษย์ ได้มีพวกเทวดา  

อุปัฏฐายิกของพระเถระคนหน่ึงช่ือเรวดี คิดว่าเราจักบูชาพระเถระ จึงให้ทําเสาดอกไม้ทอง ๓
ต้น (ต้นไม้ทอง) ท้าวสักกเทวราชคิดว่า เราจักบูชาพระเถระ มีนักฟ้อน ๒.๕ โกฏิ แวดล้อมเสด็จลง



๗๕ 

แล้ว มหาชนหันหน้ากลับ ถอยกลับด้วยคิดว่า ท้าวสักกะเสด็จลงอุบาสิกาน้ันในที่น้ันถอยกลับอยู่ 
เพราะมีภาระหนักไม่อาจจะถอยไป ล้มลงแล้วในระห่างมนุษย์ นางตายในที่น้ัน เกิดในวิมานทองภพ
ช้ันดาวดึงส์นางเห็นสิริสมบัติของตนจึงคิดว่าผลบุญที่เราอาศัยพระเถระได้ทําการบูชาพระเถระด้วย
เสาดอกไม้ทองสามต้น แล้วในบัดน้ีแก่พวกมนุษย์ จึงลงมาสู่แผ่นดินเมื่อมนุษย์เห็นนางแล้ว มหาชน
ถามแล้วว่า ท่านเป็นใครนางจึงเล่าว่า เราช่ือเรวดี บูชาพระเถระด้วยเสาประดับด้วยดอกไม้ทอง ถูก
พวกมนุษย์เหยียบแล้วตายไป เกิดในดาวดึง เชิญท่านทั้งหลายดูสิริสมบัติของเรา บัดน้ีถึงพวกท่านก็จง
ให้ทานทําบุญเถิด ครั้นนางกล่าวสรรเสริญการทํากุศล แล้วประทักษิณเชิงตะกอน พระเถระไหว้แล้ว 
ได้ไปเทวสถานของตน  

ฝ่ายมหาชนเล่นอย่างเรียบร้อยอยู่๗วันแล้ว ได้ทําเชิงตะกอนด้วยของหอมทั้งปวง เชิงตะกอน
ประกอบด้วยแก้ว ๙๙ ชนิด คนทั้งหลายจึงยกสรีระของพระสารีบุตรเถระขึ้นเชิงตะกอนแล้ว เผาด้วย
กําหญ้าแฝก การฟังธรรมย่อมเป็นไปตลอดราตรี ทั้งหมด พระอนุรุธเถระจึงเอานํ้าหอมทุกชนิดดับเชิง
ตะกอนพระเถระเมื่อประชุมเพลิงศพพระสารีบุตรเถระเสร็จ พระจุนเถระ ก็ใส่ธาตุของพระสารีบุตรลง
ในผ้ากรองน้ําแล้วคิดว่า บัดน้ีเราไม่อาจจะเก็บไว้ที่น้ีได้ จักกราบทูลแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระสา
รีบุตรผู้เป็นธรรมเสนาบดีพ่ีชายของเราปรินิพพานแล้ว ได้ถือเอาผ้ากรองน้ําที่ห่อธาตุและบาตรจีวร
พระเถระไปเมืองสาวัตถี 

พระจุนทเถระ ได้ไปหาพระอานนท์ยังพระวิหารเชตวัน อารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี 
กรุงสาวัตถี ครั้นได้กล่าวกะพระอานนท์ว่า “ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ท่านพระสารีบุตรปรินิพพานแล้ว น้ี
บาตรและจีวรของท่าน” พระอานนท์พาไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า พระอานนท์ได้กราบทูลพระพุทธเจ้า
ว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ สามเณรจุนทะรูปน้ีได้บอกว่า ท่านพระสารีบุตรปรินิพพานแล้วน้ีบาตรและ
จีวรของท่าน ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกายของข้าพระองค์ประหน่ึงจะงอมงมไป แม้ทิศทั้งหลายก็ไม่
ปรากฏแก่ข้าพระองค์ แม้ธรรมก็ไม่แจ่มแจ้งแก่ข้าพระองค์ เพราะได้ฟังว่า ท่านพระสารีบุตร
ปรินิพพานแล้ว”๒๖ 

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่า “อานนท์ สารีบุตรพาเอาศีลขันธ์ สมาธิขันธ์ ปัญญาขันธ์ หรือ
วิมุตติญาณทัสสนขันธ์ ปรินิพพานไปด้วยหรือ “ท่านพระอานนท์กราบทูลว่า” หามิได้ พระเจ้าข้า 
ท่านพระสารีบุตรมิได้พาศีลขันธ์ปรินิพพานไปด้วย ฯลฯ ก็แต่ท่านพระสารีบุตรเป็นผู้กล่าวสอนให้รู้ชัด
แสดงให้เห็นแจ้ง ให้สมาทาน ให้อาจหาญ ให้รื่นเริง ไม่เกียจคร้าน ในการแสดงธรรมอนุเคราะห์เพ่ือ
พรหมจารีทั้งหลาย ข้าพระองค์ทั้งหลายมาตามระลึกถึงโอชะแห่งธรรม ธรรมสมบัติและการอนุเคราะห์ 
ด้วยธรรมน้ันของท่านพระสารีบุตร” 

                                                 
๒๖สํ.ม. ๓๐/๗๓๐-๗๔๐/๔๐๗-๔๑๐. 
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หลังจากที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมแล้ว พระองค์ทรงเหยียดพระหัตถ์ รับเอาผ้ากรองน้ําห่อธาตุ 
วางไว้บนฝ่าพระหัตถ์ ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมา ว่า “ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุน้ันใดวันก่อนทําปาฎิหาริย์
หลายร้อยอย่าง ขออนุญาตปรินิพพาน บัดน้ีธาตุทั้งหลาย เปรียบด้วยสีสังข์เหล่าน้ีของเธอปรากฏอยู่ 
ภิกษุทั้งหลายภิกษุน้ีบําเพ็ญบารมีมาหน่ึงอสงไขย กําไรแสนกัป ให้ธรรมจักรที่เราให้เป็นไปแล้ว เธอเป็น
ผู้สอนองค์ที่สองที่เราได้เฉพาะ เป็นผู้ให้สาวกสันนิบาตครบ ภิกษุน้ีเว้นเราเสีย หาผู้เสมอด้วยปัญญาใน
หมื่นจักรวาลไม่ เธอมีปัญญามาก มีปัญญาหนาแน่น มีปัญญากล่าวให้บันเทิง ได้ มีปัญญาแล่นไปเร็ว มี
ปัญญากล้า มีปัญญาในการแทงตลอด เธอมีความปรารถนาน้อย สันโดษ สงัด ไม่คลุกคลี ปรารภความ
เพียร เป็นผู้ตักเตือน ติเตียนความช่ัว เธอละมหาสมบัติที่ได้แล้ว โดยเฉพาะบวชแล้วห้าร้อยชาติ...สารี
บุตรมีความอดทนเป็นกําลัง เสมอด้วยแผ่นดิน ย่อมไม่หว่ันไหว ทั้งไม่เป็นไปในอํานาจจิตด้วย มีความ
อนุเคราะห์ เป็นผู้ประกอบด้วยกรุณาปรินิพพานแล้ว พวกเธอจงไหว้สารีบุตรผู้ปรินิพพานแล้วน้ันเถิด” 

จะเห็นได้ว่า การปรินิพพานของพระสารีบุตร อัครสาวกเบ้ืองขวาก็มีพิธีการประกอบพอให้
เห็นเป็นแบบอย่างได้ว่า การศาสนพิธีต่อพระอัครสาวกน้ันเป็นอย่างไร 

๒. พระโมคคัลานะเถระ 
ในบรรดาภิกษุสาวกทั้งหลาย พระโมคคัลลานะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยฤทธ์ิที่สุด ไม่ว่าจะกล่าวถึง

ด้านความปรารถนาในอดีตหรือบทบาทในการใช้อิทธิฤทธ์ิช่วยสอนพุทธธรรม กําราบสัตว์ผู้ด้ือด้าน
และอนุเคราะห์สัตว์ผู้ควรอนุเคราะห์ พระมหาโมคคัลลานะก็โดดเด่นที่สุด๒๗ หลังจากที่ท่านถูกโจรที่
ได้รับการว่าจ้างมาฆ่าด้วยการทุบร่างจะแหลก พระเถระยังไม่ตาย คิดว่าเราจะเข้าเฝ้าถวายบังคมพระ
ศาสดาจึงจะปรินิพพาน แล้วประสานร่างกายให้เหมือนเดิมด้วยฌาน (และอภิญญา) แล้วเหาะไปเข้า
เฝ้าพระพุทธเจ้าที่เชตวัน กราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์จักปรินิพพาน” พระองค์
ตรัสว่า"เธอจะปรินิพพานหรือโมคคัลลานะ” 

พระเถระทูลว่า“พระเจ้าข้า” พระองค์ตรัสถามว่า “เธอจักไปปรินิพพานที่ไหนหรือ?” พระ
เถระทูลว่า “ข้าพระองค์ไปยังกาฬศิลา พระเจ้าข้า “พระองค์ตรัสว่า” โมคคัลลานะ ถ้าย่างน้ันเธอจง
กล่าวธรรมแก่เราแล้วค่อยไป เพราะต้ังแต่บัดน้ีไป เราจะไม่ได้เห็นสาวกเช่นเธออีก” พระเถระถวาย
บังคม เหาะขึ้นสู่อากาศ แสดงฤทธ์ิแบบต่าง ๆ เหมือนพระสารีบุตรกระทําในวันปรินิพพาน แล้วกล่าว
ธรรม ถวายบังคมลาแล้วไปที่กาฬศิลาแล้วปรินิพพาน 

เมื่อพระเถระ ถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วปรินิพพาน ณ ดงในกาฬศิลาประเทศ ในทันใด
น้ันเอง ชาวเทวโลกทั้ง ๖ ช้ันเกิดโกลาหลเป็นอันเดียวกันว่า ข่าวว่าอาจารย์ของพวกเราปรินิพพาน
แล้ว ต่างถือของหอม มาลา ธูป เครื่องอบและจันทน์จุรณ อันเป็นทิพย์ ทั้งฟืนนานาชนิดมาประชุมกัน
แล้ว สร้างจิตกาธานด้วยจันทน์แดงสูง ๙๙ ศอกพระศาสดาประทับอยู่ใกล้ ๆ น้ัน พระองค์ตรัสสั่งให้

                                                 
๒๗ธรรมสภา, ๘๐ พระอรหันต์ (ฉบับสมบูรณ์), อ้างแล้ว, หน้า ๒๒๗-๒๒๙. 
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จัดการปลงศพของพระเถระรอบ ๆ สุสาน ฝนดอกไม้โปรยตกลงมาในที่ประมาณโยชน์หน่ึง ได้มีมนุษย์
อยู่ระหว่างเทวดา เทวดาอยู่ระหว่างมนุษย์ ถัดเทวดา โดยลําดับพวกยักษ์ยืนอยู่ ถัดพวกยักษ์มาก็เป็น
พวกคนธรรพ์ ถัดจากพวกคนธรรพ์ มาเป็นพวกนาคถัดจากพวกนาคมาเป็นพวกครุฑ ถัดจากพวกครุฑ
มาเป็นพวกกินนรา ถัดจากพวกกินนรามาเป็นพวกกินนร ถัดจากพวกกินนรมาก็เป็นฉัตร ถัดจากฉัตร
ออกมาเป็นสุวรรณจามร ถัดจากสุวรรณจามรออกมาเป็นธงชัย ถัดธงชัยออกมาเป็นธงแผ่นผ้า ผู้ที่มา
ประชุมทุกเหล่าบรรดามีต่างเล่นสาธุกีฬาอยู่ตลอด ๗วัน หลังจากการประชุมเพลิงเสร็จ พระศาสดา
ตรัสสั่งให้เก็บธาตุของพระเถระมาทําเจดีย์บรรจุไว้ที่ซุ้มประตู พระเวฬุวัน 

สําหรับความสําคัญของสาธุกีฬา แปลว่า กีฬาที่ดีคือการละเล่นที่ดีงามเป็นประโยชน์ เป็นคํา
ในช้ันอรรถกถา เฉพาะอย่างย่ิงที่เล่าว่า เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว มีสาธุกีฬา ๗ วัน ต่อเน่ือง
และประสานกับการบูชาพระบรมสาริกธาตุ แม้ในการปรินิพพานของพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระ
อรหันต์หลายท่าน ก็มีเรื่องเล่าถึงการเล่นสาธุกีฬา ๗ วัน และการบูชาพระธาตุ สาธุกีฬามีลักษณะ
สําคัญคือ มิใช่เล่นเพ่ือความสนุกสนานบันเทิงของตนเอง แต่เล่นให้เป็นประโยชน์แก่คนอ่ืน และไม่ขัด
ต่อสัมปรยิกัตถะ (ประโยชน์ด้านจิตใจและปัญญา) ให้ก่อกุศลมาก เช่น มีคีตะ คือเพลงหรือการขับร้อง
ที่กระตุ้นเตือนใจให้ระลึกถึงความจริงของชีวิตและคิดที่จะไม่ประมาทเร่งสร้างสรรค์ทําความดี พร้อม
ทั้งเป็นการสักการบูชาพระผู้ปรินิพพาน๒๘ 

จะเห็นได้ว่า ในคัมภีร์ช้ันอรรถกถาได้ให้รายละเอียดเก่ียวกับพิธีการประชุมเพลิงแด่พระอัคร
สาวกเบื้องซ้ายไว้ด้วย รวมท้ังมีการเล่นสาธุกีฬา แสดงให้เห็นว่า รูปแบบของพิธีกรรมเหล่าน้ันมิใช่มุ่ง
เพ่ือสนุกสนานร่าเริง แต่มุ่งประโยชน์ด้วยจิตใจและปัญญาให้เห็นถึงความไม่เที่ยงในชีวิต 

๓.๒.๗ ศาสนพิธีศพนางสิริมา 
ในกรุงราชคฤห์มีนางคณิกา๒๙ ช่ือ นางสิริมาเป็นน้องสาวของหมอชีวกโกมารภัจจ์ นางสิริมา

เป็นผู้ที่มีรูปงาม นางมีอาชีพเป็นหญิงนครโสเภณีสืบทอดจากมารดา นางมีค่าตัวที่บุรุษต้องจ้างไปค้าง
คืน ๆ ละ ๑,๐๐๐ กหาปณะ นางสิริมาได้สดับฟังเทศนาบรรลุโสดาปัตติผล ในเวลาจบพระคาถาว่า 
“พึงชํานะคนโกรธ ด้วยความไม่โกรธ พึงชํานะคนไม่ดี ด้วยความดี พึงชํานะคนตระหน่ี ด้วยการให้ปัน 
พึงชํานะคนพูดพล่อย ๆ ด้วยคําจริง” 

นางสิริมาคร้ันบรรลุโสดาปัตติผลแล้วนางเป็นผู้ที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา โดยนางได้ถวาย
อาหารด้วยการจ่ายทรัพย์วันละ ๑๖ กหาปณะทุกวัน จนวาระสุดท้ายของชีวิต ในเย็นวันน้ัน นางสิริมา
ได้ทํากาลกิริยา แล้วพระราชาได้ส่งราชสาสน์ไปถวายพระศาสดาว่า “นางสิริมาได้ทํากาลกิริยาแล้ว” 

                                                 
๒๘พระอธิการพิพัฒน์พงษ์ ฐานวุฑฺโฒ (ใจกว้าง), “ศึกษาความเปลี่ยนแปลงการจัดงานศพของ

ชาวพุทธ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, อ้างแล้ว, หน้า ๑๕. 
๒๙ขุ.ธ.อ. ๔๒/๑๒๓-๑๒๘. 



๗๘ 

พระศาสดาทรงสดับเรื่องน้ันแล้ว จึงทรงส่งข่าวไปให้พระราชาว่า “กิจคือการเผานางสิริมายังไม่มี 
พระองค์ทรงรับสั่งให้เอาศพนางสิริมาน้ันไปในป่าช้าดิบแล้ว ให้รักษาไว้โดยอาการที่กาและสุนัขจะกิน
ไม่ได้เถิด” 

พระราชาได้ทรงทําตามรับสั่งแล้ว ๓ วันล่วงไปแล้ว ในวันที่ ๔ สรีระขึ้นพองแล้ว หมู่หนอนไต่
ออกจากปากแผลทั้ง ๙ สรีระ ทั้งสิ้นได้แตกสลายคล้ายถาดข้าวสาลี ฉะน้ัน พระราชาให้พวกราชบุรุษ
ตีกลองโฆษณาในพระนครว่า “เว้นเด็ก ๆ ที่เฝ้าเรือนเสียใคร ไม่มาดูนางสิริมาจะถูกปรับ ๘ กหาปณะ 
และได้ส่งสาสน์ไปสํานักพระศาสดาว่า “นัยว่าภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน ขอจงมาดูนางสิริ
มา พระศาสดารับสั่งให้เผดียงสงฆ์ทั้งหลายว่า “เราทั้งหลายจะไปดูนางสิริมา” เมื่อพระศาสดาเสด็จไป
ถึงห้อมล้อมด้วยหมู่พระภิกษุ ได้ประทับอยู่ข้างหน่ึง พระภิกษุณีสงฆ์ ราชบริษัท อุบาสกบริษัท ต่างก็
ยืนอยู่พวกละข้างหน่ึง พระศาสดาตรัสถามพระราชาว่า หญิงน้ันคือใคร “พระราชาทรงกราบทูลตอบ
ว่า “ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า หญิงน้ัน ช่ือสิริมา น้องสาวของหมอชีวกโกมารภัจจ์ พระเจ้าข้า”พระ
บรมศาสดาตรัสว่า “หญิงน้ันคือสิริมาหรือน่ี”พระราชาทรงกราบทูลว่า “นางสิริมาพระเจ้าข้า”พระ
บรมศาสดาตรัสว่า “ถ้าอย่างน้ันขอมหาบพิตรได้โปรดให้ราชบุรุษตีกลองป่าวร้องในพระนครว่า “ใคร
ให้ทรัพย์หน่ึงพันกหาปณะจงรับเอานางสิริมาไปได้”พระราชาได้ทรงทําตามพุทธดํารัสสั่งแล้ว ผู้ที่จะ
กล่าวว่า“ข้าพเจ้ารับเอง ๆ ดังน้ี” ไม่มีแม้สักคนเดียว พระราชาทรงกราบทูลกับพระบรมศาสดาว่า 
“ชนทั้งหลายไม่มีใครรับนางสิริมาพระเจ้าข้า”พระบรมศาสดาจึงตรัสว่า “ดูก่อนมหาบพิตร ถ้าอย่าง
น้ันจงลดราคาลงมา” พระราชารับสั่งให้ตีกลองป่าวร้องว่า” ใครให้ทรัพย์ ๕๐๐ กหาปณะจงรับเอา
นางสิริมาไปได้”แต่พระองค์ไม่ทรงเห็นผู้ใดผู้หน่ึงจะรับเอานางไป จึงรับสั่งให้ลดราคาลงเหลือ ๒๕๐, 
๒๐๐, ๑๐๐, ๕๐,๑๐, ๕, ๑ กหาปณะครึ่งกหาปณะ ๑ บาท ๑ มาสก (๑ มาสกเท่ากับ ๒๐ สตางค์)  
๑ กากณิก (อ่านว่า กา-กะ-หนิก คือ ทรัพย์มีราคาเท่าราคาช้ินเน้ือพอกาพาไปได้ เป็นช่ือมาตรเงิน
อย่างตํ่าที่สุด) พระราชาทรงกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ผู้ที่จะมารับเอานางไปเปล่า ๆ ก็ไม่มี
เลย พระเจ้าข้า” พระศาสดาจึงตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลายจงมาดูมาตุคามผู้เป็นที่รักใคร่ของมหาชน
เมื่อ ก่อน ผู้ชายทั้งหลายในพระนครนี้ ให้ทรัพย์ถึงหน่ึงพันกหาปณะ จึงได้อภิรมย์นางเพียงวันเดียว 
บัดน้ีแม้ผู้ที่จะรับเอานางไปเปล่า ๆ ก็ไม่มี อันว่ารูปกายน้ีเป็นของถึงซึ่งความสิ้นและเส่ือมแล้ว เธอ
ทั้งหลายจงดูร่างกายอันอาดูร แล้วพระองค์ก็ทรงแสดงพระธรรมเทศนาให้เห็นถึงความไม่เที่ยง” 
ความว่า เธอท้ังหลายจงดูอัตภาพน้ี ที่ไม่มีความย่ังยืน หรือความม่ันคง มีความแตก เรี่ยราย และ
กระจัดกระจายไปเป็นธรรมดาโดยส่วนเดียวเท่าน้ัน ในเวลาจบเทศนา ธรรมาภิสมัย (การบรรลุธรรม) 
ได้มีแล้วแก่สัตว์ ๘ หมื่น ๔ พัน ภิกษุที่เคยหลงใหลนางสิริมาก็ได้ต้ังอยู่ในโสดาปัตติผล  

ในการจัดพิธีศพของนางสิริมาน้ี จากการศึกษามาไม่ได้ประกอบพิธีกรรมใดเลย นอกจากใช้
ศพเป็นอุปกรณ์ในการสอนธรรมในเรื่องของอสุภกัมมัฏฐาน และเปิดโอกาสให้ประชาชน พุทธบริษัท



๗๙ 

ได้พิจารณาถึงสังขารที่ไม่เที่ยง เพ่ือให้เกิดธรรมสังเวช มิให้ยึดมั่นในธาตุสี่ ขันธ์ห้า ที่สุดแล้วต้องตกอยู่
ในอํานาจความเสื่อม  

จากการศึกษาพบว่า เมื่อก่อนที่พระพุทธศาสนาจะเกิดขึ้นน้ันชาวอินเดียโบราณยังคง
ประกอบพิธีกรรมที่เก่ียวข้องกับชีวิตและศาสนาตามความเช่ือของตนเองตามแต่ละท้องถิ่น ครั้น
พระพุทธศาสนาอุบัติขึ้นก็หันมานับถือตามหลักคําสอนของพระพุทธองค์ซึ่งพบว่ารูปแบบการประกอบ 
พิธีกรรมเกี่ยวกับชีวิตและศาสนาของชาวอินเดีย ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเชื่อและหลักคํา
สอนของพระพุทธศาสนา ที่เน้นความเป็นกลางและเอ้ือต่อการศึกษาและฝึกฝนตนเองให้บรรลุ
เป้าหมายของพระพุทธศาสนา ในที่น้ีได้นําเรื่องราวเก่ียวกับศาสนกิจในสมัยพุทธกาล เพ่ือพิจารณาให้
เห็นว่าศาสนิจในสมัยพุทธกาลน้ันมุ่งเน้นพิธีกรรมที่ถือตามหลักคําสอนพระพุทธศาสนาที่สอดคล้องกับ
ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอินเดีย เช่น ศาสนกิจเพ่ือมวลชน ศาสนกิจต่อพุทธบริษัท และพิธีศพของ
บุคคลต่างในสมัยพุทธกาล 

 
๓.๓ พระธรรมวินัยในศาสนพิธี 

ในคัมภีร์พระพุทธศาสนามิได้มีจุดประสงค์อ่ืนที่สําคัญไปกว่าการรักษาพระธรรมวินัย คือหลัก
คําสอนของพระพุทธองค์ ซึ่งคําว่า การรักษาพระธรรมวินัยน้ัน  

สําหรับพระสงฆ์ การได้เข้าพรรษา-ออกพรรษา และการรับกฐิน ถือได้ว่าเป็นการดําเนินไป
ตามวิถีของพระธรรมวินัย คือการดําเนินชีวิตให้เป็นไปตามพุทธประสงค์ในการกําหนดให้มีเทศกาล 
หากภิกษุสงฆ์ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวถือได้ว่าไม่มีการละเมิดพระธรรมวินัย แต่ถ้าหากไม่ปฏิบัติ
ตามแนวทางของพุทธบัญญัติแล้วเท่ากับเป็นการละเมิดพระวินัย เช่น การไม่ยอมอธิษฐานเข้าพรรษา 
ถือว่าต้องอาบัติปาจิตตีย์หรือการกําหนดให้มีการปวารณาออกพรรษา แล้วไม่ทําตามถือว่าเป็นการขัด
พุทธบัญญัติเช่นกัน หรือการรับกฐิน โดยไม่เป็นไปตามพุทธบัญญัติ ถือว่าเป็น การละเมิดพระธรรม
วินัย เช่นกัน ดังน้ันการกําหนดให้มีเทศกาลจึงถือได้ว่ามีเป้าหมายเพื่อให้มีการรักษาพระธรรมวินัย
น่ันเอง๓๐ 

พระธรรมวินัยในศาสนพิธี๓๑ พระสงฆ์ของพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างของผู้ซึ่งดําเนินชีวิตด้วย
ปัญญา ได้รับความสําเร็จในการพัฒนายกระดับจิตของตนเอ มุ่งมั่นต่อจุดหมายชีวิต คุ้นเคยกับการ

                                                 
๓๐มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา, 

เอกสารประกอบการสอนรายวิชารหัส ๐๐๐๒๕๙, พิมพ์ครั้งที่ ๒, ๒๕๕๔, หน้า ๔๙-๕๐. 
๓๑ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมิทธิพล เนตรนิมิตร, “ภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ในอริยวินัย : วิถี

ชีวิตและบทบาทของพระสงฆ์”, รายงานวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา- 
ลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๓, หน้า คํานํา. 



๘๐ 

กระทําความดี มีชีวิตอยู่อย่างผู้มีระเบียบ ปฏิบัติหน้าที่ครบสมบูรณ์ด้วยจิตใจอันบริสุทธ์ิ มองโลกและ
ชีวิตด้วยความรู้และความเข้าใจ อยู่กับปัจจุบันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรู้เท่าทัน เรียนรู้และ
ดําเนินชีวิตอย่างผู้มีปัญญา เพียบพร้อมด้วยวิชชาคือความรู้ จรณะคือความประพฤติ วิถีชีวิตตราบรื่น
สงบสุข ทั้งคอยช่วยเหลือ เก้ือกูลผู้อ่ืนตามโอกาสของตน 

ในยุคสมัยน้ีเป็นยุคกระแสค่านิยม มีทั้งค่านิยมที่ถูกต้อง ค่านิยมที่คาดเคลื่อน และค่านิยมที่
ไม่ใช่ความหมายเดิม สิ่งที่จําเป็นของชาวพุทธก็คือ ชีวิตที่มีเวลาอันจํากัด จะประยุกต์คําสอนให้
สอดคล้องกับสังคมที่มีกระแสรุนแรงอย่างไร เรื่องราวเหตุการณ์ในคัมภีร์ในสมัยโน้น ต่างทั้งกาละและ
เทศะกับเหตุการณ์ยุคสมัยน้ี วิธีการในอดีตคงไม่เหมาะกับสังคมยุคใหม่ เหตุเดียวกันถ้าอยู่ในเง่ือนไข
ต่างกัน ผลที่เกิดขึ้นย่อมต่างกัน จะรับเอาคําสอน เช่ือคําแนะนําไปทุกอย่างคงทําได้ยาก ขณะเดียวกัน 
การไม่สนใจสิ่งแวดล้อมในอดีต โดยอ้างว่าไม่เหมาะสมกับทัศนคติสมัยใหม่ ก็อาจจะกลายเป็นติดอยู่
แค่จุดเริ่มต้น การประยุกต์ จึงสัมพันธ์กับการเรียนรู้ปรากฏที่มาแห่งคําสอน ถ้าทําได้อย่างน้ีเรียกว่า
ศึกษาตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง หากตีความไม่ผิดพลาดหรือเป็นไปใกล้เคียงความหมายเดิมมากที่สุด 
ทั้งน้ีเพ่ือป้องกันการตีความเข้าข้างตัวเอง ซึ่งอาจทําให้เกิดค่านิยมผิด ๆ หรือค่านิยมคลาดเคลื่อน สิ่ง
สําคัญ ผู้ตีความต้องมีพ้ืนฐาน มีภูมิหลังอาศัยปัจจัย เก่ียวกับเรื่องที่จะประยุกต์หรือตีความน้ัน 

ในยุคที่พิธีกรรมเฟ่ืองฟู ชาวพุทธจึงต้องเลือกเฟ้น ปัญหาไม่ใช่จะเช่ือหรือจะไม่เช่ือ แต่ควรจะ
เช่ือหรือไม่เช่ืออย่างไร การเลือกเฟ้นสะท้อนถึงผู้เลือก"ลิ่ม" ถูกตอกไว้ไม่ให้ “ตะโพน” ชํารุด หากไม่
รู้จักตะโพนเอาล่ิมไปแก้ปัญหาย่อมผิดวัตถุประสงค์ไม่เกิดผล เหมือนใช้ยาไม่ถูกโรค ไม่รู้ว่าอะไรคือ
แก่น เปลือก กระพ้ี ใบ กํากวมสับสนจนแทบไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงปรารถนาพามนุษย์ไปที่ไหน 
พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพระสงฆ์ผู้ที่ไม่ต้องมีความห่วงพะวงการครองชีพ ซึ่งเป็นผู้มองเห็นโทษภัยใน
ชีวิตละทิ้งบ้านเรือนได้ทรงอนุญาตให้มีวัตถุประสงค์ใช้สอยเท่าที่จําเป็น แต่ทรงมุ่งให้พระสงฆ์พัฒนา
ตนตามหลักไตรสิกขา ได้แก่ศีล สมาธิ ปัญญา ส่วนปัจจัยเพ่ือการดํารงชีวิตซึ่งเป็นพ้ืนฐานสําหรับชีวิต
มนุษย์ หรือปัจจัย ๔ มีเครื่องนุ่งห่ม อาหาร ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค เลี้ยงชีพเหมือนคนทั้งหลาย 
สิ่งแตกต่างคือรูปแบบที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้เข้มงวดกวดขัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมิทธิพล เนตร
นิมิตร๓๒ กล่าวเร่ืองปัจจัย ๔ ของพระสงฆ์ดังน้ี 

๑) เครื่องนุ่งห่ม เป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่มีความจําเป็นต่อการครองชีวิต เครื่องนุ่งห่มของพระสงฆ์
อนุญาตเพียง ๓ผืนเป็นไปตามหักความมักน้อย แม้อนุญาตให้มีได้เป็นกรณีพิเศษ ก็มุ่งให้มีความมักน้อย 
ไม่ส่งเสริมความฟุ้งเฟ้อ ไม่สอนให้หมกมุ่นอยู่กับการประดับตกแต่ง เรื่องสําคัญคือข้อปฏิบัติได้แก่ 
นิสสัย ๔ คือ ต้องทราบว่าการมาเป็นสมาชิกของพระสงฆ์ต้องนุ่งห่มผ้าบังสุกุล (ผ้าเป้ือนฝุ่น) พระสงฆ์
ต้องใช้ผ่าบังสุกุลไปตลอดชีวิต ข้ออนุญาตเป็นพิเศษ ให้ใช้ผ้าอ่ืนได้อีก ๖ ชนิด ได้แก่ ผ้าเปลือกไม้ ผ้า

                                                 
๓๒เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๕๕-๑๗๖. 



๘๑ 

ฝ้าย ผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ ผ้าป่าน และผ้าที่เจือกันต่อมาอนุญาตให้พระสงฆ์รับผ้าที่มีผู้ถวาย คือ หมอชีวก
โกมารภัจ ผ้าพิเศษที่อนุญาตได้แก่ ผ้าปาวาร ผ้าไหม ผ้าโกเชาว์ และผ้ากัมพล 

๒) อาหารพระสงฆ์ต้องขออาหารมาขบฉันเลี้ยงชีพไปจนตลอดชีวิต แต่อนุญาตให้อาหาร
พิเศษหลายอย่างได้ คือ สังฆภัต นิมันตนภัต สลากภัต ปักขิกภัต อุโปสถิกภัต และปาฎิปทิกภัต การ
ขออาหารมีกฎกติกาว่า ไม่อนุญาตให้พระสงฆ์ระบุชนิดอาหาร ยกเว้นเวลาป่วยไข้ และฉันอาหารไม่
อนุญาตพระสงฆ์ฉันรวมในภาชนะเดียวกัน พระสงฆ์ครองชีพด้วยอาหารของชาวบ้าน (บิณฑบาต) 
อาหารเป็นปัจจัยจําเป็นต่อชีวิตมากที่สุด หลักปฏิบัติในเรื่องอาหารมีหลักต้องปฏิบัติ ๑๐ อย่าง ใน
โภชนวรรคแต่ละข้อ (สิกขาบท) มีเน้ือหาครอบคลุมหลักปฏิบัติที่ว่าด้วยการขบฉันอาหาร เป็นต้นว่า 
ถ้าพระสงฆ์ไม่เป็นไข้ไม่อนุญาตให้ขบฉันอาหารเป็นหมู่คณะ ไม่อนุญาตให้พระสงฆ์รับอาหารมากกว่า 
๒-๓ บาตร ไม่อนุญาตให้พระสงฆ์ฉันอาหารพรํ่าเพรื่อ ไม่อนุญาตให้พระสงฆ์ฉันอาหารในเวลาวิกาล 
ไม่อนุญาตให้พระสงฆ์สะสมอาหาร ไม่อนุญาตให้พระสงฆ์ออกปากขออาหารมาฉันเอง (ยกเว้นคราว
เป็นไข้) เป็นต้น  

การเป็นอยู่ของพระสงฆ์เก่ียวข้องกับความสุขของสถานการณ์บ้านเมือง กล่าวคือยาม
บ้านเมืองปกติมีความอุดมสมบูรณ์ไม่อนุญาตให้พระสงฆ์หุงต้มเก็บตุนอาหาร ไม่อนุญาตให้พระสงฆ์หุง
ต้มอาหารภายในที่อยู่อาศัย ไม่อนุญาตให้พระสงฆ์หุงต้มฉันเอง ไม่อนุญาตให้พระสงฆ์จับต้องอาหาร
แล้วรับประเคนใหม่ ไม่อนุญาตให้พระสงฆ์ฉันอาหารที่เกิดในกอบัว ยกเว้นคราวอัตคัดขาดแคลน
อาหารหาได้ยาก นอกจากน้ีห้ามพระสงฆ์ฉันเน้ือหลายชนิด ได้แก่ เน้ือมนุษย์ เน้ือช้าง เน้ือม้า เน้ือ
สุนัข เน้ืองู เน้ือราชสีห์ เน้ือเสือโคร่ง เน้ือเสือเหลือง เน้ือหมี และเน้ือเสือดาว อนุญาตให้พระสงฆ์ฉัน
นมสด นมเป้ียว เปรียง เนยข้น และเนยใส ได้หลังเวลาเที่ยงวัน อนุญาตให้พระสงฆ์ด่ืมนํ้าผลไม้ได้
หลายชนิด ได้แก่ นํ้ามะม่วง นํ้าหว้า นํ้ากล้วยมีเมล็ด นํ้ากล้วยไม่มีเมล็ด นํ้ามะชาง นํ้าลูกจันทน์ หรือ
นํ้าองุ่น เป็นต้น  

การฉันอาหารพระสงฆ์ต้องรักษากิริยามารยาท กฎกติกาที่ถือเป็นมารยาทสังคมระบุอยู่ใน
เสขิยวัตร หมายถึงข้อปฏิบัติที่พระสงฆ์ต้องศึกษาเรียนรู้ เป็นต้นว่า เวลาฉันอาหาร ต้องไม่อ้าปากรอ
คําข้าว ไม่พูดคุยขณะข้าวอยู่ในปากไม่ฉันโยนคําข้าว ไม่ฉันแลบลิ้น ไม่ฉันเสียงดัง ไม่ฉันเลียมือไม่ฉัน
เลียบาตร และไม่ฉันเลียริมฝีปาก ภาชนะที่ใส่อาหารของพระสงฆ์ คือบาตร อนุญาตให้พระสงฆ์มี
บาตรได้ ๓ ขนาด คือ บาตรขนาดใหญ่ จุข้าวสุกได้ ๒ ทะนาน บาตรขนาดกลาง จุข้าวสุกได้๑ทะนาน 
และบาตรขนาดเล็ก จุข้าวสุกได้ครึ่งทะนาน พระสงฆ์ต้องมีบาตรใส่อาหาร ๑ บาตร (ใบ) ถ้าผู้ใดมี
มากกว่าหน่ึงต้องสมมติบาตที่เหลือให้เป็นอดิเรกบาตร คือบาตรส่วนเกิน จะถือครองบาตรส่วนเกินได้
ไม่เกิน ๑๐ วัน พ้นจากน้ันต้องสละให้แก่ผู้อ่ืน อนุญาตให้ใช้บาตรเหล็กและบาตรดิน ไม่อนุญาตให้ใช้
บาตรมีสีวิจิตรงดงาม เช่น บาตรทองคํา บาตรเงิน บาตรแก้วผลึก บาตรสัมฤทธ์ิ เป็นต้น อนุญาตให้ใช้
เชิงรองบาตรทําด้วยดีบุกและตะก่ัว ไม่อนุญาตให้เชิงรองบาตรวิจิตรตระการตามีลายภาพ เช่น เชิง



๘๒ 

รองบาตรทําด้วยทองคํา ทําด้วยเงิน ไม่อนุญาตให้ใช้กะโหลกนํ้าเต้า หม้อกระเบื้อง กะโหลกศีรษะ
มนุษย์แทนบาตร ไม่อนุญาตให้ใช้บาตรแทนกระโถน เรื่องพระสงฆ์ฉันอาหารจะต้องรู้ประมาณ ฉัน
เพียงเพ่ือให้ชีวิตดํารงอยู่ต่อไปได้ ไม่ฉันเพ่ือเล่น ไม่ฉันเพ่ือบํารุง เป็นต้น 

๓) ที่อยู่อาศัย สิ่งหน่ึงที่ถือว่าเป็นนิสสัยของพระสงฆ์คือ อยู่โคนต้นไม้ พระเจ้าพิมพิสารเป็น
คนแรกที่ถวายป่าไผ่ให้เป็นที่พักอาศัยของพระสงฆ์ เป็นที่เหมาะแก่การหลีกเร้นของผู้ใฝ่สงบ เมื่อยังไม่
อนุญาตให้มีที่พักอาศัยได้ถาวร ไม่อนุญาต ให้อยู่ประจําที่ ณ ที่หน่ึงที่ใดเพียงแห่งเดียว เหตุที่ไม่
อนุญาตให้พระสงฆ์อยู่ประจําที่เพราะการอยู่ประจําที่เป็นเหตุให้ (๑) มีสิ่งของมาก สะสมสิ่งของมาก 
(๒) มีเภสัชมาก สะสมมาก (๓) มีกิจมาก มีหน้าที่ที่จะต้องทํามาก ยึดติดในการงานที่จะพึงทํา (๔) อยู่
คลุกคลีกับคฤหัสถ์ และบรรพชิตด้วยการคลุกคลีอย่างคฤหัสถ์อันมาสมควร (๕) เมื่อออกจากอาวาส
น้ันไปก็จากไปทั้งที่ยังมีความห่วงใย 

๔) สุขภาพอนามัย พระสงฆ์อาศัยเภสัช คือ นํ้ามูตรเน่า พระสงฆ์ต้องใช้ยาคือ นํ้ามูตรเน่าไป
ตลอดชีวิต ยาพิเศษอ่ืนที่อนุญาตไว้ ได้แก่ เนยใส เนยข้น นํ้ามัน นํ้าผึ้ง และนํ้าอ้อย ความเป็นอยู่ของ
พระสงฆ์มุ่งความเป็นกลาง สิ่งที่พิสูจน์ความเป็นกลางคือ หากพระสงฆ์ใดสุขภาพอนามัยไม่ดี เกิดเจ็บ
ไข้ ทุกคนต้องรักษากฎกติกาในสังคมสงฆ์เท่ากันไม่มียกเว้น พระสงฆ์ย่อมไม่ละเมิดสิกขาบทบัญญัติที่
พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ แต่ถ้ามีการเจ็บป่วยก็ได้รับการผ่อนผัน แต่ต้องแจ้งเจตนารมณ์ แสดงให้
พระสงฆ์ด้วยกันรับทราบ  

ปัจจัย ๔ เป็นพ้ืนฐานสําหรับชีวิตมนุษย์ พระสงฆ์อาศัยปัจจัยพ้ืนฐานสําหรับชีวิตเหมือนคน
ทั้งหลาย แต่วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสงฆ์มีลักษณะพิเศษต่างกับคนทั่วไป สังคมพระสงฆ์เกิดขึ้นเพ่ือฝึก
พัฒนามนุษย์ให้มีความเข้มแข็งเพ่ือให้ไปฝึกพัฒนาคนอ่ืนต่อไป ดังน้ัน ถ้าหากว่าผู้เข้ามาเป็นสมาชิก
ของพระสงฆ์ เข้ามาสู่สังคมท่ีพระพุทธเจ้าทรงต้ังขึ้น ปฏิบัติกฎกติกาได้ครบถ้วนจะสามารถดําเนินไปสู่
จุดหมายที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกําหนดไว้ ด้วยว่ากฎระเบียบของพระสงฆ์เป็นหนทางพัฒนาปุถุชนให้
เป็นพระอริยบุคคล 

จากการศึกษาพิธีกรรมในพระวินัยพบว่า เมื่อสังคมของงชาวพุทธมีขนาดใหญ่มากขึ้น สงฆ์
เพ่ิมจํานวนมากข้ึนและมีแนวโน้มของการละเมิดหลักการคือ พระธรรมวินัยมากขึ้น พระพุทธองค์จึง
ได้กําหนดให้มีการประกอบพิธีที่มีความซับซ้อนมากข้ึน ทั้งน้ีเพ่ือให้พิธีกรรมเหล่าน้ัน มีส่วนในการคัด
กรองบุคคลอันจะเป็นการธํารงรักษาพระธรรมวินัยและการฝึกฝนตนเองของสมาชิกในสังคมสงฆ์ เช่น
พิธีบรรพชาอุปสมบท พิธีการแสดงอาบัติ หรือพิธีกรรมที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบและชําระอธิกรณ์
สงฆ์ เป็นต้น ซึ่งพิธีกรรมเหล่าน้ีล้วนเป็นพิธีที่มีจุดประสงค์เพ่ือการธํารงรักษาพระธรรมวินัย 
นอกจากน้ันในส่วนของชาวบ้านพระพุทธศาสนาได้กําหนดให้มีการประกอบพิธีกรรม ที่ไม่ขัดต่อ
หลักการสําคัญของพระพุทธศาสนา เช่น พิธีการรักษาศีล พิธีการถวายทาน หรือพิธีกรรมที่เน่ืองด้วย



๘๓ 

การกระทําความดีโดยพิธีกรรมดังกล่าวจะต้องมีพ้ืนฐานอยู่ในหลักของศีล สมาธิ ปัญญา ถือได้ว่าเป็น
การดําเนินไปตามวิถีของพระธรรมวินัย คือการดําเนินชีวิตให้เป็นไปตามพุทธประสงค์ 

 
๓.๔ ลักษณะของพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา 

จากการศึกษาศาสนกิจในสมัยพุทธกาลพบว่า เน่ืองจากพระพุทธศาสนาจัดเป็นศาสนา
ประเภทอเทวนิยม และมีแนวคิดปฏิเสธพระเวทหรืออํานาจศักด์ิสิทธ์ิของเทพเจ้า ดังน้ันคําสอนของ
พระพุทธศาสนาจึงมิได้มีแนวทางที่มุ่งประกอบพิธีเพ่ือการเซ่นสรวงหรือบูชาเอาใจเทพเจ้าแต่อย่างใด
ทั้งสิ้น เพราะพระพุทธศาสนานั้นมีความเช่ือที่เป็นอัตลักษณ์ของตนที่แตกต่างจากศาสนพราหมณ์ 
ดังน้ี 

๑) พระพุทธศาสนามีความเช่ือในศักยภาพของมนุษย์ ไม่จําเป็นต้องพ่ึงพิงอํานาจของพระเจ้า
หรือเทพยดาฟ้าดิน ทั้งน้ีเพราะมนุษย์น้ันสามารถท่ีจะฝึกและพัฒนาเองให้ดีกว่าสัตว์และบรรดาเทพ
เจ้าทั้งหลายได้ ฉะน้ันพิธีกรรมของพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลมิได้มีเพ่ือวัตถุประสงค์ของการเซ่น
สรวงหรืออ้อนวอน 

๒) พระพุทธศาสนามีความเช่ือในเร่ืองกรรมและผลของกรรม หมายถึงความเช่ือที่ว่ามนุษย์
ทํากรรมใดไว้ ย่อมจะได้รับผลของการกระทําน้ัน  

๓) พระพุทธศาสนามีความเช่ือต่อความจริงที่เกิดจากเหตุและผล คือเช่ือในหลักการตรัสรู้
ของพระพุทธองค์ ที่เห็นว่าความจริงมิได้มาจากการดลบันดาล แต่มาจากเหตุปัจจัยที่อิงอาศัยกันใน 
ปฏิจจสมุปบาท หรือความจริงที่มิใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเพียงลําพัง แต่จะต้องเป็นสิ่งที่มีที่มาจากเหตุและผล 

ฉะน้ัน พิธีกรรมในพระพุทธศาสนาจึงมิได้เกิดขึ้นมาเพ่ือสนอง หรือเพ่ือการอ้อนวอนส่ิง
ศักด์ิสิทธ์ิแต่ประการใด แม้ว่าพระพุทธศาสนาจะไม่สนับสนุนการประกอบพิธีกรรมตามนัยของศาสนา
เทวนิยมโดยท่ัวไป แต่ไม่ได้ปฏิเสธพิธีกรรมไม่ใช่สิ่งที่ไร้ความหมาย ทั้งน้ีพิธีกรรมยังมีความสําคัญต่อ
พระพุทธศาสนา ในฐานะที่พิธีกรรมเหล่าน้ันเป็นสิ่งที่สื่อถึงพระธรรมและพระวินัยได้  

ศาสนพิธีในพระพุทธศาสนา จึงมุ่งเน้นพิธีการแสดงความเคารพ เช่น การบูชาพระรัตนตรัย 
แต่ปัจจุบันการเคารพ บูชา ถือเป็นพิธีศักด์ิสิทธ์ิ ถือเป็นการแสวงหาลาภสักการะ เป็นมิจฉาชีพ 
อเนสนา (การแสวงหาผิดทาง สิ่งไม่ควรแสวงหา) ฉะน้ันเพ่ือป้องกันความสับสนและความเข้าใจผิดกับ
พิธีกรรมที่ไม่ใช่พิธีกรรมในพระพุทธศาสนา ควรศึกษาให้เข้าใจถึงความหมายและประเภทของศาสน
พิธีในพระพุทธศาสนา ทั้งน้ีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนา ประเภท อเทวนิยม คําสอนไม่ได้มุ่งเน้นการ
ประกอบพิธี การเซ่นสรวงหรือบูชาเอาใจเทพเจ้าเหมือนศาสนาพรหมณ์ พิธีกรรมในพระพุทธศาสนา
มาจากการที่พระพุทธเจ้าทรงกําหนดให้ศาสนิกปฏิบัติต่อพระองค์หรือแนวคิดของพระองค์ให้
สอดคล้องกับพระธรรมวินัย เช่นพิธีกรรมการแสดงตนเป็นอุบาสกของตปุสสะ หรือพิธีการบวชแบบ
เอหิภิกขุอุปสัมปทาของปัญจวัคคีย์ การประกาศตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาของบิดา มารดาขอพระยสกุล



๘๔ 

บุตร ซึ่งเป็นพิธีที่เรียบง่าย มุ่งเน้นการหลุดพ้น หรือมุ่งเน้นการเรียนรู้หลักธรรมวินัยของพระพุทธ 
ศาสนา โดยอาศัยความศรัทธาที่มีต่อพระองค์หรือต่อพระพุทธศาสนา ดังน้ันลักษณะของพิธีกรรมใน
พระพุทธศาสนามีดังน้ี๓๓ 

๑. มีลักษณะที่เน้นความเรียบง่าย เช่นพิธีกรรมการฟังธรรมหรือ การแสดงธรรม การให้ทาน 
ไม่มีการบูชาเทพเจ้า แต่มุ่งที่การฝึกฝนเรียนรู้และเน้นความพอเพียง หรือสันโดษ 

๒. มีลักษณะเป็นไปตามหลักการหรือขั้นตอนของพระวินัย ที่สอดคล้องกับหลักธรรม เช่น 
การประกอบพิธีกรรมการเข้าพรรษา การออกพรรษา การทอดกฐิน เอความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
และความพร้อมเพรียงของคณะสงฆ์ ถือเป็นการฝึกให้ผู้ร่วมพิธีกรรมมีความสํานึกในความเป็นส่วน
หน่ึงของสังคม 

๓. มีลักษณะของการบูชาตามหลักความถูกต้องตามแนวทางของศีล สมาธิ และปัญญา ไม่
เน้นการบูชาหรือบวงสรวงเทพเจ้า เพราะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาอเทวนิยม 

๔. มีลักษณะของการปรับปรุงเปล่ียนรูปแบบการประกอบพิธีกรรมของศาสนาและความเช่ือ
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา เช่น การลงอุโบสถหรือการแสดงธรรมในวัน
พระ เป็นการปรับเปลี่ยนมาจากคติของศาสนาท้องถิ่น หรือแม้แต่การถวายอารามแก่สงฆ์ถือนัยตาม
คติของศาสนาอ่ืน ๆ แต่เป็นการปรับปรุงมาเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา
น่ันเอง 

จะเห็นได้ว่า ความเป็นมาของพิธีกรรมที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนานั้นมีที่มาหรือบ่อ
เกิดมาจากพระธรรมวินัยอันถือได้ว่าเป็นหลักการของพระพุทธศาสนา ซึ่งถ้าหากจะพิจารณาความ
เป็นมาของพิธีกรรมในทรรศนะของพระพุทธศาสนาจะพบว่าพระพุทธศาสนาเองเห็นว่าพิธีกรรมน้ันมี
บ่อเกิดที่สําคัญมาจากความเช่ือแต่ความเช่ือดังกล่าวไม่ได้มีพ้ืนฐานมาจากความกลัว เพราะความเช่ือ
น้ันหากกล่าวกันตามหลักการแล้วย่อมมีอยู่ คือ มนุษย์รักสุขเกลียดทุกข์ อยากมีชีวิตไม่อยากตาย โดย
ความเช่ือสิ่งเหล่าน้ันจะป้องกันอันตรายให้กับตนเอง แต่กลัวแล้วเช่ือในสิ่งที่ควรเช่ือ ได้แก่การเข้าถึง
พระรัตนตรัย คือพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์ การเริ่มต้นความกลัวน้ี พระพุทธศาสนาเห็นว่าเป็นการ
เริ่มต้นของการสร้างความมั่นใจให้กับมนุษย์ในฐานะที่เช่ือแล้วยึดเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พ่ึงย่อมจะ
ก่อให้เกิดความม่ันใจและหลุดพ้นจากความกลัวเหล่าน้ันได้  

 
 
 
                                                 

๓๓คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธ-
ศาสนา, (พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๗๘. 



๘๕ 

๓.๕ ประเภทของศาสนพิธี 
ศาสนพิธีเป็นวิวัฒนาการของความเช่ือของมนุษย์ที่ต้องการท่ีจะให้ความเช่ือน้ันมีทั้งหลัก

ปฏิบัติที่เหมือนกันและสร้างความน่าเช่ือถือ เคารพต่อความเช่ือของมนุษย์ ซึ่งหลักปฏิบัติต่าง ๆ เมื่อมี
รูปแบบ แบบแผน ที่ตายตัวและยังให้คุณและโทษแก่ผู้ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามก็ได้ ซึ่งศาสนพิธี
สามารถแยกออกเป็นพิธีกรรม ออกเป็น ๔ ประเภท๓๔ คือ 

๑) พิธีกรรมศาสนาได้แก่ พิธีกรรมที่ปฏิบัติต่อศาสนา พระเจ้า คําสอน เช่น การถวายสังฆทาน 
ถวายผ้ากฐิน การทําบุญตักบาตร การสวดอ้อนวอนพระเจ้า การบูชารูปเคารพ พิธีล้างบาป บูชาครู ซึ่ง
พิธีดังกล่าวจะเป็นข้อปฏิบัติตามพิธีกรรมของศาสนาต่าง ๆ ตามแต่ผู้ปฏิบัติจะนับถือศาสนาใด 

๒) พิธีกรรมลัทธิความเช่ือ ได้แก่ พิธีกรรมที่มีความเช่ือว่าตัวเองมีพ่อเกิด แม่เกิด หรือเช่ือว่า
ชีวิตคนขึ้นอยู่กับดวงเกิด เส้นลายมือ ตลอดจนความเช่ือที่นอกเหนือจากศาสนาที่ตนนับถือ แต่ได้
เช่ือถือและปฏิบัติสืบ ๆ ต่อกันมา เช่น พิธีครอบครู พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พิธีบายศรีสู่ขวัญ 
เป็นต้น 

๓) พิธีกรรมจากจารีตประเพณี เป็นพิธีกรรมที่เกิดจากความเช่ือที่มีข้อปฏิบัติสืบ ๆ ต่อกันมา 
ใครไม่ปฏิบัติตามก็อาจจะมีการลงโทษหนัก-เบา แล้วแต่จารีตที่แต่ละกลุ่มชนต้ังขึ้น เช่น พิธีกรรม ขอ
ขมาผีบ้านผีเรือน พิธีกรรมการแต่งงาน รวมไปถึงพิธีกรรมการทําบุญงานศพ การฝัง การเผา เป็นต้น 

๔) พิธีกรรมวัฒนธรรมประเพณี เป็นพิธีกรรมที่เกิดจากการวางระเบียบของสังคมนั้น ๆ ให้มี
การปฏิบัติต่อกัน เช่น พิธีปฏิญาณตน พิธีการกราบ การไหว้ การรับของผู้ใหญ่ เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม ศาสนพิธีย่อมมีการปฏิบัติไปตามความเช่ือของลัทธศาสนาต่าง ๆ ย่อมที่จะ
แตกต่างกันเพราะพิธีกรรม คือ การหล่อหลอมความเป็นหน่ึงอันเดียวกันกับความเช่ือ ความศรัทธา 
เป็นรูปแบบที่เป็น อัตลักษณ์และศักด์ิสิทธ์ิซึ่งในที่น้ีขอจําแนกประเภทของศาสนพิธีเป็นศาสนพิธีใน
สมัยพุทธกาลและศาสนพิธีในปัจจุบัน ดังจะได้กล่าวต่อไป 

๓.๕.๑ ศาสนพิธีในสมัยพุทธกาล  
พิธีกรรมที่เก่ียวข้องกับพระวินัยที่เป็นเรื่องเฉพาะของสงฆ์ ได้แก่ พิธีการบวช หรือการลง

อุโบสถ เป็นพิธีที่ไม่เก่ียวข้องกับคฤหัสถ์ ส่วนพิธีถวายอารามหรือพิธีศพน้ันถือได้ว่าเป็นพิธีกรรมที่มี
ความเก่ียวข้องทั้งพระและชาวบ้าน ซึ่งศาสนพิธีในสมัยพุทธกาล๓๕ ที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎกมี
ดังต่อไปน้ี 

๑) พิธีกรรมการแต่งต้ังผู้ทําหน้าที่แทนสงฆ์ การแต่งต้ังผู้ทําหน้าที่แทนสงฆ์ หมายถึง
พิธีกรรมที่สงฆ์จะพึงทําในท่ามกลางคณะ เพ่ือแต่งต้ังสมาชิกในสงฆ์ ผู้มีคุณสมบัติที่จะทําหน้าที่แทน

                                                 
๓๔เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๓-๑๔. 
๓๕เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖๗-๗๗. 



