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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพือ่ ศึกษาประวัตแิ ละแนวค�ำสอนทีป่ รากฏในสามัญญผลสูตร
2. เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องสมณะที่ปรากฏในสามัญญผลสูตร และ 3. เพื่อวิเคราะห์แนวคิดเรื่องสมณะ
ที่ปรากฏในสามัญญผลสูตร วิทยานิพนธ์นี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเน้นการวิจัยทางเอกสาร โดยศึกษา
จากพระไตรปิฎกและจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ผลการวิจยั ปรากฏว่า สมณะในสามัญญผลสูตรได้แก่ นักบวชในระพุทธศาสนา ทีม่ คี วามประพฤติ
สงบเรียบร้อย น่าเลื่อมใส น่าศรัทธา มีวัตรปฏิบัติควรแก่การนับถือ เช่น พระอริยบุคคลในระดับต่างๆ หรือ
ผูท้ มี่ คี ณ
ุ ธรรมในอันทีจ่ ะท�ำให้บาปธรรมสิน้ ไป คือเป็นผูป้ ฏิบตั เิ พือ่ ระงับบาปธรรมทัง้ ปวง เพือ่ ลด ละ ท�ำลาย
กิเลส หรือผู้ปฏิบัติธรรมที่จะเป็นไปเพื่อความเป็นพระอริยบุคคล
ตามแนวคิดเรือ่ งสมณะทีป่ รากฏในสามัญญผลสูตรเป็นผลทีไ่ ด้รบั ในปัจจุบนั จากการทีไ่ ด้ประพฤติ
ปฏิบัติตนเพื่อให้พ้นจากทุกข์ตามหลักค�ำสอนของพระพุทธศาสนา ตั้งแต่เบื้องต้นคือ มีอิสระพ้นจากการ
บีบคั้นของอ�ำนาจกิเลสอย่างผู้ครองเรือน เบื้องกลาง คือ สามารถลดกิเลสอย่างกลางได้ และเบื้องสูง คือ
ท�ำให้ได้ วิชชา 8 คือวิปัสสนาญาณ จนถึงอาสวักขยญาณ ที่สามารถท�ำให้ถอดถอนจากอ�ำนาจของกิเลส
ตัณหา ดับสนิทสิ้นจากอาสวะกิเลสทั้งปวงได้ ตามล�ำดับ
ส่วนวิเคราะห์แนวคิดเรื่องสมณะที่ปรากฏในสามัญญผลสูตร ได้แก่ ประโยชน์จากการประพฤติ
ปฏิบัติตนของผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นสมณะ ตามหลักของพระพุทธศาสนา อันเป็นหนทางที่จะน�ำไปสู่ผลประโยชน์
ทีบ่ ริบรู ณ์ได้ตามแก่นแท้หรือเป้าหมายอันสูงสุดของพระพุทธศาสนานัน่ คือ การหลุดพ้นจากพันธนาการต่าง ๆ
อันเป็นวิสัยของชาวโลกหรือผู้ครองเรือนทั้งหลายที่ยึดถืออยู่ สมณะที่ปรากฏในสามัญญผลสูตร ยังเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่หวังจะอาศัยพึ่งพิงได้ จากสติปัญญาความรู้ความสามารถของสมณะ เมื่อได้เข้าไปคบหา
ช่วยเหลืออนุเคราะห์ด้วยดีต่อกัน หรือศึกษาเรียนรู้ข้อสงสัยอันเป็นประโยชน์ที่ดีแก่ชีวิตได้
ABSTRACT
Objectives of the research were aimed: 1) to trace the history and scopes of
teachings in Buddhism’s discourse called ‘SamannaphalaSutta’, 2) to study concepts on
Samana in its discourse, and 3) to analyze teachings dealing with Samana in the same one.
This research was undertaken through the qualitative research, placing the emphasis on
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the documentary one. As a result, data were gained from such secondary sources as The
Tripitaka and relevant documents.
Outcomes of the research revealed that Samana, literally meaning ‘a recluse’, in
the above discourse denoted a Buddhist monk, whose conducts and self-disciplines were
calm, neat, admirable, faithful and respectful as the Noble Ones at different levels did.
This denotation also referred to lay disciples with ethics and morality conducive to
annihilating evil acts.To put it in another way,they discipline themselves to eradicate all
evils to diminish,eradicate and exterminate defilements or practise dharma towards the
states of Noble Ones. According to the concept, it was an individual’s current fruition from
disciplining oneself to liberate him from sufferings as stipulated by teachings in Buddhism.
As such, the individual was able to free each one from defilements being of three different
steps. As a householder, he was able to diminish the oppressive powers of defilements at
the initial stage while at the medial stage he could reduce moderate defilements,
whereas at the high stage he was able to gain supernatural knowledge that enabled them
to jettison all defilements and cravings.
Analytical outcomes indicated that the concepts on the Buddhist monk in the
aforesaid discourse epitomized benefits from his practices and self-disciplines follo-wing
the path of Buddhism’s goal. Such benefits signified the only one of its way leading to
absolute one as the core essence or the highest goal in Buddhism.The very goal was the
emancipation of worldly fetters to which householders clang. In addition, characteristics
of the Buddhist monk in the discourse mentioned above were mutually beneficial to seekers searching for their refuges in aspect of the former’s intelligence and wisdom when they
both were associated with one another to help make good contribution or to study questionable issueshelpful for their own lives.
1. ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
สมณะตามหลักของพระพุทธศาสนาทีป่ รากฏในสามัญญผลสูตร เป็นสูตรทีว่ า่ ด้วยผลหรือประโยชน์
จากการด�ำรงเพศเป็นสมณะ หรือบ�ำเพ็ญสมณธรรมตามแนวทางของพระพุทธศาสนา ตัง้ แต่เบือ้ งต้น เบือ้ งกลาง
และเบื้องสูง คือสิ้นอาสวะกิเลสทั้งปวง ตามล�ำดับ ดังนั้น ค�ำว่า “สมณะ” จึงมิใช่มีความหมายแต่เพียง
ผิวเผิน ที่หมายถึงเพียงรูปลักษณ์ภายนอกของนักบวชแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะหากไม่ศึกษาหรือ
ท�ำความเข้าใจให้ถูกต้องแจ่มชัดแล้ว ก็อาจจะท�ำให้การตีความหลักส�ำคัญอื่น ๆ ในทางพระพุทธศาสนา
ผิดเพีย้ นหรือคลาดเคลือ่ นตามไปด้วย เพราะเจตนาอันแท้จริงของการถือก�ำเนิดขึน้ ของพระพุทธศาสนา หรือ
การเกิดขึ้นของธรรมวินัยตามพุทธบัญญัติ ล้วนแล้วแต่มีเหตุผลที่สอดคล้องรองรับกันเช่นเดียวกันกับความ
หมายของสัจธรรมกับจริยธรรมในพระพุทธศาสนานั่นเอง
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 235

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

สมณะในสามัญญผลสูตร เกีย่ วข้องกันกับวิธปี ฏิบตั ขิ องนักบวชในพระพุทธศาสนาโดยตรงในปัจจุบนั
ทีป่ รากฏข่าวคราวอยูม่ ากมายตามสือ่ สารมวลชนสมัยใหม่ทสี่ ามารถแพร่กระจายข่าวสารไปได้อย่างรวดเร็ว
เช่น คลิปพระสงฆ์ซ้อมเต้นโคโยตี้ หรือการกระท�ำอื่น ๆ ในลักษณะที่เป็นการสร้างความเสียหายกระทบต่อ
ความรู้สึกที่ดีของผู้นับถือพระพุทธศาสนา ซึ่งนับวันจะมีความรุนแรงและเพิ่มขึ้นในสังคมให้เห็นมากยิ่งขึ้น
เรื่อย ๆ ซึ่งตามความหมายดั้งเดิมจริง ๆ แล้ว “สมณะ” ซึ่งหมายถึง ผู้ที่ต้องมีความสงบ น่าเลื่อมใส น่า
ศรัทธา มีวัตรปฏิบัติควรแก่การนับถือ แต่ความหมายของค�ำว่า “สมณะ” ในพระพุทธศาสนามีความลึกซึ้ง
กว่าความหมายเดิมมาก เพราะผู้ที่จะได้ชื่อว่าเป็นสมณะนั้น ต้องเป็นพระอริยบุคคล ตัดกิเลสตัณหาระงับ
บาปกรรมได้ทงั้ สิน้ ทัง้ ปวงแล้ว เพราะฉะนัน้ การศึกษาถึงข้อวัตรปฏิบตั ขิ องสมณะตามแนวทางของพระพุทธ
ศาสนา จึงเป็นการสร้างแนวคิดหรือจิตส�ำนึกที่ถูกต้องแก่คนในสังคมที่จะต้องหันมาช่วยกันให้ความสนใจ
และหาแนวทางในการทีจ่ ะป้องกันรักษาพุทธศาสนาให้มคี วามมัน่ คงถาวร และมีคณ
ุ ค่าเป็นทีเ่ คารพแก่คนใน
สังคมได้อย่างแท้จริง เพราะการคงอยูข่ อง “สมณะ” ในพระพุทธศาสนา ตามเจตนารมณ์ทถี่ กู ต้องและแท้จริง
ของธรรมวินยั นัน้ จะต้องอาศัยความคิดเห็นทีด่ ี และประกอบกับความเห็นหรือเข้าใจทีถ่ กู ต้องและชอบธรรม
ตามธรรมวินยั ของพุทธบริษทั ทัง้ 4 (ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา) จึงจะท�ำให้พระพุทธศาสนามีความ
มั่นคงและสามารถที่จะด�ำรงอยู่ต่อไปได้จนครบตามค�ำพุทธยากรณ์ กล่าวคือ พระพุทธเจ้าเป็นต้นแบบของ
สมณะหากนักบวชในศาสนาของพระองค์ ประพฤติตนอยูใ่ นความเป็นสมณะ หรือเข้าใจในข้อประพฤติปฏิบตั ิ
ทีจ่ ะท�ำให้เข้าถึงความเป็นสมณะได้อย่างแท้จริงแล้ว ทองปลอมหรือสัทธรรมปฏิรปู คือ ค�ำสอนทีต่ คี วามโดย
คลาดเคลื่อนไม่ตรงตามเจตนาอันแท้จริงก็จะยังไม่เกิดขึ้น หรือไม่ได้รับความนิยมเท่ากับทองจริง หรือนิยม
เท่ากับพระสัทธรรมที่เกิดจากค�ำสอนอันบริสุทธิ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉันนั้น จะเห็นได้ว่า
การศึกษาถึงสาระส�ำคัญในแง่มุมต่าง ๆ ของสมณะที่ปรากฏในสามัญญผลสูตร
จะมีส่วนในการส่งเสริมและท�ำให้พระพุทธศาสนามีความมั่นคงสามารถที่จะด�ำรงอยู่ต่อไปได้อีก
ยาวนานปัญหาทีส่ ำ� คัญของแนวคิดเรือ่ งสมณะทีป่ รากฏในสามัญญผลสูตร ได้แก่ การศึกษา และการประพฤติ
ปฏิบตั ติ ามพระธรรมค�ำสอนของศาสนิกชนไม่มคี วามเข้มข้นเช่นก่อนมา หรือมีเวลาในการทีจ่ ะเข้ามาศึกษา
อย่างจ�ำกัด ตามสภาพของเศรษฐกิจ สังคม หรือไม่ได้เข้ามาศึกษาอย่างจริงจังเพื่อหวังที่จะปฏิบัติให้เกิดผล
ท�ำให้เกิดความย่อหย่อนในธรรมวินัย จึงประพฤติตนตามความชอบใจ และมีโอกาสที่จะเข้าใจพระธรรม
ค�ำสอนผิดพลาดคลาดเคลือ่ นไปไม่ตรงตามความเป็นจริง เป็นผลท�ำให้เกิดพุทธบริษทั ทีย่ งั พอจะเข้าใจในธรรม
วินัยได้อย่างแท้จริงนั้นลดจ�ำนวนลง และเกิดการกระท�ำที่ไม่เหมาะสมของนักบวชในพระพุทธศาสนา ใน
รูปแบบต่าง ๆ แก่สังคมของชาวพุทธมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นแนวทางในการวิจัยเรื่องดังกล่าว จึงเป็นสิ่งที่
ส�ำคัญและมีความน่าสนใจทีจ่ ะขยายความคิดนีอ้ อกไป เพือ่ ให้ได้คนทีส่ ามารถเป็นต้นแบบทีด่ ใี ห้แก่สงั คมได้
รวมทั้งเป็นที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ว่า จะเป็นผู้น�ำที่มีศีลธรรม และจริยธรรม ควรที่จะให้ความเคารพได้
อย่างแท้จริง และแนวทางในการวิจัยเรื่องนี้ ยังไม่มีปรากฏกว้างขวางต่อศาสนิกชนที่เป็นชาวพุทธมากนัก
จึงควรที่จะศึกษาเพื่อที่จะได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของนักบวชในพระพุทธศาสนาต่อไป
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะท�ำการวิจัย เรื่อง การศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวคิดเรื่องสมณะที่
ปรากฏในสามัญญผลสูตร ว่า มีหลักค�ำสอนทีจ่ ะท�ำให้ทราบถึงผลหรือประโยชน์ทเี่ กิดจากการด�ำรงเพศเป็น
