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การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค ๑) เพ่ือศึกษาพิธีกรรมของพระพุทธศาสนามหายาน ๒) เพ่ือ
ศึกษาคําสอนเชิงสัญลักษณทางพระพุทธศาสนามหายาน ๓) เพ่ือบูรณาการพิธีกรรมของพระพุทธศาสนา
มหายานดวยคําสอนเชิงสัญลักษณทางพระพุทธศาสนามหายาน และ๔) เพ่ือนําเสนอแนวทางและการ
สรางองคความรูใหมเก่ียวกับ “การบูรณาการพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนามหายานดวยคําสอนเชิง
สัญลักษณทางพระพุทธศาสนามหายาน” ไดดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพดวยการคนหาเอกสาร 
(Qualitative Research) ศึกษาจากพระไตรปฎก คัมภีรพระพุทธศาสนามหายาน และเอกสารวิชาการท่ี
เก่ียวของ สัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) ผูทรงคุณวุฒิดานพิธีกรรมพระพุทธศาสนามหายาน
และนักวิชาการ จํานวน ๘ รูป/คน 

ผลการวิจัยพบวา 
๑) พิธีกรรมเปนระเบียบข้ันตอนการกระทําท่ีนําไปสูเปาหมายท้ังความตองการทางใจ 

ความเชื่อและพิธีเฉลิมฉลอง พิธีกรรมทางศาสนานําไปสูความศรัทธาและศักดิ์สิทธิ์ตอศาสนาของตนยิ่งข้ึน
เนื่องจากเปนการปฏิบัติตามคําสอนในศาสนา ดวยเหตุนี้ศาสนพิธีจึงเปนองคประกอบของศาสนาประการ
หนึ่ง สําหรับพระพุทธศาสนามหายานทุกนิกายก็มีพิธีกรรมเปนลักษณะเฉพาะของตนและใชเปนกุศโลบาย
ในการเผยแผคําสอนดวย พิธีกรรมของพระพุทธศาสนามหายานท่ีนิยมประกอบในประเทศไทย คือ พิธีกิน
เจ พิธีท้ิงกระจาด และพิธีกงเต็ก 

   ๒) คําสอนเชิงสัญลักษณทางพระพุทธศาสนามหายานเปนรูปแบบท่ีสรางข้ึนเพ่ือใหเปน
ความสัมพันธอยางมีความหมายระหวางมนุษยกับสิ่งอ่ืน สัญลักษณมีความเชื่อมโยงกับพิธีกรรมในฐานะสิ่ง
แสดงแทนความศักดิ์สิทธิ์ พิธีกรรมในพระพุทธศาสนามหายานไดใชสัญลักษณผานท้ังอุปกรณประกอบพิธี 
เขตมณฑล ธารณี และมุทราของผูประกอบพิธีเพ่ือเชื่อมโยงใหเกิดผลตามท่ีมุงหมายสําหรับพิธีกรรมนั้น ๆ 
สัญลักษณในพิธีกรรมจึงสรางศรัทธา มีความศักดิ์สิทธิ์ และทําใหเขาถึงพระพุทธเจา พระโพธิสัตว และ
โลกแหงจิตวิญญาณได 
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  ๓) การบูรณาการสัญลักษณเชิงคําสอนในพิธีกินเจแฝงอยูในการบูชาพระพุทธเจาท้ัง ๗ 
พระองคและพระโพธิสัตวอีก ๒ องค โดยการดํารงตนใหเปนไปตามคําสอนของพระพุทธเจาแตละ
พระองคและคุณธรรมของพระโพธิสัตวท้ังหมดและเฉพาะพระพุทธเจาและพระโพธิสัตวประจําวันของตน
ก็ได นอกจากนั้นยังสามารถเห็นความหมายแหงคําสอนจากอุปกรณท่ีใชในการประกอบพิธี โดยใหมีสติ 
ใหมีปญญา และใหเผยแผธรรมออกไปดวยใจเมตตากรุณา 
  ๔) คําสอนเชิงสัญลักษณท่ีปรากฏในพิธีท้ิงกระจาด ไดแก การเขาใจทารางมุทราจากการ
ทํามือแทนองคพระพุทธเจาและพระโพธิสัตวท้ังหลายของผูประกอบพิธี ทารางแตละทานั้นสื่อถึงแนวทาง
ปฏิบัติของตนท่ีสําคัญ เปนทาท่ีแสดงคําสอนผานเหตุการณของพระพุทธเจาท่ีปฏิบัติผานมา นอกจากนั้น
ธารณีท่ีสวดประกอบพิธีกรรมก็มีแตนอมนําจิตใหเคารพ ศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัย  
  ๕) คําสอนเชิงสัญลักษณท่ีปรากฏในพิธีกงเต็ก ก็คือ การปฏิบัติตนตามคุณธรรมของพระ
กษิติครรภโพธิสัตวท่ีมุงชวยเหลือผูท่ีอยูในนรก บําเพ็ญตนตามโพธิสัตวจริยาของทานในฐานะผูสั่งสมบารมี
ยาวนาน คําสอนสําคัญในพิธีกงเต็กก็คือความกตัญูกตเวทีท่ีมีตอผูมีพระคุณ กระทําท้ังตอนท่ีทานมีชีวิต
และกระทําเม่ือทานสิ้นชีวิตไปและเปนการบําเพ็ญบุญอุทิศไปถึง บทสวดมนตทุกบทก็สื่อถึงความเคารพ
นอบนอมระลึกตอพระรัตนตรัยจึงนับวา เปนการปฏิบัติตามคําสอนโดยผานกิจกรรมทางพิธีกรรมนั่นเอง 
  ๖) รูปแบบขององคความรู ใหมสําหรับการบูรณาการพิธีกรรมดวยสัญลักษณใน

พระพุทธศาสนามหายานก็คือ การแปลงทุกกิจกรรมใหเปนบุญ สั่งสมเก้ือหนุนเติมเต็มบารมี ไมแบงแยก

ธรรมออกจากชีวิต ชีวิตอยูกับกิจกรรม กิจกรรมตองเปนบุญ บุญสงหนุนบารมีใหเต็ม จึงไดรูปแบบเรียกวา 

“MMP” Model  
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The objectives of the research entitled symbolic teaching as depicted in the 
Mahayana ceremony were as follows: 1) to study the ritual of Mahayana, 2) to study the 
symbolic teaching in the Mahayna, 3) to integrate the ceremony in the Mahayana with 
the symbolic teaching in the Mahayana, and 4) to propose a new knowledge on the 
pattern of the integration of the Mahayana ceremony with the symbolic teaching. 

The research methodology was a documentary qualitative research by which 
data collected from the Tipitaka, Mahayana sutras, and the relevant documents. The in 
dept interview was also conducted with 8 key informants both on the Buddhist 
ceremony and Buddhist experts.  

   The results of the study were found that: 
1) Rituals are the order of action that leads to the needs mental, beliefs and 

the auspicious ceremonies. Religious rituals lead to greater faith and sacredness towards 
one's religion, as they follow religious doctrine. For this reason, the ritual is one of the 
religious factors. For all sects of the Mahayana Buddhism, there are rituals as their own 
characteristics and using as a way to propagate the teachings. The rituals of Mahayana 
Buddhism more popular in Thailand are the vegetarian ceremony, donating ceremony 
and the funeral ceremony.  

2) Symbols are forms created to have meaningful relationships between 
humans and other respected things. Symbols are linked to rituals as a sacred 
representation. The ritual in Mahayana Buddhism is symbolized by the ceremonial 
instruments, Mandala, Darani and Mudra as being done by the religious performants 
according to the ceremony purpose. The ritual symbols in the ceremony lead to faith, 
holy and refuge to the Buddha, Bodhisatva and the spiritual world. 

ABSTRACT 
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3) The integration of the doctrinal symbols in the vegetarian festival ceremony 
refers to worship the seven Buddhas and the two Bodhisattvas. It has been done by 
following themselves in accordance with the teachings of each Buddha and the virtues 
of all Bodhisattvas or only daily the Buddha and the Bodhisattva of their own. It is also 
possible to see the meaning of the mindfulness and wisdom and the propagation of the 
Dharma with loving kindness and compassion through the instruments used in the ritual.  

4) The symbolic teachings that appear in the great donation ceremony are the 
realization of the mudra imitating the Buddha and the bodhisattva postures in which the 
performants acted. Each posture is a reference to their own practices and showed the 
symbolization of teaching in the previous events. In addition, the Darani mantra prayed 
in the ritual spiritually guide to respect and faith in the Triple Gem.  

5) The symbolic teachings that appear in the funeral ceremony are the 
practice in accordance with the virtues of the Kasitigarbha Bodhisatta who dedicated 
himself the help the people in hell. The participants should practice in accordance with 
his virtues which had been accumulated for very long time. Furthermore, the important 
teaching as depicted in the funeral ceremony is gratitude to the benefactor. One must 
be gratitude both when he is alive and after passed away. All chapters of the prayer 
refer to be respectful to the Triple Gem. This is the practice of teaching through ritual 
activities. 

6) The new body of knowledge synthesized from the integrating ritual with 

symbolic teaching in Mahayana Buddhism is transforming all activities into merit for 

supporting and accumulating the perfection. The core knowledge is not to divide life 

from the Dhamma. Life should be generated in the activities and all activities must be 

merit for accumulating to fulfill the perfections. The model is called the "MMP" model. 
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คําแนะนําท่ีมีคุณคาและเปนประโยชนอยางดียิ่งในการทําวิทยานิพนธ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอยางสูง
มา ณ โอกาสนี้ 
  ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตรจารย ดร.บุษกร วัฒนบุตร ท่ีไดกรุณารับเปนประธาน
กรรมการสอบดุษฎีนิพนธและเปนกรรมการสอบวิพากษดุษฎีนิพนธ  ไดกรุณาใหคําแนะนําอันเปน
ประโยชนอยางมากซ่ึงทําใหเนื้อหาของดุษฎีนิพนธมีความถูกตองสมบูรณยิ่งข้ึน ขอขอบคุณรอง
ศาสตราจารย ดร.สุวิญ รักสัตย ท่ีกรุณาชวยตรวจบทคัดยอภาษาอังกฤษ 
  ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทาน ท่ีสอนในหลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ซ่ึงทําใหผูวิจัยไดรับความรู ความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับเนื้อหาของ
พระพุทธศาสนา  ไดเห็นแบบอยางและไดรับการฝกปฏิบัติท่ีถูกตองตามแนวพระพุทธศาสนา อันกอใหเกิด
ประโยชนท่ีมีคุณคายิ่งตอการทํางานและการดําเนินชีวิตของผูวิจัย 
  ขอกราบขอบพระคุณ ผูทรงคุณวุฒิทุกทานท่ีชวยตรวจเครื่องมือในการสัมภาษณ และ
ผูทรงคุณวุฒิทุกทานท่ีใหขอมูลความคิดเห็น ขอขอบคุณ ดร.สุนันทา กริชไกรวรรณ ผูเปนกัลยาณมิตรท่ีให
ความชวยเหลือผูวิจัยอยางมากในการติดตอประสานงานการเก็บรวบรวมขอมูลพรอมท้ังจัดทํารูปเลมดุษฎี
นิพนธฉบับนี้ ตลอดจนขอขอบคุณเพ่ือน ๆ ปริญญาเอก มมร รุน ๔ ทุกทานท่ีใหกําลังใจแกผูวิจัยดวยดี
เสมอมา และขอขอบคุณครอบครัวญาติพ่ีนองทุกทานท่ีอํานวยความสะดวกใหแกผูวิจัยเปนอยางดีตลอด
ระยะเวลาการศึกษา 

คุณคา คุณประโยชนและความดีอันพึงมีของดุษฎีนิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่อง
บูชาพระคุณ ของ บิดา มารดา และครูอาจารยผูประสิทธิ์ประสาทวิชาท้ังหลายใหแกผูวิจัยตลอดมาตราบ
จนทุกวันนี้ 
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๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 พระพุทธศาสนาที่ปรากฏอยู่ในโลกป๎จจุบันมีวิวัฒนาการไปจากเดิมหลายประการ แต่ที่
เหมือนกันเกือบทุกแห่งก็คือ พระพุทธศาสนามักได้รับการนําไปปรับเข้ากับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนที่
นับถือในแต่ละประเทศ สังคม และชุมชน เนื่องจากคําสอนในพระพุทธศาสนานั้นเป็นคําสอนเกี่ยวกับ
ชีวิตและการพัฒนาตน ดังนั้น จึงไม่เป็นเรื่องแปลกที่ทําให้พระพุทธศาสนาจะมีความแตกต่าง
หลากหลายเป็นไปตามสังคมและวัฒนธรรมนั้น ๆ  

การเผยแผ่คําสอนของพระพุทธศาสนา เริ่มต้นขึ้นเมื่อพระพุทธเจ้าทรงตัดสินพระทัย
ประกาศพระสัจธรรมโปรดแสดงธรรมแก่ป๎ญจวัคคีย์เป้นกลุ่มแรก และขยายออกไปอย่างกว้างขวางจน
มีพุทธบริษัททั้ง ๔ ครบและมีความมั่นคง จวบจนพระพุทธเจ้าทรงปรินิพพานแล้ว พระเถระทั้งหลาย
จึงมีมติให้มีการทําสังคายนาคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าขึ้นครั้งแรกเพ่ือให้พระพุทธศาสนาสามารถตั้ง
มั่นอยู่ได้นาน และได้สังคายนาอีกหลายครั้งด้วยมีจุดประสงค์เพ่ือให้คําสอนของพระพุทธเจ้าของคง
ดํารงอยู่ ผลของการสังคายนาระบุว่า บางครั้งก็มีคณะสงฆ์แยกออกเป็นหลายนิกาย ดังเช่นการ
สังคายนาครั้งที่ ๒ ที่ปรากฏว่ามีนิกายถึง ๑๘ นิกาย๑ กล่าวว่า การแตกนิกายเป็นส่วนย่อย ๆ นี้มีสอง
นิกายที่สําคัญ ได้แก่ สายทักษิณนิกาย หรือหินยาน คือ พระพุทธศาสนาที่แผ่ไปสู่ภาคใต้ของประเทศ
อินเดีย ได้แก่ ประเทศศรีลังกา พม่า ไทย ลาว และเขมร ส่วนอีกนิกายนั้น เรียกว่าอุตตรนิกาย หรือ
มหายาน คือ พระพุทธศาสนาที่ขยายไปสู่ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย ได้แก่ ประเทศจีน ธิเบต 
เกาหลี ญี่ปุ่น ไต้หวัน และเวียดนาม แม้ว่าจะเป็นแยกนิกายเห็นชัดเจน แต่จุดที่ต้องพิจารณาไว้ก็คือ 
การที่พระอรหันต์ประชุมกัน ๗๐๐ องค์ในครั้งนี้ควรอธิบายว่า มีการเรียกกลุ่มพระอรหันต์ที่มาจากทิศ
ต่าง ๆ ออกเป็นชื่อเรียกตามภูมิลําเนาและความเด่นของการปฏิบัติ ความสําคัญในประเด็นนี้ก็อยู่ที่ว่า 
พระอรหันต์ทั้งหลายได้กระจายเผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่ตามที่ต่าง ๆ ทั่วทั้งชมพูทวีป  
 เมื่อพระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศจีนอย่างเป็นทางการ ราวปีพุทธศักราช ๖๐๘ ในสมัย
ราชวงศ์ฮ่ัน ช่วงรัชกาลพระจักรพรรดิฮ่ันมิ่งตี่ พระองค์มีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทรงส่ง
คณะฑูตไปสืบทอดพระศาสนาทางตอนใต้ของจีน ซึ่งอดีตยังเป็นส่วนหนึ่งของอินเดีย นอกจากนี้ทรง
โปรดให้สร้างวัดขึ้นและพระราชทานนามว่า “ไป๋หม่าซื่อ” แปลว่า วัดม้าขาว นับเป็นวัดแห่งแรกใน
ประเทศจีน๒ ต่อมาพระพุทธศาสนามหายานในประเทศจีนได้มีพัฒนาการมาเป็นลําดับ และได้
เจริญรุ่งเรืองสูงสุดในสมัยราชวงศ์ถัง ราวปีพุทธศักราช ๑๑๖๑ - ๑๔๕๐ ครั้นถึงสมัยราชวงศ์หยวน ปี
พุทธศักราช ๑๘๒๒ ได้เริ่มมีการปรับปรุงคําสอนของพุทธศาสนาให้เข้ากับศาสนาเต๋า ศาสนาขงจื๊อ 
อันเป็นศาสนาดั้งเดิมของชาวจีน จนกระทั่งถึงสมัยราชวงศ์หมิง ปีพุทธศักราช ๑๙๑๑ - ๒๑๘๗ ได้มี

                                                 
๑สุมาลี มหณรงค์ชัย. พุทธศาสนามหายาน. กรุงเทพมหานคร : ศยาม, ๒๕๔๖, หน้า ๗. 
๒คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา, พ.ศ. 

๒๕๕๔, หน้า ๑๓๖. 
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การรวมความเชื่อของศาสนาทั้ง ๓ ขึ้นจนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีคํากล่าวในภาษาจีนว่า “ซาน
เจี้ยว แปลว่าสามศาสนาคือหนึ่งเดียว” ภายหลังเมื่อชาวจีนอพยพเข้ามายังประเทศไทยจึงนําคําสอน
ทั้งสามศาสนานี้มาด้วย 
 สําหรับความเป็นมาของพระพุทธศาสนามหายานในประเทศไทย “ในสมัยสุโขทัย ชาติไทย
ได้มีสัมพันธไมตรีกับชนชาติจีน ดังจะเห็นได้จากสมัยพ่อขุนรมคําแหงมหาราช พระองค์ได้เจริญ
สัมพันธไมตรีกับกษัตริย์กุบไลข่านหรือพระเจ้าสีโจ้วฮ่องเต้แห่งราชวงศ์หงวน ได้มีชาวจีนเข้ามาช่วย
สอนการป๎้นถ้วยชามสังคโลก และชาวจีนบางส่วนได้อพยพเข้ามาทํามาหากินในประเทศไทย”๓  
 สมัยอยุธยา เป็นช่วยเวลาที่ชาวจีนอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยมากขึ้น 
พระมหากษัตริย์ไทยได้พระราชทานที่ดินให้ชาวจีนนี้ตั้งถิ่นฐาน เช่น ตําบลสวนพลูใต้ วัดพนัญเชิง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งชาวจีนได้นําความเชื่อทางพระพุทธศาสนามหายานเข้ามาด้วย เป็น
มหายานที่ผสมผสานกับศาสนาเต๋าและศาสนาขงจื๊อ 
 สมัยรัตนโกสินทร์ พระพุทธศาสนามหายานเริ่มปรากฏเด่นชัดขึ้น โดยเฉพาะในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คือ เริ่มมีพระสงฆ์จากประเทศจีน คือ พระอาจารย์สกเห็ง
ได้ร่วมกับศิษย์มาสร้างวัดขึ้นชื่อ “หย่งฮกยี่” ภายหลังได้รับพระราชทานนามว่า "วัดบําเพ็ญจีนพรต" 
ต่อมาพระสงฆ์จีนซึ่งเป็นศิษย์พระอาจารย์สกเห็งชื่อ "ไฮซัน" ได้ร่วมกับพุทธศาสนิกชนจีน
บูรณปฏิสังขรณ์วัดร้างแห่งหนึ่ง ป๎จจุบัน คือ วัดทิพยวารีวิหาร เมื่อมีพระสงฆ์มากขึ้น พระอาจารย์สก
เห็งเห็นสมควรที่จะสร้างวัดใหม่ เพ่ือรองรับพระสงฆ์ที่เพ่ิมขึ้น วัดใหม่แห่งนี้ชื่อว่า “เล่งเน่ยยี่” 
ภายหลังได้รับพระราชทานนามว่า “วัดมังกรกมลาวาส” มีพระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร (สกเห็ง) เป็น
เจ้าอาวาสรูปแรกของวัดนี้ 
 จนกระทั่งป๎จจุบันนี้ พระพุทธศาสนามหายานในประเทศไทย มีการเผยแพร่ไปอย่าง
กว้างขวาง จากงานวิจัยของ กนกวรรณ  โกมลิทธิพงศ์ (๒๕๕๐ หน้าที่ ๙๕ - ๙๖) แสดงให้เห็นว่า 
“การเผยแผ่ของคณะสงฆ์จีนนิกาย ได้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในด้านพิธีกรรม 
ซึ่งเป็นพิธีกรรมเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ และเทศกาลต่าง  ๆ ของชาวจีน” ที่มีชาวไทย
จํานวนมากนิยมเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ดังเช่น  
 เดือน ๑ วันที่ ๑      วันประสูติพระอารยเมตไตรย์โพธิสัตว์ 
  วันที่ ๑ - ๑๕     เทศกาลตรุษจีน มีพิธีอัญเชิญ "ไฉ่สิ่งเอ้ีน" ลงมาจากสวรรค์ 
  วันที่ ๖ - ๙  งานพิธีสังวัธยายขมากรรม สะเดาะเคราะห์ เสริมดวงชะตา 
 เดือน ๓ วันที่ ๑๘ - ๑๙ งานพิธีสังวัธยายพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้าขมากรรมสูตร 
 เดือน ๔ วันที่ ๔ วันประสูติพระมัญชุศรีโพธิสัตว์ 
 เดือน ๙ วันที่ ๑ - ๑๐ เทศกาลกินเจ 
 เดือน ๑๐ วันที่ ๕ วันระลึกพระโพธิธรรมเถระ (ตั๊กม้อ) 
 เดือน ๑๑ วันที่ ๑๑ พิธีรับศิษย์และแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และมนตราภิเษก 

                                                 
๓รองศาสตราจารย์ธีรยุทธ สุนทรา. พุทธศาสนามหายานในประเทศไทย จีนนิกายและอนัมนิกาย, 

(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๒๒-๒๔. 
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 เดือน ๑๒ วันที่ ๘ วันพระศากยมุนีพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ 
 จึงกล่าวได้ว่าพิธีกรรมมีความสําคัญในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาหรือที่เรียกว่า ศาสน
พิธี เป็นสิ่งที่ชักนําให้บุคคลสามารถเข้าถึงคําสอนของศาสนาได้ แม้ว่า พิธีกรรมมิใช่แก่นของศาสนา 
แต่เป็นการกระทําที่น้อมนําให้มนุษย์เข้าถึงศาสนา กล่าวคือ ในการประกอบพิธีกรรมจะทําให้มนุษย์
เกิดความสบายใจ นอกจากนี้พิธีกรรมยังมีส่วนเสริมสร้างบรรยากาศให้เกิดความสงบและศักดิ์สิทธิ์ 
โน้มน้าวจิตใจให้ใฝ่ในการทําความดีและเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในศาสนา ซึ่งจะนําไปสู่การใฝ่ศึกษา
หลักคําสอนของศาสนาต่อไป จึงเปรียบได้ว่าพิธีกรรมเป็นเสมือนสื่อกลางที่จะนําผู้ปฏิบัติไปสู่
หลักธรรมคําสอนและถึงจุดหมายสูงสุดของศาสนา โดยมีอุปกรณ์ประกอบพิธี กิริยาท่าทาง และ
ถ้อยคําทีเ่ป็นสัญลักษณ์ในพิธีกรรมที่จะนําพาไปสู่เป้าหมาย๔  

ดังนั้น คําสอนที่อยู่ในรูปแบบของสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏในพิธีกรรมทางศาสนา จึงมี
ความสําคัญอย่างยิ่งที่ควรทําความเข้าใจ เพ่ือให้สามารถเข้าถึงแก่นแท้ของศาสนาได้ โดยเฉพาะพิธี
กรรมการกินเจ เป็นพิธีกรรมสําคัญในรอบปีของพุทธศาสนามหายาน โดยถือเอาวันขึ้น ๑ ค่ํา เดือน ๙ 
ตามปฏิทินจีนเป็นวันเริ่มเทศกาลกินเจ รวม ๙ วัน ๙ คืน กลายเป็นวัฒนธรรมหนึ่งในประเทศไทยไป
แล้ว นอกจากนั้นยังมีพิธีบูชาเทพเจ้าดาวนพเคราะห์ที่ได้รับการเข้าร่วมของประชาชนชาวมหายาน
จํานวนมาก โดยเฉพาะสัญลักษณ์เตาเต็งทั้ง ๑๑ ประการนี้ เป็นสัญลักษณ์แทนเทพเจ้าดาวนพ
เคราะห์ อันเป็นสิ่งแทนความยิ่งใหญ่ของจักรวาล และความมงคลของชีวิต๕ สําหรับเรื่องดาวนพ
เคราะห์ทั้ง ๙ ได้มีเรื่องเล่าสืบทอดประกอบไว้ว่า  “สมัยหนึ่ง ขณะที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรง
ประทับอยู่ ณ สวรรค์ชั้นสุทธาวาส ได้แสดงพระสัทธรรมตอบข้อกังขาของพระมัญชุศรีโพธิสัตว์ที่ทูล
ถามว่า ด้วยเหตุป๎จจัยใด ดาวเหนือทั้ง ๗ ดวง ที่สถิตเบื้องบน ณ นภากาศ จึงถึงพร้อมด้วยฤทธานุ
ภาพปกแผ่เวไนยสัตว์ทุกหมู่เหล่า สมเด็จพระผู้พระภาคเจ้าจึงตรัสว่า แท้ที่จริงแล้วดาวทั้ง ๗ ดวง คือ 
อวตารของพระพุทธเจ้าในอดีตกาล ๗ พระองค ์และพระโพธิสัตว์อีก ๒ พระองค”์๖ 
 พระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตวทั้ง ๙ พระองค์ ได้แก่  
 ๑. พระวิชัยโลกมนจรพุทธะ (ดาวไท้เอ้ียงแซ คือ พระอาทิตย์) 
 ๒. พระศรีรัตนโลกประภาโมษอิศวรพุทธะ (ดาวไท้อิมแช คือ ดาวอังคาร) 
 ๓. พระเวปุลลรัตนโลกวรรณสิทธิพุทธะ (ดาวฉวยแช คือ ดาวพระพุทธ) 
 ๔. พระอโศกโลกวิชัยมงคลพุทธะ (ดาวกิมแช คือ ดาวพระศุกร์) 
 ๕. พระวิสุทธิอาศรมโลกเวปุลลปรัชญาวิภาคพุทธะ (ดาวบักแช คือ ดาวพฤหัสบดี) 
 ๖. พระธรรมมติธรรมสาครจรโลกมโนพุทธะ (ดาวกิมแช คือ ดาวพระศุกร์) 
 ๗. พระเวปุลจันทรโภคไภสัชชไวฑูรย์พุทธะ (ดาวโท้วแช คือ ดาวพระเสาร์) 
 ๘. พระศรีเวปุลโลกป๎ทมครรถอลังการโพธิสัตว์ (ดาวล่อเกาแช คือ พระราหู) 
 ๙. พระศรีเวปุลสังสารโลกสุขอิศวร โพธิสัตว์ (ดาวโกยโต้วแช คือ พระเกตุ) 

                                                 
๔ศาสตราจารย์จํานงค์ ทองประเสริฐ , รวมบทความสารคดีเชิงศาสนา ปรัชญาและประวัติศาสตร์ , 

(กรุงเทพมหานคร : ดวงแก้ว, ๒๕๔๗), หน้า ๗-๘. 
๕ธนัสถ์  สุวัฒนมหาตม,์ ๒๕๕๒, หน้า ๔๔ – ๔๕. 
๖เสถียร  โพธินันทะ, กระแสพุทธธรรมฝ่ายมหายาน, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๔๓, 

หน้า ๑๓. 



๔ 

 

 พระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ทั้ง ๙ นี้จะทรงเครื่องแบบกษัตริย์ ประชาชนจึงถวายพระ
นามว่า “เก๋าอ๊วง” หรือ “กิ๋วอ๊วง” แปลว่า นพราชา หรือ ราชา ๙ พระองค์ แต่อย่างไรก็ดี ในวัดจีน
บางแห่งยังได้รวมการบูชาเทพดาริกานภาธิราช หรือ “เต่าบ้อ” ซึ่งเป็นเทพในศาสนาเต๋ารวมกับนพ
ราชาด้วย ดังจะเห็นจากวัดมังกรกมลาวาส ที่มีรูปเคารพเทพดาริกานภาธิราชและเทพเจ้าของศาสนา
เต๋าองค์อ่ืน ๆ ในพิธีกรรมกิเจนี้ด้วย จากความเชื่อที่ว่านี้ ประชาชนจึงนิยมถือศีล ๕ และศีล ๘ ไม่
รับประทานเนื้อสัตว์ เพราะเชื่อว่าตนจะได้บุญกุศลมาก เนื่องจากพระพุทธเจ้าและพระมหาโพธิสัตว์ 
๙ พระองค์นี้ ได้ทรงตั้งปณิธานจักโปรดสัตว์โลก จึงได้แบ่งกายมาเป็นเทพเจ้า ๙ พระองค์ ลงมายังโลก
มนุษย์ เพ่ือตรวจตรา ผู้ที่ทําความดีจะได้ไปสวรรค์ในชาติหน้า๗ 
 พิธีกรรมของพระพุทธศาสนามหายานทั้งที่เป็นพิธีเกี่ยวกับศาสนา ชีวิต และประเพณี ล้วน
แล้วแต่มอุีปกรณ์การทําพิธีจํานวนมาก ป๎ญหาจึงอยู่ที่ว่า อุปกรณ์เชิงสัญลักษณ์เหล่านั้นมีที่มาอย่างไร 
สื่อถึงอะไร สามารถอธิบายตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนามหายานได้หรือไม่ เพ่ือให้คนเข้าใจคํา
สอนเชิงสัญลักษณ์ในพิธีกรรมของพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเข้าใจหลักธรรมในพุทธศาสนา มีความ
เคารพในพระรัตนตรัยและเทพเจ้าทั้งหลาย และยังช่วยทําให้บรรยากาศในการประกอบพิธีดูศักดิ์สิทธิ์
ยิ่งขึ้น และนอกจากนี้สัญลักษณ์ในพิธีกรรมยังใช้เป็นสื่อถึงการแสดงออก เพ่ือประโยชน์ของผู้เข้าร่วม
พิธีกรรมในการสืบทอดความรู้ และหลักธรรมต่างๆ เช่น ความกตัญํู ความสามัคคี และอ่ืน ๆ รวมถึง
การเพ่ิมขวัญและกําลังใจ สร้างความสุขกายสบายใจ และก่อให้เกิดการถ่ายทอดภูมิป๎ญญาไปสู่คนรุ่น
หลังได้ต่อไปอีกด้วย ดังนั้นในการศึกษาพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนามหายานนั้นจะละเลยการทํา
ความเข้าใจคําสอนเชิงสัญลักษณ์ในพิธีกรรมนั้นไม่ได้เลย 
 นอกจากการอธิบายคําสอนพระพุทธศาสนามหายานที่เกิดจากพิธีกรรมและการนํา
สัญลักษณ์มาเป็นจุดกําหนดในองค์ประกอบพิธีกรรมได้แล้ว เรื่องที่จะได้วิเคราะห์จากเรื่องนี้ว่า 
พิธีกรรมและคําสอนเชิงสัญลักษณ์สามารถเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพชีวิตได้หรือไม่ ทําให้เข้าถึง
แก่นแท้ของหลักธรรมได้หรือไม่ รวมทั้งพิธีกรรมเหล่านี้เป็นเครื่องรักษาพระพุทธศาสนาได้หรือไม่ 
อย่างไร ป๎ญหาวิจัยที่ควรค่าต่อการศึกษาค้นคว้าเพ่ือนํามาเป็นคําตอบและสามารถสร้างเป็นรูปแบบ
ในการบูรณาการพิธีกรรมกับคําสอนทางพระพุทธศาสนามหายานได้อย่างไร  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา คําสอนเชิงสัญลักษณ์ท่ีปรากฏในพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนามหายาน ทั้งนี้เพ่ือจะนําหลักธรรมคําสอนที่ได้ไปเผยแผ่ให้กับสังคมได้อย่างถูกต้อง
และยังเป็นแนวทางให้กับการปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน เพ่ือให้สังคมเกิดความดีงาม และก่อให้เกิด
ความสงบร่มเย็นแก่ชนทั้งหลายตามแนวทางแห่งวิถีพระพุทธศาสนามหายานสืบไป 

 
๑.๒ โจทย์ในการวิจัย 

๑.๒.๑ พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนามหายานมีอย่างไร 
๑.๒.๒ หลักธรรมที่แฝงอยู่ในสัญลักษณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือทางพิธีกรรมเป็นอย่างไร 
๑.๒.๓ การบูรณาการพิธีกรรมของพระพุทธศาสนามหายานด้วยคําสอนเชิงสัญลักษณ์เป็น

อย่างไร 

                                                 
๗ธนัสถ์  สุวัฒนมหาตม,์ ๒๕๕๒, หน้า ๔๔ – ๔๕. 



๕ 

 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาพิธีกรรมของพระพุทธศาสนามหายาน 
๑.๓.๒ เพ่ือศึกษาคําสอนเชิงสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนามหายาน 
๑.๓.๓ เพ่ือบูรณาการพิธีกรรมของพระพุทธศาสนามหายานด้วยคําสอนเชิงสัญลักษณ์ทาง

พระพุทธศาสนามหายาน 
๑.๓.๔ เพ่ือนําเสนอแนวทางและการสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับ “รูปแบบการบูรณาการ

พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนามหายานด้วยคําสอนเชิงสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนามหายาน” 
 

๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย  
 

๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 ในขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยศึกษาเนื้อหา ๒ ด้าน คือ  
 ๑. ขอบเขตเนื้อหาที่เกี่ยวกับพิธีกรรมของมหายานทั้งหมด โดยแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท 

คือ 
 ๑) ศึกษาด้านพิธีกรรมพระพุทธศาสนามหายาน ได้แก่ พิธีกรรมของพระสงฆ์ 
ได้แก่ พิธีมหาทาน พิธีสําหรับผู้สิ้นชีวิต พิธีปฏิบัติธรรม พิธีกรรมเสริมดวงชะตา พิธีกรรมเกี่ยวกับ
เทศกาล 

๒) คําสอนเชิงสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนามหายาน ได้แก่ สัญลักษณ์ที่ใช้วัตถุ
เป็นเครื่องหมาย และสัญลักษณ์ที่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องหมาย 

 ๒. ขอบเขตด้านเนื้อหาทางด้านหลักพุทธธรรมของมหายาน ได้แก่ ศูนยตา ตรีกาย พุทธ
ภาวะ จิต กตัญํู บารมี ศรัทธา ปณิธาน มุทรา อภิเษก มณฑล 

 ๓. ขอบเขตด้านเนื้อหาในประเด็นบูรณาการ มี ๓ ด้าน คือ 
๑. คําสอนเชิงสัญลักษณ์ในพิธีกินเจ 
๒. คําสอนเชิงสัญลักษณ์ในพิธีทิ้งกระจาด 
๓. คําสอนเชิงสัญลักษณ์ในพิธีกงเต๊ก 

 
๑.๔.๒ ขอบเขตด้านประชากร 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่  
  กลุ่มตัวอย่างประชากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านพิธีกรรมของพระพุทธศาสนา

มหายาน นักวิชาการทางด้านสัญลักษณ์ศาสตร์ ทั้งท่ีเป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์ จํานวน ๘ รูป/คน 
    ในการคัดกลุ่มประชากรใช้วิธีแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเกณฑ์

ในการคัดเลือกคือ ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้สามารถทําพิธีกรรมหายานได้และเป็นผู้ที่เข้าใจความหมายของ
การทําพิธีกรรมแต่ละประเภทได้อย่างดี  

 
 
 



๖ 

 

๑.๕ วิธีด าเนินการวิจัย 
ในการวิจัยเรื่อง คําสอนเชิงสัญลักษณ์ที่ปรากฎในพิธีกรรมพระพุทธศาสนามหายาน ผู้วิจัย

ไดมี้วิธีดําเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 ๑.๕.๑ การวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบวิจัยเอกสาร (Documentary 

Qualitative Research) ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะโดยผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารปฐมภูมิจากเอกสาร
ขั้นต้น (Primary Sources) และข้ันรอง (Secondary Sources) คือ 

 ๑. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Sources) โดยใช้วิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บข้อมูลจาก
หลักฐานสําคัญคือ คัมภีร์สําคัญของพระพุทธศาสนามหายาน ได้แก่ คัมภีร์สัทธรรมปุณฑริกสูตร 
คัมภีร์ลังกาวตารสูตร คัมภีร์อวตังสกสูตร คัมภีร์ปรัชญาปารมิตาสูตร คัมภีร์สุขาวดีวยูหสูตร คัมภีร์มูล
มาธยามิกการิกศาสตร์ คัมภีร์มหายานศรัทโธตปาทศาสตร์  

 ๒.ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) เป็นการสํารวจเอกสาร (Review 
Literature) โดยใช้วิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บข้อมูลจากเอกสารบันทึกการทําพิธีกรรม องค์ประกอบการ
ทําพิธีกรรม สัญลักษณ์ศาสตร์ เอกสารทางวิชาการ วารสาร เว็บไซต์ดุษฎีนิพนธ์ บทความ บทวิจารณ์
และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์มาแล้ว อันเป็นที่ยอมรับกันในวงการ
นักวิชาการและผู้ทรงความรู้โดยทั่วไป 

 ๑.๕.๒ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) แบบเจาะจงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
พิธีกรรมพระพุทธศาสนามหายาน (Key Performance Person) จํานวน ๘ รูป/คน ซึ่งครอบคลุม
ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยโดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายดังนี้ 

  ๑. ผู้ทําพิธีกรรมของพระพุทธศาสนามหายาน ผู้สอนเกี่ยวกับพิธีกรรม
พระพุทธศาสนามหายาน จํานวน ๓ รูป/คน 

  ๒. นักวิชาการผู้มีความรู้ทางด้านสัญลักษณ์ศาสตร์ จํานวน ๒ ท่าน 
  ๓. ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามหายาน จํานวน ๓ รูป/คน 
 ๑.๕.๔ วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลภาคสนาม

เกี่ยวกับการสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือสรุปผลของการค้นคว้าเอกสารและจากการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือให้
ทราบถึงคําสอนเชิงสัญลักษณ์ท่ีปรากฏในพิธีกรรมพระพุทธศาสนามหายาน 

 ๑.๕.๕ ดําเนินการรวบรวมและนําผลการวิเคราะห์มาเพ่ือบูรณาการคําสอนเชิง
สัญลักษณ์ท่ีปรากฏในพิธีกรรมพระพุทธศาสนามหายาน 

 ๑.๕.๖ สรุปผลจากวิจัยเพ่ือหาข้อสรุปนําเสนอแนวทางและการสร้างองค์ความรู้ใหม่
เกี่ยวกับรูปแบบคําสอนเชิงสัญลักษณ์ท่ีปรากฏในพิธีกรรมพระพุทธศาสนามหายานต่อไป  

 ๑.๕.๗ ขั้นตอนงานวิจัย ผู้วิจัยได้เรียบเรียงและนําเสนอผลการวิจัย เชิงพรรณนาใน
รูปแบบดุษฎีนิพนธ์โดยการปรึกษาและนําเสนอผลงานวิจัยตามลําดับขั้นตอนดังนี ้

  ๑) วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร 
  ๒) สร้างแบบสัมภาษณ์โดยมีโครงสร้างและเป็นคําถามปลายเปิด 
  ๓) นําแบบสัมภาษณ์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ และนําไปสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล

สําคัญทางด้านคัมภีร์พระพุทธศาสนามหายาน, ผู้ให้ข้อมูลสําคัญทางด้านคําสอนพระพุทธศาสนา



๗ 

 

มหายาน, ผู้ให้ข้อมูลสําคัญทางด้านสัญลักษณ์ศาสตร์พระพุทธศาสนามหายาน และผู้ให้ข้อมูลสําคัญ
ทางด้านพิธีกรรมพระพุทธศาสนามหายาน 

  ๔) นําเสนอรูปแบบและผลการวิจัยที่ค้นพบต่อคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์
ทั้ง ๓ รูป/คน 

  ๕) เชิญคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ทั้ง ๓ รูป/คนมาประชุมร่วมกัน เพ่ือ
ร่วมพิจารณาความเป็นไปได้ของรูปแบบและผลการวิจัยที่ได้นําเสนอ 

  ๖) นําผลงานเสนอในการสัมมนาวิจัยนิพนธ์ (Pre Submission) โดยมีคณะ- 
กรรมการตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด เพ่ือรับฟ๎งการวิจารณ์ผลงาน (Public Hearing) และตอบข้อ
ซักถามของผู้เข้าร่วมสัมมนา เพ่ือจะเป็นประโยชน์ในการปรับความสมบูรณ์ของดุษฎีนิพนธ์ 

  ๗) เสนองานวิจัยฉบับสมบูรณ์เพ่ือขอสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
  ซึ่งผู้วิจัยได้สรุปเป็นแผนภูมิของการบูรณาการคําสอนเชิงสัญลักษณ์ที่ปรากฎใน

พิธีกรรมพระพุทธศาสนามหายาน รายละเอียดและขั้นตอนกระบวนการวิจัย ประกอบด้วยขั้นตอน
ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

แผนภูมิที่ ๑ แสดงขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ๒. สัมภาษณเ์ชิงลึก (In-
depth Interview) ผู้ทรง 
คุณวุฒิ ท่ีเกี่ยวข้องกับ 

-พิธีกรรมพระพุทธศาสนา
มหายาน  
- สัญลักษณ์ศาสตร์  
- คําสอนและปรัชญา
พระพุทธศาสนามหายาน  

 

๑. กําหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
๒. กําหนดระยะเวลาในการแจกแบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง 
๓. ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
๔. ดําเนินการสมัภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. วิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ที่ไดจ้ากผูท้รงคุณวฒุ ิ

ขั้นตอน วิธีด าเนินการวิจัย ผลผลิต 

๑. ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์
เอกสาร เพื่อกําหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัยและนํา
สาระสําคญัไปใช้ในการ
วิเคราะหค์ําสอนเชิงสญัลักษณ์
ที่ปรากฏในพิธีกรรม
พระพุทธศาสนามหายาน 

๑. วิเคราะห์ หลักการ และแนวคดิเกี่ยวกับ 
   - สภาพพิธีกรรมพระพุทธศาสนามหายาน 
   - แนวคิดคําสอนเชิงสญัลักษณ ์
๒. กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั และนํา
สาระสําคญัไปใช้ในการบรูณาการคําสอนเชิง
สัญลักษณ์ที่ปรากฏในพิธีกรรมพระพุทธศาสนา
มหายาน 

-กรอบแนวคิดใน
การวิจัยคําสอนเชิง
สัญลักษณ์ที่ปรากฏ
ในพิธีกรรม
พระพุทธศาสนา
มหายาน 

ร่างรูปแบบคําสอน
เชิงสัญลักษณ์ที่
ปรากฏในพิธีกรรม
พระพุทธศาสนา
มหายาน ครั้งท่ี ๑ 

๓.นําเสนอผลการวิจัยต่อ
คณะกรรมการควบคุมดุษฎี
นิพนธ์เพื่อตรวจสอบความ
สมบูรณ์ก่อนนําเสนอรับฟ๎ง
ความคิดเห็นในการประชุม
วิชาการ  
 

๑. เชิญคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ทั้ง 
   ๓ ท่านมาประชุมร่วมกัน ตรวจสอบงานวิจัย 
๒. รับฟ๎งความเห็นจากผู้ทรงคุณวฒุิวิพากษ์ 
    ดุษฎีนิพนธ์และผูร้่วมประชุมวชิาการ 
๓. นําความเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกฝ่าย 
    มาปรับปรุงแก้ไขงานวิจัย 

ข้อเสนอแนะและแนว
ทางแก้ ไขงานวิจัย 
บูรณาการคําสอน
เ ชิ ง สั ญ ลั ก ษณ์ ที่
ปรากฏในพิธีกรรม
พระพุทธศาสนา
มหายาน 

๔. นําดุษฎีนิพนธ์ฉบับ
ปรับปรุงแก้ไขเสนอ
คณะกรรมการควบคุมดุษฎี
นิพนธเ์พื่อให้ความเห็นชอบ
ก่อนขออนุมัติสอบ 
 

๑. ส่งงานวิจัยฉบับแกไ้ขต่อคณะกรรมการ 
    ควบคุมดุษฎีนิพนธ์ 
๒.เชิญคณะกรรมการควบคมุดุษฎนีิพนธ ์๓  
   ท่านมาประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณา 
๓. ปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของคณะ   
    กรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์และนําเสนอ 
    เป็นรายงานวิจัย 

 
 

รายงานการวิจัย
ฉบับสมบูรณ ์



๙ 

 

๑.๖ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 ๑.๖.๑ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
เสฐียรโกเศศ นาคะประทีป ได้เขียนหนังสือเรื่อง “ลัทธิของเพ่ือน” สรุปได้ว่า คําสอนของ

พระพุทธศาสนามหายานนั้นมีทั้งที่เน้นเรื่องคําสอนเชิงปรัชญาและคําสอนที่เน้นเรื่องการทําพิธีกรรม
เพ่ือแทรกปรัชญาผ่านไปถึงผู้รับ คําสอนที่เน้นเรื่องพิธีกรรมนั้นจะมีรูปแบบพิธีที่กําหนดสัญลักษณ์ให้
แทนค่าของคําสอน พระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ เทพ มารและกิเลส๘ 

อภิชัย โพธิประสิทธิ์ศาสต์ ได้รวบรวมและเรียบเรียงหนังสือเรื่อง “ปริศนาสอนธรรม” 
สรุปได้ว่า การสอนธรรมนั้นถ้าสอนเป็นเหมือนนิทานทําให้เข้าใจง่าย และใช้เวลาสั้น ๆ แต่ผู้รับ
สามารถนําไปปรับเป็นแนวทางคติสอนตนได้ง่าย ดังนั้น คําสอนทางพระพุทธศาสนามหายานที่อยู่ใน
คัมภีร์จึงนิยมนํามาปรับเป็นนิทานหรือทําเป็นสัญลักษณ์ ท่าทาง และวัฒนธรรม เพ่ือสื่อถึงคําสอนที่
ลึกซึ้งภายใน๙  

พรหมา  พิทักษ์ ได้เรียบเรียงหนังสือ “นัยแห่งสัญลักษณ์” ผลงานนี้ได้แสดงความหมาย
แห่งสัญลักษณ์ของชนเผ่าต่าง ๆ ทั่วโลกนับตั้งแต่สัญลักษณ์ของชาวกรีก-โรมัน, สัญลักษณ์ของชาว
ยุโรปเหนือ, สัญลักษณ์ของชาวไอยคุปต์, สัญลักษณ์ของอารยธรรมเมโสโปเตเมีย, สัญลักษณ์ของ
ศาสนาคริสต์, สัญลักษณ์ของศาสนาพุทธ รวมถึงตัวเลขสัตว์พืชและสัญลักษณ์ทางการเมืองและ
เครื่องหมายต่าง ๆ ว่ามีที่มาและความหมายอย่างไร โดยปรารภถึงคนในอดีตที่พยายามประดิษฐ์
สัญลักษณ์เพ่ือประโยชน์ในการสื่อสาร และแม้กาลเวลาจะล่วงเลยมาถึงป๎จจุบัน สัญลักษณ์เหล่านั้นก็
ยังทําหน้าที่แทนคําพูด และความรู้สึกแนวคิดต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี๑๐ 

ศาสตราจารย์แสง จันทร์งาม ได้เรียบเรียงหนังสือ “ศาสนศาสตร์” กล่าวถึงสัญลักษณ์
ทางศาสนา หมายถึง สิ่งที่เป็นรูปธรรมที่ศาสนิกเลือกมาเป็นองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งในศาสนา
ของตน สัญลักษณ์ของศาสนาต่าง ๆ ได้แก่ ๑. สัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา เป็นธรรมจักรหมายถึง 
การหมุนธรรมเป็นสัญลักษณ์ประจําศาสนาและมีธงธรรมจักรเป็นธงประจําศาสนา ๒. สัญลักษณ์ของ
ศาสนาฮินดู เป็นสัญลักษณ์กลาง ๆ ที่ทุกนิกายยอมรับ คือ โอม หมายถึง ความศักดิ์สิทธิ์  ๓. 
สัญลักษณ์ของศาสนาคริสต์ เป็นไม้กางเขน เนื่องจากว่าไม้กางเขน แทนความกรุณาอันยิ่งใหญ่ของ
พระเยซูได้ยอมสละชีวิตของพระองค์เองเพ่ือไถ่บาปของมนุษย์ จะเห็นได้ว่าสัญลักษณ์ของทุกศาสนา
จะมีคําสอนที่แฝงไว้ ซึ่งผู้ศึกษาต้องมีความรู้ในคําสอนจึงจะเข้าใจได้ดี ส่วนประเภทของสัญลักษณ์มี ๓ 
ประเภท คือ ๑. ประเภทประติมากรรม ได้แก่ รูปป๎้นแกะสลัก รูปหล่อแทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาสนา ๒. 
ประเภทสถาป๎ตยกรรม ได้แก่ สถาป๎ตยกรรมสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ๓. ประเภทจิตรกรรม คือ รูปภาพหรือ

                                                 
๘เสฐียรโกเศศ นาคะประทีป, ลัทธิของเพื่อน, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิเสฐียรโกเศศ นาคะประทีป ซอย

อนุมานราชธน, ๒๕๑๔), หน้า ๕๔๓. 
๙อภิชัย โพธิประสิทธ์ิศาสต์, ปริศนาสอนธรรม, (กรุงเทพมหานคร : พิมพลักษณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

๒๕๔๐), หน้า ๑๔๓. 
๑๐พรหมา  พิทักษ์, นัยแห่งสัญลักษณ์, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์. ต้นธรรม, ๒๕๕๗), หน้า ๑๗๔. 

 



๑๐ 

 

ภาพในของสิ่งต่าง ๆ ที่ศาสดาสาวกของศาสนารับเอามาเป็นเครื่องหมายแทนหลักคําสอนเพ่ือให้
เข้าใจได้ง่ายข้ึน๑๑  
  สมพร อยู่โพธิ์ ได้เรียบเรียงหนังสือ “พระพุทธรูปปางต่าง ๆ” พบว่า การสร้าง
สัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้า ในครั้งพุทธกาลยังไม่นิยมสร้าง ครั้งต่อมาเมื่อก่อนพระพุทธองค์เสด็จดับ
ขันธปรินิพพาน พระพุทธเจ้าได้มีพุทธประสงค์แก่พระสงฆ์ให้ยึดถือพระธรรมวินัย เป็นสิ่งแทน
พระองค์ และพระพุทธเจ้าได้มีพุทธานุญาตแก่เหล่าพุทธบริษัทเหล่าใดที่ใคร่เห็นพระพุทธองค์ให้ปลง
ธรรมสังเวช ณ สังเวชนียสถานทั้ง ๔ แห่งอันประกอบด้วยสถานที่ประสูติ ณ ลุมพินีวัน แขวงเมือง
กบิลพัสด์ สถานที่ตรัสรู้พระโพธิญาณ ณ โพธิพฤกษมณฑล แขวงเมืองคยา สถานที่ประทานปฐม
เทศนาแก่ป๎ญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน และสถานที่เสด็จปรินิพพาน บริเวณต้นรังคู่ ณ แขวง
เมืองกุสินารา ดังนั้น สังเวชนียสถานจึงเป็นเสมือนสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้า หลังพุทธกาลล่วงมาถึง
สมัยราชวงศ์กุษาณะคือพระเจ้ากนิษกะ (พ.ศ. ๖๒๑-๖๘๗) ชาวกรีกที่เป็นพุทธศาสนิกชนที่อาศัยอยู่ใน
เมืองคันธาระ เกิดมีความคิดที่จะสร้างพระพุทธรูปขึ้นโดยลักษณะพระพุทธรูป เมื่อแรกสร้างนั้น
อนุโลมสร้างตามลักษณะมหาบุรุษลักษณะ ๓๒ ประการในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเพ่ือเป็นพุทธานุสสติ
ให้พุทธศาสนิกชนได้ระลึกถึงพระพุทธองค์๑๒ 

 
๑.๖.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

๑. งานวิจัยด้านสัญลักษณ์ทางศาสนา 
  พระณรงค์  คุ้มกลัด ได้ทําการศึกษาเรื่อง “พระพุทธศาสนากับทฤษฎีสัญลักษณ์ : 
ศึกษาเปรียบเทียบความเข้าใจในการใช้สัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนิกชนไทย ในเขตบางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร” จากการศึกษาพบว่า สัญลักษณ์มี ๒ ความหมาย คือ สัญลักษณ์ทั่ว ๆ ไป และ
สัญลักษณ์ทางศาสนา  สัญลักษณ์ทั่วไปมีความหมายชัดเจนว่าแทนสิ่งใด ส่วนสัญลักษณ์ทางศาสนามี
ความหมายและแทนสื่อสารไปยังความจริงอันสูงสุดของศาสนานั้น สัญลักษณ์ของพุทธศาสนา ได้แก่ 
พระพุทธรูป ธรรมจักร  สถูปหรือเจดีย์  พระบรมสารีริกธาตุ และต้นโพธิ์ ซึ่งเป็นทั้งความศักดิ์สิทธิ์
และตัวสัญลักษณ์เอง และก็ยังสื่อสารธรรมะให้พุทธศาสนิกชนสามารถพ้นการยึดติดสัญลักษณ์เพ่ือให้
ถึงจุดหมายสูงสุดคือพระนิพพาน ได้ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้ งนี้  ควรมีการส่งเสริมให้
พุทธศาสนิกชน ไม่ว่าพระหรือฆราวาสมีการศึกษาทางศาสนาเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้รู้และเข้าใจสัญลักษณ์ 
ทางศาสนาที่ดีข้ึนและใช้ได้ถูกต้อง๑๓ 
  อนุศักดิ์  ปัญจาบุตร ได้ทําการศึกษาเรื่อง “การศึกษาราชสีห์กับสัญลักษณ์ทาง
ธรรมในคัมภีร์พระพุทธศาสนา” ผลการวิจัยพบว่า การนําราชสีห์มาเป็นสัญลักษณ์เพราะราชสีห์เป็น
สัตว์ตระกูลสูงเป็นเจ้าแห่งสัตว์ป่ามีรูปร่างสง่างามทรงพลังกําลังมากเป็นสัตว์ที่มีความน่าเกรงขาม 
ส่วนพุทธศาสนามีการเปรียบเทียบดังนี้ ๑. พระตถาคตทรงบรรลุพระสัพพัญํุตญาณก็เหมือนกับ

                                                 
๑๑ศาสตราจารย์แสง จันทร์งาม, ศาสนศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : พิมพลักษณ,์ ๒๕๔๕), หน้า ๓๑. 
๑๒สมพร อยู่โพธ์ิ, พระพุทธรูปปางต่าง ๆ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ชวนพิมพ์, ๒๕๑๘), หน้า ๒๗. 
๑๓พระณรงค์  คุ้มกลดั, “พระพุทธศาสนากับทฤษฎีสญัลักษณ์ : ศึกษาเปรียบเทยีบความเข้าใจในการใช้

สัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนิกชนไทย ในเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต, ศิลปศาสตร์ 
(ศาสนาเปรียบเทียบ), (บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลยัมหดิล), ๒๕๔๕, ๑๙๖ หน้า. 



๑๑ 

 

ราชสีห์ตรวจดูทิศท้ังสี่ ๒. เวลาที่เสด็จออกจากพระคันธกุฎีก็เหมือนราชสีห์ออกจากถ้ําทองที่อยู่อาศัย 
๓. เวลาที่เสด็จเข้าไปธรรมสภาก็เหมือนราชสีห์สะบัดตัว ๔. การที่ทรงเหลียวดูบริษัทก็เหมือนราชสีห์
เหลียวดูทิศ ๕. เวลาทรงแสดงธรรมก็เหมือนราชสีห์แผดสีหนาท ๖. การเสด็จไปบําราบลัทธิอ่ืนก็
เหมือนการออกหาเหยื่อ ส่วนการนําราชสีห์มาสร้างเป็นรูปสัญลักษณ์ดังปรากฏตามสถานที่ต่างๆ ใน
เมืองไทยมีทั้งแบบอินเดีย แบบขอม และแบบจีน ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เรือสําเภาไทยไปค้าขายที่
เมืองจีนก็บรรทุกสิงโตหินมามากมาย ซึ่งส่วนมากเป็นสิงโตอมลูกแก้วอย่างที่ตั้งอยู่ตามประตูวัด ความ
เชื่อการสร้างรูปสิงห์นี้ ปรากฏว่าทํากันมาช้านาน ดังเช่น พระเจ้าอโศกมหาราช ได้สร้างเสาศิลามีรูป
สิงห์สี่ทิศข้ึนต้นหนึ่ง ซึ่งในป๎จจุบันรัฐบาลอินเดียใช้ตราสิงห์นี้เป็นตราเครื่องหมายของทางราชการ๑๔  
  เรือนแก้ว  ภัทรานุประวัติ ไดท้ําการศึกษาเรื่อง “การสืบทอดความเป็นจีนผ่านการ
ทําความเข้าใจความหมายและสัญลักษณ์ทางศาสนาของชาวจีนสู่ลูกหลานในสังคมไทย” ผลการศึกษา
พบว่า ลูกหลานส่วนใหญ่มีความเชื่อว่าความศรัทธาในเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์  และปฏิบัติตามธรรม
เนียมของครอบครัว ได้แก่ ตรุษจีน และสารทจีน ส่วนเทศกาลอ่ืน  ๆ จะแตกต่างกันไปในแต่ละ
ครอบครัว เทศกาลที่ลูกหลานจีนคิดว่าควรจะสืบทอดให้ดํารงอยู่ต่อไป ได้แก่ ตรุษจีน สารทจีน สารท
ขนมจ้าง ไหว้พระจันทร์ กินเจ และไหว้เทพเจ้าช่วงปลายปี ส่วนเทศกาลที่ให้ความสําคัญว่าควรจะสืบ
ทอดมากที่สุด ได้แก่ ตรุษจีน และสารทจีน รองลงมา ได้แก่ กินเจ ไหว้พระจันทร์ ไหว้เทพเจ้าปลายปี 
และสารทขนมจ้างตามลําดับ ด้านความรู้ความเข้าใจ ลูกหลานส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจใน
ความหมาย ได้แก่ สารมขนมจ้าง และไหว้พระจันทร์ ด้านวิธีการปลูกฝ๎งและสืบทอดประเพณีและ
เทศกาลกระทําในหลายรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิ เล่าอธิบายพูดถึงความสําคัญของ
เทศกาล สาเหตุการจัดไหว้ การแนะนําเครื่องเซ่นไหว้ จํานวนของไหว้ การให้ลูกหลานเป็นผู้ปฏิบัติ
โดยตรง การทําให้ดูเป็นตัวอย่าง การฝากฝ๎งให้สืบทอดอย่างเป็นทางการในรุ่นต่อไป เป็นต้น๑๕ 
  พระมหาอุดร  สุทฺธิ าโณ (เกตุทอง) ไดท้ําการศึกษาเรื่อง “การศึกษาธรรมจักรใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท” ผลการวิจัยพบว่า จักรเป็นสัญลักษณ์ของชาวพุทธมี ๔ ประเภท ได้แก่ ๑. 
รัตนจักร (The Ratana-Cakka) แก้ว ๗ ประการอันเป็นเครื่องแสดงความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 
ได้แก่ ๑. จักรแก้ว ๒. ช้างแก้ว ๓. ม้าแก้ว ๔. มณีแก้ว ๕. นางแก้ว ๖. ขุนคลังแก้ว ๗. ขุนพลแก้ว ซึ่ง
ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะเป็นสิ่งแรกที่พระเจ้าจักรพรรดิต้องมี ๒. ธรรมจักร (The 
Dhamma-Cakka) วงล้อธรรมจักรซึ่งเป้นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของชาวพุทธ ธรรมจักรถูกใช้เพ่ือ
แสดงถึงหลักคําสอนโดยทั่วไปเป็นการยืนยันการแสดงปฐมธรรมเทศนาครั้งแรกของพระพุทธเจ้า ณ 
ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี ๓. ลักขณจักร (The Lakkhana-Cakka) สัญลักษณ์ธรรมจักร
บนฝ่าเท้าของพระพุทธเจ้าเป็นการอธิบายเครื่องหมายมงคลบนฝ่าเท้าของพระพุทธเจ้า ลักขณจักร

                                                 
๑๔อนุศักดิ์  ป๎ญจาบุตร, “การศึกษาราชสีห์กับสัญลักษณ์ทางธรรมในคมัภีร์พระพุทธศาสนา”, พุทธศาสตร

มหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา), บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐, ๒๐๑ หน้า.  
๑๕เรือนแก้ว  ภัทรานุประวัติ, “การสบืทอดความเป็นจีนผ่านการทําความเข้าใจความหมายและสัญลักษณ์

ทางศาสนาของชาวจีนสู่ลูกหลานในสังคมไทย”, มหาวิทยาลยัหอการค้า, ๒๕๕๔, ๒๗๙ หน้า. 



๑๒ 

 

เป็นสัญลักษณ์ของอํานาจสูงสุดของพระพุทธเจ้า ๔. ภวจักร (The Bhava-Cakka) วงล้อแห่งชีวิตเป็น
การอธิบายหลักคําสอนการเกิดใหม่และการตายของชีวิต๑๖  

   ๒. เอกสารงานวิจัยด้านพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา 
     สุรีย์  บัณฑุชัย ได้ทําการศึกษาเรื่อง “ประเพณีการกินเจของชาวไทยเชื้อสายจีน
ในจังหวัดพิษณุโลก” ผลการวิจัยพบว่า เริ่มขึ้นเมื่อมีชาวจีนแต้จิ๋วกลุ่มหนึ่งได้ร่วมกันก่อตั้งโรงเจแห่ง
แรกของจังหวัดพิษณุโลก ประมาณ พ.ศ. ๒๔๘๘ คือ โรงเจอ้ือเคงเซียงตึ้ง ป๎จจุบันกําหนดการปฏิบัติ
ในประเพณีการกินเจมี ๓ ช่วงคือ ก่อนวันประกอบพิธีกรรมคือ เป็นการเตรียมงาน ได้แก่ การเตรียม
บุคคล เตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ในพิธีต่าง ๆ กระดาษทอง เครื่องเซ่นไหว้เทพเจ้า ธงประจําองค์เทพ
เจ้า ฯลฯ ตลอดจนการตั้งโรงทานเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมพิธีเข้ามารับประทานอาหารได้วันประกอบพิธีกรรม 
มีพิธีกรรมดังนี้ พิธีเชิญเทพเจ้า พิธีไหว้เทพเจ้า พิธีลอยกระทงและปล่อยสัตว์ พิธีเทกระจาด พิธีไหว้
เทพเจ้าประจําทิศเหนือและทิศใต้ หรือพิธีหน่ําซิ้งป๎๊กเต้า พิธีส่งเทพเจ้ากลับสวรรค์ และหลังวัน
ประกอบพิธีกรรม ได้แก่ การเก็บและทําความสะอาดสถานที่  ตลอดจนอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบพิธี 
ประเพณีการกินเจของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดพิษณุโลกมีความสัมพันธ์กับความเชื่อในด้านต่าง ๆ 
ได้แก่ ๑. ความเชื่อเรื่องเทพเจ้าอันนําไปสู่การประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ๒. ความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณที่
คงอยู่แม้จะตายจากโลกนี้ไปแล้วแต่วิญญาณจะไปนรก สวรรค์ ตามผลกรรมของตน ๓. ความเชื่อมั่น
ในคุณธรรม ด้านความกตัญํูกตเวทิตาจึงทําให้เกิดพิธีกรรมเทกระจาด ๔. ความเชื่อในกุศลผลบุญที่
จะนําความสุขสมหวังในป๎จจุบันและการได้ไปสวรรค์เมื่อตายไปแล้ว จึงทําให้มีพิธีกรรมเกี่ยวกับการ
ทําทานและการปล่อยสัตว์ทั้งหลาย ๕. ความเชื่อในด้านสุขภาพซึ่งเป็นความเชื่อว่าการกินเจจะทําให้
สุขภาพสมบูรณ์๑๗ 
  ประภาวดี  จตุวิริยะพรชัย ได้ทําการศึกษาเรื่อง “ความเชื่อและพิธีกรรมของชาว
จีนกลุ่มภาษาต่าง ๆ ในจังหวัดพิษณุโลก” ผลการวิจัยพบว่า ชาวจีนในประเทศไทยที่อพยพมาใน
ระยะแรก ส่วนใหญ่จะมาทางตอนใต้ของจีน แบ่งเป็น ๕ กลุ่มภาษา คือ แต้จิ๋ว ไหหลํา แคะ กวางตุ้ง 
และฮกเกี้ยน ในจํานวนนี้จะมีชาวจีนแต้จิ๋วมากที่สุด ร้อยละ ๘๐ ป๎จจัยที่ทําให้ชาวจีนอพยพเข้ามาสู่
ประเทศไทยมากที่สุดเพราะญาติพ่ีน้องชักชวนมา และมีลู่ทางในการทํามาหากินมาก ชาวจีนที่อพยพ
มาในจังหวัดพิษณุโลกจะเข้ามาประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๕ เมื่อมีชาวจีนอยู่รวมกันมาก ๆ จะจัดตั้งสมาคม
เพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ความเชื่อของชาวจีนกลุ่มภาษาต่าง ๆ ในจังหวัดพิษณุโลกมีความเชื่อพ้ืนฐาน
มาจากความเชื่อดั้งเดิม การเคารพบรรพบุรุษ วิญญาณ สวรรค์กับลัทธิขงจื้อผสมกับพุทธศาสนา
มหายาน จึงบูชาเจ้าแม่กวนอิม เจ้าพ่อกวนอู เจ้าแม่ทับทิม ตี่จู๋เอ้ียะ แปดเซียน และฮอ ลก ซิ่ว โดย
บูชาประจําทุกวันและเมื่อถึงเทศกาลประจําปีจะไปไหว้ตามสมาคมหรือศาลเจ้าต่าง ๆ พิธีกรรมที่ยังคง
ปฏิบัติอยู่ในป๎จจุบันคือ ตรุษจีน เซ็งเม้ง สารทจีน ไหว้พระจันทร์ กินเจ แต่งงาน แซยิด กงเต็ก แต่

                                                 
๑๖พระมหาอุดร  สุทฺธิ าโณ (เกตุทอง), “การศึกษาธรรมจักรในพระพทุธศาสนาเถรวาท”, พุทธศาสตร

ดุษฎีบัญฑติ(พระพุทธศาสนา), บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕, ๒๘๒ หน้า.  
๑๗สุรีย์  บัณฑุชัย, “ประเพณีการกินเจของชาวไทยเช้ือสายจีนในจังหวัดพิษณุโลก”, (กรุงเทพมหานคร : 

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย), ๒๕๓๗, ๑๙๒ หน้า. 



๑๓ 

 

รูปแบบการปฏิบัติตามพิธีกรรมเปลี่ยนแปลงไป คือไหว้พระจันทร์กับกงเต็กปฏิบัติตามความเชื่อ
น้อยลง เนื่องจากพิธีกงเต็กใช้จ่ายเงินเป็นจํานวนมาก๑๘ 
  ยุทธนา  วรุณปิติกุล ได้ทําการศึกษาเรื่อง “พิธีกรรมกินเจในสังคมจีนภาคใต้ : กรณี
ชาวจีนใน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา” ผลการวิจัยพบว่า สัญลักษณ์หลักของพิธีกรรมที่ช่วยนําพาผู้เข้าร่วม
พิธีเข้าสู่เป้าหมายคือ “กิวอ๋อง” กิวอ๋องมีการปรับเปลี่ยนความหมาย ระยะแรกกิวอ๋องมีความหมายที่
สัมพันธ์กับการฟ้ืนฟูราชวงศ์หมิง ซึ่งเป็นเป้าหมายของสมาคมลับและราชวงศ์หมิงเป็นศูนย์กลางของ
สังคมชาวจีนอพยพ ต่อมาเน้นความหมายของกิวอ๋องที่สัมพันธ์กับพุทธศาสนาแบบมหายานผสมผสาน
กับความเชื่อแบบเต๋า เอ้ืออํานวยต่อสถานการณ์ชาตินิยมที่ชาวจีนต้องปรับตัวเพ่ือรักษาไว้ซึ่ง
สถานภาพทางเศรษฐกิจของตน กิวอ๋องในภาคพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์แสดงความเป็นพุทธของ
พิธีกรรม สอดคล้องกับความเชื่อหลักในสังคมไทย และยืนยันถึงความเป็นไทยของลูกหลานจีนอย่าง
หนึ่งคือ การนับถือศาสนาพุทธ ชื่อของพระท่ีใช้อ่านในพิธีถักซ่อจึงเป็นชื่อภาษาไทย ป๎จจุบันกิวอ๋องใน
ฐานะพระพุทธและพระโพธิสัตว์ทรงไว้ซึ่งอํานาจอันเกิดจากการบําเพ็ญธรรมเป็นเป้าหมาย อุดมคติ
ของพิธีกรรมและกิวอ๋องในฐานะเทพกษัตริย์คือ ภาพอุดมคติของชีวิตปุถุชนที่สมบูรณ์ด้วยทรัพย์
สมบัติ อํานาจ และเป็นผู้มีชีวิตอมตะ ตอบสนองต่อเป้าหมายของผู้เข้าร่วมพิธีที่ต้องการความสุขใน
โลกปุถุชนมากกว่า๑๙ 
  พระสนม  นิลวรรณ ได้ทําการศึกษาเรื่อง “ความเชื่อและการปฏิบัติเกี่ยวกับการกิน
เจ ศึกษาเปรียบเทียบการกินเจของพุทธศาสนิกชนในวัดจีนและวัดไทยในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล” ผลการวิจัยพบว่า ความเชื่อและการปฏิบัติเกี่ยวกับการกินเจส่วนใหญ่แล้วตั้งใจมากินเจ
เอง และไม่นิยมมาพักที่วัดในช่วงเทศกาลกินเจ โดยที่กลุ่มวัดจีนส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง ๒๑-๔๐ ปี 
การศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์การกินเจ ๑๐ ปีขึ้นไป ขณะที่กลุ่มวัดไทยส่วนใหญ่มี
อายุอยู่ในช่วง ๔๑-๖๐ ปี การศึกษาระดับประถมศึกษา และกินเจมาแล้ว ๔-๖ ปี  นอกจากนี้ยังพบว่า
พุทธศาสนิกชนในวัดทั้งสองมีความรู้เกี่ยวกับการกินเจ แต่กลุ่มวัดจีนมีความรู้มากกว่าพุทธศาสนิกชน 
ทั้งในวัดจีนและวัดไทยส่วนใหญ่กินเจด้วยความเชื่อพระโพธิสัตว์ (ความเมตตา กรุณา) เชื่อกรรม
สังสารวัฏ บุญ บาป แต่มีความแตกต่างกันตรงที่โดยพุทธศาสนิกชนในวัดจีนบางส่วนมีแนวโน้มที่จะ
เชื่อในเรื่องการกินเจเพ่ือรักษาสุขภาพ ในขณะที่พุทธศาสนิกชนในวัดไทยบางส่วนมีแนวโน้มที่จะเชื่อ
ในหลักคําสอนเรื่องกรรม-สังสารวัฏ ด้านการปฏิบัติเกี่ยวกับการกินเจพบว่ามีความแตกต่างกันคือ 
พุทธศาสนิกชนในวัดจีนมีความเคร่งครัดในการกินเจ และพิธีกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการกินเจ แต่ไม่
เน้นเรื่องการสมาทานศีล ๕ หรือศีล ๘ (อุโบสถศีล) ในขณะที่พุทธศาสนิกชนในวัดไทยไม่เคร่งครัดใน
การกินเจ แต่เน้นเรื่องการสมาทานศีล ๕ หรืออุโบสถศีล๒๐ 

                                                 
๑๘ประภาวดี  จตุวิริยะพรชัย, “ความเช่ือและพิธีกรรมของชาวจีนกลุ่มภาษาต่าง ๆ ในจังหวัดพิษณุโลก”, 

กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, ๒๕๓๗, ๒๐๗ หน้า. 
๑๙ยุทธนา  วรุณปิติกุล, “พิธีกรรมกินเจในสังคมจีนภาคใต้ : กรณีชาวจีนใน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา”, สังคม

วิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), ๒๕๔๑, ๑๘๒ หน้า. 
๒๐พระสนม  นิลวรรณ, “ความเช่ือและการปฏิบัติเกี่ยวกับการกินเจ ศึกษาเปรียบเทียบการกินเจของ

พุทธศาสนิกชนในวัดจีนและวัดไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”, (กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูล
วิทยานิพนธ์ไทย, ๒๕๔๒), ๑๘๙ หน้า. 



๑๔ 

 

  พัชราวรรณ  รัตนพันธุ์ ได้ทําการศึกษาเรื่อง “พิธีกรรมเครื่องเซ่นไหว้และความเชื่อ
ทางศาสนา : กรณีศึกษาวัดมังกรกมลาวาส ถนนเจริญกรุง กรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า 
ผู้คนที่นําเครื่องเซ่นไหว้ไปที่วัดมังกรกมลาวาสนั้นต่างมีความศรัทธาและความคาดหวัง บางคนมีความ
คาดหวังในความสบายใจในการนําสิ่งของต่าง ๆ มาทําพิธีเซ่นไหว้ โดยกลุ่มแรกมีความเชื่อว่าเมื่อนํา
ของไปเซ่นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือเป็นมงคลแก่ตนเองและครอบครัว สามารถปกป้องผองภัยให้พ้น
ภยันตรายได้มีความสุขทางด้านจิตใจยิ่งเมื่อประสบกับความสําเร็จความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็น
ผลให้ความเชื่อมั่นในความคาดหวังขึ้น ส่วนกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มที่นําเครื่องเซ่นไหว้มาตอบแทนสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์โดยบนบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น ๆ ให้ดลบันดาลให้สมหวังในสิ่งที่ขอกรือพ้นจากความทุกข์ใน
เรื่องต่าง ๆ และในที่สุดเมื่อสมหวังในสิ่งที่ได้บนบานไว้จึงนําของมาเซ่นไหว้ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นการ
ตอบแทน นอกจากนี้ยังพบอีกว่าพิธีกรรมเครื่องเซ่นไหว้ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกิดจากความเชื่อและจาก
ประสบการณ์ของมนุษย์ที่สร้างสมมายาวนาน หากความเชื่อถือมีความมั่นคงมากขึ้นและ
ประสบการณ์ตรงได้เห็นเป็นประจักษ์ว่าสามารถตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจได้ผู้คนก็จะทํา
พิธีกรรมเครื่องเซ่นไหว้ต่อไป๒๑ 
  พระบุญช่วย  โชติว โส ( อุ้ยวงค์ ) ได้ทําการศึกษาเรื่อง “หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาในความเชื่อและพิธีกรรมการบายศรีสู่ขวัญของชาววานรนิวาส” ผลการวิจัยพบว่า 
ความเชื่อและพิธีกรรมที่เก่ียวกับการบายศรีสู่ขวัญของชาววานรนิวาสเป็นความเชื่อผสมผสานระหว่าง
ความเชื่อดั้งเดิม ความเชื่อของพราหมณ์ความเชื่อของพุทธศาสนาซึ่งได้เชื่อถือและปฏิบัติกันมาโดย
ปรากฏผ่านสัญลักษณ์ในการประกอบพิธีกรรมบายศรีสู่ขวัญสามารถจําแนกได้เป็น ๓ ประเภท 
ประเภทที่ ๑ พิธีกรรมการบายศรีสู่ขวัญคนมีดังนี้ การสู่ขวัญพระสงฆ์ การสู่ขวัญผู้สูงอายุ การสู่ขวัญ
แต่งงาน การสู่ขวัญคนป่วย พิธีกรรมเหล่านี้พบหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเพราะว่าสามารถ
นําเอาหลักธรรมไปใช้ได้ในการดําเนินชีวิตประเภทที่ ๑ พิธีกรรมการสู่ขวัญสัตว์พบเฉพาะการสู่ขวัญ
ควายเท่านั้นไม่มีการสู่ขวัญสัตว์ชนิดอื่นเพราะมีความเชื่อว่าควายเป็นสัตว์ที่คุณโดยการใช้แรงงาน แต่
ไม่พบหลักธรรมใด ๆ ส่วนประเภทที่ ๓ พิธีกรรมการสู่ขวัญพบเฉพาะการสู่ขวัญข้าวการสู่ขวัญขึ้นบ้าน
ใหม่การสู่ขวัญเฮือนการสู่ขวัญหลวงพ่อใหญ่ตะเคียนทองเท่านั้น แต่ไม่พบหลักธรรมใดๆ ในการ
ประกอบพิธีกรรมการบายศรีสู่ขวัญคนการสู่ขวัญสัตว์การสู่ขวัญสิ่งของขึ้นอยู่กับโอกาสเวลาสถานที่
ความเชื่อและพิธีกรรมในการที่จะประกอบพิธีกรรมเหล่านั้นพบว่ามีปรากฏในบายศรี ๓ ชั้น, บายศรี 
๕ ชั้น, บายศรี ๗ ชั้น, บายศรี ๙ ชั้น ได้เปรียบเทียบหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาคือสุจริต ๓ 
ไตรสิกขา ๓ เบญจศีล ๕ อริยทรัพย์ ๗ พุทธคุณ ๙๒๒  
  กนกวรรณ  โกมลิทธิพงศ์ ได้ทําการศึกษาเรื่อง “การบริหารกิจการของคณะสงฆ์
จีนในประเทศไทย” ผลการวิจัยพบว่า คณะสงฆ์จีนนิกายเป็นพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเริ่มปรากฏ

                                                 
๒๑ พัชราวรรณ  รัตนพันธุ์, “พิธีกรรมเครื่องเซ่นไหว้และความเช่ือทางศาสนา : กรณีศึกษาวัดมังกรกม

ลาวาส ถนนเจริญกรุง กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต รัฐศาสตร์ (มานุษยวิทยา), (บัณฑิตวิทยาลัย : 
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๓, ๑๗๘ หน้า. 

๒๒พระบุญช่วย  โชติวํโส (อุ้ยวงค์), “หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในความเช่ือและพิธีกรรมการบายศรีสู่
ขวัญของชาววานรนิวาส”, พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 
๒๕๕๓, ๑๗๘ หน้า. 



๑๕ 

 

บทบาทเด่นชัดในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากทรงให้การสนับสนุนคณะ
สงฆ์จีนนิกายเป็นอย่างยิ่ง ในส่วนอิทธิพลของคณะสงฆ์จีนนิกายที่มีต่อด้านวัฒนธรรมและศิลปกรรม
จีนคือ ยังคงสร้างวัดในลักษณะสถาป๎ตยกรรมแบบจีน ด้านประติมากรรม เห็นได้จากความเชื่อในสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ยังผนวกความเชื่อในลัทธิเต๋าดังเห็นได้จากรูปป๎้นเทพเจ้าต่าง  ๆ ของเต๋าในวัด และอิทธิพล
ด้านพิธีกรรมได้จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เช่นดือน ๑ วันที่ ๑ วันประสูติพระศรีอารยเมตไตรย์โพธิสัตว์ 
วันที่ ๑ - ๑๕ วันตรุษจีน มีพิธีอัญเชิญ “ไฉ่สิ่งเอ้ีน” ลงมาจากสวรรค์ วันที่ ๖-๙ งานพิธีสังวัธยายขมา
กรรม สะเดาะเคราะห์ เสริมดวงชะตา เดือน ๓ วันที่ ๑๘-๑๙ งานพิธีสังวัธยายพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า
ขมากรรมสูตร เดือน ๙ วันที่ ๑-๑๐ เทศกาลกินเจ เดือน ๑๑ วันที่ ๑๑ พิธีรับศิษย์และแสดงตนเป็น
พุทธมามกะและมนตราภิเษก เดือน ๑๒ วันที่ ๘ วันศากยมุนีพุทธเจ้าทรงตรัสรู้  ทั้งนี้ เ พ่ือให้
พุทธศาสนิกชนได้มาร่วมพิธีกรรมดังกล่าว๒๓      
  ๓. งานวิจัยด้านพระพุทธศาสนามหายาน ศาสนาเต๋า และศาสนาขงจื๊อ  
  อรัสธรรม  ดีระดอม  ได้ทําการศึกษาเรื่อง “บทบาทของพระสงฆ์มหายานในการ
พัฒนาสังคม : ศึกษาเฉพาะกรณีพระสงฆ์จีนนิกายและอนัมนิกายในภาคกลางของประเทศไทย” ผล
จากการวิจัยพบว่า หลักปฏิบัติ ๓ ประการ คือ ๑. หลักมหากรุณา ได้แก่ การตั้งโพธิจิตมุ่งพุทธภูมิ ไม่
มุ่งเพียงอรหันต์ภูมิ ต้องสร้างบารมีเพ่ือช่วยสัตว์อ่ืนก่อนตนจึงบรรลุพุทธภูมิ ๒. หลักมหาป๎ญญาเป็น
ป๎ญญาที่เรียกว่าบุคคลจะพ้นทุกข์ได้ก็ด้วยการเข้าถึงศูนยตาซึ่งมี ๒ ขั้น คือ บุคคลศูนยตาและธรรม
ศูนยตา บุคคลศูนยตา ได้แก่ การละอัสมิมานะซึ่งทําให้บุคคลบรรลุอรหันต์ ส่วนธรรมศูนยตา ได้แก่ 
การละความยึดถือแม้ในพระนิพพานซึ่งเป็นภูมิของพระโพธิสัตว์ชั้นสูง และ ๓. หลักมหาอุปายะ คือ
พระโพธิสัตว์ จะต้องประกอบด้วยกุศโลบายนานัปการ ในการช่วยเหลือปวงสัตว์ ต้องประกอบด้วย
ไหวพริบปฏิภาณในการเข้าถึงความหลุดพ้น จากหลักดังกล่าวพระสงฆ์มหายานได้ยึดหลักนี้ไว้เพ่ือให้
เป็นไปตามการบําเพ็ญประโยชน์แก่สังคม หรือการนําศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้องกับสังคมมากขึ้น ก่อเกิด
ประโยชน์การเผยแผ่พระศาสนาไปสู่คนหมู่มากได้๒๔ 
  รุ่ง  สุจินันท์กุล ได้ทําการศึกษาเรื่อง “การศึกษาเพ่ือเสนอแนวความคิดในการ
อนุรักษ์ศาลเจ้าจีนในกรุงเทพมหานครที่สร้างขึ้นในช่วงสมัยรัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๕” ผลการวิจัย
พบว่า ศาลเจ้าเป็นศาสนสถานที่กําเนิดจากศาสนาเต๋าและความเชื่อพ้ืนบ้านที่เป็นสถาป๎ตยกรรมแบบ
จีนประเพณีที่มีความสวยงาม มีความศักดิ์สิทธิ์และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ศาลเจ้าจีนในประเทศไทย
ปรากฏขึ้นพร้อมกับชาวจีนที่อพยพมาอยู่ในประเทศไทยสมัยพุทธศตวรรษท่ี ๑๘ และเข้ามาเป็นลําดับ
ตั้งแต่การติดต่อค้าขายสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ การเข้ามาของชาว
จีนส่วนใหญ่มีหลายสาเหตุ เช่น หลีกหนีความอดอยาก ภัยธรรมชาติ สงคราม เมื่อมาอาศัยอยู่ใน
ประเทศไทยแล้วก็ยังคงรักษาความเชื่อการปฏิบัติตามแบบแผน พิธีกรรมดั้งเดิมที่ตนเองเคยยึดถือ
ปฏิบัติเหมือนครั้งยังอยู่ในสังคมจีน ดังนั้นเมื่อชาวจีนอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่หรือเป็นชุมชนจึงสร้าง

                                                 
๒๓กนกวรรณ  โกมลิทธิพงศ์, “การบริหารกิจการของคณะสงฆ์จีนในประเทศไทย”, พุทธศาสตรดุษฎี

บัญฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๐, ๒๗๘ หน้า. 
๒๔อรัสธรรม  ดีระดอม, “บทบาทของพระสงฆ์มหายานในการพัฒนาสังคม : ศึกษาเฉพาะกรณีพระสงฆ์จีน

นิกายและอนัมนิกายในภาคกลางของประเทศไทย”, วิทยานิพนธ์มานุษยวิทยามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), ๒๕๒๖, ๒๓๒ หน้า. 



๑๖ 

 

ศาลเจ้าจีนโดยอาจมีการอัญเชิญรูปเคารพ เทพเจ้าที่ตนนับถือ เพ่ือสร้างเป็นสถานที่ในการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ศาลเจ้าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวจีนที่อพยพมายัง
สังคมใหม่ ที่พวกเขาไม่คุ้นเคย รวมทั้งเป็นศูนย์รวมการปฏิสังสรรค์ของชาวจีนเป็นมูลนิธิ โรงพยาบาล 
สมาคมต่าง ๆ ฯลฯ อีกด้วย๒๕  
  รตพร  ปัทมเจริญ ได้ทําการศึกษาเรื่อง “บทบาทของศาลเจ้าจีนในการธํารงอัต
ลักษณ์ชาติพันธุ์ : ศึกษากรณีในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐม” ผลการวิจัยพบว่าภายในชุมชนชาว
ไทยเชื้อสายจีน ศาลเจ้ามีบทบาทเป็นอย่างมากในการธํารงรักษาอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์จีนทั้งด้าน
ภาษาจีนจากการพยายามรื้อฟ้ืนโรงเรียนสอนภาษาจีนทางด้านความเชื่อศาลเจ้าจีนช่วยธํารงความเชื่อ
ของชาวไทยเชื้อสานจีนให้คงอยู่โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมทางศาสนาความเชื่อที่สําคัญ ได้แก่ พิธี
กรรมการกินเจซึ่งพบสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์จีนผ่านศาลเจ้าอันเป็น
ศาสนาสถานที่กําเนิดจากศาสนาเต๋าและความเชื่อเรื่องเทพเจ้าต่างๆ ของชาวจีน โดยมีองค์กรชาวไทย
เชื้อสายจีนผู้นําชุมชนที่เป็นผู้ควบคุมการดําเนินงานของศาลเจ้าและโรงเรียนจีนเป็นผู้มีบทบาทในการ
ชี้นําและก่อให้เกิดการสืบเนื่องของการธํารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์๒๖ 
  ศิระนันท์  รัตนสมจิตร ได้ทําการศึกษาเรื่อง “เซ็งเม้ง/ ความหมาย พิธีกรรมและ
ความเปลี่ยนแปลง” จากการศึกษาพบว่า พิธีกรรมเซ็งเม้งเป็นการแสดงความกตัญํูต่อบรรพบุรุษอัน
เป็นไปตามลัทธิขงจื้อที่เน้นเรื่องความกตัญํูเป็นสําคัญร่วมด้วยความเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างภูตผี 
เทวดาอันนําไปสู่พิธีกรรมเซ่นไหว้ซึ่งเป็นพิธีกรรมในระดับครอบครัวและเครือญาติที่นับถือกันเท่านั้น 
อีกท้ังในข้ันตอนการไหว้ยังมีระบบอาวุโสในการเริ่มต้นว่าใครจะเป็นประธานและลําดับในการไหว้เป็น
สําคัญเช่นกัน เซ็งเม้งสามารถอธิบายโครงสร้างครอบครัวของชาวจีนได้อย่างสมบูรณ์ โดยการเน้นการ
ให้ความสําคัญต่อระบบอาวุโส การให้สิทธิอํานาจแก่ฝ่ายชายเป็นหลักโดยผ่านขั้นตอนในพิธีกรรมที่
ระบุถึงประธานในการเซ่นไหว้ ลําดับของบุคคลในการเซ่นไหว้ การให้ฝ่ายหญิงเป็นผู้จัดเตรียมของโดย
ที่ฝ่ายชายไม่ต้องเข้ามาช่วยอันเป็นลักษณะการแบ่งหน้าที่และอํานาจในตัว นอกจากนี้ในการศึกษา
พิธีกรรมเซ็งเม้งยังสามารถพิจารณาได้ว่าการที่ผู้หญิงเป็นผู้ปฏิบัติก็เพ่ือให้มีหน้าที่ในการถ่ายทอดและ
สอนเรื่องพิธีกรรมให้กับลุก ๆ ของตนเพราะผู้หญิงถูกกําหนดให้เลี้ยงดูบุตร เมื่อฝ่ายหญิงสามารถ
ปฏิบัติได้อย่างเข้าใจและมีความผูกพันในการเลี้ยงดูบุตรย่อมสามารถถ่ายทอดให้กับลูกหลานได้๒๗ 
  ภควดี  เลิศกาญจนวัติ ได้ทําการศึกษาเรื่อง “กระแสพุทธศาสนามหายานที่มีต่อ
วัฒนธรรมไทย” ผลการศึกษาพบว่า วัฒนธรรมไทยที่มีบูรณาการด้วยกระแสอิทธิพลของ
พระพุทธศาสนามหายานแล้วมีผลต่อความเชื่อคือ การนับถือบูชาพระโพธิสัตว์ร่วมกับเทพเจ้าของ
พราหมณ์และผีตามความเชื่อเดิม ดูได้จากการไหว้พระที่มีทั้งของเซ่นไหว้ บนบานอ้อนวอน เป็นต้น 

                                                 
๒๕รุ่ง  สุจินันท์กุล, “การศึกษาเพื่อเสนอแนวความคิดในการอนุรักษ์ศาลเจ้าจีนในกรุงเทพมหานครที่สร้าง

ขึ้นในช่วงสมัยรัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๕”, (กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, ๒๕๔๒), ๒๙๑ หน้า. 
๒๖รตพร  ป๎ทมเจริญ, “บทบาทของศาลเจ้าจีนในการธํารงอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ : ศึกษากรณีในเขตอําเภอ

เมือง จังหวัดนครปฐม”, วิทยานิพนธ์มนุษย์ศาสตร์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), 
๒๕๔๔, ๒๒๙ หน้า. 

๒๗ศิระนันท์ รัตนสมจติร, “เซ็งเม้ง/ความหมาย พิธีกรรมและความเปลีย่นแปลง”, วิทยานิพนธศ์ิลปศาสต
รมหาบณัฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา), ๒๕๔๗, ๑๘๙ หน้า. 



๑๗ 

 

นับถือในพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต หรือ พระกริ่ง และยังถวายข้าวพระพุทธโดยเชื่อว่า
พระพุทธเจ้ายังอยู่ที่ดินแดนของพระองค์ นอกจากนั้นก็เชื่อในพิธีกรรมการอุทิศส่วนบุญต่อผู้ที่ล่วงลับ
ที่ไม่ไปเกิดยังคอยวนเวียนอยู่ รวมถึงเรื่องเวทมนต์คาถาทั้งหลาย อิทธิพลของพุทธศาสนามหายานที่มี
ในวัฒนธรรมไทย ด้านการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติดูแลสังคมด้วยทั้งที่เป็นข้อห้ามและข้ออนุญาต ใน
ส่วนที่มีต่องานสถาป๎ตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม มีทั้งที่มาจากขอมและศรีวิชัย ไม่ว่าจะ
เป็นเจดีย์ทรงปราสาท พระปรางค์ เป็นต้น ส่วนรายละเอียดของเจดีย์นั้นล้วนได้รับอิทธิพลจาก
ปรัชญามหายานจํานวนมาก ไม่ว่าจะเป็นรูปทรง ลักษณะ การประดับ เป็นต้น มีการสร้าง
พระพุทธเจ้ามหายานและพระโพธิสัตว์ที่งดงาม ทางด้านปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกันในสังคม อิทธิพล
มหายานมีอยู่ในรูปของภาษาและการเคารพนับถือในฐานะครูอาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชาอาคมให้ 
รวมทั้งการทํางานร่วมกันของพระสงฆ์กับชาวบ้านด้วย๒๘ 
  ธีรศักดิ์  วัฒนถาวรวงศ์ ได้ทําการศึกษาเรื่อง “รูปแบบการดําเนินชีวิตของพระสงฆ์
จีนนิกายตามหลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรคที่มีผลต่อวิถีชีวิตชาวพุทธ” ผลจากการวิจัยพบว่า การ
ดําเนินชีวิตของพระสงฆ์จีนนิกายตามหลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรคที่มีผลต่อวิถีชีวิตชาวพุทธ ได้แก่ 
การปฏิบัติตนของพระสงฆ์จีนนิกายตามอุดมคติ ๓ ประการ ได้แก่ หลักมหากรุณา หลักมหาป๎ญญา 
หลักมหาอุปายะ การตั้งมั่นในปณิธานทั้ง ๔ ได้แก่ ๑. เราจะละกิเลสให้หมด ๒. เราจะศึกษาสัจธรรม
ให้จบ ๓. เราจะช่วยโปรดสัตว์ทั้งหลายให้สิ้น ๔. เราจะบรรลุพระพุทธภูมิอันประเสริฐสุด และการ
บําเพ็ญในบารมี ๖ คือ ๑. ทานปารมิตา ๒. ศีลปารมิตา ๓. กษานติปารมิตา ๔. วิริยปารมิตา ๕. 
ธยานปารมิตา ๖. ปรัชญาปารมิตา และธรรมศูนยตา ซึ่งพระสงฆ์ได้ดําเนินชีวิตตามหลักดังกล่าวโดย
อาศัยพิธีกรรมทางศาสนาเป็นเครื่องมือเชื่อมโยงชาวพุทธให้เข้าหาหลักธรรม และสามารถตอบสนอง
ความต้องการได้ เพราะอาศัยคติความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี ลัทธิขงจื้อ เล่าจื้อ ที่เน้นการอยู่กับ
ธรรมชาติ และเน้นความกตัญํูกตเวทิตา ทําให้เป็นที่ยอมรับของมหาชน ดังนั้นการดําเนินชีวิตของ
พระสงฆ์จีนนิกายตามหลักพุทธปรัชญาโพธิสัตวมรรคจึงมีผลต่อวิถีชีวิตชาวพุทธ๒๙ 
 สรุปได้ว่า จากการศึกษาเอกสาร ดุษฎีนิพนธ์  และงานวิจัยทั้งสามประเภท ได้แก่ 
สัญลักษณ์ศาสนา พิธีกรรม พุทธศาสนามหายาน ศาสนาเต๋า และศาสนาขงจื๊อ ทําให้เราทราบว่าคํา
สอนเชิงสัญลักษณ์จะพบในองค์ประกอบต่าง ๆ ของศาสนา เช่นในสถาป๎ตยกรรม ประติมากรรม 
จิตรกรรม หรือพิธีกรรม ส่วนการศึกษาด้านพิธีกรรมพระพุทธศาสนามหายานมีการศึกษาในพิธีกรรม
ต่าง ๆ คือ ๑. พิธีกรรมในรอบชีวิต เช่น พิธีกรรมรับขวัญเด็ก พิธีผ่านช่วงอายุ พิธีแซยิด และพิธี
เกี่ยวกับความตาย ๒. พิธีกรรมเกี่ยวกับเทศกาล เช่น เทศกาลตรุษจีน เทศกาลหยวนเซียว เทศกาล
เซ็งเม้ง เทศกาลสารทจีน เทศกาลไหว้พระจันทร์ เทศกาลกินเจ เทศกาลไหว้ขนมอ้ี เทศกาลไหว้เจ้า
สิ้นปี ประเด็นที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้องและเกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้อยู่ที่การเน้นสาระสําคัญแต่ละด้าน 
โดยไม่ได้เชื่อมโยงให้เห็นถึงคําสอนที่ปนอยู่ในพิธีกรรมเหล่านั้น งานวิจัยเรื่องคําสอนเชิงสัญลักษณ์ใน

                                                 
๒๘ภควดี เลิศกาญจนวตัิ, “กระแสพทุธศาสนามหายานที่มีต่อวัฒนธรรมไทย”, วิทยานิพนธ์ ศาสนศาสตร์

ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกฏุราชวิทยาลยั), ๒๕๕๓, ๒๓๕ หน้า. 
๒๙ธีรศักดิ์ วัฒนภาวรวงศ์, “กระแสพทุธศาสนามหายานที่มีต่อวัฒนธรรมไทย”, วิทยานิพนธ์ พุทธศาสนา

และปรัชญาดุษฎีบณัฑติ, (บัณฑติวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกฏุราชวิทยาลัย), ๒๕๕๕, ๒๕๓ หน้า. 
 



๑๘ 

 

พิธีกรรมพระพุทธศาสนามหายานจึงเป็นการเสนออรรถสาระที่อยู่ภายในพิธีกรรมที่แฝงอยู่ใน
สัญลักษณ์ต่าง ๆ ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ที่เข้าร่วมพิธีกรรมได้รับทราบถึงแก่นคําสอนและจักได้นํามาปรับใช้ปรับ
ชีวิตต่อไป และทําให้พระพุทธศาสนามหายานที่ใช้พิธีกรรมเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดคําสอนไม่ได้
สร้างความเสียหายต่อคําสอน และเป็นการปรับคําสอนให้เข้าถึงผู้รับได้อย่างมีศิลปะ 
 
๑.๗ สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 

ในการศึกษาเรื่อง คําสอนเชิงสัญลักษณ์ที่ปรากฏในพิธีกรรมพระพุทธศาสนามหายาน 
ผู้วิจัยได้สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยใช้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับพิธีกรรมในคําสอนพระพุทธศาสนา
นั้นผู้วิจัยได้นําแนวคิดของพระธรรมปิฎก (ป๎จจุบันทรงสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์) และ
แนวคําให้สัมภาษณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิทางพิธีกรรมพระพุทธศาสนามหายาน โดยใช้กรอบแนวคิดตาม
ทฤษฎีระบบ (Systematic Conceptual Framework) สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑.๘ ประโยชน์ที่ได้รับ 

๑.๘.๑ ทําให้ทราบและเรียนรู้ขั้นตอนพิธีกรรมของพระพุทธศาสนามหายาน 
๑.๘.๒ ทําให้ทราบ คําสอนเชิงสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนามหายาน 

 
 

 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพิธีกรรม
พระพุทธศาสนามหายาน 

๑. แนวคิดเก่ียวกับพิธีกรรม
พระพุทธศาสนามหายาน 

๒. แนวคิดเก่ียวกับสัญลักษณท์ั้งด้าน
ศาสนาและสัญลักษณท์างสังคม 

๓. ผลที่มีต่อความเชื่อและวัฒนธรรม 

ค าสอนของพระพุทธศาสนา
มหายาน 

๑. คําสอนเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์ 
๒. คําสอนเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า 
๓. คําสอนเกี่ยวกับหลักปรัชญา 

มหายาน 

๑. ศึกษาเอกสารปฐมภูมิ
และทุติยภูมิ 
๒. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth Interview) 
๔. วิเคราะห์เนื้อหา 
๕. นําเสนอเชิงพรรณนา 
 

บู ร ณ า ก า ร พิ ธี ก ร ร ม ท า ง
พระพุทธศาสนามหายานด้วย
ค าสอนเชิงสัญลักษณ์ 
๑. คําสอนเชิงสัญลักษณ์ในพิธี

กินเจ 
๒. คําสอนเชิงสัญลักษณ์ในพิธี

ทิ้งกระจาด 
๓. คําสอนเชิงสัญลักษณ์ในพิธี

กงเต๊ก 

การบูรณาการ 

พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา
มหายานด้วยค าสอนเชิง
สัญลักษณ์ (Model) 



๑๙ 

 

๑.๘.๓ ทําให้ได้แนวทางและความเข้าใจการบูรณาการพิธีกรรมของพระพุทธศาสนา
มหายานด้วยคําสอนเชิงสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนามหายาน  

๑.๘.๔ ทําให้สามารถนําเสนอแนวทางและองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับรูปแบบการบูรณาการ
พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนามหายานด้วยคําสอนเชิงสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนามหายาน 

๑.๘.๕ ทําให้ไดห้ลักการดําเนินชีวิตและการปรับใช้การทําพิธีกรรมที่มีความหมาย และเป็น
ประโยชน์ต่อการทําวิจัยต่อไป 
 
๑.๙ ค านิยามศัพท์เฉพาะในการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ มีศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยและเพ่ือประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัย 
ผู้วิจัยจึงได้ให้คําจํากัดความไว้ ดังนี้ 

พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนามหายาน หมายถึง พิธีที่ประกอบขึ้นตามคติความเชื่อของ
พระพุทธศาสนามหายาน ได้แก่ พิธีกินเจ พิธีทิ้งกระจาดและพิธีกงเต๊ก 
 ค าสอนเชิงสัญลักษณ์ หมายถึง คําสอนที่ปรากฏอยู่ในสัญลักษณ์ทางพิธีกรรม ได้แก่ รูป
พระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ อุปกรณ์ในการประกอบพิธีกรรม ท่าประกอบและมณฑลพิธีที่มีคําสอนทาง
พระพุทธศาสนามหายานแฝงอยู่ 
 พระพุทธศาสนามหายาน หมายถึง พระพุทธศาสนาที่มีแนวคิดการบําเพ็ญตนเป็นพระ
โพธิสัตว์เพ่ือเข้าถึงพุทธภูมิ โดยแผ่ไปในประเทศจีน ญี่ปุ่น ธิเบต และไทย 
 บูรณาการพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนามหายานด้วยค าสอนเชิงสัญลักษณ์  หมายถึง 
การใช้คําสอนเชิงสัญลักษณ์ที่ปรากฏในพิธีกรรมมาตีความให้เกิดความหมายตามคําสอนใน
พระพุทธศาสนามหายาน โดยยึดสัญลักษณ์สําคัญและมีหลักคําสอนปรากฏที่เด่นชัด 
 ค าสอนเชิงสัญลักษณ์ในพิธีกินเจ หมายถึง คําสอนที่แฝงอยู่ในพระนามของพระพุทธเจ้า
และพระโพธิสัตว์ทั้ง ๙ พระองค์ที่บูชาในพิธีกินเจ เพ่ือให้ผู้ที่นับถือประจําพระองค์ได้ปฏิบัติตามและ
อุปกรณ์ประกอบพิธีซึ่งมีคําสอนในพระพุทธศาสนามหายานแฝงอยู่ 

ค าสอนเชิงสัญลักษณ์ในพิธีทิ้งกระจาด หมายถึง คําสอนที่แฝงอยู่ในสัญลักษณ์ของพระผู้
ประกอบพิธีแสดงท่าหัตถโยคะหรือมุทรา ซึ่งเป็นท่าสื่อถึงการแสดงกิริยาของพระพุทธเจ้าและพระ
โพธิสัตว์ และบทสวดประกอบพิธีที่มีคําสอนทางพระพุทธศาสนามหายานแฝงอยู่ 

ค าสอนเชิงสัญลักษณ์ในพิธีกงเต๊ก หมายถึง คําสอนที่เป็นมหาปนิธานของพระกษิติครรภ
โพธิสัตว์ผู้โปรดสัตว์นรกให้พ้นทุกข์ คําสอนทางด้านมรณานุสติและความกตัญํูกตเวทีที่สื่อให้ผู้ร่วม
พิธีได้ปฏิบัติตาม   

 



 

 

บทท่ี ๒ 
พิธีกรรมของพระพุทธศาสนามหายาน 

  
แนวคิดเก่ียวกับพิธีกรรมของพระพุทธศาสนามหายาน มีเนื้อหาท่ีควรศึกษาเก่ียวกับ ๓ 

สวน คือ ๑. ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับพิธีกรรม ไดแก ความหมาย และความเปนมา ๒. ปรัชญาสําคัญ 
ตลอดจนนิกายสําคัญของพระพุทธศาสนามหายาน และ ๓. พิธีกรรมของพระพุทธศาสนามหายาน ท่ี
ปรากฏในธิเบต จีน และประเทศไทย ซ่ึงเนื้อหาดังกลาวจะเปนขอมูลในการศึกษาวิเคราะหตอไป ดังมี
รายละเอียดดังนี้  

๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับพิธีกรรม 

๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับพุทธศาสนามหายาน 

๒.๓ พิธีกรรมพระพุทธศาสนามหายาน 

๒.๔ สรุปพิธีกรรมพระพุทธศาสนามหายาน 
 

๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับพิธีกรรม 
 
๒.๑.๑ ความหมายของพิธีกรรม  
พิธีกรรม เปนวัฒนธรรมท่ีมนุษยในสังคมจะขาดเสียมิได เพราะเปนแบบแผนท่ีคนในสังคม

นั้นๆ ยึดถือปฏิบัติรวมกัน ความหมายของพิธีกรรมไดมีผูใหความหมายของคําวา “พิธีกรรม” ไวหลาย
ทัศนะ ดังนี้ 

พิธีกรรม คือ แบบอยางหรือแบบแผนตาง ๆ ท่ีปฏิบัติในทางศาสนา หรือจัดข้ึนตามลัทธิ
ความเชื่อถือหรือตามขนบธรรมเนียมประเพณี เพ่ือความขลัง หรือความเปนสิริมงคล เปนตน เชน พิธี
มงคลสมรส พิธีข้ึนบานใหม พิธีพระราชทานปริญญา พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เปนตน๑  

พิธีกรรม หมายถึง วัฒนธรรมท่ีคนในสังคมไดสรางข้ึนเพ่ือเปนหลักประกันความม่ันคง
ทางดานจิตใจ และความสบายใจความสมหวังในชีวิตเม่ือไดประกอบพิธีกรรมนั้น ๆ เพราะเชื่อวาจะ
ประสบผลตามท่ีมุงหวังหรือคาดหวังไว๒ 

พิธีกรรม หมายถึง การกระทําท่ีเปนพิธีท่ีจะใหความสําเร็จผลท่ีตองการ หรือการกระทําท่ี
เปนวิธีการเพ่ือใหสําเร็จผลท่ีตองการหรือนําไปสูผลท่ีตองการ เปนกิจกรรมรวมกันของชุมชนเปน
เครื่องฝกความมีวินัย หรือเปนพ้ืนฐานในการท่ีจะพัฒนาคุณธรรมดานอ่ืน ๆ เชน การฝกกายวาจา ให
อยูในระเบียบกอใหเกิดปกติสุขในสังคมนั้น๓

 
                                                 

๑ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, (กรุงเทพมหานคร : 
ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๖), หนา ๗๘๘. 

๒ก่ิงแกว อัตถากร, ลักษณะพิธีกรรมในสังคมไทย, ไทยคดีศึกษา : อารยธรรม, (นนทบุรี : 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๓), หนา ๑๙. 

๓พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับ ประมวลศัพท, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพผลิธัมม ในเครือ บริษัท สํานักพิมพเพ็ทแอนดโฮม จํากัด, ๒๕๕๘).  
 



๒๑ 

 

พิธีกรรมเปนสัญลักษณท่ีตอกย้ําคุณคาทางวัฒนธรรมท่ีแสดงออกโดยการกระทําและ
ถอยคําในฐานะท่ีเปนสวนหนึ่งของขนบธรรมเนียมประเพณีของกลุมชน พิธีกรรมยอมเปนสัญลักษณท่ี
สะทอนใหเห็นถึงชีวิตความเปนอยู รวมถึงความคิดเห็น ความรูสึกของสมาชิกในกลุมชนนั้นดวย การ
ประกอบพิธีกรรมชวยใหเขาใจความสัมพันธทางสังคมใน ๒ เรื่อง คือ ความสัมพันธระหวางมนุษยกับ
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ กับความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งเหนือธรรมชาติ๔  

นอกจากนั้น พิธีกรรม หมายถึง กฎเกณฑตาง ๆ ของความประพฤติท่ีกําหนดวามนุษยควร
วางตัวอยางไรตอหนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์”๕ เดอรไคมเห็นวาศาสนาเปนเรื่องของการแบงแยกระหวางความ
ศักด์ิสิทธิ์และความสาธารณ และพิธีกรรมนั้นมีไวเพ่ือตอกย้ําความหมายของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังกลาว 
ปญหาอยูท่ีวาขอเท็จจริงทางมานุษยวิทยาชี้ใหเห็นวา แตละวัฒนธรรมนิยามความศักดิ์สิทธิ์และความ
สาธารณแตกตางกันมากเหลือเกิน สิ่งท่ีศักดิ์สิทธิ์ของเผาหนึ่งอาจกลายเปนสิ่งสกปรกของอีกเผาหนึ่งก็
ได เดอรไคมเองก็ปกปองนิยามนี้ดวยการไมพยายามอธิบายเนื้อหาหรือคุณสมบัติของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เขา
กลาวเพียงวา “ความศักดิ์สิทธิ์” นี้จะมาควบคุมขอหามพิเศษตาง ๆ หรือการประดิษฐภาษาและ
ขอกําหนดพิเศษท่ีเก่ียวของ ถามีการฝาฝนขอกําหนดเหลานี้จะมีอันตรายตามมา 
 ตอมานักมานุษยวิทยาในรุนตอมาจึงเห็นวาไมควรผูกคํานิยามพิธีกรรมไวกับความศักดิ์สิทธิ์
และการเคารพนอบนอมเทานั้น คํานิยามพิธีกรรมจึงกินคํากวางขวางข้ึน สามารถครอบคลุมสิ่งท่ีมี
ความหมายทางโลก (secular) ดวย เชน การเฉลิมฉลองเทศกาล หรือพิธีกรรมท่ีเก่ียวของกับการเมือง 
เชน การเลือกตั้ง เปนตน อยางไรก็ตามพิธีกรรมไมวาจะเก่ียวของกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเปนเรื่องทางโลก
ก็ตาม ตางก็มีประเด็นรวมกันสองประการ คือ อยางแรกเปนพฤติกรรมหรือชุดของพฤติกรรมท่ีมีความ
เปนธรรมเนียมแบบแผน ความเปนแบบแผนนี้จะมีมากับความเคารพนอบนอมหรือไมก็ได เชน
พิธีกรรมทางศาสนาหรือพิธีติดยศทหารมีการเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผูไดรับเกียรติ แตในพิธีเปดถนน
หรือสะพานท่ีสรางใหม แบบแผนท่ีเปนทางการตาง ๆ ก็ไมเก่ียวของกับความเคารพนอบนอมแตอยาง
ใด ประเด็นนี้ อาจมีผูเสริมไดวานอกจากจะไมเก่ียวกับความเคารพนบนอบแลว พิธีกรรมบางอยางเต็ม
ไปดวยความสนุกสนานรื่นเริง หรือแมกระท่ังหยาบโลนดวยซํ้า ดังนั้น ธรรมเนียมแบบแผนก็ไมควร
แปลวาเครงขรึมหรือเขมขลังเสมอไป ความหยาบโลนก็อาจจัดเปนธรรมเนียมแบบแผนอยาหนึ่งก็ได 
เชนพิธีกรรมแหนางแมวเพ่ือขอฝนซ่ึงมักมีการละเลนหยาบโลนเก่ียวของดวย อยางไรก็ตาม มีผูตั้ง
ขอสังเกตวา สําหรับพิธีกรรมท่ีเต็มไปดวยความสนุกสนานรื่นเริงนั้น สารลึกๆท่ีตองการสื่อมักเปนเรื่อง
จริงจัง เชน อาจจะเก่ียวของกับความหมายของความอุดมสมบูรณของชีวิตหรือพืชผล๖ ดังนั้นรูปแบบ
ท่ีสนุกสนานไมควรทําละเลยเนื้อหาภายในของสาร ประเด็นนี้เชื่อมโยงกับประการท่ีสอง นั่นก็คือ 
พฤติกรรมท่ีเปนธรรมเนียมแบบแผนดังกลาวชี้ใหเห็นวาคนท่ีมารวมในพิธีกรรม ยอมรับคานิยม 
อุดมการณ หรือมีความเชื่อรวมกันบางอยาง ในพิธีกรรมจึงเต็มไปดวยสัญลักษณเพ่ือสื่อความหมาย
บางอยางแกผูเขารวม กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ พิธีกรรมเปนภาษาชนิดหนึ่งนั่นเอง 

                                                 
๔สมบูรณ สุขสําราญ , ความเช่ือทางศาสนาและพิธีกรรมของชุมชนชาวจีน, (กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๐), หนา ๖๑. 
๕Durkheim, 1915, p. 41. 
๖Rothenbuler, 1998, p.p 12-13. 



๒๒ 

 

 สรุปไดวา พิธีกรรม หมายถึง การกระทําท่ีมนุษยพ่ึงปฏิบัติตอความเชื่อ เปนข้ันตอนมี
ระเบียบวิธีเพ่ือใหเปนสื่อหรือหนทางท่ีจะนํามาซ่ึงความสําเร็จ ท้ังนี้เพ่ือตอบสนองความตองการทางใจ
หรือความเชื่อของมนุษยท่ีทําใหเกิดความรูสึกวา มีความสบายใจหรือความเปนสิริมงคล เปนความ
ศักดิ์สิทธิ์นอบนอมตอสิ่งท่ีเคารพบูชาทางศาสนา แตปจจุบันพิธีกรรมยังมีความหมายกวางคือพิธีเฉลิม
ฉลองและเก่ียวกับการเลือกตั้งทางการเมืองดวย 

 
๒.๑.๒ ประเภทของพิธีกรรม 
พิธีกรรมทางศาสนาออกเปน ๒ ประเภทใหญ ๆ คือ พิธีกรรมของพระสงฆ กับพิธีกรรมของ

พุทธศาสนิกชน ซ่ึงในชั้นนี้จะกลาวถึงพิธีกรรมของพุทธศาสนิกชนเทานั้น พิธีกรรมของพุทธศาสนิกชน
คือแบบอยางหรือวิธีปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนในโอกาสตาง ๆ เชน พิธีทําบุญในวันสําคัญทางศาสนา 
พิธีบําเพ็ญทานตาง ๆ พิธีกรรมของศาสนิกชนหรือศาสนพิธี แบงไดเปน ๔ หมวดดังนี้ 
 ๑. หมวดกุศลพิธ ีไดแก พิธีกรรมสําหรับปฏิบัติในการบําเพ็ญกุศล ไดแก  
 ๑.๑ พิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะ คือ พิธีท่ีบุคคลท่ีศรัทธาในพุทธศาสนาประกาศตนรับ
พระรัตนตรัยเปนท่ีพ่ึง 

 ๑.๒ พิธีรักษาอุโบสถศีล พุทธศาสนิกชนท่ีสามารถปฏิบัติศีล ๕ ไดดีเม่ือมีศรัทธาจะรักษา
ศีลใหยิ่งข้ึนไป หรือผูท่ีจะปวารณาตัวรักษาศีลเปนพิเศษเฉพาะในวันธรรมสวนะนิยมถือศีล ๘ หรือ 
อุโบสถศีล ไดแก วันข้ึน ๘ คํ่า วันข้ึน ๑๕ คํ่า วันแรม ๘ คํ่า และวันแรม ๑๕ คํ่า โดยกําหนดรักษาศีล
วันหนึ่งกับคืนหนึ่ง สวนมากจะไปรักษาศีลท่ีวัดเพราะไมมีภาระหรือภาวะแวดลอมทางบานรบกวนให
ผิดศีลไดงาย พิธีประกอบดวย การขอสมาทานศีล อาราธนารับศีลไปจนถึงพระสงฆบอกอานิสงสของ
ศีล 

 ๑.๓ พิธีกรรมในวันสําคัญทางพุทธศาสนา เม่ือวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเวียนมาถึง
พุทธศาสนิกชนจะบําเพ็ญกุศล เชน การรักษาศีล บําเพ็ญภาวนา เปนตน โดยกระทําเปนกรณีพิเศษ
เพ่ือรําลึกถึงเหตุการณสําคัญทางพุทธศาสนา พิธีกรรมนี้มีท้ังสวนท่ีเปนของภิกษุสงฆและของฆราวาส 
โดยใชวัดเปนศูนยกลางการทําพิธีจํานวนวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานั้นกําหนดแตกตางกันไปบาง
คนกําหนดกันเพียง ๔ วัน คือ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฐมีบูชา วันอาสาฬหบูชา บางคนกําหนด 
๕ วัน คือ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฐมีบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเขาพรรษา วันสําคัญเหลานี้
มีพิธีกรรมท่ีพุทธศาสนิกชนจัดข้ึนเพ่ือบําเพ็ญกุศล และนอกจากพิธีของราษฎรและยังมีพิธีการของ
ทางราชการดวย 

 ๒. หมวดบุญพิธี หมายถึง พิธีทําบุญตามประเพณีนิยมในครอบครัวของพุทธศาสนิกชน 
นิยมปฏิบัติกัน ๒ ประเภทคือ 

 ๒.๑ การทําบุญกันในงานมงคล ไดแก การทําบุญเพ่ือความสุขความเจริญ โดยถือเอา
โอกาสคนท่ัวไปถือวาเปนโอกาสดี เชน วันเกิด วันอายุครบรอบ วันมงคลสมรส วันข้ึนบานใหม โอกาส
ท่ีไดรับเกียรติยศ วันข้ึนปใหม เปนตน การทําบุญในงานมงคล มีข้ันตอนดังนี้ 
 ๑) อาราธนาพระสงฆลวงหนาอยางนอย ๓ วัน กําหนดเวลาใหชัดเจนโดยปกติอาราธนา
พระจํานวน ๕ รูป คือจํานวนค่ี หากเปนงานมงคลสมรสนิยมจํานวนคู งานพระราชพิธีนิยม ๑๗ รูป 
เปนอยางนอย 



๒๓ 

 

 ๒) จัดโตะหมูบูชาใหถูกตองตามธรรมเนียม 

 ๓) เตรียมภาชนะน้ํามนต สายสิญจน ปูลาดสําหรับพระ จัดเครื่องรับรองพระสงฆ เชน 
กระโถน พานหมากพลู ภาชนะน้ํารอน น้ําเย็น 

 ๔) เม่ือพระสงฆมาถึง ตอนรับดวยการลางเทาใหทาน พรอมเช็ดให หรือหาผาเช็ดเองก็ได 
 ๕) ไดเวลาแลวเจาภาพจุดธูป เทียนบูชาพระ และกราบ ๓ ครั้ง ประเคนสายสิญจนแกพระ
เถระผูเปนประธาน 

 ๖) อาราธนาศีลและรับศีลจบแลวกราบ ๓ ครั้ง 
 ๗) อาราธนาพระปริตร และตั้งใจฟงพระสงฆเจริญพระพุทธมนต 
 ๘) หลังจากเจริญพระพุทธมนตแลวถวายภัตตาหารบูชาพระพุทธรูป ถวายภัตตาหารแด
พระสงฆ ขณะพระกําลังฉันคอบดูแลปฏิบัติ 
 ๙) เม่ือพระสงฆฉันเสร็จ เขานั่งประจําอาสนะและไดถวายเครื่องไทยทานเรียบรอยแลว 
ตั้งใจกรวดน้ําอุทิศสวนบุญกุศล 

 ๑๐) เสร็จพิธีพระสงฆประพรมน้ําพระพุทธมนตและลากลับเจาภาพตามสงท่ีประตูบาน
หรือท่ีวัดตามแกกําลังความสามารถ 

 ๒.๒ การทําบุญในวันอวมงคล ไดแก การทําบุญในโอกาสท่ีไมเปนมงคล เชน การตายของ
บุคคลในครอบครัว งานฌาปนกิจ วันครบรอบวันตาย สะเดาเคราะห ข้ันตอนในการทําบุญงาน
อวมงคลมีดังนี้ 
 ๑) อาราธนาพระสงฆ ๗ รูปบาง ๑๐ รูปบาง ถาสวดอภิธรรมนิยม ๔ รูปเปนเกณฑ พิธี
หลวงนิยม ๑๐ รูปเปนพ้ืน จะนิยมพระบังสกุลหรือสวดแจงไดไมจํากัดจํานวน 

 ๒) ไมตองตั้งบาตรน้ํามนต ไมตองโยงสายสิญจน ใชภูษาโยงหรือใชดายสายสิญจนแทน 
ดายสายสิญจนท่ีโยงนี้ไมเรียกดายสายสิญจน แตเรียกภูษาโยงโดยโยงจากหีบทางดานศีรษะศพมาวาง
ไวบนพานใกลโตะหมูบูชา ถาไมมีศพไมตองโยงสายสิญจนหรือสายโยง 

 ๓) เม่ือพระสงฆเขานั่งประจําอาสนะเรียบรอยแลว เจาภาพจุดเทียน ธูป บูชาศพแลวจุด
เทียนท่ีหนาโตะพระพุทธรูป หนาตูพระธรรม ถาเปนการทําบุญอุทิศแกผูตายธรรมดาก็จุดเทียน ธูป
บูชาพระเทานั้น 

 ๔) อาราธนาศีล รับศีล ถามีการสวดมนตหรือถามีการแสดงธรรมอาราธนาธรรมจุดเทียน
หนาธรรมมาสนเปนการบูชาธรรม แลวพระสงฆจะข้ึนสูธรรมโดยถือวาการจุดเทียนนั้นเปนการ
อาราธนา 

 ๕) เม่ือพระสงฆสวดมนตหรือเทศนจบแลว นําสิ่งของท่ีถวายมาวางตรงหนาพระสงฆวางผา
ท่ีจะถวายลงบนภูษาโยง นั่งประนมมือจนพระสงฆบังสกุลจบ 

 ๖) พระสงฆใหพร แลวเจาภาพกรวดน้ําอุทิศสวนกุศลเปนอันเสร็จพิธี 
 ๗) หากทําพิธีท่ีบาน เจาภาพตามสงพระสงฆเชนเดียวกับพิธีมงคล 

 ๓. หมวดทานพิธี หมายถึง ทานท่ีทําแกพระสงฆ  ทานท่ีจะถวายแกพระสงฆ ซ่ึง
พระพุทธเจาทรงอนุญาตไวมีมาก เชน สังฆทาน สลากภัต ตักบาตรขาวสาร ถวายขาวสารเสนาสนะ
กฏิวิหาร ศาลาโรงธรรม ผาจํานําพรรษา ผาปา ผากฐิน เปนตน การถวายทานแบงไดเปน ๒ ประเภท 
คือ  



๒๔ 

 

 ๓.๑ ปาฏิปุคลลิกทาน ไดแก ทานท่ีถวายจําเพราะเจาะจงบุคคล คือ ถวายเฉพาะเจาะจง 
พระภิกษุรูปนั้นรูปนี้ เจาภาพตองไปนิมนตทานดวยตนเอง 

 ๓.๒ สังฆทานไดแก ทานท่ีถวายแกพระสงฆโดยไมเจาะจงรูปใดรูปหนึ่งเชน ถวายแก
พระสงฆรูปใดก็ไดท่ีพบ หรือถาจะถวายพระสงฆท่ีวัดก็ได แลวแตเจาอาวาสจะนิมนตใหหรือพระภัตตุ
เทสกจัดสงให โดยกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีจํานวนพระสงฆท่ีตองการทานสองอยางนี้ ท่ี
พระพุทธเจาสรรเสริญสังฆทานวาไดบุญมากกวา เพราะเปนทานท่ีถวายแกพระสงฆท้ังหมดคือ 
พระภิกษุสามเณรท่ีมารับทานนั้นในนามของสงฆ การถวายทานนี้ไมจํากัดจํานวนสงฆ จะนิยมก่ีรูปก็ได
ดังรายละเอียดเก่ียวกับการถวายทาน เชน การถวายสังฆทาน ถวายสลากภัต ถวายผาอาบน้ําฝน เปน
ตน  
 ๔. ปกิณกพิธี ไดแก พิธีเบ็ดเตล็ด เชน พิธีสวดมนตไหวพระของนักเรียน พิธีไหวครูสําหรับ
นักเรียน พิธีจับดายสายสิญจน พิธีบอกศักราช พิธีเจริญพระพุทธมนต ซ่ึงในชั้นนี้จะยกตัวอยาง
เก่ียวกับพิธีเจริญพระพุทธ ซ่ึงในชั้นนี้จะยกตัวอยางเก่ียวกับพิธีเจริญพระพุทธมนต ดังนี้เจาภาพ
จะตองเตรียมสถานท่ี โตะหมูบูชา อาสนสงฆ การวางสายสิญจนไวใหพรอมเม่ือพระสงฆและเจาภาพ
พรอมแลว ไดเวลาพิธีใหเจาภาพจุดธูปเทียนหนาท่ีบูชาพระพุทธรูป และประเคนสายสิญจนแด
พระสงฆผูเปนประธานตอจากนั้นหัวหนาอุบาสกประนมมือ กลาวคําอาราธนาศีล เม่ือพระสงฆใหศีลก็
รับพรอมกันเปนขอ ๆ จนจบ แลวกราบพรอมกันหัวหนาอุบาสกกลาวคําอาราธนาพระปริตรตอจบ
แลวพระสงฆเริ่มเจริญพระพุทธมนต เจาภาพหรือหัวหนาอุบาสกจุดเทียนท่ีขันหรือบาตรน้ํามนตแลว
ประเคนพระสงฆผูเปนประธาน นั่งประนมมือฟงพระสงฆเจริญพระพุทธมนตตอไปจนจบนับวาเสร็จ
พิธีของการทําบุญสวดมนต๗ 

สรุปไดวาประเภทของพิธีตามความเชื่อในพระพุทธศาสนา ในดานนี้ก็มี ๒ ประการคือ พิธี
ท่ีเก่ียวกับสงฆและพิธีท่ีเก่ียวกับพุทธศาสนิก  
 นอกจากนั้น ประเภทของพิธีกรรมตามแนวคิดตะวันตก มีดังนี้ 
 ๑. ประเภทท่ีเก่ียวของกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และประเภทท่ีเก่ียวของกับเรื่องทางโลก  

การแบงเชนนี้ผูเขาไปรวมอาจยึดคานิยมทางโลกของกลุมตนราวกับเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไดดวย 
เชน อุดมการณทางการเมือง ทําใหมีผูบัญญัติศัพทศาสนาทางโลกย (secular religion) เพ่ือศึกษา
กลุมเหลานั้น กรณีนี้ทําใหการแบงประเภทดังกลาวคอนขางคลุมเครือ 
 ๒. พิธีกรรมระดับปจเจก คือพิธีกรรมบางชนิดท่ีเก่ียวของกับการเปลี่ยนผานสถานภาพของ
บุคคลในข้ันตอนตาง ๆ ของชีวิต (rite de passage) เชนการโกนจุก หรือการแตงงานหรืองานศพ 
เปนตน สวนพิธีกรรมระดับชุมชน ก็ไดแก พิธีกรรมชนิดท่ีชุมชนท้ังหมดเขารวม เชน ถาเปนชุมชน
เกษตรกรรม ก็ไดแกพิธีกรรมท่ีเก่ียวกับความอุดมสมบูรณหรือการเก็บเก่ียวพืชผล ถาเปนสังคม
สมัยใหม พิธีกรรมทางการเมืองหรือพิธีกรรมท่ีเก่ียวกับอุดมการณชาตินิยมก็เปนตัวอยางของพิธีกรรม
ชนิดนี้ 
 ๓. พิธีกรรมท่ีเนนการควบคุมธรรมชาติ (technological ritual) 

 ในแงนี ้พิธีกรรมเปรียบเสมือนเทคโนโลยีท่ีผูเชี่ยวชาญ (เชนหมอผี) เปนตัวกลางท่ีเชื่อมตอ 
                                                 

๗กรมศาสนา, ศาสนพิธี, pws.npru.ac.th/nb/data/.../1.รายละเอียดเน้ือหาประกอบการสอน%20บท
ท่ี%201.pdf, เขาเมื่อ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐. 



๒๕ 

 

กับพลังเหนือธรรมชาต ิเชน พิธีกรรมท่ีเก่ียวกับการเก็บเก่ียวและการบวงสรวงเทพท่ีเก่ียวของกับการ
ผลิต หรือพิธีกรรมการรักษาพยาบาลตาง ๆ  

๔. พิธีกรรมท่ีมุงควบคุมมนุษย 
เปนพิธีกรรมท่ีถายทอดคานิยมรวมแกสมาชิกสังคม (ideological ritual) เชน พิธีกรรม

เปลี่ยนผานสถานภาพของบุคคลในข้ันตอนตาง ๆ ของชีวิต นอกจากนี้ก็มีพิธีกรรมท่ีชวยใหปจเจก
เขาถึงจุดหมายศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาหรือกลายเปนอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจา (salvation ritual) เชน 
การสวดมนต การสารภาพบาปหรือการทําสมาธิ  

๕. พิธีกรรมสําหรับเยียวยาความเจ็บปวยหรือภาวะวิกฤติของสังคม (revitalization 
ritual)  

พิธีกรรมประเภทนี้เก่ียวกับการเยียวยารักษาผูปวย และการขอใหเทพเจาชวยเหลือ เชน 
การแหนางแมวเพ่ือขอฝนก็เปนพิธีกรรมท่ีพยายามควบคุมธรรมชาติและพิธีกรรมท่ีเยียวยาภาวะวิกฤติ
ไปพรอมๆ กันเชนกัน แมวา เม่ือทําพิธีแลวก็ไมมีผลตามท่ีคาดหมาย ผูทําพิธีก็มีชุดคําตอบใหสําหรับ
พิธีกรรมดังกลาว 

 
๒.๑.๓ ท่ีมาของพิธีกรรม 
ศาสนพิธีหรือพิธีกรรม โดยท่ัวไปผูคนมักจะเขาใจกันวาเปนเรื่องท่ีมีระเบียบการปฏิบัติ

อยางเครงครัดประการหนึ่ง หรือเขาใจกันวาเปนเรื่องของการปฏิบัติตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา ซ่ึง
โดยมากมนุษยเรามักจะคิดถึงความหมายประการหลังมากกวา อยางไรก็ตามคําวาพิธีหมายถึงงานท่ี
จัดข้ึนตามลัทธิความเชื่อ ตามขนบธรรมเนียม ความขลังหรือความเปนสิริมงคล เชนพระราชพิธีจรด
พระนังคัลแรกนาขวัญ พิธีมงคลสมรส เปนตน สวนกรรมหมายถึงการกระทํา เม่ือนํามาประกอบกัน
เปนพิธีกรรม จึงมีความหมายวาการบูชา แบบอยาง หรือแบบแผน หนวยงานท่ีปฏิบัติในทางศาสนา 
กลาวไดวา พิธีกรรมหมายถึงแนวทางหรือวิธีทํางานพิธีตาง ๆ ตามท่ีกําหนดไวใหถูกตอง๘ 

ความเปนมาของศาสนพิธีนั้นกลาวไดวา ความเชื่อของมนุษยพัฒนาการมาจากการไดรับรู
เรื่องราวตาง ๆ อันเปนประสบการณภายนอกท่ีนอกเหนือประสบการณโดยตรงท่ีตนเองไดเห็น แต
กลับเปนประสบการณอันไดรับมาจากการบอกเลากลายเปนนิยายปรัมปรา (Myth) แลวยึดถือวาเปน
สวนหนึ่งของการดําเนินชีวิตกลายเปนลัทธิ แลวนําไปสูการปฏิบัติตอลัทธิความเชื่อ เม่ือลัทธิความเชื่อ
เหลานั้นไดพัฒนากลายเปนศาสนา การปฏิบัติตอความเชื่อ ลัทธิศาสนานั้นจึงกลายมาเปนศาสนา การ
ปฏิบัติตอความเชื่อ ลัทธิศาสนานั้นจึงกลายมาเปนพิธีกรรมทางศาสนา หรือศาสนพิธี เปน
องคประกอบอยางหนึ่งของศาสนาซ่ึงเปนวิถีชีวิตและเปนปรากฏการณอยางหนึ่งของมนุษย มีอยู
โดยท่ัวไปท้ังในระดับศาสนาและในระดับลัทธิและทางตะวันตกและตะวันออก 

๑. ความเปนมาของพิธีกรรมในทางตะวันตก  
อารยธรรมของโลกท่ีเจริญมาเปนระยะเวลานาน อยูบริเวณลุมแมน้ําไนลท่ีเรียกวาอารย

ธรรมอียิปต เปนชนชาวไอยคุปต (อริยกะคุปต) มีอายุประมาณ ๕๐๐๐ ป กอนคริสตศักราชกอนจะ
ลมสลายไป ฟาโรหมีความเชื่อทางศาสนาตอชีวิตและความตายจะเห็นไดจากสิ่งท่ีหลงเหลือใหสืบหา

                                                 
๘ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๒, หนา ๗๘๘. 



๒๖ 

 

เหตุผลและความเชื่อจนทุกวันนี้ ในยุคนั้นเชื่อวาผูท่ีตายไปแลวอาจฟนข้ึนมาใหมจึงไดมีการทํามัมม่ี 
บางเชื่อวาตายแลวจะเกิดใหมในโลกหนา จึงใสเครื่องใช เครื่องทรงตาง ๆ ลงไปในท่ีฝงศพดวยคิดวา
จะไดมีใชในชาติหนาดวย จึงมักบรรจุงาชาง กระดูกสัตว อาวุธท่ีทําดวยหินไวในหลุมฝงศพ นอกจาก
จะมีเครื่องใช อาวุธหรือเครื่องประดับแลว บางศพก็มีการฆาบริวารฝงไปดวยเพ่ือใหไปเปนบริวารรับ
ใชในภพหนา ซ่ึงความเชื่อดังกลาวมาไดกลายเปนบอเกิดของการประกอบพิธีกรรมอ่ืน ๆ ตามมา เชน
การแสวงหาเครื่องเซนสังเวยท่ีสามารถจัดหามาไดในทองถ่ินและตองจัดวางเปนพิเศษและถูกตองท่ีสุด 
การทําพิธีกรรมก็ทําตามความเชื่อท่ีมีตอเทพเจาท่ีตนเคารพบูชาดวย ซ่ึงในตอนนั้นเปนยุคแหงการนับ
ถือเทพเจากันอยางมาก ท้ังกรีก ท้ังบาบิโลนและอียิปต๙ รวมถึงไดแผความเชื่อนั้นเขามาสูอารยธรรม
ลุมแมน้ําสินธุดวย ซ่ึงจะไดกลาวตอไป เทพท่ีมีบทบาทตอความตายก็คือ เทพอานูบิส คือ เทพแหง
ความตายและการจัดการพิธีศพ มีกายเปนคนมีหัวเปนสุนัขสีดํา เปนเทพชวยใหการดองศพ (มัมม่ี) ให
ถูกตองและสรางองคประกอบใหม รับมัมม่ีเขาสูพิธีกรรม ปกปองมัมม่ีไปสูฟา ชั่งวิญญาณดีและชั่ว
ดวย๑๐ แสดงใหเห็นวา พิธีกรรมนั้นเปนสวนหนึ่งของชีวิตท่ีตองปฏิบัติตามความเชื่อและการเคารพ
บูชา 

๒ ความเปนมาของพิธีกรรมทางตะวันออก 
มีแหลงกําเนิดท่ีบริเวณแมน้ําสินธุ ไดแกท่ีประเทศอินเดียปจจุบันเปนแหลงอารยธรรมท่ี

สําคัญทางตะวันออก เปนแหลงกําเนิดศาสนาและปรัชญา พิธีกรรมมากมาย โดยเฉพาะอันเกิดจาก
ความเชื่อทางลัทธิ และศาสนา และศาสนาพราหมณ โดยมีความเคารพศรัทธาในองคพระผูเปนเจา
ท้ังหลายท่ีมีอํานาจอยูเหนือสรรพสิ่ง โดยเฉพาะพระพรหมผูสรรสรางพระวิษณุผูรักษาและพระศิวะผู
ทําลาย รวมเรียกวา ตรีมูรติ ศาสนาพราหมณเปนศาสนาท่ีไดเกิดมีมาชานานแลวในประเทศอินเดีย
เปนศาสนาของชนเผาอารยัน ศาสนาของชาวอารยันนั้นเกิดข้ึนไดดวยมีมูลเหตุอยางหนึ่งคือ ความไม
รูจักภูมิศาสตร หมายถึงวาชาวอารยันดั้งเดิมนั้นมิไดมีความรูในมูลเหตุแหงธรรมชาติ จึงไดยกยอง
ธรรมชาติประเภทตางๆข้ึนเปนเทวะ (เทพเจา)และแบงออกเปนหมวดสูงต่ําเพ่ือสะดวกแกการนับถือ
และการทําบัตรพลี จัดพิธีกรรมถวาย  

ตอมาศาสนาฮินดูไดมีการพัฒนาตัวเองข้ึนมาจากศาสนาพราหมณเรียกวาไตรเวท และ
วรรณคดีทางศาสนาข้ึนมามากมาย ปรัชญาตาง ๆ ก็แตกแขนงออกไปมาก ความเชื่อดังกลาว
กอใหเกิดพิธีกรรม จึงไดเขียนคัมภีรเก่ียวกับพิธีกรรมข้ึน เรียกวา อาถรรพเวท ประกอบดวยบทสวด
เก่ียวกับไสยศาสตร คาถาอาคม มนตขลัง เสดาะเคราะห เสริมมงคลเปนพระเวทท่ีเขียนข้ึนมา
ภายหลัง โดยใชคัมภีรฤคเวทเปนหลัก๑๑ บทสวดตาง ๆ อันมีจุดประสงคเพ่ือขจัดโรคและภัยพิบัติท้ัง
กลาวรวมถึงหนาท่ีของกษัตริยและสัจธรรมชั้นสูง คัมภีรพระเวทไดแก มันตระและพราหมณะมันตระ
หรือมนตรวบรวมบทสวดท่ีกลาวถึงเทพเจาแหงปญญา สุขภาพ ความม่ังค่ัง และความมีอายุยืนรวมถึง
บทสวดออนวอนเพ่ือขอทาสบริวาร สัตวเลี้ยง บุตร ชัยชนะในสงคราม แมกระท่ังการขอใหยกเลิกซ่ึง
บาปท้ังปวงอันไดกระทําลงไป  

                                                 
๙ชลิตดา, ตาํนานอาหรับ-เปอรเซยี, (กรุงเทพมหานคร : พิมพคํา, ๒๕๕๑), หนา ๗๕. 
๑๐เทพเจาอียิปต https://sites.google.com/site/5103519rsu/thephcea-khxng-xiyipt-boran เขา

เมื่อ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙. 
๑๑ทองหลอ  วงษธรรมา, ปรัชญาอินเดีย, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, ๒๕๓๕), หนา ๒๒. 



๒๗ 

 

พระพุทธศาสนาเจริญในอินเดียเคียงคูกับศาสนาพราหมณตอมาความเชื่อใน๒ศาสนานี้ก็ได
ประยุกตประสมประสานระหวางศาสนาแหงปญญา ไม เนนในเรื่องพิธีกรรมกลายมาเปน
พระพุทธศาสนาแหงพิธีกรรมแบบพระพุทธศาสนามหายาน อยางพระพุทธศาสนาในมหายาน เชน 
หลักพิธีกรรมชื่อวาอภิเษก คือพิธีรับเขาหมูหรือรับเปนศิษยของพุทธตันตระ๑๒ มันตระหรือธารณี คือ
การสังวัธยายมนตรหรือการบริกรรมคาถา ซ่ึงเชื่อวาเวทมนตรคาถาอาคมขลังของไทยก็คงมาจากพุทธ
ตันตระนี้เอง แตเรียกรวมวา พิธีกรรมทางไสยศาสตร พุทธตันตระนั้นดึงเอาวิธีการของไสยศาสตรทาง
ศาสนาพราหมณมา แตเปลี่ยนเทพเปนพระพุทธเจาและพระโพธิสัตวแบบมหายาน พิธีกรรมชื่อมุทรา 
คือแสดงทาทางตาง ๆ ดวยนิ้วมือหรือแสดงอาการอยางใดอยางหนึ่ง อันเปนเครื่องหมายประจําองค
พระพุทธเจาและพระโพธิสัตวท้ังหลาย เชนสมาธิมุทรา ธรรมจักรมุทรา เปนตนพิธีกรรมชื่อสมาธิคือ
กําหนดจิตใหจดจออยูกับพระพุทธเจาหรือพระโพธิสัตวหรือเทพองคใดองคหนึ่งจนปรากฏวาเรา
กลายเปนพระหรือเทพนั้น ๆ นี้คือจุดสูงสุดของพุทธตันตระ๑๓ พระพุทธศาสนาแนวนี้มีชื่อเรียก ๓ 
ประการคือ มันตรยาน วัชรยาน และกาฬจักร๑๔ 

จะเห็นไดวา พิธีกรรมทางศาสนานั้นมีการสืบทอดตอเนื่องกันโดยการรับแนวมาปฏิบัติจาก
ศาสนาหนึ่งมาสูอีกศาสนาหนึ่งได โดยเฉพาะในศาสนาพราหมณซ่ึงเปนศาสนาท่ีเนนพิธีกรรมจน
กลายเปนระเบียบแบบแผนใหปฏิบัติตามกลายเปนวัฒนธรรม พระพุทธศาสนาก็ไดรับอิทธิพลจาก
สวนนี้มาดวย โดยเฉพาะนิกายพุทธตันตระจะเนนหนักทางพิธีกรรมในการปฏิบัติศาสนกิจท้ังหลาย 

 
๒.๑.๔ คุณคาของพิธีกรรม 
พิธีกรรมถือไดวามีความสําคัญตอศาสนาและสังคม การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาไมวา

จะเปนศาสนาใดก็ตาม ยอมมีคุณประโยชนและปริศนาธรรมแฝงไวในการประกอบพิธีกรรมเสมอ
คนเรานั้นแมจะเปนคนเหมือนกัน แตก็ไมเหมือนกันท่ีสติปญญา บางคนก็มีสติปญญาสูง ซ่ึงมีเปน
จํานวนนอย บางคนก็ปานกลาง แตบางพวกก็มีสติปญญาต่ํา เปนคนโงมากนอยตางกัน ซ่ึงอาจเปรียบ
ไดกับบัว ๔ เหลาในพุทธศาสนา สําหรับคนท่ีมีสติปญญาดีนั้นก็สามารถเขาใจหลักธรรมในศาสนาได
งาย แตคนท่ีมีสติปญญานอยก็เขาใจหลักธรรมไดยากหรือใชเวลานาน ตลอดจนถึงอาจจะตองใชกุศโล
บายในการชักนําใหเปนผูเขาถึงหลักธรรม นักการศาสนาจึงตองหาวิธีการใหพวกเขาเขาใจหลักธรรม
ดวยวิธีการตาง ๆ นานาวิธีการอันหนึ่งก็คือการสอดแทรกหลักธรรมไวในพิธีกรรมตาง ๆ เพราะคนเรา
บางคนไมชอบฟงการสั่งสอน แตชอบพิธีกรรมติดพิธีกรรม ทานจึงใชกุศโลบายใหคนเราศึกษาธรรม
จากพิธีกรรมเชนเดียวกับหลอกเด็กใหกินยาขมในขนมหวาน ดังนั้นจึงเห็นไดวาพิธีกรรมเปนเทคนิค
วิธีการสอนศาสนาชนิดหนึ่ง 

 ความสําคัญของพิธีกรรมมีดังตอไปนี ้
 ๑. พิธีกรรมเปนจุดนัดหมายใหเริ่มทําการอยางจริงจัง หมายถึงพิธีกรรมเปนจุดนัดพบและ
เปนจุดนัดหมายโดยเฉพาะสําหรับชุมชนหรือหมูชนในสังคม ใหมองเห็นความสําคัญท่ีจะเริ่มทําการ

                                                 
๑๒สุวิญ รักสัตย, พระพุทธศาสนามหายาน, (กรุงเทพมหานคร : บางกอกบล็อก, ๒๕๕๒), หนา ๑๗๐. 
๑๓สุวิญ รักสัตย, พระพุทธศาสนามหายาน, อางแลว, หนา ๑๒๓. 
๑๔ดร.สุชาติ  หงษา, ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา อดีต-ปจจุบัน, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 

๒๕๔๙), หนา ๙๗. 



๒๘ 

 

อะไรๆ ดวยความจริงจัง พิธีกรรมคือลําดับการกระทํากิจกรรมตาง ๆ เชนการประชุมการเปดประชุม
อันเปนลักษณะของพิธีกรรมเปนจุดเริ่มตนท่ีจะทํากิจกรรมใหจริงจัง ซ่ึงเปนความหมายของพิธีกรรม
เชนกัน 

 ๒. พิธีกรรมเปนวินัยพ้ืนฐานและนําคนใหประสานเขาในชีวิตชุมชน หมายถึงตัวพิธีกรรม
เปนเครื่องฝกวินัยหรือเปนพ้ืนฐานในการฝกฝน พัฒนาคนในดานศีลธรรมอันเกิดจากขอปฏิบัติ
ระเบียบ ขอหาม ในเบื้องตนท่ีเปนตัวควบคุมพฤติกรรม ฝกวินัยแกสมาชิกในชุมชนไดลักษณะของ
พิธีกรรมยังชวยนําคนเขาสูชุมชน และวิถีชีวิตสังคม พิธีกรรมชวยใหสมาชิกในสังคมเรียนรูระเบียบ
แบบแผนวัฒนธรรม และประเพณีของสังคมนั้น ๆ การเขารวมในพิธีกรรมจึงเปนการรวมกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมทําใหสมาชิกกลมกลืนเขาไปในชีวิตของชุมชน และในวัฒนธรรมตัวพิธีกรรมจึงเปนลักษณะ
หรือเปนรูปแบบเฉพาะตําแหนง วัฒนธรรมของสังคมนั้นหรือเรียกวาเปนเอกลักษณของสังคมแสดงให
เห็นวิถีชีวิตวัฒนธรรมของหมูคณะ 

 ๓. พิธีกรรมเปนเครื่องนอมนําศรัทธาใหเขาสูธรรมท่ีสูงข้ึน หมายถึงพิธีกรรมชวยใหจิตใจ
ของผูเขารวมพิธีกรรมมีความเลื่อมใสและเพ่ิมพูนศรัทธาเพราะพิธีกรรมจะมีความเปนระเบียบมีความ
ประสานกลมกลืน ลักษณะเชนนี้กอใหเกิดศรัทธาโนมนําจิตใจใหสงบและเจริญในกุศลธรรมข้ึนไป 

 ๔. พิธีกรรมเปนรูปแบบท่ีจะสื่อธรรมสําหรับคนในหมูใหญ เปนรูปแบบหนึ่งท่ีมีความหมาย
และสาระอยูในพิธีกรรมนั้นเสมอ รูปแบบนี้เองเปนจุดเริ่มตนท่ีจะชักนําสมาชิกใหเขาถึงเนื้อหาสาระ
ของศาสนานั้นตอไป แตถาพิธีกรรมนั้นไมมีรูปแบบไมมีเนื้อหาสาระก็จะออกจากจุดมุงหมายกลายเปน
เรื่องท่ีเบี่ยงเบนออกไปจากจุดหมายเดิมหาสาระไมได๑๕ 

 ดังนั้น พิธีกรรมจึงมีความสําคัญตอศาสนา ซ่ึงสรุปความสําคัญไดดังนี้ 
 ๑. พิธีกรรมกอใหเกิดความเปนปกแผนในสังคม 

 เนื่องจากพิธีกรรมเปนหลักการปฏิบัติ มักจะเปนไปเพ่ือความโชคดีของชีวิตการเขารวม
กิจกรรมเหลานี้กอใหเกิดการรวมกลุมของคนในสังคม ถือเปนจุดนัดหมายของคนในสังคมใหเปนจุด
เดียวกัน และมากระทํากิจกรรมรวมกันในเวลาใดเวลาหนึ่ง เสริมสรางความม่ันคงทางสังคมนั้นๆ 
ดังนั้นพิธีกรรมทางศาสนาจึงชวยเสริมสรางศีลธรรม ความเปนปกแผนทางสังคมท่ีจําเปนแกชีวิตใน
ชุมชน 

 ๒. พิธีกรรมเปนสิ่งท่ีตอบสนองดานจิตใจ 

 พิธีกรรมทางศาสนา ชวยใหกําลังใจกับบุคลหลุดพนจากความทุกข ในอดีตมนุษยนั้นมีการ 

จัดพิธีกรรมเม่ือตนเองพบปญหาทางธรรมชาติหรือปญหาของมนุษยดวยกัน มีการบูชาพลังอํานาจ
เหนือธรรมชาติ เพ่ือชวยใหชุมชนพนจากความโชคราย นํามาซ่ึงความโชคดีในสังคมหรือชุมชนของ
ตนเอง การประกอบพิธีกรรมผูประกอบพิธีกรรมทางศาสนายอมมีจุดหมายอยางใดอยางหนึ่งซ่ึงอาจ
หมายถึงความตองการความโชคดี ความม่ันใจในการกระทํากิจกรรมบางอยาง ความพนจากภาวะคับ
ของ หรือปญหาตาง ๆ จึงหันเขาสูพิธีกรรมโดยมีเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ความนาเกรงขามของพิธีกรรม 
ทําใหสมาชิกเกิดศรัทธา ความม่ันใจ ความเชื่อม่ัน เกิดขวัญและกําลังใจในการเผชิญหนากับปญหาตาง ๆ 

                                                 
๑๕ พระพรหมคณุาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับ ประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพผลิธัมม ในเครือ บริษัท สํานักพิมพเพ็ทแอนดโฮม จํากัด, ๒๕๕๘), หนา ๕๑๐.  
 



