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ความรู้ความเข้าใจเรื่องการบวชในพระพุทธศาสนาเถรวาทตามแนวคิด
ของชาวพุทธในอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
THE COGNITION OF THERAVADA BUDDHISM ORDINATION ACCORDING TO
BUDDHIST THOUGHTS IN CHATURAPHAKPHIMAN ROI - ET PROVINCE
พระอธิการไกรทอง อิสฺสโร (กาละดี)1
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพือ่ ศึกษาความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งการบวชในพระพุทธศาสนา
เถรวาทตามแนวคิดของชาวพุทธในอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความรู้
ความเข้าใจเรื่องการบวชในพระพุทธศาสนาเถรวาทตามแนวคิดของชาวพุทธในอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน
จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และ อาชีพ ต่างกัน และ 3) เพื่อศึกษา
ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งการบวชในพระพุทธศาสนาเถรวาทตามแนวคิดของชาวพุทธใน
อ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
วิทยานิพนธ์นี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ชาวพุทธในอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน
จังหวัดร้อยเอ็ด ทัง้ สิน้ จ�ำนวน 400 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ
จ�ำนวน 30 ข้อ มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก ระหว่าง 2.-35 - 5.50 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.971 สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นแบบสอบถามการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) t-test F-test (One-way ANOVA) และเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe
ผลการวิจัย พบว่า ความรู้ความเข้าใจเรื่องการบวชในพระพุทธศาสนาเถรวาทตามแนวคิดของ
ชาวพุทธในอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
โดยเรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านประโยชน์แก่ศาสนา ด้านประโยชน์ทีจะพึงได้แก่ผู้อื่น
และด้านประโยชน์แก่ตนเอง
การเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเรื่องการบวชในพระพุทธศาสนาเถรวาทตามแนวคิดของ
ชาวพุทธในอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งการบวชในพระพุทธศาสนา
เถรวาทตามแนวคิดของชาวพุทธในอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา
รายได้ต่อเดือน และอาชีพ ต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเรื่องการบวชในพระพุทธศาสนาเถรวาทตามแนวคิดของ
ชาวพุทธในอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า การรู้จักฝึกตนให้มีความอดทด เนื่องจากต้อง
ปฏิบัติตนตามวินัยและตามหลักการปกครองสงฆ์ จ�ำเป็นต้องมีผู้ให้การปกครองดูแลพระบวชใหม่ โดยให้
พระทีป่ ระพฤติดแี ล้วดูแลปกครองอบรมพระบวชใหม่เป็นกลุม่ ๆ จะช่วยส่งเสริมด้านพระวินยั และการศึกษา
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ของสงฆ์ให้ดีขึ้น ท�ำให้เกิดการพัฒนาสงฆ์ พัฒนาวัด พัฒนาบทบาทหน้าที่ของสงฆ์จนเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริง
ABSTRACT
Objectives of this thesis were aimed: 1) undertake the study on Buddhists’ cognition of Theravada Buddhism ordination in Chaturaphak Phiman district of Roi Et province,
2) to compare their cognition of Theravada Buddhism ordination in the preceding district,
resting on variables of their genders, educational levels and monthly incomes, and (3) study
their suggestions for their recognition of Theravada Buddhist ordination in the district.
The sampling group comprised Buddhists in the aforesaid district,numbering 400
individuals. The research instrument  was five rating scale questionnaires containing thirty
questions, with the power of discrimination between 2.35 and 5.50, and the reliability of
the whole questions at 0.96. The statistics utilized for data analyses encompassed
frequency, mean, standard deviation, t-test and F-test (One-way ANOVA), comparing
differences of a single pair by means of Scheffe’s method.
Outcomes of the research summarized the following main findings: 1) Buddhists’
cognition of Theravada Buddhism ordination in Chaturaphak Phiman district of Roi Et
province was rated at the ‘much’ scale. Considering a single aspect in descending orders
of means, they included: 1) religious usefulness, 2) usefulness to be gained by others and
3) usefulness to be earned by their own. 2) The comparative results indicated that their
cognition of Theravada Buddhism ordination in the above district showed no significant
differences in the overall aspect. 3) Problems and suggestions for their recognition of
Theravada Buddhist ordination in the district were that senior monks should know how to
train the fresh ones to have patience as they had to follow Buddhist monastic codes of
conduct and administrative rules. As a result, it was vital to have an well trained monk
take care of and govern the fresh monks in groups. In doing so, it would help boost their
monastic codes of conduct and bolster their education. Eventually, it culminated in
developing their human resources, the monastery, roles and duties such that they were
really useful to people and the nation.
1. ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
พระพุทธศาสนาได้เกิดขึน้ ในดินแดนชมพูทวีป พระพุทธเจ้าได้ตรัสรูแ้ ละเปิดเผยสัจธรรมทีพ่ ระองค์
ทรงค้นพบให้แก่สตั ว์โลกทัง้ หลายให้รตู้ ามพระองค์ เมือ่ พระองค์ทรงแสดงพระปฐมเทศนาให้แก่ ปัญจวัคคีย์
เป็นครัง้ แรก และมีผรู้ ตู้ ามสิง่ ทีพ่ ระองค์ทรงค้นพบ โดยมีทา่ นอัญญาโกณฑัณญะเป็นสาวกคนแรกทีไ่ ด้รตู้ าม
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พระพุทธเจ้า เมือ่ ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วได้แสดงความประสงค์ของตนเองเพือ่ ขอบวช ซึง่ ทางพระพุทธศาสนา
เรียกว่า การอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าได้ทรงอนุญาตตามความประสงค์นั้น
การอุปสมบทของท่านโกณฑัญญะจึงนับว่าเป็นการอุปสมบทอย่างเป็นทางการครัง้ แรกในประวัตศิ าสตร์ของ
พระพุทธศาสนา และก็ไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรมากนัก เป็นเพียงการกล่าวเพื่อเชื้อเชิญให้ผู้ที่หวังจะเจริญรอย
ตามพระองค์ให้เข้ามาอุปสมบท โดยมีใจความโดยย่อว่า “เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว
เธอจงประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อท�ำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิด” (วิ. มหาวรรค เล่ม 4, หน้า 16) ถ้าเป็นพระ
อรหันต์จะไม่มีค�ำว่าท�ำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิด เพราะว่าท่านสิ้นเชื้อแห่งการเกิดแล้ว บรรลุสัจธรรมแล้ว
เมื่ออัญญาโกณฑัณญะได้อุปสมบทแล้วก็มีผู้อุปสมบทตามจ�ำนวนมาก ซึ่งพระพุทธองค์ก็ทรง
อนุญาตโดยไม่ได้บงั คับ เป็นการอุปสมบทด้วยความสมัครใจ ผูอ้ ปุ สมบทก็มเี ป้าหมายทีช่ ดั เจนคือ มุง่ ทีจ่ ะท�ำ
ที่สุดแห่งทุกข์ เพื่อเข้าสู่ความหลุดพ้น (พุทธทาสภิกขุ, 2543, หน้า 85) จึงเป็นการอุปสมบทที่บริสุทธิ์
ต่อมาเมื่อมีคนเข้ามาอุปสมบทมากขึ้น และพระพุทธศาสนาได้แผ่ขยายไปอย่างกว้างขวาง พระองค์ก็ทรง
มอบให้พระสงฆ์ที่มีวัตรปฏิบัติงดงามสามารถเป็นพระอุปัชฌาย์แทนพระองค์ได้ แต่เป้าหมายของการ
อุปสมบทก็ยงั อยูท่ กี่ ารปฏิบตั พิ ฒ
ั นาจิตเพือ่ ยกระดับให้พน้ จากกิเลสตัณหา เข้าสูพ่ ระนิพพาน เป็นการขัดเกลา
จิตใจให้บริสุทธิ์ (สุนทรียา สุนทรวิภาค, 2529, หน้า 40) การอุปสมบทได้สะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคม
ด้านความเป็นอยู่ ค่านิยมแบบแผนทางวัฒนธรรมและชีวิตของสังคมในสมัยพุทธกาล ซึ่งจุดมุ่งหมายที่เป็น
มูลเหตุจูงใจในการอุปสมบทคือการแสวงหาความหลุดพ้น หรือเพื่อให้บรรลุสัจภาวะอันสูงสุด คือนิพพาน
ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า สมัยพุทธกาล เป็นยุคของปรัชญาที่เน้นเกี่ยวกับความคิดในการแสวงหาความหลุดพ้น
ต่อมาการอุปสมบทในพระพุทธศาสนา ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงอนุญาตมี 3 วิธีด้วยกัน คือ การอุปสมบทด้วย
วิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา,การอุปสมบทแบบไตรสรณคมน์, และการอุปสมบทแบบญัตติจตุตถ กรรมวาจา
หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ปรินิพพานแล้ว พระสงฆ์บางกลุ่มได้มีแนวคิดที่แตกแยกออกไปจนกลายเป็น
หลายนิกาย หลายความเชื่อ มีเพียงนิกายเถรวาทเท่านั้นที่ยังรักษาหลักการเดิมของพระพุทธศาสนาเอาไว้
ทุกประการจนถึงปัจจุบัน
ปัจจุบันนี้ ถึงแม้ว่าการอุปสมบทแบบพุทธศาสนาเถรวาทจะยังคงปฏิบัติตามพุทธบัญญัติก็ตาม
แต่เป้าหมายของการอุปสมบทได้เปลีย่ นไป เพราะว่าได้รบั อิทธิพลจากสังคม และอุดมคติของการอุปสมบท
ของกุลบุตรในปัจจุบันได้เปลี่ยนไป เมื่อเทียบกับอดีต บางคนอุปสมบทเพื่อแก้บนหลังจากที่ไปบนบานกับ
สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ ตี่ นเองเชือ่ ถือแล้วได้สมความปรารถนา บางคนอุปสมบทเพือ่ หนีความผิดจากคดีโลก หรือเพือ่
แสวงหาลาภสักการะและอ�ำนาจ เป็นต้น