๘๖ 

สงฆ์ในเรื่องต่าง ๆ ได้ เช่น การแต่งต้ังพระภัตตุทเทสก์ ภิกษุผู้มีหน้าที่จัดแจงเสนาสนะ ภิกษุผู้มีหน้าที่
รักษาเรือนคลัง ภิกษุผู้รับจีวร ผู้แจกจีวร ภิกษุผู้แจกข้าวต้ม ภิกษุผู้แจกผลไม้ เป็นต้น โดยการแต่งต้ัง
ต้องมีพิธีกรรมขึ้นภายใน ซึ่งบุคคลที่จะมาทําหน้าที่จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติพ้ืนฐาน ๕ ประการคือ ไม่
มีอคติ๔ และเป็นผู้รู้เรื่องที่ตนเองได้รับการแต่งต้ังน้ันเป็นอย่างดี  

๒) พิธีกรรมการขึ้นบ้านใหม่ ธรรมเนียมขึ้นบ้านใหม่มีมาต้ังแต่ครั้งพุทธกาล โดยพิจารณาได้
จากกรณีของเจ้าศากยแห่งกรุงกบิลพัสศุ์ ที่ทรงสร้างท้องพระโรง (สัณฐานคารสภา) เสร็จแล้ว ยังไม่มี
ใครเข้าพักอาศัยหรือทําการ เมื่อทราบข่าวว่าพระพุทธองค์เสด็จมาจึงเข้าเฝ้าพร้อมกับกราบทูลให้
พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม และฉันภัตตาหารเป็นปฐมฤกษ์ พระพุทธองค์ทรงรับนิมนต์โดยดุษณีภาพ 
ในวันน้ันทรงแสดงธรรมแก่เจ้าศากยะที่เข้าเฝ้าจํานวนมากและจากเหตุดังกล่าวชาวพุทธโดยท่ัวไป 
เมื่อมีการสร้างบ้านเรือนหรืออาคารใหม่จึงนิยมนิมนต์พระไปประกอบพิธีเพ่ือเป็นสิริมงคล 

๓) พิธีกรรมการแสดงเป็นอุบาสกอุบาสิกา (พุทธมามกะ) คําว่าอุบาสกอุบาสิกา ในคัมภีร์
พระพุทธศาสนาได้อธิบายว่าหมายถึง (๑) บุคคลผู้ขวนขวายทานเพื่อภิกษุสงฆ์หรือเป็นผู้ให้การ
อุปถัมภ์บํารุงพระพุทธศาสนา (๒) บุคคลผู้เป็นผู้ใกล้ชิดพระรัตนตรัย โดยการประกาศตนเองเป็นผู้นับ
ถือพระรัตนตรัยเป็นที่พ่ึงตลอดชีวิต จากความหมายสามารถสรุปได้ว่า อุบาสกอุบาสิกาหมายถึงผู้
เข้าถึงและประกาศความเป็นผู้นับถือพระรัตนตรัยเป็นที่พ่ึงตลอดชีวิตและเป็นผู้ที่จะต้องให้การ
อุปถัมภ์บํารุงพระสงฆ์ตามสมควรแก่ฐานะโดยการขวนขวายเร่ืองทานท้ังไทยธรรมและการต้ังจิตที่
ประกอบศรัทธาอันมั่นคงต่อพระภิกษุสงฆ์ ทั้งน้ีอุบาสกอุบาสิกาจะต้องมีคุณธรรมอันแสดงถึงความ
เป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดีด้วย พิธีกรรมการแสดงตนเป็นอุบาสกและอุบาสิกา (พุทธมามกะ) มีอยู่ ๒ 
ประเภทคือ 

(๑) การแสดงตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาแบบเทววาจิก หมายถึง การประกาศตนเป็นสาวกของ
พระพุทธเจ้าโดยการเข้าถึงพระพุทธ และพระธรรมเป็นที่พ่ึงตลอดชีวิตเหตุที่ประกาศในครั้งน้ันมีเพียง
พระพุทธและพระธรรมเท่าน้ัน อุบาสกที่ประกาศตนเป็นคู่แรกคือตปุสสะและภัลลิกะ 

(๒) การแสดงตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาแบบเตวาจิกหมายถึง การประกาศตนเป็นพุทธมามกะ
ด้วยการเข้าถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์เป็นที่พ่ึงตลอดชีวิต อันเป็นการเข้าถึงครบพระ
รัตนตรัยได้แก่ บิดามารดาและภรรยาเก่าของท่าน “ยสกุลบุตร” ผู้ได้บรรลุธรรมในช่วงการประกาศ
พระพุทธศาสนายุคต้น 

การประกอบศาสนพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะน้ีจะมีองค์ประกอบที่สําคัญคือ (๑) การให้
ทานหรือถวายทานแด่พระสงฆ์ (๒) พระสงฆ์อนุโมทนา (๓) การประกาศตนเป็นอุบาสก ในยุคแรก ๆ 
น้ีการประกาศเป็นพุทธมามกะจะยึดหลักการน้ีเสมอ 

 
 



๘๗ 

๔) พิธีกรรมการถวายสังฆทาน  
สังฆทาน หมายถึงทานที่ชาวพุทธถวายแก่พระสงฆ์คือภิกษุต้ังแต่ ๒รูปขึ้นไปโดยไม่ได้จําเพาะ

เจาะจงภิกษุรูปใดรูปหน่ึง หรือหมายถึงการให้แก่ส่วนรวมเพ่ือมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์แก่สงฆ์ การถวาย
สังฆทานได้มีมาในพระพุทธศาสนายุคต้น ปรากฏอยู่ในทักขิณาวิภังคสูตร กรณีที่พระพุทธเจ้าทรงรับ
การถวายผ้าจีวรจากพระนางมหาปชาบดีโคตมี ที่ทรงมีศรัทธาถวายเจาะจงพระพุทธองค์ แต่พระองค์
ทรงตรัสให้นําไปถวายแก่สงฆ์ สําหรับพิธีกรรมการถวายสังฆทานน้ันมีความสําคัญก็คือการให้ทานด้วย
การกล่าวคําถวาย ซึ่งในคัมภีร์มิได้กล่าวรายละเอียดมากนักแต่ปัจจุบันมีคําถวายสังฆทานที่เป็นที่นิยม
อยู่หลายสํานวน และมีการรับศีลรวมถึงการกรวดนํ้าอุทิศส่วนบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร 

๕) พิธีกรรมการบวช 
ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทมีรูปแบบการบวชอยู่ ๓ ประเภท คือ 
(๑) การบวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทาเป็นวิธีบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุในสมัยพุทธกาล

ยุคต้น ๆ โดยพระพุทธเจ้าทรงประทานให้ด้วยพระองค์เอง โดยการตรัสว่า “เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด 
ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว ท่านจงประพฤติพรหมจรรย์เพ่ือทําที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิด” ตรัสเพียง
เท่าน้ี ก็เป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาแล้ว การอุปสมบทแบบนี้ทรงประทานแก่พระอัญญาโกณฑัญญ
มหาเถระเป็นบุคคลแรก จึงถือว่าท่านเป็นปฐมสาวก หรือปฐมเถระในพระพุทธศาสนา ต่อมาเมื่อมีผู้
มาขอบวชมากขึ้นพระพุทธองค์จึงได้ทรงเลิกวิธีอุปสมบทแบบน้ี และทรงเปลี่ยนเป็น ติสรณคมนูป
สัมปทา และเป็นวิธีญัตติจตุตถกรรมวาจาซึ่งใช้มาจนถึงปัจจุบัน 

(๒) การบวชแบบติสรณคมนูปสัมปทา หรือไตรสรณคมนอุปสัมปทา แปลว่า การอุปสมบท
ด้วยการเข้าถึงไตรสรณะหมายถึงการบวชเป็นภิกษุโดยการรับไตรสรณคมณ์ ซึ่งในสมัยต้น
พระพุทธเจ้าประทานเองเรียกว่า เอหิภิกขุอุปสัมปทา ต่อมาทรงอนุญาตให้พระสาวกบวชกุลบุตรให้
เป็นภิกษุได้ โดยวิธีให้กุลบุตรรับไตรสรณคมน์เท่านั้น ซึ่งการบวชแบบนี้สําเร็จได้โดยบุคคลคือพระ
สาวกรูปใดรูปหน่ึงก็สามารถบวชกุลบุตรได้ ต่อมาทรงอนุญาตวิธีการอุปสมบทโดยสงฆ์ คือ ให้ทําเป็น
สังฆกรรมที่เรียกว่า แบบญัตติจตุตถกรรมวาจา จึงเลิกวิธีบวชแบบติสรณคมนูปสัมปทา แต่ทรอนุญาต
ให้ใช้วิธีน้ีบวชสามเณร ซึ่งถือปฏิบัติกันมาตราบเท่าทุกวันน้ี 

(๓) การบวชแบบญัตติจตุตถกรรมวาจา เป็นสังฆกรรม ๑ ใน ๔ อย่างของภิกษุสงฆ์ที่ทําร่วม 
กัน จัดเป็นสังฆกรรมที่มีนํ้าหนักมากที่สุด หนักแน่นที่สุด ใช้ทํากรรมที่สําคัญมาก เช่นการให้อุปสมบท 
การให้ปริวาส ให้อัพภาน การสวดสมนุภาสน์ เป็นต้น วิธีการคือ จะมีการสวดญัตติขึ้นก่อน ๑ ครั้ง 
และสวดอนุสาวนา๓คร้ัง เมื่อรวมกันจึงเรียกว่า ญัตติจตุตถกรรม แปลว่า กรรมมีญัตติเป็นที่ ๔ 
หมายความว่า กิจกรรมของสงฆ์ที่ทําร่วมกันโดยต้องทําการสวดญัตติขึ้นก่อน แล้วตามด้วยอนุสาวนา
อีก๓ ครั้ง ส่วนสาเหตุที่เรียกว่า ญัตติจตุตถกรรม (กรรมมีญัตติเป็นที่ ๔) ไม่เรียกว่าญัตตฺยาทิกรรม 
(กรรมมีญัตติเป็นเบ้ืองต้น) เป็นต้น มีเพราะทรงตรัสเป็นโวหารแบบปฏิโลม (นับย้อนศร)  



๘๘ 

๖) พิธีกรรมการสะเดาะเคราะห์ 
มีปรากฏในคัมภีร์อรรถกถาเป็นพิธีกรรม ที่เก่ียวกับการชําระบ้านเมืองที่กําลังเกิดภัยโดยใช้

วิธีการสวดมนต์อันเป็นพุทธานุภาพอย่างหน่ึง ในเหตุการณ์น้ันพระพุทธเจ้าเสด็จโปรดระงับภัยพิบัติยัง
แคว้นวัชชี นครเวสาลี ในครั้งน้ันเกิดภัยพิบัติ ๓ ประการได้แก่ 

(๑) ทีพภิกขภัย คือ เกิดข้าวยากหมากแพง ด้วยพืชผลในไร่นาแห้งตายเสียหายเป็นอันมาก 
ด้วยฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ประชาชนพากันอดอยากหิวโหยล้มตาย 

(๒) อมนุสสัย คือเหล่าภูตปีศาจทั้งหลายต่างเข้ามาหลอกหลอนเบียดเบียนชาวเมือง 
(๓) อหิวาตกภัย คือ เกิดอหิวาตกโรคระบาด เน่ืองจากเมื่อผู้คนอดอยากล้มตายเป็นจํานวน

มาก ไม่มีใครนําพาในการฝังซากศพทิ้งให้นํ้าเหม็น บ้านเมืองสกปรกโสโครก เช้ือโรคจึงแพร่ระบาด
ชาวเมือง ก็ย่ิงเจ็บป่วยล้มตายมากขึ้น 

ครั้นน้ันพะบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จพุทธดําเนินถึงเมืองเวสาลีพร้อมเหล่าภิกษุสงฆ์
จํานวน ๕๐๐ รูป ก้าวแรกที่ทรงเหยียบพระบาทสู่ภาคพ้ืนดินอันเกิดภัยพิบัติ พระพุทธองค์ทรง
ประทับยืนจ้องพระเนตรจับท้องฟ้า ทรงระลึก ถึงพระบารมีที่บําเพ็ญเพียรมาต้ังแต่ชาติต่าง ๆ ในอดีต 
ทันใดนั้นมหาเมฆได้เริ่มต้ังเค้าดังแผ่นผ้าสีครามยืนยาวเหยียด ณ ทิศตะวันตก แล้วเคลื่อนมาปกคลุม
พระนครเวสาลี สายฟ้าแลบแปลบปลาบท้องฟ้าส่งเสียงลั่นคําราม ในที่สุดสายฝนก็ตกลงมาประหน่ึง
ต้ังใจชะล้างพ้ืนดินให้สะอาด สายนําได้ไหลบ่าเข้าสู่พระนครพัดพาซากศพมนุษย์และสัตว์อีกปฏิกูล
ทั้งหลายไปสู่ทะเลใหญ่ เมื่อฝนขาดเม็ดพ้ืนแผ่นดินก็สะอาดปราศจากสิ่งปฏิกูล และอากาศที่ร้อนอบ
อ้าวก็บรรเทาสงบลง 

ในเวลาเย็นของวันน้ัน พระบรมศาสดารับสั่งให้พระอานนท์เถระ ผู้เป็นพุทธอุปัฏฐากเรียน
มนต์พระปริตรรัตนสูตร พระอานนท์ได้ระลึกถึงพระพุทธคุณพระบรมศาสดา จําเดิมแต่ปรารถนาพุทธ
ภูมิ จนกระทั่งตรัสรู้ ณ โพธิบัลลังก์แล้วได้สวดพุทธมนต์พระปริตรรัตนสูตรประกาศพุทธคุณ พระ
ธรรมคุณ พระสังฆคุณ ประคองบาตรของพระพุทธองค์อันเต็มไปด้วยนํ้าพุทธมนต์ เที่ยวจาริกไปรอบ
พระนครเวสาลีพร้อมเหล่าเจ้าลิจฉวีทั้งหลายเพ่ือประพรมนํ้าพุทธมนต์ อันศักด์ิสิทธ์ิตลอดราตรี ทั้ง๓
ยาม ชาวเมืองที่กําลังเจ็บป่วยต่างหายจากโรคภัย บรรดาภูตผีปีศาจล้วนตกใจกลัวพุทธานุภาพพากัน
หลีกหนีออกจากนครเวสาลีจนหมดสิ้น เมื่อมีภัยพิบัติเกิดขึ้นในบ้านเมือง ชาวพุทธมักมีการประกอบ
พิธีกรรมที่เน่ืองด้วยพระพุทธศาสนา อันจะเป็นเหตุในการแก้ไขปัญหาน้ันได้ ซึ่งเป็นการประกอบ
พิธีกรรมที่เกิดจากการระลึกถึงบารมีของพระพุทธองค์เป็นหลัก 

๗) พิธีกรรมการถวายอารามแด่พระพุทธศาสนา 
ในระยะแรกของการประกาศพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงให้อาศัยตามโคนต้นไม้หรือที่

พักอันสงัด แต่ต่อมาภายหลังได้ทรงอนุญาตให้มีการถวายอารามให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ได้
เช่น พระเจ้าพิมพิสารถวายพระเวฬุวัน อนาถปิณฑิกเศรษฐีถวายพระเชตวันมหาวิหาร และนางวิสาขา
ถวายบุปผาราม เป็นต้น ในกรณีของการถวายที่ดินและสร้างวัด เจ้าภาพจะต้องสร้างเสนาสนะกุฎิ



๘๙ 

วิหารให้เสร็จพร้อมสรรพ จึงจะถวายเพราะถือว่าเป็นการสร้างถวาย เช่นกรณีพระเจ้าพิมพิสาร หรือ
อนาถปิณฑิกเศรษฐี ที่สร้างเสนาสนะจนเสร็จจึงถวาย 

๘) พิธีกรรมการลงอุโบสถ  
เดิมทีพระพุทธเจ้ายังไม่ทรงอนุญาตการลงอุโบสถเน่ืองจากยังไม่มีเหตุ ต่อมาพระเจ้าพิมพิสาร

ขอให้พระองค์ทรงอนุญาตให้พระภิกษุนําเอาพระวินัยมาสาธยายทบทวนในทุกวันขึ้น ๘ ค่ํา ๑๕ ค่ํา 
หรือวันแรม๘ค่ํา ๑๕ ค่ํา ในหมู่พระภิกษุสงฆ์โดยกําหนดให้มีการประกอบพิธีกรรมการสวดปาฏิโมกข์
คือกําหนดให้ภิกษุรูปใดรูปหน่ึงเป็นผู้ประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรมวาจา การสวดพระปาฏิ
โมกข์ในท่ามกลางสงฆ์ อันถือว่าเป็นกิจของสงฆ์ พึงปฏิบัติเพราะถือเป็นกรอบทางพระวินัยอย่างหน่ึงที่
มีความสําคัญไม่น้อย และก่อนที่จะมีการสวดพระปาฏิโมกข์ทุกคร้ัง พระภิกษุทุกรูปจะต้องแสดงอาบัติ
เพ่ือแสดงความบริสุทธ์ิของตนก่อน 

๙) พิธีกรรมในการฟังธรรม 
เดิมทีในสมัยพุทธกาลไม่มีธรรมเนียมการกําหนดว่าวันพระจะต้องมีการแสดงธรรม ต่อมา

พระเจ้าพิมพิสารได้ยกเหตุของอัญญเดียรถีย์ พระพุทธองค์จึงมีข้อกําหนดให้ภิกษุแสดงธรรมในวันพระ
ได้ สําหรับการแสดงธรรมอุบาสกอุบาสิกาจะต้องอาราธนาศีล จากนั้นจึงจะนิมนต์พระให้แสดงธรรม 
ซึ่งพิธีการจะยึดเอารูปแบบของการอาราธนาธรรมของพระพรหม ครั้งภายหลังจากที่พระพุทธองค์ทรง
บรรลุธรรมใหม่ ๆ เป็นแนวทาง ส่วนผู้แสดงธรรม จะแสดงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ตามลําดับ 
เรื่องเรียกว่า อนุปุพพิกถา คือทาน ศีล สวรรค์ เรื่องโทษของกามและอานิสงส์การออกจากกาม หรือ
แสดงตามลักษณะพ้ืนฐานทางความคิดและอุปนิสัยของผู้ฟัง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความ
เข้าใจและความสัมฤทธ์ิของการแสดงธรรมในแต่ละคร้ัง 

๑๐) พิธีกรรมการถวายผ้าอาบน้ําฝน  
นางวิสาขามหาอุบาสิกาเป็นผู้เริ่มต้น เน่ืองจากเห็นว่า พระสงฆ์จําเป็นต้องใช้ในการผลัด 

เปลี่ยน อาบนํ้าในช่วงเข้าพรรษา เพราะในสมัยน้ันพระสงฆ์ไม่มีผ้าอาบนํ้าโดยมากจะเปลือยกายอาบนํ้า 
ถือเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม พระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตให้มีการถวายผ้าอาบนํ้าฝนแก่ภิกษุสงฆ์ได้ในช่วง
เข้าพรรษา 

๑๑) พิธีกรรมการจัดการเก่ียวกับศพ  
การจัดการเก่ียวกับศพในสมัยพุทธกาลเป็นเรื่องของชาวบ้าน พระสงฆ์เป็นเพียงผู้เข้าไป

พิจารณาเพ่ือความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมเท่าน้ัน เพ่ือทําให้เกิดความสังเวชและเห็นความไม่
แน่นอนของสังขาร ไม่ได้มีการนําพิธีการอ่ืนเข้ามาเก่ียวข้อง และให้คติธรรมที่ดีแก่ญาติด้วยการให้เห็น
หลักความจริง ไม่โศกเศร้ากับคนที่จากไป ในกรณีการประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับศพ พระพุทธศาสนาได้
กําหนดให้มีการใช้ศพเป็นอุปกรณ์ในการปฏิบัติธรรม คือการพิจารณาเพื่อให้เกิดธรรมสังเวชและการ
เห็นความไม่แน่นอนของสังขาร 



๙๐ 

จากการศึกษาเร่ืองประเภทของศาสนพิธีพบว่าเมื่อก่อนที่พระพุทธศาสนาจะเกิดขึ้นน้ัน ชาว
อินเดียโบราณยังคงประกอบพิธีกรรมที่เก่ียวข้องกับชีวิตและศาสนาตามความเช่ือของตนเองตามแต่
ละท้องถิ่น ครั้นมีพระพุทธศาสนาแล้วรูปแบบการประกอบพิธีกรรมก็เปลี่ยนแปลงไปตามคําสอนของ
พระพุทธศาสนา ที่เน้นความเป็นกลางและเอ้ืออาทรในการศึกษาและฝึกตนเองให้บรรลุเป้าหมายของ
พระพุทธศาสนา แต่ถึงกระน้ันพิธีกรรมเหล่าน้ันในบางประเภท ยังคงไว้ไม่เปลี่ยนแปลง เช่นพิธี
กรรมการเผาศพ เป็นต้น 

๓.๕.๒ ศาสนพิธีในปัจจุบัน  
หลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว ทรงส่งพระสาวกออกไปประกาศเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน

ที่ต่าง ๆ พระพุทธองค์ทรงวางหลักการสําคัญ เพ่ือพระสาวกได้ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการประกาศ
พระพุทธศาสนา หลักการดังกล่าวเรียกว่า "โอวาทปาติโมกข์” หมายถึงคําสอนสําหรับยึดถือเป็นหลัก
ปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน และจัดเป็น หลักการใหญ่ หรือหัวใจของพระพุทธศาสนา และถือว่าเป็นตัว
ศาสนาก็ได้เช่นกัน 

พระพุทธเจ้าทรงวางหลักโอวาทปาติโมกข์ ซึ่งเป็นหลักที่ชาวพุทธนํามาประพฤติปฏิบัติให้
สําเร็จเกิดประโยชน์สุขแก่ตนเอง เพ่ือเป็นการกําจัดกิเลสความช่ัวทุกอย่างให้หมดไปจากจิตใจ ดังน้ัน
การที่พุทธบริษัทขวนขวายในการประพฤติปฏิบัติน้ีเอง เรียกว่า บุญกิริยาวัตถุ หรือหลักการทําบุญ 
หลักการทั้ง ๓ ข้อน้ี พุทธบริษัทได้ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติสืบต่อกัน เรื่อยมาจนเกิดเป็นประเพณีนิยมมา
จนถึงปัจจุบันน้ี จากหลักการน้ี ศาสนพิธีในปัจจุบัน จําแนกเป็น ๔ หมวด ดังน้ี 

๑) หมวดกุศลพิธี 
เป็นหมวดที่ว่าด้วยการทํากุศล กุศล แปลว่า ความฉลาด สิ่งที่ตัดความช่ัว หมายถึง พิธีการทํา

ความดี ในหมวดกุศลพิธีที่นิยมปฏิบัติในประเทศไทยได้แก่ การพิธีการบําเพ็ญกุศลต่าง ๆ และวิธี
ปฏิบัติตนในพิธีกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา พิธีกรรมที่เป็นกุศลในหมวดน้ี ผู้วิจัยได้กําหนดพิธี
การแสดงตนเป็นพุทธมามกะเป็นอันดับแรก ในฐานะที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ชัดเจนที่จะกําหนดบทบาทและ
การเรียนรู้การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีต่อไป 

 ๑. พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  
 พิธีน้ีเป็นพิธีที่ประกาศตนว่าเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนา คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 

ว่าเป็นสิ่งสูงสุดและเป็นที่ระลึกของตน โดยมีวัตถุประสงค์ให้เด็กและเยาวชนสืบความเป็นชาวพุทธตาม
วงศ์ตระกูลต่อไป เพ่ือให้เด็กและเยาวชนระลึกอยู่เสมอว่าตนเป็นพุทธศาสนิกชน และเพ่ือปลูกฝังนิสัย
ของเด็กและเยาวชนมั่นคงอยู่ในพระพุทธศาสนา ขั้นตอนของการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ๓๖ มีดังน้ี  

 

                                                 
๓๖https://www.gotoknow.org/posts/379194, วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘. 



๙๑ 

  ๑) ขั้นเตรียมความพร้อม 
  (๑) แจ้งให้ทางวัดหรือพระที่จะรับมอบตัวเป็นพุทธมามกะทราบเพ่ือหากําหนดการ 

ที่เหมาะสม  
   (๒) นิมนต์พระสงฆ์ร่วมพิธีไม่น้อยกว่า ๔ รูป โดยมากนิยม ๕ รูป  
  (๓) ในวันเตรียมการแต่งกาย ควรใส่ชุดขาว แต่ถ้าเป็นนักเรียนหรือข้าราชการที่

แสดงตนเป็นกลุ่มเป็นคณะก็อาจจะใช้ชุดเคร่ืองแบบก็ได้ 
   (๔) พานดอกไม้ธูปเทียน ๒ ชุด ได้แก่ สําหรับถวายสักการะพระรัตนตรัย ๑ ชุด 

และถวายพระรูปที่เป็นผู้นํา๑ชุด 
   (๕) ของไทยธรรมสําหรับถวายพระสงฆ์ในพิธีตามแต่ศรัทธา  
  ๒) ขั้นแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  
   (๑) ผู้จะแสดงตนเป็นพุทธมามกะพร้อมกันที่บริเวณพิธีก่อนกําหนด น่ังรอเวลาใน

ที่ที่ทางวัดจัดไว้ 
  (๒) ถึงเวลากําหนด พระสงฆ์เข้าสู่บริเวณพิธี กราบพระพุทธรูปประธานแล้ว เข้า

น่ังประจําอาสนะ 
  (๓) ผู้แสดงตนเข้าไปคุกเข่าหน้าโต๊ะบูชา จุดธูปเทียนและวางดอกไม้บูชาพระ ส่ง

ใจระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย เปล่งวาจาว่า (ในพิธีอาจไม่ต้องแปลก็ได้)  
  อิมินา สักกาเรนะ, พุทธัง ปูเชมิ. 
  ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้า ด้วยเครื่องสักการะน้ี (กราบ)  
  อิมินา สกฺกาเรน, ธัมมังปูเชมิ. 
  ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม ด้วยเครื่องสักการะน้ี (กราบ)  
  อิมินา สักกาเรนะ สงฺฆํปูเชมิ.  
  ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ ด้วยเครื่องสักการะน้ี (กราบ)  
   ถ้าเป็นการแสดงตนหมู่ ให้หัวหน้าเข้าไปจุดธูปเทียนบูชาคนเดียว นอกน้ันวางดอกไม้ 

ธูปเทียนยังที่ที่จัดไว้ แล้วน่ังคุกเข่าประนมมือ หัวหน้านํากล่าวคําบูชา ให้ว่าพร้อม ๆ กัน การกราบ ต้อง
ก้มลงกราบกับพ้ืนด้วยเบญจางคประดิษฐ์ทุกครั้ง 

   (๔) เข้าถวายพานเครื่องสักการะแด่พระสงฆ์ (รูปที่เป็นผู้นํา) แล้วกราบพระสงฆ์ 
ตรงหน้าพระรูปน้ัน ด้วยเบญจางคประดิษฐ์ ๓ ครั้ง ถ้าแสดงตนหมู่ทุกคนคงน่ังคุกเข่าประนมมืออยู่กับ
ที่ หัวหน้าหมู่คนเดียว นําสักการะที่เดียวเข้าถวาย แทนทั้งหมู่ แล้วกราบพร้อมกับหัวหน้า 

   (๕) กราบเสร็จแล้วคงคุกเข่าประนมมือ เปล่งคําปฏิญาณตนให้ฉะฉานต่อหน้าสงฆ์ 
ทั้งคําบาลีและคําแปล เป็นตอน ๆ ไปจนจบเรื่องปฏิญาณ ดังน้ี  

  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)  



๙๒ 

  เอสาหัง ภันเต, สุจิระปะรินิพพุตัมปิ, ตัง ภควันตัง สรณัง คัจฉามิ,  
  ธัมมัญจะ สังฆัญจะ, พุทธมามโกติ มัง, สังโฆ ธาเรตุ  
   (คําแปล) ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์น้ัน แม้

ปรินิพพาน ไปนานแล้ว ทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ เป็นสรณะที่ระลึกนับถือ ขอพระสงฆ์จงจําข้าพเจ้า 
ไว้ว่าเป็นพุทธมามกะ ผู้รับเอาพระพุทธเจ้าเป็นของตน คือ ผู้นับถือพระพุทธเจ้า 

  ข้อควรจํา คําแปลก็เปลี่ยนเฉพาะคํา “ข้าพเจ้า” เป็นว่า “ข้าพเจ้าทั้งหลาย” 
เท่าน้ัน นอกน้ันเหมือนกัน สําหรับหญิงผู้ปฏิญาณคนเดียวว่า เอสาหํ ฯลฯ ถึง พุทฺธมามโกติ เปลี่ยนเป็น
ว่าพุทฺธมามกาติ ต่อไปไม่เปลี่ยนตลอดทั้งคําแปลด้วย ถ้าหญิงกับชายปฏิญาณคู่กัน เฉพาะคู่เดียว ให้ว่า
แบบปฏิญาณคนเดียว คือ ขึ้น เอสาหํ ฯลฯ พุทฺธมามโกติ ชายว่า หญิงเปล่ียนว่า พุทฺธมามกาติ เท่าน้ัน 
นอกน้ันเหมือนเดิม รวมทั้งคําแปล เมื่อผู้ปฏิญาณกล่าวคําปฏิญาณจบแล้ว พระสงฆ์ทั้งน้ันประนมมือ 
รับ “สาธุ” พร้อมกัน ต่อน้ัน ให้ผู้ปฏิญาณลดลงน่ังราบแบบพับเพียบกับพ้ืน แล้วประนมมือ จากนั้น
สมาทานศีล รับศีล และฟังโอวาทต่อไป 

   (๖) ในลําดับน้ี พระอาจารย์จะให้โอวาทเพ่ือให้รู้หัวข้อแห่งพระพุทธศาสนา ตาม
สมควร กราบลาพระสงฆ์ (หรือ หากจะมีการถวายไทยธรรมด้วยก็สามารถทําได้ โดยเข้าประเคนถวาย
แต่ละรูปแล้ว กรวดนํ้า รับพรและลาพระเป็นลําดับไป) เป็นอันเสร็จพิธี 

  ๓) ขั้นปฏิบัติตนของผู้ปกครองและสถานศึกษา 
  (๑) นําบุตรหลานที่อยู่ในวัย ๑๒ - ๑๕ ปี เข้าแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพ่ือให้เด็ก

สืบความเป็นชาวพุทธ ตามตระกูลวงศ์ 
   (๒) ดูแลบุตรหลานให้อยู่ในดินแดนที่มีพระพุทธศาสนา เพ่ือให้บุตรหลานปฏิบัติ

ตนตามหน้าที่ชาวพุทธ 
   (๓) ปลูกฝังนิสัยเยาวชนให้มั่นคงในพระพุทธศาสนา ด้วยการให้ศึกษาวิชาการทาง

พระพุทธศาสนาในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้มีทําเนียมปฏิบัติวันแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
   (๔) อนุเคราะห์แก่บุคคลต่างศาสนาที่ประสงค์จะประกาศตนเป็นชาวพุทธ 
  พิธีกรรมที่แสดงตนเป็นพุทธมามกะนี้ ท่าน ดร.เอมเบดก้า ได้นําไปใช้ให้ชาวศูทร

ในประเทศอินเดียเปลี่ยนศาสนาจากศาสนาฮินดูมาเป็นศาสนาพุทธด้วยการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
มีผู้เข้าร่วมทีเดียวหลายแสนคน นับเป็นการปรับเปลี่ยนสถานะทางศาสนาครั้งสําคัญในประวัติศาสตร์
อินเดียด้วย 

 ๒. กุศลพิธีในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
 กุศลพิธีในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา หมายถึง การประกอบกิจกรรมอันเป็นกุศลเนื่อง

ในวันที่คล้ายวันสําคัญในครั้งพุทธกาล โดยการทําความเคารพด้วยการทําประทักษิณเวียนขวา (เวียน
เทียน) และกิจกรรมอ่ืนที่เป็นกุศล ตามวันต่อไปน้ี 



๙๓ 

 ๑) วันมาฆบูชา  
 เป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันหน่ึงที่ชาวพุทธให้ความสําคัญในการประกอบพิธี

ทางศาสนา วันมาฆบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนมาฆะ หรือเดือน ๓ (ขึ้น ๑๕ ค่ําเดือน ๓) มี
ช่ืออีกอย่างว่า “มาฆปูรณมี” แปลว่า การบูชาพระในวันเพ็ญ เดือน ๓ ถ้าปีที่มีเดือน ๘ สองหนหรือ
สองครั้ง วันมาฆบูชาจะเลื่อนไปเป็นวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ําเดือน ๔ และเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้า
ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระอรหันต์ จํานวน ๑,๒๕๐ รูป ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ 
หลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ ๙ เดือน มีเหตุอัศจรรย์สําคัญ ๔ ประการคือ  

  (๑)  วันน้ันเป็นขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๓  
  (๒)  พระสงฆ์จํานวน ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย 
  (๓)  พระสงฆ์ทั้งหมดเป้นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 
  (๔)  พระสงฆ์ทั้งหมดเป็นผู้ได้รับการอุปสมบท โดยตรงจากพระพุทธเจ้า 
 เพราะเหตุที่มีองค์ประกอบสําคัญดังกล่าว จึงมีช่ืออีกอย่างว่า วันจาตุรงคสันติบาต 

และในโอกาสนี้พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์ในที่ประชุมสงฆ์เหล่าน้ัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นการ
ประกาศหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา หลักธรรมท่ีควรนําไปปฏิบัติใน
วันมาฆบูชาซึ่งมีข้อความท่ีตรัสไว้ ดังน้ี 

 ขันติ คือความอดทน เป็นเคร่ืองเผาผลาญบาปอย่างยอดย่ิง 
 นิพพาน ท่านผู้รู้กล่าวว่า เป็นยอด  
 ผู้ที่ยังทําร้ายผู้อ่ืนอยู่ ไม่จัดว่าเป็นบรรพชิต 
 ผู้ที่ยังเบียดเบียนผู้อ่ืนอยู่ ไม่จัดว่าเป็นสมณะ 
 การไม่ทําบาปทั้งปวง การทํากุศลให้ถึงพร้อม 
 การทําจิตให้ผ่องใส น้ีเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 
 การไม่ว่าร้าย ไม่ทําร้ายใคร ความสํารวมระวังในพระปาติโมกข์ 
 ความรู้จักประมาณในอาหาร การอยู่ในสถานที่น่ังที่นอนอันสงัด 
 การฝึกหัดจิตให้ผ่องใส น้ีเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย๓๗ 
 กิจกรรมในวันมาฆบูชาที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติ ได้แก่ ให้ทาน รักษาศีล เจริญ

ภาวนา และเวียนเทียน (อาการที่ถือดอกไม้ ธูป เทียน เดินประทักษิณสิ่งที่เคารพบูชา เช่น เวียนเทียน
รอบพระอุโบสถ เป็นต้น  

 

                                                 
๓๗คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธ-

ศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า๙๑. 



๙๔ 

 ๒) วันวิสาขบูชา  
 วันวิสาบูชาเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เน่ืองจากเป็นวันคล้ายที่พระพุทธเจ้า

ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานที่ตรงกัน ที่พุทธศาสนิกชนประกอบศาสนพิธีบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ 
(ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๖) มีอีกช่ือเรียกว่า วิสาขปูรมีแปลว่า การบูชาพระในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ ถ้าปีใด
เป็นปีอธิกมาส (เดือน ๘ สองหน) วันวิสาขบูชาจะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ําเดือน ๗ หลักธรรมที่ควร
นําไปปฏิบัติในวันวิสาขบูชา๓๘ ดังน้ี 

   (๑) ความกตัญญู เป็นหลักธรรมในวันประสูติ เน่ืองจากพระพุทธเจ้าเปรียบ
ประดุจเป็นบิดาและมารดาผู้ให้กําเนิดพระพุทธศาสนาและพุทธบริษัททั้งหลาย ในฐานะบุพพการี 
พุทธบุตร พุทธศาสนิกชนทุกคนต้องตอบแทนคุณด้วยอามิสบูชาและปฏิบัติบูชา 

   (๒) อริยสัจ ๔ เป็นหลักธรรมในวันตรัสรู้ คือ ความจริงอันประเสริฐ หมายถึงความ
จริงของชีวิตที่ไม่ผันแปร เกิดมีได้แก่ทุกคน มี ๔ ประการ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค  

   (๓) ความไม่ประมาท เป็นหลักธรรมในวันเสด็จดับขันธปรินิพพาน คือ ปัจฉิมวาจา 
“หันททานิ ภิกขเว อามันตยามิ โว วยธัมมา สังขารา อัปปมาเทนะ สัมปาเทถะ” ภิกษุทั้งหลาย เราขอ
เตือนเธอทั้งหลายว่า สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาท
ให้ถึงพร้อมเถิด” 

 กิจกรรมในวันวิสาขบูชาที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติ ได้แก่ ให้ทาน รักษาศีล เจริญ
ภาวนา และเวียนเทียน อาการท่ีถือดอกไม้ ธูป เทียน เดินประทักษิณสิ่งที่เคารพบูชา เช่น เวียนเทียน
รอบพระอุโบสถ เป็นต้น  

 ๓) วันอัฏฐมีบูชา  
 วันอัฏฐมีบูชา เป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเน่ืองจากตรงกับวันถวายพระเพลิง

พระพุทธสรีระ ตรงกับวันแรม ๘ ค่ํา แห่งเดือนวิสาขะ หรือเดือน ๖ ถ้าปีที่มีเดือน ๘ สองหน วันอัฏฐ
มีบูชาจะเลื่อนไปเป็นวันแรม ๘ ค่ํา เดือนวิสาขะหรือเดือน ๗ พระมหากัสสปะเป็นผู้มาประกอบพิธีใน
วันน้ี หลักธรรมที่ควรนําไปปฏิบัติในวันอัฏฐมีบูชาที่พุทธศาสนิกชนควรประพฤติและปฏิบัติ คือ  

   (๑) ไตรลักษณ์ ประกอบด้วย อนิจจตา ได้แก่ ความเป็นของไม่เที่ยง ทุกขตา ความ
เป็นทุกข์ อนัตตตา ความเป็นของไม่ใช่ตัวตน๓๙ เน่ืองจากการสิ้นไปแห่งขันธ์ของพระพุทธเจ้า 

                                                 
๓๘กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, วันวิสาขบูชาและ

แนวทางในการปฏิบัติ, หน้า๔๒-๔๕. 
๓๙พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๙, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๑๐๔. 



๙๕ 

   (๒) ความไม่ประมาท คือ การมีสติปฏิบัติธรรมอยู่เสมอ กระตือรือร้นขวนขวายเร่ง
ศึกษา (สิกขา) และป้องกันชีวิตมิให้ตกไปสู่ที่ช่ัว  

   (๓) อภิณหปัจจเวกขณ์ คือ การพิจารณาถึงความเป็นจริงของชีวิตที่ทุกคนไม่
สามารถจะหนีหรือหลุดพ้นไปได้จากการแก่ การเจ็บ การตาย จากกรรมของตน เพราะฉะน้ันต้อง
พยายามปฏิบัติให้หลุดพ้นจากผลกรรม  

 หลักการพิจารณาอภิณหปัจจเวกขณะมีดังน้ี 
 อภิณหปัจจเวกขณ์ข้อที่พึงพิจารณาเนือง ๆ ๕ ประการ 
 ชราธัมโมมหิ ชะรัง อะนะติโต เรามีความแก่เป็นธรรมดา จะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ 
 พะยาธิธัมโมมหิ พะยาธิง อะนะตีโต เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา จะล่วงพ้นความ

เจ็บไข้ไปไม่ได้ 
 มะระณะธัมโมมหิ มะระณัง อะนะตีโต เรามีความตายเป็นธรรมดา จะล่วงพ้นความ

ตายไปไม่ได้ 
 สัพเพหิ เม ปิเยหิ มะนาเปหิ นานาภาโว วินาภาโว เราจักพลัดพรากจากของที่รัก ของ

ชอบใจทั้งหลาย 
 กัมมัสสะโกมหิ กัมมะทายาโท เรามีกรรมเป็นของ ๆ ตน เราจักเป็นผู้รับผลของกรรมน้ัน 
 กัมมะโยนิ กัมมะพันธุ เรามีกรรมเป็นแดนเกิด เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธ์ 
 กัมมะปะฏิสะระโน ยัง กัมมัง กะริสสามิ เรามีกรรมเป็นที่พ่ึงอาศัย เราทํากรรมอันใดไว้ 
 กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา เป็นกรรมดีก็ตาม เป็นกรรมช่ัวก็ตาม 
 ตัสสะ ทายาโท ภะวิสสามิ เราจักต้องเป็นผู้รับผลแห่งกรรมน้ัน 
 เอวัง อัมเหหิอะภิณหังปัจจะเวกขิตัพพัง เราทั้งหลายพึงพิจารณาเนือง ๆ อย่างน้ีแล๔๐ 
 กิจกรรมในวันอัฏฐมีบูชาพึงปฏิบัติตามหลักธรรมอ่ืนที่นําความสุขมาให้คือ ให้ทาน 

รักษาศีล เจริญภาวนา และเวียนเทียน 
 ๔) วันอาสาฬหบูชา  
 วันอาสาฬหบูชาเป็นวันคล้ายวันแสดงปฐมเทศนา คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตรงกับ

วันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ หรือเดือน ๘ ถือได้ว่าเป็นวันแรกที่มีพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ครบ
เป็นองค์พระรัตนตรัย โดยสรุปมีเหตุการณ์สําคัญ เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าประกาศพระพุทธศาสนา 
เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาว่าด้วยทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) ที่นําไปสู่การ
บรรลุนิพพาน เป็นวันแรกที่ท่านโกณฑัญญะได้บรรลุพระโสดาปัตติผลแล้วทูลขอบวชเป็นพระสาวกรูป

                                                 
๔๐องฺ.ปญฺจก. ๒๒/๕๗/๘๑. 



๙๖ 

แรก และเป็นวันแรกที่มีพระรัตนตรัยสมบูรณ์ คือพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ หลักธรรมที่
พุทธศาสนิกชนควรประพฤติและปฏิบัติ คือ 

  (๑) อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นทางที่ไม่ตกไปสู่ทางสุดโต่งทั้ง ๒ คือ ทางหย่อนและทาง
ตึงเกินไป แต่เป็นหนทางอันประเสริฐนําไปสู่ความดับทุกข์ มี ๘ ประการ ประกอบด้วย สัมมาทิฏฐิ-
ปัญญาเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ-ดําริชอบ สัมมาวาจา-เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ-ประพฤติชอบ 
สัมมาอาชีวะ-เลี้ยงชีพชอบ สัมมาวายามะ-เพียรชอบ สัมมาสติ-ระลึกชอบ สัมมาสมาธิ-ต้ังใจมั่นชอบ 
เรียกว่า ทางสายกลาง มัชฌิมาปฏิปทา 

   (๒) เบญจธรรม หมายถึงธรรม๕ ประการ ธรรมอันดีงาม ๕ อย่าง หรือคุณธรรม ๕ 
ประการคู่กับเบญจศีล เป็นการบําเพ็ญความดี อันเป็นส่วนสนับสนุนให้ศีลไม่ขาด ประกอบด้วย  
๑) เมตตา กรุณา มีความปรารถนาดีและความกรุณา ๒) สัมมาอาชีวะ ประกอบอาชีพสุจริต ๓) กาม 
สัญญะมะ สํารวมในกาม ๔) สัจจวาจา มีวาจาสัตย์ ๕) สติสัมปชัญญะ มีความระลึกได้ และมีความรู้ตัว 

 กิจกรรมในวันอาสาฬหบูชาที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติคือให้ทาน รักษาศีล เจริญ
ภาวนา และเวียนเทียน  

 ๕) วันเข้าพรรษา 
 การเข้าพรรษาเป็นพุทธบัญญัติ ซึ่งพระภิกษุทุกรูปจะต้องปฏิบัติตามกล่าวคือ การ

อธิษฐานอยู่ประจําที่ ไม่เที่ยวจาริกไปยังสถานที่ต่าง ๆ เว้นแต่มีกิจจําเป็นจริง ๆ ช่วงจําพรรษา จะอยู่
ในช่วงฤดูฝน ต้ังแต่แรม ๑ ค่ํา เดือน ๘ ถึง ๑๕ ค่ําเดือน ๑๑ (ปุริมพรรษา-พรรษาต้น) หรือต้ังแต่แรม 
๑ ค่ําเดือน ๙ ถึง ๑๕ ค่ําเดือน ๑๒ (ปัจฉิมพรรษา-พรรษาหลัง) ฉะน้ันวันเข้าพรรษา หมายถึง วันที่
พระภิกษุในพระพุทธศาสนาอธิษฐานอยู่ประจําในวัดหรือเสนาสนะที่คุ้มแดดคุ้มฝนได้แห่งหน่ึงไม่ไป
ค้างแรมในท่ีอ่ืน ตลอด ๓ เดือนในฤดูฝน วันเข้าพรรษามีความสําคัญต่อพุทธศาสนิกชน คือ เมื่อ
พระภิกษุอยู่ประจําย่อมมีโอกาสได้สงเคราะห์กุลบุตรที่ประสงค์จะอุปสมบทเพ่ือศึกษาพระธรรมวินัย
และสงเคราะห์พุทธบริษัททั่วไป เป็นเทศกาลท่ีพุทธศาสนิกชนงดเว้นอบายมุขและความช่ัวต่าง ๆ เช่น 
การด่ืมสุรา สิ่งเสพติด และการเที่ยวเตร่เฮฮา เป็นต้นสิ่งสําคัญที่พุทธศาสนิกชนได้บําเพ็ญทาน รักษา
ศีล ฟังธรรม และเจริญภาวนามากขึ้น ดังน้ัน เมื่อถึงวันเข้าพรรษา พุทธศาสนิกชนจํานําอาหารคาว
หวาน ผลไม้ และเคร่ืองอุปโภคท่ีจําเป็นแก่สมณะ นําไปถวายพระภิกษุสงฆ์ พระภิกษุสงฆ์ได้แนะนําสั่ง
สอนให้เกิดศรัทธาในการปฏิบัติ ตามหลักทาน ศีล ภาวนา และความไม่ประมาทในการประกอบคุณ
ความดีอ่ืน ๆ  

 หลักธรรมท่ีสําคัญในการสนับสนุนคุณความดี ก็คือ วิรัติ หมายถึงการเว้น การงดเว้น 
จากบาปและความช่ัวต่าง ๆ จัดเป็นมงคลธรรม อันเป็นเหตุนําบุคคลผู้ปฏิบัติตามไปสู่ความสงบสุข
ปลอดภัยและความเจริญรุ่งเรืองย่ิงขึ้นไป โดยการงดเว้นจากบาปจําแนกเป็น ๓ ประการคือ 



๙๗ 

  (๑) สัมปัตตวิรัติ การงดเว้นจากบาป ความช่ัวและอบายมุขต่าง ๆ ด้วยเกิดความรู้สึก
ละอาย (หิริ) และเกิดความรู้สึกเกรงกลัวบาป (โอตตัปปะ) ขึ้นมาเอง เช่น บุคคลที่ได้สมาทานศีลไว้ 
เมื่อถูกผู้อ่ืนให้ด่ืมสุรา ก็ไม่ยอมด่ืมเพราะละอายและเกรงกลัวต่อบาปว่าไม่ควรที่พุทธศาสนิกชนจะ
กระทําเช่นน้ันในระหว่างเข้าพรรษา 

  (๒) สมาทานวิรัติ การงดเว้นจากบาป ความช่ัวและอบายมุขต่าง ๆ ด้วยการสมาทาน
ศีล๕ หรือศีล๘ จากพระสงฆ์ โดยเพียรระมัดระวังไม่ทําให้ศีลขาดหรือด่างพร้อย 

  (๓) สมุจเฉทวิรัติ การงดเว้นจากบาป ความช่ัวและอบายมุขต่าง ๆ ได้อย่างเด็ดขาด
โดยตรงเป็นคุณธรรมของพระอริยเจ้า ถึงกระน้ัน สมุจเฉทวิรัติ อาจนํามาประยุกต์กับบุคคลผู้งดเว้น
บาป ความช่ัวและอบายมุขต่าง ๆ ในระหว่างพรรษากาลแล้วแม้ออกพรรษาแล้วก็มิกลับไปกระทํา
หรือข้องแวะสิ่งเหล่าน้ันอีก 

 ประเพณีที่เก่ียวข้องในวันเข้าพรรษาการบําเพ็ญกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา มี ๒ 
ประเพณี คือการถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบนํ้าฝนอันจัดอยู่ในทานพิธีที่จะกล่าวต่อไป  

 ๖) วันออกพรรษา  
 วันออกพรรษาเป็นวันสําคัญของพระพุทธศาสนาหมายถึงวันที่พ้นจากข้อกําหนดทาง

พระวินัยที่ต้องอยู่ประจําที่หรือในวัดแห่งเดียวตลอด ๓ เดือน หลังจากน้ีแล้วก็สามารถจาริกไปค้าง
แรมที่อ่ืนได้ วันออกพรรษาเรียกอีกอย่างว่า วันปวารณาหรือวันมหาปวารณา คือ วันที่พระสงฆ์ทํา
ปวารณากรรม คือ เปิดโอกาสให้เพ่ือนพระภิกษุว่ากล่าวตักเตือนกันด้วยเมตตาจิตได้ เมื่อได้เห็นได้ฟัง
หรือ สงสัยในพฤติกรรมของกันและกัน วันออกพรรษาเป็นวันสําคัญของพุทธศาสนาด้วยเหตุผล
ประกอบ ดังน้ี๔๑ 

   (๑) พระสงฆ์ได้รับพระพุทธานุญาตให้จาริกไปค้างแรมที่อ่ืนได้ 
   (๒) เมื่อออกพรรษาแล้วพระสงฆ์จะได้นําความรู้จากหลักธรรม และประสบการณ์ที่

ได้รับระหว่างพรรษาไปเผยแพร่แก่ประชาชน 
   (๓) ในวันออกพรรษา พระสงฆ์ได้ทําปวารณา เปิดโอกาสให้ เพ่ือนภิกษุว่ากล่าว

ตักเตือนเร่ืองความประพฤติของตนเพ่ือให้เกิดความบริสุทธ์ิความเคารพนับถือ และความสามัคคีกัน
ระหว่างสมาชิกของสงฆ์ 

   (๔) พุทธศาสนิกชนได้นําแบบอย่างไปทําปวารณาเปิดโอกาสให้ ผู้อ่ืนกล่าวตักเตือน
ตนเองเพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาตนและสร้างสรรค์สังคมต่อไป 

                                                 
๔๑สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, วันออกพรรษาและแนวทางในการปฏิบัติ, 

(กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๓๖), หน้า ๑๒๑. 



๙๘ 

 หลักธรรมที่ควรนําไปปฏิบัติในวันออกพรรษา ก็คือ การปวารณา คือการเปิดโอกาสให้
ผู้อ่ืนว่ากล่าวตักเตือนตนเองได้ ในการปวารณาสามารถแบ่งบุคคลออกเป็น ๒ ฝ่าย คือ  

  (๑) ว่ากล่าวตักเตือน การกระทําแสดงความเคารพผู้ว่ากล่าวตักเตือนจะต้องเป็นผู้มี
เมตตา ปรารถนาดีต่อผู้ที่ตนว่ากล่าวตักเตือน เรียกว่า เมตตา ทางกาย วาจา และใจพร้อมมูล 

  (๒) ยอมรับความผิดปรับปรุงแก้ไข ผู้ถูกว่ากล่าวตักเตือน ต้องมีใจกว้าง มองเห็น
ความปรารถนาดีของผู้ตักเตือน ดีใจเสมือนมีผู้มาบอกขุมทรัพย์ให้ การปวารณาจึงเป็นคุณธรรมสร้าง
ความสมัครสมานสามัคคีและดํารงความบริสุทธ์ิหมดจดไว้ในสังคมพระสงฆ์ การปวารณา แม้จะเป็น
สังฆกรรมของสงฆ์ก็อาจนํามาประยุกต์ใช้กับสังคมชาวบ้านได้ด้วย เช่น การปวารณากันระหว่าง
สมาชิกในครอบครัว ในสถานศึกษา หน่วยราชการเป็นต้น 

 การทําบุญวันออกพรรษา การตักบาตรเทโวโรหนะ ในวันออกพรรษาที่พระพุทธเจ้า
เสด็จลงจากสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ แสดงให้เห็นว่าแนวคิดในระยะหลังนั้นได้พยายามที่จะแทรกเนื้อหา
ความสนุกสนานร่ืนเริงเข้าไปด้วย อันเป็นความเช่ือหรือประเพณีที่เกิดขึ้นในช่วงหลัง ส่วนสารัตถะ
ด้ังเดิมของเทศกาลน้ันมุ่งให้มีการศึกษาหรือการพัฒนาตนไม่ว่าจะเป็นเทศกาลออกพรรษาแล้ว เดิมที
มิได้มีความมุ่งหวังเรื่องของการสนุกสนานรื่นเริงเลย จะเป็นแต่เพียงการมีจุดหมายเพ่ือเปิดโอกาสให้มี
การถวายจีวรแก่ภิกษุผู้จํานําพรรษาเท่าน้ัน กล่าวคือมุ่งการปฏิบัติให้สอดคล้องกับพระธรรมวินัยด้วย
การฝึกตนหรือการศึกษาเป็นหลัก 

 ๗) วันธรรมสวนะ 
 วันธรรมสวนะหมายถึง วันที่สดับธรรมหรือวันแห่งการฟังธรรม ซึ่งมีความหมายว่า วัน

พระ ตามท่ีทราบกัน ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๘ ค่ํา และ ๑๕ ค่ํา กับวันแรม ๘ ค่ําและ ๑๕ ค่ํา (หรือ ๑๔ ค่ํา
ในเดือนขาด) รวมทั้งสิ้น ๔ วันของทุกเดือน ความเป็นมาของวันธรรมสวนะ มีมาต้ังแต่สมัยพุทธกาล 
ในวินัยปิฎก อุโปสถขันธกะ มีกล่าวไว้ว่า พวกปริพาชก และเดียรถีย์ ได้ประชุมกันทุกวัน ๘ ค่ํา ๑ ค่ํา 
๑๕ ค่ํา ทั้งข้างขึ้นและข้างแรม เพ่ือสนทนาเกี่ยวกับคําสอนทางสาสนาของตน ซึ่งการกระทําน้ีได้รับ
ความนิยมจากประชาชนอย่างมาก ต่อมาพระเจ้าพิมพิสาร กษัตริย์แห่งแคว้นมคธทรงเป็นพระ
โสดาบัน ทรง มีพระราชศรัทธาในทางพระพุทธศาสนา ทรงเล็งเห็นว่า พระภิกษุในพระพุทธศาสนาก็
น่าจะมีวันประชุมกันเพ่ือแสดงธรรมแก่ฆราวาสโดยเฉพาะ จึงไปทูลต่อพระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ก็
ทรงเห็นชอบ จึงทรงให้พระภิกษุสงฆ์มีการประชุมกัน สนทนาธรรม แสดงธรรมแก่คฤหัสถ์ในวัน
อุโบสถ ต่อมาเมื่อมีวันบําเพ็ญกุศลในวันอุโบสถ มีการประชุมสงฆ์ มีการแสดงธรรมแก่คฤหัสถ์แล้ว 
พระพุทธเจ้าก็ทรงมีพุทธบัญญัติ สําหรับพระภิกษุสงฆ์ มาสวด มาสาธยาย ทบทวน ซักซ้อมกัน จึงทรง
บัญญัติให้พระภิกษุสงฆ์มีการกระทําปาติโมกข์ สาธยาย พระพุทธบัญญัติทุก ๆ ก่ึงเดือน  

 หลักธรรมท่ีควรนําไปปฏิบัติในวันธรรมสวนะ คือ บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ สัทธรรม ๓ อิทธิ
บาท ๔ และปธาน ๔ ดังน้ี 



๙๙ 

  (๑) บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ หมายถึงที่ต้ังแห่งบุญ ทางทําความดี ประกอบด้วย 
 ๑.  ทานมัย คือ บุญสําเร็จด้วยการบริจาคทาน 
 ๒.  สีลมัย คือ บุญสําเร็จด้วยการรักษาศีล 
 ๓.  ภาวนามัย คือ บุญสําเร็จด้วยการเจริญภาวนา 
 ๔.  อปจายนมัย คือ บุญสําเร็จด้วยการประพฤติถ่อมตน 
 ๕.  เวยยาวัจจมัย คือ บุญสําเร็จด้วยการช่วยขวนขวาย 
 ๖.  ปัตติทานมัย คือ บุญสําเร็จด้วยการให้ส่วนบุญ 
 ๗.  ปัตตานุโมทนามัย คือ บุญสําเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญ 
 ๘.  ธัมมัสสวนมัย คือ บุญสําเร็จด้วยการฟังธรรม 
 ๙.  ธัมมเทสนามัย คือ บุญสําเร็จด้วยการแสดงธรรม 
 ๑๐. ทิฏฐุชุกัมม์ คือ การทําความเห็นให้ตรง๔๒ 
  (๒) สัทธรรม ๓ หมายถึง ธรรมอันดี ธรรมที่แท้ ธรรมของสัตบุรุษ หลักหรือแก่น

ศาสนาประกอบด้วย (๑) ปริยัตติสัทธรรม สัทธรรมคําสั่งสอนอันจะต้องเล่าเรียน ได้แก่พุทธพจน์ (๒) 
ปฏิบัตติสัทธรรม สัทธรรมคือปฏิปทา อันจะต้องปฏิบัติ ได้แก่ มรรคหรือไตรสิกขา (๓) ปฏิเวธสัทธรรม 
สัทธรรมคือผลอันพึงเข้าถึงหรือบรรลุด้วยการปฏิบัติได้แก่ มรรค ผลนิพพาน๔๓ 

  (๓) อิทธิบาท ๔ คุณเคร่ืองให้ถึงความสําเร็จ คุณธรรมที่นําไปสู่ความสําเร็จแห่งผลท่ี
มุ่งหมาย ประกอบด้วย (๑) ฉันทะ-ความพอใจ (๒) วิริยะ-ความเพียร (๓) จิตตะ-ความคิด (๔) วิมังสา-
ความไตร่ตรอง๔๔ 

   

                                                 
๔๒พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, อ้างแล้ว, 

หน้า ๑๑๐. 
๔๓เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๒๕. 
๔๔เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๘๖-๑๘๗. 



๑๐๐ 

(๔) ปธาน ๔ ความเพียร ที่เรียกว่า สัมมัปธาน ๔ คือความเพียรชอบ ประกอบด้วย 
(๑) สังวรปธาน-เพียรระวังหรือเพียรปิดก้ัน (๒) ปหานปธาน-เพียรละหรือเพียรกําจัด (๓) ภาวนา
ปธาน-เพียรเจริญหรือเพียรก่อให้เกิด (๔) อนุรักขนาปธาน-เพียรรักษา๔๕ 

 กิจกรรมในวันธรรมสวนะท่ีพุทธศาสนิกชนทุกกลุ่มต้องให้ความสําคัญพร้อมใจกันเข้า
ร่วมปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามสมควรแก่ฐานะของตนเองอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือทําความเข้าใจให้ถูกต้อง 
ฝึกฝนตนเองและนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน จะก่อเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม อันมี
แนวทางยึดมั่นในคุณของพระรัตนตรัย พึงปฏิบัติธรรมอ่ืน อันจะนําความสุข คือ การให้ทาน รักษาศีล 
เจริญภาวนา  

สรุป ศาสนพิธีได้จัดวันสําคัญในพระพุทธศาสนา รวมทั้งการแสดงตนเป็นพุทธมามกะไว้ใน
กุศลพิธี ซึ่งการจัดการความรู้ในกุศลพิธีได้จัดเป็น ๔ หัวข้อ คือ 

๑) ความเป็นมาในสมัยพุทธกาลที่พุทธศาสนิกชนควรรู้ความเป็นมาของวันสําคัญเป็นต้น  
๒) กิจกรรมในวันสําคัญพุทธศาสนิกชน ควรทํากิจกรรมอะไรบ้างในวันน้ัน 
๓) หลักธรรม ที่พุทธศาสนิกชนพึงจะได้ในวันสําคัญ มักจะเป็นคําสอนในพระพุทธศาสนา  
๔) ประโยชน์ ในกุศลพิธีพระภิกษุและพุทธศาสนิกชน ได้รับประโยชน์อะไรบ้าง 
๒) หมวดบุญพิธี  
บุญพิธี หมายถึง พิธีการทําบุญทั่ว ๆ ไป หรือในวันสําคัญต่าง ๆ ของพุทธศาสนิกชน แต่ในที่น้ี

เน้นระเบียบพิธีพระสงฆ์ควรรู้และปฏิบัติให้ถูกต้องโดยเฉพาะงานเก่ียวกับงานฉลองบ้าง งานเพ่ือเป็นศิริ
มงคลบ้าง เรื่องการตาย เมื่อสรุปมาแล้วแยกออกได้เป็น ๒ อย่างคือ ทําบุญงานมงคลและทําบุญงาน
อวมงคล 

การทําบุญ น้ีมีระเบียบทั่วไปท่ีจะต้องปฏิบัติ แบ่งออกเป็น ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายเจ้าภาพ และฝ่าย
สงฆ์ ฝ่ายเจ้าภาพ ต้องจัดเตรียมสถานที่ และสิ่งของต่าง ๆ สําหรับพิธีและการปฏิบัติในพิธีน้ัน ๆ เช่น 
การนิมนต์พระสงฆ์หรือแขกที่มาในงาน ตลอดถึงการเตรียมอาหาร ไว้สําหรับถวายพระและเลี้ยงดูผู้คน
ที่มาร่วมในงาน เป็นต้น ฝ่ายสงฆ์ น้ัน ต้องเตรียมตัวเก่ียวกับการประกอบพิธีกรรม ตามท่ีได้รับนิมนต์ไว้ 
และศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีสวดพระพุทธมนต์ พิธีสวดอภิธรรม-สวด
มาติกา-สวดแจง-สวดถวายพรพระ เป็นต้น ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น ๙ เรื่อง ดังน้ี 

๑) พิธีทําบุญตักบาตรเทโวโรหณะ 
๒) พิธีเจริญพระพุทธมนต์ 
๓) พิธีสวดพระพุทธมนต์  
๔) พิธีสวดพระอภิธรรม  

                                                 
๔๕เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๔๕. 