๒๙ 

 

เชน พิธีกรรมการสะเดาะเคราะห พิธีกรรมการสวดภาณยักษในพระพุทธศาสนา พิธีกรรมเหลานี้จัด
ข้ึนดวยมีความเชื่อวาจะชวยใหเกิดความโชคดีพนจากความโชครายในชีวิตได มีคุณคาทางจิตใจ ทําให
ศาสนามีความศักดิ์สิทธิ์ สงเสริมความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กอใหเกิดขวัญกําลังใจท่ีจะ
เผชิญหนาตอปญหานั้น 

 ๓. พิธีกรรมเปนการปฏิบัติหลักจริยธรรมข้ันพ้ืนฐาน 

 พิธีกรรมท่ีมีความเก่ียวเนื่องกับศาสนานั้น มักจะมีหลักธรรมแฝงไวในตัวพิธีกรรมการ
ปฏิบัติ พิธีกรรมจึงครอบคลุมไปสูการปฏิบัติในระดับจริยธรรม เชน พิธีกรรมการกินเจของชาวจีน 
เปนการละเวนชีวิตเริ่มการไมเบียดเบียนในชีวิตอ่ืน ๆ นําไปสูการไมเบียดเบียนกันในท่ีสุด การถือศีล
อดของศาสนาอิสลามเทากับเปนการฝกความอดทนและเปนการสอนใหเห็นใจผูท่ียากจน คนท่ีไมมี
อาหารกินวาจะมีความทุกขทรมานเพียงใด ซ่ึงนําสูการเอ้ือเฟอเผื่อแผแกผูอ่ืนหรือการสารบาปใน
ศาสนาคริสต เพ่ือใหผูสารภาพจะไมกระทําความผิดนั้นอีก หลักการในพิธีกรรมเหลานี้กอใหเกิดการ
ปฏิบัติในทางจริยธรรมข้ันพ้ืนฐาน อันนํามาสูชีวิตท่ีดีงามตามแนวทางของศาสนา 

 ๔. พิธีกรรมแฝงหลักปรัชญาและหลักธรรม 

 พิธีกรรมทางศาสนาจะเก่ียวของกับชีวิตมนุษยตั้งแตเกิดจนตาย พิธีกรรมตาง ๆ ท่ีถูกจัด
ข้ึนมามักจะมีหลักธรรม หรือหลักปรัชญาแฝงไวเพ่ือเปนขอคิดคติเตือนใจสมาชิกในศาสนา เชนพิธีศพ
ในพระพุทธศาสนา การมัดตราสังขนั้นเพ่ือใหผูไปรวมพิธีไดเขาใจถึงสิ่งท่ีดึงรั้งบุคคลใหติดอยูในโลก
หรือวัฏฏะ คือหวงท่ีผูกคอหมายถึงบุตรธิดา หวงท่ีผูกมือหมายถึงทรัพยสมบัติ หวงท่ีผูกเทาหมายถึง
สามีภรรยา เปนเหตุแหงการเวียนวายตายเกิดไมจบสิ้นสะทอนใหเห็นสัจธรรมของชีวิต และมุงเขาสู
หลักการท่ีสูงสุดของศาสนาคือความหลุดพนจากทุกขท้ังปวง เปนตน  
 ๕. พิธีกรรมเปนเครื่องจรรโลงอารมณ 
 พิธีกรรมทําใหศาสนามีชีวิต เพราะพิธีกรรมสวนใหญในศาสนามักจะมีบรรยากาศแหง
ความเปนไมตรีจิตมิตรภาพ ปราศจากการแบงชั้นวรรณะ เปนการบรรเทาความเครียดทางอารมณ
และทางสังคมไดเปนอยางดี เชนพิธีทอดกฐิน ทอดผาปา ซ่ึงทุกคนสามารถเขารวมไดหมดสราง
ความสัมพันธท่ีดี มีบรรยากาศแหงความสนุกสนาน พิธีกรรมจึงถือไดวาชวยใหศาสนาไมแหงแลงมี
ชีวิตชีวาอยูเสมอ 

 ๖. พิธีกรรมเปนเครื่องสรางความสัมพันธระหวางสมาชิกของศาสนากับศาสนา 

 หลักคําสอนของศาสนาแทบทุกศาสนาจะประกอบดวยคําสอนในระดับปรัชญาจริยธรรม
และพิธีกรรมความสนใจของสมาชิกท่ีมีตอศาสนายอมมีหลายระดับ เชนพิธีกรรมระดับจริยธรรม สวน
ความสนใจในหลักธรรมข้ันสูงสุดซ่ึงถือวามีนอยมาก การเขาหาศาสนาของสมาชิกจะเขาหาตามระดับ
ท่ีตนเองสนใจ ระดับพิธีกรรมอันเปนข้ันพ้ืนฐานเนื้อหาหลักธรรมทางศาสนามิไดปรากฏอยางเดนชัด
แตแฝงอยูในรูปแบบของพิธีกรรมนั้นผูสนใจศาสนาในระดับพิธีกรรมคือกลุมท่ีมีความศรัทธา ความ
เชื่อตอศาสนาอยูในระดับพ้ืนฐาน จึงทําใหสมาชิกมีโอกาสท่ีสัมพันธกับศาสนาของตนเองเชนกันโดยมี
รูปแบบเปนขบวนการนําสูหลักสูงสุดในศาสนาตอไป 

 ๗. พิธีกรรมชวยเปนสื่อในการควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม 

 การปฏิบัติพิธีกรรมตางๆ มักจะมีขอหามและสิ่งท่ีควรปฏิบัติ เชนพิธีกรรมการกินเจของ
ชาวจีนจะนิยมรักษาศีล ๕ ใหบริสุทธิ์และงดเวนเนื้อสัตวในระยะเวลาหนึ่ง เม่ือครบกําหนดก็



๓๐ 

 

รับประทานเนื้อสัตวเปนปกติ ลักษณะเชนนี้จะชวยควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมไดอยางดีและ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 ๘. พิธีกรรมชวยรักษาศาสนาใหคงไว 
 คุณคาของพิธีกรรมบางอยางท่ีมุงหมายใหเปนเครื่องถนอมรักษาความหมายบางอยางของ
ศาสนาไวดํารงอยูไดตอมา ท้ัง ๆ ท่ีความหมายเดิมคนอาจลืมเลือนแลวพิธีกรรมจึงเปนกรอบสําหรับ
ถนอมรักษาศาสนาไวหรือเพ่ือเปนเครื่องแสดงออกของศาสนา แตพิธีกรรมมักจะอยูไดนานกวาสิ่งท่ีมุง
รักษาไว จะเห็นไดวาพิธีกรรมเปนสิ่งท่ีชวยใหศาสนายังคงดํารงอยูไดเพราะสมาชิกในศาสนานั้นอาจ
เรียนรูศาสนาของตนไดจากพิธีกรรมท่ีปฏิบัติเชนพิธีกรรมทําบุญข้ึนบานใหมของพุทธศาสนิกชนจะ
นิมนตพระมาเจริญพระพุทธมนตเพ่ือเปนสิริมงคลแกชีวิตสถานท่ีอยูอาศัย การประกอบพิธีกรรมตางๆ 
ในพระพุทธศาสนามักจะมีพระสงฆพระพุทธรูปเปนสัญลักษณพระพุทธศาสนา ดังนั้นในพิธีกรรมยอม
มีสิ่งท่ีกระทําใหสมาชิกในศาสนาระลึกถึงความสําคัญของศาสนาโดยผานสัญลักษณเปนสื่อ กอใหเกิด
ขบวนการคิดแกสมาชิกในศาสนานั้น ๆ 

 ๙. พิธีกรรมเปนสื่อสัญลักษณความเปนศาสนา 

 พิธีกรรมเปนสื่อสัญลักษณของศาสนา เม่ือสมาชิกในศาสนาทําการประกอบกิจกรรมทาง
ศาสนาของตนเอง ทําใหทราบวาเปนศาสนาใด เชน พระพุทธศาสนามีพิธีกรรมการสดมนต การทํา
สมาธิ ศาสนาอิสลามมีการละหมาดและถือศีลอด เปนตน พิธีกรรมเหลานี้เปนสัญลักษณท่ีเปน
เครื่องหมายของกลุมคนท่ีมีศาสนาเดียวกันโดยการใชสัญลักษณรวมกัน 

จะเห็นไดวา คุณคาของพิธีกรรมท้ังหมดนั้นเก่ียวเนื่องกับศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีของ
สังคมท่ีจะทําใหสังคมมีกิจกรรมรวมกันจนเกิดเปนการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมได 

 
๒.๑.๕ ความกลมกลืนกันของศาสนพิธีกับลัทธิและศาสนาอ่ืน ๆ  

 เม่ือสมัยกอนพุทธกาลการปฏิบัติพิธีกรรมตาง ๆ ตามลัทธิความเชื่อดั้งเดิม ท่ีศาสนา
พราหมณเคยไดปฏิบัติ สุดทายการปฏิบัติอันเปนพิธีกรรมท่ีเปนไปตามแนวทางในการดําเนินชีวิตอัน
ประเสริฐก็ไมมี พระองคทรงปริวรรตการปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาเดิม โดยเนนถึงหลักการปฏิบัติ
ตนเองใหเปนผูมีความเจริญมากกวาท่ีจะไปพ่ึงพิงอาศัยกับพิธีกรรมท่ีปฏิบัติ 

๑. ศาสนพิธีและความเช่ือทองถิ่นในสังคมอินเดีย 
ในท่ีนี้หมายถึงศาสนาพราหมณ ลัทธิครูท้ัง ๖ และศาสนาอ่ืนๆ ท่ีเปนท่ีเคารพ เชื่อถือ ของ

คนชาวอินเดีย ในสมัยพุทธกาล สําหรับความเชื่อทองถ่ิน หมายถึง พิธีกรรมท่ีเก่ียวของกับความเชื่อ 
ขอบังคับ และจารีตของผูคนในทองถ่ินของอินเดียในสมัยพุทธกาล เชน พิธีราชาภิเษก พิธีแรกนาขวัญ 
ฯลฯ ซ่ึงในแตละทองถ่ินจะมีพิธีกรรมท่ีแตกตางกัน ดังนั้น การศึกษาพิธีกรรมของศาสนาและความ
เชื่อทองถ่ินในสังคมอินเดียท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนามีจํานวนมาก เชน พิธีบูชาไฟ พิธีพลี
กรรมดวยเลือด พิธีสาธยายมนตไลผี พิธีเขาทรง พิธีบนบาน พิธีแกบน พิธีปลูกเรือน บวงสรวง เปน
ตน พิธีเหลานี้พระพุทธศาสนาถือวาเปนเดรัจฉานวิชา คือเปนวิชาท่ีขวางทางดําเนินไปสูพระนิพพาน 
อยางไรก็ตามจะพบวาในสมัยพุทธกาลนั้นศาสนาพราหมณไดเนนเรื่องการประกอบพิธีตาง ๆ ตาม
ความเชื่อ โดยเฉพาะพิธีท่ีคุนเคยไดแก  



๓๑ 

 

(๑) พิธีบูชายัญ ถือวาเปนพิธีกรรมมีมาแตเดิมของชาวอารยัน หรือชาวอริยกะท่ีผสมผสาน
กับความเชื่อของชาวมิลักขะเดิมแหงลุมน้ําสินธุ ตอมา ไดปรับเปลี่ยนมาเปนการนําอาหารไปวางเพ่ือ
เปนเครื่องบูชา ในระยะนี้พราหมณไดเพ่ิมแนวคิดเรื่องปุรุษะ หรือวิญญาณอมตะของพระเจา และ
พัฒนาการบูชาโดยใชมนุษยเปนเครื่องบูชายัญ 

สาเหตุท่ีใชมนุษยบูชาเพราะพราหมณเห็นวา การบูชาดวยสิ่งท่ีเปนท่ีรักท่ีสุดของมนุษย(คือ
ชีวิต) ยอมเปนท่ีโปรดปรานของพระเจามากกวาสิ่งอ่ืน๑๖ ซ่ึงทําใหเกิดพิธีบูชายัญท่ีเรียกวา บุรุษเมธคือ
การฆามนุษยบูชายัญ อยางไรก็ตามพอยุคอุปนิษัท การบูชายัญโดยวิธีการท่ีโหดรายเชนนี้ก็ไดถูก
ปรับเปลี่ยน เพราะในยุคนี้เห็นวาการบูชายัญมิใชทางท่ีจะพัฒนาไปสูความสําเร็จสูงสุดทางศาสนาได
จึงหันมาทําการบูชาดวยสิ่งของและใหผูมุงสูโมกษะไดปฏิบัติดวยตนเองคือการทรมานตนเองมากกวา
การบูชายัญท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนานั้น ท้ังในพระไตรปฎกและอรรถกถาโดยการบูชายัญมี
๓ ลักษณะ คือ การบูชายัญดวยสิ่งมีชีวิต การบูชาดวยวัตถุธรรมดาเชนเนยใส เนยขน น้ําผึ้ง น้ําออย
และ การบูชาดวยไฟ ท่ีพบมากคือการบูชาดวยสิ่งมีชีวิต คือวัว แพะ แกะ ดวยการเผาไฟบูชาตอเทพ
เจา 

(๒) พิธีลางบาป เปนพิธีท่ีเก่ียวของกับ ความเชื่อดั้งเดิมของชาวมิลักขะ หรือดราวิเดียนแหง
แมน้ําสินธุ ท่ีมีความเชื่อและบูชาธาตุ ท้ัง ๔ คือดิน น้ํา ลม ไฟ การลางบาปเปนพิธีกรรมท่ีเก่ียวของกับ
น้ําโดยพราหมณเชื่อวาน้ําท่ีไหลมาจากแหลงน้ําศักดิ์สิทธิ์สามารถลางบาปท่ีตนเองกระทําได เชนแมน้ํา
คงคา แมน้ําคยา เปนตน ความเชื่อและการประกอบพิธีลางบาปจะมีข้ันตอนการทําและมีชวงเวลาท่ี
จําเพาะ ท้ังนี้มีการถือฤกษยามประกอบ สําหรับท่ีมาของแนวคิดนี้ เชื่อวาการเกิดมาเปนมนุษยไดทํา
กรรมเอาไวเปนอันมากในอดีตชาติ แตกรรมนั้นจะหมดไปดวยการลอย (ชําระ) ในแมน้ําดังกลาวนั้น 
จะเห็นไดวาการประกอบพิธีลางบาปนี้ถือไดวาเปนพิธีกรรมหนึ่งท่ีบรรดาพราหมณท้ังหลายไดปฏิบัติ
กันตามความเชื่อของตน ซ่ึงความเชื่อเหลานี้ในพระพุทธศาสนาถือวาเปนมิจฉาทิฏฐิ และไมอาจจะ
นําไปสูการหลุดพนได  

(๓) พิธีบูชาไฟ เปนพิธีกรรมของพราหมณ การบูชาไฟหมายถึง การนําเครื่องเซนบูชาและ
หญาคา มาแลวทําการกอไฟข้ึนแลวมีการสดมนตเพ่ือสรรเสริญพระเจา เพ่ือใหทรงรับเครื่องสังเวย
ผานพิธีการบูชาไฟ โดยพราหมณผ็ประกอบพิธีจะตองอาบน้ําชําระรางกายใหสะอาด แลวตองเตรียม
สิ่งท่ีจะนําไปบูชาไฟ คือ ขาวปายาส เนยใส น้ําผึ้ง น้ําออย แลวจึงไปบูชาไฟ ณ โรงไฟนั้นตามวันและ
เวลาท่ีกําหนดไว   

๒. พระพุทธศาสนามี ความกลมกลืนกับศาสนพิธีลัทธิอ่ืน ๆ  
ความเปนมาของศาสนพิธีท่ีปรากฏในคัมภีรจะพบวา เนื่องจากพระพุทธศาสนาไดถือ

กําเนิดข้ึนมาภายใตบริบททางดานสังคมวัฒนธรรมของอินเดีย ซ่ึงในยุคถือไดวาศาสนพราหมณมีความ
เจริญรุงเรืองไปท่ัวอินเดีย กอนท่ีพระพุทธศาสนาจะเกิดข้ึน ขอกําหนดของสังคมไดมีอยูมากอนแลว 
กลาวคือกอนท่ีพระพุทธองคจะเสด็จอุบัติข้ึนมา ชาวเมืองแตละเมืองหรือทองถ่ินแตละทองถ่ินจะมี
ศาสนกิจของตนเอง ซ่ึงหากจะยึดเอาความเชื่อของทองถ่ินของสังคมอินเดียในสมัยนั้น หรือความเชื่อ
เก่ียวกับศาสนพราหมณของคนในทองถ่ินนั้น ๆ จะพบวา ศาสนกิจของสังคมอินเดียนั้นจะกําเนิดมา

                                                 
๑๖พระอุดรคณาธิการ (ชรินทรฺ สระคํา), ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา, หนา ๓๑. 



๓๒ 

 

จากความเชื่อในเรื่องของธรรมชาติ ความเชื่อในเรื่องของดวงดาว การโคจรของดวงดาวตาง ๆ บน
ทองฟาและสภาพภูมิอากาศท่ีเปนไปของแตละชวงเวลา ประชาชนจะกําหนดศาสนกิจประจําชวงนั้นๆ 
เม่ือถึงคราวเก็บเก่ียวจะตองมีการประกอบพิธีกรรมในเทศกาลนั้นข้ึนเพ่ือสรางความม่ันใจใหกับ
ราษฎรกอนท่ีจะลงสูชวงฤดูของการทํานา ในการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อแลวจะมีมหรสพคือ
งานรื่นเริงข้ึนและเปนชวงท่ีมีการจัดงานประจําป ท้ังนี้งานประจําปถือวาทุกบานจะตองออกมา
รวมงานรื่นเริงสนุกสนานกัน  

สวนความเปนมาของศาสนกิจท่ีเปนของพระพุทธศาสนา กอนอ่ืนตองทําความเขาใจวา
พระพุทธศาสนาอุบัติข้ึนทามกลางบริบททางสังคมของอินเดีย ซ่ึงในขณะนั้นศาสนาพราหมณและลัทธิ
ความเชื่อตาง ๆ ไดเกิดข้ึนมากอนแลวและประชาชนท่ีอยูในอินเดียยุคนั้นมีความเชื่ออยางเหนียวแนน
ตอระบบความคิดความเชื่อดังกลาว ดังนั้นจะพิจารณาไดจากศาสนกิจท่ีชาวเมืองตาง ๆ ไดจัดข้ึนใน
รอบปหรือในเดือนตาง ๆ ท่ีปรากฏในชาดกตาง ๆ ซ่ึงชาดกนั้นถือไดวาเปนเรื่องเลาท่ีเก่ียวกับ
บานเมืองหรือเหตุการณในอดีตของชาวอินเดียกอนพุทธกาล การเกิดข้ึนของพระพุทธศาสนาจึงถือได
วาเปนการเกิดข้ึนในขณะท่ีมีระบบคิดเก่ียวกับศาสนกิจท่ีสมบูรณเพียบพรอม จนกลายมาเปนระบบ
หรือเปนแบบแผนของการจัดเทศกาลของชาวอินเดียในแตละรัฐหรือทองถ่ินท่ีคอนขางม่ันคง  

เม่ือพระพุทธศาสนาไดอุบัติข้ึนและไดยอมรับการปฏิบัติตามเทศกาลตาง ๆ ของอินเดียดวย 
แตเปนเพียงบางเทศกาลเทานั้น เพราะหากเทศกาลใดท่ีขัดตอหลักคําสอนพระพุทธศาสนา จะปฏิเสธ
หรือทําการปฏิรูปเทศกาลนั้นใหม เชนเทศกาลวันเพ็ญเดือน ๓ เดิมทีเปนเทศกาลเฉลิมฉลองพระเปน
เจาของศาสนพราหมณฮินดู ท่ีเรียกวา เทศกาลลิศวาราตรี ในวันดังกลาวมีการประชุมสงฆ ๑,๒๕๐ 
รูป เพ่ือประกาศจุดยืนของพระพุทธศาสนา เรียกวา โอวาทปาติโมกข ซ่ึงถือไดวาเปนการปรับเปลี่ยน
หรือสรางคานิยมและจุดยืนข้ึนมาใหมใหตรงกับแนวทางพระพุทธศาสนา๑๗ 

สําหรับบางเทศกาลนั้นถือไดวา เปนเทศกาลหรือพิธีกรรมท่ีเกิดข้ึนมาจากเนื้อหาของ
พระพุทธศาสนา คือพระวินัย ไดแก เทศกาลเขาพรรษา ออกพรรษา และเทศกาลกฐิน ซ่ึงท้ัง๓
เทศกาลนี้ ถือไดวาเปนเทศกาลท่ีเกิดมาจากเนื้อหาของพระพุทธศาสนา โดยตรงคือพระธรรมวินัย 
และเปนเทศกาลท่ีถูกกําหนดข้ึนเปนการเฉพาะของฤดูกาล ซ่ึงเดิมทีมิไดจัดหรือตั้งชื่อเปนเทศกาลหรือ
นักขัตตฤกษ ตามความเชื่อดั้งเดิม เพราะเปนเรื่องท่ีไมไดเก่ียวของกับความสนุกสนานรื่นเริง แตเปน
ชวงเวลาท่ีพุทธศาสนิกชนจะพึงปฏิบัติกันอยางพรอมเพรียงในชวงระยะเวลาดังกลาว ดังนั้นเทศกาล
ในทางพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏในคัมภีรจึงมิไดเก่ียวของกับดวงดาวประจําป แตเปนเรื่องท่ีเก่ียวของ
กับการฝกอบรม การศึกษาตามแนวทางของศีล สมาธิ และปญญา เปนหลัก๑๘ ท้ังนี้สืบเนื่องมาจากวา 
พระพุทธศาสนา ปฏิเสธแนวคิดเรื่องความเชื่อเรื่องฤกษยาม ดังพุทธภาษิตท่ีวา “สัตวท้ังหลาย
ประพฤติชอบในเวลาใด เวลานั้นชื่อวาเปนฤกษดี มงคลดี”๑๙ท้ังนี้พระพุทธศาสนามีฐานความเชื่อหลัก 
ๆ อยูท่ีเรื่องกรรมและศักยภาพของมนุษย ท่ีสามารถทําตนเองใหเปนท่ีพ่ึงของตนเอง โดยไมตองพ่ึงพิง

                                                 
๑๗คณาจารยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา,อางแลว, 

หนา ๓๗. 
๑๘เรื่องเดียวกัน, อางแลว, หนา  ๓๗ 
๑๙อง.ติก.๒๐/๑๕๖/๔๐๐ อางในคณาจารยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, เทศกาลและ

พิธีกรรมพระพุทธศาสนา, (พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หนา ๓๗. 



๓๓ 

 

หรืออิงอาศัยเทพเจาใด ๆ ดังนั้น บอเกิดหรือความเปนมาของเทศกาลในทางพระพุทธศาสนา จึงมิได
เปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับความสนุกสนานรื่นเริงแตประการใด แทจริงแลวตองการท่ีจะมุงใหเทศกาล
ดังกลาว เชนเทศกาลเขาพรรษา ออกพรรษาเปนเทศกาลท่ีภิกษุไดมีโอกาสในการฝกตนเองและเปด
โอกาสใหตรวจสอบซ่ึงกันและกันอยางใกลชิด สวนการทอดกฐินเปนศาสนกิจท่ีเปดโอกาสใหภิกษุรับ
จีวรจากชาวบาน และชาวบานไดมีโอกาสทําบุญทําทาน อันมีอานิสงสมาก จากขอมูลดังกลาวพบวา 
ศาสนพิธีในพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏในคัมภีร มีบอเกิดท่ีสําคัญมาจากพระธรรมวินัยของพระพุทธ
องคโดยมีจุดประสงคเพ่ือการศึกษาอบรมและอนุเคราะหสงเคราะหซ่ึงกันและกันภายในสังคม 

๓. พุทธศาสนากับพิธีกรรมการบูชายัญของพราหมณ 
สมัยพุทธกาลมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาท่ีเรียกวา “การบูชายัญ” แตจะบูชาอยางไร จึง

จะไมเดือดรอน แตใหเกิดประโยชนแกสวนรวมแทน ในกูฎทันตสูตร๒๐ใหขอคิดหลายประการอันเปน
ประโยชนอยางยิ่งในทางรัฐศาสตร เศรษฐศาสตร และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาดังนี้ 

สมัยนั้น กูฎทันตพราหมณครอบครองหมูบานพราหมณชื่อขานุมัตตะ ซ่ึงพระเจาพิมพิสาร
พระราชทานให อนึ่งกูฎทันตพราหมณเตรียมประกอบยัญญพิธี เอาโคผู ๗๐๐ ลูกโคผู ๗๐๐ ลูกโคเมีย 
๗๐๐ แพะ ๗๐๐ แกะ ๗๐๐ รวมเปน ๓,๕๐๐ ตัว ผูกติดไวกับเสา เพ่ือเตรียมบูชายัญพระพุทธเจาคง
จะทรงทราบกิติศัพทเรื่องนี้ จึงเสด็จไปแวะพัก ณ หมูบานพราหมณ ซ่ึงกูฏทันตพราหมณเปน
ผูปกครอง เปนธรรมดาท่ีเม่ือพระพุทธเจา ผูทรงเปนท่ีเคารพนับถือของพระมหากษัตริยแควนนั้น
(มคธ) เสด็จไปถึง ก็มักจะมีประชาชนสนใจไปสดับพุทธโอวาท เพราะพระองคเปนผูนําทางจิตใจ แม
ของพระมหากษัตริยคือพระเจาพิมพิสาร ยิ่งกูฎทันตพราหมณยิ่งสนใจมาก จะไดหาโอกาสกราบทูล
ถามถึงการเตรียมการบูชายัญของตนวาถูกตองสมบูรณหรือไม 

พระพุทธเจาทรงชี้ใหเห็นวา ควรบริหารประเทศหรือเขตปกครองของตนใหรมเย็นเปนสุข 
ปราศจากโจรผูรายเสียกอน จึงคอยคิดบูชายัญ วิธีปกครองประเทศใหเกิดความรมเย็นเปนสุขนั้น 
จําเปนจะตองปราบปรามโจรผูรายใหสงบคาบ การทําใหโจรผูรายใหสงบราบคาบ ก็ไมใชโดยการ
ลงโทษประหารชีวิต จองจํา หรือเนรเทศ แตจะตองจัดการเศรษฐกิจภายในประเทศใหดี ดวยการ 

๑) แจกพืชแกกสิกร (สงเสริมเกษตรกรรม) 
๒) ใหทุนแกพอคา (สงเสริมอุตสาหกรรมและการคา) 
๓) ใหอาหารและคาจางแกขาราชการ (สงเสริมสวัสดิภาพและรายไดของขาราชการ) 
พระพุทธศาสนาไมรับรองการทําพิธีกรรมทางศาสนาดวยการบูชายัญท่ีตองฆาสัตวเพ่ือ

บวงสรวง แตพระพุทธศาสนาสอนใหทํางานดานการสงเคราะหมนุษยและสัตวแทน เชนการใหทาน 
การแผความเมตตากรุณาไปยังมนุษยและสัตว เปนตน และการสอนใหทําหลังจากท่ีหาวิธีปกครอง
บานเมืองใหสงบสุขราบคาบกอน เพ่ือไมใหติดในพิธีกรรมมากเกินไปท้ังสอนใหตัดลัดการทําการ
เอิกเกริกตาง ๆใหลดลง คือแทนท่ีจะเชิญบุคคลมารวมงานมากเกินไป ก็ใหใชวิธีบอกกลาวหรือขอ
อนุมัติ จะไดไมตองเตรียมการตอนรับ ตองกอสรางท่ีพักหรือโรงพิธีใหญโต ทําความลําบากใหแก
คนงานท้ังหลาย กลาวคือ ใหรูจักลดความฟุมเฟอยในพิธีกรรมทางศาสนาลงเสียบางใหทําใหถูกจุด คือ
สรางประโยชนหรืออํานวยการสงเคราะห อนุเคราะหแกคนท่ียากไร แทนการฆาสัตวบูชายัญจะดีกวา 
                                                 

๒๐สุชีพ ปุญญานุภาพ, สารัตถะแหงศาสนธรรม, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรม
ราชูปถัมภ, ๒๕๔๓), หนา ๒๐๗-๒๑๐. 



๓๔ 

 

วิธีทําบุญหรือประกอบกุศลกรรมทางพระพุทธศาสนาแบบงาย ๆ แตไดผลมากกวาการกระทําท่ีลงทุน
มากลงแรงมากการกระทําเชนนี้ไดแก 

๑) การใหทานเปนนิตยอุทิศผูมีศีล 
๒) การสรางวิหาร (ท่ีอยู) อุทิศสงฆท่ีมาจาก ๔ ทิศ  
๓) การถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เปนสรณะ  
๔) การสมาทานศีล๕ คือเวนจากฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดปด และดื่มสุรา

เมรัย  
๕) การออกบวชประพฤติพรหมจรรย ตั้งอยูในศีล๓ประเภท บําเพ็ญสมาธิจนไดฌาน ๔ 

บําเพ็ญปญญาจนไดวิชชา ๘  
 
๒.๑.๖ วิวัฒนาการของศาสนพิธีในยุคปจจุบัน 
พระพุทธศาสนากําเนิดข้ึนทามกลางลัทธิศาสนามากมายในประเทศอินเดีย นอกจากจะมี

ศาสนาพราหมณเปนศาสนาหลักของคนสวนใหญแลว ยังมีลัทธิศาสนาท่ีสําคัญท่ีคนนับถือมากอีก
หลายลัทธิ สวนศาสนาพราหมณนั้นเปนประเภทเทวนิยม คือเชื่อวามีพระเจาเปนผูสรางสรรพสิ่งจาก
ความวางเปลาและเปนผูควบคุมความเปนไปสรรพสิ่งท้ังในสรางสรรคของศาสนและในทางทําลาย 
การสรางสรรคของพระเจานั้นเปนไปตามพระประสงคของพระเจาสุดแตพระเจาจะบันดาลใหเปนไป 
ศาสนาประเภทนี้เชื่อวาพระเจามีบุคลิภาพหรือมีตัวตน แตอยูเหนือธรรมชาติ เปนสัพพัญูรูสรรพสิ่ง
และซึมแทรกอยูในสรรพสิ่ง พระเจาเปนสิ่งท่ีไมมีตน ไมมีปลายเปนอมตะหรือเปนนิรันดร ดวยเหตุนี้
พิธีกรรมในยุคปจจุบันไดมีวิวัฒนาการจากความเชื่อดังกลาวท่ีแฝงอยูในพระพุทธศาสนา จึงทําให
พิธีกรรมมีลักษณะ๒๑ ดังนี้ 

๑. พุทธศาสนิกชนเช่ือถือโชคลางและยึดติดกับพิธีกรรม 
 เนื่องจากความไมเขาใจท่ีถูกตองของท้ังพระภิกษุสงฆและฆราวาส ไดทําใหพิธีกรรมไดถูก 
บิดเบือนไป เกิดศรัทธาและพากันติดยึด เพราะทําแลวเกิดความสบายใจ โดยไมตองไปปฏิบัติภาวนา
ใหยุงยาก การถือโชคลาง เม่ือกระทําบอย ๆ จะยิ่งทําใหเกิดความหลงมัวเมามากข้ึน การยึดถือในโชค
ลางของขลัง ทําใหสูญเสียความเชื่อม่ันในตนเอง และขัดแยงกับคําสอนเรื่องกฎแหงกรรม เปนการเพ่ิม
ความออนแอทางดานจิตใจ ยึดเอาสิ่งขางนอกเปนท่ีพ่ึงทางจิตใจ แมวาพระพุทธศาสนาสอนเรื่องกรรม 
แตพุทธศาสนิกชนสวนมากก็ยังนิยมลัทธิออนวอน เชื่อของขลังและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อันเปนเหตุใหไม
เขาถึงตัวพระพุทธศาสนา สูญเสียคุณสมบัติท่ีดีของชาวพุทธ อาจมีสาเหตุมาจาก๒๒ 

๑) พุทธศาสนิกชนสวนมากไมไดเรียนรูหลักพระพุทธศาสนา เปนคนไมมีหลัก จึงถูกชักจูง
ไดงาย  

                                                 
๒๑กิติศักดิ์ ตีระพิมลจันทร,“การเสริมสรางมุมมองท่ีถูกตองของคนวัยทํางานท่ีมีตอพระพุทธศาสนาตาม

แนวสัมมาทิฏฐิ”, วิทยานิพนธศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๗), หนา ๔๖-๗๓. 

๒๒วศิน อินทสระ, ศรัทธากับปญญาในพระพุทธศาสนา, พิมพครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
ธรรมดา, ๒๕๕๔), หนา ๑๐๒. 



๓๕ 

 

๒) มีคนชักจูงออกไป ซ่ึงก็เปนชาวพุทธดวยกันท่ีเลื่อมใสศรัทธาในลัทธิไสยศาสตร 
โหราศาสตร ยิ่งกวาพุทธศาสตร คนเหลานี้เปนพระบาง เปนคฤหัสถบาง ท้ังนี้ลวนแฝงอยูดวย
ผลประโยชนของผูชักจูงเอง 

๓) ชาวพุทธขาดโยนิโสมนสิการชาวพุทธควรเชื่อม่ันในการกระทําของตนเอง ควรเชื่อใน
เรื่องกรรม ไมหวังผลสําเร็จจากการดลบันดาลของสิ่งภายนอก ไมมีความเชื่อสวนทางกับหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนา   

๒ พุทธศาสนิกชนยึดติดกับตัวบุคคลมากกวาหลักคําสอนพระพุทธศาสนา 
ในปจจุบันมีการกระจายไปเปนสํานักตาง ๆ แตปรากฏวาเกิดความขัดแยงไมลงรอยกันใน

คําสอน ปจจุบันคนสวนใหญไมมีหลัก จึงทําใหหลงไปตามกระแสตาง ๆ เชน เอาตัวไปผูกติดกับบุคคล 
เอาศาสนาไปแขวนไวกับบุคคล เม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคลนั้น ก็ทําใหเควงควางขาดท่ีพ่ึง 
เพราะไมมีหลักยึดท่ีแทจริง อาจารยวศิน อินทสระ ไดกลาวไววา ชาวพุทธสวนมากติดอยูในพระสงฆท่ี
ทําตัวขลังและศักดิ์สิทธิ์ หลงใหลคลั่งไคลจนไมเห็นพระธรรม ท้ังท่ีสิ่งท่ีชาวพุทธควรจะเขาถึงท่ีสุดก็คือ 
พระธรรม แมแตพระพุทธเจาก็ยังเคารพพระธรรม ถาชาวพุทธเคารพพระธรรม ก็จะเห็นธรรม เขาถึง
ธรรม เขาใจธรรม และจะเขาใจพระสงฆดวยวา พระสงฆอยางไรเปนพระสงฆแท พระสงฆอยางไรเปน
พระสงฆเทียม๒๓ 

๓. พุทธศาสนิกชนไมเขาใจหลักคําสอนท่ีเปนแกนแท 
ถาพุทธศาสนิกชนไมศึกษาพระธรรมวินัย แตใหการสนับสนุนสงเสริมพระสงฆใหเลาเรียน

พระธรรมวินัยก็นับวาเปนการชวยรักษาพระพุทธศาสนาทางหนึ่ง แตถามีโอกาสไดศึกษาดวยตนเอง
จะนับวาเปนสิ่งท่ีประเสริฐมากกวาเพราะจะเกิดความรูความเขาใจดวยตนเอง อยางไรก็ตาม
พุทธศาสนิกชนสวนใหญไมรูวาพระพุทธศาสนาสอนอะไร พุทธศาสนิกชนไมเขาใจในหลักคําสอนเรื่อง
กรรม และพุทธศาสนิกชนไมทราบความหมายท่ีแทจริงของพระรัตนตรัย จะเห็นวาพุทธศาสนิกชนยัง
ขาดความรูความเขาใจในหลักคําสอนท่ีเปนแกนแทของพระพุทธศาสนา จึงเปนเหตุใหศาสนพิธีไมตรง
ตามวัตถุประสงคของการดําเนินพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา เพราะอาจจะขัดตอความรูสึกของตนท่ีมี
อยูกอน ขัดตอประโยชนท่ีตนหวังจะไดรับ  

๔. พระสงฆมุงเนนท่ีพิธีกรรมมากกวาการเผยแผพระพุทธศาสนา 
ในปจจุบันการท่ีมีพระภิกษุบางรูปทําใหพุทธศาสนิกชนเกิดภาวะวิกฤติศรัทธานั้น มาจาก

ตัวแปรท่ีนาสนใจหลายประการ๒๔ ดังนี้ 
๑) ศรัทธาวิปริตจึงกอใหเกิดวิกฤติศรัทธา เพราะพุทธศาสนิกชนสนับสนุนหรือสงเสริมใน

ทิศทางท่ีไมถูกตองจึงทําใหพระภิกษุยึดติดในวัตถุนิยมและบริโภคนิยม  

                                                 
๒๓พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตฺโต), เมืองไทยจะวิกฤติถาคนไทยมีศรัทธาวิปริต, พิมพครั้งท่ี ๒, 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๓๘), หนา ๑๒-๑๓. 
๒๔มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, “สถานการณพุทธบริษัทในสังคมไทย : ศรัทธาวิปริตหรือ

วิกฤติศรัทธา” ๙ กุมภาพันธพ.ศ.๒๕๕๕. อางในกิติศักดิ์ ตีระพิมลจันทร, “การเสริมสรางมุมมองท่ีถูกตองของคนวัย
ทํางานท่ีมีตอพระพุทธศาสนาตามแนวสัมมาทิฏฐิ”, วิทยานิพนธศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๕๗, หนา ๔๖. 



๓๖ 

 

๒) บุญวิปริต การเนนสอนเรื่องบุญท่ีเนนเฉพาะตัวบุญแตขาดกุศล โดยแปลงบุญใหเปน
เรื่องของวัตถุนิยม และบริโภคนิยม แทนท่ีบุญจะเปนสัญลักษณของความสุขในฐานะท่ีเปนเครื่องมือ
สรางความอ่ิมใจและชําระใจ 

๓) การสอนวิปริต พระภิกษุบางรูปเนนสอนเรื่องอิทธิฤทธิ์ปาฎิหาริยมากกวา ปาฎิหาริย
แหงธรรม การสอนใหมนุษยชื่นชมการกราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากกวาตนเอง ท้ังท่ีพุทธศาสนาสอนวา 
“ในหมูมนุษยท้ังหลายผูท่ีฝกตนดีแลวเปนผูประเสริฐท่ีสุด” 

๔) การใชสื่อท่ีวิปริต สื่อไอทีตางๆในปจจุบันนี้ ใชโดยขาดความรูเทาทันและขาดการระวัง
คําพูด สื่อขอความ เปนตน 

นอกจากนี้อิทธิพลของศาสนาพราหมณมีบทบาทปะปนอยูกับคําสอนในพระพุทธศาสนา
อยางกลมกลืน จนแทบจะแยกไมออกวาอันไหนเปนคําสอนในพระพุทธศาสนา อันไหนเปนลัทธิ
พราหมณ เชน การดูดวง ทํานายโชคชะตา สาเหตุท่ีคนหันมาดูดวงกันมากข้ึน เพราะทุกวันนี้คนขาดท่ี
พ่ึงทางจิตใจ พระสงฆท่ีเปนจํานวนมากทําตัวเปนหมอดู อาจทําใหคนท่ัวไปเขาใจวาโหราศาสตรเปน
สวนหนึ่งของพระพุทธศาสนา พิธีกรรมและความเชื่อท่ีพบอยูในสังคมไทยนับแตโบราณมาจนถึง
ปจจุบันนี้ ไดแก เรื่องไสยศาสตรและโหราศาสตร ท่ีมีความใกลชิดซ่ึงกันและกัน และใกลชิดกับชีวิต
ของคนไทยท้ังท่ีอยูในสังคมดั้งเดิมและท่ีอยูในสังคมเมืองหรือสังคมทันสมัย 

๕ พิธีกรรมมีลักษณะบิดเบือนตางไปจากพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา  
ปญหาท่ีเกิดข้ึนในกลุมพุทธศาสนิกชน คือไมสามารถแยกแยะไดวาอะไรเปนพิธีกรรมทาง

โลก อะไรเปนพิธีกรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับพระพุทธศาสนา ทําใหหลงผิดและเหมารวมพิธีกรรมตางๆท่ีจัด
ข้ึนภายในวัด และนําโดยหมูพระสงฆ  เชน พิธีปลุกเสกวัตถุมงคลตาง ๆ เปนกิจกรรมใน
พระพุทธศาสนา บรรดาศาสนาตางๆในโลกมีพิธีปฏิบัติเปนการเฉพาะตนอยู สําหรับพุทธศาสนิกชน
ชาวไทยก็มีการปฏิบัติในพิธีกรรมทางศาสนามาตั้งแตสมัยพุทธกาล ดังนั้นในฐานะชาวพุทธควรศึกษา
ทําความเขาใจใหถูกตอง เพ่ือท่ีจะไดปฏิบัติใหถูกตามหลักการและระเบียบแบบแผนท่ีทานผูรูไดวางไว 
จะไดไมหลงงมงายและตกเปนเหยื่อของผูท่ีแสวงหาประโยชนจากการประกอบพิธีกรรม 

๖ พิธีกรรมมีลักษณะท่ีเนนผลประโยชนและฟุมเฟอย 
พิธีกรรมในปจจุบันเนนท่ีการจัดงานใหใหญโต สวยงาม ใชเงินลงทุนเปนจํานวนมาก ถา

พิธีกรรมเหลือแตรูปแบบ ไมมีเนื้อหาแลว จุดมุงหมายของพิธีกรรมก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปในเชิง
พาณิชย เชนกลายเปนเรื่องของความโกหรูหรา แขงขันกันวางานพิธีของใครจะใหญจะโตกวากัน
กลายเปนเรื่องสิ้นเปลือง เชนการบวชพระ ก็ไมสนใจเนื้อหาสาระ ไมรูวาบวชเพ่ืออะไร เอาแตรูปแบบ 
ไดแตจัดงานใหญโต มีการเชิญแขกมากมาย สิ้นเปลืองคาใชจายเปนจํานวนมาก เพราะฉะนั้นการ
แกไขปรับปรุงเก่ียวกับพิธีกรรม โดยมุงหมายใหพิธีกรรมนั้นกลับมามีสาระจึงมีความสําคัญ เพราะ
พิธีกรรมเปนสวนเบื้องตนของพระวินัย โดยเปนสวนท่ีสื่อกับหมูชนสวนใหญใหเขามามีสวนรวมและ
เปนเครื่องนําบุคคลเขาสูวินัยท่ีจะนําตอใหเขาถึงเนื้อหาสาระท่ีเปนธรรมะสูงข้ึนตอไป ดังนั้นถาจะให
พระพุทธศาสนาดํารงอยูดวยดี จะตองทําใหพิธีกรรมเปนเครื่องนําคนเขาสูวินัยท่ีสูงข้ึนไป เพ่ือเขาถึง
ธรรมในท่ีสุด ซ่ึงพิธีกรรมควรเรียบงายและประหยัด พิธีกรรมท่ีมีคุณคาควรเปนพิธีกรรมท่ีทําใหเกิด
ความฉลาด เปนการพัฒนาสติปญญา และขจัดความชั่วใหหมดไป 



๓๗ 

 

ฉะนั้นผูมีความรูความเขาใจในเรื่องศาสนพิธียอมเปนผูท่ีสามารถจัดทํา พิธีกรรมตางๆ
ในทางศาสนานั้นๆ ไดถูกตองตามแบบแผนท่ีนิยมกันท่ัวไป เปนเหตุใหผูไดพบเห็นเกิดศรัทธาในผูนั้น
วาเปนผูไดรับการฝกฝน อบรมมาดีแลว ในการจัดทําเปนการเพ่ิมความศรัทธาและบุคลิกภาพใหแกตัว 
เองอยางหนึ่ง และนอกจากนั้นยังไดชื่อวาชวยสืบตออายุพระศาสนาโดยปริยายดวย เพราะแบบ อยาง
หรือธรรมเนียมท่ีดีงามมีเหตุมีผลเปนพิธีกรรมนั้น ๆ เม่ือยังรักษากันไวไดเพียงใด ตัวศาสนาก็ยังชื่อวา
ไดรับการรักษาอยูเพียงนั้น เหมือนเปลือกกระพ้ีของตนไมยังคงสดอยูตราบใดตนไมนั้นก็จะยังมีชีวิต
อยู ตราบนั้น 

เนื่องจากพระธรรมท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงโปรดโลกนั้น พระพุทธเจาไดทรงเทศนเปนพระ
ศาสนา คือเปนการสั่งสอนหรือเปนคําสั่งสอนแนะนําฝกอบรมแกทุกคนโดยตรง คือโดยตรงจาก
พระพุทธเจามาถึงตวัของทุกคน มิใชเปนคําสอนท่ีตองผานจากเทวะหรือมนุษยซ่ึงเปนบุคคลท่ีสาม จึง
ไมมีขอผูกพันกับเทวะหรือมนุษยอ่ืนท้ังสิ้น ไมมีขอบังคับผูกพันแมกับพระองคเองท่ีจะบังคับใหตอง
เชื่อตองนับถือพระองค จึงไมตองออนวอนสรรเสริญใหใครโปรดปราน นอกจากจะออนวอนตนเองให
โปรดตนเองดวยวิธีใหละชั่วใหทําดีดวยตนเองการท่ีจะทําใหพระพุทธศาสนาเกิดประโยชนแกสังคม
มากท่ีสุด พุทธศาสนิกชนควรเริ่มท่ีตนเองกอน ทําใหตัวเองเห็นประโยชนของพระพุทธศาสนาเสียกอน 
แลวจึงจะแผประโยชนนั้นไปยังคนใกลเคียง และแผขยายออกไปสูสังคม เพราะทุกวันนี้ชาวพุทธไม
ดําเนินตามวิธีของพระพุทธศาสนาเนื้อแท ถึงจะเรียกตนเองวานับถือพระพุทธศาสนา แตถึงคราวท่ี
จะตองใชกลับไปใชสิ่งอ่ืน เชน ไสยศาสตรบาง โหรศาสตรบาง ไมใชพุทธศาสตร พระพุทธศาสนาจึงไม
เกิดประโยชนแกชีวิตเทาท่ีควร ชาวพุทธจึงไมควรเห็นพระพุทธศาสนาเปนเพียงแคพิธีกรรม ท้ังนี้
สาเหตุท่ีสําคัญท่ีทําใหพระพุทธศาสนาไมสามารถทําประโยชนไดอยางเต็มท่ี สาเหตุหลักมาจากองคกร
ทางศาสนาเอง มีความบกพรองในเรื่องการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา ตัวผูเรียนไมมีความรู และ
ผูสอนเองก็ไมมีความรูจริง ไมแนใจวาสอนในสิ่งท่ีถูกตองหรือไม ถือเปนการขาดแคลนบุคลากรท่ีมี
ความรู ความสามารถท่ีแทจริง ฉะนั้นองคกรทางศาสนา ควรจะตองรีบเรงสงเสริมใหมีบุคลากรท่ีมี
ความรูจริง มีความสามารถจริงในการเผยแผศาสนาและมีการดําเนินชีวิตท่ีเปนแบบอยางได ใหมีการ
สอนศาสนาในทุกโอกาสท่ีมีพิธีกรรม องคกรทางศาสนาตางๆทุมเททรัพยากรไปในทางกอสรางวัตถุ 
แตไมสงเสริมกิจกรรมในการพัฒนาคนและสรางสรรคมนุษย  

นอกจากนี้ประชาชนท่ัวไป ก็เปนสวนหนึ่งท่ีทําใหพระพุทธศาสนาไมสามารถเจริญไดอยาง
เต็มท่ี เพราะชาวพุทธไมนึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของพุทธบริษัทท่ีมีสวนไดสวนเสียตอความเจริญของ
พระพุทธศาสนา วิธีแกปญหาก็คือ ชาวพุทธตองชวยกันปฏิบัติธรรม ศึกษาธรรม เพ่ือชวยเหลือตัวเอง
กอน ศาสนาไมไดอยูท่ีพิธีกรรมเทานั้น สิ่งท่ีสําคัญท่ีพุทธบริษัทตองชวยกัน คือทําอยางไรคนในสังคม
ถึงจะเห็นพระพุทธศาสนาเปนยาสําหรับแกทุกขได ไมใชเห็นศาสนาเปนแคพิธีกรรม ชาวพุทธจึงควร
หม่ันศึกษาเรียนรูและปฏิบัติ โดยศึกษาจากนักปราชญแท ผูท่ีมีความรูจริงในคําสอนของพระพุทธเจา 
ฉะนั้น การประกอบศาสนพิธี นั้นเปนเพียงสวนประกอบไมใชตัวหลักการศาสนา เวลาจะประกอบ
พิธีกรรมจึงควรยึดถือเฉพาะท่ีเปนหลักศาสนพิธี ตองคํานึงถึงหลักศาสนพิธีแลวตองคํานึงถึงหลัก
เศรษฐกิจและหลักสังคม ดวย จึงควรคํานึงถึงหลักอยางนอย ๔ ประการ คือ 

๑) ตองประหยัด คือใชจายเฉพาะในสิ่งท่ีจําเปน ไมฟุมเฟอย ไมทําแบบตําน้ําพริกละลาย
แมน้ํา ตัดสิ่งท่ีไมเกิดบุญไมเกิดกุศลออกเสีย ยิ่งสิ่งท่ีเปนอบายมุขตาง ๆ ดวยแลวไมควรจัดใหมีข้ึนใน



๓๘ 

 

พิธีกรรมเปนเด็ดขาด เพราะนอกจากจะไมเปนบุญเปนกุศลแลว ยังจะพลอยเปนบาปเปนกรรมไปเสีย
อีกดวย 

๒) ตองใหไดประโยชนและคุมคา คือสิ่งท่ีทําท่ีลงทุนไปนั้นตองใหไดใหเปนประโยชนตอ
ตัวเองหรือผูอ่ืน ท่ีเราตองการใหไดรับประโยชนอยางแทจริง ทําแลวใหมีกําไรมากกวาขาดทุนหรือให
เปนกําไรท้ังหมด คือใหเปนบุญมากกวาเปนบาป หรือใหเปนบุญลวน ๆ ไมมีบาปเขามาปน  

๓) ตองถูกตองตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม คือทําใหถูกหลักเกณฑแหงการ
ทําบุญนั้น ๆ ตัดพิธีกรรมสวนเกินออกเสีย แตเม่ือตัดแลวตองไมเสียแบบแผนท่ีดีงาม ท่ีมีเหตุมีผลตน
ปลายซ่ึงนิยมกันมา ท้ังนี้มิใชวาตองทําตามอยางท่ีเขาทํามาท้ังหมดเสมอไป เพราะพิธีกรรมท่ีทําตาม
อยางกันมานั้นมักจะเปนพิธีกรรมสวนเกินเสียเปนสวนใหญ บางทีก็ทํากันไปโดยไมรูวาทํากันไปทําไมก็
มี เห็นเขาทําก็ทําตามเขาบาง หรือทําไปดวยความจําใจ ถาไมทําก็กลัววาเขาจะตําหนิหรือติฉินเอาก็มี 

๔) ตองใหเหมาะสม คือเวลาทําตองดูฐานะความเปนอยูดูกําลังของตัวกอนวาควรทําได
เพียงไรแคไหน มีแคไหนก็ควรทําแคนั้น ไมจําเปนตองทําใหเทาเขาหรือใหเหมือนเขาเสมอไป การกู
หนี้ยืมสินจะทําใหเดือดรอนในภายหลังได การประกอบพิธีกรรมท่ีถูกตองตามหลักเกณฑ ยอมไดผลไม
นอยและทําไดไมยากยอมไดบุญสมประสงค แตถาประกอบไมถูกตองหรือประกอบโดยไมเขาใจอาจจะ
ไมไดผลบุญ9เทาท่ีควรจะได ท้ังยังจะขาดทุนเสียดวยซํ้าไป  

จะเห็นไดว าศาสนพิธี มีความเปนมาจากลัทธิความเชื่อตั้ งแตส มัยพุทธกาล ซ่ึง
พระพุทธศาสนาก็ไดใชความกลมกลืนกับความเชื่อเหลานั้นใหมาเปนศาสนพิธีท่ีถูกตองตามหลักคํา
สอนในพระพุทธศาสนา ถึงแมวาเวลาจะผานไปนานมากแตวาเชื่อเหลานั้นก็ยังแฝงอยูในการดําเนิน
ชีวิตของพุทธศาสนิกชนมาโดยตลอด ยิ่งการเผยแพรพระพุทธศาสนาถูกบิดเบือนหลักะรรมคําสอนยิ่ง
ทําใหศาสนพิธีผิดเพ้ียนไปจากหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ฉะนั้นวิวัฒนาการของศาสนพิธีดู
เหมือนวนอยูในวังวนหวนกลับไปสูยุคท่ีกอกําเนิดศาสนพิธีตั้งแตตนในสมัยพุทธกาล ดังจะเห็นไดจาก
ท่ีกลาวแลววาพุทธศาสนิกชนเชื่อถือโชคลาง พุทธศาสนิกชนยึดติดกับตัวบุคคลมากกวาหลักคําสอน
พระพุทธ-ศาสนา พุทธศาสนิกชนไมเขาใจหลักคําสอนท่ีเปนแกนแท พระสงฆมุงเนนท่ีพิธีกรรม
มากกว าการเผยแผพระพุทธศาสนา พิธีกรรมมีลักษณะบิดเบือนตางไปจากพิธีกรรมใน
พระพุทธศาสนา และพิธีกรรมมีลักษณะท่ีเนนผลประโยชนและฟุมเฟอย ดังนั้นวิวัฒนาการของศาสน
พิธีควรมีการพัฒนาใหศาสนพิธีไปในทางท่ีถูกตอง คือตองประหยัด ตองใหไดประโยชนและคุมคาตอง
ถูกตองตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม คือทําใหถูกหลักเกณฑแหงการทําบุญนั้น ๆ ตัด
พิธีกรรมสวนเกินออกเสีย สิ่งสําคัญตามความเหมาะสมถูกตองเปนไปตามคําสอนในพระพุทธศาสนา 

 

๒.๒ แนวคิดพระพุทธศาสนามหายาน 
แนวคิดพระพุทธศาสนามหายาน ประกอบดวยเนื้อหาท่ีสําคัญไดแก ความหมายของ

พระพุทธศาสนามหายาน ความเปนมาของพุทธศาสนามหายาน แนวคิดสําคัญของพระพุทธศาสนา
มหายาน และนิกายของพระพุทธศาสนามหายาน ซ่ึงเนื้อหาดังกลาวจะทําใหทราบถึงหลักการท้ังหมด
ของพุทธศาสนามหายานอันนําไปสูการกําเนิดข้ึนของพิธีกรรมตาง ๆ ในประเทศท่ีนับถือ
พระพุทธศาสนามหายานตอไป 

 



๓๙ 

 

๒.๒.๑ ความหมายของพุทธศาสนามหายาน 

มีผูใหความหมายของพุทธศาสนามหายานไว ดังนี้ 
“มหายาน” มาจากธาตุศัพทวา “มหา+ยาน” แปลวา พาหนะท่ีกวางขวางใหญโต ซ่ึง

สามารถขนสัตวใหขามวัฏสงสารไดมาก และยังไดแสดงอรรถของคําวา มหายานไวโดยพิสดารวาใน
หนังสือปรัชญามหายานวา “มหายาน หมายถึง การขนสัตวใหขามพนวัฏสงสารไดมากกวา
หินยาน”๒๕

 

 มหายาน แปลวา พาหนะท่ีใหญ หรือยานอันสูงสุด นอกจากนี้ยังหมายความวา ทางอัน
ประเสริฐ คือเสนทางสายนี้หรือพาหนะอันใหญนี้สามารถรับคนทุกประเภท ทุกชั้นวรรณะ ทุกเพศ ทุก
วัย หรือทุกอาชีพ ไปสูความหลุดพนไดเทา ๆ กัน โดยไมมีผูใดถูกปฏิเสธเลย๒๖

 

 ในมหาปรัชญาปารมิตาอรรถกถากลาววา พระพุทธศาสนามีเอกรส คือ รสแหงวิมุตติความ
รอดพนจากปวงทุกข แตชนิดของรสมี ๒ ชนิด คือ ชนิดแรกเพ่ือตัวเอง ชนิดท่ีสองเพ่ือตัวเองและ
สรรพสัตวดวย อันหมายความวา ฝายหินยาน มุงความหลุดพนเฉพาะตน ไมมีปณิธานในการโปรด
สรรพสัตว แตฝายมหายานตรงกันขาม ยอมมุงพุทธภูมิเพ่ือขนสัตวใหพนทุกขจนหมดสิ้น อธิบายวา 
พุทธศาสนิกชนฝายหินยานยอมมุงตออรหันตภูมิเทานั้น ฉะนั้นจึงเรียกอีกชื่อหนึ่งวาสาวกยาน สวน
พุทธศาสนิกชนฝายมหายานลวนมุงพุทธภูมิท้ังจึงเรียกวา โพธิสัตวยานบาง พุทธยานบาง 

 ในทวาทศนิกายศาสตรกลาววา มหายาน คือ ยานอันประเสริฐกวายานท้ัง ๒ (ไดแกสาวก
ยานและปจเจกยาน) เหตุนั้นจึงชื่อวา มหายาน  
 พระพุทธเจาท้ังหลายอันใหญยิ่งทรงอาศัยซ่ึงยานนี้ ยานนี้จะสามารถนําเราเขาถึงพระองค
ได เหตุนั้นจึงชื่อวา มหายาน 

 อนึ่ง ปวงพระพุทธเจาผูมหาบุรุษไดอาศัยยานนี้ เหตุนั้นจึงชื่อวา มหายาน 

 อนึ่ง ยานนี้สามารถดับทุกขอันไพศาลของสรรพสัตวและกอบประโยชนอันยิ่งใหญใหถึง
พรอม เหตุนั้นจึงชื่อวา มหายาน 

 อนึ่ง พระโพธิสัตวท้ังปวงมีพระอวโลกิเตศวร พระมหาสถามปราบต พระเมตเตยยะ เปน
ตน ปวงมหาบุรุษไดทรงอาศัยเหตุนั้นจึงชื่อวา มหายาน 

 อนึ่ง เม่ืออาศัยยานนี้แลวก็ยอมเขาถึงท่ีสุดแหงธรรมท้ังปวง เหตุนั้นจึงชื่อวา “มหายาน”  
 สรุปไดวา มหายาน หมายถึง แนวทางหรือเสนทางแหงการประพฤติเพ่ือมุงถึงพุทธภูมิ
ท้ังนั้น จึงเรียกวาโพธิสัตวยานหรือพุทธยาน เปนยานอันสูงสุด 

 คําวา มหายาน มาจากธาตุศัพทวา “มหา+ยาน” แปลวา พาหนะท่ีกวางขวางใหญโต ซ่ึง
สามารถขนสัตวใหขามวัฏสงสารไดมาก๒๗  
 อีกนัยหนึ่ง มหายาน แปลวา พาหนะท่ีใหญ หรือยานอันสูงสุด นอกจากนี้ยังหมายความวา 
ทางอันประเสริฐ คือ เสนทางสายนี้หรือพาหนะอันใหญนี้สามารถรับคนทุกประเภท ทุกชั้นวรรณะ ทุก
เพศ ทุกวัย หรือทุกอาชีพ ไปสูความหลุดพนไดเทา ๆ กัน โดยไมมีผูใดถูกปฏิเสธเลย๒๘  

                                                 
๒๕เสถียร โพธินันทะ, กระแสพุทธธรรมฝายมหายาน, (กรุงเทพมหานคร : พิมพลักษณ มหามกุฏราช

วิทยาลัย, ๒๕๔๓), หนา ๒๕. 
๒๖สุมาลี มหณรงคชัย, พุทธศาสนามหายาน, (กรุงเทพมหานคร : ศยาม, ๒๕๔๖). 
๒๗เสถียร  โพธินันทะ, กระแสพุทธธรรมฝายมหายาน, อางแลว, หนา ๕.  



๔๐ 

 

 มหายาน หมายถึง ยานใหญ ซ่ึงเปนคําเรียกตรงขามกับยานเล็ก หรือหินยาน๒๙ 
 มหายาน หมายถึงการขนสัตวใหขามพนวัฏสงสารไดมากกวาหินยาน ในมหาปรัชญาปารมิ
ตาอรรถกถา อาจารยนาคารชุนไดอธิบายไววา พระพุทธศาสนามีเอกรสเดียว คือ รสแหงวิมุตติความ
รอดพนจากปวงทุกข แตชนิดของรสมี ๒ ชนิด คือ ชนิดแรกเพ่ือตัวเอง ชนิดท่ีสองเพ่ือตัวเองและ
สรรพสัตวดวย อันหมายความวา ฝายหินยาน มุงความหลุดพนเฉพาะตน ไมมีปณิธานในการโปรด
สรรพสัตว แตฝายมหายานตรงกันขาม ยอมมุงพุทธภูมิเพ่ือขนสัตวใหพนทุกจนหมดสิ้น อธิบายวา 
พุทธศาสนิกชนฝายหินยานยอมมุงตออรหันตภูมิเทานั้น ฉะนั้นจึงเรียกอีกชื่อหนึ่งวา สาวกยาน สวน
พุทธศาสนิกชนฝายมหายานลวนมุงพุทธภูมิท้ังนั้น จึงเรียกวาโพธิสัตวยานบาง พุทธยานบาง๓๐  

ในสัทธรรมปุณฑริกสูตรกลาววา ถาสรรพสัตวไดสดับธรรมจากภควา บังเกิดศรัทธาความ
เชื่อ ปสาทะ ความเลื่อมใส ไดวิริยะ บําเพ็ญบารมีอันปราศจากครูอาจารย มีความปรารถนาตอ
ความสุขของสรพสัตว บําเพ็ญหิตานุหิตประโยชนตอทวยเทพและมนุษย โปรดสรรพนิกรใหพนทุกข 
นั่นชื่อวา “มหายาน” 

นอกจากนี้คําวา มหายาน ยังมีคําเรียกอ่ืนๆ ท่ีเปนไวพจนไดอีก เชน อนุตตรยาน ยานอัน
สูงสุด โพธิสัตวยาน ยานของพระโพธิสัตว พุทธยาน ยานของพระพุทธเจา เอกยาน ยานอันเอก๓๑ 

คําวา “มหายาน” พบในหลักฐานตามของคัมภีรฝายมหายานยุคตน ๆ คือ คัมภีร 
“สัทธรรมปุณฑริกสูตร” ท่ีใชคําวา มหายาน และใหความสําคัญตอมหายาน ดังขอความบางสวนใน
คัมภีร ดังนี้  

 …ในลักษณะเดียวกัน สารีบุตร พระตถาคต อรหันตเจา หยั่งรูในอุบายตาง ๆ 
ยานท้ัง ๓ คือ สาวกยาน ปจเจกพุทธยาน และโพธิสัตวยาน…ลอใจสรรพสัตวโดย
ตรัสสรรเสริญวา ยานอันประเสริฐเหลานี้ เปนท่ีสรรเสริญของพระอริยะ มีพรอม
ความสนุกสบายท้ังปวง ซ่ึงจะทําใหเจาสนุกสนาน เพลิดเพลินตั้งอยูในคุณธรรมและ
ความสุข เจาจะชื่นชมในอินทรียท้ัง ๕ มีพละ มีสมาธิ มรรคท้ัง ๘ แหงการหลุดพน 
มีกายสํารวม อันเปนผลจากสมาธิ เจาจะมีความสุขและความราเริงอยูเปนนิจ... 

อีกพวกหนึ่งปรารถนาในพระสัมมาสัมโพธิญาณ วิชชาแหงพระสยัมภู เปน
ศาสตรอันปราศจากครูผูสอน ก็พากเพียรปฏิบัติตามคําสอนของพระตถาคตเจา 
เพ่ือความเจริญและความสุขของสวนรวมดวยความมีเมตตาตอโลก ท้ังเทวดาและ
มนุษยเพ่ือความถึงพรอมแหงนิพพานในสรรพสัตวท้ังปวง คนเหลานี้อาจเปรียบได
กับผูท่ีฝกใฝในมหายาน พากันสละหลีกหนีออกจากโลกท้ังสาม พวกนี้จึงเรียกวา 
“โพธิสัตต มหาสัตต” อาจเปรียบไดกับพวกเด็กๆ ท่ีหนีออกมาจากบานท่ีกําลังไหม
ไฟ ดวยความปรารถนาอยากไดของเลนในเกวียนเทียมวัว... 

   

                                                                                                                                            
๒๘สุมาล ีมหณรงคชัย, พุทธศาสนามหายาน, อางแลว, หนา ๑๑. 
๒๙Mahayana Buddhism, Beatrice Lane Suzuki, (London : Ruskin House, George Allen & 

Unwin Ltd., 1959),  p.18. 
๓๐เสถียร  โพธินันทะ, กระแสพุทธธรรมฝายมหายาน, อางแลว, หนา ๑๕. 
๓๑เสถียร โพธินันทะ, ปรัชญามหายาน, อางแลว, หนา ๔. 



๔๑ 

 

สารีบุตร! จะตองเขาใจวา พระตถาคตไดทรงใชกุศโลบายในการชี้นําถึงยาน
เพียงแบบเดียวคือ มหายาน...”๓๒ 

 
 ขอความในคัมภีรสัทธรรมปุณฑริกสูตรนี้แสดงใหเห็นถึงลักษณะของมหายานวาหมายถึง 
โพธิสัตวยาน คือยานท่ีชวยเหลือสรรพสัตวใหพนทุกข ยานแหงผูปรารถนาในพระสัมมาสัมโพธิญาณ 
ดังนั้น มหายานก็คือโพธิสัตวยาน โพธิสัตวยานก็คือมหายานนั่นเอง  

 
๒.๒.๒ เหตุเกิดพระพุทธศาสนามหายาน 
พระพุทธศาสนามหายานไมสามารถระบุไดวาเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง แตเกิดจาก

หลายๆ สาเหตุ ผานกาลเวลามาหลายยุคสมัยจนทําเกิดแนวคิดพระพุทธศาสนามหายานข้ึน ในท่ีนี้ขอ
แบงสาเหตุเกิดของมหายานไวเปนประเด็นกวาง ๆ ไดแก มูลเหตุเกิดมหายานท่ีมีสาเหตุมาจากภายใน
และสาเหตุท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก  
 ๑. เกิดจากปจจัยภายใน 
 มูลเหตุของการเกิดมหายานท่ีมาจากปจจัยภายในในท่ีนี้มีท้ังสวนของความประพฤติของ
พุทธบริษัทเองและเกิดจากแนวความคิดของพุทธบริษัท สุมาลี มหณรงคชัย ไดสรุปสาเหตุเกิด
มหายานในสวนนี้ไว ดังนี ้
 ๑) บทบาทของอุบาสกอุบากสิกา 
 ตั้งแตสังคายนาครั้งแรกๆ ทางฝายมหายานก็ไมไดกีดกันอุบาสกอุบากสิกาเขารวมแต 
ประการใด บทบาทของอุบาสกอุบาสิกาจึงเขมแข็งกวาฝายเถรวาทมาก ถือไดวาพุทธบริษัทท้ังสี่ตาง
ชวยกันประคับประคองพุทธศาสนาใหดํารงม่ันคงอยู 

15๒) 15ความเช่ือท่ีเปล่ียนไปในเรื่องพระกายของพระพุทธเจา  
มีความเชื่อวาพระกายของพระพุทธเจายังไมดับสูญ พระชนมชีพของพระองคทายังดํารงอยู 

หากแตดํารงอยูในอีกภาวะหนึ่งท่ีไรขอบเขต สิ่งท่ีแตกดับไปนั้นเปนเพียงกายเนื้อซ่ึงเปนมายาภาพ 
เปนภาพลักษณทางปรากฏการณท่ีพระพุทธเจาองคแททรงประสงคจะใชเพ่ือบรรลุเปาหมายบางอยาง 
เม่ือบรรลุตามพุทธประสงคแลว ก็ถือวากายเนื้อนั้นไมจําเปนตองใชอีก แตกายท่ีแทยังอยู ความเชื่อ
เชนนี้นําไปสูการพัฒนาแนวคิดเองกายสาม (ตรีกาย) โพธิจิต เอยไปถึงปณิธาน (หรืออุดมคติ) ของ
พระโพธิสัตว  

๓) ความเช่ือท่ีเปล่ียนไปในเรื่องพระธรรม 
สืบเนื่องจากการท่ีภิกษุในฝายของมหาสังฆิกะเชื่อวา ธรรมะท่ีพระพุทธเจาตรัสรูนั้น

กวางขวางดุจดังใบไมท้ังหมดในปา แตท่ีทรงนํามาเปดเผยสั่งสอนในชวงแรกกลับมีเปนจํานวนนอย
เพียงแคใบไมหยิบมือ ดังนั้น คําสอนเถรวาทซ่ึงเปนคําสอนในชวงแรก จึงเปนเพียงสวนหนึ่งของสัจ
ธรรม เปนคําสอนในเชิงเปนอุบายท่ีพระพุทธองคทรงนํามาใชเพ่ือใหเขากับภาวะจิตใจของหมูชนในยุค
นั้น สวนคําสอนแทจริง คําสอนท่ีทรงถายทอดใหกับผูมีความสามารถพิเศษ หรือสอนในยุคหลัง  

๔) ความนิยมในงานประพันธเชิงสรรเสริญพระพุทธคุณ 
                                                 

๓๒สัทธรรมปุณฑริกสูตร, ฉัตรสุมาลย กบิลสิงห แปล, (กรุงเทพมหานคร : ศูนยไทยธิเบต, บริษัทสองสยาม 
จํากัด, ๒๕๔๓), หนา ๖๐–๖๘. 



๔๒ 

 

ภายหลังพุทธปรินิพพานเปนตนมา พุทธสาวกตางพากันใหความสําคัญกับเรื่องราวความ
เปนมาของพระพุทธเจาท้ังท่ีเปนกายธรรมและกายเนื้อ ไมเพียงแตเชื่อวาพระธรรมกายมีจริง แต
เรื่องราวตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับพุทธประวัติของพระศากยมุนีพุทธเจา นับตั้งแตพระชาติในอดีตกาล
ยอนกลับไปจนนับเวลาไมได พระพุทธอวตาร พระพุทธบารมี ทศชาติ มหาชาติ เรื่อยไปถึงพุทธจริต
หรือพุทธจริยวัตร เหลานี้ลวนไดรับความสนใจจากผูคนรวมท้ังกวีตาง ๆ แตงเปนบทประพันธ
สรรเสริญพระเกียรติคุณไวมากมาย ยังผลใหวรรณกรรมท่ีเปนสวนบรรยายถึงพระพุทธเจาและการ
บรรลุธรรมของพระองค โดยมากใชจินตนาการเพ่ิมเติมในบทประพันธ 

๕) การบูชาสถูปท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  
ความเคารพบูชาสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ท่ีเก่ียวของกับพระพุทธเจา รวมถึงพระบรมสีริกธาตุก็เปน

อีกเหตุผลหนึ่งท่ีทําใหมหายานเกิดข้ึน การบูชาสถูปจึงมีความสําคัญในแงท่ีเปนศูนยกลางการเผยแผ
ธรรมของฆราวาสชาวพุทธ ซ่ึงนําไปสูแนวคิดเรื่องฆราวาสโพธิสัตวในเวลาตอมา อีกท้ังการเผยแผ
ธรรมเนนท่ีพระกรุณาคุณของพระพุทธเจา ซ่ึงลักษณะการสอนแบบนี้ถือวาเปนเอกลักษณอยางหนึ่ง
ของมหายาน๓๓  
 นอกจากนั้นอาจารย เสถียร โพธินันทะ ไดให มูลเหตุของการเกิดมหายานวาเปน
กระบวนการทางการพัฒนาของศาสนา ศาสนาใดท่ีมีการแยกนิกายไปถือวาเปนศาสนาท่ียังไมตาย 
เปนศาสนาท่ีมีลักษณะของความเจริญข้ึน ดังขอความดังนี้  

  ศาสนาทุกศาสนาในโลกจะตองคณะนิกายแบงแยกออกมา ภายหลังท่ีพระ
ศาสดาของศาสนานั้นลวงลับไปแลว ท้ังนี้ เพราะเม่ือศาสนานั้นแผขยายออกไปตาม
ทองถ่ินตาง ๆ ซ่ึงมีขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อถือไมเหมือนกันก็มีการ
ผสมผสานกับลัทธิธรรมเนียมเหลานั้น อีกท้ังทัศนะการตีความในคําสอนของศาสดา
ของแตละบุคคลแตละคณะไมตรงกัน จึงเปนเหตุใหเกิดแบงแยกเปนนิกายข้ึน 
ศาสนาท่ีมีลัทธินิกาย จึงเปนสัญลักษณของความเจริญแหงศาสนานั้นในแงหนึ่ง
เหมือนกัน๓๔ 
 

 กลาวเฉพาะในพระพุทธศาสนาเอง ก็มีการแบงยุคของพระพุทธศาสนาไวเปน ๔ ระยะ คือ 
 ๑. พระพุทธศาสนา ดั้งเดิม (Primitive Buddhism) เริ่มตั้งแตสมัยพุทธกาลถึงภายหลัง
พุทธปรินิพพาน ๑๐๐ ป 
 ๒. พระพุทธศาสนาหินยาน (Hinayana Buddhism) ตั้งแตพุทธศักราช ๑๐๐ ถึง
พุทธศักราชประมาณ ๖๐๐ ป 
 ๓. พระพุทธศาสนา มหายานหรือ อาจริยวาท (Mahayana Buddhism) หินยานและ
มหายานเจริญข้ึนในเวลาคราวเดียวกันนับเปนศักราชใหมของพระพุทธศาสนา ระหวางพุทธศักราช 
๖๐๐– ๙๐๐ ป 

                                                 
๓๓สุมาล ีมหณรงคชัย, พุทธศาสนามหายาน, อางแลว, หนา ๑๒-๑๗. 
๓๔เสถียร  โพธินันทะ, กระแสพุทธธรรมฝายมหายาน,  (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 

๒๕๔๓), หนา ๓-๔. 



๔๓ 

 

 ๔. สมัยรุงโรจนของพระพุทธศาสนามหายาน ระหวางพุทธศักราช ๙๐๐ - ๑๑๐๐ ป๓๕  
 ๒ เกิดจากปจจัยภายนอก 
 ปจจัยท่ีมาจากสาเหตุภายนอก หมายถึงองคประกอบสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ ท่ีทําใหเกิดความ
เปลี่ยนแปลงแนวคิดท่ีมีแตเดิม สาเหตุเหลานั้น ไดแก 
 ๑) อิทธิพลของศาสนาอ่ืน  
 ความคิดแบบมหายานกอตัวข้ึนจากความพยายามของพระท่ีจะเอาชนะศรัทธาของพวก
พราหมณ ศาสนาท้ังสองคือพุทธกับพราหมณถือวาเปนคูแขงกันมาตลอดในประวัติศาสตร ตาง
พยายามจะดูดกลืนและเอาชนะเหตุผลกัน เพ่ือเรียกศรัทธาจากกษัตริยและชาวบานใหหันมานับถือ
ตน ตางฝายตางสรางความนาเชื่อถือใหกับกลุมของตน ซ่ึงสวนหนึ่งของความนาเชื่อถือไดมาจากการท่ี
ชาวบานรูสึกวาไมถูกทอดท้ิง การเนนท่ีปญญาเพ่ือมุงสูความหลุดพนของเถรวาท ดูเหมือนเปนการ
ทอดท้ิงชาวบานมากกวาสรางความอบอุนเปนกันเอง ตางจากคําสอนของมหายานท่ีเปดโอกาสให
ชาวบานตาดําๆ ไดหลุดพนเชนเดียวกันถึงแมจะยังไมหลุดพนในเวลาเดียวกัน แตอยางนอยความหวัง
ก็ดูไมเลื่อนลอยและเกิดเอ้ือม ดังนั้น ความพยายามท่ีจะเผยแผศาสนาพุทธจึงเปนไปไดงาย และเอ้ือ
ประโยชนตอทุกฝาย๓๖ 

๒) เกิดจากความเปล่ียนแปลงทางดานการเมือง การปกครอง 
 การดํารงอยูของศาสนาจะเจริญรุงเรืองหรือจะเสื่อมถอยก็ข้ึนอยูกับสถานการณทางการ
เมืองการปกครองดวย ถาหากผูนํารัฐหรือผูนําประเทศนับถือศาสนาใด ศาสนานั้นยอมไดรับการ
คุมครองและสนับสนุนเปนธรรม ยิ่งไปกวานั้น ถาหากบานเมืองเจอวิกฤตไมวาจะเปนสงครามภายใน
หรือสงครามภายนอก ศาสนาก็ตองไดรับผลกระทบไปดวยไมมากก็นอย ในกาลตอมาเกิดสงคราม
กลางเมืองระหวางราชโอรสของพระเจาพินทุสาร หลังจากพระเจาพินทุสารสวรรคตลง เจาชายอโศก
ข้ึนครองราชยแทนอุปราช คือ เจาชายสุสิมะ สงครามตอสูแยงชิงราชบัลลังกกันนานถึง ๔ ป พระเจา
อโศกปราบปรามพ่ีนองตนเองจนเอาชนะ และพระองคก็ครองราชยสืบตอมานานถึง ๔๐ ป พอมาถึงผู
สืบทอดราชวงศโมริยะตอมาไมอาจรักษาราชวงศไวได ในท่ีสุดอํามาตยโปสยมิตรก็ลมราชวงศโมริยะ
และตั้งราชวงศข้ึนใหมคือ ราชวงศศุงกะ หรือศุงคะ  

การเปลี่ยนแปลงราชวงศแตละครั้งนั้นยอมสงผลกระทบตอการดํารงชีวิตของผูคนในสังคม
ท้ังไพรพลท่ีเขาสูสงคราม การสนับสนุนดานเสบียงและการจํากัดสิทธิบางประการเพ่ือความสะดวกใน
การสงคราม เม่ือเปนเชนนี้ความเปลี่ยนแปลงทางศาสนาจึงเกิดข้ึนโดยเฉพาะอยางยิ่งถาหากกษัตริยท่ี
ข้ึนครองราชยนั้นมีศรัทธาเลื่อมใสในศาสนาอ่ืนไมใชพระพุทธศาสนา ในรัชสมัยของพระเจาจันทรคุปต
ทรงเลื่อมใสศาสนาเชน๓๗ สวนพระเจาพินทุสารทรงเลื่อมใสศาสนาพราหมณ ไดอุปถัมภบํารุงนักบวช
พราหมณและสรางศาสนสถานเปนจํานวนมากไวใกลกับพุทธศาสนสถาน๓๘ ในรัชสมัยของพระเจา

                                                 
๓๕ศาสตราจารยพิเศษ เสถียร พันธรังษี, พุทธศาสนามหายาน, (กรุงเทพ มหานคร : สํานักพิมพสุขภาพใจ, 

๒๕๔๓), หนา ๑๒ – ๑๓. 
๓๖สุมาล ีมหณรงคชัย, พุทธศาสนามหายาน, อางแลว, หนา ๑๒-๑๓. 
๓๗Romila Thapar, A History of India, Vol. I (New Delhi : Penguin Books, 1990), p. 71 
๓๘K.A. Nalakanta Sastri, Ed., A comprehensive History of India, (New Delhi : People’s 

Publishing House, 1987), p. 80. 



๔๔ 

 

อโศกเองแมจะเปนท่ียอมรับวา พระองคเปนพุทธมามกะ แตก็ใชวาพระประยูรญาติทุกพระองคจะ
เปนชาวพุทธไม ในตอนปลายราชวงศ ใกลท่ีพระองคจะสิ้นพระชนม ผูท่ีไมเห็นดวยกับการกระทําของ
พระเจาอโศกท่ีอุปฏถัมภบํารุงพระพุทธศาสนาก็คือ เจาชายชโลกะท่ีแยกตนปกครองท่ีแคชเมียร 
พระองคนับถือศาสนาพราหมณ สวนพระราชนัดดาอีก ๒ พระองค คือ เจาชายทศรถและเจาชาย
สัมปทิ นั้นนับถือศาสนาเชน ยิ่งมาในสมัยของพระเจาโปสยมิตร พระพุทธศาสนาไดรับผลกระทบ
อยางยิ่ง เนื่องจากพระองคนับถือเลื่อมใสศาสนาพราหมณอยางเต็มท่ีและไมเห็นดวยกับการปกครอง
ของพระเจาอโศกไดทําลายพระพุทธศาสนามากมาย 
 สรุปแลวก็คือ มูลเหตุการณเกิดมหายานเพราะการปฏิบัติพระวินัยไมสมํ่าเสมอเหมือนกัน 
เรียกวา ความวิบัติแหงสีลสามัญญตา และเพราะทัศนะในหลักธรรม อธิบายไมตรงกัน เรียกวาความ
วิบัติแหงทิฏฐิสามัญญตา แตกอนท่ีจะเกิดสาเหตุท้ัง ๒ ประการก็เนื่องมาจากปจจัยท้ังภายในและ
ภายนอกดังท่ีแสดงมา  
 

๒.๒.๓ แนวคิดและคําสอนพระพุทธศาสนามหายาน 
แนวคิด ความคิด หรือความเชื่อ ท่ีเรียกวา มหายาน ก็หมายถึงความคิดท่ียึดถือเอา

แนวทางแหงพระโพธิสัตวเปนอุดมคติ ความเชื่อแบบมหายานเกิดข้ึนจากการมองเห็นวาทางหลุดพน
สายเดิม (เถรวาท) เปนทางแคบ มุงเนนเฉพาะคนบางกลุม จํากัดขีดความสามารถไวท่ีปญญาและ
สถานภาพ กลาวคือ ผูท่ีจะหลุดพนไดตองเปนพระอรหันต ผูมีปญญาหยั่งเห็นความจริง แมวาการ
หลุดพนตองอาศัยปญญา รูจักคิด ตองอาศัยความเพียร ปฏิบัติสมาธิวิปสสนาอยางยิ่งยวด แตการมุงสู
ความหลุดพนแบบนี้ ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจะตกอยูกับผูมีปญญาหรือความเพียร เขาทํานองใครทําใครได 
เกิดประโยชนสุขสําหรับคนคนนั้นเทานั้น แตคนสวนใหญท่ีขาดปญญายังคงดิ้นรนเปนทุกอยูใน
โลกียวัฏฏ เม่ือคนสวนใหญยังเปนทุกข จึงไมควรอยางยิ่งท่ีภิกษุรูปใดรูปหนึ่งจะเพียรตั้งหนาตั้งตา
เพ่ือใหตนหลุดพนไปเพียงลําพัง ควรท่ีจะแสวงหาทางท่ีไมเพียงตนเองจะพนทุกข แตยังสามารถ
ชวยเหลือสรรพสัตวอ่ืนใหพนทุกขไดดวย ความเชื่อแบบนี้ไดรับการพัฒนาตอไปจนกลายเปนความเชื่อ
ในเรื่องพุทธภาวะและมีเปาหมายสูงสุดอยูท่ีการเปนพระพุทธเจาในอนาคต๓๙ แนวคิดมหายานเปน
การลดบทบาทของพระอรหันตลง โดยยกบทบาทของพระโพธิสัตวข้ึน มหายานถือวา การมุงผลตรัสรู
เพียงแคอรหัตตผล ทําใหพุทธสาวกตั้งขอบเขตไวแคบ เปนสวนบุคคล ๆ ไป จึงเรียกคําสอนฝายเถรวา
ทวา หีนยาน ยานอันแคบ ควรมุงท่ีโพธิสัตวธรรมบารมีดวยการไมยอมตรัสรูเพ่ือเปนอรหันต ๔๐ 
แนวคิดมหายานมุงเนนใหบุคคลบําเพ็ญธรรมสุดยอดเพ่ือความเปนพระโพธิสัตว ปรารถนาแบงปน
ความสุขอ้ันเกิดแตโพธิของตนใหแกคนท้ังหลายเหลาอ่ืน ปรารถนากําจัดอุปสรรคนานาประการ มุง
ชวยสรรพสัตวท้ังหลายใหเขาถึงซ่ึงพุทธภาวะ๔๑ 
 แนวความคิดแบบพระพุทธศาสนามหายานมีลักษณะเดนเปนของตน ตลอดระยะเวลาท่ี
ผานมามักถูกตั้ งขอสงสัยและถูกนําไปเปรียบเทียบเสมอวาเปนแนวความคิดท่ีถูกตองตาม
พระพุทธศาสนาดั้งเดิมหรือไม การตั้งขอสงสัยและเปรียบเทียบกันและกันนี้เองเปนเหตุใหนําไปสู

                                                 
๓๙สุมาล ีมหณรงคชัย, พุทธศาสนามหายาน, อางแลว, หนา ๑๑.  
๔๐ส.ศิวรักษ, ความเขาใจมหายาน, (กรุงเทพมหานคร : ศูนยไทยธิเบต, ๒๕๔๒), หนา ๔๔. 
๔๑ศาสตราจารยพิเศษ เสถียร  พันธรังษี, พระพุทธศาสนามหายาน, อางแลว, หนา ๓๒. 



๔๕ 

 

ความแตกแยกในพระพุทธศาสนาระหวางนิกายดวยกันท่ีมีความคิดไมเหมือนกัน ความรูสึกภายในใจ
ของแตละฝายมักมองอีกฝายหนึ่งวามีความไมถูกตองไมสมบูรณ มีความบกพรองบางประการ หรือ
ไมใชพวก ไมใชกลุมตัวเอง แมจะไมเปนการหักลางโดยใชกําลังเขาตัดสิน แตชองวางภายในใจของแต
ละฝายก็เกิดข้ึน ดังขอความท่ีปรากฏในโพธิจริยาวตาร ของทานสันติเทวะท่ีแสดงถึงขอโตแยงระหวาง
ความคิดของมหายานและหินยานในประเด็นวา คําสอนของมหายานไมใชพระพุทธวจนะท่ีแท ฝาย
มหายานก็แกวา คัมภีรของเถรวาทเปนพุทธวจนะท่ีแทหรือ หินยานตอบวา ก็คําสอนไดรับการรับรอง
จากคณะสงฆสองฝายแลว มหายานก็แกวา ถาเชนนั้นคําสอนกอนท่ีจะไดรับการยอมรับจากพระเถระ
ยังไมใชพุทธวจนะอยางนั้นหรือ๔๒ 
 ในท่ีนี้จะแสดงแนวความคิดหลักหรืออุดมคติของพระพุทธศาสนามหายาน เม่ือจะกลาวถึง
มหายานก็ตองยึดเอาแนวคิดหลักนี้เปนตัววัดความเปนมหายาน ไดแกประเด็นแนวคิดพระโพธิสัตว
และแนวคิดเรื่องพระพุทธเจา ซ่ึงประเด็นท้ังสองนี้มีความพิเศษเฉพาะ  

๑. แนวคิดเกี่ยวกับพระโพธิสัตว 
แนวความคิดเรื่องพระโพธิสัตวถือวาเปนอุดมคติอันยิ่งใหญและสูงสุดของมหายานิกชน 

ผูใดชื่อวานับถือพระพุทธศาสนามหายานตองปฏิบัติตามวิถีท่ีพระพุทธเจาทุกพระองคเคยปฏิบัติกันมา 
กลาวคือ การบําเพ็ญตนเพ่ือชวยเหลือสรรพสัตวเปน “พระโพธิสัตว” มหายานมุงเนนตอการ
ดํารงชีวิตเพ่ือใหเขาถึงความเปนพระพุทธเจาเพ่ือจะไดสั่งสอนสรรพสัตว ใหหลุดพน พระองคบําเพ็ญ
บารมีมาเปนระยะเวลาอันยาวนานก็เพ่ือชวยเหลือสรรพสัตว ใหพนทุกข ดังนั้นพุทธศาสนิกฝาย
มหายานก็ตองการบําเพ็ญตนเชนนั้น เนื่องจากสรรพสัตวนั้นมี “โพธิจิต” คือจิตท่ีจะบรรลุโพธิไดอยู
ในตนอยูแลว แนวคิดเก่ียวกับโพธิจิตจึงเปนการขยายไปสูแนวคิดพระโพธิสัตว 

๑) ความหมายพระโพธิสัตว 
คําวา พระโพธิสัตว มีความหมายทางศัพทท่ีแสดงไวหลายนัย ดังท่ีจะแสดงตอไปนี้  
คําวา โพธิ มาจากรูปศัพทวา พุธ ธาตุ ในความรู เขาใจ เบิกบาน และตื่น และลง อิ ปจจัย 

ในนามกิต แปลวา ความรูท่ีไดจากการบําเพ็ญเพียรเพ่ือความหลุดพน๔๓  
สําหรับคําวา โพธิ ตามความหมายท่ีปรากฏในพระพุทธศาสนาดั้งเดิม มีความหมาย

เทากับคําวา วิมุตติ คือ ความหลุดพน และมีความหมายเทากับคําวา นิพพาน๔๔  
คําวา โพธิ  ในความหมายของมหายานยุคแรกแสดงถึงความเปนสัพพัญูของ

พระพุทธเจา๔๕ ตอมา โพธิ ใชเปนความหมายของศูนยตาและใชแทนธรรมกาย๔๖ 

                                                 
๔๒ศานติเทวะ, โพธิสัตตวจรรยาวตาร, รศ.ดร.ฉัตรสุมาลย กบิลสิงห แปล, (กรุงเทพมหานคร : ศูนยไทยธิ

เบต, ๒๕๔๓), หนา ๑๕๘. 
๔๓หลวงเทพดรุณานุศิษฏ, คัมภีรธาตุปฺปทีปกา, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๐๙), หนา  

๒๕๗. 
๔๔ม.ม. ๒๓/๔๐/๒๘๔.  
๔๕อัษฏสาหัสริกา ปรัชญาปารมิตา, อางใน ประพจน  อัศววิรุฬหการ, “การศึกษาเชิงวิเคราะหเรื่องพระ

โพธิสัตวในคัมภีรเถรวาทและคัมภีรมหายาน”, อางแลว, หนา ๑๓๕. 
๔๖วิมลเกียรตินิทเทสสูตร, เสถียร  โพธินันทะ แปลเรียบเรียง, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย 

ในพระบรมราชูปถัมภ, ๒๕๐๖), หนา ๑๒๕. 



๔๖ 

 

คําวา สัตว มีความหมายตามรูปศัพทท่ีแยกไดดังนี้ 
สัตว มาจากคําวา “สตฺตว” ในภาษาสันสกฤต และ “สตฺต” ในภาษาบาลี ความหมาย

โดยท่ัวไป แปลวา สิ่งท่ีมีชีวิต แตโดยละเอียดนั้นมีความหมายดังนี้ สัตว ในบาลี มาจาก สชฺ ธาตุใน
ความหมายวา ติด เก่ียว ของ และมาจาก อสฺ ธาตุ ในความหมายวา มี๔๗ 

สัตว ตามความหมายในพระสูตรแหงคัมภีรพระไตรปฎกนั้น หมายถึงผูติดของในขันธ ๕ 
ดังขอในพระสัตตสูตรวา 

(พระพุทธเจาตรัสตอบแกพระราธะวา) ดูกรราธะ เพราะเหตุท่ีมีความพอใจ 
ความกําหนด ความเพลิดเพลิน ความทะยานอยากในรูปและเปนผูของในรูป เปนผูติด
ขอในรูปนั้นจึงเรียกวา สัตต เพราะเหตุท่ีมีความพอใจ ความกําหนัด ความเพลิดเพลิน 
ความทะยานอยากในเวทนา สัญญา สังขาร เปนผูติดของในวิญญาณ เปนผูติดของใน
วิญญาณนั้นจึงเรียกวา สัตต๔๘ 

สัตวตามความหมายท่ีปรากฏในคัมภีรมหายานหมายถึงสิ่งมีชีวิตและความตั้งใจ ดัง
ขอความในคัมภีรอัษฎสาหัสริกา ปรัชญาปารมิตาวา “พระโพธิสัตว ชื่อวา มหาสัตว เพราะชวยสัตว
ท้ังหลายจํานวนมากมาย” และท่ีปรากฏในอรรถกถาคัมภีรโพธิจรรยาวตาร “คําวา สัตตว หมายถึง
ความตั้งใจ”๔๙ 

โดยสรุป คําวา โพธิสัตว ถาหมายถึงสิ่งมีชีวิต ก็หมายความวา สิ่งมีชีวิตท่ีมีเหตุผล สิ่งมีชีวิต
แหงโพธิ คือ กําลังจะบรรลุโพธิ สิ่งมีชีวิตแหงความฉลาด ถาหมายถึงความตั้งใจ ก็หมายความวา ผูมี
ความตั้งใจหรือมีจุดมุงหมายคือ โพธิ หรือผูแสวงหาโพธิ  

อยางไรก็ตาม แมวาคําวา โพธิสัตวจะมีความหมายท่ีปรากฏหลักฐานตามคัมภีร
พระพุทธศาสนาและตามทัศนะของนักปราชญทางพระพุทธศาสนาแสดงเอาไวตาง ๆ กันอยาง
หลากหลาย แตโดยอรรถะแลวก็หมายถึง บุคคลผูบําเพ็ญตนเพ่ือเขาถึงความเปนพุทธะในท่ีสุด 
นอกเหนือจากนั้น ในฝายมหายานเวลากลาวถึงคําวา โพธิสัตวมักมีคําวา มหาสัตวตามมาเสมอ ท่ีใชคํา
นี้กํากับเพราะตองการสื่อใหทราบวา พระโพธิสัตวเปนผูนําสัตวใหพนสังสารวัฏไดมาก 

แตความหมายท่ีใชเฉพาะ พระโพธิสัตว คือ ผูมีนิพพิทาแกกลาตอสังสารวัฏฏ แตก็เปนผู
หันพักตรเขาหาสังสารวัฏฏ 

พระโพธิสัตว ศรัทธาปสาทะยินดีตอพระนิรวาณ แตก็เปนผูหันหลังใหแกนิรวาณ 
พระโพธิสัตว สมควรตอการกลัวสรรพกิเลส แตก็ไมควรละกิเลสเสียสิ้น 
พระโพธิสัตว คือผูบําเพ็ญซ่ึงสุญญตวิโมก ยอมเปนผูรูชัดถึงสภาวธรรมท้ังหลายตามเปน

จริง แตก็จะตองไมเปนผูดวนเขาสูนิพพานจะตองทํางานโปรดสัตวตอไปอีก ถึงแมจะมีกิเลสสวนอนุสัย
เหลืออยูในจิตของตนก็ตาม  

                                                 
๔๗หลวงเทพดรุณานุศิษฏ, คัมภีรธาตุปฺปทีปกา, อางแลว, หนา ๓๓.  
๔๘สํ.ข. ๑๗/๑๖๑/๒๕๔. 
๔๙อัษฏสาหัสริกา ปรัชญาปารมิตา, อางใน ประพจน  อัศววิรุฬหการ, “การศึกษาเชิงวิเคราะหเรื่องพระ

โพธิสัตวในคัมภีรเถรวาทและคัมภีรมหายาน”, อางแลว, หนา ๖๔-๖๕. 



๔๗ 

 

พระโพธิสัตว ยอมถือเอามหากรุณาเปนเบื้องหนาเท่ียวไปเสมอ๕๐ 
ดังนั้น จะเห็นไดวา ความหมายของพระโพธิสัตวท่ีใชกันในยุคหลังนี้ สื่อถึงความสามารถ

พิเศษเชนนี้ กลาวคือเปนผูคลายดั่งจะเขาถึงความเปนพระพุทธเจาเม่ือใดก็ได เพียงแตยังไมสามารถ
ทําเชนนั้นได เนื่องจากสรรพสัตวยังมีทุกขอยูจึงตองขอชวยเหลือสรรพสัตวตอไป ความหมายเชนนี้ทํา
ใหเกิดขอโตแยงไดมาก  

๒) ปณิธานพระโพธิสัตว 
ปณิธานเปนความตั้งใจแนวแน มุงม่ันตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือตอเปาหมายใดเปาหมายหนึ่ง 

ปณิธานจึงเปนเสนทางสายเดียวท่ีจะทําใหพระโพธิสัตวบรรลุถึงจุดมุงหมายคือ ความเปนพระพุทธเจาได  
ปณิธานของพระโพธิสัตวมี ๔ ประการคือ 
๑. เราจักชวยเหลือสรรพสัตวท้ังหลายท้ังปวงใหพนทุกข 
๒. เราจักทําลายกิเลสท้ังหลายท้ังปวงใหหมดสิ้น 
๓. เราจักตองเขาถึงสัจจะและสั่งสอนสัจธรรมใหแกสรรพสัตว 
๔. เราจักตองบรรลุพุทธภูมิใหไดและนําสัตวท้ังหลายใหบรรลุดวย 
ปณิธานท้ัง ๔ นี้ จะตองมีอยูภายในจิตใจของพระโพธิสัตว พระโพธิสัตว คือ ผูท่ีมีปณิธาน

บําเพ็ญเพียรบารมีในการชวยเหลือสรรพสัตว การชวยนี้ก็คือใหสัตวผูไดรับความทุกขไดคลายจากทุกข
หรือพนจากทุกขมิใชพนจากวัฏฏะ ตองรอจวบจนพระโพธิสัตวไดบรรลุความเปนพระพุทธเจาจึงจะมี
พุทธภาวะทําใหสรรพสัตวไดพนจากสังสารวัฏได ท่ีวาสรรพสัตวมีโพธิจิตอยูก็ไมไดหมายความทุกคน
จะสามารบําเพ็ญตนเปนพระโพธิสัตวได ตองมีเพียงผูมีปณิธานท่ีแนวแนเทานั้น ดุจดังผูท่ีฟงธรรมจาก
พระพุทธเจา ก็ใชวาทุกคนจะสามารถบรรลุพระอริยะได แมวาทุกคนมีศักยภาพท่ีจะบรรลุก็ตาม 

๓) การบําเพ็ญบารมี 
ในการบําเพ็ญตนนั้น มีหลักธรรมสําหรับบําเพ็ญ เรียกวา “บารมี” ไดแก 
๑. ทานบารมี 
๒. ศีลบารมี 
๓. ขันติบารมี 
๔. วิริยะบารมี 
๕. สมาธิบารมี 
๖. ปญญาบารมี 
ทานและศีลบารมีเปนธรรมท่ีเปนขาศึกตอโลภะ ขันติและวิริยะบารมี เปนธรรมท่ีเปน

ขาศึกตอโทสะ สมาธิและปญญาเปนธรรมท่ีเปนขาศึกตอโมหะ ในบางแหง บารมี ๖ นี้ก็เพ่ิมเปน ๑๐ 
บารมี ไดแก อุปายบารมี ปณิธานบารมี พลบารมี และ ญาณ บารมี  

๔) คุณสมบัติของพระโพธิสัตว 
ท่ีสําคัญในขณะท่ีชวยเหลือสรรพสัตวนั้น พระโพธิสัตวจะตองประกอบไปดวยคุณธรรมของ

พระโพธิสัตว มี ๓ ประการคือ 

                                                 
๕๐เสถียร โพธินันทะ, ปรัชญามหายาน, อางแลว, หนา ๑๑– ๑๒ 



๔๘ 

 

๑. มหากรุณา ไดแก ตองเปนผูมีจิตใจกวางใหญ มีจิตใจกรุณาอยางไมมีขอบเขตชวยเหลือ
สรรพสัตวใหหมดไป บางครั้งแมวาจะตองยินยอมรับโทษ รับทุกขและชดใชกรรมเองก็ตองตัดใจ
กระทําเพ่ือประโยชนสุขแหงสรรพสัตวท้ังหลาย 

๒. มหาปญญา ไดแก ความเปนผูทันตอกิเลส ไมตกเปนทาสของกิเลส มีปญญาเห็นแจงใน
ธรรม มีปญญาเห็นแจงในศูนยตา 

๓. มหาอุปาย ไดแก ความเปนผูฉลาดในการชวยเหลือสรรพสัตว ใชกุศโลบายเพ่ือขจัด
ทุกขของสรรพสัตว เปรียบดังนายแพทยผูเชี่ยวชาญรูวิธีการรักษาโรคและวิธีการในการใหยา เพราะใน
บางครั้งการท่ีจะแสดงอะไรไปตรง ๆ นั้นผูฟงอาจสนใจ หรือไมเขาใจจึงจําเปนตองหาวิธีการในการ
อบรมและนําเขาถึงธรรมโดยอุบาย 

๕) ภูมิของพระโพธิสัตว 
ภูมิซ่ึงหมายถึงละดับคุณธรรมของพระโพธิสัตว ท่ีจะแสดงใหทราบวาพระโพธิสัตวองคนั้น

ม่ันคงพุทธภูมิแลวหรือไม ภูมิของพระโพธิสัตวนี้มี ๑๐ ประการ เรียกวา “ทสภูมิ” ในคัมภีรมหา
ปรัชญาปารมิตาศาสตร แสดงถึงทสภูมิท่ีเม่ือพระโพธิสัตวดํารงอยูแลวเชื่อวาเปนพระโพธิสัตวท่ีจะไม
ทําความชั่วอีกเลย ถาหากยังไมดํารงอยูในทสภูมินี้ ก็จังคงทําความดี ความชั่วปะปนกันอยู มีดังนี้ 

๑. มุทิตาภูมิ (ทาน) 
๒. วิมลภูมิ (ศีล) 
๓. ประภาการีภูมิ (ขันติ) 
๔. อรรถจีสมดีภูมิ (วิริยะ) 
๕. สุทรชยาภูมิ (สมาธิ) 
๖. อภิมุกตภูมิ (ปญญา) 
๗.ทูรังคามาภูมิ (อุปายะ) 
๘. อจลภูมิ (ปณิธาน) 
๙. สาธุบดีภูมิ (พละ) 
๑๐. ธรรมเมฆภูมิ (ญาณะ) 
๖) ประเภทและลักษณะของพระโพธิสัตว 
พระโพธิสัตวท่ีปรากฏในพระพุทธศาสนามหายานนั้นมี ๒ ลักษณะ ไดแก มานุษิโพธิสัตว

และฌานิโพธิสัตว จากหลักฐานในคัมภีรสัทธัมปุณฑริกสูตรและคัมภีรอ่ืน ๆ ท่ีอยูในยุคเดียวกัน เชน 
คัมภีรปรัชญาปรมิตาสูตร สูตราลังการ มหาวัสตุ เปนตน แตเปนจํานวนท่ีเขามารวมฟงธรรมในขณะท่ี
พระพุทธเจากําลังแสดง หรือรวมสังคายนา ดังเชนขอความในสัทธัมมปุณฑริกสูตรวา “เม่ือครั้งท่ีพระพุทธ
องคประทับอยูท่ีเขาคิชกูฏ มีพระอรหันต ๑,๒๐๐ รูป ลอมรอบ มีพระเสขะบุคคลอีก ๒,๐๐๐ รูป มี
ภิกษุณี ๖,๐๐๐ รูป มีพระโพธิสัตว ๘๐,๐๐๐ องค และมีพระประเสริฐอีก ๑๖ องค ลอมรอบ.....ฯลฯ”  

ในความเชื่อของมหายานเรื่องจํานวนของพระโพธิสัตวนั้นมีมากมายดุจดังเม็ดทรายใน
มหาสมุทร ไมอาจจะนับได แตในคัมภีรนี้ยังไดระบุชื่อของพระโพธิสัตวไวอีกดวยดังนี้ 

“พระมัญชุศรีโพธิสัตว พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว พระมหาสถามปราปต
โพธิสัตว พระสวารนามัน พระปตโยทยุกตะ พระอนิกศิปตธุระ พระรัตนปาณี 
พระไภสัชยราช พระปรทานสูร พระรัตนจันทร พระรัตนประภา พระปูรณจันทร พระ



๔๙ 

 

มหาวิรามิน พระไตรโลกวิกรามิน พระอนันตวิกรามิน พระหมาปรัตภาพ พระสตตัส
ปตาภิยุกตะ พระธารณีธร พระอักษยมติ พระปทมศรี พระนักษัตรราช พระอริยเม
ไตรยโพธิสัตว และพระมหาสัตตสิงหโพธิสัตว ฯลฯ” 

จะเห็นวารายชื่อท่ีระบุมานี้เปนพระโพธิสัตวของฝายมหายาน ลักษณะของพระโพธิสัตว
ท้ังหลายนี้มีความพิเศษคือ มีลักษณะคลายเทพเจาหรือเทวดาท้ังสิ้น แมวาตามคํานิยามนั้น พระ
โพธิสัตวมีอยูในทุกสภาวะไมวาจะเปนเทพ เปนมนุษยหรือเปนสัตว แตในท่ีนี้เปนเทพผูมีฤทธิ์ท่ีมาจาก
ดินแดนของพระโพธิสัตว  

ในบรรดาพระโพธิสัตวท้ังหลายเหลานี้ พระโพธิสัตวท่ีไดรับการยกยองเปนอยางมากและมี
บทบาทเปนอยางยิ่งในพระพุทธศาสนามหายานคือ  

๑. พระมัญชุศรี หรือ มัญชุโฆษโพธิสัตว 
๒. พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว 
๓. พระมหาสถามปราปตโพธิสัตว 
๔. พระอริยเมตไตรยโพธิสัตว 
พระโพธิสัตวประเภทนี้เรียกวา “ฌานิโพธิสัตว” ไดแกพระโพธิสัตวท่ีอยูในฌานหรือพระ

โพธิสัตวท่ีเกิดจากฌานของพระฌานิพุทธเจา ยกเวนพระอริยเมต ไตรยท่ีจะลงมาอุบัติโปรดสัตว
นอกนั้นไมประสงคลงมาเกิดเปนมนุษย จะดํารงเปนพระโพธิสัตวตลอดไปจนกวาจะบรรลุปณิธาน 

พระฌานิโพธิสัตวนั้นบางแหงก็มีเพียง ๕ องค บางแหงก็มี ๘ องค ในความเชื่อของธิเบต
และจีนมีชื่อตางกัน พระฌานิโพธิสัตวในธิเบต ไดแก 

๑. พระมัญชุศรีโพธิสัตว หรือมัญชุโฆษ เปนพระโพธิสัตวผูทรงไวซ่ึงปญญา มีหนาท่ีกําจัด
ความโงเขลา พระหัตถขวาทรงขรรคพระหัตถซายทรงพระคัมภีรปรัชญาปารมิตา มีศักติชื่อสรัสวดี 

๒. พระวัชรปาณีโพธิสัตว มีพระวรกายสีเขียว ทรงวัชระ 
๓. พระรัตนปาณีโพธิสัตว ทรงจินดามณี 
๔. พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว มีศักติชื่อ ดารา (ตารา) ทรงประคํา หมอน้ํามนต ก่ิงหลิว 

และดอกบัว 
๕. พระวิศวปาณีโพธิสัตว ทรงวัชระคู  
ถาเปนพระฌานิโพธิสัตว ๘ องค มีดังตอไปนี้ 
๑. พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว 
๒. พระอากาศครรภโพธิสัตว 
๓. พระวัชรปาณีโพธิสัตว 
๔. พระกษิติครรภโพธิสัตว 
๕. พระสรรพนีวรณวิษกัมภินโพธิสัตว 
๖. พระเมตไตรยโพธิสัตว 
๗.พระสมันตภัทรโพธิสัตว 
๘. พระมัญชุศรีโพธิสัตว 
แตในความเชื่อฝายจีน พระฌานิโพธิสัตว กลับมีชื่อ “พระมหาสถามปราปต โพธิสัตว” 

เพ่ิมเขามาดวย และเปนอัครสาวกโพธิสัตวเบื้องซายของพระอมิตาภะพุทธเจารวมกับพระอวโลกิเต



๕๐ 

 

ศวรท่ีอยูเบื้องขวา ท้ังสองจะชวยเปนผูลงมาชวยเหลือโลกหากไดรับพระบัญชาจากพระอมิตาภะพุทธ
เจา 

๒. แนวคิดพระพุทธเจา 
๑) พระอาทิพุทธ 
ตามความเชื่อและหลักฐานในคัมภีรสําคัญของมหายานไดใหลักษณะของพระอาทิพุทธเจา

ไวอยางนาสนใจ คือ “ในสากลจักรวาลนี้ สิ่งท่ีเปนสิ่งแรก เปนสภาวะอันอมตะ เปนสภาวะท่ีมีอยู
ท่ัวไปในสรรพสิ่ง เปนกฎเกณฑของชีวิตท้ังมวล สภาวะนั้นก็คือ “อาทิพุทธเจา” ในคัมภีรคุณการัณฑว
ยูหสูตรกลาววา ในขณะท่ีสากลจักรวาลยังไมมีสิ่งใด จะมีแตสยัมภู คือพระผูเกิดเอง พระองคจะดํารง
อยูอยางนั้น จะมีอยูนิรันดรมีมากอนสิ่งใดท้ังมวล ดังนั้นจึงไดชื่อวา “อาทิพุทธ”๕๑ ในแงนี้
พระพุทธเจาถูกนําไปอธิบายจนกลายเปนลักษณะท่ีเปนคลายพรหมันและพระอิศวรในศาสนา
พราหมณ-ฮินดู โดยเฉพาะเปนท่ีนับถือกันของนิกายไอศวาริกในประเทศเนปาล “อาทิพุทธ” (สยัมภู) 
หมายถึง พระพุทธเจาท่ีทรงอุบัติมาพรอมกับโลกและประจําอยูกับโลกชั่วนิรันดรเปนผูสรางหรือเปน
แหลงกําเนิดของพระพุทธเจาท้ังหลายท่ัวจักรวาล๕๒ อาศัยพลังอํานาจของอาทิพุทธทําใหดํารงโลกนี้
ได พระองคทรงดลบันดาลใหมีสรรพสิ่งข้ึนมา และพระองคทรงทําใหมีพระพุทธเจาท้ังหลายมากมาย
นับไมถวนท่ีมีอยูในอดีตและจะยังมีในอนาคต ทุกสิ่งจึงออกมาจากอาทิพุทธนั่นเอง อาทิพุทธถูก
อธิบายเปนเสมือนกายหนึ่งของพระพุทธเจา ไดแกธรรมกายดวย ตอมาภายหลัง อาทิพุทธนําไปเรียก
พระนามของพระฌานิพุทธเจา และพระโพธิสัตว เชน พระไวโรจนะ วัชรปาณี วัชราธาร และวัชรสัตว 
บางคัมภีรยังใชเรียกพระมัญชุศรีโพธิสัตวอีกดวย 

๒) พระฌานิ หรือ ธยานิพุทธ 
พระฌานิพุทธเจา เปนพระพุทธเจาท่ีไมประสงคจะลงมาอุบัติบนโลกนี้ พระองคเกิดข้ึนโดย

อํานาจฌานของพระอาทิพุทธ พระองคจะอยูดวยฌาน ในดินแดนอันเปนท่ีอยูของพระพุทธเจา
ท้ังหลาย เปนพระพุทธเจาท่ีอยูในรูปของสัมโภคกายในดินแดนของพระพุทธเจา ท่ีเรียกวา พุทธ
เกษตร (the Buddha pure land) ลักษณะของพระฌานิโพธิสัตวนี้ก็ไดรับอิทธิพลของเทพเจาใน
ศาสนาโซโรอัสเตอรดวยเชนกัน๕๓ เพราะมีความคลายท้ังจํานวนและลักษณะ มีดวยกันท้ังหมด ๕ 
พระองค เรียกวา “ปญจชาติชิน” ไดแก 

(๑) พระอักโษภยพุทธเจา : พระอักโษภยพุทธเจา หมายถึง พระพุทธเจาผูไมหวั่นไหว 
หรือพระผูปราศจากความเดือดรอน เปนพระพุทธเจาผูมีปญญาดุจดังกระจกท่ีสะทอนเงา พระองคมี
วรรณะสีน้ําเงิน ดํารงอยูในทามารวิชัย (ภูมิปรรษมุทรา) ทรงวัชระ มีชางเปนพาหนะ ประทับอยูทาง
ทิศตะวันออกของดินแดนพุทธเกษตร มีศักติชื่อ โลจนา มีมนุษิพุทธเจาชื่อ พระกนกมุนี (โกนาคมน
พุทธเจา) มีฌานิโพธิสัตวคือ วัชรปาณีและพระกษิติครรภโพธิสัตว มีตัวแทนแหงกิเลสธรรม คือความ
โกรธ ความเกลียด ทรงเปนพระพุทธเจาแหงรูปขันธ พระองคเปนตัวแทนแหงธาตุน้ํา มีเสียงประจํา
พระองควา ฮุม (Hum) รูปแบบท่ีแสดงออกของความดุราย เรียกวา เหรุกะหรือเหวัชระ  

                                                 
๕๑เสฐียรโกเศศ นาคประทีป, ลัทธิของเพ่ือน, (กรุงเทพมหานคร : พิราบ, ๒๕๔๐), หนา ๒๒๐.  
๕๒ศาสตราจารยพิเศษ เสถียร  พันธรังษี, พระพุทธศาสนามหายาน, อางแลว, หนา ๔๘.   
๕๓ศาสตราจารยพิเศษ เสถียร  พันธรังษี, พระพุทธศาสนามหายาน, อางแลว, หนา๔๗.  



๕๑ 

 

(๒) พระรัตนสัมภวพุทธเจา : พระรัตนสัมภวพุทธเจา แปลวา พระพุทธเจาผูเปนท่ีกําเนิด
แหงรัตนะอันประเสริฐ เปนพระพุทธเจาผูมีปญญาเทาเทียมท่ีมีอยูท่ัวไปในสรรพสิ่งดุจน้ํา พระองคทรง
มีพระวรกายสีเหลือง ทรงประทับอยูในทาประทานพร (พรมุทรา) มีมาเปนพาหนะ ทรงถือจินดามณี 
ประทับอยูทางทิศใต มีศักติชื่อวา มามภี มีมานุษิพุทธเจาคือ พระกาศยปะ (กัสสปะ) มีฌานิโพธิสัตว
ชื่อ พระรัตนปาณี มีตัวแทนแหงกิเลสธรรมคือ ความเยอหยิ่งถือตัว ทรงเปนพระพุทธเจาแหงเวทนา
ขันธ พระองคเปนตัวแทนแหงธาตุดิน มีเสียงประจําพระองควา ตรัม (Trum) มีรูปท่ีแสดงออกถึง
ความดุรายคือ มหากาฬ มีเทพธรรมบาลคือ ทาวกุเวร มีเทพประจํารัตนโคตรคือ ชัมภาละ  

(๓) พระอมิตาภพุทธเจา : พระอมิตาภพุทธเจา แปลวาพระพุทธเจาผูมีรัศมีแผไป
ประมาณไมได บางครั้งก็เรียกวา อมิตายุพุทธเจา หมายถึงพระพุทธเจาผูมีอายุอันหาประมาณไมได 
เปนพระพุทธเจาผูมีปญญาวิเคราะหแยกแยะสรรพสิ่งอยางไมมีสวนเหลือ พระองคทรงมีวรรณะสีแดง 
มีเครื่องหมายสวัสดิกะประทับท่ีพระอุระ เครื่องหมายนี้หมายถึงวัฏฏะท่ีหมุดวนไปดังรูปตัว L สลับกัน 
ประทับอยูในทาสมาธิเพชร (ฌานมุทรา) ทรงบาตร มีนกยูงเปนพาหนะ มีศักติชื่อปาณฑรา มีพระมา
นุษิพุทธเจาคือ พระศากยมุนี มีพระฌานิโพธิสัตวคือ พระอวโลกิเตศวร อยูทางขวา ทรงมีพระ
มหาสถามปราปตอยูทางซายและปทมปาณีโพธิสัตว ทรงประทับอยูทางทิศตะวันตกของพุทธเกษตร ท่ี
เรียกวา สุขาวดีพุทธเกษตร ทรงเปนตัวแทนแหงกิเลสธรรมคือ ตัณหาหรือความโลภ ทรงเปน
พระพุทธเจาแหงสัญญาขันธ เปนผูทรงไวซ่ึงธาตุไฟ มีเสียงประจําพระองคคือ หรีหฺ (Hrih) รูปท่ีแสดง
ออกมาในความดุรายคือ พระอวโลกิเตศวร  
 (๔) พระอโมฆสิทธิพุทธเจา : พระอโมฆสิทธิพุทธเจา หมายถึงพระพุทธเจาผูมีความสําเร็จ
โดยสมบูรณ พระองคเปนสัญลักษณแหงพระปญญาท่ีรูแจงสรรพสิ่ง พระองคทรงมีวรรณสีเขียว ทรง
ประทับอยูในทาประทานอภัย (อภัยมุทรา) ทรงวิศววัชร (วชิรสองดาน) บนหลังครุฑ มีศักติชื่อ ดารา 
(ตารา) ประทับอยูทางทิศเหนือ เปนพระพุทธเจาแหงธาตุลม มีกิเลสธรรมคือ ความอิจฉาริษยา ทรง
เปนพระพุทธเจาแหงสัญญาขันธ มีพระเมตไตรย ตารา และวิศวปาณิโพธิสัตวเปนพระโพธิสัตวศักติ มี
เสียงประจําพระองคคือ อาหฺ (Ah) รูปพระองคท่ีแสดงออกในแบบดุรายคือ ตารา  

(๕) พระไวโรจนพุทธเจา : พระไวโรจนพุทธเจา หมายถึงพระพุทธเจาผูมีแสงสวางสองไป
เบื้องหนา พระองคเปนสัญลักษณแหงปญญาญาณท่ีแผซานไปท่ัวสรรพสิ่ง พระองคมีวรรณะสีขาว 
ดํารงอยูในทาแสดงธรรมจักร (ธรรมจักรมุทรา) มีสีหเปนพาหนะ ประทับบนดอกบัวเขียว อยูตรง
กลางดินแดนพุทธเกษตร มีศักติชื่อวา วัชรธาตวิศวรี มีมานุษิพุทธ คือ พระกระกุจฉันท (กกุสันธพุทธ
เจา) มีพระฌานิโพธิสัตวคือ พระสมันตภัทรโพธิสัตว และพระมัญชุศรีโพธิสัตว ทรงเปนพระพุทธเจา
แหงอากาศธาตุ มีกิเลสธรรมคือ อวิชชา ทรงเปนพระพุทธเจาแหงวิญญาณขันธ มีเสียงประจําพระองค
คือ โอม (Oum) รูปท่ีทรงแสดงออกแบบดุรายคือยมานตกะ (ผูปราบพระยม) และอจละ๕๔ 

ยังมีพระพุทธเจาอีกองคหนึ่งซ่ึงอยูทางตะวันออกของดินแดนสุขาวดี พระองคไดรับการนับ
ถือในฐานะของพุทธเจาผูประทานการรักษาแกมนุษยท้ังหลาย ถาเกิดโรคภัยไขเจ็บก็ระลึกถึงพระองค 
บูชาตอพระองคโรคภัยไขเจ็บเหลานั้นก็จะหายไป นั่นก็คือ พระไภสัชยคุรุพุทธเจา พระองคในชาติท่ี
บําเพ็ญพระโพธิสัตวนั้นไดตั้งปณิธานท่ีจะชวยรักษาผูท่ีเปนโรคภัยไขเจ็บไวถึง ๑๒ ประการ ใน
                                                 

๕๔สุมาลี มหณรงคชัย,  พระชินพุทธะหาพระองค, (กรุงเทพมหานคร : ศูนยไทยธิเบต, ๒๕๔๗), หนา ๔๖, 
๖๙, ๘๕, ๑๑๕, ๑๓๕. 



๕๒ 

 

ประเทศทิเบตเรียกวา มันลา (Manla) ในประเทศญี่ปุนเรียกวา ยากุชิ ในประเทศจีนเรียกวา “ยาโอ
ชินโฟ” หมายความวา เปนพุทธเจาผูเปนหมอวิเศษ อาจารยเสถียร พันธรังษี หมายถึงพระปณโฑล
ภารัทวาชะ นักปราชญบางทานหมายถึง หมอชีวกโกมารภัทร ผูเปนหมอวิเศษประจําพระพุทธองค
นั่นเอง 

๓) กายของพระพุทธเจา 
เรื่องกายของพระพุทธเจากลายเปนเรื่องท่ีมีขอโตแยงและวิพากย วิจารณกันมาก แทท่ีจริง

แลวพระพุทธเจามีกายอยูมากนอยเทาไร ในตอนเริ่มแรกแหงนิกายมาธยามิกของทานคุรุนาคารชุน 
ยังคงมีเพียง ๒ กาย คือ นิรมาณกาย กายมนุษยท่ัวไป และธรรมกาย กายท่ีใชเพ่ือปฏิบัติธรรม แต
ตอมานิกายโยคาจารไดเพ่ิมเขามาอีกหนึ่งคือ สัมโภคกาย กายหรือธรรมท่ีสรางพระพุทธเจา๕๕ เม่ือ
กลาวโดยรวมแลว กายของพระพุทธเจามีอยู ๓ กาย คือ 

(๑) นิรมาณกาย หมายถึง กายเนื้อ กายท่ีพระพุทธองคทรงอาศัยอยูจนถึงอายุได ๘๐ 
พรรษา เปนกายท่ีตกอยูภายใตกฎของอนิจลักษณะคือ เกิด แก เจ็บ และ ตาย เปนกายท่ีพระพุทธ
องคทรงอาศัยเพ่ือสั่งสอน ชวยเหลือสรรพสัตวท้ังหลาย อยางไรก็ตามคัมภีรของมหายานตางให
ความหมายของนิรมาณกาย ไมใชเพียงแตเปนกายเนื้อของมนุษยเพียงเทานั้น จะตองเขาใจวา เปน
กายเนื้อของพระพุทธเจาดวย เปนกายท่ีนํามาซ่ึงความเชื่อและความศรัทธาท่ีจะนําสรรพสัตวใหบรรลุ
ได พระพุทธองคเสด็จไปสูทิศไหน ๆ ไดตามท่ีประสงคดุจดังเมฆท่ีลอยไปดวยพระวรกายนี้ เรียกวา 
นิรมาณกายเมฆ    

(๒) สัมโภคกาย หมายถึง กายทิพย กายท่ีอยูในดินแดนของพระพุทธเจาคือ ดินแดนพุทธ
เกษตร เปนกายท่ีไมตกอยูภายใตกฎแหงอนิจลักษณะ เปนกายท่ีกอนลงมาจุติและหลังจากปรินิพพาน 
เปนกายท่ีเหมาะสําหรับการแสดงธรรมใหแกพระโพธิสัตวท่ีอยูในดินแดนพุทธเกษตร ในคัมภีรสิทธิ ได
แสดงสัมโภคกายออกเปนสองภาค คือ ปรสัมโภคกาย และสวสัมโภคกาย กายแรกนั้นเห็นไดเฉพาะ
พระโพธิสัตวท้ังหลาย แตกายหลังนั้นเห็นไดเฉพาะพระพุทธเจาท้ังหลายในหลายแสนโลกธาตุ ไมอาจ
เห็นไดโดยพระโพธิสัตวสัมโภคกายถูกเปรียบเทียบเปนพระอิศวรของพราหมณ 

(๓) ธรรมกาย หมายถึงกายท่ีเปนอันเดียวกับธรรมชาติ เปนกายท่ีเปนนิรันดร เปนกาย
แหงอาทิพุทธ ในคัมภีรสิทธิเรียกวา “สภาวกาย” คือกายท่ีมีอยูท่ัวไปทุกหนทุกแหง ไมอาจนับไมอาจ
คํานวณ เปนตนเหตุแหงกายท้ังสองขางตน ในวัชรเฉทิกา ปรัชญาปรมิตา และในโพธิจาริยาวตาร พระ
พุทธองคไดทรงตรัสไววา “ผูท่ีพยายามจะมองเราเพียงแครูปหรือเสียงไมชื่อวา เห็นเรา เพราะ
พระพุทธเจานั้นเห็นไดดวยการเห็นในธรรม สําหรับผูท่ีผูนําของสรรพสัตวนั้นมีเพียงธรรมกาย ธรรมใน

ธรรมชาตินั้นเปนสิ่งท่ีรูไมได (แตเขาถึงได) (นั่นคือตถาคตา)”
๕๖ ธรรมกายถาจะเปรียบใหเห็นภาพชัดก็

คือ กายท่ีเปนดั่งเชนพระพรหมของพราหมณนั่นเอง 
ในคัมภีรอัษฏสาหัสสิกา ปรัชญาปรมิตา ไดใหความหมายของธรรมกายไวอยางเดนชัด 

ไดแก 

                                                 
๕๕Nalinaksha Dutt, Mahayan Buddhism, (Culcutta : Firma Klm Private Limited, 1976), p.141.  
๕๖Ibid. p.171. 



๕๓ 

 

พระตถาคตท้ังหลาย ไมสามารถเห็นไดในลักษณะท่ีเปนเนื้อหนังธรรมดา 
(เนื่องจาก) ธรรมกายก็คือ พระตถาคต ไมมีการไปหรือมาของธรรมชาติ เชนเดียวกัน
กับไมมีการไปหรือมาของพระตถาคต เปรียบดังบุคคลท่ีฝนเห็นพระตถาคต เปนหนึ่ง 
เปนสอง เปนสาม หรือเปนพัน หรือมากกวานั้น แตพอเขาตื่นเทานั้น เขาไมเห็นอะไรอีก
เลยแมแตเพียงหนึ่งเดียว พระตถาคตท้ังหลายไมไดมาจากท่ีไหน ๆ หรือไปสูท่ีไหน ๆ    
แตพระองคทรงอยูทุกหนทุกแหงและเปนอยูเชนนั้นตลอดกาล๕๗ 

 
สวนในคัมภีรอภิสมยาลังการการิกะยังไดเพ่ิมเปน ๔ กายคือ สภาวิกกาย เปน กายแท 

สวนกายท้ัง ๓ นั้นเปนเพียงกายสมมติเทานั้น ในกายตรยสูตร เปนสูตรหนึ่งของมหายาน พระอานนท
ไดทูลถามพระพุทธเจาถึงกายของพระองควา “พระพุทธองคมีกายเพียงหนึ่งเทานั้นหรือ” 
พระพุทธเจาตรัสวา “อานนท พระตถาคตมีกายสาม”๕๘ 

ศาสตราจารย บีทไรซ เลน ซูซูกิ แหงมหาวิทยาลัยเกียวโต ใหขอสังเกตวา กายของ
พระพุทธเจาไมใชมีสามกาย กายท้ังสามนั้นเปนเพียงลักษณะของพระพุทธเจาเทานั้น เม่ือมองในแงท่ี
เปนสากล พระพุทธเจาอยูในลักษณะท่ีเปนธรรมกาย ถามองในแงของความเปนเทพท่ีเหนือเทพ 
เนื่องจากสามารถสอนบุคคลใหหลุดพนไดเปนครูของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย พระองคอยูใน
ลักษณะแหงสัมโภคกาย แตถามองในแงของความเปนบุคคลในประวัติศาสตร ผูประสูติ ณ สวนลุมพินี
กรุงกบิลพัสดุ แลวพยายามจนบรรลุพระสัมมาสัมพุทธเจาแลวประกาศศาสนาจนกระท่ังปรินิพพาน 
ในแงนี้พระพุทธองคดํารงอยูในลักษณะแหงนิรมาณกาย๕๙ 

๔) พุทธเกษตร 
เปนความเก่ียวเนื่องกันระหวางสภาวะท่ีพระพุทธเจาดํารงอยูในราง ท่ีเปนสัมโภคกายกับ

ดินแดนของพระพุทธเจา รวมท้ังสถานเปนท่ีประทับของพระฌานิพุทธเจา พระฌานิโพธิสัตว ถามองดู
ในศาสนาอ่ืน ๆ ดินแดนลักษณะเชนนี้ ก็คือ อาณาจักรของพระเจา (Empire of God) เปนดินแดน
อันสูงสุดในศาสนาซ่ึงเปนท่ีปรารถนาของศาสนิกเพ่ือท่ีจะไดอยูรวมกับพระเจาเหลานั้น “ดินแดนพุทธ
เกษตร” (The Buddha Pure Land) เปนดินแดนท่ีมีความสุข เปนดินแดนท่ีมีความเพียบพรอม
บริบูรณ มีลักษณะคลายดินแดนของพระเจาในศาสนาเทวนิยม ในคัมภีรอมิตาภสูตร, คัมภีรสุขาวดีว
ยูหสูตร และจุลสุขาวดีวยูหสูตร ไดใหลักษณะของดินแดนพุทธเกษตรไวอยางชัดเจน คัมภีรดังกลาว
แสดงพระดํารัสของพระตรัสกับพระสารีบุตรวา  

หางไปทางทิศตะวันตกของดินแดนพุทธเกษตรนั้น เรียกวา “ดินแดนสุขาวดี” 
ซ่ึงพระอมิตาภพุทธเจากําลังแสดงธรรมอยู เปนท่ีประทับของพระอมิตาภพุทธเจา 
พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว (กวนอิม) และพระมหาสถามปราปตโพธิสัตว เปนดินแดนท่ี

                                                 
๕๗Astasahasrika Parajnaparmita, p. 513, cited in Nalinaksha Dutt, Mahayana Buddhism, 

p.175. 
๕๘อภิชัย โพธิประสิทธิศาสต, พระพุทธศาสนามหายาน, (กรุงเทพมหานคร : สภาการศึกษามหามกุฏราช

วิทยาลัย, ๒๕๓๙), หนา ๑๑๔. 
๕๙Beatrice Lane Suzuki, Mahayana Buddhism, (London : George Allen & Unwin Ltd., 1959), 

p.37. 



๕๔ 

 

ประกอบดวยเพชรนิลจินดา เงิน ทอง อัญมณีตาง ๆ มากมายมหาศาล มีสระท่ี
บรรจุอัญมณีเหลานั้นไว สวนดานตะวันออกของดินแดนนี้ยังเปนท่ีอยูของพระไภสัชย
คุรุพุทธเจา 

แนวความคิดเรื่องดินแดนพุทธเกษตร ซ่ึงเปนดินแดนของพระพุทธเจาท้ังหลาย พระฌานิ
พุทธเจา พระอวโลกิเตศวร กลายเปนจุดเนนของพระพุทธศาสนามหายาน ในบทท่ี ๖ เรื่อง พุทธ
ทํานาย ในคัมภีรสัทธัมปุณฑริกสูตรนั้น ไดแสดงพุทธเกษตรของแตละพระพุทธเอาไว ตลอดจนอายุท่ี
จะอยูภายในพุทธเกษตรนั้นนับเปนกัลป พระพุทธเจาไดประชุมสงฆแลวตรัสทํานายวา  

กัสสปะ สาวกของพระตถาคตซ่ึงนั่งอยูในท่ีนี้...ในชาติสุดทายในโลกธาตุท่ีมีชื่อ
วา อวภาส ในมหาวยูหกัลป จะไดตรัสเปนพระตถาคตอรหันตเจา ทรงพระนามวา 
“รัศมีประภาส” จะมีพระชนมายุกาลถึง ๑๒ กัลป...พุทธเกษตรของพระองคจะสะอาด
บริสุทธิ์ปราศจากหิน กรวด หลุม บอ ไมมีสิ่งสกปรกตาง ๆ สวยงามนายินดี มีไพฑูรย มี
รัตนพฤกษ มองดูเหมือนตาหมากรุก มี ๘ ชอง แตละชองแบงดวยไหมทองคํา โปรย

ดวยดอกไม...”
๖๐

 
 

ดินแดนพุทธเกษตรจึงเปนดินแดนในอุดมคติท่ีพุทธศาสนิกชนมหายานท้ังหลายปรารถนาท่ี
จะเขาไปเกิดและปรารถนาไปถึง เปนสวนนอมนําศรัทธาใหเลื่อมใสในดินแดนอันเกษมนี้ กลาวอีกนัย
หนึ่ง การใชดินแดนอันประกอบดวยความสุขท่ีไมอาจหาไดในโลกนี้มาเปนจุดมุงหมายก็เพ่ือใหทุกคน
มุงทําความด ีมุงปฏิบัติตามกฎเกณฑเพ่ือจะไดไปเกิดในท่ีนั้น นับเปนอุบายในการใหศาสนิกทําความดี 
ประกอบกับการดํารงอยูบนโลกนี้ของมนุษยท้ังหลายนั้นเต็มไปดวยความทุกขนานัปการ เม่ือทราบวา
มีดินแดนเชนนั้นอยูแมวาจะอยูในโลกหนาแตก็เพียงพอท่ีจะปฏิบัติตามเง่ือนไขเพ่ือเขาถึงดินแดนนั้น 
ดังนั้นจึงจะเห็นวา เปนท่ีพึงพอใจกันมากและไดรับการยอมรับแพรหลายไปไดอยางรวดเร็ว 
 แนวคิดของพุทธศาสนามหายานโดยสรุปมี ๒ ประการหลักคือ แนวคิดเรื่องพระโพธิสัตว
และแนวคิดพระพุทธเจา ซ่ึงแนวคิดท้ัง ๒ นี้ไดรับการขยายออกไปผสมผสานกับความเชื่อท่ีมีอยู
ทองถ่ินและในคัมภีร ทําใหพุทธศาสนามหายานมีลักษณะพิเศษตางไปจากเดิม แนวคิดพระโพธิสัตว
เปนแนวคิดท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตนใหเขาสูความเปนพุทธะ สวนแนวคิดพระพุทธเจาเปนเปาหมาย
อุดมการณท่ีทุกคนมุงหมายท่ีจะไปถึง 
 
 ๒.๒.๔ นิกายสําคัญของพระพุทธศาสนามหายาน 
 ผูวิจัยขอนําเสนอนิกายของพระพุทธศาสนามหายานท่ีเปนนิกายหลัก จํานวน ๕ นิกาย คือ 
นิกายมาธยามิก นิกายโยคาจาร นิกายวัชรยาน นิกายสัทธัมปุณฑริกะ และนิกายสุขาวดี เพ่ือใหเห็นวา
พระพุทธศาสนามหายานท้ังระบบนั้นไดสรางแนวคิดตาง ๆ ไวแตกตางกันแลวกระจายออกไปสูสวน
ตางๆ ของโลก กลายเปนกระแสความคิดท่ีเขาไปผสมผสานกับลัทธิความเชื่อท่ีมีอยูในแตละประเทศท่ี
รับพระพุทธศาสนามหายานมานับถือจากนั้นจึงปรับปรุงคําสอนใหเขากับสภาพแวดลอมของตน
ดังเชน ในประเทศธิเบต จีนและไทย ซ่ึงผูวิจัยจะนําศึกษาในสวนของพิธีกรรมตามลําดับตอไป 

                                                 
๖๐สัทธัมปุณฑริกสูตร, ฉัตรสุมาลย กบิลสิงห แปล, อางแลว, หนา ๑๑๕. 



๕๕ 

 

 ๑. นิกายมาธยามิก 
 คําวา มาธยามิก เปนภาษาสันสกฤตซ่ึงมาจากคําวา มัธยม+อิก แปลวา หลักธรรมท่ี
ประกอบดวยทางสายกลาง (Middle Path) ท่ีไดชื่อวา "มาธยามิก" ก็เพราะแสดงทางสายกลางท่ี
ครอบคลุมหลักธรรมแหงไตรลักษณ ไดแก อนิจจตา ความไมเท่ียง ทุกขตา ความเปนของท่ีตอง
เปลี่ยนแปลง และอนัตตตา ความเปนของไมมีตัวตน และแสดงหลักธรรมแหงปฏิจจสมุปบาท พรอม
กระนั้นทางสายกลางยังเปนหลักการท่ีหลีกทางสุดโตงสองสาย ไดแก ความเห็นวามีอยู (เท่ียง) 
หรือสัสสตทิฏฐิ และความเห็นวาไมมีอยู (ขาดสูญ) หรืออุจเฉททิฏฐิ มาธยามิกบางครั้งก็ถูกเรียกวา
ศูนยวาท 
 นิกายนี้เกิดข้ึนในชวงปพุทธศักราช ๖๓๐ โดยพระนาคารชุน ซ่ึงทานอยูในสมัยของพระเจา
โคตรมีปุตร ศาตกรณี แหงราชวงศศาตวาหนะ หลังจากท่ีอุปสมบทแลวก็ศึกษาพระพุทธศาสนาจน
ทราบวา พระพุทธศาสนาท่ีเขาใจกันอยูในขณะนั้นไมถูกตองทานจึงไดแสดงหลักท่ีถูกตองเพ่ือปรับแก 
ในท่ีนี้ผูวิจัยจะไดนําเสนอตามประเด็นดังตอไปนี้ 

๑) ความเปนมาของนิกายมาธยามิก 
 นิกายมาธยมิกะเปนนิกายแรกสุดท่ีแยกตัวออกมาจากมหายาน กลุมดั้งเดิมท่ีมีมากอนหนา
นั้น โดยมีทานนาคารชุนเปนผูกอตั้งข้ึนในพุทธศตวรรษท่ี ๗ ทานนาครชุนไดอรรถธิบายพุทธมติดวย
ระบบวิภาษวิธี (Dialectic) หรือวิธีโตแยงกันทางความคิดเพ่ือใหเขาถึงความจริงในปรัชญานั้น จน
สามารถชนะฝายตรงขามไดทุกแหงหน วิภาษวิธีของทานนาครชุนไดกอใหเกิดการตื่นตัวในวงการ
นักปราชญทางพระพุทธศาสนาทําใหมีนักคิดท่ีตามมาในภายหลังยึดถือวิธีการของทานเปนแบบอยาง
อีกมากมาย บุคคลผูกอตั้งนิกายมาธยมิกะ คือ นาคารชุน๖๑  

๒) หลักคําสอนสําคัญของนิกายมาธยามิก  
(๑) หลักศูนยตา คําวา “ศูนยตา” (สันสกฤต) หรือ "สุญญตา" (บาลี) มิใชมีความหมายวา 

วางเปลาเฉย ๆ ตามความเขาใจของชาวโลก แตหมายถึงปรมัตถธรรม หรือสภาวธรรมท่ีเหนือความ
เขาใจธรรมดา ไมอาจสรุปหรือทําใหกระจางดวยตรรกะ สรรพสิ่ง ท้ังท่ีเปนสังขตธรรมและอสังขต
ธรรมลวนเปนศูนยตา เพราะไมมีอะไรมีอยู เปนอยูดวยตัวของมันเอง แทจริงเกิดจากปจจัยอ่ืนอีก
มากมายปรุงแตงข้ึน เม่ือสิ่งท้ังหลายไมมีสภาวะใดเปนของตนเอง สิ่งเหลานั้นก็เปนดุจมายา สิ่งใดเปน
มายา สิ่งนั้นก็ไรความจริงจึงจัดวา “วาง” ก็ในเม่ือสรรพสิ่งเปรมายา จะไปแสวงหาอะไรใหตองเขาไป
บรรลุหรือเขาถึงไดอีก ทานนาคารชุนยกตัวอยางวา “...เหมือนมายาบุรุษคนหนึ่งประหารมายาบุรุษ
อีกคนหนึ่ง การประหารมายาบุรุษท้ังสองยอมเปนมายาไปดวย เชนนี้จะมีอะไรอีกเลาสําหรับบรรลุ
และไมบรรลุ” การใชคําลักษณะนี้ทําใหเขาใจสับสนวา นิกายมาธยามิกมีแนวคิดใกลเคียงกับแนวคิด
อุจเฉททิฏฐิ๖๒ 
 ศูนยตามี ๒ นัยยะ คือ 
 ๑. สภาวะศูนยตา ไดแก ความวางจากความจริงในสภาะวะของมันเอง 
 ๒. ปปญจศูนยตา ไดแก ความวางจากโครงสรางทางความคิดและความจริงท่ีหลากหลาย 

                                                 
๖๑พุทธรักษ  ปราบนอก, สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาทางพระพุทธศาสนาในคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, (พุทธศาสนา  - การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา), ๒๕๕๕), หนา ๑๐๗. 
๖๒เสถียร  โพธินันทะ, ปรัชญามหายาน, อาวแลว, หนา ๘๙. 



๕๖ 

 

 พิจารณาจากคัมภีรสําคัญของมหายานใหความหมายของลักษณะแหงศูนยตาไววา “ขันธ 
๕ นั้นมีอยู โดยภาวะท่ีแทจริงนั้นขันธ ๕ เหลานี้วางเปลา รูปคือความวาง ความวางคือรูป รูปหาใช
อะไรอ่ืนจากความวางไม ความวางก็หาใชอะไรอ่ืนจากรูปไมรูปคือสิ่งใด ความวางคือสิ่งนั้น ความวาง
คือสิ่งใด รูปคือสิ่งนั้น เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ก็เชนเดียวกันนี้ สรรพสิ่งมีความวางเปน
สภาวะ สิ่งเหลานี้ไมเกิด ไมสูญ ไมบริสุทธิ์ ไมสกปรก ไมเพ่ิม ไมลด ในความวาง ไมมีเวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณ” 
 นักปราชญทางพระพุทธศาสนายอมทราบวาหลักธรรมของพระพุทธเจานั้นมีความสัมพันธ
กันสามารถจะโยงใยหลักธรรมหนึ่งไปสูอีกหลักธรรมหนึ่งไดอยางไมขัดแยงกัน ในท่ีนี้ศูนยตาก็คือ 
ปฏิจจสมุปบาท คือ ไตรลักษณ คือมัชฌิมาปฏิปทา ทุกอยางมีความเก่ียวเนื่องกัน อิงอาศัยกันและกัน 
เราไมสามารถพบสิ่งใดท่ีไมอิงอาศัยกันและกัน ดังนั้นสรรพสิ่งจึงวางเปลาไมมีอะไรใหเขาไปถือเอาใน
ฐานะท่ีเปนตัวตน เพราะสรรพสิ่งอาศัยซ่ึงกันและกัน ดังนั้นสรรพสิ่งจึงวางเปลาไมมีอะไรใหเขาถือเอา
ในฐานะท่ีเปนตัวตน เพราะสรรพสิ่งอาศัยซ่ึงกันและกัน นี่เองจึงไมอาจเรียกวา มีอยู และไมมีอยู เปน
หลักแหงมัชฌิมาปฏิปทาตามนัยยะ แหงปรัชญาท่ีปฏิเสธสวนสุดท้ังสองคือ ความเห็นวามีและ
ความเห็นวาไมมี 
  เม่ือไหรก็ตามพิจารณาเห็นสังขารท้ังหลายเปนของวางเปลา กิเลสสิ่งรอยรัดท้ังปวงและ
ความคิดท่ีจะเขาไปยึดเหนี่ยวก็จะดับไปโดยอัตโนมัติ ดุจดังการไมเติมเชื้อไฟ ไฟก็ยอมดับไปโดย
ปริยายเนื่องจากในขณะพิจารณา บุคคลยอมเห็นความไมมีตัวตนอยู ไมมีเรา ไมมีเวลากํากับ เม่ือเห็น
ไดดังนี้จึงชื่อวาพนจากสังสาร ไมมีหนทางอ่ืนท่ีจะถึงการหลุดพนนอกจากการพิจารณาความวางเปลา 
 การเขาไปถือความมีตัวตนและความไมมีตัวตน (Eternatism and Nihilism) นั่นคอ
หนทางสุดดตงท้ังสองสายเม่ือพิจารณาเห็นความวางเปลาชื่อวา เดินสายกลาง กลาวไดอยางท่ีสุดวา 
การเกิดข้ึนท่ีอาศัยกันและกันคือศูนยตา คือ ทางสายกลาง ทานพระนาคารชุนจึงแสดงความเห็นแยง
แนวความคิดของสํานัก ความคิดขางบนดวยเหตุผลวา ทุกสิ่งมีสาเหตุแตไมใชเพราะสวนใดสวนหนึ่ง 
 (๒) วิภาษวิธ ี เปนเครื่องมือทางภาษาท่ีพระนาคารชุนใชอธิบายหลักศูนยตา เสมือนอาวุธ
ท่ีคอยปราบแนวความคิดอ่ืนใหยอมจํานนตอหลักปรัชญา “สุญญตา” ทานใชระบบวิภาษวิธีอธิบาย
ทฤษฎีความสัมพันธหรือกฎปฏิจจสมุปบาท และใชเปนเครื่องมือปฏิเสธทฤษฎีอ่ืน ๆ โดยเฉพาะ
ปฏิเสธสมมติสัจจะซ่ึงมีลักษณะทางตรรกะดังนี ้
  ความเห็นวา มี 
  ความเห็นวา ไมมี 
  ความเห็นวา ท้ังมีและไมมี 
  ความเห็นวา ท้ังมีก็ไมใช และไมมีก็ไมใช 
 การเขาไปยืนยันสวนสุดท้ัง ๔ ประการนี้เปนสิ่งท่ีไมถูกตอง ทานพระนาคารชุนปฏิเสธ
ท้ังสิ้นไมวาอยางใดอยางหนึ่ง ทําใหเขาใจวาขาดแนวทางแหงความรูท่ีจะเกิดข้ึน (Epistemology) 
ความยากของมาธยามิกก็อยูท่ีความเขาใจในภาษาวิภาษวิธี เพราะภาษามนุษยท่ีใชอยูทุกวันนี้มี
ลักษณะเหมือนแยกแยะความแตกตางท่ีเรียกวาทวิภาวะ ซ่ึงหมายถึง สิ่งท่ีมีอยูตรงกันขามอีกสิ่งหนึ่ง 
เชนถายืนยัน ก็คือตรงขามกับปฏิเสธ ถาปฏิเสธก็ตรงขามกับการยืนยัน ถามิฉะนั้นก็ไมสามารถเขาใจ
กันไดในการสนทนา แตศูนยตาคือหลักการท่ีเรียกวาไมเขาไปเก่ียวของกับทวิภาวะนั้น ในท่ีนี้ยัง



๕๗ 

 

ปองกันความคิดในแงอ่ืนอีก ไดแก จตุสโกฏิภาวะ มีสภาวะอยูท่ีอยูระหวางทวิภาวะและระหวางจตุส
โกฏิภาวะนั้นไดแก สภาวะแหงสูนยตา กลาวคือ สภาวะท่ีไมมีอะไรเกิดข้ึนลอย ๆ เปนภาวะท่ีเปน
สัมพัทธ เก่ียวเนื่องอาศัยกันและกันเกิดและอาศัยกันและกันดังท่ีเรียกวา ปฏิจจสมุปบาท๖๓ 
 โดยสรุป นิกายนี้เปนนิกายท่ีเนนความเขาใจในหลักศูนยตา เพ่ือมิใหยึดม่ันถือม่ัน เพ่ือถอน
ความเห็นผิดออกไป ผูเขาใจศูนยตาก็เทากับเขาใจพระพุทธศาสนิกายมาธยามิกท้ังหมด 
 ๒. นิกายโยคาจาร 
 คําวา โยคาจาร หมายถึง การปฏิบัติโยคะหรือสมาธิ นิกายโยคาจารเกิดข้ึนหลังจากท่ีนิกาย
มาธยามิกเจริญรุงเรืองแลว ผูท่ีกอตั้งนิกายนี้เริ่มแรกไดแกพระอสังคะ (พ.ศ. ๘๓๓-๙๒๐) แตตอมา
นิกายนี้ไดรับการพัฒนาใหเจริญมากข้ึนภายใตชื่อวา นิกายวิชญาณวาท ซ่ึงพระวสุพันธุ ผูเปนนองของ
พระอสังคะเอง ท้ังสองเกิดในตระกูลพราหมณโกสิกโคตร ณ เมืองปุรุษปุระ (เปชวารในปจจุบัน) 
แควนคันธาระ 
 ๑) ความเปนมาของนิกายโยคาจาร 
 นิกายโคยาจาระเปนนิกายสําคัญท่ีเปนคูปรับของนิกายมาธยามิกะ โดยทานไมเตรยนาถะ
เปนอาจารยผูเปนตนกําเนิดนิกายในปลายพุทธศตวรรษท่ี ๘ และไดเขียนคัมภีรไวหลายเลม เชน อภิ
สมยาลังการะ มหายานสูตราลังกา แตบางตํานานบอกวา โยคาจาระเริ่มพัฒนาข้ึนอยางชา ๆ ตั้งแตป 
พ.ศ. ๗๐๐ เปนตนมา และพัฒนาถึงขีดสูงสุดประมาณป พ.ศ. ๙๐๐ มีพ้ืนฐานทฤษฎีอยูบนระบบการ
ตีความเนื้อหาคัมภีรท่ีสําคัญ เชน สันธินิรโมจนสูตร และลังกาวตารสูตร เปนตน 
 นิกายโยคาจาระเจริญท่ีสุดในสมัยของทานอสังคะ และทานวสุพันธุ สองพ่ีนองผูแตงตํารา
ออกเผยแผมากมาย โดยทานอสังคะพ่ีชายเปนศิษยคนสําคัญของทานไมเตรยนาถะเปนผิอธิบาย
ปรัชญาโยคาจาระอยางเปนระบบตอจากทานไมเตรยนาถะ สวนนองชายคือวสุพันธุแตเดิมบวชเรียน
อยูนิกายสรวาสติวาทหรือไวภาษิกะ มาภายหลังจึงหันมานับถือมหายานนิกายโยคาจาระตามทานอสัง
คะผูเปนพ่ีชาย 
 อสังคะเรียกชื่อนิกายฝายตนวา นิกายคาจาระ เพราะใชวิธีบําเพ็ญโยคะหรือการฝกจิตเพ่ือ
บรรลุโพธิ (การรูแจงความจริง) สวนวสุพันธุเรียกวา นิกายวิชรญาณวาท เพราะยึดถือหลักการท่ีวา 
จิตเทานั้นท่ีเปนจริงสูงสุด (จิตตมาตรหรือวิชญาปติมาตร) สรุปวา ยอมรับเฉพาะจิตหรือวิญญาณเพียง
ประการเดียววาเปนจริง สิ่งตางๆ นอกนั้นเปนเพียงความคิดหรืออาการกิริยาของจิต ดังนั้น นิกายโย
คาจาระจึงใชปรัชญาไปในทางปฏิบัติ สวนวิชญาณวาทใชปรัชญาไปในทางเก็งความจริง๖๔ 
 ๒) แนวคิดสําคัญของโยคาจาร  
 (๑) จิต นิกายโยคาจารใหความสําคัญตอจิต คําวาจิต มโน วิญญาณ โดยความหมายท่ีใช
กันโดยท่ัวไปวาเปนสิ่งเดียวกัน แตคําวาจิตของนิกายโยคาจารมีความหมายกวางกวา วิญญาณ เปน
เพียงหนวยแหงความรูสึกหรือเปนตัวสรางสรรคท่ีเกิดข้ึนเปนระบบ มีหนาท่ีรับรู แยกแยะความตาง 
ไตรตรองและตัดสิน สวนจิตหมายถึง ระบบความรูสํานึกท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนและดําเนินไปตามกฎเกณฑ
                                                 

๖๓สุมาลี  มหณรงคชัย, พุทธศาสนามหายาน, อางแลว, หนา ๖๕. 
๖๔พุทธรักษ  ปราบนอก, สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาทางพระพุทธศาสนาในคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน, อางแลว, ๑๑๕. 

