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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ศึกษาอนุสาสนีปาฏิหาริย์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา
๒) การสอนแบบอนุสาสนีปาฏิหาริย์ของพระสงฆ์ไทยในปัจจุบัน และ ๓) แนวทางการสอนแบบอนุสาสนี
ปาฏิหาริย์ของพระสงฆ์ไทยในปัจจุบัน
ผลการศึกษาพบว่า การสอนแบอนุสาสนีปาฏิหาริย์เป็นค�ำสอนเป็นจริงในพระพุทธศาสนาสอน
ให้เห็นจริง น�ำไปปฏิบัติให้เกิดผลตามความเป็นจริง พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญมากที่สุดในปาฏิหาริย์ ๓
ทั้งนี้ เมื่อบุคคลได้เรียนรู้ค�ำสอนจากอนุสาสนีปาฏิหาริย์แล้วจะเกิดปัญญาน�ำไปสู่การปฏิบัติธรรม
ท�ำให้เกิดความสุขทัง้ แก่ผปู้ ฏิบตั แิ ละสังคมได้มาก รวมทัง้ ท�ำให้พระพุทธศาสนาเจริญยัง่ ยืนยิง่ กว่าปาฏิหาริย์
อื่นใด
การสอนแบบอนุสาสนีปาฏิหาริย์ของพระสงฆ์ไทยในปัจจุบัน ส�ำนักปฏิบัติธรรม วัดโพธิ์โนนทัน
สอนเริม่ ต้นจากการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคลทีม่ กี ารใช้ชวี ติ ทีแ่ ตกต่างกันตามความเหมาะสม
ให้เพลิดเพลินในธรรมตามหลักไตรสิกขา โดยสอนจากเรื่องง่ายๆ ใกล้ตัว เช่น ทานศีล ภาวนา ผู้ฟังตามมี
จิตใจที่สงบเยือกเย็น เข้าใจครอบครัวและสังคมมากขึ้น น�ำครอบครัวและญาติมิตรปฏิบัติธรรม ชีวิตพบ
แต่สันติสุข ส�ำนักปฏิบัติธรรมศูนย์เวฬุวัน การสอนธรรมใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบ โดยน�ำเหตุการณ์ที่
สอดคล้องกับหลักธรรมไปฉายประกอบค�ำบรรยาย ตามหลักค�ำสอนของพระพุทธเจ้า แจ่มแจ้ง ซาบซึ้ง
แกล้วกล้า ร่าเริง เน้นการฝึกเจริญสมถะวิปัสสนา มีการสอบอารมณ์ผู้ปฏิบัติ ท�ำให้ผู้ปฏิบัติ ครอบครัว
และสังคมเป็นสุข ส�ำนักปฏิบัติธรรมวัดน�้ำวิ่ง สอนโดยใช้วิธีปฏิบัติธรรมในรูปแบบการเจริญภาวนาตาม
หลักมหาสติปัฏฐานสูตร เมื่อชาวพุทธเกิดความทุกข์ทางใจก็จะเข้ามาปฏิบัติธรรมตามแนวทางที่ก�ำหนด
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ตามเวลาที่สะดวก เช่นวันพระ วันหยุดราชการ โดยทางวัดมีกิจกรรมการปฏิบัติธรรมตลอดทั้งปี กลุ่มผู้
เข้ามาปฏิบตั จิ ะเกิดความรูใ้ นหลักธรรมน�ำไปปฏิบตั ิ ท�ำให้การด�ำเนินชีวติ ถูกต้องตามหลักธรรม ผลคืออยู่
ในสังคมอย่างเป็นสุข
แนวทางการสอนแบบอนุสาสนีปาฏิหาริย์ของส�ำนักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์โนนทัน คือยึดองค์แห่ง
พระธรรมกถึก ๕ ใช้คำ� และภาษาง่ายๆ เช่นค�ำสุภาษิต ค�ำผญาสอนใจ ใช้สอื่ ทางสถานีวทิ ยุ การแสดงธรรม
ทุกวันพระ วันส�ำคัญต่างๆ สื่อสิ่งพิมพ์ ซีดีรอม ภาพปริศนาธรรม มีกิจกรรมปฏิบัติธรรมตลอดทั้งปี
ส�ำนักปฏิบัติธรรมศูนย์เวฬุวัน เน้นการสอนโดยใช้สื่อภาพเคลื่อนไหวประกอบการบรรยายธรรม ผู้สอน
หรือวิทยากรผ่านการฝึกอบรมทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั มิ าอย่างดี ทางศูนย์ได้จดั ปฏิบตั ธิ รรมตลอดปี
มีชาวพุทธทุกระดับเข้าร่วมปฏิบัติตามระยะเวลาโอกาสของแต่ละคน ทางศูนย์มีการอ�ำนวยความสะดวก
ทั้งอาหารและที่พักจึงมีผู้เข้าปฏิบัติธรรมจ�ำนวนมาก
ส�ำนักปฏิบัติธรรมวัดน�้ำวิ่ง เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานแนวมหาสติปัฏฐาน เน้นให้
ผู้เข้ามาปฏิบัติในวันส�ำคัญต่างๆ ตลอดปี โดยการเน้นหลักธรรมที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน เช่น เรื่องบุญบาป
กฎแห่งกรรม ศีล ๕ บุญกิรยิ าวัตถุ ๓ ผูฟ้ งั เมือ่ ได้ฟงั แล้วเกิดความซาบซึง้ จนน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจ�ำ
วัน
ค�ำส�ำคัญ: รูปแบบการสอนอนุสาสนีปาฏิหาริย์พระสงฆ์ไทย

Abstract
The main purposes of this research were 1) to study Anusãsanipatihariya in
Buddhist scriptures, 2) to study the Thai Sangha’s instruction of contemporary
Anusãsanipatihariya and 3) to study a way of the Thai Sangha’s instruction of
contemporary Anusãsanipatihariya.
A result of this study was found that: the instruction of Anusãsanipatihariya was
the Buddhist teaching to make people understand clearly and get a result. The Buddha
pressed this teachings greatly more than the others in Patihariya 3. When people learned
Anusãsanipatihariya, they got wisdom for further practice. This result brought happiness
to the learners and societies including the stability of Buddhism.
The Thai Sangha’s instruction of contemporary Anusãsanipatihariya at Wat Pho,
Nontan village started analyzing the difference of people and their lives, and making
people joyful according to Threefold Training from easiness to difficulty such as
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morality and development. The listeners who had great attention to listen it understood
clearly a family and a society, and brought them into Dhamma practice with happy life.
The Weluwon Meditation Center taught people with media and explanation in harmony
with Dhamma according to the Buddha’s teachings in order to make people understand
clearly, appreciate, confront and enjoy with stressing the practice of tranquility
meditation and insight meditation. There was the test of practice in order to bring
happiness to the meditators, families and societies. The WatNamwing Meditation Center
taught the meditators with the developing model according to MahasatipatthanaSutta.
When the Buddhists suffered, they came to practice meditation in proper times such as
the Buddhist holiday and the official holiday. Actually, the temple had a course of
meditation throughout a year. A group of people who came to practice meditation
understood clearly Dhamma, lived in the right way according to Dhamma and got
happiness.
A way of Anusãsanipatihariya instruction at Wat Pho, Nontan village followed
strictly five qualities of a preacher with the use of easy words and language such as
proverb, Phaya, media on radio, delivering Dhamma on the Buddhist holiday, important
days, printing media, CD, Dhamma puzzle and Dhamma practice throughout a year. The
Weluwon Meditation Center stressed on teaching with moving picture and Dhamma
explanation, teachers or experts trained in a theory and practice. It had a course of
meditation practice throughout a year. There were many different Buddhists coming to
practice meditation at this meditation center. The meditation center supported them
both food and a lodging place for many meditators. The WatNamwing Meditation
Center was the center of insight meditation according to Four Foundations of
Mindfulness. It allowed people to practice meditation on important days throughout a
year. It stressed on bringing the applied Dhamma to the daily life such as wholesomeness
and unwholesomeness, law of action, five precepts, and threefold bass of meritorious
action. When the listeners listened and understood it, they brought it into the daily
practice.
Keywords: A model of Anusãsanipatihariya Instruction of Contemporary Thai Sangha
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๑. บทน�ำ

