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บทคัดย่อ
บทความนี้ต้องการจะศึกษาวิธีการส่งเสริมพระพุทธศาสนาของอุบาสิกาในสมัย
พุทธกาล จากการศึกษาพบว่า อุบาสิกา คือ สตรีผู้เข้ามานั่งใกล้พระรัตนตรัย พระพุทธองค์ตรัส
สอนให้มี บทบาทพร้ อมๆกั บภิกษุ ภิกษุณี และอุบาสก วิธีการส่งเสริ มพระพุทธศาสนาของ
อุบาสิกา สรุปกว้างๆ ได้ 3 วิธี ได้แก่ (1) วิธีในการอุปถัมภ์พระสงฆ์ด้วยปัจจัย 4 เพื่อให้ภิกษุ
ได้รับความสะดวกในการศึกษา ปฏิบัติและเผยแผ่ธรรม (2) วิธีเผยแผ่ธรรมด้วยการแสดงธรรม
หรือตอบปัญหาธรรม แก่บุคคลในครอบครัวและคนที่รู้จักอื่นๆ บางคนคนปุจฉาและวิสัชชนา
ธรรมกับพระภิกษุด้วย (3) วิธีลงมือปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้า เพราะตราบใดที่ยังมีคน
ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธศาสนาก็จะยังคงอยู่ในโลกตราบนั้น อุบาสิกาผู้
ฝักใฝ่ในการปฏิบัติธรรมนั้นก็จะทําหน้าที่เป็นผู้แนะนําสั่งสอนผู้สนใจอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี เป็น
การช่วยลดภาระแก่ภิกษุในทางหนึ่งด้วย
คําสําคัญ : อุบาสิกา, พุทธกาล, วิธีการส่งเสริมพระพุทธศาสนา
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Abstract
Article want to study how to the method for Encourage of Upasika in
Buddha’s time. The study found that Upasika is womens who sit near the triple
gem. Buddha taught to play a role with Buddhist nun and worshipers. The
method for Dhamma Encourage of Upasika the wide include 1. One way to
fostering monks by four factors. 2. Missionary how to preach or wrong answers.
3. How to follow the teachings of the Buddha. Buddhism will continue as long
as it is in the world. Upasika is in favor of the practice. As well as this reduces
the burden on priest too.
KeyWords: Upasika, Buddha’time, The method for Dhamma Encourage.
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บทนํา

