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บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้	 1)	 เพื่อศึกษาทานตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทโดย

ทั่วไป	2)	เพื่อศึกษาทานในสังคหวัตถุตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท	และ	3)	เพื่อวิเคราะห์ทานในสังคหวัตถุ

ตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท	 วิธีการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท�าการศึกษาเชิงคุณภาพ	 โดยศึกษาข้อมูลใน 

พระไตรปิฎก	และหนงัสอืทีร่วบรวมค�าสอนทางพระพุทธศาสนาเถรวาท	และงานเขยีนต่างๆ	เพือ่ให้ได้เนือ้หา

สอดคล้องตามล�าดับของงานวิจัย

ผลจากการวิจัยพบว่า

 พุทธศาสนิกชนในสังคมไทยโดยทั่วไป	 ยังไม่เข้าใจเรื่องการให้ทานในพระพุทธศาสนา	 ส่วนมาก

เข้าใจว่า	การให้ทาน	คือ	การถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์	สามเณร	และชอบถวายทานแบบบุคลิกทาน	คือ	

การถวายแบบเจาะจงบุคคลเป็นส่วนมาก	 ซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา	 การให้ทานที่ควรยกย่อง

คือการให้เพื่อประโยชน์ส่วนรวม	 เพราะทานเป็นธรรมข้ันแรกท่ีควรบ�าเพ็ญ	 เหมือนอย่างพระโพธิสัตว ์

ทัง้หลายผูท้ีป่รารถนาพระสพัพญัญ	ูกม็กีารบ�าเพญ็ทานบารมเีป็นเบือ้งต้นก่อน	แล้วจงึบ�าเพญ็บารมข้ีออืน่	ๆ 	 

ต่อไป	

ทานในสังคหวัตถุ	หมายถึง	การให้	จะเห็นว่าหลักธรรมหลายข้อของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	จะขึ้น

ต้นด้วย	“ทาน”	เพราะเราทกุคนล้วนมกีเิลส	ซึง่กเิลสตวัแรกทีม่กัจะพบคอื	ความอยากได้	เมือ่อยากได้กเ็กดิ

ความไม่อยากให้	 ดังนั้น	 ทานจึงมักอยู่เป็นข้อเบื้องต้นในหลักธรรมต่างๆ	 โดยเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับการอยู่

ร่วมกัน	ทานในที่นี้มี	2	ประการก็คือ	1.	ทานที่ให้เป็นบุญ	และ	2.	ทานที่ให้เป็นคุณ

ทานที่ให้เป็นบุญ	ได้แก่	การสร้างกุศล	บ�าเพ็ญบุญทั้งหลาย	เช่น	ทอดกฐิน	ทอดผ้าป่า	เป็นต้น

ทานที่ให้เป็นคุณ	ได้แก่	การให้สิ่งของ	และการให้ของขวัญ	เป็นต้น

ในเรื่องของบุญกุศล	 ถ้าเป็นการทอดกฐินถือเป็นการให้แบบ	 “จาคะ”	 แต่ถ้าความมุ่งหมายแบบ

สังคหวัตถุ	4	เรามุ่งที่การให้แบบที่	2	คือ	ให้เพื่อเป็นคุณ	เพราะมนุษย์ส่วนใหญ่มักขาดแคลน	เมื่อเราให้การ

ช่วยเหลือบุคคลอื่น	บุคคลนั้นก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันขึ้น	เป็นต้น

กล่าวได้ว่า	ลักษณะของการให้ทานในสมัยปัจจุบันจะคล้ายคลึงกับครั้งพุทธกาล	คือ	วัตถุทานที่ให้	

ได้แก่	ปัจจัย	4	คือ	เครื่องนุ่งห่ม	อาหาร	เสนาสนะ	เภสัช	และทานวัตถุ	10	ประการ	วิธีการให้มีลักษณะคือ	

ให้ทานด้วยศรัทธา	 ให้ทานโดยเคารพอ่อนน้อม	 ให้ทานตามกาล	 ให้ด้วยจิตอนุเคราะห์	 ให้ทานไม่กระทบ

กระทัง่ตนและคนอืน่	ซึง่เปรยีบได้กบัทานในสงัคหวตัถุ	4	คอื	หลกัธรรมของการอยูร่่วมกนัในสงัคมอย่างสงบ

1 นักศึกษาปริญญาโท	สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา,	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขต	ร้อยเอ็ด.
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สุข	ซึ่งได้แก่	(1)	ทาน	คือ	การให้	ทั้งทานที่ให้เป็นบุญ	และทานที่ให้เป็นคุณ	(2)	ปิยวาจา	คือ	การพูดวาจา

ทีไ่พเราะ	ฟังแล้วเกดิความชืน่ใจ	(3)	อตัถจรยิา	คอื	ท�าตนให้เป็นประโยชน์แก่ผูอ้ืน่ทีอ่ยูร่่วมกนัในสงัคม	และ	

(4)	 สมานัตตตา	 คือ	 วางตนให้เหมาะสมว่าตอนนี้เราอยู่ในฐานะใด	 หลักธรรม	 4	 ประการนี้เป็นเคร่ือง 

ยึดเหนี่ยวใจผู้คนในสังคมให้อยู่กันอย่างสันติสืบต่อไป

ABSTRACT

This	research	serves	the	purposes:	1)	to	study	the	headings	of	Buddhism’s	giving	

(Dana)	 following	Theravada	Buddhist	philosophy	approach	 in	general,	2)	 to	pursue	 the	

heading	 of	 giving	 in	 Sangahavatthu	 in	 the	 preceding	 approach,	 and	 3)	 to	 analyze	 it	 

according	to	Theravada	Buddhist	philosophy	approach.	It	has	been	conducted	through	the	

qualitative	methodology,	studying	data	in	the	Tipitaka,	relevant	texts	on	Buddhism	and	

Buddhist	scholars’	writings	so	as	to	respond	to	the	orders	of	the	research.	

Outcomes of the research have revealed the following:

Buddhists	in	Thai	society	in	general	have	not	realized	the	essence	of	dana	(Giving)	

in	Buddhism.	The	majority	of	Buddhists	merely	understand	that	it	is	to	offer	belongings	to	

Buddhist	monks	and	novices.	They	prefer	to	offer	them	to	an	individual	one	at	the	most,	

which	is	against	the	Buddha’s	teachings.	Realistically,	the	giving	that	has	been	praised	is	to	

offer	for	the	benefits	of	a	common	group	since	it	is	the	first	heading	of	perfection	that	a	

Buddhist	should	observe	as	the	same	as	Bodhisattas	wishing	Omniscient	Ones	do;	they	

have	to	preliminarily	undertake	the	perfection	of	giving	before	proceeding	to	other	ones.	

Dana	in	Sangahavatthu	(literally	meaning	as	‘Material	for	social	solidarity)	refers	to	

‘Giving	away’.	It	has	become	noticeable	that	a	number	of	the	Buddha’s	teachings	begin	

with	‘giving’	for	the	reason	that	we	all	have	defilements,	of	which	the	first	one	is	craving.	