นอกจากนี้ สังคมชาวพุทธในอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ยังมีคติความเชื่อเรื่องการ
ครองเรือนว่า ผู้ชายที่ยังไม่ได้บวช ยังไม่เหมาะสมที่จะแต่งงานมีครอบครัว จึงเกิดประเพณีที่เรียกว่า
บวชก่อนเบียด เป็นการสร้างเป้าหมายการอุปสมบทขึ้นมาใหม่ เพราะส่วนมากชายไทยก็อุปสมบทเพื่อท�ำ
ตามประเพณี เพือ่ จะได้มีครอบครัว เป็นต้น จึงเป็นการเปลีย่ นวัตถุประสงค์เดิมของพระพุทธศาสนา ค่านิยมเกีย่ วกับ
การอุปสมบทจึงเปลี่ยนไป คนที่อุปสมบทเข้ามาจึงไม่ค่อยปฏิบัติตามพระธรรมวินัย และประพฤติตัวเป็นที่
เสือ่ มเสียแก่พระศาสนา ดังปรากฏตามสือ่ แทบไม่เว้นแต่ละวัน และนับวันการอุปสมบทจะมีเป้าหมายเปลีย่ น
ไปจากเดิม แม้ว่ารูปแบบการอุปสมบทยังคงสภาพเดิมไว้ก็ตาม แต่เป้าหมายได้ถูกทดแทนด้วยผลประโยชน์
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และความประพฤติไม่เหมาะสม (สุนทรียา สุนทรวิภาค, 2529, หน้า 40 ) พุทธทาสภิกขุ ได้กล่าวว่า การบวช
คือการหนีสงสาร หมายความว่า การอุปสมบทไม่ใช่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ แต่เป็นไปเพื่อที่จะออกจาก
วัฏสงสาร หากมองตามสภาพการณ์ของพุทธศาสนาทุกวันนี้ ก็พอจะทราบดีว่า พฤติกรรมของพระสงฆ์ที่
อุปสมบทเข้ามาได้เปลี่ยนเป้าหมายไปจากเดิมที่เป็นแบบเรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่มีการประกอบพิธีบายศรี
สู่ขวัญ และไม่มีมหรสพมาสมโภชอย่างปัจจุบัน ถ้าหากปล่อยให้พิธีการอุปสมบทเป็นอย่างนี้ต่อไป จะมีผล
กระทบต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก เพราะคนที่เข้ามาอุปสมบทไม่ใช่เพื่อที่จะพ้นทุกข์เหมือนในอดีต
จึงเป็นปัญหาทีต่ อ้ งการทราบว่า ถ้าน�ำวิธกี ารอุปสมบทของคนในอดีตกับปัจจุบนั มาเปรียบเทียบกัน แล้วหา
จุดต่างทีท่ ำ� ให้พฤติกรรมของการอุปสมบทเปลีย่ นไปจากเดิมคืออะไร เพือ่ ให้ชาวพุทธได้รแู้ ล้วเข้าใจว่าแท้จริง
แล้วการอุปสมบทมีจุดประสงค์เพื่ออะไร และจะท�ำอย่างไรบ้าง จึงจะสามารถบรรลุจุดประสงค์นั้นได้
เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้องตามพระธรรมวินัย
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาปัญหาการบวชในพระพุทธศาสนาเถรวาทในสังคมไทย
ปัจจุบันตามแนวคิดของประชาชนในอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เข้าใจปัญหาของการบวช
รวมทัง้ และสาเหตุการประพฤติผดิ วัตถุประสงค์ของการบวชในพระพุทธศาสนาเถรวาทในสังคมไทยปัจจุบนั
ที่ปรากฏตามสื่อมวลชนต่าง ๆ ของสังคมไทย และปัญหาการบวชในพระพุทธศาสนาเถรวาทในสังคมไทย
ปัจจุบันตามแนวคิดของประชาชนในอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อที่จะท�ำให้พุทธศาสนิกชน
ชาวอ�ำเภอจตุรพักตรพิมานได้มองเห็นถึงคุณประโยชน์ของการบวชในสังคมไทยมากยิง่ ขึน้ จึงศึกษาวิเคราะห์
เรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่จะลบความมัวหมอง และเรียกศรัทธาในการบวชตาม
หลักพระพุทธศาสนาทีถ่ กู ต้องกลับคืนมาสูส่ งั คมชาวไทย ในอันทีจ่ ะช่วยส่งเสริมบทบาทและสถานะการบวช
ให้พัฒนาไปในทางที่เหมาะสมต่อสภาวการณ์ในปัจจุบัน
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพือ่ ศึกษาความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งการบวชในพระพุทธศาสนาเถรวาทตามแนวคิดของชาวพุทธ
ในอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
2.2 เพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งการบวชในพระพุทธศาสนาเถรวาทตามแนวคิด
ของชาวพุทธในอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และ
อาชีพ ต่างกัน
2.3 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเรื่องการบวชในพระพุทธศาสนาเถรวาท
ตามแนวคิดของชาวพุทธในอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
3. สมมติฐานของการวิจัย
3.1 ชาวพุทธในอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง