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็น
นักการสอนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทรงพระปรีชาสามารถ
ยอดเยี่ยมในการอบรมสั่งสอนและประสบความ
ส�ำเร็จในการสอนอย่างสูงสุดพระนามอย่างหนึ่ง
ของพระพุทธเจ้าที่ปราชญ์ได้ขนานนามถวายและ
พุทธศาสนิกชนนิยมกล่าวเรียกกันเสมอคือค�ำว่า
“พระบรมศาสดาหรือพระบรมครู” ซึง่ แปลว่าพระ
ศาสดาผู้ยอดเยี่ยมหรือผู้เป็นยอดของครูในภาษา
บาลีกม็ บี ทพุทธคุณถวายพระเกียรติวา่ “สตฺถาเทว
มนุสฺสานํ” แปลว่าพระศาสดาของทวยเทพและ
มนุษย์ทั้งหลายและมีค�ำเสริมพระพุทธคุณว่า “อนุ
ตฺตโรปุริสทมฺมสารถิ” แปลว่าเป็นสารถีฝึกคนได้
ไม่มีใครยิ่งกว่า๑ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นความยิ่ง
ใหญ่ของพระพุทธองค์พระพุทธศาสนาเป็นกระ
บวนการฝึ ก ฝนอบรมตนตามไตรสิ ก ขาคื อ เรื่ อ ง
ระเบียบวินัยการควบคุมอินทรีย์การบังคับควบคุม
ตนเองได้จนกระทั้งมีกายวาจาปรกติเรียบร้อย
งดงามมี สุ ข ภาพจิ ต ดี มี ส มรรถภาพจิ ต ดี แ ละมี
คุณภาพจิตดีมคี วามสุขสบายสงบเยือกเย็นมีความ
รักใคร่เมตตามีความขยันขันแข็งอดทนเอือ้ เฟือ้ เผือ่
แผ่แก่ผู้อื่นมีสติปัญญารู้จักแยกแยะพินิจพิจารณา
รู้จักคิดได้ศึกษาเป็นรู้เข้าใจเราเข้าใจเขาเข้าใจโลก
เข้าใจชีวิตและเข้าใจสัจธรรมเป็นการครองชีวิต
อย่างประเสริฐด�ำเนินชีวิตด้วยปัญญาไปตลอด
ชีวิต๒

ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ ประจ�ำเดือน กรกฎาคม - ตุลาคม ๒๕๕๙

พระพุทธเจ้าทรงให้ความส�ำคัญกับเรื่อง
ธรรมะมากกว่าปาฏิหาริย์ชนิดอื่นๆ เนื่องจากว่า
หากเข้าใจธรรมะแล้วจะไม่มีวันเสื่อมอีกส่วนฤทธิ์
เดชอ�ำนาจอย่างอื่นๆ นั้น สามารถเสื่อมได้หากไม่
ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องพระพุทธเจ้าจึงทรงเผยแผ่
พระศาสนา โดยใช้หลักธรรมน�ำหน้าส่วนฤทธิ์เดช
ปาฏิหาริย์เป็นเพียงอุปกรณ์ช่วยเสริมในบางกรณี
เท่านั้น ในการเผยแผ่พระศาสนานั้น พระพุทธเจ้า
ทรงใช้สจั ธรรมในการเผยแผ่พระศาสนามากกว่าจะ
แสดงฤทธิใ์ ห้เขากลัวไม่ใช้วธิ กี ารเผยแผ่พระศาสนา
เพื่อให้คนกลัวแต่เพื่อให้เข้าใจให้รู้แจ้งในสัจธรรม
และเชือ่ ในการกระท�ำมากกว่าจะไปเชือ่ ในเรือ่ งการ
อ้อนวอนเซ่นสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น มีเป้าหมาย
แท้จริงในการเผยแผ่ศาสนา จึงเพื่อให้คนเข้าใจสัจ
จธรรม ซึ่งบางครั้งอาจใช้วิธีการที่หลากหลายแต่ก็
มีจุดหมายปลายทางเดียวกัน ส่วนในเรื่องของ
ปาฏิหาริยน์ นั้ เป็นสิง่ ทีย่ นื ยันได้วา่ พระพุทธเจ้าทรง
เป็นบรมครูที่ยิ่งใหญ่ของโลก ทรงเข้าใจในจิตของ
มนุ ษ ย์ เ ป็ น อย่ า งดี จึ ง ท� ำ ให้ พ ระองค์ ส ามารถ
ประกาศพระศาสนาได้อย่างรวดเร็ว และมีผู้บรรลุ
ธรรมตามพระองค์เป็นจ�ำนวนมากในทีฆนิกายสีล
ขันธวรรคได้กล่าวถึง ปาฏิหาริยห์ มายถึงคุณเครือ่ ง
ท�ำให้เกิดความส�ำเร็จ ๓ ประการดังนี้
๑. อิทธิปาฏิหาริย์ หมายถึงการแสดง
อิทธิฤทธิ์ทางจิตใจที่สามารถกระท�ำสิ่งใดก็ได้ตาม
ความมุง่ หมายของจิต เช่น ก�ำบังหายตัวเหาะขึน้ ไป
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ในบนอากาศ ซึ่งมีการแสดงอิทธิฤทธิ์ ๒ ลักษณะ
คือ “อามิสฤทธิ์เป็นการแสดงอิทธิฤทธิ์ เพื่อให้มี
ความส�ำเร็จในทางวัตถุและธรรมฤทธิ์การแสดง
ฤทธิ์ในทางธรรมซึ่งเป็นเหตุแห่งความเจริญทาง
ด้านธรรม”๓
๒. อาเทสนาปาฏิหาริย์ มีความอัศจรรย์
ในการทายจิตใจของบุคคลอื่นได้อย่างแม่นย�ำ  มี
ความรอบรู ้ ก ระบวนการของจิ ต ใจจนสามารถ
ก� ำ หนดลั ก ษณะอาการเล็ ก ๆ รวมถึ ง ความคิ ด
อุปนิสัยและจิตใจของผู้อื่นได้อย่างแม่นย�ำ
๓. อนุสาสนีปาฏิหาริย์ เป็นปาฏิหาริย์ที่
เกิดจากความจริง ซึง่ เป็นการลงมือปฏิบตั ติ าม เช่น
การปฏิบตั ธิ รรมแล้วสามารถเข้าถึง ซึง่ ความส�ำเร็จ
ในหลักธรรมค�ำสอน สิ่งเหล่านี้จึงเป็นการแสดง
ปาฏิหาริย์เช่นกัน๔
พระพุทธเจ้าทรงใช้ปาฏิหาริย์สามคือ ให้
กับท่านยสะกับบิดาที่อยู่ใกล้กันท�ำให้มองไม่เห็น
กันแล้วทรงแสดงอนุปพุ พิกถา และอริยสัจ ๔ ท่าน
ยสะบรรลุอรหัตตผล ส่วนบิดาท่านยสะบรรลุโสดา
ปัตติผล และแสดงตนเป็นอุบาสกคนแรกที่ถึงพระ
รัตนตรัยเป็นสรณะ จากนั้นมารดากับภรรยาเก่า
ของพระยสะต่างบรรลุเป็นพระโสดาบัน และแสดง
ตนเป็นอุบาสิกาคู่แรกผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ
ต่อมาทรงแสดงธรรมโปรดเพื่อนพระยสะอีก ๔๕
คน ให้ได้บรรลุอรหัตตผล แล้วจึงทรงส่งพระปัญจ
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วัคคียพ์ ระยสะและกลุม่ เพือ่ นพระยสะ ซึง่ ล้วนเป็น
พระอรหันต์รวมทั้งหมด ๖๐ รูป ออกไปประกาศ
พระศาสนาเป็นธรรมทูตชุดแรกในพระพุทธศาสนา
คุณค่าและประโยชน์ของการใช้ปาฏิหาริย์สามใน
การเผยแผ่พระศาสนานั้น จึงเป็นการแสดงให้เห็น
ความอัศจรรย์ของจิตที่ฝึกฝนอบรมมาดีแล้ว และ
การใช้อนุสาสนีปาฏิหาริยเ์ ป็นการท�ำให้คนมีความ
รู้สึกอัศจรรย์ใจ เมื่อมีความอัศจรรย์ใจแล้วก็อยาก
จะรู้ว่าสิ่งต่อไปที่พระพุทธเจ้าหรือพระสาวกจะ
แสดงนั้นคืออะไร เกิดจิตที่จดจ่ออยากรู้จึงท�ำให้
เปิดใจรับสิ่งที่พระองค์แสดงอย่างไม่มีเงื่อนไข เมื่อ
ไม่ปิดกั้นจิตอย่างนั้นแล้วจึงท�ำให้ใคร่ครวญ ตรึก
ตรองตามหลักธรรมจนเกิดความรู้แจ้งเห็นจริง
วิธีการที่ถูกต้องและก่อให้เกิดประโยชน์
อย่างแท้จริงในการน�ำพุทธศาสนาเข้าสูจ่ ติ วิญญาณ
จนเกิดผลในทางปฏิบัติเป็นวิถีชีวิตของสังคม จึง
ส�ำคัญมากและต้องเริ่มต้นตั้งแต่เกิดจนตาย สิ่ง
ส�ำคัญอย่างหนึ่งในการน�ำพระพุทธศาสนาเข้าสู่
สังคมอย่างได้ผลคือ แรงจูงใจถือว่าเป็นสิ่งส�ำคัญ
อย่างยิง่ เพราะแรงจูงใจทีถ่ กู ต้องจะเป็นตัวท�ำให้คน
มีการพัฒนาเป็นคนอย่างแท้จริง และสามารถน�ำ
ไปพัฒนาสิ่งอื่นได้อย่างถูกต้อง๕ แรงจูงใจเป็นองค์
ประกอบส�ำคัญประการหนึ่งส�ำหรับการเรียนรู้
เพราะแรงจูงใจเป็นพลังผลักดันให้คนเรากระท�ำ
พฤติกรรมต่างๆออกมาบุคคลทีไ่ ด้รบั แรงจูงใจทีถ่ กู