Whenever	one	has	craving,	not-giving	arises.	That	is	why	it	is	the	first	heading	in	numerous	

teachings	of	the	Buddha,	especially	in	those	on	human	coexistence.	It	is	of	two	types	here	

–	giving	as	‘boon’	and	as	‘contribution’

Giving	 as	 ‘boon’	 is	 undertaking	wholesome	 deeds	 and	making	merits	 such	 as 

offering	the	Katina	robe	and	a	forest	robe.	Giving	as	‘contribution’	is	offering	materials	and	

gifts.	The	first	giving	is	regarded	as	‘sacrifice’	

In	 respect	 of	 wholesome	 deeds,	 the	 first	 giving	 is	 regarded	 as	 ‘sacrifice’. 

Conversely,	if	it	is	for	the	purpose	of	four	bases	of	solidarity	(Sangahavatthu),	it	is	taken	as	

‘contribution’,	 for	most	 of	 human	beings	 very	 often	 are	 of	 scarceness.	When	we	 give	 

assistance	to	others,	they	will	bring	about	good	feelings	to	one	another.	

It	is	said	that	the	aspect	of	giving	at	present	is	similar	to	the	Buddha’s	time.	Giving	
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stuff	comprises	four	necessities:	clothing,	sustenance,	shelter	and	medication	including	ten	

giving	materials.	Manners	of	giving	are:	giving	with	faith,	giving	with	respect,	giving	in	a	spe-

cific	time,	giving	with	compassionate	mind	and	giving	with	appropriateness,	which	can	be	

comparable	to	giving	in	bases	of	social	solidarity	–	they	are:	Dana,	giving	as	‘boon’	and	as	

‘contribution’,	 namely	 Piyavaca,	 kindly	 speech,	 convincing	 speech;	 Atthacariya,	 useful	

conduct,	doing	good	deeds	to	others	living	in	the	society;	and	Samanattata,	even	and	equal	

treatment,	behaving	oneself	properly	in	all	circumstances.	The	teaching	of	four	items	is	

the	glue	that	makes	members	of	the	society	to	live	together	happily	and	peacefully	further.	

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

ในสังคมไทยเป็นสังคมที่ถ้อยทีถ้อยอาศัย	 เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่	 ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน	 ตั้งแต่อดีตมา

จนถึงปัจจุบัน	 เพราะวิถีการด�าเนินชีวิต	 ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมจะอิงอาศัยหลักธรรมทาง

ศาสนาเป็นหลัก	พระพุทธศาสนาถือว่าเป็นศาสนาที่ส�าคัญเป็นอย่างมากต่อคนในสังคมโดยทั่วไป	จนนับได้

ว่าเป็นศาสนาประจาชาติ	 เพราะเมื่อเกิดปัญหาต่างๆ	 เช่น	 ปัญหาสังคม	 ปัญหาทางเศรษฐกิจ	 เป็นต้น	 

หลักค�าสอนทางพุทธศาสนาจะมีบทบาทในการกล่อมเกลาจิตใจคนได้เป็นอย่างดี	 และที่ส�าคัญคนส่วนมาก

เป็นคนทีเ่สยีสละ	เช่น	รูจ้กัการบรจิาคทาน	เป็นต้น	สิง่นีจ้ะแสดงความมุง่หมายของการให้ทาน	แต่โดยทัว่ไป

แล้วจุดมุ่งหมายของการให้ทานในพระพุทธศาสนา	 คือ	 เพื่อสร้างความดี	 มีพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญ	 โดยมี 

จดุมุง่หมายเพือ่สงเคราะห์ผูร้บัและขดัเกลาจติใจผูใ้ห้	การให้ทานจงึมปีระโยชน์อยูห่ลายอย่าง	ดงัปรากฏใน

อังคุตตรนิกาย	ปัญจกนิบาต	ว่า	

1.		 ผู้ให้ทาน	ย่อมเป็นที่รักของคนหมู่มาก	

2.		 บัณฑิตย่อมคบหาผู้ให้ทาน	

3.		 ชื่อเสียงอันดีงามของผู้ให้ทาน	ย่อมขจรไป	

4.		 ผู้ให้ทานย่อมไม่เหินห่างจากฆราวาสธรรม	

5.		 ผู้ให้ทาน	เม่ือส้ินชีวติไปแล้ว	ย่อมเข้าถึงสุคตโิลกสวรรค์	(อง.ฺปญฺจก.	เล่ม	22/	ข้อ	35/	หน้า	56)	

จากพระพุทธด�ารัสนี้	 ท�าให้ทราบถึงประโยชน์ของการให้ทาน	 2	 ส่วน	 คือ	 ประการที่หนึ่ง	 ส่งผล 

ผู้ให้ทานมีความเจริญก้าวหน้าในทางธรรม	 และเป็นปัจจัยให้มีความสมบูรณ์ด้วยโภคะ	 เป็นพื้นฐานรองรับ

คณุธรรมทีจ่ะส่งเสรมิให้ได้บรรลเุป้าหมายสงูสดุในชีวติคอืพระนิพพาน	และเป็นปัจจยัสนบัสนนุให้บรรลเุป็น

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 เมื่อตายไปแล้วย่อมไปบังเกิดในสุคติ	 ประการที่สอง	 ส่งผลให้แก่สังคม	 มีความ 

โอบอ้อมอารี	เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	สร้างความรักความสามัคคีและผูกไมตรีกับคนทั้งหลายไว้ได้

การให้ทาน	 ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความดี	 เพื่อท่ีจะบรรลุเป้าหมายสูงสุดของชีวิตใน

พระพุทธศาสนา	 คัมภีร์พระพุทธศาสนาบันทึกว่า	 “พระพุทธเจ้าในพระชาติท่ีเป็นสุเมธดาบสได้รับการ

พยากรณ์จากพระทปัีงกรพทุธเจ้าว่า	จะได้ตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจ้าในอนาคต	สเุมธดาบสจงึแสวงหาหลกัธรรม

เพื่อจะบ�าเพ็ญบารมีเป็นพระพุทธเจ้า	 (ขุ.พุทฺธ.อ.	 เล่ม	 9/ข้อ	 2/หน้า	 29)	 และได้ทรงเห็นว่าควรบ�าเพ็ญ

ทานบารมีเป็นอันดับแรก	 แล้วจึงบ�าเพ็ญบารมีข้ออื่น	 ๆ	 ต่อไป	 (ขุ.พุทฺธ.อ.	 เล่ม	 9/ข้อ	 2/หน้า	 229-245)	 
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ดังนั้น	การบ�าเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์จึงเริ่มที่ทานก่อน

พระพุทธเจ้า	ก่อนทีจ่ะมาตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจ้าในอนาคต	ต้องอาศยัการบ�าเพญ็บารม	ี10	ประการ	

คอื	ทานบารม	ีศลีบารม	ีเนกขมัมบารม	ีปัญญาบารม	ีวริยิบารม	ีขนัตบิารม	ีสจัจบารม	ีอธษิฐานบารม	ีเมตตา

