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ชื่อโครงการวิจัย   การแนะน าและแก้ไขปัญหาทางสังคมและการเมืองของพระพุทธเจ้า  
ชื่อผู้วิจัย  อ านวย  ยัสโยธา 

 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา การแนะน า และ วิธีแก้ไขปัญหา ทางสังคมและการเมือง
ของพระพุทธเจ้า  จากวัตถุประสงค์ดังกล่าว  สามารถน ามาแตกเป็นโจทย์ค าถามวิจัย ๔  ข้อ ได้แก่ (๑)  
พระพุทธเจ้ามี การแนะน า เกี่ยวกับปัญหาทางสังคมอย่างไร ?  (๒) พระพุทธเจ้ามี วิธีแก้ไขปัญหา ทาง
สังคมอย่างไร ?  (๓) พระพุทธเจ้ามี การแนะน า เกี่ยวกับปัญหาทางการเมืองอย่างไร ? (๔) พระพุทธเจ้า
มี วิธีแก้ไขปัญหา ทางการเมืองอย่างไร ? 

ผลจากการศึกษาพบว่า 
(๑)  ในส่วนของ การแนะน า เกี่ยวกับปัญหาทางสังคม : ทรงถือหลักว่าต้องท าตนให้เป็นคนดี

ก่อน  แล้วท าให้สังคมดีตามไปด้วย  โดยเน้นที่ ตัวคน มากกว่า ระบบ  ทรงเห็นว่าถ้าคนดี แม้ระบบจะ
บกพร่องอยู่บ้าง  คนจะไม่หยิบฉวยช่องโหว่นั้นมาก่อกรรมท าชั่ว 

(๒)  ในส่วนของ วิธีแก้ไขปัญหา ทางสังคม : ทรงแก้ไปตามสถานการณ์  แต่ตัวผู้แก้จะต้องมี
บารมีเป็นต้นทุน  ซึ่งพระองค์ทรงสะสม “ทศบารม”ี ไว้ดีแล้ว  ๑๐  ประการ  คือ ทานบารมี  ศีลบารมี  
เนกขัมมะบารมี  ปัญญาบารมี  วิริยะบารมี  ขันติบารมี  สัจจะบารมี  อธิษฐานบารมี  เมตตาบารมี  
และ อุเบกขาบารมี และที่ส าคัญคือ หลังจากแก้ปัญหาแล้วต้องเปลี่ยนศัตรูให้กลับมาเป็นมิตร แล้วให้
การอบรมสั่งสอนเพื่อที่จะให้ผู้นั้นกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีสืบไป 

(๓)  ในส่วนของ การแนะน า เกี่ยวกับปัญหาทางการเมือง : ทรงประดิษฐ์ค าสอนให้เหมาะกับ
การเมือง  ๒  ระบอบ คือระบอบราชาธิปไตยกับระบอบสามัคคีธรรม ในส่วนของ ระบอบราชาธิปไตย 
ทรงเน้นการท าตัวผู้ปกครองให้เป็นแบบอย่างที่ดีก่อน  แล้วท าให้ผู้ที่อยู่ใต้ปกครองเป็นคนดีตามไป
ด้วย  ในส่วนของ ระบอบสามัคคีธรรม ทรงให้ความส าคัญกับหลักแห่งสามัคคีธรรม  แต่ทั้งสอง
ระบอบน้ี  จะต้องให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหาปากท้องควบคู่กันไปด้วย  อย่างไรก็ตาม พระองค์
มิได้ให้ความส าคัญกับ ระบอบการปกครอง เท่ากับ การใช้อ านาจการปกครอง  คือ ทรงเห็นว่าระบอบ
ใดก็ได้ ถ้าใช้อ านาจแบบธรรมาธิปไตย ถือว่าเป็นการปกครองที่ดี แต่ถ้าใช้อ านาจแบบ อธรรมาธิปไตย  
ถือว่าเป็นการปกครองที่เลว 

(๔)  ในส่วนของ วิธีแก้ไขปัญหา ทางการเมือง : ทรงแก้ไปตามสถานการณ์  โดยถือหลักคือ 
วางพระองค์เป็นกลาง  เที่ยงธรรม บริสุทธิ์ใจ  และถือประโยชน์หมู่ชนเป็นท่ีตั้ง  และที่ส าคัญยิ่งกว่านั้น 
คือ ทรงระวังมิให้กระท าการใดเกิน ฐานะ และ บทบาท ของความเป็นพระศาสดา 

แต่ถ้าจะสรุปโดยรวมพบว่า ทรงมี การแนะน า และมี วิธีแก้ไขปัญหา ทางสงัคมและการเมือง
โดยใช้ “ธรรมาวุธ” (อาวุธคือธรรม)  จะไม่ใช้ “ศาสตราวุธ” (อาวุธคือความรุนแรง) เพราะเห็นว่าไม่
สามารถแก้ปัญหาได้จริง 
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Project Title :   Advice on and Solution of Social and Political Problems Given  
by the Buddha 

Name of the Investigators:   Amnuay  Yussayotha 
 

Abstract 
 

 This study deals with advice and solution of social and political problems given by the 
Buddha, which can be classified into four main research questions: (1) how Buddha gave advice 
on social problems; (2) how Buddha made solution to social problems; (3) how Buddha gave 
advice on political problems; and (4) how Buddha made solution to political problems. The 
results of the study reveal the following: 
 

(1) Regarding advice on social problems, Buddha advised people to become morally 
virtuous first so that the society becomes good automatically. The advise given emphasizes 
individual rather than a system. Buddha is of the opinion that if a person is virtuous, although 
there might be some loophole for violating the moral code, he/she would not use that loophole in 
committing immoral act for his/he personal gain. 

 

(2) Regarding solution of social problems, Buddha solved them in accordance whit the 
prevailing situation. The solver must possess the Parami (perfections) as an asset for solving the 
problems. Buddha has already accrued noble 10 Paramis such as Dana (giving, charity, 
generosity, liberality); Sila (morality, good conduct), Nekkhamma (renunciation), Panna 
(wisdom, insight, understanding), Viriya (energy, effort, endeavor), Khanti (forbearance, 
tolerance, endurance), Sacca (truthfulness), Adhitthana (resolution, self-determination), Metta 
(loving-kindness, friendliness) and Upekkha (equanimity, indifference to praise and blame in the 
performance of duty). Most importantly, one has to turn enemy to become friend after solving the 
problems so that the person be trained to be virtuous. 

 

 (3) Regarding advice on political problems, Buddha improvised the teachings suitable 
with two political systems: aristocracy and Samakkhidham (community spirit). Buddha advised 
aristocrat rulers to act as a model so that the ruled followed the model. As for Samakkhidham 
system, Buddha emphasized the principle of community spirit. Along with solving the 
government aspect of the system, the economic aspect should also be materialized side by side. 
Buddha prioritized the use of authority more than the governing system, seeing that any system 
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would be workable if “Dhammacracy” was utilized. Dhammacracy was seen as good governing 
system whereas “non-Dhammacracy” was not. 
 

 (4) Regarding solution of political problems, Buddha solved them in accordance with 
the prevailing situation utilizing impartiality, equity, honesty and public good as the basis. 
Moreover, Buddha was cautious not to act beyond his role and status as exalted teacher. 
 

 Overall, Buddha gave advice and solved the social and political conflicts using 
“Dhammawuth” (weapon of Dhamma), not “Sastrawuth” (weapon of violence) because the 
latter was not able to solve the problems. 
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๑. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

มีค ำกล่ำวให้ได้ยินกันทั่วไปว่ำ “มนุษย์เป็นสัตว์สังคม” หรือ “สัตว์กำรเมือง” ซึ่ง
หมำยควำมว่ำโดยธรรมชำติของมนุษย์จะอยู่เดี่ยว ๆ มิได้  แต่จะต้องรวมตัวกันเข้ำในรูปของสังคม   
และเมื่อรวมตัวกันเข้ำเป็นชนหมู่มำก ก็จะก่อให้เกิดปัญหำต่ำง ๆ ตำมมำ   มนุษย์จึงต้องสร้ำง
ระเบียบกฎเกณฑ์ทำงสังคมและระบอบกำรเมืองขึ้นมำเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรแก้ปัญหำดังกล่ำว 

ถ้ำจะย้อนดูปรำกฏกำรณ์ตั้งแต่สมัยโบรำณ ทั้งในซีกโลกตะวันตกและซีกโลกตะวันออก  
จะพบว่ำมีนักปรำชญ์หลำยท่ำนพยำยำมสร้ำงระเบียบกฎเกณฑ์ทำงสังคมและระบอบกำรเมือง เพื่อ
ใช้เป็นเคร่ืองมือแก้ปัญหำไว้หลำยรูปแบบ  ดังเช่น ในสังคมกรีก – โรมัน  มีนักปรัชญำคนส ำคัญ 
เช่น เพลโต้ (Plato : 428 – 347 B.C.) เคยเสนอวิธีแก้ปัญหำนี้ไว้ในหนังสือ ชื่อ “อุตมรัฐ” (The 
Republic)  ส่วนซิเซโร (Marcus Tullius Cicero, : 106 – 43 B.C.)  เสนอไว้ในหนังสือชื่อ “รีพับลิค” 
(De Republica)    คร้ันต่อมำในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยำ    เซอร์โธมัสมอร์ (Saint Sir Thomas More : 
1478 – 1535) นักปรัชญำชำวอังกฤษ เสนอไว้ในหนังสือ ชื่อ “ยูโทเปีย” (Utopia)    ส่วน  โธมัส 
ฮอบส์ (Thomas Hobbes : 1588 – 1679)  เสนอไว้ในหนังสือ ชื่อ “เลเวียตัน” (Leviathan)  เป็นต้น 

ถ้ำจะย้อนดูปรำกฏกำรณ์ท ำนองเดียวกันในซีกโลกตะวันออก โดยเฉพำะในสังคมจีนตั้งแต่
สมัยโบรำณ จะพบว่ำมีเมธีหลำยท่ำน ไม่ว่ำจะเป็น ขงจื๊อ เล่ำจื๊อ บัคจื๊อ เม่งจื๊อ จังจื๊อ ฯลฯ  แต่ละ
ท่ำนเหล่ำนี้ แม้จะมุ่งเน้นค ำสอนเกี่ยวกับปรัชญำกำรด ำเนินชีวิต แต่ก็เสนอรูปแบบกำรเมืองกำร
ปกครองไว้ด้วยเช่นกัน  

แต่ถ้ำจะย้อนดูปรำกฏกำรณ์ในดินแดนชมพูทวีปร่วมสมัยพุทธกำล  พบว่ำมีเจ้ำลัทธิ
คณำจำรย์มำกมำย ต่ำงก็มุ่งบ ำเพ็ญฌำน ตบะ และโยคะ เพื่อแสวงหำหนทำงแก้ปัญหำชีวิต  เพียงแต่
นักปรำชญ์แถบนี้มุ่งเน้น เร่ืองในตัว คือ มุ่งแสวงหำหนทำงหลุดพ้นจำกทุกข์เป็นส ำคัญ ในบรรดำ

                                                           
  ดู เสถียร  โพธินันทะ. เมธีตะวนัออก. หน้า ๓๓ - ๓๖,   ๙ -  ๒๖,  ๒๗ -  ๓๗,  ๔๙ -  ๕๐, 

๓๘๓ - ๓๘๖ เป็นต้น 



 ๒ 

เจ้ำลัทธิคณำจำรย์ที่รู้จักกันอย่ำงกว้ำงขวำง คือ “เจ้ำลัทธิท้ังหก” อันประกอบด้วย  ปูรณะ  กัสสปะ,  
มักขลิ  โคสำล,  อชิตะ  เกสะกัมพล,  ปกุธะ  กัจจำยะ,  นิครน  นำฏบุตร  และ สัญชัย  เวสัฏฐบุตร  
นอกจำกนี้ ใน พรหมชำลสูตร ยังกล่ำวถึงทิฐิ (ทฤษฎี) ต่ำง ๆ ไว้มำกถึง  ๖๒  ทฤษฎี๒ 

อย่ำงไรก็ตำม แนวคิดและวิธีกำรน ำเสนอหนทำงแก้ทุกข์ ในดินแดนชมพูทวีป สมัยนั้น  มี
วัตถุประสงค์และวิธีกำรต่ำงจำก นอกชมพูทวีป กล่ำวคือ นอกชมพูทวีปจะเน้น เนื้อหำเชิงปรัชญำ 
คือ มุ่งโต้แย้งถกเถียงกันในเชิงทฤษฎีหรือเชิงเหตุผล (เชิงตรรกะ)  ว่ำ  กำรด ำเนินชีวิตที่ดีควรจะเป็น
อย่ำงไร ? รูปแบบทำงสังคมและรูปแบบทำงกำรเมืองที่ดีควรจะเป็นอย่ำงไร ?  แต่มิได้ให้
ควำมส ำคัญเกี่ยวกับเร่ืองกำรลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งตรงข้ำมกับปรำชญ์ในชมพูทวีปที่มุ่งเน้น เนื้อหำ
เชิงศำสนำ กล่ำวคือ นอกจำกน ำเสนอเนื้อหำในเชิงทฤษฎี (หลักค ำสอน) แล้ว ยังน ำเสนอวิธีฝึกฝน
ปฏิบัติควบคู่กันไปด้วย เช่น กำรท่องบ่นเวทมนต์คำถำ บ ำเพ็ญฌำน ตบะ โยคะ บ ำเพ็ญทุกรกิริยำ  
ประกอบพิธีบูชำยัญ อำบน้ ำช ำระบำปเป็นวัตร ไหว้เทวดำประจ ำทิศทั้งหกเวลำเช้ำเย็น เป็นต้น 

ถ้ำจะพิจำรณำเฉพำะส่วนของพระพุทธเจ้ำ  จะเห็นว่ำพระองค์ทรงน ำเสนอหลักธรรมค ำ
สอนประกอบด้วยองค์สำม คือ (๑) ภำคปริยัติ คือ ส่วนที่เป็นทฤษฎี อันเปรียบเสมือนแผนที่ลำยแทง
เพื่อเข้ำถึงควำมดับทุกข์  (๒) ภำคปฏิบัติ คือ กำรน ำทฤษฎีลงสู่กำรตรวจสอบทดลองโดยกำรปฏิบัติ
จริง อันเปรียบเสมือนออกค้นหำขุมทรัพย์ตำมที่ลำยแทงระบุไว้ และ (๓) ภำคปฏิเวธ คือ ส่วนของ
กำรประเมินดูว่ำถ้ำปฏิบัติเช่นนั้นแล้วสำมำรถช่วยให้เข้ำถึงซึ่งควำมดับทุกข์ได้จริงหรือไม่ อัน
เปรียบเสมือนกำรพิสูจน์ควำมมีอยู่ของขุมทรัพย์ตำมที่ลำยแทงระบุไว้ 

อย่ำงไรก็ตำม แม้พระพุทธองค์จะน ำเสนอ เนื้อหำเชิงศำสนำ เพื่อค้นหนทำงดับทุกข์   แต่
เนื่องจำกลัทธิค ำสอนนี้ถูกประดิษฐ์ขึ้นในท่ำมกลำงปัญหำควำมขัดแย้งทำงสังคมและกำรเมือง  
โดยเฉพำะเร่ืองกำรแบ่งชั้นวรรณะอันเกิดจำกหลักค ำสอนของศำสนำพรำหมณ์ , ควำมขัดแย้งทำง
ลัทธิควำมเชื่อ  อีกทั้งควำมขัดแย้งระหว่ำงระบอบกำรเมืองที่ต่ำงกัน  ๒  ขั้ว คือ ระบอบรำชำธิปไตย 
(กษัตริย์เป็นใหญ่) กับระบอบสำมัคคีธรรม (พออนุโลมว่ำมีลักษณะบำงอย่ำงสอดคล้องกับระบอบ
ประชำธิปไตย)  ฉะนั้น จะหลีกเลี่ยงกล่ำวถึงเนื้อหำส่วนนี้เสียมิได้  จึงเห็นได้ว่ำในค ำสอนของ
พระองค์ทรงน ำเสนอ  ปัญหำ และ กำรแกป้ัญหำ ทำงสังคมและกำรเมืองควบคู่อยู่ด้วย 

นอกจำกนี้ ถ้ำจะพิจำรณำบริบทเกี่ยวกับ “พุทธบริษัท” จะเห็นว่ำประกอบด้วยบุคคล  ๔ 
ประเภท ได้แก่ ภิกษุ ภิกษุณี อุบำสก และอุบำสิกำ  ในบรรดำพุทธบริษัทเหล่ำนี้ มีทั้งที่เป็นบรรพชิต
และฆรำวำส,  มีทั้งที่เคยเป็นศำสนิกของลัทธิศำสนำอ่ืนมำก่อน  แล้วหันมำนับถือพุทธศำสนำ, มีทั้ง
ที่อยู่ในฐำนะต่ ำต้อยหรือพวกนอกวรรณะเช่นจัณฑำล จนกระทั่งผู้ที่ถือตนว่ำอยู่ในฐำนะสูงส่งเช่น
พรำหมณ์, รวมทั้งที่เป็นพระรำชำผู้ปกครองแคว้นในระบอบรำชำธิปไตยเช่นพระเจ้ำพิมพิสำรแห่ง

                                                           
๒ ดูรายละเอียดใน “พรหมชาลสตูร” ไตร ๙/๒๖ - ๕๐. 



 ๓ 

แคว้นมคธ และพระเจ้ำปเสนทิโกศลแห่งแคว้นโกศล เป็นต้น  หรือผู้ปกครองแคว้นในระบอบ
สำมัคคีธรรมหรือระบอบรัฐสภำ (สัณฐำคำร) เช่น พวกเจ้ำลิจฉวีแห่งแคว้นวัชชี และพวกศำกยะ
แห่งแคว้นสักกะ เป็นต้น  ด้วยเหตุนี้ พระพุทธองค์จึงทรงเลือกใช้ค ำสอนให้เหมำะกับพุทธศำสนิก
แต่ละประเภทเหล่ำนี้อย่ำงทั่วถึง   

ฉะนั้น ผู้วิจัยคิดว่ำน่ำจะก่อให้เกิดประโยชน์มิใช่น้อยที่จะค้นหำว่ำในบรรดำหลักธรรมค ำ
สอนของพระองค์  มีเนื้อหำส่วนใดบ้ำงที่เป็น กำรแนะน ำ และ กำรแก้ปัญหำ ทำงสังคมและ
กำรเมือง   ทั้งนี้ เพื่อที่จะประมวลเนื้อหำเหล่ำนี้มำสร้ำงเป็นองค์ควำมรู้เกี่ยวกับ กำรแนะน ำ และ 
กำรแกป้ัญหำ ดังกล่ำวต่อไป 

 

๒. วัตถุประสงค์ โจทย์ค ำถำม และขอบเขตของกำรวิจัย 
 

๒.๑  วัตถุประสงค์และโจทย์ค ำถำมของกำรวิจัย 
 

งำนวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  ๒ ประกำร ดังนี้ 
           )  เพื่อศึกษำ กำรแนะน ำ และ กำรแกป้ัญหำ ทำงสังคมของพระพุทธเจ้ำ 
          ๒)  เพื่อศึกษำ กำรแนะน ำ และ  กำรแกป้ัญหำ ทำงกำรเมืองของพระพุทธเจ้ำ 
 

จำกวัตถุประสงค์ข้ำงต้น  สำมำรถน ำมำก ำหนดเป็นโจทย์ค ำถำมวิจัยได้  ๔ 
ประเด็นดังนี้ 
         ) พระพุทธเจ้ำมี กำรแนะน ำ เกี่ยวกับปัญหำทำงสังคมอย่ำงไร ? 
        ๒) พระพุทธเจ้ำมี กำรแกป้ัญหำ ทำงสังคมอย่ำงไร ? 
        ๓) พระพุทธเจ้ำมี กำรแนะน ำ เกี่ยวกับปัญหำทำงกำรเมืองอย่ำงไร ? 
        ๔)  พระพุทธเจ้ำมี กำรแกป้ัญหำ ทำงกำรเมืองอย่ำงไร ? 
 

๒.๒  ขอบเขตของกำรวิจัย 
 

งำนวิจัยนี้ก ำหนดขอบเขตของกำรวิจัยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และโจทย์ 
ค ำถำมข้ำงต้น  ถ้ำจะกล่ำวถึงเนื้อหำส่วนอ่ืนนอกเหนือจำกนี้บ้ำง ก็เพียงเท่ำที่จ ำเป็นเพื่อที่จะช่วยให้
เข้ำใจเร่ือง กำรแนะน ำ และ กำรแก้ปัญหำ ทำงสังคมและกำรเมืองของพระพุทธเจ้ำให้กระจ่ำงแจ้ง
ยิ่งขึ้น  อนึ่ง ค ำว่ำ “กำรแกป้ัญหำ” ในที่นี้ หมำยรวมทั้งกำรแก้ปัญหำเชิงรุก (กำรป้องกันปัญหำที่อำจ
เกิดขึ้น) และกำรแก้ปัญหำเชิงรับ  (ลงมือแก้เมื่อมีปัญหำเกิดขึ้นแล้ว)  นอกจำกนี้ ยังหมำยรวมทั้ง
กำรแก้ปัญหำโดยพระองค์เอง  และที่แก้โดยพุทธสำวกภำยใต้กำรก ำกับของพระองค์ 



 ๔ 

อนึ่ง เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และตอบโจทย์ค ำถำมวิจัยข้ำงต้น  ในงำนชิ้นนี้จะแบ่ง
ขอบเขตของเน้ือหำออกเป็น  ๕  บท ดังนี้ 

 

บทท่ี ๑  บทน ำ 
บทท่ี ๒  บริบททำงสังคมและกำรเมืองในดินแดนชมพูทวีปร่วมสมัยพุทธกำล กับพุทธกิจ 
               หลังตรัสรู ้
บทท่ี ๓  พระพุทธเจ้ำกับ การแนะน า และ การแกป้ัญหา ทำงสังคม 

บทท่ี ๔  พระพุทธเจ้ำกับ การแนะน า และ การแกป้ัญหา ทำงกำรเมือง 
บทท่ี  ๕  บทสรุป 
 

ในแต่ละบท ประกอบด้วยเนื้อหำดังนี้  บทท่ี ๑ จะกล่ำวถึงควำมจ ำเป็นและที่มำของปัญหำ 
วัตถุประสงค์ โจทย์ค ำถำม ขอบเขตเน้ือหำ ระเบียบวิธีวิจัย ตลอดจนประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำก
กำรวิจัย  บทท่ี ๒ จะปูพื้นให้เห็นสภำพแวดล้อมทำงสังคมและกำรเมืองในดินแดนชมพูทวีปร่วม
สมัยพุทธกำล  ทั้งนี้เพื่อที่จะช่วยให้เข้ำใจสภำพกำรณ์สมัยนั้นได้ใกล้เคียงควำมเป็นจริง    แล้วจะ
น ำไปสู่กำรวิเครำะห์เนื้อหำส่วนที่เป็นกำรแนะน ำและกำรแก้ปัญหำทำงสังคมและกำรเมืองได้
กระจ่ำงแจ้งยิ่งขึ้น  บทท่ี  ๓  จะวิเครำะห์ให้เห็นบทบำทในกำรแก้ปัญหำทำงสังคมของพระพุทธเจ้ำ  
บทท่ี ๔  จะวิเครำะห์ให้เห็นบทบำทในกำรแก้ปัญหำทำงกำรเมืองของพระพุทธเจ้ำ  ส่วน บทท่ี ๕  
จะสังเครำะห์ให้เห็นโดยภำพรวม พร้อมทั้งพยำยำมน ำเอำกำรแนะน ำและวิธีแก้ไขปัญหำดังกล่ำวมำ
ตีควำมประยุกต์ใช้ให้เหมำะกับสภำพกำรณ์ปัจจุบันต่อไป 

 

๓. ระเบียบวิธีวิจัย 
 

งำนวิจัยนี้เน้นกำรวิจัยเชิงเอกสำร (Documentary research) เป็นส ำคัญ  โดยเฉพำะเอกสำร
จำกพระไตรปิฎก ทั้งจำกพระสูตร พระวินัย พระอภิธรรม รวมทั้งนิทำนชำดก ถ้ำจะน ำข้อมูลจำก
ส่วนอ่ืน (เช่น ข้อมูลจำกสื่ออิเล็กทรอนิกส์) มำประกอบบ้ำง ก็เพียงเท่ำที่จ ำเป็น  เพื่อที่จะช่วยในกำร
ท ำควำมเข้ำใจพระไตรปิฎกให้กระจ่ำงแจ้งยิ่งขึ้น  เมื่อรวบรวมข้อมูลได้ตำมที่ต้องกำรแล้ว  จะน ำมำ
วิเครำะห์และสังเครำะห์เพื่อตอบโจทย์ค ำถำมวิจัย  หลังจำกนั้นจะน ำเสนอรำยงำนกำรวิจัยโดย
พรรณนำตำมสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นจริง ว่ำ พระพุทธเจ้ำทรงมี กำรแนะน ำ และ กำรแก้ปัญหำ ทำง
สังคมและกำรเมืองอย่ำงไร   
 

 
 



 ๕ 

๔. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย 
 

กำรวิจัยนี้ คำดว่ำ น่ำจะได้รับประโยชน์ ดังนี้  
 )  จะได้องค์ควำมรู้เกี่ยวกับ กำรแนะน ำ และ กำรแก้ปัญหำ ทำงสังคมและกำรเมืองของ

พระพุทธเจ้ำ 
๒)  สำมำรถน ำเอำ กำรแนะน ำ และ กำรแก้ปัญหำ นั้น ๆ มำตีควำมเชิงประยุกต์เพื่อใช้

แก้ปัญหำทำงสังคมและกำรเมืองในสภำพกำรณ์ปัจจุบันเท่ำที่เหมำะสมและจ ำเป็น 
๓)  ผลประโยชน์เชิงนโยบำย  อำจน ำเอำ กำรแนะน ำ และ กำรแก้ปัญหำ ทำงสังคมและ

กำรเมืองของพระพุทธเจ้ำมำเป็นแนวทำงในกำรก ำหนดนโยบำยในกำรแก้ปัญหำทำงสังคมและ
กำรเมืองในสภำพกำรณ์ปัจจุบันต่อไป 

 

๕. ข้อจ ำกัดบำงประกำรในกำรวิจัย 
 

กำรที่จะน ำเสนอ กำรแนะน ำ และ กำรแก้ปัญหำ ทำงสังคมและกำรเมืองของพระพุทธเจ้ำ
มำใช้แก้ปัญหำในสภำพกำรณ์ปัจจุบันได้นั้น    ในเบื้องต้นจะต้องยอมรับควำมจริงอย่ำงน้อย   ๒  
ประกำร  ดังนี ้

๑)  “พุทธจักร” (สังฆมณฑล) ที่พระพุทธเจ้ำทรงสร้ำงขึ้นเป็น องค์กรทำงศำสนำ มิใช่ 
องค์กรทำงกำรเมือง ระเบียบกฎเกณฑ์ที่ทรงประดิษฐ์ขึ้น มิได้อยู่ในฐำนะกฎหมำยบ้ำนเมือง แต่เป็น
พระธรรมและพระวินัยที่ใช้แนะน ำและปกครองหมู่สงฆ์ซึ่งเป็นสังคมแห่งอุดมคติ ผู้ละบ้ำนเรือน
และทรัพย์สมบัติ ออกฝึกปรือเพื่อขัดเกลำและช ำระกิเลสให้หลุดพ้นจำกทุกข์  หรือถึงแม้ในค ำสอน
ของพระองค์จะมีเน้ือหำส่วนที่เป็น “คิหิปฏิบัติ” (หลักปฏิบัติส ำหรับผู้ครองเรือน) แนบเนื่องอยู่ด้วย  
แต่ก็เป็นข้อปฏิบัติที่มีเป้ำหมำยสอดคล้องกับอุดมกำรณ์ข้ำงต้น  ฉะนั้น ถ้ำจะน ำระเบียบกฎเกณฑ์
เหล่ำนี้มำใช้กับสังคม ฝ่ำยอำณำจักร ซึ่งเป็นสังคมของผู้ที่ยังอุดมไปด้วยกิเลสโดยตรงมิได้ เท่ำที่จะ
ท ำได้ก็แต่เพียงตีควำมประยุกต์ใช้เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์เท่ำนั้น 

๒) บริบททำงสังคมและกำรเมืองในดินแดนชมพูทวีปในสมัยพุทธกำลมีสภำพแตกต่ำงจำก 
สมัยปัจจุบัน  ฉะนั้น จะใช้ กรอบคิด (Concepts) ของสมัยนั้นมำตัดสินประเมินค่ำสภำพกำรณ์สมัย
นี้อย่ำงตรงไปตรงมำมิได้  เท่ำที่พอจะท ำได้ก็เพียงแต่ตีควำมประยุกต์ใช้เท่ำที่เหมำะสมและจ ำเป็น 
และในทำงกลับกัน จะใช้ กรอบคิด หรือ หลักวิชำกำร หรือ ศัพท์และค ำอธิบำย สมัยนี้ไปใช้ตัดสิน
และประเมินค่ำสภำพกำรณ์สมัยนั้นอย่ำงตรงไปตรงมำก็มิได้เช่นกัน  เท่ำที่พอจะท ำได้ก็เพียงแต่
ตีควำมประยุกต์อธิบำยเท่ำที่เหมำะสมและจ ำเป็นในแต่ละสถำนกำรณ์เท่ำนั้น 



 
บทที่ ๒ 

 

บริบททางสังคมและการเมือง 
ในดินแดนชมพูทวีปร่วมสมัยพุทธกาล 

กับพุทธกิจหลังตรัสรู้ 
 

๑. ความน า 
 

ค ำว่ำ “บริบท” ที่ใช้ในภำษำอังกฤษว่ำ Contexts หมำยถึงสภำพแวดล้อม (Environments) 
หรือองค์ประกอบ  ฉะนั้น “บริบททางสังคมและการเมือง” หมำยควำมรวมถึงสภำพแวดล้อมอัน
เป็นองค์ประกอบทำงสังคมและกำรเมืองในดินแดนชมพูทวีปร่วมสมัยพุทธกำล  และค ำว่ำ  “ร่วม
สมัยพุทธกาล” หมำยรวมตั้งแต่บริบทที่มีมำก่อนหน้ำและที่ยังคงด ำรงอยู่ในสมัยพุทธกำล  ส่วนค ำ
ว่ำ “พุทธกิจหลังตรัสรู้” หมำยรวมถึงพุทธกิจตั้งแต่พรรษำแรกที่ตรัสรู้จนกระทั่งถึงพรรษำสุดท้ำยที่
เสด็จดับขันธปรินิพพำน รวม ๔๕ พรรษำ (นับรวมเวลำทั้งในและนอกพรรษำ) 

โดยสภำพควำมเป็นจริง ชมพูทวีปสมัยนั้นมีอำณำเขตกว้ำงใหญ่ไพศำล  มีบริบททำงสังคม
และกำรเมืองเกิดขึ้นมำกมำย  สุดที่จะหยิบยกมำกล่ำวทั้งหมดได้  ฉะนั้น ในที่นี้จะเลือกหยิบมำ
กล่ำวเฉพำะส่วนที่เกี่ยวข้องกับ “กำรแนะน ำและกำรแก้ปัญหำสังคมและกำรเมืองของพระพุทธเจ้ำ” 
ตำม กรอบคิด ที่หัวข้อวิจัยก ำหนด  และจะเลือกน ำหลักฐำนเท่ำที่ปรำกฏในพระสูตร พระวินัย พระ
อภิธรรม และนิทำนชำดก มำน ำเสนอ หรือถ้ำจะน ำเนื้อหำจำกส่วนอ่ืนมำประกอบบ้ำง ก็เพียงเพื่อ
ช่วยท ำควำมเข้ำใจเนื้อหำข้ำงต้นให้กระจ่ำงแจ้งยิ่งขึ้น ผู้วิจัยเชื่อว่ำกำรแสดงให้เห็นบริบทเกี่ยวกับ
ชมพูทวีปสมัยนั้น  จะช่วยให้เข้ำใจสภำพกำรณ์ได้ใกล้เคียงควำมเป็นจริง แล้วจะสำมำรถวิเครำะห์
เนื้อหำส่วนที่เป็น การแนะน า และ การแก้ปัญหา ทำงสังคมและกำรเมืองของพระพุทธเจ้ำได้
ใกล้เคียงกับสภำพกำรณ์ดังกล่ำวมำกยิ่งขึ้น 

อย่ำงไรก็ตำม  ก่อนที่จะกล่ำวถึงบริบททำงสังคมและกำรเมืองในชมพูทวีป  ในเบื้องต้น
จะต้องท ำควำมเข้ำใจก่อนว่ำ “สาธารณรัฐอินเดีย” (Republic of India) ที่เข้ำใจกันในปัจจุบันกับ 
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อินเดียก่อนยุคพุทธกาล (India before Buddha’s time) มีอำณำเขตไม่เท่ำกัน  หำกแต่จะเหลื่อมล้ ำกัน
อยู่บ้ำง  แต่ก็พอจะกล่ำวโดยสังเขป  คือ สาธารณรัฐอินเดียปัจจุบัน  (ดู  แผนที่แสดงอำณำเขตของ
สำธำรณรัฐอินเดียปัจจุบัน หน้ำ ๔๓ ประกอบ)    หมำยถึงประเทศหนึ่งในภูมิภำคเอเชียใต้ ซึ่งตั้งอยู่
ทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศไทยถัดจำกประเทศพม่ำ     มีอำณำเขตทิศเหนือติดกับจีน  
เนปำล  และภูฐำน ทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับปำกีสถำน  ทิศตะวันออกติดกับบังคลำเทศ  ทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือติดกับพม่ำ  ทิศตะวันตกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงใต้ติดกับมหำสมุทรอินเดีย  
โดยมีพื้นที่ ๓,๒๘๗,๕๙๐  ตำรำงกิโลเมตร  ถือว่ำมีขนำดใหญ่เป็นอันดับ ๗ ของโลก มีเมืองหลวง
ชื่อ นิวเดลี (New Delhi) ตั้งอยู่ห่ำงจำกกรุงเทพ ฯ  ประมำณ   ๓,๑๐๐  กิโลเมตร 

ส่วน อินเดียก่อนยุคพุทธกาล หรือที่รู้จักกันในนำม ชมพูทวีป หรือที่เรียกกันว่ำดินแดน
แห่ง “ต้นหว้ำ” บ้ำงก็ว่ำมีภูมิสัณฐำนคล้ำยต้นหว้ำ (ดู แผนที่แสดงอำณำเขตของชมพูทวีป หน้ำ ๔๔ 
ประกอบ) มีอำณำเขตและขนำดของพื้นที่ครอบคลุมไปถึงประเทศเนปำล ปำกีสถำนและบังคลำเทศ  
ในบำงยุคสมัยที่กษัตริย์มีอ ำนำจมำก เช่น สมัยพระเจ้ำอโศกมหำรำช  ได้ผนวกอัฟกำนิสถำนเข้ำเป็น
ส่วนหน่ึงของชมพูทวีปอีกด้วย  และถือได้ว่ำดินแดนแห่งนี้   เป็นอู่อำรยธรรมเก่ำแก่ที่มีเคียงคู่มำกับ
ประเทศจีน  อียิปต์ เป็นต้น  ดินแดนนี้จึงเปรียบเสมือนเป็นหัวใจของโลกอีกแห่งหนึ่ง  เพรำะเป็น
แหล่งบ่มเพำะและก่อก ำเนิดอำรยธรรมมำกมำยหลำยแขนง รวมทั้งเป็นแหล่งประดิษฐำนศำสนำ
เป็นกระแสหล่อเลี้ยงและเยียวยำปัญหำด้ำนจิตใจให้แก่มวลมนุษยชำติจนแพร่หลำยไปในหลำย
ส่วนของโลก ซึ่งมีอยู่หลำยศำสนำ เช่น พรำหมณ์ (ฮินดู)  เชน  ซิกซ์  รวมทั้งศำสนำที่ประดิษฐ์ขึ้น
ใหม่   เช่น  บำไฮ และ ไสบำบำ  เป็นต้น 

แต่ถ้ำจะพิจำรณำเฉพำะส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้ำ จะเห็นว่ำพระองค์ทรงเป็น “มรดก
ทางประวัติศาสตร์” ของชมพูทวีป  กล่ำวคือ ก่อนเสด็จออกบวช   เคยเป็นมกุฎรำชกุมำรแห่งกรุง
กบิลพัสดุ์ และทรงได้รับกำรฝึกฝนศิลปวิทยำแขนงต่ำง ๆ อย่ำงรอบด้ำน เพื่อเตรียมพร้อมก่อนที่จะ
ขึ้นครองรำชสมบัติตำมควำมประสงค์ของพระเจ้ำสุทโธทนะผู้เป็นพระรำชบิดำ  ฉะนั้น ควำมรู้ 
ควำมคิด ที่ได้รับกำรปลูกฝังและสั่งสมมำ  คงซึมซับอยู่ในควำมรู้สึกนึกคิด และถูกน ำมำประยุกต์ใช้
ใน พุทธจักร หรือ สังฆมณฑล ที่พระองค์ทรงสร้ำงขึ้นด้วยเช่นกัน  ดังตัวอย่ำงกำรน ำ “ระบอบ
สังฆาธิปไตย” มำใช้ปกครองโดยมอบให้สงฆ์เป็นใหญ่ เช่น ในกรณีของกำรระงับ อธิกรณ์ (ข้อ
พพิำทในหมู่สงฆ)์ โดยวิธี “เยภุยยสิกา” หรือที่เรียกกันว่ำกำรระงับข้อพิพำทโดยวิธีจับฉลำกเพื่อหำ
เสียงข้ำงมำก  ซึ่งมีลักษณะคล้ำยกับกำรลงมติในรัฐสภำตำมที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งกำรระงับ
ควำมขัดแย้งโดยวิธีนี้เป็นที่นิยมกันทั่วไปใน “สัณฐาคาร” (รัฐสภำ) ของรัฐที่ปกครองด้วยระบอบ
สำมัคคีธรรมในหมู่อภิชนสมัยนั้น รวมทั้งเป็นวิธีที่ใช้อยู่ในสัณฐำคำรแห่งเมืองกบิลพัสดุ์ที่พระองค์
เคยเป็นมกุฎรำชกุมำรด้วยเช่นกัน 
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นอกจำกพระพุทธเจ้ำจะทรงเป็น “มรดกทางประวัติศาสตร์” ของชมพูทวีปแล้ว พุทธ
ศำสนำที่ทรงประดิษฐ์ขึ้น ก็จัดว่ำเป็น “มรดกทางประวัติศาสตร์” ของชมพูทวีปด้วยเช่นกัน  เพรำะ
ทรงประกำศศำสนำนี้ในท่ำมกลำงศำสนำพรำหมณ์  เชน ซิกซ์ และลัทธิควำมเชื่ออ่ืน ๆ  ที่ก ำลัง
แพร่หลำยในชมพูทวีปสมัยนั้น  นอกจำกนี้ยังทรงประกำศค ำสอนในท่ำมกลำงควำมขัดแย้งทั้งทำง
สังคมและกำรเมืองซึ่งมีสำเหตุมำจำกศำสนำและลัทธิควำมเชื่อดังกล่ำวอีกด้วย   ฉะนั้น จึงเลี่ยงมิได้
ที่จะหยิบยกเอำแนวคิดและควำมเชื่อเหล่ำนั้นมำโต้แย้ง หักล้ำง ตีควำม ตลอดจนอธิบำยควำมหมำย
เสียใหม่ให้สอดคล้อง หรืออย่ำงน้อยก็ต้องไม่ขัดแย้งกับหลักกำรของพระองค์   

ฉะนั้น กำรที่จะท ำควำมเข้ำใจเร่ือง การแนะน า และ การแก้ปัญหา ทำงสังคมและกำรเมือง
ของพระพุทธเจ้ำได้ใกล้เคียงกับสภำพกำรณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสมัยนั้น ในเบื้องต้นจึงต้องกล่ำวถึง
บริบทใน ๓ ด้ำน ได้แก่   (๑)  บริบททางสังคม   (๒)   บริบททางการเมืองการปกครองและบริบทท่ี
เกี่ยวข้องอื่น ๆ   และ (๓) พุทธกิจหลังตรัสรู้  แต่ถ้ำจะมีบริบทด้ำนอ่ืนแนบเนื่องอยู่บ้ำง ก็จะน ำมำ
สังเครำะห์เข้ำในด้ำนหนึ่งด้ำนใดใน  ๓  ด้ำนน้ี  ซึ่งจะกล่ำวแต่ละด้ำนตำมล ำดับดังนี้ 
 

๒. บริบททางสังคม 
 

ถ้ำจะน ำบริบทส่วนนี้มำพิจำรณำ พอจะจ ำแนกได้ ๔ ประเด็นได้แก่  (๑)  บริบทในส่วนท่ี
เกี่ยวกับลัทธิศาสนา   (๒)   บริบทในส่วนท่ีเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความหลุดพ้น  (๓) บริบทใน
ส่วนท่ีเกี่ยวกับการแบ่งชั้นวรรณะ  และ  (๔) บริบทในส่วนท่ีเกี่ยวกับสิทธิสตรี  ซึ่งจะกล่ำวแต่ละ
ประเด็นตำมล ำดับดังนี้ 

 

๒.๑ บริบททางสังคมในส่วนที่เกี่ยวกับลัทธิศาสนา 
 

         บริบทส่วนนี้ อำจพิจำรณำได้หลำยแง่มุม สุดแท้แต่วัตถุประสงค์ของผู้หยิบยกมำ
พิจำรณำ แต่ในที่นี้มีวัตถุประสงค์ที่จะน ำมำใช้วิเครำะห์ข้อมูลในขอบเขตที่โจทย์ค ำถำมวิจัยก ำหนด 
ซึ่งพอจะหยิบยกมำได้  ๓ ประเด็น ได้แก่  (๑) บริบทในส่วนท่ีเกี่ยวกับค าสอนของศาสนาพราหมณ์   
(๒)  บริบทในส่วนท่ีเกี่ยวกับค าสอนของศาสนาเชน  และ (๓)  บริบทในส่วนท่ีเกี่ยวกับลัทธิค าสอน
อื่น ซึ่งจะกล่ำวแต่ละประเด็นตำมล ำดับดังนี้ 

 

๒.๑.๑ บริบทในส่วนที่เก่ียวกับค าสอนของศาสนาพราหมณ์ 
 

             ศาสนาพราหมณ์ นับว่ำมีส่วนส ำคัญในกำรก่อให้เกิดปัญหำในชมพูทวีปมิใช่น้อย 
โดยเฉพำะหลักค ำสอนเร่ืองกำรแบ่งชั้นวรรณะ, กำรใช้ชีวิตมนุษย์และสัตว์เป็นเคร่ืองเซ่นสรวง 
บูชำยัญ, กำรบ ำเพ็ญตบะโดยวิธีทรมำนตน,  กำรกีดกันสิทธิทำงกำรศึกษำ  ตลอดจนกำรจ ำกัดสิทธิ



 ๑๐ 

ของสตรี เป็นต้น ศำสนำพรำหมณ์ ถือก ำเนิดขึ้นพร้อม ๆ กับที่ พวกอารยัน อพยพเข้ำมำตั้งถิ่นฐำน
ในแถบนี้ตั้งแต่ก่อนสมัยพุทธกำลนับพันปี โดยลักษณะของพวกอำรยันเป็นชนผิวขำว จมูกโด่ง มี
รูปร่ำงสูงใหญ่ และเป็นชนชำติที่ค่อนข้ำงฉลำด และชนชำตินี้มีควำมเชื่อเร่ืองผีสำงเทวดำ บูชำ
วิญญำณบรรพบุรุษและบูชำธรรมชำติ  คร้ันอพยพเข้ำมำ ก็เผชิญหน้ำกับชนเจ้ำของถิ่นเดิมที่เรียกว่ำ 
พวกมิลักขะ  หรือ ดราวิเดียน โดยลักษณะของพวกดรำวิเดียน จะมีรูปร่ำงเล็กกว่ำพวกอำรยัน และ
เป็นชนผิวด ำ จมูกร้ัน มีนิสัยที่มองด้วยสำยตำของพวกอำรยัน ว่ำ ค่อนข้ำงดุร้ำยป่ำเถื่อน  และ  
ดรำวิเดียนก็มีควำมเชื่อคล้ำย ๆ กับอำรยัน คือ นับถือธรรมชำติ เชื่อว่ำในธรรมชำติมีวิญญำณสิงสถิต
อยู่และสำมำรถบันดำลคุณหรือโทษแก่พวกเขำได้  นอกจำกนี้ยังนับถือเทพประจ ำโคตรตระกูล  
เคำรพเทวดำผู้หญิงและรูปบุรุษลึงค์ เป็นต้น 

เมื่ออพยพเข้ำมำแล้ว  พวกอำรยันสำมำรถปรำบพวกมิลักขะลงเป็นทำสได้   จึงท ำให้ชน
สองสีผิวใช้ชีวิตร่วมกันโดยอยู่ในฐำนะไม่เท่ำเทียมกัน  กล่ำวคือ ชนผิวขำวผู้รุกรำนอยู่ในฐำนะ 
“นายทาส” ส่วนชนผิวด ำซึ่งเป็นชนส่วนใหญ่และเป็นเจ้ำของถิ่นเดิมถูกกีดกันให้อยู่ในฐำนะ  
“ลูกทาส”  อย่ำงไรก็ตำม เมื่อใช้ชีวิตร่วมกันนำนเข้ำก็หนีธรรมชำติอันเป็นปกติวิสัยมนุษย์ไม่พ้น คือ 
มีกำรผสมพันธุ์ระหว่ำงคนต่ำงสำยเลือดจนท ำให้เกิดปรำกฏกำรณ์ “ข้าวนอกนา” จนเกิดมนุษย์ 
สำยพันธุ์ใหม่ที่มีประพิมพ์ประพำยผสมผสำนอยู่ด้วยลักษณะของอำรยันและมิลักขะ  จึงท ำให้พวก
อำรยันซึ่งรังเกียจเหยียดสีผิวและหยิ่งทะนงในสำยเลือดขำวของตน รู้สึกไม่พอใจปรำกฏกำรณ์นี้นัก  
จึงคิดหำทำงป้องกันกำรผสมพันธุ์ข้ำมสำยเลือดอยู่ตลอดเวลำ 

นอกจำกกำรหลอมรวมทำงสำยเลือดแล้ว ยังมีกำรหลอมรวมคติควำมเชื่อจนกลำยเป็น 
“รากฐาน” ให้เกิดศำสนำพรำหมณ์  แล้วพัฒนำมำเป็นหลักค ำสอนของศำสนำพรำหมณ์อย่ำงเต็ม
รูปแบบ ซึ่งอุปมำเสมือน “ล าต้น” และพัฒนำต่อมำอีกจนกลำยเป็นศำสนำฮินดู ซึ่งอุปมำเสมือน  
“กิ่งก้าน”  ด้วยเหตุดังกล่ำวศำสนำฮินดูจึงมีชื่อเรียกอีกอย่ำงว่ำ “ศาสนาพราหมณ์ใหม่” (Neo – 
Brahmanism) ฉะนั้น เมื่อกล่ำวถึงศำสนำพรำหมณ์กับศำสนำฮินดู จะไม่กล่ำวโดยแยกกัน   แต่จะ
กล่ำวโดยแสดงให้เห็นวิวัฒนำกำร ๔ สมัย ได้แก่ สมัยดั้งเดิม  สมัยพระเวท สมัยพราหมณ์ และ 
สมัยฮินดู  ซึ่งจะกล่ำวแต่ละสมัยตำมล ำดับดังนี้ 

(๑) สมัยดั้งเดิม : ค ำว่ำ “สมัยดั้งเดิม”  หมำยถึงสมัยเร่ิมแรกซึ่งไม่อำจระบุเวลำแน่ชัดได้  
แต่น่ำจะนับตั้งแต่พวกอำรยันอพยพเข้ำมำตั้งถิ่นฐำนแถบลุ่มน้ ำสินธุแล้วหลอมรวมคติควำมเชื่อเข้ำ
กับของพวกมิลักขะ  จนก่อให้เกิด รากฐาน ของศำสนำพรำหมณ์  ในสมัยนี้มีกำรหลอมรวม ๒ เร่ือง
ที่ส ำคัญ คือ คติเร่ือง การแบ่งคนออกเป็นระดับ  และ การแบ่งเทพออกเป็นระดับ 

ในส่วนของ การแบ่งคนออกเป็นระดับ นั้น  ในหมู่อำรยันเองก็มีกำรแบ่งกันอยู่ก่อนแล้ว
เหมือนชนเผ่ำอ่ืน ที่ต้องแบ่งเพื่อให้เหมำะสมกับกำรท ำหน้ำที่  โดยก ำหนดให้พวกพรำหมณ์ปุโรหิต 
อยู่ในระดับสูงสุด  มีหน้ำที่ประกอบพิธีกรรม ท ำพิธีเซ่นสรวงบูชำและติดต่อกับเทพเจ้ำ  ส่วนระดับ



 ๑๑ 

รองลงมำคือพวกนักรบประจ ำเผ่ำ มีหน้ำที่ในกำรต่อสู้กับข้ำศึกศัตรู  ส่วนระดับต่ ำกว่ำนั้นอีก ได้แก่
พวกพ่อค้ำและเกษตรกรทั้งหลำย ซึ่งท ำหน้ำที่เสมือนเป็น “ปากท้อง” ของเผ่ำ  ครั้นมำรวมกันเข้ำกับ
พวกมิลักขะและบังคับพวกนี้ลงเป็นทำส ก็ก ำหนดให้พวกมิลักขะต้องกลำยเป็นชนชั้นระดับต่ ำสุด  
โดยให้มีหน้ำที่เป็น “ทาส” คอยรับใช้พวกอำรยัน   

ส่วนคติเร่ือง การแบ่งเทพออกเป็นระดับ เป็นคติที่ล้อรับกับเร่ืองกำรแบ่งคนออกเป็นระดับ  
กล่ำวคือ แบ่งระดับให้เทวดำหรือพระอินทร์ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนของพวกอำรยันอยู่ในระดับสูง
กว่ำยักษ์ มำร อสูร ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนของพวกมิลักขะ ซึ่งคติกำรแบ่งคนและเทพออกเป็น
ระดับดังกล่ำว ได้พัฒนำต่อมำจนกลำยเป็นรำกฐำนของคติเร่ืองกำรแบ่งชั้นวรรณะ ดังจะกล่ำวใน
สมัยพระเวท ต่อไป 

(๒)  สมัยพระเวท : (ประมำณ ๑,๐๐๐ - ๑๐๐ ปี ก่อนพุทธศักรำช และมีอิทธิพลมำถึงสมัย
พุทธกำล)   ค ำว่ำ “สมัยพระเวท” หมำยถึงสมัยที่ให้ควำมส ำคัญกับพระเวทหรือยกให้พระเวทเป็น
ใหญ่ และค ำว่ำ “พระเวท” หมำยถึงควำมรู้อันประเสริฐ ซึ่งพรำหมณ์อ้ำงว่ำเป็น เสียงทิพย์ ที่ฤษี๑ 
สดับมำจำกพรหม  แล้วท่องบ่นสืบต่อกันมำ  ดังที่พระพุทธเจ้ำทรงเล่ำไว้ใน เตวิชชสูตร๒ และ  
จังกีสูตร๓ ว่ำมีบรรดำอำจำรย์,  ปำจำรย์ (อำจำรย์ของอำจำรย์) หรือฤษีผู้เป็นปฐมำจำรย์ผู้ได้รับกำร
ถ่ำยทอดพระเวทจ ำนวน  ๑๐ ท่ำน ได้แก่ ฤษีอัฏฐกะ, ฤษีวำมกะ, ฤษีวำมเทวะ, ฤษีเวสสำมิตร, ฤษี
ยมตัคคี, ฤษีอังคีรส, ฤษีภำรทวำชะ, ฤษีวำเสฏฐะ, ฤษีกัสสปะ และฤษีภคุ  เมื่อฤษีรับควำมรู้มำแล้ว  
ก็น ำมำถ่ำยทอดสู่พรำหมณ์สืบต่อกันมำเป็นทอด ๆ จนระบุแน่ชัดไม่ได้ว่ำผู้ใดรับมำเป็นล ำดับต้น 
ล ำดับกลำง หรือล ำดับหลัง  อย่ำงไรก็ตำม ถ้ำจะพิจำรณำในแง่ของเหตุผล  อำจเป็นไปได้ว่ำในสมัย
พระเวท พวกอำรยันได้รจนำบทสวดอ้อนวอนลงเป็นคัมภีร์  และต้องกำรที่จะให้คัมภีร์กลำยเป็นสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์และมีควำมน่ำเชื่อถือ จึงอ้ำงว่ำเป็นคัมภีร์ที่ได้รับกำรถ่ำยทอดมำจำกพรหมก็อำจเป็นได้ 

เมื่อพิจำรณำค ำสอนในสมัยพระเวท พอจะประมวลหลักกำรส ำคัญเพื่อน ำมำใช้วิเครำะห์
เพื่อตอบโจทย์ค ำถำมวิจัยได้  ๒  ประเด็น ได้แก่  (๑)  คติเร่ืองการแบ่งชั้นวรรณะ และ (๒) คติเร่ือง
ยัญพิธีและการช าระบาป  ซึ่งจะกล่ำวแต่ละประเด็นตำมล ำดับดังนี้ 

 

 

                                                           
๑ ค ำว่ำ “ฤษี” (ฤำษี) ถือว่ำเป็นนักบวชนอกพุทธศำสนำที่มีมำก่อนสมัยพุทธกำล  นักบวชพวกนี้จะอำศัย

อยู่ตำมป่ำ, ชีไพร,  โดยพรำหมณ์เช่ือว่ำเป็นผู้ได้รับถ่ำยทอดคัมภีร์พระเวทมำจำกพรหม แล้วถ่ำยทอดมำสู่
พรำหมณ์อีกต่อหนึ่ง (ดู พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต).  พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์.  หน้ำ ๒๕๖. 
ประกอบ) 

๒ เตวิชชสูตร. ไตร. ๙/๓๖๙. 
๓ จังกีสูตร. ไตร. ๑๓/๖๕๔. 



 ๑๒ 

๑)  คติเร่ืองการแบ่งชั้นวรรณะ 
 

        ปรำกฏกำรณ์นี้สืบเน่ืองมำจำกสมัยดั้งเดิมที่แบ่งคนออกเป็น  ๔  ระดับ  แต่สมัยดั้งเดิม
แบ่งเพื่อให้เหมำะกับกำรท ำหน้ำที่  ส่วนสมัยนี้ได้พัฒนำควำมคิดไปอีกขั้นหนึ่ง  กล่ำวคือ พยำยำม
ท ำให้คติดังกล่ำวกลำยเป็นกฎเกณฑ์ทำงสังคม โดยบัญญัติเป็นหลักค ำสอนของศำสนำ และพัฒนำ
ไปสู่กำรแบ่งชั้นวรรณะ เพื่อที่จะใช้เป็น ก าแพงกั้นสายเลือด มิให้สำยเลือดคนขำวผสมกับสำยเลือด
คนด ำ หรืออีกนัยหนึ่งคือกำรกีดกันกำรแต่งงำนข้ำมวรรณะนั่นเอง  พวกพรำหมณ์จึงรจนำค ำสอน
ลงในพระเวท โดยรจนำไว้ใน ฤคเวท ว่ำ พรหมลิขิต (สร้ำง) มนุษย์ขึ้นมำสี่เหล่ำจำกอวัยวะสี่ส่วน 
ซึ่งตั้งอยู่ในต ำแหน่งสูงต่ ำไม่เท่ำเทียมกัน  กล่ำวคือ  เหล่ำ พราหมณ์ ถูกลิขิตจำกอวัยวะส่วนที่ตั้งอยู่
ในต ำแหน่งสูงสุด คือ พระโอฐ (ปำก) จึงถูกจัดอยู่ในฐำนะสูงสุด   ส่วนเหล่ำ กษัตริย์ ถูกลิขิตจำก
พำหำ (แขน) ซึ่งอยู่ในระดับรองลงมำ จึงอยู่ในฐำนะรองลงมำ ส่วนเหล่ำ แพศย์ ถูกลิขิตจำกพระอุรุ 
(จำกส่วนท้องถึงหน้ำขำ) ซึ่งอยู่ในระดับรองลงมำอีก  จึงอยู่ในฐำนะรองลงมำอีก  และเหล่ำสุดท้ำย
คือ ศูทร ถูกลิขิตจำกอวัยวะเบื้องต่ ำสุด คือ พระบำท (เท้ำ) ของพรหม  จึงถูกจัดให้อยู่ในฐำนะต่ ำสุด 
(ดู ฤคเวท ข้อ ๑๐, ๙๐ และ ๑๒ ประกอบ)๔ 

กำรที่พรหมลิขิตมนุษย์จำกอวัยวะที่ตั้งอยู่ในต ำแหน่งสูงต่ ำไม่เท่ำเทียมกันสี่ส่วน จึงเป็น
ที่มำของคติควำมเชื่อเร่ือง “วรรณะสี่”  (ค ำว่ำ “วรรณะ” แปลว่ำ สีผิว โดยปกติของคนที่ต่ำงสีผิว  
ย่อมจะต่ำงสำยเลือดกันโดยธรรมชำติ)๕ ซึ่งชนแต่ละวรรณะมีเกียรติ ศักดิ์ศรี และฐำนะทำงสังคมไม่
เท่ำเทียมกัน  และเป็นที่น่ำสังเกตว่ำในสำมวรรณะแรก คือ พรำหมณ์ กษัตริย์ และแพศย์  ล้วนเป็น
สำยเลือดอำรยันด้วยกันเอง  แต่วรรณะศูทร ถือว่ำเป็นพวก “นอกอารยัน”  และหลังจำกที่มีกำรแบ่ง
คนออกเป็นวรรณะแล้ว ยังก ำหนดกฎเกณฑ์ประจ ำวรรณะให้แตกต่ำงกัน  จนก่อให้เกิดควำมเหลื่อม
ล้ ำต่ ำสูงและได้เปรียบเสียเปรียบระหว่ำงกัน 

 

๒)  คติเร่ืองยัญพิธี และการช าระบาป 
 

        นอกจำกจะแบ่งคนออกเป็น ๔ วรรณะแล้ว  ใน ยชุรเวท ได้ก ำหนด ยัญพิธี หรือ  
ยัญกรรม ไว้ใช้ในพิธีเซ่นสรวงบูชำเทพ  ซึ่งในพิธีเหล่ำนี้ประกอบอยู่ด้วยกำรฆ่ำสัตว์ตัดชีวิต  ซึ่ง

                                                           
๔ ดู เสฐียร  พันธรังษี. ศาสนาเปรียบเทียบ. หน้ำ ๔๕ ประกอบ. 
๕ กล่ำวกันว่ำดินแดนชมพูทวีปอันกว้ำงใหญ่ไพศำลสมัยนั้น  ประกอบอยู่ด้วยคนต่ำงสำยเลือด ต่ำงสีผิว  

ซ่ึงมีอยู่หลำยเช้ือชำติ   ถ้ำนับเฉพำะที่มีอยู่ก่อนสมัยพุทธกำล มี  ๔  เช้ือชำติ  ได้แก่ มงโกล, มิลักขะ,  ทัสยุ  และ 
อารยัน  ส่วนที่อพยพเข้ำมำสมัยหลังพุทธกำลมี  ๒  เชื้อชำติ ได้แก่ กรีก  และ มุสลิม  แต่ที่น ำมำกล่ำวในงำนวิจัยนี้  
ก็เฉพำะที่รู้จักกันอย่ำงกว้ำงขวำงเพียง  ๒  เชื้อชำติ คือ พวกอารยัน กับ พวกมิลักขะ 



 ๑๓ 

อำจจะเป็น อัศวเมธะ (กำรฆ่ำม้ำบูชำยัญ),๖  โคเมธะ (กำรฆ่ำโคบูชำยัญ),  ราชสูยะ (กำรฆ่ำช้ำงบูชำ
ยัญ)  หรือ นรเมธะ (กำรฆ่ำคนบูชำยัญ)๗  หรืออำจจะฆ่ำสัตว์ประเภทอ่ืน  เช่น  แพะ  แกะ เป็นต้น  
หลังจำกฆ่ำแล้ว ก็น ำเลือดเนื้อนั้นเข้ำสู่กองเพลิง   ท ำพิธีจุดไฟเผำให้กลำยเป็นควันพวยพุ่งขึ้นสู่
สรวงสวรรค์ เพื่อสื่อให้เทพรู้ว่ำได้ท ำพิธีเซ่นสรวงแล้ว และท ำพิธีอัญเชิญเทพลงมำเสวยเลือดเนื้อ
นั้น   พร้อมกับท ำพิธีอ้อนวอนร้องขอให้เทพบันดำลสิ่งที่ตนปรำรถนำต่อไป 

ในกำรด ำเนินชีวิตของพวกพรำหมณ์ จะถือกำรประกอบพิธีบูชำยัญเป็นเร่ืองส ำคัญ  เมื่อ
กษตัริย์ขึ้นครองรำชย์ก็บูชำยัญ,  ก่อนออกรบหรือกลับมำจำกรบศึกก็บูชำยัญ,  ไม่ว่ำรบชนะหรือแพ้
ก็บูชำยัญ,  ฝนฟ้ำตกต้องหรือไม่ตกต้องตำมฤดูกำลก็บูชำยัญ,  เมื่อเกิดภำวะอดอยำกแร้นแค้น หรือ
แม้แต่กรณีที่มีน้ ำท่ำสมบูรณ์ก็บูชำยัญ,  ก่อนหน้ำฤดูกำลเพำะปลูกก็บูชำยัญ,  ระหว่ำงเพำะปลูกก็
บูชำยัญ,  เสร็จสิ้นกำรเพำะปลูกก็บูชำยัญ  กำรบูชำยัญแต่ละคร้ังจะมีกำรฆ่ำสัตว์  ซึ่งแต่ละพิธีอำจฆ่ำ
จ ำนวนไม่เท่ำกัน๘  เช่น ในพิธีมหำยัญของ กูฏทันตพราหมณ์   ที่เล่ำไว้ใน กูฏทันตสูตร   กล่ำวว่ำ
จะต้องฆ่ำโคตัวผู้  ๗๐๐  ตัว, ลูกโคตัวผู้  ๗๐๐  ตัว, ลูกโคตัวเมีย  ๗๐๐  ตัว,  แพะ  ๗๐๐ ตัว และ
แกะ  ๗๐๐ ตัว๙  เป็นต้น  นอกจำกนี้ พวกพรำหมณ์ยังถือคติว่ำกำรท ำชีวิตให้หลุดพ้นจำกบำปและ
เข้ำถึงพรหมได้ จะต้องอำบน้ ำช ำระบำปทุกเช้ำเย็น  โดยบำปที่ท ำมำตลอดวันสำมำรถอำบน้ ำช ำระ
ให้หมดในยำมเย็น  ส่วนบำปที่ท ำช่วงกลำงคืน  สำมำรถช ำระให้หมดโดยกำรอำบน้ ำในยำมเช้ำ  
นอกจำกนี้ ยังมีกำรบูชำไฟ  ไหว้พระอำทิตย์  และไหว้เทวดำประจ ำทิศทั้งหก เป็นต้น 

ในกำรประกอบพิธี  นอกจำกจะสูญเสียเลือดเน้ือและชีวิตแล้ว  ยังสูญเสียทำงเศรษฐกิจและ
สร้ำงควำมเดือดร้อนแก่พวกทำสกรรมกร กล่ำวคือ พวกเขำต้องท ำหน้ำที่ตัดต้นไม้  ตัดหญ้ำคำ เป็น
กำรเบียดเบียนสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่อำศัยอยู่ตำมต้นไม้หรือหญ้ำคำนั้น  ถูกบังคับให้ปลูกสร้ำงโรงยัญ  
เป็นผู้ลงมือฆ่ำสัตว์ ทั้งที่ไม่เต็มใจ   แล้วต้องน ำเลือดเน้ือของสัตว์เข้ำสู่กองเพลิง  

(๓)  สมัยพราหมณ์ :   (๑๐๐  ปีก่อนพุทธศักรำช –  พ.ศ.  ๗๐๐) หลังจำกผ่ำนครรลอง
ทำงควำมคิดสมัยพระเวทนำนนับพันปี  พวกพรำหมณ์เรียนรู้ว่ำกำรผูกขำดพระเวทและพิธีกรรมไว้
ในมือ ได้กลำยเป็นที่มำของลำภสักกำระและสิทธิผลประโยชน์มำกมำย  จึงคิดที่จะผูกขำดอ ำนำจไว้

                                                           
๖ ค ำว่ำ “อัศวเมธะ” คือพิธีเอำม้ำมำบูชำยัญ  โดยปล่อยม้ำอุปกำรให้ผ่ำนดินแดนต่ำง ๆ  ถือว่ำเป็นกำร

ประกำศอ ำนำจ  ครั้นเมื่อม้ำกลับมำแล้ว  ก็เอำม้ำนั้นฆ่ำบูชำยัญ  กำรกระท ำดังกล่ำวถือเป็นพิธีประกำศศักดำนุภำพ
ของรำชำธิรำชในอินเดียสมัยโบรำณ  ซ่ึงกษัตริย์อินเดียนิยมกระท ำก่อนขึ้นเสวยรำชย์ 

๗ค ำว่ำ “นรเมธะ” หรือกำรฆ่ำคนบูชำยัญ จะน ำมำฆ่ำได้เฉพำะคนวรรณะต่ ำหรือพวกนอกวรรณะเท่ำนั้น  
ส่วนคนในวรรณะพรำหมณ์หรือคนในวรรณะกษัตริย์ จะน ำมำฆ่ำบูชำยัญมิได้ 

๘ ดู  “พิธีมหาบูชายัญ”   ใน กฏูทันตสูตร.  ไตร. ๙/๑๙๙ - ๒๓๘.,  ยัญสูตรที่ ๙. ไตร. ๙/๒๐๐. อัคคิสูตร. 
ไตร. ๑๕/๓๔๙ - ๓๕๑. ประกอบ. 

๙ ดู กูฏทันตสูตร. ไตร. ๙/๒๐๐. 



 ๑๔ 

ให้นำนที่สุด  และพวกเขำยังได้ข้อคิดอีกว่ำ แม้แต่เดิมมำ เทพ จะเป็นใหญ่ที่สุด แต่เทพก็อยู่ภำยใต้
อ ำนำจของมนต์ที่พวกเขำท่องบ่นสำธยำย  มนต์จึงกลำยเป็นสิ่งที่ใช้ก ำกับเทพ และมนต์ก็ตกอยู่
ภำยใต้อ ำนำจของพรำหมณ์  เพรำะพรำหมณ์เป็นผู้สำธยำยมนต์  ฉะนั้น พรำหมณ์จึงเป็นผู้ยิ่งใหญ่
อย่ำงแท้จริง  ดังที่พวกเขำอ้ำงเหตุผลเชิงตรรกะ ว่ำ “สากลจักรวาลย่อมอยู่ในอ านาจของเทวดา แต่
เทวดานั้นย่อมอยู่ในอ านาจของมนต์  ส่วนมนต์นั้นย่อมอยู่ในอ านาจของพราหมณ์  เพราะฉะนั้น
พราหมณ์จึงเป็นเทวดาของเรา”๑๐ 

 

จะเห็นว่ำในสมัยนี้ควำมคิดของพรำหมณ์ได้พัฒนำไปอีกขั้นหนึ่ง คือ ลดควำมส ำคัญของ
พระเวทลง แล้วให้ควำมส ำคัญกับพรำหมณ์แทน จึงเรียกว่ำ “สมัยพราหมณ์” ซึ่งเหตุกำรณ์ในสมัย
พรำหมณ์ตอนต้นถือว่ำเป็นบริบทร่วมสมัยกับพุทธศำสนำอย่ำงแท้จริง เพรำะพระพุทธเจ้ำทรงเผชิญ
กับกำรโต้แย้งกับพวกพรำหมณ์หลำยรูปแบบ  ซึ่งในที่นี้จะน ำเสนอเพียง ๓ ประเด็นได้แก่  ๑)  มุ่ง
พัฒนาบทบาทของพราหมณ์อย่างจริงจัง  ๒) พยายามท าให้การประกอบพิธีกรรมมีความยุ่งยาก
ซับซ้อน  ๓) มุ่งท าให้กฎเกณฑ์เร่ืองการแบ่งชั้นวรรณะมีผลในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้น  ซึ่งจะกล่ำวแต่
ละประเด็นตำมล ำดับ ดังนี้ 

 

๑)  มุ่งพัฒนาบทบาทของพราหมณ์อย่างจริงจัง 
 

       กำรที่จะท ำให้ชนทั่วไปเห็นว่ำ พราหมณ์เป็นเทวดาของเรา สมดังค ำกล่ำวอ้ำงได้นั้น  
ในขั้นแรกจะต้องสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือโดยกำรพัฒนำบทบำทของตนให้โดดเด่น  โดยอ้ำงว่ำโลก
จะต้องประกอบด้วย “องค์สาม” ได้แก่   (๑) พราหมณ์   (๒)  พระเวท  และ   (๓)  วรรณะสี่   ถ้ำขำด
ส่วนหน่ึงส่วนใด จะถึงซึ่งควำมพินำศ   พร้อมกันนี้ก็มีกำรแต่งคัมภีร์อรรถำธิบำยพระเวทขึ้นมำใหม่ 
ชื่อ “พราหมณะ”  และสร้ำงคติเร่ืองอำศรมแห่งกำรบ ำเพ็ญเพียรที่เรียกว่ำ “อาศรมสี่”  ได้แก่  อาศรม
ท่ี ๑ พรหมจารี : พิธีประกำศตนเป็นพรหมจำรีเพื่อประพฤติพรหมจรรย์   อาศรมท่ี  ๒   คฤหัสถ์ :  
บ ำเพ็ญตนเป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนที่ดี   อาศรมท่ี ๓  วานปรัสถ์ : กำรออกบ ำเพ็ญกิจในป่ำ  และ 
อาศรมท่ี ๔  สันยาสี : แสวงหำธรรมเพื่อบรรลุโมกษะ (ควำมหลุดพ้น)  และเมื่อผู้ใดบ ำเพ็ญตนจน
บรรลุ  ความเป็นพราหมณ์ ได้แล้ว  ก็จะได้สิทธิ  ๕  ประกำร ได้แก่  (๑) ศึกษำคัมภีร์พระเวท  (๒)  
สั่งสอนพระเวท  (๓)  ปฏิบัติกิจในพิธี “บริจำค”   (๔)  รับทำนจำกผู้ศรัทธำ  (๕)  บริจำคทำนแก่คน
ยำกจน  ซึ่งกำรเข้ำอำศรมสี่นั้น แม้โดยหลักกำรจะเข้ำได้ทั้งคนในวรรณะพรำหมณ์ กษัตริย์ และ
แพศย์  แต่ในทำงควำมเป็นจริง  พวกแพศย์มีโอกำสน้อย  ส่วนวรรณะสูตรและพวกนอกวรรณะจะ
ถูกห้ำม 

 

                                                           
๑๐ เสฐียรโกเศศ. ศาสนาเปรียบเทียบ. หน้ำ ๑๗๕. 



 ๑๕ 

๒) พยายามท าให้การประกอบพิธีกรรมมีความยุ่งยากซับซ้อน 
 

       เพื่อที่จะรักษำสิทธิผลประโยชน์อันแนบเนื่องกับควำมเป็นพรำหมณ์ไว้ให้มำกที่สุด 
พวกเขำจึงผูกขำดสิทธิทำงกำรศึกษำไว้ในหมู่พวกตน  หรือถ้ำหมู่พวกอ่ืนที่พอจะมีโอกำสบ้ำงก็ชน
ชั้นวรรณะกษัตริย์  ส่วนวรรณะแพศย์แทบไม่มีโอกำส  ยิ่งถ้ำเป็นคนในวรรณะศูทรหรือพวกนอก
วรรณะ  ประตูจะปิดตำย   เพรำะพวกพรำหมณ์เลือกใช้ภำษำเดิมของสันสกฤต  ซึ่งนิยมใช้หมู่ชน
ชั้นสูง เป็นเคร่ืองมือถ่ำยทอดพระเวท  จึงยำกที่คนชั้นต่ ำจะเรียนรู้และเข้ำใจได้ 

นอกจำกนี้ ในส่วนของกำรประกอบพิธีกรรม ก็พยำยำมท ำให้มีหลำยกระบวนกำร และ
หลำยขั้นตอน ในแต่ละกระบวนกำรขั้นตอนล้วนยุ่งยำกซับซ้อน  จนยำกที่ชำวบ้ำนทั่วไปจะเรียนรู้
และปฏิบัติได้  นอกจำกนี้ยังมีกำรก ำหนดบทลงโทษไว้ด้วยว่ำ  ถ้ำคนวรรณะต่ ำแอบฟังกำรถ่ำยทอด
พระเวทให้ลงโทษด้วยกำรหลอมตะกั่วแล้วน ำมำกรอกในรูหู  ถ้ำพยำยำมที่จะสำธยำยพระเวท ให้
ลงโทษโดยกำรตัดลิ้น  และถ้ำพยำยำมที่จะศึกษำพระเวทให้ผ่ำร่ำงกำยออกเป็นสองซีก เป็นต้น๑๑

 

๓) มุ่งท าให้กฎเกณฑ์เรื่องการแบ่งช้ันวรรณะมีผลในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้น   ซึ่งจะ
กล่ำวรำยละเอียดเกี่ยวกับเร่ืองนี้ใน ข้อ ๒.๓ เร่ือง บริบททางสังคมที่เกี่ยวกับเรื่องการแบ่งชั้นวรรณะ 

 

(๔)  สมัยฮินดู : (พ.ศ. ๗๐๐ เป็นต้นมำ)  ในสมัยนี้พวกอำรยันค่อย ๆ ขยำยขึ้นไปทำง
เหนือจนตลอดลุ่มน้ ำสินธุ จึงได้ชื่อใหม่ตำมชื่อแม่น้ ำว่ำพวก “ฮินดู” ส่วนศำสนำพรำหมณ์ก็มีชื่อ
เรียกใหม่ว่ำ “ศาสนาฮินดู”  กล่ำวได้ว่ำในสมัยนี้ควำมคิดของพรำหมณ์ได้พัฒนำไปอีกขั้นหนึ่ง ซึ่ง
เกิดจำกเหตุผลและควำมจ ำเป็นของบริบททำงสังคมสมัยนั้น  อีกทั้งเป็นผลสืบเนื่องมำจำกอิทธิพล
ค ำสอนของศำสนำเชนและศำสนำพุทธที่เกิดตำมมำไล่เลี่ยกัน โดยสองศำสนำที่เกิดภำยหลังได้
ชี้ให้เห็นข้อบกพร่องในค ำสอนของศำสนำพรำหมณ์ ว่ำ เทพเจ้ำของพรำหมณ์ประทับอยู่ในสถำนที่
ซึ่งห่ำงไกลจำกมนุษย์มำกเกินไป  กล่ำวคือ ในขณะที่มนุษย์ก ำลังทุกข์ยำกล ำบำก  แต่เทพกลับ
ประทับอยู่บนสวรรค์  จึงยำกที่จะรับรู้และช่วยแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของมนุษย์ได้ทัน  ซึ่งต่ำง
จำกหลักกำรของศำสนำพุทธและศำสนำเชนที่ศำสดำด ำรงตนเป็น “ผู้ติดดิน” อยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์  
สำมำรถรับรู้ควำมทุกข์ยำกและช่วยเหลือได้ทันท่วงที นอกจำกนี้ หลักค ำสอนเร่ืองกำรแบ่งชั้น
วรรณะของพรำหมณ์ที่ท ำให้ชนชั้นต่ ำเสียเปรียบและสิ้นหวัง   ก็เป็นอีกสำเหตุหนึ่งที่มีส่วนผลักดัน
ให้พวกเขำหันเหออกจำกศำสนำพรำหมณ์  แล้วหันมำนับถือศำสนำพุทธและศำสนำเชนมำกยิ่งขึ้น 

เมื่อพวกพรำหมณ์ได้รับรู้ถึงกำรสูญเสียมวลชน จึงต้องปรับกลยุทธ์กำรสอนเพื่อดึงมวลชน 
กลับมำดังเดิม  จึงพัฒนำคติเร่ืองกำร “อวตาร” (Incarnation) ว่ำเทพอวตำร (แปลงร่ำง) จำกสวรรค์

                                                           
๑๑ ดู พระรำชวรมุนี. (ประยุทธ์  ปยตฺุโต). พุทธศาสนากับสังคมไทย. หน้ำ ๓๐.  และดู พระเทพเวท.ี 

(ประยทุธ์  ปยุตฺโต). พุทธธรรมฉบับขยายความ. หน้ำ  ๗   ประกอบ. 



 ๑๖ 

ลงมำเพื่อปรำบยุคเข็ญและช่วยเหลือมนุษย์ในหลำยรูปลักษณ์ โดยอวตำรลงมำรวม  ๑๐  ปำง (คติ
เร่ือง “นารายณ์ ๑๐ ปาง” จึงเกิดขึ้น) และยังอ้ำงอีกว่ำใน  ๑๐  ปำงนี้ มีอยู่ปำงหนึ่งที่อวตำรลงมำเป็น
พระพุทธเจ้ำ คือ ปำง “พุทธาวตาร” ๑๒   ด้วยเหตุนี้ พวกพรำหมณ์จึงอ้ำงเชิงตรรกะว่ำ  เมื่อ
พระพุทธเจ้ำเป็นปำงหนึ่งของพระนำรำยณ์ (เทพองค์ ๑ ใน ๓ องค์ของศำสนำฮินดู)  ฉะนั้นใครก็
ตำมที่นับถือพระพุทธเจ้ำ  ก็เท่ำกับนับถือศำสนำฮินดูน่ันเอง 

อย่ำงไรก็ตำม วิวัฒนำกำรของศำสนำพรำหมณ์สมัยฮินดู ถือว่ำเป็นบริบททำงสังคมที่
ล่วงเลยสมัยพุทธกำล  คือ เกิดขึ้นภำยหลังจำกที่พระพุทธเจ้ำเสด็จดับขันธปรินิพพำนแล้ว  ฉะนั้น 
บริบทส่วนนี้ จึงอยู่นอกขอบเขตงำนวิจัย จะไม่น ำมำกล่ำวถึง  หรือถ้ำจะกล่ำวถึงบ้ำงก็เฉพำะเท่ำที่
จ ำเป็น  เพื่อสะท้อนกลับไปให้เห็นภำพกำรแก้ปัญหำทำงสังคมและกำรเมืองของพระพุทธเจ้ำได้
กระจ่ำงแจ้งยิ่งขึ้น 
 

๒.๑.๒ บริบทในส่วนที่เกี่ยวกับค าสอนของศาสนาเชน 
 

               นอกจำกศำสนำพรำหมณ์จะมีส่วนในกำรก่อให้เกิดปัญหำแล้ว ศำสนำพุทธยัง
มองอีกว่ำศำสนำเชนก็มีส่วนในกำรสร้ำงปัญหำ หรืออย่ำงน้อยก็มิช่วยแก้ปัญหำอย่ำงถูกวิธีด้วย
เช่นกัน  ฉะนั้น จึงต้องท ำควำมเข้ำใจบริบทส่วนที่เกี่ยวข้องกับศำสนำเชนด้วย กล่ำวคือ  ศาสนาเชน 
หรือ “เชน” มำจำกค ำว่ำ ชินะ แปลว่ำ ผู้ชนะ (ชนะควำมโกรธ)  ซึ่งหมำยถึงกำรที่ศำสดำของศำสนำ
นี้ถือหลักอหิงสำ แม้ใครประทุษร้ำย ก็ไม่โกรธและท ำร้ำยตอบ  จึงได้ชื่อว่ำเป็นผู้ชนะอย่ำงแท้จริง  
ส่วนในคัมภีร์ของศำสนำพุทธ เรียกนักบวชในศำสนำนี้ ว่ำ นิครนถ์ หรือ “เดียรถีย์  นิครนถ์” ค ำว่ำ 
“นิครนถ์” แปลว่ำไม่มีกิเลสเคร่ืองผูกรัด  ซึ่งหมำยถึงไม่ยึดถืออะไรทั้งสิ้น  แม้แต่ผ้ำผ่อนก็ไม่นุ่งห่ม 
ท ำตนเป็นเสมือน “ชีเปลือย”  โดยเฉพำะพวก นิกายทิฆัมพร  จะไม่นุ่งห่มผ้ำ  ส่วน นิกายเศวตัมพร 
ซึ่งอำศัยอยู่ในถิ่นที่มีอำกำศหนำวจัด   ก็มีกำรปรับตัวให้เข้ำกับธรรมชำติ  มีกำรนุ่งห่มผ้ำเช่นกัน 
โดยนิยมนุ่งขำวห่มขำว 

ศำสดำของศำสนำเชน มีนำมเดิมว่ำ วรรธมาน ตำมประวัติเล่ำว่ำเมื่อคร้ังเยำว์วัย ได้แสดง
ควำมกล้ำหำญโดยกำรปรำบช้ำงพลำยที่ก ำลังตกมันลงได้ จึงได้นำมใหม่ว่ำ “มหาวีระ” แปลว่ำ ผู้
กล้าหาญอย่างยอดเยี่ยมท่ีหาผู้ใดเสมอเหมือนมิได้   แต่ถ้ำสืบย้อนประวัติของท่ำนผู้นี้ พบว่ำมี

                                                           

 ๑๒ “นารายณ์  ๑๐  ปาง”   ได้แก่   (๑) มัตสยาวตาร   อวตำรเป็น ปลา     (๒)  กูรมาวตาร  อวตำรเป็น เตา่  
(๓)  วราหาวตาร  อวตำรเป็น หมปู่า   (๔)  นรสิงหาวตาร   อวตำรเป็น ครึ่งสิงห ์  (๕)  วามนาวตาร   อวตำรเป็น 
พราหมณ์เตี้ย  (๖)  ปรศุรามาวตาร  อวตำรเป็น พราหมณ์ถือขวาน  (๗)  รามาวตาร (รามจันทราวตาร)  อวตำรเป็น 
พระราม   (๘)  กฤษณาวตาร   อวตำรเป็น   พระกฤษณะ   (๙)  พุทธาวตาร   อวตำรเป็น   พระพุทธเจ้า    และ  (๑๐)  
กัลกยาวตาร (กัลกิยาวตาร)  ในอนำคตจะอวตำรเปน็ชำยช่ือกัลกี ผูข้ี่ม้าขาวมาช่วยมนุษย์โลกปราบยคุเข็ญ  



 ๑๗ 

หลักฐำนลักลั่นกันอยู่บ้ำง  กล่ำวคือ  บ้ำงก็อ้ำงว่ำเคยเป็นมกุฎรำชกุมำรองค์หนึ่งในหมู่กษัตริย์ลิจฉวี 
แห่งแคว้นวิเทหะ  แต่คร้ันอยู่ต่อมำท่ำนเกิดควำมเสียใจอย่ำงรุนแรงจำกกำรที่บิดำและมำรดำต้องจบ
ชีวิตลง อันเนื่องมำจำกกำรบ ำเพ็ญตบะโดยวิธีอดอำหำรตำมคติควำมเชื่อแบบพรำหมณ์  ท่ำนจึง
ตัดสินใจละทิ้งบ้ำนเรือนและลูกเมียขณะที่อยู่ในวัย  ๓๐  ปี  (เจ้ำชำยสิทธัตถะเสด็จออกบวชในวัย  
๒๙  พรรษำ)  มหำวีระท่องเที่ยวจำริกไปตำมล ำพังด้วยกำยอันเปลือยเปล่ำ ไร้ที่พักพิงอำศัย   เคี่ยว
กร ำตนเองด้วยกำรฝึกสมำธิอย่ำงรุนแรง  และบ ำเพ็ญทุกรกิริยำอันท ำได้ยำกยิ่งเช่นเดียวกับ
พระพุทธเจ้ำ  แต่ใช้วิธีต่ำงกัน คือ ท่ำนเลือกหนทำง อหิงสา  ไม่ว่ำใครจะทุบตีหรือท ำร้ำยอย่ำงไร ก็
ไม่โกรธและท ำร้ำยตอบ  ถือกำรนิ่ง ไม่พูดจำตลอดเวลำ ๑๒ ปี จนกระทั่งบรรลุสิ่งที่ท่ำนเชื่อว่ำเป็น  
“โมกษะ” แล้วจึงยอมพูดจำและเร่ิมสั่งสอนผู้คน 

แต่ถ้ำสืบค้นในพระไตรปิฎก  จะไม่พบชื่อศำสดำผู้มีนำมว่ำ มหาวีระ   คงพบแต่เจ้ำลัทธิผู้มี
นำมว่ำ นิครนถ์  นาฏบุตร จำกค ำว่ำ “นาฏบุตร” น่ำจะสันนิษฐำนว่ำท่ำนเคยเป็นบุตรของนักฟ้อน
มำก่อน โดยอำจมีมำรดำหรือบิดำเป็นเทือกเถำเหล่ำกอของศิลปินหรือนักฟ้อน  เพรำะคนสมัยนั้น
นิยมเรียกชื่อตำมฉำยำหรือโคตรตระกูล  เช่น  พระสารีบุตร มีมำรดำชื่อ สารี   ส่วน พระโมคคัลลาน 
มีมำรดำชื่อ โมคคัลลี หรือพระพุทธเจ้ำมีพระนำมว่ำ “สมณะศากยบุตร” ซึ่งสื่อควำมหมำยให้รู้ว่ำ
พระองค์เป็นสมณะผู้เป็นบุตรในวงศ์ของศำกยะ เป็นต้น 

ถ้ำพิจำรณำค ำสอนของศำสนำเชน พบว่ำมีวิธีน ำเสนอคล้ำยกับของพุทธศำสนำ เช่นใช้วิธี
หยิบยกเอำหลักค ำสอนของพรำหมณ์มำหักล้ำง โต้แย้ง หรืออธิบำยควำมหมำยใหม่  เช่น  โต้แย้งว่ำ
ค ำสอนเร่ืองกำรสร้ำงโลกเป็นเร่ืองเหลวไหล  ข้ออ้ำงเร่ืองชั้นวรรณะเป็นกำรตีขลุมเอำเอง  กำรบูชำ
ยัญ  กำรเชื่อโชคลำง  ฤกษ์ยำม และกำรบูชำรูปเคำรพเป็นสิ่งไร้สำระ    ในส่วนที่เกี่ยวกับสตรี 
ศำสนำเชนปฏิเสธสิทธิสตรีและมองภำพสตรีในทำงลบเช่นเดียวกับของพรำหมณ์ ดังที่ กล่ำวว่ำ 
“สตรีเพศเป็นเหตุแห่งบาป สตรีเพศเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสทั้งหลาย  นักปราชญ์แต่โบราณกาลกล่าวไว้
ดังนี้  ผู้ใดไม่พูดถึงสตรี  ไม่มองดูสตรีเสียได้  ไม่พูดกับสตรีเสียได้  ไม่ควรอ้างว่าสตรีเป็นของ ๆ 
ตน จะเป็นการดี  และไม่ควรแตะต้องงานใด ๆ ของสตรี”๑๓ 

จริยธรรมสูงสุดของนักบวชเชน ถือควำมเป็นผู้สันโดษคล้ำยกับของพุทธ แต่โดยวิถีปฏิบัติ 
ค่อนข้ำงจะกระเดียดไปทำงทรมำนตนเองให้ได้รับควำมเดือดร้อนล ำบำก เช่น สอนว่ำ 

 

      จงเป็นอยู่ผู้เดียว    ด้วยอาหารที่เขามอบให้จากภิกขาจาร    นักพรตไม่ควรค านึงว่าจะได้ 
อาหารหรือไม่ในการภิกขาจารนั้น  อาหารนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นน้ าล้างจาน  เศษอาหารที่ไหล

 มาจากท่อ  เศษอาหารเปร้ียว  อาหารผสม  อาหารที่หารสอันควรมิได้  ก็ไม่พึงรังเกียจ
 อาหารนั้น ๆ    การภิกขาจาร ไม่ต้องเลือกบ้านของตระกูล  นักพรตผู้ใดท าได้ดังนี้  นักพรต 
                                                           

๑๓ อ้ำงใน เสฐียร  พันธรังษี. ศาสนาเปรียบเทียบ. หน้ำ ๑๑๔. 