สมณะอย่างไร รวมทั้งทราบถึงความเหมาะสมต่อการวางตนหรือข้อประพฤติปฏิบัติตนของนักบวชใน
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พระพุทธศาสนาด้วยว่า ควรที่จะวางตนเช่นไรจึงจะเหมาะสมและควรแก่สมณสารูปของตน โดยผู้วิจัยได้ตั้ง
วัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังต่อไปนี้ คือ
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาประวัติและแนวค�ำสอนที่ปรากฏในสามัญญผลสูตร
2.2 เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องสมณะที่ปรากฏในสามัญญผลสูตร
2.3 เพื่อวิเคราะห์แนวคิดเรื่องสมณะที่ปรากฏในสามัญญผลสูตร
3. ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้วางขอบเขตในการศึกษาแนวคิดเรือ่ งสมณะทีป่ รากฏในสามัญญผลสูตร
โดยศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ ดังนี้
1. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง พุทธศักราช 2525
2. หนังสือทั่วไป วิทยานิพนธ์ วารสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีขอบเขตของการ
วิจัยดังนี้
2.1 ศึกษาประวัติและแนวค�ำสอนที่ปรากฏในสามัญญผลสูตร
2.2 ศึกษาแนวคิดเรื่องสมณะที่ปรากฏในสามัญญผลสูตร
2.3 ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องสมณะที่ปรากฏในสามัญญผลสูตร
4. วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเน้นการวิจัยทางเอกสาร
(Documentary Research) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
1. ขั้นส�ำรวจข้อมูล
1.1 ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องสมณะที่ปรากฏในสามัญญผลสูตร
1.2 ส�ำรวจเอกสารงานวิจยั ทีม่ ผี รู้ เู้ ขียนและศึกษาวิจยั เกีย่ วกับแนวคิดเรือ่ งสมณะทีป่ รากฏใน
สามัญญผลสูตร
2. ขั้นรวบรวมข้อมูล
2.1 รวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) และจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ
(Secondary Sources) แล้วจัดล�ำดับ ความเกีย่ วข้อง ความส�ำคัญในเรือ่ งเหตุผล และทีม่ า เพือ่ แยกประเภท
2.2 รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่องสมณะที่ปรากฏใน
สามัญญผลสูตร
3. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 น�ำข้อมูลเกีย่ วกับความหมาย ความส�ำคัญ ลักษณะ และประโยชน์ของแนวคิดเรือ่ งสมณะ
ที่ปรากฏในสามัญญผลสูตร มาศึกษาวิเคราะห์ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้
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3.2 ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ตามจุดประสงค์ทตี่ งั้ ไว้เกีย่ วกับประโยชน์ของแนวคิดเรือ่ ง
สมณะที่ปรากฏในสามัญญผลสูตร
4. ขั้นน�ำเสนอข้อมูล
ผู้วิจัยจะน�ำเสนอผลการศึกษาวิจัยในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์
5. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. เอกสารทั่วไป
ราชบัณฑิตยสถาน (2546) กล่าวไว้ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ว่า
“สมณะ”หมายถึง ผู้สงบกิเลสแล้ว (โดยเฉพาะหมายถึงนักบวชในพระพุทธศาสนา)”
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต2546) ได้ให้ความเห็นว่า “ค�ำว่า สมณะ ตามความหมายดั้งเดิม
หมายถึง ผู้ที่ต้องมีความสงบ น่าเลื่อมใส น่าศรัทธา มีวัตรปฏิบัติควรแก่การนับถือ แต่ความหมายของค�ำว่า
สมณะ ในพระพุทธศาสนามีความลึกซึง้ กว่าความหมายเดิมมาก เพราะผูท้ จี่ ะได้ชอื่ ว่าเป็นสมณะนัน้ ต้องเป็น
พระอริยบุคคล ตัดกิเลสตัณหา ระงับบาปกรรมได้ทั้งสิ้นทั้งปวงแล้ว”
สุชีพ ปุญญานุภาพ (2535) ได้ให้ความเห็นว่า “สามัญญผลสูตร เป็นสูตรที่ว่าด้วยผลของ
ความเป็นสมณะ กล่าวคือ เมื่อครั้งสมัยที่พระผู้มีพระภาคประทับ ณ ป่ามะม่วง ของหมอชีวก ใกล้กรุง
ราชคฤห์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ในคืนวันเพ็ญ 15 ค�่ำ อันเป็นวันอุโบสถ เดือน 12 พระเจ้าอชาตศัตรู
เสด็จไป เฝ้า ทูลถามถึงผลดีของความเป็นสมณะที่เห็นได้ในปัจจุบัน และตรัสเล่าว่าเคยไปถามครูทั้ง 6
ในสมัยนั้นมาแล้ว แต่ตอบไม่ตรงค�ำถาม...แล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสตอบเป็นข้อ ๆ ทั้งหมด 14 ข้อ
ตั้งแต่ข้อแรก คือผู้เคยเป็นทาส หรือเป็นกรรมกรของพระเจ้าอชาตศัตรู เมื่อออกบวชประพฤติตนดีงาม
แล้ว จะทรงเรียกร้องให้กลับไปเป็นทาสหรือกรรมกรตามเดิมหรือไม่...จนถึงข้อสุดท้ายคือ รูจ้ กั ท�ำอาสวะคือ
กิเลสที่หมักหมม หรือ หมักดองในสันดานให้สิ้นไป (อาสวักขยญาณ) หรือกล่าวโดยย่อแล้วมี 3 หมวด คือ
หมวดที่ 1 การท�ำให้พ้นจากฐานะเดิม... หมวดที่ 2 เมื่ออบรมจิตใจจนเป็นสมาธิ...และ หมวดที่ 3 ท�ำให้ได้
วิชชา 8”
ล�ำพอง หริภญ
ุ ชัย (2552) ได้ให้ความเห็นว่า “ในนวสูตร ว่าด้วย สมณะ 4 จ�ำพวก พระสัมมา
สัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แก่ภิกษุทั้งหลายว่า สมณะ 4 จ�ำพวกประกอบด้วย 1) สมณะผู้ไม่หวั่นไหว 2) สมณะ
บุณฑริก 3) สมณะปทุม 4) สมณะสุขุมาล แล้วพระองค์ตรัสต่อไปว่าพระองค์ทรงเป็นสมณะสุขุมาลในหมู่
สมณะ”