การบวชในพระพุทธศาสนาเถรวาท แตกต่างกัน
3.2 ชาวพุทธในอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ทีม่ อี ายุ ต่างกัน มีความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ ง
การบวชในพระพุทธศาสนาเถรวาท แตกต่างกัน
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3.3 ชาวพุทธในอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ทีม่ รี ะดับการศึกษา ต่างกัน มีความรูค้ วาม
เข้าใจเรื่องการบวชในพระพุทธศาสนาเถรวาท แตกต่างกัน
3.4 ชาวพุทธในอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ทีม่ รี ายได้ตอ่ เดือน ต่างกัน มีความรูค้ วาม
เข้าใจเรื่องการบวชในพระพุทธศาสนาเถรวาท แตกต่างกัน
3.5 ชาวพุทธในอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มี อาชีพ ต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการบวชในพระพุทธศาสนาเถรวาท แตกต่างกัน
4. ขอบเขตของการวิจัย
4.1 ขอบเขตด้านประชากร
ได้แก่ ประชาชนในเขตอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำนวน 499, 670 คน (ข้อมูล
ณ วันที่ 12 มีนาคม 2557)
4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา
ได้แก่ ความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งการบวชในพระพุทธศาสนาเถรวาทตามแนวคิดของชาวพุทธใน
อ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด ร้อยเอ็ด 3 ด้าน คือ
1. ด้านประโยชน์แก่ตนเอง
2. ด้านประโยชน์ทีจะพึงได้แก่ผู้อื่น
3. ด้านประโยชน์แก่ศาสนา
เหตุผลที่ผู้วิจัยเลือกศึกษา 3 ประเด็นนี้ เพราะเป็นเนื้อหาที่อยู่ในความสนใจของพุทธบริษัท
และเป็นเนื้อหาที่ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องการบวช
4.3 ขอบเขตด้านพื้นที่
ได้แก่ อ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำนวน 12 ต�ำบล
5. ข้อจ�ำกัดของการวิจัย
วิทยานิพนธ์เรือ่ งนี้ หลังจากผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาตัง้ แต่ตน้ จนจบแล้ว พบว่า การบ�ำรุงบิดามารดาตามแนว
พุทธปรัชญาเถรวาท พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสอุปมาว่า ถ้าบุตรธิดาจะพึงวางมารดาบิดาไว้บนบ่าทั้งสอง
ของตน ประคับประคองท่านอยู่บนบ่านั้น ป้อนข้าวป้อนน�้ำและให้ท่านถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบ่านั้นเสร็จ
แม้บุตรธิดาจะมีอายุถึง 100 ปี และปรนนิบัติท่านไปจนตลอดชีวิต ก็ยังนับว่าตอบแทนพระคุณท่านไม่หมด
ดังนั้นการบ�ำรุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทของประชาชนในอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด คือ การดูแล เลี้ยงดู รับใช้ ปรนนิบัติและนอบน้อมต่อมารดาบิดา ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ 2 แนวทาง
คือ การบํารุงมารดาบิดาทางกายและการบํารุงมารดาบิดาทางใจ
6. วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualititative research) โดยการเก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์
เชิงลึกมีขั้นตอนการศึกษาดังนี้คือ
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1. ขั้นส�ำรวจข้อมูล
1.1 ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องศึกษาวิธีการบ�ำรุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท
1.2 ส�ำรวจเอกสาร งานวิจยั ทีม่ ผี รู้ เู้ ขียนและศึกษาเกีย่ วกับเรือ่ งศึกษาวิธกี ารบ�ำรุงบิดามารดา
ตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทของประชาชนในอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
1.3 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ประชาชนในอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
3. การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ 1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เอกสาร ต�ำรา งานวิจัยที่