 ๑๘ 

ผู้นั้นเป็นนักพรตบริสุทธิ์๑๔ 
 

วัตรปฏิบัติบำงอย่ำงของนักบวชเชนมีส่วนผลักดันให้มีกำรบัญญัติวัตรปฏิบัติในหมู่
นักบวชชำวพุทธ เช่น กรณีที่ศำสนำเชนห้ำมนักบวชออกสัญจรในช่วงฤดูฝน  เพรำะเป็นกำรเหยียบ
ย่ ำข้ำวกล้ำของชำวนำและเป็นกำรเบียดเบียนชีวิตสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่ก ำลังเจริญเติบโตในฤดูกำลนี้  
ซึ่งในขณะนั้นหมู่ภิกษุในพุทธศำสนำยังคงจำริกเผยแผ่ธรรมะในฤดูดังกล่ำว   จึงถูกชำวบ้ำนต ำหนิ
เพ่งโทษว่ำ เพรำะเหตุใด เหล่าภิกษุในสมณะศากยบุตร จึงเหยียบย่ ำข้ำวกล้ำให้เสียหำย อีกทั้งยัง
เบียดเบียนชีวิตสัตว์อีกด้วย   ต่อมำพระพุทธองค์ทรงบัญญัติให้ภิกษุอยู่จ ำพรรษำตลอดฤดูฝน๑๕  
หรือแม้แต่เร่ืองก ำเนิดที่มำของวันพระ (วันธรรมสวนะ) ซึ่งมีกำรแสดงธรรมในวัน  ๘ ค่ ำ,  ๑๔ ค่ ำ
และ ๑๕ ค่ ำ ค ำสอนลักษณะนี้เคยมีในวินัยปฏิบัติของหมู่นักบวชเชน  ต่อมำพระเจ้ำพิมพิสำร  ได้
เสนอให้มีกำรแสดงธรรมในวันดังกล่ำวในศำสนำพุทธบ้ำง    ซึ่งพระพุทธองค์ทรงมีพุทธำนุญำต
ตำมเสนอ   จึงเป็นที่มำของกำรแสดงธรรมเทศนำในวันพระมำถึงปัจจุบัน๑๖ 

อย่ำงไรก็ตำม กำรที่ศำสนำเชนบัญญัติให้นักบวชต้องทรมำนตนเองอย่ำงเข้มงวดกวดขัน  
เช่น  กำรถอนผมทีละเส้นให้หมดทั้งศีรษะรอบปีละ  ๑  คร้ัง๑๗  หรือใช้ชีวิตแบบนุ่งลมห่มฟ้ำอย่ำง  
ชีเปลือย เพื่อแสดงให้เห็นว่ำสำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่ปรำรถนำสิ่งใด  แม้แต่ผ้ำผ่อนปกปิด
ควำมร้อนหนำวหรือควำมละอำย  โดยอ้ำงว่ำถ้ำผู้ใดทนร้อนหนำว หรือทนละอำยไม่ได้  แสดงว่ำ
ภำยในจิตใจยังมีกิเลส  ยังละวำงไม่ได้อย่ำงแท้จริง 

ส่วนวัตรปฏิบัติอย่ำงอื่น  เช่น  กำรด่ืมน้ ำจะต้องกรองก่อน    เพรำะเกรงว่ำจะกลืนชีวิตสัตว์
เล็ก ๆ ที่มองด้วยตำเปล่ำไม่เห็นเข้ำไปด้วย  หรือเวลำเดินไปไหนจะต้องใช้ผ้ำปิดจมูกเพื่อป้องกัน
กำรหำยใจเอำสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ เข้ำไป หรือไม่ก็ต้องถือไม้กวำดพัดวีน ำหน้ำ เพรำะเกรงว่ำจะเหยียบ
สัตว์เล็กสัตว์น้อย  ซึ่งวัตรปฏิบัติเหล่ำนี้นักพรตเชนจะต้องปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด  แต่ศำสนำพุทธไม่
เห็นด้วยกับวัตรปฏิบัติที่ตึงเกินไปจนท ำให้ผู้ปฏิบัติเดือดร้อนล ำบำก  พระพุทธเจ้ำถือว่ำกำรกระท ำ
นั้นเป็น “อัตตกิลมถานุโยค” (ตึงเกินไป) ในขณะเดียวกันก็ไม่เห็นด้วยกับกำรปฏิบัติที่หย่อนเกินไป
จนกลำยเป็นควำมติดข้องหลงใหล  ซึ่งเรียกว่ำ “กามสุขัลลิกานุโยค” (หย่อนเกินไป) แต่โดย
หลักกำรของพระองค์จะสอนให้เลือกเดินทำงสำยที่เรียกว่ำ “มัชฌิมาปฏิปทา” (ทำงสำยกลำง) คือ 
ไม่สุดโต่งไปทำงด้ำนใดด้ำนหนึ่งในสองด้ำนนี ้

 

                                                           

 ๑๔ อ้ำงใน เสฐียร  พันธรังษี. ศาสนาเปรียบเทียบ. หน้ำ ๑๑๓. 
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 ๑๙ 

๒.๑.๓ บริบทในส่วนที่เก่ียวกับลัทธิค าสอนอื่น 
 

              นอกจำกที่กล่ำวข้ำงต้น ศำสนำพุทธยังมองอีกว่ำ ลัทธิค าสอนอื่น ที่ก ำลังเผยแผ่อยู่
ในสมัยนั้น ก็มีส่วนในกำรสร้ำงปัญหำ หรืออย่ำงน้อยก็มิได้ช่วยแก้ปัญหำอย่ำงถูกวิธีด้วยเช่นกัน  
อันที่จริง ลัทธิค าสอนอื่น ในสมัยนั้นมีหลำยลัทธิ  แต่เท่ำที่กล่ำวไว้ในพรหมชาลสูตร มี ๖๒ ลัทธิ๑๘   
แต่ละลัทธิแยกออกเป็นนิกำยย่อย   ในบรรดำลัทธิเหล่ำนี้ที่รู้จักกันแพร่หลำยมี ๖ ส ำนัก ได้แก่ส านัก
ปูรณ  กัสสปะ, ส านักมักขลิ  โคสาล, ส านักอชิต  เกสกัมพล, ส านักปกุธ กัจจายนะ, ส านักนิครนถ์  
นาฏบุตร  และ ส านักสัญชัย  เวลัฏฐบุตร   แต่ต่อมำลัทธิเหล่ำนี้ค่อย ๆ ถูกลืมเลือนไปตำมกำลเวลำ  
คงมีแต่ ส านักนิครนถ์  นาฏบุตร ที่สืบต่อมำถึงสมัยปัจจุบัน ตำมที่รู้จักกันในนำมศำสนำเชนนั่นเอง 

ถ้ำจะน ำแนวคิดของส ำนักเหล่ำนี้มำประมวลกันเข้ำ พบว่ำแต่ละส ำนักมุ่งโต้แย้งกันเร่ือง
โลกเที่ยงหรือไม่เที่ยง  มีที่สุดหรือไม่มีที่สุด  มีขอบเขตจ ำกัดหรือไม่จ ำกัด   โลกหน้ำหลังควำมตำย
มีหรือไม่   บำงพวกว่ำไม่มี ตำยแล้วสูญ  บำงพวกว่ำมีด้วย ไม่มีด้วย  บำงพวกว่ำมีก็ไม่ใช่ ไม่มีก็
ไม่ใช่  พวกที่เชื่อว่ำตำยแล้วเกิด ก็ยังแยกย่อยออกไปอีก  คือ พวกที่เชื่อว่ำเคยเกิดเป็นอะไร ก็เป็น
อย่ำงนั้นทุกชำติ ไม่เปลี่ยนแปลง บำงพวกว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลง คือเกิดเป็นอย่ำงนั้นบ้ำง อย่ำงนี้บ้ำง  
ในพวกที่เชื่อว่ำตำยแล้วสูญ ก็แยกย่อยกันไปอีก คือ บำงพวกว่ำตำยแล้วสูญหมดทั้งร่ำงกำยและจิต
วิญญำณ  บำงพวกว่ำตำยแต่กำย ส่วนจิตวิญญำณยังอยู่   อย่ำงไรก็ตำม ถ้ำจะประมวลสรุปแนวคิด
เหล่ำนี้เข้ำด้วยกัน จะได้เพียง   ๒  ทัศนะ คือ พวกท่ีเชื่อเร่ืองความเท่ียงแท้นิรันดร (สัสสตะ) กับ 
พวกท่ีไม่เชื่อเร่ืองความเท่ียงแท้นิรันดร  (อสัสสตะ) 

กำรน ำค ำสอนของลัทธิอื่นมำเสนอ ก็เพื่อสะท้อนให้เห็นบริบททำงสังคมในชมพูทวีปสมัย
นั้นอีกมิติหนึ่ง ว่ำ บรรยำกำศของกำรต่อสู้แข่งขันระหว่ำงลัทธิ (ทิฐิ) เป็นไปอย่ำงเข้มข้น  นอกจำก
ใช้ปำกเป็น “หอก” (อำวุธ) ทิ่มแทงกันแล้ว  ยังต่อสู้กันด้วยเล่ห์เพทุบำยต่ำง ๆ  บำงคร้ังถึงขั้นปอง
ร้ำยผู้ที่ถือทิฐิต่ำงกับตน  และบ่อยคร้ังที่ใช้ชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อปกป้องทิฐินั้น  บำงคร้ังนอกจำกจะ
ต่อสู้ระหว่ำงหัวหน้ำส ำนักแล้ว  ยังชักชวนสำนุศิษย์และคฤหัสถ์ที่เลื่อมใสมำเป็นแนวร่วม  และที่
ร้ำยกว่ำนั้นยังชักชวนผู้มีอ ำนำจทำงกำรเมืองมำเป็นกองหนุน  เพื่อร่วมกันท ำลำยฝ่ำยตรงข้ำมให้ย่อย
ยับ  ด้วยเหตุนี้ บ่อยคร้ังที่ควำมขัดแย้งระหว่ำงลัทธิค่อย ๆ บำนปลำยกลำยเป็นควำมขัดแย้งทำง
สังคมและกำรเมืองตำมมำ 

 

๒.๒ บริบททางสังคมในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความหลุดพ้น 
 

           ดูเสมือนจะเป็น “สมัยนิยม” ของชำวชมพูทวีปสมัยนั้นซึ่งตกอยู่ภำยใต้อิทธิพลควำม
เชื่อแบบพรำหมณ์ ที่เชื่อว่ำกำรบ ำเพ็ญตบะหรือทรมำนตนด้วยวิธีต่ำง ๆ จะช่วยเผำผลำญกิเลสให้

                                                           
 ๑๘ไตร. ๙/๒๖ - ๖๒  



 ๒๐ 

แห้งเหือด  แล้วเข้ำถึงควำมหลุดพ้นได้ ยิ่งถ้ำผู้ใดทรมำนได้ยิ่งยวดกว่ำ จะมีโอกำสเข้ำถึงได้มำกกว่ำ  
จึงปรำกฏให้เห็นทั่วไปว่ำ  บรรดำเชื้อเจ้ำ ผู้ดีมีตระกูล ปัญญำชน ตลอดจนผู้ที่อยู่ในวรรณะสูง ต่ำง
พำกันละโลกียสมบัติออกแสวงหำโมกขธรรม  ส่วนบำงพวกที่มิได้หวังควำมหลุดพ้นจริง ๆ ก็ร่วม
ผสมโรงออกบ ำเพ็ญตบะ เพรำะเชื่อว่ำจะเป็นหนทำงน ำมำซึ่งควำมเลื่อมใสศรทัธำและลำภสักกำระ 

กำรบ ำเพ็ญตบะมีหลำยรูปแบบ เช่น ท ำตนเป็นฤษีชีไพร เป็นชีเปลือย  อำศัยอยู่ตำม
กระท่อม  ป่ำชัฏ ถ้ ำและโคนไม้  เลี้ยงชีพด้วยกำรภิกขำจำร  รับประทำนอำหำรเฉพำะอย่ำงและมีชื่อ
เรียกตำมประเภทอำหำรนั้น ๆ  ไม่รับ (ฉัน) ปลำและเนื้อ  รับประทำนแต่ผลไม้  รำกไม้  สมุนไพร  
นม  กินหญ้ำเหมือนโคกระบือ  กินโคมัย (ขี้โค) หรืออำหำรผสมด้วยขี้โค รับประทำนวันละไม่เกิน  
๘ ค ำ  รับประทำนตำมจันทร์ขึ้นจันทร์แรม  รับประทำนอุจจำระ ปัสสำวะของผู้อ่ืนหรือของตนเอง 
เที่ยวหำกินตำมป่ำช้ำ ลงแช่ตัวในน้ ำแค่ระดับเอวครำวละหลำยวันหรือหลำยสัปดำห์  หรือไม่ก็แช่
ตัวในน้ ำเย็นจัดวันละสำมเวลำ ช ำระบำปด้วยกำรอำบน้ ำในแม่น้ ำศักดิ์สิทธิ์โดยย้ำยที่อำบไปเร่ือย ๆ 
ให้ได้มำกแห่งที่สุด๑๙  ถือกำรนอนบนเตียงหนำมครำวละนำน ๆ ทุกวัน นอนบนพื้นดิน ไม่ยอมใช้
เตียงหรือเคร่ืองปูลำด บ้ำงก็ไม่นอน แต่จะยืนตัวตรงตลอดเวลำ  ห้อยศีรษะโดยเอำเท้ำเหนี่ยวกิ่งไม้
ไว้อย่ำงค้ำงคำว  อยู่ในอิริยำบทงอตัว ไม่ยืน นั่ง นอนในท่ำตัวตรง  อยู่นิ่ง ๆ ไม่ไหวติง    นอนท ำ
เหมือนตำยในป่ำช้ำท่ำมกลำงกองกระดูก  เมื่อเด็กเลี้ยงโคมำพบเจอ คิดว่ำคนบ้ำ  จึงโปรยฝุ่นใส่ 
อุจจำระรด ปัสสำวะรด เอำไม้ทิ่มแทงหู ก็อดทน ไม่โกรธตอบ ท ำตัวแข็งทื่อปรำศจำกควำมรู้สึก  
ยืนหรือนั่งในท่ำเดิมและที่เดียวนำนเป็นแรมปีจนนกมำท ำรังที่ผม เถำวัลย์ขึ้นพันที่ขำ จอมปลวกขึ้น
ที่เท้ำ   ยืนเดินเขย่งเท้ำ  ยกแขนคำไว้จนแข็งค้ำง  ท ำร้ำยร่ำงกำยตนเอง เช่น บีบรัดอวัยวะบำงอย่ำง
จนเป็นง่อย  นั่งกลำงแดดพร้อมทั้งก่อกองไฟ  ๔ กอง ล้อมไว้ ๔ ทิศ  ก ำมือแน่นจนเล็บงอกแทงเข้ำ
ไปในอุ้งมือ  ท ำตนเศร้ำหมอง สกปรกน่ำเกลียด  เช่น เอำดินโคลนหรือธุลีทำตัวจนแห้งเกรอะกรัง
ตกสะเก็ด  สกปรกเหม็นสำบสุดจะทน  ระมัดระวังตัวเป็นพิเศษ  ก้ำวขำทีละข้ำง ค่อย ๆ ย่ำง  เพรำะ
กลัวจะเหยียบสัตว์เล็กสัตว์น้อย  ท ำตนเป็นเสมือน “ผีตองเหลือง”  หลบหน้ำผู้คนอยู่แต่ในป่ำ  ได้
ยินเสียงคนแต่ไกลก็พยำยำมวิ่งหนี  หรือแอบลงรู  เพรำะเกรงว่ำถ้ำใครเห็นจะท ำให้เสียวัตร  คลำน
สี่ขำเหมือนสัตว์สี่เท้ำ  บูชำธรรมชำติ เช่น บูชำไฟ ไหว้พระอำทิตย์ เป็นต้น๒๐ 

นอกจำกนี้ ใน มหาสีหนาทสตูร๒๑ ยังกล่ำวถึงวิธีบ ำเพ็ญตบะในรูปแบบอ่ืนอีก เช่น… 
 

                                                           
๑๙ ดู พระรำชวรมุนี. (ประยุทธ์  ปยตฺุโต). พุทธศาสนากับสังคมไทย. หน้ำ ๓๐.  และดู พระเทพเวท.ี 

(ประยทุธ์  ปยุตฺโต). พุทธธรรมฉบับขยายความ. หน้ำ  ๗   ประกอบ. 
๒๐ เสฐียรพงษ์  วรรณปก. พุทธศาสนา : ทัศนะและวิจารณ.์ หน้ำ ๕๙ - ๖๐. 
๒๑ ดู มหาสีหนาทสูตร. ไตร.  ๙ /๒๒๕ – ๒๒๖. 



 ๒๑ 

ไม่รับภิกษาเหล่านี้ คือ ภิกษาที่เขาแบ่งไว้ก่อน,  ที่เขาท าเฉพาะ,  ที่เขานิมนต์,  ภิกษาปาก
หม้อ, ภิกษาจากหม้อข้าว, ภิกษาที่บุคคลยืนคร่อมธรณีประตูน ามา, ที่บุคคลยืนคร่อมท่อนไม้น ามา,  
ที่บุคคลยืนคร่อมสากน ามา,  ภิกษาของคน ๒ คนที่ก าลังบริโภคอยู่, ของหญิงมีครรภ์, ของหญิงผู้
ก าลังให้ลูกดูดนม, ของหญิงผู้คลอเคลียบุรุษ,  ภิกษาที่นัดแนะกันท าไว้, ภิกษาในที่เลี้ยงสุนัข, ที่มี
แมลงวันตอม 

ไม่กินปลา ไม่กินเนื้อ  ไม่ดื่มสุรา, เมรัย, ยาดอง  
ไม่รับภิกษาที่เรือนหลังเดียว  กินข้าวค าเดียวบ้าง, รับภิกษาที่เรือน ๒ หลัง  กินข้าว ๒ ค า

บ้าง,  รับภิกษาที่เรือน ๗ หลัง  กินข้าวในถาดน้อยใบเดียวบ้าง  ๒  ใบบ้าง  ๗  ใบบ้าง,  กินอาหารที่
เก็บค้างไว้วันหนึ่งบ้าง   ๒  วันบ้าง  ๗  วันบ้าง,  บริโภคอาหารที่เขาจัดมาให้ทุก ๆ ครึ่งเดือนบ้าง 

บริโภคผักดองบ้าง, ข้าวฟ่างบ้าง,  ลูกเดือยบ้าง,  กากข้าวบ้าง,  ยางบ้าง,  สาหร่ายบ้าง,  ร า
บ้าง, ข้าวตังบ้าง, ก ายานบ้าง, หญ้าบ้าง, โคมัยบ้าง, เหง้าและผลไม้ในป่าบ้าง, ผลไม้หล่นบ้าง 

นุ่งผ้าป่านบ้าง  ผ้าแกมกันบ้าง ผ้าห่อศพบ้าง ผ้าปังสุกุลบ้าง  ผ้าเปลือกไม้บ้าง  หนังเสือบ้าง  
หนังเสือทั้งเล็บบ้าง  ผ้าคากรองบ้าง  ผ้าเปลือกปอกรองบ้าง  ผ้าผลไม้กรองบ้าง  ผ้ากัมพลท าด้วยผม
คนบ้าง  ผ้ากัมพลท าด้วยขนสัตว์บ้าง  ผ้าท าด้วยขนปีกนกเค้าบ้าง 

ถอนผมและหนวดอยู่เสมอบ้าง, ยืนตลอดเวลาบ้าง, เดินกระหย่งเหยียบพื้นไม่เต็มเท้าบ้าง, 
นอนบนหนามบ้าง, นอนบนแผ่นกระดานบ้าง, นอนบนเนินดินบ้าง, นอนตะแคงข้างเดียวบ้าง, 
หมักหมมด้วยธุลีบ้าง, อยู่กลางแจ้งบ้าง, นั่งบนอาสนะตามที่ลาดไว้บ้าง, บริโภคคูถบ้าง, ไม่ดื่มน้ า
เย็นบ้าง, อาบน้ าวันละ ๓ คร้ังบ้าง๒๒ 

 

ในส่วนของพระพุทธเจ้ำ ตอนเสด็จออกบวชใหม่ ๆ น่ำจะตกอยู่ภำยใต้อิทธิพลควำมเชื่อ
แบบพรำหมณ์ด้วยเช่นกัน หรือไม่ก็อำจจะทรงต้องกำรพิสูจน์ว่ำวิธีกำรแบบพรำหมณ์มิได้ช่วยให้
เข้ำถึงควำมหลุดพ้นได้จริง  ดังจะเห็นว่ำทรง บ าเพ็ญทุกรกิริยา๒๓ โดยแบ่งออกเป็น  ๓  วำระ คือ ใน
วาระที่ ๑  กดพระทนต์ด้วยพระทนต์  กดพระตำลุด้วยพระชิวหำให้แน่น  จนพระเสโทไหลออกจำก
พระกัจฉะ  เมื่อทรงเห็นว่ำมิใช่หนทำงที่ถูกต้อง ก็เปลี่ยนใหม่ ในวาระท่ี  ๒  ทรงผ่อนกลั้นลม
อัสสำสะ ปัสสำสะ จนลมเดินไม่สะดวกทำงช่องพระนำสิกและช่องพระโอษฐ์  จนเกิดเสียงดังอู้ทำง
ช่องพระกรรณ  ท ำให้ปวดพระเศียร  เสียดพระอุทร  ร้อนในพระกำยเป็นก ำลัง  แต่เมื่อไม่เห็นผล ก็
เปลี่ยนใหม่ ในวาระท่ี ๓  อดพระกระยำหำร   ผ่อนเสวยวันละน้อย จนไม่เสวยเลย  จนพระวรกำย
เห่ียวแห้ง  เหลือแต่หนังหุ้มกระดูก พระฉวีวรรณเศร้ำหมอง  พระอัฐิปรำกฏทั่วพระวรกำย  เส้นพระ

                                                           

 ๒๒มหาสีหนาทสูตร. ไตร.  ๙ [๒๖๖]/๒๒๕ – ๒๒๖. 
 ๒๓ดู กรมกำรศำสนำ. พุทธกิจ ๔๕ พรรษา ตอนที่ ๑. หน้ำ ๑๔. 



 ๒๒ 

โลมำมีรำกอันเน่ำหลุดร่วง  พระก ำลังลดน้อยถอยลง  เสด็จไปข้ำงไหนก็ซวนล้ม จนแทบจะเอำชีวิต
ไม่รอด 

คร้ันทรงบ ำเพ็ญตบะครบวำระทั้งสำมอย่ำงเข้มงวดกวดขัน จนเชื่อได้ว่ำไม่มีใครสำมำรถท ำ
ได้ยิ่งยวดกว่ำนี้อีก  แต่ยังไม่บรรลุอุดมธรรม  จึงแน่พระทัยว่ำวิธีกำรดังกล่ำวไม่ถูกต้อง จึงทรงเลิก
เสีย  แล้วหันมำบ ำเพ็ญเพียรทำงจิตแทน โดยวิธีท ำพระองค์ให้ถึงพร้อมด้วยควำมสมบูรณ์แห่งศีล  
สมำธิ  ปัญญำ  เจริญเมตตำจิต  ท ำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุติ  ปัญญำวิมุติ  จนกระทั่งส ำเร็จเป็นพระ
อรหันต์  ซึ่งอุปมำเหมือน ลูกไก่ตัวแรก ที่สำมำรถเจำะกระเปำะฟองไข่ออกมำได้ 

 

๒.๓  บริบททางสังคมในส่วนที่เกี่ยวกับการแบ่งช้ันวรรณะ 
 

            คติเร่ืองชั้นวรรณะมีส่วนก่อให้เกิดปัญหำสังคมและกำรเมืองมิใช่น้อย  ซึ่งในที่นี้จะ
กล่ำวเพียง ๒ ประเด็น คือ  (๑)  วรรณะและอนุวรรณะ  และ (๒)  ความสัมพันธ์ระหว่างคนแต่ละ
วรรณะ  ซึ่งจะกล่ำวแต่ละประเด็นตำมล ำดับ ดังนี้ 

 

๒.๓.๑  วรรณะและอนุวรรณะ 
 

                อันที่จริง นอกจำกจะแบ่งออกเป็น ๔ วรรณะ คือ พรำหมณ์ กษัตริย์ แพศย์ และศูทร 
แล้ว ถ้ำนับถึงปัจจุบันยังซอยย่อย นับได้ประมำณ ๓,๐๐๐ วรรณะ และเกินกว่ำ ๒๕,๐๐๐ อนุวรรณะ 
และยังเกิดวรรณะใหม่เพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ บำงวรรณะมีสมำชิกนับล้ำน แต่บำงวรรณะมีแค่หลักร้อย๒๔ ใน
วรรณะพรำหมณ์ซอยเป็นพรำหมณ์ชั้นสูง ชั้นกลำง และชั้นต่ ำ  วรรณะกษัตริย์แต่ละโคตรก็ถือว่ำมี
ศักดิ์ศรีไม่เท่ำกัน  เช่น ใน “โคตมโคตร” (โคตรของพระพุทธเจ้ำ) ถือตนว่ำมีสำยเลือดบริสุทธิ์และ
เหนือกว่ำโคตรอื่น ๆ จึงไม่ยอมแต่งงำนกับต่ำงโคตร  แต่จะแต่งระหว่ำงศำกยวงศ์กับโกลิยวงศ์ซึ่งเป็น
ญำติพี่น้องกันเอง  ในส่วนของวรรณะจัณฑำล ก็มีกำรซอยย่อยเช่นกัน เช่น คนซักผ้ำถือตนว่ำอยู่ใน
ฐำนะสูงกว่ำคนฟอกหนัง คนฟอกหนังสูงกว่ำคนกวำดถนน คนกวำดถนนสูงกว่ำคนล้ำงส้วม เป็นต้น  
และเป็นที่น่ำสังเกตว่ำแม้พวกเขำจะเปลี่ยนไปเข้ำรีตนับถือศำสนำอ่ืน เช่น คริสต์  อิสลำม หรือซิกซ์ ก็
จะน ำคติเร่ืองชั้นวรรณะติดตัวไปด้วย จึงท ำให้ศำสนิกในศำสนำอ่ืนพลอยมีคติเร่ืองชั้นวรรณะปนอยู่
ด้วย 

 

๒.๓.๒  ความสัมพันธ์ระหว่างคนแต่ละวรรณะ 
 

               เน่ืองจำกคนแต่ละวรรณะมีก ำเนิดที่มำไม่เท่ำเทียมกัน จึงก ำหนดควำมสัมพันธ์บน
พื้นฐำนดังกล่ำว  ท ำให้คนในวรรณะสูงได้เปรียบ  แต่คนในวรรณะต่ ำเสียเปรียบทุกด้ำน แม้กระทั่ง
สิทธิในกำรมีครอบครัว ก็ห้ำมแต่งงำนระหว่ำงคนต่ำงวรรณะ มิเช่นนั้นลูกที่ออกมำจะเป็น “คนนอก

                                                           
๒๔ดู พระรำชวรมุนี.  (ประยุทธ ์ ปยุตโฺต). พุทธศาสนากับสังคมไทย. หน้ำ ๑๖๘. 



 ๒๓ 

วรรณะ” คือเป็น จัณฑาล หรือ หีนชาติ ซึ่งถือว่ำเป็นชำติก ำเนิดต่ ำช้ำ เป็นเสนียดจัญไรแก่ผู้พบเห็น ไม่มี
ใครอยำกคบค้ำสมำคมด้วย  ดังที่ พระราชวรมุนี ได้กล่ำวถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนต่ำงวรรณะตำมที่ 
พระมน ูได้วำงระเบียบกฎเกณฑ์ไว้ คือ 

 

       วรรณะทั้งสี่ถูกห้ามไม่ให้คบหากัน โดยเฉพาะไม่แต่งงานกัน ไม่กินอาหารร่วมกัน คน
วรรณะสูงไม่กินอาหารที่คนวรรณะต่ าปรุง หรือแม้แต่แตะต้อง ถ้ามีเหตุจ าเป็นให้ต้องเกี่ยวข้อง
กัน เช่น ใช้ของสาธารณูปโภค มีสระน้ าเดียวกัน เป็นต้น ก็ให้แบ่งเขตกันใช้ หรือปันระยะที่
จะต้องอยู่ห่างจากกัน เช่นวรรณะนั้นห่างจากวรรณะนี้ ๙๖ ก้าว ๔o ก้าว ๑๒ ก้าว เป็นต้น 

    การประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ก็มีรายละเอียดของการปฏิบัติต่างกันออกไป เช่น ในหมู่
วรรณะสูงด้วยกันเองใช้คาถาบูชายัญต่างกัน สายยัชโญปวีตท าด้วยวัสดุต่างชนิดกัน วิธีกราบ
ไหว้ต่างกัน โดยอาการโค้ง การแบมือ และการเหยียดมือ เป็นต้น สีประจ าวรรณะก็ก าหนดไว้
แปลกกัน คือ สีขาวส าหรับวรรณะพราหมณ์ สีแดงส าหรับวรรณะกษัตริย์ สีเหลืองส าหรับ
วรรณะแพศย์ สีด าส าหรับวรรณะศูทร ฐานะความเป็นอยู่ก็ต่างกัน เช่นคนจัณฑาลถึงจะมั่งมี
เงินทองก็ไม่มีสิทธิสร้างบ้านสองชั้น  การลงโทษในความผิดอย่างเดียวกันก็ต่างกัน เช่น คน
วรรณะต่ าฆ่าพราหมณ์จะต้องถูกลงโทษด้วยวิธีทรมานจนตาย แต่พราหมณ์ฆ่าศูทร มีค่าเท่ากับ
ฆ่าแมว จิ้งจก นก กบ๒๕ 

 

๒.๔  บริบททางสังคมในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิสตรี 
 

           ตำมคติที่สืบเนื่องกันมำก่อนสมัยพุทธกำล ถือว่ำสตรีมิได้มีควำมเป็นใหญ่ในตัว 
กล่ำวคือ ในสมัยเยำว์วัยต้องตกอยู่ภำยใต้กำรคุ้มครองดูแลอย่ำงเข้มงวดกวดขันจำกมำรดำบิดำหรือ
ผู้ปกครอง  โดยให้กำรเลี้ยงดูเสมือนว่ำฝึกปรือไว้เป็นสมบัติของชำยโดยเฉพำะ  ถือว่ำหญิงเป็น
เสมือนสมบัติชนิดหนึ่งที่เลี้ยงไว้ส ำหรับขำยให้แก่บุรุษ  หรือเป็นเสมือนสัตว์เลี้ยงชนิดหนึ่งที่
ปรำศจำกสิทธิ์เสียงใด ๆ  เพรำะเชื่อว่ำสตรีไม่มีอะไร ๆ ที่สมบูรณ์เหมือนบุรุษ  คร้ันโตขึ้นเป็นสำว
และมีครอบครัว  ก็ต้องพลัดพรำกจำกญำติพี่น้องเพื่อไปปรนนิบัติรับใช้สำมีและญำติฝ่ำยสำมี  คร้ัน
เมื่อไปใช้ชีวิตร่วมกันแล้ว  ต้องตกเป็น “สมบัติ” ของสำมี  ในฐำนะของควำมเป็นภรรยำ ไม่มีควำม
เป็นอิสระหรือเป็นใหญ่ในตัว  หำกแต่เป็นเพียงสิ่งที่เรียกว่ำ “วัตถุเพื่อการแต่งงาน  องค์กรมีไว้
ส าหรับให้ก าเนิดลูก  คอยดูแลงานบ้านและรับใช้สามี”  ถึงแม้ใน จักรวรรดิวัตรธรรม จะกล่ำวถึง

                                                           
๒๕ ดู พระรำชวรมุนี.  พุทธศาสนากบัสังคมไทย.  หน้ำ ๑๖๗-๑๖๘. 



 ๒๔ 

คุณสมบัติของหญิงที่เป็น “นางแก้ว”  อันถือเป็น  “๑ ในรัตนะ ๗ ประการของจักรพรรดิ”๒๖  แต่ก็ยัง
ถูกประเมินค่ำไม่สูงไปกว่ำทรัพย์สมบัติอย่ำงหนึ่ง ที่จะต้องเพียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติที่เหมำะสม
ส ำหรับกำรบ ำรุงบ ำเรอบุรุษเพศ  ดังที่กล่ำวว่ำต้องมีรูปร่ำงและผิวพรรณสวยงำมเหนือกว่ำสตรีทั้ง
ปวง  มีกำยสัมผัสอันแสนวิเศษนวลละมุนดังส ำลีหรือปุยนุ่น  ยำมหนำวกำยนำงก็อุ่น  ยำมอุ่นกำย
นำงก็เย็น  กลิ่นกำยหอมดังกลิ่นจันทน์ กลิ่นปำกหอมดังกลิ่นบัว  อีกทั้งช่ำงฉอเลำะ  คอยปรนนิบัติ
รับใช้ให้ถูกพระทัยอยู่เสมอ 

 

๓. บริบททางการเมืองการปกครอง และบริบทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ  
 

หลังจำกน ำเสนอบริบททำงสังคมแล้ว ต่อจำกนี้จะน ำเสนอบริบททำงกำรเมืองกำรปกครอง
และบริบทที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ค ำว่ำ “บริบททางการเมืองการปกครอง และบริบทท่ีเกี่ยวข้องอื่น ๆ” 
หมำยรวมถึงควำมเป็นมำทำงประวัติศำสตร์ สภำพทำงภูมิรัฐศำสตร์ ระบอบกำรเมืองกำรปกครอง 
ขนบธรรมเนียมประเพณี  ซึ่งในเบื้องต้นจะปูพื้นให้เห็นภำพรวมเกี่ยวกับแคว้นต่ำง ๆ ในชมพูทวีป 
ตำมที่กล่ำวไว้ใน อุโบสถสูตร๒๗  ว่ำ ประกอบด้วย  ๑๖  แคว้น ได้แก่ คันธาระ,  กัมโพชะ,  กุรุ,   
ปัญจาละ,  มัลละ , อังคะ,  มัจฉะ,  สุรเสนะ,  กาสี,   เจตี,  อัสสกะ แต่ที่เป็นแคว้นมหำอ ำนำจมีเพียง  
๕  แคว้น ได้แก่ มคธ,  วัชชี,  โกศล,  วังสะ และ อวันตี และยังมีแคว้นเล็กแคว้นน้อยอีก ๕ แคว้น 
ได้แก่ สักกะ, โกลิยะ, ภัคคะ, วิเทหะ  และ อังคุตตราปะ  (ดู แผนที่แสดงอำณำเขตของแคว้นต่ำง ๆ 
หน้ำ ๔๔ ประกอบ)  ซึ่งจะกล่ำวแต่ละแคว้นตำมล ำดับ ดังนี้ 

 

(๑)  แคว้นคันธาระ : ตั้งอยู่แถบลุ่มน้ ำสินธุ  แต่เรำอำจไม่คุ้นหูชื่อแคว้นเท่ำกับชื่อ “ตักสิลา” 
ซึ่งเป็นเมืองหลวง เพรำะเมืองน้ีเป็นแหล่งส ำนักทิศำปำโมกข์ หรือ “เมืองมหำวิทยำลัย” ที่มีชื่อมำแต่
ก่อนสมัยพุทธกำล     ตักสิลำเต็มไปด้วยปรำชญ์ผู้เชี่ยวชำญด้ำนต่ำง ๆ เช่น วรรณคดี ไวยำกรณ์ บท
กวี ศิลปะ ตรรกศำสตร์ คณิตศำสตร์ ปรัชญำ โหรำศำสตร์ ดำรำศำสตร์ แพทยศำสตร์  พิชัยสงครำม  
คณิตศำสตร์  เศรษฐศำสตร์  แต่น่ำเสียดำยว่ำผู้ที่จะเข้ำศึกษำได้ ก็เฉพำะชนชั้นสูง   ส่วนผู้มีชื่อเสียง
ที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกที่นี้  เช่น  พระเจ้ำปเสนทิโกศล   เจ้ำมหำลิลิจฉวี   พันธุลเสนำบดี  หมอชีวก
โกมำรภัจจ์ และองคุลีมำล เป็นต้น  เล่ำกันว่ำในสมัยที่พระเจ้ำอเล็กซำนเดอร์มหำรำช เข้ำยึดครอง
เมืองนี้ ได้บันทึกเล่ำถึงประเพณีของชำวตักสิลำ ว่ำ ครอบครัวที่มีฐำนะยำกจน ไม่สำมำรถปลูกฝัง

                                                           
๒๖ “รัตนะ  ๗  ประการ ของจักรพรรดิ” ได้แก่  (๑) จักรแก้ว  (๒)  ช้ำงแก้ว  (๓)  ม้ำแก้ว  (๔)  แก้วมณี  

(๕)  นำงแก้ว  (๖)  ขุนคลังแก้ว  และ  (๗)  ขุนพลแก้ว  (ดู มหาสุทัสสนสูตร. ไตร.๑๐/๑๖๔ - ๑๗๐ และดูเพิ่มเติม
ใน  สุชีพ  ปุญญำนุภำพ. พระไตรปิฎก ฉบับส าหรับประชาชน. หน้ำ  ๓๒๙ – ๓๓๐) 

๒๗ ดู ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองต่ำง ๆ ใน อุโบสถสูตร (ไตร. ๒๐/๕๑๐/๒๔๑) 



 ๒๕ 

ธิดำให้มีเหย้ำเรือนได้ จะน ำตัวไปขำยที่ตลำด แล้วเป่ำสังข์ตีกลองเป็นสัญญำณ  ประชำชนจะมำ
ล้อมดู ถ้ำผู้ใดชอบ ก็ตกลงรำคำกัน แล้วน ำไปเป็นภรรยำ  นอกจำกนี้ยังเล่ำถึงประเพณีที่ภ รรยำ
จะต้องกระโดดเข้ำกองไฟเพื่อตำยตำมสำมี๒๘ 

(๒)  แคว้นกัมโพชะ : ตั้งอยู่ทำงตอนเหนือของแคว้นคันธำระ มีเมืองหลวงชื่อทวำรกะ  
แคว้นน้ีมีชื่อเสียงเร่ืองม้ำสินธพ (ม้ำพันธุ์ดีที่มีถิ่นก ำเนิดแถมลุ่มน้ ำสินธุ)  ในสมัยพุทธกำลมีเร่ืองรำว
เกี่ยวกับแคว้นนี้ คือ กรณีของพ่อค้ำทำงเรือ นำมว่ำ พาหิยะ ผู้เดินทำงไปค้ำขำยที่แคว้นกัมโพชะ  
เกิดเรือล่ม ถูกคลื่นซัดขึ้นฝั่งในสภำพเปลือยเปล่ำ จนต้องหำเปลือกไม้และใบไม้มำนุ่งห่ม  เมื่อผู้คน
มำเห็นก็ทึกทักว่ำเป็นพระอรหันต์ “อรหันต์เปลือย” จึงกรำบไหว้บูชำและน ำข้ำวปลำอำหำรมำถวำย  
คร้ันต่อมำพระพรหมเตือนสติและแจ้งให้ทรำบว่ำพระอรหันต์ที่แท้เกิดขึ้นในโลกแล้ว  ท ำให้ท่ำน
รู้สึกละอำยและส ำนึกผิด จึงรีบเร่งไปเข้ำเฝ้ำพระพุทธเจ้ำที่แคว้นโกศล (ระยะทำง ๑๒๐ โยชน์)  
ท่ำนเดินทำงทั้งกลำงวันและกลำงคืน  เมื่อได้เข้ำเฝ้ำ  พระพุทธเจ้ำแสดงธรรมโปรดจนบรรลุ
อรหัตผล  แต่ยังมิได้บวชให้เพรำะยังไม่มีบำตรและผ้ำไตรจีวร  ในขณะที่ท่ำนไปหำบำตรและผ้ำ
ไตรจีวรนั่นเอง ถูกโคบ้ำขวิดตำย 

จำกเร่ืองรำวของ พาหิยะ ท ำให้ได้ข้อคิดว่ำผู้คนสมัยนั้น ใฝ่ฝันอยากเป็น และ ใฝ่ฝันอยาก
เห็น พระอรหันต์  แต่ไม่รู้ว่ำพระอรหันต์เป็นอย่ำงไร  ผู้ท่ีอยากเป็น ก็ทึกทักเอำว่ำกำรบ ำเพ็ญตบะ
ด้วยวิธีที่พิสดำร  ถือว่ำเป็นพระอรหันต์  ส่วน ผู้ท่ีอยากเห็น ก็ทึกทักเอำว่ำถ้ำเห็นผู้ใดบ ำเพ็ญตบะ
ด้วยวิธีแปลก ๆ ยำกที่ผู้อ่ืนจะท ำตำมได้ แสดงว่ำส ำเร็จเป็นพระอรหันต์  จึงไม่เป็นกำรแปลกที่ใน
สมัยนั้น มีผู้พยำยำมบ ำเพ็ญตบะด้วยวิธีดังกล่ำว  จนกลำยเป็นแหล่งเพำะพันธุ์ลัทธิคณำจำรย์ขึ้นมำ
มำกมำย 

 (๓)  แคว้นกุรุ : ตั้งอยู่บริเวณลุ่มน้ ำยมุนำตอนบน  มีเมืองหลวงชื่ออินทปัตถ์   แต่เรำอำจไม่
คุ้นกับชื่อนี้เท่ำกับเร่ืองของ สงครามมหาภารตยุทธ์ระหว่างกษัตริย์ปาณฑพกับเการพท่ีเกิดขึ้น ณ 
ทุ่งกุรุเกษตร  กล่ำวกันว่ำสภำพดินฟ้ำอำกำศในแคว้นนี้ เป็นที่ “สัปปำยะ” (อุตุสัปปำยะ)  คือ น่ำ
ร่ืนรมย์ เย็นสบำย  จึงท ำให้ชำวเมืองมีสุขภำพแข็งแรง มีจิตใจละเอียดอ่อน   กล่ำวกันว่ำวิถี
ชีวิตประจ ำวันของพวกเขำ ไม่ว่ำจะหมู่ภิกษุ ภิกษุณี อุบำสก อุบำสิกำ หรือผู้คนทั่วไป จะสนทนำกัน
แต่เร่ืองกำรถือศีลปฏิบัติธรรม  แม้แต่สัตว์เลี้ยงเช่นนกแก้วนกขุนทอง ก็ได้รับกำรฝึกให้พูดเร่ือง
เช่นนี้ด้วย  ฉะนั้น ไม่ว่ำเวลำลงท่ำน้ ำ  ทอผ้ำ กรอด้ำย หรือประกอบกิจกำรอ่ืน  พวกเขำจะทักทำย
กันว่ำด ำรงอยู่ด้วยธรรมข้อใด  ถ้ำตอบไม่ได้ จะถูกต ำหนิว่ำ “น่าละอาย น่าละอาย”  แต่ถ้ำตอบได้ จะ
ชมเชยกันว่ำ “สาธุ สาธุ”  และด้วยเหตุที่ชำวเมืองนี้มีจิตใจละเอียดอ่อนเหมำะที่จะฟังธรรมะอัน
ลึกซึ้งได้   พระพุทธเจ้ำจึงทรงตรัสพระสูตรยำก ๆ หลำยพระสูตร เช่น มหำนิทำนสูตร สำโรปมสูตร  

                                                           
๒๘ ดู พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท.์ หน้ำ ๗๐ - ๗๒. 



 ๒๖ 

รุกโขปมสูตร   รัฐปำลสูตร   มำคัณฑิยำสูตร   อำเนญชสัมปปำยสูตร   แต่ที่กล่ำวถึงจนได้ยินกัน
มำก คือ สติปัฏฐานสูตร 

 (๔)  แคว้นปัญจาละ : ตั้งอยู่ทำงด้ำนตะวันออกของแคว้นกุรุ ตรงลุ่มแม่น้ ำคงคำตอนบน   
มีเมืองหลวงเดิมชื่อหัสดินำปุระ  ต่อมำแยกเป็น  ๒  แห่ง คือ เมืองกัมปิละและกันยำกุพซ์  ซึ่งพระ
พุทธองค์ทรงเล่ำเป็นนิทำนชำดกว่ำในสมัยโบรำณ มีกษัตริย์ทรงพระนำมว่ำพรหมทัต ทรงปกครอง
แผ่นดินโดยธรรม  ครำวหนึ่งทรงปลอมพระองค์เป็นช่ำงทอหูก  ท่องเที่ยวไปทั่วแว่นแคว้นเพื่อ
ตรวจดูทุกข์สุขของปวงอำณำประชำรำษฎร์  พระองค์ทรงพบกับธิดำของหญิงหม้ำย และขอมำเป็น
พระชำยำ  มีพระนำมว่ำ “อุพพรี”๒๙ ทั้งสองพระองค์ใช้ชีวิตร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข  คร้ันต่อมำเมื่อ
ท้ำวพรหมทัตเสด็จสวรรคต  พระนำงทรงเศร้ำโศกเปี่ยมว่ำจะเสียสติ  จึงมีฤษีเตือนให้คลำยโศก 
โดยให้ข้อคิดว่ำ 

 

   อันคืนวัน  พลันดับ  ลงลับล่วง  
ท่านทั้งปวง  อุตส่าห์สร้าง  ทางกุศล  
แก่ลงแล้ว    ร าพึง    ถึงตัวตน  
อายุคนนั้น  ไม่ยั่งยืน  ถึงหมื่นปี 
 

จำกข้อคิดน้ี จึงช่วยให้พระนำงได้สติและคลำยโศกลงได้บ้ำง 
 

 (๕)  แคว้นมัลละ:  ตั้งอยู่ถัดจำกโกศลมำทำงทิศตะวันออก     จัดว่ำเป็นแคว้นขนำดเล็ก  
ปกครองด้วยระบอบสำมัคคีธรรมโดยมัลลกษัตริย์  มีเมืองหลวง  ๒  แห่ง คือ กุสินารา (เมืองหลวง
ของมัลละตอนเหนือ)  และ ปาวา (เมืองหลวงของมัลละตอนใต้)  แคว้นนี้มีควำมเกี่ยวข้องกับ
พระพุทธเจ้ำตั้งแต่คร้ังเสด็จออกบวชจนกระทั่งดับขันธปรินิพพำน กล่ำวคือ ตอนออกบวช เมื่อเสด็จ
ออกจำกแคว้นสักกะ ก็ข้ำมแม่น้ ำอโนมำ มุ่งสู่แคว้นมัลละ  ทรงตัดพระเมำลีและอธิษฐำนจิตเป็น
นักบวช ณ ริมฝั่งน้ ำแห่งนี้  จำกนั้นก็เสด็จไปยังแคว้นมคธ  บ ำเพ็ญเพียรจนกระทั่งตรัสรู้  ทรงเผยแผ่
ศำสนำทั่วแคว้นต่ำง ๆ  ตลอด ๔๔ พรรษำ  ในพรรษำที่ ๔๕ ก็เสด็จกลับมำที่แคว้นนี้อีก  เสวยพระ
กระยำหำรมื้อสุดท้ำยที่นำยจุนนะจัดถวำย  พระอรหันตสำวกองค์สุดท้ำยก็เกิดขึ้นที่นี้ และเสด็จดับ
ขันธปรินิพพำนที่เมืองกุสินำรำ เมืองหลวงแห่งแค้วนนี้   

 (๖)  แคว้นอังคะ :  ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันออกของแคว้นมคธ มีเมืองหลวงชื่อ จัมปา แต่เดิมมำ
มีควำมเจริญรุ่งเรืองมำก   เร่ืองรำวเกี่ยวกับแคว้นนี้มีหลักฐำนปรำกฏไม่มำกนัก  เท่ำที่พอจะสืบค้น
ได้  มีเช่น  ในพรรษำที่ ๕ พระพุทธองค์เสด็จแคว้นนี้  และทรงมีวินัยบัญญัติให้ภิกษุสวมรองเท้ำชั้น
เดียวได้  โดยมีสำเหตุจำกกำรที่ ภิกษุโสณโกฬิวิสะ ผู้มุ่งบ ำเพ็ญเพียรโดยวิธีเดินจงกรมจนฝ่ำเท้ำแตก  

                                                           
๒๙ ดู อุพพรีเนตงิวัตถ.ุ ไตร. ๒๖/๑๑๐. 



 ๒๗ 

นอกจำกนี้มหำอุบำสิกำวิสำขำ ก็มีภูมิล ำเนำเดิมเป็นชำวเมืองนี้  อย่ำงไรก็ตำม ในตอนปลำย
พุทธกำล สมัยพระเจ้ำพิมพิสำรเรืองอ ำนำจ แคว้นอังคะตกเป็นเมืองขึ้นของแคว้นมคธ 

(๗)  แคว้นมัจฉะ : ตั้งอยู่ระหว่ำงล ำน้ ำสินธุ กับล ำน้ ำยมุนำตอนบน  มีเมืองหลวงชื่อวิรำฏ  
แต่เรำอำจไม่คุ้นหูชื่อแคว้นเท่ำกับชื่อกษัตริย์ผู้ครองเมืองนำมว่ำ “มิลินท์”  เพรำะพระนำมนี้พ้องกับ
นำมของ มิลินทราชา ใน “มิลินท์ปัญหา” ซึ่งกล่ำวว่ำพระพุทธเจ้ำทรงพยำกรณ์ไว้ว่ำหลังจำกที่
พระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพำนล่วงแล้ว ๕๐๐ ปี  จะมีพระรำชำทรงพระนำมว่ำ “มิลินท์” เป็นผู้
แตกฉำนในไตรเพท ศำสนำ และปรัชญำ  ได้ประกำศโต้วำทีกับนักบวชในลัทธิศำสนำอ่ืน ๆ จนไม่
มีใครสู้ได้  ในส่วนของศำสนำพุทธ  คณะสงฆ์ได้คัดเลือกพระเถระนำม “นาคเสน” ไปปุจฉำ
วิสัชนำติดต่อกันหลำยวัน  ท้ำยที่สุด มิลินทราชา ยอมจ ำนน และเปลี่ยนจำกศำสนำพรำหมณ์ หันมำ
นับถือศำสนำพุทธ  และพระพุทธเจ้ำยังทรงพยำกรณ์อีกว่ำ มิลินทราชา ผู้นี้จะกลำยเป็นก ำลังส ำคัญ
ช่วยเผยแผ่พุทธศำสนำให้ยั่งยืนสถิตสถำพรไปได้ตลอด ๕,๐๐๐ ปี๓๐ 

(๘)  แคว้นสุรเสนะ : ตั้งอยู่ระหว่ำงล ำน้ ำสินธุกับล ำน้ ำยมุนำตอนล่ำง  มีเมืองหลวงชื่อ  
มถุรา  ภำยหลังย้ำยไปสร้ำงรำชธำนีใหม่ชื่อ ทวารภะ  ผู้ที่นับถือศำสนำฮินดูนิกำยไวษณพ  จะ
เลื่อมใสศรัทธำเมืองมถุรำเป็นอย่ำงมำก  เพรำะเชื่อว่ำเป็นถิ่นก ำเนิดของพระกฤษณะ (เทพแห่งควำม
รัก เสียงเพลง และกำรร ำฟ้อน)  และมีเร่ืองเล่ำอีกว่ำ ครำวที่อสูรนำมว่ำ กังสะ ปลอมตัวเป็นกษัตริย์ 
อุคราเสน มำครองเมืองนี้ ได้สร้ำงควำมเดือดร้อนให้แก่ประชำชน  พระวิษณุจึงอวตำรลงมำในปำง
พระกฤษณะ ปรำบอสูรตนนี้ได้อย่ำงรำบคำบ และน ำควำมผำสุขมำสู่ชำวเมืองอีกครั้งหน่ึง 

 (๙)  แคว้นกาสี :  ตั้งอยู่ตรงที่บรรจบระหว่ำงล ำน้ ำคงคำและล ำน้ ำอโนมำ มีเมืองหลวงชื่อ
พำรำณสี มีกษัตริย์ผู้ครองเมืองทรงพระนำมว่ำ “พรหมทัต”  อันที่จริงพระนำมนี้เป็นต ำแหน่งรำชำ
แห่งแคว้น  คือ ใครก็ตำมที่ขึ้นครองรำชย์ จะได้รับกำรถวำยพระนำมว่ำ “พรหมทัต”  กล่ำวกันว่ำ 
กำสีเป็นแคว้นที่เจริญรุ่งเรืองมำก่อน  พระพุทธเจ้ำเสด็จแคว้นนี้ตั้งแต่พรรษำแรกหลังจำกตรัสรู้  
เพื่อไปโปรดปัญจวัคคีย์ที่ป่ำอิสิปตนะมฤคทำยวัน  ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองพำรำณสี (เมืองหลวงของแคว้น
กำสี)  และทรงแสดงธรรมเร่ือง “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” โดยวำงหลักกำรไว้ว่ำศำสนำของ
พระองค์จะไม่เป็นทั้ง “อัตตกิลมถำนุโยค” และ “กำมสุขัลิกำนุโยค” แต่จะตั้งอยู่บนทำงสำยกลำง 
(มัชฌิมำปฏิปทำ)  จำกปฐมเทศนำนี้ท ำให้เกิดปฐมสำวกนำมว่ำอัญญำโกณฑัญญะได้ส ำเร็จเป็นพระ
อรหันต์  จึงถือว่ำมีพระรัตนตรัยครบองค์สำม คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์  นอกจำกนี้  ยัง
ทรงโปรดสำวกอ่ืนให้ส ำเร็จพระอรหันต์รวม ๖๐ องค์ ถ้ำนับรวมพระองค์ด้วย จะเป็น  ๖๑  องค์  

                                                           
๓๐ ดู คัมภีร์ มิลินท์ปัญหำใน www.dhammathai.org/buddhistdic/rat118.php-3k (เข้ำถึงแหล่งข้อมูล ๑ 

สิงหำคม  ๒๕๕๐) 

http://www.dhammathai.org/buddhistdic/rat118.php-3k


 ๒๘ 

หลังจำกนั้นก็ส่งพระอรหันตสำวกเดินทำงไปประกำศศำสนำให้งำมในเบื้องต้น ในท่ำมกลำง และ
ในที่สุด 

ในด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง  แคว้นกำสีจะไม่ยิ่งใหญ่เท่ำโกศล มคธ วัชชี วังสะ และอวันตี  
บำงคร้ังตกอยู่ภำยใต้อ ำนำจของโกศลบ้ำง มคธบ้ำง   ระยะหลังท ำสงครำมกับแคว้นโกศลเป็น
เวลำนำน  ท้ำยที่สุดก็ต้องตกเป็นเมืองขึ้นของแคว้นโกศล  นอกจำกนี้ ยังกล่ำวกันอีกว่ำ แคว้นกำสีมี
ชื่อเสียงในฐำนะแหล่งผลิตผ้ำไหมชั้นดี  ที่กล่ำวกันติดปำกว่ำผ้ำจำกแคว้นกำสี 

 (๑๐)  แคว้นเจตี : ตั้งอยู่แถบลุ่มแม่น้ ำคงคำ ติดต่อกับแคว้นวังสะและอวันตี  มีเมืองหลวง
ชื่อ โสตถิวดี  จำกกำรสืบค้นไม่พบข้อมูลเกี่ยวกับแคว้นนี้มำกนัก    เพียงแต่กล่ำวว่ำพระสำรีบุตร
อัครสำวกเบื้องขวำของพระพุทธเจ้ำได้ตั้งส ำนักปฏิบัติธรรมที่ ป่าปาจีนวังสทายวัน ในแคว้นนี้  และ
พระอนุรุธเถระอดีตเจ้ำชำยในวงศ์ศำกยะ ได้ฝึกกรรมฐำนจนส ำเร็จเป็นพระอรหันต์ที่ส ำนักแห่งนี้ 

(๑๑) แคว้นอัสสกะ : ตั้งอยู่แถบลุ่มน้ ำโคธำวรี ทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือของแคว้นอวันตี  
มีเมืองหลวงชื่อ โปตลี หรือ โปตนะ  มีเหตุกำรณ์ส ำคัญในแคว้นนี้คือ กรณีที่มีพรำหมณ์ชื่อ พาวรี ซึ่ง
เคยเป็นปุโรหิตของพระเจ้ำปเสนทิโกศลมำก่อน  ต่อมำรู้สึกเบื่อหน่ำยฆรำวำสวิสัย  จึงถวำยบังคม
ลำ ออกบวชเป็นชฎิล ประพฤติพรตตำมลัทธิพรำหมณ์  และเปิดส ำนักตั้งตนเป็นอำจำรย์ใหญ่ บอก
ไตรเพท  ครั้นต่อมำเมื่อทรำบข่ำวว่ำเจ้ำชำยสิทธัตถะเสด็จออกบวชและปฏิญำณตนว่ำตรัสรู้เองโดย
ชอบ  ก็อยำกทดสอบว่ำตรัสรู้จริงหรือไม่  จึงผูกปัญหำมอบให้ศิษย์  ๑๖  คน ที่เรียกว่ำ “โสฬส
ปัญหำ” ไปทดสอบดู โดยสั่งให้ศิษย์ถำมทีละคน คนละค ำถำม ในแต่ละค ำถำมได้ผูกปมซ่อนเงื่อน
ให้ขัดแย้งกัน  เพื่อลวงพระพุทธเจ้ำให้ตกหลุมพรำง  แต่พระองค์ทรงรู้ทัน  จึงตอบปัญหำได้
ครบถ้วนทุกถ้อยกระทงควำม  ท ำให้ศิษย์ทั้ง ๑๖ เลื่อมใสศรัทธำและเข้ำเป็นนักบวชในพุทธศำสนำ  
ส่วนพรำหมณ์พำวรีก็เกิดควำมเลื่อมใสศรัทธำและหันมำนับถือพุทธศำสนำ และกลำยเป็นก ำลัง
ส ำคัญในกำรช่วยเผยแผ่พุทธศำสนำอีกด้วย 

 

บรรดำแคว้นต่ำง ๆ ที่กล่ำวข้ำงต้น  ถือว่ำมิใช่พื้นที่ทำงยุทธศำสตร์ที่พระพุทธองค์จะยึด
เป็น “หัวหาด” ประกำศศำสนำที่ส ำคัญนัก   แต่แคว้นที่จะกล่ำวต่อไปนี้เป็นแคว้นมหำอ ำนำจ   มี
บทบำทส ำคัญ และเป็นพื้นที่ทำงยุทธศำสตร์ในกำรประกำศพุทธศำสนำ ซึ่งประกอบด้วย  ๕  แคว้น 
ได้แก่ มคธ,  วัชชี,  โกศล,  วังสะ และ อวันตี ซึ่งจะกล่ำวแต่ละแคว้นตำมล ำดับดังนี้ 

(๑๒)  แคว้นมคธ : ตั้งอยู่ทำงฝั่งใต้ของแม่น้ ำคงคำตอนกลำง มีเมืองหลวงชื่อรำชคฤห์  
รำชำผู้ครองแคว้นทรงพระนำมว่ำพระเจ้ำพิมพิสำร  เป็นที่น่ำสังเกตว่ำรำชวงศ์นี้เป็นตระกูลแห่งลูก
ฆ่ำพ่อเป็นกงกรรมกงเกวียนถึง ๕ ชั่วอำยุคน  กล่ำวคือ พระเจ้ำพิมพิสำรถูกฆ่ำโดยพระเจ้ำอชำตศัตรู 
ตำมค ำยุยงของพระเทวทัต,  พระเจ้ำอชำตศัตรูถูกฆ่ำโดยพระเจ้ำอุทัยภัทร์, พระเจ้ำอุทัยภัทร์ถูกฆ่ำ
โดยพระเจ้ำอนุรุทธะ, พระเจ้ำอนุรุทธะถูกฆ่ำโดยพระเจ้ำมุณฑกะ  และพระเจ้ำมุณฑกะถูกฆ่ำโดย



 ๒๙ 

พระเจ้ำนำคทำสกะ  เมื่อชำวเมืองเห็นเช่นนี้ ก็รู้สึกรังเกียจ จึงรุมกันจับพระเจ้ำนำคทำสกะฆ่ำ แล้ว
เชิญเสนำบดีสุสูนำค ซึ่งเคยเป็นเชื้อกษัตริย์แห่งแคว้นวัชชีขึ้นครองรำชย์แทน  ต่อมำพระเจ้ำสุสูนำค
ได้ย้ำยเมืองหลวงจำกรำชคฤห์ไปยังเมืองปำฏลีบุตร๓๑   

ณ แคว้นมคธแห่งนี้ มีเหตุกำรณ์ส ำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้ำมำกมำย เช่น เป็นถิ่นที่
พระองค์ตรัสรู้  เมื่อตรัสรู้แล้วทรงเดินทำงถึง ๑๑ กิโลเมตร เพื่อย้อนกลับมำโปรดภิกษุปัญจวัคคีย์
และสำวกอ่ืนที่เมืองพำรำณสี แล้วส่งภิกษุสำวกเหล่ำนั้นออกไปประกำศศำสนำ  ส่วนพระองค์เอง
เสด็จสู่แคว้นมคธอีกค ำรพหนึ่ง ทั้งนี้เพรำะทรงพิจำรณำว่ำแคว้นมคธเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยเจ้ำ
ลัทธิคณำจำรย์  ถ้ำจะท ำให้พุทธศำสนำสถิตสถำพรได้  ในขั้นแรกจะต้องลงหลักปักฐำนในแคว้น
มคธให้แน่นหนำก่อน  ด้วยเหตุนี้ก่อนที่จะเสด็จเข้ำสู่กรุงรำชคฤห์  ในขั้นแรกจะต้องสยบชฎิล ๓ พี่
น้อง คือ อุรุเวลกัสสปะ  นทีกัสสปะ  และคยำกัสสปะ ซึ่งเป็นพระอำจำรย์ของพระเจ้ำพิมพิสำรให้
ได้ก่อน  เมื่อกระท ำกำรนี้ส ำเร็จ  นอกจำกจะได้สำมชฎิลเป็นพวกแล้ว   ยังได้บริวำรสำวกอีกร่วม  
๑,๐๐๐  คน จึงท ำให้พระเจ้ำพิมพิสำรหันมำเลื่อมใสศรัทธำพร้อมทั้งน ำชำวเมืองให้หันมำนับถือ
พุทธศำสนำร่วมแสนคน  พร้อมกับถวำยเวฬุวันวิหำรให้เป็นพระอำรำมแห่งแรกในพุทธศำสนำ  
นอกจำกนี้ยังมีเหตุกำรณ์อ่ืน ๆ เกิดขึ้นอีกมำกมำย 

(๑๓)  แคว้นวัชชี : ตั้งอยู่บนฝั่งทิศตะวันออกของแม่น้ ำคันธกะ มีเมืองหลวงชื่อเวสำลีหรือ
ไพศำลี ปกครองโดยคณะกษัตริย์ลิจฉวี  ถ้ำเทียบกับแคว้นมคธ  พบว่ำมีระบอบกำรปกครองต่ำงกัน  
กล่ำวคือ มคธปกครองด้วยระบอบกษัตริย์เป็นใหญ่ (รำชำธิปไตย)  ส่วนวัชชีปกครองด้วยระบอบ
สำมัคคีธรรม  ตัดสินปัญหำร่วมกันโดยหมู่กษัตริย์ลิจฉวี  ตำมหลักฐำนปรำกฏว่ำพระพุทธองค์เสด็จ
แคว้นนี้คร้ังแรกตอนออกพรรษำที่ ๒ ครำวที่แคว้นวัชชีเกิดโรคห่ำระบำด  มีผู้คนล้มตำยเกลื่อน
เมือง  เจ้ำลัทธิคณำจำรย์อ่ืนซึ่งชำววัชชีนับถือทยอยกันเข้ำไปเยียวยำแก้ไข แต่ไม่สำมำรถแก้ไขได้  
ชำวเวสำลีจึงกรำบทูลพระพุทธองค์ให้เสด็จไปช่วยเหลือ  ด้วยเดชะบำรมี เมื่อพระองค์เสด็จไปถึง 
ฝนห่ำใหญ่ตกลงมำ ช่วยกวำดล้ำงสิ่งปฏิกูลลงสู่แม่น้ ำจนหมดสิ้น  ท ำให้หำยจำกโรคระบำด  ใน
ครำวนั้นพระองค์ตรัสสั่งให้พระอำนนท์ประพรมน้ ำพระพุทธมนต์ทั่วเมือง  เมื่อปรำบโรคระบำดได้
ส ำเร็จ  ท ำให้ชำววัชชีเกิดควำมเลื่อมใสศรัทธำและหันมำนับถือพุทธศำสนำเป็นจ ำนวนมำก๓๒ 

ถ้ำพิจำรณำแง่มุมอ่ืนบ้ำง กล่ำวได้ว่ำเวสำลีเป็นถิ่นแห่งหญิงโสเภณีอันลือชื่อ สำมำรถท ำ
รำยได้เข้ำรัฐปีละจ ำนวนมหำศำล  เมื่อพ่อค้ำชำวรำชคฤห์ไปใช้บริกำรหญิงโสเภณีที่นี้  ก็เห็นลู่ทำง
ที่จะหำรำยได้เข้ำแคว้นมคธบ้ำง  จึงทูลต่อพระเจ้ำพิมพิสำรให้ตั้งส ำนักหญิงโสเภณีขึ้นที่เมือง  
รำชคฤห์   และได้มีกำรคัดเลือก สาลวดี เป็นหญิงงำมประจ ำเมือง  และนำงผู้นี้ให้ก ำเนิดทำรกนำม

                                                           
๓๑ ดู วศิน  อินทสระ. ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียและประเทศไทย. หน้ำ ๖๐ - ๖๑. 
๓๒  ดู รัตนสูตร. ไตร๒๕/๗ 



 ๓๐ 

ว่ำ “ชีวก”  ซึ่งต่อมำชีวกผู้นี้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนกำรแพทย์จำกส ำนักทิศำปำโมกข์ แห่งตักสิลำ  แล้ว
กลับมำเป็นแพทย์ประจ ำพระองค์พระเจ้ำพิมพิสำรและแพทย์ประจ ำพระองค์พระพุทธเจ้ำ ที่รู้จักกัน
ในนำม “หมอชีวกโกมำรภัจจ์” 

ตอนปลำยพุทธกำล พระเจ้ำอชำตศัตรูแห่งแคว้นมคธ  เตรียมกำรจะยกทัพไปปรำบแคว้น
วัชชี  จึงมอบหมำยให้วัสกำรพรำหมณ์ ไปทูลขอกุศโลบำยจำกพระพุทธเจ้ำ  กำรนี้ท ำให้พระองค์
ต้องตกอยู่ในภำวะยุ่งยำกอีกคร้ังหนึ่ง  เพรำะถ้ำไม่ทรงชี้แนะ  จะเป็นที่ขัดพระทัยพระเจ้ำอชำตศัตรู  
แต่ถ้ำทรงชี้แนะ เท่ำกับแนะอุบำยให้ท ำลำยแคว้นวัชชี  พระองค์จึงเลี่ยงไปกล่ำวกับพระอำนนท์ซึ่ง
ก ำลังถวำยงำนพัดว่ำ  ตรำบใดที่พวกกษัตริย์ลิจฉวียึดมั่นในอปริหำนิยธรรม  ๗  ประกำร และมี
ควำมสำมัคคีกัน๓๓  จะมีแต่ควำมเจริญ ไม่มีเสื่อม    เมื่อวัสกำรพรำหมณ์ ได้สดับเช่นนี้ จึงกลับไป
วำงอุบำยให้หมู่กษัตริย์ลิจฉวีเกิดควำมแตกแยก แล้วกรีธำทัพไปปรำบได้ส ำเร็จ และตกเป็นเมืองขึ้น
ของแคว้นมคธในที่สุด 

 (๑๔)  แคว้นโกศล : ตั้งอยู่ระหว่ำงเทือกเขำหิมำลัยกับแม่น้ ำคงคำตอนกลำง  ทิศเหนือจด
ภูเขำหิมำลัย  ทิศใต้จดแม่น้ ำคงคำ  ทิศตะวันออกจดแคว้นกำสีต่อกับแคว้นมคธ  มีเมืองหลวงชื่อ  
สำวัตถี  แคว้นนี้ปกครองด้วยระบอบกษัตริย์เป็นใหญ่ (รำชำธิปไตย) เช่นเดียวกับมคธ  มีรำชำผู้
ครองแคว้นทรงพระนำมว่ำปเสนทิโกศล  แคว้นโกศลเป็นดินแดนที่ยิ่งใหญ่ทำงด้ำนกำรเมืองกำร
ปกครอง  เป็นศูนย์กลำงของกำรติดต่อกับแคว้นทำงเหนือ เช่น มคธ กำสี กุรุ วัชชี ต่อมำได้ผนวก
แคว้นกำสีและแคว้นสักกะ (พุทธภูมิ) เป็นเมืองขึ้น  แต่ในด้ำนเศรษฐกิจ แคว้นโกศลไม่ร่ ำรวยเท่ำ
มคธ  พระเจ้ำปเสนทิโกศลทรงด ำริว่ำเป็นเพรำะไม่มีอัครมหำเศรษฐีในแคว้นของพระองค์  จึงเสด็จ
ไปยังแคว้นมคธ เพื่อขออัครมหำเศรษฐีซึ่งมีอยู่ถึง  ๕ คน ให้ย้ำยมำอยู่ที่แคว้นโกศลบ้ำง  ในครำว
นั้นพระเจ้ำพิมพิสำรทรงมอบให้ธนัญชัยเศรษฐี (บิดำของนำงวิสำขำ) ย้ำยมำตั้งถิ่นฐำนในแคว้น
โกศล  และเศรษฐีผู้น้ีได้ขอให้สร้ำงเมืองใหม่ที่อยู่ชำยแดนที่รู้จักกันในนำมเมืองสำเกตน่ันเอง 

เป็นที่น่ำสังเกตว่ำระหว่ำงพระเจ้ำพิมพิสำรกับพระเจ้ำปเสนทิโกศลมีควำมเกี่ยวดองกัน คือ 
พระเจ้ำพิมพิสำรทรงอภิเษกสมรสกับพระนำงเวเทหิเทวี (กนิษฐภคินีของพระเจ้ำปเสนทิโกศล) โดย
พระเจ้ำปเสนทิโกศลมอบแคว้นกำสีให้เป็นของก ำนัล เป็นค่ำเลี้ยงดูพระกนิษฐภคินี   ส่วนพระเจ้ำ  
ปเสนทิโกศลทรงอภิเษกสมรสกับกนิษฐภคินีของพระเจ้ำพิมพิสำรเช่นกัน  ตำมหลักฐำนทำง
ประวัติศำสตร์ กล่ำวว่ำพระนำงเวเทหิเทวี ได้ให้ก ำเนิดโอรสทรงพระนำมว่ำอชำตศัตรู  ต่อมำได้ท ำ
ปิตุฆำต ฆ่ำพระเจ้ำพิมพิสำรตำมค ำยุยงของพระเทวทัต ท ำให้พระนำงเวเทหิเทวีตรอมพระทัยจน
สิ้นพระชนม์ ในครำวนั้นพระเจ้ำปเสนทิโกศลทรงพระพิโรธพระเจ้ำอชำตศัตรู ผู้เป็นพระรำชนัดดำ
มำก จึงยกกองทัพไปยึดแคว้นกำสีคืน  สู้รบกันถึง  ๔  คร้ัง  ใน ๓ คร้ังแรกพระเจ้ำอชำตศัตรูเป็นฝ่ำย

                                                           
๓๓ ดู มหาปรินิพพานสูตร. ไตร. ๑๐/๖๘ - ๖๙ 



 ๓๑ 

ชนะ  แต่คร้ังที่ ๔ พระเจ้ำปเสนทิโกศล เป็นฝ่ำยชนะและจับพระเจ้ำอชำตศัตรูได้  แต่เห็นว่ำเป็น
หลำน จึงไว้ชีวิต  และทรงยกพระธิดำให้อภิเษกสมรส และคืนแคว้นกำสีให้ดังเดิม  อย่ำงไรก็ตำม 
ในสมัยต่อมำเมื่อพระเจ้ำปเสนทิโกศลถูกพระรำชโอรสมีพระนำมว่ำ วิฑูฑภะ ร่วมมือกับมหำ
อ ำมำตย์ทีฆการายนะ ท ำกบฏแย่งอ ำนำจ  พระองค์ทรงหนีไปพึ่งหลำน (รำชบุตรเขย) ที่แคว้นมคธ  
แต่ด้วยเหตุที่ทรงควบม้ำหนีไปถึงยำมมืดค่ ำ ประตูเมืองปิดแล้ว  ท ำให้ต้องทรงค้ำงคืนนอกเมืองใน
ยำมที่อำกำศหนำวเหน็บ  ประกอบกับพระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยมำกและชรำมำกแล้ว  จึงทรง
สิ้นพระชนม์ที่เมืองรำชคฤห์นี้เอง 

ในส่วนที่เกี่ยวกับพุทธศำสนำ  หลังจำกพระพุทธองค์ทรงวำงรำกฐำนที่แคว้นมคธได้มั่นคง
แล้ว  ก็ย้ำยมำที่แคว้นโกศล  กล่ำวกันว่ำทรงประทับที่แคว้นนี้นำนถึง ๒๕ พรรษำ โดยทรงประทับ
ที่พระเชตวันและบุพพำรำม แห่งเมืองสำวัตถี  ได้มีเหตุกำรณ์ส ำคัญเกิดขึ้นมำกมำย  เช่น ทรงปรำบ
จอมโจรองคุลีมำล, ทรงเอำชนะสำวกเดียรถีย์ที่กล่ำวตู่พระองค์, เป็นแผ่นดินที่พระเทวทัตถูกธรณี
สูบ, พระเถรีปำฏำจำรำได้ส ำเร็จพระอรหันต์ที่นี้  ตลอดจนทรงแสดงยมกปำฏิหำริย์ ท ำลำยทิฐิของ
พวกเดียรถีย์ลงได้  แต่สมัยต่อมำ แคว้นโกศลก็ต้องตกเป็นเมืองขึ้นของแคว้นมคธ 

(๑๕)  แคว้นวังสะ : ตั้งอยู่ทำงทิศใต้ของแคว้นโกศล,  ทิศตะวันตกของแคว้นกำสี  และทิศ
เหนือของแคว้นอวันตี  มีเมืองหลวงชื่อโกสัมพี  รำชำผู้ครองแคว้นทรงพระนำมว่ำพระเจ้ำอุเทน  ได้
มีเหตุกำรณ์ส ำคัญเกิดขึ้นในแคว้นนี้มำกมำย เช่น กรณีหญิงสวยนำมว่ำ มาคันทิยา ผู้หยิ่งทะนงใน
ควำมงำมของตนยิ่งนัก คิดว่ำชำยทั่วไปไม่คู่ควรกับนำง  เมื่อใครมำสู่ขอจะปฏิเสธและดูแคลนว่ำไม่
เจียมตัว  คร้ันได้พบเจอพระพุทธเจ้ำ  นำงคิดว่ำชำยผู้นี้เหมำะจะเป็นเนื้อคู่  แต่เมื่อเสนอตัวเข้ำไป
กลับถูกปฏิเสธอย่ำงไม่ใยดี ท ำให้นำงผูกใจพยำบำท  ต่อมำนำงขอให้ญำติพำไปถวำยตัวเป็นมเหสี
ของพระเจ้ำอุเทน  หลังจำกนั้นพยำยำมหำทำงก ำจัดพระนำงสำมำวดีผู้เป็นอัครมเหสี พร้อมบริวำร 
๕๐๐ คน โดยใส่ควำมว่ำพระนำงเอำใจออกห่ำงไปผูกสมัครรักใคร่กับพระพุทธเจ้ำ  แต่ก็ไม่เป็นผล  
เมื่อไม่ได้ดั่งใจนำงจึงหันมำเล่นงำนพระพุทธเจ้ำ ผู้ที่นำงถือว่ำเป็นคู่อริเก่ำ  โดยจ้ำงวำนให้ผู้คนรุม
ด่ำทั่วเมือง   ไม่ว่ำพระพุทธองค์และหมู่ภิกษุจะเหยียบย่ำงไปทำงไหน ก็มีแต่คนด่ำ  จนกระทั่งพระ
อำนนท์ทนไม่ไหว จึงกรำบทูลขอให้พระพุทธเจ้ำย้ำยหนีไปเมืองอ่ืน  แต่พระองค์ทรงทนให้ด่ำจน
เร่ืองสงบไปเอง๓๔  เมื่อท ำอะไรพระพุทธเจ้ำไม่ได้  นำงก็หันมำเล่นงำนพระนำงสำมำวดีอีกคร้ังหนึ่ง 
โดยวำงแผนเผำต ำหนักจนท ำให้พระนำงสำมำวดีและสนมบริวำรต้องสิ้นชีพลงในกองเพลิงทั้ง   
๕๐๐   คน   หลังจำกพระเจ้ำอุเทนทรงทรำบควำมจริง   จึงลงโทษอย่ำงสำสม  โดยให้จับนำง 
มำคันทิยำพร้อมบริวำร ๕๐๐ คน ฝังหลุมคร่ึงตัว จุดไฟเผำ แล้วใช้ไถครำดซ้ ำอีกครั้งหนึ่ง 

                                                           
๓๔ ดู กรมกำรศำสนำ.  พุทธกิจ ๔๕ พรรษา ตอนที่ ๒. หน้ำ ๒๕๐, ๒๙๓ - ๓๔๕ 



 ๓๒ 

นอกจำกเร่ืองของนำงมำคันทิยำแล้ว ยังมีเร่ืองควำมแตกแยกในหมู่ภิกษุชำวโกสัมพี 
กล่ำวคือ ในพรรษำที่ ๙  ระหว่ำงที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่โฆสิตำรำม  ได้เกิดควำมบำดหมำงใจ
ระหว่ำงพระอำจำรย์ฝ่ำยธรรมธรกับอำจำรย์ฝ่ำยวินัยธรด้วยสำเหตุเล็กน้อยเร่ืองน้ ำล้ำงส้วม เพียง 
ฟำยมือเดียว  แม้จะท ำควำมเข้ำใจกันแล้ว  แต่ศิษย์ฝ่ำยวินัยธรยังน ำไปโพนทะนำให้เสียหำย  เร่ืองจึง
บำนปลำยกลำยเป็นกำรทะเลำะระหว่ำงฝ่ำยวินัยธรกับฝ่ำยธรรมธร และต่ำงก็ชักชวนอุบำสก
อุบำสิกำที่เข้ำข้ำงฝ่ำยตนมำเป็นแนวร่วม  จนบำนปลำยกลำยเป็นเร่ืองใหญ่  แม้พระพุทธองค์จะ
เสด็จไปห้ำม ก็ไม่เชื่อฟัง  กลับขอให้วำงพระองค์อยู่เฉย ๆ  ในครำวนั้นพระพุทธองค์จึงทรงหลีก
เร้นไปจ ำพรรษำที่ปำริเลยยกะ  คร้ันเมื่อพระพุทธเจ้ำทรงหำยพระองค์ไป ชำวบ้ำนพำกันต ำหนิเพ่ง
โทษหมู่ภิกษุว่ำเป็นต้นเหตุ จึงรวมหัวกันคว่ ำบำตร ไม่ถวำยปัจจัย  ท ำให้ภิกษุเดือดร้อนแสนสำหัส   
จึงยอมปรองดองคืนดีกัน  แล้วพร้อมใจกันไปขอขมำพระพุทธเจ้ำ๓๕ 

นอกจำกนี้ยังมีต ำนำนเกี่ยวกับควำมประหยัดอันลือชื่อเกิดขึ้นที่เมืองนี้ คือ ครำวที่พระ
อำนนท์รับถวำยผ้ำจีวรจำกพระนำงสำมำวดี  ๕๐๐ ผืน  ได้สร้ำงควำมคับข้องพระทัยแก่ท้ำวอุเทน 
ว่ำ พุทธสำวกโลภมำก เห็นแก่ลำภสักกำระ  จึงเสด็จไปซักถำมเพื่อขอทรำบเหตุผล  พระอำนนท์
อธิบำยให้ฟังว่ำเหตุที่ต้องรับผ้ำไว้ทั้ง  ๕๐๐ ผืน เพรำะต้องกำรน ำไปเปลี่ยนให้ภิกษุที่ใช้จีวรเก่ำคร่ ำ
คร่ำ ๕๐๐ รูป แล้วเปลี่ยนจีวรเก่ำเดิมทั้ง ๕๐๐  ผืนไปท ำเป็นฝ้ำดำดเพดำน และปลดผ้ำดำดเพดำนลง
มำท ำผ้ำปูที่นอน  เปลี่ยนผ้ำปูที่นอนเป็นผ้ำปูพื้น  และน ำผ้ำปูพื้นเก่ำคร่ ำคร่ำเหล่ำนั้นท ำเป็นผ้ำเช็ด
เท้ำ  เปลี่ยนผ้ำเช็ดเท้ำเป็นผ้ำเช็ดฝุ่น  และน ำผ้ำเช็ดฝุ่นเดิมทั้ง ๕๐๐ ผืนมำขย ำโขลกกับโคลนแล้วใช้
ฉำบทำฝำผนัง  เมื่อท้ำวอุเทนทรงทรำบเช่นนี้  ทรงยกย่องว่ำพุทธสำวกเป็นผู้มัธยัสถ์ รู้จักใช้สิ่งของ
อย่ำงคุ้มค่ำ  ทรงพอพระทัยมำก  จึงถวำยผ้ำเพิ่มอีกจ ำนวน  ๕๐๐  ผืน รวมเป็น ๑,๐๐๐  ผืน  นับเป็น
คร้ังแรกที่มีกำรถวำยผ้ำจีวรแด่ภิกษุสงฆ์ครำวเดียวมำกขนำดน้ัน 

(๑๖) แคว้นอวันตี : ตั้งอยู่ทำงเหนือของภูเขำวินธัย มีเมืองหลวงชื่ออุชเชนี รำชำผู้ครอง
แคว้นทรงพระนำมว่ำพระเจ้ำจัณฑปัชโชติ  ในแคว้นนี้มีเร่ืองรำวเกี่ยวกับบุคคลต่ำง ๆ เช่น พระ  
กัจจำยนะ, กำมนิต และ หมอชีวกโกมำภัจจ์ เป็นต้น 

ในส่วนที่เกี่ยวกับพระกัจจำยนะ กล่ำวกันว่ำท่ำนเป็นบุตรของพรำหมณ์ปุโรหิตประจ ำ
ส ำนักพระเจ้ำจัณฑปัชโชติ  ต่อมำเมื่อเรียนจบไตรเพท ได้สืบต ำแหน่งแทนบิดำ  คร้ันเมื่อพระเจ้ำ
จัณฑปัชโชติทรงทรำบว่ำพระพุทธเจ้ำบังเกิดขึ้นในโลกแล้ว  จึงสั่งให้กัจจำยนะไปเฝ้ำและทูลเชิญ
ให้เสด็จยังแคว้นอวันตี  คร้ันเมื่อกัจจำยนะได้ เข้ำเฝ้ำและสดับธรรมจนส ำเร็จพระอรหันต์  แล้ว
กลับมำแสดงธรรมแก่พระเจ้ำจัณฑปัชโชติจนเกิดควำมเลื่อมใสศรัทธำและปฏิญำณตนเป็น  