กล่าวโดยสรุปแล้ว สมณะตามหลักของพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในสามัญญผลสูตร ดังกล่าว
ข้างต้นนี้ เป็นสูตรที่ว่าด้วยผลของความเป็นสมณะ ตั้งแต่เบื้องต้น เบื้องกลาง และเบื้องสูง คือสิ้นอาสวะ
กิเลสทั้งปวง ตามล�ำดับ
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
อุษา โลหะจรูญ (2547) ได้กล่าวถึงเรือ่ งสมณะ โดยสรุปว่า “การเป็นแบบอย่างทีด่ ใี นความหมาย
ของพระพุทธศาสนานั้น ต้องเป็นผู้มีกาย วาจา และใจ ที่สงบ พร้อมที่จะใฝ่หาความรู้ต่าง ๆ ที่จะท�ำให้
ตนเองหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวงได้ อย่างอดทน มีวริ ยิ ะ ความเพียร ดังเช่น ภายหลังจากทีส่ มณะเสวียน
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จั้งเดินทางกลับจากประเทศอินเดีย ท่านได้ร่วมกับพระเถระผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่าง ๆ ท�ำการแปล
คัมภีร์ออกมาเป็นจ�ำนวนมาก ผลงานการแปลคัมภีร์ของท่าน ได้มีอิทธิพลต่อวงการพระพุทธศาสนาใน
ยุคสมัยของท่าน และยุคต่อ ๆ มา ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นระเบียบวิธีการแปล กระแสการศึกษาวิชาโยคาจารซึ่งเป็น
พระพุทธศาสนาแนวอภิปรัชญา และวิชาเหตุวทิ ยา จนได้รบั การยกย่องให้เป็นหนึง่ ใน “สีน่ กั แปลผูย้ งิ่ ใหญ่”
(พระกุมารชีพ พระปรมรรถ พระอโมฆวัชระ) จนได้กลายเป็นเอกสารชิ้นส�ำคัญของนักประวัติศาสตร์
โบราณคดี ได้ใช้เป็นเข็มทิศเพื่อน�ำไปสู่การเปิดโลกของประเทศอินเดียโบราณ และแคว้นต่าง ๆ ในเอเชีย
กลาง ในช่วงสมัยพุทธศตวรรษที่ 11-12”
พระมหาวิพจน์ สุภจารี (2547) ได้กล่าวถึงเรือ่ งการปฏิบตั ติ นของนักบวชในพระพุทธศาสนา
สรุปได้ว่า “การปฏิบัติตนของนักบวชในพระพุทธศาสนานั้น มีเป้าหมายสูงสุดมิใช่อยู่แต่เพียงแค่ท�ำความ
ดีงามเท่านั้น แต่มีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่เหนือความดีความชั่วทั้งปวง นั่นหมายถึงการสลัดหลุดพ้นจากความ
ยึดถือมั่นในสิ่งทั้งปวง ดังนั้น ผลหรือประโยชน์จากการด�ำรงเพศเป็นนักบวชจนได้ชื่อว่าพระสงฆ์ หรือเป็น
สมณะ ที่ได้บ�ำเพ็ญตนฝึกฝนภาวนาตามแนวทางของพระพุทธศาสนาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ตั้งแต่
ผลทีเ่ กิดขึน้ ในเบือ้ งต้น เบือ้ งกลาง และเบือ้ งสูง คือสิน้ อาสวะกิเลสทัง้ ปวงได้แล้วนัน้ ค�ำว่า “พระสงฆ์” หรือ
“สมณะ” จึงมิใช่มีความหมายแต่เพียงผิวเผิน ที่หมายถึงเพียงรูปลักษณ์ภายนอกของนักบวช
แต่เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่หมายถึงผูท้ มี่ คี วามพรัง่ พร้อมสมบูรณ์แล้วทัง้ คุณสมบัตทิ งั้ ภายในและภายนอก
นั่นคือความเป็นพระอริยบุคคล ตามนัยแห่งพระพุทธศาสนา”
วรรณภา รุง่ เจริญ (2547) ได้กล่าวถึงเรือ่ งผลหรือประโยชน์จากการด�ำรงเพศเป็นสมณะ หรือ
บ�ำเพ็ญสมณธรรมตามแนวทางของพระพุทธศาสนา สรุปได้วา่ “เมือ่ ครัง้ ทีพ่ ระพุทธเข้าใกล้จะปรินพิ พานนัน่
ได้ตรัสตอบค�ำถามของสุภัททะปริพาชกที่เข้าเฝ้าเพื่อขอทูลถามปัญหาว่า พระอรหันต์ในศาสนาต่าง ๆ มีอยู่
จริงหรือไม่ และพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสถึงเรื่องสมณะ 4 ว่า เมื่อธรรมวินัยใดยังมีการประพฤติปฏิบัติ
อริยมรรค 8 อยู่ในธรรมวินัยนั้นก็จะยังคงมีสมณะที่ 1 สมณะที่ 2 สมณะที่ 3 สมณะที่ 4 ดูกรสุภัททะ ใน
ธรรมวินัยนี้ มีอริยมรรคประกอบด้วย องค์ 8 ในธรรมวินัยนี้เท่านั้น มีสมณะที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 หรือที่ 4 ลัทธิ
อื่น ๆ ว่างจากสมณะผู้รู้ทั่วถึง ก็ภิกษุเหล่านี้พึงอยู่โดยชอบ โลกจะไม่พึงว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลาย ฯ
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ท�ำให้ทราบประวัติและแนวค�ำสอนที่ปรากฏในสามัญญผลสูตร
2. ท�ำให้ทราบแนวคิดเรื่องสมณะที่ปรากฏในสามัญญผลสูตร
3. ท�ำให้ทราบผลการวิเคราะห์แนวคิดเรื่องสมณะที่ปรากฏในสามัญญผลสูตร
4. น�ำผลจากการวิจยั ไปเป็นข้อมูลสารสนเทศในการวิจยั และเผยแผ่หลักค�ำสอนเกีย่ วกับแนวคิด
เรื่องสมณะที่ปรากฏในสามัญญผลสูตร
7. ค�ำนิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษาเชิงวิเคราะห์ หมายถึง กระบวนการเรียนรู้เพื่อไตร่ตรอง พิจารณา คิดค้นหาเหตุผลให้
ได้มาตามสิ่งที่ต้องการจะศึกษาจากความเป็นสมณะปรากฏในสามัญญผลสูตร
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แนวคิด หมายถึง ความคิดส�ำคัญซึ่งเป็นแนวในการผูกเรื่องหรือความคิดอื่น ๆ ที่สอดแทรกอยู่ใน
แนวคิดเรื่องสมณะที่ปรากฏในสามัญญผลสูตร
สมณะ หมายถึง ผู้สงบ น่าเลื่อมใส น่าศรัทธา มีวัตรปฏิบัติควรแก่การนับถือ ประเทศอินเดียใน
สมัยพุทธกาล เรียกนักบวชในลัทธิหรือศาสนานั้นโดยทั่วไปว่า “สมณะ” ชาวอินเดียที่ไม่นับถือพระพุทธ
ศาสนา เรียกพระพุทธเจ้าว่า “สมณโคดม” ซึ่งหมายถึงนักบวชแห่งตระกูลโคตมะ ซึ่งถือว่าเป็นความหมาย
ดั้งเดิม เป็นต้น แต่ความหมายของค�ำว่า “สมณะ” ในพระพุทธศาสนามีความลึกซึ้งกว่าความหมายเดิม
มาก เพราะผูท้ จ่ี ะได้ชอื่ ว่าเป็นสมณะได้นนั้ ต้องเป็นพระอริยบุคคล ตัดกิเลสตัณหา ระงับบาปกรรมได้ทงั้ สิน้
