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บทคัดย่อ

	 ดุษฎีบทความน้ีมีวัตถุประสงค์การวิจัย	 1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์เรื่องพิธีกรรมการอุปสมบทใน

พระพุทธศาสนา	 2.	 เพื่อวิเคราะห์ทฤษฎีความเป็นเกินจริงในปรัชญาหลังนวยุค	 3.	 เพื่อน�าทฤษฎีความเป็น

เกินจริงในปรัชญาหลังนวยุคมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาพิธีกรรมการอุปสมบทในพระพุทธศาสนา

4.	เพือ่สร้างองค์ความรูใ้หม่และรปูแบบการอปุสมบททีเ่หมาะสมกับสงัคมปัจจุบนั	การวจัิยครัง้น้ีเป็นการวจัิย

เชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 Research)	 ผสมกับการวิจัยเชิงปริมาณ	 (Quantitative	 Research)	 บางส่วน

ในการจัดงานทีต้่องลงทนุของชาวพทุธ	พร้อมทัง้น�าเอาแนวคดิของปรชัญาหลงันวยคุมาประยกุต์กับพธีิกรรม

การจัดงานการอุปสมบท

	 ผลการวิจัย	 พบว่า	 หลักการของการอุปสมบทยังคงอยู่	 แต่พิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการอุปสมบท	

มีสิ่งแทรกซ้อนเข้ามา	ท�าให้เกิดปัญหาขึ้นมาเป็นเวลานาน	และนับวันพิธีกรรมเหล่านี้ยิ่งสร้างปัญหามากขึ้น	

เพราะมีความเป็นเกินจริงอยู่มาก	 เช่น	 ปัญหาบริโภคนิยมที่ทับซ้อนในพิธีกรรมการอุปสมบท	 ปัญหาความ

ฟุ่มเฟือย	 ปัญหาการน�าเอาพิธีกรรมการอุปสมบทไปสร้างอัตตาหรือเสริมอัตตา	 ปัญหาการให้ความส�าคัญ

วัตถุมากกว่าจิตใจ	เรื่องเหล่านี้ก�าลังเป็นปัญหาที่วัดเองก็แก้ไขยาก	สร้างปัญหาให้เกิดในสังคม	สังคมไม่คิด

หาทางแก้ไข	 หากปล่อยไว้อย่างน้ี	 สุดท้ายกลายเป็นความเป็นเกินจริงในพิธีกรรมการอุปสมบท	 แทนที่จะ

เป็นการแสวงบุญกลับเพิ่มบาป	 เพราะมุ่งแต่ไปให้ความส�าคัญกับสิ่งที่เป็นส่วนเกินรูปแบบของพิธีกรรมการ

อุปสมบทมากกว่าเนื้อหา	ใส่ใจสิ่งที่ไม่ใช่สาระมากกว่าสิ่งที่เป็นสาระ
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	 องค์ความรู้ใหม่ทีเ่กิดจากการวจัิย	คอื	การอปุสมบทต้องน�าไปสู	่1)	สนัตภิาพ	=	Peace	2)	บญุกุศล	=

Merit	 3)	 การสืบต่อการอุปสมบทในพระพุทธศาสนา	 =	 Preservation	 of	 Ordination	 in	 Buddhism

สามารถจัดเป็นโมเดลได้	คือ	PMPO	(พีเอ็มโป)

ค�าส�าคัญ : ความเป็นเกินจริง, พิธีกรรม, อุปสมบท, พระพุทธศาสนา, ปรัชญาหลังนวยุค 

Abstract 

 This Article aimed 1) to study the ordination in the Buddhism, 2) to analyze 

the theory of the hyper reality in the postmodern philosophy, 3) to apply the theory of 

the hyper reality in the postmodern philosophy to solve the problems of the ordination 

ceremony in the Buddhism, and 4) to create a new body of knowledge and a proper form 

of the ordination for the present time. This was a qualitative and quantitative research with 

in-depth study of the data on the investment for the ordination ceremony of the Buddhists 

and the application of the postmodern philosophy.

 The results of the research showed that the principles of the ordination had not 

yet existed, but the ceremony involved things that had been inserted and become the 

ensuing problems for a long time because of the hyper reality, for example, the rampart 

consumerism, the extravagance, and the use of the ceremonious ordination to create the 

soul - stressing the importance of materials. These were difficult for the temples to solve.