เกีย่ วข้องตามชือ่ วัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการวิจยั เกีย่ วกับบทบาทวิธกี ารบ�ำรุงบิดามารดาตามแนว
พุทธปรัชญาเถรวาทของประชาชนในอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อน�ำมาใช้เป็นแนวทางใน
การสร้างแบบสัมภาษณ์ 2) ข้อมูลทีไ่ ด้มาจากขัน้ ตอนที่ 1 มาเป็นประเด็นค�ำถามแบบสัมภาษณ์ แล้วน�ำเสนอ
อาจารย์ทปี่ รึกษาเพือ่ พิจารณาและให้ขอ้ เสนอแนะ 3) ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์
ที่ปรึกษา 4) น�ำแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 3 ท่านพิจารณาความเหมาะสมและ
ความถูกต้องของเนือ้ หา ภาษา และความสอดคล้องเกีย่ วกับประเด็นค�ำถาม 5) ปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์
ตามค�ำแนะน�ำของผู้เชี่ยวชาญแล้วน�ำไปเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอความเห็นชอบก่อนน�ำไปเก็บข้อมูล
3. ขั้นรวบรวมข้อมูล 1) รวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) คือ พระ
ไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง พุทธศักราช 2525 เกี่ยวกับเรื่องศึกษาวิธีการบ�ำรุงบิดามารดาตามแนวพุทธ
ปรัชญาเถรวาท 2) รวบรวมเอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources) จากอรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ปกรณ์
วิเสสต่าง ๆ ต�ำรา หนังสือ บทความ วารสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องอันเป็นผลงานการค้นคว้าของท่านผู้รู้ใน
พุทธปรัชญาเถรวาท 3) น�ำหนังสือจากศูนย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ร้อยเอ็ด ถึง ท่านนายอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด เพือ่ ขออนุญาต เก็บรวบรวมข้อมูล 4) รวบรวม
ข้อมูลภาคสนาม (Field Research) ผู้ศึกษาวิจัยได้ด�ำเนินโดยวิธีการ สร้างความสัมพันธ์กับผู้ให้ข้อมูลหลัก
และกลุ่มเป้าหมาย พบปะพูดคุยเพื่อสร้างความคุ้นเคย
4. ขัน้ วิเคราะห์ขอ้ มูล 1) น�ำข้อมูลเกีย่ วกับความหมาย ความส�ำคัญ ลักษณะ และประโยชน์ของ
เรื่องศึกษาวิธีการบ�ำรุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทของประชาชนในอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน
จังหวัดร้อยเอ็ด มาศึกษาวิเคราะห์ตามจุดประสงค์ทตี่ งั้ ไว้ 2) ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ตามจุดประสงค์
ที่ตั้งไว้เกี่ยวกับประโยชน์ของเรื่องวิธีการบ�ำรุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทของประชาชนใน
อ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
5. ขัน้ น�ำเสนอข้อมูล ผูว้ จิ ยั น�ำเสนอผลการศึกษาวิจยั ในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์รวบรวมข้อมูล
ภาคสนาม Field Research) เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม
(Participant Observation) แล้วน�ำมารวบรวมเป็นข้อมูล
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7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
7.1 ท�ำให้ทราบวิธีการบ�ำรุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท
7.2 ท�ำให้ทราบวิธีการบ�ำรุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทของประชาชนในอ�ำเภอ
จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
7.3 ท�ำให้ทราบการวิเคราะห์วิธีการบ�ำรุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทของประชาชน
ในอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
7.4 น�ำผลจากการวิจยั ไปเป็นข้อมูลสารสนเทศในการวิจยั และเผยแผ่หลักค�ำสอนเกีย่ วกับวิธกี าร
บ�ำรุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทของประชาชนในอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
8. ค�ำนิยามศัพท์เฉพาะ
การบ�ำรุงบิดามารดา หมายถึง การท�ำอุปการะต่อบิดามารดาซึ่งสามารถกระท�ำได้ 2 ทาง คือ