๑๐๑ 

๕) พิธีสวดมาติกา 
๖) พิธีสวดแจง 
๗) พิธีสวดถวายพรพระ 
๘) พิธีอนุโมทนากรณีต่าง ๆ  
๙) พิธีแสดงพระธรรมเทศนา 

ในบุญพิธีน้ีมีวันสําคัญที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติตนดังน้ี คือ 
(๑) ทําบุญในงานมงคล เช่น ขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน ฯลฯ 
(๒) ทําบุญอวมงคล เช่น งานศพ ทําบุญอุทิศให้ผู้ตาย ฯลฯ ผู้เก่ียวข้องในพิธีทั้ง ๒ ประเภทน้ี

มีผู้เก่ียวข้อง ๒ ฝ่ายโดยที่แต่ละฝ่ายมีหน้าที่ ดังน้ี 

๑) หน้าที่ของเจ้าภาพ 
 (๑) นิมนต์พระ งานมงคล มักนิยมจํานวนคี่ เช่น ๕-๗- ๙ รูป ปัจจุบันนิยม ๙ รูป (หรือขึ้น 

อยู่กับจํานวนพระที่มีอยู่ในแต่ละวัด) งานอวมงคล มักนิยมจํานวนคู่ เช่น ๔ รูป ๑๐ รูป ถ้าสวดแจงนิยม
นิมนต์ ๒๐-๕๐-๑๐๐ รูป ถ้าสวดมาติกา (สวดก่อนเผา) นิยมนิมนต์เท่าอายุหรือน้อยกว่าก็ได้ วิธีนิมนต์ 
ด้วยวาจาหรือทําหนังสืออาราธนา นิมนต์ไปงานอะไร กําหนดเวลา สถานที่ พระก่ีรูปจะจัดรถมารับหรือ
ให้ท่านไปเอง ระวังเวลานิมนต์ฉันอย่าระบุอาหารเพราะผิดพระวินัย 

 (๑.๑) จัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธี จัดโต๊ะหมู่เก้าอ้ีสําหรับไว้ต้อนรับแขก 
 (๑.๒) จัดต้ังโต๊ะหมู่บูชา พร้อมเครื่องอุปกรณ์ครบชุด 
 (๑.๓) ขันหรือบาตรนํ้ามนต์ ที่พรมนํ้ามนต์ 
 (๑.๔) สายสิญจน์ สําหรับเวียนรอบบ้านหรือพิธี 
 (๑.๕) ปูอาสนะและเตรียมเครื่องต้อนรับพระ (นํ้าร้อน นํ้าชาตามสมควร)  
 (๑.๖) เมื่อพระสงฆ์มาถึง คอยล้างเท้าและเช็ดเท้า 
 (๑.๗) เมื่อพระสงฆ์น่ังเรียบร้อยแล้ว ถวายเคร่ืองรับรอง นํ้าร้อน นํ้าชา 
 (๑.๘) เจ้าภาพจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย (แล้วกราบ ๓ ครั้ง)  
 (๑.๙) กล่าวคําบูชาพระรัตนตรัย 
 (๑.๑๐) อาราธนาศีล 
 (๑.๑๑) อาราธนาพระปริตร (กรณีงานมงคล) พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 
 (๑.๑๒) อาราธนาธรรม (กรณีการเทศน์แสดงธรรม)  
 (๑.๑๓) กล่าวคําถวายสังฆทาน (ในกรณีมีการถวายอาหารเช้าหรือเพล)  
 (๑.๑๔) ถวายภัตตาหารและเครื่องไทยธรรม 
 (๑.๑๕) พระสงฆ์อนุโมทนา เจ้าภาพกรวดนํ้ารับพร 
 (๑.๑๖) เสร็จพิธีส่งพระสงฆ์กลับวัด 



๑๐๒ 

๒) การจัดอาหารถวาย รายละเอียดดังน้ี 
 (๑) เน้ือ ๑๐ อย่าง ต้องห้ามสําหรับพระ คือ เน้ือมนุษย์ ช้าง ม้า สุนัข งู ราชสีห์ เสือโคร่ง 

เสือเหลือง เสือดาว หมี เน้ือที่มีขายตามท้องตลาดฉันได้ 
 (๒) ห้ามของดิบที่ยังมิได้ทําสุกด้วยไฟ เช่น ปลาดิบ เป็นต้น 
 (๓) ห้ามเน้ือสัตว์ที่ฆ่าเจาะจง (อุทิศสะมังสะ) ถวายพระ แต่ถ้าพระภิกษุไม่ได้ยินเสียงร้อง

และไม่ได้สงสัยว่าเขาฆ่าเพ่ือเฉพาะเจาะจง ไม่ถือโทษฉันได้ 
 (๔) ผลไม้ที่มีเมล็ดอาจจะนําไปเพราะขึ้นได้ เช่น มะม่วงให้ปอกเปลือกแกะเมล็ดออก 
 (๕) ห้ามอาหารที่มีสุราผสม จนมีกลิ่น สี รส ปรากฏได้ว่ามีสุราปนะ 
๓) การประเคนของพระ เพ่ือป้องกันการหยิบฉันของที่เจ้าของยังไม่อนุญาตการประเคน คือ

การยกสิ่งของอันสมควรแก่สมณะบริโภค ที่ไม่ผิดพุทธบัญญัติ ด้วยการน้อมถวายให้พระสงฆ์ผู้รับ
ประเคนน้ันด้วยความเคารพ หลักปฏิบัติเก่ียวกับการประเคน องค์แห่งการประเคนมี ๕ คือ 

 (๑) ของที่ประเคนต้องไม่ใหญ่โตและหนักเกินไป เพราะต้องยกสิ่งของน้ันให้พ้นจากพ้ืน 
 (๒) ผู้ประเคนต้องอยู่ในหัตถบาส (ช่วงแขนห่างจากพระประมาณ ๑ ศอก)  
 (๓) ผู้ประเคนน้อมสิ่งของที่จะประเคนน้ันด้วยมือก็ได้ หรือที่เก่ียวเน่ืองด้วยกายก็ได้ เช่น 

ใช้ทัพพีตักถวาย 
 (๔) ผู้ประเคนน้อมสิ่งของที่จะประเคนน้ันเข้ามาด้วยอาการเคารพ นอบน้อม 
 (๕) สําหรับผู้ชายพระรับประเคนด้วยมือได้ แต่ผู้หญิงจะใช้ผ้าทอดรับใช้บาตรหรือจาน

แทน 
๔) วิธีกรวดน้ํา แผ่ส่วนบุญและการอนุโมทนา การกรวดนํ้า นิยมกระทําเพ่ืออุทิศส่วนกุศล

ให้แก่ผู้ที่ล่วงรับไปแล้ว คือ การแผ่ส่วนบุญด้วย การหลั่งนํ้าวิธีการเก่ียวกับการกรวดนํ้า 
 (๑) นํ้าที่ใช้กรวดควรเป็นนํ้าสะอาด 
 (๒) ใช้ภาชนะสําหรับกรวดน้ํา หรือแก้วนํ้าแทน 
 (๓) กรวดนํ้าเมื่อพระสงฆ์ผู้เป็นประธานเร่ิมสวดว่า “ยถา วาริวหา...ไปจนพระสงฆ์สวดถึง 

มณีโชติระโส ยะถา แล้วพระรูปที่สองขึ้น สัพพีติโย...ให้รินนํ้าให้หมด แล้วประนมมือรับอนุโมทนาไป
จนจบ” 

 (๔) กราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ ๓ ครั้ง 
 (๕) นํานํ้าน้ันไปเทโคนต้นไม้ 
๓) หมวดทานพิธี  
พิธีถวายทานต่าง ๆ เรียกว่า ทานพิธี ซึ่งมีทั้งทานพิธีสามัญที่จําเป็นและที่นิยมบําเพ็ญกันอยู่ 

โดยทั่วไปและรายละเอียดของทานพิธีต่าง ๆ ซึ่งมีผลประวัติและวิธีการถวาย ซึ่งจะต้องทราบทั้งฝ่ายผู้
ถวายและทั้งฝ่ายผู้รับคือ พระภิกษุสงฆ์อีกด้วย การถวายทานคือ การถวายวัตถุที่ควรให้เป็นทานเรียก



๑๐๓ 

วัตถุที่ควรให้เป็นทานน้ีว่า ทานวัตถุ การถวายทาน คือ ถวายวัตถุที่ควรให้เป็นทานด้วยความเต็มใจ 
เช่น ถวายภัตตาหาร ถวายผ้า เครื่องนุ่งห่ม ถวายเสนาสนะ การถวายน้ันนิยมทํากัน ๒ แบบ คือ การ
ถวายเจาะจงเฉพาะภิกษุรูปน้ันรูปน้ี เรียกว่า ปาฏิปุคคลิกทาน และถวายไม่เจาะจงเฉพาะภิกษุรูปใด
รูปหน่ึงลงไป คือมอบเป็นกลางให้สงฆ์จัดเฉลี่ยใช้สอยกันเอง เรียกว่า สังฆทาน ฉะน้ัน ทานพิธี มี ๑๐ 
อย่าง ได้แก่ 

๑) ภัตตาหาร ๒) นํ้ารวมทั้งเคร่ืองด่ืม 
๓) ผ้าเคร่ืองนุ่งห่ม ๔) ยานพาหนะ สงเคราะห์ปัจจัยค่าโดยสาร 
๕) มาลาดอกไม้เครื่องบูชา ๖) ของหอม หมายถึง ธูปเทียน 
๗) เครื่องลูบไล้ เช่น สบู่ ๘) เครื่องที่นอน 
๙) ที่อยู่อาศัย เช่น กุฏิ วิหาร เป็นต้น ๑๐) เครื่องตามประทีป มีเทียน นํ้ามัน  
ทานพิธีการถวายทานในพระพุทธศาสนามี ๒ อย่าง คือ 
๑) ปาฏิบุคลิกทาน หมายถึง ทานที่ถวายเจาะจงพระภิกษุ สามเณรรูปใดรูปหน่ึง 
๒) สังฆทาน หมายถึง ทานที่ถวายไม่เจาะจงน้อมถวายเป็นสงฆ์ ให้สงฆ์เฉลี่ยกันใช้สอย หรือ 

เป็นของส่วนรวมภายในวัด ระยะเวลาที่ถวายทานมักนิยมเป็น ๒ คือ 
 ๑) กาลทาน หมายถึง ถวายในกาลท่ีควรถวายสิ่งน้ัน เช่น ถวายผ้ากฐิน 
 ๒) อกาลทาน หมายถึง ถวายไม่เน่ืองด้วยกาล คือ นอกกาล 
ในพระพุทธศาสนา เรียกวัตถุที่ควร ให้เป็นทานน้ีว่า “ทานวัตถุ” ท่านจําแนกไว้ ๑๐ ประการคือ 
(๑) ภัตตาหาร  
(๒) นํ้ารวม ทั้งเคร่ืองด่ืมอันควรแก่สมณบริโภค 
(๓) ผ้าเคร่ืองนุ่งห่ม  
(๔) ยานพาหนะ สงเคราะห์ ปัจจัยค่าโดยสารเข้าด้วย  
(๕) มาลัยและดอกไม้เครื่องบูชาชนิด ต่าง ๆ  
(๖) ของหอม หมายถึง ธูปเทียนบูชาพระ 
(๗) เครื่องลูบไล้ หมายถึง เครื่อง สุขภัณฑ์สําหรับชําระร่างกายให้สะอาด  
(๘) เครื่องที่นอนอันควรแก่สมณะ 
(๙) ที่อยู่อาศัย มีกุฏิเสนาสนะ และ เครื่องสําหรับเสนาสนะเช่น เตียง ตู้ โต๊ะ เก้าอ้ี เป็นต้น  
(๑๐) เครื่องตามประทีป มีเทียน จุดใช้แสงตะเกียง นํ้ามันตะเกียงและไฟฟ้า เป็นต้น 
ทั้ง ๑๐ ประการน้ีควรแก่การถวายเป็นทาน แก่ภิกษุสามเณร เพ่ือใช้สอย หรือบูชาพระตาม

สมควร ฉะน้ัน ความหมายของทานในทานพิธี คือ สิ่งของสําหรับให้ สําหรับเสียสละแก่ผู้อ่ืน ได้แก่
สิ่งของที่ควรถวายพระ หรือสิ่งของที่ควรนําไปให้เพ่ือตอบแทนแก่ผู้มีพระคุณ ทานโดยทั่วไปมี ๒ แบบ
คือ อามิสทาน การให้วัตถุสิ่งของ และธรรมทาน การให้ธรรม การบําเพ็ญทาน ถือว่าเป็นบุญอย่าง



๑๐๔ 

หน่ึงในบุญกิริยาวัตถุ เรียกว่าทานมัย คือ บุญที่เกิดจากการให้ พิธีการถวายทานต่าง ๆ มีระเบียบ
ปฏิบัติ ดังน้ี 

๑. กล่าวคําบูชาพระรัตนตรัย 
๒.  กล่าวนะโม ๓ จบ 
๓.  กล่าวคําถวายทานตามแบบ 
๔.  ประเคนแด่พระสงฆ์ 
๕. พระสงฆ์รับแล้วกล่าวอนุโมทนาเจ้าภาพกรวดนํ้า เป็นเสร็จพิธี 
สําหรับการถวายทานที่มีเจตนาว่าจะถวายต่อบุคคลหรือส่วนรวม ซึ่งจําแนกออกไปได้อีก ซึ่ง

เป็นการถวายทานที่นิยมกัน สามารถจําแนกเป็น ๒ อย่าง คือ ถวายเฉพาะเจาะจงพระรูปน้ันรูปน้ี
เรียกว่า “ปาฏิปุคลิกทาน” และถวายไม่เจาะจงรูปใด มอบเป็นกลางให้สงฆ์จัดเฉล่ียกันใช้สอยเอง อีก
อย่างหน่ึง การให้ทานแก่หมู่คณะ หรือแก่พระสงฆ์ เรียกว่า “สังฆทาน” สําหรับปาฏิปุคลิกทานไม่
จําเป็นต้องมีพิธีกรรมในการถวาย เพราะผู้ถวายศรัทธาจะถวายก็จัดสิ่งของน้ันมอบถวายเฉพาะ รูปน้ัน
เป็นรายบุคคล ก็สําเร็จเป็นทานแล้วและผู้รับปาฏิปุคลิกทานจะอนุโมทนาก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลเช่นกัน 
แต่สําหรับสังฆทาน เป็นการถวายสงฆ์เก่ียวกับพระสงฆ์ส่วนรวม ในวัด ไม่ใช่ส่วนบุคคล จึงจําเป็นต้อง
มีพิธีกรรม โดยเฉพาะการถวายและการอนุโมทนาของสงฆ์ย่อมมีพิธีปฏิบัติ ฉะน้ันในหมวดนี้จึงจะ
กล่าวทานพิธีเฉพาะส่วนที่ถวายเป็นการสงฆ์อย่างเดียว และทานที่ถวายสงฆ์น้ัน แม้กําหนดวัตถุเป็น 
๑๐ ชนิดก็นิยมถวายวัตถุใน ๑๐ ชนิดน้ันเป็นรายการ ๆ แยกคําถวายต่างกันออกไปอีกมากมายตามที่
กล่าวแล้วข้างต้น แต่การถวายก็ต้องอยู่ในปัจจัยเคร่ืองอาศัยของบรรพชิต ๔ คือ จีวร บิณฑบาต 
เสนาสนะ และคิลานเภสัชทั้งน้ีทานจําแนกได้หลายประเภท อาทิ กาลทาน แปลว่า ทานที่ถวายตาม
กาลทานที่ทรงอนุญาตให้รับได้ตามกาล กาลทาน จึงมีกําหนดระยะเวลาถวาย ซึ่งเป็นระยะเวลาที่
พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุรับทานเช่นน้ันได้ หากถวายก่อนหรือหลังระยะกาลน้ันไม่ถือว่าเป็น
กาลทานที่เป็นกาลทาน เช่นผ้าอาบนํ้าฝน ทรงกําหนดให้พระสงฆ์ รับได้ต้ังแต่วันแรม ๑ ค่ําเดือน ๗ 
ถึง วันเพ็ญเดือน ๘ รวม ๑ เดือน ผ้ากฐิน ทรงอนุญาตให้พระสงฆ์รับได้ต้ังแต่วันแรม ๑ ค่ําเดือน ๑๑ 
จนถึง วันเพ็ญเดือน ๑๒ รวม ๑ เดือนกล่าวคือการถวายทานก็แบ่งเป็น ๒ คือ ถวายในกาลท่ีควรถวาย
เรียกว่า กาลทาน และถวายไม่เน่ืองด้วยกาลหรือนอกกาล ซึ่งก็มีระเบียบปฏิบัติในการถวายที่แตกต่าง
กัน ดังจะได้กล่าวต่อไป 

๑. พิธีกรรมการถวายสังฆทาน สังฆทานหมายถึงทานที่พุทธศาสนิกชนถวายแก่พระสงฆ์คือ
ภิกษุสงฆ์ต้ังแต่ ๒ รูปขึ้นไปโดยไม่ได้จําเพาะเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหน่ึง หรือหมายถึงการให้แก่ส่วนรวม
เพ่ือมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์แก่สงฆ์ การถวายสังฆทานได้มีมาในพระพุทธศาสนายุคต้น ปรากฏอยู่ใน
ทักขิณาวิภังคสูตร กรณีที่พระพุทธองค์ทรงรับการถวายผ้าจีวรจากพระนางมหาปชาบดีโคตมีที่ทรงมี
ศรัทธาที่จะถวายเจาะจงพระพุทธองค์ แต่ตรัสให้นําไปถวายสงฆ์ พระพุทธองค์ทรงอธิบายถึงอานิสงส์



๑๐๕ 

ของการถวายทานแบบต่าง ๆ มีปาฏิปุคลิกทาน คือการให้เป็นการเจาะจง และสังฆทานคือการให้แก่
สงฆ์ แล้วทรงเปรียบเทียบว่า การให้แบบเจาะจงนั้นมีผลน้อยเทียบไม่ได้เลยกับการให้แบบไม่เจาะจง 
คือสังฆทาน 

สําหรับพิธีกรรมการถวายสังฆทานน้ันมีพิธีกรรมสําคัญคือ การให้ทานด้วยการกล่าวคําถวาย
ซึ่งในคัมภีร์มิได้กล่าวรายละเอียดมากนัก แต่ปัจจุบันมีคําถวายสังฆทานที่เป็นที่นิยมอยู่หลายสํานวน 
และมีการรับศีลรวมถึงการกรวดน้ํา อุทิศส่วนบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร ในการกล่าวคําถวายน้ี 
ทุกครั้ง ต้องต้ัง นโมก่อน ๓ จบ ถ้าถวายรวมกันมากคน ควรว่า นโม พร้อมกันก่อน แล้วหัวหน้ากล่าว
นําคําถวายให้ผู้อ่ืนว่าตามเป็นคํา ๆ ทั้งคําบาลีและคําแปล จนจบ แต่คําแปลในบางกรณีที่มีคําถวาย
บาลียืดยาวจะเว้นไม่กล่าวก็ได้ ต่อน้ันถ้าเป็นของควร ประเคนก็ประเคน จะประเคนสิ่งของประเภท
อาหารแต่เที่ยงแล้วไปหาได้ไม่ อน่ึง เสนาสนะหรือวัตถุที่ใหญ่โต ไม่สามารถจะยกประเคนได้ ถ้า
ประสงค์จะประเคน ใช้นํ้าหลั่งลงบนมือของสงฆ์ผู้เป็น ประธานในพิธี ก็ถือว่าได้ประเคนแล้ว 

พระสงฆ์ที่ได้รับอาราธนา เพ่ือรับสังฆทานตามธรรมเนียมของทานน้ัน ๆ แล้ว บางพวก ใน 
ขณะที่ทายกกล่าวคําถวายทานประนมมือ เป็นอาการแสดงถึงการรับทานโดยเคารพ เมื่อทายกกล่าว
คําถวายจบแล้ว เปล่งวาจา สาธุ พร้อมกัน บางพวก เมื่อทายกกล่าวคําถวายจบ แล้วจึงประนมมือ 
เปล่งวาจา สาธุ ทั้งน้ี สุดแต่จะควร สถานใด เมื่อเสร็จการประเคนแล้ว พึงอนุโมทนาด้วยบท 

ยถา  ..........................................................................................................................................  
สพฺพีติโย ....................................................................................................................................  
บทอนุโมทนาโดยควรแก่ทาน  ..................................................................................................  
ภวตุ สพฺพมงฺคลํ  .......................................................................................................................  
ขณะพระสงฆ์อนุโมทนา ทายกพึงกรวดน้ํา เมื่อพระเร่ิมบท ยถา... พอถึงบท สพฺพีติโย... เป็น

ต้นไป พึงประนมมือรับพรไปจนจบ แล้วกราบ ๓ หน เป็นอัน เสร็จพิธีถวายทาน 
๒. พิธีกรรมทอดกฐิน คําว่า กฐิน แปลว่า ไม้สะดึง คือไม้สําหรับขึงเพ่ือตัดเย็บจีวรในทาง

พระวินัยใช้เป็นช่ือเรียกสังฆกรรมอย่างหน่ึงที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตแก่สงฆ์ผู้จําพรรษาแล้ว เพ่ือ
แสดงออกซึ่งความสามัคคี ของภิกษุที่ได้จําพรรษาอยู่ร่วมกัน โดยให้พร้อมใจกันยกมอบผ้าผืนหน่ึงที่
เกิดขึ้นแก่สงฆ์ ให้แก่ภิกษุรูปใดรูปหน่ึงในหมู่ที่เป็นผู้มีคุณสมบัติสมควร แล้วภิกษุรูปน้ันนําผ้าที่ได้รับ
มอบไปทําเป็นจีวร ครั้นทําเสร็จแล้วภิกษุรูปน้ันแจ้งให้ที่ประชุมสงฆ์ทราบเพ่ืออนุโมทนา 

เทศกาลทอดกฐินเป็นเทศกาลที่เก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนาโดยตรง ซึ่งมีความสําคัญต่อ
พุทธศาสนิกชนมากในด้านบรรพชิตและคฤหัสถ์ อันมีส่วนช่วยทําให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองหรือ
เสื่อมได้เทศกาลทอดกฐินมีความสัมพันธ์เก่ียวเน่ืองกับพระพุทธศาสนามาต้ังแต่สมัยพุทธกาล
จนกระทั่งถึงปัจจุบันน้ีโดยเฉพาะอย่างย่ิงการทอดกฐิน นับเป็นกิจที่พระพุทธองค์ทรงมีพุทธานุญาตแก่
ภิกษุในพระพุทธศาสนา สําหรับประชาชนผู้ทอดกฐิน ในทางพระพุทธศาสนา ถือว่าเป็นผู้ที่ได้อานิสงส์



๑๐๖ 

มากเพราะการทอดกฐินจะต้องทอดถวายในเฉพาะกาล คือระหว่างแรม ๑ ค่ํา เดือน๑๑ ถึงกลางเดือน
๑๒ เท่าน้ัน ถวายนอกกาลดังกล่าวไม่เป็นกฐินและพระวัดหน่ึงจะรับกฐินได้เพียงคร้ังเดียว การถวาย
ผ้ากฐินจะถวายที่โบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญก็ได้ แต่การสวดให้ผ้ากฐินต้องทําภายในเขตพัทธสีมา 
ดังน้ัน จึงถือได้ว่าเทศกาลทอดกฐินน้ี มีความสําคัญทั้งแก่ภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนผู้นับถือ
พระพุทธศาสนาอย่างย่ิง 

คติธรรมที่ได้จากการทอดกฐิน๔๖ ในการทอดกฐินทางศาสนามีคติธรรมที่แฝงอยู่เป็นจํานวน
มาก ดังน้ี  

๑) การถวายกฐินเป็นเร่ืองของความต้องการปัจจัยการดํารงชีพของภิกษุ คือ เครื่องนุ่งห่ม 
พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้ภิกษุในพระพุทธศาสนานุ่งห่มอย่างประหยัดที่สุด คือใช้ผ้าเพียง ๓ ช้ิน 
เรียกว่า ไตรจีวร ได้แก่ ผ้าจีวร ผ้าสังฆาฏิและผ้าสบง ถ้ามากกว่าน้ีเป็นอดิเรกจีวรหรือผ้าส่วนเกิน
เพราะคนเราน้ันถ้าย่ิงฟุ่มเฟือยมาก กิเลสย่ิงหนาขึ้น อาจลืมจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของการบวช สําหรับ
พุทธศาสนิกชนควรเอาอย่างพระบ้างคือ พยายามสร้างนิสัยประหยัดในการใช้ปัจจัย๔ ลดความ
ฟุ่มเฟือย ลงเสียให้หมดคงเหลือไว้เฉพาะส่ิงจําเป็นจริง ๆ ความสุขก็จะเกิดเพราะมีเหลือจากการใช้
สอยสามารถสร้างความมั่งคงให้ชีวิตได้ 

๒) ในสมัยพุทธกาล องค์กฐินคือผ้าขาวผืนเดียวเท่าน้ัน ทั้งฆราวาสและพระควรจะเข้าใจตามน้ี 
อย่าไปเอาค่านิยมเรื่องวัตถุมาเป็นมาตรฐานวัดในการทําบุญ เพราะบุญอยู่ที่เจตนาศรัทธาของผู้ทําบุญ
ถ้าเจตนาดี เจตนาแรงก็ได้บุญมาก ถ้าเจตนาเสียจะได้บาป นางวิสาขารู้เรื่องความมักน้อยของภิกษุใน
พระพุทธศาสนา เกิดความเลื่อมใสศรัทธา อยากจะถวายผ้าใหม่ที่ดีกว่าน้ัน จึงขออนุญาตพระพุทธเจ้า 
พระองค์ทรงอนุญาต แต่มีกําหนดเวลา ๑ เดือน เท่าน้ัน คือ เขตจีวรกาล ผ้าที่จะถวาย คือผ้าขาวขนาด 
๒ คูณ ๓ เมตร เพียงผืนเดียวเท่าน้ัน แต่ในปัจจุบันการทอดกฐินมุ่งเน้นที่เงินเป็นจํานวนมากจึงจะ
ทอดกฐินได้ ทั้งน้ีเป็นเพราะการเข้าใจผิดไป 

๓) ขบวนกฐินมีคนถือ ธงรูปสัตว์ เช่น จระเข้ ตะขาบ แมงป่อง นางมัจฉานําหน้าขบวนแห่ไป
ด้วย สาเหตุที่ทําเช่นน้ีเกิดมาจากการปฏิบัติสืบ ๆ กันมาจนเป็นประเพณี จุดมุ่งหมายเพ่ือช้ีให้เห็นว่า
การทําบุญทอดกฐินเพ่ือขจัดหรือบรรเทาสัตว์ร้ายในดวงใจของคนเรา คือ ความโลภในทรัพย์สมบัติ 
และ ผลประโยชน์ของคนเรา บางคนโลภอยากได้ของคนอ่ืน ทําให้คนอ่ืนเดือดร้อนเป็นทุกข์ บางคน
มั่งมีแล้วก็ยังอยากได้มากข้ึนไปเรื่อย ๆ ย่ิงมีมาก กิเลสย่ิงมากเป็นอันตรายต่อความบริสุทธ์ิของจิตใจ 
เป็นคนเห็นแก่ตัว กอบโกยบนความทุกข์ของผู้อ่ืน อีกประการหน่ึง จากนิทานพ้ืนบ้านเร่ืองจระเข้ มี
ศรัทธาแรงมาก อุตส่าห์ว่ายตามขบวนการแห่องค์กฐินจนขาดใจตาย เมื่อคนปัญญาน้อยได้ฟังเกิด

                                                 
๔๖คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธ-

ศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๑๕๓. 



๑๐๗ 

ความฮึกเหิมว่า การทําบุญทอดกฐินน้ีคงได้บุญมากจริง ๆ แม้แต่สัตว์เดรัจฉานยังยอมทุกข์ยากลําบาก
เพ่ือให้ได้กุศล แต่เราเป็นมนุษย์จะน่ิงดูดายอยู่ได้ จงรีบขวนขวายทําบุญกฐิน นิทานเหล่าน้ี เป็นการ
ประชาสัมพันธ์การทําบุญทอดกฐิน น่ันเอง 

๔) หมวดปกิณกพิธี 
 ๑. วิธีแสดงความเคารพพระ ความมุ่งหมายของการแสดงความเคารพพระ ก็เพ่ือแสดง

ให้ปรากฏว่า ตนมีความนับถือ ด้วยกายและใจจริง การแสดงให้ปรากฏน้ีส่วนใหญ่แสดงออกทางกาย 
การแสดงความเคารพต่อพระดังกล่าวน้ี จะนํามาช้ีแจงในที่น้ีเพียง ๓ วิธี คือ 

 ๑) ประนมมือ ประนมมือ ตรงกับหลักที่กล่าวไว้ในบาลีว่า “ทําอัญชลี” คือ การกระพุ่ม 
มือทั้งสอง ประนม ให้ฝ่ามือทั้งสองประกบกัน น้ิวทุกน้ิวของมือทั้งสองแนบชิดตรงกัน ไม่มีเหลื่อมล้ํา
กว่ากัน หรือกางให้ห่าง ต้ังกระพุ่มมือ ที่ประนมด้วยอาการน้ีไว้ในระหว่างอก ให้ต้ังตรงขึ้นข้างบน มี
ลักษณะ คล้ายดอกบัวตูม แนบศอกทั้งสองข้าง ชิดชายโครง ไม่ให้กางห่างออกไป แสดงอาการอย่างน้ี 
เรียกว่าประนมมือ เป็นการแสดง ความเคารพ เวลาสวดมนต์ หรือฟังพระสวดและฟังเทศน์ เป็นต้น 
แสดงอย่างเดียวกัน ทั้งชายทั้งหญิง 

 ๒) ไหว้ คําว่า “ไหว้” ตรงกับที่กล่าวไว้ในบาลีว่า “นมัสการ” หรือ “วันทา” คือการยก
มือที่ประนม แล้วขึ้น พร้อมกับก้มศีรษะลงเล็กน้อย ให้มือประนมจดหน้าผาก น้ิวหัวแม่มือ ทั้งสองอยู่
ระหว่างคิ้ว อย่างน้ีเรียกว่า ไหว้ ใช้แสดงความเคารพพระ ในขณะน่ังเก้าอ้ี หรือยืนอยู่ ไม่ใช่น่ังราบกับ
พ้ืน แสดงอย่างเดียวกันทั้งชายและหญิง 

 ๓) กราบการกราบ (อภิวาท) คือ การแสดงอาการกราบราบลงกับพ้ืน ด้วยท่ากราบท่ี
เรียกว่า เบญจางคประดิษฐ์ คือด้วยองค์ประกอบห้าอย่าง ได้แก่ เข่าทั้งสอง ฝ่ามือทั้งสอง และศีรษะ
ให้หน้าผากจรดกับพ้ืน เป็นอาการแสดงความเคารพอย่างสูงต่อพระรัตนตรัย มีขั้นตอนการปฏิบัติ 
ดังน้ี 

 ท่าเตรียมตัว น่ังคุกเข่า (ชายตามแบบชาย หญิงตามแบบหญิง) มือทั้งสองทอดวาง
เหนือเข่าทั้งสอง ให้น้ิวมือทั้งห้าแนบชิดกัน 

 จังหวะที่หน่ึง ยกมือขึ้นประนมไว้ระหว่างอก ตามแบบการประนม  
 จังหวะที่สอง ยกมือที่ประนมข้ึนจรดหน้าผาก โดยให้น้ิวหัวแม่มือทั้งสองอยู่ระหว่างคิ้ว 

ตามแบบการไหว้ พระรัตนตรัย 
 จังหวะที่สามก้มตัวลง ปล่อยมือทั้งสองให้ทอดลงกับพ้ืนโดยแบมือทั้งสอง ให้ข้อศอก

ต่อกับเข่าทั้งสองข้าง (สําหรับชาย) และให้ศอกทั้งสองข้างขนาบเข่าทั้งสองไว้ (สําหรับหญิง) ให้ระยะ
มือทั้งสองห่างกันประมาณ ห้าน้ิว ก้มศีรษะให้หน้าผากจรดพ้ืนในระหว่างมือทั้งสอง แล้วยกมือประนม
ขึ้นผ่านจังหวะที่หน่ึงสอง และสาม ไปตามลําดับให้ต่อเน่ืองกัน ทําติดต่อกันไปจนครบสามคร้ัง  



๑๐๘ 

 วิธีแสดงความเคารพพระในงานพิธีการต้อนรับพระเมื่อใกล้จะถึงกําหนดเวลาที่พระจะ
มา ควรจัดหรือส่งผู้ใดผู้หน่ึงให้เตรียมคอยต้อนรับพระ และเตรียมนํ้าไว้สําหรับล้างเท้าพระ เพราะพระ
เมื่อเวลาเข้าบ้านเดินไปด้วยเท้าเปล่า ไม่สวมรองเท้า เพราะมีพุทธบัญญัติห้ามไว้ว่า ภิกษุไม่เป็นไข้ จัก
ไม่สวมรองเท้าเข้าในบ้าน ถ้าภิกษุกระทํา ปรับเป็นอาบัติทุกกฎ เมื่อพระมาถึงแล้ว พึงออกไปนิมนต์
และพาไปยังที่พัก ถ้าไม่ได้จัดที่พักไว้ส่วนหน่ึงต่างหาก พึงนิมนต์ให้เข้าน่ังตามที่ครั้นเรียบร้อยแล้ว พึง
ประเคนสิ่งของที่ได้จัดเตรียมไว้ต้อนรับ ครั้นประเคนแล้วประณมมือไหว้ หรือกราบตามสมควร 

 ๒. วิธีประเคนของพระ 
 การประเคนของพระต้องให้ถูกลักษณะ ให้เริ่มประเคนพระรูปที่น่ังต้นแถวก่อน แล้วต่อไป

ตามลําดับ เมื่อประเคนเสร็จแล้วควรกราบคร้ังหน่ึงหรือ ๓ ครั้ง ถ้าประเคนพระมาก รูปต้น ๆ เพียง
ประณมมือไหว้ก็พอ ถึงสุดท้ายจึงกราบ ลักษณะของกาประเคน มีหลักการดังน้ี 

 ๑ ของนั้นไม่ใหญ่โตหรือหนักเกินไป เป็นของยกคนเดียวได้ 
 ๒) ผู้ประเคนเข้าอยู่ในหัตถบาส คือห่างจากผู้รับประมาณ ๑ ศอก 
 ๓) น้อมให้ด้วยกายหรือของเน่ืองด้วยกาย 
 ผู้ประเคนต้องเข้าไปอยู่ในที่ใกล้ในระยะดังกล่าวน้ัน แล้วยกสิ่งของให้พ้นขึ้นจากพ้ืน แล้ว

น้อมถวายสิ่งของที่ต้องประเคน คือสิ่งที่จะพึงบริโภค เช่น อาหาร นํ้าร้อน เป็นต้น ถ้าไม่ได้ใช้บริโภค 
เช่น กระโถน ไม่ต้องประเคนเม่ือประเคนแล้วอย่าไปจับเลื่อนของท่านอีก ถ้าไปจับเลื่อนต้องประเคน
ใหม่ ผู้หญิงประเคนถ้าได้หัตถบาส และถูกลักษณะแล้ว ผู้ชายไม่ต้องประเคนซ้ําก็ได้ ที่ต้องประเคนซ้ํา
ก็เฉพาะที่ยังไม่ถูกระเบียบ 

 ๓. วิธีทําหนังสืออาราธนา และทําใบปวารณาถวายจตุปัจจัย  
 การอาราธนาพระ ก็คือการนิมนต์พระสงฆ์ไปประกอบพิธีต่าง ๆ ต้องทําให้เป็นกิจจะ 

ลักษณะ แต่ปางก่อนใช้อาราธนาด้วยวาจาเป็นพ้ืน แต่ในปัจจุบันน้ีมีนิยม ทําหนังสืออาราธนา ความมุ่ง
หมายก็เพ่ือแจ้งกําหนดงานและรายการให้พระสงฆ์ทราบ หนังสืออาราธนาน้ี เรียกกันว่า ฎีกานิมนต์
พระ การนิมนต์พระควรเขียนเป็นฎีกา เพ่ือท่านจักได้ถือไว้เป็นหลักฐานกันลืม ข้อความที่เป็นหลักน้ัน
ต้องแจ้งสถานที่ วัน เดือน ปี เวลา พร้อมทั้งช่ือผู้นิมนต์ ส่วนข้อความอ่ืน ๆ ก็ตามแต่ผู้นิมนต์จะพึง
เขียนตามต้องการ อย่าใช้ถ้อยคําที่ขัดกับพระวินัยบัญญัติ เช่นออกช่ือโภชนะ เมื่อพระรับนิมนต์ในเมื่อ
ไม่มีสมัยที่ได้รับยกเว้นก็เกิดอาบัติ จึงควรใช้คําที่ควร เช่น นิมนต์รับอาหารบิณฑบาตเช้า เพล ตาม
สมควร จํานวนพระที่นิยมในพิธีน้ัน ๆ มีข้อความท่ีจะแสดงเป็นตัวอย่าง ดังน้ี 

 “ขออาราธนาพระคุณเจ้า (พร้อมด้วยพระสงฆ์ในวัดน้ีอีก.....รูป) เจริญพระพุทธมนต์ (หรือ
สวดพระพุทธมนต์ หรือแสดงพระธรรมเทศนาแล้วแต่กรณี) ในงาน.....ที่บ้านเลขท่ี..... ตําบล..... 
อําเภอ.......กําหนดวันที่.......เดือน........พ.ศ........เวลา.......น. (หากจะอาราธนาให้รับอาหารบิณฑบาต 
เช้า หรือ เพล ให้บอกด้วย ถ้าต้องการ ตักบาตรหรือป่ินโต ก็ต้องบอกไว้ในฎีกาให้นําไปด้วย)  



๑๐๙ 

 ถ้างานน้ันมีเรือหรือรถรับส่ง ก็ให้หมายเหตุบอกไว้ท้ายฎีกาน้ัน เพ่ือพระจะได้ทราบ ล่วง 
หน้า การวางฎีกานิมนต์พระน้ี ถ้าเป็นพระวัดเดียวกัน ไม่ต้องทําฎีกานิมนต์ เป็นรายองค์ ก็ได้ เป็นแต่
ระบุจํานวนพระหรือรายช่ือพระที่ต้องการให้ทางวัดจัดนิมนต์ ต่อให้ก็ได้ และในการถวายไทยธรรมแก่
พระสงฆ์ ที่นิมนต์มาประกอบพิธีต่าง ๆ ก็มี นิยมถวายค่า จตุปัจจัยเป็นพิเศษจากไทยธรรมอีกส่วน
หน่ึงด้วยในการถวายค่าจตุปัจจัยน้ี นิยมทําใบปวารณา ถวาย คือ ถวายด้วยใบปวารณาความมุ่งหมาย
ก็เพ่ือสงเคราะห์ ให้ภิกษุได้รับค่าจตุปัจจัยน้ัน โดยชอบด้วยวินัย ใบปวารณานี้ มีแบบนิยมเป็นฉบับ 
ดังน้ี 

 “ขอถวายจตุปัจจัยอันควรแก่สมณบริโภค แด่พระคุณเจ้าเป็น มูลค่า.....บาท ....สตางค์
หากพระคุณเจ้าต้องประสงค์สิ่งใดอันควรแก่สมณบริโภคแล้ว ขอได้โปรดเรียกร้องจากกัปปิยการก ผู้
ปฏิบัติของพระคุณเจ้า เทอญ” 

 ใบปวารณาน้ี นิยมกลัดติดกับผ้าที่ทอดในงานอวมงคล หรือถวายเฉพาะใบ หรือไม่ ก็ใส่
ซองแล้วรวมถวายไปกับเคร่ืองไทยธรรมในทุก ๆ งาน ส่วนเงินค่าจตุปัจจัยน้ัน มอบไปกับ กัปปิยการก 
คือศิษย์ผู้มากับพระน้ัน 

 ๔. วิธีอาราธนาศีล อาราธนาพระปริตร อาราธนาธรรม 
 คําว่า อาราธนา แปลว่า เช้ือเชิญเป็นศัพท์ที่ใช้กับพระสงฆ์ หมายถึง การเช้ือเชิญพระสงฆ์

ในการประกอบพิธีกรรมทาง พระพุทธศาสนา ได้แก่อาราธนาศีล อาราธนาธรรม และอาราธนาพระ
ปริตร เป็นต้นฉะน้ัน การอาราธนา คือการเช้ือเชิญพระสงฆ์ในพิธีให้ศีล ให้สวดพระปริตร หรือให้แสดง
ธรรม เป็นธรรมเนียมมีมาแต่ด้ังเดิมที่จะต้องอาราธนาก่อน พระสงฆ์จึงจะประกอบพิธีกรรมน้ัน ๆ และ
การอาราธนาที่ถือเป็นธรรมเนียมกันมาก็มี ๓ กรณีเท่าน้ี  

 วิธีอาราธนา นิยมกันว่า ถ้าพระสงฆ์น่ังบนอาสนะยกสูงเจ้าภาพและแขกน่ังเก้าอ้ี ผู้อาราธนา
เข้าไปยืนระหว่างเจ้าภาพกับแถวพระสงฆ์ตรงกับรูปที่ ๓ หรือที่ ๔ ห่างแถวพระสงฆ์พอสมควรหันหน้า 
ไปทางโต๊ะที่บูชา ประนมมือไหว้พระพุทธรูปก่อนแล้วยืนประนมมือต้ังตัวตรง กล่าวคําอาราธนาตาม 
แบบท่ีต้องการ ถ้าพระสงฆ์น่ังอาสนะตํ่าธรรมดา เจ้าภาพและแขกอ่ืน ก็น่ังกับพ้ืน ผู้อาราธนาต้องเข้าไป
น่ังคุกเข่าต่อหน้าแถวพระสงฆ์ตรงหัวหน้า กราบพระที่โต๊ะบูชา ๓ ครั้งก่อน แล้วประนมมือต้ังตัวตรง 
กล่าวคําอาราธนาที่ต้องการตามแบบ  

 ๔.๑ อาราธนาศีล  

 การอาราธนาศีล หมายถึง การเช้ือเชิญพระสงฆ์ให้ท่านบอกถึงศีลใช้เมื่อพุทธศาสนิกชน
ประสงค์สมาทาน (รับ) ศีล ศีลที่นิยมอาราธนาในพิธีต่าง ๆ คือศีล ๕ เจ้าของงานอาราธนาเองหรือจะ
ให้ใครอาราธนาจะเป็นชายหรือหญิงได้ทั้งสิ้น พึงน่ังคุกเข่ากราบ ๓ ครั้งแล้วประณมมืออาราธนา ด้วย
เปล่งวาจาที่ดังพอได้ยิน การรับศีลไม่ควรทําแต่พอสักว่าเป็นพิธีเท่าน้ัน ควรต้ังใจรับ คิดงดเว้นตามข้อ
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ที่ห้ามทุก ๆ สิกขาบทไป เช่นน้ีจึงจะเป็นบุญกุศล และเป็นมงคลแก่ตนเอง เมื่อพระให้ศีลและรับศีลจบ
แล้ว พึงกราบ๓ ครั้ง อาราธนาศีล ดังน้ี 

 มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ 
ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ 
ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ 

 ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอศีล ๕ ประการ พร้อมด้วยไตรสรณคมน์ เพ่ือ
ประโยชน์แก่การศึกษาเป็นภาค ๆ ไป 

 แม้ ครั้งที่ ๒ ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอศีล ๕ ประการ พร้อมด้วยไตร
สรณคมน์ เพ่ือประโยชน์แก่การศึกษาเป็นภาค ๆ ไป 

 แม้ครั้งที่ ๓ ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอศีล ๕ ประการ พร้อมด้วยไตร
สรณคมน์ เพ่ือประโยชน์แก่การศึกษาเป็นภาค ๆ ไป 

 ๔.๒ การอาราธนาพระปริตร  
 ในพิธีที่ไม่มีเทศน์ติดต่อ เมื่อรับศีลเสร็จแล้วพึงน่ังคุกเข่าประณมมือ อาราธนาพระปริตรได้

เลย เมื่ออาราธนาจบแล้วกราบ๓คร้ัง แล้วพึงน่ังราบต้ังใจฟังพระสวดมนต์ต่อไป 
  คําอาราธนาพระปริตร 
 วิปตฺติปฏิพาหาย สพฺพสมฺปตฺติสิทฺธิยา 
 สพฺพทุกฺขวินาสาย ปริตฺตํพฺรูถมงฺคลํ 
 วิปตฺติปฏิพาหาย สพฺพสมฺปตฺติสิทฺธิยา 
 สพฺพภยวินาสาย ปริตฺตํพฺรูถมงฺคลํ 
 วิปตฺติปฏิพาหาย สพฺพสมฺปตฺติสิทฺธิยา 
 สพฺพโรควินาสาย ปริตฺตํพฺรูถมงฺคลํ 
 ๔.๓ การอาราธนาธรรม  
 การอาราธนาธรรม หมายถึง การร้องขอหรือเช้ือเชิญพระสงฆ์ให้แสดงธรรม เพ่ือช้ีแนะ

แนวทางการประพฤติชอบตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาการอาราธนาธรรมจะกระทําเมื่อ
พุทธศาสนิกชนประสงฆ์จะฟังธรรม และกระทําต่อจากการรับศีล ฉะน้ันเมื่อพระสงฆ์ให้ศีลจบ
แล้ว พุทธศาสนิกชนควรพนมมือพร้อมกล่าวคําอาราธนาธรรมดังน้ี 

 พฺรหฺมา จ โลกาธิปตี สหมฺปติ 
 กตฺอญฺชลี อนฺธิวรํอยาจถ 
 สนฺตีธสตฺตาปฺปรชกฺขชาติกา 
 เทเสตุ ธมฺมํอนุกมฺปิมํปชํ.  
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 ๕. วิธีกรวดน้ํา  
 การกรวดนํ้าเป็นการอุทิศแผ่ส่วนบุญกุศลที่ตนได้บําเพ็ญ ส่งไปให้แก่บุรพชน ตลอดจน

สรรพสัตว์ เป็นการอธิษฐานใจในสิ่งประสงค์ให้สําเร็จตามความปรารถนาบ้าง เป็นต้น การกรวดนํ้าได้
นิยมทําเมื่อถวายทานเสร็จแล้ว พระสงฆ์เริ่มอนุโมทนา เครื่องสําหรับกรวดนํ้าต้องจัดหาเตรียมไว้ก่อน 
นํ้าที่บริสุทธ์ิ บรรจุไว้ เคร่ืองกรวดนํ้าต้ังเตรียมไว้ตรงหน้าของตน เมื่อพระเร่ิมกล่าวอนุโมทนาขึ้นว่า 
ยถาฯ พึงหยิบนํ้าที่เตรียมไว้น้ันเทลงในภาชนะที่รอง พร้อมด้วยต้ังใจนึก การเทนํ้าเมื่อเวลากรวดนํ้า 
ห้ามเอามือรอนํ้าเพราะไม่ต้องการให้มีอะไรมาเป็นเคร่ืองกีดขวาง พระสงฆ์รับ สพฺพีฯ พึงเทนํ้าให้หมด 
น่ังประณมมือรับพรที่พระสวดจนกว่าจะจบ เมื่อจบแล้วก็กราบลง ส่วนนํ้าที่กรวดแล้วน้ันให้นําไปเทใน
ที่แจ้ง เพราะถือว่าเป็นนํ้าอุทิศผลและบริสุทธ์ิเป็นของสูง 

 เมื่อจะกรวดนํ้าเพ่ืออุทิศส่วนบุญ ต้องคํานึงถึงประเพณีที่มีมาแต่โบราณกาลด้วยวิธีนิยม 
อาทิ การหลั่งนํ้ากรวด ถ้าเป็นพ้ืนดินควรหลั่งลงในที่สะอาดหมดจด ถ้าอยู่บนเรือนหรือสถานที่ ที่ไม่ใช่
พ้ืนดิน ต้องหา ภาชนะอ่ืน ที่สมควร เช่น ถาดหรือขัน เป็นต้น รองน้ํากรวดไว้เสร็จแล้วจึงนําไป เทลง
ดินตรงที่สะอาด อย่าใช้กระโถนหรือภาชนะสกปรกรองเป็นอันขาด เพราะนํ้าที่กรวดเป็น สักขีพยานใน
การทําบุญของตนว่าทําด้วยใจสะอาดจริง ๆ คํากรวดน้ําที่นิยมว่ากันในเวลากรวดทั่ว ๆ ไป มีอยู่ ๓ 
แบบ คือ แบบสั้น แบบย่อ และแบบยาว ว่าเฉพาะคําบาลีเท่าน้ัน ดังน้ี 

 ๑. คํากรวดน้ําแบบสั้น (คําอุทิศของพระเจ้าพิมพิสาร)  
 อิทํ เม ญาตีนํโหตุ (ว่า ๓ จบ) หากจะเติมพุทธภาษิตต่อดังน้ี 
 “สุขิตา โหนฺตุ ญาตโย” ก็ได้ 
 คําแปล : ขอบุญน้ีจงสําเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเถิด (ขอญาติทั้งหลายจงเป็นสุข ๆ เถิด)  
 ๒. คํากรวดน้ําแบบย่อ เรียก คาถาติโลกวิชัย 
 ยงฺกิญฺจิ กุสลํ กมฺมํ  กตฺตพฺพํ กิริยํ มม  
 กาเยน วาจา มนสา  ติทเส สุคตํ กตํ 
 เย สตฺตา สญฺญิโน อตฺถิ  เย จ สตฺตา อสญิโน  
 กตํ ปุญฺญผลํ มยฺหํ  สพฺเพ ภาคี ภวนฺตุ เต 
 เย ตํ กตํ สุวิทิตํ  ทินฺนํ ปุญฺญผลํ มยา  
 เย จ ตตฺถ น ชานนฺติ  เทวา คนฺตฺวา นิเวทยํุ 
 สพฺเพ โลกมฺหิ เย สตฺตา  ชีวนฺตาหารเหตุ 
 กามนุญฺญ ํโภชนํ สพฺเพ  ลภนฺตุ มม เจตสา. 
 คําแปล : กุศลกรรมซึ่งเป็นกิริยาควรทําอันหน่ึงด้วย กายวาจาใจ อันจะเป็นเหตุนําไปให้

เกิดใน สวรรค์ช้ันไตรทศเทพ ข้าพเจ้าได้ทําแล้ว ขอสัตว์ซึ่งมีสัญญา และไม่มีสัญญาทุกหมู่เหล่าจงเป็น
ผู้มีส่วนได้รับผลบุญที่ข้าพเจ้ากระทําแล้วน้ัน เหล่าสัตว์ที่รู้ผลบุญอันที่ข้าพเจ้ากระทําแล้ว ขอจงเป็นผู้
มีส่วนได้รับผลบุญที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ ในบรรดาสรรพสัตว์จําพวกใด ไม่รู้ข่าวถึง บุญข้าพเจ้ากระทําแล้ว 



๑๑๒ 

ขอเทพยดาทั้งหลายจงนําไปบอกแก่สัตว์จําพวกน้ัน ขอสัตว์ทุกหมู่ ในชีวโลก ซึ่งเสพอาหารเป็นเคร่ือง
เลี้ยงชีพ จงได้เสวยซึ่งโภชนะอันพึงใจ ด้วยอํานาจเจตนา อุทิศของ ข้าพเจ้าน้ีเถิด ฯ 

 ๓. คํากรวดน้ําแบบยาว เป็นคาถาของเก่า 
 อิมินา ปุญฺญกมฺเมน  อุปชฺฌายา คุณุตฺตรา  
 อาจริยูปการา จ  มาตา ปิตา จ ญาตกา (ปิยา มมํ)  
 สุริโย จนฺทิมา ราชา  คุณวนฺตา นราปิ จ 
 พฺรหฺมมารา จ อินฺทา จ  โลกปาลา จ เทวตา 
 ยโมมิตฺตา มนุสฺสา จ  มชฺฌตฺตา เวริกาปิ จ 
 สพฺเพ สตฺตา สุขี โหนฺตุ  ปุญฺญานิ ปกตานิ เม 
 สุขญฺจ ติวิธํเทนฺตุ  ขิปฺปํปาเปถ โว มตํ 
 อิมินา ปุญฺญกมฺเมน  อิมินา อุทฺทิเสน จ 
 ขิปฺปาหํ สุลเภเจว ตณฺหุปาทานเฉทนํ 
 เย สนฺตาเนหินา ธมฺมา  ยาว นิพฺพานโต มมํ 
 นสฺสนฺตุ สพฺพทาเยว ยตฺถ ชาโต ภเวภเว 
 อุชุจิตฺตํ สติปญฺญา สลฺเลโข วิริยมฺหินา 
 มารา ลภนฺตุ โนกาสํ  กาตุญฺจ วิริเยสุ เม  
 พุทฺธาธิปวโร นาโถ  ธมฺโม นาโถ วรุตฺตโม 
 นาโถ ปจฺเจกพุทฺโธ จ  สงฺโฆ นาโถตฺตโร มมํ 
 เตโสตฺถมานุภาเวน  มาโรกาสํ ลภนฺตุ มา. 
 คําแปล : ด้วยผลบุญที่ข้าพเจ้ากระทําน้ี ขอพระอุปัชฌาย์ผู้มีพระคุณอันย่ิงใหญ่ไพศาล อีก

ทั้งอาจารย์ผู้ได้สั่งสอนข้าพเจ้ามา ทั้งมารดาบิดาและคณาญาติทั้งสิ้น ตลอดจน พระอาทิตย์พระจันทร์ 
และพระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นใหญ่ในเอกเทศแห่งเมทนีดล และนรชนผู้มีคุณงามความดี ทั้งหลาย ทุกถิ่น
ฐาน อีกท้าวมหาพรหมกับหมู่มาร และท้าวมัฆวานเทวราช ทั้งเทพเจ้าผู้ฉกาจรักษา โลกทั้ง สี่ทิศ และ
พญายามราชอีกมวล มิตรสหาย ทั้งผู้ขวนขวายวางตนเป็นกลาง และผู้เป็นศัตรู ของข้าพเจ้าทุก ๆ 
เหล่าจงมีความเกษมสุขนิราศภัย ขอบุญที่ข้าพเจ้ากระทําไว้ด้วยไตรทวาร จงบันดาลให้สําเร็จไตรพิธ
สุข ถึงความเกษมปราศจากทุกข์ คือ พระอมตมหานฤพานโดยพลัน อีกประการหน่ึงน้ัน ด้วยบุญกรรม
น้ีและอุทิศเจตนานี้ ขอให้ข้าพเจ้าบรรลุทันทีซึ่งการตัดขาด ตัณหาอุปาทาน ธรรมอันช่ัวในสันดานจง
พินาศไปหมด จนตราบเท่าถึงนิพพาน สิ้นกาลทุกเมื่อ เทียว แม้ว่าข้าพเจ้ายังจะท่องเที่ยวไปเกิดในภพ
ใด ๆ ก็ขอให้มีจิตซื่อตรงดํารงสติปัญญาไว ชาญฉลาด ให้มีความเพียรกล้าสามารถขัดเกลากิเลสให้สูญ
หาย ขอหมู่มารเหล่าร้ายอย่าได้ กล้ํากรายสบโอกาส เพ่ือทําให้ข้าพเจ้าพินาศคลายความ เพียรได้ อน่ึง
ไซร้ พระพุทธเจ้าผู้เป็น ที่พ่ึงอันย่ิงอย่างประเสริฐ พระธรรมเป็นที่พ่ึงอัน ล้ําเลิศย่ิงประมาณ พระ



๑๑๓ 

ปัจเจกพุทธเจ้าเป็นที่พ่ึง อันไพศาล และพระสงฆ์เป็นที่พ่ึงอัน อุดมย่ิงประมาณของข้าพเจ้าน้ี ด้วย
อานุภาพอันอุดมดีพิเศษ สูงสุดของพระรัตนตรัย ขออย่าให้หมู่มารได้โอกาสทุกเมื่อไป เทอญ ฯ 

 นอกจากน้ี การกรวดน้ํามีมากหลายรูปแบบตามแต่ผู้ต้องการจะเลือกใช้ การกรวดน้ํายังมี
อีกรูปแบบหน่ึงที่นิยม คือ ปัตฺติทานคาถา เพ่ือให้เห็นชัดว่าการกรวดนํ้าน้ันเป็นการอุทิศแผ่ส่วนบุญ
กุศล ดังน้ี 

 ปุญฺญสฺสิทานิ กตสฺส ยานญฺญานิกตานิ เม 
 เตสญฺจภาคิโน โหนฺตุ  สตฺตานนฺตาปฺปมาณกา 
 เย ปิยา คุณวนฺตา จ  มยฺหํ มาตาปิตาทโย 
 ทิฏฺฐา เม จาปฺยทิฏฺฐา วา  อญฺเญมชฺฌตฺตเวริโน 
 สตฺตา ติฏฺฐนฺติ โลกสฺมึ เตภุมฺมา จตุโยนิกา 
 ปญฺเจกจตุโวการา  สํสรนฺตา ภวาภเว 
 ญาตํ เย ปตฺติทานมฺเม  อนุโมทนฺตุ เต สยํ 
 เย จิมํนปฺปชานนฺติ  เทวา เตสํ นิเวทยํุ 
 มยาทินฺนาน ปุญฺญานํ  อนุโมทนเหตุนา 
 สพฺเพ สตฺตา สทาโหนฺตุ  อเวรา สุขชีวิโน 
 เขมปฺปทญฺจปปฺโปนฺตุ  เตสาสา สิชฺฌตํ สุภา. 
 คําแปล สัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุด ไม่มีประมาณ จงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญอันข้าพเจ้าทําแล้ว ณ 

บัดน้ีด้วยแห่งบุญทั้งหลายอ่ืนอันข้าพเจ้าทําแล้วด้วย เหล่าใดเป็นที่รักและมีคุณ มีมารดาและบิดาของ
ข้าพเจ้าเป็นต้น เหล่าที่ข้าพเจ้าเห็นแล้ว หรือแม้ที่ข้าพเจ้าไม่ได้เห็น แล้วเหล่าอ่ืน ที่เป็น ผู้มัธยัสถ์เป็น
ปานกลางและเป็นผู้มีเวร สัตว์ทั้งหลายต้ังอยู่ในโลก เป็นไปในภูมิสาม เป็นไป ในกําเนิดสี่ มีขันธ์ห้า มี
ขันธ์หน่ึง มีขันธ์สี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ ความให้ส่วนบุญ ของข้าพเจ้าอันสัตว์ทั้งหลาย
เหล่าใดรู้แล้ว สัตว์ทั้งหลายเหล่าน้ัน จงอนุโมทนาเองเถิด ส่วนสัตว์ ทั้งหลายเหล่าใดยังไม่รู้ซึ่ง ความให้
ส่วนบุญของข้าพเจ้าน้ี ขอเทพยดาทั้งหลาย พึงบอกแก่สัตว์ ทั้งหลายเหล่าน้ันให้รู้ (แล้วอนุโมทนา) 
เพราะเหตุคืออนุโมทนาซึ่งบุญทั้งหลายอันข้าพเจ้าได้ให้แล้ว ขอสัตว์ทั้งหลายท้ังปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร 
เป็นผู้ดํารงชีพโดยสุขทุกเมื่อเถิด จงถึงซึ่งบทอันเกษม คือพระนิพพาน ขอความปรารถนาที่ดีงามของ
สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่าน้ันจงสําเร็จ เถิด ฯ 

สรุป ปกิณกพิธีเป็นหมวดพิธีเบ็ดเตล็ดเก่ียวกับวิธีปฏิบัติในการประกอบพิธีต่าง ๆ กล่าวได้ว่า
เก่ียวข้องกับศาสนพิธีในหมวดอ่ืน ๆ ทั้งน้ีปกิณกพิธีมีรายละเอียดเก่ียวกับการแสดงความเคารพพระ 
การประเคนสิ่งของถวายพระวิธีทําหนังสืออาราธนา และทําใบปวารณาถวายจตุปัจจัย วิธีอาราธนาศีล 
อาราธนาพระปริตร อาราธนาธรรมและการกรวดนํ้า วิธีการเหล่าน้ีจําเป็นต้องใช้ในการประกอบพิธี
กุศลพิธี บุญพิธี ทานพิธี ล้วนแล้วต้องเก่ียวข้องโดยเฉพาะการกรวดน้ําถือเป็นสิ่งสําคัญเมื่อได้ประกอบ



๑๑๔ 

กิจในศาสนพิธีแล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการกรวดนํ้า ที่มีการสอดแทรกความรู้เก่ียวกับสรรพสัตว์ที่อยู่ใน
ภพภูมิต่าง ๆ จําแนกตามขันธ์บ้าง จําแนกตามหมู่เหล่าบ้าง สุคติภูมิ ทุคติภูมิ เป็นต้น การจัดความรู้
ในปกิณกพิธีได้จัดลงหัวข้อตามการจัดการความรู้ในศาสนพิธีหมวดอ่ืน ๆ ตามตารางต่อไปน้ี 

ดังน้ันทุก ๆ เทศกาลมักจะมีพิธีกรรมเข้ามามีส่วนเก่ียวข้องในการที่จะปฏิบัติอยู่เสมอพิธีกรรม 
น้ันเหมือนกับนํ้าที่สามารถแทรกซึมเข้าไปทุกส่วนของเทศกาล 

จะเห็นได้ว่าประเภทของศาสนพิธี ซึ่งได้จําแนกเป็นหัวข้อใหญ่ก็คือศาสนพิธีในสมัยพุทธกาล
และศาสนพิธีในปัจจุบัน ซึ่งในสมัยพุทธกาลได้แก่ พิธีกรรมการแต่งต้ังผู้ทําหน้าที่แทนสงฆ์ พิธีกรรมการ
ขึ้นบ้านใหม่ พิธีกรรมการแสดงเป็นอุบาสกอุบาสิกา พิธีกรรมการถวายสังฆทาน พิธีกรรมการบวช พิธี
กรรมการสะเดาะเคราะห์ พิธีกรรมการถวายอารามแด่พระพุทธศาสนา พิธีกรรมการลงอุโบสถ พิธี
กรรมการถวายผ้าอาบนํ้าฝน และพิธีกรรมการจัดการเก่ียวกับศพ สําหรับศาสนพิธีในปัจจุบัน ได้จําแนก
เป็น ๔ ประเภทใหญ่ ได้แก่ กุศลพิธี บุญพิธี ทานพิธี และปกิณกพิธี โดยมี๒ฝ่ายคือฝ่ายสงฆ์และ
ฆราวาส ซึ่งต่างมีหน้าที่และบทบาทต่อพระพุทธศาสนาแตกต่างกัน ศาสนพิธียังจําแนกได้อีกแบบหน่ึงก็
คือพิธีกรรมตามปฏิทิน พิธีกรรมตามวงจรชีวิตและพิธีกรรมพิเศษ ฉะน้ันการดําเนิชีวิตมักมีพิธีกรรมเข้า
มาเก่ียวข้องตามประเภทของพิธีกรรม 

 
๓.๖ ประโยชน์ของศาสนพิธี 

ศาสนพิธีน้ันเป็นเพียงองค์ประกอบภายนอกท่ีห่อหุ้มแก่น ศาสนาคือตัวสัจธรรมไว้ หากจะ
เลือกใช้เลือกสอนกันแต่แก่น ๆ แล้วคงเป็นไปและเข้าใจได้ยาก จําต้องเร่ิมต้นจากเปลือกกระพ้ีไปก่อน
เพราะความนิยมของคนและพ้ืนฐานความรู้ของคนไม่เหมือนกันและไม่เท่ากัน แต่พิธีกรรมน้ันต้องเป็น 
ไปพอเหมาะพอควร ไม่มากไม่น้อยเกินไป หากพิธีกรรมมีมากเกินไป แก่นธรรมก็จะเล็กเรียวลงเหมือน 
ต้นไม้ ถ้ามีเปลือกกระพ้ีหนามาก แก่นของต้นไม้น้ันมักจะเล็กเรียวมาก พิธีกรรมน้ันจะต้องเป็นพิธีกรรม
ที่ดีด้วย เพราะพิธีกรรมที่ดีจะส่อให้เห็นว่าแก่นธรรมน้ันดี เปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีเปลือกดี ส่อให้เห็นว่า
แก่นข้างในย่อมดี หรือผลไม้ที่มีเปลือกนอกดีก็ส่อให้เห็นว่าเน้ือข้างในจะไม่เน่าไม่เสียด้วย ตรงข้ามหาก
เปลือกนอกมีจุดด่างดําหรือมีรอยเน่า ก็ส่อให้เห็นว่าเน้ือข้างในยังวางใจไม่ได้ ดังน้ัน ศาสนพิธีจึงต้องคง
คู่ไว้กับแก่นธรรม แต่การประกอบศาสนพิธีอย่าติดเพียงแค่พิธีกรรมเท่าน้ัน ทั้งไม่ควรคิดว่าพิธีกรรม 
ต่าง ๆ ที่ทํากันอยู่น้ันเป็นตัวแท้เป็นแก่นศาสนา ศาสนพิธีมีประโยชน์กว้าง ๆ ๓ อย่าง คือ 

๑. เอกลักษณ์ของประเทศหรือชุมชน 
พิธีกรรมทางศาสนาน้ันมีแบบแผนเป็นของตัวเองโดยเฉพาะจึงเป็นจุดเด่นอย่าง หน่ึงในแบบ

วัฒนธรรมของชาติเป็นการเชิดชูเอกลักษณ์ของชาติไว้ได้ด้วยแบบอย่างน้ัน เพราะเป็นเอกลักษณ์ของ
ตัวเองโดยเฉพาะ นับว่าเป็นเคร่ืองเชิดหน้าชูตาของชาติได้ทางหน่ึงที่พอจะอวดผู้อ่ืนได้ว่า ชาติเรานั้น
ได้สะสมระเบียบประเพณีอันดีงามมานานแสนนานแล้ว ซึ่งแสดงถึงว่าเรามีวัฒนธรรมน้ัน ฉะน้ัน



๑๑๕ 

พิธีกรรมเพ่ือรักษาเอกลักษณ์ของชาติ ที่ไม่มีชาติใดเหมือน แสดงถึงความเป็นไท มิใช่ทาสของชาติใด 
ทั้งยังป้องกันมิให้ชาติถูกลืม นอกจากเป็นเอกลักษณ์ของชาติโดยภาพรวมแล้วยังเป็นเอกลักษณ์ของ
ชุมชน เป็นวิถีวัฒนธรรมชุมชนที่ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานทางพระพุทธศาสนา แต่ละภาคส่วนของประเทศไทย
ก็มีพิธีกรรมที่มีคุณค่าของตนเอง 

๒. พิธีกรรมมีประโยชน์ทางใจ  
ทําให้ผู้ประกอบพิธีกรรมน้ัน ๆ เบิกบานใจ เกิดความปีติสดช่ืนขึ้นเพราะได้ประกอบพิธีกรรม

น้ันแล้ว เป็นการเตรียมใจไว้รองรับบุญกุศลหรือความดีอ่ืน ๆ ต่อไป และเป็นเหตุจูงใจให้ผู้พบเห็น
ปรารถนาจะทําตามอย่างบ้าง ตัวอย่างในการส่งเสริมคุณค่าทางด้านจิตใจของศาสนพิธี เช่น เมื่อต้อง 
การจะทําบุญเลี้ยงพระที่บ้าน แบบแรกตัดพิธีกรรมออกหมด คือเมื่อพระมาถึงบ้านก็นําอาหารคาว
หวานมาถวายท่านเลย เมื่อพระท่านฉันเสร็จแล้วก็อําลากลับวัดเลยเช่นกัน น่ีแบบตัดพิธีกรรมออก อีก
แบบหน่ึงเป็นแบบทําตามพิธีกรรม คือ เมื่อพระมาถึงแล้วเจ้าของบ้านจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยได้
กราบพระ ได้รับศีล ได้ฟังพระเจริญพระพุทธมนต์ ได้ถวายทานด้วยมือตนเอง พระท่านฉันเสร็จแล้วก็
ได้รับพรจากพระ ได้กรวดนํ้า ได้รับประพรมนํ้าพระพุทธมนต์ตามลําดับ ในสองแบบน้ีแบบแรกไม่มี
พิธีกรรม แบบหลังมีพิธีกรรมเพ่ิมขึ้นตามความนิยม แบบไหนจะเป็นเหตุให้ผู้เป็นเจ้าภาพหรือผู้กระทํา
ประทับใจและเกิดความแช่มช่ืนเป็นสุขใจมากกว่ากัน ฉะน้ันพิธีกรรมมีผลต่อจิตใจคือช่วยให้เกิด
คุณธรรมขึ้นในตัวผู้ปฏิบัติ ได้แก่ ๑) ความมีสติ ๒) ความสามัคคี ๓) ความเป็นระเบียบประณีตงดงาม
๔) เกิดความชุ่มช่ืนเบิกบานใจ ๕) เกิดความฉลาด 

๓. พิธีกรรมมีส่วนช่วยธํารงพระพุทธศาสนา  
ศาสนพิธีเป็นขั้นตอนชักจูงให้ผู้ปฏิบัติซาบซึ้ง เกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนา มีใจมุ่งมั่นที่จะ

ศึกษาแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาในขั้นลึกต่อไปได้ด้วยดี 
 ๑) คุณค่าของศาสนพิธีที่มีผลต่อสังคม 
 องค์ประกอบของศาสนาอีกอย่างหน่ึงที่มีความสําคัญต่อพระพุทธศาสนา ก็คือ ศาสนพิธี

หรือพิธีกรรมหรือระเบียบแบบแผนต่าง ๆ ที่ดีงาม ที่พึงปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเปรียบ เสมือน
เครื่องห่อหุ้มศาสนาไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้เห็นและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง อันเป็นที่ต้ังแห่งความเลื่อมใส
ศรัทธาและแสดงถึงความเจริญทางด้านจิตใจของผู้นับถือพระพุทธศาสนา พิธีกรรมแปลว่า การกระทํา
ที่เป็นพิธี คือเป็นวิธีที่จะให้สําเร็จผลที่ต้องการหรือ การกระทําที่เป็นวิธีการเพ่ือให้สําเร็จผลที่ต้องการ 
หรือนําไปสู่ผลที่ต้องการ คําว่าพิธีมาจากคําว่าวิธี๔๗ 

                                                 
๔๗พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พิธีกรรมใครว่าไม่สําคัญ, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพ-

มหานคร : สํานักพิมพ์บริษัทพิมพ์สวย, ๒๕๕๑), หน้า๔. 