บุคคลผู้นับถือพระพุทธศาสนาเรียกว่า พุทธบริษัท จําแนกเป็น 4 กลุ่ม คือ (1) ภิกษุ
(2) ภิกษุณี (3) อุบาสก และ (4) อุบาสิกา บุคคลเหล่านี้แบ่งเป็น 2 ฝ่าย คือ บรรพชิต (นักบวช)
กับคฤหัสถ์ (ผู้ครองเรือน) หรือบรรพชิตกับฆราวาส พุทธบริษัททุกหมู่เหล่าต่างเป็นเจ้าของ
พระพุทธศาสนาร่วมกัน พระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วพุทธบริษัททั้ง 4 ไม่ใช่แต่ฝ่ายใดฝ่ายเดียว แต่มี
ทั้งพระสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาหรือบรรพชิตและคฤหัสถ์ ทั้งหมดนี้เป็นเจ้าของพุทธศาสนาเรา
มีสิทธิ์เท่ากัน (พระธรรมปิฎก ป.อ. ปยุตฺโต, 2545) และมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติเอื้อเฟื้อเอื้อ
ประโยชน์ต่อกันและกันหน้าที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือการจะต้องทะนุบํารุงพระพุทธศาสนา
ก่อนที่พระพุทธองค์จะดับขันธ์ปรินิพพานพระศาสดาทรงตรัสกับพระอานนท์ว่า “ธรรมและวินัย
ที่ เ ราแสดงแล้ ว บั ญ ญั ติ แ ล้ ว แก่ เ ธอทั้ ง หลายหลั ง จากเราล่ ว งลั บ ไปก็ จ ะเป็ น ศาสดาของเธอ
ทั้งหลาย” [ที.ม. (ไทย) 10/216/164] อันนี้ก็ถือว่าพระพุทธเจ้าตรัสถึงมาตรฐานสัจธรรมใน
พระพุทธศาสนาว่าเมื่อพระองค์นิพพานแล้วก็ให้ถือว่าพระธรรมวินัยนี้เป็นศาสดา
อุบาสิกา เป็นภาษาบาลี ในภาษาพูด ภิกษุเรียกคฤหัสถ์สตรีว่า สีกา ซึ่งเป็นคําที่มาจาก
คําว่า อุบาสิกา คําตรงกันข้ามก็คือ ประสก ที่ภิกษุเรียกคฤหัสถ์ชาย ซึ่งมาจากคําว่า อุบาสก
อุบาสิกา หมายถึง สตรี ที่ นั่งใกล้พ ระรัตนตรั ย แสดงตนเป็ นคนนับ ถื อ พระพุท ธศาสนาโดย
ประกาศถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ดํารงชีวิตอยู่ในคุณสมบัติของผู้ใกล้ชิดพระรัตนตรัย ถึง
สรณะ 3 ได้แก่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นที่ระลึก เป็นหน้าที่ที่สําคัญที่สุดของชาวพุทธ
คือการรักษาพระธรรมวินัยนั่นเองและพระศาสดาได้ตรัสไว้แก่มารว่ามารผู้ใจบาปว่า
“เราจะยังไม่ปรินิพพานตราบเท่าที่ภิกษุทั้งหลายผู้เป็นสาวก...ภิกษุณีทั้งหลายผู้เป็น
สาวิกา... อุบาสกทั้งหลายผู้เป็นสาวก...อุบาสิกาทั้งหลายผู้เป็นสาวิกาของเรา ยังไม่เฉียบแหลม
ไม่ได้รับการแนะนํา ไม่แกล้วกล้า ไม่เป็นพหูสูต ไม่ทรงธรรมไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม...”
[ที.ม. (ไทย) 10/175/123–124]
ในบรรดาบุคคลเหล่านี้ อุบาสิกาเป็นบุคคลที่มีสถานะและบทบาทน่าศึกษา ทั้งนี้เพราะ
อุบาสิกาโดยสถานภาพแล้วเป็นสตรี และเป็นที่ทราบโดยทั่วไปว่า สตรีในสังคมพราหมณ์จะถูก
จํากัดบทบาทในหลายด้าน โดยเฉพาะบทบาททางศาสนา ต่อเมื่อพระพุทธศาสนาได้อุบัติขึ้นใน
โลกแล้ว พระพุทธองค์ได้ให้โอกาสแก่อุบาสิกา ทําให้อุบาสิกามีบทบาทในพระพุทธศาสนา
เพราะว่าการพัฒนาคนในสังคมให้เป็นคนดี มีความคิดเห็นที่ถูกต้อง มีปัญญาพิจารณาสิ่งต่างๆ
ในชีวิตได้อย่างดี เพื่อความสงบสุขในสังคมไทย จําเป็นจะต้องอาศัยสภาพแวดล้อมที่ดี การจัด
ระเบียบสังคมให้ดีงาม และเกื้อกูลแก่คุณธรรม ด้วยเหตุนี้จึงมีหลักธรรมอยู่หลายประการที่ทํา
ให้คนในสังคมและสภาพแวดล้อมได้รับการจัดสรรก่อให้เกิดชีวิตที่ดีร่วมกัน เพื่อให้คุณธรรม
ภายในเจริญงอกงาม นับว่าเป็นเรื่องสําคัญที่สุดในชีวิตที่จะช่วยให้การดําเนินสู่จุดหมายตาม
แนวทางของกระบวนธรรมที่รู้เข้าใจแล้วนั้น เป็นผลสําเร็จขึ้นมาในชีวิตจริงในการดําเนินชีวิต
ของคน (พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ. ปยุตฺโต, 2549) ถึงแม้ว่าทุกคนต่างก็มีข้อบกพร่องอยู่ก็
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ตามแต่ถ้าหากรู้จักหลักในการอยู่ร่วมกันพร้อมทั้งได้ปฏิบัติตามหลักการนั้นแล้วก็จะสามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ซึ่งการอยู่ร่วมกันเป็นสังคม กติกาในการอยู่ร่วมกันถือได้ว่าเป็นสิ่ง
สําคัญ (สมภาร พรมทา, 2548)
บทความนี้ต้องการจะนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอุบาสิกาในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับวิธีเผย
แผ่ธรรมของอุบาสิกา ในการนําเสนอจะกล่าวถึงความหมายของอุบาสิกา ประเภทของอุบาสิกา
สถานะของอุบาสิกา วิธีส่งเสริมพระพุทธศาสนา และผลของการส่งเสริมพระพุทธ ศาสนาของ
อุบาสิกา จะได้นําเสนอไปตามลําดับดังต่อไปนี้

