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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณค่าทางสัญวิทยาของบาตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 2) ศึกษาพุทธจริยศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3) วิเคราะห์และประเมินคุณค่าทางสัญวิทยา
ของบาตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตมองผ่านพุทธจริยศาสตร์ 4) สร้างองค์ความรู้ใหม่และรูปแบบคุณค่า
ทางสัญวิทยาอื่น ๆ เพื่อการพัฒนา วิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ภายใต้กระบวนการศึกษาเชิงวิเคราะห์
วิจักษ์และวิธาน เพื่อน�ำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางปรัชญาและศาสนา
ผลการวิจัยพบว่า สัญวิทยาเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่อง แนวคิด ตัวหมาย ตัวหมายถึง และการรับรู้
สัญญะ ตลอดถึงวัตถุผลที่เกิดขึ้นในการรับรู้วัตถุ การอ้างอิงกับความเป็นจริงทางสังคม อันเป็นทุกสิ่ง
ทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรา อันตัวหมายและตัวหมายถึงอันเป็นตัวแทน ความเกี่ยวพัน และความหมายที่เป็น
บริบท สัญญะคือสิง่ ทีม่ คี วามหมายมากกว่าตัวของมันเอง บาตรเป็นสมณบริขารหนึง่ ในบริขาร 8 เป็นภาชนะ
ส�ำหรับใส่อาหารของบรรพชิต โดยใช้บิณฑบาตเลี้ยงชีพ การใช้บาตรท�ำให้เกิดคุณค่าทางสัญญะของบาตร
ที่หลากหลายมิติในการด�ำเนินชีวิตในสังคมไทย พุทธจริยศาสตร์มี 3 ขั้นคือ พุทธจริยศาสตร์ระดับต้น ได้แก่
เบญจศีลและเบญจธรรม พุทธจริยศาสตร์ระดับกลาง ได้แก่ กุศลกรรมบถ 10 พุทธจริยศาสตร์ระดับสูง ได้แก่
มรรคมีองค์ 8 ส่วนการพัฒนาคุณภาพชีวิตนั้นสามารถท�ำได้โดยน�ำหลักพุทธจริยศาสตร์มาใช้ในการด�ำเนิน
ชีวิตของกลุ่มบุคคลทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ในปัจจุบัน ซึ่งการมองผ่าน พุทธจริยศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้อง
เชือ่ มโยงกับวิถชี วี ติ ความเชือ่ ประเพณีวฒ
ั นธรรมและพุทธศิลปะของคนไทยในสังคมปัจจุบนั และองค์ความรู้
ใหม่จากการวิจัย นี้คือ SVA Model = LQE + TBE
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Abstract
The objectives of this research were 1) to study the concept of semiological values
of alms-bowl, 2) to study the Buddhist ethics on developing the quality of life, 3) to analyze
and evaluate the semiological values of alms-bowl for developing the quality of life through
Buddhist ethics, and 4) to create a new body of knowledge and model of other semiological
values for developing the quality of life. This was a qualitative research through the analytic,
appreciative and applicative approaches so as to lead to the creativity of a new body of
knowledge in philosophy and religion.
The results of the research were found as follows: Semiology is a science of
relational meanings of the concept, the signifier, the signified and the symbol perception
including the effects of the object perception, the references and the social truth, that
is, everything around us. The signifier and the signified represent the relativity and the
meanings in the context. The symbol has a larger area of meanings than it literally means.
The alms-bowl, a food container, is one of the eight requisites for Buddhist monks who
use them for collecting people‘s merit-making offerings. The use of alms-bowl produces
many semiological values in various ways of life among people in Thai society. There are
three levels of Buddhist Ethics; namely, 1) the fundamental Buddhist Ethics refers to the
five precepts and the five virtues, 2) the intermediate level focuses on the eight precepts
and the tenfold wholesome course of action and 3) the advanced level means the noble
eightfold path. The Buddhist Ethics could help develop the quality of life both for monks
and lay people in the present time. The Buddhist Ethics is viewed as intermingled with
Thai people’s way of life, beliefs, traditions, culture and Buddhist arts. As for a new body
of knowledge deriving from this research, it is SVA Model = LQE + TBE.
Keywords: Semiological Values, Alms-bowl, Life Quality, Buddhist Ethics
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บทน�ำ