                                                           
๓๕ ดู.โกสัมพิยสูตร. ไตร. ๑๒/๕๔๐ 



 ๓๓ 

พุทธอุบำสก  แล้วเสด็จมำเฝ้ำพระพุทธองค์ และต่อมำได้กลำยเป็นก ำลังส ำคัญในกำรอุปถัมภ์ค้ ำชู
พุทธศำสนำ 

ในส่วนที่เกี่ยวกับเร่ืองรำวกำมนิต  มีเร่ืองเล่ำว่ำถือก ำเนิดที่เมืองอุชเชนี ได้เดินทำงไป
ค้ำขำยที่เมืองโกสัมพี  ได้เห็นสถำนที่บรรจบกันของแม่น้ ำยมุนำ, แม่น้ ำคงคำ และเมืองโกสัมพี ก็
รู้สึกประทับใจมำก  เพรำะสวยงำมประดุจดินแดนแห่งสวรรค์  ตลอดเวลำที่อยู่ในเมืองนี้ เขำ
ประสงค์จะได้เฝ้ำพระพุทธเจ้ำเพื่อให้ทรงช่วยคลำยทุกข์ทำงใจ  แต่ทั้งที่นั่งสนทนำกับพระพุทธเจ้ำ
ที่บ้ำนช่ำงปั้นหม้อตลอดทั้งคืน  แต่ก็ยังไม่รู้ว่ำนั่นคือผู้ที่เขำก ำลังแสวงหำ  เมื่อพระพุทธองค์ทรง
สอนธรรมะอันไพเรำะลึกซึ้งแก่เขำ  แทนที่จะน ำธรรมะนั้นเป็นเคร่ืองเยียวยำจิตใจ  เขำกลับย้อน
ถำมว่ำใครเป็นผู้กล่ำวถ้อยค ำอันไพเรำะนั้น 

ส่วนเร่ืองของหมอชีวกโกมำรภัจจ์   มีเร่ืองเล่ำว่ำท่ำนเดินทำงจำกแคว้นมคธเพื่อไปรักษำ
วัณโรคปอดแก่พระเจ้ำจัณฑปัชโชติ  กล่ำวกันว่ำกษัตริย์ผู้นี้มีควำมโหดเหี้ยม  อำจสั่งฆ่ำคนได้ง่ำย ๆ   
เมื่อหมอชีวก ฯ เข้ำเฝ้ำ  พระเจ้ำจัณฑปัชโชติรับสั่งว่ำห้ำมปรุงยำโดยใช้เนยใส  เพรำะทรงรังเกียจ  ที่
ท ำให้เรอ   แต่หมอชีวก ฯ เห็นว่ำเนยใสเป็นตัวยำส ำคัญ  เขำจึงปรุงโดยใช้สมุนไพรกลบกลิ่นเนยใส
ไว้    เขำทรำบดีว่ำเมื่อยำออกฤทธิ์ พระเจ้ำจัณฑปัชโชติจะทรำบว่ำถูกหลอกให้เสวยพระโอสถที่
ผสมด้วยเนยใส  และเขำอำจถูกลงอำญำ จึงคิดหำทำงหนีทีไล่โดยขอช้ำงเตรียมไว้ ๑ เชือก  พร้อม
กับขอให้เปิดประตูเมืองไว้ตลอดเวลำ โดยอ้ำงว่ำเพื่อที่จะออกไปเก็บตัวยำได้สะดวก  เมื่อถวำยพระ
โอสถแล้ว เขำก็รีบหนีออกจำกเมือง  ต่อมำเมื่อพระเจ้ำจัณฑปัชโชติทรำบว่ำถูกหลอกให้เสวยเนยใส 
จึงสั่งให้ทหำรตำมไปจับตัว  คร้ันตำมทัน แทนที่จะจับตัวได้ ทหำรผู้นั้นกลับถูกหลอกให้
รับประทำนผลมะขำมป้อมที่หมอชีวก ฯ แอบใช้เล็บฝังยำซ่อนไว้  เมื่อรับประทำนก็เกิดระบำยท้อง
จนหมดเร่ียวแรง  ท ำให้หมอชีวก ฯ หนีรอดไปได้  คร้ันอยู่ต่อมำเมื่อพระเจ้ำจัณฑปัชโชติทรงหำย
จำกพระโรค  จึงคลำยพิโรธและมอบผ้ำชั้นดีจำกแคว้นกำสีให้เป็นรำงวัล  แต่หมอชีวก ฯ เห็นว่ำเป็น
ของก ำนัลจำกกษัตริย์  จึงไม่กล้ำรับไว้  แต่ถวำยแด่พระพุทธเจ้ำแทน  ด้วยเหตุที่สมัยนั้นมีวินัย
บัญญัติห้ำมภิกษุรับผ้ำที่ได้มำโดยวิธีอ่ืนนอกจำกผ้ำปังสุกุล  ประกอบหมอชีวก ฯ เห็นว่ำหมู่ภิกษุ
มักจะขำดแคลนผ้ำอยู่ เนือง ๆ  จึงทูลขอพระพุทธเจ้ำให้หมู่ภิกษุรับผ้ำจำกผู้ที่ถวำยได้  แม้
พระพุทธเจ้ำจะทรงอนุญำตตำมที่ขอ  แต่ก็เตือนภิกษุให้ยินดีกับผ้ำปังสุกุลเป็นส ำคัญ 

 

นอกจำก  ๑๖  แคว้นที่กล่ำวข้ำงต้น  ยังมีแคว้นเล็กแคว้นน้อย  เช่น  สักกะ, โกลิยะ, ภัคคะ, 
วิเทหะ และ อังคุตตราปะ  แต่ที่จะน ำมำกล่ำวเฉพำะที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้ำโดยตรงเพียง  ๒  
แคว้น  คือ สักกะ (พุทธภูมิฝ่ำยบิดำ) กับ โกลิยะ (พุทธภูมิฝ่ำยมำรดำ)  ทั้งสองแคว้นนี้ตั้งอยู่ในชมพู
ทวีปตอนเหนือ  มีเร่ืองเล่ำตั้งแต่ก่อนสมัยพุทธกำล ว่ำ ณ เชิงเขำหิมำลัย  มีโคตรที่นิยมแต่งงำน
กันเองในหมู่พี่น้อง ๒ วงศ์ตระกูล  คือ วงศ์ศากยะ กับ วงศ์โกล ิยะ  ทั้งสองวงศ์นี้ต่ำงก็สืบเชื้อสำยมำ



 ๓๔ 

จำกพระเจ้ำโอกกำกรำช  หลังจำกอภิเษกสมรสกันแล้ว ก็แยกกันไปสร้ำงเมือง โดยสร้ำงกบิลพัสดุ์
เป็นเมืองหลวงของแคว้นสักกะ  และสร้ำงเทวทหะเป็นเมืองหลวงของแคว้นโกลิยะ 

 

ถ้ำจะล ำดับกำรจับคู่อภิเษกสมรสระหว่ำงพี่น้อง ๒ ตระกูล จะได้ดังนี้ 
       พระเจ้ำสุทโธทนะ (ศำกยวงศ์) อภิเษกสมรสกับพระนำงสิริมหำมำยำ (โกลิยวงศ์)  มี 
โอรสทรงพระนำมว่ำเจ้ำชำยสิทธัตถะ  ต่อมำเมื่อพระนำงสิริมหำมำยำเสด็จสวรรคต ก็ 
อภิเษกสมรสกับพระนำงมหำปชำบดีโคตมีผู้เป็นพระภคินี (โกลิยวงศ์) 
       พระเจ้ำสุปปพุทธะ (โกลิยวงศ์)  อภิเษกสมรสกับพระนำงอมิตำ (ศำกยวงศ์) มีโอรส 
ธิดำ  ๒ องค์ คือ เจ้ำชำยเทวทัต และพระนำงยโสธรำ (พิมพำ) 
       เจ้ำชำยสิทธัตถะ (ศำกยวงศ์) อภิเษกสมรสกับพระนำงยโสธรำ (พิมพำ) (โกลิยวงศ์) 
 

มีเร่ืองน่ำเศร้ำเกิดขึ้นในศำกยวงศ์ คือ ครำวที่พระเจ้ำปเสนทิโกศล ทรงประสงค์ที่จะเป็น
ญำติเกี่ยวดองกับพระพุทธเจ้ำ จึงทูลขอเจ้ำหญิงในศำกยวงศ์ไปอภิเษกสมรสด้วย  ครำวนั้นฝ่ำย
ศำกยะเกรงว่ำสำยเลือดบริสุทธิ์ของฝ่ำยตนจะแปดเปื้อนกับเลือดของรำชวงศ์อ่ืนที่ต่ ำกว่ำ  จึง  
“ย้อมแมวขาย” โดยส่ง วาสภขัตติยา ธิดำของท้ำวมหำนำมซึ่งเกิดจำกนำงทำสีไปให้  ต่อมำนำงผู้นี้
ให้ก ำเนิดโอรสนำมว่ำ วิฑูฑภะ  เมื่อครำวที่วิฑูฑภะเสด็จเยี่ยมพระญำติฝ่ำยมำรดำ  ฝ่ำยศำกยะแสดง
อำกำรรังเกียจถึงขั้นล้ำงท ำควำมสะอำดรอยที่ประทับ    แล้วเช็ดถูด้วยน้ ำนมอีกชั้นหนึ่ง      จึงท ำให้
วิฑูฑภะแค้นพระทัยมำก  ต่อมำเมื่อได้ครองรำชย์ต่อจำกพระเจ้ำปเสนทิโกศล  จึงยกกองทัพไป  
ล้ำงแค้น  พระพุทธเจ้ำเสด็จห้ำมทัพหลำยคร้ัง  แต่คร้ังสุดท้ำยไม่ทรงห้ำมอีก  เพรำะเห็นว่ำเป็น  
บุพกรรมที่เคยกระท ำกันไว้  ในครำวนั้นพระเจ้ำวิฑูฑภะได้สังหำรพระญำติฝ่ำยมำรดำจ ำนวนมำก  
ที่รอดจำกถูกฆ่ำก็พำกันหลบหนี  คร้ันเสร็จศึกแล้ว  ตอนเสด็จกลับ ได้พักกองทัพที่ริมฝั่งน้ ำอจิรวดี   
คืนนั้นฝนกระหน่ ำลงมำอย่ำงหนัก ท ำให้พระเจ้ำวิฑูฑภะและทหำรจ ำนวนมำกต้องเสียชีวิตลงใน
กระแสน้ ำอันเชี่ยวกรำกนั้น๓๖ 

 

ตำมที่กล่ำวมำข้ำงต้น เป็นบริบททำงกำรเมืองกำรปกครองและบริบทที่เกี่ยวข้อง  แต่ถ้ำจะ
น ำมำประมวลสรุปเพื่อชี้ให้เห็นระบอบกำรเมืองกำรปกครองสมัยนั้น  พอจะแบ่งออกเป็น ๒ 
ระบอบ คือ ราชาธิปไตย กับระบอบ สามัคคีธรรม โดยแคว้นที่ปกครองด้วยระบอบรำชำธิปไตย  

                                                           
๓๖ ดู พระมหำดำวสยำม  วชิรปัญโญ. http://www.dharm-gateway.com/buddha/buddha-misc/lml-misc-

16.htm (เข้ำถึงแหล่งข้อมูล ๙  สิงหำคม ๒๕๕๐) 

http://www.dharm-gateway.com/buddha/buddha-misc/lml-misc-16.htm
http://www.dharm-gateway.com/buddha/buddha-misc/lml-misc-16.htm


 ๓๕ 

ประกอบด้วยแคว้นโกศล, มคธ,  วังสะ และอวันตี  ส่วนแค้วนที่ปกครองด้วยระบอบสำมัคคีธรรม 
ประกอบด้วยแคว้นวัชชี มัลละ สักกะ๓๗ โกลิยะ  และวิเทหะ เป็นต้น 

ถ้ำจะอธิบำยควำมหมำยของ “ระบอบรำชำธิปไตย” สมัยนั้น  คงไม่ต่ำงจำกที่เข้ำใจกันใน
ปัจจุบัน คือ พระมหำกษัตริย์ทรงมีอ ำนำจเด็ดขำดลักษณะเดียวกับระบอบสมบูรณำญำสิทธิรำชย์  
ส่วนระบอบสำมัคคีธรรม  มีลักษณะคล้ำยคลึงกับระบอบคณำธิปไตยหรืออภิชนำธิปไตย  คือ 
ปกครองโดยคณะบุคคล  ผ่ำนทำง “สัณฐำคำร” (รัฐสภำ) ผู้ท ำหน้ำที่ปกครองเป็นชนชั้นสูง   ใน
กรณีที่ปกครองโดยพระมหำกษัตริย์ ก็มิได้มีอ ำนำจเด็ดขำด  เมื่อมีปัญหำต้องตัดสินในที่ประชุมโดย
อำศัยเสียงข้ำงมำก  ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้ปกครองจะอยู่ในต ำแหน่งตำมวำระที่ตกลงกันไว้ 

แต่ถ้ำจะพิจำรณำในส่วนพระมหำกษัตริย์ที่ช่วยอุปถัมภ์ค้ ำชูพุทธศำสนำในสมัยที่พระ  
พุทธองค์ยังด ำรงพระชนม์ชีพ จะมี ๔ พระองค์ ได้แก่ พระเจ้ำพิมพิสำรแห่งแคว้นมคธ , พระเจ้ำ 
ปเสนทิโกศลแห่งแคว้นโกศล,  พระเจ้ำอุเทนแห่งแคว้นวังสะ และพระเจ้ำจัณฑปัชโชติแห่งแคว้น 
อวันตี  แต่ที่ทรงเป็นพุทธอุปถัมภ์อย่ำงจริงจังมีเพียง  ๒  พระองค์ คือพระเจ้ำพิมพิสำร และพระ
เจ้ำปเสนทิโกศล 

อย่ำงไรก็ตำม กำรที่กษัตริย์สองพระองค์นี้ให้กำรอุปถัมภ์พุทธศำสนำอย่ำงจริงจังอำจมี
เหตุผลต่ำงกัน คือ ในส่วนของพระเจ้ำพิมพิสำรทรงอยู่ในฐำนะพระสหำยในนำม (อทิฏฐสหำย) กับ
เจ้ำชำยสิทธัตถะ โดยทั้งสองพระองค์เป็นพระสหำยกันโดยที่ไม่เคยเห็นหน้ำตำกันมำก่อน  ในครำว
ที่เจ้ำชำยสิทธัตถะเสด็จออกบวช พระเจ้ำพิมพิสำรเข้ำพระทัยว่ำคงจะมีสำเหตุมำจำกถูกกีดกันเร่ือง
กำรครองรำชสมบัติ  จึงทูลเชิญให้ปกครองแคว้นมคธร่วมกัน โดยแบ่งเนื้อที่กันคนละคร่ึง  แต่
เจ้ำชำยสิทธัตถะปฏิเสธโดยอ้ำงว่ำที่ออกบวชเพรำะต้องกำรหำหนทำงดับทุกข์        แต่ในส่วนพระ
เจ้ำปเสนทิโกศล ถ้ำนับโดยสำยเลือด พวกศำกยะถือว่ำฝ่ำยตนมีสำยเลือดบริสุทธิ์กว่ำ  แต่ถ้ำนับโดย
ศักดิ์ศรีแห่งอ ำนำจ  ฝ่ำยพระเจ้ำปเสนทิโกศลมีอ ำนำจเหนือกว่ำ  เพรำะแคว้นสักกะเป็นเมืองขึ้นของ
แคว้นโกศล๓๘  แต่ที่พระเจ้ำปเสนทิโกศลทรงพยำยำมจะอุปถัมภ์พุทธศำสนำอย่ำงเต็มที่  นอกจำก
ควำมเลื่อมใสศรัทธำพระพุทธเจ้ำเป็นอย่ำงยิ่งแล้ว ก็อำจจะมีเหตุผลทำงกำรเมืองแอบแฝงอยู่ด้วยก็

                                                           
๓๗ หลักฐำนประกอบในกำรพิจำรณำว่ำแคว้นสักกะปกครองโดยระบอบสำมัคคีธรรมและตดัสินปัญหำ

โดยอำศัยเสียงข้ำงมำกในสัณฐำคำร (ที่ประชุมสภำ) ดู เสฐียรพงษ์  วรรณปก. “สถานภาพของศากยวงศ์” ใน 
http://home.iirt.net/~mission/1buddha.html (เข้ำถึงแหล่งข้อมลู ๑/ตุลำคม/๒๕๕๐) 

๓๘หลักฐำนที่แสดงว่ำแคว้นสักกะเป็นเมืองขึ้นของแคว้นโกศล ดู พทุธวจนะ ที่พระองค์ตรัสว่ำ  
“วาเสฏฐะ พวกศากยะทั้งหลายเปน็ผู้ใกล้ชิดและอยู่ในอ านาจพระเจ้าปเสนทิโกศล” (ไตร. ๑๑/๕๔/๙๑) และอีก
แห่งหนึ่งว่ำ  “ราชะ ชนบทข้างเขาหิมพานต์สมบูรณ์ด้วยความเพียรเครื่องหาทรัพย์ เป็น “นเิกติโน” แห่งรัฐโกศล” 
ค ำว่ำ “นิเกติโน” ส่ือควำมหมำยว่ำเป็น ถิน่ หรือ เมืองขึ้น (ดู ไตร. ๒๕/๓๕๔/๔๐๗) 

http://home.iirt.net/~mission/1buddha.html


 ๓๖ 

ได้ คือ ต้องกำรคำนอ ำนำจกับพระเจ้ำพิมพิสำรแห่งแคว้นมคธ ซึ่งทรงสนิทสนมกับพระพุทธเจ้ำ
เป็นอย่ำงยิ่ง ก็อำจเป็นได้ 

 

๔. พุทธกิจหลังตรัสรู้ 
 

หลังจำกกล่ำวถึงบริบททำงสังคม, บริบททำงกำรเมืองกำรปกครอง และบริบทที่เกี่ยวข้อง
อ่ืน ๆ แล้ว  ต่อจำกนี้จะกล่ำวถึงพุทธกิจหลังตรัสรู้  เพรำะเนื้อหำส่วนนี้จะช่วยสะท้อนให้เห็น
บทบำทในกำรแก้ปัญหำทำงสังคมและกำรเมืองของพระพุทธเจ้ำได้อีกมิติหนึ่ง  อย่ำงไรก็ตำม 

ก่อนที่จะกล่ำวถึงพุทธกิจแต่ละพรรษำ๓๙  ในเบื้องต้นจะปูพื้นให้เห็นพุทธจริยาของพระพุทธเจ้ำ 
ซึ่งประกอบด้วยองค์สำม ได้แก่ (๑) โลกัตถจริยา (กำรสงเครำะห์โลก)  (๒)  ญาตัตถจริยา (กำร
สงเครำะห์ญำต)ิ และ  (๓) พุทธัตถจริยา (กำรสงเครำะห์พุทธศำสนำ) 

ในส่วนของกำรสงเครำะห์โลก ทรงช่วยเหลือมนุษย์ทุกลัทธิศำสนำโดยไม่แบ่งชั้นวรรณะ 
ซี่งในแต่ละวันจะทรงบ ำเพ็ญพุทธจริยำ  ๕  ประกำร ได้แก่  (๑)  เวลาเช้า เสด็จออกบิณฑบำตเพื่อ
โปรดสัตว์  (๒)  เวลาเย็น ทรงแสดงธรรม  (๓)  เวลาค่ า ประทำนโอวำทแก่เหล่ำภิกษุ  (๔)  เวลา
เท่ียงคืน ตอบปัญหำเทวดำ  และ (๕)  เวลาใกล้รุ่ง ทรงตรวจพิจำรณำหมู่สัตว์ในข่ำยพระญำณที่จะ
เสด็จไปโปรดในวันรุ่งขึ้น 

ในส่วนของกำรสงเครำะห์ญำติ มีเช่น เสด็จไปโปรดพุทธบิดำ – พุทธมำรดำ (พระมำรดำ
เลี้ยง)  ทรงห้ำมพระญำติมิให้ท ำสงครำมระหว่ำงกัน  ตลอดจนกำรโปรดในลักษณะอื่น 

 ในส่วนของกำรสงเครำะห์พุทธศำสนำ มีเช่น กำรบัญญัติสิกขำบท  แนะน ำวิถีชีวิตที่ดีงำม
แก่ภิกษุ ภิกษุณี อุบำสก อุบำสิกำ 

ตลอดระยะเวลำ ๔๕ พรรษำ จะทรงบ ำเพ็ญพุทธจริยำทั้ง ๕ ประกำรนี้อย่ำงคงเส้นคงวำ
จนกระทั่งวำระสุดท้ำยที่เสด็จดับขันธปรินิพพำน  อย่ำงไรก็ตำม ค ำว่ำ “พรรษา” ในที่นี้  มิได้หมำย
เฉพำะช่วงเข้ำพรรษำ ๓ เดือน  แต่จะนับรวมระยะเวลำทั้งในและนอกพรรษำเข้ำไปด้วย  หรืออีกนัย
หนึ่ง คือ นับตลอดทั้งปีของพรรษำนั้น ซึ่งจะกล่ำวถึงพุทธกิจแต่ละพรรษำโดยสังเขป ดังนี้ 

 

                                                           
๓๙ ข้อมูลเกี่ยวกับพุทธกิจหลงัตรัสรู ้ ประมวลจำกหลำยแหล่ง เช่น  (๑) พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). 

พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท.์ หน้ำ ๑๙๐ - ๑๙๑.  (๒)  กรมกำรศำสนำ. พุทธกิจ ๔๕ พรรษา  (๓), 
ภัทรวรรณ  วันทนชัยสุข. http://www.dhammathai.org/buddha/g55.php (เข้ำถึงแหล่งข้อมูล ๑๑ สิงหำคม ๕๐),  
(๔) http://www.dhama-gateway.Com/buddha/buddha-misc/bd-misc-13-01.htm (เข้ำถึงแหล่งข้อมูล ๑๑  สิงหำคม 
๕๐) เป็นต้น  หลงัจำกได้ข้อมูลมำแล้ว น ำมำประมวลสรุปเป็นพุทธกิจหลังตรัสรู้ 

http://www.dhammathai.org/buddha/g55.php
http://www.dhama-gateway.com/buddha/buddha-misc/bd-misc-13-01.htm


 ๓๗ 

พรรษาท่ี ๑  ปีระกา จ าพรรษา ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้กรุงพาราณสี :  หลังจำกที่
ตรัสรู้ ณ ใต้ต้นโพธิ์ ริมฝั่งแม่น้ ำเนรัญชรำ แคว้นมคธ พระองค์ทรงเสวยวิมุตติสุขเป็นเวลำ ๗ 
สัปดำห์  ก็ทรงด ำริประกำศศำสนำ  จึงเสด็จออกจำกแคว้นมคธไปยังป่ำอิสิปตนมฤคทำยวัน แขวง
เมืองพำรำณสี แคว้นกำสี  เพื่อโปรดปัญจวัคคีย์โดยแสดงธรรมเร่ือง “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร”  ใน
ครำวนั้นอัญญำโกณฑัญญะส ำเร็จเป็นพระอรหันต์  เกิดพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ์ เมื่อวันเพ็ญเดือนแปด  หลังจำกนั้นทรงแสดงอนัตตลักขณสูตร โปรดปัญจวัคคีย์ที่เหลือ
จนส ำเร็จเป็นพระอรหันต์  แล้วโปรดพระยสะและมิตรสหำยจนส ำเร็จพระอรหันต์  รวม  ๖๐ องค์ 
ถ้ำนับรวมพระพุทธเจ้ำ ก็เป็น ๖๑ องค์  ส่วนมำรดำบิดำและอดีตภรรยำของพระยสะประกำศตนเป็น
อุบำสกอุบำสิกำ  หลังจำกนั้นทรงส่งพระอรหันต์สำวกทั้ง ๖๐ องค์ออกไปประกำศศำสนำ  ส่วน
พระองค์เสด็จกลับแคว้นมคธ  โปรดชฎิลสำมพี่น้องรวมทั้งบริวำรจนส ำเร็จเป็นพระอรหันต์  
๑,๐๐๓  องค์  แล้วโปรดภัททวัคคีย์อีก ๓๐ องค์  ได้พระสำรีบุตรและพระโมคคัลลำนพร้อมทั้ง
บริวำรเป็นพุทธสำวก  ถึงบัดนี้ได้มีพระอรหันต์เกิดขึ้น  ๑,๒๕๐ องค์ ล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทำ  
และได้มีกำรประชุมวำงลักษณะค ำสอนของพระองค์เมื่อวันเพ็ญเดือน ๓  ในหัวข้อธรรมชื่อ 
“โอวำทปำฏิโมกข์” เพื่อตีกรอบหลักค ำสอนของพระองค์ว่ำมีลักษณะ ๓ ประกำร คือ ให้ละกรรม
ชั่ว  กระท ำแต่กรรมดี และท ำใจให้ผ่องแผ้ว 

พรรษาท่ี  ๒ - ๓ - ๔  ปีจอ – กุน – ชวด จ าพรรษา ณ เวฬุวันวิหาร  นครราชคฤห์ แคว้น
มคธ : พระเวฬุวันวิหำรแห่งนี้ พระเจ้ำพิมพิสำรทรงถวำยเป็นอำรำมแห่งแรกในพุทธศำสนำ  และ
ตอนออกพรรษำที่ ๒ ได้เสด็จไปเยียวยำโรคห่ำที่แคว้นวัชชี และตรัสรัตนสูตร  เมื่อโรคหำยแล้วก็
เสด็จกลับมำประทับที่แคว้นมคธตำมเดิม  นอกจำกนี้  ยังเสด็จไปเยี่ยมพระรำชบิดำที่กรุงกบิลพัสดุ์  
ในครำวนั้นเจ้ำชำยในวงศ์ศำกยะ ได้เสด็จออกบวช  ๖  พระองค์ ได้แก่ พระภัททิยะ  พระอนุรุทธ์  
พระอำนนท์  พระภัคคุ  พระกิมพิละ  และพระเทวทัต  ส่วนพระรำหุลก็เสด็จออกบวชเป็นสำมเณร
องค์แรกในพุทธศำสนำ  ในพรรษำนี้ยังทรงประกำศแต่งตั้งให้พระสำรีบุตรและพระโมคคัลลำน 
เป็นอัครสำวกฝ่ำยขวำและฝ่ำยซ้ำย  และในระหว่ำงที่ประทับอยู่ที่เวฬุวันมหำวิหำร  อนำถบิณฑิก
เศรษฐีแห่งแคว้นโกศล ได้ไปธุระที่กรุงรำชคฤห์  ได้สดับธรรมจำกพระพุทธเจ้ำ  แล้วประกำศตน
เป็นอุบำสกและทูลเชิญพระพุทธองค์เสด็จยังกรุงสำวัตถี แคว้นโกศล ส่วนตัวท่ำนได้กลับมำ
เตรียมกำรสร้ำงเชตวันมหำวิหำรด้วยเงินก้อนโตถึง ๕๔  โกฏิ (๑ โกฏิ = ๑๐ ล้ำนบำท) 

พรรษาท่ี ๕ ปีฉลู จ าพรรษา ณ ป่ามหาวัน นครเวสาลี แคว้นวัชชี :  พระพุทธเจ้ำทรงทรำบ
ข่ำวพระเจ้ำสุทโธทนะทรงประชวร จึงเสด็จไปโปรด ๗ วัน  จนส ำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วเสด็จ
ปรินิพพำน  พระเจ้ำมหำนำมจึงขึ้นครองรำชย์แทน  สมัยนี้จึงถือได้ว่ำเป็นยุคผลัดเปลี่ยนแผ่นดิน  
พระนำงมหำปชำบดี (พระมำรดำเลี้ยง) ทูลขอตำมเสด็จออกบวชถึง ๓ คร้ัง แต่ไม่ทรงอนุญำต  
จำกนั้นพระพุทธองค์เสด็จกลับเวสำลี  พระนำงจึงชักชวนเจ้ำหญิงสำกิยำนีจ ำนวนมำกตำมมำขอ



 ๓๘ 

บวชอีก โดยพระอำนนท์ช่วยทูลขอ  ท้ำยที่สุดทรงอนุญำตให้บวชได้ภำยใต้เงื่อนไขว่ำต้องยอมรับ
ครุธรรม ๘ ประกำร  ในพรรษำนี้จึงเกิดภิกษุณีองค์แรก  ถือได้ว่ำครบบริษัทสี่  คือ ภิกษุ  ภิกษุณี 
อุบำสก และอุบำสิกำ  ต่อมำพระนำงยโสธรำ (อดีตพระชำยำ) ก็เสด็จออกบวชจนส ำเร็จเป็นพระ
อรหันต์เช่นกัน ในพรรษำนี้นอกจำกจะวุ่นวำยเร่ืองผลัดเปลี่ยนแผ่นดินแล้ว  ยังวุ่นวำยเร่ืองพระญำติ
ฝ่ำยศำกยะกับฝ่ำยโกลิยะก่อสงครำมแย่งน้ ำท ำนำ (แม่น้ ำโรหิณี)  จนพระองค์ต้องเสด็จมำห้ำม
สงครำมนั้น 

พรรษาท่ี ๖ ปีขาล จ าพรรษา ณ มกุฎบรรพต (มกุลบรรพต) แคว้นมคธ : ในพรรษำนี้ได้
สะท้อนให้เห็นบรรยำกำศของกำรต่อสู้แข่งขันระหว่ำงพุทธศำสนำกับลัทธิอ่ืนอย่ำงเข้มข้น  ต่ำงฝ่ำย
ต่ำงงัดกลยุทธ์ต่ำง ๆ มำใช้ เช่น กำรแสดงปำฏิหำริย์  ดังกรณีกำรเหำะขึ้นเอำบำตรไม้จันทน์ที่เศรษฐี
น ำไปแขวนไว้บนคำคบไม้๔๐ ซึ่งต่อมำพระพุทธเจ้ำบัญญัติห้ำมภิกษุแสดงปำฏิหำริย์  แต่ก็ไม่ห้ำมใน
ส่วนของพระองค์เอง  เพรำะมีควำมจ ำเป็นที่ต้องท ำปำฏิหำริย์แข่งกับลัทธิอ่ืน ๆ ในพรรษำนี้ยังมีกำร
แสดงยมกปำฏิหำริย์แข่งกับนักบวชต่ำงลัทธิที่นอกเมืองสำวัตถี  อย่ำงไรก็ตำม ในบรรดำปำฏิหำริย์  
๓  ประกำร คือ อิทธิปาฏิหาริย์ (กำรแสดงฤทธิ์)  อาเทศปาฏิหาริย์ (กำรทำยใจผู้อ่ืน) และ อนุสาสนี
ปาฏิหาริย์ (กำรแสดงธรรมได้อย่ำงอัศจรรย์)  พระองค์จะทรงสรรเสริญอย่ำงหลังเท่ำนั้น 

พรรษาท่ี ๗ ปีเถาะ จ าพรรษาท่ีสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ : เพื่อแสดงธรรมโปรดพุทธมำรดำ  
วันที่เสด็จกลับโลกมนุษย์เรียกว่ำ “วันเทโวโรหณะ” (วันพระเจ้ำเปิดโลก) 

พรรษาท่ี  ๘  ปีมะโรง จ าพรรษา ณ เภสกลาวัน (ป่าไม้สีเสียด) ใกล้เมืองสุงสุมารคีรี แคว้น
ภัคคะ : เหตุกำรณ์ในพรรษำนี้เป็นเคร่ืองยืนยันว่ำในสมัยนั้นกำรต่อสู้แข่งขันระหว่ำงลัทธิเป็นไป
อย่ำงเข้มข้นและรุนแรง  กล่ำวคือ เมื่อพระพุทธเจ้ำ ซึ่งอุปมำเสมือนแสงจันทร์เกิดขึ้น  ท ำให้ลัทธิอ่ืน
อับแสงลงประดุจหิ่งห้อย  ลำภสักกำระลดน้อยลงถึงขั้นฝืดเคือง   พวกเดียรถีย์จึงคิดท ำลำยพระองค์  
โดยมอบให้ นางจิญจมาณวิกา  ท ำทีเดินเข้ำออกในพระวิหำรยำมวิกำล  สร้ำงสถำนกำรณ์ให้ดู
เสมือนว่ำนำงเข้ำไปนอนค้ำงคืนกับพระพุทธเจ้ำ  แล้วสร้ำงครรภ์ปลอมขึ้นมำเพื่อใส่ร้ำย ในครำว
นั้นหนูกัดเชือกที่ผูกครรภ์ปลอมหล่น  ควำมจริงก็ปรำกฏ  จึงถูกคนรุมประชำทัณฑ์ คร้ันวิ่งหนี
ออกมำก็ถูกธรณีสูบ 

นอกจำกนี้ ในพรรษำที่ ๘  ยังได้ตรัสพระสูตรส ำคัญ  เช่น ทรงเล่ำเร่ืองประวัติของพระองค์
ตั้งแต่ออกบวชจนกระทั่งแสดงปฐมเทศนำใน โพธิราชกุมารสูตร๔๑  จำกพระสูตรนี้ได้แสดง
หลักฐำนว่ำพระองค์มิได้หนีออกบวช  แต่ออกบวชขณะบิดำมำรดำมีน้ ำตำนองหน้ำ แต่มิอำจห้ำมได้  

                                                           
๔๐ ดู กรมกำรศำสนำ. พุทธกิจ ๔๕ พรรษา ตอน ๒. หน้ำ ๕๖ - ๙๒. ประกอบ 
๔๑ โพธิราชกุมารสูตร. ไตร. ๑๓/๔๘๖ - ๕๒๐  



 ๓๙ 

นอกจำกนี้ยังสอนคำถำแก้ง่วงใน โมคคัลลานสูตร และสอนมิให้คนป่วยใกล้ตำยต้องพะวงเร่ืองรำว
ของผู้ที่อยู่หลังใน นกุลสูตร เป็นต้น๔๒ 

พรรษาท่ี ๙ ปีมะเส็ง จ าพรรษา ณ วัดโฆษิตตาราม เมืองโกสัมพี แคว้นวังสะ : ในพรรษำนี้
มีเหตุกำรณ์ส ำคัญเกิดขึ้น คือ เกิดกำรท ำสังฆเภทโดยภิกษุชำวโกสัมพีระหว่ำงฝ่ำยธรรมธรกับฝ่ำย
วินัยธร แตกกันถึงขั้นแยกกันท ำอุโบสถสังฆกรรม โดยฝ่ำยหนึ่งท ำภำยในสีมำส่วนอีกฝ่ำยท ำนอก
สีมำ  แม้พระพุทธองค์จะขอให้ปรองดองกันก็ไม่เป็นผล  ส่วนเหตุกำรณ์อ่ืน คือกรณี นางมาคันทิยา 
จ้ำงคนให้รุมด่ำพระพุทธเจ้ำและพุทธสำวก  และวำงแผนจุดไฟเผำต ำหนักเพื่อฆ่ำพระนำงสำมำวดี
กับบริวำร ๕๐๐  คน  และพระนำงมำคันทิยำและหมู่ญำติ ๕๐๐ คน ถูกพระเจ้ำอุเทนสั่งลงโทษโดย
กำรฝังครึ่งตัว จุดไฟเผำ และไถครำดซ้ ำ 

พรรษาท่ี ๑๐ ปีมะเมีย จ าพรรษา ณ ป่ารักขิตวัน ต าบลปาริเลยยกะ : ในพรรษำนี้มี
เหตุกำรณ์ต่อเนื่องจำกพรรษำที่ ๙ คือเมื่อพระองค์ปรองดองภิกษุให้คืนดีกันไม่เป็นผล  ทรงรู้สึก
ระอำพระทัย  จึงปลีกวิเวกไปจ ำพรรษำ ณ ปำริเลยยกะ โดยมีพญำช้ำงคอยปรนนิบัติดูแล  ต่อมำเมื่อ
ภิกษุปรองดองคืนดีกันแล้ว ก็พร้อมใจกันไปขอขมำ  พระองค์จึงให้สวดสังฆสำมัคคีระหว่ำงกัน 

พรรษาท่ี ๑๑ ปีมะแม จ าพรรษา ณ ทักขิณาคีรี หมู่บ้านพราหมณ์เอกนาลา  แคว้นมคธ : ใน
ครำวนั้นพระองค์เข้ำไปบิณฑบำตที่บ้ำนกสิภำรทวำชพรำหมณ์  ถูกพรำหมณ์กล่ำวหำว่ำไม่รู้จักไถ
หว่ำน มัวแต่ขอชำวบ้ำนกิน  พระองค์อุปมำให้ฟังว่ำทรงไถหว่ำนเหมือนกับชำวนำ โดยทรง
เปรียบเทียบลักษณะกำรไถหว่ำนของพระองค์กับของชำวนำ ว่ำ 

 

    ศรัทธาของเราเป็นพืช  ความเพียรของเราเป็นฝน  ปัญญาของเราเป็นแอกและไถ  หิริของ
เราเป็นงอนไถ  ใจของเราเป็นเชือก  สติของเราเป็นผาลและปฏัก  เรามีกายอันคุ้มครองแล้ว  
เป็นผู้ส ารวมแล้วในการบริโภคอาหาร  เราท าการดายหญ้าหรือถอนหญ้า คือ วาจาสับปลับ
ด้วยค าสัตย์ ความสงบเสงี่ยมของเราเป็นเคร่ืองปลดเปลื้องกิเลสให้แล้วเสร็จงาน  ความ
เพียรของเราเป็นเคร่ืองน าธุระไปให้ถึงแดนเกษมจากโยคะ คือให้สมหวัง ไม่หวนกลับมา  
ย่อมถึงสถานที่ซึ่งบุคคลไปแล้วไม่เศร้าโศก  การไถนานั้นเราตถาคตได้ไถแล้วอย่างนี้  นาที่
เราท าแล้วนั้นย่อมมีผลเป็นอมตะ  บุคคลผู้ท านาอย่างนี้แล้ว  ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้๔๓ 
 

พรรษาท่ี  ๑๒  ปีวอก จ าพรรษา ณ เมืองเวรัญชา แคว้นมคธ : ในพรรษำนี้มีเหตุกำรณ์
ส ำคัญ เช่น ทรงปรำรภเหตุแห่งกำรบัญญัติสิกขำบทว่ำ ถ้ำ (๑) พระสงฆ์ยังมีไม่มำก  (๒) ลำภ

                                                           
๔๒ โมคคัลลานสูตร. ไตร. ๒๓/๕๘  และ นกุลสูตร. ไตร. ๒๒/๒๘๗. 
๔๓ อ้ำงจำก กรมกำรศำสนำ. พุทธกจิ ๔๕ พรรษา ตอน ๓. หน้ำ ๗๙ - ๘๐. และดู กสิสูตร หรือ กสิภาร

ทวาชสูตร. ไตร.๑๕/๖๗๑ และไตร. ๒๕/๒๙๗. 
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สักกำระยังมีไม่มำก  (๓) ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งอำสวะยังไม่ปรำกฏ ก็จะยังไม่บัญญัติสิกขำบท  แต่
ถ้ำสิ่งเหล่ำนี้เกิดขึ้น ก็จะบัญญัติ  และในพรรษำนี้เองได้เกิดเหตุแห่งกำรบัญญัติสิกขำบท คือ กรณีที่ 
พระสุทินน์  กลันทบุตร เสพเมถุนกับภรรยำเก่ำ จึงเป็นเหตุให้มีปฐมบัญญัติว่ำ ภิกษุใดเสพเมถุนถือ
ว่ำต้องอำบัติปำรำชิก หำสังวำสมิได้ 

พรรษาท่ี ๑๓ ปีระกา จ าพรรษา ณ จาลิกบรรพต เขตเมืองจาลิกา :  ในพรรษำนี้ทรงตรัส
พระสูตรส ำคัญ เช่น มงคลสูตร ๓๘  กรณีเมตตสูตร และเร่ืองรำวของพระพำหิยะ ทำรุจิริยะ  และ
พระอัญญำโกณฑัญญะ ทูลลำนิพพำน๔๔ 

พรรษาท่ี ๑๔ ปีจอ  จ าพรรษา ณ เชตวันมหาวิหาร เมืองสาวัตถี แคว้นโกศล : ในพรรษำนี้ 
พระพุทธเจ้ำทรงประทับที่เชตวัน แห่งแคว้นโกศล เป็นพรรษำแรก  มหำวิหำรแห่งนี้อนำถบิณฑิก
เศรษฐี มหำอุบำสกคนส ำคัญได้สร้ำงถวำย  ถือว่ำเป็นมหำวิหำรที่ใหญ่และมีควำมสะดวกสบำยกว่ำ
พระอำรำมแห่งอ่ืน  ในพรรษำนี้ได้เกิดเหตุกำรณ์ส ำคัญ เช่น สำมเณรรำหุล อุปสมบทเป็นพระภิกษุ 
มีกำรบัญญัติเร่ืองกำรกรำนกฐิน และพระธรรมส่วนใหญ่ทรงแสดงที่มหำวิหำรแห่งนี้ 

พรรษาท่ี ๑๕ ปีกุล จ าพรรษา ณ นิโครธาราม ริมฝั่งแม่น้ าโรหิณี  เมืองกบิลพัสดุ์ แคว้น
สักกะ : ในพรรษำนี้มีเหตุกำรณ์ส ำคัญที่พอจะชี้ให้เห็นบทบำทของพระพุทธเจ้ำ  ๒  ประเด็น คือ 
กรณีที่พระญำติฝ่ำยศำกยะกับโกลิยะ เตรียมท ำสงครำมแย่งน้ ำท ำนำ (แม่น้ ำโรหิณี)  และกรณีที่เจ้ำ
สุปปพุทธะ (พระรำชบิดำของพระนำงสิริมหำมำยำและพระเทวทัต) ปิดขวำงทำงเสด็จมิให้พระ
พุทธองค์พร้อมหมู่สงฆ์ไปรับบิณฑบำต  ต่อมำ ๗ วัน ท ำให้พระเจ้ำสุปปพุทธถูกธรณีสูบ๔๕ 

พรรษาท่ี ๑๖  ปีชวด จ าพรรษา ณ อัคคาฬวเจดีย์วิหาร เมืองอาฬวี : ในพรรษำนี้ได้เกิด
เหตุกำรณ์ส ำคัญที่สะท้อนให้เห็นบทบำทในกำรแก้ปัญหำสังคมของพระพุทธเจ้ำ คือ กรณีที่เจ้ำเมือง
ผู้หนึ่งถูกหัวหน้ำเผ่ำยักษ์ (อำฬวียักษ์) จับตัวได้และจะกินเป็นอำหำร  แต่เจ้ำเมืองผู้นี้ร้องขอให้
ปล่อยตัวโดยแลกกับกำรส่งผู้คนชำวเมืองนั้นไปให้ยักษ์กินแทนเป็นประจ ำทุกวัน  เร่ิมจำกส่งพวก
นักโทษไปให้กินก่อน  เมื่อนักโทษเร่ิมร่อยหรอก็ส่งชำวบ้ำนไปให้กิน จนชำวบ้ำนหวำดระแวงไป
ทั่ว จึงพำกันหลบหนีจนแทบกลำยเป็นเมืองร้ำง  ในครำวนั้นพระพุทธองค์ทรงเสด็จไปปรำบยักษ์
ได้ส ำเร็จ  น ำควำมสงบสุขคืนมำยังชำวเมืองอำฬวีดังเดิม๔๖ 

พรรษาท่ี ๑๗ ปีฉลู  จ าพรรษา ณ เวฬุวันวิหาร  เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ : ในพรรษำนี้ไม่
ปรำกฏเหตุกำรณ์ส ำคัญที่จะน ำมำใช้เป็นหลักฐำนมำกนัก  จึงจะไม่กล่ำวรำยละเอียด 

                                                           
๔๔ http://www.dhama-gateway.Com/buddha/buddha-misc/bd-misc-13-01.htm 
๔๕ ดู ธรรมบท ภาค ๕ เรื่องที่ ๑๒ แห่งบำปวรรค หน้ำ ๖๒ - ๖๖. 
๔๖ ดู ปิ่น  มุทุกันต.์ บทบาทพระบรมครู. หน้ำ ๒๙๙ - ๓๐๗. ประกอบ. 



 ๔๑ 

พรรษาท่ี ๑๘ - ๑๙  ปีขาล – เถาะ  จ าพรรษา ณ จาลิกบรรพต เขตเมืองจาลิกา : ซึ่งเคยจ ำ
พรรษำมำแล้วในพรรษำที่ ๑๓  แต่ในพรรษำนี้มิได้มีเหตุกำรณ์ส ำคัญ จึงจะไม่กล่ำวรำยละเอียด 

พรรษาท่ี ๒๐ ปีมะโรง  จ าพรรษา ณ  เวฬุวันวิหาร  เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ : ในพรรษำนี้
ได้เกิดเหตุกำรณ์ส ำคัญ คือ กรณีจอมโจรองคุลีมำล ออกปล้นฆ่ำผู้คนและตัดนิ้วมำท ำเป็นพวงมำลัย  
ท ำให้ชำวบ้ำนเดือดร้อนไปทั่ว  พระพุทธองค์จึงเสด็จไปโปรดให้ละพยศ กลับใจมำบวชในพุทธ
ศำสนำ ได้ส ำเร็จเป็นพระอรหันต์๔๗  และในพรรษำนี้ พระอำนนท์ได้รับหน้ำที่เป็นพุทธอุปัฏฐำก
ประจ ำพระองค์พระพุทธเจ้ำ 

พรรษาท่ี ๒๑ - ๔๔  จ าพรรษา ณ เชตวันและบุพพาราม นครสาวัตถี แคว้นโกศล  : โดยจ ำ
พรรษำ ณ เชตวันมหำวิหำรที่อนำถบิณฑิกเศรษฐีสร้ำงถวำย ๑๙ พรรษำ และจ ำพรรษำ ณ บุพพำรำม 
ที่นำงวิสำขำสร้ำงถวำยอีก ๖ พรรษำ รวม ๒๔ พรรษำ  ในระหว่ำงพรรษำเหล่ำนี้เกิดเหตุกำรณ์
ส ำคัญ  เช่น ระหว่ำง พรรษาท่ี ๓๕ - ๓๖  เจ้าชายอชาตศัตรูปลงพระชนม์พระเจ้ำพิมพิสำรผู้เป็นพระ
รำชบิดำตำมค ำยุยงของพระเทวทัต  แล้วขึ้นครองรำชย์แทน  พรรษาท่ี ๓๗  พระเทวทัต คิดกำร
ใหญ่ ท ำสังฆเภทเพื่อแย่งอ ำนำจกำรปกครองสงฆ์จำกพระพุทธเจ้ำ  พรรษาท่ี ๔๔ พระสารีบุตรและ
พระโมคคัลลานทูลลานิพพาน  และเหตุกำรณ์ส ำคัญอีกอย่ำงหนึ่ง คือ กรณีที่ วิฑูฑภะ อุปรำชแห่ง
แคว้นโกศลคบคิดกับ ทีฆการายนะอ ามาตย์ แย่งรำชสมบัติจำกพระเจ้ำปเสนทิโกศลได้ส ำเร็จและ
ขึ้นครองรำชย์แทน  ต่อมำยกทัพมำแก้แค้นฝ่ำยศำกยะที่กบิลพัสดุ์และฆ่ำพระประยูรญำติเกือบหมด
สิ้น  แต่ขณะยกทัพกลับมำพักอยู่ที่ริมฝั่งน้ ำอจิรวดี กลำงคืนฝนตกหนัก น้ ำท่วมบ่ำท ำให้พระเจ้ำ
วิฑูฑภะสิ้นพระชนม์ในกระแสน้ ำอันเชี่ยวกรำกนั้น  และระยะต่อมำแคว้นโกศลตกเป็นเมืองขึ้น
ของแคว้นมคธอันมีพระเจ้ำอชำตศัตรูเป็นกษัตริย์ 

พรรษาท่ี  ๔๕  ปีมะเส็ง จ าพรรษา ณ เวฬุคาม  ใกล้นครเวสาลี  แคว้นวัชชี : พรรษำนี้ถือ
เป็นพรรษำสุดท้ำยแห่งพระชนม์ชีพ  พระองค์เสด็จไปยังแคว้นวัชชีพร้อมด้วยพระสงฆ์  ๕๐๐  รูป  
เพื่อโปรดกษัตริย์ลิจฉวี  จำกนั้นก็ทรงปลงอำยุสังขำร  แล้วเสด็จไปยังปำวำนคร แห่งแคว้นมัลละ  
เข้ำประทับ ณ อัมพวัน สวนมะม่วงที่นำยจุนทกัมมำรบุตรจัดถวำย และเสวยพระกระยำหำรมื้อ
สุดท้ำยที่เรียกว่ำ “สุกรมัททวะ”  หลังจำกนั้นเกิดอำกำร “โลหิตปักขัณทิกำพำธ” (ท้องร่วงอย่ำงแรง)  
แต่ทรงข่มพระอำกำรไว้  แล้วเสด็จข้ำมแม่น้ ำหิรัญวดีไปยังเมืองกุสินำรำ (เมืองหลวงอีกแห่งหนึ่ง
ของแคว้นมัลละ)  ก่อนเสด็จดับขันธปรินิพำน  ได้โปรดสุภัททปริพำชกอรหันตสำวกองค์สุดท้ำย  
แล้วทรงสั่งเสียพระอำนนท์เกี่ยวกับวิธีจัดกำรกับพระบรมศพ  และยังตรัสสั่งอีกว่ำพระธรรม
ทั้งหลำยที่ทรงแสดงแล้วจะเป็นพระศำสดำแทนพระองค์หลังจำกเสด็จดับขันธปรินิพพำนแล้ว  และ
ทรงกล่ำวปัจฉิมโอวำทว่ำ “ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ เราขอเตือนพวกเธอว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อม

                                                           
๔๗ ดู ปิ่น  มุทุกันต.์ บทบาทพระบรมครู. หน้ำ ๓๐๙ - ๓๑๔. ประกอบ. 



 ๔๒ 

ไปเป็นธรรมดา  พวกเธอจงยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด”  หลังจำกนั้นก็เสด็จ
ดับขันธปรินิพพำน เมื่อปัจฉิมยำมแห่งรำตรีวิสำขปุรณมี วันเพ็ญเดือน ๖ ขึ้น ๑๕ ค่ ำ  รวมพระชน 
มำยุได้  ๘๐  พรรษำ 

 

๕. ควำมสรุป 
 

ตำมที่กล่ำวมำทั้งหมดในบทนี้ เร่ือง “บริบททางสังคมและการเมืองในดินแดนชมพูทวีป
ร่วมสมัยพุทธกาล กับพุทธกิจหลังตรัสรู้” พอจะปูพื้นให้เห็นสภำพปัญหำอันเป็นผลมำจำกลัทธิค ำ
สอนของศำสนำพรำหมณ์ คือ  (๑) สอนให้เชื่อเร่ืองพระเจ้ำผู้สร้ำงและพรหมลิขิต สรรพสัตว์
ทั้งหลำยถูกก ำหนดโชคชะตำชีวิตไว้ก่อนแล้ว ผู้ใดจะฝ่ำฝืนหรือปฏิเสธมิได้ เพรำะนี่คือมติแห่ง
พรหม  (๒)  ถือว่ำพระเวทเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มำจำกพรหมนั้นเป็นสิ่งผูกขำดส ำหรับคนบำงชั้น
วรรณะ แต่เป็นสิ่งต้องห้ำมส ำหรับคนอีกบำงชั้นวรรณะ  และพวกพรำหมณ์ใช้ข้ออ้ำงจำกค ำสอนใน
พระเวทแสวงหำสิทธิผลประโยชน์และลำภสักกำระให้พวกตนมำกมำยหลำยรูปแบบ  (๓) สอนให้
เชื่อเร่ืองกำรแบ่งชั้นวรรณะ  โดยคนวรรณะสูงเอำเปรียบคนวรรณะต่ ำในทุกรูปแบบ  ก่อให้เกิดกำร
ได้เปรียบ เสียเปรียบ และมีกำรเลือกปฏิบัติระหว่ำงคนต่ำงวรรณะและคนต่ำงเพศ น ำมำสู่กำรละเมิด
สิทธิมนุษยชน  (๔)  มีวิถีปฏิบัติที่สุดโต่งเกินไป  บำงเร่ืองบำงกรณีหย่อนยำนเกินไป  ท ำผิดท ำบำป
อย่ำงใดมำ  เพียงแค่อำบน้ ำช ำระบำป ควำมผิดควำมบำปนั้นหมดไป  แต่บำงเร่ืองบำงกรณีตึงเกินไป  
เช่น กำรทรมำนตนด้วยวิธีต่ำง ๆ เพื่อที่จะน ำตนเองเข้ำถึงพรหม  (๕) สอนให้เชื่อเร่ืองกำรเซ่นสรวง
บูชำยัญ โดยใช้ชีวิตสัตว์อ่ืนเป็นเคร่ืองเซ่นสรวงบูชำเทพ  ในลักษณะของกำรแสวงหำควำมสุขบน
ควำมทุกข์ของผู้อ่ืน๔๘  ในส่วนของศำสนำเชน  แม้จะมีลักษณะหลำยประกำรต่ำงจำกของพรำหมณ์ 
แต่ก็เป็นค ำสอนค่อนข้ำงสุดโต่งในแง่ของวัตรปฏิบัติที่ท ำให้ตนเองต้องเดือดร้อนล ำบำกเช่นกัน  ใน
ส่วนของลัทธิค ำสอนอ่ืน ส่วนมำกก็ตกอยู่ภำยใต้ควำมเชื่อแบบพรำหมณ์  คือ ให้บูชำธรรมชำติ เช่น 
บูชำไฟ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ืนเป็นแนวทำงในกำรแก้ปัญหำชีวิตที่หันเหออกจำกวิถีแห่งปัญญำ 

ในส่วนของปัญหำทำงด้ำนกำรเมือง ก็วนเวียนอยู่แต่เร่ืองกำรแย่งชิงอ ำนำจ ทั้งแย่งกัน
ระหว่ำงต่ำงแคว้นและภำยในแคว้นเดียวกัน และแย่งกันเองระหว่ำงวงศำคณำญำติหรือกับคนที่อยู่
นอกวงศำคณำญำติ    นอกจำกนี้เป็นเร่ืองของกำรใช้อ ำนำจระหว่ำงผู้ปกครองกับผู้อยู่ใต้ปกครอง  
และปัญหำที่แนบเนื่องมำกับปัญหำกำรเมืองคือปัญหำเศรษฐกิจ  เพรำะสังคมและกำรเมืองจะสงบ
ได้ก็ต่อเมื่อปำกท้องและควำมเป็นอยู่ของผู้คนได้รับกำรเยียวยำแก้ไขแล้วเท่ำนั้น  นอกจำกนี้ยังมี
ปัญหำกำรเมืองที่เกี่ยวข้องกับศำสนำ คือ กำรที่นักกำรเมืองพยำยำมใช้สถำบันศำสนำหรือฐำนะของ
ควำมเป็นศำสดำ อันเป็นที่เลื่อมใสศรัทธำของผู้คนมำสร้ำงควำมชอบธรรมให้ฝ่ำยกำรเมือง หรือไม่
                                                           

๔๘ ดู กรมกำรศำสนำ. พุทธกิจ ๔๕ พรรษา ตอนที่ ๒. หน้ำ ๑๓ - ๑๕. 



 ๔๓ 

ก็ฝ่ำยลัทธิศำสนำพำตนเองเข้ำไปอิงกำรเมืองและใช้กำรเมืองเป็นเคร่ืองมือเผยแผ่ลัทธิค ำสอนของ
ตน  ซึ่งในส่วนของ การแนะน า และ การแก้ปัญหา ทำงสังคม จะกล่ำวรำยละเอียดในบทที่ ๓  และ
ในส่วนของ การแนะน า และ การแกป้ัญหา ทำงกำรเมือง  จะกล่ำวรำยละเอียด ในบทที่ ๔ เป็นล ำดับ
ต่อไป 

 

แผนท่ีแสดงอาณาเขตสาธารณรัฐอินเดียสมัยปัจจุบัน 
 

 
 



 ๔๔ 

แผนท่ีแสดงอาณาเขตของดินแดนชมพูทวีปร่วมสมัยพุทธกาล 
 

 



 

บทที่ ๓ 
 

พระพุทธเจ้า 
กับการแนะน าและการแก้ปัญหาทางสังคม 

 

๑. ความน า 
 

จากบทที่ ๒ ได้สะท้อนให้เห็นสภาพปัญหาอันสืบเน่ืองมาจากความแตกต่างระหว่างค า
สอนของศาสนาพราหมณ์ ศาสนาเชน และลัทธิต่าง ๆ ซึ่งพระพุทธองค์ทรงเห็นว่าความไม่ลงรอย
กันทางความคิดเหล่านี้อาจน ามาซึ่งปัญหาสังคมได้  และค าว่า “ปัญหาสังคม” ในที่นี้มิได้หมาย
เฉพาะปัญหาของชนหมู่มาก  หากแต่ยังรวมถึงปัญหาของปัจเจกชนด้วย  เพราะถ้าปัจเจกชนซึ่งเป็น 
“หน่วยย่อย” เป็นคนไม่ดี มีความโกรธ ความโลภ ความหลง เมื่อรวมเข้าเป็นสังคม “หน่วยรวม”  ก็
จะท าให้สังคมนั้นนิยมความรุนแรง เห็นแก่ตัว และขาดเหตุผล   แล้วจะก่อให้เกิดปัญหาตามมา  
ฉะนั้น ปัญหาของปัจเจกชนกับปัญหาสังคมจึงไม่อาจแยกออกจากกันได้  จากการศึกษาพบว่าการ
แนะน าและการแก้ปัญหาสังคมของพระพุทธเจ้า อาจเป็นไปใน ๔ ลักษณะ ดังนี้ 

(๑) การแนะน าและการแก้ปัญหาระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดยที่พระพุทธองค์หรือ
ภิกษุสาวกมิได้มีส่วนเป็นคู่กรณี แต่ทรงเข้าไปช่วยเยียวยาในฐานะของความเป็นพระศาสดา เช่น 
กรณีที่จอมโจรองคุลีมาลปล้นฆ่าชาวบ้านเพื่อตัดนิ้วมือมาท าเป็นพวงมาลัยประกอบการศึกษาวิชา
อถรรพเวท หรือกรณีปัญหาเร่ืองอาฬวกยักษ์กินคน เป็นต้น 

(๒)  การแนะน าและการแก้ปัญหาระหว่างภิกษุสาวกด้วยกันเอง และพระพุทธเจ้าทรงเข้า
ไปแก้ไข  เช่น กรณีที่ภิกษุชาวโกสัมพีฝ่ายธรรมธรกับฝ่ายวินัยธรขัดแย้งกันถึงขั้นท าสังฆเภทและ
แยกกันท าสังฆกรรม  จนเร่ืองบานปลายกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างอุบาสกอุบาสิกาที่เข้าข้าง
ภิกษุแต่ละฝ่าย เป็นต้น 

(๓) การแนะน าและการแก้ปัญหาอันเกิดจากการที่ภิกษุสาวกสร้างปัญหาแก่สังคมภายนอก 
และพระองค์ทรงเข้าไปช่วยแก้ เช่น กรณีที่เกิดความอดอยากแร้นแค้น  ก่อให้เกิดความขาดแคลน
อาหารและกระทบกระเทือนต่อการบิณฑบาต  ท าให้ภิกษุที่จ าพรรษาริมฝั่งน้ าวัคคุมุทา (บริเวณ
แคว้นวัชชี) คิดกลวิธีหลอกลวงชาวบ้านโดยผลัดกันอวดอุตริมนุสธรรม (คุณวิเศษในตน) ว่า รูป



 ๔๖ 

โน้นส าเร็จธรรมวิเศษขั้นโน้นขั้นน้ี  ซึ่งการใช้สถานะอันเป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธาหลอกลวงชาวบ้าน 
ถือว่าเป็นการสร้างปัญหาสังคมอย่างหนึ่ง   เพราะท าให้ชาวบ้านหลงเชื่อถึงขั้นยอมตัดส่วนแบ่ง
อาหารของมารดาบิดาและบุตรภรรยาตลอดจนของคนรับใช้มาถวายแด่ภิกษุเหล่านั้นแทน  ท าให้
หมู่ภิกษุอ้วนท้วนสมบูรณ์  ในขณะที่ชาวบ้านอดอยากหิวโหย  พระพุทธเจ้าทรงถือว่าเป็นเสมือน
มหาโจรห้าจ าพวกที่ปล้นชาวบ้านกิน๑  

(๔)  การแก้ปัญหาที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นคู่กรณีเองและทรงแสดงบทบาทในการแก้ปัญหา   
เช่น    กรณีที่ นางมาคันทิยา ว่าจ้างให้คนรุมด่าพระองค์ทั่วทั้งเมืองโกสัมพี หรือ นางจิญจมาณวิกา  
รับจ้างพวกเดียรถีย์สร้างเร่ืองกุข่าวท าลายพระองค์ว่าท าให้นางตั้งครรภ์ หรือกรณีที่พระเทวทัต ท า
สังฆเภทและพยายามแย่งอ านาจการปกครองสงฆ์ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม กระบวนการน าเสนอในบทนี้จะไม่แสดงเป็นรายบริบทเหมือนที่กล่าวในบท
ที่ ๒  หากแต่จะแสดงให้เห็นเป็นภาพรวม  โดยแบ่งกรอบเนื้อหาออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่เป็น 
การแนะน า และ การแก้ปัญหา   อันที่จริงการที่จะแยกเนื้อหา ๒ ส่วนน้ีออกจากกันมิใช่เร่ืองง่าย  
เพราะเมื่อเกิดปัญหาใด ๆ  พระพุทธองค์จะทรงให้ค าแนะน าก่อน  หลังจากนั้นจึงจะเป็นการ
แก้ปัญหา  แต่ที่พยายามแยกก็เพื่อให้ง่ายต่อการน าเสนอ  ฉะนั้น ธรรมบางข้ออาจกล่าวทั้งในส่วน
ของการแนะน าและการแก้ปัญหา หรืออาจกล่าวรวมเป็นข้อเดียวกัน 

 

๒. การแนะน าหลักธรรมในการแก้ปัญหาทางสังคม 
 

ก่อนที่จะลงลึกในรายละเอียด ในเบื้องต้นจะนิยามความหมายของค า ๓  ค า คือ การแนะน า, 
หลักธรรมในการแก้ปัญหา และ ปัญหาทางสังคม  ซึ่งแต่ละค ามีความหมายโดยสังเขปดังนี้  (๑)  การ
แนะน า  หมายถึง การเตือนสติหรือให้ความเห็น หรือถ้าจะกล่าวโดยนัยแห่งพุทธก็คือการแสดง
หลักธรรมค าสอน  (๒) หลักธรรมในการแก้ปัญหา  ถ้าเทียบกับของซีกโลกตะวันตก หมายถึง “ตัว” 
แนวคิดทฤษฎีที่น ามาใช้แก้ปัญหา  แต่ถ้าในแนวของพุทธหมายถึง “ตัว” หลักธรรมค าสอน ซึ่งอาจ
เป็น พระธรรม หรือ พระวินัย และ  (๓) ค าว่า ปัญหาทางสังคม ในที่นี้หมายเฉพาะปัญหาสังคมใน
ชมพูทวีปร่วมสมัยพุทธกาล  แต่อาจน ามาปรับใช้กับสังคมปัจจุบันได้ 

ในส่วนการแก้ปัญหา พบว่า พระพุทธเจ้าอาจทรงใช้ การแนะน า หรือ กระท าการ อย่างใด
อย่างหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นเชิงรุกหรือเชิงรับ  ค าว่า เชิงรุก หมายถึงหาทางป้องกันไว้ก่อน  ส่วน เชิงรับ  
หมายถึงเข้าไปแก้หลังจากเกิดปัญหา  ในการแก้ปัญหาดังกล่าว อาจจะทรงแก้ด้วยพระองค์เอง หรือ 
มอบให้ภิกษุสาวก หรือผู้อ่ืนช่วยแก้แทนก็ได้ 

                                                           
๑ดู สุชีพ  ปุญญานุภาพ.  พระไตรปิฎกฉบบัส าหรบัประชาชน.  หน้า ๑๔๕. 



 ๔๗ 

ตามที่กล่าวข้างต้น เป็นการปูพื้นให้เห็น กรอบคิดกว้าง ๆ และวิธีน าเสนอ ที่จะน ามาใช้  ต่อ
จากนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ การแนะน าหลักธรรม ในการแก้ปัญหา  ซึ่งจะคัดเลือก ตัวแทน
ข้อมูล เท่าที่จ าเป็นมาแสดงให้เห็น โดยจะจ าแนกออกเป็นประเด็นดังน้ี (๑) การแนะน าหลักธรรม
ส าหรับคุ้มครองโลก และธรรมะพื้นฐานส าหรับสังคม (๒) การแนะน าหลักธรรมส าหรับแสวงหา
ทรัพย์ การใช้จ่ายทรัพย์ และการบ ารุงรักษาทรัพย์  (๓) การแนะน าหลักธรรมส าหรับหลีกเลี่ยง
อบายมุขและการรู้จักเลือกคบมิตรดี  (๔) การแนะน าหลักธรรมส าหรับเกื้อกูลบริวารและสงเคราะห์
สังคม  (๕) การแนะน าหลักธรรมส าหรับให้เลิกเชื่ออย่างงมงายไร้เหตุผล  (๖) การแนะน า
หลักธรรมเกี่ยวกับการแบ่งชั้นวรรณะ  ซึ่งจะน าเสนอแต่ละประเด็นตามล าดับดังนี้ 

 

๒.๑  การแนะน าหลักธรรมส าหรับคุ้มครองโลก และธรรมะพ้ืนฐาน 
        ส าหรับสังคม 
 

          พระพุทธเจ้าทรงถือว่าการที่จะแก้ปัญหาทางสังคมได้นั้น  จะต้องปลูกฝังความดีงาม 
ให้เกิดขึ้นในจิตใจของผู้คนก่อน เพราะทรงถือว่า “ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า  มีใจเป็นใหญ่ 
ส าเร็จด้วยใจ  ถ้าใจอันโทษประทุษร้ายแล้ว จะพูดก็ตาม จะท าก็ตาม ความทุกข์ย่อมติดตามไป  
เพราะเหตุน้ัน เหมือนล้อเกวียนตามรอยเท้าโคฉะนั้น… ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็น
ใหญ่ ส าเร็จด้วยใจ  ถ้าใจผ่องแผ้วแล้ว  จะพูดก็ตาม จะท าก็ตาม  ความสุขย่อมติดตามไป  เพราะเหตุ
นั้น เหมือนเงาตามตัวฉะนั้น”   

ด้วยเหตุที่ทรงถือว่า “จิต” เป็นใหญ่ พระองค์จึงทรงวางหลักธรรมเพื่อกล่อมเกลาจิตไว้
หลายหมวด  เช่น หิริ - โอตตัปปะ และ เบญจศีล – เบญจธรรม เป็นต้น  ในส่วนของ หิริ และ 
โอตตัปปะ จะช่วยท าให้ละอายแก่ใจและเกรงกลัวต่อบาป  ไม่กล้าท าชั่วทั้งในที่ลับและที่แจ้ง ทั้งต่อ
หน้าและลับหลัง  บางคร้ังพระองค์ทรงเรียกธรรมหมวดนี้ว่า “ธรรมฝ่ายขาว”  ซึ่งถือว่าเป็นธรรมที่
ใช้แยกมนุษย์ออกจากสัตว์  โดยทรงเปรียบว่าเพราะสัตว์ปราศจากหิริและโอตตัปปะ พวกมันจึงไม่
รู้จักค าว่านั่นคือมารดา คือป้า คือน้า คือพี่สาว คือน้องสาว คือภรรยาของครูอาจารย์  พวกมันจึงสมสู่
กันเองโดยไม่เลือกหน้า  แต่ในหมู่มนุษย์รู้จักบัญญัติค าว่า มารดา ป้า พี่สาว น้องสาว หรือภรรยา
ของครูอาจารย์ขึ้นใช้  และรู้จักยับยั้งชั่งใจ ไม่สมสู่ระหว่างญาติพี่น้องกันเอง๓  

นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงสอนหลัก เบญจศีล – เบญจธรรม ซึ่งถือว่าเป็น ธรรมะพื้นฐาน
ส าหรับสังคม  อันที่จริงธรรมหมวดนี้มีมาก่อนหน้าพุทธกาล เพียงแต่เรียกชื่ออย่างอื่น ในส่วนของ
ศาสนาพุทธเรียกว่า “เบญจศีล – เบญจธรรม”  ซึ่งพระองค์ทรงหยิบมาย้ าให้เห็นว่า  ถ้ามนุษย์ปฏิบัติ
                                                           

  ธรรมบท. ไตร. ๒๕/๑๑/๑๐ (ดู สุชีพ  ปัญญานุภาพ. พระไตรปฏิกฉบับส าหรับประชาชน. หน้า ๘๓) 
๓ ดู ไตร. ๒๐/๒๕๓, ๒๕๔, ๒๕๕ และ ไตร. ๒๕/๒๒๐. ประกอบ. 



 ๔๘ 

ตนอยู่ในกรอบของธรรมหมวดน้ี  จะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้เป็นอย่างดี  โดยใน หลักเบญจศีล มี ๕ 
ข้อ ได้แก่ (๑)  เว้นจากการฆ่าหรือกักขังทรมานสัตว์  (๒)  เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้
ให้โดยอาการแห่งความเป็นขโมย  (๓)  เว้นจากการประพฤติผิดในกาม  (๔) เว้นจากการกล่าวค า
เท็จหรือค าเพ้อเจ้อเหลวไหล  และ (๕)  เว้นจากดื่มเคร่ืองดองของเมาและสิ่งเสพติดทั้งหลาย  ส่วน 
ในหลักเบญจธรรม ซึ่งใช้ควบคู่กัน ทรงแนะน าไว้ ๕ ข้อ คือ ๑) ให้มีเมตตากรุณาต่อสัตว์ ๒) ให้มี
สัมมาอาชีพ ๓) ให้ส ารวมในกาม  ๔)  ให้มีสัมมาวาจา  และ ๕) ให้มีสติสัมปชัญญะและด ารงตน
ด้วยความไม่ประมาท 

ในบรรดาศีลทั้ง ๕ ข้อ  พระองค์ทรงชี้ให้เห็นว่า ถ้าละเมิดศีลข้อ  ๕ (การดื่มสุราเมรัยและ
สิ่งเสพติด) จะเป็นเหตุให้ละเมิดศีลข้ออ่ืน ๆ แล้วจะก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมา  ดังที่ทรงกล่าวว่า 

 

(เมื่อดื่มน้ าเมาแล้ว จะ…) ฆ่าหญิงบ้าง ชายบ้าง จึงถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้ จากบ้าน
บ้าง จากป่าบ้าง ด้วยอาการแห่งขโมย, จึงก้าวล่วงในภริยาของผู้อ่ืน ในบุตรีของผู้อื่น, จึงหัก
ราญประโยชน์ของคฤหบดีบ้าง  บุตรของคฤหบดีบ้าง ด้วยการพูดปด. เขาย่อมถูกพระราชา
จับฆ่า หรือจองจ า เนรเทศ หรือลงโทษอย่างอื่นตามควรแก่เหตุ เพราะเหตุที่ต้ังแห่งความ
ประมาท คือ (การดื่ม) น้ าเมาคือสุราและเมรัย๔  
 

นอกจากนี้ ยังทรงแนะน าหลักธรรมส าหรับการเอาใจเขามาใส่ใจเราโดยเทียบเข้ามาในตน 
ว่า ถ้าตัวเรารักสุข เกลียดทุกข์ฉันใด  ผู้อื่นก็รักสุข เกลียดทุกข์ฉันนั้นเหมือนกัน  ดังที่ทรงสอนว่า 
 

  ๑  เราเองอยากมีชีวิต ไม่อยากตาย รักสุข เกลียดทุกข์, ถ้าใครจะปลงชีวิตเรา ผู้อยากอยู่ ไม่
อยากตาย รักสุขเกลียดทุกข์ ก็จะไม่เป็นข้อที่ชื่นชอบพอใจแก่เรา, ก็ถ้าเราจะปลงชีวิตคนอ่ืนผู้อยากอยู่ 
ไม่อยากตาย รักสุข เกลียดทุกข์ ก็จะไม่เป็นข้อที่ชื่นชอบที่พอใจแก่คนอ่ืนเหมือนกัน, สิ่งใดตัวเราเอง
ไม่ชื่นชอบ ไม่พอใจ ถึงคนอ่ืนเขาก็ไม่ชื่นชอบ ไม่พอใจเหมือนกัน, สิ่งใดตัวเราเองก็ไม่ชอบ ไม่พอใจ 
ไฉนจะพึงเอาไปผูกใส่ให้คนอ่ืนเล่า, อริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้ว ย่อมงดเว้นจากปาณาติบาต
ด้วยตนเองด้วย ย่อมชักชวนผู้อ่ืนให้งดเว้นจากปาณาติบาตด้วย ย่อมกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการงด
เว้นจากปาณาตบิาตด้วย, กายสมาจารของอริยสาวกนั้น ย่อมบริสุทธิ์ทั้งสามด้านอย่างนี้ 
  ๒ อีกประการหนึ่ง…ถ้าใครจะถือเอาสิ่งของที่เรามิได้ให้ด้วยอาการขโมย ก็จะไม่เป็นข้อที่
ชื่นชอบที่พอใจแก่เรา, ก็ถ้าเราถือเอาของที่ผู้อ่ืนมิได้ให้ด้วยอาการขโมย ก็จะไม่เป็นข้อที่ชื่นชอบที่
พอใจแก่คนอ่ืน เหมือนกัน... 

                                                           
๔ ดู ไตร. ๒๒/๒๓๕ 



 ๔๙ 

  ๓ อีกประการหนึ่ง…ก็ถ้าใครประพฤติผิดในภรรยาของเราก็จะไม่เป็นข้อที่ชื่นชอบที่พอใจ
แก่เรา, ก็ถ้าเราประพฤติผิดในภรรยาของคนอ่ืน ก็จะไม่เป็นข้อที่ชื่นชอบที่พอใจแก่คนอ่ืน เหมือนกัน
... 
  ๔ อีกประการหนึ่ง…ก็ถ้าใครจะท าลายประโยชน์ของเราด้วยการกล่าวเท็จ ก็จะไม่เป็นข้อที่
ชื่นชอบที่พอใจแก่เรา, ก็ถ้าเราจะท าลายประโยชน์ของคนอ่ืนด้วยการกล่าวเท็จ ก็จะไม่เป็นข้อที่ชื่น
ชอบที่พอใจแก่คนอ่ืน เหมือนกัน... 
  ๕ อีกประการหนึ่ง… ถ้าใครจะยุยงให้แตกจากมิตรด้วยค าส่อเสียด ก็จะไม่เป็นข้อที่ชื่นชอบ
ที่พอใจแก่เรา, ก็ถ้าเราจะยุยงคนอ่ืนให้แตกแยกจากมิตรด้วยค าส่อเสียด ก็จะไม่เป็นข้อที่ชื่นชอบที่
พอใจแก่คนอ่ืน เหมือนกัน... 
  ๖ อีกประการหนึ่ง… ถ้าใครจะพูดกะเราด้วยค าหยาบ ก็จะไม่เป็นข้อที่ชื่นชอบที่พอใจแก่เรา, 
ก็ถ้าเราพูดจากะคนอ่ืนด้วยค าหยาบ ก็จะไม่เป็นข้อที่ชื่นชอบที่พอใจแก่คนอ่ืน เหมือนกัน... 

๗ อีกประการหนึ่ง…ถ้าใครจะพูดจากะเราด้วยค าเพ้อเจ้อ ก็จะไม่เป็นที่ชื่นชอบที่พอใจแก่
เรา, ก็ถ้าเราจะพูดจากะคนอ่ืนด้วยถ้อยค าเพ้อเจ้อ ก็จะไม่เป็นที่ชื่นชอบที่พอใจเหมือนกัน, สิ่งใดที่ตัว
เราเองก็ไม่ชอบ ไม่พอใจ ไฉนจะพึงเอาไปผูกใส่ให้คนอ่ืนเล่า, อริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้ว 
ย่อมงดเว้นการพูดเพ้อเจ้อด้วยตนเองด้วย ย่อมชักชวนผู้อ่ืนให้งดเว้นการพูดเพ้อเจ้อด้วย ย่อมกล่าว
สรรเสริญคุณแห่งการงดเว้นการพูดเพ้อเจ้อด้วย, วจีสมาจารของอริยสาวกน้ันย่อมบริสุทธ์ิ ทั้งสามด้าน
อย่างน้ี๕ 

 

ตามที่กล่าวข้างต้น  จะเห็นว่า ถ้าแต่ละคนประพฤติอยู่ในกรอบของศีลธรรม  ก็จะช่วย
ป้องกันหรือลดปัญหาสังคมลงได้เป็นอย่างดี  หรือถ้าจะวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างหลักสิทธิ
มนุษยชนกับหลักเบญจศีล – เบญจธรรม  จะพบว่าถ้าพวกพราหมณ์ตั้งมั่นอยู่ในกรอบของศีลธรรม
อย่างเคร่งครัด การละเมิดสิทธิมนุษยชนจะไม่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพราะ ศีลข้อ  ๑  ห้ามฆ่าสัตว์  เท่ากับ
สอนให้เคารพสิทธิในชีวิตและร่างกายของกันและกัน  ศีลข้อ ๒  ห้ามลักทรัพย์  เท่ากับสอนให้
เคารพสิทธิในทรัพย์สินของกันและกัน ศีลข้อ ๓ ห้ามประพฤติผิดในกาม  เท่ากับสอนให้เคารพ
สิทธิในสามีภริยาและบุคคลอันเป็นที่รักของกันและกัน  ศีลข้อ ๔  ห้ามพูดเท็จ  เท่ากับสอนให้
เคารพในสิทธิที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริง  และ ศีลข้อ ๕ ห้ามดื่มเครื่องดองของเมาและสิ่ง
เสพติด  เท่ากับสอนให้เคารพสิทธิของผู้ที่เราติดต่อด้วย  ในขณะที่ต่างฝ่ายต่างมีสติสัมปชัญญะ
สมบูรณ ์

                                                           
๕ ไตร. ๑๙/๑๔๕๘ - ๑๔๖๕/๓๕๔ - ๓๕๖. และดู พระเทพเวที (ประยุทธ์  ปยุตฺโต). พุทธธรรมฉบบั

ขยายความ. หน้า ๗๗๐ - ๗๗๑ ประกอบ. 



 ๕๐ 

 อย่างไรก็ตาม ถ้าจะน าวิธีแก้ปัญหาละเมิดสิทธิมนุษยชนแบบตะวันตกมาเปรียบเทียบกับ
การละเมิดในชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นตามทัศนะของพุทธศาสนา พบว่า ตั้งอยู่บนฐานคิดต่างกัน  
กล่าวคือ แบบตะวันตกตั้งอยู่บน  ฐานแห่งสิทธิ  โดยลงมือแก้ปัญหาจาก นอกตัวเข้าสู่ในตัว แต่ของ
พุทธตั้งอยู่บน ฐานแห่งเมตตา โดยลงมือแก้จาก ในตัวออกสู่นอกตัว  กล่าวคือ แบบตะวันตกมุ่งเฝ้า
ระวังมิให้ผู้อ่ืน (ซึ่งอยู่นอกตัวเรา) ละเมิดสิทธิในตัวเรา  จึงพยายามสร้างกฎเกณฑ์ต่าง ๆ มากมาย 
(เช่น กฎหมายหรือปฏิญญา)  จนบางคร้ังกฎเกณฑ์ที่สร้างขึ้นได้กลายเป็น “ก าแพง” กั้นมนุษย์ให้
แยกออกจากกัน และบ่อยคร้ังที่ความพยายามที่จะป้องกันการถูกละเมิดสิทธิของตนได้กลายเป็น
การละเมิดสิทธิของผู้อ่ืนในขณะเดียวกันด้วย  แต่แนวคิดแบบพุทธจะเร่ิมต้นแก้ปัญหาที่ตนเองก่อน  
โดยตั้งใจว่าบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลาย  ต่างก็เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น     
จึงไม่พึงมีเวรภัยและเบียดเบียนพยาบาทต่อกัน (ไม่พึงละเมิดสิทธิต่อกัน) การมีฐานคิดแบบนี้ มี
ความหมายเท่ากับการแสดง ความตั้งใจ ที่จะไม่ละเมิดสิทธิผู้อ่ืนนั่นเอง  นอกจากนี้ยังแนะน าอีกว่า
เมื่อประกอบการกุศลใด ๆ มา พึงแผ่ส่วนบุญส่วนกุศล (แผ่เมตตา) ให้แก่กัน  ฉะนั้น หลักแห่ง
เมตตา  นอกจากเป็นหลักประกันว่าจะไม่ล่วงละเมิดสิทธิต่อกันแล้ว ยังเป็นการหยิบยื่นความ
ปรารถนาดีให้แก่กัน  และยังได้ชื่อว่าเป็นเคร่ืองมือ “ทลายก าแพงแห่งสิทธิ” ที่กั้นระหว่างกันลงได้  
อีกทั้งยังท าหน้าที่เป็นเสมือน “สะพาน” ทอดเชื่อมให้มนุษย์หันหน้าเข้าหากัน จึงถือว่าเป็น
หลักธรรมที่ช่วยป้องกันและแก้ปัญหาความขัดแย้งทางสังคมได้เป็นอย่างดี 

 

๒.๒  การแนะน าหลักธรรมส าหรับแสวงหาทรัพย์ การใช้จ่ายทรัพย์ และ 
         การบ ารุงรักษาทรัพย์ 
 

         ดังกล่าวแล้วว่าฐานคิดแบบพุทธแก้ปัญหาโดยเร่ิมที่ตนเอง คือท าตนให้ถึงพร้อมด้วย
คุณความดีก่อน  แล้วจึงจะท าให้สังคมดีได้  ถ้าตราบใดที่ตนเองยังตกอยู่ในโคลนเลนอันลึก (ยัง
พร่องด้วยความดี) อย่าพึงหวังว่าจะท าให้สังคมดีได้  แต่การที่จะขจัดความโลภ โกรธ หลงออกจาก
จิตได้หมดสิ้น มิใช่เร่ืองง่ายส าหรับฆราวาสวิสัย ซึ่งพระองค์ทรงตระหนักในความจริงนี้ จึงทรง
แนะน าหลักธรรมหมวดคิหิปฏิบัติ (หลักธรรมส าหรับผู้ครองเรือน) ไว้ด้วย ดังคราวที่ ทีฆชาณุ หรือ 
พยัคฆปัชชะ ทูลถามปัญหาว่า 

 

       ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์เป็นคฤหัสถ์  ยังบริโภคกาม อยู่ครองเรือน  นอนเบียด
บุตร  ใช้จันทน์ในแคว้นกาสี  ยังทรงดอกไม้ของหอมและเคร่ืองลูบไล้  ยังยินดีเงินและทอง
อยู่  ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญ  ขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงแสดงธรรมที่เหมาะแก่ข้า



 ๕๑ 

พระองค์อันจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขในปัจจุบัน เพื่อประโยชน์เพื่อ
ความสุขในภายภาคหน้าเถิด๖ 
 

คราวนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตอบค าถามโดยกล่าวคาถาที่เป็น “หัวใจเศรษฐี” ว่า  
 

ดูกร พยัคฆปัชชะ ! ธรรม ๔ ประการนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขใน
ปัจจุบันแก่กุลบุตร ๔ ประการ คือ ๑ อุฏฐานสัมปทา ๒  อารักขสัมปทา ๓ กัลยาณมิตตตา  
๔  สมชีวิตา๗ 
 

จากคาถานี้ อธิบายได้ว่าชีวิตผู้ครองเรือนจะมีความสุขได้ ก็ต่อเมื่อถึงพร้อมด้วยสถานสี่ คือ 
(๑) อุฏฐานสัมปทา : ขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพการงาน  (๒)  อารักขสัมปทา : รู้จักรักษา
ทรัพย์ที่หามาได้และใช้จ่ายเท่าที่จ าเป็น  (๓)  กัลยาณมิตตตา : เลือกคบมิตรดี และ  
(๔) สมชีวิตา : มีความเป็นอยู่พอเหมาะ ไม่ตระหนี่หรือฟุ่มเฟือยเกินไป  นอกจากนี้ยังทรงแนะน า
อีกว่าอุบาสก - อุบาสิกา ไม่พึงประกอบมิจฉาวณิชชา (ค้าขายสิ่งที่ไม่ชอบธรรม ๕ อย่าง) คือ เคร่ือง
ประหารชีวิตมนุษย์ ชีวิตสัตว์ส าหรับฆ่าเป็นอาหาร เคร่ืองดองของเมา และยาพิษและสิ่งเสพติด
ทั้งหลาย  เพราะเท่ากับเป็นการเบียดเบียนชีวิตอ่ืนโดยทางอ้อม 

ส่วนเร่ือง ความสุขของคฤหัสถ์สี่ ทรงแนะน าว่าผู้ครองเรือนจะมีความสุขได้เพราะสถานสี่  
คือ ความสุขจากการมีทรัพย์ รู้จักใช้จ่ายทรัพย์ การไม่เป็นหนี้  และประกอบการงานที่ปราศจากโทษ  
และทรงแนะหลักธรรมที่ช่วยให้ตระกูลอันมั่งคั่งตั้งอยู่ได้นาน ว่า  พึงแสวงหาพัสดุที่หายแล้ว,  รู้จัก
บูรณะพัสดุที่คร่ าคร่า รู้จักประมาณในการบริโภค และไม่ตั้งสตรีหรือบุรุษทุศีลเป็นแม่บ้านพ่อเรือน  
และทรงแนะน าหลักธรรมส าหรับใช้จ่ายทรัพย์ ว่า ให้แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน คือ  (๑)  เลี้ยงตนเองให้
เป็นสุข  เลี้ยงมารดา – บิดา บุตรภรรยาและคนรับใช้ให้เป็นสุข  (๒)  เลี้ยงมิตรสหายและผู้ร่วม
กิจการงานให้เป็นสุข  (๓)  หาทางป้องกันโภคะจากอันตรายที่จะเกิดจากไฟ น้ า พระราชา โจร หรือ
ทายาทร้าย  (๔)  ท าพลี  ๕  อย่าง คือ ญาติพลี (สงเคราะห์ญาติ) อติถิพลี (ต้อนรับแขก) ปุพพเปตพลี 
(ท าบุญอุทิศผู้ล่วงลับ) ราชพลี (บ ารุงราชการ) และ เทวตาพลี (ถวายเทวดาหรือบ ารุงศาสนา)๘ 

 

 
 

                                                           
๖ ทีฆชานุสูตร. ไตร. ๒๓/๑๔๔/๑๗๕. 
๗ ทีฆชานุสูตร. ไตร. ๒๓/๑๔๔/๑๗๕. 
๘ ไตร. ๒๒/๔๑/๔๐ - ๔๑. 