อง.ทุก. (ไทย) ๒๐/๔๐๓/๑๑๗.
ที.สี. (ไทย) ๙/๓๓๙/๒๗๒.
๕
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโฺ ต), การศึกษาเครือ่ งมือพัฒนาทีย่ งั ต้องพัฒนา, พิมพ์ครัง้ ที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร
: มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๑), หน้า ๔๔.
๓
๔

122 ธรรมทรรศน์
ต้องจะเกิดความกระตือรือร้นและพยายามดิ้นรน
เพื่อหาทางท�ำงานนั้นให้บรรลุเป้าหมายดังนั้นการ
เรียนการสอนจะประสบผลส�ำเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่
กับการสร้างแรงจูงใจเป็นส�ำคัญ๖ ซึ่งงานส่วนใหญ่
ของพระภิกษุคือ ผู้สอนที่จะจูงใจผู้ฝึกปฏิบัติให้
บรรลุผลสัมฤทธิใ์ นศักยภาพการแสดงออกของเขา
อย่างเต็มที่ ผู้สอนควรสร้างแรงจูงใจเพื่อให้ผู้เรียน
บรรลุเป้าหมายและเป็นแม่แบบของการสนใจการ
เรี ย นรู ้ เพื่ อ ถ่ า ยทอดความกระตื อ รื อ ร้ น ผู ้ ส อน
สามารถแสดงให้เห็นโดยอิรยิ าบถค�ำพูดและการใช้
สือ่ ต่างๆ ให้ผเู้ รียนอยากรูอ้ ยากเห็นเกิดความสนใจ
ต้องการเข้าใจ๗
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาเรื่อง อนุสาสนีปาฏิหาริย์ในคัมภีร์
พระไตรปิฎกและคัมภีร์ชั้นรองเพื่อหาข้อเท็จจริง
มาแสดงต่อสังคมให้มีความเข้าใจในเรื่องนี้มากขึ้น
อีกทัง้ ยังท�ำให้ความมืดมัวความไม่เข้าใจในเรือ่ งดัง
กล่าวกระจ่างขึ้นและยังท�ำให้ความหลงผิดของผู้ที่
ไม่เข้าใจและหลงเชือ่ ต่อสิง่ ผิดๆจะมีโอกาสได้ศกึ ษา
และท�ำความเข้าใจเพื่อน�ำไปใช้การสร้างแรงจูงใจ
ให้เกิดความพร้อมในการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งที่ผู้สอน
หรือผูท้ เี่ ผยแผ่ธรรมะควรให้ความสนใจศึกษา เพือ่
ผลส�ำเร็จในการสอนโดยเฉพาะในการน�ำหลักค�ำ
สอนของพระพุทธศาสนาทีถ่ กู ต้องเข้าสูจ่ ติ วิญญาณ
ของสังคมเพือ่ พัฒนาแก้ปญ
ั หาไปโดยความพืน้ ฐาน
ของความเป็นไทยด้วยเหตุดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยจึงมี
๖
๗

๑๙๙.

ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ ประจ�ำเดือน กรกฎาคม - ตุลาคม ๒๕๕๙

ความสนใจการสร้างแรงจูงใจให้เกิดความพร้อม
ของผู้เรียน เชื่อว่าพระพุทธองค์ท่านมีแนวทาง
อย่างไร จึงได้รวบรวมข้อมูลศึกษาวิเคราะห์เพือ่ ให้
เห็นแนวทางทีพ่ ระพุทธองค์ทรงวางแนวทางไว้และ
สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ได้ในปัจจุบันท�ำให้เกิด
ประโยชน์ทางการศึกษาและทางสังคมไทยต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๑. เพื่ อ ศึ ก ษาอนุ ส าสนี ป าฏิ ห าริ ย ์ ใ น
คัมภีร์พระพุทธศาสนา
๒. เพื่ อ ศึ ก ษาการสอนแบบอนุ ส าสนี
ปาฏิหาริย์ของพระสงฆ์ไทยในปัจจุบัน
๓. เพื่ อ เสนอแนวทางการสอนแบบ
อนุสาสนีปาฏิหาริย์ของพระสงฆ์ไทยในปัจจุบัน

๓. วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) โดยศึกษาข้อมูลจาก
เอกสาร (documents study) การศึกษาข้อมูล
ปฐมภูมิ (primary sources) จากพระไตรปิฎก
อรรถกถา และข้อมูลทุตยิ ภูมิ (secondary sources) จากเอกสาร บทความต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
วิจัยภาคสนามสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth
interview) จากกลุม่ เป้าหมายได้มาโดยใช้วธิ เี ลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผูว้ จิ ยั จะ
ได้ดำ� เนินการวิจยั ด้วยการสัมภาษณ์กลุม่ เป้าหมาย