ทั้งปวงแล้ว
สามัญญผลสูตร หมายถึง สูตรที่ 2 ในคัมภีร์ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค พระสุตตันตปิฎกว่าด้วยผล
ของความเป็นสมณะคือประโยชน์ที่จะได้จากการด�ำรงเพศเป็นสมณะ หรือบ�ำเพ็ญสมณธรรมตั้งแต่เบื้องต้น
เบื้องกลาง และเบื้องสูง จนสิ้นอาสวะกิเลสหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ในที่สุด
ภิกษุ หมายถึง นักบวชชายในพระพุทธศาสนา แปลตามค�ำศัพท์วา่ ผูข้ อ คือ สละโลก สละเคหสถาน
และสละทรัพย์สมบัติ เพื่ออุทิศตนศึกษาปฏิบัติและเผยแผ่พระธรรมค�ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
พระ หมายถึง พระภิกษุในพระพุทธศาสนา มาจากค�ำบาลีว่า ‘วร’ แปลว่า“ประเสริฐ” (กรณีที่
ไม่ได้ใช้เป็นค�ำน�ำหน้าค�ำอื่น) หากน�ำไปใช้น�ำหน้าค�ำอื่น จะเป็นค�ำที่ใช้เพื่อการยกย่องหรือให้ความเคารพ
เช่น พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นต้น
สงฆ์ หมายถึง พระสงฆ์ทเี่ ป็นหนึง่ ในพระรัตนตรัย คือ ผูป้ ฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ สอนของพระพุทธเจ้า หรือ
อาจหมายถึงพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอรหันต์ ส่วนอีกความหมายหนึ่ง หมายถึง
คณะสงฆ์ที่มีองค์ประชุมร่วมกันครบตั้งแต่ 4 รูป
8. สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่อง การศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวคิดเรื่องสมณะที่ปรากฏในสามัญญผลสูตร พบว่า
สมณะที่ปรากฏในสามัญญผลสูตร ได้แก่ นักบวชในพระพุทธศาสนา ที่มีความประพฤติสงบเรียบร้อย
น่าเลือ่ มใส น่าศรัทธา มีวตั รปฏิบตั คิ วรแก่การนับถือ เช่น พระอริยบุคคล ในระดับต่าง ๆ หรือผูท้ มี่ คี ณ
ุ ธรรม
ในอันที่จะท�ำให้บาปธรรมสิ้นไป คือเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อระงับบาปธรรมทั้งปวง เพื่อ ลด ละ ท�ำลายกิเลส หรือ
ผู้ปฏิบัติธรรมที่จะเป็นไปเพื่อความเป็นพระอริยบุคคล ซึ่งเกิดจากเรื่องราวของการถามถึงปัญหาข้อสงสัย
ของพระเจ้าอชาตศัตรู พระเจ้าแผ่นดินมคธ ในเรื่องประโยชน์ที่เห็นได้ในปัจจุบันจากการประพฤติตนเป็น
นักบวชหรือเป็นสมณะ คือ ผลเห็นประจักษ์ในเบื้องต้น ได้แก่ ผลที่ท�ำให้สมณะในพระพุทธศาสนา หลุดพ้น
จากฐานะเดิม ไม่ต้องอยู่ภายใต้อ�ำนาจของกิเลส มีความเป็นอิสรภาพ เพราะไม่ต้องวุ่นวายใช้ชีวิตอย่าง
ผู้ครองเรือน ผลเห็นประจักษ์ในเบื้องกลาง ได้แก่ ได้บรรลุฌานที่ 1 ถึง 4 เพราะมีศีลที่สมบูรณ์ตั้งแต่จุลศีล
มัชฌิมศีล มหาศีล ตลอดจนระมัดระวังส�ำรวมอินทรีย์ มีสติสัมปชัญญะ มีความสันโดษ และละนิวรณ์ทั้ง
5 ประการ และผลเห็นประจักษ์ในเบือ้ งสูง ได้แก่ ผลทีท่ ำ� ให้สมณะในพระพุทธศาสนา ได้วชิ ชา 8 อันเริ่มแต่
การได้วิปัสสนาญาณ สามารถท�ำให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งปวงโดยไม่หวนคืนกลับมาใหม่ได้อีก
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ฉะนั้น เพื่อที่จะท�ำให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นส�ำหรับผู้ที่สนใจศึกษา ผู้วิจัยจะน�ำผลที่ได้จากการ
วิเคราะห์มาสรุปแสดงให้ทราบ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะบางประการอันจะเป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าและ
วิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
ลักษณะของสมณะในสามัญญผลสูตร
ก่อนที่จะกล่าวถึงลักษณะของสมณะในสามัญญผลสูตร ก็จ�ำเป็นจะต้องทราบถึงสภาพโดยทั่วไป
ของผูท้ ตี่ อ้ งการจะค้นหาความจริงเกีย่ วกับชีวติ ในชมพูทวีปหรือประเทศอินเดียในสมัยพุทธกาลว่า ในครัง้ นัน้
สิ่งที่คนส่วนใหญ่ต้องการเกี่ยวกับเรื่องของความสุข เมื่อกล่าวโดยย่อแล้วก็จะมีอยู่ 2 ประเภท คือ
1. ความสุขที่ต้องอิงวัตถุกามหรือกามสุข เป็นความสุขทางกาย เช่น ได้ยินได้ฟังเสียงไพเราะ ได้
กินอาหารอร่อย ๆ หรือได้สัมผัสสิ่งที่นุ่มนวล ฯลฯ จัดเป็นความสุขภายนอก ที่เห็นกันได้ง่าย
2. ความสุขที่ไม่ต้องอิงวัตถุ เป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากการเจริญภาวนาให้ใจสงบและเกิดปัญญา
เป็นความสุขของผูเ้ ข้าถึงธรรมจัดเป็นความสุขภายใน เมือ่ เทียบกันแล้ว ความสุขภายใน อันเกิดจากความสงบ
นั่นเป็นสุขที่เลิศกว่าอย่างเทียบไม่ได้แต่เห็นและเข้าใจได้ยากกว่า
ความสุขภายในนั้น เป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ เพราะเราคาดคะเนไม่ได้ เป็นเรื่องเฉพาะตัว
ผูท้ ยี่ งั ไม่ปฏิบตั ธิ รรมก็จะไม่พบกับความสุขชนิดนี้ ท�ำให้ไม่คนุ้ แม้อา่ นจากต�ำราก็ยากจะเข้าใจ เช่น ผูท้ รี่ กั ษา
ศีลแล้วจะมีจิตที่ร่าเริงแจ่มใส แต่ถ้าคนยังไม่เคยปฏิบัติธรรมจะนึกคิดไม่ออก เพราะคิดว่าการรักษาศีลจะ
ต้องเฝ้าคอยระวัง ต่างจากคนที่ไม่มีศีลหรือไม่ได้ประพฤติธรรม ที่จะสามารถท�ำสิ่งใดก็ได้ตามใจ จนกว่าจะ
ได้พบคนทีเ่ ข้าถึงความสุขชนิดนีไ้ ด้ดว้ ยตนเอง และคนทีเ่ ข้าถึงความสุขชนิดนีไ้ ด้ ส่วนใหญ่กจ็ ะเป็นผูแ้ สวงหา
ความจริง เป็นนักพรต นักบวช ที่เดินไปในทางสัมมาทิฏฐิ คือ สมณะ หรือพราหมณ์ ที่ละเว้นจากการ