บาตร หมายถึง ภาชนะส�ำหรับใส่อาหารของพระสงฆ์ เป็นบริขารที่ส�ำคัญหนึ่งในบริขาร 8
อย่าง โดยเป็นปัจจัยเลี้ยงชีวิตส�ำหรับสงฆ์ ได้แก่ 1. ผ้าจีวร 2. ผ้าสังฆาฏิ 3. ผ้าสบง 4. ประคดเอว
5. มีดโกน 6. บาตร 7. เข็มเย็บผ้า 8. ธมกรก (เครื่องกรองน�้ำ) (วินย.(ไทย) 7/643/410) ค�ำว่า
“บาตร” มาจากภาษาบาลีว่า “ปาต” แปลว่า ตกไป เช่น อาหารตกไปในภาชนะบาตร บาตร เป็น
ภาชนะส�ำหรับใส่อาหารของพระภิกษุสงฆ์ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2551: 179-180)
เมื่อน�ำบาตรไปต่อท้ายค�ำศัพท์อื่น ก็จะได้รูปส�ำเร็จคือ “ปิณฑบาต” ตามค�ำศัพท์ แปลว่า การตกแห่ง
ก้อนข้าว อาหารที่ใส่ลงไปในบาตรของพระ แต่ในสังคมปัจจุบัน คนอาจจะเข้าใจความหมายของบาตร
เพียงแค่เป็นภาชนะใส่อาหารของพระสงฆ์ การท�ำบุญตักบาตร หรือเห็นบาตรเป็นเพียงแค่สัญลักษณ์
การท�ำบุญเท่านัน้ แต่ไม่ทราบถึงคุณค่า ความส�ำคัญของบาตรทีซ่ อ่ นความหมายอยู่ อันเป็นกุศโลบายที่
แฝงด้วยข้อคิด และปริศนาธรรมค�ำสอน ในแง่มุมมองต่าง ๆ อันสามารถน�ำไปเป็นเครื่องมือสอนเพื่อ
ให้คนเข้าใจ เข้าถึงค�ำสอนในทางพระพุทธศาสนา และรู้วิธีในการท�ำบุญเพื่อให้เกิดปัญญาเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ถูกต้อง และเพื่อการเป็นอยู่ในสังคมอย่างสงบสุขด้วย
โรลองด์ บาร์ตส์ (Roland Barthes, 1915-1980) (เถกิล พัฒโนภาษ, 2556: 41-42) เป็น
นักสัญวิทยาชาวฝรั่งเศสที่มีอิทธิพลอย่างมากในช่วงหลังสงครามโลก ครั้งที่ 2 เป็นนักคิดที่เริ่ม
น�ำเอาการวิเคราะห์แบบสัญวิทยาไปใช้กับวัฒนธรรม ศึกษาแนวคิดส�ำคัญของ Barthes ที่จะกล่าวถึง
เกี่ยวข้องกับความหมายของสัญญะ โดยเขาเห็นว่า ความหมายของสัญญะนั้น มีอยู่ 2 ระดับ ได้แก่
1) Denotation เป็นระดับความหมายตรง ที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างเป็นภววิสัย (Objective) เป็นความ
หมายที่ผู้ใช้เข้าใจตัวอักษร เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปตามข้อตกลงที่ก�ำหนดขึ้นมา จัดอยู่ในลักษณะของ
การอธิบายหรือพรรณนา (Descriptive level) 2) Connotation เป็นระดับดับความหมายแฝง ที่เกิด
ขึ้นจากการตีความโดยอัตวิสัย (Subjective) ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้ประสบมาใน
ชีวิต หรือบริบท ทางสังคมวัฒนธรรมหนึ่ง ๆ ในผลงานที่ชื่อว่า “มายาคติ” (Mythologies) บาร์ตส์
ได้น�ำเราไปสู่ความคิดเรื่อง “มายาคติ” (Myth) ซึ่งในชั้นนี้สามารถที่จะนิยามได้ว่า หมายถึง การสื่อ
ความหมายด้วยคติความเชื่อทาง วัฒนธรรมซึ่งถูกกลบเกลื่อน ให้เป็นที่รับรู้เสมือนว่า เป็นธรรมชาติ
ส่วน Barthes เห็นว่า สิง่ ต่าง ๆ ทีอ่ ยูร่ อบตัวเราในสังคมนัน้ ล้วนเป็นสัญญะ มีระบบวัฒนธรรมเป็นรหัส
หรือกฎเกณฑ์ในการสร้างความหมายของสัญญะ แต่ด้วยความเคยชินหรือการอ�ำพรางของวัฒนธรรม
เราจึงมองข้าม หรือมองไม่เห็นความหมายในระดับที่สรรพสิ่งต่างๆ มีฐานะเป็นสัญญะหรือถูกท�ำให้
กลายเป็นสัญญะ และมีบทบาทหน้าที่ในเชิงสัญญะ (sign-function) ไปมองเห็นความหมายของ
สรรพสิง่ นัน้ เป็นเรือ่ งของธรรมชาติธรรมดาหรือเป็นเพียงสิง่ ของเพือ่ การใช้สอยเท่านัน้ แต่ในระดับของ
ประสบการณ์การรับรูใ้ นชีวติ ประจ�ำวัน เรามองเห็นเพียงสองส่วน คือรูปสัญญะ กับความหมายสัญญะ
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เท่านั้น แต่มองไม่เห็นสัญญะ ซึ่งเป็นผลรวมของรูปและความหมายในระดับของมายาคติ ก็มีลักษณะ
การท�ำงาน 3 มิตเิ ช่นกัน โดยทีส่ ญ
ั ญะในระดับของภาษาได้กลายไปเป็นรูปสัญญะของมายาคติ ซึง่ หมาย
ถึง สิ่งที่สามารถสื่อความหมายได้เลย ไม่จ�ำเป็นต้องอาศัยการรวมตัวกันของรูปสัญญะกับความหมาย
สัญญะอย่างในระดับของภาษา อย่างไรก็ตาม แม้วา่ จะมีกฎข้อบังคับ แต่ความหมายของสัญญะก็ไม่ได้
หยุดนิ่งอยู่กับที่ หรือมีความหมายอยู่เพียงระดับเดียว แต่มีการลื่นไหลของความหมายไปตามบริบท
ต่าง ๆ ด้วย จึงท�ำให้สัญญะหนึ่ง ๆ อาจมีความหมายได้หลายระดับ หลายแง่มุม และเมื่อวิเคราะห์
ในระดับที่ลึกลงไปก็จะพบ “มายาคติ” ที่ถูกสร้างขึ้นมา เพื่อสื่อความหมายหรือปลูกฝังอุดมการณ์
บางอย่าง โดยท�ำให้ดูเป็นธรรมชาติ เพราะความเคยชินจึงท�ำให้คนในสังคมไม่ทันสังเกตว่า มันเป็น
สิ่งประกอบสร้างทางวัฒนธรรมและไม่มีการตั้งค�ำถามหรือข้อสงสัยถึงที่มาที่ไปของมันซึ่งแนวคิด
สัญวิทยาได้นำ� เราไปสูป่ ระเด็นของการสร้างความหมาย (signification) หรือ การท�ำหน้าทีเ่ ป็นตัวแทน
(representation) โลกของความจริงอันเป็นประเด็นความสนใจหลักอย่างหนึ่งในยุคหลังสมัยใหม่นี้
ในปัจจุบัน ความเข้าใจเกี่ยวกับบาตร ผู้วิจัยมองว่ายังถูกจ�ำกัดในมิติการมอง โดยทั่วไปจะมี
ความเข้าใจว่าเป็นเพียงบริขารจ�ำเป็นชนิดของนักบวชในพระพุทธศาสนาเท่านั้น เพราะพระภิกษุสงฆ์