บารม	ีอเุบกขาบารม	ี(ข.ุจรยิา.อ.	เล่ม	9/ข้อ	3/หน้า	572)	แต่บารมทีีบ่�าเพญ็แล้วโดดเด่นทีส่ดุ	คอื	ทานบารมี	

เช่น	ทรงบริจาคทานจ�านวนมากแก่คนยากจนและคนท่ัวไป	จดุมุง่หมายในการให้ทานของพระองค์	กค็อืเพือ่

มุ่งหวังสัมมาสัมโพธิญาณ	ไม่หวังเพื่อพระองค์อย่างเดียว	แต่หวังเพื่อความสงบสุขแก่สัตว์โลกด้วย

ดังนั้น	 หลักธรรมค�าสอนทางพระพุทธศาสนาอันเป็นสถาบันหลักของสังคมโดยทั่วไปมายาวนาน	

พุทธศาสนิกชนส่วนมากยอมรับนับถือ	 มีความครอบคลุมและเหมาะสมส�าหรับน�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน 

ได้หลายกรณี	 โดยเฉพาะด้านจิตใจของคนทั้งประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา	 ซึ่งในทางพระพุทธศาสนา 

มหีลกัธรรมทีส่ามารถส่งเสรมิสนบัสนนุได้หลายประการ	ทีเ่ป็นเครือ่งยดึเหนีย่วน�า้ใจคน	และประสานหมูช่น

ไว้ให้เกิดความรัก	 ความสามัคคี	 เกื้อกูลซึ่งกันและกัน	 ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสังคหสูตร	 (องฺ.จตุกฺก.	 เล่ม	

21/ข้อ	32/หน้า	50)	ว่าด้วยเรื่องสังคหวัตถุ	“ภิกษุทั้งหลายสังคหวัตถุ	(ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยว)	4	ประการนี้	

คือ

1.		 ทาน	 หมายถึง	 การแบ่งปัน	 เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	 เสียสละ	 ช่วยเหลือสงเคราะห์บุคคลที่มีความ 

เป็นอยู่ที่ล�าบาก

2.		 ปิยวาจา	หมายถึง	การกล่าวค�าสุภาพ	ไพเราะ	น่าฟัง	

3.		 อัตถจริยา	หมายถึง	ท�าประโยชน์	ช่วยเหลือ	อ�านวยความสะดวกให้กับมนุษย์โลกด้วยกัน

4.		 สมานัตตตา	 หมายถึง	 วางตนให้เหมาะสม	 ด้วยการเกื้อกูล	 แต่ไม่ไปก้าวก่ายสิทธิ์ความเป็น 

ส่วนตัวของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน”	(พระพรหมคุณาภรณ์	(ป.อ.ปยุตฺโต),	2550,	หน้า	25)

กล่าวได้ว่า	 สังคหวัตถุ	 4	 ที่กล่าวมานี้	 เป็นหลักสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน	 (สมเด็จ 

พระอรยิวงศาคตญาณ	(วาสน์	วาสโน),	2528,	หน้า	11)	การให้เพือ่สงเคราะห์น้ี	หมายถึง	การให้เพือ่ยึดเหน่ียว 

น�า้ใจ	ร้อยรดัใจให้รวมกนัเป็นหมูค่ณะและเหน็อกเหน็ใจกนั	รกัใคร่	นบัถอืสนทิสนมกนั	การให้ทานของมนษุย์

โดยทั่วไปจึงมีมาเป็นของคู่กันทุกยุคทุกสมัย	 เพราะคนไทยได้รับอิทธิพลจากค�าสอนของพระพุทธศาสนาท่ี

ว่า	การให้ทานจะท�าให้เกิดเป็นคนที่มีความร�่ารวยในชาติหน้า	การให้ทานจะได้ไปเกิดในสวรรค์	การให้ทาน

จะท�าให้เป็นผู้มีความสุข	 การให้ทานจะท�าให้ได้มนุษย์สมบัติ	 สวรรค์สมบัติ	 และนิพพานสมบัติ	 ความเช่ือ

เหล่านี้ล้วนเกิดจากหลักค�าสอนทางพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		เพื่อศึกษาทานตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท

2.2		เพื่อศึกษาทานในสังคหวัตถุตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท

2.3		เพื่อวิเคราะห์ทานในสังคหวัตถุตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท
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3.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

3.1		ท�าให้ทราบทานตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท

3.2		ท�าให้ทราบทานในสังคหวัตถุตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท

3.3		ท�าให้ทราบการวิเคราะห์ทานในสังคหวัตถุตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท

 

4.  ขอบเขตของการวิจัย

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้	ผู้วิจัยได้วางขอบเขตในการศึกษาวิเคราะห์ทานในสังคหวัตถุตามแนวพุทธ

ปรัชญาเถรวาท	โดยศึกษาจากเอกสารต่าง	ๆ	ดังนี้

4.1		ศึกษาทานตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท	 ที่ปรากฏในต�าราต่าง	 ๆ	 ที่เป็นปฐมภูมิ	 คือ	 

พระไตรปิฎก	อรรถกถา	และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น	ๆ	

4.2	 ศึกษาทานในสังคหวัตถุตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท

4.3		ศึกษาวิเคราะห์ทานในสังคหวัตถุตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท

	 ข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดนี้	ผู้วิจัยจะได้ศึกษาข้อมูลที่ปรากฏในต�าราต่าง	ๆ	ที่เป็นปฐมภูมิ	คือ	

พระไตรปิฎก	 อรรถกถา	 และเอกสารที่เป็นทุติยภูมิ	 เช่น	 เอกสารท่ีเก่ียวข้องอื่น	 ๆ	 จากผู้รู้เขียนไว้	 เช่น	

วิทยานิพนธ์	สารนิพนธ์	บทความ	วารสาร	เป็นต้น

5.  วิธีด�าเนินการวิจัย

ในการศึกษาเรื่อง	การศึกษาวิเคราะห์ทานในสังคหวัตถุตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท

ซึ่งก็เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพจากเอกสาร	ได้มีการศึกษาตามวิธีการดังนี้

5.1  ขั้นส�ารวจข้อมูล

	 1)		 โดยศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับทานตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท	 ทานในสังคหวัตถุตามแนว

พุทธปรัชญาเถรวาท	และได้ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับทานในสังคหวัตถุตามแนวพุทธปรัชญา-	เถรวาท

	 2)		 ส�ารวจเอกสารงานวิจัยที่มีผู ้รู ้เขียนไว้	 และศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทานใน 

สังคหวัตถุตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท

5.2  ขั้นรวบรวมข้อมูล

 1)		 ส�ารวจข้อมูลจากเอกสารปฐมภูมิ	 คือ	 ศึกษาจากคัมภีร์พระไตรปิฎก	 ฉบับภาษาไทย	

มหาวทิยาลัยมหากฏุราชวิทยาลยั	พมิพ์เน่ืองในวโรกาสครบ	200	ปี	แห่งกรงุรตันโกสนิทร์	พทุธศกัราช	2525	

และศึกษาข้อมูลจากคัมภีร์พระไตรปิฎก	ฉบับภาษาไทย	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

