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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 ดังนี้	 1.	 เพื่อศึกษาความหมายของแนวคิดเรื่องธุระในพุทธปรัชญา

เถรวาท	 2.	 เพื่อศึกษาประโยชน์ของแนวคิดเรื่องธุระในพุทธปรัชญาเถรวาท	3.	 เพื่อวิเคราะห์แนวคิดเร่ือง

ธุระในพุทธปรัชญาเถรวาท

ผลการวิจัยพบว่า 

1)		 ธุระในทัศนะของพุทธปรัชญาเถรวาท	 หมายถึงหน้าท่ีของพระภิกษุสงฆ์และพุทธบริษัท	 4	 

ที่พึงศึกษาปฏิบัติมี	2	อย่าง	คือ	คันถธุระ	และ	วิปัสสนาธุระ	ธุระทั้ง	2	นี้เป็นกิจหน้าที่ส�าคัญส่งเสริมให้เกิด

ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและส่งผลให้เกิดการปฏิบัติเพื่อน�าไปสู่จุดหมายสูงสุดของพุทธศาสนาได้	

2)		 ประโยชน์ทีไ่ด้จากการศกึษาเรือ่งธรุะท้ังสองคอื	คนัถธรุะ	ส่งเสรมิและพฒันาในการปฏบัิต	ิศลี	

สมาธิ	และปัญญาให้ยิ่งขึ้นไป	วิปัสสนาธุระ	ท�าให้การอบรมกรรมฐานทั้ง	2	อย่าง	คือ	สมถกรรมฐาน	ท�าให้

เกดิสมาธเิบือ้งต้นจนถงึได้ฌานสมาบตั	ิข่มนวิรณ์ธรรมพร้อมน�าไปใช้งานการปัญญา	และวปัิสสนากรรมฐาน	

ท�าให้การฝึกอบรมปัญญาเกดิความรูแ้จ้งเหน็จรงิในไตรลกัษณ์และอรยิสจั	สามารถตดักเิลสตณัหาได้สิน้เชงิ	

3)		 ธรุะในพทุธปรชัญาเถรวาทมกีารศกึษาปฏบิตัมิาตัง้แต่สมยัพทุธกาลจนถงึปัจจบุนั	2	อย่าง	คอื	

1	คันถธุระ	การศึกษาจาก	คัมภีร์	ต�ารา	หรือใน	ศีล	สมาธิ	ปัญญา	เพื่อฝึกฝนอบรม	กาย	วาจา	ใจ	เพื่อให้

ปัญญาเจริญขึ้นมาตามล�าดับความรู้ความสามารถแห่งตน	แล้วท่องจ�าไว้	สืบต่อ	สั่งสอนแก่ผู้อื่น	2	วิปัสสนา

ธุระ	คือธุระด้านการปฏิบัติกรรมฐาน	มี	2	คือ	สมถกรรมฐาน	การฝึกฝนอบรมจิตให้เกิดสมาธิตั้งมั่นควรแก่

การงาน	 2	 วิปัสสนากรรมฐาน	 คือการฝึกฝนอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นเพื่อตัดอวิชชาออกไป	 สามารถเห็น

ไตรลักษณ์	และอริยสัจ	ได้แจ่มแจ้งแก่ปัญญาของตน	ตัดภพชาติ	อันเป็นแดนเกิดของทุกข์ทั้งปวงได้เข้าถึง

บรมสุข	คือ	พระนิพพานอันเป็นที่สุดแห่งกองทุกข์

ค�าส�าคัญ : 1.	การศึกษาเชิงวิเคราะห์	2.	ธุระในพุทธปรัชญาเถรวาท

1 นักศึกษาปริญญาโท	สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา,	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด
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ABSTRACT

The	research	serves	the	following	purposes:	1)	to	study	the	meaning	of	the	concept	

on	Dhura,	burdens,	in	Theravada	Buddhist	philosophy,	2)	to	pursue	benefits	of	the	concept	

on	them	here,	3)	to	analyze	those	of	it	on	the	same.	