สามเณรก็ ต ้ อ งใช้ ใ นการเป็ น สิ่ ง หาเลี้ ย งชี พ ถ้ า ไม่ มี บ าตรก็ ไ ม่ ส ามารถจะบวชเป็ น พระภิ ก ษุ ไ ด้
เพราะมีพุทธบัญญัติไว้ว่า ผู้จะบวชเป็นบรรพชิตในพระพุทธศาสนาจะต้องมีอัฐบริขาร ในวันบวช
พระอุปัชฌาย์ต้องตรวจดูว่า มีเครื่องอัฐบริขารครบถ้วนสมบูรณ์จึงจะบวชเป็นพระภิกษุได้ เครื่อง
อัฐบริขารเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่ภิกษุจะต้องมีไว้ใช้หรือเป็นเครื่องอาศัยในการด�ำรงเพศบรรพชิต นอกจาก
จะท�ำตามพุทธบัญญัติแล้ว ความเชื่อและความเข้าใจเช่นนั้นก็ไม่ได้ผิดอะไรในมุมมองทางพระพุทธ
ศาสนา แต่ยังแคบไป เพราะบาตรนอกจากถูกน�ำมาใช้เกี่ยวกับการด�ำเนินชีวิตแล้ว ยังมีมิติที่หลาก
หลายกว่าที่คิด โดยเฉพาะในมุมมองทางสัญวิทยา เราสามารถที่จะน�ำสัญญะของบาตรผ่านมุมมอง
ทางสัญวิทยามาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ เพราะบาตรเข้าไปเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของ
นักบวชในพระพุทธศาสนาคือ บริขารและวิถีชีวิตของชาวพุทธไทย ที่เรียกว่า บิณฑบาต และใส่บาตร
พระสงฆ์ก็ได้ท�ำหน้าที่ของตนเองคือ การท�ำกิจวัตรประจ�ำวันตามพุทธบัญญัติ ที่เรียกว่า “กรณียกิจ”
(วิ.จู. (ไทย) 7/431/360) ส่วนชาวพุทธก็ได้แสดงออกในวิถีชีวิตที่ดีงามตามค�ำสั่งสอนของพระพุทธ
ศาสนา คือ การใส่บาตร ซึ่งเป็นการสร้างความดีและการขัดเกลาจิตใจของตนเองด้วยการให้ทานคือ
ทานมัยบุญกิริยาวัตถุ คือการท�ำงานบุญด้วยการให้ปันสิ่งของแก่สมณะ (ที.ปา. (บาลี) 11/228/230)
การท�ำกิจวัตรที่เกิดจากการน�ำบาตรมาใช้ในฐานะเป็นเครื่องด�ำเนินชีวิตของภิกษุในพระพุทธ
ศาสนา คือ การออกบิณฑบาตในตอนเช้าเพือ่ เป็นการรักษาไว้ซงึ่ กิจวัตรของสงฆ์และการเลีย้ งชีพนีเ้ อง
ท�ำให้เป็นบ่อเกิดของพุทธจริยศาสตร์ คือ การท�ำคุณงามความดีทหี่ ลากหลายประการ ส�ำหรับภิกษุเอง
ก็เป็นการรักษาศีล ซึง่ เป็นพุทธจริยศาสตร์ในฐานะเป็นบรรพชิตในพระพุทธศาสนา เพราะศีลท�ำให้เกิด
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การส�ำรวมระมัดระวังตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ และที่ส�ำคัญคือ การออกบิณฑบาตของพระสงฆ์ยังท�ำให้
พุทธศาสนิกชนได้ประพฤติตนในพุทธจริยศาสตร์ขอ้ ทีว่ า่ ด้วยบุญกิรยิ าวัตถุ คือ การให้ทานแก่พระสงฆ์
ในฐานะเป็นเนือ้ นาบุญ ทีเ่ รียกว่า ทานมัย (บุญส�ำเร็จด้วยการท�ำทาน) ในขณะทีใ่ ห้ทานคือการตักบาตร
นั้น ไม่มีการล่วงละเมิดผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา และใจ ก็จัดเป็นศีลมัย และภาวนามัยอีกด้วย
ผูว้ จิ ยั เห็นว่า ยังมีประเด็นทีน่ า่ ศึกษาอีกมากเกีย่ วกับคุณค่าทางสัญวิทยาของบาตรในการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ผ่านมุมมองพุทธจริยศาสตร์ เพราะเมือ่ น�ำมุมมองของบาตรผ่านประเพณีความเชือ่ วิถชี วี ติ
ข้อคิดและคติธรรมของคนไทยแล้ว ยังเป็นประเด็นปัญหาที่ควรแก่การค้นหาค�ำตอบ เพื่อประโยชน์
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านมุมมองพุทธจริยศาสตร์ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่าเป็นหัวข้อที่ควรแก่
การศึกษาค้นคว้าวิจัยเป็นอย่างยิ่ง เพื่อประโยชน์ในทางวิชาการสืบไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีจุดประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1. เพื่อศึกษาคุณค่าทางสัญวิทยาของบาตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. เพื่อศึกษาพุทธจริยศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. เพื่อวิเคราะห์และประเมินคุณค่าทางสัญวิทยาของบาตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตมอง
ผ่านพุทธจริยศาสตร์
4. เพือ่ สร้างองค์ความรูใ้ หม่และรูปแบบคุณค่าทางสัญวิทยาอืน่ ๆ เพือ่ การพัฒนาคุณภาพชีวติ

ขอบเขตการวิจัยและวิธีด�ำเนินการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ด้านเนื้อหา ผู้วิจัยได้ท�ำการศึกษาในเนื้อหาประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
(1) ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสัญวิทยา การสื่อความหมายหรือการตีความตามแนวพระพุทธ
ศาสนาแนวคิดทางด้านพุทธจริยศาสตร์ แนวคิดเกีย่ วกับคุณค่าการด�ำเนินชีวติ ตามแนวพุทธจริยศาสตร์
แนวคิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบาตร การบิณฑบาต เสขิยวัตรเกี่ยวกับการใช้บาตรในพระพุทธศาสนา
และภูมิปัญญาหรือข้อคิดปรัชญาไทยที่เกี่ยวกับบาตรมองผ่านพุทธจริยศาสตร์
(2) ศึกษาเครื่องมือที่จะใช้น�ำไปแก้ปัญหาที่ผู้วิจัยได้ตั้งเป็นประเด็นปัญหาในเชิงปรัชญา ซึ่ง
ในงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปรัชญาและศาสนาที่วางอยู่บนแนวคิดของของพุทธปรัชญา ด้วยการ