	 2)		 รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทุติยภูมิ	 คือ	 ต�ารา	 เอกสาร	 งานวิจัย	 วิทยานิพนธ์	 วารสาร	

บทความ	และงานเขียนอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องทั่วไป

5.3  ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล

 1)		 น�าข้อมูลท่ีได้ศึกษามาท�าการแยกแยะ	 จัดประเภท	 แล้วน�าข้อมูลเหล่านั้นไปเขียนลงใน

บทต่าง	 ๆ	 ตามความสอดคล้องและเหมาะสมแก่เนื้อหาของการวิจัยอย่างครบถ้วนบริบูรณ์	 ถูกต้อง	 และ

ชัดเจน
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	 2)		 ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับทานในสังคหวัตถุตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท

5.4  ขั้นน�าเสนอผลงานวิจัย

	 ในการศกึษาวจิยัเรือ่ง	ศกึษาวเิคราะห์เกีย่วกบัทานในสงัคหวตัถุตามแนวพทุธปรชัญา	เถรวาท	

นี้	ผู้วิจัยได้น�าเสนอผลการวิจัยตามล�าดับขั้นตอนแบบวิจัยเชิงพรรณนา	

6.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

6.1 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) (2538,	หน้า	167)	 ได้กล่าวไว้ในหนังสือ	“พุทธธรรม	ฉบับ

ปรับปรุงและขยายความ”	ว่า	การเสียสละนั้นดีแน่หรือ	บุคคลบางคนถือว่า	ถ้ามีผู้ใจดีนิยมแต่การเสียสละ

บริจาคทาน	จะเป็นการสนับสนุนให้คนเกียจคร้าน	ปรารถนาแต่จะเป็นผู้รับหรือไม่	ด้วยเหตุนี้	พระพุทธเจ้า

จึงตรัสสอนธรรมะไว้เป็นชุด	คือ	ระบบองค์รวม	ซึ่งถ้าปฏิบัติไม่เต็มชุดอาจจะเกิดปัญหา	เช่น	การสละที่ไม่

ประกอบด้วยปัญญา	 เป็นปัจจัยการเกิดแก่อกุศลได้	 เพราะความดีนั้นไม่ใช่ท�าให้เกิดผลดีเสมอไป	กุศลเป็น

ปัจจัยแก่อกุศลได้	อกุศลก็เป็นปัจจัยแก่กุศลได้	อันนี้เป็นหลักส�าคัญอย่างหนึ่ง	ถ้าปฏิบัติไม่ครบจะมีปัญหา

ทั้งในเชิงกุศลเป็นปัจจัยแก่อกุศล	 และในแง่ที่ว่าไม่มีตัวคุม	 เรื่องทานกับจาคะนี้ก็เป็นเรื่องที่ส�าคัญที่จะต้อง

ศึกษา	และปฏิบัติให้ตรงกับความมุ่งหมายที่แท้จริงตามขอบเขตของหลักธรรมทั้งสอง

 พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) (2548,	หน้า	75)	ได้กล่าวไว้ในหนังสือ	“พจนานุกรม

เพื่อการศึกษาพุทธศาสน์	ชุด	ค�าวัด	”	ว่า	จาคะ	หมายถึง	การสละสิ่งของและความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์

สุขแก่ผู้อื่น	และหมายรวมถึง	การสละละทิ้งกิเลส	ละความโลภ	ความเห็นแก่ตัว	ความตระหนี่	ความใจแคบ	

และการเลกิละนสิยั	ตลอดถงึความประพฤตทิีไ่ม่ด	ีทีท่�าให้เกิดความเสยีหาย	ก่อความบาดหมางทะเลาะเบาะแว้ง 

เป็นต้น	จาคะ	เป็นคณุธรรมทีเ่ป็นเหตใุห้ผูป้ฏบิตัมิองเหน็และ	เอือ้อาทรต่อความทกุข์ยากและความต้องการ

ของคนอ่ืน	ท�าให้เป็นคนไม่คับแคบ	ไม่เหน็แก่ตัวแล้วให้ความช่วยเหลอืเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ด้วยความเห็นอกเหน็ใจ	

เป็นคนชอบให้	ชอบแบ่งปันคิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเอง

 วศิน อินทสระ	(2528,	หน้า	58-59)	ได้กล่าวไว้ในหนังสือ	“การช่วยเหลือตนเอง”	ว่า ความ

อยากได้นั้นมีลักษณะ	“รับ”	แต่ความเสียสละมีลักษณะ	“ให้”	คนที่มักได้	ย่อมต้องการทุกอย่างทั้งที่จ�าเป็น

และไม่จ�าเป็นแก่ตน	 ส่วนคนเสียสละ	 ก็ต้องการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยการเสียสละ	 แม้บางครั้งผลของการ 

เสยีสละมไิด้คุม้กบัความเสยีสละนัน้เลย	เพราะผูร้บัการเสยีสละใจต�า่เกินไป	มไิด้เหน็คณุค่าแห่งการเสยีสละ

ที่อีกฝ่ายหนึ่งท�าให้	 ประเทศชาติใดมีคนมักได้	 เห็นแก่ตัวมาก	 ประเทศนั้นไม่เจริญ	 อยู่กันอย่างแร้นแค้น	

สกปรก	ได้รับการดูหมิ่นจากทั่วโลก	ใครคบเข้า	ก็รังเกียจ	เกลียดชัง	แล้วถอยห่างออกไป	ไม่ยอมคบอีกเลย	

ส่วนคนชาติใด	มีนิสัยเสียสละ	ไม่เห็นแก่ตัวชาตินั้นย่อมเจริญรุ่งเรือง	เป็นที่นับถือของชาติทั้งหลาย

 สุชีพ ปุญญานุภาพ	(2543,	หน้า	9-75)	กล่าวไว้ในหนังสือ	“แนวนึกทางศาสนา”	ว่า	จาคะ	

คือ	การสละนั้น	กินความรวมทั้งการให้หรือสละวัตถุสิ่งของโดยไม่คิดหาสิ่งตอบแทน	รวมทั้งการสละกิเลส

คอืความชัว่ในจติใจเราเอง	จาคะ	แม้มลีกัษณะใกล้ทาน	แต่ในส่วนทีจ่าคะ	มลีกัษณะต่างจากการให้ทาน	โดย

การก�าหนดว่า	 ทานคือการให้ปรารภถึงผู้รับ	 ส่วนจาคะหรือการสละปรารภท่ีจะถ่ายเทหรือท�าลายความ 

เห็นแก่ตัว	ตระหนี่ถี่เหนียวของเราเอง	คือการให้ที่เป็นจาคะนั้น	จิตใจของผู้ให้สูงมาก	เพราะไม่มีความหวัง
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ว่าจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาเป็นการตอบแทน	ไม่มีการอธิษฐานขอให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้	มุ่งแต่ว่าได้สละความเห็นแก่ตัว	