พงพันธ์ พงษ์โสภา, จิตวิทยาการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : พัฒนาการศึกษา, ๒๕๔๔), หน้า ๑๓๑.
ชาญชัย อาจินสมาจาร, สุดยอดเทคนิคสูค่ รูมอื อาชีพ, (กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์บอี ซี ,ี ๒๕๔๕), หน้า
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ในการวิจยั ภาคสนาม (Field work) ด้วยเครือ่ งมือ
วิจัย คือแบบสัมภาษณ์ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยมีขั้น
ตอนด�ำเนินการ ออกเป็น ๓ ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) การด�ำเนินการวิจัยระยะที่
๑ นี้ เป็นการศึกษาจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กั บ การใช้ อ นุ ส าสนี ป าฏิ ห าริ ย ์ เ พื่ อ การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในคัมภีร์พระพุทธศาสนา โดย
เอกสารที่ใช้เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่มาจากแหล่ง
ข้อมูลชั้นปฐมภูมิ (Primary Resources) ได้แก่
พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ข้อมูลเอกสารขัน้ ทุตยิ ภูมคิ อื อรรถกถาฎีกาอนุฎกี า
ปกรณ์วิเศษรวมทั้งต�ำราพระพุทธศาสนา และ
เอกสารวิชาการหรือวรรณกรรม และเอกสารงาน
วิจัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับงานวิจัยผลการวิจัยใน
ระยะที่ ๑ คือ กรอบแนวคิดในการวิจัย
ขั้นตอนที่ ๒ การวิจัยภาคสนาม (Field
Research) เป็นขั้นตอนเก็บข้อมูลโดยการเลือก
จากประชากรกลุ่มเป้าหมาย (Target group)
จ�ำนวน ๓๓ รูป/คน ได้แก่ พระสงฆ์ไทยและ
พุทธศาสนิกชนที่มีบทบาทในการเผยแผ่พระพุทธ
ศาสนาในปัจจุบัน จ�ำนวน ๓ ส�ำนัก ได้แก่ ๑) วัด
โพธิโ์ นนทัน เจ้าคณะต�ำบลในเมืองเขต ๑ ต�ำบลใน
เมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จ�ำนวน ๑๑
รูป/คน ๒) ผู้อ�ำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุ
วัน (สาขาของวัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี) อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น จ�ำนวน ๑๑ รูป/คน และ
๓) วั ด น�้ ำ วิ่ ง วราราม ต� ำ บลบ้ า นโภชน์ อ� ำ เภอ
หนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ จ�ำนวน ๑๑ รูป/คน
โดยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกด้วยแบบสัมภาษณ์ที่
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ผู้วิจัยสร้างขึ้นด้วย (In-depth interview) กลุ่ม
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสัมภาษณ์ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive sampling) ข้อมูลที่ได้ทั้ง ๒ ส่วน คือ
ส่วนทีเ่ ป็นการวิจยั เอกสาร และภาคสนามจะถูกน�ำ
มาวิเคราะห์ตามหลักพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) แล้วน�ำข้อมูลทั้งสองส่วนนี้เป็นบท
วิเคราะห์ซึ่งช่วยให้ได้แนวทางการสร้างสันติสุข
ขั้นตอนที่ ๓ การจัดสนทนากลุ่ม (Focus
group) โดยผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละผู ้ มี ส ่ ว น ได้ เ สี ย
จ�ำนวนไม่เกิน ๑๐ คน ด้วยการคัดเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive selection) รายงานผลการ
วิจยั ผูว้ จิ ยั น�ำผลงานวิจยั ทัง้ ๒ ระยะ รวมทัง้ ผลการ
จัดท�ำสนทนากลุม่ มาประมวลผลแล้วเสนอรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย

๔. สรุปผลการวิจัย

๑. อนุสาสนีปาฏิหาริยใ์ นคัมภีรพ์ ระพุทธ
ศาสนา พุทธวิธีในการสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อ
ให้ผู้ฟังตรองตามแล้วเห็นจริงได้ทรงแสดงธรรม
อย่างมีเหตุผล ทีผ่ ฟู้ งั พอตรงตามให้เห็นด้วยตนเอง
พระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าไม่ยากเกินไป
จนถึงกับตรองตามแล้วไม่เห็น และไม่ง่ายเกินไป
จนไม่ต้องตรึกตรองขบคิดก็เห็นได้พุทธวิธีในการ
สอน จึงอยู่ท่ามกลางระหว่างความยากเกินไปกับ
ความง่ายเกินไป ส่วนใหญ่ทรงสอนให้ใช้ปัญญา
พิจารณาด้วยตนเองให้ผฟู้ งั น�ำไปปฏิบตั ิ เมือ่ ปฏิบตั ิ
แล้วได้ผลตามทีท่ รงสอนก็เปรียบเสมือนปาฏิหาริย์
มีกระบวนการเริ่มต้นโดยจะทรงตั้งจุดมุ่งหมายใน
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การสอนว่าทรงก�ำหนดจุดมุ่งหมายแต่ละครั้ง เพื่อ
อะไรแล้วก็ทรงเตรียมเนื้อหาหรือเรื่องที่จะสอนไป
ตามล�ำดับความยากง่ายไปพร้อมๆ กันและทรง
ค�ำนึงถึงตัวผูร้ บั การสอนหรือผูร้ บั สารด้วยว่าเขาจะ
สามารถเข้าใจและจะน�ำไปใช้ประโยชน์อย่างไร ซึง่
จะท�ำให้เกิดความรูส้ กึ อยากเรียนรูแ้ ละสนใจเอาใจ
ใส่มมี ากยิง่ ขึน้ ทัง้ นีเ้ พราะเทคนิคและวิธสี อนก็ทรง
มีไว้หลายรูปแบบ และวิธีการดังกล่าวก็ท�ำให้การ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าในขณะนัน้
มีบุคคลทุกชั้นวรรณะ เลื่อมใสศรัทธาใช้ในการ
ด� ำ เนิ น ชี วิ ต ที่ ส งบสุ ข ในระดั บ บุ ค คลครอบครั ว
ชุมชนและสังคม
วิ ธี ก ารเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาของ
พระพุทธเจ้า และพระสาวกมีเทคนิคและวิธีการที่
หลากหลายเหมาะสมแก่ชนทุกชัน้ วรรณะและกลุม่
เป้าหมายต่างๆ ในสมัยพุทธกาลกล่าวคือ พระพุทธ
องค์ทรงเน้นเรื่องที่จะทรงน�ำไปสอนว่าเหมาะแก่
ผู ้ ฟ ั ง หรื อ ไม่ เช่ น ในกรณี ก ารแสดงธรรมโปรด
ปัญจวัคคียท์ งั้ ๕ ก็จะต้องรูอ้ ปุ นิสยั พืน้ ฐานหรือจริต
ของท่านเหล่านั้นก่อน จึงทรงน�ำอนัตตลักขณสูตร
ไปแสดงส่งผลให้ทา่ นเหล่านัน้ เกิดดวงตาเห็นธรรม
และบรรลุความเป็นพระอรหันต์ในเวลาต่อมา ส่วน
วิธีการต่างๆ เช่น ทรงพิจารณาถึงผู้เรียนหรือผู้ฟัง
ธรรมก�ำหนดหัวข้อธรรมทีจ่ ะน�ำไปแสดงเวลาความ
เหมาะสม อุปนิสัยใจคอ และวิธีการน�ำเสนอ เช่น
ทรงเลือกใช้รูปแบบต่างๆ กันได้แก่ การสนทนา
ธรรมแบบบรรยาย ยกตัวอย่างมาเปรียบเทียบมี
อุปกรณ์เสริมขณะสอนการสาธิตให้ดกู ารเล่นภาษา
เป็นต้น
ปาฏิหาริย์ในพระพุทธศาสนามี ๓ อย่าง
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คือ ๑) อิทธิปาฏิหาริยค์ อื ฤทธิท์ เี่ ป็นอัศจรรย์มกี าร
แสดงอิ ท ธิ ฤ ทธิ์ ต ่ า งๆ ๒) อาเทสนาปาฏิ ห าริ ย ์
ปาฏิหาริย์คือ การทายใจคนอื่นได้ ๓) อนุสาสนี
ปาฏิหาริยค์ อื ค�ำสอนทีเ่ ป็นอัศจรรย์ ซึง่ ก็ขนึ้ อยูก่ บั
ดวงจิตคือส�ำรวมตั้งจิตให้เป็นสมาธิ เพื่อเป็นบาท
ฐานของสมถะ และวิปัสสนาญาณน้อมเข้าสู่สภาว
ธรรมอันมีปีติ ๕ เป็นต้น ถึงจะบรรลุเข้าถึงอารมณ์
ของฌานจริงๆ อารมณ์ของรูปฌานนั้นท่านให้ฝึก
กสิณบ้างใช้คาถาบริกรรมบ้างสุดแท้แต่อปุ นิสยั ของ
ผู้ที่ได้สั่งสมบ�ำเพ็ญมาในอดีต ต้องท�ำให้เกิดความ
ช�ำนาญในอารมณ์หรือเรียกว่า วสี คือ ช�ำนาญใน
การนึกช�ำนาญในการเข้า-ออก ช�ำนาญในการตั้ง
จิตให้เป็นทรงอารมณ์จติ ให้ได้ลดจิตเป็นเพิม่ จิตเป็น
จนจิตมีความนิ่งสงบเย็นนิ่งจนสามารถเคลื่อนไหว
ได้อย่างเป็นอิสระ สามารถสลับจิตให้ช�ำนาญใน
อารมณ์อย่างคล่องแคล่วว่องไวตามใจปรารถนาได้
อนุสาสนีปาฏิหาริย์เป็นการสอนหรือการ
แนะน�ำหลักธรรมค�ำสอนของพระพุทธศาสนา ให้
ผูท้ รี่ บั ค�ำแนะน�ำนัน้ น�ำไปปฏิบตั ิ หรือพิจารณาตาม
จนสามารถดับทุกข์ แก้ปัญหาในชีวิตของตนเอง
หรือสามารถก�ำจัดกิเลสอันเป็นเหตุทำ� ให้จติ ใจเศร้า
หมอง เมื่อบุคคลผู้รับค�ำสอนประพฤติปฏิบัติตาม
ค�ำสอนนั้น ได้รับผลแห่งการปฏิบัติ เช่นสอนว่า
อบายมุ ข หรื อ ทางแห่ ง ความเสื่ อ ม อนุ ส าสนี
ปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยองค์ประกอบ ๓
อย่าง ได้แก่
๑. หลักค�ำสอน เนื้อหาที่สอนต้องเป็น
หลักค�ำสอนทีส่ ามารถน�ำไปประพฤติปฏิบตั ไิ ด้ หรือ
ต้องเป็นค�ำสอนทีผ่ รู้ บั การสอนพิจารณาแล้วว่าเป็น
ประโยชน์ในการประพฤติปฏิบัติได้
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๒. ตัวผูส้ อน เช่น พระพุทธเจ้า พระสาวก
หรือครูบาอาจารย์ที่หน้าที่เกี่ยวกับการสอน การมี
หลักค�ำสอนที่ดีแต่ผู้ท�ำการสอนมีบุคลิกลักษณะ
หรือความประพฤติไม่เหมาะสม ก็ไม่อาจสร้าง
ศรัทธา หรือความเคารพแก่ผทู้ รี่ บั การสอนได้ผทู้ ที่ ำ�
หน้าทีส่ อนจึงเป็นปัจจัยส�ำคัญอย่างหนึง่ ในการทีจ่ ะ
ท�ำให้เกิดอนุสาสนีปาฏิหาริยใ์ ห้เกิดขึน้ ได้ คุณสมบัติ
ของสอนทีด่ ใี นพระพุทธศาสนาจะต้องเป็นผูม้ วี ชิ ชา
และจรณะ หมายถึ ง ต้ อ งเป็ น ผู ้ มี ค วามรู ้ แ ละ
ประพฤติดีมีคุณธรรม
๓. หลักวิธีการสอน พระพุทธเจ้าทรงใช้
วิธกี ารสอนหลากหลายรูปแบบเป็นฐานในการสอน
เพราะมีพื้นฐานมาจากวัฒนธรรม และสังคมของ
พราหมณ์ อิ น เดี ย โบราณที่ เ ป็ น ระบบวรรณะ
พระพุทธองค์ จึงได้น�ำทั้งเทคนิควิธีการลีลาการ
สอนที่จะนาหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมของสังคมชุมชนขนมธรรมเนียม
จารีตประเพณี เพื่อให้เข้ากับอุปนิสัยและระดับ
ภูมปิ ญ
ั ญาของผูฟ้ งั ในแต่ละกลุม่ พระองค์ ทรงสอน
จากสิ่งที่รู้เห็นเข้าใจง่ายอยู่แล้วไปหาฟังสิ่งที่เห็น
แล้วเข้าใจยาก หรือยังไม่รไู้ ม่เข้าใจ เพือ่ ให้ผฟู้ งั เกิด
ความเข้าใจสามารถนาไปใช้ในชีวิตของตน และ
สั ง คมได้ ตั ว อย่ า งที่ เ ห็ น ได้ ชั ด คื อ การสอนเรื่ อ ง
อริยสัจทรงเริ่มสอนจากการชี้ให้เห็นความทุกข์
ความเดื อ ดร้ อ นปั ญ หาชี วิ ต ที่ ค นมองเห็ น และ
ประสบอยูแ่ ล้วเป็นธรรมดาในคนทุกคน ต่อจากนัน้
จึงหาสาเหตุที่ยากยิ่งขึ้นและลึกซึ้งลงไป และชี้
แนวทางแก้ ไ ขที่ เ ป็ น รู ป ธรรมไปหานามธรรม
ลักษณะการสอนทรงสอนด้วยความลุ่มลึกไปตาม
ล�ำดับขัน้ ในบางครัง้ ใช้การสอนทีแ่ สดงได้ดว้ ยของ
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จริงมักทรงสอนให้ตรงเรื่องและเนื้อหาต่างๆ ด้วย
การสอนอย่างมีเหตุผลสอนเท่าที่จ�ำเป็นและสอน
ในสิ่งที่มีความหมายเท่านั้น
๒. การสอนแบบอนุสาสนีปาฏิหาริยข์ อง
พระสงฆ์ ไ ทยในปั จ จุ บั น ซึ่ ง ผู ้ วิ จั ย ได้ ย กมาเป็ น
แนวทางการศึกษา ๓ ส�ำนัก พบว่า การสอนแบบ
อนุสาสนีปาฏิหาริยข์ องวัดโพธิโ์ นนทัน พบว่า หลัก
จริยธรรมขั้นพื้นฐานในการด�ำเนินของมนุษย์ใน
สังคม เช่น เรื่องของศีลที่เป็นหลักที่ท�ำให้ชีวิตผู้
ปฏิ บั ติ มี ชี วิ ต อย่ า งมี ค วามสุ ข หรื อ หลั ก ในการ
ท�ำงานให้เจริญก้าวหน้าอย่างการใช้หลักอิทธิบาท
๔ เป็นหลักธรรมที่ได้ฟังไปประยุกต์ใช้กับชีวิต
ประจ�ำวัน ซึ่งผู้ฟังได้น�ำไปบูรณาการในการท�ำงาน
อย่างมีความสุขและประโยชน์ตอ่ ตนเอง ผูอ้ นื่ และ
สังคมมากขึน้ มีการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมไปในทาง
ที่ดีขึ้น องค์กรมีการพัฒนาขับเคลื่อนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
การสอนแบบอนุสาสนีปาฏิหาริยข์ องศูนย์
ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน พบว่า เน้นการฝึกปฏิบัติ
ธรรมโดยการให้เจริญวิปัสสนา สมาทานศีลและ
สวดมนต์ ท�ำให้ผปู้ ฏิบตั เิ กิดความสงบสุขทางใจ น�ำ
หลักประพฤติในชีวิตประจ�ำวัน ในการแสดงธรรม
แต่ละครัง้ ท่านได้คำ� นึงถึงและสอนให้เหมาะสมตาม
ความแตกต่างระหว่างบุคคลมุ่งเน้นไปที่หลักธรรม
เรือ่ งของกรรมดี และกรรมชัว่ ปัญหาและอุปสรรค
ในการแสดงธรรมมีบ้างเล็กน้อย แต่ก็ไม่ใช่เรื่อง
ส�ำคัญในการที่จะเข้าใจหลักธรรม เพราะเน้นถึง
หลักธรรมที่น�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้จริง ท�ำให้
เกิดเป็นสัมมาทิฎฐิทจี่ ะประพฤติปฏิบตั ิ เป็นหลักที่
เป็นหลักจริยธรรมขั้นพื้นฐานในการด�ำเนินของ