๑๑๖ 

แต่มาภายหลัง คําว่าพิธีมีความหมายคลาดเคลื่อนไป พิธีกรรม คือ วิธีกรรม กลายเป็นกรรม 
วิธี มาถึงในปัจจุบันได้เลือนไปว่า พิธีกรรมหรือวิธีกรรม คือสิ่งที่ทํากันไปอย่างน้ันเอง หรือสักแต่ว่าทํา 
เช่น พูดกันว่าทําพอเป็นพิธี กลายว่าไม่จริงไม่จัง ทําพอให้เห็นว่าได้ทําแล้ว แต่ที่จริงเดิมน้ันมันคือการ
กระทําที่เป็นวิธีการ เพ่ือจะให้สําเร็จผล เพ่ือจะให้เกิดความเป็นจริงเป็นจัง เพ่ือจะให้ได้ผลขึ้นมาจึงทํา
พิธีกรรม 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึงความสําคัญของพิธีกรรม ๕ ประการ๔๘ ดังน้ี 
๑) พิธีกรรมเป็นจุดนัดหมาย ในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ คนมักจะมาร่วมกันประกอบ

พิธีกรรม คือ เป็นจุดรวมให้คนมาทํากิจกรรมร่วมกัน จะด้วยการเชิญหรือบอกกล่าวกันก็ตาม ถือได้ว่า 
พิธีกรรมเป็นจุดรวมหรือนัดให้คนมารวมกัน 

๒) พิธีกรรมเป็นวินัยพื้นฐาน พิธีกรรมนําคนให้ประสานเข้ากับชีวิตชุมชน วินัยในที่น้ีไม่ใช่กฎ
ข้อบังคับ แต่เป็นแบบอย่างที่ทําสืบ ๆ กันมา และเป็นที่ยอมรับของชุมชน เพราะการทําพิธีกรรมทุกคน
ต้องทําเหมือนกัน เช่น น่ัง ยืน เดิน ในลักษณะที่เรียบร้อย และอยู่ในอาการที่สงบ ไม่ส่งเสียงเฮฮาเป็น
ต้น พิธีกรรมเป็นตัวสร้างวินัยให้เกิดขึ้น เป็นการฝึกให้คน จัดหรือควบคุมพฤติกรรมของคนให้ลงตัว 
และทําตามลําดับแบบแผน ทํากิจกรรมได้ผลอย่างพร้อมเพรียงกัน เป็นการฝึกเบ้ืองต้นของศีล 

๓) พิธีกรรมเป็นเครื่องนําศรัทธา ที่จะพาให้เข้าถึงธรรมท่ีสูงขึ้นไป เมื่อบุคคลเข้าร่วมกิจกรรม
หรือประกอบพิธีกรรม ย่อมทําให้เกิดความสงบเยือกเย็น เกิดความซาบซึ้งใจ ใจสบาย ปัญญาย่อมเกิด 
ขึ้น สามารถจะเข้าถึงธรรมที่สูงขึ้นไปได้ เช่น การสวดมนต์พร้อม ๆ กัน กิริยาวาจาก็เรียบร้อย สงบ คน
ฟังก็เกิดความอ่ิมใจ เกิดศรัทธาและเจริญย่ิงในกุศลธรรม 

๔) พิธีกรรมเป็นโอกาสให้พระภิกษุได้แสดงปาฐกถาธรรม ในช่วงพิธีย่อมเป็นโอกาสให้
พระสงฆ์ทําบทบาทการแสดงธรรมแก่คนที่มาร่วมในพิธีกรรมน้ัน ประโยชน์ย่อมเกิดขึ้นแก่คนเหล่าน้ัน
มากมาย 

๕) พิธีกรรมเป็นรูปแบบท่ีจะสื่อธรรมะสําหรับคนหมู่ใหญ่ 
นอกจากการนัดหมายแล้ว มีพิธีกรรมที่จะดึงคนให้มารวมกันเป็นหมู่ใหญ่และเป็นโอกาสที่จะ

สื่อธรรมะแก่คนเหล่าน้ันได้ เพราะคนที่มาร่วมกิจกรรมย่อมมีแนวคิดที่คล้ายคลึงกัน ไม่ขัดแย้งกันและ
เข้ากันได้ การส่ือธรรมะก็สะดวกย่ิงขึ้น สําหรับคนในหมู่ใหญ่ กล่าวได้ว่าพิธีกรรมหรือศาสนพิธีจึงเป็น
จุดนัดพบและจุดนัดหมาย โดยเฉพาะสําหรับชุมชนหรือหมู่ชนในสังคมน้ีให้มองเห็นความสําคัญที่จะ
เริ่มการอะไร ๆ กันอย่างจริงจัง  

                                                 
๔๘พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ (สถิต ศิลปะชัย), เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธ 

ศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์, ๒๕๔๘), หน้า ๑๐-๑๑. 



๑๑๗ 

อย่างไรก็ตาม พิธีกรรมหรือศาสนพิธียังมีความหมายมากกว่าน้ันอีก ก็คือ เป็นเครื่องฝึกวินัย 
หรือเป็นพ้ืนฐานในการที่จะฝึกฝนพัฒนาคนในด้านศีล ได้แก่ การควบคุมกายวาจาได้ให้อยู่ในความดี 
งามเรียบร้อยสุจริต พิธีกรรมจึงถือเป็นเคร่ืองฝึกกายวาจาให้อยู่ในระเบียบ ฉะน้ัน ศาสนพิธีหรือ
พิธีกรรมจึงเป็นวินัยขั้นต้น หากพิธีกรรมที่ทําถูกต้องจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความพร้อมเพรียง 
และความประสานกลมกลืน ทําให้เกิดศรัทธาปสาทะ โน้มนําจิตใจให้สงบ แล้วเจริญในกุศลธรรม 

๒) อิทธิพลของศาสนพิธีต่อสังคมไทย 

สังคมไทยมีสถาบันหลักคือพระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์ แต่ยังมีวัฒนธรรมท้องถิ่น
น้ัน ๆ และสิ่งน้ีเป็นประโยชน์ที่ทําให้เกิดการรวมตัวของสังคม ซึ่งพิธีกรรมมีอิทธิพลต่อสังคมไทย๔๙ 
ดังน้ี 

 ๑. ด้านสังคม  
 สังคมไทยได้รับการถ่ายทอดลัทธิความเช่ือจากพระพุทธศาสนาและได้ผสมกับความเช่ือ 

เดิม ๆ ที่เช่ือเรื่องผี อํานาจลึกลับ มาปรับให้เข้ากับยุคสมัยได้อย่างลงตัว สังคมไทยในยุคปัจจุบัน
สถาบันครอบครัวเล็กลง เมื่อถึงเทศกาลก็มักจะกลับบ้านไปพบญาติพ่ีน้องอาทิเทศกาลสงกรานต์ก็ย่อม
มีพิธีกรรมต่าง ๆ ให้สํานึกหรือตระหนักถึงความกตัญญู การมีสัมมาคารวะ พิธีกรรมบางอย่างได้ยกย่อง
ผู้อาวุโส ผู้มีคุณธรรม อันจะเป็นแบบอย่างในการที่จะปฏิบัติสืบ ๆ ต่อไปของอนุชนรุ่นหลัง เป็นต้น 

 ๒. ด้านเศรษฐกิจ  
 พิธีกรรมบางอย่างชาวต่างชาติยอมท่ีจะลงทุนเข้ามาลงทุนในการจะประกอบพิธีกรรมน้ัน ๆ 

เช่น การแต่งงานแบบล้านนา การแต่งงานแบบดํานํ้า เป็นต้น รัฐและเอกชนได้ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ 
เทศกาลและพิธีกรรมต่าง ๆ ให้บุคคลเข้ามามีส่วนในการส่งเสริมเทศกาลและประเพณี เพ่ือรายได้ของ
ประเทศไทยที่ได้จากการท่องเที่ยวอันมีพิธีกรรมน้ันเป็นเหตุจูงใจ 

 ๓. ด้านการเมือง  
 ความเช่ือในพิธีกรรมที่มีผลต่อการเมือง เช่น การต้ังศาลพระภูมิของพรรคการเมือง หรือ

สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง ก็มักจํานําเอาพิธีกรรมทั้งสงฆ์และพรหมณ์เข้าไปประกอบพิธีกรรมเสมอ 
ซึ่งมีผลต่อความเช่ือมั่นในการต้ังพรรคการเมือง เป็นต้น 

 ๔. ด้านอารมณ์  
 พิธีกรรมมีผลต่ออารมณ์ของผู้ร่วมพิธีกรรม เช่น พิธีกรรมการลงผีมด ทําบุญหรือเปตพลี 

ให้กับผีบรรพบุรุษของชาวเหนือ ยังความสนุกสนาน และเป็นที่ยึดเหน่ียวในการท่ีจะประกอบกิจการ
งานต่าง ๆ ให้รุ่งเรือง ซึ่งคนไทยส่วนหน่ึงมีความเช่ือในเร่ืองของพิธีกรรมบางอย่างที่ถ้าไม่ได้ทําหรือทํา

                                                 
๔๙คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธ-

ศาสนา, (พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๒๖-๒๗.  



๑๑๘ 

ไม่ถูกก็จะไม่สบายใจ เช่น การประกอบพิธีกรรมสืบชะตา เพ่ือเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ให้
อายุยืน ปราศจากโรคภัย ก็จะทําให้จิตใจตนเองเข้มแข็งมากขึ้น มีกําลังในการที่จะต่อสู้ปัญหาอุปสรรค
อ่ืน ๆ ที่เข้ามารบเร้าในจิตใจ 

 ๕. ด้านศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี  
 เทศกาล พิธีกรรม ก่อให้เกิดศิลปวัฒนธรรมอันดีงามมากมาย เช่นพิธีกรรมรดนํ้าดําหัว 

ก่อให้เกิดธรรมเนียมปฏิบัติสืบกันมา เมื่อชุมชนหน่ึงเห็นว่าพิธีกรรมน้ีดีงาม ทําให้เกิดความสุขทางใจ
และทําให้ผู้ประกอบกิจกรรมมีความสํานึกในความกตัญญูกตเวที ก็จะสืบทอดกันมา ทําให้ผู้น้อยรู้จัก
การมีสัมมาคารวะ เคารพผู้อาวุโส เคารพในวัยวุฒิ คุณวุฒิ แม้แต่ภาพฝาผนังตามโบสถ์ในวัดก็ได้แสดง
ถึงกิจกรรม เทศกาล พิธีกรรมอย่างเห็นได้ชัด สิ่งเหล่าน้ีเป็นการเล่าโดยภาพ ให้คนรุ่นหลังได้รู้ถึง
เหตุการณ์ในอดีต จิตรกรรมฝาผนัง ในวัดหลายแห่งเมื่อคนในยุคปัจจุบันได้ศึกษาแล้วพบว่าวัฒนธรรม
ประเพณีบางอย่างได้สูญหายไป ฉะน้ันเทศกาลและพิธีกรรมจึงมีอิทธิพลต่อศิลปวัฒนธรรม  

ดังน้ัน แนวคิด ความเช่ือถือในลัทธิ ศาสนา พิธีกรรม วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม ประเพณี 
เริ่มสมัยก่อนพุทธกาล สมัยพุทธกาล สมัยอาณาจักร เมืองเอกราช เมืองขึ้น และสมัยปัจจุบัน ได้รับ
พิธีกรรมต่าง ๆ สืบกันมา ทั้งพิธีพราหมณ์ พิธีกรรมทางพุทธ และพิธีกรรมของพระมหากษัตริย์ และพิธี
ของชนเผ่าต่าง ๆ สิ่งเหล่าน้ีอาศัยทางเผ่าพันธ์ุ นิเวศวิทยา จึงเป็นบ่อเกิดพิธีกรรมทั้งตะวันตก และ
ตะวันออก และของไทย ไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ โบราณคดี นักปรัชญาต่าง ๆ ได้สืบทอดพิธีกันมา 
ฉะน้ันจะเห็นได้ว่าประโยชน์ของพิธีกรรมจึงเป็นสิ่งสําคัญต่อการดําเนินชีวิต ตามหัวข้อที่นําเสนอคือ 
คุณค่าของศาสนพิธีที่มีผลต่อสังคมอิทธิพลของศาสนพิธีต่อสังคมไทยได้แก่ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านการเมือง ด้านอารมณ์ และด้านศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 

 
๓.๗ ความกลมกลืนกันของศาสนพิธีกับลัทธิและศาสนาอ่ืน ๆ  

เมื่อสมัยก่อนพุทธกาลการปฏิบัติพิธีกรรมต่าง ๆ ตามลัทธิความเช่ือด้ังเดิม ที่ศาสนาพราหมณ์
เคยได้ปฏิบัติ สุดท้ายการปฏิบัติอันเป็นพิธีกรรมที่เป็นไปตามแนวทางในการดําเนินชีวิตอันประเสริฐก็
ไม่มี พระองค์ทรงปริวรรตการปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาเดิม โดยเน้นถึงหลักการปฏิบัติตนเองให้เป็น
ผู้มีความเจริญมากกว่าที่จะไปพ่ึงพิงอาศัยกับพิธีกรรมที่ปฏิบัติ 

๓.๗.๑ ศาสนพิธีที่เก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนา  
พิธีกรรมที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนามิได้มีเฉพาะพิธีกรรมของพระพุทธศาสนาอย่าง

เดียว เน่ืองจากว่าคัมภีร์พระพุทธศาสนาเป็นเอกสารประวัติศาสตร์ที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับสภาพบ้านเมือง 
ศิลปวัฒนธรรมและหลักความเช่ือของผู้คนในอดีตของชมพูทวีปไว้อย่างมากมาย ศาสนพิธีจึงแบ่งได้
ดังน้ี 

   



๑๑๙ 

 ๑) ศาสนพิธีและความเชื่อท้องถ่ินในสังคมอินเดีย 
 ในที่น้ีหมายถึงศาสนาพราหมณ์ ลัทธิครูทั้ง๖ และศาสนาอ่ืน ๆ ที่เป็นที่เคารพ เช่ือถือ 

ของคนชาวอินเดีย ในสมัยพุทธกาล สําหรับความเช่ือท้องถิ่น หมายถึง พิธีกรรมที่เก่ียวข้องกับความ
เช่ือ ข้อบังคับ และจารีตของผู้คนในท้องถิ่นของอินเดียในสมัยพุทธกาล เช่น พิธีราชาภิเษก พิธีแรกนา
ขวัญ ฯลฯ ซึ่งในแต่ละท้องถิ่นจะมีพิธีกรรมที่แตกต่างกัน ดังน้ัน การศึกษาพิธีกรรมของศาสนาและ
ความเช่ือท้องถิ่นในสังคมอินเดียที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนามีจํานวนมาก เช่น พิธีบูชาไฟ พิธี
พลีกรรมด้วยเลือด พิธีสาธยายมนต์ไล่ผี พิธีเข้าทรง พิธีบนบาน พิธีแก้บน พิธีปลูกเรือน บวงสรวง 
เป็นต้น พิธีเหล่าน้ีพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นเดรัจฉานวิชา คือเป็นวิชาที่ขวางทางดําเนินไปสู่พระ
นิพพาน อย่างไรก็ตาม จะพบว่าในสมัยพุทธกาลน้ันศาสนาพราหมณ์ได้เน้นเรื่องการประกอบพิธี 
ต่าง ๆ ตามความเช่ือ โดยเฉพาะพิธีที่คุ้นเคยได้แก่  

 (๑) พิธีบูชายัญ ถือว่าเป็นพิธีกรรมมีมาแต่เดิมของชาวอารยัน หรือชาวอริยกะที่
ผสมผสานกับความเช่ือของชาวมิลักขะเดิมแห่งลุ่มนํ้าสินธุ ต่อมา ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นการนําอาหาร
ไปวางเพ่ือเป็นเคร่ืองบูชา ในระยะน้ีพราหมณ์ได้เพ่ิมแนวคิดเรื่องปุรุษะ หรือวิญญาณอมตะของพระ
เจ้า และพัฒนาการบูชาโดยใช้มนุษย์เป็นเคร่ืองบูชายัญ 

 สาเหตุที่ใช้มนุษย์บูชาเพราะพราหมณ์เห็นว่า การบูชาด้วยสิ่งที่เป็นที่รักที่สุดของ
มนุษย์ (คือชีวิต) ย่อมเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้ามากกว่าสิ่งอ่ืน๕๐ ซึ่งทําให้เกิดพิธีบูชายัญที่เรียกว่า 
บุรุษเมธคือการฆ่ามนุษย์บูชายัญ อย่างไรก็ตามพอยุคอุปนิษัท การบูชายัญโดยวิธีการที่โหดร้ายเช่นน้ีก็
ได้ถูกปรับเปลี่ยน เพราะในยุคน้ีเห็นว่าการบูชายัญมิใช่ทางที่จะพัฒนาไปสู่ความสําเร็จสูงสุดทาง
ศาสนาได้จึงหันมาทําการบูชาด้วยสิ่งของและให้ผู้มุ่งสู่โมกษะได้ปฏิบัติด้วยตนเองคือการทรมาน
ตนเองมากกว่าการบูชายัญที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนานั้น ทั้งในพระไตรปิฎกและอรรถกถาโดย
การบูชายัญมี ๓ ลักษณะ คือ การบูชายัญด้วยสิ่งมีชีวิต การบูชาด้วยวัตถุธรรมดาเช่นเนยใส เนยข้น 
นํ้าผึ้ง น้ําอ้อยและ การบูชาด้วยไฟ ที่พบมากคือการบูชาด้วยสิ่งมีชีวิต คือวัว แพะ แกะ ด้วยการเผาไฟ
บูชาต่อเทพเจ้า 

 (๒) พิธีล้างบาป เป็นพิธีที่เก่ียวข้องกับ ความเช่ือด้ังเดิมของชาวมิลักขะ หรือดราวิ
เดียนแห่งแม่นํ้าสินธุ ที่มีความเช่ือและบูชาธาตุ ทั้ง ๔ คือดิน นํ้า ลม ไฟ การล้างบาปเป็นพิธีกรรมที่
เก่ียวข้องกับนํ้าโดยพราหมณ์เช่ือว่านํ้าที่ไหลมาจากแหล่งนํ้าศักด์ิสิทธ์ิสามารถล้างบาปที่ตนเองกระทํา
ได้ เช่นแม่นํ้าคงคา แม่นํ้าคยา เป็นต้น ความเช่ือและการประกอบพิธีล้างบาปจะมีขั้นตอนการทําและ
มีช่วงเวลาที่จําเพาะ ทั้งน้ีมีการถือฤกษ์ยามประกอบ สําหรับที่มาของแนวคิดน้ี เช่ือว่าการเกิดมาเป็น
มนุษย์ได้ทํากรรมเอาไว้เป็นอันมากในอดีตชาติ แต่กรรมน้ันจะหมดไปด้วยการลอย (ชําระ) ในแม่นํ้า

                                                 
๕๐พระอุดรคณาธิการ (ชรินทรฺ สระคํา), ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา, หน้า ๓๑. 



๑๒๐ 

ดังกล่าวน้ัน จะเห็นได้ว่าการประกอบพิธีล้างบาปน้ีถือได้ว่าเป็นพิธีกรรมหน่ึงที่บรรดาพราหมณ์ทั้ง 
หลายได้ปฏิบัติกันตามความเช่ือของตน ซึ่งความเช่ือเหล่าน้ีในพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิ 
และไม่อาจจะนําไปสู่การหลีกพ้นได้  

 (๓) พิธีบูชาไฟ เป็นพิธีกรรมของพราหมณ์ การบูชาไฟหมายถึง การนําเคร่ืองเซ่น
บูชาและหญ้าคา มาแล้วทําการก่อไฟขึ้นแล้วมีการสดมนต์เพ่ือสรรเสริญพระเจ้า เพ่ือให้ทรงรับเครื่อง
สังเวยผ่านพิธีการบูชาไฟ โดยพราหมณ์ผ็ประกอบพิธีจะต้องอาบนํ้าชําระร่างกายให้สะอาด แล้วต้อง
เตรียมสิ่งที่จะนําไปบูชาไฟ คือ ข้าวปายาส เนยใส นํ้าผึ้ง นํ้าอ้อย แล้วจึงไปบูชาไฟ ณ โรงไฟน้ันตาม
วันและเวลาที่กําหนดไว้  

 ๒) ศาสนพิธีของลัทธิร่วมสมัยของพระพุทธศาสนา 
 ลัทธิร่วมสมัยของพระพุทธศาสนาน้ันคือ ลัทธิครูทั้ง ๖ ได้แก่ สัญชัย เวลัฏฐบุตร 

ปกุธกัจจายนะ มักลิโคสาล นิครนถ์ นาฏบุตร อชิตะเกสกัมผล ปูรณะ กัสสปะ ถือได้ว่าเป็นกลุ่มนักคิด
ที่มีอยู่ในสมัยพุทธกาล มีบางเจ้าลัทธิได้มีพิธีกรรมที่สําคัญ คือการกล่าวธรรมในวันพระ และการแสดง
ธรรมในวันขึ้น ๑๕ ค่ําของทุกเดือน กรณีน้ีทําให้พระพุทธองค์ทรงบัญญัติให้พระภิกษุสวดปาฏิโมกข์ 
ตามคติของเจ้าลัทธิน้ัน 

 ๓) ศาสนพิธีตามความเชื่อของคนในท้องถ่ินอินเดีย 
 พิธีกรรมตามความเช่ือของคนในท้องถิ่นอินเดียถือเป็นพิธีกรรมที่เก่ียวข้องกับชีวิต 

เช่น พิธีกรรมการเกิด พิธีกรรมการแต่งงาน พิธีกรรมเกี่ยวกับการตาย ในสมัยพุทธกาล การจัดพิธีศพ
มีหลายประการ และแตกต่างกันไปตามความเช่ือ เช่น บางท้องถิ่นนําศพไปฝังในป่าช้า แต่ถ้าเป็นคน
จนจะนําไปทิ้งในป่าช้าผีดิบ ซึ่งอยู่ท้ายหมู่บ้าน นอกจากน้ียังมีพิธีกรรมเก่ียวกับรัฐ เช่น พิธีการขนาน
พระนามของพระราชโอรสของพระราชา หรือพิธีแรกนาขวัญในเดือนก่อนการทําเกษตร ซึ่งพิธีกรรม
เหล่าน้ีป็นพิธีกรรมของคนในท้องถิ่นของอินเดียในแต่ละท้องที่ 

๓.๗.๒ พระพุทธศาสนามี ความกลมกลืนกับศาสนพิธีลัทธิอ่ืน ๆ  
ความเป็นมาของศาสนพิธีที่ปรากฏในคัมภีร์จะพบว่า เน่ืองจากพระพุทธศาสนาได้ถือกําเนิด

ขึ้นมาภายใต้บริบททางด้านสังคมวัฒนธรรมของอินเดีย ซึ่งในยุคถือได้ว่าศาสนพราหมณ์มีความ
เจริญรุ่งเรืองไปทั่วอินเดีย ก่อนที่พระพุทธศาสนาจะเกิดขึ้น ข้อกําหนดของสังคมได้มีอยู่มาก่อนแล้ว 
กล่าวคือก่อนที่พระพุทธองค์จะเสด็จอุบัติขึ้นมา ชาวเมืองแต่ละเมืองหรือท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นจะมี
ศาสนกิจของตนเอง ซึ่งหากจะยึดเอาความเช่ือของท้องถิ่นของสังคมอินเดียในสมัยน้ัน หรือความเช่ือ
เก่ียวกับศาสนพราหมณ์ของคนในท้องถิ่นน้ัน ๆ จะพบว่า ศาสนกิจของสังคมอินเดียน้ันจะกําเนิดมา
จากความเช่ือในเร่ืองของธรรมชาติ ความเช่ือในเร่ืองของดวงดาว การโคจรของดวงดาวต่าง ๆ บน
ท้องฟ้าและสภาพภูมิอากาศที่เป็นไปของแต่ละช่วงเวลา ประชาชนจะกําหนดศาสนกิจประจําช่วง  
น้ัน ๆ เมื่อถึงคราวเก็บเก่ียวจะต้องมีการประกอบพิธีกรรมในเทศกาลน้ันขึ้นเพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับ
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ราษฏรก่อนที่จะลงสู่ช่วงฤดูของการทํานา ในการประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือแล้วจะมีมหรสพคือ
งานร่ืนเริงขึ้นและเป็นช่วงที่มีการจัดงานประจําปี ทั้งน้ีงานประจําปีถือว่าทุกบ้านจะต้องออกมาร่วม 
งานร่ืนเริงสนุกสนานกัน  

ส่วนความเป็นมาของศาสนกิจที่เป็นพระพุทธศาสนา ก่อนอ่ืนต้องทําความเข้าใจว่าพระพุทธ 
ศาสนาอุบัติขึ้นท่ามกลางบริบททางสังคมของอินเดีย ซึ่งในขณะน้ันศาสนาพราหมณ์และลัทธิความเช่ือ
ต่าง ๆ ได้เกิดขึ้นมาก่อนแล้วและประชาชนที่อยู่ในอินเดียยุคน้ันมีความเช่ืออย่างเหนียวแน่นต่อระบบ
ความคิดความเช่ือดังกล่าว ดังน้ันจะพิจารณาได้จากศาสนกิจที่ชาวเมืองต่าง ๆ ได้จัดขึ้นในรอบปีหรือ
ในเดือนต่าง ๆ ที่ปรากฏในชาดกต่าง ๆ ซึ่งชาดกน้ันถือได้ว่าเป็นเรื่องเล่าที่เก่ียวกับสรรพบ้านเมือง
หรือเหตุการณ์ในอดีตของชาวอินเดียก่อนพุทธกาล การเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนาจึงถือได้ว่าเป็นการ
เกิดขึ้นในขณะที่มีระบบคิดเก่ียวกับศาสนกิจที่สมบูรณ์เพียบพร้อม จนกลายมาเป็นระบบหรือเป็นแบบ
แผนของการจัดเทศกาลของชาวอินเดียในแต่ละรัฐหรือท้องถิ่นที่ค่อนข้างมั่นคง  

เมื่อพระพุทธศาสนาได้อุบัติขึ้นและได้ยอมรับการปฏิบัติตามเทศกาลต่าง ๆ ของอินเดียด้วย 
แต่เป็นเพียงบางเทศกาลเท่าน้ัน เพราะหากเทศกาลใดที่ขัดต่อหลักคําสอนพระพุทธศาสนา จะปฏิเสธ
หรือทําการปฏิรูปเทศกาลน้ันใหม่ เช่นเทศกาลวันเพ็ญเดือน ๓ เดิมทีเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองพระเป็น
เจ้าของศาสนพราหมณ์ฮินดู ที่เรียกว่า เทศกาลลิศวาราตรี ในวันดังกล่าวมีการประชุมสงฆ์ ๑,๒๕๐ 
รูป เพ่ือประกาศจุดยืนของพระพุทธศาสนา เรียกว่า โอวาทปาติโมกข์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการปรับเปล่ียน
หรือสร้างค่านิยมและจุดยืนขึ้นมาใหม่ให้ตรงกับแนวทางพระพุทธศาสนา๕๑ 

สําหรับบางเทศกาลน้ันถือได้ว่า เป็นเทศกาลหรือพิธีกรรมที่เกิดขึ้นมาจากเนื้อหาของพระพุทธ 
ศาสนา คือพระวินัย ได้แก่ เทศกาลเข้าพรรษา ออกพรรษา และเทศกาลกฐิน ซึ่งทั้ง ๓ เทศกาลน้ี ถือ 
ได้ว่าเป็นเทศกาลที่เกิดมาจากเนื้อหาของพระพุทธศาสนา โดยตรงคือพระธรรมวินัย และเป็นเทศกาล 
ที่ถูกกําหนดขึ้นเป็นการเฉพาะของฤดูกาล ซึ่งเดิมทีมิได้จัดหรือต้ังช่ือเป็นเทศกาลหรือนักขัตตฤกษ์  
ตามความเช่ือด้ังเดิม เพราะเป็นเรื่องที่ไม่ได้เก่ียวข้องกับความสนุกสนานร่ืนเริง แต่เป็นช่วงเวลาที่พุทธ 
ศาสนิกชนจะพึงปฏิบัติกันอย่างพร้อมเพรียงในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ดังน้ันเทศกาลในทางพระพุทธ 
ศาสนาท่ีปรากฏในคัมภีร์จึงมิได้เก่ียวข้องกับดวงดาวประจําปี แต่เป็นเร่ืองที่เก่ียวข้องกับการฝึกอบรม 
การศึกษาตามแนวทางของศีล สมาธิ และปัญญา เป็นหลัก๕๒ ทั้งน้ีสืบเน่ืองมาจากว่า พระพุทธศาสนา 
ปฏิเสธแนวคิดเร่ืองความเช่ือเร่ืองฤกษ์ยาม ดังพุทธภาษิตที่ว่า “สัตว์ทั้งหลายประพฤติชอบในเวลาใด 

                                                 
๕๑คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธ 

ศาสนา, อ้างแล้ว, หน้า ๓๗. 
๕๒เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๗ 
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เวลาน้ันช่ือว่าเป็นฤกษ์ดี มงคลดี”๕๓ ทั้งน้ีพระพุทธศาสนามีฐานความเช่ือหลัก ๆ อยู่ที่เรื่องกรรมและ
ศักยภาพของมนุษย์ ที่สามารถทําตนเองให้เป็นที่พ่ึงของตนเอง โดยไม่ต้องพ่ึงพิงหรืออิงอาศัยเทพเจ้า 
ใด ๆ ดังน้ัน บ่อเกิดหรือความเป็นมาของเทศกาลในทางพระพุทธศาสนา จึงมิได้เป็นเรื่องที่เก่ียวข้อง 
กับความสนุกสนานร่ืนเริงแต่ประการใด แท้จริงแล้วต้องการท่ีจะมุ่งให้เทศกาลดังกล่าว เช่นเทศกาล
เข้าพรรษา ออกพรรษาเป็นเทศกาลท่ีภิกษุได้มีโอกาสในการฝึกตนเองและเปิดโอกาสให้ตรวจสอบซึ่งกัน
และกันอย่างใกล้ชิด ส่วนการทอดกฐินเป็นศาสนกิจที่เปิดโอกาสให้ภิกษุรับจีวรจากชาวบ้าน และ
ชาวบ้านได้มีโอกาสทําบุญทําทาน อันมีอานิสงส์มาก จากข้อมูลดังกล่าวพบว่า ศาสนพิธีในพระพุทธ 
ศาสนาที่ปรากฏในคัมภีร์ มีบ่อเกิดที่สําคัญมาจากพระธรรมวินัยของพระพุทธองค์โดยมีจุดประสงค์เพ่ือ
การศึกษาอบรมและอนุเคราะห์สงเคราะห์ซึ่งกันและกันภายในสังคม 

๓.๗.๓ พุทธศาสนากับพิธีกรรมการบูชายัญของพราหมณ์ 
สมัยพุทธกาลมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่เรียกว่า “การบูชายัญ” แต่จะบูชาอย่างไร

จึงจะไม่เดือดร้อน แต่ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมแทน ในกูฎทันตสูตร๕๔ ให้ข้อคิดหลายประการอัน
เป็นประโยชน์อย่างย่ิงในทางรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาดังน้ี 

สมัยน้ัน กูฎทันตพราหมณ์ครอบครองหมู่บ้านพราหมณ์ช่ือขานุมัตตะ ซึ่งพระเจ้าพิมพิสาร
พระราชทานให้ อน่ึงกูฎทันตพราหมณ์เตรียมประกอบยัญญพิธี เอาโคผู้ ๗๐๐ ลูกโคผู้ ๗๐๐ ลูกโคเมีย 
๗๐๐ แพะ ๗๐๐ แกะ ๗๐๐ รวมเป็น ๓,๕๐๐ ตัว ผูกติดไว้กับเสา เพ่ือเตรียมบูชายัญพระพุทธเจ้าคง
จะทรงทราบกิติศัพท์เรื่องน้ี จึงเสด็จไปแวะพัก ณ หมู่บ้านพราหมณ์ ซึ่งกูฏทันตพราหมณ์เป็น
ผู้ปกครอง เป็นธรรมดาท่ีเมื่อพระพุทธเจ้า ผู้ทรงเป็นที่เคารพนับถือของพระมหากษัตริย์แคว้นน้ัน 
(มคธ) เสด็จไปถึง ก็มักจะมีประชาชนสนใจไปสดับพุทธโอวาท เพราะพระองค์เป็นผู้นําทางจิตใจ แม้
ของพระมหากษัตริย์คือพระเจ้าพิมพิสาร ย่ิงกูฎทันตพราหมณ์ย่ิงสนใจมาก จะได้หาโอกาสกราบทูล
ถามถึงการเตรียมการบูชายัญของตนว่าถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ 

พระพุทธเจ้าทรงช้ีให้เห็นว่า ควรบริหารประเทศหรือเขตปกครองของตนให้ร่มเย็นเป็นสุข 
ปราศจากโจรผู้ร้ายเสียก่อน จึงค่อยคิดบูชายัญ วิธีปกครองประเทศให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขน้ัน จํา 
เป็นจะต้องปราบปรามโจรผู้ร้ายให้สงบคาบ การทําให้โจรผู้ร้ายให้สงบราบคาบ ก็ไม่ใช่โดยการลงโทษ
ประหารชีวิต จองจํา หรือเนรเทศ แต่จะต้องจัดการเศรษฐกิจภายในประเทศให้ดี ด้วยการ 

๑) แจกพืชแก่กสิกร (ส่งเสริมเกษตรกรรม)  
๒) ให้ทุนแก่พ่อค้า (ส่งเสริมอุตสาหกรรมและการค้า)  

                                                 
๕๓อง.ติก.๒๐/๑๕๖/๔๐๐ 
๕๔สุชีพ ปุญญานุภาพ, สารัตถะแห่งศาสนธรรม, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๔๓), หน้า ๒๐๗-๒๑๐. 
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๓) ให้อาหารและค่าจ้างแก่ข้าราชการ (ส่งเสริมสวัสดิภาพและรายได้ของข้าราชการ)  
จากที่กล่าวมาน้ันเป็นการใช้รัฐศาสตร์การปกครองคือศาสตร์และศิลป์ในการปกครอง

ประเทศหรือรัฐ ส่วนการจัดเศรษฐกิจให้ดีเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุนด้วยการแจกพืชแก่
เกษตรก็ดี ให้ทุนแก่นักการค้า หรืออุตสาหกรรมก็ดี การปรับปรุงฐานะข้าราชการ ให้มีอาหารและ
รายได้เพียงพอ แก่อัตตภาพก็ดี ถือว่าเป็นประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ ถึงแม้ว่าพระสูตรน้ีจะมุ่งสอนการ
ปกครองประเทศหรือรัฐโดยไม่ให้ทําศาสนพิธีที่ไม่ถูกต้องตามท่ีกล่าวน้ัน  

พระพุทธศาสนาไม่รับรองการทําพิธีทางศาสนา หรือการบูชายัญที่ต้องฆ่าสัตว์เพ่ือบวงสรวง 
แต่พระพุทธศาสนาสอนให้ทํางานด้านการสงเคราะห์มนุษย์และสัตว์แทน เช่นการให้ทาน การแผ่
ความเมตตากรุณาไปยังมนุษย์และสัตว์ เป็นต้น และการสอนให้ทําหลังจากที่หาวิธีปกครองบ้านเมือง
ให้สงบสุขราบคาบก่อน เพ่ือไม่ให้ติดในพิธีกรรมมากเกินไปทั้งสอนให้ตัดลัดการทําการเอิกเกริกต่าง ๆ 
ให้ลดลง คือแทนที่จะเชิญบุคคลมาร่วมงานมากเกินไป ก็ให้ใช้วิธีบอกกล่าวหรือขออนุมัติ จะได้ไม่ต้อง
เตรียมการต้อนรับ ต้องก่อสร้างที่พักหรือโรงพิธีใหญ่โต ทําความลําบากให้แก่คนงานทั้งหลาย กล่าว 
คือ ให้รู้จักลดความฟุ่มเฟือยในพิธีกรรมทางศาสนาลงเสียบ้างให้ทําให้ถูกจุด คือสร้างประโยชน์หรือ
อํานวยการสงเคราะห์ อนุเคราะห์แก่คนที่ยากไร้ แทนการฆ่าสัตว์บูชายัญจะดีกว่า วิธีทําบุญหรือ
ประกอบกุศลกรรมทางพระพุทธศาสนาแบบง่าย ๆ แต่ได้ผลมากกว่าการกระทําที่ลงทุนมากลงแรง
มากการกระทําเช่นน้ีได้แก่ ๑) การให้ทานเป็นนิตย์อุทิศผู้มีศีล ๒) การสร้างวิหาร (ที่อยู่) อุทิศสงฆ์ที่มา
จาก ๔ ทิศ ๓) การถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะ ๔) การสมาทานศีล ๕ คือเว้นจากฆ่าสัตว์ 
ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม พูดปด และด่ืมสุราเมรัย ๕) การออกบวชประพฤติพรหมจรรย์ ต้ังอยู่ใน
ศีล๓ประเภท บําเพ็ญสมาธิจนได้ฌาน๔บําเพ็ญปัญญาจนได้วิชชา ๘  

กูฎทันตพราหมณ์มีความเลื่อมใสในพระธรรมเทศนา ประกาศตนเป็นอุบาสก ถึงพระรัตนตรัย
เป็นสรณะตลอดชีวิต ปล่อยสัตว์ ๓,๕๐๐ ตัว ให้เป็นอิสระและเมื่อได้ฟังพระธรรมเทสนาต่อไปก็ได้
ดวงตาเห็นธรรม จะเห็นว่าเพียงการถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะหรือการรักษาศีล ๕ ก็ยังมีผลมากกว่า
การบําเพ็ญมหายัญใหญ่โต จึงน่าจะเป็นเคร่ืองเตือนใจผู้คิดทําบุญ ซึ่งมักจะบ่นว่าไม่มีทุนจะทําบุญ ให้
ทราบว่าบุญน้ันไม่จําเป็นต้องลงทุนเอาทรัพย์แลกเสมอไป เพียงการรักษาศีล ๕ ก็เป็นบุญอันสุงกว่า
น้ัน ฉะน้ันข้อคิดจากพระสูตรในด้านข้อคิดและวิชาทั้งในการบริหารบ้านเมือง ในการปกครองตนเอง 
รวมทั้งการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาให้ถูกจุดที่ถูกต้อง ไม่สิ้นเปลืองมาก แต่ได้ผลมาก  

จากการศึกษาความกลมกลืนกันของศาสนพิธีกับลัทธิศาสนาอ่ืน จะเห็นได้ว่าความเป็นมา
ของศาสนกิจน้ัน ซึ่งพระพุทธศาสนาได้อุบัติขึ้นท่ามกลางบริบททางสังคมของอินเดีย และในขณะน้ัน
ศาสนาพราหมณ์และลัทธิความเช่ือต่าง ๆ ได้เกิดขึ้นมาก่อนแล้วและประชาชนที่อยู่ในอินเดียยุคน้ันมี
ความเช่ืออย่างเหนียวแน่นต่อระบบความคิดความเช่ือเหล่าน้ันอาทิศาสนกิจของสังคมอินเดียน้ันจะ
กําเนิดมาจากความเช่ือในเรื่องของธรรมชาติ ความเช่ือในเรื่องของดวงดาว การโคจรของดวงดาวต่าง ๆ 



๑๒๔ 

บนท้องฟ้าและสภาพภูมิอากาศที่เป็นไปของแต่ละช่วงเวลา ประชาชนจะกําหนดศาสนกิจประจําช่วง
น้ัน ๆ เมื่อถึงคราวเก็บเก่ียวจะต้องมีการประกอบพิธีกรรมในเทศกาลน้ันขึ้นเพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับ
ราษฎรเทศกาลต่าง ๆ ของอินเดียด้วย แต่เป็นเพียงบางเทศกาลเท่าน้ัน เพราะหากเทศกาลใดที่ขัดต่อ
หลักคําสอนพระพุทธศาสนา จะปฏิเสธหรือทําการปฏิรูปเทศกาลน้ันใหม่ เช่น เทศกาลวันเพ็ญเดือน 
๓ ฉะน้ันพระพุทธศาสนาจึงมีความกลมกลืนกับศาสนพิธีลัทธิอ่ืน ๆ ถึงแม้ว่าพระพุทธศาสนาไม่รับรอง
การทําพิธีทางศาสนา หรือการบูชายัญที่ต้องฆ่าสัตว์เพ่ือบวงสรวง แต่พระพุทธศาสนาสอนให้ทํางาน
ด้านการสงเคราะห์มนุษย์และสัตว์แทน เช่นการให้ทาน การแผ่ความเมตตากรุณาไปยังมนุษย์และสัตว์ 
เป็นต้น และการสอนให้ทําหลังจากที่หาวิธีปกครองบ้านเมืองให้สงบสุข เพ่ือไม่ให้ติดในพิธีกรรมมาก
เกินไป ซึ่งได้สอนให้เข้าใจในหลักธรรมที่มีเหตุและผลในการประกอบพิธีกรรมน้ัน 

 

๓.๘ วิวัฒนาการของศาสนพิธีในยุคปัจจุบัน 
พระพุทธศาสนากําเนิดขึ้นท่ามกลางลัทธิศาสนามากมายในประเทศอินเดีย นอกจากจะมี

ศาสนาพราหมณ์เป็นศาสนาหลักของคนส่วนใหญ่แล้ว ยังมีลัทธิศาสนาท่ีสําคัญที่คนนับถือมากอีก
หลายลัทธิ ส่วนศาสนาพราหมณ์น้ันเป็นประเภทเทวนิยม คือเช่ือว่ามีพระเจ้าเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งจาก
ความว่างเปล่าและเป็นผู้ควบคุมความเป็นไปสรรพสิ่งทั้งในสร้างสรรค์ของศาสน และในทางทําลาย 
การสร้างสรรค์ของพระเจ้าน้ันเป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าสุดแต่พระเจ้าจะบันดาลให้เป็นไป 
ศาสนาประเภทน้ีเช่ือว่าพระเจ้ามีบุคลิภาพหรือมีตัวตน แต่อยู่เหนือธรรมชาติ เป็นสัพพัญญูรู้สรรพสิ่ง
และซึมแทรกอยู่ในสรรพสิ่ง พระเจ้าเป็นสิ่งที่ไม่มีต้น ไม่มีปลายเป็นอมตะหรือเป็นนิรันดร ด้วยเหตุน้ี
พิธีกรรมในยุคปัจจุบันได้มีวิวัฒนาการจากความเช่ือดังกล่าวที่แฝงอยู่ในพระพุทธศาสนา จึงทําให้
พิธีกรรมมีลักษณะ๕๕ ดังน้ี 

๓.๘.๑ พุทธศาสนิกชนเชื่อถือโชคลางและยึดติดกับพิธีกรรม 
เน่ืองจากความไม่เข้าใจที่ถูกต้องของท้ังพระภิกษุสงฆ์และฆราวาส ได้ทําให้พิธีกรรมได้ถูกบิด 

เบือนไป เกิดศรัทธาและพากันติดยึด เพราะทําแล้วเกิดความสบายใจ โดยไม่ต้องไปปฏิบัติภาวนาให้
ยุ่งยาก การถือโชคลาง เมื่อกระทําบ่อย ๆ จะย่ิงทําให้เกิดความหลงมัวเมามากขึ้น การยึดถือในโชค
ลางของขลัง ทําให้สูญเสียความเช่ือมั่นในตนเอง และขัดแย้งกับคําสอนเรื่องกฎแห่งกรรม เป็นการเพ่ิม
ความอ่อนแอทางด้านจิตใจ ยึดเอาสิ่งข้างนอกเป็นที่พ่ึงทางจิตใจ แม้ว่าพระพุทธศาสนาสอนเรื่องกรรม 

                                                 
๕๕กิติศักด์ิ ตีระพิมลจันทร์, “การเสริมสร้างมุมมองที่ถูกต้องของคนวัยทํางานที่มีต่อพระพุทธ 

ศาสนาตามแนวสัมมาทิฏฐิ”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย 
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๔๖-๗๓. 



๑๒๕ 

แต่พุทธศาสนิกชนส่วนมากก็ยังนิยมลัทธิอ้อนวอน เช่ือของขลังและสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ อันเป็นเหตุให้ไม่เข้า 
ถึงตัวพระพุทธศาสนา สูญเสียคุณสมบัติที่ดีของชาวพุทธ อาจมีสาเหตุมาจาก๕๖ 

๑) พุทธศาสนิกชนส่วนมากไม่ได้เรียนรู้หลักพระพุทธศาสนา เป็นคนไม่มีหลัก จึงถูกชักจูง 
ได้ง่าย  

๒) มีคนชักจูงออกไป ซึ่งก็เป็นชาวพุทธด้วยกันที่เลื่อมใสศรัทธาในลัทธิไสยศาสตร์ โหราศาสตร์ 
ย่ิงกว่าพุทธศาสตร์ คนเหล่าน้ีเป็นพระบ้าง เป็นคฤหัสถ์บ้าง ทั้งน้ีล้วนแฝงอยู่ด้วยผลประโยชน์ของผู้ชัก
จูงเอง 

๓) ชาวพุทธขาดโยนิโสมนสิการชาวพุทธควรเช่ือมั่นในการกระทําของตนเอง ควรเช่ือในเรื่อง
กรรม ไม่หวังผลสําเร็จจากการดลบันดาลของสิ่งภายนอก ไม่มีความเช่ือสวนทางกับหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา  

๓.๘.๒ พุทธศาสนิกชนยึดติดกับตัวบุคคลมากกว่าหลักคําสอนพระพุทธศาสนา 
ในปัจจุบันมีการกระจายไปเป็นสํานักต่าง ๆ แต่ปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งไม่ลงรอยกันในคํา

สอน ปัจจุบันคนส่วนใหญ่ไม่มีหลัก จึงทําให้หลงไปตามกระแสต่าง ๆ เช่น เอาตัวไปผูกติดกับบุคคล 
เอาศาสนาไปแขวนไว้กับบุคคล เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคลน้ัน ก็ทําให้เคว้งคว้างขาดท่ีพ่ึง 
เพราะไม่มีหลักยึดที่แท้จริง อาจารย์วศิน อินทสระ ได้กล่าวไว้ว่า ชาวพุทธส่วนมากติดอยู่ในพระสงฆ์ที่
ทําตัวขลังและศักด์ิสิทธ์ิ หลงใหลคลั่งไคล้จนไม่เห็นพระธรรม ทั้งที่สิ่งที่ชาวพุทธควรจะเข้าถึงที่สุดก็คือ 
พระธรรม แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังเคารพพระธรรม ถ้าชาวพุทธเคารพพระธรรม ก็จะเห็นธรรม เข้าถึง
ธรรม เข้าใจธรรม และจะเข้าใจพระสงฆ์ด้วยว่า พระสงฆ์อย่างไรเป็นพระสงฆ์แท้ พระสงฆ์อย่างไรเป็น
พระสงฆ์เทียม๕๗ 

๓.๘.๓ พุทธศาสนิกชนไม่เข้าใจหลักคําสอนที่เป็นแก่นแท้ 
ถ้าพุทธศาสนิกชนไม่ศึกษาพระธรรมวินัย แต่ให้การสนับสนุนส่งเสริมพระสงฆ์ให้เล่าเรียน

พระธรรมวินัยก็นับว่าเป็นการช่วยรักษาพระพุทธศาสนาทางหน่ึง แต่ถ้ามีโอกาสได้ศึกษาด้วยตนเอง
จะนับว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐมากกว่าเพราะจะเกิดความรู้ความเข้าใจด้วยตนเอง อย่างไรก็ตามพุทธ  
ศาสนิกชนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนาสอนอะไร พุทธศาสนิกชนไม่เข้าใจในหลักคําสอนเรื่อง
กรรม และพุทธศาสนิกชนไม่ทราบความหมายที่แท้จริงของพระรัตนตรัย จะเห็นว่าพุทธศาสนิกชนยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจในหลักคําสอนที่เป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา จึงเป็นเหตุให้ศาสนพิธีไม่ตรง

                                                 
๕๖วศิน อินทสระ, ศรัทธากับปัญญาในพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์

ธรรมดา, ๒๕๕๔), หน้า ๑๐๒. 
๕๗พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตฺโต), เมืองไทยจะวิกฤติถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต, พิมพ์ครั้งที่ ๒, 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๓๘), หน้า ๑๒-๑๓. 



๑๒๖ 

ตามวัตถุประสงค์ของการดําเนินพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา เพราะอาจจะขัดต่อความรู้สึกของตนที่มี
อยู่ก่อน ขัดต่อประโยชน์ที่ตนหวังจะได้รับ  

๓.๘.๔ พระสงฆ์มุ่งเน้นที่พิธีกรรมมากกว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ้างถึงใน กิติศักด์ิ ตีระพิมลจันทร์ ในปัจจุบัน

การที่มีพระภิกษุบางรูปทําให้พุทธศาสนิกชนเกิดภาวะวิกฤติศรัทธาน้ัน มาจากตัวแปรที่น่าสนใจหลาย
ประการ๕๘ ดังน้ี 

๑) ศรัทธาวิปริตจึงก่อให้เกิดวิกฤติศรัทธา เพราะพุทธศาสนิกชนสนับสนุนหรือส่งเสริมใน
ทิศทางที่ไม่ถูกต้องจึงทําให้พระภิกษุยึดติดในวัตถุนิยมและบริโภคนิยม  

๒) บุญวิปริต การเน้นสอนเร่ืองบุญที่เน้นเฉพาะตัวบุญแต่ขาดกุศล โดยแปลงบุญให้เป็นเรื่อง
ของวัตถุนิยม และบริโภคนิยม แทนที่บุญจะเป็นสัญลักษณ์ของความสุขในฐานะที่เป็นเคร่ืองมือสร้าง
ความอ่ิมใจและชําระใจ 

๓) การสอนวิปริต พระภิกษุบางรูปเน้นสอนเร่ืองอิทธิฤทธ์ิปาฎิหาริย์มากกว่า ปาฎิหาริย์แห่ง
ธรรม การสอนให้มนุษย์ช่ืนชมการกราบไหว้สิ่งศักด์ิสิทธ์ิมากกว่าตนเอง ทั้งที่พุทธศาสนาสอนว่า “ใน
หมู่มนุษย์ทั้งหลายผู้ที่ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐที่สุด” 

๔) การใช้สื่อที่วิปริต สื่อไอทีต่าง ๆ ในปัจจุบันน้ี ใช้โดยขาดความรู้เท่าทันและขาดการระวัง
คําพูด สื่อข้อความ เป็นต้น 

นอกจากน้ีอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์มีบทบาทปะปนอยู่กับคําสอนในพระพุทธศาสนา
อย่างกลมกลืน จนแทบจะแยกไม่ออกว่าอันไหนเป็นคําสอนในพระพุทธศาสนา อันไหนเป็นลัทธิ
พราหมณ์ เช่น การดูดวง ทํานายโชคชะตา สาเหตุที่คนหันมาดูดวงกันมากขึ้น เพราะทุกวันน้ีคนขาดที่
พ่ึงทางจิตใจ พระสงฆ์ที่เป็นจํานวนมากทําตัวเป็นหมอดู อาจทําให้คนทั่วไปเข้าใจว่าโหราศาสตร์เป็น
ส่วนหน่ึงของพระพุทธศาสนา พิธีกรรมและความเช่ือที่พบอยู่ในสังคมไทยนับแต่โบราณมาจนถึง
ปัจจุบันน้ี ได้แก่ เรื่องไสยศาสตร์และโหราศาสตร์ ที่มีความใกล้ชิดซึ่งกันและกัน และใกล้ชิดกับชีวิต
ของคนไทยทั้งที่อยู่ในสังคมด้ังเดิมและที่อยู่ในสังคมเมืองหรือสังคมทันสมัย 

๓.๘.๕ พิธีกรรมมีลักษณะบิดเบือนต่างไปจากพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา  
ปัญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่มพุทธศาสนิกชน คือไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นพิธีกรรมทางโลก 

อะไรเป็นพิธีกรรมที่เก่ียวเนื่องกับพระพุทธศาสนา ทําให้หลงผิดและเหมารวมพิธีกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น
ภายในวัด และนําโดยหมู่พระสงฆ์ เช่น พิธีปลุกเสกวัตถุมงคลต่าง ๆ เป็นกิจกรรมในพระพุทธศาสนา 
บรรดาศาสนาต่าง ๆ ในโลกมีพิธีปฏิบัติเป็นการเฉพาะตนอยู่ สําหรับพุทธศาสนิกชนชาวไทยก็มีการ

                                                 
๕๘กิติศักด์ิ ตีระพิมลจันทร์, “การเสริมสร้างมุมมองที่ถูกต้องของคนวัยทํางานที่มีต่อพระพุทธ 

ศาสนาตามแนวสัมมาทิฏฐิ”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, อ้างแล้ว, หน้า ๔๖. 



๑๒๗ 

ปฏิบัติในพิธีกรรมทางศาสนามาต้ังแต่สมัยพุทธกาล ดังน้ันในฐานะชาวพุทธควรศึกษาทําความเข้าใจ
ให้ถูกต้อง เพ่ือที่จะได้ปฏิบัติให้ถูกตามหลักการและระเบียบแบบแผนที่ท่านผู้รู้ได้วางไว้ จะได้ไม่หลง
งมงายและตกเป็นเหย่ือของผู้ที่แสวงหาประโยชน์จากการประกอบพิธีกรรม 

๓.๘.๖ พิธีกรรมมีลกัษณะท่ีเน้นผลประโยชน์และฟุ่มเฟือย 
พิธีกรรมในปัจจุบันเน้นที่การจัดงานให้ใหญ่โต สวยงาม ใช้เงินลงทุนเป็นจํานวนมาก ถ้า

พิธีกรรมเหลือแต่รูปแบบ ไม่มีเน้ือหาแล้ว จุดมุ่งหมายของพิธีกรรมก็อาจจะเปล่ียนแปลงไปในเชิง
พาณิชย์ เช่นกลายเป็นเรื่องของความโก้หรูหรา แข่งขันกันว่างานพิธีของใครจะใหญ่จะโตกว่ากัน
กลายเป็นเรื่องสิ้นเปลือง เช่นการบวชพระ ก็ไม่สนใจเนื้อหาสาระ ไม่รู้ว่าบวชเพ่ืออะไร เอาแต่รูปแบบ 
ได้แต่จัดงานใหญ่โต มีการเชิญแขกมากมาย สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเป็นจํานวนมาก เพราะฉะนั้นการ
แก้ไขปรับปรุงเก่ียวกับพิธีกรรม โดยมุ่งหมายให้พิธีกรรมน้ันกลับมามีสาระจึงมีความสําคัญ เพราะ
พิธีกรรมเป็นส่วนเบ้ืองต้นของพระวินัย โดยเป็นส่วนที่สื่อกับหมู่ชนส่วนใหญ่ให้เข้ามามีส่วนร่วมและ
เป็นเคร่ืองนําบุคคลเข้าสู่วินัยที่จะนําต่อให้เข้าถึงเน้ือหาสาระที่เป็นธรรมะสูงขึ้นต่อไป ดังน้ันถ้าจะให้
พระพุทธศาสนาดํารงอยู่ด้วยดี จะต้องทําให้พิธีกรรมเป็นเครื่องนําคนเข้าสู่วินัยที่สูงขึ้นไป เพ่ือเข้าถึง
ธรรมในที่สุด ซึ่งพิธีกรรมควรเรียบง่ายและประหยัด พิธีกรรมที่มีคุณค่าควรเป็นพิธีกรรมที่ทําให้เกิด
ความฉลาด เป็นการพัฒนาสติปัญญา และขจัดความช่ัวให้หมดไป 

ฉะน้ันผู้มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองศาสนพิธีย่อมเป็นผู้ที่สามารถจัดทํา พิธีกรรมต่าง ๆ 
ในทางศาสนาน้ัน ๆ ได้ถูกต้องตามแบบแผนท่ีนิยมกันทั่วไป เป็นเหตุให้ผู้ได้พบเห็นเกิดศรัทธาในผู้น้ัน
ว่าเป็นผู้ได้รับการฝึกฝน อบรมมาดีแล้ว ในการจัดทําเป็นการเพ่ิมความศรัทธาและบุคลิกภาพให้แก่ตัว 
เองอย่างหน่ึง และนอกจากน้ันยังได้ช่ือว่าช่วยสืบต่ออายุพระศาสนาโดยปริยายด้วย เพราะแบบ อย่าง
หรือธรรมเนียมที่ดีงามมีเหตุมีผลเป็นพิธีกรรมน้ัน ๆ เมื่อยังรักษากันไว้ได้เพียงใด ตัวศาสนาก็ยังช่ือว่า
ได้รับการรักษาอยู่เพียงน้ัน เหมือนเปลือกกระพ้ีของต้นไม้ยังคงสดอยู่ตราบใดต้นไม้น้ันก็จะยังมีชีวิต
อยู่ ตราบน้ัน 

เน่ืองจากพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโปรดโลกน้ัน พระพุทธเจ้าได้ทรงเทศน์เป็นพระ
ศาสนา คือเป็นการสั่งสอนหรือเป็นคําสั่งสอนแนะนําฝึกอบรมแก่ทุกคนโดยตรง คือโดยตรงจาก
พระพุทธเจ้ามาถึงตัวของทุกคน มิใช่เป็นคําสอนที่ต้องผ่านจากเทวะหรือมนุษย์ซึ่งเป็นบุคคลที่สาม จึง
ไม่มีข้อผูกพันกับเทวะหรือมนุษย์อ่ืนทั้งสิ้น ไม่มีข้อบังคับผูกพันแม้กับพระองค์เองที่จะบังคับให้ต้อง
เช่ือต้องนับถือพระองค์ จึงไม่ต้องอ้อนวอนสรรเสริญให้ใครโปรดปราน นอกจากจะอ้อนวอนตนเองให้
โปรดตนเองด้วยวิธีให้ละช่ัวให้ทําดีด้วยตนเองการที่จะทําให้พระพุทธศาสนาเกิดประโยชน์แก่สังคม
มากที่สุด พุทธศาสนิกชนควรเริ่มที่ตนเองก่อน ทําให้ตัวเองเห็นประโยชน์ของพระพุทธศาสนาเสียก่อน 
แล้วจึงจะแผ่ประโยชน์น้ันไปยังคนใกล้เคียง และแผ่ขยายออกไปสู่สังคม เพราะทุกวันน้ีชาวพุทธไม่
ดําเนินตามวิธีของพระพุทธศาสนาเน้ือแท้ ถึงจะเรียกตนเองว่านับถือพระพุทธศาสนา แต่ถึงคราวที่จะ 



๑๒๘ 

ต้องใช้กลับไปใช้สิ่งอ่ืน เช่น ไสยศาสตร์บ้าง โหรศาสตร์บ้าง ไม่ใช่พุทธศาสตร์ พระพุทธศาสนาจึงไม่
เกิดประโยชน์แก่ชีวิตเท่าที่ควร ชาวพุทธจึงไม่ควรเห็นพระพุทธศาสนาเป็นเพียงแค่พิธีกรรม ทั้งน้ี
สาเหตุที่สําคัญที่ทําให้พระพุทธศาสนาไม่สามารถทําประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ สาเหตุหลักมาจากองค์กร
ทางศาสนาเอง มีความบกพร่องในเรื่องการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา ตัวผู้เรียนไม่มีความรู้ และ
ผู้สอนเองก็ไม่มีความรู้จริง ไม่แน่ใจว่าสอนในสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ ถือเป็นการขาดแคลนบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถที่แท้จริง ฉะน้ันองค์กรทางศาสนา ควรจะต้องรีบเร่งส่งเสริมให้มีบุคลากรที่มี
ความรู้จริง มีความสามารถจริงในการเผยแผ่ศาสนาและมีการดําเนินชีวิตที่เป็นแบบอย่างได้ ให้มีการ
สอนศาสนาในทุกโอกาสที่มีพิธีกรรม องค์กรทางศาสนาต่าง ๆ ทุ่มเททรัพยากรไปในทางก่อสร้างวัตถุ 
แต่ไม่ส่งเสริมกิจกรรมในการพัฒนาคนและสร้างสรรค์มนุษย์  

นอกจากน้ี ประชาชนทั่วไป ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้พระพุทธศาสนาไม่สามารถเจริญได้อย่าง
เต็มที่ เพราะชาวพุทธไม่นึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของพุทธบริษัทที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อความเจริญของ
พระพุทธศาสนา วิธีแก้ปัญหาก็คือ ชาวพุทธต้องช่วยกันปฏิบัติธรรม ศึกษาธรรม เพ่ือช่วยเหลือตัวเอง
ก่อน ศาสนาไมได้อยู่ที่พิธีกรรมเท่าน้ัน สิ่งที่สําคัญที่พุทธบริษัทต้องช่วยกัน คือทําอย่างไรคนในสังคม
ถึงจะเห็นพระพุทธศาสนาเป็นยาสําหรับแก้ทุกข์ได้ ไม่ใช่เห็นศาสนาเป็นแค่พิธีกรรม ชาวพุทธจึงควร
หมั่นศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติ โดยศึกษาจากนักปราชญ์แท้ ผู้ที่มีความรู้จริงในคําสอนของพระพุทธเจ้า 

ฉะน้ัน การประกอบศาสนพิธี น้ันเป็นเพียงส่วนประกอบไม่ใช่ตัวหลักการศาสนา เวลาจะ
ประกอบพิธีกรรมจึงควรยึดถือเฉพาะที่เป็นหลักศาสนพิธี ต้องคํานึงถึงหลักศาสนพิธีแล้วต้องคํานึงถึง
หลักเศรษฐกิจและหลักสังคม ด้วย จึงควรคํานึงถึงหลักอย่างน้อย ๔ ประการ คือ 

๑) ต้องประหยัด คือใช้จ่ายเฉพาะในสิ่งที่จําเป็น ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่ทําแบบตํานํ้าพริกละลาย
แม่นํ้า ตัดสิ่งที่ไม่เกิดบุญไม่เกิดกุศลออกเสีย ย่ิงสิ่งที่เป็นอบายมุขต่าง ๆ ด้วยแล้วไม่ควรจัดให้มีขึ้นใน
พิธีกรรมเป็นเด็ดขาด เพราะนอกจากจะไม่เป็นบุญเป็นกุศลแล้ว ยังจะพลอยเป็นบาปเป็นกรรมไปเสีย
อีกด้วย 

๒) ต้องให้ได้ประโยชน์และคุ้มค่า คือสิ่งที่ทําที่ลงทุนไปน้ันต้องให้ได้ให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง
หรือผู้อ่ืน ที่เราต้องการให้ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ทําแล้วให้มีกําไรมากกว่าขาดทุนหรือให้เป็น
กําไรทั้งหมด คือให้เป็นบุญมากกว่าเป็นบาป หรือให้เป็นบุญล้วน ๆ ไม่มีบาปเข้ามาปน  