If the society did not look for a way to solve them; they would eventually become the hyper 

reality in the Buddhist ordination ceremony, instead of merit making, it would be adding 

sins because of paying more importance to the extra things or the non-essence in the 

ceremony than the essence.

 The new body of knowledge deriving from the research was that the ordination 

would lead to 1) peace, 2) merit, and 3) the preservation of the ordination in the Buddhism. 

It could be abbreviated to PMPO model.

Keywords : Hyper Reality, Ceremony, Ordination, Buddhism, Postmodern Philosophy
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บทน�ำ

	 การบวชในพระพุทธศาสนามีความจ�าเป็นในการธ�ารงพระพุทธศาสนาหรือไม่	 เหตุผลส�าคัญ

หลายประการทีต้ั่งอยูบ่นพืน้ฐานความเป็นจรงิ	น่ันคือ	การบวชเป็นการสบืต่ออายุของพระพทุธศาสนา	

รูปแบบหนึ่งที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาโดยมากตั้งแต่ยุคพุทธกาลจนถึงปัจจุบัน	คือ	การบวช	การไม่มี

แม้แต่สมมติสงฆ์เป็นลางร้ายของพระพทุธศาสนา	เพราะจะไม่มกีารปฏิบัติศาสนกจิทีส่งฆ์จะพงึกระท�า

ตามพุทธบัญญัติ	พิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับสงฆ์ก็พลอยสูญหายไปด้วย	นอกจากนี้	การบวชเป็นการเปิด

โอกาสให้ได้ใกล้ชิดพระพทุธศาสนา	ผู้ทีเ่ข้ามาบวชในพระพทุธศาสนา	ได้มโีอกาสศึกษาพระธรรมวนิยัที่

พระพทุธเจ้าทรงสัง่สอน	แม้เมือ่ลาสกิขาไปแล้ว	ก็ยังมคีวามคุ้นเคย	ใกล้ชิดพระสงฆ์	รบัใช้พระศาสนา

ในโอกาสอันควร	ประการส�าคัญ	มิใช่เฉพาะผู้บวชเท่านั้นที่ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา	แต่ยังมีคนใกล้ชิด	

ญาติมิตรสหายได้อาศัยผู้ที่เข้ามาบวช	ได้มามีโอกาสใกล้ชิดพระพุทธศาสนาด้วย	ที่ไม่เคยได้ฟังธรรม	

ก็มีโอกาสฟังธรรม	 ที่ไม่เคยเข้าวัดท�าบุญ	 ได้มีโอกาสเข้าวัดท�าบุญ	 ยิ่งกว่านั้นการบวชเป็นการฝึกฝน

ตนเอง	ผู้ฝึกฝนตนเองได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิต	คนที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา	เมื่อฝึกฝนตนเองแล้ว	

แม้ลาสิกขาออกไปเป็นฆราวาส	 ชาวบ้านเรียกว่า	 “ฑิต”	 ค�านี้เป็นค�าที่กร่อนมาจากค�าว่า	 “บัณฑิต”

ชีวิตนกับวชเป็นชีวิตทีต้่องศึกษา	ตราบใดทียั่งมคีวามทกุข์อยู	่นกับวชต้องศึกษาอยูต่ราบนัน้	หมดทกุข์

เมื่อไหร่	 จึงหยุดการศึกษาได้	 ชีวิตนักบวชที่ยังต้องศึกษา	 เรียกว่า	 “เสขบุคคล”	 นักบวชที่หลุดพ้น

จากความทุกข์แล้ว	 ไม่ต้องศึกษา	 เรียกว่า	 “อเสขบุคคล”	 บุคคลเมื่อเข้ามาบวชจึงจ�าเป็นต้องฝึกฝน

ตนเอง	เป็นหน้าท่ีทีต้่องท�า	เป็นกรณียกจิ	กจิทกุอย่างในพระพทุธศาสนาล้วนเป็นการฝึกตนเอง	พฒันา

ตนเอง	พระพุทธศาสนาเรียกการฝึกตนเองว่า	 “การศึกษา”	 (พระพรหม	คุณาภรณ์	 (ป.อ.	ปยุตฺโต),	

2556)	อีกทัง้การบวชถอืว่าเป็นการตอบแทนคุณมารดาบิดา	สงัคมไทยถอืว่า	การบวชเป็นการทดแทน