1) การบ�ำรุงทางกาย หมายถึง การมอบให้ซึ่งปัจจัย 4 ดูแลบ�ำรุงเลี้ยงสุขภาพกาย
2) การบ�ำรุงทางใจ หมายถึง การดูแลจิตใจให้มีความโสมนัสอยู่เสมอ ไม่กระท�ำความหม่นหมอง
ให้ปรากฏในจิตใจ
พระพุทธศาสนาเถรวาท หมายถึง หลักธรรมค�ำสอนที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา
นิกายเถรวาท ซึ่งประกอบด้วยพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา ซึ่งถือตามคติที่พระอรหันต์ พุทธสาวกได้วาง
หลักพระธรรมวินัยเป็นแบบแผนไว้เมื่อครั้งปฐมสังคายนา สืบทอดกันมาจนแพร่หลายในประเทศไทย
9. สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่อง ศึกษาวิธีการบ�ำรุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทของประชาชนใน
อ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า บุตรธิดาที่รู้จักบ�ำรุงบิดามารดา ย่อมเป็นอภิชาตบุตรโดยแท้
ย่อมได้รบั อานิสงส์ คือ คุณค่าแต่สงิ่ ทีด่ ๆี ส�ำหรับชีวติ ของตนเอง บุตรธิดาทีด่ กี ตัญญูรคู้ ณ
ุ เป็นบุคคลตัวอย่าง
แก่คนอื่นได้ บุตรธิดาบางคน อาจจะน�ำพาบุพการีผู้ขาดศรัทธาให้มีศรัทธา ผู้ขาดศีลให้มีศีล ผู้ขาดจาคะให้
รู้จักบริจาคและผู้ขาดปัญญา ให้มีสติปัญญารู้จัก บาปบุญ คุณ โทษ และรู้จักคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ อานิสงส์ของการบ�ำรุงบิดามารดา มี ดังนี้ คือ ท�ำให้มคี วามอดทน ท�ำให้เป็นคนมีสติรอบคอบ ท�ำให้
เป็นคนมีเหตุผลท�ำให้พน้ ทุกข์ ท�ำให้พน้ ภัยได้ ท�ำให้ได้ลาภโดยง่าย ท�ำให้แคล้วคลาดภัยในยามคับขัน ท�ำให้
เทวดาลงมาพิทักษ์รักษา ท�ำให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ ท�ำให้มีความเจริญก้าวหน้า ถ้ามีลูกก็จะได้ลูกที่ดี
ท�ำให้มีความสุข ท�ำให้เป็นตัวอย่างอันดีแก่อนุชนรุ่นหลัง
ฉะนั้น เพื่อที่จะท�ำให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นส�ำหรับผู้ที่สนใจศึกษา ผู้วิจัยจะน�ำผลที่ได้จากการ
วิเคราะห์มาสรุปแสดงให้ทราบ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะบางประการอันจะเป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าและ
วิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
9.1 สรุปวิธีการบ�ำรุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท
ผู้วิจัย พบว่า วิธีการบ�ำรุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท ประกอบด้วยรายละเอียด
ดังนี้
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การบ�ำรุงบิดามารดาที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ บุคคลที่
การบ�ำรุงบิดามารดา เป็นบุคคลที่หาได้ยาก รวมทั้งผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา ในทิศเบื้องหน้า
คือ ท่านเลี้ยงเรามาแล้ว เลี้ยงท่านตอบ ช่วยทํากิจธุระการงานของท่าน ดํารงวงศ์ตระกูล ประพฤติตนให้
เหมาะสมกับความเป็นทายาท เมือ่ ท่านล่วงลับไปแล้วทาํ บุญอุทศิ ให้ทา่ น ดังนัน้ บุตรจะต้องเลีย้ งดูบดิ ามารดา
ให้เป็นอย่างดีทั้งทางกายและทางจิตใจ ให้ท่านมีความเป็นอยู่ที่ดี มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์
ผูท้ เี่ ลีย้ งดูบดิ ามารดา ย่อมได้รบั การยกย่องว่าเป็นบัณฑิต เป็นสัตบุรษุ ผูท้ เี่ ลีย้ งบิดามารดาย่อมได้รบั อานิสงส์
ตอบแทนให้มีความสุข ทั้งโลกนี้และโลกหน้า ประมวลได้ดังนี้ คือ การบ�ำรุงบิดามารดา มีลักษณะคือ
การปรนนิบตั เิ ลีย้ งดูดว้ ยปัจจัย 4 การยอมเสียสละชีวติ ของตนเพือ่ ปกป้องชีวติ มารดาบิดา และการให้มารดา
บิดาตั้งอยู่ในธรรม เสียสละ แม้ว่าเราจะตอบแทนพระคุณท่านถึงเพียงนี้แล้ว ก็ยังนับว่าเล็กน้อยมาก
เมื่อเทียบกับพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่ท่านมีต่อเรา ผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีต้องการจะสนองพระคุณท่านให้ได้
ทั้งหมด พึงกระทําดังนี้ ถ้าท่านยังไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ก็พยายามชักนําให้ท่านตั้งอยู่ในศรัทธาให้
