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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยเร่ือง ศึกษาการบริจาคทานของพุทธศาสนิกชน กรณีศึกษา ตําบลไร่น้อย อําเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑.ศึกษาการให้ทาน
ตามหลักพุทธศาสนาเถรวาท ๒.เพ่ือศึกษาความเข้าใจเก่ียวกับการบริจาคทานทางพุทธศาสนา ใน
พ้ืนที่ตําบลไร่น้อย ๓.เพ่ือศึกษาเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดการบริจาคทานในพ้ืนที่ ตําบลไร่น้อย  การให้
ทานโดยทั่วไป คือการเสียสละ ลดความเห็นแก่ตัว มุ่งประโยชน์ของผู้อ่ืน ช่วยเหลือสังคมตามโอกาส 
สําหรับทานในทางพระพุทธศาสนา คือการให้ ให้ในสิ่งที่ควรให้ ให้แก่บุคคลที่ควรให้ แบ่งปันความสุข
ให้สังคมส่วนรวมประเภททานที่ให้ ได้แก่ อามิสทาน การทานด้วยปัจจัย ๔ ธรรมทาน เป็นการให้
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามพุทธบัญญัติ  อภัยทาน คือ การให้ความปลอดภัย ความไม่มีภัยแก่ตน
และผู้อ่ืน ไม่ถือโทษโกรธเคืองในการล่วงเกินของผู้อ่ืน ไม่มีเวรไม่ผูกเวรกับผู้ใด ทั้งยังมีจิตเมตตา
ปรารถนาดีต่อผู้อ่ืนเป็นนิตย์ 
 ทานในฐานะที่เป็นเคร่ืองมือในการทําความดีขั้นต้น โดยมีหลักหลักปฏิบัติ คือ ศีล ๕ เป็น
มาตรฐานวัดการทําความดีของสังคม และสภาพแวดล้อมที่เก้ือกูลในการสร้างเสริมสิ่งดีงามเป็น
รากฐานที่จะก้าวขึ้นไปในธรรมที่ระดับสูงข้ึนไปมี ๓ ระดับ 
 ๑.  ทานระดับต้น คือ การให้ปันสงเคราะห์กันด้วยวัตถุสิ่งของหรือปัจจัย ๔ 
 ๒. ทานระดับกลาง คือ การงดเว้นจากการทําบาปโดยปฏิบัติตามศีล ๕  
 ๓. ทานระดับสูง คือ การไม่ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวร การชนะความช่ัวด้วยความดี ส่วน
ธรรมทานมีอยู่ ๒ ระดับ คือ ระดับโลกิยะและระดับโลกุตตระ ผลของทานก้าวล่วงวัฏฏะสงสารได้ ผล
ทาน ๓ ระดับน้ี เป็นข้อปฏิบัติเบ้ืองต้นแห่งการหลุดพ้น 
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 การให้ทางพุทธศาสนา เช่ือเรื่องกรรม และผลของกรรม ที่สอดคล้องกับการให้ทานใน
พระพุทธศาสนา จึงหมายรวมถึงอามิสทานและธรรมทานการให้ทานมีจุดประสงค์ ๒ อย่างคือส่วนตน
เพ่ือกําจัดกิเลสคือความโลภ และ ความตระหน่ีในจิตสันดานส่วนสังคม คือการช่วยเหลือผู้อ่ืนการให้
ทานเป็นการผูกมิตรไมตรีและความสามัคคีต่อกัน จุดหมายที่พุทธศาสนิกชนให้ทาน คือให้ความสําคัญ
แก่วัตถุทาน และตัวผู้รับเช่นให้ทานด้วยความเคารพ ให้ทานด้วยศรัทธา ให้ทานโดยไม่เบียดเบียนตน 
และผู้ตนให้ทานโดยมีจิตอนุเคราะห์  ต้องการช่วยเหลือผู้อ่ืนเป็นต้น  
 ทานจะมีอานิสงส์มาก ต้องข้ึนอยู่กับองค์ประกอบหลัก๓ประการ คือผู้ให้ผู้รับ และวัตถุ
สิ่งของที่ให้ผู้ให้ต้องมีเจตนาดี ก่อนให้กําลังให้ และหลังให้ทานไปแล้ว การให้ทานยังมีความสําคัญ คือ
มีความสําคัญต่อบุคคล ความสําคัญต่อส่วนรวม ความสําคัญต่อพระพุทธศาสนา รวมท้ังเป็นการทํานุ
บํารุงพระพุทธศาสนา ให้คงอยู่ตลอดไปด้วยการให้ทานของพุทธศาสนิกชน  
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ABSTRACT 
 
 The research  A study the donation of  Buddhist  case study  Rainoi 
communiity  Mueng ditric Ubon Ratchathani provinc. the education researches 
quality manner  by have the objective  1. for study giving alms traditionally  2. 
doctrine Buddhisms for studies the understanding about the alms has Buddhism in 3 
the way of  Rainoi community areas for study factor cause that causes the alms has 
in the area Rainoi community. giving alms generally  be the devoting  decrease. the 
selfishness  be bound for the advantage of other  help. the social follows a chance  
for have in the sense of the Buddhism.  be the alms  give for what  should give  to a 
person that should give apportion. the happiness gives public kind social has that 
give  for example.   the remuneration has  having with 4 dharma factors has  be 
understanding. alms that are correct follow regulation Buddha.  forgive have  be  
safety alms.  the no danger to the self and others  do not take offence angry in 
bingrude to of others.  have no who is the retribution doesn't hold grudge against 
with  both of still. have the mind is kind-hearted wish well to. others regularly. 
 have in the position that is a tool in doing goodness the preliminary  by have 
practice pillar.  be  5  religious precepts happen temple doing goodness. base s of 
the social  and the environment. that help in reinforcing good is will. the base to will 
step to go up in high-level dharma go up to have 3 the level. 
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 1.  The preliminary  be  the alms divides to aid with thing material or  the 
factor is 4 2. Middle level  be  refrain from the perpetration a sin by follow 5 
religious precepts. 3.  High-level  be  vengeance grudging engages in endless 
retribution. smalignance winning with the goodness.  dharma part has to exist 2 the 
level  be  worldly level and world level of have to progress can pity have 3 this 
level.  be the precept at the beginning the release. 
 The donation of  Buddhism   believe in  karma  and of karma  at correspond 
giving alms in the Buddhism.  then encompass arrive at the remuneration has and 
the dharma. have giving alms have 2 purposes bely self part for eradicate. the 
passion are the greed  and  the saving in inborn trait part social mind.  be the 
assistance others giving alms is friend friendship tying and the unity each other.  the 
objective that the Buddhist donates.  be give precedence old the offering  and male 
take such as donate respectfully.  donate with believe in  donate by don't exploit.  
the self  and person the self donates by have the mind helps  want to help others 
etc 
 The donation of result of many.  merits must depend on 3 pillar points 
elements  be receiver giver and thing material that give the giver must have honest 
intention.  before give  and the back has donated to go to already  giving alms still is 
significant  be significant a person.  the importance   the public   the importance  the 
Buddhism and Buddhism maintenance  give remain forever with giving alms of the 
Buddhist.  
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ขอขอบพระคุณ คณะสงฆ์ในเขตตําบลไร่น้อย และพุทธบริษัท อันประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน 
ทายก ผู้สูงอายุ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลไร่น้อย ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามให้
คําสัมภาษณ์  ตลอดจนข้อมูลที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์กับงานวิจัย 
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ให้เกิดประโยชน์ได้ 
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สารบญั 

 
เรื่อง          หน้า 
 
บทคัดย่อภาษาไทย        ก  
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ        ค  
กิตติกรรมประกาศ        จ  
สารบัญ          ฉ 
คําช้ีแจงการใช้อักษรย่อและหมายเลขย่อ      ซ 
           
บทที่ ๑ บทนาํ         

๑.๑ ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา    ๑ 
 ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย      ๒ 
 ๑.๓ คําจํากัดความท่ีใช้ในการวิจัย      ๓ 
 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย       ๓ 
 ๑.๕ ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง    ๔ 
 ๑.๖ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ      ๗ 
 ๑.๗ วิธีดําเนินการวิจัย       ๗ 
บทที่ ๒ การให้ทานตามหลกัพุทธศาสนาเถรวาท     ๘ 
 ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับทาน       ๘ 
  ๒.๑.๑ ความหมายหมายของทาน     ๘ 
  ๒.๑.๒ องค์ประกอบหลักของทาน     ๑๐ 
  ๒.๑.๓ ลักษณะของทาน      ๑๐ 
  ๒.๑.๔ ประเภทของทาน      ๑๓ 
  ๒.๑.๕ ทานในทางพุทธศาสนา     ๑๔ 
  ๒.๑.๖ ความสาํคัญของทาน     ๑๙ 
  ๒.๑.๗ หลักคําสอนเก่ียวกับทานบารมี    ๒๓ 
  ๒.๑.๘ การบริจาคทานที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพุทธศาสนา  ๓๐ 
  ๒.๑.๙ สรุปแนวคิดเก่ียวกับการทาน    ๓๗ 
  
๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับการให ้       ๓๘ 
   ๒.๒.๑ ความหมายของการให้     ๓๘ 
   ๒.๒.๒ รูปแบบการให้      ๓๙ 
   ๒.๒.๓ องค์ประกอบหลักของการให้    ๔๐ 
   ๒.๒.๔ ประเภทของการให้     ๔๒ 
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   ๒.๒.๕ จุดหมายของการให้     ๔๓ 
   ๒.๒.๖ สรุปแนวคิดเก่ียวกับการให้     ๔๖ 
บทที่ ๓  ความเข้าใจเก่ียวกับการบริจาคทานของพทุธศาสนิกชน ตําบลไรน่้อย ๔๘ 
 ๓.๑ ความเข้าใจในความหมายการให้ทาน     ๔๘  
 ๓.๒ ความเข้าใจในความหมายของทาน     ๕๐ 
 ๓.๓ ความเข้าใจในประเภทของทาน     ๕๑ 
 ๓.๔ ความเข้าใจในลกัษณะของการให้ทาน     ๕๒ 
 ๓.๕ ความเข้าใจในจุดประสงค์ของการให้ทาน    ๕๒ 
 ๓.๖ สรุปความเข้าใจเก่ียวกับทาน      ๕๓ 
บทที่ ๔ เหตุปจัจัยท่ีทําใหเ้กิดการบริจาคทานของพุทธศาสนิกชน ตําบลไร่น้อย ๕๕ 
 ๔.๑ เหตุปัจจัยในความเชื่อ      ๕๕ 
 ๔.๒ เหตุปัจจัยความศรัทธา      ๕๘ 
 ๔.๓ เหตุปัจจัยเพ่ือบูชาคุณ      ๕๙ 
 ๔.๔ เหตุปัจจัยในการบําเพ็ญกุศล      ๖๐ 
 ๔.๕ เหตุปัจจัยสร้างบุญบารมี      ๖๐ 
   ๔.๖ สรุปเหตุปัจจัยที่ทําใหเ้กิดการบริจาคทาน    ๖๑ 
บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ     ๘๑ 
 สรุปผลการวิจัย        ๘๒ 
 อภิปรายผล        ๘๔ 
 ข้อเสนอแนะ        ๘๖ 
บรรณานุกรม         ๘๗ 
ภาคผนวก          ๙๐ 
ประวัติผู้วิจัย         ๙๗  

 
 
 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



ฌ 

 

คําอธิบายสัญลักษณ์และคําย่อ 
 

ก.คําย่อเก่ียวกับพระไตรปิฎก 
 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีใช้พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาเตปิตก ํ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในการอ้างอิง โดยระบุ เล่ม/ขอ้/หน้า หลังคําย่อช่ือคัมภีร์ เช่น ที.สี. 
(บาลี) ๕/๑๒๘/๔๓. หมายถึง ทีฆนิกาย สีลก.ขน.ธวค.ค พระไตรปิฎกภาษาบาลีเล่ม๕ขอ้๑๒๘หน้า๔๓. 
ที.สี. (ไทย) ๔/๑๓๖/๙๓. หมายถึง ทีฆนิกาย สีลักขันธวรรค พระไตรปิฎกภาษาไทยเล่ม ๔ข้อ๑๓๖
หน้า๙๓. 

พระสุตันตปิฎก 
ที.ปา.  (ไทย) =สุตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค     (ภาษาไทย) 
ม.อุ.  (ไทย) =สุตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์     (ภาษาไทย) 
ม.อุ.  (บาลี) =สตันตปิฎก มช.ฌิมนิกาย อุปริปณ.ณาสกป     (ภาษาบาลี) 
.อง.จตุก.ก. (ไทย) =สุตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต     (ภาษาไทย) 
.อง.ปญ.จก. (ไทย) =สุตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต     (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.ทุกก. (ไทย) =สุตันตปิฎก ขุท.ทกนิกาย ชาดก      (ภาษาไทย) 
ขุ.พุท.ธ.  (ไทย) =สุตันตปิฎก ขุท.ทกนิกาย พุทธวงศ์                (ภาษาไทย) 
ขุ.จริยา.  (ไทย) =สุตันตปิฎก ขุท.ทกนิกาย จริยาปิฎก     (ภาษาไทย) 
อง.ทก.             (ไทย) =สุตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ทกนิบาต              (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา               (บาลี) =สุตันตปิฎก ขุท.ทกนิกาย ชาดก                (ภาษาบาลี) 
   
 

พระอภิธรรมปิฎก 
อภิ.ธา.  (ไทย) =อภิธรรมปิฎก กถาวัตถุ        (ภาษาไทย) 
 
ข.คําย่อเก่ียวกับคัมภีร์อรรถกถา 
 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีใช้คัมภีร์อรรถกถาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และอรรถ
กถาภาษาไทย ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย ในการอ้างอิง โดยระบุเล่ม/หน้า หลังคําย่อช่ือคัมภีร์ เช่น 
ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๒๗๖/๒๔๐ หมายถึง ทีฆนิกาย สุมง.คลวิลาสินี สีขน.ธวค.ค อฏ.ฐกถา ภาษาบาลี เล่ม 
๑ ข้อ ๒๗๖ หน้า ๒๔๐ สว่นฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย จะระบุดังน้ี เช่น ขุ.ธ.อ. (ไทย)๑/๒/๒/๙๘ 
หมายถึง พระสูตรและอรรถกถาแปล ขทุกนิกายธรรมบท เล่มที ่๑ ภาคที่๒ ตอนท่ี๒ หน้า ๘๙ 
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อรรถกถาพระสุตตันตปฎิก 
ที.สี.      (ไทย)  =สุตันตปิฎก สีลขันธวรรค            (ภาษาไทย) 
อง..ปญ.จก.อ. (บาลี) =อังคุตตรนิกาย มโนรสปูรณ ี    ปญ.จกนิบาตอฏ.ฐกถา          (ภาษบาลี) 
อง..อฏ.ฐก.อ. (ไทย)  =อังคุตตรนิกาย  มโนรสปูรณ ี    อัฏฐกนิบาตอรรถกถ            (ภาษาไทย) 
ขุ.ธ.อ.         (บาลี)  =ขุท.กนิกาย                         ธม.มปทอฏ.ฐกถา                (ภาษาบาลี) 
ขุ.อิติ.          (บาลี) =ขุทกนกิาย                           อิติกนิบาต                       (ภาษาไทย) 
อง.อฎฐก.      (บาลี) =อง.คุตรนิกาย                       อฎ.ฐกนิบาต                     (ภาษาบาลี) 
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บทท่ี ๑ 
บทนํา 

 
๑.๑ ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

การให้ทานถือเป็นเรื่องสําคัญอย่างหน่ึงในพุทธศาสนา  ครั้งบรรพกาลการให้ทานทําบุญ
ก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้น คนอินเดียโบราณถือการให้ทานทําบุญที่ได้อานิสงค์มากคือการ
ฆ่าคนและสัตว์คราวละมากๆ เพ่ือบูชาเทพเจ้า เช่ือและปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างน้ัน จนกระทัง่
พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้น พระองค์จึงตรัสและสอนใหม่ว่า คนและสัตว์ทั้งหลายต่างรักตัวกลัวตาย รักสุข
เกลียดทุกข์เหมือนกัน การทําทานที่ได้บุญต้องไม่ใช่ด้วยการเบียดเบียน หากแต่ต้องการฆ่าต้องฆ่า
กิเลสตัณหาของตนเอง จึงจะเป็นบุญหรือเป็นทานที่มีแต่ความสุข โดยการให้ เพ่ือตนเองและผู้อ่ืนอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข การทานในทางพุทธศาสนาแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ระดับสามัญจัดเป็นทาน
บารมี ระดับสงูข้ึนจัดเป็นทานอุปบารมี และระดับสูงสุดจัดเป็นทานปรมัตถบารมี๑ การทําบุญใหท้าน
ผู้ให้ย่อมก่อให้เกิดความปิติ ความสุขทางใจ ในทางพุทธศาสนาพระสัมมาสมัพุทธเจ้าได้ตรัสผลของ
การให้ทานในทานานิสังสสูตร ๕ ประการ๒ 

๑.ผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักที่พึงพอใจของคนหมู่มาก 
๒.สัตบุรุษผู้สงบย่อมคบหาผู้ให้ทาน 
๓.กิตติศัพท์อันงามของผู้ให้ทานย่อมขจรไป 
๔.ผู้ให้ทานย่อมไม่ห่างเหินจากธรรมของคฤหัสถ ์
๕.ผู้ให้ทานหลงัจากตายแล้วย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์ 
การให้ทานของคนไทยก็มีการประพฤติปฏิบัติสืบตามรอยพุทธศาสนา มาต้ังแต่สมัยสุโขทัย 

อยุธยา จนถึงยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นก็ยังคงความเป็นพุทธ  จุดหมายยังเป็นไปเพ่ือพระนิพพาน 
แม้กระทั่งเด็ดดอกไม้บูชาพระก็ยังมุ่งถึงพระนิพพาน การบริจาคทานนอกจากจะหมายถึงอามิสทาน
แล้วยังหมายเอาอภัยทานและวิทยาทานด้วย ซึ่งอามิสทาน อภัยทาน และวิทยาทานน้ีใช่เพ่ือหวัง
ประโยชน์เพ่ือพระนิพพานเท่าน้ัน ยังย่อมเป็นที่รักของคนหมู่มาก ย่อมได้รับเกียรติ เจริญด้วยยศเป็น
คุณธรรมสําคญัของพระโพธิสัตว์ ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา แสดงไว้ว่า “การบริจาคท่ีย่ิงใหญม่๕ี

                                                            
๑ขุ.จริยา.(ไทย)๓๓/๗๗๖-๗๗๘. 
๒องฺปญจก.(ไทย)๒๒/๓๕/๕๖. 
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ประการ เรียกว่า ปัญจมหาบริจาค”๓คือ บริจาคทรัพย์ บรจิาคอวัยวะ บริจาคบุตรธิดา บริจาคภรรยา 
และบริจาคชีวิต ที่พระโพธิสัตว์ที่ได้เสวยพระชาติทรงบําเพ็ญบารมีอันเน่ืองในปัญจมหาบริจาคเป็น 
คุณธรรมที่พระโพธิสัตว์จะขาดเสียมิได้ ทานเป็นก้าวแรกแห่งการบําเพ็ญทานบารมีของพระโพธิสัตว์ผู้
ปารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต๔ในคมัภีร์ชินาลังการฎีกา 

พระพุทธรักขิตาจารย์ได้อธิบายไว้ว่า พระพุทธองค์ได้บริจาคพระมังสะและพระโลหิตเป็น
ทานเพ่ือนําประโยชน์สุขแก่สรรพสัตว์ตลอดกาลท้ังปวง๕การบําเพ็ญบารมีต่างๆของพระพุทธเจ้า
กําหนดนับไม่ได้ โดยกล่าวเป็นคาถาไว้ว่า 

พระโพธิสัตว์น้ันได้ให้โลหิตมากกว่านํ้าทะเล 
ได้ให้เน้ือของตนเป็นทานจนชนะแผ่นดิน 
ได้ให้นัยน์ตามากกว่าดวงดาวในท้องฟ้า๖ 

จากหลักฐานทางคัมภีร์ทางพุทธศาสนาทําให้ทราบถึงความสําคัญของการบริจาคทานหลาย
ประการ แต่สถานการณ์ปัจจุบันความคิดอ่านของคนเปลี่ยนไป เน่ืองจากสภาวะทางสังคมเปลี่ยนไป
โดยเฉพาะชาวตําบลไร่น้อย อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เปลี่ยนไปด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่างเช่น 
พระไม่เคยสอนการบริจาคทานให้พุทธศาสนิกชนได้รับรู้อย่างถูกต้อง และการศึกษาที่กว้างขึ้น
แนวความคิดก็เปลี่ยนไปตามความเจริญทางสังคม จึงเป็นเหตุให้พุทธศาสนิกชนมีความเข้าใจใน
หลักการทางพุทธศาสนาคลาดเคล่ือน ด้วยเหตุน้ีวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้าจึงมุ่งศึกษาทัศนคติของ
พุทธศาสนิกชนต่อการบริจาคทานของพุทธศาสนิกชนตําบลไร่น้อย อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
ว่าเป็นไปตามหลักการทางพุทธศาสนาหรือมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริจาคทานผิดไปจากเดิมมาก
น้อยเพียงใด และเพ่ือเป็นแนวทางศึกษาสืบไป 

๑.๒ วตัถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๑.๒.๑เพ่ือศึกษาการให้ทานตามหลักพุทธศาสนาเถรวาท 
 ๑.๒.๒เพ่ือศึกษาความเข้าใจเก่ียวกับการบริจาคทานในทางพุทธศาสนา ในพ้ืนที่ตําบลไร่
น้อย อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
 ๑.๒.๓เพ่ือศึกษาเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดการบริจาคทานของพุทธศาสนิกชน ในพ้ืนที่ตําบล
ไร่น้อย อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
                                                            

๓ขุ. พุทธ.อ.(ไทย)๙/๒/๔๔.อ้างใน นาวาเอกกานต์ ประทุมทอง, “ศึกษาวิเคราะห์ปัญจมหาบริจาคท่ีปรากฏ
ปรากฏในคัมภีร์พุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๔๙).  

๔ที.สี.อ.(ไทย)๑/๑/๑๗๒. 
๕พระพุทธรักขิตาจารย์,  คัมภีร์ชินาลังการฎีกา,  แปลโดย รังสี สุทนต์ และคณะ,  (กรุงเทพมหานคร:โรง

พิมพ์วิญญาณ,๒๕๔๘),หน้า ๒๑๙. 
๖เรื่องเดียวกัน หน้า ๒๒๙. 
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๑.๓ คําจาํกัดความท่ีใชใ้นการวิจัย 
 เหตุปัจจัย  หมายถึง สิ่งกระตุ้นที่ก่อให้เกิดการบริจาคทานในทางพุทธศาสนา 
 พุทธศาสนิกชน หมายถึง ประชาชนในเขตพ้ืนที่ตําบลไร่น้อย อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี 
 บริจาค  หมายถึง การสละ การให้ปัน การสละให้หมดความเห็นแก่ตัว (สละซึ่งกิเลส) 
 ทาน  หมายถึง การให้  การเสียสละ 
 อามิสทาน หมายถึง การให้วัตถุเป็นทานหรือให้ด้วยสิ่งของ เช่น ข้าว นํ้า ผ้า ยาน 
ดอกไม้ ของหอม เคร่ืองลูบไล้ ที่นอน ที่พัก และเครื่องประทีป 
 อภัยทาน  หมายถึง การให้อภัยเป็นทาน การไม่ผูกเวรกับผู้ใด การมีเมตตาปารถนาดีต่อ
ผู้อ่ืน 
 ธรรมทาน หมายถึง การให้ธรรมเป็นทาน การสั่งสอนเก่ียวกับธรรม ให้ความรู้เรื่องธรรม
อย่างถูกต้อง 
 ทายก  หมายถึง ผู้ให้ ในทางพุทธศาสนา 
 ปฏิคาหก หมายถึง ผู้รับในทางพุทธศาสนา 
๑.๔ ขอบเขตของการวิจยั 

 ๑.๔.๑ ด้านเนือ้หา 
  ศึกษาหลักการให้ทานในทางพุทธศาสนา โดยศึกษาข้อมูลเอกสารจาก พระไตรปิฎก 
อรรถกถา ฎีกา และคัมภีร์ทางพุทธศาสนา รวมท้ังการสมัภาษณ์พุทธศาสนิกชนในพ้ืนที่ ตําบลไร่น้อย 
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  
 ๑.๔.๒  ด้านพืน้ที ่
  เขตพ้ืนที่ในการศึกษาคือตําบลไร่น้อย อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งหมดจํานวน 
๑๙ หมู่บ้าน   
 ๑.๔.๓  ด้านประชากรผู้ใหข้อ้มูล 
 ประชากรท่ีให้ข้อมูลในการศกึษาคร้ังนี้จํานวน ๖๘ คน ประกอบด้วย  
  ๔.๓.๑ ผู้นําชุมชน  ๑๙ คน 
  ๔.๓.๒ พุทธศาสนิกชนผู้สูงอายุ ๑๙ คน 
  ๔.๓.๓ พุทธศาสนิกชนทั่วไป ๓๐ คน 
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๑.๕การทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
การศึกษาเรื่อง ศึกษาทศันคติของพุทธศาสนิกชนต่อการบริจาคทาน กรณีศึกษาตําบลไร่น้อย 

อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีมีเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้  
สมเด็จพระญาณสงัวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสงัฆปรินายก ได้เขียนหนังสือเรื่อง วิธี

สร้างบุญบารมี ไว้ว่า วิธีสร้างบุญบารมีในพระพุทธศาสนามีอยู่ ๓ ขั้นตอน คือ การใหท้าน การถือศีล 
และการเจริญภาวนา ที่นิยมเรียกกันว่า ทาน ศีล ภาวนา ซึ่งการให้ทานหรือการทําทานน้ันเป็น การ
สร้างบุญ สมเด็จพระสัมมาสมัพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ว่า แม้วัตถุทานจะบริสุทธ์ิดี เจตนาในการทําทาน
บริสุทธ์ิดี จะทําให้ทานน้ันมผีลมากหรือน้อยย่อมข้ึนอยู่กับเน้ือนาบุญ การถวายสังฆทาน ถวายวิหาร
ทาน ให้ธรรมทาน แม้จะมากถึง ๑๐๐ ครั้ง ก็ยังได้บุญน้อยกว่าการให้อภัยทาน แม้จะให้เพียงคร้ัง
เดียวก็ตาม การให้อภัยทาน คือการไม่ผูกโกรธ ไม่อาฆาตจองเวร ไม่พยาบาทคิดร้ายผู้อ่ืนแม้แต่ศัตรู 
ซึ่งได้บุญกุศลแรงและสูงมากในฝ่ายทานเพราะเป็นการบําเพ็ญเพียรเพ่ือละโทสะกิเลส เป็นการเจริญ
เมตตาธรรม พรหมวิหารธรรม อันเป็นพรหมวิหารข้อหน่ึงในพรหมวิหาร ๔ให้เกิดขึ้น อย่างไรก็ดี การ
ให้อภัยทาน แม้จะมากเพียงใด แม้จะชนะการให้ทานอ่ืนๆทั้งมวล ผลบุญน้ันก็อยู่ในระดับตํ่ากว่าฝ่าย
ศีล เพราะเป็นการบําเพ็ญบารมีคนละข้ันต่างกัน๗ 

พุทธทาสภิกข ุ ได้เขียนหนังสือเรื่อง การทําทาน กล่าวถึงความจําเป็นและความสําคัญของ
วัฒนธรรมการให้ไว้ว่า การทําทานเป็นของที่โลกต้องการอย่างจําเป็นอย่างย่ิง โลกได้อาศัยการบําเพ็ญ
ทานมานานแล้ว แม้พระพุทธศาสนาที่มีอายุยืนมาได้ถึงปัจจุบันน้ีก็อาศัยการบําเพ็ญทานเป็นส่วนใหญ ่
และบัดน้ีมนุษย์ก็เร่ิมขยายรปูของการบําเพ็ญทานให้โตขึน้ มีสมาคม สภากาชาด สันนิบาตชาติเป็น
พยานข้อน้ี ซึ่งสมัยต่อๆไปอันเป็นสมัยที่วิทยาศาสตร์เจริญย่ิงๆข้ึนจนถงึกับแบ่งฐานะของคนให้สูงตํ่า
กว่ากันมากราวกับว่า นรกกับสวรรค์ การบําเพ็ญทานก็คือ การที่มนุษย์ทั้งหลายมีใจเผื่อแผ่กันและกัน 
พระพุทธเจ้าท่านมองเห็นสิ่งจําเป็นที่จะต้องฝึกหัดให้คนทกุคนในโลกมใีจเผื่อแผ่ จึงทรงบัญญัติทาน
ขึ้นสําหรับเป็นบทเรียนให้โลกฝึกฝนไปโดยไม่จํากัดเวลาและฐานะ เป็นของที่พวกเราควรฝึกไว้ให้
ชํานาญ เพราะนอกจากจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืนและศาสนาแล้วยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ทําเองด้วย๘ 

พระศิริมังคลาจารย์ได้รจนาหนังสือ มง.คลต.ทีปนียา ทุติโย ภาโค ได้กล่าวถึงเหตุเกิดของ
ทานที่เรียกว่า ทานุปัตติ ว่า บุคคลบางคนในโลกน้ี ย่อมให้ข้าว นํ้า ยาน ดอกไม้ ของหอม เคร่ืองลูบไล้ 
ที่นอน ที่พักและสิ่งเป็นอุปกรณ์แก่ประทีป ให้เป็นทานแก่สมณะ หรือพราหมณ์ เขาย่อมมุ่งหวังในสิ่งที่
ตนถวายไป เขาเห็นกษัตริย์ พราหมณ์ หรอืคฤหบดีมหาศาล เป็นผู้เพียบพร้อม พรั่ง พร้อมได้รับการ
บํารุง บําเรอด้วยกามคุณ ๕ อยู่ เขาจึงคิดว่า ถ้าตายจากโลกน้ีไปแล้วเขาพึงเข้าถึงความเป็นสหายของ

                                                            
๗สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก. ดูรายละเอียดใน, วิธีสร้างบุญบารมี , 

กรุงเทพมหานคร:มปป. 
๘พุทธทาสภิกขุ.ดูรายละเอียดใน,   การทําทาน,  กรุงเทพมหานคร : บริษัท พี.เอ.ลิฟว่ิง จํากัด๒๕๔๐. 
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กษัตริย์ พราหมณ์หรือคฤหบดีมหาศาล เขาต้ังจิต อธิษฐานจิตอบรมจิตน้ันไว้ จิตของเขาย่อมน้อมไป
ในสิ่งที่เลว มิได้อบรมเพ่ือคุณเบ้ืองสูง ย่อมเป็นไปเพ่ือเกิดในที่น้ันและขอ้อ่ืนอีก บุคคลบางคนในโลกน้ี
ย่อมถวาย ข้าว นํ้า ผ้า ยาน ดอกไม ้ ของหอม เคร่ืองลูบไล้ ที่นอน ที่พักและเป็นสิ่งที่อุปกรณ์แก่
ประทีปเป็นทุนแก่สมณะ หรือพราหมณ์ เขาย่อมมุ่งหวังในสิ่วที่ตนถวายไป เขาได้ยินว่า พวกเทพจาตุ
มหาราชิกา เทวดาช้ันดาวดึงส์ พวกเทพเหล่ามายา พวกเทพเหล่าดุสิต พวกเทพเหล่านิมมานนรดี 
พวกเทพเหล่าปรนิมมิตวสรัตตี และพวกเทพที่นับเน่ืองในหมู่พรหม มีอายุยืน มีวรรณะมากด้วย
ความสุขดังน้ี เขาจึงคิดอย่างน้ีว่า ถ้าเราตายจากโลกน้ีไปแล้ว ขอให้เราเข้าถึงความเป็นสหายของเหล่า
เทพทั้งหลายเหล่าน้ัน เขาต้ังจิตอธิษฐาน อบรมจิตไว้ จิตของเขาย่อมน้อมไปในสิ่งทีเ่ลว มิได้รับอบรม
เพ่ือคุณเบ้ืองสูง ย่อมเป็นไปเพ่ือเกิดในที่น้ัน๙ 

จากเอกสารดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การให้การทานน้ันเป็นคติความเช่ือของชาวพุทธที่สืบทอด
กันมาต้ังแต่สมัยพุทธกาล ลักษณะของความเช่ือเกิดขึ้นทั้งจากผลของการให้ทาน และการปลูกฝังตาม
หลักคําสอนของพระสงฆ์หรือผู้เช่ียวชาญทางพระพุทธศาสนา และเป็นการสืบทอดกันทางตระกูลโดย
พ่อแม่ ปู่ย่า ตายายก็จะปลูกฝังให้กับลกูหลานของตนเองให้มีความรู้เกี่ยวกับการให้ทานและจะให้
ปฏิบัติ ตามท่ีตนเองทําให้เป็นตัวอย่างโดยเฉพาะเรื่องผลของการให้ทานแล้วก็จะพบแต่ความสุข หาก
ตายไปก็จะตกไปสู่สถานที่ดี เรียกว่าสวรรค์     

พระมหาบุญทนั  อานน.โท(พาหา) ได้ศึกษาเรื่อง “เวสสันดรชาดก ศกึษาเฉพาะทานบารมี 
การบําเพ็ญทานบารมีของพระโพธิสัตว์” ผลการวิจัยพบว่า การใหท้านในบุญกริยาวัตถุถือว่าเป็นการ
สั่งสมบารม ี ใครก็ตามเมื่อทาํบุญด้วยการให้ทานอย่างถูกต้อง การกระทําน้ันเป็นการเพ่ิมบารมีให้แก่
ตนเอง เราชาวพุทธมีความเข้าใจตรงกันว่า การให้ทานเป็นการแสดงออกถึงความมีนํ้าใจใฝ่บุญ มี
ความเมตตา รู้จักแสวงหาความสุขทั้งในปัจจุบันและอนาคต ดังสุภาษิตว่า “การสั่งสมบุญนําความสุข
มาให้” เราจะเห็นการกระทําทานของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปว่า มีการให้ทานด้วยสิ่งของต่างๆ 
เช่นเดียวกับการให้ทานของพระเวสสันดร หรือพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย เป็นต้นว่า ให้ขา้ว นํ้าด่ืม ผ้า 
ยานพาหนะ ดอกไม้ ที่นอน ที่พักอาศัย๑๐ 

พระมหาจรัญ  การบรรจง ได้ศึกษาวิจยัเรื่อง “การถวายสังฆทานในทัศนะของชาวพุทธ
ไทย”ผลวิจัยพบว่า หลักคําสอนทางศาสนามีความสําคัญในฐานะที่สามารถนํามาปฏิบัติให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติและสังคมได้ เพราะคําสอนทางพุทธศาสนามุ่งประโยชน์และความสุขของสังคม 
บุญกริยาวัตถุเป็นหลักคําสอนสําคัญข้อหน่ึงทางพุทธศาสนา มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

                                                            
๙มหามกุฎราชวิทยาลัย.ดูรายละเอียดใน, มง.คลต.ถทีปนียา ทุติโย ภาโค, กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์มหา

มกุฎราชวิทยาลัย๒๕๐๘. 
๖๔พระมหาบุญทัน  อานน.โท(พาหา) “เวสสันดรชาดก ศึกษาเฉพาะทานบารมี การบําเพ็ญทานบารมีของ

พระโพธิสัตว์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต,( บัณฑิตวิทยาลัย  :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย),๒๕๔๐. 
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๖ 

 

จิตวิญญาณเป็นสําคัญ พระพุทธเจ้าทรงวางทานไว้เป็นหลักพ้ืนฐานเบ้ืองต้นแห่งการปฏิบัติ ทาน ศลี 
ภาวนา ต่างมีความเกี่ยวข้องและส่งเสริมกนัอย่างกลมกลืน แต่ชาวพุทธในสังคมไทยนิยมทําบุญโดย
เน้นหนักในเรือ่งทานมากกว่าการรักษาศีลและเจริญภาวนา ซึ่งทั้งน้ีอาจเป็นเพราะทานเป็นเบ้ืองต้น
แห่งการทําดีทั้งปวง๑๑ 

พระมหาอานนท์   ชวนาภิภู(แสนแป้) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาเรื่องทานใน
พระไตรปิฎกที่มีต่อสังคมไทย” ผลวิจัยพบว่า ชาวพุทธไทยในปัจจุบันยังไม่เข้าใจเร่ืองการให้ทานใน
พุทธศาสนา ส่วนมากเข้าใจว่า การให้ทานคือการถวายทานแก่พระสงฆ์และชอบถวายทานแบบ
เจาะจงบุคคลเป็นส่วนมาก ซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนา การใหท้านที่ควรยกย่องคือ ให้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวมเท่านั้น เพราะทานธรรมขั้นแรกที่ควรบําเพ็ญ เหมือนอย่างพระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่
ปารถนาพระสัพพัญญู ก็ต้องบําเพ็ญทานบารมีข้อแรกก่อน ต่อมาจึงบําเพ็ญข้ออ่ืนๆต่อไป๑๒ 

นาวาเอกกานต์  ประทุมทอง ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง “วิเคราะห์ปัญจมหาบริจาคท่ีปรากฏใน
คัมภีร์พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท” สรุปความว่า การสร้างจิตสํานึกของความรับผิดชอบให้แต่ละคน
มีส่วนช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ด้วยการสละโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ส่วนการวิจัยทางพุทธศสานาพบว่า 
หลักพุทธศาสนาสนันสนุนการบริจาค ซึ่งการให้ทานสอดคล้องกับหลักพระพุทธศาสนาที่ถือปฏิบัติใน
หัวข้อธรรม บุญกริยาวัตถุ ๓ ได้แก่ ทาน ศีล ภาวนา นอกจากน้ีบุญการให้ทานต้องประกอบด้วย
เจตนา ๓ อย่าง คือ ทายก ปฏิคาหก และไทยธรรม ซึ่งจะทําให้ทานบังเกิดประโยชน์สูงสุด๑๓ 

จุฑามาศ  วารีแสงทพิย์ ได้ศึกษาเร่ือง “การศึกษาหลักธรรมของพุทธศาสนาที่มีต่อการ
บริจาคอวัยวะในสังคมไทย” สรุปความว่า จํานวนผู้บริจาคอวัยวะจํานวนน้อยมาก ไม่เพียงพอกับ
ความต้องการท่ีจะทําประโยชน์และสร้างสรรค์สังคมให้กา้วหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ๑๔ 

อภิญญา  ทองสุขโชติ ได้ศกึษาเรื่อง “พุทธศาสนากับการบริจาคโลหิต ศึกษาทัศนะคติของ
ประชาชนที่มาบริจาคโลหิตทีศู่นย์การบริการโลหิตแห่งชาติ” สรุปความว่า การบริจาคอวัยวะ เลือด 
เน้ือ เป็นทานเพ่ือสงเคราะห์ผู้อ่ืนถือเป็นบรมสุข มุ่งหวังต่อพระนิพพาน นอกจากน้ีผูใ้ห้ย่อมได้รับอานิ
สงค์ อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณอันเป็นผลพลอยอีกด้วย หลักคําสอนทางพุทธศาสนาที่สอน
ให้มนุษย์ปฏิบัติตนอยู่ในความดี ทําจิตใจให้หมดจดจากกิเลส เคร่ืองเศร้าหมอง มีสติสัมปชัญญะ 
                                                            

๖๕พระมหาจรัญ  การบรรจง “การถวายสังฆทานในทัศนของชาวพุทธไทย”วิทยานิพนธ์ศิลปะศาสตร์   
มหาบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์),๒๕๔๕. 

๖๖พระมหาอานนท์  ชวนาภิภู(แสนแป้) “การศึกษาเร่ืองทานในพระไตรปิฏกท่ีมีต่อสังคมไทย” 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย),๒๕๔๘. 

๑๓นาวาเอกกานต์  ประทุมทอง “ศึกษาวิเคราะห์ปัญจมหาบริจาคท่ีปรากฏในคัมภีร์พุทธศาสนาฝ่ายเถร
วาท”.วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย :มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย),๒๕๔๙. 

๑๔จุฑามาศ  วารีแสงทิพย์ “การศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีมีต่อการบริจาคอวัยวะใน  
สังคมไทย”.วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย),
๒๕๔๙ 
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ครองกํากับตัวเองอยู่เสมอ มีปัญญาเป็นแสงสว่างและมีชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาท มีความเช่ือมั่นใน
กุศลกรรม ที่ตนเองได้กระทําและสั่งสมเป็นเสบียงไว้น้ัน จะต้องมีส่วนช่วยผลักดันจิตหรือวิญญาณของ
ตนให้ไปเกิดแห่งสุคติโลกสวรรค์๑๕ 

 จากผลการวิจยัดังกล่าว พุทธศาสนิกชนส่วนใหญม่ีความรู้เก่ียวกับหลักการให้ทาน การ
ถวายสังฆทาน การบริจาคทานที่มีทั้งเป็นวัตถุสิ่งของ อวัยวะ หรือสิ่งอ่ืนๆ โดยถือปฏิบัติกันมาจาก
บรรพบุรุษจนมีทัศนคติที่ดีว่าการให้ทานน้ันทําให้รู้จักการเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว ทําให้สังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างเป็นสุข ผู้ให้ทานย่อมจะได้รับอานิสงค์คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ และหากเมือ่ตายไปแล้วก็จะ
ไปสู่พระนิพพาน 
๑.๖ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 ๑.๖.๑ ทําให้ทราบการให้ทานตามหลักพุทธศาสนาเถรวาท ของพุทธศาสนิกชนในพ้ืนที่  
ตําบลไร่น้อย อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
 ๑.๖.๒ ทําให้ทราบความเข้าใจเก่ียวกับการบริจาคทานในทางพุทธศาสนา ของ
พุทธศาสนิกชน ในพ้ืนที่ตําบลไร่น้อย อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
 ๑.๖.๓ ทําให้ทราบเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดการบริจาคทานในทางพระพุทธศาสนา ของ
พุทธศาสนิกชนในพ้ืนที่ตําบลไร่น้อย อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
๑.๗วิธีดําเนนิการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี เป็นการวิจัยข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ 
 ๑.๗.๑ การวิจัยเอกสาร โดยการรวบรวมข้อมูลจากบทความ ตําราทางวิชาการ และ
ข้อมูลเอกสารที่นํามาศึกษา คือ 
  -เอกสารหลักได้แก่ พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย และ ภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย  
  -เอกสารรองได้แก่ อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา เอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการให้ทานใน
พุทธศาสนา 
 ๑.๗.๒ การสมัภาษณ์ โดยการศึกษาจากการสัมภาษณข์้อมูลจากกลุม่ต่างๆ  ในด้าน
หลักการให้ทาน ความเข้าใจเร่ืองทาน ความหมายของทาน วัตถุประสงค์ของทาน ลักษณะของทาน 
อานิสงส์ของทาน เหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดการบริจาคทาน ของพุทธศาสนิกชนในพ้ืนที่ตําบลไร่น้อย 
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
 
 
                                                            

๑๕อภิญญา ทองสุขโชติ “พระพุทธศาสนากับการบริจาคโลหิต ศึกษาทัศนคติของประชาชนท่ีมาบริจาค
โลหิตท่ีศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย”.วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย),๒๕๕๔. 
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บทท่ี ๒ 
การให้ทานตามหลักพุทธศาสนาเถรวาท 

 
 
 การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเรื่อง ศึกษาการบริจาคทานของพุทธศาสนิกชน  กรณี ศึกษา 
ตําบลไร่น้อย อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ผู้วิจัยได้ศึกษาจากพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และ
คัมภีร์ทางพุทธศาสนาและเอกสารทางวิชาการอ่ืน ได้แก่ ๑)แนวคิดเกี่ยวกับทาน ประกอบด้วย
ความหมายของทาน องค์ประกอบหลักของทาน ลักษณะของทาน ประเภทของทาน หลักคําสอน
เก่ียวกับทานบารมี ทานที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพุทธศาสนา สรุปหลักการของทานในทางพุทธศาสนา 
๒)แนวคิดเก่ียวกับการให้ทางพุทธศาสนา ประกอบด้วย ความหมายของการให้ รูปแบบการให้
องค์ประกอบหลักของการให้ ความสําคัญของการให้ จุดประสงค์ของการให้ ประเภทของการให้ สรุป
แนวคิดเก่ียวกับการให้ ซึ่งมรีายละเอียดดังน้ี 
 
๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับทาน 

๒.๑.๑ความหมายของทาน 
  ทาน มีรากศัพท์มาจาก ทา ธาตุ ในภาษาบาลี หมายถึงการให้ การบริจาค การเสียสละ๑ 
คัมภีร์อภิธานวรรณา๒ ให้ความหมายของทานไว้ว่า ทาน หมายถึง การสละ การให้ (ทา ทาเน + ยุ)               
 ทาน,การสละ การให้, (ทียเตติ ทานํ)การใหช่ื้อว่า ทานะ 
ทาน หมายถึง การให้ และเป็นการให้เพ่ือบูชาคุณ เพ่ือตอบแทนคุณเพ่ือสงเคราะห์๓ 
  ทาน หมายถึง การให้อภัย๔ อันได้แก่ การรักษาศีลซึ่งเป็นการให้ทานอย่างหน่ึงที่ย่ิงใหญ่ 
เพราะเป็นการให้ความปลอดภัยในชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย 

  ทาน หมายถึง การบําเพ็ญบุญเพ่ือสั่งสมบารมีให้มากข้ึน และเพ่ือเป็นการกําจัดความตระหน่ี 
ซึ่งเป็นมลทินของจิตใจ ในหมวดธรรม บุญกริยาวัตถุ๓๕ 

หรือการทําความดีต่อผู้อ่ืนถือเป็นการสร้างความสุขพ้ืนฐานประการหน่ึงซึ่งมิได้เกิดจากการ
บริโภคเพราะโดยธรรมชาติของมนุษย์ย่อมมีความดีใจเมื่อเห็นผู้อ่ืนมีความสุขหรือมคีวามดีใจเมื่อเห็น
ผู้อ่ืนพ้นทุกข์ ซึ่งเป็นความเมตตา กรุณา และมุทิตาตามหลักธรรมพรมวิหาร ในพระพุทธศาสนาหรือ
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์กระแสหลักในยุคหลัง ก็เห็นว่า การให้คือกิจกรรมหน่ึงซึ่งช่วยมนุษย์ให้ได้นํา
ความพึงพอใจของผู้อ่ืนมาใส่ไว้ในสมการหรอืบัญชีความสุขของตนเองเมื่อสมาชิกในสังคมมีการปฏิบัติ
                                                            

๑เทพดรุณานุศิษฏ์, หลวง.พระคัมภีร์ธาตุปปทีปิกา, กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
,๒๕๓๐), หน้า๒๗๔ 

๒พระมหาสมปอง มุทิโต, คัมภีร์อภิธารวรรณา, (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์ธรรมสภา,๒๕๔๒), หน้า 
๓สุชีพ ปุญญานุภาพ, พระไตรปิฎกสําหรับประชาชน, พิมพ์ครั้งท่ี ๑๐, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหา 

มกุฏราชวิทยาลัย,๒๕๔๑), หน้า๔๙ 
๔ขุ.ชา.(บาลี)๕/๕๔. 
๕บุญกริยาวัตถุ๓.ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๐๕/๒๕๙. 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



๙ 

 

ต่อกันโดยการให้ซึ่งกันและกนัอย่างต่อเน่ืองเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้การใหจ้ะกลายเป็นส่วนสําคัญของการ
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อย่างสมานฉันทใ์นสงัคมคนไทยก็มวิีถีชีวิตที่เก่ียวข้องกับการให้ทาน การบริจาค
ทานต้ังแต่เกิดจนตายกล่าวคือ ต่ืนนอนตอนเช้าก็ได้มีโอกาสทําบุญตักบาตรกับพระที่บิณฑบาตในตอน
เช้าแต่งงานก็ยังมีการทําบุญงานแต่ง กระทั่งตายไปก็มีการทําบุญอุทิศไปให้ซึ่งพิธีกรรมเหล่าน้ีได้สร้าง
ระบบความสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิกในสังคมผ่านกิจกรรมทางศาสนาที่เก่ียวข้องกับการให้อยู่ตลอดวัฏ
จักรชีวิต 
            นอกจากความเช่ือในเร่ืองทาน เป็นการสั่งสมบุญที่เช่ือมโยงไปกับความเช่ือในเรื่องการเวียน
ว่ายตายเกิดกระบวนการดังกล่าว ก็ยังทําให้เกิดกิจกรรมในชุมชนที่กลายเป็นประเพณีและวัฒนธรรม
ของไทยที่ส่งเสริมให้เกิดการบริจาคทานอ่ืนๆตามมา เช่นการทอดผ้าป่า ทอดกฐินก็นับเป็นพฤติกรรมที่
บ่งบอกถึงคุณลักษณะของคนไทย ที่มีความเป็นผูใ้ห้เพ่ือสังคมในบริบทสังคมตะวันตกมีจุดร่วมที่
คล้ายกันอีกประการหน่ึงคือการที่กลุ่มพ่อค้าหรือผู้มีฐานะเป็นผู้นํา ในการบริจาคระดมทุนจากผลกําไร
จากธุรกิจของตน จัดต้ังเป็นองค์กร สมาคมมูลนิธิเพ่ือให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผ่านทางองค์กร
ศาสนาเพ่ือรับบริจาคและนําเอาทุนดังกล่าวไปช่วยเหลือผู้เดือดร้อน และชุมชนขณะที่การให้เพ่ือสังคม 
ตามรูปแบบในสังคมไทยที่เรียกว่า การทําบุญทําทาน น้ัน จึงมีนัยยะที่เช่ือมโยงกับทางพระพุทธศาสนา
ที่หมายถึงการทําให้ตัวตนลดความตระหน่ี เมื่อบุคคลได้บริจาคเป็นทานวัตถุ เพ่ือกําจัดความโลภความ
โกรธ ความหลง เมื่อบรจิาคเป็นอภัยทาน และธรรมทานการให้ในลักษณะน้ีจึงเป็นการให้ที่มิติที่
หลากหลาย ทั้งในแง่ประโยชน์ตนเอง (กําจัดหรือลดความตระหน่ีลงไปได้) และสร้างประโยชน์ให้แก่
ผู้อ่ืน (ผูท้ี่ได้รับทาน)และเช่ือมโยงไปถึงการเวียนว่ายตายเกิดในอนาคตชาติด้วยความเช่ือในการทําบุญ
ให้ทานเป็นสิ่งที่มีความสําคญัมากทีสุ่ดต่อการระดมทุนการให้เพ่ือสังคมในบริบทประเทศไทยแต่การให้
ในลักษณะดังกล่าวของสังคมไทยน้ันเป็นการให้ที่อยู่ในส่วนขององค์กรศาสนาเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งรูปแบบ
การให้ดังกล่าวอาจจะไม่เพียงพอต่อการนํามาเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาชุมชน และสงัคมท่ามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมสมัยใหม่ เน่ืองจากมีวัฒนธรรมต่างชาติแพร่เข้ามาอย่างไร้ขีดจํากัด   จึง
ต้องมีการปรับรูปแบบการให้เพ่ือให้สัมพันธ์กับการเป็นอยู่ของสังคมในปัจจุบัน  

ขณะเดียวกัน อาจถือได้ว่าการให้เพ่ือสังคม เป็นคุณธรรมทางสังคมประการหน่ึงที่องค์กร
และหน่วยงานหลายหน่วยงาน ในประเทศไทยได้พยายามผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติเพ่ือจะส่งเสริม
และปลูกฝังใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ ทีมุ่่งพัฒนาและขัดเกลาให้ผู้คนในสังคมโดยเฉพาะใน
สถาบันการศึกษาและองค์กรภาคธุรกิจได้นําเอามาเป็นประเด็นสําคัญในการสร้างภาพลักษณ์ที่บ่งบอก
ถึงความเป็นองค์กรธุรกิจที่ใส่ใจต่อสังคมมากกว่าที่จะมุ่งแต่แสวงกําไรจนเกินงาม โดยใช้แนวคิดที่
เรียกว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมก็เป็นอีกรูปแบบหน่ึงของ การให้เพ่ือสังคม ประกอบกับทางพุทธ
ศาสนามุ่งจุดหมายสู่การยึดเหน่ียวจิตใจกันไว้ในหมวดธรรมวัตถุ ๔๖ 
 ทาน หมายถึง การให้อภัย๗ อันได้แก่ การรักษาศีลซึ่งเป็นการให้ทานอย่างหน่ึงที่ย่ิงใหญ่ 
เพราะเป็นการให้ความปลอดภัยในชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย 

                                                            
๖สังคหวัตถุ๔.อง ฺจตุก.(ไทย)๒๑/๓๒/๕๐-๕๑. 
๗ขุ.ชา.(บาลี)๕/๕๔. 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



๑๐ 

 

  ทาน หมายถึง การบําเพ็ญบุญเพ่ือสั่งสมบารมีให้มากข้ึน และเพ่ือเป็นการกําจัดความตระหน่ี 
ซึ่งเป็นมลทินของจิตใจ ในหมวดธรรม บุญกริยาวัตถุ๓๘ 
 ๒.๑.๒.องคป์ระกอบหลักของทาน 

   องค์ประกอบของทานมี ๓ สว่น คือ “ผูใ้ห้ทาน ผู้รับทาน และวัตถุทาน หรือเรียกว่า ๑.ทายก 
คือผู้ให้ทาน ๒.ปฏิคาหก คือผูร้ับทาน ๓.ไทยธรรม คือวัตถุที่ให้ทาน” 
  ๑. ทายก องประกอบของทายกมี ๓ ประการ คือ 