126 ธรรมทรรศน์
มนุษย์ในสังคม เช่น เรื่องของศีลที่เป็นหลักที่ท�ำให้
ชีวิตผู้ปฏิบัติมีชีวิตอย่างมีความสุข
การสอนแบบอนุ ส าสนี ป าฏิ ห าริ ย ์
ของวัดน�้ำวิ่ง พบว่า การปฏิบัติวิปัสสนาตามหลัก
มหาสติปัฏฐาน ๔ ประกอบกับการแสดงธรรมโดย
ใช้หลักธรรมทีเ่ ข้าใจง่ายๆ แต่มคี วามส�ำคัญต่อ เช่น
เรื่องของเบญจศีลเบญจธรรม ที่เป็นหลักที่ท�ำให้
ชี วิ ต ผู ้ ป ฏิ บั ติ มี ชี วิ ต อย่ า งมี ค วามสุ ข ท� ำ ให้ เ กิ ด
อนุสาสนีปาฏิหาริย์แก่ผู้ปฏิบัติ เกิดความฉุกคิดใน
การกระท�ำที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ในทางทีด่ ขี นึ้ ตามหลักมนุษยธรรม ตามแต่ลกั ษณะ
นิสัยและจิตใจของบุคคลนั้นๆ
๓. แนวทางการสอนแบบอนุ ส าสนี
ปาฏิหาริยข์ องพระสงฆ์ไทยในปัจจุบนั เป็นการสอน
หรือแนะน�ำหลักธรรมค�ำสัง่ สอนในพระพุทธศาสนา
ท�ำให้ผู้ฟังเกิดศรัทธา หันมาเข้าปฏิบัติธรรมเข้าถึง
ธรรมะในสังคมไทยปัจจุบันได้อย่างประเสริฐที่สุด
เพราะสั ง คมที่ มี ธ รรมะเป็ น สั ง คมที่ มี ร ากฐาน
แข็งแกร่ง เป็นสังคมไร้ทุกข์โทษเป็นสังคมสะอาด
และเป็นสังคมแห่งความละอายเกรงกลัวต่อความ
ชั่ ว ให้ ผู ้ ค นในสั ง คมเห็ น ความส� ำ คั ญ ในการน� ำ
ธรรมะไปปฏิบัติควบคู่ไปกับการด�ำเนินชีวิตจน
เข้าใจและได้รบั ผลประโยชน์จากการมีชวี ติ อยู่ ด้วย
ธรรมะของพระพุทธเจ้าเผยแผ่ธรรมะที่ถูกต้องให้
เข้ า สู ่ จิ ต ใจของผู ้ ค นในสั ง คม ให้ ผู ้ ค นในสั ง คม
ตระหนักว่าธรรมะเป็นเรื่องส�ำคัญที่สุดของการใช้
ชีวิตในสังคมปัจจุบัน ให้ตระหนักว่าชีวิตที่ขาด
ธรรมะเป็นเรื่องอันตรายทั้งตัวเอง และสังคมรอบ
ข้าง และสิ่งส�ำคัญผู้ที่จะสร้างอนุสาสนีปาฏิหาริย์
ในเรื่องข้างต้นให้เกิดผลได้ผู้นั้น จะต้องเข้าใจผล

ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ ประจ�ำเดือน กรกฎาคม - ตุลาคม ๒๕๕๙

เสียอันเกิดจากสิ่งเหล่านี้และมีสติไม่ตกเป็นทาส
ของเรือ่ งทัง้ หมดข้างต้นนีอ้ ย่างถ่องแท้เสียก่อน การ
สร้างอนุสาสนีปาฏิหาริย์ให้ประสบความส�ำเร็จ
ต้องประกอบด้วยปัญญา มีความรู้ความเข้าใจ
ความเป็นจริงของชีวิตค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
เป็นสุดยอดปัญญาของมนุษย์ พระองค์ไม่ได้กล่าว
ถึงเรื่องอยู่ห่างไกลหรือพ้นสมัยอะไรเลย พระองค์
กล่าวถึงเรือ่ งทีม่ นุษย์ทวั่ ไปรูก้ นั ดีอยูแ่ ล้ว แต่ทกุ วัน
นีม้ นุษย์สว่ นมากนับถือศาสนาในแนวทางทีจ่ ะปรน
เปรอกิเลสมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นกิเลสในระดับ
บุคคล หรือในระดับสังคมอัน ได้แก่ อุดมการณ์
วัตถุนิยม และบริโภคนิยมทางเดียวที่พุทธศาสนา
และสังคมจะอยู่รอดได้ จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
การปรับเปลี่ยนตัวเองโดยการตอบโต้กระแสที่
ก�ำลังบั่นทอนผู้คนในขณะนี้
แนวทางการสอนแบบอนุ ส าสนี
ปาฏิหาริย์ของพระสงฆ์ในปัจจุบัน พบว่าจากการ
การศึกษา ๓ ส�ำนัก พบว่ามีเป้าหมายที่เหมือนกัน
แสดงธรรมแต่ละครั้ง ท่านได้ค�ำนึงถึงและสอนให้
เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยเริม่
ต้นจากการที่เราต้องวิเคราะห์บุคคล แม้สอนเรื่อง
เดียวกันแต่ตา่ งบุคคลอาจใช้วธิ ตี า่ งวิธี วิธกี ารแสดง
อนุสาสนีปาฏิหาริย์นั้น มุ่งไปที่เรื่องของศีลสมาธิ
ปัญญา การสอนแบบอนุสาสนีปาฏิหาริย์ของศูนย์
ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวันพบว่า ในการแสดงธรรม
แต่ละครัง้ ท่านได้คำ� นึงถึงและสอนให้เหมาะสมตาม
ความแตกต่างระหว่างบุคคลมุ่งเน้นไปที่หลักธรรม
เรือ่ งของกรรมดี และกรรมชัว่ เช่นเดียวกับการสอน
แบบอนุสาสนีปาฏิหาริยข์ องวัดน�ำ้ วิง่ พบว่า ในการ
แสดงธรรมแต่ละครั้งท่านได้ค�ำนึงถึงและสอนให้
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เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคลมุ่งเน้น
ไปที่หลักธรรมเรื่องของกรรมดี และกรรมชั่ว เกิด
ศรัทธาในค�ำสอนและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในทางที่ดีขึ้น

๕. อภิปรายผลการวิจัย

ผู้วิจัยพบว่า ในสมัยพุทธกาลที่ศาสนา
พราหมณ์ก�ำลังยิ่งใหญ่ และมีเจ้าลัทธิมากมาย
พระพุทธองค์ทรงใช้หลักการค�ำสอนต่างๆ ของ
ศาสนาพราหมณ์และเจ้าลัทธิตา่ งๆ มาปรับใช้สร้าง
แรงจูงใจจนเกิดประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธ
ศาสนาที่ส�ำคัญคือ พลานุภาพของพระพุทธองค์
นั่นเองสอดคล้องกับงานเขียนของ สุชีพ ปุญญานุ
ภาพ๘ ทีไ่ ด้กล่าวไว้ในหนังสือคุณลักษณะพิเศษแห่ง
พระพุทธศาสนา ในชั้นแรกก่อนจะพิจารณากันถึง
เรื่องฤทธิ์เดชปาฏิหาริย์ขอให้ตรวจดูหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาก่อน ว่าพระพุทธศาสนานั้นถ้าตัด
เรือ่ งฤทธิเ์ ดชปาฏิหาริยอ์ อกให้หมดจะมีสาระอะไร
ทีค่ วรแก่การนับถือหรือไม่ จากการตรวจสอบหลัก
ธรรมทางพุทธศาสนาเราจะได้คำ� ตอบว่าตราบใดที่
เรายังนับถือพระพุทธศาสนา เพราะพอใจในฤทธิ์
เดชปาฏิหาริย์ตราบนั้นเราก็ยังไม่ชื่อว่าเข้าใจและ
รูจ้ กั ศาสนาอย่างแท้จริง ประการแรก พระพุทธเจ้า
ทรงเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาไม่ใช่เทวดาลึกลับอะไร
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ที่ ไ หนจะได้ ดี ก็ จ ะต้ อ งอาศั ย ความพากเพี ย ร
พยายาม ประการที่สอง แม้จะมีต�ำราหรือคัมภีร์
ใดๆ ความสัมพันธ์กบั ความอัศจรรย์ตา่ งๆ เกีย่ วกับ
พระพุทธเจ้า เช่น ประสูตแิ ล้วเสด็จด�ำเนินได้ ๗ เก้า
มีดอกบัวรองรับพระบาท พร้อมทั้งเปล่งวาจาออก
มาแสดงถึงความที่จะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ต่อไปในภาย
ภาคหน้า ประการทีส่ าม เรือ่ งฤทธิเ์ ดชปาฏิหาริยใ์ น
พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงยกย่องว่าดี
เลิศ ทรงแยกปาฏิหาริยอ์ อกเป็น ๓ อย่างคือ แสดง
ฤทธิไ์ ด้เป็นอัศจรรย์ (อิทธิปาฏิหาริย)์ ทายใจได้เป็น
อัศจรรย์ (อาเทศนาปาฏิหาริย์) และสั่งสอนเป็น
อั ศ จรรย์ (อนุ ศ าสนี ป าฏิ ห าริ ย ์ ) ประการที่ สี่
พระพุทธศาสนามีคำ� อธิบายเรือ่ งฤทธิเ์ ดชไว้เหมือน
กัน แต่เป็นไปในทางให้เหตุผลกลางๆ อันเป็น
วิทยาศาสตร์โดยตรงว่า เรื่องฤทธิ์คือไม่ได้กล่าวถึง
เรื่ อ งฤทธิ์ เ ดชเพื่ อ ตะล่ อ มให้ เ ชื่ อ หากแต่ เ ป็ น
ผลพลอยได้จากการท�ำจิตใจให้สงบ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานเขียนของเสฐียรพงษ์ วรรณปก๙ ได้กล่าวไว้
ในหนังสือพุทธศาสนา : ทรรศนะและวิจารณ์ ว่าไม่
ว่าจะเรียกปาฏิหาริย์หรืออิทธิ (ฤทธิ์) ความหมาย
ก็คล้ายๆ กันคือหมายถึงสิ่งที่เป็นความสามารถ
พิเศษที่คนธรรมดาทั่วไปท�ำไม่ได้พูดถึงฤทธิ์ ๒
ระดับ คือ ๑) ฤทธิท์ ไี่ ม่ใช่อริยะ หมายถึง การส�ำแดง
ฤทธิ์แปลกๆ พิสดารต่างๆ ตามที่เข้าใจกันทั่วไป