Research findings:	1)	Burdens	(Dhura)	in	itdenote	two	main	tasks	that	Buddhists	

must	study	and	practice.	They	comprise	those	of	study	(Gantha-dura)	and	insight	development 

(Vipassana-dhura).	Treated	as	the	vital	tasks	to	promote	right	understandings	and	culminate	

in	practising	Buddhism,	both	tasks	enable	them	to	make	for	the	ultimate	goal.	2)	Benefits	

gained	from	both	are	that	the	first	task	helps	support	and	develop	Buddhists	to	observe	

precepts,	undertake	concentration	and	foster	wisdom	while	the	second	includes	tranquil	

meditation	and	insight	ones.	The	first	task	brings	about	generating	the	initial	concentration	

up	to	enabling	them	to	garner	Absorption	(Jhana)	and	Attainment	(Samapatti)	that	give	rise	

to	forcing	Hindrances	(Nivarana)	so	that	they	are	prompt	to	apply	benefits	intellectually.	

The	second	one	has	to	do	with	wisdom	trainings	to	attain	realization	of	Three	Characteristics 

and	Four	Noble	Truths	that	enable	them	to	completely	eradicate	defilements	and	cravings	

as	a	result.	3)	There	are	two	types	of	tasks	in	Theravada	Buddhist	philosophy.	The	task	of	

study	refers	to	the	study	from	the	canons,	texts	or	the	study	on	threefold	trainings	for	the	

growth	of	the	wisdom	conducive	to	one’s	own	abilities,	revising	teachings,	handing	down	

them	and	teaching	others.	The	task	of	insight	development	is	meditation	practice,	in	which	

it	contains	two	kinds	of	practices.	The	tranquil	meditation	practice	deals	with	training	ones’	

mind	to	have	it	developed	firm	concentration	suitable	for	a	task.The	insight	one	copes	

with	 cultivating	 wisdom	 to	 dispel	 ignorance,	 enabling	 them	 to	 clearly	 realize	 Three	 

Characteristics	and	Four	Noble	Truths	with	their	own	wisdom	for	eliminating	birth	realm	

and	 rebirth	considered	as	a	 source	of	 roots	of	all	 sufferings.	 In	 so	accomplishing,	 they	

achieve	the	bliss,	i.e.	Nirvana,	the	complete	end	free	from	all	sufferings.	

KEYWORDS :	1.	ANALYTICAL	STUDY	OF	THE	CONCEPT	2.	DHURA	IN	THE	THERAVA	BUDDHIST	

PHILOSOPHY

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

ธรุะในพทุธปรชัญาเถรวาท	เป็นกิจ	การงาน	หน้าที	่ทีพ่งึท�า	หรอืกจิในพทุธปรชัญาเถรวาท	ม	ี2	อย่าง	 

คือ	หลักส�าหรับการศึกษาเล่าเรียน	เรียกว่า	คันถธุระ	และ	หลักส�าหรับการปฏิบัติสมาธิ	อบรมปัญญา	เรียกว่า 

วปิสัสนาธุระ	“ธุระ”	ดงักลา่วนี้	เปน็เรื่องทีเ่กี่ยวข้องกบับทบาทหนา้ทีข่องพระภกิษสุงฆ์ในพระพทุธปรชัญา

เถรวาทค�าว่า“ธุระ”	 จึงเป็นหลักส�าหรับศึกษาเล่าเรียน	 ทรงจ�าไว้	 สืบต่อเผยแผ่ให้ผู้อื่นได้รู้ตาม	 ประพฤติ



Vol.4 No.2 July – December 2015292

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

ปฏบิตัติาม	และหลกัปฏบิติัภาวนาหรอืกรรมฐาน	คอืฝึกอบรมสมาธ	ิฝึกอบรมปัญญา	ในพทุธปรชัญาเถรวาท	

ความส�าคัญในการศึกษาเรื่องธุระในพุทธปรัชญาเถรวาท	เป็นการช่วยส่งเสริมท�าให้พุทธบริษัท	4	

อนัประกอบด้วย	ภกิษ	ุภกิษุณี	อบุาสก	และ	อบุาสิกา	ได้รูเ้ข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของพระภกิษสุงฆ์ในพระพุทธ

ปรัชญาเถรวาทได้อย่างถูกต้องว่า	พระภิกษุสงฆ์ได้ประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่เพียงใด 

สิ่งใดเป็นกิจหน้าท่ีของพระภิกษุสงฆ์ที่พึงกระท�าหรือไม่	 เพราะการขาดความรู้ความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้	 