ความหมายของอุบาสิกา

คําว่า “อุบาสิกา” ในพระวินัยปิฎกมีกล่าวไว้ว่า “สตรีที่ได้ชื่อว่า อุบาสิกา ได้แก่สตรีที่
ถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะ, สตรีที่ถึงพระธรรมว่าเป็นสรณะ, สตรีถึงพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะ”
อีกแห่งหนึ่งมีอธิ บายว่า สตรีที่ชื่อว่าอุบาสิกานั้นได้แ ก่ผู้ยึดถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง สตรีที่
เรียกว่าอุบาสิกาได้แก่เป็นผู้มอบชีวิตถึงพระรัตนตรัย อันได้แก่มีความศรัทธา เคารพ เลื่อมใสใน
พระพุทธเจ้า มีความศรัทธา เชื่อมั่น และเคารพในพระธรรมคําสอนของพระบรมศาสดา และมี
ความเลื่อมใส ศรัทธาและเคารพในพระสงฆ์ผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา นอกจากความศรัทธา
ความเคารพในพระรัตนตรัยแล้ว อุบาสิกาควรปฏิบัติตนให้เหมาะสม เช่นการรักษาศีล การ
ปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอน

สถานภาพของอุบาสิกาในพระพุทธศาสนา

หลักคําสอนจํานวนมากในพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นด้วยความมุ่งหมายที่จะแก้ไขความ
เชื่อถือตามหลักศาสนาพราหมณ์ พระพุทธศาสนามีทัศนะแตกต่างจากพราหมณ์อย่างชัดเจน
คือ ทัศนะต่อสตรี อุบาสิกาในฐานะเป็นสตรีจึงได้รับผลกระทบด้วย เนื่องจากพราหมณ์เห็นว่า
สตรีมีฐานะต่ําต้อยกว่าบุรุษ จึงไม่ค่อยให้เกียติสตรีในบางเรื่องโดยเฉพาะด้านศาสนา แต่พระ
พุทธองค์ทรงมีความเห็นว่า สตรีกับบุรุษว่าโดยศักยภาพในการพัฒนาตน สตรีก็มีคุณสมบัติไม่ได้
ด้อยไปกว่าบุรุษ จึงทรงให้ความสําคัญกับสตรีและปฏิบัติต่อสตรีด้วยพระมหากรุณา สรุปทัศนะ
ที่พระพุทธศาสนามีต่อสตรีในประเด็นที่สําคัญดังต่อไปนี้
1) ความเป็นหญิงหรือชายเป็นเพียงช่วงหนึ่งของชีวิต
ตามหลักพระพุทธศาสนาแล้ว คนเราแต่ละคนต้องเวียนว่ายตายเกิดจนนับชาติไม่ถ้วน
แต่ละคนเคยเกิดเป็นหญิงบ้าง เป็นชายบ้าง หมุนเวียนไปตามแต่กรรมของตน ในแง่นี้ทุกคนที่
เป็นมนุษย์จึงไม่มีอะไรต่างกัน เพราะฉะนั้น ทุกคนไม่ว่าหญิงหรือชายจึงมีศักยภาพที่จะพัฒนา
ตนให้บรรลุธรรมสูงสุดได้ ส่วนการที่เรามาแบ่งแยกเป็นผู้ชาย เป็นผู้หญิงนี้ เป็นการมองใน
ช่วงเวลาสั้นๆ ระยะหนึ่งๆ หรือเฉพาะหน้า แต่ความจริงแล้ว แต่ละคนก็มีทั้งความเป็นหญิงและ
ความเป็นชาย เปลี่ยนไปเรื่อยๆ
[ขุ.ธ.อ. (ไทย) 2/232-238] ทั้งชายและหญิงที่นับถือ