-บุพเจตนา คือ ความต้ังใจก่อนที่จะให้ทาน ผู้ให้ทานมคีวามยินดี ว่าเราจักให้ทาน เจตนา
เกิดขึ้นต้ังแต่ความคิดเช่นน้ี จนกระทั่งเตรียมอุปกรณ์สําหรับให้ทานก่อนมุญจนเจตนา มีจิตยินดีใน
ขณะนั้น ว่า “เราจะฝังขุมทรพัย์อันเป็นเหตุสมบัติที่จะติดตามเราไปได้ 
  -มุญจนเจตนา คือ ความต้ังใจขณะที่กําลงัให้ทาน ขณะที่ทายกกําลังให้ทานน้ันมีจิตผ่องใส 
บรรจงวางวัตถุลงที่มือทักขิเณยบุคคล ทําจิตให้เลื่อมใสว่า “เรากําลังทําการถือเอาสิ่งที่เป็นแก่นสาร มี
สาระจากทรัพย์ที่ไม่มีสาระไม่มีแก่นสาร 

-อปราปรเจตนา คือ ความต้ังใจหลังจากทําทานไปแล้ว ทายกย่อมยินดีเสมอเมื่อระลึกถึงทาน
ที่ตนได้ให้ไปแล้ว มีจิตช่ืนบาน เกิดปิติโสมนัสว่า “ทานทีท่่านบัณฑิตบัญญัติไว้ เราได้กระทําตามแล้ว 
ทานของเราสําเร็จประโยชน์ด้วยดีแล้ว”๙ 

๒. ปฏิคาหกหรือผู้รับทานเป็นผู้ประพฤติดี ประกอบด้วยคุณธรรม ปฏิคาหกท่ีดีจะต้องมีศีล 
ปราศจากอาสวกิเลสทั้งหลาย จึงช่ือว่าบุญเขต เพ่ือใหไ้ด้อานิสงส์ที่สมบูรณ์ ในทางพุทธศาสนาถือว่า 
พระสงฆ์เป็นเน้ือนาบุญที่ดี”๑๐ 

๓. ไทยธรรมสิง่ของที่จะนํามาให้ เป็นของบริสุทธ์ิ ได้มาโดยชอบ และเหมาะสมเป็นประโยชน์
แก่ผู้รับ ไทยธรรมสมบัติ ได้แก่ทานวัตถุ๑๐ประการ อันได้แก่ ข้าว นํ้า เสือ้ผ้า เคร่ืองนุ่งห่ม เป็นต้น๑๑ 

สรุปได้ว่า การทําทานเป็นเหตุนําความสุขมาให้แก่ผู้กระทําเป็นไปเพ่ือประโยชน์ทั้งในปัจจุบัน
และเบ้ืองหน้า ดังน้ัน ผลอันเลิศของทาน จงึต้องประกอบด้วย ผู้ให้ทาน สิ่งที่ให้ทาน และผู้รับทาน จึง
จะสัมฤทธ์ิผลตามกระบวนการของการให้ทาน โดยต้องมีเจตนาเป็นสําคัญ และโดยเฉพาะการให้ทาน
ด้วยการบริจาคอวัยวะ ผู้มีจิตเจตนาที่บริสุทธ์ิแอบแฝงไว้ด้วยความเมตตา กรุณา อย่างแท้จริงโดยมิได้
หวังสิ่งตอบแทน ตัวเจตนาอันแรงกล้าน้ี ผูใ้ห้ย่อมได้รับอานิสงส์มาก 

๒.๑.๓ ลักษณะของทาน  
๑.อามิสทาน คําว่า "อามิส"  หมายถึงสิ่งของหมายถึง ปัจจัย ๔อันได้แก่  
 อาหาร เพราะว่าเป็นเคร่ืองยังชีวิตให้คงอยู่ 
 เครื่องนุ่งห่มเพราะเป็นเคร่ืองป้องกันอุณหภูมิ ทําอุณหภูมิให้เหมาะสมกับที่เราจะ
ทนได้ 
 ที่อยู่อาศัยที่จะบังแดดบังฝน ให้ร่างกายน้ันทนอยู่ได้ ไม่เจ็บไม่ป่วย 

                                                            
๘บุญกริยาวัตถุ๓.ที.ปา.(ไทย)๑๑/๓๐๕/๒๕๙. 
๙อภิ.ก.(ไทย)๓๗/๖๖/๕๑๒. 
๑๐พระเทพเวที(ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, (กรุเทพมหานคร:โรงพิมพ์     

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๑), หน้า๑๒๓ 
๑๑เรื่องเดียวกัน.หน้า.๑๒๓. 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



๑๑ 

 

 ยารักษาโรคเป็นปัจจัยที่ช่วยให้ร่างกายบรรเทาความทุกข์ทรมานช่ัวขณะ 
๒.ธรรมทาน ซึ่งหมายความถึง การให้ความรู้เป็นทานความรู้ในที่น้ี ไม่ว่า จะเป็นความรู้

ในทางโลกก็ดี หรือทางธรรมะก็ดี จัดอยู่ในประเภทธรรมทานทั้งสิ้นแบ่งเป็น ๒ประเภท 
๒.๑ธรรมะซึ่งเป็นธรรมะแท้ๆเป็นธรรมในขอบเขตของพระพุทธศาสนา หรือ 

วิทยาทานน้ัน ไม่ขัดต่อศีลธรรม อันดีน่ันเป็นทางที่ถูกที่ต้อง ซึ่งเข้าลักษณะของธรรมทานที่ถูกต้องเป็น
บุญเป็นกุศล 

๒.๒.อธรรมความไม่เป็นธรรม ซึ่งขัดต่อศีลธรรมอันดี ซึ่งจะเห็นได้ในปัจจุบันน้ี ใน 
สังคมสมัยน้ี โดยเฉพาะธรรมนอกพุทธศาสนาไม่ว่ามงคลต่ืนข่าวก็ดี วัตถุมงคลก็ดีความหลงใหลยึดมั่น
ถือมั่นในตัวบุคคลก็ดี เหล่าน้ี ไม่ใช่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัพุทธเจ้า  

๓.อภัยทาน ซึ่งหมายถึง การให้อภัย ในการกระทําความผิดต่อผู้อ่ืนที่มีการใหเ้ป็น ๒
นัยสําคัญ คือ  

๓.๑.เป็นการให้ในหลักของพุทธศาสนาคือให้ด้วยกุศลจิตคือมหากุศลจติ ๘ดวง 
น่ันเอง โดยประกอบไปด้วย เจตนา ๔ให้ครบองค์ 

๓.๒.เป็นการแสดงออกทางสังคมคือเป็นการให้อภัยกันโดยมารยาทในทางสังคม 
นอกจากอามิสทาน ธรรมทาน อภัยทานดังกล่าวแล้ว ยังมสีิ่งที่สงเคราะห์ เข้าเป็นทานอีกตัวหน่ึงซึ่งอยู่
ในบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ซึ่งเราเรียกว่าปัตติทานมัย หรือ การอุทิศส่วนกุศลให้แก่สรรพสัตว์ เป็นการแสดง
ความกตัญญู แก่เขา เป็นคณุธรรมอันหน่ึง 

นอกจากน้ันแล้ว ยังเป็นการให้เพ่ือลดอกุศลธรรม ที่เราได้สะสมไว้ในวัฏฏะก็คือการแผ่ให้แก่
เจ้าเวรนายกรรม ทั้งๆ ทีแ่ม้แต่เขา จะไม่ได้มาทวงเราก็ตามเราก็ให้เขาอันน้ี เป็นการให้เพ่ือลด
อกุศลกรรม อีกประการหน่ึง เป็นการให้ด้วยมหากุศลจิตเป็นกุศลผลที่ได้รับตอบแทนกุศลที่เราให้เขา 
นอกจากน้ี ยังมีอีก ซึ่งสงเคราะห์เข้าในทาน เรียกว่าเวยยาวัจจมัย คอื การช่วยเหลือในกิจที่ชอบ
โดยเฉพาะอย่างย่ิงเพ่ือส่งเสริมธรรม หรือพุทธ ศาสนาในทางที่ถูกที่ควร อันน้ี เรียกว่า เวยยาวัจจมัย 
ผลที่เราจะได้รบัจากทานน้ี แยกออกไปเป็นประเภทดังน้ี 
 ประการที่ ๑ ก็คือ อามิสทาน 

๑.ได้แก่ อาหาร ผล ก็คือความสมบูรณใ์นทรัพย์สิน ไม่อดไม่อยาก 
๒.เคร่ืองนุ่งห่ม ก็ได้แก่ความสมบูรณ์ในทรัพย์สิน ความสง่างาม  
๓.เร่ืองยารักษาโรคก็ความเป็นผู้แข็งแรง ปราศจากโรคาพยาธิ 
๔.เร่ืองที่อยู่อาศัย หรืออาคารกุฏิพระ โบสถ์ ความมั่นคงในฐานะความเป็นอยู่ 

ประการที่๒ก็ได้แก่ธรรมทาน 
ธรรมทานถ้าเป็นธรรมทานในขอบเขตพระพุทธศาสนา หรือ วิทยาการที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม ผล 

ก็คือความเฉลียวฉลาด รอบรู้ในวิทยาการ และธรรมะ มีความเห็นที่ถกูต้อง ที่เราเรียกว่าสัมมาทิฏฐิ 
และเข้าถึงธรรมได้โดยง่าย 

ธรรมนอกพุทธศาสนาหรือวิทยาการที่ขัดต่อศีลธรรม ผล ที่ได้รับ ก็คือ ความโง่ ความอับเฉา
ปัญญาความหลงผิด ซึ่งเรียกว่า โมหะ และการเข้าถึงธรรมได้โดยยาก 

นอกจาธรรมทานแล้ว สิ่งที่สงเคราะห์เข้าเป็นทานน่ันคือปัตติทานมัย หรือการแผ่กุศลน้ัน ผล 
ก็คือความเจริญรุ่งเรืองและการเป็นมิตรของอมนุษย์และมนุษย์ทั้งหลาย 
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ประการที่ ๓ ได้แก่ อภัยทาน 
อภัยทาน  ก็คือการไม่มีศัตรู และการไมม่ีเวรต่อกันและกันน่ันเอง ไม่มี ผูกเวรกันต่อไปทีน้ี 

ประเภท เวยยาวัจจมัย หรือการช่วยเหลือ ในสิ่งที่ชอบที่ควรน้ัน ก็ถึงพร้อมด้วยบริวารและการ
ช่วยเหลือของมนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลายองค์ทานที่แทจ้ริงน้ันองค์ทานที่ประกอบในขอบเขตของพุทธ
ศาสนานั้น ประการแรก 

๑.การเลือกประเภททาน อันควรแก่สมัยน้ันเรียกว่าญาณสัมปยุตต์คือประกอบด้วยปัญญาซึ่ง
มันจะปรากฏในมหากุศลจิตดวงที่ ๑โสมะนัสสะหะคะตัง ญาณสมัปะยุตตัง 

๒.การเลือกประโยชน์อันพึงเกิดแก่ปฏิคาหกในขอบเขตในพุทธศาสนานั้นก็ต้องเหมาะสมกับ
ปฏิคาหก ผู้ทีเ่ขาจะได้รับด้วยนอกจากน้ันแล้วการให้อภัยทาน ที่ไม่ขดัต่อศีลธรรมและเป็นประโยชน์
กับผู้รับ น่ีคือ เป็นการเลือกประโยชน์ให้แก่ปฏิคาหก 

การเลือกความไม่มีโทษ หรือความบรสิุทธิ์ของทานนั้น 
ถ้าเป็นอามิสทานเราก็ต้องได้มาด้วยความสุจริต ถ้าเป็นทาน ธรรมทานก็ต้องเป็นธรรมทานใน

พุทธศาสนา อันถูกต้องถ้าเป็นอภัยทาน ก็เป็นการให้อภัยที่บริสุทธ์ิปราศจากความกังวนในจิตใจ 
เจตนาในความคิดในการให้ทาน 

 ประการที่ ๑เจตนาก่อนที่จะทําทานน้ันๆ 
ประการที่ ๒เจตนาที่กําลังทําทานน้ัน 
ประการที่ ๓เจตนาเมื่อทําทานน้ันเสร็จสิ้นแล้ว 
ประการที่ ๔เจตนาเมื่อเวลาผ่านการทําทานน้ันไปแล้ว 
เจตนาบริสุทธ์ิต้องประกอบด้วยองค์ ๔และเป็นมหากุศลจติอันย่ิงใหญ่ตามท่ีปรากฏอยู่ใน

ทานสูตร หรือทานวัตถุสูตรคือ 
ทําทาน เพราะต้องการบุญ 
ทําทาน เพราะกลัวบาป ที่ตนมีอยู่ 
ทําทาน เพราะต้องการตอบแทนท่ีเราได้รับเขา 
ทําทาน เพราะต้องการผลตอบแทนที่ปฏิคาหกจะพึงให้  
ทําทานเพราะคิดว่าการให้ทานเป็นการดี 
ทําทาน เพราะคิดว่าเรามี เขาไม่มีเราก็ให้เขา 
ทําทาน เพราะคิดว่ารู้ไปถึงไหนก็มีเกียรติยศช่ือเสียงแพร่สะพัดไปถึงน้ัน 
ทําทานเพราะปฏิคาหกผู้น้ันเป็นญาติชอบพอกัน 
ทําทาน เพราะความรําคาญใจท่ีเขามากวนใจขออยู่เสมอ 
ทําทาน เพราะความเช่ือ ในโฆษณาตามสื่อต่างๆ เช่ือว่า จะเกิดผลเช่นน้ันก็ทําไป เรียกว่า

ลักษณะของความงมงาย  
ทําทาน เพราะว่าบรรพบุรุษเคยทํา พ่อ แม่ ปู่ย่า ตา ยาย เคยทํามาอย่างไร ก็ทําไปแบบนั้น 
ทําทาน เพราะคิดว่าพวกตนทํามานานแล้วทุกข์ภัย ทุกข์กาย ทุกข์ใจจะได้หมดสิ้นหายไป คือ

ทําทานแบบสะเดาะเคราะห์ 
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องค์ประกอบในการทําทานสดุท้าย สิ่งที่สําคัญย่ิง ก็คือ ปฏิคาหกหรือผู้รับผู้รับน้ันย่อมมีส่วน
สําคัญ ในการที่กุศลเราจะได้ สิ่งน้ันก็คือ 

๑.สมเด็จพระสัมมาสมัพุทธเจ้าถ้าใครไปทําทานแก่พระองค์โดยตรง ได้กุศลบุญแรง ปฏิคาหก
ดีที่ ๑ 

๒.คือ พระปัจเจกโพธิพุทธเจ้า ที่๒ 
๓.คือ พระอรหันต์ ที่๓ 
๔.ก็คือ พระอนาคามี น่ีเป็นอริยบุคคล 
๕.พระสกิทาคามี ที่๕ 
๖.สุดท้าย ก็คอืพระโสดาบัน  
๗.คือ ผู้ทีฌ่านสมาบัติ หมายถึงผู้ที่ทรงไว้ซึ่งรูปฌาน และ อรูปฌานอันสมบูรณ ์
๘.คือ ผู้ที่ได้วิปัสสนาฌานหรอืปัญญาชน ซึง่เห็นถูกในทางพุทธศาสนา 
๙.คือผู้ที่ได้รูปฌาณ 
๑๐.คือผู้ที่มศีีลอันบริสุทธ์ิ  
๑๑.คือสัตบุรุษ 
๑๒.คือผู้เป็นสมัมาทิฏฐ ิ
๑๓.คือปุถุชนทั่วๆไป 

 ๒.๑.๔ ประเภทของทาน 
   อามิสทาน ได้แก่ การให้วัตถุที่ควรให ้
   อภัยทาน ได้แก่ การไม่ผูกโกรธ ไม่อาฆาตจองเวร ไม่คิดร้ายผู้อ่ืนแมแ้ต่ศัตรู๑๒ 
   ธรรมทาน ได้แก่ การให้ธรรมะ๑๓ 
   อามิสทาน คือ การให้วัตถุสิ่งของ การให้ปัจจัย๔(คืออาหาร,ที่อยู่อาศัย,เคร่ืองนุ่งห่ม,ยา
รักษาโรค) ซึ่งเป็นสิ่งของที่ให้กันได้ง่าย ได้แก่ทานวัตถุ๑๐ประการ ได้แก่ ข้าว นํ้า ผ้า ยาน ดอกไม้ ของ
หอม เคร่ืองลูบไล้ ที่นอน ที่พัก และเครื่องประทีป๑๔ 
 อามิสทาน แบ่งได้๒อย่าง คือ แบ่งตามผู้ให้(ทายก) และแบ่งตามเจตนาผู้ให้ อามิสทานที่แบ่ง
ตามผู้ให้มี๓ประเภทคือ 
  ๑.สามีทาน การให้ของที่คิดว่าตนเองบริโภคใช้สอย คือ ของเหล่าใดที่ตนเองไม่ค่อยได้ใช้ ก็ให้
ของเหล่าน้ันไป ทานเช่นน้ีมีผลมาก 
  ๒.สหายทาน การให้ของที่เหมือนกับที่ตนบริโภคใช้สอย ทานเช่นน้ีมีผลปานกลาง 
  ๓.ทาสทาน การให้ของที่เลว หรือของตนเองที่ไม่ใช้แล้ว เช่น ให้แก่คนที่ใช้ หรือใหก้บัสัตว์
เดรัจฉาน ทานเช่นน้ีมีผลน้อย๑๕  
 อามิสทานที่แบ่งตามเจตนาผู้ให้มี๒ประเภท๑๖คือ 
                                                            

๑๒สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก, กรุงเทพมหานคร:มปป. 
๑๓อง.ทก.(ไทย)๒๐/๑๔๒/๑๒๐. 
๑๔องฺ.อฏฐก. (ไทย)๒๓/๓๕/๒๙๒. 
๑๕อง.ปญ.จก.อ.(ไทย)๓/๘๑. 
๑๖อง.ทุก.(ไทย)๒๑/๑๔๒/๑๒๐. 
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 ๑.สังฆทาน คอื ทานที่ให้เพ่ือส่วนรวม ไมเ่จาะจงผู้รับ เช่น การบริจาคอวัยวะ หรือให้แก่
พระสงฆ์ก็ต้ังแต่๔รูปขึ้นไป จึงจะเรียกได้ว่าเป็นสังฆทาน เป็นบุญมากกว่าทานทั่วไปจึงมีอานิสงส์
มากกว่าการให้แบบปาฏิบุคลิกทาน 
 ๒.ปาฏิบุคลิกทาน คือ ทานที่ให้เจาะจงแก่บุคคลใดบุคคลหน่ึง๑๗การให้เฉพาะบุคคลที่เรา
เลือกไว้แล้ว ที่เรามีความเลือ่มใส มคีวามศรัทธาในบุคคลน้ันจึงให้ จะให้แก่บุคคลท่ัวไป หรือให้แก่
พระสงฆ์ก็ได้ 
  อภัยทาน คือ การให้ความปลอดภัย ความไม่มีภัยแก่ตนเองและผู้อ่ืน๑๘ไม่มีเวรไม่ผูกเวรกับ
ผู้ใด ทั้งยังมีจิตเมตตา ปารถนาดีต่อผู้อ่ืนเป็นนิตย์ การให้อภัยเป็นการให้ที่ไมล่งทุน เป็นการให้ที่ง่าย 
แต่คนเราทําได้ยาก เพราะมีกิเลสอยู่ในใจ ต้องอาศัยการฟังธรรม ประพฤติธรรมอยู่บ่อยๆจนเกิดความ
เข้าใจอย่างถูกต้องเห็นคุณประโยชน์ของการให้อภัย การให้อภัยเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้อ่ืน ทําให้
ผู้อ่ืนมีความสุขสบายใจ ตามความเป็นจริงแล้วผู้ที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดคือตนเอง เพราะทุกครั้งที่ให้
อภัยได้ จะรู้สึกปลอดโปร่งเบากายเบาใจ สดช่ืน แจ่มใส มีความสุข๑๙ 
   ธรรมทาน คอื การให้ธรรม การสั่งสอนเก่ียงกับธรรม การให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง๒๐

การให้ธรรมทานน้ันเปรียบได้กับการให้ขุมทรัพย์ที่เป็นอมตะติดตัวไป หรือเป็นประทีปส่องทางชีวิต ให้
ดําเนินไปในทางที่ถูกต้องดีงาม นําชีวิตไปสู่ความเจริญ ย่อมมีชีวิตที่ดีงามเกิดในสุคติภพ เมื่อบารมีแก่
กล้าแล้วย่อมละกิเลสได้โดยสิ้นเชิงเข้าถึงนิพพานได้ด้วยเหตุน้ี พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่า “การให้
ธรรมย่อมชนะทั้งปวง”๒๑ 
 สรุปได้ว่า ทาน คือ การให้ สละ การแบ่งปัน โดยมิได้หวังสิ่งตอบแทนซึ่งสามารถให้ได้ทั้งวัตถุ 
สิ่งขิง เงินทอง อันเป็นของนอกกายแล้วยังให้ทานด้วยการทานด้วยการบริจาคอวัยวะ ซึ่งจัดเป็นการให้
ทานประเภทอามิสทาน และยังรวมถึงการให้อภัยทานและธรรมทาน ที่นอกเหนือจากการให้ทาน
ประเภทอ่ืนๆ ดังน้ันการให้ทานจึงควบคู่ไปกับ ศีล และภาวนาตามหลักของ บุญกริยาวัตถุ เพราะทาน
เป็นองค์ประกอบแรกของศีลและภาวนาและที่สําคัญคือการควบคุมความโกรธของตัวเองให้ได้เพียง
เท่าน้ีเราก็จะได้ช่ือว่าเป็นผู้ให้อภัยทาน 
 ๒.๑.๕ ทานในทางพระพุทธศาสนา 

วิเจยยะ ทานัง สคุะตัปปะสัตถัง การเลือกให้อันพระสุคตทรงสรรเสริญเป็นพระ พุทธพจน์ใน
เร่ืองพระสูตรอันเกี่ยวกับ การเลือกให้ หมายถึงการเลือกในการทําทาน ซึ่งอยู่ในบุญกิรยิาวัตถุ ๑๐อัน 
ประกอบด้วยทิฏฐุชุกรรม 

๑.การเลือกประเภทของทาน อันควรแก่สมยั 

                                                            
๑๗ม.อุ.(บาลี)๑๔/๓๗๖-๓๘๑/๓๒๑-๓๐๖. 
๑๘พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์, กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๓๙), หน้า๓๘๐ 
๑๙พระมหาทองเก็บ ญาณพโล(สุขพล), “การบําเพ็ญทานของพระพรหมคุณาภรณ์(ไพบูลย์ กตปุญโญ)

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราขวิทยาลัย,๒๕๕๑). 
๒๐พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์, (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๓๘), หน้า๑๐๘ 
๒๑ขุ.ธ.(ไทย)๒๕/๓๕๔/๑๔๕. 
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๒.หมายถึงการเลือกความไม่มีโทษของทานที่ให้ 
๓.การเลือกในที่น้ี หมายถึงประโยชน์อันพึงได้รับแก่ปฏิคาหก โดยไม่มีโทษ 
๔.การเลือกประการที่ ๔คือเจตนาในการทําทานด้วยความคิดชอบ 
๕.การเลือกในที่น้ี หมายถึงการเลือกมหากุศลจิต ในการทําทาน เป็นมหากุศลจิต 
๖.การเลือกในที่น้ี หมายถงึ การเลือกปฏิคาหก หรือผู้ได้รับอันสมควรแก่ทาน เป็น

ความหมายของพุทธภาษิตในท่ีน้ีที่พระองค์ได้ตรัสว่าการเลือกให้ อันพระสุคตทรงสรรเสริญน้ันก็
หมายความว่าพระพุทธเจ้ายกย่องผู้ที่ทําทาน ซึ่งประกอบด้วยทิฏฐุชุกรรม 
ความหมายของทาน ก็คือการให้หรือการเสียสละ อันประกอบไปด้วยทิฏฐุชุกรรม คือ การทํา
ความเห็นให้ถกูซึ่งอยู่ในประเภทบุญกิริยาวัตถุ ๑๐จะเห็นได้ว่าทิฏฐุชุกรรม น่ีเป็นตัวสดุท้าย ไม่ว่าทาน
ก็ดี ไม่ว่าศีลกดี็ หรือภาวนาก็ดีเราจะต้องทําความเห็นให้ถูกต้อง ถ้าเราไม่ถูก ผลแห่งทานน้ัน มันก็ไม่
บังเกิดทานน้ันเป็นกุศลประเภท กามาวจรกุศลซึ่งอยู่ในบุญกิริยาวัตถุ ๑๐คําว่ากามาวจรกุศลหมายถงึ
กุศลที่มผีลตอบแทน เมื่อตอบแทนแล้ว กุศลน้ันมันก็หมดไปส่วนการตอบแทนน้ันจะตอบแทน ใน
ปัจจุบันชาติ หรืออนาคตชาติน้ันแล้วแต่ความรุนแรง ของกรรมที่เรากระทําลงไป ก็คือเจตนา ๔
ครบถ้วนและประกอบด้วยหลักการ อ่ืนๆด้วย  

 บุญ ๑๐ วิธี ตามแนวทางพทุธศาสนา  

 ในศาสนาพุทธ มีหลักธรรมท่ีพูดถึงการให้ที่เรียกว่าบุญ คนส่วนใหญม่ักเข้าใจว่า การทําบุญ
คือการให้เงินหรือสิ่งของแต่เพียงอย่างเดียว แต่แทจ้ริงแลว้ การทําบุญมคีวามหมายมากกว่าน้ัน ตาม
หลักพุทธศาสนา มีการทําบุญด้วยกัน ๑๐ วิธี ที่เรียกว่า บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ แปลว่าสิ่งที่เป็นที่ต้ังแห่ง
การทําบุญ ๑๐ ประการ คือ   
 ๑. ให้ทาน แบ่งปันผู้อ่ืนด้วยสิ่งของ ไม่ว่าจะให้ใครก็เป็นบุญ (ทานมัย) การให้ทาน เป็นการ
ช่วยขัดเกลา ความเห็นแก่ตัว ความคับแคบ ความตระหน่ีถี่เหนียว และความติดยึดในวัตถุ นอกจากน้ี
สิ่งของที่เราแบ่งปันออกไป ก็จะเป็นประโยชน์กับบุคคล หรือชุมชนโดยส่วนรวม 
 ๒. รักษาศีล กเ็ป็นบุญ (ศลีมยั) เป็นการฝึกฝนที่จะ ลด ละ เลิก ความช่ัว ไม่ไปเบียดเบียนใคร 
มุ่งที่จะทําความดี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ผู้อ่ืน เป็นการหล่อเลี้ยงบ่มเพาะให้เกิดความดีงาม และพัฒนา
คุณภาพชีวิตไม่ให้ตกตํ่า  
 ๓. เจริญภาวนา ก็เป็นบุญ (ภาวนามัย) การภาวนา เป็นการพัฒนาจิตใจ และปัญญา ทาํให้
จิตสงบ ไม่มีกิเลส ไมม่ีเร่ืองเศร้าหมอง เห็นคุณค่าสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริง ผู้ที่ภาวนาอยู่เสมอย่อม
เป็นหลักประกันว่า จิตจะมีความสงบ ชีวิตมีความสุข คุณภาพชีวิตดีขึ้น สูงข้ึน  
 ๔. อ่อนน้อมถ่อมตน ผู้น้อยอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ ่ผู้ใหญ่ก็แสดงออกในความมีเมตตาต่อ
ผู้น้อย และต่างก็อ่อนน้อมต่อผู้มีคุณธรรม รวมถึงการให้เกียรติ ให้ความเคารพในความแตกต่างซึ่งกัน
และกัน ทั้งในความคิดความเช่ือ และวิถีปฏิบัติ ของบุคคลและสังคมอ่ืน เป็นการลดความยึดมั่นถือมัน่ 
ในความเป็นตัวตน ก็เป็นบุญ (อปจายนมัย)  
 ๕. ช่วยเหลือสังคมรอบข้าง ช่วยเหลือสละแรงกายเพ่ืองานส่วนรวม หรือช่วยงานเพ่ือนบ้าน 
ที่ต้องการความช่วยเหลือ ก็เป็นบุญ (ไวยาวัจจมัย)  
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 ๖. เปิดโอกาสให้คนอ่ืน มาร่วมทําบุญกับเรา หรือในการทํางาน ก็เปิดโอกาสให้คนอ่ืน มสี่วน
ร่วมทํา - ร่วมแสดงความคิดเห็น รวมไปถึงการอุทิศส่วนบุญ ให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วด้วย ก็เป็นบุญ 
(ปัตติทานมัย)  
 ๗. ยอมรับและยินดีในการทําความดี (หรือทําบุญ) ของผู้อ่ืน เป็นการเปิดโอกาสร่วมใจ
อนุโมทนา ในการกระทําความดีของผู้อ่ืน ก็เป็นบุญ (ปัตตานุโมทนามัย)  
 ๘. ฟังธรรม บ่มเพาะสติปัญญาให้สว่างไสว ฟังธรรมะ ฟังเรื่องที่ดี มีประโยชน์ต่อสติปัญญา 
หรือมีประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตที่ดี เป็นความจริง ความดี ความงาม ก็เป็นบุญ (ธรรมสวนมัย)  
 ๙. แสดงธรรม ให้ธรรมะ และข้อคิดที่ดี กับผู้อ่ืน แสดงธรรม นําธรรมะไปบอกกล่าว เผื่อแผ่
ให้คนอ่ืนได้รับฟัง ให้เขาได้รู้จักวิธีการดําเนินชีวิตที่ดี เป็นเร่ืองของความจริง ความดี ความงาม ก็เป็น
บุญ (ธรรมเทศนามัย)  
 ๑๐. ทําความเห็นให้ถูกต้อง และเหมาะสม มีการปรับทิฏฐ ิแก้ไขปรับปรุงพัฒนาความคิดเห็น  
ความเข้าใจให้ถูกต้องตามธรรม ให้เป็นสัมมาทัศนะอยู่เสมอ เป็นการพัฒนาปัญญาอยา่งสําคัญก็เป็น
บุญ (ทิฏฐุชุกรรม)  
 ทั้งน้ี ทิฏฐุชุกรรม หรือ สัมมาทัศนะ  คือ การเห็นให้ถูกต้อง  หรือมีจิตเป็นกุศล เป็นสิ่งที่ขาด
ไม่ได้ในการทําบุญทุกชนิด และทุกโอกาส จะต้องประกบและประกอบเข้ากับบุญกิริยาวัตถุข้ออ่ืนทุก
ข้อ เพ่ือให้งานบุญข้อน้ัน ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามความหมายและความมุ่งหมาย พรอ้มทั้งได้ผลถูก
ทาง สําหรับศาสนาพุทธคําสอนเรื่องการให้ ไม่ได้เป็นข้อบังคับแต่อย่างใด ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของ
แต่ละคน 

ผลบุญที่จะเข้าถึงพระนิพพานได้  

พระพุทธเจ้าตรัสว่า คนทุกคนมีความดี ที่จะเข้าถึงพระนิพพานได้ทุกคน และยังตรัสอีกว่า 
“การที่จะไปนิพพานได้ ไปได้หมด คือ พรหมก็ไปนิพพานได้ เทวดาก็ไปนิพพานได้  มนุษย์ก็ไปนิพพาน
ได้ แม้แต่สัตว์ก็ไปนิพพานได้”คําว่า “สัตว์ก็ไปนิพพานได้” ในที่น้ีพระพุทธเจ้าหมายความว่า สัตว์ทุก
ตัวที่เกิดเป็นสัตว์  ต้ังแต่สัตว์ใหญ่หรือสัตว์เล็กก็ตาม น่ันคือ คน  คนท่ีสร้างกรรมที่เป็นอกุศล สร้าง
ความช่ัว ถ้ากําลังของกรรมหนักจริงๆ พาคนลงนรกไปก่อน เป็นสัตว์นรกก่อน เมือ่กรรมเบาขึ้นมา
หน่อยหน่ึง ผ่านจากนรกก็มาเป็นเปรต จิตใจก็ยังมีความรู้สึกอย่างคน เมื่อกรรมเบาขึน้มาอีกข้ันหน่ึงก็ 
พ้นจากความเป็นเปรต มาเป็นอสุรกาย ความรู้สึกของจิตใจก็ยังเหมือนคน เพราะใจมันใจคน  จาก
อสุรกายมาเป็นสัตว์เดรัจฉาน จากสัตว์เลก็ถึงสัตว์ใหญ่ แต่ความรู้สึก ความต้องการของใจก็เท่าคน คือ
จิตเป็นคน ดังน้ัน ขึ้นช่ือว่า สัตว์ เราจะคิดว่าเป็นสัตว์ตํ่าทราม เสมอไปไม่ได้ คือ ด้วยมีจิตใจเป็นคน  
การที่พระพุทธองค์ตรัสว่า แม้แต่สัตว์ก็สามารถจะไปนิพพานได้ ก็เพราะว่า ถ้าสัตว์ทั้งหมด เขาชําระ
กฎของกรรมเดิมหมดสิ้นแลว้ สัตว์เหล่าน้ีก็กลับมาเกิดเป็นคน สามารถบําเพ็ญกุศลเขา้ถึงนิพพานได้ 

วิธีการเข้าถึงพระนิพพาน  พระพุทธเจ้าตรัสไว้มี ๔ แบบ 

แบบที่ ๑ สุกขวิปัสสโก 
แบบที่ ๒ เตวิชโช 
แบบที่ ๓ ฉฬภิญโญ 
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แบบที่ ๔ ปฏิสมัภิทัปปัตโต 
 สําหรับแบบที่ ๑ สุกขวิปัสสโก ได้ช่ือว่า ง่าย แต่ทํายาก  คือปฏิบัติแล้ว ไม่เห็นอะไร เหมือน
คนเอาผ้าดําผูกตาเดิน  ซึง่เหมือนกับพุทธบริษัททั้งหลายส่วนใหญ ่ ทีท่ํากันอยู่ในเวลาน้ี ถ้าไม่เลกิ
ปฏิบัติก็ถึงนิพพานเหมือนกัน ก็ได้แก่ปฏิบัติ ทาน ศลี ภาวนา 

ทาน การให้  การถวายสิ่งของกับพระก็ดี  ให้แก่คนยากจนก็ดี ให้แก่คนท่ีลําบากก็ดี ให้แก่
สัตว์เดรัจฉานก็ดี ก็ช่ือว่าเป็นทาน   และการให้ทาน ถ้ามีความมุ่งหมายอย่างอ่ืน ก็จะพลาดจาก
นิพพานไปได้ ฉะนั้นการให้ ทานจึงควรต้ังใจ โดยเฉพาะ เพ่ือตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทปหาน ให้คิดว่า 
ทานน้ี ให้เพ่ือตัด โลภะ  ความโลภที่อยู่ในจิตใจของเรา เป็นสิ่งไม่ดี การให้ทานไปไมห่วังผลตอบแทน
ใดๆในชาติปัจจุบัน สําหรับผูร้ับไป เขาจะนําไปใช้ เขาจะไปให้คนอ่ืนต่อหรือเพ่ือประสงค์ใด เมื่อให้ไป
แล้งไม่ผูกพันธ์ในในทรัพย์สมบัติ สิ่งของที่เราให้ไปหมดสิน้แล้ว  อย่างน้ีพระพุทธองค์ตรัสว่า เป็นการ
ชนะความโลภ เป็นการตัดกิเลสตัวสําคัญ ตัดรากเหง้ากิเลสได้รากหน่ึง 

สีลมัย  บุญสําเร็จด้วยการรักษาศีล   การรักษาศีลตามประเพณีมีประโยชน์น้อยเต็มท ีสักแต่
ว่าสมาทานศีลก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร  จะให้เกิดประโยชน์ต้องรู้พ้ืนฐานของศีล จะทําให้ ศีลเป็นตัวตัด
โทสะ ความโกรธ รากเหง้ากิเลสตัวที่ ๒ ได้   ศีล จะมีขึ้นกับใจ ต้องอาศัยเหตุ ๓ ประการ คือ 

๑.เมตตา ความรัก จิตคิดไว้เสมอว่า เราจะเป็นมิตรที่ดีของคนและสัตว์ทัว่โลก จะไม่เป็นเวร
เป็นภัยกับใครจะไม่เป็นศัตรูกับใคร จะคบหากับบุคคลอ่ืนเหมือนคบหาตัวเอง เราจะรักคนอ่ืน
เหมือนกับรักตัวเราเอง 

๒.จิตคิดสงสาร  หวังจะเก้ือกูลให้มีความสุข  ใหค้ิดว่าถ้าเราสงสารตัวเราเองเท่าไร เราก็
สงสารเขาเท่าน้ัน เว้นไว้แต่เร่ืองผิดระเบียบวินัยประเพณี ก็ต้องลงโทษกันตามระเบียบประเพณี อย่าง
พระพุทธเจ้าทรงลงโทษพระ เพราะความเมตตาปรานี เกรงว่าจะเลวไปกว่าน้ัน แบบน้ีไม่ถือว่าเป็น
ความโกรธ 

๓.สันโดษ  ยินดีเฉพาะทรัพย์สิน ที่เรามีอยู่โดยชอบธรรม และยินดีเฉพาะคนรักท่ีเรามีอยู่โดย
ชอบธรรม  ไม่ล่วงเกินคนรักของบุคคลอ่ืน    การรักษาศีลให้ดี พระพุทธเจ้าตรัสว่า ค่อยๆรักษาไป
เร่ือยๆ ทําใจสบาย กิเลสคือความโกรธ ก็ค่อยๆลดไป ในที่สุดมันก็จะหมดไปเอง เป็นการปฏิบัติด้าน
สุกขวิปัสสโก 

ภาวนามัย  พระพุทธองค์ตรัสว่า  เรื่องการภาวนาด้าน สุขวิปัสสโกนี้  มีฌานเบ้ืองต้น ไม่สูง 
โดยเริ่มต้นใช้อารมณ์  พิจารณาต้ังแต่ ขณิกสมาธิ  คือยามปกติ เมื่อเราให้ทานก็ให้ คิดว่า คนท่ีเราให้
ทาน ทุกคนเมือ่เขารับทานที่ให้มาแล้ว เขาก็มีความสุขในการบริโภคทาน     แต่ว่าเราผู้ให้ทานก็ดี ผูม้า
รับทานก็ดี  คนทั้งหลายทั้งหมดน้ี ไม่มีชีวิตอยู่ตลอดกาลตลอดสมัย  เกิดขึ้นมาเมื่อไรก็ค่อยๆเสื่อมไป
ทุกวันๆ ในที่สดุก็ตายเหมือนกันหมดทุกคน ไม่มีอะไรจีรังย่ังยืน ไม่ว่าจะเป็นคน เป็นสตัว์เป็นวัตถุก็ดี 
ในโลกน้ีไม่มีอะไรเหลือ  น่ีเป็นด้านวิปัสสนาญาณควบสมถะของสุกขวิปัสสโก  ตราบใดเรายังหวังความ
เกิดเป็นมนุษย์ก็ดี เทวดาก็ดี เป็นพรหมก็ดี เราต้องเวียนว่ายตายเกิดเช่นน้ี หาที่สิ้นสุดไม่ได้ 
พระพุทธเจ้าตรัสว่า สถานทีพ่ระนิพพานเป็นแดนที่มั่นคง เป็นแดนอมตะ เรายอมเช่ือพระพุทธเจ้า ทํา
จิตให้หลุดพ้นจากกิเลสเป็นสมุจเฉทปหาน คือ  ทําลายความโลภด้วยการให้ทาน  ทําลายความโกรธ
ด้วยศีล  คือมคีวามเมตตาปรานีเป็นที่ต้ัง ทําลายความหลงด้วยปัญญา ให้เห็นความจริงว่า  โลกน้ีไม่
เที่ยง ผู้ที่เกิดมาแล้วก็ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ในที่สดุ  ในทีสุ่ด กระทั่งจิตของเรา ก็ปลอด
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ปราศจากกิเลส ทั้ง ๓ ประการ คือความโลภไม่มี ความโกรธไม่มี ความหลงไม่มี อย่างน้ีได้ช่ือว่าเป็น 
“นิพพานังปรมังสูญญัง” นิพพานเป็นธรรมว่างอย่างย่ิงในเมื่อเช้ือสายความเร่าร้อนไม่มี   จิตก็เป็นสุข  
อย่างน้ีท่านเรียกว่านิพพานตัดกิเลส มีเบญจขันธ์เหลือต่อจากน้ีก็เป็นรายละเอียดในด้าน เตวิชโช หรือ
ด้านวิชาสาม อภิญญาหก ปฏิสัมภิทาญาณ ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติที่เข้าถึงพระนิพพานได้รวดเร็วและได้
มากกว่า มีกําลงัดีกว่า  ไม่สงสัยในคําสอนของพระพุทธเจ้า ที่พระพุทธเจ้าบอกว่า สวรรค์มีจริง  เรา
เจอะสวรรค์แลว้ พรหมโลกมจีริง เราเจอะพรหมโลกแล้ว พระนิพพานมีจริง เราเจอะพระนิพพานแล้ว  
นรก เปรต อสรุกาย มีจริง เราพบแล้ว ทั้งหมด  เป็นอันว่าทุกคนไม่สงสัยคําสอนของพระพุทธเจ้า   ถ้า
บุคคลใดไมส่งสัยคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างหน่ึง มีศีล ๕ บริสุทธ์ิอย่างหน่ึง มีจิตรักพระนิพพานเป็น
อารมณ์อย่างหน่ึง อย่างน้ีท่านเรียกว่า พระโสดาบัน หรือ สกิทาคามี  และเมื่อทําให้จิตว่างจากกิเลส
เป็นสมุจเฉทปหานตายเมื่อใดก็ถึงนิพพานเมื่อน้ัน 
         รูปแบบที่๒อัชฌาสัยเตวิชโชหมายถึงท่านที่มีอุดมคติในด้านวิชชาสาม คือทรงคุณสามประการ
ในส่วนแห่งการปฏิบัติได้แก่คุณธรรมดังต่อไปนี้ 
          ๑. ปุเพนิวาสานุสสติญาณการระลกึชาติที่แล้วๆมาได้ 
          ๒. จุตูปปาตญาณรู้ว่าสัตว์ที่ตายไปแล้ว และเกิดมาน้ี ตายแล้วไปไหน ก่อนเกิดมาจากไหน 
          ๓. อาสวักขยญาณรูจ้ักทําอาสวกิเลสใหส้ิ้นไป 
          เมื่อพิจารณาตามคุณพิเศษสามประการน้ีแล้ว แสดงให้เห็นว่าท่านที่มีอุดมคติในด้านเตวิชโช
น้ี ท่านเป็นคนอยากรู้อยากเห็นเมื่อพบเห็นอะไรเข้าก็เป็นเหตุให้คิดนึกถึงสมมุติฐานที่เกิดว่าสิ่งน้ันสิ่งน้ี
เกิดมาจากอะไรเดิมก่อนจะเป็นอย่างน้ันเป็นอะไรมาก่อน เช่นเห็นของที่มีวัตถุปกปิดก็อยากจะแก้วัตถุ
ที่ปกปิดน้ันออกเพ่ือสํารวจตรวจดูของภายใน เห็นของภายในว่าเป็นอะไรแล้ว ก็อยากจะรู้ต่อไปว่า
ภายในของน้ันมีอะไรบ้าง ทําด้วยอะไร เมื่อรู้แล้วก็อยากรูต่้อไปว่า สิ่งน้ันๆ เกิดมาได้อย่างไร อย่างน้ี
เป็นต้น  ท่านประเภทเตวิชโชนี้จะให้ท่านทาํตนเป็นคนหวังผลอย่างเดียว โดยไม่ให้พิสูจน์ค้นคว้าเลย
น้ัน ท่านประเภทน้ีทนไม่ไหว เพราะอัชฌาสัยไม่ชอบประเภทคลุมหน้าเดินโดยที่ไม่ได้พิสูจน์ต้นทางใจ
หยุดเอาเฉย ๆ คนประเภทน้ีมีจํานวนมาก ประเภทเตวิชโชนั้นส่วนใหญม่ักชอบรู้ชอบเห็น พอให้
วิปัสสนาล้วนเธอเข้าเธอก็บ่นอู้อ้ีว่าไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลย ต่อเมื่อให้กรรมฐานประเภททิพยจักษุ
ญาณ หรือมโนมยิทธิ เธอก็พอใจทําได้อย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหน่ือย จะยากลําบากก็ทนทําจนสําเร็จผล
ทางที่ได้พิสูจน์มาเป็นอย่างนี้ 

รูปแบบที่ ๓ อัชฌาสัยฉฬภิญโญ  ท่านที่ชอบมีฤทธ์ิมีเดช ทําอะไรต่ออะไรเกินกว่าสามัญชนจะ
ทําได้เรียกว่า อัชฌาสัยของท่านผู้มีฤทธ์ิ หรือท่านผู้ทรงอภิญญา ๖อภิญญา ๖ น้ีเป็นคุณธรรมพิเศษ
สําหรับนักปฏิบัติอีกอย่างหน่ึง ซึ่งจะต้องฝึกฝนตนเป็นพิเศษให้ได้คุณธรรมห้า ประการก่อนที่จะได้
บรรลุมรรคผลหมายความว่าในระหว่างที่ทรงฌานโลกีย์น้ันต้องฝึกฝนใหส้ามารถทรงคณุสมบัติห้า
ประการดังต่อไปนี้ 

 ๑. อิทธิฤทธ์ิแสดงฤทธ์ิต่างๆได้ 
 ๒. ทิพยโสตมหีูเป็นทิพย์สามารถฟังเสียงในที่ไกลหรือเสียงอมนุษย์ได้ยิน 
 ๓. จุตูปปาตญาณรู้การตายและการเกิดของคนและสัตว์ 
 ๔. เจโตปริยญาณรู้ความรู้สึกในความในใจของคนและสัตว์ 
 ๕. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณระลึกชาติต่างๆที่ล่วงมาแล้วได้ 
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 ทั้งห้าอย่างน้ี จะต้องฝึกให้ได้ในสมัยทีท่รงฌานโลกีย์ต่อเมื่อฝึกฝนคุณธรรมหกประการน้ี 
คล่องแคล่วว่องไวดีแล้วจึงฝึกฝนอบรมในวิปัสสนาญาณต่อไป เพ่ือให้ได้อภิญญาข้อที่ ๖ คือ อาสวักขย
ญาณ ได้แก่การทําอาสวะให้หมดสิ้น 

รูปแบบที่๔ อัชฌาสัยปฏิสัมปัตโตท่านผู้มีความต้องการในความรู้พิเศษ ที่มีความรู้รอบตัวย่ิง
กว่าท่านผู้ทรงอภิญญา ๖ เรียกว่าอัชฌาสัยของท่านผู้ทรงปฏิสัมภิทัปปัตโตนี้ แปลว่ามีความรู้
พร้อม คือท่านทรงคุณธรรมพิเศษกว่าท่านเตวิชโชฉฬภิญโญหลายประการ เช่น 

๑.มีความสามารถทรงความรู้พร้อมไม่บกพร่องในหัวข้อธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้
ได้โดยครบถ้วน แมท้่านจะย่างเข้ามาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาเพียงวันเดียวทั้งๆ ทีไ่ม่เคยศึกษาคํา
สอนมาก่อนเลย ตามนัยที่ปรากฏในพระสูตรต่างๆ ที่มาในพระไตรปิฎกว่า มีมากท่านทีม่ีความเลื่อมใส
ในสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพอฟังเทศน์จบ ท่านก็ได้บรรลุอรหันต์ช้ันปฏิสัมภิทาญาณท่านทรง
พระไตรปิฎก คือเข้าใจในข้อวัตรปฏิบัติครบถ้วนทุกประการได้ทันท่วงที 

 ๒.มีความฉลาดในการขยายความในธรรมภาษิต ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้โดยย่อให้พิสดารได้
อย่างถูกต้อง 
           ๓.ย่อความในคําสอนที่พิสดารให้สั้นเข้าโดยไม่เสียใจความ 
         ๔.สามารถเข้าใจ และพดูภาษาต่างๆได้ทุกภาษา ไม่ว่าภาษามนุษย์หรือภาษาสัตว์จาก
คุณลักษณะทีน่่าปรารถนาของนิพพานที่กล่าวมา ๓ ประการน้ันเป็นการกล่าวเฉพาะคุณลักษณะเด่น 
เพ่ือให้เห็นความน่าปรารถนาของนิพพานที่ควรแก่การปฏิบัติไปให้ถึงนิพพานในอนาคตให้ได้ซึ่งความ
จริงแล้วยังมีคณุลักษณะที่น่าปรารถนาของนิพพานอีกมาก เช่นไม่มีการทะเลาะวิวาท ไม่มีการ
เบียดเบียน เป็นที่สงบเย็น เป็นต้น 
 ๒.๑.๖ ความสําคัญของทาน 
 ทานเป็นการทําบุญที่สําคญัประการแรกของชาวพุทธ เน่ืองจากยังต้องดํารงชีวิตอยู่ในสังคม
และปัจจัย๔เป็นเคร่ืองเลี้ยงชีวิต ปัจจัยเหล่าน้ีจําเป็นสําหรับการมีชีวิตทุกคนต่างก็ต้องการปัจจัย๔เพ่ือ
เลี้ยงชีวิตเช่นกัน การแสวงหาให้ได้มาซึ่งสิง่เหล่าน้ีจึงจําเป็นที่ต้องทําอยู่เสมอเพราะชีวิตยังต้องดําเนิน
ไปตามความจําเป็นที่จะต้องใช้ปัจจัยน้ัน ในหลักคําสอนเร่ืองทาน ทาํให้พุทธศาสนิกชนมีใจเมตตา 
กรุณา มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ช่วยเหลือสังคม นับได้ว่ามีความสําคัญต่อวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนเป็น
อย่างมาก ซึ่งในอดีตชาติพระพุทธองค์ได้ทรงบําเพ็ญทานบารมีทุกประการ โดยเฉพาะทานบารมี ยัง
รวมไปถึงการบริจาคเลือด เน้ือ อวัยวะต่างๆในร่างกายของพระองค์และทรงบําเพ็ญเป็นอันดับแรก 
ต่อมาจึงบําเพ็ญข้ออ่ืนๆจนเปี่ยมด้วยบารมี จึงได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้า ทาน
จึงมีความสําคัญมาก 
  การให้ทานไม่ใช่เพียงแต่ในทางพุทธศาสนาเท่าน้ันที่มีความสําคัญ ความจริงแล้วการให้ทาน
ยังมีความสําคัญต่อตัวบุคคลทั้งผู้ให้และผู้รบัอีกด้วย รวมถึงทางด้านสังคมก็มีความสําคัญของการให้
ทานเช่นกันเพราะประเทศไทยนับถือศาสนาพุทธ มีหลักธรรมคําสอนต่างๆท่ีมีคุณประโยชน์ต่อวิถีชีวิต
ของชาวพุทธค่อนข้างสูง เพราะเป็นสิ่งที่สามารถทําได้ง่ายและได้ผลแห่งบุญมาก ในทางพุทธศาสนาจึง
ให้ความสําคญัเป็นหลักธรรมประการแรกในหลักธรรมอ่ืนๆ สรุปได้ดังน้ี 
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 ความสาํคญัต่อบุคคล 
  วิถีชีวิตของชาวพุทธน้ัน จําเป็นต้องอาศัยซึ่งกันและกันเพ่ือการดํารงอยู่ในสังคม แต่ปัจจุบันน้ี
วิวัฒนาการเจริญก้าวหน้าอย่างไร้พรมแดนผู้คนย่ิงต้องการท่ีจะแสวงหาในสิ่งที่ตนต้องการโดยเฉพาะ
เคร่ืองอุโภคบริโภค จนบางครั้งทําให้เกิดความเห็นแก่ตัวขึ้น และถ้าทกุคนเป็นอย่างนั้นก็จะทําให้ไมม่ี
ผู้ให้ทานและผูร้ับทาน จึงมหีลักคําสอนเพ่ือให้คนเรารู้จักที่จะแบ่งปันให้กับผู้อ่ืน การให้ทานจึงเป็น
จุดเริ่มต้นแห่งการทําความดี เพ่ือกําจัดกิเลสที่ครอบงําจติใจ โลภะเป็นอกุศล ซึ่งต้องอาศัย ทาน ศีล 
ภาวนาเป็นแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติ 
 หลักของการพัฒนาตน ๔ ประการในทางพุทธศาสนา คือ กายภาวนา ศลีภาวนา จิตต
ภาวนา และปัญญาภาวนา 
  กายภาวนา หมายถึง พัฒนากาย เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอก 
  ศีลภาวนา หมายถึง การพัฒนาศีล เป็นการพัฒนาความประพฤติให้อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ด้วยดี 
  จิตตภาวนา หมายถึง การพัฒนาจิตเป็นการฝึกฝนอบรมจิตให้เข้มแขง็ มั่นคง เจริญงอกงาม
ด้วยคุณธรรมทั้งหลาย 
  ปัญญาภาวนา หมายถึง การพัฒนาปัญญา เป็นการฝึกบอรมปัญญาให้เข้าใจให้รูส้ิ่งทั้งหลาย
ตามความเป็นจริง สามารถทาํให้จิตเป็นอิสระทําคนให้บรสิุทธ์ิจากกิเลสทั้งปวงได้๒๒ 
 หลักในการพัฒนาตนเองทั้ง ๔ ประการข้างต้น   ต้องประกอบด้วยองค์ธรรมอัน ได้แก่ 
“มงคลชีวิต”  มงคล  หมายถึง เหตุแห่งความสุข            ความก้าวหน้าในการดําเนินชีวิต    ที่พระ
พุทธองค์ตรัสตอบปัญหาเทวดาที่ถามว่า      คุณธรรมอันใดที่ทําใหชี้วิตประสพความเจริญ ได้แก่ 
“มงคลสูตร”๒๓ข้อที่๑๕ในองค์ธรรม๓๘ประการ คือ การบําเพ็ญทาน เพ่ือให้คนรู้จักสละทรัพย์สิ่งของ
ตนเองให้แก่ผูท้ี่สมควรได้รับ เป็นการกําจัดความตระหน่ี สั่งสมบุญกุศล เป็นการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้น
แก่สังคมเน่ืองจากมนุษย์จําเป็นต้องผูกพันกับสมาชิกในสงัคม และการที่ความสงบสุขในสังคมจะ
เกิดขึ้นได้ก็เพราะคนในสังคมปฏิบัติต่อกันอย่างเหมาะสม ซึ่งนอกจากจะต้องรู้จักบําเพ็ญประโยชน์ต่อ
ตนเองแล้วต้องมีหน้าที่บําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมอีกด้วย เพราะระบบสังคมท่ี
ดีมีความสงบสุข ย่อมจะสะท้อนกลับมาเป็นความสุขถึงบุคคลได้ในทีส่ดุ และเมื่อสงัคมเข้มแข็งน่ัน
แสดงถึงรากฐานสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของสังคมทุกๆด้าน 
  เหตุแห่งความสุขในบทมงคลสูตรน้ี เป็นหมวดธรรมะที่ง่ายต่อการทําความเข้าใจและนําไป
ปฏิบัติ เพราะเป็นหมวดธรรมที่เป็นขั้นเป็นตอนเก่ียวเนื่องกัน และสามารถนําไปใช้กับชีวิตประจําวันได้
อย่างเหมาะสม ซึ่งจะทําให้ผู้ปฏิบัติมีความสมบูรณ์พร้อม คือ ฝกึให้เป็นคนดี สร้างความพร้อมในการ
ฝึกฝนตนเอง ฝึกตนให้เป็นคนสมบูรณ์มีประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคม และยังประโยชน์สูงสุดของ
การปฏิบัติให้เกิดขึ้น 