 



๕๘ 

 

หรือหนาท่ีตามธรรมชาติ จิตอยูเหนือภาษาท่ีจะอธิบายได ดังนั้นจิตเทานั้นมีอยูจริง เปนปฐมธาตุของ
สิ่งท้ังปวง ดังขอความท่ีเนนใหเห็นถึงวา ทําไมสิ่งขางนอกไมมีอยูจริง ท่ีทานธรรมกีรติ ผูเปนศิษยของ
ทานพระวสุพันธุ 

  “สีน้ําเงิน กับความรูสึกเรื่องสีน้ําเงินเปนสิ่งเดียวกันแยกออกจากกันไมได 
แมจริง ๆ จะมีเพียงหนึ่งเดียวคือ จิต แตก็ปรากฏเปนสอง เพราะมายาภาพลวงตา 
ดุจคนดวงตาไมดีมองดวงจันทรเพียงดวงเดียวเปนสองดวงได วัตถุไมเคยถูกรูโดย
ปราศจากการรูสึกเรื่องวัตถุเลย รูไมไดโดยอิสระจากความรูของเรา”๖๕  

 
 ความจริงท่ีแทมีอยูแตจิตเทานั้น จิตจะทราบไดชัดวา มีอยูก็ตองผานการปฏิบัติทางสมาธิ 
ทานพระทินนาคะก็เชนเดียวกันพยายามพิสูจนความมีอยูของจิตผานตรรกะของตนวา ถาสิ่งภายนอก
มีอยูจริง สิ่งเหลานั้นก็ควรเปนท้ังวัตถุหรือชิ้นสวนแหงวัตถุ (Atom or Aggregates of atom) คือรูตัว
ของมันเองได แตท้ังสองนั้นไมอาจรูตัวมันเองได ก็คือเพราะมีวัตถุจึงทราบวาเปนวัตถุและเพราะมีจิต
จึงทราบได ดังนั้น จิตจึงเปนตัวกําหนดวาสิ่งนั้นมีอยู สรุปไดวา ความจริงท่ีแทเปนแตจิต หรือความคิด 
(Idea) เทานั้น 
   (๒) วิญญาณ โยคาจารแสดงถึงความสัมพันธระหวางวิญญาณกับจิตไว เพราะวิญญาณ
เปนสวนหนึ่งของจิต โดยแบงวิญญาณออกเปน ๘ ประการ ๑. จักษุวิญญาณ ๒. โสตวิญญาณ ๓. ฆาน
วิญญาณ ๔. ชิวหาวิญญาณ ๕. กายวิญญาณ ๖. มโนวิญญาณ ๗. กลิษฏมโนวิญญาณ ๘. อาลย
วิญญาณ  
 วิญญาณท้ัง ๘ นี้สรุปออกเปน ๓ กลุม คือ วิญญาณขอท่ี ๑-๖ เปนวิญญาณท่ีรับรูภายนอก
เรียกชื่อวา ประพฤติวิญญาณ ขอ๗ เปนวิญญาณรับรูภายในเรียกวา กลิษฏมโนวิญญาณ หรือมนัส หรื
อมนินทรีย วิญญาณนี้จะเปนตัวเชื่อมระหวางวิญญาณภายนอกกับอาสยวิญญาณ มีความเปนอัพยาก
ฤตสภาวะ เปนตัวเจตจํานง วิญญาณนี้จะหยุดลงเม่ือบรรลุพระอรหันตและเขาสูสัญญาเวทยิตนิโรธ 
และขอ ๘ เปนวิญญาณท่ีรวมวิญญาณทุกขอเอาไวหรือเรียกวามูลวิญญาณหรือสรรพพีชวิญญาณ 
 (๓) อาลยวิญญาณ ถือเปนหลักการสําคัญของโยคาจาร "อาลยวิญญาณ" หมายถึง หอง
เก็บพลังงานสืบตอชีวิตของจิต (Store-Consciousness) โดยท่ีอาลยวิญญาณจะทําหนาท่ี ๓ ประการ 
ไดแก:- 
 ๑. ทําหนาท่ีเก็บ (Accumulation) คือ เก็บการกระทําทุกชนิดเอาไว ไมวาจะเปนกุศล 
(merit) อกุศล (demerit) และอัพยากฤต (indetermination)  
 ๒. ทําหนาท่ีกอ (Creation) คือสรางอารมณตาง ๆ ออกมาจนกลายเปนผลิตผลของจิต 
 ๓. ทําหนาท่ีปรุง (Impulsion) คือปรุงอารมณจนเกิดเปนศิลปะ เปนความรู เปนสิ่งอ่ืน ๆ 
มากมายท้ังดีงามและชั่วชา กลายเปนกรรมถูกเก็บไวในอาลยวิญญาณอีกครั้งจนกวาจะสิ้นภพสิ้นชาติ 
 เม่ือดูตามความหมายแลวอาลยวิญญาณ ก็คือ “ภวังคจิต” เพราะเปนจิตดวงท่ีเก็บเอาผล
ของการกระทําทุกอยางไวซ่ึงเปนวิบาก คือ ผลแหงกรรม เพราะหนาท่ีของภวังคจิต ก็เก็บรวบรวม
วิบากตาง ๆ ไว  
                                                 

๖๕ภควดี  เลิศกาญจนวัต,ิ กระแสพุทธศาสนามหายานท่ีมีตอวัฒนธรรมไทย, วิทยานิพนธ ศาสนศาตรดุษฎี
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลยั), ๒๕๕๓, หนา ๔๔-๔๕. 



๕๙ 

 

 โยคาจารสรางปรัชญาวิชญาณวาทินข้ึนมาจากอาลยวิญญาณนี้ ทุกสิ่งทุก
อยางลวนแตเปนจิตและออกมาจากจิท้ังสิ้น อาลยวิญญาณนี้เปนมูลการณะของโลก
และสรรพสิ่ง อาลยวิญญาณเปนมูลฐานแหงสรรพสิ่ง ถาไรอาลยวิญญาณแลว สรรพ
สิ่งก็ไมมี ท้ังนี้ก็เนื่องดวยสรรพสิ่งเปนเงาสะทอนออกหรือพฤติภาพของอาลย
วิญญาณนั่นเอง๖๖  
 

 แมวาภวังคจิตจะมีอยูจริงเปนดวงจิตท่ีจะกอใหเกิดมีชีวิตและใหชีวิตเปนอะไร เปนดวงจิตท่ี
สืบภพสืบชาติ มีลักษณะเปนสันตติสืบตอกันอยางไมขาดสาย แตพระพุทธเจาตรัสหามมิใหสาวก
ยึดถือภวังคจิตนี้เปนอัตตา ไมเปลี่ยนแปลง เนื่องจากภวังคจิตก็หาไดเกิดเองไม มันเกิดเพราะอาศัย
ปจจัยอ่ืนอีกเชนกัน ลักษณะของอาลยวิญญาณถูกอธิบายเปนปฐมจิต คือ จิตดวงใหญ ดวงปรมัตถ 
ดวงเปนปฐมธาตุของสรรพสิ่งจนคลายดั่งปรมาตมันของศาสนาฮินดู ตถาคตครรภ หรือธาตุพ้ืนฐาน
ของสิ่งท่ีมีอยูในสรรพสิ่งท่ีมีชีวิตอยู นิกายนี้ไดทําใหหลักปรัชญาของพุทธศาสนากลายเปนเทวนิยมไป
ในท่ีสุดและชัดเจนยิ่งข้ึน  
 (๔) ไตรสภาวะ หมายถึง สภาวะ ๓ ประการ ไดแก 
   ๑. ปริกัลปตสภาวะ คือ สภาวะท่ีลวงผูคนใหหลงเชื่อวามีอยูจริง สภาวะท่ีปกปดความ
จริงแทท่ีมีอยูภายใน ไดแก รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ สภาวะท่ีแสดงออกมาปรากฏแก
สายตา เห็น ไดยิน ไดกลิ่น เปนตน เปนสภาวะแหงปริกัลปตสภาวะ เปนสมมติสัจจะ 
 ๒. ปรตันตรสภาวะ คือ สภาวะท่ีอยูเบื้องหลังสังขตธรรมท่ีปรากฏท้ังหลาย สภาวะเห
บานั้นคือ ปจจัยท่ีทําใหเกิดสิ่งตาง ๆ นั่นเอง เปนปรมัตถสัจจะ 
 ๓. ปรินิษปนนภาวะ ไดแก สภาวะท่ีเปนความเท่ียงแทของความไมเท่ียง ความเปน
ทุกข และสภาวะท่ีเปนอนัตตาของพระนิพพาน เปนสภาวะท่ีมีอยู เปนภูตตถตา๖๗ 
 สรุปไดวา นิกายโยคาจาร มุงแสดงใหเห็นหลักการในเรื่องคุณภาพและประสิทธิภาพของจิต 
การเขาใจการทํางานของจิตไดชัดเจนจึงสามารถท่ีจะปฏิบัติเพ่ือเขาถึงธรรมได นิกายนี้ไดรับความนิยม
ในยุคท่ีมหาวิทยาลัยนาลันทาเจริญรุงเรือง โดยมีนักปราชญจากทิศตาง ๆ เขามาศึกษานิกายนี้ 
 ๓. นิกายวัชรยาน 
 คําวา “ตันตระ” (Tantra) เปนคําท่ีมาจากภาษาสันสกฤต ซ่ึงมีความหมายโดยท่ัวไปวา 
“สิ่งท่ีเปนเครื่องกระจายความรู” และความหมายเฉพาะคือ “วรรณคดีท่ีเปนการเฉพาะภายใน”  
 ท่ีเรียกวา “ตันตระ” เพราะคําสอนนั้นเปนเรื่องของตันตระ 
 ท่ีเรียกวา “มันตระ” หรือ “มนตรยาน” คือยานท่ีถือวามนตรท้ังหลายมีความสําคัญตอการ
บรรลุนิพพาน ผูท่ีจะบรรลุนิพพานไดจะตองทองบนมนตรหรือสวดมนตกอน ถือวามันตระหรือมนตร
คือมนตอันเรนลับมีบทบาทอยางสําคัญ 
 ท่ีเรียกวา “วัชรยาน” คือเพชรหรือสายฟา เปนอาวุธของคนท่ีมีศาสนาหรือไดแกสุญญตา
ของมาธยมิกหรือวิญญาณของโยคาจาร วัชรจึงเปนแนวทางท่ีสําคัญอันจะชวยใหคนบรรลุวิมุตติ 
นอกจากนั้นยังมีความหมายตอไปถึงอวัยวะเพศชาย เขาถือวาวัชระเปนสัญลักษณท่ีสําคัญ 
                                                 

๖๖เสถียร โพธินันทะ, ปรัชญามหายาน, อางแลว, หนา ๑๑๓.  
๖๗เสถียร โพธินันทะ, ปรัชญามหายาน, อางแลว, หนา ๑๒๕-๑๒๖. 



๖๐ 

 

 ท่ีเรียกวา “รหัสยาน” เปนศาสตรปกปด ลึกลับ รูเฉพาะครูกับศิษยหรือพวกนิกายเดียวกัน 
หากเปดเผยแลวจะไมขลัง ไมเครง ดังนั้น ศาสตรนี้จึงไมเปดเผย 
 ท่ีเรียกวา “กาฬจักรยาน” คือคําสอนเพ่ือการประกอบพิธีกรรมในมุมมืด เชน พิธีท่ีกลาว
แลวมนตรยานจะชื่ออยางไรก็ตามความจริงตามประวัติศาสตรคือเปนเรื่องของฮินดู ท่ีมหายานดึงเขา
มาเปนของตน เพ่ือตองการจะกลืนศาสนาฮินดู แตกลับกลายเปนการทําลายตนเองในท่ีสุด 
 ท่ีเรียกวา “สหัสยาน” แปลวา ยานอันมีมาแตกําเนิด ก็เพราะคําสอนนั้นคือ ความจริงอัน
สูงสุดนั้นมีมาแตกําเนิดอยูแลวในชีวิตทุกชนิด๖๘ 
 สรุปไดวา คําวา “วัชรยาน” หมายถึง ยานดุจเพชร เปนยานท่ีสามารถตัดกิเลสไดโดยพลัน 
นิกายนี้ยังมีชื่อเรียกอ่ืน ๆ อีกวา มัตรยาน รหัสยาน สหัสยาน กาฬจักรยาน และพุทธตันตระ นิกายนี้
เกิดข้ึนในประเทศอินเดีย ในปลายสมัยราชวงศคุปตะ แตตอมาไดไปเจริญอยูท่ีประเทศธิเบต 
 ๑) ความเปนมาของนิกายวัชรยาน 
 นิกายตันตระไดกําเนิดข้ึนในอินเดียทางตอนใต โดยเชื่อวา พระไวโรจนะเปนผูแสดงวัชร
ธรรมธาตุมณเฑียรนี้ พระวัชรสัตวเปนผูเก็ยรักษาหลักธรรมคําสอนในเจดียเหล็ก ตอมาพระนาคารชุน
เปนผูเปดกรุพระธรรมอันลึกลับนี้ โดยไดรับอภิเษกจากพระวัขรสัตวโพธิสัตว จากนั้นทานก็ได
ถายทอดใหแกพระนาคโพธิ พระนาคโพธิไดถายทอดใหแกพระศุภกรสิงหะและพระวัชรโพธิ๖๙ 
 นิกายวัชรยานเคารพเจาแมซ่ึงเรียกวาศักติ โดยเชื่อวาเปนพลังงานชีวิต ตามทัศนะของพุทธ
ศาสนาฝายตันตระ มนุษยไดจมปรักอยูในอวิชชา แตมนุษยก็ยังมีประกายแหงสัจจะอยูในตัว นั่นคือ 
“ธรรมชาติของความเปนพุทธะ” ในการไถถอนจากอวิชชานั้นการกระทําอันศักดิ์สิทธิ์เปนการเฉพาะ
ภายในเปนสิ่งจําเปนข้ันตอนของการกระทําอันศักดิ์สิทธิ์เปนการเฉพาะภายใน ประกอบดวย “มัน
ตระ” “มุทรา” “มณฑล” และ “อภิเษก”๗๐ 
 วัชรยานเขาไปสูธิเบต นิยมใชคัมภีรท่ีเรียกวา ตันตระ ตรัตระคือการสอนใหเรารูจักใชทุก
สิ่งทุกอยางบรรดามีในชีวิตนี้รวมท้ังกิเลสอาสวะดวยเพ่ือใหเราเขาถึงพระโพธิญาณ พระศานตรักษิตะ
แหงมหาวิทยาลัยนาลันทา แนะนําใหทานคุรุปทมสัมภาวะไปเผยแผพระพุทธศาสนาตันตระแก
ประชาชนชาวธิเบตจนเขากันไดกับอัธยาศัยของชาวธิเบต และพุทธศาสนานิกายตัรตระหรือวัชรยานก็
เตริญตั้งม่ันสืบตอมา 
 ทานคุรุปทมสัมภวะ หรือคุรุริมโปเช เคยศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยวิกรมศิลา นําวัชรยานไป
เผยแผในธิเบตไดรับการตอนรับเปนอยางดี ทานใชคาถาอาคมปราบภูติผีปศาจไปพรอมกับเผยแผ
พระพุทธศาสนาและไดกอตั้งวัดแรกในธิเบตคือวัดสัมเย และยังกอตั้งพระภิกษุแบบลามะพรอมท้ังตั้ง
นิกายญิงมะ จนกระท่ังสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ 
 
   
 

                                                 
๖๘ภควดี  เลิศกาญจนวัต,ิ กระแสพุทธศาสนามหายานท่ีมีตอวัฒนธรรมไทย, อางแลว, หนา ๗๖. 
๖๙เสถียร โพธินันทะ, ปรัชญามหายาน, อางแลว, หนา ๒๔๑-๒๔๒. 
๗๐ส.ศิวรักษ, ความเขาใจมหายาน, อางแลว, หนา ๑๖. 

 



๖๑ 

 

 ๒) แนวคิดของนิกายวัชรยาน มี ๖ ประการท่ีสําคัญ ดังนี้ 
 นิกายวัชรยานมีลักษณะท่ีแปลกไปจากนิกายของพระพุทธศาสนามหายานนิกายอ่ืนๆ 
เพราะมีหลักการบางอยางท่ีผสมผสานกับแนวคิดของศาสนาอ่ืนมาก ความลึกลับบางประการท่ีซอน
อยูภายใตรหัสแหงภาษาและพิธีกรรมเปนเรื่องยากแกการพิสูจนวา คาถาอาคม มนตรา เหลานั้นจะ
ทรงไวซ่ึงความศักดิ์สิทธิ์อยางไร ความเปนสิ่งลึกลับมิใชเปนเรื่องแปลก ไมมีอะไรธรรมดายิ่งไปกวาการ
ถือวาบางสิ่งลึกลับ ความลึกลับนี้ครอบคลุมถึงเสนท่ีละเอียดท่ีสุดของจิตท่ีไมไดปดความมีอยูของความ
ลึกลับ ตันตระท่ีสูงยอมมีกฏท่ีเครงครัด ปฏิบัติเปนโยคี ถาไมปฏิบัติเปนโยคีก็ไมอาจสัมผัสกับความ
ลึกลับและไม อาจเขาถึงตันตระได ซ่ึงแนวคิด ๖ ประการของตันตระ 
  (๑) ความลึกลับของตันตระ (Mysticism) 
 ๑. เปนสิ่งท่ีพระพุทธเจาคนพบ แตไมเปดเผยแกบุคคลโดยท่ัวไป นอกจากผูมีปญญา 
เพราะถาผูไมมีปญญานําไปใชอาจเกิดโทษได 
 ๒. ศัพทสําเนียงในโลก มีพลังอํานาจอันลึกลับอยู เปนเทศนาของพระไวโรจนะ แตผูคน
ถูกอวิชชาครอบงําจึงไมรูได 
 ๓. ความลึกลับและลึกซ้ึงของพระราชดํารัสของพระพุทธเจา จําเปนตองศึกษาตีตามหา
นัยยะท่ีจริง มิใชดูตามตัวอักษร 
 ๔. ทรงอาศัยพลังอํานาจจากพระพุทธเจาและพระโพธิสัตว ซ่ึงเกิดจากการเชื่อมระหวาง
จิตและสัญลักษณ เพ่ือตอสูกับกิเลส การอาศัยกําลังตนเองไมอาจเอาชนะได 
 อีกประการหนึ่ง ความลึกลับและพลังอํานาจเหลานี้ มีความเก่ียวของกับจิตท่ีฝกฝนสมาธิ 
คําศักดิ์สิทธิ์ สัญลักษณ และพิธีกรรม เทพเจา บทเพลงสรรเสริญ การเตนรําถวายเทพเจา การปฏิบัติ
เชนนี้ไดรับการยอมรับเปนอยางยิ่ง ตั้งแตสมัยอียิปตเจริญข้ึนมา เปนยุคท่ีใชมนตรในการประกอบ
พิธีกรรมมากมายท้ังท่ีเปนคุณและเปนโทษ 
 สําหรับพุทธตันตระนั้น เปนทางลัดท่ีจะเชื่อมระหวางตนเองกับเทพเจา เปนการเชื่อมกาย
ภายในกับพลังเทพเจา ไมใชกายหยาบ มนต พิธีกรรมและพลังพิเศษทางจิตอันเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
กับพุทธตันตระท่ีจะทําใหผูคนศรัทธาเชื่อวาในพลังของมนตราจะทําใหเขาถึงการหลุดพนดวย  
 (๒) สิทธะ หรือ นักพรตผูไดรับการสืบทอดการปฏิบัติตันตระ สิทธะ หรือนักสิทธิ์นี้ไมใช
ภิกษุ แตเปนผูท่ีบําเพ็ญเพียรเพ่ือบรรลุธรรม แบงออกเปน ๒ พวกคือ 
 ๑. วามจารี เปนผูประพฤติฝายซาย นักสิทธิ์ของฝายนี้ถือเอาการการเสพเมถุนธรรม มี
เพศสัมพันธกับสตรีเปนทางแหงการเขาถึงวิโมกขและสรางรูปของพระพุทธเจามีศักติ คือ คู ของ
พระพุทธเจา บางครั้งก็สรางรูสบสูกับคูศักติ และกําหนดวาเปนความผสมกันระหวางพลังและตันตระ
จะบรรลุจุดหมายสูงสุดได ท่ีสําคัญอยางยิ่ง นักสิทธิ์เหลานี้ยังยึดถือปฏิบัติตามตัวอักษร ม ๕ ตัว (Five 
Ma Karas) ไดแก 
 ๑) มัทยะ น้ําเมา  
 ๒) มังสะ เนื้อ 
 ๓) มัสยา ปลา 
 ๔) มุทรา ทายั่วของสตรี 
 ๕) เมถุน การรวมประเวณี 



๖๒ 

 

  นักสิทธิ์ของฝายนี้รวมถึงนักบวชบางทานดวยจะแนะนําใหมอบสตรีตอนักสิทธิ์จะได
บุญกุศลแรง แนะนําเอาการปฏิบัติตาม ๕ ม นั้นไปใชในการปฏิบัติโยคะดวย 
  พระถังซัมจั๋งไดเขียนบรรยายไววาในสมัยราชวงศหรรษวรรธนะ พระพุทธศาสนาใน
อินเดียเริ่มเสื่อมโทรมแลว แมวาพระเจาหรรษาทรงเลื่อมใสและอุปถัมภเปนอยางดี ศาสนาฮินดูกําลัง
มีอิทธิพลมากข้ึน นิกายตันตระก็กําลังแผขยายตัว บูชาเทพนารีหรือลัทธิมือซาย เพราะเทพนารี
ประทับขางซายของพระสวามี คนท่ีนับถือลัทธิตันตระคิดวาศาสนาฮินดูไมศักดิ์สิทธิ์พอสําหรับพวกเขา 
เขาไมถือเรื่องวรรณะพอตกกลางคืนก็จะไปชุมนุมกันวิหารหรือตามบานท่ีๆ ชอบไปกันมากคือลานดิน
ท่ีมีการเผาศพแลว โดยไปคลุกตัวอยูกับกองกระดูกซ่ึงเผาเสร็จใหม ๆ พวกเขาจะทําลานนั้นเปน
วงกลมโดยถือวาเปนมณฑลอันศักดิ์สิทธิ์เรียกวายันตหรือมณฑล แลวก็จะนั่งปนกันในมณฑลนั้น แลว
ก็จะรวมกันกินเนื้อสัตว เนื้อปลา ดื่มเหลา เตนรําดวยทาทางมุทราและเสพเมถุนกัน ลัทธิตันตระเปนท่ี
นิยมมากในภาคตะวันออกของอินเดียในสมัยกลาง 
 ๒. ทักษิณจารี ผูปฏิบัติฝายขวา คือ ผูท่ีไมอาจจะปฏิบัติตามถอยคําในคัมภีรได จะตอง
ตีความเชนกัน ๕ ม ก็คือ เบญจขันธ เพราะบางครั้งตันตระนั้นเปนสิ่งท่ีแฝง ไมอาจถือเอาตรงๆ 
โดยเฉพาะศักติ ไมใชสตรีท่ีเคียงขาง แตหมายถึง มายาท่ีสรางภาพลวง มีแตปญญาเทานั้นท่ีจะขจัด
ออกไปได ไมใชมุงจะผนวกตนเองกับหลักจักรวาล ใหตนเองเปนคนศักดิ์สิทธิ์ แตตองทําใหตนเองเปน
อิสระจากสังสารวัฏฏ แตในขณะเดียวกันก็ไมใชปฏิเสธหรือทําลายมายาเหลานั้น แตเพียงนําสิ่ง
เหลานั้นมาภายในใจแลวเผาดวยปญญา แตฮินดูตันตระนั้นใหเปนหนึ่งเดียวกับศักติ จึงจะมีพลัง 
เพราะการเขาไปรวมกับพระศิวะจึงจะมีพลังสรางสรรค สวนทางพุทธตันตระ มุงสูการไมสราง แตมุง
สูศูนยตา 
 (๓) ธารณี เปนชื่อเรียก มนตแตละบท ซ่ึงมีท้ังบทสั้นและบทยาว ธารณีเหลานี้ใชไดท้ังท่ี
ทองบนสาธยายและท่ีเขียนลงบนวัตถุบางอยาง มีผา มีเทียน มีแผนทอง เปนตน ประโยชนของธารณี 
ก็คือ การใชปราบภูติ ผี ปศาจ ทําใหเทพนับถือ ทําใหชีวิตยืนยาว เพ่ือความเปนพระโพธิสัตว และ
เขาถึงความเปนพุทธภาวะเปนท่ีสุด 
 ทุกธารณี จะข้ึนตนดวยคําวา “โอม” คํา ๆ นี้ถือวาเปนคําสดุดี ถวายความเคารพตอพระ
พุทธองค โดยท่ัวไปแลวธารณีท่ีใชสาธยายก็คือ “โอม มณี ปทเม หุม” (ออกเสียงเปนฮุม) (โอม รัตน
ในดอกบัว หุม) เปนคําสาธยายท่ีมีตอพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตวปทมปาณิ เพราะถือวาเปนพระ
โพธิสัตวท่ีดูแลควบคุมความสงบสุข และดูแลเทวดา ภูติ ผี ปศาจท้ังหลาย ผูท่ีสาธยายธารณีบทนี้
ประจํายอมมีแตความสุขความเจริญ มิตกไปสูอบายภูมิ ยอมนําไปเกิดบนสวรรคอยางเดียว 
 มันตระของตันตระไดรับอิทธิพลโดยตรงจากพราหมณยุคอุปนิษัท คําวา “โอม” มาจาก อ 
อุ ม โดย อ แทนพระพรหมผูสราง อุ แทนพระวิษณุผูรักษา และ ม แทนพระศิวะผูทําลาย “โอม มณี 
ปทเม หูม” ๖ พยางคนี้เรียกวา “มหามันตระ” เพราะมีภาวะครอบคลุมทุกมิติแหงจักรวาล และเปน
มันตระประจําพระอวโลกิเตศวร ผูประสงคจะเรียนสาระจากอวโลกิเตศวรโดยตรง ตองไดรับอภิเษก
เขาไปอยูในมณฑลความศักดิ์สิทธิ์ของมันตระนี้ ประกอบอยูในแตละพยางค คือ 
 “โอม” แสดงถึงพระอมิตาภะในรูปของธรรมกาย 
 “มณี” แสดงพระอมิตาภะในรูปของพระอมิตายุส 
 “ปทมะ” แสดงถึงพระอมิตาภะในรูปของสัมโภคกาย 



๖๓ 

 

 “หูม” แสดงถึงพระอวโลกิเตศวรเองไดวัชยาน ซ่ึงเปนองครวมแหงภาวะท้ังในเชิงรูปธรรม
และนามธรรม 
 (๔) มุทระ เปนทารางของผูปฏิบัติซ่ึงมีลักษณะเฉพาะ เพ่ือใหเกิดความสมดุลของรางกาย 
เปนเครื่องหมายของการสื่อมนุษยกับพุทธเทพหรือโพธิสัตวเทพ ทามือเปนการเลียนแบบทารางของ
เทพท้ังหลายเปนการแสดงถึงสภาวะของจิต ทามือจะเชื่อมถึงจิตและสติท่ีจะพิจารณาตนเองเปนวิธี
ของโยคะและตันตระ แตเม่ือประยุกตเขากับพระพุทธศาสนา ก็หมายถึงสัญลักษณของพระพุทธเจา 
พระโพธิสัตว เทพธรรมบาลท้ังหลาย รวมท้ังศักติ ถาใครทําไดจะมีอํานาจ ในการบูชาพระพุทธเจา 
พระโพธิสัตว และเทพเจาแตละพระองค ผูปฏิบัติจะตองกระทํามุทราดวยมือและนิ้วมือเปน
เครื่องหมายท่ีแตกตางกัน 
 (๕) อภิเษก เปนพิธีการมอบผานธารณีให ในทางจิตวิทยาถือวาไมวาพิธีกรรมใดๆ ท่ีกระทํา
ถูกตองตามธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรมนั้นยอมีความศักดิ์สิทธิ์ ไดรับการยอมรับ ดังนั้นจะเห็นได
จากประเพณีตาง ๆ ตามข้ันตอนของชีวิตมนุษยจะมีการประกอบพิธีกรรมเพ่ือสงมอบอํานาจใหแกผู
นั้น เชน พิธีกรรมราชาภิเษก พิธีสงมอบตําแหนง หรือพิธีการสวดมนต ข้ึนบานใหม เปนตน 
 เชนเดียวกับพิธีอภิเษกของนิกายวัชรยาน ซ่ึงเปนพิธีการสงมอบมนตราใหกับศิษย เปนพิธีท่ี
ถือวามีความจําเปนอยางยิ่ง เพ่ือท่ีจะใหคาถาอาคมนั้นมีความขลัง และศิษยท่ีรับสืบทอดคาถามนตรา
นั้นก็จะม่ันใจวาตนเองไดรับมาอยางถูกตอง มิใชไดมาจากการอานจากหนังสือ ถาหากผานพิธีกรรม
อภิเษกผูนั้นหรือพิธีกรรมยกครูแลว คาถาอาคมหรือมนตราตางยอมมีความขลังและมีความศักดิ์สิทธิ์
จริง 
 พิธีอภิเษก ประกอบดวยการรดน้ํา การสวมมงกุฏหรือมาลัยท่ีศีรษะ การวางผาอันศักดิ์สิทธิ์
บนไหล การสัมผัสระฆังและรูปสายฟา การกลาวคําปฏิญาณ การเอยนามอันศักดิ์สิทธิ์ และการรับ
ระฆังและรูปสายฟาจากอาจารยซ่ึงกอนหนานี้จะแตะตองไมได เสร็จจากนี้ก็เปนการจบพิธีของตันตระ
ฝายขวา 
 สําหรับตันตระฝายซาย นั้นยังมีพิธีอันเรนลับตอไปอีก เปนพิธีปฏิบัติท่ีเก่ียวกับเทพและ
โยคะ พุทธศาสนาฝายตันตระพยายามท่ีจะเปลี่ยนการเคลื่อนไหวของจักรวาลใหมาอยูในรางกายของ
สานุศิษย โดยเห็นวาการกระทําทางเพศเปนสัญลักษณของการสรางสรรคจักรวาล พระพุทธเจาหรือ
พระโพธิสัตวทุกพระองคตางก็มีชายาของตนซ่ึงไดรับการบูชาพรอมกันไป จากเรื่องชายานี้ตันตระให
อรรถาธิบายตอไปวา นิพพาน นั้นตั้งอยูในอวัยวะของเพศหญิง การรวมเปนหนึ่งเดียวกับชายาจะยัง
ผลสูนิพพานหรือความปราโมทช อันยิ่งใหญ ดวยเหตุนี้ในพิธีอภิเษกอันเรนลับหญิงสาวบริสุทธิ์ท่ีอายุ
ต่ํากวา ๒๑ ปจึงเปนสิ่งจําเปน พิธีอันเรนลับนี้กระทํากันอยางเปนความลับรายละเอียดตาง ๆ จึงไม
เปนท่ีเปดเผย และความเรนลับก็จะยังคงอยูคูกับพิธีนี้ตอไป ตราบเทาท่ีผูเขารวมพิธีทุกคนปฏิญาณท่ี
จะรักษาไวเปนความลับ ดวยเหตุนี้นิกายนี้จึงเขาไปเก่ียวของกับการนําการบรรลุธรรมไปเชื่อมโยงกับ
การรวมเพศ 
 (๖) มณฑล เปนสัญลักษณอีกลักษณะหนึ่งท่ีสื่อความหมายถึงจักรวาล เปนการยอจักรวาล
ลงมาเปนเครื่องหมาย เพ่ือสะดวกตอการบวงสรวงบูชา ในแตละมณฑลจะถูกเขียนไวซ่ึงธารณีตาง ๆ 
อักขระท่ีอยูในมณฑลจะมีรูปของคําพยางคเดียว นั่นคือ มันตระ หรือยันต 



๖๔ 

 

 มณฑล เปนแผนผังท่ีแสดงตําแหนงของเทพเจาตาง ๆ ในจักรวาล ปกติแลวจะเขียนอยูบนผืน
ผาหรือกระดาษ หรือบางครั้งเขียนไวท่ีพ้ืน เทพเจาตาง ๆ จะถูกวาดข้ึนเปนรูปรางท่ีมองเห็นไดหรือ
แทนดวยอักษรภาษสันสกฤต มณฑล บางอันจะบอกตําแหนงตาง ๆ ในจักรวาลอยางละเอียด พรอม
ท้ังตําแหนงของพระพุทธเจา พระโพธิสัตว เทพเจาและภพภูมิท้ังหลายดวย 
 ๑. จตุมณฑล หมายถึง มณฑล ๔ ประเภทท่ีมีลักษณะแตกตางกัน และแสดง
ความหมายท่ีเก่ียวของกับพระพุทธเจาและพระโพธิสัตว ไดแก 
 ๑) มหามณฑล หมายถึง รูปลักษณะของพระพุทธเจาและพระโพธิสัตว 
 ๒) สมยมณฑล หมายถึง เครื่องบริขารของพระพุทธเจาและของพระโพธิสัตว มี 
ดอกบัว ลูกประคํา วัชระ พระขรรค เปนตน  
 ๓) ธรรมมณฑล หมายถึง อักขระ ธารณี มนตร พระสูตรตางๆ อักขระพีชะของพระไว
โรจนะ "อา" และอักขระพีชะของพระวัชรสัตวคือ “หุม”  
 ๔) กรรมมณฑล หมายถึง อิริยาบถของพระพุทธเจาและพระโพธิสัตว รวมถึงของ
มนุษยและสัตวดวย 
 ๒. ทวิมณฑล หมายถึง คุณสมบัติของพระพุทธเจาและพระโพธิสัตวท่ีนํามาแสดงไวใน
มณฑล มี ๒ประการคือ  
 ๑) วัชรธาตุมณฑล หมายถึง คุณปญญาของพระตถาคต 
 ๒) ครรภมณฑล หมายถึง ภาวะอันแทจริงและคุณลักษณะของพระตถาคต 
 ในมณฑลท้ัง ๒ นี้ยังไดรวมเอามหาภิตรูป ๖ ลงไวคือ ปฐวี อาโป เตโช วาโย อากาศ 
ลงในครรภธาตุมณฑล สวนวิญญาณ ลงในวัชรธาตุมณฑล 
 สรุป นิกายวัชรยานเปนนิกายท่ีมีลักษณะพิเศษท่ีอาศัยความลึกลับท่ีเปนจุดบอดของมนุษย
มาใชสรางพิธีกรรมตาง ๆ มากมาย โดยเนนความลึกลับ และไดนิกายนี้แผไปสูประเทศตางๆ โดย
เฉพาะธิเบต 
 ๔. นิกายสัทธรรมปุณฑริกะ 
 คําวา สัทธรรมปุณฑริกะ เปนชื่อ ท่ีเรียกตามชื่อคัมภีรท่ีถือวาเปนหลักของนิกายนี้ คือ 
คัมภีรสัมธรรมปุณฑริกะ ซ่ึงมาจากคําวา สัทธรรม แปลวา คําสอนท่ีจริงแท กับคําวาปุณฑริกะแปลวา
ดอกบัวขาว หมายถึง คําสอนจริงแทหรือพระสัทธรรมท่ีบริสุทธิ์เหมือนดอกบัวขาว แตลูกศิษยของ
นิกายนี้มักจะเรียกวา นิกายเทียนไท ซ่ึงเปนชื่อของภูเขาท่ีทานฉี-อ้ีซ่ึงเปนคณาจารยท่ีมีบทบาทสําคัญ
ของนิกายนี้พํานักอยู โดยคําวา เทียน แปลวา ฟาหรือสวรรค สวนคําวา ไท แปลวาประรําหรือเวที 
แปลรวมกันวา เวทีชั้นฟาหรือพ้ืนฟา๗๑  
 พุทธศาสนานิกายสัทธรรมปุณฑริกะหรือนิกายเทียน-ไท นับเปนนิกายท่ีสะทอนใหเห็น
ความพยายามของชาวจีนในการจัดระบบระเบียบของคัมภีรทางพระพุทธศาสนาท่ีมีอยูอยางมากมาย 
เพ่ือใหเกิดความตอเนื่องและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันแหงคําสอนของพระพุทธเจา นอกจากนี้ยัง
ไดตีความพระสูตรตาง ๆ ท่ียังคลุมเครืออยูท้ังในแงประวัติศาสตรและในแงเนื้อหาใหกระจางชัดข้ึน 
และไดขยายทฤษฎีทางพุทธศาสนาออกไปอยางกวางขวาง นับเปนการวางรากฐานพุทธศาสนาครั้ง

                                                 
๗๑สุมาล ีมหณรงคชัย, พุทธศาสนามหายาน, อางแลว, หนา ๑๔๗. 



๖๕ 

 

สําคัญ ท่ีมีอิทธิพลอยางใหญหลวงตอพัฒนาการทางความคิดของพุทธศาสนาในประเทศจีนและญี่ปุน
ในเวลาตอมา๗๒  
 ๑) ความเปนมาของนิกายสัทธรรมปุณฑริกะ 
 คณาจารยของนิกายสัทธรรมปุณพริกะหรือนิกายเทียนไทท่ีสําคัญมี ๓ ทาน คือ ทานฮุย-
เวน ทานฮุย-ซู และทานฉ้ี-อ้ี แตบุคคลท่ีมีบทบาทในการกอตั้งนิกายสัทธรรมปุณพริกะหรือนิกาย
เทียนไทมากท่ีสุด ก็คือ ฮุย-เวน ในฐานะอาจารยคนแรกท่ีเสนอแนวคําสอนแบบเทียนไท และทานฉ้ี-อ้ี 
ซ่ึงเปนบุคคลท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะเปนผูทําใหนิกายนี้แพรหลายอยางกวางขวางในประเทศจีน  
 ๒) แนวคิดของนิกายสัทธรรมปุณฑริกะ 
 (๑) แนวคิดเรื่องความจริง 
  ตามทัศนะของนิกายสัทธรรมปุฑริกะหรือนิกายเทียนไท ความจริงมี ๓ ประการ (ตรี
สัตย) ดังตอไปนี้ 
 ๑. ความวาง หมายถึง ความวางจากตัวตนของสรรพสิ่ง ท้ังท่ีมีชีวิตและไมมีชีวิต เปน
ภาวะท่ีแทจริงของสรรพสิ่ง 
 ๒. ความมีอยูชั่ วคราว หมายถึง การมีอยูชั่ วคราวของสิ่ งตาง  ๆ ในโลกแหง
ปรากฏการณ แมวาสภาวะท่ีแทจริงของสรรพสิ่งคือความวาง แตสรรพสิ่งก็ไดปรากฏใหเห็นวามีอยู 
แตเปนการมีอยูเพียงชั่วคราวในฐานะปรากฏการณเทานั้น และปรากฏการณก็เปนสิ่งท่ีสามารถสัมผัส
ไดดวยประสาทสัมผัสของสิ่งมีชีวิตท้ังหลาย 
 ๓. ความจริงท่ีเปนกลาง หมายถึง ผลรวมของความวาง และความมีอยูชั่วคาว 
กลาวคือ ท้ังความวางและปรากฏการณท่ีเห็นในลักษณะท่ีแทจริงแลวเปนหนึ่งเดียวกันแยกไมออก 
 ความจริงท้ัง ๓ ประการนี้มีอยูในทุกสิ่งทุกอยาง รวมท้ังในพระพุทธเจาและในสรรพ
สัตวท้ังหลาย จะตางกันก็ตรงท่ีพระพุทธเจาทรงรูความจริงท้ัง ๓ ประการนี้อยางแจมแจง ในขณะท่ี
สรรพสัตวท้ังหลายถูกความไมรูและตัณหาบดบังทําใหไมเห็นความจริงท้ัง ๓ ประการนี้ ลักษณะของ
สัตวเปรียบเหมือนน้ําทะเลท่ีเกิดเปนระลอกคลื่นหวั่นไหวดวยกิเลสตัณหา สวนลักษณะของ
พระพุทธเจานั้นเปรียบเหมือนน้ําทะเลท่ีนิ่งสงบปราศจากคลื่นลม แตแลวตางก็เปนน้ําทะเลเหมือนกัน 
 นอกจากนี้ยังมีการเปรียบเทียบความจริงท้ัง ๓ ประการนั้น กับหลักการเรื่องตรีกายอีก
ดวย กลาวคือ ความวาง ไดแก สัมโภคกายของพระพุทธเจา ความมีอยูชั่วคราว ไดแก นิรมาณกาย
ของพระพุทธเจา ความจริงท่ีเปนกลาง ไดแก ธรรมกายท่ีพระพุทธเจาท้ังหลายทรงบรรลุถึงนั้นเอง 
 (๒) แนวคิดเรื่องจิตสูงสุด 
 นิกายสัทธรรมปุณฑริกะหรือนิกายเทียน-ไท ไดยกเอาความจริงประการท่ี ๓ คือความ
จริงท่ีเปนกลางข้ึนใหมีฐานะเปนจิตสูงสุด ซ่ึงแผปกคลุมไปท่ัวสากลจักรวาล เปนจุดเริ่มตนของสิ่ง
ท้ังหลาย สิ่งท้ังหลายจะมีอยูไดก็โดยอาศัยจิตสูงสุด จิตสูงสุดนี้ไมมีจุดตั้งตน ไมมีจุดสิ้นสุด แผซานอยู
ท่ัวไปไมมีขอบเขต บริสุทธิ์หมดจดสมบูรณ 

                                                 
๗๒ทวีวัฒน  ปุณฑริกวิวัฒน, ประทีปแหงเซ็น, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิอริยาภา มปป., ๒๕๒๖), หนา 

๑๓๔-๑๓๕ 
 



๖๖ 

 

 จิตสูงสุด ประกอบดวยธรรมชาติ ๒ ฝาย คือ (๑) ฝายท่ีบริสุทธิ์ หมายถึง คุณลักษณะ
ของพระพุทธเจา และ (๒) ฝายท่ีไมบริสุทธิ์ หมายถึง สิ่งอันหลากหลายในโลกแหงปรากฏการณนี้ แต
ท้ังพระพุทธเจา สรรพสัตว และสิ่งท้ังหลายท้ังปวงนั้น ตางก็ประกอบไปดวยธรรมชาติแหงความ
บริสุทธิ์และความไมบริสุทธิ์ท้ังสองอยางเชนเดียวกัน เพียงแตวาคุณสมบัติของธรรมชาติท้ังสองแสดง
ตัวออกมาไมเทากันเทานั้น ธรรมชาติแหงความไมบริสุทธิ์ในปุถุชนยังฤทธิ์เดชอยู แตธรรมชาติแหง
ความไมบริสุทธิ์ในพระพุทธเจานั้นหมดฤทธิ์เดชแลว สามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนไดตามตองการ 
 เม่ือกลาวโดยแกนแทแลว จิตสูงสุดเปนสิ่งท่ีแบงแยกไมได และปรากฏการณท้ังหมด
นั้นก็มารวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในจิตท่ีสูงสุดนี้ เปรียบเหมือนน้ําในมหาสมุทร ทองน้ําสวนลึกนั้น
เย็นและนิ่ง สวนน้ําบริเวณพ้ืนผิวกลับอุนไอแดดและเปนระลอกคลื่นตามสายลม เปรียบเหมือนน้ํากับ
จิตของคน อวิชชาความไมรูทําใหจิตปุถุชนซัดสายไปมา สวนจิตของพระพุทธเจาคือทองน้ําสงบนิ่ง 
เราไมอาจกลาววาน้ําในสวนพ้ืนผิวนั้นแยกขาดจากทองน้ําเบื้องลึก อีกท้ังไมอาจยืนยันวาอณูแหงสาย
ลมและแสงแดดไมไดแทรกซึมอยูในน้ําเดียวกัน การพยายามท่ีจะแยกความบริสุทธิ์ออกจากความไม
บริสุทธิ์ก็เหมือนกับการแยกน้ําออกเปนสองชั้นซ่ึงขัดกับหลักความจริงตามทัศนะของนิกายสัทธรรม
ปุณฑริกะตามตํานานกลาววา ครั้งหนึ่งมีผูไมเขาใจวาปรากฏการณท้ังหมดจะมารวมเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันในจิตสูงสุดไดอยางไร พระภิกษุแหงสํานักสัทธรรมปุณฑริกรูปหนึ่งไดใหชายคนนั้นนึกภาพรู
ขนครั้งหนึ่งแลวใหนึกภาพเมืองใหญอีกครั้งหนึ่ง เปนการเปรียบเทียบใหเห็นวา รูขนและเมืองใหญนั้น
มารวมกันอยูในจิตสูงสุดไดอยางไร๗๓  
 (๓) แนวคิดเรื่องพุทธภาวะ 
 ทานฉี-อ้ี ไดนําเอาหลักการเรื่องทางสายกลางของนิกายมาธยมิกะมาเปนฐานจากนั้นก็
นําเอาแนวคิดในคัมภีรสัทธรรมปุณฑริกสูตรเขามาเพ่ิมเติม เพ่ือทําใหหลักการของนิกายมาธยมิกะ
สมบูรณข้ึน เปนการสรางแนวคิดใหมใหกับนิกายมาธยมิกะ เนื่องจากวิธีคิดของนิกายสัทธรรมปุณฑริ
กะหรือนิกายเทียนไทเปนแบบรองรับหรือยืนยัน จึงไมไดบอกวามาธยมิกะคิดผิดหลักการของนิกาย
มาธยมิกะจึงเปนสวนหนึ่งอยูในแนวคิดของนิกายสัทธรรมปุณฑริกะ โดยแนวคิดใหมท่ีเกิดข้ึนก็คือ 
ทางสายกลางแบบท่ีเปนพุทธภาวะหรือธรรมชาติของพุทธะท่ีมีอยูในสรรพสิ่งนั่นเอง๗๔ 
 (๔) แนวคิดเรื่องวิธีการปฏิบัติเพ่ือความหลุดพน  
 ตามทัศนะของนิกายสัทธรรมปุณฑริกะ ความคิดของมนุษยในเรื่องสิ่งท่ีตรงกันขาม ไม
วาจะเปนผูรูและสิ่งท่ีถูกรู ดีหรือชั่วถูกหรือผิด ใหญหรือเล็ก ยาวหรือสั้น สิ่งท่ีอยูภายในหรือภายนอก 
หรือสิ่งท่ีเปนคูกันท้ังหลายนั้น เกิดมาจากความไมเขาใจในธรรมชาติอันลึกซ้ึงนั่นเอง และความไม
เขาใจนี้จะหมดไปก็ตอเม่ือมนุษยมีสิ่งสําคัญ ๒ ประการ คือ 
 ๑. สมาธิ หรือ ชิ (chih) สมาธิจะชวยใหเราเห็นแจงวา ธรรมธาตุท้ังหมดนั้นปราศจาก
ตัวตน ท่ีแทจริงแลว มันไมไดมีอยูจริง เม่ือประจักษชัดอยางนี้แลว ความหลงผิดท้ังปวงก็จะหมดสิ้นไป  
 ๒. ปญหา หรือความเห็นแจงภายใน หรือ กวน (kuan) ปญญาหรือความเห็นแขง
ภายในจะชวยใหเราประจักษวา แมธรรมธาตุท้ังหมดจะไมมีอยูจริง แตมันก็มีอยูอยางชั่วคราวและทํา
หนาท่ีทางโลกบางอยาง 
                                                 

๗๓ทวีวัฒน ปุณฑริกวิวัฒน, อางแลว, หนา ๑๘๐-๑๘๓. 
๗๔สุมาลี มหณรงคชัย, ๒๕๔๖, หนา ๑๖๕-๑๖๖. 



๖๗ 

 

 หลักปฏิบัติท้ัง ๒ ประการนี้ เปนการพิจารณาเพงความวาง ความมีอยูชั่วคราว และความ
จริงท่ีเปนกลางวาเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน วิธีนี้เปนทางปฏิบัติเพ่ือความหลุดพนจากทุกข๗๕ 
    
 ๕. นิกายสุขาวดี 
 พุทธศาสนานิกายสุขาวดี (Pure Land) หรือนิกายชิง-ถู (Ching T`u) แปลวา ดินแดน
บริสุทธิ์ เปนพุทธศาสนานิกายเดียวท่ีมีคติความเชื่อคลายกับศาสนาท่ีเชื่อในเรื่องพระเจา กลาวคือ 
การเชื่อในเรื่องการพ่ึงพิงอํานาจจากภายนอก พระอมิตาภพุทธเจาทําหนาท่ีคลายกับพระเจาท่ีคอย
สอดสองดูแลโลก ลงโทษผูกระทําผิดและใหรางวัลแกผูท่ีกระทําถูก พระองคจะทรงนําผูท่ีมีความ
เชื่อม่ันศรัทธาอยางแทจริงตอพระองคไปสูดินแดนแหงความสุขอันแทจริงและนิรันดรซ่ึงเรียกกันวา
สุขาวดี๗๖  
 ๑) ความเปนมาของนิกายสุขาวดี 
 นิกายสุขาวดีแยกตัวออกมาจากพุทธศาสนาฝายมหายานดั้งเดิมท่ีกอตั้งในประเทศอินเดีย
คือ สํานักมาธยมิกะและนิกายโยคาจาระ โดยเฉพาะนิกายโยคาจระท่ีพระฉวน-ซัง หรือพระถังซัมจั่งได
นําแนวคิดจากประเทศอินเดียมาเผยแผในประเทศจีนจนไดรับความสนใจจากชาวจีนมากข้ึนเรื่อยๆ 
แมบุคคลผูนับถือนิกายนี้จะมีทัศนะวานิกายสุขาวดีไดรับการถายทอดสืบตอกันมาตั้งแตท่ีประเทศ
อินเดีย โดยอางถึงคณาจารยชาวอินเดียท่ีมีชื่อเสียงหลายทาน เชน ทานาคารชุน และวสุพันธุ โดย
อาศัยขอความท่ีปรากฏในงานเขียนของทานเหลานั้น๗๗ แตเนื้อหาคําสอนของนิกายสุขาวดีกลับมี
เอกลักษณของตนเอง คงมีเพียงชื่อคัมภีรท่ีเก่ียวของกับแนวคิดแบบนิกายสุขาวดีเทานั้น คัมภีรท่ี
เก่ียวของกับคําสอนเรื่องดินแดนสุขาวดีนาจะไดรับการแปลเปนภาษาจีนในราวพุทธศตวรรษท่ี ๖-๘ 
สวนการนําเอาแนวคิดเชนนั้นมากอตั้งเปนนิกายสุขาวดีคงเกิดข้ึนในประเทศจีนเอง 
 พระสูตรสําคัญของพระพุทธศาสนานิกายสุขาวดีมี ๓ พระสูตรคือ มหาสุขาว ตีวยหสูตร 
จุลสุขาวตียูหสูตร และอมิตายุรธยานสูตร ท้ังสามคัมภีรแสดงถึงความยิ่งใหญอยางนาอัศจรรยของ
พุทธเกษตรท่ีเรียกวา สุขาวดี เพ่ือบุคคลเกิดความศรัทธาในพระอมิตาภพุทธเจา และใหมีเปาหมายอยู
ท่ีการไปบังเกิดในดินแดนสุขาวดีพุทธเกษตร เพ่ือใหพระอมิตาภพุทธเจาชวยแนะนําการปฏิบัติธรรม
จนกวาจะหลุดพน ดังนั้นแนวคิดสําคัญของนิกายสุขาวดีจึงประกอบดวยแนวความคิด ดังตอไปนี้ 
 ๒) แนวคิดสําคัญของนิกายสุขาวดี 
 (๑) แนวคิดเรื่องดินแดนสุขาวดีพุทธเกษตร 
 นิกายสุขาวดีมีทัศนะวา พุทธเกษตรเปนดินแดนวิเศษท่ีปกครองโดยพระพุทธเจาองค
ตางๆ พุทธเกษตรนั้นไมสามารถกําหนดตายตัวไดวาอยูท่ีไหน บางครั้งพุทธเกษตรก็เรียกวาโลกธาตุท่ี
บริสุทธิ์ท่ีมีพระพุทธเจาเสด็จอุบัติข้ึนเพ่ือแสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว พุทธเกษตรมีจํานวนมากมาย
มหาศาลจนนับไมถวน พระพุทธเจาและพระโพธิสัตวก็มีจํานวนมากมายนับไมถวนเชนเดียวกันเปรียบ
ไดกับน้ําในแมน้ําคงคา ในจกัรวางนี้จึงมีโลกธาตุท่ีพระพุทธเจาและพระโพธิสัตวประทับอยูจํานวนมาก
เชนเดียวกัน ดังนั้น พุทธเกษตรจึงเปนดินแดนท่ีสรรพสัตวควรตั้งความปรารถนาเพ่ือไปบังเกิด 

                                                 
๗๕ทวีวัฒน ปุณฑริกวิวัฒน, อางแลว, หนา ๑๖๘-๑๗๐. 
๗๖ทวีวัฒน ปุณฑริกวิวัฒน, อางแลว, หนา ๑๐๓. 
๗๗สุมาลี มหณรงคชัย, อางแลว, หนา ๑๙๖. 



๖๘ 

 

  (๒) แนวคิดเรื่องพระอมิตาภพุทธเจา 
  คําวา อมิตาภะ แปลวา มีความสวางอันเปนนิรันดร บางครั้งเรียกวา อมิตายุ ซ่ึง
แปลวา มีอายุยืนยาวจนยากจะประมาณ ทรงเปนพระพุทธเจาองคหนึ่งท่ีจัดอยูในประเภท ธยาพุทธ
เจาซ่ึงหมายถึงพระพุทธเจาท่ีเกิดจากอํานาจฌานของพระอาทิ พุทธเจาซ่ึงเปนพระพุทธเจาองคปฐมท่ี
อุบัติมาพรอมจักรวาล เปนผูสรางและเปนแหลงกําเนิดของพระพุทธเจาท้ังหลาย ทรงสถิตอยูเปนนิ
รันดร พระอมิตาภพุทธเจาเปนพระธยานิพทุธองคท่ี ๔ ประทับอยู ณ ดินแดนสุขาวดีพุทธเกษตรซ่ึง
ตั้งอยูทางทิศตะวันตก ทรงมีความสําคัญมากท่ีสุดกวาพระธยานิพุทธเจาองคใด ๆ ตามคติของฝาย
มหายาน พระลักษณะอยูในทาเขาฌาน เครื่องหมายคือบาตร พระวรกายสีแดง พาหนะคือนกยูง มี
สัญลักษณทรงธรรม คือ ดอกกุหลาบ (ปณฑรา)๗๘  
 พระอมิตาภพุทธเจาท่ีทรงประทับอยู ณ แดนสุขาวดีหรือสวรรคทางทิศตะวันตกนั้น 
ทรงมีความเมตตาตอสรรพสัตวท้ังหลายอยางไมมีประมาณ อยางไมมีขอบเขต และอยางไมมีท่ีสิ้นสุด 
พระองคทรงตั้งสัตยอธิษฐานวาผูใดก็ตามท่ีมีความเชื่อม่ันอยางแทจริงตอพระองคและตอแดนสุขาวดีผู
นั้นจะไดไปเกิด ณ ดินแดนสุขาวดีนั้น 
 (๓) แนวคิดเรื่องพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร 
 ในภาษาสันสกฤต คําวา อวโลกิเตศวร มาจากคําวา อวโลกิต แปลวา มอง ลงมา หรือ
มองดู กับคําวา อิศวร แปลวา เปนใหญ หมายถึง ผูเปนใหญในการมองดู (อาจจะหมายถึงมองดูดวย
ความกรุณาเพ่ือชวยเหลือสรรพสัตว) 
 สวนในภาษาจีนนั้นใชคําวา กวนซีอิม มาจากคําวา กวนซี แปลวา มองดู และคําวา อิม 
ท่ีแปลวา ยิ่งใหญหรือเปนใหญ แตสวนใหญจะเรียกกันวา กวน-อิม (Kuan-yin) มากกวาจะเรียกวา
กวนซีอิม เพราะคําวา ซี ไปตรงกับพระนามของจักรพรรดิถังไทจง ท่ีมีพระนามวา หลีซีหมิน จึงตัดคํา
วา ซี ออก เหลือเพียงคําวา กวนอิม เทานั้น๗๙ 
   พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตวหรือกวนอิม จะคอยเพงฟงเสียงสวดออนวอนขอใหชวยเหลือ 
บุคคลใดท่ีเดือดรอนแลวระลึกถึงนามของพระองคดวยความศรัทธาอยางแทจริง ก็จะไดรับความ
ชวยเหลือจากพระองค พระองคชวยเหลือทุกคนท่ีเดือดรอน จึงไดรับการยกยองใหเปนพระโพธิสัตว
แหงความเมตตา เพราะไมวาใครจะเดือนรอนจะเปนคนดีหรือชั่ว ขอเพียงตั้งจิตอธิษฐานถึงพระองค ก็
จะไดรับความเมตตาเชนเดียวกัน เม่ือพระองคไปโปรดสัตวในภาวะใดก็จะเนรมิตตนใหอยูในภาวะนั้น ๆ 
ดวย เชน เวลาไปโปรดสตรีก็จะเนรมิตกายเปนสตรี เปนตน การเนรมิตกายของทานออกเปน
รูปลักษณะตาง ๆ มีมากถึง ๓๒ แบบ ไมวาสัตวนั้นจะอยูในภพภูมิใดก็ตาม 
 (๔) แนวคิดเรื่องหลักปฏิบัติเพ่ือเขาถึงดินแดนสุขาวด ี
 หลักปฏิบัติเพ่ือเขาถึงดินแดนสุขาวดีพุทธเกษตรมีการกลาวไวในคัมภีรตาง ๆ แตกตาง
กัน ดังจะขอนําเสนอดังตอไปนี้ 
 ในคัมภีรอมิตายุรธยานสูตร ซ่ึงเปนคัมภีรท่ีเนนสอนเรื่องหลักการปฏิบัติเพ่ือเขาถึง
ดินแดนสุขาวดีไดแสดงไววา บุคคลผู ท่ีปรารถนาจะไปบังเกิดในดินแดนสุขาวดีตองมีคุณธรรม
ดังตอไปนี้ คือ 
                                                 

๗๘คณะสงฆจีนนิกาย, ๒๕๓๑, หนา ๓๘๙-๔๒๒. 
๗๙สุมาลี มหณรงคชัย ๒๕๔๖, หนา ๒๒๑-๒๒๒. 



๖๙ 

 

 ๑. ความกตัญูกตเวที  
 ๒. ความเคารพครูอาจารย 
 ๓. ความกรุณาตอสรรพสัตว 
 ๔. ปฏิบัติตามหลักกุสลกรรมบถ ๑๐ ประการ ไดแก การไมฆาสัตว ไมลักทรัพย ไม
ประพฤติผิดในกาม ไมกลาวเท็จ ไมกลาวสอเสียด ไมกลาวคําเพอเจอ ไมกลาวคําหยาบ ไมโลภอยาก
ไดของคนอ่ืน ไมปองรายคนอ่ืน และไมเห็นผิดจากหลักธรรมท่ีถูกตอง 
 ๕. ตั้งปณิธานขอยึดถือพระรัตนตรัยเปนท่ีพ่ึงตลอดชีวิต 
 ๖. รักษาศีล 
 ๗. ตั้งใจม่ันเพ่ือบรรลุโพธิญาณ 
 ๘. เชื่อในกฎแหงกรรม 
  ๙. ศึกษาและทองสูตรมหายาน 
 ๑๐. ชักชวนใหผูอ่ืนศึกษาพระสูตรมหายาน 
 แตในคัมภีรอมิตายุอุปเทศศาสตร ของทานวสุพันธุ ๘๐  กลาวหลักปฏิบัติเพ่ือเขาถึง
ดินแดนสุขาวดีไววา บุคคลท่ีปรารถนาจะไปบังเกิดในดินแดนสุขาวดีตองมีคุณธรรม ดังตอไปนี้ 
 ๑. เคารพพระอมิตาภพุทธเจาเปนนิตย 
 ๒. ยกยองพระเกียรติและทองพระนามของพระองค เชน สวดวา นโม อมิตาภะ เปนตน 
 ๓. ตั้งสัจจะและอธิษฐานเพ่ือไปบังเกิดในแดนสุขาวดี 
 ๔. มีจิตตั้งม่ันในพระอมิตาภะ พระโพธิสัตวและดินแดนสุขาวดี 
 ๕. มีจิตเมตตากรุณา ปรารถนาใหสรรพสัตวเห็นแจงในสัจธรรม 
 คุณธรรมท้ัง ๕ ประการนั้นก็คือ การใหกระทําความดีท้ังทางกาย วาจาและทางใจ โดย
สรุปมี ๓ ประการ คือ มีความศรัทธา มีจิตตั้งม่ันหรือมีปณิธานและกระทําความดีนั่นเอง เชนเดียวกับ
ในคัมภีรสมาธินิเทศสูตรของทานสานเตาท่ีไดแสดงวิธีการจะไปบังเกิดในดินแดนสุขาวดีไวในลักษณะ
เชนเดียวกับ ๒ คัมภีรขางตนวา 
 ๑. การเอยพระนามของพระอมิตาภพุทธเจา 
 ๒. การทองพระสูตรมหายาน 
 ๓. การทําสมาธิโดยใชจิตเพงท่ีองคพระอมิตาภะ 
 ๔. การเคารพสักการะพระพุทธปฏิมา 
 ๕. การสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ 
 สรุปไดวา นิกายสุขาวดี มีวิธีปฏิบัติเพ่ือเขาถึงดินแดนสุขาวดี ไดดวยการสวดพระนาม
ของพระอมิตาภพุทธเจาดวยจิตตั้งม่ันและมีความศรัทธา และการกระทําความดีหรือการบําเพ็ญกุศล
พรอมท้ังความตั้งใจม่ันท่ีจะไปบังเกิดในดินแดนสุขาวดี 
 
 
 

                                                 
๘๐เสถียรโพธินันทะ, อางแลว, หนา ๒๒๖. 



๗๐ 

 

 ๖. นิกายเซ็น 
ความเปนมาของนิกายเซ็น ตามประวัติของนิกายนี้เชื่อวา เม่ือครั้งหนึ่งขณะท่ีพระพุทธเจา

กําลังประทับนั่งทามกลางพุทธบริษัทพระองคทรงชูดอกไมข้ึนดอกหนึ่ง แตก็หามีผูใดเขาใจความหมาย
ไม มีแตพระมหากัสสปะท่ียิ้มเพียงเล็กนอย พระพุทธเจาไดตรัสวา “ดูกอน กัสสปะ! ตถาคตมี
ธรรมจักษุครรภอันถูกตรงและนิพพาน จิตลักษณะท่ีแทจริงยอมไมมีลักษณะ เธอพึงรักษาไวใหดี” ซ่ึง
เปนขอความในพระสูตรจีนชื่อวา ตาฝนเทียนอุนฝูเจี๋ยอ๋ีจิง๘๑ 
 นิกายเซนจึงถือวา พระมหากัสสปะเปนปฐมปรมาจารยเซน และพระพุทธพจนนี้ก็ถือเปน
ปฐมวจนะเซน ท่ีพระพุทธองคตรัส จนกระท่ังพระพุทธศาสนาไดแผขยายเขาไปสูประเทศจีน มีการ
นําเอาวิธีการปฏิบัติแบบเซนเขาไป แตในยุคแรกๆ นั้นยังไมเปนท่ีแพรหลาย พระพุทธศาสนาใน
ประเทศจีนจะเนนเรื่องของการศึกษาหลักธรรม คัมภีร การแปล การคัดลอกคัมภีร ท่ีสําคัญมุงเนนไป
ท่ีการสรางถาวรวัตถุ จนทําใหศาสนาในดานนี้เจริญรุงเรืองอยางยิ่ง พระภิกษุฮุย-หยวน (ค.ศ. ๓๓๔–
๔๑๖) กลาวไววา “รูสึกเสียใจท่ีนับตั้งแตพระพุทธศาสนาเผยแผเขามาในดินแดนตะวันออกนี้ 
(ประเทศจีน) มีผูรูเก่ียวกับการทําสมาธินอยมาก จนนากลัววาพระธรรมคําสอนท้ังหลายจะสูญหายไป
เสีย หาไมมีรากฐานม่ันคงแหงสมาธ”ิ๘๒ 

๑) สาเหตุเกิดนิกายเซน 
 ในปคริสตวรรษ ๕๒๐ (ประมาณ พ.ศ. ๙๐๐) พระโพธิธรรม พระภิกษุชาวอินเดียเดิน
ทางเขาไปสูประเทศจีน ในรัชสมัยของพระเจาเหลียง หวู ตี้ เม่ือท้ังสองสนทนากันและมีทรรศนะไม
ตรงกัน พระโพธิธรรมจึงไปพํานักอยูท่ีวัดเซ่ียวลิ่มยี่ ณ ภูเขาซงซาน ทานพระโพธิธรรมไดเขาไปนั่งท่ีถํ้า
โดยหันหนาเขาหาผนังถํ้าเปนเวลา ๙ ป นับตั้งแตนั้นเปนตนมา นิกายเซนก็เปนท่ีรูจักกันมากข้ึนและมี
การสืบทอดปรมาจารยเซนกันสืบมา ดวยเหตุนี้พระโพธิธรรมจึงไดชื่อวาเปนพระปรมาจารยเซนใน
ประเทศจีนรูปแรก และเปนรูปท่ี ๒๘ ในประเทศอินเดีย สืบทอดมาแตพระมหากัสสปะ จนกระท่ังถึง
ปรมาจารยเซนในจีนรุนท่ี ๔ เซนก็แยกออกเปนฝายเหนือและฝายใต 
 ทานพระโพธิธรรมไดเขียนโศลกไวเปนการประกาศเจตนาของการเผยแผหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาดวยวิธีการแบบฌานหรือเซนคือ การปฏิบัติวา 
 “ไมอาศัยอักษร นอกสาสนไมถายทอด ชี้ตรงใจคน เห็นญาณเห็นพุทธะ”๘๓ 
 มีเรื่องเลาวา เม่ือปรมาจารยเซน ฮุง-ราน จะเลือกศิษยผูสืบทอดโดยใหเขียนโศลกธรรม 
เชนชิว (สิ่งซ่ิว) หรือ เฉินซ่ิว ศิษยเอกไดเขียนโศลกวา 

“กายเราคือตนโพธิ์ ใจของเราคือกระจกเงาอันใส เราเช็ดมันโดยระมัดระวังทุก ๆ ชั่วโมง 
และไมยอมใหฝุนละอองจับ” 

ในขณะเดียวกัน ฮุยเหนิง ศิษยท่ีทําหนาท่ีตําขาว ทํากับขาวอยูในโรงครัวเขียนวา 

                                                 
๘๑ทวีวัฒน  ปุณฑริกวิวัฒน, ประทีปแหงเซ็น, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิอริยาภา มปป.), หนา ๑๑-๑๒. 
๘๒ผศ.ฉัตรสุมาลย กบิลสิงห, ประเทศจีนกับพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราช

วิทยาลัย, ๒๕๓๔), หนา ๒๑๒– ๒๑๓. 
๘๓อมรรัตน คุรุจิตธรรม และอัญมณี สินธุเจริญ, ผูเรียบเรียง, บันทึกหอจันทรคู, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท 

ศิลปสยามบรรจุภัณฑและการพิมพ จํากัด, ๒๕๓๙), หนา๗๕. 



๗๑ 

 

 “ไมมีตนโพธิ์ ไมมีกระจกเงาอันใสสะอาด เม่ือทุกสิ่งวางเปลาแลว ฝุนละอองจะลงจับท่ี
ตรงไหน?” 
 อาจารยฮุยรานจึงมอบตําแหนงสังฆนายกเซนไห ดังนั้นจึงแบงเปนเซนเหนือกับใต นิกาย
เซนของทานพระเฉินชิ่ว อยูทางตอนเหนือเริ่มออนกําลังลง แตนิกายเซนทางใตท่ีเนนการบรรลุ
ฉับพลันไดรับความนิยมมากยิ่งข้ึน ในสมัยราชวงศถัง นิกายท่ีเจริญรุงเรืองก็คือ หลินฉี (รินไซ) กับ 
ซานตุง เซนฝายเหนือนั้นถือวา การรูแจงนั้นตองเปนข้ัน เปนลําดับ เพราะจิตท่ีบริสุทธิ์นั้น เกิดจาก
ความสงบอันสมบูรณ เม่ือความหลงผิดถูกขจัดไปหมดสิ้น สวนเซนฝายใตกลับมองเห็นวา จิตนั้นไม
อาจแบงเปนชั้น ๆ ได ไมวาจะเปนจิตเดิมแทหรือไมเดิมแท เรียกไดวาทานเฉินชิ่วใชหลักธรรมในลัง
กาวตาร สวนทานฮุยเหนิงนั้นใชหลักธรรมตามวัชรเฉทิกาปรัชญาปารมิตา๘๔ นักปราชญเซนยืนยันวา 
เซนท่ีเปนสวนของปรัชญาแลวเปนจิตนิยมบริสุทธิ์๘๕ ก็คือการเนนถึงความสําคัญทางจิตอยางยิ่ง เซน
นั้นไดรับแนวคิดมาจากนิกายมาธยามิกะ คือ ศูนยตา ซ่ึงเปนการเกิดข้ึนของปญญาโดยตรงภายใน
ธรรมชาติท่ีมีอยู๘๖ และนิกายโยคาจาร คือ จิต เม่ือเขามาสูจีนไดผสมกับเตา เปนการเขาถึงธรรมชาติ 
เม่ือผสมกับชินโต ทําใหเซน รวบรัดชัดเจน  

๒) หลักการนิกายเซน 
เซนเปนนิกายท่ีเนนการปฏิบัติท่ีเครงครัด ความจริงสูงสุดของเซนเปนสิ่งท่ีไมสามารถ

แสดงออกไดดวยคําพูดหรือตัวหนังสือ ดังคําพูดของเซนท่ีวา "การสงมอบพิเศษนอกคัมภีร ไมตอง
อาศัยคําพูดหรือตัวหนังสือ" ซ่ึงก็ตรงกับคําพูดในปรัชญาเตาท่ีวา “เตาเปนสิ่งท่ีไมอาจเรียกไดดวย
คําพูด เตาท่ีเรียกไดดวยคําพูดไมใชเตาท่ีแทจริง” และ “ผูพูดไมรู ผูรูไมพูด” พุทธะอันสูงสุดนั้นคือ
ธรรมชาติอันแทจริงท่ีมีอยูภายในชีวิตของเรานี้เอง เม่ือคําพูดและความคิดปรุงแตงหยุดลง ธรรมชาติ
ดังเดิมก็พลันปรากฏ  

(๑) เซน มาจากภาษาบาลีคือ “ฌาน” มาจากคําวา เซ้ียง ในภาษาจีน คําวา เซ้ียง เม่ือ
ออกเสียงโดยชาวญี่ปุนจึงกลายเปนเซน ฌานหรือเซน ถาตามความหมายเดิมก็คือ การอยูภายใน
สภาวะท่ีจิตอยูในสมาธิ จิตสามารถสงบระงับกิเลสอยางหยาบได และยังปดก้ันอารมณภายนอกพรอม
ท้ังดํารงอยูในสภาวะท่ีจิตอยูในภวังคจิต แตยังไมตกภวังค องคประกอบของฌานปรากฏข้ึนนั่นคือ 
วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา แตฌานในความหมายท่ีใชกันในนิกายเซน โดยเฉพาะท่ีญี่ปุนมี
ความหมายมากกวานี ้
 เซนไมเพียงแตเปนอภิปรัชญาท่ีกลาวถึงธรรมชาติและจักรวาล แตยังมีความหมายทาง
จิตวิทยาคือการดํารงชีวิตอยูอยางไรไมเปนทุกข อยูกับธรรมชาติใหสมดุล ปรับชีวิตใหอยูอยางธรรมดา
แบบไมธรรมดา ซ่ึงเปนหลักของลัทธิเตาท่ีบอกวา “หวูเว” และ “หวูซ่ิน” คือ เปนการกระทําท่ี
เหมือนกับไมทํา เปนการอยูและกระทําแบบไมยึดติด เซนก็เชนเดียวกันท่ีกระทําไปตามหนาท่ีให
สมบูรณไมมุงหวังผล กระทําสักแตกระทํา ความหมายนี้มักมีผูเขาใจผิดเชนกันวา การกระทําสักแต

                                                 
๘๔Dr.Chapla Varma, Zen Buddhism Philosophy and Mysticism, (Delhi: Vidyannichi Prakashan, 

1998), p. 1  
๘๕D.T.Suzuki, Studies in The Lankavatara Sutra, (London: Routledge & Kegan Paul Ltd. 

1957), p. 241. 
๘๖D.T.Suzuki, Essay in Zen Buddhism III, (London: Rider, 1958), p. 326. 



๗๒ 

 

กระทํากับคนท่ีกระทําไปตามเรื่อง คือทําลอย ๆ คงเหมือนกันหรือไม เชนคํากลาวของเซนวา “การ
ปฏิบัติโดยไมตองปฏิบัต”ิ กับคนท่ีไมตองปฏิบัติแตก็กระทําหนาทีอยูแลวเหมือนกันหรือไม 
 อาจารยเซนมักใหคําตอบวา “การรูวาไมรู คือ รู” การปฏิบัติท่ีกระทําเหมือนไมตอง
ปฏิบัติ ชื่อวา ปฏิบัติ แตการไมรูและทําโดยไมรูวากระทํา ก็คือ ทําแบบโงเขลา เปนอวิชชา ดังนั้นจึงมี
คํากลาวของอาจารยเซนทานหนึ่ง คือ ทานพระภิกษุชวนเจียน (ค.ศ. ๗๘๒-๘๖๔) สอนศิษยใหดําเนิน
ชีวิตไปตามธรรมชาติวา 
 “เม่ือเธอกระหาย  ก็ดื่ม 
 เม่ือเธอหิว   ก็กิน 
 เม่ือเธอปวดหนักเบา  ก็ถายหนัก – เบา 
 เม่ือเธอออนเพลีย  ก็พักผอนนอนหลับ” 
 เซนคือ ความประจักษแจงในความจริงแท หรือสัจธรรม เปนวิถีแหงความกลาหาญและ
ความศรัทธา เปนสภาวะท่ีจะประจักษไดโดยการเขาถึงเอง ไมใชการสอน เพียงแตเชื่อเรื่องเซนก็จะทํา
ใหพลาดโอกาสท่ีจะเขาถึงเซน๘๗ เซนอยูเหนือความคิดท้ังมวล อยูเหนือกระบวนการทางจิตท่ีมีการ
แยกแยะ ไมมีการสรางความกาวหนาตอเซน มีแตการพยายามมีสติตอการรูทุกขณะท่ีจิตเกิดการ
แยกแยะเปนดี เลว รัก เกลียด เปนตน อยูเหนือการเปนหนึ่งเปนสองในความคิด๘๘ (ทวิธรรม) 

เซน เปนความสัมพันธระหวางจิตกับสิ่งภายนอก สิ่งภายนอกจะมีความหลากหลาย
เปลี่ยนแปลงอยางไรก็ตามขอเพียงฝกฝนจิตท่ีจะรับทราบถึงปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนดวยความรูเทาทัน 
ในลักษณะนี้เซนจึงมีความใกลเคียงกับหลักการปฏิบัติวิปสสนาในฝายเถรวาทอยางยิ่ง อันท่ีจริงแลวถา
ตัดองคประกอบท่ีเก่ียวกับปรัชญาหรือองคประกอบท่ีเปนแบบมหายาน เซน ก็คือการปฏิบัติของพุทธ
ศาสนาดั้งเดิมนั่นเอง 

(๒) ซาเซน เปนการทําสมาธิ การนั่งเขาฌาน หรือ “นั่งสมาธิ” นั่นเอง ซาเซน เปนการ
ปฏิบัติความมีสติ ตั้งใจ อยูกับปจจุบันขณะ ทุกขณะมีความสมบูรณ โดยมีสติอยูทุกทาราง และทุก
สวนของรางกาย ไมวาจะเปนลมหายใจและท่ีจิต เม่ือเราปฏิบัติซาเซนจะทําใหเราเขาถึงชีวิตท่ีแม ใน
การปฏิบัติซาเซนจะไมมีความมุงหวัง มุงหมายเปาหมาย ขอเพียงแตไดเปนหนึ่งเดียวกับธาตุแทแหง
ชีวิตตน ไมใชเพ่ือความสุขในสมาธิ ไมใชเพ่ือรักษาโรค ไมใชจะไดมีสติเวลาทํางาน แตซาเซนท่ีแทคือ 
การสามารถประสานผูกพันกับความจริงแทในชีวิต 

วิธีนั่งก็เปนการนั่งสมาธิโดยท่ัวไป คือนั่งตัวตรงซ่ึงจะทําใหจิตใจรวมเปนหนึ่งกับกายได
งาย ทํากายกับใจใหหลอมเปนหนึ่งเดยีว พิจารณาเนื้อหนัง เลือดลม เล็ม ผม ลึกเขาไปถึงกระดูก นี่คือ
การใชรางกายเปนอุปกรณแหงซาเซน ขอสําคัญคืออยางสบายเกินไปและอยางเครงเครียดเกินไป การ
ดํารงอยูระหวางกลางของลักษณะท้ังสอง ไมตองหลับตา และไมตองลืมตากวาง ๆ หายใจใหเปนปกติ 
ไมมีการควบคุม ไมวาจะสั้นหรือยาว ก็ใหเปนไปอยางธรรมชาติท่ีสุด ขอใหรูวากลังหายใจอยางเทานั้น 
พรอมกับเอาลิ้นแตะเพดานปาก ไมกดหรือดันเพลาน ฟนกระทบฟน ประสานระหวางฟนกับการ
สนทนากับจิต เม่ือฟนอยูรวมกัน จิตจะหยุดสนทนา สังเกตวาฟนอยูรวมกันและใจกําลังทําอะไร ให
ศีรษะเหยียดตรงและเก็บคางนิด ๆ เพราะเม่ือเก็บคาง หูจะอยูหลังไหล การทําเชนนี้จะเพ่ิมความ
                                                 

๘๗สัจจานันทะ, รวบรวม, วาทะเซ็น, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสรอยทอง, ๒๕๓๙), หนา๑๓.  
๘๘Christmas Humpreys, Zen : A Way of Life, (London: English University Press Ltd., 1962), p. 96. 



๗๓ 

 

ตื่นตัวเสมอ สําหรับทามือใหวางซอนกัน อยูระหวางสะดือ ทุกนิ้วประสานกัน และทําประดุจเหมือน
กําลังถือของท่ีมีคา ก็คือจิตของเรา เริ่มแรกใหเรารูวาทารางของเราทุกจุดในทารางจะบงบอกถึงความ
มีสติอยูบนทา นี่คือวิธีการปฏิบัติซาเซน 

เซนไมใชทฤษฎี ไมใชความคิด ไมใชความฉลาด แตคือการปฏิบัติ ซา เปนการนั่งนิ่งไม
เคลื่อนไหวดุจขุนเขา และนั่งอยางถูกวิธี ซาเซนคือ การปฏิบัติท่ีจะเปดประตูไปสูการคนพบใหม เปน
อิทธิพลท่ีมีตอกายและใจท้ังสิ้น ปฏิบัติสมํ่าเสมอจะชวยใหเขาใจลึกซ้ึงในชีวิต และการปฏิบัตินี้เองจะ
สะทอนออกมาทางการทํางานประจํา เม่ือใจเปนหนึ่งเดียวกับการกระทํา นั่นคือการปฏิบัติซาเซน เปน
ธรรมดาแหงธรรมชาติท่ีผานการฝกฝน เปนการอยูกับปจจุบัน ใจจะสงบไมสับสน ไมคํานวณ ไมกลัว 
ชีวิตหลอมรวมกับธรรมชาติ มีเมตตากรุณา ซาเซนคือรูปแบบแหงชีวิตท่ีแม เปนอิสระท่ีจริง๘๙ 

(๓) โกอาน เปนอีกวิธีหนึ่งท่ีจะชวยใหจิตท่ีผานซาเซนมีปญญา ฌาน หรือ เซนจะขาด
ปญญาไมได เซนท่ีไรปญญาก็ไมใชเซนโลกุตตระ ในการฝกซาเซนอยางเอาจริงเอาจังในครั้งแรก
ความคิดท่ีชั่วรายบางอยางจะเกิดข้ึนแกผูฝกแลว ๆ เลา ๆ และรบกวนความสงบของจิต เม่ือจะเริ่ม
พบกับความสงบ เราจะตองผจญกับความงวง และตามท่ีเคยเปนกันมากนั้น จะรูสึกเหมือนตัวเองจม
ลงไปในเหวมืด ฉะนั้นจึงเปนการจําเปนอยางยิ่งในการท่ีจะถอนตัวหรือปลุกตักของเราใหตื่นจากความ
ชั่วเหลานี้ โดยการเฆ่ียนดวยแส กลาวคือ โกอาน ซ่ึงจะเปนปริศนาท่ีครูบอกแกศิษยของตนดวยหวัง
จะนําศิษยไปยัง “ซาโตริ” อันเปนจุดหมาย คือ ความรูแจง โกอานจะชวยใหเกิดความฉงนไมรูเบื่อ มี
ผลทําใหไมงวงซึม๙๐ การปฏิบัติซาเซนนี้ มิใชเดินไปตามแนวของวิทยาศาสตร โกอานก็ไมใชนําเราไป
ในฝายปญญาท่ีตองรูความหมายของแตละโกอาน หรือรูความหมายโกอานมาก ๆ จะไดเปนคนฉลาด 
ไมวาจะเปนการเขาไปรูดวยอุปมานหรืออนุมานก็ตาม ไมไดมีความหมายนี้ แตโกอานคือวิธีการถอน
ออกจากบวงปญญาอันจํากัดนั้นเสีย 

สวนคําตอบของโกอานข้ึนอยูกับอาจารยเซน ท่ีจะมีคําตอบใหตาง ๆ กันไป คําตอบมิใช
สิ่งสําคัญ แตท่ีปรมาจารยเซนท้ังหลายตองการคือ ใหผูถามไตรตรองอะไรบางอยางท่ีแฝงอยูในโกอาน 
โดยท่ีการไตรตรองนั้นจะชวยใหผูขบคิดมองเห็นสัจธรรมบางประการอันจะนําไปสูความปลี่ยนแปลง
ทางจิต บางครั้งแทนท่ีทานจะตอบ กลับใชวิธีการอ่ืนท่ีคลายจะรุนแรง เชน ทํารายรางกายบาง ทําราย
จิตใจบาง ดวยอวัยวะ สั่งของ หรือดวยวาจา แตกลับไดผลทางการเปลี่ยนแปลงท่ีเรียกวา “เห็นแจง
โดยฉบับพัน” ได อาจารยสมภาร พรมทา ใหความเห็นวา “การท่ีอาจารยเซนตีลูกศิษยดวยไมเทาหรือ
ตบหนา เปนตน เปนการกระทําทางกาย แตการกระทํานี้สามารถสงผลใหเกิดความสวางโพลงทางจิต 
หากเราเชื่อวากายกับจิตเปนสิ่งท่ีสัมพันธเก่ียวเนื่องถึงกันอยางท่ีนิกายเซนเชื่อ (กายและจิตแยกกันไม
ออก)๙๑  

การสอนธรรมเปนการกระทําดวยวาจา แตวิธีการสอนอาจมีรูปแบบตาง ๆ กัน บางครั้ง
ก็ดวยวาจาธรรมดา บางครั้งตอง ดุ – ดา – ตําหนิ – สรรเสริญ – พรรณนา เปนตน แตการกลาวให
เจ็บใจเปนการกระตุนทางจิตไดไว ดุจดังการกระทบทางกาย จิตจะรับไดไว เปนผลใหจิตเปลี่ยนแปลง 
และรูแจงได 

                                                 
๘๙http://www.intrex.net/chzg/posture.htm, สืบคนเมื่อ ๑๓  มิถุนายน ๒๕๕๒. 
๙๐พุทธทาสภิกขุ, หินยาน มหายาน, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา), หนา ๕๓ 
๙๑สมภาร  พรมทา, พุทธศาสนามหายาน, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาลัย, ๒๕๓๘), หนา ๑๙๐.  



๗๔ 

 

 (๔) ซาโตริ ซาโตริ คือ การบรรลุธรรมแบบเซนจุดหมายสูงสุดของเซนก็คือ การบรรลุ
ธรรมซ่ึงเปนผลมาจากการปฏิบัติซาเซน ก็คือ การปฏิบัติสมาธิ ผลแหงสมาธิ ก็คือ ปญญา หรือ 
ปฏิเวธธรรม  

การบรรลุธรรมไมวาจะเปนเชนท่ีปรากฏในประวัติของคณาจารยเซนหรือแมแตในครั้ง
พุทธกาลก็ยังดํารงไวซ่ึงความสงสัยกันท้ังสิ้นวา การบรรลุธรรมนั้นหมายเอาเพียงแคไหน เพราะ
บางครั้งชวนใหเกิดความไมแนใจวา ความหมายวา “บรรลุธรรม” นั้นเปนอยางเดียวกันหรือไม 
เนื่องจากตัวอยางของผูบรรลุธรรมนั้นแตกตางกันไป ไมวาจะเปนเรื่องอายุ และความรู การบําเพ็ญ
เพียร บางครั้งอายุนอยก็บรรลุได บางครั้งอายุมากก็ไมบรรลุ บางครั้งฟงธรรมเพียงครั้งเดียว บางครั้ง
บําเพ็ญเพียรท้ังอายุก็ไมบรรลุ การบรรลุธรรมของเซนท่ีมีกฎเกณฑวา 

๑. จิตท่ีแบงเขา แบงเรา (Dualistic View) เปนทรรศนะท่ีมองสรรพสิ่งเปนสอง 
เนื่องจากมีตัวตน เม่ือบรรลุธรรมยอมขจัดความคิดนี้ไปได 

๒. จิตท่ีพนจากความเปนทุกขเพราะโลกธรรมคือ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข และ เสื่อม
ลาภ เสื่อมยศ นินทา ทุกข เสียได 

๓. จิตท่ีเห็นสรรพสิ่งดําเนินไปอยางสืบเนื่อง ในฐานะเปนเหตุเปนผลของกันและกัน 
การบรรลุธรรมแบบเซนจึงเปนท่ีสนใจและสงสัยวาเปนไดหรือไม และท่ีสําคัญกําลังมอง

วา การบรรลุอยางนี้ทําไมดูเหมือนงาย ลืมไปวา ผูท่ีจะบรรลุนั้นเปรียบเหมือนทํานบน้ําท่ีกําลังจะพัง 
เปรียบเหมือนความรอนท่ีกําลังจะติดไฟ เปรียบเหมือนสะเก็ดปญญาท่ีพุงสูใจ ไมอาจบอกไดวา ผูท่ีจะ
บรรลุนั้นบําเพ็ญมานานเทาไร เพราะบางทานไมรูพุทธศาสนาเลยก็บรรลุธรรม บางทานแมอยูใกลชิด
พระพุทธเจา ก็ไมบรรลุ เพียงแตทราบอยางหนึ่งวา แตละทานท่ีบรรลุนั้นลวนแตบําเพ็ญเพียรมาเต็ม
เปยมแลวท้ังสิ้น รอแตชนวน อาศัยชนวนนี้เองท่ีจะตอใหความเพียรท่ีสั่งสมกับจิตท่ีจะหลุดพนให
ปรากฏข้ึน ดังนั้น อาจารยจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง จะเปนผูใหหรือจุดชนวนใหกับผูปฏิบัติโดยวิธี
ตางๆ กัน แลวแตสถานการณและอุปนิสัยของศิษยหรือผูปฏิบัติ คณาจารยเซนจึงมีวิธีจุดชนวน เชน 
ตะโกน ใชไมเรียว, บิดจมูก, เคาะศีรษะ เปนตน เฉกเชนคนกําลังจะกระโดด การชวยผลักเพียงนิด
เดียวก็ชวยไดมาก ทํานบน้ําท่ีกําลังจะพังเพียงหยดน้ําก็ทําใหพังได, ความรอนท่ีไดท่ีขอเพียงสะเก็ดไฟ 
หรือเชื้อเพียงเล็กนอยไฟก็ติด 
 ทานฮุยเหนิง กลาวไววา  

ไมมีความแตกตางใด เลยระหวางการตรัสรูในฉับพลันกับการคอย ๆ ตรัสรูใน
ธรรม นอกเสียจากวา บางคนจะเปนคนฉลาดและบางคนเปนคนโงเทานั้น ผูท่ีมีวิชชา
จะคอย ๆ รูแจงสัจธรรม สวนผูท่ีรูแจงจะบรรลุถึงสัจธรรมในทันทีทันใด แตถาเรารูจัก
จิตของเขาเองและเห็นธรรมชาติของตนเอง และในความตรัสรูนั้นจะไมมีอะไรท่ี
แตกตางกันเลย ถาไมไดตรัสรู เขาจะตองผูกพันอยู กับการเวียนวายตายเกิดอยู
ตลอดเวลา๙๒  

เม่ือกลาวโดยสรุป ลักษณะของการบรรลุธรรมแบบฉับพลัน (ซาโตร)ิ มีดังนี้ 
๑. ไมมีเหตุผล 

                                                 
๙๒จํานงค ทองประเสริฐ (แปล), บอเกิดลัทธิประเพณีจีน ภาค ๑-๓, (กรุงเทพมหานคคร : 

ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๓๗), หนา ๔๘๘–๔๘๙. 



๗๕ 

 

๒. เปนญาณทรรศนะ 
๓. เปนธรรมอันสิ้นสุด 
๔. เปนขันติธรรม 
๕. เปนธรรมท่ีรูแจงทะลุ 
๖. เปนธรรมท่ีเปนอนัตตา 
๗. เปนธรรมท่ีเกิดปติ๙๓ 
เซนเริ่มจากประเทศอินเดีย แผเขาไปสูประเทศจีนและก็ประดิษฐานในประเทศญี่ปุน 

ท้ังท่ีเปนในแงของการเขาไปผสมผสานกับวิถีชีวิตของชาวญี่ปุน และการท่ีเปนแหลงแผไปสูประเทศ
อ่ืนๆ โดยเฉพาะ D.T. Suzuki (Daisetz Teitaro Suzuki 1870-1966) ปราชญเซนชาวญี่ปุนท่ีทํา
หนาท่ีในการเผยแผเซนในประเทศญี่ปุนใหเปนท่ีรูจักของชาวโลก๙๔ และใชชีวิตท่ีเหลือเขียนงานทาง
มหายานและเซนจนกระท่ังเสียชีวิต 

 สรุปแนวคิดและคําสอนของนิกายท้ัง ๕ ประการนี้มีความเก่ียวเนื่องกับพิธีกรรมและ
ข้ันตอนการปฏิบัติตนอยูจํานวนมาก โดยข้ันตอนและพิธีกรรมเหลานั้นไดกลายเปนวัฒนธรรม
ประเพณีปฏิบัติสืบตอกันมาจนกลายเปนจุดเดนของสังคมประเทศนั้น ๆ ก็มี 
  

๒.๒.๕ พระสูตรสําคัญของมหายาน 
 คําสอนสําคัญของพระพุทธศาสนามหายานไดรับมาจากพระสูตรหลักของมหายาน ซ่ึงเปน
แนวทางในการปฏิบัติและประกอบพิธีกรรมตามท่ีปรากฎในคัมภีร  
 ๑. สัทธรรมปุณฑรีกสูตร เปนพระสูตรท่ีสําคัญในพุทธศาสนาฝายมหายาน เปนท่ีเลื่อมใส
ศรัทธาในพุทธศาสนิกชนมหายานโดยเฉพาะชาวจีนและประเทศในเอเชียตะวันออก สมัยแหงการแตง
พระสูตรนั้นไมมีมติท่ีแนนอน วินเตอรนิตซไดเสนอความเห็นวา พระนาคารชุนไดอางถึงขอความจาก
สัทธรรมปุณฑรีกสูตรอยูหลายตอน เพราะฉะนั้นตนฉบับเดิมยอมตองมีอยูแลวใน พ.ศ. ๖๙๓ จึง
สันนิษฐานไดวาสัทธรรมปุณฑรีกสูตรนาจะมีอายุไมต่ํากวาพุทธศตวรรษท่ี ๖ ซ่ึงเปนชวงระยะเวลาท่ี
ความคิดแบบมหายานพัฒนาข้ึนอยางสมบูรณแลวในอินเดีย พระสูตรนี้มีสาระสําคัญกลาวถึงยาน ๓ 
อยาง อันจะพาสรรพสัตวขามพนหวงวัฏสงสารได ประกอบดวย สาวกยาน ปจเจกพุทธยาน และโพธิ
สัตวยาน ยานท้ังสามนี้มิใชหนทาง ๓ สายท่ีแตกตางกัน ทวาเปนหนทางหนึ่งเดียวท่ีจะนําไปสู
เปาหมายหนึ่งเดียว สัทธรรมปุณฑริกสูตร มี ๒๘ บท  แบงออกเปนครึ่งแรกและครึ่งหลัง ๑๔ บทแรก 
เรียกวา ภาคทฤกษฎี ซ่ึงหัวใจสาคัญของภาคทฤษฎีนี้ คือ บทท่ี ๒ บทกุศโลบาย  ๑๔ บทหลัง เรียกวา
ภาคความเปนจริง ซ่ึงหัวใจสาคัญของภาคความเปนจริงคือบทท่ี ๑๖ บท พระชนมายุกาลของพระ
ตถาคตเจา สวนท่ีสําคัญเก่ียวกับงานวิจัยนี้อยูท่ีศรัทธา ๔ ข้ัน ไดแก ๑. ข้ันเกิดความศรัทธาในพระ
สูตรนี้แมเพียงชั่วขณะหนึ่ง  ๒. ข้ันเขาใจคําสอนของพระพุทธเจาในพระสูตรนี้ ๓.ข้ันเผยแผคําสอน
ของพระพุทธเจาในพระสูตรนี้ ๔. ข้ันตระหนักในความจริงทีไดแสดงโดยพระพุทธเจาดวย ความ
ศรัทธาลึกซ้ึง โดยปฏิบัติดังนี้คือ ปติยินดีเม่ือไดสดับปุณฑริกสูตร อานและทองพระสูตรนี้ เผยแผพระ
สูตรนี้แกผูอ่ืน ปฏิบัติตามบารมี ๖ และใหทานบารมี ผลของการทําเชนนี้ยอมไดรับความ เพลิดเพลิน
                                                 

๙๓ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช, นิกายเซน, เรื่องเดียวกัน, หนา ๗๓-๗๖. 
๙๔http://www.otani.ac.jp/EBS/dts.html, สืบคนเมื่อ ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๒. 



๗๖ 

 

กับราชรถบนสวรรค เกิดบนบัลลังกของพระอินทร เกิดใหมรวมสถานท่ีกับพระโพธิสัตว มีสติปญญา
เฉียบแหลม สุขภาพดี รูปรางสวยงาม และไมวาเกิดชาติไหนๆ เขาจะไดพบพระพุทธเจา นิกาย
สัทธรรมปุณฑริกสูตร หรือนิกายเทียนไท กอตั้งโดยจืออ้ี ในประเทศจีนนับถือสัทธรรมปุณฑริกสูตร
เปนคัมภีรหลกั 
 ๒. คัมภีรมหายานศรัทโธตปาทศาสตร คัมภีรนี้ก็เปนคัมภีรยุคตนของมหายาน เชื่อวาแตง
ข้ึนโดยทานอัศวโฆษ ประมาณพุทธศตวรรษท่ี ๖ คัมภีรนี้เนนการตรวจสอบธรรมชาติของอสัมพัทธ
และโลกปรากฏหรือสัมโพธิญาณและอัญญาณ และความสัมพันธของท้ัง ๒ ประการ นอกจากนั้นพระ
สูตรไดแสดงถึงการเขาถึงภาวะไรขีดจํากัดในรูปแบบท่ีจํากัด จุดท่ีเชื่อมโยงกับงานวิจัยนี้อยูท่ีวา เม่ือ
บุคคลสามารถรูอะไรอยูเบื้องหลังความคิด ก็ชื่อวาเขากําลังเดินไปสูปญญาญาณของพุทธศาสนา นี่
แหละคือเหตุผลท่ีวา ทําไมพระตถาคตเจาจึงไมคอยทรงพยายามสอนโดยใชคําพูดและการนิยาม
ความหมาย นอกจากวิธีแนะนําใหปฏิบัติท่ีเรียกวา “อุปายโกศล” (อุบายท่ีฉลาด) คือทรงใชคําพูดและ
การนิยามความหมายเพียงเพ่ือจะนําสรรพสัตวไปสูการปฏิบัติเทานั้น เพราะจุดประสงคอันแทจริงของ
พระองค คือทรงใหสรรพสัตวท้ังหลายเลิกละการยึดติดในเรื่องสัญลักษณ(ทางภาษาท่ีเปนสมมุติ
บัญญัติกันข้ึน) และใหมุงตรงไปสูความจริงแท แตอยางไรก็ตาม พุทธิปญญา (ปญญาข้ันเหตุผล) อัน
จํากัด ก็ใชวาจะไรประโยชนเสียโดยสิ้นเชิง ดังท่ีทานอัศวโฆษกลาวเนนไววา “ถาเราท้ิงปญญาข้ัน
เหตุผลเสียเราก็ไมสามารถบรรลุโพธิญาณได” นั่นคือตองใชผานรหัสยานหรือสัญลักษณเขาไปภายใน 

๓. คัมภีรวิมลเกียรตินิเทสสูตร เปนคัมภีรเกาแกของพระพุทธศาสนาในฝายมหายานท่ีแตง
ข้ึนในราวปลายพุทธศตรวรรษท่ี ๕ ท่ีไดรวบรวมสารัตถะแหงหลักคําสอนมหายาน ซ่ึงมีเนื้อหา
พรรณนาถึงวิมลเกียรติซ่ึงเปนชื่อของคหบดีผูหนึ่งท่ีมีปญญา รูแจงในหลักธรรมของมหายาน ซ่ึงเปน
คุณสมบัติของพระโพธิ์สัตว๙๕

 คัมภีรนี้เปนคัมภีรสําคัญของพุทธศาสนามหายาน ท่ีไดรวบรวมคําสั่ง
สอนท่ีเปนแกนแทของนิกายมหายานไว โดยถายทอดออกมาดวยรูปบุคคลาธิษฐาน จันทิมา แสงแพร 
(๒๕๕๖) สรุปไววา คัมภีรวิมลเกียรตินิทเทสสูตร สํานวนไทยแปลโดยอาจารยเสถียร โพธินันทะผูจาก
ภาษาจีนท่ีแปลจากฉบับพระกุมารชีพเปนปทัสถาน รวมแลวมีท้ังหมด ๑๔ ปริเฉท๙๖ คัมภีรเนน
ใหเห็นวา วิมลเกียรติอุบาสกสนธนาธรรมกับพระมัญชุศรีโพธิสัตวตั้งแตเรื่องพุทธเกษตรจนถึงหลัก
ปรัชญาข้ันสูง ท่ีเก่ียวกับวิทยานิพนธนี้อยูท่ีวิสุทธิเกษตรแหงพระโพธิสัตวก็อยูในสรรพสัตวท้ังปวง 
เพราะวาพระโพธิสัตวยอมบําเพ็ญหิตานุหิตประโยชนโปรดสรรพสัตว จึงจะสามารถสําเร็จซ่ึงพุทธ
เกษตรได ดวยการตั้งโพธิจิต แลวบําเพ็ญปารมิตา ๖ เพ่ือการเขาถึงความวิสุทธิเกษตรของพระ
โพธิสัตว...๙๗ เพราะทําใหคนท้ังหลายไดทําพิธีกรรมและปฏิบัติเพ่ือใหเขาถึงพุทธเกษตร 

๔. วัชรปรัชญาปารมิตา สูตร  เป นพระสูตรสํ า คัญหมวดปรัชญาปาร มิตาของ
พระพุทธศาสนาฝายมหายาน เชื่อกันวาพระสูตรหมวดปรัชญาปารมิตานี้เปนพระสูตรมหายานรุนแรก 
ๆ ท่ีเกิดข้ึน เนื้อหาสาระสําคัญเปนเรื่องราวการเทศนาสั่งสอนของพระพุทธเจากับพระสุภูติซ่ึงเปนพระ
อรหันตสาวก ท่ีพระเชตวันมหาวิหาร วาดวยการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว จะตองกระทําดวย

                                                 
๙๕เสถียร  พันธรังส,ี พุทธศาสนามหายาน, พิมพครั้งท่ี ๔ , (กรุงเทพมหานคร : หจก.เอมีเทรดดิ้ง, ๒๕๔๓), 

หนา ๑๒๑. 
๙๖เสถียร  โพธินันทะ, วิมลเกียรตินิทเทสสตูร, อางแลว, หนา ๑๒. 
๙๗เสถียร  โพธินันทะ, วิมลเกียรตินิทเทสสตูร, อางแลว, หนา ๑-๖. 



๗๗ 

 

ความไมยึดม่ันถือม่ันในสรรพสิ่งท้ังปวง เปนการอรรถาธิบายถึงหลักศูนยตา ความวางเปลาปราศจาก
แกนสารของอัตตาตัวตนและสรรพสิ่งท้ังปวง แมธรรมะและพระนิพพานก็มีสภาวะเปนศูนยตาดวย
เชนเดียวกัน สรรพสิ่งเปนแตเพียงสักวาชื่อเรียกสมมติข้ึนกลาวขาน หาไดมีแกนสารแทจริงอยางใดไม 
เพราะสิ่งท้ังปวงอาศัยเหตุปจจัยประชุมพรอมกันเปนแดนเกิด หาไดดํารงอยูดวยตัวของมันเอง เชนนี้
สิ่งท้ังปวงจึงเปนมายา พระโพธิสัตวเม่ือบําเพ็ญบารมีพึงมองเห็นสรรพสิ่งในลักษณะเชนนี้ เพ่ือมิใหยึด
ติดในมายาของโลก ทายท่ีสุด พระพุทธองคไดสรุปวาผูเห็นภัยในวัฏสงสารพึงยังจิตมิใหบังเกิดความ
ยึดม่ันผูกพันในสรรพสิ่งท้ังปวง เพราะสังขตธรรมนั้นอุปมาดั่งภาพมายา ดั่งเงา ดั่งความฝน ดั่งฟองใน
น้ํา และดั่งสายฟาแลบ เกิดจากการอิงอาศัยไมมีสิ่งใดเปนแกนสารจีรังยั่งยืน แนวคิดเรื่องศูนยตานี้ได
พัฒนาตอไปโดยทานคุรุนาคารชุนแหงนิกายมาธยมิกะ จนกลายเปนความคิดหลักทางพุทธปรัชญาท่ี
ลึกล้ําและโดดเดนในโลกจนทุกวันนี้  พระสูตรนี้ มีแปลเปนภาษาไทยโดย เสถียร โพธินันทะ 
ความสําคัญของพระสูตรนี้ท่ีเก่ียวกับพิธีกรรมของมหายานก็อยูท่ีการใชความหมายอันลึกซ้ึงของพระพ
สูตรนี้มาอธิบายสัญลักษณตาง ๆ ของมหายาน 

๕. คัมภีรลังการวตารสูตร พระสูตรนี้เชื่อวาเปนพระสูตรท่ีแปลจากภาษาสันสกฤตมาเปน
ภาษาจีนหลายครั้ง ครั้งแรกประมาณ ค.ศ. ๔๓๓ โดยทานคุณภัทรแหงประเทศอินเดีย สาระสําคัญ
ของพระสูตรนี้อยูท่ีการเห็นวา ทุกอยางนั้นลวนเกิดมาจากจิต จิตของคนท่ัวไปมี ๒ ลักษณะเสมอ 
เพราะเปนจิตท่ีมีอวิชชา แตเม่ือถึงท่ีสุดความเปน ๒ สภาวะนี้ก็จะหมดไปนั่นเปนการเขาถึงธรรม 
สาระสําคัญท่ีเก่ียวเนื่องกับวิทยานิพนธเลมนี้อยูท่ีภาคท่ีแปดแหงลังกาวตารสูตรนี้ กลาวถึงเรื่องการ
กินเนื้อสัตวโดยเฉพาะ เรียกวา ภาคมางสภักษนปริวรรต จากขอความในภาคนี้ ยอมเปนการพิสูจนไว
อยางเต็มท่ีวา สาวกในพระพุทธศาสนาจะเปนบรรพชิตหรือฆราวาสก็ตาม จะไมรับประทานเนื้อปลา
หรือเนื้อสัตวทุกชนิด และเก่ียวกับพิธีกินเจของจีนและขยายเขามาสูวัฒนธรรมไทย 

๕. อวตังสกสูตร หรือ พุทธาวตังสกมหาไวปุลยสูตร เปนพระสูตรสําคัญของพุทธศาสนา
ฝายมหายาน และถือเปนพระสูตรท่ีมีขนาดยาวท่ีสุดสูตรหนึ่ง นิกายหัวเหยียนถือพระสูตรนี้เปนหลัก 
มีคณาจารยอธิบายหลักการอันลึกซ้ึงมากมาย ทุกวันนี้ นักวิชาการยกยองเปนเปนหนึ่งในพระสูตรท่ีมี
ความลึกซ้ึงท่ีสุดสูตรหนึ่งของพุทธศาสนา ในพระไตรปฎกภาษาจีน ครอบคลุมหมวดเดียวท้ังหมด 
ตอไปนี้เปนเนื้หาโดยสังเขปของอวตังสกสูตร โดยอิงกับนวสถาน-สัปตสันนิบาต อันเปนสถานท่ีแสดง
พระสูตรนี้ ตอไปนี้คือสถานท่ีและคณะสันนิบาต ซ่ึงทรงแสดงพระธรรมเทศนา ซ่ึงถือเปนสังเขป
สารบัญของพระสูตร ๆ นี้เริ่มจากการตรัสรูของพระพุทธเจาและเก่ียวของกับพระพุทธเจา ๕ พระองค 
พระโพธิสัตว รวมถึงเทพยาบนสรวงสวรรค ดังปรากฏในธรรมจักกัปปวัตนสูตรของเถรวาท พระสูตรนี้
ใหความสําคัญตอพระไวโรจนพุทธเจาในการแสดงฤทธิ์ดังขอความวา “พระไวโรจนะพุทธเจา สามารถ
หมุนเคลื่อนพระสัทธรรมจักร ยังดินแดนท้ังปวงในธรรมธาตุประดุจหมูเมฆาท่ีกําจายท่ัวไปใน ทศทิศ
ของบรรดามหาโลกธาตุสาครนั้น ลวนดวยอาศัยฤทธาพละ แหงพระปณิธานของพระพุทธะ ยอมหมุน
เครื่องพระสัทธรรมจักร ไปท่ัวทุกสถาน” สารสําคัญของพระสูตรนี้เก่ียวกับวิทยานิพนธนี้อยูท่ีการมี
เครื่องประดับประดาจํานวนมากกับปรากฏการณหนึ่ง ๆ ของพระพุทธเจา ซ่ึงเครื่องประดับเหลานั้น
สามารถอธิบายเปนคําสอนได 

๖. สุขาวดีวยูหสูตร พระสูตรนี้เปนสูตรสําคัญโดยเฉพาะนิกายสุขาวดีท่ีมุงบรรยายถึง 
ดินแดนพุทธเกษตรของพระอมิตาภะ ท่ีเรียกวา สุขาวตีโลกธาตุ มีความงามวิจิตรอยางท่ีหาไมไดเลย



๗๘ 

 

ในโลกมนุษยเรา และสิ่งท่ีขาดไมไดก็คือปณิธาน ๔๘ ประการ อันเปนหัวใจสําคัญของคัมภีร โดยการ
เชื่อมความสําคัญของพระพุทธเจาสามองคตามแนวคิดมหายานคือพระโพธิสัตวไมเตรยะ พระพุทธ
ศากยมุนีพุทธเจาและพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร คัมภีรท้ังหมดรจนาข้ึนเปนภาษาสันสกฤต ในราว
พุทธศตวรรษท่ี ๕-๗ เนื้อหาเก่ียวกับการเกิดข้ึนของพระอมิตาภพุทธเจาและการท่ีผูใดตั้งใจปรารถนา
ไปเกิดท่ีนี่ เม่ือทําดีจนถึงท่ีแลวพระอมิตาภพุทธเจายอมมารับไป พระสูตรนี้เก่ียวเนื่องกับวิทยานิพนธ
ตรงท่ีการบูชาพระพุทธเจาดวยเครื่องสักการะท่ีเพียบพรอมถูกตองและการมีคํากลาวท่ีถูกตอง เปน
ลักษณะของสัญลักษณท่ีตองอธิบายความเชนกัน 
 สรุปพระสูตรท้ัง ๖ นี้เปนพระสูตรสําคัญของมหายานท่ีหลอมรวมแนวความคิดแนวการ
ปฏิบัติและการบูชาตาง ๆ ไวดวยกันทําใหเกิดท้ังรูปแบบเชิงสัญลักษณในพิธีกรรมตาง ๆ ในการกราบ
ไหวบูชาและการเชื่อมถึงพระพุทธเจาและการเขาถึงพระองค 
 

๒.๓ พิธีกรรมของพระพุทธศาสนามหายาน 
พิธีกรรมมหายานในประเด็นนี้ผูวิจัยแบงเปน ๒ พิธี คือ กงเต็ก และพิธีกินเจ ซ่ึงมี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
๒.๓.๑ ประเภทของพิธีกรรมพระพุทธศาสนามหายาน 

 ความเปนมาของพิธีกรรมพระพุทธศาสนามหายานนั้นก็มาพรอมกับแนวทางปฏิบัติ
กิจกรรมตาง ๆ ในพระพุทธศาสนาเปนหลักกอน ในท่ีนี้จึงแบงออกเปน ๒ ประเภท คือ  

๑. พิธีกรรมเฉพาะสงฆ 
พิธีกรรมท่ีระบุกําหนดไวในวินัยปฎก เปนแนวทางการปฏิบัติกิจกรรมของสงฆเทานั้น ถาไม

ทํามีความผิดวินัย หรือทําไม ถูกก็ผิดวินัย เชน พิธีบรรพชาอุปสมบทใหแกผู เขามาบวชใน
พระพุทธศาสนา จะมีข้ันตอนพิธีกรรมท่ีระบุไวชัด ตั้งแตการเตรียมตัวของผูเขามาบวช อัฏฐบริขาร
ของผูมาบวช การกลาวคําในขณะท่ีบวช การซักถามความพรอมของผูเขามาบวช และประกาศตอสงฆ
ในการรับเขาเปนสมาชิกของสงฆ ทุกข้ันตอนนั้นเปนขอกําหนดไวในวินัยของสงฆไมวาจะเปนท้ังเถร
วาทและมหายาน ก็เปนเชนเดียวกัน เพียงแตขอความในภาษานั้นอาจแตกตางกันไป นอกจากนั้นพิธีท่ี
กําหนดเฉพาะสงฆไดแก พิธีสวดพระปาฏิโมกข เปนขอกําหนดใหสงฆตองสวดพระปาฏิโมกขคือ ศีล
ของพระสงฆในระยะเวลาท่ีกําหนด คือ ๑๕ วัน หนึ่งครั้ง โดยกําหนดเอาทางจันทรคติ คือ ขางข้ึนและ
ขางแรม 

๒. พิธีกรรมท่ีพระสงฆและคฤหัสถทํารวมกันได 
 พิธีกรรมเชนนี้เปนการกระทํารวมกันระหวางพระสงฆกับคฤหัสถ ซ่ึงตางก็มีบทบาทหนาท่ี
กระทําตอกันในพิธีกรรมนั้น เชน พิธีถวายทานแดพระสงฆ พิธีรับศีล พิธีไหวพระโพธิสัตว พิธีกงเต็ก 
พิธีประกอบกิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ไดแก การเวียนเทียน การปฏิบัติธรรมรวมกัน 
การสวดมนตไหวพระ การแสดงตนเปนพุทธมามกะ ท้ังพระสงฆและคฤหัสถมีหนาท่ีตอกันและกันใน
การประกอบพิธี เชน พิธีการถวายทาน คฤหัสถก็กลาวคําใหทาน พระสงฆก็รับและกลาวคําอนุโมทนา
ในทาน หรือพิธีกงเต็ก ในสวนของญาติผูวายชนก็เขามารวมในพิธีโดยการนําเครื่องใชมาตระเตรียม 
การถือขาวของบางประการท่ีพระสงฆตองใหญาติชวย เปนตน  



๗๙ 

 

๒.๓.๒ พิธีกรรมกินเจ 
เทศกาลการกินเจ และการบูชานพเคราะหซ่ึง เทศกาลเหลานี้เกิดข้ึนเนื่องจาก มหายาน

เชื่อวา ดาวนพเคราะหตาง ๆ นั้นเปนอดีตของพระพุทธเจาท้ัง ๗ พระองค และพระโพธิสัตวอีก ๒ 
พระองค 

๑. พระวิชัยโลกมนจรพุทธะ 
๒. พระศรีรัตนโลกประภาโฆษอิศวรพุทธะ 
๓. พระเวปุลลรัตนโลกสุวรรณสิทธิพุทธะ 
๔. พระอโศกโลกวิชัยมงคลพุทธะ 
๕. พระวิสุทธิอาศรมโลกเวปุลลปรัชญาวิภาคพุทธะ 
๖. พระธรรมมติธรรมสาครจรโลกมโนพุทธะ 
๗. พระเวปุลลจันทรโภคไภสัชชไวฑูรยพุทธะ 
๘. พระศรีสุขโลกปทมครรภอลังการมหาโพธิสัตว 
๙. พระศรีเวปุลลรังสารโลกสุขอิศวรมหาโพธิสัตว 
พิธีการกินเจเดือนเกา หรือ เทศกาสกินเจ กําหนดเอาวันตามจันทรคติคือเริ่มตั้งแต วันข้ึน 

๑ คํ่าถึง ๙ คํ่า เดือน ๙ ตามปฏิทินจีนทุกป รวม ๙ วัน ๙ คืน 
ในพระพุทธศาสนาฝายมหายานมีอรรถอธิบายวา “เปนการประกอบพิธีกรรมเพ่ือ

สักการะบูชาพระพุทธเจาในอดีตท้ัง ๗ พระองคและพระมหาโพธิสัตวอีก ๒ พระองค รวมเปน ๙ 
พระองคดวยกัน หรืออีกนัยหนึ่งเรียกวา ดาวนพเคราะหท้ัง ๙ อันมี พระอาทิตย พระจันทร ดาวพระ
อังคาร ดาวพระพุทธ ดาวพระพฤหัสบดี ดาวพระศุกร ดาวพระเสาร พระราหู และพระเกตุ 

ในพิธีกรรมสักการบูชา พระพุทธเจา ๗ พระองคและพระมหาโพธิสัตวอีก ๒ พระองคนี้
สาธุชนในพระพุทธศาสนาตางจะพากันสละเวลาและละกิจทางโลกมาบําเพ็ญศีลตั้งปณิธานกินเจ 
บริโภคแตอาหารผักละผลไม งดเวนอาหารเนื้อของสดคาว ดวยการสมาทานรักษาศีล ๓ ขอกลาวคือ 

๑. เวนจากการเอาชีวิตของสัตวมาบํารุงชีวิตตน 
๒. เวนจากการเอาเลือดของสัตวมาเพ่ิมเลือดตน 
๓. เวนจากการเอาเนื้อของสัตวมาเปนเนื้อตน 
เพ่ือซักฟอกมลทินออกจากรางกาย วาจา และจิตใจ ตางสวมเสื้อผาสีขาวสะอาดบริสุทธิ์

ปราศจากจุดดางพรอยพากันเดินทางสูวัดวาอารามพรอมดวยดอกไม ธูปและเทียนไปนมัสการนอม
บูชาแดสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา และพระพุทธเจา ๗ พระองค อีกท้ังพระมหาโพธิสัตว ๒ 
พระองค พรอมจัดหาเครื่องกระดาษทําเปนรูปเครื่องทรง เสื้อผา หมวก รองทา กระดาษเงินกระดาษ
ทอง ตาง ๆ ไปนอมถวายเปนเครื่องสักการะเพ่ือเปนกุศลสมาทาน (ในอดีตนั้นจะนําเอาวัตถุสิ่งของ 
เครื่องใชปจจัย ๔ นําไปถวายนักบวช พระเณร ผูทรงศีลและแจกทานดวยเสื้อผาเงินองท่ีเปนของจริง ๆ แก
คนทุกขคนยากจน ภายหลังดวยความไมเท่ียงของอุปาทาน กาลเวลา ประเพณีผันแปรไป กลายมาใช
กระดาษแทนของจริง) หลังจากนั้นจะรวมกันสวดมนตทําสมาธิ ภาวนาแผเมตตาจิตขอพรตอสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ เพ่ือความเจริญสมบูรณพูลสุขแกตนเองและครอบครัวทุกคน 
 ประวัติการกินเจเดือนเกาจีน (เกาอวงเจ) (กินเจเดอนเกา) มีอรรถกลาวไวดังนี้ ใน
กาลครั้งหนึ่งองคเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ทรงประทับอยู ณ สีวาลัยรัตนสถานมีบรรดา



๘๐ 

 

พระมหาโพธิสัตว ทาวมหาพรหม ทาวสักกะ เทพยเจา ยักษ นาค คนธรรพ กินนร ฯลฯ ไดพากันมา
เฝาพระพุทธองค ในขณะนั้นพระมัญชุศรีมหาโพธิสัตว ไดทูลถามตอพระผูมีพระภาคเจาวา “ขาแต
พระองคผูเจริญ อันพระเทพสัตตเคราะห ๗ องค ไดมีกุศลสะสมมาอยางไร จึงไดเสวยทิพยผลอัน
รุงเรืองเพียบพรอมดวยยศและอํานาศในเทวภพนี้” 
 สมเด็จพระบรมศาสดาจึงมีพระพุทธดํารัสตอบวา 
  “ดูกร...มัญชุศรี อันดาวเทพสัตตเคราะหท้ัง ๗ นั้น แทจริงเปนพระอวตาร

ภาพแหงอดีตพระพุทธเจา ๗ พระองค ทรงแบงภาคมาแสดงใหปรากฏ กับพระ
มหาโพธิสัตวอีก ๒ พระองค ก็แบงภาคมาเปนดาวพระราหูและดาวพระเกตุรวม
เปนดาวพระเคราะหท้ัง ๙ ฉะนั้นจึงสมบูรณอลังการดวยยศและอํานาจ อันไมมี
ประมาณเปนปานฉะนี้” 
พระพุทธเจาท้ัง ๗ พระองค และพระโพธิสัตวท้ัง ๒ พระองค ทรงตั้งปณิธานจักโปรดสัตว

โลก จึงไดแบงพระภาคมาเปนเทพยเจา ๙ พระองค 
เทพยเจาท้ัง ๙ พระองคนี้ ทรงอํานาจตบะอันเรืองฤทธิ์บริหารธาตุท้ัง ๕ ในจักรวาล ไดแก 

ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม และธาตุทอง ท่ัวภิภพนอยใหญทุกสารทิศ จึงทรงแบงพระภาคตอจาก
นี้อีกวาระหนึ่งเปนดาวนพเคราะห (ดาวพระเคราะหท้ัง ๙ ดวง) ดังตอไปนี้ 

๑. พระอาทิตย  
๒.  พระจันทร  
๓. ดาวอังคาร  
๔. ดาวพระพุธ 
๕. ดาวพฤหัสบด ี
๖. ดาวพระศุกร  
๗. ดาวพระเสาร  
๘. พระราหู 
๙. พระเกตุ 
เทพยเจาท้ังเกาพระองค ทรงเครื่องทรงแบบอยางพระมหากษัตรย ประชาชนจึงถวายพระ

นามวา “เกาอวง” หรือ “กิวอวง” แปลวา นพราชา (อธิบายความตามหลักนักโหราศาสตร) 
 กําหนดเวลาทุก ๆ ปของวันข้ึน 1 คํ่า ถึง 9 คํ่า เดือนเกา ตามหลักจันทรคติ (ฝายจีน) 
เทพยเจาประจําดาวเคราะห ตางองคจะทรงผลัดเปลี่ยนกันลงมาตรวจโลกท้ังกลางวันและกลางคืน 
บุคคลใดมีความประพฤติตั้งอยูใน กุศลกรรมวิถี (บุญ) ก็จักทรงประธานพรอํานวยความสมบูรณพูนสุข
ให หากบุคคลใด มีความประพฤติในอกุศลกรรมวิถี (บาป) ก็จะทรงลงโทษทัณฑตามโทษานุโทษเทพย
เจาแหงดาวนพเคราะห ทรงพระคุณแกโลกเปนอเนกประการ ฌฉพาะอยางยิ่งเบญจธาตุท้ัง 5 คือ 
ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม และธาตุทอง ท่ีพระองคทรงประธานไวใหแตละอยางเปนของจําเปน
ในสรรพสังขารอันไมมีจํากัด รวมท้ังมนุษย สัตวทุกชนิด ตนไม ฯลฯ 

มนุษย ถาหากไมมีธาตุลม ก็ถึงแกความตาย 
มัจฉาชาติ ถาหากไรธาตุน้ํา เปนท่ีอยูอาศัย ก็ตองตาย 
พฤกษาชาติ ถาหากหมดธาตุดิน ก็อับเฉา ก่ิงใบแหงเหี่ยวตาย 



๘๑ 

 

สัตวโลก ถาหากสูญสิ้นธาตุไฟในรางกาย ก็มีชีวิตอยูไมไดและเศรษฐกิจการคา อันเปน
หัวใจสําคัญอยางยิ่งของมนุษยท่ัวโลกในสมัยปจจุบัน ถาหากขาดธาตทองก็ไมสามารถดําเนินกิจการให
ลุลวงไปได 
 ปวงสัตวโลกไมเลือกวาจะมาจาก 

๑. อุปปาติกกําเนิด เกิดข้ึนเอง 
๒. ชลาพุชะกําเนิด เกิดจากครรภ (มดลูก) 
๓. อัณฑชะกําเนิด เกิดเปนฟองไขแลวจึงเกิดเปนตัว 
๔. สังเสทชะกําเนิด เกิดในไคลท่ีชื้นและท่ีหมักหมมเนาเปอย 
รวมท้ังอนุปาทินนกสังขาร สังขารท่ีไมมีใจครอง ก็ลวนอยูภายใตการบัญชาของเทพยเจาท้ัง 

๙ พระองคท้ังสิ้น เทพยเจาท้ัง ๙ พระองคนี้ ทรงน้ําพระทัยเปยมลนดวยเมตตาคุณ ทรงควบคุมดาว
นพเคราะหใหเดินตามวิถีโคจรดวยความบรบูรณ ท้ังทรงธรรม เนตรสอดสองควบคุมทุกขสุขสัตวโลก
เสมอมาในลัทธิมหายาน ยังมีอรรถกลาวอธิบายวา 

“ดาวนพเคราะหท้ัง ๙ นี้ ตางกระทําการในหนาท่ี หมุนเวียนธาตุท้ัง ๕ 
ใหแกโลกมนุษย นับเปนเวลาหลายลานปมาโดยมิไดหยุดพักเลย ก็เนื่องดวย
พระองคบัญชาการบริรักษควบคุมอยูและทรงเล็งทิพยญาณวา ถาหากดาวนพ
เคราะหจะหยุดพักแมเพียงขณะหนึ่งเล็กนอยเทานั้น ก็จะเกิดมหันตภัยอยางใหญ
หลวงสุดประมาณได โลกมนุษยก็จะถึงซ่ึงความพินาศ สลายลง มนุษยกับสัตวโลก
จะตายหมด จะไมมีแมละอองธุลีของสังขารเหลืออยูเลย” 

อันพิธีกรรมบูชาดาวนพเคราะหนั้น นับวามีอานิสงสมากมายท้ังเปนกรรมคติ และเกิดธรรม
มิตรแกบรรดาพุทธบริษัทท้ังหลาย ใหไดมีโอกาสกระทําวิสาสะกัน ในยามท่ีตางคนตางมีจิตเบิกบานผ
ผองแผวถือศีล กินเจ นุงขาว หมขาว อันเปนปจจัยเตือนตนเองใหสํานึกวา ตนเองเปนผูบริสุทธิ์ขาว 
สะอาดท้ังกาย วาจา ใจ อยูในศีลธรรมและสามัคคีธรรมพรอมอยูแลวท่ีจะใหอภัยอโหสิกรรมซ่ึงกัน
และกันรวมกันนอมนมัสการ เทพเจาท้ัง ๙ พระองคนี้ เปนการแสดงความเคารพในพระเมตตา
กรุณาธิคุณและเปนน้ําหนึ่งน้ําใจเดียวกัน ในการถวายเครื่องสรรพสักการะบูชาแกพระองคท้ัง ๙ เปน
การบูชาพระเมตตาคุณซ่ึงทรงไวซ่ึงธาตุท้ัง ๕ ใหแกโลกทุกโลกสามารถดํารงอยูตามจักราศียั่งยืนตลอด
มา แลวจึงพรอมจิตพรอมใจกันนอมขอพระกรุณาธิคุณไดโปรดประทานพระพรใหอยูเย็นเปนสุข 
พิธีกรรมถือศีลกินเจ ไมเสพเนื้อสัตว และการบูชาดาวนพเคราะหทําบุญแจกทานแกคนทุกขคน
ยากจนนี้เปนท่ีนิยมทํากันมาแตโบราณกาล การถือศีลกินเจเดือนเกาเปนพิธีกรรมท่ีศักดิ์สิทธิ์ไดเมตตา
กรุณาจิต ชวยปลดปลอยชีวิตสัตวใหรอดตาย 

อุปกรณในการสวดมนตของมหายาน อาจะเรียกไดอีกอยางหนึ่งวาเครื่องดนตรี (ตาม
ทัศนคติของผูวิจัย) เปนสิ่งท่ีใชประกอบพิธีกรรมตาง ๆ ของมหายานมากบางนอยบางข้ึนอยูกับโอกาส
ท่ีเหมาะสม พระคณานัมธรรมวิธานาจารย เจาอาวาสวัด อนัมนิกายาราม ไดแสดงความคิดเห็นวา 
อุปกรณตาง ๆ ท่ีในการประกอบการสวดมนตนั้น เปนไปเพ่ือการประกอบการสวดมนต เปนเครื่องให
จังหวะ เพ่ือท่ีพระภิกษุ สามเณร จะไดสวดมนตไดอยางพรองเพรียงกัน อุปกรณเหลานี้มิไดใชเพ่ือให
เกิดความบันเทิงแตอยางใด 



๘๒ 

 

ประวัติการใชเครื่องประกอบจังหวะในการสวดมนตในมหายานนั้น มีประวัติท่ีไมแนชัดและ
มีการพัฒนาข้ึนมาเปนลําดับ สันนิษฐานวา แตเดิมพระภิกษุของนิกายมหายานมีมาก จะตองลงทํา
วัตรสวดมนตโดยพรอมกัน จึงเปนเรื่องท่ียากท่ีจะทําใหพระท้ังหมดสวดมนตไดพรอมเพรียงกัน เพราะ
สมัยนั้นไมมีเครื่องขยายเสียง พระเถรฝายมหายานจึงคิดใชเครื่องใหจังหวะ เดิมทีคงมีอุปกรณเพียง
ไมก่ีชิ้น แตไดพัฒนาขนมาเปนลําดับ ประโยชนของเครื่องประกอบจังหวะนอกจากจะเปนเครื่องให
จังหวะแลว ยังทําใหผูสวดไมรูสึกงวงนอนในขณะท่ีสวด มีเบื่อในการท่ีจะสวดมนต ผูท่ีฟงการสวดมนต
ไมรูสึกเบื่อตามไปดวย อุปกรณท่ีใชในการประกอบจังหวะประกอบดวย 

๑. กังสดาล (กวง) ลักษณะคลายบาตรทําจากโลหะ ใชไมตีท่ีขอบ เกิดเสียงแหลมใส
กังวาน 

๒. หมอ ลักษณะเปนกะโหลกมะพราว ทําจากไม ขางในกลวง ใชตีไม เกิดเสียงทุมดัง 
๓. เจี๊ยง ลักษณะ เปนถวยมีดาวยาวสําหรับจับ ทําจากโลหะ ใชแทงโลหะตี เสียงใสกัวาล 
๔. กลอง ลักษณะเปนกลองหนาเดียว มีดวยกันหลายตัว 
๕. ฉาบ 
๖. ซอ 
๗. ขิม 
๘. ฆอง 
๙. อิเล็กโทรน 
สรุป พิธีกรรมการมหายานนั้น มีท้ังงานมงคล และอวมงคล มีรายละเอียดมากสําหรับ

พิธีกรรมตาง ๆ ท้ังอุปกรณและวิธีการ สําหรับพิธีกรรมกินเจเชื่อมกับดาวนพเคราะหและเชื่อมโยงกับ
พระพุทธเจา  

บทสวดขอพรพระแมกวนอิมมหาโพธิสัตว เปนการรวมอานุภาพของพระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ และพระโพธิสัตวเขาไวดวยกัน ใจความวา “ขอนอบนอมพระแมกวนอิมมหาโพธิสัตว พระผู
เปยมลนดวยมหาเมตตา มหากรุณาอันยิ่งใหญไพศาล ขอไดโปรดบําบัดทุกขโศก โรคภัยอันตรายท้ัง
ปวง ขาพเจาขอนอมถึง พุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ พระมกวนอิมมหาโพธิสัตว ขอได
โปรดขจัดปดเปาทุกขโศกโรคภัยท้ังปวงใหหมดสิ้นไป ขอความสุข ความปรารถนาทุกประการ จงมีแด
ขาพเจา ขอเทพเจาเบื้องบนและเทพเจาเบื้องลางท้ังหมด ไดโปรดเปาใหเวรกรรมและสรรพเคราะหท้ัง
มวลจงหมดสิ้นไป”๙๘ 

มหากรุณาธรณีสูตร เปนอีกพระสูตรหนึ่งท่ีรวมเอาพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ และ
พระโพธิสัตว เขาไวรวมกัน เปนลักษณะเดน ของมหายาน ความตอนหนึ่งวา “ขอนอบนอมนมัสการ
พระไตรรัตนท้ังสาม ขอนอบนอมนมัสการแดองคพระอริยะ ผูหางไกลจากบาปอกุศล ขอนอบนอม
คารวะแดองคพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว ผูเพงเสียงแหงสรรพสัตวผูยาก ขอนอบนอมคารวะตอผูให
ความตรัสรูแกทุกชีวิต ขอนอมคารวะผูกลาหาญ ขอนอบนอมคารวะตอผูมีมหากรุณาจิต ขอนอบนอม

                                                 
๙๘บทสวดเจาแมกวนอิม แบบยอพรอมคําแปลภาษาไทย - บทสวดมนต – Mthai, 

https://dhamma.mthai.com/witchcraft/708.html., สืบคนเมือ่  ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๘๓ 

 

บูชาถวายองคอริยะผูอิสระ ผูมีกายใจอันบริสุทธิ์สะอาด ผูประพฤติธรรมยอมไดรับความคุมครองจาก
พระพุทธเจาและพระโพธิสัตว”๙๙ 

นอกจากนั้นการกินเจยังปรากฏในคัมภีรลังการวตารสูตร เพราะหลักคําสอนเรื่องการไม
บริโภคเนื้อสัตวท่ีปรากฏในลังกาวตารสูตรนี้ก็ถือวาเปนหลักปฏิบัติของพระโพธิสัตวเชนเดียวกัน 
เพราะอุดมการณของพระโพธิสัตวก็คือตองการท่ีจะชวยสัตวท้ังหลายใหพนทุกข และมีเมตตากรุณา
ตอสรรพสัตวไมมีท่ีสิ้นสุด หรืออาจกลาวไดวาการไมบริโภคเนื้อสัตวเปนทางดําเนินของพระโพธิสัตว 
(โพธิสัตวมรรค) หรือเปนหนทางของทานผูตองการความบริสุทธิ์และความหลุดพน (โมกษะ) ดังจะ
เห็นไดจากขอความท่ีปรากฏในลังกาวตารสูตรวา๑๐๐  

พระพุทธเจาซ่ึงเยือกเย็นไปดวยพระกรุณามีพระทัยเต็มเปยมไปดวยความเปนท่ีพ่ึงท่ี
ปองกันแกดวงใจของปวงสัตว และมีพระสัมปชัญญะสมบูรณพอท่ีจะไมปลอยใหเปนความเสื่อมเสีย
เกิดข้ึนไดเลย ยอมจะทรงบัญญัติเนื้อวาเปนสิ่งท่ีไมควรบริโภค ดังนั้นบรรพชิตนพระพุทธศาสนาผูหวัง
บริสุทธิ์จะไมบริโภคเนื้อสัตวใด ๆ เลย เพราะวามันเปนสิ่งท่ีถูกเกียดกันแลว สําหรับทานผูบริสุทธิ์และ
สาวกของทาน ในกรณีท่ีจะพยายามเพ่ือโมกษะและความตรัสรู เพราะฉะนั้นสาวกผูดําเนินตามทางอัน
สูงสงยิ่งนี้ ท้ังครอบครัวลูกหญิงชานยอมรูอยางเต็มใจวามันเปนสิ่งท่ีถกเกียดกันในทุก ๆ กรณีท่ี
พยายามสมาธิ เพราะฉะนั้นเนื้อทุก ๆ ชนิดเปนสิ่งท่ีไมควรบริโภคสําหรับพุทธศาสนิกชนซ่ึงเปนผูท่ี
ปรารถนาจะมีสาธุคุณในทางจิตท้ังเพ่ือตนเองและผูอ่ืน 

จากขอความดังกลาวนี้แสดงใหเห็นวาการบริโภคเนื้อสัตวเปนการปดก้ันจิตไมใหเปนสมาธิ 
และเปนอุปสรรคตอการบรรลุมรรคผลและยังเปนขอสรุปใหเห็นวาการท่ีจะเขาถึงความบริสุทธิ์และ
ความหลุดพนไดนั้นจะตองดํานเนิไปตามโพธิสัตวมรรคนี้เทานั้น ดวยเหตุนี้เองจึงทําใหพุทธสาวกใน
พระพุทธศาสนาฝายมหายาน ไมวาจะเปนบรรพชิตและฆราวาสไมบริโภคเนื้อสัตวชนิดใดชนิดหนึ่งเลย 
นอกจากนี้แลวการท่ีพุทธสาวกฝายมหายานไมบริโภคเนื้อสัตวนั้นก็เพราะมีคติวาสัตวทุกตัวตนถือวา
เปนพุทธบุตรและพระองคยอมจะไมบัญญัติใหสาวกบริโภคเนื้อบุตรของพระองคเอง ดังจะเห็นไดจาก
เนื้อความท่ีปรากฏในลังกาวตารสูตรวา๑๐๑  

ดังขอความในพระสูตรวา พระตถาคตเจาท้ังหลายมีสัจธรรมเปนพระกายของพระองค ทรง
ดํารงพระชนมชีพอยูดวยสัจธรรม ไมทรงดํารงกายดวยเนื้อสัตว ทานเหลานั้นไมเคยเสวยเนื้อสัตวอยาง
ใด ๆ เลย พระองคทรงเพิกถอนความอยากในโลกิยวัตถุไดท้ังหมดแลว ปราศจากจิตอันเปนมูลแหง
ความทุกข เต็มเปยมดวยปรีชาญาณอันไมขัดของ ทรงหยั่งทราบถึงสิ่งท่ีเปนกุศลและอกุศลท้ังปวง 
พระองคทรงมองไปท่ีสรรพสัตวคลายกับบุตรของพระองคเอง ทรงประกอบดวยมหากรุณาธิคุณ โดย
ทํานองเดียวกันนี้เราตถาคตเห็นสรรพสัตวเชนเดียวกับบุตรของเราเอง เราจะบัญญัติใหสาวกของเรา
บริโภคเนื้อลกูของเราไดอยางไรเลา และเราเองก็จะบริโภคมันไดอยางไรเลา  

ดังนั้นการท่ีภิกษุฝายมหายานไมฉันเนื้อสัตวก็เพราะยึดถือหลักทฤษฎีโพธิสัตวมรรค
ดังกลาวมานี้เอง ในขณะท่ีฝายเถรวาทนั้นถึงแมพระพุทธองคจะอนุญาตใหภิกษุฉันเนื้อสัตวไดแตเนื้อ

                                                 
๙๙ https://www.facebook.com/...บทสวดสรรเสริญคณุพระแมกวนอิม๑.../50166163000489...,  

สืบคนเมื่อ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๐๐Suzuki, 1973, pp. 213-214. 
๑๐๑Suzuki, 1973, p. 219. 