และการสละความเห็นแก่ตัวภายนอก	ก็แสดงออกมาโดยการให้สิ่งของแก่ส่วนรวมหรือแก่เอกชน

6.2  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 พระครูไพศาลธรรมานุสิฐ (ถนอม ภิญโญจิตร) (2546,	หน้า16) ได้กล่าวไว้ใน	วิทยานิพนธ์

พทุธศาสตรมหาบณัฑติ	“เรือ่งการศกึษาเปรยีบเทยีบตวัอย่างการให้ทานใน	พระสตุตนัตปิฎกกบัการปฏบิตัิ

จริงในล�าพูน”	ว่า	การให้ทานนั้น	ไม่ว่าจะเป็นอามิสทานหรือธรรมทาน	ก่อนอื่นผู้ให้ต้องทราบจุดประสงค์

ของการให้หรือจุดมุ่งหมายของการให้เป็นอย่างดี	 มิฉะนั้นก็จะเป็นการให้โดยไร้จุดหมาย	 หมายความว่า 

ให้โดยไม่ค�านึงถึงประโยชน์ของผู้รับนั่นเอง	 เม่ือเป็นเช่นนี้ก็จะท�าให้ทานของผู้ให้นั้นสูญเปล่า	 ดังนั้น	 

เป้าหมายการให้ทานจึงจ�าเป็นอย่างยิ่งส�าหรับทายก	 เพราะถ้าผู้ให้ให้ทานโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนและ 

ถูกต้องตามหลักการให้ทานแล้ว	ทานนั้นจึงชื่อว่ามีคุณค่า	มีคุณประโยชน์อย่างแท้จริง

 พระมหาสชิุน สชีุโว (สมบรูณ์สขุ)	(2546,	หน้า	80-81)	ได้กล่าวไว้ใน	วทิยานพินธ์พทุธศาสตร

มหาบัณฑิตเรื่อง	“การศึกษาวิเคราะห์เรื่องหลักการสงเคราะห์ญาติในพระพุทธศาสนา-	เถรวาท”	ว่า	สังคห

วัตถุ	 คือ	การให้ที่ส�าคัญ	การให้ความเมตตา	การให้ความรู้หรือธรรม	การให้อภัย	 ให้ความเป็นกันเอง	 ให้

ก�าลังใจ	 และให้ความจริงใจต่อกัน	 การให้เป็นเครื่องผูกความสัมพันธภาพระหว่างตนเองให้เกิดความสุข	

บุคคลที่ได้รับเกิดความปีติยินดีมีความสุขกาย	สุขใจ	โดยเฉพาะการสงเคราะห์ญาติ	การผูกใจญาติด้วยหลัก

สังคหวัตถุจึงส�าคัญที่ใจ	ใจรักมนุษย์	ใจคิดสิ่งที่สร้างสรรค์	ใจที่ให้เกียรติซึ่งกันและกัน	สิ่งเหล่านี้	คือ	จิตใจที่

ประเสริฐ	 งดงาม	 มีคุณค่าน่านิยม	 บุคคลผู้ท�าการอนุเคราะห์สงเคราะห์ญาติ	 ชื่อว่ามีสังคหพละ	 หมายถึง	

ก�าลังคือการสังเคราะห์	บุคคลผู้ประกอบด้วยทานคือการให้	โดยเฉพาะให้ธรรม	บุคคลผู้รู้จักสงเคราะห์ช่วย

เหลอื	ไม่ว่าด้วยวตัถสุิง่ของหรอืด้วยธรรม	ย่อมได้ชือ่ว่ามพีละก�าลงั	จงึสามารถช่วยตนเองและเครอืญาต	ิโดย

เชื่อว่าก�าลังที่บุคคลลงทุนลงแรงไปแล้วจะไม่สูญเปล่า

 พระสมุห์สายัณ จนฺทวณฺโณ (หม้อกรอง)	(2554,	หน้า	15)	ได้กล่าวไว้ใน	วิทยานิพนธ์พุทธ

ศาสตรมหาบัณฑิต	“เรื่องการศึกษาจาคะในพระพุทธศาสนาเถรวาท”	ว่า	จาคะ	มีลักษณะของการเสียสละ

หรือบริจาคทรัพย์ที่เป็นวัตถุสิ่งของที่สามารถจับต้องได้	เช่น	เงิน	ทอง	สิ่งของเครื่องใช้ต่าง	ๆ	และการสละ

อารมณ์	 อันเป็นทรัพย์ที่อยู่ภายในที่ตัวเราต้องขจัดออกจากจิตใจของเราด้วยตนเองเป็นสิ่งท่ีไม่สามารถ 

จับต้องด้วยกายได้	เช่น	ความโลภ	โกรธ	หลง	ความตระหนี่	อันเป็นสิ่งที่ขวางกั้นความเจริญของจิต	เป็นต้น

	 จากศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	พบว่า	เมื่อสังคมมีปัญหาเกี่ยวกับบุคคลในสังคมมี

ความเห็นแก่ตัวมาก	เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมมีจิตใจที่คับแคบขาดจิตส�านึก	สังคม

เป็นศูนย์รวมของบุคคลหลายประเภทมีทั้งคนที่มีจิตใจดีชอบคิดดี	พูดดี	ท�าดี	และบุคคลที่ชอบคิดไม่ดี	พูด

ไม่ดี	 ท�าในสิ่งที่ไม่ดี	 ถ้าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับตัวเราเองก็จะมีความรู้สึกไม่ต่างจากพวกท่ีก�าลังประสบ

กบัเหตตุา่งๆ	ผู้วจิยัคิดว่าการให้เป็นสิง่ทีม่นษุยท์กุคนต้องปฏิบตัเิพื่อให้เกดิความปรองดองในหมู่คณะสังคม	

ประเทศชาติ	ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า	การให้	เป็นสิ่งที่มนุษย์ในสังคมพึ่งปฏิบัติต่อกันเมื่อมนุษย์มีการอยู่รวม

กันเป็นสังคม	 ท�าให้มนุษย์ที่อยู่ในสังคมมีความเห็นแก่ตัวขาดความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซ่ึงกันและกัน	 ผู้วิจัยจึงมี

ความสนใจที่จะศึกษาหลักธรรมที่ขึ้นชื่อว่า	การให้	ว่ามีความหมาย	ลักษณะ	ประเภท	ระดับของการให้เป็น
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อย่างไร	หลักธรรมอะไรที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการให้	และการประยุกต์ใช้หลักธรรมต่างๆ	คือ	ทาน	(การให้)	ตาม

หลักพุทธปรัชญาเถรวาท	ว่ามีต่อสังคมไทยโดยทั่วไปอย่างไรบ้าง	ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิเคราะห์

ทานในสังคหวัตถุตามแนว-	พุทธปรัชญาเถรวาทนี้ขึ้น

  

7.  ค�านิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย

ทาน หมายถึง	การให้,	สิ่งที่ให้,	 ให้ของที่ควรให้แก่คนที่ควรให้	 เพื่อประโยชน์แก่เขา,	สละให้ปัน

สิ่งของของตนเพื่อประโยชน์ผู้อื่น

สังคหวัตถุ	หมายถึง	หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน�้าใจของผู้อื่น	ผูกไมตรีเอื้อเฟื้อเกื้อกูล	หรือ