 ๕  

๒.๓  การแนะน าหลักธรรมส าหรับหลีกเลี่ยงอบายมุขและรู้จักเลือก 
         คบมิตรด ี
 

           เพื่อที่จะช่วยป้องกันและแก้ปัญหาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  พระพุทธเจ้าจึง
ทรงแนะน าให้หลีกเลี่ยงอบายมุข  เพราะสิ่งนี้เป็นหนทางแห่งความเสื่อมและความพินาศล่มจม โดย
ทรงแบ่งอบายมุขออกเป็น  ๒  ประเภท คือ อบายมุขสี่ กับ อบายมุขหก๙  ในส่วนของ อบายมุขสี่ มี
คือ (๑)  ความเป็นนักเลงหญิง  (๒)  นักเลงสุรา  (๓)  นักเลงการพนัน  และ (๔)  คบคนชั่วเป็นมิตร   
ในส่วนของ อบายมุขหก มีคือ  (๑)  ติดสุราและของมึนเมา  (๒)  ชอบเที่ยวกลางคืน  (๓)  ชอบเที่ยว
ดูการละเล่น  (๔)  เล่นการพนัน  (๕)  คบคนชั่วเป็นมิตร  และ (๖)  เกียจคร้านท างาน 

พระองค์ทรงแนะน าว่าอบายมุขแต่ละประเภทก่อให้เกิดโทษ กล่าวคือ การติดสุราและของ
มึนเมา  ท าให้เสียทรัพย์  เมื่อดื่มและเกิดอาการมึนเมาจะครองสติไม่อยู่  เกิดการทะเลาะวิวาท อีกทั้ง
ได้ชื่อว่าสุราเป็นบ่อเกิดแห่งโรค  ท าให้เสียชื่อเสียง ไม่รู้จักอาย มักเป็นเหตุให้ท าผิดกฎหมาย ผิด
ศีลธรรม หรือถูกนินทาว่าร้าย  และเป็นการบั่นทอนสุขภาพและสติปัญญา  ส่วน  ผู้ท่ีชอบเท่ียว
กลางคืน  ได้ชื่อว่าไม่รักษาตัว  ไม่รักษาครอบครัว - บุตรภรรยา  ไม่รักษาทรัพย์สมบัติ  เป็นที่ระแวง
ของผู้อ่ืน  ค าพูดขาดความน่าเชื่อถือ  และอาจน าทุกข์อ่ืน ๆ มาให้  ส่วน การชอบเท่ียวดูการละเล่น  
ท าให้มัวเมาอยู่กับสิ่งรื่นเริงบันเทิงใจ  ต้องการดูซ้ าแล้วซ้ าอีก  มีร าที่ไหน  มีขับร้องที่ไหน มีเสภาที่
ไหน มีเถิดเทิงที่ไหน  ก็จะไปที่นั่น  ท าให้เป็นคนใจแตก เสียเงิน เสียทอง เสียเวลา  และอาจส่งผล
กระทบต่อหน้าที่การงาน  ส่วน ผู้ท่ีชอบเล่นการพนัน  ฝ่ายชนะได้ชื่อว่าเป็นผู้ก่อเวร  ฝ่ายผู้แพ้จะ
เสียดายทรัพย์  และทรัพย์ที่หามาได้ย่อมเสื่อมเสียไป  ค าพูดขาดความน่าเชื่อถือ  เป็นที่ดูแคลน  และ
ไม่มีหญิงใดประสงค์แต่งงานด้วย  ส่วน การคบคนชั่วเป็นมิตร จะพลอยเป็นคนชั่วตามลักษณะของ
มิตรที่คบ  ส่วน เกียจคร้านท างาน  โดยอ้างว่าหนาวนัก ร้อนนัก หิวนัก กระหายนัก เย็นแล้ว ยังเช้า
อยู่ แล้วไม่ท างาน  ย่อมก่อให้เกิดปัญหาอ่ืนตามมา  เพราะเมื่อไม่ท างาน ก็ไม่มีเงินจับจ่ายใช้สอย  
แล้วจะน ามาสู่การก่ออาชญากรรม เช่น ปล้น จี้ อุก ชิง วิ่ง ราว เป็นต้น  จะเห็นได้ว่าเมื่อมีคนว่างงาน
มาก  ปัญหาอาชญากรรมจะเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว 

ในส่วนของการเลือกคบมิตร๑๐  ทรงแนะน าว่า มิตรท่ีควรคบ  ๔  ประเภท คือ  (๑)  มิตรมี
อุปการะ (๒)  มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์  (๓)  มิตรแนะน าประโยชน์  และ (๔)  มิตรมีความรักใคร่  โดย
แนะน าว่า มิตรมีอุปการะ จะช่วยรักษาเพื่อนและทรัพย์ของเพื่อนผู้ประมาทแล้ว  เมื่อมีภัยก็ออกปาก
พึ่งได้  เมื่อมีกิจตอ้งท า จะท าให้เกินกว่าที่ออกปากขอ  ส่วน มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์  จะบอกความลับ
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 ๕๓ 

ของตนแก่มิตร  ปิดความลับของมิตรมิให้แพร่งพราย  ไม่ละทิ้งเมื่อมีภัย  แม้ชีวิตก็อาจสละให้ได้  
ส่วน มิตรแนะน าประโยชน์ จะช่วยแนะน ามิให้ท าชั่ว   ให้ตั้งมั่นอยู่ในความดี  ให้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟัง  
และช่วยบอกทางสวรรค์ให้ (แนะวิธีด าเนินชีวิตที่ดีงาม)  ส่วน มิตรมีความรักใคร่ จะยินดีใน
ความส าเร็จของมิตร  แต่เสียใจเมื่อมิตรประสบความล่มจม  จะช่วยห้ามปรามผู้ที่กล่าวถึงมิตร
ในทางไม่ดีงาม  แต่จะรับรองผู้ที่กล่าวสรรเสริญมิตร 

ส่วน มิตรท่ีไม่ควรคบ   ๔  ประเภท คือ  (๑)  คนปอกลอก  (๒)  คนดีแต่พูด  (๓)  คนหัว
ประจบ  และ (๔)  คนชักชวนในทางฉิบหาย  ลักษณะของ คนปอกลอก มักคิดจะเอาแต่ได้  เมื่อถึง
คราวเสียจะเสียแต่น้อย  แต่เมื่อถึงคราวได้จะเอามาก  ไม่รับท ากิจของเพื่อนเมื่อคราวจ าเป็น  คบ
ผู้อ่ืนเพื่อหวังประโยชน์  ลักษณะของ คนดีแต่พูด มักเก็บสิ่งที่ล่วงแล้วหรือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงมา
ปราศรัย  สงเคราะห์มิตรด้วยสิ่งที่หาประโยชน์มิได้  เมื่อขอช่วยมักปฏิเสธ (ออกปากพึ่งมิได้)  
ลักษณะของ คนหัวประจบ  เข้าลักษณะท าชั่วหรือท าดีก็คล้อยตาม  ต่อหน้าสรรเสริญ ลับหลัง
นินทา  ส่วนลักษณะของ มิตรชักชวนในทางฉิบหาย มักชักชวนไปในทางเสื่อมเสีย 

ตามที่กล่าวนี้  จะเห็นได้ว่าอบายมุขและการคบคนชั่วเป็นมิตร เป็นเหตุให้เกิดปัญหาสังคม  
แต่ถ้าเมื่อใดที่ละเว้นอบายมุขและรู้จักเลือกคบคนดีเป็นมิตร  จะช่วยระงับยับยั้งหรือช่วยแก้ปัญหา
สังคมได้เป็นอย่างดี 
 

๒.๔  การแนะน าหลักธรรมส าหรับเกื้อกูลบริวารและสงเคราะห์สังคม 
 

           โดยปกติของการอยู่ร่วมกัน จ าเป็นต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  พระพุทธเจ้าจึงทรง
แนะน าหลักธรรมเพื่อการนี้ไว้  เช่น  พรหมวิหาร ๔,  อคต ิ๔,  สังคหวัตถุ ๔  และ ทิศ ๖ เป็นต้น  ใน
ค าสอนเร่ือง พรหมวิหาร ๔  ทรงแนะน าผูท้ี่ได้ชื่อว่าเป็นพรหม (ผู้เป็นใหญ่)  พึงถึงพร้อมด้วย ความ
เมตตา (ตั้งจิตปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นเป็นสุข)  ความกรุณา  (สงสารและคิดจะช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้น
ทุกข์)  มุทิตาจิต  (ยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี)  และ อุเบกขา (ท าใจวางเฉยได้เมื่อมีผู้ใดประสบเคราะห์อัน
เน่ืองมาจากวิบากกรรมของเขา)  นอกจากนี้ ยังทรงแนะน าให้ปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์โดยปราศจาก
อคติล าเอียง ไม่ว่าเพราะรัก โกรธ กลัว หรือเขลา  หรือถ้าจะอธิบายด้วยกรอบคิดเร่ืองการละเมิด
สิทธิมนุษยชนแบบตะวันตก  จะได้ว่าพระองค์ทรงแนะน ามิให้เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อ
เพื่อนมนุษย์ด้วยอคติ  ๔  ประการ  นอกจากนี้ ยังทรงแนะน าหลักสังคมสงเคราะห์ไว้ในค าสอน
เร่ือง  สังคหวัตถุ ๔   โดยสอนว่าพึงสงเคราะห์กันโดยการ ให้ทาน (แบ่งปันสิ่งของแก่กันตามควรแก่
ฐานะ) ปิยวาจา (เจรจาด้วยถ้อยค าอ่อนหวาน)   อัตถจริยา (ประพฤติตนเป็นประโยชน์ต่อเพื่อน
มนษุย์และสังคม)  และ สมานัตตตา (วางตนเสมอต้นเสมอปลาย) 



 ๕๔ 

นอกจากนี้  พระองค์ทรงน าค าสอนเร่ืองการไหว้เทวดาประจ าทิศของพวกพราหมณ์มาใช้
แก้ปัญหาสังคม โดยประยุกต์การไหว้เทวดาประจ าทิศทั้งหก ลงเป็นการสงเคราะห์คนรอบข้าง ๖  
ประเภท  ดังที่กล่าวไว้ในค าสอนเร่ือง “ทิศหก”๑๑ คือ  (๑)  ทิศเบื้องซ้าย  ได้แก่มิตรสหาย  (๒)  ทิศ
เบื้องขวา ได้แก่ครูอาจารย์  (๓)  ทิศเบื้องหน้า ได้แก่บิดา – มารดา  (๔)  ทิศเบื้องหลัง ได้แก่บุตร
ภรรยา  (๕)  ทิศเบื้องล่าง  ได้แก่บ่าวไพร่และคนงาน  และ  (๖)  ทิศเบื้องบน  ได้แก่พระสงฆ์สมณ-
พราหมณ์ 

ในส่วนของ ทิศเบื้องซ้าย (มิตรสหาย) ทรงแนะน าให้ปฏิบัติโดยช่วยปกป้องสิทธิให้แก่กัน,  
เผื่อแผ่แบ่งปันกัน,  พูดถนอมน้ าใจกัน,  ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน, และตีตนเสมอร่วมสุขร่วมทุกข์กัน 
และผู้ที่ได้ชื่อว่ามิตรพึงสงเคราะห์ตอบโดยช่วยดูแลทรัพย์สินของมิตรผู้ตกอยู่ในความประมาท,  ใน
คราวที่มิตรมีภัยก็พึ่งได้,  ไม่ละทิ้งมิตรในยามทุกข์ยาก  และให้เกียรตินับถือวงศาคณาญาติของมิตร  
ในส่วนของ ทิศเบื้องขวา (ครูอาจารย์)  ทรงแนะน าว่าพึงสงเคราะห์โดยฝึกฝนอบรมศิษย์ให้เป็นคน
ดี, ถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งและไม่ปิดบัง, ยกย่องให้ปรากฏในหมู่พวก และสอนวิชา
ความรู้ให้ออกไปประกอบอาชีพ  และผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นศิษย์พึงสงเคราะห์ตอบโดยลุกขึ้นต้อนรับเพื่อ
แสดงความเคารพ, เข้าไปหาเพื่อขอค าปรึกษา, ตั้งใจรับฟังค าสอนด้วยดี, ปรนนิบัติรับใช้ช่วยเหลือ
กิจของครูอาจารย์  และตั้งใจเรียนศิลปวิทยาที่ได้รับการถ่ายทอดด้วยความเคารพ 

ในส่วนของ ทิศเบื้องหน้า (บิดา - มารดา)  ทรงแนะน าว่าพึงสงเคราะห์บุตร – ธิดา โดย
ป้องกันจากความชั่วร้ายทั้งหลาย, อบรมให้ตั้งมั่นอยู่ในความดี, ให้การศึกษาศิลปวิทยา, เป็นธุระใน
การจัดหาคู่ครองที่เหมาะสม  และมอบทรัพย์สมบัติให้เมื่อถึงโอกาสอันควร  และผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็น
บุตร – ธิดา พึงสงเคราะห์โดยเลี้ยงดูท่านตอบ, ช่วยท ากิจธุระ, ด ารงวงศ์ตระกูลให้ตั้งมั่นอยู่ได้, 
ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาท  และเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้  
ในส่วนของ ทิศเบื้องหลัง (บุตรภรรยา)  ทรงแนะน าฝ่ายสามีว่าพึงให้เกียรติภรรยาโดยไม่ดูหมิ่น ไม่
นอกใจ มอบความเป็นใหญ่ในบ้านให้  จัดหาเคร่ืองแต่งตัวให้เป็นของขวัญในโอกาสอันควร  ส่วน
ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นภรรยาพึงสงเคราะห์ตอบโดยดูแลบ้านเรือนให้เรียบร้อย, สงเคราะห์ญาติของทั้งสอง
ฝ่ายด้วยดี, ไม่ประพฤตินอกใจ, พยายามรักษาทรัพย์ที่หามาได้อย่างเต็มความสามารถ  และขยันท า
กิจการงานต่าง ๆ ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

ในส่วนของ ทิศเบื้องล่าง (บ่าวไพร่และคนงาน)  ทรงแนะน าฝ่ายเจ้านายให้สงเคราะห์โดย
จัดงานให้ท าตามความเหมาะสมกับเพศ วัย และก าลังความสามารถ, จ่ายค่าจ้างตอบแทนอย่างเป็น
ธรรม, เมื่อเจ็บป่วยก็ให้การดูแลรักษา, ถ้าได้สิ่งของอะไรมาเป็นพิเศษต้องแบ่งปันให้  และจัดให้มี
วันหยุดพักผ่อนตามควร  ส่วนผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นบ่าวไพร่พึงตอบแทนโดยลงมือท างานก่อนและเลิก
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งานทีหลัง, รับผลประโยชน์ที่พึงได้เฉพาะที่นายแบ่งปันให้, พยายามท างานให้เรียบร้อยและดียิ่ง ๆ 
ขึ้น  และน าคุณความดีและกิจการของนายไปเผยแพร่ให้ปรากฏ  ในส่วนของ ทิศเบื้องบน 
(พระสงฆ์สมณพราหมณ์)  ทรงแนะน าให้สงเคราะห์คฤหัสถ์ให้ละเว้นจากความชั่ว, ให้ตั้งมั่นอยู่ใน
ความดี, อนุเคราะห์ด้วยน้ าใจไมตรี, ให้ได้ฟังได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยฟังไม่เคยรู้, ช่วยชี้แจงสิ่งที่เคยฟัง
มาแล้วให้แจ่มแจ้งยิ่งขึ้น  และช่วยบอกทางสวรรค์ให้ (สอนวิธีด าเนินชีวิตให้)  ส่วนผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็น
คฤหัสถ์พึงสงเคราะห์ตอบด้วยใจเมตตา  ให้การต้อนรับด้วยความเต็มใจ  และอุปถัมภ์ด้วยปัจจัยสี่ 

ตามที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าถ้าผู้คนในสังคมประพฤติอยู่ในกรอบค าสอนของ “ทิศหก” 
อย่างเคร่งครัด  นอกจากจะช่วยลดปัญหาสังคมลงได้แล้ว  ยังช่วยป้องกันปัญหาที่จะเกิดตามมาได้  
จึงถือได้ว่าค าแนะน าเกี่ยวกับเร่ือง “ทิศหก”  เป็นหลักสังคมสงเคราะห์ “ต่างตอบแทน” ระหว่างตัว
เรากับบริวารรอบข้างเลยทีเดียว 

 

๒.๕  การแนะน าหลักธรรมให้เลิกเชื่ออย่างงมงายไร้เหตุผล 
 

           ถ้าจะว่าไปแล้วปัญหาสังคมที่ค่อนข้างสาหัสสากรรจ์ในดินแดนชมพูทวีปสมัยนั้นมี
หลายส่วนที่แนบเนื่องอยู่กับความเชื่ออย่างงมงายไร้เหตุผล เช่น เชื่อว่าในธรรมชาติมีเทพสิงสถิตอยู่
และสามารถบันดาลคุณหรือโทษแก่มนุษย์ได้  หรือการถือฤกษ์ยาม  เชื่อโชคลาง  เชื่อภูเขาบ้าง ป่า
บ้าง จอมปลวกบ้าง สวนและต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์บ้าง   ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มิใช่ที่พึ่งอัน
พึงเกษม  แต่ถ้าผู้ใดถึงซึ่งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  มองเห็นด้วยปัญญาให้ถ่องแท้ซึ่งทุกข์  เหตุ
ให้เกิดทุกข์ ความก้าวล่วงแห่งทุกข์  และปฏิบัติตามอริยมรรคแปด  จึงจะถือว่าเป็นที่พึ่งอันพึงเกษม
อย่างแท้จริง   ส่วนบางพวกเชื่อเรื่องมงคลตื่นข่าว  ถืออุกาบาต  ความฝัน ลักษณะดีชั่ว ซึ่งสิ่งเหล่านี้
ก็มิได้ก่อให้เกิดประโยชน์  อีกทั้งได้ชื่อว่าปล่อยให้ประโยชน์ล่วงเขลาผู้ที่คอยฤกษ์ยามอยู่  เพราะ
ประโยชน์เป็นตัวฤกษ์ของประโยชน์  ดวงดาวจักท าอะไรได้๑๒  ถ้าบุคคลประพฤติชอบเวลาใด  
เวลานั้นได้ชื่อว่าเป็นฤกษ์ดี มงคลดี เป็นเช้าก็ดี อรุณก็ดี เป็นขณะดี ยามดี  และเป็นอันได้ท าบูชาดี
แล้ว แม้กายกรรม วจีกรรม  มโนกรรม  และประณิธานของเขาก็เป็นสิทธิโชค  คร้ันกระท ากรรมสิ่ง
ที่เป็นสิทธิโชคแล้ว เขาย่อมได้ประสบแต่ผลที่เป็นสิทธิโชคนั้น๑๓  ส่วนบางพวกชอบเบียดเบียน
สัตว์โดยการฆ่าสังเวยบูชาเทพ  ซึ่งรังแต่จะก่อเวรก่อกรรม และสร้างความเดือดร้อนให้แก่ 
สรรพสัตว์ทั้งหลาย  หรือบางพวกเมื่อท าบาปแล้ว ก็ลงอาบน้ าช าระบาป ก็เป็นความงมงายอีกแบบ
หนึ่ง  เพราะถ้าการลงอาบน้ าในแม่น้ าที่เชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์สามารถช าระบาปและเข้าสู่สวรรค์ได้จริง  
พวกกบ เต่า นาค จระเข้ และสัตว์เหล่าอื่นที่เที่ยวไปในแม่น้ า  ก็จะพากันไปสู่สวรรค์อย่างแน่นอน 

                                                           
๑๒ ไตร. ๒๗/๔๙/๑๘ 
๑๓ ไตร. ๒๐/๕๙๕/๒๘๕ - ๒๘๖. และดู พระเทพเวที (ประยุทธ์  ปยุตโฺต). เรื่องเดียวกัน. หน้า ๒๑๕. 



 ๕๖ 

เพื่อที่จะช่วยแก้ปัญหาอันเกิดจากความเชื่องมงายดังกล่าว  พระองค์จึงทรงแนะน า
หลักธรรมส าหรับใช้พิจารณาก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อไว้ในค าสอนเร่ือง กาลามสูตร, สาฬหสูตร และ 
ภัททิยสูตร โดยแนะน าว่าอย่าปลงใจเชื่อโดยอาการ  ๑๐  อย่าง  คือ (๑)  อย่าปลงใจเชื่อด้วยการฟัง
ตาม ๆ กันมา  (๒)  อย่าปลงใจเชื่อด้วยถือสืบ ๆ กันมาตามประเพณี  (๓)  อย่าปลงใจเชื่อด้วยการเล่า
ลือ (๔)  อย่าปลงใจเชื่อด้วยการอ้างต าราหรือคัมภีร์  (๕)  อย่าปลงใจเชื่อด้วยวิสัยแห่งตรรกะ  (๖)  
อย่าปลงใจเชื่อโดยการอนุมาน  (๗) อย่าปลงใจเชื่อตามความรู้สึก  (๘) อย่าปลงใจเชื่อเพราะเห็นว่า
เข้ากันได้กับทฤษฎีที่ตนยึดถือ  (๙) อย่าปลงใจเชื่อเพราะเห็นว่ารูปลักษณ์ภายนอก “ดูดี” น่าเชื่อถือ  
และ (๑๐) อย่าปลงใจเชื่อเพราะนับถือว่าสมณะนี้เป็นครูของเรา๑๔ 

หลังจากทรงเตือนมิให้ปลงใจเชื่อโดยอาการ  ๑๐  อย่างแล้ว  ยังทรงวาง หลักพิจารณา
ก่อนท่ีจะตัดสินใจเชื่อ ว่า  ถ้าจะเชื่อหรือไม่เชื่อสิ่งใดก็ต่อเมื่อพิจารณาและทดสอบให้เห็นจริงว่า  ถ้า
เชื่อเช่นนั้นแล้ว จะถูกผู้รู้ติเตียนหรือสรรเสริญ  และยังทรงแนะน าให้น าค าสอนนั้นมาทดลอง
ปฏิบัติดูว่าก่อให้เกิดประโยชน์เกิดสุข (เป็นกุศล)  หรือเกิดโทษเกิดทุกข์ (เป็นอกุศล)  ถ้าเห็นว่าผู้รู้
สรรเสริญและปฏิบัติแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ เกิดสุข จึงค่อยปลงใจเชื่อ  แต่ถ้าเห็นว่าถูกผู้รู้ต าหนิ
และปฏิบัติแล้วก่อให้เกิดโทษ เกิดทุกข์  ก็อย่าปลงใจเชื่อ๑๕ 

ตามที่กล่าวมานี้  จะเห็นได้ว่าถ้าผู้คนในสังคมเลิกเชื่อในสิ่งงมงายไร้เหตุผล  จะได้ชื่อว่าไม่
เบียดเบียนชีวิตสัตว์อ่ืน (การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคราวละจ านวนมากเพื่อใช้ประกอบพิธีบูชายัญ)  จึง
เท่ากับเป็นการช่วยป้องกัน ระงับยับยั้ง หรือช่วยแก้ปัญหาสังคมได้เป็นอย่างดี 

 

๒.๖  การแนะน าหลักธรรมเกี่ยวกับการแบ่งช้ันวรรณะ 
 

           คติเรื่องการแบ่งชั้นวรรณะถือว่าเป็นปัญหาสาหัสสากรรจ์อีกอย่างหนึ่งของชาวชมพู
ทวีป  อันเนื่องมาจากพราหมณ์ถือตนว่าอยู่ในฐานะเหนือกว่า  จึงก าหนดกฎเกณฑ์ให้ฝ่ายตน
ได้เปรียบ  จึงก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมามากมาย  พระพุทธองค์จึงทรงแนะน าหลักธรรมส าหรับ
ใช้แก้ปัญหานี้ไว้ทั้ง ภาคปริยัติ และ ภาคปฏิบัต ิ  ในส่วนของภาคปริยัติจะกล่าวในข้อนี้ แต่ในส่วน
ภาคปฏิบัติจะกล่าวในข้อที่ว่าด้วยวิธีแก้ปัญหา 

ในส่วนของภาคปริยัติ ทรงกล่าวไว้ในหลายพระสูตร เช่น วาเสฏฐสูตร  อัคคัญญสูตร และ 
เตวิชชสูตร ในแต่ละพระสูตร ทรงโต้แย้งความเชื่อแบบพราหมณ์โดยน าหลักฐานเชิงประจักษ์มา

                                                           
๑๔ ดู กาลามสูตร. (เกสปุตตสูตร). ไตร. ๒๐/๕๐๕/๑๗๙ - ๑๘๔., สาฬหสูตร. (สาฬหโรหนสูตร). ไตร. 

๒๐/๕๐๖/๑๘๔ - ๑๘๘. และ ภัททิยสูตร. ไตร. ๒๑/๑๙๓/๑๘๒ - ๑๘๖. 
๑๕ ดู สาฬหสูตร. (สาฬหโรหนสูตร). ไตร. ๒๐/๕๐๖/๑๘๔ - ๑๘๘. 



 ๕๗ 

แสดงให้เห็นว่าคนในวรรณะพราหมณ์ ก็มิได้วิเศษกว่าคนวรรณะอื่น  เพราะถือก าเนิดมาจาก  
“ช่องคลอด” มารดา เหมือนกัน  ดังที่ทรงกล่าวแก่ วาเสฏฐะ และ ภารทวาชะ ว่า 

 

       ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็ตามที่ปรากฏอยู่แล  คือนางพราหมณีทั้งหลายของพวก
พราหมณ์  มีระดูบ้าง  มีครรภ์บ้าง  คลอดอยู่บ้าง  ให้ลูกกินนมอยู่บ้าง  อันที่จริงพวก
พราหมณ์เหล่านั้นเกิดจากช่องคลอดของนางพราหมณีทั้งนั้น๑๖ 
 

 นอกจากนี้ ยังทรงสอนอีกว่าการที่จะก าหนดให้ใครอยู่ในวรรณะใด ขึ้นอยู่กับกรรมหรือ
การกระท าของเขาเอง  หาใช่ถือตามชาติตระกูลหรือพรหมลิขิตแต่อย่างใด  ดังที่ทรงกล่าวว่า 

 

วาเสฏฐะ ท่านจงรู้อย่างนี้ว่า ในหมู่มนุษย์ ผู้ใดอาศัยโครักขกรรมเลี้ยงชีพ ผู้นั้นเป็นชาวนา  
ผู้ใดเลี้ยงชีพด้วยศิลปะต่าง ๆ ผู้นั้นเป็นศิลปิน  ผู้ใดอาศัยการค้าขายเลี้ยงชีพ ผู้นั้นเป็นพ่อค้า  ผู้ใด
อาศัยการลักทรัพย์เลี้ยงชีพ ผู้นั้นเป็นโจร ฯลฯ ผู้ใดปกครองบ้านเมือง ผู้นั้นเป็นราชา ไม่ใช่
พราหมณ์ 

บุคคลจะเป็นพราหมณ์เพราะชาติก าเนิดก็หาไม่  จะมิใช่พราหมณ์เพราะชาติก าเนิดก็หาไม่  
จะชื่อว่าพราหมณ์ก็เพราะกรรม  ไม่ใช่พราหมณ์ก็เพราะกรรม  เป็นชาวนาก็เพราะกรรม  เป็นศิลปิน
ก็เพราะกรรม  เป็นพ่อค้าก็เพราะกรรม  เป็นคนรับใช้ก็เพราะกรรม  เป็นโจรก็เพราะกรรม ฯลฯ  
เป็นราชาก็เพราะกรรม (คืออาชีพ การงาน การกระท า ความคิดอ่าน ความเชื่อถือ ค่านิยม การ
ปลูกฝัง สั่งสม ฝึกอบรมตนมา)  บัณฑิตทั้งหลายผู้เห็นปฏิจจสมุปบาท ฉลาดในกรรมวิบาก  ย่อม
เห็นกรรมนั้นแจ้งชัดตามความเป็นจริงว่าโลกเป็นไปเพราะกรรม  หมู่สัตว์เป็นไปตามกรรม  สัตว์
โลกถูกผูกยึดกันไว้ด้วยกรรม  เหมือนลิ่มสลักของรถที่ก าลังแล่นไป ฉะนั้น๑๗ 

เราจะเรียกว่าประเสริฐเพราะความเป็นผู้เกิดในตระกูลสูงก็หาไม่  เพราะความเป็นผู้มี
วรรณะใหญ่โตก็หาไม่  เพราะความเป็นผู้มีโภคะมากมายก็หาไม่  แท้จริงบุคคลบางคนทั้งที่เกิดใน
ตระกูลสูง ก็ยังชอบเบียดเบียนฆ่าฟัน ชอบลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดค า
หยาบ พูดเพ้อเจ้อ เป็นคนละโมบ คิดร้ายต่อผู้อ่ืน เป็นผู้มีมิจฉาทิฐิ๑  

 

  ด้วยเหตุนี้ พระองค์จึงถือว่าคนทุกชั้นวรรณะล้วนมีศักดิ์เสมอกัน  สามารถพัฒนาตนเอง
ให้บรรลุอุดมการณ์แห่งชีวิตได้เท่าเทียมกัน  และยังทรงเสนอให้ใช้คุณธรรมและความสามารถเป็น
เคร่ืองจ าแนกมนุษย์    นอกจากนี้ ยังเปิดมุมมองใหม่ ๆ อีกว่าการที่จะจัดให้ใครอยู่ในวรรณะใด 
ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและความจ าเป็นทางสังคมดังที่ทรงอธิบายว่าเมื่อผู้คนมาอยู่รวมกันเป็นชนหมู่มาก  
                                                           

๑๖ วาเสฏฐสูตร. ไตร. ๑๑/๕๑/๒๖. และดู อัสสลายสูตร. ไตร. ๑๓/๖๑๖/๔๒๓ - ๔๒๔. ประกอบ. 
๑๗ ไตร. ๑๒/๑๐๗ และ ไตร. ๒๕/๓๘๒ 
๑๘ ไตร. ๑๓/๖๔๔. 



 ๕๘ 

ก็จะก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา  และเพื่อที่จะขจัดปัดเป่าปัญหา  มนุษย์จึงท าความตกลงกันและ
สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ช่วยแก้ปัญหาแทนตน  แล้วเรียกผู้ท าหน้าที่ดังกล่าวว่า “มหาชน
สมมติ”   ฉะนั้น ค าว่า มหาชนสมมติ, พราหมณ์,  กษัตริย์,  แพศย์ และ ศูทร  ล้วนเป็น “สมมติ
บัญญัติ” ที่ถูกเรียกขานภายใต้เงื่อนไขและความจ าเป็นทางสังคมทั้งสิ้น  หาใช่เกิดจากการลิขิตของ
พรหมแต่อย่างใดไม่  ดังที่ทรงอธิบายว่า 

 

(เมื่อมีการท าชั่วเกิดขึ้น) …สัตว์เหล่านั้นก็พากันเข้าไปหาสัตว์ที่มีรูปร่างสวยงามกว่า น่าดู 
น่าชมกว่า น่าเลื่อมใสกว่า น่าเคารพเกรงขามมากกว่าสัตว์ทุกคน แล้วแจ้งให้ทราบว่าท่านผู้ เจริญ 
เชิญมาเถิดพ่อ  พ่อจงว่ากล่าวผู้ที่ควรว่ากล่าวได้โดยชอบ จงต าหนิผู้ที่ควรต าหนิได้โดยชอบ จงขับ
ไล่ผู้ที่ควรขับไล่ได้โดยชอบเถิด พวกข้าพเจ้าจักแบ่งส่วนข้าวสาลีให้แก่พ่อ สัตว์ผู้นั้นรับค าของสัตว์
เหล่านั้นแล้วจึงว่ากล่าวผู้ที่ควรว่ากล่าวได้โดยชอบ ส่วนสัตว์ เหล่านั้นก็ได้แบ่งส่วนข้าวสาลีให้แก่
สัตว์ผู้เป็นหัวหน้าน้ัน 
  ก็เพราะเหตุที่ผู้เป็นหัวหน้า เป็นผู้ที่มหาชนสมมติขึ้น ดังนั้น ค าว่า มหาชนสมมติเจ้า จึงเกิดขึ้น
เป็นอันดับแรก โดยเหตุที่ผู้เป็นหัวหน้า เป็นใหญ่ยิ่งแห่งเขตทั้งหลาย ดังนั้นค าว่า กษัตริย์ กษัตริย์ ดังนี้ 
จึงเกิดขึ้นเป็นอันดับที่ ๒ และโดยเหตุที่ผู้เป็นหัวหน้านั้นยังชนเหล่าอื่นให้สุขใจได้โดยธรรม ดังนั้นค า
ว่า พระราชา พระราชา ดังนี้ จึงเกิดขึ้นเป็นอันดับที่ ๓ การบังเกิดขึ้นแห่งสถาบันกษัตริย์ได้มีขึ้นได้ก็
เพราะค าที่รู้กัน ยอมรับกันว่าเป็นของดี เป็นของโบราณดังกล่าวมานี้ 

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ คร้ันสมัยต่อมา มีคนพวกหนึ่งมาคิดกันว่า การฆ่าสัตว์อ่ืนก็ดี 
การลักทรัพย์ก็ตาม การผิดลูกเมียผู้อ่ืนก็ตาม การพูดเท็จก็ตาม การดื่มน้ าเมาก็ตาม หรือการท าชั่ว
อ่ืนๆ เมื่อบุคคลท าไปแล้วก็น่าจะช าระล้างออกไปได้ หรือลอยทิ้งลงไปในกระแสน้ าได้ เมื่อคิดกัน
ดังนี้แล้ว จึงมีการท าพิธีล้างบาป ลอยบาปกันเป็นการใหญ่ ผู้คิดการล้างบาปลอยบาปนี้จึงได้รับ
แต่งตั้งให้เป็น เจ้าพิธี และได้พยายามประกอบพิธีกรรมที่ท าให้ผู้เข้าร่วมเห็นว่าเป็นเร่ืองน่าเชื่อถือ 
น่าประกอบตาม พวกเจ้าพิธีจึงได้ถูกเรียกว่า พราหมณ์ ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ดังนั้น จึงกล่าว
ได้ว่า พราหมณ์เป็นวรรณะที่สองรองลงมาจากกษัตริย์ (หมายเหตุผู้วิจัย พวกพราหมณ์ถือว่าวรรณะ
ตนอยู่ในฐานะเหนือกว่ากษัตริย์  แต่พระพุทธเจ้าถือว่าโดยความเป็นจริงทางสังคม  วรรณะกษัตริย์
อยู่ในฐานะเหนือกว่าพราหมณ์) 

ในสมัยเร่ิมแรก พวกพราหมณ์นั้นได้อาศัยอยู่ในกระท่อมตามแนวป่า เพ่งบ าเพ็ญฌานอยู่ใน
กระท่อมที่มุงบังด้วยใบไม้ พวกเขาไม่มีการหุงต้มอาหารกินเอง ไม่มีการปลูกข้าว ต าข้าวเอง  
เวลาเช้าเย็นก็จะพากันออกไปเที่ยวเสาะแสวงหาอาหาร ตามคามนิคมราชธานี เพื่อบริโภคในแต่  
ละวัน เมื่อรับประทานอาหารแล้ว ก็พากันกลับเข้าสู่กระท่อมในราวป่าตามเดิม เพียรเพ่งบ าเพ็ญฌาน
ต่อไป พวกพราหมณ์ที่มีความเพียรแก่กล้า มีความพยายามก็สามารถบรรลุฌานได้ ส่วนพวกที่ไม่มี
ความเพียรก็ไม่สามารถส าเร็จฌานได้ จึงละทิ้งกระท่อมเที่ยวสัญจรไปตามหมู่บ้านคามนิคมต่างๆ 



 ๕๙ 

ได้เที่ยวแต่งกลอนสอนมนต์ประกอบพิธีกรรมหาเลี้ยงชีพไปวัน ๆ พวกนี้เรียกว่า อัชฌายิกา จัดเป็น
พวกที่สาม ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็สมัยนั้นการทรงจ า การสอน การบอกมนต์ ถูกสมมติว่า
เลว แต่มาบัดนี้สมมติว่าประเสริฐ 

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ มีชนอีกพวกหนึ่ง มีการยินดียึดมั่นในเมถุนธรรม แล้วท าการ
งานประเภทใช้แรงงานแตกต่างกันไป เช่น ท านา ค้าขาย ตามความสามารถที่พวกเขาถนัด เพราะ
ความที่เขามีความยินดีและยึดมั่นในเมถุนธรรม พวกเขาจึงมีชื่อว่า เวสฺสา ด้วยประการดังกล่าวนี้ 
การอุบัติของพวกแพศย์จึงมีขึ้น 

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ส่วนชนอีกพวกหนึ่ง คอยรับจ้างท างานจากวรรณะอ่ืน มี
อาชีพการงานไม่เป็นล่ าเป็นสัน รับจ้างหาเลี้ยงชีวิตไปวันๆ พอใจในการฆ่าสัตว์ การประมง พอใจ
ในเมถุนธรรม เช่นกัน พวกนี้จึงมีชื่อว่า ลุทฺท ก็ด้วยประการนี้ การอุบัติของศูทรจึงมีขึ้น   

ตามที่กล่าวมานี้  จะเห็นได้ว่าถ้าผู้คนในสมัยนั้นเลิกแบ่งชั้นวรรณะเหมือนที่พระพุทธองค์
ทรงแนะน า  ก็จะช่วยระงับยับยั้งหรือช่วยแก้ปัญหาสังคมได้เป็นอย่างดี 

 

๓. การแก้ปัญหาทางสังคม 
 

อันที่จริงตลอดระยะเวลา  ๔๕  พรรษา (ทั้งนอกและในพรรษา) ที่พระพุทธเจ้าทรงเผยแผ่
ศาสนา  พระองค์ทรงเผชิญกับปัญหามากมาย  แต่จะน ามากล่าวเท่าที่จ า เป็น  โดยแยกออกเป็น
ประเด็น ดังนี้  (๑)  การแก้ปัญหาเร่ืองชั้นวรรณะและสิทธิสตรี (๒) การแก้ปัญหาความขัดแย้งใน
สังคมสงฆ์  (๓) การแก้ปัญหา ๘ คร้ังส าคัญของพระพุทธเจ้า  และ (๔)  การแก้ปัญหาอ่ืน ๆ  ซึ่งจะ
กล่าวแต่ละประเด็นตามล าดับดังนี้ 

 

๓.๑  การแก้ปัญหาเรื่องช้ันวรรณะและปัญหาสิทธิสตรี 
 

        (๑)  การแก้ปัญหาเรื่องชั้นวรรณะ 
 

                 ตามที่กล่าวใน ข้อ ๒.๖ ได้แสดงให้เห็นการแนะน าหลักธรรมเกี่ยวกับชั้นวรรณะ
ในเชิงทฤษฎี  ส่วนในข้อนี้จะกล่าวถึงวิธีแก้ปัญหาในเชิงปฏิบัติ ซึ่งพระพุทธองค์ทรงแก้ปัญหานี้
โดยทรงกระท าให้ดู เป็นแบบอย่าง  คือ ทรงตั้งสถาบันสงฆ์ขึ้นเพื่อให้เป็นสังคมต้นแบบทาง 
คุณธรรมและเป็นสังคมท่ีปราศจากชนชั้น ในสังคมนี้มีประชากรประกอบด้วยผู้ที่สภาพจิตได้รับ
การขจัดขัดเกลากิเลสให้เบาบางลงหรือพยายามจะให้หมดไป  (พยายามที่จะให้เป็นสังคมแห่งคนดี)  

                                                           
๑๙  ดู อัคคัญญสูตร. ไตร๑๑/๖๓ - ๖๕ 



 ๖๐ 

เมื่อตั้งสถาบันสงฆ์ขึ้นแล้ว  ในระยะแรกที่จ านวนภิกษุยังมีไม่มาก  ลาภสักการะยังไม่เกิด  และ
ธรรมอันเป็นที่ต้ังแห่งอาสวะยังไม่ปรากฏ  ก็ยังไม่บัญญัติสิกขาบท๒๐  แต่ต่อมาเมื่อเร่ิมปรากฏสิ่งไม่
ดีงาม  จึงบัญญัติพระวินัยท านองเดียวกับที่ฝ่ายบ้านเมืองตรากฎหมายขึ้นใช้  พระองค์อธิบายเหตุ
แห่งการบัญญัติพระวินัยไว้  ๑๐ ประการ  คือ  (๑)  เพื่อให้สงฆ์มีความสงบระงับ  (๒) เพื่อให้สงฆ์
อยู่กันอย่างผาสุก  (๓)  เพื่อขู่ขนาบคนไม่มีศีล  (๔) เพื่อประคองผู้มีศีลให้อยู่อย่างสบาย (๕) เพื่อ
ป้องกันโทษในปัจจุบัน  (๖) เพื่อก าจัดโทษในภพหน้า  (๗)  เพื่อเร้าใจผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสให้เกิดความ
เลื่อมใสศรัทธา  (๘) เพื่อเร้าใจผู้ที่เลื่อมใสอยู่ก่อนแล้วให้มีความเลื่อมใสศรัทธามากยิ่งขึ้น  (๙) 
เพื่อให้พระศาสนาต้ังมั่นอยู่ได้นาน  และ  (๑๐) เพื่อให้ภิกษุถือตามพระวินัย๒๑  หรือถ้าจะอธิบายอีก
นัยหนึ่ง คือ  (๑)  เพื่อควบคุมภิกษุให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบชีวิตที่ดีงาม   (๒)  เพื่อป้องกันมิให้
ภิกษุเดือดร้อนร าคาญ ถูกนินทาว่าร้าย หรือถูกฟ้องร้องจากชาวบ้าน  (๓) เพื่อป้องกันสังคมภายนอก
มิให้ถูกเบียดเบียนจากฝ่ายภิกษุ  (๔) เพื่อป้องกันคณะสงฆ์มิให้พลอยด่างพร้อยจากการกระท าอันไม่
เหมาะสมของภิกษุบางคน บางเหล่า  (๕)  เพื่อป้องกันพุทธศาสนามิให้ถูกท าลายจากความประพฤติ
ชั่วของภิกษุบางคน บางเหล่า  (๖) เพื่อข่มขู่ผู้เก้อยาก (คนไม่รู้จักละอาย) ให้เข็ดหลาบ  และ (๗)  
เพื่อให้ภิกษุประพฤติปฏิบัติไม่ออกนอกลู่นอกทาง 

ดังนั้น เพื่อที่จะใช้เป็นเคร่ืองมือในการแก้ปัญหาในสังคมสงฆ์ ทั้ง เชิงรุก และ เชิงรับ 
พระองค์จึงทรงบัญญัติพระวินัยในส่วนของภิกษุ  ๒๒๗  สิกขาบท  ในส่วนของภิกษุณี  ๓๑๑  
สิกขาบท  ในสิกขาบทเหล่านี้ประกอบด้วยทั้งส่วนที่เป็นการแนะน า  ค าตักเตือน ธรรมเนียมปฏิบัติ 
(อภิสมาจาร)  และส่วนที่ถือว่าเป็นความผิดและบทลงโทษ   ซึ่งถ้าผู้ใดล่วงละเมิด จะถูกลงโทษตาม
พระวินัย  โดยก าหนดความผิดและโทษอย่างกว้าง ๆ ไว้  ๓  สถาน คือ  (๑)  ความผิดสถานเบา 
(ลหุกาบัติทั้งหลาย)  จะลงโทษโดยให้ผู้นั้นต้องปลงอาบัติโดยการประจานตนเองใน “ส านักบุคคล” 
(ปลงอาบัติต่อหน้าภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง)  คล้ายกับการสารภาพผิดต่อหน้าผู้อ่ืน  (๒)  ความผิดสถาน
กลาง (สังฆาทิเสส) จะลงโทษโดยให้ผู้นั้นต้องอยู่กรรมประพฤติวัตร (ทรมานตนเอง) ใน “ส านัก
สงฆ”์ (จ านวนสงฆ์ที่ครบองค์ประกอบเพื่อปลงอาบัติชนิดน้ัน ๆ )  ตามสถานที่และระยะเวลาที่สงฆ์
ก าหนด   และ (๓)  ความผิดสถานหนัก (ปาราชิก) จะลงโทษโดยให้ผู้นั้นขาดจากความเป็นภิกษุ 
และจะกลับมาบวชอีกไม่ได้ 

ในสังคมแห่งนี้ พระองค์ทรงรับบุคคลทุกชั้นวรรณะเข้าเป็นสมาชิก      แต่เมื่อบวชเข้า
มาแล้วจะต้องละโคตรและนามเดิม  มาด ารงฐานะใหม่อย่างเท่าเทียมกันภายใต้กรอบแห่งพระธรรม
วินัย   ดังที่ทรงกล่าวว่า  “วรรณะทั้ง ๔ เหล่านี้ คือ กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร ออกบวชในธรรม

                                                           
๒๐ ดู ภัททาลิสูตร ไตร. ๑๓/๑๗๒ 
๒๑ ปฐมปาราชิกกัณฑ์ วินัย ๑/๓  (ธรรมรักษา. พระไตรปิฎก ฉบับสาระ.  หน้า ๓) 



 ๖๑ 

วินัยที่ตถาคตประกาศแจ้ง  ย่อมละนามและโคตรเดิมเสีย นับว่าเป็นสมณศากยบุตรทั้งสิ้น”๒๒  โดย
อุปมาคนต่างชั้นวรรณะว่าเป็นเสมือนดอกไม้หลากสีต่างพันธุ์  แต่เมื่อน ามารวมกันเข้าและจัดลงใน
แจกันใบเดียวกัน ก็จะต้องละสีและพันธุ์เดิมแล้วผสมกลมกลืนในรูปลักษณ์ใหม่ 

ด้วยเหตุดังกล่าว บรรดาภิกษุสาวกที่เข้าเป็นสมาชิก  จึงไม่แสดงความเคารพกันตามชาติ 
ชั้นวรรณะ โคตร ตระกูลที่ติดตัวมาก่อนบวช  และจะไม่จัดล าดับความเคารพกันตามศักดิ์แห่งความ
เป็น “พระอริยะ”    เพราะความเป็นพระอริยะเป็นสภาวะที่รู้ได้เฉพาะตน จะอวดอ้างกันมิได้  ผู้ที่มี
วาระจิตสูงกว่าจะรู้วาระจิตของผู้ที่เสมอกันหรือของผู้ที่ต่ ากว่าได้  แต่ผู้ที่มีวาระจิตต่ ากว่าจะรู้ของผู้
ที่สูงกว่ามิได้    ฉะนั้น ถ้าจะจัดล าดับความเคารพกันตามศักดิ์แห่งความเป็นพระอริยะ ก็จะยุ่งยากแก่
ผู้ที่มีวาระจิตต่ ากว่าซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของสังคมสงฆ์  ด้วยเหตุนี้ จึงก าหนดให้จัดล าดับ
ความเคารพกันโดยวิธีเรียบง่าย คือ ให้เคารพกันตามล าดับอาวุโสแห่งพรรษา  โดยผู้ที่บวชหลังซึ่งมี
อายุพรรษาน้อยกว่าจะต้องแสดงความเคารพต่อผู้ที่บวชก่อนซึ่งมีอายุพรรษามากกว่า  ตามที่กล่าวมา
นี้ จะเห็นว่าพระองค์ทรงพยายามที่จะท าให้ประชากรในสังคมสงฆ์เสมอภาคตามพระธรรมวินัย
ท านองเดียวกับที่ฝ่ายอาณาจักรพยายามที่จะท าให้คนในรัฐเสมอภาคกันตามกฎหมาย 

 

 (๒)  การแก้ปัญหาเรื่องสิทธิสตรี๒๓ 
 

          ถ้าจะพิจารณาวิธีแก้ปัญหานี้  จะต้องน าไปเปรียบเทียบกับประเพณีดั้งเดิมของ
พราหมณ์  ที่ถือว่าสตรีมิได้มีอะไรเหมือนกับบุรุษ  เป็นเพียง “เคร่ืองระบายความใคร่” ของผู้ชาย  
เป็น “องค์กร” ที่มีไว้ส าหรับให้ก าเนิดลูก  เป็น “ทรัพย์” ส าหรับใช้ช าระหนี้  เป็น “สินค้า” ที่พ่อแม่
น าออกเร่ขายเพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัว  เป็นเสมือน “ส่วนควบชีวิต” ของสามี คือ เมื่อสามีตาย
ก่อน ก็ต้องกระโดดเข้ากองไฟตายตามไปด้วย  ในระดับแคว้น ก็ถือเป็น “เสมือนสินค้า” แสวงหา
รายได้เข้ารัฐโดยรัฐเป็นผู้จัดต้ังและเป็นเจ้าของส านักโสเภณีเอง (เช่นที่แคว้นวัชชี)  หรือบางคร้ังถูก
ลดค่าลงเป็นเสมือน “สัตว์หรือวัตถุสิ่งของ”  ส าหรับใช้เซ่นสรวงบูชาเทพ   หรือใช้เป็นอะไรก็ได้ 
ตามที่ผู้ชายปรารถนาจะให้เป็น หรือตามข้อจ ากัดเฉพาะของความเป็นเพศหญิง๒๔ 

ถึงแม้สมัยต่อมาคัมภีร์มานวธรรมศาสตร์หรือมนูธรรมศาสตร์ของพราหมณ์จะยกย่องให้
เกียรติสตรีมากกว่าเดิม  แต่คัมภีร์นี้ก็เกิดขึ้นภายหลัง  อย่างน้อยก็หลังพุทธกาลประมาณ  ๕๐  ปี๒๕ 
                                                           

๒๒ ไตร. ๒๓/๑๐๙ 
๒๓ ดู กรมการศาสนา. พุทธกิจ ๔๕ พรรษา ตอนที่ ๑. หน้า ๑๘๘ - ๒๐๔. และ ไตร. ๗/๕๑๓ - ๕๒๓. 
๒๔ ข้อจ ากัดเฉพาะเพศหญงิ (ความทุกข์โดยเฉพาะของหญิง) มี ๕ ประการ คือ (๑) เมื่อสมรสแล้วต้อง

ไปสู่สกุลสามี  (๒) ต้องมีระดู  (๓)  ต้องตั้งครรภ์  (๔) ต้องคลอดบุตร และ (๕) ต้องท าหน้าทีบ่ าเรอบุรุษ (ดู สุชีพ  
ปัญญานุภาพ. พระไตรปฏิกฉบับส าหรับประชาชน. หน้า ๑๒๑.) 

 ๕ ดู ปรีชา  ช้างขวัญยืน. สตรีในคมัภีร์ตะวันออก. หน้า ๓๐, และ  ๑๑๖. 



 ๖  

ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลานานพอที่จะพัฒนากระบวนทัศน์เกี่ยวกับสิทธิสตรีให้ก้าวหน้าไปอีกระดับ
หนึ่ง  เช่น คัมภีร์นี้กล่าวว่า “หากชายได้เปิดเผยข้อบกพร่องของหญิงซึ่งเดิมไม่มีใครรู้มาก่อน   
พระราชาพึงปรับชายนั้นเก้าสิบหกปณะ…ชายใดเมื่อไม่ชอบหญิงสาว  กล่าวค าติเตียนหญิงนั้นว่า
ไม่ใช่หญิง  ต้องถูกปรับร้อยปณะ หากไม่สามารถพิสูจน์ความบกพร่องของเธอได้… ชายวรรณะ
เดียวกับหญิงท าให้หญิงเสียชื่อโดยความพอใจของหญิงนั้นเอง ไม่ต้องถูกตัดนิ้ว  แต่เพื่อมิให้เกิด
เร่ืองเช่นน้ันอีก  พึงปรับชายนั้นสองร้อยปณะ๒๖   

แต่ถ้าจะพิจารณาในหลักค าสอนของพระพุทธเจ้า แม้จะให้เกียรติสตรีไม่เท่ากับสมัย
ปัจจุบัน  แต่ก็ทรงให้เกียรติมากกว่าลัทธิศาสนาอ่ืนในสมัยเดียวกัน เช่น ทรงกล่าวยกย่องสตรีว่า “…
บุรุษจะเป็นปราชญ์รอบรู้ทุกเร่ืองก็หามิได้  แม้สตรีผู้มีปัญญาหยั่งเห็นในเร่ืองนั้น ๆ ย่อมได้ชื่อว่า
เป็นปราชญ์เสมอเหมือนกัน    บุรุษจะเป็นปราชญ์รอบรู้ทุกเร่ืองก็หามิได้   แม้สตรีผู้มีปัญญา
ไตร่ตรองเนื้อความ (มองปัญหาที่ซับซ้อน) ย่อมได้ชื่อว่าเป็นปราชญ์เสมอเหมือนกัน…”๒๗    
นอกจากนี้ยังทรงกล่าวไว้ใน อปริหานิยธรรม๒๘ ว่าถ้าบรรดากษัตริย์ลิจฉวี อยากประสบความเจริญ 
ไม่ถึงซึ่งความเสื่อม  จะต้องปกป้องคุ้มครองและไม่กดขี่ข่มเหงบรรดากุลสตรีและกุลกุมารีทั้งหลาย  
และยังทรงยอมรับว่าสตรีก็เป็นพุทธบริษัทสี่เสมอกับบุรุษ  คือ ประกอบด้วย ภิกษุ, ภิกษุณี, อุบาสก 
และอุบาสิกา และในสี่ประเภทนี้ ได้รับการยกย่องให้เป็นเอตทัคคะ (ผู้ยอดเยี่ยมทางด้านใดด้าน
หนึ่ง) ตามความสามารถและคุณงามความดีอย่างเสมอกัน เช่น  มีเอตทัคคะฝ่ายบุรุษ (ภิกษุ ๔๑ ท่าน) 
และฝ่ายสตรี (ภิกษุณี  ๑๓ ท่าน)  ในส่วนของฝ่ายสตรี มีเช่น พระปฏาจาราเถรี ได้รับการยกย่องให้
เป็นเอตทัคคะผู้ทรงพระวินัย  พระเขมาเถรี ได้รับการยกย่องให้เป็นเอตทัคคะผู้ทรงปัญญา เป็นต้น  
และเอตทัคคะส่วนที่เป็นอุบาสก (บุรุษ ๑๐ ท่าน) อุบาสิกา (สตรี ๑๐ ท่าน)  เอตทัคคะฝ่ายอุบาสิกา มี
เช่น นางสุชาดา เป็นเอตทัคคะผู้ถึงพระรัตนตรัยก่อน   นางวิสาขา เป็นเอตทัคคะผู้เป็นทายิกา  พระ
นางสามาวดี เป็นเอตทัคคะผู้อยู่ด้วยเมตตา เป็นต้น๒๙  นอกจากนี้ ยังทรงให้เกียรติสตรีในรูปแบบอ่ืน 
เช่น ทรงแต่งตั้งให้ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวนกรณีที่ภิกษุณีถูกกล่าวหาว่าตั้งครรภ์ ซึ่ง
คณะกรรมการประกอบด้วยฝ่ายบุรุษและสตรี  ในส่วนที่เป็นบุรุษ คือ พระราชาปเสนทิโกศล  
คฤหบดีอนาถปิณฑิกะ  คฤหบดีจุลอนาถปิณฑิกะ  และในส่วนที่เป็นฝ่ายสตรี คือ มหาอุบาสิกา
วิสาขา๓๐  นอกจากจะทรงให้เกียรติสตรีผู้สูงศักดิ์อย่างมหาอุบาสิกาวิสาขาแล้ว ในหมู่สตรีที่เป็น
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 ๖๓ 

ชาวบ้านหรือแม้แต่หญิงโสเภณี ก็ทรงให้เกียรติ ดังกรณีที่ทรงรับนิมนต์ไปฉันอาหารที่บ้านของนาง
อัมพปาลี๓๑ เป็นต้น 

นอกจากนี้ ในค าสอนส่วนอ่ืนพระองค์ทรงรับรองว่าสตรีก็มีความรู้ความสามารถที่จะ
ปฏิบัติตนให้บรรลุอุดมธรรมได้   และทรงยินยอมให้เข้าเป็นนักบวชในพุทธศาสนาภายใต้เงื่อนไข
ว่าจะต้องถือ ครุธรรม  ๘  ประการ๓๒  คร้ันบวชเข้ามาแล้วต้องถือสิกขาบท  ๓๑๑  สิกขาบท (ของ
ภิกษุมีเพียง  ๒๒๗  สิกขาบท)    และในส่วนที่เป็นอาบัติปาราชิกของภิกษุ มี ๔ สิกขาบท คือ (๑)  
ห้ามเสพเมถุน ( ๒)  ห้ามลักทรัพย์ (ตั้งแต่  ๕ มาสกขึ้นไป)  (๓)  ห้ามแกล้งฆ่ามนุษย์ให้ตาย  และ 
๔)  ห้ามอวดอุตริมนุสธรรม  แต่ในส่วนของภิกษุณี เพิ่มขึ้นอีก ๔  รวมเป็น  ๘  สิกขาบท คือ  (๕)  
ห้ามก าหนัดยินดีจับต้องกายบุรุษ  (๖)  ห้ามปกปิดอาบัติปาราชิกของภิกษุณีอ่ืน  (๗)  ห้ามเข้าพวก
กับภิกษุที่สงฆ์ขับออกจากหมู่แล้ว  และ (๘)  ห้ามเกี่ยวข้องนัดหมายกับบุรุษ  

อย่างไรก็ตาม แม้จะทรงให้เกียรติสตรีมากกว่าเดิม  แต่ก็จ ากัดสิทธิบางอย่างของภิกษุณีไว้
ในครุธรรมแปด ยังต้องถือสิกขาบทมากกว่าภิกษุ  อีกทั้งบางสิกขาบทเข้มงวดกวดขันกว่าของภิกษุ  
ซึ่งอาจท าให้นักสิทธิสตรีสมัยนี้ตั้งข้อสังเกตเชิงกระแนะกระแหนว่ามิได้ให้ความเสมอภาคอย่าง
แท้จริง  การวิจารณ์เช่นนี้จะต้องค านึงถึงพื้นฐานวัฒนธรรมของชาวชมพูทวีปสมัยนั้น  กล่าวคือ  
การจะยกระดับสิทธิสตรีให้สูงขึ้น  พระองค์ต้องเผชิญกับแรงเสียดทานทั้งภายในและภายนอก  ใน
ส่วนของแรงเสียดทานภายใน  จะต้องไม่ลืมว่าภิกษุที่บวชเข้ามาล้วนเคยตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของ
วัฒนธรรมดั้งเดิมแบบพราหมณ์  ที่ตั้งข้อรังเกียจและกีดกันสตรี  ค ร้ันบวชเข้ามาแล้วก็น าคติความ
เชื่อนี้ติดตัวมาด้วย  เพียงแต่ในสมัยที่พระองค์ยังด ารงพระชนม์ชีพ ไม่กล้าแสดงออกอย่างเปิดเผย  
แต่คร้ันเมื่อพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว  ก็ปะทุความรู้สึกนี้ออกมาโดยการต าหนิ เพ่งโทษ 
และปรับอาบัติพระอานนท์ ที่ทูลขอให้สตรีเข้าบวช  คือ กรณีที่ทูลขอให้พระนางมหาปชาบดีโคตมี 
(พระมารดาเลี้ยง) พร้อมบริวาร  ๕๐๐  คน  เข้าบวชเป็นภิกษุณีรุ่นแรก จนเป็นเหตุให้สตรีอ่ืนเอา
อย่างและบวชตามมาอีกมากมาย  และคณะสงฆ์ยังต าหนิเพ่งโทษพระอานนท์ที่ยินยอมให้สตรีเข้า
ไปร้องห่มร้องไห้จนน้ าตาเปื้อนผ้าพระบรมศพในคราวที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน เป็นต้น  ในส่วน
ของสังคมภายนอก ผู้คนสมัยนั้นยังฝังหัวกับความเชื่อเร่ืองความด้อยกว่าของสตรีเพศ  และเห็นสตรี
เป็นเพียง “ตัวประกอบ” ของสังคม  ซึ่งพระองค์ทรงตระหนักความจริงข้อนี้  จึงทรงแก้ปัญหาแบบ

                                                           
๓๑ ดู ปรีชา  ช้างขวัญยืน. สตรีในคมัภีร์ตะวันออก. หน้า ๘๕ 
๓๒ ครุธรรม ๘ ประการ ได้แก่ (๑) ภิกษุณี แม้จะบวชนานถึงร้อยปี จะต้องท าความเคารพภิกษุแม้บวช

เพียงวันเดียว  (๒)  ภิกษุณีจะอยู่จ าพรรษาในวัดที่ไม่มีภิกษุไม่ได้  (๓)  ภิกษุณีจะต้องเข้าฟังโอวาทจากภิกษุทุกก่ึง
เดือน  (๔)  ภิกษุณีอยู่จ าพรรษาและปวารณาในสงฆ์ทั้งสองฝ่าย (๕)  เมื่อภิกษุณีต้องอาบัติ ต้องประพฤติมานัดใน
สงฆ์ทั้งสองฝ่าย  (๖)  สตรีที่อยู่ในธรรมของนางสิกขามานา ตลอดเวลา ๒ ปี จึงจะบวชเป็นภิกษุณีได้  (๗)  ภิกษุณี
จะด่าหรือบริภาษภิกษุใด ๆ มิได้  และ (๘)  ภิกษุส่ังสอนภิกษุณีได้  แต่ภิกษุณีส่ังสอนภิกษุมิได้ 



 ๖๔ 

ค่อยเป็นค่อยไป ไม่หักด้ามพร้าด้วยหัวเข่า  จึงช่วยประคับประคองสถานการณ์ด้านสตรีได้อย่าง
ราบร่ืนพอควร  แต่ถ้าแก้ปัญหาโดยปฏิวัติวิถีดั้งเดิมอย่างสิ้นเชิง  อาจเกิดความแตกแยกในสังคม
สงฆ์และสังคมชาวบ้าน  และอาจกลายเป็นอุปสรรคต่อการเผยแผ่พุทธศาสนาได้ 

ถ้าจะพิจารณาตามสภาพทางด้านกายภาพระหว่าง “หญิง” กับ “ชาย” ที่บวชเข้ามาอยู่
ใกล้ชิดกัน  อุปมาเหมือนกับน าน้ าผึ้งมาไว้ใกล้มด  ย่อมจะก่อให้เกิดปัญหาตามมา  เพราะแต่ละคน
ยังละกิเลสตัณหาไม่หมด  จึงเกิดกรณีที่ภิกษุกับภิกษุณีแอบนัดพบกันในที่ลับตาคนยามวิกาลและมี
การกระท าในสิ่งที่น่าละอายเกิดขึ้นบ่อย ๆ  จนเป็นที่เพ่งโทษจากภิกษุผู้มีศีลบริสุทธิ์และจาก
ชาวบ้านอยู่เนือง ๆ  นอกจากนี้ ยังมีปัญหาอ่ืน เช่น เมื่อส่งภิกษุณีออกไปเผยแผ่ศาสนา  มักถูกคน
โฉดข่มขืนกระท าช าเรา  พระองค์จึงมอบหมายให้ภิกษุคอยดูแลภิกษุณี  จึงท าให้การท าหน้าที่เผยแผ่
ศาสนาต้องย่อหย่อนลง  เพราะมัวพะวงอยู่กับการคุ้มครองภิกษุณีอีกหน้าที่หนึ่งด้วย   ด้วยเหตุนี้ 
พระองค์จึงพยากรณ์ไว้ว่าถ้าสตรีเข้าบวชจ านวนมาก จะเป็น “หนึ่งในห้าอนาคตภัย” อันเป็นเหตุให้
พุทธศาสนาตั้งอยู่ได้ไม่นาน๓๓  และการที่สตรีเข้าบวชในพุทธศาสนาเป็นจ านวนมาก ทรงอุปมา
เสมือนกับตระกูลใดที่มีหญิงมาก ชายน้อย ย่อมตั้งมั่นอยู่ได้ยาก  ดังนั้น เพื่อที่จะป้องกันการเข้าเป็น
นักบวชได้โดยง่าย พระองค์จึงทรงวาง “ครุธรรม ๘ ประการ” เป็นเสมือน “ร้ัวกั้น” ไว้ชั้นหนึ่งก่อน 

 

๓.๒  การแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมสงฆ์๓๔ 
 

            เมื่อสร้างอาณาจักรฝ่ายสงฆ์ขึ้นแล้ว  ถือเป็นเร่ืองปกติของคนหมู่มากที่จะต้องเกิด
ความขัดแย้งระหว่างกันบ้าง  ความขัดแย้งในสังคมสงฆ์เรียกว่า “อธิกรณ์” จึงต้องวาง อธิกรณสมถะ 
(วิธีระงับอธิกรณ์) ไว้  โดยปกติอธิกรณ์จะเกิดใน  ๔  ลักษณะ  ได้แก่  (๑)  วิวาทาธิกรณ์  คือ กรณี
พิพาทที่โต้แย้งกันเร่ืองธรรมวินัยที่เห็นไม่ตรงกัน  สามารถระงับได้โดยตัดสินชี้ขาดว่าความเห็น
ของฝ่ายใดถูกหรือผิด  (๒)  อนุวาทาธิกรณ์  คือ กรณีพิพาทเกี่ยวกับคดีความที่ฟ้องร้องกัน  สามารถ
ระงับได้โดยวินิจฉัยว่าผู้ที่ถูกฟ้องร้องกระท าผิดจริงหรือไม่  (๓)  อาปัตตาธิกรณ์  คือ วิธีปรับอาบัติ
ผู้ละเมิดพระวินัย  สามารถระงับได้โดยการแสดงคืนอาบัติตามวิธีที่พระวินัยก าหนด  และ  (๔)  
กิจจาธิกรณ์  คือ กิจธุระที่สงฆ์มอบหมายให้ท าการหนึ่งท าการใด  สามารถระงับได้โดยผู้นั้นต้องท า
การให้แล้วเสร็จ 

 

                                                           
๓๓ “อนาคตภัย”  ๕ อย่างของพุทธศาสนา คือ พุทธศาสนาจะตั้งอยูไ่ด้ไม่นาน  ถ้าภิกษุหมกมุ่นและตดิ

ใจอยูก่ับ (๑) จีวรดี ๆ ( ) รสชาตอิาหารดี ๆ  (๓) ที่อยู่อาศัยดี ๆ  (๔) คลุกคลีอยู่ด้วยหมู่ภิกษณุี นางสิกขามานา  
และ (๕) คลุกคลีอยู่ดว้ยคนวัดและสามเณรทั้งหลาย (ดู ไตร. ๑๐/๑๔๑/๑ ๓) 

๓๔ ดู อ านวย  ยัสโยธา. รายงานการวิจัยเรื่อง กระบวนการต้องโทษในประมวลกฎหมายอาญากับในวนิัย
สงฆ์ : การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ. หน้า ๑๔๗ - ๑๕๘. 



 ๖๕ 

ส่วนวิธีระงับอธิกรณ์  (ความขัดแย้ง) ก าหนดไว้  ๗  วิธี  ได้แก่   
(๑)  สติวินัย คือ การที่สงฆ์สวดประกาศให้ระงับอันเนื่องมาจากผู้ที่ถูกกล่าวหาเป็นผู้ที่มีสติ

ไพบูลย์  (ส าเร็จเป็นพระอรหันต์แล้ว)  (๒)  อมูฬหวินัย  คือ การที่สงฆ์สวดประกาศให้ระงับอัน
เน่ืองมาจากผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดในขณะที่มีสติวิปลาส  (๓)  ปฏิญญาตกรณะ คือ การระงับอัน
เนื่องมาจากผู้ที่ถูกกล่าวหายอมสารภาพผิดและแสดงคืนอาบัติ  (๔)  ตัสสปาปิยสิกา คือ การ
พิจารณาเพิ่มโทษแก่ผู้ที่ต้องอาบัติแล้วไม่ยอมรับผิด  ถ้าไต่สวนพบว่าผิดจริง จะเพิ่มโทษอีกโสด
หนึ่ง  (๕)  ติณวัตถาวรกวินัย คือ การระงับโดยประนีประนอมยอมความระหว่างกัน  จะน ามาใช้ใน
กรณีที่เห็นว่าข้อขัดแย้งนั้นอาจน ามาซึ่งความร้าวฉานในหมู่สงฆ์  เช่น กรณีที่ภิกษุชาวโกสัมพี
แตกแยกกัน เป็นต้น  (๖)  สัมมุขาวินัย คือ การระงับด้วยวิธี “พร้อมหน้า” (จะกล่าวต่อไป)  และ (๗)  
เยภุยยสิกา  คือ การระงับโดยอาศัยเสียงข้างมาก (จะกล่าวต่อไป) 

ในบรรดา ๗  วิธีนี้ ที่น ามาใช้มาก คือ สัมมุขาวินัย กับ เยภุยยสิกา ซึ่งพอจะแสดงให้เห็น
โดยสังเขป ดังนี ้

ก.  สัมมุขาวินัย คือ การระงับโดยวิธี “พร้อมหน้า” หมายถึง พร้อมหน้าสงฆ์  คือ ภิกษุมา
พร้อมหน้ากันครบองค์ประชุม, พร้อมหน้าบุคคล  คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือคู่กรณีอยู่พร้อมหน้ากัน,  
พร้อมหน้าวัตถุ คือ ยก “วัตถุ” (กรณีพิพาท) ขึ้นวินิจฉัย  และ พร้อมหน้าธรรมวินัย คือ วินิจฉัยให้
ถูกต้องตามธรรมวินัย  และการระงับโดยวิธี สัมมุขาวินัย  อาจแยกกล่าวได้  ๓ กรณี  ได้แก่  (๑)  ให้
คู่กรณีตกลงกันเอง  ถ้าตกลงกันได้ อธิกรณ์นั้นก็เป็นอันระงับ  (๒)  ตั้งผู้วินิจฉัย  คือ กรณีที่ตกลง
กันไม่ได้  และคู่กรณีพร้อมใจกันเลือกพระเถระรูปเดียวหรือหลายรูปเป็นผู้วินิจฉัย  เมื่อวินิจฉัยอย่าง
ใด อธิกรณ์นั้นก็เป็นอันระงับ  (๓)  ระงับโดยอ านาจแห่งสงฆ์  คือ ในกรณีที่ไม่อาจใช้วิธีที่ ๑ และ ๒ 
ได้  ก็จะน าเข้าที่ประชุมสงฆ์ เพื่อให้วินิจฉัยชี้ขาด  แต่บางคร้ังสงฆ์อาจใช้ “อุพพาหิกวิธี”  คือ 
แต่งตั้งภิกษุผู้ฉลาดสามารถขึ้นท าหน้าที่แทนในลักษณะเดียวกับการแต่งตั้งอนุกรรมการให้ไป
พิจารณาชั้นหนึ่งก่อน  แล้วน าผลการพิจารณานั้นเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อให้วินิจฉัยชี้ขาดอีกขั้นหนึ่ง  แต่
ถ้าที่ประชุมยังวินิจฉัยชี้ขาดมิได้อีก  ก็ให้ใช้วิธี “เยภุยยสิกา” ต่อไป 

ข. วิธีเยภุยยสิกา  คือ  การระงับอธิกรณ์โดยวิธีจับฉลากเพื่อหาเสียงข้างมาก คล้ายกับการลง
มติในที่ประชุมเหมือนที่เห็นกันทั่วไปในสมัยนี้ โดยภิกษุผู้ท าหน้าที่จับฉลากจะต้องไม่ถึงความ
ล าเอียงเพราะความชอบ  ความเกลียดชัง  ความงมงาย  ความกลัว  และต้องเป็นผู้รู้จักสลากที่จับแล้ว
และยังไม่จับ  เมื่อจับฉลากได้เสียงข้างมากเป็นอย่างไร  ก็ให้ระงับอธิกรณ์ตามนั้น  

หลังจากอธิกรณ์ระงับแล้ว ถ้าคู่กรณีเห็นว่ายังไม่เป็นธรรม (อาการเทียมสัมมุขาวินัย)  ก็อาจ
ร้ือฟื้นให้พิจารณาใหม่ได้ท านองเดียวกับการอุทธรณ์คดีของฝ่ายบ้านเมือง  แต่ถ้ารู้อยู่ว่าระงับด้วย
ความเป็นธรรมแล้ว แต่ยังร้ือฟื้นอีก จะต้องอาบัติหนักเบาตามฐานานุโทษ  แต่ถ้าอุทธรณ์ต่อ
พระพุทธเจ้าแล้ว และทรงวินิจฉัยชี้ขาดอย่างไร ถือว่าเป็นอันถึงที่สุด  อย่างไรก็ตาม ถ้าทรงเห็นว่า



 ๖๖ 

การระงับอธิกรณ์โดยวิธีหนึ่งวิธีใดอาจน ามาซึ่งความแตกแยกในหมู่สงฆ์  จะทรงแนะน าให้ใช้   
ติณวัตถาวรกวินัย (ให้ประนีประนอมยอมความระหว่างกัน) เช่น กรณีของหมู่ภิกษุชาวโกสัมพีที่
กล่าวข้างต้น  

ส่วนผู้ที่ถูกวินิจฉัยว่าต้องอาบัติและให้รับโทษสถานใด  ถ้ายังดื้อแพ่ง ไม่ยอมรับ ก็จะ  
ถูกข่ม (ลงนิคคหะ)  อาจจะโดยการต าหนิ (ตัชชนียกรรม),  ถอดยศ ให้กลับไปถือนิสัยเหมือนผู้บวช
ใหม่ (นิยสกรรม),  ขับออกจากอาวาส (ปัพพานียกรรม),  ให้ขอขมาผู้ที่ตนละเมิด (ปฏิสารณียกรรม)  
หรือยกออกเสียจากหมู่ (อุกเขปนียกรรม)  ในส่วนของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนที่รุกรานสงฆ์โดยใช่เหตุ  
จะถูก ลงนิคคหะ โดยการคว่ าบาตร คือ สงฆ์ไม่คบค้าสมาคมด้วย ไม่รับบิณฑบาต ไม่รับนิมนต์ 
และไม่รับไทยธรรม  แต่ถ้าผู้นั้นส านึกผิดและกลับตัวได้  สงฆ์จะหงายบาตรให้ดังเดิม  อย่างไรก็
ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า  ในกรณีของ พระฉันนะ ซึ่งถือตัวว่าเคยเป็นผู้รับใช้ใกล้ชิดพระองค์มาก่อน
สมัยที่ยังอยู่ในพระราชวัง  เมื่อบวชเข้ามาแล้วจึงอวดดื้อถือดี  ใครว่ากล่าวตักเตือนมิได้  พระองค์
ทรงแก้ปัญหาโดยใช้มาตรการทางสังคมโดยการ “ลงพรหมทัณฑ์”  คือ ให้ภิกษุทั้งหลายพร้อมใจ
กันไม่พูดด้วย ไม่ว่ากล่าวตักเตือนไม่ว่ากรณีใด ๆ  จนเป็นผลให้พระฉันนะส านึกตัวในที่สุด 

 

๓.๓  การแก้ปัญหา ๘ คร้ังส าคัญของพระพุทธเจ้า 
 

            ในบทสวดพาหุงมหากาหรือชัยมงคลคาถา (ชัยชนะอันเป็นมงคล)  ได้แสดงให้เห็น 
ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้า ๘  ครั้ง ได้แก่  (๑)  การเอาชนะกองทัพพญาวสวดีมารเทพผู้
เกเรและขี้อิจฉา  (๒)  การเอาชนะอาฬวกยักษ์ผู้ใจร้อนและโมโหง่าย  (๓)  การเอาชนะพญาช้าง
นาฬาคีรีที่ก าลังตกมันและดุร้าย  (๔) การเอาชนะองคุลีมาลจอมโจรผู้อหังการ (๕) การเอาชนะการ
ถูกใส่ความจากจิญจมาณวิกาหญิงเจ้าเล่ห์  (๖)  การเอาชนะสัจจกนิครนถ์คนเจ้าถ้อยหมอความ  (๗)  
การเอาชนะพญานันโทปนันทนาคราชผู้ชอบอวดฤทธิ์  และ  (๘)  การเอาชนะท้าวพกาพรหมผู้มี
มิจฉาทิฐิแก่กล้า 

ในชัยชนะทั้ง ๘ คร้ัง แม้บางคร้ังจะมิใช่เป็นการแก้ปัญหาสังคมโดยตรง  แต่ก็แสดงให้เห็น
ถึงการน า “ทศบารมี” (บารมี ๑๐ อย่าง) มาใช้แก้ปัญหา  ซึ่งบารมีทั้งสิบประกอบด้วย (๑)  ทานบารมี  
การให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ  (๒)  ศีลบารมี  การประพฤติชอบด้วยกายวาจา   (๓)  เนกขัมมบารมี  
การละความใคร่ทั้งปวงและตั้งพระทัยออกบวช (ถึงไม่บวชทางกายก็บวชทางใจ)  (๔)  ปัญญาบารมี  
ความหยั่งรู้ตามสภาพความเป็นจริง  (๕)  วิริยบารมี     ความเพียร ความมีมานะบากบั่น (๖)  ขันติ
บารมี  ความอดทน อดกลั้น  (๗)  สัจจบารม ี  การตั้งมั่นในความสัตย์  (๘)  อธิษฐานบารมี  ความ
มุ่งมั่นแน่วแน่โดยมุ่งหวังผลอย่างใดอย่างหนึ่ง  (๙)  เมตตาบารมี  ความรัก ความปรารถนาให้ผู้อื่นมี
ความสุข และ (๑๐)  อุเบกขาบารมี  ความเที่ยงธรรมและวางใจเป็นกลาง 
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ในบรรดาบารมีทั้งสิบประการที่เพียบพร้อมอยู่ในพระพุทธองค์   อุปมาเสมือนเชือกเส้น
เดียวที่ประกอบด้วย  ๑๐  เกลียว  เวลาจะน าไปใช้ไม่จ าเป็นต้องแยกออกจากกันเป็นเกลียว ๆ  (ไม่
ต้องแยกบารมีแต่ละอย่าง)  หากแต่สามารถใช้รวมกันได้  เพียงแต่บางเร่ือง บางสถานการณ์  อาจจะ
เน้นบารมีเร่ืองหนึ่งเร่ืองใดเป็นพิเศษ  และเราสามารถน าเอากรอบคิดของบารมีทั้งสิบประการน้ีมา
ใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาสังคมได้  ซึ่งจะได้แสดงให้เห็นต่อไป 

 

ครั้งที่  ๑  การเอาชนะกองทัพพญาวสวดีมารเทพผู้เกเรและขี้อิจฉา๓๕ 
 

คาถาพาหุง บทท่ี ๑๓๖ 
 

คาถา      ค าแปล 
 

   พาหุง  สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง พญามารเนรมิตแขนตั้งพัน ถืออาวุธครบมือ 
ครีเมขะลัง  อุทิตะโฆระสะเสนะมะรัง ขี่ช้างครีเมขละ พร้อมด้วยเสนามารโห่ร้องก้องกึก 
ทานาทิธัมมะวิธินา  ชิตะวา  มุนินโท  พระจอมมุนทีรงเอาชนะได้ด้วยธรรมวิธี มีทานบารมี 
ตันเตชะสา  ภะวะต ุ เต  ชะยะมังคะลานิ เป็นต้น  ด้วยเดชแห่งชัยชนะน้ัน  ขอชัยมงคลจงมี 
     แก่ท่าน 
 

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนหน้าตรัสรู้ คือ หลังจากที่พระสิทธัตถะทรงรับหญ้าคาจากโสตถิยะ
และประทับคู้บัลลังก์ ณ ใต้ต้นโพธิ์ ริมฝั่งน้ าเนรัญชรา  และทรงต้ังจิตอธิษฐานว่า  “แม้เลือดและ
เน้ือในกายของเราจะเหือดแห้งไป  เหลือแต่หนัง เอ็นและกระดูก ก็ตามเถิด หากยังไม่ได้บรรลุ
สัมมาสัมโพธิญาณแล้ว  เราจะไม่ลุกขึ้นเป็นอันขาด”๓๗ เมื่อ พญาวสวดีมาร ทราบปณิธานอันแน่ว
แน่เช่นนี้  เกรงว่าถ้าปล่อยไว้  พระสิทธัตถะจะต้องส าเร็จเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า  จึงเกิด
ความอิจฉาและเข้าท าการขัดขวาง  โดยเร่ิมจากการทวงบัลลังก์ที่ประทับว่าเป็นของตนโดยอ้าง
บรรดาเหล่าเสนามารเป็นพยาน  ส่วนพระสิทธัตถะมีแต่พระองค์เพียงผู้เดียว จะอ้างใครมิได้  จึง 
อธิษฐานทานบารมี ที่เคยบ าเพ็ญมาตั้งแต่สมัยอดีตชาติ  โดยอ้างพระแม่ธรณี  เพราะเมื่อบ าเพ็ญทาน
แต่ละคร้ัง จะหลั่งน้ าทักษิโณทก และพระแม่ธรณีเก็บน้ านั้นไว้ในมวยผม  เมื่อถูกอ้างก็ปรากฏองค์
เป็นพยาน  เมื่อพญามารเห็นเช่นนั้น ก็เปลี่ยนแผนจากการทวงบัลลังก์เป็นการกรีธาทัพเข้าโจมตี  

                                                           
๓๕ ดู พระมหาเสถียร  สุวณฺณฐิโต. http://www.dhamma.net/authers/buddha_win/buddha_win6-1.htm  

(เข้าถึงแหล่งข้อมูล ๘  ตุลาคม   ๕๕๐) และดู ปิ่น  มุทุกันต์. บทบาทพระบรมครู. หน้า ๓๕ - ๖๐ ประกอบ. 
๓๖ ส านวนแปลของ เสฐียรพงษ์  วรรณปก. http://www.dhammajak.net/prayer/chaiya/index.php (เข้าถึง

แหล่งข้อมูล ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๐)  
๓๗อ้างจากวศิน  อินทสระ. ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียและประเทศไทย. หน้า ๒๗ 

http://www.dhamma.net/authers/buddha_win/buddha_win6-1.htm
http://www.dhammajk.net.prayer/chaiya/index.php
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พระแม่ธรณีจึงบีบน้ าออกจากมวยผม ไหลท่วมกองทัพมารจนแตกพ่ายและล้มตายลงเป็นจ านวน
มาก  พญามารรู้สึกเสียใจและร้องไห้  ธิดาทั้งสามของพญามารจึงขันอาสาเข้าช่วยเหลือ โดยแต่ละ
นางเนรมิตหญิงงามขึ้นนางละ  ๑๐๐  คน รวมเป็น  ๓๐๐  คน แต่ละนางสวยคนละแบบ  บรรดานาง
เหล่านี้มาเต้นยั่วสวาท  เพื่อหวังให้ตบะแตก แล้วเลิกบ าเพ็ญเพียร  แต่พระสิทธัตถะก็มิทรงหวั่นไหว 
จึงทรงเอาชนะธิดาพญามารและตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันนั้น 