จกัเป็นเหตทุ�าให้พทุธศาสนิกชนหลงงมงายอยูก่บัส่ิงทีไ่ม่ใช่สาระ	หรอืแก่นแท้ของพระศาสนา	ทัง้ยงัอาจเป็นเหตุ 

ท�าให้ไปส่งเสริมสนับสนุนกับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนไม่ถูกต้องตามหลักธรรมวินัยได้	เพราะการที่พระพุทธองค ์

ได้ทรงแต่งต้ังพระศาสนานี้ขึ้นมา	 ก็เพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลกท่ียังเป็นผู้ที่พอมีปัญญาล่วงรู้ธรรมตาม 

พระพุทธองค์ได้	แม้ยังไม่สามารถท�าตนให้ถึงที่สุดคือ	หลุดพ้นจากทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงก็ตาม	แต่คุณประโยชน์

แห่งการท่ีได้ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักค�าสั่งสอนเหล่านั้น	 ก็ยังสามารถท�าให้เกิดความสงบสุขร่มเย็นได้	 

แม้เป็นช่วงในบางขณะของการด�าเนินชีวิตอยู่ก็ตาม	

ปัญหาในเร่ืองธุระในพุทธปรัชญาเถรวาท	 เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคนในทุกสังคมเพราะว่า	 

พระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันหลักที่ส�าคัญของประเทศชาติ	 ที่ค�้าชูท�าให้สังคม	

และชาติตั้งอยู่ได้	 ดังนั้น	 หากพระภิกษุสงฆ์เป็นผู้ที่ตั้งตนอยู่ในธรรมวินัยอันดีงามตามหลักค�าสอนที่ถูกต้อง

แท้จริงของพระพุทธศาสนาแล้ว	 พระภิกษุสงฆ์ย่อมเป็นท่ีพึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติได้	 เพราะ 

พระภิกษุสงฆ์รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างแจ่มแจ้ง	คือ	ศึกษาเรียนรู้ในธรรมวินัยของตนจนแตกฉาน	 

แล้วน�าไปประพฤติปฏิบัติตนเองเพื่อช�าระถอนจากการครอบคลุมของอ�านาจกิเลสท้ังหลาย	 แต่หากไม่รู้จัก

ในธุระของตนเองแล้ว	พระภิกษุสงฆ์ย่อมอาจประพฤติตนนอกลู่ทางของธรรมวินัย	ท�าให้เป็นที่เสื่อมเสียต่อ

ภาพลักษณ์ของพระพุทธศาสนาโดยรวม	 เช่น	 สั่งสอนผิดเพ้ียนไปจากหลักค�าสอนอันแท้จริงของพระพุทธ

ศาสนา	ประพฤติปฏิบัติตนอวดอ้างในสิ่งที่ไม่มีในตัวตน

ดังนั้น	 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท�าวิจัย	 เรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องธุระในพุทธปรัชญาเถรวาท

เพื่อศึกษาหลักค�าสอนที่เกี่ยวกับธุระ	 หรือหน้าที่การงานที่ควรท�าของพระภิกษุสงฆ์ในพุทธปรัชญาเถรวาท

ว่า	พระภกิษสุงฆ์ในพระพทุธศาสนามกิีจทีค่วรท�าเกีย่วกบัการศกึษาในพระปรยิตั	ิและมหีน้าทีใ่นการปฏบิตัิ

ตนในด้านวิปัสสนาอย่างไรบ้าง

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		เพื่อศึกษาความหมายของแนวคิดเรื่องธุระในพุทธปรัชญาเถรวาท

2.2		เพื่อศึกษาประโยชน์ของแนวคิดเรื่องธุระในพุทธปรัชญาเถรวาท

2.3		เพื่อวิเคราะห์แนวคิดเรื่องธุระในพุทธปรัชญาเถรวาท

3.  ขอบเขตของการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้	ผู้วิจัยได้วางขอบเขตในการศึกษาเรื่องธุระในพุทธปรัชญาเถรวาท	โดยศึกษาจาก

เอกสารต่าง	ๆ	ดังนี้

1.		 พระไตรปิฎกภาษาไทย	ฉบับหลวง	พุทธศักราช	2525
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2.		 วิทยานิพนธ์	วารสาร	บทความ	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	โดยมีขอบเขตของการวิจัยดังนี้