สุชีพ ปุญญานุภาพ, คุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนา, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
มติชน, ๒๕๔๑), หน้า ๒๒๙.
๙
เสฐียรพงษ์ วรรณปก, พุทธศาสนา : ทรรศนะและวิจารณ์, (กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์มติชน, ๒๕๔๓),
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เช่น เหาะเหินเดินอากาศคนเดียว แปลงเป็นหลาย
คนได้ ล่องหนหายตัวได้ เป็นต้น ๒) ฤทธิ์ที่เป็น
อริยะ หมายถึง ฤทธิ์ที่ไม่มีกิเลสไม่ท�ำให้เกิดทุกข์
คนที่ได้ฤทธิ์ชนิดนี้เป็นคนไม่มีกิเลสไม่มีทุกข์ และ
ไม่เป็นทุกข์โทษแก่ใครๆ ทัง้ สิน้ และหลวงวิจติ รวาท
การ ได้ให้ความหมายไว้ในหนังสือพุทธานุภาพกับ
จิตตานุภาพในหน้า ๑๕ ว่า “ปาฏิหาริยน์ นั้ แปลว่า
สิ่งซึ่งเป็นอัศจรรย์ มีนัยที่ท่านจ�ำแนกไว้เป็น ๓
ประการ คือ ๑) อิทธิปาฏิหาริย์แสดงเดชเป็น
อัศจรรย์ ๒) อาเทสนาปาฏิหาริย์ดักใจคนเป็น
อัศจรรย์ และ ๓) อนุสาสนีปาฏิหาริย์ค�ำสอนเป็น
อัศจรรย์และในข้อ ๒ และ ๓ นั้น ไม่มีปัญหาเรา
เชื่อในความสามารถของพระพุทธเจ้าทรงดักใจ
และสั่งสอนคนได้อย่างอัศจรรย์มาตลอดกาลของ
พระองค์ แ ต่ ข ้ อ ที่ พู ด ยากอย่ า งยิ่ ง นั้ น ก็ คื อ อิ ท ธิ
ปาฏิหาริย์เพราะความเชื่อของมนุษย์ในสมัยนี้มี
น้อยลงไปทุกวัน เกือบจะหาเป็นการหลอกลวงกัน
ทีเดียวแต่ถา้ ใครเชือ่ ในอิทธิปาฏิหาริยแ์ ล้วคง ก็อาจ
ถูกมองว่าเชือ่ งมงายไม่ทนั สมัยไปด้วย เพราะฉะนัน้
ในบทนี้จึงจะพรรณนาถึงอิทธิปาฏิหาริย์ ซึ่งเป็น
ปั ญ หาและเข้ า ใจยากนี้ อ ย่ า งเดี ย วส่ ว นอี ก สอง
ประการนั้นเราเข้าใจดีแล้ว
สังคมปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปตามหลัก
ไตรลักษณ์ เป็นสังคมปัจเจกนิยม และวัตถุนยิ มการ
พั ฒ นาสั ง คมมุ ่ ง ไปสู ่ ค วามโลภ เป็ น จุ ด หมาย
จิ ต วิ ท ยา และทฤษฏี ใ นปั จ จุ บั น จะเน้ น ไปที่ ผ ล
ประโยชน์ของบุคคลหรือหมู่คณะของตนเป็นส่วน
ใหญ่ และบุคลากรพระพุทธศาสนาทั้งสงฆ์และ
ฆราวาสในสมัยส่วนมากนี้ก็ตกอยู่ภายใต้อ�ำนาจนี้
การจะสร้างแรงจูงใจให้สงั คมหันมาสนใจพระพุทธ
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ศาสนา และน�ำหลักธรรมไปใช้ในชีวติ ประจ�ำวันจน
เกิดผลนั้นผู้คนในสังคมต้องเห็นคุณค่า และได้รับ
ผลประโยชน์ เ ห็ น และเข้ า ใจว่ า หลั ก ธรรมของ
พระพุทธศาสนาช่วยชีวิตเขาให้มีความสุขได้จริง
เกิดประโยชน์ถ้าน�ำมาใช้ในการด�ำเนินชีวิตจริง
ตั้งแต่เกิดจนตายจากโลกนี้เป็นเรื่องที่บุคลากรใน
พระพุทธศาสนาทุกคนต้องช่วยกันเพราะอนาคต
พระพุทธศาสนาขึ้นอยู่ว่าจะใช้พระพุทธศาสนา
ควบคุมก�ำกับบริโภคนิยมหรือวัตถุนยิ มได้มากน้อย
เพียงใดจะสามารถน�ำความเชื่อและความชอบใน
วัตถุนิยมบริโภคนิยมมาประยุกต์ใช้กับพระพุทธ
ศาสนาให้เหมือนทีพ่ ระพุทธองค์ทรงท�ำให้เห็นเป็น
แนวทางและตัวอย่างในการน�ำหลักการต่างๆ
อยากจะท�ำสิ่งที่ดีงามให้เกิดมีขึ้นเป็นจริง
ขึน้ โดยอาศัยค�ำสอนของเจ้าลัทธิตา่ งๆ มาประยุกต์
ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิ จั ย ของพระมหาบุ ญ เลี้ ย ง เตชพโล (บุ ต ร
ตะเคียน) ได้อธิบายไว้ในวิทยานิพนธ์เรือ่ ง มโนทัศน์
เรื่องตบะในพระพุทธศาสนาดังมีใจความส�ำคัญ
ได้แก่ การถึงหรือการพิจารณาพระนิพพานหรือ
อรหัตผล ได้แก่ การท�ำให้แจ้งเจโตวิมตุ กิ ารหลุดพ้น
จากกิเลสด้วยการก�ำจัดอวิชชาได้ทำ� ให้สำ� เร็จอรหัต
ผล ดังนั้นเป้าหมายของการบ�ำเพ็ญตบะหรือการ
ปฏิบตั ธิ รรมในพระพุทธศาสนา มิได้มเี ป้าหมายเพือ่
อิทธิปาฏิหาริย์อ�ำนาจราชศักดิ์ทรัพย์สมบัติหรือ
สวรรค์สมบัติ แต่มีเป้าหมาย เช่น การบ�ำเพ็ญตบะ
ด้วยการส�ำรวมอินทรียเ์ พือ่ เผากิเลสมีอภิชญา และ
โทมนัส เป็นต้น เพื่อการบ�ำเพ็ญตบะด้วยความ
เพียรเพื่อก�ำจัดความเกียจคร้านการปฏิบัติตาม
มรรค เพื่อบรรลุผลวิเศษขั้นสูงยิ่งๆ ขึ้นสอดคล้อง
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กับงานวิจัยของพระมหาสาคร พวงจันทร์ ศึกษา
เรื่อง “การวิเคราะห์ปาฏิหาริย์ในพระพุทธศาสนา
เถรวาท” พบว่า พระพุทธศาสนาได้ให้ความหมาย
ของปาฏิหาริย์เป็นสองนัยคือ หมายถึง การที่คน
เราสามารถขจัดกิเลสที่มีอยู่ในจิต และหมายถึง
ฤทธิต์ า่ งๆ ทีเ่ กิดขึน้ ด้วยอ�ำนาจจิตทีไ่ ด้รบั การฝึกฝน
มาอย่างดีแล้ว พระพุทธศาสนากล่าวถึงปาฏิหาริย์
ว่ามี ๓ ประเภทคือ ๑) อิทธิปาฏิหาริย์ คือการแสดง
ฤทธิ์ได้ต่างๆ ๒) อาเทสปาฏิหาริย์ คือ การทายใจ
ทายความรู ้ สึ ก ของคนอื่ น และ ๓) อนุ ส าสนี
ปาฏิหาริย์ ในปาฏิหาริย์ทั้งสามนี้ อิทธิปาฏิหาริย์
และอาเทสปาฏิหาริย์ สามารถฝึกจิตจนเป็นสมาธิ
ให้ถึงญาณสมาบัติ แต่พระพุทธเจ้าไม่ทรงยกย่อง
และสนับสนุนให้พระสาวกแสดงปาฏิหาริย์ทั้งสอง
นี้ เพราะปาฏิหาริยท์ งั้ สองนี้ นอกจากจะมีกล่าวใน
พระพุทธศาสนาแล้ว ยังมีกล่าวในศาสนาและลัทธิ
อื่น เช่น ลัทธิโยคะได้กล่าวถึงการฝึกจิตเมื่อสงบก็
สามารถจะแสดงฤทธิ์ ต ่ า งๆ ได้ ส่ ว นอนุ ส าสนี
ปาฏิหาริย์เป็นปาฏิหาริย์ที่พระพุทธเจ้าและเหล่า
สาวกใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา อาจกล่าวได้
ว่าหลักธรรมและเทคนิคการสอนเป็นอนุสาสนี
ปาฏิหาริย์ในพระพุทธศาสนา เพราะเมื่อตั้งใจ
ศึกษาและปฏิบตั ิ สามารถท�ำให้บคุ คลอริยชนกลาย
เป็นอริยชนได้๑๐ และงานวิจยั ของพระวิชยั ปญฺญาธ
โร (แก้วบัวลา)๑๑ ท�ำวิทยานิพนธ์เรื่อง “ศึกษา
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วิเคราะห์การใช้ปาฏิหาริย์สามของพระพุทธเจ้า
และพระสาวกในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา” ที่
พบว่าการใช้ปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้าในการ
เผยแผ่นั้นพระพุทธเจ้าทรงใช้อนุสาสนีปาฏิหาริย์
ในการเผยแผ่พระศาสนามากกว่า ที่จะแสดงฤทธิ์
ให้เขากลัวแต่เพื่อให้เข้าใจรู้แจ้งในพระสัทธรรม
และเชื่ อ ในการกระท� ำ มากกว่ า ที่ จ ะเชื่ อ การ
อ้อนวอนเซ่นสรวงในสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิเ์ ป้าหมายทีแ่ ท้จริง
ในการเผยแผ่ ศ าสนาจึ ง เพื่ อ ให้ ค นเข้ า ใจพระ
สัทธรรม ซึ่งบางครั้งอาจใช้วิธีที่หลากหลายแต่ก็มี
จุ ด หมายปลายทางเดี ย วกั น ส่ ว นในเรื่ อ งของ
ปาฏิหาริยน์ นั้ เป็นสิง่ ทีย่ นื ยันได้วา่ พระพุทธเจ้าทรง
เป็นบรมครูทยี่ งิ่ ใหญ่ของโลกเข้าใจในจิตวิทยาของ
มนุษย์เป็นอย่างดี ทรงเลือกใช้ในบางสถานการณ์
เท่ า นั้ น จึ ง ท� ำ ให้ พ ระองค์ ส ามารถประกาศพระ
ศาสนาได้อย่างรวดเร็วและมีผบู้ รรลุธรรมตามพระ
องค์เป็นจ�ำนวนมากพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ
อนุสาสนีปาฏิหาริย์ซึ่งเป็นปาฏิหาริย์ที่ปรากฏใน
หลักค�ำสัง่ สอนของพระองค์ อนุสาสนีปาฏิหาริยน์ นั้
เกิดจากการปฏิบัติตามหลักธรรมค�ำสั่งสอนที่ทรง
สมมติบัญญัติเอาไว้ ซึ่งแม้การปฏิบัติธรรมได้จริง
ย่อมท�ำให้จิตตั้งอยู่ในคุณธรรมความดีไม่หวั่นไหว
เพราะกิเลสทั้งปวงเป็นปาฏิหาริย์ที่ส�ำคัญมากกว่า
อิทธิปาฏิหาริย์และอาเทสนาปาฏิหาริย์