อนึ่ง  การที่ศาสนาพุทธกล่าวถึงค าบางค า  เช่น  พญามาร, ธิดาพญามาร อาจเป็นการกล่าว
ในเชิง บุคลาธิษฐาน หรือ ธรรมาธิษฐาน ก็ได้  ถ้าพิจารณาตามตัวอักษร  จะพบว่าศาสนาพุทธกล่าว
ว่ามารมี  ๕  ฝูง  โดย  ๔  ฝูงแรก เป็นมารที่อยู่ภายในตัวมนุษย์  ได้แก่ กิเลสมาร  (มารคือกิเลส)   
ขันธมาร  (มารคือเบญจขันธ์) อภิสังขารมาร (มารคือการคิดปรุงแต่ง) และ มัจจุมาร  (มารคือความ
ตาย)  ส่วนมารฝูงที่ยกทัพเข้าโจมตีพระพุทธเจ้าในคร้ังนั้น คือ เทวบุตรมาร (มารฝูงที่ ๕) ซึ่งถือว่า
เป็นเทพเกเรประเภทหนึ่ง ที่มีฤทธิ์มาก แต่ขี้อิจฉา  และจะคอยขัดขวางมิให้ผู้อ่ืนได้ดีกว่าตน  แต่ถ้า
พิจารณาในแง่ ธรรมาธิษฐาน  มารในที่นี้อาจหมายถึงความชั่วร้ายหรือกิเลสที่ดองอยู่ในสันดาน 
(เพราะขณะนั้นยังมิได้ตรัสรู้ อาจยังมีกิเลสดองสันดานหลงเหลืออยู่บ้าง) โดยในที่นี้กล่าวถึง  
“ธิดาพญามาร” พร้อมบริวาร  ซึ่งอาจตีความได้ว่าในขณะนั้นอาจทรงหวนระลึกถึงชีวิตแต่หนหลัง
คร้ังที่ยังเสวยสุขส าราญในพระราชวัง โดยมีเคร่ืองบ ารุงบ าเรอถึงขนาด เช่น  มีปราสาทสามฤดู
พร้อมทั้งสาวงามคอยปรนนิบัติถึง “สี่หมื่นนาง”๓๘    แต่คร้ันพระองค์สลัดภาพมายาออกจากจิตเสีย
ได้  ก็เปรียบเสมือนการทรงเอาชนะธิดาพญามารได้ส าเร็จ  และทรงบรรลุเป็นพระอรหันตสัมมา 
สัมพุทธเจ้าในที่สุด 

ในการเอาชนะมารคร้ังนี้ แม้คัมภีร์กล่าวว่าพระองค์ทรงอธิษฐาน ทานบารมี  แต่คงมีพระ
บารมีอ่ืน ๆ แนบเน่ืองอยู่ด้วย เช่น เนกขัมมบารมี  การละความใคร่ทั้งปวงและตั้งพระทัยออกบวช  
วิริยบารมี  ความเพียร ความมีมานะบากบั่น ขันติบารมี  ความอดทน อดกลั้น  อธิษฐานบารมี  ความ
มุ่งมั่นแน่วแน่โดยมุ่งหวังผลอย่างใดอย่างหนึ่ง  เป็นต้น  จึงท าให้มีพระทัยเด็ดเด่ียว ไม่โอนเอน
หวั่นไหวไปตามแรงยั่วของกิเลสจากธิดาของพญามาร  เมื่อขุดรากถอนโคนสิ่งเหล่านี้ออกจากจิต
เสียได้ ก็ถือว่าเป็นการเอาชนะมารได้อย่างสิ้นเชิง 

                                                           
๓๘ดู พุทธทาสภิกขุ. พุทธประวตัิจากพระโอษฐ.์ หน้า ๑๕. 
    หมายเหตุ : ค าว่า  “ส่ีหมื่นนาง” ในท่ีนี้ ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวเลขจริงหรือตวัเลขเชิงสัญลักษณ์ เชน่ ถ้าคน

สมัยนั้นกล่าวว่า “ผู้ใดมีบริวารแปดหมื่นส่ีพัน” มิได้หมายความวา่มีบริวาร  ๘๔,๐๐๐ คนจริง ๆ  หากแตเ่ป็น
ความหมายเชิงสัญลักษณ์วา่มีบริวารมาก  อะไรก็ตามที่มจี านวนมาก จะกล่าวในเชิงสัญลักษณ์ วา่ “แปดหมื่นส่ี
พัน” และค าวา่ “แปดหมื่นส่ีพัน” น่าจะกลา่วโดยเทียบกับค าสอน  ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์  
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การเอาชนะพญามารในครั้งนี้  จะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์  ทรงใช้ “ความเป็นพระ” เอาชนะ 
“ความเป็นมาร” หรือถ้าจะกล่าวอีกนัยหนึ่งคือการใช้ความดีเอาชนะความชั่ว  ไม่ว่ามารจะท าในสิ่ง
ชั่วร้ายอย่างไร ก็ไม่กระท าชั่วตอบ  ท้ายที่สุดมารก็พ่ายแพ้ไปเอง  แต่ถ้าหากสมมติว่าในคราวนั้น
พระองค์กระโดดจาก “เวทีแห่งความดี”  แล้วลงมาต่อสู้กัน “บนเวทีแห่งความชั่ว”  อย่างตาต่อตา
หรือฟันต่อฟันตามแบบฉบับของมาร  พระองค์ก็จะสูญเสียความเป็นพระ  ถือว่ามิใช่พระต่อสู้กับ
มาร  หากแต่เป็นมารต่อสู้กับมาร  ซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้  จะถือว่าเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ได้อย่างไร  

หลังจากที่ตรัสรู้แล้ว ทรงสอนเร่ืองทานบารมีเพื่อไว้ใช้เป็นเคร่ืองมือแก้ปัญหาสังคม โดย
สอนไว้ในหลายหมวดธรรม เช่น ใน สังคหวัตถุ ๔ (ข้อ ๑)  ทรงสอนให้ท าทานหลายรูปแบบ เช่น 
วัตถุทาน (ให้เป็นวัตถุสิ่งของ)  วิทยาทาน (ให้เป็นความรู้)  ธรรมทาน (แนะน าวิธีด าเนินชีวิตที่ดี)  
และ อภัยทาน (ให้อภัยผู้อื่น)  ใน บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ (ข้อ ๑)  ทรงสอนเกี่ยวกับ “ทานมัย” คือ ผลบุญ
ที่ได้จากการท าทาน ว่า จะช่วยให้เป็นที่รักของผู้อื่น  อยากจะเป็นที่คบหาของผู้คนทั่วไป  เป็นผู้มี
ชื่อเสียงฟุ้งขจร  เป็นผู้แกล้วกล้า ไม่เก้อเขินในที่ประชุมชน  และเมื่อตายแล้วจะไปเกิดในสุคติ
สวรรค์  ใน ทศพิธราชธรรม หรือ ราชธรรม (ข้อ ๑)  ทรงสอนว่าผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นพระราชาพึง
แบ่งปันทรัพย์สิ่งของของตนเพื่อช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎร์  และใน 
บารมี ๑๐ หรือ ทศบารมี (ข้อ ๑) ทรงสอนเกี่ยวกับการบ าเพ็ญทาน คือ ความเสียสละอันยิ่งใหญ่  ไม่
ว่าจะเป็นเลือดเนื้อ อวัยวะ ลูกเมีย แม้กระทั่งชีวิต เพื่อบรรลุธรรมที่ยิ่งใหญ่กว่า  เช่น  ในนิทาน
เวสสันดรชาดก  สมัยที่เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร  ทรงบริจาคช้างคู่บ้านคู่เมือง,  กัณหา – ชาลี  
และนางมัทรีให้เป็นทาน เป็นต้น  ซึ่งการบ าเพ็ญทานเหล่านี้ อาจท าให้พระเวสสันดรต้องประสบ
กับความล าบาก เช่น ถูกขับออกจากเมือง แต่ก็เป็นโอกาสดีที่จะได้ออกไปบ าเพ็ญบารมีให้แก่กล้า  
แล้วน าผลแห่งพระบารมีนั้นมาท าประโยชน์ให้แก่สังคมได้มากกว่า 

ถ้าจะประยุกต์อธิบายเพื่อน าวิธีการดังกล่าวมาใช้แก้ปัญหา  จะเห็นว่าการเอาชนะมารคร้ังนี้
มิใช่เป็นการแก้ปัญหาสังคมหรือปัญหาความขัดแย้งทางสังคมโดยตรง  หากแต่เป็นการแก้ปัญหา
ส่วนพระองค์  คือ ความพยายามที่จะเอาชนะพญามารเพื่อที่ส าเร็จเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า  
อย่างไรก็ตาม เมื่อส าเร็จแล้ว สามารถน าหลักธรรมที่ค้นพบมาใช้แก้ปัญหาสังคมได้เป็นอย่างดี  
หรือถ้าจะน าวิธีเอาชนะพญามารมาใช้แก้ปัญหาสังคม  ในเบื้องแรกพึงระลึกไว้เสมอว่าถ้าคิดจะท า
การใหญ่จะต้องมีมารคอยผจญ  เมื่อท าความดีน้อยมารก็ตัวเล็ก  เมื่อท าความดีมากมารก็ตัวโต  จึง
ไม่พึงหวั่นไหว  เพียงแต่มุ่งมั่นบ าเพ็ญคุณความดีเพื่อสะสมบารมีไว้ให้มาก  แล้วความดีนั้นจะเป็น
เสมือนเกราะป้องกัน  ช่วยให้ตกน้ าไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ หรือถ้าจะอธิบายให้เข้ากับสถานการณ์
การก่อม็อบ เดินขบวน ชุมนุมประท้วง  หรือสร้างกลุ่มกดดันโดยชนหมู่มากคล้ายกับกองทัพมาร  
จะเห็นว่าวิธีการของม็อบมักจะเร่ิมต้นจากการเรียกร้องทวงถามสิทธิ หรือผลประโยชน์บางอย่าง
(แบบที่พญามารทวงบัลลังก์ที่ประทับของพระสิทธัตถะ)  คร้ันไม่ได้ดังใจก็ขู่ว่าจะใช้ความรุนแรง



 ๗๐ 

หรือลงมือใช้ความรุนแรงจริง ๆ (เหมือนที่พญามารยกกองทัพเข้าโจมตี)  แต่เมื่อใช้ความรุนแรงไม่
ประสบผลส าเร็จก็อาจหันไปใช้วิธีเจรจาต่อรองหรือใช่เล่ห์เพทุบายอ่ืน ๆ (เหมือนที่ธิดาพญามาร
พยายามยั่วให้พระสิทธัตถะตบะแตก)  ซึ่งถ้าผู้แก้ปัญหาตกหลุมพรางโดยใช้เล่ห์เหลี่ยมหรือความ
รุนแรงตอบ (ใช้วิธีการแบบเดียวกับมาร)  จะท าให้การแก้ปัญหาต้องประสบความยุ่งยาก  ฉะนั้น ผู้
ที่แก้ปัญหาการเผชิญหน้ากับชนหมู่มากส าเร็จได้นั้น  จะต้องเป็นผู้ที่สะสมบารมีหรือคุณงามความดี
ไว้ให้มาก  เพื่อเป็นต้นทุนทางสังคม สร้างความน่าเชื่อถือและความชอบธรรมไว้ชั้นหนึ่งก่อน  ใน
การแก้ปัญหาดังกล่าวอาจต้องใช้ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ  ใช้การเจรจาต่อรอง และหยิบยื่น “ทาน” 
(ผลประโยชน์ที่เรียกร้อง) ให้พวกม็อบบ้างตามสมควร  แต่พึงระวังว่าจะต้องไม่ใช้ความรุนแรง  แต่
ควรจะใช้ “ธรรมาวุธ” (อาวุธคือคุณงามความดี) แทน “ศาสตราวุธ” เพราะมิเช่นนั้นอาจท าให้
สถานการณ์บานปลายกลายเป็นเร่ืองใหญ่จนยากต่อการแก้ไขก็ได้ 

 

ครั้งที่  ๒  การเอาชนะอาฬวกยักษ์ผู้ใจร้อนและโมโหง่าย๓๙ 
 

คาถาพาหุง บทท่ี ๒๔๐ 
 

คาถา      ค าแปล 
 

    มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง อาฬวกยักษ์ผู้กระด้าง ปราศจากความอดทน 
 โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง ดุร้าย สู้รบกับพระพุทธเจ้าอย่างทรหดยิ่งกว่ามาร 
  ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตาวะ มุนินโท  ตลอดราตรี พระจอมมุนีทรงเอาชนะได้ด้วย 
 ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาดี ด้วยเดชแห่งชัยชนะน้ัน 
      ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่าน 

 

ต้นเหตุของเร่ืองนี้มีว่าเจ้าเมืองอาฬวีทรงชักชวนข้าราชบริพารเข้าป่าเพื่อออกไปล่าสัตว์  
และตกลงกันว่าถ้าสัตว์วิ่งหนีไปทางผู้ใด  ผู้นั้นจะต้องรับผิดชอบ  และบังเอิญสัตว์นั้นวิ่งไปทางเจ้า
เมืองอาฬวี  จึงทรงแสดงความรับผิดชอบโดยไล่ตามเข้าไปในป่าลึกจนถึงเขตแดนของยักษ์   จึงถูก
ยักษ์จับตัวได้และจะกินเป็นอาหาร  พระองค์จึงต่อรองว่าถ้าปล่อยพระองค์กลับ  จะส่งคนมาให้กิน
ทุกวัน  เมื่อสัญญากันอย่างมั่นเหมาะ ยักษ์ก็ปล่อยตัวกลับ  พระองค์จึงต้องรักษาสัญญาโดยจัดส่ง

                                                           
๓๙อาฬวกสูตร. ไตร.  ๕/๓๑๐., ดู ปิ่น  มุทุกันต์. บทบาทพระบรมครู. หน้า  ๙๙  - ๓๐๘. และดู 

พระมหาเสถียร  สุวณฺณฐิโต. http://www.dhamma.net/authers/buddha_win/buddha_win6-1.htm (เข้าถึง
แหล่งข้อมูล ๘ ตุลาคม  ๕๕๐). 

๔๐ ส านวนแปลของ เสฐียรพงษ์  วรรณปก. http://www.dhammajak.net/prayer/chaiya/index.php (เข้าถึง
แหล่งข้อมูล ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๐) 

http://www.dhamma.net/authers/buddha_win/buddha_win6-1.htm
http://www.dhammajk.net.prayer/chaiya/index.php
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นักโทษไปให้กินทุกวัน วันละคน  เมื่อนานเข้าจ านวนนักโทษเร่ิมร่อยหรอ  จึงคิดหาวิธีน านักโทษ
เข้าคุกโดยน าสิ่งของไปวางล่อใจ  แต่ก็ไม่มีใครกล้าขโมย  เพราะเกรงว่าถ้าถูกจับได้  จะถูกน าตัวไป
ให้ยักษ์กิน เมื่อเร่ิมขาดแคลนนักโทษ  จึงคิดจะส่งผู้สูงอายุไปแทน  แต่พวกมหาอ ามาตย์ผู้สูงอายุพา
กันคัดค้าน  ท้ายที่สุดก็ส่งเด็กไปแทน  ท าให้หญิงมีครรภ์และแม่ลูกอ่อนเดือดร้อนไปทั่ว  จึงพากัน
หลบหนีราชภัยไปอาศัยที่เมืองอื่น  ท้ายที่สุดคงเหลือแต่ “อาฬวกกุมาร”  ผู้เป็นพระโอรสน้อยของ
พระองค์เพียงผู้เดียว  จึงจ าต้องตัดพระทัยส่งไปให้ยักษ์กิน  แต่ก่อนที่จะถึงวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวัน
ก าหนดนัดกับยักษ์  พระพุทธเจ้าทรงตรวจดูอุปนิสัยของสัตว์โลก  พบว่าอาฬวกยักษ์อยู่ในวิสัยที่ฝึก
ให้บรรลุธรรมได้  จึงเสด็จไปโปรดและก าราบจนสิ้นฤทธิ์ และทรงชี้แนะให้เห็นบาปบุญคุณโทษ  
จนยักษ์บรรลุโสดาปัตติผลและเลิกกินมนุษย์เป็นอาหาร  ท าให้ชาวเมืองอาฬวีกลับสู่ภาวะร่มเย็น
เป็นสุขอีกวาระหนึ่ง 

ถ้าจะพิจารณาเร่ืองราวเกี่ยวกับยักษ์  พบว่าต่างกับมาร เพราะมารเป็นเทพเกเรจ าพวกหนึ่ง  
แต่ยักษ์เป็น “อมนุษย์” มีรูปร่างใหญ่โต น่ากลัว มีเขี้ยวโง้ง ชอบกินเน้ือมนุษย์และสัตว์เป็นอาหาร 
โดยมากมีฤทธิ์ เหาะได้ จ าแลงตัวได้  สภาพจิตโดยทั่วไปมักดุร้ายป่าเถื่อน โหดเหี้ยม ทารุณ กระด้าง  
กักขฬะ หยาบช้า ชอบวางอ านาจ และใช้อ านาจท าร้ายผู้อ่ืนได้ง่าย  และด้วยเหตุที่ถือตนว่ามีอ านาจ 
จึงขาดความอดทนและมักท าอะไรตามใจชอบ  อย่างไรก็ตาม  ยักษ์มิได้ชั่วร้ายทั้งหมด อย่างน้อยใน
เร่ืองนี้  กล่าวถึงยักษ์ที่มีคุณธรรม ซึ่งเลื่อมใสพระพุทธเจ้า คือ สาตาคีรี และ เหมวตา  หรือแม้แต่ 
คัทรภะ (สมุนของอาฬวกะ)   ก็มีความปรารถนาดีต่อพระพุทธองค์   จึงทูลเตือนมิให้เข้าไปในวิหาร
ของอาฬวกยักษ์ ผู้เป็นเจ้านาย  เพราะเกรงว่าอาจถูกจับกินเป็นอาหาร 

ใน อรรกถาอาฬวกสูตร๔๑  ได้กล่าวถึงวิธีก าราบยักษ์ว่าทรงใช้ขันติบารมีอย่างยิ่งยวด  ทรง
อดทนต่อความกักขฬะหยาบช้า  แม้จะถูกตวาดด้วยเสียงอันดัง  ถูกสั่งให้ยืนขึ้น – นั่งลง,  เข้ามา – 
ออกไป (ให้เดินเข้า ๆ – ออก ๆ บริเวณวิหารของยักษ์) นับจ านวนเที่ยวไม่ถ้วน  ก็ทรงยอมท าตาม  
จึงท าให้ยักษ์รู้สึกแปลกใจในความว่านอนสอนง่ายของพระองค์  นอกจากนี้ยังทรงอดทนต่ออาวุธ
นานาชนิดที่ยักษ์ขว้างปาเข้าใส่  แต่ก็มิทรงตอบโต้  เพราะเห็นว่าได้ไม่คุ้มเสีย  จะเพิ่มความโกรธ
แค้นให้แก่ยักษ์  และทรงเห็นว่าการเอาชนะด้วยความรุนแรง  แม้จะอยู่ในวิสัยที่จะกระท าได้ แต่ก็ยัง
เปลี่ยนนิสัยยักษ์มิได้  ยักษ์ยงัคงกินเนื้อมนุษย์เป็นอาหารเช่นเดิม  จึงทรงอดทนไว้ก่อน  เพื่อที่จะ
แสดงให้เห็นว่าพระองค์มิได้คิดจะเป็นศัตรูด้วย และยังต้องการพิสูจน์อีกว่าไม่มีอาวุธชนิดใดของ
ยักษ์สามารถท าร้ายพระองค์ได้   หลังจากที่ต่อสู้กันหลายวิธีตั้งแต่ค่ าจนใกล้จะสว่าง   ยกัษ์ก็ยัง
เอาชนะมิได้  จึงคลายความอหังการและมีท่าทีอ่อนลง  แล้วเปลี่ยนยุทธวิธีมาต่อสู้กันทางด้าน
สติปัญญา โดยท้าให้พระองค์ตอบปริศนาธรรมเพื่อแลกกับการปล่อยตัว  ซึ่งพระองค์ทรงรับค าท้า

                                                           
๔๑ ดู อรรกถาอาฬวกสูตร. และ อาฬวกสูตร. ไตร. ๑๕/๘๓๘ - ๘๔๖. 
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นั้น  และทรงดักคอไว้ล่วงหน้าว่าเป็นปริศนาที่ยักษ์จ ามาจากปู่ของตนใช่หรือไม่  ท าให้อาฬวกยักษ์
รู้สึกแปลกใจที่พระองค์ทรงรอบรู้ไปถึงภูมิหลังชั้นปู่ของเขา ท้ายที่สุดพระพุทธองค์ทรงแก้ปริศนา
ธรรมได้ทั้งหมด  จึงท าให้อาฬวกยักษ์แสดงอาการยอมแพ้อยู่ในที  คร้ันพระองค์ทรงเห็นว่าสามารถ
ปรบัสภาพจิตของยักษ์ให้นุ่มนวลควรแก่งานถึงขั้นที่จะอบรมสั่งสอนได้แล้ว  ก็ทรงชวนสนทนา
ธรรม  จนอาฬวกยักษ์บรรลุโสดาปัตติผลในยามใกล้รุ่งของวันที่จะน าอาฬวกกุมารมาให้กินนั่นเอง 

ในการเอาชนะยักษ์คร้ังนี้ทรงใช้บารมีหลายอย่าง เช่น ปัญญาบารมี คือ หยั่งรู้ความเป็นไป
เกี่ยวกับสภาวะและภูมิหลังจนถึงชั้นปู่ของยักษ์, เมตตาบารมี  คือ ทรงมีความรัก ความปรารถนาดี  
แต่พระบารมีส าคัญที่ทรงใช้ส าหรับการน้ีโดยเฉพาะได้แก่ ขันติบารมี คือ ความอดทนอย่างยิ่งยวด 
ซึ่งถือว่าเป็นบารมีส าคัญที่สามารถน ามาใช้แก้ปัญหาสังคมในแทบทุกด้าน พระองค์ทรงกล่าวถึง
อานิสงส์ของขันติหรือความอดทนไว้มากมาย  เช่น สอนว่าจะช่วยให้กุศลธรรมเกิดขึ้นในจิต,  ท าให้
เป็นคนมีเสน่ห์, ช่วยตัดรากเหง้าแห่งความชั่วทั้งหลาย,  ท าให้อยู่เย็นเป็นสุขในทุกอิริยาบท,  เป็น
เสมือนเคร่ืองประดับอันประเสริฐของนักปราชญ์,  ท าให้ศีลและสมาธิตั้งมั่นได้ง่าย,  ท าให้เกิด
พรหมวิหารธรรมได้ง่าย,  ท าให้บรรลุมรรคผลนิพานได้ง่าย เป็นต้น  นอกจากนี้ทรงสอนเกี่ยวความ
อดทนไว้ในธรรมหมวดต่าง ๆ อีก เช่น เร่ือง ขันติ - โสรัจจะ (ธรรมอันท าให้งาม)  ในบารมี ๑๐ (ข้อ 
๖)  ทรงสอนว่าถ้ารู้จักอดกลั้นอย่างยิ่งยวดจะช่วยให้สามารถเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ได้   ใน
ทศพิธราชธรรม ๑๐ (ข้อ ๙)  ทรงสอนว่าขันติบารมีเป็นธรรมที่จ าเป็นส าหรับพระราชาหรือผู้ที่จะ
เป็นใหญ่   ในฆราวาสธรรม ๔ (ข้อ ๓)  ทรงสอนขันติธรรมแก่ผู้ครองเรือน  ในมงคล ๓๘ ข้อ ๒๗  
ทรงสอนว่าความอดทนเป็นมงคลอย่างยิ่ง  เป็นต้น 

การเอาชนะยักษ์คร้ังนี้ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาสังคม หรือความขัดแย้งทางสังคมโดยตรง  
เพราะทรงช่วยชาวเมืองอาฬวี ที่เคยไดรั้บความเดือดร้อนจากความเห็นแก่ตัวของผู้ปกครอง  และ
ความโหดร้ายของยักษ์ให้กลับมาใช้ชีวิตอย่างร่มเย็นเป็นสุขอีกวาระหนึ่ง  นอกจากนี้ยังสามารถ
เปลี่ยนนิสัยอาฬวยักษ์ที่เคยดุร้าย และชอบเบียดเบียนชีวิตอ่ืนให้หันมาตั้งมั่นอยู่ในท านองคลอง-
ธรรม  แต่ถ้าจะประยุกต์อธิบายเพื่อน าวิธีการดังกล่าวมาใช้แก้ปัญหา  จะเห็นว่าการที่จะเอาชนะคน
ที่กักขฬะ หยาบช้า ใจร้อน และโมโหง่ายนั้น  จะต้องสุขุม ใจเย็น อดทน ผ่อนปรน ไม่ใช้ความ
รุนแรง  ต้องแสดงความเมตตาอย่างจริงใจ  ควรเตรียมหาทางหนีที่ไล่ไว้บ้างเมื่อถึงคราวจ าเป็น   
พยายามศึกษาข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามและท าความเข้าใจให้ถ่องแท้  ยิ่งรู้มากยิ่งได้เปรียบ  เข้าท านอง
ภาษิตจีนที่ว่า “รู้เขา รู้เรา รบร้อยคร้ัง ชนะร้อยครั้ง”  และที่ส าคัญคือรู้จักรอจังหวะและเวลาอัน
เหมาะสม โดยให้ถือคติที่ว่า “น้ าท่ีก าลังเชี่ยว อย่าเพิ่งเอาเรือเข้าไปขวาง”  แต่รอจนกว่าน้ านั้นจะ
สงบก่อน แล้วค่อยกางใบเรือ ก็จะช่วยให้แล่นถึงที่หมายโดยปลอดภัย  ในการฝึกความอดทน
บางคร้ังอาจ  อาจท าเป็นไม่รู้ไม่เห็นเสียบ้าง  ดังค าโบราณที่สอนว่า “ปิดหูซ้ายขวา  ปิดตาสองข้าง  
ปิดปากเสียบ้าง  นอนนั่งสบาย” 



 ๗๓ 

ครั้งที่  ๓  การเอาชนะพญาช้างนาฬาคีรีที่ก าลังตกมันและดุร้าย๔๒ 
 

คาถาพาหุง บทท่ี ๓๔๓ 
 

คาถา      ค าแปล 
 

   นาฬาคิริง   คะชะวะรัง   อะติมัตตะภูตัง พญาช้างชื่อ นาฬาคิรี ตกมัน ดุร้ายยิ่งนัก 
ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ  สุทารุณันตัง ประดุจไฟป่า จักราวุธ และสายฟ้า พระจอมมุนี 
เมตตัมพุเสกะวิธินา  ชิตะวา  มุนินโท ทรงเอาชนะได้ด้วยวิธีรดด้วยน้ า คือเมตตา 
ตันเตชะสา  ภะวะตุ เต  ชะยะมังคะลานิ ด้วยเดชแห่งชัยชนะน้ัน ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่าน 
 

ต้นเหตุของเร่ืองนี้ตามที่กล่าวไว้ใน พระวินัยปิฎก จุลวรรค ข้อ ๓๗๗ ตอนสังฆเภทขันธกะ 
มีความโดยสรุปว่า  เช้าวันหนึ่งขณะที่พระพุทธเจ้าน าภิกษุออกบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์  คร้ังนั้น 
พระเทวทัต คบคิดกับ เจ้าชายอชาตศัตรู วางแผนสังหารพระองค์  เพื่อหวังที่จะก้าวขึ้นเป็นจอมสงฆ์
แทน  โดยใช้ ช้างนาฬาคีรี ซึ่งก าลังตกมันและดุร้ายให้เป็นผู้ลงมือสังหาร  โดยปกติช้างเชือกนี้จะ
ดื่มเหล้าวันละ  ๘  กระออม  แต่วันน้ีให้ดื่มเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว  เพื่อต้องการให้เมาเต็มที่  คร้ัน
พระพุทธเจ้าเสด็จไปบิณฑบาต และช้างเห็นเข้า ก็ชูงวง หูชัน หางชี้ วิ่งร่ีตรงเข้าหา  หมายจะห้ าหั่น
พระองค์  แต่คร้ันเข้ามาใกล้ พระองค์ทรงแผ่เมตตาให้  ด้วยอานุภาพแห่งพระเมตตานั้นท าให้ช้าง
อาการสงบ ลดงวงลง  และยืนนิ่งต่อหน้าพระพักตร์  พระองค์ทรงยกพระหัตถ์ขวาขึ้นลูบกระพอง
ช้าง  และตรัสคาถาว่า  “ดูก่อนกุญชร  เจ้าอย่าเข้าไปหาพระพุทธเจ้าด้วยจิตคิดจะฆ่าอันเป็นเหตุให้
เกิดทุกข์  ผู้ฆ่าพระพุทธเจ้า  จากชาติน้ีไปสู่ชาติหน้าไม่มีสุคติเลย  เจ้าอย่าเมาและอย่าประมาท  คน
เหล่านั้นประมาทแล้ว  จะไปสู่คติไม่ได้  เจ้านี่แหละจักท าโดยประการที่จักไปสู่สุคติได้”  ล าดับนั้น
ช้างนาฬาคีรีก็ใช้งวงลูบละอองธุลีพระบาทแล้วน าไปพ่นลงบนกระหม่อมของมัน  แล้วย่อตัว ถอย
ออกไป และกลับสู่โรงช้างตามเดิม  ผู้คนกล่าวในเชิงเปรียบเทียบว่า  “พวกหนึ่งย่อมฝึกช้างและม้า
ด้วยใช้ท่อนไม้บ้าง  ด้วยขอบ้าง ใช้แส้บ้าง  ส่วนพระพุทธเจ้าทรงฝึกโดยมิต้องใช้ท่อนไม้ มิต้องใช้
ศาสตราแต่อย่างใด” 

แต่ถ้าจะประมวลเนื้อหาข้างต้นผนวกกับข้อมูลในชั้นอรรถกถา จะพิสดารกว่านี้  กล่าวคือ 
ความเป็นมาของความขัดแย้งระหว่าง เจ้าชายสิทธัตถะ กับ เจ้าชายเทวทัต จนน ามาสู่การใช้ช้าง

                                                           
๔๒ ดู พระมหาเสถียร  สุวณฺณฐิโต. http://www.dhamma.net/authers/buddha_win/buddha_win6-1.htm 

(เข้าถึงแหล่งข้อมูล ๘ ตุลาคม  ๕๕๐).  
๔๓ ส านวนแปลของ เสฐียรพงษ์  วรรณปก. http://www.dhammajak.net/prayer/chaiya/index.php (เข้าถึง

แหล่งข้อมูล ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๐) 

http://www.dhamma.net/authers/buddha_win/buddha_win6-1.htm
http://www.dhammajk.net.prayer/chaiya/index.php


 ๗๔ 

สังหาร ว่า เร่ิมก่อตัวขึ้นต้ังแต่คร้ังที่ยังอยู่ในพระราชวัง  ได้เกิดกรณีพิพาทเร่ืองที่เจ้าชายสิทธัตถะ
ทรงช่วยหงส์ที่ถูกยิงบาดเจ็บ  แต่เจ้าชายเทวทัตอ้างว่าตนเป็นผู้ยิงหงส์นั้น  สิทธิจึงควรเป็นของตน  
จึงเกิดคดีความระหว่าง ผู้ให้ชีวิต กับ ผู้ท าลายชีวิต ว่า ใครควรจะมีสิทธิดีกว่า   ท้ายที่สุดเจ้าชาย
สิทธัตถะได้รับการตัดสินให้เป็นผู้ชนะคดีความ  จึงท าให้เจ้าชายเทวทัตผูกใจเจ็บตั้งแต่นั้นมา  คร้ัน
ต่อมาเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชและตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า มีชื่อเสียงฟุ้งขจรไป
ทั่ว  ท าให้บรรดาเจ้าชายแห่งศากยะพากันออกบวชตามเสด็จหลายพระองค์  ในจ านวนน้ีมีเจ้าชาย
เทวทัตรวมอยู่ด้วย  การออกบวชของท่านมีเป้าหมายเพื่อแข่งบารมีกับพระพุทธเจ้าเป็นส าคัญ   แต่ก็
ต้องผิดหวัง   เพราะกุฎีของท่านเป็นเพียงทางผ่านเพื่อถามหาทางไปสู่คันธกุฎี (กุฎีของพระพุทธเจ้า)  
ท่านจึงคับแค้นใจยิ่งนัก  พระเทวทัตคิดว่าการที่ผู้คนศรัทธาพระพุทธเจ้าก็เพราะพระเจ้าพิมพิสาร 
จอมราชาแห่งแคว้นมคธเป็นผู้อุปถัมภ์  ฉะนั้น ถ้าจะโค่นพระพุทธเจ้า จะต้องโค่นพระเจ้าพิมพิสาร
พร้อม ๆ กันด้วย  เมื่อคิดดังนี้ก็ไปผูกไมตรีกับเจ้าชายอชาตศัตรูผู้เป็นมกุฎราชกุมาร  วางแผนให้แย่ง
ราชสมบัติจากพระราชบิดา  เพื่อที่จะเป็นใหญ่ในฝ่ายอาณาจักร  ส่วนพระเทวทัต คิดปลงพระชนม์
พระพุทธเจ้า เพื่อที่จะเป็นใหญ่ในฝ่ายพุทธจักร 

ในส่วนของเจ้าชายอชาตศัตรูทรงกระท าการส าเร็จ แต่ในส่วนของพระเทวทัตล้มเหลว
ตลอดมา  แม้จะพยายามหลายวิธี  เช่น  ใช้นายขมังธนูลอบยิง  ให้ช้างสังหาร  แต่ก็ยังไม่เป็นผล   
ท้ายที่สุดจึงต้องลงมือด้วยตนเอง  โดยขึ้นไปบนยอดเขาคิชฌกูฏ  แล้วกลิ้งก้อนหินขนาดใหญ่ให้
หล่นทับ  แต่หินนั้นกระแทกชะง่อนผาจนแตกเป็นสะเก็ดและกระเด็นถูกพระบาทเพียงท าให้พระ
โลหิตห้อขึ้น  แต่หมอชีวกโกมารภัจจ์ก็ถวายการรักษาจนพระอาการหายเป็นปกติ เมื่อพระเทวทัต
ใช้แผนน้ีไม่ส าเร็จอีก จึงคิดท าสังฆเภทโดยกลอุบาย แสร้งเสนอ “บัญญัติ ๕ ประการของเทวทัต”๔๔ 
เพื่ออวดว่าตนเคร่งวินัยกว่าพระพุทธเจ้า  แต่พระองค์ทรงรู้ทัน  จึงปฏิเสธข้อเสนอนี้  พระเทวทัตจึง
อ้างเป็นเหตุปลุกระดมภิกษุที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์และภิกษุผู้บวชใหม่ให้หันมาเป็นพวก  แต่ต่อมาพระ
สารีบุตรก็สามารถชี้แจงท าความเข้าใจจนภิกษุเหล่านั้นกลับมาอยู่ฝ่ายพระพุทธเจ้าตามเดิม  จึงท าให้
พระเทวทัตรู้สึกคับแค้นใจมากถึงกับกระอักเป็นเลือด  ท้ายที่สุดก่อนที่จะสิ้นใจ ก็ส านึกได้  จึง
ขอให้ศิษย์ผู้ใกล้ชิดหามไปเฝ้าพระพุทธเจ้า  แต่ยังไปไม่ถึงก็ถูกธรณีสูบ (เสียชีวิตระหว่างทาง) 
นั่นเอง 

การแก้ปัญหาคร้ังนี้ จะเห็นว่าพระองค์ทรงเอาชนะช้างนาฬาคีรีด้วย เมตตาบารมี อุปมาได้
กับการใช้น้ าเย็นเข้าลูบผู้ที่ก าลังโกรธและโมโหร้าย  ก็จะช่วยให้อาการน้ันสงบเย็นลง  เมื่อสงบเย็น
                                                           

๔๔ “บัญญัติ  ๕  ประการของเทวทัต”  มีคือ ๑. ภิกษุควรอยู่ป่าตลอดชีวิต  รูปใดอาศัยบ้านอยู่มี
ความผิด  ๒. ภิกษุควรเที่ยวบิณฑบาตตลอดชีวิต  รูปใดรับกิจนิมนต์มีความผิด  ๓. ภิกษุควรถือผ้าปังสุกุลตลอด
ชีวิต รูปใดใช้ผ้าคหบดีมีความผิด  ๔. ภิกษุควรอยู่โคนไม้ตลอดชีวิต  รูปใดอยู่ที่มุงที่บังมีความผิด  ๕. ภิกษุไม่ควร
ฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิต  รูปใดฉันมีความผิด (ดู ธรรมรักษา. พระไตรปิฎกฉบับสาระ.  หน้า ๕ - ๖) 



 ๗๕ 

ลงแล้ว  จึงค่อยเตือนสติเพื่อให้ส านึกตัว  แล้วชี้น าสิ่งที่ถูกต้องดีงามต่อไป  การแก้ปัญหาโดยวิธีนี้จึง
เปรียบเสมือนกับการใช้ “ความอ่อน” สยบ “ความแข็ง” ซึ่งตา่งจากใช้ความแข็งปะทะกับความแข็ง  
อาจท าให้บุบสลายหรือบิ่นด้วยกันทั้งสองฝ่าย แล้วจะก่อให้เกิดการแตกหัก ไม่สามารถที่จะหันหน้า
เข้าหากันได้อีก    ซึ่งถ้าจะหันมาพิจารณาสภาพจิตและอารมณ์ของช้างนาฬาคีรีอีกคร้ัง  จะเห็นว่า
นอกจากถูกมอมด้วยสุราจนเมาถึงขนาดและยั่วยุให้โกรธจนโมโหเต็มที่  ซึ่งโดยสัญชาตญาณแห่ง
การระแวงภัยและการเอาตัวรอดของช้างหรือสัตว์ร้ายทั่วไป  มักจะแสดงอาการดุร้ายและป้องกันตัว
เมื่อรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัย  แต่ถ้าสัญชาตญาณไม่ถูกกระตุ้น  มันจะไม่ท าร้ายผู้ใด  จะเห็นได้กรณี
ของพระธุดงค์ที่ใช้ชีวิตท่ามกลางสัตว์ร้ายในป่าลึก  สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัย  ทั้งนี้
เพราะกระแสแห่งเมตตาที่ท่านแผ่ออกไปท าให้สัตว์ที่อยู่รอบข้างรับรู้ได้  ยิ่งถ้าน ามาเทียบกับพระ
เมตตาบารมีอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้า  ย่อมมีอานุภาพยิ่งกว่า  จึงสามารถท าใหช้้างอันดุร้ายมี
อาการสงบและเชื่อฟังแต่โดยดี 

พระพุทธองค์ทรงสอนหลักธรรมเกี่ยวกับความเมตตาไว้หลายหมวด  เช่น ใน บารมี ๑๐ ข้อ 
(๙)   พรหมวิหาร ๔ ข้อ (๑)  และ เบญจธรรม ๕ ข้อ (๑)  เป็นต้น  หรือจากค าสอนใน กรณียเมตต-
สูตร และเมตตาสูตร๔๕ ที่ทรงสอนถึงอานุภาพของความเมตตาว่าจะช่วยให้หลับและตื่นเป็นสุข  ไม่
ฝันร้าย  เป็นที่รักของมนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลาย  เทวดาย่อมรักษา  ปลอดภัยจากไฟ ศาสตราอาวุธ 
และยาพิษ  จิตตั้งเป็นสมาธิได้เร็ว  มีผิวพรรณและหน้าตาผ่องใส  เวลาตายจะไม่หลง  และถ้ายังมิได้
บรรลุอรหันต์ เมื่อตายแล้วจะไปบังเกิดในพรหมโลก  และเป็นที่น่าสังเกตว่าในบรรดาบารมีทั้งสิบ  
พระองค์ทรงใช้เมตตาบารมีเป็นฐานในแทบทุกกรณี 

การเอาชนะครั้งนี้  มิใช่เป็นการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางสังคมโดยตรง  เพราะเป็นเพียง
การเอาชนะพญาช้างที่ก าลังตกมันและดุร้าย  แต่ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่สืบเนื่องมาจากความขัดแย้ง
ระหว่างบุคคล คือ ระหว่างพระเทวทัตกับพระพุทธเจ้า และน ามาสู่การใช้ช้างให้เป็นผู้ลงมือสังหาร 
การเอาชนะครั้งนี้ แม้จะเป็นเพียงการเอาชนะสัตว์เดรัจฉาน  แต่เราสามารถประยุกต์วิธีการของ
พระองค์มาใช้กับมนุษย์ได้ กล่าวคือ ชัยชนะคร้ังนี้เปรียบเสมือนการเอาชนะผู้ที่ก าลังโมโหร้ายและ
ท าชั่วโดยไม่รูส้ึกตัว  มิได้กระท าอันเกิดจากกมลสันดาน  ผู้ที่กระท าผิดในลักษณะนี้  จึงไม่ควรถูก
กระท าตอบด้วยความรุนแรง  แต่ควรได้รับความเมตตาและให้อภัย พึงปฏิบัติต่อเขาด้วยความ
นุ่มนวล อ่อนโยน  และที่ส าคัญจะต้องชี้แนะสั่งสอนสิ่งที่ถูกต้องดีงาม (ชี้ทางสว่างให้)  เพื่อที่เขาจะ
รู้สึกตัวและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องต่อไป 

 

 
 

                                                           
๔๕ ดู กรณียเมตตสตูร. ไตร. ๒๕/๑๐  และ เมตตาสูตร. ไตร ๒๑/๑๒๕ - ๑๒๖. 



 ๗๖ 

ครั้งที่  ๔  การเอาชนะองคุลีมาลจอมโจรผู้อหังการ๔๖ 
 

คาถาพาหุง บทท่ี ๔๔๗ 
 

คาถา       ค าแปล 
 

    อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง โจรองคุลีมาล (โจรฆ่าคนเพื่อตัดเอาน้ิวท า 
 ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง  พวงมาลัยอันแสนดุร้าย) ถือดาบเง้ือง่าวิ่งไล่ฆ่า 
 อิทธีภิสังขะตะมะโน  ชิตาวะ  มุนินโท        พระพุทธองค์ส้ินระยะทาง ๓ โยชน์ พระจอมมุน ี 
 ตันเตชะสา  ภะวะต ุเต ชะยะมังคะลานิ ทรงบันดาลอิทธิฤทธ์ิทางใจเอาชนะได้ราบคาบ 
      ด้วยเดชแห่งชัยชนะน้ัน ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่าน 

 

   “…ผู้ใดเคยประมาทในกาลก่อน  แต่กลับย้อนไม่ประมาทกาลภายหลัง  เขาย่อมยัง
โลกนี้ให้สว่าง  ดังพระจันทร์ซึ่งพ้นแล้วจากเมฆหมอก  ฉะนั้นผู้ใดท ากรรมอันเป็น
บาปแล้ว  ย่อมละขาดเสียได้ด้วยกุศล  ผู้นั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างดุจพระจันทร์ซึ่งพ้น
แล้วจากเมฆหมอก ฉะนั้น…” 
 

ข้อความในเคร่ืองหมายค าพูดข้างต้น  เป็นค าร าพึงของภิกษุองคุลีมาล  หลังจากที่ผ่านชีวิต 
มือเปื้อนเลือดมาอย่างโชกโชน แต่เช็ดล้างออกได้ด้วยรสพระธรรม  แล้วท่านตั้งใจบ าเพ็ญเพียรจน
ส าเร็จเป็นพระอรหันต์  ถ้าจะย้อนดูประวัติพระอริยสาวกผู้นี้ ตามที่กล่าวไว้ใน อังคุลิมาลสูตร 
มัชฌิมนิกายมัชฌิมปัณณาสก์  ข้อ  ๕๒๑  และ อรรถกถาปปัญจสูทนี  ว่า ท่านถือก าเนิดในฤกษ์ดาว
โจร  ในยามตกฟากอาวุธร้ายกระทบกันจนทอแสงประกายและเกิดเสียงดัง  พราหมณ์ปุโรหิตผู้เป็น
บิดาคิดว่าเมื่อโตขึ้นจะเป็นภัยอย่างใหญ่หลวง  จึงคิดจะฆ่าเสีย  แต่พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงทัดทาน
ไว้   ต่อมาเด็กน้อยผู้นี้ได้รับการตั้งชื่อเพื่อเป็นการแก้เคล็ดว่า  “อหิงสกะ” (แปลว่าผู้ไม่เบียดเบียน)  
ปรากฏว่าเมื่อโตขึ้น  เขาเป็นคนฉลาดหลักแหลม  มีนิสัยอ่อนโยน  จึงเป็นที่รักของคนทั่วไป  คร้ัน
ต่อมาบิดาส่งไปศึกษาที่ส านักทิสาปาโมกข์  และกลายเป็นศิษย์คนโปรดของอาจารย์  เพราะ
นอกจากจะเรียนเก่ง  มีความรู้ความสามารถเหนือผู้อ่ืนแล้ว  ยังมีกิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย  อ่อน
น้อมถ่อมตน และปรนนิบัติรับใช้อาจารย์เป็นอย่างดี  จึงท าให้ศิษย์ร่วมส านักอิจฉา  จึงคิดวางแผน
ก าจัด โดยยุยงเป่าหูอาจารย์ต่าง ๆ นานา  โดยเฉพาะการยุยงว่าเป็นชู้กับภรรยาของอาจารย์   ท าให้

                                                           
๔๖ ดู พระมหาเสถียร  สุวณฺณฐิโต. http://www.dhamma.net/authers/buddha_win/buddha_win6-1.htm 

(เข้าถึงแหล่งข้อมูล ๘ ตุลาคม  ๕๕๐). 
๔๗ ส านวนแปลของ เสฐียรพงษ์  วรรณปก. http://www.dhammajak.net/prayer/chaiya/index.php (เข้าถึง

แหล่งข้อมูล ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๐) 

http://www.dhamma.net/authers/buddha_win/buddha_win6-1.htm
http://www.dhammajk.net.prayer/chaiya/index.php


 ๗๗ 

อาจารย์หลงเชื่อ จึงหาทางก าจัดโดยวิธียืมมือผู้อ่ืน  จึงหลอกให้ไปตัดนิ้วมือคนมาให้ครบจ านวนพัน
นิ้ว  เพื่อใช้ประกอบการเรียนวิชาอถรรพเวท  อหิงสกะจึงออกไปฆ่าคนพร้อมกับตัดนิ้วมือท าเป็น
พวงมาลัยคล้องคอเพื่อเป็นเคร่ืองช่วยนับจ านวนผู้ที่ถูกฆ่าตามจ านวนนิ้วที่ตัดมาได้  ด้วยเหตุนี้  
ชาวบ้านจึงตั้งฉายาว่า “จอมโจรองคุลีมาล”  (โจรผู้ใช้นิ้วมือมนุษย์ท าเป็นพวงมาลัยคล้องคอ) 

การกระท าของเขา ท าให้ผู้คนเดือดร้อน  จึงแห่กันไปร้องเรียนต่อพระเจ้าปเสนทิโกศล  
พระองค์จึงเตรียมยกก าลังไปปราบ  เมื่อพราหมณ์ปุโรหิตผู้เป็นบิดาทราบ  จึงรีบไปแจ้งข่าวนี้แก่
นางมัตตานีผู้เป็นภรรยา  นางเกรงว่าลูกอาจได้รับอันตราย  จึงรีบไปบอกให้หลบหนีไปที่อ่ืน  แต่
ขณะนั้นองคุลีมาลถูกอกุศลจิตครอบง าและก าลังบ้าเลือด  จึงวิ่งร่ีเข้าไปหวังที่จะฆ่ามารดาเพื่อตัดนิ้ว
ให้ได้ครบจ านวนที่ต้องการ  พระพุทธเจ้าเกรงว่าถ้าปล่อยให้กระท ามาตุฆาต (ฆ่ามารดา) จะเป็นการ
ตัดทางสวรรค์นิพพาน  จึงเสด็จไปขวางหน้า  เมื่อองคุลีมาลเห็นพระพุทธเจ้า ก็ละจากการไล่ฆ่า
มารดา หันมาไล่ฆ่าพระพุทธเจ้าแทน  พระองค์จึงแสดง อิทธิปาฏิหาริย์ โดยท าให้องคุลีมาลวิ่งไล่
ตามระยะทางถึง  ๓  โยชน์  เพื่อที่จะท าให้คลายอหังการ  เมื่อองคุลีมาลไล่ไม่ทันและเกิดอาการ
อ่อนล้า  จึงตะโกนว่า “พระหยุดก่อน”  พระองค์ทรงตอบว่า “เราหยุดแล้ว  แต่ท่านซิยังไม่หยุด”  
องคุลีมาลโต้ว่าพระโกหก   ทั้งที่ก าลังวิ่งหนี  แต่กลับบอกว่าหยุดแล้ว  พระองค์ทรงโต้ว่า “เราหยุด
จากการฆ่า การท าบาปทั้งปวงแล้ว  แต่ท่านซิยังไม่หยุด”  จากพระวจนะนี้ท าให้องคุลีมาลได้สติ  จึง
วางดาบ  น้อมนมัสการ  และรับฟังค าสอนโดยดุษณีภาพ  และต่อมาขอบวชเป็นภิกษุในพุทธศาสนา 

ถ้าจะเทียบกับการแก้ปัญหาคร้ังก่อน ๆ จะเห็นว่าคราวนี้พระองค์ทรงใช้ อิทธิปาฏิหาริย์    
อันที่จริง การใช้อิทธิปาฏิหาริย์เป็นกลวิธีที่นิยมในหมู่เดียรถีย์ (นักบวชนอกพุทธศาสนา)   เพราะ
เห็นว่าเป็นหนทางที่ท าให้ผู้คนศรัทธาได้ง่าย  จึงมักแสดงฤทธิ์หลายรูปแบบ  เช่น  ท าคน ๆ เดียวให้
เป็นหลายคน หรือท าหลายคนให้เป็นคน ๆ เดียว  ท าให้หายตัวหรือปรากฏตัว  หรือทะลุฝาก าแพง  
ผุดขึ้นลงด าดินเหมือนด าน้ า  เดินบนผืนน้ าเหมือนบนแผ่นดิน  เหาะเหินเดินอากาศ  หรือแสดง
อิทธิฤทธิ์ในรูปแบบอ่ืน ๆ๔๘  แต่พระพุทธองค์ทรงเห็นว่าเป็นเดรัจฉานวิชา (วิชาที่ไม่ช่วยให้เข้าถึง
ความดับทุกข์)  จึงไม่นิยมใช้  เว้นแต่จ าเป็นเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ  ตามประวัติการเผยแผ่ศาสนา  
พบว่าทรงแสดงฤทธิ์ปาฏิหาริย์เพียง  ๒ - ๓ คร้ัง  แต่ที่ทรงน ามาใช้ในคร้ังนี้  เพราะเห็นว่า 
องคุลีมาลหยิ่งทะนงในพลก าลังยิ่งนัก  จึงทรงทรมานให้วิ่งไล่ตามจนสิ้นฤทธิ์  เพื่อจะได้เลิก
อหังการและยอมฟังธรรมแต่โดยดี  อันที่จริงในบรรดาฤทธิ์ทั้งสาม   คือ อิทธิปาฏิหาริย์  (แสดง
ฤทธิ์ได้อย่างอัศจรรย์) อาเทศนาปาฏิหาริย์  (การทายใจผู้อ่ืนได้) และ อนุสาสนีปาฏิหาริย์ (สอนให้
เห็นผลจริงอย่างเป็นอัศจรรย์)  พระองค์จะทรงสรรเสริญเฉพาะฤทธิ์อย่างหลัง 

                                                           
๔๘ ดู กรมการศาสนา. พุทธกิจ ๔๕ พรรษา ตอน ๒. หน้า ๕๗ - ๙๒. ประกอบ 



 ๗๘ 

การเอาชนะองคุลีมาลคร้ังนี้ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาสังคมโดยตรง  เพราะการท าให้โจรเลิก
ฆ่าคนและกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดี  เท่ากับช่วยท าให้สังคมกลับคืนสู่ภาวะปกติสุขอีกคร้ัง  อย่างไร
ก็ตาม  ในครั้งนี้คัมภีร์มิได้ระบุว่าทรงใช้บารมีอะไร  เพียงแต่บอกว่าทรงแสดงฤทธิ์เพื่อทรมานให้
อ่อนล้า แล้วเตือนสติให้ส านึกได้  แต่ถ้าพิจารณาตามรูปการณ์ จะเห็นว่านอกจากจะใช้
อิทธิปาฏิหาริย์แล้ว ก็น่าจะใช้เมตตาบารมีและปัญญาบารมีประกอบเข้าด้วยกัน เพื่อพิจารณาให้
เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าผู้ที่ทะนงตนเยี่ยงองคุลีมาล จะยอมรับค าสอนต่อเมื่อถูกสยบให้คลายความ
อหังการก่อน  จากการแก้ปัญหานี้  ได้ให้ข้อคิดบางอย่าง คือ  

๑)  การที่ผู้มีความรู้ความสามารถบางคนต้องกลายเป็นคนชั่ว  อาจจะมิใช่เพราะกมล
สันดาน  หากแต่อาจเป็นเพราะความหลงผิด  รู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือถูกบีบคั้นกดดันจากสังคม  
ฉะนั้น เขาจึงไม่พึงถูกลงโทษอย่างไม่เป็นธรรม  หากแต่ควรเมตตาและให้โอกาสกลับเนื้อกลับตัว  
ที่ส าคัญคือควรเลือกวิธีปฏิบัติให้เหมาะสมกับคนแต่ละประเภทเหล่านี้ ดังคติโบราณที่สอนว่า 

 

คนฉลาดท่ีรู้ตัวว่าฉลาด  พึงขอค าชี้แนะ 
คนฉลาดท่ีเผลอโง่   พึงปลุกให้ตื่น 
คนโง่ท่ีรู้ตัวว่าโง่   พึงให้ค าชี้แนะ 
คนโง่ท่ีอวดฉลาด   พึงหนีให้ห่าง 

 

๒)  การสอนคนฉลาดที่เผลอโง่อย่างองคุลีมาล จะสอนตรง ๆ มิได้  แต่จะต้องปลุกให้ตื่น
ก่อน  ดังที่พระองค์ทรงเตือนสติว่า “เราหยุดแล้ว  แต่ท่านซิยังไม่หยุด” 

๓)  การแก้ปัญหาบางคร้ัง อาจต้องใช้ทั้ง พระเดช และ พระคุณ  ในส่วนพระเดช  เพื่อให้
เขาลดความอหังการ  ในส่วนของพระคุณ เพื่อที่จะหยิบยื่นความเมตตาและให้อภัย  แต่ที่ส าคัญ
ยิ่งกว่านั้น คือ การเปิดโอกาสให้เขากลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีเพื่อท าประโยชน์แก่สังคมต่อไป 

 

 
 
 
 
 
 



 ๗๙ 

ครั้งที่  ๕  การเอาชนะการถูกใส่ความจากจิญจมาณวิกาหญิงเจ้าเล่ห์๔๙ 
 

คาถาพาหุง บทท่ี ๕๕๐ 
 

คาถา       ค าแปล 
 

        กัตวานะ  กัฏฐะมุทะรัง  อิวะ  คัพภินียา นางจิญจมาณวิกา (สาวิกาพวกนิครนถ์) 
 จิญจายะ  ทุฏฐะวะจะนัง  ชะนะกายะมัชเฌ เอาไม้กลมๆมาผูกท้อง ท าอาการประหน่ึงว่า 
 สันเตนะ  โสมะวิธินา  ชิตาวะ  มุนินโท มีครรภ์  ใส่รา้ยพระพุทธเจ้าท่ามกลางฝูงชน 
 ตันเตชะสา  ภะวะต ุเต  ชะยะมังคะลานิ พระจอมมุนีทรงเอาชนะได้ด้วยวิธีสงบระงับ 
      พระหฤทัยอันงดงาม  ด้วยเดชแห่งชัยชนะน้ัน 
      ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่าน 

 

เหตุการณ์คร้ังนี้เกิดจากพวกอัญญเดียรถีย์อิจฉาพระพุทธเจ้าที่ผู้คนเลื่อมใสศรัทธาอย่างมาก  
ท าให้พวกเขาอับแสงลงประดุจหิ่งห้อย ลาภสักการะที่เคยเนืองนองเร่ิมร่อยหรอและอัตคัดขาด
แคลน  จึงหาทางก าจัดโดยใช้ “แผนนารีพิฆาต” คือ วางแผนให้ปาริพาชิกาชื่อจิญจมาณวิกาท าทีเดิน
เข้าในส านักพระเชตวันยามค่ า  แล้วเดินออกยามเช้า  เพื่อสร้างสถานการณ์ให้ใคร ๆ เข้าใจว่านาง
ค้างคืนกับพระพุทธเจ้า  และเพื่อให้สมจริง  จึงวางแผนให้นางตั้งครรภ์  โดยใช้ท่อนไม้พันผ้าผูก
ซ่อนไว้ที่บริเวณหน้าท้อง  และเพิ่มจ านวนให้หนาขึ้นเพื่อให้ดูเสมือนว่าขนาดของครรภ์โตขึ้น    
พร้อมกับช่วยกันกระพือข่าวว่าพระพุทธเจ้าหลับนอนกับผู้หญิงจนต้ังครรภ์  ท าให้พุทธสาวกพากัน
หวั่นไหว  แต่พระองค์กลับทรงสงบนิ่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น๕๑  ตลอดระยะเวลา  ๙  เดือนที่ถูก
กล่าวหาว่าต้องอาบัติปาราชิก  พระองค์ไม่ทรงโต้ตอบ  เพราะทรงคาดการณ์ว่าเมื่อมีการวางแผนให้
ตั้งครรภ์ ก็จะต้องมีการคลอดลูกสักวันหนึ่ง  และวันน้ันจะเป็นวันพิสูจน์ความบริสุทธิ์ให้แก่
พระองค์  จึงทรงรอโดยพระอาการอันสงบ (ความสงบนิ่งอันประเสริฐ)  และแล้ววันที่รอคอยก็
มาถึง  ในเย็นวันหน่ึงขณะที่ทรงแสดงธรรมแก่สาวกสาวิกาจ านวนมาก  นางจิญจมาณวิกาซึ่งท า
ประหนึ่งว่ามีครรภ์แก่ใกล้คลอดได้เข้าไปชี้หน้าและตู่ให้รับผิดชอบเร่ืองลูกในครรภ์  แต่กลับถูก
พระองค์ย้อนถามว่าลูกใคร ?  ท าให้นางเสียหน้า เกิดอาการโมโหจนลืมตัว และกระทืบเท้าอย่างแรง  

                                                           
๔๙ ดู พระมหาเสถียร  สุวณฺณฐิโต. http://www.dhamma.net/authers/buddha_win/buddha_win6-1.htm 

(เข้าถึงแหล่งข้อมูล ๘ ตุลาคม  ๕๕๐). 
๕๐ ส านวนแปลของ เสฐียรพงษ์  วรรณปก. http://www.dhammajak.net/prayer/chaiya/index.php (เข้าถึง

แหล่งข้อมูล ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๐) 
๕๑ ปิ่น  มุทุกันณ์  สันนิษฐานว่า  พระองค์น่าจะกระซิบข่าวนี้แก่ผู้ทีท่รงไว้พระทัย   ๓  ท่าน คือ พระเจา้ป

เสนทิโกศล  อนาถบิณฑิกเศรษฐี  และพระอานนท์ (ดูใน ปิน่  มุทุกัณฑ์. บทบาทพระบรมคร.ู หน้า ๓๒๒.) 

http://www.dhamma.net/authers/buddha_win/buddha_win6-1.htm
http://www.dhammajk.net.prayer/chaiya/index.php


 ๘๐ 

ท าให้ครรภ์ปลอมหล่นลงกองที่พื้น  (บ้างก็ว่าหนูกัดเชือกที่ผูกครรภ์) นางตะลึงอยู่กับที่ คร้ันรู้สึกตัว
ก็รีบวิ่งหนีออกจากพระเชตวัน แต่ถูกธรณีสูบ ณ ที่นั้นเอง     

หลังจากเร่ืองของจิญจมาณวิกาซาลง  พวกเดียรถีย์ก็เร่ิมแผนใหม่โดยใช้ปาริพาชิกาชื่อ 
สุนทรี ท าทีเข้าออกพระเชตวัน  แล้วนางก็หายตัวไป  คร้ันต่อมามีผู้พบศพหมกอยู่ในกองขยะใกล้ ๆ 
พระเชตวัน  พร้อมกับพวกเดียรถีย์ช่วยกันปล่อยข่าวว่าพระพุทธเจ้าหลับนอนกับผู้หญิงแล้วฆ่าปิด
ปาก     เมื่อมีผู้ทูลถามเร่ืองนี้  พระองค์ตรัสว่า “ผู้มักพูดค าไม่จริงย่อมเข้าถึงนรก  หรือแม้ผู้ใดท า
แล้ว  แต่กล่าวว่าข้าพเจ้ามิได้ท า  ชนแม้ทั้งสองนั้น  เป็นมนุษย์มีกรรมเลวทราม  ละจากโลกนี้ไป
แล้ว  ย่อมเป็นผู้มีนรกเป็นที่ไป”  อย่างไรก็ตาม  เหตุร้ายนี้สงบลงหลังจากที่ทางการจับตัวนักเลงสุรา
ได้ และพวกนั้นยอมรับสารภาพว่ารับจ้างพวกเดียรถีย์ฆ่านางเพื่อหวังที่จะโยนความผิดใส่
พระพุทธเจ้า  เมื่อความจริงปรากฏ ก็ท าให้เมฆหมอกอันเลวร้ายจางหายไปจากพระเชตวันอีกครั้ง
หนึ่ง 

นอกจากนี้ ยังมีกรณีที่พระพุทธองค์และพระสาวกถูกรุกรานจากสตรีคร้ังส าคัญอีกคราว
หนึ่ง คือ คราวที่ผู้คนรุมด่าทั่วทั้งเมืองโกสัมพี  ไม่ว่าจะย่างกรายไปทางใดก็มีแต่เสียงด่า  เมื่อ
สถานการณ์เป็นเช่นนี้  พระอานนท์ทนไม่ได้  จึงกราบทูลให้เสด็จไปประทับที่เมืองอื่นเพื่อหนีเสียง
ด่า  แต่ก็ไม่ทรงย้ายหนี  เพราะทรงรู้ที่ไปที่มาของการถูกด่า  และทรงทราบว่าแม้จะย้ายไปที่เมืองใด  
ก็จะมีคนตามไปด่าอีก  แล้วจะกลายเป็นว่าแทนที่จะถูกด่าที่เมืองเดียวกลับถูกด่าทั่วทุกเมือง จึงทรง
อดทนด้วยพระอาการสงบนิ่ง ปล่อยให้เสียงด่าซาไปเอง  แล้วต่อมาก็ปรากฏความจริงว่าสาเหตุที่ถูก
ด่าเกิดจากนาง มาคัณฑิยา ผู้ซึ่งเคยหลงรักพระองค์  แต่ถูกพระองค์ปฏิเสธอย่างไม่มีเยื่อใย  ท าให้
นางเสียหน้าและผูกใจเจ็บ  จนกระทั่งบุญพาวาสนาส่งให้เป็นบริจาริกาของพระเจ้าอุเทน  และต่อมา
เลื่อนฐานะขึ้นเป็นมเหสีองค์หนึ่ง  นางจึงวางแผนแก้แค้น  โดยใส่ความพระนางสามาวดีผู้เป็นอัคร
มเหสีของพระเจ้าอุเทนว่าเอาใจออกห่างไปผูกสมัครรักใคร่กับพระพุทธเจ้า โดยหวังจะยิงปืนนัด
เดียวได้นกสองตัว คือ ตนเองจะได้ยกฐานะขึ้นเป็นอัครมเหสีแทน และท าลายพระพุทธเจ้าใน
ขณะเดียวกัน  แต่แผนนี้ไม่เป็นผลเพราะพระเจ้าอุเทนทรงรู้ทัน  เมื่อเป็นเช่นนี้นางจึงหันมาใช้แผน
ใหม่โดยว่าจ้างคนจนให้รุมด่าพระพุทธเจ้าและพระสาวกเพื่อเป็นการระบายความแค้นและหวังให้
เสียชื่อ  แต่ต่อมาความจริงก็ปรากฏ  ท าให้นางกลายเป็นผู้ถูกต าหนิเสียเอง  และผู้คนกลับเพิ่มความ
ศรัทธาต่อพระพุทธเจ้ามากยิ่งขึ้น 

ในการเอาชนะปัญหาการถูกใส่ร้ายจากหญิงเจ้าเล่ห์ทั้ง ๓ คร้ัง  คัมภีร์มิได้ระบุว่าทรงใช้
บารมีใด  เพียงแต่บอกว่าทรงใช้ “ความสงบนิ่งอันประเสริฐ” คือ สงบอย่างรู้เท่าทัน ไม่แสดงอาการ
วิตกทุกข์ร้อนให้เห็น  อย่างไรก็ตาม เราพอจะสงเคราะห์ลักษณะอาการสงบนิ่งอันประเสริฐลงใน
ขันติบารมีได้ เพราะขันติหรือความอดทนอาจจ าแนกเป็น ๔ ลักษณะ คือ  ๑) อดทนต่อความล าบาก
ตรากตร า  เช่น  สภาพโหดร้ายของดินฟ้าอากาศ   ๒)  อดทนต่อทุกขเวทนาด้านร่างกาย เช่น การ



 ๘๑ 

เจ็บป่วย  ๓)  อดทนต่อความเจ็บใจ เช่น ความไม่ชอบใจ  ความขัดเคืองใจอันเกิดจากการกระท า
หรือค าพูดของผู้อ่ืน  และ ๔) อดทนต่ออ านาจอันเย้ายวนของกิเลส  เช่น รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส  
ในกรณีของการเอาชนะการถูกใส่ความจากหญิงเจ้าเล่ห์คร้ังนี้ น่าจะสงเคราะห์เข้าในความอดทน
ประเภทที่สาม คือ อดทนต่อการถูกท าให้เจ็บใจ 

ถ้าจะประยุกต์วิธีการน้ีมาใช้แก้ปัญหา  พอจะสรุปหลักส าคัญได้อย่างน้อย  ๒  ประการ คือ 
๑)  ขันติหรือความอดทนสามารถช่วยให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์อันเลวร้ายได้เสมอ  และดูเสมือนว่า
พระองคจ์ะทรงใช้บารมีนี้บ่อยพอ ๆ กับเมตตาบารมี  และ  ๒)  ค าว่า “ความสงบนิ่งอันประเสริฐ” 
หรือ “ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหว” มิได้หมายความว่าอยู่เฉย ๆ โดยไม่ท าอะไรเลย  หากแต่
จะต้องสงบอย่างรู้เท่าทัน และเตรียมหาทางหนีทีไล่ไว้เมื่อถึงคราวจ าเป็น  เพราะถ้าอดทนให้ถูก
กระท าเพียงฝ่ายเดียว  อีกฝ่ายจะย่ามใจ  และการแก้ปัญหาก็จะไม่เกิดขึ้น 

 

ครั้งที่  ๖  การเอาชนะสัจจกนิครนถ์คนเจ้าถ้อยหมอความ๕๒ 
 

คาถาพาหุง บทท่ี ๖๕๓ 
 

คาถา     ค าแปล 
 

       สัจจัง  วิหายะ  มะติสัจจะกะวาทะเกตุง สัจจกนิครนถ์ผู้ถือตัวว่าฉลาด  เป็นนักโต้วาทะ 
 วาทาภิโรปิตะมะนัง  อะติอันธะภูตัง  ชั้นยอด  สละเสียซึ่งสัจจะ  ตั้งใจมาใช้วาทะหักล้าง 
 ปัญญาปะทีปะชะลิโต  ชิตะวา  มุนินโท พระพุทธองค์  เป็นคนมืดบอดยิ่งนัก  พระจอมมุนี 
 ตันเตชะสา  ภะวะต ุเต  ชะยะมังคะลานิ ผู้สว่างจ้าด้วย “แสงปัญญา”  ทรงเอาชนะได้ด้วยเดช 

แห่งชัยชนะน้ัน  ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่าน 
 

ตามที่กล่าวไว้ใน จูฬสัจจกสตูร และ มหาสัจจกสูตร มีความโดยสรุปว่า๕๔ สัจจกนิครนถ์ 
เกิดในตระกูลนักปรัชญา มีพี่น้อง  ๕  คน พี่สาวทั้งสี่ถึงกับตั้งปฏิญาณว่าจะมีคู่ครองที่เป็น
นักปราชญ์ด้วยกัน  พวกนางจึงสัญจรไปตามถิ่นต่าง ๆ เพื่อท้าโต้วาทีกับชายหนุ่ม  ถ้าผู้ใดสามารถ
สยบพวกนางได้ จึงจะยอมตนเป็นภรรยา  แต่ถ้าชายนั้นอยู่ในเพศนักบวช ก็จะยอมตนเป็นศิษย์  ใน
ส่วนของสัจจกนิครนถ์น้องชายคนสุดท้อง ก็มีสายเลือดนักปราชญ์ไม่แพ้กัน  เขาได้รับการยกย่อง

                                                           
๕๒ ดู พระมหาเสถียร  สุวณฺณฐิโต. http://www.dhamma.net/authers/buddha_win/buddha_win6-1.htm 

(เข้าถึงแหล่งข้อมูล ๘ ตุลาคม  ๕๕๐). 
๕๓ ส านวนแปลของ เสฐียรพงษ์  วรรณปก. http://www.dhammajak.net/prayer/chaiya/index.php (เข้าถึง

แหล่งข้อมูล ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๐) 
๕๔ ดู จูฬสัจจกสูตร และ มหาสัจจกสูตร ไตร. ๑๒/๓๙๒ - ๔๐๔ และ ไตร. ๑๒ /๔๐๕ - ๔๓๒. 

http://www.dhamma.net/authers/buddha_win/buddha_win6-1.htm
http://www.dhammajk.net.prayer/chaiya/index.php


 ๘  

ให้เป็นเป็นศิษย์เอกของมหาวีระของศาสนาเชนเช่นเดียวกับที่พระสารีบุตรได้รับการยกย่องให้เป็น
อัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้า  เขาได้เปิดส านักสอนวิชาปรัชญาและมีศิษย์ในส านักร่วมพัน
คน  และยังได้รับการยกย่องให้ท าหน้าที่สอนบรรดายุวกษัตริย์แห่งลิจฉวี  อีกทั้งเป็นอาจารย์ของ
บรรดาเจ้าลิจฉวี  และด้วยเหตุที่ใคร ๆ พากันยกย่องว่าความรู้อัดแน่นเต็มท้อง อาจจะระเบิดได้  เขา
จึงท าห่วงเหล็กรัดตัวไว้  หลังจากที่สัจจกนิครนถ์สยบใครต่อใครจนหาคู่ต่อกรมิได้  เขาจึงปรารถนา
อย่างแรงกล้าที่จะประคารมกับพระพุทธเจ้าสักครั้งหนึ่ง  เพื่อพิสูจน์ว่าใครกันแน่ที่เป็นจอมปราชญ์
อย่างแท้จริง  ด้วยเหตุน้ี  ไม่ว่าพระพุทธองค์หรือพุทธสาวกไปที่ใด  เขาจะส่งศิษยส์ะกดรอยตาม  
เพื่อที่จะสืบทราบว่าสอนเร่ืองใด  แล้วน ามาวางแผนหักล้างหรือโต้แย้งให้จนมุมให้จงได้  

วันหน่ึงหลังจากที่พระพุทธองค์เสร็จภัตกิจแล้ว  ทรงน าภิกษุสาวกเข้าไปพักส าราญพระ
อริยบทในป่ามหาวัน เมืองไพสาลี และทรงประกาศว่าพร้อมที่จะโต้วาทีกับสัจจกนิครนถ์  เมื่อผู้คน
ทราบข่าวนี้  ต่างก็พากันหลั่งไหลไปที่ป่าแห่งนั้น  ในจ านวนนี้มีทั้งผู้ที่เข้าข้างพระพุทธเจ้าและ
เข้าข้างสัจจกนิครนถ์  ในส่วนของสัจจกนิครนถ์ได้น ากษัตริย์ลิจฉวีมาด้วยจ านวน ๕๐๐ คน 
เพื่อที่จะได้เห็นความเก่งกล้าของอาจารย์ และเตรียมฉลองชัยชนะในคร้ังนั้นด้วย 

การโต้วาทีเร่ิมจากค าถามที่สัจจกนิครนถ์วางแผนไว้  คือ ซักค้านเร่ืองวัตถุประสงค์ของการ
บวชในพุทธศาสนา  วิธีปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความหลุดพ้น  ความมีอยู่จริงของตัวตน เป็นต้น (โปรดดู
รายละเอียดในพระสูตรที่กล่าวข้างต้น)  ในแต่ละประเด็น  พระพุทธองค์ทรงอธิบายได้กระจ่างแจ้ง  
แต่คร้ันทรงย้อนค าถามนั้นกลับไปยังสัจจกนิครนถ์บ้าง  เขาแสดงอาการอึกอักเสมือนว่าจะจนมุม มี
เหงื่อตกจนต้องหยิบผ้าเช็ดหน้าขึ้นมาซับเหงื่อ  และท้ายทีสุ่ดเขาก็ยอมรับความปราชัย  พร้อมกับทูล
นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมสาวกไปรับบิณฑบาตที่ส านักของเขา  การเอาชนะคร้ังนี้ถือว่าเป็นชัยชนะ
อันยิ่งใหญ่ เพราะท าให้พวกเจ้าลิจฉวีและชาววัชชี เลื่อมใสศรัทธาและหันมานับถือพุทธศาสนา
จ านวนมาก  เป็นที่น่าสังเกตว่าการโต้ปัญหากับคนเจ้าถ้อยหมอความคร้ังนี้พระองค์มิได้มุ่งเพื่อ 
ชัยชนะเป็นเป้าหมายหลัก  แม้ฝ่ายตรงข้ามจะแสดงท่าทีว่าจะยอมแพ้  แต่ก็ไม่ต้อนให้จนมุมและท า
ให้เสียหน้า 

การเอาชนะครั้งนี้   พระพุทธองค์ทรงใช้ปัญญาบารมีผนวกเข้ากับความแหลมคมเชิงตรรกะ 
(ใช้วาทะอย่างรัดกุมยากต่อการหักล้างโต้แย้ง)  อีกทั้งทรงเปี่ยมไปด้วยความเมตตา กล่าวคือ เมื่อฝ่าย
ตรงข้ามเพลี่ยงพล้ าจะไม่ซ้ าเติม  เพียงแต่ชี้แนะให้เห็นสิ่งที่ถูกที่ควร  หลังจากที่เอาชนะแล้ว  ยัง
สามารถครองใจอีกฝ่ายไว้ได้  จึงถือว่าเป็นชัยชนะอย่างแท้จริง  เพราะถ้าเพียงแต่เอาชนะด้วยเหตุผล
เพียงอย่างเดียวโดยที่ยังไม่สามารถเอาชนะความรู้สึกของเขาได้    ก็จะยังมีความแค้นหลงเหลืออยู่
และรอวันปะทุขึ้นใหม่  แต่ถ้าเอาชนะทั้งทางเหตุผลและความรู้สึก  จะได้ชื่อว่าชนะทั้งตัวและหัวใจ  
ท าให้ศัตรูกลายมาเป็นมิตรหรือไม่ก็เป็นบริวารที่คอยช่วยเหลือกันต่อไป 



 ๘๓ 

ถ้าจะพิจารณาค าสอนของพระองค์ พบว่าทรงวางหลักธรรมเกี่ยวกับ ปัญญาบารมี ไว้หลาย
หมวด  เช่น  ในอธิษฐานธรรม ๔ ข้อ (๑) ในพละ ๕ ข้อ (๕)   ในนาถกรณธรรม ๑๐ ข้อ (๑๐)  ใน
บารมี ๑๐ ข้อ (๑๐) ในสัมปรายิกัตถประโยชน์ ๔ ข้อ (๔)  ในเวลารัชชกรณธรรม ๕ ข้อ (๕)  และใน
อริยทรัพย์ ๗ ข้อ (๗) เป็นต้น  (โปรดศึกษารายละเอียดจากหัวข้อธรรมที่อ้างถึง)  ในแต่ละหัวข้อ
ธรรม  ทรงแสดงให้เห็นว่าเมื่อสะสมปัญญาบารมีไว้มาก ๆ จนเกิดความรู้ชัด  รู้แจ้ง  และรู้จริง  
ความรู้น้ันก็จะตกผลึก  สามารถน ามาใช้แก้ปัญหาได้เมื่อถึงคราวจ าเป็น 

ถ้าจะน าวิธีการดังกล่าวมาใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน  จะเห็นว่าการที่จะเอาชนะผู้ที่หลง
ตนเองว่ามีปัญญามาก และยิ่งเป็นคนเจ้าถ้อยหมอความด้วยแล้ว  มิใช่เร่ืองง่าย  แต่วิธีหนึ่งที่พอจะท า
ได้ คือ ต้องแสดงความมีปัญญาที่เหนือกว่าให้เห็น  ถ้าไม่เหนือกว่าในทุกด้าน ก็อาจเหนือกว่าใน
บางด้าน  ทั้งนี้ เพื่อที่จะท าให้เขายอมรับ  แต่ถ้าไม่สามารถแสดงความเหนือกว่าได้  ก็อาจใช้กลวิธี
มอบหมายงานยากหรืองานที่ไม่ถนัดให้เขาท า  ยิ่งถ้าเป็นงานที่เราถนัดกว่าก็จะยิ่งดี  เพราะเมื่อเขาท า
ไม่ได้ก็อาจมาขอค าปรึกษา  และถ้าเขามาขอค าปรึกษาจริง ๆ ก็ไม่พึงแสดงอาการข่มหรือเยาะเย้ย  
หากแต่พึงให้ความเมตตา, ให้ค าแนะน า, ให้ก าลังใจ และยกย่องชมเชยอย่างจริงใจ  เพื่อที่เขาจะ
กลายเป็นมิตร หรืออย่างน้อยก็ไม่ตั้งตนเป็นศัตรูอีกต่อไป 

 

ครั้งที่ ๗  การเอาชนะพญานันโทปนันทนาคราชผู้ชอบอวดฤทธิ์๕๕ 
 

คาถาพาหุง บทท่ี ๗๕๖ 
 

คาถา     ค าแปล 
 

    นันโทปะนันทะภุชะคัง  วิพุธัง  มะหิทธิง พญานาค ชื่อนันโทปนันทะ ผู้มีความรู้ผิด 
 ปุตเตนะ  เถระภุชะเคนะ  ทะมาปะยันโต มีฤทธ์ิมาก  พระจอมมุนี ทรงมีพุทธบัญชาให้ 
 อิทธูปะเทสะวิธินา  ชิตะวา  มนิุนโท  พระโมคคัลลานะพุทธโอรส ไปปราบด้วยวิธี 
 ตันเตชะสา  ภะวะต ุเต  ชะยะมังคะลานิ แสดงฤทธ์ิที่เหนือกว่า  ด้วยเดชแห่งชัยชนะน้ัน 
      ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่าน 

 

ถ้าพิจารณาตามตัวอักษรที่สังคีติกาจารย์ (พระอาจารย์รุ่นท าสังคายนา) รจนาไว้  กล่าวว่า
ต้นเหตุของเร่ืองนี้เกิดจากการที่พระพุทธเจ้าเสด็จสู่เทวโลกโดยนภากาศด้วยอ านาจอิทธิปาฏิหาริย์

                                                           
๕๕ ดู พระมหาเสถียร  สุวณฺณฐิโต. http://www.dhamma.net/authers/buddha_win/buddha_win6-1.htm 

(เข้าถึงแหล่งข้อมูล ๘ ตุลาคม  ๕๕๐). 
๕๖ ส านวนแปลของ เสฐียรพงษ์  วรรณปก. http://www.dhammajak.net/prayer/chaiya/index.php (เข้าถึง

แหล่งข้อมูล ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๐) 

http://www.dhamma.net/authers/buddha_win/buddha_win6-1.htm
http://www.dhammajk.net.prayer/chaiya/index.php


 ๘๔ 

แห่งฌานสมาบัติโดยมีพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญาตามเสด็จหลายองค์  ในคราวนั้นพระพุทธองค์และ
คณะได้เหาะข้ามที่พ านักของ “นันโทปนันทะพญานาคราช”  เมื่อพญานาคราชเห็นเช่นนั้น ก็ถือว่า
เป็นการหมิ่นศักดิ์ศรี  จึงเกิดความขัดเคืองและเหาะขึ้นไปขวางทางเสด็จโดยบันดาลขนดกายให้มี
ขนาดใหญ่ พันเขาพระสุเมรุ  เพื่อมิให้ขบวนเสด็จผ่านไปได้  ในคราวนั้นพระอรหันต์หลายองค์ขัน
อาสาที่จะปราบพญานาคราชผู้นี้  แต่พระองค์ทรงเห็นว่าพระอริยบุคคลเหล่านั้นยังมีฤทธานุภาพไม่
แก่กล้าพอที่จะต่อกรกับพญานาคราชได้  จึงทรงมอบหมายให้พระมหาโมคัลลานไปปราบแทน  
กล่าวกันว่าต่างฝ่ายต่างบันดาลฤทธิ์ต่อสู้กันหลายรูปแบบ   แต่ท้ายที่สุดพระมหาโมคัลลานเป็นฝ่าย
ชนะ  และน าตัวพญานาคราชมาเฝ้าพระพุทธเจ้า  พระพุทธองค์จึงทรงชี้แนะสั่งสอน ให้ละอหังการ 
มมังการ (ความยึดมั่นในตัวตน)  แล้วหันมานับถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งสืบไป 

ถ้าจะน าชัยชนะคร้ังนี้ไปเทียบกับการพิชิตองคุลีมาล จะเห็นว่าทรงใช้อิทธิปาฏิหาริย์
เช่นเดียวกัน  แต่ในกรณีขององคุลีมาลพระองค์ทรงใช้อิทธิปาฏิหาริย์เพื่อท าให้คลายอหังการ  จึง
เท่ากับการใช้อิทธิปาฏิหาริย์ปราบคนอหังการ  แต่ในส่วนของพญานาคราช เป็นการใช้ฤทธิ์ปราบ
ฤทธิ์  และถ้าจะเปรียบเทียบพื้นฐานทางด้านจิตใจระหว่างพญานาคราชกับองคุลีมาล จะเห็นว่าฝ่าย
หลังเป็นคนดี  แต่ที่ท าชั่วเพราะหลงผิด  แต่ในส่วนของพญานาคราช  ค่อนข้างจะวางอ านาจ ท าตน
เป็นนักเลงโต และชอบเกะกะระรานผู้อ่ืน  อย่างไรก็ตาม ถ้าพิจารณาหลักการของพระองค์  จะ
พบว่าการที่จะเลือกสอนผู้ใด  ก็ต่อเมื่อพิจารณาแล้วว่าเป็นผู้ที่พอจะฝึกได้  มิเช่นนั้นทรงถือว่าเป็น
คน “ปทปรมะ” (คนที่สิ้นเปลืองบทเรียนมาก)  จะไม่สั่งสอน  หากแต่จะถูกจัดให้เป็น “บัวใต้น้ า” 
และปล่อยให้เป็นอาหารของเต่าและปลา  เมื่อพิจารณาจากหลักการนี้ จึงเห็นว่าแม้นันโทปนันทะ
พญานาคราชจะวางตนเป็นนักเลงโต แต่ก็อยู่ในวิสัยที่จะสั่งสอนให้เป็นคนดีได้ 

ชัยชนะคร้ังนี้ นอกจากใช้ฤทธิ์ที่เหนือกว่าแล้ว คัมภีร์มิได้ระบุว่าพระพุทธองค์ทรงใช้บารมี
ใด แต่ถ้าพิจารณาตามรูปการณ์ก็น่าจะมีเมตตาบารมีเป็นฐานรองรับ คือ ปรารถนาที่จะให้พญานาค
ราชกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดี ละอหังการ มมังการ  และแม้ว่าการเอาชนะนี้จะมิใช่เป็นการแก้ปัญหา
ความขัดแย้งทางสังคมโดยตรง แต่ก็พอที่จะน าวิธีการดังกล่าวมาใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้  
กล่าวคือ โดยปกติวิสัยของการท างานร่วมกับผู้ที่มีอุปนิสัยแบบนี้  จะต้องใช้อ านาจและบารมีที่
เหนือกว่า  แต่ก็ไม่พึงหวังใช้ชัยชนะเพื่อชัยชนะ หากแต่เพื่อท าให้เขายอมรับ  แล้วจะได้ถือโอกาส
อบรมสั่งสอนให้เขากลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีต่อไป 

 

 
 



 ๘๕ 

ครั้งที่  ๘  การเอาชนะท้าวพกาพรหมผู้มีมิจฉาทิฐิแก่กล้า๕๗ 
 

คาถาพาหุง บทท่ี ๘๕๘ 
 

คาถา     ค าแปล 
 

ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ  สุทัฏฐะหัตถัง พระชินสีห์ผู้เป็นจอมมุนี ได้ชนะพกาพรหม ผู้มี 
พรัหมัง  วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง  ฤทธ์ิส าคัญตนว่าเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยคุณอันบริสุทธ์ิ 
ญาณาคะเทนะ  วิธินา  ชิตะวา  มุนินนโท มีมืออันอสรพิษคือทิฏฐิท่ีตนถือผิดรัดตรึงไว้  
ตันเตชะสา  ภะวะต ุ เต  ชะยะมังคะลานิ ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลน้ัน ขอชัยมงคล 

ทั้งหลาย จงบังเกิดมีแก่ท่านด้วยเถิด  
 

ถ้าพิจารณาตามตัวอักษรที่สังคีติกาจารย์รจนาไว้ กล่าวว่าในสมัยเมื่อพระผู้มีพระภาค
ประทับอยู่ ณ เชตวันมหาวิหาร  ทรงเล่าเร่ือง ท้าวพกาพรหม ให้หมู่ภิกษุฟังว่า  ก่อนที่พระพุทธเจ้า
จะเกิดขึ้นในโลก  พวกพรหมได้บวชเป็นฤษีและเจริญกสิณจนได้ญาณ  และด้วยผลบุญนั้น  จึงไป
เกิดในเวหัปผลาพรหมอันเป็นจตุตถญาณพรหม และเสวยผลบุญยาวนานถึง  ๕๐๐  ปีกัป๕๙   ด้วย
เหตุที่เสวยผลบุญเป็นนาน   จึงหลงผิดว่าสิ่งเหล่านั้นเที่ยงแท้นิรันดร (สัสตทิฐิ)  คร้ันมาถึงสมัย
พระพุทธเจ้า  วันหนึ่งขณะที่พระองค์ตรวจดูอุปนิสัยของสัตว์โลก พบว่าท้าวพกาพรหมอยู่ในวิสัยที่
จะบรรลุธรรมได้  จึงเสด็จไปโปรด  แต่ด้วยเหตุที่พรหมผู้นี้มีทิฐิแก่กล้า  จึงไม่ยอมละความเห็นผิด  
แต่กลับท้าพระองค์แข่งกันหายตัว  แต่ไม่ว่าท้าวพกาพรหมจะหายตัวไปหลบซ่อนที่ใด  ก็ไม่พ้นข่าย
พระญาณของพระองค์  คร้ันพระพุทธองค์ทรงหายตัวไปซ่อนในมวยผมของท้าวพกาพรหมบ้าง  
เขาก็หาไม่พบ  จึงยอมแพ้  เมื่อเห็นว่าท้าวพกาพรหมลดทิฐิ สภาพจิตอ่อนโยน นุ่มนวล ควรแก่งาน 
พร้อมที่จะฟังธรรมแล้ว  ก็ทรงใช้ เทศนาญาณ ชี้แนะสั่งสอนอย่างแยบคาย  จนท าให้เลิกยึดติดเร่ือง
ความเที่ยง  เปลี่ยนเป็นเห็นความไม่เที่ยงตามหลักไตรลักษณ์ 

การพิชิตท้าวพกาพรหมคร้ังนี้นอกจากจะใช้เทศนาญาณแล้ว  คัมภีร์มิได้ระบุว่าทรงใช้
บารมีใด  แต่ถ้าพิจารณาจากรูปการณ์  จะเห็นว่าพระองค์ทรงประกาศเจตนารมณ์ที่จะเป็นครูของ
                                                           

๕๗ ดู พระมหาเสถียร  สุวณฺณฐิโต. http://www.dhamma.net/authers/buddha_win/buddha_win6-1.htm 
(เข้าถึงแหล่งข้อมูล ๘ ตุลาคม  ๕๕๐). 