	 2.1		ศึกษาลักษณะที่เกี่ยวกับธุระโดยทั่วไป

	 2.2		ศึกษาความหมายและประเภทของธุระในพุทธปรัชญาเถรวาท

	 2.3		ศึกษาเรื่องธุระในพุทธปรัชญาเถรวาท

4.  วิธีด�าเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้	 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 Research)	 ซึ่งเน้นการวิจัยทางเอกสาร

(Documentary	Research)	โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้

4.1	 ขั้นส�ารวจข้อมูล	

4.2	 ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องธุระในพุทธปรัชญาเถรวาท

4.3		ส�ารวจเอกสารงานวิจัยที่มีผู้รู้เขียนและศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องธุระในพุทธปรัชญาเถรวาท

4.4		ขั้นรวบรวมข้อมูล	

4.5		รวบรวมข้อมูลจากเอกสารช้ันปฐมภูมิ	 (Primary	 Sources)	 และจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ 

(Secondary	Sources)	แล้วจัดล�าดับ	ความเกีย่วข้อง	ความส�าคญัในเรือ่งเหตผุล	และทีม่า	เพือ่แยกประเภท

4.6		รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร	งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องธุระในพุทธปรัชญาเถรวาท

4.7		ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล

4.8		น�าข้อมลูเกีย่วกบัความหมาย	ความส�าคญั	ลกัษณะ	และแนวคดิเรือ่งธรุะในพทุธปรัชญาเถรวาท	

มาศึกษาวิเคราะห์ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้

4.9		ศกึษาวเิคราะห์ประเดน็ต่าง	ๆ 	ตามจดุประสงค์ทีต่ัง้ไว้เกีย่วกบัเรือ่งธรุะในพทุธปรชัญาเถรวาท

4.10	ขั้นน�าเสนอข้อมูล

ผู้วิจัยจะน�าเสนอผลการศึกษาวิจัยในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์	(Descriptive	Analysis)

5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

5.1		ท�าให้ทราบความหมายของแนวคิดเรื่องธุระในพุทธปรัชญาเถรวาท

5.2		ท�าให้ทราบประโยชน์ของแนวคิดธุระในพุทธปรัชญาเถรวาท

5.3		ท�าให้ทราบเรื่องธุระในพุทธปรัชญาเถรวาท

5.4		น�าผลจากการวิจัยไปเป็นข้อมูลสารสนเทศ	 และเผยแผ่หลักค�าสอนของพระพุทธศาสนาใน

เรื่องธุระในพุทธปรัชญาเถรวาทได้อย่างถูกต้อง

6.  ค�านิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย

การศึกษา	 หมายถึง	 การสร้างคนเพื่อให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะพื้นฐานที่จ�าเป็นและ 

มีลักษณะนิสัยจิตใจที่ดีงามที่มีต่อเรื่อง	กิจการงานหน้าที่	การงานที่พึงกระท�าในพระพุทธศาสนา

ธุระ	 หมายถึง	 กิจ	 หน้าที่การงาน	 หรือสิ่งท่ีพึงกระท�าตามพระธรรมวินัย	 ซึ่งมีอยู่	 2	 อย่าง	 คือ	 

คันถธุระ	และ	วิปัสนาธุระ
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คันถธุระ	 หมายถึง	 ธุระด้านการศึกษาเล่าเรียนในพุทธพจน์	 คือธุระด้านการศึกษาปฏิบัติ	 ใน	 ศีล	

สมาธิ	ปัญญา

วิปัสนาธุระ	หมายถึง	ธุระด้านการปฏิบัติกรรมฐาน	คือ	สมถกรรมฐาน	และ	วิปัสสนากรรมฐาน

ไตรสิกขา	หมายถึงหลักในการศึกษาปฏิบัติ	3	ด้าน	คือ	ศีล	สมาธิ	ปัญญา

อธิสีลสิกขา	หมายถึง	หลักในการศึกษาปฏิบัติในศีลและหลักในการศึกษาปฏิบัติใน	พระวินัย