๘๔ 

 

นั้นจะตองเปนเนื้อท่ีบริสุทธิ์โดยสวน ๓ และสวนท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือ พระองคไมใหยึดติดในรสอาหาร
และพิจารณาอาหารบิณฑบาตโดยความเปนของวางจากตัวตน แลวจึงฉันเพ่ือยังอัตตภาพใหเปนไป
เทานั้น 

กลาวโดยสรุป “หลักคําสอนเก่ียวกับการกินเจในพระพุทธศาสนาฝายมหายาน” คือหลัก
คําสอนเก่ียวกับการไมบริโภคเนื้อสัตว ในสิกขาบทโพธิสัตว ในสวนท่ีเปนสิกขาบทมังสวิรัติ หรือเรียก
อีกอยางหนึ่ง “โพธิสัตวมรรค” และหลักคําสอนเรื่องการไมบริโภคเนื้อสัตวท่ีปรากฏในลังกาวตารสูตร 
ภาคท่ี ๘ (ภาคมางสภักษนปริวรรต) อยางไรก็ตามเม่ือพิจารณาโดยภาพรวมแลวจะเห็นไดวา หลักคํา
สอนเรื่องการไมบริโภคเนื้อสัตวดังกลาวนั้นมีจุดมุงหมายสูงสุดอยูท่ีตองการใหทุกคนมีความเมตตา
กรุณาตอสรรพสัตวเปนท่ีตั้ง โดยมีพระโพธิสัตวเปนผูประพฤติปฏิบัติเปนแบบอยาง อนึ่งถาจะวาไป
แลวจุดมุงหมายของการไมบริโภคเนื้อสัตวก็คือจุดมุงหมายของมหายานนั้นเอง เพราะมหายานมี
จุดมุงหมายสูงสุดอยูท่ีมุงสอนใหชวยเหลือคนอ่ืนพนทุกขกอนตนเองคอยพนทุกขทีหลัง เทากับเปน
การสอนใหมีความเมตตากรุณาตอคนอ่ืนมากกวาตนเอง 

อยางไรก็ตามจะสังเกตเห็นไดวาหลักคําสอนในชั้นตนนี้ไมไดมีการกลาวถึงคําวา “กินเจ” 
โดยตรงเพราะคุวา “เจ” มีใช เ ม่ือพระพุทธศาสนาฝายมหายานเขาไปสูประเทศจีนแลว ใน
ขณะเดียวกันหลักคําสอนนี้ก็เปนเพียงหลักการหรืออุดมการณของพระโพธิสัตวเทานั้นยังไมใชหลัก
ปฏิบัติจริง ๆ อยางไรก็ตาม หลักคําสอนเรื่องการไมบริโภคเนื้อสัตวดังกลาวขางตนนั้นถือไดวามี
อิทธิพลตอความเชื่อและการปฏิบัติเก่ียวกับการกินเจ เพราะเม่ือพุทธศาสนิกชนนําหลักการ หรือ
อุดมการณนั้นไปประพฤติปฏิบัติก็ไดกลายมาเปนความเชื่อและการปฏิบัติของพระพุทธศาสนิกชนใน
เวลาตอมา  

สรุป อานุภาพของการสวดมนตในพระพุทธศาสนานั้น ตองอาศัยคุณสมบัติท้ังผูท่ีสวดมนต 
และผูท่ีฟงการสวดมนต กลาวคือ ผูท่ีสวด และผูท่ีฟงนั้นจะตองตั้งอยูในหลักของพระพุทธศาสนา จึง
อาจจะกลาวไดวา อานุภาพของบทสวดมนต ข้ึนอยูกับอานุภาพของคําสอนในพระพุทธศาสนา ซ่ึงท้ัง
นิกายเถรวาท และมหายานก็มีลักษณะท่ีคลายคลึงกัน อานุภาพนั้นประกอบไปดวย ๑. อานุภาพของ
สัจจะ ๒. อานุภาพของเมตตา ๓. อานุภาพของพระรัตนตรัย 

 
 ๒.๓.๓ พิธีสวดดาวนพเคราะหเสริมศิริมงคล 
 พิธีนี้เปนพิธีท่ีผูกระทําตองการฝากดวงเสดาะหเคราะห (ปออุง) และลงชื่อนามสกุลเพ่ือให
พระสวดเสริมสริมงคล (น้ําซ้ึงปกเตาเก็ง) สามารถทําไดทุก ๆ วันข้ึน ๑ คํ่า กับวันข้ึน ๑๕ คํ่า ของจีน
ทุกป (ประมาณ ๑๕ วัน ถึงจะสวดเสริมสิริมงคล ๑ ครั้ง) ในพิธีเสริมสิริมงคลนี้ ตอนเวลา ๑๙.๐๐ น. 
พระสงฆภายในวัดจะสวดเสริมดวงชะตา มีการอัญเชิญพระพุทธเจา ๗ พระองค และพระโพธิสัตวอีก 
๒ พระองค รวมเปน ๙ องค ระหวางตอนท่ีพระสวดเสริมสิริมงคลนั้น ผูท่ีมาลงชื่อ เพ่ือทําพิธีไม
จําเปนตองมาท่ีวัด แตทางวัดจะนําชื่อ นามสกุลของผูทําพิธีท้ังหลายใสไวในเตาวางไวดานหนาพระ
ตอนสวด การทําพิธีนี้เพ่ือขอบารมีพระพุทธเจาและพระโพธิสัตวใหชวยผูทําพิธีใหมีชีวิตยืนยาว มี
ความสุข ความเจริญ พนจากเคราะหราย ภัยพิบัติตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใหหายไป หรือปองกันมิใหสิ่งราย ๆ 
เขามาในชีวิต 

 



๘๕ 

 

 ๒.๓.๔ พิธีท้ิงกระจาด  

 ประเพณีท้ิงกระจาด เปนความเชื่อของพุทธบริษัทจีนฝายมหายาน ประเพณีท่ีถือปฏิบัติมา
เนิ่นนานตั้งแตสมัยพุทธกาลสองพันกวาปลวงมาแลว ในสมัยนั้นเลากันวาพระอานนท  เปนเถระผู
เริ่มทําเปนองคแรก  โดยพระพุทธองคทรงแนะนําใหพระอานนททําการสะเดาะเคราะห เพ่ือใหรอด
พนจากบวงกรรม ใหพระอานนททําพิธีกรรมอุทิศสวนกุศลแกเปรต และดวงวิญญาณท่ีลวงลับไปแลว 
โดยการนิมนตพระภิกษุสงฆสวดพระพุทธมนต  แลวแจกจายสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เปน
ไทยทานแกสัตวโลกผูยากไรท้ังหลาย และอุทิศสวนกุศลใหแกดวงวิญญาณไรญาติท่ีกําลังทนทุกขอยูใน
นรกภูมิ หรือท่ีกําลังลองลอยขอสวนบุญ 
 ความมีอยูวา พระอานนทตามเสด็จพระพุทธเจามาถึงตําบลนิโครธาราม กรุงกบิลพัสดุ เม่ือ
ตั้งกรดปกธุดงคนอกเมืองแลว  พระอานนทไดปลีกวิเวกออกไปบําเพ็ญเพียรหางไกลจากสาวก
ท้ังหลาย ปรากฏวามีเจาแมกวนอิมไดแปลงกาย   เปนผีเปรตอสูรกายมาปรากฏตัว และแจงใหทราบ
วา พระอานนทจะถึงแกความตายในอีก 3 วันขางหนา หากไมอยากตายแลวไปอยูกับพวกตน พระ
อานนทตองทําบุญทําทานใหบรรดาผูยากไร และ ผีเปรตอสูรกายท้ังหลาย  พระอานนทเปนพหูสูต ได
ฟงดังนั้นก็รูแจงเห็นจริงตามท่ีผีเปรตมาบอก พระอานนทมีความกังวลจึงเขาเฝาสัมมาสัมพุทธเจา และ
เลาเหตุการณท่ีเกิดข้ึน พระพุทธองคจึงไดสอนใหพระอานนททําพิธีสะเดาะเคราะห แตเนื่องจากการ
จะโปรดอสูรกาย วิญญาณท่ีลองลอยอยูนั้น ไมอาจทําไดดวยวิธีการใหทานธรรมดา ตองอาศัยสงสวน
บุญดวยพุทธนุภาพ ดังนั้นจึงตองประกอบพิธีสันนิบาตพุทธจักร นั่นก็คือตองถึงพรอมดวย พระพุทธ  
พระธรรม พระสงฆ ซ่ึงเปนท่ีมาของประเพณีท้ิงกระจาด ท่ีพุทธบริษัทท้ังหลายอนุโมทนา เลื่อมใส ถือ
ปฏิบัติตอกันมานับพันป เพราะภายหลังจากประกอบพิธีใหทานในคราวนั้น ทําใหพระอานนทมีชีวิต
ยืนยาวตอมาอีกหลายป  ท้ังนี้เนื่องมาจากกุศลผลบุญท่ีไดกระทําในครั้งนั้น กาลเวลาไดปรับเปลี่ยนให
การดําเนินพิธีกรรมแตกตางออกไปจากดั้งเดิม ตามสภาพของแตละทองถ่ิน 

ในสมัยกอน เม่ือใกลถึงวันเปดประตูผี คือวันข้ึน ๑ คํ่าเดือน ๗ ตามปฏิทินจีน บรรดาโรงเจ 
หรือ สถานสาธารณกุศล   จะมีการบอกบุญใหชาวบานรานถ่ินรวมงานบุญประเพณีท้ิงกระจาด โดย
การนําตะกราสานดวยไมไผตาหางบางถ่ีบางเปนรูปวงกลม  ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ ๑๐ นิ้ว 
คลายเขงปลาทู เพียงแตไมมีขอบสูงท่ีกนตะกรามีกระดาษสีแดงหรือสีเหลือง  แจงกําหนดของงานท้ิง
กระจาด  ของศาลเจา, โรงเจ ท่ีเอาตะกรามาวาง กําหนดวันมาเก็บตะกรา จากนั้นเม่ือถึงกําหนดวัน
นัดหมาย เจาหนาท่ีโรงเจก็จะมาเก็บ  ผูท่ีไดรับก็จะนําสิ่งของ ซ่ึงสวนใหญเปนอาหารแหงใสไว หรือ
เปนเงินจํานวนท่ีตนพอใจจะทําบุญ โรงเจนั้น ๆ ก็จะนําสิ่งของ หรือ ปจจัย ไปดําเนินการตอไป  

ภายหลังจากผานพิธีการทางศาสนา ก็มีการโปรยทานท้ิงกระจาด ชวงเชาเปนพิธีสงฆ ชวง
บายมีการโปรยทาน สถานท่ีโปรยทานสวนใหญจะใชบริเวณท่ีหนาศาลเจา หากเปนศาลเจาใหญโต มี
พ้ืนท่ีกวางขวางก็จะมีหอสูงเปนท่ีโปรย หรือโยนสิ่งของ เริ่มดวยพระสงฆหยิบสิ่งของท่ีชาวบานมา
ทําบุญ เชน ผลไม หรือ ขนมปง หม่ันโถว เงิน ทอง โปรยไปท่ีฝูงชนซ่ึงเบียดเสียดยัดเยียด คอยรับแจก
สิ่งของ ท่ีถูกตองเรียกวาแยง ของแตละชิ้นท่ีแยงชิงมาไดก็แทบจะแหลกเหลว เพราะถูกตะปบจากมือ
เปนสิบจนทะเลาะเบาะแวงกัน ตอมามีการพัฒนาดวยการโยนติ้ว ติ้วเปนแทงไมไผท่ีเหลาบาง ๆ ยาว
ประมาณ ๑๐ นิ้ว กวางขนาด ๐.๕ – ๑ ซ.ม. มีตัวเลขหรือตัวอักษรเขียนไวท่ีไมติ้วนั้น  เม่ือเสร็จสิ้นพิธี
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การท้ิงกระจาดแลว ผูท่ีไดไมติ้วก็จะนําไปแลกสิ่งของกับคณะกรรมการจัดงาน วิธีนี้ผูคนก็จะไดสิ่งของ
เปนชิ้นเปนอันท่ีสมบูรณ แตยังคงมีการกระทบกระท่ังจากการแยงชิงอยู 

ตอมา ไดเปลี่ยนรูปแบบเปนการรับแจกสิ่งของกันตรง ๆ โดยวิธีการใหผูคนมารอรับท่ีหนา
ศาลเจา หรือ มูลนิธิ เม่ือถึงกําหนดเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนดไว ก็จะเปดประตูใหเขาไปในพ้ืนท่ีท่ี
เตรียมไว หลังจากนั้นไดมีการพัฒนารูปแบบเปนการเขาแถว มีการแจกบัตร มีวิธีการเพ่ิมข้ึน เพ่ือให
ประชาชนท่ีมารับของไมตองเบียดเสียด อยางท่ีมูลนิธิ ปอเต็กตึ๊งดําเนินการอยูจนถึงปจจุบัน   

วิธีการของการบอกบุญท้ิงกระจาดก็เปลี่ยนไปเชนกัน  การเอากระจาดไปวางเพ่ือใหผูคนใส
สิ่งของนั้นก็กลายเปนการประกาศบอกบุญกันตรง ๆ จากสิ่งของวางอยูในตะกราสานดวยไมไผ ท่ีผูไป
แยงไดจากงานท้ิงกระจาด ก็กลายเปนสิ่งของท่ีอยูในกระจาดสานดวยไมไผ หรือ หวายแทน หรือ เปน
หมวกสานท่ีชาวจีนเรียกวา “โกยโลย” หรอื “กุยเลย”  หมวกสานนี้ก็เหมือนตะกราเอาสิ่งของท่ีไดรับ
แจกใสไวในหมวกสาน สามารถเคลื่อนยายสิ่งของไดโดยสะดวก  ตอมาก็ถึงยุคพลาสติก ถุงพลาสติกท่ี
สามารถทนแดดทนฝน สามารถหิ้วได ใสของไดมาก และ เบาแรง แตหมวกสานก็ยังคงแจกอยู เพราะ
ถือวาหมวกสานไมไผเหมือนบานหลังคามุงจาก การทําบุญหมวกสาน ๑ ใบ  เหมือนการทําบุญสราง
บาน ๑ หลังใหความรมเย็น 

ระยะเวลา ๑ เดือน เริ่มจากวันเปดประตูผี หรือ เดือนปลอยผี  บรรดาผีเปรต ผีนรก 
วิญญาณเรรอนไรญาติท้ังหลาย  ไดรับอนุญาตใหออกมาขอแบงสวนบุญจากผูคนในโลกมนุษย ไป
จนกระท่ังวันท่ี ๒๙ เดือน ๗ เปนเวลา ๑ เดือนเต็ม ในระหวางนี้พุทธบริษัทจีนจะจัดหาเครื่องเซนไหว 
ท่ีประกอบดวยอาหารคาวหวาน เสื้อผากระดาษ ฯลฯ ไปไหวตามศาลเจาท่ีตนนับถือ ทําบุญอุทิศสวน
กุศลใหแกญาติมิตรท่ีลวงลับไปแลว และยังเผื่อแผไปยังวิญญาณไรญาติในโอกาสเดียวกันดวย 
นอกจากนี้ยังนําสิ่งของท่ีเซนไหวนั้น แจกจายใหแกผูยากไร ขาดแคลน เปนท่ีนาชื่นชมอยางยิ่ง การ
กําหนดวันท้ิงกระจาดแจกจายสิ่งของ ข้ึนอยูกับแตละศาลเจา, โรงเจ, องคกร ท้ังนี้ตองไมเกินกําหนด 
๑ เดือน ซ่ึงเปนวันกําหนดปดประตูผี ท่ีวิญญาณท้ังหลายท่ีออกมาคอยรับแบงสวนบุญนั้น ตองกลับ
ตามกําหนด ในระหวางหนึ่งเดือนนี้ จะมียมทูต จาวแหงผีออกมาปรากฏกาย เปนตัวคอยกํากับความ
ประพฤติของบรรดาวิญญาณ ผีเรรอนท้ังหลายท่ีออกมาขอสวนบุญในโลกมนุษย ยมทูตองคนี้มีชื่อวา 
ไตสื่อเอ๊ีย หนาตานากลัว วากันวาเปนปางดุรายของเจาแมกวนอิม ท่ีมาคอยดูแล และกําราบบรรดาผี
นรก 

มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง จัดงานประเพณีท้ิงกระจาดในเดือน ๗ ตามจันทรคติของจีน ซ่ึงมูลนิธิฯถือ
เปนนโยบายหนึ่งท่ีปฏิบัติตอเนื่องมาเปนเวลานาน ไมต่ํากวาอายุการกอตั้งมูลนิธิฯ กวา ๑๐๐ ป และ
คาดวาเปนมูลนิธิแหงแรกท่ีจัดงานท้ิงกระจาดอยางเปนทางการและเปนกิจจะลักษณะ เพราะถือเปน
ประเพณีการทําบุญอุทิศสวนกุศลใหแกเพ่ือนมนุษยท่ีลวงลับไปแลวท้ังท่ีเปนญาติและไมเปนญาติ
พรอมกับทําทานใหแกผูยากไร เปนงานบุญท่ียิ่งใหญ ท่ีปฏิบัติสืบทอดมาตั้งแตสมัยพุทธกาล ดวยการ
นําสิ่งของเครื่องเซนไหว เชน ขาวสาร อาหารแหง มากราบไหวเพ่ืออุทิศสวนกุศล  หลังจากนั้นทาง
มูลนิธิฯ จะรวบรวมสิ่งของและจัดซ้ือเพ่ิมเติมเพ่ือนําแจกจายแกประชาชน พรอมนํามอบองคกรตาง ๆ 
ท้ังภาครัฐและเอกชน๑๐๒ 
                                                 

๑๐๒http://pohtecktung.org/index.php?option=com_content&view=article&id=130&Itemid=
150, เขาเมื่อ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐. 
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เศรษฐพงษ จงสงวน ไดใหสัมภาษณและใหขอมูลเก่ียวกับพิธีนี้อยางละเอียด ผูวิจัยจึงได

นําเสนอขอมูลเฉพาะแนวคิดของผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูทางดานไวเฉพาะสวน เพ่ือไมใหมีการปะปน

กับสวนอ่ืน ซ่ึงมีขอมูลแสดงไวในหลายหลักฐาน ดังนี้ 

๑. ความเปนมาของการท้ิงกระจาด 

 พิธีท้ิงกระจาด เปนพิธีกรรมจีนอยางหนึ่งท่ีเรามักจะพบเห็นในเทศกาลตางๆ โดยเฉพาะ

ชวงเทศกาลสารทจีนเดือน ๗ ขอชาวจีน รวมท้ังในงานมงคล และอวมงคล 

 คําวา ท้ิงกระจาด นี้เปนการเรียกอยางไทย โดยนํามาจากการสรางกระจาดทาน ถวาย

กัณฑเทศน ตามคตินิยมบําเพ็ญมหาทานบารมี อยางพระเวสสันดรโพธิสัตว ซ่ึงเปนธรรมเรียมท่ีมีอยู

แลวในสังคมไทย ซ่ึงแตเดิมตามธรรมเนียมของบําเพ็ญมหาทานบารมี อยางพระเวสสันดรโพธิสัตว ซ่ึง

เปนธรรมเนียมท่ีมีอยูแลวในสังคมไทย ซ่ึงแตเดิมธรรมเนียมของชาวจีนสิ่งของท่ีจะแจกเปนทานจะ

บรรจุลงในกระจาดไมไผสานมัดดวยตอก เรียกวาโกวไท แปลวากระจาดทาน ซ่ึงเปนท่ีมาใหสังคมไทย

เรียกพิธีนี้วาท้ิงกระจาด 

 การท้ิงกระจาดนี้ ชาวบานจีน นิยมเรียกกันวาซิโกว แปลวาการใหทานแกวิญญาฯไรญาติ 

หรือ โพวโตว แปลวาการโปรดสัตวโดยท่ัวไป 

 ชื่อพิธีท้ิงกระจาดท่ีถูกตองตามหลักพระพุทธศาสนาฝายมหายานตองเรียกวา พิธีเปรตพลี

โยคกรรม (หยูแคเอ่ียมเขา) หรือ ปงเอ่ียมเขา 

 คําวาเอ่ียมเขา เปนชื่อของเปรต ตนหนึ่ง มีท่ีมาจากพระสูตรในพระพุทธศาสนาฝาย

มหายาน ชื่อ เปรตมุข-อัคนีชวาลยศรการ-นาม-ธารณีสูตร ในพระไตรปฎกฝายจีน ตามฉบับแปลของ

ทานอโมฆวัชระ ทานแปลคํา อัคนีชวาลมุข เปนภาษาจีนวา เอ่ียมเขา แปลวา มีเปลวเพลิงจากปาก 

สวนฉบับของทานศึกษานันทะ วา หม่ิงเยี้ยง แปลวามีใบหนาลุกโชน ดังนั้นคําท้ังสอง จึงให

ความหมายในภาษาจีนจากรากศัพทสันสกฤต คําเดียวกัน 

 เนื้อหาพระสูตรไดกลาววา ครั้งนั้นพระพุทธเจาเสด็จประทับแสดงพระธรรมเทศนา ณ นิ

โครธารามวิหาร เมืองกบิลพัสดุ พระอานนทเถรเจาพุทธอนุชา ไดปลีกตนออกไปเขาฌานสมาบัติอยูท่ี

โคนตนไมใหญ ขณะท่ีพระอานนทบําเพ็ญฌานปริเวทธรรมอยูนั้น ไดมีเปรตตนหนึ่งปรากฏข้ึนเบื้อง

หนา บอกชื่อวาอัคนีชวาลมุข หรือเอ่ียมเขา รูปรางสูงใหญหนาเขียว แสยะเข้ียว ตามตัวมีแตหนังหุม

กระดูก ลําคอเล็กเทารูเข็ม มีเปลวไฟโชติชวงออกจากปากเปนนิจ 

 อัคนีชวาลมุขเปรตไดกลาวกับพระอานนทวา พระเถรเจาจะถึงซ่ึงกาลมรณะในอีก ๓ วัน 

จากนั้นทานจะตองเกิดในเปรตภูมิ ไดรับความทุกขเวทนาอยางแสนสาหัสเพราะความหิวกระหาย จะ

กินก็ไมได ทุกขเวทนาเหลือหลาย 

 หากตองการแกไขภัยนี้ ขอพระเถระกระทําพิธีมหาทานอุทิศสิ่งอุปโภคบริโภคเปนไทยทาน

แกฝูงเปรตมากมายประมาณดังเม็ดทรายในรอยพันนยุตคงคานที และชีพราหมณฤาษีนับรอยพันตน 
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แตละตรมากเทากับทะนานของแควนมคธ พรอมจัดบูชาพระรัตนตรัยแทนขา ดังนี้เถิด พระเถรเจาจะ

มีอายุยืนยาวดังปรารถนา กลาวจบเปรตตนนั้นก็หายไป 

 พระอานนทเกิดความสะดุงกลัว เขาเฝาพระบรมศาสดากราบทูลใหทรงทราบและขอพระ

พุทธองคเปนท่ีพ่ึง พรุพุทธเจาจึงตรัสแกพระอานนทวา ในอดีตเม่ือพระองคยังเปนพระโพธิสัตว 

เสวยพระชาติเปนพราหมณ อยูในสํานักพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตวนั้น และในสมัยพระโลกวีสตรีรน

เตชอีศวรประภาพุทธเจา และไดเตรัสถึงพิธีโยคเปรตพลีอุทิศสิ่งอุปโภคบริโภคเปนไทยทานแกฝูงเปรต

มากมาย ประมาณดังเม็ดทรายในรอยพันนยุตคงคานที และสรรพสัตวท้ังหลายอยูเสมอ 

 ดังนั้นอัคนีชวาลมุขเปรตตนนั้นคือพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว ผูทรงอุบายโกศลท่ีจะโปรด

สัตวใหหลุดพนจากทุกข จึงนิรมิตกายมาเพ่ือเปนปฐมเหตุใหพระพุทธองคแสดงพระธรรมเทศนา

เก่ียวกับพิธีโยคเปรตพลีอุทิศแกพระอานนท เพ่ือโปรดสัตวในเปรตภูมิเปนปฐม 

 จากนั้นพระศาสดาจึงประทานธารณีบทนี้แกพระอานนท ทรงตรัสกะพระอานนทวา หาก

ภิกษุภิกษุณี อุบาสกอุบาสิกา ไดกระทําการถวายบูชาแดพระรัตนตรัยและเจริญธารณีนี้ ยอมเปนท่ี

สรรเสริญแกปวงพุทธเจาท้ังหลาย ทานบารมีเต็มบริบูรณ อานนท เธอจงรักษา ปฏิบัติตามพระสูตรอัน

ชื่อเปรตมุข-อัคนีชวาลยศรการ-นาม-ธรณีสูตร นี้เถิด เม่ือพระพุทธองคมีพุทธดํารัสจบลง พระอานนท

เถรเจาจึงไดประกอบพิธีตามพุทโธวาท และไดรับอานิสงคครบถวนทุกประการ พระเถรเจาก็มีอายุยืน

ยาวตอไป 

 ตามท่ีมาจากพระสูตรขางตน ตอมา ปงเอ่ียมเขา หมายถึง พิธีเปรคพลีโยคกรรม (หยูแค

เอ่ียมเขา) เปนพิธีกรรมของพุทธศาสนาแบบจีน เก่ียวดับการโปรดวิญญาณของหมูเปรตท้ังหลาย ตาม

แนวทางปฏิบัติของนิกายมนตรยานเพ่ือแสดงพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจาและเหลาพระ

โพธิสัตวตอเหลาสัตวโลกท้ังหลาย 

๒. อานิสงคของพิธี 

 พิธีโยคเปรตพลีนี้ มีผลานิสงคมากยังใหผูพระทําอุทิศมีอายุยืนนาน และเปนการสรางมหา 

ทานบารมีเพ่ิมพูนแกตนใหยิ่งข้ึนไป โบราณาจารยไดสรุปอานิสงคของพิธีท้ิงกระจาดไว ๑๐ ประการ 

ไดแก 

 ๑) ไดบําเพ็ญทานอยางใหญ,บําเพ็ญทานบารมี 

 ๒) โปรดสัตวในทุคติภูมิ 

 ๓) ไดรวมสรางกุศลปจจัย 

 ๔) พระพุทธเจาพระโพธิสัตวและเทพยดาคุมครองรักษา 

 ๕) ขจัดภยันตรายตาง ๆ และโรคระบาดของโลก 

 ๖) ขจัดบาปกรรมของตน 

 ๗) เพ่ิมพูนบุญบารมี 
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 ๘) มีอายุยืน 

 ๙) อยูเย็นเปนสุข 

 ๑๐) เจริญกาวหนาในการปฏิบัติธรรม 

 ในคัมภีรอมฤตรสสูตรไดกลาวถึงอานิสงคในการเจริญพระคาถาโปรดสัตว ไววา “กุลบุตร

ใดเจริญพระธารณีโปรดสัตว ยอมไดอานิสงค ๒๐ประการดังนี้ 

 ๑) ในปจจุบันชาติไมตองพบพานทุพภิกขภัย โรคภัย มารุมเรา 

 ๒) เปนผูมีโภคทรัพยอุดมสมบูรณ 

 ๓) ยามเขาปาไมตองอันตรายจากแมลง หนอน สัตวมีพิษแลพืชพิษตางๆ 

 ๔) เหลายักษ,รากษส,ภูติปศาจ ยอมเห็นผูนั้นประหนึ่งพระพุทธเจา 

 ๕) ผูนั้นจะไดรับการคุมครองจากปวงพุทธเจา โพธิสัตว เทพยดา นาคราช ประดุจดังรักษา

ดวงเนตร 

 ๖) ความเจ็บปวย,มารรายไมอาจเขาใกลผูนั้น 

 ๗) มีอายุยืนเปนสุขในทุกๆอิริยาบถ 

 ๘) แมไปในท่ีแหงแลงก็จักบังเกิดน้ําข้ึนเองเพ่ือดับกระหาย 

 ๙) กายของผูนั้นยอมมีสงาราศีอยูเสมอ 

 ๑๐) ยอมพบปะแตกัลยาณมิตร ตลอดจนพระโพธิสัตวอยูเสมอ 

 และยังไดอานิสงคอีก ๑๐ประการ ดังนี้ 

 ๑) ในภายหนายอมเกิดในวรรณะกษัตริย 

 ๒) มีความสมบูรณพรั่งพรอมดวยอายุ วรรณะ สุขะ 

 ๓) เกิดชาติใดยอมไดใกลชิด เบื้องพระพักตรพระพุทธเจาพระโพธิสัตว 

 ๔) อยูท่ีใด ยอมไมมีผูใดตีตนเสมอดวย 

 ๕) ยอมมีผูอุปฐากรับใชเสมอ 

 ๖) ทรัพยของผูนั้นยอมไมมีผูใดฉกฉวยไปได 

 ๗) ผูนั้นประสงคการสิ่งใดยอมไดตามปรารถนา 

 ๘) ยอมไมตกไปสูท่ีมีภัยอันตรายอดอยาก 

 ๙) ยอมอุบัติเสวยทิพยสุขบนสวรรค 

 ๑๐) ยอมปติในธรรมเสมอไมเหือดแหงเลย” 

 ตัวอยางอานิสงคขางตน พิธีนี้จึงมีผูศรัทธาปฏิบัติถายทอดสืบเนื่องตอมาจนถึงปจจุบัน 

๓. การแพรหลายของพิธี 

 เชื่อกันวาพิธีเปรตพลีเขาสูประเทศจีน ในสมัยราชวงคถัง เม่ือมีการแปลพระสูตรเปน

ภาษาจีน โดยทานศึกษานันทะและทานอโมฆวัชระ ตามลําดับ ท้ังสองฉบับแปลมีการอธิบายถึง
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พิธีกรรม การสวดบทธารณี และการอธิษฐานจิต อัญเชิญบารมีของพระพุทธเจาเจ็ดพระองค มาโปรด

สัตวใหพนทุกข 

 เขาใจกันวาพิธีนี้นาจะเริ่มปฏิบัติในสมัยถัง ตามอารามของนิกายมนตรยานกอน แตเม่ือสิ้น

ราชวงคถัง นิกายมนตรยานในจีนก็ดับสูญลง เหลือแตคัมภีรของนิกายนี้ท่ีตกทอดลงมา และรวมอยูใน

หมวดพระสูตรฝายมนตรยานในพระไตรปฎกจีน 

 เม่ือทานคูไก เดินทางมาสืบทอดมนตรยานยังประเทศจีน ไดนําพระสูตร และคัมภีรพิธี

เหลานี้สูประเทศญี่ปุน แตปจจุบันในญี่ปุนคงเหลือแตชื่อพิธีโปรดสัตวในวันอุลลัมพนะ แตไมมีการ

ประกอบพิธีโดนตรงตามแบบแผนในคัมภีร 

 ตอมาในสมัยราชวงคซง มีอรรถกถาจารยในนิกายตาง ๆ ไดกลาวถึงพิธีโปรดสัตว หรือพิธี

เปรตพลี ในท่ีหลายแหง แตเราไมอาจระบุลักษณะรูปแบบของพิธีได 

 ยุคนี้พระอาจารยอจละ จาริกจากอาณาจักรซีเซ่ีย มาเผยแพรพระธรรมท่ีภูเขามงซัวเสฉวน 

ไดประกอบพิธีตามแนวฉบับท่ีทานอโมฆวัชระแปล รูปแบบพิธีแสดงใหเห็นวาเปนพิธีแบบมนจรยาน

ชัดเจนมาก และมีข้ันตอน บทสวดสรรเสริญพระรัตนตรัย การสรางมณฑล ถวายบูชา การเขาสมาธิ

สํารวมจิต เพ่ิมเติมข้ึนจากสมัยถัง และไดปรับปรุงเปนพิธีเปรตพลีแบบภูเขามงซัว (มงซัวซีเจียะ) ซ่ึงยัง

ปรากฏในบทสวดทําวัตรเย็นของจีนปจจุบัน 

 ในสมัยราชวงศหยวน ราชสํานักเสื้อมใสพุทธศาสนาแบบทิเบต อิทธิพลพุทธศาสนาฝาย

มนตรยาน จึงเขามาสูจีนอีกครั้งโดยผายทิเบต 

 ในยุคนี้มีการแปลพระสูตร และคัมภีรพิธีกรรมฝายมนตรยาน จากสันสกฤตเปนภาษาจีน

อีกครั้งหนึ่ง รวมท้ังพระสูตรชื่อเปรตมุข-อัคนีชวาลยศนการ-นาม-ธารณีสูตร ซ่ึงมีเนื้อหาตรงกับ

ตนฉบับท่ีแปลแลวในราชวงคถัง แตของราชวงคหยวนเปนคัมภีรประกอบพิธี แตมีรายละเอียดของพิธี

เพ่ิมข้ึน ไดแก มีสวนบมสรรเสริญพระรัตนตรัย การสรางมณฑล ถวายบูชา การเขาสมาธิสํารวมจิต 

เพ่ิมเติมจากเดิมท่ีมี เฉพาะบทสวดอัญเชิญบารมีพระพุทธเจาเจ็ดพระองค มาโปรดเปรตเหลาตาง ๆ 

ฟงพระธรรมเทศนา และรับสวนกุศล นับแตราชวงคหยวนพิธีนี้เริ่มมีแบบแผนชัดเจน 

 ยุคราชวงคหมิง พิธีเปรตพลีโยคกรรม (หยูแคเอ่ียมเขา) เปนพิธีกรรมหนึ่งท่ีแพรหลาย จึง

เริ่มมีแบบพิธีแตกตางกันไปหลายแบบ สวนหนึ่งไดแบบแผนจากสมัยซง,หยวน เปนตนแบบ 

 ในยุคนี้พิธีเปรตพลีไดรับการผนวกเขาเปนสวนของการประกอบพิธีบําเพ็ญกุศลทางบกและ

ทางน้ํา (จุยเล็กฮวบ) 

 ยุคนี้พระอาจารยเทียงกี ไดปรับปรุงจัดระเบียบพิธีจากสมัยหยวนอีกครั้งหนึ่ง คัมภีรเลมนี้

จึงนิยมเรียกวา คัมภีรพิธีเปรตพลีโยคกรรม ฉบับเทียงกี (เทียงกีเอ่ียมเขา) ตอมาสมัยรัชกาลวานลี่ 

พระอาจารยจูฮง แหงวัดฮุงชี เมืองหังโจว ไดปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง 
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 ฉบับนี้ ถือเปนฉบับมาตรฐานแพรหลายท่ัวไป ในสมัยหมิง-ชิง ปจจุบันฉบับนี้ยังเหลือ

แพรหลายในทองถ่ินจีนท้ังเหนือ-ใต รวมท้ังฮองกง และไทย (พระสงฆจีนนิกายในประเทศไทย ใช

คัมภีรฉบับนี้ประกอบพิธี) 

 สมัยราชวงคชิง รัชกาลคังซี พระอาจารยเต็กกี แหงสํานักปอฮ้ัวซัว ศูนยกลางนิกายวินัย

สมัยชิงไดนําฉบับท่ีปรับปรุงโดยพระอาจารยจูฮง มาปรับปรุงใหอีกครั้งหนึ่ง ฉบับนี้นิยมเรียกวา ฉบับ

ฮ้ัวซัว (ฮ้ัวซัวเอ่ียมเขา) ฉบับนี้เปนท่ีแพรหลายในภาคเหนือและภาคกลางของจีน ไตหวัน รวมท้ัง

เวียดนาม จนปจจุบัน (พระสงฆอนัมนิกายในประเทศไทย ใชคัมภีรฉบับนี้แตตัดทอนลงบางสวน) 

 นับแตราชวงศหมิงลงมา พิธีจึงเปนท่ีนิยมแพรหลายออกไป จนเปนท่ีนิยมของประชาชน 

แมแตในศาสนาเตาก็รับแนวคิดนี้จากพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังเปนประเพณีนิยมในประเทศท่ีรับ

พระพุทธศาสนาจากจีน เชน เวียดนาม ก็ไดรับความนิยมดวย 

 ในประเทศจีน มีการประกอบพิธีท่ัวไป ท้ังในเทศกาลสารทจีนเดือน ๗ ในเทศกาลบุญ

มงคลอ่ืนๆ เชน งานวันเกิด ทําบุญตออายุ และในงานศพ พิธีในงานบุญเรียก เอ๊ียงเอ่ียมเขา พิธีในงาน

อวมงคล เรียกวาอิมเอ่ียมเขา 

 ในสวนของประชาชนจีนท่ัวไป เม่ือถึงวันท่ีกําหนดก็จะจัดมณฑลพิธีและนิมันตพระสงฆไป

สวดพระพุทธมนตอุทิศแกวิญญาณ สวนชาวจีนท่ีอยูตามถ่ินหางไกล นิมนตพระสงฆลําบากก็จะจัด

เพียงเครื่องบูชาเซนไหวดวยอาหารแกวิญญาณเรรอนและบรรพบุรุษแทน จนทุกวันนี้ 

๔. รายละเอียดของพิธีกรรมในงานท้ิงกระจาด 

 เนื่องจากในประเทศไทย พิธีกรรมสวนใหญจะนิมนตพระสงฆจีนนิกายหรืออนัมนิกายเปนผู

ประกอบพิธี พิธีกรรมในงานท้ิงกระจาดนี้ จึงอธิบายตามพิธีของพระสงฆจีนนิกายเปนหลัก 

๔.๑ การจัดมณฑลพิธ ี

 เม่ือถึงใกลงานวัด หรือศาลเจาจะปดกระดาษขนาดใหญไวท่ีหนาประตู เขียนตัวอักษรจีน 

วา อูหลั่งเสงหวย แปลวา งานบุญอุลลัมพนะ กระดาษนี้จะเปนสีแดงหรือสีชมพู เรียนตัวอักษรดวย 

หมึกดํา ดานลางจะติดลายกระดาษฉลุอยางสวยงาม 

กระดาษชื่องานนี้ในประเทศไทยปจจุบัน ศาลเจาบางแหงเขียนอักษรอู ผิดเปนอักษรเมง 

แทน และบางแหงยังนิยมใชกระดาษสีเหลืองเขียนอักษรแดง ซ่ึงไปถูกกับแบบดั้งเดิม อาจเนื่องมาจาก

การขาดความเจาใจของผูจัดงานก็เปนได 

ในการจัดงานมีการแบงพ้ืนท่ีออกเปนสวนแทนบูชาตางๆ เพ่ือใหเปนระเบียบเรียบรอย 

ตามประเพณีพุทธศาสนาแบบจีนโบราณมา จะเครงครัดในการจัดสถานท่ีใหสะอาดเปนระเบียบ

เหมาะสมกับเปนท่ีประกอบกุศลกิริยา มักเริ่มจากการจัดโตะบูชาหลายตัวประกอบกันเขาเปนแทน

มณฑลพิธี โดยจัดแขวนภาพพระบฏ พระสัมมาสัมพุทธเจา ภาพพระโพธิสัตว พระอรหันต เทพธรรม

บาลองคตางๆ พรอมดวยนิรยบดีท้ังสิบศาล ไวเปนฉากหลัง ดานหนาตั้งแทนบูชา แตละโตะตามลําดับ 
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โดยมีระเบียบในการประกอบพิธีจะตองจัดมณฑลพิธี และท่ีบูชาเปน ๓ สวน คือ แนบูชาพระรัตนตรัย 

แทนบูชามหาโพธิสัตว (ไตสือเอ้ีย) ท่ีบูชาวิญญาณผูลวงลับ สวนอาสนะพระสงฆ รานท้ิงกระจาด โรง

ง้ิว เปนตน 

 ๑. แทนบูชาพระรัตนตรัย (ซัมปอตั๊ว) 

๑) แทนบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจา ๓ พระองค 

  ตั้งอยูชั้นสูงสุดดานในประดิษฐานฉากลับแลภาพพระปฏิมาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ

เจา ๓ พระองค คือ 

 พระศากยมุนีพุทธเจา (เซ็กเกียหมอนี้ฮุก) องคกลาง พระหัตถขวาแสดงปางวิตรรก

มุทรา(ปางแสดงธรรม) มีแกวมณีในพระหัตถซายหมายถึงพระธรรม 

 พระอมิตาภพุทธเจา (ออมีถอฮุก) องคขวา ทรงแทนดอกบัวในพระหัตถ หมายถึง

ทรงรับวิญญาณสูโลกขาวด ี

 และ พระไภษัชคุรุพุทธเจา (เอ๊ียซือฮุก) องคซาย ทรงโถยาอคทะ(ยาอายุวัฒนะ) 

หรือเจดียในพระหัตถ หมายถึงมีความมีอายุยืน 

  พรอมเครื่องบูชา ในการประดิษฐานภาพพระปฏิมาท้ัง ๓ ภาพนั้น หมายความถึง 

ตรีกายแหงองคพระสัมมาสัมพุทธเจา คือพระธรรมกาย (กายแหงพระสัทธรรม) พระสัมโภคกาย (กาย

อันเปนทิพย) พระนิรมาณกาย (กายอันเปลี่ยนแปลง) หรือหมายถึงคุณแหงพระสัมมาสัมพุทธเจา ๓ 

ประการ คือ พระปญญาคุณ พระกรุณาคุณ พระบริสุทธิคุณ 

๒) แทนบูชาพระมหาโพธิสัตว ๔ พระองค 

 คือฉากลับแล พระมัญชุศรีมหาโพธิสัตว พระสมันตภัทรมหาโพธิสัตว พระอวโลกิเต

ศวรมหาโพธิสัตว และพระกษิติครรภมหาโพธิสัตว โดยโตะบูชาพระโพธิสัตว จะตั้งภาพพระปฏิมากร

ประดิษฐานเปนคู ขนาบขางโตะบูชาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ซ่ึงโตะบูชาพระโพธิสัตวท้ัง ๔ 

พระองคนี้ หมายถึงพระบารมีอันยิ่งใหญ ๔ ประการ แหงพระโพธิสัตวเจาท้ังหลาย ผูซ่ึงจะตรัสรูเปน

พระพุทธเจาในอนาคต พระบารมีท้ัง ๔ ประการนี้ คือ 

พระมัญชุศรีโพธิสัตว (บุงซูผอสัก) เปนองคแทนพระปญญาบารมี หมายถึงพระ

ปญญาแหงพระพุทธเจาและพระโพธิสัตวท้ังหลาย อันเปนเครื่องนําสรรพสัตวใหพนทุกข ประดุจ

ราชสีหเปนหัวหนาแหงสัตวท้ังปวงในปา 

พระสมันตรภัทรโพธิสัตว (โผวเฮ้ียวผอสัก) เปนองคแทนพระพละบารมี หมายถึง

พระพละบารมีอันเกิดแตพระจริยาคือการปฏิบัติแหงพระพุทธเจาซ่ึงเปนกําลังอันวิเศษ ท่ีผลักดัน

สรรพสรรพสัตวใหบรรลุถึงพระนิพพานประดุจพญาชางผูมีพละกําลังเปนเลิศกวาสัตวท้ังปวง 
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พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว (กวนอิมผอสัก) เปนองคแทนพระกรุณาบารมีแหง

พระพุทธเจา พระโพธิสัตวท้ังหลาย พระอวโลกิเตศวร ทรงเปนพระโพธิสัตวผูกรุณาเก้ือกูลสรรพสัตว

โดยไมเลือกชั้นวรรณะ พระกรุณาคุณแหงพระองคกวางใหญไพศาลอยางท่ีหาท่ีสุดมิได 

พระกษิติครรภโพธิ สัตว  (ตี่จั่ งผอสัก) เปนองคแทนพระปณิธานแหงปวง

พระพุทธเจา และพระโพธิสัตวท้ังหลาย องคพระกษิติครรภเปนผูทรงไวซ่ึงมหาปณิธานอันยิ่งใหญ โดย

ทรงตรากตรําพระองคเพ่ือโปรดสรรพสัตวในนรกภูมิใหหลุดพนหวงทุกขอยางไมจํากัดจํานวน และ

กาลท่ีสิ้นสุด 

พระคุณแหงพระโพธิสัตวท้ัง ๔ พระองคนี้ เปนเสมือนท่ีพ่ึงอันยิ่งใหญแกชาวโลก 

ดังนั้นในมณฑลพิธีนี้จึงอัญเชิญพระโพธิสัตวเจาท้ังหลายมาสถิตเปนสักขีพยานดวย 

๓) แทนบูชาพระสกันทะเทวโพธิสัตว และพระสังฆรามปาลโพธิสัตว 

พระสกันทะเทวโพธิสัตว (อุยทอผอสัก) รูปลักษณะของทาน มีเครื่องทรงแบบ

ขุนพลจีนโบราณ สวมเกราะทอง และมงกุฎทอง พระหัตถหนึ่งอยูในทาประณมกรประคองวัชรคทาวุธ 

ในลักษณะทาทางสงาผาเผยสํารวมนาเสื่อมใส 

สังฆารามปาลโพธิสัตว (แคน้ําผอสัก) เปนองคแทนพระโพธิสัตวกลุมหนึ่งของ

พระพุทธศาสนาฝายมหายาน ผูทําหนาท่ีรักษาพระอาราม มีเครื่องแบบขุนพลจีนโบราณ สวมเกราะ

ทอง และมงฎมอง พระหัตถทรงศาสตราวุธ 

ท้ังสองพระองคทรงเปนเทวโพธิสัตว ผูทรงไวซ่ึงหนาท่ีในการรักษา นับถือกันวาเปน

เทพธรรมบาลผูคุมครองพระธรรม พระพุทธศาสนา ตลอดจนถึงพุทธบริษัทท้ังหลาย และผดุงไวซ่ึง

สันดิภาพท้ังปวงในโลก 

๔) แทนบูชาพระอรหันตเจา ๑๘ องค (จับโปยหลอห่ัง) 

  ฉากลับแลรูปพระอรหันต ๒ บาน บานละ ๙ องค พระอรหันต ๑๘ องค คือพระ

อรหันตผูทําหนาท่ีรักษาพระธรรมจนกวาจะหมดกาลแหงศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจาองค

ปจจุบัน ศิลปนจีนนิยมวาดรูปพระอรหันต ๒ องคสุดทาย เปนรูปพระอรหันตปราบมังกรและเสืออยูคู

กัน 

  แทนบูชาท้ัง ๔ ประเภทนี้จะจัดเรียงลดหลั่นกัน พรอมท้ังประดับดวยเครื่องบูชา

ประทีป โคมไฟ เครื่องหอมตาง ๆ ไวอยางพรอมสรรพ ท่ีบูชาสวนแรกนี้เปนท่ีประดิษฐานเครื่องบูชา

พระรัตนตรัย มีพระพุทธเจาเปนประธาน พรอมดวยเหลาพระโพธิสัตวและพระธรรมบาล หากการจัด

พิธีมีบริเวณกวางขวางก็สามารถจัดไดอยาครบครัน แตถาในกรณีท่ีบริเวณท่ีจัดพิธีแทนบูชาพระ

รัตนตรัยเปนประธานอยูแลว และมีความเหมาะสม ก็อาจจัดแทนบูชาสวนนี้ตามท่ีเห็นสมควร 

๒. แทนบูชามหาโพธิสัตว (ไตสือเอ้ีย) 

 แทนบูชาท่ี ๒ เปนท่ีชูชามหาโพธิสัตว(ไตสือเอ้ีย) พระมหาโพธิสัตวหรือไตสือเอ้ีย คือ 
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พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตวหรือพระกวนอิมโพธิสัตวท่ีแบงภาคลงมาปรากฏกายตอพระอานนท ณ นิ

โครธารามวิหาร เมืองกบิลพัสดุ ตามเรื่องในพระสูตรจากพระไตรปฎกจีน 

 รูปพระมหาโพธิสัตว (ไตสือเอ้ีย) นิยมสรางดวยโครงไมไผปดดวยกระดาษท่ีมีขนาด

ใหญโตมาก บางแหงสูงเทาตึก ๓ ชั้น รูปไตสือเอ้ียนี้มีเครื่องทรงเปนชุดเกราะอยางนักรบจีนโบราณ 

สวมหมวกเหล็ก มีพระพักตรสีเขียว แสยะเข้ียว มีเปลวไฟโชติชวงออกจากปากเปนนิจ บนพระเศียรมี

รูปพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร (กวนอิม) ขนาดเล็กยืนอยู เปนสัญลักษณวานี้คือรูปอวตารของพระ

โพธิสัตวอวโลกิเตศวร รูปไตสือเอ้ียยืนเพงมองลงมายังเบื้องลาง พระหัตถขวาทรงธงปตาก พระหัตถ

ซายชี้ลงมา ดานขางยังตองตั้งรูปบริวาร ทําดวยกระดาษเชนเดียวกัน ขางหนึ่งเปนรูปพระภูมิเจาท่ี

หรือคนจีนเรียกวาโทวตี่กง และรูปยมทูต (เฮกแปะบอเซ้ีย) ถือพัด 

 รูปพระมหาโพธิสัตว (ไตสือเอ้ีย) นี้กอนประกอบพิธีท้ิงกระจาด ๑ วัน พระสงฆจะตอง

ประกอบพิธีเบิกเนตรกอน หลังจากเบิกเนตรแลวจะตั้งเครื่องบวงสรวงบูชาดวยขาว อาหารเจ ๕ อยาง 

ผลไม ๕ ชนิด และเม่ือวันประกอบพิธีท้ิงกระจาดตองจัดอาหารพลีใสกะละมัง ไดแก กะละมังขาวสุก 

ผัดผัก เตาหูทอด เปนตน กะละมังอาหารพลีเหลานี้ จะมีพุทธหัตถทําดวยแปงสาลี (ฮุกชิ่ว) ปกอยู

กะละมังละ ๑ อัน เปนสัญลักษณของพุทธานุภาพท่ีแผพระมหากรุณาธิคุณยังเหลาเวไนยสัตว พรอม

ดวยภูเขาเงินภูเขาทอง ภูเขาขาวสุก ภูเขาหม่ี ภูเขาซาลาเปา ภูเขาผัก และเสื้อผากระดาษ ฯลฯ ท้ังยัง

ตองจัดชามใสขาวสาร เกลือ น้ําเปลา และถานไม เปนเครื่องบูชาประจํา เม่ือเวลาเผารูปหุนกระดาษนี้

ตองนําของท้ัง ๔ สิ่งนี้ พรอมดวยธูปเทียนท่ีถอนจากกระถางบูชา เผาไปพรอมกัน 

 ชาวจีนพ้ืนบานมักนิยมมาบูชาเพ่ืออุทิศกุศลแกวิญญาณญาติมิตร ดวยเชื่อวาพระ

โพธิสัตวจะนําสวนกุศลไปถึงญาติมิตรของตน บางทานนิยมฝากหอเสื้อผากระดาษเงินและกระดาษ

ทองไปกับทานดวย ดังนั้นเวลามีงานเราจะเห็นวาโดยรอบรูปพระมหาโพธิสัตวนี้จะเต็มไปดวยเครื่อง

กระดาษท่ีลูกหลานฝากทานไปแจกจาย นอกจากนี้ชาวกวางตุงยังนิยมเขียนชื่อลงบนกระดาษสีแดง

ตัดลายฉลุลายสิริมงคล แลวอธิษฐานจึงติดกระดาษนั้นบนรูปไตสือเอ้ีย เพ่ือฝากเคราะหฝากโศกใหไป

กับทานดวย 

 นอกจากนี้เวลาเผารูปหุนกระดาษไตสือเอ้ียนี้บางถ่ินมีธรรมเนียมใหคนเขาไปแยงรูป

กวนอิม กระดาษบนเศียร ผูใดแยงไดกรรมการตองเอาเงินไปไถคืนมา เพราะตองเผาไปพรอมกัน หา

ไมแลว เชื่อกันวาไตสือเอ้ียจะอาละวาดได  

๓. แทนบูชาดวงวิญญาณไรญาติ (โกวฮุงไท) 

 ท่ีบูชาดวงวิญญาณไรญาติ (โกวฮุง) เปนท่ีเซนไหวดวงวิญญาณไรญาติ (โกวฮุง) ไรบุตร

หลานญาติมิตร ซ่ึงหรือประชาชนท่ัวไปมาวางเครื่องเซนไหวอุทิศให เพ่ืออุทิศแกวิญญาณไรญาติ เปน

การเจริญเมตตาธรรมแกผูตกทุกขไดยากตามคติมหายาน แมวาผูนั้นจะลวงลับไปแลวก็ตาม 
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๔. แทนบูชาวิญญาณผูลวงลับ (ฮูจิ่งไท หรือ เลงไท) 

 ท่ีบูชาวิญญาณผูลวงลับ เปนท่ีเซนไหวดวงวิญญาณของผูลวงลับลูกหลานท่ีมารวมเซน

ไหว (ฮูจิ่ง) ท้ังท่ีญาติและไรญาติ ซ่ึงบุตรหลานญาติมิตรหรือประชาชนท่ัวไปมาวางเครื่องเซนไหวอุทิศ

ให 

 แทนบูชานี้ตามวัดนิยมจัดสถานท่ีเรียงปายสถิตวิญญาณจํานวนมาก พรอมเครื่องบูชา 

ท้ังวิญญาณของศิษยานุศิษย ซ่ึงทางวัดเปนผูจัดอุทิศให และวิญญาณบรรพบุรุษ(ฮูจิ่งไท) เพ่ืออุทิศแก

วิญญาณ บุพการีหรือญาติมิตร รายชื่อวิญญาณบรรพบุรุษ(ฮูจิ่งไท)นั้น ลูกหลานจะมารวมแจงชื่อแก

ทางวัดซ่ึงสวนใหญมีรายชื่อจํานวนมากตามจํานวนของชื่อท่ีลูกหลานมาแจงไว เพราะชาวจีนเชื่อกันวา

การทําบุญอุทิศใหในชวงนี้ ดวงวิญญาณจะออกมารับสวนกุศลไดสะดวกกวาชวงอ่ืน 

 นอกจากนี้ในกรณีท่ียามปกติหากผูตายไมมีลูกหลานเซนไหวประจํา หรือท่ีบานไม

สามารถตั้งหิ้งบูชาวิญญาณบรรพบุรุษประจําบาน ก็ถือโอกาสในชวงนี้เซนไหวและทําบุญไปให 

 การเซนไหวนี้ แตเดิมนิยมเขียนชื่อผูลวงลับลงบนปายกระดาษ ปายละชื่อถึง ๓ ชื่อ แต

ปจจุบัน เนื่องจากมีรายชื่อจํานวนมาก และไมอาจขยายสถานท่ีไดเพียงพอ วัดสวนใหญจึงนิยมสราง

ปายขนาดใหญอยางสวยงาม เปนปายรวมรายชื่อนับหลายรอยชื่อรวมกันเปนจุดเดียว 

 หากเราเขาไปในวัดจีน ก็จะเห็นแทนบูชานี้ คลาคล่ําไปดวยลูกหลานญาติมิตรท่ีมารวม

ทําบุญ ซ่ึงสวนใหญก็จะอยูกันจนกวาจะจบงานเพ่ือรอเผากระดาษ และ อุทิศกุศลแกบรรพบุรุษเม่ือ

เสร็จพิธี ซ่ึงในปจจุบันธรรมเนียมการทําบุญอุทิศแกบรรพบุรุษอยางนี้ เปนท่ีนิมยมอยางมาก ในสังคม

จีนในฮองกง ไตหวัน แผนดินใหญ สิงคโปร และสังคมจีนโพนทะเลอ่ืนๆ ซ่ึงสวนใหญลูกหลานญาติ

มิตรมักจะเก็บอัฐิหลังจากฌาปนกิจแลวท่ีวัด หรือตั้งปายบูชาถาวรท่ีวัดหรือกุศลสถานตางๆ ไมไดตั้ง

ในบาน 

๕. แทนอาสนะสําหรับพระสงฆประกิบพิธี (เอ่ียมเขาไท) 

 เปนแทนอาสนะสําหรับพระสงฆประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต ตามธรรมเนียมนิยมใน 

ประเทศจีนการเจริญพระพุทธมนตท่ัวไป สวนใหญพระสงฆจะยืนเปนแถวตามลําดับ สวนในการเจริญ

พระพุทธมนตท่ัวไป สวนใหญพระสงฆจะยืนเปนแถวตามลําดับ สวนในการเจริญพระพุทธมนตในพิธีท่ี

ตองใชเวลานานจะจัดอาสนะพระสงฆสวดพระพุทธมนต ในพิธีโยคเปรตพลีนี้ 

 โตะประกอบพิธีจัดโตะสี่เหลี่ยใผืนผาขนาดยาวพอดีกับจํานวนพระสงหอยูตรงกลาง หัว

โตะจัดท่ีนั่งของพระภิกษุผูเปนประธานพิธี สองขางจัดท่ีนั่งของพระอันดับในพิธี(สวนใหญท้ังแต ๒ รูป

ข้ึนไป) 

 บนโตะประดิษฐานพระพุทธรูป หรือรูปพระโพธิสัตว เปนประธาน ท่ีนิยมคือรูปพระ

กษิติครรภโพธิสัตว ดานหลังพระพุทธรูปจัดวางเครื่องอุปกรณศาสนพิธี ท่ีพระสงฆใชในพิธี กลางโตะ

จัดเครื่องพุทธบูชาพระรัตนตรัยท้ัง ๖ อัน ไดแก ปุษปะคือดอกไม, ธูปะคือธูปเครื่องหอม, อาโลกะคือ
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ประทีปโคมไฟ, คันธะคือเครื่องสุคนธน้ําหอม, ไนเวทยะคือเครื่องบูชาพลีกรรม ในจีนนิยมใชผลไม

แทน, และศัพทะคือเสียงดนตรีประโคม, ตอนหนาโตะจัดเครื่องบูชาดอกไมธูปเทียน และจัดถาดใส

ซาลาเปาขนาดเล็ก (เรียกวาโกวลุย) และพุทธหัตถทําดวยแปงสาลี (ฮุกซ่ิว) เรียงใหเต็มถาด เปน

ตัวแทนทานพลีท่ีพระสงฆโปรยทานแกเหลาเปรต รวมท้ังนิยมจัดถาดใสลูกกวาด โรยดวยกลีบดอกไม

และเหรียญสําหรับโรยทานดวย 

๔.๒ ส่ิงของท่ีท้ิงกระจาด 

 แตเดิมสิ่งของท่ีจะแจกเปนทานจะบรรจุลงในกระจาดไมไผสาน เรียกวาโกวไท แปล

วาดรัจาดทาน กอนถึงวันท้ิงกระจาดของศาลเจาแตละแหง กรรมการศาลเจาจะนํากระจาดไมไผสาน 

บนกระจาดเขียนอักษรจีนวาอูหลั่งเซงหวย แปลวางานบุญอุลลัมพนะ พรอมดวยคนหายเขงไมไผ เดิน

ไปตามชุมชนเพ่ือปาวประกาศบอกบุญแกสาธุชนในชุมชน และขอรับบริจาคขาวสาร อาหาร หรือ

ปจจัย เพ่ือนํากลับมาใชในงานท้ิงกระจาด 

 สมัยกอนในบางถ่ิน เชน พระนครศรีอยุธยา ทางวัดพนัญเชิงจะนํากระจาดเหลานี้ไปแจก

ตามบานเรือน แลวนัดวันมารับคืน เม่ือถึงวันกําหนด ทางวัดก็จะนําเขงไปวางไวตามจุดตางๆ เชน 

ตลาดเจาพรหม หรือ ตลาดหัวรอ ชาวบานก็จะนํากระจาดท่ีบรรจุของแหงตาง ๆ นํามารวมกันท่ีเขง 

ทางวัดก็จะนํากลับไปใชในพิธ ี

 แตปจจุบันไมมีกระจาดบอกบุญเชนนี้อีกแลว สาธุชนมักมีผูถวายขาวสาร อาหารแหง หรือ

สงของแกทางวัดหรือศาลเจาโดยตรง หรือบริจาคเงินเพ่ือแตละแหงไปจัดหามาเอง 

นอกจากนี้ยังมีอาหารหรือสิ่งของท่ีสาธุชนนํามาบูชารูปพระมหาโพธิสัตว (ไตสือเอ้ีย) เพ่ืออุทิศแกญาติ

มิตร ซ่ึงมักจะท้ิงไวเปนทาน ทางวัดหรือศาลเจาก็จะรวบรวมนํามาแจกเชนกัน 

๔.๓ รานท้ิงกระจาด (โกวแป) 

 รานท้ิงกระจาด (โกวแป) เปนรานไมสูง สวนมากมีความสูงตั้งแต ๓-๔ เมตร ไปจนถึงเปน 

๑๐ เมตร มักสรางกันอยูบนลานกวางหนาวัด หรือศาลเจา ใชเปนท่ีวางสิ่งของท่ีจะท้ิงลงมาเปนทาน  

เชน อาหาร ขนม หมวกกุยเลย และสิ่งของตาง ๆ 

 ในวันท้ิงกระจาดเม่ือพระสงฆสวดพระพุทธมนตไปจนถึงบทท่ีใหอาหารพลีแกเหลาเปรต

ท้ังหลาย เจาภาพก็จะแจกของโดยจะโยนกระจาดไมไผท่ีบรรจุสิ่งของลงมาใหแยงกัน โดยจะโยน

สิ่งของตาง ๆ ลงมาจนหมด เปนเสร็จพิธี แตตอมา เนื่อจากมีการชุลมุนวุนวายในการแยงชิงอยูเสมอ 

ทําใหภายหลังเจาภาพเปลี่ยนเปนใชวิธีโยนติ้วลงมาแทน ผูแยงไดก็จะนําติ้วนั้นไปรับของจากกรรมการ 

สมัยกอนสวนใหญของท่ีนํามาแจกจะเปนขาวปลาอาหารและอาหารแหง แตตอมาเริ่มมีสิ่งของอ่ืน ๆ 

เชน นาฬิกา พัดลม เปนตน เพ่ิมข้ึนมา 

 ในไตหวันนิยมสรางรานสูงถึง ๑๒ เมตร บนรานตะตั้งกรวยไมไผขนาดใหญสูงหลายเมตร

หลายอัน โดยกรรมการจะผูกอาหาร เปด ไก ปลา ปลาหมึกแหง ฯลฯ กับกรวยแตละอัน และตกแตง
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อยางสวยงาม จากนั้นจะทาไขวัวท่ีเสาของรานทุกเสา เม่ือถึงเวลาชาวบานก็จะแบงกันเปนทีมแลวแยง

กันปนเอากรวยเหลานี้ลงมาแบงปนกัน เปนท่ีครึกครื้นสนุกสนานนับเปนการสรางความสามัคคีใน

ชุมชนไดวิธีหนึ่ง 

 ระหวางการประกอบพิธี หรือหลังการประกอยพิธี ทางเจาภาพมักจัดหารอาหารหรือเครื่อง

อุปโภคบริโภคเพ่ือแจกเปนทานแกประชาชนท่ียากไร ในการแจกอาหารเครื่องใชเหลานี้ มักนิยมแจก

จํานวนมากตามกําลังของเจาภาพ แตสวนใหญมักจะทํากันจํานวนมาก ๆ ทุกป 

๔.๔ เครื่องกระดาษ 

นกจากรูปหุนพระโพธิสัตวและบริวารทําดวยกระดาษแลว ยังมีกระดาษท่ีใชเฉพาะพิธีอีก

ไดแกเสื้อผากระดาษ ภาษาจีนเรียกวาโกวอี แปลวาเสื้อวิญญาณ ทําดวยกระดาษ ตัดเปนเสื้อและ

กางเกง แบงเปนชาย-หญิง เด็ฏ สวนใหญจะพิมพใหมีลวดลายและสีสันสวยงาม เสื้อกระดาษอยางนี้

ตามปกติจะใชเซนไหวบรรพบุรุษอยูแลว แตเฉพาะในพิธีท้ิงกระจาดนี้จะตองมวนพรอมดวยกระดาษ

เงินกระดาษทองและแผนมนตเปนชุด ๆ รวมอยางนอย ๓๖๐ ชุด แตบางทานนิยมทวีคุณ ๒ เทาหรือ 

๓ เทา 

ชาวกวางตุงนิยมใชแถบกระดาษสีตางๆใชแทนแพรพรรณเผาใชแทนเสื้อผา ภูเขาเงินภูเขา

ทอง เปนเครื่องกระดาษท่ีจะพบไดในพิธีนี้เทานั้น ภูเขาเงินภูเขาทองจะทําโครงไมไผเปนรูปกรวบ

แหลม แลวปดกระดาษเงินกระดาษทองบนโครงรูปกรวยซอนกันสลับฟนปลาจากยอดลงมาจนเต็มรูป

กรวย จะมีรูปรางคลายภูเขา นอกจากจะปดดวยกระดาษเงินกระดาษทองแลวยังนิยมใชแผนธารณี

มนตปดเพ่ืออธิษฐานใหไปอุบัติยังแดนสุขาวดี ของพระอมิตาภพุทธเจา ยอดภูเขาจะปกธงเขียนคําคติ

ธรรมท่ีมีความหมายถึงการใหทาน หรือพิธีอุลลัมพนะ หรือ เปนพระนามของพระอมิตาภพุทธเจา 

๕. พิธีกรรมในงานท้ิงกระจาด 

 ความจริงแลวพิธีท้ิงกระจาดนั้น ความหมายคือพิธีโยคเปรตพลีนั่นเอง แตโดยท่ัวไปอาราม

ใหญ หรือกุศลสถานท่ีมีกําลังมากมักจัดงานกันหลายวัน มีการนิมนตพระสงฆสวดพระพุทธมนตตลอด

วัน รวมท้ังบางท่ีเชนวัดจีนนิกาย อยางวัดมังกรกมลาวาส วัดโพธิ์แทนคุณาราม ก็จะเปนพิธีอยางใหญ 

มีพิธีกรรมตามลําดับพิธีกงเตกอยางครบถวน เชน วิธีขามสะพาน เปนตน ซ่ึงสาธุชนชาวจีนและชาว

ไทยเชื้อสายจีนก็จะถือเปนโอกาสทําบุญอุทิศแกบรรพบุรุษเปนพิเศษดวย 

๑. พิธีในวันสุกดิบกอนวันท้ิงกระจาด 

  พระสงฆจะเบิกเนตรรูปพระมหาโพธิสัตว (ไตสือเอ้ีย) จากนั้นบางแหงจะชักธงปตาก 

ภาษาจีนเรียกวา พวง แปลวาธงแถบยาว รวม ๒ ธง แขวน ๒ ดานโรงพิธี มีโตะเครื่องบูชา อาหารเจ 

ผลไม ธูปเทียน พรอมท้ังสองท่ี 

  ธงคันท่ี ๑ ประกาศอัญเชิญพระพุทธเจา พระโพธิสัตว และเทพยเจาท้ัง ๑๐ ทิศมา

ประทับเปนองคพยาน ธงคันท่ี ๒ ประกาศแกบรรดา ภูต ปศาจ เปรต และอสุรกายนอยใหญท่ัว ๑๐ 
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ทิศ ใหมารับสวนบุญและไทยทาน จากนั้นพระสงฆสวดอัญเชิญเทพยเจาท่ัวพรหมโลก เทวโลกท่ัว ๑๐ 

ทิศ มาสดับฟงพระพุทธมนต กับสวดมนตประกาศบอกกลาวแก ภูต ปศาจ เปรต และอสุรกาย ท่ัว

ยมโลกใหตั้งสติฟงพระพุทธมนต 

  บางแหงมีพิธีลอยโคม หรือในไทยเรียกวาลอยกระทง เปนพิธีท่ีจัดข้ึนกอนการ

ประกอบพิธีเปรตพลีโยคกรรม โปรดวิญญาณผูท่ีลวงลับ 

  พิธีลอยกระทงจัดข้ึนเพ่ือเปนการอุทิศผลกุศลทานใหแกดวงวิญญาณในทางน้ํา ใน

สมัยโบราณชาวจีนเราเชื่อกันวาสายน้ําจะเปนทางเชื่อมตอกับโลกวิญญาณได ดังนั้นกอนท่ีจะทําพิธี

โยคะเพ่ือโปรดวิญญาณ จึงมีการอธิษฐานจิตบอกกลาวแกสรรพสัตวท้ังปวงใหมารับสวนกุศลในพิธี

โยคะในวันถัดมา 

  ในประเทศจีนมักมีการลอยโคมในชวงเดือน ๗ เพราะเชื่อกันวาเปนเดือนแหง

วิญญาณจึงมีการจุดประทีปโคมไฟลอยน้ํา เพ่ือเปนไฟนําทางแกวิญญาณเรรอน ในกระทงจะจุดโคม

และมีอาหารบรรจุเพ่ือเปนทานแกดวงวิญญาณ 

  พิธีลอยกระทงท่ีจัดในเทศกาลสารทจีนและเทศกาลกินเจจึงเปนพิธีท่ีจัดข้ึนกอนพิธี

ท้ิงกระจาด เพ่ือประกอบการบําเพ็ญกุศลเปนทานแกวิญญาณท่ีสิงสถิตอยูในแหลงน้ํา 

๖. พิธีเปรตพลีโยคกรรม (ปงเอ่ียมเขา) 

 พิธีเปรตพลีโยคกรรม (หยูแคเอ่ียมเขา) หรือ ปงเอ่ียมเขานี้ เปนพิธีทางพระพุทธศาสนา

นิกายมนตรยานซ่ึงเรียกพิธีกรรมในนิกายวาโยคกรรม 

 พิธีเริ่มจากพระสงฆอัญเชิญพระรัตนตรัยเปนประธาน มีพระศากยมุนีพุทธเจา พระอวโลกิ

เตศวรโพธิสัตว พระอานนทเถรเจา เปนอาทิ  

 ลําดับตอไปพระสงฆจะเดินไปสวดพระพุทธมนตยังท่ีบูชาพระมหาโพธิสัตว และท่ีบูชา

วิญญาณผูลวงลับตามลําดับ 

 ตอไปเปนการประกาศพิธี ซ่ึงจะแบงเปน ๒ ภาค คือสวนแรกประกอบพิธีถวายพุทธบูชา 

และสวนท่ี ๒ เปนพิธีโปรดสัตว 

๑. สวนแรก พิธีถวายบูชา 

 จากนั้นพระภิกษุผูเปนประธานสงฆ เปนผูประกอบพิธีเรียกวาพระวัชรธราจารย หรือ

กิมกังเสี่ยงซือ จะข้ึนสูอาสนประธานมณฑลพิธี จากนั้นจะเขาสมาธิอธิษฐานตรีกรรม กาย วาจา ใจ 

ใหบริสุทธิ์ผองแพวเพ่ือเริ่มประกอบพิธี โดยพระวัชรธราจารยจะเปนตัวแทนของพระโพธิสัตวประกอบ

พิธีโปรดสรรพสัตว พระวัชรธราจารยจะสวมไวโรจนมาลา และมีพุทธชญานมงกุฎ ท่ีดานหนา 

หมายถึงพระโพธิสัตวผูประกอบดวยพระบุญบารมี แหงองคพระชินเจาท้ังหา คือพระไวโรจนะพุทธเจา 

พระอักโษภยะพุทธเจา พระรัตนสัมภวะพุทธเจา พระอมิตาภะพุทธเจา พระอโมฆสิทธิพุทธเจา 

 จากนั้นจะเจริญพระพุทธมนต ชําระมณฑลพิธีใหบริสุทธิ์ดวยพลังแหงพระสัทธรรม 
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และอัญเชิญบารมีพระรัตนตรัย มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ และคุรุบูรพาจารย เปนท่ีพ่ึงอันสูงสุด 

เจริญพุทธมนตสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย 

 ตอไปพระวัชรธราจารยจะเพงจิต อัญเชิญพระรัตนตรัย พระพุทธเจา พระโพธิสัตว

ท้ังหลาย คุรุบูรพาจารย เขาสูมณฑลพิธี เพงจิตขจัดเหลามารอันจะเปนอุปสรรคขัดขวางพิธี ระหวาง

ประกอบพิธีจะใช วัชรศาสตรา และ วัชรคทา วัชรฆัฏาหรือกระดิ่งวัชระ เปนเครื่องหมายรูปวัชระหรือ

สายฟาเปนตัวแทนพระธรรม ซ่ึงประดุจธรรมาวุธของพระโพธิสัตว ท่ีใชในการปราบมาร คือกิเลส

ท้ังหลาย ใหหมดสิ้นไปจากสัตวโลก แลวอธิษฐานขอบารมีพระรัตนตรัย โปรดสัตวท่ีอาศับบังโลกธาตุ

ใหพนทุกข 

 ตอไปเปนการถวายสกลบูชา อัญเชิญปรัชาญาปารมิตาโพธิสัตวมาถวายเครื่องพุทธบูชา 

ท้ัง ๖ อันไดแก ปุษปะ(ดอกไม)หมายถึงทานบารมี, ธูปะ(เครื่องหอม)หมายถึงศีลบารมี, อาโลกะ

(ประทีปโคมไฟ)หมายถึงขันติบารมี, คันธะ(น้ําหอม)หมายถึงวิริยะบารมี, ไนเวทยะ(เครื่องพลีกรรม)

หมายถึงฌานบารมี และ ศัพทะ(ดนตรีประโคม)หมายถึงปญญาบารมี ลวนเปนเครื่องบูชาแดพระ

รัตนตรัย เปนการจบพิธีสวนแรก 

 ๒. สวนท่ี ๒ พิธีโปรดสัตว  

 เริ่มจากพระวัชรธราจารย เขาสมาธิอธิษฐานจิตอัญเชิญพระมหากรุณาบารมีแหง

พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว มาเปนธรรมพละเพ่ือใชในการโปรดสัตว 

 ข้ันตอนตอไปอัญเชิญพระกษิติครรภโพธิสัตวผูทรงมหาปณิธานในการโปรดสัตวนรก 

พญายมราชท้ัง ๑๐ ขุม และเรียกดวงวิญญาณท้ังหลายในภูมิท้ังหก คือเทพ ,อสูร ,มนุษย ,เปรต ,สัตว

นรก ,สัตวเดรัจฉาน , และบูรพากษัตริย เสนาอํามาตย เหลาทหารกลา สนมนางใน พระภิกษุภิกษุณี 

อุบาสกอุบาสิกา บัณฑิต ผูดี ไพร รวมเหลาพาหิรลัทธิ นักพรต ฤาษีชีไพร ใหมาชุมนุม เพ่ือรับฟงพระ

สัทธรรม และรับสวนกุศลในพิธี 

 จากนั้นจึงอัญเชิญพระบารมีแหงพุทธเจาท้ัง ๗ พระองค  คือ ๑.พระรัตนเกตุตถาคต ,

๒.พระอภยังกรตถาคต , ๓.พระวิปุลกายตถาคต ,๔.พระสุรูปกายตถาคต ,๕.พระประภูตรัตนตถาคต ,

๖.พระอมิตาภตถาคต ,๗.พระโลกวีสตีรนเตชอีศวรประภาตถาคต 

 โดยพระสงฆจะสวดพระพุทธมนต ประจําองคพระพุทธเจา ๗ พระองค และประกอบ

มุทราคือการทํามือเปนสัญลักษณตางๆ ของพระพุทธเจาและพระโพธิสัตว และการเพงจิตยังสัตวโลก

ท้ังหกในไตรภูมิ ท่ีทนทุกขทรมาณใหยึดพระสัทธรรมเปนดุจมหาธรรมนาวา ชวยขนสรรพสัตวใหพน

จากทุกขเวทยา ระหวางพิธีพระสงฆจะโปรยขาวสาร ทิพยวารี และขนม เพ่ือเปนสัญลักษณพระธรรม 

และกุศลบุญ อันเปนอาหารท่ีเหลาวิญญาณหิวโหยตองการ 

 สุดทายพระสงฆจะเจริญพระพุทธมนตสงวิญญาณของเหลาสรรพสัตวไปยังสุขาวดี 

และอุทิศผลานิสงสในการประกอบพิธีใหแกผูบําเพ็ญทาน และผูรวมพิธีโดยท่ัวกัน 



๑๐๐ 

 

 เม่ือพระสงฆสวดพระพุทธมนตจบแลว เจาภาพก็จะนําเครื่องกระดาษเงินกระดาษทอง 

ภูเขาเงินภูเขาทองตาง ๆ ท้ังปายชื่อวิญญาณและรูปหุนกระดาษท้ังหมดมาเผารวมกัน เปนเสร็จพิธี 

๗. สรุป 

 พิธีท้ิงกระจาด มีกําเนิดจากหลักกรุณาในพระพุทธศาสนาฝายมหายาน ชาวพุทธฝาย

มหายาน ชาวพุทธฝายมหายานถือวากรุณาเปนธรรมสําคัญ คูกับปญญา เม่ือกรุณารวมเขากับปญญา 

ยอมเกิดอุบายโกศล คืออุบายธรรมท่ีจะชักนําสรรพสัตวใหขามพนจากหวงทุกขได 

 ถึงแมวาควาามเปนมาของพิธีจะมีความเก่ียวของกับพิธีกรรมฝายมนตรยาน หรือวัชรยาน 

อันมีระเบียบพิธีซับซอน มีข้ันตอน และสัญลักษณทางธรรม มากมาย แตหลักใหญของพิธีก็คงยังตั้งอยู

ในหลักแหงมหากรุณาของปวงพระพุทธเจา พระโพธิสัตวท้ังหลาย 

 พิธีกรรมอันมากมายซับซอนนั้นเปนมหากุศโลบาย อันจะนําสรรพสัตวท้ังหลายใหเขา

มารวมพิธี และนอมจิตรําลึกถึงดวงวิญญาณผูทุกขยากในโลกอ่ืน 

 ในทางพระพุทธศาสนาถือวาทานเปน จุดเริ่มตนของบุญกิริยาท่ีงายท่ีสุดแตก็เริ่มยากท่ีสุด 

เพราะการท่ีเราจะสละสิ่งตางๆในตัวเราออกไปนั้น ท่ีแทแลวก็คือการสละความเห็นแกตัว แกยึดม่ัน

ตัวตน ออกไปนั่นเอง ผูท่ีทดลองบริจาคทานจะไดรับรูถึงความอ่ิมเอิบใจอยางยิ่งในทันที นั่นแหละท่ี

ตัวตนของเราจะไดเบาบางลง 

 ในประเทศไทย พิธีท้ิงกระจาดไดเขามาพรอมพิธีกงเต็กของพระสงฆฝานมหายาน (พระจีน

,พระญวน) และไดแพรหลายไปอยางกวางขวาง เปนการบําเพ็ญกุศลอยางใหญ แกมหาชนจํานวนมาก 

ดังจะเห็นไดจากการท้ิงกระจาดของมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง ประจําปในแตละป ท่ีตองจัดระเบียบฝูงชน

จํานวนมากท่ีมารอรับบริจาค รวมท้ังพิธีท้ิงกระจาดขององคกรกุศลอ่ืนๆอีกมาก 

 แมวาขาวสารอาหารแหงในแตละชุดจะมีจํานวนไมมากนัก แตขาวสารหรืออาหารท้ังหลาย

เหลานี้ ลวนแตเกิดจากเงินบริจาคทีละเล็กทีละนอยของ ผูมีจิตท่ีเอ้ือเฟอศรัทธาฐานะตาง ๆ กัน ซ่ึง

ตางเชื่อม่ันผลในกุศลวิบากจริง ดวยหวังวาบุญกิริยาท่ีกระทําจะไดสงผลใหเมตตาจิตของตนเพ่ิมพูนข้ึน 

ไดอานิสงสเพ่ิมข้ึนเพ่ือชีวิตของตนจะไดเจริญกาวหนา ผูบริจาคลวนหวังวาอาหารในจํานวน

พอประมาณนี้คงจะชวยบรรเทาความหิวโหยของเพ่ือนมนุษยลงไดบางไมมากก็นอย 

 พิธีกระจาดนี้ คงจะดํารงอยูในสังคมนี้อีกนาน จนกวาผูคนในสังคมนี้จะหยุด หิวกระหาย 

อยางไมรูจบ 

จากขอมูลท่ีแสดงไว พิธีท้ิงกระจาดมีรายละเอียดมาก เปนเหมือนพิธีทําบุญใหญท่ีทุกคน
สมควรเขารวมในแตละป ในแตละท่ี พิธีบุญใหญนี้มีองคประกอบท้ังดานของการเตรียมความพรอม ผู
ประกอบพิธีซ่ึงเปนพระสงฆและผูท่ีชวยเหลือ รวมท้ังผูท่ีเขารวมพิธี โดยสรุปก็คือ การนอมนําหลัก
ความเชื่อเก่ียวกับการทําบุญอุทิศมาประกอบเปนพิธีกรรมจนมีองคประกอบท่ีซับซอน และกลายเปน
วัฒนธรรมของจีนในประเทศไทย 

 



๑๐๑ 

 

 ๒.๓.๕ พิธีกรรมกงเต็ก  
 กงเต็ก เปนคําสองคําประกอบเปนคําใหมท่ีใหความหมายครบถวนวา กง แปลวา ทําแทน 
เต็ก แปลวา ทําให กงเต็กหมายถึง การท่ีลูกหลานทําบุญกุศล ท้ังทําแทนตัวผูตายและทําใหผูตายดวย 
เพ่ือใหผูตายไดกุศลผลบุญมาก ๆ และมากพอท่ีจะข้ึนสวรรคสุขาวดีขององคอมิตาภพรพุทธเจา พิธีกง
เต็กจะมี ๓ แบบดวยกัน  

๑. แบบพระจีนเปนผูทําพิธี ซ่ึงถาตางนิกายก็มีรายละเอียดตางกัน ท่ีเห็นชัดเจนคือชวงงาน
พระศพสมเด็จยา มีการทําพิธีกงเต็ก หลายครั้งมาก และตางจากคณะพระจีนกัน  

๒. แบบคนธรรมดาปประกอบพิธี เปนผูชายสวมชุดพระจีนสีขาว  
๓. แบบกงเต็กจีนแคะหรือจะเปนนาง หรือ “ชี” ทําพิธี แตไมใชนางชีโกนหัว หากแตเปน

นางชีซ่ึงเปนสาวสวย แตงหนาทําผม สวยงาม บางทานเรียกนางชีพวกนี้วา.... เจอ๊ี  
พิธีกงเต็กมีเรื่องกลาวถึงความเปนมาไวหลายท่ี ดังเชน 
เรื่องท่ี ๑ ในสมัยพุทธกาล มีบุตรเศรษฐีคนหนึ่งในกรุงสาวัตีไดกระทํามาตุฆาต ในขณท่ีมี

โทสะครอบงํา ครั้นรูสึกตัวเกงกลัวตอบาปกรรมจึงไดไปอุปสมบทเปนพระภิกษุเอลางบาป ในระหวาง
บวชเปนพระภิกษุอยูนั้นไดหม่ันสวดมนตภาวนาขอลุกแกโทษตลอดเวลา ตอมาไมชาพระภิกษุรูปนั้นก็
มรณภาพลง กรรมชั่วท่ีไดประกอบไวไดนําวิญญาณของเขาไปทนทุกขทรมานอยูในนรก ภายหลังมี
พระภิกษุอีกรูปหนึ่งซ่ึงเปนศิษยของพระภิกษุท่ีตกนรก เม่ือไดฌานสมาบัติแลวเห็นอาจารยของตน
กําลังทนทุกขทรมานอยูในนรกอเวจี ก็เกิดความสงสารจึงประกอบพิธีกงเต็กข้ึน อัญเชิญวิญญาณของ
อาจารยมายังพิธีขอขมากรรมตอพระศรีรัตนตรัย กับทําบุญถวายแดพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ทํา
ทานแกมนุษยไรท่ีพ่ึง แกสัตวโลกใหญนอยตาง ๆ อุทิศไทยทานแกบรรดาภูตผีปสาจและเปรตในนรก
แลวแผบุญกุศลใหแกวิญญาณอาจารย การบําเพ็ญกุศลในพิธีกงเตกนี้ใหบังเกิดผลแกวิญญาณของ
อาจารยไดหลุดพนจากกองทุกขในอเวจีไปสูสคติ๑๐๓ 

เรื่องท่ี ๒ ในสมัยราชวงศเหลียง พระเจาเหลียงบูตี้ ครองราชญเม่ือประมาณ พ.ศ.๑๔๕๐ 
พระองคนับถือพระพุทธศาสนามาก ทรงปฏิสังขรณและทํานุบํารุงวัดวาอารามท่ัวแผนดิน ทรงเจิณย
พระพุทธมนตเชาคํ่าเปนกิจวัตร สวนพระนาง ฮูฮองเฮา ทรงเกลียดชังพระพุทธศาสนาถึงกับครั้งหนึ่ง
ไดนําเอาพระคัมภีรของพระสวามีไปเผาท้ิง ครั้งพระนางสิ้นพระชนม กรรมชั่วนั้นใหผลแกวิญญาณ 
พระนางไปเปนงูอยูในอบายภูมิ วันหนึ่งงูตัวนี้ไดมาปรากฏตัวในพระสุบิน ตอพระพักตรของพระเจา 
เหลียงบูตี้ พรรณนาเลาถึงความชั่วท่ีไดทําไปเม่ือยังมีชีวิตอยู บัดนี้ไดมารับการทรมานอยูในนรกและรู
สํานึกผิดแลว จึงทูลขอพระกรุณาตอพระสวามีชวยพระนางใหหลุดพนจากกองทุกขครั้งนี้ดวย พระเจา
เหลียงบูตี้จึงนิมนตพระอาจารยจิกง ผูเปนพระภิกษุอาวุโสและถือปฏิบัติอยางเครงครัดมาประกอบพิธี
กงเตก อุทิศบุญกุศลใหแกพระนางไป ตอมาไมชาพระนางไดมาเขาฝนอีก และกราบทูลวา เธอไดหลุด
พนจากการเปนงูไปสูสุคติแลว๑๐๔  

หลักฐานจารึกวา ในสมัยพระเจาเหลียงบูตี้นี้ไดมีพิธีกงเตกหลวง อันเปนบอเกิดพิธีกรรม
หลวง การกระทํากงเตกไดมีการจารึกไวกวา ๑,๐๐๐ ป มาแลว แตไมมีหลักฐานเรื่องเครื่องเผา

                                                 
๑๐๓ ธรรมญาภรณ  วงศบุญชัยนันท, กงเต็กพิธีศพชาวจีนแตจิ๋ว, (สถาบันเอเชียศึกษา : จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั, ๒๕๕๐), หนา ๘. 
๑๐๔ธรรมญาภรณ  วงศบุญชัยนันท, กงเต็กพิธีศพชาวจีนแตจิ๋ว, อางแลว, หนา ๑๐. 



๑๐๒ 

 

กระดาษตาง ๆ พิธีกงเตกหลวงทําอยู ๔๙ วัน มีการใหทานดวยปจจัย ๔ ถวายพระภิกษุ สามเณร 
ภิกษุณี และสามเณรี หรือนักบุญท่ีมีคุณธรรม เพ่ือสรรพสัตวถือคุณธรรมทางใจสูงเปนหลักฐาน 
นอกจากนี้ไดจัดพิมพคัมภีรแจกเปนทาน ปลอยสัตว สรางวัด และบูรณะวัด สวดมนต ถือศีล กินเจ ตั้ง
โรงทาน เพ่ือเปนบุญกุศลอุทิศใหแกดวงวิญญาณผูตาย๑๐๕ 

การทําพิธีกงเต็กไมวาจะเปนพิธีใหญ หรือเล็กข้ึนอยูกับจํานวนพระท่ีนิมนตมาสวด ถาเปน
กงเต็กใหญจะตองนิมนตพระมาสวด ๕ หรือ ๗ หรือ ๙ หรือ ๑๑ รูปก็ได พิธีกกรมงานกงเต็กจะแบง
ออกเปน ๓ ชวงเวลา เชา-บาย-คํ่า  

สิ่งของสําหรับพิธีกงเต็กเริ่มท่ีกระดาษทอง ท่ีเตรียมไวมากมายลวงหนา ใสในบรรดากงเต็ก
ชนิดตาง ๆ ใหมากท่ีสุด ซ่ึงกระดาษเงินกระดาษทองจะมี ๓ แบบดวยกันคือ  

๑. แบบตั่วก่ิม หรือจะเรียกวาคอซีก็ได เปนกระดาษเงินกระดาษทองแบบแผนใหญ 
ลูกหลานเอามาพับเปนแบบยาว ๆ แหลม ๆ  

๒. แบบกิมจั้ว เปนกระดาษเงินกระดาษทองแบบแผนเล็ก ลูกหลานเอามามวนกลม ๆ แลว
ปดทายใหแหลม ๆ  

๓. แบบทองแทงสําเร็จรูป เรียกวากิมเตี๊ยว 
 ใบสงของ” เปนการจาหนาซองจดหมาย เพ่ือใหรูวา... ผูรับของคือใคร ผูสงคือใคร ใบ
กระดาษบอกชื่อผูสงผูรับนี้ ตองปดบนของกงเต็กทุกชิ้น เชนเดียวกับท่ีลูกหลานตองเอาเสื้อของผูตาย 
เลือกตัวท่ีผูตายชอบมากท่ีสุด เพ่ือใหม่ันใจวาผูตายนจะจําลายผาไดเนื่องจากเสื้อผาจะตองถูกตัดเปน
ชิ้นเล็กชิ้นนอย เพ่ือแปะไปกับของทุกชิ้น เพ่ือท่ีผูตายจะไดรูวากองของกงเต็กท่ีเผาไปนี้เปนของทาน
และเพ่ือไมใหผูอ่ืนมาเอาของผิดกองเชนกัน เพราะแตละวันแตละวัดจะมีกงเต็กซอนกันหลายงาน 
จากนั้นพระจะประจําท่ีเพ่ือท่ีจะเริ่มพิธีสวดมนต ลูกหลานจะใสชุดกระสอบเต็มชุดใหญ นั่งประจํา
หนาท่ีพระพุทธ ลูกชายนั่งหนาสุด ลูกสะใภลูกสาวนั่งแถวสอง ชั้นเขยและชั้นหลานนั่งแถวหลังตามมา 
ท่ีเบื้อหนาลูกชายมีของกงเต็ก ๓ ชิ้นสําคัญ คือ  

๑. มากงเต็ก 
๒. นกกงเต็ก 
๓. โคมวิญญาณ ทีสถิตของวิญญาณผูตายระหวางทําพิธีท่ีโคมกงเต็กนี้ตองนําเสื้อผูตายมา

สวม และมีชื่อผูตายเขียนแปะไวดวย 
 พิธีเริ่มดวยการเปดกลอง 3 ตูมดัง ๆ ปพาทยมโหรีบรรเลงรับพระสวด ประสานมนตท่ีหนา
พระพุทธ และพระโพธิสัตว พิธีกรรมชวงนี้ เรียกงาย ๆ วาสวดเชิญพระลงมา คือนิมนตทานเปน
ประธานพิธี ใหบังเกิดความศักดิ์สิทธิ์และเปนสิริมงคล ในชวงระหวางพิธีสวด หลังจากท่ีพระอาน
เอกสารท่ีเปนชื่อวัด ชื่อผูตาย บานเลขท่ี ซอย ถนน อันเปนท่ีอยูของเราและบรรดาชื่อลูกหลาน แลวก็
จะนําเอาเอกสารท่ีอานนั้นมาใสท่ีมากงเต็กพรอมดวยการทําพิธีท่ีมา ทานจะเอาธูป 3 ดอกและเทียน
เลมหนึ่งมาวน ๆ ท่ีหัวมา พรอมสวดคาถาพึมพํา พรมน้ํามนตจากขันเล็ก ๆ ดวยนิ้วอยางมีลีลานาดู 
แลวใชใบทับทิมพรมตามอีกที จากนั้นพระจะสั่งใหลูกชายคนโตยกมากงเต็กข้ึนจบเพ่ือใหเจาหนาท่ี
นําไปเผา ระหวางพิธีตอนนี้พระรูปอ่ืนก็ยังสวดมนตอยู หลังจากสวดอีกพอประมาณ พระรูปเดิมก็มา
                                                 

๑๐๕ธีระ วงศโพธ์ิพระ(ธีรทาส), คัมภรี (ปริศนาธรรม) ๑๘ อรหันต, (กรุงเทพมหานคร : แสวงสุทธิการพิมพ, 
๒๕๕๕), หนา ๘๕. 



๑๐๓ 

 

ทําพิธีเพ่ือสงนกกงเต็กไปเผาเชนกันพิธีกรรมก็เหมือนกับการเผามาท่ีมาและนกจะมีเทวดานั่งอยู 
สันนิษฐานวาทานคงเปนเทวฑูต นําเอกสารของผูตายข้ึนไปบอกเง็กเซียนฮองเต ใหทราบถึงการตาย
และพิจารณารับเอาผูตายข้ึนสวรรค พระสวดอีกครูหนึ่งเจาหนาท่ีก็นําบรรดาของไหวคือ ขาว ๑ ชาม
เหลา ๑ แกว น้ําชา ๑ แกว กับขาว ๓ อยาง ซาแซ ๑ ชุด (หมู ไก เปด ปลา ตับ) ผลไม 5 อยาง 
ชกกวย ๑ อัน สีขาว และใหลูกหลานจับถวาย เม่ือพระสวดเสร็จ ลูกหลานกราบพระ 3 ครั้ง พิธีตอมา
คือ การเชิญวิญญาณผูตายมารวมพิธี มักทําในชวงบายจน ๆ พระและลูกหลานยายมาท่ีบริเวณหนา
ศพ มีการนําหองน้ํากงเต็กมาวาง ภายในหองน้ํามีอางขาวใสน้ํา ในน้ํามีเถากระดาษเงินกระดาษทอง
เผาไวประหนึ่งเปนน้ํามนต และผาขนหนูสีขาว ข้ันแรก เจาหนาท่ีจะเอา เสื้อกงเต็กมาใหลูกชายไหว
จบเพ่ือเอาไปเผา โคมวิญญาณถูกยายมาตั้งดานหนา พิธีกรรมในชวงนี้คือ การสวดเชิญวิญญาณมาเขา
พิธี คนจีนเชื่อวา คนเราเม่ือตายแลวเจตภูต จะสลายแยกเปน 3 วิญญาณ คําจีนเรียกวา ซาฮุงซิกเพก 
ซา แปลวา สาม ฮุง แปลวา วิญญาณ ซิกเพก แปลวา เปนคําทางพระ เม่ือคนตายแลว วิญญาณท้ัง
สามจะลองลอย พระจะสวดเชิญดวงวิญญาณท้ังสามนี้ใหเขามาพิธี โดยจะเชิญใหดวงวิญญาณ หนึ่ง
สถิตท่ีโคมวิญญาณ ดวงหนึ่งสถิตอยูท่ีรูป ซ่ึงเม่ืเสร็จงานศพ ลูกหลานจะนําไปข้ึนหิ้งบูชาท่ีบาน และอีก
ดวงหนึ่งจะสถิตอยูท่ีโลงศพ ในระหวางพิธี พระรูปหนึ่งจะเดินไปพรมน้ํามนตท่ีโคมวิญญาณ มีการเดิน
ไปพรมน้ํามนตท่ีรูปผูตาย แลวก็เลยไปพรมท่ีโลง พิธีกรรมในชวงนี้จึงประหนึ่งเปนการเชิญวิญญาณมา
สถิตเพ่ืออาบน้ํา เปลี่ยนเสื้อผา ทานอาหารเจ และฟงพระสวดมนต พิธีเริ่มเม่ือพระจุดเทียนขาวคูใหญ
ท่ีตั้งหนาโตะไหว จุดธูป 3 ดอกใหลูกชายคนโตไหวสวดมนต ท่ีเม่ือถึงตอนหนึ่งจะมีการสงตัวคนใชกง
เต็กไปรับใชผูตาย ลูกหลานตองคิดชื่อคนใชเตรียมไวแลวบอกพระ โดยมีหลักท่ีถือกันไววาจะไมตั้งชื่อ
คนใหเด็ดขาด เพราะเกรงจะเปนการแชงคนเปนใหเกิดบาปติดตัว การทําพิธีสงคนใช โดยพระรูปหนึ่ง
แยกจากการสวดมนตมากวักมือเรียกสะใภใหญ ถาไมมีก็ลูกสาว พากันไปท่ี ตุกตาคนใช ซ่ึงตั้งอยู
ดานหลังโตะไหว พระจะบอกบทใหลูกสะใภพูดท่ีตุกตาชายวา “...(เรียกชื่อตุกตา)...ใชใหไปทําอะไร
ตองไปทํานะ” วาแลวก็เอาธูปท่ีมีไฟแดง ๆ จิ้มท่ีหูตุกตาหนึ่งที แลวก็ไปทําอยางเดียวกันนี้ท่ีตุกตาคน
ใชผูหญิง ก็เปนอับจบพิธีกรรมสงคนใชกงเต็กไปรับใชผูตาย จนถึงตอนท่ีวิญญาณตองอาบน้ํา พระก็ไป
พรมน้ํามนตท่ีหองน้ํากงเต็ก ซ่ึงหอเสื้อผากงเต็กถายังไมไดเผาแตกอนเริ่มพิธีก็จะถูกเผาในชวงนี้ ชวง
ใกล ๆ จบเปนการไหวอาหาร ขนม และผลไมใหผูตาย โดยบรรดาลูกชายท่ีนั่งแถวหนา ฝายลูกหลาน
แถวหลังก็ใชการจับชายเสื้อคนขางหนาตอ ๆ กัน เปนการรวมรับบุญ เม่ือเสร็จพิธี ลูกสะใภจะถูกตาม
ตัวใหยกอางน้ําในหองน้ํากงเต็กไปเทท้ิงตามธรรมเนียมท่ีลูกสะใภตองปรนนิบัติพอแมสามี ถาไมมี
สะใภก็เปนหนาท่ีลูกสาวไปแทน ชวงบายแก ๆ เปนการไหวแกบรรพบุรษ ของไหวประกอบดวย 

๑. ขาวสวย ๖ ชาม 
๒. เหลา ๖ แกว 
๓.  น้ําชา ๖ แกว 
๔. กับขาว ๕ อยาง แบงเปน ๑๐ ชุด 
๕. ซาแซ ๑ ชุด 
๖. ผลไม ๕ อยาง ๑ ชุด 
๗. ฮกกวยสีแดง ๑ อัน 
๘. อ่ังถอกวย ๑๒ อัน 



๑๐๔ 

 

๙. ขาวสาร ๕ กิโลกรัม ๑ ถุง 
๑๐. สม ๒๔ ใบ 
๑๑. ขนมจันอับ ๑ กิโลกรัม 
จํานวนถวยขาว ตะเกียบ จะมี ๖ ชุด ท่ีปกธูปชุดท่ี ๑ วางกลาง คือชุดปกธูปไหวอากง – 

อามา หรือบิดา มารดา ท่ีปกธูปชุดท่ี ๒ อยูขวา เปนชุดปกธูปไวพอตาแมยายของคุณพอ มีคําจีน
เรียกวา หวั่วกงหวั่วมา ท่ีปกธูปชุดท่ี ๓ ตั้งทางซาย เปนชุดปกธูปไหวพ่ีนองของคุณพอท่ีเสียชีวิตไป
แลว พระทําพิธีสวดมนตจนถึงตอนท่ีลูกหลานตองทําการไหว อาหารใหบรรพบุรุษ เม่ือไหวสํารับ
กับขาวบนโตะแลว ก็ตามดวยการไหวกระดาษเงินกระดาษทอง การไหวหีบเสื้อผาใหบรรพบุรุษ ซ่ึง
จํานวนหีบเสื้อผานั้นจะไมถูกกําหนดไวตายตัว โดยจะนับตามจํานวนของลูกใน คือคนในแซ จึงไดแก
ฝายชายและสะใภสวนลูกนอกคือลูกสาวถือวาแตงงานไปแลวใชแซอ่ืน คือไปเปนคนในตระกูลอ่ืนก็จะ
ไมไหวไมฝากหีบเสื้อผาไปให แตถาบานใดรูสึกผูกพันอยากไหว ก็ไมใชวาผิด แตการซ้ือหีบเสื้อผาไหวก็
ตองเสียสตางคซ้ือมา ถาเราอยากเสียเงินเพ่ิม ก็เปนสิทธิของเรา เสร็จจากการไหวบรรพบุรุษจะเปน
พิธี “ซึงกิมซัว” แปลวา ทลายภูเขาทอง เพ่ือเปนนัย อวยพรใหลูกหลานรุงเรือง โดยเปนการแสดงรํา
ธงของพระจีนปลอม คือผูชายใสชุดพระสีแดงพรอมสวมหมวกพระจีนออกมาแลว แสดงโชวเปนธรรม
เนียมเฉพาะของคนจีนอําเภอเตี้ยเอ้ียและเปนธรรมเนียมวาลูกสาวท่ีออกเรือนแลวจัดมาไหวบุพการีให
ไดชมกอนจะถึงพิธีกรรมการขามสะพานของลูกหลาน คือการท่ีพระพาดวงวิญญาณมาสงยังเขตแดน
สวรรค โดยมีลูกหลานกตัญูมาสงดวยนั่นเอง สงเสร็จก็ขามกลับ โดยทุกครั้งท่ีขามสะพาน ลูกหลาน
ทุกคนตองโยนสตางคลงในอางน้ํา ประหนึ่งเปนการซ้ือทางใหแกผูตายและตนเอง แตจะมีขอสําคัญวา 
ถาลูกหลานท่ีเปนหญิง ใครมีประจําเดือนจะไมใหขามสะพาน กอนเริ่มพิธีลูกชายคนโตจะตองไปไหว
บูชาสะพาน ไหวธูป ๒ ดอก ขนม และกระดาษเงินกระดาษทอง พิธีเริ่มจากการสวดมนตของพระท่ี
ปะรําหนาศพ สวดจนไดจังหวะของบทตอน  

พระท้ังหมดก็จะเดินขบวน โดยพระรูปท่ี ๒ จะเปนผูถือโคมวิญญาณ ตอจากแถวพระคือ
ขบวนลูกหลาน โดยจะไลตามศักดิ์ และอาวุโส ลูกในท่ีนี้คือลูกชายนําหนา ลูกชายคนโตคือหัวขบวน 
ตามดวยลูกชายคนตอ ๆ มา ถาลูกชายคนโตมีลูกชายตามศักดิ์แลว ลูกชายคนโตของลูกชายเทานั้น ก็
จะมาตอทายเปนลูกชายคนเล็ก แลวจึงตามดวยลูกสะใภ แลวจึงตามดวยลูกสาว ตามดวยลูกเขย แลว
จึงตามดวยชั้นหลาน  

การขามสะพานจะแบงออกเปน ๒ ชวง คือชวงขามไปและชวงขามกลับ ชวงแรกจะเปน
การพาดวงวิญญาณขามไปสงแดนสวรรค เม่ือขามไปถึงพระจะหยุดขบวน พระจะวางโคมวิญญาณลง
กับท่ี เหลาพระท้ังหมดลวนกมกราบพระพุทธ มีการจุดธูป ๓ ดอก ใหลูกชายคนโตไหว เพ่ือเปนการ
ไหวพระพุทธแทนตัวผูตาย แลวปกธูปลงในกระถางธูปของผูตายเอง จากนั้นขบวนพระก็จะพาขบวน
ลูกหลานขามกลับมายังโลกมนุษย โดยจะไมถือโคมวิญญาณกลับมาดวย และขากลับจะตองขาม
สะพานสวนทางกับขาไป ขามไปก่ีรอบก็ตองขามกลับจํานวนรอบเทาเดิม  

เม่ือถึงโลกมนุษย ขบวนพระก็หยุดลูกชายคนโตจะนํากระถางธูปไปวางไวท่ีหนาปะรําศพ 
เจาหนาท่ีนําหีบเสื้อผาของผูตายมาวางโดยมีโคมวิญญาณซอนหีบบนหีบเสื้อผาอีกที จากนั้นลูกหลาน
นั่งฟงพระสวดตอ จนจบหนังสือสวดมนตเลมสุดทาย ซ่ึงทุกครั้งท่ีมีการสวดมนตจบเลม พระจะตองนํา
หนังสือสวดมนตนี้มาใหลูกชายเปดดู แลวยกสวดมนตนั้นข้ึนจบถวาย เลมสุดทายก็เชนกัน เสร็จพิธี



๑๐๕ 

 

ลูกหลานจะกราบหนาศพ ๔ ครั้ง แลวหยิบหีเสื้อผาและโคมวิญญาณเพ่ือนําไปเผา เชนเดียวกับบรรดา
ของกงเต็กอ่ืน ๆ ท้ังหมด ลูกหลานตองชวยกันเหี่ยมโดยมีหลักการวา คนอ่ืนอาจชวยยกของได แต
ลูกหลานเทานั้นท่ีตองเปนผูเหี่ยมของกงเต็กท้ังหลาย และตองเหี่ยมทุกชิ้นไมใหขาดตกสิ่งใด รวมของ
ท่ีใชในงานกงเต็ก มา นก โคม หองน้ํา 

ปฐมเหตุของการเผากระดาษนี้มีมาในพงศาวดารเรื่อง “ฮวนกัง” วาพระเจาแผนดิน
พระองคหนึ่งพระนามวา “ลี้ซีบิ๋น” ครั้งหนึ่งพระองคสลบไป ดวงพระวิญญาณของพรองคเสด็จไปยัง
อบายภูมินายนิรยบาล นายนิรยบาลก็ตรวจดูบัญชีตามระเบียบ เห็นวาพระเจาลี๋ซีบิ๋นยังไมสมควรแก
การสวรรคต นายนิรยบาลจึงนําพระเจาลี้ซีบิ๋นมาสงยังโลกมนุษย แตขณะท่ีนายนิรยบาลนําพระองค
มานั้น มีพวกอสูรกายมาฉุดคราพระองคไว พระเจาลี้ซีบิ๋นทรงเปลงพระสุรเสียงรองใหนายนิรยบาล
ชวย นายนิรยบาลก็ทูลตอบวา ขาพเจาชวยพระองคไมไดดอก อสูรกายเหลานี้จะปลอยพระองคเอง 
พระเจาลี้ซีบิ๋นก็ทรงตอบวา เรามิไดนําเงินทองติตัวมาเลย จะเอาท่ีไหนมาแจกจายเลา นายนิรยบาลก็
กราบทูลตอบไปวาท่ีโลกมนุษยนั้นมีราษฎรผูหนึ่งซ่ึงอยูในความปกครองของพระองคชื่อ เตียงเลี้ยง 
เปนผูคาขายเลี้ยงชีพ เม่ือคาขายไดก็นําเอาเงินมาซ้ือกระดาษเงินกระดาษทองเผาทุกวัน แตหาไดอุทิศ
ใหแกใครไม กระดาษท่ีเผาไดกลายมาเปนเงินท่ีอยูในนี้ ๑๓ คลัง ขอพระองคขอยืมเงินนี้สักคลังหนึ่ง 
มาแจกจายแกอสูรกายเหลานี ้แลวพระองคก็จะเสด็จกลับไปไดสะดวก พระเจาลี้ซีบิ้นทรงไดฟง 

ดังนั้น พระองคก็ขอยืมเงินคลังหนึ่งแจกจายแกอสูรกายท่ีอดอยากท่ัวกัน พวกอสูรกายก็
ปลอยพระองค นายนิรยบาลก็พาพระองคกลับมายังโลกมนุษย ครั้งเม่ือพระเจาลี้ซีบิ๋นทรงฟนพระองค
ข้ึนมา พระองคก็ทรงตรัสเลาใหอํามาตยขาราชการของพระองคฟง และมีรับสั่งใหตามเตียงเลี้ยง
เจาของเงินเขาเฝา ทรงตรัสเลาเรื่องท่ีเลามาใหเตียงเลี้ยงทราบ แลวพระองคก็พระราชทานเงินใหแก
เตียงเลี้ยงคลังหนึ่งเปนการใชหนี้ท่ีไดยืมไปแจกจายแกอสูรกายในอบายภูมิ 

 

๒.๔ สรุปพิธีกรรมพระพุทธศาสนามหายาน 
 พิธีกรรม หมายถึง การกระทําท่ีมนุษยพ่ึงปฏิบัติตอความเชื่อ เปนข้ันตอนมีระเบียบวิธี
เพ่ือใหเปนสื่อหรือหนทางท่ีจะนํามาซ่ึงความสําเร็จ ท้ังนี้เพ่ือตอบสนองความตองการทางใจหรือความ
เชื่อของมนุษยท่ีทําใหเกิดความรูสึกวา มีความสบายใจหรือความเปนสิริมงคล เปนความศักดิ์สิทธิ์นอบ
นอมตอสิ่งท่ีเคารพบูชาทางศาสนา แตปจจุบันพิธีกรรมยังมีความหมายกวางคือพิธีเฉลิมฉลองและ
เก่ียวกับการเลือกตั้งทางการเมืองดวย 

 พิธีกรรมถือไดวามีความสําคัญตอศาสนาและสังคม การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาไมวา
จะเปนศาสนาใดก็ตาม ยอมมีคุณประโยชนและปริศนาธรรมแฝงไวในการประกอบพิธีกรรมเสมอ
คนเรานั้นแมจะเปนคนเหมือนกัน แตก็ไมเหมือนกันท่ีสติปญญา บางคนก็มีสติปญญาสูง ซ่ึงมีเปน
จํานวนนอย บางคนก็ปานกลาง แตบางพวกก็มีสติปญญาต่ํา เปนคนโงมากนอยตางกัน ซ่ึงอาจเปรียบ
ไดกับบัว ๔ เหลาในพุทธศาสนา สําหรับคนท่ีมีสติปญญาดีนั้นก็สามารถเขาใจหลักธรรมในศาสนาได
งาย แตคนท่ีมีสติปญญานอยก็เขาใจหลักธรรมไดยากหรือใชเวลานาน ตลอดจนถึงอาจจะตองใชกุศโล
บายในการชักนําใหเปนผูเขาถึงหลักธรรม นักการศาสนาจึงตองหาวิธีการใหพวกเขาเขาใจหลักธรรม
ดวยวิธีการตาง ๆ นานาวิธี การอันหนึ่งก็คือการสอดแทรกหลักธรรมไวในพิธีกรรมตาง ๆ เพราะ



๑๐๖ 

 

คนเราบางคนไมชอบฟงการสั่งสอน แตชอบพิธีกรรมติดพิธีกรรม ทานจึงใชกุศโลบายใหคนเราศึกษา
ธรรมจากพิธีกรรมเชนเดียวกับหลอกเด็กใหกินยาขมในขนมหวาน 

ศาสนพิธีมีความเปนมาจากลัทธิความเชื่อตั้งแตสมัยพุทธกาล ซ่ึงพระพุทธศาสนาก็ไดใชความ
กลมกลืนกับความเชื่อเหลานั้นใหมาเปนศาสนพิธีท่ีถูกตองตามหลักคําสอนในพระพุทธศาสนา 
ถึงแมวาเวลาจะผานไปนานมากแตวาเชื่อเหลานั้นก็ยังแฝงอยูในการดําเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนมา
โดยตลอด ยิ่งการเผยแพรพระพุทธศาสนาถูกบิดเบือนหลักธรรมคําสอนยิ่งทําใหศาสนพิธีผิดเพ้ียนไป
จากหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ฉะนั้นวิวัฒนาการของศาสนพิธีดูเหมือนวนอยูในวังวนหวน
กลับไปสูยุคท่ีกอกําเนิดศาสนพิธีตั้ งแตตนในสมัยพุทธกาล ดังจะเห็นไดจากท่ีกลาวแลววา
พุทธศาสนิกชนเชื่อถือโชคลาง พุทธศาสนิกชนยึดติดกับตัวบุคคลมากกวาหลักคําสอนพระพุทธ-
ศาสนา พุทธศาสนิกชนไมเขาใจหลักคําสอนท่ีเปนแกนแท พระสงฆมุงเนนท่ีพิธีกรรมมากกวาการเผย
แผพระพุทธศาสนา พิธีกรรมมีลักษณะบิดเบือนตางไปจากพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา และพิธีกรรมมี
ลักษณะท่ีเนนผลประโยชนและฟุมเฟอย ดังนั้นวิวัฒนาการของศาสนพิธีควรมีการพัฒนาใหศาสนพิธี
ไปในทางท่ีถูกตอง คือตองประหยัด ตองใหไดประโยชนและคุมคาตองถูกตองตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรม คือทําใหถูกหลักเกณฑแหงการทําบุญนั้น ๆ ตัดพิธีกรรมสวนเกินออกเสีย สิ่ง
สําคัญตามความเหมาะสมถูกตองเปนไปตามคําสอนในพระพุทธศาสนา 
 พระพุทธศาสนามีอุดมคติเพ้ือขนสัตวใหขามพนวัฏสงสารไดมากกวาหินยาน ในมหา
ปรัชญาปารมิตาอรรถกถา อาจารยนาคารชุนไดอธิบายไววา พระพุทธศาสนามีเอก (รสเดียว) คือ รส
แหงวิมุตติความรอดพนจากปวงทุกข แตชนิดของรสมี ๒ ชนิด คือ ชนิดแรกเพ่ือตัวเอง ชนิดท่ีสองเพ่ือ
ตัวเองและสรรพสัตวดวย อันหมายความวา ฝายหินยาน มุงความหลุดพนเฉพาะตน ไมมีปณิธานใน
การโปรดสรรพสัตว แตฝายมหายานตรงกันขาม ยอมมุงพุทธภูมิเพ่ือขนสัตวใหพนทุกจนหมดสิ้น 
อธิบายวา พุทธศาสนิกชนฝายหินยานยอมมุงตออรหันตภูมิเทานั้น ฉะนั้นจึงเรียกอีกชื่อหนึ่งวา สาวก
ยาน สวนพุทธศาสนิกชนฝายมหายานลวนมุงพุทธภูมิท้ังนั้น จึงเรียกวาโพธิสัตวยานบาง พุทธยานบาง  
 พิธีกรรมของพระพุทธศาสนามหายานก็สืบทอดมาแตครั้งพุทธกาล โดยไดรับอิทธิพลจาก
แนวคิดของศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท่ีมีตอกันและกันจึงมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาจนมาถึง
ปจจุบัน โดยเฉพาะพิธีกรรมในประเทศไทยท่ีสําคัญ ๆ หลัก ๆ ไดแก พิธีกินเจ พิธีท้ิงกระจาดและพิธี
กงเต็ก แตละพิธีก็มีลักษณะกิจกรรมดังตอไปนี้  
 พิธีกินเจเปนพิธีผสมกับความเชื่อของคนจีนกลุมหนึ่งแลวแพรมาสูประเทศไทยและภูมิภาค
ใกลเคียง ตามปกติพิธีกินเจในพระพุทธศาสนามหายานไมถือเปนพิธีกรรมเพราะเปนวิถีชีวิตประจําวัน
ของผูนับถือพระพุทธศาสนามหายาน เม่ือพิธีนี้ไดรับการยอมรับในชาวไทยจึงเกิดการประกอบ
พิธีกรรมข้ึนโดยการบูชาพระพุทธเจาและพระโพธิสัตวท้ัง ๙ พระองคประกอบเขากับความเชื่อ
ดวงดาวท้ัง ๙ ดวงดวย ในพิธีกินเจจึงมีพิธีกรรมประกอบเรียกวา พิธีสวดดาวนพเคราะหเพ่ือเสริมสิริ
มงคล ดังนั้น จึงมีอุปกรณประกอบพิธีคือเครื่องสาย เครื่องเปา เครื่องตีของพระสงฆ โดยความหมาย
หลักคือการสรางทํานองใหเกิดความพรอมเพรียงกันในการสวดมนต โดยความหมายสื่อถึงคําสอนและ
การเผยแพรธรรม 
 พิธีท้ิงกระจาด เปนพิธีท่ีสืบทอดมานับตั้งแตสมัยพุทธกาล โดยมีความเชื่อวาพระอานนท
เถระเปนผูประกอบพิธีเพ่ือตอชะตาพนเคราะหภัยดวยการประกอบมหาทาน ในพิธีนี้จึงมีการอัญเชิญ



๑๐๗ 

 

พระพุทธเจา พระโพธิสัตวและเทพท้ังหลาย เหลาดวงวิญญาณมารับมหาสังฆทาน พระผูประกอบพิธี
แสดงทารางเพ่ือสื่อถึงพลังอํานาจแหงพระพุทธเจาท้ังหลาย ซ่ึงเปนทาของพระองคและของพระ
โพธิสัตวประกอบดวย บทสวดแสดงความเคารพตอพระรัตนตรัย ดังนั้น พิธีนี้จึงจัดข้ึนประกอบกับพิธี
อ่ืน ๆ ดวยในฐานะเปนการถวายมหาทานในพระพุทธศาสนา 
 พิธีกงเต็ก ในการตระเตรียมอุปกรณเครื่องใชตลอดพิธีเพ่ือทําใหพิธีดําเนินไปตามข้ันตอนท่ี
กําหนดไวในระเบียบปฏิบัติ พระผูปฏิบัติไดสวดขอขมากรรมและเชิญดวงวิญญาณผูลวงลับใหเขามา
ในพิธีเพ่ือชําระดวงวิญญาณใหสะอาดและขามพนไปสูสุคติภูมิ ญาติผูลวงลับรวมในพิธีโดยสนับสนุน
ตอพระผูประกอบพิธี 
 
 
 
 
 



 
 

บทท่ี ๓ 
คําสอนเชิงสัญลักษณทางพระพุทธศาสนามหายาน 

  
 ลักษณะทางสัญลักษณเปนศาสตรเก่ียวกับองคประกอบของลัทธิและศาสนาแทบทุกลัทธิ
และศาสนาในโลก เพราะสัญลักษณเหลานี้เปนเครื่องแทนคําตอบและคําอธิบายหลายอยาง และ
นําไปสูความเชื่อรวมกัน พระพุทธศาสนามหายานก็มีสัญลักษณแสดงไวจํานวนมากไมวาจะเปนสวน
เครื่องประกอบพิธีกรรมและลักษณะทาทางในการประกอบพิธีกรรม ลวนแตมีคําสอนประกอบท้ังสิ้น 
ตามประเด็นท่ีศึกษาในบทนี้ ดังนี้ 
 ๓.๑ ความหมายและความเปนมาของสัญลักษณ 
 ๓.๒ สัญลักษณทางศาสนา 
 ๓.๓ ความเชื่อมโยงระหวางพิธีกรรมกับสัญลักษณ 
 ๓.๔ คําสอนสัญลักษณทางพระพุทธศาสนามหายาน 
 ๓.๕ สรุปคําสอนเชิงสัญลักษณทางพระพุทธศาสนามหายาน 

 

๓.๑ ความหมายและความเปนมาของสัญลักษณ 
นับแตมนุษยมีวิวัฒนาการทางภูมิความรูก็ใชสัญลักษณเปนเครื่องมือในการสื่อสารเพ่ือบอก

เรื่องราวและแทนคําสอน ในท่ีนี้จึงไดแสดงความหมายและความเปนมาของสัญลักษณ ดังนี้ 
 

๓.๑.๑ ความหมายของสัญลักษณ 
 คําวา สัญลักษณ หมายถึง สิ่งท่ีกําหนดนิยมกันข้ึนเพ่ือใหใชหมายความแทนอีกสิ่งหนึ่ง เชน 
ตัวหนังสือเปนสัญลักษณแทนเสียงพูด H เปนสัญลักษณแทนธาตุไฮโดรเจน + − x ÷ เปนสัญลักษณ
เครื่องหมายทางคณิตศาสตร๑ ภาษาอังกฤษใชคําวา Symbol หรือ Symbolism หมายถึงสิ่งท่ีแสดง
สิ่งหนึ่งสิ่งใดท้ังท่ีเปนการสมมติข้ึนหรือท่ีรวมกันข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งวัตถุท่ีแสดงแทนนามธรรม คํา
วาสิ่งในท่ีนี้รวมท้ังสัตว บุคคล สิ่งของ เครื่องหมาย เปนตน๒ 

สัญลักษณเปนสิ่งหนึ่งท่ีแสดงถึงจุดสนใจ การสื่อสาร ความเขาใจพ้ืนฐาน การสื่อสารถึงแม
จะมีภาษาในการสื่อสารแตก็ยังมีสัญลักษณตาง ๆ ใชประกอบดวย เนื่องจากสังคมจะขาดสิ่งเหลานี้
ไมได สัญลักษณเปนสิ่งท่ีใชพรรณนาหรือบรรยายวัตถุสิ่งของหรือเหตุการณใหบุคคลตอบุคคลเขาใจ
ตรงกัน มีหนาท่ีถอดรหัสสาร เพ่ือใหผูสงสารและผูรับสารอยูบนการสื่อสารเดียวกัน จึงเปนสาเหตุให
สัญลักษณไดถูกนํามาใชในหลากหลายวิชาชีพ เชน การโฆษณา การายงานขาว การปราศรัยทาง

                                                 
๑https://th.wikipedia.org/wiki/เครื่องหมายบวกและลบ, สืบคนเมื่อ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๒Collins English Dictionary.  
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การเมือง การรายงานสภาพภูมิอากาศ และการวิเคราะหทางเศรษฐกิจ เนื่องจากสิ่งเหลานี้เปนสิ่งท่ี
ยากตอการเขียนเพ่ือสื่อความหมายจึงตองมีการใชสัญลักษณเพ่ือใหเขาใจไดงายข้ึน๓ 
 A.N. Whitehead ไดเขียนในหนังสือ Symbolism วา จิตมนุษยคือหนาท่ีของสัญลักษณ 
เปนสวนประกอบของประสบการณท่ีแสดงออกถึงความคิด ความเชื่อ อารมณ และจินตนาการ๔ 
 Erwin Goodenough ใหความหมายวา สัญลักษณคือวัตถุหรือรูปแบบ หรือสิ่งใดก็ตามท่ี
ข้ึนอยูกับการใชงานของมนุษย และมีผลตอมนุษย เปนสิ่งท่ีอยูเหนือความเขาใจ๕ 
 Peter Brown สัญลักษณเปนเครื่องมือท่ีมีพลังอํานาจในการเพ่ิมทัศนะ สรางจินตนาการ 
และความเขาใจอยางถองแท๖  
 Bevan กลาววา สัญลักษณบางอยางสามารถมองเห็น บางอยางไมสามารถมองเห็น 
สัญลักษณเปนตัวแทนของความคิดสามารถแสดงไดมากกวาความจริง เปนการอางถึงสิ่งสูงสุดหรือ
อุดม๗  
 จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา สัญลักษณ คือ คําพูด วัตถุ สิ่งของ การกระทํา 
เหตุการณ รูปแบบ บุคคล หรือสิ่งท่ีทําใหประจักษ สิ่งแทน สิ่งแทน เสนอแนะ นิมิตร สิ่งท่ีมี
ความหมายครอบคลุมตอสิ่งอ่ืน การสื่อสาร การแสดงถึงความจริง สิ่งท่ีแสดงตอสถานท่ี เปนตัวอยาง 
แสดงถึงความสัมพันธท่ีสอดคลองกัน การเขาใจดวยปญญา ท้ังท่ีมองเห็นและมองไมเห็น  
 สัญลักษณท่ีเปนตัวอยางท่ีสําคัญของมนุษยคือ ภาษา แตทางสังคมมนุษยวิทยากลาววา
อากัปกิริยา รางกาย และกิจกรรมตาง ๆ เปนกระบวนการสัญลักษณท่ีสําคัญ การฆาสัตว การให
รางวัล การทําอาหาร การกิน การดื่ม การเตนรํา การละเลน ทุกอยางเหลานี้สามารถเปนสัญลักษณได
ท้ังสิ้น ซ่ึงลวนมีความสัมพันธกับมนุษยอยูในโครงสรางของสังคม  
 สัญลักษณ เปนรูปแบบของคําหรือจินตนาการท่ีแสดงถึงสิ่ งบางอยาง ท่ีมากกวา
ประสบการณธรรมดาในอดีตหรือความตองการ และการคาดการณตอเหตุการณในอนาคต เชน ใน
ศาสนาคริสตถือวา พระจิตเปนสัญลักษณของพระเจาและผูใหชีวิต 
 สิ่งท่ีเปนตัวแทนตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีมีความหมายใกลเคียงกับสัญลักษณ คือ สัญญาณ แต
ความหมายท่ีแตกตางกันระหวางสัญญาณและสัญลักษณ คือ สัญญาณไมจําเปนท่ีจะตองเปนสวนหนึ่ง
ของความจริงแทตอสิ่งท่ีแทน เชน สัญญาณไฟจราจรสีเขียว หมายความวา ไป ใหรถวิ่งไดเทานั้น แต
ไมไดมีความหมายท่ีลึกลงไปทางจิตใจหรือความรูสึกของมนุษย เชน คริสตศาสนิกชน ถือวา โบสถ 
เปรียบเสมือนเรือท่ีเปนบานพักชั่วคราวท่ีนําผูโดยสารฝาพายุ คลื่นลมทะเลใหไปถึงจุดหมายปลายทาง 
เนื่องจากการกอตั้งศาสนาคริสตในสมัยกอนเต็มไปดวยอุปสรรคและอันตราย แตศาสนาคริสตสามารถ

                                                 
๓พระณรงค คุมกลัด, พระพุทธศาสนากับทฤษฎีสัญลักษณ : ศึกษาเปรียบเทียบความเขาใจและการใช

สัญลักษณของพุทธศาสนิกชนไทยในเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร, วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๔๖. 

๔A.N. Whitehead, Symbolism, Dilistone, F.W., 1986, p.11. 
๕Erwin Goodenough, Symbolism, Dilistone, F.W., 1986, p.12. 
๖Peter Brown, Symbolism, Dilistone, F.W., 1986, p.13. 
๗Dr Bevan, Symbolism, Dilistone, F.W., 1986, p.14. 
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กอตั้งและดํารงอยูไดอยางปลอดภัยดวยแรงศรัทธา จึงทําใหคริสตศาสนิกชนเปรียบเทียบใหโบสถเปน
เสมือนเรือ๘  
 สัญลักษณเชื่อมกับพิธีกรรมอยางแนบสนิท เชนสัญลักษณทางศาสนาสามารถแสดงถึง
จินตนาการ เปรียบเสมือนประตูท่ีใชเปดไปหาความจริง เชน การนั่งกรรมฐานของนิกายเซนในพุทธ
ศาสนา พิธีกรรมทางศาสนาท่ีสามารถแสดงออกมาเปนกิจกรรมตาง ๆ ไดหลายรูปแบบ เชน ดนตรี 
การเตนรํา ศิลปะ และสถาปตยกรรม ดนตรีสามารถใชสื่ออารมณความรูสึกได เชน ใชดนตรีในพิธี
เฉลิมฉลอง ใชในงานศพ ดนตรีเปนสิ่งลึกลับท่ีสามารถทําใหศาสนิกชนมีความศรัทธาและปฏิบัติตาม
ศาสนา สถาปตยกรรมสามารถแสดงถึงจุดมุงหมายของศาสนาได เชน โบสถในพุทธศาสนา ใชเปนสิ่ง
แสดงความศรัทธาทําพิธีกรรมทางศาสนา กราบไหวบูชาพระพุทธรูปเปนท่ีแสดงพระธรรม พิธีกรรม
ทางศาสนาเปนสิ่งท่ีเปลี่ยนมาจากการดํารงชีวิตประจําวันของมนุษย เชน การกิน การดื่ม การชําระ
รางกาย และความเจ็บปวย จนกระท่ังเปลี่ยนมาเปนประสบการณทางสัญลักษณของบุคคลท่ีมี
ศักยภาพทางจิตวิญญาณและจุดมุงหมายสูงสุด ในคริสตศาสนามีการกินขนมปง เหลาองุนซ่ึงเปน
สัญลักษณท่ีสามารถสื่อถึงชีวิตท่ีเมตตา การตาย และการฟนคืนชีพของพระเยซู พิธีกรรมชําระลาง
รางกาย เพ่ือความบริสุทธิ์สะอาดเม่ือเขามาศรัทธาตอศาสนา  มนุษย มี ระบบสัญลักษณ ในการใช
ติดตอสื่อสาร ดวยคําพูด อากัปกิริยา วัตถุสิ่งของ เพ่ือเปนสิ่งท่ีแทนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และชวยใหมนุษยไดมี
ประสบการณทางศาสนา เชน ชาวซูนี ใชขาวโพดเปนตัวแทนแหงความอุดมสมบูรณของชีวิต ใชเปน
อาหาร เปนพิธีกรรมทางศาสนา ศาสนาคริสตใชขนมปงและเหลาองุนเปนสัญลักษณของความ
สมบูรณ การใหเลือดเนื้อและชีวิต๙ 
 สรุป สัญลักษณเปนสิ่งท่ีใชแทนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทําใหสัญลักษณนั้นมีความหมายอยูภายใน
ตัวเอง โดยสัญลักษณนั้นสามารถเปนท้ังวัตถุ สิ่งของ เหตุการณ การแสดงทาทาง ท่ีสามารถสื่อ
ความหมายใหเขาใจไดวาสิ่งนั้นคืออะไรแทนสิ่งใด ท่ีสําคัญสัญลักษณเปนเครื่องมือท่ีใชสื่อทางจิต
วิญญาณสําหรับศาสนา การแสดงออกตอสัญลักษณท่ีมีความเชื่อรวมกันทําใหเกิดพลังในการดํารงสิ่ง
นั้น ๆ ไว จนกลายเปนวัฒนธรรมทางสังคมได 

 นอกจากนั้น สัญลักษณยังมีความหมายตามศาสตรอีกดวย ในท่ีนี้แบงออกเปน ๓ ศาสตร
ใหญๆ คือ ความหมายตามมนุษยวิทยา เทววิทยา และสัญวิทยา ดังนี้ 

๑. สัญลักษณตามความหมายทางมานุษยวิทยา 
 นักมานุษยวิทยาใหความหมายของสัญลักษณวาเปนสิ่งหนึ่งท่ีเรียกวาวัฒนธรรมของ
มนุษย เชน ภาษา ประเพณี องคกรทางสังคม พิธีกรรมทางศาสนา และการสรางสรรคทางศิลปะ นัก
มานุษยวิทยาจะคนหาความสัมพันธของสัญลักษณของแตละวัฒนธรรมท้ังในวงกวางและแหลงท่ี
มนุษยอาศัยอยู เพราะสังคมแตละสังคมมีลักษณะท่ีแตกตางกันออกไป ความหมาย สัญลักษณของนัก
มานุษยวิทยา ไดแก  

๑) การรับรูของสิ่งหนึ่งท่ีเปนตัวแทนของสิ่งหนึ่ง ความสัมพันธของสิ่งดังกลาวเปนการใช
สื่อรูปธรรมจากสิ่งท่ีเปนนามธรรมใหพิเศษข้ึนจากธรรมดาท่ัวไป ความสัมพันธของสัญลักษณท่ี
สามารถรักษาสิ่งท่ีอางถึงใหคงอยู 
                                                 

๘Ring, Nancy C., 1983, p. 66. 
๙Ibid, p. 64. 
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๒) มนุษยเปนผูจัดระเบียบและตีความสัญลักษณ หรือบางครั้งก็สรางสัญลักษณข้ึนมา
เอง 

๓) สัญลักษณเปนภูมิปญญาพ้ืนฐานสามารถเปนตัวแทนความจริงอันสูงสุด 
๔) สัญลักษณเปนสื่อในการสรางระเบียบของสังคม หรือกระตุนใหเกิดความจงรักภักดี

ในสังคม 
 สัญลักษณตามแนวคิดของนักมนุษยวิทยาจึงหมายเอาสิ่งท่ีใชแทนความหมายในชีวิตตั้งแต
การเกิด การตาย การดํารงชีวิต โดยมีพิธีกรรมและความศักดิ์สิทธิ์เปนสิ่งเชื่อมโยงความเขาใจ
สัญลักษณของมนุษย สัญลักษณเปนสิ่งท่ีสรางความปลอดภัยม่ันใจและความสุข รูปแบบของ
สัญลักษณมีไวเพ่ือรักษาชีวิตและการจัดระเบียบสังคมใหปกติ 
 ๒. สัญลักษณตามความหมายทางเทววิทยา 
 สัญลักษณตามแนวคิดของนักเทววิทยาเปนอีกหนึ่งลักษณะท่ีนําไปเชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
เปนสิ่งท่ีมีอํานาจมีพลังตอสิ่งท่ีแสดง เชน ผายันต พระพุทธรูป สายสิญจน ไมกางเขน เปนตน 
สัญลักษณสามารถสรางความเขาใจเรื่องความจริงอันสูงสุดของศาสนา ไมวาสัญลักษณนั้นจะเปน วัตถุ 
บุคคล เหตุการณ สถานท่ี พระคัมภีร จินตนาการ และการกระทํา เปนสิ่งท่ีไดรับการศรัทธาจาก
ประสบการณของบุคคลและกลุมสังคม อีกท้ังยังสามารถเปดจิตวิญญาณและขยายโลกทัศนของมนุษย
ในการสรางมิติของการสรางศรัทธาใหสูงข้ึน 

 สัญลักษณเปนสวนหนึ่งของความลึกลับและเปนสิ่งท่ีมีพลังอํานาจอยูในตัวเอง บางครั้งเปน
ตัวแทนความตองการของมนุษย บางครั้งเปนท่ีพ่ึงเม่ือเผชิญกับอุปสรรค ความคับของใจ สัญลักษณ
ทางศาสนาเปนสิ่งท่ีไมเคยตาย สามารถขยายมิติความจริงอันสูงสุด และเปนสิ่งท่ีไมมีใครสามารถใหคํา
จํากัดความไดอยางเหมาะสม 
 ๓. สัญลักษณตามความหมายทางสัญวิทยา 

ความหมายในทรรศนะของนักสัญวิทยาจึงมีลักษณะเปนพลวัต ไมหยุดนิ่ง ไมตายตัว แต
เปนเรื่องของการประกอบกันข้ึนหรือการปะทะ ประสานของสัญญะตาง ๆ ภายใตระบบ ระเบียบ 
กฎเกณฑตาง ๆ สวนสัญวิทยาก็คือการศึกษาถึงกระบวนการสรางความหมายท่ีไมรูจบนี้ในสังคม 
อยางไรก็ตามนักสัญวิทยาแตกตางไปจากนักภาษาศาสตรตรงท่ีมิไดสนใจศึกษาสัญญะของภาษา (the 
linguistic signs) แตสนใจศึกษาสัญญะแบบอ่ืน ๆ ท่ีมิใชสัญญะของภาษา (the non-
linguistic/semiological signs) แตในขณะเดียวกันก็เปนสัญญะท่ีมีบทบาทหนาท่ีในการสื่อสารหรือ
สรางความหมาย สัญญะของสัญวิทยาจึงมีความแตกตางหลากหลายและมากมาย ไมวาจะเปนเสื้อผา 
อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องเรือน เครื่องประดับ รถยนต โทรทัศน โฆษณา หนังสือพิมพ เอกสาร
ทองเท่ียว ภาพถาย เปนตน นั่นคือ สัญญะของสัญวิทยาไดแกบรรดาสรรพสิ่งตาง ๆ ท่ีหอหุมเราอยูใน
สังคม และความหมายของสัญญะเหลานี้ก็ข้ึนกับรหัส/กฎเกณฑของสังคมนั้น ๆ หรือก็คือระบบ
วัฒนธรรมนั่นเอง๑๐ 
 ในการศึกษาเก่ียวกับสัญญะนั้นนักสัญวิทยาไดมีการจําแนกความหมายของสัญญะไวเปน ๒ 
ระดับ คือ ระดับความหมายตรง (denotation) กับระดับความหมายแฝง (connotation)  

                                                 
  ๑๐ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร, ๒๕๔๕ หนา ๙๔-๙๕. 



๑๑๒ 

 

 ระดับความหมายตรง (denotation) เปนการตีความระดับท่ีเก่ียวของกับความจริงตาม
ธรรมชาติ เปนการอางถึงสามัญสํานึกหรือความหมายท่ีปรากฎแจมแจงอยูแลวของสัญญะและ
ความสัมพันธของสัญญะกับสิ่งท่ีกลาวถึงในความหมายท่ีชัดแจงของสัญญะ เชน ภาพของอาคารใด
อาคารหนึ่งก็แสดงวาเปนอาคารนั้น 
 ระดับความหมายแฝง (connotation) เปนการตีความหมายโดยนัยแฝงซ่ึงการตีความใน
ข้ันนี้จะเปนการตีความในระดับท่ีมีปจจัยทางวัฒนธรรมเขามาเก่ียวของดวย ซ่ึงไมไดเกิดจากตัว
ของสัญญะเอง แตเปนการอธิบายถึงปฏิสัมพันธท่ีเกิดข้ึนเม่ือสัญญะกระทบกับความรูสึกหรืออารมณ
ของผูใชและคุณคาทางวัฒนธรรมของเขา๑๑ 
 โรล็อง บารตส (Roland Barthes) นักสัญวิทยาชาวฝรั่งเศสไดใหความเห็นในบทความท่ี
ชื่อ Myth Today วาความหมายในเชิงสัญญะเปนสิ่งท่ีสรางข้ึนมาโดยเจตนาของผูใชสัญญะและ
กําหนดโดยขนบกติกาของสังคมวัฒนธรรม๑๒และยังไดกลาวตอไปอีกวาในการศึกษาดานสัญวิทยามิใช
เปนแคการศึกษาในเรื่องการสื่อความหมายของภาษา แตทุกสิ่งทุกอยางท่ีปรากฏในสังคมลวน
มีสัญญะหรือรหัสท่ีจะกอใหเกิดการสื่อสารข้ึนมาได ตัวอยางเชน การใชหรือการใสเสื้อกันฝนมิใชเพ่ือ
ปองกันฝนเพียงอยางเดียว แตการใชหรือใสเสื้อกันฝนในขณะเดียวกันก็ยังบงบอกถึงสภาพอากาศใน
ขณะนั้นดวย เพียงแตเราไมคุนเคย/เคยชินจนมองขามความหมายในระดับนี้ หรือท่ีบารตสเรียกวา 
ความหมายในระดับท่ีสอง (the second-level signification) ไป๑๓  
 ในการสื่ออารมณดนตรีไดรับการยอมรับวาเปนศิลปะท่ีสามารถสื่ออารมณตาง ๆ ไดเปน
อยางดี แตสําหรับการสื่อความหมายนั้นดนตรีไมสามารถถายทอดความหมายหรือบอกเลาเรื่องราว
ตาง ๆ ไดอยางชัดเจน เนื่องจากดนตรีเปนศิลปะไรลักษณหรือศิลปะไมแสดงลักษณ (non 
representation arts) ท่ีการสรางเนื้อหาของงานเพ่ือจะสงถึงผูเสพเปนเรื่องท่ีทําไดยาก เนื่องจากตัว
เนื้องานท่ีเกิดจากดนตรีคือการใชเสียงหลาย ๆ เสียงมาผูกรวมกันไวจนกลายเปนทํานอง ซ่ึงเสียงแต
ละเสียงท่ีนํามาใชสื่อความหมายมิไดมีความชัดเจนในตัวเอง สงผลใหความหมายท่ีเกิดข้ึนในดนตรีเปน
ความหมายท่ีไมตายตัว ไมชัดเจน ข้ึนอยูกับบริบทท่ีมีความเก่ียวของสัมพันธกับดนตรีและการตีความ
ของผูฟง๑๔ ผิดกับงานศิลปะแขนงอ่ืนท่ีสามารถสรางความเหมือนโดยการสรางสัญลักษณหรือการลอก
แบบสิ่งตาง ๆ ใหปรากฏเห็นเปนตัวตนได ซ่ึงไดแก ภาพเขียน รูปแกะสลักท่ีสื่อความหมายโดยการ
สรางความเหมือนสิ่งท่ีมีปรากฏอยูในธรรมชาติ สัญลักษณศิลป ไดแก วรรณคดีตาง ๆ ท่ีนําเอาคําท่ี
เปนเสมือนสัญลักษณท่ีมีความหมายในตัวเองมาเรียงรอยเปนเรื่องราว หรือศิลปะผสม ไดแก การ
เตนรํา ภาพยนตรท่ีนําเอาศิลปะตางสาขามาประยุกตใชรวมกันเพ่ือถายทอดเรื่องราวตาง ๆ เปนตน 

สรุปไดวา ท้ัง ๓ แนวคิดใหญ ๆ นั้น ใหความหมายไปคนละแนว แตก็มีมุมมองทําใหเห็นถึง
ความสําคัญของสัญลักษณท่ีมีอิทธิพลตอชีวิตและสังคมได สัญลักษณ คือ สิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีใชแทน 
พรรณนา บรรยาย ตอวัตถุ สิ่งของ หรือเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง เพ่ือใหบุคคลเขาใจตรงกัน 
สัญลักษณยังสามารถถายทอดประสบการณทางความคิด จินตนาการ อารมณ ความรูสึก ความเชื่อ 

                                                 
๑๑ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร, ๒๕๔๕, หนา ๙๖. 
๑๒สรณี  วงศเบ้ียสัจจ, ๒๕๔๕, หนา ๒๙. 
๑๓ ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร, ๒๕๔๕ หนา ๙๕. 
๑๔รังสิพันธุ แข็งขัน, สัมภาษณ, ๒๕๕๐. 



๑๑๓ 

 

ความศรัทธาตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งได และสามารถรับรูไดโดยใชประสาทสัมผัสหรือเขาใจไดทางความคิด 
เชน สีดํา สามารถบงบอกถึงอารมณความรูสึกเศรา หดหู ความหมนหมอง การตาย หรือในอีก
ความหมายหนึ่ง สีดํา เปนสัญลักษณของความเขมแข็ง ความองอาจ กลาหาญ ความเชื่อม่ันในตนเอง 
 การใชภาษา อากัปกิริยาทาทางตาง ๆ เชน การเตนรํา การละเลน การดํารงชีวิต ถือไดวา
เปนสัญลักษณอยางหนึ่งท่ีสามารถสื่อความหมายใหเขาใจได เชน การใชภาษามือเพ่ือเปนเครื่องมือใน
การสื่อสารของคนพิการทางหูและเปนใบ การแสดงมโนราหเปนสิ่งท่ีใหเขาใจไดวาเปนสัญลักษณของ
ภาคใตการเปาแคนเปนสัญลักษณของภาคอีสาน แมกระท่ังการแตงกายก็สามารถเปนสัญลักษณของ
ชาติได เชน ชุดกิโมโนเปนสัญลักษณของประเทศญี่ปุน ชุดสาหรีเปนสัญลักษณของประเทศแถบเอเชีย
กลาง เปนตน 
 การใชสัญลักษณนั้นมีมาตั้งแตสมัยปฐมบรรพ โดยการวาดภาพเรื่องราวชีวิตความเปนอยู
ของคนในสมัยนั้นตามผนังถํ้า เพ่ือเลาเรื่องราวตาง ๆ ใหกับชนรุนหลังไดรับรู ซ่ึงยังไมมีระบบอักษรใช
เพ่ือการสื่อสาร การใชภาพวาดจึงสามารถเปนสัญลักษณท่ีทําใหเขาใจและแปลความหมายไดงายข้ึน 

 
๓.๑.๒ ความเปนมาของสัญลักษณ  

 สัญลักษณ เปนลักษณะท่ีสื่อใหรูความหมายอะไรบางอยาง ดวยเหตุนี้ กระบวนการทางสัญ
วิทยาจึงเกิดข้ึนโดยมีแฟดิน็อง เดอ โซซูร (Ferdinand de Saussure) นักปรัชญาและนัก
มานุษยวิทยาชาวสวิสเปนผูนําโครงสรางของภาษาศาสตรเขามาอธิบายในเชิงสัญวิทยา แนวคิดของ
ภาษาศาสตรเชิงโครงสรางมีความเชื่อวา ความหมายของสรรพสิ่งมิไดดํารงอยูในตัวของสิ่งนั้น แตอยูท่ี
ความสัมพันธของสิ่งนั้นกับสิ่งอ่ืน ๆ ภายใตระบบเดียวกัน ซ่ึงอาจกลาวไดอีกนัยหนึ่งวา แนวคิด
การศึกษาของภาษาศาสตรเชิงโครงสรางเปนการกลับหัวกลับหางกับบรรดาความคิดท่ีมีมากอนหนาท่ี
เชื่อวา มนุษยหรือปจเจกบุคคลสรางสังคมสูความคิดความคิดท่ีวาระบบสังคมตางหากท่ีสรางมนุษย
สรางปจเจกบุคคลข้ึนมาดวยการตอกย้ํา ระบบ ระเบียบ กฎเกณฑและจารีตปฏิบัติตาง ๆ ของสังคม
ไวในระดับของจิตใตสํานึก (the unconscious) ของมนุษย ดังนั้นจะเขาใจพฤติกรรมการกระทําของ
มนุษยก็ตองทําความเขาใจกับระบบ ระเบียบ กฎเกณฑและจารีตปฏิบัติในสังคมนั้นท่ีเปนตัวกําหนด
สรางความหมายใหกับพฤติกรรมและการกระทํานั้น ๆ มิใชดูท่ีตัวพฤติกรรมหรือการกระทําตรง ๆ 
อยางท่ีนิยมถือปฏิบัติกัน๑๕  
 แนวคิดดานภาษาศาสตรเชิงโครงสรางไดวางกรอบแนวคิดท่ีสําคัญ ๆ ไวหลายประการ ซ่ึง
ตอมาไดกลายเปนพ้ืนฐานสําคัญของแนวคิดสัญวิทยา ดังจะกลาวถึงตอไปนี้ 
 ๑. ตัวสัญลักษณของภาษาและการใชภาษา 
 แนวคิดนี้โซซูรใหแยกระหวางสิ่งท่ีเรียกวา ภาษา (langue) กับการพูด/การใชภาษา 
(parole) ออกจากกัน ตัวสัญของภาษาเปนสิ่งท่ีสําคัญเพราะมีนําไปสูคําอธิบายท่ีมากมาย สวนการใช
ภาษานั้นเปนเพียงองคประกอบหนึ่งของสัญลักษณทางภาษา แมวาจะมาพรอมกัน แตการใชภาษานั้น
ข้ึนอยูกับระบบ ระเบียบ กฎเกณฑของภาษาในแตละสังคม วัฒนธรรรม  

                                                 
๑๕ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร, ๒๕๔๕, หนา ๑๐-๑๑. 



๑๑๔ 

 

 โซซูร ใชภาษา (langue) ในความหมายของระบบหรือองครวมท่ีมีความสมบูรณใน
ตัวเองและมีกฎเกณฑในการจัดประเภทแยกแยะแบบตาง ๆ สวนการพูดหรือการใชภาษา (parole) 
โซซูรหมายถึงการกระทําทางสังคมอันเปนผลมาจากความสามารถในการใชภาษาของบุคคลบวกกับ
ชุดของกฎเกณฑ จารีตปฏิบัติท่ีจําเปนท่ีสังคมสวนใหญยอมรับเพ่ือใหการติดตอ สื่อสาร พูด คุย 
เปนไปได และโซซูรเห็นวานักภาษาศาสตรควรใหความสนใจศึกษาภาษามากกวาการพูด/การใชภาษา 
เพราะการพูดไมใชธรรมชาติ ไมใชวิธีการหรือรูปแบบเดียวของการสื่อสาร มนุษยสามารถสื่อสารใน
รูปแบบและวิธีการอ่ืนได แตเนื่องจากมนุษยสามารถคิดคนระบบภาษาข้ึนมาทําใหการพูดในฐานะท่ี
เปนวิธีการติดตอสื่อสาร และไดกลายเปนรูปแบบการสื่อสารท่ีทรงอานุภาพท่ีสุดของมนุษยไป ฉะนั้น
สําหรับโซซูรแลวธรรมชาติของมนุษยจึงมิใชเรื่องของการพูดหรือการใชภาษา แตเปนเรื่องของ
ความสามารถในการคิดคนสรางระบบภาษาข้ึนมามากกวาเพ่ือใหการสื่อสารเปนไปได 
 ๒. ระบบสัญวิทยาทางภาษา 

โซซูรมองภาษาคือ ระบบของสัญญะแบบหนึ่งซ่ึงสื่อถึงความคิดตาง ๆ ไมแตกตางไป
จากระบบของงานเขียนตัวหนังสือของคนหูหนวก พิธีกรรมเชิงสัญลักษณแบบตาง ๆ กฎเกณฑ
เก่ียวกับมารยาทในสังคม สัญญาณทางทหารและอ่ืน ๆ เพียงแตภาษาเปนระบบสัญลักษณท่ีมี
ความสําคัญสูงสุดเม่ือเปรียบเทียบกับระบบสัญญะแบบอ่ืน ๆ สวนศาสตรท่ีศึกษาถึงชีวิตความเปนไป
ตาง ๆ ของสัญญะในสังคม ไมวาจะเปนการศึกษาองคประกอบของสัญญะ รหัสหรือกฎเกณฑท่ี
กําหนดความเปนไปของสัญญะ โซซูรเรียกสัญวิทยา (semiology) ในทรรศนะของนักทฤษฎี
ทางดานสัญวิทยา สัญญะคืออะไรก็ไดท่ีกอใหเกิดความหมายโดยการเทียบเคียงใหเห็นถึงความ
แตกตางไปจากสิ่งอ่ืนและคนในสังคมยอมรับเขาใจ ดังนั้นสัญญะจึงไมจําเปนตองเปนเครื่องหมายใน
ภาษาแตเพียงอยางเดียว แมแตท่ีวาง/ความวางเปลา (blankness) อัญประกาศหรือเครื่องหมาย
คําพูดก็ลวนเปนสัญญะไดท้ังสิ้น หากสื่อหรือใหความหมายในลักษณะของการเปรียบเทียบและความ
แตกตางกัน เชนชองวางระหวางประโยคหรือท่ีวางระหวางคําในภาษา หรือท่ีภาษาไทยเรียกวา เวน
วรรค ตางก็มีความหมายเฉพาะแบบหนึ่งคือใหหยุดพักออกเสียงมิใชไมมีความหมาย ผาใบสีขาวใน
ศิลปะก็หมายถึงการเตรียมความพรอมสําหรับการวาดภาพ กระดาษเปลาก็หมายถึงการเตรียมความ
พรอมสําหรับการเขียนหนังสือ ท่ีวางริมขอบกระดาษท้ังดานซาย ดานบน ดานลาง ก็หมายความวา 
หามเขียน เปนตน 
 จากตัวอยางขางตนทําใหโซซูรเห็นวาหากจะทําการศึกษาภาษาจะตองศึกษาภาษาใน
ฐานะท่ีเปนระบบสัญญะแบบหนึ่ง หากเราศึกษาภาษาในฐานะท่ีเปนระบบสัญญะแลวจะทําใหเราเห็น
วา ภาษาก็คือระบบของคุณคาชุดหนึ่งท่ีสังคมกําหนดข้ึน ไมใชท่ีรวมของสรรพสิ่งท่ีมีความหมายใน
ตัวเองแตอยางใด สําหรับโซซูรสัญญะในฐานะท่ีเปนหนวยพ้ืนฐานท่ีสุดของภาษาคือระบบ
ความสัมพันธท่ีสลับซับซอนท่ีเชื่อมโยงระหวาง (๑) รูปสัญญะหรือตัวสื่อ/ตัวหมาย (signifier) กับ (๒) 
ความหมายสัญญะหรือความคิดท่ีรูปสัญญะตองการจะสื่อ (signified) และสองสวนนี้ประกอบกันข้ึน
เปนสัญญะขาดอยางใดอยางหนึ่งไมได ความสัมพันธระหวางรูปสัญญะกับความหมายสัญญะเปนเรื่อง
ของการถูกกําหนดใหเปนมากกวาเปนไปโดยธรรมชาติ 
 
   



๑๑๕ 

 

 ๓. ระบบความสัมพันธและความแตกตางทางภาษา 
กระบวนการทํางานของสัญวิทยาทางภาษาคือ กระบวนการสรางความสัมพันธและ

ความแตกตางใหเกิดข้ึนทางภาษา โซซูรเห็นวาเรื่องความหมายของสัญญะเปนเรื่องของความสัมพันธ 
(relation) และความแตกตาง (distinction) โซซูรเรียกความหมายแบบนี้วา diacritics ท่ีเปนเชนนี้
เพราะโซซูรเห็นวาภาษาเปนระบบท่ีสรางข้ึนจากความแตกตาง/ความตรงขามของหนวยยอยตาง ๆ 
ความหมายมิไดเกิดจากคุณสมบัติเฉพาะของแตละหนวย แตความหมายของหนวยยอยเปนผลมาจาก
ความแตกตางของหนวยยอยดวยกันเอง (distinction) ขณะเดียวกันความหมายของหนวยยอยเหลานี้
เปนไปไดก็ดวยอยูภายใตหรือเปนสวนหนึ่งของระบบใหญเทานั้น (relation) เอกลักษณในภาษาจึง
เปนเรื่องของการเปรียบเทียบและความแตกตาง (relational identity) ซ่ึงตอมาไดรับการพัฒนาและ
สานตอในรูปของการศึกษาตัวตน/ความเปนอ่ืน (self/other) หรืออัตลักษณ/ความแตกตาง 
(identity/difference) เชน ก ไก มีความสัมพันธกับไข แตไกและไขก็แตกตางกัน สัญลักษณของไก
และไขก็ไมเหมือนกัน A มีความสัมพันธกับ B ในฐานะท่ีเปนตัวท่ีหนึ่งและตัวท่ี ๒ แต A และ B ก็
แตกตางกัน ในประเด็นนี้สัญลักษณทางภาษาจึงอาศัยความสัมพันธและความแตกตางเปนตัวกําหนด
ภาษา  
 ๔. ระบบโครงสรางพ้ืนฐานของภาษา 
 ในประเด็นนี้ โซซูร ใหน้ําหนักท่ีระบบพ้ืนฐานของภาษา คือ สัญญะของภาษา ไดแก 
ตัวหมาย (a signifier หรือ sound-image) และความหมาย (a signified หรือ concept) สัญญะเปน
การรวมผสมกันของตัวหมายและความหมาย ในภาษาหนึ่ง ๆ อาจเลือกใชสัญญะตางกัน เชน ใน
ภาษาอังกฤษใช tree หมายถึงตนไม ภาษาละตินใช arbor ภาษาฝรั่งเศสใช arbre สัญญะมีความ
แปรเปลี่ยนไมใชเพราะมีความหมายอยูในตัวเอง แตเปลี่ยนไปเพราะความสัมพันธกับระบบภาษาใน
ชวงเวลานั้น การอางอิงความหมายของสัญญะในทัศนะของโซซูรจึงเก่ียวกับระบบภาษา ภาษา
ประกอบดวยระบบภาษากับภาษาพูด ผูพูดจะตองเลือกคําจากระบบท้ังหมดแลวนํามาวางเปน
ประโยค ความหมายในภาษาจึงมีลักษณะสัมพันธหรือข้ึนอยูกับบริบทของสัญญะนั้น สัญญะไมไดมี
ความหมายในตัวเอง สัญญะอยูในระบบและมีความหมายเพราะมีความแตกตางจากสัญญะอ่ืน ๆ๑๖  
 เขาแยกระหวางการศึกษาภาษาแนววิวัฒนาการหรือแนวประวัติศาสตรหรือการศึกษา
ภาษาแบบขามชวงเวลา (diachronic linguistics) กับการศึกษาภาษาแนวโครงสรางหรือการศึกษา
ภาษาแบบรวมเวลากัน (synchronic linguistics) โซซูรมิไดสนใจศึกษาวิวัฒนาการหรือการ
เปลี่ยนแปลงของภาษาในตางชวงเวลากันของภาษาใดภาษาหนึ่งเปนการเฉพาะ (diachronic) แต
สนใจศึกษาระบบ/โครงสรางพ้ืนฐานของภาษาโดยท่ัว ๆ ไป (synchronic) อันเปนฐานรากสําคัญท่ีทํา
ใหภาษาดํารงอยูได แมวาระบบ/โครงสรางเหลานี้จะมีความแตกตางกันไปในแตละภาษาก็ตาม นั่นคือ
โซซูรสนใจศึกษาภาษาท้ังหมดในชวงเวลาหนึ่ง มิใชศึกษาสวนเสี้ยวของภาษาในชวงเวลาท่ีแตกตางกัน 
สําหรับโซซูรภาษาจะมีโครงสรางพ้ืนฐานบางอยางเหมือนกัน แตมิไดหมายความวาโครงสรางชุดนี้หยุด
นิ่ง ไมมีการเปลี่ยนแปลงและหนาท่ีของนักภาษาศาสตรจะตองคนหาโครงสรางชุดนี้ใหพบ เปน
การศึกษาการดํารงอยูของโครงสรางโดยไมคํานึงถึงมิติของเวลาเพ่ือดูถึงระบบ กระบวนการของภาษา 

                                                 
๑๖ตรีศิลป บุญขจร, ๒๕๔๖, หนา ๓.  
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เพราะในความเห็นของโซซูร ภาษาเปนเรื่องของระบบ สถาบันสังคม และกฎเกณฑตาง ๆ ระบบภาษา
สําหรับโซซูรไมมีรูปแบบใด ๆ ท่ีแนนอน แตประกอบกันข้ึนจากการใชภาษาของแตละบุคคลใน
รูปแบบตาง ๆ เพียงแตการประกอบกันข้ึนจากการใชภาษาเหลานี้ เปนไปไดก็ดวยมีระบบ ๆ หนึ่งรอย
รัดใหดํารงอยู ดังนั้นหากไมมีความรูความเขาใจในระบบของภาษาก็จะไมมีทางเขาใจเสียงท่ีเปลง
ออกมาไดเลย ความคิดในเรื่องของการแยกระหวางภาษากับการใชภาษา เม่ือนํามาใชกับการศึกษา
วรรณคดี (literature) ชวยใหเราเห็นวาไมมีงานวรรณกรรมชิ้นใดท่ีมีความหมายกับเรา หากเราไม
เขาใจระบบของวรรณคดี๑๗ 
 เม่ือนําความเปนมาของสัญวิทยาจากแนวคิดภาษาของแฟรดิน็อง เดอ โซซูร มาศึกษา
เพ่ือใหไดความเปนมาของสัญลักษณทางภาษาตามมุมมองทางสัญวิทยาก็พบวา ภาษาเปนรหัส 
(code) แหงการสื่อสารของสังคมหนึ่ง ๆ ท่ีกําหนดใหรับรูและเขาใจรวมกัน หรือแมแตคนละสังคมแต
ถาเขาใจรหัสนั้นก็เขาใจรวมกันได เชน ไฟ ไมวาจะเรียกภาษาเปนอยางไร แตไฟ ก็สื่อรหัสในแตละ
สังคมรวมกันคือ ความรอน แสงสวาง การเผาผลาญ และอ่ืน ๆ เปนตน รหัสก็เปนอิสระและเปน
เอกเทศจากขอความท่ีสื่อและตัวผูสื่อ สําหรับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรแลว รหัสท่ีสําคัญ ไดแก 
จารีตปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรมในเรื่องนั้น ๆ ท่ีนักสัญวิทยาตองคนหาใหพบ กลาวอีกนัยหนึ่งสําหรับ
นักสัญวิทยา การกระทํา ปรากฏการณ เหตุการณ หรือวัตถุสิ่งของตาง ๆ ในสังคมไมมีความหมายใน
ตัวเอง แตข้ึนกับระบบสังคมโดยรวมวามีกฎเกณฑกําหนดไวในเรื่องนั้น ๆ อยางไรบาง โดยนักสัญ
วิทยาจะพยายามชี้ใหเห็นวาเหตุการณ การกระทํา หรือวัตถุหนึ่ง ๆ นั้น จะมีความหมายก็เพราะมี
ตําแหนงแหงท่ี บทบาท/หนาท่ีภายใตระบบใหญอยางไร จึงเปนการมองในระนาบเดียวกัน 
(synchronic) และในระดับของโครงสราง ซ่ึงโดยปกติท่ัวไปแลวจะถูกมองขามหรือมองไมเห็น 
เนื่องจากเปนสิ่งท่ีดํารงอยูในระดับของจิตไรสํานึก นั่นคือสําหรับนักสัญวิทยาแลวไมมีความหมายใด
อยูไดโดยไมตองพ่ึงรหัส เพียงแตสัญญะสวนใหญแพรหลายจนเปนท่ีรูจักและยอมรับในสังคมวงกวาง 
จนไมมีความจําเปนตองคนหารหัสอีกตอไป เนื่องจากสัญญะเหลานี้ไดแปรเปลี่ยนไปเปน สัญลักษณ 
(symbol) ดังตัวอยางของตราชูซ่ึงกลายเปนสัญลักษณของความเท่ียงธรรม หรือไมกางเขนท่ีเปน
สัญลักษณของศาสนาคริสต เปนตน แตมิไดหมายความวาสัญญะเหลานี้ไมมีรหัสหรือไมตองการรหัส 
เพียงแตรหัสถูกลดทอนความสําคัญลง เพราะเปนสัญญะท่ีรูจักและยอมรับกันอยางกวางขวางในสังคม 
จนไมมีใครคิดจะสงสัยหรือตั้งคําถาม๑๘ 
 ดังนั้น ความเปนมาของสัญลักษณจึงมีความเปนมาควบคูกับมนุษยและวิวัฒนาการของ
มนุษยท่ีสามารถสรางสิ่งแทนความรู ความเขาใจ ความรูสึก และความเชื่อ จนสามารถกลายเปน
ศาสตรประการหนึ่งข้ึนมาท่ีเรียกวา สัญวิทยา ภาษาจึงเปนสัญวิทยาท่ีเกาแกมากนับแตมนุษยมีการ
สนทนากันข้ึนก็เกิดรหัสทางภาษาใหเขาใจกัน ท้ังในกลุมเผาพันธุตนและเผาพันธุอ่ืน ท่ีทําความเขาใจ
รหัสของภาษาอ่ืนดวย จึงกลาวไดวา ภาษาเปนสัญลักษณะท่ีเกาแกท่ีสุดและพัฒนามาจนถึง
เครื่องหมายการคาในปจจุบัน 
 

                                                 
๑๗ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร, อางแลว, หนา ๑๑-๓๖. 
๑๘ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร, อางแลว, หนา ๑๐๐-๑๐๑. 
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๓.๒ สัญลักษณทางศาสนา  
 เนื่องจากการศึกษาวิจัยเลมนี้เปนการศึกษาสัญลักษณในพิธีกรรมพระพุทธศาสนามหายาน 
สัญลักษณในประเด็นนี้จึงมุงหมายมาท่ีสัญลักษณทางศาสนาเปนหลัก 

สัญลักษณทางศาสนา ตามความหมายของศาสตราจารยแสง จันทรงาม แสดงไววา สิ่งท่ี
เปนรูปธรรมท่ีศาสนิกเลือกเอามาใชแทนองคประกอบอยางใดอยางหนึ่งของศาสนา ท่ีเปนรูปธรรมแต
ไมปรากฏแกประสาทสัมผัส หรือสิ่งท่ีเปนนามธรรม ท้ังนี้เนื่องจากวา มนุษยชอบสิ่งท่ีเปนรูปธรรม
สามารถสัมผัสไดดวยประสาทสัมผัสท้ัง ๕ ไมชอบสิ่งท่ีเปนนามธรรมท่ีลึกซ้ึง และมนุษยไมชอบใช
ความคิดมากนักหากไมจําเปน ดังนั้น ศาสนาท้ังหลายจึงมีสัญลักษณตาง ๆ ท่ีเปนรูปธรรมใชแทนสิ่งท่ี
เปนนามธรรม เพ่ือใหมนุษยเขาใจงายมากยิ่งข้ึน๑๙  

ตามนิยามของสารานุกรมวิกีพีเดียใหความหมายวา สัญลักษณทางศาสนา หมายถึง 
เครื่องหมายท่ีศาสนานั้น ๆ กําหนดแสดงข้ึนเพ่ือใหเขาใจแนวคิดตามศาสนานั้น ๆ๒๐  

ตามสารานุกรมเอ็นไซดโครพีเดีย ใหความหมายวา สัญลักษณทางศาสนามีท้ังท่ีเปนแบบ
พ้ืนฐานและความซับซอนท่ีใชเปนกุญแจนําไปเขาใจแนวคิด ทัศนคติ ผลรวม และความเคลื่อนไหว
ของแนวคิดทางศาสนาและเหตุการณตาง ๆ ทุกศาสนาลวนใชสัญลักษณและเครื่องหมายเปนสื่อ
ดวยกันท้ังสิ้น๒๑ 

แสดงใหเห็นถึงความหมายของสัญลักษณทางศาสนาวา เปนสิ่งท่ีแสดงออกทางรูปธรรม
เพ่ือสื่อแสดงความเปนนามธรรมท่ีซอนอยูเบื้องหลังสัญลักษณนั้น โดยมีจุดหมายเพ่ือใหเขาใจใน
เจตนารมยของผูสรางสัญลักษณใหเขาใจในศาสนาของตน 

  
 ๓.๒.๑ ปจจัยตาง ๆ ท่ีเปนสัญลักษณทางศาสนา 
 แตละศาสนาลวนกําหนดสิ่งท่ีเปนธรรมชาติตาง ๆ มาเปนสัญลักษณสื่อความหมายใหศา
สนิกเขาใจสัจธรรมของธรรมชาติเหลานั้น เริ่มตั้งแตสิ่งท่ีใกลตัวท่ีสุดไปจนถึงสิ่งท่ีไกลตัว ดังจะเห็นได
จากปจจัยเหลานี ้

๑. กําเนิดรางกาย 
 ลักษณะการเกิดของสรรพสิ่งนั้นกลายเปนสัญลักษณท่ีสําคัญในทุกศาสนา อันหมายถึง
จุดเริ่มตนของการมีชีวิตและการเจริญเติบโต และหมายถึงความสัมพันธระหวางธรรมชาติอาหาร ดิน 
ฟา อากาศ และผูใหกําเนิด ครอบครัว ญาติพ่ีนอง ชุมชน สังคม และภาษา ในท่ีนี้มุงหมายถึงการ
กําเนิดเปนมนุษย รางกายมนุษยจึงเปนปรากฏการณทางชีวิวทยา ซ่ึงเปรียบเหมือนสัญลักษณท่ี
แสดงออกมากกวาการทํางานของชีวภาพ สามารถแสดงถึงการมีชีวิตหรือพลังงานของรางกาย การ
หายใจของมนุษยเปนสัญลักษณอยางหนึ่งท่ีแสดงวามีวิญญาณ รางกายนั้นถือไดวาเปนสุดยอดของ
สัญลักษณท้ังหมด เปนความหลากหลายในหนึ่งเดียว มีความเปนสัดเปนสวน พลังงานความแข็งแรง
ของผูชาย ความสวยงามของผูหญิง ความเสื่อมโทรม ความสดใส อารมณทางเพศ การเสียความ
บริสุทธิ์เปนสัญลักษณแหงการสูญเสีย การมีสุขภาพทรุดโทรมจนตาย 
                                                 

๑๙แสง  จันทรงาม, ๒๕๓๑, หนา ๑๗๓. 
๒๐https://en.wikipedia.org/wiki/Religious_symbol, สืบคนเมื่อ ๔ มกราคม ๒๕๖๑. 
๒๑https://www.britannica.com/topic/religious-symbolism, สืบคนเมื่อ ๔ มกราคม ๒๕๖๑. 