ได้ ถ้าท่านยังไม่ถงึ พร้อมด้วยการให้ทาน ก็พยายามชักนําให้ทา่ นยินดีในการบริจาคทานให้ได้ ถ้าท่านยังไม่มี
ศีล ก็พยายามชักนําให้ท่านรักษาศีลให้ได้ ถ้าท่านยังไม่ทําสมาธิภาวนา ก็พยายามชักนําให้ท่านทําสมาธิ
ภาวนาให้ได้ เพราะว่าการตั้งอยู่ในศรัทธา การให้ทาน การรักษาศีล การทําสมาธิภาวนา เป็นประโยชน์
โดยตรง และเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ตัวบิดามารดาผู้ประพฤติปฏิบัติเอง ทั้งในภพนี้ ภพหน้า
9.2 สรุปการบ�ำรุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทของประชาชนในอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน
จังหวัดร้อยเอ็ด
บุตรธิดากระทําตนเป็นคนดีมีคุณธรรมต่อมารดาบิดา โดยเริ่มจากคุณธรรมในเบื้องต้น คือ
การบาํ รุงเลีย้ งดูมารดาบิดาทางร่างกายและสูงขึน้ ไปการบํารุงมารดาบิดาทางด้านของจิตใจ การรูจ้ กั บทบาท
และหน้าทีอ่ นั ดีงามและถูกต้องต่อกันในครอบครัวตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนา และความประพฤติของ
ประชาชนในอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด กระทาํ ตนเป็นคนดีหรือไม่มากน้อยเพียงใด หากทุกคน
มีความศรัทธาเชื่อมันในคุณของพระรัตนตรัย ตั้งมั่นอยู่ในศีล มีจิตเอื้ออาทรต่อผู้อื่น และเป็นผู้มีปัญญาเป็น
สัมมาทิฏฐิ สังคมและประเทศชาตินั้นย่อมเจริญ และยังผลแห่งสันติสุขให้บังเกิดขึ้นแก่โลก
9.3 วิธกี ารบ�ำรุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทของประชาชนในอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน
จังหวัดร้อยเอ็ด
จากการวิจัย พบว่า วิธีการบ�ำรุงบิดามารดา คือ วิถีชีวิตของลูก หน้าที่ของลูก เมื่อรู้ว่าท่านมี
คุณหรือมีอปุ การะต้องตอบแทนท่าน เพราะพ่อแม่เป็นผูใ้ ห้ชวี ติ แก่ลกู หรือ มองให้ลกึ ลงไปอีกก็เห็นได้วา่ ลูก
คือวิญญาณของพ่อแม่ พ่อแม่เป็นผู้ได้ท�ำหน้าที่ของความเป็นพ่อแม่มาแล้วอย่างสมบูรณ์ ท่านจึงได้ชื่อ
ปุพพการี ส่วนบุตรธิดาหรือลูกๆ ต้องท�ำหน้าทีข่ องตน คือความเป็นลูกให้สมบูรณ์ ท่านเลีย้ งเรามาแล้วเลีย้ ง
ท่านตอบ ช่วยท�ำกิจธุรการงานของท่าน ด�ำรงวงศ์ตระกูล ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาท
จึงจะได้ชื่อว่า กตัญญูกตเวที ความจริงเรื่องนี้ถือว่าเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของสังคมมนุษย์ เป็นวัฒนธรรมใน
เชิงสังคมที่คนในสังคมจะต้องท�ำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ จึงจะมีชีวิตรอดในสังคม และเมื่อท่านล่วงลับไป
แล้วท�ำบุญอุทิศให้ท่าน
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10. องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาการบ�ำรุงหรือการตอบแทนคุณมารดาบิดานี้ นอกจากแบ่งออกเป็นการบ�ำรุงทางกาย
และการบ�ำรุงทางใจ โดยแบ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1) การบ�ำรุงที่เป็นโลกิยะ คือ การตอบแทนท่าน 5 อย่าง ตามหลักการในทิศ 6 กล่าวคือ
2) การบ�ำรุงที่จัดเป็นโลกุตตระ เช่น การท�ำให้มีศรัทธา เหตุที่พระพุทธเจ้าแบ่งไว้อย่างนี้อาจถือ
ตามประเภทของบุตรก็ได้ เพราะพระพุทธเจ้าได้แบ่งบุตรไว้เป็น 3 ประเภท คือ
บุตรทุกประเภทอาจตอบแทนพระคุณมารดาบิดาแบบโลกิยะได้ แต่อภิชาตบุตรเท่านั้นที่สามารถ
ตอบแทนมารดาบิดาแบบโลกุตตระได้ เพราะมีศรัทธาและศีลยิ่งกว่ามารดาบิดา เช่น พระสารีบุตร เป็นต้น
แต่บุตรที่มีศรัทธาและศีลมากกว่ามารดาบิดา ก็ใช่ว่าจะสามารถชักน�ำให้มารดาบิดามีศรัทธาอย่างตนได้
เหมือนพระสารีบตุ รทุกคนไป แต่กอ็ าจตอบแทนท่านตามหลักการในทิศ 6 ก็ถอื ว่าได้ตอบแทนท่านตามก�ำลัง
ความสามารถของตน
11. ข้อเสนอแนะ
11.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
หลังจากที่ได้ศึกษาวิเคราะห์ในประเด็นดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยได้ค้นพบประเด็นหลาย