อธิจิตตสิกขา	หมายถึง	หลักในการศึกษาปฏิบัติอรบรมสมาธิ	

อธิปัญญาสิกขา	หมายถึง	หลักในการศึกษาปฏิบัติอบรมปัญญา

สมถกรรมฐาน	หมายถึง	กรรมฐานด้านการฝึกอบรมสมาธิ

วิปัสสนากรรม	หมายถึง	กรรมฐานด้านการฝึกอบรมปัญญา

ปรโตโฆษะ	หมายถึง	การบอกกล่าวจากบุคคลผู้เป็นกัลยาณมิตร	หรือผู้ทรงความรู้ความประพฤติ

สัตบุรุษ	หมายถึง	บุคคลผู้มีความรู้	มีคุณธรรม

ปัญญา	หมายถึง	ความรู้ในกองสังขาร	ได้แก่รูป	นาม	ในขันธ์	5	

วิชา	หมายถึง	ความรู้ตามความเป็นจริงในสัจธรรม

อวิชา	หมายถึง	ความไม่รู้ตามความเป็นจริงในสัจธรรม

สัมมาทิฏฐิ	หมายถึง	ความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริง

มิจฉาทิฏฐิ	หมายถึง	ความเห็นผิด	ความเห็นคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงในสัจธรรม

เสขะ	หมายถึง	บคุคลท่ียงัไม่บรรลอุรหนัต์	คอืต้องศกึษา	และ	ปฏบัิต	ิในอธสิลีสกิขาในอธจิติตสิกขา	

ในอธิปัญญาสิกขา	จนกว่าจักได้อรหันตผล

อเสขะ	 หมายถึง	 บุคคลผู้บรรลุพระอรหันต์แล้ว	 หมดกิจในการศึกษาปฏิบัติใน	 อธิสีลสิกขา 

อธิจิตตสิกขา	อธิปัญญาสิกขา	อีกต่อไปเพราะได้ท�าลายกิเลสหมดสิ้นแล้ว

 

7.  สรุปผลการวิจัย

ผลการศึกษาพบว่า	แนวคิดเรื่องธุระ	 ในพุทธปรัชญาเถรวาทมีการศึกษาปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่

สมยัพทุธกาลโดยยดึหลกั	ปรยิตั	ิปฏบิตั	ิปฏเิวธ	หลกัปรยิตั	ิได้แก่การศกึษาปฏบิตัตินในไตรสกิขา	ในการฝึก

อบรมด้านความประพฤติคอืศลี	ในด้านการศกึษาฝึกอบสมาธ	ิในด้านการศกึษาฝึกอบปัญญา	เพือ่น�าตนออก

จากกองทุกข์ได้แก่การปฏิบัติในกรรมฐาน	คือ	สมถกรรมฐาน	เป็นกรรมฐานฝึกอบรมสมาธิ	 ให้เกิดขึ้นมีใน

ตนตั้งแต่สมาธิระดับต้นคือ	ขณิกสมาธิ	ระดับกลางคืออุปปจารสมาธิ	ระดับสูงคืออัปปนาสมาธิ	จนถึงระดับ

ฌาน	เพ่ือให้เกดิสติตัง้มัน่และมัน่คงในอารมณ์ทีใ่ช้เพ่งหรอืภาวนา	เพือ่ข่มนวิรณ์ธรรมท้ังหลาย	วปัิสสนาเป็น

กรรมฐานคือศึกษาฝึกอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดปัญญาคือ	ให้เกิดสติ	ปัญญา	พิจารณานาม	รูป	ให้

เห็นความเกิดดับตามความเป็นจริง	 จนคลายความยึดม่ันถือมั่นสามารถถอนตนออกจากกิเลสท้ังหมายได้

หมดสิ้น	เข้าถึงบรมสุขคือพระนิพพาน	อันเป็นจุดหมายสูงสุดในพุทธปรัชญาเถรวาท

7.1  ความหมายของแนวคิดเรื่องธุระในพุทธปรัชญาเถรวาท

	 ผลการศึกษาพบว่า	 ธุระในพุทธปรัชญาเถรวาท	 มีความหมาย	 2	 อย่าง	 คือ	 คันถธุระ	 และ

วิปัสสนาธุระ	คันถธุระ	คือกิจในการศึกษาปฏิบัติ	ในหลักปริยัติ	ปฏิบัติ	ปฏิเวธ	ซึ่งได้แก่	การศึกษาในอธิสีล
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