๑๑๘ 

 

 การเกิดเปนสิ่งท่ีแสดงใหเห็นวาเปนสัญลักษณของชีวิตใหม ซ่ึงศาสนาคริสตถือวาเปน
สัญลักษณท่ีมีพลังอันมหาศาล อยางไรก็ตามเม่ือมนุษยมีการเกิดแลวก็ตองมีความตายเปนของคูกัน 
การเกิดเปนสิ่งท่ีแสดงถึงการเจริญเติบโต เหมือนการเชื่อมตอของหวงโซโดยไมรูจบ แตการตายเปนสิ่ง
สุดทาย เปนสิ่งท่ีไมสามารถเรียกกลับคืนได ซ่ึงบางทีเม่ือมนุษยตายแลวอาจทําเปนมัมม่ี ทําเปนรูป
วาดแกะสลัก เพ่ือเปนสัญลักษณอยางหนึ่งท่ีไมใหลืมเลือน แตก็มีคําถามวาเม่ือรางกายมนุษยตายลง
และกลายเปน ข้ี เถา อัฐิจะยัง มีวิญญาณอยู ในร างกายหรือไปมีชีวิตอยู ในสถานะอ่ืน  สวน
พระพุทธศาสนา การเกิด หมายถึง กระบวนการทํางานของอิทัปปจจยตา กระบวนการท่ีขันธทํา
หนาท่ี และความเปนไปแหงทุกข คือกองขันธ๒๒ เปนตน ดังนั้น สัญลักษณแหงการเกิดเปนมนุษย 
หรือการกําเนิดจึงเปนจุดเริ่มตนของพลังชีวิตและกระบวนการแหงทุกข 

๒. อาหาร 
 อาหารก็เปนสัญลักษณทางศาสนาหลายศาสนา ไมวาจะเปนเรื่องของการแสดงถึง
ความสําเร็จ การเฉลิมฉลอง การนําไปบูชาเทพเจาหรือผูท่ีเคารพ มนุษยแสวงหาอาหารจากสองแหลง
ท่ีมีมาแตโบราณกาลคือ เนื้อสัตว และพืชผัก โดยมนุษยมีการเลี้ยงสัตวและปลูกพืชเพ่ือการคาดวย นัก
ลาสัตวเรียนรูวิถีชีวิตของสัตวจนประสบความสําเร็จในการหาอาหารใหแกครอบครัว แตภาพวาดท่ี
ผนังถํ้าและการวิจัยของนักมานุษยวิทยาเปดเผยวามนุษยมีทักษะอยางมากในการปองกันตัวเม่ือเผชิญ
กับเหยื่อจะมีการสูรบกัน สัญลักษณท่ีตามมาท่ีแสดงถึงการประสบความสําเร็จในการลาสัตว คือ การ
รองเพลง การเตนรํา เลนละคร การเฉลิมฉลองในการหวนคิดถึงความพยายามในการสืบเสาะตามลา
เหยื่อของพวกเขา เหลานี้เปนรูปแบบของสัญลักษณท่ีเปดทางไปสูชนิดของวัฒนธรรมเปนการพัฒนา
ทางชีววิทยา ในอิสราเอลเม่ือถึงงานฤดูใบไมผลิพวกเขาการเฉลิมฉลองโดยการฆาสัตว และเปนการ
ระลึกถึงเหตุการณท่ีพวกเขาไดรับอิสรภาพจากการขามทะเลแดง และมีการฆาลูกแกะเพ่ือเปนอาหาร
ของม้ือนั้น การอพยพเปนสัญลักษณแหงการเฉลิมฉลองตอการถูกชวยชีวิตและการดลใจเพ่ือ
ความหวังและอิสรภาพ การชวยใหรอดจากความเปนทาสของความมีบาปและความตายไปสูอิสรภาพ
ชีวิตใหม เปนการเฉลิมฉลองท่ีมีความสําคัญเปนอยางมากในการรําลึกถึง การขอบคุณ และความหวัง
ท่ีมีตอพระเจา  
 ในประเพณีของชาวคริสต ท่ีเ ก่ียวของกับพระเยซูมีการใชขนมปงและไวน ซ่ึงมี
ความหมายตอพวกเขาคือเปนรางกายและเลือดของพระเยซูในพิธีศีลมหาสนิท ในนิกายคาทอลิกได
ตีความวาพิธีในศีลมหาสนิทนั้นเปนการคงไวซ่ึงความสัมพันธอันดีระหวางมนุษยกับพระเจา และการ
ใชขนมปงและไวนสามารถตีความไดอีกวาเปนแหลงท่ีมีผลไมอุดมสมบูรณจึงสามารถนํามาใชประกอบ
พิธีกรรมได 
 สําหรับพระพุทธศาสนานั้น อาหารเปนธรรมท่ีชื่อวา หนึ่ง หรืออยางเดียวท่ีดํารงชีวิต
สัตวใหเปนไป อาหารเปนกระบวนการทําใหมนุษยสืบภพสืบชาติ เปนสัญลักษณแหงเหตุปจจัย
สืบเนื่องทําใหเวียนวายตายเกิด ถาหากดูแลอาหารท้ัง ๔ ประการ๒๓ ไดยอมพนจากวัฏฏะ อาหารจึง
เปนสัญลักษณท่ีสําคัญ เนื่องจากเปนสัญชาติญาณอยางหนึ่งของสัตว ถาไมดูแลก็จะเกิดการแยงชิง ทํา
รายและทําลายกันเพราะอาหารเปนตัวการ  
                                                 

๒๒สํ.นิ.๑๖/๒๒๔/๒๕๘. 
๒๓สํ.นิ.๑๖/๒๒๔/๒๕๙. 



๑๑๙ 

 

๓. แผนดิน 
 ในฐานะท่ีแผนดินเปนท่ีดํารงอยูของสรรพสิ่ง จึงทําใหเปนสัญลักษณของการดํารงชีวิต 
ความม่ันคง ปลอดภัย เปนแหลงอาหารของมนุษย แผนดินถือวาเปนสัญลักษณแหงความศักดิ์สิทธิ์ 
แผนดินคือมรดกตกทอด เปนความไววางใจ เปนบาน เปนสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ แผนดินเปรียบเหมือน
สินคาท่ีมีราคา มีประโยชน แผนดินเปนท่ีอยูอาศัยตั้งแตระดับเล็กนอย ไปจนถึงสัญลักษณแหงความ
เกรียงไกรของกษัตริย ชาตินักรบ ท่ียิ่งมีเมืองข้ึน มีแผนดินท่ีเรียกวา จรด ๔ มหาสมุทรจึงนับเปนพระ
เจาจักรพรรดิ  
 แผนดินเปนท่ีเพาะปลูก เปนสัญลักษณแหงการไถ การหวาน การผลประทาน การ
ตกแตงก่ิงตอน การเก็บเก่ียว เปนความสัมพันธกับวงจรชีวิต  

นอกจากนั้น แผนดินในความรูสึกของชาวอิสราเอล เปนท่ีท่ีพระยะโฮวาเปนพระเจา
ประทานให เปนดินแดนแหงเกียรติยศและศรัทธา เปนดินแดนท่ีสามารถมีกฎบัญญัติท่ีสมบูรณดวย
ความเชื่อปราศจากการแทรกแซงของบุคคลแปลกหนาตางประเพณี ดินแดนท่ีชาวยิวอาศัยอยูเปน
ดินแดนของพระยะโอวา เปนดินแดนแหงพันธสัญญาในความคิดและทัศนะท่ีถูกตองของชาวยิว 

สําหรับในพระพุทธศาสนา แผนดินเปนสัญลักษณแหงความหนักแนน ไมวาผูใดจะ
ชอบ จะชัง จะฝงเพชรนิลจินดา หรือเทของสกปรกเพียงใด แผนก็ไมไหวหวั่น ยังคงรับสิ่งตาง ๆ ท่ี
ผูคนโยนลงมา หรือ ปลูกหวาน ไถดํา ดังท่ีพระพุทธศาสนาเปรียบแผนดินเปนดุจศีลท่ีรองรับธรรมท่ี
สูงข้ึนไว๒๔ 

๔. เส้ือผา 
 การแตงกายหรือเสื้อผาในทุกวัฒนธรรมถือวาเปนสิ่งสําคัญ เสื้อผาสามารถแสดงออก
ถึงเอกลักษณของชาติ โครงสรางของชนชั้น อาชีพ เชน สาหรีของหญิงอินเดีย ผาโพกศีรษะของชาว
ซิกซ ผาคลุมยาวของชาวอาหรับและแอฟริกันซ่ึงเปนท่ีสังเกตไดงายของสถานท่ีนั้น ๆ ในวงการแฟชั่น
รูปแบบของเสื้อผามีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ แตวงการอาชีพอ่ืนมักไมเปลี่ยนแปลงสัญลักษณเดิม 
เชน การสวมวิกเม่ือมีการวาความในศาล เสื้อครุยของนักศึกษา เครื่องแบบของทหารตํารวจ 
เครื่องแบบสีชาวของนางพยาบาล สวนเสื้อผาของนักบวชเปนสัญลักษณท่ีอยูเหนือกวาชีวิตมนุษย
ธรรมดา 
 ดังคําสอนในศาสนาคริสตวา กําจัดชีวิตเกา นิสัยเกา โรคเกาท่ีเคยเปน แลวมาสวม
เสื้อผาใหม เปลี่ยนแปลงใหม และมีชีวิตอยูกับพระคริสต จงประดับกายดวยพระเยซูคริสตเจา (โรม 
๑๓ : ๑๔) แตควรปลอยวางอารมณโกรธ ความแคน ความพยาบาท การสบประมาท และวางตัวเปน
คนใหมเปนผูมีความรู สรางตนเสียใหมดวยเปนผูท่ีมีจิตเมตตา ออนนอม ถอมตน 

๕. ความสวาง 
 การรับถือพระอาทิตยเปนศรัทธาอยางหนึ่งท่ีมีมาแตโบราณของโลกและมีพิธีกรรมทาง
ศาสนา ดังในอาณาจักรโรมันท่ีมีความเชื่อวาแสงจากดวงอาทิตยเปนสิ่งท่ีกอใหเกิดสิ่งมีชีวิตบนโลก
และทําใหเรารูถึงปรากฏการณ เพลโตนักปรัชญาใหแนวคิดวาพระอาทิตยเปนสัญลักษณอยางหนึ่ง
ของความคิดท่ีดี ความเขาใจ เปนสิ่งสูงสุดของพระเจา 

                                                 
๒๔มิลินทปญหา. 



๑๒๐ 

 

 ในพระคัมภีรใหมมีความสัมพันธกับพระเจาโดยตรงตอประสบการณของมนุษยสามอยาง 
พระเจาเปนพระจิต พระเจาคือความรัก พระเจาคือแสงสวาง ในศาสนาคริสตเชื่อวาชีวิต แสงสวาง 
และความรู เปนสิ่งท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกัน พระเยซูเปรียบเสมือนแสงสวางของโลก พระองคเปน
สัญลักษณของชีวิต ความตาย และการฟนคืนชีพท่ีมีความสัมพันธกับพระเจาและมนุษย พระใน
ศาสนาคริสตเปนสัญลักษณของพระอาทิตยท่ีแผรังสีในการสอนหลักธรรมตรีเอกภาพ รังสีเปนแสง
สวางบนโลก ใหความอบอุน และความมีชีวิต ความประเสริฐของพระเจาคือการเปนแสงสวางเพ่ือชี้นํา
ทางไมวาจะเปนผูชายหรือผูหญิงเพ่ือใหคนพบจุดมุงหมายในชีวิตสูงสุด 
 ชาวอียิปต ฮีบรู กรีก ลวนมีความสัมพันธกับพระเจา ความเมตตาของพระเจาคือแสงสวาง 
เปนสัญลักษณของความสนุกสนานรื่นเริง พลังงานแสงเปนสัญลักษณอยางหนึ่งท่ีอัศจรรย ดาน
ประโยชนใชสอยอ่ืน ๆ อีกดวย เชนทางดานเทคโนโลยี ไฟฟา โทรทัศน เลเซอร เทคโนโลยีดาน
ขาวสารตาง ๆ  

๖. ความมืด  
 ความมืดเปรียบเสมือนความหมดหวัง ความทอแท การไมประสบความสําเร็จ ไมวาจะ
ในหนาท่ีการงาน การเรียน ความรัก ชีวิต ครอบครัว เนื่องจากความมืดเปนตัวแทนของสีดํา สราง
ความหดหูเศราใจเม่ือไดพบเห็น ความมืดยังเปรียบไดเปน ความเจ็บปวย ความออนแอ และการตาย 
 ๗. ไฟ 
 ไมเพียงมนุษยเทานั้นท่ีไดรับประโยชนจากไฟแมแตสัตวก็ยังไดรับดวย ไฟเปนสิ่งใหแสง
สวาง ใหความอบอุน ปองกันอันตราย ทําอาหาร ถึงแมไฟจะมีประโยชนแตก็มีโทษดวย ไฟเปน
สัญลักษณในการชําระลางใหบริสุทธิ์เม่ือถูกสาธารณชนประณาม เปนตัวแทนในการเผาลางดินแดน
แหงความชั่วราย โดยเผาพวกนอกรีตทางศาสนา แมมด 
 ในอีกทางหนึ่ง ไฟเปนแหลงพลังงานของมนุษยในสิ่งท่ีปรารถนา ความเผาไหมเปนสิ่ง
แสดงถึงความกระตือรือรน ความกระฉับกระเฉง ซ่ึงในศาสนาคริสตไดใชไฟในการลางบาป เพ่ือใหมีด
วงไฟอยูในจิตใจ มีแสงสวางของพระเจา  
 สําหรับพระพุทธศาสนานั้น นําไฟเปนสัญลักษณของกิเลส ท่ีเผาหัวใจสัตวท้ังหลายให
เลารอน ไดแก ไฟคือ ราคะ ไฟ คือ โทสะ และไฟคือโมหะ ดังท่ีพระพุทธเจาตรัสสัญลักษณแหงไฟกับ
กิเลสไวในอาทิตตปริยายสูตร ทรงแสดงแกชฎิลท้ัง ๓ พ่ีนอง๒๕ ดังนั้น ไฟจึงหมายถึงสัญลักษณแหง
การเผาไหม 

๘. น้ํา 
 มนุษยสามารถอดอาหารไดหลายวันและยังคงมีชีวิตอยูไดถาหากปราศจากน้ํา น้ําเปน
สัญลักษณท่ีสําคัญท่ีชวยใหชีวิตอยูไดและมีความสดชื่น น้ําสามารถรักษาและทําลายไดในทางเดียวกัน 
ในบันทึกของโลกมีอยูมากมายเก่ียวกับเรื่องน้ําทวม การไหลบาของน้ํา ความบาคลั่งของทะเล ใน
เรื่องราวของโนอาห น้ําเปนสัญลักษณท่ีนากลัวโดยเปนพลังการกระทําของพระยะโฮวาหหรือไมก็พลัง
ของภูติผีปศาจ  

                                                 
๒๕สํ.ส. ๑๐/๓๐๓/๒๑๓. 



๑๒๑ 

 

 ในอีกสัญลักษณหนึ่ง น้ําคือสิ่งท่ีชําระลางใหบาปหรือความไมดีหายไป ดังท่ีศาสนาคริสต
ไดมีพิธีศีลจุมหรือศีลลางบาปเปนพิธีกรรมท่ีใชเพ่ือรับบุคคลเขามาเปนสมาชิกของศาสนา และเปนพิธี
ท่ีบริสุทธิ์เพ่ือศรัทธาท่ีม่ันคง  
 น้ําถือไดวาเปนสัญลักษณหนึ่งท่ีใหท้ังคุณประโยชนและโทษ เชน คลื่นน้ําใหความสดชื่น
และความสะอาดแกรางกาย ยิ่ งไปกวานั้นการชลประทานเปนการใหชีวิตใหมแกผืนดิน มี
ความสัมพันธในการสรางวงจรชีวิต หรือความแหงแลงในทะเลทรายท่ีไมมีฝนตก การเกิดพายุ น้ําทวม 
แสดงถึงการทําลายของน้ํา 
 สําหรับในพระพุทธศาสนาแลว น้ําเปนพลังแหงคุณงามความดีท้ังหลาย น้ําทําใหเกิดชีวิต 
ทําใหหายหิวกระหาย ทําใหเปนเครื่องชําระลางสิ่งอันเปนมลทินท้ังหลาย ดังนั้น ธรรมะของ
พระพุทธเจาจึงเปรียบไปดวยน้ํา คือ เมตตา เปนการใหหลั่งไหลเอิบอาบราดรดจิตใจของคนใหชุมเย็น 
หายจากอาการเลารอน และในบางครั้ง น้ําไดนําไปประกอบดวยพุทธมนตในพิธีกรรมจนกลายเปน
น้ํามนตปดเปาเภทภัยได 

๙. เลือด 
 พิธีกรรมในศาสนามีการใชเลือกเพ่ือดื่ม (ในหมูชนของชาวเอสกิโม) หรือการใชเลือด
กับรางกายเพ่ือใหมีชีวิตท่ีสมบูรณ การเทเลือดลงบนพ้ืนเปนทางแหงความสมบูรณท่ีจะอนุรักษความ
สมดุลยของชีวิต การใชเลือดในพิธีศีลมหาสนิทในคริสตศาสนาสามารถใชเหลาองุนแทน เปน
สัญลักษณการตอตานบาปและความตาย 
 ในสังคมมนุษยดํารงอยูไดดวยอาหารท่ีมีอยูบนโลกจากพืชผัก แตสิ่งท่ีเก่ียวเนื่องกับ
เลือดมีไมมากนัก แตการพัฒนาทางดานการแพทยและวิทยาการในศตวรรษท่ี ๒๐ เลือดกลายเปน
สัญลักษณใหมท่ีมีความสําคัญและมีพลัง ดังคํากลาวของ St. Gregory วา เลือดเพียงหนึ่งหยด
สามารถสรางโลกใหมแกมนุษยเชนเดียวกับน้ํานม ในชวงระหวางสงครามโลกครั้งท่ีสอง เกล็ดเลือด
กลายเปนสิ่งท่ีมีคากับชีวิตของหนวยคอมมานโดจากการสูญเสียขาโดยการใชเลือดในการผาตัด 
 สําหรับพระพุทธศาสนานั้น เลือดเปนสิ่งท่ีมีคาเทียบเทากับชีวิต ดังท่ีพระพุทธเจาได
เปรียบเทียบใหแกตระกูลศากยะและตระกูลโกลิยะท่ีกําลังจะทําสงครามกันเพราะแยงน้ํ า 
พระพุทธเจาจึงไดเปรียบเทียบใหเห็นวา น้ําท้ังสายนั้นเม่ือเทียบกับเลือดแลว เลือดคือสิ่งท่ีมีคายิ่ง 
ทําไมตองฆากันทําใหเสียเลือดเนื้อเพ่ือแลกกับน้ําดวยเลา 
  สรุป สัญลักษณทางศาสนาสามารถปรากฏออกมาไดหลายรูปแบบ โดยเปนสิ่งท่ีเก่ียวของ
กับธรรมชาติ ไมวาจะเปนน้ํา ทองฟา ผืนดิน ความมืด ความสวาง หรือพิธีกรรมตาง ๆ ท่ีมีความหมาย
และมีความสัมพันธกับมนุษยตามแตละบทบาทหนาท่ีของสัญลักษณนั้น ๆ ท่ีปรากฏออกมาในการสื่อ
ความหมายใหมนุษยเขาใจวาสัญลักษณเหลานั้นแทนสิ่งใด มีประโยชนและเก่ียวของกับมนุษยอยางไร 
 
 ๓.๒.๒ ประเภทของสัญลักษณทางศาสนา 
 สัญลักษณทางศาสนามีหลายประเภท แลวแตวาสัญลักษณนั้นจะใชแทนองคประกอบอะไร
ของศาสนา แตหากประมวลเปนประเภทใหญ ๆ จะได ๓ ประเภท คือ  
 
 



๑๒๒ 

 

 ๑. ประเภทปฏิมากรรม (Sculpture) 
 สัญลักษณเปนปฏิมากรรม ไดแก รูปปน แกะสลัก หลอ แทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ท่ีแทนดวยรูปปน มีดังนี ้
 ๑) เทพเจาตาง ๆ ซ่ึงเปนสิ่งท่ีไมประจักษทางประสาทสัมผัส เปนสิ่งลึกลับ ศาสนิกชนท่ีนับ
ถือเทพเจาอยากจะสัมผัสอยากใกลชิดกับเพทเจาดวยประสาทสัมผัส จึงไดสรางรูปของเทพเจาข้ึน แต
เนื่องจากไมมีใครเคยเห็นเทพเจามากอน จึงไมทราบวาจะสรางรูปของเทพเจาข้ึนมาใหมีรูปราง
ลักษณะอยางไร ในท่ีสุดมนุษยก็เกิดแนวคิดแบบ มานุษยรูปนิยม (Ahtnopomorphism) ข้ึนมา โดย
เชื่อวาเทพเจาคงจะมีรูปรางเหมือนมนุษย ดังนั้น เทวรูปท่ีสรางข้ึนมาสวนใหญจึงมีรูปรางเหมือน
มนุษย 
 แตการสรางเทวรูปใหเหมือนมนุษย เทพเจาก็จะไมมีอะไรท่ีแปลกแตกตางไปจากมนุษย
ธรรมดา เม่ือมนุษยเทียบเทากับเทพเจา จึงไมควรท่ีจะบูชาเทพเจา ดังนั้นคนในสมัยโบราณจึงได
ดัดแปลงเทพเจาบางองคใหมีรูปรางผิดไปจากมนุษย ในศาสนาแบบพหุเทวนิยมของกรีกมีเทพเจา
หลายองคท่ีมีรูปรางผิดไปจากมนุษยธรรมดา เชน เทพจานุส (Janus) มี ๒ หนา อยูคนละดานของ
ศีรษะ หนาหนึ่งมองไปขางหนา อีกหนาหนึ่งมองไปขางหลัง 
 แพน (Pan) เทพเจาแหงฝูงแพะและแกะ มีรูปรางเปนคนครึ่งแกะ กอรคอน (Gorgon) เปน
หญิงรูปรางนากลัว มีปกและมีผมเปนงู เซ็นเตอร (Centaur) เปนสัตวในเทพนิยายกรีก มีลําตัว
สวนลางเปนมา สวนบนเปนคน ในเทพนิยามฮินดู พระพรหมมี ๔ หนา พระวิษณุมี ๔ แขน พระศิวะมี 
๓ ตา พระคเณศมีศีรษะเปนชาง มีตัวเปนคน การสรางเทพเจาใหมีรูปรางแปลก ๆ อาจจะมี
จุดมุงหมายเพ่ือใหเกิดความอัศจรรยใจ เพราะเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหเกิดจิตสํานึกทางศาสนา 
 สําหรับในพระพุทธศาสนามหายาน ไดสรางสัญลักษณรูปเคารพพระโพธิสัตวท่ีมีลักษณะ
ความเชื่อและศรัทธาตออํานาจของพระองค ไมวาจะเปนพระเศียรหลายเศียร พระกรพันกร หรือแบบ 
๔ กร และยังมีพาหนะท่ีมีหลากหลายท้ังท่ีนั่งบนมังกร คชสีห เตา เสือ เปนตน ปฏิมากรรมของพระ
โพธิสัตวจึงทําใหแปลกแตกตางไปจากมนุษย สิ่งท่ีทานถือก็นับเปนอีกปฏิมากรรมท่ีสื่อถึงลักษณะการ
ใชเพ่ือประโยชนในการชวยเหลือสรรพสัตว ไมวาจะเปนก่ิงหลิว หมอน้ํามนต ลูกประคํา พระขรรค 
เปนตน ซ่ึงก็ข้ึนอยูกับพระโพธิสัตวองคใด 
 ๒) พระศาสดาและพระสาวก ตามปกติ ศาสนิกยอมมีความเคารพในพระศาสดาอยาง
สูงสุด แตเม่ือพระศาสดาลวงลับไปแลวความวาเหว ความอาลัยอาวรณยอมเกิดข้ึน เพ่ือแกปญหานี้ 
ศาสนิกจึงไดจัดทํารูปจําลองพระศาสดาข้ึน เพ่ือใชกราบไหวบูชาแทนพระศาสดาองคจริง 
 รูปจําลองของศาสนาไดแก พระพุทธรูปของพระเจา สรางข้ึนในคริสตวรรษท่ี ๒ โดยชาง
ชาวโรมัน ตอมาภายหลังมีการสรางรูปจําลองของพระสาวกองคสําคัญ ๆ และพระโพธิสัตว 
เชนเดียวกับศาสนาคริสตท่ีสรางรูปจําลองพระเยซูคริสต และนักบุญตาง ๆ ข้ึนมา 
 การสรางรูปจําลองใหมีรูปรางหนาตาเหมือนพระศาสดาจริง ๆ นั้น หากกรณีท่ีเปนการเกิด
รวมสมัยระหวางพระศาสดา พระสาวก หรือนักบุญกับผูสรางรูปก็จะไมมีปญหาในการสรางเพราะ
สามารถสรางตามคําบอกเลาของประจักษพยานได แตกรณีท่ีพระศาสดา พระสาวก หรือนักบุญ ได
ลวงลับไปเปนเวลานานนับรอย ๆ ป ปญหาจึงเกิดข้ึนกับการหารูปแบบจําลองจึงตองอาศัยหลักฐาน
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ทางพระคัมภีร ท่ี เขียนบรรยายลักษณะของบุคคลนั้น ๆ ไว เชน ตํารามหาปุริสลักษณะของ
พระพุทธเจา เปนตน แตหากไมมีหลักฐานก็จะใชจินตนาการสรางรูปจําลองนั้น 
  ๓) พลังหรืออํานาจของเทพเจา (ศักดิ) เปนความเชื่อในศาสนาฮินดู ท่ีเชื่อวา เทพเจาท้ัง ๓ 
คือ พระพรหม พระวิษณุ และพระศิวะนั้น มีพลังสรางศักดิ จึงสามารถทําหนาท่ีของตนได และพลัง
นั้นสมมติใหเปนเทพีคือชายาของเทพแตละองค โดยเฉพาะอยางยิ่งพระศิวะมีการสรางสัญลักษณแทน
พลังข้ึนมาเปนพิเศษ คือ สัญลักษณอวัยวะเพศชาย (ลิงคะ-ลิงคัม) แทนพลังฝายชายในพระศิวะ และ
สัญลักษณอวัยวะเพศหญิง (โยนี) แทนพลังฝายหญิง (ปารวดี) เม่ือพลังท้ัง ๒ นี้รวมกันเขา งาน
สรางสรรคของเทพเจาจึงเกิดข้ึน ดังนั้น ชาวฮินดูนิกายไศวะ จึงสรางสัญลักษณรูปศิวลึงคปกอยูบนรูป
โยนีประดิษฐไวตามเทวลัย 
 สรุปไดวา สัญลักษณรูปเหมือนในเชิงประติมากรรมเชิงศาสนานั้นมุงสรางพลังอํานาจ ให
เกิดความศรัทธาตอศาสนิกท่ีตองการอาศัยพลังอํานาจนั้นมาชวยเหลือหรือใหประโยชนแกตน  
 ๒. ประเภทสถาปตยกรรม (Architecture) 
 ในพุทธศาสนาบางนิกายใชสถาปตยกรรมการกอสรางและแผนผังท่ีตั้งสิ่งกอสรางเปน
สัญลักษณแทนแนวคิดทางจักรวาลวิทยาของพระพุทธศาสนา มหาสถูปบุโรบุดูร ในชวากลางเปน
อนุสาวรียทางพุทธศาสนาอันยิ่งใหญแหงหนึ่งมีโครงสรางเปนสัญลักษณแทนภพภูมิในพุทธศาสนา 
กลาวคือ ฐานชั้นลางสุดทําหนาท่ีแทนกามภพ ฐานชั้นกลางแทนรูปภพอันเปนท่ีอยูของรูปพรหม ฐาน
ชั้นบนรอบ ๆ องคพระสถูปแทนอรูปภพอันเปนท่ีอยูของรูปพรหม องคพระสถูปซ่ึงอยูสูงสุดทําหนาท่ี
แทนนิพพานซ่ึงเปนเปาหมายสูงสุดในพุทธศาสนา 
 แผนผังการสรางปราสาทหินของขอมโบราณ เปนสัญลักษณดานแนวคิดทางจักรวาลวิทยา
ของฮินดู ตัวปราสาทหินท่ีอยูตรงศูนยกลางอันเปนท่ีประดิษฐานเทวรูปหรือศิวลึงนั้น ทําหนาท่ีเปนเขา
พระสุเมรุ จากศูนยกลางนี้มีทางเดินพุงตรงออกไปในทิศทางท้ัง ๔ องคปราสาทหินจะมีกําแพง
ลอมรอบท้ัง ๔ ดาน พ้ืนท่ีท้ัง ๔ ดานระหวางมุมกําแพงกับปราสาทหินทําหนาท่ีแทนทวีปท้ัง ๔ บาง
แหงมีสระน้ําอยู ๔ แหง ทําหนาท่ีแทนมหาสมุทรท้ัง ๔ 
 วัดในพระพุทธศาสนามีลักษณะการเลียนแบบมาจากขอมโบราณ เนื่องจากเจดียหรือพระ
สถูปท่ีอยูกลางวัดทําหนาท่ีเปนเขาพระสุเมรุ ถาเปนวัดสมัยอยุธยาจะมีวิหารอยูดานหนาและพระ
อุโบสถอยูดานหลัง ทางดานเหนือและใตอาจจะมีวิหารคด รอบตอเชื่อมระหวางโบสถกับวิหารทํา
หนาท่ีเปนทวีปท้ัง ๔ ลอมรอบเขาพระสุเมรุดวย หลังคาโบสถและวิหารสวนใหญมักทําเปน ๓ ชั้น 
เปนสัญลักษณแทนภพท้ัง ๓ คือ ชั้นลางสุดแทนกามภพ ชั้นกลางแทนรูปภพ และชั้นสูงสุดแทนอรูป
ภพ โบสถวิหารบางแหงมีฉัตรตั้งอยูตรงกลางสันหลังคา เปนสัญลักษณแทนโลกุตรภูมิหรือนิพพาน  
 สัญลักษณทางสถาปตยกรรมก็มีนัยแสดงความหมายทุกสวนไมวาจะเปนผังของสิ่งกอสราง 
โดยมากก็หมายเอาเปนศูนยกลางของจักรวาลหรือของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ดินแดนเทพเจา ตัวโครงสราง
ของสถาปตยกรรมก็ตองสื่อความหมายอะไรออกมาท้ังหมดไมมีการสรางโดยปราศจากความหมาย ยิ่ง
ถาเปนเจดียก็จะตองถอดรหัสเชิงปรัชญาคําสอนของศาสนานั้น ๆ ออกมา  
 ๓. ประเภทจิตรกรรม (Fine Arts) 
 สัญลักษณประเภทจิตรกรรม หมายถึง รูปภาพของสิ่งตาง ๆ ท่ีศาสดา สาวก หรือศาสนิก
ของศาสนาใดศาสนาหนึ่งรับเอามาเปนเครื่องหมายแทนหลักคําสอนหรือหลักการบางอยางของ
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ศาสนานั้น ๆ เนื่องจากวาหลักการหรือหลักคําสอนทางศาสนาเปนสิ่งท่ีเปนนามธรรม เปนปรัชญาท่ี
คอนขางจะลึกซ้ึงยากตอการเขาใจหรือตองมีผูเชี่ยวชาญมาอธิบายจึงอาจจะใชเวลานานพอสมควร แต
หากไมมีผูเชี่ยวชาญมาอธิบาย ศาสนิกก็จะไมมีโอกาสเขาใจถึงแกนแทของศาสนาได และคงจะได
เพียงแตปฏิบัติตามพิธีกรรมหรือจริยธรรมเทานั้น ดวยเหตุนี้จึงตองมีการสรางสัญลักษณท่ีเปนรูปธรรม
ข้ึนมาแทนหลักศาสนาท่ีเปนนามธรรม เม่ือศาสนิกเห็นแลวก็จะสามารถเขาใจตอหลักการหรือคําสอน
ทางศาสนาไดทันที 
 โดยมากก็วาดภาพของศาสดาท่ีเก่ียวกับประวัติท้ังท่ีเปนประวัติในชาตินี้หรือประวัติใน
อดีตชาติ กิจกรรมท่ีพระองคไดกระทําอันโดดเดน เพ่ือใหศาสนิกรูสึกมีความใกลชิดกับพระองคมาก
ข้ึน และใหศาสนิกมีกําลังใจในการปฏิบัติตามคําสอนของพระองค นอกจากนั้นภาพสัญลักษณเชิง
จิตรกรรมก็มักเปนภาพนรก ท่ีสื่อแสดงถึงการทําความชั่วตองไดรับผล ภาพสวรรคเปนการสื่อแสดงให
เห็นผลของความดี รวมท้ังภาพพระนิพพานจะสื่อถึงดินแดนท่ีมีความสุขสมบูรณท่ีสุด ปจจุบันการ
สรางภาพสัญลกัษณเชิงจิตรกรรมนั้นไดใสแนวคิดและปรัชญาเขาไปมาก บางครั้งไมอาจสื่อไดโดยตรง 
แตตองไดรับการอธิบายใหรูจักภาพนั้น ๆ จึงจะเขาใจ  

 
๓.๒.๓ องคประกอบรวมของสัญลักษณทางศาสนา 

 สัญลักษณทางศาสนานั้นมีจุดประสงคท่ีตองการสรางความศรัทธาเชื่อม่ันตอคําสอน พลัง
อํานาจของศาสดา คําสอน มนตร ธารณี เทพเจา ดวยเหตุนี้จึงมีองคประกอบรวมกับสัญลักษณ 
ดังตอไปนี้ 

๑. พิธีกรรม เปนองคประกอบสวนหนึ่งของสัญลักษณทางศาสนาท่ีสรางความประทับใจ 
คุณคา ความปลอดภัย ความเขาใจ และความสุขตอศาสนิก เปนรูปธรรมท่ีมีไวเพ่ือรักษาและจัด
ระเบียบทางศาสนาใหมีแนวทางเดียวกัน เชน พิธีการเซนไหวบรรพบุรุษท่ีลวงลับไปแลวของชาวจีนใน
วันสารทเปนการแสดงถึงความกตัญูและการระลึกถึงบรรพบุรุษของลูกหลานในรุนหลัง และเพ่ือ
ความเจริญรุงเรืองในการประกอบอาชีพ 

แมแตมนุษยสมัยปฐมบรรพก็ยังมีการประกอบพิธีกรรมตาง ๆ โดยสวนใหญเปนสิ่งท่ี
เก่ียวของกับชีวิตความเปนอยูของคนในสมัยนั้น เชน การบวงสรวงตอเทพเจา หรือสิ่งท่ีคิดวามีอํานาจ
สูงสุดดวยแพะ แกะ หรือพืชพันธุตาง ๆ เม่ือเทพเจานั้นดลบันดาลใหมีอาหารสมบูรณ 

๒. ความศักดิ์สิทธิ์ เปนสิ่งท่ีมีความเก่ียวของกับพิธีกรรม เนื่องจากเปนความเชื่อของศา
สนิก ความศักดิ์สิทธิ์ไดมาจากการประกอบพิธีกรรมท่ีเชื่อวาสามารถดลบันดาลโชคลาภหรือแกไข
ปญหาตาง ๆ ใหคลี่คลายลงได เชน ชาวอินเดียในศาสนาฮินดูเชื่อวาแมน้ําคงคาเปนแมน้ําศักดิ์สิทธิ์ จึง
ไดมีการประกอบพิธีกรรมตาง ๆ ณ ท่ีแมน้ําแหงนี้ โดยรวมถึงการชําระลาง การกินการดื่ม หรือเม่ือ
ตายไปแลวก็จะนําศพผูตายมาลอยท่ีแมน้ําคงคา เพราะเชื่อวาแมน้ําคงคาสามารถพาผูตายไปถึง
สวรรคได 

๓. ความศรัทธา เปนสิ่งท่ีสืบเนื่องมาจากพิธีกรรมและความศักดิ์สิทธิ์ จนกระท่ังเกิดความ
ศรัทธาของศาสนิก ความศรัทธานั้นสามารถแบงออกไดเปน ๒ รูปแบบคือ ความศรัทธาท่ีเปนความ
เชื่อตามกันมา เปนประเพณีตั้งแตบรรพบุรุษ จากการบอกเลา และความศรัทธาโดยใชปญญา
พิจารณาโดยมีหลักเหตุและผล หากถูกตองหรือเปนจริงจึงศรัทธาตามนั้น เชน คนในสมัยกอนเชื่อวา 
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การเกิดภัยพิบัติตาง ๆ เชน อุทกภัย อัคคีภัย แผนดินไหว เปนอํานาจของสิ่งลึกลับ หามบุคคลใดลบ
หลูหรือดูถูก แตหากใชศรัทธาโดยใชปญญาพิจารณาแลว จะสามารถหาคําตอบของการเกิดภัยพิบัติ
ตาง ๆ เหลานี้ได เนื่องจากเปนสิ่งท่ีสามารถพิสูจนสาเหตุของการเกิดไดตามหลักเหตุและผลท่ีอางอิง
หลักทางวิทยาศาสตร ทําใหมีศรัทธาอยางถูกตองเปนจริง 
 องคประกอบท้ัง ๓ ประการนี้สงเสริมใหสัญลักษณท่ีนํามาใชนั้นมีความสําคัญและเปนสิ่งท่ี
ขาดไมได ไมเชนนั้นก็อาจทําใหขาดความศักดิ์สิทธิ์หรือไมเกิดสัมฤทธิผลตอผูประกอบพิธีกรรมได 
 

๓.๒.๔ สัญลักษณของพระพุทธศาสนา  
 อริยสัจ ๔ คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค๒๖ เปนหลักการสําคัญของพุทธศาสนา เปนพุทธ
ปรัชญา สัญลักษณท่ีถูกตองของพุทธศาสนาจึงควรจะเปนสิ่งท่ีแสดงใหเห็นถึงหลักการของอริยสัจ ๔ 
ในประเทศไทยใชธรรมจักร (กงลอแหงพระธรรม) เปนสัญลักษณแทนพระพุทธศาสนา หากนํามา
พิจารณาเปรียบเทียบกับหลักอริยสัจ ๔ จะมีความหมายท่ีสอดคลองกันกลาวคือ กงลอเปนสวนท่ี
หมุนเวียนกระแทกกับพ้ืน เทียบไดกับทุกขและสมุทัย กํา เปนสวนท่ีนําจากกงลอเขาสูศูนยกลาง 
เทียบไดกับมรรค ดุม เปนศูนยกลาง คือความสงบนิ่ง ไมหมุนเทียบไดกับนิโรธ๒๗ ชาวพุทธในญี่ปุนใช
เครื่องหมายกงลอเปนสัญลักษณแทนพุทธธรรมเหมือนพุทธศาสนิกชนไทย แตกงลอของญี่ปุนทําใหซ่ี
กําโผลพนกงลอออกมาสําหรับจับหมุน แบบเดียวกับพวงมาลัยคุมหางเสือเรือ  
 ความศักดิ์สิทธิ์ ก็ เปนสัญลักษณ ท่ีปรากฏประการหนึ่ ง ในสัญลักษณ ท้ังหลายใน
พระพุทธศาสนา กลาวคือ สัญลักษณทางศาสนาจะใหคุณคาในความหมายท่ีเปนบอกเลาและปฏิเสธ 
ความหมายท่ีเปนบอกเลา ตามความรูสึกของศาสนิกชนสวนใหญจะคิดวาสัญลักษณเหลานี้มีความ
เชื่อมโยงกับโลกุตตรธรรม สัญลักษณนั้นจึงรวม ความศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธรูปท่ีทําดวยอิฐ ปูน นั้น จึงมี
ความศักดิ์สิทธิ์ไดรับการเคารพบูชาจากศาสนิกชนสวนใหญ สําหรับความหมายท่ีเปนปฏิเสธนั้น สืบ
เนื่องมาจากความจริงท่ีวา พระพุทธศาสนามุงความหลุดพนจากความทุกขดวยการปฏิบัติและความ
เพียรดวยปญญาของมนุษย ดังนั้น ชาวพุทธขึงควรไมยึดติด ตองกาวพน ความศักดิ์สิทธิ์ นั้น เพ่ือมุงสู
การปฏิบัติถึงจุดหมายสูงสุดคือพระนิพพาน ทาทีท่ีพึงประสงคตอสัญลักษณจึงควรรวมความหมาย
ของความศักดิ์สิทธิ์ ขณะเดียวกันก็จะไมยึดติดมัวเมา ออนวอน โดยไมปฏิบัติบูชา อันเปนการบูชา
สูงสุดในพุทธศาสนา 
 พิธีกรรม จัดไดวาเปนองคประกอบรวมอยางหนึ่งสัญลักษณทางศาสนาพุทธ เชน ในวัน
มาฆบูชามีการเวียนเทียนเพ่ือระลึกถึงความสําคัญของวันท่ีมีการเกิดพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ 
เปนครั้งแรก แตชาวพุทธควรยึดถือสาระและหลักธรรมท่ีเปนแกนของพิธีกรรม เพ่ือปองกันไมให
พุทธศาสนิกชนยึดติดอยูกับการประกอบพิธีกรรมจนกลายเปนความงมงายท้ังความเชื่อ การกระทํา 
แตจะเห็นไดวาในสังคมพุทธศาสนามีพิธีกรรมตาง ๆ ประกอบอยูอยางมากมายดวย เนื่องจากมีการ
ผสมผสานระหวางศาสนาพราหมณซ่ึงเปนศาสนาท่ีเนนการประกอบพิธีกรรมเขามาดวย จึงทําให
บางครั้งพิธีกรรมของศาสนาพราหมณไดถูกเขาใจวาเปนพิธีกรรมของศาสนาพุทธดวย เชน พิธีพืช

                                                 
๒๖วิ.มหา. ๔/๑๖/๒๓. 
๒๗แสง จันทรงาม, ๒๕๓๑, หนา ๑๗๖-๑๗๘. 
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มงคล ซ่ึงเปนการประกอบพิธีของศาสนาพราหมณแตก็สามารถกลมกลืนกับวัฒนธรรมทางพุทธ
ศาสนา 

คําสอนทางพุทธศาสนาเปนศาสนาท่ีสอนใหตั้งอยูบนศรัทธาท่ีประกอบดวยปญญา โดยให
เชื่อในสิ่งท่ีมีหลักการเหตุผล ไมใหเชื่อหรือศรัทธาในสิ่งท่ีเปนการบอกตอกันมา หรือเชื่อเพราะมีครู
อาจารย แตใหเชื่อหรือศรัทธาโดยใชปญญาพิจารณาในสิ่งท่ีถูกผิดกอนแลวจึงศรัทธาตอสิ่งนั้น 
เชนเดียวกับคําสอนขององคพระสัมมาสัมพุทธเจาท่ีไมไดสอนใหเชื่อหรือปฏิบัติในทันที แตตองมีการ
ทดลองพิสูจนไดกอนแลวจึงเชื่อหรือปฏิบัติตามนั้น 

สัญลักษณทางพระพุทธศาสนาซ่ึงประกอบดวยพระพุทธรูป ธรรมจักร สถูปหรือเจดีย พระ
บรมสารีริกธาตุ และตนโพธิ์ เปนตน จะเห็นไดวาเปนสัญลักษณท่ีเก่ียวของกับองคพระสัมมาสัมพุทธ
เจาโดยตรง และยังเปนท่ีเคารพสักการะของพุทธศาสนิกชน หากมีผูใดคิดทําลายสัญลักษณเหลานั้น
ถือวาเปนบาป เพราะเทากับเปนการทําลายองคพระสัมมาสัมพุทธเจาและพุทธศาสนาดวยเชนกัน ดัง
ตัวอยางประวัติของตนโพธิ์ซ่ึงเปนตนไมท่ีพระพุทธเจาใชประทับจนกระท่ังไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา 
โดยตนโพธิ์นี้ไดถูกทําลายถึง ๓ ครั้งจากผูมีอวิชชา ริษยาในองคพระสัมมาสัมพุทธเจาและตองการ
ทําลายพุทธศาสนา จนในท่ีสุดรัฐบาลอินเดียจึงตองมีการดูแลตนโพธิ์ใหมีอายุยืนยาวนานท่ีสุด เพราะ
ถือวาเปนสัญลักษณแทนองคพระสัมมาสัมพุทธเจาและเปนท่ีเคารพสักการะและมีคุณคาทางจิตใจ
ของพุทธศาสนิกชนท่ีไมสามารถประเมินคาเปนจํานวนเงินได เพราะสัญลักษณท่ีมีความเก่ียวของกับ
พระพุทธเจาและพุทธศาสนานั้นมีคาสูงยิ่งกวาทรัพยสมบัติใด ๆ 
 ในสวนคําสอนท่ีอยูในพระไตรปฎกนั้น เปนการใหน้ําหนักมากของความเชื่อวา ผูใดตัดคํา
สอนสวนหนึ่งสวนใดออกจากพระไตรปฎกดวยจงใจใหหายไป มีบาปหนักเทียบเทากับการตัดเศียร
พระพุทธรูป ดวยเหตุนี้สัญลักษณทางพระพุทธศาสนาจึงเก่ียวกับพระรัตนตรัยท้ังหมด แสดงใหเห็นถึง
ความดี ความชั่วดวยถาหากไมระมัดระวัง แมกระท่ังอิฐ หิน ดิน ทราย ท่ีเราเหยียบติดทาวออกมา ใน
กาลใดกาลหนึ่งตองนําไปคืน เชนการนําทรายไปวัดเพ่ือทดแทนท่ีทรายท่ีติดเทาเราออกมาดวย 
  

๓.๓ ความเช่ือมโยงระหวางพิธีกรรมกับสัญลักษณ 
ภาษาในพิธีกรรมมีลักษณะพิเศษ ประกอบไปดวยสื่อสัญลักษณหลายชนิด ท้ังสิ่งของ

เครื่องใชตางๆ ดนตรี การเตนรํา อากัปกิริยาทางกาย คําพูด คาถา มนตรา เรื่องเลาหรือแมกระท่ัง
การแสดง สื่อแตละชนิดกระตุนประสาทสัมผัสตางชนิดกัน ซ่ึงมีลักษณะการถายทอดสารแตกตางกัน 
อยางไรก็ตาม ในพิธีกรรมหนึ่งๆ สื่อตางชนิดเหลานี้เม่ือมารวมกันเขาก็จะถายทอดสารท่ีเปนองครวม
อยางใดอยางหนึ่ง เราจะเขาใจพลังการถายทอดสารผานพิธีกรรมได ก็จําเปนตองเขาใจพลังการ
ถายทอดสารในพิธีกรรมได ก็จําตองเขาใจเรื่องชนิดตางๆ ของสัญญะเสียกอน 

ชารล เพียรซ (Charles Peirce) นักปรัชญาผูบุกเบิกในการศึกษาตรรกะของสัญลักษณ 
(symbolic logic) อธิบายวา สัญญะ(sign) คือสิ่งท่ีบงบอกความหมายถึงอะไรอีกอยางหนึ่งท่ีไมใชตัว
มันเอง ดังนั้น จึงมีความสัมพันธระหวางสิ่งสองสิ่งนั่นก็คือเครื่องหมาย สัญญะ(signifier) กับสิ่งท่ีถูก
หมายถึง หรือความหมายสัญญะ(signifier) สัญญะแบงออกไดเปนสามชนิด ชนิดแรกเรียกวาดัชนี 
(index) สัญญะแบบนี้เครื่องหมายสัญญะสัมพันธในเชิงเปนสาเหตุและเปนผล (causal relation) กับ
สิ่งท่ีถูกหมายถึง เชน ไฟเปนสาเหตุของควัน ควันจึงเปนดัชนีโดยธรรมชาติของไฟ สัญญะแบบท่ีสอง



๑๒๗ 

 

เรียกวาภาพเหมือนท่ีเปนตัวแทน (icons) กรณีนี้เครื่องหมายสัญญะและความหมายสัญญะสัมพันธกัน
ดวยความเหมือนหรือความคลายคลึงกัน (resemblance) เชน ในภาพยนตรเราเห็นควันไฟ ซ่ึงแลดู
คลายควันไฟจริงๆ ท่ีเคยเห็น สัญญะแบบท่ีสามคือสัญลักษณะ(symbol) กรณีนี้ เครื่องหมายสัญญะ
และความหมายสัญญะสัมพันธกันดวยจารีตและธรรมเนียมนิยมของสังคม เชน ควันไฟสําหรับคนบาง
กลุม อาจหมายถึงสัญญาณขอความชวยเหลือ จะเห็นไดวาในบรรดาสัญญะท้ังสามแบบนี้ สัญลักษณ
จะมีลักษณะเปดกวางและยืดหยุนท่ีสุด เพราะจารีตและธรรมเนียมนิยมสามารถแตกตางกันจากกลุม
หนึ่งสูอีกกลุมหนึ่ง เครื่องหมายสัญญะจึงมิไดผูกติดกับความหมายสัญญะอยางตายตัวหรือหยุดนิ่ง แต
สามารถผันแปรไปได๒๘ พิธีกรรมท่ีรุมรวยไปดวยสัญลักษณจึงมีพลังพลวัติของความหมาย เนื่องเพราะ
คนท่ีเขามารวมในพิธีกรรมอาจมาจากภูมิหลังของธรรมเนียมท่ีนิยมท่ีแตกตางกัน แมแตในสังคม
เดียวกัน ก็สามารถมีคานิยมท่ีแตกตางกันได ดวยเหตุนี้พิธีกรรมจึงสามารถถูกตีความไปไดอยาง
กวางขวางกวาสถานการณจําเพาะของตัวพิธีนั้น 

“สัญญะ” ของเพิรสตางจากของ โซซูร ตรงท่ีเพิรสแบงสัญญะออกเปนตรีภาค (triadic 
signs) ซ่ึงครอบคลุมปรากฏการณอ่ืนๆ นอกเหนือระบบภาษา ขณะท่ีโซซูรใหความสําคัญกับสัญญะ
ทางภาษาและมีลักษณะเปนทวิภาค (dyadic signs) มโนมัศน - สัทภาพ // รูปสัญญะ – ความ
หมายสัญญะ ในบทความ Logic as Semiotic : Theory of Signs (1987) เพิรสไดแบงสัญญะของ
เขาเปนตรีลักษณะ (trichotomy) ซ่ึงมีอยู ๓ ชุดดวยกัน คือ 

๑. รูปปรติมากรรม (Icon) เปนสัญญะท่ีมีความชัดเจนในตัวเอง ไมตองผานสื่อหรือกําหนด
ความหมาย มีคุณลักษณะใกลเคียงกับวัตถุท่ีมันอางอิงอยูเกือบครบถวน เชน ภาพเสนตรงสามเสนท่ี
บรรจบกัน มีมุมหนึ่งมีคาเทากับ ๙๐º เปนรูปปรติมากรรมของ ‘สามเหลี่ยมมุมฉาก’ รูปปรติมากรรม
ของเพิรสแบงออกเปน ๑ ระดับ  

ระดับแรกคงคุณลักษณะครบถวนมากท่ีสุด เรียก พิมพปรติมา (h y p o i c o n) ไดแก 
ภาพถาย ภาพยนตร และคอมพิวเตอรกราฟกเสมือนจริง สวนท่ีลดทอนลงมา แตยังมีลักษณะ
คลายคลึงไดแก รูปปรติมา (i c o n i c) ไดแกภาพลายเสน รูปกราฟก หรือการตูน 

๒. ดรรชนี (i n d e x หรือ s e m e) เปนสัญญะท่ีคงบุคลิกภาพท่ีเปนจริงของวัตถุ หรือ
สิ่งท่ีปรากฏข้ึน โดยสวนหนึ่งอางอิงกับวัตถุ หรือสิ่งท่ีเคยเกิดข้ึนมากอน อธิบายใหงายข้ึน ดรรชนี
คือสัญญะท่ีสามารถยืนยันการมีอยูของบางสิ่งบางอยางได ไมวาบางสิ่งนั้นจะมีอยู หรือไมมีอยู ณ ท่ี
แหงนั้นก็ตาม ยกตัวอยางเชน รอยเทาท่ีย่ําไปบนพ้ืน หรือรอยกระสุนปน เปนดรรชนีท่ีบงชี้ถึงคน หรือ
การยิงปน แมเราจะมองไมเห็น หรือไดยินเสียงปนในขณะเกิดเหตุ แตรูปสัญญะท่ีปรากฏนั้นสามารถ
บอกเราในขอเท็จจริงเหลานี้ได 

๓. สัญลักษณ (s y m b o l) เปนสัญญะท่ีสื่อถึงวัตถุผานนัยยะบางอยาง ท่ีโดยปรกติแลว
เปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนในหวงความคิด ‘สัญลักษณ’ เก่ียวของโดยตรงกับการตีความ (i n t e r p r 
e t a n t) จะสื่อความหมายไดหรือไมก็ข้ึนกับกฏและเง่ือนไขท่ีเราวางไว เชน การโยนผาข้ึนบนเวที
มวย เปนสัญลักษณท่ีบงชี้วานักมายชกตอไปไมไหวแลว แตหากปราศจากขอตกลง การโยนผาก็ไมมี
ความหมายอะไร ดังนั้นสัญญะชนิดนี้จึงเปนสัญญะท่ีมีลักษณะหรือนัยยะของการสื่อสารท่ีซับซอนกวา 

                                                 
๒๘Firth, 1973, pp. 60-63 



๑๒๘ 

 

รูปปรติมากรรม หรือ ดรรชนี เพราะถาเราไมเขาใจเง่ือนไขพ้ืนฐานของสัญลักษณมันอาจไมไดบงชี้
อะไรเลย ‘สัญลักษณ’ จึงเปนสัญญะท่ีตองพ่ึงพิงกฏเกณฑบางอยางท่ีทําใหมันสามารถสื่อสารได 

สัญลักษณ คือ การใชสัญญะในรูปแบบตางๆ ท้ังท่ีเปนรูปปรติมากรรม (i c o n) หรือ 
ดรรชนี (i n d e x) เพ่ือสื่อความบนเง่ือนไขบางอยาง สัญญะประเภทสัญลักษณนี้จึงเหมือนการ
ประชุมรวมของนัยยะตางๆ ท่ีเราตองการสื่อ๒๙ 

อยางไรก็ตาม การแบงประเภทของสัญญะดังกลาวเปนการแจกแจงเชิงวิเคราะห ในความเปน
จริง สัญญะในพิธีกรรมหนึ่ง ๆ มีไดท้ังสามแบบ และสัญญะชนิดหนึ่งอาจซอนทับกัน เชน สามารถเปนไดท้ัง
ดัชนีหรือสัญลักษณในขณะเดียวกันก็ได เชน คาถาท่ีผูทําพิธีเสกใหแกผูปวย หรือน้ํามนตท่ีพระประพรมให
ญาติโยม จัดเปนดัชนีเนื่องจากสามารถชวยทําใหหายปวยหรือทําใหเกิดสวัสดิมงคลแกชีวิต แตก็จัดเปน
สัญลักษณเชนกัน เพราะมีความประสิทธิผลดังกลาวจําตองอาศัยความเชื่อท่ีเปนจารีตวาคาถามีพลังรักษา
โรค หรือพลังจิตท่ีบริสุทธิ์ของพระสามารถถายเทลงไปอยูในน้ํามนตได เปนตน 

จะเห็นวาสัญลักษณในพิธีกรรมสะทอนพลังของคานิยมรวมทางสังคมท่ีมีเหนือปจเจกท่ีเขา
รวมพฤติกรรมนั้น เชนจากตัวอยางขางบน หากมีฝรั่งคนหนึ่งไดรับเชิญจากเจาภาพไทยใหเขารวมใน
พิธีกรรม แบบพุทธท่ีมีการประพรมน้ํามนต สถานการณในพิธีกรรมจํากัดทางเลือกของเขา เพ่ือไมให
เสียน้ําใจเจาภาพ เขาจําตองถูกประพรมน้ํามนตดวย ตัวเขาเองอาจสงสัยหรือไมเชื่อหรือแมกระท่ังดู
แคลนประสิทธิผลของน้ํานั้น อยางไรก็ตาม การเขารวมพิธีกรรมของเขามิใชอะไรอ่ืนนอกจากเปนดัชนี
ท่ีทําใหเกิดการยอมรับ (แมจะเปนเพียงแคเปลือกนอก) คานิยมทางสังคมท่ีเขาเปนแขกอยู ตรงนี้ทําให
เราเห็นสิ่งท่ีเรียกกันวา การอางอิงสองทิศสองทางของสัญญะในพิธีกรรม ในดานหนึ่งสัญญะใน
พิธีกรรมอางอิงยอนกลับไปยังคานิยมหรือบรรทัดฐานรวมของสังคม (backward reference) ซ่ึงมี
อํานาจครอบงําเหนือปจเจกแตในอีกดานหนึ่งพิธีกรรมก็เปดโอกาสใหผูเขารวมไดมีอิสระอีกระดับหนึ่ง
ในการท่ีจะเชื่อ ไมเชื่อ ตีความเปนอ่ืน เชื่อมโยงนัยยะความหมายของพิธีไปยังผูท่ีเขารักหรือผูกพัน 
การอางอิงความหมายเชนนี้เรียกวาการอางอิงไปขางหนา (forward reference) ซ่ึงหมายถึงการเปด
กวางของการอางอิงความหมาย๓๐ จะเห็นไดวาตรงจุดนี้ การวิเคราะหเรื่องสัญญะในพิธีกรรมสัมพันธ
กับประเด็นท่ีเปนแกนหลักอยางหนึ่งของทฤษฎีสังคมศาสตร นั่นก็คือ เรื่องของความสัมพันธระหวาง
ปจเจกและโครงสราง(individual v.s. structure) หรืออาจเรียกอีกอยางหนึ่งวา ปญหาของการ
กําหนด (problem of determination) ก็ได นั่นก็คือพิธีกรรมเปนเวทีท่ีทําใหมองเห็นท้ังพลังของ
โครงสรางคานิยมและบรรทัดฐานทางสังคมท่ีกําหนดปจเจก ขณะเดียวกันผูท่ีเขารวมก็มีอิสระระดับ
หนึ่งท่ีจะเชื่อ ไมเชื่อตั้งคําถาม ตลอดจนอาจตีความหมายของสัญญะในพิธีกรรมแตกตางออกไป 

นอกจากการวิเคราะหเรื่องสัญลักษณในพิธีกรรมแบบตาง ๆ ท่ีกลาวมายังมีการวิเคราะห
แบบอ่ืนอีก เชน การวิเคราะหท่ีไดอิทธิพลจากทฤษฎีจิตวิเคราะห (phychoanalysis) ของฟรอยด
(Sigmund Freud) ถึงแมแนวคิดของฟรอยดจะถูกวิพากษวิจารณในหมูนักมานุษยวิทยาไมนอย ทวา
อิทธิพลของจิตวิทยาก็ยังเห็นไดในงานเดนๆ ทางมานุษยวิทยา เชน งานของมาลินอฟสกี ฟรอยดเชื่อ
วาสัญลักษณตาง ๆ ในศาสนาชี้ใหเห็นกลไกตางๆ ท่ีเปนองคประกอบของโครงสรางทางจิตของมนุษย 

                                                 
๒๙http://grafiction.blogspot.com/2007/12/charles-sanders-peirce.html, สืบคนเมื่อ ๒๖ 

มกราคม ๒๕๖๑ 
๓๐Rothenbuler, 1998, pp. 63-64. 



๑๒๙ 

 

ไมวาจะเปนกระบวนการเก็บกด (repression) แรงขับในจิตไรสํานึก หรือกระบวนการทดเทิด 
(sublimation) ท่ีแปรรูปสัญชาตญาณตางๆ ใหออกมาเปนพลังสรางสรรค รายละเอียดของวิธี
วิเคราะหสัญลักษณในพิธีกรรมของฟรอยดจะอยูในหัวขอถัดไป ในท่ีนี้จะมุงชี้เห็นอิทธิพลกวางๆ 
ของฟรอยดในเรื่องสัญลักษณในพิธีกรรมท่ีมีตอนักมานุษยวิทยารุนหลัง จะขอยกมโนทัศนทางจิต
วิเคราะหท่ีมีผูนํามาปรับใชกับสัญลักษณ นั่นคือมโนทัศนการยนยอ (condensation) ตามทฤษฎีจิต
วิเคราะห พลังดิบเชิงสัญชาตญาณในจิตไรสํานึกโดยเฉพาะแรงขับทางเพศ ไมอาจแสดงตนออกมา
ตรงๆ ไดเนื่องเพราะขนบสังคมไมอนุญาต อยางไรก็ตาม ยังมีกลไกบางอยางใหพลังดังกลาวไดแสดง
ออกมา ก็จําเปนตองปกปดอําพรางมิใหจิตใตสํานึกจําได กระบวนการแปลงสารนี้เรียกวาการยนยอ
(condensation) ซ่ึงจะทําใหสัญลักษณท่ีปรากฏกลายเปนภาพยอสวนลงของสารท่ีแทจริง หรือเลือก
แสดงเพียงสารนั้นเพียงบางสวน หรือดึงเอาสวนท่ีเหมือนกันของสารท่ีซอนเรนอยูมาแสดงออกใน
รูปแบบใหม รวมท้ังมีการกลับหัวกลับหางองคประกอบของสาร๓๑ เชนผูหญิงคนหนึ่งฝนวาเดินชนโคม
ระยาท่ีหอยจากเพดานจนเลือดอาบศีรษะ ฟรอยดตีความวาสิ่งของใดๆท่ีหอยลงมา หรือมีลักษณะยาว
แหลม เปนสัญลักษณของเพศชายท้ังสิ้น ศีรษะท่ีอยูสวนบนของรางกายคือการกลับหัวกลับหางของ
อวัยวะท่ีอยูเบื้องลางกวานั้น กรณีนี้ สารท่ีแทจริงก็คือความปรารถนาท่ีจะมีเพศสัมพันธ 

นักมานุษยวิทยาหลายๆคนคงไมอาจยอมรับไดวา ในทามกลางความหลากหลายของ
วัฒนธรรม สัญลักษณจะถูกตีความไปในทางเดียวกันไดหมด อยางไรก็ดี นักมานุษยวิทยาบางทานก็ได
แรงบันดาลใจจากฟรอยด เอ็ดวารด ชารป (Edward Sapir) เห็นวาสัญลักษณมีอยูสองชนิด ชนิดหนึ่ง
เรียกวา สัญลักษณเชิงอางอิง (referential symbol) ซ่ึงมีเปาหมายในการเชื่อมโยงสัญลักษณเขากับ
สารท่ีสื่อตรง ๆ เชน ธงชาติเปนสัญลักษณของอุดมการณชาตินิยม สัญลักษณอีกชนิดหนึ่งก็คือ 
สัญลักษณเชิงยนยอ (condensed symbol) ซ่ึงเปนสื่อของการปลดปลอยความตึงเครียดทางอารมณ
ท้ังในระดับจิตสํานึกและจิตไรสํานึก สารท่ีแทจริงถูกแปลงโฉมไป สัญลักษณดังกลาวจึงเปนภาพ
ยอสวนท่ีประจุดวยพลังท่ีเขมขน ตัวสัญลักษณท่ีปรากฏอาจดูไมสลักสําคัญ ซ่ึงอําพรางความสําคัญ
ของสารในระดับท่ีซอนเรน๓๒ วิคเตอร เทอรเนอร (Victer Turner) เปนอีกผูหนึ่งท่ีรับภาพมโนทัศน
การยนยอมา แตเขามิไดนําเอาการแปลงสารของจิตมาใชในการนิยามดวย เทอรเนอรเห็นวาการยน
ยอหมายถึงเพียงวาสัญลักษณหนึ่ง ๆ สามารถอัดแนนไปดวยความหมายท่ีหลากหลาย สิ่งของตางๆ
และการกระทําตาง ๆ สามารถถูกยนยอใหเขมขนอยูภายใตสัญลักษณอยางเดียว ตัวอยางเชนตนไม
น้ํานมของเผาแดมบู (Ndambu) ซ่ึงอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของแซมเบีย หมายถึงสิ่งตางๆได
หลายสิ่ง ตั้งแตหนาอกผูหญิง ความเปนแม สิ่งท่ีเปนเชือกรอย การนับเครือญาติทางแม การเปน
สัญลักษณประจําสายสกุลบางสาย รวมท้ังหมายถึงเอกภาพของสังคมท้ังหมดดวย เทอรเนอรอธิบาย
วา พิธีกรรมเปนโอกาสท่ีความหมายหลากหลายในสัญลักษณเชิงยนยอจะถูกปลดปลอยใหพรั่งพรู
ออกมา และสําหรับผูเขารวมพิธีกรรมความหมายเหลานั้นมีความเขมขนรุนแรงกวาปกติ ใน
ขณะเดียวกันความคลุมเครือท่ีเกิดจากความหลากหลายก็ทําใหความหมายของสัญลักษณนี้ยืดหยุนได 
 ความเชื่อมโยงระหวางสัญลักษณกับพิธีกรรมนี้เปนศาสตรท่ีเก่ียวพันกันหลายสวน ไมวาจะ
เปนสวนของสังคมศาสตร วัฒนธรรมศาสตร ศาสนศาสตร จิตวิทยา จึงแสดงใหเห็นวา สัญลักษณนั้น
                                                 

๓๑Freud, 1979, p.p 205-206. 
๓๒Firth, 1973, p.p 154-155. 



๑๓๐ 

 

จึงไดรับการนํามาใชรวมกับพิธีกรรมมาแตอดีต โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาฝายมหายาน นิกายตันตระ
ท่ีอาศัยศาสตรนี้ในการสรางความเชื่อและศรัทธาตอความสอนและแนวทางปฏิบัติ ไมวาจะเปนเรื่อง
ของมัณฑละ มุทรา ธารณี เปนตน ซ่ึงจะไดกลาวไวในประเด็นตอไป 
 

๓.๔ คําสอนสัญลักษณทางพระพุทธศาสนามหายาน 
 พระพุทธศาสนามหายานนับไดวา เปนศาสนาท่ีมีความผสมผสานหลายประการ ไมวาจะ
เปนเรื่องของคําสอน แนวทางปฏิบัติ และพิธีกรรม กลาวใหเห็นตามองคประกอบของศาสนาท้ัง ๕ 
ประการ คือ ศาสดา ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ และศาสนพิธี พระพุทธศาสนามหายานนั้น
ใหความสําคัญไปท่ีศาสนพิธีมาก ไมวาจะทําอะไรก็ตาม องคประกอบแหงพิธีกรรมตองมากอน 
อุปกรณตาง ๆ ท่ีกําหนดไวในแตละพิธีกรรมนั้นตองครบถวนสมบูรณ จึงจะทําใหการปฏิบัติตาม
หลักธรรมนั้นจะเกิดพลังนําไปสูความสําเร็จตอผูปฏิบัติได ในประเด็นนี้ไดรวบรวมสัญลักษณของ
พระพุทธศาสนามหายานไว รวมท้ังคําสอนหรือคํานิยามท่ีประกอบกับสัญลักษณดังกลาว ตามลําดับ
ตอไปนี้ 
  

๓.๔.๑ กงลอแหงกาลเวลา (Kalachakra) 
 กงลอแหงกาลเวลาเปนสัญลักษณทางพุทธศาสนาท่ีซับซอน ตัวอักษรท้ัง ๗ ตัวท่ีไขวกันใช
ในการอานมนตราและคัมภีรศักดิ์สิทธิ์เปนตัวแทนของคํา ๗ คํา บนสัญลักษณกงลอแหงกาลเวลา ซ่ึง
ไดแกคําวา Ham Ksha Ma La Va Ra Ya ท้ัง ๗ คํารวมกัน และกลายเปนรูปพระจันทรเสี้ยวและ
พระจันทรเต็มดวง 

 
๓.๔.๒ กงลออธิษฐาน (Prayer Wheel) 
กงลออธิษฐานตามความเชื่อของชาวธิเบต สิ่งประดิษฐของชาวธิเบตนี้ประกอบไปดวยวัตถุ

ทรงกระบอกท่ีสามารถหมุนได ดานขางจะประดับไปดวยอักษรท่ีเปนมนตราศักดิ์สิทธิ์เปนคําวา โอม 
(Om) มณี (Mani) ปทเม (Padme) ฮัม (Hum) ซ่ึงเขียนดวยภาษาธิเบตโบราณ เชื่อกันวาการทองมน
ตรานี้ซํ้าไปซํ้ามาเปนการสะสมบุญใหเพ่ิมพูนยิ่งข้ึน และยังเปนการแผสวนบุญกุศลใหแกสัตวโลก
ท้ังหลาย อีกท้ังยังเปนการกอใหเกิดกรรมดีในชาติภพใหม 

ชาวธิเบตเชื่อกันวาทุกครั้งท่ีกงลอนี้หมุนเทากับเปนการสวดมนตได ๑ จบ ดังนั้นผูท่ีทําการ
สวดมนตและหมุนกงลออธิษฐานไปพรอม ๆ กันจะเปนตัวชวยเพ่ิมพูนบุญกุศล ชําระบาปกรรมดวย
กรรมดี กงลออธิษฐานนี้มีอยูดวยกันหลายขนาด ท้ังขนาดใหญท่ีตองออกแรงหมุนหรือกงลอเล็ก ๆ ท่ี
สามารถถือไวในมือไดและใชเชือกชวยผอนแรงในการหมุน 

กงลอบางอันจะถูกแขวนอยูกลางอากาศหรือลอยอยูในน้ําซ่ึงทําใหมันสามารถหมุนได แต
วัดบางแหงก็จะเปนกงลอหินตามสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์หรือวัดบางแหงจะมีกงลออธิษฐานแบบท่ีเรียงเปน
แนวยาวไปบนราวไมตลอดทางเดิน 
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๓.๔.๓ กระดิ่งกันตะ และคทา ดอรเจ (Ghanta and Dorje)  
สิ่งของสําคัญในพิธีกรรมของพุทธศาสนานิกายตันตระของชาวธิเบต ตามประเพณีของชาว

พุทธในธิเบตกระดิ่งใบนี้จะตองอยูคูกับคทาเพชรดอรเจ (Dorje) ในการประกอบพิธีแบบตันตระ โดย
ผูทําพิธีจะถือกระดิ่งไวในมือซาย สวนคทาจะถือไวในมือขวาระหวางการประกอบพิธี 

กันตะ (Ghanta) ในภาษาธิเบตแปลวากระดิ่ง เปนของใชในการประกอบพิธีตามความเชื่อ
ของชาวธิเบตท่ีนับถือศาสนาพุทธนิกายตันตระ เชื่อกันวาการใชกระดิ่งและคทาจะชวยใหสามารถ
บรรลุธรรมได นอกจากนี้เสียงของกระดิ่งยังชวยในเรื่องการกําหนดจิตภาวนาอีกดวย 

ตามหลักพุทธศาสนา กระดิ่งกันตะนี้เปนตัวแทนพลังของความเปนสตรีเพศ ปญญา 
ความสามารถในการรอบรู และเสียงแหงองคพระสัมมาสัมพุทธเจา สวนคทานั้นเปนตัวแทนของบุรุษ
เพศ 

คําวา Dorje เปนคําภาษาธิเบต หมายถึง สิ่งท่ีเปนอมตะ หรือสิ่งท่ีไมสามารถทําลายได 
คทาในพุทธศาสนาของชาวธิเบตนั้นเปนสัญลักษณแทนอํานาจของความเปนบุรุษเพศ แรงดลใจ และ
การตัดความไมรู ความโงเขลา และสิ่งลวงตาออกไป 

ในพิธีกรรมของชาวธิเบตคทาเพชรนี้จะอยูกับกระดิ่งอันเปนสัญลักษณของความเปนสตรี
เพศ โดยผูท่ีพิธีจะนําของสองสิ่งนี้มาวางทาบบนอก จะเปนสัญลักษณแทนการรวมเปนหนึ่งเดียวกัน
ระหวางพลังของชายหญิง เม่ือรวมเอาท้ังสองสิ่งเขาดวยกันจะหมายถึงการปฏิบัติ 

แตความหมายของของสําคัญ ๒ สิ่งนี้ไมไดมีความหมายเพียงเทานี้หากแตยังมีความหมาย
อ่ืนท่ีซอนเรนอยูอีก นั่นคือ กระดิ่งและคทายังหมายถึงการกระทําอันดีงามและความกรุณาปรานี 
ดังนั้นการใชกระดิ่งและคทาจึงเปนสัญลักษณของการผสมผสานกันระหวางปญญาและความกรุณา
ปรานี 

ในสมัยโบราณเดิมทีนั้นคทาเปนสัญลักษณของอสุนีบาตหรือสายฟาท่ี พระอินทร เทพ
เจาของชาวฮินดูใชกวัดแกวงเปนอาวุธ แตในพุทธศาสนาดวยความสวางไสวของมัน จึงทําใหกลายเปน
สัญลักษณของอสุนีบาตและเพชร ในฐานะอสุนีบาตหรือสายฟาจะถือวาเปนสิ่งท่ีสามารถทําลายความ
มืดมิดในยามราตรีใหหมดไป สวนในฐานะเพชรก็เปนตัวแทนท่ีสื่อถึงความแข็งแกรงเหนือสิ่งอ่ืนใด 
เพราะเพชรเปนสิ่งท่ีมีความแข็งแกรงสามารถตัดสิ่งของตาง ๆ ใหชาดจากกันได ชาวธิเบตจึงเชื่อกันวา
หากจิตใจบรรลุถึงแสงสวางแหงธรรมไดแลวก็จะสามารถตัดมายหมอกแหงความโงเขลาหรือความไมรู
ใหหมดไปได รวมท้ังความสับสนวาวุนใจท่ีมีอยูในจิตใจของปุถุชนท่ัวไป 
 

๓.๔.๔ ธารณ ี
  มนตราบทหนึ่งของชาวธิเบตท่ีนับถือพุทธศาสนา ซ่ึงแปลความไดวา โอมอัญมณีใน

ดอกบัว บทสวดนี้เปนบทสวดท่ีใชในการสวดออนวอนตอเชนเรสี (Chenrezi) พระโพธิสัตวหรือเทพ
เจาท่ีปกปกษรักษาชาวธิเบตและมักจะพบบทสวดนี้ตามหินผา การอานมนตรานี้ซํ้า ๆ จะเปนการ
เพ่ิมพูนกุศลบุญและลดบาปอันเกิดจากการกระทํา สวนการเจริญสมาธิเชื่อวาเปนการชําระลางใจและ
กายใหสะอาดบริสุทธิ์ชวยใหพวกเขาไมตองตกนรกหมกไหม และไดบรรลุธรรมเชนเดียวกับพระพุทธ
องค เชื่อกันวาการหมุนกงลออธิษฐานนั้นใหผลเชนเดียวกับการสวดมนตรานี้พรอมไปกับการใชนิ้วมือ
หมุนสรอยลูกประคําไปทีละเม็ด 
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มีการสันนิษฐานวาบทสวดนี้นาจะแปลความหมายไดวามนุษยนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงกาย
เนื้อ คําพูด และจิตใจท่ีแปดเปอนมีมลทินไปกับกายเนื้อ คําพูดและจิตใจอันบริสุทธิ์ได เหมือนดังพระ
พุทธองคท่ีครั้งหนึ่งเคยตองมัวหมองท้ังกาย ใจ และคําพูดมากอน แตสุดทายพระองคก็ทรงสามารถ
ตัดกิเลสและตรัสรูไดเอง การเดินตามรอบพระพุทธองคดวยวิธีการเดียวกันนั้นจะทําใหวิธีคิดและ
ปญญาไมแยกออกจากกัน 

คําวา โอม (om) นั้นเปนตัวแทนของมนุษยท่ีมีรางกาย คําพูด และจิตใจท่ีมัวหมอง  
มณี (mani) หมายถึง อัญมณี เปนตัวแทนขององคประกอบของความเมตตา กรุณา และ

ความรักความหวงใย 
ปทเม (padme) แปลวา ดอกบัว และเปนเครื่องหมายของปญญา การท่ีดอกบัวมีกําเนิดมา

จากโคลนตม แตก็ไมไดทําใหดอกบัวตองมัวหมองดวยโคลนตม ดวยเหตุนี้ดอกบัวจึงถูกนําพาไป
เปรียบเทียบกับปญญาท่ีนํามนุษยใหพนจากความมัวหมองท้ังปวง 

ฮัม (hum) แปลวา สิ่งท่ีไมสามารถแยกออกจากกันไดเปนตัวแทนของความบริสุทธิ์และ
สามารถเกิดข้ึนไดดวยการรวมเอาวิธีการและปญญาไวดวยกัน 

สัญลักษณของพระพุทธศาสนามหายานเก่ียวกับมนตรนี้มีความสําคัญหลากหลายมนตร 
ตามพระโพธิสัตวองคนั้น ๆ ดวย เฉพาะตัวอักษรท่ีข้ึนตนและลงทายก็มีหลักอธิบายดังนี้ 

คําศักดิ์สิทธิ์วา “ปทมะ” แปลวา ดอกบัว ซ่ึงเปนสัญลักษณของความ แบงบานแหงจิตและ
ความบริสุทธิ์ท่ีคงทนอยูในทามกลางความไมบริสุทธิ์ ดอกบัวเกิดจากโคลนตมผุดข้ึนสูพ้ืนผิวน้ํา แยม
บานเม่ือข้ึนอยู เหนือผิวน้ําแลว และเม่ือแยมบานแลวก็ยังคงไมแปดเปอนดวยดินและน้ํา จิตก็
เหมือนกันเกิดใน รางกายมนุษยแสดงคุณสมบัติแทจริงของจิตออกมา เม่ืออยูเหนือกิเลสและ อวิชชา
แลว และเปลี่ยนพลังฝายมืดใหเขาไปสูสวนลึกของพลังบริสุทธิ์แหงโพธิจิต กลาวคือ แกวมณีท่ี
ประมาณมิได ปรากฏอยูในดอกบัว พระอริยะแมจะอยูเหนือ โลกและกาวพนไปจากโลก แตรากฐาน
ของทานยังคงประดิษฐานในพ้ืนโลก 

สวนพยางคศักดิ์สิทธิ์ “หูม” “ฮูม” เปนพีชะพยางค (Seed-Syllable) ประกอบดวย ห (H) 
อู (U) และ อัม (M) เปนเสียงแหงลมปราณ เปนแกนแท ของชีวิต เปนพลังชีวิตอันละเอียดท่ีไหลเขา
และออก ครอบคลุมสรรพสิ่ง แทท่ีจริง แลว “หูม” ก็คืออาตมันท่ีอยูในภาวะดั้งเดิม หูม แสดงถึงจิตใจ
ท่ีปลอดจาก ธรรมารมณหรือสิ่งท่ีรับเขามาในจิตใจ 

ประเด็นท่ีนาสนใจคือ การเปลงเสียง “หูม” พรอมกับมีลมพนออก ทางจมูกและปาก 
ลมปราณนี่แหละหมายถึงทุกอยางของชีวิต ธาตุ ๔ คือ ดิน น้ํา ไฟ ลม ถือวาเปนการปรับเปลี่ยนสภาพ
ของลมปราณ คุณสมบัติเชิงพลวัต ท้ังหมด สรรพสิ่งท่ีกอใหเกิดการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนรูปราง ยอม
เปดเผย ใหเห็นสภาพของลมปราณ กระบวนการท้ังหมดท้ังทางกายและจิต พลังท้ังหมด ท้ังทางกาย
และจิต เริ่มจากการทําหนาท่ีทางจิต และการทําหนาท่ีทางจิตข้ันสูง ลวนเปนการปรับเปลี่ยนสภาพ
ของลมปราณ และลมปราณเกิดจากการเปลง เสียงวา “หูม” 

ประเด็นท่ีนาสังเกตคือ ความสัมพันธระหวางพยางค “โอม” กับพยางค “หูม” คําวา 
“โอม” คือสภาพท่ีมุงข้ึนไปสูสากลภาวะ คําวา “หูม” คือสภาพแหง สากลภาวะท่ีดิ่งลงไปในสวนลึก
แหงจิตใจมนุษย 
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“โอม” เปรียบเหมือนดวงอาทิตย “หูม” เปรียบเหมือนพ้ืนดิน (หรือฟา กับดิน) 
แสงอาทิตยตองสองลงมายังพ้ืนดิน “โอม” เปน สภาพอนันต “หูม” เปนสภาพอนันตท่ีอยูในสภาพ
อนันต การท่ีจะกาวถึงและเขาใจ “หูม” จะตอง ผานประสบการณเก่ียวกับ “โอม” กอน คือจุดเริ่มตน
ในขณะท่ี “หูม” คือจุดสุด ทายใน “โอม” เราสละตัวเองออกมาใน “หูม” เราใหตัวเราเอง “โอม” คือ
ประตูแหง ความรู “หูม” คือประตูแหงการตรัสรูโพธิญาณ 

ในพุทธตันตระยังไดอธิบายโยงคําศักดิ์สิทธิ์ “หูม” เขากับญาณของ พระธยานีพุทธจะเห็น
ไดชัดก็เม่ือเขียนเปนภาษาธิเบต  

๑) สระ “อู” ซ่ึงเปนสวนประกอบดานลาง สอดคลองกับสรรพ สิทธิญาณของพระอโมฆ
สิทธิพุทธะ หมายถึง ญาณท่ีทําใหงานทุก อยางสําเร็จลุลวง 

๒) พยัญชนะ “ห” แบงเปน ๒ สวน คือตัวของ “ห” เทียบไดกับ ปริจเฉทญาณของพระอมิ
ตาภพุทธะ หัวของ “ห” เทียบไดกับ สมตาญาณของพระรัตนสัมภวะ 

๓) สวนรูปพระจันทรครึ่งเสี้ยวของคํานี้เทียบไดกับอาทาสญาณ ของพระอักโษภยพุทธะ 
๔) เสียงนาสิก “อัม (หรือ ม)” เทียบกับธรรมธาตุญาณของ พระไวโรจนพุทธะ 
๕) คําวา “หูม” ยังมีความเก่ียวกับรัศมีสีน้ําเงิน เขียว แดง และเหลือง ซ่ึงรัศมีเหลานี้เปลง

ออกมาจากหนา ๔ ดานของศูนยเทพ ผูเปนราง ทรงของมหาสุขะ และในรางนี้เองเปนจุดหลอม
ละลายพยางค หมายความวา ผูปฏิบัติโยคะตองผสานสัญลักษณแหงมันตระ เขากับกายและจิตของ
ตน ข้ันตอนสําคัญท่ีสุด คือ การยอน กระบวนการแหงโยคะ พรอมกับละลายสัญลักษณสระ “อู” โดย 
ใหจมลงไปในรางของ “ห” ใหรางของ “ห” จมลงไปในหัวของ “ห” และใหหัวของ “ห” จมลงไปใน
สัญลักษณ รูปพระจันทรครึ่งเสี้ยว ใหสัญลักษณรูปพระจันทรครึ่งเสี้ยวจมลงไปในสัญลักษณ “นิคหิต” 
และในท่ีสุดใหสัญลักษณ “นิคหิต” ละลายหายเขาไปใน สูญญากาศจนกระท่ังปรากฏอยูในความเงียบ 

โดยสรุป การสวดคํานี้เปนสวดมนตตอพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร เพ่ือถวายสักการะพระ
โพธิสัตวอวโลกิเตศวร เพ่ือขอพรจากพระองคใหพนจาก ความทุกข มหายานเชื่อวา เพียงแตเอยพระ
นามของพระองค พระองคก็จะมา ชวยเหลือ 

อยางไรก็ตามยังมีธารณี ซ่ึงประจําเทพเจาและ พระโพธิสัตวองคนั้นๆ ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 ๑. เทพวัชรภัยรวะ ธารณีคือ “โอม ยมานตะ ตะกะ หุมเพ้ียง” 
 ๒. วัชรปาณีรากษส ธารณีคือ “โอม วัชรปาณี หุมเพ้ียง” 
 ๓. เจาแมตารา ธารณีคือ “โอม ตาเร ตัตราเร ทูเร สวหายะ” 
 ๔. ทาวกุเวร ธารณีคือ “โอมเวสสะวะนะเย สวหายะ” 
 ๕. คุรุปทมสัมภวะ ธารณีคือ “โอม คุรุปทม สิทธิ หุม” 

คําวา “โอม….เพ้ียง” เปนคําท่ีรวมเอาสิ่งลึกลับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพลัง อํานาจอยูในนั้น เปน
คําท่ีมีอํานาจสะกด ศัตรูภายนอกและกิเลสภายในใหหมด ไปได คําท้ังสองคํานี้มีความหมายวา 
“ขอให…..จงสูญหายพลัน” 

ยังมีธารณีท่ีเปนลักษณะของคุณไสย วิธีการกระทําคือการนําเอาดิน มาปนเปนรูปคนท่ี
ตองการจะทําราย แลวเอารอยเทาหรือสิ่งของๆ ผูนั้นมาผสม จากนั้นใชเข็มแทงพรอมกับทองมนตร
บทนี้วา “โอม ฆเต ชัมโม หาโม หาทสัม” ถาแทงจนทะลุหุนนั้น พรุนไปท้ังตัวผูนั้นก็จะถึงแกชีวิต แต
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ถาเพียง แคใหบาดเจ็บ ก็แทงแลวคาไว ยังมีคาถาธารณีสําหรับคุมกันกายวาจาใจ ท่ีจารึกลงในยันต
หัวใจ ลามะ ซ่ึงจะยกตัวอยางเพียงอักขระในวงกลมหนึ่งวา  

“โอม อหุง หฺรี คุรุ เทวะ ฑากินี สรรวสิทธิปะละ หุง อะ” มีมนตสําหรับปองกันภูติ ผี ป
สาจคือ โอม วัชร รัขยะ รัขยะ สูตร ติขถ วัชราย สฺวาหะ” 

คําธารณีประจําองคพระโพธิสัตวตองมีวิธีออกเสียงและประกอบความเชื่อศรัทธาตอคํานั้น 
จึงจะทําใหเกิดอานุภาพข้ึนได๓๓ 
  

๓.๔.๕ เครื่องหมายโปยกวย (Pa-Kua/ Ba Gua) 
เครื่องรางยันตโปยกวย เปนรูปแปดเหลี่ยม ซ่ึงเกิดจากการรวมหรือประกอบกันของ

สัญลักษณรูปเสนตรง ๓ เสนเรียงซอนกันหรือชองจํานวน ๘ รูป เสนหรือแถบยาวและสั้นหลาย ๆ 
แถบ แถบหรือเสนเหลานี้เองท่ีเปนตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงพลังอํานาจท่ีเปนองคประกอบสําคัญ
ของจักรวาล แตละชองจะแทนทิศท้ัง ๔ ธาตุท้ัง ๕ ของโลก สัตว และอ่ืน ๆ และเม่ือนําแตละชองมา
ประกอบกันจนเปนรูปแปดเหลี่ยม ซ่ึงจะกลายเปนเครื่องมือในการพยากรณไป ชองคือกลุมของเสน
หรือแถบ ๓ เสนท่ีเรียงซอนกัน โดยในแตละชองนั้นจะประกอบไปดวยเสนตรง ๒ แบบ คือ แบบท่ี
เปนเสนตรงปกติกับเสนตรงท่ีถูกตัดกลางเสน 

ชาวจีนนิยมนําเครื่องหมายโปยกวยไปแขวนเหนือประตูทางเขาบานเพ่ือใชเปนเครื่องราง
ปองกันอํานาจชั่วรายตาง ๆ ท่ีพยายามจะเขาไปภายในบานพักอาศัย โดยมากแลวเครื่องหมายนี้ยังถูก
นําไปใชเปนเครื่องมือสําคัญในการคํานวณวิเคราะหตรวจฮวงจุยของบานพัก ท่ีอยูอาศัย หรืออาคาร
สิ่งกอสรางตาง ๆ โดยผูท่ีสามารถวิเคราะหหรือตรวจดูฮวงจุยไดนั้นมักจะใชเครื่องหมายนี้มาเปน
แนวคิดพ้ืนฐานในการวิเคราะหสภาพความเปนไปของภายในแตละพ้ืนท่ีของบานหรือสิ่งปลูกสรางนั้น 
อีกท้ังชองนี้ยังกุมความลับท่ีสามารถอานหรือเขาใจในตัวคนหรือสิ่งของซ่ึงเปนผลมาจากการวิเคราะห
จากฮวงจุยโดยอานจากบานพักท่ีเขาอาศัยอยูนั่นเอง 

เสนตรง ๓ เสนท่ีเรียงซอนกัน ๓ ชั้นจะเรียกวา ๑ ชอง ภายในเครื่องหมายโปยกวยนี้จะมี
ชองอยูดวยกันท้ังหมด ๘ อันประกอบกันเปนรูปแปดเหลี่ยม โดยแตละอันนั้นจะมีลักษณะท่ีแตกตาง
กันและใหความหมายท่ีแตกตางกันไป เสนแตละเสนของชองจะบงบอกถึงลักษณะของความเปนยิน
หรือหยาง โดยเสนท่ีเปนหยางคือเสนท่ียาวตลอดเสน ไมมีรอยตัดหรือการเวน สวนเสนยินนั้นจะเปน
เสนท่ีมีการเวนวรรคหรือเปนเสนท่ีมีสวนท่ีขาดออกจากกันแตกตางกันไป 
 ในดานสัญลักษณแลวอาจกลาวไดวาสัญลักษณเปนรากฐานสําคัญของตําราท่ีชื่อวา อ้ี-ชิง 
(I-Ching) ตัวอยางเชน ชองท่ีชื่อ เฉียน เปนตัวแทนของสายฟา และดวยเพราะมันมีเสนของยินถึง ๒ 
เสนอยูเหนือเสนหยาง ยินไดถูกสับเปลี่ยนจากตําแหนงปกติของมัน ตามกฎแลวเสนยินนั้นสามารถอยู
ในตําแหนงลางสุด หรือสามารถอยูใกลกับธาตุดินไดเนื่องจากยินนั้นเปนธาตุเย็น รวมท้ังศาสตร
ทางดานลมฟาอากาศของจีนโบราณ เม่ือหยางอยูบนอากาศ ยินก็จะอยูบนดิน นอกจากนี้ชองยังเปน
ตัวแทนของสวนตาง ๆ ในรางกายของมนุษยท่ีอาจสงสัยวาจะมีปญหา ถามีปญหาในจุดตาง ๆ ของ

                                                 
๓๓L. Austine Waddell M.B.. Buddhism & Lamaism of Tibet. New Delhi : Heritage 

Publisher’s, 1979, p.532.  
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รางกาย เชน ถาในหองนอนตําแหนงของธาตุไมมีอิทธิพลเหนือกวาธาตุดิน หากใครนอนในหองนั้นก็
จะมีปญหาปวดหลัง หรือนิ้วมือหรือกระดูกชิ้นเล็ก ๆ แตถามีการปรับเปลี่ยนตําแหนงใหธาตุมีการ
เปลี่ยนแปลงไปปญหาอาการเจ็บปวยตาง ๆ ก็จะหมดไป 
 นอกจากนี้ชองยังถูกจัดแบงออกเปน ๒ กลุมดวยกัน กลุมตะวันออก ประกอบไปดวยธาตุ
ไมทุกชนิด ธาตุไฟ และธาตุน้ํา สวนกลุมตะวันตกจะประกอบไปดวยธาตุดลหะและธาตุดิน 
ตัวอยางเชน หากคนท่ีอยูในกลุมตะวันตกก็ตองหาบานท่ีมีตําแหนงเดียวกันจึงจะทําใหบานรมเย็นเปน
สุขมากกวาบานท่ีอยูในกลุมตรงกันขามกัน คนท่ีมีตําแหนงเปนกลุมทิศตะวันตก ก็จะสามารถเขากับ
คนในกลุมตะวันตกไดดีกวาคนกลุมอ่ืน 
  

๓.๔.๖ สัญลักษณของชองแตละตัว 
ธาตุไฟ : แสงสวางซ่ึงทําใหทุกสรรพสิ่งโชติชวงสวางไสวและยังมีความหมายถึงการยึดติด

ผูกพันและกิเลส ความรุงโรจนโชติชวง ชื่อเสียงเกียรติยศ และความสามารถข้ันสูง และยังหมายถึง 
สงครามการตอสู อาวุธ และความยากลําบากแสนเข็ญ สําหรับอวัยวะท่ีเปนสัญลักษณประจําตัวก็คือ 
ดวงตาและหัวใจ ในตําแหนงบุคคลในครอบครัวแลวจะหมายถึง บุตรสาวคนกลางและยังหมายถึง
สวรรคเบื้องบนถูกจัดใหอยูในกลุมตะวันออก 

ธาตุดิน : เปนตัวแทนของการเริ่มตนและการพลัดพราก การรับรูและการปกปองคุมครอง
เปนตัวแทนของผืนดินอันกวางใหญไพศาลและอุดมสมบูรณ อวัยวะประจําตัวก็คือ ชองทอง ตําแหนง
สมาชิกในครอบครัว คือ มารดา จัดอยูในกลุมตะวันตก 

ธาตุโลหะ : เก่ียวของกับความปติยินดีและยังเก่ียวพันกับความปรารถนาท่ีจะแพร
ขยายพันธุออกไป อยูในกลุมตะวันตกและฤดูใบไมรวง เปนตัวแทนของความเสื่อสลาย พังทลาย และ
การหยุดชะงัก อวัยวะประจําตัวก็คือ ปาก ตําแหนงของสมาชิกในครอบครัวก็คือ ลูกสาวคนเล็ก 

ธาตุเหล็กเนื้อแข็ง : หมายถึง สวรรคผูใหกําเนิด หรือผูนําสูงสุด อวัยวะประจําตัวก็คือ 
ศีรษะและปอด สวนตําแหนงในครอบครัวคือ บิดา จัดอยูในกลุมตะวันตก 

ธาตุน้ํา : เปนตัวแทนของความชุมชื้นเปยกชุมไปดวยน้ํา แตสามารถทําใหเกิดการเนาเสีย
ไดและดวงจันทร หมายถึง บอน้ํา ทอ คูน้ํา เปนสัญลักษณของการเคลื่อนไหวท่ีหยุดชะงัก และ
อันตรายจากการหยุดนิ่ง ความไมรู ความเขลา อวัยวะประจําตัวคือหูชั้นใน ตับ ไต ตําแหนงของ
สมาชิกในบานคือ ลูกชายคนกลาง จัดอยูในกลุมตะวันออก        
 ธาตุดิน : เปนตัวแทนของขุนเขาหรือภาวะท่ีไมไหวติง สงบนิ่งดุจขุนเขาและการฝกสมาธิ 
หมายถึง การยุติหรือระงับลงชั่วคราวหรือการปกปองคุมครองจากภัยอันตรายและการรุกราน ขจัดปด
เปาอุปสรรคท่ีขวางความเจริญกาวหนา อวัยวะท่ีเปนตัวแทนก็คือ มือ กระดูกสันหลัง กระดูกชิ้นเล็ก 
ๆ ตําแหนงของสมาชิกในครอบครัวคือ บุตรชายคนเล็ก 
 ธาตุไม : เปนสัญลักษณของการเจริญกาวหนา เติบโต และการเคลื่อนไหว มีสายฟาเปน
สัญลักษณ มันคือพลังอันมีชีวิตชีวา กระฉับกระเฉงหรือพลังท่ีตื่นข้ึนจากการหลับใหลและการกระตุน 
พลังของมันนั้นแสดงออกท้ังทางดานความรักการงาน อวัยวะท่ีเปนตัวแทนของมันคือ เทา หรือลําคอ 
ตําแหนงท่ีเก่ียวของกับสมาชิกในครอบครัวคือ บุตรชายคนโตจัดอยูในกลุมตะวันออก 
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 ธาตุไมเนื้อออน : หมายถึง พลังอันออนโยนท่ีแผออกไปในทุกหนทุกแหง แตมันสามารถ
สรางการแพรกระจาย หมายถึง การเปลี่ยนแปลงและการชัดสาดใหกระจายออกไป อวัยวะท่ีอยูกลุมนี้
คือ สะโพกและกน หรือตนขา สําหรับตําแหนงสมาชิกท่ีเก่ียวของกันคือ บุตรสาวคนโต จัดอยูในกลุม
ตะวันออก 
 

๓.๔.๗ ดวงตาแหงปญญาพระพุทธองค 
โดยมากแลวสัญลักษณดวงตาแหงพระพุทธองคนี้จะปรากฏอยูตามสถูปใหญหรือศาสน

สถานสําคัญของชาวพุทธ และเชื่อกันวาสัญลักษณนี้เปนตัวแทนของการรูเห็นทุกสรรพสิ่งขององคพระ
สัมมาสัมพุทธเจา จุดเล็ก ๆ ระหวางดวงตาท้ังสองขางนั้นแทนดวงตาท่ีสามซ่ึงเปนสัญลักษณของการ
ปลุกจิตวิญญาณท่ีหลับใหลใหตื่นข้ึน 
 
 ๓.๔.๘ รอยพระพุทธบาท 
 สัญลักษณของคําสอนของพระพุทธองคและการดํารงอยู หรือยังคงมีอยูของพระองคบน
โลก ในหลาย ๆ สถานท่ี รอยพระพุทธบาทนี้เปนเครื่องหมายบอกใหรูวาสถานท่ีแหงนี้เคยเปนสถานท่ี
ท่ีพระพุทธเจาทรงเคยเสด็จมาประทับเม่ือครั้งยังมีพระชนมชีพอยูจึงไดประทับรอยพระบาทเอาไว 
ผูคนท่ีนับถือพุทธศาสนาจึงยกยองใหรอยพระบาทของพระองคเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และทําใหสถานท่ีท่ีมี
รอยพระบาทของพระองคประทับอยุกลายเปนสถานท่ีสําคัญทางศาสนาไปอีกดวย 
 

๓.๔.๙ สรอยประคํา (Mala) 
 สรอยประคําในการสวดภาวนาของชาวธิเบตเปนเครื่องประกอบในการสวดภาวนาอธิษฐาน 
และในขณะสวดทองมนตตามหลักพุทธศาสนาของธิเบต โดยสรอยประคํานี้จะถืออยูในมือ และจะมี
การเลื่อนลูกประคําไปทีละ ๑ เม็ดในขณะท่ีทองมนต จํานวนเม็ดและวัสดุท่ีใชทําเปนสรอยประคํานั้น
มีอยูดวยกันหลายประเภทแบงแยกไปตามวัตถุประสงคในการใช เชน สรอยประคําท่ีทํามาจากผลึกใส 
จะใชสําหรับการกําจัดอุปสรรค สรอยประคําท่ีทํามาจากกระดูกสัตวจะใชเพ่ือกําจัดความชั่วราย 
 

๓.๔.๑๐ เครื่องหมายยิน-หยาง 
 สัญลักษณประจําลัทธิเตา อันหมายถึง อํานาจท่ีมีบทบาทตอกันของจักรวาล นักปราชญา
ชาวจีนเชื่อวา ยิน-หยาง เปนตัวแทนของพลังแหงจักรวาล ๒ ดาน ยิน นั้น หมายถึง ดวงจันทร เปน
ตัวแทนของการเต็มใจ รับหรือยอมเปนฝายถูกกระทํา เปนพลังแหงสตรีเพศ ความเยือกเย็น การหยุด
นิ่ง การเคลื่อนลงต่ํา การเก็บรักษา การยับยั่ง สวนหยางนั้นหมายถึง ดวงอาทิตย อันเปนสัญลักษณ
ของพลังแหงบุรุษเพศ การเคลื่อนไหว ความกระตือรือรน การเคลื่อนข้ึนไปดานบน การเจริญเติบโต 
เจริญรุงเรือง ความรอนแรง ดังนั้นสัญลักษณ ยิน-หยาง จึงแทนความสมดุลของพลังในจักรวาล 
 เม่ือพิจารณาถึงคุณสมบัติของท้ังอํานาจของยินและหยางจะเห็นไดวายินและหยางนั้นเปน
สิ่งท่ีอยูตรงกันขาม ไมมีวันท่ีจะเหมือนกันได แตเม่ือท้ังสองรวมกันแลวก็จะเกิดความสมดุล ความพอดี 
หากมีพลังยินมากเกินไป ทุกสิ่งทุกอยางจะสงบนิ่งมากเกินไปจนดูกลายเปนความเฉ่ือยชา และถามี



๑๓๗ 

 

พลังดานหยางมากเกินไปทุกสรรพสิ่งก็จะเปลี่ยนมาเปนกาวราว ความรุนแรง ซ่ึงจะทําใหเกิดความ
โกลาหลข้ึนได 
 ตามหลักปรัชญาจีนโบราณ ยินและหยาง คือพลังแหงจักรวาล ๒ ข้ัว ยินคือความสงนิ่ง 
พลังของสตรีเพศ สวนหยางคือ ความกระตือรือรน การเคลื่อนไหว ไมนิ่งเฉย พลังของบุรุษเพศ ตาม
ตํานานจักรพรรดิ ฝู ซ่ือ ทรงประกาศวาสภาวะท่ีดีท่ีสุดสําหรับทุกสรรพสิ่งในจักรวาลก็คือ สภาวะ
ความสอดคลองบรรสานกลมกลืนซ่ึงแทนความหมายดวยความสมดุลของพลังยินและหยาง 
 ชาวจีนโบราณไดมีการกลาวอางถึงเงามืดและแสงจากดวงอาทิตยท้ังสองดานของเนินเขา
และหุบเขา กลาวกันวา เครื่องหมายยินและหยางนี้พัฒนามาจากปรากฏการณทางธรรมชาติของ
จักรวาล เพราะแนวคิดของ อ้ี-ชิง นั้นไดรับมาจากธรรมชาติ เชนเดียวกันคําวา อ้ี-ชิง หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลง หรือความสบายใจไรกังวล ตัวอักษรจีนของคําวา อ้ี-ชิง นั้นเปนการรวมกันของ
สัญลักษณของดวงอาทิตย อันเปนตัวแทนของพลังหยาง และดวงจันทรซ่ึงเปนตัวแทนของพลังยิน 
 หลังการเผามองทองฟาและจักรวาลมาเปนเวลานาน ชาวจีนโบราณจึงพบวาจักรวาลนั้นมี
การเปลี่ยนแปลงอยูทุกวัน การเปลี่ยนแปลงนั้นทําใหเกิดเปนวัฏจักรของฤดูกาลไปในท่ีสุด จากวัฏจักร
นี้เองจึงเกิดมีกฏท่ีไมเปลี่ยนแปลง 
 การสังเกตทองฟา การบันทึกตําแหนงกลุมดาวไถ (Dipper) และเผามองเงามืดของดวง
อาทิตยจากเสาวัดท่ีชาวจีนคิดประดิษฐข้ึน ทําใหชาวจีนโบราณกําหนดทิศท้ัง ๔ ข้ึน ทิศท่ีดวงอาทิตย
ข้ึนนั้นชาวจีนกําหนดใหเปนทิศตะวันออก ทิศท่ีดวงอาทิตยตกกําหนดใหเปนทิศตะวันตก ทิศท่ีเงามืด
ของดวงอาทิตยสั้นท่ีสุดกําหนดใหเปนทิศใต และทิศท่ีเงามืดของดวงอาทิตยทอดยาวท่ีสุดเปนทิศ
เหนือ สวนในเวลากลางคืนทิศท่ีมีกลุมดาวเหนือข้ึน คือ ทิศเหนือ 
 นอกจากนี้ชาวจีนยังเฝาสังเกตการเปลี่ยนแปลงฤดูกาล โดยพวกเขากําหนดวาเม่ือกลุมดาว
ไถเคลื่อนท่ีไปทางทิศตะวันตกก็จะเปนชวงฤดูฝน และเม่ือกลุมดาวไถนี้ยายไปอยูทางทิศเหนือเม่ือใด
เวลานั้นก็จะเปนฤดูหนาว 
 เม่ือชาวจีนโบราณสังเกตการโคจรของดวงอาทิตยโดยอาศัยเพียงเสาธรรมดาตนหนึ่งท่ีสูง
ประมาณ ๒.๔ เมตร ปกลงบนดินและทํามุม ๙๐ องศา และไดมีการบันทึกตําแหนงตาง ๆ ชองเงามืด
ของดวงอาทิตย พวกเขาจึงไดคนพบวาเวลา ๑ ปนั้นใชระยะเวลายาวนานถึง ๓๖๔.๒๕ วัน พวกเขาจึง
แบงวัฏจักรของปออกเปน ๒๔ ชวง รวมไปถึงวันสําคัญ ๆ อีก ๔ วัน คือ วัน วสันตวิษุวัต (Vernal 
Equinox) และศารทวิษุวัต (Autumnal Equinox) หรือวันท่ีมีระยะเวลาท่ีดวงอาทิตยโคจรรอบเสน
ศูนยสูตรพอดี ทําใหเวลากลางวันเทากับกลางคืน มักจะเกิดข้ึนในราววันท่ี ๒๑ มีนาคม และวันท่ี ๒๒ 
กันยายน และวันท่ีระยะเวลาดวงอาทิตยอยูหางจากเสนศูนยสูตรมากท่ีสุดในราววันท่ี ๒๑ มิถุนายน 
(Summer Solstice) และวันท่ี ๒๒ ธันวาคม (Winter Solstice) 
 หยาง นั้นเปรียบไดกับ ผูชาย สวนยินนั้นเปน หญิง หยางไมอาจเติบโตข้ึนไดหากปราศจาก
ยิน และยินเองก็ไมอาจใหกําเนิดชีวิตใหมไดหากปราศจากหยาง 
 โดยท่ัวไปแลวสัญลักษณยิน-หยางนั้นเปนตัวแทนของปรากฏการณสวรรคตามความเชื่อ
ของชาวจีนโบราณ ซ่ึงประกอบไปดวยการโคจรของดวงอาทิตย ฤดูกาลท้ัง ๔ และปฏิทินจีน    
 
   



๑๓๘ 

 

๓.๔.๑๑ มุทรา 
มุทราเปนสัญลักษณท่ีปรากฏการทําลักษณะพระหัตถของพระพุทธเจาและพระโพธิสัตวท่ี

สื่อถึงเจตจํานงบางอยางใหผูท่ีเห็นเขาใจได  
มุทระ คือ ทารางของผูปฏิบัติซ่ึงมีลักษณะเฉพาะ เพ่ือใหเกิดความ สมดุลของรางกาย ไมวา

จะเก่ียวกับการเดินของเลือดลมภายในรางกาย ยัง  หมายถึง การสัมพันธกับจักรวาลดวย ใน
ขณะเดียวกันนิ้วท้ังสิบสามารถทํา เครื่องหมายใหเปนดุจดังพระพุทธเจาหรือพระโพธิสัตวเฉพาะองค
นั้นๆ ไดดวย เพราะถือวา การทําตนใหเปนดั่งพระพุทธเจาหรือ พระโพธิสัตวตนเองก็จะเปน 
พระพุทธเจาหรือพระโพธิสัตวไปในท่ีสดุ  

ทามือเปนการเลียนแบบทารางของเทพท้ังหลาย เปนการแสดงถึง สภาวะของจิต ทามือจะ
เชื่อมถึงจิตและสติท่ีจะพิจารณาตนเอง เปนวิธีของโยคะ และตันตระ แตเม่ือประยุกตเขากับ
พระพุทธศาสนา ก็หมายถึงสัญลักษณของ พระพุทธเจา พระโพธิสัตว เทพธรรมบาลท้ังหลาย รวมท้ัง
ศักติ ถาใครทําไดจะ มีอํานาจ 

มุทระจึงเปนรูปแบบการสื่อสารท่ีไมตองมีเสียง แตเปนการแสดงออก ทางแขนและนิ้ว เปน
สัญลักษณท่ีเปนรูปแบบ แตสื่อความหมายไปถึงระหวางจิต กับเทพ มุทระจึงเปนการเคลื่อนไหวของ
นิ้วท่ีมีนัยชั้นสูงท่ีแสดงออกภายนอกของ การปรับภายในท่ีมีพลังยิ่งกวาการพูดออกมา ลักษณะมือก็
จะเลียนแบบตามภาพ ของพระพุทธเจาท่ีปรากฏตามรูปปนหรือภาพวาด ในอินเดีย จีน ธิเบต เกาหลี 
ญี่ปุน การกระทํามุทระตามพระพุทธองคแสดงใหเห็นถึงความศรัทธาท่ีมีตอ พระองค เวลาท่ีจะ
กระทําก็ตอเม่ือขณะปฏิบัติสมาธิ เพ่ือกระตุนใหเทพท้ังหลาย ไดเพ่ิมพลังให  

รูปแบบการตั้งทานั้นใชไดกับทาเตนรํา แสดงถึงพลังถือวาเปนศิลปะ ชั้นสูง ท่ีมีพลังบนโลก
นี้ เนื่องจากนิ้วทุกนิ้วนั้นมีความหมาย เรียงลําดับจากนิ้วหัว แมมือเปนตนไปคือ อากาศ ลม ไฟ น้ํา 
และดินแตละนิ้วจะประสานสัมพันธ กันและกัน นั่นหมายความวา แตละธาตุแหงจักรวาลประสาน
สัมพันธกันเปนหนึ่ง เดียว และแตละธาตุเหลานี้จะสรางความพึงพอใจตอเทพเจาในการจัดพิธีกรรม 
เพ่ือใหประสบความสําเร็จในสิ่งท่ีประสงค มุทระเปนสื่อท่ีทําใหผูกระทําเขาใกล ตอเทพหรือธยานี
พุทธะ 

มุทระยังมีท่ีเปนสัญลักษณท่ีทําข้ึนจากสิ่งตางๆ ไดดวย ไมวาจะเปน ลายเสน รูปภาพสัตว 
จักรวาล พืช เปนตน ท้ังท่ีใชติดบานเรือนและท่ีนําติดตัว สัญลักษณท่ีใชกันโดยท่ัวไปคือ “ดอกบัว” 
เนื่องจากดอกบัวเปนดอกไมบริสุทธิ์ มีความหมายลึกซ้ึง ดอกบัวแตละชนิดยังหมายถึงเทพเจาหรือ 
พระโพธิสัตวแตละ พระองค เชน ดอกบัวสีแดง หมายถึง เทพอัปสรและเทวดาท่ัวไป ดอกบัวสีขาว
หมายถึง พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว ดอกบัวสีน้ําเงินหมายถึง เจาแมตารา ดอกบัวสีชมพู หมายถึงพวก
อสูร ยังมีสัญลักษณอ่ืน ๆ อีกเชน พระรัตนไตรจะมีสัญลักษณเปนรูปทรงกลมรี รูปไข ท่ีมีเปลวไฟ
ลอมรอบ สวัสติกะ จะมีลักษณะเปนการขีดไคว ตัวอยางรูปมุทราทามือ ดังนี้ 



๑๓๙ 

 

 
  ท่ีมา : https://th.wikipedia.org/wiki/มุทรา 

ภาพท่ี ๓.๑ รูปมุทราทามือตาง ๆ 
 

 ๓.๔.๑๒ มณฑละ 
 มณฑลก็เปนสัญลักษณอีกลักษณะหนึ่งท่ีสื่อความหมายถึงจักรวาล เปนการยอจักรวาลลง

มาเปนเครื่องหมาย เพ่ือสะดวกตอการบวงสรวงบูชา ในแต ละมณฑลจะถูกเขียนไวซ่ึงธารณีตางๆ 
อักขระท่ีอยูในมณฑลจะมีรูปของ คําพยางคเดียว นั่นคือ มันตระ หรือ ยันตระ  

 มณฑลสามารถแบงออกเปน ๒ ประเภทใหญ ๆ คือ  
 ๑. จตุรมณฑล หมายถึง มณฑล ๔ ประเภทท่ีมีลักษณะแตกตางกัน และแสดงความหมาย

ท่ีเก่ียวของกับพระพุทธเจาและพระโพธิสัตว ไดแก 
๑) มหามณฑล หมายถึง รูปลักษณะของพระพุทธเจาและพระโพธิสัตว 
๒) สมยมณฑล หมายถึง เครื่องบริขารของพระพุทธเจาและของ พระโพธิสัตวมี ดอกบัว 

ลูกประคํา วัชระ พระขรรค เปนตน 
๓) ธรรมมณฑล หมายถึง อักขระ ธารณี มนตร พระสูตรตางๆ อักขระพีชะของพระไว

โรจนะ “อา” และอักขระพีชะของพระวัชรสัตวคือ “หูม” 
๔) กรรมมณฑล หมายถึง อิริยาบถของพระพุทธเจาและพระโพธิสัตว รวมถึงของมนุษย

และสัตวดวย 
๒. ทวิมณฑล หมายถึง คุณสมบัติของพระพุทธเจาและพระโพธิสัตว ท่ีนํามาแสดงไวใน

มณฑล มี ๒ ประการคือ 
๑) วัชรธาตุมณฑล หมายถึง คุณปญญาของพระตถาคต 
๒) ครรภมณฑล หมายถึง ภาวะอันแทจริงและคุณลักษณะของ พระคถาคต 
ในมณฑลท้ัง ๒ นี้ ยังไดรวมเอามหาภูตรูป ๖ ลงไวคือ ปฐวี อาโป เตโช วาโย อากาศ 

ลงในครรภธาตุมณฑล สวนวิญญาณ ลงในวัชรธาตุมณฑล 
ครรภมณฑลนั้นมีการแสดงกลีบดอกบัวไว ๙ กลีบ แตละกลีบก็ หมายถึง พระพุทธเจา

และพระโพธิสัตวไว ดังนี ้
(๑) พระไวโรจนพุทธะ 
(๒) พระอมิตาภพุทธะ 



๑๔๐ 

 

(๓) พระอวโลกิเตศวร โพธิสัตว 
(๔) พระทุนทุภิเมฆนิโฆษโพธิสัตว 
(๕) พระเมตไตรยโพธิสัตว 
(๖) พระรัตนธวัชพุทธะ 
(๗) พระสมันตภัทรโพธิสัตว 
(๘) พระมุกตปุษปราชาพุทธะ 
(๙) พระมัญชุศรีโพธิสัตว 

  เปนรูปวาดในคติพุทธแบบทิเบต กลาวกันวาสืบทอดมาจากอินเดียโบราณ พระทิเบตจะ
เปนผูวาดเพ่ือสื่อหลักการ ปรัชญา และ คติธรรม หรือเปนธรรมเจดีย ของชาวพุทธท่ีเชื่อมโยงกันใน
ขอบเขตวงกลม บางทีการแสดงพระโพธิญาณ หรือบางทีก็รวมจักรวาลเขาดวยกัน  
  คําวา Mandala มาจากคําสันสกฤตวา มณฑล หมายถึง ขอบเขต หรือ วงกลม การสราง
พุทธมณฑลทรายข้ึนจากเม็ดทรายสีตางๆ นับเปนสิ่งสุดยอดของศิลปะทิเบต ตองใชเวลา และ สมาธิ 
อยางสูงในการทําแตละครั้ง และสุดทายก็จะทําการลบพุทธมณฑลทรายท่ีสรางข้ึน เพ่ือเปนการสอนสัจ
ธรรมวา ทุกอยางเกิดข้ึน ตั้งอยู และ เสื่อมสลายไป 
  มณฑลศักดิ์สิทธิ์ หรือท่ีเรียกวา มันดาลา เปนแนวคิดของพุทธศาสนาวัชรยาน หรือมนตร
ยาน วา เปนการเรียงแนวของจักรวาลท่ีมีความสัมพันธกันกับโลกมนุษยในแตละพุทธเกษตร เชน การ
แสดงถึงมณฑลศักดิ์สิทธิ์ ของพระพุทธเจาไภสัชยคุรุ (พระพุทธเจาผูทรงเปนเจาแหงการรักษาโรคทาง
กายและโรคกิเลส) 
  
 

 
 
 ท่ีมา  : http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/24807 

ภาพท่ี ๓.๒ ตัวอยางสัญลักษณมณฑลทราย 
 
 สัญลักษณของพระพุทธศาสนามหายานท่ีรวมเอาความเชื่อท้ังของจีน ธิเบต ญี่ปุน เขา
ดวยกัน ผสมผสานเปนสัญลักษณท่ีมีคําสอนท่ีประกอบอยูเบื้องหลังสัญลักษณเหลานั้น นอกจาก
สัญลักษณท่ีเปนเชิงวัฒนธรรมนี้แลวยังมีสัญลักษณในพิธีกรรมตาง ๆ อีกท่ีไดแสดงไวในบทท่ี ๒ วาดวย
พิธีกรรมตาง ๆ ไดแก พิธีทางสงฆ พิธีเก่ียวกับคนตาย พิธีการบริจาคทาน พิธีในวันสําคัญ ในบทท่ี ๔ 
จะไดนํามาวิเคราะหรวมกันเพ่ือสื่อใหเห็นหลักคําสอนท่ีซอนอยูภายในสัญลักษณเพ่ือใหเกิดความเขาใจ
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ในสัญลักษณศาสตร ซ่ึงมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิต ความเชื่อ และการปฏิบัติตามคําสอน และ
นําไปสูการเผยแผพระพุทธศาสนาไดขยายออกไปโดยอาศัยสัญลักษณและพิธีกรรมเหลานี้  
   

๓.๕ สรุปคําสอนเชิงสัญลักษณทางพระพุทธศาสนามหายาน 
 สัญลักษณ (Symbolism) นับวาเปนศาสตรท่ีมีความสัมพันธแนบแนนกับมนุษยเปนอยาง
มาก นับแตท่ีเปนสัญลักษณมากับภาษาท่ีกําหนดเอาตัวอักษร หรือถอยคํา หรือเสียงเปนเครื่องหมาย
สื่อแทนความเขาใจรวมกัน ยิ่งมนุษยมีความเจริญข้ึนในเชิงของสังคม สัญลักษณก็มีความกาวหนาตาม 
นับแตเปนสัญลักษณอยางงาย ๆ คือ กําหนดธรรมชาติเปนสัญลักษณจนไปถึงการกําหนดสัญลักษณใน
เชิงมโนทัศน นามธรรม (Abstract) ออกมาเปนรูปภาพเพ่ือสื่อถึงพลังอํานาจ ขอหาม ขออนุญาต โชค 
วาสนา นักสัญลักษณศาสตรจึงมีท้ังท่ีเปนฝายมานุษยวิทยา เทววิทยา จิตวิทยา สังคมวิทยา 
นักภาษาศาสตร  

สัญลักษณศาสตรไดเขามามีบทบาทสําคัญในฝายศาสนาอยางเต็มตัว ศาสนาทุกศาสนาได
นําสัญลักษณกําหนดเปนสื่อศาสดา คําสอน ศาสนิก ศาสนพิธี และศาสนวัตถุ พรอมมีชุดอธิบายให     
ศาสนิกเขาใจถึงสัญลักษณในศาสนาของตน 

สัญลักษณในพระพุทธศาสนามหายานมีความโดดเดนมาก เพราะไดนําสัญลักษณมา
ประกอบพิธีกรรมจนมหายานิกชนเกิดความเลื่อมใส เกิดพลังศรัทธาเขามานับถือพระพุทธศาสนา ไม
วาจะดวยเหตุผลใดก็ตาม แตก็สรางความสนใจใหแกผูพบเห็น หรือจะเรียกวา เปนการสรางความ
ประทับใจในรูปลักษณในสถาปตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรมท่ีเก่ียวโยงกับพระพุทธศาสนา
มหายานท้ังระบบ ยิ่งมหายานในธิเบตไดพัฒนารูปแบบของสัญลักษณศาสตรมาใชจนเกิดความเปน
ความลึกลับ เปนพลังจิตท่ีแฝงอยูในสัญลักษณทุกอยาง ไมวาจะเปนมัณฑละ มุทรา ธารณี รวมถึง
อุปกรณของใชสําหรับพระนิกายตาง ๆ ในธิเบต เชน หมวก เครื่องดนตรี หนากาก ระฆังมนต ระฆัง
มือ ในพิธีกรรมทุกอยางลวนแลวแตไดรับการสืบทอดตอเนื่องมาท้ังสิ้น  

ประเด็นก็อยูท่ีวา การประกอบใชสัญลักษณเหลานั้นในแงของศาสตรแลวใหความหมาย
อยางไร เหตุใดจึงสามารถสรางความศรัทธาใหเกิดข้ึนกับผูพบเห็น การใชศาสตรเหลานี้มาเปนสื่อนํา
ศรัทธาใหเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามหายานหรือในพระพุทธศาสนาอ่ืน ๆ นั้นนําไปสูความ
ผิดเพ้ียนไปจากหลักทางพระพุทธศาสนาหรือไมนี่จึงเปนสาระสําคัญในบทตอไป ในบทนี้จึงนําเสนอ
เฉพาะลักษณะของสัญลักษณท่ัวไปและสัญลักษณในพระพุทธศาสนามหายาน 

 
 
 



บทท่ี ๔ 
บูรณาการพิธีกรรมของพระพุทธศาสนามหายานดวยคําสอน 

เชิงสัญลักษณของพระพุทธศาสนามหายาน 
 

ในบทนี้เปนการนําคําสอนท่ีปรากฏในสัญลักษณในพิธีกรรมของพระพุทธศาสนามหายาน
มาแสดงไวใหเกิดองคความรูเพ่ือสรางความเขาใจในพิธีกรรมของพระพุทธศาสนามหายานและ
สามารถประกอบพิธีกรรมเหลานั้นอยางมีความหมายและเปนการเผยแผคําสอนทางพระพุทธศาสนา
มหายานอยางถูกตอง กรอบการบูรณาการเพ่ือใหพิธีกรรมของพระพุทธศาสนามหายานมีคําสอนท่ี
เดนชัดในแตละกระบวนการ โดยยึดสัญลักษณตาง ๆ ท่ีปรากฏในพิธีเปนหลัก ดวยข้ันตอนและ
กระบวนการในพิธีกรรมไมไดมีคําสอนประกอบจําเปนตองใชหลักการตีความในสัญลักษณใหออกมา
เปนคําสอน แนวทางบูรณาการในท่ีนี้จึงใชคําสอนท่ีตีความไดจากสัญลักษณในพิธีกรรมเชื่อมโยงกับ
หลักคําสอนเพ่ือใหเกิดความหมายตามหลักพระพุทธศาสนา การใชวิธีตีความจากสัญลักษณจึงเปน
เครื่องมือในการบูรณาการท้ัง ๒ สวน คือพิธีกรรมและสัญลักษณ ใหเห็นถึงคําสอนเดนชัดข้ึน ในการ
ตีความนั้นตั้งอยูบนฐานอุดมคติทางพระพุทธศาสนามหายานคือ พระพุทธเจา พระโพธิสัตว พุทธ
เกษตร รวมถึงหลักปรัชญาทางพระพุทธศาสนามหายานไดแก โพธิสัตวจริยา ศูนยตา บารมี มหา
ปณิธาน เพ่ือสรางพลังศรัทธาใหเกิดข้ึนในการประกอบพิธีกรรมและสรางความเขาใจพระพุทธศาสนา
มหายานอยางถูกตอง ดังมีรายละเอียดของเนื้อหาแตละประเด็นดังตอไปนี้ 

๔.๑ บูรณาการพิธีกินเจดวยคําสอนเชิงสัญลักษณของพระพุทธศาสนามหายาน 
๔.๒ บูรณาการพิธีท้ิงกระจาดดวยคําสอนเชิงสัญลักษณของพระพุทธศาสนามหายาน 
๔.๓ บูรณาการพิธีกงเต็กดวยคําสอนเชิงสัญลักษณของพระพุทธศาสนามหายาน 
๔.๔ วิเคราะหขอมูลสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลสําคัญ 
๔.๕ สรุปบูรณาการพิธีกรรมดวยคําสอนเชิงสัญลักษณของพระพุทธศาสนามหายาน 

 

๔.๑ บูรณาการคําสอนเชิงสัญลักษณในพิธีกินเจของพระพุทธศาสนามหายาน 
 เนื่องดวยประวัติและความเปนมาของการกินเจในพระพุทธศาสนามหายานนั้นมีความ
เปนมาท่ีแฝงไปดวยหลายนัยยะ ท้ังท่ีเก่ียวกับพิธีกรรมท่ีใชหลบเลี่ยงทางการ ท้ังท่ีนําไปผสมกับลัทธิ
เตา ท่ีนําไปผูกกับความเชื่อทองถ่ินและความเชื่อท่ีเปนพระพุทธศาสนามหายาน แตในท่ีนี้เปนการให
นําสัญลักษณท่ีปรากฏในพิธีกรรมมหายานออกมาแสดงใหเห็นความสอนและวิธีการปฏิบัติตามคํา
สอน เพราะมิฉะนั้นก็อาจไมใชพระพุทธศาสนามหายานท่ีแทจริง ผูวิจัยจึงไดวิเคราะหคําสอนท่ีปรากฏ
ในสัญลักษณในพิธีกรรมกินเจของพระพุทธศาสนามหายานไวดังนี้ 
  
 ๔.๑.๑ คําสอนเชิงสัญลักษณของพระพุทธเจาและพระโพธิสัตวในพิธีกินเจ 
  ในฐานะท่ีพระพุทธศาสนามหายานนั้นใหน้ําหนักไปท่ีพระพุทธเจาในอดีตและพระ
โพธิสัตวเทพเปนสําคัญ พิธีกินเจก็นําไปผูกกับพระพุทธเจาและพระโพธิสัตวเทพท้ัง ๙ องค พิธีกินเจ
จะไมมีความหมายถาหากไมนอมจิตบูชาพระพุทธเจาและพระโพธิสัตวเทพท้ัง ๙ องคนั้น แมวาในบาง
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แหงจะหมายเอาเทพเจาประจําดาวท้ัง ๙ อันไดแก พระอาทิตย พระจันทร ดาวพระอังคาร ดาวพระ
พุทธ ดาวพระพฤหัสบดี ดาวพระศุกร ดาวพระเสาร พระราหู และพระเกตุ แตพระพุทธศาสนา
มหายานกลับมีกุศโลบายอธิบายผานพระพุทธเจาและพระโพธิสัตว แสดงใหเห็นวา เปนความฉลาด
สามารถในการปรับความเชื่อของประชาชนใหตั้งอยูบนฐานของพระพุทธศาสนา ในประเด็นนี้จึงได
บูรณาการใหเห็นถึงวา พระพุทธเจาและพระโพธิสัตวท้ัง ๙ พระองคนั้น เม่ือมองเชิงคําสอนผาน
พระองคทานจะไดหลักปฏิบัติอยางถูกตองและสอดคลองกับพระพุทธศาสนามหายานท่ีใหความสําคัญ
กับกุศโลบาย ดังนี ้

๑. พระวิชัยโลกมนจรพุทธะ หมายเอา พระพุทธเจาท่ีกลายเปนพระอาทิตย ท่ีมี
กําลังดาวอันยิ่งใหญ เปนศูนยรวมแหงสุริยจักรวาล ตามความเชื่อของจีนชื่อแซเปนสิ่งท่ีบงบอกตระกูล 
บงบอกศักดิ์ฐานะ และท่ีมา ดังนั้น เม่ือมองจากพระนามของพระพุทธเจาพระองคนี้ซ่ึงแฝงรหัสคํา
สอนไว ผูวิจัยจึงวิเคราะหรหัสคําสอนจากพระนามของพระองค ดังนี้ 

๑) พระพุทธเจาปราบมารภายใน พระนามวา พระวิชัยโลกมนจรพุทธะ เปน
พระนามท่ีมุงเนนคําสอนใหท่ีเหลาชาวพุทธไดนอมระลึกและปฏิบัติตามการชนะมารภายใน ไดแก  

(๑) ขันธมาร มารคือขันธ ๕ เนื่องจากขันธนี้มีขอจํากัด ไมวาจะทําอะไรถา
หากขันธ คือ รางกายนี้ไมอํานวย ก็ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีอะไรได หมดโอกาส การเอาชนะขันธมาร 
ก็คือ ไมยอมแพแกขอจํากัดของรางกายท่ีจะขัดขวางไมใหกระทําความดี ไมยอมแพแกมารท่ีใชขันธ
เปนขออาง  

(๒) อภิสังขารมาร มารคือบุญบาป เปนการเอาชนะความคิดชั่ว พูดชั่ว ทําชั่ว
ได ความชั่วท้ังหลายมักมาในหลากหลายรูปแบบ ถาหากไมทันตอความชั่วก็พายแพ แตเม่ือไดระลึกถึง
พระพุทธเจาพระองคนี้ตองพยายามท่ีจะเอาชนะความชั่วท่ีมาในรูปของบุญและบาป ในรูปของบาป
นั้นจะเห็นไดชัด ไมวาจะเปนภาพและเสียงท่ีเปนนําไปสูความคิดทางชั่ว แตบุญก็เปนมารดวย ในฐานะ
แหงการเขาไปติดในสุข ติดในลาภ ยศ สรรเสริญ พระพุทธเจาพระองคนี้มุงหมายใหเอาชนะใหได  

(๓) กิเลสมาร มารคือกิเลส อันไดแก ความโลภ ความโกรธ และความหลง 
การระลึกถึงพระพุทธเจาพระองคนี้ก็เพ่ือใหเอาชนะกิเลสท่ีเกิดข้ึนในใจ กําลังแหงกิเลสนั้นแรง ถาหาก
ไมไดอาศัยกําลังการบูชาปฏิบัติตามพระพุทธเจาก็อาจพายแพได แตถายึดม่ันบูชาพระองคก็ทําใหชาว
พุทธมีพลังจิตสามารถเอาชนะกิเลสมาได 

(๔) มัจจุมาร มารคือความตาย การเอาชนะความตาย ก็หมายถึง การไม
กังวล กับความตาย เปนความตายเปนเรื่องธรรมชาติ ท่ีสําคัญคือ มัจจุมารมักทําใหหลงกอนตาย ผูท่ี
เอาชนะความตายคือ ไมหลงกอนตาย ก็คือ การทําคุณงามความดีไว การมีสติกอนตาย ก็ชื่อวา
เอาชนะมัจจุมารไดตามพระองค 
  การบูชาพระพุทธเจาพระองคนี้ประกอบกับการกินเจ สามารถปองกันภัยไดอยาง
มากมาย เพราะลวนแตเปนการดําเนินตามทางแหงพุทธะ เปนการสรางกําลังใจใหเขมแข็ง การบูชา
พระพุทธเจา ไมไดหมายเอาการบูชาดวยวัตถุสิ่งของเพียงอยางเดียว ตองบูชาดวยการปฏิบัติบูชา พยา
มารภายในแตละดานนั้นยิ่งใหญ แตถามีพระพุทธเจาปราบมารภายในใจอยูก็สามารถเอาชนะได 

๒) พระพุทธเจาปราบมารภายนอก พระวิชัยโลกมนจรพุทธะผูปราบมาร
ภายนอก ไดแก เทวปุตตมาร มารคือเทพบุตร ท้ังท่ีเปนเทวดาฝายชั่ว เทวดาก็เหมือนมนุษยไปเกิด
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ดวยอํานาจบุญ แตไมไดหมายถึงวาจะเปนผูหมดกิเลส โดยเฉพาะเสนามาร คือ อสูรท้ังหลายท่ีตอง
ปฏิบัติตามคําสั่ งของเทวปุตตมารชั้นสู ง  เ ม่ือเปรียบเทียบกับโลกมนุษย  ก็ คือ บุคคล ท่ี มี
ยศถาบรรดาศักดิ์ คนท่ีมีทรัพยสินเงินทองมาก บุคคลเหลานี้นับไดวา อยูอยางเทวดา บางครั้งบุคคล
เหลานี้ก็เขามาขัดขวาง กระทําผิดตอเรา ทําใหไดรับผลอันไมนาปรารถนา ทําใหเราตองหยุดยั้งการ
บําเพ็ญบารมี บําเพ็ญบุญกุศล การบูชาพระพุทธเจาพระองคนี้ก็เพ่ือปราบมารภายนอกเชนนี้ กลาวคือ 
ไมยอมแพตอการขัดขวางของเทวดาเหลานั้น เพราะการปฏิบัติธรรมบําเพ็ญบุญของเราอาจสราง
ผลกระทบตอเขาก็ได ดังนั้น ตองไมยอมแพหยุดทําคุณงามความดีเพียงเพราะอํานาจภายนอกอยาง
นั้น ตองมุงม่ันบําเพ็ญคุณความดีตอไป พลังบารมีนี้จะชวยใหชีวิตเจริญรุงเรือง 

 ในคัมภีรมหาวัสตุอวทานกลาวถึงการเอาชนะมารของพระพุทธเจาไวอยางนาฟงเปน
แนวใหพุทธบริษัทท้ังหลายไดตั้งใจแนวแนดุจดังท่ีพระพุทธองคไดทรงชนะมาร ในคัมภีรมหายานเลมนี้
กลาวถึงการท่ีพระพุทธองคบําเพ็ญเพียรเพ่ือท่ีจะเขาถึงพระนิพพานขณะนั้นพญามารไดเขามาขัดขวาง
การท่ีจะบรรลุธรรมแตสุดทาย พยามารก็พายแพ ดังขอความท่ี  

พระผูเปนสัตบุรุษเปนมหาบุรุษเปนบุญพงษอาจเปนบุรุษแทจริงเปนบุรุษ
กลาหาญเปนบุรุษเปรียบดังชางเปรียบดังราชสีหเปนบุรุษผูปกครองมนุษยเปรียบ
ดังดอกปทุมเปรียบดังดอกโกมุทเปรียบดังดอกบุณฑริกเปนยอดบุรุษเปนบุรุษ
อาชาไนยเปนบุรุษผู ม่ันคงเปนสารถีฝกบุคคลท่ีควรฝกอยางยอดเยี่ยมเปนผู
คลองแคลวแกวกลาอยูตามลําพังไมประมาทเปนผูหม่ันฝกตนกระตือรือรนควบคุม
จิตไดดํารงอยูอยางสันติเปนผูมีคติมีสติมีธิติมีวุฒิมีปญญาเปนผูมุงทําประโยชนและ
มีฉันทะเพ่ิงรูเพ่ิงทราบและพึงตรัสรูพระสัมมาสัมโพธิญาณใดทุกซอกทุกมุมโดย
ประการท้ังปวง...เม่ือตัดตัณหาไดแลวเราจึงรักราคะไดอาสวะกิเลสเม่ือแหงสนิท
ยอมไหลไปไมไดและหนทางแหงราคะเม่ือถูกตัดขาดยอมไมมีอีกนี้คือท่ีสุดแหง
ทุกข๑ 

พระวิชัยโลกมนจรพุทธะ จึงเปนคําสอนท่ีแฝงอยูในพิธีกินเจ พระพุทธเจาพระองคนี้เปน
พระพุทธเจาประจําคนวันอาทิตยโดยนัยยะ ก็หมายความวา วันอาทิตยนั้นมีพลังอํานาจอยูในตัวอยู
แลว แตตองไมลุแกพลังอํานาจในตน ตองนอมนําสัญลักษณของพระพุทธเจามาปฏิบัติ คือ เอาชนะ
มาร ปราบมาร ท้ังภายในและภายนอก จะถือไดวา การบูชาพระพุทธเจาพระองคนี้ก็เพ่ือใหตนเอง
ผานพนภัยพาล ดวยการปฏิบัติตน พระพุทธศาสนาไมไดฝากไวกับคํากลาวขอ ออนวอน แตตองฝาก
ไวกับการกระทํา การกลาวขอออนวอนเปนเพียงพลังใจ เปรียบเหมือนเราขอพอแมใหชวย ก็ไมได
หมายถึง เราจะไมทําอะไรเลย คําสอนในท่ีแฝงอยูในพระพุทธเจาพระองคนี้จึงเก่ียวเนื่องกับการ
ประกอบบุญกุศลจึงเพ่ิมบารมีเอาชนะมารได การไหวพระขอพรก็เปนเชนนั้น  

 ๒. พระศรีรัตนโลกประภาโฆษอิศวรพุทธะ หมายเอา พระพุทธเจาผูเปนใหญในนํา
แสงสวางแหงพระรัตนตรัยไปประกาศกองโลก เม่ือทราบความหมายจากพระนามของพระพุทธเจา
ของพระองคนี้ ก็สามารถวิเคราะหไดวา พระพุทธเจาพระองคนี้เปนเหมือนพระจันทรท่ีสาดแสงนวล

                                                 
๑มหาวัสตุอวทาน : คัมภีรพระพุทธศาสนาฝายมหายาน เลม 2, สําเนียง เลื่อมใส แปล, มูลนิธิสันสกฤต

ศึกษา, ๒๕๕๗, หนา ๓๑๐-๓๑๑. 
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งามแผไปท่ัวพ้ืนโลก ใหชาวโลกไดรับแสงท่ีสงบเย็น แสงท่ีสงบเย็นในท่ีนี้ไดแกแสงแหงพระรัตนตรัย 
อันไดแก พระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ รวมถึงพระโพธิสัตวท้ังหลาย 

รหัสแหงคําสอนท่ีแฝงอยูในพระนามพระพุทธเจาท่ีประกอบในพิธีกินเจ ก็ไดแก 
พระคุณของพระพุทธเจาท้ังหลาย คุณของพระธรรมและคุณของพระสงฆ รวมถึงคุณของพระโพธิสัตว
ท้ังหลายท่ีชั่วเหลือใหโลกสงบรมเย็น กลาวโดยสรุป เปนความรมเย็นแหงพระเมตตาคุณ พระกรุณา
คุณ และพระบริสุทธิคุณ ไมวาจะพระรัตนตรัยจะแผไปสูท่ีไหน ท่ีนั้นก็จะมีแตความสงบรมเย็น เพราะ
เหตุใด ก็เพราะผูมีจิตแหงพุทธะ ยอมประกอบดวยความเมตตา มีความกรุณาและมีความบริสุทธิ์ใน
การดํารงอยูในท่ีนั้น อานุภาพแหงพระพุทธเจายิ่งใหญในโลกท้ัง ๓ อานุภาพแหงพระธรรมชําแรกเขา
ไปในจิตดับกิเลสได อํานาจแหงพระสงฆชวยเหลือสรรพสัตว เปนนาบุญของโลก สรุปเปนคําสอนคือ 
พระปญญาคุณ คือ พระพุทธเจา พระกรุณาคุณ คือ พระธรรม พระบริสุทธิคุณคือ พระสงฆ หรือสรุป
เปนศีล คือพระสงฆ สมาธิคือ พระธรรม ปญญาคือพระพุทธเจา ดังนั้น เม่ือระลึกและเขาใจใน
พระพุทธเจาพระองคนี้ ก็เขาใจหลักคําสอนเก่ียวกับแสงสวางแหงพระรัตนตรัย การระลึกถึง
พระพุทธเจา พระองคนี้ดุจการอยูในดินแดนพุทธเกษตร คือ แดนท่ีมีแตความสุข สงบ ดังขอความใน
คัมภีรวิมลเกียรตนิเทศสูตรวา  

สารีบุตร! เธอจงทัศนา วิสุทธิคุณาลังการแหงพุทธเกษตรนี้เถิด...โลกธาตุ
ของตถาคต ยอมบริสุทธิ์เปนปกติอยูเปนนิตย แตเพ่ือโปรดบรรดาชนผูมีอินทรียต่ํา 
ตถาคตจึงสําแดงใหปรากฏเห็นเปนไมบริสุทธิ์ข้ึน เหมือนดังปวงเทพยดาตางรวม
เสวยสุทธาโภชนในทิพยภาชนอันเดียว ดวยอํานาจแหงบุญสมภารของแตละองคไม
เสมอกัน ทิพยโภชนจึงปรากฏหาคลายกันไม ฉันใดก็ฉันนั้นนะ สารีบุตร! ถาบุคคล
มีจิตบริสุทธิ์ไซร เขายอมเห็นคุณาลังการแหงพุทธเกษตรนี้ได๒  

 การระลึกถึงพระศรีรัตนโลกประภาโฆษอิศวรพุทธะ สื่อใหเห็นวา ชาวพุทธตอง
ปฏิบัติตนใหมีความบริสุทธิ์ บริสุทธิ์ท้ังกาย วาจา และใจ จึงชื่อวา เคารพบูชาพระพุทธเจาอยาง
แทจริง จึงไดรับผลแหงบุญในพิธีกินเจ 

๓. พระเวปุลลรัตนโลกสุวรรณสิทธิพุทธะ หมายถึง พระพุทธเจาผูประทานความ
ไพบูลยแหงทรัพยสินเงินทองใหแกสรรพสัตว การบูชาพระพุทธเจาพระองคนี้ในพิธีกินเจนั้น
ดวยนัยยะจากพระนามของพระองคจึงพบวา พระองคยอมประทานความเจริญงอกงามไพบูลย
ในทรัพยสินศฤงคารให ก็ตอเม่ือปฏิบัติตนใหอยูในกรอบแหงศีลธรรม คัมภีรมหาสุขาวดีวยูห
สูตร แสดงไววา  

เธอท้ังหลายพึงสั่งสมกุศลมูลใหไพศาลอยาไดละเมิดในศีลาจาร 
พึงมีขันติอดกลั้น และวิริยะพากเพียร มีจิตเมตตาแลวตั้งม่ันอยู อันผู
สมาทานอุโบสถศีล (เม่ือปฏิบัติดังนี้) ... เม่ือชําระดวงจิตแลวจึงประพฤติ
จริยาโดยงายมีปกติเปนผูสงบบรรลุถึงปณิธานท่ีตั้งไวเปนนิตยสถานท้ังปวง
ท่ีพระพุทธเจาจาริกไปนี้วาเปนราชธานีคามนิคมใดๆ ยังใตหลาใหสงบ
รมเย็นสุริยันและจันทราใสสวางกระแสลมและสายลมตองตามฤดูกาลภัย

                                                 
๒วิมลเกียรตินิทเทสสตูร, เสถียร  โพธินันทะ แปลเรียบเรียง, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลยั ใน

พระบรมราชูปถัมภ), ๒๕๐๖. 