                                                            
๒๒พระเทพเวที(ประยุทธ์ ปยุตโต), “ พัฒนาตน”, พิมพ์ครั้งท่ี๙, (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์ชวนพิมพ์

,๒๕๓๕), หน้า๕๐ 
๒๓ขุ.ขุ.๒๕/๓-๑๒/๗-๘. 
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  สรุปได้ว่า เร่ืองของทานนับว่ามีความสําคัญกับบุคคลทุกระดับ ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดมีสิทธิที่
จะให้ทานเพ่ือสั่งสมบารมี โดยนําองค์ธรรมมงคลสูตร๓๘ประการดังกล่าวมาปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติถูกต้อง
ตามหลักคําสอนในมงคลสูตรอย่างสมบูรณ์แล้ว ย่อมได้ช่ือว่าเป็นผู้พัฒนาตนอย่างแท้จริง 
 
 ความสาํคญัต่อสังคม 
  ปัจจัย๔คือสิ่งจําเป็นที่สุดที่ขาดไม่ได้ในการดํารงชีวิต คือ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค 
และที่อยู่อาศัย เมื่อเกิดขาดแคลนสิ่งเหล่าน้ี คนท่ีขาดแคลนก็จะเกิดความทุกข์ยาก คนที่ไม่ขาดแคลนก็
กลัวจะขาดแคลน จนทําให้ไม่คิดที่จะให้สิ่งใดๆเลยแก่ผู้อ่ืน ฉะนั้น การให้ทานจําเป็นต้องเก้ือหนุนกัน 
สําหรับผู้ที่เพียบพร้อมด้วย อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค และที่อยู่อาศัย กับผู้ด้อยโอกาส ที่ไม่มีสิง่
ทั้งหลายเหล่าน้ัน สังคมก็จะไม่เกิดการทะเลาะวิวาทเพ่ือแย่งชิงสิ่งต่างๆกันเกิดขึ้น ในพุทธศาสนา มี
หลักธรรมคําสอนมากมายสําหรับหล่อเลี้ยงจิตใจชาวพุทธ ดังน้ันการให้ทานจึงมีความสําคัญต่อสังคม 
ดังที่แสดงในสงัคหวัตถุ ๔ ดังน้ี 
   ๑.ทาน การใหปั้นสิ่งของ   
   ๒.ปิยวาจา วาจาเป็นที่รัก 
   ๓.อัตถจริยา การประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ 

   ๔.สมานัตตา การวางตนสม่ําเสมอ๒๔ 
  ๑)ทาน การให้ปัน การช่วยเหลือจุนเจือ ไม่คิดเอาเปรียบกันเพ่ือประโยชน์ตน ไม่ว่าจะเป็น
ทางวัตถุ ความรู้ หรือความดี เพ่ือการดํารงอยู่ร่วมกัน หลักการข้อน้ีจะช่วยให้เกิดลักษณะความสมดุล
ทางสังคม 

๒)ปิยวาจา การกล่าวถ้อยคําที่เหมาะสมต่อกัน เป็นหลักมนุษย์สัมพันธ์ทีดี่งามต่อกันช่วยให้ทุก
ฝ่ายประสานกันได้อย่างสนิท ไม่เกิดช่องว่างระหว่างกลุ่มบุคคลทีม่ีหน้าที่ต่างกันในสังคม เป็นเร่ือง
เสริมสร้างความมั่นคงต้ังแต่ระดับครอบครัว จนถึงระดับชาติและระดับโลก 

๓)อัตถจริยา การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่สังคม อยู่ที่ใดอย่าทําตนเป็นคนไร้ประโยชน์ การ
ทําตนเป็นคนไร้ประโยชน์น้ัน จัดว่าเป็นการมีชีวิตแบบประทุษร้ายสังคม เป็นการเอาเปรียบสังคม 

๔)สมานัตตา การวางตนเหมาะสม ไม่เป็นคนลุ่มๆดอนๆ แมใ้ห้ของผู้อ่ืน ถ้าวางตนเหมาะสม 
เป็นการช่วยเสริมคุณค่าของสิง่น้ันให้สูงข้ึน ส่วนการวางตนไม่เหมาะสมเป็นการทําลายของที่มีค่ามาก
ให้กลายเป็นของมีค่าน้อย เป็นการทาํลายความดีและลบความดีเสียด้วยตน๒๕การให้ทานนับว่าเป็น
ฐานรากของพุทธศาสนา และดํารงอยู่ได้ตลอดระยะเวลากว่า๒๕๐๐ปี ที่พุทธบริษัทได้ช่วยกันทั้งอามิส
ทาน อภัยทาน และธรรมทาน ทําให้ประเทศไทยมีความร่มเย็นเป็นสุขจนถึงทุกวันน้ี หลักสังคม
สงเคราะห์ทั้ง๔ข้อน้ี เปรียบเหมือนเชือกที่ทําหน้าที่มดัใบรับลมติดไว้กับเรือ สังคมท่ีขาดหลักการ
เหล่าน้ีเปรียบได้เหมือนกับใบรับลมที่หลุดจากเรือ และนัน่คือ เส้นทางตันของสังคม ผู้รักความมั่นคง

                                                            

 ๒๑อง ฺจตุกก.(ไทย)๒๑/๓๒/๕๐-๕๑ 
๒๕พระมหาอานนท์ ชวนาภิภู(แสนแป้), “การศึกษาเร่ืองทานในพระไตรปิฎกท่ีมีอิทธิพลต่อสังคมไทย”

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๔๘). 
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ของชีวิตในสังคม ความได้เก้ือกูล เอ้ืออาทร ต่อกัน มมีนุษย์สัมพันธ์ที่ดีงามต่อกัน ย่อมเป็นท่ีรักและทํา
ให้สังคมสงบสุข 
 วิบัติ ๔ประการที่เกิดขึน้จากการทําบญุไม่ถูกวิธี 

ทุกวันน้ีเราไม่เข้าใจวิธีทําบุญที่ถูกต้องเหมาะสมในทางพระพุทธศาสนาท่านจัดไว้ว่า การทํา
ความดีที่ไม่ถูกต้อง ๔ประการเป็นเหตุทําให้วิบัติ เป็นทางเสื่อมไม่เจริญ ได้แก่ ทําความดีไม่ถูกที่ ทาํ
ความดีไม่ถูกบุคคล ทําความดีไม่ถูกกาลถูกเวลาและทําความดีแล้วไม่ตามความดีของตนการทําความดี
ไม่ถูกที่ท่านว่าการทําความดีไม่ถูกที่ ก็คือเราจัดอะไรต่าง ๆเช่นอาหารการกิน เคร่ืองใช้สอยต่าง ๆ ว่า
เอาไปทําบุญ บูชาบวงสรวงผีสางนางไม้ ไร่นาเรือนสวน ต้นไม ้ ภูเขา หอผ ี ศาลพระภูมิ ทําเอาไว้ใน
สถานที่ต่าง ๆเราก็คิดว่าเราพากันไปทําบุญที่ถูกต้อง แล้วเราก็จะได้บุญตามท่ีคณะศรัทธาญาติโยม
ทั้งหลายพากันทําอยู่เป็นส่วนมาก แต่นักปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นตรัสว่า เราทําบุญบูชา
ไม่ถูกต้องเราจะไม่ไดรับผลบุญน้ันเลย เพราะเราพากันทุกบุญไม่ถูกที่น่ันเองการทําความดีไม่ถูกบุคคล
คือตัวบุคคลผู้รบัสิ่งของที่เราให้เขานั้นไม่ดี เราก็ทําความดีกับเขาเช่นตัวอย่างบุคคลเหล่าน้ันเป็นคน
พาล ไม่รู้บาปบุญคุณโทษจิตใจหยาบช้า บัณฑิตทั้งหลายเรียกว่าคนพาลถ้าหากพวกเราท่านทั้งหลาย 
ไปสงเคราะห์ทําความดี ขวนขวายช่วยเหลือดูแลอุปถัมภ์ บํารุงส่งเสริม ให้กําลังแก่คนพาลเหล่าน้ีน้ัน 
เช่นอาหารการกินไปบํารุงให้กินอ่ิมเรานําเอาสิ่งของไปให้เขา ช่วยเขา บํารุงส่งเสริมให้เขามีกําลังมาก
ขึ้นทุก ๆ วัน บัณฑิตเจ้าทั้งหลายจึงเรียกว่าเราทําความดีผิดคน 

การทําความดีผิดกาลเวลาน้ันทําความดีผิดกาลเวลากับบุคคลอีกกลุม่หน่ึงบุคคลยังไม่เคยเข้า
วัดจึงทําบุญกราบไหว้บูชาพระก็ไม่เป็นจึงจําเป็นต้องให้คําแนะนําเขาให้เข้าวัดทําบุญ กราบไหว้บูชา
พระ เขาไม่ทําเพราะเขาไม่รู้เร่ือง คนยังไม่พร้อมด้วยการพิจารณาธรรมะ พยายามชักชวน อธิบายให้
พิจารณาธรรมะ เขาก็พิจารณาธรรมะไม่ได้ ไม่รู้เร่ืองเมือ่เราอยากแนะนําสั่งสอนเขาเหล่าน้ัน มีเมตตา
ต่อเขา อยากให้มีความสขุความเจริญแต่เราก็ไม่รู้กาลเวลาที่ควรสอน หรือยังไม่ถึงเวลาที่ควรสอนเขา 
เพราะยังไม่พร้อมยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะทําบุญ เข้าวัด กราบไหว้บูชาได้ยังไม่ถึงกาลเวลาจะรักษาศีลได้
ยังไม่ถึงเวลานั่งทําสมาธิภาวนาได้บุคคลผู้ทีจ่ิตใจของเขายังไม่เป็นสมาธิหนักแน่นเขาก็ยังไม่ถึงเวลาที่
จะพิจารณาธรรมะให้เข้าใจได้บุคคลทั้งหลายเหล่าน้ันแต่ละคน มีภูมฐิานสติปัญญาต่างระดับกัน เมื่อ
เข้าไปพูดคุยกันสนทนากันเร่ืองต่าง ๆ หรือสนทนาธรรมะก็เหมือนกันไม่รู้กาลเวลาว่าควรสอนเขา
หรือไม่ควรสอนเขาก็ไปสอนคนอ่ืนบังคับคนอ่ืน ให้เช่ือตามตนเอง คล้อยตามตนเอง สนทนาไม่หยดุก็
เกิดไม่พอใจ เปล่าประโยชน์เพราะทําความดีผิดกาลผิดเวลา 

การทําความดีแล้วไม่ติดตามความดีของตนเช่นเคยกระทําความดีต่าง ๆ เคยพิจารณาสังขาร
ต่าง ๆทางภายนอกและภายในอะไรเที่ยง อะไรไม่เที่ยง สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นสุขสิ่งใดเป็นอัตตา สิ่ง
ใดเป็นอนัตตาก็เคยพิจารณามาแล้วบ้างแต่ก่อนก็กลับมาละเลิกถอนเสยี ไม่พิจารณาต่ออีกสติปัญญาก็
ไม่เกิดขึ้นผลออกมาแล้วจึงเรียกว่า ทําความดีแล้วแต่ไม่ติดตามความดีก็ไม่เกิดผลดีอะไรข้ึนมา มแีต่
วิบัติอย่างเดียว ซึ่งเป็นไปในทางเสื่อมเสียเท่าน้ัน 

เร่ืองทั้งหมดน้ีจึงเรียกว่าวิบัติ ๔ประการคือ   การทําความดีไม่ถูกที่   การทําความดีไม่ถูก
บุคคล   การทาํความดีไม่ถูกกาลเวลา   การทําความดีแลว้ไม่ติดตามความดีของตน 

เหตุน้ีชาวพุทธบริษัททั้งหลายควรพากันศึกษาให้รู้เพราะเป็นสิ่งที่ทุก ๆคนไม่ควรนําไปปฏิบัติ 
เพราะเป็นทางวิบัติเสื่อมเสียไม่เจริญทั้งแก่ตนเองและบุคคลอ่ืนด้วย 
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สรุปได้ว่า การบริจาคถือเป็นเรื่องที่สําคัญย่ิงในส่วนบุคคลและสังคม ในส่วนบุคคลก็เพ่ือเป็น
การพัฒนาจิตของตนให้พ้นจากกิเลส ในส่วนสังคมก็เพ่ือให้สังคมอยู่รอดปลอดภัย โดยเฉพาะการ
บริจาคอวัยวะ เป็นการทําคุณประโยชน์ให้กับสังคมเป็นอย่างมาก เน่ืองจากอวัยวะสามารถช่วยเหลือ
เพ่ือนมนุษย์ให้มีโอกาสได้มีชีวิตอยู่เพ่ือช่วยเหลือสังคมต่อไปได้ ทั้งน้ีเพราะมนุษย์เป็นทรัพยากรท่ีมีคา่
มากที่สุดในการพัฒนาสังคม 

๒.๑.๗หลักคําสอนเก่ียวกับทานบารมี  
  บารมี หมายถึง คุณความดีที่บําเพ็ญอย่างย่ิงยวดเพ่ือบรรลุจุดหมายอันสูงย่ิง บารมีที่พระ
โพธิสัตว์ต้องบําเพ็ญให้ครบบริบูรณ์ จึงจะบรรลุโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้า๒๖ 
  ทานบารมี หมายถึงคุณความดีที่บําเพ็ญอย่างย่ิงยวด ทานบารมีข้อทาน การให้ทานสละอย่าง
ย่ิงยวด ที่เป็นบารมีขั้นปกติเรียกว่า ทานบารมี๒๗ 

 ผู้ที่จะมีบารมไีด้น้ัน จะต้องเป็นผู้ทรงธรรมอย่างย่ิง โดยเฉพาะบารมี๑๐๒๘ หรือ ทศบารมี 
หมายถึง ปฏิปทาอันยวดยิ่ง คุณธรรมที่ประพฤติปฏิบัติอย่างย่ิงยวด คือ ความดีที่บําเพ็ญอย่างพิเศษ 
เพ่ือบรรลุซึ่งจุดหมายอันสูงสุด เช่น ความเป็นพระพุทธเจ้า ความเป็นมหาสาวก เป็นต้น ซึ่งมี๑๐
ประการ 
  ๑)ทาน  ได้แก่การให้ สละให้ 
  ๒)ศีล ได้แก่ การรักษากายวาจาให้เรียบร้อย มีความประพฤติดีงามถูกต้องตามระเบียบวินัย 
  ๓)เนกขัมมะ ได้แก่ การออกบวช การปลีกตัว ปลีกใจจากกาม 
  ๔)ปัญญา ได้แก่ ความรอบรู้ ความหย่ังรู้ เหตุผล เข้าใจสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามความเป็น
จริง 

 ๕)วิริยะ ได้แก่ ความเพียร ความแกล้วกล้าไม่เกรงกลัวอุปสรรค พยายามบากบ่ันอุตสาหะ 
ก้าวหน้าเร่ือยไป ไม่ทอดทิ้งธุระหน้าที่ 

 ๖)ขันติ ได้แก่ ความอดทน ความทนทานของจิต สามารถใช้สติปัญญาควบคุมตนให้อยู่ใน
อํานาจเหตุผล และแนวทางความประพฤติที่ต้ังไว้เพ่ือจุดหมายอันชอบ  ไม่ลุอํานาจกิเลส 
 ๗)สัจจะ ได้แก่ ความจริง คือ พูดจริง ทําจริง และจริงใจ 

 ๘)อธิษฐาน ได้แก่ ความต้ังมั่น การตัดสินใจเด็ดเด่ียว วางจุดหมายแห่งการกระทําของตนไว้
แน่นอน และดําเนินตามน้ันแน่วแน่ 

 ๙)เมตตา ได้แก่ ความรักใคร ่ความปารถนาดี มีไมตรี คิดเกื้อกูลให้ผู้อ่ืนและเพ่ือนร่วมโลกทั้ง
ปวงมีความสุขความเจริญ 

                                                            
๒๖พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, กรุงเทพมหานคร:โรง

พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๑), หน้า๑๘๐ 
๒๗พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์, กรุงเทพมหานคร:โรง

พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๓๘), หน้า๑๒๙ 
๒๘เรื่องเดียวกัน       
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๑๐)อุเบกขา ได้แก่ ความวางใจเป็นกลาง ความวางใจสงบราบเรียบ สม่ําเสมอเที่ยงธรรม ไม่
เอนเอียงไปด้วยความยินดียินร้ายหรือชอบชัง๒๙ 
 บารมีทั้ง๑๐น้ัน จะบําเพ็ญให้บริบูรณ์ต้องครบ๓ขั้นตอน คือ 

๑.บารมี คือ บารมีระดับสามัญ เช่น ทานบารมี ได้แก่ ทรพัย์สินเงินทอง สมบัตินอกกาย 
๒.อุปบารมี คือ บารมีระดับรอง หรือจวนจะสูงสุด เช่น ทานอุปบารมี ได้แก่ เสียอวัยวะเป็น

ทาน 
๓.ปรมัตถทานบารมี คือ บารมีระดับสูงสุด เช่น ทานปรมัตถบารมีได้แก่การสละชีวิตเพ่ือ

ประโยชน์แก่ผู้อ่ืน๓๐ 
ทานรวมอยู่ในบารมี๑๐ประการ ที่พระโพธิสัตว์บําเพ็ญเพ่ือตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าบารมี๑๐

หรือทศบารม ี (ปฏิปทาอันยวดยิ่ง,คุณธรรมที่ประพฤติปฏิบัติอย่างย่ิงยวด คือ ความดีที่บําเพ็ญอย่าง
พิเศษ) เพ่ือบรรลุซึ่งจุดหมายอันสูงสุด เช่น ความเป็นพระพุทธเจ้า และความเป็นมหาสาวก เป็นต้น 

การบําเพญ็ของทานบารมี 
  ๑. ให้แก่คนหรือสัตว์ เพ่ือประโยชน์แก่เขาในชีวิตที่เป็นจริง 
  ๒. ให้ด้วยจิตทีเ่สียสละอย่างแท้จริง โดยไม่หวังอะไรตอบแทน 
  ๓.  การให้น้ันเป็นส่วนหน่ึงของการก้าวไปในกระบวนการฝึกฝนพัฒนาตนให้ปัญญาเจริญ
บริบูรณ์ เพ่ือจะได้บําเพ็ญประโยชน์สุขแก่สรรพสัตว์ได้บริบูรณ์ 

 ๔. ผู้ให้จะเป็นใครก็ได้ ไม่ว่าจะใหญ่โตหรือตํ่าต้อย ข้อสําคัญอยู่ที่ว่า ความเข้มแข็งและความ
เด็ดเด่ียวแน่วแน่ไปในกระบวนการศึกษาพัฒนาตน๓๑ 

สรุปได้ว่า เหตุที่บุคคลต้องทาํทานบารมี ก็เพ่ือต้องการมนุษย์สมบัติ และนิพพานสมบัติ  พระ
พุทธองค์จึงแสดงทานกถาแก่มนุษย์ทั้งหลาย เพ่ือจะให้บรรลุประโยชน์เหล่าน้ี กล่าวคอื ประโยชน์ใน
ปัจจุบัน ประโยชน์ในอนาคต และปรมัตถประโยชน์ ดังน้ันจึงถือได้ว่า การบริจาคเป็นเบ้ืองต้นแห่งการ
ทําความดีทั้งปวง สมารถปฏิบัติได้ง่าย โดยเฉพาะการบริจาคอวัยวะเป็นทาน เป็นการบริจาคท่ีไม่ต้อง
เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สละซึ่งกิเลส ไม่ยึดติดในตัวตน สามารถเป็นเหตุปัจจัยที่จะนําไปสู่ธรรมช้ันสูงต่อไป
ได้ง่าย 

คนเรานอกจากจะทําให้เกิดความภาคถูมิใจที่ได้บําเพ็ญทาน เพ่ือให้บุคคลได้รู้จักเสียสละ เพ่ือ
สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่สังคม เพราะระบบสังคมที่ดีมีความสงบสุข ย่อมจะสะท้อน กลับมาเป็นความ
สงบสุขถึงบุคคลได้ในที่สุด ผู้รักความม่ันคงของชีวิต ควรได้เก้ือกูลเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน บําเพ็ญ
ประโยชน์เพ่ือสังคม ย่อมเป็นที่รัก ผูใ้ห้ย่อมเกิดปิติความสุขและเป็นเหตุปัจจัยในการพัฒนาชีวิต 
พัฒนาบุญให้เข้าถึงโลกแห่งความสุขใด  

                                                            
๒๙พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ. ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม,(กรุงเทพมหานคร:โรง

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๑), หน้า๓๒๖ 
๓๐พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์, (กรุงเทพมหานคร:โรง

พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๑), หน้า๑๘๐ 
๓๑จุฑามาศ วารีแสงทิพย์ “การศึกษาหลักธรรมทางพุทธศาสนาท่ีมีต่อการบริจาคอวัยวะในสังคมไทย”

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย),๒๕๔๙. 
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๒๕ 

 

บุญกริยาวัตถุ๓ หมายถึง ทีต้ั่งแห่งการทําความดี๓ประการ คือ ทาน ศีล ภาวนา พุทธพจน์
สําคัญซึ่งเป็นที่มาของหลักการทําบุญ๓อย่างน้ี ความว่า ทาน หมายถึงการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน 
ศีล คือ การพฤติแต่สิ่งทีดีงาม ภาวนา คือ การศึกษาอบรมปัญญาให้เกิดความรู้แจ้งเป็นพ้ืนฐานที่มนุษย์
ต้องอาศัยเพ่ือก้าวต่อไปในการสร้างสรรค์สิง่ที่ดีงามให้สูงขึ้นเพ่ือพัฒนาชีวิตให้ก้าวสู่ความหลุดพ้น และ
เข้าถึงพระนิพพาน 

บารมี๑๐ประการ หรือ ทศบารมี เป็นบารมีที่พระโพธิสัตว์บําเพ็ญมาอย่างย่ิงยวด ต้ังแต่ “ 
ทานบารมี” “ อุปบารมี” “ ปรมัตถบารม”ี ยังประโยชน์ปัจจุบัน ประโยชน์ภายหน้า และประโยชน์
อย่างย่ิงจึงได้ตรัสรู้เป็นพระสมัมาสัมพุทธเจา้ในอนาคต 

อานิสงสห์รือผลของการบรจิาคทาน 
ผลของการให้ทาน หรือที่ทางศาสนาเรียกว่า “อานิสงส์” ก็คือประโยชน์หรือผลท่ีเกิดจากการ

ให้ทาน ซึ่งจะมีผลเกิดขึ้นทั้งผู้ให้ทานและผูร้ับทาน ถ้ากลา่วถึงอานิสงส์ของการให้ทาน จะหมายถึงผล
ทานที่เกิดขึ้น มีขึ้นแก่ผู้ใหเ้ป็นสําคัญ เฉพาะผู้ให้ทานไม่ว่าจะให้ด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม ผู้ให้
ย่อมจะได้อานิสงส์ คือ ผลที่เกิดจากการให้ทานน้ัน 

พระพุทธองค์ทรงแสดงถึงประโยชน์ที่เกิดข้ึนแก่ผูใ้ห้ทานไว้ ๕ ประการคือ 
 ๑.ผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รัก ที่พอใจของคนหมู่มาก 
 ๒.สัตตบุรุษผู้สงบย่อมคบหาผู้ให้ทาน 
 ๓.กิตติศัพท์อันงามของผู้ให้ทานย่อมขจรไป 
 ๔.ผู้ให้ทานย่อมไม่ห่างเหินจากธรรมของคฤหัสถ ์
 ๕.ผู้ให้ทานหลงัจากตายแล้วย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์๓๒ 
การให้ทานจะให้กับทักขิไณยบุคคลหรือผู้รบัทานระดับใดก็ตามผู้ให้ย่อมจะได้รับอานิสงส์หรือ

ผลจากการใหท้านทั้ง๕ประการดังกล่าว แต่ถ้าพูดถึงอานิสงส์ว่าจะได้มากน้อยเพียงใดก็ต้องอาศัย
องค์ประกอบอ่ืนๆอีกเช่น ผู้ให้ทาน ผู้รับทาน วัตถุทาน ยกตัวอย่าง วัตถุทานหากเป็นการให้วัตถุทานก็
มีอานิสงส์ระดับหน่ึง แต่ถ้าให้ธรรมเป็นทานถือว่าชนะการให้ทั้งปวง๓๓ 

มหาอานสิงสข์องธรรมทาน ๒๕ข้อ 
มหาอานิสงส์แปลว่า ผลบุญอันย่ิงใหญ่ มาจากคําว่า มหา (ใหญ,่ย่ิงใหญ่) + อานิสงส ์(ผลที่เกิด

จากการกระทํา, ผลบุญ) 
๑.มีจิตใจเบิกบานแจ่มใส หน้าตาสดใสมีสง่าราศี 
๒.มีสติปัญญาดีเลิศ คิดสิ่งใดก็คิดออกได้ง่ายและ ถูกต้องกว่าแต่ก่อน 
๓.ได้คนรอบตัวดีดีมีเพ่ือนแท้แก้ทุกข์สู้งานใหญ ่
๔.ได้เพ่ือนธรรมกัลยาณมิตร ชวนกันคิด ชวนกันทํากรรมดี เพ่ือการสั่งสมบุญบารม ี
๕.เจ้ากรรมนายเวรไล่ล่าเราไม่ทันเปรียบเสมือนได้ลบล้างหน้ีเวรกรรม 
๖.โรคภัยไข้เจ็บอันเกิดจากเจ้ากรรมนายเวรก็ทุเลาหายไปเพราะเราอุทิศบุญให ้
๗.ทําให้ชีวิตตนและครอบครัวมั่นคงทรัพย์สมบัติกิจการค้า ตําแหน่งการงาน เจริญรุ่งเรือง 

                                                            
๓๒อง.ปัญจก.(ไทย).๒๒/๒๗/๓๖. 
๓๓ขุ.ขุ.(ไทย)๒๕/๓๕๔/๗๖. 
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๒๖ 

 

๘.ช่วยดึงและดันให้สั่งสมบุญบารมีขั้นสูงกว่าคือการรักษาศีลและการเจริญภาวนา เมื่อทําก็ทํา
ได้ง่ายไร้อุปสรรค 

๙.ได้สร้างเสริมและเจรญิเมตตาธรรมฝึกตนให้เป็นพระพรหมมีจิตใจครบ 
๑๐. ๔หน้าคือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เมื่อเป็นผู้ที่มพีรหมวิหารท้ัง ๔ 
๑๑.ก็ย่อมให้อภัย ไม่พยาบาท ทําดีได้ง่ายข้ึนเข้าสมาธิและฌานได้ง่ายดี 
๑๒.สมาชิกในครอบครัว ในธุรกิจ ในหน่วยงานมีรักสามัคค ีมีเมตตาไมตรีต่อกันมาก 
๑๓.เทวดาคุ้มครอง ปกป้องรักษาความปลอดภัยแก่สมาชิกในครอบครัว ในธุรกิจ ในรถ เรือ 

บ้านเรือน อาคาร 
๑๔.สร้างธรรมทานด้วยหวังขจัดกิเลสและด้วยจิตใจเบิกบานทั้ง ๓ระยะ คอื ก่อนสร้างขณะ

สร้าง และหลังสร้างบุญธรรมทานชาติหน้าเกิดมาก็จักรวยต้ังแต่เกิด รวยม่ันคงจนถึงปลายชีวิตเพราะ
ชาติน้ีสร้างธรรมทานด้วยความยินดี มีจิตเบิกบานตลอด ๓ระยะ 

๑๕.อุทิศบุญกุศลให้บุพการีและผู้มีพระคุณบุญส่งให้ท่านเหล่าน้ันได้อยู่ในภพภูมิที่ดีดี 
๑๖.คิดหาวิธีเองได้ที่จะทําให้ตนและผู้อ่ืนพ้นทุกข์น้อยใหญ่ ไลค่วามโง่ เติมความงามแก่กาย

และใจ 
๑๗.ช่วยให้คนทั้งโลก แม้ว่าจะต่างเช้ือชาติ ศาสนามีความสุขสงบร่มเย็น เป็นเพ่ือนเก้ือกูลกัน 
๑๘.ขจัดความตระหน่ีถี่เหน่ียวลดความยึดมั่นถือมั่น ตัดความงกความเป็นเจ้าของออกจากใจ 
๑๙.ไล่ตัวมารแห่งความโลภขจัดความโศกที่เกิดจากการด้ินรนอยากมีวัตถุสิ่งของเกินความ

จําเป็น 
๒๐.เห็นเส้นทางเดินตามพระราชปรัชญาแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในเรื่อง 

"เศรษฐกิจพอเพียง" 
๒๑.เพ่ิมวิปัสสนาปัญญาคือความเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสรรพสิ่งด่ังสมบัติผลัดกัน

ชมผลัดกันใช้ 
๒๒.ได้เปลี่ยนความคิดเห็นที่ผิดที่ไม่ถูกต้อง (มิจฉาทิฐ)ิ เป็นความคิดเห็นที่ถูกต้อง (สัมมาทิฐิ) 
๒๓.เมื่อได้เสริมบุญธรรมทาน ด้วยการรักษาศีลและเจรญิภาวนาทําสมาธิเป็นเนืองนิตย์ หาก

ตายไปจักได้เกิดเป็นเทวดาอย่างแน่นอนพอจิตอ่ิมบุญบารมีสูงสุดก็จักเข้าสู่นิพพาน ไม่เกิดเป็นอะไรอีก
แล้ว 

๒๔.สร้างความสุขให้ชาวโลกในอนาคตเติมเช้ือธรรมไว้ในปฐพี อีก ๑๐๐ปี มีผู้เห็นหนังสอืที่
พิมพ์แจกเขาก็จักฟ้ืนฟูดูแลพระพุทธศาสนา เราท่านเกิดมาในชาติหน้าจะเป็นพุทธบริษัทที่สมบูรณ์อยู่
ในแดนพุทธที่เจริญ และปลอดภัย 

๒๕.หากได้เกิดเป็นมนุษย์อีกจักเกิดในครอบครัวที่อุดมด้วยสัมมาทฐิิ "รีบเร่งสั่งสมบุญบารมี
ในชาติน้ีเถิดไม่เกิดในอบายภูมิได้ง่าย (นรก, เปรต, อสุรกาย, ดิรัจฉาน)ช่วยรักษา และเผยแผ่พระพุทธ
ธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ให้เสื่อมสญู๓๔ 

นอกจากน้ัน พระพุทธเจ้าทรงแสดงถึงอานิสงส์หรือประโยชน์ของการให้ทานดังข้อความตอน
หน่ึงในจูฬกัมมวิภังคสูตรว่า บุคลบางคนในโลกน้ี จะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามย่อมให้ ข้าว นํ้า ผ้า ยาน 
                                                            

๓๔มงคล กริชติทายาวุธ, “พุทธฤทธ์ิพิชิตมาร”, ในบทความ เรื่องท่ี ๙๙๔มหาอานิสงส์ของธรรมทาน    
๒๕ข้อ (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์เลี่ยงเซียง เพ่ือพุทธศาสน์,๒๕๕๕), หน้า ๑-๒ 
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๒๗ 

 

ดอกไม้ ของหอม เคร่ืองลูบไล้ ที่นอน ที่อยู่อาศัย ประทีปโคม ไฟ แก่สมณะหรือพราหมณ์ตายไปย่อม
เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ ณ ที่ใดก็ตาม จะเป็นผู้มีโภคะมาก๓๕ 

ประโยชน์ของทานมี ๒ ประการคือ 
๑.การให้ทานเป็นเคร่ืองเก้ือหนุนให้เป็นผู้มโีภคะมาก การให้ทานจะทําให้เป็นผู้มีโภคะมาก 

เร่ืองน้ีพิจารณาจากความจริงที่ปรากฏให้เห็นในชีวิตจริง  บางคนเกิดมาในตระกูลที่มีโภคะมากคือมี
ทรัพย์สมบัติมาก  บางตนเกิดมาแทบไม่มีอะไรจะกิน ปัจจัยสําคัญอย่างหน่ึง คือ การให้ทานหรือไม่ให้
ทานน่ันเอง นอกจากน้ันในนิธิกัณทสุตร พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงถึงอานิสงส์หรือประโยชน์ของการ
ให้ทาน และการให้ทานก็จัดว่าเป็นการทําบุญอย่างหน่ึงหาดพิจารณาถึงอานิสงส์ของการให้ทานพอ
สรุปได้ดังน้ี 

๑). เป็นผู้มผีิวพรรณงาม มีเสียงไพเราะ มีทรวดทรงดี และมีบริวาร 
๒). เป็นพระราชาครองประเทศและได้รับความสุข 
๓). ได้มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติ 
๔). ได้กัลยาณมิตร ถึงความเป็นผู้รู้(วิชชา) และถึงความหลุดพ้น(วิมุตติ) 
๕). ได้ปฏิสัมภิทา  วิโมกข์  สาวกบารมีญาณ  ปัจเจกโพธิญาณ  และพุทธภูมิ 

๒. การให้ทาน  เป็นเคร่ืองเก้ือหนุนให้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์  กล่าวคอืเมื่อตายไปจะเข้าถึง
สุคติโลกสวรรค์  พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์  ปยุตโต)  ได้อธิบายโลกสวรรค์ไว้ว่า  เป็นแดนที่เลิศ
ล้ําด้วยกามคุณทั้ง ๕ หรือเป็นโลกของเทวดาและปกติแลว้ก็จะหมายเอา  กามาวจรสวรรค์เป็นสวรรค์
ที่เกี่ยวข้องด้วยกาม ๖ ช้ัน  มมีจาตุมมหาราชิกา  ดาวดึงส์   ยามา  ดุสิต  นิมมานรดีและปรนิมมติว
สวัตดี๓๖ 

ผลของทานท่ีมีผลมากและมีอานิสงส์มากพระพุทธองค์ทรงแสดงผลของทานตามลําดับ ดังน้ี 
  ๑.คนบางคนในโลกน้ี มีความหวังแล้วให้ทานมีจิตผูกพันในทาน มุ่งการสั่งสมทาน ด้วยคิดว่า
เราตายไปจะได้รับผลของทานน้ีเมื่อตายไปย่อมเกิดเป็นเทวดาช้ันจาตุมหาราช เมื่อสิ้นกรรมก็มาเกิด
อย่างน้ีอีก 
  ๒.คนบางคนในโลกน้ี ไม่มคีวามหวังแล้วให้ทาน ไม่มจีติผูกพันในผลของทานไม่มุ่งการสั่งสม
ทาน ไม่คิดว่าตายแล้วจะได้รับผลของทานน้ี แล้วจึงให้ทานแต่ให้ทานด้วยคิดว่าทานเป็นของดี เมื่อตาย
ย่อมเกิดเป็นเทวดาช้ันดาวดึงส์เมื่อสิ้นกรรมก็มาเกิดอย่างน้ีอีก 

 ๓.คนบางคนในโลกน้ีไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่า ทานเป็นของดี แต่ให้ทานด้วยคิดว่า บิดามารดา 
ปู่ย่า ตายายเคยให้ เคยทํามา เราก็ไม่ควรทําให้เสียประเพณี แล้วจึงให้ทานเมื่อตายไปย่อมเกิดเป็น
เทวดาช้ันยามาเมื่อสิ้นกรรมก็มาเกิดอย่างน้ีอีก 

๔.คนบางคนในโลกน้ี ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่า บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย เคยให้เคยทาํมาแต่
ให้ทานด้วยคิดว่า เราหุงหากิน พวกนักบวชเหล่าน้ีไม่ได้หุงหากินเราหุงหากินได้จะไม่ให้ทานแก่ท่านผู้

                                                            
๓๕ม.อุ.(ไทย)๑๔/๒๙๔/๓๕๓-๓๕๔. 
๓๖พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์, กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๑), หน้า ๑๐๓-๒๐๖ 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



๒๘ 

 

ไม่หุงหา ดูเป็นการไม่สมควร แล้วจึงให้ทานเมื่อตายไปย่อมเกิดเป็นเทวดาช้ันดุสิต เมื่อสิ้นกรรมกม็า
เกิดอย่างน้ีอีก 

 ๕.คนบางคนในโลกน้ี ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่า เราหุงหากินแต่นักบวชเหล่าน้ีหุงหากินไม่ได้ จึง
ให้ทาน แต่ให้ทานด้วยคิดว่าเราจะเป็นผู้บริจาคทาน เหมอืนฤาษีต่างๆ ในอดีตแล้วจึงให้ทานเมื่อตาย
ไปย่อมเกิดเป็นเทวดาช้ันนิมมานรดีเมื่อสิ้นกรรมก็มาเกิดอย่างน้ีอีก 

 ๖.คนบางคนในโลกน้ีไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่า เราจะเป็นผู้บริจาคทาน เหมือนฤาษีต่างๆ ใน
อดีตแต่ให้ทานด้วยคิดว่า เมื่อเราให้ทานอย่างน้ี จิตจะเลื่อมใสเกิดความปลื้มใจและโสมนัส แล้วจึงให้
ทานเมื่อตายไปย่อมเกิดเป็นเทวดาช้ันปรนิมตสวัสดีเมื่อสิน้กรรมก็มาเกิดอย่างน้ีอีก 

๗.คนบางคนในโลกน้ีไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่า เมื่อเราให้ทานอย่างน้ี จิตจะเลื่อมใสแต่ให้ทาน
เพ่ือเป็นเคร่ืองปรุงแต่งจิต คือเพ่ือเลื่อนช้ันทางจิต แล้วจึงให้ทานเมือ่ตายไปย่อมเกิดเป็นเทวดาช้ัน
พรหม เมื่อสิ้นกรรมแล้ว ก็ไมต้่องกลับมาคือไม่ต้องกลับมาสู่โลกน้ีอีกแล้ว 

พระพุทธเจ้าทรงเห็นประโยชน์ของการให้ทาน  เพราะวัตถุที่บุคคลให้แลว้  ได้ช่ือว่านําออกดี
แล้ว  ทานวัตถุที่บุคคลให้แลว้น้ัน  ย่อมมีสุขเป็นผล  บุคคลละร่างกายแล้ว  แต่บุญน้ันคงยังติดอยู่  
เรียกว่าเป็นอริยทรัพย์ที่ไม่มสีญูหาย  ในปัจจุบัน  บางคนมีฐานะร่ํารวย  มีการงานที่ดี  มียศ  มีเกียรติ
ในสังคม  มีญาติมิตรบริวารมากมาย  และทําไมบางคนเกิดมายากจน  ไม่มญีาติมิตร  เพราะอะไร  
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า  “สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน  มีกรรมเป็นทายาทมกีรรมเป็นกําเนิด  
มีกรรมเป็นเผ่าพันธ์ุ  มีกรรมเป็นที่พ่ึงอาศัย  กรรมย่อมจําแนกสัตว์ทั้งหลายให้เลวและดีต่างกัน”๓๗ 

 
โทษของการไม่ให้ทาน มีดังน้ี 
 ๑. เกิดเป็นคนจน  เกิดในตระกูลตํ่า 

 ๒. ทําให้คนอ่ืนพลอยเดือดร้อนไปด้วย 
 ๓. มีร่างกายวิกล  มีอวัยวะไม่สมประกอบ 
 ๔. มีรูปร่างไมน่่าดูอย่างย่ิง 
 ๕. มีแต่ความเดือดร้อนใจ๓๘ 
  
 ทานที่ให้ในสมณะพราหมณ์ผูป้ระกอบด้วยองค์ ๘ ประการ๓๙  ย่อมมีผลมาก  มีอานิสงส์
มาก  มีความรุ่งเรือง  มีความแพร่หลายมาก  คือ๑. เป็นผูม้ีสัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ) ๒.  เป็นผู้มีสัมมาสัง
กัปปปะ (ดําริชอบ)๓. เป็นผูม้ีสัมมาวาจา (เจรจาชอบ) ๔. เป็นผู้มสีัมมากัมมันตะ (กระทําชอบ)๕. เป็น
ผู้มีสัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพชอบ) ๖. เป็นผู้มสีัมมาวายามะ (พยายามชอบ) ๗. เป็นผู้มสีัมมาสติ (ระลึก
ชอบ) ๘. เป็นผู้มีสัมมาสมาธิ (ต้ังจิตมั่นชอบ) 
 ดังน้ัน  ผูใ้ห้ทาน  เป็นผู้มีศลี  ประกอบด้วยวัตถุทานบริสุทธ์ิ  และผูร้ับทานเป็นผู้มีศีลทานก็
ย่ิงมีอานิสงส์มากข้ึนตามลําดับ 

                                                            
๓๗ม.อุ.(บาลี)๑๔/๒๘๙/๒๖๒,ม.อู.(ไทย).๑๔/๒๘๙/๓๕๐. 
๓๘ขุ.ธ.อ.(บาลี)๓/๑๒๐/๑๒๒,ขุ.ธ.อ.(ไทย)๓/๑๘๓-๑๘๖. 
๓๙อง ฺอฏฐก.(ไทย)๒๓/๓๔/๒๙๐-๒๙๑. 
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๒๙ 

 

 การบริจาคทาน  เป็นกุศลกรรม  เป็นพ้ืนฐานแห่งภาวนาทั้งในระดับจิตภาวนา  และปญัญา
ภาวนา  ฉะนั้นในมงคลสูตร  พระพุทธองค์จึงตรัสว่า  การให้ทาน  กระประพฤติธรรม  การสงเคราะห์
ญาติ  การงานไม่มีโทษ  น้ีเป็นมงคลสูงสุด๔๐ 
 อานิสงสข์องการให้ทานย่อมเอ้ือประโยชน์ ๓ ประการ 
 ๑.ประโยชน์ในปัจจุบัน (ทิฏฐธัมมิกัตถะ)  เป็นประโยชน์ขั้นต้นที่ผู้ให้ทานจะพึงได้รับ  เป็น
ประโยชน์ที่คนทั่วไปมุ่งหมายกันในโลกนี้  เป็นต้นว่า  ทรัพย์  ศิลปวิทยา  ยศ  ไมตรีและความสุข 
 ๒.ประโยชน์ในเบ้ืองหน้า (สัมปรายิกัตถะ) ทานในระดับน้ี  อยู่ในระดับที่สูงกว่าระดับวัตถุ
หรือความสุขทางกาย  คือ  เป็นจุดมุ่งหมายที่เน้นเร่ืองจิตใจ  เป็นการพัฒนาจิตใจเพ่ือไปสู่ระดับที่
สูงข้ึน  เพราะนอกจากทรัพย์สมบัติ  ช่ือเสียงเกียรติยศในปัจจุบันน้ีแล้ว  จะเป็นการเตรียมความพร้อม
เพ่ือการเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์อันเป็นสัมปรายภพ 

๓. ประโยชน์สูงสุด (ปรมัตถะ) เป็นประโยชน์ระดับสูงสุด  เป็นอานิสงส์สุดท้ายแห่งการให้
ทาน  เป็นขั้นที่บรรลุสาระแห่งชีวิต  คือรู้แจ้งแห่งสภาพของสรรพสิ่งตามความเป็นจริง  ไมม่ีกิจต้อง
ทําอีกต่อไปแล้ว๔๑ 

มหากุศลมี๘ประการ  
 ๑. เวลาทําบุญมีความดีใจ ปรารถนาให้ได้มรรค ผลนิพพาน คิดทําบุญเอง ไม่มีใครมาชักชวน
ให้ทํา ผู้ทีท่ําบุญเช่นน้ี ได้ผลดีมาก คือผลบุญน้ีสามารถจะนําไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้ นําไปเกิดเป็น
เทวดาก็ได้ถ้าไปเกิดเป็นมนุษย์จะมั่งค่ังสมบูรณ์ ร่ํารวย ไมอ่ดไม่อยาก ไม่ทุกข์ไม่ยากและมีปัญญามาก 
หากออกเจริญสมถะกรรมฐาน ก็จะได้บรรลุฌาน มีปฐมฌานเป็นต้นหากออกเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
ก็จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานในชาติน้ัน 
 ๒. เวลาทําบุญมีความดีใจ ปรารถนาให้ได้มรรค ผล นิพพาน ไม่ได้คิดทําบุญเองมีผู้มชัีกชวน
จึงทําบุญ ผู้ทีท่ําบุญเช่นน้ีได้ผลเป็นที ่ ๒สามารถจะนําไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้ นําไปเกิดเป็นเทวดาก็ได้
ถ้าไปเกิดเป็นมนุษย์จะรํ่ารวยมั่งมีศรีสุข และจะมีปัญญาดี แต่เป็นที่ ๒เพราะยังมีคนเก่งกว่าฉลาดกว่า 
หากออกเจริญสมถะกรรมฐานก็จะได้บรรลุฌานในชาติน้ันหากออกเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็จะได้
บรรลุมรรคผลนิพพานในชาติน้ัน 
 ๓. เวลาทําบุญมีใจเฉยๆ ปรารถนาให้ได้มรรค ผล นิพพาน คิดทําบุญเองไม่มีใครมาชักชวนให้
ทําบุญ ผู้ที่ทําบุญเช่นน้ีได้ผลเป็นที่ ๓สามารถจะนําไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้ นําไปเกิดเป็นเทวดาก็ได้ถ้า
ไปเกิดเป็นมนุษย์จะรํ่ารวย มั่งคั่งสมบูรณ์ มั่งมีศรีสุขและจะมีสติปัญญาดีเป็นที่๓เพราะยังมีคนท่ีดีกว่า 
เก่งกว่า เฉียบแหลมกว่า หากออกเดินสมถะกรรมฐานจะได้ฌาน หากออกเจริญวิปัสสนากรรมฐานจะ
ได้มรรคผลนิพพานในชาติน้ัน  

๔. เวลาทําบุญ มีใจเฉยๆ ปรารถนาให้ได้มรรค ผล นิพพานมีผู้ชักชวนจึงทําบุญ ผู้ที่ทําบุญ
เช่นน้ีได้ผลเป็นที่ ๔สามารถนําไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้ ไปเกิดเป็นเทวดาก็ได้ ถ้าไปเกิดเป็นมนุษย์จะ
ร่ํารวยมั่งค่ังสมบูรณ์ และมสีติปัญญาดี เป็นที่ ๔ ถ้าออกเจริญสมถะกรรมฐานจะได้ฌานถ้าออกเจริญ

                                                            
๔๐ขุ.สุ.(บาลี)๒๕/๒๖๖/๔๘๕,ขุ.สุ.(ไทย)๒๕/๒๖๖/๕๖๒. 
๔๑พระมหาบุญทัน อานน.โท, “การศึกษาวิเคราะห์เรื่องเวสสันดรชาดก ศึกษาเฉพาะทานบารมี”

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๔๐). 
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๓๐ 

 

วิปัสสนากรรมฐานจะได้มรรคผลนิพพานในชาติน้ัน 
  ๕. ในเวลาทําบุญ มีความดีใจ ไม่ปรารถนามรรค ผลนิพพาน คิดทําบุญเอง ไม่มีใครมา
ชักชวนให้ทําบุญ ผู้ทีท่ําบุญเช่นน้ี ขาดปัญญาได้ผลเป็นที ่๕สามารถจะนําไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้ ไปเกิด
เป็นเทวดาก็ได้ถ้าไปเกิดเป็นมนุษย์จะรํ่ารวย มั่งมีศรสีุข แต่ขาดปัญญา คือ ไม่มีปัญญาที่จะได้ฌานได้
มรรค ผล นิพพาน หมายความว่า ถ้าออกเจริญสมถะกรรมฐานก็จะไม่ได้ฌานถ้าออกเจริญวิปัสสนา
กรรมฐาน ก็จะไม่ได้บรรลุมรรค ผล นิพพาน ในชาติน้ันแต่จะเป็นปัจจัยให้ได้ฌาน ให้ได้มรรคผล
นิพพานในชาติต่อไปได้ 
 ๖. เวลาทําบุญมีความทําบุญเช่นน้ีขาดปัญญา ได้ผลเป็นที่ ๖สามารถจะไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้ 
ไปเกิดเป็นดีใจ ไม่ปรารถนามรรค ผล นิพพาน มีผู้ชักชวนจึงทําบุญ ผู้ที่เทวดาก็ได้ถ้าไปเกิดเป็นมนุษย์
ก็จะร่ํารวย มั่งคั่งสมบูรณ์ มั่งมีศรีสุข แต่ขาดปัญญา คือไมม่ีปัญญาที่จะให้ได้ฌาน ได้มรรค ผลนิพพาน
ในชาติน้ันแต่จะเป็นปัจจัยให้ได้มรรคผลนิพพานหรือได้ฌานในชาติต่อๆไป 
 ๗. เวลาทําบุญ มีใจเฉยๆ ไม่ปรารถนามรรค ผลนิพพาน ทําบุญเอง ไม่มใีครมาชักชวนให้
ทําบุญ ผู้ที่ทาํบุญเช่นน้ีได้ผลเป็นที่ ๗ขาดปัญญา แต่สามารถนําไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้ ไปเกิดเป็น
เทวดาก็ได้ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็จะรํ่ารวย มัง่มีศรีสุข แต่ไม่มีปัญญาพอที่จะได้บรรลุฌานได้บรรลุมรรค 
ผลนิพพานในชาติน้ันแต่จะเป็นปัจจัยให้ได้บรรลุฌานมรรคผลนิพพานในชาติต่อๆไป 
 ๘. เวลาทําบุญ มใีจเฉยๆ ไม่ปรารถนานิพพานมีผู้ชักชวนจึงทําบุญ ผูท้ี่ทําบุญเช่นน้ีได้ผลเป็น
ที่ ๘สามารถนําไปเกิดในสวรรค์เป็นเทวดาก็ได้ เป็นมนุษยก์็ได้ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็จะม่ังมศีรีสุข ร่ํารวย 
ไม่อดไม่อยาก ไม่ทุกข์ไม่ยากแต่ขาดปัญญาที่จะนําพาให้ได้ฌาน ให้ได้มรรค ผล นิพพาน ในชาติน้ันแต่
เป็นปัจจัยในภพต่อๆไปได้ 

 จึงสรุปได้ว่า  ประโยชน์ของการให้ทานน้ัน  มีหลักฐานปรากฏให้เห็นมากพอ  ที่จะเป็น
แรงผลักดันและส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนน้อมนําไปปฏิบัติ  เพ่ือสร้างกุศลกรรมแหง่ทาน  สั่งสมบุญ
บารมี  เพ่ือเป็นเหตุปัจจัยใหเ้ข้าถึงธรรม  ทีจ่ะนําพาตนเองให้พ้นห้วงแห่งทุกข์ได้ในที่สดุ 
 ๒.๑.๘ การบรจิาคทานทีป่รากฏในคัมภีรพ์ระพุทธศาสนา 

การบําเพ็ญทานทศชาติชาดก๔๒ ทั้ง ๑๐ เร่ืองดังน้ี 
๑.  เตมียชาดกเรื่องน้ีแสดงถึงการบําเพ็ญเนกขัมมบารมีคือการออกบวชหรือออกจากกาม 
๒.  มหาชนกชาดกชาดกเร่ืองน้ีแสดงถึงการบําเพ็ญวิริยบารมี        
๓.  สุวรรณสามชาดกชาดกเร่ืองนี้แสดงถึงการบําเพ็ญเมตตาบารมีคือการแผ่ไมตรีจิตคิดจะให้

สัตว์ทั้งปวงเป็นสุขทั่วหน้า 
 ๔.  เนมิราชชาดก   ชาดกเร่ืองน้ีแสดงถึงการบําเพ็ญอธิษฐานบารมีคือความต้ังมั่นคง     
 ๕.  มโหสถชาดกชาดกเร่ืองนี้แสดงถึงการบําเพ็ญปัญญาบารมีคือความท่ัวถึงสิ่งที่ควรรู้   
 ๖.  ภูริทัตชาดก   ชาดกเร่ืองน้ีแสดงถึงการบําเพ็ญบําเพ็ญศีลบารมีคือการรักษาศีล   
 ๗.  จันทกุมารชาดก   ชาดกเร่ืองน้ีแสดงถึงการบําเพ็ญขันติบารมีคือความอดทน    
 ๘.  นารทชาดกชาดกเร่ืองน้ีแสดงถึงการบําเพ็ญอุเบกขาบารมีคือการวางเฉย    
 ๙.  วิฑูรชาดกชาดกเรื่องน้ีแสดงถึงการบําเพ็ญสัจจะบารมีคือความสัตย์    

                                                            
๔๒พระมหาอานนท์ ชวนาภิภู(แสนแป้), “การศึกษาเร่ืองทานในพระไตรปิฎกท่ีมีอิทธิพลต่อสังคมไทย”.