สร้างความเข้าใจในคุณค่าทางสัญวิทยาของบาตร การรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตมองผ่านพุทธ
จริยศาสตร์ และหลอมรวมมาเป็นพุทธจริยศาสตร์ในทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต
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(3) น�ำเสนอวิธีการการแก้ไขปัญหาในกระบวนการของการใช้เหตุผลแบบมีวิจารณญาณมา
อภิปรายแบบปรัชญาวิภาษวิธีด้วยหลักของวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน เพื่อให้ตกผลึกเป็นองค์ความรู้
ใหม่และรูปแบบแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตมองผ่านพุทธจริยศาสตร์
2. วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ด้วยวิธีการวิจัยเชิงเอกสาร
(Documentary research) ภายใต้กระบวนการวิจัยทางปรัชญาแบบวิภาษวิธี (Dialectic method)
และการใช้เหตุผลแบบมีวิจารณญาณ (Discursive Method) ด้วยกระบวนการของการศึกษาเชิงการ
วิเคราะห์ (Analysis) การวิจักษ์ (Appreciation) และการวิธาน (Application) เพื่อน�ำไปสู่การสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ในทางปรัชญาและศาสนา
การศึกษาข้อมูลด้านเอกสาร ผู้วิจัยได้ศึกษาหลัก แนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาและประกอบการอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้น โดยผู้วิจัยได้ศึกษาจากคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา เป็นต้น ต�ำรา หนังสือ
บทความ วารสาร บทความวิชาการ ตลอดถึงการสืบค้นข้อมูลจาก Internet และงานวิจัยที่มีผู้ศึกษา
ไว้ในแง่มุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดล�ำดับข้อมูลทางด้านเอกสาร ดังนี้
1) ข้อมูลปฐมภูมิ : ผู้วิจัยท�ำการศึกษาค้นคว้าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องบาตร บิณฑบาต เสขิยวัตร
เกี่ยวกับการใช้บาตร อภิสมาจารในการเที่ยวเดินบิณฑบาต เป็นต้น ที่ปรากฏในคัมภีร์พระวินัยปิฎก
พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทัง้ ภาษาบาลี
และภาษาไทย อันเป็นหลักค�ำสอนของพระพุทธศาสนาเถรวาท
2) ข้อมูลทุติยภูมิ : ผู้วิจัยได้ท�ำการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยท�ำการศึกษาค้นคว้า
เรื่องเกี่ยวกับเรื่องบาตร การบิณฑบาต เสขิยวัตรในการใช้บาตร สถานที่โคจรบิณฑบาต การบริโภค
อาหารบิณฑบาต และเนือ้ หาอืน่ ทีม่ เี กีย่ วข้องสัมพันธ์กบั บาตรและการบริโภคอาหารบิณฑบาต ประเพณี
วัฒนธรรมการตักบาตร ความเชือ่ เดียวกับการใส่บาตร อิทธิพลทางด้านพุทธศิลปะเกีย่ วกับพระอุม้ บาตร
เป็นต้น ที่ปรากฏในคัมภีร์อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และคัมภีร์ปกรณ์วิเสสชื่อวิสุทธิมรรค วิมุตติมรรค
อรรถกถาธรรมบท คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต�ำราวิชาการอื่น ๆ และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง
3) ผู้วิจัยท�ำการทบทวนเอกสาร บทความ และงานวิจัย และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับเรื่องบาตรตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
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4) รวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ และจัดหมวดหมูข่ องข้อมูลประกอบด้วยเนือ้ หาเกีย่ วกับเรือ่ ง
บาตร ประกอบด้วย แนวคิดเกี่ยวกับสัญวิทยา การสื่อความหมาย หรือการตีความตามแนวพระพุทธ
ศาสนาที่เกี่ยวข้องกับสัญวิทยาของบาตร วิถีชีวิต การด�ำเนินชีวิตเพราะอาศัยบาตร ประเพณีชีวิตที่
เกี่ยวข้องกับบาตร แนวคิดเกี่ยวกับคุณค่าการด�ำเนินชีวิตตามแนวพุทธจริยศาสตร์ แนวคิดต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับบาตรในพระพุทธศาสนา และภูมิปัญญาหรือปรัชญาไทย ส�ำนวนไทยที่เกี่ยวกับบาตร
มองผ่านพุทธจริยศาสตร์
5) ด�ำเนินการจ�ำแนกข้อมูล และจัดหมวดหมู่ตามประเด็นที่ได้ก�ำหนดไว้ในวัตถุประสงค์การ
วิจัย และขอบเขตการวิจัย แล้วสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (Inductive Analytic)
6) วิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร ที่มีความเกี่ยวข้องกับงานวิจัย โดยการน�ำข้อมูลหลักฐานที่ได้มา
ศึกษาวิเคราะห์เพื่อท�ำความเข้าใจ
7) สังเคราะห์ข้อมูลเอกสารที่มีความเกี่ยวข้องกับงานวิจัย โดยการน�ำข้อมูลมาเรียบเรียง
เพื่อมุ่งให้สามารถบรรลุเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ พร้อมเรียบเรียงการเสนอความเห็นของผู้วิจัย
ตามหัวข้อในวัตถุประสงค์อย่างมีนัยส�ำคัญ
8) ผู้วิจัยท�ำการปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