คุณมารดาบิดาที่ได้อุปการะเลี้ยงดูมา	 การตอบแทนคุณที่ยิ่งใหญ่	 คือ	 การท�าให้มารดาบิดาด�ารงตน

ในสัมมาทิฐิ	 โบราณถือว่าการบวชช่วยให้มารดาบิดาได้เกาะชายผ้าเหลือง	 ส�าหรับผู้บวชนั้นถือว่า

การบวชเป็นการช�าระกายใจให้บรสิทุธิใ์นชีวิตพรหมจรรย์	การบวช	คือ	การเว้นจากความช่ัว	(บรรพชา)	

การบวช	 คือ	 การสละกิจการของฆราวาสวิสัยในบ้านเรือน	 (อาคาริยะ)	 ออกมาเป็นผู้ไม่มีกิจการ

ของฆราวาสวิสัย	 (อนาคาริยะ)	 หมายถึง	 การอุปสมบทที่มุ่งสู่เป้าหมายโดยการกระท�าที่สุดแห่ง

ทุกข์	 หรือการท�าทุกข์ให้หมดสิ้น	 (นิพพานสัจฉกิริยา)	 การบวชจึงมุ่งไปที่การดับทุกข์	 ทุกข์จะดับได้

ต้องอาศัยหลักปฏิบัติที่เรียกว่า	อริยมรรคมีองค์แปดประการ

	 ในปัจจุบัน	 การบวชเริ่มมีปัญหามากขึ้น	 คือ	 ความเป็นเกินจริงในพิธีกรรมการอุปสมบทใน

พระพุทธศาสนาในสังคมไทยปัจจุบัน	 ปัญหาที่เกินความเป็นจริงหรือเกินความจ�าเป็นในการอุปสมบท	

ประกอบด้วยปัญหาเหล่านี้	คือ



135

◆ ความเป็นเกินจริงในพิธีกรรมการอุปสมบทในพระพุทธศาสนามองผ่านปรัชญาหลังนวยุค ◆

	 1)	 ปัญหาความฟุม่เฟือย	สงัคมไทยเป็นสงัคมทีเ่ต็มไปด้วยความสรุุย่สรุ่าย	ขาดความพอเพยีง

ในการด�าเนินชีวิต	 นิยมความหรูหราอลังการ	 ต้องการเชิดหน้าชูตา	 อวดความมั่งคั่ง	 การจัดงานบวช

ที่ใหญ่โตโดยการซ้ือหาสิ่งของเครื่องใช้ที่เกินความจ�าเป็นที่จะต้องใช้	 การจัดเลี้ยงที่หรูหราราคาแพง

การลงทนุจัดงานใหญ่โต	การต้องไปกู้หนีย้มืสนิเพือ่มาจัดงานบวชให้ใหญ่โต	(พระไพศาล	วสิาโล,	2546)

	 2)	 ปัญหาการน�าเอาพธิอุีปสมบทไปสร้างอัตตาหรอืเสรมิอัตตา	ปัญหาในวนันี	้มไิด้อยูท่ีผู้่บวช

อย่างเดียว	แต่อยู่ที่เจ้าภาพงานบวชด้วย	เมื่ออยากมีหน้ามีตา	ต้องการสร้างการยอมรับในสังคมว่าฉัน

ไม่ธรรมดา	ฉันมีบริวารมาก	ฉันมีเพื่อนมาก	ฉันร�่ารวย	ฉันแน่	

	 3)	 ปัญหาบรโิภคนยิมทีท่บัซ้อนพธิอุีปสมบท	ในปัจจบุนัพธิกีรรมการอุปสมบทแทนทีจ่ะแสดง

ให้เห็นความเรียบง่าย	กลายเป็นเรื่องยุ่งยาก	เพราะไปส่งเสริมระบบความฟุ่มเฟือย	ไปสร้างค่านิยมที่

หรูหรา	 บางรายเป็นการอวดบารมี	 อวดความร�่ารวย	 ไปส่งเสริมวัตถุนิยม	 ส่งเสริมทุนนิยม	 ส่งเสริม

การมอมเมาให้เกิดกิเลสมากขึ้น	 เช่น	 การว่าจ้างมหรสพมาเล่นในงานอุปสมบท	 การว่าจ้างวงดนตร	ี

การล้มวัวล้มควายเพื่อจัดงานเลี้ยง	

	 4)	 ปัญหาการให้ความส�าคัญวตัถมุากกว่าจิตใจ	การอุปสมบท	เป็นการฝึกตนเพือ่ความก้าวหน้า