๕๘ส า น ว น แ ป ล ข อ ง  พ ร ะ ม ห า เ ส ถี ย ร   สุ ว ณฺ ณ ฐิ โ ต . 
http://www.dhamma.net/authers/buddha_win/buddha_win6-1.htm (เข้าถึงแหล่งข้อมูล ๘ ตุลาคม  ๕๕๐). 

๕๙ค าว่า “กัป” หรือ “กัลป์” มีระยะเวลายาวนานมาก  ท่านอุปมาว่าภูเขาศิลาล้วน กว้าง ยาว สูง  ด้านละ  ๑  
โยชน์  ในทุก  ๑๐๐  ปี  มีคนน าผา้เนื้อละเอียดอย่างดีมาลูบครั้งหนึง่  จนกว่าภูเขานั้นจะสึกหรอส้ินไป  กัปหนึ่ง
ยาวนานกว่านั้น (ดู พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต. พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท.์  หนา้ ๙. ประกอบ) 

http://www.dhamma.net/authers/buddha_win/buddha_win6-1.htm
http://www.dhamma.net/authers/buddha_win/buddha_win6-1.htm


 ๘๖ 

เทวดาและมนุษย์ทั้งปวง (สตฺถาเทวมนุสสาน )  ฉะนั้น เมื่อพิจารณาจากเจตนารมณ์นี้  น่าจะกล่าวได้
ว่าพระองค์ทรงใช้เมตตาบารมี เพื่อโปรดท้าวพกาพรหมให้มีสัมมาทิฐิ  แล้วจะได้เลิกยึดติด  แล้วจึง
ลงมือเทศนาสั่ งสอนเพื่อให้บรรลุธรรม  และถ้าจะน าวิธีการดังกล่าวมาใช้แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน  ก็คงไม่ต่างจากที่อธิบายแล้วในชัยชนะคร้ังที่ ๗  คือ การท าให้คนที่มีมิจฉาทิฐิแก่
กล้าคลายทิฐิ  ก็ต้องใช้อ านาจและบารมีที่เหนือกว่าเพื่อก าราบให้เขายอมรับก่อน  แล้วจึงจะอบรม
สั่งสอนเขา  เพื่อให้มีความเห็นถูกต้องตามท านองคลองธรรมต่อไป 

 

๓.๔  การแก้ปัญหาความขัดแย้งอื่น ๆ 
 

           นอกจากชัยชนะข้างต้น  ยังมีการแก้ปัญหาคร้ังอ่ืน เช่น ที่กล่าวใน โกสัมพิยสูตร๖๐ 
ว่าสมัยที่พระองค์ทรงจ าพรรษาที่โฆสิตาราม เมืองโกสัมพี แคว้นวังสะ ได้เกิดความขัดแย้งระหว่าง 
ภิกษุฝ่ายธรรมธร ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นฝ่ายเชี่ยวชาญด้านพระธรรม กับ ภิกษุฝ่ายวินัยธร  ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น
ฝ่ายเชี่ยวชาญด้านพระวินัย  ต้นเหตุแห่งความขัดแย้งนี้เกิดจากน้ าผึ้งหยดเดียว  คือ อาจารย์ของฝ่าย
ธรรมธรเข้าไปถ่ายทุกข์ แล้วเผลอเหลือน้ าติดก้นกระบอกไว้ฟายมือเดียว ซึ่งถือว่าผิดวินัยเล็ก ๆ 
น้อย ๆ  ครั้นต่อมาอาจารย์ฝ่ายวินัยธรก็เข้าไปใช้เวจกุฎี (ส้วม) นั้น  คร้ันเหลือบไปเห็นน้ าติดอยู่ที่ก้น
กระบอก  จึงเกิดความรังเกียจและตามไปต่อว่า  อาจารย์ฝ่ายธรรมธรจึงกล่าวขอโทษและบอกว่าไม่
ตั้งใจ  ซึ่งเร่ืองก็น่าจะยุติเพียงนี้  แต่อาจารย์ฝ่ายวินัยธรน าเร่ืองนี้ไปโพนทนา  จึงท าให้ฝ่ายธรรมธร
ซึ่งมีพวกมากไม่แพ้กัน รู้สึกไม่พอใจ  หาว่าฝ่ายวินัยธรเป็นพวกเจ้าถ้อยหมอความ  จึงเกิดความ
ขัดแย้งกันถึงขั้นแยกกันท าสังฆกรรม  และต่างฝ่ายต่างปลุกระดมอุบาสกอุบาสิกามาเข้าข้าง  เร่ืองจึง
บานปลายกลายเป็นความแตกแยกระหว่างอุบาสกอุบาสิกาที่เข้าข้างแต่ละฝ่ายอีกด้วย   

เมื่อเหตุการณ์รุนแรงขึ้น  พระพุทธองค์จึงส่งพระภิกษุเถระไปไกล่เกลี่ย  แต่ทั้งสองฝ่าย
กลับอวดดื้อถือดี  ไม่ลดราวาศอกให้แก่กัน  เมื่อเป็นเช่นนี้  พระพุทธเจ้าจึงเสด็จไปไกล่เกลี่ยด้วย
พระองค์เอง  แต่ทั้งสองฝ่ายยังอวดดื้อถือดี  กลับทูลขอให้พระองค์ทรงอยู่เฉย ๆ  พวกเขาจะจัดการ
กันเอง  เมื่อเห็นเช่นนั้นพระองค์จึงทรงปลีกไปจ าพรรษาเพียงพระองค์เดียว ณ ป่ารักขิตวัน  โดยมี
ช้างปาลิไลยกคอยปรนนิบัติ  เมื่อข่าวการหายตัวของพระพุทธเจ้าแพร่ออกไปสู่สังคมภายนอก ก็
กลายเป็นที่วิตกของคนทั่วไป  อีกทั้งยังแพร่สะพัดไปยังแคว้นอ่ืน  ท าให้ชาวเมืองและเจ้าผู้ครอง
แคว้นต่าง ๆ ถามหาความรับผิดชอบจากผู้ครองแคว้นวังสะ  ฉะนั้น ความขัดแย้งระหว่างฝ่าย  
ธรรมธรกับฝ่ายวินัยธร  ก าลังจะบานปลายกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างแคว้น 

                                                           
๖๐ ดู โกสัมพิยสูตร. ไตร. ๑๒/๕๔๐ - ๕๕๐. และ กรมการศาสนา. พุทธกิจ ๔๕  พรรษา ตอน ๓. หน้า 

๓๐ - ๗๔. 



 ๘๗ 

ในส่วนของชาวโกสัมพีต่างหันมาต าหนิเพ่งโทษภิกษุผู้เป็นต้นเหตุแห่งการหายตัวของ
พระพุทธเจ้า  และลงโทษภิกษุเหล่านั้นโดยการไม่ถวายปัจจัย  จึงท าให้อดอยากหิวโหยและได้คิด 
จึงลดทิฐิลง หันมาปรองดองและพร้อมใจกันไปขอขมาพระพุทธเจ้า  แต่หลังจากออกพรรษา  
แทนที่พระองค์จะเสด็จกลับยังโฆสิตารามเพื่อให้ภิกษุเหล่านั้นได้ขอขมาตามที่ต้องการ  หากแต่
กลับเสด็จทางไกลไปยังแคว้นโกศล  หมู่ภิกษุจึงตามไป  แต่เมื่อไปถึง ถูกพระเจ้าปเสนทิโกศลสั่งกัก
ตัวไว้นอกเมือง   อ้างว่าต้องให้พระพุทธองค์ทรงอนุญาตก่อน  และเมื่อเข้าเมืองแล้วคฤหบดี
อนาถปิณฑิกะไม่ยอมให้เข้าเฝ้ายังที่ประทับ  โดยอ้างว่าจะต้องรอจนกว่าพระพุทธองค์จะทรง
อนุญาตก่อน  เมื่อพระพุทธองค์ทรงเห็นว่าได้สอนบทเรียนแก่ภิกษุให้ส านึกผิดแล้ว  ก็ทรงอนุญาต
ให้เข้าเฝ้าเพื่อขอขมา    และทรงสอนให้เห็นโทษของความแตกแยกและคุณของความสามัคคี  จน
น าความสงบร่มเย็นคืนสู่หมู่สงฆ์อีกวาระหนึ่ง 

ในการแก้ปัญหาคร้ังนี้  ถ้าดูอย่างผิวเผินเสมือนว่า ทรงแก้ปัญหาโดยการหนีปัญหา  คือ เมื่อ
ไม่สามารถปรองดองให้ภิกษุคืนดีกันได้  ก็ทรงหลีกเร้นไปจ าพรรษาเพียงพระองค์เดียว  ปล่อยใ ห้
ความขัดแย้งยังด ารงอยู่  แต่ถ้าพิจารณาอย่างรอบคอบ  จะเห็นว่าทรงใช้อุบายอย่างแยบยล  กล่าวคือ  
ทรงพิจารณาว่าต้นเหตุแห่งความขัดแย้งเกิดจากการที่ภิกษุสองฝ่ายต้องการที่จะท าความดีประจบ
พระองค์ คือ ต่างฝ่ายต่างต้องการที่จะอวดว่าตั้งอยู่ในกรอบธรรมวินัยมากกว่า  พระองค์จึงเสด็จจาก
ไปเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าไม่ทรงประสงค์ที่จะรับการประจบในลักษณะนี้  ส่วนการที่ไม่เสด็จกลับ
เมืองโกสัมพีหลังจากออกพรรษา   แต่กลับเสด็จโดยระยะทางไกลไปยังแคว้นโกศล  ก็เพื่อทรมาน
ภิกษุเหล่านั้นให้เข็ดหลาบ  แล้วจะได้ไม่ก่อความแตกแยกระหว่างกันอีก  ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงถือว่า
การแก้ปัญหาคร้ังนี้มีความยิ่งใหญ่ไม่แพ้ชัยชนะทั้งแปดคร้ังที่ผ่านมา 

ในการแก้ปัญหานี้ คัมภีร์มิได้ระบุว่าทรงใช้บารมีใดเป็นส าคัญ  แต่ถ้าพิจารณาจากรูปการณ์
น่าจะใช้หลายอย่างประกอบกัน  โดยเร่ิมแต่ความพยายามที่จะไกล่เกลี่ยให้ประนีประนอมกัน  เมื่อ
ไม่ส าเร็จก็ทรงปลีกพระองค์ออกไปอยู่ผู้เดียวเงียบ ๆ เหมือนทรงมีแผนการอะไรบางอย่าง  และใน
ระหว่างนั้นก็ทรงวางพระองค์เป็นกลางไม่เอนเอียงเข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด  และเมื่อหมู่สงฆ์เหล่านั้น
ส านึกผิดและต้องการที่จะขอขมา ก็ทรงเมตตาและให้อภัย  พร้อมกับทรงชี้ให้เห็นคุณและโทษของ
ความสามัคคีและความแตกสามัคคี  จากสภาพการณ์เหล่านี้น่าจะสงเคราะห์เข้าในบารมีหลายอย่าง 
ไม่ว่าจะเป็นปัญญาบารมี, ขันติบารมี, เมตตาบารมี และอุเบกขาบารมี เป็นต้น  แต่ถ้าน าวิธีการ
ข้างต้นมาใช้ พึงระมัดระวังตามสมควร  ถ้าใช้ไม่ถูกกับสถานการณ์อาจถูกมองว่าเป็นคนหย่อน
สมรรถภาพในการแก้ปัญหา หรือเป็นคนหนีปัญหาก็ได้ 

 

 



 ๘๘ 

๔. ความสรุป 
 

จากการน าเสนอมาแต่ต้นเร่ือง “การแนะน าและการแก้ปัญหาทางสังคมของพระพุทธเจ้า” 
พบว่าพระองค์ทรงแนะน าและแก้ปัญหาในฐานะและบทบาทของความเป็นพระศาสดา  มิใช่ใน
ฐานะและบทบาทของนักสังคมวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์  ฉะนั้น จึงมิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะ
วางหลักการส าหรับแก้ปัญหาทางสังคมโดยตรง  หากแต่มุ่งเผยแผ่หลักธรรมค าสอนเป็นส าคัญ  
อย่างไรก็ตาม เมื่อมีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้น จะทรงแนะน าและแก้ปัญหาไปตามสถานการณ์  ซึ่งพอจะ
น าวิธีการของพระองค์มาวิเคราะห์เพื่อสรุปเป็น หลักการ  ได้ดังนี้  

(๑) หลักธรรมที่ทรงแนะน าส าหรับใช้แก้ปัญหา : แบ่งได้ ๒ ประเภทกว้าง ๆ  คือ 
หลักธรรมส าหรับบรรพชิตกับส าหรับฆราวาส  ในส่วนของบรรพชิต นอกจากแนะน าหลักธรรม
ที่อยูในกรอบคิดของ “โอวาทปาฏิโมกข์” (ให้ละชั่ว ท าดี ท าจิตให้ผ่องแผ้ว) เพื่อความดับทุกข์แล้ว  
ยังทรงบัญญัติพระวินัยไว้เป็นกรอบประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เป็นบุคคลต้นแบบทางคุณธรรม  โดย
บัญญัตขิองภิกษุ  ๒๒๗  สิกขาบท  ของภิกษุณี  ๓๑๑  สกิขาบท  ในส่วนของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือน 
ทรงแนะน าไว้ในกรอบคิดเดียวกัน  แต่ทรงเน้นหลัก “คิหิปฏิบัติ” ซึ่งประกอบด้วยธรรมหลายหมวด  
แต่พอจะจ าแนกเนื้อหาสาระได้ คือ  (๑)  หลักธรรมส าหรับปฏิบัติเพื่อความดีงามของตนเองและ
เพื่อให้ส าเร็จประโยชน์ในกาลชาติปัจจุบัน (ทิฏฐธัมมิกัตถะ)  (๒)  หลักธรรมส าหรับปฏิบัติเพื่อให้
ส าเร็จประโยชน์ในภายภาคหน้า (สัมปรายิกัตถะ)   และ (๓)  หลักธรรมส าหรับปฏิบัตเิพื่อความดี
งามในการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม 

(๒)  หลักธรรมส าหรับผู้ท าหน้าท่ีแก้ปัญหา : ในส่วนของพระองค์เอง ทรงถึงพร้อมด้วย 
ทศบารมี คือ ทานบารมี  ศีลบารมี  เนกขัมมบารมี   ปัญญาบารมี  วิริยบารมี   ขันติบารมี  สัจจบารมี  
อธิษฐานบารมี  เมตตาบารมี และอุเบกขาบารมี  การที่ทรงถึงพร้อมด้วยพระบารมีดังกล่าว  ช่วยให้
สามารถแก้ปัญหาให้ส าเร็จได้ง่ายขึ้น  แต่ในส่วนของผู้ท าหน้าที่แก้ปัญหาทั่วไปที่จะด าเนินตามรอย
พระพุทธบาท  มิได้ระบุว่าจะต้องถึงพร้อมด้วยหลักธรรมใดบ้าง  แต่ก็พออนุวัตรตามของพระ 
บรมครู คือ ถ้าคิดจะช่วยเหลือผู้อ่ืน  ในเบื้องต้นจะต้องท าตนให้พ้นจากโคลนเลนอันลึกก่อน  อย่าง
น้อยจะต้องถึงพร้อมด้วย  (๑)  พรหมวิหารธรรม  (๒)  เมตตาธรรม   (๓) ปราศจากอคติธรรม  (๔)  
นิยม “ธรรมาวุธ” แทน “ศาสตราวุธ”  (๕)  จะต้องสะสมบารมีหรือคุณงามความดีไว้ให้มากพอ และ 
(๖)  ที่ส าคัญคือจะต้องรู้จักเลือกใช้วิธีที่เหมาะกับจริตของแต่ละคนในแต่ละกรณี 

(๓) ลักษณะของผู้ท่ีจะได้รับการแก้ปัญหา : ทรงถือว่าพระศาสดาเป็นสมบัติของปวงชน  
จึงทรงช่วยแก้ปัญหาให้แก่ชนทุกหมู่เหล่าโดยไม่เลือกชั้นวรรณะ  แต่ในทางปฏิบัติจริง  จะใช้พระ
ญาณตรวจดูก่อนว่าผู้นั้นมีอุปนิสัยที่จะสอนได้หรือไม่  ถ้าทรงเห็นว่าเป็นคนประเภท “บัวใต้น้ า” 
(ปทปรมะ – สิ้นเปลืองบทเรียนมากเกินไป) จะปล่อยให้เป็นอาหารของเต่าและปลา  แต่ถ้าเห็นว่ามี



 ๘๙ 

อุปนิสัยที่จะสอนได้  จะทรงพิจารณาต่อไปอีกว่ามีจริตแบบใดและมีสภาพจิตพร้อมที่จะรับการ
ชี้แนะแล้วหรือไม่  ถ้าเห็นว่ายังไม่พร้อม   จะทรงกระท าหลายวิธี เช่น ทรมาน ปราบด้วยฤทธิ์ ท าให้
ละพยศ เตือนสติ ฯลฯ  เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้ว ก็จะให้สมาทาน อาจหาญ ร่าเริง  ให้มีก าลังใจ  แล้ว
จึงจะลงมือชี้แนะสั่งสอน โดยใช้หลากหลายวิธี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจริตของแต่ละคน  หลังจากแก้ปัญหา
ส าเร็จแต่ละคร้ัง  สามารถเปลี่ยนศัตรูให้กลับเป็นมิตร  และกลายเป็นก าลังส าคัญในการช่วยเผยแผ่
พุทธศาสนาต่อไป 

(๔)  กระบวนการแก้ปัญหา : ทรงด าเนินอย่างเป็นระบบครบวงจร ทั้งภาคปริยัติ  ปฏิบัต ิ
และปฏิเวธ  ในส่วนของภาคปริยัติ ทรงแนะน าหลักธรรมค าสอนในภาคทฤษฎี  โดยอบรม ชี้แนะ 
สั่งสอนให้เห็นดี ชั่ว ถูก ผิด ควร ไม่ควร หรือให้ละจากมิจฉาทิฐิ และหันมามีสัมมาทิฐิ  ในส่วนของ
ภาคปฏิบัติ  ทรงน าทฤษฎีหรือหลักธรรมที่สอนนั้นลงสู่การปฏิบัติจริง เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าทรง
กระท าได้ตามที่สอน  ไม่สอนอย่างเพ้อฝันเลื่อนลอย ในส่วนของภาคปฏิเวธ ทรงแนะน าหลักธรรม
ส าหรับใช้ประเมินผล ว่า ถ้าการกระท าใดก่อให้เกิดประโยชน์ เกิดสุข ผู้รู้สรรเสริญ หรือเป็น “กุศล” 
ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องควรท า  แต่ถ้าการกระท าใดก่อให้เกิดโทษ เกิดทุกข์ ถูกผู้รู้ต าหนิ  หรือเป็น 
“อกุศล” ก็ถือว่าไม่ถูกต้อง ไม่ควรท า (ดู กาลามสูตร ประกอบ)  หรือถ้าพิจารณาอีกมิติหนึ่ง จะเห็น
ว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ด าเนินกระบวนการตามครรลองของเหตุผลที่วางไว้ใน “อริยสัจสี่” คือ (๑) คือ
พิจารณาที่ตัวปัญหา (ทุกข์)  (๒)  ค้นหาสาเหตุแห่งปัญหา (สมุทัย)  (๓)  พิจารณาถึงความดับแห่ง
ปัญหา (นิโรธ)  และ  (๔)  สาเหตุแห่งความดับของปัญหา (มรรค) 

(๕)  กลวิธีแก้ปัญหาโดยท่ัวไป : จากหลักฐานที่ประมวลได้  พบว่าพระองค์ทรงแก้ปัญหา
โดยใช้หลากหลายวิธี  แต่วิธีที่ทรงน ามาใช้เป็นประจ า คือ  ๑) พูดให้ฟัง  ๒) ท าให้ดู  ๓)  อยู่ให้เห็น  
๔)  เย็นให้สัมผัส และ ๕) โน้มน าให้ท าตาม  ค าว่า พูดให้ฟัง หมายถึง อบรมสั่งสอนในเชิงทฤษฎี
เพื่อให้กลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดี  แล้วจะได้ไม่ก่อปัญหาให้แก่สังคม,  ค าว่า ท าให้ดู หมายถึง การน า
ทฤษฎีลงสู่การปฏิบัติ เพื่อยืนยันว่าทรงท าได้จริงตามที่สอน,  ค าว่า อยู่ให้เห็น หมายถึง ทรงวาง
พระองค์เป็นแบบอย่างที่ดี,  ค าว่า เย็นให้สัมผัส หมายถึง พระอาการสงบเย็นของผู้ที่สภาพจิต
ปราศจากกิเลสแล้ว  ท าให้ผู้อยู่ใกล้รู้สึกปลอดภัยและเป็นสุข  และค าว่า โน้มน าให้ท าตาม หมายถึง 
รู้จักใช้วาทะอันแยบยล ชัดเจนแจ่มแจ้งจนสามารถท าตามได้ง่าย 

(๕)  การใช้ “ทศบารมี” เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา : ดังกล่าวแล้วว่าพระองค์ทรงถึง
พร้อมด้วยทศบารมี  ซึ่งบารมีทั้งสิบอุปมาเสมือนเชือกเส้นเดียวประกอบด้วย ๑๐  เกลียว  เวลาจะใช้  
ไม่จ าเป็นต้องแยกออกจากกันเป็นเกลียว ๆ  หากแต่ใช้รวมกันได้  ส่วนกรณีใดจะเลือกใช้บารมีใด  
ย่อมขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในแต่ละสถานการณ์  อย่างไรก็ตาม  พระบารมีที่ทรงน ามาใช้เป็นประจ า มี
เช่น เมตตาบารมี  ขันติบารมี ปัญญาบารมี แต่ถ้าจะพิจารณาจากชัยชนะคร้ังส าคัญ  นอกจากจะใช้
พระบารมขี้างต้นแล้ว  ยังใช้วิธีการอ่ืนควบคู่กันด้วย  ดังจะเห็นได้ คือ (๑) ทรงเอาชนะคนหมู่มาก 



 ๙๐ 

(กองทัพพญามาร) ด้วยอธิษฐานทานบารมี  (๒)  เอาชนะยักษ์ผู้มีใจกระด้างกระเดื่องด้วยขันติบารมี  
(๓)  เอาชนะช้างที่ดุร้ายและขาดสติ (เพราะถูกมอมด้วยสุรา) ด้วยเมตตาบารมี (เอาน้ าเย็นเข้าลูบ
เพื่อให้คลายโมโหและหายดุร้าย)  (๔)  เอาชนะจอมโจรองคุลีมาล ด้วยฤทธิ์ปาฏิหาริย์เพื่อให้คลาย
ความอหังการ แล้วให้สติ   (๕)  เอาชนะการถูกใส่ความจากหญิงเจ้าเล่ห์ด้วยความสงบนิ่งอัน
ประเสริฐ (ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหว)  (๖)  เอาชนะคนเจ้าถ้อยหมอความ (สัจจกนิครนถ์) 
ด้วยปัญญาบารมีและการโต้วาที  (๗)  เอาชนะผู้ที่วางตนเป็นนักเลงโต (พญานันโทปนันทนาคราช) 
ด้วยการทรมานด้วยฤทธิ์ปาฏิหาริย์ให้ยอมแพ้  และ (๘)  เอาชนะผู้ที่มีทิฐิมานะแก่กล้า (ท้าว 
พกาพรหม) ด้วยเทศนาญาณให้คลายมิจฉาทิฐิ แล้วหันมามีสัมมาทิฐิ  ซึ่งวิธีการต่าง ๆ เหล่านี้ เรา
สามารถน ามาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ปัจจุบันได้ตามที่เห็นว่าเหมาะสมและจ าเป็น 

 (๖)  การแนะน าและการแก้ปัญหาในสังคมสงฆ์ : ทรงต้ังสถาบันสงฆ์ให้เป็นสังคมต้นแบบ
ทางคุณธรรม (อุปมาเสมือนสังคมกลุ่มทดลอง)  ทรงรับคนทุกชั้นวรรณะเข้าเป็นสมาชิกโดยเสมอ
ภาคกันตามธรรมวินัย  เมื่อต้ังสถาบันสงฆ์ขึ้นแล้ว  ก็บัญญัติพระวินัยไว้เป็นแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบัติท านองเดียวกับฝ่ายบ้านเมืองตรากฎหมายขึ้นใช้  ถ้ามีความขัดแย้งเกิดขึ้นในสังคม
แห่งนี ้  จะมีองค์กรส าหรับท าหน้าที่ยุติความขัดแย้งนั้น  และมีองค์กรส าหรับลงโทษ (ปรับอาบัติ) 
แก่ผู้ที่ละเมิดพระวินัย  เมื่อภิกษุใดถูกตัดสินลงโทษแล้วยังดื้อแพ่ง จะถูกลงนิคคหะหนักหรือเบา
ตามตามฐานานุโทษ  ในส่วนของชาวบ้านที่ล่วงละเมิดสังคมสงฆ์  จะถูกคว่ าบาตร (ไม่คบค้า
สมาคมด้วย) แต่ถ้าส านึกผิด ก็จะหงายบาตร (ยอมคบค้าสมาคมดังเดิม)  ในบางกรณีอาจใช้
มาตรการทางสังคมโดยใช้วิธี “ลงพรหมทัณฑ์” โดยทรงแนะน าให้สมาชิกในสังคมพากันวางเฉย 
ไม่ว่ากล่าวตักเตือน จนเกิดความละอายแก่ใจและส านึกได้เอง  (เช่นกรณีพระฉันนะ) 

 

อย่างไรก็ตาม ในบรรดาการแนะน าและการแก้ปัญหาทางสังคมของพระพุทธเจ้า  แม้ดู
เสมือนว่าจะทรงใช้หลากหลายวิธี  แต่ทุกวิธีสามารถสงเคราะห์ลงในกรอบคิดพื้นฐานของพุทธ-
ศาสนาที่วางไว้ใน “โอวาทปาฏิโมกข์” ว่า ให้ละชั่ว ให้ท าดี และท าจิตให้ผ่องแผ้ว หรืออีกนัยหนึ่ง
เพื่อที่จะเข้าถึงความดับทุกข์อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนานั่นเอง 



 
บทที่ ๔ 

 

พระพุทธเจ้า 
กับการแนะน าและการแก้ปัญหาทางการเมือง 

 

๑. ความน า 
 

ในบทที่  ๒  ได้ปูพื้นเกี่ยวกบับริบทใน  ๓  ด้าน คือ (๑) บริบทด้านสังคม (๒) บริบทด้าน
การเมือง และ (๓) พุทธกิจหลังตรัสรู้  ในส่วนของ บริบทด้านสังคม ได้สะท้อนให้เห็นสภาพการณ์
ทางสังคมอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากค าสอนของศาสนาพราหมณ์ ศาสนาเชน และลัทธิต่าง ๆ  ใน
ส่วนของ บริบทด้านการเมือง ได้สะท้อนให้เห็นสภาพการณ์ทางด้านการเมืองการปกครองใน 
ชมพูทวีปสมัยนั้น  และในส่วนของ พุทธกิจหลังตรัสรู้  ถือว่าเป็นบริบทเสริมที่จะช่วยท าความ
เข้าใจบริบทด้านสังคมและด้านการเมืองให้กระจ่างแจ้งยิ่งขึ้น 

ส่วนในบทนี้จะประมวลสรุปบริบททางด้านการเมืองเพื่อที่จะน าไปสู่การท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับ การแนะน า และ การแก้ปัญหา ทางการเมืองของพระพุทธเจ้าต่อไป  ซึ่งพอจะประมวลสรุป
ได้ว่าระบอบการเมืองการปกครองสมัยนั้นประกอบด้วยแคว้นขนาดใหญ่จ านวน  ๑๖  แคว้น  (ดู 
บทที่ ๒ ข้อ ๓ ประกอบ)  แต่ถ้าจะนับเฉพาะแคว้นที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการเผยแผ่พุทธศาสนา
ค่อนข้างมากจะมีเพียง ๕ แคว้น  ได้แก่ มคธ, โกศล,  วังสะ,  อวันตี  และ วัชช ี  และในบรรดา  ๕  
แคว้นน้ีพระพุทธองค์ทรงถือว่า มคธ,  โกศล   และ วัชช ี เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่จะต้องลงหลักปักฐาน
พุทธศาสนาให้ได้ก่อน  อย่างไรก็ตาม นอกจาก  ๑๖  แคว้นใหญ่แล้ว ยังมีแคว้นขนาดเล็กอีกหลาย
แคว้น  ในส่วนของแคว้นสักกะ ซึ่งเป็น “พุทธภูม”ิ จัดเป็นแคว้นขนาดเล็ก และมิได้มีอ านาจเด็ดขาด
ในตนเอง หากแต่เป็น “นิเกติโน” หรือเมืองขึ้นของแคว้นโกศล ดังที่พระพุทธองค์ทรงเล่าแก่  
วาเสฏฐะ ว่า “พวกศากยะทั้งหลาย เป็นผู้ใกล้ชิดและอยู่ในอ านาจพระเจ้าปเสนทิโกศล”๑  

                                                           
 ดู ไตร.   /๕๔/๙  และดูค ำอธบิำยท ำนองเดียวกันนี้ใน ไตร. ๒๕/๓๕๔/๔๐๗  และดู ปรีชำ   

ช้ำงขวัญยืน. ทรรศนะทางการเมืองของพระพุทธศาสนา. หน้ำ ๔ - ๘ ประกอบ. 



 ๙๒ 

ถ้าจะประมวลสรุประบอบการปกครอง พบว่าแบ่งกว้าง ๆ ได้ ๒ ระบอบ คือ ระบอบราชา- 
ธิปไตย กับ ระบอบสามัคคีธรรม (รวมทั้งระบอบสาธารณรัฐ - Republic และสมาพันธรัฐ - 
Federation) แคว้นที่ปกครองด้วยระบอบราชาธิปไตย มีเช่น โกศล,  มคธ,  วังสะ และอวันตี   ส่วน
แคว้นที่ปกครองด้วยระบอบสามัคคีธรรม มีเช่น วัชชี, มัลละ, สักกะ (พุทธภูมิฝ่ายพระบิดา), โกลิยะ 
(พุทธภูมิฝ่ายพระมารดา)  และวิเทหะ เป็นต้น๒ 

ในส่วนของระบอบราชาธิปไตย พระราชาแห่งแคว้นทรงมีอ านาจเด็ดขาดที่จะด าเนินการ
ใด ๆ ได้ตามพระราชประสงค์  ในส่วนของระบอบสามัคคีธรรม  แม้จะกล่าวโดยอนโุลมว่ามี
ลักษณะบางอย่างสอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยสมัยนี้  แต่ก็มิใช่ประชาธิปไตยที่มาจากการ
เลือกตั้ง  หากแต่อยู่ในลักษณะคณาธิปไตยหรืออภิชนาธิปไตย  คือ ปกครองโดยคณะชนชั้นสูง 
(เช่นกรณีของคณะกษัตริย์ลิจฉวีแห่งแคว้นวัชชี)  ในบางแคว้นแม้จะมีพระราชาทรงเป็นพระประมุข  
(เช่นแคว้นสักกะ)  แต่ก็มิได้มีอ านาจเด็ดขาดเหมือนในระบอบราชาธิปไตย  เมื่อมีปัญหาส าคัญใด ๆ 
ที่จะต้องตัดสินใจ  จะต้องน าเข้าหารือเพื่อขอความเห็นชอบจาก “สัณฐาคาร” (รัฐสภา) ก่อน เช่น 
กรณีที่พระเจ้าสุทโธทนะทรงประสงค์ที่จะทูลเชิญเสด็จพระพุทธเจ้าซึ่งจากไปนานถึง ๖ ปี ให้
กลับมาโปรดพุทธบิดาและพระประยูรญาติที่บ้านเกิดเมืองนอน ยังต้องน าเข้าหารือในสภานี้๓  
นอกจากนี ้ การด ารงต าแหน่งราชาแห่งแคว้นจะอยู่ในวาระตามที่ตกลงกันไว้  ไม่สามารถสืบทอด
ต าแหน่งสู่ทายาทได้  ฉะนั้น เมื่อหมดวาระ  จะต้องตกลงกันใหม่ว่าจะให้ผู้ใดครองแคว้นต่อไป 

 การน าเสนอเร่ือง “พระพุทธเจ้ากับการแนะน าและการแก้ปัญหาทางการเมือง” ในบทนี้จะ
ด าเนินกระบวนการท านองเดียวกับในบทที่ ๓  คือ จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น  ๒  ส่วน  คือส่วนที่เป็น 
การแนะน า  กับส่วนที่เป็น การแก้ปัญหา ในส่วนของ การแนะน า จะน าเสนอ “ตัว” แนวคิดทฤษฎีที่
พระพุทธองค์ทรงน ามาใช้  ในส่วนของ การแก้ปัญหา จะน าเสนอวิธีแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง  ซึ่งจะ
กล่าวแต่ละส่วนตามล าดับดังนี้ 
 

๒. การแนะน าเกี่ยวกับปัญหาทางการเมือง 
 

พระพุทธเจ้าทรงแนะน าเร่ืองนี้ไว้ในหลายพระสูตร  แต่จะน าเสนอเท่าที่เห็นว่าจ าเป็น  โดย
จะให้มีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  (๑)  การแนะน าเกี่ยวกับก าเนิดโลกและมนุษย์ ก าเนิด

                                                           
๒ หลักฐำนประกอบในกำรพิจำรณำวำ่แคว้นสักกะปกครองโดยระบอบสำมัคคธีรรมและตัดสินปัญหำ

โดยอำศยัเสียงข้ำงมำกในสัณฐำคำร (ที่ประชุมสภำ) ดู เสฐียรพงษ์  วรรณปก. “สถานภาพของศากยวงศ์” ใน 
http://home.iirt.net/~mission/1buddha.html (เข้ำถงึแหล่งข้อมลู  /ตุลำคม/๒๕๕๐) 

๓ดูวศิน  อินทสระ. พระอานนท์พทุธอนุชา. ใน http://www.dhammajak.net/book/anon/index.php 
(เข้ำถึงแหล่งข้อมูล  ๒๐  มกรำคม  ๒๕๕ ) 

http://home.iirt.net/~mission/1buddha.html
http://www.dhammajak.net/book/anon/index.php


 ๙๓ 

รัฐ และก าเนิดชนชั้น  (๒) การแนะน าเกี่ยวกับระบอบการเมืองการปกครองและการใช้อ านาจ
อธิปไตย  (๓) การแนะน าเกี่ยวกับวิธีแก้ไขปัญหาทางการเมือง – เศรษฐกิจ – สังคม  และ (๔) การ
แนะน าเกี่ยวกับหลักธรรมส าหรับผู้ปกครอง   ซึ่งจะน าเสนอแต่ละประเด็นตามล าดับดังนี้ 

 

๒.๑  การแนะน าเกี่ยวกับก าเนิดโลกและมนุษย์  ก าเนิดรัฐ และก าเนิดชนชัน้ 
 

            ก่อนอ่ืนจะต้องเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าทรงน าเสนอเร่ืองนี้มิใช่ในฐานะนักการเมือง
เหมือนกับที่นักทฤษฎีการเมืองบางคนเข้าใจ  หากแต่ทรงน าเสนอในฐานะนักการศาสนา คือ ใน
ฐานะของความเป็นพระศาสดาของศาสนาพุทธ  ฉะนั้นแนวคิดทางการเมืองที่แฝงอยู่ในค าสอนของ
พระองค์  จึงไม่สามารถแยกออกจากค าสอนของพุทธศาสนาได้  ซึ่งในที่นี้จะน าเสนอโดยจ าแนก
ออกเป็น ๓  ประเด็น ได้แก่  (๑) การแนะน าเกี่ยวกับก าเนิดโลกและมนุษย์  (๒)  การแนะน าเกี่ยวกับ
ก าเนิดรัฐ    และ  (๓)  การแนะน าเกี่ยวกับท่ีมาของชนชั้น  ซึ่งจะกล่าวแต่ละประเด็นตามล าดับดังนี้ 
 

 (๑)  การแนะน าเกี่ยวกับก าเนิดโลกและมนุษย์ 
          

        ตามที่เล่าไว้ใน อัคคัญญสูตร๔  มีความโดยสรุปว่าในครรลองของกาลเวลายาวนานสุด
ประมาณนั้น  โลกถึงซึ่งความเจริญและความพินาศเป็นคราว ๆ  ในคราวที่โลกถึงซึ่งความพินาศ  
สัตว์ทั้งหลายย่อมเกิดในชั้น อาภัสสรพรหม ดังที่ทรงเล่าว่า  “…สัตว์เหล่านั้นได้ส าเร็จทางใจ  มีปีติ
เป็นอาหาร  มีรัศมีซ่านออกจากกายตนเอง  สัญจรไปได้ในอากาศ  อยู่ในวิมานอันงาม  สถิตอยู่ใน
ภพนั้นสิ้นกาลยืดยาวช้านาน…”  คร้ันสมัยต่อมาเมื่อโลกกลับเจริญขึ้น สัตว์เหล่านั้นก็พากันจุติลงมา
ในโลกอีก  ดังที่ทรงเล่าว่า “…สมัยนั้นจักรวาลทั้งสิ้นยังเป็นน้ าทั้งนั้น   มืดมนแลไม่เห็นอะไร  ดวง
จันทร์และดวงอาทิตย์ก็ยังไม่ปรากฏ  ดวงดาวนักษัตรทั้งหลายก็ยังไม่ปรากฏ  กลางวันกลางคืนก็ยัง
ไม่ปรากฏ  เดือนหน่ึงและกึ่งเดือนก็ยังไม่ปรากฏ  ฤดูและปีก็ยังไม่ปรากฏ  เพศชายและเพศหญิงก็ยัง
ไม่ปรากฏ  สัตว์ทั้งหลายถึงซึ่งอันนับเพียงว่าสัตว์เท่านั้น…”  และเมื่อล่วงกาลเวลาอันช้านาน ก็ “…
เกิดง้วนดิน ลอยอยู่บนน้ าทั่วไป  ได้ปรากฏแก่สัตว์เหล่านั้นเหมือนนมสดที่เคี่ยวให้งวด  แล้วตั้งให้
เย็นจับเป็นฝาอยู่ข้างบน  ฉะนั้นง้วนดินจึงถึงพร้อมด้วยสี กลิ่น รส มีสีคล้ายเนยใสหรือเนยข้นอย่าง
ดีฉะนั้น มีรสอร่อยดังรวงผึ้งเล็กอันหาโทษมิได้…”  สัตว์เหล่านั้นจึงใช้นิ้วมือจิ้มง้วนดินมาลิ้มรส  ก็
รู้สึกติดใจในรสชาตินั้น  ต่อมาอีกช้านานจึงเรียนรู้ที่จะปั้นให้เป็นค า ๆ ดังที่ทรงเล่าต่อไปว่า  “…ใน
คราวที่พวกสัตว์พยายามเพื่อที่จะปั้นง้วนดินให้เป็นค า ๆ ด้วยมือ  แล้วบริโภคอยู่นั้น  เมื่อรัศมีกาย
ของสัตว์เหล่านั้นก็หายไปแล้ว  ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็ปรากฏ…ดวงดาวนักษัตรทั้งหลายก็
ปรากฏ…กลางคืนและกลางวันก็ปรากฏ…เดือนหนึ่งและกึ่งเดือนก็ปรากฏ…ฤดูและปีกป็รากฏ…” 
                                                           

๔ ดู อัคคัญญสตูร. ไตร.   /๕๖ - ๖๐. 



 ๙๔ 

และทรงเล่าต่อไปอีกว่า หลังจากสัตว์เหล่านั้นรับประทานง้วนดินนานเข้า  รัศมีที่เคยแผ่ซ่านก็จาง
หาย  และร่างกายก็กล้าแข็งขึน้  ผิวพรรณเร่ิมต่างกัน มีทั้งที่งามและไม่งาม  พวกที่ผิวพรรณงามก็ดู
หมิ่นพวกที่ผิวพรรณไม่งาม   คร้ันต่อมาเมื่อง้วนดินหายไป  ก็ปรากฏ “กระบิดิน” (มีสี มีกลิ่น และมี
รส เหมือนเนยใสหรือเนยข้นอย่างดี  รสอร่อยประดุจรวงผึ้งเล็ก)  บรรดาสัตว์เหล่านั้นจึงพากัน
บริโภคกระบิดินอยู่อีกเป็นเวลาช้านาน  ก็ท าให้ร่างกายกล้าแข็งและผิวพรรณก็แตกต่างกันมาก
ยิ่งขึ้น  จึงเพิ่มความดูหมิ่นกันมากขึ้น  คร้ันล่วงผ่านกาลเวลาต่อมาอีกช้านาน กระบิดินก็หายไปอีก  
แล้วปรากฏ “เครือดิน”  (ลักษณะคล้ายผลมะพร้าว มีรสชาติหอมหวานอร่อย)  และสตัว์เหล่านั้นก็
บริโภคเครือดินเป็นอาหาร ร่างกายก็ยิ่งแข็งกล้า ผิวพรรณก็ยิ่งแตกต่างมากขึ้น จึงดูหมิ่นกันยิ่งขึ้นไป
อีก  คร้ันล่วงกาลเวลาต่อมาอีกช้านาน  เครือดินก็หายไปอีก  แล้วปรากฏ “ข้าวสาลี” ขึน้มาแทนโดย
ปรากฏขึ้นเอง ไม่ต้องไถหว่าน เป็นข้าวที่ไม่มีร า ไม่มีแกลบ ขาวสะอาด มีกลิ่นหอม  รสอร่อย  เมื่อ
เก็บเกี่ยวในยามเย็น  ต้นใหม่ก็จะงอกขึ้นมาแทนที่ในยามเช้า  คร้ันเมื่อสัตว์เหล่านั้นบริโภคข้าวสาลี
เป็นเวลานาน ก็เร่ิมปรากฏเพศชายหญิง  ดังที่ทรงเล่าว่า  “…สตรีก็มีเพศหญิงปรากฏ  บุรุษก็มีเพศ
ชายปรากฏ  นัยว่าสตรีก็เพ่งดูบุรุษอยู่เสมอ  และบุรุษก็เพ่งดูสตรีอยู่เสมอ  เมื่อคนทั้งสองเพศต่างเพ่ง
ดูกันอยู่เสมอ  ก็เกิดความก าหนัดขึ้น  เกิดความเร่าร้อนขึ้นภายใน  เพราะความเร่าร้อนเป็นปัจจัย  
เขาทั้งสองจึงเสพเมถุนธรรมกัน ฯ…”  และในเวลาต่อมาอีกช้านานก็ได้มีการให้ก าเนิดสัตว์อ่ืนสืบ
ทอดต่อ ๆ กันมาเป็นล าดับ 

ตามที่เล่ามานี้จะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์ทรงอธิบายเร่ืองก าเนิดของโลกและมนุษย์ใน
แนวทางที่เข้ากันได้กับทฤษฎีวิวัฒนาการแบบตะวันตก  คือ แสดงให้เห็นกระบวนการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ 
ดับไป ตามครรลองของวิวัฒนาการภายใต้เงื่อนไขและเหตุปัจจัยที่เหมาะสมและจ าเป็น  การเสนอ
แนวคิดทฤษฎีในลักษณะนี้  เท่ากับเป็นการปูพื้นฐานแนวคิดทางการเมืองว่ามนุษย์ทุกคนต่างมี
ก าเนิดที่มาเสมอเหมือนเท่าเทียมกัน  ไม่ใครมีชาติก าเนิดสูงต่ ากว่ากันดังที่พวกพราหมณ์กล่าวอ้าง
แต่อย่างใด 
 

 (๒)  การแนะน าเก่ียวกับก าเนิดรัฐ 
 

                    หลังจากกล่าวถึงก าเนิดของสัตว์ (มนุษย์) แล้ว พระพุทธองค์อธิบายเกี่ยวกับก าเนิด
ของรัฐ  โดยทรงเล่าไว้ในพระสูตรเดียวกันว่า  หลังจากที่มีเพศชายหญิงปรากฏแล้ว   ทั้งสองเพศ
ต่างเพ่งมองและเสพเมถุนกันอย่างเปิดเผยบ่อย ๆ  ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งชั่วร้าย  จึงถูกผู้อื่นโปรยฝุ่นใส่บ้าง 
โปรยขี้เถ้าใส่บ้าง หรือโปรยมูลโคใส่บ้าง  และบางคร้ังถูกขับออกจากนิคมเป็นเวลาสองเดือนบ้าง 
สามเดือนบ้าง  ฉะนั้น เพื่อที่จะป้องกันการถูกลงโทษ  พวกเขาจึงสร้างที่ก าบังเพื่อเสพอสัทธรรม 
(แสดงว่าน่าจะเร่ิมสร้างบ้านเรือน - ผู้วิจัย)  นอกจากนี้ พวกสัตว์เหล่านั้นยังก่อความชั่วในลักษณะ
อ่ืน  เช่น เกียจคร้านและเห็นแก่ตัว  แทนที่จะออกไปเก็บข้าวสาลีในยามเช้าเพื่อบริโภคยามเช้า  หรือ



 ๙๕ 

ออกไปเก็บในยามเย็นเพื่อบริโภคยามเย็น  กลับมีการกักตุนไว้บริโภคสองวันบ้าง  สี่วันบ้าง  แปด
วันบ้าง   คร้ันผู้อ่ืนเห็นเข้าก็เอาอย่าง  จนเกิดการกักตุนระบาดไปทั่ว  จากความชั่วดังกล่าวจึงท าให้
ข้าวสาลีเปลี่ยนไป  มีร าห่อเมล็ดบ้าง มีแกลบหุ้มเมล็ดบ้าง  เมื่อเก็บเกี่ยวแล้ว ไม่งอกต้นใหม่ขึ้นมา
แทนที่ดังแต่ก่อน 

ตามที่กล่าวมา จะเห็นว่าปัญหาความขัดแย้งล้วนเกิดขึ้นจากความชั่วร้ายของมนุษย์นี่เอง  จึง
ท าให้ความดีงามค่อย ๆ อันตรธานไป  เช่น ความส าเร็จทางใจและการมีปีติเป็นอาหารก็หายไป  
ง้วนดินก็หายไป  กระบิดินก็หายไป เครือดินก็หายไป  ข้าวสาลีที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องไถหว่านก็
หายไป  การงอกต้นใหม่ขึ้นมาแทนที่ก็หายไป  ข้าวเร่ิมมีร า มีแกลบ เป็นต้น  ด้วยเหตุนี้ บรรดาสัตว์
ผู้เป็นใหญ่ (ผู้อาวุโส) จึงเร่ิมปักปันเขตแดนเพื่อป้องกันการขโมย  แต่ก็ยังมีการแอบขโมยอยู่อีก  
คร้ันถูกจับได้ก็กล่าวค าเท็จว่ามิได้ขโมย  สัตว์ผู้ใหญ่จึงลงโทษโดยการประหารสัตว์ผู้ชั่วร้ายนั้นด้วย
มือบา้ง ท่อนไม้บ้าง  และเพื่อที่จะป้องกัน “การอันอธรรม” ดังกล่าว  พวกเขาจึงพร้อมใจกันไปหา
สัตว์ผู้ “ฉลาดสามารถ” ให้ท าหน้าที่เป็นผู้ปกครอง โดยแบ่งข้าวสาลีส่วนของตนให้เป็นการตอบ
แทน ดังที่ทรงเล่าว่า “(พวกเขา) …พากันเข้าไปหาสัตว์ที่สวยงามกว่า น่าดูชมกว่า  น่าเลื่อมใสกว่า  
และน่าเกรงขามมากกว่าสัตว์ทุกคน  แล้วจึงแจ้งเร่ืองนี้ว่าข้าแต่สัตว์ผู้เจริญ  มาเถิดพ่อ  ขอพ่อจงว่า
กล่าวผู้ที่ควรว่ากล่าวได้โดยชอบ  จงติเตียนผู้ที่ควรติเตียนได้โดยชอบ  จงขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่ได้
โดยชอบ  ส่วนพวกข้าพเจ้าจักแบ่งส่วนข้าวสาลีให้แก่พ่อ…”  ด้วยเหตุน้ีจึงเกิดมหาชนสมมติ เช่น 
ค าว่า “กษัตริย์” หรือ “ราชา” เป็นต้น ซึ่งถ้าพิจารณาตามนี้จะเห็นว่าเค้าลางแห่งก าเนิด “รัฐ” และ “ผู้
ครองรัฐ” ได้เร่ิมปรากฏแล้ว  และยังแสดงให้เห็นต่อไปอีกว่าก าเนิดรัฐเกิดจากเงื่อนไขและความ
จ าเป็นทางสังคม เพื่อที่จะใช้ชีวิตร่วมกันอย่างเป็นสุข 
 

 (๓)  การแนะน าเก่ียวกับที่มาของชนช้ัน 
 

        หลังจากที่กล่าวถึงก าเนิดรัฐแล้ว พระพุทธองค์ทรงอธิบายเร่ืองที่มาของชั้นวรรณะว่า 
ที่แท้เป็นเพียง “สมมติบัญญัติ” อันสืบเน่ืองมาจากการแบ่งหน้าที่กันท า  กล่าวคือ ถ้าชนเหล่าใด
สร้างกระท่อมอยู่ในป่า  ท าหน้าที่บอกมนต์และประกอบพิธีกรรม ก็สมมติเรียกว่า “พราหมณ์”  ถ้า
ท าหน้าที่เป็นนักปกครอง ก็เรียกว่า “กษัตริย์”  ถ้าท ามาคา้ขายหรือเพาะปลูกเลี้ยงเผ่าพันธุ์ ก็เรียกว่า 
“แพศย์”  ถ้ารับจ้างเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ก็เรียกว่า “ศูทร” ในบรรดา “ชนสมมติ” เหล่านี้  ถ้าใคร
ประกอบคุณงามความดี ไม่ตั้งอยู่ในความโลภ ความโกรธ ความหลง ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่
ประพฤติผิดในกาม ไม่พูดเท็จ และไม่ดื่มเคร่ืองดองของเมา  พระองค์ทรงถือว่าเป็นคนวรรณะขาว  
ส่วนผู้ทีป่ระกอบอกุศลกรรม  แม้จะอ้างว่ามีชาติก าเนิดสูงส่งเพียงใด  ก็ทรงถือว่าเป็นคนวรรณะด า๕ 

                                                           
๕ ดู อัคคัญญสตูร. ไตร.   /๕  - ๗๒ ประกอบ. 



 ๙๖ 

จากค าอธิบายนี้  ได้แสดงให้เห็นทัศนะเกี่ยวกับก าเนิดที่มาเร่ืองชั้นวรรณะของพระพุทธเจ้า 
ว่า  ที่แท้เป็นเพียง “สมมติบัญญัติ” อันเกิดจากการแบ่งหน้าที่กันท า  หาใช่เกิดจากพรหมลิขิตแต่
อย่างใดไม่ 
 

๒.๒  การแนะน าเกี่ยวกับระบอบการเมืองการปกครองและการใช้ 
          อ านาจอธิปไตย 

 

จากการที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศค าสอนในท่ามกลางความแตกต่างทางการเมือง   
 ๒ ระบอบ  จึงก่อให้เกิดค าถามว่าพระองค์ทรงเห็นด้วยกับระบอบใด ?  บางพวกเห็นว่าน่าจะเห็น
ด้วยกับระบอบสามัคคีธรรม (พออนุโลมเข้ากับระบอบประชาธิปไตย)  โดยอ้างว่าทรงแก้ปัญหา
ความขัดแย้งในสังคมสงฆ์โดยใช้เสียงข้างมากตามวิธีที่เรียกว่า  “เยภุยยสิกา”,  ตลอดจนการมอบ
ความเป็นใหญ่ให้สงฆ์ช่วยแก้ปัญหา,  หรือการเปิดโอกาสให้ผู้อื่นวิจารณ์พระองค์ได้ดังที่กล่าวไว้
ใน ปวารณาสูตร๖ หรือการให้เสรีภาพทางความคิดดังที่กล่าวไว้ใน กาลามสูตร   เป็นต้น  แต่อีกบาง
พวกเห็นว่า โครงสร้าง การใช้อ านาจในสังฆมณฑลไม่สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตย  คือ 
พระองคท์รงใช้ทั้ง อ านาจนิติบัญญัติ (บัญญัติพระวินัยขึ้นใช้เอง)  อ านาจบริหาร  (เป็นใหญ่ในฝ่าย
บริหาร)  และใช้ อ านาจฝ่ายตุลาการ  คือ มีสิทธิ์ขาดที่ตัดสินปัญหาขัดแย้งโดยพระองค์เอง  แม้บาง
กรณีจะมอบหมายให้ผู้อื่นด าเนินการแทน  แต่พระองค์ก็ยังทรงมีอ านาจสิทธิ์ขาดเหนือกว่าผู้ใด 

ส่วนผู้วิจัยเห็นว่าศาสนาพุทธถือก าเนิดขึ้นในท่ามกลางความแตกต่างทางการเมือง ๒ 
ระบอบ  ฉะนั้นพระพุทธเจ้าไม่อาจเลือกที่จะรับหรือปฏิเสธระบอบหนึ่งระบอบใด  ถ้าทรงกระท า
เชน่นั้นจะเป ็นการไม่ฉลาด  เพราะจะเป็นการสร้างศัตรูโดยไม่จ าเป็น  แล้วอาจกลายเป็นอุปสรรคต่อ
การเผยแผ่พุทธศาสนาได้  สิ่งที่น่าจะทรงกระท ามากกว่า คือ จะเลือกแนะน าหลักธรรมให้เหมาะกับ
การเมืองแต่ละระบอบได้อย่างไร  แตถ่้าวิเคราะห์จากหลักฐานที่ประมวลได้  พบว่าพระองค์มิได้ให้
ความส าคัญเร่ือง ระบอบการปกครอง เท่ากับ การใช้อ านาจการปกครอง (อ านาจอธิปไตย)  ดังที่ทรง
กล่าวไว้ใน  สังคีติสูตร  โดยกล่าวถึงการใช้อ านาจการปกครอง  ๓  แบบ ดังนี้ 

(๑) การใช้อ านาจแบบอัตตาธิปไตย : คือ ใช้อ านาจโดยถือ “ตน” หรือ “ความเห็นตน” เป็น
ใหญ่   ซึ่งมีลักษณะสอดคล้องกับระบอบราชาธิปไตย  หรือถ้าจะอธิบายด้วยกรอบคิดสมัยนี้  พอจะ
กล่าวโดยอนุโลมว่าเข้ากันได้กับระบอบ เผด็จการ หรือ สมบูรณาญาสิทธิราชย์ 

                                                           
๖ ดู ปวารณาสูตร. ไตร. ๕/๗๔๔ - ๗๔๕ 
๗ ดู กาลามสูตร. (เกสปตุตสูตร). ไตร. ๒๐/๕๐๕. และดู สาฬหสตูร. ไตร. ๒๐/๕๐๖. 
๘ ดู สังคีติสตูร. ไตร.   /๒๒๘/๒๓  และดู ไตร. ๒๐/๔๗๙/ ๘๖. 



 ๙๗ 

(๒) การใช้อ านาจแบบโลกาธิปไตย : คือ ใช้อ านาจโดยถือ “โลก” หรือความเห็นของ
ชาวโลกเป็นใหญ่  ค าว่า “ชาวโลก” ในที่นี้อาจหมายถึงผู้อยู่ภายใต้ปกครอง  การที่ผู้ปกครองจะ
ตัดสินใจกระท าอะไรหรืออย่างไร  ขึ้นอยู่กับกระแสนิยมของผู้อยู่ใต้ปกครองว่าต้องการอะไรหรือ
อย่างไร  ซึ่งถ้าจะอธิบายด้วยกรอบคิดสมัยนี้ พอจะกล่าวโดยอนุโลมว่าเข้ากันได้กับการใช้อ านาจ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

อย่างไรก็ตาม พระองค์ทรงเห็นว่าการใช้อ านาจแบบโลกาธิปไตย  อาจจะก่อให้เกิดความ
สับสนวุ่นวายได้ง่าย  เพราะผู้คนมักยึดถือประโยชน์ตนเป็นที่ต้ัง  ดังที่ทรงอุปมาว่าเหมือนกับจับ
สัตว์  ๖ ชนิด ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ต่างกัน มาผูกมัดรวมไว้ด้วยกัน  สัตว์แตล่ะชนิดเหล่านั้น  ต่างก็พยายาม
ดิ้นรนกลับถิ่นของตน  ดังที่ทรงอุปมาไว้ใน กัปปาณสูตร ว่า 

 

… เปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์  ๖ ชนิด ซึ่งมีวิสัยต่างกัน มีโคจรต่างกัน  แล้วผูกด้วยเชือกอัน
เหนียวแน่น  คือ จับงู จระเข้ นก สุนัขบ้าน สุนัขจิ้งจอก ลิง แล้วผูกด้วยเชือกอันเหนียวแน่น  
คร้ันแล้วพึงขมวดปมไว้ตรงกลาง  ปล่อยไป  ทีนั้นแล  สตัว์ ๖ ชนิดซึ่งมีวิสัยต่างกัน มีโคจร
ต่างกันเหล่านั้น  พึงดึงมาหาโคจรและวิสัยของตน ๆ  งูพึงดึงมาด้วยคิดว่าเราจักเข้าไปสู่
จอมปลวก จระเข้พึงดึงมาด้วยคิดว่าเราจักลงน้ า  นกพึงดึงมาด้วยคิดว่าเราจักบินขึ้นสู่อากาศ  
สุนัขบ้านพึงดึงมาด้วยคิดว่าเราจักเข้าบ้าน  สุนัขจิ้งจอกพึงดึงมาด้วยคิดว่าเราจักไปสู่ป่าช้า  
ลิงพึงดึงมาด้วยคิดว่าเราจักเข้าไปสู่ป่า  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เมื่อใดแลสัตว์ ๖ ชนิดเหล่านั้น
ต่างก็จะไปตามวิสัยของตน ๆ  พึงล าบาก  เมื่อนั้นบรรดาสัตว์เหล่านั้น  สัตว์ใดมีก าลัง
มากกว่าสัตว์ทั้งหลาย  สัตว์เหล่านั้นพึงอนุวัตรคล้อยตามไปสู่อ านาจแห่งสัตว์นั้น  

  

 (๓) การใช้อ านาจแบบธรรมาธิปไตย : คือ ใช้อ านาจโดยถือธรรมเป็นใหญ่ โดยถือความรู้ 
ความจริง ความถูกต้อง  ความดีงาม  ตามกฎเกณฑ์ กติกา เหตุผล ประโยชน์ส่วนรวม  มีการตัดสิน
ปัญหาโดยใช้ปัญญา  แสวงหาข้อมูลจากรอบด้าน  รับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย และพิจารณาอย่าง
รอบคอบด้วยความบริสุทธิ์ใจ  ปราศจากอคติใด ๆ  

ถ้าพิจารณาจากค าสอนใน จักกวัตติสูตร พอจะสรุปลักษณะของการใช้อ านาจแบบ
ธรรมาธิปไตยได้  ๙ ประการ ดังนี้  (๑) อาศัยธรรม  (๒)  สักการะธรรม  (๓)  เคารพธรรม  (๔)  นับ
ถือธรรม  (๕)  บูชาธรรม  (๖)  ย าเกรงธรรม  ( )  มีธรรมเป็นธงชัย  ( )  มีธรรมเป็นยอด  และ (๙) 
มีธรรมเป็นใหญ่  (เป็นราชา)  ดังที่พระองค์กล่าวว่า “พระจักรพรรดิผู้ทรงธรรม เป็นธรรมราชา”  
คร้ันมีภิกษุทูลถามว่า อะไรเป็น ‘ราชา’ ของจักรพรรดิ  ทรงตอบว่า ‘ธรรม’ เป็น ‘ราชา’ ของ
จักรพรรดิ  คือ “พระเจ้าจักรพรรดิก็ทรงอาศัยธรรม  สักการะธรรม  เคารพย าเกรงธรรม  มีธรรมเป็น
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 ๙๘ 

ธง  มีธรรมเป็นตรา  และมีธรรมเป็นใหญ่”   นอกจากนี้ยังทรงยืนยันว่า แม้แต่พระองค์เองก็ถือธรรม
เป็น ‘ราชา’  ดังที่ทรงกล่าวว่า  “…แม้เราตถาคตเองก็ต้องอาศัยธรรม  สักการะธรรม  เคารพย าเกรง
ธรรม  มีธรรมเป็นธงตรา” ๑   

 

ตามที่กล่าวมา แสดงให้เห็นทัศนะของพระพุทธเจ้า ว่า มิได้ให้ความส าคัญเรื่องระบอบการ
ปกครองเท่ากับการใช้อ านาจการปกครอง  กล่าวคือ  ทรงถือว่าการปกครองระบอบใดก็ได้  ถ้าใช้
อ านาจอย่างเป็นธรรม (ธรรมาธิปไตย) ถือว่าเป็นการปกครองที่ดี  แต่ถ้าใช้อ านาจอย่างไม่เป็นธรรม 
(อธรรมาธิปไตย)  ถือว่าเป็นการปกครองที่ไม่ดี 

 

๒.๓  การแนะน าเกี่ยวกบัวิธีแก้ปัญหาการเมือง – เศรษฐกิจ – สังคม 
  

 พระองค์ทรงถือว่าปัญหาทั้งสามนี้มีความแนบเนื่องกัน  และไม่สามารถแยกออก
จากกันได้  เพราะเมื่อใดที่เศรษฐกิจดี สังคมอยู่เย็นเป็นสุข  คลื่นลมทางการเมืองจะสงบ  แต่ถ้า
เศรษฐกิจฝืดเคือง  ความอดอยากแร้นแค้นระบาดไปทั่ว  จะน ามาซึ่งความขัดแย้งทางการเมืองได้ง่าย  
อย่างไรก็ตาม ในการแก้ปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  นอกจากจะพิจารณาเร่ืองปัญหาปาก
ท้องแล้ว  ยังจะต้องพิจารณาเร่ืองความมีศีลธรรมของผู้คนด้วย  แม้เศรษฐกิจจะดีเพียงใด  แต่ถ้าผู้คน
ในสังคมนั้นเป็นคนเลว (ศีลธรรมเสื่อม) ก็อาจน ามาซึ่งปัญหาการเมืองได้เช่นกัน  ฉะนั้น การที่จะ
แก้ปัญหาข้างต้น  จะต้องเร่ิมต้นที่ “คน”  คือท าให้คนตั้งอยู่ในธรรมก่อน  ดังที่ทรงแนะน าว่า (๑)  
ผู้ปกครองต้องเป็น “ธรรมราชา” (ธรรมาธิปไตย)  (๒)  ต้องรู้จักป้องกัน “การอันอธรรม”  
(มา อธรรมการ) มิให้เกิดขึ้นในแผ่นดิน   (๓)  ต้องมีการแบ่งปันเฉลี่ยทรัพย์ เพื่อมิให้เกิดความ
ยากจนขัดสนในแผ่นดิน  (ธนานุประทาน)  และ (๔)  ต้องมีปราชญ์ราชบัณฑิตไว้เป็นที่ปรึกษา  
(สมณพราหมณปริปุจฉา) ซึ่งจะน ามาขยายในรายละเอียดแต่ละประเด็นได้ดังน้ี 

 

(๑)  ผู้ปกครองต้องเป็น “ธรรมราชา” 
 

         พระองค์ทรงเปรียบเทียบว่าพระราชาเป็นเสมือน “โคน าฝูง” ถ้าโคน าฝูงไปตรง โคทั้ง
ปวงก็ย่อมไปตรงด้วย  แต่ถ้าโคน าฝูงไปคด โคทั้งปวงก็ย่อมไปคดด้วยเช่นกัน  ดังที่ทรงกล่าวใน 
ธรรมิกสูตร ว่า 

 

เมื่อโคก าลังข้ามฟากอยู่  ถ้าโคจ่าฝูง  น าฝูงไปตรง  โคทั้งปวงก็ย่อมไปตรงตามกัน  ในหมู่ 
มนุษย์ก็เหมือนกัน  ถ้าผู้ที่เขาสมมติว่าประเสริฐสุด (คือผู้น า)  ประพฤติเป็นธรรม  (คือประพฤติ
ถูกต้องยุติธรรม)  ประชาชนนอกนี้ก็ย่อมประพฤติเป็นธรรมตามกัน  ถ้าพระราชา (คือผู้น า) ตั้งอยู่
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 ๙๙ 

ในธรรม  ประเทศชาติตลอดจนพระราชอาณาเขตย่อมอยู่เป็นสุข … (และยังทรงขยายความว่า)…
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใดพระราชาเป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรม  สมัยนั้นแม้พวกข้าราชการ ก็เป็นผู้ไม่
ตั้งอยู่ในธรรม  เมื่อพวกข้าราชการไม่ตั้งอยู่ในธรรม  สมัยนั้น แม้พราหมณ์และคฤหบดีก็เป็นผู้ไม่
ตั้งอยู่ในธรรม  เมื่อพราหมณ์และคฤหบดีไม่ตั้งอยู่ในธรรม  สมัยนั้น แม้ชาวนิคมและชาวชนบท ก็
เป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรม  เมื่อชาวนิคมและชาวชนบทเป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรม  พระจันทร์และพระ
อาทิตย์ ก็ย่อมหมุนเวียนไม่สม่ าเสมอ  เมื่อพระจันทร์และพระอาทิตย์ หมุนเวียนไม่สม่ าเสมอ  หมู่
ดาวนักษัตร ก็ย่อมหมุนเวียนไม่สม่ าเสมอ  เมื่อคืนและวันหมุนเวียนไม่สม่ าเสมอ เดือนหน่ึงและกึ่ง
เดือนก็หมุนเวียนไม่สม่ าเสมอ  เมื่อเดือนหนึ่งและกึ่งเดือนหมุนเวียนไม่สม่ าเสมอ ฤดูกาลและปีก็
ย่อมหมุนเวียนไม่สม่ าเสมอ  เมื่อฤดูกาลและปีหมุนเวียนไม่สม่ าเสมอ ลมย่อมพัดไม่สม่ าเสมอ เมื่อ
ลมพัดไม่สม่ าเสมอ  ลมก็เดินผิดทางไม่สม่ าเสมอ ย่อมพัดเวียนไป  เมื่อลมเดินผิดทางไม่สม่ าเสมอ
พัดเวียนไป เทวดาย่อมก าเริบ  เมื่อเทวดาก าเริบ ฝนย่อมไม่ตกต้องตามฤดูกาล  เมื่อฝนไม่ตกต้องตาม
ฤดูกาล ข้าวกล้าทั้งหลายกส็กุไม่เสมอกัน  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  มนุษย์ผู้บริโภคข้าวที่สุกไม่เสมอกัน 
ย่อมเป็นผู้มีอายุน้อย มีผิวพรรณเศร้าหมอง มีก าลังน้อย มีอาพาธมาก  ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด
พระราชาเป็นผู้ต้ังอยู่ในธรรม  สมัยนั้น แม้ข้าราชการก็ย่อมเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรม  เมื่อข้าราชการ
ตั้งอยู่ในธรรม  สมัยนั้น แม้พราหมณ์และคฤหบดี ก็เป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรม  เมื่อพราหมณ์และคฤหบดี
ตั้งอยู่ในธรรม สมัยนั้น แม้ชาวนิคมและชาวชนบท ก็ย่อมเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรม  เมื่อชาวนิคมและชาว
ชนบทตั้งอยู่ในธรรม  พระจันทร์และพระอาทิตย์ ก็ย่อมหมุนเวียนสม่ าเสมอ  เมื่อพระจันทร์และ
พระอาทิตย์หมุนเวียนสม่ าเสมอ  หมู่ดาวนักษัตร ก็ย่อมหมุนเวียนสม่ าเสมอ  เมื่อหมู่ดาวนักษัตร
หมุนเวียนสม่ าเสมอ  คืนและวันก็ย่อมหมุนเวียนสม่ าเสมอ  เมื่อคืนและวันหมุนเวียนสม่ าเสมอ  
เดือนหน่ึงและกึ่งเดือน ก็ย่อมหมุนเวียนสม่ าเสมอกัน  เมื่อเดือนหนึ่งและกึ่งเดือนหมุนเวียน
สม่ าเสมอ  ฤดูและปีก็ย่อมหมุนเวียนไปสม่ าเสมอ   ลมย่อมพัดสม่ าเสมอ  เมื่อลมพัดสม่ าเสมอ ลม
ย่อมพัดไปถูกทาง  เมื่อลมพัดไปถูกทาง  เทวดาย่อมไม่ก าเริบ  เมื่อเทวดาไม่ก าเริบ ฝนย่อมตกต้อง
ตามฤดูกาล  เมื่อฝนตกต้องตามฤดูกาล  ข้าวกล้าก็สุกเสมอกัน  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  มนุษย์ที่บริโภค
ข้าวกล้าที่สุกเสมอกัน ย่อมมีอายุยืน มีผิวพรรณดี มีก าลัง และมีอาพาธน้อย ๑๑ 

 

จากค าอธิบายในลักษณะนี้  ได้แสดงให้เห็นทัศนะของพระพุทธเจ้า ว่า การที่ผู้คนไม่ตั้งอยู่
ในธรรม จะมีส่วนท าให้ธรรมชาติวิปริตแปรปรวนและส่งผลกระทบในทางเป็นโทษต่อมนุษย์ได้  
ซึ่งค าอธิบายในลักษณะนี้ย่อมยากที่จะท าให้คนสมัยนั้นเห็นจริงว่า “การตั้งอยู่ในธรรม” กับ “ความ
วิปริตแปรปรวนของธรรมชาติ” เกี่ยวข้องกันได้อย่างไร  แต่คร้ันตกมาถึงสมัยนี้ได้มีหลักฐานในเชิง
ประจักษ์แสดงให้เห็นแล้ว เช่น  การประกอบอุตสาหกรรมโดยปราศจากธรรม (ขาดความ
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รับผิดชอบ)  ปล่อยของเสียลงในแม่น้ าล าคลอง  หรือขึ้นสู่อากาศ  ได้ก่อให้เกิดมลพิษ  เกิด
ปรากฏการณ์เรือนกระจก,  เกิดภาวะโลกร้อน,  เกิดพิษภัยจากสึนามิ,  ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล  
ก่อความเดือดร้อนกันถ้วนหน้า  ซึ่งพอจะตีความเชิงประยุกต์ได้ว่านั่นก็คือการถูก “เทวดา” ลงโทษ
นั่นเอง 

 

 (๒) ต้องรู้จักป้องกัน “การอันอธรรม” มิให้เกิดขึ้นในแผ่นดิน 
 

        การที่จะท าให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขได้นั้น  พระพุทธองค์ทรงแนะน าให้ป้องกันการ
อันอธรรมมิให้เกิดขึ้น  ดังที่ทรงกล่าวว่า “จงจัดการรักษาป้องกันและคุ้มครองอันเป็นธรรม ในชน
ภายใน  ในหมู่พล  ในพวกกษัตริย์ผู้เป็นอนุยนต์  ในพวกพราหมณ์และคฤหบดี  ในชาวนิคมและ
ชาวชนบททั้งหลาย  ในพวกสมณพราหมณ์ ในเหล่าเน้ือและนก  ดูกรพ่อ การอธรรมอย่างนี้อย่าให้มี
ในแว่นแคว้นของพ่อเลย”๑๒  เพราะถ้าเมื่อใดที่สามารถธ ารงการอันเป็นธรรมให้คงอยู่  และป้องกัน
การอันอธรรมมิให้เกิดขึ้น  เมื่อน้ันจะท าให้บรรดาอาณาประชาราษฎร์อยู่เย็นเป็นสุข  ไม่ก่อให้เกิด
ปัญหาเดือดร้อนตามมา 

 

(๓) ต้องมีการแบ่งปันเฉล่ียทรัพย์ เพื่อมิให้เกิดความยากจนขัดสนในแผ่นดิน 
 

       พระพุทธเจ้าทรงมีค าแนะน าวิธีแก้ปัญหาการเมือง – เศรษฐกิจ – สังคม ว่า จะต้องดูแล
เร่ืองปากท้องเป็นส าคัญ  โดยต้องแบ่งปันเฉลี่ยทรัพย์ให้แก่ผู้ที่ไม่มีทรัพย์ เพื่อที่พวกเขาจะได้น าไป
ท าทุนไปประกอบอาชีพ  เพราะถ้าไม่แบ่งปันเฉลี่ยทรัพย์  ความขัดสนก็จะถึงความแพร่หลาย  เมื่อ
ความขัดสนถึงความแพร่หลาย    การลักขโมยก็จะถึงความแพร่หลาย  เมื่อการลักขโมยแพร่หลาย
แล้ว  ถ้าพระราชาจะแก้โดยพระราชทานทรัพย์ให้แก่ขโมยเพื่อที่จะให้พวกเขาน าไปเลี้ยงปากเลี้ยง
ท้อง  ก็จะท าให้ผู้อ่ืนเอาแบบอย่าง  แล้วจะท าให้จ านวนขโมยแพร่หลายยิ่งขึ้น  แต่ถ้าจะจับขโมยมา
มัดด้วยเชือกแล้วตัดศีรษะ  พวกเขาก็จะแก้แค้นประชาชนในลักษณะเดียวกัน เพื่อเป็นการฆ่าปิด
ปากมิให้เป็นพยานปรักปร าเขาในภายหลัง  แล้วจะท าให้การอันอธรรมแพร่หลายยิ่งขึ้น ดังที่ทรง
กล่าวไว้ใน จักกวัตติสูตร ว่า 

 

 เมื่อพระมหากษัตริย์ไม่พระราชทานทรัพย์ให้แก่คนที่ไม่มีทรัพย์  ความขัดสนก็ได้ถึงแก่
ความแพร่หลาย    เมื่อความขัดสนถึงความแพร่หลาย อทินนาทานก็ได้ถึงความแพร่หลาย  เมื่อ  
อทินนาทานถึงความแพร่หลาย  ศัสตราก็ได้ถึงความแพร่หลาย  เมื่อศัสตราถึงความแพร่หลาย  
ปาณาติบาตถึงความแพร่หลาย  เมื่อปาณาติบาตถึงความแพร่หลาย   มุสาวาทก็ได้ถึงความแพร่หลาย  

                                                           
 ๒ จักกวตัติสูตร. ไตร.   /๓๕. 



  ๐  

เมื่อมุสาวาทถึงความแพร่หลาย  ปิสุณาวาจาก็ได้ถึงความแพร่หลาย  เมื่อปิสุณาวาจาถึงความ
แพร่หลาย  กาเมสุมิจฉาจารก็ได้ถึงความแพร่หลาย  เมื่อกาเมสุมิจฉาจารถึงความแพร่หลาย… ผรุส
วาจา  และสัมผัปปลาปะก็ได้ถึงความแพร่หลาย…อภิชฌาและพยาบาทก็ได้ถึงความแพร่หลาย เมื่อ
อภิชฌาและพยาบาทถึงความแพร่หลาย  มิจฉาทิฐิก็ได้ถึงความแพร่หลาย  เมื่อมิจฉาทิฐิถึงความ
แพร่หลาย…    อธรรมราคะ  วิสมโลภ  มิจฉาธรรม ก็ได้ถึงความแพร่หลาย…ความไม่ปฏิบัติชอบใน
มารดา  ความไม่ปฏิบัติชอบในบิดา  ความไม่ปฏิบัติชอบในสมณะ  ความไม่ปฏิบัติชอบใน
พราหมณ์  ความไม่อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูล  ก็ได้ถึงความแพร่หลาย    เมื่อธรรมเหล่านี้ถึง
ความแพร่หลาย  แม้อายุของสัตว์เหล่านั้นก็เสื่อมถอย  แม้วรรณะก็เสื่อมถอย…   

 

นอกจากนี้ พระองค์ทรงแนะน าวิธีแก้ปัญหาความยากจนไว้ใน กูฏทันตสูตร อีกว่า การ
ปราบโจรด้วยการประหัตประหาร จองจ า ปรับไหม ต าหนิโทษ หรือเนรเทศ  ถือว่าเป็น วิธีที่ไม่ชอบ  
เพราะแม้จะขจัดโจรเหล่านั้นออกไปได้  แต่ก็ยังมีโจรบางพวกเหลืออยู่  และจะค่อย ๆ เพิ่มจ านวน
และเบียดเบียนบ้านเมืองต่อไปอีก  พร้อมกันนี้ ก็ทรงแนะน าแก่ พระเจ้ามหาวิชิตราช เกี่ยวกับ วิธี
แก้ปัญหาท่ีชอบ ดังนี้ 

 

 . พลเมืองเหล่าใด...ขะมักเขม้นในกสิกรรม และโครักขกรรม  ขอพระองค์จงเพิ่มข้าวปลูก
และข้าวกินให้แก่พลเมืองเหล่านั้นในโอกาสอันสมควร.   
       ๒. พลเมืองเหล่าใด...ขะมักเขม้นในพาณิชยกรรม ขอพระองค์จงเพิ่มทุนให้แก่พลเมือง
เหล่านั้น ในโอกาสอันสมควร.  
        . ข้าราชการเหล่าใดขยัน ขอพระองค์จงพระราชทานเบี้ยเลี้ยงและเงินเดือนแก่ข้าราชการ
เหล่านั้นในโอกาสอันสมควร.   

พลเมืองเหล่านั้นนั่นแหละจักเป็นผู้ขวนขวายในการงานของตน ๆ จักไม่เบียดเบียน
บ้านเมืองของพระองค์…บ้านเมืองก็จะตั้งมั่นอยู่ในความเกษม หาเสี้ยนหนามมิได้ ไม่มีการ
เบียดเบียนกัน พลเมืองจักชื่นชมยินดีต่อกัน ยังบุตรให้ฟ้อนอยู่บนอก จักไม่ต้องปิดประตูเรือนอยู่… 
(เมื่อได้รับค าแนะน าเช่นนี้) …พระเจ้ามหาวิชิตราช…ก็ได้พระราชทานข้าวปลูกและข้าวกินแก่
พลเมืองในบ้านเมืองของพระองค์ที่ขะมักเขม้นในกสิกรรมและโครักขกรรม พระราชทานทุนแก่
พลเมืองในบ้านเมืองของพระองค์ที่ขะมักเขม้นในพาณิชยกรรม พระราชทานเบี้ยเลี้ยงและเงินเดือน
แก่ข้าราชการในบ้านเมืองของพระองค์ที่ขยัน พลเมืองเหล่านั้นน่ันแหละได้เป็นผู้ขวนขวายในการ
งานตามหน้าที่ของตน ๆ ไม่ได้เบียดเบียนบ้านเมืองของพระองค์…บ้านเมืองได้ด ารงอยู่ในความ

                                                           
 ๓ จักกวตัติสูตร. ไตร.   /๔๕. 



  ๐๒ 

เกษม หาเสี้ยนหนามมิได้ ไม่มีการเบียดเบียนกัน  พลเมืองชื่นชมยินดีต่อกัน ยังบุตรให้ฟ้อนอยู่บน
อก ไม่ต้องปิดประตูเรือน   

นอกจากนี้ยังทรงแนะน าเกี่ยวกับ ราชสังคหวัตถุ ๔ ไว้เพื่อแก้ปัญหาการเมือง – เศรษฐกิจ – 
สังคม  คือ (๑) พระราชาต้องมีความฉลาดในการบ ารุงข้าวกล้า  พืชพันธุ์ธัญญาหาร  และส่งเสริม
การเกษตร (สัสสเมธะ)  (๒)  ต้องมีความฉลาดในการบ ารุงเลี้ยงคน และข้าราชบริพาร  ตลอดจน
รู้จักส่งเสริมคนดีที่มีความสามารถ (ปุริสเมธะ)  (๓)  ต้องมีความสามารถในการผูกมัดน้ าใจ
ประชาชน  เช่น  ด้วยการส่งเสริมอาชีพ  ให้คนจนกู้ยืมทุนไปสร้างตัวในพาณิชยกรรม (สัมมาปาสะ)  
และ  (๔)  ต้องมีวาจาอันดูดด่ืม  คือ รู้จักพูด รู้จักปราศรัย ไพเราะ  สุภาพนุ่มนวล ประกอบด้วย
เหตุผล  มีประโยชน์ เป็นทางแห่งสามัคคี  ท าให้เกิดความเข้าใจอันดี และความนิยมเชื่อถือ  
(วาชะเปยะ)  ส่วนใน ราชสังคหวัตถุ  ๕  เพิ่มเข้ามาอีกอย่าง คือ (๕) ต้องดูแลบ้านเมืองให้สงบ
เรียบร้อย  ปราศจากโจรภัย  จนถึงบ้านเรือนไม่ต้องใส่กลอน (นิรัคคฬะ) ๑๕ 

ตามที่กล่าวนี้ ได้แสดงให้เห็นทัศนะของพระพุทธเจ้าว่า การที่จะแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคมได้นั้น  จะต้องเร่ิมต้นโดยการแก้ปัญหาปากท้อง  และการแก้ปัญหาปากท้องที่
ถูกวิธี จะต้องกระท าโดยการแบ่งปันเฉลี่ยทรัพย์ให้น าไปท าทุนประกอบอาชีพ  แต่ไม่ทรงเห็นด้วย
กับการแก้ปัญหาโดยวิธีลงโทษรุนแรงแก่ผู้กระท าผิดเพราะความอดอยากหิวโหย  เพราะถือว่าเป็น
การแก้ที่ปลายเหตุ  ไม่สามารถแก้ปัญหาได้จริง 

 

 (๔) ต้องมีปราชญ์ราชบัณฑิตไว้เป็นที่ปรึกษา 
 

         เพื่อที่จะช่วยให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  พระองค์จึงทรงแนะน าอีก
ว่าพระราชาจะต้องแสวงหาปัญญาและคุณธรรมโดยปรึกษาสอบถามปัญหากับสมณพราหมณ์  ท่าน
ที่ปรึกษาผู้เป็นนักปราชญ์ ทรงวิชาการ  ทรงคุณธรรม  ผู้ประพฤติดีประพฤติชอบอย่างสม่ าเสมอ  
เพื่อซักซ้อมตรวจสอบตนให้เจริญก้าวหน้าในทางที่ถูกที่ควรและเพื่อประโยชน์สุขของอาณา
ประชาราษฎร์๑๖ 

 

๒.๔  การแนะน าเกี่ยวกบัหลักธรรมส าหรับผู้ปกครอง 
 

            จากการที่มีการปกครอง ๒ ระบอบ  พระพุทธเจ้าจึงทรงแนะน าหลักธรรมส าหรับ
ใช้ปกครองที่เหมาะกับการปกครองแต่ละระบอบ ได้แก่ (๑) หลักธรรมส าหรับผู้ปกครองที่ปกครอง

                                                           
 ๔ กูฏทนัตสตูร. ไตร. ๙/๒๐๖ 

 ๕ ไตร.  ๕/  ๐ 
        ๖ พระเทพเวท.ี (ประยทุธ์  ปยุตฺโต). คู่มือด าเนินชีวติ. หน้ำ ๒  - ๒๒. 