สิกขา	 คือการศึกษาในศีล	 หรือวินัยบัญญัติ	 อธิจิตตสิกขาคือการศึกษาฝึกอบรมสมาธิ	 อธิปัญญาสิกขาคือ 

การศกึษาฝึกอบรมปัญญา	คนัถธรุะคอืธรุะในด้านการศกึษา	คมัภร์ี	ต�ารา	หรอื	เป็นธรุะด้านการศกึษาปฏบัิติ

ซึง่เก่ียวข้องกับคมัภร์ี	ต�าราต่างๆ	และการแนะน�าสัง่สอนจากผู้มคีวามรู้	และ	ความประพฤติ	โดยการเทศนา	

บรรยาย	 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ	พระสัทธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนแก่เวไนยสัตว์ทั้งหลาย	คือ

หลักความประพฤติหรอืวนิยั	และหลกัปฏบิติัเพือ่ข้ามพ้นทกุข์คอืธรรม	วปัิสสนาธรุะ	คอืกจิในด้านการปฏบิตัิ

กรรมฐาน	คอืสมถกรรมฐาน	และวปัิสสนากรรมฐาน	เพือ่ให้เกดิสมาธข้ัินสงู	ข่มนวิรณ์ธรรม	มสีตติัง้มัน่พร้อม

ใช้งานด้านปัญญา	 และฝึกอบรมปัญญาให้เห็นสภาวธรรมต่างๆตามความเป็นจริงสามารถตัดกิเลส	 ตัดภพ

ชาติเข้าสู่บรมสุขคือพระนิพพานได้

7.2 ประโยชน์ของแนวคิดเรื่องธุระในพุทธปรัชญาเถรวาท

	 ผลการศึกษาพบว่า	ธุระในพุทธปรัชญาเถรวาทมีประโยชน์คือ	คันถธุระ	ได้แก่	ส่งเสริมให้เกิด

การศึกษาแสวงหาความรู้ในหลักความประพฤติหรือวินัย	 และในหลักการปฏิบัติคือศีล	 สมาธิ	 และปัญญา	 

ส่งผลในการน�าไปสู่การประพฤติตนได้ถูกต้อง	เกิดความผาสุกในหมู่คณะ	และสร้างความเลื่อมใสศรัทธาใน

พระรัตนตรัยแก่ผู้พบเห็น	อีกทั้งเป็นการรักษาพุทธพจน์	และเผยแผ่พุทธพจน์ให้แก่ชนทั้งหลายผู้ใคร่ศึกษา

ปฏบิตั	ิและเป็นก�าลงัส�าคัญในการรกัษาพทุธปรัชญาให้ด�ารงอยูต่่อไป	ประโยชน์ในหลกัปฏบิตัคิอื	ท�าให้เกดิ

ส�ารวมระวัง	ในกาย	วาจา	ใจ	ท�าให้เกิดสมาธิ	มีสติมั่นคง	ถึงขั้นฌาน	เพื่อก�าจัดนิวรณ์ธรรมและก�าจัดอวิชา	

เกิดวิชาและปัญญาตัดกิเลสทั้งปวงได้เข้าถึงบรมสุขคือพระนิพพาน	ผู้วิจัยสรุปประโยชน์ไว้ดังนี้	

	 1.			 ประโยชน์ของแนวคิดเร่ืองคันถธุระ	 คือประโยชน์ในด้านการศึกษาปฏิบัติ	 ในศีล	 คือ

สามารถประพฤติปฏบิตัตินได้ถกูต้อง	เหมาะสมแก่ฐานะ	สถานภาพ	บทบาท	หน้าทีข่องตนต่อหมูค่ณะ	และ

สงัคม	สร้างความเลือ่มใสศรทัธาในพระรตันตรยั	ประโยชน์ด้านสมาธคิอืมสีมาธ	ิมสีตมิัน่คงจนถงึได้สมาธใิน

ระดบัต่างๆจนถึงฌาน	ท�าให้ต้ังอยูใ่นความไม่ประมาท	และสามารถข่มนวิรณ์ธรรมได้	ประโยชน์ในด้านปัญญา	