กระท�ำผิดชั่วหยาบในทางกาย วาจา และใจ มุ่งท�ำลายล้างกิเลสที่มีอยู่ในตนให้หมดสิ้นไปด้วยวิถีทางที่
ถูกต้องและชอบธรรม
ดังนั้น ในพระพุทธศาสนา จึงเชื่อว่า สมณะ แปลว่า คนสงบ หมายถึงพระภิกษุที่ได้บ�ำเพ็ญสมณ
ธรรมฝึกฝนตนเองด้วยศีล สมาธิ ปัญญามาแล้วอย่างเต็มที่จนกระทั่งมีกายวาจาใจสงบแล้วจากบาป สมณะ
ทุกรูปจึงต้องเป็นพระภิกษุ แต่พระภิกษุบางรูปอาจไม่ได้เป็นสมณะก็ได้ เพราะเหตุว่า คนเราไม่ใช่จะเป็น
สมณะเพราะโกณศีรษะให้โล้น หรือเพราะนุ่งห่มจีวร และยังคิด พูด และกระท�ำดุจเดียวกันกับผู้ครองเรือน
ทั้งหลายที่ยังหลงใหลติดยึดในกามคุณ ยินดีในลาภยศ ชื่อเสียง เงินทอง อยู่ เป็นต้น คนที่พระตถาคตเจ้าจะ
เรียกว่า “สมณะ” ได้นั้น จะต้องเป็นผู้ระงับจากการท�ำบาปน้อยใหญ่เสีย ดังที่ได้มีกล่าวถึงลักษณะของผู้ที่
จะเป็นสมณะในศาสนาขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นพระศาสดาของพระพุทธศาสนา เอาไว้ว่า
ลักษณะของสมณะในสามัญญผลสูตรโดยทั่วไป
ควรมีลักษณะดังนี้ คือ
1. สมณะต้องสงบกาย คือ มีความส�ำรวม ไม่คะนอง ไม่มีกิริยาร้าย เช่น ทุบตี ชกต่อย ฆ่าฟัน
สะพายดาบ พกมีดพกปืน เดินขบวน หรือเฮโลยกพวกเข้าชิงดีชิงเด่น แย่งที่อยู่ที่ท�ำกินกัน อันเป็นกิริยา
ของคนไม่สงบ คนทีเ่ ป็นสมณะไม่วา่ จะเข้าทีไ่ หนจะอยูท่ ไี่ หนย่อมจะไม่ทำ� ความชอกช�ำ้ แก่ใคร พระพุทธองค์
ทรงชมพระโมคคัลลานะในเรือ่ งนีว้ า่ “ท่านแม้นจะมีฤทธิเ์ ดชมาก แต่ไม่วา่ จะไปทีใ่ ดก็ไม่เคยท�ำความช�ำ้ ชอก
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แก่ตระกูลนั้นเลย จะบิณฑบาตรับของถวายอะไรก็ตาม ก็คอยดูว่า เขาจะเดือดร้อนไหมรับแต่พอประมาณ
เปรียบเหมือนแมลงภู่บินเข้าสวนดูดเกสรดอกไม้จนอิ่มหน�ำส�ำราญ แต่ไม่เคยท�ำความช�้ำชอกให้แก่ดอกไม้
เลย นอกจากนี้แล้วสมณะยังต้องค�ำนึงถึง “สมณสารูป” คือ จะท�ำอะไรต้องให้ควรแก่สมณวิสัย
2. สมณะต้องสงบวาจา คือ ไม่เป็นคนปากร้าย ไม่นินทาว่าร้ายใคร ไม่ยุยงใส่ร้ายป้ายสีกัน ไม่ว่า
จะเป็นระหว่างพระกับพระหรือพระกับฆราวาสก็ตามจะท�ำไปโดยอ้างคณะ อ้างนิกาย อ้างวัด อ้างพวกไม่ได้
ทัง้ นัน้ มีแต่วาจาทีเ่ ป็นอรรถเป็นธรรมไม่ใช่วาจาเหมือนคมหอกคมดาบ แม้การพูดให้คนอืน่ กระดากขวยเขิน
เช่น พูดจาเกาะแกะและเล็มผู้หญิงเล่นสนุก ๆ ปาก ก็ผิดสมณสารูป
3. สมณะต้องสงบใจ คือ ท�ำใจให้หยุดนิ่งเป็นสุขอยู่ภายในสงบจากบาปกรรม ตรึกนึกถึงธรรม
เป็นอารมณ์ ไม่ใช่ทำ� เป็นสงบแต่เปลือกนอกเหมือนเสือเฒ่าจ�ำศีล จิตใจของสมณะทีแ่ ท้ยอ่ มเต็มไปด้วยความ
เมตตากรุณา ไม่เป็นภัยต่อผู้ใด (สุนทร ณ รังษี, 2543, หน้า 249)
การที่มีความสงบกาย วาจา ใจ ทั้ง 3 ประการนี้ ส่งผลให้สมณะมีความสง่างามอยู่ในตัว มีค�ำ
อยู่ 2 ค�ำที่ใช้ชมความงามคน คือ ถ้าชมชายหนุ่มหญิงสาวทั่วไปเราใช้ค�ำว่า สวยงาม แต่ถ้าจะชมสมณะ เรา
ใช้ค�ำว่า สง่างาม เป็นความงามที่สง่า และยังมีความสงบเสงี่ยมอยู่ในตัว ทั้งสง่างามและสงบเสงี่ยม แต่ไม่ใช่
หงอยเหงา ไม่เศร้าสร้อย เพราะมีความเชือ่ มัน่ ในคุณธรรมทีต่ นเองปฏิบตั อิ ยู่ มีความอิม่ เอิบอยูใ่ นธรรม เป็น
ตัวอย่างให้เห็นถึงอานิสงส์ของการประพฤติดีปฏิบัติชอบ “สมณะเป็นมาตรฐานความประพฤติของชาวโลก
ทั้งหลาย”
นอกจากนี้แล้วลักษณะของความเป็นสมณะในสามัญญผลสูตร ยังสามารถพิจารณาเห็นได้ใน
เชิงการประพฤติปฏิบัติของสมณะ นั้น ดังต่อไปนี้คือ
ลักษณะของสมณะในสามัญญผลสูตรในเชิงปฏิบัติ
1. สมณะต้องไม่ท�ำอันตรายใคร ไม่ว่าทางกายหรือทางวาจาก็ไม่ท�ำความเดือดร้อนให้ใคร แม้ใน
ความคิดก็ไม่คิดให้ร้ายใคร
2. สมณะต้องไม่เห็นแก่ลาภ ด�ำรงชีพอยู่เพียงเพื่อท�ำความเพียร มีความสันโดษ ไม่เป็นคน
เห็นแก่กิน เห็นแก่ปากแก่ท้อง
3. สมณะต้องบ�ำเพ็ญสมณธรรม พยายามฝึกฝนตนเอง ไม่เอาแต่นั่ง ๆ นอน ๆ ท�ำตัวเป็น
ผูเ้ กียจคร้าน ควรทีจ่ ะต้องสนใจมุง่ มัน่ ในกิจวัตรของตน เช่น บิณฑบาต สวดมนต์ ท�ำวัตร เก็บปัดกวาดวิหาร
ลานเจดีย์ ศึกษาพระธรรมวินยั รวมทัง้ มีกริ ยิ ามารยาทต่าง ๆ ทีส่ ภุ าพเรียบร้อยดีงาม ตัง้ ใจทีจ่ ะฝึกฝนตนเอง
เพื่อให้ถึงความหลุดพ้นอย่างเต็มที่
4. สมณะต้องบ�ำเพ็ญตบะ คือ ท�ำความเพียรเพื่อละกิเลสเป็นทหารในกองทัพธรรมอย่างเต็มที่
ตั้งใจที่จะรบเอาชนะกิเลสให้ได้ ไม่ว่าจะโดยการท�ำสมาธิ ด้วยอิริยาบถทั้ง 4 (นั่ง เดิน ยืน นอน) หรือการ
เป็นผู้ที่ขวนขวายฝึกฝนตนเองตามธุดงค์ 13 เป็นต้น
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1. ประวัติและแนวค�ำสอนที่ปรากฏในสามัญญผลสูตร
จากการวิจยั พบว่า ประวัตแิ ละแนวค�ำสอนทีป่ รากฏในสามัญญผลสูตร ประกอบไปด้วย
รายละเอียด ดังนี้
สมณะทีป่ รากฏในสามัญญผลสูตร หมายถึง นักบวชในพระพุทธศาสนา ทีม่ คี วามประพฤติ
สงบเรียบร้อย น่าเลือ่ มใส น่าศรัทธา มีวตั รปฏิบตั คิ วรแก่การนับถือ เช่น พระอริยบุคคล ในระดับต่าง ๆ หรือ
ผูท้ มี่ คี ณ
ุ ธรรมในอันทีจ่ ะท�ำให้บาปธรรมสิน้ ไป คือเป็นผูป้ ฏิบตั เิ พือ่ ระงับบาปธรรมทัง้ ปวง เพือ่ ลด ละ ท�ำลาย
กิเลส หรือผู้ปฏิบัติธรรมที่จะเป็นไปเพื่อความเป็นพระอริยบุคคล และมีความเป็นมาจากหลักการตาม
แนว คิดของพระพุทธศาสนาทีเ่ ชือ่ ว่า มัชฌิมปฏิปทา (การเดินทางสายกลาง) เป็นหนทางทีจ่ ะน�ำให้ไปสูก่ าร