9) เรียบเรียงข้อมูล และน�ำเสนอผลการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย สรุปผลการ
วิจัยในรูปของการพรรณนาความเรียง

สรุปผลการวิจัย
วัตปุ ระสงค์ขอ้ ที่ 1 เพือ่ ศึกษาคุณค่าทางสัญวิทยาของบาตรเพือ่ การพัฒนาคุณภาพชีวติ ท�ำให้
เข้าใจว่า สัญวิทยา มาจากภาษาบาลีว่า สัญญะ + วิทยา ค�ำว่า สัญญะ (Sign) หมายถึง แนวคิด
ความหมายเบือ้ งต้นทีม่ นุษย์สามารถรับรูไ้ ด้ดว้ ยสามัญส�ำนึก กระบวนการทีเ่ ป็นเนือ้ หาสาระทีม่ นุษย์ใน
สังคมใช้ในการสื่อความหมายสู่กัน มีการยอมรับร่วมกันของคนในสังคม ส่วนค�ำว่า วิทยา แปลว่า
ความรู้ หรือศาสตร์ เมื่อน�ำมารวมกันจึงได้รูปศัพท์ว่า “สัญวิทยา” (Semiology) หรือ ศาสตร์แห่ง
สัญญะ คือ เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของความหมาย ความสัมพันธ์ของสัญญะ และการอ้างอิงกับ
ความเป็นจริงทางสังคม เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับระบบของสัญลักษณ์ ที่ปรากฏอยู่ในความคิด
ของมนุษย์ อันถือเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง ที่อยู่รอบตัวของเรา สัญลักษณ์ ได้แก่ ภาษา รหัส สัญญาณ
เครื่องหมาย ฯลฯ หรือหมายถึง สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มีความหมายแทนของจริง ตัวจริง ในตัวบท
และในบริบทหนึ่ง ๆ ขั้นตอนหรือกระบวนการสร้างความหมาย (Signification) เป็นการใช้แนวคิด
ในการวิเคราะห์ความหมายแฝงทีอ่ ยูใ่ นการติดต่อสือ่ สาร โดยให้ความส�ำคัญกับขัน้ ตอนของกระบวนการ
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สร้างความหมาย แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ระดับแรก คือ การตีความโดยตรง หรือความหมายโดย
อรรถะ (Denotation) เป็นการตีความทีเ่ นือ่ งมาจากประสบการณ์ของแต่ละคน ทีเ่ รียกว่า ประสบการณ์
เชิงประจักษ์ เป็นตัวหมายถึง (Signified) ที่ถูกประกอบสร้างขึ้นมาอย่างภววิสัย (Objective) เป็น
ความหมายทีเ่ ข้าใจกันตามตัวอักษร หรือเป็นความหมายทีเ่ ข้าใจตรงกันเป็นส่วนใหญ่ และเป็นทีย่ อมรับ
กันโดยทั่วไป และ ระดับที่สอง คือการตีความโดยนัยแฝง หรือความหมายโดยนัย (Connotation)
เป็นการตีความที่ถูกใส่ความหมายในระดับของสังคม หรือมีปัจจัยทางวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่ง
ที่เป็น ตัวหมายถึง (Signified) คือ บริบทภายในใจที่ถูกหมายถึงโดยตัวหมาย (Signifier) วิธีการ
วิเคราะห์สญ
ั ญะซึง่ จากการศึกษาค้นคว้าพบว่า มี 3 แนวทางทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ ดังนี้ 1) การวิเคราะห์
ความหมายโดยอรรถ และความหมายโดยนัย 2) การวิเคราะห์แบบ Paradigmatic และ Syntagmatic
3) การวิเคราะห์แบบ Metaphor และ Metonymy
พุทธปรัชญา กล่าวถึง การตีความเชิงสัญญะ เพื่อสื่อสารให้เข้าใจถึงความจริง ความถูกต้อง
และความดีงาม 2 ลักษณะ (พระพรหมคุณาภณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2559 : 75-76) คือ ภาษาสมมติ
หรือภาษาสามัญ และ ภาษาปรมัตถ์ หรือภาษาอุดมคติ ภาษาสองระดับดังกล่าวนี้ เมื่อกล่าวโดยสรุป
ก็คือ การเข้าถึงความจริง และความถูกต้องที่เป็นสมมุติสัจจะ และปรมัตถสัจจะ
สัญวิทยาของบาตรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตมองผ่านพุทธจริยศาสตร์ บาตรมิใช่เพียงแค่
อุปกรณ์สำ� หรับบัญญัตไิ ว้ในพระวินยั ให้ถอื ครองเท่านัน้ “บาตร” เมือ่ มองในมิตสิ ญ
ั วิทยาตามแนวพุทธ
จริยศาสตร์ระดับขัน้ สูง คือ สัญญะแห่งการประพฤติปฏิบัตเิ พื่อการขัดเกลากิเลส โดยเฉพาะพระภิกษุ
ผู้ถือปฏิบัติธุดงค์ หรือธุดงควัตร คือ การถือ “บิณฑปาติกังคธุดงค์” (วินย.(ไทย) 8/982/330) คือ
การถือบิณฑบาตเป็นวัตร สมาทานประพฤติปิณฑปาติกังคธุดงค์เป็นวัตร นอกจากนี้ มิติสัญญะของ
บาตรยังเป็นปัจจัยหนุนให้เกิดสติสัมปชัญญะ อีกด้วย เช่น ในโภชนปัจจเวกขณะ การพิจารณาในการ
ส่งเสริมสติปญ
ั ญา (ปัญญาภาวนา) พระพุทธองค์ให้ใช้บาตรให้เกิดประโยชน์สงู สุดไม่ใช่เพียงแค่ภาชนะ
รองรับอาหารเท่านั้น แต่เป็นอุปกรณ์แห่งปัญญาภาวนาอีกด้วย กล่าวคือ ให้ภิกษุพิจารณาอาหารที่อยู่
ในบาตรทุกครั้งก่อนบริโภค
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับพุทธจริยศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิต ท�ำให้
เข้าใจว่า จริยศาสตร์เป็นปรัชญาสาขาหนึ่งที่ว่าด้วยการแสวงหาความดีสูงสุดของชีวิตมนุษย์ แสวงหา
เกณฑ์ในการตัดสินความประพฤติของมนุษย์ว่า อย่างไหนถูก ไม่ถูก ดีไม่ดี ควรไม่ควร อะไรควรเว้น
อะไรควรท�ำ อะไรผิด อะไรถูก อะไรดี อะไรชัว่ และพิจารณาปัญหาเรือ่ งสถานภาพของค่าทางศีลธรรม
ที่เป็นมาตรการหรือเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อตัดสินมาตรฐานทางจริยธรรม