Journal of MCU Buddhapanya Review Vol. 1 No. 3 (September - December 2016) 75

พระพุทธศาสนามีสิ่งที่ต้องคํานึงเหมือนกัน คือ จะต้องเชื่อมั่นในศักยภาพของตน และต้องหมั่น
พิจารณาหาทางพัฒนาศักยภาพของตนให้สามารถพึ่งตนเองให้ได้
2) ความเสมอภาคกันในเรื่องกรรม
ทัศ นะของพระพุ ท ธศาสนาต่ อ สตรี แ ตกต่ า งจากพราหมณ์ม าก เนื่ อ งจากพระพุ ท ธ
ศาสนาเป็นศาสนาแบบกรรมวาที กิริยวาที คือ สอนให้เชื่อผลแห่งการกระทํา ให้ทํากิจทั้งหลาย
ด้วยความเพียรของตน ไม่เชื่อผลแห่งการอ้อนวอน สอนให้หวังผลจากการปฏิบัติเท่านั้น ผู้ใดไม่
ทําบาปด้วยตน ผู้นั้นย่อมบริสุทธิ์ด้วยตนเอง ความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ เป็นของเฉพาะตน คนอื่น
ทํา คนอื่นให้บริสุทธิ์ไม่ได้ ดังนั้น หากสตรีคนใดกระทํากรรมดี ย่อมประสบกับความสุขอันเป็น
อานิสงส์ หากสตรีมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วตั้งใจศึกษาปฏิบัติธรรมก็สามารถบรรลุธรรม
ถึงขั้นเป็นพระอริยบุคคลได้ แม้จะเป็นทาสีแต่ถ้ารอบรู้หลัก ธรรมก็จะได้รับการยกย่อง ได้รับ
เกียรติให้เป็นผู้แสดงธรรมแก่เจ้านาย ขณะเดียวกัน หากสตรีคนใดทํากรรมชั่วก็ประสบกับความ
ทุกข์อันเป็นวิบากเหมือนกับคนอื่นๆ
3) ความเสมอกันในการศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรมและบรรลุธรรม
ตามหลั ก พระพุ ท ธศาสนา สตรี ก็ มี ศัก ยภาพในการบรรลุ ธ รรมเหมื อ นบุรุ ษ ในการ
ประกาศพระพุทธศาสนาของพระพุทธองค์และพระสาวกก็มีพระมหากรุณาต่อสตรีเท่าๆ กันกับ
บุรุษ ทรงให้โอกาสในการฟังธรรมและการปฏิบัติตนตามหลักการของพระพุทธศาสนาเท่าๆ กัน
สตรีจึงมีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมได้เท่าๆ กับบุรุษหากพระพุทธองค์พิจารณาเห็นว่าสตรีมี
อินทรีย์แก่กล้าพร้อมจะบรรลุธรรม แม้จะมีอุปสรรค์ก็จะเสด็จไปโปรด
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสภาพร่างกายและจิตใจของสตรีแตกต่างจากบุรุษ พระพุทธ
องค์ทรงคํานึงถึงความแตกต่างนี้จึงทรงวางระเบียบปฏิบัติพิเศษสําหรับสาวิกาของพระองค์
เพื่อให้สามารถศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย กล่าวคือ หลังจากที่เกิด
กรณีพระอุบลวรรณาเถรีถูกนันทมาณพข่มขืน พระพุทธองค์จึงรับสั่งให้พระเจ้าปเสนทิโกศลมา
เฝ้า แล้วรับสั่งให้สร้างที่พักของภิกษุณีในภายในพระนคร แล้วบัญญัติให้นางภิกษุณีจําวัดอยู่
เฉพาะในอาวาสที่มีภิกษุเท่านั้น เพื่อป้องกันอันตรายจากผู้ไม่หวังดี [ขุ.ธ.อ. (ไทย) 3/214-218]
จากที่กล่าวมาทําให้เห็นว่า อุบาสิกาในฐานะที่เป็นผู้หญิงเป็นบุคคลที่ได้รับการยกฐานะ
จากพระพุทธศาสนาให้มีฐานะและมีความสําคัญต่อพระพุทธศาสนาเท่ากับบริษัทอื่นๆ อย่างไรก็
ตาม มีเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องใหม่สําหรับสตรี สมัยพุทธกาล คื อ บทบาทการเผยแผ่ธรรมของ
อุบาสิกา ซึ่งเป็นลักษณะในการทําตนเป็นแบบอย่างชีวิตที่ดี เป็นแบบอย่างชีวิตของอุบาสิกาที่รู้



เช่น นางขุชชุตตราผู้เป็นนางทาสีของพระนางสามาวดี ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าบรรลุเป็นพระ
โสดาบัน พระนางสามาวดีจึงไม่ให้นางทํางานหนัก แต่ให้มีหน้าที่ไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วกลับมาแสดง
แก่พระนางพร้อมหญิงบริวาร 500. ดูรายละเอียดใน ขุ.ธ.อ. (ไทย) 2/66.
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แจ้งและซาบซึ้งในพระรัตนตรัย แล้วดํารงชีวิตหรือดําเนินชีวิตไปอย่างมั่นคง จนคนใกล้ชิดได้รู้
ได้เห็นแล้วอยากจะมีชีวิตแบบนั้นบ้าง