ทางธรรม	 ยกระดับจิตใจ	 ช�าระจิตใจให้สะอาด	 สว่าง	 และสงบ	 การให้ความส�าคัญกับวัตถุจึงมิใช่

เป้าหมายของการอุปสมบท	 เรื่องจิตใจต้องมาก่อนและส�าคัญกว่าเรื่องวัตถุ	 ปัญหาที่เกิดเป็นปัญหา

ที่สังคมสร้างขึ้น	 การเตรียมตัวอุปสมบทต้องให้เกิดความพอดี	 แม้แต่ความพอดีก็ยังเป็นปัญหา

เพราะคนไม่รู้ว่าจะท�าให้เกิดความพอดีได้อย่างไร	ท�าอย่างไรให้เกิดความสมดุลในการด�ารงชีวิต

	 เรื่องเหล่านี้ก�าลังเป็นปัญหาที่วัดเองก็แก้ไขยาก	 สร้างปัญหาให้เกิดในสังคม	 สังคมไม่คิด

หาทางแก้ไข	 หากปล่อยไว้อย่างนี้	 สุดท้ายกลายเป็นความเป็นเกินจริงในพิธีกรรมการอุปสมบท

แทนที่จะเป็นการแสวงบุญกลับเพิ่มบาป	 เพราะมัวแต่ไปให้ความส�าคัญกับสิ่งที่เป็นส่วนเกินของ

พิธีกรรมการอุปสมบทมากกว่าเนื้อหา	ใส่ใจสิ่งที่มิใช่สาระว่าเป็นสาระ

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

	 1.	 เพื่อศึกษาวิเคราะห์เรื่องพิธีกรรมการอุปสมบทในพระพุทธศาสนา

	 2.	 เพื่อวิเคราะห์ทฤษฎีความเป็นเกินจริงในปรัชญาหลังนวยุค

	 3.	 เพือ่น�าทฤษฎีความเป็นเกินจรงิในปรชัญาหลงันวยคุมาประยกุต์ใช้ในการแก้ปัญหาพธิกีรรม

การอุปสมบทในพระพุทธศาสนา

	 4.	 เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และรูปแบบการอุปสมบทที่เหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน
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วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย

	 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยผสมผสานระหว่าการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	

(Qualitative	and	quantitative	 research)	 โดยใช้การวิจัยเชิงเอกสาร	 (Documentary	 research)	

เป็นส่วนส�าคัญในงานวิจัยชิ้นนี้	 และหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการอุปสมบทในปัจจุบันและข้อมูล

เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่ได้จากการส�ารวจในการจัดงานอุปสมบทของนาคที่วัดโพธิ์	 ต�าบลคลองหอยโข่ง	

อ.	คลองหอยโข่ง	จ.	สงขลา	ช่วงปี	2559-2560	ส่วนเอกสารที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จะใช้ทั้งเอกสาร

ชั้นปฐมภูมิ	(Primary	Source)	คือ	พระไตรปิฎก	และเอกสารชั้นทุติยภูมิ	(Secondary	Source)	คือ	

เอกสารค�าสอนของนักปรัชญา	 เอกสารค�าสอนของพุทธทาสภิกขุ	 หนังสือ	 ต�ารา	 เอกสาร	 งานเขียน

ของนักวิชาการและนักคิดในยุคหลังที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษา

สรุปผลกำรวิจัย 

	 จากวัตถุประสงค์ข้อที่	 1	 คือ	 เพื่อศึกษาวิเคราะห์เรื่องการอุปสมบทในพระพุทธศาสนา

ผลการวิจัย	พบว่า	วิธีการอุปสมบทในพระพุทธศาสนามีหลายรูปแบบ	ได้พัฒนาการไปตามกาลเวลาที่

เปลี่ยนไป	 เริ่มต้ังแต่วิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาท่ีพระพุทธเจ้าทรงประทานการอุปสมบทด้วยพระองค์เอง	

โดยพจิารณาถงึภูมธิรรมและศรทัธาอันแก่กล้าของผู้เข้ามาขออุปสมบท	หากทรงพจิารณาแล้ว	ทรงเหน็

ว่าเหมาะสมท้ังภูมิธรรมและศรัทธา	 จึงจะประทานการอุปสมบทให้	 ด้วยการตรัสว่า	 เธอจงเป็นภิกษุ