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๔๘). 
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 ๑๐.เวสสันดรชาดกชาดกเร่ืองน้ีแสดงถึงการบําเพ็ญทานบารมีคือบริจาคทาน     
 

ทานบารมี ๑๐ เรื่อง๔๓ 
๑. อกิตติจริยา 
ความประพฤติหรือประวัติครั้งเป็นอกิตติดาบส 

ในสมัยที่ พระผู้มีพระภาค  เป็นอกิตติดาบส อยู่ในป่าใหญ่ท้าวสักกะปลอมตัวเป็นพราหมณ์มาขอ
ภิกษายืนอยู่ที่ประตู เมื่อเราให้ทานแก่พราหมณ์น้ัน มิได้ปรารถนายศและลาภหากปรารถนาพระ
สัพพัญญ-ุตญาณ  ญาณหย่ังรู้สิ่งทั้งปวงคือการได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า บําเพ็ญประโยชน์แก่สัตว์โลก
ได้เต็มที่ 
 ๒. สังขพราหมณจริยา 

ประวัติครั้งเปน็สังขพราหมณ์ 
ในกาลเมื่อ พระผู้มีพระภาค  เป็นพราหมณ์ช่ือสังขะ ถอดรองเท้าถวายร่มและรองเท้า เพราะ

เหตุน้ัน เราจึงเป็นผู้สุขุมาล ( ละเอียดอ่อน )โดยคุณต้ังร้อย ได้รับความสุข. เราได้บําเพ็ญทาน ถวาย
ทานแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าน้ันด้วยประการอย่างน้ี 

 
๓. กุรุธัมมจรยิา 
ประวัติเนื่องด้วยธรรมของชาวกุรุ 
  ในสมัยเมื่อ พระผู้มีพระภาค  เป็นพระเจ้าธนัญชัย ประกอบด้วยกุศล ๑๐ประการ ก็ได้

พระราชทานช้างไปเมื่อชาวเมืองคัดค้าน จึงตรัสตอบว่า เราย่อมให้แม้ราชสมบัติแม้ร่างกายของเรา
ทั้งสิ้น พระสัพพัญญญุตญาณเป็นที่รักของเราเราจึงให้ช้างเพราะเหตุน้ัน 

 
๔. มหาสทุัสสนจริยา 
ประวัติครั้งเปน็พระเจ้ามหาสุทัสสนะ 
ในสมัยเมื่อ เป็นพระเจ้ามหาสุทัสสนจักรพรรด์ิ ในกรุงกุสาวดีได้ประกาศให้ทานทุกอย่างที่มี ผู้

ต้องการวันละ ๓ เวลา ไม่มีอาลัย ไม่หวังสิ่งตอบแทนนอกจากเพ่ือบรรลุพระโพธิญาณ. 
 
๕. มหาโควินทจริยา 
ประวัติครั้งเปน็มหาโควินทพราหมณ์ 
  ในสมัยเมื่อเป็นมหาโควินทพราหมณ์ เป็นปุโรหิตของพระราชา ๗ พระองค์ได้ถวายมหาทาน 

ไม่ใช่เกลียดทรัพย์และข้าวเปลือก ไม่ใช่สะสมทรัพย์ไม่เป็นแต่พระสัพพัญญุตญาณเป็นที่รักของเรา 
เพราะเหตุน้ันเราจึงให้ทรัพย์อันประเสริฐ. 

 
  
 

                                                            
๔๓สุชีพ  ปุญญานุภาพ, พระไตรปิฎกฉบับประชาชน, พิมพ์ครั้งท่ี ๖, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏ

ราชวิทยาลัย,๒๕๒๕), หน้า ๖๓๘ 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



๓๒ 

 

๖. เนมิราชจรยิา 
ประวัติครั้งเปน็พระเจ้าเนมิ 
ในสมัยเมื่อเป็นมหาราชนามว่า เนมิ ในกรุงมิถิลา ได้สร้างศาลา ๔ หลัง มี๔ หน้า ได้ให้ทานทั้ง

คนและสัตว์ ทาํสัตว์ทั้งหลายให้เอิบอ่ิมด้วยทานเพราะเราปรารถนาพระโพธิญาณอันอุดม. 
 

 ๗. จันทกุมารจริยา 
ประวัติครั้งเปน็จันทกุมาร 
ในสมัยเมื่อเป็นจันทกุมาร ราชโอรสของพระเจ้าเอกราช ในกรุงบุปผวดีได้พ้นจากการถูกบูชา

ยัญ รู้สึกสลดใจ จึงจัดให้มีมหาทาน ได้ให้ทานตลอด ๔-๖ วันอย่างไม่เป็นอันด่ืม ไม่เป็นอันกิน ไม่ถอย
จาก การให้ทานเพ่ือบรรลุพระโพธิญาณ 
 

 ๘. สิวิราชจริยา 
ประวัติครั้งเปน็พระเจ้าสพี ี
ในสมัยเมื่อเป็นกษัตริย์นามว่า สิวิ    ในกรุงอริฏฐะ วันหน่ึงดําริว่าทานที่เป็นของมนุษย์ใด ๆ ที่

ไม่เคยให ้ ไมม่ี แม้ผูใ้ดจะขอดวงตาก็จะให้โดยมิหว่ันไหว ท้าวสักกะทราบความดําริจึงปลอมตัวเป็น
พราหมณ์แก่ตาบอดมาขอตาข้างหน่ึง แต่กลับให้สองข้าง (ในทีสุ่ดด้วยสัจจกริยา ก็หายเป็นปกติ เห็นได้
ตามเดิม )ดวงตาทั้งสองของตนเองมิได้เป็นที่เกลียดชัง แต่พระสัพพัญญตุญาณเป็นที่รกั เพราะฉะน้ัน 
จึงให้ดวงตา 

 
 ๙. สสปัณฑตจริยา 

ประวัติครั้งเปน็สสบัณฑิต 
 ในสมัยเมื่อเป็นกระต่าย กินหญ้า กินใบไม ้ และผลไม้เป็นอาหารเว้นจากการเบียดเบียนผู้อ่ืน 

มีสหายอีก ๓ อยู่ร่วมกัน คือลิง สุนัขจิ้งจอก และนากพระองค์สั่งสอนสหายให้เว้นความช่ัว ประพฤติ
ความดี. ท้าวสักกะปลอมเป็นพราหมณ์มาขออาหารเพ่ือจะทดลองจึงให้ก่อไฟขึ้น แล้วกระโดดเข้าไปใน
ไฟเพ่ือให้เป็นอาหารของพราหมณ์น้ัน (แต่กลับเย็นสบายไม่รู้สึกร้อนเลยในที่สุดท้าวสกักะก็แสดงตน 
และให้ความสขุแก่สัตว์ทั้งสี่น้ันด้วยเทวานุภาพ ). 

 
๑๐. เวสสนัตรจริยา 
ประวัติครั้งเปน็พระเวสสนัดร 
ในสมัยเมื่อเป็นพระเวสสันดร ราชโอรสของพระเจ้าสัญชัยและพระนางผุสสดีได้ให้ช้างช่ือ

ปัจจยนาค เป็นเหตุให้ชาวสีพีโกรธขับไล่เราจึงบําเพ็ญมหาทานก่อนจากไปอยู่ป่า. เมื่อไปอยู่ในป่าแล้ว 
ก็มีผู้ต้องการไปขอชาลีกัณหาผู้เป็นบุตรน้อยของเรา เราก็ให้ไป. ท้าวสักกะปลอมตัวเป็นพราหมณ์มา
ขอมัทร ี( พระชายา ) ก็ให้ไปอีก ( แต่ในที่สดุก็ได้กลับอยู่ร่วมกันทั้งหมดทุกพระองค์ ). 
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ผู้บําเพ็ญบารมีเพ่ือตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ พระโพธิสัตว์บําเพ็ญทานบารมีเพ่ือ
บรรลุพระโพธิญาณ คือ เพ่ือการบรรลุธรรมเพ่ือนําไปสั่งสอนสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์ภัยในสังสารวัฏ ที่
ปรากฏในคัมภีร์พุทธวงศ์ ๒๕ พระองค์๔๔ 

 
นางวิสาขาเปน็มหาเศรษฐี 

 นางวิสาขาเป็นผู้ที่บูชาพระพุทธเจ้านางได้เป็นพระโสดาบัน ต้ังแต่อายุ ๗ ขวบก็ยังบูชา
พระพุทธเจ้ายันตายมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเป็นปกติและจริงใจทั้งน้ีเพราะว่าเป็นอุปนิสัยเดิมซึ่ง
เคยบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีผลถึงแม้ว่าตนจะระลึกชาติไม่ได้แต่ว่ากําลังใจ บรรดาท่าน
พุทธบริษัทนํ้าใจท่ีเคยต้ังมั่นอยู่ในความดีของพระพุทธเจ้า มันไม่ถอยหลังที่ท่านกล่าวว่าการสร้างบุญ
บารมีสะสมเขา้ไว้ ความจริง ความดีที่เราสร้างไว้เราสะสมเข้าไว้ เกิดชาติต่อๆไปก็สร้างสรรค์ความดี
เพ่ิมหรือสร้างเติมจนกว่าบารมีจะเต็ม ครั้งเมื่อบารมีเต็มแล้วก็เข้าถึงซึ่งพระนิพพาน บารมี แปลว่า
กําลังใจ คือทํากําลังใจให้เต็มทานบารมีเรามีความต้ังใจในการให้ทานเป็นปกติแต่ว่าการให้ทานน้ีเรา
จะให้ตามกําลงัที่เรามีอยู่ ไม่ใช่ว่าให้เกินพอดี ถ้าให้เกินพอดีแล้วองค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดา
สัมมาสมัพุทธเจ้าทรงติว่า เป็นการเบียดเบียนตนเกินไปฉะนั้น การเต็มใจในการให้ทานไม่ใช่ว่า มี
เท่าไหร่ก็ให้หมด 

ในตระกูลนีท้ี่เป็นปัจจัยให้ร่าํรวยมีอยู่๕คนคือ 
 ๑.ท่านเมณฑกเศรษฐีผู้เป็นปู่ของนางวิสาขา 
 ๒.ธนัญชัยเศรษฐีผู้เป็นพ่อของนางวิสาขา 
 ๓.มารดาของนางวิสาขา 
 ๔.ตัวนางวิสาขา 
 ๕.นายปุณณะผู้เป็นทาส 

ท่านทั้งหลายทัง้ ๕คนน้ีน้ันต่างคนต่างบูชาความดีของพระพุทธเจ้าด้วยการถวายทาน อย่าง
ตระกูลนางวิสาขาน้ีมีความสบายมากไม่ต้องไปโกงใครเขาอยากจะได้อะไร ก็สมความปรารถนาเราจะ
สร้างความดี คือการให้ทาน การสงเคราะห์ก็ทําได้สะดวก การใหท้านเป็นปัจจัยของความสุข คือเป็น
การผูกมิตร ทาํจิตให้สบายจะไปทางไหนก็มีแต่เพ่ือน จะไปทางไหนก็มีแต่คนรัก น่ีเป็นผลของการให้
ทานแล้วนางวิสาขาทําอย่างไร เร่ืองน้ีปรากฏในพระธรรมบทขุททกนิกายองค์สมเด็จพระจอมไตรบรม
ศาสดาสัมมาสมัพุทธเจ้าทรงเทศน์ไว้ว่าถอยหลังจากชาติน้ีไปประมาณแสนกัปสมัยน้ันมพีระพุทธเจ้า
พระองค์หน่ึงทรงอุบัติขึ้นในโลก มีพระนามว่า พระวิปัสสีทศพลในกาลน้ัน นางวิสาขาเกิดเป็นสตรีคน
หน่ึง มฐีานะไม่ใช่เศรษฐ ี และก็ไม่ใช่คหบดีเป็นคนอย่างเราๆท่านๆทั้งหลาย คือมฐีานะพอกินบ้าง ใช้
บ้างแบบธรรมดาๆแต่ว่ามีสาวนางหน่ึงเป็นเพ่ือนของนางวิสาขาเธอเป็นลูกของมหาเศรษฐีใหญ่มีเงินนับ
ไม่ได้ สตรีผูน้ี้เคยเป็นเพ่ือนเก่ากับนางวิสาขามาต้ังแต่เด็กเป็นมิตรสนิทชิดเช้ือและเธอน้ันเป็นผู้บํารุง

                                                            
๔๘ ขุ.พุทธ.(ไทย)๓๓/๕๙๒-๒๗๑. 
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๓๔ 

 

พระพุทธศาสนาคือเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับอยู่ในเมืองน้ันกาลใด จะมีพระสงฆ์ติดตามมาก่ี
แสนกี่ล้านองคก์็ตาม นางสตรีผู้น้ีจะรับอุปการะทุกเวลา ทั้งสถานที่อยู่เคร่ืองใช้ไม้สอยทุกอย่าง ตาม
ความจําเป็นของสมณวิสัย ตลอดจนอาหารการบริโภคยารักษาโรค ทุกอย่าง นางรับอุปการะทั้งหมด
เป็นเหตุให้สาวกของพระบรมสุคตมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานมีความสุข ไม่ลําบากด้วยความเป็นอยู่ ที่
เป็นอย่างน้ีองค์สมเด็จพระบรมครูท่านกล่าวว่า เพราะว่านางบําเพ็ญกุศลทาน มีการถวายสังฆทานเป็น
ต้น  

ลําดับต่อมา องค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เทศน์ผลของการถวาย
สังฆทานว่าการถวายสังฆทานน้ีมีผลมาก ตามลําดับของทาน เมื่อได้ฟังองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าทรงเทศน์ว่าการถวายสังฆทาน มีอานิสงส์มาก แมแ้ต่ถวายทานแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า
เองถึง๑๐๐ ครั้งก็มีผลไม่เทา่กับ การถวายสังฆทาน ๑ ครั้งเพราะการถวายสังฆทานน้ีต้องปรารภ
พระพุทธเจ้าเป็นประธาน เพราะว่าถ้าเราถวายทานแด่พระสงฆ์ เราก็ต้องน้อมจิตถึงพระพุทธเจ้าด้วย
เพราะคําว่าสังฆทานแปลว่า ทานเพ่ือหมู่ ไม่ใช่เพ่ือบุคคล เป็นส่วน สาธารณประโยชน์เมื่อนางได้ฟัง
อย่างน้ันแล้วจึงได้อาราธนาองค์สมเด็จพระประทีปแก้วพร้อมไปด้วยพระสงฆ์ตามสมควร ไปรับ
สังฆทานที่บ้าน 

เมื่อองค์สมเด็จพระพิชิตมารทรงรับด้วยอาการดุษณีภาพ  หมายความว่า พระพุทธเจ้าเวลา
ท่านรับนิมนต์ ท่านไม่ออกปากว่า รับได้ถ้านิมนต์แล้ว ท่านไม่ขัดท่านเฉย ถือว่า รับ เมื่อถึงเวลาแล้ว 
องค์สมเด็จพระประทีปแก้วพร้อมด้วยพระสงฆ์ก็ไปที่บ้านของนาง นางก็ถวายทานแด่พระพุทธเจ้าและ
พระสงฆ์ตามกําลังฐานะที่พึงจะถวายได้ เพราะว่า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดี พระสงฆ์ก็ดี
เป็นผู้เลี้ยงง่าย ใครเขาเลี้ยงแบบไหนก็ได้ทั้งน้ัน พระองค์ไม่เคยรังเกียจไม่ใช่ว่าเป็น พระสํารวย เวลามี
ยศฐาบรรดาศักด์ิขึ้นมาต้องกินข้าวด้วยตะลุ่มมุกต้องกินจานแก้ว จานเงิน จานทอง สํารับสวยๆ การ
ถวายสังฆทานคร้ังน้ี ขอผลบุญอันน้ีจงส่งให้หม่อมฉนัในชาติต่อไปให้มีโอกาสได้เลี้ยงดูพระสงฆ์ใน
พระพุทธศาสนา เป็นผู้บํารุงพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับสตรี ที่เป็นเพ่ือนของหม่อมฉันเถิด 
พระพุทธเจ้าข้านางกล่าวเจตนาไม่ได้หวังความเป็นเศรษฐีเจตนาต้องการอย่างเดียว คือ เลี้ยงดูพระสงฆ์
ให้มีความสขุ  

เมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสดับแล้ว องค์สมเด็จพระประทีปแก้วก็ทรงตรวจดู
ด้วยอํานาจพุทธญาณ ก็ทราบชัด เมื่อทราบแล้วองค์สมเด็จผู้ทรงสวัสดิโสภาคย์ได้มีพระพุทธฎีกาตรัส
ว่า ภคินิ ดูกรน้องหญิง นับต้ังแต่น้ีไปอีกแสนกัปจะมีสมเด็จพระสัมมาสมัพุทธเจ้าพระองค์หน่ึงมีพระ
นามว่า พระสมณโคดมสมัยน้ันเธอจะเกิดเป็นลูกของ ธนัญชัยเศรษฐมีีปู่มีนามว่า เมณฑกเศรษฐีเธอมี
นามว่านางวิสาขา จะมีทรัพย์สินรวยมาก นับไม่ได้และจะเป็นผู้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา มีองค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธาน หลงัจากชาติน้ันแล้วนางวิสาขาก็ท่องเที่ยวอยู่บนสวรรค์สิ้นกาล
นานเมื่อองค์สมเด็จพระพิชิตมารทรงอุบัตินางก็มาเกิดเป็นลูกธนัญชัยเศรษฐีแล้วก็ได้บรรลุ พระ
โสดาบัน ต้ังแต่อายุ๗ขวบและเกิดความม่ังมีศรีสุขร่ํารวยเงินทองจนนับไม่ได้การบริจาคท่ีย่ิงใหญ ่ หรือ 
มหาบริจาค ที่เรียกว่า ปัญจมหาบริจาค คือ  
 ๑.ธนบริจาค บริจาคทรัพย์ 
 ๒.อังคบริจาค บริจาคอวัยวะ 

 ๓.ชีวิตบริจาค บริจาคชีวิต 
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๓๕ 

 

 ๔.ปุตตบริจาค บริจาคบุตรธิดา 
 ๕.ทารบริจาค บริจาคภรรยา๔๕ 
 ปัญจมหาบริจาคท้ัง๕ประการน้ี ถือว่าเป็นสิ่งที่ทําได้ยากย่ิงเพราะเป็นวิสัยของนิตยโพธิสัตว์

เท่าน้ันที่จะทําได้ ถือว่าเป็นบททดสอบที่สาํคัญในการวัดกําลังใจก่อนทีจ่ะตรัสรู้ การจะบรรลุเป็นพระ
สัพพัญญูเจ้า นอกจากสละสิง่ที่มีค่าแล้วยังต้องสละสิ่งที่เป็นที่รักด้วย หากพระองค์ไม่ยอมสละจนถึง
ที่สุดแล้วก็จะไม่สามารถหลุดจากความผูกพันไปได้ เพราะการไปสู่ทางสายกลางน้ัน จะต้องไม่ติดขัด
อะไรเลย 

 
การบริจาคทรพัย์ 
การกธรรมข้อแรกและเป็นข้อสําคัญที่พระโพธิสัตว์ต้องบําเพ็ญก่อนบารมีข้ออ่ืนๆ พระ

โพธิสัตว์จะบําเพ็ญบารมีข้อน้ีเป็นพิเศษเพราะทานเสมือนบันไดขั้นแรกที่กา้วไปสู่บารมีขั้นสูงอ่ืนๆต่อไป 
การบําเพ็ญทานบารมีของพระโพธิสัตว์น้ัน มักจะบําเพ็ญข้ันอุกฤษเสมอตามตัวอย่างที่ปรากฎใน
พระไตรปิฎกดังน้ี 

๑.ในเวสสันดรชาดก เน่ืองด้วยพระองค์ปารถนาพระโพธิญาณจึงได้บําเพ็ญบารมีด้วยการ
บริจาคช้างราชพาหนะสูงสุดแก่พราหมณ์ ความทราบถึงพระเจ้าสัญชัย ทรงให้ขับไล่พระเวสสันดรให้
ออกไปอยู่เขาวงกต๔๖ ก่อนที่พระองค์จะเสด็จไปก็ทรงบริจาคสัตตสดกมหาทาน แม้ขณะเสด็จออกจาก
พระนคร ก็มีผูม้าขอราชรถพร้อมทั้งม้าทรง พระองค์ก็ทรงบริจาคให้เป็นทานอีก๔๗ 

๒.พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระจันทกุมารเป็นโอรสพระเจ้าเอกราชในกรุงบุปผวดี เมื่อ
พ้นจากการถูกบูชายัญ จึงได้ให้ถวายทาน๕-๖วันโดยไม่ยอมหยุดพัก เพราะปารถนาพระโพธิญาณ๔๘ 

๓.ในอหิตุณฑิกชาดก พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพ่อค้าข้าวเปลือก ได้ให้อาหารแก่วานรที่
หมองูนํามาฝากไว้ จนวานรเกิดความประทับใจ และติเตียนหมองูที่เมาสรุาแล้วมาเฆี่ยนตีตน๔๙ 

 
การบริจาคอวัยวะ 
ถือว่าเป็นการทําบุญอย่างหน่ึงซึ่งจัดเป็นการกระทําฝ่ายกุศลกรรม ผู้บริจาคย่อมีจติคิดจะให้

ทานก่อน เรียกว่า ปุพพเจตนา ให้ด้วยความต้ังใจ ซึ่งจัดอยู่ในประเภทอามิสทานและเป็นการบริจาค
โดยไม่เจาะจงผู้รับและยังเป็นการสร้างบารมีธรรมของตนให้สูงยิ่งๆข้ึนไปดังที่ปรากฏในชาดกดังน้ี 
  ๑.ในสีวิราชชาดก พระโพธิสัตว์ได้เสวยพระชาติเป็นพระเจ้าสีวิกษัตริย์ในกรุงอริฏฐะ ทรง
พิจารณาว่า มีทานชนิดใดที่ยังไม่ได้บริจาคอีก ทรงเห็นว่า ดวงตาเป็นอวัยวะที่ยังไม่ได้บริจาคจึง
ประกาศบริจาคดวงตา ท้าวสักกะแปลงเพศเป็นพราหมณ์ตาบอดมาขอ ก็พระราชทานให้เพราะทรงปา
รถนาพระสัพพัญญุตญาณ๕๐ 

                                                            
๖๙ ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๒๓๗๘-๒๔๐๒/๕๕๔. 
๔๖ขุ.ชา.(บาลี)๒๘/๑๖๗๔/๕๕๑,ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๑๖๗๔/๓๑๐. 
๔๗ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๑๗๙๕-๑๘๐๖/๔๗๖-๔๖๘. 
๔๘ขุ.จริยา.(ไทย)๓๓/๔๕-๕๐/๗๓๓-๗๓๔. 
๔๙ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๘๐-๘๔/๒๑๔-๒๑๕. 
๕๐ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๘๐-๘๒/๕๑๘-๕๑๙. 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



๓๖ 

 

  ๒.ในฉัททันตชาดก พระโพธิสัตว์ทรงเสวยพระชาติเป็นพญาช้างฉันทันต์ถูกพระนางสุภัททรา
ผู้เป็นมเหสีของพระเจ้ากาสีห้านยพรานโสณุตตระ ไปลอบฆ่าเพ่ือตัดงามาถวาย พญาช้างจับนายพราน
ได้ แต่เห็นผ้ากาสาวพัฒร์ที่นายพรานห่มอยู่ จึงอดโทษให้ ยอมให้ตัดงาแล้วปล่อยตัวไป๕๑ 

พระพุทธรักขิตาจารย์ได้กล่าวไว้ในคัมภีร์ชินาลังการฎีกา เก่ียวกับการบริจาคอวัยวะ ว่า “โส
สาคเรชลาธิกํรุธิรํอทาสิ พระโพธิสัตว์น้ันได้ให้โลหิตมากย่ิงกว่านํ้าทะเล ให้พระมังสะและพระโลหิตเป็น
ทาน และกายเราพึงเป็นกายที่ชาวโลกพึงเข้าอาศัย”๕๒ 

 
การบริจาคชีวิต 
การบริจาคชีวิตจัดเป็นทานข้ันปรมัตถบารมี คือขั้นสูงสุดของการให้ เพราะชีวิตท่านถือว่าเป็น

สิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุด แต่วิสัยของพระโพธิสัตว์จะไม่มีความอาลัยหรือเสียดายชีวิต ตามท่ีปรากฏใน
คัมภีร์ดังน้ี 

๑.ในสสบัณฑิตชาดก  พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นสสบัณฑิต(กระต่ายป่า)ได้สละชีวิตของ
ตนโดยกระโดดเข้ากองไฟเพ่ือให้เป็นอาหารของท้าวสักกะที่แปลงตัวเป็นพราหมณ์มาขออาหาร๕๓ 

๒.ในนิโครธมิคชาดก พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพญาเนื้อช่ือ นิโครธ สละชีวิตช่วยนางเน้ือ
ที่มีครรภ์แก่ เพ่ือมิให้พระราชายิง พระราชาทรงเลื่อมใสจึงพระราชทานอภัยแก่สัตว์ทุกจําพวก เมื่อ
นางเน้ือคลอดบุตรแล้ว พยายามสอนลูกให้ยึดเอาพญาเนื้อเป็นที่พ่ึง๕๔ 

 
การบริจาคบุตรธิดา  
ในเวสสันดรชาดก พราหมณ์ชูชกถูกภรรยาสาวให้นําทาสหรือ ทาสีมาให้ จึงได้ออกเดินทาง

เสาะสืบถามถึงที่ประทับของพระโพธิสัตว์แล้วทูลขอสองกุมารของพระเวสสันดร พระโพธิสัตว์ได้
ตรวจดูอย่างดีแล้ว จึงได้   “บริจาคบุตรธิดาแก่ชูชกที่มาทูลขอ  การบริจาคปิยะบุตรทานแล้ว
เดือดร้อนในภายหลัง หาใช่ธรรมของสัตตบุรุษไม่ ใครเล่าที่รู้ธรรมของสัตตบุรุษบําเพ็ญทานแล้วจะ
เดือดร้อนในภายหลัง มีแต่บําเพ็ญแล้วต้องนึกด้วยความปิติยินดี”๕๕  บริจาคพระโอรสเป็นทาน
กิตติศัพท์ของพระองค์ย่อมฟุ้งขจรไปในเทวดาและมนุษยท์ั่วหมื่นโลกธาตุ เทวดา อสูร สุบรรณนาคกับ
สมเด็จอัมรินทราธิราชและยักษ์ทั้งหลายก็ซอ้งสาธุการ สรรเสริญ ต่างพากันขนพองสยองเกล้าทุกแหล่ง
หล้าไม่ยอมใหค้วามสงสารเข้ามามีอิทธิพลเหนือจิตใจของพระองค์ได้ 

 
การบริจาคภรรยา 
พระเวสสันดรได้บริจาคบุตรธิดาแล้ว  ถอืว่าเป็นทานระดับกลางในพุทธศาสนา อุปทาน

บารมี” ซึ่งพระโพธิสัตว์ทั้งหลายบําเพ็ญมาและบัณฑิตก็สรรเสริญการทาํเช่นน้ี เพราะผลของทานเป็น
ปัจจัยให้ได้สัมโพธิญาณซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชาวโลกอย่างมหาศาล พระโพธิสัตว์ให้พระชายา
                                                            

๕๑ขุ.ชา.(ไทย)๒๗/๙๗-๑๓๗/๕๕๔-๕๖๑. 
๕๒พระพุทธิรักขิตาจารย์, คัมภีร์ชินาลังการฎีกา, (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์วิญญาณ,๒๕๔๘), หน้า ๒๑๗ 
๕๓ขุ.ชา.อ.(ไทย)๓/๑/๖๐. 
๕๔ขุ.ชา.อ.(ไทย)๓/๑/๒๔๒. 
๕๕ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๒๑๕๒-๒๑๕๙/๕๑๘-๕๑๙. 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



๓๗ 

 

อนุโมทนาปุตตาทานและสนับสนุนให้บําเพ็ญทานย่ิงๆข้ึนไป๕๖ และพร้อมที่จะสนับสนุนพระโพธิสัตว์
ให้บรรลุถึงฝั่งแห่งพระโพธิญาณ ดังน้ัน พระโพธิสัตว์ในพระชาติที่ทรงเป็นพระเวสสันดรจึงได้บริจาค
ภรรยาของตนแก่ท้าวสักกะเทวราชทรงแปลงเพศเป็นอย่างพราหมณ์ในการบําเพ็ญทานบารมีของพระ
เวสสันดรโพธิสัตว์ตามท่ีกล่าวมา แสดงให้เห็นได้ชัดว่า การมอบลกูและภรรยาให้แก่ผู้อ่ืนของพระ
เวสสันดร เป็นคติแห่งการบําเพ็ญทานบารมีของพระโพธิสัตว์ เพ่ือการตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
อันเป็นอุดมคติสูงสุดของชีวิตสิ่งสําคัญและจําเป็นย่ิงของพระโพธิสัตว์ในการบําเพ็ญปัญจมหาบริจาค๕
ประการ มีความสําคัญเป็นอย่างย่ิง เพราะพระโพธิสัตว์ทั้งหลายต่างยึดมหาบริจาคน้ัน เป็นพ้ืนฐานที่
ก้าวไปสู่ความเป็นพระพุทธเจ้า ในการบําเพ็ญบารมีมาหลายๆพระชาติรวมกันจึงจะเป็นปัญจมหา
บริจาค และพระชาติสุดท้ายทรงเกิดเป็น พระเวสสันดร ทรงเน้นที่การบริจาคทาน คือ บริจาคทรัพย์ 
บริจาคบุตรธิดา และบริจาคภรรยา แต่ด้วยความที่พระองค์ได้บริจาคอย่างอ่ืนมาต้ังแต่พระชาติก่อน
แล้ว จึงมารวมกันทําให้พระองค์ทรงบําเพ็ญได้ครบปัญจมหาบริจาค๕ประการ พระองค์จึงได้ตรัสรู้เป็น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปัญจมหาบริจาคน้ันเป็นพุทธการกธรรม เป็นธรรมท่ีทําให้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้า 
ไม่ใช่เพราะพระโพธิสัตว์เท่าน้ันที่จะบําเพ็ญได้ ในส่วนของคฤหัสถ์ก็สามารถที่จะบําเพ็ญได้ โดยเฉพาะ
ในปัญจมหาบริจาค ข้อที่ ๒ การบริจาคอวัยวะ ซึ่งเป็นการบริจาคช้ินส่วนในร่างกายของคน เป็นการ
บริจาคในระดับกลาง หรือที่เรียกว่า ขั้นอุปบารมี ย่อมยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นทั้งปัจจุบัน เบ้ืองหน้า 
จนถึงประโยชน์ที่สูงสุดได้  ผลแห่งบุญที่กระทําน้ีคือ ความสุขและความสําเร็จในชีวิตทั้งในมนุษย์และ
เทวโลกในวัฏฏะและจะเป็นพลังผลักดันให้สร้างบารมีอย่างอ่ืนให้ครบกระท่ังไปสู่นิพพาน 
 

๒.๑.๙ สรุปแนวคิดเกี่ยวกับทานทางพุทธศาสนา 
 พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ว่าบุคคลบางคนในโลกน้ีให้ทานอย่างมีใจเย่ือใย ให้ทานอย่างมีจิต
ผูกพัน ให้ทานอย่างมุ่งหวังสั่งสมบุญ ให้ทานด้วยคิดว่า ‘เราละโลกน้ีไปแล้วจักบริโภคผลทานน้ี’ เขาจึง
ให้ทานน้ัน คอื ข้าว น้า ผา้ ยาน ดอกไม้ ของหอมเครื่องลูบไล้ที่นอน ที่พัก และเคร่ืองประทีปแก่
สมณะหรือพราหมณ์ ทานทีท่ําแล้วได้ผลตอบแทนอันบริสุทธ์ิ 
 ๑.วัตถุบริสุทธ์ิ ของที่จะให้ทานต้องเป็นของที่ตนได้มาโดยสุจริตชอบธรรม  
 ๒.เจตนาบริสุทธ์ิ คือ มีเจตนาเพ่ือกําจัดความตระหน่ีของตนขณะให้ก็ต้ังใจให ้ ให้ด้วยใจเบิก
บาน และหลังจากให้ก็มีใจแช่มช่ืนมีความยินดี  
 ๓.บุคคลบริสทุธ์ิ คือ เลือกให้แก่ผู้รับที่เป็นผูม้ีศีลบริสทุธ์ิ มคีวามสงบต้ังใจประพฤติธรรม  
เป็นที่รักที่พอใจของคนหมู่มาก 
 ๔. คุณาติเรกสมัปทา ถึงพร้อมด้วยคุณพิเศษ คือผู้รับทานมีคุณสมบัติพิเศษเช่นเพ่ิงออกจาก
นิโรธสมาบัติใหม่ๆ 

                                                            
๕๖ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๒๒๖๒/๕๓๓. 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



๓๘ 

 

 การให้ทานโดยทั่วไป คือการเสียสละ ลดความเห็นแก่ตัว มุ่งประโยชน์ของผู้อ่ืน ช่วยเหลือ
สังคมตามโอกาส สําหรับทานในทางพระพุทธศาสนา คือการให้ ให้ในสิง่ที่ควรให้ ให้แก่บุคคลที่ควรให้ 
แบ่งปันความสุขให้สังคมส่วนรวมประเภททานที่ให้ ได้แก่ อามิสทาน การทานด้วยปัจจัย ๔  
ธรรมทาน เป็นการให้ความรู้ความเข้าใจทีถู่กต้องตามพุทธบัญญัติ  อภัยทาน คือ การให้ความ
ปลอดภัย ความไม่มีภัยแก่ตนและผู้อ่ืน ไม่ถอืโทษโกรธเคืองในการล่วงเกินของผู้อ่ืน ไมม่ีเวรไม่ผูกเวร
กับผู้ใด ทั้งยังมจีิตเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อ่ืนเป็นนิตย์ 
 ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ทานในฐานะที่เป็นเคร่ืองมือในการทําความดีขั้นต้น โดยมีหลัก 
หลักปฏิบัติ คือ ศีล ๕ เป็นมาตรฐานวัดการทําความดีของสังคม และสภาพแวดล้อมที่เก้ือกูลในการ
สร้างเสริมสิ่งดีงามเป็นรากฐานที่จะก้าวขึ้นไปในธรรมที่ระดับสูงข้ึนไปมี ๓ ระดับ 
 ๑.  ทานระดับต้น คือ อามิสทาน การให้ปันสงเคราะห์กันด้วยวัตถุสิ่งของหรือปัจจัย ๔ 
 ๒. ทานระดับกลาง คือ ทานวิรัติได้แก่ การงดเว้นจากการทําบาปโดยปฏิบัติตามศีล ๕ ซึ่ง
จัดเป็นมหาทาน  
 ๓. ทานระดับสูง คือ อภัยทาน ได้แก่ การไม่ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวร การชนะความช่ัวด้วย
ความดี ส่วนธรรมทานมีอยู่ ๒ ระดับ คือ ระดับโลกิยะและระดับโลกุตตระ ผลของทานคือทําให้พ้น
จากสิ่งที่มีประโยชน์ และ ทําให้ก้าวล่วงวัฏฏะสงสารได้ ผลทาน ๓ ระดับน้ี เป็นข้อปฏิบัติเบ้ืองต้นแห่ง
การหลุดพ้น 
 
๒.๒ แนวคดิเก่ียวกับการให้ 
 ๒.๒.๑ ความหมายของการให้ 
 โดยทั่วไปแล้วการให้๕๗ซึ่งได้แก่การเสียสละสิ่งที่เป็นประโยชน์ของตนหรือการให้ความรู้ทั้ง
ทางโลกและทางธรรมเพ่ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืนซึ่งการให้น้ันจะให้ผลดีเต็มที่เมื่อผู้ให้สามารถเอาชนะใจ
ตนเองด้วยการขจัดความตระหน่ีถี่เหนียวออกไปจากใจได้คือให้ด้วยความบริสุทธ์ิใจไม่หวัง
ผลตอบแทนจากผู้รับขอเพียงให้ได้ความสบายใจการให้ธรรมะเป็นทานการแบ่งปันสิ่งที่เป็นวัตถุและ
สิ่งที่ไม่ใช่วัตถุแก่สรรพสัตว์เพ่ืออนุเคราะห์สงเคราะห์ตอบแทนและบูชาคุณด้วยเจตนาอันบริสุทธ์ิโดย
ไม่หวังสิ่งใดตอบแทนรวมถึงการให้อภัยด้วย 
 การให้หมายถึงให้วัตถุทานเพราะบุคคลให้ทานด้วยวัตถุน้ีฉะนั้นวัตถุน้ีจึงช่ือ 
ว่าทานอธิบายว่าเขามอบทรัพย์ที่มีอยู่ของตนแก่ผู้อ่ืน 
 การให้หมายถึงจาคะเจตนาเจตนาเป็นเหตุบริจาคอันมีสิ่งของที่ควรให้๑๐อย่าง 
มีข้าวเป็นต้นอันมีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวน้าแก่บุคคลอ่ืน 
 การให้หมายถึงความไม่โลภซึ่งประกอบด้วยเจตนาอันเป็นเหตุบริจาคทาน๕๘ 
                                                            

 
๕๗ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๕๑/๒๙๕ 

 
๕๘ขุ.อุ. (ไทย)  ๑/๑/๑๙๒ 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั
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๒.๒.๒ รปูแบบการให้ทาน 

 จากการให้ทานทางพุทธศาสนามีหลายวิธี ที่ให้จากความรักอันเกิดจากเมตตาอันดีต่อกัน 
เอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกันด้วยจิตใจที่บริสทุธ์ิ ไมว่่าสถานภาพของบุคคลเป็นเช่นไรก็เป็นผู้ให้เท่าเทียมกัน 
ตามหลักการบําเพ็ญทาน ๑๐ ประการ อันได้แก่ 
 ๑. ให้ทานด้วยทรัพย์สินเงินทอง 
 ๒. ให้ทานด้วยสายตาที่เมตตาปรานี 
 ๓. ให้ทานด้วยใบหน้าที่ย้ิมแย้มแจ่มใส 
 ๔. ให้ทานด้วยวาจาที่ไพเราะน่าฟัง 
 ๕. ให้ทานด้วยแรงงานช่วยเหลือผู้อ่ืน 
 ๖. ให้ทานด้วยการอนุโมทนายินดีเมื่อผู้อ่ืนทําดี 
 ๗. ให้ทานด้วยการให้อาสนะ (ที่น่ัง) 
 ๘. ให้ทานด้วยการให้ที่พัก 
 ๙. ให้ทานด้วยการให้อภัย 
 ๑๐. ให้ทานด้วยการให้ธรรมะ 
 การให้เป็นเหตุแห่งความสุขการเสียสละแบ่งปันสิ่งที่เรามีให้แก่ผู้อ่ืนเป็นการฆ่าความตระหน่ีถี่
เหนียวทําให้ได้รับความสุขรวมทั้งยังก่อให้เกิดผลจากการให้ตามท่ีหวังผลในทานดังน้ี 
 ๑.เสวยผลของทาน 
 บุคคลมีความหวังให้ทาน มจีิตผูกพันในผลแล้วให้ทานมุ่งการสั่งสมใหท้านให้ทานด้วยคิดว่า 
ตายไปแล้วจักได้เสวยผลทานน้ีเขาผู้น้ันให้ทานน้ันแล้ว เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่ง
เทวดาช้ันจตุมหาราช สิ้นกรรม สิ้นฤทธ์ิ สิ้นยศหมดความเป็นใหญแ่ล้ว ยังมีการกลับมา คือมาสู่ความ
เป็น มนุษย ์
 ๒.ไม่มุ่งหวังผลตอบแทน 
 ในการให้ทานนั้น บุคคลไมม่คีวามหวังให้ทาน ไม่มีจิตผูกพันในผลให้ทานไม่ได้ให้ทานด้วยคิด
ว่า ตายไปแล้วจักได้เสวยผลทานน้ีแต่ให้ทานด้วยคิดว่าทานเป็นการดี เขาผู้น้ันเมื่อให้ทานน้ันแล้วเมื่อ
ตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาช้ันดาวดึงส์ สิ้นกรรม สิ้นฤทธ์ิ สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่
แล้ว ยังมีการกลับมา คือมาสูค่วามเป็น มนุษย์ 
 ๓.ทานเพราะมารดาบิดาปูย่่าตายายเคยทํามา เพื่อรักษาประเพณ ี
 บุคคลบางคนในโลกน้ีไม่มีความหวังจึงให้ทาน... ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่า ทานเป็นการดีแต่ให้
ทานด้วยคิดว่า มารดาบิดาปู่ย่าตายายเคยให้มา เราก็ไม่ควรทําให้เสียประเพณีเขาให้ทาน คือ ข้าว นํ้า 
ฯลฯ เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาช้ันยามาสิ้นกรรม สิ้นฤทธ์ิ สิ้นยศ หมดความเป็น
ใหญแ่ล้ว ยังมกีารกลับมา คอืมาสู่ความเป็นอย่างน้ี” 
 ๔.ใหเ้ม่ือมุ่งอนุเคราะห์แก่พระภิกษุสงฆ์ ผูไ้ม่ได้ประกอบอาชีพอยา่งตน 
 บุคคลบางคนในโลกน้ีไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่า มารดาบิดาปู่ย่าตายายเคยให้มา แต่ให้ท่านด้วย
คิดว่าเราหุงหากิน สมณะและพราหมณ์เหล่าน้ีไม่หุงหากิน เราหุงหากินได้จะไม่ให้ทานแก่สมณะหรือ
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พราหมณ์ผู้ไมหุ่งหา ไม่สมควร เขาให้ทาน คือ ข้าว นํ้า ฯลฯเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแหง่
เทวดาช้ันดุสิต สิ้นกรรม สิ้นฤทธ์ิ สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้ว ยังมีการกลับมา  
 ๕.ตามตัวอย่างของบุคคลสาํคัญในอดีตท่ีเขาให้มาแล้ว 
 บุคคลบางคนในโลกน้ีไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่า เราหุงหากิน แต่สมณะและพราหมณ์เหล่าน้ีหุง
หากินไม่ได้เราหุงหากินได้ จะไม่ให้ทานแกส่มณะหรือพราหมณ์ผู้หุงหากินไม่ได้ ไม่สมควรแต่ให้ทาน
ด้วยคิดว่าเราจักเป็นผู้จําแนกแจกทานเหมือนฤาษีแต่ครั้งก่อน คือ อัฏฐกฤาษีวามกฤาษี วามเทวฤาษี
เวสสามิตรฤาษีสมทัคคิฤาษี อังคีรสฤาษี ภารทวาชฤาษี วาเสฏฐฤาษีกัสสปถาษีและภคุฤาษีบูชามหา
ยัญฉะนั้น เขาให้ทานคือ ข้าวเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาช้ันนิมมานรดี สิ้นกรรม 
แล้วยังมีการกลับมา  
 ๖.ให้ทานแล้วสบายใจดีก็ให้ทาน 
 บุคคลบางคนในโลกน้ีไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่า เราจักเป็นผู้จาํแนกแจกทาน เหมือนฤาษีแต่ครั้ง
ก่อนแต่ให้ทานด้วยคิดว่า เมื่อเราให้ทานอย่างน้ี จิตจะผ่องใส เกิดความปลืม้ใจ และโสมนัสเขาให้ทาน
คือข้าว เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาช้ันปรนิมมิตวสวัตดี สิ้นกรรม แล้วยังมีการ
กลับมา  
 ๗.ใหเ้พื่อใหท้านนัน้เป็นเคร่ืองชําระจิตใจให้บรสิุทธิ์จากกิเลสที่มีความตระหนีเ่หน็แก่ตัว 
 ในการให้ทานนั้นบุคคลไม่มคีวามหวังให้ทาน ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าเมื่อเราให้ทานน้ีจิตจะ
ผ่องใส จะเกิดความปลื้มใจและโสมนัสแต่ให้ทานเป็นเคร่ืองปรุงแต่งจิต เขาให้ทานเช่นน้ีแล้วเมื่อตาย
ไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาช้ันพรหม เขาสิ้นกรรม แล้วเป็นผู้ไม่ต้องกลับมา คือ ไม่มาสู่
ความเป็นอย่างน้ี  
 การให้ที่ที่ดีน้ัน จะต้องไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ และเป็นการให้ด้วยความยินดี เบิกบานใจเมื่อ
ให้ทานไปแล้วตามการให้ในหมวดธรรม สคัหวัตถุ ๔ อนุปุพพิกถา บุญกริยาวัตถุ ๓  เพ่ือความพร้อม
ในการสร้างความดีให้ย่ิงขึ้นไป 

๒.๒.๓ องค์ประกอบหลักของการให้ 
 องค์ประกอบของการให้ที่เป็นหลักทางพุทธศาสนาได้แก่การสละทรัพย์สิ่งของสมบัติของตนที่
มีอยู่ให้แก่ผู้อ่ืนโดยมุ่งหวังจะจุนเจือให้ผู้อ่ืนได้รับประโยชน์และความสุขด้วยความมีเมตตาจิตของตน
ทานที่ได้ทําไปน้ันจะทําให้ ผูใ้ห้ทานได้บุญมากหรือน้อยเพียงใดน้ัน ย่อมข้ึนอยู่กับองค์ประกอบ๓
ประการทานน้ันย่อมมีผลมากได้บุญบารมีมากคือ การให้ได้แก่สิ่งของทรัพย์สมบัติที่ตนได้สละให้เป็น
ทานน้ันเองจะต้องเป็นของบริสุทธ์ิจะต้องเป็นสิ่งของที่ตนได้แสวงหาได้มาด้วยความบริสุทธ์ิในการ
ประกอบอาชีพไม่ใช่ของที่ได้มาเพราะการเบียดเบียนผู้อ่ืน๕๙  
 การให้โดยจุดมุ่งหมายที่แท้จริงก็เพ่ือเป็นการขจัดความโลภความตระหน่ีเหนียวแน่นความ
หวงแหน หลงใหลในทรัพย์สมบัติของตนอันเป็นกิเลสหยาบคือ "โลภกิเลส" และเพ่ือเป็นการ
สงเคราะห์ผู้อ่ืนให้ได้รับความสุขด้วยเมตตาธรรมของตนอันเป็นบันไดก้าวแรกในการเจริญเมตตาใน

                                                            

 
๕๙
องฺ.ฉกฺก. (ไทย), ๒๒/๓๗/๓๔๙-๕๐. 
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พรหมวิหาร๔ให้เกิดขึ้นถ้าได้ให้ทานด้วยเจตนาดังกล่าวแล้วเรียกว่าเจตนาการในการทําทานบริสุทธ์ิ
แต่ว่าเจตนาที่บริสุทธ์ิน้ันถ้าบริสุทธ์ิจริงต้องสมบูรณ์พร้อมกัน๓ประการคือ  
 ๑. การให้ทานเพ่ือสงเคราะห์ผู้อ่ืนให้ได้รับความสุขเพราะทรัพย์สิ่งของของตน 
 ๒. การให้ทานก็ร่าเริงยินดีและดีใจที่ตนเองกําลังให้ผู้อ่ืน 
 ๓.การให้ทานให้ไปแล้วให้ทานไปเสร็จแล้วก็ดีใจเมื่อระลึกถึงทานที่ตนได้กระทําไป
แล้วคร้ังใดก็มจีิตโสมนัสร่าเรงิเบิกบานใจยินดีในผลทานนัน้ๆ  
 การให้ทานน้ันถือได้ว่าเป็นบุญในที่น้ีได้แก่บุคคลผู้รับการให้ทานน้ันเองว่าเป็นองค์ประกอบ
สําคัญทีสุ่ดแมว่้าองค์ประกอบในการให้ข้อ๑และ๒จะบรสิุทธ์ิครบถ้วนดีแล้วก็ตามวัตถุที่ให้น้ันเป็นของ
แสวงหาได้มาด้วยความบริสุทธ์ิเจตนาในการให้ก็บริสทุธ์ิทัง้สามประการแต่ผู้รับเป็นคนที่ไม่ดีไม่ใช่เน้ือ
นาบุญที่บริสุทธ์ิเป็นเน้ือนาบุญที่ไม่ดีการใหท้านที่ทําไปน้ันก็ไม่สัมฤทธ์ิผลเต็มที่เท่าที่ควรองค์ประกอบ
ของการให้ของบุคคลทั่วไปนัน้ผู้ให้ต้องรู้จักวิธีการให้อย่างถูกต้องตามหลักทางพระพุทธศาสนาบุคคล
ทั่วไปจะให้ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามและสิ่งที่ตนปรารถนาน้ันจะสําเร็จผลตามความมุ่งหมายหรือไม่ก็ตาม
ย่อมข้ึนอยู่กับองค์ประกอบของการให้เป็นสําคัญ  
 การให้มักจะกล่าวถึงผู้ให้ทาน (ทายก) และผู้รับทาน (ปฏิคาหก) ด้วยเสมอเพราะมี
ความสัมพันธ์กันรวมไปถึงเรื่องวัตถุทานผู้ให้ทานและผู้รับทานก็นับเป็นองค์ประกอบที่สําคัญเพราะ
ทานจะมีผลมากผลน้อยนอกจากจะขึ้นอยู่กับผู้ให้ทานและวัตถุทานแล้วยังข้ึนอยู่กับผู้รับทานอีกด้วย 
พระผู้มีพระภาคเจ้าเจ้าตรัสหลักของการให้ไว้๓ประการคือ 
 ๑. ทายกคือผูใ้ห้ทาน 
 ๒. ปฏิคาหกคือผู้รับทาน 
 ๓. ไทยธรรมคอืวัตถุที่ให้ทาน๖๐ 
 องค์ประกอบทั้ง๓ประการเป็นองค์ประกอบหลักของทานการกระทําที่กลา่วได้ว่าเป็นทาน
และทานที่ควรกระทําจะต้องประกอบด้วยองค์หลักอย่างครบถ้วนดังปรากฏในสัมมขุีภาวสูตรทีฆ
นิกายมหาวรรค กล่าวถึงการให้ หากขาดอย่างใดอย่างหน่ึงไปก็ไม่อาจเป็นบุญได้แต่การให้ที่ถูกต้องน้ัน 
ต้องอยู่บนพ้ืนฐานแห่งองค์ประกอบหลักของการให้ทาน๓ประการองค์ประกอบของการให้ที่แบ่งตาม
วัตถุคือสิ่งของที่จะให้ม๒ีประเภทคือ 
 ๑. การให้อามสิอามิสทานคือการให้วัตถุสิ่งของต่างๆเป็นการให้สิ่งของที่เป็นอามิสคือสิ่งของ
ที่เป็นปัจจัยได้แก่การให้วัตถมุีข้าวน้ํา ผ้ายานพาหนะดอกไม้ของหอมเคร่ืองลูบไล้ที่นอนที่พักอาศัย
ประทีปโคมไฟเป็นต้นการให้อามิสทานแบ่งตามทายกมี๓ประเภทดังน้ี 
  ๑)การที่ทายกให้ของที่ด้อยกว่าของที่ตนบริโภคใช้สอยเองหมายถึงทานทา 
สะบางทีเรียกว่า "ทาสทาน"  
  ๒)การที่ทายกให้ของที่เสมอกันกับที่ตนบริโภคใช้สอย 
  ๓)การที่ทายกให้ของที่ดีประณีตกว่าของที่ตนบริโภคใช้สอยโดยเลือกเอาสิ่งของที่ดี
ที่สุดให้ไปซึ่งชาวพุทธทั้งหลายเวลาจะให้ก็ให้สามีทานเป็นส่วนมากหมายถึงทานสามีบางทีเรียกว่า 
"สามีทาน" เช่นเวลาจะตักบาตรพระจะคดข้าวปากหม้อซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่ 

                                                            

 
๖๐องฺ. ติก. (บาล)ี ๒๐/๔๑/๑๔๔, องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๔๑/๒๐๔. 
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ดีที่สุดเอาไว้ถวายพระก่อนอย่างน้ีเรียกสามีทาน เพราะใจของผู้ให้เอาชนะความตระหน่ีเป็นนายเป็น
เจ้าของเป็นอิสระแล้วจึงให้ทานดุจให้สิ่งของแก่คนท่ีตนเคารพ หรือมีพระคุณแก่ตนเช่นบิดามารดาครู
บาอาจารย์พระภิกษุสงฆ์ดังน้ันผู้ให้คนใดที่มจีิตใจชนะความตระหน่ีเรียกผู้ให้น้ันว่า "ทานบดี"แปลว่าผู้
เป็นใหญ่ในทานคือเป็นผู้มีจิตใจที่ไม่ถกูความตระหน่ีครอบงําเป็นอิสระในทานน้ัน 
 การให้อามิสทานแบ่งตามเจตนาของผู้ให้มี๒ประเภทคือ 
  ๑.ปาฏิปุคคลิกทานการให้ปาฏิปุคคลิกทานคือทานที่ให้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคล
หน่ึงเช่นเราจะทําบุญบ้านขึ้นบ้านใหม่แต่งงานทําบุญเลี้ยงพระ การมีเจตนาเจาะจงนิมนต์เช่นน้ี
เรียกว่า "ปาฏิปุคลิกทาน" 
  ๒.สังฆทานสังฆทานคือทานที่ให้แก่หมู่คณะไม่เฉพาะเจาะจงผู้ใดผู้หน่ึงเมื่อผู้ให้
ต้องการถวายปัจจัยไทยธรรม (สิ่งของที่ควรถวายพระ) ก็เต็มใจถวายแกภิ่กษุทั้งน้ันด้วยความเคารพใน
สงฆ์ (หมู่คณะ) โดยมิได้เจาะจงภิกษุรูปใดเป็นพิเศษ 
มีความปิติยินดีเต็มใจถวายทานแก่ท่านทานที่ผู้ให้มีเจตนากว้างไม่เจาะจงเรียกว่า "สังฆทาน" 
  