๓) ต้องถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม คือทําให้ถูกหลักเกณฑ์แห่งการ
ทําบุญน้ัน ๆ ตัดพิธีกรรมส่วนเกินออกเสีย แต่เมื่อตัดแล้วต้องไม่เสียแบบแผนที่ดีงาม ที่มีเหตุมีผลต้น
ปลายซึ่งนิยมกันมา ทั้งน้ีมิใช่ว่าต้องทําตามอย่างที่เขาทํามาทั้งหมดเสมอไป เพราะพิธีกรรมที่ทําตาม
อย่างกันมานั้นมักจะเป็นพิธีกรรมส่วนเกินเสียเป็นส่วนใหญ่ บางทีก็ทํากันไปโดยไม่รู้ว่าทํากันไปทําไมก็
มี เห็นเขาทําก็ทําตามเขาบ้าง หรือทําไปด้วยความจําใจ ถ้าไม่ทําก็กลัวว่าเขาจะตําหนิหรือติฉินเอาก็มี 



๑๒๙ 

๔) ต้องให้เหมาะสม คือเวลาทําต้องดูฐานะความเป็นอยู่ดูกําลังของตัวก่อนว่าควรทําได้
เพียงไรแค่ไหน มีแค่ไหนก็ควรทําแค่น้ัน ไม่จําเป็นต้องทําให้เท่าเขาหรือให้เหมือนเขาเสมอไป การกู้
หน้ียืมสินจะทําให้เดือดร้อนในภายหลังได้ การประกอบพิธีกรรมที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ย่อมได้ผลไม่
น้อยและทําได้ไม่ยากย่อมได้บุญสมประสงค์ แต่ถ้าประกอบไม่ถูกต้องหรือประกอบโดยไม่เข้าใจอาจจะ
ไม่ได้ผลบุญเท่าที่ควรจะได้ ทั้งยังจะขาดทุนเสียด้วยซ้ําไป  

จะเห็นได้ว่าศาสนพิธีมีความเป็นมาจากลัทธิความเช่ือต้ังแต่สมัยพุทธกาล ซึ่งพระพุทธศาสนา
ก็ได้ใช้ความกลมกลืนกับความเช่ือเหล่าน้ันให้มาเป็นศาสนพิธีที่ถูกต้องตามหลักคําสอนในพระพุทธ 
ศาสนา ถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานมากแต่ว่าเช่ือเหล่าน้ันก็ยังแฝงอยู่ในการดําเนินชีวิตของ
พุทธศาสนิกชน มาโดยตลอด ย่ิงการเผยแพร่พระพุทธศาสนาถูกบิดเบือนหลักธรรมคําสอนย่ิงทําให้ 
ศาสนพิธีผิดเพ้ียนไปจากหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ฉะน้ันวิวัฒนาการของศาสนพิธีดูเหมือน
วนอยู่ในวังวนหวนกลับไปสู่ยุคที่ก่อกําเนิดศาสนพิธีต้ังแต่ต้นในสมัยพุทธกาล ดังจะเห็นได้จากที่กล่าว
แล้วว่าพุทธศาสนิกชนเช่ือถือโชคลาง พุทธศาสนิกชนยึดติดกับตัวบุคคลมากกว่าหลักคําสอนพระ
พุทธ-ศาสนา พุทธศาสนิกชนไม่เข้าใจหลักคําสอนที่เป็นแก่นแท้ พระสงฆ์มุ่งเน้นที่พิธีกรรมมากกว่า
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา พิธีกรรมมีลักษณะบิดเบือนต่างไปจากพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา และ
พิธีกรรมมีลักษณะที่เน้นผลประโยชน์และฟุ่มเฟือย ดังน้ันวิวัฒนาการของศาสนพิธีควรมีการพัฒนาให้ 
ศาสนพิธีไปในทางที่ถูกต้อง คือต้องประหยัด ต้องให้ได้ประโยชน์และคุ้มค่าต้องถูกต้องตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม คือทําให้ถูกหลักเกณฑ์แห่งการทําบุญน้ัน ๆ ตัดพิธีกรรม
ส่วนเกินออกเสีย สิ่งสําคัญตามความเหมาะสมถูกต้องเป็นไปตามคําสอนในพระพุทธศาสนา 

 
๓.๙ หลักธรรมท่ีเก่ียวข้องในศาสนพิธี  

เน่ืองจากพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประเภทอเทวนิยม คําสอนของพระพุทธศาสนาจึงไม่ได้
มีแนวทางที่มุ่งประกอบพิธีการบวงสรวง หรือบูชาเอาใจเทพเจ้าใด ๆ พิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนา 
มีบ่อเกิดมาจากการท่ีพระพุทธเจ้าทรงกําหนดให้ศาสนิกชนปฏิบัติต่อพระองค์ให้สอดคล้องกับพระ
ธรรมวินัย เช่น พิธีกรรมการแสดงตนเป็นอุบาสกหรือพิธีการบวชซึ่งเป็นพิธีกรรมที่เรียบง่าย มีเน้ือหา
มุ่งเน้นที่ความหลุดพ้น หรือการเรียนรู้หลักธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา โดยอาศัยศรัทธาที่มีต่อพระ
พุทธองค์เป็นหลัก ดังน้ัน ในศาสนพิธีหรือพิธีกรรมย่อมีหลักธรรมแฝงอยู่หรือการประกอบพิธีกรรมน้ัน
ตามหลักธรรมรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

๓.๙.๑ บุญกิริยาวัตถุ 
 ในการสอนธรรมให้เหมาะกับคฤหัสถ์ หรือชาวบ้านต้องจัดขั้นตอนให้ง่าย โดยวางรูปขั้นตอน

เป็นหลักทั่วไป ที่เรียกว่า “บุญกิริยาวัตถุ” ดังพุทธพจน์ที่แสดงหลักบุญกิริยาวัตถุ๓ ในบุญกิริยาวัตถุ



๑๓๐ 

สูตร๕๙ ความว่า “บุญกิริยาสําเร็จด้วยทาน บุญกิริยาสําเร็จด้วยศีล บุญกิริยาวัตถุสําเร็จด้วยภาวนา 
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ีทําบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จด้วยทานพอประมาณ ทําบุญกิริยาวัตถุที่
สําเร็จด้วยศีลพอประมาณ ไม่เจริญบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จด้วยภาวนาเลย เมื่อตายไป เขาย่อมเข้าถึง
ความเป็นผู้มีส่วนดีในมนุษย์” การทําบุญเป็นที่ต้ังแห่งอานิสงส์ เพราะเหตุว่า บุญกิริยาวัตถุอันเป็น
ที่ต้ังแห่งอานิสงส์ของการบําเพ็ญบุญ พระพรหมคุณาภรณ์๖๐ อธิบายถึงบุญกิริยาวัตถุว่าจะเห็นว่าบุญ
กิริยาวัตถุของชาวบ้านเน้นที่ทานเป็นการจัดการกับวัตถุและการอยู่ร่วมสังคม กล่าวคือ ทานมาหนุน
นําศีล ขณะที่พระมีศีล แต่ชาวบ้านมีทานและศีล ส่วนภาวนามุ่งเน้นที่เมตตาภาวนาคือเจริญเมตตา 
ดังน้ันในไตรสิกขาชีวิตพระไม่ค่อยเก่ียวข้องกับวัตถุ ทานจึงมีบทบาทน้อย ในไตรสิกขาจึงเอาทานไป
ผนวกกับศีล สําหรับการจัดสรรวัตถุของพระมุ่งเน้นเป็นเรื่องของวินัย ส่วนชีวิตของชาวบ้านอยู่กับวัตถุ
โดยตรงและแสวงหาจัดการวัตถุน้ัน ก็ดําเนินไปท่ามกลางเพื่อนมนุษย์ร่วมสังคม ถ้าประพฤติปฏิบัติ
จัดการไม่ดี ทั้งวัตถุก็เสียหาย คนและสังคมก็เดือดร้อนวุ่นวาย จึงต้องยกทานและศีลขึ้นมาให้สําคัญ 
เป็นบุญกิริยา ๒ อย่าง ส่วนการพัฒนาด้านใน ก็ต้องจัดให้พอเหมาะแก่กําลังเวลา เป็นต้น ที่เขาจะ
ปฏิบัติได้ โดยเอาทั้งเรื่องจิตใจและปัญญามารวมเป็นข้อเดียวกัน คือการพัฒนาจิตใจ (จิตตภาวนา) 
และพัฒนาปัญญา (ปัญญาภาวนา) มารวมเป็นภาวนาข้อเดียว เพราะอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นลักษณะ
ชีวิตของชาวบ้าน แม้แต่ภาวนาน้ันจึงเน้นที่การเจริญเมตตาคือเมตตาภาวนา 

จากบุญกิริยาวัตถุ ๓ คือ ๑) ทาน การให้ เผื่อแผ่ แบ่งปัน ๒) ศีล การประพฤติสุจริต มีความ 
สัมพันธ์ที่ดี เก้ือกูล ไม่เบียดเบียนกัน ๓) ภาวนา ฝึกอบรมพัฒนาจิตใจ พัฒนาปัญญา ซึ่งอรรถกถาได้
ขยายความออกไปอีก ดังน้ี 

๑) ทาน รวมท้ัง ปัตติทานมัย คือการเปิดโอกาสให้คนอ่ืนได้มีส่วนร่วมบุญ ด้วยการทําความดี
ด้วยกัน และปัตตานุโมทนามัย คือการอนุโมทนาส่วนบุญ โดยพลอยช่ืนชม หรือแสดงความยินดี 
ยอมรับเห็นชอบในการทําบุญทําความดีของผู้อ่ืน 

๒) ศีล รวมท้ัง อปจายนมัย คือการมีความอ่อนโยน สุภาพอ่อนน้อม ให้เกียรติกัน เคารพยก
ย่องผู้มีความเป็นผู้ใหญ่ ผู้มีคุณธรรมความดี เป็นต้น รวมถึงการมีกิริยามารยาทงดงาม ตามวัฒนธรรม
ประเพณี และไวยาวัจจมัย คือการช่วยเหลือ รับใช้ บริการ ขวนขวายในกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์  

๓) ภาวนา รวมทั้งธรรมสวนมัย คือการฟังธรรม รวมถึงการสดับอ่านข่าวสารข้อมูลคําแนะนํา 
เรื่องราวที่ดีงามเป็นประโยชน์ และธรรมเทศนามัย คือการแสดงธรรมให้คําสอนคําแนะนําความรู้แก่
ผู้อ่ืน  

                                                 
๕๙องฺ.อฏฺฐก. ๓๗/๑๒๖/๔๐๑. 
๖๐พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับขยาย, พิมพ์ครั้งที่ ๓๕, 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ผลิธัมม์, ๒๕๕๕), หน้า ๕๔๙-๕๕๐. 



๑๓๑ 

สําหรับทิฏฐุชุกรรม คือการทําความเห็นให้ตรง ซึ่งต้องทําร่วมกํากับการทําบุญข้ออ่ืนทุกข้อ 
ให้เป็นการกระทําด้วยความรู้ความเข้าใจต้ังใจมุ่งหมายถูกต้อง เป็นการตรวจสอบทุกกิจกรรม ให้ได้ 
ผลดี และมีการพัฒนา ฉะน้ันจากบุญกิริยาวัตถุ๓จึงเป็นบุญกิริยาวัตถุ๑๐๖๑ ดังน้ี 

๑) ทานมัย - ทําบุญด้วยการให้  
๒) สีลมัย - ทําบุญด้วยการรักษาศีลประพฤติดีงาม 
๓) ภาวนามัย - ทําบุญด้วยการเจริญภาวนา 
๔) อปจายนมัย - ทําบุญด้วยการประพฤติอ่อนน้อม 
๕) ไวยาวัจจมัย -ทําบุญด้วยการขวนขวาย 
๖) ปัตติทานมัย - ทําบุญด้วยการให้ส่วนความดีแก่ผู้อ่ืน 
๗) ปัตตานุโมทนามัย - ทําบุญด้วยการยินดีการทําดีของผู้อ่ืน 
๘) ธัมมัสสวนมัย - ทําบุญด้วยการฟังธรรม 
๙) ธัมมเทสนามัย - ทําบุญด้วยการสอนแสดงธรรม 
๑๐) ทิฏฐุชุกรรม – ทําบุญด้วยการทําความเห็นให้ตรง 
๓.๙.๒ หลักไตรสิกขา 
อันเป็นระบบปฏิบัติที่มุ่งในด้านการใช้งาน คือนําเอาองค์ประกอบทั้งหลายของมรรค มาจัด 

เป็นกระบวนวิธีปฏิบัติที่มีขั้นตอนต่าง ๆ เพ่ือใช้องค์มรรคเหล่าน้ันให้สําเร็จผลอย่างเป็นจริงในชีวิต 
โดยเก่ียวข้องกับบุคคลในฐานะมนุษย์ที่อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในสังคม หรือก้าวจากจุดที่
ภายในจิตของบุคคลออกมาสู่ภายนอก ซึ่งในฐานะการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน กําหนดการแสดงออกภายนอก 
ให้สะท้อนกลับเข้าไปมีอิทธิพล ต่อความคิดความเห็นภายในจิตใจ เช่น การวางระเบียบกฎเกณฑ์ ข้อ
ฝึกหัด ฝึกการดําเนินชีวิต และวิถีการปฏิบัติต่าง ๆ ทําให้บุคคลผู้น้ัน รู้จักบังคับควบคุมตนเอง รู้จักคิด
รู้จักพิจารณาเก่ียวกับพฤติกรรมและการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องอันเป็นความสัมพันธ์ทางสังคมและการ
อยู่กับสภาพแวดล้อม เข้าไปหาในตัวบุคคล และจุดน้ีคือการก้าวเข้าสู่ความหมายของสิกขา ที่ว่าเป็น
การฝึกพัฒนาอบรม 

ฉะน้ัน ไตรสิกขาจึงก้าวจากความสัมพันธ์ที่เป็นไปตามลําดับระหว่างองค์ธรรมจากส่วนหยาบ
ไปหาส่วนละเอียด กล่าวคือ จากส่วนที่เป็นรูปไปสู่สิ่งที่ประณีตมองไม่เห็น ยากที่จะควบคุมจัดการคือ 
เริ่มฝึกกาย วาจา เข้าไปหาจิตใจ และปัญญา หรือกล่าวได้ว่าเริ่มจากศีล ซึ่งมุ่งฝึกหัดพัฒนาการแสดง 
ออกทางกาย วาจา ที่เป็นช้ันภายนอก อยู่กับสิ่งแวดล้อม ในขั้นหยาบ แล้วไปสู่สมาธิ ฝึกอบรมจิตใจที่
อยู่ภายใน ที่ละเอียด เพ่ือสนับสนุนในการฝึกปัญญา ให้ใช้งานได้อย่างดี ต่อไป 

                                                 
๖๑เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๕๐. 



๑๓๒ 

ในชีวิตประจําวันเมื่อมีความบริสุทธ์ิในทางความประพฤติ ไม่ฟุ้งซ่านวุ่นวาย เพราะความรู้สึก
เดือดร้อนในความผิดของตน จิตใจก็จะปลอดโปร่ง สงบแน่วแน่ มุ่งมั่นอยู่ได้กับสิ่งที่คิด คําที่พูด และ
การกระทํา เมื่อจิตไม่ฟุ้ง แต่สงบ มุ่งมั่น เท่าใด การคิดพิจารณา การรับรู้สิ่งต่าง ๆ ก็ชัดเจน คล่องตัว 
เป็นผลดีในทางปัญญามากขึ้นเท่าน้ัน ซึ่งไตรสิกขานี้ยังเป็นส่วนสําคัญของหลักโอวาทปาติโมกข์๖๒ อัน
เป็นคําสอนหลักใหญ่ของพระพุทธเจ้า ว่า” การไม่ทําบาปทั้งสิ้น การยังกุศลให้ถึงพร้อม การทําจิตของ
ตนให้ผ่องใส น้ีเป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย" 

โดยสาระของไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิและปัญญาที่ปฏิบัติถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา 
เป็นไปเพ่ือความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมนิยมแสดงในสิกขา๓ อันเป็นขั้นต่าง ๆ ของการละกิเลสคือ 

๑) ศีล เป็นเคร่ืองละกิเลสอย่างหยาบ ที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดออกมาทางกาย วาจา  
๒) สมาธิ เป็นเคร่ืองละกิเลสอย่างกลาง ที่เร้ารุมอยู่ในจิตใจ ซึ่งอาจระบุว่าเป็นนิวรณ์ ๕ 
๓) ปัญญา เป็นเคร่ืองละกิเลสอย่างละเอียด ที่แอบนอนคอยอยู่ในสันดานเป็นอนุสัย 
พิธีกรรมต่าง ๆ จึงเก่ียวเนื่องกับกระบวนการฝึกฝนอบรบตนด้วยธรรมทั้ง ๓ ประการน้ี เรา

สามารถค้นหาได้ทุกกิจกรรมของชาวพุทธ ไม่ว่าจะเป็นการถวายทาน ก็จะประกอบด้วยไตรสิกขา 
กล่าวคือ การสมาทานศีล การต้ังใจถวาย (สมาธิ) และการรู้ถึงจุดมุ่งหมายของการถวายทานเพื่อลด 
ละ สละ วาง ไม่ยึดมั่นถือมั่น (ปัญญา) ดังน้ัน ไตรสิกขาจึงเป็นหลักธรรมที่ผสมผสานอยู่ในพิธีกรรมใน
พระพุทธศาสนา 

๓.๙.๓ พิธีกรรมกับหลักศีลสําหรับประชาชน 
ระเบียบวินัย การไม่ละเมิดข้อบังคับ หรือข้อห้ามในพระพุทธศาสนากําหนดเป็นส่วนของศีล 

โดยเฉพาะศีลของชาวบ้านทั่วไป อันเป็นระบบวิธีจัดการทางสังคม ที่จะฝึกคนให้มีศีล กล่าวได้ว่า 
วินัย๖๓ คือวิธีจัดการฝึกคนให้มีศีล เพราะศีลเป็นส่วนหน่ึงของธรรม ศีลจึงเป็นพิธีกรรม หรือวิธีการ
เบ้ืองต้นทําให้สังคมมีความสงบสุข ศีลจึงมีความสําคัญในฐานะเป็น 

๑) ศีลเป็นระเบียบวินัยเพ่ือสร้างสังคมท่ีเรียบร้อย ไม่เบียดเบียนกัน อยู่ร่วมกันด้วยความสงบ
สุข เป็นสภาพเก้ือกูลแก่การดําเนินชีวิตแก่การดําเนินชีวิตและปฏิบัติกิจของสมาชิกทั้งหลาย 

๒) ศีลเป็นเคร่ืองมือควบคุมความประพฤติ ทําให้กาย วาจาเรียบร้อย งดงามอยู่ในระเบียบ 
๓) ศีลเป็นความประพฤติที่ดีงามเก้ือกูลของบุคคล ในการสัมพันธ์กับผู้อ่ืนและต่อสิ่งแวดล้อม 

อันทําให้เกิดผลดีแก่ชีวิตของตัวเขาเองและแก่คนอ่ืนทั้งหลาย ตลอดทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม 
๔) ศีล เป็นข้อปฏิบัติสําหรับกําจัดกิเลสข้ันหยาบ ที่แสดงออกทางกาย วาจา ขัดเกลาคนให้

ประณีตขึ้น 

                                                 
๖๒ที.ม. ๑๓/๕๔/๕๑. 
๖๓เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๒๒. 



๑๓๓ 

๕) ศีลเป็นข้อปฏิบัติสําหรับฝึกอบรมกายวาจาและอาชีวะ ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะเป็น
พ้ืนฐานของการพัฒนาในระดับสมาธิ เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพจิต และช่วยให้จิตมีสมรรถภาพที่จะใช้
อย่างได้ผล 

๖) ศีลเป็นสภาพปกติทางกายวาจา และอาชีวะ ของผู้ที่มีชีวิตดีงาม หรือคนท่ีได้รับการฝึก 
อบรมดี มีการศึกษาแท้จริง บรรลุภูมิธรรมอันสูงแล้ว 

ดังที่กล่าวมาน้ี สําหรับคนทั่วไป เหมือนจับเอาศีลพ้ืนฐานน้ี มาแสดงเป็นข้อกําหนดอย่างตํ่า
ที่สุดในทางความประพฤติของมนุษย์ เท่าที่พอจะให้สังคมมนุษย์อยู่กันโดยปกติสุข ให้แต่ละคนมีชีวิต
ที่ไม่เป็นโทษภัยหมู่ชนไม่เบียดเบียนกัน ได้แก่ “ศีล ๕”  

๑) เว้นจากปาณาติบาต คือไม่ทําลายชีวิต มีสาระว่า ความประพฤติหรือการดําเนินชีวิต ที่
ปราศจากการเบียดเบียนผู้อ่ืนทางด้านชีวิตร่างกาย 

๒) เว้นจากอทินนาทาน คือ ไม่เอาของที่เขามิได้ให้ หรือไม่ลักขโมย มีสาระว่า ความประพฤติ
หรือดําเนินชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียนผู้อ่ืนทางด้านทรัพย์สินและกรรมสิทธ์ิ 

๓) เว้นจากกาเมสุมิจฉาจาร คือไม่ประพฤติผิดในกามทั้งหลาย มีสาระว่า ความประพฤติหรือ
การดําเนินชีวิต ที่ปราศจากการเบียดเบียนผู้อ่ืนทางด้านคู่ครอง บุคคลที่รักหวงแผน ไม่ผิดประเพณี
ทางเพศ ไม่นอกใจคู่ครองของตน ไม่ทําลายสายตระกูลวงศ์ของผู้อ่ืน 

๔) เว้นจากมุสาวาท คือไม่พูดเท็จ มีสาระว่า ความประพฤติหรือดําเนินชีวิต ที่ปราศจากการ
เบียดเบียนผู้อ่ืน ด้วยวาจาเท็จโกหกหลอกลวง ตัดรอนประโยชน์หรือแกล้งทําลาย 

๕) เว้นจากสุราเมรัยและของึนเมาอันเป็นที่ต้ังแห่งความประมาท คือไม่เสพของมึนเมา มี
สาระว่า ความประพฤติหรือดําเนินชีวิต ที่ปราศจากความประมาทพลั้งพลาดมัวเมาเน่ืองจากการใช้สิ่ง
เสพติดที่ทําให้เสียสติสัมปชัญญะ 

ศีลจึงมีความสําคัญของต่อสังคม เป็นกฎเกณฑ์เบ้ืองต้นที่แฝงอยู่ในการดําเนินชีวิตของทุกคน 
กิจกรรมและพิธีการใด ๆ ก็ต้องมีศีล เป็นกรอบพื้นฐานเพ่ือไม่ให้เกิดความเดือดร้อน ระเบียบวินัยที่
สังคมกําหนดไว้ โดยมากก็ถือเอาศีลเป็นแนวทางปฏิบัติทั้งสิ้น หลักธรรมในส่วนของศีลน้ีจึงเป็นหลัก 
ธรรมสําคัญที่ศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนายึดเป็นฐานเบื้องต้น จะเห็นได้ว่า การประกอบพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนาจึงไม่มีการเบียดเบียนชีวิตสัตว์ บุคคล และการทําลายสิ่งของให้เกิดความเสีย 

๓.๙.๔ พิธีกรรมกับการปฏิบัติตนของชาวพุทธ  
สิงคาลสูตร๖๔ เป็นหลักคําสอน ที่พระอรรถกถาจารย์ กล่าวว่า พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ให้เป็น 

คิหิวินัย คือวินัยของคฤหัสถ์ หรือศีลสําหรับชาวบ้าน หรือศีลสําหรับประชาชน ซึ่งสรุปได้ดังน้ี 

                                                 
๖๔ที.ปา. ๑๖/๑๗๒- ๒๐๖/๗๐-๘๒. 



๑๓๔ 

๑) ปลอดความชั่ว  
 (๑) ละกรรมกิเลส คือ ๔ สถาน คือ ข้อเสื่อมเสียของความประพฤติ ๔ อย่าง ได้แก่ 

ปาณาติบาต อทินทานา กาเมสุมิจฉาจาร และมุสาวาท  
 (๒) ไม่กระทําบาปกรรมโดย ไม่ทํากรรมช่ัวด้วยลุแก่ ฉันทาคติ-ลําเอียงเพราะชอบ โทสาคติ-

ลําเอียงเพราะชัง โมหาคติ ลําเอียงเพราะเขลา และ ภยาคติ - ลําเอียงเพราะกลัว  
 (๓) ไม่เสพอบายมุขคือช่องทางเสื่อมเสีย หรือหายหมดไป แห่งโภคะ ๖ ประการคือ ได้แก่ 

ติดสุราและของมึนเมา ติดเที่ยวกลางคืน ติดเที่ยวดูการละเล่น ติดการพนัน ติดคบเพ่ือนช่ัว และเกียจ
คร้านการงาน 

๒) เตรียมทุนชีวิต 
 (๑) รู้จักมิตรแท้ มิตรเทียม ซึ่งมิตรเทียม ๔ จําพวก คือ คนปอกลอก คนดีแต่พูด คนหัว

ประจบ และคนชวนฉิบหาย และมิตรแท้ ๔ จําพวก คือ มิตรอุปการะ มิตรร่วมทุกข์ร่วมสุข มิตรแนะ
ประโยชน์ และมิตรมีนํ้าใจ ในปฐมสขาสูตร๖๕ ว่าด้วยองค์แห่งเพ่ือนดี ความว่า “มิตรที่ดีย่อมให้ของดี
ที่ให้ได้ยาก ทํากิจที่ทําได้ยาก อดทนถ้อยคําหยาบคาย แม้ยากที่จะอดใจไว้ได้ บอกความลับของตนแก่
เพ่ือน ปิดความลับของเพ่ือน ไม่ละทิ้งในยามวิบัติ เมื่อเพ่ือนสิ้นโภคสมบัติก็ไม่ดูหมิ่นฐานะเหล่นี้มีอยู่
ในบุคคลใด บุคคลน้ันเป็นมิตรแท้ ผู้ประสงค์จะคบมิตร ก็ควรคบมิตรเช่นน้ัน 

 (๒) เก็บรักษาสะสมทรัพย์ พึงจัดสรรทรัพย์ใช้สอย และผูกมิตร โดยแบ่งเป็น ๔ ส่วน คือ 
กินใช้ เลี้ยงดูคนและทําประโยชน์ ๒ ส่วน ทําทุนประกอบการงาน ๒ ส่วน และเก็บไว้ใช้คราวจําเป็น 
๑ ส่วนการแสวงหาและการรักษาทรัพย์ได้แก่การแสวงหาและการรักษาทรัพย์ 

 ในทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม ๔๖๖ คือธรรมที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ในปัจจุบัน หลักธรรม 
อันอํานวยประโยชน์สุขขั้นต้น ได้แก่ 

 (๑) อุฏฐานสัมปทาน ถึงพร้อมด้วยความหม่ัน คือขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน้าที่การ
งานประกอบอาชีพอันสุจริต รู้จักใช้ปัญญาสอดส่อง ตรวจตรา หาอุบายวิธี สามารถจัดดําเนินการให้
ได้ผลดี 

 (๒) อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษา คือ รู้จักคุ้มครองเก็บรักษาโภคทรัพย์ และ
ผลงานอันตนได้ทําไว้ด้วยความขยันหมั่นเพียร โดยชอบธรรม ด้วยกําลังงานของตน ไม่ให้เป็นอันตราย
หรือเสื่อมเสีย  

 (๓) กัลยาณมิตตา คบคนดีเป็นมิตร คือ รู้จักกําหนดบุคคลในถิ่นอาศัย เลือกเสวนา
สําเหนียกศึกษาเย่ียงอย่างท่านผู้ทรงคุณมีศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญา  

                                                 
๖๕องฺ.อฏฐก. ๓๗/๓๓/๗๔. 
๖๖องฺ.อฏฐก. ๓๗/๑๔๕/๔๖๔. 



๑๓๕ 

 (๔) มีความเป็นอยู่เหมาะสม คือรู้จักกําหนดรายได้และรายจ่ายเลี้ยงชีวิตแต่พอดี มิให้ฝืด 
เคืองหรือฟูมฟาย ให้รายได้เหนือรายจ่าย มีประหยัดเก็บไว้  

 เก่ียวกับการใช้จ่ายทรัพย์ พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงเหตุผลในการที่จะมีทรัพย์ หรือ
ประโยชน์ที่ควรถือเอาจากทรัพย์สมบัติ ทรงให้หลักปฏิบัติเก่ียวกับการใช้สอยบริโภค เรียกว่า หลัก
โภคอาทิยะ ๕ ประการ๖๗ 

 ๑) เลี้ยงตัว มารดาบิดา บุตรภรรยา และคนในปกครองทั้งหลายให้เป็นสุข 
 ๒) บํารุงมิตรสหายและผู้ร่วมกิจการงานให้เป็นสุข 
 ๓) ใช้ป้องกันภยันตราย 
 ๔) ทําพลีกรรม ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ญาติพลี สงเคราะห์ญาติพ่ีน้องที่ขัดข้องจําเป็น 
  (๒) อัตถิพลี ต้อนรับแขก ดูแลผู้มาเยือน 
   (๓) ปุพพเปตพลี ทําบุญอุทิศให้ล่วงลับ คือ ญาติมิตรที่ตายจากไป 
   (๔) ราชพลี บํารุงราชการ ด้วยการเสียภาษีอากรบํารุงประเทศ 
   (๕) เทวตาพลี ถวายเทวดา คือ สักการะ บูชา บํารุง หรือทําบุญอุทิศสิ่งที่เคารพนับถือ

ตามความเช่ือ 
 ๕) อุปถัมภ์บํารุงสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ และสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ 

เป็นต้น๖๘  
 โดยเฉพาะทรัพย์ที่ใช้ไปในทางพลีกรรม ซึ่งหมายถึงวิธีการใช้ทรัพย์เพ่ือให้เกิดประโยชน์

ทั้งแก่บุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่และบุคคลที่เสียชีวิตไปแล้ว ด้วยการทําบุญอุทิศไปหา ในลักษณะน้ีก็ต้องทํา
เป็นขั้นตอนและวิธีการที่จะอุทิศ กลายเป็นพิธีกรรมทางด้านน้ีขึ้น รวมถึงการใช้เพ่ือเป็นภาษีอากร
บํารุงประเทศ พลีกรรม หรือวิธีการใช้ทรัพย์ที่ประกอบไปด้วยปัญญาน้ีจึงเป็นหลักธรรมที่พระพุทธ 
ศาสนาให้ความสําคัญ  

๓) ทําหน้าที่สัมพันธ์ตามฐานะท้ัง ๖  
 (๑) บุตรธิดา บํารุงมารดาบิดาผู้เป็นเหมือนทิศเบ้ืองหน้า โดยการเลี้ยงดู ช่วยทําธุระ การ

งาน ดํารงวงศ์ตระกูล ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาท และเมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ทําบุญ
อุทิศให้ท่าน ส่วนมารดาบิดา อนุเคราะห์บุตรธิดา ได้แก่ ห้ามกันจากความช่ัว ฝึกอบรมให้ต้ังอยู่ในความ
ดี ให้ศึกษาศิลปวิทยา เป็นธุระในการมีคู่ครองที่สมควร และมอบทรัพย์สมบัติให้เมื่อถึงโอกาส 

                                                 
๖๗องฺ.จตุกฺก. ๓๕/๖๑/๒๐๕-๒๐๗. 
๖๘พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 

๑๐, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๔๕), หน้า ๑๗๑-๑๗๒. 



๑๓๖ 

 (๒) ศิษย์บํารุงครูอาจารย์ ผู้เป็นเหมือนทิศเบ้ืองขวา โดยลุกรับ แสดงความเคารพ เข้าไปหา 
เช่น ช่วยรับใช้ ปรึกษาซักถาม รับคําแนะนํา ต้ังใจฟังและรู้จักฟัง ปรนนิบัตร ช่วยบริการ และ เรียน
ศิลปวิทยาโดยเคารพ เอาจริงเอาจัง ถือเป็นกิจสําคัญ ส่วนครูอาจารย์ อนุเคราะห์ศิษย์ ได้แก่ แนะนํา
ฝึกอบรมให้เป็นคนดี สอนให้เข้าใจแจ่มแจ้ง สอนศิลปวิทยาให้สิ้นเชิง ยกย่องให้ปรากฏในหมู่พวก และ
สร้างเครื่องคุ้มภัยในสารทิศ สอนให้เอาไปใช้งานเลี้ยงชีพได้จริง  

 (๓) สามี บํารุงภรรยา ผู้เป็นเหมือนทิศเบ้ืองหลัง โดย ยกย่องให้เกียรติสมฐานะภรรยา ไม่
ดูหมิ่น ไม่นอกใจ มอบความเป็นใหญ่ในงาบ้าน หาเคร่ืองแต่งตัวมาให้เป็นของขวัญตามโอกาส ส่วน
ภรรยา อนุเคราะห์สามี คือ จัดงานบ้านให้เรียบร้อย สงเคราะห์ญาติมิตรทั้งสองฝ่ายด้วยดี ไม่นอกใจ 
รักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้ และขยันช่างจัดช่างทําเอางานทุกอย่าง  

 (๔) บํารุงมิตรสหาย ผู้เป็นเหมือนทิศเบ้ืองซ้าย โดยเผื่อแผ่แบ่งปัน พูดอย่างรักกัน ช่วย 
เหลือเก้ือกูลกัน มีตนเสมอ ร่วมสุขร่วมทุกข์กัน และซื่อสัตย์จริงใจต่อกัน ส่วนมิตรสหาย อนุเคราะห์
ตอบ เมื่อเพ่ือนประมาท ช่วยรักษาป้องกัน ช่วยรักษาทรัพย์สมบัติของเพ่ือน ในคราวมีภัย เป็นที่พ่ึงได้ 
ไม่ละทิ้งในยามทุกข์ยาก และ นับถือตลอดวงศ์ญาติของมิตร 

 (๕) นายบํารุงคนรับใช้และคนงาน ผู้เป็นเสมือนทิศเบ้ืองล่างโดย จัดงานให้ทําตามความ
เหมาะสมกับกําลังเพศวัย และความสามารถ ให้ค่าจ้างรางวัลสมควรแก่งานและความเป็นอยู่ จัด
สวัสดิการดี ช่วยรักษาพยาบาลในยามเจ็บไข้ มีอะไรก็แบ่งปันให้ และมีวันหยุดและพักผ่อนหย่อนใจ
ตามโอกาส ส่วนคนรับใช้ และคนงาน อนุเคราะห์นายโดย เริ่มทํางานก่อน เลิกงานทีหลัง เอาแต่ของที่
นายให้ ทําการงานให้เรียบร้อยและดีย่ิงขึ้น และนําความดีของนาย และกิจการ ไปเผยแพร่  

 (๖) คฤหัสถ์ บํารุงพระสงฆ์ผู้เป็นเหมือนทิศเบ้ืองบนโดย จะทําสิ่งใดกระทําด้วยเมตตา จะ
พูดสิ่งใดก็พูดด้วยเมตตา จะคิดสิ่งใดก็คิดด้วยเมตตา ต้อนรับด้วยความเต็มใจ และอุปถัมภ์ด้วยปัจจัย๔ 
สําหรับพระสงฆ์ ย่อมอนุเคราะห์คฤหัสถ์ คือ ห้ามปรามสอนให้เว้นจากความช่ัว แนะนําสั่งสอนให้
ต้ังอยู่ในความดี อนุเคราะห์ด้วยนํ้าใจงาม ให้ได้ฟังได้รู้สิ่งที่ยังไม่เคยรู้ไม่เคยฟัง ช้ีแจงอธิบายส่ิงที่เคย
ฟังแล้วให้เข้าใจแจ่มแจ้ง และบอกทางสวรรค์ให้คือสอนวิธีดําเนินชีวิตให้ประสบความสุข 

 จะเห็นได้ว่าหลักธรรมที่เก่ียวข้องในศาสนพิธี อาทิ บุญกิริยาวัตถุที่เน้นทานเป็นการจัดการ
กับวัตถุและการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยศีลและการปฏิบัติด้วยการภาวนา โดยเฉพาะทิฏฐุชุกรรม คือ
การทําความเห็นให้ตรง ซึ่งต้องทําร่วมกํากับการทําบุญข้ออ่ืนทุกข้อ ให้เป็นการกระทําด้วยความรู้ความ
เข้าใจต้ังใจมุ่งหมายถูกต้อง เป็นการตรวจสอบทุกกิจกรรม ให้ได้ผลดี และมีการพัฒนา หลักไตรสิกขาก็
เช่นเดียวกัน มุ่งเน้นศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติที่มุ่งในด้านการใช้งาน คือนําเอาองค์ประกอบ
ทั้งหลายของมรรค มาจัดเป็นกระบวนวิธีปฏิบัติที่มีขั้นตอนต่าง ๆ เพ่ือใช้องค์มรรคเหล่าน้ันให้สําเร็จผล
อย่างเป็นจริงในชีวิต โดยเก่ียวข้องกับบุคคลในฐานะมนุษย์ที่อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ใน
สังคม และศีลสําหรับประชาชน ถือเป็นหลักความประพฤติทางกายวาจา และอาชีวะ ที่แนะนําสั่งสอน



๑๓๗ 

กัน โดยถือเอาภาวะที่ควรจะมีควรจะเป็นตามธรรมชาติเป็นหลักสิ่งที่กล่าวมาน้ีถือเป็นหลักธรรมที่
พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติ ซึ่งในศาสนพิธีย่อมมีหลักธรรมเหล่าน้ีในการประกอบพิธีกรรม สิ่งที่ปรากฏ
ชัดได้แก่ สิงคาลพระสูตรที่กล่าวถึงวินัยของคฤหัสถ์ หรือศีลสําหรับชาวบ้าน หรือศีลสําหรับประชาชน 
ซึ่งจําแนกหลักธรรม ที่สําคัญ คือ หลักธรรมท่ีปลอดความช่ัว เตรียมทุนชีวิต ความสุขอันชอบธรรมที่
คฤหัสถ์ ประโยชน์ที่พึงได้รับ และปกแผ่ทิศทั้ง หลักธรรมเหล่าน้ีจะเกี่ยวข้องในศาสนพิธีรายละเอียด
ตามท่ีกล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งศาสนพิธีจะเป็นสื่อในการเผยแพร่หลักธรรมที่ดี 

 
๓.๑๐ สรุปศาสนพิธีและพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา 

พระพุทธศาสนาเกิดจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ซึ่งการเผยแผ่และการสั่งสอนก็เป็นไป
อย่างเรียบง่าย ไม่ได้แบ่งแยกว่าส่วนใดคือคําสอน ส่วนใดคือ ศาสนพิธี ทั้งน้ีมุ่งเน้นการสอนหลักพุทธ
ธรรมเพ่ือประโยชน์อย่างแท้จริง โดยการใช้เหตุการณ์ บุคคล เวลาเป็นโอกาสในการสอนพุทธธรรม 
หากมีเหตุการณ์ที่จะต้องเก่ียวข้องกับพิธีกรรม พระองค์ทรงใช้สิ่งน้ันมาสอนธรรมให้พบความจริงของ
ชีวิต ส่วนวิธีการที่ไม่ขัดแย้งหรือเป็นพิธีการตามยุคสมัยเพ่ือความเรียบร้อยและความเหมาะสม 

การจัดการความรู้อันมีแม่แบบคือพระไตรปิฎกที่ชาวพุทธที่แท้จะต้องปฏิบัติตามคําสอนให้
ถูกต้อง เพ่ือให้ได้รับประโยชน์จากพระศาสนามากท่ีสุด และเพ่ือเป็นหลักประกันวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง ก็
จําเป็นต้องมีความข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับเรื่องพระไตรปิฎกพระพุทธศาสนามีความหมายรวมต้ังแต่
หลักธรรม พระสงฆ์ องค์กร สถาบัน กิจการ ไปจนถึงศาสนสถานและศาสนวัตถุ ทุกอย่าง แต่ความ 
หมายที่แท้จริงคือ คําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งจะมองเห็นว่า ความดํารงอยู่ของพระพุทธ-ศาสนา 
หมายถึงความคงอยู่แห่งคําสอนของพระพุทธเจ้า หากคําสอนน้ันเลือนลางหายไป แม้จะมีบุคคล กิจการ 
ศาสนสถาน และศาสนวัตถุมากมาย ก็ไม่อาจถือว่ามีพระพุทธศาสนา แต่ในทางตรงข้าม สิ่งที่เป็น
รูปธรรมภายนอกดังกล่าวสูญหาย ถ้าคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ายังดํารงอยู่ คนก็ยังรู้จักพระพุทธ 
ศาสนาได้ ด้วยเหตุน้ี การดํารงรักษาพระพุทธศาสนาที่แท้จริง จึงหมายถึงการดํารงรักษา คําสั่งสอน
ของพระพุทธเจ้า 

พระพุทธศาสนาที่แท้คือพระสัทธรรมได้แก่ ปริยัติ ปฏิบัติและปฏิเวธ ปริยัติ คือ พุทธพจน์ที่
อยู่ในพระไตรปิฎก ถ้าไม่มีพระไตรปิฎก พระสัทธรรมจะไม่สามารถมาถึงชาวพุทธได้ กล่าวได้ว่า ปริยัติ
เป็นผลมาจากปฏิเวธ และเป็นฐานของการปฏิบัติ เป้าหมายพระพุทธศาสนาเพ่ือการดําเนินชีวิตของ
มนุษย์ อันมีจุดมุ่งหมายสูงสุดคือการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามอุดมคติของพระพุทธศาสนา คือ การ
เป็นมนุษย์ที่สามารถทําประโยชน์ตนเองให้ถึงพร้อมสมบูรณ์และทําประโยชน์ผู้อ่ืนให้ถึงพร้อมเช่นกัน
ได้แก่การทําตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืนและช่วยเหลือให้ผู้อ่ืนได้บรรลุประโยชน์ในระดับต่าง ๆ โดย
สมบูรณ์ 



๑๓๘ 

ศาสนพิธีก็เป็นวิธีหน่ึงที่ช่วยให้พระพุทธศาสนาดํารงต่อไปได้อย่างสอดคล้องกับวิถีการ 
ดําเนินชีวิตที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา จึงต้องมีการจัดการเก่ียวกับความรู้ในศาสนพิธี เพ่ือ 
เป็นสื่อในการนําพระพุทธศาสนามาใช้ประโยชน์พ้ืนฐานของชีวิต และเป็นก้าวต่อไปในการปฏิบัติ
ธรรมเพ่ือเป้าหมายสูงสุด ทั้งน้ี ศาสนพิธีย่อมเกี่ยวข้องกันทั้งฝ่ายพระสงฆ์ อันมีพระวินัยเป็นหลักใน
การเป็นแนวประพฤติปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา และพุทธธรรมในส่วนช่วยสงเคราะห์ศาสนิกชน
ผู้มาร่วมพิธีกรรมให้ได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจน้ัน ๆ ส่วนคฤหัสถ์เป็นส่วนที่ช่วยสนับสนุน
เก้ือกูลปัจจัย ๔ ให้ฝ่ายสงฆ์ดําเนินชีวิตตามพระวินัยได้ ฉะน้ันทั้งฝ่ายสงฆ์และฝ่ายคฤหัสถ์ต่างจําเป็น 
ต้องศึกษาหลักพระพุทธศาสนาโดยมีพิธีกรรมเป็นสื่อในการช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามหน้าที่และ
บทบาทของตน 

การจัดการด้านศาสนพิธีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เก่ียวกับความรู้ หากศึกษาพระพุทธ-
ศาสนาได้ถูกต้องแล้ว พระพุทธศาสนาช่ือว่าเป็นศาสนาแห่งผู้รู้ ผู้ต่ืน ผู้เบิกบาน ดังน้ันความเป็นผู้รู้ผู้
ต่ืนและผู้เบิกบานน่ีเองเป็นเคร่ืองหมายแห่งการจัดการองค์ความรู้ได้อย่างสมบูรณ์ เพราะสําเร็จ
ประโยชน์สําหรับปัจเจกชนที่ได้พัฒนาตนไปถึงขั้นสูงสุดของคนที่มีความรู้ที่เรียกว่าอริยสงฆ์๖๙ องค์
ความรู้ในพระพุทธศาสนานั้นเกิดจากองค์ความรู้ที่เรียกว่า สัพพัญญุตญาณของพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ ซึ่ง
พระองค์ได้จัดการองค์ความรู้ของพระองค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพุทธบริษัท โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
การสิ้นไปแห่งทุกข์ เท่าน้ัน ไม่มีเป้าหมายอ่ืน แม้ว่าจะมีคําสอนที่หลากหลายที่เป็นองค์ความรู้เพ่ือ
นําไปดําเนินชีวิตของชาวบ้านอยู่ด้วยก็เพ่ือให้เป็นเช้ือภายในในการสั่งสมความดีไว้จนนําไปสู่การสิ้น
ทุกข์ในที่สุด 

ฉะน้ัน การจัดการความรู้ในพระพุทธศาสนาจึงเป็นภาระหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องดึงองค์
ความรู้ที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกอันเป็นขุมทรัพย์ทางความรู้และปัญญาของโลกออกมาปฏิบัติการ
ตามเป้าประสงค์ที่ทุคนมุ่งหมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปฏิบัติธรรมเพ่ือหลุดพ้น เพ่ือการดํารงชีวิตที่ดี 
การเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองวิทยาศาสตร์ศึกษาศาสตร์สุขภาพเป็นต้นโดยเฉพาะศาสนพิธี
จะต้องมีการจัดการความรู้เข้ามาเก่ียวข้อง เพ่ือให้ได้ประโยชน์จากพระศาสนามากที่สุด และเพ่ือเป็น
หลักประกันวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง ก็จําเป็นต้องมีความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับเรื่องพระไตรปิฏก  

พระพุทธศาสนาที่แท้คือพระสัทธรรม ได้แก่ ปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ ถ้าไม่มีพระไตรปิฎก 
พระสัจธรรมจะไม่สามารถมาถึงชาวพุทธได้ การเป็นมนุษย์ที่สามารถทําประโยชน์ตนเองให้ถึงพร้อม
สมบูรณ์และทําประโยชน์ผู้อ่ืนให้ถึงพร้อมเช่นกัน ได้แก่ การทําตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืนและ
ช่วยเหลือผู้อ่ืนได้บรรลุประโยชน์ในระดับต่าง ๆ โดยสมบูรณ์ ศาสนพิธีก็เป็นวิธีหน่ึงที่ช่วยให้พระพุทธ 

                                                 
๖๙สุวิญ รักสัตย์, การจัดการองค์ความรู้แนวพุทธ, วารสารบัณฑิตศาสน์ มมร, ปีที่ ๑๒ ฉบับ

ที่ ๒ เมษายน-กันยายน ๒๕๕๗ : ๒๓. 
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บทที่ ๔ 
บูรณาการการจัดการศาสนพิธีด้วยหลักการจัดการความรู้ 

 
ศาสนพิธีในพระพุทธศาสนาประกอบด้วยหลักประพฤติปฏิบัติที่ดีงามอยู่ภายใน แต่ไม่ได้รับ

การแยกแยะดึงแนวทางที่ดีงามออกมาใช้ ได้แต่รูปแบบและความศรัทธาจึงทําให้มีคุณค่าน้อยเกินไป 
เพ่ือให้เกิดคุณค่าต่อชีวิตและสังคมย่ิงขึ้นจําเป็นต้องใช้ศาสตร์การจัดการความรู้เข้ามาถอดบทเรียน 
ศาสนพิธีออกมาตามประเด็นที่ศึกษา คือการจัดการความรู้ในกุศลพิธี การจัดองค์ความรู้ในบุญพิธี 
การจัดองค์ความรู้ในทานพิธี และการจัดองค์ความรู้ในปกิณกพิธี ดังจะได้กล่าวต่อไป 

 
๔.๑ การจัดการความรู้ในกุศลพิธี  

ในการใช้ศาสตร์ว่าด้วยการจัดการความรู้ในที่น้ีมุ่งศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์กระบวนการของ
การจัดการความรู้ โดยใช้ปรัชญาของแนวคิดการจัดการความรู้ของทูน่าโมเดล (Tuna Model) เป็น
กรอบในการศึกษา โดยการแยกแยะให้เห็นองค์ความรู้ที่แฝงอยู่ในกุศลพิธีซึ่งเป็น Tacit Knowledge 
จากน้ันก็สังเคราะห์ออกมาให้เป็น Explicit Knowledge แล้วนะไปสู่การบวนการนําไปปรับใช้ให้เกิด
คุณค่าและประโยชน์ต่อไป  

การจัดการความรู้ในกุศลพิธีน้ี เป็นการจัดการความรู้ที่แฝงอยู่ในการทํากุศลและการปฏิบัติ
ตนในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พิธีเวียนเทียนในวันมาฆบูชา 
วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา และพิธีรักษาอุโบสถ โดย
มีกระบวนการต่อไปน้ี 

๔.๑.๑ การจัดการความรู้ในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะเป็นพิธีแสดงตัวเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนา หรือนับถือพระ

รัตนตรัยตลอดชีวิต เป็นพุทธบริษัท คือ อุบาสกอุบาสิกาในพระพุทธศาสนา มีหน้าที่ให้การอุปถัมภ์บํารุง
พระสงฆ์ตามสมควรแก่ฐานะ มีคุณธรรมพ้ืนฐาน คือ มีกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต ไม่ละเลยการ
ฟังธรรม รักษาศีล เลื่อมใสในภิกษุ สามเณร แบบไม่หว่ันไหว ไม่เอาใจออกห่างจากพระศาสนาและ
สนับสนุนกิจกรรของศาสนา๑  

 

                                                 
๑คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธ-

ศาสนา, (พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า๖๙. 



๑๔๑ 

KM ความรู้ในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
KV การนําคนเข้าสู่กระบวนการเป็นชาวพุทธที่ถูกต้อง 
KS ขั้นตอนเตรียมการ 

- กําหนดวัน เวลา และสถานที ่
- แจ้งบุคคลที่เก่ียวข้องทั้งหมด ทั้งส่วนผู้จัด พุทธมามกะ และผู้ปกครอง 
- จัดสถานที่ อุปกรณ์เก่ียวกับพิธี เอกสารการกล่าวคําแสดงตน 
- เป็นการเชิญผู้มีความรู้ในฐานะพุทธมามกะมาบรรยายให้เกิดศรัทธาในพระรัตนตรัย  
- สร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ (Tacit Knowledge) การเป็นชาว
พุทธที่ดีจากคนในหน่วยงานหรือองค์กร  

- สร้างปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกันซึ่งมาจากพลังการมีส่วนร่วมของสังคม 
- ได้รูปแบบและข้ันตอนของการแสดงตนเป็นพุทธมามกะอย่างมีส่วนร่วม 
- กําหนดขั้นตอนไว้ในเอกสารหรือข้อมูลที่เขา้ถึงได้ง่ายผ่านเทคโนโลยีสื่อสาร และ
สารสนเทศ 

ขั้นตอนปฏิบัติการ 
- ผู้นํากล่าวคําบูชาพระรัตนตรัย  
- ผู้นํากล่าวจุดประสงค์ของการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
- การเปล่งคําประกาศตนเป็นพุทธมามกะ 
- กล่าวคําสมาทานศีล 
- รับศีลจากพระภิกษุสงฆ์ 
- พระสงฆ์ให้โอวาท 
ขั้นตอนดําเนนิตามบทบาทพุทธมามกะ 
- วางระบบการแสดงตนเป็นพุทธมามกะในปฏิทินกิจกรรม เพ่ือให้มีการเตรียมความพร้อม
ของหน่วยงานหรือองค์กรได้ 

- ศึกษาเรียนรู้พระพุทธศาสนาในแหล่งการศกึษาและถิ่นทีอ่ยู่ โดยการกําหนดไว้ในหลัก 
สูตรการศึกษาทุกระดับ และการไปวัดหรือพุทธศาสนสถาน 

- ส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหน้าที่ชาวพุทธทุกมิติ โดยจัดให้มีการศึกษา การปฏิบัติ การ
เผยแผ ่และการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา  

- การศึกษาหลักธรรมคําสอนเพ่ือนํามาปรับใช้ในชีวิต การปฏิบัติตามหลักคําสอนน้ัน ๆ 
การให้ความรู้ในคําสอนที่ตนเองได้รับผลใหผู้้อ่ืนได้รับทราบและปฏิบัติต่อไป และการ
ช่วยเหลือกิจการและกิจกรรมคณะสงฆ์ พรอ้มทั้งดูแลความสะดวกทางด้านปัจจัย ๔ 
ให้แก่พระภิกษสุงฆ์ 



๑๔๒ 

KA สร้างคลังความรู้ 
- จัดทําเอกสารเผยแผ่วิธีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
- คําอธิบายการบูชาพระรัตนตรัย คือ การใหค้วามนอบน้อม เคารพบูชาต่อพระพุทธเจ้า ผู้
ตรัสรู้เองโดยชอบ พระธรรม คือ คําสอนของพระองค์ พระสงฆ์ คือ ผู้ปฏิบัติตามคําสอน
ของพระองค์ 

- ทําเป็นสื่อมัลติมิเดียประชาสัมพันธ์ 
- ประกวดผู้กล่าวคําแสดงตนเป็นพุทธมามกะได้ในแต่ละระดับ 
- ให้รางวัลผู้เป็นพุทธมามกะดีเด่นในแต่ละด้านของบทบาทตามหน้าที่ชาวพุทธ 
เชื่อมโยงเครือข่าย  
- ขยายหน่วยงานและองค์กรให้เพ่ิมจํานวนสถานที่ในการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
- ขยายจํานวนคร้ังในการจัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
- ทํา MOU กับสถานศึกษา สถานที่ราชการ บริษัท สมาคม ในการจัดพิธีแสดงตนเป็น
พุทธมามกะ 

- สร้างกิจกรรมรว่มกันขององค์กรเครือข่ายทีอ่ยู่แล้ว 
ประยุกต์ใช้ ICT 
- ใช้เครื่องมือประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุและโทรทัศน์ 
- ทําเป็นองค์กรเครือข่ายทางไลน์กลุ่มและ Face book  
อาศัยพลังจากชุมชนนักปฏิบติั CoPs (Community of Practice)  
- สร้างองค์กรพุทธมามกะตัวอย่าง 
- จัดทําพุทธมามกะเป็นรุ่นตัวอย่าง 
- (โดยยึดแนวการทําตามหน้าที่ชาวพุทธทั้ง ๔ ด้าน) 
- แลกเปลี่ยนเรยีนรู้พัฒนาพุทธมามกะจากผู้มี Tacit Knowledge 
- สร้างเป็นคู่มือและเผยแผ่ออกไปกลายเป็นความรู้ฝังลึกและเผยแผ่เป็นความรู้เปิดเผย 

(Explicit Knowledge) ได้อีกหมุนเวียนต่อ ๆ ไป 
- สร้างความศรัทธาให้เกิดขึ้นกับพุทธมามกะทั้งที่เป็นเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ ่ 
- เช่ือมโยงผลของการปฏิบัติเข้ากับชีวิต การศึกษา และอาชีพ กลายเป็นประสบการณ์การ
ปฏิบัติตน (Tacit Knowledge) ต่อไป 

 

จากตารางจัดการความรู้ในพิธีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะตามแนวคิด TUNA โมเดล ทําให้
ได้องค์ความรู้ที่ผ่านกระบวนการจัดการแล้ว คือ ชาวพุทธยุคใหม่ที่มีกระบวนการเข้ามาสู่ความเป็น
ชาวพุทธอย่างมีระบบ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเอกสาร (Explicit Knowledge) และ



๑๔๓ 

ประสบการณ์ (Tacit Knowledge) ถือได้ว่าเป็น KMU (Knowledge Management Utilization) 
คือ การนําความรู้ไปใช้ให้เกิดผลเป็นระบบการสร้างชาวพุทธเข้มแข็งขึ้น สรุปเป็นแผนภูมิได้ ดังน้ี 

 
 

แผนภูมิที่ ๔.๑ ระบบการจัดการความรูใ้นพิธีแสดงตนเป็นพทุธมามกะ 
 
๔.๑.๒ การจัดการความรู้ศาสนพิธีการปฏิบัติวันมาฆบูชา 
ศาสนพิธีการปฏิบัติตนในวันมาฆบูชา เมื่อตรวจสอบสาระสําคัญของวันน้ีสามารถนํามาจัด 

การองค์ความรู้เป็นการสร้างศาสนทายาทต้นแบบตามหลักโอวาทปาฏิโมกข์ได้ เพราะเก่ียวกับการ
ตรัสโอวาทปาฏิโมกข์ให้แก่พระอรหันตสาวก จํานวน ๑,๒๕๐ องค์ เพ่ือให้วันน้ีเป็นวันของพระธรรม
และเป็นการประกาศแนวทางการปฏิบัติตนของพระสงฆ์ที่จะออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป 
ตามกระบวนการจัดการความรู้ได้ดังน้ี 

 
KM การจัดการความรู้ศาสนพิธีการปฏิบัติตนในวันมาฆบูชา 
KV การสร้างศาสนทายาทต้นแบบตามหลักโอวาทปาฏิโมกข์ 
KS - ศึกษาหลักโอวาทปาฏิโมกข์จากพระไตรปิฎก 

- เชิญผู้มีความรู้ในฐานะผู้ปฏิบัติตามหลักโอวาทปาฏิโมกข์มาให้ความรู้ 
- ศึกษาแนวทางปฏิบัติตนจากแหล่งปฏิบัติที่ถูกต้องตามแนวทางโอวาทปาฏิโมกข์  
- แลกเปลี่ยนเรยีนรู้การปฏิบัติตนตามหลักโอวาทปาฏิโมกข์จากผู้มีความรู้และปฏิบัติ 
- ฝึกปฏิบัติตนตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าบนฐานโอวาทปาฏิโมกข์ ได้แก่ 
มีจิตมุ่งมั่นในอุดมการณ์ ๔ ประการ คือ  

การติดตามผล
ชุมชนพุทธมามกะ

สร้างภาคี
เครือข่ายชาวพุทธ

ข้ันตอน 
ระเบียบวิธี
ปฏิบัติในพิธี

การมีส่วน
ร่วมคิด

ร่วมทําในพิธี



๑๔๔ 

๑) มีความอดทนในการฝึกปฏิบัติเพ่ือขจัดกิเลสให้สิ้นไป 
๒) มุ่งมั่นต่อพระนิพพาน คือ การดํารงอย่างมีความสุข 
๓) ดํารงอยู่อย่างบรรพชิตผู้ไม่ทําร้ายใคร ๆ  
๔) ดํารงอยู่อย่างสมณะ คือผูส้งบ ปราศจากการเบียดเบียนใคร ๆ  
ปฏิบัติตามหลักการหลักคําสอน ๓ ประการของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย คอื 
๑) การไม่ทําบาปอกุศลสิ่งช่ัวร้ายทั้งปวง 
๒) กระทําแต่บุญ กุศล ความดีทัง้ปวง 
๓) ฝึกฝนอบรมจิตตนอยู่เสมอ 
ดํารงตนรักษาวัตรปฏิบัติตามคําสอน ๖ ประการของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย คือ 
๑) การไม่กล่าววาจาว่าร้ายใคร ๆ  
๒) การไม่เบียดเบียนทําร้ายใคร ๆ  
๓) การความสํารวมระวังในพระปาติโมกข์ ข้อวัตรปฏิบัติสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าทรง

บัญญัติห้ามและอนุญาตไว้ 
๔) การรู้จักประมาณในฉนัอาหารและพิจารณาทุกคร้ังที่ฉัน 
๕) การไม่คลุกคลด้ีวยหมู่ ฝึกฝนตนอยู่หลีกเร้นในสถานที่น่ังทีน่อนอันสงัด เช่น โคนไม้ 

เรือนว่าง ถ้ํา เป็นต้น 
๖) การฝึกหัดจิตให้ผ่องใส มีสติต้ังมั่นอยู่ในฐานปฏิบัติทั้ง ๔ คือ กาย เวทนา จิต และธรรม 

พิจารณากายคตาสติ ดํารงอยู่ในอานาปานสติเสมอ 
- มีการประเมินการปฏิบัติจากพ่อแม่ครูอาจารย์ที่มีภูมิธรรม ภูมิปัญญา ต่อศาสนทายาทที่
ปฏิบัติตนตามหลักโอวาทปาฏิโมกข์ 

KA สร้างคลังความรู้ 
- สร้างเกณฑ์มาตรฐานในการผ่านการฝึกฝนอบรมตนตามหลักโอวาทปาฏิโมกข์ 
- จัดทําคู่มือการปฏิบัติที่ถูกต้องและชัดเจน 
- ใช้วันมาฆบูชาเป็นวันแห่งการสร้างศาสนทายาทต้นแบบและประกาศออกเป็นทางการ 
- ให้ได้รับการยกย่องผู้ผ่านเกณฑ์จากคณะสงฆ์ 
เชื่อมโยงเครือข่าย  
- ประสานสถานปฏิบัติที่ได้มาตรฐานในประเทศและต่างประเทศเพ่ือส่งศาสนทายาทไป
ฝึกฝนวิธีปฏิบัติตนตามแนวโอวาทปาฏิโมกข์ 

- ประสานหน่วยงานทางรัฐและศาสนาให้ขึ้นบัญชีพระสงฆ์ศาสนทายาทต้นแบบเพ่ือให้
เป็นการเป็นผู้ให้ความรู้ต่อไป (Tacit Knowledge)  

 



๑๔๕ 

 ประยุกต์ใช้ ICT 
- ใช้เครื่องมือประชาสัมพันธ์โครงการสร้างศาสนทายาทต้นแบบตามแนวโอวาทปาฏิโมกข์
ทางสื่อวิทยุและโทรทัศน์ 

- ให้ศาสนทายาทต้นแบบได้ใหป้ระสบการณ์ทางการปฏิบัติผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

อาศัยพลังจากชุมชนนักปฏิบติั CoPs (Community of Practice)  
- แลกเปลี่ยนเรยีนรู้พัฒนาศาสนทายาทต้นแบบกับพ่อแมค่รูอาจารย์ในสถานที่ปฏิบัติ 

(Internalization)  
- รวมศาสนทายาทต้นแบบในวันมาฆบูชาแต่ละรุ่นเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ทางธรรมต่อกันและกัน  

 