มาเถิด	การตรัสอย่างนี้	ส�าหรับผู้ที่บรรลุคุณธรรมขั้นสูง	มีความเข้าใจหลักธรรมขั้นสูงเป็นอย่างดีมาก	

ส่วนพุทธด�ารัสว่า เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด เพื่อประพฤติพรหมจรรย์เพื่อท�าที่สุดแห่งทุกข์ ส�าหรับผู้ที่มี

ศรทัธาแก่กล้า	แต่ยังไม่บรรลคุุณธรรมขัน้สงูสดุ	แต่อาจบรรลคุุณธรรมขัน้ใดขัน้หนึง่	ต่อมา	พระพทุธเจ้า

ทรงอนุญาตให้ภิกษุที่มีพรรษายุกาลให้การอุปสมบทแทนด้วยวิธีการรับไตรสรณคมน์	 (วินย.	 (ไทย).

4/34/29)	 คือ	 การกล่าวค�าขอถึงพระรัตนตรัย	 ต่อมาเมื่อคณะสงฆ์มีมากขึ้น	 พระพุทธเจ้าจึง

ทรงอนุญาตให้สงฆ์จตุรวรรครับผิดชอบการอุปสมบท	 เรียกว่า	 วิธีญัตติจตุตถกรรมวาจา	 กล่าวคือ	

การสวดอนุสาวนา	 2	 ครั้ง	 การสวดญัตติ	 4	 ครั้ง	 มีการสอบถามอันตรายิกธรรมต่อหน้าคณะสงฆ์

ที่นั่งหัตถบาส	 เมื่อสวดญัตติครบ	4	ครั้ง	หากสงฆ์ยอมรับเข้าหมู่โดยไม่มีผู้ใดคัดค้าน	การอุปสมบท	

เป็นอันเสร็จพิธี

	 ส่วนอัฏฐครุธัมมปฏิคคหณูปสัมปทา	การอุปสมบทด้วยการรับครุธรรม	8	ประการ	เป็นวิธีที่

พระพุทธองค์ทรงอนุญาตแก่พระนางมหาปชาบดีซ่ึงเป็นภิกษุณีรูปแรกในพระพุทธศาสนา	 วิธีน้ีใช้อยู่

ช่ัวระยะเวลาหนึง่	ต่อมาภายหลงัเมือ่ทรงบญัญัติอัฏฐวาจกิาอุปสมัปทาส�าหรบัการบวชเป็นภิกษณีุแล้ว	

วิธีรับครุธรรม	 8	 ประการ	 ก็เป็นอันยกเลิกไป ส่วนอัฏฐวาจิกาอุปสัมปทา	 การอุปสมบทมีการสวด

8	ครั้ง	เป็นการอุปสมบทที่พระพุทธองค์บัญญัติส�าหรับผู้ขอบวชเป็นภิกษุณี	ท�าด้วยญัตติจตุตถกรรม	
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2	ครั้ง	คือ	ฝ่ายภิกษุณีสงฆ์ครั้งหนึ่งและฝ่ายภิกษุสงฆ์ครั้งหนึ่ง	เรียกง่าย	ๆ	ว่าบวชจากสงฆ์	2	ฝ่าย	

เมื่อผ่านการอุปสมบทครบทั้ง	 2	 ฝ่ายแล้ว	 สตรีผู้ขอบวชนั้นจัดว่าได้เป็นภิกษุณีโดยสมบูรณ์	 ส�าหรับ

โอวาทปฏิคคหณูปสัมปทา	 การอุปสมบทด้วยการรับโอวาท	 เป็นวิธีท่ีทรงอนุญาตแก่พระมหากัสสปะ

ซ่ึงต่อมาพระมหากัสสปะกลายเป็นพระมหาเถระที่มีช่ือเสียงในด้านการถือธุดงควัตร	 และภายหลัง

พทุธปรนิพิพาน	ได้เป็นประธานสงฆ์ในการถวายพระเพลงิพระบรมศพของพระพทุธเจ้าและเป็นประธาน

สงฆ์ในการจัดท�าปฐมสังคายนา	 นอกจากนี้	 ยังมีแบบปัญหาพยากรณูปสัมปทา	 การอุปสมบทด้วย

การทรงตอบปัญหา	 เป็นวิธีที่ทรงประทานแก่โสปากสามเณร	 ทูเตนะอุปสัมปทา	 การอุปสมบทด้วย