 สรุปผู้วิจัยมีความเห็นว่ารูปแบบของการให้ดังกล่าวมานั้นรูปแบบของการให้มี๒วิธีคือให้โดย
เจาะจงบุคคลและให้โดยไม่เจาะจงบุคคล เป็นการให้เพ่ือรักษาน้ําใจของกันไว้ได้ ซึ่งมาจากหลักธรรม
๔ประการคือสังหควัตถุได้แก่ทานการแบ่งปันเสียสละสิ่งของให้ปิยวาจาพูดจาไพเราะน่าฟังเป็น
ประโยชน์ต่อผู้อ่ืนอัตถจริยาประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ช่วยเหลือเพ่ือนบ้านสังคมชุมชนและ
สมานัตตตาวางตนให้พอดีพอเหมาะสมกับฐานะที่ตนมีก็จะสามาถรรักษานํ้าใจกันได้ลักษณะของการ
ให้ทานอาจแบ่งตามลักษณะของการให้เช่นการให้เพ่ือชําระกิเลสการให้เพ่ือตอบแทนผู้มีพระคุณการ
ให้เพ่ือสงเคราะห์การให้เพ่ืออนุเคราะห์การให้เพ่ือสร้างบุญกุศลการให้เพ่ือบูชาคุณการให้โดยแท้จริงก็
เพ่ือเป็นการขจัดความโลภความตระหน่ีเหน่ียวแน่นความหวงแหนหลงใหลในทรัพย์สมบัติของตนอัน
เป็นกิเลสหยาบคือความโลภอยากได้สมบัติของคนอ่ืนและเพ่ือเป็นการสงเคราะห์ผู้อ่ืนให้ได้รับ
ความสุขด้วยเมตตาธรรมปราศจากราคะโทสะโมหะเมื่อผู้ให้ทานมีจิตมุ่งให้ด้วยความบริสุทธ์ิดังน้ีแล้ว
ถือได้ว่าเป็นการกําจัดกิเลสหยาบมีคุณสมบัติอานิสงส์ได้รับผลบุญคือความสุข 
 

๒.๒.๔ประเภทของการให้ 
 ในทางพุทธศาสนา มีหลักธรรมท่ีกล่าวถึงการให้หรือที่เรียกว่า “บุญ” คนส่วนใหญ่มกัเข้าใจ
ว่า การทําบุญคือการให้เงินหรือสิ่งของแต่เพียงอย่างเดียว แต่แท้จรงิแล้ว การใหท้างพุทธศาสนามี
ความหมายที่นุ่มลึกมากกว่าน้ัน ตามหลักพุทธศาสนา มีการให้ด้วยกัน ๑๐ ประการ คือ  
   ๑. การให้ทาน เป็นการช่วยขัดเกลา ความเห็นแก่ตัว ความคับแคบ ความตระหน่ีถี่เหนียว 
และความติดยึดในวัตถุ นอกจากน้ีสิ่งของที่เราแบ่งปันออกไป ก็จะเป็นประโยชน์กับบุคคล หรือชุมชน
ส่วนรวม  
 ๒. ศลีมัย เป็นการฝึกฝนที่จะ ลด ละ เลิก ความช่ัว ไม่ไปเบียดเบียนใคร มุ่งทีจ่ะทําความดี 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ผู้อ่ืน เป็นการหล่อเลี้ยงบ่มเพาะให้เกิดความดีงาม และพฒันาคุณภาพชีวิตไม่ให้ตกตํ่า  
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 ๓. การภาวนา เป็นการพัฒนาจิตใจ และปัญญา ทําให้จิตสงบ ไม่มีกิเลส ไม่มีเรื่องเศร้าหมอง 
เห็นคุณค่าสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริง ผูท้ี่ภาวนาอยู่เสมอย่อมเป็นหลกัประกันว่า จิตจะมีความสงบ 
ชีวิตมีความสุข คุณภาพชีวิตดีขึ้น สูงข้ึน  
 ๔. ถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ ผู้ใหญก่็แสดงออกในความมีเมตตาต่อผู้น้อย และต่างก็อ่อนน้อมต่อผู้มี
คุณธรรม รวมถึงการให้เกียรติ ให้ความเคารพในความแตกต่างซึ่งกันและกัน ทั้งในความคิดความเช่ือ 
และวิถีปฏิบัติ ของบุคคลและสังคมอ่ืน เป็นการลดความยึดมั่นถือมั่น ในความเป็นตัวตน ก็เป็นบุญ (  
 ๕. ช่วยเหลือสละแรงกายเพ่ืองานส่วนรวม หรือช่วยงานเพ่ือนบ้าน ที่ต้องการความช่วยเหลือ 
ก็เป็นบุญ  
 ๖. ให้คนอ่ืนรว่มทําบุญกับเรา หรือในการทํางาน ก็เปิดโอกาสให้คนอ่ืน มีส่วนร่วมทํา - ร่วม
แสดงความคิดเห็น รวมไปถึงการอุทิศส่วนบุญ ให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วด้วย   
 ๗. ยินดีในการทําความดี ของผู้อ่ืน เป็นการเปิดโอกาสร่วมใจอนุโมทนา ในการกระทําความดี
ของผู้อ่ืน ก็เป็นบุญ  
 ๘. ฟังเรื่องที่ดี มีประโยชน์ต่อสติปัญญา หรือมีประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตที่ดี เป็นความจริง 
ความดี ความงาม ก็เป็นบุญ ๙. ให้ธรรมะ และข้อคิดที่ดี กับผู้อ่ืน แสดงธรรม นําธรรมะไปบอก
กล่าว เผื่อแผใ่ห้คนอ่ืนได้รับฟัง ให้เขาได้รู้จักวิธีการดําเนินชีวิตที่ดี เป็นเรื่องของความจริง ความดี 
ความงาม ก็เป็นบุญ  
 ๑๐.ความเห็นถูกต้องตามธรรม ให้เป็นสมัมาทัศนะอยู่เสมอ เป็นการพัฒนาปัญญาอย่าง
สําคัญก็เป็นบุญ (ทิฏฐุชุกรรม) ทั้งน้ี ทิฏฐชุุกรรม หรือ สัมมาทัศนะ  คือ การเห็นให้ถูกต้อง  หรือมจีิต
เป็นกุศล เป็นสิ่งที่จําเป็นในการทําบุญทุกที่ และทุกโอกาส  
  
 ๒.๒.๕จุดหมายของการให้  
 หนังสืออนุปุพพิกถาทีปนี ภาคที่หน่ึง การสั่งสมบุญด้วยการให้ทาน ว่ามีจุดมุ่งหมายของการ
ให้ทาน๕ประการ 
  ๑.การให้เพ่ือบูชาคุณ คือ เพ่ือบูชาผู้มีคุณความดี ให้การตอบแทนแก่เขาที่เคยให้แก่เรา 
เพราะเขามีคุณแก่เราหรือแม้ไม่มีคุณแก่เรา แต่มีคุณธรรมสูงกว่าเรา เช่น ให้ทานแก่พระสงฆ์ ให้แก่คน
ที่มีคุณธรรมสูง เป็นต้น 
  ๒.การให้เพ่ืออนุเคราะห์ เช่น ให้แก่พ่ีน้อง ให้แก่ลูกหลาน ให้แก่ญาติมิตรหรือการให้เพ่ือ
เอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกัน 
  ๓.การให้เพ่ือสงัเคราะห์ คือ ให้แก่คนยากจน คนขอทาน คนตกระกําลําบาก 
  ๔.การให้เพ่ือสาธารณประโยชน์ เป็นการให้ที่อนุโลมเข้าเป็นสังฆทานได้ ถึงมิใช่ให้ในหมู่สงฆ์ 
หากเป็นการให้ส่วนรวมพออนุโลมเข้าเป็นสังฆทานได้ เป็นประโยชน์กว้างขวางมากกว่าการให้ทั่วไป 
เช่น การบริจาคท่ีดินเพ่ือสาธารณประโยชน์สิ่งเหล่าน้ีถือว่าเป็นการให้เพ่ือสาธารณะ 
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 ๕.การให้เพ่ือสร้างบารมี คือให้เพ่ือบุคคล เพ่ือสละความตระหน่ีของตัวเอง เพ่ือหวังผลสูงสุด
คือ พระนิพพาน๖๑ 
  การทําบุญนั้นทําเพ่ือบูชาคุณ เพ่ือสงเคราะห์ผู้อ่ืน เพ่ือกําจัดความตระหน่ีถี่เหนียว หรือ
ความเห็นแก่ตัวเมื่อทําบุญอย่าหวังเพ่ือขอให้เกิดมารวย ขอมีวิมานในสวรรค์สวยๆ มบีริวารมากมาย
เป็นต้น เพราะเป็นการเพ่ิมกิเลสตัณหา อุปาทาน เป็นเหมือนการลงทนุเพ่ือหวังผลตอบแทนทําใหผ้ล
แห่งทานน้ันไมบ่ริสุทธ์ิ และมอีานิสงส์อ่อน ไม่ขัดเกลากิเลส เพ่ิมตัณหาเป็นไปเพ่ือวัฏฏะ ไม่พ้นทุกข์ 
เมื่อเราทําบุญทําทานไว้แล้วตราบใดที่เรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสาร เราต้องได้รับ
อานิสงส์แห่งบุญน้ันอยู่แล้ว เช่นพระพุทธพจน์กล่าวไว้ว่า “ชนเหล่าใดมีใจผ่องใสแล้ว ให้อาหารน้ัน
ด้วยศรัทธาอาหารน้ันย่อมพะนอเขาทั้งในโลกน้ีและโลกหน้า เพราะเหตุน้ันบุคคลพึงนําความตระหน่ี
ให้ปราศจากไปพึงข่มความตระหน่ี ซึ่งเป็นตัวมลทินเสียแล้วจงให้ทานเพราะบุญทั้งหลายเป็นที่พ่ึงของ
เหล่าสัตว์ในโลกหน้า” ถึงแม้จะไม่ปรารถนาผลแห่งทานน้ันก็มีอานิสงส์ให้อยู่แล้ว ถา้จะปรารถนาก็
ควรท่ีจะปรารถนาสิ่งที่สูงสุดคือปรารถนาพระนิพพาน แต่ไม่ใช่ปรารถนาอย่างเดียวต้องทําเหตุร่วม
ด้วยจึงจะสมบูรณ์ พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ว่าเมื่อเราได้ทําบุญให้ทาน ย่อมมีอานิสงส์อยู่ในตัวแลว้
ดังเช่นที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ใน ทกัขิณาวิภังคสูตร ได้แสดงธรรมเรื่องทานน้ีแก่พระอานนท์
เพ่ือจําแนกอานิสงส์ในลักษณะแห่งการให้ทานเฉพาะบุคคล และการให้ทานแก่พระสงฆ์ทั่วไป 
(สังฆทาน) ยกตัวอย่างลักษณะดังน้ี 
 ดูก่อนอานนท์ทักษิณาเป็นปาฏิบุคลิกทานมี ๑๔ประการ(ตัวอย่าง)  
 -บุคคลให้ทานในสัตว์เดียรัจฉานพึงหวังผลทักษิณาได้เป็นร้อยเท่า 
 -ให้ทานในปุถชุนผู้ทุศีลพึงหวังผลทักษิณาได้พันเท่า 
 -ให้ทานผู้มีศีลพึงหวังผลทักษิณาได้แสนเท่า 
 -ให้ทานในบุคคลภายนอกผู้ปราศจากความกําหนัดในกาม พึงหวังผลทักษิณาได้แสนโกฏิเท่า 
 -ให้ทานในผู้ปฏิบัติเพ่ือทําโสดาปัตติผลให้แจ้ง พึงหวังผลทักษิณาจนนับไม่ได้จนประมาณ
ไม่ได้ จะป่วยกล่าวไปใยในพระโสดาบัน ในท่านผู้ปฏิบัติเพ่ือทําพระสกทาคามิผลในพระสกทาคาม ี ใน
ท่านผู้ปฏิบัติเพ่ือทําอนาคามิผลใหแ้จ้ง ในพระอนาคามีในท่านผู้ปฏิบัติเพ่ือทํา    อรหันตผล  ใหแ้จ้ง   
ในสาวกของตถาคตผู้เป็นอรหันต์ในพระปัจเจกสัมพุทธ  และในตถาคต  อรหันต์สัมมาสัมพุทธ” 
“ดูก่อนอานนท์ก็ในอนาคตกาล จักมีแต่เหล่าภิกษุโคตรภูมีผ้ากาสาวะพันคอ เป็นคนทุศีล มีธรรม
ลามกคนทั้งหลายจักถวายทานเฉพาะสงฆ์ได้ในเหล่าภิกษุทศุีลนั้น” คือในสมัยปัจจุบัน เราอาจพบเจอ
พระที่ไม่อยู่ในศีลในธรรม แต่พระผู้มีพระภาคท่านแสดงธรรมให้รู้ว่าถึงแม้เราจะทําบุญกับพระ
ประเภทน้ีก็ จริงแต่ให้เราอุทิศในการทําบุญนั้นให้เป็นสังฆทานคือทําเพ่ือสงฆ์ก็จะมีอานิสงส์หา
ประมาณมิได้เช่นกัน ตถาคตกล่าวว่า “สังฆทานน้ันมีอานิสงส์มากกว่าการให้ทานเฉพาะบุคคล 
(ปาฏิบุคลิกทาน)และพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญธรรมทานและสังฆทานว่าเป็นทานอันเลิศ  ทานเป็น
ช่ือการให้ และสิ่งที่ให้ คนท่ีให้ทานท่านเรียกว่า “ทานบดี” (ทานนะบอดี)เจ้าของทาน คือเป็นเจ้าของ
                                                            

๖๑พระธรรมสุทธิกวี, ปุพพิกถาทีปนี ภาคท่ีหน่ึง การส่ังสมบุญด้วยการให้ทาน.อ้างใน อภิญญา ทองสุข
โชติ ,“พุทธศาสนากับการบริจาคโลหิต ศึกษาทัศนคติของประชาชนท่ีมาบริจาคโลหิตท่ีศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย”,พุทธศาตร์มหาบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๔). 
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แห่งทานน้ันตลอดไปใครจะมาแย่งชิงเอาไปไม่ได้ การทําบุญเป็นการฝังขุมทรัพย์ไว้ย่อมเป็นของเรา
ตลอดไปไม่มีใครจะมาแย่งเอาไปได้ถ้าพอมีโอกาสและไม่เบียดเบียนตนและผู้อ่ืน ขอให้รีบทําไว้อย่ารอ
ไว้เมื่อน้ันเมื่อน้ีเพราะชีวิตไม่มีอะไรที่แน่นอน ไม่มหีลักประกันเพราะการทําบุญนั้นเปรียบเหมือนเรา
เตรียมเสบียงไว้ในขณะที่เรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารน้ี เรายังไม่สามารถหนีออกจากกอง
ทุกข์หนีออกจากวัฏสงสารได้สําเร็จ คือเข้าสู่พระนิพพานยังไม่ได้ในชาติน้ี (ยกเว้นนอกจากผู้ที่
ประพฤติปฏิบัติจนสําเร็จเป็นพระอรหันต์ซึ่งไม่จําเป็นต้องทําบุญเพ่ือภพชาติต่อไป เพราะได้จบได้สิ้น
ภพชาติแล้วในชาติน้ี)แต่เมื่อเรายังไม่สามารถเข้าสู่พระนิพพานได้ เรายังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่
อีกไม่รู้กี่ชาติต่อก่ีชาติตามวิบากกรรมของแต่ละคน เพราะยังขจัดกิเลสให้สิ้นซากยังมิได้ กว่าจะเข้าสู่
พระนิพพานได้เราจึงจําเป็นต้องใช้บุญกุศลที่ทําไว้เป็นฐานเสบียง เป็นที่พ่ึงที่อาศัยเพ่ืออํานวยความ
สะดวกสบายในภพภูมิต่อไปท่ีต้องไปเกิดใหม่ ขอให้มนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายเบ้ืองบนจดอรูปพรหม
เบ้ืองล่างจดมหาอเวจีนรก เบ้ืองขวางรายรอบสุดขอบจักรวาลจงมีแต่ความสุขเทอญ 
  เราไม่สามารถตัดกิเลสความโลภน้ีได้ขาด ถ้าเราไม่ได้เดินทางสู่วิปัสสนาเราจึงมีความโลภ
มากโลภน้อยไม่เท่ากัน ขึน้อยู่ว่าแต่ละบุคคลได้เก็บบรรจุกันมาหรือระงับสะสางออกไปเท่าใดนั่นเอง
แต่ศีลนั้นเป็นด่านแรกที่จะช่วยยับย้ังการก่อกรรมช่ัวได้ถ้าคนน้ันต้ังใจท่ีจะรักษาศีลจริงเช่นกัน และศีล
น้ันช่วยไม่ให้ก่อกรรมทําเข็ญทําให้ไม่มีวิบากกรรมช่ัวไม่มีเจ้ากรรมนายเวรตามรังคราญ  หรือบางคน
ยากจนก็จริงแต่ไม่ใช่คนท่ีเป็นทาสของความโลภ มากไมค่ิดทํากรรมช่ัวที่ร้ายแรง แต่เกิดมาจนไม่ค่อย
มีเงินเมื่อปากท้องหิวโหยจําเป็นต้องหาอะไรใส่ปากใส่ท้องหนทางที่ไม่ต้องเสียเงินไปซื้อกับข้าว จะทาํ
อย่างไร ก็ต้องตกปลามาทําอาหารกินเลี้ยงไก่ไว้ก็เชือดคอไก่กินเอง เป็นต้น (มักพบในต่างจังหวัดมาก)
น่ีเป็นเหตุที่จําเป็นต้องฆ่าสัตว์ (ผิดศลีข้อ ๑) เพ่ือมาดํารงชีวิตให้อยู่รอดไปวันๆถ้าคนมีเงินมีฐานะก็ไม่
ต้องฆ่าสัตว์กินเองไปซื้อหาอาหารที่ปรุงสําเร็จแล้วมาเลี้ยงชีวิตโดย ไม่ต้องผิดศีลธรรม (ยกเว้นพวก
ที่ต้ังใจทําโดยไม่รู้ไม่เข้าใจเร่ืองศีลไม่เช่ือเรื่องบาปกรรมถึงจะมีฐานะดีก็จริง แต่รักสนุกชอบใช้เวลาว่าง
ไปตกกุ้งตกปลา เป็นต้น)  เป็นอันว่าการเกิดมาเป็นคนจนน้ีสามารถทํากรรมช่ัวผิดศีลธรรมได้ง่ายกว่า
คนมีฐานะ ดีเมื่อตายลงไปสู่อบาย ก็ยังหาโอกาสเข้าสู่พระนิพพานได้โดยยาก เพียงแค่เกิดมาจนแต่ใช่
ว่าคนรวยจะไม่มีโอกาสทํากรรมช่ัว คนรวยที่ไม่มีศีลมีธรรมประจําใจยอ่มผิดศีลทําบาปได้เหมือนกัน
แต่จะกล่าวถึงเฉพาะคนที่เกิดมาจนและมีความจําเป็นของความจนท่ีบีบคั้นให้ต้องทําบาป เพ่ือปาก
ท้องเป็นต้น 
         อีกหน่ึงตัวอย่างเช่นบางคนก็มีวิบากกรรมต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดียรฉาน เช่นเป็นสุนัขแต่ถ้าเคย
ทําบุญสุนทานไว้ก็เกิดเป็นสุนัขพันธ์ดีเป็นที่ช่ืนชมของผู้เลี้ยงมีอาหารการกินอยู่ดี มีเสือ้ผ้าสุนัขสวยๆ 
ใส่ เจ้าของดูแลเอาใจใสม่ีกินมีที่อยู่ในบ้านคนรวยดีกว่าคนจนๆ หลายๆ คนเสียอีกท่ีหาเช้าไม่พอค่ํา
และต่างกับคนที่ไม่เคยทําบุญสุนทานมาถ้ามวิีบากกรรมต้องเกิดเป็นสุนัขที่ไม่มีเจ้าของ หากินอดๆ 
อยากๆไม่มีที่อยู่ประเภทสุนัขจรจัด เป็นต้นเน่ืองจากบุพกรรมของสัตว์น้ันมีมาต่างกัน  น่ีคือตัวอย่างว่า
ทําไมเราจึงจําเป็นต้องทําบุญให้ทาน และการให้บุญให้ทานบ่อยๆโดยใจที่บริสุทธ์ิไม่หวังผลตอบแทน
ในทางเป็นไปเพ่ือวัฏฏะจะช่วยลดคลายความตระหนี่ถี่เหนียว ความละโมบโลภมากได้ไม่มากก็น้อย
ตามปัญญาของแต่ละบุคคลฉะน้ันเราจึงจําเป็นต้องบําเพ็ญทานเพราะเหตุดังน้ี  พุทธวจนะแสดงไว้ว่า 
“ควรให้ทาน ควรทําบุญ เพราะบุญเป็นอุปการะ แม้แต่เทวดา มนุษย์และบรรพชิต”  การ ทําบุญไว้
กับมือของตนเองนี่แหละดีที่สุด แน่นอนทีสุ่ดการมัวประมาทรอไว้ให้ญาติทําให้เมื่อตายไปแล้ว โอกาส

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



๔๖ 

 

ที่จะได้รับน้ันยากเพราะอาจไปเกิดในภูมิที่รบัไม่ได้ (เช่น นรกภูมิ, สัตว์เดรัจฉาน เป็นต้น)หรือพอจะรับ
ได้แต่เขาไม่ทําบุญอุทิศไปใหก้็อดอีกจงอย่าประมาท ทําบุญด้วยตนเองดีกว่ารอผู้อ่ืนทําให้เมื่อตายแล้ว 
มีน้อยทําน้อยมีมากทํามาก ทําตามกําลังทรัพย์ ตามกําลังศรัทธาโดยไม่ให้ตนเองและผู้อ่ืนเดือดร้อน  
ทายกต้อนรับปฏิคาหกด้วยตนเอง ถวายทานด้วยมือตนเอง ทานน้ันย่อมมีผลมากเพราะตน (ผู้ให้ทาน) 
และเพราะผู้อ่ืน (ผู้รับทาน) ทายกผู้มีปัญญามีศรัทธาเป็นบัณฑิตมีใจพ้นจากความตระหน่ี ครั้นบําเพ็ญ
ทานอย่างน้ีแล้วย่อมเข้าถึงโลกที่เป็นสุขไม่มคีวามเบียดเบียน 
         หลักการทํากรรมในพระพุทธศาสนา ไม่ว่าฝ่ายดีหรือฝ่ายช่ัว ท่านเน้นที่เจตนาเป็นใหญถ่้า
เจตนาแรง กรรมที่ทําลงไปย่อมมีผลมาก ถ้ามีเจตนาอ่อน กรรมทีท่าํลงไปย่อมมีผลน้อยนอกจากจะ
เน้นที่เจตนาแล้ว ในการทําความดีต่างๆ ยังต้องรักษาจิตให้มีศรัทธาคอืความเช่ือ และ ปสาทะ  คือ
ความเลื่อมใส ในขณะที่ทํา กําลังทําและหลังจากทําแลว้ด้วยจึงจะได้อานิสงส์แรง ย่ิงมีปิติมีความอ่ิม
เอิบใจปลื้มใจด้วย ก็ย่ิงเสริมให้บุญจริยานั้นๆมีอานิสงส์แรงย่ิงข้ึน  ดังน้ันในการประกอบการกุศลต่างๆ 
ในแต่ละครั้งมีเง่ือนไขที่ทําใหอ้านิสงส์มากดังน้ี ได้แก่ วัตถุต้องบริสุทธ์ิ, ผู้ให้มีศีลบรสิุทธ์ิ, ผู้รับมีศลี
บริสุทธ์ิ, ต้องประคองจิตให้เป็นกุศลตลอดเวลาก่อนให้ทาน ขณะกําลังให้ทานหลังจากให้แลว้ไม่
เสียดาย พยามรักษาจิตให้ศรัทธา กับ ปสาทะ (เลื่อมใส) เดินคู่กันไปจงกําจัดความลังเลสงสัยออกให้
หมดเมื่อทําทาน  แต่ต้องมี ปัญญาร่วมด้วยคือในการประกอบการบุญกุศลทุกประเภท ก่อนทําควร
พิจารณาก่อนว่าสิ่งที่ทําน้ันมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนถูกต้องตามแนวคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่   
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโตได้แสดงธรรมถึงเรื่องทานไว้ว่า  “ทาน คือ เคร่ืองแสดงนํ้าใจของมนุษย์ผู้มีจิตใจสูง
ผู้มีเมตตาจิตต่อเพ่ือนมนุษย์และสัตว์ ผูอ้าภัพด้วยการให้ทานเสียสละแบ่งปันมากน้อยตามกําลังของ
วัตถุเคร่ืองสงเคราะห์ที่มี อยู่จะเป็นวัตถุทาน ธรรมทาน หรือวิทยาทานแขนงต่างๆ ก็ตามท่ีให้เพ่ือ
สงเคราะห์ผู้อ่ืนโดยมิหวังค่าตอบแทนใดๆนอกจากกุศลคอืความดีที่เกิดจากทานน้ัน ซึ่งจะเป็นสิ่งตอบ
แทนให้เจ้าของทานได้รับอยู่โดยดีเท่าน้ันตลอดอภัยทานที่ควรให้แก่กัน ในเวลาอีกฝ่ายผิดพลาดหรือ
ล่วงเกิน  คนมีทานหรือคนท่ีเด่นในการให้ทานย่อมเป็นผู้สง่าผ่าเผยและเด่นในปวงชนผู้เช่นน้ีมนุษย์
และสัตว์ตลอดเทวดาก็เคารพรักจะตกทิศใดแดนใดย่อมไมอ่ดอยากขาดแคลน หากมีสิง่หรือผู้อุปถัมภ์
จนได้ไม่อับจน ทนทุกข์แม้ในแดนมนุษย์เราน้ีก็พอเห็นได้อย่างเต็มตารู้ได้อย่างเต็มใจว่าผู้มีทานเป็น
เคร่ืองประดับตัวย่อมเป็นคนไม่ล้าสมัยในสังคมและบุคคลทุกช้ันไม่มีใครรังเกียจ  อํานาจทานทําให้ผู้มี
ใจบริจาคเกิดความเคยชินต่อนิสัยจนกลายเป็นผู้มีฤทธ์ิบันดาลไม่ให้อดอยากในภพที่เกิด กาํเนิดที่อยู่
น้ันๆ ฉะนั้นทานและคนทีม่ีใจเป็นนักให้ทานเสียสละ จึงเป็นผู้ค้ําจุนโลกให้เฟ่ืองฟูตลอดไป โลกที่มีการ
สงเคราะห์กันอยู่ยังจัดเป็นโลกที่มีความหมายตลอดไป  ท่านพุทธทาสภิกขุได้แสดงธรรมเร่ืองทานไว้
ถึงการให้ทานกับการรบพุ่งสงครามเสมอกนัอย่างไร การให้ทานคือการรบกันกับกิเลส รบกับความไม่
ยึดมั่นถือมั่นการให้ทานที่แทจ้ริง หากปฏิบัติได้จะเป็นการทําบุญที่ได้รับประโยชน์ เป็นประโยชน์ อัน
แท้จริงเป็นบุญที่แท้จริง เพ่ือ ตัดความตระหน่ีความโลภลงได้และไม่หวังผลทางโลกียะ 
 ๒.๒.๖ สรุปแนวความคิดเก่ียวกับการให้ทางพุทธศาสนา  
 สรุปผู้วิจัยเห็นว่าการให้ทานในคัมภีร์ทีท่านกล่าวไว้ในหมวดธรรมสังคหวัตถุมีการให ้ เพ่ือ
สงเคราะห์เป็นการยึดเหน่ียวจิตใจกันไว้ได้บุญกิริยาวัตถุ๓คือทานมัยศีลมัยภาวนามัยการให้ทานอามิส
ทานธรรมทานอภัยทานหรือการให้ทานในในรูปแบบการทําบุญตามประเพณี เช่น การให้ทานการ
ทอดกฐินทอดผ้าป่าการให้ทานได้กลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมไทยตลอดมา การถวาย
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ทานที่สังคมปัจจุบันเข้าใจการกระทําบุญก ็ คือ ปาฏิบุคลิกทานการให้เจาะจงและสงัฆทานให้โดยไม่
มุ่งหวังในบทบัญญัติทางพุทธศาสนา กล่าวว่าการให้ทานที่ไม่เจาะจงจะมีผลอานิสงส์มากหรือน้อย
ขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้ให้ทานเป็นสําคัญในคมัภีร์ทางพุทธศาสนา ผู้วิจัยมีความเห็นว่าในคําสอนของ
พระศาสดาถือว่าเป็นความเช่ือเรื่องอานิสงส์ของการให้ทานในพระพุทธศาสนาว่า มีผลานิสงส์มาก 
 ดังน้ันแนวคิดเก่ียวกับในการให้ทาน อานิสงส์ของการให้ทาน เช่ือเรื่องกรรม และผลของ
กรรม ที่สอดคล้องกับการให้ทานในพระพุทธศาสนา จึงหมายรวมถึงอามิสทานและธรรมทานการให้
ทานมีจุดประสงค์ ๒ อย่างคือส่วนตนเพ่ือกําจัดกิเลสคือความโลภ และ ความตระหน่ีในจิตสันดาน
ส่วนสังคม คือการช่วยเหลือผู้อ่ืนการให้ทานเป็นการผูกมิตรไมตรีและความสามัคคต่ีอกันจุดหมายที่
พุทธศาสนิกชนให้ทาน เช่นให้เพราะหวังผลตอบแทนซึง่ไม่ถูกต้องตามหลักทางพระพุทธศาสนาและ
วิธีการให้ทานที่ถูกต้องสิ่งที่ถูกคือต้องให้ความสําคัญแก่วัตถุทาน และตัวผู้รับเช่นให้ทานด้วยความ
เคารพให้ทานด้วยศรัทธาให้ทานโดยไม่เบียดเบียนตน และผู้ตนให้ทานโดยมีจิตอนุเคราะห์ต้องการ
ช่วยเหลือผู้อ่ืนเป็นต้นทานจะมีอานิสงส์มากเพียงใดน้ัน ต้องขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลัก๓ประการคือ
ผู้ให้ผูร้ับและวัตถุสิ่งของที่ให้ผู้ให้ต้องมีเจตนาดี ก่อนให้กาํลังให้ และหลังให้ทานไปแล้ว การให้ทานยัง
มีความสําคัญ คือมีความสําคญัต่อบุคคล เมือ่ปฏิบัติตามแล้วบรรลเุป้าหมายสูงสุดในชีวิต ความสําคัญ
ต่อพระพุทธศาสนา คือ เป็นการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ให้คงอยู่ตลอดไปด้วยการให้ทานของ
พุทธศาสนิกชนความสําคัญต่อสังคมคือเมื่อให้ทานแล้ว สังคมย่อมมีความสามัคคีมีมิตรไมตรีและมี
ความเอ้ือเฟ้ือต่อกัน เป็นอีกแนวทางหน่ึงที่จะดํารงพระพุทธศาสนา ให้ถาวรด้วยแรงศรัทธาของ
พุทธศาสนิกชน 
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บทท่ี ๓ 
ความเข้าใจเก่ียวกับการบริจาคทาน 

 
 การศึกษาความเข้าใจเก่ียวกับการให้ทานของพุทธศาสนิกชนในตําบลไร่น้อย อําเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานีผู้วิจัยได้เสนอเนื้อหาความเข้าใจในการบริจาคทานคอื ความเข้าใจในความหมาย
ของทาน ประเภทของทาน  ลักษณะของทานและจุดประสงค์ของการให้ทาน ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 
 
๓.๑ ความเข้าใจในการให้ทาน 

ทานเป็นอีกปัจจัยหน่ึงที่พุทธศาสนิกชน ตําบลไร่น้อย อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีที่ถือ
ปฏิบัติสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ วิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนในตําบลไร้น้อยน้ัน มักจะเกี่ยวข้องกับ
เร่ืองของการทําบุญให้ทานอยู่เสมอ  โดยเฉพาะวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  ในหลักใหญ่ๆแลว้ วิถี
ชีวิตกับการให้ทานโดยทั่วไปท่ีมีความนิยมกันมากที่สุด  คือ  การทําบุญตักบาตร  ซึง่การทําบุญที่ชาว
พุทธทั่วไปรู้จักกันดีและปฏิบัติมากกว่าการทําบุญประเภทอ่ืน  การทําบุญตักบาตรน้ันถือเป็นการ
ทําบุญประจําวันของชาวพุทธ  และชาวพุทธไทยเช่ือว่า  การออกบิณฑบาตรของพระสงฆ์เป็นการช่วย
โปรดสัตว์ที่อยู่ในอบายภูมิ  การทําบุญตักบาตรจึงเป็นการสั่งสมบุญในแต่ละวันทําให้จิตผ่องใส การ
ถวายสังฆทาน  ซึ่งก็คือ  การทําบุญในปัจจุบันที่นิยมอย่างหน่ึง  ที่นอกเหนือจากการตักบาตรทั่วไป  
ซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อพระภิกษุและจําเป็นอย่างมาก  เช่น  ยารักษาโรค  ผ้าสบง  จวีรและเคร่ืองใช้
ที่จําเป็นต่างๆนอกจากน้ี  การให้ชีวิตสัตว์  ชาวพุทธก็นิยมทําบุญไหว้พระแล้วก็ปล่อยสัตว์  เป็นการ
ทําทานที่ส่งผลถึงตนเอง  ดังที่ว่า  “ผู้ให้ชีวิตย่อมได้ชีวิต”  และยังมีความเช่ือว่า  การให้ชีวิตสัตว์จะ
ทําให้เป็นผู้มสีขุภาพแข็งแรงและอายุยืนยาวอีกด้วย  รวมไปถึงการบริจาคโลหิตจัดอยู่ในประเภท
สังฆทานเน่ืองจากผู้ให้ไม่เจาะจงผู้รับจะเป็นใครก็ได้เป็นการให้เพ่ือสาธารณประโยชน์ทั่วไป 
 การให้ทานของพุทธศาสนิกชนตําบลไร่น้อย  ยังเป็นการพัฒนาจิตใจให้เป็นผู้อ่อนโยน  
ต้องการทําบุญเพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืน  หวังให้เขาพ้นจากความทุกข์  เป็นการสั่งสมคุณงามความดี  เพราะ
การให้ทานได้ช่ือว่าเป็นผู้บําเพ็ญบุญในพระพุทธศาสนา รวมท้ังบรรพบุรุษเคยประพฤติปฏิบัติสืบต่อกัน
มา๑  เพราะคุณค่าหรืออานิสงส์ของบุญอันมผีลมาจากการพัฒนาจิต  ดังพระพุทธพจน์ว่า  “บุคคลฝัง
ขุมทรัพย์ไว้ในโลก  พอสิ้นบุญ  ทรัพย์ทั้งหมดก็จะพินาศไป  แต่ขุมทรัพย์คือบุญด้วยการให้ทาน  เป็น
ของติดตามตนไป  จะนําไปได้เพียงแต่ขุมทรัพย์คือบุญเท่านั้น”๒  ควรหมัน่สั่งสมบุญเสมอ  เพ่ือความ
เจริญของตนเอง  ดังปรากฏในในพิฬารปทกสฏฐิ  วัตถุ  ปปาปวรรคแห่งขุททกนิกายธรรมบทว่า  
“บุคคลไมค่วรดูหมิ่นบุญว่า  บุญเล็กน้อยจะไม่มาถึง  แม้หม้อนํ้าย่อมเต็มด้วยนํ้าที่ตกทีละหยดได้  ฉัน
ใด  คนมีปัญญา  สั่งสมบุญอยู่  แม้ทีละน้อยๆก็ย่อมเต็มด้วยบุญได้ฉันน้ัน”๓ 

การบริจาคในด้านส่วนรวม  ถือเป็นการบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม  ทําใหผู้้อ่ืนมี
ความสุข  เช่น  ทานเพ่ือบูชาคุณ  เพ่ืออนุเคราะห์  เพ่ือสงเคราะห์  เพ่ือสาธารณประโยชน์  เป็นต้น  
                                                            

 
๑ สัมภาษณ์  นายทวี  บุญล้อม,กํานันตําบลไร่นัอย, ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖. 
๒ขุ.ขุ.(บาลี)๒๕/๑-๘/๑๑-๑๒,ขุ.ขุ.(ไทย)๒๕/๑-๘/๑๗-๑๘. 
๓ขุ.ธ.(บาลี)๒๕/๑๒๒/๓๘,๘.ธ.(ไทย)๒๕/๑๒๒/๖๙. 
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๔๙ 

 

การให้ทานในสังคม  ควรมีหลักธรรมที่เป็นคุณแก่ส่วนรวม  คือ  พรหมวิหาร ๔  ประการ๔ ซึ่งเป็น
ธรรมที่ช่วยสร้างสรรค์สังคม  เป็นธรรมประจําใจของผู้ประเสริฐ  หรือ  ผูม้ีจิตใจย่ิงใหญ่กว้างขวางดุจ
พระพรหม ๔ อย่าง คือ 

๑. เมตตา  ความรัก  คือ  ความปรารถนาดี  มีไมตรี  ต้องการช่วยเหลือให้ทุกคนประสบ 
ประโยชน์และความสุข                                                                                                                 

๒. กรุณา ความสงสาร  คือ  อยากช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้นจากความทุกข์  ใส่ใจที่จะปลดเปลื้อง
บําบัดความทุกข์ยากเดือดร้อนของคนและสตัว์ทั้งปวง 
 ๓. มุทิตา  ความเบิกบานคอยยินดี  คือ  เมื่อเห็นผู้อ่ืนมีความอยู่ดีมีสขุ  ก็มใีจแช่มช่ืนเบิก
บาน  เมื่อเห็นเขาทําดีงามประสบความสําเร็จก้าวหน้าย่ิงข้ึนไปก็พลอยยินดีบันเทิงใจด้วย  พร้อมที่จะ
ส่งเสริมสนับสนุน           
 ๔. อุเบกขา  ความมีใจเป็นกลาง  คือ  มองตามความเป็นจริง  โดยวางจิตเรียบสม่ําเสมอ  
มั่นคง เที่ยงตรงดุจตราช่ัง  มองเห็นการที่บุคคลจะได้รับผลดี  หรือช่ัว  สมควรและความเที่ยงธรรม๕ 
  การให้ทาน     จึงเป็นเรื่องที่สําคัญต่อสังคมส่วนรวมเพราะเราจะอยู่ในสังคมคนเดียวไม่ได้
ต้องร่วมมือร่วมใจอาศัยซึ่งกันและกัน ดังน้ันเคร่ืองยึดเหน่ียวใจทางพระพุทธศาสนาถือว่า การบริจาค
ทาน รวมถึงบริจาคโลหิตสามารถท่ีจะช่วยเหลือสังคมได้อย่างมาก ช่วยส่งเสริมสนับสนุนเมื่อบุคคลมี
คุณธรรมประจาํใจทําให้มจีิตใจกว้างขวางดังพรหม และมีความยินดีที่จะบริจาคนับเป็นธรรมท่ี
คุณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมเป็นอย่างมาก  การให้ทานเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นการ
ชําระจิตใจให้ผอ่งใส๖ ในสังคมไทย มีหลักธรรมหล่อเลี้ยงจติใจชาวพุทธ ให้มีความรักความปรารถนาดี
ต่อกัน ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ โดยมีหลักธรรมที่มคีุณแก่ส่วนรวม ต้องการช่วยเหลือให้ทุกคน
ประสบประโยชน์และความสขุ จึงเป็นหนทางที่จะนําไปสู่การพัฒนาสังคมได้ 
 ในการทําบุญให้ทานตามแนวพุทธของชาวตําบลไร่น้อย ผูท้ําบุญจะเลือกทําบุญที่จะได้รบัผล
มาก  ดังพุทธพจน์ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก “ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ ผูเ้ป็นเขตดี ย่อมสรรเสรญิทาน 
ที่สัปบุรุษให้แล้วอย่างน้ี เมธาวีบัณฑิต ผู้มศีรัทธา มีใจอันสละแล้ว บรจิาคทานอย่างน้ีแล้ว ย่อมเข้าถึง
โลกอันไม่มีความเบียดเบียนเป็นสรณะ ๗ ความศรัทธาในเรือ่งบุญจากการบริจาคทานเป็นพ้ืนฐานของ
พุทธศาสนาและสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านาน ถือเป็นการชําระจิตใจให้บริสุทธ์ิ ขจัดความโลภในความ
เป็นมนุษย์ เพ่ือให้เกิดสันติสขุให้เกิดขึ้นในสังคม 
  จึงสรุปได้ว่าการบริจาคทาน (การให ้ การเสียสละ การบริจาค) เป็นคําสอนสําคัญใน
พระพุทธศาสนาเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความดี ก่อให้เกิดผลเป็นบุญแก่ผูก้ระทํา เพ่ือบรรลุ
เป้าหมายสูงสุดในชีวิต การบริจาคทานและการบริจาคอวัยวะเป็นทาน เพ่ือกําจัดกิเลสคือความโลภ
และความตระหน่ีในจิตสันดานของตน และเพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืนในสังคมให้พ้นทุกข์ การให้ทานคือการ

                                                            
๔ขุ.เถร.(ไทย)๒๖/๔๐๖. 
๕พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๑).หน้า ๑๔๘-๑๔๙ 
 ๖ สัมภาษณ์ นายสมศักด์ิ  พ้นโศก, สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลไร่น้อย, ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖. 

๗สุชาติ บุษย์ชญานนท์ , “รักเหนือรักในระดับศีลห้า”, เอกสารคําสอน คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี,๒๕๕๖), หน้า ๑๑๐. 
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๕๐ 

 

ผูกไมตรี ความสามัคคซีึ่งกันและกันได้ดี โดยวิธีการให้ทานที่ถูกต้อง คือให้ความสําคัญแกส่ิ่งของและ
ตัวผู้รับ เช่น การให้ทานด้วยความเคารพ ให้ด้วยความศรัทธา ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้โดยมีจิต
เมตตาอุเคราะห์ อยากช่วยเหลือผู้อ่ืนเป็นต้น     
 การให้ทานจะมีอานิสงส์มากหรือน้อย ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก ๓ ประการคือ 
ผู้ให้ ผู้รับ และสิ่งของที่ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้รับ โดยมีเจตนาเป็นสําคัญ ทานจึงมีอานิสงส์มาก 
อานิสงส์ในปัจจุบันคือ ขณะที่ให้ผูใ้ห้ก็สบายใจ จิตใจผอ่งใสเป็นที่รักของคนหมู่มาก บัณฑิตคบหามี
ช่ือเสียงและ อานิสงส์ในสัมปรายภพเมื่อให้ทานด้วยใจบริสุทธ์ิแก่เน้ือนาบุญแล้วหลังจากสิ้นสังขาร ก็
ย่อมได้ไปเกิดในกามสุคติภูมิ ได้แก่ มนุษย์โลก กามาวจรสวรรค์ เป็นต้น และทานที่มคีวามสําคัญต่อตัว
บุคคลและสังคมมาก เช่น การบริจาคร่างกายมองในทางพระพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นอีกประเด็นหน่ึง
ของผลแห่งอานิสงส์รวมท้ังการบริจาคโลหิตก็มีผลอานิสงส์ที่สูงส่ง ๘   เพราะร่างกายเปรียบเหมือนกับที่
อยู่ของจิตเท่าน้ัน  เมื่อจิตดับร่างกายก็เสื่อมไป  เพราะเป็นเพียงธาตุ ๔ คือ ดิน นํ้า ไฟ และลม 
กลับคืนไปสู่ธรรมชาติ  ไม่สามารถนําไปในภพหน้าได้อีก  จิตอาศัยร่างในแต่ละภพชาติเท่าน้ัน  เมื่อ
เกิดภพภูมิใหม่ก็ใช้ร่างใหม่แทนกรณีที่ทําบุญบริจาคอวัยวะน้ันย่ิงเป็นการทําทานที่สูงกว่าการทําทาน
ทั่วไป  เพราะการบริจาคร่างกายได้น้ันถือว่าเป็นผู้มีจิตที่สงูข้ึนจนสามารถละตัวตนที่คิดว่าเป็นของๆตน 
ได้ถือว่าเป็นการบําเพ็ญทานบารมี  ในขั้นท่ี ๒  ซึ่งประเสริฐกว่าการให้ทานด้วยวัตถุหรือปัจจัย  ๔  ใน
พระพุทธศาสนากล่าวถึงการบําเพ็ญบารมีไว้  ๓  ระดับ ซึ่งเป็นวิถีที่พระพุทธเจ้าเคยปฏิบัติเม่ือคร้ังเป็น
พระโพธิสัตว์มีอยู่๓ขั้น 
 ขั้นที่๑ทานบารมี คือการทําทานด้วยการเสียสละวัตถุและปัจจัย๔ 
 ขั้นที่๒ทานอุปบารมีคือการทําทานด้วยการบริจาคอวัยวะ 
 ขั้นที่๓ทานปรมัตถบารมีคือ การบริจาคชีวิตเป็นทาน 
 จะเห็นได้ว่าคําสอนส่วนหน่ึงทางพระพุทธศาสนาว่า  “พึงสละทรัพย์ เพ่ือรักษาอวัยวะ  พึง
สละอวัยวะเพ่ือรักษาชีวิตพ่ึงสละทรัพย์ อวัยวะ และชีวิตสิ้นทุกอย่างเพ่ือรักษาธรรม” 

อีกประการหน่ึงการบริจาคโลหิตจึงถือได้ว่า เป็นทานที่ทาํคุณประโยชน์ต่อสังคมได้มากดังที่
ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ถึงความมุ่งหมาย ประโยชน์ และความสําคัญของการให้ทาน ในพุทธศาสนา
ชีวิตก็จะอยู่ด้วยความสันติสุข นับเป็นการพัฒนาสังคมและประเทศชาติได้อย่างแน่นอน ดังน้ัน
หลักธรรมต่างๆท่ีพระพุธศาสนาได้สอน จึงเช่ือมโยง กับความเข้าใจ เร่ืองการบริจาคทานในพุทธ
ศาสนา ของชาวตําบลไร่น้อยที่น้อมนําไปปฏิบัติในสังคมของพุทธศาสนิกชนในตําบลไร่น้อยอย่าง
เข้าใจ และถูกต้องตามหลักการให้ทาน ของพุทธศาสนาเถรวาท ยังรวมไปถึงการสืบทอดพุทธศาสนา
ให้ดํารงอยู่ในสงัคมปัจจุบันต่อไป 
 
๓.๒ ความเขา้ใจในความหมายของทาน 

ความหมายของทานเป็นส่วนสําคัญอย่างหน่ึงของการให้ทานในทางพุทธศาสนา การที่จะ
ประสพผลของทานที่บริสุทธ์ิ คือ การเข้าใจในความหมายที่ตรงกับพุทธวจน ซึ่งทานหมายถึงการให้ 

                                                            

 ๘ สัมภาษณ์ นาย ไวฑูรย์  เวชนาม, สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลไร่น้อย, ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖. 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



๕๑ 

 

การสละสิ่งของให้ผู้อ่ืน ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ในยามเดือดร้อน๙อันเน่ืองมาจากทานเป็นปัจจัยแรกของ
การทําความดี  

จากการสัมภาษณ์กลุ่มประชากรผู้ให้ข้อมลู ได้ให้ความหมายของคําว่า “ทาน”ดังน้ี 
 กลุ่มผู้นําชุมชน ได้ให้ความหมายของทานว่า ทาน คือ การบริจาค การให้  การสละ

ทรัพย์ของตนให้ผู้อ่ืน การช่วยเหลือผู้เดือดร้อน การช่วยผู้ด้อยโอกาส 
 กลุ่มผูสู้งอายุ ได้ให้ความหมายของทานว่า ทาน คือ การแบ่งปัน การให้ การเสียสละ 

การลดความเห็นแก่ตัวการช่วยสังคม การอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษ 
 กลุ่มพุทธศาสนิกชนทั่วไป ได้ให้ความหมายของทานว่า ทาน คือ การให้ การสร้าง

ความดี  สร้างความสามัคคีในสังคม การเสยีสละ การให้สิง่เป็นประโยชน์ต่อพระสงฆ์ 
สรุปได้ว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ ให้ความหมายของทาน คือ การให้ การเสียสละ การ

บริจาค 
รองลงมา ทาน คือ การช่วยเหลือสังคม การสละสิ่งของให้ผู้อ่ืน 
ส่วนน้อย ทาน คือ การใหส้ิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพระสงฆ์ การกําจัดความตระหน่ี อุทิศส่วน

กุศลให้บรรพบุรุษ 
 
๓.๓ ความเข้าใจในประเภทของทาน 
 ในปัจจุบันน้ีการให้ทาน เช่น ทําบุญตักบาตร เลี้ยงพระ ถวายสังฆทาน การถวายปัจจัย การ
ปล่อยสัตว์หรือการกระทําใดก็แล้วแต่ที่เป็นการช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ให้รอดพ้นจากความทุกข์เท่าที่
เราช่วยได้โดยไม่เดือดร้อนกันทั้งสองฝ่าย และการทําทานน้ันการที่ให้ก็ต้องเป็นทานที่ได้มาด้วยความ
บริสุทธ์ิ ตัวอย่างเช่นหากเราจะประกอบอาหารเพ่ือทําบุญเลี้ยงพระของที่นํามาประกอบอาหารก็
จะต้องได้มาด้วยความบริสุทธ์ิจากการไปหาซื้อมาแลกด้วยเงินหรือถ้าเป็นของที่ได้มาจากคนอ่ืนก็ต้อง
เจ้าของอนุญาตหรือให้ด้วยความเต็มใจไม่ใช่ได้มาจากการลักขโมย หรือการโกหกมดเท็จเพ่ือให้ได้สิ่ง
น้ันมาเพราะการกระทําน้ีจะทําให้เป็นบาปทั้งผู้ให้และผู้รบัอย่างน้ีไม่ถือว่าเป็นการบุญ๑๐ 
 จากการสัมภาษณ์กลุ่มประชากรผู้ให้ข้อมลู ประเภทของทานที่ทําอยู่ในปัจจุบันดังน้ี 

 กลุ่มผู้นําชุมชนกล่าวถึงพฤติกรรมการใหท้านของชาวตําบลไร่น้อยให้ทานด้วย ข้าว 
ผลไม้ ยาสามญัประจําบ้าน ผัก ปลา เน้ือสตัว์ขนม นํ้าด่ืม สบง จีวร รองเท้า ธูปหอม เทียน สบู่ ยาสี
ฟัน เสื่อ หมอน ธงทิว มุ้ง ผา้รองน่ัง ม้าน่ัง หลอดไฟ ไฟฉาย เงิน 

 กลุ่มผูสู้งอายุ กล่าวถึงพฤติกรรมการใหท้านของชาวตําบลไร่น้อยให้ทานด้วย เงิน 
ขา้ว ผลไม้ ผัก นํ้าด่ืม ขนม สบง จีวร รองเท้า ธูปหอม เน้ือสัตว์ เสื่อ หมอน ธงทิว มุ้ง ผ้ารองน่ัง ไฟ
ฉาย นํ้าผึ้ง ยาสามัญประจําบ้านปฏิบัติธรรม 
  กลุ่มพุทธศาสนิกชนทั่วไป กล่าวถึงพฤติกรรมการให้ทานของชาวตําบลไร่น้อยให้
ทานด้วย  ขนม ผลไม้ ข้าว เงิน ยาสามัญประจําบ้าน มุ้ง ผ้ารองน่ัง ไฟฉาย สบง จีวร รองเท้า ธูปหอม 
เน้ือสัตว์ เสื่อ หมอน 
                                                            

 ๙ สัมภาษณ์ นายเนย  กิ่งวัน,ปราชญ์ชาวบ้านโนนหงส์ทอง,  ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖. 
 ๑๐สัมภาษณ์ นางสุคนธ์  ทิพย์ขันธ์,สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลไร่น้อย, ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖. 
 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



๕๒ 

 

สรุปได้ว่า การให้วัตถุทาน (อามิสทาน) ของชาวตําบลไร่น้อยน้ันเป็นส่วนมาก เพราะเป็นวัตถุ
ทานที่หาได้ง่าย และเป็นของเคร่ืองใช้ในชีวิตประจําวัน 

รองลงมา คือ ธรรมทานได้แก่  การบวชชี-พราหมณ์ การฟังธรรมในวันธรรมสวนะ วันสําคัญ
ทางพุทธศาสนา บุญประเพณี 
 
๓.๔ ความเข้าใจในลักษณะของทาน 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มประชากรผู้ให้ข้อมลูเก่ียวกับลักษณะการให้ทานดังน้ี 
 กลุ่มผู้นําชุมชน กล่าวถึง ลกัษณะการให้ทานว่า ให้เป็นปัจจัย ให้เพ่ือช่วยสังคม ให้

ของที่สะอาด ให้แก่พระภิกษุ สามเณร ให้ด้วยมือตัวเอง ให้ตามกาลสมควร ให้ร่วมกับผูอ่ื้น 
 กลุ่มผูสู้งอายุ กล่าวถึง ลักษณะการให้ทานว่า บางคนให้ด้วยศรัทธา ให้เป็นปัจจัย ให้

ร่วมกับผู้อ่ืน ให้ของที่สะอาด ให้ด้วยมือตัวเอง ให้โดยไม่เจาะจง ให้โดยไม่กระทบผู้อ่ืน ให้โดยเคารพ  
ให้คนอ่ืนถวายแทน ให้โดยนอบน้อม 

 กลุ่มพุทธศาสนิกชนทั่วไป กล่าวถึง ลักษณะการให้ทานว่า ให้ของที่สะอาด ให้เป็น
ปัจจัย  ให้โดยเคารพ  ให้คนอ่ืนถวายแทน ให้โดยนอบน้อม ให้เพ่ือช่วยสังคม ให้ร่วมกับผู้อ่ืน ให้ด้วย
มือตัวเอง 

 พุทธศาสนิกชนตําบลไร่น้อย ยึดหลักการทําบุญในลกัษณะให้โดยเคารพ ให้ของที่
สะอาด ส่วนใหญ่สถานที ่ คอืวัด ถวายเป็นสังฆทาน ปาฏิบุคคลิกทาน ไม่เดือดร้อนตัวเองและผู้อ่ืน 
เคารพปฏิคาหก 

สรุปลักษณะการให้ทานของพุทธศาสนิกชนในตําบลไร่น้อย อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
มี ๒ ลักษณะ  

๑. ให้ผู้อ่ืนทําแทน (ฝากของไปทําบุญ) 
๒. ทํากับมือตัวเอง ส่วนใหญ่ ให้ทานด้วยศรัทธา ให้ของที่สะอาด ให้โดยเคารพ ถวายเป็น

สังฆทาน ให้ตามกาล 
 
๓.๕ ความเขา้ใจในจุดประสงค์การให้ทาน 

การให้ทานอันมีจุดประสงค์ตามหลักของพุทธศาสนานั้นได้แก่ การไม่หวังผลตอบแทน ให้เพ่ือ
ส่วนรวม และให้เพ่ือบูชาคุณ สําหรับการให้ทานของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป มีจุดประสงค์เพ่ือหวัง
สิ่งตอบแทนในภพนี้ และต้องการมีช่ือเสียงในสังคม เพ่ือจรรโลงพุทธศาสนาให้สืบไป๑๑ควบคู่กับความ
เลื่อมใสในพุทธศาสนของพุทธศาสนิกชน 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มประชากรผู้ให้ข้อมลูเก่ียวกับจุดประสงค์การให้ทานดังน้ี 
 กลุ่มผู้นําชุมชน ได้กล่าวถึงจุดประสงค์การให้ทานว่า ทานให้เพ่ือหวังโชคลาภ  เพ่ือ

สงเคราะห์ เพ่ือความสุข ต้องการไปเกิดในสวรรค์ เพ่ือบํารุงพุทธศาสนา เพ่ือความสบายใจ ตอบแทน
บุญคุณ 

                                                            
๑๑ สัมภาษณ์  นายเฉลิมพล  หลวงพล, ผู้ช่วยกํานันตําบลไร่น้อย, ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖. 