เป็นหลักสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน	 ได้แก่	 ทาน	 คือ	 การให้,	 ปิยวาจา	 คือ	 พูดด้วยวาจาที่สุภาพ	 ไพเราะ 

อ่อนหวานน่าฟัง,	อัตถจริยา	คือ	การท�าประโยชน์	ขวนขวายช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ	และ	สมานัตตตา	

คือการให้ความเสมอภาคต่อคนทั้งหลายอย่างเท่าเทียมกัน	

พุทธปรัชญา หมายถึง	พระพุทธศาสนาเถรวาท	ซึ่งถือตามคติที่พระอรหันต์พุทธสาวกได้วางหลัก

ธรรมวินัยเป็นแบบไว้เมือ่ปฐมสงัคายนา	ได้แก่	พระพทุธศาสนาท่ีนบัถือแพร่หลายในประเทศ	ไทย	พม่า	ลงักา	

และลาว	

 

8.  บทสรุป

หลักค�าสอนในทางพระพุทธศาสนาที่คนนิยมศึกษารู้จักกันมากและปฏิบัติมาตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน	ถือว่าเป็นเบื้องต้นของการท�าคุณความดีในตัว	คือ	การให้ทาน	จัดว่าเป็นหลักธรรมน�ามาซึ่งความ

ผูกมิตรไมตรีช่วยเหลือสังคมเป็นธรรมชาติเพื่อช�าระจิตใจให้สะอาด	 เป็นแนวทางไปสู่เป้าหมายสุงสูดตาม

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา	 ดังนั้น	 ทานจึงมีความส�าคัญต่อการด�ารงชีวิตของคนในสังคมมากที่สุดใน 

ทุกยุคทุกสมัย

ทานในสังคหวัตถุกับทานในบุญกิริยาวัตถุ	นั้นต่างกัน	กล่าวคือ	ทานในสังคหวัตถุ	มีองค์ประกอบ

คือ	ทาน	ปิยวาจา	อัตถ	และ	สมานัตตตาจริยา	เป็นทานระดับปุถุชนที่ให้ทานแล้วมุ่งหวังสิ่งตอบแทนจาก

การให้ทาน	 ส่วนทานในบุญกิริยาวัตถุ	 3	 มีองค์ประกอบไปด้วย	 ทาน	 ศีล	 ภาวนา	 ทานในบุญกิริยาวัตถุนี้	

เป็นการให้เพื่อมุ่งการสร้างบารมีเพื่อความหลุดพ้น	ดังนั้น	การให้ทานทั้ง	2	อย่างจึงมีความหมายที่ต่างกัน

ในบ้างประเด็น	คือ	

(1)  ทานในสงัคหวตัถุ	หมายถงึ	การให้	เราจะเหน็ว่าหลกัธรรมหลายข้อของพระสมัมาสมัพทุธเจ้า

จะขึ้นต้นด้วย	“ทาน”	เพราะเราทุกคนล้วนมีกิเลส	ซึ่งกิเลสตัวแรกที่มักจะพบคือ	ความอยากได้	เมื่ออยากได้ 

กเ็กดิความไม่อยากให้	ดงันัน้	ทานจงึมักอยูเ่ป็นข้อเบือ้งต้นในหลกัธรรมต่างๆ	โดยเฉพาะทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการ

อยู่ร่วมกัน	ทานในที่นี้มี	2	ประการก็คือ	ทานที่ให้เป็นบุญ	และทานที่ให้เป็นคุณ

	 ทานที่ให้เป็นบุญ	ได้แก่	การสร้างกุศล	บ�าเพ็ญบุญทั้งหลาย	เช่น	ทอดกฐิน	ทอดผ้าป่า	เป็นต้น

	 ทานที่ให้เป็นคุณ	ได้แก่	การให้สิ่งของ	และการให้ของขวัญ	เป็นต้น

	 สังคหวัตถุ	4	คือ	หลักธรรมของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข	ซึ่งได้แก่	ทาน	คือ	การให้	

ทั้งทานที่ให้เป็นบุญ	 และทานท่ีให้เป็นคุณ	 ปิยวาจา	 คือการพูดวาจาที่ไพเราะ	 ฟังแล้วเกิดความชื่นใจ 
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

อัตถจริยา	คือท�าตนให้เป็นประโยชน์	แก่ผู้อื่นที่อยู่ร่วมกันในสังคม	สมานัตตตา	คือวางตนให้เหมาะสมว่าตอนนี้ 

เราอยู่ในฐานะใด	หลักธรรม	4	ประการนี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจผู้คนในสังคมให้อยู่กันอย่างสันติสืบต่อไป

(2)  ทานในบุญกิรยิาวตัถุ 3	หมายถงึ	การให้	หรอืแบ่งปัน	เป็นเครือ่งช�าระจติใจให้บริสทุธิใ์นระดับ

หนึ่ง	คือช�าระล้าง	หรือก�าจัดกิเลส	 โดยเฉพาะความโลภ	ความเห็นแก่ตัว	ความมีใจคับแคบ	ตระหนี่	 และ

ความเป็นทาสของวตัถ	ุพร้อมทัง้ทอนก�าลงัของความยดึตดิถือมัน่ในตวัตนให้เบาบางลดน้อยลง	ท�าให้ใจเปิด

กว้างและเป็นอิสระมากขึ้น	จึงเป็นการเตรยีมจิตใจให้พร้อม	ที่จะบ่มเพาะเพิม่พูนคุณความดแีละการท�าบุญ

อื่นๆ	ที่สูงขึ้นไป

	 จากความหมายของทานทั้ง	 2	 ที่กล่าวมาในเบ้ืองต้น	 ท่ีผู้วิจัยให้ความหมายว่าต่างกันนั้น	 มี

นัยว่า	การให้ทานในสังคหวัตถุกับการให้ทานในบุญกิริยาวัตถุ	3	มีความแตกต่างกันที่ระดับแห่งการกระท�า	

แต่กม็คีวามเกีย่วเนือ่งกนัอย่างแยกไม่ออก	ทีว่่ามคีวามเกีย่วเนือ่งกนัเพราะว่า	การให้ทานในสงัคหวตัถถุอืว่า

เป็นการสั่งสมบารมี	 ใครก็ตามเมื่อกระท�าบุญด้วยการให้ทานอย่างถูกต้อง	 การกระท�านั้นจะเป็นการเพิ่ม

บารมีให้กับตนเอง	ชาวพุทธมีความเข้าใจกันว่า	การให้ทานเป็นการแสดงออกถึงความมีน�้าใจใฝ่บุญ	มีความ

เมตตา	รู้จักแสวงหาความสุขทั้งในปัจจุบันและอนาคต	ดังพุทธภาษิตที่ว่า	“การสั่งสมบุญน�าสุขมาให้”	เรา

จะเห็นการให้ทานของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปว่า	 มีการให้ทานด้วยส่ิงของต่างๆ	 เช่นเดียวกับการให้ทาน

ของพระเวสสันดรพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย	เป็นต้นว่า	ให้ข้าว	น�้าดื่ม	เสื้อผ้า	ยานพาหนะ	ดอกไม้	ที่อยู่อาศัย	

เป็นต้น	การให้สิง่เหล่านีเ้ป็นพฤติกรรมทีเ่ราเหน็ได้เป็นประจ�าในสงัคมชาวพทุธ	ความแตกต่างจะอยูท่ีเ่จตนา

ของผู้กระท�าทานและระดับสิ่งของที่ให้	 เจตนาของคนทั่วไปเห็นว่า	การให้ทานจะต้องได้อะไรบางอย่างคืน

มา	เป็นต้นว่า	ค�าสรรเสริญ	ชื่อเสียง	ความอยากร�่ารวยเป็นเศรษฐี	อยากขึ้นสวรรค์	หรือวัตถุสิ่งของ	แต่การ

ให้ทานในบุญกิริยาวัตถุ	 เป็นการให้ทานที่สูงกว่าทานในสังคหวัตถุ	กล่าวคือ	การให้ทานของพระเวสสันดร	

หรอืของพระโพธสิตัว์ทัง้หลายจะไม่หวงัสิง่เหล่าน้ี	เพราะอดุมคตขิองพระองค์อยูท่ีส่มัมาสมัโพธญิาณ	นัน่คอื

การตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	ส่วนสิ่งของนั้นพระเวสสันดรจะสละทุกสิ่งที่พระองค์มีอยู่	แม้บุตร	และ

ภรรยา	ก็ต้องสละให้แก่คนอื่น	จึงได้นามว่า	“พระโพธิสัตว์”	ผู้บ�าเพ็ญตนเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้า

9.  อภิปรายผลการวิจัย / วิจารณ์

ผลจากการวิเคราะห์	 พบว่า หลักค�าสอนในทางพระพุทธศาสนาท่ีคนนิยมศึกษารู้จักกันมากและ

ปฏิบัติมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	ถือว่าเป็นเบื้องต้นของการท�าคุณความดีในตัว	คือ	การให้ทาน	จัดว่าเป็น

หลกัธรรมน�ามาซึง่ความผกูมติรไมตรช่ีวยเหลอืสงัคมเป็นธรรมชาตเิพือ่ช�าระจิตใจให้สะอาด	เป็นแนวทางไป

สูเ่ป้าหมายสงูสดูตามหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา	ดงันัน้	ทานจงึมคีวามส�าคญัต่อการด�ารงชีวิตของคนใน

สังคมมากที่สุดในทุกยุคทุกสมัย	โดยการเข้าใจถึงหลักการให้ทาน	ดังนี้

(1) หลกัการให้ท่ีต้องรู ้“บญุ”	เป็นค�าสือ่ธรรมทีส่�าคญัค�าหนึง่ในพระพทุธศาสนา	ยิง่เมือ่พระพทุธ

ศาสนาเข้ามารุง่เรอืงในสงัคมไทย	ค�าว่า	“บญุ”	กย็ิง่มคีวามส�าคญัโดดเด่นเป็นพเิศษ	แม้ว่าความหมายทีเ่ข้าใจ

นั้น	อาจจะลางเลือนหรือคลาดเคลื่อนออกไปจากหลักการที่แท้จริง

(2)  ท�าไมบญุจงึเน้นทาน และเริม่ด้วยทาน ทีจ่รงิการทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัยก	“ทาน”	ขึน้เป็นหลกั

การท�าบญุข้อแรก	กแ็สดงอยูใ่นตวัแล้วว่าทรงเน้นการเกือ้กลูกนัในสงัคม	แต่ก็ต้องถามต่อไปอกีว่าเหตใุดการ



Vol.4 No.2 July – December 2015206

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

เกือ้กลูกนัในสงัคม	จึงต้องเริม่ต้นด้วยทาน ด้วยการยกทานข้ึนตัง้เป็นข้อแรก	พระพุทธศาสนาเน้นความส�าคญั

ของวัตถุแต่พร้อมกนันัน้	การทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัทานนัน้ไว้ในหลกับุญกริยิา	3	ทีร่วมกนัเป็นชดุ	โดยมศีลี	และ

ภาวนามาต่อ	 ก็เป็นการบอกถึงขอบเขตความส�าคัญของวัตถุ	 พร้อมทั้งสอนให้รู้จักใช้ประโยชน์จากวัตถุให้

ถูกต้องด้วย

(3) ทานในระบบของการท�าบุญ

 อย่างไรก็ดี	 ความจ�าเป็นและความส�าคัญของวัตถุ	 ก็มีขอบเขตที่ต้องส�านึกตระหนักไว้	 การมี

วัตถุเพียงพอ	 หรือพรั่งพร้อมเท่านั้น	 ยังไม่พอที่จะให้ชีวิตและสังคมดีงาม	 ถ้าไม่มีระบบการพัฒนามนุษย์ท่ี 

ถูกต้อง	 วัตถุแม้แต่ที่พรั่งพร้อม	 ก็จะเป็นโทษแก่มนุษย์เอง	 อย่างน้อยก็ท�าให้จมอยู่กับความฟุ้งเฟ้อลุ่มหลง

มัวเมา	ประมาท	และใช้วัตถุในทางที่ก่อผลร้าย

 การปฏิบัติที่ถูกต้องต่อวัตถุ	 คือ	 ให้เป็นพ้ืนฐานท่ีเราจะได้อาศัยในการท่ีจะน�าชีวิตและสังคม

ก้าวขึน้สู่ความดงีามและการสร้างสรรค์ทีส่งูขึน้ไป	ดงัท่ีทางพระเรยีกวตัถุทัง้หลายว่า	“ปัจจยั”	บ้าง	“นสิสัย”	

บ้าง	 คือมิใช่ให้ความพรั่งพร้อมทางเศรษฐกิจเป็นจุดหมาย	 แต่ให้เป็นเครื่องอาศัยเก้ือหนุน	 หรือเป็นตัว 

เอื้อต่อการพัฒนาชีวิตที่ประเสริฐ	และการสร้างสรรค์สังคมที่เป็นสุข

 ดังน้ัน	 ทาน	 นอกจากเป็นเคร่ืองเกื้อหนุนสังคมในทางวัตถุด้วยการกระจายฟังบริโภคให ้

ทั่วถึงกัน	ลดความกดดันในสังคม	และยึดเหนี่ยวสังคมให้มีเอกภาพให้คนเป็นอยู่โดยไม่ต้องเบียดเบียนแย่ง

ชิงกัน	 เป็นเครื่องสนับสนุน	 “ศีล”	 แล้ว	 ก็ช่วยให้ก้าวต่อไปใน	 “ภาวนา”	 ด้วย	 เร่ิมด้วยเป็นปัจจัยต่อกัน 

กับเมตตา	 พร้อมกับพัฒนาความสุข เมื่อคิดจะได้จะเอา	 เราจะมองหรือจ้องไปท่ีวัตถุแล้วพร้อมกันนั้น 