คือมีปัญญาเห็นความจริงตามความเป็นจริง	สามารถตัดกิเลสทั้งปวงได้	

	 2.		 ประโยชน์ของวิปัสสนาธุระ	 คือประโยชน์ของการปฏิบัติอบรมกรรมฐานท้ัง	 2	 อย่าง	 

สมถกรรมฐาน	 คือท�าให้เกิดสมาธิเบื้องต้นจนถึงได้ฌานสมาบัติ	 ข่มนิวรณ์ธรรมและพร้อมน�าไปใช้งานด้าน

ปัญญา	 วิปัสสนากรรมฐาน	 คือกรรมฐานด้านการฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความรู้แจ้งสามารถตัดอวิชาได้	 

เกิดปัญญาสูงสุดคือเห็นไตรลักษณ์และอริยสัจ	 4	 จนถึงสามารถตัดกิเลสเครื่องมัดสัตว์ให้ติดอยู่ในภพชาติ 

ได้เข้าถึงสภาพที่เป็นบรมสุขคือพระนิพพาน	อันเป็นการตัดมูลเหตุของความเกิด	ความแก่	ความเจ็บ	และ

ความตาย	ได้หมดสิ้น	

7.3  ผลการวิเคราะห์แนวคิดเรื่องธุระในพุทธปรัชญาเถรวาท

	 ผลจากการศกึษาพบว่า	แนวคดิเรือ่งธรุะในพทุธปรชัญาเถรวาทมกีารศกึษาปฏบัิตสิบืมาต้ังแต่

สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบัน	 ในปัจจุบันพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่ายังคงศึกษาปฏิบัติอยู่เหมือนดังเช่นสมัย

พุทธกาล	แต่มีความแตกต่างกันบ้างเรื่องของคันถธุระ	คือในสมัยพุทธกาลนั้นยังคงท่องจ�ากันสืบต่อมาจาก

ปากต่อปาก	ในปัจจุบันมีพระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์หลักในการศึกษา	แต่ก็ยังคงศึกษาปฏิบัติในหลัก	ศีล	สมาธิ	

ปัญญา	หรือปริยัติ	ปฏิบัติ	ปฏิเวธ	เหมือนในสมัยพุทธกาล	วิปัสสนาธุระ	คือกิจด้านการปฏิบัติกรรมฐาน	คือ

ในสมถกรรมฐาน	และวปัิสสนากรรมฐาน	ซึง่ในกรรมฐานทัง้สองนีม้จีดุมุ่งหมายแตกต่างกนัคอื	สมถกรรมฐาน
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มุ่งเน้นไปที่การฝึกอบรมสมาธิ	 ให้มีขึ้นตั้งแต่สมาธิข้ันต้น	 จนถึงระดับฌาน	 เพื่อให้เกิดสติและสมาธิตั้งมั่น

พร้อมน�าไปใช้งานด้านปัญญาต่อไป	วิปัสสนากรรมฐาน	คือกรรมฐานด้านการฝึกอบรมปัญญาเน้นไปที่การ

พิจารณาสภาวธรรมต่างๆ	 ให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นสภาวธรรมตามความเป็นจริงจนเกิดปัญญาสูงสุดคือ 

เหน็ไตรลกัษณ์	เหน็อรสิจั	4	สามารถตดักเิลสทัง้ปวงได้	เข้าถึงจดุหมายสูงสุดคอืพระนิพพานอันเป็นแดนเกษม 

ข้ามพ้นการเวียนวายตายเกิดอีกต่อไป

	 แนวคิดเรือ่งธรุะในพทุธปรชัญาเถรวาท	เป็นหน้าท่ีในการสมาทานศกึษาปฏบัิตขิองพทุธบรษิทั

ทั้งหลาย	 หรือเสขะบุคคลผู้ตั้งอยู่ในกระแสพระนิพพาน	 เพื่อศึกษาประพฤติปฏิบัติตนให้หลุดพ้นจากกิเลส

ทั้งปวง	 เข้าถึงพระอรหันต์หมดกิจที่ต้องสมาทานปฏิบัติอีกต่อไป	 เพราะกิจที่ต้องสมาทานปฏิบัตินั้น 

หมดสิ้นแล้ว	

8.  ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องธุระในพุทธปรัชญาเถรวาท	 ผู้วิจัยเห็นว่า	 