๑๔๖ 
 

พิบัติรายแรงปราศจากไปประเทศรุงเรืองพสกนิกรเปนสุขโดยไมตองใช
ศาสตราวุธเทิดทูนคุณธรรมและเสริมสงฆเมตตาเรียนประพฤติความออน
นอมและถอมตนราชธานีปราศจากโรคภัยไรพยาบาทอยุติธรรมมีความ
เขมแข็งนิคมเห็นผูออนกําลังซ่ึงสําเร็จไดดังนั้นท้ังสิ้น๓ 

 พระพุทธเจาพระองคนี้เปนสัญลักษณแหงการมีทรัพยสินเงินทองเพชรนิลจินดาก็ดวยการ
ปฏิบัติอยูในศีลธรรม มุงหมายใหผูประกอบพิธีรูจักการสรางความร่ํารวยดวยการปฏิบัติตนท่ีถูกตอง
ตามธรรมนองคลองธรรม ทําใหมีชีวิตท่ีเปนสุข พระพุทธเจาพระองคนี้เปนพระพุทธเจาประจําวันผู
เกิดวันอังคาร การจะไดรับพรจากพระพุทธเจาพระองคนี้ในพิธีกินเจก็ตองปฏิบัติตามศีลธรรมอยาง
เครงครัด สัญลักษณท่ีแสดงใหเห็นวา ศีลธรรมนําพาความร่ํารวย 
  ๔. พระอโศกโลกวิชัยมงคลพุทธะ หมายถึง พระพุทธเจาผูมีความเปนเลิศเพราะ
เอาชนะความโศกเศรา ความขุนของหมองใจในโลก ความทุกข ความโศกเศรา ความหมนหมองจิต
ลวนเปนสิ่งท่ีไมมีใครตองการ เม่ือบูชาพระพุทธเจาพระองคนี้ยอมไดรับแตความเบิกบาน ยินดี 
ความสุข ความสบายกาย ความสบายใจ ในคัมภีรมหาสุขาวดีวัดอยูหาสูตรไดแสดงใหเห็นถึงเหตุของ
ความเศราโศกความไมสบายกาย ไมสบายใจ ความทุกขท้ังหลาย อันมีสาเหตุทําใหเกิดความเศราโศก 
เสียใจ ความหมนหมองแหงจิตได โดยแสดงไวดังนี้วา 

โลกิยชนตางยื้อแยงชวงชิง มิควรขวายในกิจอันพึงกระทํา ตนนั้นตกอยูใน
ความชั่วรายและความทุกขท่ีสาหัสยิ่งนัก ตราบตรําการประกอบกิจการเพ่ือ
สงเคราะหตนเองไมวาจะสูงศักดิ์ฤาต่ําตอยยากจนหรือร่ํารวย เยาววัยฤาชราภาพ 
เปนบุรุษฤาสตรีลวนมีจิตครุนคิดแลนไปเปนกังวล ผูไรผืนเกษตรก็ทุกขรอนเพราะ
ตองการพ้ืนเกษตร ผูไรเคหะก็ทุกขรอนเพราะตองการเคหะ ญาติวงศาแลทรัพย
สมบัติแมจะอยู มี หรือเปลาจาก ก็เปนทุกขเดือดรอนดูจกัน มีหนึ่งวายังนอยไปอีก
หนึ่ง คิดตองการอยากมีพรอม แมนอยนิดฤามีพรอมก็ยอมเปนทุกขรอนอยางยิ่ง มิ
วาจักถูกทําลายโดยอุทก อัคคี โจร โดยศัตรูฤาเจาหนี้ โดยการถูกเผาผลาญหรือ
ลอยควางกับสายน้ําหรือแตกสลายเปนผุยผง ในจิตก็ยังมีความตระหนี่ ในใจยังติด
ยึดมิอาจละวาง เม่ือวายชีพแลวตองสละท้ิงทุกอยางมิอาจตามผูใดไปไดแมทุคตชน
หรือผูร่ํารวยก็จะเหมือนกันนี้ คือมีทุกขทรมานอยูมิสิ้นสุด๔ 

 
จากขอความนี้จึงเห็นไดวาความทุกขความเศราโศกเหลานั้นอันเกิดจากความไมรูจักพอความ 

ไมมีความสันโดษ อยากไดไมรูจักท่ีสิ้นสุด เหตุเหลานี้นี่เองเปนเหตุแหงความเศราโศก บุคคลผูท่ีบูชา
พระพุทธเจาพระองคนี้ยอมละความเศราโศกเสียไดโดยการเปนผูรูจักพอ ไมมีความโลภ เปนผูไมมี
ความตระหนี่ เม่ือเปนผูท่ีท่ียึดถือแนวปฏิบัติบูชาพระพุทธเจาพระองคนี้ในพิธีกินเจจึงเปนสัญลักษณ
แหงความเปนผูปฏิบัติตามธรรม โดยเฉพาะความเปนผูชนะตอความโลภ ความอยากได ความตระหนี่
ท้ังหลายพระพุทธเจาพระองคนี้เปนพระพุทธเจาประจําคนวันพุธ ผูใดท่ีเกิดวันนี้เม่ือบูชาพระพุทธเจา
                                                 

๓มหาสุขาวดีวยูหสตูร, พระวิศวภัทร เซี่ยเก๊ียก แปล, สองสยาม, วัดเทพพุทธาราม, ๒๕๕๑, หนา ๑๐๖-
๑๐๗. 

๔มหาสุขาวดีวยูหสตูร, พระวิศวภัทร เซี่ยเก๊ียก แปล, อางแลว, หนา ๙๑-๙๒. 



๑๔๗ 
 

พระนามวาวาอโศกโลกวิชัยมังคละพุทธะจึงเกิดมีความสุขมีความเบิกบานบันเทิงใจ ไมมีความเศรา
โศก เอาชนะความเศราโศกความเดือดรอนท้ังหลายไดดวยวิธีการปฏิบัติตามองคคุณแหงพระพุทธเจา
พระองคนี้ 

๕. พระวิสุทธิอาศรมโลกเวปุลลปรัชญาวิภาคพุทธะ หมายถึง พระพุทธเจาผูเปยม
ดวยปญญาในโลก ดํารงอยูบริสุทธิ์ พระพุทธเจาพระองคนี้เปนพระพุทธเจาประจําคนเกิดวันพฤหัสบดี 
การบูชาพระพุทธเจาพระองคนี้จึงหมายเอาตามพระนามของพระองคก็คือ การมีปญญาดํารงอยูใน
โลกอยางไมติดโลก โลกในท่ีนี้หมายเอาโลกธรรมท้ังแปด ผูท่ีบูชาพระพุทธเจาพระองคนี้ในพิธีกินเจ 
จึงตองปฏิบัติตามเปนคนรูทันโลกธรรม การอยูในโลกท่ีไมติดอยูกับโลกธรรมก็คือ ผูเปยมดวยปญญา
เห็นความเปนธรรมคูเหลานี้เปนเครื่องยึดติด ไมขางใดก็ขางหนึ่ง ไดแก การไดลาภ เสื่อมลาภ ไดยศ 
เสื่อมยศ นินทา สรรเสริญ สุข ทุกข ตางก็เปนธรรมคู ดังนั้นตองมีใจหนักแนนไมหวันไหวตอธรรมคู 
หรือโลกธรรม ดังขอความในวิมลเกียรตินิทเสสสูตร พระโพธิสัตวท้ังหลายใหปญญาเก่ียวกับความเปน
ธรรมคูวา  

 พระศุภเคราะหโพธิสัตว กลาววา อารมณ ๖ ท่ีทําใหทานหวั่นไหว วิปลาสสัญญา
อันเปนไปในอารมณเหลานั้น ชื่อวาเปนธรรมคู เม่ือปราศจากความหวั่นไหวเพราะอารมณ ๖ 
จึงไมมีวิปลาสสัญญา เม่ือไมมีวิปลาสสัญญาก็ปราศจากวิกัลปะ ผูรูแจงดั่งนี้ จึงชื่อวาเขาสูอ
ไทฺวตธรรมทวาร... 
 พระสมันตจักษุโพธิสัตว กลาววา สภาวะ อภาวะ ชื่อวาเปนธรรมคู ผูใดรูแจงวาเนื้อ
แทสภาวะก็คืออภาวะ ไมเกิดความยึดถือในอภาวะวามีอยูอีกดวย ตั้งอยูในสมธรรม จึงชื่อวา
เขาสูอไทฺวตธรรมทวาร... 

พระศุภเคราะหโพธิสัตว กลาววา อารมณ ๖ ท่ีทําใหทานหวั่นไหว วิปลาสสัญญา
อันเปนไปในอารมณเหลานั้น ชื่อวาเปนธรรมคู เม่ือปราศจากความหวั่นไหวเพราะอารมณ ๖ 
จึงไมมีวิปลาสสัญญา เม่ือไมมีวิปลาสสัญญาก็ปราศจากวิกัลปะ ผูรูแจงดั่งนี้ จึงชื่อวาเขาสูอ
ไทฺวตธรรมทวาร... 

พระอวตังสกโพธิสัตว กลาววา “ความมีเรามีเขา ชื่อวาเปนธรรมคู ผูใดเห็นแจงวา
เรานั้นไมมีตามเปนจริง ยอมไมเกิดความยึดถือวามีเรามีเขา เม่ือไมยึดถือในธรรมคูนี้ ก็ไมเกิด
อหังการและปรังการข้ึน จึงชื่อวาเขาสูอไทฺวตธรรมทวาร...๕ 

พระพุทธเจาพระองคนี้จึงเปนสัญลักษณแหงปญญาท่ีใหคําสอนเก่ียวกับการไมหลงยึดติด
อยูกับโลกธรรมท้ัง ๘ หรือแมแตการไมหลงยึดติดในธรรมคู เม่ือเขาไปยึดติดแลวยอมทําใหการ
ดํารงชีวิตไมบริสุทธิ์ ไมเปนอิสระ ปญญาเทานั้นจึงสามารถขามพนอํานาจแหงโลกธรรมได ผูบูชา
พระพุทธเจาพระองคนี้ตองรูจักเรียนรู มีความเทาทันตอโลกธรรม  

 ๖. พระธรรมมติธรรมสาครจรโลกมโนพุทธะ หมายถึง พระพุทธเจาประจําพิธีกินเจ
ท่ีเปนสัญลักษณแหงใจท่ีมีแตธรรมเปนเครื่องดําเนินชีวิตอยูในโลก ธรรมมติในท่ีนี้หมายเอา ศูนยตา 
คือ การเขาใจเหตุปจจัยท่ีเก้ือหนุนกันเกิดและเก้ือหนุนกันดับ ธรรมสาคร หมายเอา บารมีเปนธรรม
เครื่องดําเนินชีวิตในโลก บุคคลท่ีเกิดในวันศุกรบูชาพระพุทธเจาพระองคนี้ การบูชาก็คือการยึดถือ
                                                 

๕วิมลเกียรตินิทเทสสตูร, เสถียร  โพธินันทะ แปลเรียบเรียง, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลยั ใน
พระบรมราชูปถัมภ), ๒๕๐๖. 



๑๔๘ 
 

ปฏิบัติตามหลักศูนยตาและหลักบารมี ๖ ดังขอความท่ีเปนคําตอบของวิมลเกียรติอุบาสกตอบคําถาม
พระมัญชุศรีโพธิสัตววา  

อนึ่ง ความเจ็บปวยท่ีบังเกิดข้ึนเลา ก็ลวนมาจากความยึดถือในตัวตนวามี 
(ฉัน) ดังนั้น จึงสมควรละความยึดถือในตัวตนเสีย แลเม่ือรูถึงอาพาธสมุฏฐานเชนนี้ 
ก็พึงละอัตตสัญญากับสัตวสัญญา พึงยังธรรมสัญญาใหบังเกิด กลาวคือ มนสิการวา 
สรีระนี้เปนแตสภาวธรรมมาประชุมสําเร็จข้ึน มีแตสภาวธรรมเทานั้นท่ีเกิดข้ึน 
สภาวธรรมเทานั้นท่ีดับไป สภาวธรรมเหลานี้ตางก็ไมไดนัดหมายรูอะไรกันมา...ก็
ธรรมท้ังนั้นไฉนจึงเปนสุญตา ก็เพราะเหตุวาธรรมเหลานั้น เปนสักแตวาสมมุติ
บัญญัติปราศจากสภาวะท่ีแนนอนดวยตัวของมันเอง จึงไดชื่อวาเปนสมธรรม ครั้น
เห็นแจงโดยประการดั่งนี้ สรรพอาพาธก็ยอมไปปราศจากสิ้น คงมีเหลือแต สุญตา
พาธ กลาวคือความเจ็บปวยเพราะเหตุติดในสุญตานั้นเพียงประเภทเดียว และดั่ง
นั้นจึงจําตองสละความยึดม่ันสําคัญหมายในสุญตานั้น กลาวคือความรูสึกยึดฉวยวา
มีสุญตาก็ตองใหสูญไปดวย มาตรแมนวาบังเกิดทุกขเวทนาเปนไปเนื่องในสรีระอยู
ไซร ก็พึงมนสิการถึงสรรพสัตวในทุคติภูมิ ซ่ึงตองเสวยทุกขอยูเปนอันมาก พระ
โพธิสัตวนั้นพึงยังมหากรุณาจิตใหอุบัติข้ึน กลาวคือเม่ือตัวของตนสามารถบําราบ
กําจัดทุกขใหพายแพสูญหายไปอยางไรแล ก็พึงชวยสงเคราะหบําราบกําจัดทุกขภัย
แหงหมูสัตว ดุจเดียวกัน... 

อนึ่ง พระโพธิสัตวแมจักอยูในทามกลางแหงชาติมรณะ ก็มิไดแปดเปอน
ดวยมลทินนั้น แมจักตั้งอยูในพระนิพพาน แตก็มิไดดวนดับขันธปรินิพพาน มิได
ดําเนินตามปุถุชนจริยา ฤๅดําเนินตามอารยชนจริยา นี้แลชื่อวาจริยาแหงพระ
โพธิสัตว จักนับเปนมลจริยาก็มิได ฤๅจักนับเปนวิมลจริยาก็มิได นี้แลชื่อวาโพธิสัตว
จริยา แมจักปฏิบัติผานมารจริยามา แตก็สามารถสําแดงการบําราบมารใหอยูใน
อํานาจได นี้แลชื่อวาโพธิสัตวจริยา แมจักเพงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทธรรม ๑๒ 
แตก็สามารถเขาถึงบรรดามิจฉาทิฐิได นี้แลชื่อวาโพธิสัตวจริยา แมจักสงเคราะห
สรรพสัตว แตก็ไมบังเกิดฉันทราคะเพลิดเพลิน นี้แลชื่อวาโพธิสัตวจริยา แมจัก
บําเพ็ญสุญตจริยา แตก็สรางสมสรรพกุศลธรรมไว นี้แลชื่อวาโพธิสัตวจริยา แมจัก
ปฏิบัติตามอัปปนิมิตธรรม แตก็โปรดสรรพสัตว นี้แลชื่อวาโพธิสัตวจริยา แมจัก
ปฏิบัติตามอมตธรรม แตก็สําแดงการเสวยภพชาติใหปรากฏได แมจักปฏิบัติตาม
อนุตปาทธรรม แตก็ยังสรรพกุศลจริยาใหเกิดมีข้ึนได นี้แลชื่อวาโพธิสัตวจริยา แม
จักปฏิบัติในปารมิตา ๖ แตก็มีความรอบรูแทงตลอดในจิตเจตสิกธรรมแหงมวลสัตว
ชีพได นี้แลชื่อวาโพธิสัตวจริยา๖ 

 
ธรรมมติและธรรมสาครท้ัง ๒ ประการนี้เปนธรรมปฏิบัติของพระพุทธเจาพระองคนี้ สื่อ

สัญลักษณใหผูท่ีเคารพบูชาไดเขาถึงธรรมท้ัง ๒ การบูชาดวยการปฏิบัติธรรมท้ัง ๒ ประการนี้จึงชื่อวา 
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๑๔๙ 
 

มีความหมาย เปนไปตามคําสอนของพระพุทธศาสนา ไมใชเปนการบูชาท่ีเหลวไหล บุคคลท่ีเกิดวัน
ศุกรพึงบูชาดวยศูนยตาธรรมและบารมีธรรม บารมี ๖ ประการไดแก ทาน ศีล ขันติ วิริยะ สมาธิ และ
ปญญา การบําเพ็ญบารมีนี้เท่ียวไปในสาครยอมไมตกไปสูท่ีต่ํา มีแตความเจริญรุงเรือง  

 ๗. พระเวปุลลจันทรโภคไภสัชชไวฑูรยพุทธะ หมายถึง พระพุทธเจาประจําพิธีกิน
เจท่ีเปนสัญลักษณแหงความมีโภคทรัพยท่ีรุงเรืองเฟองฟูดุจดังพระจันทรวันเพ็ญและมีสุขภาพแข็งแรง
สมบูรณดุจดังแกวไพฑูรยท่ีงามสงา โภคทรัพยท่ีไมเปนพิษเปนภัยดุจพระจันทรก็คือ โภคทรัพยท่ีไดมา
อยางสุจริตและโภคทรัพยภายใน คือ อริยทรัพย สวนสุขภาพท่ีแข็งแรงสมบูรณดุจแกวไพฑูรยงามสงา
ก็คือ ความแกลวกลาแหงทศพลญาณ บุคคลท่ีเกิดในวันเสารบูชาพระพุทธเจาพระองคนี้ และใหเอา
ธรรมของพระพุทธเจาพระองคนี้มาปฏิบัติบูชา การไดมาซ่ึงอริยทรัพยและทศพลญาณยอมทําใหมีท้ัง
ทรัพยท่ีไมสูญหายไปกับกาลเวลาและมีความแกลวกลาในการทําคุณงามความดี ไมพายแพตอมารท่ี
คอยแบงแยกจิตใจใหมองสรรพสัตวเปนชายหญิง รวยจน ทุกขสุข แตกลับแบงปนเผื่อแผไปอยางไมมี
ขอจํากัด ดังขอความในวิมลเกียรตินิเทสสูตร วิมลเกียรติอุบาสกไดกลาวกับพระมหากัสสปะวา  

ขาแตพระคุณเจากัสสปะ พระคุณแมจะมีจิตกอปรดวยเมตตา กรุณา แตก็
ไมปกแผไพศาลเลย ท้ังนี้เพราะพระคุณละเลยบานของคนร่ํารวย มาบิณฑบาต
โปรดเฉพาะคนเข็ญใจเทานั้น ขาแตพระคุณเจากัสสปะ ขอพระคุณจงตั้งอยูในสม
ธรรมอันเสมอภาพเสียกอน จึงคอยมาจาริกบิณฑบาต...พึงมีสุญตสัญญาในการเขา
ไปสูคามนิคมชนบท รับรูปารมณดุจผูมีจักษุมืด รับสัททารมณดุจสักวาเสียงดัง รับ
คันธารมณดุจสักวาเปนวาโย รับรสารมณก็ไมมีวิกัลปะ รับโผฏฐัพารมณดุจไดบรรลุ
ญาณทัศนะ รูธรรมมารมณท้ังปวงวาเปนมายา ปราศจากอัตตภาวะหรือปรภาวะ 
เพราะความท่ีธรรมท้ังหลายมิไดเกิดมีข้ึนดวยภาวะของมันเอง ฉะนั้น จึงไมมีอะไรท่ี
เรียกวาแตกดับหักสูญไป...๗ 

 
นอกจากการไมแบงชั้นวรรณะในการท่ีจะทําการโปรดสรรพสัตวแลว พระโพธิสัตวจะตอง

กระทําในสิ่งท่ีผูอ่ืนทําไดโดยยาก จึงจะไดชื่อวามีความกลาหาญ มีความแกลวกลา ดังขอความในวิมล
เกียรตินิทเทสแสดงไวอีกวา   

ขาแตพระคุณเจาหากพระโพธิสัตวใดสามารถดําเนินตามปฏิปทาอัน
ตรงกันขามกับปฏิปทาเพ่ือบรรลุพระพุทธภูมิไซร พระโพธิสัตวนั้นยอมชื่อวาบรรลุ
เขาถึงพระพุทธภูมิโดยแทเทียว...หากพระโพธิสัตวสามารถบําเพ็ญโพธิจริยา ใน
ทามกลางปญจานันตริยภูมิได โดยปราศจากความวิปฏิสารเรารอนดวยกิเลส เขา
ไปสูภูมินรกไดโดยปราศจากการครอบงําแปดเปอนดวยมลทินใดๆ ตั้งอยูในภูมิ
เดรัจฉานได โดยปราศจากโทษแหงอวิชชา สาเถยยะ มานะ เปนตน บังเกิดในภูมิ
เปรตอสูรกายได โดยมีสรรพกุศลธรรมบริบูรณไมบกพรอง แมจักอุบัติในรูปาวจร
ภพ อรูปาวจรภพ แตก็ไมสําคัญหมายวานั่นเปนภพอันวิเศษ ...แมจักสําแดงใหเห็น
ประหนึ่งเปนผูบริบูรณดวยสรรพกิเลส แตความจริงจิตภายในของเขาสะอาดหมด
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จดเปนนิรันดร แมจักสําแดงใหเห็นประหนึ่งเปนผูเขาไปสูมารสมาคม แตความจริง
เปนผูท่ีปฏิบัติตนตามพระพุทธปญญา ไมรับปฏิบัติตามมารานุศาสนเลย แมจัก
สําแดงใหเห็นประหนึ่งเปนผูยากจนเข็ญใจ แตความจริงเปนผูอุดมดวยรัตนกร
คุณานันต...ขาแตพระมัญชุศรีผูเจริญ พระโพธิสัตวใดสามารถดําเนินตามปฏิปทา
อันตรงขามดั่งกลาวมานี้ ยอมชื่อวาพระโพธิสัตวนั้นเปนผูบรรลุเขาถึงพระพุทธภูมิ
โดยแทเทียว”๘ 

 
จากขอความในพระสูตรดังกลาว แสดงใหเห็นวา สัญลักษณเชิงคําสอนท่ีปรากฏจาก

พระพุทธเจาพระองคนี้ก็คือ การเปนผูมีความสมบูรณพูนสุขดวยอริยทรัพย อันไดแก การปฏิบัติอยูใน
ทาน ศีล ภาวนา บําเพ็ญบารมีอยางไมแบงแยก สวนการมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณคือ ความเปนผู
แกลวกลาสามารถปฏิบัติตนตามทางแหงพุทธปญญา คือ การทําตรงกันขามกับภาพท่ีคนท้ังหลายเห็น 
และเขาใจ แตไมแปดเปอนดวยมลทิน คนท่ีเกิดวันเสารจึงควรปฏิบัติอยูในทาน ศีล ภาวนา แกลวกลา
ทําความดีในท่ีทุกสถาน ในกาลทุกเม่ือ เปนสัญลักษณแหงคําสอนท่ีปรากฏออกมาจากพระพุทธเจา
พระองคนี้ตามนัยแหงพระนามของพระองค  

๘. พระศรีสุขโลกปทมครรภอลังการมหาโพธิสัตว หมายถึง พระโพธิสัตวผู
เพียบพรอม ประดับประดาดํารงไวดวยความหอมหวลขจรไปในโลกแหงความสุข ความเจริญรุงเรือง 
เม่ือพิจารณาจากพระนามของพระองคก็พบสัญลักษณเชิงคําสอนท่ีแฝงไวใหบุคคลไดนําไปปฏิบัติบูชา 
คือ ความหอมหวลแหงกรุณา ไมวาจะอยูท่ีไหน อยูอยางไรก็มีแตความกรุณาปรานี ชวยเหลือเก้ือกูล 
แบงปน โอบออมอารี จนกลิ่นแหงความกรุณานั้นกระจายไปท่ัว พระมหาโพธิสัตวองคนี้จึงจัดอยูใน
ดาวพระราหู คือ ผูท่ีเกิดวันพุธกลางคืน การบูชาพระราหูก็เปนการบูชา 4พระพุทธเจาองคตอไป พระ
นามวา “พระนารทพุทธเจา” นับเปนองคท่ีหาถัดจากพระศรีอารยเมตไตรพุทธเจา เนื่องจากเปนหนอ
เนื้อพุทธางกูร จึงเปนท่ีเคารพกราบไหวของชาวพุทธ แมวาจะสรางรูปของพระองคนากลัว แตทานก็มี
ความกรุณาปรานี ชวยเหลือคนดี ปองกันเภทภัยชั่วราย คําสอนแฝงสัญลักษณของพระโพธิสัตว
พระองคนี้ ก็คือ 4อยามองท่ีรูปกายภายนอก แมวารูปกายแหงพระราหูจะดูดุดันนากลัว แตคุณธรรม
ภายในนั้นกลับตรงขาม พระราหูเปนเทพอสูรท่ีบําเพ็ญบารมีเพ่ือบรรลุพระโพธิญาณมานับชาติไมถวน 
ภายในจิตใจนั้นมีแตความปรารถนาดีตอมวลมนุษย สิ่งเลวรายในชีวิตมนุษยนั้นไซรยอมเกิดจากผล
กรรมเกาและใหมท่ีตนกอไว เม่ือถึงเวลา กรรมนั้นยอมเปนไปตามกลไกของมัน พระราหูเทพอสุรินทร
เปนเทพยเจาผูเปนพยานแหงการกระทํากรรมของมนุษย หาไดใหรายใคร  

ในการอธิษฐานขอบารมีพระราหูท่ีถูกตองนั้นใหอธิษฐานอางเอาคุณพระศรีรัตนตรัย
ข้ึนกอน จากนั้นอธิษฐานถึงพระราหูวา ขออํานาจบารมีพระอสุรเทพบรมโพธิสัตวเสด็จพอพระราหู จง
มาโปรดแกลูกดวยแลวทําการอธิษฐาน ท้ังนี้เพราะพระราหูนั้นมีเพศเปนยักษและอยูในระดับอสูรเทพ 
และยังมีบารมีธรรมเปนพระโพธิสัตวท่ีไดรับการพยากรณจากพระพุทธเจาวาจะตองสําเร็จมรรคผล
โพธิญาณอยางแนแท พระโพธิสัตวท่ีไดรับการพยากรณเชนนี้จากพระพุทธเจาถือวาเปนพระโพธิสัตวท่ี
เท่ียงแท บําเพ็ญบารมีถึงเสนชัยแลวจึงไดรับการขนานพระนามเปนเกียรติวา "พระบรมโพธิสัตว" การ
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๑๕๑ 
 

อธิษฐานอางถึงคุณงามความดีของพระราหูดังกลาว จึงถือเปนอาราธนาคุณของพระราหูท้ังดานบุญ
ฤทธิ์ และอิทธฤทธิ์ พรอมกันในตัว เปนสิริมงคลแกผูระลึกถึงเปนอยางมาก พระมหาโพธิสัตวองคนี้จึง
เปยมดวยคุณแหงกรุณา ผูปฏิบัติบูชาก็ตองมีความกรุณาปรานีตอผูอ่ืน โดยไมมองเพียงรูปลักษณ
ภายนอก การมองคนแตภายนอกยอมทําใหคลาดเคลื่อนจากความจริง เพราะบางคนอาจมีรูปลักษณ
ไมงดงาม แตภายในกลับมีความเต็มเปยมดวยคุณงามความดี 

 ๙. พระศรีเวปุลลรังสารโลกสุขอิศวรมหาโพธิสัตว หมายถึง พระมหาโพธิสัตวผู
เปนใหญในการรังสรรคใหโลกประกอบไปดวยความสุข ความเจริญรุงเรืองไพบูลย จัดอยูในดาวเกตุ 
คือสวนทายของพระราหู เปนพระมหาโพธิสัตวสําหรับคอยชวยเหลือผูประสงคสงเสริมชีวิตตนใหดีข้ึน 
จากสัญลักษณของพระมหาโพธิสัตวพระองคนี้พบวา เปนพระโพธิสัตวผูคอยปกปองคุมภัยมิใหไดผู
เคารพบูชาไมใหตกไปสูท่ีชั่ว ตกไปสูภยันตราย การปฏิบัติบูชาตอพระมหาโพธิสัตวดวยการดํารงตน
เปนพุทธมามกะท่ีดี เปนผูนับถือพระรัตนตรัยดวยความม่ันคง หนักแนน ประกอบแตกรรมดีท้ังทาง
กาย คือ ไมเบียดเบียนผูอ่ืนไมวาจะเปนบุคคลและสิ่งของ ทํากรรมดีทางวาจา คือ ไมใชวาจาทําราย 
ทําลายผูอ่ืน ทําดีทางใจ คือ ไมคิดไปในทางท่ีเสียหาย เคียดแคน โลภอยากไดบุคคลหรือสิ่งของ ๆ 
ผูอ่ืน เม่ือประพฤติไดดังนี้ก็ชื่อวา เปนผูไดรับการปกปองคุมภัยจากพระมหาโพธิสัตวท่ีจะรังสรรคให
ชีวิตมีแตความสุข ความเจริญ ไพบูลย รุงเรือง ดังนั้นการรังสรรคโลกใหมีความสงบสุข ก็คือ การดํารง
ตนใหเปนคนดีท้ังทางกาย วาจา และใจ มีจิตใจยิ่งใหญในการชวยเหลือผูอ่ืน มีแตธรรมเทานั้นท่ีจะ
รักษาผูประพฤติธรรม  
 การบูชาพระพุทธพระมหาโพธิสัตวพระองคนี้ก็คือการปฏิบัติตามแนวทางท่ีพระองคได
กระทําไวโดยนัยนี้สอดคลองกับคําปณิธานของพระธรรมกายผูไดตรัสรูเปนพระอมิตาภะพุทธเจา
กอนท่ีจะไดบรรลุเปนพระอมิตาภะพุทธเจานั้นไดสั่งสมบุญสมภารไวเปนอันมากบุญบารมีนี้เองยอม
รักษาปองกันคุมภัยใหแกบุคคลผูประพฤติธรรมดังขอความท่ีปรากฏในมหาสุขาวดีวยูหสูตรวา 

พระธรรมะกรภิกษุไดสั่งสมกุศลมูลจริยาไวไมเกิดโลภะโทสะโมหะตัณหา
และสัญญาท้ังปวงมิยดึม่ันในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ ไดยินดี
รูสึกถึงการบําเพ็ญกุศลมูลของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาท้ังปวง เม่ือการอดีต
ดําเนินในสมถะจริยาไกลจากสิ่งมายา อาศัยสัตยภาวะสิ่งสั่งสมท้ังปวงกุศลมูล ไร
เลหกลในสิ่งชั่วรายท้ังปวง เปนผูมักนอยรูจักประมาณปรารถนาธรรมฝายขาว เปน
ผูประสานสัตวท้ังปวงมีปณิธานมุงม่ัน มิหนายแหนง สําเร็จซ่ึงกําลังแหงขันต ิ
สําหรับหมูสรรพชีวิตนั่นเลาพระธรรมกายก็มีเมตตาการุณและขันติเปนมิตร มีสี
หนาออนโยนและเจรจาไพเราะขยันหม่ันเพียรนบนอบนอมตอพระรัตนตรัย เปนผู
เอาภาระบํารุงอาจารยปราศจากจิตตลบตะแลง งดงามในจริยาวัตรท้ังปวง สมบูรณ
ในระเบียบจรรยา กับท้ังเปนผูพิจารณาธรรมดุจมายา มีสมาธิสงบเปนนิจ เปน
ผูรักษาวิจีกรรมเปนอยางดีคือมิเยยหยันความคิดผูอ่ืน เปนผูรักษากายกรรมเปน
อยางดีคือมีอิริยาบถอันไมวิบัติ เปนผูรักษามโนกรรมเปนอยางดีคือบริสุทธิ์ไรอา
สวะแปดเปอน๙ 

                                                 
๙มหาสุขาวดีวยูหสตูร, ภิกษุจีนวิศวภัทร แปล, หนา ๓๖. 



๑๕๒ 
 

 
 เม่ือยึดถือตามแนวแหงปณิธานของพระธรรมกรในการรังสรรคความดีใหเปนบารมีจึงสามารถ
ปกปองคุมภัยได ตามแนวของพระมหาโพธิสัตวพระองคนี้ กลาวโดยท่ีสุด การบูชาท่ีดีท่ีสุดคือ การ
ปฏิบัติบูชา มิใชการออนวอนขอใหพระโพธิสัตวประทาน  
 

๔.๑.๒ คําสอนเชิงสัญลักษณของอุปกรณสวดมนตในพิธีกินเจ 
  ในพิธีกินเจ สิ่งท่ีสําคัญก็คือ การสวดมนตในบทตาง ๆ เพ่ือบูชาพระพุทธเจา พระ
โพธิสัตว เทพเจาธรรมบาลท้ังหลาย ในประเด็นนี้ผูวิจัยจักไดวิเคราะหถึงอุปกรณตาง ๆ ท่ีใชรวมกับพิธี
สวดมนตของจีน โดยตีความออกมาเปนปริศนาธรรม เพ่ือใหเกิดเปนแนวทางปฏิบัติ นอกเหนือจาก
วัตถุประสงคของการใชอุปกรณเพ่ือความพรอมเพรียงแหงการสวดมนต  

๑. กังสดาลตั้ง (กวง) (เนา nao) (ตั่วเขง 大磬) (A standing bell) อาจมีชื่อเรียกได 
อีกหลายชื่อ ไมวาจะเปนบาตรพระพุทธเจา บาตรมนต ระฆังมนต บาตรมนตธิเบตก็มี เชื่อวาท่ีเปน
สําริดมีมาแตสมัยราชวงศชาง (16th-11th centuries BCE)๑๐ ประวัติยอนไปถึงนิกายบอนปะ เปน
นิกายดั้งเดิมของชนชาวธิเบตกอนท่ีพระพุทธศาสนาจะเขาไปเปนผูใชอุปกรณนี้อยูกอนแลว จากนั้น
พระพุทธศาสนาในจีนจึงรับเขามาใชดวย กังสดาลตั้งมีลักษณะรูปทรงคลายบาตร ทําจากโลหะ ใชไมตี
ท่ีขอบทําใหเกิดเสียงดังกังวาน มีท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ มีไมเคาะอันเล็กและใหญตามขนาด มี
เสียงกังวานใส วัตถุประสงคหลักก็เพ่ือประกอบจังหวะการสวดมนต คุมจังหวะของอุปกรณอ่ืน ๆ ของ
การสวดมนต เนื่องจากพระสงฆจีนมีจํานวนมากท่ีรวมสวดมนต ถาหากไมมีจังหวะ ทํานอง ก็ทําใหไม
พรอมเพรียงกันในการออกเสียง ระฆังกังสดาล (ตั่วเขง 大磬) ใชเคาะบอกข้ึนตนสวดมนตบทตาง ๆ 
บางแหงก็ใชเปนเครื่องบอกชวงเวลาของการฝกสมาธิ ใชเพ่ือผอนคลายและใชเพ่ือรักษาอารมณ
ภายในจิต บางแหงก็ใสน้ําเขาไปดวยเพ่ือปรับคลื่นเสียงใหเหมาะกับวัตถุประสงคของการเคาะดวย นี้
คือประโยชนหลักท่ีสามารถเห็นไดในรูปของอุปกรณทางเสียงของกังสดาลตั้ง 

ในมิติคําสอนเชิงสัญลักษณ เม่ือมาพิจารณาจากรูปทรงและเสียงแลวก็สามารถเห็น

ถึงคําสอนท่ีแฝงอยูภายใน ความกังวาลเปรียบเสมือนเสียงสวดมนตท่ีนําพาธรรมคุณท้ังหลายใหแผไป 

ขจรขจายไปท่ัวท้ัง ๓ ไตรภูมิ อันไดแก เทวโลก มนุษยโลก และอบายโลก เสียงกังวานแหงกวงหรือตั่ว

เขงนี้เปนเครื่องหมายแทนพระเสียงเภรีธรรมท่ีดังกองแทรกเขาไปสูใจคน เม่ือทุกครั้งท่ีจะเริ่มบทวรรค

ตอนหรือบทใหม ก็จะตองเคาะกังสดาลใหดังกองไปท่ัวบริเวณ เสียงเคาะนี้จะดึงความสนใจของคน 

เทพ และสัตวในอบายใหหันมาสนใจฟงพระธรรม สัญลักษณกังสดาลหงายนี้จึงบงบอกใหรูวา ใหทุก

คนหันมาสนใจพระธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา เปนเสียงสะกดมิใหสนใจเรื่องอ่ืน ใหสนใจแตพระ

ธรรมท่ีกําลังดังข้ึน 

นอกจากเก่ียวกับเสียงท่ีเย็น กังวาน ละเอียดยังสามารถแทนเสียงธรรมชาติท่ีแทรก

ซึมเขากับจิตวิญญาณเพ่ือใหเกิดความสงบ เสียงนี้เทียบไดกับเสียงแหงธรรม ธรรมในท่ีนี้หมายเอา

ความจริงทางเสียงท่ีกระทบโสตะ การระลึกรูเสียงท่ีดังเปนคลื่นไมเรงเรา ไมวุนวาย ไมซับซอน ไม
                                                 

๑๐ Standing bell, https://en.wikipedia.org/wiki/Standing_bell, สืบคนเม่ือ ๗ 
สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๕๓ 
 

กระตุนพลังแหงกิเลส แตเปนคลื่นเสียงท่ีเปนสัจธรรมงาย ๆ ธรรมดา ดุจดังเสียงใบไมไหว เสียงไผสีกอ 

เสียงน้ําตก เสียงลมพัดเบา ๆ เสียงนกรอง เสียงกังวานแหงกังสดาลตั้งนี้ก็เย็นเชนเดียวกันทําใหมีพลัง

แทรกซึมเขาไปภายในจิต ทําใหเกิดความสงบเย็น โสตวิญญาณเขาไปกระทบรูเสียงนํามาพิจารณาเห็น

ความไมเท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตาได ดวยเหตุนี้จึงมีการใชเสียงสวดมนต ใชเสียงดนตรีเย็น ๆ หรือ

เสียงธรรมชาติบางประการมาใชในการบําบัดรักษาโรคบางประการไดในปจจุบัน นี้คือประโยชนเชิง

สัญลักษณเสียงของอุปกรณชิ้นนี้ ท่ีเรียกวา กวง หรือ ตั่วเขง หรือกังสดาลตั้ง 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๔.๑ กังสดาลตั้ง 
 

๒. เกราะไม หรือปลาไม (บักฮ้ือ木魚) (Wooden Fish)๑๑ ปลาไมเปนเครื่องเคาะจังหวะ 

ทําดวยเนื้อไมแข็งแกะสลักเปนรูปทรงกลมเหมือนกระพรวนภายในกลวง ใชเคาะประกอบการเจริญ

พุทธมนต ไมท่ีเคาะก็หุมดวยผาหรือยางใหมีเสียงทุมๆ เหมือนอยูในลําคอของพระ เปรียบดังความ

สงบ สํารวม บักฮ้ือมีหลายขนาด ตั้งแตขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ เปนเครื่องกําชับจังหวะเร็วชา 

เพ่ือใหสวดไดพรอมเพรียงกัน มักวางไวดานซายพระหัตถของพระพุทธเจาหรือพระโพธิสัตว ชื่อเรียก

ของเกราะไมมักเรียกวา บั๊กฮ้ือ แปลวา ปลาไม เพราะมักแกะสลักรูปปลาไวเสมอ บางนิกายแหงใช

เคาะประกอบกับการบริกรรมพระนามพระอมิตาภะ (อามิโตโฝว) ไปดวย ปจจุบันก็มีการใชวัสดุอ่ืนมา

ทํา เสียงของปลาไมก็ข้ึนอยูกับลักษณะของไม การเจาะโพรงไม ขนาดของไม รูปปลาบนไมมักเปน

ปลาสองตัว กําลังอมไขมุกไว บงบอกถึงความเปนหนึ่งเดียว นี่ก็เปนอีกเหตุผลหนึ่งแสดงถึงความเปน
                                                 

๑๑Wooden fish, https://en.wikipedia.org/wiki/Wooden_fish,  สืบคนเมื่อ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๕๔ 
 

หนึ่งเดียว ซ่ึงจะไดขยายผลในภายหลังเก่ียวกับสัญลักษณดังกลาว เดิมนั้นเปนปลาท่ีแขวนอยูเพ่ือใช

เปนเสียงเรียกพระภิกษุสงฆใหปฏิบัติหนาท่ี หรือใชเปนสัญญาณเรียกใหมาประชุมกันในการฉัน การ

เรียน หรือการทํางาน บางแหงก็ใชเคาะตอนพิธีงานศพ พิธีขอฝน บางแหงก็เคาะในพิธีเสดาะห

เคราะห ปองกันภัย  

ตามประวัติศาสตรเชิงตํานานกลาวกันวา พระสมณะถังซําจั๋งเดินทางไปประเทศอินเดียเพ่ือ

ศึกษาพระธรรม พอถึงแมน้ําใหญแหงหนึ่งไมสามารถขามไปได แตแลวมีปลาตัวใหญตัวหนึ่งโผลข้ึน

มาแลวพูดกับทานวา เม่ือถึงเวลากลับใหบอกวิธีฝกฝนตนใหเปนพระโพธิสัตวดวย ทานก็ตกลงตามนี้ 

ผานไป ๑๗ ป พอกลับมาถึงแมน้ําท่ีเดิม ทานโดยสารเรือขามฝาก ปลามาทวงถามวิธีท่ีจะบําเพ็ญพระ

โพธิสัตว แตทานลืมไมมีคําตอบให ปลาจึงโคลงเรือจนคว่ําแลวกลืนคัมภีรบางสวนไป พระเถระจึงได

จําลองหัวปลาข้ึนมาแลวเคาะหัวปลาเพ่ือใหปลาไดคายคัมภีรออกมา ตํานานแสดงใหเห็นวา การเคาะ

หัวปลาก็เหมือนใหปลาไดคายคัมภีรท่ีกลืนลงไปออกมาในขณะสวดมนต  

คําสอนเชิงสัญลักษณท่ีไดจากเกราะไม หรือปลาไม (บักฮ้ือ木魚) (Wooden Fish) 

แบงเปน ๓ ประการ คือ  

๑) การมีสติทุกเม่ือดุจดังปลาท่ีอยูในน้ําซ่ึงตื่นอยูเสมอ ใหดํารงชีวิตเลียนแบบปลา 

ความตื่นอยูเปนวิธีแหงการฝกฝนปฏิบัติตน ตามหลักในพระพุทธศาสนาการปฏิบัติท่ีไมผิดทาง ไมออก

นอกพระพุทธศาสนา มี ๓ ประการ คือ การสํารวมอินทรีย ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ 

(อินทรียสังวร) การรูจักประมาณในการบริโภคอาหาร (โภชเน มัตตัญุตา) และการเปนผูตื่นอยูเสมอ 

(ชาคริยานุโยค) ความเปนผูตื่นอยูเสมอนี่เองเปนสวนหนึ่งของการฝกฝนตนเอง การมีสติอยูตลอดเวลา 

ทําใหไมประมาทในชีวิต สติจึงเปนคําสอนสุดทายท่ีพระพุทธเจาตรัสไวกอนท่ีพระองคจะปรินิพพาน 

ดังท่ีพระพุทธเจาตรัสปจฉิมวาจาวา “หันททานิ ภิกขเว อามันตยามิ โว วยธัมมา สังขารา อัปปมาเท

นะ สัมปาเทถะ” แปลวา “ภิกษุท้ังหลาย เราขอเตือนเธอท้ังหลายวา สังขารท้ังหลายมีความเสื่อมไป

สิ้นไปเปนธรรมดา จงดํารงชีวิตอยูดวยความไมประมาทเถิด”
๑๒ ความไมประมาทในท่ีนี้ก็คือ การ

ดํารงชีวิตอยูดวยสตินั่นเอง การดํารงอยูอยางปลา เพราะตาของปลาไมเคยหลับใหล ตื่นอยูเสมอ สติก็

ตองตื่นอยูเสมอ เม่ือใดก็ตามไดยินเสียงปลาไมเคาะ ก็เหมือนตนตนใหมีสติ มีสติอยูทุกเม่ือ ไมวาจะ

ยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม ทํา พูด คิด ก็ใหมีสติ รวมถึงใหมีสติในขณะท่ีสวดมนต ไมใหโงกงวง ไมให

สวดแบบไรสติ แตสวดมนตแบบมีสติ กลาวคํา เปลงวาจาท่ีชัดถอยชัดคํา ถูกตอง สมํ่าเสมอ มีความ

งามท้ังอรรถะและพยัญชนะ  

๒) ความเปนหนึ่งเดียวแหงปญญา เม่ือปลาสองตัวไดมาบรรจบกัน แลวมีไขมุกอยู

ตรงกลาง ไขมุกเปนเหมือนปญญากําลังจะปรากฏ เม่ือมีสติมาก ๆ นําไปสูการมีสมาธิ สมาธิก็นําไปสู

ปญญา เปนกระบวนธรรมในพระพุทธศาสนา เปนองคมรรคท่ีสนับสนุนกันและกัน ไขมุกท่ีอยูในปลา

จึงเปนเสมือนสัญลักษณแหงปญญา ในครั้งหนึ่งพระปรัชญาตาระเถระ พระสังฆราชแหงเซนใน

ประเทศอินเดีย เมืองคันธาระไดถามองคชายท้ัง ๓ คนท่ีเห็นปรากฏการณ คือ พระราชาถวายไขมุก

                                                 
๑๒มหาปรินิพพานสูตร. 



๑๕๕ 
 

คาควรเมืองแดพระสังฆราช พระสังฆราชไดถามเจาชายท้ัง ๓ วา มีอะไรท่ียิ่งใหญ สวางไสวกวาไขมุก

นี้อีกหรือไม องคชายใหญท้ัง ๒ พระองคตอบวา ไมมี แตองคชายเล็กกลับตอบวา “ไขมุกนี้ก็สองไดแต

ภายนอก ไมสามารถสองไดถึงภายใน ปญญาตางหากท่ีเปนแสงสวางยิ่งกวามุกนี้ สองไดท้ังภายในและ

ภายนอก สองสวางทุกเม่ือ” ดังนั้น การท่ีเคาะปลาก็เพ่ือใหเกิดสติ สติก็เพ่ือใหมีสมาธิ สมาธิก็เพ่ือให

เกิดปญญา ตรงนี้เปนสัญลักษณแหงคําสอนท่ีแฝงอยูในเครื่องมือท่ีสามารถแปลความหมายได  

๓) การคายออกแหงคัมภีรในตัวปลา ความเชื่อวา ปลาไดกลืนคัมภีรไป การเคาะหัว

ปลาก็เพ่ือใหปลาคายคัมภีรออกมา หมายความในเชิงสัญลักษณคําสอนวา เปนการเผยแผพระธรรม

คําสอนในพระพุทธศาสนาใหกระจายกวางไกล คําสอนในพระพุทธศาสนาแผกระจายไปถึงท่ีไหน ก็มี

แตความสงบรมเย็นถึงท่ีนั่น คําสอนท่ีประกอบไปดวยความลึกซ้ึงท้ังเพ่ือพัฒนาจิตใจและเพ่ือการ

ดํารงชีวิตในการเลี้ยงชีพ การเคาะปลา ก็สื่อใหเห็นวา ผูรูท้ังหลายตองปฏิบัติหนาท่ีนําการเผยแผคํา

สอนใหกระจายไปท่ัวแดนดิน เพ่ือประโยชนสุขของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ดุจดังพระดํารัสท่ี

พระพุทธเจาตรัสไวในการสงพระอริยสงฆไปเผยแผครั้งแรกวา  

ภิกษุท้ังหลาย เราพนแลวจากบวงท้ังปวง ท้ังท่ีเปนของทิพย ท้ังท่ีเปนของมนุษย แม
เธอก็พนแลวจากบวงท้ังปวง ท้ังท่ีเปนของทิพย ท้ังท่ีเปนของมนุษย พวกเธอจงเท่ียวจาริกไป 
เพ่ือประโยชนเก้ือกูล และความสุขแกทวยเทพและมนุษย อยาไปโดยทางเดียวกันสองรูป จง
แสดงธรรมมีความงามในเบื้องตน มีความงามในทามกลาง และมีความงามในท่ีสุด จง
ประกาศพรหมจรรย พรอมท้ังอรรถและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณครบถวน สัตวท้ังหลายท่ีมี
ธุลีในตานอยอยู ยอมเสื่อมเพราะไมไดฟงธรรม จักมีผูรูธรรม ภิกษุท้ังหลาย แมเราก็จักไปยัง
ตําบลอุรุเวลาเสนานิคมเพ่ือแสดงธรรม”๑๓ 

 
 การเคาะหัวปลาใหคายคัมภีรเปนเสมือนเครื่องตนใหทุกคนรวมกันเผยแผธรรมออกไป 
พระพุทธศาสนาจะยืนยงคงม่ันก็เพราะทุกคนยังรูจักคําสอน ปฏิบัติตามคําสอนและเขาใจคําสอน ใน
คัมภีรสัทธรรมปุณฑริกสูตร พระพุทธเจาไดตรัสกับพระสงฆโดยการเปรียบเทียบใหเห็นวา คําสอนใน
พระพุทธศาสนามีท้ังท่ีงาย ยาก ลึกซ้ึง ก็ใหเลือกใชใหเหมาะสมดวย ผูใดไดจดจํา เผยแผ จารึก ยอม
นําไปสูการเขาถึงความเปนพุทธะได ดังขอความวา  

 สาวกใดซ่ึงจดจําแมเพียงคาถาเดียวจากคําบรรยายนี้ยิ่งกวานั้นพระสาวกถึงรวบรวม
จดจําทองกเอยแพรประกาศจารึกใหจารึกซ่ึงธรรมบรรยายนี้ท่ีเขาใจแลวท้ังหมดท่ีบรรลุแลว
ท้ังหมดครั้งจารึกแลวพึงพิจารณาอยูเสมอเขาพึงทําความเขาใจสักการะนับถือบูชานอบนอม
ในพระสูตรนั้นดวยการสักการะดวยดอกไมธูปคันธมาลาของเครื่องลูบไลจีวรฉัตรธงประกาศ
เครื่องดนตรีและนอบนอมดวยการอัญชลีดูกอนไภษัชยราชกุลบุตรหรือกุลธิดาเชนนี้จึงทราบ
วาเปนผูสมบูรณถึงพรอมในอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและพึงทราบวาเปนผูพบเห็นพระ

                                                 
๑๓วิ.มหา. ๔/๓๒/๔๐.  



๑๕๖ 
 

ตถาคตเขาเปนผูอนุเคราะหประโยชนแกชาวโลกเกิดในชมพูทวีปนี้ดวยอํานาจของปณิธาน
นั้น๑๔ 

 จะเห็นไดวา คําสอนท่ีสื่อถึงการเผยแผธรรมนั้นเก่ียวกับเครื่องดนตรีเสมอในลักษณะของ
พระพุทธศาสนามหายาน เหนือสิ่งอ่ืนใดในการเผยแผคําสอน ก็คือการบําเพ็ญกรุณาชวยเหลือสรรพ
สัตว คือ การเผยแผธรรมในรูปของการปฏิบัติตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๔.๒ เกราะไม หรือปลาไม 
 

  ๓. กลองพิธี (ตึ้งโกว 堂鼓) เปนกลองขนาดใหญตั้งบนขาหยั่งมีระฆังขนาดเล็ก 
(เรียกวาเตี่ยวเจ็ง 吊鍾) แขวนอยูท่ีปลายขาหยั่งกลองพิธีนี้ใชตีกํากับการสวดมนต เริ่มตน และสิ้นสุด
พิธีในการตีกลองผูตีจะตองคุกเขาหรือนั่งตีกลองประกอบกับการตีระฆังท่ีแขวนอยูดวยจังหวะการตี
กลองนี้โบราณเรียกวา จังหวะเจ็ดดาว (ชิกแชปง 七星板) กลองเล็ก (ฉิวโกว 手鼓) เปนกลองขนาด
เล็กพระสงฆจะถืออยูในมือขณะสวดมนต การถือขณะประกอบพิธี โบราณจารยในประเทศจีนวาง
แบบอยางเพ่ือสมณสารูปไววาตองถือดวยสองมือสูงในระดับหนาอกคลายกับผูถือประคองดวงจันทร 
(เฮงงวยฉิวโกว捧月手鼓)  
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

๑๔คัมภีรสัทธรรมปุณฑริกสูตร, ชะเอม แกวคลาย แปล, อางแลว, หนา ๑๓๐.  



๑๕๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี ๔.๓ กลองพิธี 

  คําสอนเชิงสัญลักษณเก่ียวกับกลอง “ธรรมเภรี” เปนคตินิยมของพระพุทธศาสนา
มหายาน หมายถึง กลองธรรมไดตีดังข้ึนแลวในโลก พระพุทธเจาทรงตรัสรู กลองธรรมไดรับการตี 
ปลุกใหทุกสรรพสัตวตื่นข้ึนมาฟงธรรม จนกระท่ังหมายเอา พระสูตรวาดวยกลองธรรมะ (Sūtra of 
the Great Dharma Drum大法鼓經)พระสูตรนี้เกิดข้ึนเม่ือครั้งท่ีพระพุทธเจาประทับท่ีวัดพระเช
ตะวัน กรุงสาวัตถี แวดลอมดวยพระอริยสงฆ ๕๐๐ องค พระโพธิสัตว ๑๐๐,๐๐๐ องค เทพท้ังหลาย
อีกเปนจํานวนมาก รวมท้ังอุบาสกและอุบาสิกาอีก ๑๐๐,๐๐๐ คน พระองคทรงแสดงธรรมเก่ียวกับ
การดํารงอยูตองประกอบดวยความสุข ความทุกข เม่ือไมดํารงอยู ก็ไมตองมีความสุข ความทุกข นั่น
คือทางแหงพระนิพพาน พระตถาคตเจาตรัสถามพระมหากัสสปะวา ภิกษุผูออกจากเรือนแลว เปนผู
เขมเข็ม สามารถฟงพระสูตรธรรมเภรีนี้ไดหรือไม พระมหากัสสปะกราบทูลวา ถาภิกษุเหลานี้ละเมิด
ศีล ประพฤติผิดพระวินัย ยอมไดรับการตักเตือนโดยพระมหาโมคคัลลานะอยูแลว ภิกษุเหลานั้นเปนผู
บริสุทธิ์ สะอาด ไมเปลี่ยนแปลง พระพุทธเจาตรัสวา แมกระนั้นภิกษุท้ังหลายก็ไมเขาใจธรรมท่ีปกปด
อยู พระมหากัสสปะจึงทูลถาม พระพุทธเจาจึงตรัสวา ดีแลวกัสสปะ เราจะแสดงแกทานโดยเคารพ 
ดุจดังพระเจาปเสนทิโกศลไดดูแลกองทัพท้ัง ๔ ของตน เม่ือจะออกศึก พวกเขาจะตีกลองศึกดัง
กระหึ่มไปท่ัวเพ่ือขมขวัญศัตรูท้ังหลาย พวกเขาทําเชนนั้นก็เพ่ือขจัดขาศึกศัตรู สรางความสงบรมเย็น
ใหกับบานเมือง ดูกรกัสสปะ หลังจากท่ีเราดับขันธปรินิพพานไปแลว ขอใหทานท้ังหลายจงชวยกัน
รักษาพระสูตรนี้ นี้เปรียบเหมือนเราใหท่ีนั่งของเราแกเธอท้ังหลาย บุคคลท่ีทําไดเชนนี้ชื่อวา เผยแผ
ธรรมมหาเภรีใหรุงเรืองตอไป๑๕ ในคัมภีรสัทธรรมปุณฑิกสูตร มีขอความวา “เราตีธรรมเภรี ประกาศ
ไปท่ัวทิศท้ัง ๔”  
  จะเห็นไดวา กลองนั้นเปนสื่อสัญลักษณแหงคําสอนในพระพุทธศาสนา เปรียบไดกับ
เสียงท่ีสามารถขมขวัญศัตรูของพระราชาตอนออกศึกได เพ่ือนําความสงบสุขมาใหแกตน พระพุทธเจา
                                                 

๑๕Sūtra of the Great Dharma Drum, Translated from Sanskrit into Chinese in the Liu Song 
Dynasty http://www.sutrasmantras.info/sutra19.html เขาเมื่อ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๕๘ 
 

ก็ตีกลองธรรม แผธรรมออกไปขมขวัญกิเลสมารท้ังหลาย ธรรมของพระพุทธเจานั้นมีอานุภาพปราบ
ศัตรูท้ังหลาย มารท้ังหลายเม่ือไดยินเสียงธรรมของพระพุทธเจายอมหวั่นเกรง ไมกลาแสดงอํานาจ
ออกมาอีกได ดุจดังกิเลสท้ังหลาย ไมวาจะเปนความโลภ ความโกรธ ความหลง นิวรณท้ังหลาย อุปกิ
เสสท้ังหลาย ความชั่วรายท้ังหลาย อบายมุขท้ังหลาย หรือแมแตมารท้ัง ๕ มี กิเลสมาร ขันธมาร มัจจุ
มาร อภิสังขารมาร และเทวปุตตมาร ก็พายแพเกรงกลัว  
  ขอสําคัญของการตีกลองธรรม ก็หมายถึง การปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจา 
ธรรมในท่ีนี้ก็คือ การปฏิบัติตามศีล สมาธิ และปญญา ปฏิบัติตามทาน ศีล ภาวนา ปฏิบัติตามกุศล
กรรมบถท้ัง ๑๐ ประการ ปฏิบัติตามมรรคมีองค ๘ ปฏิบัติตามบารมีท้ัง ๖ ประการ ไดแก ทาน ศีล 
วิริยะ ขันติ สมาธิ และปญญาบารมี ดํารงตนอยูดวยมหากรุณา มหาปญญา มหาอุบาย ดํารงตนอยู
ดวยมหาปณิธานท้ัง ๔ ประการ ไดแก เราจักโปรดสัตวใหหมดสิ้น เราจักศึกษาธรรมใหเจนจน เราจัก
เอาชนะกิเลสท้ังหลาย เราจักเขาถึงพุทธภูมิใหจงได เม่ือใดท่ีปฏิบัติอยูเชนนี้ ก็ชื่อวา กําลังตีธรรมเภรี 
หรือกลองธรรมอยู ยอมเอาชนะกิเลส มาร ภัยท้ังหลาย นี้คือ คําสอนเชิงสัญลักษณท่ีปรากฏใน
อุปกรณในพิธีกรรมของพระพุทธศาสนามหายานท่ีมีความลึกซ้ึงแฝงอยู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๔.๔ กลองธรรมเภรี 
 

๔. วัชระ (กิมกังซู 金剛杵) วัชระเปนอาวุธท่ีมักปรากฎในทางศาสนาท้ังของ 
พราหมณและพุทธมักมีความหมายแทนสายฟา หรือเพชร วัชระมักปรากฎในมือของพระอินทรหรือ
เทพตางๆ ในทางพุทธศาสนามหายานโดยเฉพาะทางวัชรยาน วัชระเปนธรรมศาสตราในพระหัตถของ
พระพุทธเจาและพระโพธิสัตว ท่ีมีความแข็งแรง ไมมีอะไรตอตานได ความเชื่อเดิมเปนอาวุธของพระ
อินทรท่ีสรางจากกระดูกของทธิชิฤาษี (Dadhichi) เพ่ือท่ีจะสูกับกับวิฤทธาสูร เดิมเรียกชื่อวา วัชร

ยุทธะ๑๖  

                                                 
๑๖Vajra, https://en.wikipedia.org/wiki/Vajra  , สืบคนเมื่อ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๕๙ 
 

ลักษณะของวัชระในทางมหายานมักมีหลายรูปแบบ ประกอบดวยกานเปนแฉกๆ มีรูปแบบ
ตางกันเชน มียอดเดียว, สามแฉก, หาแฉก, เจ็ดแฉก, เกาแฉก, วัชระไขว, วัชระคฑา เปนตน วัชระมี 
๒ แบบ แบบกานเปด (closed prongs) และแบบกานปด (open prongs) แบบกานปด เปนวัชระ
แหงความสงบ (peaceful)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี ๔.๕ วัชระ 

 
 กระดิงวัชรฆณฎา (กิมกังเลง 金剛鈴) กระดิ่งวัชระ เปนกระดิ่งใชในศาสนพิธี มียอดดาม

จับเปนรูปวัชระมักปรากฎในพระหัตถคูกับวัชร ศาสตราเสมอ พระในนิกายวัชรยานและสิทธา
ท้ังหลายถือเปนอุปกรณประกอบพิธีทางศาสนา ในพิธีกรรมของตันตระ ผูทําพิธีจึงเรียกชื่อวา วัชรา
จารย และเปนพระนามของพระธยานีพุทธพระองคหนึ่ง คือ พระวัชรสัตต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี ๔.๖ กระดิงวัชรฆณฎา 

 
วัชรธาตุเปนเหล็กเหนือเหล็กท่ีมีความแกรงคมและสามารถตัดทุกสิ่งได แตโดยความจริงแลว 

ท่ีประเทศอินเดียและดินอดนเขตชายน้ําหลายแหงก็ไดมีหินวัชรนี้อยูจริง ซ่ึงถือวาเปนอัญมณีอันมีคาท่ี
หาไดยากชนิดหนึ่ง โดยวัชรจะเปนแรชนิดหนึ่ง ท่ีมีลักษณะโปรงแสงและมีโครงสรางรูปปรามิดทรง
แปดเหลี่ยม เม่ือยามท่ีแรชนิดนี้ไดตองกับแสงแดดหรือแสงไฟ ก็จะสามารถเปรงประกายสีทองอัน



๑๖๐ 
 

สดใส คุณสมบัติของแรชนิดนี้จะมีความคมแกรงมาก ซ่ึงสามารถนํามาตัดกระจกแกะสลักหิน หรือใช
สําหรับทะลวงชั้นหินไดดิน อีกท้ังยังใชเปนเครื่องขัดอัญมณีทุกชนิดได ฉะนั้นจึงถือไดวา แรวัชรมี
ความคมแกรงท่ีสุดในบรรดาแรหินท้ังปวง ดวยเหตุผลดังนี้จึงไดตั้งชื่อใหแกแรชนิดนี้วาวัชรนั่นเอง อัน
วาความแกรงของวัชรก็คือ แมจะหมุนเวียนอยูใน ๖วิถีอันเปนเวลานานถึงรอยกัปพันกัลปก็ตาม แต
ธรรมชาตติแหงความรูแจงนี้ก็ไมมีวันบุบสลาย อันวาความคมของวัชรนี้ก็คือ มีความสามารถท่ีจะสอง
เห็นซ่ึงความวางแหงสรรพธรรมและทลายสิ้นซ่ึงเครื่องก้ันแหงอวิชชา โดยไมอาจมีแหงใดท่ีจะรอดพน
จากการฉายสองนี้ได หรือจะกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ อันความแกรงแหงวัชรนี้ อุปมาไดดั่งองคแหง
ปรัชญา อันความคมแหงวัชรนี้ อุปมาไดดั่งศักยะแหงปรัชญานั่นเอง 

วัชระในแงของสัญลักษณทางคําสอนทางพระพุทธศาสนา สามารถแบงไดเปน ๔ 
ประการคือ 

๑) ความเฉียบแหลมแหงปญญาตรัสรูของพระพุทธเจา หมายถึง พระปญญาตรัส
รูของพระพุทธเจา พระปญญาตรัสรูนี้ ไดแก ญาณท้ัง ๓ ของพระพุทธเจาท่ีสามารถสองสวางเห็นแจง
ในการระลึกรูชาติของพระองคท่ีเกิดมาแลวนับกาลไมถวน เปนพระปญญาท่ีเขาใจเง่ือนไข เหตุ ปจจัย
แหงการเกิดแตละชาติ เรียกวา ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ พระปญญาท่ีเห็นกรรมนําไปเกิดในภพ ภูมิ
ตาง ๆ ในรูปแบบตาง ๆ กรรมอะไรนําไปเกิดเปนอะไร ท่ีไหน เม่ือไหร ทรงเห็นแจงในวัฏจักรของ
สรรพสัตว เรียกวา จุตูปปาตญาณ และพระปญญาท่ีตัดขาดสิ้นไปแหงอาสวะกิเลสท้ังหลายท่ีรอยรัด
พระองคและสรรพสัตวท้ังหลายไว อันไดแก อวิชชา ตัณหา อุปาทาน เรียกวา อาสวักขยญาณ คือ
ญาณหนั่งรูในธรรมเปนท่ีสิ้นไปแหงอาสวะท้ังหลาย๑๗ เม่ือทรงมีญาณท้ัง ๓ ประการนี้แลว พระองคจึง
ไดตรัสรูในอริยสัจท้ัง ๔ คือ ทุกข สมุทัย นิโรธและมรรค๑๘ เปนพระปญญาท่ียิ่งใหญ เฉียบแหลม ไมมี
ปญญาใดจะเสมอเหมือนไดอีก ในมหาวัสตุอวทาน คัมภีรมหายานไดแสดงความตอนนี้ไววา  

 ระยะทายแหงราตรีนั้นเปนชวงเวลาท่ีคนหลับสนิทไปจนถึงสมัยท่ีอรุณทอ
แสงพระผูเปนสัตบุรุษ เปนมหาบุรุษ เปนบุรุษองอาจ เปนบุตรแทจริง เปนบุรุษกลา
หาญ เปนบุรุษเปรียบดังชาง เปนบุรุษเปรียบดั่งราชสีห เปนบุรุษผูปกครองมนุษย 
เปนบุรุษเปรียบดั่งดอกปทุม เปนบุรุษเปรียบดั่งดอกโกมุท เปนบุรุษเปรียบดั่งดอก
บุณฑริก เปนยอดมนุษย เปนบุรุษอาชาไนย เปนบุรุษผูม่ันคง เปนสารถีฝกบุรุษท่ี
ควรฝกอันยอดเยี่ยมเปนผูคลองแคลวแกลวกลา อยูตามลําพัง ไมประมาท เปนผู
หม่ันฝกตนกระตือรือรนควบคุมจิตได ดํารงอยูอยางสันโดษ เปนผูมีคติ มีสติ มีธิติ 
มีวุฒิ มีปญญา เปนผูมุงทําประโยชนและมีฉันทะ พึงรู พึงทราบ และพึงตรัสรูพระ
สัมมาสัมโพธิญาณใดทุกซอกทุกมุมโดยประการท้ังปวง พระโพธิสัตวก็ไดตรัสรูแลว
ซ่ึงพระสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมท้ังปวงนั้นดวยพระปญญาอันประกอบดวย
สมาธิเพียงชั่วขณะจิตเดียว... เม่ือตัดตัณหาไดแลวเราจึงละราคะได อาสวะกิเลส
เม่ือแหงสนิทยอมไหลไปไมได และหนทางแหงราคะเม่ือถูกตัดขาดยอมไมมีอีกนี้คือ
ท่ีสุดแหงทุกขนี้ คือปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลม เม่ือใดธรรมท้ังหลายปรากฏแก

                                                 
๑๗พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับ ประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพผลิธัมม ในเครือ บริษัท สํานักพิมพเพ็ทแอนดโฮม จํากัด), ๒๕๕๘, หนา ๑๐๐.  
๑๘วิ.ม.๔ (การตรสัรูอรยิสัจ) 



๑๖๑ 
 

พราหมณผูมีความเพียรผูบันทึกพินิจเม่ือนั้นความสงสัยตองทวงเขายอมหมดไป
เพราะความสิ้นสงสัยเพราะความสิ้นไปแหงเหตุปจจัย นี้คือปฏิจจสมุปบาทโดย
ปฏิโลม๑๙ 
 
 จะเห็นไดวา พระปญญาเฉียบแหลมในการตรัสรูพระสัมมาสัมพุทธะนั้นเปนชวงเวลา

ท่ียิ่งใหญ เปนเหมือนดวงอาทิตยท่ีโพลข้ึนในยามท่ีโลกมืดอยู พระปญญานี้จึงเปนวัชระ 
๒) ความม่ันคงแหงจิตใจ วัชระในเชิงคําสอนสัญลักษณนี้ จึงหมายถึง ความ

ปกใจแนวแน ไมหวั่นไหว ไมวาจะเกิดอะไรข้ึนก็ไมเปลี่ยนแปลง ซ่ึงก็ไดแก การไมหวั่นไหวเปลี่ยนใจ

ของพระโพธิสัตวท้ังหลายท่ีมุงม่ัน แนวแนในการทําความดี โปรดเวไนยสัตวใหหลุดพนจากความทุกข

ยาก ลําบาก ไมหวั่นไหวไปจากปณิธานท้ัง ๔ ประการ คือ การโปรดสรรพสัตว การศึกษาเลาเรียน 

การชําระจิตของตน และการมุงม่ันสูพุทธภูมิ และเปนความแนวแนมุงม่ันของพระอริยะท้ังหลายท่ีไม

กลับกลาย คลอนแคลนไปจากพระรัตนตรัย ดั่งเชนเหตุการณของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตวกวนยิน 

เม่ือครั้งโปรดพระบิดา ไมวาจะไดรับความทุกขยากจากการลงโทษของพระบิดาก็ไมกลับกลาย

ความคิดท่ีจะชวยเหลือ หรือพระโพธิสัตวขันติวาทดาบส ผูถูกตัดแขวนขาจนสิ้นก็ไมหวั่นไหวตอความ

ชั่ว ความโกรธแมแตนอยนิด การท่ีจะใหพระอริยเจาและโพธิสัตวเลิกละการปฏิบัติบําเพ็ญตน ละจาก

ความดีไปถือความชั่ว หันหลังใหกับพระรัตนตรัยไปสูการยึดถือลัทธินอกรีตเปนสิ่งเปนไปไมได หัวใจ

ของทานเปนดั่งวัชระ คือ แข็งแกรงอยางไมมีอะไรเสมอเหมือน โยกคลอนใหหวั่นไหวได 

๓) พลังแหงการทําลายกิเลส คือ กรุณาและปญญา วัชระเชิงสัญลักษณคํา

สอนในความหมายนี้ ไดแก การทําลายกิเลสท้ังหลายดวยพลังแหงกรุณาและปญญา พลังแหงกรุณา 

คือ การชวยเหลือเก้ือกูลสามารถทําลายจิตใจท่ีเต็มไปดวยกิเลสของผูคนได ดังท่ีพระพุทธเจาตรัสวา 

พึงชนะความชั่วดวยความดี พึงชนะความตระหนี่ดวยการให การเขาไปชวยเหลืออยางบริสุทธิ์ใจยอม

ชนะใจของผูมีกิเลสไดแนนอน ท้ังความกรุณาและปญญาเปนคุณสมบัติของพระโพธิสัตวและของพระ

อริยเจาท้ังหลาย ในการชวยเหลือ การใชปญญาตองผานมหาอุบาย คือ วิธีการท่ีถูกตอง ดวยเหตุนี้

หลักแหงคุณสมบัติของพระโพธิสัตวจึงมี ๓ ประการ คือ มหากรุณา มหาปญญาและมหาอุบาย
๒๐ 

พลังแหงธรรมท้ัง ๓ ประการนี้เปนเสมือนวัชระ ท่ีสามารถทําลายสิ่งชั่วรายในใจคนได 

๔) การปลุกกิเลสออกมาประหาร กระดิ่งวัชระ เปนสัญลักษณเชิงคําสอน 

หมายถึง การศึกษา คนควา วิจัย เคนลงใหลึกถึงภายใน ถึงท่ีสุด ในพระพุทธศาสนานิกายเซน นิยมใช

วิธีการนี้ในการสอนมาก เนื่องจากกิเลสบางครั้งไมสามารถเห็นไดดวยวิธีสังเกตธรรมดา แตตองใชวิธี

กระตุนใหออกมา ทําใหเห็นดวยตนเอง ดังเชนนิทานเซนท่ีวา มีพระภิกษุ รูปหนึ่งมาถามปญหาเรื่อง

                                                 
๑๙มหาวัสตุอวทาน : คัมภีรพระพุทธศาสนาฝายมหายาน. เลม 2, สําเนียง เลื่อมใส แปล, 

(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิสันสกฤตศึกษา), ๒๕๕๗, หนา ๓๑๐. 

 
๒๐ผศ.ดร.สุวิญ รักสตัย, พระพุทธศาสนามหายาน, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลยั, 

๒๕๕๒, หนา ๑๑๒. 



๑๖๒ 
 

ความโกรธกับพอเซนรูปหนึ่ง ทานถามข้ึนวา หลวงพอครับขอใหวิสัชนา “โทสัคคิ ไฟคือความโกรธ คือ

อะไร” พอไดฟงคําถามเสร็จ หลวงพอก็ทําตาทะมึงทึง ตะวาดพรอมกับใชไมตีพระรูปนั้นทันที 

พระภิกษุรูปนั้นลนลานวิ่งหนีพลันวันพรอมกับอาการโกรธจัดข้ึนมาทันที กลาววาจาราย ดาหลวงพอ

ยกใหญ ในใจเคียดแคนท่ีตนเองถูกตี กําลังจะหันหลังหนี หลวงพอก็ตอบข้ึนวา “เห็นไฟคือโทสะรึยัง

ในตัว” พระภิกษุรูปนั้นมีสติมองเห็นไฟโทสะท่ีกําลังลุกไหมใจตนเองอยูพอดี ไฟนั้นเห็นเดนชัดมาก จึง

เขาไปกราบหลวงพอดวยจิตท่ีเคารพอยางสุดซ้ึงท่ีทานทําใหเห็นความโกรธอยางไดผลมาก อีกเรื่อง

หนึ่งเปนพระเถระผูใหญในกรุงเทพรูปหนึ่ง เปนพระกรรมฐาน อยูมาวันหนึ่งมีโยมอุบาสิกามากราบ 

เปนอุบาสิกาปฏิบัติธรรมมานาน พอหลวงพอถามถึงผลแหงการปฏิบัติก็ไดพรรณาคุณธรรมท่ีมีในตน

มากมายใหหลวงพอฟง พระเถระไมกลาวอะไร รับฟงดวยดีเปนเวลายืดยาว สุดทายทานก็กลาวเพียง

คําสั้น ๆ วา “อีดอกทอง” เพียงเทานั้น อุบาสิกาก็เดือนดาลดวยโทสะ กลาววาจาหยาบคาย และ

เคียดแคนหลวงพอรูปนั้นทันที พอเห็นดังนั้น หลวงพอจึงกลาวข้ึนวา “ก็ไหนปฏิบัติธรรมมานาน ก็

ไหนไดรับผลแหงการปฏิบัติมากมาย เพียงเทานี้ก็ทนไมได ไมผาน” อุบาสิกาไดฟงดังนั้นก็รูวาตนเอง

นั้นไมสามารถควบคุมโทสะไดแมแตนอยจึงกราบหลวงพอท่ีสอนดวยวิธีดึงกิเลสท่ีซอนไวออกมาใหเห็น  

วิธีดึงกิเลสออกมาใหเห็นแลวมองเขาไปในกิเลสนี้ เปนวิธีท่ีนิกายวามจารีของ

ตันตระนิยมทํา แตความอันตรายก็คือ บางครั้งไมสามารถตอสูกับกิเลสได ตองตกอยูภายใตอํานาจ

โดยไมรูตัว ในฝายเถรวาทจึงไดใชวิธีการทางสติปฏฐาน ๔ ในการเขาไปมองใหเห็นถึงกิเลสท่ีฝงลึกอยู

ภายใน ดวยการมองใหเห็นกายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิตและธรรมในธรรม มองแลวใช

สติปญญาเขาไปพิจารณาใหเห็นเดนชัด แลวสลายเปนเพียงสิ่งท่ีเกิด ดับเทานั้น นี่จึงเปนคําสอนเชิง

สัญลักษณเก่ียวกับการดึงกิเลสออกมาดวยกระดิ่งแลวฆาดวยปญญา 

๕) ธรรมชาติแหงศูนยตาท่ีมีการสรางสรรคไมรูจักสิ้นสุด คําสอนเชิง

สัญลักษณท่ีไดจากวัชระ ในประเด็นสุดทายก็คือ ความเปนศูนยตาแหงธรรมชาติท่ีเกาะเก่ียวกัน 

สัมพันธกันอยางไมมีท่ีสิ้นสุด แสดงใหเห็นถึงสภาพรังสรรคของสรรพสิ่งท่ีสรางสรรคกันเกิดและอาศัย

กันดับไป ศูนยตาก็เปรียบเสมือนเครือญาติท่ีเกิดข้ึนอาศัยกันและกันและก็อาศัยกันและกันดับไป เชน 

พอแมทําใหมีลูก ลูกมีลูกก็ทําใหมีหลาน หลานมีลูกก็เปนเหลน เหลนมีลูกก็เปนโหลน ในขณะเดียวกัน

ถาแมสิ้นไปตั้งแตยังไมมีลูก สิ่งท่ีเกิดข้ึนภายหลังก็หมดไป การเห็นความสัมพันธซ่ึงกันและกันแหง

ธรรมชาติเชนนี้ยอมทําใหเขาใจธรรมชาติท่ีตองเอ้ือ พ่ึงพาอาศัยกันและกัน การเกิดข้ึนของสิ่งหนึ่งก็ทํา

ใหอีกสิ่งหนึ่งสิ้นไปดวย เชน การเกิดข้ึนของดวงอาทิตย ความมืดก็หายไป ความเกิดข้ึนแหงผีเสื้อ ตัว

หนอนก็หายไป ความเกิดข้ึนของนกตัวหนึ่งก็ทําใหแมลงหลายตัวกําลังจะหายไป มนุษยคนหนึ่งเม่ือ

เกิดข้ึนมา ธรรมชาติหลายอยางก็จะหายไปเพราะการกินกันและกัน หากทราบเชนนี้ก็พึงเขาใจ

ธรรมชาติท่ีเก้ือกูลกัน อยาไดทําลายกันแบบไรความปรานี เพราะสรรพสิ่งมีคุณตอกันและกันหมด 

ตองเคารพและกตัญูตอธรรมชาติ  

ในคัมภีรวัชรเฉทิกาปรัชญาปาริตาสูตร ไดแสดงความหมายนัยของศูนยตาไววา  



๑๖๓ 
 

บุคคลนี้ไรอาตมะลักษณะ บุคคละลักษณะ สัตวะลักษณะ ชีวะลักษณะ 

ท้ังนี้เพราะเหตุใด ? อาตมะลักษณะก็คือมิใชลักษณะ บุคคละลักษณะ สัตวะ

ลักษณะ ชีวะลักษณะ ก็มิใชลักษณะ เพราะเหตุใด ? หางจากเหลาลักษณะ จึงจะ

ไดชื่อวาพระพุทธะท้ังหลายแล"  

พระสัมพุทธเจาตรัสแกสุภูติวา "อยางนั้น อยางนั้น หากมีบุคคลไดสดับฟง

พระสูตรนี้ โดยไมวิตก ไมหวั่น ไมกลัว ควรรูวาบุคคลนี้ หาไดยากนักหนา เพราะ

เหตุใด ? สุภูติ ! ตถาคตกลาววา บารมีอันยอดเยี่ยม มิใชบารมีอันยอดเยี่ยม เปน

เพียงนามวาบารมีอันยอดเยี่ยม" "สุภูติ ! ขันติบารมี ตถาคตกลาววามิใชขันติบารมี 

เปนเพียงนามวาขันติบารมี เพราะเหตุใด ? สุภูติ ! ดั่งท่ีเราในอดีตถูกกลิราชาห้ําหั่น

กายา เราในขณะนั้น ไรอาตมะลักษณะ บุคคละลักษณะ สัตวะลักษณะ ชีวะ

ลักษณะ เพราะเหตุใด ? ขณะท่ีเราในอดีตไดถูกห้ําหั่นเปนชิ้น ๆ หากไดมีอาตม

ลักษณะ บุคคละลักษณะ สัตวะลักษณะ ชีวะลักษณะแลว ควรเกิดความโกรธ

พยาบาท สุภูติ ! หวนระลึกกลับไปเม่ือ ๕๐๐ ชาติกอน สมัยท่ีเราเปนกษานติวาที

ดาบส ขณะอยูในชาตินั้น ไรอาตมะลักษณะ บุคคละลักษณะ สัตวะลักษณะ ชีวะ

ลักษณะ " "ดวยเหตุนี้ สุภูติ ! พระโพธิสัตวควรหางจากลักษณะท้ังปวง และบังเกิด

อนุตตรสัมมาสัมโพธิจิต ไมควรดํารงรูปบังเกิดจิต ไมควรดํารงเสียง กลิ่น รส สัมผัส 

ธรรมารมณบังเกิดจิต แตควรบังเกิดจิตท่ีไรสิ่งดํารง หากใจมีการดํารง ก็คือมิใช

ดํารง
๒๑  

คัมภีรวัชรปรัชญาปารมิตาสูตร แปลโดยเสถียร โพธินันทะ แสดงนัยแหงศูนยตา 

ลกัษณะเชนเดียวกันกับคัมภีรวัชรเฉทิกาปรัชญาปารมิตาสูตรไววา  

สมเด็จพระผูมีพระภาคตรัสวา “สุภูติ ปวงพระโพธิสัตว มหาสัตว ควรจัก

ตั้งจิตและโนมนําจิตของตนอยางนี้วา สรรพสัตวไมวาจักเปนเหลาใด ๆ จักเกิดจาก

ฟองไขก็ดี เกิดจากครรภก็ดี เกิดจากคราบไคลความชื้น หรือผุดข้ึนมาเองก็ดี จักมี

รูปหรือไมมีรูปก็ดี จักมีสัญญาหรือไมมีสัญญาก็ดี มีสัญญาก็มิใชไมมีสัญญาก็มิใชก็ดี 

เราจักตองสั่งสอน ชี้ทางใหสรรพสัตวท้ังหลายเหลานั้นบรรลุนิพพานไดวิมุตติ หลุด

พนเปนอิสระและเม่ือสรรพสัตวอันไมสิ้นสุดไมมีประมาณนี้ลุถึงความเปนอิสระแลว 

เรายอมไมคิดเลยวาสัตวใดลุถึงความเปนอิสระ ไฉนจึงเปนเชนนั้นเลา สุภูติ ก็เพราะ

เหตุวา ถาพระโพธิสัตวยังมีจิตยึดม่ันผูกพันอยูดวยตัวตน บุคคล สัตวและชีวะแลว

ไซร นั่นหาชื่อวาพระโพธิสัตวแทจริงไม
๒๒  

                                                 
๒๑วัชรปรัชญาปารมิตา, ww.nakdham.org/webboard/index.php?topic=2540. สืบคนเมื่อ ๒๘ 

มิถุนายน ๒๕๖๑.  
๒๒วัชรปรัชญาปารมิตาสูตร, ww.nakdham.org/webboard/index.php?topic=2540. สืบคนเมื่อ ๒๘ 

มิถุนายน ๒๕๖๑.  



๑๖๔ 
 

 ความเปนศูนยตานี้เปนสภาวะท่ีไมสามารถจะเขาไปยึดม่ันถือม่ัน ความเปนตัวตนอยู

ได ไมวาจะเปนอาตมะ ปุคคละ สัตตะ และชีวะ แตเปนสภาวะท่ียิ่งใหญ เปนเนื้อแทแหงความจริง 

เก่ียวของสัมพันธกับสรรพสิ่ง เปนศูนยตาธาตุ คือ ธาตุแหงความวาง เพราะเหตุนี้ศูนยตาจึงปรากฏใน

ทุกสรรพสิ่ง การดํารงอยูของศูนยตาจึงเทียบไดกับวัชระ  

สภาวะแหงศูนยตาท่ีปรากฏในวัชระจึงเปนเหมือนสิ่ง ท่ี เปนอยูอยางนั้น ไม

เปลี่ยนแปลง ไมวาพระพุทธเจาจะอุบัติข้ึนหรือไม สภาพเหลานั้นก็ยังคงดํารงอยู เพียงแตพระพุทธเจา

เปนผูบอก เปนสภาพท่ีไมเปลี่ยนแปลงไป เพราะความเปลี่ยนแปลงก็เปนคุณลักษณะของศูนยตา ผูท่ี

เห็นวัชระก็พึงรูวา นั่นเปนสื่อความหมายแหงศูนยตาท่ีมีความสัมพันธเก่ียวเนื่องกันอยางไมมีท่ีสุด การ

อาศัยคุณลักษณะของศูนยตาเชนนี้ใชไดกับท้ังสิ่งท่ีเปนไปทางโลกและทางธรรม สิ่งท่ีเปนไปทางโลกก็

คือ การรังสรรคสิ่งหนึ่งข้ึนมาเพ่ือใหไดสิ่งอ่ืน ๆ อีกมากมาย การมีความรูก็นํามาซ่ึงนวัตกรรมแหงการ

ดํารงชีพท่ีนับไมถวน การสรางอุปกรณอยางหนึ่งข้ึนมา ก็นํามาซ่ึงประโยชนใชสอยอีกมาก รวมถึงการ

นําไปสูการสรางสิ่งอ่ืนไดอีกจากสิ่งท่ีมีอยูเดิม เชนการไดมีดข้ึนมา ก็สามารถนําไปตัด หั่น ผา เฉือน 

ฟนเพ่ือสรางสิ่งอ่ืนข้ึนมาไดอีก อีกแงมุมหนึ่ง เปนคุณคาของศูนยตาท่ีมีตอการดับทุกข การรูแจง การ

บรรลุโพธิญาณ เชน การมีปญญาเห็นแจงในจิตเกิดข้ึน อีกสิ่งหนึ่งก็ดับไป ไดแก ราคะ โทสะ โมหะก็

ดับไป 

สื่อความหมายเชิงธรรมาธิษฐานท่ีแสดงวา วัชระคืออาวุธของพระอินทรท่ี
สามารถปราบอสูรรายได ก็หมายเอา ปญญาท่ีสามารถปราบราคาสูร โทสาสูร และโมหาสูร ปญญาท่ี
เขาไปเห็นการกอตัวข้ึนของกิเลสมาร ท้ังท่ีกิเลสมารไมมีไดเปนตัวตน แตเกิดข้ึนในจิต เกิดข้ึนเม่ือจิตไร
ปญญา ปญญาหายอสูรรายครอง เม่ือปญญาปรากฏ อสูรรายก็หลบไป กิเลสมาร หรืออสูรราย ๓ ตน
นี้เอาชนะมนุษยท่ีไมมีใครสามารถเอาชนะได มีแตผูถือเครื่องมือคือวัชระเทานั้น จึงสามารถเอาชนะได 
นี้คือคําสอนเชิงสัญลักษณท่ีแฝงอยูภายใตวัชราวุธ  
 ๕. ระฆังมือ (อ้ิงเขง 引磬) ระฆังมือมีลักษณะเปนถวยมีดาวยาวสําหรับจับ ทําจากโลหะ 
ใชแทงโลหะตี เสียงใสกังวาล ระฆังกังสดาลทรงกลมขนาดเล็ก มีดามมือถือดานโลหะดีดประกอบกับ
จังหวะเปนหลักในการสวดทํานองการถือขณะประกอบพิธีโบราณจารยในประเทศจีนวางแบบเพ่ือ
สมณสารูปไววา ตองถือดีดดวยมือซายมือขวา ประคองสูงในระดับใกลเคียงกับปากของผูถือ (ตุยเขา
อ้ิง เขง 對口引磬) 

 ระฆังมือนี้เปนสัญลักษณเชิงคําสอนแหงความสงบและเมตตา เสียงของระฆังมือจะดังเชิงสงบ 
ไมดัง ไมคอย แตเย็นลึกเขาไปในจิตใจ บงบอกใหสรรพสัตวท้ังหลายจงมีเมตตาตอกันและกัน มีความ
ปรารถนาดีตอกัน เสียงนี้สามารถชวยเหลือใหสรรพสัตวคลายจากความทุกข ความเมตตาท่ีแผ
ออกเปนความกรุณาชวยเหลือเก้ือกูลกันใหอยูรวมกันอยางสันติสุข นอกจากนั้นยังสื่อแสดงคําสอนให
เห็นถึงความเปนหนึ่งเดียวของสรรพสัตวท่ีรวมกันอยู แมจะมีความหลากหลาย แตเมตตาสามารถ
หลอมรวมสรรพสัตวท้ังหลายเอาไวได ดุจดังสายใยแหงไมตรีจิตท่ีผูกมัดผูคนเอาไวใหเปนหนึ่งเดียว 
ความเปนกัลยาณมิตรนี้เปนเบื้องตนของพรหมจรรย กัลยาณมิตรก็คือ ความมีเมตตาท่ีแผออกจากจิต
ไปสูผูอ่ืน เสียง yin qing, 引磬 จะดังแทรกซึมเขาไปสูจิตวิญญาณ ผูกมัดทุกคนเอาไวดวยไมตรี เปน
เครื่องมือท่ีทําใหเกิดความพรอมเพรียงอันไดแกความรวมมือกัน ความสมานสามัคคีกัน ความเมตตา



๑๖๕ 
 

ตอกัน เสียงแหงเมตตาจึงดังข้ึนในระหวางเสียงสวดมนต เสียงเครื่องดนตรีอ่ืน ๆ สรรพเสียงท้ังมวล
หลอมรวมเปนเสียงหนึ่งเดียว คือ เสียงแหงเมตตากรุณา  

สวนอุปกรณท่ีเหลือ ไดแก ฉาบ ซอ ขิม ฆอง อิเลคโทน เปนเครื่องดนตรีท่ีใชประกอบ
กิจกรรมทางศาสนพิธี ถือเปนเพียงเครื่องบูชาสักการะพระพุทธเจา เพ่ือจักไดเขาถึงความเปนพุทธภูมิ 
ดังคัมภีรสัทธรรมปุณฑริกสูตรแสดงไววา  

ชนเหลาใดท่ีเปนนักดนตรีไดบรรเลงดนตรีตีกลองเปาสังขมีเสียงกึกกอง
และตีกลองหนาเดียวดังกึกกองเพ่ือบูชาพระพุทธเจาท้ังหลายผูประเสริฐสุดเด็ก
หนุมหรือกุมารยาวไวเชื้อสายนักดนตรีท่ีสามารถดีดพิณตีฉาบเปาแตรเปาปเปาขลุย
ตีกลองท่ีไพเราะจับใจเพ่ือบูชาพระพุทธเจาเขาเหลานั้นท้ังหมดก็มีสวนไดเพ่ือตรัสรู
ชนท้ังหลายท่ีตีฉ่ิงตอปหรือเปาแตรรองเพลงอันไพเราะจับใจเพ่ือบูชาพระสุคต
ท้ังหลายเขาเหลานั้นท้ังหมดกระทําการบูชาพระบรมธาตุชนิดตาง ๆ ในโลกให
บรรเลงเครื่องดนตรีชิ้นเล็กๆเพียงชิ้นเดียวนะท่ีใกลพระบรมธาตุของพระสุคตก็ได
เปนพระพุทธเจาแลวและผูท่ีมีจิตฟุงซานบูชาพระตถาคตดวยดอกไมเพียงกํามือ
เดียวและใหเขียนภาพพระตถาคตบนผนังแลวบูชาก็จัดไดเฝาพระพุทธเจาหลาย
โกรธพระองคตามกาลอันควร๒๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี ๔.๗ ระฆังมือ 

 
  ความหมายของอุปกรณท่ีเหลือก็เปนองคประกอบแหงการทําพิธี สื่อสัญลักษณใน
เชิงการบูชา เพราะการบูชาดวยเครื่องดนตรีตาง ๆ ไดชื่อวา บูชาพระพุทธเจา มีอานิสงสมาก เปน
ขอความท่ีปรากฏในพระสูตร นอกเหนือจากการใชใหสัญญาณในการทําพิธีใหพรอมเพรียง ใหเปน
จังหวะ ใหนาฟง ใหนาเขาไปรวมพิธี ดึงดูดคนใหสนใจ ในประเด็นนี้จึงในเชิงศาสนาหลายศาสนาไดใช
เสียงดนตรี เสียงเพลงประกอบธรรมเปนเครื่องมือชักจูงใหคนสนใจเขามารวมพิธี ดนตรีเปนคลื่นเสียง
ชักนําจิตใหจับความไพเราะ ความเปนทํานอง ขอความและถอยคําท่ีนําไปสูความสุข สงบ เคารพ 
บูชาใหคนสนใจ โดยนัยนี้ก็เพ่ือใหคนสนใจในเบื้องตน จากนั้นก็คอยชักนําเขาไปสูแกน สูเนื้อหาธรรม
ตอไป 
                                                 

๒๓คัมภีรสัทธรรมปุณฑริกสูตร, นายชะเอม แกวคลาย แปล, จากตนฉบับโดยคณะสงฆจีนแหงประเทศไทย 
๒๕๔๗. หนา ๓๒. 
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๔.๒ บูรณาการคําสอนเชิงสัญลักษณในพิธีทิ้งกระจาด 
ประเพณีท้ิงกระจาด เปนความเชื่อของพุทธบริษัทจีนฝายมหายาน ประเพณีท่ีถือปฏิบัติมา

เนิ่นนานตั้งแตสมัยพุทธกาลสองพันกวาปลวงมาแลวแตครั้งพุทธกาล พระอานนทเปนเถระผูเริ่มทํา
เปนองคแรกเพราะเกรงกลัวตอการตองไปอยูกับภูติผีปสาจและมีอายุสั้น พระพุทธองคทรงแนะนําให
พระอานนททําการสะเดาะเคราะหเพ่ือใหรอดพนจากบวงกรรม เปนการทําพิธีอุทิศสวนกุศลแกเปรต 
อสูรกาย สัตวนรก และดวงวิญญาณท่ีลวงลับไปแลว โดยการนิมนตพระภิกษุสงฆสวดพระพุทธมนต
อยูในสันนิบาตพุทธจักร ท่ีแวดลอมดวยพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ พระโพธิสัตว เทพธรรมบาล
ท้ังหลาย เม่ือสวดมนตเสร็จแลวจึงอุทิศสวนกุศลใหแกดวงวิญญาณท่ีกําลังลองลอยขอสวนบุญอยู ดวง
วิญญาณเหลานี้อยูไดในเวลาท่ีจํากัด พิธีท้ิงกระจาดนับเปนกุศโลบายใหชาวพุทธไดทําบุญชวยเหลือ
เผือแผกันและกัน ทําบุญรวมกัน แจกจายอาหาร สิ่งของ เครื่องใช หรือสิ่งใด ๆ ก็ตามท่ีปรารถนาจะ
ทําบุญก็นํามาไวท่ีวัดหรือศาลเจา โรงเจท่ีทําพิธี ไดรวมอนุโมทนาตอกันและกัน สรางความเลื่อมใส
ศรัทธาตอพระพุทธศาสนายิ่งข้ึน ประเด็นเชิงสัญลักษณท่ีจะกลาวตอไปนี้เปนสัญลักษณท่ีเกิดจากพลัง
อานุภาพอันเกิดจากพิธีและคําสอนท่ีแฝงอยูในพิธีท้ิงกระจาด โดยกําหนดเปนประเด็นไดดังนี้  

 
 ๔.๒.๑ สัญลักษณเชิงคําสอนในมุทรา  
  มุทราเปนทาสัญลักษณท่ีพระพุทธเจาและพระโพธิสัตวท่ีท้ังหลายแสดงทาทาง
ออกมาทางพระหัตถ มีความเก่ียวเนื่องกับในการสะเดาะหเคราะหแหงพิธีท้ิงกระจาด ตองอาศัยพลัง
แหงพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพและโพธิสัตตานุภาพท่ีพระสงฆผูประกอบพิธีไดหลอมรวม
รางแหงตนเปนรางแทนพลังแหงพระรัตนตรัยและพลังแหงพระโพธิสัตวผูมีบุญญาบารมี ดุจดังการ
สวมชุดพระราชา สวมชุดนักปราชญ ชุดซาตาน ชุดสัตวปา สวมชุดครุย สวมชุดนักรอง นักแสดงของ
บุคคลท่ีตองการเลียบแบบเปนบุคคลนั้น ผูใดท่ีไดพบไดเห็นก็ยอมไดรับความเคารพนับถือวาเขาเปน
บุคคลนั้น ๆ จริงๆ เชนเดียวกัน พระสงฆผูทําพิธีซ่ึงอยูในพุทธจักรนิบาตมณฑลก็ยอมไดรับการ
ประทับองคเปนผูทําหนาท่ีดุจดังพระพุทธเจาและพระโพธิสัตวท้ังหลายอยูจึงประกอบไปดวยฤทธานุ
ภาพในการชวยเหลือโปรดสรรพสัตวท้ังหลาย โดยเฉพาะสรรพสัตวในอบาย ในการใชทามุทรา
ประกอบในพิธีกรรมเปนรูปแบบปฏิบัติของการฝกตันตระยานในระดับท่ี ๑ เรียกวากิริยาโยคะตันตระ 
หมายถึงการฝกใหเขาใจรหัสการใชทามือ ทานําและทวงทารายรํา เปนรหัสลับทางธรรมและมี
ความหมายของการฝกวิชานี้ กิริยาทาทางตาง ๆ ขององคเคารพพระพุทธเจา พระโพธิสัตว และเหลา
เทพบริวาร๒๔ 

๑. พลังแหงพุทธานุภาพในพิธี  

พุทธานุภาพเปนอานุภาพท่ียิ่งใหญในไตรโลกธาตุ เพราะเกิดจากการบําเพ็ญเพียร

ของพระพุทธเจาพระองคหนึ่ง ๆ ในคัมภีรพระพุทธศาสนาท้ังฝายเถรวาทและมหายานตางก็พรรณา

พุทธานุภาพไวอยางยิ่งใหญ ดังขอความในพุทธวังสะแหงขุททกนิกายแหงพระสุตตันตปฎกแสดงไววา 

                                                 
๒๔สมเกียรติ โลเพชรรัตน, พุทธตันตระ พระกษิติครรภมหาปณิธานสูตร, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ดาน

สุทธาการพิมพ จํากัด), ๒๕๖๑, หนา ๑๕๗. 
 



๑๖๗ 
 

พระพุทธเจาผูเปนผูสูงสุดแหงนรชนนี้เปนเชนไร พระพุทธเจาผูทรง

ประโยชนเก้ือกูลแกสัตวโลกทรงมีกําลังฤทธิ์ และกําลังปญญาเชนไร มีพุทธพลังเชน

ไร มนุษยพรอมท้ังเทวดาเหลานี้ไมรูวาพระพุทธเจาผูสูงสุดแหงนรชนนี้เปนเชนนี้ 

พระพุทธเจาผูทรงประโยชนเก้ือกูลแกสัตวโลก ทรงมีกําลังฤทธิ์และกําลังปญญา

เชนนี้ มีพุทธพลังเชนนี้เอาละ เราจักแสดงพุทธพลังอันยอดเยี่ยม จักเนรมิตท่ี

จงกรมซ่ึงประดับดวยรัตนะในนภากาศ เทวดาประจําภาคพ้ืน เทวดาชั้นจาตุมหา

ราชิกา ชั้นดาวดึงส ชั้นยามา ชั้นดุสิต ชั้นนิมมานรดี ชั้นปรนิมมิตวสวัตดี และ

เทวดาท่ีนับเนื่องในหมูพรหมตางก็ยินดี ไดพากันสงเสียงอ้ืออึงกึกกอง พ้ืนแผนดิน

พรอมท้ังเทวโลกสวางไสว โลกันตนรกจํานวนมากท่ีไมเชื่อมติดกัน และความมืดอัน

หนาทึบถูกขจัดไปในกาลนั้น เพราะเห็นปาฏิหาริยอันนาอัศจรรย แสงสวางเจิดจา

อยางโอฬาร ไดเกิดแผซานไปในโลกท้ัง ๒ คือในโลกนี้และโลกอ่ืนพรอมดวยเทวดา 

คนธรรพ มนุษย และรากษส แผไปตลอดพ้ืนท่ีกวางขวางท้ังเบื้องลาง เบื้องบน และ

เบื้องขวาง  

พระศาสดาผูประเสริฐกวาเหลาสัตว ไมมีใครประเสริฐยิ่งไปกวา ทรงเปน
ผูนําวิเศษ อันเทวดาและมนุษยบูชา ทรงมีอานุภาพมาก มีบุญลักษณะนับรอย ทรง
แสดงปาฏิหาริยท่ีนาอัศจรรย ในสมาคมนั้น พระชินเจาผูพระศาสดาเสด็จเหาะข้ึน
ในนภากาศแลว ทรงเนรมิตภูเขาสิเนรุราชใหเปนท่ีจงกรมท่ีรื่นรมยทวยเทพใน
โลกธาตุมีหม่ืนจักรวาลนมัสการพระตถาคตแลว กระทําการบูชาพุทธเจาในสํานัก
ของพระชินเจา...ทรงแสดงภูเขาสิเนรุซ่ึงสูงสุดในโลกธาตุมีหม่ืนจักรวาลเปนดุจเสา
เรียงกันไปตามลําดับในท่ีจงกรมซ่ึงทําดวยรัตนะ พระชินเจาทรงเนรมิตท่ีจงกรมเลย
ขอบปากหม่ืนจักรวาล ชานท้ัง ๒ ดาน ท่ีจงกรมท่ีสําเร็จดวยรัตนะ สําเร็จดวย
ทองคําลวน ทรงเนรมิตทองคําลวน ลาดดวยแผนทองคําอันเหมาะสมแกข่ือและเตา
ไวท้ัง ๒ ขาง รัตนจงกรมท่ีทรงเนรมิต เกลื่อนไปดวยทรายแกวมณี ทรายแกวมุกดา 
สวางไปท่ัวทิศ เหมือนดวงอาทิตยอุทัย๒๕ 

  จะเห็นไดวา พุทธานุภาพของพระพุทธเจาท่ีแสดงไวนี้นั้นยิ่งใหญเกินท่ีจะประมาณ 
การอางเอาคุณลักษณะของพระพุทธเจามาไวในตน เพ่ือประกอบพิธีกรรมจึงเปนหนทางหนึ่งท่ี
พระพุทธศาสนามหายาน โดยเฉพาะฝายวัชรยานนิยม เนื่องจากทําใหเกิดพลังใจท่ียิ่งใหญ ดุจดังตน
ไดรับฉันทานุมัติจากพระพุทธเจาในการประกอบพิธีกรรมเพ่ือโปรดสรรพสัตวท้ังหลาย นอกจากนั้น 
ในความเชื่อของพระพุทธศาสนามหายาน ทุกคนก็มีโพธิจิตอยูในตนจึงสามารถเลือนแบบความเปน
พระพุทธเจาในการประกอบคุณความดี ในคัมภีรมหาสุขาวดีวยูหสูตรไดแสดงถึงพุทธานุภาพของพระ
อามิตาพุทธไวดังนี้ 

 พระอมิตอายุสอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเปลงรัศมีประภาสจํานวน
ประมาณมิไดออกมาจากฝาพระหัตถฉายตองยังพุทธเกษตรโลกธาตุท้ังปวง ครั้งนั้น

                                                 
๒๕ขุ.พุทธ.๓๓/๑-๙/๕๕๖-๕๕๗. 
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บรรดาพุทธประเทศท้ังปวงก็สวางไสวประดุจสถานท่ีแหงหนึ่งท่ีมีรัศมีอันประเสริฐ
และบริสุทธิ์ยิ่งของพระอมิตาภพุทธะสวางไสวอยู เปนเหตุใหกาฬบรรพต หิมาลัย
บรรพต วัชระบรรพต และภูเขาเหล็กใหญนอยท้ังปวงท่ีวนรอบจักรวาล สายน้ํา
กระแสสิน วนาสวนปาชัฏ ปราสาทแหงท่ีทิพยชน รวมท้ังดินแดนสถานท้ังปวงไมมี
แหงใดเลยท่ีจะฉายไปไมถึง ครุวนาทิตยอรุโณทัยฉายแสงสวางไสวรุงเรืองไปยังนิรย
สถาน ลําธาร ถํ้า ยมโลกตางเปดออกดวยความสวางใหเปนวรรณะเดียวกัน อุปมา
อุทกกัลปท่ีมีน้ําเต็มเปยมอยูในโลกธาตุ...บรรดาเทพนิกรไปจนถึงสัตวเดรัจฉานท่ีมี
กระดองมีปกสัตวเลื้อยคลานท่ีไดยลรัศมีนี้แลวบรรดาโรคาทุกขจักมิระงับสิ้นไปก็หา
มิได สิ่งเศราหมองท้ังปวงนั้นไซร จักมิไดหลุดพนไปก็เห็นไมมี ผูไดทัศนาท้ังสิ้นลวน
เกิดเมตตาจิตกระทํากุศลโสมนัสยินดีเสียงแหงระฆังกังสดาล วีณา เครื่องสายและ
เครื่องสังคีตดุริยางคท้ังปวงมิไดดีดสีตามประเภทของตนโดยปกติ แตบรรเลงเปน
เสียง ๕ ประการภายในพุทธเกษตรโลกธาตุท้ังปวงอันมีหมูเทพนิกรถือเอาบุปผา
และสุคนธชาติดําเนินมาแตนภาอากาศแลวเกลี่ยลงถวายสักการะ๒๖ 
 

  ในท่ีนี้มุงหมายแสดงใหเห็นวา พุทธจักรนิบาตมณฑลนี้มีพลังอํานาจแหงพระพุทธเจา
ฉายแสงแหงบารมีอยู สรรพสัตวท้ังหลายผูไดรับแสงแหงพระพุทธบารมีนี้ยอมไดรับบุญกุศล ไดรับ
อานิสงสแหงการนอมจิตถึงพระพุทธเจาและพระโพธิสัตวท้ังหลาย นอกจากนั้นพลังแหงเทพธรรมบาล
ท้ังหลายยอมปกปองคุมครองใหไดรับความสุข ความเจริญในชีวิต 
  คําสอนเชิงสัญลักษณในประเด็นพุทธานุภาพนี้แสดงใหเห็นวา การตั้งตนอยูในการ
นับถือพระรัตนตรัยนั้นเปนบุญเปนกุศลกับตน การนอมใจเคารพศรัทธาตอพระรัตนตรัยก็ไดชื่อวา 
ไดรับบุญกุศลอันยิ่งใหญ ในอรรถกถาธรรมบทแสดงใหเห็นแลววา แมกระท่ังมัฏฐกุณฑลีมานพใกลจะ
สิ้นชีวิตอยูแลว พระพุทธเจาเสด็จผานหนาบานเพ่ือไปโปรด เพียงแคเล็กนอยเชนนี้ก็ไดรับอานิสงสไป
เกิดเปนเทพบุตร๒๗ คําสอนท่ีแฝงอยูในพิธีกรรมเก่ียวกับพระรัตนตรัยมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ
นั้นใชเปนท่ีพ่ึง ท่ีระลึกได ไมมีท่ีพ่ึงใดประเสริฐกวานี้แลว เหนือสิ่งอ่ืนใด  
      ในธชัคสูตรพระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกมหา
เศรษฐ ีเขตพระนครสาวัตถี พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายมาวา  

...ดูกรภิกษุท้ังหลาย หากความกลัวก็ดี ความหวาดสะดุงก็ดี ความขนพอง
สยองเกลาก็ดี พึงบังเกิดแกพวกเธอผูไปในปาก็ดี อยูท่ีโคนไมก็ดี อยูในเรือนท่ีวาง
เปลาก็ดี ทีนั้นพวกเธอพึงตามระลึกถึงเรานี้แหละวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระ
ภาคพระองคนั้นเปนพระอรหันต เปนผูตรัสรูเองโดยชอบ เปนผูถึงพรอมดวยวิชชา
และจรณะ เสด็จไปดีแลว เปนผูรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝกไมมีผูอ่ืนจะยิ่ง
ไปกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผูตื่นแลว เปนผูจําแนกธรรม 
ดังนี้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะวาเม่ือพวกเธอตามระลึกถึงเราอยูความกลัวก็ดี 

                                                 
๒๖มหาสุขาวดีวยูหสตูร, ภิกษุจีนวิศวภัทร แปล, หนา ๑๑๑-๑๑๒. 
๒๗ขุ.ธ.อ.(มัฏฐกุณฑลี) 



๑๖๙ 
 

ความหวาดสะดุงก็ดี ความขนพองสยองเกลาก็ดี ท่ีจักมีข้ึนก็จักหายไป หากพวกเธอ
ไมตามระลึกถึงเรา  

ทีนั้นพวกเธอพึงตามระลึกถึงพระธรรมวาพระธรรมอันพระผูมีพระภาค
ตรัสดีแลว บุคคลพึงเห็นไดเอง ไมประกอบดวยกาลควรเรียกใหมาดูได ควรนอมเขา
ไปในตน อันวิญูชนพึงรูแจงไดเฉพาะตน ดังนี้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะวา เม่ือ
พวกเธอตามระลึกถึงพระธรรมอยู ความกลัวก็ดี ความหวาดสะดุงก็ดี ความขนพอง
สยองเกลาก็ดี ท่ีจักมีข้ึนก็จักหายไป หากพวกเธอไมตามระลึกถึงพระธรรม  

ทีนั้นพวกเธอพึงตามระลึกถึงพระสงฆวาพระสงฆสาวกของพระผูมีพระ
ภาคเปนผูปฏิบัติดีแลว เปนผูปฏิบัติตรง เปนผูปฏิบัติเปนธรรม เปนผูปฏิบัติชอบยิ่ง 
พระสงฆนั้นคือใคร ไดแกคูแหงบุรุษสี่รวมเปนบุรุษบุคคลแปด นี้คือพระสงฆสาวก
ของพระผูมีพระภาค เปนผูควรแกสักการะท่ีเขานํามาบูชา เปนผูควรแกของ
ตอนรับ เปนผูควรแกทักขิณา เปนผูควรแกการทําอัญชลี เปนบุญเขตของโลก ไมมี
บุญเขตอ่ืนยิ่งไปกวา เพราะวา เม่ือพวกเธอตามระลึกถึงพระสงฆอยู ความกลัวก็ดี 
ความหวาดสะดุงก็ดี ความขนพองสยองเกลาก็ดี ท่ีจักมีข้ึนก็จักหายไป  

ขอนั้นเปนเพราะเหตุแหงอะไร เพราะวาพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธ
เจาเปนผูปราศจากราคะ ปราศจากโทสะ ปราศจากโมหะ ไมเปนผูกลัว ไมหวาด ไม
สะดุง ไมหนีไป...เม่ือเธอท้ังหลายระลึกถึงพระพุทธเจา พระธรรมและพระสงฆอยู 
ความกลัวก็ดี ความหวาดสะดุงก็ดี ความขนพองสยองเกลาก็ดี จักไมมีเลย๒๘   

  จากขอความท่ีแสดงไวขางตนสอนใหรูวา พระรัตนตรัยนั้นมีคุณโดยความเปนรัตนะ
ท่ียิ่งใหญกวารัตนะท้ังหลาย ไมวาบุคคล เทพ มารผูใดเม่ือรูวา บุคคลคนนั้นเคารพนับถือนอบนอมตอ
พระรัตนตรัยก็ยอมไมอาจทํารายได เปรียบเหมือนบุคคลท่ีมีเกราะปองกันอยางแนนหนา เปรียบ
เหมือนการท่ีบุคคลคนหนึ่งเปนคนของพระราชา เปนคนของพระเจาจักรพรรดิ เปนคนของผูมีอํานาจ
วาสนาในสังคม คนท่ีไดรูจัก ไดยินชื่อยังคงตองใหความเกรงใจ ไมกลาท่ีจะลวงเกินท้ังสิ้น อีกท้ังยังตอง
ตอนรับเปนอยางดี การท่ีผูท่ีอยูในปริมณฑลพิธีแหงการนอมนําพระรัตนตรัยมาสูตนยอมกอเกิด
อานิสงส เปนหลักคําสอนในข้ันแรก 
  ตอไปสําหรับหลักคําสอนท่ีแฝงอยูในพระรัตนตรัยก็คือ พระพุทธเจามิไดเปนเทพผู
ดลบันดาล ทุกคนตองนอมมาปฏิบัติ  นอมเขามาศรัทธาเอง คือตองปฏิบัติตามคําสอนของ
พระพุทธเจา พระธรรมและพระสงฆ การนอมนําพุทธคุณเขามาปฏิบัติก็คือ การเปนผูมีความบริสุทธิ์ 
มีปญญาและมีกรุณา ผูใดก็ตามปฏิบัติบําเพ็ญตนอยูในศีล สมาธิ ปญญา บําเพ็ญตนบารมีท้ัง ๖ ไดชื่อ
วา ไดปฏิบัติตามพุทธคุณและโพธสัตวคุณ สวนผูใดนอมนําเอาธรรมท้ังหลาย ไดแก สัจธรรมทางสาย
กลาง ศูนยตา ไตรลักษณ ไตรสิกขา นอมนํามาเปนสัมมาปฏิบัติอยูเสมอ ชื่อวา ปฏิบัติตนตาม
ธรรมคุณ สวนผูใดปฏิบัติตนเปนดี เปนคนตรง เปนคนทรงธรรม เปนคนนาเคารพ โดยรวมคือเปนผู
ทรงไวซ่ึงสติสมบูรณ ชื่อวา เปนผูปฏิบัติตามสังฆคุณ การกราบไหว นับถือ เคารพ บูชาพระรัตนตรัย
คือ ตองนอมมาปฏิบัติตนอยางนี้จึงจะเขาถึงพระรัตนตรัยท่ีแทจริง 
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๒. คําสอนเชิงสัญลักษณตามทารางของพระพุทธเจาและโพธิสัตว (มุทรา) 

การท่ีพระสงฆรูปหนึ่งเปนเหมือนผูประกอบพิธีหลักจักตองแสดงทาราง

ประกอบไปดวยในระหวางท่ีสวดมนตทําพิธีกรรม เปนการแสดงทารางประกอบในการสื่อสารตอเทพ 

สัตวในอบายท้ังหลาย ไมวาจะเปนการใชเปนรหัสในการเปดโลกทิพยและการเปนอนุญาตใหเทพและ

สัตวในอบายท่ีตองมารับสวนบุญนั้นเขามาในพิธีและข้ึนมารับสวนบุญได ตองอาศัยทาทางแหงมุทรา

ของพระพุทธเจาและพระโพธิสัตวเปนเครื่องบงบอก มุทราเปนสวนสําคัญประการหนึ่งท่ีเก่ียวเนื่องกับ

คําสอนพระพุทธศาสนามหายาน เก่ียวเนื่องกับการแสดงทาทางของมือและรางกาย สําหรับโยค

ตันตระ ไดแสดงทามือประกอบกับลมหายใจ เรียกวา หัตถะปราณยามะ หรือหัตถโยคะ๒๙ ซ่ึงเชื่อม

ระหวางโพธิจิต จิต พลังของฐานตาง ๆ ในรางกาย ตามท่ีไดแสดงไวแลวในบทท่ี ๓ ในประเด็นนี้มุงไป

ท่ีทามุทราแตละทานั้นแสดงถึงคําสอนอยางไร เพ่ือใหชาวพุทธไดเขาใจคําสอนท่ีเปนแกนแทท่ีแฝงอยู

ในรหัสยานแหงมุทรา มิไดมุงไปท่ีพลังอํานาจของมุทราท่ีเปนเชิงอิทธิฤทธิ์ ดังนี้ 

๑) ปางอภัย (Abhaya Mudra) 
ปางนี้เปนการยกพระหัตถขวาข้ึนและพระหัตถซายอยูในทาวรทะ ดานลาง 

ปางนี้แสดงใหเห็นถึงความไมเกรงกลัว การปราศจากความกลัว การปองกันภัย ความสงบ ความ
เมตตากรุณา ความเปนกัลยาณมิตร สําหรับในพระพุทธศาสนาเถรวาทมีท้ังท่ียกข้ึนท้ัง ๒ พระหัตถ
และท่ียกข้ึนพระหัตถเดียว สัญลักษณแหงปางอภัยมุทรานี้สื่อแสดงใหเห็นคําสอนท่ีวา การใหอภัยนั้น
เปนพลังท่ียิ่งใหญในชีวิต ผูท่ีใหอภัยตอกันยอมนํามาซ่ึงความสุข สามารถปองกันภัยอันตรายท่ีจะ
เกิดข้ึน อันเกิดจากจิตท่ีใหอภัย มีแตความเมตตากรุณาท่ีให ในอังคุตตรนิกายแหงพระสุตตันตปฎก
แสดงอภัยทานไววา “อภัยทาน เปนการใหทานท่ีมิใชวัตถุ (อามิสทาน) และจัดเปนสวนหนึ่งของธรรม
ทานท่ีลึกซ้ึงยิ่งนักอภัยทาน คือ การใหความไมมีภัย หรือปลอดภัยโดยการไมเบียดเบียนทํารายซ่ึงกัน
และกัน มีจิตเมตตาในคนและสัตวท่ัวไป หากมีการผิดพลาดก็ไมถือโทษโกรธตอบ พระพุทธศาสนา 
เรียกการใหอภัยทาน นี้วาเปนการให “มหาทาน”๓๐  

การใหอภัย จึงเปนมหาทาน การใหความไมมีภัยเริ่มท่ีสัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ ซ่ึงเปน
หลักพ้ืนฐาน เพ่ือใหเกิดอภัยทานท่ีประกอบไปดวย เมตตาธรรม ขันติธรรม และศีล ๕ สําหรับกรอบ
แนวทางของการปฏิบัติของอภัยทาน คือ พรหมวิหารธรรม สาราณียธรรม และสังคหวัตถุ ๔ โดย
วิธีการปฏิบัตินั้นแบงออกไดเปนอภัยทานทางใจ อภัยทานทางวาจา และอภัยทานทางกาย อภัยทาน
เปนพุทธสันติวิธี ท่ีใชนํามาเปนรูปแบบสําหรับจัดการปญหาความขัดแยง๓๑  
 หลักคําสอนในการประกอบพิธีโดยใชทาอภัยมุทราแสดงใหเห็นวา เหลาสัตวท้ังหลาย ท้ังใน
โลกอบายภูมิ ทิพยวิญญาณ และมนุษยวิญญาณไดมีความสัมพันธซ่ึงกันและกันมีเมตตาตอกันและกัน
ดวยการใหอภัยโดยสื่อสัญลักษณทางทาทางของพระพุทธองค เหลาวิญญาณท้ังหลายเม่ือไดเห็นปาง

                                                 
๒๙Mudra, https://en.wikipedia.org/wiki/Mudra, สืบคนเมื่อ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑.  
๓๐องฺ.อฺฏก. ๒๓/๑๒๙/๒๓๐. 
๓๑ทพญ. กษิรา เทียนสองใจ, “การศึกษาวิเคราะหอภัยทาน เพ่ือการจัดการความขัดแยงในสังคมไทย 

ปจจุบัน”, พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย), ๒๕๕๐.  



๑๗๑ 
 

แหงพระพุทธองคท่ีแสดงออกมาผานพระภิกษุท่ีประกอบพิธี ตางรับทราบถึงพลังแหงพุทธานุภาพท่ี
ตองการใหทุกฝายมีความเมตตากรุณาตอกันคําสอนท่ีอยูในสัญลักษณแหงอภัยมุทราจึงมีความสําคัญ
ในฐานะเปนมหาทานอยางนี้ เปนสัญลักษณเรียกอีกอยางหนึ่งวา ของขวัญแหงสัจธรรม”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๔.๘ ปางอภัย (Abhaya Mudra) 
 

๒) ปางวิตักกะมุทรา หรือเรียกวา ปางแสดงธรรม  

เปนปางท่ีพระพุทธเจาแตะนิ้วชี้กับนิ้วหัวแมมือเขาดวยกัน แลวยกไวดานหนา โดย นิ้วอ่ืน ๆ ชี้ข้ึน เปน

ปางท่ีพระโพธิสัตวและตาราศักตินิยมใชเม่ือตองแสดงธรรมของพระพุทธเจา ถือวาเปนมุทรา

มาตรฐานท่ีนิยมทํามากท่ีสุด เพราะตองการสื่อแสดงธรรมใหแกเวไนยสัตว เปนการผานธรรมของพระ

พุทธ เจาออกไปจากสัญลักษณพระหัตถุของพระพุทธเจาเชนนี้ ปางนี้ใชมือขางเดียวทํา สวนมืออีกขาง

นั้นก็วางหงายไวบนตัก เพ่ือแสดงใหเห็นวา พรอมท่ีจะเปดเผยธรรมใหแกเหลาเทพ มนุษย สัตวในนรก

ท้ังหลายก็เง่ียหูฟง  

 หลักคําสอนท่ีแฝงอยูในปางวิตักกะมุทราก็คือ การหลั่งไหลออกแหงธรรมของพระพุทธเจาท่ี

ไมมีท่ีสุด หลักธรรมท่ีหลั่งไหลออกจากพระหัตถของพระองคท้ังเบื้องบน เบื้องลาง เปนวงจรเกิดดับ 

เปนปฏิจจสมุปบาท ท้ังฝายอนุโลมและปฏิโลม แสดงผานพระหัตถท่ีติดกันเปนวงความเปนวัฏจักร 

สวนหลักคําสอนท่ีหลั่งไหลจากนิ้วพระหัตถท่ีชี้ข้ึนไปขางบนเปรียบเหมือนคําสอนเรื่องบารมีของพระ

พุทธองคแสดงใหเห็นถึงพุทธบารมีท่ีไมมีเบื้องตนและท่ีสุด  

 หลักคําสอนแหงปฏิจจสมุปบาทเปนหลักธรรมท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงไวอยางสําคัญในฐานะ

ท่ีเปนธรรมของพระองค ดังท่ีพระองคแสดงวา “ผูใดเห็นปฏิจจสมุปบาทชื่อวา เห็นธรรม ผูใดเห็น



๑๗๒ 
 

ธรรมชื่อวา เปนปฏิจจสมุปบาท”๓๒ การแสดงธรรมของพระองคก็คือ การแสดงปฏิจจสมุปบาทใน

หลากหลายมิติ เพ่ือสุดทายก็ใหเห็นวา สรรพสิ่งนั้นมีแตความวาง มีเหตุปจจัยอาศัยกันเกิด มีเหตุ

ปจจัยอาศัยกันดับ ไมสามารถท่ีเขาไปยึดม่ันถือม่ันใด ๆ ไดเลย หลักคําสอนนี้ไมตางไปจากศูนยตา ไม

ตางไปจากอนัตตา ไมตางไปจากอริยสัจท้ัง ๔ คําสอนของพระองคจึงแสดงออกจากทาแหงวิตักกมุท

รา ผูท่ีพบเห็นทารางแหงวิตักกะมุทราก็หมายถึง การเตรียมพรอมท่ีจะรับฟงธรรมของพระองค  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๔.๙ ปางวิตักกะมุทรา หรือเรียกวา ปางแสดงธรรม  

 

  ๓) ปางภูมิสปรรศมุทรา  

  ปางนี้ เปนปางประ ทับนั่ งของพระ พุทธ เจ า  เ ที ยบได กับปางมารวิ ชั ย ใน
พระพุทธศาสนา เถรวาท แตปางนี้เนนไปท่ีการยกเอาแผนดินเปนพยาน ในคติมหายานถือวา เปนการ
พนจากสังสารวัฏ พนจากโลก พนจากแผนพ้ืนดิน จึงเรียกวา “ภูมิสปรรศมุทรา” เปนปางท่ีพระ
อักโษภยะพุทธเจาทรงแสดงปางประจํามุทรานี้ ปางนี้ปกติมีเวลาท่ีเก่ียวของ คือ 

(๑) เวลาเย็น เปนเวลาเย็นของวันตรัสรู ลักษณะของการวางพระหัตถขวาใหนิ้ว

ท้ัง ๕ ชี้ลงก็คือ การพนแลวจากการครอบคลุมของพญามารและจากความยินดียินรายในโลก  

(๒) คํ่าจนถึงเท่ียงคืน เปนเวลาของการยกทัพของพญามารปรมัต สวสวตีมาร มา

ทวงบัลลังก หรือก็คือการใหพระพุทธเจา หยุดหรือระงับกระบวนการคนหาอริยสัจจ 

(๓) เวลารุงอรุณ เปนการพายแพของพญามารและพระพุทธเจาตรัสรูอนุตร

สัมมาสัมโพธิญาณ 

 เหตุการณท่ีพระโพธิสัตวไดชนะมารปรากฏในมหาวัสตุอวทานแสดงไวในตอนนี้วา 

                                                 
๓๒ม.มู. ๑๒/๓๔๖/๓๕๙.  



๑๗๓ 
 

 ครั้งนั้นดวยอํานาจพระโพธิสัตวมานั้นจึงถอยออกไปจากบริเวณใกลตน
โพธิ์ ขณะท่ีมารถอยออกไป มา ชางและทหารจํานวนมากก็จมลงท่ีฝงแมน้ําเนรัญ
ชราพรอมดวยหมูรากษสผูมีมารถและศาสตราลมลงกันกระแทกกันเม่ือจําทิศไมได
จึงลมลงท่ีฝงแมน้ําเนรัญชราและมีอาวุธสูญหายกองทัพยักษผูสะดุงกลัวเพราะ
กําลังฤทธิ์ของพระโพธิสัตวตางวิ่งหนีไปไกลประมาณ ๑,๐๐๐ โยชน แตกระนั้นก็ไม
หมดความกลัวจนตัวสั่นงันงก พูดคุยกันและกันวาโชคดีท่ีพวกทานยังมีชีวิตและ
รอดพนอันตราย หมูยักษกลุมหนึ่งรองไหสะอึกสะอ้ืนในคอ สวนพวกเทวดาไดโปรย
ดอกมณฑารพและดอกกรการกะลงมาพรอมกับเปลงเสียงดวยความเบิกบานใจ 
เม่ือพระราชกุมารทรงมีชัยชนะเสียงกลองจึงไดดังสนั่นหวั่นไหวข้ึนในทองฟาและ
เสียงสาธุการก็สะทอนข้ึนในไตรโลก เม่ือพระศาสดาทรงมีชัยชนะทองฟาอันสดใสก็
สั่นสะเทือนไปดวย๓๓ 

 แสดงใหเห็นวาการท่ีพระพุทธองคในขณะท่ีบําเพ็ญนั้นไดใชบารมีธรรมของพระองคเปน
เครื่องเอาชนะเหลามารท้ังหลายท่ีเขามารบกวนหรือเขามาขัดขวางการบรรลุธรรมของพระพุทธเจา 
สื่อใหเห็นวาในการกระทําความดีอันยิ่งใหญนั้นจึงมักมีสิ่งขัดขวางซ่ึงกลาวโดยรวม เรียกวามาร โดย
เนื้อแทของมารในเชิงธรรมาธิษฐานก็คือ ราคะ โทสะ โมหะ ราคะก็คือความชอบใจท้ังหลายในรูปเสียง
กลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณซ่ึงเปนสิ่งยอมใจมานับการไมถวนมานับชาติท่ียาวนานจึงยากตอการ
จะเอาชนะได โทสะ ก็หมายถึง ความขัดใจ ความไมพึงพอใจตอสิ่งท่ีเกิดข้ึน มักจะทําใหเกิดความ
ขัดแยง และพยายามทําลายสิ่งท่ีตนไมชอบนั้นเสมอ สวนโมหะก็คือความหลงไมรูในขอเท็จจริงท่ี
ปรากฏท้ังในเชิงการดํารงชีวิตและท้ังท่ีเปนสัจธรรม ความไมรูในการดําเนินชีวิตก็คือการไมรู
กระบวนการตางๆ ทําใหเกิดผลอันไมถูกตองหรือการกระทําผิด จนถึงข้ันทุจริตตอหนาท่ี สวนในทาง
ธรรมก็หมายถึงการมีอวิชชา ความหลงไมรูในเหตุและปจจัยแหงปฏิจจสมุปบาทเพราะมีอวิชชาเปนตัว
บดบังอยู 

มุทราปางนี้จึงเปนคําสอนเชิงสัญลักษณใหแกปวงสัตวท้ังท่ีมาจากอบายภูมิและท่ีมา
จากเทวภูมิเห็นวา บารมีธรรมของพระพุทธเจานั้นสามารถเอาชนะสิ่งชั่วรายได ทําใหผูท่ีมารวมพิธี
ท้ังหมดไดสนใจบําเพ็ญเพียรบารมีใหถึงพรอม นอกจากนั้นมุทราปางนี้ก็สื่อใหเห็นวา จะตองไมยอม
แพแกกิเลสท้ังหลายท่ีมักจะเขามาขัดขวางตน ดวยการมีจิตใจเด็ดเดี่ยวเขมแข็ง ดุจดังท่ีพระพุทธเจา
ตอนผจญมาร ไมยอมพายแพ คนเราก็เชนกันพึงตอสูอดทนตออุปสรรคตาง ๆ ใหถึงท่ีสุด ซ่ึงไมนาน
อุปสรรคเหลานั้นก็จะสิ้นไป 

 
 
 
 
 
 

                                                 
๓๓มหาวัสตุอวทาน, รศ.ดร.สําเนียง เลื่อมใส แปล, อางแลว, หนา ๓๐๙. 



๑๗๔ 
 

 
 

ภาพท่ี ๔.๑๐ ปางภูมิสปรรศมุทรา 
 

   ๔) ปางธรรมจักรมุทรา ปางนี้ใชสัญลักษณคือการยกพระหัตถขวาจีบนิ้ว
เปนวง ถือเปนสัญลักษณของธรรมจักร นิ้วพระหัตถขางซายแตะจีบนิ้วอยูลักษณะประคองหมุน ทา
ของพระพุทธรูปเปนทานั่งขัดสมาธิ อันเปนสัญลักษณของการหมุนพระธรรมจักร หรือการหมุนวงลอ
แหงธรรม พระหัตถอยูในทาทรงแสดงธรรมหมายถึงการไขปริศนาธรรมท่ีถูกปกปดมานาน  
 คําสอนเชิงสัญลักษณแหงมุทราปางนี้ก็หมายถึง การแสดงธรรมท่ีเปนสัจธรรมแหงการตรัสรู
ใหแกสรรพสัตว ท้ังหลาย เพ่ือใหเหลาเทพและสัตวอบายท่ีมารวมพิธีไดยินไดฟงธรรมะของ
พระพุทธเจา ทําใหเขาเหลานั้นไดรับดวงตาแหงธรรม ดุจดังท่ีพระพุทธเจาตรัสไวในมหาวัสตุอวทาน 
ตอนท่ีพระพุทธเจาทรงประสงคแสดงธรรมวา  

 เม่ือพระผูมีพระภาคเจาตรัสรูพระสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมแลว
พระองคทรงหมุนพระธรรมจักรอันประเสริฐใหเปนไป หลังจากมีบริษัทมากมาย
พระองคไดประทับอยูท่ีกรุงราชคฤห เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย 
เปนท่ีสักการะเปนท่ีเคารพ เปนท่ีนับถือ เปนท่ีบูชาเปนท่ียกยองสรรเสริญพระองค
ทรงไดลาภและไดพระเกียรติอันสูงสุดอีกท้ังสองดานบริขาร คือจีวร บิณฑบาต
เสนาสนะและคิลานเภสัช แตพระองคสงติดอยูในลาภสักการะเหลานั้นเหมือนใบ
บัวไมติดดวยน้ํา พระองคไมพระองคทรงกระตุนใหสัตวท้ังหลายผูมีสวนแหงบุญ
ไดรับบุญ กระตุนใหสัตวท้ังหลายผูมีสวนแหงผล ตั้งอยูในผล และทรงยังสัตว
ท้ังหลายผูมีสวนแหงวาสนาใหตั้งอยูในวาสนา ทรงแบงน้ําอมฤตแกเทวดาและ
มนุษยท้ังหลายดวยน้ําพระทัยอันกวางขวางจนทําใหสัตวมากมายหลายแสนโกฏิได
บรรลุอมตธรรม ทรงชวยยกสัตวท้ังหลายข้ึนจากกันดารคือสังสารวัฏอันมีความเกิด
ความแกและความตายอันหาเบื้องตนและหาท่ีสุดมิได และชวยยกสัตวท้ังหลายข้ึน
จากความเดือดรอนอันเลวรายมากมายมีนรกเปนตนแลวใหตั้งอยูในนิพพานอันเปน
แดนเกษมสงบสุขม่ันคงและไมมีภัย๓๔ 

                                                 
๓๔ มหาวัสตุอวทาน, แปลโดย รศ.ดร.สําเนียง เลื่อมใส, หนา ๓๑๓. 



๑๗๕ 
 

  จะเห็นไดวา ปางมุทรานี้มีความยิ่งใหญในฐานะท่ีเปนปางประกาศพระสัทธรรม
ใหแกเหลาเวไนยไดรู ไดศึกษา ปวงเทพและเหลาวิญญาณท่ีเขามาในบริเวณมณฑลพิธีท่ีมีการ
จัดเตรียมไว พอเห็นสัญลักษณแหงวิตักกมุทราก็รูแลววา ตนจักไดยินไดฟงธรรมท่ีไมเคยไดยิน ไมเคย
ไดฟงมากอน เม่ือไดยินไดฟงแลวก็ชื่นชมยินดีในธรรมจนไดรับอานิสงสหลุดพนจากหวงอบาย ดุจดังท่ี
เหลาเทพยาและสัตวท้ังหลายในสากลไดรับผลอันยิ่งใหญเม่ือครั้งท่ีพระเจาประกาศพระศาสนา  
  ดังขอความในคัมภีรสัทธรรมปุณฑรีกสูตรท่ีแสดงวา 

สมัยนั้นพระผูมีพระภาคซ่ึงมีบริษัท ๔ แวดลอมถวายความเคารพนบนอบ
ยกยองนับถือสรรเสริญบูชาและนอบนอมแลวหลังจากไดตรัสพระสูตรธรรม
บรรยายท่ีชื่อวา มหาเนรเทศ อันเปนคําสอนท่ีไพบูลยยิ่งเปนคําสอนท่ีทรงแสดงแก
พระโพธิสัตวและเปนคําสอนท่ีเก้ือกูลเก้ือหนุนตอพระพุทธเจาท้ังหลายแลวทรง
ประทับนั่งบนธรรมมาสใหญนั้นเขาสมาธิเรียกวา อนันตรานิเทศประดิษฐฐาน มี
พระวรกายนิ่งจิตสงบ...ก็ในขณะท่ีพระผูมีพระภาคทรงเขาสมาธินั้นสายฝนดอกไม
ทิพยจํานวนมากคือดอกมณฑารพ ดอกมหามณฑารพ ดอกมัญชูษกะและดอก
มหามัญชูษกะ โปรยลงเหมือนสายฝนตกตองท่ีพระผูมีพระภาคและบริษัทท้ัง ๔...
ในเวลานั้นรัศมีดวงหนึ่งไดใชออกจากกลุมพระบูรณะระหวางพระโขนงของพระผูมี
พระภาครัศมีอนันตแผคลุมไปท่ัว ๑๘,๐๐๐ พุทธเกษตร...ครั้งนั้นแลพระมหา
โพธิสัตว เมตไตรยะไดทรงคิดวาพระตถาคตไดทรงทํามหานิมิตรปาฏิหาริย
ปาฏิหาริยนี้จะมีเหตุอะไรหนอ...ครั้งนั้นพระมัญชุศรีกุมารภูตะไดตรัสกับพระไตรยะ
โพธิสัตต มหาสัตต และหมูพระโพธิสัตวท้ังปวงวา ดูกอนกุลบุตรท้ังหลายพระ
ตถาคตทรงมีพระประสงคทําการสนทนาเรื่องการฟงหลักธรรมและดูกอนกุลบุตร
ท้ังหลายวันนี้พระตถาคตทรงมีพระประสงคทําใหฝนคือหลักธรรมตกลงมาทําการตี
กลองหลักธรรมทําการชักธงหลักธรรมทําการจุดประทีปรักทําใหสวางไสวทําการ
เปาสังขหลักธรรมทําการตีกลองเพลหลักธรรมและทรงการแสดงหลักธรรม..ธรรม
บรรยายชื่อวา “สัทธรรมปุณฑรีกสูตร”๓๕ 

 
  หลักพุทธธรรมท่ีทรงประกาศตามนัยแหงสัญลักษณปางเทศนามุทราก็คือ หลักแหง
ธรรมจักกัปปวัตนสูตร หรือพระสูตรแหงการหมุนกงลอแหงธรรม อันไดแก อริยสัจ ๔ มีทุกข สมุทัย 
นิโรธ และมรรค ทุกขโดยรวมไดแก เบญจขันธ เหตุแหงทุกขคือตัณหา ความดับทุกขก็คือความดับ
ตัณหา ทางแหงการดับทุกขคือ อริยมรรคมีองคแปด ดังท่ีพระพุทธเจาตรัสไวในวินัยปฎกมหาวรรควา  

 ภิกษุท้ังหลาย ขอนี้เปนทุกขอริยสัจ คือ แมความเกิดก็เปนทุกขแมความแกก็เปน
ทุกข แมความเจ็บก็เปนทุกข แมความตายก็เปนทุกข ความประสบกับสิ่งอันไมเปนท่ีรักก็เปน
ทุกข ความพลัดพรากจากสิ่งอันเปนท่ีรักก็เปนทุกข ความไมไดสิ่งท่ีปรารถนาก็เปนทุกข โดย
ยนยอ อุปาทานขันธ ๕ ก็เปนทุกข 

                                                 
๓๕ สัทธรรมปุณฑริกสูตร, หนา ๒-๑๑. 



๑๗๖ 
 

     ภิกษุท้ังหลาย ขอนี้เปนทุกขสมุทยอริยสัจ คือ ตัณหาอันทําใหเกิดอีกประกอบดวยความ
เพลิดเพลินและความกําหนัด มีปกติใหเพลิดเพลินในอารมณนั้น ๆ คือ กามตัณหา ภวตัณหา 
วิภวตัณหา 
     ภิกษุท้ังหลาย ขอนี้เปนทุกขนิโรธอริยสัจ คือ ความดับตัณหาไมเหลือดวยวิราคะ ความ
สละ ความสละท้ิง ความพน ความไมอาลัยในตัณหา 
     ภิกษุท้ังหลาย ขอนี้เปนทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ คือ อริยมรรคมีองค ๘ 
นี้แหละ คือ 
         ๑. สัมมาทิฏฐิ   ๒. สัมมาสังกัปปะ 
         ๓. สัมมาวาจา   ๔. สัมมากัมมันตะ 
         ๕. สัมมาอาชีวะ  ๖. สัมมาวายามะ 
         ๗. สัมมาสต ิ   ๘. สัมมาสมาธิ๓๖ 

 นี้เปนคําสอนท่ีแฝงอยูในปางปฐมเทศนามุทรา หรือธรรมจักรมุทรา ผูท่ีประกอบพิธีท่ีแสดง
ทามุทรานี้ก็สื่อแสดงใหรูวา บัดนี้เปนเวลาแหงการเปดธรรมท่ีปดมานาน ธรรมท่ีปดมานับพุทธันดร 
กลาวคือ นับแตพระพุทธเจาพระองคกอน คือ พระกัสสปพุทธเจาไดแสดงไวกอนหนานั้นแลว แต
ธรรมถูกบดบังลบเลือนหายไปจนกระท่ังพระศากยมุนีพุทธะเปนผูตรัสรูแลวเปดเผยอีกครา เหลาเทพ 
มนุษย อมนุษยท้ังหลายสมควรท่ีจะเตรียมพรอมรับฟง นอมจิตฟงเพ่ือประโยชนแหงการเขาถึงธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๔.๑๑ ปางธรรมจักรมุทรา 
 

๕) โพธยังคีมุทรา  
เปนมุทราประจําของพระไวโรจนะ พระพุทธเจาผูทรงปญญา เปน

พระพุทธเจาประจํามัณฑละของพระพุทธศาสนาโยคะตันตระ มุทราทานี้เรียกอีกอ ยางหนึ่งวา “กําปน
ปญญา” มือขวากํานิ้วชี้ของมือซาย มุทรานี้จึงเปนสัญลักษณแหงมหาปญญา ปญญาท่ีไมอาจแยกแยะ
สภาวะแหงความเปนหญิงเปนชายออกจากกันได หรือปญญาท่ีเขาถึงความเปนหนึ่งเดียวของสรรพสิ่ง  

                                                 
๓๖วิ.มหา.๔/๑๔/๒๒. 



๑๗๗ 
 

  อีกประการหนึ่ง มุทรานี้หมายถึง การเปนหนึ่งเดียวของธาตุท้ัง ๖ ก็คือ ดิน น้ํา ไฟ 
ลม ทอง ไม โดยมีวิญญาณเปนธาตุประสานไว นอกจากนั้นยังเปนเหมือนพระไวโรจนะพุทธเจาผูดํารง
อยูสวนกลางของพระธยานีพุทธเจาอีก ๔ พระองคลอมรอบ ไดแก พระอักโษภยะพุทธะ พระรัตน
สัมภวะพุทธะ พระอโมฆสิทธิพุทธะ พระอมิตาภะพุทธะ มุทราทานี้จึงเปนการทําลายอวิชชาท่ีปกปด
หอหุมสรรพสัตวไว ในธิเบตแสดงใหเห็นถึงสภาวะแหงศักติโพธิสัตวท่ีดํารงอยูดวยกันกับพระโพธิสัตว 
เปนการทําหนาท่ีเปนหนึ่งเดียวของหยินหยาง โดยเฉพาะอยางยิ่งพลังแหงหยาง หรืออิตถีภาวะท่ีชวย
ใหชีวิตดําเนินตอไปได  
  คําสอนท่ีปรากฏอยูในมุทราปางนี้ก็คือ ปญญาท่ีไมตกอยูภายใตการแบงแยก ไมวา
จะอยูทามกลางความแตกตางหลากหลาย ก็สามารถเขาใจความเปนหนึ่งเดียว เขาใจวา สรรพสิ่งมีการ
ประสานสัมพันธกันอยูเสมอ เปนธรรมชาติของธรรม ในคัมภีรวิมลเกียรตินิเทสสูตรไดใหคําสอนท่ี
เก่ียวกับปญญาท่ีไมตกไปในสวนแบงแยก เรียกวา อไทวตธรรม ธรรมคู ไววา  

มีพระโพธิสัตวชื่อ พระธรรมอิศวร จึงกลาวข้ึนวาดูกอนทานผูนิรทุกข 
ความเกิดและความดับ ชื่อวาเปนธรรมคู แตเนื้อแทสิ่งท้ังปวงปราศจากความ
เกิดข้ึน เม่ือเปนดังนี้จึงไมมีอะไรดับไป ผูใดไดลุถึงอนุตปาทธรรมกษานติดังกลาว 
จึงชื่อวาเขาสูอไทฺวตธรรมทวาร… 

พระศุภเคราะหโพธิสัตว กลาววาอารมณ ๖ ท่ีทําใหทานหวั่นไหว วิปลาส
สัญญาอันเปนไปในอารมณเหลานั้น ชื่อวาเปนธรรมคู เม่ือปราศจากความหวั่นไหว
เพราะอารมณ ๖ จึงไมมีวิปลาสสัญญา เม่ือไมมีวิปลาสสัญญาก็ปราศจากวิกัลปะ 
ผูรูแจงดั่งนี้ จึงชื่อวาเขาสูอไทฺวตธรรมทวาร… 

พระศรีหัตถโพธิสัตว กลาววา จิตพระโพธิสัตว จิตพระอรหันตสาวก ชื่อ
วาเปนธรรมคู ผูใดพิจารณาเห็นภาวะแหงจิตวาเปนสุญตา เปนมายาปราศจากแกน
สาร เนื้อแทไมมีอะไร ท่ีเปนจิตพระโพธิสัตวฤๅจิตพระอรหันตสาวก จึงชื่อวาเขาสูอ
ไทฺวตธรรมทวาร 

พระปุสสโพธิสัตว กลาววา กุศล อกุศล ชื่อวาเปนธรรมคู ผูใดไมเกิด
ความรูสึกยึดถือกอเกิดกุศลฤๅอกุศล รูแจงเห็นจริง เขาถึงอัปปณิหิตธรรม จึงชื่อวา
เขาสูอไทฺวตธรรม 

พระสิงหราชาโพธิสัตว กลาววา บาป บุญ ชื่อวาเปนธรรมคู ผูใดรูแจงวา
เนื้อแทภาวะแหงบาปมิไดผิดแปลกจากบุญเลย ใชวชิรปญญาเขาไปตัดความติด
แนนในลักษณะแบงแยกเสียได ไมมีผูถูกผูกพันฤๅไมมีผูหลุดพน จึงชื่อวาเขาสูอ
ไทฺวตธรรมทวาร… 

พระศรีมนัสโพธิสัตว กลาววา จักษุกับรูป ชื่อวาเปนธรรมคู ผูใดเห็นแจง
วาเนื้อแทสภาวะแหงจักษุเปนสุญตา ยอมไมเกิดโลภ โกรธ หลงตอรูป ชื่อวาเปน
ธรรมอันสงบระงับ แมโสตะกับเสียง ฆานะกับกลิ่น ชิวหากับรส กายกับโผฏฐัพพะ 
มนะกับธรรมารมณ ตางก็เปนธรรมคู  หากรูแจงวาสภาวะเหลานี้เปนสุญตา ใจไม
เกิดโลภ โกรธ หลงในธรรมารมณเปนตน ชื่อวาเปนธรรมอันสงบระงับ ผูตั้งอยูใน
ภูมิดั่งกลาว จึงชื่อวาเขาสูอไทฺวตธรรมทวาร… 



๑๗๘ 
 

พระอวตังสกโพธิสัตว กลาววา ความมีเรามีเขา ชื่อวาเปนธรรมคู ผูใด
เห็นแจงวาเรานั้นไมมีตามเปนจริง ยอมไมเกิดความยึดถือวามีเรามีเขา เม่ือไมยึดถือ
ในธรรมคูนี้ ก็ไมเกิดอหังการและปรังการข้ึน จึงชื่อวาเขาสูอไทฺวตธรรมทวาร…๓๗ 

 จะเห็นไดวา คําสอนเก่ียวกับธรรมคูนี้เปนเรื่องสําคัญมาก เนื่องจากมนุษยเรามักมองเห็น
ความแตกตางหลากหลายเปนธรรมชาติ ซ่ึงพอมองเห็นอยางนั้นก็เริ่มแบงแยกมากข้ึนตอไป เปนเขา
เปนเรา เปนสิ่งนั้นสิ่งนี้ เปนความตรงกันขามกัน จากนั้นก็มักจะยึดเอาอยางใดอยางหนึ่งวา ถูก อีก
อยางวา ผิด หรือชอบอยางหนึ่ง แลวไมชอบอีกอยางหนึ่ง ยึดติดสิ่งหนึ่งและปฏิเสธอีกสิ่งหนึ่งเสมอ 
ดวยเหตุนี้จะเกิดภาวะขัดแยง ท้ังท่ีสิ่งท้ังสองนั้นโดยสมมตินั้นทํางานรวมกัน แตโดยปรมัตถแลวไมไดมี
สิ่งเหลานั้นอยู เปนเพียงธรรมชาติแหงศูนยตา เปนธรรมชาติแหงอนัตตา ภาวะเพศหญิงชาย ภาวะสุข
ทุกข ภาวะบุญบาป ภาวะดีชั่ว ตางก็เปนการเรียกของผูท่ีไมเขาใจปรมัตถท้ังนั้น เม่ือเขาใจปรมัตถ
ธรรม นั่นคือปญญาในพระพุทธศาสนาก็จะพบวา สรรพสิ่งเปนหนึ่งเดียว หนึ่งนั้นก็คือความวาง ศูนย
ตา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี ๔.๑๒ โพธยังคีมุทรา 

 
๖) ธยานมุทรา เปนปางมุทราทารางท่ีพบเห็นมากท่ีสุด ท้ังในรูปแบบทานั่ง

และรูปแบบของพระหัตถท่ีวางอยู หรือเรียกปางนี้วา ปางสมาธิ เปนปางแห งความแนวแนตอการทํา
ความดีและตอพระสงฆ พระหัตถท้ังสองวางหงายทับกันบนตัก ปางนี้เปนปางท่ีแสดงถึงพระศากยมุนี
พุทธเจาและพระอามิตาภพุทธเจา รวมถึงพระไภษัชยคุรุพุทธเจาดวยท่ีประทับนั่งสมาธิโดยมีหมอยา
วางไวท่ีพระหัตถของพระองค ปางสมาธิในคติมหายานสื่อถึงไฟแหงการบําเพ็ญเพียรประหารกิเลส
และสื่อแสดงถึงความสมบูรณพรอมแหงพระรัตนตรัย เม่ือใดก็ตามท่ีแสดงปางนี้ออกมา เหลาเทพยดา 
มาร พรหม สัตวในอบายท้ังหลายตองแสดงความเคารพตอพระรัตนตรัย และสื่อแสดงวา ไมมีสิ่งใดจะ
มาโยกคลอนใหเสียความตั้งใจได เพราะมีความแนวแนในสมาธิ 

                                                 
๓๗วิมลเกียรตินิทเทสสตูร, เสถียร โพธินันทะ แปล, มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๑๗, หนา ๑๘๙. 