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พุทธจริยศาสตร์ เป็นหลักค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ เพื่อเป็น
มาตรฐานความประพฤติของมนุษย์ นักวิชาการทางพุทธจริยศาสตร์ได้แบ่งออกเป็น 3 ระดับ (ประเวศ
อินทองปาน, 2563: 345-361) ได้แก่ 1. พุทธจริยศาสตร์ระดับต้น บัญญัติไว้เพื่อความสงบเรียบร้อย
ของสังคม หลักธรรม คือ ศีล 5 (เบญจศีล) ธรรม 5 (เบญจธรรม) 2. พุทธจริยศาสตร์ระดับกลาง
บัญญัติไว้เพื่อให้ทุกคนประพฤติปฏิบัติอบรมขัดเกลาตนเองให้มีคุณธรรมสูงขึ้นหลักธรรม คือ กุศล
กรรมบถ 10 หรือสุจริต 10 (ที.ปา.(ไทย) 11/360/284) ได้แก่ กายกรรม 3 วจีกรรม 4 มโนกรรม 3
เป็นบ่อเกิดแห่งพฤติกรรมที่แสดงออกซึ่งมีทั้ง ดีและชั่ว ถ้าเป็นฝ่ายดีมีความเจริญรุ่งเรือง มีความสุข
มีความเป็นปกติ มีความเป็นเอกภาพ บูรณาภาพ และเสถียรภาพ ทั้งแก่ตนเอง สังคม กลุ่มชนและ
มวลชนทั้งหลาย เรียกว่า “เป็นกุศลกรรมบถ 10” ที่สังคมทั่วทุกภูมิภาคทุกองค์กรก�ำลังต้องการ
มาก ๆ แต่ถ้าตรงกันข้ามทั้งหมด เรียกว่า อกุศลกรรมบถ 10 ค�ำตอบที่จะตอบว่า ใครจะเป็นฝ่าย
กุศล หรืออกุศลขึ้นอยู่ที่การสร้างจิตส�ำนึกตรึกตรองใคร่ครวญสนใจใฝ่ทางจริยธรรมมาก น้อยขนาด
ไหนนั่นเอง ดังนั้น ผู้ที่เข้าใจหลักกุศลกรรมบถ 10 ประการ จะท�ำให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ของความจริงที่ว่าใครท�ำกรรมอันใดไว้ย่อมได้รับผลของกรรมนั้น เมื่อเข้าใจตรงกันอย่างนี้มนุษย์
ทุกคนย่อมกลัวต่อการท�ำความชัว่ หันมาท�ำความดี จนน�ำไปสูก่ ารพัฒนาจิตขัน้ ต่อไป 3. พุทธจริยศาสตร์
ระดับสูง เป็นจริยศาสตร์เพื่อพัฒนาตนเป็นอริยบุคคล หลักธรรม คือ มรรคมีองค์ 8 ประการ (ที.ม.
(ไทย) 10/299/348) กล่าวคือ ความเห็นชอบ (สัมมาทิฏฐิ) การด�ำริชอบ (สัมมาสังกัปปะ) การเจรจา
ชอบ (สัมมาวาจา) การกระท�ำชอบ (สัมมากัมมันตะ) การเลี้ยงชีพชอบ (สัมมาอาชีวะ) ความพยายาม
ชอบ (สัมมาวายามะ) การระลึกชอบ (สัมมาสติ) และการตั้งจิตมั่นชอบ (สัมมาสมาธิ) โดยสรุป มรรค
ทั้ง 8 ประการข้างต้น สามารถสรุปย่อลงในไตรสิกขา คือ ข้อที่ต้องศึกษาและปฏิบัติเพื่ออบรม กาย
วาจา ใจ และปัญญาให้เจริญจนกระทั่งบรรลุจุดหมายสูงสุดคือ นิพพาน ไตรสิกขาเป็นหลักปฏิบัติใน
แง่การน�ำไปใช้งาน
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 วิเคราะห์และประเมินคุณค่าทางสัญวิทยาของบาตรเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวติ มองผ่านพุทธจริยศาสตร์พทุ ธจริยศาสตร์ ผลการวิจยั พบว่า ผูว้ จิ ยั ได้นำ� กรอบพุทธปรัชญา
มาก�ำหนดกรอบในการอภิปรายด้วยทฤษฎี 3 ป. คือ (1) ปรับมุมมองสัญวิทยาของบาตร เพื่อการน�ำ
ไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตมองผ่านพุทธจริยศาสตร์ (2) ปลูกคุณค่าทางสัญวิทยาของบาตรเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตมองผ่านพุทธจริยศาสตร์ และ (3) ประโยชน์สุขด้วยการวิเคราะห์และประเมินค่า
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกี่ยวกับบาตรผ่านมุมมองพุทธจริยศาสตร์ ดังนี้
1. ปรับมุมมองสัญวิทยาของบาตร เพื่อการน�ำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตมองผ่านพุทธ
จริยศาสตร์ พบว่า บาตรเป็นภาชนะใส่อาหารส�ำหรับพระภิกษุสามเณร ถือว่าเป็นของใช้ทมี่ คี วามส�ำคัญ
ส�ำหรับสงฆ์เป็นอย่างมากและเป็นหนึง่ ในอัฐบริขาร 8 อย่าง ทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในพระธรรมวินยั บาตร มีความ
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ส�ำคัญอย่างมากกับการประกอบอาชีพของผูค้ นในชุมชนบ้านบาตร เพราะการท�ำบาตรนัน้ ถือเป็นอาชีพ
หลักของคนในชุมชนนี้มายาวนาน ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นในสังคมไทย
2. ปลูกคุณค่าทางสัญวิทยาของบาตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตมองผ่านพุทธจริยศาสตร์
และปลูกคุณค่าทางสัญวิทยาแห่งบุญ โดยการท�ำบุญใส่บาตรแก่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา ย่อมได้
รับประโยชน์ หรืออานิสงส์ 5 ประการ (องฺ.ปญฺจก. (ไทย) 22/35/56-57) คือ ผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รัก
ที่พอใจของคนหมู่มาก สัตบุรุษผู้สงบย่อมคบหาผู้ให้ทาน กิตติศัพท์อันงามของผู้ให้ทานย่อมขจรไป
ผู้ให้ทานย่อมไม่ห่างเหินจากธรรมของคฤหัสถ์ และ ผู้ให้ทานหลังจากตายแล้วย่อมเกิดในสุคติโลก
สวรรค์ การปลูกต้นไม้แห่งทาน (ทานมัย) เป็นการสละสุข สละความเห็นแก่ตวั สละความตระหนีท่ เี่ ป็น
มัจฉริยะ เป็นการกระจายเฉลีย่ ความสุขส่วนตนและประโยชน์สขุ ของคนส่วนมาก เป็นสังคมเอือ้ อาทร
3. ประโยชน์สุขด้วยการวิเคราะห์และประเมินค่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกี่ยวกับบาตรผ่าน