ธรุะในพทุธปรัชญาเถรวาทนัน้ถอืเป็นกจิ	หน้าทีท่ีส่�าคญัของพทุธบรษิทัทกุหมูเ่หล่าในการน�ามาศกึษาปฏบิตัิ

เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและลงมือปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการเผยแผ่พุทธปรัชญาเถรวาทให้แก่ผู้ท่ีสนใจใฝ่

ศกึษาได้ทราบและเกดิความศรทัธา	ซึง่น�ามาสูก่ารลงมอืปฏบิตัติามเพือ่ประโยชน์ในการด�าเนนิชวีติและการ

เข้าถงึหลกัสจัธรรมในพทุธปรชัญาเถรวาท	เป็นการสบืทอดต่ออายพุทุธปรชัญาให้ด�ารงอยู	่และเจรญิงอกงาม

ในโลกต่อไป

  8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 จากการศึกษาเรื่อง	ธุระในพุทธปรัชญาเถรวาท	ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางในเชิงนโยบาย	

ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการน�าไปปฏิบัติได้	ดังนี้

	 1.		 รฐัหรอืผูม้หีน้าทีเ่กีย่วข้อง	ควรส่งเสรมิความรูแ้ละความเข้าใจของประชาชนทัว่ไป	ในเรือ่ง

ธุระหน้าที่ของภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนา	 เพ่ือท�าให้ประชนได้เข้าใจถึงกิจของภิกษุสงฆ์	 และเพื่อการ

ประพฤติปฏิบัติตนต่อพระภิกษุสงฆ์ได้อย่างถูกต้อง	 ซึ่งจะเป็นการช่วยรักษาสืบทอดพระศาสนาให้ยืนยาว 

ต่อไปได้

	 2.		 รฐัหรอืผูม้หีน้าทีเ่ก่ียวข้อง	ควรส่งเสรมิให้ผูน้�าทกุระดบั	เรยีนรูศึ้กษาหลกัธรรมค�าสอนใน

พระพุทธศาสนา	 เพื่อท�าตนให้เป็นแบบอย่างในเรื่องภาระความรับผิดชอบที่มีต่อตนเอง	 ครอบครัว	 สังคม	

และสถาบันทางศาสนา	 โดยเฉพาะการเรียนรู้ทั้งพุทธวจนะ	 และข้อปฏิบัติตนของภิกษุสงฆ์ตามธรรมวินัย

จากพระไตรปิฎก	 ซึ่งท�าให้รู้จักและเข้าใจเลือกพิจารณาว่า	 พระสงฆ์ท่ีควรให้ความเคารพและเช่ือถือได้นั้น

ควรมีลักษณะเช่นไร	

	 3.		 รัฐหรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง	 ควรส่งเสริมในภาคประชาชน	 ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับเรื่อง 

สมถกรรมฐาน	 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของธุระในพระพุทธปรัชญาเถรวาท	 เพราะสามารถน�าไปใช้ในการ 

แก้ปัญหาในชีวิตของตนเองได้	 ด้วยการรู้จักฝึกจิตให้เกิดสมาธิตามหลักของอานาปานสติ	 เพราะง่ายและ

สะดวกแก่การปฏิบัติได้ในทุกโอกาส	ทุกเวลา	ทุกสถานที่	และทุกเพศทุกวัย
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

8.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

	 การศึกษางานวิจัยในเรื่องธุระในพุทธปรัชญาเถรวาท	ยังมีประเด็นและแง่มุมอื่น	ๆ	อีกมากที่

น่าสนใจสามารถน�าไปวเิคราะห์ศึกษาเพิม่เติม	จึงมข้ีอเสนอแนะส�าหรบัการศึกษาในครัง้ต่อไปของผูว้จิยั	ดงันี้

	 1.		 ศึกษาวิเคราะห์บทบาทของพระสงฆ์ไทยในปัจจุบันที่มีต่อธุระในพุทธปรัชญาเถรวาท	

	 2.		 ศึกษาเปรียบเทียบธุระในพุทธปรัชญาเถรวาท	กับธุระในพุทธปรัชญาของฝ่ายมหายาน

	 3.		 ศึกษาวเิคราะห์ความเชือ่ของภกิษสุงฆ์ยคุหลงัพทุธกาลท่ีมต่ีอการปฏิบัตติามหลกัของเรือ่ง

ธุระในพุทธปรัชญาเถรวาท
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