  ๐๓ 

ด้วยระบอบราชาธิปไตย และ (๒) หลักธรรมส าหรับผู้ปกครองที่ปกครองด้วยระบอบสามัคคีธรรม  
ซึ่งจะกล่าวแต่ละรูปแบบ ดังนี ้

 

(๑) หลักธรรมส าหรับผู้ปกครองที่ปกครองด้วยระบอบราชาธิปไตย 
 

       ในระบอบนี้ พระราชาทรงมีอ านาจสิทธิ์ขาดที่จะด าเนินกิจการใด ๆ ได้ตามที่ทรง
ประสงค์  ถ้าพระราชาไม่ตั้งอยู่ในธรรม  จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้อยู่ใต้ปกครอง  
ฉะนั้น พระพุทธองค์จึงทรงแนะน าว่าพระราชาจะต้องตั้งมั่นอยู่ในธรรมหลายหมวด  แต่หลักธรรม
ส าคัญที่ทรงแนะน าไว้ใน มหาหังสชาดก มี  ๑   ประการ ดังนี้ 

๑. ทานัง :  การพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์  ทรงเสียสละพระก าลังในการปกครอง
แผ่นดิน การพระราชทานพระราชด าริอันก่อให้เกิดสติปัญญาและพัฒนาชาติ การพระราชทาน
เสรีภาพอันเป็นหัวใจแห่งมนุษย์ 

๒. สีลัง  :  การประพฤติพระราชจรรยานุวัตร พระกาย พระวาจา ให้ปราศจากโทษ ทั้งใน
การปกครอง อันได้แก่ กฎหมายและนิติราชประเพณี และในทางศาสนา อันได้แก่ เบญจศีล 

๓.ปริจาคัง : การสละสิ่งไมเ่ป็นประโยชน์หรือมีประโยชน์น้อยเพื่อสิ่งที่ดีกว่า คือ เมื่อถึง
คราว ก็สละได้ แม้พระราชทรัพย์ ตลอดจนพระโลหิต หรือแม้แต่พระชนม์ชีพ เพื่อรักษาธรรมและ
พระราชอาณาจักรของพระองค์ 

๔. อาชชะวัง  : ความซื่อตรง ด ารงอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อพระราช-
สัมพันธมิตรและอาณาประชาราษฎร์ 

๕. มัททะวัง : ความเป็นผู้มีอัธยาศัยอ่อนโยน เคารพในเหตุผล มีสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโส
และอ่อนโยนต่อบุคคลที่เสมอกัน 

๖. ตะปัง : การตั้งพระราชอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจให้เป็นไปด้วยดี โดยปราศจาก
ความเกียจคร้าน 

 . อักโกธะ : ไม่แสดงความโกรธให้เห็น ไม่มุ่งร้ายผู้อ่ืน แม้จะลงโทษผู้ใดก็ท าอย่างมี
เหตุผล มีพระเมตตา ไม่ก่อเวร ไม่ทรงพระพิโรธโดยเหตุที่ไม่ควร และแม้จะทรงพระพิโรธ ก็ทรง
ข่มพระทัยให้สงบได้ 

 . อะวีหิสัญจะ : การมีพระราชอัธยาศัยกอปรด้วยพระมหากรุณา ไม่ก่อทุกข์หรือ
เบียดเบียนผู้อ่ืน ทรงปกครองประชาชนดังบิดาปกครองบุตร 

๙. ขันติญจะ : ทรงมีพระราชจริยานุวัตรอันงดงาม อดทนต่อสิ่งทั้งปวง รักษาพระราช
หฤทัย และพระอาการ พระกาย พระวาจา ให้เรียบร้อย 



  ๐๔ 

๑ . อะวิโรธะนัง : ทรงต้ังอยู่ในขัตติยราชประเพณี ไม่ประพฤติผิดจากพระราชจริยานุวัตร 
นิติศาสตร์ ราชศาสตร์ ไม่ประพฤติคลาดเคลื่อนจากความยุติธรรม ทรงอุปถัมภ์ยกย่องคนที่มี
ความชอบ ทรงบ าราบคนที่มีความผิดโดยปราศจากการครอบง าของอคติ ๔ ประการ๑   

นอกจากนี ้ ใน จักกวัตติสูตร ยังทรงแนะน าอีกว่าผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นพระจักรพรรดิ จะต้องถึง
พร้อมด้วย จักรวรรดิวัตร ๑๒  คือ ๑)  คุ้มครองและอนุเคราะห์ผู้คนในราชส านักและพยุหเสนาให้
อยู่เย็นเป็นสุข  ๒)  คุ้มครองและอนุเคราะห์กษัตริย์ภายใต้เมืองขึ้นหรือผู้ครองนครภายใต้พระบรม
ราชานุภาพ  ๓) คุ้มครองและอนุเคราะห์บรรดาพระราชวงศานุวงศ์  ๔) คุ้มครองและอนุเคราะห์
เกื้อกูลพราหมณ์และคฤหบดีชนทั้งหลาย  ๕)  คุ้มครองและอนุเคราะห์ชาวนิคมและชาวชนบท 
ตลอดจนราษฎรที่เป็นชนพื้นเมือง  ๖) คุ้มครองและอนุเคราะห์สมณพราหมณ์และผู้ทรงศีล   ) 
คุ้มครองและอนุเคราะห์ฝูงเนื้อ นก และสัตว์มิให้สูญพันธุ์   )  ห้ามชนทั้งหลายมิให้ประพฤติผิด
ธรรม และพยายามชักน าให้ตั้งอยู่ในกุศลจิต  ๙)  ควรเลี้ยงดูเจือจานทรัพย์  ท านุบ ารุงแก่ผู้ขัดสนไร้
ทรัพย์เพื่อป้องกันมิให้พวกเขาประพฤติมิชอบต่อส่วนรวม  ๑ )  ควรเข้าใกล้สมณพราหมณ์ เพื่อ
ศึกษาบุญบาป กุศล อกุศลให้แจ้งชัด  ๑๑)  ควรหักห้ามจิตมิให้ไปในที่ซึ่งไม่ควรเสด็จ  ๑๒)  ควร
ระงับความโลภมิให้ปรารถนาในลาภอันมิควรได้๑  

อย่างไรก็ตาม แม้จะเป็นหลักธรรมที่เหมาะส าหรับพระราชาหรือพระจักรพรรดิ  ซึ่ง
ปกครองในระบอบราชาธิปไตย  แต่ก็สามารถน าไปใช้กับผู้ปกครองในระบอบอ่ืนได้เช่นกัน  อีกทั้ง
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในหมู่ที่ได้ชื่อว่าเป็น “ผู้น า” ขององค์กรได้อีกด้วย 

 

(๒) หลักธรรมส าหรับผู้ปกครองที่ปกครองด้วยระบอบสามัคคีธรรม 
  

       เน่ืองจากระบอบนี้ปกครองด้วยคณะบุคคล  ฉะนั้น เพื่อที่จะช่วยให้การปกครองด าเนิน
ไปด้วยด ี  พระองค์ทรงแนะน าให้ถือเอา “วัชชีอปริหานยธรรม” (ธรรมแห่งความสามัคคีพร้อม
เพรียงในหมู่คณะ) ไว้เป็นแนวทาง  ดังที่กล่าวใน มหาปรินิพพานสูตร ดังนี้ 

๑. ต้องหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ :  เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกันและ
กัน  เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้มีส่วนร่วม ซึ่งเป็นแนวทางให้เกิดความสามัคคีแก่หมู่คณะ 

                                                           
 ๗ ดู มหาหังสชาดก. ไตร. ๒๘/๒๔๐. และดู  http://web.ku.ac.th/king72/2542-11/page20.htm (เข้ำถงึ

แหล่งข้อมูล ๒๘ มกรำคม ๒๕๕ ) 
 ๘ ดู จักกวัตติวตัิ  ๑๒.  ใน พระธรรมปิฎก. (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพทุธศาสน์ ฉบับประมวล

ศัพท.์   หน้ำ ๓๙ - ๔  ประกอบ. และดู  http://web.ku.ac.th/king72/2542-11/page21.htm  (เข้ำถงึ
แหล่งข้อมูล ๒๘  มกรำคม  ๒๕๕ ) 

http://web.ku.ac.th/king72/2542-11/page20.htm
http://web.ku.ac.th/king72/2542-11/page21.htm


  ๐๕ 

๒. เมื่อประชุมก็พร้อมเพรียงกันประชุม  เมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิก  และพร้อม
เพรียงกันช่วยท ากิจการท่ีควรท า : จะต้องอยู่ในที่ประชุมจนกว่าจะปิดประชุม หากมีกิจการหรือข้อ
ถกเถียงโต้แย้ง หรือมีมติอย่างไร  จะได้ช่วยกันคิดแก้ไข  ช่วยกันหาแนวทางปฏิบัติให้เป็นที่ถูกใจ
และเข้าใจของทุกฝ่าย  อีกทั้งช่วยป้องกันการพูดลับหลังในทางเสียหายโดยอ้างว่ามิได้อยู่ในที่
ประชุม  อันจะท าให้เกิดความแตกแยกในภายหลัง 

๓.  ไม่บัญญัติสิ่งท่ีมิได้บัญญัติไว้  ไม่เพิกถอนสิ่งท่ีบัญญัติไว้แล้ว  และถือปฏิบัติตามข้อที่
บัญญัติไว้แล้ว : ให้ยึดถือกฎ ระเบียบ แบบแผน ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เคยปฏิบัติสืบต่อกันมา   
ไม่เพิกถอนโดยไม่จ าเป็น  และไม่น าธรรมเนียมประเพณีที่ไม่เหมาะสมมาใช้  การบัญญัติประเพณี
แปลกใหม่ที่ไม่มีคุณค่าพอ อาจน ามาซึ่งความแตกแยกและเกิดความเสียหายต่อบ้านเมืองได้ 

๔. สักการะ เคารพ นับถือ บูชาผู้ที่เป็นใหญ่  และเชื่อถ้อยฟังค าของท่านเหล่านั้น : การให้
ความเคารพนบัถือผู้มีประสบการณ์ เห็นโลกมามาก รู้เร่ืองความเจริญและความเสื่อมมาหลายยุค
หลายสมัย ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิคอยแนะน าตักเตือนให้ข้อคิดในทางที่ถูกที่ควร 

๕. คุ้มครองป้องกันกุลสตรี กุลกุมารีท้ังหลายมิให้ถูกข่มเหงฉุดคร่าขืนใจ :   เพราะขึ้นชื่อว่า
สตรีหรือกุลกุมารี  ย่อมเป็นที่ห่วงใยของบิดามารดาหรือบุคคลผู้ใกล้ชิด  หากไม่มีหลักประกันเร่ือง
ความปลอดภัย จะท าให้เป็นที่ห่วงกังวลและหวาดระแวง 

๖. สักการะ เคารพ นับถือ บูชาเจดียสถานของบ้านเมือง  ไม่ลบล้างพลีกรรมอันชอบธรรม
อันเคยให้ เคยท าแก่เจดียสถานเหล่านั้น : เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นที่เคารพบูชาของผู้คน  เป็นศูนย์รวม
ทางด้านจิตใจ  เป็นอนุสรณ์สถานที่ระลึกถึงคุณงามความดี  การเคารพบูชาสิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้าง
ความเป็นปึกแผ่นให้แก่บ้านเมืองได้ 

๗. ให้ความอารักขา คุ้มครอง ปกป้องอันชอบธรรมแก่พระอรหันต์ทั้งหลาย  แต่ตั้งใจ
ปรารถนาให้พระอรหันต์ที่ยังมิได้มา  ขอให้มาสู่แว่นแคว้น  ส่วนที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุข : เพราะ
ท่านเหล่านี้เป็นผู้น าทางจิตวิญญาณ  คอยท าหน้าที่อบรมสั่งสอนให้ผู้คนเป็นคนดี  จึงพึงให้ความ
อารักขา คุ้มครองป้องกันศาสนสถาน  พระสงฆ์ นักบวชในศาสนาต่าง ๆ เป็นต้น๑๙ 

ตามที่กล่าวมานี้  แม้จะเป็นการแนะน าหลักธรรมที่เหมาะส าหรับแคว้นที่ปกครองด้วย
ระบอบสามัคคีธรรม  แต่ก็สามารถน าไปใช้ในระบอบอ่ืนได้  อีกทั้งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน
องค์กรที่ประกอบด้วยคนหมู่มาก   ซึ่งพระองค์เองได้ทรงแนะน าหลักธรรมนี้แก่ภิกษุสาวกด้วย

                                                           
 ๙

 ดู มหาปรินพิพานสูตร. ( ๖) ไตร.  ๐/๖๗ - ๖๙. และดู   http://web.ku.ac.th/king72/2542-

11/page21.htm (เข้ำถงึแหล่งข้อมูล ๒๘ มกรำคม ๒๕๕ ) และดู ค ำอธิบำยเพิม่เตมิใน พระธรรมกติติวงศ์. 
เรือ่ง “หลักการและค าสอนของศาสนากับการปกครองท้องถิ่น” ใน  จริยธรรมส าหรับผู้บริหาร. หน้ำ  
 ๖๙ –  ๗๓. 

http://web.ku.ac.th/king72/2542-11/page21.htm
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  ๐๖ 

เช่นกัน  เพราะทรงเห็นว่าถ้าชนหมู่ใดตั้งอยู่ในกรอบของ “อปริหานิยธรรม” แล้ว  จะช่วยให้ถึงซึ่ง
ความเจริญ  ไม่ถึงซึ่งความเสื่อม 

 

๓. การแก้ปัญหาทางการเมือง 
 

ในข้อ  ๒  เป็นการกล่าวถึงการแนะน าทางทฤษฎี  ต่อไปในข้อน้ีจะกล่าวถึงการแก้ปัญหา
ในทางปฏิบัติ  จากหลักฐานที่สืบค้นได้ พบว่า พระพุทธเจ้าทรงพยายามที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
การเมืองหรือความขัดแย้งทางการเมืองโดยไม่จ าเป็น  เพราะถือว่ามิใช่กิจของสงฆ์  ในส่วนของ
ภิกษุสาวกก็ทรงบัญญัติมิให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการของฝ่ายบ้านเมืองเกินฐานะ เช่น บัญญัติ ว่า (๑) 
“ภิกษุดูกองทัพที่ยกไปเพื่อจะรบกัน เป็นปาจิตตีย์” (๒) “ภิกษุพักอยู่ในกองทัพเกิน   คืน เป็น
ปาจิตตีย์”  (๓)  “ภิกษดุูการรบ การตรวจพล การจัดทัพและทัพที่เป็นขบวนเสร็จแล้ว เป็น
ปาจิตตีย์”๒    หรือถึงแม้ภิกษุสาวกบางรูปจะเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของฝ่ายการเมือง  แต่ก็มิให้เข้าไป
ทอดสนิทหรือถือวิสาสะเข้าออกนอกในเขตพระราชฐานตามอ าเภอใจ  เพราะอาจเป็นที่ครหาด้วย
เหตุ  ๑   ประการ  ดังที่ทรงเตือนไว้ใน ปเวสนสูตร ว่า (๑)  อาจเป็นที่ระแวงว่าไปเกี้ยวพาราสีพระ
มเหสีหรือพระสนม  (๒)  พระราชาทรงมีพระสนมหลายคน  อาจจะจ ามิได้ว่าวันใดร่วมอภิรมย์กับ
คนใด  เมื่อพระสนมตั้งครรภ์  อาจตั้งข้อระแวงว่าภิกษุผู้เข้าไปใกล้ชิดเป็นผู้ท าให้ตั้งครรภ์  (๓)  อาจ
เป็นที่ระแวงเมื่อทรัพย์สิ่งของในพระราชวังสูญหาย  (๔)  อาจเป็นที่ระแวงเมื่อเร่ืองราวใน
พระราชวังแพร่งพรายออกสู่ภายนอก  (๕)  อาจเป็นที่ระแวงว่ามีส่วนรู้เห็น สนับสนุน ยุยงส่งเสริม
ให้มีการฆ่าบิดาหรือบุตรเพื่อแย่งอ านาจระหว่างพระประยูรญาติกันเอง      (๖)    อาจเป็นที่ระแวงว่า
มีส่วนรู้เห็นในการยุยงส่งเสริมให้มีการเพิ่มยศ เพิ่มต าแหน่ง แก่ข้าราชการผู้หนึ่งผู้ใด  ( ) อาจเป็น
ที่ระแวงว่ามีส่วนรู้เห็นในการยุยงส่งเสริมให้มีการลดยศ ลดต าแหน่ง แก่ข้าราชการผู้หนึ่งผู้ใด  ( )  
อาจเป็นที่ระแวงของประชาชนว่ามีส่วนรู้เห็น สนับสนุน ยุยงส่งเสริมให้พระราชาส่งทหารไปรบศึก
ในที่อันไม่ควร  (๙) อาจเป็นที่ระแวงของประชาชนว่ามีส่วนรู้เห็น สนับสนุน ยุยงส่งเสริมให้
พระราชาทรงเรียกกองทัพกลับจากในที่และกาลอันควร  และ (๑ )  ในพระราชฐานเต็มไปด้วยสิ่ง
ยั่วยวนกิเลส๒๑ 

อย่างไรก็ตาม แม้ทรงพยายามที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองโดยไม่
จ าเป็น  แต่บางสถานการณ์ก็มิอาจหลีกเลี่ยงได้  ต้องเข้าไปในฐานะผู้ป้องกัน  แก้ไข  หรือระงับ
ยับยั้ง  ดังจะน าเสนอหลักฐานเท่าที่สืบค้นได้ ๕ ประเด็น คือ  (๑)  การแก้ปัญหาความขัดแย้งทาง
                                                           

        ๒ ดู ปาจิตตีย์ อเจลกวรรค สิกขาบทที่  , ๙ และ ๑  อนึ่ง “ปาจิตตีย์” ถือเป็นลหุกาบัตหิรือ
โทษสถานเบา   
        ๒  ปเวสนสูตร. ไตร. ๒๔/๔๕/ ๔ -  ๖. 



  ๐๗ 

การเมืองภายในแคว้นสักกะโดยการเสด็จออกบวช (๒)  การแก้ปัญหาสงครามแย่งน้ าท านาระหว่าง
พระญาติฝ่ายศากยวงศ์กับพระญาติฝ่ายโกลิยวงศ์ (๓) การแก้ปัญหาสงครามระหว่างแคว้นโกศลกับ
แคว้นสักกะอันเนื่องมาจากการการแบ่งชั้นวรรณะ (๔)  ความพยายามที่จะป้องกันสงครามระหว่าง
แคว้นมคธกับแคว้นวัชชี  และ (๕) ความพยายามที่จะป้องกันสงครามที่คาดว่าจะเกิดจากการแย่งชิง
พระสรีระภายหลังจากที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน  ซึ่งจะน าเสนอแต่ละประเด็นดังน้ี 

 

๓.๑  การแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองภายในแคว้นสักกะโดยการ 
         เสด็จออกบวช 
          

          ถ้าศึกษาจากพุทธประวัติ พบว่า ตั้งแต่สมัยพระราชกุมารสิทธัตถะทรงประสูตใิหม่ ๆ  
โหรท านายว่าถ้าครองราชย์ จะได้เป็นพระจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่  แต่ถ้าออกบวช จะได้เป็นพระศาสดา
เอกของโลก  จากค าท านายนี้จึงท าให้พระเจ้าสุทโธทนะเกรงว่าพระราชโอรสจะเสด็จออกบวช  จึง
พยายามหาทางป้องกันอย่างเต็มความสามารถ โดยปรนเปรอความสุขทางโลกอย่างถึงขนาด  เช่น 
สร้างปราสาท ๓ ฤดูให้เป็นที่ประทับพร้อมกับคัดเฟ้นนางสนมมาคอยปรนนิบัติรับใช้ถึง “สี่หมื่น
นาง”๒๒  อย่างไรก็ตาม แม้จะลงทุนลงแรงถึงเพียงนี้ ก็ไม่อาจยับยั้งความตั้งพระทัยที่จะออกบวชได้  
โดยพุทธประวัติเล่าถึงสาเหตุส าคัญที่ท าให้ต้องตัดสินพระทัยออกบวช ว่า เป็นเพราะอานุภาพแห่ง
แรงบันดาลเร่ือง “เทวทูตสี่” (คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และเพศสมณะ) เจ้าชายสิทธัตถะจึงเสด็จหนี
ออกบวชในยามค่ าคืนโดยพระราชบิดาและพระราชมารดามิทรงทราบ  แต่ถ้าพิจารณาจากหลักฐาน
ตามที่กล่าวไว้ใน โพธิราชกุมารสูตร ที่พระพุทธองค์ทรงเล่าเกี่ยวกับเร่ืองราวของพระองค์เอง  ไม่
พบข้อความตอนใดเลยที่บอกว่าเสด็จหนีออกบวช  หากแต่ออกบวชในขณะที่พระราชบิดามารดา 
(ในที่นี้คงหมายถึงพระมารดาเลี้ยง) มีน้ าพระเนตรไหลนองหน้า  ดังที่ทรงเล่าว่า “…เมื่ออาตมภาพ
ยังเป็นหนุ่ม  มีผมด าสนิท  ประกอบด้วยวัยก าลังเจริญ  เป็นปฐมวัย  เมื่อมารดาบิดาไม่ปรารถนา (จะ
ให้บวช) ร้องไห้น้ าตานองหน้าอยู่  ได้ปลงผมและหนวด  นุ่งห่มผ้ากาสายะ ออกจากเรือนบวชเป็น
บรรพชิต…”๒๓  

 

                                                           
๒๒ดู พุทธทำสภิกขุ. พุทธประวตัิจากพระโอษฐ.์ หน้ำ  ๕. 
(หมายเหตุผู้วิจัย : ค ำวำ่  “ส่ีหมื่นนาง” ในท่ีนี้ ไม่แน่ใจว่ำเป็นตัวเลขจริงหรือตัวเลขในเชงิสัญลักษณ์ เช่น 

ถ้ำคนสมยันั้นกล่ำววำ่ “ท่านผู้นี้มีบริวารแปดหมื่นสี่พันคน” มิได้หมำยควำมวำ่มีบรวิำร  ๘๔,๐๐๐ คนจริง ๆ 
หำกแตม่ีควำมหมำยในเชิงสัญลักษณ์วำ่เป็นผู้มีบรวิำรมำก  อะไรก็ตำมที่มีจ ำนวนมำกจะกล่ำวในเชิงสัญลักษณ์ 
ว่ำ “แปดหมื่นส่ีพัน“ และค ำว่ำ “แปดหมื่นส่ีพัน” มำจำกกำรท่ีพระพุทธองค์ทรงประดิษฐ์หลักธรรมค ำสอน  
๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์)  

๒๓ โพธิราชกุมารสูตร. ไตร.  ๓/๔๘๙. 



  ๐๘ 

จึงก่อให้เกิดค าถามว่าพระองค์ออกบวชด้วยเหตุผลใด ? และท าไมพระราชบิดามารดาจึงไม่
อาจทัดทานได้ ? 

 

การที่จะตอบค าถามนี้  จะต้องน าข้อมูลจากหลายด้านมาต่อเป็นภาพ “จิ๊กซอว์”  โดยเร่ิมจาก 
(๑)  ค่านิยมในการแสวงหาอุดมการณ์ชีวิตของชนชั้นสูงในสมัยนั้น (๒)  ค าท านายเร่ืองการออก
บวช  (๓)  ระบอบการเมืองการปกครองของแคว้นสักกะ  และ (๔)  ความขัดแย้งระหว่างฝ่ายศากยะ 
(พระญาติฝ่ายบิดา) กับฝ่ายโกลิยะ (พระญาติฝ่ายมารดา)  ซึ่งพอจะวิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์
ระหว่าง “จิ๊กซอว์” เหล่านี้ได้ กล่าวคือ  โดยวิถีชีวิตของชนชั้นสูงสมัยนั้น  โดยเฉพาะผู้ดีมีตระกูล 
เชื้อเจ้า เชื้อกษัตริย์  เมื่อเจริญวัยจะได้รับการฝึกปรือเพื่อเตรียมพร้อมที่จะเป็นนักปกครอง  บรรดา
ชายหนุ่มจึงเดินทางไปศึกษายังส านักที่มีชื่อเสียง แต่เมื่อศึกษาจบแล้ว  มิใช่ว่าจะได้กลับมาเป็นนัก
ปกครองเสมอไป  ทั้งนี้เพราะต าแหน่งนีม้ีจ ากัด  ถ้าแคว้นนั้นปกครองด้วยระบอบราชาธิปไตย ก็ไม่
เป็นเรื่องยุ่งยาก  เพราะพระราชาสามารถสืบทอดต าแหน่งสู่รัชทายาทได้ตามพระราชอัธยาศัย  แต่
ถ้าแคว้นน้ันปกครองด้วยระบอบรัฐสภาเช่นแคว้นสักกะ  จะเป็นเร่ืองที่ค่อนข้างยุ่งยาก  เพราะการ
ได้มาซึ่งต าแหน่งนี ้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสัณฐาคารก่อน 

อย่างไรก็ตาม          หนทางที่จะบรรลุอุดมการณ์ชีวิตมิได้มีทางเดียว  ถ้าไม่อาจบรรลุโดย
วิถีแห่งฆราวาส  ก็อาจโดยวิถีแห ่งบรรพชิต  จึงไม่เป็นการแปลกที่บริเวณเทือกเขาหิมาลัยจึงเต็มไป
ด้วยผู้ดีมีตระกูล  พากันออกบวชเป็นฤษีชีไพร และบ าเพ ็ญพรตกันอย่างขะมักเขม้น  (โปรด
ย้อนกลับไปดู บทท่ี ๒ ข้อ ๒.๒)  เมื่อผู้ใดประสบความส าเร็จและมีชื่อเสียงโด่งดัง ก็พากันตั้งส านัก
และรับศิษย์เข้าเป็นสาวกจ านวนร้อยจ านวนพัน  ยิ่งถ้าผู้ใดมีคนเคารพนับถือมาก  ก็จะเป็นที่มาของ
เกียรติยศชื่อเสียงและลาภสักการะ  อีกทั้งถ้าผู้ใดประสบความส าเร็จถึงขั้นได้รับการยกย่องว่าเป็น
พระอรหันต์ (เช่นพระพุทธเจ้า) ก็จะกลายเป็นที่เคารพของบรรดาผู้คนและราชาแห่งแคว้นทั้งปวง  
แล้วจะมีชื่อเสียงยิ่งกว่าราชาผู้ครองแคว้นเสียด้วยซ้ า    เพราะฉะนั้น การออกบวชจึงเป็นวิถีแห่ง
ความส าเร็จอีกทางหนึ่ง 

ถ้าจะพิจารณาในส่วนของเจ้าชายสิทธัตถะ  นับตั้งแต่ประสูติได้เพียง  ๕  วัน  พระราชบิดา
ได้ระดมพราหมณ์ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาในพระราชวังมากถึง  ๑    คน  แล้วให้คัดเลือกกันเองเหลือ
เพียง     คน  เพื่อท านายดวงชะตาของพระกุมารน้อย  ในคราวนั้นพราหมณ์   คน ท านายโดยแยก
ออกเป็น  ๒  นัย  คือ นัยหนึ่งว่าถ้าครองเพศฆราวาสจะได้เป็นพระจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่  แต่อีกนัยว่า
ถ้าออกบวช จะได้เป็นศาสดาเอกของโลก  ส่วนพราหมณ์โกณฑัญญะผู้มีอายุน้อยที่สุด ท านายโดยชี้
ชัดเพียงนัยเดียวว่าพระโอรสน้อยจะต้องเสด็จออกบวชอย่างแน่นอน   คร้ันระยะต่อมา  เมื่อเจ้าชาย
สิทธัตถะเจริญวัย  ทรงได้รับการฝึกฝนศิลปวิทยาแขนงต่าง ๆ อย่างรอบด้าน  ทั้งนี้เพื่อเตรียม
พระองคใ์ห้พร้อมที่จะได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ครองแคว้นเช่นเดียวกับชายหนุ่มที่เป็นชนชั้นสูง
สมัยนั้น 



  ๐๙ 

ถ้าจะพิจารณาระบอบการปกครองในแคว้นสักกะ  แม้จะมีพระเจ้าสุทโธทนะจะเป็นราชา
แห่งแคว้น  แต่ก็มิได้มีอ านาจสืบทอดต าแหน่งสู่รัชทายาท  เพราะโดยประเพณีของแคว้นนี ้  ผู้ที่จะ
ก้าวสู่ต าแหน่งได้  จะต้องผ่านความเห็นชอบจากสัณฐาคารก่อน   ซึ่งก็ไม่แน่ว่าเจ้าชายสิทธัตถะจะ
ได้รับความเห็นชอบจากสัณฐาคารหรือไม่  ประกอบกับในแคว้นของพระองค์ยังมีปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างพระญาติฝ่ายบิดากับพระญาติฝ่ายมารดา  อันมีสาเหตุมาจากการแย่งน้ าท านา (แม่น้ า
โรหิณี)   (จะกล่าวรายละเอียดในข้อ ๓.๒ )  กล่าวกันว่าในคราวนั้นมีความขัดแย้งรุนแรงถึงขั้น
น าเข้าถกเถียงกันในสัณฐาคารว่าจะท าสงครามระหว่างกันหรือไม่  ท้ายที่สุดที่ประชุมเห็นว่าไม่มี
ทางเลือกอ่ืน  แต่เจ้าชายสิทธัตถะไม่ทรงเห็นด้วยกับมตินี้  แต่ถึงแม้จะแพ้มติ แตก่็ยงทรงดื้อแพ่ง
แบบกระต่ายขาเดียว  ซึ่งถือว่าเป็นการขัดธรรมเนียมชาวศากยะอย่างรุนแรง  มีความผิดถึงขั้นถูกขับ
ออกนอกสภา และน ามาสู่การขอให้เสด็จออกจากเมืองโดยให้ถือเพศนักบวช  ดังที่ ศาสตราจารย์
เสฐียรพงศ์  วรรณปก ได้น าเสนอหลักฐานโดยอ้างข้อมูลจากนักการศาสนาผู้มีชื่อเสียง  ๒  ท่าน คือ
หนังสือชื่อ “B.R. Ambedkar. The Buddha and His Dhamma. Bombay : Siddharth College 
Publication 1. 1957. และหนังสือที่เขียนโดย เสฐียร  พันธรังษี. พุทธประวัติมหายาน (พุทธประวัติ
ฉบับค้นพบใหม่) กรุงเทพ : แพร่พิทยา, ๒๕๒๕” โดยอ้างว่าหนังสือทั้ง ๒ เล่มสรุปตรงกันว่า
เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกบวชด้วยเหตุผลทางการเมือง๒๔  ดังที่ ศาสตราจารย์เสฐียรพงศ์  ฯ กล่าว
สรุปว่า 

 

        เสียงส่วนมากในที่ประชุมเสนอว่า  สมควรจะใช้มาตรการขั้นสุดท้าย คือ ยกทัพไปรบ
กับโกลิยะแห่งเทวทหะให้รู้แล้วรู้รอดกันเสียที  แต่เจ้าชายสิทธัตถะ (อาจมีสมาชิกอ่ืนด้วย) 
ไม่เห็นด้วยกับที่พี่น้องกันเองจะล้างผลาญกัน  เมื่อโหวดเสียง ปรากฏว่าแพ้มติที่ประชุม  
เจ้าชายท่านไม่ยอมเลิกละ  ยืนขึ้นคัดค้านกระต่ายขาเดียวอยู่นั้นแล้ว  นับว่าปฏิบัติผิด
ระเบียบข้อบังคับอย่างร้ายแรง  จึงถูกขับออกไปในที่สุด๒๕ 
 

อย่างไรก็ตาม การที่จะให้เจ้าชายสิทธัตถะออกจากเมืองมิใช่เร่ืองง่าย  เพราะแคว้นสักกะ
เป็นเมืองขึ้นของแคว้นโกศล  ถ้าพระเจ้าปเสนทิโกศลทรงทราบและยื่นมือเข้ามาเกี่ยวข้อง อาจ
ก่อให้เกิดปัญหาได้  ฉะนั้น เพื่อที่จะให้ปลอดภัยไว้ก่อน  พวกเขาจึงขอร้องให้เจ้าชายสิทธัตถะถือ
เพศบรรพชิต  และขอค ามั่นสัญญาว่าจะไม่แพร่งพรายเร่ืองนี้ให้พระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงทราบ  
และเพื่อที่จะให้มีความมั่นใจยิ่งขึ้น  จึงขอมิให้พระสิทธัตถะเสด็จผ่านทางแคว้นโกศล  หากแต่ให้
มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออก  ผ่านไปทางแคว้นมัลละ (ซึ่งเป็นเครือญาติกับแคว้นสักกะ – ดู แผนที่

                                                           
๒๔ ดู เสฐียรพงษ์  วรรณปก. พุทธศาสนา : ทัศนะและวิจารณ์. หน้ำ  ๔. 
๒๕ เสฐียรพงษ์  วรรณปก. พุทธศาสนา : ทัศนะและวิจารณ.์ หน้ำ  ๐. 



   ๐ 

หน้า ๔๔ ประกอบ) แล้วข้ามแม่น้ าอโนมาไปยังแคว้นมคธ ซึ่งผู้ครองแคว้นในขณะนั้นทรงพระ
นามว่าพระเจ้าพิมพิสาร ผู้ซึ่งเป็นพระสหายโดยที่ไม่เคยเห็นหน้ากับเจ้าชายสิทธัตถะมาก่อน  
(อทิฏฐสหาย)  เมื่อพระเจ้าพิมพิสารทรงทราบเร่ืองนี้  รู้สึกเห็นพระทัยพระสิทธัตถะมาก   จึงปรารภ
ที่จะแบ่งแคว้นมคธออกเป็น ๒  ส่วน แล้วแบ่งกันปกครองคนละคร่ึง  แต่พระสิทธัตถะไม่ทรง
ประสงค์เช่นนั้น  หากแต่มุ่งที่จะแสวงหาความดับทุกข์  พระเจ้าพิมพิสารจึงร้องขอว่าถ้าส าเร็จเป็น
พระอรหันต์เมื่อใด  ก็ให้เสด็จมาโปรดพระองค์เป็นล าดับแรก  ซึ่งพระสิทธัตถะก็ทรงรับปาก  
ฉะนั้น หลังจากตรัสรู้  จึงเสด็จมายึดเป็น “ยุทธภูมิ” ประกาศพุทธศาสนาตามที่ทรงรับปาก  
ประกอบกับแคว้นมคธเต็มไปด้วยบรรดาเจ้าลัทธิคณาจารย์  ถ้าสามารถลงหลักปักฐานที่แคว้นนี้ได้
ส าเร็จ ก็จะช่วยให้พุทธศาสนามั่นคงยิ่งขึ้น  นอกจากนี้พระเจ้าพิมพิสารยังทรงให้การอุปถัมภ์ค้ าจุน
พุทธศาสนาเป็นอย่างดี  ท าให้เผยแผ่ออกไปอย่างกว้างขวาง และยังท าให้บรรดาแคว้นเล็กแคว้น
น้อยที่ตกอยู่ภายใต้อาณัติของแคว้นมคธ พลอยหันมานับถือพุทธศาสนาตามไปด้วย  จึงช่วยให้ 
พุทธศาสนาเผยแผ่ออกไปกว้างขวางยิ่งขึ้น 

ตามที่กล่าวมาจะเห็นว่า  ถ้าพิจารณาจากหลักฐานที่ ศาสตราจารย์เสฐียรพงศ์  วรรณปก 
น ามากล่าวอ้าง  ประกอบเข้ากับพระวจนะใน โพธิราชกุมารสูตร ที่กล่าวข้างต้น   ได้แสดงให้เห็นว่า
เจ้าชายสิทธัตถะมิได้หนีออกบวช   หากแต่ออกบวชต่อหน้าพระราชบิดาและมารดา  ทั้งนี้ เพื่อที่จะ
ช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในแคว้นสักกะ  ซึ่งการแก้ปัญหาในลักษณะนี้จะมีมาในทุก
ยุคทุกสมัย  ยิ่งในชมพูทวีปสมัยนั้นด้วยแล้ว  ถ้าผู้ใดละเพศฆราวาสออกเป็นบรรพชิต  ย่อมถือว่าไม่
เป็นพิษเป็นภัยแก่ผู้ใด  จึงไม่มีใครตามไปราวีอีก  แม้บางคนได้ท าผิดท าชั่วไว้มาก (เช่นองคุลีมาล)  
แต่คร้ันเมื่อออกบวช ก็จะได้รับการให้อภัย 

แต่ถ้าจะวิเคราะห์ว่าเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกบวชตามแรงบันดาลเร่ือง “เทวทูตสี่” นั้น  
ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นการวิเคราะห์ที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลความเชื่อแบบพราหมณ์  ที่พยายามจะยกให้เทพ
เบื้องบนเป็นใหญ่  คอยก าหนดทุกสิ่งตามที่ทรงประสงค์  อีกทั้งเป็นการวิเคราะห์ที่ค่อนขา้งจะไม่
สมเหตุสมผล  เพราะยากที่จะท าให้เชื่อได้ว่าคนฉลาดอย่างเจ้าชายสิทธัตถะ จะทรงคิดและเข้าใจ
เร่ืองเกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยพระองค์เองมิได้  จะต้องรอให้เทพบันดาลก่อน  จึงจะตัดสินพระทัย
เช่นน้ัน 

 

 
 
 
 



     

๓.๒  การแก้ปัญหาสงครามแย่งน้ าท านาระหว่างพระญาติฝ่ายศากยวงศ์ 
          กับพระญาติฝ่ายโกลิยวงศ ์
 

            หลังจากเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกบวชแล้ว  ปัญหาเร่ืองการแย่งน้ ายังมิได้จบสิ้น    
แต่ก่อนที่จะกล่าวเร่ืองนี้  จะปูพื้นให้เห็นประวัติความเป็นมาของ “ศากยวงศ์” และ “โกลิยวงศ์”๒๖  
ก่อน  จากหลักฐานเท่าที่สืบค้นได้  พบว่า ต้นเค้าของ  ๒  ราชวงศ์นี้ มาจากรากเหง้าเดียวกัน  คือ 
เร่ิมตั้งแต่สมัย พระเจ้าโอกกากราช  ซึ่งครองราชย์อยู่ ณ เมืองหนึ่งซึ่งไม่ปรากฏนาม  กล่าวกันว่า
เมืองนี้ตั้งอยู่ ณ เชิงเขาหิมาลัย  โดย พระเจ้าโอกกากราช  ทรงมีพระมเหสี  ๕  พระองค์  และองค์
แรกทรงพระนามว่า พระนางหรรษา  พระนางผู้นี้ทรงให้ก าเนิดพระโอรสธิดารวม  ๙  พระองค์  
เป็นชายสี่ เป็นหญิงห้า  แต่ต่อมา พระเจ้าโอกกากราช  ทรงมีพระโอรสกับพระมเหสีองค์สุดท้าย  นัย
ว่าทรงหลงใหลพระมเหสีองค์นี้มาก  ถึงกับเอ่ยปากว่าถ้าทูลขออะไร จะให้ทั้งสิ้น  พระนางจึงทูลขอ
ราชสมบัติให้พระโอรส  ทั้ง ๆ ที่ พระเจ้าโอกกากราช ไม่ประสงค์จะให้  แต่เมื่อทรงรับปากแล้ว ก็
ยากที่จะคืนค า  พระองค์จึงทรงเรียกพระโอรสและพระธิดามาเล่าให้ฟัง  และขอให้พวกเขาออกไป
สร้างเมืองแห่งใหม่  พระโอรสธิดาจึงพากันไปสร้างเมืองทางตอนเหนือ ซึ่งตั้งอยู่ในดงสักกะ จึงต้ัง
ชื่อเรียกแคว้นน้ีว่า “สักกชนบท” และตั้งชื่อเมืองหลวงว่า “กบิลพัสดุ”์   ตามชื่อของฤษีกบิลดาบส  
ต่อมาพระโอรสพระธิดา   องค์ทรงจับคู่อภิเษกสมรสกัน ๔ คู่  และตั้งชื่อเรียกราชวงศ์นี้ว่า  
“ศากยวงศ์”  ส่วนพระเชษฐภคินี (พี่สาวคนโต) ไม่อาจจับคู่กับใครได้  จึงได้รับการยกฐานะให้เป็น
พระมารดาของน้องทั้งแปด  คร้ันอยู่ต่อมาวันหน่ึงเมื่อพระนางเข้าป่า ได้พบเจ้าชายจากต่างแคว้นซึ่ง
ป่วยเป็นโรคเรื้อน และเข้ามาหา “ผลกระเบา” เป็นยารักษาโรค  พระนางเกือบจะถูกเสือกัด  แต่
เจ้าชายช่วยไว้ได้  ต่อมาทั้งคู่อภิเษกสมรสกัน  แล้วข้ามไปตั้งเมืองอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ าซึ่งอยู่ตรง
ข้ามแคว้นสักกะ  และกลายเป็นต้นเค้าของ “โกลิยวงศ์” และมีเมืองหลวงชื่อ “กรุงเทวทหะ”   จึงถือ
ว่าราชวงศ์ทั้งสองนี้เป็นราชวงศ์พี่ราชวงศ์น้องที่มาจากสายเลือดเดียวกัน 

โดยธรรมเนียมของสองราชวงศ์นี้ มีความหยิ่งทะนงในสายเลือด  ไม่ยอมแต่งงานกับคน
ต่างโคตร  หากแตจ่ะจับคู่กันเองในหมู่ญาติพี่น้อง  ถ้าหญิงใดมีสามีต่างบ้านต่างเมือง  เมื่อถึงกาล
ใกล้คลอด  จะต้องกลับมาคลอดที่ตระกูลของบรรพบุรุษ  (เช่นกรณีของพระนางสิริมหามายา) อีก
ทั้ง เมื่อถึงเวลาตาย (ถ้าเป็นไปได้) จะต้องกลับมาตายที่ตระกูลบรรพบุรุษเช่นกัน  อาจเป็นเพราะเหตุ
นี้  จึงท าให้พระพุทธเจ้า ซึ่งอยู่ในวัยชราและก าลังประชวรด้วยโรค “ปักขันธิกาพาธ” (โรคบิดอย่าง
รุนแรง)  ต้องทรงทรมานพระวรกายเพื่อกลับมาดับขันธปรินิพพานที่แคว้นมัลละ ซึ่งเป็นแคว้นใน
เครือญาติของพระองค์ (จะวิเคราะห์เร่ืองนี้ใน ข้อ ๓.๕)  และด้วยเหตุแห่งความหยิ่งในศักดิ์ศรี  คน

                                                           
๒๖ ดู กรมกำรศำสนำ. พุทธกิจ ๔๕ พรรษา ตอนที่ ๓. หน้ำ   -  ๓. 



   ๒ 

ในราชวงศ์นี้จึงไม่ยอมเดินทางไปศึกษาที่ส านักตักสิลาเหมือนตระกูลอ่ืน  หากแต่มีส านักของ
ตนเอง  โดยก าหนดให้ศึกษา ศิลปวิทยา ๑๘ ประการ๒   และเพื่อที่จะสืบสานประเพณีข้างต้น  คน
ในสองราชวงศ์นี้จึงจับคู่แต่งงานกันเองเร่ือยมาจนกระทั่งมาถึงสมัยพระเจ้าสุทโธทนะ (ศากยวงศ์)  
ทรงอภิเษกสมรสกับพระนางสิริมหามายา (โกลิยวงศ์) และกระทั่งตกมาถึงสมัยเจ้าชายสิทธัตถะ 
(ศากยวงศ์) ทรงอภิเษกสมรสกับพระนางยโสธรา (โกลิยวงศ์) 

อย่างไรก็ตาม ระหว่าง ๒ ราชวงศ์นี้ มีเร่ืองระหองระแหงกันมาตลอดอันเนื่องมาจากแย่งน้ า
ท านา๒  (แม่น้ าโรหิณี)  เพราะต่างฝ่ายต่างพยายามป้องและทดน้ าให้พอกับความต้องการของฝ่าย
ตน  จึงต้องกระทบอีกฝ่ายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้  เมื่อกระทบกระทั่งหนักเข้า  นอกจากจะด่ากันเอง  
ก็ยังก่นโคตรมาด่ากันอีกด้วย  ชาวบ้านฝ่ายโกลิยวงศ์ด่าฝ่ายศากยวงศ์ว่า “เป็นเหมือนสุนัข สมสู่
กันเอง”๒๙ (หมายถึงพี่น้อง   คน อภิเษกสมรสกันเอง)  สว่นฝ่ายศากยวงศ์ก็ก่นโคตรฝ่ายโกลิยวงศ์ 
ว่าเป็น “พวกขี้เร้ือนต้นกระเบา”๓   หมายถึงกษัตริย์ต้นราชวงศ์นี้เป็นโรคเร้ือนและรักษาหายด้วยผล
กระเบา  เมื่อกระทบกระเทียบกันหนักเข้า เร่ืองก็บานปลายถึงขั้นจะก่อสงครามระหว่างกัน  ในขณะ
ที่ก าลังจะห้ าหั่นกันอยู่นั้น พระพุทธเจ้าเสด็จมาหย่าศึก โดยต ารากล่าวในเชิงปาฏิหาริย์ว่า พระองค์
ทรงประทับอยู่ในอากาศกลางแม่น้ าโรหิณี ระหว่างพระญาติทั้ง  ๒  ฝ่าย แล้วทรงเตือนสติโดยให้
ข้อคิดว่า 

 

“มหาบพิตรทั้งหลาย  พวกท่านก าลังท าอะไรกัน” 
“สู้รบกันพระพุทธเจ้าข้า” 
“สู้รบกันเร่ืองอะไร” 
“เพื่อเอาน้ าไปท านาพระเจ้าข้า” 
“แค่เอาน้ าไปท านา แบ่งกันคนละคร่ึงไม่ได้หรือ  ท าไมถึงรบราฆ่าฟันกัน” 
“ไม่มีฝ่ายไหนยอมพระเจ้าข้า  ต่างฝ่ายต่างจะเอามากกว่า” 

                                                           
๒๗ ค ำวำ่ “ศิลปวิทยา ๑๘ ประการ”  อำจมคี ำอธิบำยหลำยแบบ  แต่ที่พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). 

อธิบำยไวใ้นหนังสือ  พจนานกุรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์. หน้ำ ๒๙  - ๒๙๒. มีดงันี้  ( ) สูติ 
ควำมรู้ทั่วไป  (๒)  สัมมติ  ควำมรู้กฎธรรมเนียม   (๓) สังขยา   ค ำนวณ  (๔) โยคยันตร์   กำรช่ำงกำรยนตร์   
(๕)  นิติ  นิติศำสตร์   (๖)   วิเสสิกา  ควำมรู้กำรอันให้เกิดมงคล  (๗)  คันธัพพา  วิชำร้องร ำ  (๙)  คณิกา  วิชำ
บริหำรร่ำงกำย  ( ๐) ปุราณา  โบรำณคดี  (  )  ติกิจฉา  วิชำแพทย์  ( ๒)  อิตหิาสา  ต ำนำนหรือ
ประวัติศำสตร์  ( ๓) โชต ิ ดำรำศำสตร์  ( ๔)  มายา  ต ำรำพชิัยสงครำม  ( ๕)  ฉันทสา  กำรประพันธ์  ( ๖)  
เกตุ  วิชำพดู  ( ๗)  มันตา  วิชำมนตร์  และ  ( ๘)  สัททา  วิชำไวยำกรณ ์

๒๘ ปิ่น  มุทุกันต์. บทบาทพระบรมครู. หน้ำ ๓๕๗ - ๓๖๒. 
๒๙ ปิ่น  มุทุกันต์. บทบาทพระบรมครู. หน้ำ ๓๕๗. 
๓๐ ปิ่น  มุทุกันต์. บทบาทพระบรมครู. หน้ำ ๓๕๗. 



   ๓ 

พระพุทธเจ้าทรงให้สติว่า 
“มหาบพิตรทั้งหลาย  พวกท่านคิดดูซิ เลือดซึ่งไหลนองเพราะการสู้รบกันคร้ังนี้  กับน้ าใน

แม่น้ าอย่างไหนมีค่ามากกว่ากัน  ถ้าจะสูญเสีย  อะไรจะสูญเสียมากกว่ากัน” 
“เลือดมีค่ามากกว่า และจะสูญเสียมากกว่า พระเจ้าข้า” 
“แล้วท าไมพวกท่านจึงยอมเสียเลือดเสียเนื้อเพราะเร่ืองเล็กน้อยเพียงเท่านี้  จงหยุดเสีย

เถอะ”๓๑ 
 

เมื่อพระพุทธเจ้าทรงให้ข้อคิดเช่นนี้  ทั้งสองฝ่ายก็ได้สติและยกทัพกลับ  ศึกสายเลอืดจึง
สงบลงด้วยพระบารมีของพระองค์โดยแท้  จากบทบาทลีลาในการแก้ปัญหานี้  พอจะแสดงให้เห็น
กลยุทธ์ของพระองค์ ดังนี้ 

(๑)  สถานท่ีประทับเพื่อแก้ปัญหา  ในต ารากล่าวว่าพระองค์ทรงประทับอยู่กลางอากาศ 
เหนือแม่น้ าโรหิณี  โดยอยู่ในต าแหน่งกึ่งกลางระหว่างพระญาติทั้งสองฝ่าย  ซึ่งในที่นี้อาจจะ
พยายามสื่อความหมายเชิงบุคลาธิษฐาน  แต่ถ้าจะอธิบายเชิงธรรมาธิษฐาน  อาจหมายความว่าทรง
วางพระองค์เป็นกลางอย่างเคร่งครัด 

(๒)  การแสดงออกซึ่งพระเจตนา  พระองค์ทรงแสดงให้เห็นว่าที่ทรงเข้ามาเกี่ยวข้องกับ
เร่ืองนี้  มิได้มีเจตนาอื่นใดแอบแฝง  นอกจากพระเมตตาและปรารถนาดีล้วน ๆ  ไม่ต้องการที่จะให้
ญาติพี่น้องต้องรบราฆ่าฟันกันเอง  

(๓)  หลักในการเจรจา  พระองค์มิได้ใช้ธรรมะขั้นสูงอะไร  เพียงแต่ใช้หลักจิตวิทยาและ
ตรรกะง่าย ๆ โดยเปรียบเทียบให้เห็นว่าระหว่าง “เลือด” กับ “น้ า” อะไรส าคัญกว่ากัน  ซึ่งตรรกะ
แบบนี้คงจะผ่านการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางมาแล้วในสัณฐาคาร  เพียงแต่พระองค์หยิบมาตอก
ย้ าเพื่อเตือนสติ  แต่ด้วยเหตุที่พระองค์ทรงเปี่ยมไปด้วยพระบารมี  จึงท าให้ทั้งสองฝ่ายเกรงพระทัย
และยอมท าตาม  จึงท าให้การแก้ปัญหาส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาแย่งน้ ามิได้จบสิ้นลงพร้อมสมัยพุทธกาล  ยังคงยืดเยื้อต่อมาอีกอย่าง
น้อย  ๔   ปี หรือมากกว่านั้น  ดังเห็นได้จากเมื่อคราวพระอานนท์จะดับขันธนิพพาน (หลัง
พระพุทธเจ้า ๔  ปี)  ท่านได้ด าเนินตามรอยพระพุทธองค์โดยเหาะขึ้นไปกลางอากาศ  ในต าแหน่ง
กึ่งกลางแม่น้ าโรหิณี แล้วอธิษฐานจิตโดยแยกธาตุออกเป็น ๒ ส่วน  ให้ส่วนหน่ึงตกในฝั่งของญาติ
ฝ่ายศากยะ  และอีกส่วนหน่ึงตกลงในฝั่งของญาติฝ่ายโกลิยะ  ทั้งนี้เพื่อที่จะเป็นเคร่ืองเตือนสติให้
ญาติทั้งหลายเลิกทะเลาะกันเพราะเร่ืองนี้อีกต่อไป 

 

                                                           
๓  ปิ่น  มุทุกันต์. บทบาทพระบรมครู. หน้ำ ๓๖ . 
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๓.๓  การแก้ปัญหาสงครามระหว่างแคว้นโกศลกับแคว้นสักกะ 
         อันเนื่องมาจากการแบ่งชัน้วรรณะ 

 

           ถ้าจะพิจารณาตามตัวอักษรจะเห็นว่าที่มาของเร่ืองนีเ้ร่ิมจากพระเจ้าปเสนทิโกศล 
ทรงเลื่อมใสศรัทธาพระพุทธเจ้ายิ่งนัก  ถึงขั้นซบพระเศียรลงจุมพิตและนวดพระพุทธบาท๓๒  และ
ด้วยอานุภาพแห่งแรงศรัทธานี้ จึงทรงปรารถนาที่จะใกล้ชิดแนบแน่นเป็นทองแผ่นเดียวกัน  จึงส่ง
ราชทูตไปทูลขอเจ้าหญิงจากพุทธวงศ์มาอภิเษกสมรสด้วย  อย่างไรก็ตาม ความพยายามที่จะเป็น
เกี่ยวดองทางสายเลือดกับพระพุทธองค์คร้ังนี้  นอกจากเหตุผลเร่ืองความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพระ
พุทธองค์แล้ว อาจจะมีเหตุผลอ่ืนแอบแฝงอยู่ด้วยหรือไม่  ย่อมยากที่จะคาดเดา  เพราะถ้าพิจารณา
ด้วยเหตุผลทางการเมือง พบว่า แคว้นโกศล แคว้นสักกะ และแคว้นมคธ มีความสัมพันธ์ในลักษณะ 
“สามเส้า” คือ แคว้นสักกะเป็นเมืองขึ้นของแคว้นโกศล  แต่แคว้นโกศลยอมรับในความเหนือกว่า
ของแคว้นมคธ๓๓  ในขณะที่พระประมุขของแคว้นมคธ เป็น “อทิฏฐสหาย” กับพระพุทธเจ้า และมี
ความใกล้ชิดกันอย่างยิ่ง  อีกทั้งบุคคลทั้งสาม คือ พระพุทธเจ้า,  พระเจ้าพิมพิสาร และพระเจ้า 
ปเสนทิโกศล ต่างก็มีพระชนมพรรษาไล่เลี่ยกัน 

ฉะนั้น ผู้วิจัย จึงตั้งข้อสังเกต ว่า การทีพ่ระเจ้าเจ้าปเสนทิโกศล ทรงพยายามจะเป็นญาติ
เกี่ยวดองกับพระพุทธเจ้าเกินกว่าฐานะของผู้เลื่อมใสศรัทธาโดยทั่วไป  อาจจะมีเหตุผลทางการทูต
และเหตุผลทางการเมืองแฝงเร้นอยู่ด้วยก็ได้  เข้าท านองว่ายิงปืนนัดเดียวได้นก ๒ ตัว  คือ นอกจาก
สนองความศรัทธาแล้ว ยังได้ถ่วงดุลความใกล้ชิดระหว่างพระองค์กับพระพุทธเจ้ามิให้น้อยหน้าไป
กว่าความใกล้ชิดระหว่างพระเจ้าพิมพิสารกับพระพุทธเจ้าก็อาจเป็นได้    แต่เหตุผลในลักษณะนี้เป็น
เร่ืองซับซ้อน  ไม่มีใครบอกกล่าวกันตรง ๆ   ซึ่งแต่ละฝา่ยอาจเลือกใช้วิธีหนึ่งวิธีใด เช่น การเป็น
พระสหายระหว่างกัน (เหมือนที่พระพุทธเจ้าเป็นพระสหายกับพระเจ้าพิมพิสาร)  ส่วนพระเจ้า 
ปเสนทิโกศลทรงเลือกใช้ “สตรีเพศ” เป็นเคร่ืองมือสร้างสันถวไมตรีให้พระองค์กับพระพุทธเจ้ามี
ความสัมพันธ์แนบแน่นในลักษณะของการผสานให้เป็นทองแผ่นเดียวกัน  ซึ่งการด าเนินกุศโลบาย
โดยใช้สตรีเป็นเป็นเคร่ืองมือในลักษณะนี้  เป็นที่นิยมกันทุกยุคทุกสมัย  อย่างไรก็ตาม ที่กล่าวนี้เป็น
เพียงการตั้งข้อสังเกตของผู้วิจัย  ยังไม่สามารถค้นหลักฐานมายืนยันได้ 

                                                           
๓๒ ธรรมเจติยสูตร. ไตร.  ๓/๕๖ /๔๕๕. 
๓๓ ดังเห็นได้จำกกำรท่ีพระเจ้ำปเสนทิโกศล ทรงปรำรถนำที่จะให้แคว้นโกศลมฐีำนะร่ ำรวยเหมือนแคว้นมคธ  

จึงทูลขอมหำเศรษฐจีำกแคว้นมคธ ให้ยำ้ยมำอยูใ่นแคว้นโกศลบำ้ง  และพระเจำ้พิมพิสำร ทรงแสดงควำม
เหนือกวำ่ของพระบำรมีโดยทรงพระรำชทำนธนัญชัยเศรษฐีมำให้  และเศรษฐีผู้นี้ได้มำตัง้เมืองสำเกต อันเป็น
เมืองชำยแดนระหวำ่งแคว้นโกศลกับแคว้นมคธ 
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แต่ถ้าจะย้อนกลับมาพิจารณาปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างแคว้นโกศลกับแคว้นสักกะอีก
คร้ังหนึ่ง  จะเห็นว่าโดยสถานภาพ  แคว้นสักกะเป็นเมืองขึ้นของแคว้นโกศล  แต่ถ้าถือตามศักดิ์ศรี
ทางสายเลือด พวกศากยะถอืว่าฝ่ายตนเหนือกว่า  เพราะไม่เคยแปดเปื้อนกับสายเลือดที่ต่ ากว่า  
ฉะนั้น เมื่อพระเจ้าปเสนทิโกศลส่งทูตมาขอเจ้าหญิงแห่งศากยะ พวกเขาเกรงว่าถ้าไม่ให้  ก็เท่ากับ
เป็นการหมิ่นพระเกียรติราชาแห่งแคว้นโกศล  อาจจะถูกยกทัพมาย่ ายีได้  แต่ถ้ายกให้ ก็จะท าให้
สายเลือดบริสุทธิ์ของฝ่ายตนต้องแปดเปื้อน  ท้ายที่สุด จึงใช้กุศโลบาย “ย้อมแมวขาย” โดยยกธิดา
ของท้าวมหานาม ชื่อ วาสภขัตติยา ซึ่งเกิดจากนางทาสีให้ไปแทน (ท้าวมหานามเป็นเจ้าชายองค์
หนึ่ง ซึ่งต่อมาได้ขึ้นครองแคว้นสักกะต่อจากพระเจ้าสุทโธทนะ) 

หลังจากที่นาง วาสภขัตติยา อภิเษกสมรสกับพระเจ้าปเสนทิโกศล  ทรงได้รับเกียรติอย่าง
สูง  และต่อมาได้ให้ก าเนิดพระกุมารทรงพระนามว่า วิฑูฑภะ คร้ันเจริญวัย พระกุมารก็ทูลขอ
อนุญาตพระราชมารดาเพื่อที่จะไปเยี่ยมพระเจ้าตา (พระเจ้ามหานาม) ที่แคว้นสักกะ  แต่พระนาง
เกรงว่าความลับเร่ืองที่มาของสายเลือดจะถูกเปิดเผย  จึงพยายามทัดทานเร่ือยมา  แต่เมื่อพระโอรส
ทูลขอบ่อยเข้า  ก็ไม่อาจทัดทานได้  จึงทรงอนุญาต  และเมื่อเจ้าชายวิฑูฑภะเสด็จเยี่ยมพระญาติ
คราวนั้น  พวกชาวศากยะเกรงว่าบรรดาเจ้าชายและเจ้าหญิงแห่งศากยะที่มีพระชันษาน้อยกว่า  
จะต้องแสดงความเคารพต่อวิฑูฑภะ  ซึ่งถือว่าเป็นการเสื่อมเสียเกียรติที่ต้องแสดงความเคารพต่อผู้ที่
มีศักดิ์แห่งสายเลือดต่ ากว่า  พวกเขาจึงออกอุบายให้ผู้ที่พระชันษาน้อยกว่าเสด็จออกจากเมืองจน
หมดสิ้น  คงเหลือเฉพาะผู้ที่พระชันษาสูงกว่า  เพื่อที่จะให้เจ้าชายวิฑูฑภะแสดงความเคารพต่อชาว
ศากยะเพียงฝ่ายเดียว 

หลังจากเยี่ยมพระญาติแล้ว  ระหว่างทางเสด็จกลับแควน้โกศล  เจ้าชายวิฑูฑภะทรงเคลือบ
แคลงพระทัยอย่างมากที่ไม่พบเจอพระญาติที่มีพระชันษาน้อยกว่าเลยแม้แต่องค์เดียว  ประกอบกับ
ทรงลืมดาบคู่กายไว้  จึงสั่งให้ทหารกลับไปเอา  จึงได้ทราบความจริงว่าชาวศากยะแสดงอาการ
รังเกียจเหยียดหยามพระองค์ขนาดหนักถึงขั้นต้มน้ าเดือดล้างรอยที่ประทับนั่ง แล้วใช้น้ านมราด 
และเช็ดถูให้สะอาด เพื่อป้องกันมิให้เสนียดจัญไรแปดเปื้อนรอยประทับนั้น  ซึ่งเท่ากับเป็นการหมิ่น
พระเกียรติว่าพระองค์เป็นชนวรรณะต่ า  จึงทรงแค้นพระทัยมากถึงกับปฏิญาณว่าจะกลบัมาเอาเลือด
ชาวศากยะล้างดาบให้จงได้ 

หลังจากที่เจ้าชายวิฑูฑภะเสด็จกลับถึงเมืองแล้ว  ข่าว การย้อมแมวขาย แพร่สะพัดไปทั่ว
แคว้นโกศล  ท าให้พระเจ้าปเสนทิโกศลไม่พอพระทัย  จึงสั่งปลด วาสภขัตติยา ออกจากต าแหน่ง
มเหสี  และปลด วิฑูฑภะ ออกจากต าแหน่งรัชทายาท  ฉะนั้น เพื่อมิให้สถานการณ์บานปลายไปกว่า
นี้  พระพุทธเจ้าจึงเข้าไปช่วยแก้ปัญหา  โดยปลอบโยนพระเจ้าปเสนทิโกศลและยกตัวอย่างใน
ประวัติศาสตร์มาแสดงให้เห็นว่า  ถ้าจะนับโดยสายเลือด  ถือว่าสายเลือดฝ่ายบิดาย่อมส าคัญกว่าของ
ฝ่ายมารดา  แม้มารดาจะเป็นนางทาสี  แต่ถ้าบิดาเป็นกษัตริย์  พระราชโอรสก็จะอยู่ในฐานะกษัตริย์  



   ๖ 

จึงท าให้พระเจ้าปเสนทิโกศลคลายความขุ่นเคืองและมอบคืนฐานะและต าแหน่งแก่อัครมเหสีและ
ต าแหน่งรัชทายาทดังเดิม 

อย่างไรก็ตาม ในจิตใจส่วนลึกของ วิฑูฑภะ ยังกรุ่นด้วยความแค้น  คิดอยู่เสมอว่าถ้าได้ขึ้น
ครองราชย์เมื่อใด  จะยกทัพไปล้างแค้นเอาเลือดชาวศากยะล้างคมดาบให้จงได้  ยิ่งต่อมาในระยะ
หลัง  พระเจ้าปเสนทิโกศลมีพระทัยฝักใฝ่พุทธศาสนายิ่งขึ้น  มิได้ทุ่มเทกับราชการงานเมืองดังแต่
ก่อน  จึงเปิดโอกาสให้ วิฑูฑภะ ร่วมมือกับมหาอ ามาตย์ ฑีฆการายนะ แย่งราชสมบัติส าเร็จ  และ 
วิฑูฑภะ สถาปนาตนเองขึ้นเป็นกษัตริย์  และหลังจากที่พระเจ้าปเสนทิโกศลสิ้นพระชนม์  จึงเป็น
โอกาสดีที่พระเจ้าวิฑูฑภะจะแก้แค้นชาวศากยะดังพระประสงค ์

ในคราวน้ันพระพุทธเจ้าทรงใช้พระญาณตรวจดู พบว่า การก่อกรรมท าเข็ญของพระญาติที่
หลอกลวงเขาคร้ังนี้  อาจเป็นเหตุให้สูญสิ้นสายเลือดศากยะก็เป็นได้  ฉะนั้นพระองค์จึงเสด็จมา
ประทับดักหน้าบนเส้นทางที่กองทัพของพระเจ้าวิฑูฑภะเสด็จผ่าน  แต่แทนที่พระพุทธองค์จะทรง
ประทับใต้ร่มไม้เงาคร้ึมที่บังแดดให้เย็นสบาย  กลับประทับใต้ร่มไม้ใบโปร่งที่แสงแดดส่องถึง  เมื่อ
พระเจ้าวิฑูฑภะทอดพระเนตรเห็น ก็เข้าไปแสดงความเคารพและกราบทูลถามว่าเพราะเหตุใดที่ไม่
ประทับใต้ร่มไม้ที่มีร่มเงาทึบ  พระพุทธองค์ทรงตอบแบบให้ข้อคิดว่า “ร่มเงาของหมู่ญาติ ย่อมเย็น
สบายกว่าร่มเงาของต้นไม้”  เมื่อพระเจ้าวิฑูฑภะทรงสดับเช่นน้ี ก็เข้าพระทัยว่าพระพุทธองค์ทรง
ตักเตือนมิให้รบราฆ่าฟันกันเอง  จึงยกทัพกลับ 

แต่ความแค้นนี้ก็ยังสุมอกมิลืมเลือน  ต่อมาภายหลังจึงทรงยกทัพมาอีก  และพบเจอ
พระพุทธเจ้าทรงประทับที่เดิมอีก  ก็ยกทัพกลับอีกครั้ง  พระเจ้าวิฑูฑภะ ยกทัพไปถึง  ๓  คร้ัง และ
ถูกพระพุทธเจ้ายับยั้งไว้ทั้ง ๓  คร้ัง  แต่พอคร้ังที่ ๔  พระพุทธองค์ทรงเห็นว่าเป็นเรื่องของกรรมที่
เคยกระท ากันไว้  สดุที่จะยับยั้งได้  จึงมิได้เสด็จไปห้ามอีก  ในคราวนั้นพระเจ้าวิฑูฑภะพิชิตศากยะ
ได้ส าเร็จ และส าเร็จโทษพระญาติฝ่ายศากยะแทบหมดสิ้น  เว้นไว้แต่ท้าวมหานามผู้เป็นพระเจ้าตา  
คร้ันต่อมาพระเจ้าวิฑูฑภะทรงชักชวนพระเจ้าตาร่วมโต๊ะเสวย  แต่พระเจ้ามหานาม ผู้หยิ่งใน
สายเลือด พยายามหาทางหลีกเลี่ยง  โดยยอมลอบปลงพระชนม์พระองค์เองมากกว่าที่จะยอมร่วม
โต๊ะเสวยกับผู้ที่มีสายเลือดแห่งความเป็นทาส 

หลังจากที่พระเจ้าวิฑูฑภะ ล้างแค้นได้ส าเร็จ ก็ยกทัพกลับ  ในระหว่างทางได้พักกองทัพที่
ริมฝั่งน้ าอรจิรวดี  ปรากฏว่าในคืนนั้นฝนหลงฤดูได้ตกลงมาอย่างหนักแบบไม่เคยมีมาก่อน  น้ าจึง
ท่วมและพัดพาไพร่พลลงสู่แม่น้ า  ท าให้พระเจ้าวิฑูฑภะและทหารเป็นจ านวนมากต้องจบชีวิตลงใน
สายน้ าอันเชี่ยวกรากนั้น  การสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าวิฑูฑภะในครั้งนั้น  ท าให้แคว้นโกศลตกอยู่
ในสภาพแผ่นดินที่สิ้นกษัตริย์  จึงต้องตกเป็นเมืองขึ้นของแคว้นมคธในที่สุด 

จากที่กล่าวมานี้  จะเห็นว่าสกุลวงศ์แห่งศากยะต้องจบสิ้นลงเพราะความหยิ่งในสายเลือด
นั่นเอง  และจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นบทบาทลีลาในการแก้ปัญหาความขัดแย้งทาง



   ๗ 

การเมืองของพระพุทธเจ้า ซึ่งพอจะวิเคราะห์ให้เห็นแต่ละขั้นตอน  เช่น  (๑)  ขัน้ตอนแรกทรงใช้
วาทศิลป์ประกอบเข้ากับหลักฐานทางประวัติศาสตร์มาสนับสนุน  ปลอบประโลมใจพระเจ้า 
ปเสนทิโกศล ประกอบกับทรงเปี่ยมไปด้วยพระบารมีที่สะสมมาดีแล้ว  ท าให้พระเจ้าปเสนทิโกศล
เกรงพระทัยและยอมคืนต าแหน่งพระมเหสีให้แก่พระนางวาสภขัตติยา และคืนต าแน่งรัชทายาท
ให้แก่เจ้าชายวิฑูฑภะดังเดิม  (๒)  ได้ทรงพยายามเสด็จมาห้ามทัพของพระเจ้าวิฑูฑภะ ถึง ๓ คร้ัง  
โดยใช้ค าคมที่ชวนให้คิดว่า “ร่มเงาของหมู่ญาติ ย่อมเย็นสบายกว่าร่มเงาของต้นไม้” อย่างไรก็ตาม 
ผู้ที่สามารถแก้ปัญหาในลักษณะนี้ได้จะต้องสะสมบารมีมาดีแล้ว  จึงท าให้พระเจ้าวิฑูฑภะเกรง
พระทัยและยอมยกทัพกลับ  และ  (๓)  เมื่อทรงเห็นว่าถึงอย่างไรก็ไม่สามารถหยุดยั้งสงครามเลือดนี้
ได้  เพราะเป็นเรื่องของกรรมที่เคยกระท ากันไว้  ฉะนั้นเมื่อพระเจ้าวิฑูฑภะยกทัพมาครั้งที่  ๔  ก็จะ
ทรงวางเฉย ปล่อยให้เป็นไปตามกฎแห่งกรรม  ไม่ทรงเข้าไปห้ามอีก 

 

๓.๔  ความพยายามที่จะป้องกันสงครามระหวา่งแคว้นมคธกับแคว้นวชัช ี
 

ตามหลักฐานทางพุทธประวัติ  พบว่านอกจากความพยายามที่จะแก้ปัญหาความ 
ขัดแย้งระหว่างหมู่พระญาติด้วยกันเองแล้ว  พระพุทธเจ้ายังทรงมีความพยายามที่จะป้องกันสงคราม
ระหว่างแคว้นมคธกับแคว้นวัชชีอีกด้วย  ดังมีเร่ืองเล่าว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนปลายพุทธกาล  
หลังจากสิ้นสมัยของพระเจ้าปเสนทิโกศล ส่วนพระเจ้าพิมพิสารแห่งแคว้นมคธก็ถูกพระเจ้า 
อชาตศัตรูแย่งอ านาจตามค ายุยงของพระเทวทัต  และในเวลานั้นแคว้นโกศลก็ตกเป็นเมืองขึ้นของ
แคว้นมคธแล้ว  คงเหลือแต่แคว้นวัชชีที่ยังเทียบรัศมีอยู่บ้าง  ด้วยเหตุนี้ พระเจ้าอชาตศัตรูจึงด าริที่จะ
ยกกองทัพไปปราบให้สิ้นซาก  การศึกคร้ังนี้เท่ากับเป็นการขับเคี่ยวระหว่างแคว้นที่ปกครองด้วย
ระบอบราชาธิปไตย (แคว้นมคธ) กับแคว้นที่ปกครองด้วยระบอบสามัคคีธรรม (แคว้นวัชชี)  
อย่างไรก็ตาม การที่จะเผด็จศึกแคว้นวัชชีมิใช่เร่ืองง่าย  เพราะโดยธรรมชาติของชาววัชชีจะมีความ
สามัคคีกลมเกลียวกันยิ่งนัก  เมื่อถึงคราวประชุมก็จะพร้อมเพรียงกันประชุม  เมื่อถึงคราวจะเลิก ก็
พร้อมเพรียงกันเลิก  และเมื่อถึงคราวจะท าศึก ก็พร้อมเพรียงกันท า  ฉะนั้น เพื่อที่จะปราบให้จงได้  
พระเจ้าอชาตศตัรูจึงส่งวัสสการพราหมณ์ไปขอค าแนะน าจากพระพุทธเจ้า   ในคราวนั้น พระพุทธ-
องค์มิได้ให้ค าแนะน า  หากแต่หันไปสนทนากับ พระอานนท์ ซึ่งก าลังอยู่ถวายงานพัด  โดยกล่าวว่า 
ถ้าตราบใดที่ชาววัชชียังคงยึดถือ “วัชชีอปริหานิยธรรม” อย่างมั่นคง  ก็จะ มีแต่ความเจริญ  จะไม่ถึง
ซึ่งความเสื่อม  (ดู ข้อ ๒.๔ (๒) ประกอบ) ดังที่ทรงตรัสแก่พระอานนท์ว่า… 

 

     ดูกรอานนท์ เธอได้ยินมาอย่างไร  พวกเจ้าวัชชีหมั่นประชุมกันเนือง ๆ หรือ ฯ  
     ท่านพระอานนท์ทูลว่า ข้าพระองค์ได้ยินมาอย่างนั้น พระเจ้าข้า ฯ      



   ๘ 

     ดูกรอานนท์ พวกเจ้าวัชชีจักหมั่นประชุมกันเนือง ๆ อยู่เพียงใด พึงหวังได้ซึ่งความเจริญ
อย่างเดียว ไม่มีเสื่อมเพียงนั้น ฯ   

     ดูกรอานนท์ เธอได้ยินมาอย่างไร พวกเจ้าวัชชีพร้อมเพรียงกันประชุม  พร้อมเพรียงกัน
เลิกประชุม และพร้อมเพรียงกันท ากิจที่เจ้าวัชชีพึงกระท าหรือ ฯ     

     ข้าพระองค์ได้ยินมาอย่างนั้น พระเจ้าข้า ฯ     
     ดูกรอานนท์ พวกเจ้าวัชชีจักพร้อมเพรียงกันประชุม จักพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม และ

จักพร้อมเพรียงกันท ากิจที่เจ้าวัชชีพึงกระท าอยู่เพียงใด  พึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียว   ไม่มี
เสื่อมเพียงนั้น  ฯ 

ดูกรอานนท์ เธอได้ยินมาอย่างไร พวกเจ้าวัชชีไม่ได้บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ ไม่ถอนสิ่งที่
ได้บัญญัติไว้แล้ว  สมาทานประพฤติอยู่ในวัชชีธรรมของเก่าตามที่บัญญัติไว้แล้วหรือ ฯ      

     ข้าพระองค์ได้ยินมาอย่างนั้น พระเจ้าข้า ฯ     
     ดูกรอานนท์ พวกเจ้าวัชชีจักไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้  จักไม่ถอนสิ่งที่ได้บัญญัติไว้

แล้ว จักสมาทานประพฤติอยู่ในวัชชีธรรมของเก่าตามที่บัญญัติไว้แล้วอยู่เพียงใด พึงหวังได้ซึ่งความ
เจริญอย่างเดียว ไม่มีเสื่อมเพียงนั้น ฯ     

     ดูกรอานนท์  เธอได้ยินมาอย่างไร พวกเจ้าวัชชีสักการะ เคารพนับถือบูชาท่านที่เป็น
ผู้ใหญข่องพวกเจ้าวัชชี และเชื่อฟังถ้อยค าของท่านเหล่านั้นหรือ ฯ     

     ข้าพระองค์ได้ยินมาอย่างนั้น พระเจ้าข้า ฯ     
     ดูกรอานนท์ พวกเจ้าวัชชีจักสักการะเคารพนับถือบูชาท่านที่เป็นผู้ใหญ่ของพวกเจ้าวัชชี 

และจักเชื่อฟังถ้อยค าของท่านเหล่านั้นอยู่เพียงใด พึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียว ไม่มีเสื่อมเพียง
นั้น ฯ   

     ดูกรอานนท์ เธอได้ยินมาอย่างไร พวกเจ้าวัชชีไม่ฉุดคร่าขืนใจสตรีหรือกุมารีในสกุลให้
อยู่ร่วมด้วยหรือ ฯ   

    ข้าพระองค์ได้ยินมาอย่างนั้น พระเจ้าข้า ฯ     
     ดูกรอานนท์ พวกเจ้าวัชชีจักไม่ฉุดคร่าขืนใจสตรีหรือกุมารีในสกุล ให้อยู่ร่วมด้วยอยู่

เพียงใด พึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียว ไม่มีเสื่อมเพียงนั้น ฯ    
     ดูกรอานนท์ เธอได้ยินมาอย่างไร พวกเจ้าวัชชีสักการะเคารพ นับถือบูชาเจดีย์ของพวก

เจ้าวัชชีทั้งภายในภายนอกและไม่ปล่อยให้ธรรมิกพลีที่เคยให้ที่เคยกระท า แก่เจดีย์เหล่านั้นเสื่อม
ทรามไปหรือ ฯ  

     ข้าพระองค์ได้ยินมาอย่างนั้น พระเจ้าข้า ฯ     



   ๙ 

     ดูกรอานนท์ พวกเจ้าวัชชีจักสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเจดีย์ของพวกเจ้าวัชชีทั้งภายใน
ภายนอกและจักไม่ปล่อยให้ธรรมิกพลีที่เคยให้ ที่เคยกระท าแก่เจดีย์เหล่านั้น เสื่อมทรามไปอยู่
เพียงใด พึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียว ไม่มีเสื่อมเพียงนั้น ฯ  

     ดูกรอานนท์ เธอได้ยินมาอย่างไร พวกเจ้าวัชชีจัดแจงไว้ดีแล้วซึ่งความอารักขา  ป้องกัน
คุ้มครองอันเป็นธรรมในพระอรหันต์ทั้งหลาย ด้วยตั้งใจว่าไฉนหนอ พระอรหันต์ที่ยังมิได้มา พึงมา
สู่แว่นแคว้นและที่มาแล้ว พึงอยู่เป็นผาสุกในแว่นแคว้น ดังนี้หรือ ฯ       

     ข้าพระองค์ได้ยินมาอย่างนั้น พระเจ้าข้า ฯ     
     ดูกรอานนท์ พวกเจ้าวัชชีจักจัดแจงไว้ดีแล้วซึ่งความอารักขา ป้องกันคุ้มครองอันเป็น

ธรรม ในพระอรหันต์ทั้งหลาย ด้วยตั้งใจว่าไฉนหนอ พระอรหันต์ที่ยังมิได้มา พึงมาสู่แว่นแคว้น 
และที่มาแล้วพึงอยู่เป็นผาสุกในแว่นแคว้น ดังนี้ อยู่เพียงใด พึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียว ไม่มี
เสื่อมเพียงนั้น ฯ๓๔ 

 

หลังจากที่ตรัสกับพระอานนท์แล้ว  พระพุทธเจ้าก็หันมาตรัสกับวัสสการพราหมณ์ ว่า… 
 

 … ดูกรพราหมณ์ สมัยหนึ่ง  เราอยู่ที่สารันททเจดีย์เขตเมืองเวสาลีนี้ ณ ที่นั้นเราได้แสดง 
อปริหานิยธรรมทั้ง ๗ นี้ แก่พวกเจ้าวัชชี ก็ อปริหานิยธรรมทั้ง ๗ นี้ จักตั้งอยู่ในพวกเจ้าวัชชี และ
พวกเจ้าวัชชีจักสนใจในอปริหานิยธรรมทั้ง ๗ นี้ อยู่เพียงใด พึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียว ไม่มี
เสื่อมเพียงนั้น ฯ   

 

หลังจากสดับเช่นนี้แล้ว วัสสการพราหมณ์ ผู้ฉลาดก็กลับมาไตร่ตรองดูแล้วเห็นจริงว่า ถ้า
แคว้นวัชชียังมีความสามัคคีกลมเกลียวกันอย่างแนบแน่น ย่อมยากที่จะพิชิตให้ราบคาบลงได้ เขาจึง
กลับมารายงานให้พระเจ้าอชาตศัตรูทรงทราบ และร่วมกันวางแผน “สามัคคีเภท”  (ยุให้แตก
สามัคคี) โดยด าเนินการเป็นขั้นตอน ดังนี้  (๑) วัสสการพราหมณ์ แสร้งทูลทัดทานในที่ประชุมสภา
มิให้พระเจ้าอชาตศัตรูยกทัพไปปราบวัชชี  ซึ่งถือว่าการกระท าเช่นน้ันเป็นการขัดพระราชประสงค์  
จึงท าให้พระเจ้าอชาตศัตรูกร้ิวอย่างหนัก  จึงรับสั่งให้โบยจนหลังลาย  ให้โกนหัวประจาน  และขับ
ออกจากเมือง  (๒) วัสสการพราหมณ์แสร้งท าเป็นหลบภัยการเมืองไปอาศัยอยู่ที่เวสาลี (เมืองหลวง
ของแคว้นวัชชี)  และใช้วาทศิลป์เกลี้ยกล่อมจนบรรดากษัตริย์ลิจฉวีพากันหลงเชื่อตาม และยกให้
เป็นอาจารย์ประจ าส านักวัชชี  (๓)  ต่อมา เร่ิมยุโอรสของเจ้าวัชชีให้ระแวงและแตกกันเอง  โดย
เรียกคนที่ใกล้ชิดเข้าไปพูดซุบซิบ ๆ กันในที่ลับ  ท าทีมีเลศนัย  เพื่อให้ระแวงกันเอง  (๔)  เมื่อลูก ๆ 
ทะเลาะและแตกแยกกัน  พ่อก็เข้าข้างลูกตน  แล้วน ามาสู่การทะเลาะระหว่างผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่  (๕)  

                                                           
๓๔ มหาปรินิพพานสตูร.  ไตร.  ๐/๖๘ 
๓๕ มหาปรินิพพานสตูร.  ไตร.  ๐/๖๙ 



  ๒๐ 

เมื่อตีกลองเรียกประชุม  ก็ไม่เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียงเหมือนแต่ก่อน  ท านองว่าใครเก่งก็
ประชุมคนเดียวไปเถอะ  (๖)  เมื่อวัสสการพราหมณ์ปฏิบัติตามแผนโดยใช้เวลานานถึง  ๓  ปี  จน
เห็นว่าชาววัชชีแตกแยกกันจนไม่มีชิ้นดี  ก็ส่งข่าวให้พระเจ้าอชาตศัตรูทรงทราบ  และยกทัพไป
พิชิตแคว้นวัชชีได้ส าเร็จ 

ถ้าจะพจิารณาบทบาทลีลาในการแก้ปัญหาของพระพุทธเจ้าในคราวที่วัสสการพราหมณ์ 
เข้าขอค าแนะน า  พระองค์คงจะตกอยู่ในฐานะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก  ถ้าจะให้ค าแนะน า ก็เท่ากับ
แนะกลศึกเพื่อท าลายวัชชี  ซึง่ผิดวิสัยของพระศาสดาที่จะทรงกระท าเช่นนั้น  แต่ถ้าไม่ให้ค าแนะน า 
ก็ต้องขัดพระทัยกับพระเจ้าอชาตศัตรู  ด้วยเหตุนี้ พระพุทธองค์จึงเลี่ยงไปสนทนากับพระอานนท์ 
เร่ือง สามัคคีธรรมของชาววัชชี แทน  เมื่อวัสสการพราหมณ์ได้สดับ  ก็มองเห็นทะลุปรุโปร่งว่าควร
จะท าอย่างไร  จึงเป็นที่มาของ “แผนสามัคคีเภท” ดังกล่าวแล้ว 

ในระหว่างที่พระเจ้าอชาตศัตรูมอบหมายให้มหาอ ามาตย์ผู้ใหญ่ไปอ านวยการสร้างเมือง 
ปาฏลีคาม เพื่อเตรียมไว้เป็นเมืองหน้าด่านในการท าศึกกับวัชชี  ท าให้ข่าวนี้แพร่ออกไปว่าศึก
ระหว่างสองแคว้นจะเกิดขึ้นในไม่ช้า  ในขณะนั้น พระผู้มีพระภาคได้แสดงบทบาททางอ้อมในการ
ป้องกันมิให้เกิดสงคราม  โดยทรงกระท าในฐานะของความเป็นพระศาสดาเท่าที่พอจะท าได้  คือ   
เสด็จออกจากแคว้นมคธ แล้วเสด็จไปยังแคว้นวัชชี  เที่ยวเผยแผ่พุทธศาสนาโดยเสด็จออกจากเมือง
นี้  ไปเมืองโน้น  แล้วกลับมาเมืองนั้น ซึ่งเป็นปกติวิสัยที่เคยกระท าเช่นน้ีตลอดมา 

แต่เมื่อเสด็จเข้าไปยังเขตแดนของวัชชีในคราวนั้น  บรรดากษัตริย์ลิจฉวีก็รีบฉวยโอกาสทูล
เชิญเสด็จให้เข้าไปประทับในกรุงเวสาลี   แต่พระองค์ไม่เข้าไป  หากแต่ทรงเลือกประทับ ณ  
อัมพวัน ของอัมพปาลีคณิกา (หญิงนครโสเภณี)  และจ าพรรษาที่เวฬุวนารามแทน  เพราะถ้าเข้าไป
ประทับและจ าพรรษาในเวสาลี ก็จะเสียความเป็นกลาง  แล้วจะเป็นที่บาดหมางน้ าใจของแคว้นมคธ  
ด้วยเหตุนี้ จึงทรงวนเวียนอยู่แถบชนบทนอกเมือง หรือเมืองเล็ก ๆ เป็นเวลานานถึง      เดือน  และ
พระเจ้าอชาตศัตรูก็ทรงเข้าพระทัยในความพยายามที่จะรักษาความเป็นกลางนั้นเป็นอย่างดี จึงทรง
ให้เกียรติพระผู้มีพระภาค โดยแสดงให้เห็นว่าถ้าตราบใดที่พระผู้มีพระภาคยังคงประทับอยู่ในเขต
แดนของแคว้นวัชชี ก็จะยังไม่กรีธาทัพเข้าไป 

อย่างไรก็ตาม จะต้องยอมรับความจริงว่าการศึกสงครามมิใช่กิจของสงฆ์  ประกอบกับ
ขณะนั้นพระองค์ทรงชรามากแล้ว  และยังทรงประชวรด้วยพระโรค ปักขันทิกาพาธ (โรคบิดอย่าง
แรง) มีอาการหนักถึงขั้นจะดับขันธปรนิิพพานเลยทีเดียว   แต่ที่ยังด ารงพระชนม์ชีพอยู่ได้เพราะ
ทรงเจริญอิทธิบาทสี่ช่วยให้ทุเลาลง  พระองค์รู้ดีว่าคงจะมีพระชนม์ชีพอยู่ได้อีกไม่นาน  จึงได้ปลง
พระชนมายุสังขาร ว่า ต่อจากนี้อีก  ๓  เดือน ก็จะเสด็จดับขันธปรินิพพาน  ในกาลนั้นทรงเห็นว่าถึง
เวลาที่จะต้องเสด็จออกจากแคว้นวัชชีแล้ว  จึงเช้าวันหน่ึงในขณะเสร็จภารกิจบิณฑบาต  ก็ทรงชวน
พระอานนท์ออกจากเมืองเวสาลี  และทรงมีพระปัจฉิมทัศนาโดยหันหลังกลับไปมองโดยอาการ



  ๒  

ประดุจช้างเหลียวหลัง (นาคาวโลก)      ถัดจากนั้นอีกระยะเวลานานพอสมควร  หลังจากที่พระผู้มี
พระภาคเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว  พระเจ้าอชาตศัตรูก็ยาตราทัพเข้าตีแคว้นวัชชี  ท าให้แคว้น
ที่เคยรุ่งโรจน์และสวยงามต้องตกเป็นเมืองขึ้นของมคธ  อันเป็นผลมาจากการใช้แผน “สามัคคีเภท” 
ของวัสสการพราหมณ์โดยแท้  ซึ่งถ้าจะพิจารณาบทบาทลีลาในการแก้ปัญหาคร้ังนี้  จะเห็นว่าพระผู้
มีพระภาคเจ้าทรงพยายามเท่าที่จะท าได้  แต่เนื่องจากการศึกสงครามเป็นเร่ืองของฝ่ายการเมือง  ไม่
ทรงอยู่ในฐานะที่จะช่วยอะไรได้มากกว่านี้  แต่อย่างน้อยก็ทรงช่วยชะลอศึกไว้ตราบเท่าที่ยังทรง
ประทับอยู่ในแคว้นนัน้ 

 

๓.๕  ความพยายามที่จะป้องกันสงครามที่คาดว่าจะเกิดจากการแย่งชิง 
         พระสรีระภายหลังเสด็จดับขันธปรินิพพาน 

 

ภายหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงพระประชวรอย่างหนักจนมีพระอาการน่าวิตก 
 พระอานนท์เคยทูลถามว่าเมื่อถึงคราวดับขันธปรินิพพาน  จะจัดการกับพระสรีระอย่างไร  ในคราว
นั้นพระองค์ทรงตอบว่า ให้จัดเหมือนงานพระศพของพระจักรพรรดิทั้งหลาย  คร้ันเมื่อพระอานนท์
ทูลถามว่าเขาจัดการพระศพของพระจักรพรรดิอย่างไร ทรงตอบว่า 
 

       ดูกรอานนท์ เขาห่อพระสรีระพระเจ้าจักรพรรดิด้วยผ้าใหม่แล้วซับด้วยส าลี แล้วห่อ
ด้วยผ้าใหม่ โดยอุบายนี้ ห่อพระสรีระพระจักรพรรดิด้วยผ้า  ๐๐ คู่ แล้วเชิญพระสรีระลง
ในรางเหล็กอันเต็มด้วยน้ ามัน ครอบด้วยรางเหล็กอื่น แล้วกระท าจิตกาธารด้วยไม้หอมล้วน 
ถวายพระเพลิงพระสรีระพระเจ้าจักรพรรดิ สร้างสถูปของพระเจ้าจักรพรรดิไว้ที่หนทาง
ใหญ่   แพร่ง เขาปฏิบัติในพระสรีระพระเจ้าจักรพรรดิ ด้วยประการฉะนี้แล พวกกษัตริย์ผู้
เป็นบัณฑิตเป็นต้น พึงปฏิบัติในสรีระตถาคตเหมือนที่เขาปฏิบัติพระสรีระพระเจ้า
จักรพรรดิ พึงสร้างสถูปของตถาคตไว้ที่หนทางใหญ่   แพร่ง ชนเหล่าใดจักยกขึ้นซึ่งมาลัย
ของหอมหรือจุณ จักอภิวาท หรือจักยังจิตให้เลื่อมใสในสถูปนั้น การกระท าเช่นนั้น จัก
เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุข แก่ชนเหล่านั้นสิ้นกาลนาน ฯ๓๖ 
 

ดังนั้น เพื่อหวังที่จะให้มีการจัดงานพระบรมศพอย่างสมพระเกียรติตามรูปแบบนี้  พระ
อานนท์จึงเสนอให้เสด็จไปดับขันธปรินิพพานที่เมืองใหญ่ ๆ ซึ่งถึงพร้อมด้วยกษัตริย์มหาศาล  
พราหมณ์มหาศาล  และคฤหบดีมหาศาล  เช่น จัมปา, ราชคฤห์, สาวัตถี, โกศล,  สาเกต, โกสัมพี, 
พาราณสี๓   แต่พระพุทธองค์กลับไม่ทรงท าตามข้อเสนอนั้น  หรือแม้แต่แคว้นวัชชี ซึ่งเป็นแคว้นที่

                                                           
๓๖ มหาปรินิพพานูตร. ไตร. ๑ /๑๓๓ 
๓๗ มหาปรินิพพานูตร. ไตร.  ๐/ ๓๗. 