การส่งทูตไปด�าเนินการ	 เป็นวิธีที่ทรงประทานแก่นางคณิกา	 (หญิงโสเภณี)	 ชื่ออัฑฒกาสี	 ส�าหรับพิธี

ที่ยังคงใช้อยู่ในปัจจุบัน	 ได้แก่	 ญัตติจตุตถกรรมอุปสัมปทาและติสรณคมนูปสัมปทา	 ซ่ึงใช้ส�าหรับ

การบรรพชาแก่ผู้ขอบวชเป็นสามเณร	ส่วนอัฏฐวาจิกาอุปสมัปทา	เมือ่สายของภิกษณีุได้ขาดสิน้ไปแล้ว

ก็เป็นอันเลิกไปโดยปริยายในสายของเถรวาท	

	 คุณสมบติัของผู้เข้ารบัการอุปสมบท	บุคคลทีม่คีวามประสงค์จะขออุปสมบท	ต้องมคุีณสมบัติ

ที่ไม่ขัดต่อการอุปสมบท	 จ�าต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติ	 ทางพระเรียกว่า	 ตรวจสอบสิ่งที่เป็น

อันตรายต่อการอุปสมบท	เรียกเป็นศัพท์เฉพาะว่า	อันตรายิกธรรม	มี	13	ข้อ	ดังต่อไปนี้	1.	ไม่เป็น

โรคเรื้อน	 2.	 ไม่เป็นโรคฝี	 3.	 ไม่เป็นโรคกลาก	 4.	 ไม่เป็นโรคมองคร่อ	 5.	 ไม่เป็นโรคลมบ้าหมู

6.	เป็นมนุษย์	7.	เป็นชาย	8.	เป็นไท	9.	ไม่มีหนี้สิน	10.	มารดาบิดาอนุญาต	11.	มิใช่ราชภัฏหรือ

ราชการ	12.	มีอายุครบ	20	ปีบริบูรณ์	13.	มีบาตร	ไตรจีวรครบถ้วน

	 เป้าหมายของการอุปสมบทในอดีตเพือ่ท�าทีส่ดุแห่งทกุข์	คือ	การทีบุ่คคลขอเข้ามาบวชมคีวาม

ศรัทธาเลื่อมใสและบรรลุธรรมบางส่วน	 แต่ยังไม่สิ้นกิเลสหรือยังไม่บรรลุอรหันต์	 เมื่อพระพุทธเจ้า

ทรงประทานอุปสมบท	จะต่อเติมท้ายประโยคว่า	เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด	ประพฤติพรหมจรรย์	เพื่อท�า

ที่สุดแห่งทุกข์เถิด	แต่ส�าหรับผู้ที่บรรลุธรรมขั้นสูงแล้ว	ละกิเลสได้แล้ว	จะไม่ใช้ค�าต่อท้ายว่า	เพื่อท�า

ที่สุดแห่งทุกข์	เพราะพระอริยบุคคลระดับสูงสุด	เป็นผู้สิ้นอาสวะแล้ว	ดับทุกข์ได้แล้ว	ส่วนเป้าหมาย

การอุปสมบทในยุคปัจจุบันเปลี่ยนไปตามยุคสมัย	 มีการขยายวัตถุประสงค์และเป้าหมายออกหลาย

อย่าง	 เช่น	บวชทดแทนคุณ	บิดามารดา	การบวชเพื่อแสวงหาความรู้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรู้

ความสามารถทั้งทางโลกและทางธรรม	 การบวชเพื่อรักษาประเพณีที่บรรพบุรุษเคยปฏิบัติกันมา

บวชแก้บน	บวชเพื่อช�าระหนี้ที่เคยบนบานศาลกล่าวเอาไว้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง	(พุทธทาสภิกขุ,	2543)	

	 จากวัตถุประสงค์ข้อที่	 2	 คือ	 เพื่อวิเคราะห์ทฤษฎีความเป็นเกินจริงในปรัชญาหลังนวยุค

ผลการวิจัย	พบว่า	สังคมหลังนวยุคเน้นความเป็นเกินจริง	ประติมา	ความหรูหราอลังการและคุณค่า

แลกเปลีย่นมากกว่าคุณค่าใช้สอย	วฒันธรรมการบรโิภคหลงันวยคุให้สทิธพิเิศษแก่ภาพพจน์เหนอืกว่า