๑๗๙ 
 

  หลักธรรมท่ีแฝงอยูในปางสมาธิก็เปนเรื่องท่ีชัดเจน ก็คือ สมาธิ หลักการฝกสมาธิใน
พระพุทธศาสนานั้นมีวิธีท่ีหลากหลายเชนกัน แตท่ีปรากฏในพระสูตรท่ีถือวา พระพุทธเจาสรรเสริญก็
คือ การฝกตามแนวอานาปานสติ เพราะจะนําไปสูการเจริญสมาธิอ่ืนใหเจริญยิ่งข้ึนได ดังขอความท่ี
พระพุทธเจาตรัสไวในอานาปานสติสูตรวา  

ภิกษุท้ังหลาย ในภิกษุสงฆนี้ มีภิกษุผูบําเพ็ญความเพียรในการเจริญอานาปาน
สติอยู อานาปานสติท่ีภิกษุเจริญ ทําใหมากแลว ยอมมีผลมากมีอานิสงสมาก อานา
ปานสติท่ีภิกษุเจริญ ทําใหมากแลว ยอมทําสติปฏฐาน ๔ ใหบริบูรณ สติปฏฐาน ๔ ท่ี
ภิกษุเจริญ ทําใหมากแลว ยอมทําโพชฌงค ๗ ใหบริบูรณ โพชฌงค ๗ ท่ีภิกษุเจริญ 
ทําใหมากแลว ยอมทําวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณ อานาปานสติท่ีภิกษุเจริญแลว
อยางไร ทําใหมากแลวอยางไรจึงมีผลมาก มีอานิสงสมาก คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
ไปสูปาก็ดี ไปสูโคนไมก็ดี ไปสูเรือนวางก็ดี นั่งขัดสมาธิ ตั้งกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะ
หนา มีสติหายใจเขา มีสติหายใจออก  

๑. เม่ือหายใจเขายาวก็รูชัดวา ‘เราหายใจเขายาว’ เม่ือหายใจออกยาวก็รูชัด
วา ‘เราหายใจออกยาว’ 

๒. เม่ือหายใจเขาสั้นก็รูชัดวา ‘เราหายใจเขาสั้น’ เม่ือหายใจออกสั้นก็รูชัดวา 
‘เราหายใจออกสั้น’ 

๓. สําเหนียกวา ‘เรากําหนดรูกองลมท้ังปวง หายใจเขา’ สําเหนียกวา ‘เรา
กําหนดรูกองลมท้ังปวง หายใจออก’ 

๔. สําเหนียกวา ‘เราระงับกายสังขาร หายใจเขา’ สําเหนียกวา ‘เราระงับ
กายสังขาร หายใจออก’…๓๘ 

  หลักการปฏิบัตินี้เปนการปฏิบัติท่ีสอดคลองกับลมปราณ เปนการใชปราณยามะเขา
มาชวยในการฝกสติ เจริญสมาธิใหม่ัน จนเกิดปญญาได หลักการฝกสติตามแนวอานาปานสตินี้มี
ดวยกัน ๑๖ ข้ัน เปนการตอเนื่องของสภาวะธรรม และสภาวะปญญาเกิดข้ึนประสานกันไปจนถึงท่ีสุด
ได กลาวคือ เม่ือฝกลมจนสงบระงับ เวทนาก็ปรากฏชัด เม่ือเวทนาปรากฏชัด การเห็นจิตก็ชัดแจง 
เม่ือจิตมีความม่ันคง ชัดแจงปญญาในธรรมก็ปรากฏ หลักธรรมท่ีแฝงอยูในทาสมาธิจึงสัมพันธกับลม
หายใจ ในคติของมหายานแลวลมปราณหรือลมหายใจไดรับการนําไปฝกฝนวิชากําลังภายในอีก
หลากหลายแขนงจึงทําใหอานาปานสติไดรับการใชอยางแพรหลาย  
  คัมภีรมหายานศรัทโธตปาทศาสตร เปนคัมภีรชั้นตนของมหายาน รจนาโดยทานอา
ศวโฆษไดแสดงหลักการปฏิบัติไววา  

  เม่ือมีกุลบุตรผูปรารถนาจะปฏิบัติบําเพ็ญสมาธิภาวนาเธอควรจะเสพ
เสนาสนะอันสงัดเงียบแลวนั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรงดํารงสติม่ันเหมาะ (ตอ) อานาปาน
สติ วรรณะหรือสี อากาศ ปฐวี อาโป เตโช วาโย หรือแมสิ่งท่ีไดเห็น ไดยิน ไดลิ้มแตะ
ตอง หรือไดรับรูขณะท่ีนึกคิด (มโนสังขาร) ท้ังปวงกอตัวข้ึนมาจะตองสลัดท้ิงไปทันที 
แมความคิดในการสลัดท้ิงนั้นก็ตองปดท้ิงไปดวย เพราะวาอสังขตธรรมท้ังปวงตาม

                                                 
๓๘ม.อุ.๑๔/๑๘๗-๑๘๘/๑๔๗. 



๑๘๐ 
 

สภาวะเนื้อแทแลวลวนแตอยูในสถานะท่ีล้ําเลยความนึกคิดแลว ก็ไมไดมีการเกิด
ข้ึนมาทุก ๆ ขณะ หรือก็ไมไดดับลงไปทุก ๆ ขณะเชนกัน ดวยเหตุนี้กุลบุตรจึงตอง
อนุโลมตามธรรมชาติเนื้อแทของสัจภาพ (ธรรมตา) ดวยอาศัยวิธีการเจริญสมถะ
ภาวนาเชนนี ้ 

กุลบุตรผูปฏิบัติบําเพ็ญวิปสสนาภาวนาควรจะติดตามควรจะตามพิจารณา
วาสังขตธรรมท้ังปวงในโลกเปนสิ่งไมคงท่ี ข้ึนตอการผันแปรและแตกดับอยูร่ําไป 
พฤติของจิตใจเลา ก็เกิดเกิดดับดับอยูทุกขณะ (อนิจจัง) ฉะนั้นสิ่งท้ังปวงเหลานี้
ยอมจะเปนตัวนําทุกขมาให (ทุกขัง) เธอควรจะตามพิจารณาวาสิ่งท้ังปวงท่ีไดรับท่ีได
สัมผัสรับรูมาในอดีตเลือนลางเสมือนความฝน สิ่งท้ังปวงท่ีสัมผัสรับรูอยูในปจจุบัน
เสมือนประกายสายฟาแลบสิ่งท้ังหลายท่ีจะสัมผัสรับรูในอนาคตก็เหมือนเมฆหมอกท่ี
ตั้งข้ึนในฉับพลัน (อนัตตา)  

นัยหนึ่ง เธอควรจะตามพิจารณาวารูปกายเนื้อของการอาชีพท้ังปวงในโลก
ลวนเปนอสุภของไมสะอาด (อสุภัง) แลวในบรรดาสิ่งปฏิกูลเหลานี้ก็ไมปรากฏมีสัก
อยางหนึ่งท่ีกอบดวยสุขโสมนัสอันควรแสวงหา กุลบุตรควรจะตรึกตรองคิดตาม
วิถีทางตอไปนี้กลาวคือการอาชีพท้ังปวงเพราะเหตุท่ีถูกอวิชชา เอิบอาบซึมซาบ ปน
เปนมาตั้งแตแรกเริ่มเดิมที จึงไดปลอยใหจิตของตนตกอยูในสังสารวัฏ๓๙ 

เม่ือพิจารณาหลักการปฏิบัติสมถะและวิปสสนานี้แลวก็เห็นวา เปนการฝกกําหนดรู
ในสิ่งท่ีปรากฏ ไมใหเขาไปยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปนหลัก แสดงใหเห็นวา คัมภีรนี้เปนการฝกสังเกตสิ่งท่ี
ปรากฏเพ่ือใหเขาไปสูความรูแจงดวยปญญาคือไตรลักษณ ทามุทราปางสมาธิจึงเปนปางท่ีสื่อแสดง
ความหนักแนน ม่ันคง ไมหวั่นไหว เพ่ือใหเห็นและเขาใจสรรพสิ่งโดยแทจริง สมาธินําไปสูการมีปญญา 
เปนเสนทางสําคัญในฐานะท่ีนําพาไปสูการรูแจง นี้เปนสัญลักษณท่ีเปนคําสอนในเก่ียวกับสมาธิกับทา
ราง ผูเขามารวมพิธีจะตองไดหลักการฝกฝนจิตดวยสมาธินี้ไปดวย  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี ๔.๑๓ ธยานมุทรา 

 

                                                 
๓๙คัมภีรมหายานศรัทโธตปาทศาสตร, หนา ๑๐๐-๑๐๖. 



๑๘๑ 
 

  ๗) อุตตรโพธิมุทรา ปางพระพุทธเจาปางนี้เรียกวา ปางการตรัสรูท่ีสูงสุด หรือปาง
เต็มเปยมแหงบารมี พระหัตถนิ้วชี้ท้ังสองนิ้วประกอบกันชี้ไปขางบน สวนนิ้วท่ีเหลือนั้นโนมลง
ประกอบกันไว เปนทารางปางพระพุทธเจาท่ีกระตุนพลังความรูสึกท่ีฝงลึกอยูภายในใหเปนหนึ่งเดียว 
ชี้ข้ึนไปเพียงไมนาน ปางนี้เปนทาปางของพระไวโรจนะพุทธเจา ผูเปนพระพุทธเจาประจํามณฑล 
แสดงสัญลักษณเพ่ือสื่อใหเห็นวา พระปญญาตรัสรูของพระพุทธเจาเต็มเปยม บารมีพระองคเต็มเปยม 
ไมมีอะไรมาหยุดยั้งได การปรากฏข้ึนของพระปญญของพระพุทธเจาปรากฏดุจดังดวงอาทิตยท่ีโผลข้ึน
ทําใหความมืดหายไป ทําใหความกลัว สิ่งท่ีเปนอัปมงคลท้ังหลายสิ้นไป ไมหลงเหลือสิ่งใดอีกท่ีจะตอง
เกรงกลัวอีกแลว  
  คําสอนท่ีแฝงอยูในสัญลักษณปางมุทราทานี้ก็คือ ความเต็มเปยมแหงบารมี บารมีเปน
คุณธรรมท่ีจะตองปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุถึงเปาหมาย พระพุทธเจาทุกพระองคตองบําเพ็ญบารมี ในขณะ
ท่ีบําเพ็ญนั้นเรียกพระองคเองวา พระโพธิสัตว เปนผูชวยเหลือสัตวโลก เปนผูฝกฝนตนเองดวยบารมี 
สําหรับบารมีนั้นในทางพระพุทธศาสนามหายานแสดงไว ๖ ประการ คือ ทาน ศีล ขันติ วิริยะ สมาธิ
และปญญา จําเปนตองทําใหบารมีท้ัง ๖ ประการนี้เต็มเปยม พลังแหงบารมีก็จะแสดงผลในท่ีสุด
ออกมา ในคัมภีรมหาสุขาวดีวยูหสูตร ไดแสดงบารมีไวในฐานะเปนคุณธรรมท่ีตองบําเพ็ญเปนเรื่อง
มิใชของงาย ตองอาศัยความตั้งใจอันเด็ดเดี่ยวจึงจักเต็มเปยมในท่ีสุดได ดังขอความวา  

สัมมาธรรมอันเปนอนุตตรของพระพุทธเจาท้ังปวงมีทสพละ เวสารัชชะ มิ
ขัดของและมีถูกของเก่ียวเปนสัจธรรมท่ีคัมภีรภาพยิ่งพรอมดวยพระเมตตาธรรมท้ัง
ปวงของพระโพธิสัตวนั้นการจัดไดประสบนั้นงาย ๆ และบุคคลผูสามารถกลาวทําก็
จะประกาศทําไดโดยยาก ผูท่ีมีศรัทธาคงม่ันก็หาไดยากยิ่ง ในสมัยนั้นตถาคตจึงแสดง
อรรถแหงไวบุลยคัมภีรอยูเชนนี้อันพระพุทธเจาท้ังปวงสรรเสริญสดุดีแลว ตถาคตขอ
มอบใหเธอท้ังหลายดูแลรักษาเปนมหาธรรมปาละเพ่ือยังประโยชนแกสรรพสัตวใน
ราตรีท่ียาวนานใหมีตองตกสูคติท้ัง ๕ รับทุกขเวทนาพึงพากเพียรบําเพ็ญจริยา
อนุโลมตามอนุศาสนของพระตถาคต มีความกตัญูในพระพุทธเจา ระลึกพระคุณผู
เปนอาจารยอยูเปนนิจศีล จัดยังใหคํามีสถานท่ีดํารงอยูยาวนานมิสิ้นไปเพ่ิงรักษาไว
คงม่ันอยาใหพิบัติเสียหาย๔๐  

  นอกจากนั้น การบําเพ็ญเพียรท่ีแสดงใหเห็นถึงแนวทางการปฏิบัติบําเพ็ญบารมีให
ยิ่งยวดเพ่ือเขาถึงธรรมอันยิ่งใหญคือสัมมาสัมโพธิญาณ คัมภีรมหายานศรัทโธตปาทศาสตรไดแสดงให
เห็นถึงแนวทางการบําเพ็ญบารมีวา 

เม่ือตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาท้ังหลายยังทรงดํารงอยูในภาวะโพธิสัตว
ไดทรงฝกหัดใชมหากรุณา ปฏิบัติตามปารมี ตลอดจนรับสนองและเลื่อนชั้นหมูสัตว 
ทานเหลานี้จงยึดม่ันในมหาปณิธานคือความปรารถนาจะปลดปลอยหมูสัตวท้ังปวง
ตลอดกัปกัลปอันนับไมถวนจนกวาจะถึงท่ีสุดกาลเวลาในอนาคต เพราะวาทาน
เหลานี้ยอมเอาใจใสหมูสัตวท้ังปวงเหมือนตนเองยิ่งกวานั้นทานเหลานี้ก็ไมเคย
พิจารณาเห็นหมูสัตววา แตกตางจากตนเอง เพราะเหตุใด ก็เพราะเหตุวาทานเหลานี้

                                                 
๔๐มหาสุขาวดีวยูหสตูร, อางแลว หนา๑๓๓-๑๓๔. 



๑๘๒ 
 

ยอมตระหนักอยางถองแทวาหมูสัตวท้ังปวงและตัวทานเองลวนเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันในตถตา แลวก็ไมสามารถจะมีความแตกตางกันในบรรดาหมูสัตวเหลานั้น
ดวยปารมิตาคือคุณธรรมพ้ืนฐานท่ีจําตองบําเพ็ญใหสมบูรณบริบูรณ ดวยหมูสัตวผูมี
ศักยภาพจะตรัสรูไดนั่นคือโดยพระโพธิสัตวท้ังหลายเพ่ือจะไดตรัสรูสัมมาสัมโพธิ
ญาณ๔๑ 

 ในคัมภีรพุทธวังสะแหงขุททกนิกาย เม่ือครั้งท่ีศากยมุมีพระพุทธเจาไดพบพระทีปงกรพุทธ
เจา ในครั้งนั้นพระองคเปนฤาษีนามวา สุเมธดาบส เม่ือไดเห็นพระรัศมีความสมบูรณพรอมแหงความ
เปนสัมมาสัมพุทธเจา ทานสุเมธดาบสจึงไดปรารถนาเพ่ือจักเปนพระพุทธเจาในอนาคตกาล และได
เริ่มบําเพ็ญเพียรบารมีมาในครั้งนั้นซ่ึงถือวา เปนจุดเริ่มตนท่ีปรารถนาพุทธภูมิ มีเปาหมาย แตกอนนั้น
ทานไดบําเพ็ญมาอยางนับกาลไมถวน ดังขอความท่ีแสดงเก่ียวกับบารมีไววา  

เอาเถิด เราจักคนหาพุทธการกธรรม (บารมี ๑๐) จากสิบทิศ คือขางนี้ ๆ 
เบื้องบน เบื้องลาง ตลอดท่ัวธรรมธาต ุ 

ครั้งนั้น เม่ือเราคนหาอยู ไดเห็นทานบารมีเปนขอท่ี ๑ ซ่ึงเปนทางใหญท่ีผู
แสวงหาคุณอันยิ่งใหญท้ังหลายในปางกอน ไดอบรมสั่งสมมา จึงเตือนตนเองวา‘ทาน
จงยึดทานบารมีขอท่ี ๑ นี้ บําเพ็ญใหม่ันคงกอน ถาทานปรารถนาจะบรรลุพระ
โพธิญาณ ทานก็จงบําเพ็ญทานบารมีเถิด… 

แตพุทธธรรมเหลานี้จักมีเพียงเทานี้ก็หามิไดเราจักคนหาธรรมท่ีเปนเครื่อง
บมพระโพธิญาณอยางอ่ืนตอไปครั้งนั้น เม่ือเราคนหาอยู ไดเห็นศีลบารมีเปนขอท่ี ๒ 
ท่ีผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญท้ังหลายในปางกอน ไดอบรมสั่งสมมา จึงเตือนตนเองวา 
‘ทานจงยึดศีลบารมีขอท่ี ๒ นี้ บําเพ็ญใหม่ันคงกอน ถาทานปรารถนาจะบรรลุพระ
โพธิญาณ ทานก็จงบําเพ็ญศีลบารมีเถิด… 

ครั้งนั้น เม่ือเราคนหาอยู ไดเห็นเนกขัมมบารมีเปนขอท่ี ๓ ท่ีผูแสวงหาคุณ
อันยิ่งใหญท้ังหลายในปางกอนไดอบรมสั่งสมมา จึงเตือนตนเองวา ‘ทานจงยึด
เนกขัมมบารมีขอท่ี ๓ นี้ บําเพ็ญใหม่ันคงกอน ถาทานปรารถนาจะบรรลุพระ
โพธิญาณ ทานจงบําเพ็ญเนกขัมมบารมีเถิด… 

ครั้งนั้น เม่ือเราคนหาอยู ไดเห็นเมตตาบารมีเปนขอท่ี ๙ ท่ีผูแสวงหาคุณอัน
ยิ่งใหญท้ังหลายในปางกอน ไดอบรมสั่งสมมา จึงเตือนตนเองวา ‘ทานจงยึดเมตตา
บารมีขอท่ี ๙ นี้ บําเพ็ญใหม่ันคงกอน ถาทานปรารถนาจะบรรลุพระโพธิญาณ ทานก็
จงเปนผูไมมีใครเสมอในเมตตาบารมี 

ครั้งนั้น เม่ือเราคนหาอยู ไดเห็นอุเบกขาบารมีเปนขอท่ี ๑๐ ผูแสวงหาคุณ
อันยิ่งใหญท้ังหลายในปางกอน ไดอบรมสั่งสมมา จึงเตือนตนเองวา ‘ทานจงยึด
อุเบกขาบารมีขอท่ี ๑๐ นี้ บําเพ็ญใหม่ันคงกอน ทานเปนผูมีอุเบกขาเท่ียงตรง ม่ันคง 
จักบรรลุสัมโพธิญาณได…๔๒ 

                                                 
๔๑คัมภีรศรัทโธตปาทศาสตร, หนา ๖๖. 
๔๒ขุ.พุทธ.๓๓/๑๑๔-๑๖๒/๕๘๒-๕๘๗. 
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 เม่ือพิจารณาจากขอความท่ีมาในคัมภีรเหลานี้ก็พบวา กวาท่ีพระพุทธเจาพระองคหนึ่งจัก
ไดมาตรัสรูนั้นตองบําเพ็ญเพียรบุญบารมีมายาวนาน แตนั่นไมใชประเด็นสําคัญ สําคัญอยูท่ีวา ให
เขาใจตอการไดมาแตละอยางนั้นตองอาศัยเหตุปจจัยไดมา ไมวาจะเปนลาภ ยศ สรรเสริญ สุข 
ทรัพยสิน เงินทอง ขาทาส บริวารท้ังมวลลวนแลวแตสําเร็จไดดวยบารมี การเขามารวมพิธีกรรมใน
พระพุทธศาสนามหายานเม่ือเห็นปางอุตตรพุทธมุทราก็ใหตระหนักรูวา ตนนั้นไดบําเพ็ญบุญบารมีแลว
หรือไม ถาทําอยูก็จงทํายิ่งๆ ข้ึนไป อยาไดมีใจเหนื่อยลาตอการทําคุณงามความดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๔.๑๔ อุตตรโพธิมุทรา 
 
  ๘) ปางมันฑลมุทรา หรือเรียกวา จักรวาลมุทรา  
 เปนปางท่ีแสดงความเคารพนอบนอมแดพระพุทธเจาท้ังหลาย และครูบา
อาจารยคุรุทุกทานท่ีมีมาในจักรวาล เปนปางมุทราถวายในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนามหายานเพ่ือ
เปนการทําความสะอาดจิตใจและการบําเพ็ญกุศล จิตใจท่ีเปนลบ เปนอกุศลก็จะหมดไป จิตใจท่ีเปน
บุญเปนกุศลจะเพ่ิมพูน เปนทามุทราท่ีผูประกอบพิธีประกอบทารางข้ึน ปางมุทรานี้เปนสื่อสัญลักษณ
ของภูเขาพระสุเมรุท่ีอยูตรงกลางและมีภูเขาบริภัณฑและสระอโนดาษลอมรอบ เปนการสราง
ศูนยกลางจักรวาลข้ึนมาพรอมกับอัญเชิญพระพุทธเจา พระโพธิสัตวและเทพท้ังหลายเขามารวมงาน 
ในการนี้ เ พ่ือจุดประสงคใหผู เขารวมพิธี ท้ังหมดอยู ในการดูแล อยู ในพระสายพระเนตรของ
พระพุทธเจา พระโพธิสัตว พระมหาสัตต เทพยดาและธรรมบาลท้ังหมด นอกจากนั้นใหพิธีกรรมนี้เปน
พิธีอันศักดิ์สิทธิ์ เปนพิธีแหงการชําระลางสิ่งชั่วรายภายในใจ หรือขจัดสิ่งชั่วรายท่ีจะเขามา รวมถึงการ
แผสวนบุญกุศลใหแกวิญญาณท่ีตกทุกขไดยากท่ีมารับสวนบุญ เปนการเปดโลกทิพยโลกมนุษยและ
โลกแหงอบายใหเห็นกันและกันดวยกระบวนการแหงมณฑล ปางมัณฑลมุทราจึงเปนสัญลักษณสื่อถึง
พิธีกรรมนี้ ประกอบกับอุปกรณในพิธีกรรมทุกชิ้น จึงจะทําใหพิธีกรรมสมบูรณพรอม 
 คําสอนท่ีแฝงอยูในทามุทราปางนี้ก็คือ การตั้งใจท่ีจะให จะเสียสละ จิตท่ีพรอม
จะให จิตท่ีกําลังให และจิตท่ีเบิกบานยินดีเม่ือใหแลวเปนจิตท่ีเปนบุญเปนกุศล เปนจิตท่ีสะอาด ไมมี
อะไรท่ีจะยึดไว เปนจิตท่ีปราศจากตระหนี่ ในใจของผู ท่ีเขารวมพิธีตางมีใจยินดีถวนหนา มีใจ
ปรารถนาจะให กาย วาจา และใจสัมพันธกับการให กับการเสียสละ กายก็แสดงอาการให วาจาก็
กลาวดีจริงท่ีไดให ใจก็มีความสุขใจท่ีไดให การใหในท่ีนี้เปนการใหตอรวมสิ่งประเสริฐในจักรวาลท้ัง
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มวลท่ีไดอัญเชิญมาในพิธี ไดแก ใหความเคารพตอพระรัตนตรัย ใหความนับถือตอเทพท้ังมวล อุทิศ
บุญกุศลใหแกวิญญาณท่ีมารับสวนบุญ ใหรอยยิ้มตอกันและกัน ใหเกียรติกันและกัน ใหความเอ้ือเฟอ
ตอกันและกัน ใหเขาไดรับสิ่งท่ีดีจากตน ใหอภัยตอกันและกัน ใหธรรมท่ีเปนสิ่งประเสริฐแกกัน จะ
เห็นไดวา เปนกุศโลบายการประกอบพิธีท่ีมีบุญกุศล เปนพิธีท่ีประกอบข้ึนเพ่ือสลัดออกซ่ึงการยึดม่ัน
ถือม่ันท้ังมวล มีแตการชําระจิตใหบริสุทธิ์ สะอาด จิตท่ีบริสุทธิ์สะอาดจึงเปนจิตท่ีมีพลัง ดึงคุณงาม
ความดี ดึงสิ่งดี ๆ เขามาในชีวิต 
 คําวา มัณฑละ เปนคําท่ีมีความหมายลึกซ้ึง นอกจากแปลงาย ๆ มณฑล ขอบเขต
พิธี แตหมายถึง การเลือกสรรเอาสารัตถะ๔๓ ปางมุทราทานี้จึงหมายถึงคําสอนท่ีเก่ียวกับประโยชนท้ัง 
๓ ไดแก การเลือกสรรประโยชนแกตน คือ ตนไดให เลือกสรรประโยชนแกผูอ่ืน คือ ผูอ่ืนไดรับสิ่งดี ๆ 
เลือกสรรประโยชนตอสังคม คือ ความสุขสงบแหงการอยูรวมกัน  
 การเก้ือกูลกันและกันเปนคติแหงพระโพธิสัตว เพราะมีการเก้ือกูล มีสรรพสัตว
ท้ังหลาย พระโพธิสัตว พระมหาสัตตจึงมีข้ึนได เพราะมีคนท้ังหลาย สรรพสัตวท้ังหลาย บารมี คุณ
ความดี การบําเพ็ญบุญของตนจึงมีข้ึน การท่ีไดบําเพ็ญตนในมหาพิธีท่ีไดอาราธนาพระพุทธเจา
ท้ังหลาย พระโพธิสัตวท้ังหลาย หมูเทพท้ังหลาย มนุษยท้ังหลาย สัตวในอบายภูมิท้ังหลายจึงนับวา 
เปนโอกาสอันยิ่งใหญของตน ดังขอความท่ีอาศัยสรรพสัตวเปนหนทางบําเพ็ญบุญสมันตภัทรจริยา
ปณิธานวรรควา  

เหตุไฉนเลาพระโพธิสัตวนั้น หากสามารถอนุโลมตามสรรพสัตวไดยอมเปนการ
ตามสักการะพระพุทธเจาท้ังปวง หากคารวะและเปนธุระใหแกสรรพสัตวยอมเปนการเคารพและเอา
ภาระของพระตถาคต หากยังสรรพสัตวใหเกิดความยินดี ยอมยังใหพระตถาคตท้ังปวงยินดี เพราะเหตุ
ใดเลา เพราะพระตถาคตใชมหากรุณาจิตเปนสังขาร เพราะเหตุเพราะสรรพสัตวแลว จึงเกิดมหา
กรุณา เหตุเพราะมหากรุณาจึงเกิดภูมิโพธิจิต เหตุพระโพธิจิต จึงสําเร็จพระสัมมาสัมโพธิ อุปมาใน
พนาสณฑและกรวดทราย ยังมีตนไมใหญเปนราชาแหงรุกขชาติท้ังปวง หากรากไดหยั่งถึงน้ํา ก่ิงใบ
ดอกผลลวนผลิบานฉันใด พณาสณฑแหงสังสารวัฏและรุกขราชาแหงความรูแจงก็ฉันนั้น ท่ีมีสรรพ
สัตวเปนรากของตนไมพระพุทธเจา พระโพธิสัตวเปนดอกผล เม่ืออาศัยน้ําแหงมหากรุณายังประโยชน
ใหสรรพสัตวยอมสําเร็จดอกผลแหงปญญาญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจาและพระโพธิสัตวดวย 

เหตุไฉนเลา เพราะหากพระโพธิสัตวท้ังหลายใชน้ําแหงมหากรุณายังประโยชนแก
สรรพสัตวจึงสําเร็จพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณดวยเหตุนี้โพธิญาณจึงเก่ียวเนื่องกับสรรพสัตว หาก
ปราศจากสรรพสัตวและใชโพธิสัตวท้ังหลายท่ีสุดแลวยอมไมอาจสําเร็จพระอนุตตรธรรมโพธิ ดูกอน
กุลบุตรในอรรถนี้เธอจึงจําแนกเชนนี้แล 

เพราะอาศัยจิตท่ีเสมอภาคตอสรรพสัตวจึงสามารถสําเร็จมหากรุณาท่ีสมบูรณ
เพราะอาศัยมหากรุณาจิตอนุโลมตามสรรพสัตวจึงสามารถสักการะพระตถาคต โพธิสัตวพึงอนุโลม
ตามสรรพสัตวอยูเชนนี้ ตราบจนอากาศธาตุอวสาน สัตวธาตุอวสาน กรรมของหมูสัตวอวสาน กิเลส
ของหมูสัตวอวสาน การอนุโลมตามของเรานี้จะไมอวสาน ระลึกสืบเนื่องอยูไมขาดสิ้น จักมีการทําแหง
กาย วาจา ใจ ไมรูเบื่อหนายเลย 
                                                 

๔๓The purpose of mandala offerings, https://thubtenchodron.org/1994/06/giving-universe-
merit/.  สืบคนเมื่อ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๘๕ 
 

ดูกอนกุลบุตรอันการอุทิศใหท้ังสิ้นนั้น ตั้งแตการนอบนอมวันทนา จนถึงอนุโลม
ตามบรรดากุศลท่ีไดรับ ลวนอุทิศใหแกสรรพสัตวท้ังสิ้น ท้ังธรรมธาตุและอากาศธาตุ มีความปรารถนา
ใหหมูสัตวผาสุกอยูเปนนิจ ปราศจากโรคโรคาพาธท้ังปวง ผูปรารถนาจะประพฤติทําชั่ว จงไมสําเร็จ
ผล ผูบําเพ็ญบุญกุศลจงสําเร็จผลโดยเร็ว ปดก้ันทวารแหงอบายมุขท้ังปวง กลาวแสดงผลทางท่ีถูกตอง
คือนิพพานแกมวลมนุษยและเทวดา หากสรรพสัตวท้ังหลายเหตุเพราะสั่งสมอกุศลกรรมท้ังหลาย
เอาไวจงไดรับผลแหงความทุกขอยางสาหัสยิ่ง เราจะขอรับทุกขนั้นแทนสรรพสัตว ยังสรรพสัตว
เหลานั้นใหหลุดพนและสําเร็จพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในท่ีสุดโพธิสัตวพึงอุทิศอยูเชนนี้จนสิ้น
อากาศธาตุ สิ้นสัตวธาตุ สิ้นกรรมของหมูสัตวซ่ึงกิเลสของหมูสัตว การอุทิศของเรานี้จะไมมีท่ีสิ้นสุด 
ระลึกสืบเนื่องอยูไมขาดสิ้น จักมีการกระทําทางกาย วาจา ใจ ท่ีไมรูเบื่อหนายเลย๔๔ 
 คําสอนท่ีปรากฏในจักรวาลมุทรา มัณฑลมุทรานี้จึงมีอยางนี้ ก็เพ่ือใหสรรพสัตว
ท้ังหลายไดระลึกรูถึงการเก่ียวเนื่องกันและกันของสรรพสิ่งท่ีทําใหเกิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดได ก็เพราะตอง
อาศัยสิ่งอ่ืน การไดทําบุญก็เพราะมีผูอ่ืน นี้จึงเปนอรรถสาระแหงมุทรานี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี ๔.๑๕ ปางมันฑลมุทรา 
 
 ๙) มหาปราณมุทรา  
 ทาปราณมุทรา หรือมหาปราณมุทรานี้ เปนทาท่ีแสดงถึงธาตุดิน เดิมเปนทาทาง
ประกอบของการฝกโยคะเพ่ือประโยชนทางดานการรักษาสุขภาพ เพ่ิมพลังชีวิตในตัว เปนการเปด
โลกธาตุ ในฐานะท่ีเปนธาตุพ้ืนฐาน (มูลธรฐาน) ทําใหเกิดความคิดท่ีเจิดจา ทําใหเปดพลังภายในให
ออกมา โดยศาสตรแหงจักระถือวา พลังท่ีอยูในตัวเรานั้นมีเปนฐาน ๆ ฐานแตละฐานจะมีความเปน
เอกเทศ แตถาใชมุทราทานี้จึงสามารถเปดฐานท้ัง ๗ เพ่ือใหพลังไหลเวียนไดดี มุทราทานี้ใชในฐานะท่ี
ชวยใหเกิดชีวิตข้ึนกับสรรพสิ่ง ทําใหเกิดความหวังในการเริ่มตน ทําใหเกิดการตื่นรูตอสิ่งตาง ๆ รอบ ๆ 
ตัวของเราในขณะอยูในพิธี ถือวาเปนการเปดประตูของสรรพสิ่งท่ีมีการตื่นตัว สรรพชีวิตท้ังหลายไมวา
จะเปนคน เทพ และสัตวนรกก็จักไดโอกาสในการตื่นรูเม่ือเห็นทาแหงมุทรานี้  
                                                 

๔๔สมันตภัทรจริยปณิธานวรรค, พระวิศวภัทร เซี่ยเก๊ียก แปล, ศึกษาปฏิบัติเผยแผธรรมอ่ืน
คุณธรรมสถานเต็กกาจีจินเกาะ กรุงเทพ ๒๕๕๒, หนา ๓๒-๓๔. 



๑๘๖ 
 

 คําสอนท่ีแฝงอยูในมุทราทารางนี้ก็คือ พลังการตื่นรูแหงสติ ตื่นปลุกพลังชีวิต
ข้ึนมาสูการเริ่มตนการกระทํากิจท้ังปวง พลังตื่นรูนี้เปนการปลุกพลังแหงมหากรุณาและมหาปญญา
ข้ึนมาสูการดํารงชีวิต การเขาใจผูอ่ืน รูสึกตอผูอ่ืนในฐานะสรรพสัตวท่ีมีชีวิตเหมือนกัน การกระทําท่ีมี
พลังนี้ในพระพุทธศาสนาหมายเอาพลังท้ัง ๕ ไดแก ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปญญา๔๕ พลังแหง
ศรัทธาท่ีมีตอการกระทําคุณความดี การทํางาน การรับผิดชอบดวยตนเองและการรูหลักท่ีถูกตอง 
พลังแหงวิริยะ คือ การพากเพียรพยายามทําไปอยางตอเนื่อง ระมัดระวังสิ่งท่ีจะเขามาขัดขวาง ขจัด
สิ่งท่ีไมดีออกไป พยายามสรางสิ่งอันเปนกุศลและรักษากุศลกรรมท้ังหลายไว สติหมายถึงการระลึกรู
ในความไมประมาทเก่ียวกับชีวิต วัย ความไมมีโรค การศึกษาและการปฏิบัติธรรม สมาธิ เปนพลังใน
การตั้งม่ันอยูในคุณความดีและไมหวั่นไหวตอสิ่งท่ีเปนอุปสรรคในชีวิต ปญญาเปนพลังแหงความ
รอบคอบและรอบรูในการแกปญหา ตระหนักรูในความจริงของชีวิต พลังท้ัง ๕ ประการนี้สามารถ
ชวยเหลือใหชีวิตมีการดําเนินไปอยางถูกตอง ดีงาม เม่ือใชปราณมุทราก็สื่อแสดงถึง การปลุกพลังท้ัง 
๕ ประการนี้เขามาชวยเหลือตนเองและสรรพสัตวใหพนทุกข  
 สรุปประเด็นมุทราท่ีสัมพันธพิธีท้ิงกระจาดจึงอยูการสรางความเขาใจในพระพุทธศาสนาอยาง
แทจริง มิใชเพียงเพ่ือการเขารวมพิธี แตหมายถึงการเขาใจถึงเนื้อหาท่ีเกิดจากเจตนจํานงของพิธีกรรม
ท่ีใหทุกคนไดเขาทําบุญกุศลรวมกัน เขามาพัฒนาจิตดวยกัน และเขามาศึกษาพระพุทธศาสนาผานคํา
สอนท่ีปรากฏในสัญลักษณทารางประกอบของพระสงฆผูประกอบพิธี ทารางเหลานี้มิใชเปนเพียงการ
แสดงออกมาทางกายภาพเทานั้น แตแฝงความหมายท่ีลึกซ้ึงตามคําสอนในพระพุทธศาสนา  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี ๔.๑๖ มหาปราณมุทรา 
 
 ๔.๒.๒ สัญลักษณเชิงคําสอนพลังธารณี 
  คําสอนเชิงสัญลักษณในธารณีท่ีประกอบในพิธีท้ิงกระจาดก็เปนหลักธรรมสําคัญ
นํามาสวดรวมไปดวย ในประเด็นนี้จึงนําธารณีสําคัญ ๒ ธารณีมาแสดงไวเพ่ือวิเคราะหคําสอนท่ีอยู
ภายในธารณีนั้นเพ่ือใหเกิดความเขาใจเนื้อหาหลักคําสอนในพระพุทธศาสนา บทสวดสําคัญคัญคือ อา
มิตาภสูตรซ่ึงมีเนื้อหาสําคัญดังนี ้

                                                 
๔๕ที.ปา ๑๑/๓๐๐/๒๕๒. 



๑๘๗ 
 

๑. ธารณบีทบูชาพระรัตนตรัย  

บทธารณีบทนี้คือ บทนอบนอมแดพระรัตนตรัย พระธยานิพุทธะ พระอวโลกิเตศวร 

และพระโพธิสัตวท้ังหลาย ธารณีบทนี้ก็เหมือนกับการบูชาพระรัตนตรัยในพระพุทธศาสนาเถรวาท ใน

ท่ีนี้จึงไดนําบทสวดท่ีเปนภาษาสันสกฤตไวเพ่ือเปนแนวทางในการสวดมนตท่ีไดยินกันบอยตามบทท่ี

ประกอบทํานองไปดวย ดังนี้ 

“namo ratnatrayāya ǀ 
namaḥ āryajñānasāgara vairocanavyūha rājāya tathāgatāya arhate 
samyaksambuddhāya ǀ 
namaḥ sarvatathāgatebhyaḥ arhatebhyaḥ samyaksaṃbuddhebhyaḥ ǀ 
namaḥ āryāvalokiteśvarāya bodhisattvāya mahāsattvāya mahākāruṇikāya 
tadyathā ǀ 
oṃ dhara dhara dhiri dhiri dhuru dhuru itte vatte cale cale pracale pracale 
kusume kusume vare ili mili citijvālam āpanāye svāhā” 
 

 คําสอนท่ีปรากฏในธารณีบทนอบนอมบูชาพระรัตนตรัย พระธยานีพุทธ พระอวโลกิเตศวร
โพธิสัตว และพระมหาสัตตท้ังหลาย ก็คือ การเห็นถึงคุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆท่ีมีตอโลก 
นําความสุขมาสูโลก เปนดวงตาของโลก เม่ือใดท่ีมีพระรัตนตรัย โลกนี้ก็ยังชื่อวามีทางพนทุกข เม่ือใด
ท่ีมีพระโพธิสัตวท้ังหลาย โลกนี้ก็ยังชื่อวา มีผูบําเพ็ญตนชวยเหลือสรรพสัตวอยู การนอบนอมนํามา
ศึกษาความศรัทธา เปนบุญเปนกุศลถือเปนจุดเริ่มตนของการประกอบพิธี ทุกคนตองเริ่มปลูกศรัทธา
ลงไปใหม่ันคงตอพระรัตนตรัย ในฐานะเปนท่ีพ่ึงท่ีระลึกอันสูงสุด 

๒. บทสวดมนตอมิตาพุทธสูตร 
ธารณีบท “มนตอมิตาพุทธสูตร” นี้ถือเปนบทหลักของการสวดมนตในพิธีท้ิง

กระจาด และพิธีอ่ืน ๆ แสดงใหเห็นวามีเนื้อหาคําสอนท่ีเสริมสรางศรัทธาและการตั้งตนอยูในพุทธ
มรรคและโพธิสัตวมรรค เปรียบเทียบในพระพุทธศาสนาเถรวาทก็คือมงคลสูตร ในท่ีนี้ผูวิจัยจักไดนํา
เนื้อหาบางตอนมาวิเคราะหเพ่ือแสดงใหเห็นคําสอนสําคัญในคัมภีรนี้ของพระพุทธศาสนามหายาน 

(๑) เหตุแหงการไดช่ือวา สุขาวดี  

ในพระสูตรมีเนื้อหาแสดงถึงสถานท่ีท่ีมีความสุข เรียกวา สุขาวดี ดัง

ขอความในพระสูตรวา  

ครั้งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงรับสั่งกับพระสารีบุตรวานับจากโลกธาตุแหง
นี้ไปเบื้องตะวันตกผานพุทธเกษตรอ่ืน ๆ ไปแสนโกฏิมีโลกธาตุชื่อวา สุขาวดี ใน
ดินแดนแหงนั้นมีพระพุทธเจาพระนามวา อมิตายังทรงแสดงพระธรรมเทศนาอยูแม
ในบัดนี ้ 

ดูกรศารีบุตร เหตุใดเลาดินแดนแหงนั้นจึงไดชื่อวาสุขาวดีบรรดาสรรพสัตวท่ี
อยูในดินแดนนั้นไรซ่ึงทุกขท้ังปวง จักเสวยแตความสุขสถานเดียวเปนเหตุใหชื่อวา
สุขาวดี ดูกร ศารีบุตรสุขาวดีโลกธาตุลอมรอบดวยกําแพงเจ็ดชั้น ขายกระดึง ๗ ชั้น 



๑๘๘ 
 

รุกขชาติ ๗ แถว นั้นลวนแตแวดลอมไปดวยรัตนะ ๔ เหตุนี้ดินแดนแหงนั้นจึงไดชื่อวา 
“สุขาวด”ี๔๖ 

หลักคําสอนท่ีวิเคราะหไดจากธารณีบทนี้ก็คือ ดินแดนท่ีชื่อวา สุขาวดี เปนเสมือนดินแดน
ในความมุงหวังของสรรพสัตวท้ังหลายท่ีอยากไปเกิด ณ ท่ีแหงนี้ เพราะเปนท่ีมีแตความสุข ปราศจาก
ทุกข ดินแดนท่ีตางไปจากโลกมนุษยท่ีดํารงอยูท่ีมีแตความทุกข ทําใหทุกคนใฝฝน พระสูตรนี้จึงเนนไป
ท่ีการสรางจิตใจใฝฝนกอน ในการตอมาจึงไดใหแนวทางท่ีจะไปสูสุขาวดีพุทธเกษตรไว ซ่ึงถาหาก
ปฏิบัติไดตามนั้น สุขาวดีไดปรากฏข้ึนแลวภายในใจและปรากฏข้ึนแลวในสังคม 

(๒) หลักธรรมสําคัญในพระสูตร 

ความสําคัญของพระสูตรจะเห็นไววา มีคําสอนสําคัญในพระพุทธศาสนา

ท้ังฝายมหายานและฝายเถรวาท พระสูตรจึงถือเปนธารณีท่ีใชสวดในพิธีท้ิงกระจาด หลักธรรม

ดังกลาวมีปรากฏในคัมภีรดังนี ้

ดูกรศาริบุตร ดินแดนแหงนั้นยังมีหมูสกุณาท่ีพิเศษพิสดารหลากหลาย
วรรณะนานาชนิด มีนกกระเรียน นกยูง นกแกว นกศารี นกการะเวก และนกทวิ
ชีวะ ท่ีเปลงเสียงรองอันไพเราะตลอดทิวาราตรี ๖ เวลา อันเสียงนั้นก็เปลาประกาศ
อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรค ๘ ดวยธรรมท้ังหลายเหลานี้ เม่ือสรรพ
สัตวในแดนนั้นไดสดับเสียงนี้แลวยอมจะเกิดพุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ 
เธอพึงคิดวา นกเหลานั้นเกิดข้ึนเพราะกรรมวิบาก ดวยเหตุไฉนนั้นฤา เพราะพุทธ
เกษตรแหงนี้ปราศจากอบายภูมิ ๓ ดูกรศาริบุตรเอย พุทธเกษตรแหงนั้นปราศจาก
แมแตชื่อของอบายภูมิ ๓ ขอนั้นเปนจริงกระนั้นหรือ อันบรรดานกเหลานี้ พระอมิ
ตาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทรงบันดาลข้ึนเพ่ือประกาศเสียงแหงธรรมอยูท่ัวไป๔๗ 

จะเห็นไดวา มีธรรมท่ีสําคัญหลายหัวขอเพ่ือนําไปสูการศึกษา และพิจารณา ธรรมหมวด
เหลานี้อยูในโพธิปกขิยธรรม ๓๗ ในท่ีนี้พระวิศวภัทร เซ่ียเก๊ียก ไดขยายความไวดังนี้  

“พละ ๕ ธรรมอันเปนกําลัง  
๑. ศรัทธา ความเชื่อ (Confidence)  

๒. วิริยะ ความเพียร (Energy, Effort)  

๓. สติ ความระลึกได (Mindfulness)  

๔. สมาธิ ความตั้งใจม่ัน (Concentration)  

๕. ปญญา ความรูท่ัว (Thruth, Wisdom, Understanding)  
ธรรม ๕ อยางนี้เรียกอีกอยางหนึ่งวา อินทรีย ๕ (ธรรมท่ีเปนใหญในจิตของตน 

controlling faculty) ท่ีเรียกวาอินทรีย เพราะความหมายวาเปนใหญในการกระทําหนาท่ี แตละ
อยางแตละอยาง ๆ ของตนคือเปนเจาการในการครอบงําเสียงซ่ึงความไรศรัทธา ความเกียจคราน 
ความประมาท ความฟุงซาน และความหลงตามลําดับ ท่ีเรียกวา พละ เพราะความหมายวาเปนพลัง

                                                 
๔๖อมิตาพุทธสูตร, หนา ๓  
๔๗อมิตาพุทธสูตร, หนา ๔-๕. 



๑๘๙ 
 

ทําใหเกิดความม่ันคง ซ่ึงความไรศรัทธา เปนตน แตละอยางจะเขาครอบงําไมได พละหมวดนี้เปนหลัก
ปฏิบัติทางจิตใจใหถึงความหลุดพนโดยตรง  

โพชฌงค ๗ ธรรมท่ีเปนองคแหงการตรัสรู (Enlightentment Factors)  
๑. สติ ความระลึกได สํานึกพรอมอยู ใจอยูกับกิจ จิตอยูกับเรื่อง (Mindfulness)  

๒. ธัมมวิจยะ ความเฟนธรรม ความสอดสองสืบคนธรรม (Investigation) 

๓. วิริยะ ความเพียร (Effor or Energy) 

๔. ปติ ความอ่ิมใจ (Zest) 

๕. ปสสัทธิ ความสงบกาย สงบใจ (Tranquillity, Calmness)  

๖. สมาธิ ความมีใจตั้งม่ัน จิตแนวในอารมณ (Concentration)  

๗. อุเบกขา ความมีใจเปนกลางเพราะเห็นตามความจริง (Equanimity) 

แตละขอเรียกเต็ม มีสัมโพชฌงคตอทาย เปนสติสัมโพชฌงค เปนตน  
มรรคมีองค ๘ หรืออัฏฐังคิกมรรค เรียกเต็มวา อริยอัฏฐังคิกมรรค แปลวาทางมีองค 

๘ประการอันประเสริฐ (The Noble eightfold path) มีดังนี้ 
๑. สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ ไดแก ความรูอริยสัจ ๔ หรือ เห็นไตรลักษณ หรือรูอกุศล

และอกุศลมูล กับกุศลและอกุศลมูล หรือเห็นปฏิจจสมุปบาท (Right View, 

Right Understanding) 

๒. สัมมาสังกัปปะ ดําริชอบ ไดแก เนกขัมมะสังกัปปะ พยาบาทสังกัปปะ อวิหิงสา

สังกัปปะ (Right Thought)  

๓. สัมมาวาจา เจรจาชอบ ไดแก วจีสุจริต ๔ (Right Speech)  

๔. สัมมากัมมันตะ กระทําชอบ ไดแก กายสุจริต ๓ (Right Action) 

๕. สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ ไดแก เวนมิจฉาชีพ ประกอบสัมมาชีพ (Right 

Livlihood) 

๖. สัมมาวายามะ พยายามชอบ ไดแก ปธานหรือสัมมัปปธาน ๔ (Right Effort)  

๗. สัมมาสต ิระลึกชอบ ไดแก สติปฏฐาน ๔ (Right Mindfulness)  

๘. สัมมาสมาธิ ตั้งจิตม่ันชอบ ไดแก ฌาน ๔ (Right Concentration)  

องค ๘ ของมรรคจัดเขาในธรรมขันธ ๓ ขอตนคือขอ ๓ ๔ ๕ เปนศีล ขอ ๖ ๗ ๘ 

เปนสมาธ ิขอ ๑ ๒ เปนปญญาสิกขา อริยสัจ ๔ และหมวดทําท่ีอางถึงท้ังหมดมรรคมีองค ๘ นี้ไดชื่อวา 

มัชฌิมาปฏิปทา แปลวาทางสายกลาง เพราะเปนขอปฏิบัติอันพอดีท่ีจะนําไปสูจุดหมายแหงความหลุด

พนเปนอิสระ ดับทุกข ปลอดปญหา ไมติดของในท่ีสุดท้ังสองคือกามสุขัลลิกานุโยคและอัตตกิลมัตถานุ

โยค
๔๘  

เพียงเฉพาะหลักธรรมท่ีแสดงไวขางตนนี้ก็พอเพียงกับการนําไปสูการบรรลุธรรมข้ันสูง จึง
ไมตองสงสัยวา เพราะเหตุใดจึงเปนบทสวดธารณีท่ีกําหนดไวในงานสําคัญ ๆ ของการสวดมนตของ
                                                 

๔๘สมันตภัทรจริยปณิธานวรรค, พระวิศวภัทร แปล, อางแลว, หนา ๕. 



๑๙๐ 
 

พิธีกรรมพระพุทธศาสนามหายาน การท่ีผูท่ีสวดมนตเขาไปสนใจเนื้อหาก็จะมีความลึกซ้ึงในธรรม 
พระพุทธศาสนาไมหลุดออกไปจากธรรมดังกลาว หลักธรรมเหลานี้เองท่ีเปนเชิงสัญลักษณแหง
พิธีกรรมท่ีสมควรเนนใหกับผูรวมพิธีกรรมไดเขาใจและเรียนรู 

พระสูตรนี้ยังแสดงถึงบุคคลท่ีสามารถอุบัติในพุทธเกษตรชื่อวา สุขาวดี เปนกุศโลบายนําพา
ใหผูคนท่ีนับวันก็ไมมีเวลาท่ีจะกระทําคุณความดี อันเนื่องจากภารกิจรัดตัว พระพุทธเจาตรัสกับ
พระศาริบุตรถึงบุญกุศลท่ีบุคคลกระทําไววา  

ดูกอนศาริบุตร มิใชเหตุปจจัยของกุศลมูลและบุญกุศลเพียงเล็กนอยท่ีจะ
ไดไปอุบัติยังโลกธาตุแหงนั้น ศาริบุตร หากมีกุลบุตรกุลธิดาท่ีไดยินการกลาวถึง
พระอมิตาพุทธเจาไดยึดม่ันในพระนามแม ๑ วัน ๒ วัน ๓ วัน ๔ วัน ๕ วัน ๖ วัน ๗ 
วันดวยจิตเปนหนึ่ง ไมซัดสาย บุคคลนั้นเม่ือเวลาท่ีอายุขัยสิ้นลง พระอมิตาพุทธเจา
พรอมดวยหมูพระอริยบริษัทท้ังหลายจักมาปรากฏยังเบื้องหนาผูนั้น ผูนั้นเม่ือสิ้นท่ี
ยอมมีจิตไมวิปลาสสับสน แลวจึงไดไปอุบัติในสุขาวดีโลกธาตุของพระอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจาอมิตา ศาริบุตรเอย ตถาคตเห็นประโยชนเชนนี้เปนเหตุใหกลาว
วาจาเชนนี้ หากมีสรรพสัตวผูไดสดับเชนนี้แลวพึงมีความปรารถนาไปอุบัติ ท่ี
โลกธาตุแหงนั้นเถิด๔๙ 

 
คําสอนประเด็นนี้เปนประเด็นท่ีอาจมีผูตั้งขอสงสัยอยูบางถึงผลท่ีเกิดข้ึนวาเปนไปไดหรือไม 

คําตอบก็ชัดอยูแลวตามหลักของกรรม เม่ือใดก็ตามท่ีมีจิตคิดในสวนบุญกุศล หากตองสิ้นชีวิตไดระลึก
ถึงบุญกุศลท่ีตนทํายอมไดรับผลบุญกุศลนั้นตามหลักแหงอาสันนกรรม คําสอนเก่ียวกับประเด็นนี้เปน
ประเด็นเชิงจิตวิทยา เปนกุศโลบาย กลาวคือ การท่ีผูใดเม่ือตั้งใจกระทําคุณความดี รําลึกถึงพุทธา
นุสสติ ธรรมานุสสติ สังฆานุสสติ ยอมไดรับความเย็น ไดรับความสุข จากนั้นเขาเหลานั้นจะกระทํา
ตอไป เปรียบเหมือนการทําลงทุนแลวไดกําไร ผูลงทุนก็จะไมปลอยโอกาสท่ีจะทําตอไป นอกจากนั้น
บางคนมีบุญกุศลติดมา พอไดระลึกถึงพระรัตนตรัยก็ยอมซาบซ้ึงในจิต จะกระทําตอไป นับเปนจุด
เปลี่ยนของชีวิต มีตัวอยางจํานวนมากท่ีพบจุดเปลี่ยนในลักษณะนี้ 

(๓) ธรรมยอมคุมครองผูประพฤติธรรม 
ธารณีในพระสูตรนี้แสดงใหเห็นสาระสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การท่ีผู

ประพฤติปฏิบัติธรรมยอมไดรับการคุมครองจากพระพุทธเจาท้ังหลาย หากมีผูใดไดสดับธรรมเหลานี้ 
ระลึกถึงพุทธคุณยอมไมเสื่อมจากคุณธรรม ดังท่ีพระพุทธเจาตรัสไวในพระสูตรวา  

ดูกอนสารีบุตร เธอมีความเห็นเปนไฉนเหตุใดเลาจึงไดชื่อวาพระพุทธเจา
ท้ังปวงจับตามระลึกคุมครองอยูสารีบุตร หรือหากมีกุลบุตรกุลธิดาผูไดสดับ
ธรรมกถานี้แลวจดจําไว และผูไดยินพระนามของพระพุทธเจาท้ังปวง อันกุลบุตร
กุลธิดาท้ังหลายเหลานี้ลวนแตจะไดรับการคุมครองจากพระพุทธเจาท้ังปวง ลวน
แตจะไมเสื่อมถอยจากพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เหตุนี้แหละสารีบุตรเธอ
ท้ังหลายพึงเชื่อในวาจาของตถาคตและคํากลาวของพระพุทธเจาท้ังปวงเถิด๕๐  

                                                 
๔๙อามิตพุทธสูตร, หนา ๘. 
๕๐อามิตพุทธสูตร, อางแลว, หนา ๑๒. 



๑๙๑ 
 

พระพุทธเจาทรงยกตัวอยางพระองคเองท่ีไดเคยบําเพ็ญมากอนนั้นแลว ไดกระไวกอนแลว
ในครั้งท่ีเปนพระโพธิสัตว เปนผูไมเสื่อมจากธรรมท่ีคุมครองตนจนกระท่ังไดบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิ
ญาณ เปนการใชพระองคเปนเครื่องยืนยันผลแหงการระลึกถึงพระพุทธเจา และปฏิบัติตามธารณีท่ี
สําคัญในพระสูตรนี้ 

สรุปในประเด็นธารณีท่ีใชในพิธีกรรมการทําบุญท้ิงกระจาดในพระพุทธศาสนามหายาน 
ธารณีมีหลากหลายนัย เม่ือพิจารณานัยแหงธารณีก็สื่อถึงการอาศัยคุณลักษณะบารมีของพระพุทธเจา 
พระโพธิสัตวท้ังหลายใหเขามาชวยปกปองคุมครอง ถึงอยางไร หลักในพระพุทธศาสนาก็คือ การตอง
เขาไปปฏิบัติ เขาไปเคารพ เขาไปทําบุญดวยตนเองกอน ธรรมจึงจะเกิดผลซ่ึงก็ตรงตามหลักกรรมใน
พระพุทธศาสนา คือ ไมวาจะไดอะไร ก็ตองเปนเหตุเปนผล มิใชการสวดมนตออนวอน หรือการขอพร
โดยท่ีตนไมไดกระทําคุณความดี บุญกุศล พระพุทธศาสนามหายานก็เนนอยางมากในการประกอบบุญ
กุศลกอนแลวอุทิศแผใหกับผูอ่ืน ตนไดดวย ผูอ่ืนไดดวย นี้คือคําสอนท่ีปรากฏในสัญลักษณแหงพิธีการ
ท้ิงกระจาด 

 

๔.๓ บูรณาการคําสอนเชิงสัญลักษณในพิธีกงเต็ก  
พิธีกงเต็กเปนพิธีงานศพของชาวจีนท่ีมายาวนานจนทําใหพิธีกรรมกลายเปนวัฒนธรรมของ

ชาวจีน บางครั้งก็ทําใหไมสามารถแยกแยะไดวา สวนไหนเปนสวนท่ีเก่ียวกับพระพุทธศาสนา สวนไหน
เปนวัฒนธรรมของชาวจีนท่ีผสมผสานกับแนวคิดของลัทธิศาสนาอ่ืน เพ่ือใหเกิดความเขาใจเก่ียวกับ
พิธีกงเต็กในสวนท่ีมีสัญลักษณท่ีสามารถนํามาขยายความใหเห็นถึงคําสอนท่ีแฝงอยูตามหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาซ่ึงจะทําใหเขาใจยิ่งข้ึน คําสอนในพระพุทธศาสนาท่ีเก่ียวกับผูตายยอมมีสวนท่ี
เหมือนกันกับชนชาติอ่ืน ในเรื่องท่ีเก่ียวกับการสิ้นชีวิตและการดําเนินการกับศพ ผูวิจัยจึงวิเคราะห
เปนประเด็นดังนี้ 

 
๔.๓.๑ สัญลักษณคําสอนจากพระโพธิสัตวผูชวยเหลือชีวิตหลังความตายในพิธีกงเต็ก 

  ในพิธีกงเต็กพระโพธิสัตวท่ีเขามาเก่ียวของกับวิญญาณของผูเสียชีวิตก็คือ “ตา

หยวนตี้จั้งผูซา” (จีนตัวยอ: 大願地藏菩萨; จีนตัวเต็ม: 大願地藏菩薩; พินอิน: Dàyuàn 

Dìzàng Púsà) ซ่ึงแปลวา มหาปณิธานกษิติครรภโพธิสัตว คําวา “กษิติ” คือ แผนดิน ความหมายของ

ดินตามพระนามของพระโพธิสัตว คือ สงบขันติประดุจมหาปฐพี และคําวา “ครรภ” คือ ลุมลึกประดุจ

คลัง พระองคมีมหาปณิธานวา "ตราบใดท่ียังมีสัตวหลงเหลือในนรกภูมิ แมเพียงหนึ่ง พระองคจะมิ

ทรงเขาสูพุทธภูมิ" พระนามดังกลาวนี้แสดงถึงปณิธานของพระองคซ่ึงปรากฏอยูในพระสูตรมหายาน

ตาง ๆ ระบุวาจะทรงรับภาระในการสั่งสอนสรรพสัตวท้ังปวงท่ีในอยูในกามภูมิท้ังหกในโลก อันไดแก 

สัตวนรก, เปรต, อสูร, เดรัจฉาน, มนุษย และเทพ (หมายความถึงสวรรคฉกามาพจรท้ัง ๖ ชั้น) ตลอด

ยุคระหวางศาสนาของพระโคตมพุทธเจาและพระศรีอริยเมตไตรย พระโพธิสัตวองคนี้จะเปนผูท่ีไดรับ

เชิญใหมาชวยเหลือวิญญาณของผูตาย  

  นัยแหงคําสอนของพระกษิติครรภโพธิสัตวซ่ึงเขาไปชวยเหลือผูถึงแกกรรมก็คือ การ

รูจักทําคุณงามความดี จากประวัติท่ีมาของพระกษิติครรภโพธิสัตวก็สื่อแสดงใหเห็นวา กอนท่ีจะไดมา



๑๙๒ 
 

เปนพระกษิติครรภโพธิสัตวนั้นไดกําเนิดเปนบุตรีของสกุลพราหมณ นางไดบําเพ็ญบุญบารมีมามาก ก็

ดวยมุงหมายอยากใหมารดาของตนท่ีทําบาปไวเม่ือมีชีวิตไดพนจากนรก ดวยเหตุนี้นางจึงไดละอาย

และเกรงกลัวตอบาป เปนคนใจดีมีเมตตา อยูในศีลในธรรม ขายมีคาท้ังหมดท่ีมี นําเงินท้ังหมดไปซ้ือ

ดอกไมธูปเทียน และเครื่องสักการบูชาตาง ๆ ไปสักการบูชาตามวัดวาอารามตาง ๆ และนําไปบริจาค

ทานแกคนยากจน และสัตวท่ีอดอยากหิวโหย เพ่ือเปนการอุทิศบุญกุศลใหแกมารดาท่ีลวงลับไปแลว  

 นอกจากถวายทานโดยมากแลว นางยังเปนผูถือศีล บําเพ็ญเพียรภาวนา บุญกุศลไดดล

บันดาลใหวิญญาณของนางออกจากรางไปสูยังมหาสมุทรน้ําเดือด และมีอสูรกายตัวใหญนากลัวกําลัง

ไลจับมนุษยท่ีลอยคออยูในน้ําจํานวนมากมายนับไมถวน เพ่ือฉีกกินเปนอาหาร นากลัวมากจนนางไม

กลาหันไปมองดวยความกลัวและสงสารมนุษยเหลานั้น เทพอสูรบอกนางวายัฏฐีลีพราหมณี ไดเคยตก

ลงมาในดินแดนนรกภูมินี้ แตเนื่องจากนางไดรับบุญกุศลอันนางบําเพ็ญกุศลมาใหจึงพนจากแดนนรก

ไปสูสุคติแลว พรอมกับยกมือพนมพรอมกับกมลงแลวจากไป เม่ือนางไดทราบดังนั้น นางจึงมีความ

ยินดีและหมดหวงในตัวมารดา แตนางกลับเกิดความสงสารบรรดามนุษยท่ีตกนรกและไดรับความทุกข

ทรมานแสนสาหัสเหลานั้น จึงเกิดความเมตตาอันแรงกลาท่ีจะชวยเหลือสรรพสัตวในนรกเหลานั้น 

นางพราหมณีบุตรีจึงอธิษฐานตอหนาพระพุทธรูป ขอถือศีลภาวนา บําเพ็ญทานบารมี เพ่ือโปรดสรรพ

สัตวในนรกอเวจีตลอดจนถึงอนาคต ขอใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุมครอง อยาไดเบื่อหนายตอการบําเพ็ญกุศล

กรรมดังกลาว ดวยเหตุท่ีทรงบําเพ็ญบารมีเชนนี้ เม่ือนางถึงแกกรรม ไดกลับชาติมาเกิดเปนบุรุษ และ

บําเพ็ญเพียรสรางบารมี จนสําเร็จมรรคผลกลายเปนพระโพธิสัตวพระนามวาพระกษิติครรภมหา

โพธิสัตว 

 สัญลักษณท่ีเก่ียวกับคําสอนท่ีไดจากพระโพธิสัตวองคนี้ก็คือ การท่ีทําคุณงามความดีไวเปน

อันมาก คุณความดีนี้เองท่ีเปนแพทุนคอยชวยเหลือสรรพสัตวใหหลุดพนจากทุกข แทจริงแลว ไมวาจะ

อยางไร การไดเห็นพระกษิติครรภโพธิสัตวก็หมายถึงการไดเปนสัญลักษณใหทุกคนทําคุณความดีไว 

อยาไดประมาทตอชีวิต คุณความดีท้ังหลายนั่นเองจะชวยใหพนจากอบายภูมิ เปนแพธรรมท่ีคอยยก

ใหพนจากทุคคติ จากทุกขภัย กรรมท่ีกระทําไวยอมไดรับผลกรรม การท่ีพิธีกงเต็กไดอัญเชิญทานมา

ชวยก็หมายถึงใหมาชวยนําทุกคนไดทําบุญ บําเพ็ญกุศลรวมกันในพิธีงานศพ จากพระสูตรกษิติครรภ

ปณิธานแสดงไววา  

 หวงเวลาแหงกัลปเหลานั้นจนหมดสิ้นแลว จึงเปน(มหา)กัลป อยางนี้แล 

คือระยะเวลาท่ีกษิติครรภโพธิสัตวไดบรรลุถึงผลฐานะแหงทศภูมิมาแลว ซ่ึงนาน

กวาการอุปมาขางตนอีกพันเทา แลวจะประสาอะไรท่ีกษิติครรภโพธิสัตวจะอยูใน

ภูมิแหงสาวก หรือภูมิแหงพระปจเจกพุทธเลา 

 ดูกอนมัญชุศรี อานุภาพและปณิธานของโพธิสัตวองคนี้เปนอจินไตย ไม

อาจหยั่งวัดคาดเดาได หากในอนาคตมีกุลบุตร กุลธิดา ท่ีไดยินนามของพระ

โพธิสัตวองคนี้ หรือสดุดี หรือแลมองดวยความเคารพเลื่อมใส หรือสรรเสริญนาม 



๑๙๓ 
 

หรือสักการะ ไปจนถึงการวาด แกะสลัก หลอ ปนปฏิมากรข้ึน บุคคลนี้จะเกิดท่ี

ดาวดึงสเทวโลกหนึ่งรอยครั้ง ไมตกสูอบายมรรคตลอดไป๕๑ 

 อีกเรื่องหนึ่งเชื่อกันวา พระภิกษุนามวา จีจางถูกงูกัดท่ีเทาขณะท่ีบําเพ็ญสมาธิอยู ตอมาทาน

จําพรรษาอยูท่ีวัดเขาจิ่งหัวซันจนกระท่ังอายุได ๙๙ ป คนท้ังหลายจึงเกิดความศรัทธาวาทานเปนชาติ

หนึ่งของพระกษิติครรภมหาโพธิสัตว ประเด็นคําสอนท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตนของพระภิกษุรูปนี้อยูท่ี

ตัวทานบําเพ็ญสมาธิภาวนา ชวยเหลือผูคน การบําเพ็ญสมาธิภาวนานี่เองสามารถชวยเหลือสรรพสัตว

ได ดวยเหตุนี้จึงไมตองสงสัยวา สิ่งท่ีปกปองคุมภัยใหแกผูตายไดก็คือ คุณความดี บุญกุศลท่ีทําไวท้ัง 

ทาน ศีล ภาวนา  

 ตัวอยางท้ัง ๒ เรื่องจากประวัติความเปนมาของพระกษิติครรภโพธิสัตว สรุปไดวา สัญลักษณ

เชิงคําสอนในพิธีกงเต็กท่ีไดจากพระกษิติครรภโพธิสัตว ก็คือ ใหคนท้ังหลายกลัวบาปกรรมท่ีตนทํา

เพราะจะตองรับผลของกรรมแนนอน อบายภูมิเปนท่ีอยู ไมตองรอใหใครมาชวย ตนเองตองชวย

ตนเองกอน ถาหากทราบแลววา การทําความชั่วตองตกนรกก็ไมควรเขาไปทํา นี่เปนคําสอนใน

พระพุทธศาสนาท่ีชี้ใหทุกคนเห็นในพิธีกงเต็ก ดังนั้น ตองหม่ันทําคุณความดี อยางนอยก็ระลึกถึงชื่อ

ทานก็เปนโพธิสัตวานุสสติ เทียบเทากับเทวตานุสสติ ก็ทําใหไดแบบอยางของผูทําความดี ขอความใน

พระสูตรเนนย้ําเก่ียวกับเวลาท่ีพระกษิติครรภโพธิสัตวนั้นยาวนานมาก ไมอาจจะคาดคณานับได การ

ทําความดีก็ตองหม่ันทําจนไมอาจนับคํานวนไดตามจริยาของทาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี ๔.๑๗ พระกษิติครรภโพธิสัตว 

 

                                                 
๕๑กษิติครรภมูลปณิธานสูตร, พระวิศวภัทร เส็กกวงโตว (釋廣度) แปลจากภาษาจีนสูภาษาไทย เมื่อเดือน

พฤษภาคม ๒๕๕๖. 

 



๑๙๔ 
 

 ๔.๓.๒ สัจธรรมท่ีไดจากการส้ินชีวิตของผูวายชนม  

  ไมมีอะไรท่ีจะยิ่งใหญเก่ียวกับการจากไปเทากับการสิ้นชีวิต ในพิธีกงเต็กก็เปนพิธี

งานศพท่ีจัดข้ึนเพ่ือสื่อแสดงใหเห็นถึงการจากไปของพอ แม ลูก หลาน ญาติพ่ีนอง เจตนารมณของ

การจัดงานศพไมวาชาติไหน ภาษาไหน ก็เพ่ือปฏิบัติตอรางของผูท่ีจากไปใหดีตามคติความเชื่อของชน

ชาตินั้น ในพิธีกงเต็กเปนการจัดงานของชนชาวจีน ประเด็นท่ีผูวิจัยศึกษาวิเคราะหใหเห็นวา คติในการ

จัดงานศพสําหรับผูท่ีสิ้นชีวิตไปตามคําสอนในพระพุทธศาสนาเหมือนกันทุกแหงก็คือ การเขาใจสัจ

ธรรมของชีวิต ถามุงไปสูประเด็นอ่ืนไมใชแนวคําสอนในพระพุทธศาสนา แตเปนคติความเชื่ออ่ืน

เก่ียวกับงานศพ ถาหากไมศึกษาและเขาใจก็อาจนําหลักท่ีไมใชพระพุทธศาสนาเขามาปะปนจน

กลายเปนความเชื่อท่ีผิด ๆ ไป และทําใหไมสามารถพบสิ่งท่ีเปนคําสอนในพระพุทธศาสนา 

๑. ความไมแนนอนของสังขาร 
  สําหรับคําสอนท่ีเก่ียวกับชีวิตท่ีสิ้นไปนั้น พระพุทธศาสนาแสดงใหทุกคนเห็นความ
จริงท่ีวา สังขารท้ังหลายท้ังปวงอันปจจัยปรุงแตงแลว ยอมเปนไปในอํานาจแหงกรรม ตกอยูในอนิจ
ลักษณะ คือความไมเท่ียงแทถาวร มีความเกิดข้ึนในเบื้องตน มีความชํารุดทรุดโทรมไปในทามกลาง
และมีความแตกสลายสิ้นสุดไปในเบื้องปลาย พระพุทธเจาไดตรัสเตือนไวในปจฉิมโอวาทวา  

     อานนท เธอกลาวเพราะความเลื่อมใส แตตถาคตมีญาณหยั่งรูในเรื่องนี้ดีวา ใน

ภิกษุสงฆนั้น แมภิกษุเพียงรูปเดียวก็ไมมีความสงสัยหรือความเคลือบแคลงในพระพุทธ 

พระธรรม พระสงฆ มรรค หรือในปฏิปทาในจํานวนภิกษุ ๕๐๐ รูป ภิกษุผูมีคุณธรรม

ข้ันต่ําสุด เปนพระโสดาบันไมมีทางตกต่ํา มีความแนนอนท่ีจะสําเร็จสัมโพธิในวัน

ขางหนา...ภิกษุท้ังหลาย บัดนี้เราขอเตือนเธอท้ังหลาย สังขารท้ังหลายมีความเสื่อมไป

เปนธรรมดาเธอท้ังหลายจงทําหนาท่ีใหสําเร็จดวยความไมประมาทเถิด นี้เปนพระ

ปจฉิมวาจาของพระตถาคต๕๒ 

 

 ไมตองสงสัยวา จะมีผูใดท่ีกาวลวงความตายไปได เพราะเปนสัจธรรมของชีวิต พระพุทธศาสนา

เนนย้ําเรื่องเชนนี้ เพ่ือใหคนท่ีเขามารวมพิธีงานศพไดเขาใจสัจธรรมนี้ ไมประมาท เรงขวนขวยทําคุณงาม

ความดี โดยเฉพาะพุทธพจนท่ีตรัสตรัสเวยยากรณภาษิตและพระคาถาประพันธไวในมหาสุทัสสนสูตร

ตอไปอีกวา 

        “อะนิจจา วะตะสังขารา อุปปาทะวะยะธัมมิโน อุปปชชิตตวา นิรุชฌันติ 

 สังขารท้ังหลายไมเท่ียงหนอ มีความเกิดข้ึนและความเสื่อมไปเปนธรรมดา เกิดข้ึนแลว 

 ยอมดับไป ความสงบแหงสังขารเหลานั้นเปนความสุข”๕๓ 

 ทุกคนตองละท้ิงทุกสิ่งทุกอยางไว ท้ังท่ีมีวิญญาณครองและไมมีวิญญาณครอง ไมมีอะไรเปนท่ี

พ่ึงไดเลยนอกจากคุณความดี บุญบาปท่ีกระทําเอาไว ไมวาจะยินยอมหรือไมยินยอมก็ตาม สัจธรรมนี้

                                                 
๕๒ที.ม.๑๐/๒๑๗-๒๑๘/๑๖๖. 
๕๓ที.ม.๑๐/๒๗๒/๒๐๔. 



๑๙๕ 
 

ปรากฏเห็นอยูเสมอมา แตคนท้ังหลายไมไดใสใจจึงไมตระหนักรู คําสอนในพระพุทธศาสนามุงเนนให

ผูท่ีเขามารวมงานไดตระหนักรู มิใชเขามารวมงานเสมือนวา ตนเองไมตองตาย หรือมาแลวไมไดสาระ

อะไรจากการจัดพิธีกรรม ยิ่งนับวันจะยิ่งกลายเปนเพียงภาระหนาท่ีท่ีตองจัดใหสมเกียรติหนาตาใน

สังคม สมเกียรติกับการเคารพนับถือของสังคม และแสดงใหเห็นวา จัดยิ่งใหญเต็มพิธีเทานั้น ยิ่งใน

กษัตริยโบราณถึงกับตองฆาขาทาสบริวารดวยหวังวาคนเหลานั้นจะไดไปรับใชตนในปรโลก ตองนํา

ทรัพยสินเงินทองของใชฝงไปดวยกับตนเพ่ือจะไดนําไปใชในโลกหนา ซ่ึงเปนความเขาใจท่ีผิดมาก แต

ก็ยังมีความเชื่อเชนนั้นหลงเหลืออยูเพียงแตเปลี่ยนรูปแบบไป นั่นไมใชคติในพระพุทธศาสนา 

 สําหรับคําสอนในพระพุทธศาสนา รางกายท่ีผุพังสามารถนํามาพิจารณาใหเห็นเขามาในตน 

ตนเองก็มีสภาพเชนนั้นตอไป ตนก็ตองลงไปนอนเชนนั้นตอไป บัดนี้ยังมีชีวิตอยูตองทําอยางไรใหชีวิต

มีคุณคา ใหขันธนี้มีคุณคา ก็ตองใชรางกายสังขารนี้ทําคุณความดีฝากไวใหกับโลก  

๒. กุศลและอกุศลเปนเครื่องนําพาชีวิต 
นอกจากนั้น สัญลักษณในคําสอนเก่ียวเนื่องกับการไดสวดมนตระลึกถึงพระ

กษิติครรภโพธิสัตวยอมไดอานิสงสมากมาย นี้เปนกุศโลบายท่ีนําพาผูคนใหเขาถึงธรรม ไดประพฤติ
ธรรมโดยแฝงเขาไปในเนื้อหาคัมภีร ใหเกิดความศรัทธา เลื่อมใส จิตใจเปนบุญเปนกุศล อานิสงสแหง
การสวดคัมภีรกษิติครรภปณิธานสูตรมีจํานวนมาก ดังท่ีพระวิศวภัทร พระวิศวภัทร ฉายา เส็กกวงโตว 
(จีน: 釋廣度) เปนชาวไทยท่ีออกบวช ณ ภูเขาเกายอด หรือภูเขาจิ่วหัวซาน (จีน: 九華山) ภูเขา
ศักดิ์สิทธิ์ของพระกษิติครรภมหาโพธิสัตว ไดแสดงไววา  

หากผูใดปนหรือวาดรูปของพระกษิติครรภโพธิสัตว แลวนอมเปนท่ีพ่ึง เคารพ สักการะ แล
มองดวยความเลื่อมใส สดุดีและระลึกถึงดวยความเปนท่ีสุดแหงใจ หรือสวดทองนามของพระโพธิสัตว 
หรือบูชาดวยของหอม เทียน น้ํามันประทีป ผลไม อาภรณ เงิน ทอง สิ่งมีคา ดวยจิตศรัทธา จนถึงมี
จิตนอมพระโพธิสัตวเปนท่ีพ่ึง เปนเวลาชั่วลัดนิ้วมือครั้งเดียว ไดแลมองครั้งหนึ่ง แลวกราบลงหนึ่งครั้ง 
ไดสรรเสริญและถวายความเคารพตอพระสูตรของพระกษิติครรภเพียงครั้งเดียว ตอเบื้องหนา
พระพุทธเจา พระโพธิสัตว แลวสวดกษิติครรภสูตรดวยเสียงท่ีดัง จะไดรับอานิสงส ดังตอไปนี้ 

๑. ไมตกอบายภูมิ : จะไปเกิดบนดาวดึงสเทวโลกหนึ่งรอยชาติ 

๒. บาปกรรมมลายสิ้น : สามารถลวงพนวิบากกรรมไป ๓๐ กัลป 

๓. เสวยทิพยสุขบนเทวโลก : ไปเกิดบนเทวโลกนานแสนโกฏิกัลป หากเกิดเปน

มนุษยจะเปนพระราชา สามารถระลึกชาติได 

๔. หลุดพนจากอบายภูมิ : ผูท่ีสรางกรรมชั่วตางๆ เม่ือสํานึกผิด ไมทําผิดซํ้าอีก แลว

นอมพระกษิติครรภเปนท่ีพ่ึง จะรอดพนจากอบายภูมิ 

๕. ไมตองเกิดเปนหญิง : หากสตรีใดเบื่อหนายกายของสตรี เม่ือสิ้นชาตินี้แลวผาน

ไปอีกแสนหม่ืนกัลปจะไมตองมีกายเปนหญิงอีก 

๖. มีรูปลักษณบริบูรณ : หากสตรีใดเบื่อหนายรังเกียจกายของสตรี อัปลักษณ เต็ม

ไปดวยโรค เกิดใหมจะมีรูปกายท่ีสวยงามไมบกพรอง หรือเกิดเปนขัตติยนารีนานนับสิบลานกัลป 



๑๙๖ 
 

๗. ยากจนไดร่ํารวย หากผูยากจนขนแคน ตอยต่ํา เปนทาส ไดสํานึกผิดตอบาปใน

อดีตของตน ในสิบลานกัลปจะเกิดในตระกูลสูง ไมตกอบาย 

๘. ปรามาสรับกรรมหนัก : หากคนชั่ว เทพราย ไดเห็นผูกราบไหว ภาวนา นอมพระ

กษิติครรภเปนท่ีพ่ึง แลวหัวเราะ ดูแคลนวาไรซ่ึงบุญกุศล ฯลฯ แมเพียงครั้งเดียว บุคคลเหลานั้น แม

พระพุทธเจาจะปรินิพพานไปแลวถึงหนึ่งพันพระองค กรรมจากการปรามาสก็ยังไมสิ้น ตองรับทุกข

ทรมานแสนสาหัสในอเวจีมหานรก 

๙. ไดเห็นแลไดสดับรับกุศล : หากไดเห็นรูปพระพุทธเจา พระโพธิสัตว หรือไดยิน

พระนามหรือชื่อพระธรรมสูตร ในชาติปจจุบันจะไดผาสุกรมเย็น ในอนาคตแสนหม่ืนชาติ จะเกิดใน

ตระกูลสูง มีความสุขสมหวังตลอดไป 

๑๐.  อานทองพระธรรมดับเคราะห : หากผูสาธยายพระกษิติครรภสูตรหนึ่งจบ ทุก

วันท่ี ๑, ๘, ๑๔, ๑๕, ๑๘, ๒๓, ๒๔, ๒๘, ๒๙, ๓๐ ตามปฏิทินจันทรคติ ในรัศมีรอยโยชน (๑๖๐ 

กิโลเมตร) จะไรเคราะหภัย ในบานเรือนจะปราศจากโรคราย ทรัพยสินอาหารอุดมสมบูรณ ทุกคนใน

ครอบครัวไกลจากอบาย 

๑๑.  เทพคุมครองใหปลอดภัย :เทพเจาจํานวนแสนองคจะดูแลตลอดทิวาราตรี 

ไมใหสิ่งอัปมงคล โรคราย เขามาสูบานเรือน 

๑๒.  เดินปาออกทะเลมีเทพรักษา : หากกอนเดินทางไปในท่ีอันตราย ไดภาวนาถึง

พระกษิติครรภหนึ่งหม่ืนจบ บรรดาเจาท่ีและเทพเจาในทุกแหงท่ีผานไปจะคุมครองใหเปนสุข สัตวราย

ไมทําอันตราย 

๑๓.  เทพบันดาลใหปจจัยสี่อุดม : หากภาวนานามของพระกษิติครรภวันละหนึ่งพัน

จบครบหนึ่งพันวัน พระโพธิสัตวจะบัญชาใหเจาท่ีและเทพเจาตามคุมครองผูนั้นใหอุดมสมบูรณ ไร

โรคภัยไปตลอดชีวิต สุดทายจะไดรับพยากรณมรรคผลจากพระโพธิสัตว 

๑๔.  ผูเกิดใหมสิ้นวิบากบุญเพ่ิมพูน : บรรดาผูท่ีคลอดบุตรใหมๆ หากสวดพระกษิติ

ครรภสูตร หรือภาวนานามพระกษิติครรภครบหนึ่งหม่ืนจบ วิบากกรรมเกาของทารกแรกคลอด จะดับ

สิ้น ทารกจะเลี้ยงงาย ไมมีโรค เพ่ิมพูนบุญวาสนา 

๑๕.  ฉลาดหลักแหลม : หากมีจิตอานทองพระธรรม แตเพราะวิบากกรรมมาปดก้ัน

ใหไมเขาใจ จดจําไมได ใหอฐิษฐานจิตดวยการตั้งน้ําสะอาด 1 แกว ไวท่ีหนารูปพระกษิติครรภเปน

เวลา 1 วัน 1 คืน แลวคอยเชิญข้ึนมาดื่ม จากนั้นใหมีศีล 5 บริสุทธิ์ งดเวนผักกลิ่นฉุนท้ัง 5 ผานไปเจ็ด

หรือยี่สิบเอ็ดวัน จะฝนเห็นพระโพธิสัตวมาในรูปกายตางๆ อภิเษกใหท่ีศีรษะ เม่ือตื่นข้ึนมาจะเฉลียว

ฉลาด จดจําพระธรรมไดไมลืมเลือน 

๑๖.  ญาติมิตรในอบายไดรอดพน : หากฝนเห็นภูตผีมารองไหหรือหลอกหลอน ก็

เปนเพราะญาติมิตรในอดีตยังตกอยูในอบายภูมิ ใหสวดกษิติครรภสูตร 3 จบหรือ 7 จบ ญาติมิตรนั้นก็

จะไดหลุดพนจากอบายภูมิ 



๑๙๗ 
 

๑๗.  ไดพบญาติท่ีสิ้นไปแลว : หากผูใดเสียบุพการีญาติมิตรเม่ือเยาววัยเติบใหญจึง

ระลึกนึกถึง ใหเคารพบูชาพระกษิติครรภ ผานไป 1 ถึง 7 วัน ญาติมิตรท่ีตกอบายจะไดหลุดพน ใน

ยี่สิบเอ็ดวัน ใหมีจิตตั้งม่ันภาวนานามของพระกษิติครรภจนครบหนึ่งหม่ืนจบ พระโพธิสัตวก็จะบอกวา

ญาติมิตรไปเกิดอยูภพภูมิใดบางก็พระโพธิสัตวจะพาไปพบในความฝน 

๑๘.  หายจากการปวยไขเรื้อรัง : หากมีผูลมหมอนนอนเสื่อเปนเวลานาน จะอยูหรือ

จะไปก็ยากจะชวยเหลือ ผูปวยนั้นบางครั้งก็ฝนเห็นญาติมิตรท่ีเสียชีวิตไปแลวมาเรียก หรือเปนผูท่ีจะ

ตายก็ไมไป จะรักษาก็ไมหาย ใหบุตรหลานญาติมิตรสวดกษิติครรภสูตรหนาพระพุทธปฏิมาหนึ่งเลม 

ผูปวยนั้นเม่ือสิ้นชีพแลวก็จะไดพนจากกรรมหนัก ทุกแหงท่ีไปเกิดใหมจะระลึกชาติได 

๑๙.  หายจากโรคราย : ผูท่ีเปนโรค เม่ือไดรูวาญาติมิตรไดนําทรัพยสมบัติของตน ไป

วาดปนหลอรูปของพระกษิติครรภ ผูปวยนั้นหากเจ็บปวยเพราะวิบากกรรม วิบากนั้นก็จะสิ้นไปมีอายุ

ยืนยาว หากผูปวยนั้นไดสิ้นชีพลงเพราะกรรมเกาจะตองตกอบายภูมิ ดวยอาศัยกุศลนี้จะไดไปเกิดบน

โลกสวรรค 

๒๐.  ไกลจากเคราะหภัย : ผูท่ียากจนขนแคน มีโรคและเคราะหมาก แมนอนหลับก็

ไมเปนสุข พึงภาวนานามพระกษิติครรภโพธิสัตวหม่ืนจบ ทุกสิ่งจะอุดมสมบูรณ สมปรารถนา 

๒๑.  ภาวนาพระพุทธองคดับบาปเวร : ผูใกลจะสิ้นชีพหากอดีตไดทําบาปเอาไว

จะตองตกอบายภูมิ หากญาติมิตรสวดพระสูตรหรือพระนามพระโพธิสัตวออกเสียงใหผูนั้นไดยิน

ชัดเจน ก็จะรอดพนจากอบายได แลวไปเกิดยังสุคติ ผูมีชีวิตก็ไดรับบุญกุศลยิ่งใหญ 

๒๒.  ใกลสิ้นชีพไดยินนามไดพนอบาย : ผูจะสิ้นชีพหากไดยินพระนามพระกษิติ

ครรภเพียงครั้งเดียว ก็จะไมตองตกอบายภูมิสามตลอดไป 

๒๓.  ผูใกลสิ้นเลอะเลือนญาติมิตรตองบูชา : ผูใกลสิ้นชีวิตสติยอมเลอะเลือน ไมอาจ

แยกดีชั่ว ไมไดเห็น ไมไดยิน ญาติมิตรจะตองบูชาพระรัตนตรัยครั้งใหญ ขมากรรมแทนผูสิ้นชีพ จึงจะ

ชวยใหพนจากอบาย ไปสูสุคต ิ

๒๔.  อานิสงสของผูอยูและผูลาลับ : พระธรณีเทพ ไดกลาวไววา ผูท่ีมีรูปวาดหรือรูป

เคารพ หรือพระสูตรของพระกษิติครรภในบานเรือน จะไดอานิสงส คือ ท่ีดินเจริญงอกงามดี 

บานเรือนผาสุก ผูสิ้นแลวเกิดยังสวรรค ผูยังอยูมีอายุยืน สิ่งท่ีหวังไดสมใจ พนภัยจากน้ําและไฟ เรื่อง

รายมลายสูญ ไมฝนราย สัญจรทุกท่ีเทพคุมครอง ไดพบเหตุท่ีดีงาม 

๒๕.  ไดกาวพนภพสาม : หากมีจิตปรารถนาจะโปรดสัตวใหหลุดพนจากภพสาม 

(กามภพ รูปภพ อรูปภพ) ปรารถนาบําเพ็ญโพธิจริยา ก็จะไดสมปรารถนา 

๒๖.  ทุกสิ่งสมดังมโนจินต : หากในปจจุบันชาตินี้มีความหวังแสนหม่ืนโกฎิอยาง ก็

จะไดสมปรารถนา 

๒๗.  ปณิธานไมสิ้นสุด : การโปรดสัตวของพระมัญชุศรี พระสมันตภัทร พระอวโลกิ

เตศวร พระเมตไตรย ยังมีวันสิ้นสุด แตปณิธานพระกษิติครรภท่ีประกาศปณิธานวาจะโปรดสัตวท้ัง 6 

ภูมิ ไปอีกจํานวนหลายกัลปเทากับเม็ดทรายในคงคานที ไมมีท่ีสิ้นสุด 
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๒๘.  บุญกุศลไมมีประมาณ ไดสําเร็จเปนพระพุทธเจาในท่ีสุด๕๔ 
จะเห็นไดวา อานิสงสแหงการตั้งจิตไวดีแลวในพระสูตร ก็ยอมยังโพธิจิตเกิดข้ึนในตัว

บุคคลนั้น เปนกุศลจิต การกระทําใดท่ีประกอบดวยกุศลจิตยอมไดรับพลานิสงสตามหลักกุศลกรรม มี
แตบุญกุศลเทานั้นท่ีนําไปสูสุคติ พิธีกงเต็กก็มุงแสดงใหทุกคนทําความดี ทําบุญ ทํากุศล มีจิตเมตตา 
อภัย มีจิตเปนมหากรุณาชวยเหลือเผื่อแผ นี้เปนยานนําชีวิตไปสูสุคติโลก ไมตองไปทนทุกขอยูใน
อบาย จะเห็นไดวา ในพิธีกงเต็กจะมีการจัดพิมพคัมภีรแจกเปนทาน มีการปลอยสัตว มีการสรางวัด 
บูรณะวัด สวดมนต ถือศีล กินเจ ตั้งโรงทาน ท้ังหมดท้ังมวลลวนเปนการบําเพ็ญบุญกุศลท้ังสิ้น บุญ
กุศลนี้จะสงหนุนใหผูท่ีกระทําไดรับเปนอันดับตน และสามารถอุทิศไปถึงผูวายชนมถาหากตองตกอยู
ในอบายบางชั้นภูมิ หรือถาหากผูนั้นมีจิตอนุโมทนายินดีก็ไดรับผลบุญดวย นี้เปนคําสอนท่ีแฝงอยูใน
การประกอบพิธีกงเต็กตามหลักพระพุทธศาสนา 

๓. ชีวิตกับความตาย 

  ชีวิตของคนเราทุกคนหลีกหนีไมพนความตาย ไมเลือกวาหญิงหรือชาย เด็กหรือแก 
ความตายยอมเกิดข้ึนแกสัตวทุกหมูเหลา ไมวาจะยาก ดี มี จน วาระสุดทายคือความตาย เม่ือมีคน
ตายเกิดข้ึน ญาติพ่ีนองท่ีอยูขางหลังยอมมีภาระจัดการเรื่องศพของผูตายตามประเพณี ดังนั้น วิธีการ
ตาง ๆ จึงเกิดข้ึนเม่ือมีญาติพ่ีนองหรือคนในครอบครัวตายลง เชน จะมีการฝง การเผา เปนตน จึงมี
พิธีกรรมหรือประเพณีเกิดข้ึน และก็ไดจัดทํากันสืบมาจนถึงปจจุบัน ซ่ึงคนรุนหลังคงจะตองปฏิบัติกัน
สืบไป 

 ความตายนั้นก็คือความขาดแหงชีวิตินทรีย ขณะท่ียังเปนๆอยูนี่ มีชีวิตินทรียคอย
หลอเลี้ยงรูปกายเราใหสดใสไปมาเคลื่อนไหวได เม่ือใดขาดชีวิตินทรียเราก็เคลื่อนไหวไปมาไมได หมด
ความรูสึก มีรูปกายแข็งท่ือเหมือนทอนไม ถาจะเปรียบเหมือนไฟตะเกียง อาศัยน้ํามันชุบท่ีไส จึงไดมี
แสงสวางรุงเรือง ถาน้ํามันเปลืองหมดก็ดับมืดฉันใด รูปกายนี้ก็เหมือนตะเกียง ชีวิตินทรียเหมือน
น้ํามัน ถาชีวิตินทรียขาดหมดไป รูปกายก็ใชการอะไรไมได เหมือนกับไฟตะเกียงดับมืด ฉะนั้น  
  ชีวิตินทรียนี้คอยหลอเลี้ยงรูปกายเปนเหมือนกับน้ําคอยหลอเลี้ยงดอกอุบลไว เม่ือน้ํา
แหงขาด ดอกอุบลก็พินาศเหี่ยวแหงไมสดใส รูปกายนี้ เม่ือชีวิตินทรียขาดก็ถึงความพินาศตายไป เหตุ
นั้น ทานจึง กลาววา ความตายก็คือความขาดชีวิตินทรีย เม่ือชีวิตตินทรียขาดก็สิ้นลมหายใจ ครั้น
สิ้นลมหายใจ วิญญาณก็ดับ ตาก็ไมเห็น หูก็ไมไดยิน จมูกก็ไมไดกลิ่น ลิ้นก็ไมรูรส กายก็หมดความรูสึก 
นอนแข็งท่ือเหมือนทอนฟนท่ีรอการยัดเขาเตาไฟ ไมหวั่นไหวตอความเย็นรอนออนแข็งแต ประการใด 
ถาท้ิงไวก็มีแตจะเนาเหม็นข้ึนพอง ถึงภาวะนาเกลียดนาชัง คนท่ีเคยคลั่งไคลไหลหลงกันมากอนก็ไม
อยากเขาใกล ถึงข้ันนี้แลวเอาไวดวยไมได จําตองเอาไปเผาเสียใหสูญในกองไฟ ไมเชนนั้นก็พากันนําไป
ฝงเสียในแผนดิน เพราะถาเอาเก็บไว ก็มีแตเหม็นสาบเหม็นสางใหรําคาญหาคุณคาอันใดมิได อยางนี้
เรียกวาความตาย ก็ความตายอยางท่ีเรียกนี้ แตวาจะเปนเม่ือไรท่ีไหนนั้น เราไมมีวันท่ีจะรูไดเลย 
เพราะวามันเหมือนกับคนตาบอดตกยอดไม 

                                                 
๕๔อานิสงสของการสักการะพระกษิติครรภมหาโพธิสัตว, พระอาจารยวิศวภัทร แปล, http://payakron. 

blogspot.com/2017/03/blog-post_31.html. สืบคนเมื่อ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
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อันวาเราทานท้ังหลายนั้น ครั้นเม่ือตายไปแลว หากวาแลวกันไปก็หมดเรื่องหมดราว 
แตนี่หาเปนเชนนั้นไม ตราบใดท่ียังมีกิเลสตัณหาอยู ก็ตองเวียนเกิดเวียนตาย ซ่ึงเรียกวาวัฏสงสารนั้น 
มีอยูหลายท่ีหลายแหง ท่ีหนึ่งๆ จะเรียกวา โลกหนึ่งๆ ก็ได ในจักรวาลอันกวางใหญไพศาลนี้ มีโลกอยู
มากมาย เชน โลกนรก โลกมนุษย และโลกเทวดา เปนตน เราตายไป แลวใชวาจะกลับมาเกิดในโลก
มนุษยนี้อยูร่ําไปก็หาไม อาจจะไปเกิดในโลกอ่ืนๆ อีกมากมาย แตจะไปเกิดในโลกไหน และเกิดเปน 
อะไรนั้น ก็สุดแตกรรมท่ีทําไว หรือตามสภาพของจิตของแตละบุคคล และการท่ีจะไปเกิดแตละครั้ง
นั้น ใชวาอยูๆ ก็ปุบปบไป เกิดสงเดชอยางนั้นเอง ไมตองมีเหตุมีผลอะไร ไมใชอยางนั้น อันท่ีจริง สัตว
ท่ีจะตายไปเกิดนั้น กอนท่ีตายลงไปจริงๆ ยอมตองเกิดมี อารมณ ข้ึนกอน อารมณนี้ถาจะเปรียบก็
เหมือนกับเปนมัคคุเทศนชี้ทางบอกใหผูตายรูลวงหนาวาตนจะจักไปเกิด ในโลกไหน มีสุขมีทุกขผิด
แผกแตกตางกันอยางไร จะไปเกิดในโลกใหมซ่ึงมิใชโลกมนุษย หรือวาจะจักไปเกิดในโลกใหมซ่ึงมิใช
โลกมนุษย หรือวาจักไดกลับมาเกิดในมนุษยโลก อีกตอไป12

๔ 
  ชีวิตกับความตายนั้นเปนเหรียญคนละดาน ไมใชเปนเรื่องท่ีเลวราย เม่ือมีเกิดก็ตองมี

ตาย เปนสัจธรรมท่ีพึงรูไว ตระหนักไวใหมาก คําสอนในพระพุทธศาสนามุงศึกษาความตายนี้ ใชความ
ตายเปนเครื่องมือพัฒนาจิต เรียกวา มรณานุสสติ ใชรางคนท่ีตายไปแลวไมไดเผา ท่ีเขาท้ิงไวในท่ีท้ิง
ศพยุคโบราณ เปนเครื่องมือพิจารณา เรียกวา อสุภะกัมมัฏฐาน ดังนั้น ความตายจึงมีคามากในการ
พัฒนาจิตใหเขาถึงธรรม ทําใหไมประมาทในชีวิต ทําใหไมหลงใหลไปกับโลกท่ีครอบงําชีวิตใหตกอยูใน
ความประมาท ความตายจึงเปนธรรมท่ีมีคุณคามาก   

๔. แสงไฟในพิธีกงเต็ก 
  ไมวาจะเปนพิธีกงเต็กของชาวจีน หรือพิธีของคนไทยท่ัวไป อุปกรณสิ่งหนึ่งท่ี
เก่ียวของเสมอ นั่นก็คือ ไฟ หรือความสวาง ไฟเปนเสมือนเครื่องเผาผลาญใหสิ่งตาง ๆ มลายหายไป 
แตอีกประการหนึ่งไฟ ก็หมายถึง ความสวางท่ีสองแสงออกไป หลักคําสอนท่ีแฝงอยูในเรื่องของไฟเปน
คําสอนเชิงสัญลักษณของการดําเนินชีวิตท่ีสวางหรือมืด ๔ ประเภท  

๑) พวกท่ีหนึ่ง สวางมา สวางไป (โชติ โชติปรายโน) หมายความวา เกิดมาพบ

พระพุทธศาสนา ชื่อวาสวาง มีความเลื่อมใสนับถือพระพุทธศาสนา ไดรักษาศีลเจริญภาวนาปฏิบัติ

ตามธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนา จึงไดชื่อวา มาสวางไปสวาง 

๒) พวกท่ีสอง  สวางมา มืดไป (โชติ ตมปรายโน) คือ เกิดมาพบพระพุทธศาสนา 

แตไมเลื่อมใสปฏิบัติตามคําสอนของศาสนา ไมทําคุณความดี ไมบําเพ็ญบุญกุศลอะไร อีกท้ังทําแต

เรื่องท่ีเปนบาป จึงตองไปสูอบายภูมิ ทุคติ จึงไดชื่อวา มาสวาง ไปมืด 

๓) พวกท่ีสาม  มืดมา สวางไป (ตมะ โชติปรายโน) คือ คนท่ีไมไดนับถือ

พระพุทธศาสนา เปนพวกมิจฉาทิฐิ ไมสนใจทําบุญกุศล เกิดในครอบครัวท่ีเปนมิจฉาทิฏฐิ มีอาชีพทํา

บาปกรรม ภายหลังมานับถือพระพุทธศาสนา บําเพ็ญทานศีล ภาวนา จึงไดชื่อวา มามืด ไปสวาง 

๔) พวกท่ีสี่ มามืดไปมืด ไดแก พวกท่ีเกิดมาจนวันตาย ไมไดทําความดีอะไรไว มี

แตกอบโกย มีแตกระทําบาปกรรมท้ังท่ียังไมรู เขาใจผิดบาปเปนบุญ ไมไดนับถือพระพุทธศาสนา จึง

ไดชื่อวามามืดไปมืด ดังขอความในตมสูตรแหงพระสุตตันตปฎกวา  
                                                 

๔ว.วชิรเมธี,  สบตากับความตาย,  พิมพครั้งท่ี  ๓,  (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพอมรินทร,  ๒๕๔๘),  หนา  ๑๙.  



๒๐๐ 
 

ภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้มีปรากฏอยูในโลก...คือ 

๑. บุคคลผูมืดมาและมืดไป    ๒. บุคคลผูมืดมาแตสวางไป 

๓. บุคคลผูสวางมาแตมืดไป   ๔. บุคคลผูสวางมาและสวางไป 

บุคคลผูมืดมาและมืดไป เปนอยางไร คือ บุคคลบางคนในโลกนี้เกิดใน

ตระกูลต่ํา คือ ตระกูลจัณฑาล ตระกูลชางสานตระกูลนายพราน ตระกูลชางรถ 

หรือตระกูลคนเทขยะ เปนตระกูลยากจน มีขาวน้ําและสิ่งของเครื่องใชนอย เปนไป

อยางฝดเคือง เปนแหลงท่ีหาของกินและเครื่องนุงหมไดยาก และเขามีผิวพรรณ

หมนหมอง ไมนาดู ต่ําเตี้ย มีความเจ็บปวยมากตาบอด เปนงอย เปนคนกระจอก 

หรือเปนโรคอัมพาต มักไมไดขาว น้ํา ผา ยาน ดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล ท่ี

นอน ท่ีพัก และเครื่องประทีป และเขายังประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต 

หลังจากตายแลวจะไปเกิดในอบาย ทุคติวินิบาต นรก บุคคลผูมืดมาและมืดไป เปน

อยางนี้แล... 

บุคคลผูสวางมาและสวางไป เปนอยางไร คือ บุคคลบางคนในโลกนี้เกิดใน

ตระกูลสูง คือ ตระกูลขัตติยมหาศาล ตระกูลพราหมณมหาศาล หรือตระกูลคหบดี

มหาศาล เปนตระกูลม่ังค่ัง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก มีทองและเงินมาก มีเครื่องใช

ท่ีนาปลื้มใจมากมาย มีทรัพยและธัญชาติมากมาย และเขามีรูปงาม นาดู นา

เลื่อมใส มีผิวพรรณผุดผองยิ่งนัก ไดขาว น้ําา ยาน ดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล ท่ี

นอน ท่ีพัก และเครื่องประทีปและเขาก็ประพฤติกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต 

หลังจากตายแลวจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค บุคคลผูสวางมาและสวางไป เปน

อยางนี้แล 

ภิกษุท้ังหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้แลมีปรากฏอยูในโลก
๕๕ 

ไฟท่ีจุดไวท่ีศพก็ดี ท่ีประดับหีบศพก็ดี ท่ีจุดเทียนไวก็ดี เปนสัญลักษณเชิงคําสอน

ในพระพุทธศาสนาเรื่องนี้ เปนเครื่องเตือนสติคนเปนใหพาทางไปแตทางสวาง คือ อุตสาหะประกอบ

กุศลบําเพ็ญบุญกุศล คุณความดี สองสวางไดท้ังในชาตินี้และชาติหนา ใหเลือกเอาไฟท่ีสองสวางมา

สวางไป มืดมาแลวสวางไป เม่ือเราเกิดมามีอวัยวะครบถวน อยูในตระกูลดี มีทรัพยสินเงินทอง มีญาติ

พ่ีนองไมขัดแยงกัน ถือวา มาดีแลว ก็เพราะไฟท่ีสองมากอนนั้นดี จําเปนตองตอไฟท่ีดีตอไปอีก หรือ

แมหากเกิดมาไมดีในดานครอบครัว ทรัพยสิน อวัยวะ ถือวา กอนนั้นไมไดจุดไฟบุญไว มาในครั้งนี้ตอง

ทํา ตองจุดไฟบุญอยาใหขาด นี้คือ คําสอนเชิงสัญลักษณในพระพุทธศาสนา   

 สรุปไดวา คําสอนในเชิงสัญลักษณในพิธีกงเต็กประเด็นนี้จึงอยูท่ีการไดอะไรจากพิธีนี้ 
พระพุทธศาสนาประกอบกิจกรรมใดยอมมีความหมายท่ีสองไปสูทางท่ีถูกตองไมไดนําไปผิดทาง 
จําเปนท่ีผูศึกษาและผูประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาจะตองทราบหลักคําสอนท่ีแฝงอยูภายในนั้น
และเนนออกมาใหปรากฏ 

                                                 
๕๕องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๘๕/๑๒๙. 



๒๐๑ 
 

๔.๓.๓ สัญลักษณคําสอนจากญาติผูประกอบพิธีกงเต็ก 
 หลักคําสอนในพิธีกงเต็กท่ีไดจากการประกอบพิธีของญาติผูวายชนม ไดแก การ

กตัญูกตเวทีตอผูเสียชีวิต โดยเฉพาะผูท่ีไดรับความเคารพนับถือ ไมวาจะเปนบิดา มารดา ครู 
อาจารย เจาฟา มหากษัตริย การประกอบพิธีนี้มีสวนเก่ียวของหลายฝาย มีเครื่องประกอบพิธีมาก 
เปนพิธีท่ีตองใชทุนทรัพยและความรวมมือ ท้ังหมดท้ังมวลก็เพ่ือแสดงกตัญูกตเวทิตธรรมนั่นเอง 
หนาท่ีประการหนึ่งของการเปนบุตรท่ีพระพุทธเจาตรัสไวในสิงคาลกสูตรวา  

คหบดีบุตร บุตรพึงบํารุงมารดาบิดาผูเปนทิศเบื้องหนาโดยหนาท่ี ๕ ประการ คือ 
     ๑. ทานเลี้ยงเรามา เราจักเลี้ยงทานตอบ 
     ๒. จักทํากิจของทาน 
     ๓. จักดํารงวงศตระกูล 
     ๔. จักประพฤติตนใหเหมาะสมท่ีจะเปนทายาท 
     ๕. เม่ือทานลวงลับไปแลว ทําบุญอุทิศใหทาน๕๖ 

การท่ีบุตรทําบุญอุทิศ ไมวาจะทําเปนพิธีกรรมแบบไหน และทําเม่ือไหรก็จัดเขาหลัก
คําสอนขอนี้ นับเปนผูมีความกตัญูกตเวทีแมแตทานสิ้นชีวิตไป มิไดหมายถึง รอกระทําตอนท่ีทาน
สิ้นชีวิตไป จะเห็นไดวา หลัก ๔ ขอขางตนนั้นเปนกตเวทีท่ีตองทําเม่ือทานมีชีวิตอยู ขอสุดทายเปน
การกระทําเม่ือทานสิ้นชีพไปแลว เวลาในทําบุญอุทิศนั้น มีท้ังท่ีเวลายังไมไดเผาศพ หรือผานไปแลว ๗ 
วัน ๕๐ วัน และ ๑๐๐ วัน หรือตามโอกาสทุกเม่ือ  

ความเชื่อเรื่องคนตายไปแลว ๗ วัน ๕๐ วัน หรือ ๑๐๐ วันจะกลับมานั้นยังคง
หลงเหลืออยูในคนไทย และคนไทยเชื้อสายจีน ญาติพ่ีนองก็จะทําพิธีเชิญดวงวิญญาณเพ่ือท่ีใน
วันรุงข้ึนทําบุญ ๗ วัน ดวงวิญญาณของผูตายจะไดมารับเอาสวนบุญสวนกุศล หากไมทําดวงวิญญาณ
จะเรรอนไป ดังนั้นจึงประกอบพิธีเชื่อมเขาหากันระหวางการทําบุญอุทิศกับความเชื่อ ซ่ึงไมวาดวง
วิญญาณจะมาไดหรือไม แตผูบําเพ็ญบุญกุศลก็ไดรับทุกเม่ือ จึงนับไดวา เปนกุศโลบายบําเพ็ญบุญกุศล
ท่ีไมขาด  

สําหรับการไวทุกข เปนคติความเชื่อของจีน ท่ีใหลูกหลานใสเสื้อปอ สวนคติไทยก็ใส
ชุดขาวดํา บางครั้งก็ใหลูกหลานไดบรรพชาอุปสมบทอุทิศบุญกุศล หมายความวา การชวงนี้เปนชวง
ของการเวนทําชั่วทุกประการ ท้ังทางกาย วาจา และใจ ผูไวทุกขตองรักษาศีล ยิ่งบวชอุทิศก็ยิ่งมีศีล 
๒๒๗ ก็แสดงใหเห็นวา พิธีกงเต็กในสวนท่ีเปนสัญลักษณเชิงคําสอนก็คือ การไดปฏิบัติตนอยูใน
ศีลธรรม แมวาจะเปนชวงระยะเวลาท่ีกําหนด แตก็นับเปนโอกาสท่ีไดทําคุณความดีสําหรับตนและ
สําหรับผูสิ้นชีวิตไป แสดงคําสอนเชิงเปรียบเทียบวา ในชวงเชนนี้ไมมีความคิดในเรื่องปรุงแตงใด ๆ 
ชีวิตใหเปนชีวิตท่ีธรรมดาท่ีสุด เขาใจไดงายท่ีสุด ไมตองมีการประดับตกแตงตนใหมียศ มีศักดิ์ มีความ
สวยงามอะไรภายนอกอีก มีแตความงามภายในก็พอ นี้เปนคติธรรมในพระพุทธศาสนา สวนคติอ่ืน ๆ 
มีมากกวานี้ท่ีนําไปสูความเชื่อท่ีนําไปสูทุกข เบียดเบียน 

ตัวอย า งของการไม เศร า โศกในวัน ท่ีผู เปน ท่ีรักสิ้น ไป เปนการไว ทุกข ใน
พระพุทธศาสนา เปนนัยคําสอนในสัญลักษณของพิธีคนตายตามนัยแหงอุรคชาดกนั้น มีดังนี้ 

                                                 
๕๖ที.ปา.๑๑/๒๖๗/๒๑๒. 



๒๐๒ 
 

ในอดีตกาลลวงแลวมาแตหนหลัง สมัยเม่ือพระเจาพรหมทัตไดครอบครองสมบัติอยู
ในพระนครพาราณสี แวนแควนกาสิกรัฐนั้น พระบรมโพธิสัตวเจา ไดบังเกิดในตระกูลพราหมณ มี
นิวาสถานอยูใกลกับพระนครพาราณสีมหานคร ไดมีการเลี้ยงชีพดวยกสิกรรม คือการทํานา เพ่ือเลี้ยง
บุตรและภรรยา ในครอบครัวของพราหมณโพธิสัตวนั้นมีอยูดวยกันท้ังหมดรวม ๖ คน คือ พราหมณ
โพธิสัตว ๑ ภรรยาพราหมณโพธิสัตว ๑ ลูกชาย ๑ ลูกหญิง ๑ เม่ือบุตรนั้นถึงซ่ึงความเจริญข้ึนแลว 
พราหมณโพธิสัตวก็ไดไปนํานางกุมาริกามาแตตระกูลท่ีเสมอกันโดยวงศสกุลและโภคสมบัติไดจัดการ
ตกแตงอาวาหมงคลสมรสใหเปนภรรยาแหงบุตรนั้นคนหนึ่ง และมีนางทาสีอีกคนหนึ่งจึงรวมเปน ๖ 
คนดวยกัน ก็คนท้ัง ๖ นั้นไดมีความสามัคคีตอกัน ไมมีความพิโรธหนายหนีตอกันและพราหมณ
โพธิสัตวนั้นไดใหโอวาทสั่งสอนแกคนท้ัง ๕ คือ นางพราหมณี บุตร ธิดา ลูกสะใภและนางทาสีนั้น อยู
เปนเนืองนิจวา จงถวายทานดวยพัสดุไทยธรรม ท่ีแสวงหาไดโดยชอบธรรมตามสมควร จงรักษาเบญจ
ศีลไวใหเปนเนืองนิจ จงรักษาอุโบสถศีลตามกาลนิยม และจงเจริญมรณสติ คือมีสติระลึกถึงความตาย
อันเปนของจะตองมีเปนเท่ียงแท แกสรรพสัตวท้ังหลายท่ีเกิดมาในโลกนี้ ซ่ึงจะลวงพนจากความตาย
ไปไดนั้นยอมไมมี อันชีวติอินทรียนี้ไมเปนของยั่งยืนเพียงไรนัก ยอมมีแตความแปรผันพลันท่ีจะทําลาย
ไป สังขารธรรมเปนของไมเท่ียง มีความสิ้นไปและเสื่อมไปเปนธรรมดา ทานท้ังหลายจงเรงรีบแสวงหา
ประโยชนไวเสียแตเม่ือยังดี ๆ อยู อยาใหวันคืนลวงไปดวยความประมาทเลย ดังนี้ 

ฝายคนท้ัง ๕ นั้น ก็ไดรับโอวาทของพราหมณโพธิสัตวไวไมมีผูใดท่ีจะมีความ
ประมาทเลย ไดพากันหม่ันเจริญมรณสติภาวนาอยางม่ันคง ดํารงกัลยานุวัตรตามคําสอนของ
พราหมณโพธิสัตวนั้นทุกประการ ครั้นอยูมาวันหนึ่ง พราหมณโพธิสัตวนั้นไดไปสูนาของตน พรอมดวย
บุตรชายแตในเวลาเชา เม่ือไปถึงนาแลว ก็ไดเทียมโคเขาในแอก แลวไดไถนาไปตามปกติเชนเคยท่ีได
กระทํามา 

สวนบุตรชายของพราหมณโพธิสัตวนั้น ไดไปเท่ียวเก็บเอาหยากเยื่อมากองไว ณ ท่ี
ใกลจอมปลวกแหงหนึ่งแลวและไดเผาหยากเยื่อนั้นอยู ท่ีจอมปลวกนั้นมีอสรพิษตัวหนึ่งไดอาศัยอยู 
ควันไฟท่ีบุตรชายพราหมณโพธิสัตวเผาหยากเยื่อนั้น ไดไปถูกตองตาอสรพิษนั้น ๆ เม่ือทนควันมิได จึง
ไดเลื้อยออกจากปลองจอมปลวกนั้นมา เม่ือไดแลเห็นบุตรชายของพราหมณโพธิสัตวนั้น ยืนอยูในท่ี
ใกล จึงไดเลื้อยเขาไปกัดเอาโดยเต็มกําลังท้ัง ๔ เข้ียว ดวยความโกรธอันแรงกลาบุตรชายของ
พราหมณโพธิสัตวนั้น ก็ไดลมลงทันทีดวยกําลังพิษ และไดสิ้นชีวิตลงในลําดับตอมาเม่ือพราหมณ
โพธิสัตวผูเปนบิดาไดแลเห็นบุตรลมลงดังนั้น จึงวางไถไวแลวรีบมาพิจารณาดูก็ไดรูวา บุตรนั้นตองพิษ
ของอสรพิษชีวิตดับสนิทเสียแลว พนวิสัยจะเยียวยาใหฟนกลับข้ึนมามีชีวิตไดอีกแลว จึงไดอุมเอาศพของ
บุตรชายนั้นมาวางไวท่ีใตรมไมแหงหนึ่ง แลวจึงเอาผาคลุมศพบุตรชายนั้นไว 

เพราะอาศัยคุณท่ีพราหมณโพธิสัตวไดเจริญมรณสติภาวนามานานแลว จึงไดเพง
ดวยญาณปรีชาใหเห็นโดยเปนอนิจธรรมวาสังขาร ท่ีมีความทําลายไปเปนธรรมดา ก็ไดแตกทําลายไป
แลว สังขารท่ีมีความตายเปนธรรมดา ก็ไดตายไปแลวตามวิสัยของสังขารไมมีสังขาร หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีจะ
มาคุมครองหรือหามปรามไวหาไดไม สังขารท้ังหลายลวนเปนของไมเท่ียง มีแตไปถึงท่ีสุดลงดวยมรณ
ธรรมเพียงอยางเดียวเทานั้น เม่ือพราหมณโพธิสัตวไดปลงปญญาลงเห็นอยางนี้แลว ก็ไดมีความเศรา
โศกเสียใจ ไดตั้งจิตเปนมัธยัสถอยู แลวไดไปไถนาตอไป 
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ในขณะนั้น ไดมีบุรุษผูหนึ่งซ่ึงมีบานเรือนอยูใกลเคียงกัน ไดเดินผานมาทางนั้น
พราหมณโพธิสัตวจึงไดรองทักไตถามไดความวา บุรุษนั้นจะกลับเขาไปในบาน พราหมณโพธิสัตวจึงได
สงขาวไปบอกแกนางพราหมณีผูเปนภรรยาวา ในเพลาวันนี้เม่ือจะนําโภชนาหารมาสงใหแกขาพเจา
นั้น ก็จงใหนํามาแตเฉพาะเพียงผูเดียวเถิด อยาไดนํามาเปน ๒ สวน เหมือนกับเชนวันกอน ๆ นั้นเลย 
และอีกประการหนึ่ง แตกอนนี้เคยใชใหนางทาสีเปนผูนําอาหารมาแตเพียงผูเดียว แตในวันนี้ขอใหคน
ท้ัง ๔ นั้นหมผาท่ีบริสุทธิ์ และใหนําดอกไมของหอมเครื่องสักการะมาดวยใหพรอมเพรียงกัน เม่ือบุรุษ
นั้นรับคําแหงพราหมณโพธิสัตวแลวก็เดินมุงหนาไปยังบาน ไดแจงขาวท่ีพราหมณโพธิสัตวสั่งใหนาง
พราหมณีนั้นไดทราบ เม่ือนางพราหมณีไดทราบเนื้อความจากบุรุษนั้นแลว นางก็ไดทราบวาบุตรของ
ตนคงจะทํากาลกิริยาตายเสียแลวเปนแน จึงไดแจงเหตุอันนั้นแกคนท้ัง ๓ คือ ลูกหญิง ลูกสะใภ และ
นางทาสี ไดทราบตามท่ีตนไดสังเกตกําหนดไวนั้น คนท้ัง ๔ นั้นซ่ึงเปนผูมีจิตเจริญมรณสติภาวนามา
นานแลว เม่ือไดทราบเหตุอันจะเปนท่ีใหเกิดความโศกเศราถึงเพียงนั้น จะไดหวั่นไหวเกิดความ
โศกเศราสักขณะจิตหนึ่งก็มิไดมีสักคน จึงไดพรอมเพรียงกันนุงหมขาวอันบริสุทธิ์ ถือเครื่องสักการะ
และโภชนาหารพากันออกไปสูนา เม่ือไดทราบอยางแนชัดวา บุตรนั้นไดถูกอสรพิษขบกัดสิ้นชีวิตเสีย
แลว ก็ไมมีผูใดจะมีความโศกเศราหรือรองไหรําพันเลยสักคนเดียว ดวยตางก็มุงม่ันตอมรณสติเปน
อารมณทุก ๆ คน ฝายพราหมณโพธิสัตวนั้นก็ไดมานั่งบริโภคอาหารอยูท่ีรมไมนั้นบริโภคอ่ิมหนํา
สําราญพอแกประโยชนแลว จึงไดพรอมกันท้ัง ๕ คน ไปเก็บเอาฟนมาเรียงตั้งเปนเชิงตะกอนข้ึน แลว
ยกเอาศพของบุตรนั้นข้ึนวางบนเชิงตะกอนนั้น บูชาดวยเครื่องสักการะท้ังปวงแลวก็ไดประชุมเพลิงข้ึน 
คนท้ัง ๕ นั้นก็ไดเฝาดูอยูในท่ีใกล ๆ นั้นดวยเดชะแหงคนท้ัง ๕ นั้น ซ่ึงเปนผูไดอบรมรณสติมาแลว
อยางม่ันคง จึงไดดํารงจิตอยูไดในสถานอันควรมิใหเกิดความโศกเศราเสียใจ ในฐานะท่ีควรจะเศรา
โศกเสียใจอยางยิ่งและเปนสิ่งยากยิ่งในโลกวิสัยนี้จะพึงละกันเสียได จึงไดรอนไปถึงดาวดึงสสวรรค อัน
เปนท่ีประทับของทาวสหัสนัยนเทวราช คือ ไดบันดาลใหบัณฑุกัมพลศิลาอาสน อันเปนท่ีประทับของ
ทาวสหัสนัยนเทวราชแข็งกระดางดังแผนหิน ทาวโกสียสหัสเนตรครั้นทราบเหตุวา เปนดวยคุณานุ
ภาพของคนท้ัง ๕ นั้นก็มีกมลหฤทัยปรีดาปราโมทยโสมนัสเลื่อมใส จึงทรงดําริวา ครั้งนี้ควรอาตมาจะ
ลงไปสูสํานักของคนท้ัง ๕ นั้น แลวถามถึงอาการท่ีมิไดเศราโศกเพ่ือจะใหคนท้ัง ๕ นั้น ไดประกาศคุณ
ของตน ๆ ใหท่ัวกันทุก ๆ คน แลวอาตมาจะไดประทานใหเคหะสถานของคนท้ัง ๕ นั้นเต็มไปดวย
รัตนะพิเศษ ๗ ประการเพ่ือชวยอนุเคราะหใหไดเลี้ยงชีพอยูเปนสุขสบาย จะไดมิตองประกอบการงาน
ดวยมือของตน ใหทนลําบากอีกตอไป 

องคทาวสหัสนัยนเทวราช ทรงดําริฉะนี้แลว จึงทรงเสด็จลงมาจากทิพยวิมานสถาน
แปลงเพศเปนบุรุษเหมือนอยางสามัญชนคนธรรมดา ไดเดินเขามาหยุดอยู ณ ท่ีใกลเชิงตะกอนนั้น 
แลวไดตรัสถามพราหมณโพธิสัตวข้ึนกอนคนอ่ืนวา 

ทานท้ังหลาย ไดพากันมาประชุมกอไฟทําอะไรกันอยูในท่ีนี้ฯ พราหมณโพธิสัตวจึง
ตอบวา ขาพเจาท้ังหลายไดพากันมาประชุมชวยกันทําฌาปนกิจศพอยู ทาวโกสียเทวราชจึงไดตรัสถาม
ข้ึนอีกวา ขาพเจาดูอาการของพวกทาน ประหนึ่งวาทานท้ังหลายยิงเนื้อทรายไดแลวนํามายางไฟ เพ่ือ
จะไดบริโภคเปนอาหารฉะนั้น ถาทานท้ังหลาย ทําฌาปนกิจศพมนุษยแลวไซรชะรอยวาผูท่ีทําทําการ
กิริยาไปแลวนี้ คงจะเปนบุคคลผูมีเวรกับพวกทานเปนม่ันคง พวกทานจึงไดรื่นรมย ชวยกันเผาใหสูญ
สิ้นไปตามประสงคของทานท้ังหลายเพ่ือมิใหใหผูนั้นไดกลับมาประสบพบหนากับพวกทานอีกตอไป 
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พราหมณโพธิสัตวจึงตอบวาผูท่ีทํากาลกิริยาตายไปแลวนี้ เปนบุตรท่ีเกิดแตอกของขาพเจา มิใชเปนบุ
คลผูมีอาฆาตจองเวรตอกัน ดังท่ีทานกลาวแลวนั้นเลย ทาวโกสียสักเทวราชจึงตรัสถามตอไปอีกวาถา
อยางนั้น บุตรของทานผูนี้ควรจะไมเปนท่ีรักใครของทานคงจะเปนบุตรท่ีมีความประพฤติลวงละเมิด
อัธยาศัยของบิดาอยูเสมอ ครั้งเม่ือบุตรนั้นไดมาทํากาลกิริยาตายลงเชนนี้แลวก็เปนอันพนธุระของทาน
ไป พราหมณโพธิสัตวตอบวาบุตรของขาพเจา ซ่ึงจะเปนผูท่ีไมเปนท่ีพอใจรักใครของขาพเจา ดังท่ีทาน
ไดกลาวนั้นก็หามิได บตุรขาพเจาผูนี้เปนผูมีความประพฤติดี ตั้งอยูในโอวาทของบิดามารดาเสมอ ยอม
เปนท่ีรักใครเจริญใจของขาพเจายิ่งนัก ทาวสักเทวราชจึงไดตรัสถามตอไปอีกวา ก็เม่ือบุตรท่ีทํา
กาลกิริยาตายไปแลวเปนท่ีรักใครชอบใจของพวกทานเปนปานฉะนี้แลว และไดมาทํากาลกิริยาตายไป
เชนนี้ เหตุไรพวกทานจึงไดพากันเพิกเฉยอยู มิไดรองไหเศราโศกเสียใจ และเปนธรรมดาของผูท่ีมีวิสัย 
มีอาลัยรักใครในบุตรฉะนี้ ยิ่งจะสมควรท่ีจะรองไหคร่ําครวญหาบุตรนั้น 

เม่ือพราหมณโพธิสัตวนั้น จะแสดงเหตุผลท่ีตนมิไดเศราโศกเพราะตนไดอบรมมรณ
สติภาวนา ม่ันอยูในจิตสันดาน จึงไดกลาวเปนบทคาถาท่ีสมควรจะพึงฟงวา 

 อุระโค ตะจัง ชิณณัง หิตตะวา คัจฉะติ สันตะนัง 
 เอวัง สะริเร นิพโพเค เปเต กาละตะเค สะติ 
 ฑัยมะมาโน นะ ชานาติ ญาตีนัง ปะริเทวิตัง 
 ตัสมา เอตัง นะ โสจามิ คะโต โส ตัสสะ ยา คะติ 
เนื้อความในคาถานี้มีใจความวา อุรคชาติอสรพิษ เม่ือลอกคราบอันเปนอัตภาพเกา

ของตนออกแลว ก็มิไดเหลียวแลดวยความอาลัย ไดเท่ียวไปตามความปรารถนาฉันใด บุตรของ
ขาพเจาเม่ือทํากาลกิริยาตายไป มีแตสรีระทอดท้ิงไวปราศจากชีวิตอินทรียท่ีจะเขาครองกาย ก็มิได
รองอันทุรนทุรายเสวยความทุกขเวทนาใหปรากฏ ก็เม่ือพวกญาติท้ังหลายจะพากันเศราโศกร่ําไรถึง
ตนอยู ไฉนเลาจึงจะไดรูถึงความโศกเศราของพวกหมูญาติ เพราะเหตุฉะนี้แหละขาพเจาจึงมิไดเศรา
โศกถึงบุตรผูท่ีไดกระทําการกิริยาตายไปแลว คติท่ีดําเนินอันใดท่ีเขาควรจะดําเนินไป บุตรของขาพเจา
ก็ไดไปยังคติท่ีดําเนินอันนั้น ซ่ึงเปนอันไมลวงปกติวิสัยไปได ดังนี้ 

เม่ือทาวสักกเทวราชไดทรงสดับถอยคําของพราหมณโพธิสัตวดังนั้นแลวจึงไดหันไป
ถามนางพราหมณีตอไปวา ผูท่ีกระทํากาลกิริยานี้เปนบุรุษสถานไหนของทาน นางพราหมณีจึงตอบวา 
ผูท่ีกระทํากาลกิริยาตายไปแลวนี้เปนบุตรเกิดจากอุทรของขาพเจา ขาพเจาก็ไดบริหารบํารุงเลี้ยงมา
จนกระท่ังถึงการบัดนี้ทาวโกสียสักกเทวราชจึงไดตรัสถามข้ึนอีกวา ก็หฤทัยของมารดานี้เปนธรรมชาติ
ออน เปนการยากนักท่ีจะผอนผันอดกลั้นและบรรเทาเสียได ในกาลเม่ือบุตรนั้นตองมาวิโยคพลัดพราก
จากอกไปเชนนี้ แตเหตุไรทานจึงมานั่งเฉยอยูได ไมรองไหคร่ําครวญถึงบุตรท่ีไดพลัดพรากจากไปโดย
ไมมีวันท่ีจะกลับมาพบกันไดอีกเชนนี้ นางพราหมณีจึงไดแสดงเหตุท่ีตนมิไดมีความเศราโศกถึงบุตร
นางท่ีไดทํากาลกิริยาไปแลวนั้น จึงไดกลาวโวหารข้ึนใจความวา บุตรของขาพเจา ขาพเจาหาไดไปรอง
เรียกวิญญาณของเขามาแตโลกหลังไม เขาไดมาโดยธรรมชาติของเขาเองเวลาท่ีเขาจะไปจากท่ีนี่เลา 
ขาพเจาก็ไมไดอนุญาตและยินยอม หรือขับไลไสสงใหเขาไป เขามาอยางไรเขาก็ไปอยางนั้นตามปกติ
ธรรมดาของเขาการท่ีขาพเจาจะมีการโศกเศราร่ําไร เพราะเหตุท่ีบุตรไดละไปจากโลกนี้ จะมี
คุณประโยชนอยางไรตอบุตรนั้นก็หามิไดก็เม่ือขาพเจาและญาติมิตรไดพากันมาประชุมชวยกันเผา
สรีระรางของเขาอยู เขาก็ไมรูสึกท่ีจะรอนรน เม่ือญาติท้ังหลายจะเศราโศกถึงตนอยูไฉนจึงจะรูความ
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ร่ําไรของพวกญาติไดเลา เพราะเหตุฉะนี้แหละขาพเจาจึงมิไดเศราโศกถึงบุตรของขาพเจา ผูทํา
กาลกิริยาตายไปแลวนี้ เพราะขาพเจาไดรูคติธรรมดาของบุตรขาพเจาวาคติธรรมดาของเขามีอยางไร 
เขาก็ไปตามคติธรรมดาของเขานั้นเปนอันไมลวงพนจากคติธรรมดาไปได 

เม่ือทาวสักกเทวราช ไดสดับปฏิภาณของนางพราหมณีเชนนี้แลว จึงไดหันไปตรัส
ถามนางทาริกผูเปนนองสาวของมาณพผูท่ีไดกระทํากาลกิริยาไปแลวนั้นวาผูท่ีไดกระทํากาลกิริยาตาย
ไปแลวนี้ไดมีความเก่ียวพันเปนอะไรกับเธอ นางทาริกานั้นจึงแจงใหทราบวาเปนพ่ีชายรวมสายโลหิต
เดียวกัน ทาวสักกเทวราชจึงตรัสถามตอไปอีกวา ตามธรรมดาพ่ีนองท่ีเกิดรวมบิดามารดาเดียวกันนั้น
ยอมจะมีความเสนหาอาลัยรักใครตอกันยิ่งนักแตเธอนี้ดูประหนึ่งวาจะไมมีความรักใคร และอาลัยถึง
พ่ีชายของเธอ ซ่ึงไดทํากาลกิริยาตายไปแลวนี้ เม่ือนางทาริกาจะแสดงถึงเหตุท่ีตนมิไดมีความเศราโศก
และรองไหรําพันถึงพ่ีชายของตนท่ีไดทํากิริยาไปแลวจึงไดกลาวพรรณนาข้ึนวา 

ถาหากวาขาพเจามีความเศราโศกรองไหร่ําไรถึงพ่ีชายของขาพเจาก็จะทําใหรางกาย
เศราหมอง มีผิวพรรณพิกลแปรไป จะพึงผลานิสงสอะไรแกขาพเจาก็หามิได มีแตจะเพ่ิมความ
โศกเศราใหเกิดแกญาติมิตรสหายผูรวมอัธยาศัยใหยิ่งข้ึนไปกวานี้อีก อันพ่ีชายของขาพเจาท่ีได ทําลาย
ขันธลวงลับไปแลวนั้น เม่ือพวกขาพเจามาประชุมกันเผาอยู ก็ยังไมรูสึกท่ีจะมีความรอนรนก็เม่ือญาติ
ท้ังหลายจะพากันมาคร่ําครวญถึงตน เหตุไฉนจะรูไดเลา เพราะเหตุนี้แล ขาพเจาจึงมิไดมีความเศรา
โศกดวยมาเห็นชัดวาคติท่ีดําเนินอันใดท่ีตนจะพึงไป พ่ีชายของขาพเจาไดไปยังอคติอันนั้น ตาม
ธรรมดาของตน ดังนี ้

เม่ือทาวสักกเทวราช ไดทรงสดับปฏิภาณโวหารของนางทาริกาดังนั้นแลว จึงไดตรัส
ถามภรรยาของมาณพผูท่ีทํากาลกิริยาลวงลับไปแลวนั้นสืบตอไปวา 

ผูท่ีทํากาลกิริยาไปแลวนี้ ไดเปนอะไรกับเธอเลาภรรยาของมาณพนั้นจึงตอบวาเปน
สามีของหมอมฉัน ทาวสักกเทวราชจึงตรัสวา ธรรมดาสตรีท่ีมีสามีตายจากไปแลวยอมจะเปนหญิงมาย 
ไมมีท่ีพ่ึงพํานักอาศัย เม่ือเหตุท่ีจะทําใหความโศกเศราอาลัย มีมาถึงเธอถึงเพียงนี้แลวแตเหตุไฉนเธอ
จึงมิไดมีกิริยา แสดงวามีความรักใครในสามีของเธอเลย หรือเธอนึกเสียวา เม่ือตายแลวก็ยังหาใหมได
อีก เม่ือภรรยาของมาณพนั้นจะแสดงเหตุท่ีตนมิไดมีความเศราโศก จึงไดกลาวดวยปฏิภาณข้ึน ซ่ึงมี
ใจความวา พาลทารกท่ีนอนอยูบนตักของมารดาเม่ือไมรูถึงสิ่งซ่ึงจะไดและมีพึงจะได ครั้นไดเห็นดวง
จันทรในวันเพ็ญลอยเดนอยูในทามกลางอากาศ ก็รองไหรบเรามารดาวา ขาพเจาอยากไดดวงจันทร 
จงไปนําดวงจันทรมาใหแกขาพเจา ถึงแมพาลทารกนั้นจะรองไหรบเรามารดาสักเทาไรก็คงจะไมได
ดวงจันทรนั้นสมกับความประสงคของตน ขอนี้มีอุปมาฉันใดอันบุคคลผูจะรองไหคร่ําครวญหาผูท่ีได
ลวงลับไปสูปรโลกแลวนั้น ก็ไมมีประโยชนอันใดฉันนั้นเม่ือจะเปรียบอีกสถานหนึ่งก็พึงเห็นวาเปนอัน
ไมมีประโยชนยังต่ํากวาท่ีพาลนรกท่ีรองไหดวยอยากจะไดดวงจันทรนั้นเสียอีกเลาเพราะวาจันทร
มณฑลนั้น ยังไดปรากฏแกจักษุของชาวโลก ถึงจะเขาใกลและจับตองไมไดก็จริงอยู แตก็ยังไดเห็นได
ชมแตบุคคลท่ีทํากาลกิริยาตายไปจากโลกนี้แลว หาไดปรากฏใหเห็นเชนกับดวงจันทรนั้นไม สามีของ
ขาพเจานั้นเม่ือขาพเจาท้ังหลายมาประชุมชวยกันเผาอยู ก็ยอมจะไมรูสึกรอนรนและมีความ
ทุกขเวทนาอะไรเลย เม่ือมีผูมีความอาลัยคร่ําครวญถึงตนอยูไฉนเลาจึงจะรูได เพราะเหตุนี้ขาพเจาจึง
มิไดร่ําไร และคร่ําครวญถึงสามีผูท่ีทํากิริยาไปแลว 



๒๐๖ 
 

เม่ือทาวสักกเทวราช ไดทรงสดับปฏิภาณของภรรยาของมาณพนั้นฉะนี้แลว จึงได
ตรัสถามนางทาสีข้ึนวาผูท่ีทํากาลกิริยาตายไปแลวนี้ เปนอะไรกับเธอเลา นางทาสีนั้นจึงไดแจงให
ทราบวา เปนเจานายของตน ทาวสักกเทวราชจึงตรัสถามอีกวา เจานายของเธอผูนี้คงจะเปนคนดุราย 
เคยทุบตีและบริภาษดาวาเธอดวยถอยคําท่ีหยาบคาย เบียดเบียนใชสอยเธอดวยไมมีความเมตตา
กรุณา เธอจึงไมนําพา จึงทําเปนประหนึ่งวา คราวนี้จึงเปนอันพนทุกขไปไดอยางหนึ่งแลว นางทาสีจึง
ตอบวา ขอนี้ขอทานจงอยาไดเจรจาเลย อันเจานายของขาพเจาท่ีไดทํากิริยาตายไปแลวนี้เปนคนมี
อัธยาศัย ดี เปนผูประกอบดวยขันติ เมตตา กรุณา เปนท่ีพ่ึงแมขาพเจาเปนทาสีก็จริงอยู แตทานก็ยัง
รักใครเอ็นดูตอขาพเจา เปนเหมือนดังวาพ่ีนองรวมทองมารดาเดียวกันก็วาได ฯ ทาวสักกเทวราชจึง
ตรัสอีกวา ก็เม่ือเปนเชนนี้ เหตุไฉนเธอจึงมิไดรองไหคร่ําครวญถึงเลา นางทาสีนั้นเม่ือจะแสดงเหตุผลท่ี
ตนมิได 

มีความเศราโศกถึงเจานายของตน จึงกลาวเปนปฏิภาณ ซ่ึงมีใจความวา หมอน้ําท่ีได
แตกทําลายไปแลว ก็พนวิสัยท่ีจะตอใหติด และคุมเขาใหสมานสนิท สิ้นรอยราว ทําใหคืนคงเปนปกติ
ไดดังเกาฉันใด อันบุคคลท่ีเศราโศกถึงผูท่ีทําการกิริยาตายไปแลว ก็ไมมีวิสัยซ่ึงจะใหผูท่ีตายไปแลวนั้น 
ไดกลับฟนข้ึนมาครองอัตภาพดังเกาได ขอนี้เปนอันไมสําเร็จดวยความอุปไมยฉันนั้นก็ธรรมดาหมอท่ี
แตกแลวยังจะมีทานผูมีสัมฤทธิ์มาบันดาลใหมาติดตอดวยกําลังฤทธิ์ไดบางเปนบางครั้งบางคราว แต
บุคคลท่ีทํากาลกิริยาจากไปแลว ถึงจะมีฤทธิ์ก็ไมสามารถท่ีจะนําจุติจิต ใหกลับฟนมาครองอัตภาพเกา
ไดเจานายของขาพเจานี้ เม่ือขาพเจาท้ังหลายมาประชุมชวยกันเผาอยู ก็ยังไมรูสึกรอนรนเลย ก็เม่ือ
หมูญาติ และหมูชนท่ีมีความสวามิภักดิ์มาร่ําไรถึงตนไฉนจึงจะรูไดเลา เพราะฉะนั้นขาพเจาจึงมิไดมี
ความเศราโศก ดวยมาคิดเห็นวา คติอันใดซ่ึงตนจะพึงดําเนินไปเจานายของขาพเจาก็ไดไปสูคติดําเนิน
อันนั้น ตามปกติวิสัยของตน มิไดลวงพนปกติธรรมดาไปได ดังนี้ 

เม่ือทาวสักกเทวราช ไดทรงสดับปฏิภาณ แหงคนท้ัง ๕ ฉะนี้แลว ก็ทรงมีพระหฤทัย
โสมนัสปสาทเลื่อมใส จึงไดมีเทวบัญชาตรัสวา ทานท้ังหลายมีมรณสติภาวนาม่ันคงในสันดาน นับ
จําเดิมแตบัดนี้เปนตนไป ทานท้ังหลายจงอยาไดทําการงานดวยมือของตนอันเปนการกังวลดวยการหา
เลี้ยงชีพเลย ดวยเราคือทาวสหัสนัยนเทวราชเจาจะปะทะทานรัตนะพิเศษ ๗ ประการ ใหมีประมาณ
หามิได มีบริบูรณในเรือนของทานท้ังหลาย จะใหทานท้ังหลายไดเปนพรหมไท มิไดมีขาศึกจะปอง
เบียดเบียน ทานท้ังหลายจงบําเพ็ญทานใหอ่ิมในอัธยาศัย จงรักษาเบญจศีลเปนนิตย และอยูรักษา
อุโบสถตามกาลนิยม จงยับยั้งอยูดวยความไมประมาทจงทุกเม่ือเถิด ครั้นตรัสประทานโอวาทแกคนท้ัง 
๕ ดังนี้แลว จึงทรงบันดาลทิพยสัตตรัตนะพิเศษ ๗ ประการ ใหมีบริบูรณในเคหะสถานของคนท้ัง ๕ 
นั้น จนหาประมาณมิได แลวพระจึงไดเสด็จคืนยังทิพยสถานเทวโลก ณ กาลครั้งนั้น 

ก็การท่ีคนท้ัง ๕ นั้นไดประสบอามิสสุข เห็นแจงประจักษในอัตภาพปจจุบันนี้ ก็
เพราะมิไดมีความเศราโศกเปนมูลเหตุ ไดมีมรณสติภาวนาอยูเปนนิตย ซ่ึงเปนอุบายท่ีจะระงับความ
โศกนั้น ๆ ได ในเม่ือความโศกนั้น ๆ มาถึง และยังจะเปนปจจัยใหไดประสบนิรามิสสุขสิ้นสังสารทุกข
ในอนาคตกาลอีกดวย12

๕๓
 

                                                 
๕๓พระสุตตันตปฎก,  ขุททกนิกายชาดก,  คาถาธรรมบท เลม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓.  



๒๐๗ 
 

 เรื่องนี้แสดงใหเห็นวา สัญลักษณท่ีไดจากพิธีกงเต็กตามหลักพระพุทธศาสนาก็คือ การไมเศรา
โศกแบบไมไมมีปญญา แตเปนการกระทําดวยปญญา เปนการใชโอกาสทําคุณงามความดี บําเพ็ญบุญ
กุศลในทุกโอกาส โดยเฉพาะโอกาสสําคัญท่ีมนุษยทุกคนไมอาจหลีกเลี่ยงได 

 

๔.๔ วิเคราะหขอมูลสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลสําคัญ 
 ในงานวิจัยเรื่องคําสอนเชิงสัญลักษณท่ีปรากฎในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนามหายานนี้ 
ผูวิจัยไดศึกษาคนควาจากหนังสือและเอกสารท่ีเก่ียวของเพ่ือใหทราบถึงลักษณะของพิธีกรรมและ
ลักษณะของสัญลักษณตาง ๆ ในพุทธศาสนามหายาน เพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีถูกตอง พรอมท้ังได
ดําเนินการสัมภาษณความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิเพ่ือใชประกอบงานวิจัยนี้ ดังประเด็นตอไปนี้ 
 
 ๔.๔.๑ คําสอนพระพุทธศาสนามหายาน 
 ในประเด็นเก่ียวกับหลักคําสอนของพระพุทธศาสนามหายาน มีลักษณะใกลเคียงกับ
พระพุทธศาสนาเถรวาทท่ีมีจุดกําเนิดมาจากพระพุทธเจา ดังท่ีมีคํากลาววาพระพุทธศาสนามหายาน
คําสอนเริ่มตั้งแตพระพุทธเจาทรงบําเพ็ญพระโพธิสัตวจนถึงตรัสรู ในขณะท่ีพระพุทธศาสนาเถรวาท
สอนถึงวิธีการปฏิบัติท่ีเปนทางสายกลางใหหลุดพนจากวัฏฏะสังสาร พระองคทรงคนพบและนํามาสั่ง
สอน ในประเด็นนี้ผูทรงคุณวุฒิไดใหสัมภาษณความคิดเห็นไวดังนี้  
 พระมหาคณาจารยจีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก), ใหความเห็นวา พระพุทธศาสนา
มหายานก็คือ โพธิจิต จิตท่ียิ่งใหญในการเขาถึงความรูแจง ผูใดท่ีเขาถึงความรูแจงยอมไดชื่อวา เปน
มหายาน การท่ีผูใดยังคงถกเถียงกันอยู แบงเปนฝกฝายกันอยูก็ยังไมชื่อวาเปนมหายาน๕๗  
 องสุตบทบวร เกว๊ิกซัน (เดชาธร กิจเสมอ), ใหความเห็นวา หากเปนพุทธศาสนามหายาน
จริง ๆ จะสอนใหละวางทุกอยาง ไมยึดติดแมกระท้ังธรรมะ อธรรม ดีหรือชั่ว พระพุทธเจาสอนไมให
ยึดติด ใหรูจักปลอยวาง แตในปจจุบันมีการสอนวิธีวิปสสนากรรมฐานซ่ึงเปนการสอนใหเดินทางออม 
ไมใชสายตรงจึงทําใหบางครั้งชาเกินไปหรืออาจทําใหหลงทางได สอนในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงทําใหเกิด
ความเชื่อท่ีงมงายกลายเปนเรื่องเหลวไหล๕๘ 
 องสรภาณอนัมพจน (พิสิษฐ เถียนบาว ดร.), ใหความเห็นวา พระพุทธศาสนามหายานมี
คําสอนเก่ียวกับพิธีกรรมตาง ๆ โดยแบงประเภทออกเปน ๓ พิธี คือ 

๑) พิธีมงคล จะเนนพิธีกรรมท่ีทําใหเกิดบุญกุศลตอผูปฏิบัติ เชน พิธีกินเจ 
๒) พิธีอวมงคล จะเนนพิธีกรรมท่ีสงผลบุญกุศลอุทิศใหแกผูลวงลับไปแลว เชน พิธีกงเตก 
๓) พิธีอกาลทาน จะเนนเรื่องการสรางกุศล คือการทําทาน เชน พิธีท้ิงกระจาด 

                                                 
๕๗สัมภาษณ พระมหาคณาจารยจีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก), เจาอาวาสวัดโพธ์ิแมนคุณาราม, ๑๒ 

พฤษภาคม ๒๕๖๑. 
๕๘สัมภาษณ องสุตบทบวร เกว๊ิกซัน (เดชาธร กิจเสมอ), ปลัดขวาเจาคณะใหญ ฝายมหายานแหงประเทศ

ไทย, เจาอาวาสวัดถาวรวราราม (วัดญวน), ตําบลบานเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร,ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑. 



๒๐๘ 
 

การทําพิธีท้ัง ๓ จะมีสิ่งท่ีเหมือนกันทางดานสัญลักษณคือ พระรัตนตรัย ซ่ึงในคติมหายาน
จะเนน ๓ องค คือ พระศรีศากยมุนี พระไภษัชยคุรุพระพุทธเจา และพระอมิตตาภะพุทธเจา๕๙ 
 หลวงจีนธรรมรัตจีนประจักษ (เย็นง้ี), ใหความเห็นวา พิธีกรรมในพระพุทธศาสนา
มหายานเปนสื่อท่ีนําสาธุชนหรือมหาชนเขาวัด พิธีกรรมท่ีเปนหลักของมหายานคือการเจริญพระพุทธ
มนตหรือการสวดมนต เปนธรรมเนียมประเพณีของจีนซ่ึงเปนจุดเริ่มตนของการนําศาสนิกชนเขามาใน
พระพุทธศาสนามหายาน เพ่ือใหคนนับถือและปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธศาสนามหายาน 
พิธีกรรมจึงเปนของคูกับคําสอนในมหายานเหมือนเนื้อท่ีตองคูกับหนังไมสามารถขาดอยางใดอยาง
หนึ่งไปได หลักเกณฑของพระพุทธศาสนามหายานเปนการสอนใหพระอยูในสัมมาปฏิบัติ อยูในพระ
ธรรม อยูในวินัยดวยพิธีกรรม ทําใหจิตไมหลุดออกไปสูวงจรของสิ่งท่ีเปนอกุศล๖๐  
 พระวิศวภัทร เส็กกวงโตว, ใหความเห็นวา ในประเทศไทยนับถือจีนมหายาน ๒ สาย คือ 
สายจีนนิกายและอนันนิกาย หลักคําสอนจะเนนการพัฒนาปญญาผานพิธีกรรม ถึงแมวาพระพุทธเจา
จะปรินิพพานไปแลวแตพระพุทธคุณยังคงอยู พระโพธิสัตวมีอยูท่ัวจักรวาลและกําลังชวยเหลือสรรพ
สัตว เทพเทวดาคอยปกปกรักษาพระพุทธศาสนา การปฏิบัติกรรมฐานเปนสิ่งสําคัญท่ีตองถือปฏิบัติ 
จึงจําเปนท่ีมนุษยตองบําเพ็ญกรรมฐานเพ่ือพัฒนาจิตทําใหเกิดปญญา๖๑ 
 ดั งนั้น  จากการสัมภาษณผู ใหขอมูลสํา คัญในประเด็นเ ก่ียวกับหลัก คําสอนของ
พระพุทธศาสนามหายาน พบวาคําสอนนั้นจะคลายคลึงกับพระพุทธศาสนาเถรวาท เม่ือปฏิบัติตามจะ
นําพาใหพนทุกข สามารถสรุปไดดังนี ้

ลําดับ รายช่ือ สรุปบทสัมภาษณ 

๑ พระมหาคณาจารยจีนธรรม
สมาธิวัตร (เย็นเต็ก) 

• พระพุทธศาสนามหายานก็คือ โพธิจิต จิตท่ียิ่งใหญใน
การเขาถึงความรูแจง ผูใดท่ีเขาถึงความรูแจงยอมไดชื่อ
วา เปนมหายาน การท่ีผูใดยังคงถกเถียงกันอยู แบงเปน
ฝกฝายกันอยูก็ยังไมชื่อวาเปนมหายาน 

๒ องสุตบทบวร เกวิ๊กซัน (เดชา
ธร กิจเสมอ) 

• พุทธศาสนามหายานสอนใหรูจักปลอยวาง 
•  ปจจุบันสอนวิธีวิปสสนากรรมฐานใหเดินทางออมทําให

หลงทาง 
• สอนเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหเกิดความเชื่อท่ีงมงายเปนเรื่อง

เหลวไหล 

                                                 
๕๙สัมภาษณ องสรภาณอนัมพจน (พิสิษฐ เถียนบาว ดร.), เจาอาวาสวัดธรรมปญญารามบางมวง (เฮงเสง็

ยี่), ตําบลบางชาง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม, ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑. 
๖๐สัมภาษณ หลวงจีนธรรมรัตจีนประจักษ (เย็นง้ี), เจาอาวาสวัดทิพยวารีวรวิหาร, เลขท่ี ๑๑๙  ซอยทิพ

ยวารี  ถนนตรีเพชร เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร, ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑. 
๖๑สัมภาษณ พระวิศวภัทร เส็กกวงโตว, ประธานสงฆ และผูกอตั้งมลูนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย, รองประธาน

โครงการแปลพระสูตรมหายานจีน-ไทยเฉลมิพระเกียรต,ิ ๘๑ หมู ๑ พุทธมณฑลสาย ๖ ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.
นครปฐม, ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 
 



๒๐๙ 
 

๓ องสรภาณอนัมพจน (พิสิษฐ 
เถียนบาว ดร.) 