ก็จะเกิดความรู้สึกหวาดระแวงต่อคนอื่น	 ท�าให้เกิดทัศนคติต่อเพื่อนมนุษย์แบบเป็นคู่แข่งหรือเป็นปฏิปักษ์	

การคิดจะได้จะเอา	จึงเป็นปัจจัยแก่โทสะ	ซึ่งน�าไปสู่ความขัดแย้ง	แล้วทุกข์และปัญหาก็ตามมา

10.  ข้อเสนอแนะ 

10.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

	 	 การให้ทาน	เป็นการท�าบญุอย่างหนึง่ทีช่าวพทุธในสงัคมไทยนยิมท�ากนั	จะสงัเกตเหน็ได้	คอื	

เมื่อจะท�าบุญในวาระหรือโอกาสใดก็ตามส่วนใหญ่จะมีการให้ทานเสมอ	เนื่องจากเชื่อว่าจะได้บุญมาก	และ

เป็นการท�าบุญที่ท�าได้ง่าย	อีกทั้งสอดคล้องกับวิถีการด�าเนินชีวิตของคนชาวพุทธในสังคมไทยในปัจจุบันนี้

	 	 จากการวจิยัแนวคดิของชาวพทุธเกีย่วกบัเรือ่งทาน	ส่วนมากเข้าใจการให้ทานคลาดเคลือ่น

จากค�าสอนทางพุทธศาสนา	 จึงน�าไปสู่การปฏิบัติท่ีผิดพลาดอันเป็นเหตุท�าให้ผลท่ีพึงได้รับจากการให้ทาน

ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์

	 	 วัตถุประสงค์ส�าคัญของการให้ทาน	 คือ	 เพื่อบ�ารุงอุปถัมภ์คณะสงฆ์และพระพุทธศาสนา	

ท�าให้คณะสงฆ์และพระพุทธศาสนาด�ารงอยู่ได	้ เมื่อพระสงฆ์และพระพุทธศาสนาด�ารงอยู่ได้	 ธรรมอันเป็น

หลักค�าสอนทางพระพุทธศาสนาก็ด�ารงอยู่	เพื่อประโยชน์สุขแก่สังคมไทยต่อไป

	 	 ดังนัน้	พทุธศาสนกิชนชาวไทย	ควรศึกษาเรือ่งทานทีป่รากฏในพระไตรปิฎก	อรรถกถา	และ

หนังสืออื่น	ๆ	ให้ถูกต้องตามหลักการที่แท้จริงทางพระพุทธศาสนา
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

	 	 ส�าหรับพระสงฆ์	 ในฐานะที่เป็นศาสนทายาท	ควรศึกษาเรื่องทานและธรรมข้ออื่น	ๆ	และ

น�ามาเผยแผ่แก่ชาวพุทธทั่วไปโดยให้ถูกต้องตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยตรง	ควรจะอธิบายเรื่อง

การให้ทานในพระไตรปิฎกให้เกิดความเข้าใจแก่ชาวพุทธโดยทั่วไปว่า	 ทาน	หมายถึง	 วัตถุทาน	 ธรรมทาน	

และอภัยทาน

	 	 ส�าหรับคฤหัสถ์	 ควรเข้าใจว่า	 การให้ทาน	 เป็นวิธีการท�าบุญอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนา	

โดยมีเป้าหมาย	2	อย่าง	คือ	เพื่อท�าลายกิเลสคือความตระหนี่	(ประโยชน์ส่วนตน)	และ	บ�ารุงคณะสงฆ์และ

พระพุทธศาสนาให้ด�ารงอยู่ได้	 (ประโยชน์ส่วนรวม)	เมื่อคณะสงฆ์และพุทธศาสนาด�ารงอยู่ได้	ประโยชน์สุข

ย่อมเกิดขึ้นแก่สังคมส่วนรวม

10.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

	 	 จากการวิจัยเรื่อง	“ศึกษาวิเคราะห์ทานในสังคหวัตถุตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท”	ผู้วิจัย

ได้พบว่า	ยังมีประเด็นที่น่าสนใจควรแก่การศึกษาวิจัยเพิ่มเติม	ดังนี้

	 	 1.		 ศึกษาเปรียบเทียบอามิสทานกับธรรมทานว่าต่างกันอย่างไร

	 	 2.		 ศึกษาการบ�าเพ็ญทานบารมีของพระโพธิสัตว์ที่ปรากฏในสมัยครั้งพุทธกาล

	 	 3.		 ศึกษาเปรียบเทียบทานกับจาคะว่ามีส่วนคล้ายหรือแตกต่างกันอย่างไร

	 	 4.			 ศึกษาวิเคราะห์ความหมาย	รูปแบบ	และวิธีการให้ทานตามหลักสังคหวัตถุ	4	ในพุทธ

ปรัชญาเถรวาท		
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ลงได้ด้วยดเีพราะ	ได้รบัความเมตตาอนเุคราะห์จากหลายท่าน	หลายฝ่ายด้วยกนั	ทีก่รณุาให้ค�าแนะน�า	และ

ให้ก�าลังใจด้วยดีตลอดมา	ผู้วิจัยจึงกราบนมัสการ	ขอบพระคุณ	ขอบคุณทุกท่าน	ดังนี้คือ

ขอบคุณมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตร้อยเอ็ด	 ที่เปิดโอกาสให้ข้าพเจ้าได้เข้ามา

ศึกษาและเรียนรู้วิชาการด้านต่าง	ๆ

ขอบคุณคณะครูอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน	ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้	และดูแลเอาใส่ในการสอน

เป็นอย่างดี

กราบขอบพระคุณพระราชปริยัติวิมล,ดร.	อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก	ดร.สุฤษฎ์	แพงทรัพย์	อาจารย์ที่

ปรึกษาร่วม	และคณะกรรมการทุกรูป/ท่าน	ที่เมตตาชี้แนะส่วนที่บกพร่องในการแก้ไขวิทยานิพนธ์	

ขอบคุณเจ้าหน้าที่ห้องสมุด	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขตร้อยเอ็ด	 ท่ีให้ความ

อนุเคราะห์ความสะดวกเกี่ยวกับหนังสือเพื่อการวิจัยในการสืบค้นเอกสารข้อมูลต่าง	ๆ

คณุประโยชน์พร้อมด้วยคณุงามความดทีีเ่กดิจากการท�าวทิยานพินธ์เล่มน้ี	ผูว้จิยัขอน้อมถวายเป็น

เคร่ืองสักการบูชาพระรัตนตรัย	 คือ	 พระพุทธคุณ	 พระธรรมคุณ	 พระสังฆคุณ	 พระคุณมารดา	 บิดา	 คร	ู

อุปัชฌาย์	 และอาจารย์	 ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ท้ังหลาย	 ขอแผ่คุณความดีท่ีได้ประพฤติมาดีแล้วแก่ผู้มี

อุปการะคุณ	และเพื่อนร่วมงาน	ขอทุกท่านจงเป็นผู้มีความสุขความเจริญในสติปัญญา	และเป็นผู้มีส่วนร่วม

ในความส�าเร็จครั้งนี้ด้วยกันทุก	ๆ	ท่าน