 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



๕๓ 

 

 กลุ่มผูสู้งอายุ ได้กล่าวถึงจุดประสงค์การให้ทานว่าทําความดีใส่ตัว ต้องการบํารุง
พุทธศาสนา สงเคราะห์ผู้อ่ืน หวังร่ํารวย เพ่ือความสบายใจ ตอบแทนบุญคุณตอบแทนบุญคุณต้องการ
ไปเกิดในสวรรค์ หวังความสุข  

 กลุ่มพุทธศาสนิกชนทั่วไป ได้กล่าวถึงจุดประสงค์การให้ทานว่าใหเ้พ่ือสงเคราะห์
ผู้อ่ืน ตอบแทนบุญคุณ ให้เพ่ือความสบายใจ ต้องการบํารุงพุทธศาสนา ทําตามประเพณี หวังโชคลาภ 
ต้องการไปเกิดในสวรรค ์

 สรุปได้ว่า ส่วนใหญ่ต้องการไปเกิดในสวรรค์ เพ่ือความสบายใจ ต้องการบํารุงพุทธ
ศาสนา ตอบแทนบุญคุณ 

 รองลงมา หวังโชคลาภ ทําตามประเพณี หวังร่ํารวย ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ 
 ส่วนน้อย ทําเพ่ือหวังภพหน้าสู่พระนิพพาน 

 
๓.๖ สรุปความเข้าใจเก่ียวกับทาน 

การให้ทานของพุทธศาสนิกชนในตําบลไร่น้อย อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีมีการให้ทาน 
๔ อย่างคือ 

๑.การให้เพื่อชําระกิเลสคือความตระหน่ีในใจ 
๒.การให้เพ่ือตอบแทนคุณความดีเพ่ือบูชาคุณ 
๓.การให้เพ่ือสงเคราะห์ เรียกว่า สังคหทาน 
 - สงเคราะห์ด้วยอามิส (อามิสฺสงฺคโห) ได้แก่การให้ปัจจัย๔มีเคร่ืองนุ่งห่มอาหารที่อยู่

อาศัยและยารักษาโรค 
 - สงเคราะห์ด้วยธรรม (ธมฺมสงฺคโห) ได้แก่การแนะนําสั่งสอนให้เขารู้สิ่งที่เป็น

ประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ ให้รู้การกระทําความดี 
๔. การให้เพ่ืออนุเคราะห์ เรียกว่า อนุคหทานหมายถึงการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลแกค่น

ยากจนด้วยจิตเมตตาสงสารเมื่อเห็นเขาตกทุกข์ได้ยาก 
๕. การให้เพ่ือทําบุญการให้เพ่ือทําบุญนี้เป็นลักษณะของการให้ทานอย่างหน่ึงเป็นการให้ที่มี

ลักษณะปรับปรุงจิตใจให้สูงขึน้เป็นเคร่ืองมือในการกําจัดความเห็นแก่ตัวได้เป็นอย่างดี 
การทําบุญของพุทธศาสนิกชนในตําบลไร่น้อย ในกลุ่มผูสู้งอายุ นิยมทําบุญ ๓วิธีคือการให้

ทาน การรักษาศีลและ การภาวนา ถือว่าเป็นการทําบุญที่ทาํได้ง่าย๑๒  การทําทานถือเป็นจุดเริ่มต้น
ของการทําความดีซึ่งเป็นวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนในตําบลไร่น้อยที่ทํากันสม่ําเสมอสิง่ที่เห็นทุกวัน
เป็นการทําบุญตักบาตรคือการนําอาหารไปใส่บาตรพระเณรท่ีออกจากวัดมาบิณฑบาตในตอนเช้า คือ 
เวลาประมาณ ๐๖.๐๐-๐๗.๐๐น. พระเณรจะออกมาบบิณฑบาต หรือ เรียกอีกอย่างหน่ึงว่ามาโปรด
สัตว์อันหมายถึงการมาเพ่ือให้ชาวบ้าน  อาหารที่จะนํามาใส่บาตร มักจะจัดเตรียมอย่างดี คือ ข้าวที่
หุงสุกใหม่กบัขา้วก็จัดเตรียมให้พร้อม รวมทั้งของหวานและผลไม้ด้วย บางคนก็เตรียมดอกไม้ ธูป

                                                            
๑๒
 สมัภาษณ์ นายป้อง  จันทร์ทอง, สมาชิกองค์การบริหารสว่นตําบลไร่น้อย, ๑๑ มีนาคม 

๒๕๕๖  
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๕๔ 

 

เทียน ด้วย เมื่อพระเณรมาถึง ชาวบ้านก็นิมนต์ให้ท่านหยุดและเปิดฝาบาตรออกชาวบ้านก็จะใส่ข้าว 
กับข้าว ขนม และผลไม้ลงไป ส่วนดอกไม้ ธูป เทียนก็จะถวายบนฝาบาตรที่ปิดบาตรแล้ว หรือใส่ย่ามที่
พระเณรเตรียมมา พระก็จะให้ศีล ให้พร อุทิศส่วนกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวรหรือญาติพ่ีน้องที่ตายไป
แล้ว อันเป็นการทําทานที่ปฏิบัติตลอดมา 
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บทท่ี๔ 
เหตุปจจัยท่ีทําใหเกิดการบริจาคทานทางพุทธศาสนา 

 

 การศึกษาความเขาใจเก่ียวกับการใหทานของพุทธศาสนิกชนในตําบลไรนอย อําเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี ในบทนี้ ผูวิจัยไดเสนอเนื้อหาเหตุปจจัยท่ีทําใหเกิดการบริจาคทาน ทางพุทธ
ศาสนา คือ เหตุปจจัยทางความเชื่อของพุทธศาสนิกชนเหตุปจจัยความศรัทธาตามหลักพุทธศาสนา 
เหตุปจจัยเพ่ือบูชาคุณ เหตุปจจัยการบําเพ็ญกุศล เหตุปจจัยสรางบารมี ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 

๔.๑ เหตุปจจัยทางความเช่ือ 

 ปจจัยทางความเชื่อของพุทธศาสนิกชน เปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีสําคัญและเปนเครื่องกระตุนให
เกิดการทําบุญบริจาคทานทางพุทธศาสนา ทุกศาสนามีหลักคําสอนท่ีเปนหัวใจเดียวกันทุกศาสนาคือ 
“การสอนใหคนทําความดี ละเวนความชั่ว” แตจะดวยวิธีการหรือพิธีกรรมความเชื่อคือศาสนาพุทธมี
หลักคําสอนและความเชื่อมากมาย ท่ีจะทําใหคนทําความดีเพ่ือบรรลุสูสิ่งสูงสุดคือ นิพพาน ซ่ึงความ
เชื่อนั้น ถูกถายทอดโดยการสั่งสมสั่งสอน ขัดเขลา ผานประเพณี พิธีกรรม วิถีชีวิตจากสถาบันทาง
สังคม ท้ังการทําดีไดดีทําชั่วไดชั่ว วงจรของวัฏฏะสงสารหรือความเชื่อ ในเรื่องของชาตินี้ชาติหนาทํา
ใหทุกคนตระหนักและตองทําความดี โดยการรักษาศีล สมาธิทําบุญตักบาตรแลวแตกระแสของบุคคล
และสถานท่ีวาทําบุญดวยอะไร เชนไร อยางไรจึงจะประสบผลดังเปาหมายท่ีตองการ การทําบุญจึง
เปนสิ่งท่ีถูกปลูกฝงใหกับสังคมไทยก็วาไดชาวตําบลไรนอยเนนการทําบุญ การบริจาคทรัพยสินเงิน
ทองเพ่ือกอสรางบํารุงพระศาสนาการนําของไปถวายพระสงฆดวยปจจัย ๔ 
 เชื่อวาการทําบุญใหทานอะไรก็ตามยอมสงผลถึงผูท่ีเราปรารถนาจะอุทิศสวนกุศลใหชาวไทย
มอญสวนใหญปรารถนาจะนิพพาน โดนสังเกตจากคําอธิษฐานท่ีวา “นิพพาน ปจจะโยโหตุ”ขอใหเปน
ปจจัยสําเร็จพระนิพพานดวย๓ 
 การทําทานเรียกแบบชาวบานวา “ทําบุญ ทําทาน” หรือเรียกสั้นๆวา “ทําบุญ”สาเหตุมา
จากความคิดความเชื่อท่ีอยูในการกระทํานั้นซ่ึงมีเหตุผลหลายประการ 
 ทําบุญเพ่ืออุทิศสวนกุศลไปยังบรรพบุรุษท่ีลวงลับไปแลวโดยอยูบนฐานความเชื่อท่ีวา เปน
การรําลึกและระลึกถึงพระคุณของทานเพ่ือแสดงความกตัญูกตเวทีเพราะการทําบุญเหมือนเปน
ชองทางเดียวท่ีจะสามารถสื่อไปยังผูท่ีลวงลับไปแลวไดดวยวาขาวของเครื่องใช อาหาร ปจจัยสิ่งของ
ตางๆท่ีเราทําบุญไปจะผานพระท่ีเปนสื่อกลางเพ่ือใหคนอีกโลกหนึ่งไดนําไปใชเปนตน 
 ทําบุญเพ่ือละกิเลสความเห็นแกตัว เพ่ือขัดเกลาตัวเองใหรูจักการเสียสละ เปนทานแกบุคคล
อ่ืนเพ่ือใหรูจักการใหละความตระหนีถ่ีเหนียว ทําบุญเพราะเชื่อในเรื่องชาตินี้ชาติหนา๔ ทําบุญในชาติ
นี้ไวเพ่ือวาเกิดมาในชาติหนาจะไดสบายไมลําบากมีทรัพยสินเงินทองมีขาวปลาอาหารท่ีอุดมสมบูรณ
ทําบุญเพ่ือตายแลวจะไดข้ึนสวรรคเพราะดูจากนิทานหรือเรื่องเลา แลวก็มีคําสอนท่ีบอกเอาไววาบุญ
อยางนี้เชนนี้จะไดข้ึนสวรรคชั้นโนนชั้นนี้คนจึงทําบุญ 

 ๓ สัมภาษณ นายพนาวัน โพธ์ิพรม, ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖. 
 ๔ สัมภาษณ ทองอินทร สายวัน,สารวัตรกํานันตําบลไรนอย, ๒๐ เมษายน ๒๕๕๖. 
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๕๖ 
 

 ทําบุญเพ่ือสรางเสริมบารมีใหกับตนเองเพราะบางคนเชื่อวาการทําบุญเหมือนเปนการบงบอก
ฐานะทางการเงินของตัวเองวาถารวยมากก็ตองทําบุญทีละมากๆ บริจาคโนนบริจาคนี่แตไมไดเขาใจ
ถึงแกนแทของการทําบุญถึงการเปนชาวพุทธท่ีดี๕ 
 ทําบุญเพ่ือชดใชกรรม กับสิ่งท่ีไดทําผิดมา เชน เคยตั้งทองแลวไปทําแทงก็ทําบุญตักบาตร 
ถวายสังฆทานเพ่ือชดใชกรรมนั้นและชะลางจิตใจใหดีข้ึน๖ 
 ทําเพ่ือสะเดาะเคราะห เพราะอาจจะไปเจอเรื่องท่ีไมดีหรือหมอดูทักวาอยูในเคราะหใหระวัง
ตัวแลวแกเคล็ดดวยการทําบุญเพ่ือเปนการสะเดาะเคราะหใหเรื่องเลวรายตางๆออกไปจากตัวของเรา
เชนการบริจาคโลงการถวายสังฆทาน๗ 
 ทําบุญเพ่ือแกบน เชนบนวาขอใหไดทํางานเพ่ือความม่ันใจมากข้ึนในการท่ีจะไปสมัครงานวา
ยังไงก็บนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไวแลวเหมือนเปนการสรางความม่ันใจ และมีความเชื่อวาการทําบุญท่ี
ทําบุญแลวไดบุญมากคือ -การสรางพระพุทธ คือการสรางพระพุทธรูปการสรางพระธรรม คือการสราง
พระไตรปฎก และพระอภิธรรม-การสรางพระสงฆ คือการบวชพระจึงมาแกบนถือเปนการรักษาสัจจะ
ของตัวเอง๘ 
 ทําบุญเพ่ือความสบายการให คือยิ่งใหก็ยิ่งไดยิ่งใหคุณธรรมจะยิ่งเพ่ิมพูน การใหเปนการสราง
ความดีท่ีงายท่ีสุดและสงผลดีใหกับชีวิตอยางมากมายมหาศาล จะทําใหเปนผูมีชีวิตท่ีอุดมสมบูรณ
ประสบแตความสุขความสําเร็จตลอดไป การใหท่ีจะใหไดผลเต็มท่ีนั้น  ผูใหตองเอาชนะใจตนเองใหได
เสียกอน ตองขจัดความตระหนี่ออกจากใจแลวใหดวยความปลื้มปติยินดี มีใจเลื่อมใส มีความบริสุทธิ์
ใจ ท้ังเวลากอนจะใหขณะให และหลังจากใหก็หม่ันตามระลึกนึกถึงบุญ บุญนั้นจะไปดึงดูดมหาสมบัติ
และชําระใจใหผองใส ใจท่ีผองใสเทานั้นเปนใจท่ีเหมาะสมแกการเจริญสมาธิภาวนา ทําใหเราไดเขาถึง
พระรัตนตรัยภายในและความสุขความสบายใจอ่ิมบุญท่ีแทจริงเปนตน๙ 
 ทําบุญใหกับเจากรรมนายเวรเพราะมีความเชื่อวา บางครั้งเกิดเรื่องหรือความไมสบายใจใดๆ
นั้นเปนผลมาจากการลงโทษของเจากรรมนายเวร๑๐ทําบุญใหกับคนท่ีมีชีวิตอยูเพราะเชื่อวา บุญนั้นไม
จําเปนตองทําใหกับคนท่ีตายไปแลวเทานั้นเพราะคนท่ียังอยู ผลบุญก็จะชวยสงเสริมในเรื่องของการใช
ชีวิตประจําวันไดทําบุญเพราะจิตศรัทธาหลักอีกอยางของการทําบุญนั้นคือการกระทําท่ีไมทําใหตัวเอง
และคนท่ีไดรับการกระทําท่ีเราทํานั้นตองเดือดรอนเพราะจิตศรัทธาและเคารพในพระพุทธศาสนาการ
ทําบุญเปนสิ่งท่ีถายทอดมายังรุนตอรุน จะเห็นไดจากบานท่ีมีคนแกคนเฒาแลวมีลูกหลานท่ีเปนเด็ก
เล็กๆอยูดวยปูยาตายายมักจะสั่งสอนใหเด็กๆตื่นข้ึนมาเพ่ือตักบาตรกราบไหวพระภิกษุสงฆเพ่ือถือเปน
สิริมงคลแกซ่ึงการกระทํานี้ยังสอนใหเด็กมีจิตใจออนโยน ออนนอมถอมตนตอผูใหญเพราะการกระทํา
มันจะขัดและนอมใจใหดีไปเอง โดยการเรียนรู การปฏิบัติในแตละครั้งหรือเม่ือถึงวันสําคัญตางๆทาง
ศาสนา เชน วันวิสาขะบูชา มาฆะบูชา และอ่ืนๆ ก็จะพาบุตรหลานไปวัด ซ่ึงการไปวัดก็จะมีผลพลอย

 ๕ สัมภาษณ นายบรรจง คูณพงษ, สมาชิกองคการบรหิารสวนตําบลไรนอย, ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖, 
 ๖ สัมภาษณ นายหนูปวน วงคาเคน,สมาชิกองคการบรหิารสวนตําบลไรนอย, ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖. 
 ๗ สัมภาษณ นายสมเด็ด ก่ิงวัน, สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลไรนอย, ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖. 
 ๘ สัมภาษณ นายบัวทอง นามผลดี,สมาชิกองคการบรหิารสวนตําบลไรนอย, ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖, 
 ๙ สัมภาษณ นายถวิล ลินลโิก,สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลไรนอย,๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖. 
 ๑๐ สัมภาษณ นางประภาศรี สายงาม,สมาชิกองคการบริหารสวนตาํบลไรนอย, ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖. 
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ไดจากวัด คือจากสถานท่ีเองเพราะวัดเปนตัวแทนของความเปนชาวพุทธอยางชัดเจนท้ังภาพวาดตาม
ฝาผนัง และพิธีกรรมในเทศกาลวันสําคัญตางๆในอดีตวาวันสําคัญนั้นๆมีประวัติเปนมาควบคูกับวิถี
พุทธอยางไร 
  การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาท่ีถือปฏิบัติเพ่ือใหพุทธศาสนิกชนไดซึมซับ รูจัก สัมผัส กับ
ความสงบวัด เห็นความสําคัญของศาสนาใหความเคารพ ตอศาสนาโดยการสั่งสอนของคุณตาคุณยาย
การฟงเทศนฟงธรรมจากพระสงฆ ท่ีเหมือนรื้อเลาถึงตํานานของความสําคัญของวันนั้น เพ่ือให
พุทธศาสนิกชนไดรําลึกไปถึงวันสําคัญนั้นอีกครั้งเปนการบมเพาะใหทราบถึงหนาท่ีของการเปน
พุทธศาสนิกชนท่ีดีการจะกระทําสิ่งท่ีเรียกวา “บุญ” สําหรับชาวพุทธเรานั้นสามารถทําไดทุกวันไม
จํากัดวาตองถึงเทศกาลหรือเปนวันสําคัญทางศาสนาเทานั้นถึงจะแสดงความเปนชาวพุทธได เชนวัน
พระท่ีเดือนหนึ่งมีถึง ๔ครั้งเปนกิจกรรมท่ีไมเปนเทศกาลสากลท่ัวไป แตชาวบานก็จะไปวัดไปทําบุญ
ถือเอาวันนี้เปนวันสําคัญทางศาสนาเปนการสรางกิจกรรมท่ีดีใหเปนวิถีของชาวพุทธไดเชนกันเหมือน
เปนวันนดัเจอเพ่ือนฝูงคนของเฒาคนแกมาอนุโมทนาบุญดวยกัน 
 การทําบุญในชีวิตประจําวันของพุทธศาสนิกชนตําบลไรนอย สามารถทําได ไมมีวันหยุด เชน
การทําบุญตักบาตรพระในตอนเชาการใหทานทําบุญทําทานกับคนท่ีลําบาก การไมฆาสัตวตัดชีวิต
เรื่องของการไมฆาสัตวตัวชีวิตนี้ เวลาท่ีเราทานอาหารท่ีเปนเนื้อสัตวนี้เราควรตักหรือสั่งเทาท่ีเรากิน
เทานั้น เพราะหากเราสั่งมาเยอะแลวกินไมหมดก็บาปเสียดายชีวิตสัตว กินท้ิงกินขวางเพราะถึงสัตว
มันจะเกิดมาเพ่ือเปนอาหารใหกับเรา แตถาเรากินมันไมหมดมันก็ตายเปลา แลวสัตวมันก็หนึ่งชีวิต รัก
ชีวิตเหมือนเราทุกอยางถึงจะเล็กนอยๆแตดวยใจท่ีบริสุทธิ์ผลก็มันก็ยิ่งใหญ๑๑ 
 การทําบุญเปนเรื่องของความเชื่อเพราะคนเราตางจิตตางจิตตางใจ ทําบุญมากทําบุญนอย
ข้ึนอยูกับความเชื่อของแตละคนบริบทแวดลอมท่ีอยูท่ีคอยเก้ือหนุนใหคนทําความดี ฉะนั้นการทําบุญ
เปนสิ่งท่ีดีถาการกระทําใหมาไดซ่ึงสิ่งนั้น เพ่ือเปนประโยชนและไมมีใครเดือดรอน และสิ่งท่ีสําคัญ
ท่ีสุดคือทุกสิ่งทุกอยางอยูท่ีจิตใจของผูท่ีทําบุญนั้น ในอีกดานหนึ่งบาปบุญคุณโทษเปนสิ่งท่ีพิสูจนไมได
วามีจริงหรือไมคนท่ีทํากรรมชั่วแลวไมไดรับความชั่วก็มีอยูท่ัวไปแตสิ่งท่ีทําใหบาปบุญคุณโทษดํารงอยู
ไดก็เพราะความเชื่อการตัดสินสิ่งท่ีเรียกวาผิดชอบชั่วดีโดยสามัญสํานึกของการเกิดมาเปนคน แลวถูก
สั่งสอนครอบงําโดยสถาบันทางสังคม มันทําใหเรารูแลวเขาใจในการทําความดีความชั่ว 
 จากการสัมภาษณเหตุปจจัยท่ีกอใหเกิดการบริจาคทาน ในเขตพ้ืนท่ี ตําบลไรนอย อําเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

 กลุมผูนําชุมชน ใหเหตุผลความเชื่อในทางพุทธศาสนาของชาวตําบลไรนอยเชื่อ
เพราะ เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา เปนทางนําผลบุญไปสูบรรพบุรุษท่ีลวงลับไปแลว  ขัดเกลาความไม
เปนมงคลในชีวิต เชื่อเรื่องภพนี้และภพหนา  ชดใชกรรม เสดาะเคราะห 

 กลุมผูสูงอายุ ใหเหตุผลความเชื่อในทางพุทธศาสนาของชาวตําบลไรนอยเชื่อเพราะ 
ขัดเกลาความไมเปนมงคลในชีวิต เสดาะเคราะห เปนทางนําผลบุญไปสูบรรพบุรุษท่ีลวงลับไปแลว  
เชื่อเรื่องภพนี้และภพหนา 

 ๑๑ สัมภาษณ นายสมบัติ  ชํานาญเวช,สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลไรนอย, 
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 กลุมพุทธศาสนิกชนท่ัวไป ใหเหตุผลความเชื่อในทางพุทธศาสนาของชาวตําบลไร
นอยเชื่อเพราะ เชื่อเรื่องภพนี้และภพหนา  สะเดาะเคราะห ขัดเกลาความไมเปนมงคลในชีวิต  

 สรุปไดวา กลุมเปาหมายสวนใหญ ใหความหมายของความเชื่อในทางพุทธศาสนา
เพราะ เชื่อเรื่องภพนี้และภพหนา  สะเดาะเคราะห ขัดเกลาความไมเปนมงคลในชีวิต 

 รองลงมา สะเดาะเคราะห เปนทางนําผลบุญไปสูบรรพบุรุษท่ีลวงลับไปแลว   
 
๔.๒ เหตุปจจัยความศรัทธา 
 ความศรัทธาตามหลักพุทธศาสนาพระพุทธเจาทรงแสดงไวในหลักกาลามสูตร ดังท่ีปรากฎใน
เกสปุตตสูตร อังคุตตรนิกายติกนิบาต แตคนสวนมากมักจะเรียกวากาลามสูตรซ่ึงเปนพระสูตรสําคัญ 
พระพุทธเจาตรัสไววา 
    ๑. อยาเพ่ิงรีบเชื่อเพียงเพราะฟงตามกันมา (มาอนุสฺสเวน) 
             ๒. อยาเพ่ิงรีบเชื่อเพียงเพราะถือสืบๆกันมา (มาปรมฺปราย) 
             ๓. อยาเพ่ิงรีบเชื่อเพียงเพราะเลาลือ  (มาอิติกิราย) 
             ๔. อยาเพ่ิงรีบเชื่อเพียงเพราะอางตําราหรือคัมภีร  (มาปฏกสมฺปทาเนน) 
             ๕. อยาเพ่ิงรีบเชื่อเพียงเพราะตรรก (มาตกฺกเหตุ) 
             ๖. อยาเพ่ิงรีบเชื่อเพียงเพราะคาดคะเน (มานยเหตุ) 
    ๗. อยาเพ่ิงรีบเชื่อเพียงเพราะตรึกตามอาการ(มาอาการปริวิตกฺเกน) 
             ๘. อยาเพ่ิงรีบเชื่อเพียงเพราะเขากันไดกับความเห็นของตน (มาทิฏฐินิชฺฌานกฺขนฺติยา) 
             ๙. อยาเพ่ิงรีบเชื่อเพียงเพราะผูพูดสมควรเชื่อได (มาภพฺพรูปตาย) 
           ๑๐. อยาเพ่ิงรีบเชื่อเพียงเพราะนับถือวา สมณะนี้เปนครูของเรา (มาสมโณ โนครุ)๑๒ 

          เม่ือใดทานท้ังหลาย รูดวยตนเองวา  สิ่งเหลานั้นเปนอกุศล มีโทษ  ผูรูติเตียน  ไมเปน
ประโยชน เม่ือนั้น ทานท้ังหลายควรละสิ่งเหลานั้นเสียแตในกรณีตรงกันขาม เม่ือใดทานท้ังหลายรู
ดวยตนเองวา สิ่งเหลานี้เปนกุศลไมมีโทษ  ผูรูสรรเสริญ  เปนประโยชน เม่ือนั้นทานท้ังหลายควร
ปฏิบัติสิ่งเหลานั้น ” 
 จะเห็นไดวาพระพุทธเจาเริ่มการสอนไมใชยัดเยียดใหเขาเชื่อ ยัดเยียดใหเขานับถือแตเปนการ
สอนใหเห็นขอเท็จจริงและรูประจักษพิจารณาดวยปญญาของตนเองความเชื่อ ท่ีไมควรสมาทาน
ถือเอา 
             ๑.นัตถิกทิฎฐิ  คือผูมีความเห็นวาไมมี ปฏิเสธเรื่องบุญ บาปทานท่ีใหแลวไมมีผล ยัญท่ีบูชา
แลวไมมีผล การเซนสรวงก็ไมมีผลผลวิบากแหงกรรมท่ีทําดีทําชั่วก็ไมมี โลกนี้ไมมี โลกหนาไมมีมารดา
ไมมีคุณบิดาไมมีคุณเปนตน 
             ๒. อกิริยทิฎฐิคือผูท่ีมีความเห็นวา สัตวท้ังหลายท่ีกําลังไดรับความลําบากหรือความสบาย
ก็ตามไมไดอาศัยเหตุใดๆใหเกิดข้ึนเลยเปนไปเองท้ังนั้น 
             ๓. อเหตุกทิฎฐิคือผูท่ีมีความเห็น"ปฏิเสธเหตุ"ไมเชื่อวากรรมดีหรือกรรมชั่วท่ีสัตวท้ังหลาย
ไดกระทํากันอยูทุกวันนี้จะเปนเหตุใหเกิดผลได 

 ๑๒องฺ.ติก. (บาลี) ๒๐/๕๐๕/๒๑๒ 
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 ทิฎฐิท่ีควรสมาทานถือเอา 
             ๑.อัตถิกทิฎฐิคือ ผูท่ีมีความเห็นวา บาป บุญ คุณ โทษมีจริง  ทานท่ีใหแลวก็มีผลยัญท่ีบูชา
แลวก็มีผลกานเซนสรวงก็มีผลผลวิบากแหงกรรมท่ีบุคคลทําดีหรือทําชั่วก็มีอยูเปนตน 
              ๒.กิริยทิฎฐิคือ ผูท่ีมีความเห็นวาสัตวท้ังหลายท่ีไดรับความลําบากไดรับความลําบากตางๆ
ยอมอาศัยเหตุปจจัยเกิดข้ึนไมไดเกิดข้ึนเอง 
             ๓.เหตุกทิฎฐิคือ สรรพสัตวท้ังหลายท่ีกําลังเปนไปอยู มีเหตุนํา เหตุหนุนเหตุเนื่องอยู
เบื้องหลัง ไมปฏิเสธเหตุ และเชื่อวา กรรมดีหรือกรรมชั่วท่ีสัตวท้ังหลายทํากันอยูจะเปนเหตุใหเกิดผล
ไดความบริสุทธิ์ของสัตวท้ังหลายมีเหตุมีปจจัย 
 สรุปหลักความเชื่อทางพระพุทธศาสนา   ศรัทธาหรือความเชื่อ ถือวา มีอิทธิพลตอการ
ดํารงชีวิตเปนอยางมากไมวาจะนับถือศาสนาใดก็ตามเพราะถาหากเราเชื่อในสิ่งท่ีถูกตองก็จะเปน
ปจจัยนําไปสูการประพฤติปฏิบัติไปในทางท่ีถูกตองแตในทางกลับกันถาหากเราเชื่อในทางท่ีผิดมันก็
เปนปจจัยนําเราไปสูการประพฤติปฏิบัติไปในทางท่ีไมดีไดเชนกัน ดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตน ถาหาก
วาบุคคลถือเอาความเห็นของนัตถิกทิฎฐิ,อกิริยทิฎฐิ และอเหตุกทิฎฐิทิฎฐิท้ังสามนี้พระพุทธองคตรัส
วาพวกเขาเหลานี้ยอมจักเวนกุศลธรรม ๓ประการไดแก  
 ๑.  กายสุจริต  
 ๒.  วจีสุจริต  
 ๓.  มโนสุจริต   
 สําหรับคนสามัญท่ัวไป  ศรัทธาเปนธรรมข้ันตนท่ีสําคัญยิ่ง  เปนอุปกรณชักนําใหเดินหนา
ตอไป  เม่ือใชถูกตองจึงเปนการเริ่มตนท่ีดี  ทําใหการกาวหนาไปสูจุดหมายไดผลรวดเร็วข้ึน  ศรัทธา
พุทธธรรม  มีเหตุผลเปนฐานรองรับ  มีปญญาคอยควบคุม  ก็สามารถแกไขใหถูกตองได   
 จากการสัมภาษณกลุมประชากรผูใหขอมูล ความศรัทธาในทางพุทธศาสนาในปจจุบันดังนี ้

 กลุมผูนําชุมชน ใหเหตุผลความศรัทธาในทางพุทธศาสนาของชาวตําบลไรนอย
ศรัทธาเพราะ เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ปฏิบัติจริงและมีผลจริง เปนสัจธรรม เปนแสงสวางใหชีวิต 
เปนท่ีพ่ึงทางใจ๑๓  

 กลุมผูสูงอายุ ใหเหตุผลความศรัทธาในทางพุทธศาสนาของชาวตําบลไรนอยศรัทธา
เพราะ เปนศาสนาประจําชาติ สืบทอดจากบรรพบุรุษ ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา เปนท่ีพ่ึงทาง
ใจ เปนทางพนทุกข เปนสัจจะธรรม เชื่อในคําสอนทางพุทธศาสนาท่ีวา ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว๑๔ 

 กลุมพุทธศาสนิกชนท่ัวไป ใหเหตุผลความศรัทธาในทางพุทธศาสนาของชาวตําบลไร
นอยศรัทธาเพราะ เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา เปนแสงสวางใหชีวิต สืบทอดจากบรรพบุรุษเปนท่ีพ่ึง
ทางใจ๑๕ 

 สรุปไดวา กลุมเปาหมายสวนใหญ ใหความหมายของความศรัทธาในทางพุทธ
ศาสนาเพราะ ความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา เปนท่ีพ่ึงทางใจ เปนสัจจะธรรม รองลงมา สืบทอด
จากบรรพบุรุษ ปฏิบัติจริงและมีผลจริง เปนแสงสวางใหชีวิต 

 ๑๓ สัมภาษณ นายทองใส  ขายมณ,ีสมาชิกองคการบริหารสวนตาํบลไรนอย, ๑ เมษายน ๒๕๕๖. 
 ๑๔ สัมภาษณ นายธงชัย  ทองศรี,สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลไรนอย, ๑เมษายน ๒๕๕๖. 
 ๑๕ สัมภาษณ นาจเจริญ  จารุกขมูล,สมาชิกองคการบรหิารสวนตําบลไรนอย, ๑ เมษายน ๒๕๕๖. 
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๔.๓ เหตุปจจัยเพ่ือบูชาคุณ 

การบูชาคุณ คือการกตัญูรูคุณท่ีคนอ่ืนทําไวแลว  ไมวาจะอยูในระดับใด   ความกตัญูยอม
เปนพ้ืนฐานของความดีท้ังนั้น  เพราะเม่ือเรามีความกตัญูเปนพ้ืนฐานแหงจิตใจแลว  คุณความดี
ท้ังหลายแหลก็จะไหลไปรวมตัวกันท่ีคนดีมีคุณธรรมนั้นดวยดี  ฉะนั้น  คนท่ีดีมีความกตัญูกตเวทีจึง
เปนคนท่ีใครๆหรือสังคมตางมุงหวังหรือตองการ  เพราะเปนท่ีรักเคารพของสังคมเม่ือมีแตความรัก
และความเคารพในสังคมใด   สังคมนั้นก็จะมีแตความสุขใจ  เบิกบานใจ  ท่ีเกลียดก็หาย   ท่ีหนายก็
หมด  บุญวาสนาก็มา  พระพุทธองคจึงจัดวาเปนมงคลยิ่ง  คุณของทานผูมีพระคุณแกเรา เชน   บิดา 
มารดา ครู    อาจารย  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  และธรรมชาติของสิ่งแวดลอม    
 จากการสัมภาษณกลุมประชากรผูใหขอมูล เหตุปจจัยเพ่ือบูชาคุณในทางพุทธศาสนาใน
ปจจุบันดังนี้๑๖ 

กลุมผูนําชุมชน ใหเหตุปจจัยเพ่ือบูชาคุณในทางพุทธศาสนาของชาวตําบลไรนอยปจจัยเพ่ือ
บูชาคุณคือ เปนศาสดาในพระพุทธศาสนา เปนผูปฏิบัติจริงและมีผลจริง เปนท่ีพ่ึงทางใจและทางกาย 

กลุมผูสูงอายุ ใหเหตุปจจัยเพ่ือบูชาคุณในทางพุทธศาสนาของชาวตําบลไรนอยปจจัยเพ่ือบูชา
คุณคือ เปนท่ีพ่ึงทางใจและทางกาย เปนผูหลุดใหพนจากทุกข เปนครูผูใหปญญา เปนผูปฏิบัติจริงและ
มีผลจริง 

กลุมพุทธศาสนิกชนท่ัวไป ใหเหตุปจจัยเพ่ือบูชาคุณในทางพุทธศาสนาของชาวตําบลไรนอย
ปจจัยเพ่ือบูชาคุณเปนท่ีพ่ึงทางใจและทางกาย เปนครูผูใหปญญาผูปฏิบัติจริงและมีผลจริง 

สรุปไดวา กลุมเปาหมายสวนใหญ ใหเหตุปจจัยเพ่ือบูชาคุณในทางพุทธศาสนาเพราะ เปนท่ี
พ่ึงทางใจและกาย เปนผูปฏิบัติจริงและมีผลจริงจึงทําใหทุกคนมุงเพ่ือท่ีจะไมเปนหนี้คือการทดแทน
หรือบูชาคุณ โดยการใหทานหรือการบริจาคแกหนวยงานหรือองคกร การบูชาคุณถือวาเปนเรื่อง
สําคัญทางจิตใจของพุทธศาสนิกชน รองลงมา คือคนท่ีใหความรูเปนครูผูใหปญญา เปนผูใหพนจาก
ทุกขท้ังปวง ก็โดยการใหทาน  
 
๔.๔ เหตุปจจัยการบําเพ็ญกุศล 
 การบําเพ็ญกุศล ในศาสนพิธีตาง ๆชวยทําใหความศรัทธาตอพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชน
มีความแนนแฟนยิ่งข้ึน เปนสิ่งย้ําเตือนใจใหระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยไดอยางดีเยี่ยมจึงเปน
ระเบียบแบบแผนอันดีงามไวคูกับพระพุทธศาสนาตลอดไป  ในพระพุทธศาสนาแบงการบําเพ็ญกุศล
ในศาสนาพิธีออกเปน  ๔  หมวดใหญ 
              ๑.  กุศลพิธี เปนพิธีท่ีเก่ียวเนื่องกับการอบรมความดีงามทางพระพุทธศาสนา  เชน  การ
รักษาศีลเปนตน 
              ๒.  บุญพิธี เปนพิธีทําบุญเนื่องดวยประเพณีการดําเนินชีวิตของคนท่ัวไป มีบุญมงคล
และอวมงคล  เชนบุญข้ึนบานใหม บุญหนาศพ  เปนตน 
              ๓.  ทานพิธี เปนพิธีถวายทานตางๆ  เชน ถวายสังฆทาน เครื่องนุงหม ยารักษา

 ๑๖ สัมภาษณ นายสรุพงษ  สายกนก,นายวินัย  อุมบุญ. นายประไพ  มุขธรรม,นายอุทัย  แกวกําไร, ๒๓ 
เมษายน ๒๕๕๖. 
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โรค  เปนตน 
              ๔.  ปกิณกะพิธีเปนพิธีเบ็ดเตล็ดไดแกการอาราธนาศีล การประเคนของพระ เปนตน 
เฉพาะพิธีท่ีสําคัญ  ๆอันเก่ียวของกับชีวิตประจําวันของชาวพุทธ 
          การตักบาตรตองเตรียมใจใหผองใสเปนกุศล เปยมดวยความเต็มใจบุญจะไดบังเกิดข้ึนเม่ือใส
บาตรเสร็จแลวนิยมทําการกรวดน้ํา เพ่ืออุทิศสวนกุศลผลบุญแกผูอ่ืนอันเปนท่ีรักดวย ชวยทําใหเกิด
ความอ่ิมเอิบใจ เปนสุขใหแกผูปฏิบัติ  การถวายวัตถุท่ีควรเปนทานแกสงฆมิไดเจาะจงแกภิกษุรูปใด
รูปหนึ่ง  หากถวายเจาะจงเฉพาะรูปเรียกวา "ปาฏิบุคลิกทาน"  ไมตองมีพิธีกรรมในการถวาย สวน
สังฆทานนั้นเปนการถวายใหสงฆ ไมเจาะจง จึงมีพิธีกรรมเขามาเก่ียวของดวยโดยเฉพาะการถวายและ
การอนุโมทนา  การบําเพ็ญทานทานมีแบบแผนมาแตครั้งพุทธกาลผูรับจะเปนภิกษุหรือสามเณร หรือ 
พระสังฆเถระ ผูถวายตองตั้งใจตอพระอริยะสงฆ  คือ อุทิศถวายเปนสงฆพิธีเหลานี้เปนเบื้องตนของ
การบําเพ็ญกุศลของพุทธศาสนิกชน  
 จากการสัมภาษณกลุมประชากรผูใหขอมูล เหตุปจจัยการบําเพ็ญกุศลในทางพุทธศาสนาใน
ปจจุบันดังนี้ 

 กลุมผูนําชุมชน ใหเหตุปจจัยการบําเพ็ญกุศลในทางพุทธศาสนาของชาวตําบลไร
นอยปจจัยการบําเพ็ญกุศล คือ ตองการเปนเสบียงในภพหนา อุทิศใหผูลวงลับไปแลว ใหเจากรรมนาย
เวร สรางความดีใหสังคม เสริมศิริมงคลใหตัวเอง ตองการไปเกิดในสวรรค 

 กลุมผูสูงอายุ ใหเหตุปจจัยการบําเพ็ญกุศลในทางพุทธศาสนาของชาวตําบลไรนอย
เหตุปจจัยการบําเพ็ญกุศลคือ ตองการไปเกิดในสวรรค อุทิศใหผูลวงลับไปแลว ใหพนจากทุกข
ตองการเปนเสบียงในภพหนา 

 กลุมพุทธศาสนิกชนท่ัวไป ใหเหตุปจจัยการบําเพ็ญกุศลในทางพุทธศาสนาของชาว
ตําบลไรนอยเหตุปจจัยการบําเพ็ญกุศลอุทิศใหผูลวงลับไปแลว ตองการไปเกิดในสวรรค เสริมศิริมงคล
ใหตัวเอง สรางความดีใหสังคม  

สรุปไดวา กลุมเปาหมายสวนใหญ ใหเหตุปจจัยการบําเพ็ญกุศลในทางพุทธศาสนาเพราะ 
ตองการไปเกิดในสวรรค อุทิศใหผูลวงลับไปแลว 

รองลงมา เสริมศิริมงคลใหตัวเอง สรางความดีใหสังคม ใหพนจากทุกข 
 
๔.๕ เหตุปจจัยสรางบารมี 
 คําวา 'บารมี' ตามพจนานุกรมบารมี แปลวาคุณความดีท่ีไดบําเพ็ญมายิ่งใหญมีความสามารถ
สูง เกง  ดี บุคคลผูท่ีเปนใหญ คหบดี เศรษฐีท้ังหลายเชื่อวาไดสรางบุญบารมีมาแตชาติปางกอนหรือ
ในภพท่ีแลว เกิดมาชาตินี้จึงม่ังมี อีกประการหนึ่งเกิดจากการไดบริจาคทานใหแกคน หนวยงานหรือ
องคกรตางๆ อันเปนการสรางบารมี จึงทําใหเปนท่ีรูจักของคนท่ัวไป เรียกวาชื่อก็ปรากฎ ยศก็ลือชา 
วิธีการสรางบารมีดวยมงคลชีวิต ตามหลักราชธรรม ๑๐ ประการ๑๗ดังนี้ 

  

 ๑๗ขุ.ชา. (ไทย)๒๘/๒๔๐/๘๖ 
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๑. การไมคบคนพาล  ทานวาลักษณะของคนพาลมี ๓ ประการคือ 
  ๑.คิดชั่วคือการมีจิตคิดอยากไดในทางทุจริต มีความพยาบาท และมิจฉาทิฏฐิ คือ
เห็นผิดเปนชอบ 
  ๒.พูดชั่ว คือคําพูดท่ีประกอบไปดวยวจีทุจริตเชน พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ
และพูดเพอเจอ 
  ๓.ทําชั่ว คือทําอะไรท่ีประกอบดวยกายทุจริตเชน การฆาสัตวลักขโมย ฉอโกง ฉุด
คราอนาจาร ประพฤติผิดในกาม 

รูปแบบของคนพาล มีขอควรสังเกตดังนี้ คือ 
  ๑.ชอบแนะนําไปในทางท่ีผิดหรือท่ีไมควรแนะนํา อาทิเชน แนะนําใหไปเลนการ
พนัน ใหไปลักขโมย ใหกินยาบาใหเสพยา ชวนไปฉุดคราอนาจารเปนตน เหลานี้ถือวาเปนพาล 
  ๒.ชอบทําในสิ่งท่ีไมใชธุระ อาทิเชน ไมทํางานตามหนาท่ีของตนใหเรียบรอยแตกลับ
ชอบจะไปกาวกายยุงกับหนาท่ีการงานของผูอ่ืน หรือไปจับผิดเพ่ือนรวมงานแกลง ยุยง นินทาวาราย
กันและกันเปนตน 
  ๓.ชอบทําผิดโดยเห็นสิ่งผิดเปนของดีอาทิเชน การสูบยาไดเปนฮีโร เห็นคนท่ีซ่ือสัตย
เปนคนโงไมกินตามน้ํา  ชอบรับสินบน ทุจริตในหนาท่ี หรือชวยพวกพองใหพนจากความผิดเปนตน 
  ๔.จะโกรธเคืองเม่ือพูดเตือน อาทิเชน การเตือนเรื่องการเท่ียวเตรเตือนเรื่องการดื่ม
เหลา กลับบานดึก เตือนเรื่องการคบเพ่ือนเปนตนคนพวกนี้จะโกรธเม่ือไดรับการตักเตือน และไมรับ
ฟง 
  ๕.ไมมีระเบียบวินัยอาทิเชน ไมเขาคิวตามลําดับกอนหลัง แตชอบแซงคิวอยางหนา
ดานๆ ท้ิงขยะลงคลองหรือขางทาง ไมเคารพกฎหมายของบานเมือง หรือของทองถ่ินเปนตน 

๒. การคบบัญฑิต บัณฑิต หมายถึงผูทรงความรู มีปญญา มีจิตใจท่ีงามและมีการดําเนินชีวิต
ท่ีถูกตอง รูดีรูชั่ว (ไมใชคนท่ีจบปริญญาโดยนัย)มีลักษณะดังนี้คือ 
  ๑. เปนคนคิดดี คือการไมคิดละโมบ ไมพยาบาทปองรายใคร รูจักใหอภัยเชื่อเรื่อง
บาปบุญคุณโทษ ความกตัญูรูคุณเปนตน 
  ๒. เปนคนพูดดี คือวจีสุจริตพูดจริง ทําจริงไมโกหก ไมพูดหยาบ ถากถาง นินทาวา
ราย 
  ๓. เปนคนทําดีคือทําอาชีพสุจริต มีเมตตา ทําทานเปนปกตินิสัย อยูในศีลธรรม ทํา
สมาธิภาวนา 

รูปแบบของบัณฑิต มีขอควรสังเกตคือ 
  ๑. ชอบชักนําในทางท่ีถูกท่ีควรอาทิเชนการชักนําใหเลิกทําในสิ่งท่ีผิด ตักเตือนใหทํา
ความดีอยางเชนใหเลิกเลนการพนันเปนตน 
  ๒. ชอบทําในสิ่งท่ีเปนธุระอาทิเชนการทําหนาท่ีของตนใหลุลวง และใชเวลาท่ีมีอยู
ใหเปนประโยชนไมกาวกายเรื่องของผูอ่ืนเวนแตจะไดรับการรองขอ 
  ๓.ชอบทําและแนะนําสิ่งท่ีถูกท่ีควร อาทิเชนการพูดและทําอยางตรงไปตรงมา
แนะนําการทําทานท่ีถูกตอง ทําตนใหเปนประโยชนตอคนอ่ืน 
  ๔. รับฟงดี ไมโกรธอาทิเชนเม่ือมีคนมาวากลาวก็ไมถือโทษ หรือโกรธ หรือทําอวดดี
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แตจะรับฟงแลวนําไปพิจารณาโดยยุติธรรม แลวนํามาแกไขปรับปรุง 
  ๕. รูระเบียบกฎกติกามรรยาทท่ีดี อาทิเชนการรักษาระเบียบวินัยขององคกรเพ่ือให
หมูคณะมีความเปนระเบียบ และการดําเนินงานไมสับสน หรือการรักษาความสะอาดปฏิบัติ และ
เคารพกฎของสถานท่ี ไมทําตามอําเภอใจ 

๓. การบูชาบุคคลท่ีควรบูชา  การบูชา คือการแสดงความเคารพบุคคลท่ีเรานับถือ ยกยอง 
เลื่อมใสในบุคคลคนนั้นซ่ึงการบูชาแบงออกเปน ๒ อยางคือ 
  ๑. อามิสบูชา คือการบูชาดวยสิ่งของเชน การนําเงินใหพอแมไวใชจายหรือมอบ
ทรัพยสินใหพอแม หรือการนําดอกไมธูปเทียนไปบูชาพระก็ถือเปนอามิสบูชาเปนตน 
  ๒.ปฏิบัติบูชาคือการบูชาดวยการเจริญสมาธิภาวนา การฝกจิตใหไมฟุงซานเห็น
ความจริงในความเปนไปของโลกเปนตน 

บุคคลท่ีควรบูชา มีดังนี้คือ 
  ๑.พระพุทธเจา (คงไมตองอธิบาย) 
  ๒.พระปจเจกพระพุทธเจา หมายถึงพระสงฆในพระพุทธศาสนา 
  ๓.พระมหากษัตริยผูตั้งอยูในทศพิศราชธรรม 
  ๔.บิดามารดา 
  ๕.ครูอาจารยท่ีมีความรูดี มีความสามารถ และประพฤติดี 
  ๖.อุปชฌายหรือผูบังคับบัญชาท่ีมีความประพฤติดี ตั้งอยูในธรรม 

๔. การอยูในถิ่นอันสมควร  ถ่ินอันสมควรควรประกอบดวยสิ่งแวดลอม ๔ อยางไดแก 
  ๑.อาวาสเปนท่ีสบายหมายถึงอยูแลวสบาย เชนสะอาด เดินทางไปมาสะดวก อากาศ
ดี เปนแหลงชุมชนไมมีแหลงอบายมุขเปนตน 
  ๒.อาหารเปนท่ีสบาย หมายถึงอาหารการกินอุดมสมบูรณเชนมีแหลงอาหารท่ี
สามารถจัดซ้ือหามาไดงาย เปนตน 
  ๓.บุคคลเปนท่ีสบายหมายถึงท่ีท่ีมีคนดี จิตใจโอบออมอารี ถอยทีถอยอาศัย มี
ศีลธรรม ไมมีโจร นักเลงหรือใกลแหลงอิทธิพลเปนตน 
  ๔.ธรรมะเปนท่ีสบาย หมายถึงมีท่ีพ่ึงดานธรรมะมีท่ีฟงธรรมเชน มีวัดอยูในละแวก
นั้น มีโรงเรียนหรือแหลงศึกษาหาความรูเปนตน 

๕. เคยทําบุญมากอน ข้ึนชื่อวาบุญนั้น มีคุณสมบัติดังตอไปนี้คือ 
  ๑. ทําใหกาย วาจา และใจสะอาดได 
  ๒. นํามาซ่ึงความสุข 
  ๓. ติดตามไปไดหมายถึงบุญจะติดตัวเราไปไดตลอดจนถึงชาติหนา 
  ๔. เปนของเฉพาะตน หมายถึงขอยืมหรือแบงกันไมได ทําเองไดเอง 
  ๕. เปนท่ีมาของโภคทรัพยท้ังหลายคือวาผลของบุญจะบันดาลใหเกิดข้ึนไดเองโดย
ไมไดหวังผล 
  ๖. ใหมนุษยสมบัติทิพยสมบัติ และนิพพานสมบัติแกเราได หมายถึงความสมบูรณ
ตั้งแตทางโลกจนถึงนิพพานไดเลย 
  ๗. เปนปจจัยใหถึงซ่ึงนิพพานก็คือเปนปจจัยในการสงเสริมใหบรรลุถึงนิพพานไดเร็ว
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ข้ึนเม่ือปฏิบัติ 
  ๘.เปนเกราะปองกันภัยในวัฏฏะสงสาร หมายถึงวงจรการเกิด แก เจ็บ ตายหรือท่ี
เรียกวาเวียนวายตายเกิดนั้น บุญจะคุมครองใหผูนั้นเกิดในท่ีดีอยูอยางมีความสุข หรือตายอยางไม
ทรมาน ข้ึนอยูกับกําลังบุญท่ีสรางสมมา 

การทําบุญนั้นมีหลายวิธี แตพอสรุปไดสั้นๆดังนี้คือ 
  ๑.การทําทาน 
  ๒.การรักษาศีล 
  ๓.การเจริญภาวนา 