• พระพุทธศาสนามหายานมีคําสอนเก่ียวกับพิธีกรรม ๓ 
พิธี คือ พิธีมงคล พิธีอวมงคล และ พิธีอกาลทาน  

• พิธีท้ัง ๓ สิ่งท่ีเหมือนกันดานสัญลักษณคือ พระรัตนตรัย 
• คติมหายานจะเนน ๓ องค คือ พระศรีศากยมุนี พระ

ไภษัชยคุรุพระพุทธเจา และพระอมิตตาภะพุทธเจา 

๔ หลวงจีนธรรมรัตจีนประจักษ 
(เย็นง้ี) 

• พิธีกรรมในพระพุทธศาสนามหายานเปนสื่อท่ีนําสาธุชน
หรือมหาชนเขาวัด  

• พิธีกรรมท่ีเปนหลักของมหายานคือการเจริญพระพุทธ
มนตหรือการสวดมนต  

• หลักเกณฑของพระพุทธศาสนามหายานจะสอนสัมมา
ปฏิบัติ พระธรรมและพระวินัยดวยพิธีกรรม  

๕ พระวิศวภัทร เส็กกวงโตว • ประเทศไทยนับถือจีนมหายาน ๒ สาย คือ สายจีน
นิกายและอนันนิกาย  

• หลักคําสอนจะเนนการพัฒนาปญญาผานพิธีกรรม 
• พระพุทธเจาจะปรินิพพานไปแลวแตพระพุทธคุณยังคง

อยู พระโพธิสัตวมีอยูท่ัวกําลังชวยเหลือสรรพสัตว  
• การปฏิบัติกรรมฐานเปนสิ่งสําคัญท่ีตองถือปฏิบัติ 

มนุษยตองบําเพ็ญกรรมฐานเพ่ือพัฒนาจิตทําใหเกิด
ปญญา 

ตาราง ๔.๑ สรุปคําสอนพระพุทธศาสนามหายาน 
 

 ๔.๔.๒ สัญลักษณในพิธีกรรมพระพุทธศาสนามหายานและผลตอผูนับถือ 
 ในประเด็นเก่ียวกับสัญลักษณในพิธีกรรมพระพุทธศาสนามหายาน ความสําคัญและสงผล
ตอผูนับถือพระพุทธศาสนามหายานนั้น ผูทรงคุณวุฒิไดใหสัมภาษณความคิดเห็นไวดังนี้ 
 พระมหาคณาจารยจีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก), ใหความเห็นวา พิธีกรรมตาง ๆ เปน
เพียงแตเปลือกของศาสนา แตก็มีความสําคัญ ทําใหผูท่ียังไมสนใจไดเขามาสนใจ เราก็ตองใชพิธีกรรม
ตาง ๆ เปนเครื่องนําพาจิตวิญญาณของคนใหเขาถึงธรรม๖๒ 
 องสุตบทบวร เกว๊ิกซัน (เดชาธร กิจเสมอ), ใหความเห็นวา พิธีกรรมตองเริ่มท่ีการรับศีล 
ผูทําพิธีกรรมตองรับศีลใหบริสุทธิ์ มีใจท่ีบริสุทธิ์เหมือนพระพุทธ พระธรรม พระสงฆในพระรัตนตรัย 
ตอดวยการจุดไฟ ๓ กองเหมือนกับใจคนท่ีมีไฟ ๓ กอนคือโลภ โกรธ หลง หรือ โลภะ โทสะ โมหะ จึง

                                                 
๖๒สัมภาษณ พระมหาคณาจารยจีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก), เจาอาวาสวัดโพธ์ิแมนคณุาราม, ๑๒ 

พฤษภาคม ๒๕๖๑. 



๒๑๐ 
 

ตองทําการดับไฟนั้น หากวาไฟของตัวเองยังไมดับก็ไมมีประโยชนท่ีจะไปสอนคนอ่ืน ศีลจึงมี
ความสําคัญเพราะทําใหทุกอยางลวงพนไปได๖๓ 
 องสรภาณอนัมพจน (พิสิษฐ เถียนบาว ดร.), ใหความเห็นวา สัญลักษณในพิธีกรรมคือ 
พระรัตนตรัย พระรัตนตรัยในคติของมหายานใหความสําคัญกับ ๓ องค  

๑) พระศรีศากยมุนี มือของทานจะถือลูกแกวเปนสัญลักษณแหงการคุมครองโลก สองแสง

ใหปญญาแกมนุษยเพ่ือพนจากความมืดมิด 

๒) พระไภษัชยคุรุพระพุทธเจา ประจําทางทิศตะวันออก มีสัญลักษณเปนเจดียหรือหมอยา 

เปนสัญลักษณของการชวยเหลือคนท่ีมีทุกขใหพนทุกขดวยน้ําทิพย น้ํามนต ยาทิพย เรียกวาพระ

น้ํามนตหรือพระกลิ่น  

๓) พระอมิตตาภะพุทธเจา ประจําทิศตะวันตก มีสัญลักษณท่ีพระหัตถของทานคือดอกบัว 
เพราะมีความเชื่อวาถาไดหม่ันภาวนาพระนามของพระองคทาน หากแมนชีวิตดับแลวก็จะไปจุติใน
สรวงสวรรค ดินแดนแหงความสุขเรียกวาสุขาวดี 

นอกจากนี้ยังมีพระโพธิสัตว ๒ องคซายและขวาเปนสัญลักษณในขณะประกอบพิธี   
๑) พระมัญชุศรีโพธิสัตว ทรงสิงโต เปนสัญลักษณแทนปญญาของพระพุทธองค ปญญาท่ีมี

ความแกวกลานาเกรงขามดุจพญาราชสีหเปนปญญาท่ีเฉียบแหลม ใครท่ีปฏิบัติตามจะสามารถฝาฟน
กิเลสไดและดับกิเลสไดเหมือนมีวิชาอยูในตน 

๒) พระโพธิสัตวทรงชาง ๖ งา เปนสัญลักษณของจรณะ หมายถึงอายตนะภายในท้ัง ๖ 
ตองไมหวั่นไหว ภายนอกท้ัง ๖ ตองสํารวม การปฏิบัติธรรมเพ่ือดูใจและสํารวมใจตนเอง จะทําใหมีสติ
สํารวมอายตนะท้ัง ๖ สงผลถึงการดําเนินชีวิตไดอยางสงางาม๖๔ 
 พระอาจารยจีนวินยานุกร (เย็นอ่ี), ใหความเห็นวา อุปกรณในการทําพิธีกรรมนั้นจะมี
สัญลักษณแตกตางกัน แตละชนิดจะมีความสําคัญในการทําพิธีแตกตางกัน เชน ไมปลาท่ีใชตีขณะสวด
มนตเรียกวาบักฮ้ือ สื่อความหมายถึงปลาจะไมมีการนอนหลับ ตาจะเปดตลอดเวลา ตื่นตลอดเวลา ผู
สวดมนตจึงเปนผูตื่นตลอดเวลา ทําใหเกิดความพรอมเพรียงในการสวดมนต สวนอุปกรณบางอันไว
เตือนสติของผูสวดมนตวากําลังจะจบบทเพ่ือข้ึนบทใหมเสียงจะดังกริ๊ง ๆ เปนตน๖๕ 
 หลวงจีนธรรมรัตจีนประจักษ  (เ ย็นง้ี) , ใหความเห็นวา สัญลักษณในพิธีกรรม
พระพุทธศาสนามหายานเปนตัวสื่อของเครื่องมือท่ีพระใชในขณะทําพิธี การทําพิธีกรรมแตละอยางจะ
มีพระและศาสนิกชนจํานวนมากจึงจําเปนตองมีอุปกรณเหลานี้ การตีหรือเคาะอุปกรณซ่ึงเปน

                                                 
๖๓สัมภาษณ องสุตบทบวร เกว๊ิกซัน (เดชาธร กิจเสมอ), ปลัดขวาเจาคณะใหญ ฝายมหายานแหงประเทศ

ไทย, เจาอาวาสวัดถาวรวราราม (วัดญวน), ตําบลบานเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร,ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑. 
๖๔สัมภาษณ องสรภาณอนัมพจน (พิสิษฐ เถียนบาว ดร.), เจาอาวาสวัดธรรมปญญารามบางมวง (เฮงเสง็

ยี่), ตําบลบางชาง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม, ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑. 
๖๕สัมภาษณ พระอาจารยจีนวินยานุกร (เย็นอ่ี), เจาอาวาสวัดโพธ์ิเย็น (จีนนิกาย), 33 ตลาดลูกแก ตําบล

ดอนขมิ้น อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุร,ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 



๒๑๑ 
 

สัญลักษณในพิธีกรรมนั้นเพ่ือดึงจิตใหมาสูจุดท่ีตี การดึงจิตเขามาไมใหฟุงซานออกไปขางนอกเพ่ือทํา
ใหเกิดสมาธิ เปนการฝกทําสมาธิโดยการสื่อกับอุปกรณท่ีเรียกวาอุปกรณศาสนพิธี๖๖  
 พระวิศวภัทร เส็กกวงโตว, ใหความเห็นวา อุปกรณท่ีใชในพิธีกรรมนั้นมีความหมายและ
เปนสัญลักษณเพ่ือบอกจังหวะเวลาสวดมนต เชน บาตรใหญท่ีใชเคาะเวลาสวดมนตเปรียบประดุจ
ระฆัง บักฮ้ือเปรียบประดุจกลอง พิธีสวดมนตจึงตองมีท้ังระฆังและกลองใหจังหวะ เปนการให
สัญญาณวากําลังจะข้ึนบทสวดใหม เปนตน อุปกรณแตละอยางยังเปรียบประดุจพระโพธิสัตวแตละ
องค และอุปกรณยังแฝงดวยธรรมะท่ีสอนขณะท่ีกําลังสวดมนตดวย๖๗   
 นายสมศักดิ์ พลเย่ียม, ใหความเห็นวา สัญลักษณในพิธีกรรมเปนการสรางภาพในจิตผาน
ทาทางและอุปกรณตาง ๆ บทสวดมนตก็เปนบทสาธยายถึงกระบวนการทางพิธีกรรมวาแตละสิ่ง
หมายถึงอะไร ตองการใหเกิดผลอะไร ผูท่ีรวมพิธีจะไดรับกุศลและประสบกับความเจริญกาวหนา 
พรอมท้ังสรรพวิญญาณตาง ๆ ท่ีรับรูก็จะไดรับผลบุญไปดวยผานสัญลักษณในพิธีกรรมนั้น ๆ ๖๘ 
 ดังนั้น จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญในประเด็นเก่ียวกับสัญลักษณในพิธีกรรม
พระพุทธศาสนามหายาน ความสําคัญและสงผลตอผูนับถือพระพุทธศาสนามหายาน พบวาผูทํา
พิธีกรรมและผูรวมตองทําใจใหบริสุทธิ์ดวยการรักษาศีล การบูชาพระรัตนตรัยเพ่ือเปนเครื่องยึด
เหนี่ยวจิตใจ เปนเครื่องนําทางใหพนจากทุกข สามารถสรุปไดดังนี้ 
 

ลําดับ รายช่ือ สรุปบทสัมภาษณ 

๑ พระมหาคณาจารยจีนธรรม
สมาธิวัตร (เย็นเต็ก) 

• พิธีกรรมตาง ๆ เปนเพียงแตเปลือกของศาสนา แตก็มี
ความสําคัญ ทําใหผูท่ียังไมสนใจไดเขามาสนใจ เราก็
ตองใชพิธีกรรมตาง ๆ เปนเครื่องนําพาจิตวิญญาณของ
คนใหเขาถึงธรรม 

๒ องสุตบทบวร เกวิ๊กซัน (เดชา
ธร กิจเสมอ) 

• ผูทําพิธีกรรมตองรับศีล มีใจท่ีบริสุทธิ์เหมือนพระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆในพระรัตนตรัย  

• การจุดไฟ ๓ กองเหมือนกับใจคนท่ีมีไฟ ๓ กอนคือโลภ 
โกรธ หลง หรือ โลภะ โทสะ โมหะ ตองดับไฟนั้น 

• หากวาไฟของตัวเองยังไมดับก็ไมมีประโยชนท่ีจะไปสอน
คนอ่ืน  

๓ องสรภาณอนัมพจน (พิสิษฐ • สัญลักษณในพิธีกรรมคือ พระรัตนตรัย 

                                                 
๖๖สัมภาษณ หลวงจีนธรรมรัตจีนประจักษ (เย็นง้ี), เจาอาวาสวัดทิพยวารีวรวิหาร, เลขท่ี ๑๑๙  ซอยทิพ

ยวารี  ถนนตรีเพชร เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร, ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑. 
๖๗สัมภาษณ พระวิศวภัทร เส็กกวงโตว, ประธานสงฆ และผูกอตั้งมลูนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย, รองประธาน

โครงการแปลพระสูตรมหายานจีน-ไทยเฉลมิพระเกียรต,ิ ๘๑ หมู ๑ พุทธมณฑลสาย ๖ ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.
นครปฐม, ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 

๖๘สัมภาษณ นายสมศักดิ์ พลเยีย่ม, ผูเช่ียวชาญพิธีกรรมในพระพุทธศาสนามหายาน, , ๑๗ มิถุนายน 
๒๕๖๑. 



๒๑๒ 
 

เถียนบาว ดร.) • พระศรีศากยมุนี จะถือลูกแกวเปนสัญลักษณแหงการ
คุมครองโลก สองแสงใหปญญาแกมนุษย 
• พระไภษัชยคุรุพระพุทธเจา สัญลักษณเปนเจดียหรือ
หมอยา ชวยเหลือคนท่ีมีทุกขใหพนทุกขดวยน้ําทิพย 
• พระอมิตตาภะพุทธเจาสัญลักษณท่ีพระหัตถมีดอกบัว 
ถาหม่ันภาวนาพระนามของพระองคชีวิตดับจะไปจุติใน
สรวงสวรรค ดินแดนแหงความสุขเรียกวาสุขาวดี 

• พระมัญชุศรีโพธิสัตว ทรงสิงโต เปนสัญลักษณแทน
ปญญาของพระพุทธองค 

• พระโพธิสัตวทรงชาง ๖ งา เปนสัญลักษณของจรณะ 
หมายถึงอายตนะภายในท้ัง ๖ 

๔ พระอาจารย จีนวินยานุกร 
(เย็นอ่ี) 

• อุปกรณในการทําพิธีกรรมมีสัญลักษณตาง กัน มี
ความสําคัญในการทําพิธีแตกตางกัน  

• ไมปลาท่ีใชตีขณะสวดมนตเรียกวาบักฮ้ือ สื่อความ
หมายถึงปลาจะไมมีการนอนหลับ  

• สวนอุปกรณบางอันไวเตือนสติของผูสวดมนต 

๕ หลวงจีนธรรมรัตจีนประจักษ 
(เย็นง้ี) 

• สัญลักษณในพิธีกรรมพระพุทธศาสนามหายานเปนสื่อ
ของเครื่องมือในขณะทําพิธี  

• การทําพิธีกรรมจะมีพระและศาสนิกชนจํานวนมากจึง
จําเปนตองมีอุปกรณ  

• การตีหรือเคาะอุปกรณเปนสัญลักษณเพ่ือดึงจิตเขามา
ไมใหฟุงซานออกไปขางนอกทําใหเกิดสมาธิ 

• การฝกทําสมาธิ โดยการสื่ อกับอุปกรณ ท่ี เรียกว า
อุปกรณศาสนพิธี 

๖ พระวิศวภัทร เส็กกวงโตว • อุปกรณท่ีใชในพิธีกรรมมีความหมายและเปนสัญลักษณ
เพ่ือบอกจังหวะเวลาสวดมนต  

• บาตรใหญท่ีใชเคาะเวลาสวดมนตเปรียบประดุจระฆัง 
บักฮ้ือเปรียบประดุจกลอง พิธีสวดมนตตองมีระฆังและ
กลองใหจังหวะ ใหสัญญาณวากําลังจะข้ึนบทสวดใหม  

• อุปกรณแตละอยางยังเปรียบประดุจพระโพธิสัตวแตละ
องค และอุปกรณยังแฝงดวยธรรมะท่ีสอนขณะท่ีกําลัง
สวดมนต 

๗ นายสมศักดิ์ พลเยี่ยม • สัญลักษณในพิธีกรรมเปนการสรางภาพในจิตผาน
ทาทางและอุปกรณตาง ๆ  



๒๑๓ 
 

• บทสวดมนต เปนบทสาธยายถึงกระบวนการทาง
พิธีกรรมวาแตละสิ่งหมายและตองการใหเกิดผลอะไร  

• ผูรวมพิธีจะไดรับกุศลและประสบความเจริญกาวหนา 
และสรรพวิญญาณท่ีรับรูจะไดรับผลบุญดวย 

๘  •  

 

ตาราง ๔.๒ สัญลักษณในพิธีกรรมพระพุทธศาสนามหายานและผลตอผูนับถือ 
  

๔.๔.๓ คําสอนเชิงสัญลักษณในพิธีกรรมพระพุทธศาสนามหายาน ความสําคัญ 
         และผลตอผูนับถือ   

 ในประเด็นเก่ียวกับคําสอนเชิงสัญลักษณในพิธีกรรมพระพุทธศาสนามหายาน ความสําคัญ
และสงผลตอผูนับถือพระพุทธศาสนามหายานนั้น ผูทรงคุณวุฒิไดใหสัมภาษณความคิดเห็นไวดังนี้ 
 พระมหาคณาจารยจีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก), ใหความเห็นวา สัญลักษณของ
พระพุทธศาสนามหายานตองศึกษาใหลึกซ้ึง บุคคลท่ีไมใชพระสงฆไมควรนําไปปฏิบัติเพราะจะนําไป
กระทําท่ีไมถูกตอง นอกลูนอกทาง เพราะบางอยางเปนเรื่องของสงฆ๖๙ 
 องสุตบทบวร เกว๊ิกซัน (เดชาธร กิจเสมอ), ใหความเห็นวาการทําสัญลักษณมือก็
เหมือนกับแสงของพระอาทิตยท่ีรอนและแสงของพระจันทรท่ีเย็น ใหความสวางเหมือนกันแตไม
สามารถทะลุผานใจท่ีมืดได ตองใชแสงของพระธรรมจุดใหสวางในใจคน แสงแหงพระธรรมไมเลือก
สถานท่ี ไมเลือกคน ธรรมะของพระพุทธเจาสอนงาย ๆ สอนใหมองเห็น มองเปนและไมใหยึดม่ันถือ
ม่ัน๗๐ 
 องสรภาณอนัมพจน (พิสิษฐ เถียนบาว ดร.), ใหความเห็นวา คําสอนเชิงสัญลักษณจะ
เปนปริศนาธรรมท่ีบอกใหผูปฏิบัติรูถึงผลลัพธท่ีไดจากการกระทํา การปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจา
จะตองมีสติดวยการสํารวมกายและใจ สํารวมใจตนเองนอมนําเขามาในการปฏิบัติเพ่ือเปนการบูชา
พระรัตนตรัย การปฏิบัติตอคําสอนของพระพุทธเจาหากทําไดดีก็เปนการเคารพนับถือพระองค สงผล
ตอการดําเนินชีวิตใหมีความเจริญรุงเรือง หากทําไมดีก็อาจเปนบาปกรรมท่ีไมไดเจตนา เชน ระฆัง
หรือจวง เปนสัญลักษณเชิงการใหสติ เจี้ยง เปนสัญลักษณในการเปลี่ยนอารมณเพ่ือข้ึนบทสวดใหม 
กระดิ่งหรือลิน จะใหสวดเก่ียวกับวิญญาณ เปนตน๗๑ 
 พระอาจารยจีนวินยานุกร (เย็นอ่ี), ใหความเห็นวา พระโพธิสัตวท่ีเปนสัญลักษณของ
พระพุทธเจาแตละปางในขณะทําพิธีกรรมนั้นก็มีความแตกตางกัน เปนการอัญเชิญพลังของพระ

                                                 
๖๙สัมภาษณ พระมหาคณาจารยจีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก), เจาอาวาสวัดโพธ์ิแมนคณุาราม, ๑๒ 

พฤษภาคม ๒๕๖๑. 
๗๐สัมภาษณ องสุตบทบวร เกว๊ิกซัน (เดชาธร กิจเสมอ), ปลัดขวาเจาคณะใหญ ฝายมหายานแหงประเทศ

ไทย, เจาอาวาสวัดถาวรวราราม (วัดญวน), ตําบลบานเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร,ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑. 
๗๑สัมภาษณ องสรภาณอนัมพจน (พิสิษฐ เถียนบาว ดร.), เจาอาวาสวัดธรรมปญญารามบางมวง (เฮงเสง็

ยี่), ตําบลบางชาง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม, ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑. 



๒๑๔ 
 

โพธิสัตวนั้นมาเปนสื่อ เปนตัวแทนหรืออาศัยบารมีของพระองคทานเพ่ือใหเกิดความศักดิ์สิทธิ์ พลังท่ี
เกิดข้ึนขณะทําพิธีไมใชเปนพลังของพระผูทําพิธี๗๒ 
 หลวงจีนธรรมรัตจีนประจักษ (เย็นง้ี), ใหความเห็นวา คําสอนเชิงสัญลักษณในพิธีกรรม
พระพุทธศาสนามหายานตองเริ่มท่ีเรียนปริยัติ ปริยัติคือการเรียนรู ท้ังหมดเพ่ือนํามาจัดลําดับ
ความสําคัญ บางครั้งการเรียนปริยัติทําใหจิตฟุงซานไดจึงตองรูจักการจัดวางไมใหเกิดความคิดท่ี
แตกตางไปจากพระไตรปฎก รูวาเรียนปริยัติแลวควรจะไปปฏิบัติใหสอดคลองกับคําสอนนั้น หาก
สามารถทําไดเปนลําดับตามข้ันตอนก็จะไดท้ังปริยัติ ปฏิบัติและปฏิเวธ ซ่ึงการปฏิบัติท้ังหมดจะอยูใน
ทาประกอบพิธีกรรมตาง ๆ ของพระสงฆเพ่ือใหเกิดความศักดิ์สิทธิ์ เกิดความศักดิ์สิทธิ์กับพิธีกรรม๗๓ 
 พระวิศวภัทร เส็กกวงโตว, ใหความเห็นวา พิธีกรรมท่ีสําคัญของมหายานอันแรกคือพิธี
ถวายพุทธบูชา เปนการถวายผลไม ถวายเครื่องสักการะตาง ๆ เปนอามิตตบูชา ของท่ีใชในการบูชา
ท้ังหลายแฝงดวยธรรมะ การถวายน้ําหมายถึงศีล การถวายของหอมหมายถึงสมาธิ แสงสวางหมายถึง
ปญญา และยังมีบทสวดภาวนาซ่ึงในแตละบทแฝงธรรมะสอนไว สัญลักษณในพิธีกรรมแฝงไวดวย
ธรรมมากมาย เพ่ือสอนและเตือนสติใหแกผูรวมพิธีกรรมไดรับไปปฏิบัติ ดังนั้นจุดประสงคือของ
สัญลักษณเชิงคําสอนก็คือแกนธรรมะของพระพุทธเจา นั่นเอง 
 มุทราคือสัญลักษณมือเปนของนิกายวัชรยานดานมนตรยาน เปนการทํารหัสมือซ่ึงเชื่อวา
เปนหลักธรรม ซ่ึงขอธรรมบางอยางไมสามารถอธิบายดวยวาจา คําพูดหรือตัวหนังสือไดครบถวน 
เพราะฉะนั้นจึงใชสัญลักษณเปนอักขระตัวเดียว  ซ่ึงครอบคลุมพระสูตรท้ังเลมหรือพระไตรปฎกท้ัง
ฉบับ สวนนิ้วท้ัง ๑๐ เปรียบประดุจบารมี ๑๐ มีศีล เชน สมาธิ วิริยะ พละ ฯลฯ การแสดงทําทามุทรา
อาจ สมมติวานิ้วโปงเปนศีล นิ้วชี้เปนวิริยะ พระพุทธเจาพระโพธิสัตวทํามือก็เปนสัญลักษณท่ีวาทาน
แสดงธรรมอยูประกอบดวยศีลและวิริยะ เปนตน หากเขาใจสัญลักษณมือแตไมเขาใจถึงปริศนาธรรมก็
ไมมีประโยชนตอชีวิตมนุษย๗๔   
 นายสมศักดิ์ พลเย่ียม, ใหความเห็นวา คําสอนเชิงสัญลักษณในพิธีกรรมเปนการสรางภาพ
ในจิตคิดในสิ่งท่ีเปนกุศล ไมใหหลงตัวเองวาเปนผูวิเศษแตใหสมมติตัวเองเปนไปในทางท่ีเปนบุญ ทํา
ใหผูท่ีรวมพิธีมีจิตท่ีมุงสูกุศลกรรมดวยสัญลักษณตาง ๆ ท้ังจากมือและอุปกรณในขณะทําพิธีกรรม 
เกิดสิ่งท่ีเปนมงคลตอชวีิตตนเองและสรรพสัตวท้ังหลายดวย๗๕ 
 ดังนั้น จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญในประเด็นเก่ียวกับคําสอนเชิงสัญลักษณใน
พิธีกรรมพระพุทธศาสนามหายาน ความสําคัญและสงผลตอผูนับถือพระพุทธศาสนามหายานนั้น 

                                                 
๗๒สัมภาษณ พระอาจารยจีนวินยานุกร (เย็นอ่ี), เจาอาวาสวัดโพธ์ิเย็น (จีนนิกาย), 33 ตลาดลูกแก ตําบล

ดอนขมิ้น อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุร,ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 
๗๓สัมภาษณ หลวงจีนธรรมรัตจีนประจักษ (เย็นง้ี), เจาอาวาสวัดทิพยวารีวรวิหาร, เลขท่ี ๑๑๙  ซอยทิพ

ยวารี  ถนนตรีเพชร เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร, ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑. 
๗๔สัมภาษณ พระวิศวภัทร เส็กกวงโตว, ประธานสงฆ และผูกอตั้งมลูนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย, รองประธาน

โครงการแปลพระสูตรมหายานจีน-ไทยเฉลมิพระเกียรต,ิ ๘๑ หมู ๑ พุทธมณฑลสาย ๖ ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.
นครปฐม, ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 

๗๕สัมภาษณ นายสมศักดิ์ พลเยีย่ม, ผูเช่ียวชาญพิธีกรรมในพระพุทธศาสนามหายาน, , ๑๗ มิถุนายน 
๒๕๖๑. 



๒๑๕ 
 

พบวาจะเนนในเรื่องของการปฏิบัติเพ่ือใหสํารวมกายและใจ ใหสามารถละวางทุกสิ่งได สามารถสรุป
ไดดังนี้ 
 

ลําดับ รายช่ือ สรุปบทสัมภาษณ 

๑ พระมหาคณาจารยจีนธรรม
สมาธิวัตร (เย็นเต็ก) 

• สัญลักษณของพระพุทธศาสนามหายานตองศึกษาให
ลึกซ้ึง บุคคลท่ีไมใชพระสงฆไมควรนําไปปฏิบัติเพราะ
จะนําไปกระทําท่ีไมถูกตอง นอกลูนอกทาง เพราะ
บางอยางเปนเรื่องของสงฆ 

๒ องสุตบทบวร เกวิ๊กซัน  
(เดชาธร กิจเสมอ) 

• การทําสัญลักษณมือเหมือนกับแสงของพระอาทิตยท่ี
รอนและแสงของพระจันทรท่ีเย็น  

• ใหความสวางแตไมสามารถทะลุผานใจท่ีมืดได  
• ใชแสงของพระธรรมจุดใหสวางในใจ ธรรมะของ

พระพุทธเจา สอนใหมองเห็น มองเปนและไมใหยึดม่ัน
ถือม่ัน 

๓ องสรภาณอนัมพจน  
(พิสิษฐ เถียนบาว ดร.) 

• คําสอนเชิงสัญลักษณเปนปริศนาธรรมท่ีบอกใหผูปฏิบัติ
รูถึงผลลัพธท่ีไดจากการกระทํา  

• การปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจาจะตองมีสติดวยการ
สํารวมกายและใจ เปนการบูชาพระรัตนตรัย 

• หากทํา ได ดี ส ง ผลต อการดํ า เนิ นชี วิ ต ให มี ความ
เจริญรุงเรือง หากทําไมดีเปนบาปกรรมท่ีไมไดเจตนา  

๔ พระอาจารยจีนวินยานุกร  
(เย็นอ่ี) 

• พระโพธิสัตวท่ีเปนสัญลักษณของพระพุทธเจาแตละปาง
ในขณะทําพิธีกรรมมีความหมายแตกตางกัน  

• เปนการอัญเชิญพลังของพระโพธิสัตวมาเปนสื่อ อาศัย
บารมีของพระองคทานเพ่ือใหเกิดความศักดิ์สิทธิ์  

๕ หลวงจีนธรรมรัตจีนประจักษ 
(เย็นง้ี) 

• คําสอนเชิงสัญลักษณในพิธีกรรมพระพุทธศาสนา
มหายาน เริ่ ม ท่ี เ รี ยนปริ ยั ติ  เ พ่ื อนํ า มาจั ดลํ าดั บ
ความสําคัญ 

• บางครั้งการเรียนปริยัติทําใหจิตฟุงซานตองรูจักจัดวาง
ไมใหเกิดความคิดท่ีตางไปจากพระไตรปฎก  

• รูวาเรียนปริยัติแลวควรปฏิบัติใหสอดคลองกับคําสอน  
• หากทําไดเปนลําดับข้ันตอนจะไดท้ังปริยัติ ปฏิบัติและ

ปฏิเวธ 

๖ พระวิศวภัทร เส็กกวงโตว  • พิธีกรรมท่ีสําคัญของมหายานอันแรกคือพิธีถวายพุทธ

บูชา เปนการถวายผลไม ถวายเครื่องสักการะตาง ๆ 



๒๑๖ 
 

เปนอามิตตบูชา  

• ของท่ีใช ในการบูชาแฝงดวยธรรมะ การถวายน้ํ า

หมายถึงศีล การถวายของหอมหมายถึงสมาธิ แสงสวาง

หมายถึงปญญา  

• บทสวดภาวนาแตละบทแฝงธรรมะสอนไว  และ

สัญลักษณในพิธีกรรมแฝงไวดวยธรรมเพ่ือสอนและ

เตือนสติใหแกผูรวมพิธีกรรมไดรับไปปฏิบัติ  

• จุดประสงคของพิธีกรรมเชิงสัญลักษณคือแกนธรรมะ

ของพระพุทธเจา 

•  มุทราคือสัญลักษณมือเปนของนิกายวัชรยานดานมนตร
ยาน เปนการทํารหัสมือซ่ึงเชื่อวาเปนหลักธรรม 

• ขอธรรมบางอยางไมสามารถอธิบายดวยวาจา คําพูด
หรือตัวหนังสือไดครบถวน จึงใชสัญลักษณเปนอักขระ
ตัวเดียว   

• หากเขาใจสัญลักษณมือแตไมเขาใจถึงปริศนาธรรมก็ไม
มีประโยชนตอชีวิตมนุษย 

๗ นายสมศักดิ์ พลเยี่ยม • คําสอนเชิงสัญลักษณในพิธีกรรมเปนการสรางภาพใน
จิตคิดในสิ่งท่ีเปนกุศล  

• ไมใหหลงตัวเองวาเปนผูวิเศษแตใหสมมติตัวเองเปนไป
ในทางท่ีเปนบุญกุศล 

• ผูรวมพิธีมีจิตท่ีมุงสูกุศลกรรมดวยสัญลักษณตาง ๆ จาก
มือและอุปกรณ  

 

ตาราง ๔.๓ คําสอนเชิงสัญลักษณในพิธีกรรมพระพุทธศาสนามหายาน ความสําคัญ 
และผลตอผูนับถือ 

 
 ๔.๔.๔ คําสอนเชิงสัญลักษณพิธีกรรมกินเจ 
 ในประเด็นเก่ียวกับพิธีกรรมกินเจ คําสอนเชิงสัญลักษณในพิธีกรรมกินเจ ความสําคัญและ
สงผลตอผูนับถือพระพุทธศาสนามหายานนั้น ผูทรงคุณวุฒิไดใหสัมภาษณความคิดเห็นไวดังนี้ 
 พระมหาคณาจารยจีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก), ใหความเห็นวา การกินเจท่ีเปนคําสอน
ของพระพุทธศาสนามหายานนั้นเปนขอวัตรปฏิบัติของพระพุทธศาสนามหายาน เปนศีลพระโพธิสัตว



๒๑๗ 
 

ท่ีกําหนดใหทานมังสวิรัต เพ่ือไมใหเบียดเบียนสรรพสัตวท้ังหลาย อีกท้ังเปนการไมลวงเกินตอพระ
โพธิสัตวผูท่ีอาจเกิดเปนสัตวนั้น ๆ สวนการกินเจท่ีเปนพิธีนั้นผสมผสานความเชื่อประกอบกันเขามา๗๖ 
 องสุตบทบวร เกว๊ิกซัน (เดชาธร กิจเสมอ), ใหความเห็นวา การกินเจเปนสิ่งท่ีดีเพราะเรา
ไมไปทําลายชีวิตสัตวในชวงฤดูนั้น การกินเจจะเปนชวงฤดูท่ีปลาวางไข จะไมมีการทําลายวงจรชีวิต
ของปลาทําใหไมสูญพันธุ ไมทําลายชีวิตสัตวเพ่ือนํามาเปนอาหาร การทานผักมีประโยชนตอรางกาย
เพราะเปนอาหารเบา การกินเจมีเฉพาะในประเทศไทยประมาณ ๑๐ วัน สวนท่ีประเทศอ่ืน ๆ เขา
ทานเจกันในชีวิตประจําวัน 
 ในพิธีกินเจมีการสวดบูชาดาวนพเคราะหเสริมสิริมงคลและสะเดาะเคราะหดวย สะเดาะ
แปลวาออก เม่ืออกไปแลวก็ทําใหไมยึดติด สะเดาะเคราะหคือสิ่งไมดีสะเดาะออกไป หมดไปจากตัว
เรา หากเราทําดีตลอด ทําแตสิ่งดีสิ่งท่ีเปนมงคล สิ่งอมงคลก็เขามาไมได เหมือนเราสามารถทําน้ําเสีย
ใหเปนน้ําดี น้ําดีมีประโยชนสําหรับทุกคน เราก็จะพลอยไดประโยชนไปดวย ดังนั้น ท้ังหมดเปนเรื่อง
การกระทําของคน หากเราทําดีเราก็จะไดรับผลดี หากทําไมดีสิ่งไมดีก็เขามาเราก็จะไดรับผลของสิ่งไม
ดีนั้นดวย๗๗ 
 องสรภาณอนัมพจน (พิสิษฐ เถียนบาว ดร.), ใหความเห็นวา พิธีกินเจเปนประเพณี
ปฏิบัติผสมกันระหวางลัทธิเตากับพระพุทธศาสนามหายาน สามารถเลือกปฏิบัติแบบลัทธิเตาอยาง
เดียว แบบพระพุทธศาสนามหายานอยางเดียวหรือปฏิบัติผสมกันก็ได การกินเจเพ่ือบําเพ็ญกายใจให
บริสุทธิ์เปนสักการบูชาเทพยดา กอนถึงวันกินเจจะมีพิธีกรรมอ่ืน ๆ หลายพิธีข้ึนอยูกับแตละท่ีจะ
ปฏิบัติ วัตถุประสงคของการกินเจเพ่ือสุขภาพ กินดวยเมตตาและกินเพ่ือเวนกรรม๗๘ 
 พระอาจารยจีนวินยานุกร (เย็นอ่ี), ใหความเห็นวา พิธีกินเจหมายถึงเขาวงเจ ทําไมคนจีน
จึงทานเจ การกินเจเริ่มข้ึนเพ่ือรําลึกถึงนักรบทานหนึ่ง เปนทหารชาวบานของจีนซ่ึงถือวาเปนกษัตริย
องคสุดทายท่ีตอสูตานทานกองทัพผูรุกรานกลาหาญ ฝายรุกรานมีอาวุธท่ีทันสมัยกวาในขณะท่ีฝายจีน
ไมมี นักรบเหลานี้จะประกอบพิธีกรรมนุงขาวหมขาว ไมกินเนื้อสัตวและผักท่ีมีกลิ่นฉุน พรอมท้ังทอง
บริกรรมคาถาตามความเชื่อของจีนท่ีเชื่อกันวาจะสามารถปองกันอาวุธไดแตก็ไมประสบผล สุดทายจีน
ก็พายแพแกผูรุกรานและกษัตริยองคสุดทายนั้นก็ตาย เพ่ือระลึกถึงบุญคุณคนจีนเลยกินเจ 
 อีกประการหนึ่งการกินเจท้ัง ๙ วันจะเปนการไมฆาสัตว เปนการสรางบุญกุศลอยางหนึ่งให
เกิดแกผูปฏิบัติในการไมทํารายสรรพสัตว และยังเปนการสรางบารมีเพราะปกติการจัดงานการระดม

                                                 
๗๖สัมภาษณ พระมหาคณาจารยจีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก), เจาอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณา

ราม, ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 
๗๗สัมภาษณ องสุตบทบวร เกวิ๊กซัน (เดชาธร กิจเสมอ), ปลัดขวาเจาคณะใหญ ฝายมหายาน

แหงประเทศไทย, เจาอาวาสวัดถาวรวราราม (วัดญวน), ตําบลบานเหนือ อําเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี, ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑. 

๗๘สัมภาษณ องสรภาณอนัมพจน (พิสิษฐ เถียนบาว ดร.), เจาอาวาสวัดธรรมปญญารามบาง

มวง (เฮงเส็งยี่), ตําบลบางชาง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม, ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑. 



๒๑๘ 
 

คนเปนเรื่องยาก แตเทศกาลกินเจคนจะใสชุดขาวมารวมตัวกันโดยไมตองเกณฑ เม่ือมีการเผยแผหรือ
สวดมนตคนก็จะใหความรวมมือ๗๙ 
 พระวิศวภัทร เสก็กวงโตว, ใหความเห็นวา พิธีกินเจไมใชเรื่องของพระพุทธศาสนาแตเปน
เรื่องของศาสนาเตา ในโรงเจศาลเจาอาจไมมีพระพุทธรูปแตมีการตั้งเทพเจาหรือเซียนเปนประธาน 
อาจเกิดจากศรัทธาของผูสรางซ่ึงไมมีความเขาใจแตมีความศรัทธาซ่ึงทําใหมีความสุข พิธีกินเจจึงเปน
การผสมผสานหลายศาสนาเขาดวยกันอยูท่ีวาโรงเจศาลเจานั้นจะใชสัญลักษณอะไรเปนหลัก๘๐    
 นายสมศักดิ์ พลเย่ียม, ใหความเห็นวา พิธีกินเจเปนการผสมพิธีกรรมระหวางพุทธกับเตา 
เกิดตั้งแตยุคราชวงศเช็งหาท่ีชุมนุมไมไดจึงอาศัยศาสนาโดยการสรางโรงเจเพราะทําพิธีกรรมท่ีวัดไมได 
ทําใหโรงเจกลายเปนก่ึงพุทธก่ึงเตา การอัญเชิญทวยเทพตาง ๆ ก็เปนการสรางภาพใหมีความเชื่อวามี
เทพมาปรากฎใหเกิดความศักดิ์สิทธิ์เพ่ือท่ีทางการในสมัยนั้นไมคิดวาเปนกบฏราชวงศ สวนในประเทศ
ไทยการกินเจเดือน ๙ เกิดจากการรวมกลุมของชุมชนลมเซ็งท่ีเปนพระภิกษุท่ีเปนหลวงพอของเสี้ยว
ลิ่นยี่ ดวยการทําพิธีบูชาดาวนพเคราะหโดยเชิญพระแมมอหรีจีเทียงเปนเจาพิธี 
 พิธีกินเจในพระพุทธศาสนามหายานจะทําพิธีบูชาดาวนพเคราะหดวยการอัญเชิญ
พระพุทธเจา พระโพธิสัตว ทวยเทพมาสถิตในการประกอบพิธี ใชบทสวดมนตตาง ๆ ของพุทธศาสนา
มหายาน มีคณะสงฆมาเปนผูประกอบพิธีเพ่ือทําใหเกิดความศักดิ์สิทธิ์ พิธีกรรมเริ่มดวยการเปดประตู
สวรรคพรอมบทสวดท่ีเปนการตอชะตา เสริมบารมีตามดาวท้ัง ๗ ดวง บูชาทาวจตุโลกบาล พระอิศวร
และพระพรหมณ พรอมท้ังชุมนุมบูชาเทพ ๒๔ องค๘๑ 
 ดังนั้น จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญในประด็นเก่ียวกับพิธีกรรมกินเจ คําสอนเชิง
สัญลักษณในพิธีกรรมกินเจ ความสําคัญและสงผลตอผูนับถือพระพุทธศาสนามหายาน พบวาพิธีกรรม
จะมีความสําคัญในลักษณะเพ่ือสุขภาพ เมตตาและเวนกรรม สามารถสรุปไดดังนี้ 
 

ลําดับ รายช่ือ สรุปบทสัมภาษณ 

๑ พระมหาคณาจารยจีนธรรม
สมาธิวัตร (เย็นเต็ก) 

• การกินเจท่ีเปนคําสอนของพระพุทธศาสนามหายานนั้น
เปนขอวัตรปฏิบัติของพระพุทธศาสนามหายาน เปนศีล
พระโพธิสัตว ท่ี กําหนดใหทานมังสวิรัต เ พ่ือไม ให
เบียดเบียนสรรพสัตวท้ังหลาย อีกท้ังเปนการไมลวงเกิน
ตอพระโพธิสัตวผูท่ีอาจเกิดเปนสัตวนั้น ๆ สวนการกินเจ
ท่ีเปนพิธีนั้นผสมผสานความเชื่อประกอบกันเขามา 

๒ องสุตบทบวร เกวิ๊กซัน (เดชา • การกินเจเปนสิ่งท่ีดีเพราะเราไมไปทําลายชีวิตสัตว

                                                 
๗๙สัมภาษณ พระอาจารยจีนวินยานุกร (เย็นอ่ี), เจาอาวาสวัดโพธ์ิเย็น (จีนนิกาย), 33 ตลาดลูกแก ตําบล

ดอนขมิ้น อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุร,ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 
๘๐สัมภาษณ พระวิศวภัทร เส็กกวงโตว, ประธานสงฆ และผูกอตั้งมลูนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย, รองประธาน

โครงการแปลพระสูตรมหายานจีน-ไทยเฉลมิพระเกียรต,ิ ๘๑ หมู ๑ พุทธมณฑลสาย ๖ ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.
นครปฐม, ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 

๘๑สัมภาษณ นายสมศักดิ์ พลเยีย่ม, ผูเช่ียวชาญพิธีกรรมในพระพุทธศาสนามหายาน,  ๑๗ มิถุนายน 
๒๕๖๑. 



๒๑๙ 
 

ธร กิจเสมอ) ในชวงฤดูนั้น  
• การทานผักมีประโยชนตอรางกายเพราะเปนอาหารเบา  

๓ องสรภาณอนัมพจน (พิสิษฐ 
เถียนบาว ดร.) 

• พิธีกินเจเปนประเพณีปฏิบัติผสมกันระหวางลัทธิเตากับ
พระพุทธศาสนามหายาน  

• การกินเจเพ่ือบําเพ็ญกายใจใหบริสุทธิ์เปนสักการบูชา
เทพยดา 

• วัตถุประสงคของการกินเจเพ่ือสุขภาพ กินดวยเมตตา
และกินเพ่ือเวนกรรม 

๔ พระอาจารย จีนวินยานุกร 
(เย็นอ่ี) 

• พิธีกินเจหมายถึงเขาวงเจ เพ่ือรําลึกถึงนักรบทานหนึ่ง ท่ี

ตอสูตานทานกองทัพผูรุกรานกลาหาญ  

• นักรบจะประกอบพิธีกรรมนุงขาวหมขาว ไมกินเนื้อสัตว

และผักท่ีมีกลิ่นฉุน และทองบริกรรมคาถาเชื่อกันวาจะ

สามารถปองกันอาวุธ 

• การกินเจเปนการไมฆาสัตว เปนการสรางบุญกุศลใหเกิด
แกผูปฏิบัติในการไมทํารายสรรพสัตว  

๕ พระวิศวภัทร เส็กกวงโตว • พิธีกินเจเปนเรื่องของศาสนาเตา  
• โรงเจศาลเจาอาจไมมีพระพุทธรูปแตมีการตั้งเทพเจา

หรือเซียนเปนประธาน  
• เกิดจากศรัทธาของผูสรางซ่ึงไมมีความเขาใจแตมีความ

ศรัทธาซ่ึงทําใหมีความสุข  
• พิธีกินเจเปนการผสมผสานหลายศาสนาเขาดวยกันอยู

ท่ีวาโรงเจศาลเจาจะใชสัญลักษณอะไรเปนหลัก 

๖ นายสมศักดิ์ พลเยี่ยม • พิธีกินเจเปนการผสมพิธีกรรมระหวางพุทธกับเตา เกิด
ยุคราชวงศเช็งหาท่ีชุมนุมไมไดจึงสรางโรงเจ 

• การอัญเชิญทวยเทพเปนการสรางภาพใหมีความเชื่อวา
มีเทพมาปรากฎใหเกิดความศักดิ์สิทธิ์ 

 

ตาราง ๔.๔ คําสอนเชิงสัญลักษณพิธีกรรมกินเจ 
 
 ๔.๔.๕ คําสอนเชิงสัญลักษณในพิธีท้ิงกระจาด 
 ในประเด็นเก่ียวกับลักษณะพิธีเทกระจาด คําสอนเชิงสัญลักษณในพิธีเทกระจาด 
ความสําคัญและสงผลตอผูนับถือพระพุทธศาสนามหายานนั้น ผูทรงคุณวุฒิไดใหสัมภาษณความ
คิดเห็นไวดังนี ้



๒๒๐ 
 

 พระมหาคณาจารยจีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก), ใหความเห็นวา เปนพิธีการในทําบุญ
อุทิศใหแกวิญญาณท้ังหลาย ท้ังท่ีเปนญาติและมิใชญาติ เปนพิธีท่ีมีกําหนดในพระสูตรเพ่ือใหชาวพุทธ
ไดกระทําเพ่ือบําเพ็ญกุศลและการตอชะตาเสริมอายุ ซ่ึงก็เปนเรื่องของการทําความดี๘๒ 
 องสรภาณอนัมพจน (พิสิษฐ เถียนบาว ดร.), ใหความเห็นวา สัญลักษณของพิธีท้ิง
กระจาดมีภาพของไตซุยเอ้ียเรียกวากวนอิมไตสื่อมีรูปเปนยักษ ยักษท่ีเปนองคสัญลักษณพิเศษของ
งานท้ิงกระจาดเรียกวาเอ่ียมโขว เอ่ียมแปลวาไฟ โขวแปลวาปาก เปรตตนนี้มีไฟพุงออกจากปากจึง
เรียกวาพิธีเอ่ียมโขวหรือปงเอ่ียมโขว เปนพิธีการอุทิศบุญใหกับวิญญาณท่ีอยูในอเวจีท่ีรอนรุมพูด
ออกมามีไฟออกมาจากปาก กลายเปนพิธีท้ิงกระจาด  
 การท่ีจะใหวิญญาณเหลานีข้ึ้นมารับบุญไดตองปลดเครื่องพันธนาการท่ีมัด วิญญาณเหมือน
นักโทษประหารมีโซตรึงจึงออกมารับทานไมได พระตองอธิษฐานจิตลักษณะเปนกุญแจทิพยสื่อไปถึง 
เปนการเปดใหวิญญาณหลุดพนจากการผูกพัน สามารถข้ึนมาตามเสียงสวดมนตหรือเสียงดนตรีของ
เทวดาเพ่ือใหข้ึนมารับทานแคเพียงชั่วขณะหนึ่ง แตพ้ืนลุกเปนไฟพระจึงตองอธิษฐานเปนกอนเมฆให
ตั้งเคา การโปรยขาวสารเพ่ือใหฝนโปรยปรายตกลงมาดับความรอนของพ้ืนปฐพีใหสัตวไดมีโอกาสสวด
มนตไหวพระ อาหารและของไหวจะเปนสัญลักษณเหมือนไหววิญญาณ มีภูเขาเงิน ภูเขาทอง ภูเขา
อาหารและภูเขาผักเพ่ือใหเกิดสิ่งนั้นในโลกทิพย๘๓ 
 พระอาจารยจีนวินยานุกร (เย็นอ่ี), ใหความเห็นวา พิธีท้ิงกระจาดเปนพิธีกรรมของ
พระพุทธศาสนามหายานนิกายวัชรยาน ในขณะทําพิธีจะมีสัญลักษณเพ่ือบอกวาอัญเชิญพระพุทธเจา
หรือพระโพธิสัตวองคไหนมาเปนประธานในการทําพิธี เปนการอาศัยบารมีของทานมาเปนตัวพิธี เชน 
หากตองการเชิญเจาแมกวนอิมปางประทานน้ํามนต ในพิธีก็จะตองมีถวยน้ํามนตเปนตัวแทนเชิง
สัญลักษณ เปนตน๘๔ 
 พระวิศวภัทร เส็กกวงโตว, ใหความเห็นวา พิธีท้ิงกระจาดเปนการทําบุญใหแกบรรพบุรุษ 
หลักการของพิธีนี้ยังเปนการใหโดยไมเลือกวาเปนญาติหรือไมใชญาติ เปนมิตรหรือศัตรู รูจักหรือไม
รูจัก ใหโดยไมเลือกชั้นวรรณะวาสูงหรือต่ํากวาเรา วัตถุประสงคของพิธีท้ิงกระจาดจึงเปนผูใหอยาง
แทจริง ในขณะท่ีบทสวดของพิธีกรรมก็แฝงธรรมะ เปนการใหธรรมะเปนทาน รวมไปถึงการปลอย
สัตวตาง ๆ เปนการใหอภัยทาน เพ่ือใหเหลาสรรพสัตวท่ีอยูในอบายภูมิไดพนจากเภทภัยท้ังหลาย 
อุปกรณในพิธีกรรมก็เปนการสื่อใหผูรวมพิธีกรรมเขาใจในธรรมะท่ีแฝงอยู เชน การตีบักฮ้ือหรือไม
ปลา ปริศนาธรรมท่ีสอนใหรูวาใหเปนผูหม่ันตื่นมีสติอยูตลอดเวลา เหมือนปลาเปนสัตวท่ีไมเคย

                                                 
๘๒พระมหาคณาจารยจีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก), เจาอาวาสวัดโพธ์ิแมนคุณาราม, ๑๒ พฤษภาคม 

๒๕๖๑. 
๘๓สัมภาษณ องสรภาณอนัมพจน (พิสิษฐ เถียนบาว ดร.), เจาอาวาสวัดธรรมปญญารามบางมวง (เฮงเสง็

ยี่), ตําบลบางชาง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม, ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑. 
๘๔สัมภาษณ พระอาจารยจีนวินยานุกร (เย็นอ่ี), เจาอาวาสวัดโพธ์ิเย็น (จีนนิกาย), 33 ตลาดลูกแก ตําบล

ดอนขมิ้น อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุร,ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 
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หลับตาไมวาตื่นหรือหลับ เวลาตีจะเกิดเสียงโคงๆ ซ่ึงภาษาจีนแปลวาสูญตาหรือความวาง ขณะท่ีตีก็
ใหเกิดความรูพิจารณาธรรมะไปดวย วาใหตื่นรูถึงความไมเท่ียง รูถึงความวางของสรรพสิ่ง เปนตน  ๘๕   
 นายสมศักดิ์ พลเย่ียม, ใหความเห็นวา พิธีท้ิงกระจาดจะเริ่มดวยการบูชาพระรัตนตรัยท่ี
แทนพิธีเพ่ือขอบารมีมาโปรดสัตวกอนท่ีจะสวดมนต อัญเชิญบารมีของพระโพธิสัตวดวยการรายมนต
คาถาทําใหอุปกรณเครื่องมือตาง ๆ มีความศักดิ์สิทธิ์ เสียงดังของกระดิ่งจะแผไพศาลไปถึงโลก
วิญญาณเพ่ือใหรับรูและมารับสวนกุศล เปนการโปรดสัตววิญญาณใหมาสูครอบครัวไมตองตกอยูใน
นรก ใหวิญญาณเหลานั้นหมดเวรกรรมใหอยูภายใตไตรสรณคมณ เปดประตูนรกดวยทาประกอบการ
ทํามือหยกยิน การถือดอกบัวในมือเพ่ือเปดทางธรรมใหเหลาสรรพวิญญาณมารับกุศลดอกบัวพระ
ธรรม นึกถึงบารมีของพระพุทธเจาเพ่ือแผใหกับสรรพวิญญาณมารับของเซนไหว ทํามือพุทธาเพ่ือให
สรรพวิญญาณไดกินของนั้นอยางท่ัวถึง  โปรยขาวสารสีขาว เขียวและเหลืองเพ่ือใหสรรพวิญญาณรับ
และไปสูสุคติ ขาวสีแดงเพ่ือใหเปรตอสูรกายไปสูภพท่ีดี ขาวสีดําโปรดสัตวนรกใหหมดบวงกรรมไปสู
ภพท่ีดีข้ึนและหมดทุกขหมดเวรกรรม สรรพสัตวท่ีเวียนวายตายเกิดเปนไปตามผลบุญกรรมท่ีทําไว
และไดอุทิศใหแลว หลังจากนั้นก็สงทวยเทพเทวาสรรพวิญญาณกลับไปสูภพเดิม๘๖ 
 พิธีท้ิงกระจาด เปนพิธีกรรมจีนอยางหนึ่งท่ีเรามักจะพบเห็นในเทศกาลตางๆ โดยเฉพาะชวง
เทศกาลสารทจีนเดือน ๗ ขอชาวจีน รวมท้ังในงานมงคล และอวมงคล 
 คําวา ท้ิงกระจาด นี้เปนการเรียกอยางไทย โดยนํามาจากการสรางกระจาดทาน ถวายกัณฑ
เทศน ตามคตินิยมบําเพ็ญมหาทานบารมี อยางพระเวสสันดรโพธิสัตว ซ่ึงเปนธรรมเรียมท่ีมีอยูแลวใน
สังคมไทย ซ่ึงแตเดิมตามธรรมเนียมของบําเพ็ญมหาทานบารมี อยางพระเวสสันดรโพธิสัตว ซ่ึงเปน
ธรรมเนียมท่ีมีอยูแลวในสังคมไทย ซ่ึงแตเดิมธรรมเนียมของชาวจีนสิ่งของท่ีจะแจกเปนทานจะบรรจุ
ลงในกระจาดไมไผสานมัดดวยตอก เรียกวาโกวไท แปลวากระจาดทาน ซ่ึงเปนท่ีมาใหสังคมไทยเรียก
พิธีนี้วาท้ิงกระจาด การท้ิงกระจาดนี้ ชาวบานจีน นิยมเรียกกันวาซิโกว แปลวาการใหทานแกวิญญาฯ
ไรญาติ หรือ โพวโตว แปลวาการโปรดสัตว โดยท่ัวไป ชื่อพิธี ท้ิงกระจาดท่ีถูกตองตามหลัก
พระพุทธศาสนาฝายมหายานตองเรียกวา พิธีเปรตพลีโยคกรรม (หยูแคเอ่ียมเขา) หรือ ปงเอ่ียมเขา๘๗ 
 ดังนั้น จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญในประเด็นเก่ียวกับลักษณะพิธีเทกระจาด คํา
สอนเชิงสัญลักษณในพิธีเทกระจาด ความสําคัญและสงผลตอผูนับถือพระพุทธศาสนามหายาน พบวา
สัญลักษณท่ีปรากฎในขณะทําพิธีท้ังทางรางกายและอุปกรณเพ่ือใหสามารถอุทิศสวนบุญกุศลไปถึง
สรรพวิญญาณตาง ๆ ได สามารถสรุปไดดังนี้ 
 
 
   

                                                 
๘๕สัมภาษณ พระวิศวภัทร เส็กกวงโตว, ประธานสงฆ และผูกอตั้งมลูนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย, รองประธาน

โครงการแปลพระสูตรมหายานจีน-ไทยเฉลมิพระเกียรต,ิ ๘๑ หมู ๑ พุทธมณฑลสาย ๖ ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.
นครปฐม, ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 

๘๖สัมภาษณ นายสมศักดิ์ พลเยีย่ม, ผูเชียวชาญพิธีกรรมในพระพุทธศาสนามหายาน, 33 ตลาดลูกแก 
ตําบลดอนขมิ้น อําเภอทามะกา จงัหวัดกาญจนบุร,ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑. 

๘๗สัมภาษณ เศรษฐพงษ จงสงวน, ผูเช่ียวชาญดานพิธีกรรมมหายาน, ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
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ลําดับ รายช่ือ สรุปบทสัมภาษณ 

๑ พระมหาคณาจารยจีนธรรม
สมาธิวัตร (เย็นเต็ก) 

• เปนพิธีการในทําบุญอุทิศใหแกวิญญาณท้ังหลาย ท้ังท่ี
เปนญาติและมิใชญาติ เปนพิธีท่ีมีกําหนดในพระสูตร
เพ่ือใหชาวพุทธไดกระทําเพ่ือบําเพ็ญกุศลและการตอ
ชะตาเสริมอายุ ซ่ึงก็เปนเรื่องของการทําความดี 

๒ องสรภาณอนัมพจน (พิสิษฐ 
เถียนบาว ดร.) 

• สัญลักษณของพิธีท้ิงกระจาดมีภาพของกวนอิมไตสื่อรูป

เปนยักษหรือเปรต 

• องคสัญลักษณพิเศษของงานท้ิงกระจาดเรียกวาเอ่ียม

โขว เอ่ียมแปลวาไฟ โขวแปลวาปาก เปรตตนนี้มีไฟพุง

ออกจากปาก 

• พิธีการอุทิศบุญใหกับวิญญาณท่ีอยูในอเวจีท่ีรอนรุมพูด

ออกมามีไฟออกมาจากปาก กลายเปนพิธีท้ิงกระจาด  

•  พระตองอธิษฐานจิตลักษณะเปนกุญแจทิพยสื่อไปถึง 
เปนการเปดใหวิญญาณหลุดพนจากการผูกพัน ข้ึนมา
ตามเสียงสวดมนตชั่วขณะหนึ่ง 

• แตพ้ืนลุกเปนไฟพระตองอธิษฐานเปนกอนเมฆใหตั้งเคา  
• การโปรยขาวสารเพ่ือใหฝนโปรยปรายตกลงมาดับความ

รอนของพ้ืนปฐพีใหสัตวไดมีโอกาสสวดมนตไหวพระ 
• อาหารและของไหวเปนสัญลักษณเหมือนไหววิญญาณ 

มีภูเขาเงิน ภูเขาทอง ภูเขาอาหารและภูเขาผักเพ่ือให
เกิดสิ่งนั้นในโลกทิพย 

๓ พระอาจารยจีนวินยานุกร  
(เย็นอ่ี) 

• พิธี ท้ิ งกระจาดเปนพิธีกรรมของพระพุทธศาสนา
มหายานนิกายวัชรยาน  

• ขณะทําพิธีจะมีสัญลักษณเพ่ือบอกวาอัญเชิญเพ่ืออาศัย
บารมีพระพุทธเจาหรือพระโพธิสัตวองคไหนมาเปน
ประธานในการทําพิธี  

๔ พระวิศวภัทร เส็กกวงโตว • พิธีท้ิงกระจาดเปนการทําบุญใหแกบรรพบุรุษ  
• หลักการของพิธีนี้ยังเปนเปนผูใหอยางแทจริง  
• บทสวดของพิธีกรรมก็แฝงธรรมะ เปนการใหธรรมะเปน

ทาน  
• การปลอยสัตวตาง ๆ เปนการใหอภัยทาน ใหเหลา

สรรพสัตวท่ีอยูในอบายภูมิไดพนจากเภทภัยท้ังหลาย 
• อุปกรณในพิธีกรรมเปนการสื่อใหผูรวมพิธีกรรมเขาใจใน

ธรรมะท่ีแฝงอยู  
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• การตีบักฮ้ือหรือไมปลา ปริศนาธรรมท่ีสอนใหรูวาให
เปนผูหม่ันตื่นมีสติอยูตลอดเวลา เหมือนปลาเปนสัตวท่ี
ไมเคยหลับตาไมวาตื่นหรือหลับ  

• เวลาตีจะเกิดเสียงโคงๆ ภาษาจีนแปลวาสูญตาหรือ
ความวาง ขณะท่ีตีก็ใหเกิดความรูพิจารณาธรรมะไป
ดวย วาใหตื่นรูถึงความไมเท่ียง รูถึงความวางของสรรพ
สิ่งท้ังหลาย 

๕ นายสมศักดิ์ พลเยี่ยม • พิธีท้ิงกระจาดเริ่มดวยการบูชาพระรัตนตรัยท่ีแทนพิธี
เพ่ืออัญเชิญบารมีของพระโพธิสัตวดวยการรายมนต
คาถาทําใหอุปกรณเครื่องมือตาง ๆ มีความศักดิ์สิทธิ์  

• เสียงดังของกระดิ่งจะแผไพศาลไปถึงโลกวิญญาณ
เพ่ือใหรับรูและมารับสวนกุศล อยูภายใตไตรสรณคมณ 

• เปดประตูนรกดวยทาประกอบการทํามือหยกยิน  
• การถือดอกบัวในมือเพ่ือเปดทางธรรมใหเหลาสรรพ

วิญญาณมารับกุศลดอกบัวพระธรรม  
• นึกถึงบารมีของพระพุทธเจาเพ่ือแผใหกับสรรพวิญญาณ

มารับของเซนไหว  
• ทํามือพุทธาเพ่ือใหสรรพวิญญาณไดกินของนั้นอยาง

ท่ัวถึง   
• โปรยขาวสารสีขาว เขียวและเหลืองเพ่ือใหสรรพ

วิญญาณรับและไปสูสุคติ 
• ขาวสีแดงเพ่ือใหเปรตอสูรกายไปสูภพท่ีดี  
• ขาวสีดําโปรดสัตวนรกใหหมดบวงกรรมไปสูภพท่ีดีข้ึน

และหมดทุกขหมดเวรกรรม  

๖ เศรษฐพงษ จงสงวน • พิธี ท้ิ งกระจาด เปนพิธี กรรมจีน เทศกาลตาง  ๆ 

โดยเฉพาะชวงเทศกาลสารทจีนเดือน ๗  

• เปนพิธีจัดในงานมงคลและอวมงคล 

• ท้ิงกระจาดนี้เปนการเรียกอยางไทย โดยนํามาจากการ
สรางกระจาดทาน ถวายกัณฑเทศน ตามคตินิยม
บําเพ็ญมหาทานบารมี อยางพระเวสสันดรโพธิสัตว  

• ธรรมเนียมของชาวจีนสิ่งของท่ีจะแจกเปนทานจะบรรจุ
ลงในกระจาดไมไผสานมัดดวยตอก เรียกวาโกวไท 
แปลวากระจาดทาน 

•  พิธีท้ิงกระจาดท่ีถูกตองตามหลักพระพุทธศาสนาฝาย
มหายานตองเรียกวา พิธีเปรตพลีโยคกรรม (หยูแคเอ่ียม
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เขา) หรือ ปงเอ่ียมเขา 

 

ตาราง ๔.๕ คําสอนเชิงสัญลักษณในพิธีท้ิงกระจาด 
 

 ๔.๔.๖ คําสอนเชิงสัญลักษณในพิธีกงเตก  
 ในประเด็นเก่ียวกับพิธีกงเตก คําสอนเชิงสัญลักษณในพิธีกงเตก ความสําคัญและสงผลตอผู
นับถือพระพุทธศาสนามหายานนั้น ผูทรงคุณวุฒิไดใหสัมภาษณความคิดเห็นไวดังนี้ 
 องสุตบทบวร เกว๊ิกซัน (เดชาธร กิจเสมอ), ใหความเห็นวา วัฏฏะสังสารเปนหวงน้ําท่ี
ตองขามใหพน ธรรมขอนี้พระพุทธศาสนามหายานสอนเหมือนกันกับพุทธศาสนาเถรวาท การปฏิบัติ
เพ่ือใหสามารถขามพนท่ีจิตใจตนเอง พระพุทธเจาไดปฏิบัติเปนตัวอยางจึงทําใหเปนผูรู ผูตื่น ผูเบิก
บาน ในพิธีกงเตกจึงตองมีเรือมีสะพานไวใหขามพนหวงน้ําของวัฏฏะ การขามพนเพ่ือไมใหมัจจุราช
ตามหาพบ เปนการขามเพ่ือไปสงบุพการีท่ีลวงลับไปแลว บุพการีขามพนไปแลวก็ไปเกิดในสวรรคไป
นิพพาน สวนตนเองก็กลับมาเพ่ือปฏิบัติใหสามารถขามพนไดดังบุพการี เปนปริศนาธรรมท่ีมองเห็น
เองโดยประสบการณ เปนธรรมชาติท่ีไมมีใครแกไขไดนอกจากตนเองเทานั้น๘๘ 
 องสรภาณอนัมพจน (พิสิษฐ เถียนบาว ดร.), ใหความเห็นวา พิธีกงเต็กเปนการอุทิศกุศล
ใหแกผูลวงลับ สมัยโบราณการทําบุญอุทิศกุศลใหแกผูลวงลับดวยการสรางบานถวายวัด สรางบานให
คนจนท่ีไมมีท่ีอยูอาศัย แจกเงิน แจกทอง แจกสิ่งของ แตในยุคปจจุบันเปนการทําโครงประกอบรูป
ดวยกระดาษ เปนการสมมติวาไดสรางบานให สรางสิ่งของตาง ๆ ใหเหมือนกับการอุทิศสิ่งนั้นใหแกผู
ลวงลับ สวนการเผากระดาษนั้นสมมติวาเปนเงินเปนทองท่ีอุทิศสงไปให 
 พิธีกงเตกมีสัญลักษณเปนรูปขุมนรก ๑๐ ขุมและองคพระโพธิสัตวคืออวตารภาพขององค
อวโลติเกศวร๘๙ 
 นายสมศักดิ์ พลเย่ียม, ใหความเห็นวา พิธีกงเตกเปนการสรางมโนทางจิต การสรางภาพ
ใหผูรวมพิธีรูวากําลังทําอะไร เริ่มดวยเปดมณฑลพิธีคือเชิญพระพุทธเจา เชิญพระโพธิสัตว เชิญทวย
เทพเทวดามาเปนสักขีพยานในการประกอบพิธีกงเตก ตอดวยการเชิญวิญญาณผูลวงลับไปแลวมา
ชําระดวงจิตใหผองใส ทําใหจิตปราศจากกิเลสท่ีติดตัวไปตั้งแตยังเปนมนุษย บทสวดท่ีใชก็เปนบท
โยคะตันตระทานเปนการนําดวงวิญญาณมาฟงสวดเพ่ือขอขมากรรมตาง ๆ ท่ีทําเม่ือยังมีชีวิต การเดิน
เวียนรอบเจดียก็คือเจดียจุฬามณีเพ่ือไปนมัสการพระเข้ียวแกว ณ ดาวดึงสในกรณีท่ีเปนผูชาย แตถา
เปนผูหญิงก็จะเปนเวียนรอบสระโบกขรณีเพ่ือไปเกิดในดอกบัวจะไดพบกับพระอมิตตาพุทธเจา การท่ี
มนุษยยังอยูภายใตวัฏฏะสังสารจึงทําใหการเดินขามสะพานในพิธีกงเตกเหมือนเปนการขามไปสู
สวรรคแตละชั้นนําพาดวงวิญญาณผูลวงลับไปสูสวรรค๙๐ 

                                                 
๘๘สัมภาษณ องสุตบทบวร เกว๊ิกซัน (เดชาธร กิจเสมอ), ปลัดขวาเจาคณะใหญ ฝายมหายานแหงประเทศ

ไทย, เจาอาวาสวัดถาวรวราราม (วัดญวน), ตําบลบานเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร,ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑. 
๘๙สัมภาษณ องสรภาณอนัมพจน (พิสิษฐ เถียนบาว ดร.), เจาอาวาสวัดธรรมปญญารามบางมวง (เฮงเสง็

ยี่), ตําบลบางชาง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม, ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑. 
๙๐สัมภาษณ นายสมศักดิ์ พลเยีย่ม, ผูเช่ียวชาญพิธีกรรมในพระพุทธศาสนามหายาน, , ๑๗ มิถุนายน 

๒๕๖๑. 



๒๒๕ 
 

 ดังนั้น จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญในประเด็นเก่ียวกับพิธีกงเตก คําสอนเชิง
สัญลักษณในพิธีกงเตก ความสําคัญและสงผลตอผูนับถือพระพุทธศาสนามหายานนั้น พบวาเปน
พิธีกรรมท่ีมีสัญลักษณเก่ียวกับผูลวงลับท่ีเปนบุพการีเพ่ือใหพนจากนรกและนําพาไปสูสวรรค สามารถ
สรุปไดดังนี้ 
 

ลําดับ รายช่ือ สรุปบทสัมภาษณ 

๑ องสุตบทบวร เกวิ๊กซัน (เดชา
ธร กิจเสมอ) 

• วัฏฏะสังสารเปนหวงน้ําท่ีตองขามใหพนดวยการปฏิบัติ
ภายในใจตนเอง  

• พระพุทธเจาไดปฏิบัติเปนตัวอยางจึงทําใหเปนผูรู ผูต่ืน 
ผูเบิกบาน  

• พิธีกงเตกมีสะพานไวใหขามพนหวงน้ําของวัฏฏะ เพ่ือ
ไปสงบุพการีท่ีลวงลับไมใหมัจจุราชตามหาพบ  

• บุพการีขามพนไปแลวไปเกิดในสวรรคไปนิพพาน สวน
ตนเองก็กลับมาเพ่ือปฏิบัติใหสามารถขามพนได 

• ปริศนาธรรมท่ีเปนธรรมชาติท่ีไมมีใครแกไขไดนอกจาก
ตนเอง 

๒ องสรภาณอนัมพจน (พิสิษฐ 
เถียนบาว ดร.) 

• พิธีกง เต็ก เปนการ อุทิศกุศลใหแกผู ล ว งลับ ด วย
สัญลักษณสิ่งสมมุติท่ีเหมือนจริง 

• พิธีกงเตกมีสัญลักษณเปนรูปขุมนรก ๑๐ ขุมและองค
พระโพธิสัตวคืออวตารภาพขององคอวโลติเกศวร 

๓ นายสมศักดิ์ พลเยี่ยม • พิธีกงเตกเปนการสรางมโนทางจิต สรางภาพใหผูรวม
พิธีรูวากําลังทําอะไร  

• เชิญพระพุทธเจา พระโพธิสัตวหรือทวยเทพเทวดามา
เปนสักขีพยานในการประกอบพิธี 

• เชิญวิญญาณผูลวงลับไปแลวมาชําระดวงจิตใหผองใส 
ทําใหจิตปราศจากกิเลสท่ีติดตัวไปตั้งแตยังเปนมนุษย 

• บทสวดโยคะตันตระทานเปนการนําดวงวิญญาณมาฟง
สวดเพ่ือขอขมากรรมตาง ๆ ท่ีทําเม่ือยังมีชีวิต  

• ผูชายเดินเวียนรอบเจดียจุฬามณีเพ่ือไปนมัสการพระ
เข้ียวแกว ณ ดาวดึงส 

• ผูหญิงจะเวียนรอบสระโบกขรณีเพ่ือไปเกิดในดอกบัวจะ
ไดพบกับพระอมิตตาพุทธเจา  

• การเดินขามสะพานเปนการขามไปสูสวรรคแตละชั้น
นําพาดวงวิญญาณผูลวงลับไปสูสวรรค 

 

ตาราง ๔.๖ คําสอนเชิงสัญลักษณในพิธีกงเตก 
  



๒๒๖ 
 

จากตารางท่ีแสดงไวเก่ียวกับบทสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญเก่ียวกับพิธีกรรมมหายาน ทุก
ทานตางใหความสําคัญยิ่ง กลาวไดวา พระพุทธศาสนามหายานก็หมายเอาพิธีกรรมเหลานี้สําหรับ
ปจจุบัน ท่ีสามารถเห็นเปนรูปธรรม ผลกระทบตอพิธีกรรมเหลานี้ก็คือ คนท้ังหลายใหความสนใจใน
ฐานะเปนพิธีกรรมเชิงประเพณี เด็กและเยาวชนเขารวมตามผูใหญนําพา ปจจุบันอาจมีการปรับลด
ข้ันตอนและเนื้อหาสาระเพ่ือใหเหมาะสมกับยุคสมัย บางอยางก็ปรับเปลี่ยนเพ่ือไมใหใชจายมาก
เกินไป ถึงอยางไรก็ตามพิธีกรรมเหลานี้ก็ยังคงเปนกุศโลบายใหคนทําบุญกุศล แมวาจะไมไดเขาใจ
เนื้อหาสาระท่ีเปนหลักพระพุทธศาสนา แตอยางนอยก็รักษาประเพณีนี้ไวใหสืบทอดตอไป จนกวาจะมี
ผูอธิบายทําใหเขาใจเนื้อหาท่ีเปนหลักคําสอนแฝงอยูในสัญลักษณตาง ๆ เหลานี้จึงจะทําใหเกิด
ประโยชนสูงสุด 
 

๔.๕ สรุปบูรณาการพิธีกรรมดวยคําสอนเชิงสัญลักษณของพระพุทธศาสนามหายาน 
 พิธีกรรมตาง ๆ ในพระพุทธศาสนามหายาน โดยเฉพาะท่ีจัดอยูในประเทศไทย ตางก็ไดรับ
การสืบทอดมาแตโบราณ จนกลายเปนประเพณีของคนไทยเชื้อสายจีน ความสําคัญของพิธีกรรม
เหลานั้น ไมวาจะเปนพิธีเทศกาลกินเจ พิธีท้ิงกระจาด หรือพิธีกงเต็ก ชวยเสริมสรางใหพุทธศาสนิกชน
ท้ังท่ีเปนมหายานและท่ีเปนเถรวาทเขารวมกิจกรรม สาระสําคัญของพิธีกรรม ก็คือ การไดบําเพ็ญบุญ
กุศล ซ่ึงเปนแนวทางในการปลูกฝงคุณความดีลงในจิตใจ  

กลาวโดยสรุป พิธีกรรมของพระพุทธศาสนามหายานประกอบไปดวย 
๑. บุคคลผูประกอบพิธีกรรม ไดแก พระภิกษุสงฆ และฆราวาสชาย หญิง  

๒. ข้ันตอน ไดแก ชวงเวลาของแตละองคประกอบ 

๓. บทสวด ไดแก ธารณีท่ีใชในการประกอบพิธีเพ่ือสื่อถึงกิจกรรม  

๔. มุทรา ไดแก ทารางของพระพุทธเจา พระโพธิสัตวหรือแมแตทาหัตถโยคะท่ีใชเปนรหัส

ยานเปดพิธ ี

๕. สถานท่ีและอุปกรณของพิธีกรรม ไดแก พ้ืนท่ีท่ีประกอบพิธีและการจัดวางอุปกรณท่ีใช

ในพิธี ท้ังท่ีเปนอุปกรณเครื่องทรงของพระสงฆผูประกอบพิธี พระพุทธรูป พระโพธิสัตว 

ไทยธรรม อาหาร สิ่งจําลอง และอุปกรณคีตะตาง ๆ  

๖. ผูเขารวมพิธีกรรม ไดแก บุคคลท่ีเปนเจาภาพหลัก เจาภาพรวม ชาวพุทธท่ีเขามาทําบุญ  

ผูประกอบพิธีหลักโดยการใสชุดเต็มองคซ่ึงในขณะนั้นพระภิกษุผูประกอบพิธีจักไดแสดง

ตนเปนเหมือนดั่งพระพุทธเจาและพระโพธิสัตวโดยการแสดงปางมุทราประกอบไปดวย ลักษณะของ

มุทราท่ีประกอบนั้นก็เปนสวนสําคัญในการทําใหพิธีมีความสมบูรณเพราะแตละปางนั้นมีความสําคัญ

ตอกระบวนการทางจิตและตอวิญญาณซ่ึงเปนทาในการเปดโลกแหงทิพย โลกมนุษย และโลกอบาย 

ผานรหัสทางมือท่ีเรียกวามุทรา 

สัญลักษณเชิงคําสอนจึงสื่อถึงพระโพธิสัตวองคสําคัญในพิธี และอุปกรณตาง ๆ นอกจาก

เปนเพียงเครื่องเสียงประกอบสัญญาณใหผูท่ีสวดมนตผูท่ีประกอบพิธีไดรูข้ันตอนและรูลําดับในการข้ึน

บทสวดมนตแตละบท นอกจากนั้นเครื่องมือเหลานี้ยังมีรหัสแฝงในเชิงคําสอนทางพระพุทธศาสนา

อยางยิ่ง เชนปลา สื่อถึงสติ วัชระ สื่อถึงปญญา กลองสื่อถึงการเผยแผธรรม  



๒๒๗ 
 

คําสอน
สัญลักษณ 

พระพุทธเจา 

มุทรา ธารณี 

พระโพธิสัตว 

อุปกรณ 

องคประกอบสําคัญในพิธีกรรมท่ีขาดไมไดก็คือพระศากยมุนีพุทธเจา พระพุทธเจาพระธ

ยานีพุทธเจาซ่ึงจะเนนตางกันในแตละพิธี พระโพธิสัตว พระมหาสัตต เทพธรรมบาลลวนมีสวนในการ

ทําใหพิธีกรรมเหลานั้นสําเร็จประโยชนตามความมุงหมายของพิธีกรรม เชน พิธีกงเต็กก็ตองอาศัย

บารมีธรรมแหงพระกษิติครรภพระโพธิสัตวเปนผูชวยเหลือเหลาวิญญาณท่ีไดรับความทุกขในนรกให

พนจากความทุกข ตามปณิธานของพระองค 

คําสอนเชิงสัญลกัษณในพิธีกรรมของพระพุทธศาสนามหายานเม่ือกลาวโดยรวมแลวก็คือ

คําสอนท่ีนําใหคนท้ังหลายไดปฏิบัติตามแนวทางแหงทาน ศีล และเจริญภาวนา ในบางครั้งก็ตอง

อาศัยกุศโลบายเพ่ือชักนําใหผูคนเขามาประกอบบุญกุศลโดยอาศัยชวงเทศกาล ชวงโอกาสสําคัญมา

กําหนดเวลาเพ่ือประกอบพิธี 

พระพุทธศาสนามหายานมีความโดดเดนในการสรางแรงจูงใจใหเกิดข้ึนกับบุคคลผูยัง

ไมไดนับถือพระพุทธศาสนาใหเขามานับถือโดยมีกิจกรรมในพิธีกรรมตาง ๆ เปนตัวเชื่อม ใหผูเขารวม

ไดประกอบพิธีหรือไดเขามามีสวนรวมในพิธีจนทําใหเกิดความศรัทธา ประทับใจ เลื่อมใสและสนใจท่ี

จะปฏิบัติเพ่ือเขาถึงแกนธรรมในโอกาสตอไปดวย 

แกนแหงธรรมนั้นเปนเรื่องท่ีสําคัญยิ่ง ถามิฉะนั้นแลวพระพุทธศาสนาก็ไมมีความหมาย

ในฐานะเปนศาสนาแหงนําพาสรรพสัตวใหพนทุกข แกนแหงธรรมท่ีแฝงอยูในคัมภีรเปนเรื่องท่ีเขาใจ

ยาก ตองรักษาไวในรูปของพิธีกรรม ประเด็นสําคัญก็คือ ผูประกอบพิธีกรรมตองไมหลงประเด็นจับ

เอาแตเปลือกใหแกชาวพุทธ จนทําใหชาวพุทธไดแตเปลือกและหลงเขาใจวาไดแกน ถึงแกน บางครั้ง

วัฒนธรรมประเพณีก็เปนตัวท่ีทําใหคนไมเขาถึงแกน เพราะประเพณีนั้นหุมหอไวอยางเขมแข็งแทบจะ

กลืนกลายเปลือกเปนแกนแหงคําสอน ยังนับวา โชคดีของผูนับถือท่ียังมีพระสงฆท่ีรักษาแกนไว 

พยายามนําเสนอแกนแหงธรรมออกมาในขณะประกอบพิธีอยูบาง นี่คือสาระสําคัญของจุดประสงค

พิธีกรรม สามารถสรุปเปนภาพไดดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๔.๑๘ สรุปบูรณาการพิธีกรรมดวยคําสอนเชิงสัญลักษณของพระพุทธศาสนามหายาน 



๒๒๘ 
 

บทท่ี ๕ 
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบูรณาการพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนามหายานดวยคําสอนเชิง

สัญลักษณทางพระพุทธศาสนามหายาน” ซ่ึงผูวิจัยไดศึกษาขอมูลปฐมภูมิท้ังพระไตรปฎกฝายเถรวาท
พระสูตรมหายาน และบทสัมภาษณ เอกสารทุติยภูมิไดแก เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือใช
กําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาขอบเขตเนื้อหาการวิจัย รวมถึงการสรางเครื่องมือท่ืใชในงานวิจัย 
โดยมีวัตถุประสงค ๔ ประการ คือ เพ่ือศึกษาพิธีกรรมของพระพุทธศาสนามหายาน เพ่ือศึกษาคําสอน
เชิงสัญลักษณทางพระพุทธศาสนามหายาน เพ่ือบูรณาการพิธีกรรมของพระพุทธศาสนามหายานดวย
คําสอนเชิงสัญลักษณทางพระพุทธศาสนามหายาน และเพ่ือนําเสนอแนวทางและการสรางองคความรู
ใหมเก่ียวกับ "รูปแบบการบูรณาการพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนามหายานดวยคําสอนเชิงสัญลักษณ
ทางพระพุทธศาสนามหายาน” ศึกษาวิเคราะหเอกสารและวิเคราะหบทสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ ดังมี
รายละเอียดตอไปนี้ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
๕.๒ องคความรูใหมเก่ียวกับ  “การบูรณาการพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนามหายานดวยคํา

สอนเชิงสัญลักษณทางพระพุทธศาสนามหายาน” 
๕.๓ ขอเสนอแนะ 
 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 ในการศึกษาวิเคราะห สังเคราะหขอมูลจากการทําวิจัยทุกข้ันตอนตามวัตถุประสงค เพ่ือให
คําตอบตามโจทยวิจัย ผลวิจัยพบวา 
 
 ๕.๑.๑ พิธีกรรมของพระพุทธศาสนามหายาน 
 พิธีกรรม คือการกระทําท่ีมนุษยพึงปฏิบัติตอความเชื่อ เปนข้ันตอน มีระเบียบวิธีเพ่ือใหเปนสื่อ
หรือหนทางท่ีจะนํามาซ่ึงความสําเร็จ ท้ังนี้เพ่ือตอบสนองความตองการทางใจหรือความเชื่อของมนุษย
ท่ีทําใหเกิดความรูสึกวา มีความสบายใจหรือความเปนสิริมงคล เปนความศักดิ์สิทธิ์นอบนอมตอสิ่งท่ี
เคารพบูชาทางศาสนา แตปจจุบันพิธีกรรมยังมีความหมายกวางคือพิธีเฉลิมฉลองและเก่ียวกับการ
เลือกตั้งทางการเมืองดวย 

 พิธีกรรมถือไดวามีความสําคัญตอศาสนาและสังคม การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาไมวาจะ
เปนศาสนาใดก็ตาม ยอมมีคุณประโยชนและปริศนาธรรมแฝงไวในการประกอบพิธีกรรมเสมอคนเรา
นั้นแมจะเปนคนเหมือนกัน แตก็ไมเหมือนกันท่ีสติปญญา บางคนก็มีสติปญญาสูง ซ่ึงมีเปนจํานวนนอย 
บางคนก็ปานกลาง แตบางพวกก็มีสติปญญาต่ํา เปนคนโงมากนอยตางกัน ซ่ึงอาจเปรียบไดกับบัว ๔ 
เหลาในพุทธศาสนา สําหรับคนท่ีมีสติปญญาดีนั้นก็สามารถเขาใจหลักธรรมในศาสนาไดงาย แตคนท่ีมี
สติปญญานอยก็เขาใจหลักธรรมไดยากหรือใชเวลานาน ตลอดจนถึงอาจจะตองใชกุศโลบายในการชัก
นําใหเปนผูเขาถึงหลักธรรม นักการศาสนาจึงตองหาวิธีการใหพวกเขาเขาใจหลักธรรมดวยวิธีการตางๆ 

 



๒๒๙ 
 

นานาวิธีการอันหนึ่งก็คือการสอดแทรกหลักธรรมไวในพิธีกรรมตางๆ เพราะคนเราบางคนไมชอบฟง
การสั่งสอน แตชอบพิธีกรรมติดพิธีกรรม ทานจึงใชกุศโลบายใหคนเราศึกษาธรรมจากพิธีกรรม
เชนเดียวกับหลอกเด็กใหกินยาขมในขนมหวาน 

ศาสนพิธีมีความเปนมาจากลัทธิความเชื่อตั้งแตสมัยพุทธกาล ซ่ึงพระพุทธศาสนาก็ไดใชความ
กลมกลืนกับความเชื่อเหลานั้นใหมาเปนศาสนพิธีท่ีถูกตองตามหลักคําสอนในพระพุทธศาสนา ถึงแมวา
เวลาจะผานไปนานมากแตวาความเชื่อเหลานั้นก็ยังแฝงอยูในการดําเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนมาโดย
ตลอด ยิ่งการเผยแพรพระพุทธศาสนาถูกบิดเบือนหลักธรรมคําสอนยิ่งทําใหศาสนพิธีผิดเพ้ียนไปจาก
หลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ฉะนั้นวิวัฒนาการของศาสนพิธีดูเหมือนวนอยูในวังวนหวนกลับ
ไปสูยุคท่ีกอกําเนิดศาสนพิธีตั้งแตตนในสมัยพุทธกาล ดังจะเห็นไดจากท่ีกลาวแลววาพุทธศาสนิกชน
เชื่อถือโชคลาง พุทธศาสนิกชนยึดติดกับตัวบุคคลมากกวาหลักคําสอนพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชน
ไมเขาใจหลักคําสอนท่ีเปนแกนแท พระสงฆมุงเนนท่ีพิธีกรรมมากกวาการเผยแผพระพุทธศาสนา 
พิธีกรรมมีลักษณะบิดเบือนตางไปจากพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา และพิธีกรรมมีลักษณะท่ีเนน
ผลประโยชนและฟุมเฟอย ดังนั้นวิวัฒนาการของศาสนพิธีควรมีการพัฒนาใหศาสนพิธีไปในทางท่ี
ถูกตอง คือตองประหยัด ตองใหไดประโยชนและคุมคาตองถูกตองตามขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรม คือทําใหถูกหลักเกณฑแหงการทําบุญนั้น ๆ ตัดพิธีกรรมสวนเกินออกเสีย สิ่งสําคัญตาม
ความเหมาะสมถูกตองเปนไปตามคําสอนในพระพุทธศาสนา 
 พระพุทธศาสนามหายานมีอุดมคติเพ่ือขนสัตวใหขามพนวัฏสงสารไดมากกวาหินยาน ในมหา
ปรัชญาปารมิตาอรรถกถา อาจารยนาคารชุนไดอธิบายไววา พระพุทธศาสนามีเอกรสเดียว คือ รสแหง
วิมุตติความรอดพนจากปวงทุกข แตชนิดของรสมี ๒ ชนิด คือ ชนิดแรกเพ่ือตัวเอง ชนิดท่ีสองเพ่ือ
ตัวเองและสรรพสัตวดวย อันหมายความวา ฝายหินยาน มุงความหลุดพนเฉพาะตน ไมมีปณิธานในการ
โปรดสรรพสัตว แตฝายมหายานตรงกันขาม ยอมมุงพุทธภูมิเพ่ือขนสัตวใหพนทุกจนหมดสิ้น อธิบายวา 
พุทธศาสนิกชนฝายหินยานยอมมุงตออรหันตภูมิเทานั้น ฉะนั้นจึงเรียกอีกชื่อหนึ่งวา สาวกยาน สวน
พุทธศาสนิกชนฝายมหายานลวนมุงพุทธภูมิท้ังนั้น จึงเรียกวาโพธิสัตวยานบาง พุทธยานบาง  
 มีหลักคําสอนสําคัญของแตละนิกายท่ีแยกออกมามาก นิกายหลัก ๆ ก็คือ นิกายมาธยามิก 
เนนหลักธรรมศูนยตา และปฏิจจสมุปบาทโดยมีวิธีการถายทอดเปนวิภาษวิธี นิกายโยคาจาร เนนอาลย
วิญญาณ เนนพีชะ การปฏิบัติทางจิต นิกายวัชรยาน เนนรหัสท่ีจะเขาถึงสภาวะท่ีแท เนนการปฏิบัติท่ี
ตองผานพลังพุทธเทวะ นิกายสุขาวดี เนนการทําบุญ การระลึกถึงพระอมิตาพุทธะ การเปลงคําและ
การรักษาศีลใหเครงครัด และนิกายเซน เนนการฝกจิตท่ีถายทอดทางโกอาน ซาเซน เพ่ือบรรลุซาโตริ  

พิธีกรรมมีท้ังท่ีกําหนดไวในวินัยปฎกเปนพิธีกรรมเฉพาะของสงฆและพิธีกรรมท่ีกระทํารวมกัน
ท้ังสงฆและคฤหัสถ เชนพิธสีังฆกรรมและพิธีบําเพ็ญบุญตาง ๆ เชน พิธีถวายทานแดพระสงฆ พิธีรับศีล 
พิธีไหวพระโพธิสัตว พิธีกงเต็ก พิธีประกอบกิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ไดแก การเวียน
เทียน การปฏิบัติธรรมรวมกัน การสวดมนตไหวพระ ท้ังพระสงฆและคฤหัสถมีหนาท่ีตอกันและกันใน
การประกอบพิธี เชน พิธีการถวายทาน คฤหัสถก็กลาวคําใหทาน พระสงฆก็รับและกลาวคําอนุโมทนา
ในทาน หรือพิธีกงเต็ก ในสวนของญาติผูวายชนก็เขามารวมในพิธีโดยการนําเครื่องใชมาตระเตรียม 
การถือขาวของบางประการท่ีพระสงฆตองใหชาวบานชวย พิธีกรรมมีวิวัฒนาการจากตนแบบจนไดรับ
อิทธิพลจากแนวคิดของศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท่ีมีตอกันและกันจึงมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนา



๒๓๐ 
 

จนมาถึงปจจุบัน โดยเฉพาะพิธีกรรมในประเทศไทยท่ีสําคัญ ๆ ไดแก พิธีกินเจ พิธีท้ิงกระจาดและพิธีกง
เต็ก แตละพิธีก็มีลักษณะแตกตางและลักษณะรวมดวยข้ึนอยูกับแบบของประเทศนั้น ๆ ซ่ึงมีแนวทาง
เฉพาะของตน กระบวนการจัดพิธีกรรม ความซับซอนและข้ันตอนก็มีการปรับเปลี่ยนไปตามความ
ประสงคของเจาภาพและเวลาท่ีจัดดวย 

 
 ๕.๑.๒ คําสอนเชิงสัญลักษณทางพระพุทธศาสนามหายาน 
 สัญลักษณ คือ คําพูด ภาษา วัตถุ สิ่งของ การกระทํา เหตุการณ รูปแบบ บุคคล หรือสิ่งท่ี
ทําใหประจักษ สิ่งแทน เสนอแนะ นิมิตร สิ่งท่ีมีความหมายครอบคลุมตอสิ่งอ่ืน การสื่อสาร การแสดง
ถึงความจริง สิ่งท่ีแสดงตอสถานท่ี เปนตัวอยาง แสดงถึงความสัมพันธท่ีสอดคลองกัน การเขาใจดวย
ปญญา ท้ังท่ีมองเห็นและมองไมเห็น มีความสัมพันธกับมนุษยอยูในโครงสรางของสังคม  
 สัญลักษณเชื่อมกับพิธีกรรมอยางแนบสนิท เชน สัญลักษณทางศาสนาสามารถแสดงถึง
จินตนาการ เปรียบเสมือนประตูท่ีใชเปดไปหาความจริง เชน การนั่งกรรมฐานของนิกายเซนในพุทธ
ศาสนา พิธีกรรมทางศาสนาท่ีสามารถแสดงออกมาเปนกิจกรรมตาง ๆ ไดหลายรูปแบบ เชน ดนตรี 
การเตนรํา ศิลปะ และสถาปตยกรรม ดนตรีสามารถใชสื่ออารมณความรูสึกได เชน ใชดนตรีในพิธีเฉลิม
ฉลอง ใชในงานศพ ดนตรีเปนสิ่งลึกลับท่ีสามารถทําใหศาสนิกชนมีความศรัทธาและปฏิบัติตามศาสนา 
สถาปตยกรรมสามารถแสดงถึงจุดมุงหมายของศาสนาได เชน อุโบสถในพระพุทธศาสนา ใชเปนสิ่ง
แสดงความศรัทธาทําพิธีกรรมทางศาสนา กราบไหวบูชาพระพุทธรูปเปนท่ีแสดงพระธรรม 

สัญลักษณเปนสิ่งท่ีใชแทนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทําใหสัญลักษณนั้นมีความหมายอยูภายในตัวเอง 
โดยสัญลักษณนั้นสามารถเปนท้ังวัตถุ สิ่งของ เหตุการณ การแสดงทาทาง ท่ีสามารถสื่อความหมายให
เขาใจไดวาสิ่งนั้นคืออะไรแทนสิ่งใด ท่ีสําคัญสัญลักษณเปนเครื่องมือท่ีใชสื่อทางจิตวิญญาณสําหรับ
ศาสนา การแสดงออกตอสัญลักษณท่ีมีความเชื่อรวมกันทําใหเกิดพลังในการดํารงสิ่งนั้น ๆ ไว จน
กลายเปนวัฒนธรรมทางสังคมได สัญลักษณแบงออกไปตามศาสตรไดอีก คือ สัญลักษณทางสังคม ทาง
ศาสนา ทางมนุษยวิทยา ทางภาษาศาสตร เปนตน จะเห็นไดวา สัญลักษณมีขอบเขตท่ีกวางขวางมาก 
มีความเปนมาควบคูกับมนุษยและวิวัฒนาการของมนุษยท่ีสามารถสรางสิ่งแทนความรู ความเขาใจ 
ความรูสึก และความเชื่อ จนสามารถกลายเปนศาสตรประการหนึ่งข้ึนมาท่ีเรียกวา สัญวิทยา  

สัญลักษณทางศาสนาสามารถปรากฏออกมาไดหลายรูปแบบ โดยเปนสิ่งท่ีเก่ียวของกับ
ธรรมชาติ ไมวาจะเปนน้ํา ทองฟา ผืนดิน ความมืด ความสวาง หรือพิธีกรรมตาง ๆ ท่ีมีความหมายและ
มีความสัมพันธกับมนุษยตามแตละบทบาทหนาท่ีของสัญลักษณนั้น ๆ ท่ีปรากฏออกมาในการสื่อ
ความหมายใหมนุษยเขาใจสัมพันธกับจุดมุงหมายและประโยชน 

สัญลักษณทางศาสนานั้นมีจุดประสงคท่ีตองการสรางความศรัทธาเชื่อม่ันตอคําสอน พลัง
อํานาจของศาสดา คําสอน มนตร ธารณี เทพเจา ดวยเหตุนี้จึงมีองคประกอบรวมกับสัญลักษณ คือ 

๑. พิธีกรรม เปนองคประกอบสวนหนึ่งของสัญลักษณทางศาสนาท่ีสรางความประทับใจ 
คุณคา ความปลอดภัย ความเขาใจ และความสุขตอศาสนิก เปนรูปธรรมท่ีมีไวเพ่ือรักษาและจัด
ระเบียบทางศาสนาใหมีแนวทางเดียวกัน เชน พิธีการเซนไหวบรรพบุรุษท่ีลวงลับไปแลวของชาวจีนใน
วันสารทเปนการแสดงถึงความกตัญูและการระลึกถึงบรรพบุรุษของลูกหลานในรุนหลัง และเพ่ือ
ความเจริญรุงเรืองในการประกอบอาชีพ 
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แมแตมนุษยสมัยปฐมบรรพก็ยังมีการประกอบพิธีกรรมตาง ๆ โดยสวนใหญเปนสิ่งท่ี
เก่ียวของกับชีวิตความเปนอยูของคนในสมัยนั้น เชน การบวงสรวงตอเทพเจา หรือสิ่งท่ีคิดวามีอํานาจ
สูงสุดดวยแพะ แกะ หรือพืชพันธุตาง ๆ เม่ือเทพเจานั้นดลบันดาลใหมีอาหารสมบูรณ 

๒. ความศักดิ์สิทธิ ์เปนสิ่งท่ีมีความเก่ียวของกับพิธีกรรม เนื่องจากเปนความเชื่อของศาสนิก 
ความศักดิ์สิทธิ์ไดมาจากการประกอบพิธีกรรมท่ีเชื่อวาสามารถดลบันดาลโชคลาภหรือแกไขปญหาตาง 
ๆ ใหคลี่คลายลงได เชน ชาวอินเดียในศาสนาฮินดูเชื่อวาแมน้ําคงคาเปนแมน้ําศักดิ์สิทธิ์ จึงไดมีการ
ประกอบพิธีกรรมตาง ๆ ณ ท่ีแมน้ําแหงนี้ โดยรวมถึงการชําระลาง การกินการดื่ม หรือเม่ือตายไปแลว
ก็จะนําศพผูตายมาลอยท่ีแมน้ําคงคา เพราะเชื่อวาแมน้ําคงคาสามารถพาผูตายไปถึงสวรรคได 

๓. ความศรัทธา เปนสิ่งท่ีสืบเนื่องมาจากพิธีกรรมและความศักดิ์สิทธิ์ จนกระท่ังเกิดความ
ศรัทธาของศาสนิก ความศรัทธานั้นสามารถแบงออกไดเปน ๒ รูปแบบคือ ความศรัทธาท่ีเปนความเชื่อ
ตามกันมา เปนประเพณีตั้งแตบรรพบุรุษ จากการบอกเลา และความศรัทธาโดยใชปญญาพิจารณาโดย
มีหลักเหตุและผล หากถูกตองหรือเปนจริงจึงศรัทธาตามนั้น เชน คนในสมัยกอนเชื่อวา การเกิดภัย
พิบัติตาง ๆ เชน อุทกภัย อัคคีภัย แผนดินไหว เปนอํานาจของสิ่งลึกลับ หามบุคคลใดลบหลูหรือดูถูก 
แตหากใชศรัทธาโดยใชปญญาพิจารณาแลว จะสามารถหาคําตอบของการเกิดภัยพิบัติตาง ๆ เหลานี้ได 
เนื่องจากเปนสิ่ง ท่ีสามารถพิสูจนสาเหตุของการเกิดไดตามหลักเหตุและผลท่ีอางอิงหลักทาง
วิทยาศาสตร ทําใหมีศรัทธาอยางถูกตองเปนจริง 
 พระพุทธศาสนามหายานนับไดวา เปนศาสนาท่ีมีความผสมผสานหลายประการ ไมวาจะ
เปนเรื่องของคําสอน แนวทางปฏิบัติ และพิธีกรรม กลาวใหเห็นตามองคประกอบของศาสนาท้ัง ๕ 
ประการ คือ ศาสดา ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ และศาสนพิธี พระพุทธศาสนามหายานนั้นให
ความสําคัญไปท่ีศาสนพิธีมาก ไมวาจะทําอะไรก็ตาม องคประกอบแหงพิธีกรรมตองมากอน อุปกรณ
ตางๆ ท่ีกําหนดไวในแตละพิธีกรรมนั้นตองครบถวนสมบูรณ จึงจะทําใหการปฏิบัติตามหลักธรรมนั้นจะ
เกิดพลังนําไปสูความสําเร็จตอผูปฏิบัติได  
 สัญลักษณทางพระพุทธศาสนามหายานท่ีเห็นไดเดนชัดคือ อุปกรณเครื่องใชในพิธีกรรม 
มนต และมุทระยังมีท่ีเปนสัญลักษณท่ีทําข้ึนจากสิ่งตางๆ ไดดวย ไมวาจะเปน ลายเสน รูปภาพสัตว 
จักรวาล พืช เปนตน ท้ังท่ีใชติดบานเรือนและท่ีนําติดตัว สัญลักษณท่ีใชกันโดยท่ัวไปคือ “ดอกบัว” 
เนื่องจากดอกบัวเปนดอกไมบริสุทธิ์ มีความหมายลึกซ้ึง ดอกบัวแตละชนิดยังหมายถึงเทพเจาหรือ พระ
โพธิสัตวแตละ พระองค เชน ดอกบัวสีแดง หมายถึง เทพอัปสรและเทวดาท่ัวไป ดอกบัวสีขาวหมายถึง
พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว ดอกบัวสีน้ําเงิน หมายถึง เจาแมตารา ดอกบัวสีชมพู หมายถึงพวกอสูร ยังมี
สัญลักษณอ่ืน ๆ อีกเชน พระรัตนไตรจะมีสัญลักษณเปนรูปทรงกลมรี รูปไข ท่ีมีเปลวไฟลอมรอบ 
สวัสติกะ จะมีลักษณะเปนการขีดไคว โดยเฉพาะโยคะหัตถศาสตรมุทราไดรับการนํามาใชเพ่ือประกอบ
พิธีกรรมในฐานะตัวแทนของพระพุทธเจา พระโพธิสัตวท้ังหลาย สัญลักษณในพระพุทธศาสนามหายาน
มีความโดดเดนมาก เพราะไดนําสัญลักษณมาประกอบพิธีกรรมจนมหายานิกชนเกิดความเลื่อมใส เกิด
พลังศรัทธาเขามานับถือพระพุทธศาสนา ยิ่งมหายานในธิเบตไดพัฒนารูปแบบของสัญลักษณศาสตรมา
ใชจนเกิดความเปนความลึกลับ เปนพลังจิตท่ีแฝงอยูในสัญลักษณทุกอยาง ไมวาจะเปนมัณฑละ มุทรา 
ธารณี รวมถึงอุปกรณของใชในพิธีกรรม 
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 ๕.๑.๓ บูรณาการพิธีกรรมของพระพุทธศาสนามหายานดวยคําสอนเชิงสัญลักษณทาง
พระพุทธศาสนามหายาน 
  พิธีกรรมของพระพุทธศาสนามหายานท่ีใชในงานวิจัยนี้คือ พิธีกินเจ พิธีท้ิงกระจาด 
และพิธีกงเต็ก จากการบูรณาการพิธีกรรมท้ัง ๓ ประเภทดวยคําสอนเชิงสัญลักษณในพระพุทธศาสนา
มหายานจึงพบวา  
  ๑. คําสอนเชิงสัญลักษณของพระพุทธเจาและพระโพธิสัตวในพิธีกินเจ 
  พิธีกินเจท่ีจัดข้ึนในประเทศไทย สาระสําคัญมิใชกระบวนการข้ันตอนตาง ๆ ท่ีมีกัน
อยางหลากหลาย บางประการก็ออกนอกเหนือไปจากหลักคําสอนในพระพุทธศาสนา หลักการท่ีแทก็
คือ การไมรับประทานเนื้อ สําหรับพระสงฆแลวการไมรับประทานเนื้อนั้นเปนขอวัตรปฏิบัติของ
พระสงฆในพระพุทธศาสนามหายานทุกแหง การจัดพิธีกรรมข้ึนมาเฉพาะการไมรับประทานเนื้อใน
ชวงเวลาท่ีกําหนดนั้นเปนการจัดพิธีกรรมท่ีมีนัยแฝงเก่ียวกับความเชื่อทางการเมืองและความเชื่อ
ประเพณีของคนจีนบางสวน  

 คําสอนท่ีแฝงอยูในพิธีนี้อยูท่ีการบูชาพระพุทธเจาท้ัง ๗ พระองคและพระโพธิสัตว ๒ 
พระองค ในประเด็นนี้สามารถศึกษาวิเคราะหคําสอนออกจากการบูชาพระพุทธเจาและพระโพธิสัตวซ่ึง
เก่ียวเนื่องกับพระพุทธศาสนาโดยตรง และพระพุทธเจานี้ก็ไดรับการแปลความหมายเทียบกับดาว
ประจําวันจึงถือวา มีอิทธิพลตอความเชื่อเปนอยางมาก เทพเจาประจําดาวท้ัง ๙ อันไดแก พระอาทิตย 
พระจันทร ดาวพระอังคาร ดาวพระพุทธ ดาวพระพฤหัสบดี ดาวพระศุกร ดาวพระเสาร พระราหู และ
พระเกตุ สัญลักษณทางคําสอนก็คือ พระพุทธศาสนามหายานกลับมีกุศโลบายอธิบายผานพระพุทธเจา
และพระโพธิสัตว แสดงใหเห็นวา เปนความฉลาดสามารถในการปรับความเชื่อของประชาชนใหตั้งอยู
บนฐานของพระพุทธศาสนา ในประเด็นนี้จึงไดบูรณาการใหเห็นถึงวา พระพุทธเจาและพระโพธิสัตวท้ัง 
๙ พระองคนั้น เม่ือมองเชิงคําสอนผานพระองคทานจะไดหลักปฏิบัติอยางถูกตองและสอดคลองกับ
พระพุทธศาสนามหายานท่ีใหความสําคัญกับกุศโลบาย เม่ือวิเคราะหเขาไปสูสัญลักษณจากพระนาม
ของพระพุทธเจาแตละพระองคก็พบวา เก่ียวเนื่องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท้ังสิ้น  
  สัญลักษณในคําสอนพระพุทธศาสนามหายานท่ีพบในพิธีกินเจอีกสวนหนึ่งก็คือ 
อุปกรณในการสวดประกอบพิธี ท่ีใชรวมกับพิธีสวดมนต โดยตีความออกมาเปนปริศนาธรรม เพ่ือให
เกิดเปนแนวทางปฏิบัติ นอกเหนือจากวัตถุประสงคของการใชอุปกรณเพ่ือความพรอมเพรียงแหงการ
สวดมนต และนอกจากเปนการบูชาพระพุทธเจา พระโพธิสัตวตามท่ีปรากฏในคัมภีรแลว ก็สื่อถึงคํา
สอนไดดังนี้  
  ๑.๑ กังสดาลตั้ง (กวง) (เนา nao) (ตั่วเขง 大磬) (A standing bell) สื่อความ
หมายถึง เสียงเคาะนี้จะดึงความสนใจของคน เทพ และสัตวในอบายใหหันมาสนใจฟงพระธรรม 
สัญลักษณกังสดาลหงายนี้จึงบงบอกใหรูวา ใหทุกคนหันมาสนใจพระธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา 
เปนเสียงสะกดมิใหสนใจเรื่องอ่ืน ใหสนใจแตพระธรรมท่ีกําลังดังข้ึน 
  ๑.๒ เกราะไม หรือปลาไม (บักฮ้ือ木魚) (Wooden Fish) สื่อความหมาย การมีสติ
ทุกเม่ือดุจดังปลาท่ีอยูในน้ําซ่ึงตื่นอยูเสมอ ใหดํารงชีวิตเลียนแบบปลา ความตื่นอยูเปนวิธีแหงการ
ฝกฝนปฏิบัติตน ตามหลักในพระพุทธศาสนาการปฏิบัติท่ีไมผิดทาง ไมออกนอกพระพุทธศาสนา สื่อถึง
ปญญาท่ีเปนท่ีสุดแหงการฝกฝนอบรมตน สองสวางไปท้ังภายในและภายนอก และสื่อถึงเปนการเผยแผ
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พระธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนาใหกระจายกวางไกล คําสอนในพระพุทธศาสนาแผกระจายไปถึงท่ี
ไหน ก็มีแตความสงบรมเย็นถึงท่ีนั่น คําสอนท่ีประกอบไปดวยความลึกซ้ึงท้ังเพ่ือพัฒนาจิตใจและเพ่ือ
การดํารงชีวิตในการเลี้ยงชีพ การเคาะปลา ก็สื่อใหเห็นวา ผูรูท้ังหลายตองปฏิบัติหนาท่ีนําการเผยแผคํา
สอนใหกระจายไปท่ัวแดนดิน เพ่ือประโยชนสุขของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย 
  ๑.๓ กลองพิธี (ตึ้งโกว 堂鼓) สื่อสัญลักษณหมายถึง เสียงท่ีสามารถขมขวัญศัตรูของ
พระราชาตอนออกศึกได เพ่ือนําความสงบสุขมาใหแกตน พระพุทธเจาก็ตีกลองธรรม แผธรรมออกไป
ขมขวัญกิเลสมารท้ังหลาย ธรรมของพระพุทธเจานั้นมีอานุภาพปราบศัตรูท้ังหลาย มารท้ังหลายเม่ือได
ยินเสียงธรรมของพระพุทธเจายอมหวั่นเกรง ไมกลาแสดงอํานาจออกมาอีกได ดุจดังกิเลสท้ังหลาย ไม
วาจะเปนความโลภ ความโกรธ ความหลง นิวรณท้ังหลาย อุปกิเสสท้ังหลาย ความชั่วรายท้ังหลาย 
อบายมุขท้ังหลาย หรือแมแตมารท้ัง ๕ มี กิเลสมาร ขันธมาร มัจจุมาร อภิสังขารมาร และเทวปุตตมาร 
ก็พายแพเกรงกลัว 
  ๑.๔ วัชระ (กิมกังซู 金剛杵) ส่ือถึง ความวางแหงสรรพธรรมและทลายสิ้นซ่ึงเครื่อง
ก้ันแหงอวิชชา โดยไมอาจมีแหงใดท่ีจะรอดพนจากการฉายสองนี้ได หรือจะกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ อัน
ความแกรงแหงวัชรนี้ เปนสัญลักษณแหงปญญาอันแข็งแกรงและคมกลา 
  ๑.๕ ระฆังมือ (อ้ิงเขง 引磬) ส่ือสัญลักษณถึง ความเปนกัลยาณมิตรนี้เปนเบื้องตน
ของพรหมจรรย กัลยาณมิตรก็คือ ความมีเมตตาท่ีแผออกจากจิตไปสูผูอ่ืน เสียง yin qing, 引磬 จะ
ดังแทรกซึมเขาไปสูจิตวิญญาณ ผูกมัดทุกคนเอาไวดวยไมตรี เปนเครื่องมือท่ีทําใหเกิดความพรอม
เพรียงอันไดแกความรวมมือกัน ความสมานสามัคคีกัน ความเมตตาตอกัน เสียงแหงเมตตาจึงดังข้ึนใน
ระหวางเสียงสวดมนต เสียงเครื่องดนตรีอ่ืน ๆ สรรพเสียงท้ังมวลหลอมรวมเปนเสียงหนึ่งเดียว คือ 
เสียงแหงเมตตากรุณา 
  ๒. บูรณาการคําสอนเชิงสัญลักษณในพิธีท้ิงกระจาด 
  ประเพณีท้ิงกระจาด เปนความเชื่อของพุทธบริษัทจีนฝายมหายาน ประเพณีท่ีถือ
ปฏิบัติมาเนิ่นนานตั้งแตสมัยพุทธกาลสองพันกวาปลวงมาแลวแตครั้งพุทธกาล จุดหมายก็เพ่ือ
ประกอบการอุทิศสวนกุศลแกเปรต อสูรกาย สัตวนรก และดวงวิญญาณท่ีลวงลับไปแลว โดยการนิมนต
พระภิกษุสงฆสวดพระพุทธมนตอยูในสันนิบาตพุทธจักร ท่ีแวดลอมดวยพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ 
พระโพธิสัตว เทพธรรมบาลท้ังหลาย อาศัยพุทธบารมีเปนกุศโลบายใหชาวพุทธเขามานับถือเลื่อมใส
พระพุทธศาสนาตามคุณสมบัติของพระพุทธเจา นอกจากนั้นยังมีสัญลักษณท่ีถอดรหัสคําสอนของ
พระพุทธศาสนาในพิธีนี้ก็คือ มุทราท้ังหลาย พบวา  
  การท่ีพระสงฆรูปหนึ่งเปนเหมือนผูประกอบพิธีหลักจักตองแสดงทารางประกอบไปดวยใน
ระหวางท่ีสวดมนตทําพิธีกรรม เปนการแสดงทารางประกอบในการสื่อสารตอเทพ สัตวในอบายท้ังหลาย ไม
วาจะเปนการใชเปนรหัสในการเปดโลกทิพยและการเปนอนุญาตใหเทพและสัตวในอบายท่ีตองมารับสวนบุญ
นั้นเขามาในพิธีและข้ึนมารับสวนบุญได ตองอาศัยทาทางแหงมุทราของพระพุทธเจาและพระโพธิสัตวเปน
เครื่องบงบอก มุทราเปนสวนสําคัญประการหนึ่งท่ีเก่ียวเนื่องกับคําสอนพระพุทธศาสนามหายาน เก่ียวเนื่อง
กับการแสดงทาทางของมือและรางกาย สําหรับโยคตันตระ ไดแสดงทามือประกอบกับลมหายใจ เรียกวา หัต
ถะปราณยามะ หรือหัตถโยคะซ่ึงเชื่อมระหวางโพธิจิต จิต พลังของฐานตาง ๆ ในรางกาย ในวิจัยนี้ไดนํามุทรา
ท่ีสําคัญมาประกอบจํานวน ๙ มุทรา คือ  
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๑. อภัยมุทรา (Abhaya Mudra) สื่อสัญลักษณคําสอนแหงการใหอภัย การให

อภัยเปนมหาทานท่ีประกอบไปดวย เมตตาธรรม ขันติธรรม และศีล ๕ สําหรับกรอบแนวทางของการปฏิบัติ

ของอภัยทาน คือ พรหมวิหารธรรม สาราณียธรรม และสังคหวัตถุ ๔ โดยวิธีการปฏิบัตินั้นแบงออกไดเปน

อภัยทานทางใจ อภัยทานทางวาจา และอภัยทานทางกาย อภัยทานเปนพุทธสันติวิธี ท่ีใชนํามาเปนรูปแบบ

สําหรับจัดการปญหาความขัดแยง 

๒. ปางวิตักกะมุทรา หลักคําสอนท่ีแฝงอยูในปางวิตักกะมุทราก็คือ การหลั่งไหล

ออกแหงธรรมของพระพุทธเจาท่ีไมมีท่ีสุด หลักธรรมท่ีหลั่งไหลออกจากพระหัตถของพระองคท้ังเบื้องบน 

เบื้องลาง เปนวงจรเกิดดับ เปนปฏิจจสมุปบาท ท้ังฝายอนุโลมและปฏิโลม 

๓. ปางภูมิสปรรศมุทรา มุทราปางนี้จึงเปนคําสอนเชิงสัญลักษณใหแกปวงสัตว

ท้ังท่ีมาจากอบายภูมิและท่ีมาจากเทวภูมิเห็นวา บารมีธรรมของพระพุทธเจานั้นสามารถเอาชนะสิ่งชั่วรายได 

ทําใหผูท่ีมารวมพิธีท้ังหมดไดสนใจบําเพ็ญเพียรบารมีใหถึงพรอม นอกจากนั้นมุทราปางนี้ก็สื่อใหเห็นวา 

จะตองไมยอมแพแกกิเลสท้ังหลายท่ีมักจะเขามาขัดขวางตน 

๔. ปางธรรมจักรมุทรา มุทราสื่อแสดงใหรูวา บัดนี้เปนเวลาแหงการเปดธรรมท่ี

ปดมานาน ธรรมท่ีปดมานับพุทธันดร พระศากยมุนีพุทธะเปนผูตรัสรูแลวเปดเผยอีกครา เหลาเทพ มนุษย 

อมนุษยท้ังหลายสมควรท่ีจะเตรียมพรอมรับฟง นอมจิตฟงเพ่ือประโยชนแหงการเขาถึงธรรม 

๕. โพธยังคีมุทรา คําสอนท่ีปรากฏอยูในมุทราปางนี้ก็คือ ปญญาท่ีไมตกอยู

ภายใตการแบงแยก ไมวาจะอยูทามกลางความแตกตางหลากหลาย ก็สามารถเขาใจความเปนหนึ่งเดียว 

เขาใจวา สรรพสิ่งมีการประสานสัมพันธกันอยูเสมอ เปนธรรมชาติของธรรม 

๖. ธยานมุทรา หลักธรรมท่ีแฝงอยูในปางสมาธิก็เปนเรื่องท่ีชัดเจน ก็คือ สมาธิ 

หลักการปฏิบัตินี้เปนการปฏิบัติท่ีสอดคลองกับลมปราณ เปนการใชปราณยามะเขามาชวยในการฝกสติ 

เจริญสมาธิใหม่ัน จนเกิดปญญาได 

๗. อุตตรโพธิมุทรา คําสอนท่ีแฝงอยูในสัญลักษณปางมุทราทานี้ก็คือ ความเต็ม

เปยมแหงบารมี บารมีเปนคุณธรรมท่ีจะตองปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุถึงเปาหมาย พระพุทธเจาทุกพระองคตอง

บําเพ็ญบารมี ในขณะท่ีบําเพ็ญนั้นเรียกพระองคเองวา พระโพธิสัตว เปนผูชวยเหลือสัตวโลก เปนผูฝกฝน

ตนเองดวยบารมี สําหรับบารมีนั้นในทางพระพุทธศาสนามหายานแสดงไว ๖ ประการ คือ ทาน ศีล ขันติ 

วิริยะ สมาธิและปญญา 

๘. ปางมันฑลมุทรา คําสอนท่ีแฝงอยูในทามุทราปางนี้ก็คือ การตั้งใจท่ีจะให จะ

เสียสละ จิตท่ีพรอมจะให จิตท่ีกําลังให และจิตท่ีเบิกบานยินดีเม่ือใหแลวเปนจิตท่ีเปนบุญเปนกุศล เปนจิตท่ี

สะอาด ไมมีอะไรท่ีจะยึดไว เปนจิตท่ีปราศจากตระหนี่ ในใจของผูท่ีเขารวมพิธีตางมีใจยินดีถวนหนา มีใจ

ปรารถนาจะให กาย วาจา และใจสัมพันธกับการให กับการเสียสละ 

๙. มหาปราณมุทรา คําสอนท่ีแฝงอยูในมุทราทารางนี้ก็คือ พลังการตื่นรูแหงสติ 
ตื่นปลุกพลังชีวิตข้ึนมาสูการเริ่มตนการกระทํากิจท้ังปวง พลังตื่นรูนี้เปนการปลุกพลังแหงมหากรุณาและมหา
ปญญาข้ึนมาสูการดํารงชีวิต การเขาใจผูอ่ืน รูสึกตอผูอ่ืนในฐานะสรรพสัตวท่ีมีชีวิตเหมือนกัน การกระทําท่ีมี
พลังนี้ในพระพุทธศาสนาหมายเอาพลังท้ัง ๕ ไดแก ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปญญา 
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  สัญลักษณเชิงคําสอนพลังธารณีในขณะประกอบพิธี เปนบทสวดมนตรวมกับทาราง
ประกอบ คําสอนท่ีปรากฏในธารณีบทนอบนอมบูชาพระรัตนตรัย พระธยานีพุทธ พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว 
และพระมหาสัตตท้ังหลาย ก็คือ การเห็นถึงคุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆท่ีมีตอโลก นําความสุขมาสู
โลก เปนดวงตาของโลก เม่ือใดท่ีมีพระรัตนตรัย โลกนี้ก็ยังชื่อวามีทางพนทุกข เม่ือใดท่ีมีพระโพธิสัตว
ท้ังหลาย โลกนี้ก็ยังชื่อวา มีผูบําเพ็ญตนชวยเหลือสรรพสัตวอยู การนอบนอมนํามาศึกษาความศรัทธา เปน
บุญเปนกุศลถือเปนจุดเริ่มตนของการประกอบพิธี ทุกคนตองเริ่มปลูกศรัทธาลงไปใหม่ันคงตอพระรัตนตรัย 
ในฐานะเปนท่ีพ่ึงท่ีระลึกอันสูงสุด 
  ๓. บูรณาการคําสอนเชิงสัญลักษณในพิธีกงเต็ก  
  พิธีกงเต็กเปนพิธีงานศพของชาวจีนท่ีมายาวนานจนทําใหพิธีกรรมกลายเปน
วัฒนธรรมของชาวจีน บางครั้งก็ทําใหไมสามารถแยกแยะไดวา สวนไหนเปนสวนท่ีเก่ียวกับ
พระพุทธศาสนา สวนไหนเปนวัฒนธรรมของชาวจีนท่ีผสมผสานกับแนวคิดของลัทธิศาสนาอ่ืน เพ่ือให
เกิดความเขาใจเก่ียวกับพิธีกงเต็กในสวนท่ีมีสัญลักษณท่ีสามารถนํามาขยายความใหเห็นถึงคําสอนท่ี
แฝงอยูตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาซ่ึงจะทําใหเขาใจยิ่งข้ึน คําสอนในพระพุทธศาสนาท่ีเก่ียวกับ
ผูตายยอมมีสวนท่ีเหมือนกันกับชนชาติอ่ืน ในเรื่องท่ีเก่ียวกับการสิ้นชีวิตและการดําเนินการกับศพ  
  สัญลักษณท่ีปรากฏในคําสอนพระพุทธศาสนามหายานประเด็นนี้ก็คือ องคพระกษิติ
ครรภโพธิสัตวผูคอยชวยเหลือผูตกนรก แสดงใหเห็นถึงมหาปณิธานของทานท่ีคอยชวยเหลือผูตกทุกข
ไดยาก เปนพลังแหงกรุณา นอกจากนั้นก็เปนเรื่องของการไมประมาทตอชีวิตอันมีความตายเปนท่ีสุด 
การทําความดีไมตองรอใหสิ้นชีวิต สําหรับหลักธรรมในเรื่องนี้ก็คือ การดึงใหคนเขามาเขาใจสัจธรรมท่ี
เปนสัญลักษณแหงความกตัญูกตเวทีท่ีแสดงออกตอการทําพิธีอุทิศสวนบุญสวนกุศล และนําพาดวง
วิญญาณใหพนจากอบาย มีแตแสงไฟแหงบุญกุศลเทานั้นท่ีจะชวยได ดังนั้นทุกคนตองทําบุญกุศลไว 
  สรุปเปนแผนภูมิของการบูรณาการพิธีกรรมของพระพุทธศาสนามหายานดวยคําสอน
เชิงสัญลักษณทางพระพุทธศาสนามหายาน ไดดังนี้ 

 

  
 

ภาพท่ี ๕.๑ สรุปพิธีกรรมของพระพุทธศาสนามหายานดวยคําสอนเชิงสัญลักษณ 
ทางพระพุทธศาสนามหายาน 

พธีิกินเจ 

• บูชาพระ

รัตนตรัย 

• ธรรมคีตะ 

พธีิทิง้กระจาด 

• มุทรา 

• ธารณี 

พธีิกงเตก็ 

• กตเวที : อุทศิ
กุศล 

•  มรณานุสสต ิ
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๕.๒ องคความรูใหมเกี่ยวกับ “การบูรณาการพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนมหายานดวย
คําสอนเชิงสัญลักษณทางพระพุทธศาสนามหายาน” 

 การใชพิธีกรรมเปนกุศโลบายในการนําธรรมะเขาสูชีวิตดวยการเขาใจเนื้อหาธรรมท่ีแฝงอยู
ในสัญลักษณแตละชนิดในพิธีกรรมของพระพุทธศาสนามหายาน เปนกระบวนการท่ีแยบยล ดุจดังการ
ใหเด็กทานขนมหวานโดยท่ีไมทราบวาเปนยารักษาโรค วิธีการจึงเปนเรื่องสําคัญอยูท่ีการมีสวนรวมของ
ผูประกอบพิธีและบุคคลท่ีรวมพิธี ธรรมะเปนเรื่องท่ีเขาใจยากก็จริง แตหากใหเปนไปในรูปแบบของ
พิธีกรรมและกลายเปนวัฒนธรรมท่ีถูกตอง พิธีกรรมและวัฒนธรรมนั้นก็เปนตัวหอหุมธรรมไวเปรียบ
เหมือนน้ําผึ้งท่ีเคลือบยาไว เม่ือทานเขาไปน้ําผึ้งก็ละลาย ยาก็ออกฤทธิ์ ดวยเหตุนี้คําสอนเชิงสัญลักษณ
ทุกประการควรไดรับการแสดงแกนแทท่ีแฝงเอาไวในเสมอ มิใชมีแตพิธีกรรมท่ีทําไปโดยไมรูความหมาย
ท่ีแทซอนอยูภายใน โดยเฉพาะผูประกอบพิธีสมควรใหความเขาใจหลักคําสอนในพระพุทธศาสนา แต
เปนการสอนโดยใชพิธีกรรมเปนสื่อ มิใชสอนตรง ๆ เนื่องจากเปนเรื่องท่ีเขาใจยาก 
  
 ๕.๒.๑ รูปแบบขององคความรูใหม 
  จากการสังเคราะหองคความรูท้ังหมดจึงพบวา พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนามหายาน
นั้นมีการแฝงรหัสนัยเอาไว เปนการสรางภูมิคุมกันหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเอาไวโดยการทําเปน
กิจกรรมทางพิธีกรรม การทําเชนนี้จึงเปนเหมือนการดําเนินชีวิตท่ีประกอบไปดวยคุณความดีแตผู
ประกอบพิธีไมรูตัว ดวยเหตุนี้ความเปนรหัสนัยไมวาจะเปนมุทรา ธารณี หรือมัณฑละและอุปกรณทุก
อยางในพิธีกรรมจึงเปนเครื่องมือสําคัญในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนามหายาน บุคคลผูมีปญญาจึง
มองเห็น หรือผูประกอบพิธีจึงควรสื่อใหถึงธรรม ผูวิจัยจึงกําหนดเปนองคความรูประการท่ี ๑ คือ มุทรา 
(Mudra) ไดแก รหัสนัยท่ีเปนปรากฏในพิธีกรรมท้ังหมด เปนความของมุทราท่ีไมเพียงเฉพาะทาราง
แทนอํานาจพระพุทธเจาและพระโพธิสัตว หรือทาหัตถโยคะอ่ืน ๆ เทานั้น แตหมายเอาการแสดง
ทาทางท้ังหมดของผูรวมงาน ผูประกอบพิธีท่ีเปนหัตถกรุณา  
 องคความรูท่ีปรากฏในพิธีกรรมจากการสังเคราะหแลวจึงพบวา การกระทําพิธีกรรมทุก
ประการของพระพุทธศาสนามหายานนั้นเปนการสรางบุญใหเกิดข้ึนแกผูเขารวม บุญกิริยวัตถุ หรือ
กิจกรรมทุกอยางท่ีกระทําเปนเครื่องหมายแหงบุญ ไมวาจะเปนการชวยเหลือกิจกรรม การประกอบ
กิจกรรม สิ่งของท้ังหมดท่ีจัดเตรียมลวนเปนตัวแทนแหงบุญท่ีสรางท้ังสิ้น ดังนั้นจึงไดอักษรตัวท่ีสองวา 
บุญ (Merit) กิจกรรมท่ีลวนเปนบุญจึงทําใหผูประกอบพิธีและผูรวมพิธีตางมีความสุข เพราะบุญเปนชื่อ
ของความสุข 
 พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนามหายานตองตั้งอยูบนฐานแหงการบําเพ็ญเพียรบารมี เพราะ
เปนหนทางนําไปสูการบําเพ็ญตนพระโพธิสัตว หรือเรียกวา ดําเนินอยูบนโพธิสัตวจริยมรรค เพ่ือจักได
เขาถึงพุทธภูมิแดนแหงพุทธเกษตร การเติมเต็มบารมีจึงเปนสาระสําคัญสูงสุดในการทําพิธีกรรม ไมวา
จะเปนการกระทําใด ๆ สิ่งใด ในพิธีกรรมก็ลวนมุงเพ่ือบารมีท้ัง  ๖ ไดแก ทาน ศีล วิริยะ ขันติ สมาธิ 
และปญญา ท้ังสิ้น ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงกําหนดใหเปนบารมี (Perfection) ในฐานะองคประกอบใน
พิธีกรรม  
 รูปแบบขององคความรูใหมสําหรับวิทยานิพนธนี้จึงอยูบนหลักการท่ีวา “แปลงทุกกิจกรรม
ใหเปนบุญ สั่งสมเก้ือหนุนเติมเต็มบารมี” ไมวาจะไดเห็น ไดยิน สูดกลิ่น ลิ้มรส กระทบกายสัมผัสซ่ึง



๒๓๗ 
 

เปนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาใหทุกคนไดเขาใจวา ทุกกิจกรรมในพิธีกรรม ทุกกิจกรรมในชีวิตนั้นทํา
ใหเปนบุญ คือ การขจัดกิเลสในใจได และสั่งสมเก้ือหนุนบารมีท้ัง ๖ คือ การเอ้ือเฟอ การเคารพ การ
อดทน การพยายาม การตั้งใจแนวแนมุงม่ัน และการเขาใจเหตุปจจัยสัมพันธเปนการเติมเต็มบารมีให
บริบูรณ ไมตองแบงแยกธรรมกับชีวิต ธรรมตองอยูกับชีวิต ชีวิตอยูกับกิจกรรม กิจกรรมตองเปนบุญ 
บุญสงหนุนบารมีใหเต็ม จึงไดรูปแบบเรียกวา “MMP Model” ดังนี้ 
   
 
 
  
  
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๕.๒ MMP Model 
 M = Mudra หมายถึง การแปลงทารางของมือใหเปนมือแหงกรุณาหรือหัตถกรุณา 
 M = Merit หมายถึง ทุกกิจกรรมแปลงเปนบุญ การกระทําท่ีเปยมดวยความสุข 
 P = Perfection หมายถึง การสั่งสมบารมีใหเต็มเปยม เพ่ือบําเพ็ญโพธิสัตวมรรค  
 
 ๕.๒.๓ แนวการใช MMP Model  
 การนํา MMP Model มาใชเพ่ือเชื่อมโยงสัญลักษณใหเปนการกระทําทุกพิธีกรรมใน
พระพุทธศาสนามหายานมีความหมาย โดยมีความตระหนักถึงองคความรูนี้เสมอ เพ่ือใหศาสนพิธีเปน
กุศโลบายนําศรัทธามาสูตนแลวเจริญเปนปญญาในท่ีสุดสามารถทําไดดังนี้  

๑. ปลูกฝงศรัทธาดวยพิธีกรรมดวยรูปแบบสัญลักษณมุทรา 

 เริ่มตนดวยการใชมุทราเปนสัญลักษณ มองทุกอยางใหเปนสัญลักษณท่ีแฝงความหมาย

อยู พระพุทธศาสนาไมมีการกระทําอะไรท่ีกระทําลอย ๆ ไรความหมาย พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนามี

คําอธิบายทุกประการ เบ้ืองตนสรางมุทราท่ีนาสนใจกอน เปนรูปแบบกิจกรรมท่ีนาสนใจ เปนรูปแบบ

กิจกรรมทางพิธีกรรมท่ีประกอบดวยความศักดิ์สิทธิ์ นาศรัทธา นาเลื่อมใส เปนการสรางความ

ประทับใจใหเกิดข้ึนกับพิธีกรรมกอน ภาพประกอบท่ีนาหลงใหล เสียงดนตรีอันไพเราะรื่นรมย ถอยคํา

ท่ีปลุกใหตื่น บรรยากาศท่ีชวนใหหลงใหล ลวนเปนความหมายแหงมุทราท้ังสิ้น คําวามุทราใน

ความหมายนี้ ใชเพ่ือใหเกิดพลังขับเคลื่อนกิจกรรมท่ีมีความหมาย รูปแบบ กระบวนการท่ีมีความหมาย

ซอนอยูภายใน กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาลวนแลวแตนําพาไปสูการพัฒนาชีวิต พัฒนาอินทรีย 
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๒. เสริมสรางกิจกรรมในพิธีใหเปนบุญ  

ข้ันตอนนี้เปนการถอดรหัสกิจกรรมใหเห็นเปนบุญทุกอยาง บุญในความหมายนี้ใชในแงของ

การขจัดกิเลสท้ังหลาย ไมวาจะประกอบพิธี บริการน้ําดื่ม ชวยยกของ ชวยบอกวิธี ชวยจับอุปกรณใด 

ๆ ก็ลวนแตมองเห็นการชําระจิตใหสะอาด บริสุทธิ์ข้ึน มีจาคะเปนตัวเคลื่อนไหว มือท่ีกระทํานําไปสู

ความเปนบุญ ในขณะทําก็เปยมดวยความสุขใจ หลังทํางานแลวก็ปติยินดี ชักชวนใหผูอ่ืนเขามารวมบุญ 

รวมกุศลเสมอ เปนดุจการแบงปนบุญ แบงปนความสุขใหแกผูอ่ืน เปนกุศลทุกขณะ จึงเปนการแสวงหา

แกนแทของพิธีกรรม ใหนําตนเองไปเปนสะพานแหงบุญเขามาสูตน  

๓. เติมเต็มบารมีดวยการปฏิบัต ิ

ทุกกิจกรรมในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนานั้นไดชื่อวา เปนการเติมเต็มบารมี มองเห็น

ภาระเบื้องหนาคือ เวทีพิสูจนบารมีวาตนเองมีบารมีมากนอย เบาหรือแข็ง ก็สํารวจดวยการผานดาน

อุปสรรคตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ทุกบารมีไดมาเพราะการกระทําท้ังสิ้น การกระทํานั้นก็เริ่มจากกระบวนการ

แรกไปจนถึงท่ีสุด ดังนั้นใหตั้งจิตเสมอวา บารมีนั้นตองลงมือจึงไดมา  

  

๕.๓ ขอเสนอแนะ 
 ๕.๓.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  ในการเสริมสรางพิธีกรรมเชิงสัญลักษณทางพระพุทธศาสนามหายาน เปนการนํา
จุดเดนของพระพุทธศาสนามหายานมาเผยแผในรูปแบบของการทํากิจกรรม การมีสวนรวม การสราง
พลังมวลชนบุญ จึงเสนอแนะเปนเชิงนโยบาย ดังนี้ 
  ๑. นโยบายพิธีกรรมของวัด การจัดรูปแบบพิธีกรรมท่ีไมหลุดไปจากหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา สงเสริมความศรัทธาเพ่ือใหเกิดปญญา อาศัยพิธีกรรมเปนเครื่องมือชวยเหลือ เปน  
กุศโลบายในการดึงเยาวชนเขาวัด มีรูปแบบท่ีหลากหลาย แตเปนการซอนเนื้อหาธรรมไว ทําใหทุกคนท่ี
รวมทํากิจกรรมนั้นไมทราบดวยซํ้าวาตนกําลังทําบุญอยู วัดทุกวัดท่ีจัดพิธีกรรมตองใหมีความหมายแฝง 
ไมใชเพ่ือธุรกิจ ไมใชเพ่ือประชาสัมพันธการทองเท่ียว แตเพ่ือสงเสริมความเขาใจพระพุทธศาสนา 

 ๒. นโยบายกิจกรรมสาธารณะ เปนการสรางการมีสวนรวมท่ีมีบุญ บารมีเขาไป
เก่ียวของ ใหหนวยงานของรัฐและเอกชน เขารวมศึกษาพิธีกรรมท่ีเปนบุญ โดยแปลงมุทราทุกกิจกรรม
ใหเกิดบุญข้ึนอยางไมรูตัว ในขณะเดียวกันก็ตองมีการอธิบายใหรูเนื้อแทของกิจกรรมการมีสวนรวมใน
บุญท่ีทําในสาธารณะ  

 ๓. นโยบายสําหรับการเผยแผธรรม โดยเฉพาะพระธรรมทูต จําเปนตองใหพิธีกรรมท่ี
หลากหลาย มีชั้น มีระบบ มีข้ันตอน และการมีสวนรวม เพ่ือใหกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเปน
พิธีกรรมท่ีมีความหมาย นําพาใหคนเขาถึงธรรมแบบระบบทานยาเคลือบน้ําผึ้ง ปฏิบัติธรรมผาน
กิจกรรม ยอมทําใหพระพุทธศาสนาเขาไปสูสังคมเปนเนื้อเดียวกับสังคม ไมแบงแยก เปนบทบาทหนาท่ี
ท่ีพระธรรมทูตควรนําไปใช 
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 ๕.๓.๒ ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
 จากผลการวิจัยท่ีคนพบเปนการนําเสนอรูปแบบการบูรณาการพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา
มหายานดวยคําสอนเชิงสัญลักษณทางพระพุทธศาสนามหายานตาม MMP Model นั้น มุงเนนการ
ถอดรหัสจากพิธีกรรมท่ีเปนสัญลักษณมาสูความหมาย เพ่ือใหเกิดความเขาใจพิธีกรรม และใชพิธีกรรม
เปนกุศโลบายเผยแผ ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะวิจัยท่ีสามารถทําไดในประเด็นอ่ืน ดังนี้  

๑. การศึกษาความสัมพันธระหวางมุทราทางพระพุทธศาสนากับการพัฒนาจิต เพ่ือใหเห็น
วา ทารางท่ีพระพุทธเจาและพระโพธิสัตวแสดงออกนั้นมีผลตอจิตวิญญาณไดจริง รวมถึงการเก่ียวของ
กับระบบทางสรีรศาสตร 

๒. รูปแบบการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนามหายานกับการบริหารจัดการระบบ 
๓. นวัตกรรมความเขาใจพระพุทธศาสนาดวยพิธีกรรมในยุคดิจิทัล เนนประเด็นการใช

เทคโนโลยีมาเสริมสรางความเชื่อความศรัทธาจนนําไปสูการพัฒนาปญญา 
๔.  ผลกระทบจากการจัดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนามหายานในปจจุบัน เปนการศึกษา

เชิงสํารวจเพ่ือจักไดรูปแบบท่ีเปนมาตรฐาน โดยศึกษาจากตนแบบตางประเทศ 
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 ตําแหนง เจาอาวาสวัดโพธิ์เย็น (จีนนิกาย) 
   ผูชวยเจาคณะใหญฝายขวาจีนนิกาย 
   กรรมการสงฆจีนนิกาย 
   
 สัมภาษณ เม่ือ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 
 



 
 

๒๔๘ 

๕. หลวงจีนธรรมรัตจีนประจักษ (เย็นง้ี) 
 ตําแหนง เจาอาวาสวัดทิพยวารีวรวิหาร 
   รักษาการเจาอาวาส วัดมังกรกมลาวาส (วัดเลงเนยยี่) 

รักษาการเจาอาวาส วัดบรมราชากาญจนาภิเษก 
อนุสรณ (วัดเลงเนยยี่ 2 บางบัวทอง) 
ผูชวยปลัดขวาจีนนิกาย เลขานุการเจาคณะใหญจีน
นิกาย 

 สัมภาษณ เม่ือ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 
๖. พระวิศวภัทร มณีปทมเกตุ (เส็กกวงโตว) 
 ตําแหนง ประธานสงฆและผูกอตั้งมูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย 
   รองประธานและคณะทํางานโครงการแปลพระสูตร 
   มหายานจีน-ไทยเฉลิมพระเกียรติ 
   
 สัมภาษณ เม่ือ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
 
๗. อาจารยเศรษฐพงษ จงสงวน 
 ตําแหนง ผูเชี่ยวชาญดานจีนศึกษา 
 คุณวุฒิ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  
 สัมภาษณ เม่ือ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
 

 
๘. นายสมศักดิ์ พลเย่ียม 

 ตําแหนง ผูเชี่ยวชาญพิธีกรรมในพระพุทธศาสนามหายาน 
   

 สัมภาษณ เม่ือ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๐ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ก 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๑ 

 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 

  
๑. พระศรีวินยาภรณ์, ดร. 

การศึกษา ศน.บ. (บาลี-สันสกฤต) อ.ม. (บาลี-สันสกฤต) 
 Ph.D. (Buddshist Studies) 
ตําแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจําบัณฑิตวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

    
๒. พระมหาบญุศรี ญาณวุฑฺโฒ, ผศ.ดร. 

การศึกษา Ph.D. (Buddshist Studies)  
ตําแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจํา มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 

๓. พระมหาบญุไทย ปุญฺญมโณ, ดร. 
          การศกึษา               ป.ธ. 7 
                                   ศน.ด. (พุทธศาสน์ศึกษา) 
         ตําแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 
 

๔. รศ. (พเิศษ) ดร. สุกิจ ชัยมุสิก 
การศึกษา B.A. (Political Science) 
 M.A. (Political Science) 
 Ph.D. (Political Science)  
ตําแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจํา มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 
๕. ผศ.ดร. บญุร่วม คําเมืองแสน 

การศึกษา ศน.บ. (ศึกษาศาสตร์) 
 M.A. (Buddhist Studies) 
 Ph.D. (Philosophy)  
ตําแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจํา มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 



๒๕๒ 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๒๕๓ 

 

 

 



 

 

 

 

๒๕๔ 

 



 

 

 

 

๒๕๕ 

 



 

 

 

 

๒๕๖ 

 



 

๒๕๗ 

 

 

 

 



๒๕๘ 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
รายชื่อผู้ให้ขอ้มูลสําคัญ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



๒๕๙ 

 
รายชื่อผู้ให้ขอ้มูลสําคัญท่ีให้ความคิดเห็น 
 

ลําดับที ่ ชื่อผู้ทรงคณุวุฒิ คุณวุฒิ ตําแหน่ง/หนา้ที่รับผิดชอบ 

๑. พระมหาคณาจารย์จีนธรรม
สมาธิวัตร พุทธบริษัทจีน
พิเนต วิเทศธรรมประสาท 
นวกิจพิลาสประยุกต์ ทํานุก
จีนประชาวิสิฐ (เย็นเต็ก) 
 

พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักด์ิ (พธ.ด)  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 

เจ้าคณะใหญ่จนีนิกาย 
ประธานคณะกรรมการสงฆจ์ีน
นิกาย, เจ้าอาวาสวัดโพธ์ิแมนคุณา
ราม, ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัด
หมื่นพุทธเมตตาคุณาราม  

๒. องสุตบทบวร เกว๊ิกซัน (เด
ชาธร กิจเสมอ) 

 เจ้าอาวาสวัดถาวรวราราม 

๓. องสรภาณอนัมพจน์ (พิ
สิษฐ ์เถียนบ๊าว, ดร.) 

Ph.D of Buddhist 
studies,  
Magadh University, 
India 
 

เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบาง
ม่วง, ประชาสัมพันธ์คณะสงฆ์อนัม
นิกาย 

๔. พระอาจารย์จีนวินยานุกร 
เย็นอ่ี (สุนทรธรรมภูษิต 
ปริยัติกิจโกศล) 

 เจ้าอาวาสวัดโพธ์ิเย็น (จีนนิกาย) 
ผู้ ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายขวาจีน
นิกาย, กรรมการสงฆ์จีนนิกาย 

๕. หลวงจีนธรรมรัตจีน
ประจักษ์ (เย็นง้ี) 

 เจ้าอาวาสวัดทิพยวารีวรวิหาร , 
รักษาการเจ้าอาวาส วัดมังกรกม
ลาวาส (วัดเล่งเน่ยย่ี), รักษาการ
เจ้าอาวาส วัดบรมราชากาญจนา
ภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยย่ี 2 บาง
บัวทอง), ผู้ช่วยปลัดขวาจีนนิกาย 
เลขานุการเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย 

 

 

 



๒๖๐ 

 

ลําดับที ่ ชื่อผู้ทรงคณุวุฒิ คุณวุฒิ ตําแหน่ง/หนา้ที่รับผิดชอบ 

๖. พระวิศวภัทร มณีปัทมเกตุ 
(เส็กกวงโต่ว) 

 ประธานสงฆ์และผู้ ก่อต้ังมูลนิธิ
พุทธจักษุวิชชาลัย, รองประธาน
และคณะทํางานโครงการแปลพระ
สูตรมหายานจีน-ไทยเฉลิมพระ
เกียรติ 

๗. อาจารย์เศรษฐพงษ์ จง
สงวน 

ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 

ผู้เช่ียวชาญด้านจีนศึกษา 

๘. นายสมศักด์ิ พลเย่ียม  ผู้เช่ียวชาญพิธีกรรมใน
พระพุทธศาสนามหายาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๒๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
หนังสือขออนุญาตแจกแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

๒๖๒ 

 



 

 

 

๒๖๓ 

 



 

 

๒๖๔ 

 

 



 

 

๒๖๕ 

 



 

 

๒๖๖ 

 



 

 

  

๒๖๗ 

 



 

 

 

๒๖๘ 

 



 

 

 

  

๒๖๙ 

 



๒๗๐ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 
ภาพถ่ายการสอบถามความคิดเห็นผู้ให้ข้อมูลสาํคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษ

เมื่อวั

 

ภาพถ่

 
ษณ์  องสุตบท

(เดชาธร กิจ
วันที่  ๘ มถิุนา

ายการสอบ

ทบวร เกว๊ิกซัน
เสมอ) 
ายน ๒๕๖๑ 

บถามความคิ

น  

 

คิดเห็นของผู้

สมั

วิเท

  
 

ผู้ให้ข้อมูลสํา

     
 
 
 

มภาษณ์ พระม
สมาธิวัตร พ

ทศธรรมประส
ทํานุกจีนปร

เมื่อวันที่  ๑๒

าคัญ 

 
มหาคณาจาร
พุทธบริษัทจนี
าท นวกิจพิลา
ระชาวิสิฐ (เย็

๒ พฤษภาคม 

 

๒๗๑ 

ย์จีนธรรม
นพิเนต 
าสประยุกต์ 
นเต็ก) 

 ๒๕๖๑ 



 
         
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัม

สัมภาษณ์ พร

มภาษณ์ องสร
เมื่อ

ระอาจารย์จีน
เมื่อ

รภาณอนัมพจ
อวันที ่๒๔ มถิ

นวินยานุกร เย็
อวันที ่๘ พฤษ

จน์ (พิสิษฐ์ เถี
ถุนายน ๒๕๖๑

ย็นอ่ี (สุนทรธร
ษภาคม ๒๕๖๑

ถียนบ๊าว, ดร.)
๑ 

รรมภูษิต ปรยัิ
๑ 

) 

ยัติกิจโกศล) 

๒๗๒ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ์  ห
เมื่อ

สัมภ
เมื่อ

 
 หลวงจีนธรรม
อวันที ่๑๗ มถิ

ภาษณ์ นายสม
อวันที ่๑๗ มถิ

 
มรัตจีนประจัก
ถุนายน ๒๕๖๑

มศักด์ิ พลเย่ีย
ถุนายน ๒๕๖๑

กษ์ (เย็นง้ี) 
๑ 

ยม 
๑ 

๒๗๓ 



 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

          
 
 
 
  

 
 
 
 

 

สัมภาษณ์ พร
เมื่อว

  

สัมภาษ
เมื

 
 
 
 
 
 
 

ระวิศวภัทร ม
วันที่ ๒๕ พฤ

 

 

ษณ ์อาจารย์เศ
มื่อวันที่ ๓ สิงห

 
 
 
 
 
 
 

ณีปัทมเกตุ (เ
ษภาคม ๒๕๖

 

 

ศรษฐพงษ์ จง
หาคม ๒๕๖๑

ส็กกวงโต่ว) 
๖๑ 

สงวน 
๑ 

๒๗๔ 



๒๗๕ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลสําคญั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
แบบบสัมภาษณณ์ความคิดเห็

 
ห็นของผู้ให้ข
 

ข้อมูลสําคญัญ 

๒๗๖ 

 



 

 
 
 

 
 
 

๒๗๗ 

 



 

 
 
 

 
 
 

๒๗๘ 

 



๒๗๙ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ช 
การนําเสนอดุษฎีนิพนธ์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ภาพ กาารนําเสนอวิ
ณ  มหาวิ

วพิากษ์ดุษฎี
วทิยาลัยมห

 

ฎีนิพนธ์ ๒๐
หามกุฏราชวิ
 

 สิงหาคม ๒
วทิยาลัย 

๒๕๖๑ 

๒๘๐ 

 
 
 
 
 

          

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

๒๘๑ 



 

 

 

 
 
 
 

๒๘๒ 



 

 
 
 
 

ภาพ การรนําเสนอสอ
ณ  มหาวิ

อบปอ้งกันดุ
วทิยาลัยมห

 

 

ดุษฎีนิพนธ์ ๔
หามกุฏราชวิ
 

 

๔ กันยายน 
วทิยาลัย 

 ๒๕๖๑ 

๒๘๓ 

 



 

 
 
 

 

๒๘๔ 

 

 

 

 



 

 

 

๒๘๕ 

 

 

 

 



 

 

 

๒๘๖ 

 

 



๒๘๗ 

 

ประวัติผูวิจัย 

ช่ือ – นามสกุล :  นายทวีศักดิ์  คูวัฒนา 

ภูมิลําเนา :  จังหวัด ราชบุร ี

ท่ีอยูปจจุบัน :  ๘๕/๔ ถนนคฑาธร ต.หนาเมือง  

  อ.เมือง จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐  

      

การศึกษา 

 พ.ศ. ๒๕๖๑ :  ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พุทธศาสนศึกษา)  

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 

ประสบการณทํางาน 

 พ.ศ. ๒๕๖๑ :  ท่ีปรึกษาคุณวีณา ศรีสรรพางค  

  เจาของตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรี 
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