วิธส่ี สง่ เสริมพระพุทธศาสนาของอุบาสิกาในสมัยพุทธกาล

วิธีส่งเสริมพระพุทธศาสนาของอุบาสิกา ตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลพบว่าอุบาสิกามีบทบาท
ไม่น้อยไปกว่า ภิกษุ ภิกษุณี และอุบาสก อุบาสิกาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังคอยให้การอุปถัมภ์ บํารุง
พระพุ ท ธศาสนา จากการศึ ก ษาพบว่ าอุ บ าสิ ก าที่ ไ ด้ รับ การยกย่ อ งจากพระพุ ท ธเจ้ า ให้ เ ป็ น
เอตทัคคะมีบทบาทไม่เฉพาะในแต่ละด้านเท่านั้น อุบาสิกายังมีบทบาทในการเผยแผ่ธรรมใน
พระพุทธศาสนาให้มั่นคงดํารงอยู่ วิธีการเผยแผ่ธรรมในพระพุทธศาสนาของอุบาสิกา ดังนี้
1) วิธีการถามตอบปัญหาธรรม และการอธิบายคําสอนของพระพุทธเจ้า
วิ ธี เ ผยแผ่ ธ รรมของอุ บ าสิ ก าแบบนี้ อุ บ าสิ ก าหลายคนทํ า ได้ ดี จนได้ รั บ ยกย่ อ งใน
ตํ าแหน่ งเอตทั ค คะด้ า นการแสดงธรรม ได้ แ ก่ นางขุ ชชุ ต รา ประวั ติแ ละบทบาทของนางมี
ประเด็นที่น่าสนใจดังต่อไปนี้
นางขุชชุตตรา เป็นลูกสาวของหญิงแม่นมในเรือนโฆสกเศรษฐี ในกรุงโกสัมพี เป็นหญิง
พิการหลังค่อม ต่อมาเมื่อโฆสกเศรษฐีได้ยกนางสามาวดีผู้เป็นหญิงกําพร้าให้อยู่ในฐานะเป็นธิดา
ของตนแล้ว ได้มอบหญิง 500 คน ให้เป็นบริวารของนางอีกด้วย และนางขุชชุตตราก็ได้เป็น
บริวารของนางด้วยเช่นกัน เมื่อนางสามาวดีได้รับการอภิเษกเป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทน แห่ง
เมืองโกสัมพี และพระเจ้าอุเทนได้พระราชทานทรัพย์ 8 กหาปณะ แก่นางขุชชุตตรา เพื่อจัดซื้อ
ดอกไม้ให้แก่นางสามาวดีทุกวัน
วันหนึ่ง นายสุมนะขอโอกาสแก่ท่านเศรษฐีเพื่อกราบทูลอาราธนาพระบรมศาสดาเสด็จ
ไปเสวยภั ต ตาหารที่ บ้ า นของตน เมื่ อ เศรษฐี อ นุ ญ าตให้ ส มประสงค์ แ ล้ ว จึ ง จั ด การตกแต่ ง
เสนาสนะและภัตตาหาร ขณะที่เขากําลังจัดเตรียมการอยู่นั้น นางขุชชุตตราก็มาถึง นายสุมนะ
กล่าวกับเธอว่า “วันนี้ขอให้รออยู่ก่อน เพราะตนได้กราบทูลอาราธนาพระบรมศาสดามาเสวย
ภัตตาหารที่บ้าน และขอให้นางช่วยเหลื อในการจัดภัตตาหารด้วย เมื่อเสร็จแล้วจึงค่อยรั บ
ดอกไม้ไป” ซึ่งนางขุชชุตตรา ก็ตอบรับด้วยความยินดี เมื่อเสร็จภัตกิจแล้ว พระบรมศาสดาทรง
แสดงพระธรรมเทศนาอนุโมทนานางขุชชุตตรา ก็ได้มีโอกาสฟังธรรมเทศนานี้ด้วย นางส่งกระแส
จิตไปตามพระธรรมเทศนา เมื่อจบลงก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน ตามปกติในวันอื่นๆ ที่
แล้วมา นางขุชชุตตรา จะซื้อดอกไม้เพียง 4 กหาปณะ และเก็บเอา ไว้เอง 4 กหาปณะ แต่วันนี้
นางซื้อดอกไม้ทั้ง 8 กหาปณะ นางสามาวดีเห็นว่าวันนี้ได้ดอกไม้มากกว่าทุก ๆ วัน จึงถามนาง
ขุชชุตตรา ขึ้นว่า “ทําไมวันนี้จึงได้ดอกไม้มากกว่าปกติ” นางขุชชุตตรา ได้บอกตามความเป็น
จริงว่า “เมื่อก่อนนั้นได้ยักยอกเงินไว้เพื่อตนเองครึ่ง หนึ่ง แต่วันนี้หลังจากได้ฟังพระธรรมเทศนา
จากพระบรมศาสดาจนบรรลุอมตธรรมแล้ว เห็นว่าการกระทําอย่างนั้นไม่ควร จึงได้ซื้อดอกไม้