พ้นทุกข์การประพฤติปฏิบตั ไิ ด้จริง หลักธรรมทีส่ ร้างความเป็นสมณะทีป่ รากฏในสามัญญผลสูตร ประกอบด้วย
หลักการฝึกฝนกาย วาจา และใจ ของตน ให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อท�ำลายล้างกิเลสให้สิ้นไป เช่น การมีความ
ละอายและเกรงกลัวต่อความชั่ว มีกายกรรม วจีกรรม มโนกรรมบริสุทธิ์ เปิดเผย ส�ำรวม ไม่ยกตนข่มท่าน
หรือเลี้ยงชีพอย่างบริสุทธิ์ เปิดเผย ส�ำรวม ไม่ยกตนข่มท่าน เป็นต้น โดยลักษณะของสมณะที่ปรากฏใน
สามัญญผลสูตรที่ส�ำคัญและควรมี ได้แก่  
1. สมณะต้องสงบกาย
2. สมณะต้องสงบวาจา
3. สมณะต้องสงบใจ
กล่าวโดยรวมคือ สมณะต้องไม่ทำ� อันตรายใคร ต้องไม่เห็นแก่ลาภ ต้องบ�ำเพ็ญสมณธรรม
และต้องบ�ำเพ็ญตบะ เป็นต้น
ส่วนประเภทของสมณะที่ปรากฏในสามัญญผลสูตร โดยส่วนใหญ่จะจ�ำแนกสมณะไว้
ออกเป็น 4 ประเภท คือ
1. พระโสดาบัน ผู้ได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วด้วยการละสังโยชน์เบื้องต�่ำ  3 ประการได้
คือละความเห็นเป็นเหตุถือตัวตน ละความลังเลสงสัย ละความเชื่อถือยึดมั่นว่าความศักดิ์สิทธิ์มีได้ด้วยศีล
และพรต เป็นต้น
2. พระสกทาคามี หรือ พระสกิทาคามี แปลว่า ผู้กลับมาเพียงครั้งเดียว เมื่อละสังโยชน์
เบื้องต�่ำ  3 ประการ เป็นพระโสดาบันได้แล้ว และท�ำสังโยชน์เบื้องต�่ำอีกสองประการที่เหลือให้เบาบางลง
ด้วย ได้แก่ กามราคะ หมายถึง ความพอใจในกาม คือ ความเพลินในการได้เสพ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส
ธรรมารมณ์ ที่น่าพอใจ และ ปฏิฆะ หมายถึง ความกระทบกระทั่งในใจ คล้ายความพยาบาทอย่างละเอียด
3. พระอนาคามี แปลว่า ผูไ้ ม่มาเกิดอีก หมายความว่า จะไม่กลับมาเกิดในกามาวจรภพ
อีก แต่จะเกิดในพรหมโลก อีกเพียงครัง้ เดียว แล้วจะบรรลุอรหันต์แล้วนิพพานบนพรหมโลกนัน้ พระอนาคามี
เป็นผู้ละสังโยชน์เบื้องต�่ำ (โอรัมภาคิยสังโยชน์) ทั้ง 5 ประการได้แล้ว ยังเหลือสังโยชน์เบื้องสูง (อุทธัมภาคิย
สังโยชน์) อีก 5 ประการ
4. พระอรหันต์ คือ บุคคลผู้ละสังโยชน์ 10 ประการ ได้แล้ว เรียกว่า บรรลุธรรมสูงสุด
เป็นพระอรหันต์ เมื่อละสังขารจากโลกนี้ไปแล้วจะไม่กลับมาเกิดใหม่อีก หรือเรียกว่า การเข้าสู่พระนิพพาน
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หรือนัยยะอื่น เพื่อแสดงให้เห็นว่าสมณะที่ปรากฏในสามัญญผลสูตร คือ บุคคลที่ต่างไปจากผู้ครองเรือน
ซึ่งเบาบางด้วยกิเลสจนถึงผู้ที่สิ้นกิเลสไป
ในแง่ของความเสื่อมหรือความเจริญของสมณะที่ปรากฏในสามัญญผลสูตร ได้แก่ สิ่งที่มี
ส่วนส่งเสริมหรือสนับสนุนซึ่งมีผลต่อความเสื่อมหรือเจริญของสมณะในพระพุทธศาสนา เช่น ค�ำสอนที่เป็น
หลักส�ำคัญของสมณะ บุคลิกภาพของมหาสมณะและเหล่าสาวก ราชูปถัมภ์กับพระพุทธศาสนา หรือการ
เกิดขึ้นของนิกายต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา เป็นต้น
2. แนวคิดเรื่องสมณะที่ปรากฏในสามัญญผลสูตร
จากการวิจัย พบว่า แนวคิดเรื่องสมณะที่ปรากฏในสามัญญผลสูตร ประกอบด้วย
รายละเอียด ดังนี้ ความหมายของสามัญญผลสูตรคือ พระสูตรทีแ่ สดงถึงผลของความเป็นสมณะตามแนวทาง
ของพระพุทธศาสนาที่เห็นผลได้ในปัจจุบัน เริ่มตั้งแต่ผลที่เกิดในเบื้องต้น เบื้องกลาง และเบื้องสูง คือ เริ่มต้น
จากการเบาบางไปด้วยกิเลสจนถึงหลุดพ้นหมดสิ้นจากอาสวะกิเลสทั้งปวงได้ในที่สุด และความเป็นมา
ของสามัญญผลสูตร เกิดขึ้นจากเรื่องราวการถามถึงปัญหาข้อสงสัยของพระเจ้าอชาตศัตรู พระเจ้าแผ่นดิน
มคธ ในเรื่องประโยชน์ที่เห็นได้ในปัจจุบันจากการประพฤติตนเป็นนักบวชหรือเป็นสมณะแก่พระพุทธองค์
จนพระเจ้าอชาตศัตรูเข้าใจหายสงสัยได้ และปฏิญญาพระองค์เป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ
ตลอดชีวิต โดยพระพุทธองค์ได้ทรงอธิบายให้เห็นผลของความเป็นสมณะตามแนวทางของพระพุทธศาสนา
ได้ในปัจจุบัน 3 ประการคือ
1. สมณะทีไ่ ด้รบั ผลเห็นประจักษ์ในเบือ้ งต้น ได้แก่ ผลทีท่ ำ� ให้สมณะในพระพุทธศาสนา
หลุดพ้นจากฐานะเดิม ไม่ต้องอยู่ภายใต้อ�ำนาจของกิเลส มีความเป็นอิสรภาพ เพราะไม่ต้องวุ่นวายใช้ชีวิต
อย่างผู้ครองเรือน ที่ยังต้องข้องเกี่ยวด้วยเครื่องเศร้าหมอง คือ กาม เกียรติยศ และชื่อเสียงเงินทอง เป็นต้น
2. สมณะทีไ่ ด้รบั ผลเห็นประจักษ์ในเบือ้ งกลางได้แก่ ผลทีท่ ำ� ให้สมณะในพระพุทธศาสนา
ได้บรรลุ ฌานที่ 1 ถึง 4 เพราะมีศีลที่สมบูรณ์ตั้งแต่จุลศีล มัชฌิมศีล มหาศีล ตลอดจนระมัดระวังส�ำรวม
อินทรีย์ มีสติสัมปชัญญะ มีความสันโดษ และละนิวรณ์ทั้ง 5 ประการ ซึ่งถือว่าเป็นการละกิเลสอย่างกลางได้
3. สมณะทีไ่ ด้รบั ผลเห็นประจักษ์ในเบือ้ งสูง ได้แก่ ผลทีท่ ำ� ให้สมณะในพระพุทธศาสนา
ได้วิชชา 8 อันเริ่มแต่การได้วิปัสสนาญาณ มโนมยิทธิญาณ อิทธิวิธิญาณ ทิพยโสตญาณ เจโตปริยญาณ
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ จุตูปปาตญาณและอาสวักขยญาณ ซึ่งเป็นญาณที่มีความส�ำคัญมาก กล่าวคือเป็น
ญาณ ที่สามารถท�ำให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งปวงโดยไม่หวนคืนกลับมาใหม่ได้อีก
นอกจากประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแก่สมณะที่ปรากฏในสามัญญผลสูตรแล้ว แม้ผู้ที่