๖. การตั้งตนชอบ  หมายถึงการดําเนินชีวิตอยางมีเปาหมาย ดวยความถูกตองและสุจริตอยู
ในสัมมาอาชีพ มีแผนการท่ีจะไปใหถึงจุดหมายนั้นดวยความไมประมาทมีการเตรียมพรอม และมี
ความอดทนไมละท้ิงกลางคัน 
 

๗. ความเปนพหูสูต คือเปนผูท่ีฟงมาก เลาเรียนมาก เปนผูรอบรู โดยมีลักษณะดังนี้คือ 
  ๑.รูลึก คือการรูในสิ่งนั้นๆ เรื่องนั้นๆอยางหมดจดทุกแงทุกมุมอยางมีเหตุมีผล รูถึง
สาเหตุจนเรียกวาความชํานาญ 
  ๒.รูรอบคือการรูจักชางสังเกตในสิ่งตางๆ รอบตัว เชนเหตุการณแวดลอมเปนตน 
  ๓.รูกวาง คือการรูในสิ่งใกลเคียงกับเรื่องนั้นๆ ท่ีเก่ียวของกันสัมพันธกันเปนตน 
  ๔.รูไกล คือการศึกษาถึงความเปนไปได ผลในอนาคตเปนตน 

ถาอยากจะเปนพหูสูตก็ควรตองมีคุณสมบัติดังวานี้คือ 
  ๑.ความตั้งใจฟงก็คือชอบฟง ชอบอานหาความรู และคนควาเปนตน 
  ๒.ความตั้งใจจําก็คือรูจักวิธีจํา โดยตั้งใจอานหรือฟงในสิ่งนั้นๆ และจับใจความใหได 
  ๓.ความตั้งใจทอง ก็คือทองใหรูโดยอัตโนมัติ ไมลืม ในสิ่งท่ีเปนสาระสําคัญ 
  ๔.ความตั้งใจพิจารณา ก็คือการรูจักพิจารณาตรึกตรองในสิ่งนั้นๆอยางทะลุปรุโปรง 
  ๕.ความเขาใจในปญหาก็คือการรูอยางแจมแจงในปญหาอยางถองแทดวยปญญา 

๘.การรอบรูในศิลปะ ศิลปะ คือสิ่งท่ีแสดงออกถึงความงดงาม และมีความสุนทรียโดย
ลักษณะของมันมีดังนี้คือ 
  ๑.มีความปราณีต 
  ๒.ทําใหของดูมีคามากข้ึน 
  ๓.ทําใหเกิดความคิดสรางสรรค 
  ๔.ไมทําใหเกิดกามกําเริบ 
  ๕.ไมทําใหเกิดความพยาบาท 
  ๖.ไมทําใหเกิดความเบียดเบียน 

ถาทานอยากเปนคนมีศิลปะ ควรตองฝกใหมีคุณสมบัติเหลานี้ไวในตัวคือ 
  ๑.มีศรัทธาในความงดงามของสิ่งตางๆ 
  ๒.หม่ันสังเกตและพิจารณา 
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  ๓.มีความปราณีต อารมณละเอียดออน 
  ๔.เปนคนสุขุมมีความคิดสรางสรรค 
 

๙. มีวินัยท่ีดี วินัย ก็คือขอกําหนด ขอบังคับ กฎเกณฑเพ่ือควบคุมใหมีความเปนระเบียบ
นั่นเองมีท้ังวินัยของสงฆและของคนท่ัวไป สําหรับของสงฆนั้นมีท้ังหมด ๗ อยางหรือเรียกวา อนา
คาริยวินัย สวนของบุคคลท่ัวไปก็มี ๑๐ อยาง คือการละเวนจากอกุศลกรรม ๑๐ ประการ 
อนาคาริยวินัยของพระมีดังนี้ 
  ๑.ปาฏิโมกขสังวร คือการอยูในศีลท้ังหมด ๒๒๗ขอ การผิดศีลขอใดขอหนึ่งก็ถือวา
ตองโทษแลวแตความหนักเบาเรียงลําดับกันไปตั้งแต ข้ันปาราชิก สังฆาทิเสส ถุลลัจจัย ปาจิตตีย ปาฏิ
เทสนียะทุกกฏทุพภาสิต เปนตน (ความหมายของแตละคํามันตองอธิบายเยอะ จะไมกลาวในท่ีนี้) 
  ๒.อินทรียสังวร คือการสํารวมอายตนะท้ัง ๕ และกาย วาจา ใจ ใหอยูกับรองกับรอย
โดยอยาไปเพลิดเพลินติดกับสิ่งท่ีมาสัมผัสเหลานั้น 
  ๓.อาชีวปาริสุทธิสังวรคือการหาเลี้ยงชีพในทางท่ีชอบ นั่นก็คือการออกบิณฑบาตร 
ไมไดเรียกรองเรี่ยไรหรือเท่ียวขอเงินชาวบานมาเพ่ือความอุดมสมบูรณของตัวเอง 
  ๔.ปจจยปจจเวกขณะคือการพิจารณาในสิ่งของท้ังหลายถึงคุณประโยชนโดยเนื้อแท
ของสิ่งของเหลานั้นอยางแทจริงโดยใชเพ่ือบริโภค เพ่ือประโยชน ความอยูรอด และความเปนไปของ
ชีวิตเทานั้น 

วินัยสําหรับฆราวาส หรือบุคคลท่ัวไป เรียกวาอาคาริยวินัย มีดังนี้ (อกุศลกรรมบถ๑๐ 
ประการ) 
  ๑.ไมฆาชีวิตคน หรือสัตวไมวานอย ใหญ 
  ๒.ไมลักทรัพยยักยอกเงิน สิ่งของมาเปนของตัว 
  ๓.ไมประพฤติผิดในกาม ผิดลูกผิดเมียขมขืนกระทําชําเรา 
  ๔.ไมพูดโกหก หลอกลวงใหหลงเชื่อ หรือชวนเชื่อ 
  ๕.ไมพูดสอเสียด นินทาวาราย ยุยงใหคนแตกแยกกัน 
  ๖.ไมพูดจาหยาบคายใหเปนท่ีแสลงหูคนอ่ืน 
  ๗.ไมพูดจาไรสาระหรือท่ีเรียกวาพูดจาเพอเจอไมมีสาระเหตุผลหรือประโยชนอันใด 
  ๘.ไมโลภอยากไดของเขา คือมีความคิดอยากเอาของคนอ่ืนมาเปนของเรา 
  ๙.ไมคิดราย ผูกใจเจ็บ แคน ปองรายคนอ่ืน 
  ๑๐.ไมเห็นผิดเปนชอบ เชนเห็นวาพอแมไมมีความสําคัญ บุญหรือกรรมไมมีจริงเปน
ตน 

๑๐.กลาววาจาอันเปนสุภาษิต คําวาวาจาอันเปนสุภาษิตในท่ีนี้มิไดหมายถึงเพียงวาตองเปน
คํารอยกรองรอยแกว เปนคําคมบาดใจมีความหมายลึกซ้ึงเทานั้น แตรวมถึงคําพูดท่ีดีมีประโยชนตอ
ผูฟงซ่ึงสรุปวาประกอบดวยลักษณะดังนี้ 
  ๑.ตองเปนคําจริงคือขอมูลท่ีถูกตอง มีหลักฐานอางอิงได ไมไดปนแตงข้ึนมาพูด 
  ๒.ตองเปนคําสุภาพ คือพูดดวยภาษาท่ีสุภาพ มีความไพเราะในถอยคํา ไมมีคําหยาบ
โลนหรือคําดา 
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  ๓.พูดแลวมีประโยชน คือมีประโยชนตอผูฟงถาหากนําแนวทางไปคิดหรือปฏิบัติ
ในทางสรางสรรค 
  ๔.พูดดวยจิตท่ีมีเมตตาคือพูดดวยจิตใจท่ีมีความปรารถนาดีตอผูฟง มีความจริงใจตอ
ผูฟง 
  ๕.พูดไดถูกกาลเทศะ คือพูดในสถานท่ีเหมาะสม และในเวลาท่ีเหมาะสมโดยความ
เหมาะสมจะมีมากนอยเชนไรก็ข้ึนอยูกับเรื่องท่ีพูด 

๑๑.การบํารุงบิดามารดา  ทานวาพอแมนั้นเปรียบไดเปนท้ัง ครูของลูก เทวดาของลูก 
พรหมของลูกและอรหันตของลูก ความหมายโดยละเอียดมีดังตอไปนี้คือ 

  -ท่ีวาเปนครูของลูก เพราะวาทานไดคอยอบรมสั่งสอนลูกเปนคนแรกกอนคนอ่ืนใด
ในโลก 
  -ท่ีวาเปนเทวดาของลูก เพราะวาทานจะคอยปกปอง คุมครอง เลี้ยงดูประคบ 

ประหงมมาตั้งแตออนแตออก บํารุงใหเติบใหญเปนอยางดีไมใหเกิดอันตรายตอลูกในทุกดาน 
  -ท่ีวาเปนพรหมของลูก เพราะวาทานมีพรหมวิหาร ๔ นัน่ก็คือ มีเมตตาหมายถึง
ความเอ็นดู ความปรารถนาดีตอลูกในทุกๆดาน ไมมีท่ีสิ้นสุด มีกรุณาหมายถึงใหความกรุณาตอลูก ลูก
อยากไดอะไรก็หามาใหลูก ใหการศึกษาเลาเรียนสงเสียเทาท่ีมีความสามารถจะใหได มีมุทิตาหมายถึง
ความรักท่ียอมสละไดแมชีวิตของตัวเองเพ่ือลูก ยอมเสียสละไดทุกอยางและมีอุเบกขา หมายถึงการ
วางเฉย ไมถือโกรธเม่ือลูกประมาท ซนทําผิดพลาดเพราะความไรเดียงสา หรือเพราะความไมรู 

 -ท่ีวาเปนอรหันตของลูก เพราะวาทานมีคุณธรรม ๔ ประการอันไดแก 
 -เปนผูมีอุปการะคุณตอลูก คืออุปการะเลี้ยงดูมาดวยความเหนื่อยยากกวาจะเติบโต 

เปนผูใหญ 
 -เปนผูมีพระเดชพระคุณตอลูก คือใหความอบอุนเลี้ยงดู ปกปองจากภยันตรายตางๆ 

นานา 
 -เปนเนื้อนาบุญของลูก คือลูกเปนสวนหนึ่งของกรรมดีท่ีพอแมไดทําไวและเปนผูรับ 

ผลบุญท่ีพอแมไดสรางไวแลวทางตรง 
 -เปนอาหุไนยบุคคล คือเปนเหมือนพระท่ีควรแกการเคารพนับถือและรับของบูชา 

เพ่ือเทิดทูลไวเปนแบบอยางการทดแทนพระคุณบิดามารดาทานสามารถทําไดดังนี้ 
 ระหวางเม่ือทานยังมีชีวิตอยู ก็เลี้ยงดูทานเปนการตอบแทนชวยเหลือเปนธุระเรื่องการงานให
ทาน ดํารงวงศตระกูลใหสืบไปไมทําเรื่องเสื่อมเสียรวมท้ังประพฤติตนใหควรแกการเปนสืบทอดมรดก
จากทาน ครั้นเม่ือทานลวงลับไปแลวก็ทําบุญอุทิศกุศลใหทานสวนการเปนลูกกตัญูตอพอแมในคํา
สอนของพระพุทธเจาทานกลาววาไวดังนี้ 
 ๑.ถาทานยังไมมีศรัทธา ใหทานถึงพรอมดวยศรัทธาคือพยายามใหทานมีความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา เชื่อในเรื่องการทําดี 
 ๒.ถาทานยังไมมีศีล ใหทานถึงพรอมดวยศีล คือพยายามใหทานเปนผูรักษาศีล๕ ใหได 
 ๓.ถาทานเปนคนตระหนี่ ใหทานถึงพรอมดวยการใหทานคือพยายามใหทานรูจักการใหดวย
เมตตาโดยไมหวังผลตอบแทน 
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 ๔.ถาทานยังไมทําสมาธิภาวนา ใหทานถึงพรอมดวยปญญาคือพยายามใหทานหัดนั่งทําสมาธิ
ภาวนาใหได 

๑๒.การสงเคราะหบุตร คําวาบุตรนั้น มีอยู ๓ ประเภทไดแก 
  ๑.อภิชาติบุตร คือบุตรท่ีมีความดีคุณธรรม และความสามารถเหนือกวาบิดา มารดา 
  ๒.อนุชาตบุตร คือบุตรท่ีมีความดีคุณธรรม และความสามารถเสมอบิดา มารดา 
  ๓.อวชาตบุตร คือบุตรท่ีมีความดี คุณธรรมและความสามารถต่ํากวาบิดา มารดา 
การท่ีเราเปนพอ เปนแมของบุตรนั้น มีหนาท่ีท่ีตองใหกับลูกของเราคือ 
  ๑.หามไมใหทําความชั่ว 
  ๒.ปลูกฝง สนับสนุนใหทําความดี 
  ๓.ใหการศึกษาหาความรู 
  ๔.ใหไดคูครองท่ีดี (ใชประสพการณของเราใหคําปรึกษาแกลูก ชวยดูให) 
  ๕.มอบทรัพยใหในโอกาสอันควร (การทําพินัยกรรม ก็ถือวาเปนสิ่งถูกตอง) 

๑๓.การสงเคราะหภรรยา เม่ือวาดวยเรื่องคนท่ีจะมาเปนคูครองของชาย หรือท่ีเรียกวาจะมา
เปนภรรยานัน้ในโลกนี้ทานแบงลักษณะของภรรยาออกเปน๗ประเภทไดแก 
  ๑.วธกาภริยาหมายถึงภรรยาเสมอดวยเพชฌฆาต เปนพวกท่ีมีจิตใจคิดไมดี ชอบทํา
ราย ชอบดาทอสาปแชงคิดฆาสามี หรือมีชูกับชายอ่ืน 
  ๒.โจรีภริยา หมายถึงภรรยาเสมอดวยโจรเปนคนลางผลาญ สรางหนี้สิน หาไดเทาไร
ก็ไมพอหรือเอาเรื่องในบานไปประกาศใหคนขางนอกรับรูทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียง 
  ๓.อัยยาภริยา หมายถึงภรรยาเสมอดวยนาย เปนคนชอบขมสามีใหอยูในอํานาจ
ไมใหเกียรติสามีเม่ืออยูตอหนาผูอ่ืน ชอบสั่งการหรือเอาแตใจตัวเองเห็นสามีเปนคนไรความสามารถ 
แตตัวเองเปนผูนํา 
  ๔.มาตาภริยาหมายถึงภรรยาเสมอดวยแม คือผูท่ีมีความรักตอสามีอยางสุดซ้ึงไมเคย
ทอดท้ิงแมยามทุกขยากปวยไขไมทําใหมีเรื่องสะเทือนใจ 
  ๕.ภคินีภริยาหมายถึงภรรยาเสมอดวยนองสาว คือผูท่ีมีความเคารพตอสามีในฐานะ
พอบานแตขัดใจกันบางตามประสาคนใกลชิดกันแลวก็ใหอภัยกัน โดยไมคิดพยาบาทเดินตามแนวทาง
ของสามีตองพ่ึงพาสามี 
  ๖.สขีภริยา หมายถึงภรรยาเสมอดวยเพ่ือนตางคนตางก็มีอะไรท่ีเหมือนกัน 
ความสามารถพอกัน ไมจําเปนตองพ่ึงพากันไมคอยยอมกัน เปนตัวของตัวเองแตก็รักกันและชวยเหลือ
กันโดยตางคนตางทําหนาท่ีของตัวเอง 
  ๗.ทาสีภริยาหมายถึงภรรยาเสมอดวยคนรับใช คือภรรยาท่ีอยูภายใตคําสั่งสามีโดย
ไมมีขอโตแยงสามีเปนผูเลี้ยงดู สั่งอะไรก็ทําอยางนั้นแมจะไมเห็นดวยก็ไมออกความเห็นอดทนทํางาน
ตามหนาท่ีตามแตสามีจะสั่งการ แมถูกดุดาเฆ่ียนตีก็ยังทนอยูไดโดยไมโตตอบ ทานวาคนท่ีจะมาเปน
สามี ภรรยาไดดีหรือคูสรางคูสมนั้นควรตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
  ๑.สมสัทธาคือมีศรัทธาเสมอกัน 
  ๒.สมสีลา คือมีศีลเสมอกัน 
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  ๓.สมจาคะคือมีการเสียสละเหมือนกัน 
  ๔.สมปญญา คือมีปญญาเสมอกัน 
เม่ือไดแตงงานกันแลว แตละฝายก็มีหนาท่ีท่ีตองทําดังนี้ 
 สามีมีหนาท่ีตอภรรยาคือ 
 ๑.ยกยองนับถือวาเปนภรรยาคือการแนะนําเปดเผยวาเปนภรรยา ไมปดบังกับผูอ่ืนและให
เกียรติภรรยาในการตัดสินใจเรื่องตางๆดวย 
 ๒.ไมดูหม่ินคือไมดูถูกภรรยาเม่ือทําไมเปน ทําไมถูก หรือเรื่องชาติตระกูลการศึกษาวาต่ําตอย
กวาตน แตตองสอนให 
 ๓.ไมประพฤตินอกใจภรรยาคือการไปมีเมียนอยนอกบาน เลี้ยงตอย หรือเท่ียวเตรหาความ
สําราญกับหญิงบริการ 
 ๔.มอบความเปนใหญใหในบาน คือการมอบธุระทางบานใหกับภรรยาจัดการรับฟงและทํา
ตามความเห็นของภรรยาเก่ียวกับบาน 
 ๕.ใหเครื่องแตงตัวคือใหความสุขกับภรรยาเรื่องการแตงตัวใหพอดีเพราะสตรีเปนผูรักสวยรัก
งามโดยธรรมชาติ 
ฝายภรรยาก็มีหนาท่ีตองตอบแทนสามีคือ 
 ๑.จัดการงานดีคืองานบานการเรือนตองไมบกพรอง ดูแลดานความสะอาด ทํานุบํารุงรักษา
ดานโภชนาการใหเรียบรอยดี 
 ๒.สงเคราะหญาติสามีดีคือใหความเอ้ือเฟอญาติฝายสามี เทาท่ีตนมีกําลังพอทําไดไมได
หมายถึงเรื่องทรัพยสินเงินทองอยางเดียว 
 ๓.ไมประพฤตินอกใจสามีคือไมคบชู หรือปนใจใหชายอ่ืน ซ่ือสัตยตอสามีคนเดียว 
 ๔.รักษาทรัพยใหอยางดีคือรูจักรักษาทรัพยสินไวไมใหหมดไปดวยความสิ้นเปลือง แตก็ไม
ถึงกับตระหนี่ 
 ๕.ขยันทํางาน คือไมเกียจครานเอาแตออกงาน นอน กิน หรือเท่ียวแตอยางเดียวตองทํางาน
บานดวย 

๑๔.การทํางานไมใหคั่งคาง วาดวยสาเหตุท่ีทําใหงานค่ังคางนั้นสรุปสาเหตุไดเพราะวา 
  ๑.ทํางานไมถูกกาล 
  ๒.ทํางานไมถูกวิธี 
  ๓.ไมยอมทํางาน 
หลักการทํางานใหเสร็จลุลวงมีดังนี้ 
  ๑.ฉันทะ คือมีความพอใจในงานท่ีทํา 
  ๒.วิริยะ คือมีความตั้งใจ พากเพียรในงานท่ีทํา 
  ๓.จิตตะคือมีความเอาใจใสในงานท่ีทํา 
  ๔.วิมังสาคือมีการคิดพิจารณาทบทวนงานนั้นๆ 

๑๕.การใหทาน การใหทาน คือการใหท่ีไมหวังผลตอบแทนโดยหมายใหผูไดรับไดพนจาก
ทุกขแบงออกเปน๓อยางไดแก 
  ๑.อามิสทาน คือการใหวัตถุสิ่งของหรือเงินเปนทาน 
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  ๒.ธรรมทาน คือการสอนใหธรรมะเปนความรูเปนทาน 
  ๓.อภัยทานคือการใหอภัยในสิ่งท่ีคนอ่ืนทําไมดีกับเรา ไมจองเวร หรือพยาบาทกัน 

การใหทานท่ีถือวาเปนความดี และไดบุญมากนั้นจะประกอบดวยปจจัย ๓ประการอันไดแก 
  ๑.วัตถุบริสุทธิ์ คือเปนของท่ีไดมาโดยสุจริตไมไดไปยักยอกมา โกงมา หรือไดมาดวย
วิธีแยบยล 
  ๒.เจตนาบริสุทธิ์ คือมีจิตยินดีผองใสเบิกบาน ไมรูสึกเสียดายสิ่งท่ีให ตั้งแตกอนให 
ขณะให และหลังให 
  ๓.บุคคลบริสุทธิ์ คือใหกับผูรับท่ีมีศีลธรรมตัวผูใหเองก็ตองมีศีลท่ีบริสุทธิ์ 

การใหทานท่ีถือวาไมดี และยังอาจเปนบาปกรรมถึงเราทางออมอีกดวยไดแก 
  ๑.ใหสุรา ยาเสพยติด เปนตน (ถาเขาเมาแลวขับรถชนตาย เราก็มีสวนบาปดวย) 
  ๒.ใหอาวุธ (ถาอาวุธนั้นถูกเอาไปใชประหัตประหาร บาปก็มาถึงเราดวย) 
  ๓.ใหมหรสพ คือการบันเทิงทุกรูปแบบ 
  ๔.ใหสัตวเพศตรงขามเพ่ือผสมพันธุอันนี้รวมถึงการจัดหาสาวๆ ไปบําเรอผูมีอํานาจ
หรือผูนอยดวยเปนตน 
  ๕.ใหภาพลามก หรือสิ่งพิมพลามก เพราะทําใหเกิดความกําหนัด เกิดกามกําเริบ 
(เม่ือดูแลวเกิดไปฉุดครา ขมขืนใคร บาปก็ตกทอดมาถึงเราดวย) 

๑๖.การประพฤติธรรม การประพฤติธรรม ก็คือการปฏิบัติใหเปนไป แบงออกไดเปน ๒ อัน
ไดแก 
กายสุจริต คือ 
 ๑.การไมฆาสัตว หมายรวมหมดตั้งแตสัตวเล็กสัตวใหญและมนุษย 
 ๒.การไมลักทรัพย หมายรวมถึงการคอรัปชั่น ไปหลอกลวงปลนจี้ชาวบานดวย 
 ๓.การไมประพฤติผิดในกาม หมายรวมถึงการคบชู นอกใจภรรยาและการขมขืนดวย 
วจีสุจริต คือ 
 ๑.การไมพูดเท็จ คือการพูดแตความจริงไมหลอกลวง 
 ๒.การไมพูดคําหยาบ คือคําท่ีฟงแลวไมรื่นหูเกิดความรูสึกไมสบายใจรวมหมด 
 ๓.การไมพูดจาสอเสียด การนินทาวาราย 
 ๔.การไมพูดเพอเจอเหลวไหล คือการพูดท่ีไมเปนสาระ หาประโยชนอันใดมิได 
มโนสุจริต คือ 
 ๑.การไมโลภอยากไดของผูอ่ืนคือการนึกอยากไดของเขามาเปนของเรา 
 ๒.การไมคิดพยาบาทปองรายผูอ่ืนคือการนึกอยากใหคนอ่ืนประสพเคราะหกรรม คิดจะทํา
รายผูอ่ืน 
 ๓.การเห็นชอบคือมีความเชื่อความเขาใจในความเปนจริงความถูกตองตามหลักคําสอนตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา 

๑๗.การสงเคราะหญาต ิ ลักษณะของญาติท่ีควรใหการสงเคราะห เม่ืออยูในฐานะดังนี้คือ 
  ๑.เม่ือยากจนหาท่ีพ่ึงมิได 
  ๒.เม่ือขาดทุนทรัพยในการคาขาย 
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  ๓.เม่ือขาดยานพาหนะ 
  ๔.เม่ือขาดอุปกรณทํามาหากิน 
  ๕.เม่ือเจ็บไขไดปวย 
  ๖.เม่ือคราวมีธุรการงาน 
  ๗.เม่ือคราวถูกใสความหรือมีคดี 
การสงเคราะหญาติ ทําไดท้ังทางธรรมและทางโลกไดแก 
 ในทางธรรมก็ชวยแนะนําใหทําบุญกุศล ใหรักษาศีล และทําสมาธิภาวนา 
 ในทางโลก ก็ไดแก 
 ๑.ใหทาน คือการสงเคราะหเปนทรัพยสินหรือเงินทองเพ่ือใหเขาพนจากทุกขหรือความ
ลําบากตามแตกําลัง 
 ๒.ใชปยวาจาคือการพูดเจรจาดวยถอยคําท่ีออนโยน สุภาพ และประกอบไปดวยความ
ปรารถนาดี 
 ๓.มีอัตถจริยา คือการประพฤติตนใหเปนประโยชนกับเขา อาจชวยเหลือดวยแรงกายกําลังใจ 
หรือดวยความสามารถท่ีมี 
 ๔.รูจักสมานัตตตา คือการวางตัวใหเหมาะสมอยางเสมอตนเสมอปลาย รวมทุกขรวมสุข ไม
ถือตัว 

๑๘.ทํางานท่ีไมมีโทษ งานท่ีไมมีโทษ ประกอบดวยลักษณะดังตอไปนี้ 
  ๑.ไมผิดกฎหมายคือทําใหถูกตองตามกฎหมายของบานเมือง 
  ๒.ไมผิดประเพณีคือแบบแผนท่ีปฏิบัติกันมาแตเดิม ควรดําเนินตาม 
  ๓.ไมผิดศีลคือขอหามท่ีบัญญัติไวในศีล ๕ 
  ๔.ไมผิดธรรม คือหลักธรรมท้ังหลายอาทิเชนการพนัน การหลอกลวง 
สวนอาชีพตองหามสําหรับพุทธศาสนิกชนไดแก 
  ๑.การคามนุษย 
  ๒.การคายาพิษ 
  ๓.การคายาเสพยติด 
  ๔.การคาสัตวเพ่ือนําไปฆา 

๑๙.ละเวนจากบาป บาปคือสิ่งท่ีไมดี เสีย ความชั่วท่ีติดตัว ซ่ึงไมควรทําทานวาสิ่งท่ีทําแลว
ถือวาเปนบาปไดแก อกุศลกรรมบถ ๑๐ คือ 
  ๑.ฆาสัตว 
  ๒.ลักทรัพย 
  ๓.ประพฤติผิดในกาม 
  ๔.พูดเท็จ 
  ๕.พูดสอเสียด 
  ๖.พูดคําหยาบ 
  ๗.พูดเพอเจอ 
  ๘.โลภอยากไดของเขา 
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  ๙.คิดพยาบาทปองรายคนอ่ืน 
  ๑๐.เห็นผิดเปนชอบ 

๒๐.สํารวมจากการดื่มน้ําเมา วาดวยเรื่องของน้ําเมานั้น อาจทํามาจากแปง ขาวสุก การปรุง
โดยผสมเชื้อหรืออะไรก็แลวแตท่ีดื่มแลวทําใหมึนเมา เชนเบียร ไวน ไมใชแคเหลาเทานั้นลวนมีโทษอัน
ไดแก 
 ๑.ทําใหเสียทรัพยเพราะตองนําเงินไปซ้ือหาท้ังๆท่ีเงินจํานวนเดียวกันนี้สามารถนําเอาไปใชใน
สิ่งท่ีเปนประโยชนอยางอ่ืนไดมากกวา 
 ๒.ทําใหเกิดการทะเลาะวิวาท ซ่ึงนําไปสูความวุนวาย เจ็บตัว หรือถึงแกชีวิตและคดีความ 
เพราะน้ําเมาทําใหขาดการยับยั้งชั่งใจ 
 ๓.ทําใหเกิดโรคโรคท่ีเกิดเนื่องมาจากการดื่มสุราลวนแลวแตบั่นทอนสุขภาพกายจนถึงตายได
เชนโรคตับแข็ง โรคหัวใจ โรคความดัน 
 ๔.ทําใหเสียชื่อเสียงเม่ือคนเมาไปทําเรื่องไมดีเขาเชนไปลวนลามสตรี ปลอยตัวปลอยใจ  ก็ทํา
ใหวงศตระกูลและหนาท่ีการงานเสื่อมเสีย 
 ๕.ทําใหลืมตัวไมรูจักอาย คนเมาทําสิ่งท่ีไมควรทําทําสิ่งท่ีคนมีสติจะไมทํา เชนแกผาเดิน หรือ
นอนในท่ีสาธารณะเปนตน 
 ๖.ทอนกําลังปญญา ทานแลวทําใหเซลลสมองเริ่มเสื่อมลงก็จะทําใหสุขภาพและปญญาเสื่อม
ถอย ความสามารถโดยรวมก็ดอยลง 

๒๑.ไมประมาทในธรรมท้ังหลาย  ธรรมในท่ีนี้ก็คือหลักปฏิบัติท่ีทําแลวมีผลในทางดีและเปน
จริงท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงโปรดแนะทางไว 
คนท่ีประมาทในธรรมนั้นมีลักษณะท่ีสรุปไดดังนี้คือ 
 ๑.ไมทําเหตุดีแตจะเอาผลดี 
 ๒.ทําตัวเลว แตจะเอาผลดี 
 ๓.ทํายอหยอน แตจะเอาผลมาก 

สิ่งท่ีไมควรประมาทไดแก 
  ๑.การประมาทในเวลาคือการปลอยใหเวลาลวงเลยไปโดยไมทําอะไรใหเกิด
ประโยชนหรือผลัดวันประกันพรุงเปนตน 
  ๒.การประมาทในวัย คือคิดวาอายุยังนอยไมตองทําความเพียรก็ไดเพราะยังตองมี
ชีวิตอยูอีกนานเปนตน 
  ๓.การประมาทในความไมมีโรค คือคิดวาตัวเองแข็งแรงไมตายงายๆก็ปลอยปละ
ละเลยเปนตน 
  ๔.การประมาทในชีวิต คือการไมกําหนดวางแผนถึงอนาคตคิดอยูแตวายังมีชีวิตอยู
อีกนานเปนตน 
  ๕.การประมาทในการงานคือไมขยันตั้งใจทําใหสําเร็จ ปลอยตามเรื่องตามราว หรือ
ปลอยใหดินพอกหางหมูเปนตน 
  ๖.การประมาทในการศึกษา คือการไมคิดศึกษาเลาเรียนในวัยท่ีควรเรียนหรือขาด
ความเอาใจใสท่ีเพียงพอ 
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  ๗.การประมาทในการปฏิบัติธรรมคือการไมปฏิบัติสมาธิภาวนาหรือศึกษาหลักธรรม
ใหถองแทเพราะคิดวาเปนเรื่องไกลตัวเปนตน 

๒๒.มีความเคารพ ทานไดกลาววาสิ่งท่ีควรเคารพมีอยูดังนี้ 
  ๑.พระพุทธเจา 
  ๒.พระธรรม 
  ๔.การศึกษา 
  ๕.ความไมประมาทคือการดําเนินตามหลักธรรมคําสอนพระพุทธศาสนา ดวยความ
เคารพ 
  ๖.การสนทนาปราศรัยคือการตอนรับอาคันตุกะผูมาเยือนดวยความเคารพ 

๒๓.มีความถอมตน ความออนนอมถอมตน คือการไมแสดงออกถึงความสามารถท่ีตัวเองมี
อยูใหผูอ่ืนทราบเพ่ือขมผูอ่ืนหรือเพ่ือโออวด การไมอวดดี เยอหยิ่งจองหอง แตแสดงตนอยางสงบ
เสง่ียมทานวาไววาโทษของการอวดดีนั้นมีอยูดังนี้คือ 
  ๑.ทําใหเสียคนคือไมสามารถกลับมาอยูในรองในรอยไดเหมือนเดิม เสียอนาคต 
  ๒.ทําใหเสียมิตรคือไมมีใครคบหาเปนเพ่ือนดวย ถึงจะมีก็ไมใชเพ่ือนแท 
  ๓.ทําใหเสียหมูคณะคือถาตางคนตางถือดี ก็ทําใหไมสามารถตกลงกันได ในท่ีสุดก็ไม
ถึงจุดหมายหรือทําใหเปนท่ีเบื่อหนายของคนอ่ืน 

การทําตัวใหเปนคนออนนอมถอมตนนั้นมีหลักดังนี้คือ 
  ๑.ตองคบกัลยาณมิตรคือเพ่ือนท่ีดีมีศีลมีธรรม คอยตักเตือนหรือชักนําไปในทางท่ีดีท่ี
ถูกท่ีควร 
  ๒.ตองรูจักคิดไตรตรองคือการรูจักคิดหาเหตุผลอยูตลอดถึงความเปนไปในธรรมชาติ
ของมนุษยตางคนยอมตางจิตตางใจ และรวมท้ังหลักธรรมอ่ืนๆ 
  ๓.ตองมีความสามัคคีคือการมีความสามัคคีในหมูคณะ อะลุมอลวยในหลักการ 
ตักเตือนรับฟงและเคารพความคิดเห็นของผูอ่ืนอยางมีเหตุผล 

ทานวาลักษณะของคนถอมตนนั้นมีดังนี้ 
  ๑.มีกิริยาท่ีนอบนอม 
  ๒.มีวาจาท่ีออนหวาน 
  ๓.มีจิตใจท่ีออนโยน 
 สรุปแลวก็คือสมบูรณพรอมดวยกาย วาจา และใจนั่นเอง 
 

๒๔.มีความสันโดษ คําวาสันโดษไมไดหมายถึงการอยูลําพังคนเดียวอยางเดียวก็หาไมแต
หมายถึงการพอใจในสิ่งท่ีตนมีอยู ในของของตัวซ่ึงทานไดใหนิยามท่ีเปนลักษณะของความสันโดษเปน
ดังนี้ คือ 

 ๑.ยถาลาภสันโดษหมายถึงความยินดีตามมีตามเกิด คือมีแคไหนก็พอใจเทานั้น
เปนอยูอยางไรก็ควรจะพอใจ ไมคิดนอยเนื้อต่ําใจในสิ่งท่ีตัวเองเปนอยู 
  ๒.ยถาพลสันโดษ หมายถึงความยินดีตามกําลัง เรามีกําลังแคไหนก็พอใจเทานั้น
ตั้งแตกําลังกาย กําลังทรัพย กําลังบารมี หรือกําลังความสามารถเปนตน 
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  ๓.ยถาสารูปสันโดษ หมายถึงความยินดีตามควรซ่ึงโยงใยไปถึงความพอเหมาะ
พอควรในหลายๆเรื่อง เชนรูปลักษณของตนเองและรวมท้ังฐานะท่ีเราเปนอยู 

๒๕.มีความกตัญู คือการรูคุณ และตอบแทนทานผูนั้นบุญคุณท่ีวานี้มิใชวาตอบแทนกัน
แลวก็หายกันแตหมายถึงการรําลึกถึงพระคุณท่ีเคยใหความอุปการะแกเราดวยความเคารพยิ่งทานวา
สิ่งของหรือผูท่ีควรกตัญูนั้นมีดังนี้ 
  ๑.กตัญูตอบุคคลบุคคลท่ีควรกตัญูก็คือใครก็ตามท่ีมีบุญคุณควรระลึกถึงและ
ตอบแทนพระคุณ เชน บิดามารดา อาจารยเปนตน 
  ๒.กตัญูตอสัตวไดแกสัตวท่ีมีคุณตอเราชวยทํางานใหเรา เราก็ควรเลี้ยงดูใหดีเชน
ชาง มา วัวควาย หรือสุนัขท่ีชวยเฝาบานเปนตน 
  ๓.กตัญูตอสิ่งของไดแกสิ่งของทุกอยางท่ีมีคุณตอเราเชน หนังสือท่ีใหความรูแกเรา
อุปกรณทํามาหากินตางๆ เราไมควรท้ิงควางหรือทําลายโดยไมเห็นคุณคา 

๒๖.การฟงธรรมตามกาล เม่ือมีโอกาส เวลา หรือตามวันสําคัญตางๆก็ควรตองไปฟงธรรม
บางเพ่ือสดับตรับฟงสิ่งท่ีเปนประโยชนในหลักธรรมนั้นๆและนํามาใชกับชีวิตเราเพ่ือปรับปรุงใหดีข้ึน
ทานวาเวลาท่ีควรไปฟงธรรมนั้นมีดังนี้คือ 
  ๑.วันธรรมสวนะ ก็คือวันพระหรือวันท่ีสําคัญทางศาสนา 
  ๒.เม่ือมีผูมาแสดงธรรม ก็อยางเชนการฟงธรรมตามวิทยุ การท่ีมีพระมาแสดงธรรม
ตามสถานท่ีตางๆ หรือการอานจากสื่อตางๆ 
  ๓.เม่ือมีโอกาสอันสมควร อาทิเชนในวันอาทิตยเม่ือมีเวลาวาง หรือในงานมงคลงาน
บวช งานกฐิน งานวัดเปนตน 

คุณสมบัติของผูฟงธรรมท่ีดีควรตองมีดังนี้คือ 
 ๑.ไมดูแคลนในหัวขอธรรมวางายเกินไป 
 ๒.ไมดูแคลนในความรูความสามารถของผูแสดงธรรม 
 ๓.ไมดูแคลนในตัวเองวาโงไมสามารถเขาใจได 
 ๔.มีความตั้งใจในการฟงธรรม และนําไปพิจารณา 
 ๕.นําเอาธรรมนั้นๆไปปฏิบัติใหเกิดผล 

๒๗.มีความอดทน ลักษณะของความอดทนนั้นสามารถจําแนกออกไดเปนดังตอไปนี้คือ 
  ๑.ความอดทนตอความลําบาก คือความลําบากท่ีตองประสพตามธรรมชาติซ่ึงอาจ
มาจากสภาพแวดลอมเปนตน 
  ๒.ความอดทนตอทุกขเวทนาคือทุกขท่ีเกิดจากสังขารของเราเอง เชนความไมสบาย
กายเปนตน 
  ๓.ความอดทนตอความเจ็บใจ คือการท่ีคนอ่ืนทําใหเราตองผิดหวังหรือพูดจาใหเจ็บ
ช้ําใจ ไมเปนอยางท่ีหวังเปนตน 
  ๔.ความอดทนตออํานาจกิเลสคือสิ่งยั่วยวนท้ังหลายถือเปนกิเลสท้ังทางใจและทาง
กายอาทิเชนความนึกโลภอยากไดของเขา หรือการพายแพตออํานาจเงินเปนตน 

วิธีทําใหมีความอดทนคือ มีหิริโอตัปปะ 
  ๑.หิริ ไดแกการมีความละอายตอบาปการท่ีรูวาเปนบาปแลวยังทําอีกก็ถือวาไมมี
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ความละอายเลย 
  ๒.โอตัปปะไดแกการมีความเกรงกลัวในผลของบาปนั้นๆ 

๒๘.เปนผูวางาย ทานวาผูวางายนั้นมีลักษณะท่ีสังเกตไดดังนี้คือ 
  ๑.ไมพูดกลบเกลื่อนเม่ือไดรับการวากลาวตักเตือน คือการรับฟงดวยดีไมใชแกตัว
แลวปดประตูความคิดไมรับฟง 
  ๒.ไมนิ่งเฉยเม่ือไดรับการเตือนคือการนําคําตักเตือนนั้นมาพิจารณาและแกไข
ขอบกพรองนั้นๆ 
  ๓.ไมจับผิดผูวากลาวสั่งสอน คือการท่ีผูสอนอาจจะมีความผิดพลาดเนื่องจากความ
ประมาท เราควรใหอภัยตอผูสอนเพราะการจับผิดทําใหผูสอนตองอับอายขายหนาได ซ่ึงเปนสิ่งท่ีไมดี
งาม 
  ๔.เคารพตอคําสอนและผูสอน คือการรูจักสัมมาคารวะตอผูทําใหคําสอนและเคารพ
ในสิ่งท่ีผูสอนไดนํามาแนะนํา 
  ๕.มีความออนนอมถอมตนคือไมแสดงความยโส ถือตัววาอยูเหนือผูอ่ืนเพราะสิ่งท่ี
ตัวเองเปนตัวเองมี 
  ๖.มีความยินดีตอคําสอนนั้น คือยอมรับในคําสอนนั้นๆดวยความยินดีเชนการไม
แสดงความเบื่อหนายเพราะเคยฟงมาแลว เปนตน 
  ๗.ไมดื้อรั้น คือการไมอวดดีคิดวาของตัวเองนั้นผิดแตก็ยังดันทุรังทําตอไปเพราะกลัว
เสียชื่อ เสียฟอรม 
  ๘.ไมขัดแยง เพราะวาการวากลาวตักเตือนหรือสั่งสอนนั้นก็คือสิ่งท่ีตรงขามกับท่ีเรา
ทําอยูแลว เราควรตองเปดใจใหกวางไมขัดแยงตอคําสอนคําวิจารณนั้นๆ 
  ๙.ยินดีใหตักเตือนไดทุกเวลาคือการยินดีใหมีการแสดงความคิดเห็นตักเตือนไดโดย
ไมมีขอยกเวนเรื่องเวลา 
  ๑๐.มีความอดทนตอการเปนผูถูกสั่งสอนคือการไมเอาความขัดแยงในความเห็นเปน
อารมณแตใหเขาใจเจตนาท่ีแทจริงของผูสอนนั้น 

การทําใหเปนคนวางายนั้นทําไดดังนี้ 
  ๑.ลดมานะของตัว คือการไมถือดีไมถือตัว ความไมสําคัญตัวเองวาเปนอยางโนน
อยางนี้อาทิเชนถือตัววาการศึกษาดีกวาเปนตน 
  ๒.ละอุปาทานคือการไมยึดถือในสิ่งท่ีเรามี เราเปน หรือถือม่ันในอํานาจกิเลสตางๆ 
  ๓.มีสัมมาทิฏฐิ คือมีปญญาท่ีเห็นชอบ การเห็นถูกเห็นควรตามหลักอริยสัจ ๔เชื่อ
เรื่องความไมเท่ียง เชื่อในเรื่องบุญเรื่องบาปเปนตน 

๒๙.การไดเห็นสมณะ คําวาสมณะแปลตรงตัวไดวา ผูสงบ (หมายถึงผูอยูในสมณเพศ)ทานวา
คุณสมบัติของสมณะตองประกอบไปดวย ๓ อยางคือ 
  ๑.ตองสงบกายคือมีความสํารวมในการกระทําทุกอยาง รวมถึงกิริยา มรรยาท ตาม
หลักศีลธรรม 
  ๒.ตองสงบวาจา คือการพูดจาใหอยูในกรอบของความพอดีมีความสุภาพสงบเสง่ียม
ในคําพูดและภาษาท่ีใช เปนไปตามขอปฏิบัติ ประเพณี 
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  ๓.ตองสงบใจ คือการทําใจใหสงบปราศจากกิเลสครอบงํา ไมวาจะเปน โลภ โกรธ 
หลงหรือความพยาบาทใดๆ ตั้งม่ันอยูในสมาธิภาวนา 

การไดเห็นสมณะมีอยูดังนี้คือ 
  ๑.เห็นดวยตาความหมายก็ตรงตัวคือการเห็นจากการสัมผัสดวยสายตาของตนเอง
แลวมีความประทับใจในความสํารวมในกาย 
  ๒.เห็นดวยใจ เนื่องจากความสํารวมกาย วาจาใจของสมณะจะชวยโนมนาวจิตใจ
ของเราใหโอนออนผอนตามและรับฟงหลักคําสอนดวยใจท่ียินดีซ่ึงนั่นก็หมายถึงการเปดใจเราให
สมณะไดชี้นํานั่นเอง 
  ๓.เห็นดวยปญญาหมายความถึงการรูโดยการใชปญญาใครครวญพิจารณาในการ
สัมผัสและเขาถึงและรับรูถึงคําสอนของสมณะผูนั้นและรูวาทานเปนผูตั้งม่ันอยูในศีลธรรมอยางแทจริง 

เม่ือเห็นแลวก็ตองทําอยางนี้คือ 
  ๑.ตองเขาไปหา คือเขาไปขอคําแนะนําชี้แนะจากทาน หรือใหความเคารพทาน 
  ๒.ตองเขาไปบํารุงชวยเหลือคือการชวยเหลือทานในโอกาสอันควร เพ่ือแบงเบา
ภาระของทาน 
  ๓.ตองเขาไปฟงคือการรับฟงคุณธรรม หลักคําสอนของทานมาไวเปนแนวทางในการ
แกไขปญหาชีวิต 
  ๔.หม่ันระลึกถึงทานคือการระลึกถึงความดีท่ีทานมีแลวนํามาเปนตัวอยางกับตัวเรา
เอง 
  ๕.รับฟงรับปฏิบัติ คือการรับคําแนะนําของทานมาปฏิบัติทําตามเพ่ือใหเกิดผลครั้น
เม่ือติดขัดก็ใครแกไขเพ่ือใหรูจริงเห็นจริงตามนั้น 

๓๐.การสนทนาธรรมตามกาล การไดสนทนากันเรื่องธรรม ทําใหขยายขอบเขตการเรียนรู 
แลกเปลี่ยนความรูและไดรูในสิ่งใหมๆ ท่ีเราอาจนึกไมถึงหรือเปนการเผื่อแผความรูท่ีเรามีใหแกผูอ่ืนได
ทราบดวยกอนท่ีเราจะสนทนาธรรม ควรตองพิจารณาและคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้คือ 
  ๑.ตองรูเรื่องท่ีจะพูดดี 
  ๒.ตองพูดเรื่องจริง มีประโยชน 
  ๓.ตองเปนคําพูดท่ีไพเราะ 
  ๔.ตองพูดดวยความเมตตา 
  ๕.ตองพูดจาโออวดยกตนขมทาน 

ขอปฏิบัติเม่ือมีการสนทนาธรรม 
  ๑.มีศีลธรรม คือการเปนผูท่ีรักษาศีล ๕หรือศีล ๘ เปนนิจศีลอยูแลวการเปนผูปฏิบัติ
ถือเปนหนาท่ีข้ันตนในการเปนพุทธศาสนิกชนท่ีดี 
  ๒.มีสมาธิดีคือการมีจิตใจจดจออยูกับเรื่องท่ีสนทนา ไมวอกแวกพรอมท้ังเปนผูท่ี
หม่ันเจริญสมาธิภาวนาดวย 
  ๓.แตงการสุภาพคือการแตงตัวใหเหมาะสมกับยุคสมัย อยูในกรอบประเพณีของ
สังคมแวดลอม ณ ท่ีนั้นๆถูกกาลเทศะ 
  ๔.มีกิริยาสุภาพ คือมีความสุภาพในทวงทาไมวาจะเดิน นั่ง ยืนหรือการกระทําใดๆ 
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การท่ีมีกิริยางดงามสุภาพยอมโนมนาวจิตใจผูพบเห็นใหเกิดความประทับใจท่ีดี 
  ๕.ใชวาจาสุภาพคือการใชถอยคําท่ีสุภาพในการสนทนา ไมใชคําหยาบคาย หรือ
กาวราว 
  ๖.ไมกลาวคานพระพุทธพจนคือการไมนําเอาคําสั่งสอนของพระพุทธเจามาเปนขอ
สงสัย หรือกลาวคานเพราะสิ่งท่ีกลาวไวในพระพุทธพจนยอมเปนความจริงตลอดกาล 
  ๗.ไมออกนอกประเด็นท่ีตั้งไว คือการพูดใหอยูในหัวขอท่ีตั้งไวไมพูดแบบน้ําทวมทุง
ผักบุงโหรงเหรง 
  ๘.ไมพูดนานจนนาเบื่อคือการเลือกเวลาท่ีเหมาะสมตามสถานการณเนื่องจากเรื่อง
บางเรื่องอาจไมจําเปนตองขยายความมากเกินไป 

๓๑.การบําเพ็ญตบะ ตบะ โดยความหมายแปลวา ทําใหรอน ไมวาดวยวิธีใดการบําเพ็ญตบะ
หมายความถึงการทําใหกิเลส ความรุมรอนตางๆ หมดไป หรือเบาบางลงลักษณะการบําเพ็ญตบะมี
ดังนี้ 
  ๑.การมีใจสํารวมในอินทรียท้ัง ๖ (อายตนะภายใน ๖ อยาง) ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น
กาย และใจ ไมใหหลงติดอยูกับสัมผัสภายนอกมากเกินไปไมใหกิเลสครอบงําใจเวลาท่ีรับรูอารมณผาน
อินทรียท้ัง ๖ (อินทรียสังวร) 
  ๒.การประพฤติรักษาพรหมจรรย เวนจากการรวมประเวณี หรือกามกิจท้ังปวง 
  ๓.การปฏิบัติธรรม คือการรูและเขาใจในหลักธรรมเชนอริยสัจ เปนตนปฏิบัติตนให
อยูในศีล และถึงพรอมดวยสมาธิ และปญญาโดยมีจุดหมายสูงสุดท่ีพระนิพพาน กําจัดกิเลสละวางทุก
สิ่งไดหมดสิ้นดวยปญญา 

๓๒.การประพฤติพรหมจรรย คําวาพรหมจรรยหมายความถึง การบวชซ่ึงละเวนเมถุน การ
ครองชีวิตท่ีปราศจากเมถุนการประพฤติธรรมอันประเสริฐทานวาลักษณะของธรรมท่ีถือวาเปนการ
ประพฤติพรหมจรรยนั้น (ไมใชวาตองบวชเปนพระ) มีอยูดังนี้คือ 
  ๑.ใหทานบริจาคทานไมวาจะเปนทรัพย สิ่งของ เงินทอง หรือปญญา 
  ๒.ชวยเหลือผูอ่ืนในกิจการงานท่ีชอบ ท่ีถูกท่ีควร (เวยยาวัจจมัย) 
  ๓.รักษาศีล ๕ คือไมฆาสัตว ไมลักขโมย ไมทําผิดในกาม ไมพูดปด ไมดื่มน้ําเมา 
(เบญจศีล) 
  ๔.มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขากับคนท่ีเราตองพบปะดวยทุกคน (อัปปมัญญา) 
  ๕.งดเวนจากการเสพกาม (เมถุนวิรัติ) 
  ๖.ยินดีในคูของตนคือการมีสามีหรือภรรยาคนเดียว (สทารสันโดษ) 
  ๗.เพียรพยายามท่ีจะละความชั่วไมทอถอยในความบากบั่น (วิริยะ) 
  ๘.รักษาซ่ึงศีล ๘ คือ ไมฆาสัตว ไมลักขโมยไมรวมประเวณี ไมพูดปด ไมดื่มน้ําเมา 
ไมบริโภคอาหารตั้งแตเท่ียงวันเปนตนไปไมฟอนรํา ขับรอง บรรเลงดนตรี ดูการละเลน ใชของหอม
หรือเครื่องประดับไมนอนบนท่ีสูงใหญ หรูหรา (อุโบสถ) 
  ๙.ใชปญญาเห็นแจงใน ทุกข สมุทัย นิโรธมรรค (อริยธรรม) 
  ๑๐.ศึกษาปฏิบัติในศีล สมาธิ ปญญา ใหรูแจงเห็นจริง (สิกขา) 
 ๓๓.การเห็นอริยสัจ  อรยิสัจ หมายถึงความจริงอันประเสริฐ หลักแหงอริยสัจมีอยู ๔ประการ
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ตามท่ีทานไดสั่งสอนไวมีดังนี้ 
  ๑.ทุกข คือความไมสบายกายไมสบายใจความเปนจริงของสัตวโลกทุกผูทุกนามตอง
มีทุกข ๓ ประการคือ การเกิด ความแกความตาย นอกจากนี้ก็มีความทุกขท่ีเปนอาการหรือเกิดจาก
สภาพแวดลอมสรุปไดดังนี้คือ 
     -ความโศกเศรา (โสกะ) 
     -ความรําพันดวยความเสียใจ (ปริเทวะ) 
     -ความเจ็บไขไดปวย (ทุกขะ) 
    -ความเสียใจ (โทมนัสสะ) 
     -ความทอแท สิ้นหวัง คับแคนใจ (อุปายาสะ) 
    -การตรอมใจ ผิดหวังจากสิ่งท่ีไมรัก (อัปปเยหิสัมปโยคะ) 
   -การพลัดพรากจากสิ่งท่ีรัก (ปเยหิวิปปโยคะ) 
     -ความหมนหมองเม่ือปรารถนาแลวไมไดสิ่งนั้น (ยัมปจฉังนลภติ) 
  ๒.สมุทัยคือเหตุท่ีทําใหเกิดทุกข นอกจากเหตุแหงทุกขดังท่ีกลาวมาแลวขางตนตน
ตอของทุกขก็อยูท่ีใจของเราดวยนั่นก็คือความอยาก ทานวาเปนตัณหา ๓ อยางซ่ึงแบงออกไดเปน
ดังนี้คือ 
     -ความอยากไดหมายรวมถึงอยากทุกอยางท่ีนํามาสนองสัมผัสท้ัง ๕ และกามารมณ 
(กามตัณหา) 
      -ความอยากเปน คือความอยากเปนโนนเปนนี่ (ภวตัณหา) 
     -ความไมอยากเปนคือความไมพอใจในสิ่งท่ีตัวเองเปนอยู (วิภวตัณหา) 
  ๓.นิโรธ คือความดับทุกขภาวะท่ีตัณหาดับสิ้นไป ความหลุดพน หรือหมายถึงภาวะ
ของพระนิพพานนั่นเอง 
  ๔.มรรคคือขอปฏิบัติ หรือหนทางท่ีนําไปสูการดับทุกขการเดินทางสายกลางเพ่ือไป
ใหถึงการดับทุกข คือ มรรคมี ๘ ประการ คือ 
     -ความเห็นชอบ เชนความศรัทธาในเบื้องตนตอหลักธรรม คําสอนเชนการเชื่อวากรรมดี
กรรมชั่วมีจริงเปนตน (สัมมาทิฏฐิ) 
     -ความดําริชอบหรือความคิดชอบ มีความคิดท่ีถูกตองตามหลักธรรมเชนการใชปญญา
พิจารณาความไมเท่ียงของสังขารหรือการไมคิดอยากไดของเขามาเปนของเราเปนตน (สัมมา
สังกัปปะ) 
    -เจรจาชอบคือการปฏิบัติตามหลักธรรม ไมพูดโกหก ไมพูดสอเสียด ไมพูดคําหยาบไมพูด
เพอเจอเปนตน (สัมมาวาจา) 
     -ทําการชอบหรือการมีการกระทําท่ีไมผิดหลักศีลธรรม เชนไมฆาสัตว ไมลักทรัพยเปนตน 
(สัมมากัมมันตะ) 
    -เลี้ยงชีพชอบ คือการทํามาหากินในทางท่ีถูกไมเบียดเบียนหรือทําความเดือดรอนใหกับสัตว
หรือผูอ่ืน อยูในหลักธรรมท่ีกําหนดเชน ไมมีอาชีพคามนุษย หรืออาชีพคาอาวุธเปนตน (สัมมาอาชีวะ) 
   -ความเพียรชอบ คือการหม่ันทํานุบํารุงในสิ่งท่ีถูกตองอาทิเชนการพยายามละกิเลสออกจาก
ใจ หรือการพยายามสํารวม กาย วาจาใจใหดําเนินตามหลักธรรมของทานเปนตน (สัมมาวายามะ) 
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    -ความระลึกชอบคือมีสติตั้งม่ันในสิ่งท่ีถูกตองตามหลักธรรมเชนการพึงระลึกถึงความตายท่ี
ตองเกิดกับทุกคนเปนตน (สัมมาสติ) 
  -จิตตั้งม่ันชอบ คือมีจิตท่ีมีสมาธิ ไมวอกแวกหรือคิดฟุงซานและการทําสมาธิภาวนาตาม
หลักการท่ีทานไดบัญญัติแนะนําเอาไว (สัมมาสมาธิ) 