ทั้ง 8 กหาปณะ”
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นางสามาวดี เมื่อทราบความโดยตลอดแล้วก็มิได้ว่ากล่าวติเตียนต่อนางขุชชุตตรา แต่
ประการใด กลับขอให้นางได้แสดงธรรมที่ได้ฟังมาจากพระบรมศาสดาให้ตนและบริวารอื่นๆได้
ฟังบ้าง ซึ่งนางขุชชุตตรา ก็ตอบรับด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง แต่ขอโอกาสอาบน้ําชําระร่างกาย
และประดับตกแต่งร่างกายพอสมควรแก่ฐานะแล้วนั่งบนอาสนะที่สูงกว่าหญิงทั้งปวง แสดง
ธรรมไปโดยลําดับตามที่ตนได้ฟังมาจากพระบรมศาสดา เมื่อจบลงแล้ว หญิงเหล่านั้นทั้งหมดมี
นางสามาวดีเป็นหัวหน้า ก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันพร้อมๆ กัน หลังจากนั้น นางขุชชุตตรา
ได้ รั บการยกฐานะจากการเป็น ทาสีคอยรั บ ใช้ นางสามาวดี ให้ดํารงอยู่ ใ นฐานะมารดาและ
อาจารย์ ของนางสามาวดีและหญิงบริวารเหล่านั้น มีหน้าที่ไปรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระ
บรมศาสดาแล้วนํามาแสดงให้นางสามาวดีกับบริวารฟัง นางขุชชุตตรากระทําดังนั้นจนนางเป็น
ผู้มีความเชี่ยวชาญในพระไตรปิฎก
เพราะความที่นางขุชชุตตราเป็นผู้มีปัญญามา สามารถแสดงธรรมได้อย่างไรไพเราะ
ลึกซึ้งได้ดีกว่าอุบาสิกาคนอื่น พระพุทธเจ้าจึงทรงยกย่องนางในตําแหน่งเอตทัคคะว่าเป็นผู้เลิศ
กว่าอุบาสิกาทั้งหลาย ในฝ่ายผู้แสดงธรรม
2) การอุปถัมภ์พระสงฆ์ให้ได้รับความสะดวกในการศึกษา ปฏิบัติและเผยแผ่ธรรม
หมายถึง การถวายการอุปถัมภ์พระสงฆ์ด้านปัจจัย 4 คือ จีวร บิณฑบาต ที่พักอาศัย
และยาที่สําคัญต่อการดํารงชีพ ประกอบด้วย การถวายภัตตาหาร การถวายเครื่องนุ่งห่ม การ
ถวายเครื่องอุปโภคและยารักษาโรค วิธีนี้ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญต่อการดํารงชีพ พระสงฆ์ดํารงชีพ
อยู่ได้ก็เพราะภัตตาหารจากผู้มีจิตศรัทธาสมดังพุทธพจน์ที่ว่า “สัตว์ทั้งปวงมีชีวิตอยู่ได้ด้วย
อาหาร” [ที.ปา.(ไทย) 1/307191] ตัวอย่างอุบาสิกาที่มีบทบาทเด่นด้านนี้ ได้แก่
(1) นางวิสาขา อุบาสิกาผู้เลิศด้านถวายทาน นางนิมนต์พระสงฆ์จํานวน 500 รูป
มารับบิณฑบาตหรือฉันอาหารที่บ้านเป็นประจําทุกวัน และในบางครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เสด็ จ มาเป็ น องค์ ป ระธาน และในตอนเย็ น นางให้ ค นนํ า น้ํ า ปาณะ 8 อย่ า ง [วิ . ม.(ไทย)
5/300/131] ถวายผ้าอาบน้ําฝน และถวายยารักษาโรคแก่พระสงฆ์ทุกรูป การถวายผ้าอาบ
น้ําฝน ต่อมาได้เป็นประเพณีให้ศาสนิกชนถวายผ้าอาบน้ําฝนก่อนเข้าพรรษา
(2) นางสุ ช าดา อุ บ าสิ ก าผู้ เ ป็ น เลิ ศ ด้ า นถึ ง สรณะก่ อ น นางถวายข้ า วปายาสแก่
พระพุทธเจ้าในวันก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้ (ปัญญา ใช้บางยาง, 2552)
อุบาสิกาที่มีวิธีในการอุปถัมภ์บํารุงปัจจัย 4 แก่พระสงฆ์ ได้เสียสละทรัพย์ในการ