  ๒๒ 

ทรงชื่นชมทั้ง “เมือง” และ “คน” ว่าสง่างามประดุจดินแดนแห่งเทวดา๓   ก็ไม่ทรงเลือกเป็นที่ดับ
ขันธปรินิพพานเช่นกัน  หากแต่ทรงทรมานสังขารอันบอบช้ า เพื่อที่จะกลับมายังเมืองกุสินารา แห่ง
แคว้นมัลละ  ซึ่งเป็นเมืองเล็ก เมืองดอน และกิ่งเมือง   โดยมิได้อธิบายว่าเพราะเหตุใดจึงต้องเลือก
เมืองนี้  เพียงแต่ทรงบอกว่ากุสินาราเคยเป็นเมืองที่รุ่งเรืองมาก่อนในอดีต  ซึ่งมีนามว่า “กุสาวดี” มี
มหาสมุทร ๔ เป็นขอบเขต  มีความสมบูรณ์ด้วยแก้ว     ประการ และมีพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ทรงพระ
นามว่า “มหาสุทัสสนะ”๓๙  

จึงก่อให้เกิดค าถามว่า เพราะเหตุใดจึงทรงเลือกเสด็จดับขันธปรินิพพาน ณ เมืองท่ีเคย
ยิ่งใหญ่ในอดีตมากกว่าเมืองท่ียิ่งใหญ่ในปัจจุบัน ? เพราะเมืองที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตแต่กลายเป็นเมือง
ขนาดเล็กในปัจจุบัน  มิได้ช่วยให้การจัดงานพระศพเป็นไปอย่างสมพระเกียรติแต่อย่างใด หรือ
พระองค์ทรงคาดการณ์อะไรไว้ในพระทัยบ้างหรือไม่ ?  ซึง่เป็นเรื่องที่จะต้องวิเคราะห์กันต่อไป 

ถ้าจะพิจารณาเหตุการณ์ภายหลังจากที่เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว พบว่ามีปัญหาทาง
การเมืองเกิดขึ้นในทันที  และดูเสมือนว่าจะเป็นปัญหาที่ค่อนข้างร้ายแรงถึงขั้นที่จะก่อให้เกิด
สงครามระหว่างแคว้นเลยทีเดียว กล่าวคือ แต่ละแคว้นต่างก็ส่งคณะทูตมาขอส่วนแบ่งพระสรีระ  
ซึ่งแต่ละแคว้นต่างอ้างเหตุผลน่ารับฟังทั้งสิ้น  โดยแต่ละแคว้นอ้างว่า… 

 

พระเจ้าแผ่นดินมคธพระนามว่าอชาตศัตรู เวเทหิบุตร… (ทรงอ้างว่า)… พระผู้มีพระภาค
เป็นกษัตริย์ แม้เราก็เป็นกษัตริย์ เราควรจะได้ส่วนพระสรีระพระผู้มีพระภาคบ้าง… พวกกษัตริย์ 
ลิจฉวีเมืองเวสาลี (อ้างว่า)…พระผู้มีพระภาคเป็นกษัตริย์ แม้เราก็เป็นกษัตริย์ เราควรได้ส่วนพระ
สรีระพระผู้มีพระภาคบ้าง…พวกกษัตริย์ศากยะเมืองกบิลพัสดุ์ (ทรงอ้างว่า)... พระผู้มีพระภาคเป็น
พระญาติอันประเสริฐของพวกเรา ... พวกกษัตริย์ถูลีเมืองอัลกัปปะ (ทรงอ้างว่า) ... พระผู้มีพระภาค
เป็นกษัตริย์  แม้เราก็เป็นกษัตริย์ ... พวกกษัตริย์โกลิยะเมืองรามคาม (ทรงอ้างว่า) ... พระผู้มีพระภาค
เป็นกษัตริย์ แม้เราก็เป็นกษัตริย์ ... พราหมณ์ผู้ครองเมืองเวฏฐทีปกะ (อ้างว่า) ... พระผู้มีพระภาค
เป็นกษัตริย์ แม้เราก็เป็นพราหมณ์ ... พวกกษัตริย์มัลละเมืองปาวา (ทรงอ้างว่า)…พระผู้มีพระภาค
เป็นกษัตริย์ แม้เราก็เป็นกษัตริย์    เราควรจะได้ส่วนพระสรีระพระผู้มีพระภาคบ้าง… 

(ในขณะที่ต่างฝ่ายต่างอ้าง)…พวกเจ้ามัลละเมืองกุสินาราได้ตรัสตอบหมู่คณะเหล่านั้นว่า 
พระผู้มีพระภาคเสด็จปรินิพพานในคามเขตของพวกเรา พวกเราจักไม่ให้ส่วนพระสรีระพระผู้มีพระ
ภาค ฯ๔   

                                                           
๓๘ มหาปรินิพพานสตูร. ไตร.  ๐/๙๒ 
๓๙ มหาปรินิพพานูตร. ไตร.  ๐/ ๓๗. 
๔๐ มหาปรินิพพานสตูร. ไตร.  ๐/ ๕๗ 



  ๒๓ 

(หลังจากแบ่งกันเสร็จสิ้นแล้ว ยังมี) …เจ้าโมลิยะ แห่งปิปผลิวัน มาขอส่วนแบ่งบ้างโดยอ้าง
ว่า…พระผู้มีพระภาคเป็นกษัตริย์ แม้เราก็เป็นกษัตริย์…เราควรจะได้ส่วนพระสรีระพระผู้มีพระภาค
บ้าง…(พวกแคว้นต่าง ๆ ที่ตกลงแบ่งกันแล้วข้างต้นตอบว่า)…ส่วนพระสรีระพระผู้มีพระภาคไม่มี 
เราได้แบ่งกันเสียแล้ว พวกท่านจงน าพระอังคารไปแต่ที่นี่เถิด…๔๑ 

 

ตามที่กล่าวนี้ จึงเห็นไดว่้าสถานการณ์ในขณะนั้นก าลังจะเกิดความขัดแย้งทางการเมืองคร้ัง
ร้ายแรงอีกคราวหนึ่ง อันมีสาเหตุมาจากต้องการจะแย่งชิงพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้า ใน
คราวนั้นมี โฑณพราหมณ์ ผู้ฉลาดสามารถ และเป็นที่เกรงใจของทุกฝ่าย ได้ให้ข้อคิดว่า ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา  พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์ในสันติ  จึงคงจะไม่ต้องการให้ก่อสงครามอัน
เน่ืองมาจากแย่งพระสรีระอย่างแน่นอน  โดยกล่าวว่า… 

 

       ดูกรท่านผู้เจริญทั้งหลาย ขอพวกท่านจงฟังค าอันเอกของข้าพเจ้า พระพุทธเจ้าของเรา
ท้ังหลายเป็นผู้กล่าวสรรเสริญสันติ การจะสัมประหารกันเพราะส่วนพระสรีระของ

พระพุทธเจ้าผู้เป็นอุดมบุคคลเช่นนี้ไม่ดีเลย   ขอเราทั้งหลายทั้งปวง จงยินยอมพร้อมใจ
ยินดีแบ่งพระสรีระออกเป็น ๘ ส่วนเถิด ขอพระสถูปจงแพร่หลายไปในทิศทั้งหลาย ชนผู้
เลื่อมใสต่อพระพุทธเจ้าผู้มีพระจักษุมีอยู่มาก ฯ   
 

หลังจากที่ได้ฟังถ้อยค าของ โฑณพราหมณ์ บรรดาทูตของแคว้นเหล่านั้นต่างได้ข้อคิด  จึง
เลิกก่อสงครามระหว่างกัน  และยอมรับส่วนแบ่งแห่งพระสรีระโดยมีฝีมือการแบ่งอย่างเที่ยงธรรม
ของ โฑณพราหมณ์  แล้วต่างแคว้นต่างก็น าพระสรีระนั้นไปประดิษฐานไว้ในสถูป ตามทางแพร่ง
แห่งเมืองตน  เพื่อที่จะเป็นที่เคารพสักการะของปวงชนสืบไป ดังที่กล่าวไว้ใน มหาปรินิพพานสูตร 
ว่า… 

 

คร้ังนั้น พระเจ้าแผ่นดินมคธ…ได้กระท าพระสถูปและการฉลองพระสรีระพระผู้มีพระภาค
ในพระนครราชคฤห์ พวกกษัตริย์ลิจฉวีเมืองเวสาลีก็ได้กระท าพระสถูปและการฉลองพระสรีระ
พระผู้มีพระภาคในเมืองเวสาลี พวกกษัตริย์ศากยะเมืองกบิลพัสดุ์ก็ได้กระท าพระสถูปและการฉลอง
พระสรีระพระผู้มีพระภาคในเมืองกบิลพัสดุ์ พวกกษัตริย์ถูลีเมืองอัลกัปปะก็ได้กระท าพระสถูปและ
การฉลองพระสรีระพระผู้มีพระภาคในเมืองอัลกัปปะ   พวกกษัตริย์โกลิยะเมืองรามคามก็ได้กระท า
พระสถูปและการฉลองพระสรีระพระผู้มีพระภาคในเมืองรามคาม   พราหมณ์ผู้ครองเมือง 

                                                           
๔  มหาปรินิพพานสตูร. ไตร.  ๐/ ๖๐ 
๔๒ หมายเหต ุที่เป็น ตัวเน้น และ ขีดเส้นใต ้เป็นของผู้วจิัย 
๔๓ มหาปรินิพพานสตูร. ไตร.  ๐/ ๕๘ 



  ๒๔ 

เวฏฐทีปกะก็ได้กระท าพระสถูปและการฉลองพระสรีระพระผู้มีพระภาคในเมืองเวฏฐทีปกะ พวก
เจ้ามัลละเมืองปาวา ก็ได้กระท าพระสถูปและการฉลองพระสรีระพระผู้มีพระภาคในเมืองปาวา  
พวกเจ้ามัลละเมืองกุสินาราก็ได้กระท าพระสถูปและการฉลองพระสรีระพระผู้มีพระภาคในเมือง 
กุสินารา โทณพราหมณ์ก็ได้กระท าสถูปและการฉลองตุมพะพวกกษัตริย์โมริยะเมืองปิปผลิวัน ก็ได้
กระท าพระสถูปและการฉลองพระอังคารในเมืองปิปผลิวัน ฯ       

 

จากข้อมูลที่น าเสนอโดยสังเขปนี้  เป็นการประมวลสรุปน าไปสู่การตอบค าถามว่า เพราะ
เหตุใดพระผู้มีพระภาคจึงไม่เสด็จดับขันธปรินิพพานที่เมืองใหญ่ ๆ ตามข้อเสนอของพระอานนท์  
หากแต่ทรงเลือกกุสินารา  ซึ่งเป็นเมืองเล็ก เมืองกิ่ง และเมืองดอน  ซึ่งพอจะน าภาพ “จิ๊กซอว์” มาต่อ
กัน แล้วประมวลได้ ๒ - ๓ ประเด็นดังนี้   

(๑)  พิจารณาในแง่ของความเคร่งครัดในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวศากยะ 
: ดังที่กล่าวแต่ต้นแล้วว่าโดยธรรมเนียมของราชวงศ์นี้  จะต้องกลับมาเกิด – ตายที่ตระกูลของบรรพ
บุรุษ  ซึ่งถ้าจะให้สอดคล้องกับธรรมเนียมดังกล่าวจริง ๆ  พระผู้มีพระภาคเจ้าน่าจะเสด็จกลับไปดับ
ขันธปรินิพพานที่แคว้นสักกะอันเป็นปิตุภูมิ - มาตุภูมิ  แต่ก็ต้องยอมรับว่าสภาพของแคว้นสักกะใน
ขณะนั้นไม่เหมือนเดิม  คือ พระญาติทั้งหลายก็ถูกพระเจ้าวิฑูฑภะสังหารเกือบจะหมดสิ้น  ส่วนที่
เหลือก็แตกกระเซ็นไปคนละทิศละทาง  และในบัดนั้นแคว้นสักกะตกเป็นเมืองขึ้นของแคว้นโกศล 
(ตกเป็นเมืองขึ้นอยู่ก่อนแล้ว)  และแคว้นโกศลก็ตกเป็นเมืองขึ้นของแคว้นมคธแล้ว 

เหตุผลส าคัญอีกประการหนึ่ง  ถ้าจะดูตามแผนที่ของชมพูทวีปสมัยนั้น (ดูแผนที่หน้า ๔๔)
จะเห็นว่าแคว้นวัชชีมีเขตแดนติดต่อกับแคว้นมัลละ  และแคว้นมัลละมีเขตแดนติดกับแคว้นสักกะ  
การที่ผู้อยู่ในวัยชรา (   ปี) และมีอาการป่วยหนัก จะต้องเสด็จพระราชด าเนิน (เดินเท้า) ออกจาก
แคว้นวัชชี เพื่อกลับเข้าสู่แคว้นมัลละ  และถ้าจะข้ามแคว้นมัลละไปให้ถึงแคว้นสักกะ  มิใช่จะ
กระท าได้ง่าย  ฉะนั้น ด้วยเงื่อนไขแห่งเวลา – ระยะทาง - พระอาการรุมเร้าของโรค  ย่อมสุดที่จะท า
เช่นน้ันได้  การที่ทรงเลือกสถานที่เหมาะสมสักแห่งหน่ึงเพื่อใช้เป็นที่ดับขันธปรินิพพานจึงเป็น
สิ่งจ าเป็น  ซึ่งโดยข้อจ ากัดหลายประการข้างต้นประกอบกัน  คงไม่มีสถานที่ใดจะมีความเหมาะสม
ยิ่งไปกว่าดินแดนแห่งแคว้นมัลละ ซึ่งแม้จะมิใช่แผ่นดินเกิด  แต่ก็เป็นดินแดนแห่งพระญาติของ
พระองค์เอง 

(๒)  พิจารณาในแง่เหตุผลเพื่อที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองประกอบเข้ากับ
เหตุผลเกี่ยวกับการเผยแผ่ศาสนา : ถ้าจะดูแผนที่เส้นทางการเดินเท้าระหว่างแคว้นต่าง ๆ ในชมพู
ทวีปสมัยนั้น  (ดู แผนที่หน้า ๔๔  ประกอบ)  จะเห็นว่ารายชื่อเมืองต่าง ๆ ที่พระอานนท์เสนอให้
พระพุทธเจ้าเสด็จไปดับขันธปรินิพพาน  ไม่ว่าจะเป็นเมืองจัมปา, สาวัตถี, โกศล,  สาเกต, โกสัมพี, 

                                                           
๔๔ มหาปรินิพพานสตูร. ไตร.  ๐/ ๖  



  ๒๕ 

พาราณสี  ย่อมไม่มีทางที่จะเป็นไปได้  เพราะทรงชรามากแล้ว มีอาการของโรครุมเร้า และระยะทาง
ค่อนข้างไกลเกินกว่าที่จะท าเช่นนั้นได้  คงมีสถานที่เหมาะสมเพียง  ๓  แคว้น คือ แคว้นวัชชี, แคว้น
มคธ และ แคว้นมัลละ ซึ่งน่าจะถือได้ว่า แคว้นวัชชี เป็นสถานที่เหมาะที่สุด  เพราะขณะนั้นก าลังอยู่
ในวัยชรา และก าลังป่วยหนัก  อีกทั้งทรงประทับในแคว้นวัชชีอยู่แล้ว  อย่างไรก็ตาม  ในขณะนั้น
วัชชีก าลังจะท าศึกกับแคว้นมคธ  ถ้าจะทรงเลือกดับขันธปรินิพพานที่แคว้นนี้  จะท าให้ความ 
ร้าวฉานระหว่างแคว้นมคธกับวัชชีทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น  อีกทั้งอาจถูกกล่าวหาว่าวางพระองค์ไม่
เป็นกลาง  ซึ่งผิดวัตถุประสงค์ที่พระองค์ทรงพยายามลดความบาดหมางระหว่างสองแคว้นนี้มา
ตลอด     เดือน  แต่ถ้าจะย้อนกลับไปเสด็จดับขันธปรินิพพานที่ แคว้นมคธ  ก็มีเหตุผลท านอง
เดียวกัน คือ แคว้นมคธก าลังจะท าศึกกับแคว้นวัชชี  และที่ร้ายกว่านั้นคือมคธเป็นแคว้นมหาอ านาจ  
ถ้าเสด็จไปดับขันธปรินิพพานที่แคว้นนี้  ชาวมคธจะถือเป็นข้ออ้างว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จดับ
ขันธปรินิพพานที่แคว้นของพวกเขา  แล้วจะอ้างสิทธิ์ในพระสรีระเพียงฝ่ายเดียว   และด้วยเหตุที่
มคธเป็นอภิมหาอ านาจ  จะท าให้แคว้นอ่ืนไม่อาจเข้ามาขอส่วนแบ่งของพระสรีระได้    แล้วจะผิด
หลักการของพระองค์ที่ทรงเผยแผ่หลักธรรมค าสอนไปทั่วชมพูทวีป  แต่พระสรีระกลับตกอยู่
ภายใต้ครอบครองของแคว้นมคธเพียงแคว้นเดียว  ฉะนั้น เมื่อมองอย่างรอบด้าน  คงจะไม่มีแคว้น
ใดจะเหมาะเท่ากับ เมืองกุสินารา แห่งแคว้นมัลละ  เพราะนอกจากจะได้ชื่อว่าเสด็จดับขันธปริ-
นิพพานใกล้แคว้นแผ่นดินเกิดแล้ว  ยังเป็นเพียงแคว้นขนาดเล็ก  คงไม่สามารถหวงกันพระสรีระไว้
ในครอบครองของตนฝ่ายเดียวได้  บรรดาแคว้นต่าง ๆ จะต้องเข้ามาขอส่วนแบ่ง  ประกอบกับทรง
เห็นว่าในแควน้นี้มีบุคคลส าคัญชื่อ โทณพราหมณ์ ซึ่งเป็นผู้ฉลาดสามารถและมีบารมี เป็นที่เคารพ
ของผู้ครองแคว้นทั้งหลาย  ซึ่งจะเป็นผู้แบ่งพระสรีระแก่แคว้นต่าง ๆ ให้เป็นที่พอใจได้  แล้วก็จะไม่
เกิดสงครามแย่งชิงพระสรีระ  

เพราะฉะนั้น ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า  การที่พระพุทธองค์ทรงเสด็จกลับมาดับขันธปรินิพพาน
ที่แคว้นมัลละน่าจะสรุปเหตุผลส าคัญได้  ๓  ประการ  คอื (๑)  เสด็จกลับมาดับขันธปรินิพพานใกล้
พระญาติตามธรรมเนียมอันดีงามของชาวศากยะที่ดีทั้งหลาย  และ  (๒)  ต้องการที่จะให้พระสรีระ
ได้เป็นที่บูชาของชาวชมพูทวีปแพร่หลายไปอยู่ควบคู่กับพระธรรมค าสอนที่เผยแผ่ไว้ก่อนแล้ว  
และ (๓)  เพื่อป้องกันมิให้เกิดสงครามแย่งพระสรีระนั้น 

 

ตามที่กล่าวมาในข้อนี้  เป็นการแสดงให้เห็นการแก้ปัญหาทางการเมืองของพระพุทธเจ้า
เท่าที่มีหลักฐานปรากฏพอที่จะน ามาอ้างได้  แต่คาดว่าในความเป็นจริงน่าจะมีการแก้ปัญหามากกว่า
นี้  แต่เนื่องจากยังไม่สามารถสืบค้นหลักฐานได้  จึงมิได้น ามาวิเคราะห์ให้เห็น 

 

๔. ความสรุป 
 



  ๒๖ 

จากการน าเสนอมาแต่ต้นเร่ืองการแนะน าและการแก้ปัญหาทางการเมืองของพระพุทธเจ้า 
พบว่า พระองค์มิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะวางหลักการส าหรับแก้ปัญหาทางการเมืองโดยตรง  หากแต่
มุ่งเผยแผ่หลักธรรมค าสอนเป็นส าคัญ  อย่างไรก็ตาม เมื่อมีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้น จะทรง แก้ไปตาม
สถานการณ์  ซึ่งถ้าน ามาหลักธรรมค าสอนและวิธีการแก้ปัญหาของพระองค์มาวิเคราะห์ ก็จะพบ 
หลักการ บางอย่าง ดังนี้ 

 

ในส่วนของการแนะน าเกี่ยวกับปัญหาทางการเมือง พบว่า 
(๑)  ระบอบการปกครองกับการใช้อ านาจการปกครองสามารถแยกออกจากกันได้ : โดย

หลักการของพระพุทธเจ้า  จะไม่เน้นระบอบการปกครองเท่ากับการใช้อ านาจการปกครอง  ซึ่ง
หมายความว่าปกครองระบอบใดก็ได้ (ไม่ว่าจะเป็นราชาธิปไตย, สามัคคีธรรม หรือระบอบอื่นใด) 
ก็ถือว่าเป็นการปกครองที่ดีได้  ถ้าใช้อ านาจอย่างเป็นธรรม  ในทางตรงข้าม  แม้ระบอบการปกครอง
จะดีเพียงใด  ถ้าใช้อ านาจอย่างไม่เป็นธรรม  กไ็ม่ถือว่าเป็นการปกครองที่ดี  และการใช้อ านาจอย่าง
เป็นธรรม หมายถึงการใช้อ านาจแบบ “ธรรมาธิปไตย” (ปกครองโดยถือธรรมเป็นใหญ่)  จาก
แนวคิดนี้  ได้สะท้อนให้เห็นทัศนะของพระพุทธองค์ได้ว่า  ทรงเน้นเร่ือง “คน” มากกว่า “ระบบ”  
ซึ่งหมายความว่า  ถ้าคนดี แม้ระบบจะบกพร่องอยู่บ้าง  คนก็จะไม่หยิบฉวยเอาความบกพร่องนั้นมา
แสวงหาผลประโยชน์ใส่ตัว และก่อความเสียหายให้แก่รัฐ  ในทางตรงข้าม  แม้ระบบจะดีเพียงใด  
แต่ถ้าคนไม่ดี  ก็จะพยายามหาช่องโหว่ของระบบมาแสวงหาผลประโยชน์ใส่ตัว และสร้างความ
เดือดร้อนเสียหายให้แก่บ้านเมืองจนได้ 

๒. ตัวผู้ปกครองต้องเป็นธรรมราชา : หลักการนี้สืบเน่ืองจากข้อแรก คือ ผู้ที่จะใช้อ านาจ
แบบธรรมาธิปไตยได้  จะต้องเป็น “ธรรมราชา” (เป็นผู้เคารพธรรม บูชาธรรม  มีธรรมเป็นธงชัย)  
โดยพระองค์ทรงอุปมาว่าผู้ปกครองเป็นเสมือน “โคน าฝูง” ถ้าโคน าฝูงไปตรง (เป็นธรรมราชา)  
ประชาชนซึ่งเป็นโคตามฝูงจะไปตรง (ตั้งอยู่ในธรรม) ด้วย  แล้วจะท าให้ธรรมชาติไม่วิปริต
แปรปรวน  ไม่ส่งผลร้ายต่อมนุษย์  ในทางตรงข้าม  ถ้าโคน าฝูงไปคด (ไม่เป็นธรรมราชา)  
ประชาชนจะไปคด (ไม่ตั้งอยู่ในธรรม) ด้วย  แล้วองคาพยพส่วนอ่ืนในรัฐจะสับสนรวนเร  พลอยให้
ธรรมชาติวิปริตแปรปรวน  และส่งผลร้ายต่อมนุษย์โดยรวม  ฉะนั้น จึงกล่าวโดยสรุปว่าผู้ปกครอง
จะต้องเป็นคนดี 

๓. หลักธรรมท่ีทรงเน้นส าหรับการปกครองแต่ละระบอบ :  เน่ืองจากพระองค์ทรงประกาศ 
พุทธศาสนาในท่ามกลางความแตกต่างทางการเมือง ๒ ระบอบ  ฉะนั้นจึงทรงประดิษฐ์ค าสอนให้
เหมาะกับแต่ละระบอบ  ในส่วนของแคว้นที่ปกครองด้วยระบอบราชาธิปไตย  ซึ่งปกครองด้วย
พระราชาผู้มีอ านาจสิทธิ์ขาดเพียงพระองค์เดียว  จะเน้นหลักธรรมเพื่อการเป็น “โคน าฝูง” ที่ดี  
(ธรรมราชา)  ส่วนในแคว้นที่ปกครองด้วยระบอบสามัคคีธรรม ซึ่งปกครองด้วยคณะบุคคล  จะทรง



  ๒๗ 

เน้นหลักธรรมเพื่อให้เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ (วัชชีอปริหานิยธรรม)  อย่างไรก็ตาม  ไม่ว่าจะ
เป็นการปกครองระบอบใด  สามารถน าหลักธรรมที่ทรงประกาศแล้วไปใช้ได้เสมอกัน 

 

ในส่วนของการแก้ปัญหาทางการเมือง พบว่า 
๑.  ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง  พระองค์มิได้วางหลักการไว้อย่างชัดเจน  

หากแต่ทรงแก้ไปตามสถานการณ์  แต่พอจะน ามาสรุปเป็นแนวทางได้ คือ  ทรงถือว่าปัญหาดังกล่าว  
มิใช่กิจของสงฆ์  จึงพยายามที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องโดยไม่จ าเป็น  แตถ่้ามิอาจหลีกเลี่ยงได้  จะ
เกี่ยวข้องไม่เกินฐานะและบทบาทของความเป็นพระศาสดา  คือ เพียงแต่ช่วยป้องกัน ระงับยับยั้ง 
เท่าที่พอจะท าได้  และทรงพยายามที่จะ วางพระองค์เป็นกลางอย่างเคร่งครัด  และมุ่งแก้ปัญหาด้วย
ความเมตตา เพื่อความสุขของสัตว์โลกทั้งมวล 

๒. พระองค์ถือว่าปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ถ้าเมื่อใด
ที่เศรษฐกิจตกต่ า ความอดอยากแร้นแค้นระบาดไปทั่ว  จะส่งผลให้ปัญหาการเมืองและสังคมถึงซึ่ง
ความแพร่หลาย  ในการแก้ปัญหาความยากจน จะไม่เน้นการแจกจ่ายทรัพย์  เพราะเห็นว่า จะท าให้
คนขี้เกียจ ไม่ท างาน คอยแต่จะแบมือขอ ซึ่งถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ยั่งยืน     ในกรณีที่มีการก่อ
อาชญากรรมอันมีสาเหตุมาจากความยากจน  ไม่ทรงเห็นด้วยกับการลงโทษรุนแรง เพราะถือว่าเป็น
การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ  ถ้าตราบใดที่ท้องยังหิว คนจะไม่กลัวการถูกลงโทษ   ยิ่งถ้าลงโทษรุนแรง  
พวกเขาก็จะกระท ารุนแรงต่อเจ้าของทรัพย์เพื่อปิดปากมิให้เป็นพยานปรักปร าเขา  หากแต่จะทรง
เน้นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ  คือ จะต้องขจัดความยากจนโดย แบ่งปันเฉลี่ยทรัพย์เพื่อให้น าไปท าทุน
ประกอบอาชีพ (ธนานุประทาน) จึงจะได้ชื่อว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน   

๓. พระพุทธองค์ทรงเห็นว่าศีลธรรมเป็นพื้นฐานของการแก้ปัญหาทั้งปวง  เพราะถึงแม้
ปัญหาเร่ืองปากท้องจะได้รับการแก้ไข  แต่ถ้าผู้คนยังไรศ้ีลธรรม  ก็ยังจะก่อการอันอธรรมได้เสมอ   
ฉะนั้น จึงเน้นเร่ืองศีลธรรมเป็นส าคัญ  เข้าท านองว่า “ถ้าศีลธรรมไม่กลับมา โลกาจะวินาศ”  แต่ถ้า 
“ศีลธรรมกลับมา โลกาจะสว่างไสว” 

๔. ถ้าจะพิจารณาบทบาทลีลาในการแก้ปัญหาแต่ละคร้ัง  พบว่า  ทรงใช้พระบารมีที่สะสม
มาดีแล้ว (ดู “ทศบารมี” ในบทที่ ๓)  จึงท าให้คู่กรณีเกรงพระทัยและยอมท าตามพุทธประสงค์  จึง
เป็นข้อคิดส าหรับผู้ที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง ว่า จะต้องสะสมบารมีหรือคุณงามความ
ดีไว้มากพอ  จึงจะช่วยให้การแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้น 

๕. ถ้าจะสรุปโดยภาพรวม  จะพบว่าพระองค์มิได้แก้ปัญหาการเมืองเพื่อการเมือง  หากแต่
ทรงแก้ปัญหาเพื่อความผาสุกของผู้คนเป็นส าคัญ  โดยไม่ทรงแยกพวกว่าเขาเหล่านั้นนิยมระบอบ
การปกครองแบบใด 



 

บทที่ ๕ 
บทสรุป 

 

๑. ความน า 
 

การวิจัย เร่ือง “การแนะน าและการแก้ปัญหาทางสังคมและการเมืองของพระพุทธเจ้า” มี
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับชื่อเร่ือง คือ เพื่อที่จะศึกษาการแนะน าและการแก้ปัญหาทางสังคมและ
การเมืองของพระพุทธเจ้า  โดยก าหนดโจทย์ค าถามวิจัยไว้  ๔ ข้อ คือ (๑) พระพุทธเจ้ามี การแนะน า 
เกี่ยวกับปัญหาทางสังคมอย่างไร ?  (๒) พระพุทธเจ้ามี การแก้ปัญหา ทางสังคมอย่างไร ?  (๓) 
พระพุทธเจ้ามี การแนะน า เกี่ยวกับปัญหาทางการเมืองอย่างไร ?  และ (๔)  พระพุทธเจ้ามี การ
แก้ปัญหา ทางการเมืองอย่างไร ? 

งานวิจัยชิ้นนี้ เป็นการวิจัยเอกสาร  ท าการศึกษาโดยสืบค้นข้อมูลจากพระไตรปิฎกเป็น
แหล่งข้อมูลหลัก  แล้วน ามาวิเคราะห์ตีความเพื่อตอบโจทย์ค าถามวิจัยข้างต้น  และน าเสนอรายงาน
การวิจัยในรูปแบบของการพรรณนาวิเคราะห์ โดยคาดหวังผลประโยชน์ที่จะได้รับ คือ  (๑)  จะได้รู้
และเข้าใจการแนะน าและการแก้ปัญหาทางสังคมของพระพุทธเจ้า  (๒)  จะได้รู้และเข้าใจการ
แนะน าและการแก้ปัญหาทางการเมืองของพระพุทธเจ้า และ (๓) สามารถน าเอาวิธีการของพระองค์
มาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาทางสังคมและการเมืองในสภาพการณ์ปัจจุบันต่อไป 
 

๒. สรุปผลการวิจัย 
 

เนื่องจากท้ายบทที่ ๓  และท้ายบทที่ ๔  ได้กล่าวสรุปเกี่ยวกับ การแนะน า และ การ
แก้ปัญหา ทางสังคมและการเมืองของพระพุทธเจ้าแต่ละส่วนไว้ค่อนข้างละเอียดพอสมควรแล้ว  จึง
ไม่น ามากล่าวสรุปซ้ าอีก  หากแต่ในบทนี้จะสรุปในแง่มุมที่ต่างออกไป คือ ไม่แยกปัญหาสังคมกับ
ปัญหาการเมืองออกจากกัน  แต่จะน าเสนอให้เห็นเป็นภาพรวม  และจะหยิบพระสูตรส าคัญที่เคย
กล่าวมาบ้างแล้ว  มาวิพากษ์และย้ าให้เห็นการแนะน าและการแก้ปัญหาอีกครั้งหนึ่ง ดังนี ้

 



 ๑๓๐ 

  (๑)  การแก้ปัญหาทุกอย่างเร่ิมที่ตัวคน : ถ้าพิจารณาการแก้ปัญหาโดยทั่วไป  พบว่ามี
วิธีคิดต่างกัน  ๓  แบบ  คือ  แบบแรก ให้ความส าคัญกับเงื่อนไขปัจจัยภายในเป็นหลัก  โดยเห็นว่า
สาเหตุที่สังคมและการเมืองไม่ดี  เกิดจากสภาพจิตของผู้คนไม่ดี  เต็มไปด้วยความโลภ ความโกรธ 
และความหลง  แล้วส่งผลให้สังคมและการเมืองไม่ดีตามไปด้วย  ฉะนั้น  ถ้าจะแก้ปัญหานี้  จะต้อง
เร่ิมจากการอบรมจิตใจของผู้คนให้เป็นคนดีก่อน  แล้วสังคมและการเมืองจะดีตามไปเอง  แบบท่ี
สอง  ให้ความส าคัญกับเงื่อนไขปัจจัยภายนอกเป็นหลัก โดยเห็นว่าสาเหตุแห่งปัญหาเกิดจาก
สภาพแวดล้อมและระบบโครงสร้างไม่ดี  เช่น บ้านเมืองเต็มไปด้วยแหล่งอบายมุขที่ยั่วยุมอมเมา 
และระบบโครงสร้างทางสังคมและการเมืองที่ไม่เป็นธรรม  ฉะนั้น  ถ้าจะแก้ปัญหานี้ จะต้องเร่ิม
จากการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและปรับระบบโครงสร้างให้ดีก่อน  แล้วทุกอย่างจะดีตามไปเอง  
แบบท่ีสาม ให้ความส าคัญกับทั้งเงื่อนไขภายในและเงื่อนไขภายนอกประกอบกัน  ฉะนั้น ถ้าจะ
แก้ปัญหานี ้ จะต้องอบรมจิตใจ, ปรับปรุงสภาพแวดล้อม และปรับระบบโครงสร้างควบคู่กันไป 

ในส่วนของพระพุทธเจ้า  มีทัศนะสอดคล้องกับแนวคิดแบบแรก  โดยทรงเห็นว่าปัญหาทุก
อย่างเกิดจาก “ตัวคน” เป็นส าคัญ  จึงทรงให้ความส าคัญกับ “คน” มากกว่า “ระบบ”   โดยทรงเห็น
ว่าถ้าคนดี แม้ระบบจะบกพร่องอยู่บ้าง  คนก็จะไม่หยิบฉวยเอาความบกพร่องนั้นมาแสวงหา
ประโยชน์ใส่ตนหรือก่อปัญหาให้แก่ส่วนรวม  แต่ถ้าคนไม่ดี  แม้พยายามที่จะท าให้ระบบดีเพียงใด  
คนก็จะพยายามหาช่องโหว่ของระบบมาแสวงหาผลประโยชน์ใส่ตนและก่อปัญหาแก่ส่วนรวมจน
ได้ 

 

(๒)  ระบอบการปกครองไม่ส าคัญเท่ากับการใช้อ านาจการปกครอง :  คนทั่วไป
มักจะกล่าวกันว่า  แม้ “ประชาธิปไตย” จะมิใช่ระบอบการปกครองที่ดีที่สุด  แต่ก็เป็นระบอบที่เลว
น้อยที่สุด  แต่ในทัศนะของพระพุทธเจ้า ทรงแนะน าว่า ไม่มีระบอบใดดีหรือเลวกว่ากัน  การที่จะดี
หรือเลวมิได้ขึ้นอยู่กับระบอบการปกครอง  หากแต่จะขึ้นอยู่กับการใช้อ านาจการปกครอง  คือ  ไม่
ว่าการปกครองระบอบใด  ถ้าใช้อ านาจการปกครองโดยตั้งอยู่ในธรรม  ก็เป็นการปกครองที่ดีได้  
แต่ถ้าใช้อ านาจการปกครองโดยไม่ตั้งอยู่ในธรรม  ก็เป็นการปกครองที่เลวได้เช่นกัน 

พระพุทธองค์ทรงแนะน าว่าการใช้อ านาจการปกครองมี ๓ แบบ คือ (๑)  แบบอัตตาธิปไตย  
(๒) แบบโลกาธิปไตย  และ (๓) แบบธรรมาธิปไตย   ในแบบแรก  จะใช้อ านาจโดยถือตนหรือ
ความเห็นตนเป็นใหญ่  พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าการใช้อ านาจแบบนี้ผู้ปกครองมักจะลุแก่อ านาจ  
และจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้คนและบ้านเมืองได้ง่าย  ส่วนในแบบที่สอง  จะใช้อ านาจโดยถือ
กระแสโลกเป็นใหญ่  แต่กระแสโลกมักอิงอยู่กับประโยชน์แห่งตน  การใช้อ านาจแบบนี้จึง
ก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวายได้ง่าย  อุปมากับการจับสัตว์ ๖ ชนิด ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ต่างกันมาผูกมัดไว้
ด้วยกัน  สัตว์เหล่านั้นต่างดิ้นรนเพื่อที่จะกลับถิ่นที่อยู่ของตน  ดังที่ทรงแนะน าไว้ใน กัปปาณสูตร 



 ๑๓๑ 

ว่า  “เปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์  ๖ ชนิด ซึ่งมีวิสัยต่างกัน มีโคจรต่างกัน  แล้วผูกด้วยเชือกอันเหนียว
แน่น  คือ จับงู จระเข้ นก สุนัขบ้าน สุนัขจิ้งจอก ลิง แล้วผูกด้วยเชือกอันเหนียวแน่น  คร้ันแล้วพึง
ขมวดปมไว้ตรงกลาง  ปล่อยไป  ทีนั้นแล  สัตว์ ๖ ชนิดซึ่งมีวิสัยต่างกัน มีโคจรต่างกันเหล่านั้น  พึง
ดึงมาหาโคจรและวิสัยของตน ๆ  งูพึงดึงมาด้วยคิดว่าเราจักเข้าไปสู่จอมปลวก จระเข้พึงดึงมาด้วย
คิดว่าเราจักลงน้้า  นกพึงดึงมาด้วยคิดว่าเราจักบินขึ้นสู่อากาศ  สุนัขบ้านพึงดึงมาด้วยคิดว่าเราจักเข้า
บ้าน  สุนัขจิ้งจอกพึงดึงมาด้วยคิดว่าเราจักไปสู่ป่าช้า  ลิงพึงดึงมาด้วยคิดว่าเราจักเข้าไปสู่ป่า  ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย  เมื่อใดแลสัตว์ ๖ ชนิดเหล่านั้นต่างก็จะไปตามวิสัยของตน ๆ  พึงล้าบาก  เมื่อนั้น
บรรดาสัตว์เหล่านั้น  สัตว์ใดมีก้าลังมากกว่าสัตว์ทั้งหลาย  สัตว์เหล่านั้นพึงอนุวัตรคล้อยตามไปสู่
อ้านาจแห่งสัตว์นั้น”  

ด้วยเหตุนี ้พระพุทธองค์จึงทรงแนะน าว่าการใช้อ านาจการปกครอง  ๒  แบบแรก  มิใช่การ
ใช้อ านาจที่ดีจริง  หากแต่จะทรงเห็นด้วยกับแบบที่สาม ซึ่งพระองค์ทรงเรียกว่าการใช้อ านาจแบบ  
“ธรรมาธิปไตย” คือ ใช้อ านาจโดยถือธรรมเป็นใหญ่  โดยผู้ที่จะใช้อ านาจแบบนี้ได้จะต้องเป็น  
“ธรรมราชา”  คือ ผู้ที่เคารพธรรม บูชาธรรม มีธรรมเป็นธงตรา  อีกทั้งจะต้องเป็นผู้มีความรอบรู้
เกี่ยวกับความจริง  ความดี   ความถูกต้อง  และรู้ผลประโยชน์ของผู้อยู่ใต้ปกครองเป็นอย่างดี  และ
เป็นที่น่าสังเกตว่าพระองค์ทรงถือว่า “ระบอบการปกครอง” กับ “การใช้อ านาจการปกครอง” แยก
คนละส่วนกัน  ซึ่งหมายถึงว่าแม้จะเป็นการปกครองระบอบใด  ก็สามารถใช้อ านาจการปกครอง
แบบธรรมาธิปไตยได้ทั้งสิ้น 

 

 (๓)  ความเป็นแบบอย่างของผู้ปกครอง :  พระพุทธองค์ทรงอุปมาว่าผู้ปกครองเป็น
เสมือน “โคน าฝูง”  ถ้าเมื่อใดที่โคน าฝูงไปคด (ไม่ตั้งอยู่ในธรรม)  จะท าให้โคตามฝูงทั้งหลายไปคด
ด้วย    แต่ถ้า “โคน าฝูง” ไปตรง (ตั้งอยู่ในธรรม)  จะท าให้โคตามฝูงทั้งหลายไปตรงด้วย  ดังที่กล่าว
ไว้ใน ธรรมิกสูตร ว่า  “เมื่อโคก้าลังข้ามฟากอยู่  ถ้าโคจ่าฝูง  น้าฝูงไปตรง  โคทั้งปวงก็ย่อมไปตรง
ตามกัน  ในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกัน  ถ้าผู้ที่เขาสมมติว่าประเสริฐสุด (คือผู้น้า)  ประพฤติเป็นธรรม  
(คือประพฤติถูกต้องยุติธรรม)  ประชาชนนอกนี้ก็ย่อมประพฤติเป็นธรรมตามกัน  ถ้าพระราชา (คือ
ผู้น้า) ตั้งอยู่ในธรรม  ประเทศชาติตลอดจนพระราชอาณาเขตย่อมอยู่เป็นสุข  … (และยังทรงขยาย
ความว่า)…ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใดพระราชาเป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรม  สมัยนั้นแม้พวกข้าราชการ ก็
เป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรม  เมื่อพวกข้าราชการไม่ตั้งอยู่ในธรรม  สมัยนั้น แม้พราหมณ์และคฤหบดีก็
เป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรม  เมื่อพราหมณ์และคฤหบดีไม่ตั้งอยู่ในธรรม  สมัยนั้น แม้ชาวนิคมและชาว
ชนบท ก็เป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรม  เมื่อชาวนิคมและชาวชนบทเป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรม  พระจันทร์
และพระอาทิตย์ ก็ย่อมหมุนเวียนไม่สม่้าเสมอ  เมื่อพระจันทร์และพระอาทิตย์ หมุนเวียนไม่
                                                           

๑ กัปปาณสตูร. ไตร. ๑๘/๓๔๘. 



 ๑๓๒ 

สม่้าเสมอ  หมู่ดาวนักษัตร ก็ย่อมหมุนเวียนไม่สม่้าเสมอ  เมื่อคืนและวันหมุนเวียนไม่สม่้าเสมอ 
เดือนหน่ึงและกึ่งเดือนก็หมุนเวียนไม่สม่้าเสมอ  เมื่อเดือนหนึ่งและกึ่งเดือนหมุนเวียนไม่สม่้าเสมอ 
ฤดูกาลและปีก็ย่อมหมุนเวียนไม่สม่้าเสมอ  เมื่อฤดูกาลและปีหมุนเวียนไม่สม่้าเสมอ ลมย่อมพัดไม่
สม่้าเสมอ เมื่อลมพัดไม่สม่้าเสมอ  ลมก็เดินผิดทางไม่สม่้าเสมอ ย่อมพัดเวียนไป  เมื่อลมเดินผิดทาง
ไม่สม่้าเสมอพัดเวียนไป เทวดาย่อมก้าเริบ  เมื่อเทวดาก้าเริบ ฝนย่อมไม่ตกต้องตามฤดูกาล  เมื่อฝน
ไม่ตกต้องตามฤดูกาล ข้าวกล้าทั้งหลายก็สุกไม่เสมอกัน  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  มนุษย์ผู้บริโภคข้าวที่
สุกไม่เสมอกัน ย่อมเป็นผู้มีอายุน้อย มีผิวพรรณเศร้าหมอง มีก้าลังน้อย มีอาพาธมาก 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใดพระราชาเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรม  สมัยนั้น แม้ข้าราชการก็ย่อมเป็นผู้
ตั้งอยู่ในธรรม  เมื่อข้าราชการต้ังอยู่ในธรรม  สมัยนั้น แม้พราหมณ์และคฤหบดี ก็เป็นผู้ตั้งอยู่ใน
ธรรม  เมื่อพราหมณ์และคฤหบดีต้ังอยู่ในธรรม สมัยนั้น แม้ชาวนิคมและชาวชนบท ก็ย่อมเป็นผู้
ตั้งอยู่ในธรรม  เมื่อชาวนิคมและชาวชนบทตั้งอยู่ในธรรม  พระจันทร์และพระอาทิตย์ ก็ย่อม
หมุนเวียนสม่้าเสมอ  เมื่อพระจันทร์และพระอาทิตย์หมุนเวียนสม่้าเสมอ  หมู่ดาวนักษัตร ก็ย่อม
หมุนเวียนสม่้าเสมอ  เมื่อหมู่ดาวนักษัตรหมุนเวียนสม่้าเสมอ  คืนและวันก็ย่อมหมุนเวียนสม่้าเสมอ  
เมื่อคืนและวันหมุนเวียนสม่้าเสมอ  เดือนหนึ่งและกึ่งเดือน ก็ย่อมหมุนเวียนสม่้าเสมอกัน  เมื่อเดือน
หนึ่งและกึ่งเดือนหมุนเวียนสม่้าเสมอ  ฤดูและปีก็ย่อมหมุนเวียนไปสม่้าเสมอ   ลมย่อมพัดสม่้าเสมอ  
เมื่อลมพัดสม่้าเสมอ ลมย่อมพัดไปถูกทาง  เมื่อลมพัดไปถูกทาง  เทวดาย่อมไม่ก้าเริบ  เมื่อเทวดาไม่
ก้าเริบ ฝนย่อมตกต้องตามฤดูกาล  เมื่อฝนตกต้องตามฤดูกาล  ข้าวกล้าก็สกุเสมอกัน  ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย  มนุษย์ที่บริโภคข้าวกล้าที่สุกเสมอกัน ย่อมมีอายุยืน มีผิวพรรณดี มีก้าลัง และมีอาพาธ
น้อย”  ๒ 

 

จากค าแนะน าในพระสูตรนี้ ได้ให้ข้อคิดว่า  ถ้าตัวผู้ปกครองไม่ท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี (น า
ฝูงไปคด)  จะส่งผลกระทบต่อองคาพยพทุกภาคส่วนของรัฐและสังคมโลกอย่างเป็นลูกโซ่  แม้แต่
ดินฟ้าอากาศก็ยังวิปริตแปรปรวน  หรือถ้าจะอธิบายด้วยภาษาวิชาการสมัยนี้ อาจได้ว่า เมื่อผู้น า เป็น
คนไม่ดี  คนทั่วไปจะไม่ดีตามไปด้วย  แม้แต่การประกอบอุตสาหกรรมก็ขาดความรับผิดชอบและ
เห็นแก่ตัว เช่น ปล่อยของเสียลงสู่แม้น้ าล าคลองและขึ้นสู่อากาศ  ก่อให้เกิดมลภาวะ  เกิด
ปรากฏการณ์เรือนกระจก  เป็นเหตุน ามาซึ่งภาวะโลกร้อน  ตามมาด้วยพิษภัยสึนามิและภัย
ธรรมชาติอื่น ๆ  จนท าให้ผู้คนล้มตายลงคราวละจ านวนมากท านองเดียวกับการ “ถูกเทวดาลงโทษ” 
ตามความหมายของพระพุทธเจ้านั่นเอง  แต่ในทางตรงข้าม ถ้าผู้ปกครองท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี  
(น าฝูงไปตรง)  องคาพยพทุกภาคส่วนของรัฐและสังคมโลกจะด าเนินไปตามครรลอง  แล้วจะ

                                                           
๒ ธรรมิกสูตร. ไตร. ๒๑/๗๐/๘๓ 



 ๑๓๓ 

ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่บ้านเมืองและพลโลกอย่างถ้วนหน้า  ฉะนั้น การตั้งอยู่ในธรรม (การวาง
ตนเป็นแบบอย่างที่ดี) จึงเป็นคุณสมบัติที่จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็น “ผู้ปกครอง” 

 

(๔) การธ ารงไว้ซึ่ง “การอันเป็นธรรม” และป้องกัน “การอันอธรรม”: โดยปกติ
วิสัยของผู้ปกครองที่ดี  จะต้องถือเป็นหน้าที่โดยตรงที่จะต้องหาทางป้องกัน ยับยั้ง และแก้ไข มิให้
การอันอธรรมเกิดขึ้น  เพราะจะส่งผลกระทบต่อปวงอาณาประชาราษฎร์  แล้วจะก่อให้เกิดปัญหา
สังคมและการเมืองตามมา  แต่การป้องกัน “การอันอธรรม” เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ  ยังจะต้อง
ธ ารงไว้ซึ่ง “การอันเป็นธรรม” ไปพร้อม ๆ กันด้วย  ดังที่ทรงแนะน าไว้ใน .จักกวัตติสูตร.. ว่า “จง
จัดการรักษาป้องกันและคุ้มครองอันเป็นธรรม ในชนภายใน  ในหมู่พล  ในพวกกษัตริย์ผู้เป็นอนุ
ยนต์  ในพวกพราหมณ์และคฤหบดี  ในชาวนิคมและชาวชนบททั้งหลาย  ในพวกสมณพราหมณ์ 
ในเหล่าเนื้อและนก”๓  นอกจากนี้ ผู้ปกครองที่ดียังจะต้องมีความสามารถในการผูกน้ าใจคน พูดจามี
เหตุผล ไพเราะนุ่มนวล  ก่อให้เกิดความสมานสามัคคีและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน  อีกทั้ง
ต้องรู้วิธีส่งเสริมคนดีและก าราบคนไม่ดี และมีความรอบรู้ในกิจการบ้านเมืองอย่างรอบด้าน  ด้วย
เหตุน้ี ผู้ปกครองที่ดีจึงจ าต้องมีปราชญ์ราชบัณฑิตไว้เป็นที่ปรึกษา 

จากค าแนะน าในพระสูตรนี้ พอจะอธิบายได้ว่าผู้ที่เป็นพระราชา ผู้ปกครอง หรือผู้น า
องค์กร จะต้องดูแลทุกภาคส่วน  เพราะถ้าขาดตกบกพร่องส่วนหน่ึงส่วนใด  ย่อมส่งผลกระทบต่อ 
ต่อบ้านเมือง และต่อประชาชน และต่อผู้ปกครอง  แล้วจะน ามาซึ่งปัญหาสังคมและการเมืองใน
ที่สุด   

 

(๕) การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ไม่สามารถแยกออกจากศีลธรรมได้ : พระพุทธองค์
ทรงเห็นว่าถ้าเมื่อใดที่ผู้คนอดอยากแร้นแค้น  การอันอธรรมจะถึงความแพร่หลาย  ถ้าจะแก้ปัญหา
ความยากจน  จะต้องกระท าโดย การแบ่งปันเฉลี่ยทรัพย์ (ธนานุประทาน)ให้น าไปท าทุนประกอบ
อาชีพ  แต่พึงระวังว่าการแบ่งปันเฉลี่ยทรัพย์ มิใช่สิ่งเดียวกับ การแจกจ่ายทรัพย์ ให้ไปเลี้ยงชีพ  
เพราะการแก้ปัญหาโดยการแจกจ่ายทรัพย์เพื่อสร้างกระแสนิยมจากชาวโลก (ผู้อยู่ใต้ปกครอง) โดย
การลด แลก แจก แถม (แบบ “ประชานิยม” ที่ใช้กันอยู่ในสมัยปัจจุบัน)  จะท าให้ผู้คนคอยแต่จะ 
“แบมือขอ”  ไม่คิดที่จะช่วยเหลือตนเอง  แล้วจะเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ยั่งยืน  ส่วนการแก้ปัญหาโดย
การแบ่งปันเฉลี่ยทรัพย์ให้น าไปท าทุนประกอบอาชีพ  จะเป็นการ ช่วยให้ประชาชนช่วยเหลือ
ตนเองได้  จึงถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน 

อย่างไรก็ตาม แม้จะช่วยให้ผู้คนหายยากจน  แต่ถ้าผู้คนยังพร่องในศีลธรรม  ก็จะก่อการอัน
อธรรมอีกจนได้  ฉะนั้น ถ้าจะแก้ปัญหาอย่างรอบด้าน  จะต้องกระท าทั้งสองส่วน คือ แก้ปัญหา

                                                           
๓ จักกวตัติสูตร. ไตร. ๑๑/๓๕. 



 ๑๓๔ 

ความยากจนควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาความพร่องทางศีลธรรม  ดังที่ทรงแนะน าไว้ใน จักกวัตติ
สูตร ว่า “เมื่อพระมหากษัตริย์ไม่พระราชทานทรัพย์ให้แก่คนที่ไม่มีทรัพย์  ความขัดสนก็ได้ถึงแก่
ความแพร่หลาย    เมื่อความขัดสนถึงความแพร่หลาย  อทินนาทานก็ได้ถึงความแพร่หลาย  เมื่อ  
อทินนาทานถึงความแพร่หลาย  ศัสตราก็ได้ถึงความแพร่หลาย  เมื่อศัสตราถึงความแพร่หลาย  
ปาณาติบาตถึงความแพร่หลาย  เมื่อปาณาติบาตถึงความแพร่หลาย   มุสาวาทก็ได้ถึงความแพร่หลาย  
เมื่อมุสาวาทถึงความแพร่หลาย  ปิสุณาวาจาก็ได้ถึงความแพร่หลาย  เมื่อปิสุณาวาจาถึงความ
แพร่หลาย  กาเมสุมิจฉาจารก็ได้ถึงความแพร่หลาย  เมื่อกาเมสุมิจฉาจารถึงความแพร่หลาย… ผรุส
วาจา  และสัมผัปปลาปะก็ได้ถึงความแพร่หลาย…อภิชฌาและพยาบาทก็ได้ถึงความแพร่หลาย เมื่อ
อภิชฌาและพยาบาทถึงความแพร่หลาย  มิจฉาทิฐิก็ได้ถึงความแพร่หลาย  เมื่อมิจฉาทิฐิถึงความ
แพร่หลาย…    อธรรมราคะ  วิสมโลภ  มิจฉาธรรม ก็ได้ถึงความแพร่หลาย…ความไม่ปฏิบัติชอบใน
มารดา  ความไม่ปฏิบัติชอบในบิดา  ความไม่ปฏิบัติชอบในสมณะ  ความไม่ปฏิบัติชอบใน
พราหมณ์  ความไม่อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูล  ก็ได้ถึงความแพร่หลาย    เมื่อธรรมเหล่านี้ถึง
ความแพร่หลาย  แม้อายุของสัตว์เหล่านั้นก็เสื่อมถอย  แม้วรรณะก็เสื่อมถอย…   และยังแนะน า
เพิ่มเติมไว้ใน กูฏทันตสูตร อีกว่า (ถ้า) พลเมืองเหล่าใด...ขะมักเขม้นในกสิกรรม และโครักขกรรม
...จงเพิ่มข้าวปลูกและข้าวกินให้แก่พลเมืองเหล่านั้นในโอกาสอันสมควร .  (ถ้า)  พลเมืองเหล่าใด...
ขะมักเขม้นในพาณิชยกรรม...จงเพิ่มทุนให้แก่พลเมืองเหล่านั้น ในโอกาสอันสมควร และ (ถ้า)  
ข้าราชการเหล่าใดขยัน...จงพระราชทานเบี้ยเลี้ยงและเงินเดือนแก่ข้าราชการเหล่านั้นในโอกาสอัน
สมควร ...พลเมืองเหล่านั้นนั่นแหละจักเป็นผู้ขวนขวายในการงานของตน  ๆ จักไม่เบียดเบียน
บ้านเมืองของพระองค์…บ้านเมืองก็จะตั้งมั่นอยู่ในความเกษม หาเสี้ยนหนามมิได้ ไม่มีการ
เบียดเบียนกัน พลเมืองจักชื่นชมยินดีต่อกัน ยังบุตรให้ฟ้อนอยู่บนอก จักไม่ต้องปิดประตูเรือนอยู่  

นอกจากนี้ ยังเป็นที่น่าสังเกตว่า  พระองค์ไม่ทรงเห็นด้วยกับการลงโทษรุนแรงต่อผู้ก่อการ
อันอธรรมอันเนื่องมาจากความอดอยาก  เพราะถึงแม้จะต้องโทษรุนแรงเพียงใด  แต่ถ้าท้องยังหิว  
คนจะไม่กลัวการถูกลงโทษนั้น  และบางคร้ังการลงโทษรุนแรงอาจส่งผลที่เลวร้าย คือ พวกโจรจะ
กระท าตอบต่อเจ้าของทรัพย์ในอัตราส่วนที่รุนแรงไม่แพ้กันเพื่อเป็นการฆ่าปิดปากมิให้เป็นพยาน
ปรักปร าเขาในภายหลัง  ฉะนั้น วิธีที่น่าจะแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่า คือ การแบ่งปัน
เฉลี่ยทรัพย์ (ธนานุประทาน) เพื่อท าให้หายอดอยากหิวโหยดังที่กล่าวแล้ว 

 

(๖) การวิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองไทยปัจจุบันด้วยกรอบคิดแบบ
ของพระพุทธเจ้า : ตลอดระยะเวลา  ๓  ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๑)  สังคมไทยมีแต่
                                                           

๔ จักกวตัติสูตร. ไตร. ๑๑/๔๕. 
๕ กูฏทนัตสตูร. ไตร. ๙/๒๐๖ 



 ๑๓๕ 

ความสับสนวุ่นวาย อันเนื่องมาจาก “วิกฤติ ทักษิณ”  คือ พ.ต.ท.  ทักษิณ  ชินวัตร (อดีต
นายกรัฐมนตรี) ถูกกล่าวหาว่าบกพร่องทางจริยธรรม  มีการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งทุจริตโดยตรงและ
ทุจริตเชิงนโยบาย,  ออกกฎหมายเอ้ือธุรกิจของครอบครัว,  เลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้ที่มิใช่
พวกพ้อง,  มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับของรัฐ   จึงก่อให้เกิด “การอันอธรรม” อย่างเป็นระบบครบ
วงจร  โดยฝ่ายรัฐเป็นผู้ก าหนดนโยบาย  แล้วให้ฝ่ายข้าราชการประจ าน าไปปฏิบัติ  และให้ฝ่าย
ธุรกิจเอกชนที่เป็นพวกพ้องเป็นผู้ประมูลโครงการ  เพื่อผันเงินจากท้องพระคลังหลวงเข้ากระเป๋า
คนรวยโดยผ่านทางมือคนจน (ผ่านทางโครงการเอ้ืออาทรทั้งหลาย)   จนมีการสร้างค่านิยมขึ้นมา
ใหม่ ว่า การเมืองเป็นเร่ืองของการแสวงหาผลประโยชน์ที่ใคร ๆ ก็พึงกระท าถ้ามีโอกาส  ด้วยเหตุนี้  
ปัญญาชนและคนชั้นกลาง ผู้ซึ่งเข้าใจเส้นสนกลในของการทุจริต  จึงใช้เป็นข้ออ้างเพื่อเดินขบวน
ขับไล่  ถึงแม้ต่อมา  นายสมัคร  สุนทรเวช  จะขึ้นด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีแทน  แต่ก็ถูกหาว่า
เป็นเพียงรัฐบาล “หุ่นเชิด”  จึงยังคงถูกขับไล่ต่อไปอีก  ในขณะที่ ชนชั้นรากหญ้า ในภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เห็นว่านโยบาย “ประชานิยม”  (ลด แลก แจก แถม)  ท าให้พวกเขาได้รับ
ผลประโยชน์กันถ้วนหน้า  จึงออกมาปกป้อง พ.ต.ท. ทักษิณ ฯ  จนท าให้เกิดการแบ่งขั้วทาง
การเมืองและเกิดการเผชิญหน้าระหว่างกัน ทั้งแนวกว้างและแนวลึก  และความขัดแย้งนี้ได้ระบาด
ลงสู่ระดับรากหญ้า  จนกลายเป็นความแตกสามัคคีระหว่างชนในชาติชนิดที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน 

 

ถ้าจะวิเคราะห์ปัญหานีด้้วยกรอบคิดแบบของพระพุทธเจ้า  จะได้ดังนี้ 
 

๑)  สาเหตุของปัญหา : วิกฤติการณ์คร้ังนี้  มิได้มีสมุฏฐานมาจากระบอบการปกครองไม่ดี
หรือรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๕๐ ไม่ดี เหมือนที่กล่าวอ้าง  หากแต่มีสาเหตุมาจาก “คน” ที่เป็น
ผู้ปกครองไม่ท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี (ไม่น าฝูงไปตรงและไม่เป็นธรรมราชา)  อีกทั้งยังใช้อ านาจ
การปกครองอย่างไม่เป็นธรรม  (ใช้อ านาจแบบอธรรมาธิปไตย)  จึงท าให้การอันอธรรมถึงความ
แพร่หลาย  และน ามาสู่ปัญหาสังคมและการเมืองดังกล่าว 

 

๒)  วิธีป้องกันและแก้ไขปัญหา : จากปัญหาที่เกิดขึ้นคร้ังนี้  คนไทยควรจะได้บทเรียนว่า  
บัดนี้ถึงเวลาแล้วที่จะต้องร่วมมือกันหาทางป้องกันมิให้คนไม่ดีขึ้นมาเป็นผู้ปกครองอีก  ในส่วน
ของผู้ที่ได้ขึ้นมาครองต าแหน่งนี้แล้ว  พึงส าเหนียกว่าต าแหน่งหน้าที่ที่ได้มา  มีไว้ส าหรับสร้าง
เกียรติประวัติและคุณงามความดี  มิใช่มีไว้เพื่อขุดหลุมฝังตัวเอง  การที่ประชาชนมอบอ านาจให้มา  
มิได้หมายความว่าเมื่อได้มาแล้ว  สามารถใช้อ านาจนั้นได้ตามใจชอบ  หากแต่ยังต้องค านึงถึงกฎ 
กติกา มารยาท และท านองคลองธรรมอีกด้วย  มิเช่นนั้นประชาชนมีสิทธิ์ทวงคืนหรือถอดถอนออก
จากอ านาจเสียได้  ฉะนั้น ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองคร้ังนี้  แม้กรอบคิดของ
พระพุทธเจ้าจะตั้งอยู่ใน “หลักเมตตาธรรม”  แต่พระองค์ก็ทรงวาง “หลักกฎแห่งกรรม” ก ากับไว้อีก
ชั้นหนึ่ง ว่า ถ้าใครท ากรรมใด ย่อมหนีไม่พ้นที่จะต้องรับผลแห่งกรรมนั้นตามสนอง  ซึ่งมี



 ๑๓๖ 

ความหมายท านองว่าทุกการกระท าของฝ่ายปกครองจะต้องถูกตรวจสอบโดย “หลักนิติรัฐ” ตาม
หลัก “นิติธรรม”  ถ้าตรวจสอบพบว่ากระท าผิดจริง จะต้องถูกลงโทษตามกฎหมายโดยไม่มีการ
ยกเว้น  อย่างไรก็ตาม องค์กรที่ท าหน้าที่ตรวจสอบในฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร  ถูกตั้งข้อ
ระแวงว่าอยู่ภายใต้การถูกครอบง าโดย “ระบอบทักษิณ”  จึงไม่สามารถท าหน้าที่ตรวจสอบให้เป็นที่
ยอมรับของผู้คนได้อีก  คงเหลือแต่ฝ่ายตุลาการเพียงองค์กรเดียว  ฉะนั้น จากสถานการณ์ในขณะนี้ 
คงไม่มีวิธีการใดจะดีไปกว่าปล่อยให้ฝ่ายตุลาการท าหน้าที่ตรวจสอบโดยปราศจากการถูก
แทรกแซง  ไม่ว่าจะโดยการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อป้องกันการถูกยุบพรรค หรือช่วยเหลือ พ.ต.ท. 
ทักษิณ  ฯ  ให้พ้นผิด  หรือแทรกแซงโดยวิธีการอ่ืนใด 

ตามที่กล่าวมาโดยสรุปนี้  ได้สะท้อนให้เห็นว่า เพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าจึงทรงให้
ความส าคัญเร่ือง  “ความเป็นดี” การวางตนเป็น “แบบอย่างท่ีดี”   และการ “ใช้อ านาจการปกครองท่ี
ดี”   เพราะถ้าบ้านเมืองใดมีหลักธรรมทั้งสามประการน้ีคอยก ากับ จะช่วยลดปัญหาความขัดแย้งทาง
สังคมและการเมืองลงได้เป็นอย่างดี 

 

(๗)  การวิเคราะห์การแก้ปัญหาการก่อม็อบด้วยกรอบคิดแบบของพระพุทธเจ้า : 
ปัญหานี้สืบเนื่องมาจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง เหมือนที่กล่าวในข้อก่อน  จึงท าให้
ปัญญาชนและคนชั้นกลาง ที่รู้จักกันในนาม   “พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย” (พธม.)  ซึ่ง
ขอต้ังชื่อเรียกว่า “ฝ่ายไม่เอาทักษิณ” ได้ก่อม็อบขับไล่  ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งที่รู้จักกันในนาม “กลุ่มแนว
ร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการแห่งชาติ” (นปช.) ซึ่งขอตั้งชื่อเรียกว่า “ฝ่ายเอาทักษิณ” ได้ออกมา
ก่อม็อบต่อต้านฝ่ายแรก  จนก่อให้เกิดการเผชิญหน้าระหว่างกันจนยืดเยื้อมาจนกระทั่งถึงทุกวันน้ี 

 
 

ถ้าจะวิเคราะห์ปัญหานี้ด้วยกรอบคิดแบบของพระพุทธเจ้า  จะได้ดังนี้ 
 

๑)  สาเหตุของปัญหา : ถ้าจะวิเคราะห์ลงไปถึงรากเหง้า  พบว่ามิได้มีสาเหตุมาจากระบอบ
การปกครองไม่ดี หรือรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ ไม่ดี เหมือนที่กล่าวอ้าง  หากแต่มีสาเหตุแบบเดียวกับ
ที่กล่าวข้างต้น คือ ผู้น าไม่ท าตนเป็นโคน าฝูงไปตรง, ไม่เป็นธรรมราชา และไม่ใช้อ านาจแบบ
ธรรมาธิปไตย 

๒)  วิธีป้องกันและแก้ไขปัญหา : เนื่องจากสมุฏฐานแห่งการก่อม็อบมาจากวิกฤติผู้น า  
ฉะนั้น  จะต้องแก้ที่ต้นเหตุ  คือ หาทางป้องกันมิให้คนไม่ดีขึ้นมาเป็นผู้น าอีก  ส่วนในกระบวนการ
แก้ปัญหาการเผชิญหน้าระหว่างม็อบที่เป็นอยู่ในขณะนี้  ในส่วนของผู้ท าหน้าที่แก้ปัญหา  ไม่ว่าจะ
เป็นบุคคล คณะบุคคล หรืองค์กรใดก็ตาม   จะต้องถึงพร้อมด้วยความเป็นแบบอย่างที่ดีและบารมีที่
สะสมมาดีแล้ว  ส่วนกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา  จะต้องไม่ใช้ “ศาสตราวุธ”  (ความรุนแรง)  เพราะ
บทเรียนจาก “กรณีสลายม็อบ  ๑๐๘  ศพ ท่ีมัสยิดกรือเซะ จังหวัดปัตตานี” (๒๘  เม.ย. ๔๗) และ 
“กรณีสลายม็อบ ๗๘ ศพ ท่ีอ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส”  (๒๕  ต.ค.๔๗)  ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้ว



 ๑๓๗ 

ว่าไม่สามารถใช้ความรุนแรงสยบความรุนแรงได้  แต่กลับจะยิ่งท าให้สถานการณ์เลวร้ายและบาน
ปลายยิ่งขึ้นจนยากที่จะแก้ไข  นอกจากนี้ เหตุการณ์เมื่อ  “๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖” และ “๖ ตุลาคม  
๒๕๑๙” ได้ย้ าให้เห็นอีกว่า  การใช้ความรุนแรงปราบนักศึกษาจนต้องหนีเข้าป่าและกลายเป็นแนว
ร่วมของฝ่ายตรงข้าม  หันมาท าร้ายเจ้าหน้าที่บ้านเมืองล้มตายลงเป็นจ านวนมาก  จนรัฐบาลในสมัย
ต่อมาต้องหันมาใช้ “แผนการุณยเทพ” เพื่อดึงนักศึกษาออกจากป่ากลับเข้าสู่เมือง  จึงท าให้
สถานการณ์ทางการเมืองสงบลงได้   นี่ก็เป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่ย้ าให้เห็นว่าการใช้ความรุนแรง
แก้ปัญหาจะก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี  ในการแก้ปัญหาการเผชิญหน้าระหว่างม็อบคราวนี้ก็
เช่นกัน  ถ้าใช้ความรุนแรง  สถานการณ์อาจบานปลายจนถึงขั้นกลายเป็นสงครามกลางเมืองก็อาจ
เป็นได ้

อย่างไรก็ตาม ถ้าจะย้อนกลับไปศึกษาการแก้ปัญหาในลักษณะนี้ของพระพุทธเจ้า ไม่พบว่า
พระองคท์รงเผชิญหน้ากับปัญหาการก่อม็อบโดยตรง  แต่ก็ทรงเผชิญกับปัญหาที่ก่อโดยชนหมู่มาก
ในลักษณะคล้ายกับการก่อม็อบอย่างน้อย  ๓  คร้ัง กล่าวคือ คร้ังแรก ทรงเผชิญกับฝูงกองทัพ 
พญามารเข้ามาแย่งบัลลังก์ที่ประทับที่ใช้บ าเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้  ในคราวนั้นพระองค์ทรงแก้ปัญหา
โดย อธิษฐานทานบารมี (อ้างถึงคุณงามความดีที่สะสมมาดีแล้ว) จนพระแม่ธรณีปรากฏองค์เป็น
พยานและช่วยเหลือจนท าให้กองทัพพญามารแตกพ่าย  คร้ังที่สอง  ทรงเผชิญกับการถูกรุมด่าจาก
ชาวเมืองโกสัมพี  ในคราวนั้นพระองค์ทรงแก้ปัญหาโดยใช้ “ความสงบนิ่งอันประเสริฐ” (ใช้ความ
สงบสยบความเคลื่อนไหว)  ส่วนคร้ังที่สาม ทรงเผชิญกับการท าสังฆเภทโดยหมู่ภิกษุชาวเมือง
โกสัมพี  ในคราวนั้นพระองค์ทรงแก้โดย การถอยออกมาอยู่ห่าง ๆ  อย่างมีชั้นเชิงและรู้เท่าทัน  
ปล่อยให้สังคมลงโทษหมู่ภิกษุเหล่านั้น  จนต้องหันกลับมาปรองดองคืนดีกันดังเดิม 

จากบทบาทลีลาในการแก้ปัญหาทั้ง  ๓  คร้ัง  พบว่า ไม่มีคร้ังใดเลยที่ทรงใช้ “ศาสตราวุธ” 
(ความรุนแรง)  หากแต่ทรงใช้ “ธรรมาวุธ” (ปัญญาธรรม เมตตาธรรม ขันติธรรม สามัคคีธรรม)  ซึ่ง
ถ้าจะน าวิธีการของพระองค์มาเปรียบเทียบกับ “แผนการุณยเทพ” ดึงนักศึกษาออกจากป่ากลับเข้าสู่
เมืองหลังเหตุการณ์ “เดือนตุลาคม”  แม้จะมีรายละเอียดทางยุทธวิธีต่างกัน  แต่ก็ใช้ยุทธศาสตร์
เดียวกัน คือใช้ “หลักธรรมาวุธ” แบบเดียวกับของพระพุทธเจ้านั่นเอง 

จากกรณีที่ยกมาให้ดูนี้เป็นเป็นเคร่ืองพิสูจน์ให้เห็นว่า “เมตตาธรรมค้ าจุนโลก”  สามารถใช้
แก้ปัญหาความรุนแรงได้จริง  ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่าทุกฝ่าย (ทั้งฝ่ายไม่เอาทักษิณ, ฝ่าย
เอาทักษิณ และฝ่ายรัฏฐาธิปัตย์) พึงมีเมตตาธรรมต่อกัน มีขันติธรรม ลดทิฐิมานะลง  และเคารพใน
หลักนิติรัฐ  หลักนิติธรรม  หลักสามัคคีธรรม  ปล่อยให้องค์กรตุลาการพิสูจน์ความถูกผิดไปตาม
ครรลองของกฎหมาย  ถ้าผลออกมาอย่างไร  จะต้องยอมรับตามนั้น  แล้วเชื่อว่าท้ายที่สุดบ้านเมืองก็
จะกลับคืนสู่ภาวะปกติดังเดิม 

 



 ๑๓๘ 

(๘)  ความถึงพร้อมด้วยบารมีที่สะสมมาดีแล้ว สามารถใชเ้ป็นเครื่องมือแก้ปัญหา
ทางสังคมและการเมืองได้เป็นอย่างดี : ถ้าจะพิจารณาบทบาทลีลาในการแก้ปัญหาของพระ
พุทธองค์  จะเห็นว่าทรงด าเนินการในฐานะและบทบาทของความเป็นพระศาสดาอันเป็นที่เลื่อมใส
ศรัทธาของผู้คนทั่วไป  ประกอบกับทรงบ าเพ็ญบารมี (ทศบารมี) ไว้ดีแล้ว  จึงสามารถแก้ปัญหาให้
ส าเร็จลุล่วงไปได้โดยง่าย  ในบางกรณี พระองค์มิได้ใช้วิธีการที่ยุ่งยากหรือสลับซับซ้อนอะไร  
เพียงแต่ใช้เมตตาธรรม ขันติธรรม สามัคคีธรรม  ประกอบเข้ากับพระวจนะที่ให้ข้อคิดอย่างลึกซึ้ง
กินใจ (ไพเราะและแจ่มแจ้งประดุจหงายของที่คว่ า) และถึงพร้อมด้วยหลักตรรกะอันแหลมคม
น่าเชื่อถือ  ก็สามารถแก้ปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ 

จากบทบาทลีลานี้  ได้ให้ข้อคิดส าหรับคนทั่วไป (ในที่นี้หมายรวมทั้งบุคคล, คณะบุคคล 
และองค์กร) ที่จะท าหน้าที่แก้ปัญหาความขัดแย้งทางสังคมและการเมือง ว่า ในเบื้องต้น ผู้นั้น
จะต้องเพียรสะสมบารมีและคุณงามความดีไว้ให้มากพอ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญญาบารมี  ขันติ
บารมี  เมตตาบารมี (ซึ่งเป็นพระบารมีที่พระพุทธองค์ทรงใช้เป็นประจ า)  เพื่อที่จะใช้เป็นต้นทุนทาง
สังคม  ท าให้ผู้คนมีความเชื่อถือและเลื่อมใสศรัทธา  และเมื่อถึงคราวจะใช้  ก็เลือกน ามาใช้ตามที่
เห็นว่าเหมาะสมและจ าเป็น  อีกทั้งเมื่อถึงขั้นตอนลงมือแก้ปัญหาจริง  จะต้องด าเนินการโดย
ปราศจากความล าเอียง (อคติ) ไม่ว่าเพราะรัก เพราะโลภ เพราะโกรธ หรือเพราะหลง  และที่ส าคัญ
ยิ่งกว่านั้น จะต้องย้ าอีกคร้ังหนึ่งว่าจะต้องท าตนเองให้ถึงพร้อมด้วยคุณงามความดีก่อน  ดังที่พระ
พุทธองค์ทรงย้ าอยู่เสมอว่า “การท่ีจะช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากโคลนเลนอันลึกได้  จะต้องท าตนเอง
ให้พ้นจากโคลนเลนอันลึกก่อน    แต่ถ้าตนเองยังตกอยู่ในโคลนเลนอันลึก  อย่าพึงหวังว่าจะ
ช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากโคลนเลนอันลึกได้” 
 

๓. ความสรุป 
 

ตามที่กล่าวมาตั้งแต่ต้น เร่ือง “การแนะน าและการแก้ปัญหาทางสังคมและการเมืองของ
พระพุทธเจ้า”  พอจะประยุกต์อธิบายให้เข้ากับแนวคิดเร่ืองหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีที่รู้จักใน
นาม “หลักธรรมาภิบาล” (Good  governance)  ที่ว่า ภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชน และประชาชน  จะอยู่
ร่วมกันอย่างสงบสุขได้ จะต้องด าเนินตามหลักการพื้นฐานดังนี้ 

๑)  หลักนิติธรรม (The rule of law) คือ จะต้องปกครองโดยกฎหมาย  มิใช่ตามอ าเภอใจ  (ที่
เรียกว่า “อัตตาธิปไตย”)  แต่ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเสมอภาค เป็นธรรม 
ยุติธรรม  รัดกุมและรวดเร็ว 



 ๑๓๙ 

๒)  หลักคุณธรรม (Morality)  คือ จะต้องด าเนินการด้วยความถูกต้องตามท านองคลอง
ธรรม  เปิดโอกาสให้แต่ละคนได้รับการพัฒนาตนเอง และให้มีความซื่อสัตย์ จริงใจ อดทน มี
ระเบียบวินัย ประกอบอาชีพโดยสุจริต 

๓)  หลักความโปร่งใส  (Accountability) คือ จะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึง
แหล่งข้อมูลข่าวสารทางราชการ และสามารถตรวจสอบการกระท าของฝ่ายรัฐได้  ซึ่งจะช่วยป้องกัน
การทุจริตคอร์รัปชั่นอีกทางหนึ่งด้วย 

๔) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ จะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการและร่วมกระบวนการตัดสินใจในกิจการส าคัญของรัฐที่อาจส่งผลกระทบต่อ
พวกเขา หรือส่งผลกระทบต่อบ้านเมืองในวงกว้าง 

๕) หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) คือ จะต้องหาวิธีท าให้แต่ละฝ่ายตระหนักใน
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่พึงมีต่อรัฐ  แต่ในขณะเดียวกันจะต้องตระหนักถึงสิทธิของผู้อ่ืน 
และเคารพในความเห็นที่แตกต่างกันของแต่ละฝ่ายอีกด้วย 

๖) หลักความคุ้มค่า (Cost – effectiveness or Economy) คือ จะต้องรู้จักประหยัดและใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด  รวมทั้งรู้จักรักษาไว้ให้อุดมสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น 

 

เพราะฉะนั้น  ถ้าจะน าหลัก “โคน าฝูงท่ีไปตรง” (หลักแห่งความเป็นแบบอย่างที่ดี) หลัก 
“ธรรมราชา” (หลักแห่งความเป็นผู้น าที่ดีและฉลาดรอบรู้ในกิจการงานด้านการปกครอง)  และ
หลักการใช้อ านาจแบบ “ธรรมาธิปไตย”  (หลักแห่งการใช้อ านาจอย่างเป็นธรรม)  ที่พระพุทธเจ้า
ทรงแนะน าไว้เมื่อประมาณ  ๒,๕๐๐ ปีมาแล้ว  มาประยุกต์เข้ากับ “หลักธรรมาภิบาล”  ของโลกยุค
ใหม่  ก็เชื่อได้ว่าจะช่วยลดปัญหาความขัดแย้งทางสังคมและการเมืองลงได้เป็นอย่างดี 
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http://home.iirt.net/~mission/1buddha.html

	คำนำ
	บทที่ ๑ บทนำ
	บทที่ ๒ บริบททางสังคมและการเมืองในดินแดนชมพูทวีปร่วมสมัยพุทธกาล2
	บทที่ ๓ พระพุทธเจ้ากับการแนะนำและการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางสังคม
	บทที่ ๔ พระพุทธเจ้ากับการแนะนำและการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง
	บทที่ ๕ บทสรุป
	บรรณานุกรม