ได้พบเห็นสมณะของพระพุทธศาสนา ก็จะเกิดอานิสงส์จากการที่ได้พบเห็นสมณะ ได้แก่ การได้ประพฤติ
ปฏิบตั ดิ ตี าม ซึง่ ถือว่าเป็นบุญกุศลอันยิง่ ใหญ่ ทีจ่ ะได้ฝกึ ฝนตนเองให้บางเบา ลด ละ ถอดถอนไปจากอ�ำนาจ
ของกิเลส เพราะได้ประพฤติปฏิบตั ติ ามคือ การไม่ทำ� ความชัว่ ทุกอย่าง ตัง้ อยูใ่ นความดีความถูกต้อง เป็นการ
อนุเคราะห์ตนเองและผู้อื่น ด้วยน�้ำใจที่บริสุทธิ์และดีงาม ท�ำความแจ่มแจ้งในเรื่องต่าง ๆ แก่ตนเองได้มาก
เพิ่มขึ้น และมีหนทางอันเป็นไปในข้างหน้าทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่เป็นสุคติในกาลต่อไป
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3. วิเคราะห์แนวคิดเรื่องสมณะที่ปรากฏในสามัญญผลสูตร
จากการวิจัย พบว่าผลการวิเคราะห์แนวคิดเรื่องสมณะ ที่ปรากฏในสามัญญผลสูตร
มีราย ละเอียดดังนี้
1. วิเคราะห์ประโยชน์ของสมณะ ทีไ่ ด้รบั ผลเห็นประจักษ์ในเบือ้ งต้น ได้แก่ การหลุดพ้น
จากฐานะเดิม กล่าวคือ การถูกบีบคั้นจากอ�ำนาจกิเลส เพราะเหตุที่ยังข้องแวะเกือกกลั้วยินดีอยู่ในกาม
เกียรติยศ ชื่อเสียง และเงินทอง อันเป็นของเผ็ดร้อน ตามวิสัยของผู้ครองเรือนหรือชาวโลก จึงท�ำให้สมณะ
มีความสงบเยือกเย็นทั้งกายและใจ เป็นผู้ที่มีความประพฤติสงบเรียบร้อย น่าเลื่อมใส และน่าศรัทธา
2. วิเคราะห์ประโยชน์ของสมณะทีไ่ ด้รบั ผล เห็นประจักษ์ในเบือ้ งกลาง ได้แก่ ประโยชน์
ที่เกิดจากสมณะในพระพุทธศาสนาตามที่ปรากฏในสามัญญผลสูตร ได้ฝึกฝนอบรมตนเองจนสามารถท�ำให้
ตัง้ ตนอยูใ่ นศีลทีส่ มบูรณ์ได้ ตัง้ แต่จลุ ศีล มัชฌิมศีล มหาศีล ตลอดจนมีการระมัดระวัง ส�ำรวมอินทรีย์ คือ ตา
หู จมูก และใจ ของตนเป็นอย่างดี มีสติสัมปชัญญะ มีความสันโดษ และสามารถละนิวรณ์ทั้ง 5 ประการ
ลงเสียได้ จนท�ำให้ได้ฌานที่ 1 ถึง 4 ซึ่งตามพุทธปรัชญาถือว่าเป็นการละกิเลสอย่างกลางได้
3. วิเคราะห์ประโยชน์ของสมณะที่ได้รับผลเห็นประจักษ์ในเบื้องสูง ได้แก่ ประโยชน์ที่
เกิดจากสมณะในพระพุทธศาสนาตามที่ปรากฏในสามัญญผลสูตร ได้ฝึกฝนอบรมตนเองจนได้วิชชา 8 คือ
ตัง้ แต่ได้วปิ สั สนาญาณ มโนมยิทธิญาณ เป็นต้น จนถึงอาสวักขยญาณ ซึง่ ผลในข้อสุดท้ายคือ อาสวักขยญาณ
ได้แก่ การท�ำให้อาสวะกิเลสสิ้นไปได้แล้วนั้น เป็นผลประโยชน์อันสูงสุดที่สมณะตามหลักพุทธปรัชญาจะ
ได้รบั เพราะไม่มผี ลอันใดทีย่ งิ่ ไปกว่านีท้ พี่ ระพุทธศาสนาต้องการอีกแล้ว คือการดับสนิทของอวิชชา ท�ำลาย
ล้างอาสวกิเลสทั้งปวงลงได้ จึงได้ชื่อว่าหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงโดยสิ้นเชิง
4. วิเคราะห์ประโยชน์ของอานิสงส์จากการที่ได้พบเห็นสมณะ ได้แก่ การได้ประพฤติ
ปฏิบตั ดิ ตี ามสิง่ ทีด่ งี าม อันจะมีผลท�ำให้ตนเองเป็นผูท้ บี่ างเบาจากอ�ำนาจของกิเลส เพราะการไม่ทำ� ความชัว่
ทุกอย่าง การตั้งตนอยู่ในความดีความถูกต้อง รู้จักอนุเคราะห์ตนเองและผู้อื่นด้วยน�้ำใจที่บริสุทธิ์ สามารถ
ท�ำความแจ่มแจ้งในเรื่องต่าง ๆ แก่ตนเองได้มากเพิ่มยิ่งขึ้น และมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นต่อไป
9. ข้อเสนอแนะ
9.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากการวิจัยเรื่อง การศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวคิดเรื่องสมณะที่ปรากฏในสามัญญผลสูตร
ผู้วิจัยจึงขอน�ำเสนอแนะแนวทางในเชิงนโยบาย ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการน�ำไปปฏิบัติได้ ดังนี้
1) รัฐหรือผูท้ มี่ อี ำ� นาจหน้าทีเ่ กีย่ วข้องควรเสนอแนะให้มกี ารส่งเสริมในเรือ่ งการให้พระภิกษุ
หรือนักบวชในพระพุทธสาสนาได้มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งในทางโลกและทางธรรมมากยิ่งขึ้น
2) ควรส่งเสริมในเรื่องการให้นักบวชในพระพุทธสาสนามีส่วนร่วมในทางสังคมในบริบท
ต่าง ๆ เพือ่ เป็นการส่งเสริมและดูแลกันในเรือ่ งข้อประพฤติปฏิบตั ทิ สี่ อดคล้องกับธรรมวินยั และแนวทางการ
ปฏิบัติตนของคนที่อยู่ในสังคมยุคปัจจุบัน
3) ควรส่งเสริมในเรื่องการตรวจสอบคุณภาพของบุคคลที่ต้องการจะเข้ามาศึกษาพระธรรม
วินยั ของพระพุทธศาสนาให้มคี วามเข้มข้นมากเพิม่ ยิง่ ขึน้ และลงโทษอย่างจริงจังแก่ผทู้ กี่ ระท�ำหรือมีสว่ นร่วม
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ที่ท�ำให้พระพุทธศาสนามีความเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
9.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ผู้วิจัยเห็นว่าในการศึกษาวิจัยนี้เป็นประโยชน์แก่ทุกส่วนต่อผู้ที่มีความสนใจในเรื่องที่เกี่ยวกับ
เรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวคิดเรื่องสมณะที่ปรากฏในสามัญญผลสูตร
ผู้วิจัยขอเสนอแนะหัวข้อในการท�ำวิจัยครั้งต่อไปดังนี้
1) ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องสมณะที่ปรากฏในพระวินัยปิฎก
2) ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสมณะในสมัยพุทธกาล
3) ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสมณะในสมัยปัจจุบัน
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