ช่วยเหลือขวนขวาย เพื่อจัดหาภัตตาหาร เครื่องนุ่งห่ม เครื่องอุปโภคบริโภคและยารักษาโรคแก่
พระสงฆ์ เพื่ อ ต้ อ งการให้ พ ระสงฆ์ ไ ด้ รั บ ความสะดวกในการครองชี พ ได้ ป ฏิ บั ติ กิ จ ทาง
พระพุทธศาสนา เป็นวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สําคัญด้านหนึ่ง
3) วิธีลงมือปฏิบัติธรรม
วิธีนี้เป็นการการดํารงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาด้วยการลงมือปฏิบัติ อุบาสิกาผู้ที่ผ่าน
การปฏิบัติธรรมมามากๆ จะเป็นคนที่ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และเป็นกําลังหลักใน
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การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา หมายถึง การช่วยส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงยิ่งขึ้น
ในด้านการสร้างเสนาสนะและถาวรวัตถุ การชําระอธิกรณ์และป้องกันภัย การแสดงธรรมและ
เผยแผ่คําสอน ด้านการช่วยเหลือสังคม อุบาสิกาที่มีบทบาทในด้านนี้ได้แก่
(1) นางวิส าขา นางวิสาขามหาอุบาสิกา นางได้ขายเครื่องประดับ ชื่อมหาลดา
ปสาสน์ราคา 27 โกฏิ เพื่อซื้อที่ดินสร้างวัดบุพพารามในเมืองสาวัตถี 9 โกฏิ และฉลองวิหารอีก
9 โกฏิ การวินิจฉัยและตัดสินอธิกรณ์ที่เกิดขึ้นแก่ภิกษุณีสาวซึ่งตั้งครรภ์ในขณะบวชเป็นภิกษุณี
นางวินิจฉัยจากการตั้งครรภ์และสอบถามได้คํานวนเวลาตั้งครรภ์กับเวลาที่นางบวช จึงทราบว่า
ภิกษุณีสาวตั้งครรภ์ก่อนบวช เนื่องจากนางมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาต้องบการจะบวช แต่
เวลานั้นนางไม่ทราบว่านางตั้งครรภ์ นางวิสาขาได้ช่วยชําระอธิกรณ์ และแก้ ปัญหาที่เกิดขึ้น
ประกาศความบริสุทธิ์ของภิกษุณีสาวรูปนี้ในท่ามกลางสงฆ์ทั้งสองฝ่าย ช่วยทําให้ศาสนาบริสุทธิ์
ปราศจากความเสื่อมเสีย [ขุ.ธ.อ. (ไทย) 736/46-49]
(2) นางสุปปิยาอุบาสิกา อุบาสิกาผู้เลิศด้านอุปัฎฐากภิกษุไข้ เมื่อนางเฉือนเนื้อที่ต้น
ขาตนเองทําน้ําซุบเพื่อถวายภิกษุอาพาธ พระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องจึงได้ทรงบัญญัติสิกขาบท
ไม่ให้ภิกษุฉันเนื้อมนุษย์ นางเป็นต้นเหตุให้เกิดพุทธบัญญัติห้ามภิกษุฉันเนื้อมนุษย์ (ปัญญา
ใช้บางยาง, 2552)
(3) พระนางสามาวดี ได้ ใ ห้ ก ารช่ ว ยเหลื อ สั ง คมหรื อ สั ง คมสงเคราะห์ เป็ น การ
ช่วยเหลือเกื้อกูลอนุเคราะห์เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่ว่าด้านวัตถุสิ่งของ
เช่น มีอาหาร มีที่พักอาศัย มีเสื้อผ้า และการช่วยแนะนําสั่งสอนให้เกิดความรู้หรือเกิดปัญญา
เพื่อให้สามารถดํารงชีวิตได้ถูกต้อง ดังนั้นการช่วยเหลือสังคมจึงเป็นการช่วยเหลือผู้ที่มีความเกิด
แก่ เจ็บ ตาย เหมือนกันกับเราให้ได้รับความสุข ความสะดวกสบายขึ้น บทบาทด้านนี้ เป็น
บทบาทที่แสดงออกมาในด้านความมีคุณธรรมอย่างแท้จริง มุ่งหวังช่วยเหลือผู้ยากไร้ และช่วย
รับภาระสังคม ทําให้สังคมที่เราอยู่ร่วมกันเกิดความสุข