มุมมองพุทธจริยศาสตร์ พบว่า (1) ด้านการปฏิสัมพันธ์กับชุมชน พระพุทธเจ้าทรงมอบบาตรเอาไว้
ให้เป็นเครื่องมือส�ำหรับเลี้ยงชีพของพระภิกษุสงฆ์ เพื่อต้องการให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กันระหว่าง
พระภิกษุกับชาวบ้าน โดยชาวบ้านถวายปัจจัย 4 พระภิกษุก็ให้ธรรมะเป็นการตอบแทน (2) ด้านการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา เช่น พระอัสสชิ ท่านเดินบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ท�ำให้โกลิตะเกิดความ
เลื่อมใส เป็นต้น (วิ.ม. (ไทย) 4/60/72-73) (3) ด้านปฏิมากร คือ เริ่มจากประวัติความเป็นมาที่มี
ความเกี่ยวข้องกับบาตรจึงเป็นที่นิยมให้มีการสร้างพระพุทธรูปปางประสานบาตรและปางอุ้มบาตร
(4) ด้านศาสนพิธี คือ ถ้ามีงานมงคลส่วนใหญ่ถ้าพระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ก็นิยมน�ำบาตรไป
ท�ำเป็นภาชนะใส่นำ�้ มนต์ เช่น พิธงี านมงคล ก็มกั จะมีอปุ กรณ์ ประกอบไปด้วย (1) ภาชนะ น�ำ้ พระพุทธ
มนต์ เช่น ครอบน�้ำมนต์/บาตร/ขัน ที่ประพรมน�้ำพระพุทธมนต์ (มัดหญ้าคา ใบมะยม ดอกไม้เงินทอง)
(2) สายสิญจน์ (3) เทียนน�้ำมนต์ (เทียนขี้ผึ้งแท้ นิยมขนาดน�้ำหนัก 1 บาท) (4) พานรองสายสิญจน์
จ�ำนวน 2 พาน เป็นต้น ส่วนโทษของการใช้บาตร พระสงฆ์บางรูปทีไ่ ม่เข้าใจพระธรรมวินยั ประพฤติตน
ไม่เหมาะสมนุ่งห่มไม่เรียบร้อย ไม่ส�ำรวมระวัง บิณฑบาตในสถานที่ ที่เป็นอโคจร ไม่เหมาะสม ในการ
รับอาหารบิณฑบาต ที่เกินความจ�ำเป็น ก็จะส่งผลให้ชาวบ้านขาดความศรัทธาขาดความเลื่อมใสใน
พระสงฆ์ ส่วนผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาแล้ว ก็เกิดการท้อใจหรือเลิกศรัทธาไป ส่วนโทษที่เกิดจากวิธีการเก็บ
รักษาบาตร การเก็บรักษาบาตรนั้นก็ถือได้ว่าเป็นกิจวัตรที่ภิกษุสงฆ์ต้องดูแลต้องกระท�ำ  พระพุทธเจ้า
ก็ได้ทรงวางกฎเกณฑ์ เกี่ยวกับการดูแลเก็บรักษาไว้ พระวินัยปิฎกได้กล่าวว่า ภิกษุเก็บบาตรทั้งที่ยัง
ไม่แห้ง บาตรเหม็นอับ ต้องอาบัติทุกกฎ เป็นต้น (วิ.จู. (ไทย) 7/254/20)
นอกจากนี้ จากการวิจยั ยังพบอีกว่า บิณฑบาต เป็นตัวแทนทางพุทธจริยธรรมของการส่งเสริม
ความเพียรเพื่อละกิเลส บิณฑบาต เป็นพุทธจริยธรรมของการถือธุดงค์เพื่อขัดเกลากิเลส บิณฑบาต
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เป็นพุทธจริยธรรมของการส่งเสริมปัญญา และบิณฑบาตเป็นพุทธจริยธรรมของการส่งเสริมประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงาม

องค์ความรู้ใหม่
วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และรูปแบบคุณค่าทางสัญวิทยาอื่น ๆ เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ผลการวิจัยได้ตกผลึกในรูปแบบ ดังนี้

ภาพโมเดลสัญวิทยาของบาตรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตมองผ่านพุทธจริยศาสตร์
จากภาพข้างต้น ผู้วิจัยได้ตกผลึกเป็นองค์ความรู้ใหม่จากการท�ำวิจัย เรื่อง คุณค่าสัญวิทยา
ของบาตรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตมองผ่านพุทธจริยศาสตร์ ซึ่งมีโมเดล คือ SVA Model = LQE
+ TBE โดยมีค�ำอธิบาย ดังนี้
SVA Model มาจากค�ำว่า Semiological Values of Alms-fowl Model คือ คุณค่าทาง
สัญวิทยาของบาตร เป็นการน�ำเอาแนวคิดของ 2 ส่วน มาบูรณาการกัน คือ แนวคิดสัญวิทยา และ
หลักพุทธปรัชญาว่าด้วยจริยศาสตร์ (พุทธจริยศาสตร์)
LQE ย่อเป็นอักษร คือ Life Quality Enhancement
L = Life แปลว่า ชีวิต ความเป็นอยู่ การด�ำรงชีพอยู่ วิธีการด�ำรงชีวิตสิ่งมีค่าของชีวิต บุคคล
ที่มีค่าของชีวิต ช่วงชีวิตของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ตลอดชีวิตของมนุษย์
Q = Quality แปลว่า คุณภาพ ลักษณะที่ดี ลักษณะที่เด่น
เมื่อน�ำความหมายของ 2 ค�ำมาวางเรียงกัน ก็จะได้รูปว่า “Quality of Life = QOL” แปลว่า
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คุณภาพชีวิต เป็นลักษณะที่ดีเด่นของบุคคลในความเป็นอยู่ ครอบคลุมลักษณะที่เป็นความต้องการ
ทางวัตถุ และทางจิตใจของบุคคล สามารถด�ำรงชีวติ ได้ในระดับทีเ่ หมาะสม ให้สามารถพึง่ ตนเองได้โดย
ไม่เบียดเบียนซึง่ กันและกัน และไม่เบียดเบียนธรรมชาติ อีกทัง้ ยังควรรักษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของสังคมตลอดจนมีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุถึงความปรารถนาในชีวิต สรุปความรู้ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาย่อมต้องการมีชีวิตที่ดีและมีคุณภาพ เพราะมนุษย์ทุกคนที่
เกิดมาย่อมต้องการมีชีวิตที่ดีและมีคุณภาพ คุณภาพชีวิตประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ (อง.ปญฺจก.