พระมหาสาคร พวงจันทร์, “การวิเคราะห์ปาฏิหาริยใ์ นพระพุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธ์ศลิ ปศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น), ๒๕๔๔.
๑๑
พระวิชยั ปญฺญาธโร (แก้วบัวลา), “ศึกษาวิเคราะห์การใช้ปาฏิหาริยส์ ามของพระพุทธเจ้าและพระสาวกใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย), ๒๕๕๖.
๑๐
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๖. ข้อเสนอแนะ

การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ พบว่ า อนุ ส าสนี
ปาฏิหาริยเ์ ป็นเรือ่ งส�ำคัญสังคมปัจจุบนั มีการสร้าง
แรงจูงใจมากมายส่วนมากเป็นไป เพื่อประโยชน์
ของตนหรือกลุ่มของตนหลักของพระพุทธศาสนา
การสร้างแรงจูงใจเป็นไป เพือ่ ให้ทกุ คนพึง่ ตนเองได้
คือจูงใจให้ผู้นั้นลงมือกระท�ำอย่างต่อเนื่องจนเกิด
ผลเปลี่ยนแปลงในชีวิตมีความสนใจ ใส่ใจ ตั้งใจไม่
เป็นผูห้ ลง หรือผูเ้ สพจนขาดสติ มีความเพียรอดทน
ทีจ่ ะฟันฝ่าอุปสรรค์ตา่ งๆ ด้วยตัวของตัวเอง จนเกิด
ผลเป็นประโยชน์กับตนเอง และสังคมรอบข้าง
ดั ง นั้ น ผู ้ วิ จั ย เห็ น ว่ า การสร้ า งแรงจู ง ใจตามแนว
พระพุทธศาสนานั้นยังมีประเด็นที่น่าสนใจ และ
ศึกษาให้เข้าใจชัดเจนเพื่อน�ำมาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่สังคมดังนี้
๑. ทางสถาบันสงฆ์ควรมีการศึกษาและ
น� ำ เอาแนวสอนแบบอนุ ส าสนี ป าฏิ ห าริ ย ์ มา
ประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับการเผยแผ่
ศาสนาต่อไป
๒. คณะสงฆ์ ค วรน� ำ แนวทางการสอน
อนุสาสนีปาฏิหาริย์ มาก�ำหนดเป็นแนวทางการ
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วางแผนนโยบายและจุดมุง่ หมายในการเผยแผ่ของ
พระธรรมฑูต
๓. คณะสงฆ์ในฝ่ายปกครองควรส่งเสริม
ส�ำนักปฏิบัติธรรม หรือพระธรรมกถึกให้เผยแผ่
พระพุทธธรรมตามแนวอนุสาสนีปาฏิหาริย์
๑. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
จากการศึ ก ษาผู ้ วิ จั ย เห็ น ว่ า ยั ง มี
ประเด็นอื่นที่น่าศึกษาเพิ่มเติมที่จะน�ำหลักธรรม
และแนวทางของพระพุ ท ธศาสนามาใช้ ใ นการ
ศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมโดยผู้วิจัยเห็น
ว่าควรมีการท�ำวิจัยในเรื่องต่อไปนี้
๑. ศึ ก ษาอนุ ส าสนี ป าฏิ ห าริ ย ์ ข อง
พระพุทธเจ้าและพระสาวกที่ส่งผลต่อการบรรลุ
ธรรมของเหล่าสาวกสมัยพุทธกาล
๒. ศึ ก ษากลยุ ท ธ์ ก ารใช้ อ นุ ส าสนี
ปาฏิหาริย์ของพระธรรมกถึกต่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมเชิงพุทธจริยศาสตร์ของชาวพุทธแต่ละ
ภาคของประเทศไทย
๓. ศึกษาสภาพและปัญหาการใช้
อนุสาสนีปาฏิหาริย์ในการเผยแผ่พุทธธรรมของ
พระธรรมกถึกในเขตจังหวัดขอนแก่น
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