จากตารางจัดการความรู้ในพิธีการปฏิบัติตนในวันมาฆบูชาตามแนวคิด TUNA โมเดล ใน
เป้าหมายให้ได้ศาสนทายาทต้นแบบที่มีความรู้ ความสามารถตามหลักธรรมในโอวาทปาฏิโมกข์ โดย
ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากเอกสาร (Explicit Knowledge) และประสบการณ์ (Tacit Knowledge) 
ของพ่อแม่ครูอาจารย์ที่มีภูมิธรรม ภูมิปัญญา จึงทําให้วันมาฆบูชาเป็นวันที่มีความหมายตรงตาม
หลักธรรมสําคัญที่พระพุทธเจ้าใช้เป็นนโยบายประกาศให้แก่พระสงฆ์สาวกต้นแบบในพระพุทธศาสนา
ในอดีต สรุปเป็นแผนภูมิได้ ดังน้ี 

 

 
 

แผนภูมิที่ ๔.๒ การสร้างศาสนทายาทต้นแบบตามหลักธรรมโอวาทปาฏิโมกข์ 
 

หลักโอวาท
ปาฏิโมกข์

พ่อแม่ครู
อาจารย์
ต้นแบบ

ศาสนทายาท
ต้นแบบตามหลัก
โอวาทปาฏิโมกข์



๑๔๖ 

๔.๑.๓ การจัดการความรู้ศาสนพิธีการปฏิบัติวันวิสาขบูชา 
ศาสนพิธีการปฏิบัติตนในวันวิสาขบูชา เมื่อตรวจสอบสาระสําคัญของวันน้ีสามารถนํามาจัด 

การองค์ความรู้เป็นการใช้หลักอริยสัจ ๔ เป็นฐานของการวิจัยและพัฒนาชีวิตทุกมิติ เพราะอริยสัจ ๔ 
เป็นหลักการวิจัยที่มีคุณค่ามาก พระพุทธเจ้าตรัสรู้หลักอริยสัจ ๔ จึงควรกําหนดออกมาสร้างเป็นฐาน
คิดในสังคม ผ่านการจัดการความรู้ได้ดังน้ี 
 
KM การจัดการความรู้ศาสนพิธีการปฏิบัติตนในวันวิสาขบูชา 
KV สร้างฐานคิด พัฒนาชีวิตบนงานวิจัยตามแนวอริยสัจ ๔ 
KS - ศึกษาหลักอริยสัจ ๔ ให้รอบด้าน 

- ต้ังฐานอริยสัจ ๔ เป็นฐานวิจัยทุกขั้นตอนการดําเนินชีวิต 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้มีประสบการณ์ใช้อริยสัจดําเนินชีวิต 
- ปฏิบัติตนตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าบนฐานอริยสัจ ๔ ได้แก่ 
๑) สํารวจสภาพที่เป็นอยู่ ใช้หลัก SWOT ได้ (ทุกข์) 
๒) สํารวจวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นอยู่ (สมุทัย) 
๓) กําหนดทางออกจากสภาพที่เป็นอยู่ หรือพัฒนาให้ดีกว่าเดิม (นิโรธ)  
๔) กําหนดขั้นตอน เครื่องมือ แล้วปฏิบัติตามกระบวนการน้ัน (มรรค) 

- ให้มีผู้รับผิดชอบประเมินการปฏิบัติแล้วปรับปรุงจุดที่ยังบกพร่อง 
KA สร้างคลังความรู้ 

- สร้างระบบวิจัยในการคิดและการทํางานจัดทําเป็นเอกสาร คู่มือ และทีมงาน 
- ออกแบบวันวิสาขบูชาเป็นวันวิจัยชีวิต 
- ใช้ตัวอย่างในพระไตรปิฎกมาเป็นข้อมูลวิจัยทุกมิติ 
เชื่อมโยงเครือข่าย  
- ประสานหน่วยงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือจัดต้ังระบบวิจัยฐานอริยสัจ ๔ 
เน้นการวิจัยชีวิต 

- ประสานองค์กรและหน่วยงานที่เป็น Best Practice เพ่ือนํา Tacit Knowledge ออก
ไปสู่ Explicit Knowledge และกลายเป็น Tacit Knowledge ต่อไป 

ประยุกต์ใช้ ICT 
- ใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีและการสื่อสารมาทดสอบและทดลอง 
- ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยที่เกิดจากฐานอริยสัจ ๔ ให้สังคมได้รับทราบ 
 
 



๑๔๗ 

อาศัยพลังจากชุมชนนักปฏิบัติ CoPs (Community of Practice)  
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาระบบวิจัยที่ได้ผลแล้วให้กลายเป็นชีวิตและชุมชนต้นแบบบน
ฐานวิจัยอริยสัจ ๔ (Internalization)  

- กระจายไปสู่สังคมในระดับกว้างทุกมิติ 
 

จากตารางจัดการความรู้ในพิธีการปฏิบัติตนในวันวิสาขบูชาตามแนวคิดการจัดการความรู้
แบบ TUNA โมเดล ในการกําหนดเป้าหมายให้สังคมเป็นสังคมฐานวิจัยแบบพุทธตามแนวอริยสัจ ๔ 
โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้จากเอกสาร (Explicit Knowledge) คือพระไตรปิฎก และประสบการณ์ 
(Tacit Knowledge) ของคนในสังคมท่ีประสบความสําเร็จจากการดําเนินชีวิตบนฐานวิจัย องค์
ความรู้จากวันวิสาขบูชาจึงมีความหมายต่อการดําเนินชีวิตที่มั่นคง ย่ังยืน มิใช่เป็นเพียงแต่พิธีกรรมอีก
ต่อไป สรุปเป็นแผนภูมิได้ ดังน้ี 

 

 
 

แผนภูมิที่ ๔.๓ สร้างฐานคิด พัฒนาชีวิตบนงานวิจัยตามแนวอริยสัจ ๔ 
 
๔.๑.๔ การจัดการความรู้ศาสนพิธีการปฏิบัติวันอัฏฐมีบูชา 
ศาสนพิธีการปฏิบัติตนในวันอัฏฐมีบูชา เมื่อตรวจสอบสาระสําคัญของวันน้ีสามารถนําหลัก

อภิณหปัจจเวกขณะมาเป็นกระบวนการสร้างการเตรียมความพร้อมของชีวิตทั้ง ๕ มิติ ได้ เพราะวันน้ี
เป็นวันที่แสดงให้เห็นว่า พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นมหาบุรุษของโลก ก็ไม่สามารถหลุดพ้นจากมรณภัยได้ 
แล้วมนุษย์ทั้งหลายควรจะต้องเข้าไปพิจารณาความจริงน้ีอยู่เสมอ โดยการทําเป็นรูปแบบการเตรียม
ความพร้อมชีวิต ตามกระบวนการจัดการความรู้ ดังน้ี 

 
KM การจัดการความรู้ศาสนพิธีการปฏิบัติตนในวันอัฏฐมีบูชา 
KV การเตรียมความพร้อมชีวิตด้วยหลักอภิณหปัจจเวกขณ ์

KS - ศึกษาหลักอภิณหปัจจเวกขณะในพระไตรปิฎก (Explicit Knowledge) 
- ถอดบทเรียนจากคําสอนของอภิณหปัจจเวกขณะออกมาเป็นแนวทางปฏิบัติตน 

ชีวิตบนฐานวิจัย
ตามแนวอริยสัจ ๔ ปัญหา/โจทย์ สาเหตุ/ปัจจัย

เป้าหมายกระบวนการสําเร็จ
ตามเป้าหมาย



๑๔๘ 

- ศึกษาแลกเปลีย่นเรียนรู้ผู้มีประสบการณ์ใช้ชีวิตตามหลักอภิณหปัจจเวกขณะ (Tacit 
Knowledge) 

- สร้างรูปแบบแนวทางการเตรียมความพร้อมทั้ง ๕ ด้าน 
- การเตรียมความพร้อมชีวิตตามหลักอภิณหปัจจเวกขณะ ๔ ได้แก่ 
๑) ศึกษาเรียนรู้ สงัเกต พิจารณา ทําความเข้าใจ ดูตามความเป็นจริงอยู่เสมอว่า “เรามี

ความแก่เป็นธรรมดา จะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้” ด้วยการเตรียมตัวแก่อย่างมีคุณค่า
และคุณภาพ 

๒) ศึกษาเรียนรู้ สงัเกต พิจารณา ทําความเข้าใจ ดูตามความเป็นจริงอยู่เสมอว่า “เรามี
ความเจ็บไข้เป็นธรรมดา จะลว่งพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้” ด้วยการเตรียมตัวเจ็บอย่าง
เข้าใจ และรู้จกัป้องกันการเจ็บป่วย 

๓) ศึกษาเรียนรู้ สงัเกต พิจารณา ทําความเข้าใจ ดูตามความเป็นจริงอยู่เสมอว่า “เรามี
ความตายเป็นธรรมดา จะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้” โดยการตายอย่างมีสติ ตาย
อย่างพุทธ 

๔) ศึกษาเรียนรู้ สงัเกต พิจารณา ทําความเข้าใจ ดูตามความเป็นจริงอยู่เสมอว่า “เราจัก
พลัดพรากจากของที่รัก ของชอบใจทั้งหลาย” โดยการรู้จกัทําใจปล่อยวาง 

๕) ศึกษาเรียนรู้ สงัเกต พิจารณา ทําความเข้าใจ ดูตามความเป็นจริงอยู่เสมอว่า “เรามี
กรรมเป็นของ ๆ ตน เราจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น เรามกีรรมเป็นแดนเกิด เรามี
กรรมเป็นเผ่าพันธ์ุ เรามีกรรมเป็นที่พ่ึงอาศัย เราทํากรรมอันใดไว้ เป็นกรรมดีก็ตาม 
เป็นกรรมช่ัวก็ตาม เราจักต้องเป็นผู้รับผลแห่งกรรมน้ัน” โดยการทําแต่กุศลกรรม
จนถึงเดินตามอริยมรรค 

- ให้มีผู้รับผิดชอบประเมินการความเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมต่อการพิจารณาอย่างน้ี 
ทั้งทางการสังเกตและทําเป็นแบบการทดสอบทัศนคติ 

KA สร้างคลังความรู้ 
- สร้างคู่มือการเตรียมความพร้อม ๕ ประการ 
- ออกแบบวัดทัศนคติในการเตรียมความพร้อมชีวิต 
- นําเสนอประโยชน์ของการพิจารณาอภิณหปัจจเวกขณะ 
เชื่อมโยงเครือข่าย  
- ขยายเครือข่ายการเตรียมความพร้อมชีวิตตามแนวอภิณหปัจจเวกขณะทั้ง ๕ มิติ 
- ประสานองค์กรและหน่วยงานที่เป็น Best Practice เพ่ือนํา Tacit Knowledge ออกไป 
สู่ Explicit Knowledge และกลายเป็น Tacit Knowledge ต่อไป 
 



๑๔๙ 

ประยุกต์ใช้ ICT 
- ใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีและการสื่อสารมาทดสอบและทดลอง 
- ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมชีวิตทางสื่อต่าง ๆ  
อาศัยพลังจากชุมชนนักปฏิบติั CoPs (Community of Practice)  
- แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ประสบการณ์ระหว่างกลุ่มคนที่พิจารณาอภิณหปัจจเวกขณะด้วยกัน 
- แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ประสบการณ์ระหว่างกลุ่มคนที่พิจารณาอภิณหปัจจเวกขณะกับผู้ที่ยัง
ไม่ได้พิจารณา 

- สร้างเป็นหมู่บ้าน ชุมชน องค์กร ต้นแบบได้ 
 

จากตารางจัดการความรู้ในพิธีการปฏิบัติตนในวันอัฏฐมีบูชาตามแนวคิดการจัดการความรู้
แบบ TUNA โมเดล ในการกําหนดเป้าหมายให้เกิดสังคมแห่งการเตรียมความพร้อมชีวิต ๕ ด้าน คือ 
เตรียมพร้อมแก่ เตรียมพร้อมเจ็บ เตรียมพร้อมตาย เตรียมพร้อมพลัดพราก เตรียมพร้อมทํากรรมดี 
โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้จากเอกสาร (Explicit Knowledge) คือพระไตรปิฎก และประสบการณ์ 
(Tacit Knowledge) ของคนในสังคมท่ีดําเนินชีวิตเตรียมความพร้อมไว้แล้ว กําหนดวันอัฏฐมีบูชาให้
เป็นวันเตรียมความพร้อมชีวิต เพ่ือให้วันอัฏฐมีบูชาเป็นวันที่มีคุณค่าและมีความหมายต่อไป สรุปเป็น
แผนภูมิได้ ดังน้ี 

 

 
 

แผนภูมิที่ ๔.๔ การเตรียมความพร้อมชีวิตด้วยหลักอภิณหปัจจเวกขณ ์
 
๔.๑.๕ การจัดการความรู้ศาสนพิธีการปฏิบัติวันอาสาฬหบูชา 
ศาสนพิธีการปฏิบัติตนในวันอาสาฬหบูชา เมื่อตรวจสอบสาระสําคัญของวันน้ีสามารถนําหลัก

ทางสายกลางมาสร้างเป็นแนวทางสายกลางให้แก่สังคมทุกมิติ ทั้งการดําเนินชีวิต อาชีพ และการ 
ศึกษา โดยการประยุกต์จากทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในธรรมจักกัปปวัตนสูตร โดยการทํา

แก่

เจบ็

ตายพลัดพราก

กรรม/วิบาก เตรียมความ
พร้อมชีวิต



๑๕๐ 

เป็นรูปแบบการสร้างสังคมทางสายกลาง (Middlehood Based Society) ตามกระบวนการจัดการ
ความรู้ ดังน้ี 

 
KM การจัดการความรู้ศาสนพิธีการปฏิบัติตนในวันอาสาฬหบูชา
KV การสร้างสังคมบนฐานทางสายกลาง (Middlehood Based Society) 
KS - ศึกษาหลักอริยมรรคมีองค์ ๘ ในพระไตรปิฎก (Explicit Knowledge) อย่างรอบด้าน 

- ถอดบทเรียนจากคําสอนเรื่องอริยมรรคมีองค์ ๘ ให้ออกมาเป็นแนวทางของปฏิบัติใน
สังคม 

- ศึกษาแลกเปลีย่นเรียนรู้ผู้มีประสบการณ์ (Tacit Knowledge) ใช้แนวทางสายกลางมา
ดําเนินชีวิตทุกมิติ 

- สร้างรูปแบบแนวทางการปรับประยุกต์ใช้ทางสายกลางในพระพุทธศาสนากับการดําเนิน
ชีวิต เช่น การงาน การศึกษา การปฏิสัมพันธ์ เป็นต้น 

- การสร้างสังคมฐานทางสายกลาง อริยมรรคมีองค์ ๘ ได้แก่  
๑) สัมมาทิฏฐ-ิปัญญาเห็นชอบ แนวทางประยุกต์ใช้ปัญญาทีถู่กต้อง คือ มคีวามรู้ เข้าใจ

ในเรื่องที่ตนเองรับผิดชอบอยู่อย่างถ่องแท้  
๒) สัมมาสังกัปปะ-ดําริชอบ แนวทางประยุกต์ใช้ความคิดที่ถูกต้องคือ ใคร่ครวญพิจารณา 

ปรับปรุง พัฒนาอยู่เสมอ 
๓) สัมมาวาจา-เจรจาชอบ แนวทางประยุกต์ใช้วาจาที่ถูกต้อง คือ รู้จักวิธีติดต่อประสาน 

งานกับผู้อ่ืน และมีทักษะการพูดที่ดี 
๔) สัมมากัมมันตะ-ประพฤติชอบ แนวทางประยุกต์ใช้ทําหน้าที่ถูกต้อง คือ รู้จักบทบาท 

และหน้าที่ของตนและของผู้อ่ืน ทําตามกรอบบทบาทและหน้าที่น้ันโดยไม่ละเมิดสิทธิ
ผู้อ่ืน 

๕) สัมมาอาชีวะ-เลี้ยงชีพชอบ แนวทางประยุกต์ใช้การทํางานที่ถูกต้อง คือ ตรวจสอบ
งานที่ตนรับผิดชอบมิให้บกพร่อง ไม่นําไปสู่ความเสี่ยงต่อความเสียหายในชีวิต 
ทรัพย์สิน สังคม และครอบครัว 

๖) สัมมาวายามะ-เพียรชอบ แนวทางประยุกต์ใช้พยายามที่ถูกต้อง คือ พยายามบนฐาน
ปัญญา ทําหน้าที่ตามแผนให้เสร็จ ไม่จับจด รู้จักปรับปรุงแก้ไขงานอยู่เสมอ 

๗) สัมมาสติ-ระลกึชอบ แนวทางประยุกต์ใช้ความรอบคอบอย่างถูกต้อง คือ มีความรอบ 
คอบ รอบรู้ในทุกกระบวนการทํางาน 

๘) สัมมาสมาธิ-ต้ังใจมั่นชอบ แนวทางประยุกต์ใช้ความต้ังใจอย่างถูกต้อง คือ จดจ่อ 
มุ่งมั่น แน่วแน่ ไม่หว่ันไหว  

- ให้มีผู้รับผิดชอบประเมินการทํางานทุกมิติด้วยทางสายกลาง 
- ตรวจสอบความสอดคล้องของทุกองค์ประกอบทั้ง ๘ ข้อ ให้ไปด้วยกัน  

 



๑๕๑ 

KA สร้างคลังความรู้ 
- สร้างคู่มือและแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม สามารถเข้าถึงได้ง่าย และใช้ได้ผล 
- มีตัวอย่างบุคคลและองค์กรทีม่ีนําทางสายกลางไปใช้ 
- นําโครงการพระราชดําริที่เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นฐานทางสายกลาง 
- ออกแบบวัดประเมินความสําเร็จ 
เชื่อมโยงเครือข่าย  
- สร้างเครือข่ายสังคมฐานทางสายกลาง 
- ประสานองค์กรและหน่วยงานที่เป็น Best Practice เพ่ือนํา Tacit Knowledge ออก
ไปสู่ Explicit Knowledge และกลายเป็น Tacit Knowledge ต่อไป 

ประยุกต์ใช้ ICT 
- ใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีและการสื่อสารมาทดสอบและทดลอง 
- ประชาสัมพันธ์ผลสําเร็จของสงัคมตัวอย่างให้กว้างขวางออกไป 
อาศัยพลังจากชุมชนนักปฏิบติั CoPs (Community of Practice)  
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ (Tacit Knowledge) และหลักวิชา (Explicit Know 

ledge) เพ่ือให้เกิดความเขม้แข็งในสังคม 
- ส่งผู้มีประสบการณ์ (แม่ไก่) ไปช่วยเหลือผู้อ่ืนที่กําลังดําเนินการ 
- สร้างเป็นหมู่บ้าน ชุมชน องค์กร ต้นแบบทางด้านการใช้ทางสายกลาง 

 

จากตารางจัดการความรู้ในพิธีการปฏิบัติตนในวันอาสาฬหบูชาตามแนวคิดการจัดการความรู้
แบบ TUNA โมเดล ในการกําหนดเป้าหมายให้เกิดสังคมพัฒนาบนฐานทางสายกลาง โดยผ่าน
กระบวนการเรียนรู้จากเอกสาร (Explicit Knowledge) คือพระไตรปิฎก และประสบการณ์ (Tacit 
Knowledge) ของคนในสังคมที่พัฒนาคนและงานด้วยหลักทางสายกลาง กําหนดวันอาสาฬหบูชาเป็น
วัน “สังคมสายกลาง” คือ สังคมที่มีปัญญา รอบรู้ภารกิจที่ตนทํา ทําถูกต้อง รอบคอบไม่นําไปสู่ความ
เสี่ยงต่อความเสียหาย และทําสําเร็จ รอบด้านพัฒนาจริงจัง จึงทําให้วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่มีคุณค่า
และมีความหมายในชีวิตต่อไป สรุปเป็นแผนภูมิได้ 
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๑๕๓ 

๒) สมาทานวิรัติ การงดเว้นจากบาปด้วยการกระทําเป็นข้อ ๆ โดยการต้ังสัจจะอธิษฐาน
ไม่ล่วงละเมิดในข้อน้ัน ๆ พร้อมทั้งให้ใครก็ได้ตักเตือน บอกกล่าว ให้ตนระงับยับย้ัง
ความผิดประเภทน้ัน ๆ ตลอดเวลา 

๓) สมุจเฉทวิรัติ การงดเว้นจากบาป ความช่ัวและอบายมุขต่าง ๆ ตลอดไป โดยต้ังสัจจะ
อธิษฐานไว้ว่า จะไม่ล่วงละเมิดบาป อบายมุข หรือความช่ัวใด ๆ ตลอดชีวิต เป็นการ
ต้ังใจละเลิกถาวร โดยเร่ิมจากกิจกรรมในวันเข้าพรรษาและออกพรรษาเป็นกรอบ
ปฏิบัติ  

- ให้มีผู้ติดตามประเมินพฤติกรรม และว่ากล่าวตักเตือนได้ 
- ป้องกันจุดเสี่ยงและเสริมจุดเป็นไปได้เพ่ือให้การต้ังสัจจะอธิษฐานและการปวารณาได้ผล 

KA สร้างคลังความรู้ 
- สร้างรูปแบบและวิธีการต้ังสัจจอธิษฐานพร้อมทั้งการปวารณาบอกความผิด ข้อบกพร่อง
ให้เกิดความเช่ือมั่นและศรัทธา 

- หามีตัวอย่างบุคคลที่ประสบความสําเร็จในการปรับปรุงพฤติกรรมของตนไว้ในฐานข้อมูล
เพ่ือให้เป็นตัวอย่าง เพ่ือถ่ายทอดภูมิความรู้ (Tacit Knowledge) 

เชื่อมโยงเครือข่าย  
- สร้างเครือข่ายใน Line หรือ Facebook เพ่ือให้มีบุคคลเป็นกําลังใจในการปฏิบัติตน 
- ประสานองค์กรและหน่วยงานที่เป็น Best Practice เพ่ือนํา Tacit Knowledge ออกไป 
สู่ Explicit Knowledge และกลายเป็น Tacit Knowledge ต่อไป 

- ประสานเครือข่ายทางจิตวิทยามาร่วมเป็นผู้ปฏิบัติการ สังเกต จนนําไปเป็นแนวคิด
ทฤษฎีที่ลงตัว 

ประยุกต์ใช้ ICT 
- ใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีและการสื่อสารมากระจายผลของบุคคลที่ปฏิบัติได้จริง 
- ประชาสัมพันธ์ผลสําเร็จของสังคมตัวอย่างให้กว้างขวางออกไปตามส่ือต่าง ๆ  
อาศัยพลังจากชุมชนนักปฏิบัติ CoPs (Community of Practice)  
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ (Tacit Knowledge) และหลักวิชา (Explicit Know-

ledge) ที่ทําได้จริงในสังคม 
- ส่งผู้มีประสบการณ์ (แม่ไก่) ไปช่วยเหลือผู้อ่ืนที่กําลังดําเนินการ 
- ให้รางวัลผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองได้ 

 

จากตารางจัดการความรู้ในพิธีการปฏิบัติตนในวันเข้าพรรษาและวันออกพรรษาตามแนวคิด 
การจัดการความรู้แบบ TUNA โมเดล ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองตามแนวสัจจะวิรัติและ
ปวารณา โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้จากเอกสาร (Explicit Knowledge) คือพระไตรปิฎก และประสบ 



๑๕๔ 

การณ์ (Tacit Knowledge) ของคนที่เปลี่ยนตนเองได้แล้วในแต่ละระดับ ในแต่ละพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม เป็นข้อ ๆ หรือหลายข้อ พร้อมทั้งกําหนดวันเข้าพรรษาและวันออกพรรษาเป็นวัน “ปรับ 
เปลี่ยนพฤติกรรมโลก” สรุปเป็นแผนภูมิได้ 

 
 

แผนภูมิที่ ๔.๖ การปรับเปลีย่นพฤติกรรมด้วยกระบวนการสัจจวิรัติและปวารณา 
 
๔.๑.๗ การจัดการความรู้ศาสนพิธีการปฏิบัติตนวันอุโบสถ 
ศาสนพิธีการปฏิบัติตนในวันอุโบสถ หรือวันธัมมัสวนะ ที่กําหนดให้มี ๑ เดือน ๔ ครั้ง เมื่อ

ตรวจสอบสาระสําคัญของวันน้ีสามารถนําหลักการทําบุญให้ถูกต้องตามหลักบุญกิริยวัตถุ ๑๐ ประการ 
เป็นการกําหนดใช้วันอุโบสถเป็นวันทําบุญเป็นฐาน นอกจากน้ันก็ยังสามารถทําได้ตลอดเวลา ถ้าหาก
เข้าใจวิธีทําแล้ว ตามกระบวนการจัดการความรู้ ดังน้ี 
 
KM การจัดการความรู้ศาสนพิธีการปฏิบัติตนในวันอุโบสถ
KV การทําบุญที่ถูกต้องตามหลักบุญกิริยาวัตถุ ๑๐
KS - ศึกษาการการทําบุญตามหลักบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ ในพระไตรปิฎก (Explicit 

Knowledge) อย่างรอบด้าน พร้อมตัวอย่างที่ปรากฏ 
- ถอดบทเรียนจากคําสอนในพระไตรปิฎกและบุคคลที่ทําบุญในสังคม 
- ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้มีประสบการณ์ (Tacit Knowledge) ผู้มีประสบการณ์ในการ
ทําบุญตามแนวบุญกิริยาวัตถุ ๑๐  

- สร้างรูปแบบแนวทางการทําบุญที่ถูกต้องตามแนวบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ 
๑) ทานมัย คือ บุญสําเร็จด้วยการบริจาคทาน ถวายทาน ให้ทาน โดยมีองค์ประกอบเน้น 

เป็นวัตถุสิ่งของ อาหาร ปัจจัย (เงินทองของมีค่า) โดยมีความสมบูรณ์ทั้งในส่วน
คุณสมบัติผู้รับและผู้ให้ รวมท้ังอาการที่ให้ด้วย 

๒) สีลมัย คือ บุญสําเร็จด้วยการรักษาศีล โดยมีองค์ประกอบรวมไปถึง การดําเนินชีวิต
ตามปกติ ไม่ละเมิดสิทธิของใคร การเคารพกฎเกณฑ์กติกาในสังคม การระมัดระวัง
ทางกาย วาจา ไม่ให้กระทบกระทั่งผู้อ่ืน

ต้ังสัจจะในพิธี

อธิษฐานวิรัติ
เป็นเรื่องๆ 

สิ่งไม่ดีเป็นข้อ ๆ 
หรือหลายข้อ 
หายไปจาก
พฤติกรรม



๑๕๕ 

๓) ภาวนามัย คือ บุญสําเร็จด้วยการเจริญภาวนา โดยมีองค์ประกอบระมัดระวังดูแล
ความคิดและจิตใจของตน ระงับยับย้ังอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในไม่ให้มีอิทธิพลต่อการ
กระทํา มีสติอยู่กับลมหายใจ ความรู้สึก ความคิดและธรรมชาติ ไม่หว่ันไหวไปกับสิ่ง
กระทบทางอายตนะทั้งหมด 

๔) อปจายนมัย คือบุญสําเร็จด้วยการประพฤติถ่อมตน โดยมีองค์ประกอบทางกายคือ 
การมีสัมมาคารวะ มีมารยาท ทางวาจาคือ รู้จักทักทาย ใช้วาจาที่เหมาะสมกับฐานะ
ตําแหน่ง  

๕) เวยยาวัจจมัย คือ บุญสําเร็จด้วยการช่วยขวนขวาย โดยมีองค์ประกอบคือ การมีจิต
สาธารณะ ช่วยเหลือกิจการน้อยใหญ่ในครอบครัว และชุมชน ไม่ทอดทิ้งธุระหน้าที่ 
ยินดีอาสาทํางานช่วยเหลือผู้อ่ืนจนเป็นปกติ 

๖) ปัตติทานมัย คือบุญสําเร็จด้วยการให้ส่วนบุญ โดยมีองค์ประกอบคือ ชักชวนผู้อ่ืนทํา
คุณงามความดีเสมอ การสร้างความมีส่วนร่วมในการทํางาน การส่งเสริมกิจกรรมทาง
สังคม เป็นสะพานให้ผู้อ่ืนได้ทําความดี 

๗) ปัตตานุโมทนามัย คือ บุญสําเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญ โดยมีองค์ประกอบในรูป 
แบบ เช่น การยินดีในการทําความดีของผู้อ่ืน รู้จักแสดงความยินดีในความสําเร็จและ
ความสามารถของผู้อ่ืน แจ้งข่าวการทําความดีที่สําเร็จให้ผู้อ่ืนรับทราบ  

๘) ธัมมัสสวนมัย คือ บุญสําเร็จด้วยการฟังธรรม โดยมีองค์ประกอบในรูปแบบ เช่น การ
ฟังพระธรรมเทศนา การฟังปาฐกถา การเข้ารับการอบรมในคอร์สพัฒนาบุคลิกภาพ
ต่าง ๆ การต้ังใจฟังการเรียนหนังสือ การฟังอบรมวิชาชีพ การต้ังใจฟังผู้ทรงคุณวุฒิพูด 
เป็นต้น  

๙) ธัมมเทสนามัย คือ บุญสําเร็จด้วยการแสดงธรรม โดยมีองค์ประกอบในรูปแบบ เช่น 
การเผยแผ่คําสอนในพระพุทธศาสนาทั้งวิธีการพูด เอกสาร หรือการเผยแผ่ผ่านสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การให้ความรู้เป็นวิทยาทาน การให้การอบรม การ Training 
การ Coaching เป็นต้น  

๑๐) ทิฏฐุชุกัมม์ คือ การทําความเห็นให้ตรง มีองค์ประกอบในรูปแบบ เช่น การทําความ
เข้าใจในคําสอนของพระพุทธเจ้าให้ถูกต้อง การทําข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน 
การทําความเข้าใจกันและกันให้ตรงกัน เป็นต้น 

- ให้มีผู้ติดตามประเมินพฤติกรรมการทําบุญที่ถูกต้องตามหลักบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ 
และนํามาปรับปรุงพัฒนาอยู่เสมอ

 
 
 
 
 



๑๕๖ 

KA สร้างคลังความรู้ 
- สร้างคู่มือการทําบุญให้ถูกต้องตามหลักกิริยาวัตถุ ๑๐  
- หามีตัวอย่างบุคคลที่ดําเนินชีวิตในการทําบุญ (Tacit Knowledge) แต่ละส่วนเพ่ือทํา
ความเข้าใจกับวิธีการทําบุญ 

เชื่อมโยงเครือข่าย  
- สร้างเครือข่ายใน Line หรือ Facebook เพ่ือให้มีทราบบุคคลที่ทําบุญตามหลักกิริยา
วัตถุ ๑๐ ประการ 

- ประสานองค์กรและหน่วยงานที่เป็น Best Practice เพ่ือนํา Tacit Knowledge ออก
ไปสู่ Explicit Knowledge และกลายเป็น Tacit Knowledge ต่อไป 

- ประสานเครือข่ายทางองค์จิตอาสา องค์การสังคมสงเคราะห์ เพ่ือแสดงแนวทางการ
ทําบุญตามแนวกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ เพ่ือให้เกิดความต้ังใจในการทํางานของตน 

ประยุกต์ใช้ ICT 
- ใช้เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีและการสื่อสารมากระจายความคิดออกไปสู่การปฏิบัติให้
มากขึ้น  

- ประชาสัมพันธ์ผลสําเร็จของสังคมตัวอย่างให้กว้างขวางออกไปตามส่ือต่าง ๆ  
อาศัยพลังจากชุมชนนักปฏิบัติ CoPs (Community of Practice)  
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ (Tacit Knowledge) และหลักวิชา (Explicit Know 

ledge) ที่ทําได้จริงในสังคม 
- ใช้พลังขับเคลื่อนของคน องค์การ หน่วยงานที่ทําบุญอย่างถูกต้องทุกมิติเป็นแบบอย่าง  
- ก่อต้ังองค์กร “บุญนิธิ” ตามแนวบุญกิริยาวัตถุ ๑๐  

 

จากตารางจัดการความรู้ในพิธีการปฏิบัติตนในวันอุโบสถตามแนวคิดการจัดการความรู้แบบ 
TUNA โมเดล โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ การทําบุญให้ถูกต้องตามแนวบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ โดยผ่าน
กระบวนการเรียนรู้จากเอกสาร (Explicit Knowledge) คือพระไตรปิฎก ตัวอย่างในพระไตรปิฎก 
และประสบการณ์ (Tacit Knowledge) ของคนที่ทําบุญอย่างถูกต้องมาแสดงเป็น Best Practice 
พร้อมทั้งกําหนดวันอุโบสถเป็นวัน “บุญกุศลอุโบสถ” สรุปเป็นแผนภูมิได้ 

 



๑๕๗ 

   
แผนภูมิที่ ๔.๗ การทําบุญทีถู่กต้องตามหลักบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ 

 

๔.๒ การจัดการความรู้ในบุญพิธี  
การจัดการความรู้ในบุญพิธีเป็นหมวดว่าด้วยการทําบุญที่เก่ียวกับประเพณีและชีวิตของคน

ไทยทั่วไป บุญพิธีน้ีสามารถจําแนกเป็น ๒ ประเภทคือ ๑) ทําบุญงานมงคล เช่น การบรรพชาและ
อุปสมบท การแต่งงาน เป็นต้น ๒) ทําบุญงานอวมงคล เช่น งานทําบุญอุทิศให้ผู้ตาย ทําบุญเปตพลี 
ทําบุญอัฐิ เป็นต้น ในการจัดการความรู้ในบุญพิธีทั้ง ๒ ประเภท สามารถทําได้ดังน้ี 

๔.๒.๑ การจัดการความรู้ในพิธีบรรพชาอุปสมบท  
พิธีบรรพชาและอุปสมบท เป็นงานมงคลซึ่งกลายมาเป็นวัฒนธรรมประเพณีของคนไทย ที่พอ

ชายมีอายุครบบรรพชาหรืออุปสมบท ก็จะจัดพิธีในการบรรพชาอุปสมบท ไม่ว่าจะทําต่อเน่ืองกันหรือ
การทําในแต่ละขณะ ไม่ว่าจะเป็นการบรรพชาอุปสมบทแบบอยู่ภายในพรรษา หรืออยู่ตลอดไปก็ตาม 
ก็ล้วนมีการประกอบพิธีที่เป็นบุญหลายประการ ซึ่งเมื่อใช้กระบวนการจัดการความรู้สาระสําคัญของ
การทําบุญพิธีน้ีก็ย่ิงทําให้มีความหมายย่ิงขึ้น มากกว่าจะเป็นพิธีตามประเพณีที่นับวันจะเลยเถิดไป
มาก ดังกระบวนการจัดการความรู้ ดังน้ี 
 
KM การจัดการความรู้ศาสนพิธีบรรพชาอุปสมบท 
KV การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการบรรพชาอุปสมบท 
KS - ศึกษากฎเกณฑ์ ระเบียบ แบบแผน การบรรพชาอุปสมบทในพระไตรปิฎก (Explicit 

Knowledge)  
- ศึกษาข้อวัตรปฏิบัติตนของสามเณรและพระภิกษุจากพระไตรปิฎก หนังสือ เอกสาร 

(Explicit) และจากการฟังการบอกเล่าของอุปัชฌาย์อาจารย์ (Tacit Knowledge)  
- ถอดบทเรียนจากคําสอนในพระไตรปิฎกให้เป็นแนวทางการกล่อมเกลาพัฒนาตนจนเกิด
การพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านกายภาพและจิตภาพ 
 

ทาน
ข้อ  ๕, ๖, ๗

ศีล
ข้อ ๔, ๘, ๙ 

ภาวนา
ข้อ ๑๐



๑๕๘ 

- ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพระภิกษุและสามเณรผู้มีประสบการณ์ทางการดํารงชีวิต
อย่างมีคุณภาพ (Tacit Knowledge)  

- สร้างรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากการบรรพชาอุปสมบท ดังน้ี 
๑) การปฏิบัติตามข้อห้าม ๑๐ ประการของสามเณร ได้แก่ ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ ลัก

ทรัพย์ มีเพศสัมพันธ์ พูดปด ด่ืมสุรา ทานอาหารเลยเวลา ขับร้อง ประดับตกแต่ง
ร่างกาย นอนบนที่นอนหนานุ่ม และรับเงินและทอง  

๒) การปฏิบัติตามสิกขาบท ๒๒๗ ของพระภิกษุ ได้แก่ ปาราชิก ๔ สังฆาทิเสส ๑๓ อนิยต 
๒ นิสสัคคียปาจิตตีย์ ๓๐ ปาจิตตีย์ ๙๒ ปาฏิเทสนียะ ๔ เสขิยะ ๗๕ และอธิกรณ
สมถะ ๗  

๓) อุปัชฌายวัตร คือ ข้อวัตรที่อุปัชฌาย์พึงปฏิบัติต่อสัทธิวิหาริก และสัทธิวิหาริกพึง
ปฏิบัติต่ออุปัชฌาย์ 

๔) อาจาริยวัตร คือ ข้อวัตรที่อาจารย์พึงปฏิบัติต่ออันเตวาสิก และอันเตวาสิกพึงปฏิบัติ
ต่ออาจารย์ 

๕) การศึกษาเล่าเรียนตามหลักสูตรพระนวกะ และหลักสูตรการศึกษาธรรมสนามหลวง 
๖) การปฏิบัติตนในกิจวัตรประจําวันของพระภิกษุสามเณร ได้แก่ บิณฑบาต ทําความ

สะอาดที่อยู่อาศัย ทําความสะอาดร่างกาย ทําวัตรและสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา 
รักษาผู้ครอง อยู่ปริวาสกรรม ศึกษาสิกขาบท แสดงอาบัติ พิจารณาปัจเจกขณะใน 
ขณะฉันอาหาร 

- ให้มีผู้ติดตามประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพระภิกษุ สามเณร 
และเสนอแนะให้ปรับปรุงข้อบกพร่อง 

KA สร้างคลังความรู้ 
- สร้างคู่มือการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการบรรพชาและอุปสมบท 
- หามีตัวอย่างพระภิกษุและสามเณรท่ีปฏิบัติตนตามหลักเกณฑ์พระธรรมวินัย (Tacit 

Knowledge)  
- เสนอแนะแนวทางปฏิบัติตนให้ถูกต้องในฐานข้อมูลของ ICT 
- หาแหล่งปฏิบัติพัฒนาตนของพระภิกษุและสามเณรที่ถูกต้อง 
เชื่อมโยงเครือข่าย  
- สร้างเครือข่ายใน Line หรือสื่อมีเดีย อ่ืน ๆ เพ่ือประสานสัมพันธ์พระภิกษุ สามเณรที่มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
 
 



๑๕๙ 

- ประสานวัดที่มีระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพระภิกษุและสามเณรที่ได้มาตรฐาน 
เป็น Best Practice เพ่ือนํา Tacit Knowledge ออกไปสู่ Explicit Knowledge และ
กลายเป็น Tacit Knowledge ให้กระจายไปมากขึ้น 

- ประสานเครือข่ายผู้เก่ียวข้องทั้งหมดให้ร่วมมือพัฒนาคุณภาพชีวิตพระภิกษุ-สามเณร  
ประยุกต์ใช้ ICT 
- ใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร สื่อสังคมต่าง ๆ ในการให้ความรู้ 
- ประชาสัมพันธ์พระภิกษุและสามเณรคุณภาพที่เป็นผลผลิตของโครงการฯ  
อาศัยพลังจากชุมชนนักปฏิบัติ CoPs (Community of Practice)  
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ (Tacit Knowledge) และหลักวิชา (Explicit Know 

ledge) ระหว่างพระภิกษุและสามเณรท่ีมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านความประพฤติ การ
ปฏิบัติ และการศึกษา 

- กลุ่มพระสงฆ์คุณภาพต้นแบบ สร้างวัดตัวอย่างทางด้านความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ ในการ
ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งสุขภาพกาย สังคม อารมณ์ และปัญญา 

 

จากตารางจัดการความรู้ในพิธีบรรพชาอุปสมบทตามแนวคิดการจัดการความรู้แบบ TUNA 
โมเดล โดยมีเป้าหมายอยู่ที่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของพระภิกษุสามเณร โดยผ่านกระบวนการ
เรียนรู้จากเอกสาร (Explicit Knowledge) คือพระไตรปิฎก ตัวอย่างในพระไตรปิฎก และ
ประสบการณ์ (Tacit Knowledge) ของพระภิกษุ สามเณรที่เป็นต้นแบบมาเป็น Best Practice เป็น
การสร้างศาสนทายาทคุณภาพทั้ง ๔ ด้าน คือ กาย สังคม อารมณ์ และปัญญา สรุปเป็นแผนภูมิได้ 
 

 
 

แผนภูมิที่ ๔.๘ การพัฒนาคณุภาพชีวิตด้วยการบรรพชาอุปสมบท 

คุณภาพ
ขีวิต

กาย

สังคม

จิต

ปัญญา



๑๖๐ 

๔.๒.๒ การจัดการความรู้ในพิธีแต่งงาน  
การแต่งงานเป็นระยะเร่ิมต้นชีวิตครอบครัวที่คนสองคนอยู่ร่วมกัน พิธีแต่งงานเดิมยังมีความ

เก่ียวข้องกับศาสนา จึงนับว่า เป็นบุญพิธีด้วย เพราะนิยมจัดให้มีการทําบุญเป็นพิธีสงฆ์ผนวชเข้ากับ
การแต่งงาน การทําบุญเลี้ยงพระในตอนเช้า เพ่ือต้องการให้เป็นสิริมงคลแก่คู่บ่าวสาวโดยตรง และ
เพ่ือเป็นสิริแก่บ้านหรือเรือนหอที่จะจัดให้มีงานอยู่กันแล้วจะมีความสุขความเจริญ โดยเฉพาะการให้
พรที่เป็นธรรมะแก่คู่บ่าวสาว เก่ียวกับสาระสําคัญของพิธีแต่งงานท่ีสามารถนํามาจัดการความรู้ ดัง
กระบวนการจัดการความรู้ ดังน้ี 
 
KM การจัดการความรู้ศาสนพิธีแต่งงาน 
KV การสร้างครอบครัวเป็นสุขด้วยหลักฆราวาสธรรม 
KS - ศึกษาหลักฆราวาสธรรม ในพระไตรปิฎก (Explicit Knowledge)  

- ศึกษาชีวิตคู่ตัวอย่างจากพระไตรปิฎก หนังสือ เอกสาร (Explicit) และจากการฟังการ
บอกเล่าของผู้ประสบความสําเร็จในการครองเรือน (Tacit Knowledge)  

- ถอดบทเรียนจากคําสอนในพระไตรปิฎกและจากบุคคลท่ีมีประสบการณ์การอยู่ครอง
เรือนที่เป็นสุขตัวอย่างมาสร้างเป็นแนวทางการอยู่ครองเรือนที่เป็นสุข  

- สร้างรูปแบบการสร้างครอบครัวเป็นสุขด้วยหลักฆราวาสธรรม ดังน้ี 
๑) สัจจะ คือ การต้ังข้อตกลงร่วมกันในการรักษาหน้าที่ที่มีต่อกันและกัน ตามบทบาทของ

สามีภรรยา การรักษาสัญญาที่มีต่อกันและกัน การซื่อสัตย์ต่อกันและกัน การไว้วางใจ
ต่อกันและกัน  

๒) ทมะ คือ การข่มใจต่อข้อบกพร่อง ผิดพลาดที่มีต่อกันและกัน การรู้จักข่มอารมณ์ที่ไม่
ดีต่อกัน การข่มความรู้สึกที่ต้องการให้ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดปฏิบัติต่ออีกฝ่ายหน่ึง  

๓) ขันติ คือ การรู้จัดอดทนต่อการทํางาน ต่อภาระหน้าที่ ต่อการสร้างเน้ือสร้างตัว ต่อ
กิเลสย่ัวยุใด ๆ ต่อคําว่ากล่าวตักเตือนของอีกฝ่ายหน่ึง  

๔) จาคะ คือ การเสียสละความสุขส่วนตนให้เป็นความสุขร่วมกัน เสียสละเวลา เงินทอง 
ความเห็นแก่ตัว และเสียสละความรักที่มีต่อญาติพ่ีน้องมีแต่เดิมมาให้แก่ครอบครัวใหม่ 

- ให้มีผู้ติดตามประเมินความก้าวหน้าในการสร้างครอบครัวเป็นสุขที่ผ่านการปฏิบัติตาม
หลักธรรมน้ีเพ่ือได้ข้อมูลและข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงข้อบกพร่อง 

KA สร้างคลังความรู้ 
- สร้างคู่มือการสร้างครอบครัวเป็นสุขด้วยหลักฆราวาสธรรม 
- หามีตัวอย่างครอบครัวสุขสันต์เพ่ือใช้เป็นที่ปรึกษา (Tacit Knowledge)  
- เสนอแนะแนวทางปฏิบัติตนให้ถูกต้องในฐานข้อมูลของ ICT 



๑๖๑ 

เชื่อมโยงเครือข่าย  
- สร้างเครือข่ายใน Line หรือสื่อมีเดีย อ่ืน ๆ เพ่ือประสานสัมพันธ์ครอบครัวสุขสันต์ 
- ประสานหน่วยงาน ครอบครัว ชุมชน ที่ได้รับรางวัลมาเป็น Best Practice เพ่ือนํา Tacit 

Knowledge ออกไปสู่ Explicit Knowledge และกลายเป็น Tacit Knowledge ให้
กระจายไปมากขึ้น 

- ประสานเครือข่ายผู้เก่ียวข้องทางด้านการดูแลครอบครัวของรัฐและองค์กรเพ่ือให้ได้
ข้อมูลเพ่ิมเติม  

ประยุกต์ใช้ ICT 
- ใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร สื่อสังคมต่าง ๆ ในการให้ความรู้ทางด้านการ
มีชีวิตครอบครัว 

- ประชาสัมพันธ์ครอบครัวตัวอย่างให้สังคมได้รับทราบ 
อาศัยพลังจากชุมชนนักปฏิบัติ CoPs (Community of Practice)  
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ (Tacit Knowledge) และหลักวิชา (Explicit Know 

ledge) ระหว่างครอบครัวตัวอย่างกับครอบครัวใหม่ 
- ใช้พลังครอบครัวสุขสันต์เป็นแรงขับเคลื่อนทางสังคม  
- มีเวทีให้ความรู้กับคู่หนุ่มสาวใหม่ ๆ เสมอ 

 

จากตารางจัดการความรู้ในพิธีแต่งงานตามแนวคิดการจัดการความรู้แบบ TUNA โมเดล โดย
มีเป้าหมายอยู่ที่การสร้างครอบครัวเป็นสุขด้วยหลักฆราวาสธรรม ซึ่งก็คือหลักการมีชีวิตคู่ที่ดี โดยผ่าน
กระบวนการเรียนรู้จากเอกสาร (Explicit Knowledge) คือพระไตรปิฎก ตัวอย่างในพระไตรปิฎก 
และประสบการณ์ (Tacit Knowledge) ของครอบครัวตัวอย่างมาเป็น Best Practice สรุปเป็น
แผนภูมิได้ 

 

 
 

แผนภูมิที่ ๔.๙ การสร้างครอบครัวเปน็สุขด้วยหลักฆราวาสธรรม 
 

สจัจะ

ทมะ

จาคะ

ขนัติ

ครอบครัวเป็นสุข 



๑๖๒ 

๔.๒.๓ การจัดการความรู้ในพิธีงานศพ 
พิธีงานศพจัดเป็นบุญพิธีในส่วนงานอวมงคล หมายถึง งานที่เก่ียวกับความโศกเศร้า สูญเสียคน

ที่รัก ญาติ เพ่ือน หรือบุคคลที่เก่ียวข้อง การจัดพิธีงานศพมีขั้นตอนที่สําคัญหลายขั้นตอนต้ังแต่การรด
นํ้าศพ ไปจนถึงเรื่องของการเก็บอัฐิ ทุกขั้นตอนน้ันต้องเกิดคุณค่าเพ่ิมให้กับคนร่วมงานเมื่อพิจารณา
สาระสําคัญของพิธีงานศพแล้ว สามารถนําเข้าสู่กระบวนการจัดการความรู้จนนําไปสู่การได้ประโยชน์
จากการจัดงานศพอย่างถูกต้องตามหลักในพระพุทธศาสนาได้ ๒ ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการสวดพระ
อภิธรรมศพและขั้นตอนการฌาปนกิจ ตามกระบวนการจัดการความรู้ ดังน้ี 
 
KM การจัดการความรู้ศาสนพิธีงานศพ 
KV การสร้างคุณค่าเพิ่มจากงานศพตามหลักพระพุทธศาสนา 
KS - ศึกษาการจัดงานศพที่มีในพระไตรปิฎก (Explicit Knowledge)  

- ศึกษาตัวอย่างการจัดงานศพที่สร้างคุณค่าให้แก่ผู้ร่วมงานจากพระไตรปิฎก หนังสือ 
เอกสาร (Explicit) และจากการบอกเล่าของผู้เคยจัดงานศพและผู้ร่วมจัดงานศพที่มี
คุณค่า (Tacit Knowledge) ทั้งด้านค่าใช้จ่ายและการดําเนินการ 

- ถอดบทเรียนจากคําสอนการจัดงานศพในพระไตรปิฎกและจากบุคคลที่มีประสบการณ์
มาสร้างเป็นแนวทางการจัดงานศพที่มีคุณค่าทุกขั้นตอน  

- สร้างรูปแบบการจัดงานศพที่มีคุณค่าตามหลักพระพุทธศาสนา ดังน้ี 
การสวดอภิธรรมบําเพ็ญกุศลศพ 
๑) การสวดอภิธรรม ๗ คัมภีร์ตามรูปแบบประเพณีนิยมที่พระสงฆ์สวดอภิธรรม ๗ คัมภีร์ 

ได้แก่ ธรรมสังคณี วิภังค์ ธาตุกถา ปุคคลบัญญัติ กถาวัตถุ ยมก และปัฏฐาน แต่ให้จัด 
เป็นเอกสาร หรือ ขึ้นโปรเจคเตอร์ ๒ ภาษา คือ ภาษาบาลีและภาษาไทยแปล เพ่ือแจก
ให้ผู้ร่วมงานได้อ่านศึกษาและฟังไปด้วย เป็นการได้ฟังแบบมีศีล คือ ฟังไปตามลําดับ ฟัง
แบบมีสมาธิ คือ ต้ังใจฟัง และฟังแบบมีปัญญา คือ รู้ความหมาย 

๒) การสวดอภิธัมมัตถสังคหะ คือ การสวดจิต เจตสิก รูป และนิพพาน ก็ให้ทําเป็น ๒ แบบ 
ทั้งที่เป็นคําสวด และคําแปล ให้ผู้ร่วมงานได้มีเอกสารหรือเห็นตามไปด้วย 

๓) การสวดแบบพิธีหลวง คือ การสวดแบบใส่ทํานอง ให้ทําเป็น ๒ แบบทั้งคําสวดและคํา
แปล  

๔) การสวดเป็นบทกวี หรือ บทอ่ืน ๆ ใด ก็ให้ทําเป็น ๒ แบบนี้ เพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมงาน
จะได้มีส่วนร่วมในพิธี และให้พิธีน้ันเป็นพิธีเพ่ือคนเป็น มิใช่เพ่ือศพอย่างแท้จริง 
 
 



๑๖๓ 

๕) การเทศนาในงานศพ ให้กําหนดเป็นแบบแผนเข้าไปส่วนหนึ่งของงานศพ แต่เป็นการ
เทศนาแบบทําความเข้าใจกับผู้ร่วมงาน ในขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนสําคัญในการเผยแผ่คํา
สอนในพระพุทธศาสนาที่เก่ียวกับชีวิตอย่างแท้จริง เพ่ือผลแห่งการเข้าใจชีวิตและ
บรรเทาความทุกข์ได้ 

การฌาปนกิจศพ 
๑) วันฌาปนกิจก็ให้ทําตามประเพณีนิยมก่อน คือ การอ่านเกียรติประวัติของผู้เสียชีวิต 

พิธีทอดผ้าบังสุกุลทั้งหลาย วางดอกไม้จันทน์ 
๒) แต่ก่อนจะจุดไฟฌาปนกิจศพ ในช่วงน้ีให้กําหนดเป็นแบบแผนที่มีคุณค่าต่อชีวิต คือ 

การมีบทระลึกถึงความหมายของชีวิตที่แท้ กล่าวคือ ชีวิตคือ อะไร เป็นไปอย่างไร และ
ควรจะเป็นอย่างไรจึงจะเป็นชีวิตที่ดีตามหลักในพระพุทธศาสนา การทําเช่นน้ีจนกลาย 
เป็นรูปแบบ จะทําให้เกิดการเข้าใจชีวิต จนนําไปสู่การเสริมสร้างชีวิตของตนให้ดี  

การวางตัวของเจ้าภาพผู้เข้าร่วมงานศพ 
๑) ไม่เข้าไปคุยกันในพิธี ไม่ใช้งานพิธีศพเป็นแหล่งอบายมุข ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อ่ืน  
๒) ให้สนทนาธรรมเก่ียวกับชีวิตและความตาย เพ่ือให้เกิดปัญญาในการดําเนินชีวิตและ

ปฏิบัติต่อความตายอย่างถูกต้อง 
๓) เจ้าภาพนอกจากมีหนังสือดี ๆ ให้คุณค่าแก่ชีวิตแล้ว วางแผนใช้ปัจจัยที่เหลือจากงาน

ศพไปทําประโยชน์อุทิศให้แก่ผู้เสียชีวิต จะทําให้เกิดบุญหลายต่อ 
- ให้มีผู้ติดตามประเมินคุณค่าเพ่ิมจากพิธีงานศพจากผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความเหมาะสมในแต่ละท้องถิ่น 

KA สร้างคลังความรู้ 
- สร้างคู่มือการสร้างคุณค่าเพ่ิมในพิธีงานศพตามแนวพระพุทธศาสนา 
- หามีตัวอย่างวัดหรือบุคคลที่เคยรู้ เคยเห็น ในการจัดงานศพอย่างมีคุณค่าเพ่ือเป็นที่
ปรึกษา (Tacit Knowledge)  

- เสนอแนะแนวทางปฏิบัติตนให้ถูกต้องในฐานข้อมูลของ ICT 
เชื่อมโยงเครือข่าย  
- สร้างเครือข่ายใน Line หรือสื่อมีเดีย อ่ืน ๆ เพ่ือประสานสัมพันธ์พิธีงานศพที่มีคุณค่า ได้
ปัญญาเพ่ิม 

- ประสานหน่วยงาน ชุมชน หรือผู้ที่มีเจตน์จํานงจัดงานศพอย่างมีคุณค่ามาเป็น Best 
Practice เพ่ือนํา Tacit Knowledge ออกไปสู่ Explicit Knowledge และกลายเป็น 
Tacit Knowledge ให้กระจายไปมากขึ้น 
 



๑๖๔ 

- ประสานเครือข่ายผู้เก่ียวข้องในการจัดพิธีงานศพให้มีความเข้าใจร่วมกัน 
ประยุกต์ใช้ ICT 
- ใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร สื่อสังคมต่าง ๆ ให้ความรู้การจัดงานศพอย่าง
มีคุณค่าครบวงจร 

- ประชาสัมพันธ์งานศพตัวอย่างให้สังคมได้รับทราบ 
อาศัยพลังจากชุมชนนักปฏิบัติ CoPs (Community of Practice)  
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ (Tacit Knowledge) และหลักวิชา (Explicit Know 

ledge) ในการจัดงานศพที่มีความหมาย และได้คุณค่าเพ่ิม 
- ใช้พลังชุมชน วัดตัวอย่างในการปลูกฝังค่านิยมจัดงานศพที่ถูกต้องตรงหลักพระพุทธ 
ศาสนา 

- มีเวทีให้ความรู้เก่ียวกับการจัดพิธีงานศพตามวัดและแหล่งการศึกษาต่าง ๆ  
 

จากตารางจัดการความรู้ในพิธีงานศพตามแนวคิดการจัดการความรู้แบบ TUNA โมเดล โดยมี
เป้าหมายอยู่ที่การสร้างคุณค่าเพ่ิมจากพิธีงานศพตามหลักพระพุทธศาสนา โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้
จากเอกสาร (Explicit Knowledge) คือพระไตรปิฎก ตัวอย่างในพระไตรปิฎก และประสบการณ์ 
(Tacit Knowledge) ของพิธีงานศพตัวอย่างมาเป็น Best Practice ให้เกิดคุณค่าทั้งแก่ผู้จัด ผู้เข้าร่วม 
ประหยัดและสมเกียรติ สรุปเป็นแผนภูมิได้ 

 

 
 

แผนภูมิที่ ๔.๑๐ การสรา้งคณุค่าเพิ่มจากงานศพตามหลักพระพุทธศาสนา 
 
การจัดการความรู้ในศาสนพิธีด้านบุญพิธี ทําให้เกิดคุณค่า ได้ปัญญาจากการทําบุญไม่ว่าจะ

เป็นเรื่องการบรรพชาอุปสมบทที่ยึดถือหลักปฏิบัติเป็นแนวทาง ไม่ใช่พิธีการและการร่ืนเริงอ่ืน ๆ การ
แต่งงานก็เพ่ือให้ครอบครัวผาสุก ทางด้านพิธีงานศพก็เพ่ือให้เข้าใจชีวิตและดําเนินชีวิตอย่างถูกต้อง 
การจัดองค์ความรู้ที่นําเสนอเป็นไปตามโจทย์ที่ผู้วิจัยมุ่งหมาย อาจมีโจทย์อ่ืนที่สามารถทําได้อีก 

 

มีสาระต่อชีวิต

สร้างปัญญา

ประหยัดและสมเกียรติ

ได้บุญเพิ่ม



๑๖๕ 

๔.๓ การจัดการความรู้ในทานพิธี 
ทานพิธี เป็นหมวดพิธีถวายทาน ในที่น้ีจะกล่าวเฉพาะทานพิธีสามัญที่จําเป็นและนิยมบําเพ็ญ

กันอยู่ทั่วไป ในที่น้ีจะจัดการความรู้เก่ียวกับพิธีถวายสังฆทาน พิธีถวายทานกฐิน และพิธีถวายเทียน
พรรษา การกําหนดให้ศาสนพิธีมีเรื่องทานพิธีอยู่ด้วยเพราะได้ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับเรื่องทานไว้
จํานวนมาก ดูได้จากหนังสือสากลทาน๒ ที่ให้รายละเอียดคํากล่าวถวายทานไว้เป็นจํานวนมาก เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดเก่ียวกับการให้ทานจึงได้จัดการความรู้ไว้ดังน้ี 

๔.๓.๑ การจัดการความรู้ในการถวายสังฆทาน 
การถวายทานที่มีเจตนาว่าจะถวายต่อบุคคลหรือส่วนรวม ซึ่งจําแนกออกไปได้อีก ซึ่งเป็นการ

ถวายทานที่นิยมกัน สามารถจําแนกเป็น ๒ อย่าง คือ ถวายเฉพาะเจาะจงพระรูปน้ันรูปน้ี เรียกว่า 
“ปาฏิปุคลิกทาน” และถวายไม่เจาะจงรูปใด มอบเป็นกลางให้สงฆ์จัดเฉลี่ยกันใช้สอยเอง อีกอย่างหน่ึง 
การให้ทานแก่หมู่คณะ หรือแก่พระสงฆ์ เรียกว่า “สังฆทาน” แต่ปัจจุบันมักเรียกเป็นคํารวม ๆ ไว้ว่า 
สังฆทาน แม้ว่า ทานน้ันจะเป็นถวายแด่พระสงฆ์ที่เฉพาะเจาะจงก็ตาม เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งแก่
พระพุทธศาสนาและผู้ถวายจึงได้จัดการความรู้เรื่องน้ีด้วยกระบวนการทางการจัดการความรู้ ดังน้ี 
 
KM การจัดการความรู้ศาสนพิธีถวายสังฆทาน 
KV การมีส่วนร่วมถวายสังฆทานของพุทธบริษัท 
KS - ศึกษาการถวายทานและสังฆทานในพระไตรปิฎก (Explicit Knowledge)  

- ศึกษาตัวอย่างการถวายสังฆทานจากพระไตรปิฎก หนังสือ เอกสาร (Explicit) และจาก
ประสบการณ์ของผู้มีถวายสังฆทาน (Tacit Knowledge) ที่มีความหมายและมีคุณค่า 
ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา 

- ถอดบทเรียนจากคําสอนการถวายสังฆทานในพระไตรปิฎกและจากบุคคลท่ีมีประสบ 
การณ์มาสร้างเป็นแนวทางการจัดงานการถวายสังฆทาน  

- สร้างรูปแบบการจัดการความรู้ในการถวายสังฆทานตามหลักพระพุทธศาสนา ดังน้ี 
๑) การถวายปัจจัย ๔ ให้เป็นสังฆทาน ได้แก่ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม เสนาสนะ และยารักษา

โรค ในส่วนอาหารเป็นกาลทาน จะต้องเข้าไปถวายภายในกาล คือ ก่อนเวลา ๑๑.๐๐ น. 
ส่วนที่เหลือเป็นอกาลทาน คือ ไม่ต้องเป็นไปตามกาล  
 
 

                                                 
๒พระธรรมวโรดม, สากลทาน, (กรุงเทพมหานคร : วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม, ๒๕๔๐), 

๒๐๐ หน้า.  