๓๔.การทําใหแจงในพระนิพพาน นิพพาน คือ ภาวะของจิตท่ีดับกิเลสไดหมดสิ้น หลุดจาก
อํานาจกรรมและไมตองวนเวียนอยูในสังสารวัฏอีก ซ่ึงก็คือพนจากทุกขนั่นเองทานวาลักษณะของ
นิพพานมีอยู ๒ ระดับดังนี้คือ 
  ๑.การดับกิเลสขณะท่ียังมีเบญจขันธเหลืออยูหรือการเขาถึงนิพพานขณะท่ียังมีชีวิต
อยู -สอุปาทิเสสนิพพาน 
  ๒.การดับกิเลสท่ีไมมีเบญจขันธเหลืออยูเลยคือการท่ีรางกายเราแตกดับแลวไปเสวย
สุขอันเปนอมตะในพระนิพพาน อนุปาทิเสสนิพพาน การท่ีจะเขาถึงพระนิพพานไดก็ตองปฏิบัติธรรม
และเจริญสมาธิภาวนาจนถึงข้ันสูงสุด 

๓๕.มีจิตไมหว่ันไหวในโลกธรรม คําวาโลกธรรม มีความหมายถึงเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนอยูเปน
ประจําบนโลกนี้ซ่ึงเราไมควรมีจิตหวั่นไหวตอสิ่งตางๆ เหลานี้ ทานวาลักษณะของโลกธรรมมี ๔
ประการคือ 
  ๑.การไดลาภ เม่ือมีลาภผลก็ยอมมีความเสื่อมเปนธรรมดามีแลวก็ยอมหมดไปได 
เปนแคความสุขชั่วคราวเทานั้น 
  ๒.การไดยศยศฐาบรรดาศักดิ์ลวนเปนสิ่งสมมุติข้ึนมาท้ังนั้นเปนสิ่งท่ีคนยอมรับกันวา
เปนอยางโนนอยางนี้ พอหมดยศก็หมดบารมี 
  ๓.การไดรับการสรรเสริญ ท่ีใดมีคนนิยมชมชอบท่ีนั่นก็ยอมตองมีคนเกลียดชังเปน
เรื่องธรรมดา การถูกนินทาจึงไมใชเรื่องผิดปกติ 
  ๔.การไดรับความสุข ท่ีใดมีสุขท่ีนั่นก็จะมีทุกขดวยมีความสุขแลวก็อยาหลงระเริงไป
จนลืมนึกถึงความทุกขท่ีแฝงมาดวย 

การทําใหจิตไมหวั่นไหวในโลกธรรม มีวิธีดังนี้คือ 
  ๑.ใชปญญาพิจารณาโดยตั้งอยูในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา พิจารณาอยูเนืองๆ 
ถึงหลักธรรมตางๆ 
  ๒.เจริญสมาธิภาวนาใชกรรมฐานพิจารณาถึงความเปนไปในความไมเท่ียงในสรรพสิ่ง
ท้ังหลายในโลกและสังขาร 

๓๖.มีจิตไมโศกเศราทานวามีเหตุอยู ๒ ประการท่ีทําใหจิตเราตองโศกเศราคือ 
  ๑. ความโศกเศราท่ีเกิดเนื่องมาจากความรัก รวมถึงรักสิ่งของทรัพยสินเงินทองดวย 
  ๒. ความโศกเศราท่ีเกิดจากความใคร 

การทําใหจิตใจไมโศกเศรานั้น มีขอแนะนําดังนี้ 
  ๑. ใชปญญาพิจารณาอยูเนืองๆถึงความไมเท่ียง ในสิ่งของท้ังหลาย และรางกายของ
เรา 
  ๒. ไมยึดม่ันในตัวตนหรือความจีรังยั่งยืน ในคนหรือสิ่งของวาเปนของเรา 
  ๓ .ทุกอยางในโลกลวนเปลี่ยนแปลงอยูทุกขณะ แมรางกายเราก็ใชเปนท่ีอาศัย
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ชั่วคราวเทานั้น 
  ๔.คิดวาทุกสิ่งทุกอยางลวนไมเท่ียงดวยกันท้ังนั้น 

๓๗.มีจิตปราศจากกิเลส  กิเลส ก็คือสิ่งท่ีทําใหเกิดความเศราหมอง ซ่ึงไดแก ความโลภ 
ความโกรธ ความหลงทานไดแบงประเภทของกิเลสออกเปนดังนี้ คือ 
  ๑.ราคะ สามารถแบงยอยออกไดเปน 
     -ความโลภอยางแรงจนแสดงออกมา เชนการลักขโมย ปลน จี้ ขมขืนกระทําชําเราเปนตน 
(อภิชฌาวิสมโลภะ) 
     -ความเพงเล็งจะเอาของคนอ่ืนมาเปนของตัวมีใจอยากไดของคนอ่ืนแตยังไมถึงกับแสดงออก 
(อภิชฌา) 
   -ความอยากไดในทางไมชอบ เชนการยอมรับสินบนการทุจริตเพ่ือแลกกับการมีทรัพยเปน
ตน (ปาปจฉา) 
     -ความมักมากเห็นแกไดดวยการเอามาเปนของตนจนเกินพอดี เอาประโยชนใสตัวโดยไม
คํานึงถึงคนอ่ืน (มหิจฉา) 
    -ความยินดีในกาม ก็คือยังไมสามารถละกิจกรรมทางเพศได ยังมีความรูสึกมีแรงกระตุน มี
ความพอใจในเรื่องเพศ (กามระคะ) 
     -ความยินดีในรูปธรรมอันปราณีต ก็คือติดอยูในอารมณของรูปฌาณปรารถนาในรูปของภพ
เม่ือทําสมาธิข้ันสูงข้ึนไป (รูปราคะ) 
     -ความยินดีในอรูปฌาณก็คือติดอยูในอารมณของอรูปฌาณเม่ือทําสมาธิถึงภพของอรูปพรหม 
(อรูปราคะ) 
  ๒.โทสะสามารถแบงยอยออกไดเปน 
     -พยาบาท คือการผูกใจอาฆาต มีใจท่ีไมหวังดีการจองเวร 
     -โทสะ คือการคิดประทุษรายเนื่องดวยมีใจพยาบาทแลวก็มีใจคิดหมายทําราย 
   -โกธะ คือความโกรธความเดือดรอนใจ ซ่ึงลวนเปนเหมือนไฟท่ีเผาตัวเอง 
    -ปฏิฆะ คือความขัดใจความไมพอใจอันทําใหอารมณหงุดหงิด 
  ๓.โมหะ สามารถแบงยอยออกไดเปน 
  -ความเห็นผิดเปนชอบ เชนการไมเชื่อในเรื่องบาป เรื่องบุญเปนตน (มิจฉาทิฐิ) 
    -ความหลงผิด ไมรูตามความเปนจริง (โมหะ) 
   -การเห็นวามีตัวตนเชนการเชื่อในสิ่งท่ีมองเห็นดวยตาเปลาเทานั้น (สังกายทิฏฐิ) 
   -ความสงสัยคือสงสัยในพระธรรม คําสั่งสอนในเรื่องการปฏิบัติเพ่ือความพนทุกข (วิจิกิจฉา) 
     -การยึดถืออยางงมงาย เชนการไปกราบไหวสัมพเวสีท่ีอยูตามตนไมขอลาภเปนตน 
(สีลัพพตปรามาส) 
    -ความถือตัวคือการสําคัญตัวเองผิดวาเปนอยางโนนเปนอยางนี้ (มานะ) 
    -ความฟุงซานคือการท่ีจิตใจวอกแวก คิดไมเปนสาระ ไมอยูกับรองกับรอย ไมมีสมาธิหรือ
การทําสมาธิไมนิ่ง (อุทธัจจะ) 
      -ความไมรูจริง คือการท่ีรูแคผิวเผินหรือการทึกทักเอาเอง ไมปฏิบัติตามหลักพระธรรม ยังไม
เกิดปญญา (อวิชชา) 
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โทษของการมีกิเลสดังกลาวขางตนพอสรุปไดสั้นๆ ดังนี้คือ 
  ๑.ราคะ มีโทษนอยแตคลายชา 
  ๒.โทสะ มีโทษมาก แตคลายเร็ว 
  ๓.โมหะ มีโทษมากแตคลายชา 

๓๘.มีจิตเกษม เกษม หมายถึงมีความสุข สบาย หรือสภาพท่ีมีจิตใจท่ีเปนสุขมีจิตเกษมก็คือ
วามีจิตท่ีเปนสุขในท่ีนี้หมายถึงการละแลวซ่ึงกิเลสท่ีทานวาไววาเปนเครื่องผูกอยู ๔ ประการคือ 
  ๑.การละกามโยคะคือการละความยินดีในวัตถุ สิ่งมีชีวิตท้ังหลายเรียกวากามคุณซ่ึง
ประกอบดวย รูป รสกลิ่น เสียง และสัมผัส 
  ๒.การละภวโยคะ คือการละความยินดีในภพโดยใหเห็นวาสิ่งใดๆในโลกลวนไมเท่ียง
แท หรือคงอยูตลอดไป 
  ๓.การละทิฏฐิโยคะคือการละความยินดีในความเห็นผิดเปนชอบโดยใหดําเนินตาม
หลักคําสอนของพระพุทธเจาท่ีกลาวมาแลว 
  ๔.การละอวิชชาโยคะคือการละความยินดีในอวิชชาท้ังหลาย ความไมรูท้ังหลายโดย
ใหมุงปฏิบัติเพ่ือปญญาท่ีรูแจงเห็นจริง 

สรุปหากพุทธศาสนิกชนรูจักการใหความไมตระหนี่ถ่ีเหนียวการแบงปนใหคนรอบขางไมเห็น
แกตัวมีน้ําใจเอ้ือเฟอเผื่อแผตอคนรอบขางดวยความบริสุทธิ์ใจโดยไมหวังผลตอบแทนหรือคิดถึงแต
ผลประโยชนสวนตัวรักษาศีลเปนผูปฏิบัติดีมีศีลธรรมประจํา สมํ่าเสมอท้ังกาย วาจาใจ  เปนคนคิดดี 
พูดดี ทําดีไมใหรายผูอ่ืนระงับความอยากไมเปนคนหมกมุนฝกใฝ แสวงหามุงหวังประโยชนใหตนเองมี
เมตตาใหความรักใครและเมตตาชวยเหลือเก้ือกูลคนรอบขางชี้แนะใหคําปรึกษา ชวยแกไขปญหา
ฉลาดรอบรูเปนคนรูจักคิดและเรียนรูสิ่งใหมๆอยูเสมอซ่ึงจะมีประโยชนในการทํางานแกไขปญหา
เฉพาะหนาตลอดจนชวยเหลือใหคําแนะนําผูอ่ืนไดดวยอดทนอดกลั้นอดทนตองานหนักตอสูกับปญหา
ตางๆไดโดยไมหวาดหวั่นมีความเพียรพยายามไมทอถอยสามารถควบคุมอารมณใชสติปญญาไตรตรอง
แกไขปญหาใหผานพนไปไดดวยความรอบคอบและลุลวงดวยดีซ่ือสัตยความซ่ือสัตยและซ่ือตรงเปน
หัวใจสําคัญในการทํางานไมคิดคดโกงกับเพ่ือนหรือองคกรรักษาคําพูดเม่ือตกปากรับคําไวแลวก็ทําให
คนเชื่อถือไดขยันหม่ันเพียรเปนคนขยันกลาเผชิญกับงานยากไมทอถอยตั้งใจเรียนรูงานปฏิบัติงานดวย
ความเพียรอุตสาหะมีความตั้งใจแนวแนเม่ือมีหนาท่ีตองรับผิดชอบแลวก็ใจปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จลุลวงดวยความตั้งใจแนวแนโดยอาศัยความเพียร พยายามสติปญญาและอดทน
โดยมุงหวังความสําเร็จเปนท่ีตั้งมีใจเปนกลางมีความยุติธรรมไมลําเอียงเขาขางผูใดดวยถือความสนิท
สนมหรือเอาความเกลียดชังมาเปนท่ีตั้งในการตัดสินใจหรือพิจารณาท้ังนี้หากสามารถปฏิบัติไดครบท้ัง
๑๐ขอแลวก็สามารถมีบารมีได 
 จากการสัมภาษณกลุมประชากรผูใหขอมูลเหตุปจจัยสรางบารมีในทางพุทธศาสนาในปจจุบัน
ดังนี้ 

กลุมผูนําชุมชน ใหเหตุปจจัยสรางบารมีในทางพุทธศาสนาของชาวตําบลไรนอยเหตุปจจัย
สรางบารมีคือตองการแสดงการมีน้ําใจ ตองการใหคนนับถือ ตองการเปนผูนํา ตองการสรางชื่อเสียง 
ตองการยอมรับในสังคม ตองการความสุขโดยการใหทาน ตองการมีมิตรไมตรีตองการใหเปนตัวอยาง
บุตรหลาน 
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๘๑ 
 

กลุมผูสูงอายุ เหตุปจจัยสรางบารมีในทางพุทธศาสนาของชาวตําบลไรนอยเหตุปจจัยสราง
บารมีคือตองการความสุขโดยการใหทานตองการแสดงการมีน้ําใจ ตองการใหคนนับถือ ตองการให
เปนตัวอยางบุตรหลาน 

กลุมพุทธศาสนิกชนท่ัวไป เหตุปจจัยสรางบารมีในทางพุทธศาสนาของชาวตําบลไรนอยเหตุ
ปจจยัสรางบารมี คือ ตองการใหคนนับถือ ตองการใหเปนตัวอยางบุตรหลาน ตองการเปนผูนํา 
ตองการสรางชื่อเสียง ตองการยอมรับในสังคม 

 
๔.๖ สรุปเหตุปจจัยท่ีทําใหเกิดการบริจาคทาน 

สรุปไดวา เหตุปจจัยสรางบารมีในทางพุทธศาสนาเพราะ ตองการใหคนนับถือ ตองการให
เปนตัวอยางบุตรหลาน ตองการสรางชื่อเสียง ตองการแสดงการมีน้ําใจ ตองการเปนผูนํา 
ตองการยอมรับในสังคม ตองการความสุขโดยการใหทาน ตองการมีมิตรไมตรี 

เหตุปจจัยท่ีทําใหเกิดความศรัทธาในการบริจาคทานของพุทธศาสนิกชนในเขตพ้ืนท่ี ตําบลไร
นอย อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สวนใหญเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา เปนท่ีพ่ึงทางใจ เปนสัจ
ธรรมเหตุปจจัยเพ่ือบูชาคุณ เปนท่ีพ่ึงทางใจและกาย เปนผูปฏิบัติจริงและมีผลจริงเหตุปจจัยเพ่ือ
บําเพ็ญกุศลเปนความตองการท่ีจะรักษาไวซ่ึงความเปนพุทธเถรวาท จุดมุงหมายในการใหทาน  เชื่อ
เรื่องบุญ กรรม  เพ่ือสรางบารมี เพ่ือสาธารณะประโยชน เพ่ือสงเคราะห เพ่ืออนุเคราะหเหตุปจจัยใน
การสรางบารมี ตองการใหคนนับถือ ตองการใหเปนตัวอยางบุตรหลาน ตองการสรางชื่อเสียง  

ปจจัยความศรัทธา ปจจัยเพ่ือบูชาคุณ ปจจัยเพ่ือบําเพ็ญกุศล และปจจัยในการสรางบารมี 
ซ่ึงเปนผลอันเกิดจากคําสอนของพระผูมีพระภาคเจา ในพระไตรปฎก เพ่ือความหลุดพนท่ีเกิดจาก
ปญญา เพ่ือผลของการใหทานจะสงใหพนจากวัฏฏะสงสาร. 
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บทท่ี๕ 
สรุปอภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

  
 การวิจัยเรื่องศึกษาการบริจาคทานของพุทธศาสนิกชน กรณีศึกษา ตําบลไรนอย อําเภอ

เมืองจังหวัดอุบลราชธานีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาการใหทานตามหลักพุทธศาสนาเพ่ือศึกษาความ

เขาใจเก่ียวกับการบริจาคทานในทางพุทธศาสนา เพ่ือศึกษาเหตุปจจัยท่ีทําใหเกิดการบริจาคทาน

ในทางพระพุทธศาสนา สามารถสรุปอภิปรายผลและขอเสนอแนะดังนี้ 

  

๕.๑สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห ผลของการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
 ๕.๑การใหทานตามหลักพุทธศาสนาเถรวาท 
 การทําบุญใหทานท่ีถูกตองนั้น คือ การกระทําความดีตามหลักคําสอนในพุทธศาสนา  การ

ใหทานโดยท่ัวไป คือการเสียสละ ลดความเห็นแกตัว มุงประโยชนของผูอ่ืน ชวยเหลือสังคมตาม

โอกาส สําหรับทานในทางพระพุทธศาสนา คือการให ใหในสิ่งท่ีควรให ใหแกบุคคลท่ีควรให แบงปน

ความสุขใหสังคมสวนรวมประเภททานท่ีให ไดแก อามิสทาน การทานดวยปจจัย ๔ ธรรมทาน เปน

การใหความรูความเขาใจท่ีถูกตองตามพุทธบัญญัติ  อภัยทาน คือ การใหความปลอดภัย ความไมมีภัย

แกตนและผูอ่ืน ไมถือโทษโกรธเคืองในการลวงเกินของผูอ่ืน ไมมีเวรไมผูกเวรกับผูใด ท้ังยังมีจิตเมตตา

ปรารถนาดีตอผูอ่ืนเปนนิตย 

 การใหทางพุทธศาสนา เชื่อเรื่องกรรม และผลของกรรม ท่ีสอดคลองกับการใหทานใน
พระพุทธศาสนา จึงหมายรวมถึงอามิสทานและธรรมทานการใหทานมีจุดประสงค ๒ อยางคือสวนตน
เพ่ือกําจัดกิเลสคือความโลภ และ ความตระหนี่ในจิตสันดานสวนสังคม คือการชวยเหลือผูอ่ืนการให
ทานเปนการผูกมิตรไมตรีและความสามัคคีตอกันจุดหมายท่ีพุทธศาสนิกชนใหทาน เชนใหเพราะหวัง
ผลตอบแทนซ่ึงไมถูกตองตามหลักทางพระพุทธศาสนาและวิธีการใหทานท่ีถูกตองสิ่งท่ีถูกคือตองให
ความสําคัญแกวัตถุทาน และตัวผูรับเชนใหทานดวยความเคารพใหทานดวยศรัทธาใหทานโดยไม
เบียดเบียนตน และผูตนใหทานโดยมีจิตอนุเคราะหตองการชวยเหลือผูอ่ืนเปนตนทานจะมีอานิสงส
มากเพียงใดนั้น ตองข้ึนอยูกับองคประกอบหลัก๓ประการคือผูใหผูรับและวัตถุสิ่งของท่ีใหผูใหตองมี
เจตนาดี กอนใหกําลังให และหลังใหทานไปแลว การใหทานยังมีความสําคัญ คือมีความสําคัญตอ
บุคคล เม่ือปฏิบัติตามแลวบรรลุเปาหมายสูงสุดในชีวิต ความสําคัญตอพระพุทธศาสนา คือ เปนการ
ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ใหคงอยูตลอดไปดวยการใหทานของพุทธศาสนิกชนความสําคัญตอสังคม
คือเม่ือใหทานแลว สังคมยอมมีความสามัคคีมีมิตรไมตรีและมีความเอ้ือเฟอตอกัน เปนอีกแนวทาง
หนึ่งท่ีจะดํารงพระพุทธศาสนา ใหถาวรดวยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชน 
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๘๓ 
 

 ผูวิจัยมีความเห็นวา ทานในฐานะท่ีเปนเครื่องมือในการทําความดีข้ันตน โดยมีหลัก 

หลักปฏิบัติ คือ ศีล ๕ เปนมาตรฐานวัดการทําความดีของสังคม และสภาพแวดลอมท่ีเก้ือกูลในการ

สรางเสริมสิ่งดีงามเปนรากฐานท่ีจะกาวข้ึนไปในธรรมท่ีระดับสูงข้ึนไปมี ๓ ระดับ 

 ๑.  ทานระดับตน คือ อามิสทาน การใหปนสงเคราะหกันดวยวัตถุสิ่งของหรือปจจัย ๔ 

 ๒. ทานระดับกลาง คือ ทานวิรัติไดแก การงดเวนจากการทําบาปโดยปฏิบัติตามศีล ๕ ซ่ึง

จัดเปนมหาทาน  

 ๓. ทานระดับสูง คือ อภัยทาน ไดแก การไมผูกพยาบาทอาฆาตจองเวร การชนะความชั่วดวย

ความดี สวนธรรมทานมีอยู ๒ ระดับ คือ ระดับโลกิยะและระดับโลกุตตระ ผลของทานคือทําใหพน

จากสิ่งท่ีมีประโยชน และ ทําใหกาวลวงวัฏฏะสงสารได ผลทาน ๓ ระดับนี้ เปนขอปฏิบัติเบื้องตนแหง

การหลุดพน 

 
 ๕.๒ความเขาใจเกี่ยวกับการบริจาคทานของพุทธศาสนิกชน 
 พุทธศาสนิกชนตําบลไรนอยมีความเขาใจในการบริจาคทาน ทาน คือ (การให การเสียสละ 
การบริจาค) เปนคําสอนสําคัญในพระพุทธศาสนาเปนจุดเริ่มตนของการสรางความดี กอใหเกิดผลเปน
บุญแกผูกระทํา เพ่ือบรรลุเปาหมายสูงสุดในชีวิต การบริจาคทานและการบริจาคอวัยวะเปนทาน เพ่ือ
กําจัดกิเลสคือความโลภและความตระหนี่ในจิตสันดานของตน และเพ่ือชวยเหลือผูอ่ืนในสังคมใหพน
ทุกข  
 ความเขาใจในการใหทานพุทธศาสนิกชนตําบลไรนอย คือการผูกไมตรี ความสามัคคีซ่ึงกัน
และกันไดดี โดยวิธีการใหทานท่ีถูกตอง คือใหความสําคัญแกสิ่งของและตัวผูรับ เชน การใหทานดวย
ความเคารพ ใหดวยความศรัทธา ใหโดยไมหวังสิ่งตอบแทน ใหโดยมีจิตเมตตาอุเคราะห อยาก
ชวยเหลือผูอ่ืนเปนตน     

๕.๓ปจจัยท่ีทําใหเกิดการการบริจาคทาน  
พุทธศาสนิกชนในพ้ืนท่ีตําบลไรนอย อําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี มีปจจัยท่ีสงผลตอ

การบริจาคทานในดานตางๆ ซ่ึงแตละทานอาจมีเหตุปจจัยท่ีแตกตางกัน เชน  ปจจัยทางดาน

ผลตอบแทน ปจจัยทางดานของสุขภาพจิต หรือปจจัยทางดานบุญกุศล ดังตัวอยางของผูตอบ

แบบสอบถามท่ีมาบริจาคทานไดใหเหตุผลการมาบริจาคทาน คือ การไดทําบุญ ทําความดีในวันสําคัญ

ทางพระพุทธศาสนาและวันสําคัญของสังคม ทําบุญสะสม ซ่ึงผูบริจาคทานไดเห็นความสําคัญในการ

บริจาคทานก็เพ่ือเปนการทําบุญ ทําแลวไดผลบุญ ไดบําเพ็ญประโยชนและยังไดผลดีตอสุขภาพจิต ดัง

ความเห็นท่ีวา 

  ปจจัยท่ีทําใหเกิดการบริจาคทาน ไดทําตามคุณพอคุณแมท่ีเคยพาครอบครัวปฏิบัติมาอยาง

ตอเนื่อง เหตุผลคือ ตองการทําความดีในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงการทําบุญไมยาก สามารถ

ทําไดไมเดือดรอน และเห็นวาการบริจาคทานเปนการทําบุญท่ีไดรับผลแหงบุญ การบริจาคทําใหมี

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



๘๔ 
 

ความสุขนั้นก็มีสวนท่ีไดรับจากการทําบุญ ทําแลวจิตใจสบาย และยังผลใหบุคคลในครอบครัวพลอยมี

ความสุขไปดวยก็มีสวน เพราะการทําความดีก็ตองไดรับผลดี 

  การบริจาคทาน ตองการทําบุญสะสม มาบริจาคเปนประจําเม่ือมีโอกาส เม่ือบริจาคทานแลว

ไดบุญ เปนการทําบุญท่ีไดอานิสงสมาก การบริจาคสมํ่าเสมอ เปนการสั่งสมบุญ นอกจากนี้การ

บริจาคถือวาเปนตอผลดีชีวิต 

  สาเหตุของการมาบริจาคทานเพ่ือตองการชวยเหลือสังคม การไดมาบริจาคถือวาเปนการ

ทําบุญใหทาน ทําบุญแลวไดรับผลบุญจริง บริจาคแลวรูสึกภูมิใจ มีความสุข และเปนทานท่ีมี

อานิสงส ไดบุญมาก 

  นอกจากนี้แลวผูท่ีมาบริจาคทานเห็นวา การมาบริจาคทานก็เพ่ือเปนการทําบุญแลว ยังมี

เหตุผลอ่ืนๆรวมดวยเชน การมาบริจาคก็เพ่ือเปนการชวยเหลือเพ่ือนมนุษยดวยกัน  และสะสมบุญ

ไวในภายภาคหนาเปนการทําบุญท่ีไดรับผลบุญ ชวยทําใหชีวิตดีข้ึน จิตใจสงบ และไดรับอานิสงส

มาก รวมถึงการแสดงตนเปนพุทธบริษัท รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีตามวิสัยของชาวพุทธ ท่ีเคย

ปฏิบัติสืบตอกันมาตั้งแตบรรพกาล 

  เหตุปจจัยในการบริจาคทาน คือ ตองการชวยเหลือผูอ่ืน คิดวาจะมาทําบุญเรื่อยๆตามโอกาส

ท่ีมี การบริจาคทานเปนศิริมงคลแกตนเองและครอบครัว และไดชวยเหลือสังคมดวยนอกจากนี้ยัง

ชวยใหจิตใจเปนสุขจากการเปนผูให ไดชวยเหลือผูขาดแคลน ไดแบงปนและยังไดบุญอีก 

  สาเหตุท่ีมาบริจาคทาน ถือเปนการทําบุญ  และเห็นวาการบริจาคทานเปนการทําบุญท่ีไดรับ

ผลบุญ มีอานิสงส อีกท้ังยังมุงหวังแหงพระนิพพานตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจา 

 จึงสรุปไดวา  ปจจัยใจท่ีทําใหผูมาบริจาคทานเห็นความสําคัญในการบริจาคทาน การมี

จิตสํานึกของการเสียสละเพ่ือสวนรวม คือสํานึกในเรื่องการสรางบุญกุศล เพ่ือชวยเหลือเพ่ือนมนุษยใน

สังคม มีความศรัทธาในการบริจาคเปนเหตุผลสําคัญ ในการตองการชวยเหลือผูอ่ืนดวยการทําบุญเปน

การทําความดี บริจาคเนื่องจากทําตามบุคคลในครอบครัวท่ีเคยประพฤติปฏิบัติมาตลอด และ

นอกจากนี้ยังมีปจจัยทางเรื่องของสุขภาพจิต และหวังสรางผลบุญไวยังผลใหมีความหวังแหงพระ

นิพพานตามแนวพุทธ 

 
๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะหขอมูลวิจัยขางตน มีหลายปจจัยท่ีนํามาพิจารณา เพ่ือสะทอนถึงปญหาท่ี
แทจริงของพุทธศาสนิกชนในพ้ืนท่ีตําบลไรนอย อําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงสามารถนําไป
ปรับปรุง แกไข และนําไปพัฒนาใหใหเกิดประโยชนในพระพุทธศาสนามีประเด็นการอภิปรายผลดังนี้ 

๕.๒.๑ความเขาในเกี่ยวกับการบริจาคทานในพระพุทธศาสนา 
จากผลการศึกษาพบวาพุทธศาสนิกชนมีความเขาใจเก่ียวกับการบริจาคทาน โดยรวมยังไม

เขาใจเรื่องทานอยางถูกตองแสดงใหเห็นวาการเขาใจเก่ียวกับการบริจาคทานในทางพุทธศาสนาของ
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ตําบลไรนอยควรจะตองมีการพัฒนาอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพท่ีแสดงออกมาในรูปของ
การมีศรัทธาอยางแทจริงเพราะการเกิดศรัทธาจะเปนตัวชี้วัดในการรับรูและเขาใจเรื่องทานของชาว
พุทธ เม่ือมีความเขาใจเรื่องทานท่ียังไมถูกตองตามหลักแหงพุทธศาสนาอยางครบทุกดานการ
ประพฤติปฏิบัติสอดคลองในเรื่องทานตามแนวพุทธอยางแทจริง 

ยอมสงผลตอความเจริญกาวหนาในการงาน ตลอดถึงสังคมไดรับสันติสุขอยางถาวร ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ พระมหาอานนท  ชวนาภิภู(แสนแป)  การศึกษาเรื่องทานในพระไตรปฎกท่ี
มีตอสังคมไทย  ผลการวิจัยพบวา  ชาวพุทธไทยในปจจุบัน ยังไมเขาใจในเรื่องการใหทานใน
พระพุทธศาสนา สวนมากมักเขาใจวา  การใหทานคือการถวายทานแกพระสงฆและชอบถวายทาน
เจาะจงเปนสวนมากซ่ึงไมถูกตองตามหลักพระพุทธศาสนา การใหทานท่ีควรยกยองคือใหเพ่ือ
ประโยชนสวนรวมเทานั้นและเห็นไดจากนิสัยของไทยมักจะชอบทําบุญเปนประจํา เปนการกําจัด
กิเลสในจิตใจใหหมดสิ้นไป นับวาเปนผลสืบเนื่องมาจากการศึกษาเรื่องทานในพระไตรปฎกนั่นเอง 

๕.๒.๒ ปจจัยท่ีสงผลตอการบริจาคทานในพระพุทธศาสนา 

พบวาพุทธศาสนิกชนท่ีมาทําบุญในวันสําคัญทางพุทธศาสนาตามวัดตางๆในเขตตําบลไรนอย 

อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีปจจัยใจมาจากเชื่อคําสอนในทางพุทธศาสนา ตองการความสุข 

ตองการไปเกิดบนสวรรค เชื่อนรก สวรรค เชื่อทําดี ไดดี ตองการชวยเหลือสังคม หวังประโยชนใน

ปจจบุัน หวังประโยชนในอนาคต เชื่อเรื่อง เวร กรรม ความเชื่อจากบรรพบุรุษท่ีเคยกระทําตาม

ประเพณีสืบทอดกันมาอันมีอิทธิพลมาจาก บุญเดือน ๔ หรือบุญผะเหวดของชาวอีสานซ่ึงสอดคลอง

กับงานวิจัยของ พระมหาบุญทัน  อานน .โท(พาหา) ศึกษาเรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะหเรื่องเวสสันดร

ชาดก ศึกษาเฉพาะทานบารมี ผลการวิจัยพบวา อิทธิพลแหงทานของพระเวสสันดร ในชาดก สงผล

ตอสังคมไทยใน ดานจริยศาสตร ศิลปวัฒนธรรม และตํานานขนบธรรมเนียมประเพณี  จากสมัย

สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร 

จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีสงผลตอการบริจาคทาน กรณีศึกษา ตําบลไรนอย อําเภอ
เมืองจังหวัดอุบลราชธานี  มี ๒ ปจจัย 

  ๑.ปจจัยทางบวก ท่ีเชื่อวาผลของการใหทานนั้นมีประโยชนเก้ือกูลแกบุคคลอ่ืน ทําใหเปนผูมี

จิตใจดี เบิกบานและอ่ิมเอิบเม่ือใหทานแลว เปนการเก้ือหนุนเอ้ือเฟอชวยเหลือดวยกรุณา การใหทาน

ของพุทธศาสนิกชนตําบลไรนอยมีดังนี้  ใหดวยศรัทธา ใหของท่ีสะอาด สวนใหญใหเปนปจจัย มุงเนน

สถานท่ี คือ วัด ถวายเปนสังฆทาน ปาฏิปุคลิกทาน  

๒. ปจจัยทางลบ เม่ือการใหทานไปแลว ผูรับทาน (ปฏิคาหก) นําไปใชผิดวัตถุประสงค จะ
สงผลตอความรูสึกของผูให อันเปนสาเหตุของการใหทานไมสอดคลองกับพุทธบัญญัติ ท่ีวา ยินดี
กอนให ยินดีขณะกําลังให และยินดีหลังการให 

ดังนั้น ปจจัยท่ีท่ีกอใหเกิดการบริจาคทานจําเปนตองไดรับการปรับปรุงแกไข พฤติกรรมของ
ผูรับทาน ใหพุทธศาสนิกชนท่ีเกิดศรัทธามีการยอมรับในทุกบริบทของการใหทาน 
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๕.๓ ขอเสนอแนะ 
 ๕.๓.๑ ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
  ผลจากการวิจัยในครั้งนี้ ทําใหทราบถึงการใหทานของชาวตําบลไรนอย ท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนารูปแบบการใหทาน ไปตามกระแสของความเจริญในปจจุบัน แตยังคงรูปแบบ
ของการใหทานไว ท้ังในดาน อามิสทาน ธรรมทาน และอภัยทาน รวมท้ังไดทราบถึงแนวโนมของการ
ใหทานท่ีกําลังจะสงผล ถึงความไมเขาใจอยางถูกตองตามแนวพุทธมากข้ึน 

  ดังนั้น ผูท่ีมีสวนผลักดันใหเกิดความเขาใจในทานท่ีถูกตอง เชน องคกรทางศาสนา พระสงฆ 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชนควรจะรวมมือสรางความเขาใจเรื่องทาน ใหความสําคัญเรื่อง
ทานอยางถูกวิธี ตามหลักของพุทธศาสนา ซ่ึงเปนพ้ืนฐานแหงการทําความดี รวมท้ังสามารถมา
ประยุกตใชกับชีวิตประจําวัน และ สามารถนําไปเปนแนวทางศึกษาตอไป  

๕.๓.๒ ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

  การวิจัยเรื่อง  ศึกษาการบริจาคทานของพุทธศาสนิกชน กรณีศึกษาตําบลไรนอย อําเภอ

เมือง จังหวัดอุบลราชธานี พบวายังมีประเด็นท่ีนาสนใจควรแกการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติม ดังนี้ 

  ๑. ควรใหมีการวิจัยเปรียบเทียบทัศนคติท่ีมีตอการบริจาคทานของพุทธศาสนิกชนกับการเขา

เปนประชาคมอาเชี่ยน 

  ๒.ควรใหมีการวิจัยเปรียบเทียบทัศนคติท่ีมีตอการบริจาคทานของพุทธศาสนิกชนท่ัวไปกับ

พุทธศาสนิกชนในสวนงานราชการ 

  ๓.ควรใหมีการวิจัยเปรียบเทียบทัศนคติท่ีมีตอการบรจิาคทานของพุทธศาสนิกชนไทยกับ

พุทธศาสนิกชนตางประเทศท่ีนับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาท 
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๑. ภาษาบาลี – ไทย : 
ก. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Sources) 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาบาลี. ฉบับมหาจุฬาเตปฏกํ. กรุงเทพมหานคร 

: โรงพิมพ รุงเรืองธรรม, ๒๕๐๖. 
___________ . พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
__________ . อรรถกถาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาอฏฐกถา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหา 

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, โรงพิมพวิญญาณ, ๒๕๓๒ - ๒๕๓๔. 
___________ . ฎีกาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาฏีกา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลง 

กรณราชวิทยาลัย, โรงพิมพวิญญาณ, ๒๕๓๙ - ๒๕๔๕. 
__________ . ปกรณวิเสสภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาปกรณวิเสโส.๒๕๓๙–๒๕๔๓ 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพวิญญาณ, ๒๕๓๙ - ๒๕๔๓. 
มหามกุฏราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาบาลี ฉบับสฺยามรฏฐเตปฏกํ ๒๕๓๕. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕. 
__________ . พระไตรปฎกพรอมอรรถกถา แปล. ชุด ๙๑ เลม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ 

มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔. 
__________ . อรรถกถาภาษาบาลี ฉบับสยามรฏฐเตปฏกอฏฐกถา ๒๕๓๕.กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ มหามกุฏราชวิทยาลัย ๒๕๓๕. 
 
ข. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) 
(๑) หนังสือ : 
เดโช สวนานนท. “จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน”.กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพโอเดียนสโตร,๒๕๑๒.  
เทพดรุณานุศิษฏ.หลวง.พระคัมภีรธาตุปปทีปกา.กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 ,๒๕๓๐. 
บุญชม  ศรีสะอาด,วิธีการทางสถิติสําหรับการวิจัย, เลม๑, กรุงเทพมหานคร:สุริวียาสานส, ๒๕๔๑. 
ปน มุทุกันต, มงคลชีวิต ภาคท่ี ๒, กรุงเทพมหานคร : พิศนาคะการพิมพ, ๒๕๐๖. 
พระเทพเวที(ประยุทธ ปยุตโต). “ พัฒนาตน”.พิมพครั้งท่ี๙ .กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพชวนพิมพ 
 ,๒๕๓๔ 
______________.พจนานุกรมพุทธศาสตรฉบับประมวลธรรม.กรุเทพมหานคร:โรงพิมพ     มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๑. 
พระพุทธรักขิตาจารย,  คัมภีรชินาลังการฎีกา,  แปลโดย รังสี สุทนต และคณะ,  กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพวิญญาณ,๒๕๔๘,หนา ๒๑๙. 
พุทธทาสภิกขุ.ดูรายละเอียดใน,   การทําทาน,  กรงุเทพมหานคร : บริษัท พี.เอ.ลิฟวิ่ง จํากัด๒๕๔๐. 
_______________.ทานอยางไรจึงจะไดบุญมาก.กรุงเทพมหานคร:สํานักพิมพสุขภาพใจ,๒๕๔๙. 
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พระพรหมคุณาภรณ(ปอ.ปยุตโต).พุทธรรม.กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพสหธรรมมิก,๒๕๕๒. 
พระธรรมปฎก(ปอ.ปยุตโต).พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท.กรงุเทพมหานคร:โรงพิมพ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๓๙. 
_______________.พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท.กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพมหาจุฬา 
 ลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๓๙. 
พระมหาสมปอง มุทิโต.คัมภีรอภิธารวรรณา.กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพธรรมสภา,๒๕๔๒. 
พระสิริมังคลาจารย, มังคลัตถทีปนี แปล เลมท่ี ๓, พิมพครั้งท่ี๑๘, (กรุงเทพมหานคร :                                                                                                                                                                                        

มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๗),  
พวงรัตน  ทวีรัตน, วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร, พิมพครั้งท่ี๗, 
 กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร,๒๕๔๐. 
พัชนี  วรภวิน , จิตวิทยาสังคม ทฤษฎีและปฏิบัติ, กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๑. 
พระครูปริยัตติธํารง, การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม,เอกสารประกอบการสัมมนาทาง 
 วิชาการ,พุทธศาสตรบัณฑิต ประจําป ๒๕๕๖,กรุงเทพมหานคร:บริษัท ระพีปกรณ จํากัด 
 ,๒๕๕๖. 
มง.คลต.ถทีปนียา ทุติโย ภาโค, กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย๒๕๐๘. 
มงคล กริชติทายาวุธ, “พุทธฤทธิ์พิชิตมาร” กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ, เลี่ยงเซียง เพ่ือพุทธศาสน 
 ,๒๕๕๕, 
ราชบัณฑิตยสถาน.พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน.พิมพครั้งท่ี ๖.กรุงเทพมหานคร:สํานักพิมพ 
 อักษรเจริญทัศน,๒๕๔๒. 
ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ, สถิติทางการวิจัย,  กรุงเทพมหานคร:สํานักพิมพสุรีวิยาสานส 
 ,๒๕๔๐. 
วีระพล สุทธิพลางกูร และ เฉลียว แกนจันทร “ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอความสําเร็จขององคกรชุมชน 
 โครงการวนศาสตรชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม”, ๒๕๓๘.(อัดสําเนา) 
ศักดิ์ สุนทรเสณี . “เจคติ”.กรุงเทพมหานคร:ดีดีบุคสโตร.๒๕๓๑. 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก. ดูรายละเอียดใน, วิธีสรางบุญ 
 บารมี , กรุงเทพมหานคร:มปป. 
สุชาติ บุษยชญานนท , “รักเหนือรักในระดับศีลหา”, เอกสารคําสอน คณะมนุษยศาสตรและ 
 สังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี,๒๕๕๖. 
สุชีพ  ปุญญานุภาพ.พระไตรปฎกฉบับประชาชน.พิมพครั้งท่ี ๖.โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 ,๒๕๒๕. 
 
วิทยานิพนธ 
 
นาวาเอกกานต  ประทุมทอง. “ศึกษาวิเคราะหปญจมหาบริจาคท่ีปรากฏในคัมภีรพุทธศาสนาฝายเถร
วาท”.วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช 
 วิทยาลัย,๒๕๔๙ 
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ทันตแพทยหญิงกษิรา  เทียนสองใจ. “ศึกษาวิเคราะหอภัยทานเพ่ือจัดการความขัดแยงในสังคมไทย 
ปจจุบัน”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๐ 

จุฑามาศ  วารีแสงทิพย “การศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีมีตอการบริจาคอวัยวะใน 
สังคมไทย”.วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย,๒๕๔๙ 
รุงนภา  บุญคุม “ทัศนคติของพัฒนากรตอนโยบายการจัดตั้งศูนยสาธิตการตลาด  กรณีศึกษาศูนย 

ชวยเหลือทางราชการพัฒนาชุมชน เขตท่ี ๓”วิทยานิพนธปริญญาโท,สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตรกรุงเทพมหานคร,๒๕๓๖. 

อภิญญา ทองสุขโชติ. “พระพุทธศาสนากับการบริจาคโลหิต ศึกษาทัศนคติของประชาชนท่ีมาบริจาค 
โลหิตท่ีศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย”.วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต.
บัณฑิตวิทยาลัย :มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๔. 

พระมหาจรัญ  การบรรจง “การถวายสังฆทานในทัศนของชาวพุทธไทย”วิทยานิพนธศิลปะศาสตร 
 มหาบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,๒๕๔๕. 
พระมหาอานนท  ชวนาภิภู(แสนแป) “การศึกษาเรื่องทานในพระไตรปฏกท่ีมีตอสังคมไทย”. 

วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลั,๒๕๔๘. 

พระมหาทองเก็บ ญาณพโล(สุขพล). “การบําเพ็ญทานของพระพรหมคุณาภรณ(ไพบูลย กตปุญโญ)”, 
 วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราข 
 วิทยาลัย,๒๕๕๑. 
พระครูไพศาลธรรมานุสิฐ (ถนอม ภิญโญจิตร), “การศึกษาเปรียบเทียบตัวอยางการใหทานใน 

พระสุตตันตปฎกกับการปฏิบัติจริงในลําพูน”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิต 
วิทยาลัย :มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๔๖. 

พระมหาชัยวัฒน  อภิญญาณจารี(สิงหโงน) . “การศึกษาวิเคราะหบทบาทของนางวิสาขามหา 
อุบาสิกาท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๔๑ 

พระครูพิสัยปริยัติกิจ (แกน  อค .ควณ .โณ). ศึกษาวิเคราะหวัฒนธรรมการใหเชิงพุทธในสังคมไทย. 
 วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย,๒๕๕๓ 
พระวันชัย  ธนวํโส  “การศึกษาทัศนคติของเยาวชนท่ีมีตออทินนาทานในสังคมไทย : ศึกษาเฉพาะ 
 กรณี  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔-๖ โรงเรียนภูเรือ จังหวดัเลย”, วิทยานิพนธพุทธศาสตร 
 มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย),๒๕๕๐. 

 
ขอมูลอิเล็กทรอนิค 
http://www.hotsia.com  ๑๘ พฤษภาคม ๕๖ 
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มารยาท  โยทองยศ และ ผศ.ปราณี  สวัสดิสรรพ , “การกาํหนดกลุมตัวอยางเพ่ือการวิจัย”
ศูนยบริการวิชาการ สถาบันสงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตรกรรม, สืบคน ๘ มิถุนายน ๒๕๕๖. 
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ขอความสัมภาษณ 
 
ศึกษาการบริจาคทานของพุทธศาสนิกชน กรณีศึกษา:ตําบลไรนอย อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี 
  ................................................................................................................................. 
 
ตอนท่ี ๔ 
แบบสัมภาษณเชิงลึก 
 
๑. ประเด็นคําถามเก่ียวกับหลักของการใหทาน 
  - ทาน หมายถึงอะไร? 
  - หลักการใหทานคืออะไร? 
 ๒. ประเด็นคําถามเก่ียวกับวัตถุประสงคการใหทาน 
  - การใหทานทําบุญของทานเพ่ือประสงคอะไร? 
  - ทาน มีความสําคัญอยางไร? 
๓. ประเด็นคําถามเก่ียวกับลักษณะของการใหทาน 
  - ลักษณะของการใหทานมีอยางไรบาง? 
๔. ประเด็นคําถามเก่ียวกับความเขาใจเก่ียวกับการบริจาคทาน 
  - ทานสงผลในอนาคตอยางไร? 
  - ทานสงผลในปจจุบนัอยางไร? 
๕. ประเด็นคําถามเก่ียวกับเหตุปจจัยท่ีกอใหเกิดทาน 
  - ทานทําบุญใหทานแรงจูงใจหรือมีปจจัยมาจากอะไร? 
 
 
 
 

 
 
 
 

รายช่ือผูใหสัมภาษณ 
 
๑. นายทวี  บุญลอม กํานันตําบลไรนอย ๒๕  กุมภาพันธ ๒๕๕๖. 
๒.  นายสมศักดิ์  พนโศก สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลไรนอย ๒๕ กุมภาพันธ  ๒๕๕๖. 
๓.   นายอนันต  ก่ิงวัน สารวัตรกํานันตําบลไรนอย๒๕ กุมภาพันธ  ๒๕๕๖. 
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๔.  นายเฉลิมพล  หลวงพล ผูชวยกํานันตําบลไรนอย, ๒๕ กุมภาพันธ  ๒๕๕๖. 
๕.  นายวิชิต  พรมนอย ผูชวยกํานันตําบลไรนอย, ๒๕ กุมภาพันธ  ๒๕๕๖. 
๖.   นายเนย  ก่ิงวัน ปราชญชาวบานโนนหงสทอง หมู ๑๒,  ๒๕  กุมภาพันธ  ๒๕๕๖. 
๗.  นายทองอินทร  สายวัน สารวัตรกํานันตําบลไรนอย,๒๕ กุมภาพันธ  ๒๕๕๖. 
๘ นางไมตรี  นราศรี  ส.อบต.ไรนอย หมูท่ี ๑ 
๙ นายบุรชัย  ธรรมสาร  ส.อบต.ไรนอย หมูท่ี ๑ 
๑๐ นางสุคนธ  ทิพยขันธ  ส.อบต.ไรนอย หมูท่ี ๒ 
๑๑ นายสมเด็ด  ก่ิงวัน  ส.อบต.ไรนอย หมูท่ี ๓ 
๑๒ นายกฤษณะ  ผูกมิตร  ส.อบต.ไรนอย หมูท่ี ๓ 
๑๓ นายสมจิตร  จันทรสวัสดิ์  ส.อบต.ไรนอย หมูท่ี ๔ 
๑๔ นายทองปน  สุวรรณกูฏ  ส.อบต.ไรนอย หมูท่ี ๔ 
๑๕ นายหนูปวน  วงศาเคน  ส.อบต.ไรนอย หมูท่ี ๕ 
๑๖ นายบรรจง  คูณพงษ  ส.อบต.ไรนอย หมูท่ี ๕ 
๑๗ นายบัวทอง  นามผลดี  ส.อบต.ไรนอย หมูท่ี ๖ 
๑๘ นายวิชัย  ทองศรี   ส.อบต.ไรนอย หมูท่ี ๖ 
๑๙ นายวินัย  อุมบุญ   ส.อบต.ไรนอย หมูท่ี ๗ 
๒๐ นายจําเริญ  จารุขมูล  ส.อบต.ไรนอย หมูท่ี ๗ 
๒๑ นายธวัชพงษ  ตลอดพงษ  ส.อบต.ไรนอย หมูท่ี ๘ 
๒๒ นายสมพงษ  ลามาตย  ส.อบต.ไรนอย หมูท่ี ๘ 
๒๓ นายธงชัย  ทองศรี  ส.อบต.ไรนอย หมูท่ี ๙ 
๒๔ นายสุระพงษ  สายกนก  ส.อบต.ไรนอย หมูท่ี ๙ 
๒๕ น.ส.ปรารถนา สิทธิจินดา  ส.อบต.ไรนอย หมูท่ี ๑๐ 
๒๖ นายประไพ  มุขธรรม  ส.อบต.ไรนอย หมูท่ี ๑๐ 
๒๗ นายพนาวัน  โพธิ์พรม  ส.อบต.ไรนอย หมูท่ี ๑๑ 
๒๘ นายปอง  จันทรทอง  ส.อบต.ไรนอย หมูท่ี ๑๑ 
๒๙ นายถวิล  รินลิโก   ส.อบต.ไรนอย หมูท่ี ๑๒ 
๓๐ นายอุทัย  แกวกําไร  ส.อบต.ไรนอย หมูท่ี ๑๓ 
๓๑ นายทองใส  ขายมณี  ส.อบต.ไรนอย หมูท่ี ๑๓ 
๓๒ นายสมบัติ  ชํานาญเวช  ส.อบต.ไรนอย หมูท่ี ๑๔ 

 ๓๓ นางประภาศรี  สายงาม  ส.อบต.ไรนอย หมูท่ี ๑๔ 
๓๔ นายบุญมา  สายเบาะ  ส.อบต.ไรนอย หมูท่ี ๑๕ 
๓๕ นายชาญณรงค ดวงจันทร  ส.อบต.ไรนอย หมูท่ี ๑๖ 
๓๖ นายไวฑูรย  เวชนาม  ส.อบต.ไรนอย หมูท่ี ๑๘ 
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๙๓ 

 

ภาพประกอบท่ี ๑ 
 
 

 

 

การทําบุญของพุทธศาสนิกชนในวันสําคัญทางพุทธศาสนา 
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๙๔ 

 

ภาพประกอบท่ี ๒ 

 

               

     

การทําบุญใหทานเปนการทํานุบํารุงพุทธศาสนาของชาวพุทธตําบลไรนอย 
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๙๕ 

 

การชวยเหลือสังคม 

 

 

 

การบริจาคโลหิตเปนการใหทานตามแนวพุทธของชาวไรนอย 
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๙๗ 
 

ประวัติผูวิจัย 
 

ช่ือ    : นาย วีระพงษ แสงทอง 
 
วัน/เดือน/ป เกิด  : วันท่ี  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๐๕ 
 
สถานที่เกิด   : เลขท่ี ๑๖๖ หมูท่ี ๑๑ ตําบลไรนอย อําเภอเมือง   
        จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐  
 
การศึกษา   : ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร  การปกครอง 
 
ประสบการณการทํางาน : อาชีพอิสระ 
 
ปที่เขาศึกษา   : ๒๕๕๕ 
 
ปที่สําเร็จการศึกษา  : ๒๕๕๗ 
 
ที่อยูปจจุบัน   : เลขท่ี  ๑๗๙ หมู ๑๒ ตําบลไรนอย  อําเภอเมือง  จังหวัด
      อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ โทรศัพท ๐๘๗-๓๗๙๐๖๘๒,    
       ๐๘๐-๔๗๓๖๐๐๗   
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