อย่างทีควรจะน�ำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ดังนี้
		
สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนาทีค่ วรจะให้ความรูท้ างพระพุทธศาสนา
เพือ่ ช่วยกระตุน้ เตือน และปลูกฝังคุณธรรมโดยเฉพาะความกตัญญูกตเวทีให้เกิดขึน้ กับประชาชนทุกคนโดย
ผ่านขบวนการปลูกฝังและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การอบรมคุณธรรม การปฏิบตั ธิ รรม ตลอดทัง้ กิจกรรมวันแม่
วันพ่อ รวมถึงการเข้าวัดท�ำบุญ ตักบาตร ไหว้พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิภาวนา เป็นต้น เพราะความกตัญญู
กตเวทีนั้นเป็นความเชื่อที่มีมาควบคู่กับสังคมไทยจนเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ ซึ่งมีการอบรม
สัง่ สอนและถ่ายทอดกันมาเป็นระยะเวลาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะบิดามารดาได้รบั ยกย่องว่าเป็นพรหมของ
บุตร เป็นบุรพเทพ บุรพาจารย์และอาหุไนยบุคคล หรือพระอรหันต์ของบุตรธิดา ซึง่ มีวธิ กี ารแสดงความกตัญญู
กตเวทีของลูกทีม่ ตี อ่ บิดามารดา จะต้องตอบแทนพระคุณท่าน สามารถกระท�ำได้โดยท่านเลีย้ งเรามาแล้วเลีย้ ง
ท่านตอบ ช่วยท�ำการงานของท่าน ด�ำรงวงศ์ตระกูล ประพฤติตนให้เหมาะสมแก่การรับทรัพย์มรดก ท�ำบุญ
อุทิศให้ท่านเมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว เพราะการบ�ำรุงบิดามารดานั้นจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่ทุกคนจะต้องกระท�ำ
ทันทีที่มีโอกาสในปัจจุบันโดยไม่ต้องรอโอกาสมาถึง ต้องรีบท�ำทันที ดังนี้ 1) ด้านการเลี้ยงดูมารดาบิดา คือ
การนอบน้อมด้วยกาย แสดงความเคารพด้วยวาจา เฝ้ารักษาพยาบาลในเวลาไม่สบาย ท�ำการงานช่วยเหลือ
บิดามาดา การด�ำรงวงศ์ตระกูล ประพฤติตนให้สมควรทีจ่ ะรับทรัพย์มรดก 2) ด้านการช่วยท�ำการงานของท่าน
คือ เตรียมอาหารให้มารดาบิดารับประทาน กวาดบ้านถูบ้านให้มารดาบิดาดูแลท�ำความสะอาดห้องนอน
ของมารดาบิดา และจัดอาหารให้มารดาบิดาเมือ่ ท่านเจ็บป่วย 3) ด้านการท�ำบุญอุทศิ ให้มารดาบิดาเมือ่ ท่าน
ล่วงลับไปแล้ว คือ มัน่ ท�ำบุญตักบาตรถึงบิดา หรือมารดา ทีล่ ว่ งลับไปแล้ว มัน่ ถวายสังฆทาน เข้าวัดฟังธรรม
แผ่เมตตาแก่ผทู้ ล่ี ว่ งลับไปแล้วด้วยใจบริสทุ ธิ์ 4) ด้านการประพฤติตนให้สมควรได้รบั มรดก คือ มีความกตัญญู
กตเวที ต่อบิดามารดาโดยการเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นการตอบแทน เลี้ยงดูพ่อแม่ยามแก่เฒ่า อย่าปล่อย
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ให้ทา่ นอดรันทดใจในวัยชรา ช่วยท�ำกิจการงานของท่าน ไม่นงิ่ ดูดายเป็นคนไร้นำ�้ ใจเข้าไปช่วยแบ่งเบาภาระ
หน้าที่ ด�ำรงวงศ์ตระกูลไม่ท�ำตระกูลให้เสื่อมและเสียหาย 5) ด้านการด�ำรงวงศ์ตระกูล คือ ทุกคนที่ดีควรจะ
เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที มีคุณธรรม จริยธรรม จะต้องมีธรรมะในการด�ำเนินชีวิต เช่น การเสียสละ
การมีระเบียบวินัยและรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
11.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการท�ำวิจัย
จากการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัย ได้ค้นพบประสบแนวทางการศึกษาหลายอย่าง ซึ่งจ�ำเป็น
อย่างยิ่งในการศึกษาครั้งต่อไป ผู้วิจัยขอเสนอแนะต่อไปนี้
1) ศึกษาผลกระทบที่บุตรธิดาได้รับจากการไม่บ�ำรุงบิดามารดาของประชาชนในอ�ำเภอ
จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
2) ศึกษาคุณ (อานิสงส์) ที่บุตรธิดาพึงได้รับจากการเอาใจใส่บ�ำรุงดูแลบิดามารดาของ
ประชาชนในอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
3) ศึกษาปัญหาทีเ่ กิดจากการทีบ่ ตุ รธิดาไม่บำ� รุงบิดามารดาในปัจจุบนั ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อ
การที่ผู้สูงวัยถูกทอดทิ้งของประชาชน ในอ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
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