๑๖๖ 

๒) การมีส่วนร่วมในการถวายสังฆทาน โดยผ่านตัวแทน (มัคทายก หรือ กรรมการ) ในการ
ประสานกับวัดหรือสํานักสงฆ์ เพ่ือพิจารณาการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาอย่างมีระบบ
และเป็นไปตามความจําเป็นของวัด 

๓) รวบรวมปัจจัยในการจัดซื้อจีวร หรือ จัดจ้างทําเสนาสนะที่จําเป็น แล้วกําหนดวันถวาย
เพ่ือให้การถวายสังฆทาน เป็นทานที่ถวายไว้แก่สงฆ์อย่างแท้จริง และมีประโยชน์ 

- ให้มีผู้ติดตามประเมินตัวแทน ผู้ถวาย พระสงฆ์ผู้ใช้ประโยชน์ว่า มีคุณค่าต่อการถวาย
สังฆทานอย่างแท้จริง 

- ปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความเหมาะสมในแต่ละท้องถิ่น โดยเฉพาะในจังหวัดใหญ่ ๆ  
KA สร้างคลังความรู้ 

- สร้างคู่มือการถวายสังฆทานที่มีคุณค่าและถูกต้องตามแนวพระพุทธศาสนา 
- จัดทําบอร์ดเสนอความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดหาเสนาสนะ หรือสิ่งจําเป็นให้มีความ
โปร่งใสในการทํางาน 

- ปรึกษาผู้มีความรู้ในการจัดทําเสนาสนะถวายแก่พระพุทธศาสนา (Tacit Knowledge)  
- เสนอแนะแนวทางการถวายสังฆทานที่มีความหมายทั้งการเพิ่มพูนบุญกุศล และคุณค่า
ต่อพระพุทธศาสนาไว้ในฐานข้อมูลของ ICT 

เชื่อมโยงเครือข่าย  
- สร้างเครือข่ายใน Line หรือสื่อมีเดีย อ่ืน ๆ ในการรวบรวมปัจจัยเพ่ือจัดซื้อสิ่งจําเป็น
ถวายไว้เป็นสังฆทาน 

- ประสานกลุ่มที่เก่ียวข้องให้ที่มีความรู้เก่ียวกับถาวรวัตถุที่จะสร้าง เพ่ือให้เป็น Best 
Practice ทางด้านศิลปะหรือค่าใช้จ่าย เพ่ือดึง Tacit Knowledge ออกไปสู่ Explicit 
Knowledge และกลายเป็น Tacit Knowledge ให้กระจายไปมากขึ้น 

ประยุกต์ใช้ ICT 
- ใช้เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร สื่อ Social Media ต่าง ๆ ในการเป็น
ศูนย์กลางรวบรวมปัจจัยในแต่ละสาย พร้อมกันไปถวายเป็นคณะ 

- ประชาสัมพันธ์ประโยชน์และการใช้งานต่อการถวายสังฆทานให้ผู้มีส่วนร่วมรับทราบ
และอนุโมทนา 

อาศัยพลังจากชุมชนนักปฏิบัติ CoPs (Community of Practice)  
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ (Tacit Knowledge) และหลักวิชา (Explicit Know 

ledge) ในการจัดสร้างรูปแบบการถวายสังฆทาน โดยใช้กรอบการมีส่วนร่วมเป็นแนว
ตามลักษณะการถวายสังฆทานในพระพุทธศาสนา 
 



๑๖๗ 

- ใช้พลังชุมชน เครือข่ายปลูกฝังค่านิยมการถวายสังฆทานให้เป็นหน้าที่ของอุบาสก
อุบาสิกาในการประสานจัดหา 

- มีเวทีให้ความรู้เก่ียวกับการถวายสังฆทานเสนาสนะจากพระภิกษุเป็นผู้รวบรวมปัจจัย
แสวงหาเองมาเป็นตัวแทนของพระสงฆ์และเครือข่าย 

 

จากตารางจัดการความรู้ในพิธีการถวายสังฆทานตามแนวคิดการจัดการความรู้แบบ TUNA 
โมเดล โดยมีเป้าหมายอยู่ที่การมีส่วนร่วมการถวายสังฆทานที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนา เปลี่ยน
บทบาทจากพระภิกษุสงฆ์เป็นผู้แสวงหาปัจจัยมาเพ่ือสร้างเสนาสนะ มาเป็นตัวแทนของพระสงฆ์และ
คณะกรรมการ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้จากเอกสาร (Explicit Knowledge) คือพระไตรปิฎก 
ตัวอย่างในพระไตรปิฎก และประสบการณ์ (Tacit Knowledge) ของผู้มีส่วนรูปในด้านต่าง ๆ ที่มี
ความรู้มาเป็น Best Practice ให้เกิดคุณค่าของสังฆทานที่แท้จริง สรุปเป็นแผนภูมิได้ 

 

 
 

แผนภูมิที่ ๔.๑๑ การมีส่วนรว่มถวายสังฆทานของพุทธบริษัท 
 
๔.๓.๒ การจัดการความรู้ในการถวายกฐินทาน 
คําว่า กฐิน แปลว่า ไม้สะดึง คือไม้สําหรับขึงเพ่ือตัดเย็บจีวรในทางพระวินัยใช้เป็นช่ือเรียก

สังฆกรรมอย่างหน่ึงที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตแก่สงฆ์ผู้จําพรรษาแล้ว เพ่ือแสดงออกซึ่งความสามัคคี 
ของภิกษุที่ได้จําพรรษาอยู่ร่วมกัน โดยให้พร้อมใจกันยกมอบผ้าผืนหน่ึงที่เกิดขึ้นแก่สงฆ์ ให้แก่ภิกษุรูป
ใดรูปหน่ึงในหมู่ที่เป็นผู้มีคุณสมบัติสมควร แล้วภิกษุรูปน้ันนําผ้าที่ได้รับมอบไปทําเป็นจีวร ครั้นทํา
เสร็จแล้วภิกษุรูปน้ันแจ้งให้ที่ประชุมสงฆ์ทราบเพ่ืออนุโมทนา เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งแก่
พระพุทธศาสนาและผู้ถวายจึงได้จัดการความรู้เรื่องน้ีด้วยกระบวนการทางการจัดการความรู้ ดังน้ี 

 
 
 

พระสงฆ์

ผู้ถวายตวัแทน



๑๖๘ 

KM การจัดการความรู้ศาสนพิธีถวายกฐินทาน 
KV การสร้างความสามัคคีด้วยพิธีถวายกฐินทาน 
KS - ศึกษารูปแบบ หลักการ วิธีการ แนวทางปฏิบัติการถวายกฐินทานในพระไตรปิฎก 

(Explicit Knowledge)  
- ศึกษาตัวอย่างการถวายกฐินทานแบบด้ังเดิมและแบบประยุกต์จากพระไตรปิฎก หนังสือ 
เอกสาร (Explicit) และจากประสบการณ์ของพระสงฆ์และผู้ส่วนร่วมจัดทํากฐินทาน 
(Tacit Knowledge) ที่มีความหมายและมีคุณค่า ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา 

- ศึกษารูปแบบพระราชประเพณีการถวายผ้าพระกฐินทางชลมาร์ค จนกลายเป็นวัฒนธรรม
ประเพณีของชาติทั้งจากเอกสาร (Explicit Knowledge) และจากผู้รู้ (Tacit Know 
ledge) 

- ถอดบทเรียนจากคําสอนการถวายกฐินทานในพระไตรปิฎกและจากบุคคลที่มีประสบ 
การณ์มาสร้างเป็นแนวทางการสร้างความสามัคคีด้วยการถวายกฐินทาน 

- สร้างรูปแบบการจัดสร้างความสามัคคีในการถวายกฐินทานตามหลักพระพุทธศาสนา 
ดังน้ี 
๑) กระบวนตอนต้น  

- การประชุมผู้มีส่วนเก่ียวข้องทั้งหมดในการกําหนดวันและเวลาในการถวายกฐิน
ทาน ณ วัดที่มีคุณสมบัติในการรับผ้าพระกฐิน  

- การกําหนดแผนกและผู้รับผิดชอบเป็นทีม  
- ร่วมประชุมในการตรวจสอบความพร้อมทุกแผนก อย่างน้อย ๒ ครั้ง  
- ผู้ประสานงานแต่ละแผนกสร้างความร่วมมือภายในกลุ่มทํางานและเช่ือมแต่ละ
กลุ่มจนถึงวันที่กําหนด 

- ร่วมกันจัดทําการตัดเย็บ ย้อม และพับให้เป็นไปตามแบบฉบับทางพระพุทธ 
ศาสนา 

๒) กระบวนการตอนกลาง 
- กระบวนการตอนน้ีเป็นขั้นตอนในการถวาย เก่ียวเนื่องกับพิธีทางสงฆ์และภาคพิธี
การ 

- การประสานงานกันทั้งระบบในภาคพิธีการ ถ้าเป็นกฐินพระราชทานย่ิงมีภาคราช
พิธีเข้ามาเก่ียวข้องกับฝ่ายสํานักงานพระราชวัง และสถานีวิทยุโทรทัศน์ข่าวใน
พระราชสํานัก 

- การประสานงานทั้งระบบภาคบริเวณพิธี 
 



๑๖๙ 

๓) กระบวนการตอนท้าย 
- แต่ละแผนกเก็บงานทั้งหมด 
- การประชุมตรวจสอบค่าใช้จ่าย 
- การประชุมปัจจัยที่เหลือจากการจัดงานถวายกฐินทาน 
- ประชุมใหญ่ประเมินผลสําเร็จทั้งหมด 
- การทําข้อตกลงในการใช้ปัจจัยบริวารกฐินในการสร้างถาวรวัตถุ 
- ให้มีผู้ติดตามประเมินการจัดงานถวายกฐินทานทุกแผนก และทั้งระบบ  
- ปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความเหมาะสมในแต่ละท้องถิ่น  
- ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางด้านความสามัคคีของผู้มีส่วนร่วมทั้งหมด 
- สรุปผลการทํางานเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งระบบ 

KA สร้างคลังความรู้ 
- จัดทําเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดถวายผ้ากฐินทานที่ถูกต้องตามแนวพระพุทธ 
ศาสนา 

- จัดทําบอร์ดรายช่ือผู้มีความรู้และเช่ียวชาญแต่ละด้านของแต่ละแผนก 
- มีทีมที่ปรึกษาผู้มีความรู้ในภาคพิธีการและภาคมณฑลพิธี (Tacit Knowledge) 
- จัดทําฐานข้อมูลการทําบุญถวายผ้าพระกฐินในกฐินทาน Post ไว้ในสื่อที่เข้าถึงได้ 
เชื่อมโยงเครือข่าย  
- สร้างเครือข่ายใน Line กลุ่มในขณะปฏิบัติงานและแจ้งข่าวสารการทําบุญให้แก่ผู้มีจิต
ศรัทธา 

- ประสานกลุ่มที่เก่ียวข้องที่มีความรู้เก่ียวกับทุกส่วนของงานเพ่ือให้เป็น Best Practice ใน
ภาคพิธีการ ราชพิธี สังฆพิธี เพ่ือดึง Tacit Knowledge ออกไปสู่ Explicit Knowledge 
และกลายเป็น Tacit Knowledge ให้กระจายไปมากขึ้น 

ประยุกต์ใช้ ICT 
- ใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร สื่อ Social Media ต่าง ๆ ในการเป็นศูนย์ 
กลางรวบรวมปัจจัยในแต่ละสาย ถวายร่วมเป็นบริวารกฐิน 

- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ทุกภาคส่วนรับทราบและร่วมอนุโมทนา 
อาศัยพลังจากชุมชนนักปฏิบัติ CoPs (Community of Practice)  
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ (Tacit Knowledge) และหลักวิชา (Explicit Know 

ledge) ในการจัดทําผ้าไตรจีวร เป็นผ้ากฐินถวาย เน้นการมีส่วนร่วมสร้างความสามัคคี 
- ใช้พลังสามัคคีเป็นหลักผ่านกระบวนการจัดทํากฐินทาน 
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- มีเวทีให้ความรู้เก่ียวกับกฐินทาน (Tacit Knowledge) แก่ผู้สนใจทั้งบรรพชิตและ
คฤหัสถ์ เยาวชน นักศึกษา 

 

จากตารางจัดการความรู้ในพิธีการถวายผ้ากฐินทานตามแนวคิดการจัดการความรู้แบบ TUNA 
โมเดล โดยมีเป้าหมายอยู่ที่การมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี และมีความถูกต้องตามหลักใน
พระพุทธศาสนา ย่ิงกฐินทานเป็นกฐินพระราชทานก็ย่ิงมีความย่ิงใหญ่และซับซ้อนมีรายละเอียดและ
เก่ียวเน่ืองด้วยคนมาก แสดงให้เห็นถึงพลังสามัคคีร่วมมือกันจัดอย่างเต็มความรู้ ความสามารถจึงจะ
ผ่านไปได้ด้วยดี ทุกกระบวนการเป็นการเรียนรู้ทั้งจากเอกสาร (Explicit Knowledge) คือพระไตรปิฎก 
และจากประสบการณ์ (Tacit Knowledge) ของผู้มีความรู้ นํามาเป็น Best Practice ให้เกิดองค์
ความรู้เก่ียวกับกฐินทาน สรุปเป็นแผนภูมิได้ 

 
 

แผนภูมิที่ ๔.๑๒ การสรา้งความสามัคคีด้วยพิธีถวายกฐินทาน 
 
การจัดการความรู้ในศาสนพิธีว่าด้วยทานพิธีที่นําเสนอไว้ในที่น้ี ๒ พิธี คือ การถวายสังฆทาน

และการถวายผ้ากฐินทาน เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการความรู้ทั้ง ๒ พิธี ให้สําเร็จได้ตามเป้าหมายที่
กําหนดไว้โดยมีทานพิธีเป็นฐานของความรู้ กระบวนการจึงอยู่ที่การดึงความรู้ออกมาจากคัมภีร์ปฐม
ภูมิ (Explicit Knowledge) และความรู้ที่มีอยู่ในประสบการณ์ของผู้รู้ทั้งหลาย (Tacit Knowledge) 
พิธีหน่ึงอาจจัดการความได้หลากหลายอยู่ที่จุดมุ่งหมายของผู้ประสงค์จะจัดความรู้ การจัดการความรู้
ที่แฝงอยู่ในทานพิธี มิใช่การอธิบายข้ันตอนการทําพิธี แต่เป็นกําหนดเป้าหมายก่อนแล้วหาความรู้ให้
ตอบโจทย์และได้แนวทางปฏิบัติจนมีความรู้เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล กลายเป็นความรู้ภายใน (Tacit 
Knowledge) แล้วก็แสดงออกมาเป็นบันทึกให้เป็นความรู้ภายนอก (Explicit Knowledge) หมุนวน
อยู่อย่างน้ีเพ่ือให้เกิดความเน่ืองของความรู้ ไม่สูญหาย 

 

กฐินทาน
สามัคคี

พระสงฆ์

ผู้ทอด

ผู้มีส่วน
ร่วม

ผ้าและ
บริวาร
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๔.๔ การจัดการความรู้ในปกิณกพิธี 
ปกิณกพิธี เป็นหมวดพิธีเบ็ดเตล็ด เพราะเก่ียวเน่ืองกับความประพฤติของผู้ถวายทานที่ปฏิบัติ

ต่อพระสงฆ์ และเก่ียวเน่ืองกับการถวายทานน่ันเอง เช่น วิธีการแสดงความเคารพต่อพระสงฆ์ วิธีการ
ประเคนของถวายพระสงฆ์ วิธีการทําหนังสืออาราธนาพระสงฆ์และวิธีการทําปวารณาปัจจัย วิธีการ
กล่าวคําอาราธนาต่าง ๆ ได้แก่ อาราธนาศีล อาราธนาพระปริตร และการอาราธนาธรรม และวิธีการ
กรวดนํ้า ในที่น้ีผู้วิจัยจัดการความรู้เรื่องการแสดงความเคารพต่อพระสงฆ์และวิธีการกรวดนํ้า เป็น
แนวทางในการจัดการความรู้เพ่ือให้เกิดประโยชน์อันเกิดจากศาสนพิธีทั้ง ๒ ประการ อันนําไปสู่การ
สร้างองค์ความรู้ต่อไปในสังคม ตามกระบวนการจัดการความรู้ ดังต่อไปน้ี 

๔.๔.๑ การจัดการความรู้ในการแสดงความเคารพต่อพระสงฆ์ 
วิธีแสดงความเคารพพระสงฆ์ก็เพ่ือแสดงให้ปรากฏว่า ตนมีความนับถือ ด้วยกายและใจจริง 

การแสดงให้ปรากฏนี้ส่วนใหญ่แสดงออกทางกาย การแสดงความเคารพมี ๓ วิธี คือ  
(๑) ประนมมือ การยกมือทั้งสองข้างประกบกัน ให้อยู่ระหว่างอก เป็นรูปคล้ายดอกบัวหรือ

เรียกว่า อัญชลี 
(๒) ไหว้ การยกมือที่ประนมแล้วขึ้น พร้อมกับก้มศีรษะลงเล็กน้อย ให้มือประนมจดหน้าผาก 

น้ิวหัวแม่มือ ทั้งสองอยู่ระหว่างคิ้ว เรียกว่า วันทา 
(๓) การกราบ คือ การแสดงอาการกราบราบลงกับพ้ืนด้วยท่ากราบที่เรียกว่า เบญจางคประ

ดิษฐ์ เรียกว่า อภิวาท 
การแสดงความเคารพพระสงฆ์ด้วยวิธีการทั้ง ๓ ท่าน้ี เป็นวัฒนธรรมไทยที่ได้รับการยกย่องใน

ฐานะเป็นความอ่อนช้อยของคนไทย สามารถนําไปสู่กระบวนการจัดการความรู้ ได้ดังต่อไปน้ี 
 

KM การจัดการความรู้ศาสนพิธีการแสดงความเคารพต่อพระสงฆ์  
KV การสร้างวัฒนธรรมปฏิสันถารด้วยการแสดงความเคารพ 
KS - ศึกษารูปแบบ หลักการ วิธีการ แนวทางปฏิบัติการแสดงความเคารพต่อพระสงฆ์ และ

การแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ ในพระไตรปิฎก (Explicit Knowledge) และศึกษาจาก
ประสบการณ์ของผู้ที่อยู่ในสังคมที่ใช้การแสดงความเคารพเป็นประจํา เช่น พระสงฆ์ 
ทหาร ตํารวจ และข้าราชบริพาร (Tacit Knowledge)  

- ศึกษารูปแบบปฏิสันถารในสังคมไทยจากเอกสาร (Explicit Knowledge) และจากผู้รู้ 
(Tacit Knowledge) การแสดงการต้อนรับ การทําความรู้จัก ซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทย 

- เชิญผู้รู้เก่ียวกับปฏิสันถารมาบรรยาย (Tacit Knowledge) เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้และ
การรับรู้ร่วมกัน 
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- ถอดบทเรียนจากคําสอนในการทําปฏิสันถารในพระไตรปิฎกและจากบุคคลที่มีประสบ 
การณ์มาสร้างเป็นแนวทางการสร้างวัฒนธรรมปฏิสันถารด้วยการแสดงความเคารพต่อ
กันและกันอย่างถูกต้องและมีความหมาย 

- สร้างรูปแบบการจัดสร้างวัฒนธรรมปฏิสันถารด้วยการแสดงความเคารพ ดังน้ี 
๑) กําหนดเป็นกิจวัตรประจําวันในสังคมขึ้นมา โดยใช้วิถีชีวิตเป็นกรอบ คือ ตอนเช้าให้

กราบพระรัตนตรัย ไหว้พ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ และทักทายผู้อ่อนกว่า 
๒) ขยายไปสู่การทํางาน แสดงความเคารพบุคคลร่วมงานตามสายงาน 
๓) ขยายไปสู่เพ่ือนและคนคุ้นเคย ด้วยการแสดงความเคารพ โดยใช้การไหว้เป็นหลัก  
๔) กล่าวคําปฏิสันถารในวัฒนธรรมไทย คือ สวัสดี 
๕) กล่าวคําปฏิสันถารเพ่ิมเติมตามแนวพระพุทธศาสนา คือ ถามถึงสุขภาพดีอยู่หรือ 

(ขมนียัง ภันเต) และถามถึงการดําเนินชีวิตดีอยู่หรือ ทั้ง ๒ คําปฏิสันถารน้ีสื่อเข้าไป
ถึงระบบธรรมสากัจฉา คือ แสดงถึงผลการปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนา 

๖) แสดงการต้อนรับและการไปเยือนด้วยหลักปฏิสันถารที่ถูกต้อง  
- ให้พ่อแม่และหัวหน้างานเป็นผู้ติดตามประเมินการปฏิสันถารตามกิจวัตรประจําวัน  
- ปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความเหมาะสมในครอบครัวและสังคม  

KA สร้างคลังความรู้ 
- จัดทําเอกสารข้ันตอนการปฏิสันถารด้วยความเคารพที่ถูกต้องตามแนวพระพุทธศาสนา
ไว้ให้ได้ศึกษา (Explicit Knowledge Stored) 

- มีการให้บทบาทผู้ทําปฏิสันถารอย่างถูกต้อง สม่ําเสมอ และออกมาจากภายในเป็น
ต้นแบบในสังคมเสนอความคิดเห็นเสมอ (Tacit Knowledge Stored) 

เชื่อมโยงเครือข่าย  
- สร้างเครือข่ายกลุ่ม Line ปฏิสันถาร 
- ประสานวัฒนธรรมจังหวัด วัฒนธรรมชุมชน ให้ร่วมมือสร้างวัฒนธรรมปฏิสันถาร เพ่ือให้
เป็น Best Practice เพ่ือดึง Tacit Knowledge ออกไปสู่ Explicit Knowledge และ
กลายเป็น Tacit Knowledge ให้กระจายไปมากขึ้น  

ประยุกต์ใช้ ICT 
- ใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร สื่อ Social Media ต่าง ๆ กระจายความรู้
และรูปแบบออกไปให้กว้างขวางมากย่ิงขึ้น 

- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกลุ่มวัฒนธรรมปฏิสันถารให้ทุกภาคส่วนรับทราบและเข้า
มาร่วมมือสร้างวัฒนธรรมด้วยกัน 
 



๑๗๓ 

อาศัยพลังจากชุมชนนักปฏิบัติ CoPs (Community of Practice)  
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ (Tacit Knowledge) และหลักวิชา (Explicit Know 

ledge) ในการปฏิสันถารด้วยการแสดงความเคารพที่เป็นศาสตร์ หลักวิชา และผล 
กระทบต่อสังคม 

- ใช้พลังปฏิสันถารเยาวชนต้นแบบขับเคลื่อนสังคม ชุมชน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  
- มีเวทีให้ความรู้เก่ียวกับการปฏิสันถารที่ถูกต้อง (Tacit Knowledge) แก่ผู้สนใจทั้งหลาย 

 

จากตารางจัดการความรู้ในวิธีการแสดงความเคารพพระสงฆ์ตามแนวคิดการจัดการความรู้
แบบ TUNA โมเดล ออกมาเป็นการสร้างวัฒนธรรมปฏิสันถารต้นแบบ เพ่ือปรับพฤติกรรมของเด็ก
และเยาวชนที่นับวันถูกความเข็งกระด้างครอบคลุมพฤติกรรม จําเป็นต้องสร้างวัฒนธรรมน้ีขึ้นมา โดย
ใช้วิธีการจัดการความรู้เรื่องการแสดงความเคารพนี้ เป็นการจัดการความรู้จากเอกสาร (Explicit 
Knowledge) คือพระไตรปิฎก และจากประสบการณ์ (Tacit Knowledge) ของผู้มีความรู้ นํามาเป็น 
Best Practice ให้เกิดองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมปฏิสันถารต่อไป สรุปเป็นแผนภูมิได้ 

 

 
 

แผนภูมิที่ ๔.๑๓ การสรา้งวัฒนธรรมปฏิสนัถารด้วยการแสดงความเคารพ 
 

๔.๔.๒ การจัดการความรู้ในการกรวดน้ํา 
การกรวดนํ้าเป็นการอุทิศแผ่ส่วนบุญกุศลที่ตนได้บําเพ็ญ ส่งไปให้แก่บุรพชน ตลอดจนสรรพ

สัตว์ เป็นการอธิษฐานใจในสิ่งประสงค์ให้สําเร็จตามความปรารถนาบ้าง เป็นต้น การกรวดน้ําได้นิยม
ทําเมื่อถวายทานเสร็จแล้ว พระสงฆ์เริ่มอนุโมทนา เครื่องสําหรับนํ้ากรวดต้องจัดหาเตรียมไว้ก่อน เป็น
นํ้าที่บริสุทธ์ิ เทลงในภาชนะที่เหมาะสม เมื่อเสร็จสิ้นก็นําไปเทลง ณ ที่พ้ืนสะอาด หรือใต้ต้นไม้ วิธี
กรวดนํ้าจึงเป็นหน่ึงในปกิณกพิธี สืบเน่ืองจากการถวายทานหรือการทําความดีอ่ืนใด เมื่อตรวจสอบ
สาระสําคัญของการกรวดน้ําสามารถนําไปสู่การจัดการความรู้ในเรื่องน้ีให้มีคุณค่าและความหมาย
ย่ิงขึ้นได้ ตามกระบวนการจัดการความรู้ ดังน้ี 

อัญชลี

วันทา

อภวิาท

ขมนียัง ท่านครับ/คะ การดําเนินชีวิตเป็นอย่างไรครับ/คะ 



๑๗๔ 

KM การจัดการความรู้ศาสนพิธีการกรวดน้ํา  
KV การปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีด้วยการกรวดน้ํา 
KS - ศึกษารูปแบบ หลักการ วิธีการ คํากล่าว แนวทางปฏิบัติการกรวดนํ้าที่มีในพระไตรปิฎก 

(Explicit Knowledge) และศึกษาจากประสบการณ์ของผู้รู้ (Tacit Knowledge) ที่ทํา
หน้าที่กล่าวนํากรวดนํ้าตามแนวพระพุทธศาสนา 

- ศึกษารูปแบบการกรวดนํ้าในสังคมไทยจากเอกสาร (Explicit Knowledge) และจากผู้รู้ 
(Tacit Knowledge) ตามวัฒนธรรมทําเนียมประเพณีปฏิบัติแต่ละภาคของประเทศไทย 

- เชิญผู้รู้บรรยาย (Tacit Knowledge) เรื่องการกรวดนํ้าที่ถูกต้องและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
- ถอดบทเรียนจากการกรวดน้ําเพ่ือหาสาระสําคัญในการจัดการความรู้ 
- สร้างรูปแบบการปลูกฝังความกตัญญูด้วยการกรวดน้ํา ดังน้ี 
๑) ทําบัญชีรายช่ือตระกูล ญาติ ทั้งผู้ที่เสียชีวิตแล้วและที่มีชีวิตอยู่ เพ่ือให้ทุกคนได้ทราบ

ถึงบุญคุณผู้ที่เก่ียวข้องกับเรา 
๒) ทําบัญชีรายช่ือบุคคลที่เก่ียวข้องกับเราที่ไม่ใช่ญาติที่เสียชีวิตไปแล้วและที่มีชีวิตอยู่ซึ่ง

เป็นผู้มีอุปการคุณทั้งทางตรงและทางอ้อมกับเรา 
๓) ทําบัญชีเครื่องดํารงชีวิตให้เราได้มีชีวิตอยู่อย่างเป็นปกติสุข 
๔) ทําบัญชีธรรมชาติที่ทําให้เราดํารงชีวิตอยู่ได้ 
๕) ทําบัญชีสิ่งศักด์ิสิทธ์ิที่เคารพนับถือทั้งหมดที่เป็นที่พ่ึงของตน 
๖) ทําบัญชีต่อธรรมคําสอนที่ทําให้เราเติบโตขึ้นเป็นคนดี 
๗) กําหนดวิธีการตอบแทนคุณตามลักษณะของบุคคลหรือสิ่งมีคุณ โดยการสอบถามผู้มี

ความรู้ (Tacit Knowledge) หรือจากเอกสาร (Explicit Knowledge) 
๘) กําหนดหน้าที่แบ่งกันในครอบครัวเพ่ือทําการตอบแทนเป็นการสร้างความร่วมมือใน

การทดแทนบุญคุณ และสลับกันทําการตอบแทนคุณไม่กําหนดไว้ตายตัว 
๙) ใช้การกรวดนํ้าเป็นการทําความดีแสดงความกตัญญูต่อบุคคล สิ่งมีคุณ และถ้อยคํา

อันมีคุณค่าทั้งหมด โดยกระทําในแต่ละจังหวะของชีวิต เช่นวันเกิดตนเอง วันตาย
ของผู้มีคุณ หรือวันสําคัญอ่ืนใด กําหนดไว้เป็นตารางตอบแทนคุณ 

๑๐) การกล่าวคํากรวดน้ํา ใช้คําที่มีอยู่แล้ว หรือเขียนเป็นคําใหม่ เป็นคํากล่าวสั้น ๆ 
ง่าย แต่สื่อถึงการตอบแทนคุณก็พอ 

- ประเมินผลการตอบแทนคุณแสดงความกตัญญูกตเวทีในรอบปี ดูความเปลี่ยนแปลงทาง
จิตใจ และดูผลที่เกิดจากบุคคลหรือสิ่งที่เราทําความดี 

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลในครอบครัวและผู้รู้ทั้งหลาย จนเกิดเป็นการปรับปรุงพัฒนา
แนวทางการสร้างความกตัญญู 



๑๗๕ 

KA สร้างคลังความรู้ 
- จัดทําเอกสารขั้นตอนการกตัญญูที่มีต่อผู้หรือสิ่งมีคุณทั้งหมดไว้อย่างถูกต้องตามหลัก
พระพุทธศาสนา (Explicit Knowledge Stored) เพ่ือให้มีการเข้ามาศึกษาได้ต่อไป 

- ผู้นําสังคม เช่น พระสงฆ์ ผู้ใหญ่บ้าน กํานัน ครู อาจารย์ พ่อแม่ ทําเป็นตัวอย่างจนเกิดมี
ความรู้ขึ้น (Tacit Knowledge Stored) 

- ให้โอกาสเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการตอบแทนคุณเพ่ือเก็บความรู้ไว้ภายใน 
เชื่อมโยงเครือข่าย  
- สร้างเครือข่ายกลุ่ม Line กตัญญูกตเวทีขึ้น 
- ประสานหน่วยงานและองค์กรที่ เก่ียวกับการทดแทนคุณ เช่น วัฒนธรรมจังหวัด 
วัฒนธรรมชุมชน กรมป่าไม้ กลุ่มผู้สูงอายุ วัด เป็นให้ร่วมมือจนกลายเป็น Best Practice 
ในชุมชนขึ้น จากน้ันก็เพ่ือดึง Tacit Knowledge ออกไปสู่ Explicit Knowledge และ
กลายเป็น Tacit Knowledge ให้กระจายไปมากขึ้น  

ประยุกต์ใช้ ICT 
- ใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร สื่อ Social Media ต่าง ๆ กระจายความรู้
และรูปแบบออกไปให้กว้างขวางมากย่ิงขึ้น 

- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกตัญญูกตเวทีให้ทุกภาคส่วนรับทราบและเข้ามาร่วมมือสร้าง
วัฒนธรรมกตัญญูกตเวทีด้วยกัน 

อาศัยพลังจากชุมชนนักปฏิบัติ CoPs (Community of Practice)  
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ (Tacit Knowledge) และหลักวิชา (Explicit Know 

ledge) ในการปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีผ่านการกรวดนํ้าต่อกันและกันในครอบครัว
และชุมชนจนเกิดเป็นกระแส 

- ใช้พลังเยาวชนกตัญญูต้นแบบขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ  
- มีเวทีให้ความรู้เก่ียวกับการกตัญญูอย่างมีความหมายและถูกต้อง (Tacit Knowledge) 
แก่ผู้สนใจทั้งหลาย  

 

จากตารางจัดการความรู้ในศาสนพิธีการกรวดนํ้าตามแนวคิดการจัดการความรู้แบบ TUNA 
โมเดล จนออกมาเป็นการปลูกฝังความกตัญญูในสังคมต้นแบบ เพ่ือเสริมสร้างให้เยาวชนเป็นต้นกล้า
กตัญญูรู้คุณต่อทุกสิ่ง จากน้ันก็ตอบแทนคุณ โดยใช้วิธีการกรวดนํ้าเป็นสัญลักษณ์ เป็นกระบวนการ
จัดการความรู้ที่ได้จากเอกสาร (Explicit Knowledge) คือพระไตรปิฎก และจากประสบการณ์ (Tacit 
Knowledge) ของผู้มีความรู้ในด้านน้ีคือการกตัญญูแล้วนํามาเป็น Best Practice ให้เกิดองค์ความรู้
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๑๗๖ 
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๑๗๗ 

๓) ผู้ที่เก่ียวข้องด้านวิชาการ จํานวน ๓ ท่าน 
 (๑) ดร.เสนาะ ผดุงฉัตร อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัด

มหาธาตุ 
 (๒) รศ.ดร.จํานง คันธิก อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย 
 (๓) รศ.วิรัตน์ กางทอง อาจารย์ประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
๔) รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจเคร่ืองมือแบบสอบถาม 
 (๑) รศ.วิรัตน์ กางทอง อาจารย์ประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 (๒) พระมหาบุญไทย บุญญมโน, ดร. อาจารย์ประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

มหามกุฏราชวิทยาลัย 
 (๓) ผศ.ดร.บุญร่วม คําแสนเมืองอาจารย์ประจําคณะศาสนาและปรัชญามหาวิทยาลัย 

มหามกุฏราชวิทยาลัย 
๔.๕.๑ ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 
จากการวิเคราะห์เน้ือหาจากบทสัมภาษณ์ (Contents Analysis) สามารถสรุปได้ดังน้ี 
๑. ศาสนพิธีมีความสําคัญต่อบุคคลและสังคม  
ทั้งน้ีศาสนพิธีเป็นวิธีการที่เป็นระบบในการกระตุ้นจิตสํานึกหรือกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติ

อย่างเป็นผลทางศาสนาเป้าหมายชองศาสนาการสร้างคนดี สังคมสงบสุข ศาสนพิธีเป็นความเช่ือ 
ความศรัทธาซึ่งเก่ียวเน่ืองกับพิธีกรรมทางศาสนา โดยนําหลักธรรมทางศาสนาของแต่ละศาสนามายึด
ปฏิบัติและสอดคล้องกับจารีตประเพณีของแต่ละท้องถิ่น ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ช่วยเหลือและการให้อภัยซึ่งกันและกัน ซึ่งบุคคลไปฏิบัติศาสนพิธีแล้ว จะนําความ
เจริญรุ่งเรืองสู่ตน และครอบครัวและประเทศ ศาสนพิธีจึงมีความสําคัญเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและ
สังคม ดังน้ัน ศาสนพิธีมีความสําคัญต่อบุคคลและสังคม คือ 

๑) ศาสนพิธีเป็นจุดนัดพบให้ทุกคนที่กระจัดกระจายกันอยู่ให้มารวมจุดเดียวกัน 
๒) ศาสนพิธีเป็นเคร่ืองทําให้คนเตรียมกาย วาจาและเตรียมใจให้พร้อมที่จะถึงพิธี 
๓) ศาสนพิธีหรือพิธีกรรมเป็นเคร่ืองฝึกกาย วาจา ให้ อยู่ในระเบียบ 
การให้คนเข้ามาสู่พิธีกรรมน้ันก็คือเพ่ือฝึกคนหรือควบคุมพฤติกรรมของบุคคลและสังคมให้

เกิดความสามัคคีพร้อมเพรียงกัน จึงเป็นวินัยขั้นต้น อันจะนําไปสู่การท่ีจะเป็นคนมีศีล สมาธิ กลาย 
เป็นปัญญา ศาสนพิธีจึง มีความสําคัญต่อบุคคล คือเป็นเคร่ืองยึดถือจิตใจชองบุคคลให้มีความเช่ือและ
มั่นใจในพิธีศาสนาของตนและศาสนพิธีมีความสําคัญต่อบุคคลคือ รู้วิธีปฏิบัติ เข้าใจวิธีปฏิบัติและ
ปฏิบัติถูกวิธี ศาสนพิธีมีความสําคัญต่อบุคคลคือ คนที่ไม่เข้าถึงธรรมส่วนลึกซึ่งสามารถอาศัยศาสนพิธี
เป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวได้ เช่น การไหว้พระตามพิธีมีผลต่อใจส่วนลึก คือส่งให้ใจเลื่อมใสด้วยได้ ศาสนพิธี



๑๗๘ 

มีความสําคัญต่อสังคมประเทศชาติ คือทําให้เกิดสามัคคี กลมเกลียว เมื่อทําพิธีร่วมกัน ย่อมมีผลต่อ
วัฒนธรรมของชาติ ศาสนพิธีมีความสําคัญต่อสังคมคือเป็นแนวปฏิบัติแบบเดียวกันของสังคมน้ัน ๆ 
กล่าวคือ ศาสนพิธีมีความสําคัญต่อสังคม คือ มีวิธีปฏิบัติ มีหลักปฏิบัติเป็นแบบเดียวกันและปฏิบัติถูก
วิธีเป็นแบบเดียวกัน กล่าวสรุปคือ ศาสนพิธีมีความสําคัญต่อบุคคลและสังคมคือ 

๑) ให้บุคคลและสังคมมีระเบียบแบบแผนต่าง ๆ ที่ดีงาม 
๒) ให้บุคคลและสังคมเป็นที่ยึดเหน่ียวปฏิบัติศาสนพิธีตามศาสนที่ตนนับถือ 
๓) ให้บุคคลและสังคมมีเครื่องป้องกัน มีชาติ ศาสนา และมหากษัตริย์ เช่นเดียวกัน 
๔) ให้บุคคลและสังคมเป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกันรักกัน ชอบกัน มิให้ประเทศชาติแตกแยก ซึ่ง

รวมกันอยู่ตลอดไป 
 
ตารางที่ ๔.๑ การให้สัมภาษณ์ ศาสนพิธีมีความสําคัญต่อบุคคลและสังคมอย่างไร? 
 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล สาระข้อ ๑ 
๑. ดร.ทวี นริสศิรกุิล  

ผู้ว่าราชการนครนายก 
เป็นวิธีการที่เป็นระบบในการกระตุ้นจิตสํานึกหรือกระตุ้นให้
เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นผลทางศาสนาเป้าหมายชองศาสนา
การสร้างคนดี สังคมสงบสุข

๒. นายพิสิทธ์ิ นิรตัติวงศกรณ์ 
ผู้อํานวยการ 
กองศาสนูปถัมภ์ 

ศาสนพิธีเป็นความเช่ือ ความศรัทธา ซึ่งเก่ียวเน่ืองกับพิธี 
กรรมทางศาสนา โดยนําหลักธรรมทางศาสนาของแต่ละ
ศาสนามายึดปฏิบัติและสอดคล้องกับจารีตประเพณีของแต่
ละท้องถิ่น ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความเอื้อเฟ้ือ 
เผื่อแผ่ช่วยเหลือ และการให้อภัยซึ่งกันและกัน ซึ่งบุคคลไป 
ฏิบัติศาสนพิธีแล้ว จะนําความเจริญรุ่งเรืองสู่ตน และครอบ 
ครัวและประเทศ ศาสนพิธีจึงมีความสําคัญเป็นที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจและสังคม

๓. พันเอก (พิเศษ) บุญชู  
ศรีเคลือบ นายกเปรียญ
ธรรมสมาคมแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ  
 
 

ข้าพเจ้าคิดว่าศาสนพิธีมีความสําคัญต่อบุคคลและสังคม ดังน้ี ๑. 
ศาสนพิธีเป็นจุดนัดพบให้ทุกคนที่กระจัดกระจายกันอยู่ให้มา
รวมจุดเดียวกัน ๒. ศาสนพิธีเป็นเคร่ืองทําให้คนเตรียมกาย วาจา
และเตรียมใจให้พร้อมที่จะถึงพิธี๓. ศาสนพิธีหรือพิธีกรรมเป็น
เครื่องฝึกกาย วาจา ให้ อยู่ในระเบียบ การให้คนเข้ามาสู่
พิธีกรรมน้ันก็คือเพ่ือฝึกคนหรือควบคุมพฤติกรรมของบุคคลและ
สังคมให้เกิดความสามัคคีพร้อมเพรียงกัน จึงเป็นวินัยขั้นต้น อัน 
จะนําไปสู่การที่จะเป็นคนมีศีล สมาธิ กลายเป็นปัญญา  

 



๑๗๙ 

ตารางที่ ๔.๑ การให้สัมภาษณ์ ศาสนพิธีมีความสําคัญต่อบุคคลและสังคมอย่างไร? (ต่อ) 
 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล สาระข้อ ๑
๔. พระมหาสมัคร มหาวีโร 

เจ้าอาวาส 
วัดบางโพโอมาวาส 

ศาสนพิธี มีความสําคัญต่อบุคคล คือเป็นเคร่ืองยึดถือจิตใจ
ชองบุคคลให้มีความเช่ือและมั่นใจในพิธีศาสนาของตน ศาสน
พิธีมีความสําคัญต่อสังคมคือเป็นแนวปฏิบัติแบบเดียวกันของ
สังคมน้ัน ๆ  

๕. พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม 
สญญฺโต) ดร.  
อ.ประจําคณะศาสนาและ
ปรัชญา มมร 

ศาสนพิธีมีความสําคัญต่อบุคคลและสังคมเพราะ ๑) ทําให้รู้
และเข้าใจวิธีปฏิบัติ ๒) มีวิธีและลักการปฏิบัติในแบบเดียวกัน 
๓) ปฏิบัติถูกวิธี ไปตามแนวเดียวกัน 

๖. พระเทพปัญญามุนี  
เจ้าอาวาส 
วัดอาวุธวิกสิตาราม กทม. 

ศาสนพิธีมีบทบาทต่อบุคคลและสังคมมาต้ังแต่สมัยพุทธกาล
ทําให้การดําเนินชีวิตมีแนวทางการปฏิบัติเป็นแบบอย่าง
เดียวกัน 

๗. พระราชพรหมคุณ 
เจ้าคณะจังหวัดนครนายก 

ศาสนพิธีถือว่าเป็นสิ่งที่เก่ียวข้องกับบุคคลหลายฝ่ายจึงเป็น
แบบอย่างของสังคมดังน้ันศาสนพิธีจึงมีความสําคัญต่อบุคคล
และสังตมส่วนรวม 

๘. ดร.เสนาะ ผดุงฉัตร 
อาจารย์พิเศษหาวิทยาลัย 
มหาจฬุาลงกรณราช
วิทยาลัย วัดมหาธาตุ (มจร)

ศาสนพิธีมีความสําคัญต่อบุคคลคือ รู้วิธีปฏิบัติ เข้าใจวิธี
ปฏิบัติและปฏิบัติถูกวิธีศาสนพิธีมีความสําคัญต่อสังคม คือ มี
วิธีปฏิบัติ มีหลักปฏิบัติเป็นแบบเดียวกันและปฏิบัติถูกวิธีเป็น
แบบเดียวกัน 

๙. รศ.ดร. จํานง คันธิก 
อาจารย์ประจําคณะ
มนุษยศาสตร์ มมร 
 
 

ศาสนพิธีมีความสําคัญต่อบุคคลคือ คนที่ไม่เข้าถึงธรรมส่วน
ลึกซึ่งสามารถอาศัยศาสนพิธีเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวได้ เช่น 
การไหว้พระตามพิธีมีผลต่อใจส่วนลึก คือส่งให้ใจเลื่อมใส
ด้วยได้ ศาสนพิธีมีความสําคัญต่อสังคมประเทศ ชาติ คือทํา
ให้เกิดสามัคคี กลมเกลียว เมื่อทําพิธีร่วมกัน ย่อมมีผลต่อ
วัฒนธรรมของชาติ 

 
 
 
 
 
 



๑๘๐ 

ตารางที่ ๔.๑ การให้สัมภาษณ์ ศาสนพิธีมีความสําคัญต่อบุคคลและสังคมอย่างไร? (ต่อ) 
 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล สาระข้อ ๑
๑๐. รศ.วิรัตน์ กางทอง  

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย (มมร) 

ศาสนพิธีมีความสําคัญต่อบุคคลและสังคมคือ ๑.ให้บุคคลและ
สังคมมีระเบียบแบบแผนต่าง ๆ ที่ดีงาม ๒.ให้บุคคลและสังคม
เป็นที่ยึดเหน่ียวปฏิบัติศาสนพิธีตามศาสนที่ตนนับถือ ๓.ให้
บุคคลและสังคมมีเครื่องป้องกัน มีชาติ ศาสนา และมหา
กษัตริย์ เช่นเดียวกัน ๔.ให้บุคคลและสังคม เป็นนํ้าหน่ึงใจ
เดียวกันรักกัน ชอบกัน มิให้ประเทศชาติแตก แยก ซึ่งรวมกัน
อยู่ตลอดไป 

 
๒. ศาสนพิธีมีผลต่อพระพุทธศาสนา 
ศาสนพิธีมีผลมากต่อพระพุทธศาสนาท่ีจะดํารงอยู่หรือสืบทอดต่อไปของพระพุทธศาสนา 

โดยเป็นกระบวนการหรือวิธีการแบบให้มามีส่วนร่วมจากสมาชิกเดิมและขยายไปสู่ความสนใจของ
สมาชิกใหม่ได้ด้วย ศาสนพิธีมีผลต่อพระพุทธศาสนาอย่างมาก เน่ืองจากได้นําหลักธรรมทางศาสนามา
เผยแพร่และสอแทรกในพิธีกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้ศาสนิกชนได้ยึดปฏิบัติเป็นคนดี มีศีลธรรมเป็นคนมีมี
คุณภาพของสังคม ประเทศชาติอีกทั้งให้พระภิกษุอยู่ในพระวินัย ศาสนพิธีมีผลต่อพระพุทธศาสนา
มาก แม้จะเปรียบศาสนาเสมือนกับต้นไม้ ศาสนพิธีเปรียบเปลือกนอกของต้นไม้ ตัวหลักธรรมทาง
ศาสนาเป็นหลักปฏิบัติเปรียบเป็นแก่นต้นไม้ ทั้งเปลือกและแก่นก็มีประโยชน์ ต่อต้นไม้เท่า ๆ กัน อีก
อย่างเพราะเป็นสื่อนําคนเข้าสู่พระศาสนา เข้าสู่พระธรรม เรียกว่าเป็นจุดเช่ือมหรือจุดชักนําให้คน ๆ 
เริ่มต้น สนใจ ประทับใจ อยากจะเข้ามาในพระศาสนา จึงเป็นเคร่ืองชักจูงในเบ้ืองต้น มีบางคนกล่าว
ว่าพิธีกรรมทางศาสนาเป็นที่มั่นหรือปรารถนาสุดท้ายชองพระพุทธศาสนา พิธีกรรมยังมีอยู่ก็แสงว่า
พระพุทธศาสนายังไม่หมดไป 

ฉะน้ัน ศาสนพิธีมีผลต่อพระพุทธศาสนา เพราะทําให้ชาวพุทธมีแนวปฏิบัติที่เป็นแบบเดียวกัน
ในสังคมพุทธน้ัน ๆ ทั้งยัง สร้างศรัทธา สร้างศีล สร้างสมาธิ และสร้างปัญญาทั้งน้ีพระพุทธศาสนามี
องค์ประกอบหลายอย่าง ที่สําคัญคือหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาดังน้ัน ศาสนพิธีถือเป็นส่วน
หน่ึงของพระพุทธศาสนาอันมีผลต่อพระพุทธศาสนามาก ซึ่งมีหมวดสําคัญอยู่ ๔ อย่าง คือ กุศลพิธี บุญ
พิธี ทานพิธี และปกิณกพิธี ทั้ง ๔ พิธีน้ี เป็นจุดรวมชาวพุทธทั้งหมด ขาดอย่างใดอย่างหน่ึง พระพุทธ 
ศาสนาไม่สมบูรณ์ 

 
 



๑๘๑ 

ตารางที่ ๔.๒ แสดงสรุปผลการสัมภาษณ์ ศาสนพิธีมีผลต่อพระพุทธศาสนาอย่างไร? 
 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล สาระข้อ ๒ 
๑. ดร.ทวี นริสศิรกุิล  

ผู้ว่าราชการนครนายก 
มีผลมากต่อพระพุทธศาสนาท่ีจะดํารงอยู่หรือสืบทอดต่อไป
ของพระพุทธศาสนา โดยเป็นกระบวนการหรือวิธีการแบบให้
มามีส่วนร่วมจากสมาชิกเดิมและขยายไปสู่ความสนใจของ
สมาชิกใหม่ได้ด้วย 

๒. นายพิสิทธ์ิ นิรตัติวงศกรณ์ 
ผู้อํานวยการ 
กองศาสนูปถัมภ์ 

ศาสนพิธีมีผลต่อพระพุทธศาสนาอย่างมาก เน่ืองจากได้นํา
หลักธรรมทางศาสนามาเผยแพร่และสอแทรกในพิธีกรรม
ต่าง ๆ เพ่ือให้ศาสนิกชนได้ยึดปฏิบัติเป็นคนดี มีศีลธรรมเป็น
คนมีมีคุณภาพของสังคม ประเทศชาติอีกทั้งให้พระภิกษุอยู่
ในพระวินัย 

๓. พันเอก (พิเศษ) บุญชูศรี
เคลือบ นายกเปรียญธรรม
สมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ฯ  
 
 

คิดว่า ศาสนพิธีมีผลต่อพระพุทธศาสนามาก แม้จะเปรียบ
ศาสนาเสมือนกับต้นไม้ ศาสนพิธีเปรียบเปลือกนอกของต้นไม้ 
ตัวหลักธรรมทางศาสนาเป็นหลักปฏิบัติเปรียบเป็นแก่นต้นไม้ 
ทั้งเปลือกและแก่นก็มีประโยชน์ ต่อต้นไม้เท่า ๆ กันอีกอย่าง
เพราะเป็นสื่อนําคนเข้าสู่พระศาสนา เข้าสู่พระธรรม เรียกว่า
เป็นจุดเช่ือมต่อหรือจุดชักนําให้คน ๆ เริ่มต้น สนใจ ประทับใจ 

  อยากจะเข้ามาในพระศาสนา จึงเป็นเคร่ืองชักจูงในเบ้ืองต้น มี
บางคนกล่าวว่าพิธีกรรมทางศาสนาเป็นที่มั่นหรือปรารถนา
สุดท้ายชองพระพุทธศาสนา พิธีกรรมยังมีอยู่ก็แสงว่าพระ 
พุทธศาสนายังไม่หมดไป  

๔. พระมหาสมัคร มหาวีโร 
เจ้าอาวาส 
วัดบางโพโอมาวาส 

ศาสนพิธีมีผลต่อพระพุทธศาสนาเพราะทําให้ชาวพุทธมีแนว
ปฏิบัติที่เป็นแบบเดียวกันในสังคมพุทธน้ัน ๆ  

๕. พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม 
สญญฺโต) ดร.  
อาจารย์ประจําคณะ
ศาสนาและปรชัญา มมร. 

ศาสนพิธีมีผลต่อพระพุทธศาสนาอย่างมาก คือ เพ่ิมศีล 
สมาธิ และปัญญา 

 
 
 
 



๑๘๒ 

ตารางที่ ๔.๒ แสดงสรุปผลการสัมภาษณ์ ศาสนพิธีมีผลต่อพระพุทธศาสนาอย่างไร? (ต่อ) 
 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล สาระข้อ ๒ 
๖. พระเทพปัญญามุนี  

เจ้าอาวาส 
วัดอาวุธวิกสิตาราม กทม. 

ศาสนพิธีถือเป็นส่วนหน่ึงของพระพุทธศาสนาจึงมีส่วนสําคัญ
อย่างย่ิงต่อพระพุทธศาสนา 

๗. พระราชพรหมคุณ 
เจ้าคณะจังหวัดนครนายก 

ศาสนพิธีสามารถทําให้ผู้ปฏิบัติสามารถก้าวสู่หลักธรรมที่
แท้จริงได้ กล่าวคือการเผยแผ่ศาสนาต้องอาศัยศาสนพิธีที่
ปฏิบัติอย่างถูกต้อง 

๘. ดร.เสนาะ ดุงฉัตร 
อาจารย์พิเศษหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วัดมหาธาตุ มจร 

ศาสนพิธีมีผลต่อพระพุทธศาสนาคือ สร้างศรัทธา สร้างศีล 
สร้างสมาธิ และสร้างปัญญา 
 

๙. รศ.ดร. จํานง คันธิก 
อาจารย์ประจําคณะ
มนุษยศาสตร์ มมร. 

ศาสนพิธีมีผลต่อพระพุทธศาสนา ทั้งน้ีพระพุทธศาสนามีองค์ 
ประกอบหลายอย่าง ที่สําคัญคือหลักธรรมคําสอนของพระ 
พุทธศาสนา ดังน้ัน ศาสนพิธีถือเป็นส่วนหน่ึงของพระพุทธ 
ศาสนา 

๑๐. รศ.วิรัตน์ กางทอง  
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย (มมร) 

มีผลต่อพระพุทธศาสนามาก ซึ่งมีหมวดสําคัญอยู่ ๔ อย่าง คือ 
กุศลพิธี บุญพิธี ทานพิธีและ ปกิณกพิธี ทั้ง ๔ พิธีน้ี เป็นจุด
รวมชาวพุทธทั้งหมด ขาดอย่างใดอย่างหน่ึง พระพุทธศาสนา
ไม่สมบูรณ์ 

 
๓. การจัดการความรู้ด้านศาสนพิธี (กุศลพิธี บุญพิธี ทานพิธีและปกิณกพิธี) 
การจัดการความรู้ด้านศาสนพิธีที่จําแนกเป็นกุศลพิธี บุญพิธี ทานพิธีและปกิณกพิธี และเห็น

ด้วยกับการจําแนกเป็นความรู้ Explicit Knowledge (ความรู้ชัดแจ้งหรือความรู้ทั่วไป) และ Tacit 
Knowledge (ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคนหรือความรู้เฉพาะตัว) ด้วยเหตุที่ว่าการบริหารจัดการความรู้
ด้านศาสนพิธี ให้เป็นระบบกระบวนการที่เป็นไปแนวทางเดียวกัน ตรงไปสู่เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
ของพระพุทธศาสนาได้ถูกต้อง เพราะว่าผลจากการจัดการจะทําให้เกิดผลสัมฤทธ์ิได้ในทางปฏิบัติทุก 
ๆ ครั้งครบทุกด้านได้ และด้วยเหตุที่ว่าเน่ืองจากศาสนพิธีหรือพิธีกรรมทางศาสนาเก่ียวเน่ืองกับ
หลักธรรมทางศาสนาและพระวินัยชองพระภิกษุ เช่น การทอดกฐิน พิธีมงคล และอวมงคล ซึ่งจะมี
หลักและแนวทางที่แน่นอน จะมีส่วนต่าง ๆ ก็ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม ประเพณีของแต่ละท้องถิ่น หากไม่



๑๘๓ 

จัดการความรู้ก็จะเป็นไปตามความนึกคิดของผู้ทําพิธีหรือเจ้าพิธีอย่างไม่ถูกต้อง ไม่มีทิศทางที่แน่นอน
และภูมิปัญญา ก็จะสูญหายไปตามตัว จึงควรจัดการองค์ความรู้ด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติออกมาใน
รูปตามที่กล่าว ภายใต้เทคโนโลยีและสารสนเทศ ฉะนั้นการจัดการความรู้ด้านศาสนพิธี (กุศลพิธี บุญ
พิธี ทานพิธี และปกิณกพิธี) เพราะเป็นการปฏิบัติให้ถูกต้อง สอดคล้องกับคําสอนในพระพุทธศาสนา 
เพราะศาสนพิธีที่ถูกต้องน้ัน จะต้องไม่ขัดกับพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนา ซึ่งจะช่วยก่อให้เกิด
ปัญญาในระดับต่าง ๆ ด้วยหลัก ศีล สมาธิ ปัญญา ก่อให้เกิดศรัทธา ความซาบซึ้งและตระหนักใน
หน้าที่ขงตน ในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชน มีความรู้สึกถึงความสุข ความเจริญของชีวิต และความ 
สําเร็จความปรารถนาที่ดีของชีวิต ดังน้ันกล่าวสรุปได้ว่าการจัดการความรู้ด้านศาสนพิธี (กุศลพิธี บุญ
พิธี ทานพิธีและปกิณกพิธี) ด้วยเพราะเหตุว่า 

๑) ศาสนพิธีทั้งหมด ซึ่งมีพิธีกรรมความรู้เบ้ืองต้น ซึ่งเป็นกุศโลบายการปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง 
๒) ศาสนพิธีเป็นจุดรวมความสามัคคีของผู้นับถือศาสนาเหล่าน้ัน มิได้เอาช้ันวรรณะแต่ 

อย่างใด  
๓) ศาสนพิธีเป็นพิธีกรรมปฏิบัติธรรมถือขั้นกลางและขั้นสูงสุด คือ มรรค ผลและนิพพาน  
จากเหตุผลตามที่กล่าวข้างต้นของผู้ให้การสัมภาษณ์ได้บอกถึงลักษณะของศาสนพิธีที่มีความ

สอดคล้องกับการจัดการความรู้และการจําแนกความรู้น้ันตามลักษณะของความรู้ทั้งสองคือ ความรู้ 
Explicit Knowledge (ความรู้ชัดแจ้งหรือความรู้ทั่วไป) และ Tacit Knowledge (ความรู้ที่ฝังอยู่ใน
ตัวคนหรือความรู้เฉพาะตัว) 
 
ตารางที่ ๔.๓ แสดงสรุปผลการสัมภาษณ์ การจัดการความรู้ด้านศาสนพิธี (กุศลพิธี บุญพิธี ทาน

พิธี และปกิณกพิธี) เป็นอย่างไร  
 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล สาระข้อ ๓ 
๑. ดร.ทวี นริสศิรกุิล  

ผู้ว่าราชการนครนายก 
เห็นด้วยกับการบริหารจัดการความรู้ด้านศาสนพิธี ให้เป็น
ระบบกระบวนการที่เป็นไปแนวทางเดียวกัน ตรงไปสู่เป้า 
หมายหรือวัตถุประสงค์ของพระพุทธศาสนาได้ถูกต้อง 
เพราะว่าผลจากการจัดการจะทําให้เกิดผลสัมฤทธ์ิได้ในทาง
ปฏิบัติทุก ๆ ครั้งครบทุกด้านได้ 

๒. นายพิสิทธ์ิ นิรตัติวงศกรณ์ 
ผู้อํานวยการ  
กองศาสนูปถัมภ์ 

เห็นด้วย เน่ืองจากศาสนพิธีหรือพิธีกรรมทางศาสนาเก่ียว 
เน่ืองกับหลักธรรมทางศาสนาและพระวินัยชองพระภิกษุ 
เช่น การทอดกฐิน พิธีมงคล และอวมงคล ซึ่งจะมีหลักและ
แนวทางที่แน่นอน จะมีส่วนต่าง ๆ ก็ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม  

 



๑๘๔ 

ตารางที่ ๔.๓ แสดงสรุปผลการสัมภาษณ์ การจัดการความรู้ด้านศาสนพิธี (กุศลพิธี บุญพิธี ทาน
พิธี และปกิณกพิธี) เป็นอย่างไร (ต่อ) 

 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล สาระข้อ ๓ 
  ประเพณีของแต่ละท้องถิ่น หากไม่จัดการความรู้ก็จะเป็นไป

ตามความนึกคิดของผู้ทําพิธีหรือเจ้าพิธีอย่างไม่ถูกต้อง ไม่มี
ทิศทางที่แน่นอนและภูมิปัญญา ก็จะสูญหายไปตามตัว จึง
ควรจัดการองค์ความรู้ด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติออกมาใน
รูปตามที่กล่าว ภายใต้เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

๓. พันเอก (พิเศษ) บุญชู  
ศรีเคลือบ นายกเปรียญ
ธรรมสมาคมแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ  
 

ข้าพเจ้าเห็นด้วย กับการจัดการความรู้ด้านศาสนพิธี (กุศลพิธี 
บุญพิธี ทานพิธี และปกิณกพิธี) เพราะเป็นการปฏิบัติให้ถูก 
ต้อง สอดคล้องกับคําสอนในพระพุทธศาสนา เพราะศาสน
พิธีที่ถูกต้องน้ัน จะต้องไม่ขัดกับพระธรรมวินัย ในพระพุทธ 
ศาสนา ซึ่งจะช่วยก่อให้เกิดปัญญาในระดับต่าง ๆ ด้วยหลัก 
ศีล สมาธิ ปัญญา ก่อให้เกิดศรัทธา ความซาบซึ้งและตระหนัก 
ในหน้าที่ขงตน ในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชน มีความรู้สึกถึง
ความสุข ความเจริญของชีวิต และความสําเร็จความปรารถนา 
ที่ดีของชีวิต 

๔. พระมหาสมัคร มหาวีโร 
เจ้าอาวาส 
วัดบางโพโอมาวาส 

เห็นด้วยกับการจัดการความรู้ด้านศาสนพิธีที่จําแนกเป็นกุศล
พิธี บุญพิธี ทานพิธีและปกิณกพิธีแล้วจําแนกด้วยหลัก KM
จําแนกความรู้เป็นความรู้ชัดแจ้งและความรู้ที่ฝังลึกอยู่ใน
ตัวคน 

๕. พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม 
สญญฺโต) ดร.  
อ.ประจําคณะศาสนา และ
ปรัชญา มมร 

เห็นด้วยตามหลักการจัดการความรู้ของศาสนพิธีที่จําแนก
เป็นชนิดของความรู้ตามหลักของ KM 

๖. พระเทพปัญญามุนี  
เจ้าอาวาส 
วัดอาวุธวิกสิตาราม กทม. 