(ไทย) 22/79/121) คือ ทางด้านกาย (ภาวิตกาโย) ) ด้านร่างกาย คือ การรับรู้สภาพทางด้านร่างกาย
ของบุคคล ซึ่งมีผลต่อชีวิตประจ�ำวัน ทางด้านจิตและปัญญา (ภาวิตจิตฺโต ภาวิตปญฺโญ) คือ การรับรู้
สภาพทางจิตใจของตนเอง รู้เท่าทันจิตและพัฒนาจิต และทางด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้าน
สิ่งแวดล้อม (ภาวิตสีโล) คือ การรับรู้เรื่องความสัมพันธ์ของตนกับบุคคลอื่น และการรับรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อการด�ำเนินชีวิต
E = Enhancement แปลว่า การเพิ่มประสิทธิภาพ การเพิ่มพูน การยกระดับ
Life Quality Enhancement แปลว่า การเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพชีวิต
TBE = ย่อเป็นอักษร คือ Through Buddhist Ethics
T = Through แปลว่า ผ่าน ทะลุ ข้ามผ่าน
B = Buddhist แปลว่า ค�ำสอนในพระพุทธศาสนา ในการวิจัยนี้ หมายถึง พุทธจริยศาสตร์
ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ พุทธจริยศาสตร์ระดับต้น ได้แก่ เบญจศีล เบญจธรรม พุทธจริยศาสตร์
ระดับกลาง ได้แก่ กุศลกรรมบถ 10 หรือ สุจริต 10 และ พุทธจริยศาสตร์ระดับสูง ได้แก่ ไตรสิกขา
มรรคมีองค์ 8
E = Ethics แปลว่า จริยศาสตร์ เป็นการศึกษาคุณค่าแห่งชีวิตมนุษย์ เป็นการศึกษาความ
หมายของค่าทางจริยธรรม อันได้แก่ ดี ชั่ว ถูก ผิด ควร ไม่ควร เหมาะสม ไม่เหมาะสม โดยมีความ
มุง่ หวังให้มนุษย์คน้ หาคุณค่าทีแ่ ท้จริงแห่งชีวติ และสรรพสิง่ โดยใช้สติปญ
ั ญา และเหตุผลในการแสวงหา
สิ่งที่ดีมีคุณค่าที่สุดในชีวิตเพื่อความเจริญก้าวหน้า แห่งตน แต่เพราะชีวิตมนุษย์มิได้ราบเรียบเสมอไป
บางครั้งเกิด “ความขัดแย้งทางคุณค่า (Conflict of Value) การกระท�ำของมนุษย์” กล่าวคือ
เป็นความรู้สึกสองทางที่ขัดแย้งกัน จนมนุษย์ไม่สามารถตัดสินใจได้ ในท้ายที่สุด การกระท�ำต่าง ๆ ใน
สังคม จึงต้องอาศัยจริยศาสตร์มาเป็นมาตรการตัดสินคุณค่าการกระท�ำ ว่าด้วยหลักแห่งความประพฤติ
พูดถึงความดี ความชั่ว การตัดสินความดีความชั่ว การแสวงหาความดีสูงสุด
เมือ่ น�ำมารวมกันก็จะได้รปู ว่า Through Buddhist Ethics แปลว่า ผ่านมุมมองพุทธจริยศาสตร์
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน�ำไปใช้ประโยชน์
การพัฒนาคุณภาพชีวิตมีหลากหลายมิติ การจะน�ำสารัตถะไปใช้ประโยชน์มิใช่เพียงแต่
ปัจเจกบุคคลเท่านั้น ยังครอบคลุมไปยังทุกอณูของทุกสังคม ชีวิตที่มีคุณภาพย่อมเป็นชีวิตที่ประสบ
ความสมหวัง รู้จักยับยั้งความต้องการทางร่างกาย และความต้องการทางอารมณ์ของตนเองให้อยู่
ในขอบเขตที่พอดี สามารถใช้ความรู้ สติปัญญาความรู้สึกนึกคิดของตนไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน
เบียดเบียนหรือให้โทษแก่บุคคลอื่น ในขณะเดียวกันบุคคลจะต้องมีการศึกษาสูงมีความขยันอดทน
ประกอบอาชีพทีส่ จุ ริต เป็นพลเมืองดีมศี าสนาเป็นสิง่ ยึดเหนีย่ วทางใจ มีระเบียบมีวนิ ยั มีกฎเกณฑ์ทาง
สังคม แสวงหาความรูเ้ พิม่ เติม รูจ้ กั ใช้ความคิดและสติปญ
ั ญาแก้ไขปัญหาสุขภาพและการด�ำรงชีวติ ของ
ตนเองซึ่งถือว่าเป็นคุณลักษณะของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคคลในอีกระดับหนึ่ง ซึ่งมีแนวทางใน
การพัฒนา คือ การพัฒนาทางด้านร่างกาย การพัฒนาพฤติกรรมคือศีล การพัฒนาทางด้านอารมณ์และ
จิตใจ การพัฒนาสังคม การพัฒนาความคิดคือ ทิฏฐิ และการพัฒนาปัญญา
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรมีการท�ำวิจัยเกี่ยวกับมุมมองและผลกระทบ: อัตมโนทัศน์การใช้ชีวิตที่เป็นปัญหา
สุขภาวะของนักบวชในพระพุทธศาสนาที่มีบิณฑบาตเป็นฐานผ่านมุมมองพุทธจริยศาสตร์ มีความเป็น
ไปได้อย่างไร
2) ควรมีการท�ำวิจัยเกี่ยวกับปัญหา และทางออก: การเลี้ยงชีพแบบวิสาหกิจชุมชนธัมมิก
สังคมนิยมที่มีสัมมาอาชีวะผ่านมุมมองพุทธจริยศาสตร์ มีความเป็นไปได้อย่างไร
3) ควรมีการท�ำวิจัยเกี่ยวกับ ปัญหาและทางออกการด�ำรงตนในยุคโลกาภิวัตน์กับความ
พอเพียงที่มีสันโดษเป็นศูนย์กลาง แนวคิดที่ถือเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความเป็นไปได้
อย่างไร
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