ผลของการส่งเสริมพระพุทธศาสนาของอุบาสิกาในสมัยพุทธกาล

อุบาสิกาในสมัยพุทธกาล เป็นผู้มีบทบาทในการอุปถัมภ์บํารุงพระพุทธศาสนา โดยการ
อุปถัมภ์พระสงฆ์ให้ดํารงชีพด้วยปัจจัย 4 เพราะพระสงฆ์เป็นผู้ช่วยรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่
มั่นคงตลอดไป ถ้าไม่อุปถัมภ์บํารุงพระสงฆ์พระพุทธศาสนาก็จะเสื่อมสลายและหมดไป ทั้งนี้
เพราะว่ า พระสงฆ์ เ ป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ดี ป ฏิ บั ติ ช อบตามหลั ก พระพุ ท ธศาสนา และสอนให้ อุ บ าสก
อุบาสิกาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มีจิตใจศรัทธามั่นคงต่อพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า สตรีผู้ที่มี
ศรั ท ธา มี ศี ล มี จ ริ ย วั ต รอั น งดงามและมี ปั ญ ญา มี บ ทบาทสํ า คั ญ ต่ อ ความเจริ ญ ของ
พระพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจวบจนปัจจุบันนี้ เป็นเสาหลักอันสําคัญเสาหนึ่งที่ช่วยสืบ
ทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ดํารงอยู่คู่กับโลก สตรีเป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยน มีความสงบเสงี่ยม
ละเอียดอ่อน สุขุมรอบคอบ เป็นผู้มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีศรัทธา มีความอดทนอย่างยิ่งยวด
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และพร้อมเสียสละ แม้ชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนา สตรีเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีปรารถนาที่จะ
ให้พระพุทธศาสนาดํารงอยู่อย่างมั่นคงถาวร เพื่อประโยชน์แก่คนทั้งหลายทั่วหน้า
อุบาสิกาในสมัยพุทธกาลได้เป็นกําลังสําคัญในการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาให้มีความ
มั่นคง ได้แก่ สนับสนุนการถวายจตุปัจจัยอุปถัมภ์พระสงฆ์เป็นหลักพื้นฐาน ส่วนบทบาทในด้าน
อื่นสตรียังมี บทบาทน้อย ทั้งนี้อาจเนื่องจากสถานภาพของสตรีถูกจํากัดหน้าที่อยู่ในเฉพาะ
ครอบครัวเท่านั้น ไม่มีโอกาสที่จะได้รับการศึกษาเหมือนสตรีในปัจจุบัน หากผู้หญิงได้เรียนรู้
พระพุทธศาสนา ผู้หญิงจะมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนสามารถพัฒนาให้สูงขึ้นอย่างใน
ปัจจุบัน

สรุป

จากการศึกษาวิธีส่งเสริมพระพุทธศาสนาของอุบาสิกาในสมัยพุทธกาลสรุปความได้ว่า
อุบาสิกา คือ สตรีผู้เข้ามานั่งใกล้พระรัตนตรัย พระพุทธองค์ตรัสสอนให้มีบทบาทรับภาระพระ
พุทธ ศาสนาและพัฒนาตนตามหลักศาสนาไปพร้อมๆ ภิกษุ ภิกษุณี และอุบาสก แม้อุบาสิกาจะ
มีข้อจํากัดทางร่างกายหลายอย่าง แต่ก็ทําหน้ าที่รับผิดชอบและรับภาระงานทางพระพุ ท ธ
ศาสนาได้ เ ป็ น อย่ า งดี อย่า งใดก็ ต ามพบว่ า หน้ า ที่สํ า คัญ ที่ ทํ าให้ อุบ าสิ ก าทํ า ได้ โ ดดเด่น คื อ
บทบาทการเผยแผ่ธรรม จากการที่สตรีในสังคมพราหมณ์ถูกจํากัดสิทธิและบทบาททางศาสนา
แต่อุบาสิกาซึ่งเป็นสตรีในพระพุทธศาสนากลับได้รับการยอมรับหน้าที่เผยแผ่ธรรม สําหรับ
วิธีการเผยแผ่ธรรมของอุบาสิกา สรุปได้ 3 วิธี ได้แก่ 1) การเผยแผ่ธรรมด้วยการแสดงธรรม
อธิบายธรรมหรือตอบปัญหาธรรม 2) วิธีในการอุปถัมภ์พระสงฆ์ ได้แก่ การอุปถัมภ์ด้วย
เครื่องนุ่งห่ม อาหาร ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค เพื่อให้ภิกษุได้รับความสะดวกในการศึกษา
ปฏิบัติและเผยแผ่ธรรม 3) วิธีลงมือปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้า วิธีนี้จะช่วยส่งเสริม
พระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงยิ่งขึ้น
จึงกล่าวได้ว่า การที่อุบาสิกาในสมัยพุทธกาลได้ทําหน้าที่ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
และมี บทบาทในการเผยแผ่ ธรรมด้ วยวิ ธีการต่างๆ นั้ น ส่ง ผลดีต่อพระพุทธศาสนาโดยตรง
โดยเฉพาะการเผยแผ่ธรรมแก่คนในครอบครัว เช่น สามี บุตร ธิดา ทาส บริวารและคนใกล้ชิด
เห็นได้ว่าอุบาสิกาทําหน้าที่นี้ได้อย่างดี

80 วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2559)
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