เห็นด้วยกับการจัดการความรู้ด้านศาสนพิธีเพราะทําให้เห็น
ภาพชัดในการจัดการความรู้มากขึ้น 
 

๗. พระราชพรหมคุณ 
เจ้าคณะจังหวัดนครนายก 

เห็นด้วยที่ศาสนพิธีจําแนกเป็น๔หมวดและนํามาจัดการ
ความรู้ตามหลักวิชา 

 



๑๘๕ 

ตารางที่ ๔.๓ แสดงสรุปผลการสัมภาษณ์ การจัดการความรู้ด้านศาสนพิธี (กุศลพิธี บุญพิธี ทาน
พิธี และปกิณกพิธี) เป็นอย่างไร (ต่อ) 

 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล สาระข้อ ๓ 
๘. ดร.เสนาะ ผดุงฉัตร 

อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลยั 
มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วัดมหาธาตุ มจร 

เห็นด้วยกับการจัดการความรู้อย่างมีแบบแผนซึ่งถือเป็นการ
นําความรู้มาใช้จัดการกับศาสนพิธี 

๙. รศ.ดร. จํานง คันธิก 
อาจารย์ประจําคณะ
มนุษยศาสตร์ มมร 

เห็นด้วยเพราะถือเป็นงานวิชาการที่มีรูปแบบและแบบแผน
ตามหลักการจัดการความรู้ 

๑๐. รศ.วิรัตน์ กางทอง  
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย (มมร) 

เห็นด้วยกับการจัดการความรู้ด้านศาสนพิธี (กุศลพิธี บุญพิธี 
ทานพิธีและปกิณกพิธี) เพราะเหตุว่า ๑. ศาสนพิธีทั้งหมด ซึ่ง
มีพิธีกรรมความรู้เบ้ืองต้น ซึ่งเป็นกุศโลบายการปฏิบัติธรรม
ให้ถูกทาง ๒. ศาสนพิธีเป็นจุดรวมความสามัคคีของผู้นับถือ
ศาสนาเหล่าน้ัน มิได้เอาช้ันวรรณะแต่อย่างใด ๓. ศาสนพิธี
เป็นพิธีกรรมปฏิบัติธรรมถือขั้นกลางและข้ันสูงสุด คือ มรรค 
ผลและนิพพาน  

 
๔. การบูรณาการจัดการศาสนพิธีด้วยหลักการจัดการความรู้ตามแนวคิด Tuna Model 
ผลการสัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นด้วยกับหัวข้อที่สอบถามน้ันด้วยเหตุผล ที่ว่า การ

จัดการความรู้ในศาสนพิธี เพราะว่าการเผยแพร่หลักธรรมในศาสนาพุทธจะได้เป็นโอกาสมากข้ึนใน
การที่จะเผยแพร่ เพ่ิมช่องทางอย่างเป็นระบบอันจะเป็นแนวทางในการรวบรวมองค์ความรู้การเผย 
แพร่และการปฏิบัติที่ถูกต้องทุกกระบวนการและเป็นเหตุเป็นผล เป็นรูปแบบหรือจุดเริ่มต้นในการ
ปฏิบัติศาสนพิธีในปัจจุบัน ที่จะชักนําให้คนที่กระจัดกระจายกันอยู่ได้เริ่มต้น ว่าจะทําอย่างไร จะ
เริ่มต้นอย่างไร เมื่อไรได้มาพบกันได้แบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความรู้กัน นําไปสู่การ
ปฏิบัติ กลายเป็นประสบการณ์และปัญญา ซึ่งกล่าวสรุปได้ว่าเป็นการนําความรู้ในศาสนพิธีไปสู่ผู้
ปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน จะได้มีการปรับปรุงเน้ือหาสาระศาสนพิธีน้ีด้วยการบูรณาการเพ่ือประโยชน์
ต่อไป 
 



๑๘๖ 

ตารางที่ ๔.๔ แสดงสรุปผลการสัมภาษณ์ การบูรณาการจัดการศาสนพิธีด้วยหลักการจัดการ
ความรู้ (KM) ตามแนวคิดTuna Model  

 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล สาระข้อ ๔ 
๑. ดร.ทวี นริสศิรกุิล  

ผู้ว่าราชการนครนายก 
เห็นด้วยมากเพราะว่าการเผยแพร่หลักธรรมในศาสนาพุทธ
จะได้เป็นโอกาสมากขึ้นในการที่จะเผยแพร่ เพ่ิมช่องทาง
อย่างเป็นระบบ 

๒. นายพิสิทธ์ิ นิรตัติวงศกรณ์ 
ผู้อํานวยการ  
กองศาสนูปถัมภ์ 

เห็นด้วยเพราะเป็นแนวทางในการรวบรวมองค์ความรู้การ
เผยแพร่และการปฏิบัติที่ถูกต้องทุกกระบวนการ 

๓. พันเอก (พิเศษ) บุญชู  
ศรีเคลือบ นายกเปรียญ
ธรรมสมาคมแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ  

ข้าพเจ้ามีความเห็นด้วย เพราะเป็นเหตุเป็นผล เป็นรูปแบบ
หรือจุดเริ่มต้นในการปฏิบัติศาสนพิธีในปัจจุบัน ที่จะชักนําให้
คนที่กระจัดกระจายกันอยู่ได้เริ่มต้น ว่าจะทําอย่างไร จะเริ่ม 
ต้นอย่างไร เมื่อไรได้มาพบกันได้แบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ 
แลกเปลี่ยนความรู้กัน นําไปสู่การปฏิบัติ กลายเป็นประสบ 
การณ์และปัญญา 

๔. พระมหาสมัคร มหาวีโร 
เจ้าอาวาส 
วัดบางโพโอมาวาส 

เห็นด้วยกับการนําแนวคิดTuna ModelและSECI Modelมา
ใช้กับศาสนพิธี 

๕. พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม 
สญญฺโต) ดร.  
อาจารย์ประจําคณะ
ศาสนาและปรชัญา มมร 

เห็นด้วยกับการจัดการความรู้ด้านศาสนพิธีที่จะเอาแนวคิด
ที่มีหลักการมาใช้เป็นการเพ่ิมคุณค่ามากขึ้นในด้ารวิชาการ 

๖. พระเทพปัญญามุนี  
เจ้าอาวาส 
วัดอาวุธวิกสิตาราม กทม. 

เห็นด้วยกับการนําหลักวิชาการท่ีสามารถอธิบายได้มาใช้กับ 
ศาสนพิธี 

๗. พระราชพรหมคุณ 
เจ้าคณะจังหวัดนครนายก 

เห็นด้วยเพราะสอดคล้องกับศาสนพิธีที่มีมานาน 

 
 
 
 
 



๑๘๗ 

ตารางที่ ๔.๔ แสดงสรุปผลการสัมภาษณ์ การบูรณาการจัดการศาสนพิธีด้วยหลักการจัดการ
ความรู้ (KM) ตามแนวคิดTuna Model (ต่อ) 

 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล สาระข้อ ๔ 
๘. ดร.เสนาะ ผดุงฉัตร 

อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วัดมหาธาตุ มจร 

เห็นด้วย เพราะเป็นการนําความรู้ในศาสนพิธีไปสู่ผู้ปฏิบัติ 

๙. รศ.ดร.จํานง คันธิก 
อาจารย์ประจําคณะ
มนุษยศาสตร์ มมร. 

เห็นด้วยเพราะสามารถนําไปสู่การปฏิบัติอย่างเดียวกัน 

๑๐. รศ.วิรัตน์ กางทอง  
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย (มมร) 
 

เห็นด้วยกับการบูรณาการจัดการศาสนพิธีด้วยหลักการจัด 
การความรู้ (KM) ตามแนวคิด Tuna และ Nonaka’s SECI 
Model เพราะศาสนพิธีควรปรับปรุงเน้ือหาสาระศาสนพิธีน้ี
ด้วยการบูรณาการ 

 
๕. องค์ความรู้ในการบูรณาการการจัดการศาสนพิธีด้วยหลักการจัดการความรู้ คือ PPB 

โมเดล 
ผลการสัมภาษณ์พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นด้วยกับองค์ความรู้ (KM) คือ PPB ซึ่งหมาย 

ถึง พระพุทธศาสนา (Buddhist) กระบวนการ (Process) และการก่อเกิดปัญญา (Panna) ซึ่งความรู้ที่
ถูกจําแนกเป็นสองอย่างคือ คือ ความรู้ Explicit Knowledge (ความรู้ชัดแจ้งหรือความรู้ทั่วไป) และ 
Tacit Knowledge (ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคนหรือความรู้เฉพาะตัว) ด้วยเหตุที่ว่าจะได้ทําเน้ือหาที่เป็น
สาระ (content) ของพระพุทธศาสนาให้เผยแพร่ได้ ในภาวะที่ผู้ร่วมศาสนพิธีมีความต้ังใจท่ีจะเปิดรับ
เน้ือหาที่เป็นสาระมาก อันเป็นวิธีการบูรณาการจัดการศาสนพิธีความรู้ตามหลักพระพุทธศาสนา และ
ความรู้ที่ปรากฏจากการปฏิบัติที่พบเห็นและความรู้ที่ยังอยู่ที่ตัวตนของคนเหล่าน้ันที่ยังไม่เผยแพร่
ออกมาเน่ืองจากอาจจะไม่มีพิธีกรรมในขณะนั้น ทั้งน้ีพิธีทางศาสนานําพุทธศาสนิกชนหรือบุคคลให้เกิด
ศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นสรณะอันสูงสุดของชาวพุทธ นําความรู้ที่อยู่ในสมองที่ได้มาจาก
ประสบการณ์ มาแบ่งปันกันโดยการปฏิบัติ พิธีกรรมหน่ึง ๆ อาจจะแทนคําพูดนับหมื่นคําหรือาจจะ
แทนคําพูดที่พิมพ์เป็นหนังสือได้เป็นเล่ม ในที่สุดก็จะเป็นการปฏิบัติเข้าถึงสาระหรือธรรมที่เป็นแก่นชอง
ศาสนา นําไปสู่การพัฒนาตนและสังคม ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพระศาสนา ความรู้ที่ไม่ปรากฏก็จะ
ปรากฏชัดเจนขึ้น ถือเป็นโมเดลที่เป็นแบบการจัดการความรู้อย่างมีแบบแผน ซึ่งองค์ความรู้ในการ 



๑๘๘ 

บูรณาการจัดการศาสนพิธีด้วยหลักการจัดการความรู้ (KM) คือ PPB สามารถปรับปรุงศาสนพิธีให้
ถูกต้องตามการบูรณาการดังกล่าวได้  

 
ตารางที่ ๔.๕ แสดงสรุปผลการสัมภาษณ์ องค์ความรู้ในการบูรณาการการจัดการศาสนพิธีด้วย

หลักการจัดการความรู้ คือ PPB เป็นอย่างไร 
 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล สาระข้อ ๕ 
๑. ดร.ทวี นริสศิรกุิล  

ผู้ว่าราชการนครนายก 
เห็นด้วยมาก เพราะว่าจะได้ทําเน้ือหาที่เป็นสาระ (con 
tent) ของพะพุทธศาสนาให้เผยแพร่ได้ ในภาวะที่ผู้ร่วม
ศาสนพิธีมีความต้ังใจที่จะเปิดรับเน้ือหาที่เป็นสาระมาก 

๒. นายพิสิทธ์ิ นิรตัติวงศกรณ์
ผู้อํานวยการ  
กองศาสนูปถัมภ์ 

เห็นด้วย เพราะเป็นวิธีการบูรณาการจัดการศาสนพิธีความ 
รู้ตามหลักพระพุทธศาสนา และความรู้ที่ปรากฏจากการ
ปฏิบัติที่พบเห็นและความรู้ที่ยังอยู่ที่ตัวตนของคนเหล่าน้ัน
ที่ยังไม่เผยแพร่ออกมาเน่ืองจากอาจจะไม่มีพิธีกรรมใน
ขณะนั้น 

๓. พันเอก (พิเศษ) บุญชู  
ศรีเคลือบ นายกเปรียญ
ธรรมสมาคมแห่งประเทศ
ไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ  
 
 

ข้าพเจ้าเห็นด้วยเพราะพิธีทางศาสนานําพุทธศาสนิกชน
หรือบุคคลให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัย ซึ่งเป็น
สรณะอันสูงสุดของชาวพุทธ นําความรู้ที่อยู่ในสมองที่ได้ 
มาจากประสบการณ์ มาแบ่งปันกันโดยการปฏิบัติ พิธีกรรม 
หน่ึง ๆ อาจจะแทนคําพูดนับหมื่นคําหรือาจจะแทนคําพูด
ที่พิมพ์เป็นหนังสือได้เป็นเล่ม ในที่สุดก็จะเป็นการปฏิบัติ
เข้าถึงสาระหรือธรรมที่เป็นแก่นชองศาสนา นําไปสู่การ
พัฒนาตนและสังคม ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพระศาสนา 
ความรู้ที่ไม่ปรากฏก็จะปรากฏชัดเจนขึ้น 

๔. พระมหาสมัคร มหาวีโร 
เจ้าอาวาส 
วัดบางโพโอมาวาส 

เห็นด้วยกับการบูรณาการ ที่มีพระพุทธศาสนาพิธีกรรม
และการจัดการความรู้ 

๕. พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม 
สญญฺโต) ดร.  
อาจารย์ประจําคณะ
ศาสนาและปรชัญา มมร 

เห็นด้วย เพราะนําความรู้ศาสนพิธีไปสนับสนุนการปฏิบัติ
อย่างเป็นระเบียบแบบแผน 

 



๑๘๙ 

ตารางที่ ๔.๕ แสดงสรุปผลการสัมภาษณ์ องค์ความรู้ในการบูรณาการการจัดการศาสนพิธีด้วย
หลักการจัดการความรู้ คือ PPB เป็นอย่างไร (ต่อ) 

 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล สาระข้อ ๕ 
๖. พระเทพปัญญามุนี  

เจ้าอาวาส 
วัดอาวุธวิกสิตาราม กทม.

เห็นด้วยที่ศาสนพิธีควรมีหลักพระพุทธศาสนาและหลัก
วิชาการจัดการความรู้ 

๗. พระราชพรหมคุณ 
เจ้าคณะจังหวัดนครนายก

เห็นด้วยกับการบูรณาการศาสนพิธีกับการจัดการความรู้ที่
จําแนกความรู้ทั้งสองแบบที่สอดคล้องกับศาสนพิธี 

๘. ดร.เสนาะ ผดุงฉัตร  
อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลยั 
มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วัดมหาธาตุ มจร 

เห็นด้วยเพราะเป็นการนําความรู้จากศาสนพิธีไปสู่ผู้ปฏิบัติ
อย่างมีระบบ 

๙. รศ.ดร.จํานง คันธิก 
อาจารย์ประจําคณะ
มนุษยศาสตร์ มมร 

เห็นด้วยถือเป็นแบบการจัดการความรู้อย่างมีแบบแผน 

๑๐. รศ.วิรัตน์ กางทอง  
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย (มมร) 

เห็นด้วยกับองค์ความรู้ในการบูรณาการจัดการศาสนพิธี
ด้วยหลักการจัดการความรู้ (KM) คือ PPB ทั้งน้ีควรปรับ 
ปรุงศาสนพิธีให้ถูกต้องตามการบูรณาการดังกล่าว 

 
๔.๖ สรุปการบูรณาการศาสนพิธีด้วยการจัดการความรู้  

การบูรณาการศาสนพิธีด้วยการจัดการความรู้ทําให้เกิดมิติต่าง ๆ ที่ได้จากการจัดการความรู้
ที่มีอยู่ในศาสนพิธี ทําให้ศาสนพิธีมีความหมายและมีคุณค่ามากย่ิงขึ้น ในแต่ละพิธีสามารถจัดการ
ความรู้ได้อีกมากมาย การจัดความรู้ที่แสดงไว้ในที่น้ีเป็นเพียงส่วนหน่ึงตามแง่มุมที่ผู้วิจัยเห็นว่า เกิด
ประโยชน์ต่อพิธีกรรม มิใช่ปล่อยให้พิธีกรรมเป็นเพียงพิธีประกอบไปอย่างที่เคยเป็น ในด้านกุศลพิธี 
ซึ่งเป็นเร่ืองสําคัญที่กําหนดวันสําคัญทางพระพุทธศาสนามาจัดการความรู้ ด้านบุญพิธี เป็นเร่ืองของ
การทําบุญมงคลและอวมงคลมาจัดความรู้ ด้านทานพิธี เป็นเรื่องของการให้ทานทั้งสังฆทานและกฐิน
ทานให้เกิดองค์ความรู้ และด้านปกิณกพิธี ใช้การแสดงความเคารพและการกรวดนํ้ามาจัดความรู้ตาม
กรอบของหลักวิชา สอดคล้องกับความเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ที่ประสงค์ให้พิธีกรรมมีความหมาย มี
คุณค่า และถูกต้อง และเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป  

การจัดความรู้ในศาสนพิธีในที่น้ี เป็นการดึงสาระสําคัญของแต่ละพิธีออกมาให้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติจนกลายเป็น Best Practice ให้ได้ เป็นการแสวงหาความรู้จากความรู้ภายนอก คือ เอกสาร
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บทที่ ๕ 
สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 

 
งานวิจัยน้ี เป็นงานท่ีศึกษารูปแบบบูรณาการจัดการศาสนพิธีด้วยหลักการจัดการความรู้โดย

เป็นการวิจัยที่มีลักษณะบูรณาการวิธีดําเนินการวิจัย กล่าวคือ การวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือตอบสนอง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งงานวิจัยเรื่องบูรณาการจัดการศาสนพิธีด้วยหลักการจัดการความรู้ มี
วัตถุประสงค์ ดังน้ี 

๑. เพ่ือศึกษาหลักการจัดการความรู้ 
๒. เพ่ือศึกษาการจัดการด้านศาสนพิธี 
๓. เพ่ือบูรณาการการจัดการศาสนพิธีด้วยหลักการจัดการความรู้ 
๔. เพ่ือนําเสนอแนวทางและการสร้างองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับ “รูปแบบบูรณาการการจัด 

การศาสนพิธีด้วยหลักการจัดการความรู้”  
การศึกษาวิจัยน้ี เป็นการวิจัยแบบ Qualitative Documentary and interview Research 

โดยมุ่งศึกษาจากแหล่งข้อมูลขั้นปฐมภูมิของพระพุทธศาสนา (Primary Research) คือ พระไตรปิฎก
ฉบับหลวง มหามกุฏราชวิทยาลัย มีรูปแบบการนําเสนอจากการวิเคราะห์แบ่งการศึกษาที่เป็นเน้ือหา
ของแนวคิดหลักการจัดการศึกษาจากเอกสาร หนังสือ งานวิจัย บทความ และข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
เป็นต้น สําหรับหลักศาสนพิธีในพระพุทธศาสนาศึกษาจากพระไตรปิฎกและอรรถกถา หนังสือ งาน 
วิจัย เป็นต้น กล่าวคือการจัดการความรู้ และการจัดการศาสนพิธีในพระพุทธศาสนาท้ังสองมีรูปแบบ
และแนวคิด วัตถุประสงค์ เป้าหมายอย่างไร ซึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูล เน้นการวิเคราะห์เน้ือหา (Con 
tent Analysis) และการรายงานผลการวิจัยใช้วิธีนําเสนอแบบพรรณนาโวหาร (Descriptive 
Method) เน้ือหาของการวิจัยเป็นการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดการจัดการความรู้ และศาสนพิธีใน
พระพุทธศาสนา 

 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยโดยเรียงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังน้ี 
๕.๑.๑ การจัดการความรู้ 
ความรู้ คือสิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้าหรือประสบการณ์รวมทั้งความ 

สามารถเชิงปฏิบัติและทักษะความเข้าใจหรือสารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์ สิ่งที่ได้รับมาจาก
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๑๙๓ 

เรียนรู้ (Knowledge Sharing : KS) ได้แก่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิธีการทําแบบ Best Practice 
คือ ผลงานที่มีผลสัมฤทธ์ิสูงมีประสิทธิภาพสูงหรือมีคุณภาพสูง และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP ) 

การดําเนินการจัดการความรู้โดยกําหนดเป้าหมาย (Desired State) ให้ชัดเจนด้วยการ
พิจารณาจากยุทธศาสตร์หรือจากปัญหาขององค์กร และการวางแผนจัดกิจกรรมโดยใช้วงจรการจัด 
การความรู้(Change Management Process) และนํามาจัดกระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) 
ทั้งน้ีมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทําให้คนในองค์กรอยากเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับความรู้ โดยการสื่อสาร
เพ่ือทําให้ทุกคนเข้าใจว่าทําอะไร เพ่ืออะไร ทําเมื่อไร ทําอย่างไร การให้ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
ให้กับคนในองค์กรในรูปแบบและสื่อต่าง ๆ ในทุกโอกาสอย่างต่อเน่ือง การจัดการความรู้มีเป้าหมาย
เพ่ือพัฒนาคน พัฒนางานและพัฒนาองค์กร 

สิ่งสําคัญในการจัดการความรู้ ก็คือบุคลากรในองค์กร อันได้แก่ผู้บริหารสูงสุด (Chief 
Executive Officer-CEO) เป็นผู้ผลักดันให้เกิดการจัดการความรู้ในองค์กรอย่างจริงจังและกําหนดตัว
บุคคลที่ทําหน้าที่เป็น “คุณเอ้ือ” (Chief Knowledge Officer-CKO) และกําหนดตัว “คุณอํานวย”
และร่วมกันกําหนดเป้าหมาย ถือเป็นระดับหัวปลาในองค์กร กล่าวคือ เช่ือมโยงหัวปลาเข้ากับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ขององค์กร จัดวัฒนธรรมการเรียนรู้ ร่วมแลกเปลี่ยนแบ่งปันทักษะ
และการเรียนรู้ เพ่ือให้คุณกิจเห็นคุณค่าติดตามให้คําแนะนําและความช่ืนชม ยกย่องในความสําเร็จ 

สําหรับคุณอํานวย (Knowledge Facilitator -KF) เป็นผู้คอยอํานวยความสะดวก ช่วยจุด
ประกายความคิดและเป็นนักเช่ือมโยงระหว่างผู้ปฏิบัติ “คุณกิจ” กับผู้บริหาร โดยคุณเอ้ือจัดให้มีเวที
และพ้ืนที่สําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเก็บรวบรวมความรู้ เช่น ใช้ ระบบ IT ส่งเสริมให้เกิดชุมชน
นักปฏิบัติ (CoP) และส่งเสริมเครือข่ายการจัดการความรู้และการเรียนรู้ระหว่างองค์กร 

ในระดับของ “คุณกิจ” (Knowledge Practitioner : KP) เป็นผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ดําเนิน
กิจกรรม การจัดการความรู้ประเมินร้อยละ ๙๐-๙๕ ของทั้งหมด เป็นผู้ที่มีความรู้และเป็นผู้ที่ต้องมา
แลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และการเรียนรู้ร่วมกันและ คุณประสาน (Network Manager) คอยประสาน
เช่ือมโยงเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างหน่วยงานให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงกว้างขึ้น 

บุคคลในองค์กรที่มีส่วนสําคัญในการจัดการความรู้ เมื่อเทียบกับแนวคิดการจัดการความรู้
จําแนกเป็น ๓ ระดับคือ 

๑. Knowledge Vision คุณเอ้ือ คือผู้บริหารสูงสุดถือเป็นส่วนหัวและตาของปลา จะมองว่า
กําลังจะไปทางไหน ต้องตอบได้ว่า ทํา KM ไปเพ่ืออะไร 

๒. Knowledge Sharing คุณอํานวย ถือเป็นส่วนกลางของปลาลําตัว อันเป็นหัวใจ คือการ
ให้ความสําคัญกับการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ช่วยเก้ือกูลซึ่งกันและกัน (Share & Learn) 

๓. Knowledge Assets คุณกิจ ถือเป็นส่วนหางปลา สร้างคลังความรู้ เช่ือมโยงเครือข่าย 
ประยุกต์ใช้ ICT โดยสร้างพลังจาก CoPs 
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ประโยชน์ของการจัดการความรู้ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กร ป้องกันการสูญหายของ
ภูมิปัญญา เพ่ิมขีดความสามารถในการตัดสินใจและวางแผน เพ่ิมความสามัคคีกลมเกลียวในหน่วย 
งาน เพ่ิมคุณค่าและมูลค่าให้กับองค์กร เปลี่ยนวัฒนธรรมอํานาจให้ทุกคนมีสิทธิเรียนรู้เท่าเทียมกันถือ
เป็นการพัฒนาคนและองค์กร เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ฉะน้ัน จากการศึกษาหลักการจัดการความรู้ ถือเป็นการจัดการที่ก่อให้เกิดความรู้และปัญญาที่
สามารถนําข้อมูลน้ันมาเป็นประโยชน์ด้วยการจัดการความรู้ (KM) จากการศึกษาพบว่าความรู้มี
ลักษณะสําคัญ๒ ลักษณะคือ ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่อยู่ในสมองคนได้มาจาก
ประสบการณ์ สัญชาติญาณ หรือพรสวรรค์ ส่วนหน่ึงยากต่อการบรรยายเป็นถ้อยคํา หรือสูตรสําเร็จ 
ขึ้นอยู่กับความเช่ือ และทักษะเชิงวิชาการของบุคคลที่จะกลั่นกรอง ความรู้ชนิดน้ีสามารถพัฒนาและ
แบ่งปันกันได้ และความรู้เปิดเผย (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่เป็นเหตุเป็นผลสามารถบรรยาย 
หรือถอดความออกมาได้ในรูปของทฤษฏี พบเห็นโดยทั่วไปในหนังสือ ตํารา สื่อต่าง ๆ กระบวนการ
ทํางาน คู่มือ กฎเกณฑ์ กติกา ข้อตกลง ตารางการทํางาน บันทึกจากการทํางานเป็นลักษณะของความรู้
ที่ทุกคนสามารถ เข้าถึงและแลกเปลี่ยนได้ไม่ยาก อีกประการหน่ึงที่ได้พบว่าแนวคิดการจัดการความรู้
แบบเกลียวความรู้เซกิ (SECI) สามารถอธิบายได้ชัดเจนถึง ๔ ขั้นตอนในกระบวนการปรับเปลี่ยนและ
สร้างความรู้ ได้อย่างชัดเจน คือ Socialization คือการจัดให้คนมามีปฏิสัมพันธ์กัน Externalization 
คือการสื่อความรู้จากประสบการณ์ในการทํางาน Combination คือ การผนวกรวมความรู้เปิดเผยเข้า
ด้วยกัน และ Internalization คือ การจารึก เป็นขั้นตอนในการแปลงความรู้จากความรู้เปิดเผย
(Explicit Knowledge) กลับสู่ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) เป็นการนําความรู้ที่เรียนมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานหรือใช้ในชีวิตประจําวัน ซึ่งเป็นผลของการเช่ือมโยงความรู้แล้วนําความรู้มาปฏิบัติเกิดเป็น
ประสบการณ์และปัญญาฝังอยู่ในตัวคน กลายเป็นความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) เพ่ือนําไป
ถ่ายทอดหมุนเวียนต่อเน่ืองเร่ือยไปไม่มีที่สิ้นสุด ดังน้ันแนวคิดการจัดการความรู้แบบ Tuna และแบบ
เกลียวความรู้เซกิ (SECI) จึงควรเป็นแนวคิดที่จะนําไปใช้ในการบูรณาการจัดการความรู้ในศาสนพิธี 

๕.๑.๒ หลักศาสนพิธีในพระพุทธศาสนา 
การศึกษาเรื่องพิธีกรรมในสมัยพุทธกาล จึงเป็นการศึกษาถึงเน้ือหาของพิธีกรรมหรือศาสนกิจ

ที่อยู่ในสมัยพุทธกาลที่ถูกบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก พิธีกรรมถือว่าเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับความเช่ือและ
เทศกาลในทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในคัมภีร์จึงมิได้เก่ียวข้องกับดวงดาวประจําปี แต่เป็นเร่ืองที่
เก่ียวข้องกับการฝึกอบรม การศึกษาตามแนวทางของศีล สมาธิ และปัญญา เป็นหลักนําเอาแนวทางใน
การจัดการประกอบพิธีกรรมมาใช้ให้สอดคล้องกันแนวทางของคําสอน เพ่ือเป็นสื่อในการสอนธรรมให้
ถูกต้องตามจริตของผู้คนที่ประสงค์จะเข้ามาเรียนรู้เรื่องราวของพระพุทธศาสนาได้ 

เมื่อพระพุทธศาสนาได้อุบัติขึ้นและได้ยอมรับการปฏิบัติตามเทศกาลต่าง ๆ ของอินเดีย แต่
เป็นเพียงบางเทศกาลเท่าน้ัน เพราะหากเทศกาลใดที่ขัดต่อหลักคําสอนพระพุทธศาสนา จะปฏิเสธหรือ
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ทําการปฏิรูปเทศกาลน้ันใหม่ ปัจจุบันในประเทศไทย มีพระพุทธศาสนาอยู่ ๒ ประเภท ได้แก่ พระพุทธ 
ศาสนาแบบปรากฏการณ์ กับพระพุทธศาสนาตามพระไตรปิฎก ถ้ามองจากมุมของนักวิชาการทาง
ศาสนาอาจจะรู้สึกว่าพระพุทธศาสนาแบบปรากฏการณ์เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง สมควรได้รับการแก้ไข จึง
แสวงหาวิธีการท่ีจะทําให้คนที่ติดอยู่กับพระพุทธศาสนาแบบปรากฏการณ์ เปลี่ยนมาเข้าถึงพระพุทธ 
ศาสนาเน้ือแท้ ในด้านพุทธศาสนิกชนส่วนมากที่ยังยึดติดอยู่กับพระพุทธศาสนาแบบปรากฏการณ์ อาจ
ไม่รู้สึกเดือดร้อน ไม่รู้สึกว่าเป็นความจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยน เพราะคิดว่าการกระทําต่าง ๆ ที่ทํากันอยู่
น้ัน เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว 

ศาสนพิธีในพระพุทธศาสนา มุ่งเน้นพิธีการอันเป็นหลักที่ชาวพุทธนํามาประพฤติปฏิบัติให้
สําเร็จเกิดประโยชน์สุขแก่ตนเอง เพ่ือเป็นการกําจัดกิเลสความช่ัวทุกอย่างให้หมดไปจากจิตใจ ศาสน
พิธีน้ันเป็นเพียงองค์ประกอบภายนอกท่ีห่อหุ้มแก่น ศาสนาคือตัวสัจธรรมไว้ หากจะเลือกใช้เลือกสอน
กันแต่แก่น ๆ แล้วคงเป็นไปและเข้าใจได้ยาก จําต้องเร่ิมต้นจากเปลือกกระพ้ีไปก่อนเพราะความนิยม
ของคนและพ้ืนฐานความรู้ ของคนไม่เหมือนกันและไม่เท่ากัน แต่พิธีกรรมน้ันต้องเป็นไปพอเหมาะ
พอควร ไม่มากไม่น้อยเกินไป หากพิธีกรรมมีมากเกินไป แก่นธรรมก็จะเล็กเรียวลง เหมือนต้นไม้ ถ้ามี
เปลือกกระพ้ีหนามาก แก่นของต้นไม้น้ันมักจะเล็กเรียวมาก พิธีกรรมน้ันจะต้องเป็นพิธีกรรมที่ดีด้วย 
เพราะพิธีกรรมที่ดีจะส่อให้เห็นว่าแก่นธรรมน้ันดี 

ฉะน้ัน การจัดการด้านศาสนพิธี พระพุทธศาสนาเกิดจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ซึ่งการ
เผยแผ่และการสั่งสอนก็เป็นไปอย่างเรียบง่าย ไม่ได้แบ่งแยกว่าส่วนใดคือคําสอน ส่วนใดคือ ศาสนพิธี 
ทั้งน้ีมุ่งเน้นการสอนหลักพุทธธรรมเพ่ือประโยชน์อย่างแท้จริง โดยการใช้เหตุการณ์ บุคคล เวลาเป็น
โอกาสในการสอนพุทธธรรม หากมีเหตุการณ์ที่จะต้องเก่ียวข้องกับพิธีกรรม พระองค์ทรงใช้สิ่งน้ันมา
สอนธรรมให้พบความจริงของชีวิต ส่วนวิธีการที่ไม่ขัดแย้งหรือเป็นพิธีการตามยุคสมัยเพ่ือความ
เรียบร้อยและความเหมาะสม 

การจัดการความรู้อันมีแม่แบบคือพระไตรปิฎกที่ชาวพุทธที่แท้จะต้องปฏิบัติตามคําสอนให้
ถูกต้อง เพ่ือให้ได้รับประโยชน์จากพระศาสนามากที่สุด และเพ่ือเป็นหลักประกันวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง ก็
จําเป็นต้องมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องพระไตรปิฎก ศาสนพิธีก็เป็นวิธีหน่ึงที่ช่วยให้พระพุทธ 
ศาสนาดํารงต่อไปได้อย่างสอดคล้องกับวิถีการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา จึงต้องมี
การจัดการเก่ียวกับความรู้ในศาสนพิธี เพ่ือเป็นสื่อในการนําพระพุทธศาสนามาใช้ประโยชน์พ้ืนฐาน
ของชีวิต และเป็นก้าวต่อไปในการปฏิบัติธรรมเพ่ือเป้าหมายสูงสุด ทั้งน้ีศาสนพิธีย่อมเกี่ยวข้องกันทั้ง
ฝ่ายพระสงฆ์ อันมีพระวินัยเป็นหลักในการเป็นแนวประพฤติปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา และ
พุทธธรรมในส่วนช่วยสงเคราะห์ศาสนิกชนผู้มาร่วมพิธีกรรมให้ได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจน้ัน ๆ 
ส่วนคฤหัสถ์เป็นส่วนที่ช่วยสนับสนุนเกื้อกูลปัจจัย ๔ ให้ฝ่ายสงฆ์ดําเนินชีวิตตามพระวินัยได้  
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๑๙๙ 

การนํา PPB Model มาช่วยสร้างความมั่นใจในการแก้ปัญหาของศาสนพิธี ในการฟ้ืนฟู
ความหมายและเน้ือหาสาระในศาสนพิธีให้มีคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อบุคคล สังคมและประเทศชาติ 
โดยมีความหมาย ดังน้ี 

P = Pañña คือ ปัญญา ถือเป็นสิ่งที่สําคัญในการจัดการความรู้เพ่ือจะนําความรู้น้ันไปใช้ได้
ถูกต้อง ในศาสนพิธีก็เช่นกันต้องประกอบพิธีกรรมด้วยปัญญา ฉะน้ัน การบูรณาการศานพิธีด้วยการ
จัดการสิ่งที่ได้ก็คือปัญญาที่จะนําความรู้ในพระพุทธศาสนาไปใช้ได้อย่างถูกต้องก่อเกิดประโยชน์แก่
ตนเอง แก่สังคมและต่อพระพุทธศาสนา กล่าวคือปัญญาเป็นเป้าหมายของการจัดการความรู้และ
เป้าหมายของศาสนพิธี ฉะน้ันปัญญาที่ได้จากการบูรณาการจึงเป็นปัญญาที่ใช้ในการประกอบศาสน
พิธีว่าศาสนพิธีเพ่ืออะไรอย่างไรโดยเฉพาะมีประโยชน์หรือผลต่อใคร อันได้แก่ศาสนพิธีน้ีมีผลต่อ
พุทธศาสนิกชนผู้ประกอบพิธีกรรมเช่น พิธีมงคลได้แก่ การทําบุญขึ้นบ้านใหม่ การแต่งงาน เป็นต้น 
และในกุศลพิธีย่อมเป็นประโยชน์ทั้งพุทธศาสนิกชน พระภิกษุสงฆ์และต่อพระพุทธศาสนาอันเป็นพุทธ
บัญญัติในการประกอบพิธีต่าง ๆ ในวันสําคัญของพระพุทธศาสนา ดังน้ัน ปัญญาจึงเป็นส่วนสําคัญที่
ถือเป็นเป้าหมาย ในการประกอบศาสนพิธีว่าเป็นส่วนหัวหรือตาที่จะช่วยทําให้เกิดกระบวนการต่อไป
ได้ของศาสนาพิธีและมีหางเสือกํากับคือหลักพระพุทธศาสนาที่จะกล่าวต่อไป 

P = Process คือ กระบวนการในการประกอบศาสนพิธีที่มีการถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องและ
มีขั้นตอนในการถ่ายทอดความรู้ตามแนวคิดของการจัดการสองรูปแบบคือ Tunaและ SECI ที่มีการ
ผสมผสานกันทําให้ความรู้ในการประกอบศาสนพิธีน้ันเกิดปัญญาและถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา 
ทั้งน้ีกระบวนการดังกล่าวได้ทําหน้าที่ในการส่งต่อความรู้ที่ถูกต้องด้วยการนําความรู้จากตัวคนมา
แลกเปลี่ยนกันและเกิดการเรียนรู้จากภายนอกส่งต่อเป็นความรู้ภายในอีกหมุนเวียนกันเป็นขั้นตอนที่
สําคัญในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ซึ่งถือเป็นหัวใจหรือตัวกลางของปลาและสาระน้ัน ในที่สุดก่อ
เกิดปัญญาโดยมีหางเสือที่เป็นคลังความรู้ก็คือหลักพุทธธรรมในพระพุทธศาสนาที่ 

B = Buddhism คือ พระพุทธศาสนา การใช้หลักธรรมในการแก้ปัญหาศาสนพิธี ด้วยการ
ให้การศึกษาทั้งตัวพระสงฆ์เองและฆราวาส เพราะถ้าได้ศึกษาหลักธรรมจนเกิดความรู้ที่ถูกต้องแล้วก็
จะประพฤติ ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งถ่ายทอดคําสอนสู่บุคคลอ่ืนได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพ การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม เป็นการมุ่งสู่การปฏิบัติ
เพ่ือทําลายข้อสงสัยในเร่ืองพระสงฆ์ พุทธศาสนิกชนและพิธีกรรม การทําศาสนพิธีด้วยสติปัญญา
เข้าใจความหมาย และปฏิบัติให้ถูกต้องต่อพิธีกรรม เพราะถ้าเข้าใจพิธีกรรมอย่างถูกต้องแล้วจะ
สามารถใช้พิธีกรรมเป็นเคร่ืองมือสร้างความสนใจและชักนําบุคคลเข้าสู่พระพุทธศาสนาได้เป็นจํานวน
มาก โดยพระสงฆ์ควรทําตัวเป็นสัตบุรุษ หรือกัลยาณมิตรของฆราวาส โดยการสั่งสอนให้ฆราวาสรู้จัก
พิธีกรรมที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนา ไม่ชักจูงให้ฆราวาสหลงผิดยึดติดกับวัตถุ โชคลาง ไสยศาสตร์ 
หลักพุทธธรรมจะช่วยให้พระสงฆ์เข้าใจพิธีกรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นติรัจฉานวิชาที่ทรงห้าม เมื่อ



๒๐๐ 

พระสงฆ์มีการพัฒนาตนให้ดีก็จะช่วยพัฒนาผู้ อ่ืนต่อไป ดําเนินตามพุทธประสงค์ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา เพ่ือประโยชน์ในการสร้างปัญญาต่อชนหมู่มาก ไม่ชักจูงฆราวาสออกนอกลู่นอกทาง 
ทั้งน้ีพระภิกษุสงฆ์และฆราวาสควรทําตัวเป็นกัลยาณมิตรแก่กัน คอยสอดส่องดูแล และอธิบายการ
ประกอบศาสนพิธีหรือพิธีกรรมที่ถูกต้อง ทางพระพุทธศาสนา ต้องคํานึงถึงเป้าหมายท่ีแท้จริงของศา
สนพิธีเป็นสําคัญ การปฏิบัติต่อศาสนพิธีควรยึดหลักว่าพิธีกรรมที่เป็นประโยชน์ เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมสถานที่และบุคคลก็ให้กระทํา ศาสนพิธีที่ควรละก็ให้ละทิ้งเสีย ศาสนพิธีที่ควรกระทําก็
กระทํา พิจารณาและปฏิบัติศาสนพิธีด้วยหลักศีล สมาธิและปัญญา 

ผู้วิจัยพบว่า PPB Model อาจใช้การปรับมุมมองสิ่งที่ถูกต้องในศาสนพิธีอันประกอบด้วย 
พระภิกษุสงฆ์ ศาสนิกชนและศาสนพิธี ทั้งน้ีตามหลักพระพุทธศาสนาให้มุ่งแก้ไขที่ตนเองก่อนแล้วค่อย
สั่งสอนผู้อ่ืน กล่าวคือพระภิกษุสงฆ์จะต้องประพฤติให้เป็นผู้มีศีล พุทธศาสนิกชนก็จะต้องปฏิบัติให้
เป็นมาตรฐานดังจะได้กล่าวในข้อเสนอแนะต่อไป อย่างไรก็ตาม PPB Model ถือเป็นองค์ความรู้ที่ได้
จากการบูรณาการศาสนพิธีด้วยการจัดการความรู้น่ันเอง 

 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ศาสนพิธีเป็นเร่ืองรูปแบบ ข้อสําคัญจะมีความหมายก็ต่อเมื่อมีเน้ือหาสาระ ถ้ารูปแบบไม่มี

เน้ือหาสาระก็ไม่มีประโยชน์ แต่ในทางกลับกันถ้าเน้ือหาสาระไม่มีรูปแบบช่วย เน้ือหาสาระนั้นก็จะหา
ประโยชน์ได้ยาก แม้ว่าเป็นสิ่งที่คนต้องการแต่คนก็ไม่สามารถจะเอามาใช้ประโยชน์อะไรได้ ศาสนพิธี
เป็นเพียงรูปแบบก็จริง ซึ่งจะมีค่ามีความหมายก็ต่อเมื่อมีเน้ือหาสาระอยู่ด้วย จึงต้องพยายามเอาสาระ
หรือเน้ือหาในพระพุทธศาสนามาใส่ แต่สําหรับคนทั่วไป ถ้าไม่มีรูปแบบเขาก็ย่อมจะเข้าถึงสาระเน้ือหา
สาระได้ค่อนข้างยาก รูปแบบของศาสนพิธีจึงเป็นจุดเริ่มต้นชักนําให้เขาได้เข้าใจพระพุทธศาสนา ทั้งน้ี
รูปแบบที่มีความสําคัญพิธีกรรมก็มีความสําคัญควรให้บุคคล สถาบันครอบครัว สังคม ได้เข้าถึงรูปแบบ
ที่แท้จริงของศาสนพิธี ซึ่งศาสนพิธียังเป็นรูปแบบย่อย อันเป็นองค์ประกอบอยู่ในรูปแบบใหญ่ คือ
วัฒนธรรมประเพณี ที่เรียกว่าเอกลักษณ์ขอสังคมน้ัน การชําระสะสางพิธีกรรมจึงต้องปฏิบัติด้วยความมี
สติ โดยคํานึงวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของสังคมด้วย แต่ต้องไม่เสียหลักที่ว่าศาสนพิธีไม่พึงเป็น
รูปแบบที่น่ิงตาย ไร้เน้ือหาสาระ กลายเป็นเปลือกที่ไม่ทําหน้าที่ช่วยปกป้องรักษาพระพุทธศาสนาอัน
เป็นแก่น แต่กลับไปเป็นเครื่องปิดก้ันประโยชน์ และบดบังคุณค่าของตนเอง ดังน้ันศาสนพิธีจึงต้องช่วย
ก่อเกิดปัญญาได้สาระและประโยชน์ด้วยรูปแบบอันเป็นเอกลักษณ์ที่มีคุณค่าต่อบุคคล สังคม 
ประเทศชาติ 

การบูรณาการศาสนพิธีด้วยการจัดการความรู้จะช่วยทําให้การประกอบพิธีกรรมมีประโยชน์
และมีเป้าหมายชัดเจนด้วยปัญญาว่าการประกอบศาสนพิธีน้ันเพ่ือประโยชน์ต่อบุคคล สังคม พระพุทธ 



๒๐๑ 

ศาสนา ซึ่งจะทําให้มีปัญญาในการประยุกต์ใช้ศาสนพิธีเพ่ือนําไปสู่การศึกษาหลักพุทธธรรม อาทิการ
แก้ปัญหาพุทธศาสนิกชนที่เช่ือถือโชคลางและติดยึดกับพิธีกรรมเพราะพิธีกรรมที่ประกอบด้วยปัญญา
เข้าใจความหมายและปฏิบัติให้ถูกต้องต่อศาสนพิธี และปัญหาพิธีกรรมที่บิดเบือนต่างไปจากศาสนพิธี
ในพระพุทธศาสนา ต้องแก้ทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายพระภิกษุสงฆ์และฝ่ายพุทธศาสนิกชน กล่าวคือพระภิกษุ
ผู้ประกอบพิธีกรรมต้องเป็นผู้มุ่งรู้จุดหมายท่ีแท้จริงของศาสนพิธีและประกอบแต่พิธีกรรมในทาง
พระพุทธศาสนาเท่าน้ัน การที่พระสงฆ์จะมีความรู้ในพระพุทธศาสนาก็ได้จากการนําการจัดการ
ความรู้ในศาสนพิธีมาช่วยให้เกิดปัญญา สําหรับฆราวาสก็ควรศึกษาเรื่องพิธีกรรมด้วยขบวนการการ
จัดการความรู้ที่จะช่วยให้เกิดปัญญา 

ฉะน้ัน การบูรณาการศาสนพิธีด้วยการจัดการความรู้จึงมุ่งเน้นที่ปัญญาเพ่ือให้บุคคลเกิด
ปัญญาที่จะประกอบศาสนพิธีด้วยปัญญา อันมีกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดที่ผู้วิจัยได้พบองค์
ความรู้ใหม่ ที่จะช่วยให้เกิดปัญญาในการก่อเกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและพระพุทธศาสนา ด้วย
กระบวนการของการจัดการความรู้ที่จะนําไปสู่องค์ความรู้ใหม่ที่ถือเป็นความรู้พระพุทธศาสนาท่ี
ถูกต้องฝังลึกหรือจารึกลงในตัวบุคคลต่อไปอันเป็นคลังของความรู้ ซึ่งกล่าวได้ว่า ปัญญา กระบวนการ
และหลักพระพุทธศาสนาที่ได้จากการศึกษาจะก่อเกิดประโยชน์อันย่ิงใหญ่ให้พระพุทธศาสนาสามารถ
สืบต่อไปได้อย่างถูกต้องต่อไป 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
ศาสนพิธีมีความสําคัญต่อบุคคล สังคมและปะเทศชาติเป็นอย่างย่ิงโดยเฉพาะมีความสําคัญ

ต่อพระพุทธศาสนาศาสนพิธีเก่ียวข้องกับวินัย ทั้งนี้วินัยคือเครื่องจัดสรรโอกาสให้คนพัฒนาตนตาม
ธรรมวินัยในพระพุทธศาสนามีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมให้เก้ือกูลแก่การปฏิบัติธรรม เพ่ือ
เข้าถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา วินัยเป็นเรื่องของคนหมู่ใหญ่ ฉะน้ันวินัยกับศาสนพิธีจึงมีความ 
สัมพันธ์กัน จึงเห็นสมควรให้มีการวิจัยดังน้ี 

๑. ศาสนพิธีกับการปฏิบัติธรรมอันนําไปสู่การบรรลุธรรม 
๒. ศาสนพิธีเป็นกระบวนการพัฒนาคน พัฒนาสังคม อันเป็นเหตุให้สังคมสงบสุข 
๓. ศาสนพิธีกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา เป็นต้น 



บรรณานุกรม 
 

๑. ภาษาไทย 
ข้อมูลปฐมภูมิ 

มหามกุฏราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิยาลัย. เล่มที่ ๔, ๖, ๑๐, 
๑๒, ๑๓, ๑๕, ๑๖, ๒๐, ๒๒, ๓๐, ๓๕, ๓๗ และ ๔๒. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 

 
ข้อมูลทุติยภูมิ 
๑) หนังสือท่ัวไป 

กรมการศาสนา, คู่มือการปฏิบัติศาสนพิธีเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรมการศาสนา, 
๒๕๕๖. 

คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ , สํานักงาน . วันออกพรรษาและแนวทางในการปฏิบัติ . 
กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๓๖. 

คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา. 
พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา.
พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

เจษฎา นกน้อย . นานาทรรศนะการจัดการความรู้และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ . 
กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 

ชลิตดา.ตํานานอาหรับ-เปอร์เซีย. กรุงเทพมหานคร : พิมพ์คํา, ๒๕๕๑. 
ชัชวาล วงศ์ประเสริฐ.การจัดการความรู้ในองค์กรธุรกิจ.กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์บุ๊คแบงค์, 

๒๕๔๘. 
ธรรมสภา. ๘๐ พระอรหันต์ (ฉบับสมบูรณ์). กรุงเทพมหานคร : สถาบันบันลือธรรม, ๒๕๕๕. 
ทองหล่อ วงษ์ธรรมา. ปรัชญาอินเดีย. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๕. 
เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. เอกสาร

ประกอบการสอนรายวิชารหัส ๐๐๐๒๕๙ พิมพ์ครั้งที่ ๒, ๒๕๕๔. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). พระพุทธศาสนาในอาเซีย. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๐. 
พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ (สถิต ศิลปะชัย). เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธ ศาสนา, 

กรุงเทพมหานคร : จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์, ๒๕๔๘. 
ประเวศ วะสี, ศ.นพ. นวัตกรรมการเรียนรู้เพ่ือชุมชนเป็นสุข. โดย นพ.วิจารณ์ พานิช กล่าวหลังจาก

การสัมมนา. 
ประพนธ์ ผาสุกยืด, ดร. แนวคิดของ แห่งสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)  



๒๐๓ 
 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). เมืองไทยจะวิกฤติถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต. พิมพ์ครั้งที่ ๒. 
กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๓๘. 

 . พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๑๐. กรุงเทพมหานคร : บริษัท 
สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๔๕. 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). พุทธธรรมฉบับปรับขยาย. สํานักพิมพ์ผลิธัมม์ พิมพ์ครั้งที่ ๓๕. 
 .พิธีกรรมใครว่าไม่สําคัญ. พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์บริษัทพิมพ์สวย, 

๒๕๕๑. 
พระสาสนโสภณ (พิจิตร ฐ ิตวณฺโณ) และพระมหาคิ่นธมฺมวีโร. หนังสือหลักสูตรและประมวลการสอน

วิชาสาสนพี และวัฒนธรรมไทย. บริษัทชวนพิมพ์ ๕๐ จํากัด พ.ศ. ๒๕๕๖. 
พระญาณวโรดม (สนธ์ิกิจฺจกาโร). คู่มือปฏิบัติงานศาสนพิธี สังเขป. โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย. 
พระไพศาล วิสาโล. พุทธศาสนาไทยในอนาคตแนวโน้มและทางออกจากวิกฤต. สํานักพิมพ์มูลนิธิ

โกมลคีมทอง, ๒๕๕๒. 
พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ (สถิต ศิลปะชัย). เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา. 

กรุงเทพมหานคร : จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์, ๒๕๔๘. 
พระอุดรคณาธิการ (ชรินทรฺ สระคํา). ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา. 
พรรณี สวนเพลง. เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสําหรับการจัดการความรู้. กรุงเทพมหานคร : ซี

เอ็ดยูเคช่ัน จํากัด มหาชน, ๒๕๕๒. 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. “สถานการณ์พุทธบริษัทในสังคมไทย : ศรัทธาวิปริตหรือ

วิกฤติศรัทธา” ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕. อ้างในกิติศักด์ิ ตีระพิมลจันทร์. การเสริมสร้าง
มุมมองที่ถูกต้องของคนวัยทํางานที่มีต่อพระพุทธศาสนาตามแนวสัมมาทิฏฐิ. บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

ราชบัณฑิตสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร : นานมีบุคส์
พับลิเคช่ันส์, ๒๕๔๖. 

วศิน อินทสระ. ศรัทธากับปัญญาในพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ธรรมดา, 
๒๕๕๔. 

 . พระไตรปิฎกฉบับที่ทําให้ง่ายแล้ว. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ธรรมดา, ๒๕๕๓. 
วิจารณ์ พานิช, นพ. กล่าวหลังจากการสัมมนานวัตกรรมการเรียนรู้เพ่ือชุมชนเป็นสุข บรรยายโดย 

นพ. ประเวศ วะสี. 
ศูนย์พัฒนาศาสตร์ด้านการจัดการความรู้ช่ือCynefin Centre (Cynefin อ่านว่า คูเนฟวิน) ของ 

บริษัทไอ บี เอ็ม ได้เสนอให้จําแนกความรู้ออกเป็น ๕ กลุ่ม. สถาบันส่งเสริมการจัดการ
ความรู้เพ่ือสังคม. 

ศึกษาธิการ, กระทรวง, สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ,.วันวิสาขบูชาและแนวทางใน
การปฏิบัติ.  



๒๐๔ 
 

สุชาติ  หงษา,ดร.ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา อดีต-ปัจจุบัน. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 
๒๕๔๙. 

สุชีพ ปุญญานุภาพ. สารัตถะแห่งศาสนธรรม.มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๔๓. 
 . พระพุทธศาสนามหายาน. กรุงเทพมหานคร : บางกอกบล็อก, ๒๕๕๒. 
เสถียรโกเศศ นาคะประทีป.ลัทธิของเพื่อน. กรุงเทพมหานคร : พิราบ,๒๕๔๐. 
เอ็น. ไอยสวามี ศาสตรี ผู้เรียบเรียง อมร โสภณวิเชฏฐวงศ์ ผู้แปล. พัฒนาการของพระพุทธศาสนา.

โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย. 
 

๒) บทความวารสาร 
สุวิญ รักสัตย์. “การจัดการองค์ความรู้แนวพุทธ”.“วารสารบัณฑิตศาสน์ มมร.”.ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒ 

เมษายน-กันยายน ๒๕๕๗. 
CEO of Buckman Laboratories International Inc.,a Memphis,Tenn.- based chemical 

company. วารสารบัณฑิตศาส์นมมร. ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒ เมษายน-กันยายน ๒๕๕๗ หน้า ๑๙.  
 

๓) บทความจากเว็บไซต์ (Web Site) 
เทพเจ้าอียิปต์ https://sites.google.com/site/5103519rsu/thephcea-khxng-xiyipt-boran เข้าเมื่อ ๑๘ 

พฤษภาคม ๒๕๕๙. 
เว็บไซต์ของ สคส. (www.kmi.or.th). 
https://www.gotoknow.org/posts/379194, วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
 

๔) วิทยานิพนธ์ 
กิติศักด์ิ ตีระพิมลจันทร์. “การเสริมสร้างมุมมองที่ถูกต้องของคนวัยทํางานที่มีต่อพระพุทธศาสนาตาม

แนวสัมมาทิฏฐิ.” วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

ธีรวัฒน์ ชอุ่ม, “การจัดการความรู้ด้านทรัพยากรวัฒนธรรม : วัดพระศรีรัตนศาสดาราม”. วิทยานิพนธ์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปกร, ๒๕๕๔. 

พระครูสิงห์แก้ว วชิรธมฺโม.“บทบาทของผู้สูงอายุในการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธ-ศาสนา : ศึกษา
เฉพาะกรณีตําบลเหล่ายาว อําเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลําพูน”.วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

พระครูอุดมพัฒนคุณ (เพ็ญ สุเมโธ/มุงคุณ). “คุณค่าของพิธีกรรมในการสวดพระอภิธรรมมัตถสังคหะ : 
ศึกษากรณีเขตพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 



๒๐๕ 
 

พระฐตรฐอธิปญฺโญ (ศิลาศิลป์). “การศึกษาหลักความเช่ือในพิธีศพของชาวพุทธตําบลคูคําที่
สอดคล้องกับหลักพุทธธรรม”.วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

พระทอไท กัสปะ. “พิธีกรรมเกี่ยวกับการตายของชาวอําเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น”. วิทยานิพนธ์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๑.  

พระปลัดสุวรรณ์โกวิโท.“การศึกษาความคาดหวังของพุธศาสนิกชนที่มีต่อบทบาทการปฏิบัติศาสนกิจ
ของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๒. 

พระมหาสมคิด อุททะวัน. “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ในการช่วยสอนเรื่องศาสนพิธีใน
พระพุทธศาสนา”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ๒๕๔๙. 

พระอธิการพิพัฒน์พงษ์ ฐานวุฑฺโฒ (ใจกว้าง). “ศึกษาความเปลี่ยนแปลงการจัดงานศพของชาวพุทธ : 
กรณีศึกษาบ้านหมุ้นตําบลนาปรังอําเภอปงจังหวัดพะเยา”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

สมิทธิพล เนตรนิมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.“ภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ในอริยวินัย : วิถีชีวิตและ
บทบาทของพระสงฆ์”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

เอ้ือมอร ชลวรี. “การจัดการความรู้เชิงพุทธบูรณาการ”. ดุษฎีบัณฑิตสาขาพุทธศาสนา. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

อุดม จูมพลหล้า ดร. ธีรัตม์ แสงแก้ว นางสาวมณีวรรณ ศรีนา และนางสาวจันทร์จิรา จูมพลหล้า. 
“วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในวิถีชีวิตของคนไทยแถบลุ่มแม่นํ้าโขงในประเทศไทย”. 
รายงานการวิจัย. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม : กระทรวงวัฒนธรรม, 
๒๕๔๙. 

 
 
๒. ภาษาอังกฤษ 
ClydeW.Holsapple.Handbook on knowledge management 1 knowledge matters, 

(Berlin:Springer – VerlagBerlin,2003. 
Elias M.Awad and Hassan M.Ghazir, Knowledge Management (Delhi:Dorling Kindersley. 

Licenses ofPearson Education in South Asia, 2007 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 

 

 

  



๒๐๘ 
 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
 

๑. ดร.ทวี นริสศิริกุล 
 ตําแหน่งปัจจุบัน  ผู้ว่าราชการนครนายก 
 สถานที่ทํางาน  จังหวัดนครนายก 
 
๒. นายพิสิทธิ์ นิรัตติวงศกรณ์ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการ กองศาสนูปถัมภ์ 
 สถานที่ทํางาน กรุงเทพมหานคร 
 
๓. พันเอก (พิเศษ) บุญชู ศรีเคลือบ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน  นายกเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ  
 สถานที่ทํางาน  วัดสามพระยาถนนสามเสน ๕ แขวงวัดสามพระยา กรุงเทพฯ 
 
๔. พระมหาสมัคร มหาวีโร  
 ตําแหน่งปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดบางโพโอมาวาส คณะบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
 สถานที่ทํางาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) 
 
๕. พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม สญญ ฺโต) ดร. 
 ตําแหน่งปัจจุบัน  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘  
  (ธ) อาจารย์ประจําคณะศาสนาและปรัชญา 
 สถานท่ีทํางาน  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 
๖. พระเทพปัญญามุนี  
 ตําแหน่งปัจจุบัน  เจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม  
 สถานที่ทํางาน วัดอาวุธวิกสิตาราม บางพลัด กทม. 
 
๗. พระราชพรหมคุณ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน เจ้าคณะจังหวัดนครนายก 
 สถานที่ทํางาน จังหวัดนครนายก  
 



๒๐๙ 
 

๘. ดร.เสนาะผดุงฉัตร 
 ตําแหน่งปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 สถานที่ทํางาน วัดมหาธาตุ กทม. 
 
๙. รศ.ดร.จํานง คันธิก  
 ตําแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์  
 สถานที่ทํางาน  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) 
 
๑๐. รศ.วิรัตน์ กางทอง  
 ตําแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
 สถานที่ทํางาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 

 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์ 

 























 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แบบสัมภาษณ์ 

 
  



๒๒๖ 
 

 
 

แบบสัมภาษณ์ 
เรื่อง “บูรณาการจัดการศาสนพิธีด้วยหลกัการจัดการความรู้” 

โดย พระมหาเสกสิทธิ์ รตนโมลี (แก้วหาวงศ์) 
นักศึกษาหลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 
 

แบบสัมภาษณ์ชุดน้ีใช้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นผู้เช่ียวชาญทางด้านการศาสนพิธี การจัดการ
องค์ความรู้ และด้านพระพุทธศาสนา เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ โดยแบ่งแบบสัมภาษณ์
ออกเป็น ๒ ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี ๑ ข้อมูลปัจจัยบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ตอนที่ ๒ ข้อมูลเก่ียวกับแนวคิดการบูรณาการการจัดการศาสนพิธีด้วยหลักการจัดการ

ความรู้ 
 
ตอนท่ี ๑ ข้อมูลปัจจัยบคุคลของผู้ให้สัมภาษณ ์

๑) ช่ือ..................................... ฉายา............................. นามสกุล............................................
อายุ....................ปี พรรษาที่บวช.................................... 

๒) ที่อยู่บ้านเลขที.่..............หมู่ที่...........ซอย..........................ถนน...........................................
ตําบล........................................อําเภอ..........................................จังหวัด...............................................
รหัสไปรษณีย์..................................โทร................................E-mail....................................................... 

๓) ระดับการศึกษา .................................................................................................................. 
๔) สถานที่ทํางาน..................................................................................................................... 
๕) ตําแหน่ง/สมณศักด์ิ............................................................................................................. 
๖) ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งทางด้านการศึกษา/พระพุทธศาสนา.......................................

จํานวน....................... ปี สมัย......................... 
 

  



๒๒๗ 
 

 
 

ตอนท่ี ๒ ข้อมูลเก่ียวกับแนวคิดการบูรณาการการจัดการศาสนพิธีด้วยหลักการจัดการ
ความรู้ 

 
๒.๑ ท่านคิดว่าศาสนพิธีมีความสําคัญต่อบุคคลและสังคมอย่างไร ? 

 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
  

๒.๒ ท่านคิดว่าศาสนพิธีมีผลต่อพระพุทธศาสนามากน้อยเพียงใด ? 
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 

๒.๓ ท่านมีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการด้านศาสนพิธี ที่จําแนกเป็น บุญพิธี ทานพิธี 
กุศลพิธีและปกิณกพิธเีพือ่จําแนกได้เปน็ความรู้ Explicit Knowledge (ความรู้ชัดแจ้งหรือความรู้
ทั่วไป) และ Tacit Knowledge (ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคนหรือความรู้เฉพาะตัว) หรือไม่ ? เพราะ
เหตุใด ? 
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 



๒๒๘ 
 

 
 

 ๒.๔ ท่านเห็นด้วยกับการบูรณาการจัดการศาสนพิธีด้วยหลักการจัดการความรู้ (KM) 
ตามแนวคิด Tuna Model และNonaka’s SECI Model เพราะเหตุใด ? 
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 

๒.๕ องค์ความรู้ในการบูรณาการจัดการศาสนพิธีด้วยหลักการจัดการความรู้ (KM) คือ 
PBB ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด ? 
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
รูปภาพสัมภาษณ์ 

 



                       ภาพการสัมภาษณ์เชิงลึก (ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ส.ค.- ๑๐ต.ค. ๒๕๕๘)                                                                   

                  

                          พระเทพวิสุทธิกวี(เกษม  สญญฺโต)  ดร., 
                        อาจารย์ประจ าคณะศาสนาและปรัชญา  มมร                                        

                     

                    รศ.ดร.จ านง  คันธิก  อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์ มมร 



                     ภาพการสัมภาษณเ์ชิงลึก                          

               

                             ดร.ทวี  นรสิศิริกุล ผูว้่าราชการนครนายก 
 

      

                     ผศ.ดร.เสนาะ   ผดุงฉตัร   อาจารย์พิเศษ 
                         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาต ุ(มจร)      



                                        ภาพการสัมภาษณ์เชิงลึก                

                       

           พระเทพปัญญามุนี (ทองดี ฐติายุโก) เจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสติาราม    
 
                                                                                       

                

                นายพิสิทธิ์  นิรัตติวงศกรณ์  ผูอ้ านวยการ กองศาสนูปถัมภ์ 



๒๓๓ 
 

ประวตัิผู้วิจยั 
 
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาเศกสิทธ์ิ รตนโมลี (แก้วหาวงศ์) 
วัน เดือน ปี เกิด : ๒๓ มีนาคม ๒๕๐๕ 
ภูมิลําเนา : บ้านดอนคํา ตําบลนาแต้ อําเภอคําตากล้า จังหวัดสกลนคร 
ที่อยู่ปัจจุบัน : วัดบ้านใหม่ หมู่ ๖ ตําบลสาริกา อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
   ๑๐๖๐๐ โทรศัพท์ ๐๙๒-๙๐๓-๓๓๕๑ 
 
การศึกษา 
 ๒๕๒๐ : ประโยคนักธรรมช้ันเอก สํานักเรียนคณะจังหวัดสกลนคร 
 ๒๕๒๗ : เปรียญธรรม ๖ ประโยค สํานักเรียนวัดเทพากร กรุงเทพมหานคร 
 ๒๕๒๘ : ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)  
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๒๕๕๐ : ปริญญาโท ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ศน.ม.)  
   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 
ประสบการณ์การทํางาน 
 ๒๕๕๗ : อาจารย์สอนพระปริยัติธรรม  
   สํานักเรียนวัดเทพากร กรุงเทพมหานคร 
 ๒๕๕๗ : ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาส วัดบ้านใหม่ หมู่ ๖ ตําบลสาริกา  
   อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก และเป็นเจ้าสํานักศูนย์ปฏิบัติธรรม 
   วัดบ้านใหม่ 
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