ตัวเนื้อหาสาระหรือตัวสินค้าเอง	 จุดต้ังต้นของ	 ฌอง	 โบดริยารด์	 คือ	 ความศรัทธาต่อลัทธิมากซ์
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เขาถูกขนานนามว่า	 นีโอ-มากซ์	 หรือมากซ์ใหม่	 เพราะเช่ือว่าเศรษฐกิจการเมืองสามารถช้ีน�าทุกสิ่ง	

(Jean	Baudrillard,1993)	ฌอง	โบดริยารด์	เป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงและท้าทายต่อยุคร่วมสมัย	และ

ได้เสนอทรรศนะใหม่ต่อสังคมโดยผ่านผลงานต่าง	ๆ 	ของเขา	ลักษณะของเขาจึงสัมพันธ์กับเศรษฐกิจ

การเมอืงเชิงสญัญะ	ในผลงานเขยีนของเขา	โบดรยิารด์	รวมสงัคมวทิยากบัสญัวทิยา	โบดรยิารด์วพิากษ์

ว่ามากซ์พยายามใช้วิธีการของลัทธิลดทอน	(	Occam’s	Razor	Theory)	กล่าวคือ	อะไรที่ไม่จ�าเป็น

ให้ตัดออกไปเหลือไว้เฉพาะสิ่งที่จ�าเป็นจริง	ๆ	โบดริยารด์ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของมากซ์	แต่ยอมรับ

ว่า	 ก่อนนวยุค	 วัฒนธรรมครอบง�าเศรษฐกิจ	 ผลงานการผลิตของประชาชนสวยสดงดงาม	 มีคุณค่า

ทางจิตใจ	ในยุคหลังนวยุค	ประชาชนต้องการยกระดับสถานะทางสังคมโดยการบริโภคสินค้าที่มียี่ห้อ	

(Brand	name)	เพราะเช่ือว่าภาพพจน์หรอืภาพลกัษณ์จะช่วยเขาให้เป็นทีย่อมรบัในสงัคม	แนวคิดของ

โบดริยารด์มีศูนย์กลางอยู่ที่การประติมา	หรือ	การจ�าลอง	(Simulacrum)	(Jean	Baudrillard,	1998)

นกัวจิารณ์จงึวิพากษ์โบดรยิารด์ว่าเขาเคยวพิากษ์วจิารณ์มากซ์ว่าเป็นนักลดทอน	แต่ในลกัษณะเดียวกัน	

เขาเองก็เป็นนักลดทอน	เพราะพยายามลดทุกสิ่งสู่ประติมา	โบดริยารด์ยืนยันว่า	ประชาชนต้องรู้และ

เข้าใจบทบาทของประติมาเพือ่จะได้ไม่ตกเป็นทาสของการโฆษณาชวนเช่ือและไม่ยดึติดอยูก่บัภาพพจน์

ของสินค้ายี่ห้อดัง	 ยิ่งกว่านั้น	 โบดริยารด์ต้องการให้ผู้บริโภคมีสติปัญญาในการบริโภคสินค้าโดยรู้

เท่าทันเทคโนโลยีและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

	 จากวัตถุประสงค์ข้อที่	 3	 เพื่อน�าทฤษฎีความเป็นเกินจริงในปรัชญาหลังนวยุคมาประยุกต์ใช้

ในการแก้ปัญหาพิธีกรรมการอุปสมบทในพระพุทธศาสนา ผลการวิจัย	 พบว่า	 1.	 การเตรียมตัวเป็น

อุปสัมปทาเปกขะ หรือนาค	ในสมัยก่อน	การเตรียมตัวก่อนบวชประมาณ	1-2	เดือน	เพื่อไปอยู่วัดใน

ส�านักที่ตนขอเป็นนาค	เพื่อเตรียมท่องหนังสือสวดมนต์เจ็ดต�านานและท่องค�าขอบวชจนคล่องแคล่ว	

แต่เมื่อเวลาผ่านมาจนถึงปัจจุบัน	ผู้ที่จะขอบวชไม่ค่อยมีเวลามากนัก	 เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานที่ท�า

อยู่มีข้อจ�ากัดมากขึ้น	 ความเป็นจริงในการเตรียมตัวเป็นอุปสัมปทาเปกขะไม่สอดคล้องกับความเป็น

จริงของสังคม	การปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมจึงต้องค�านึงถึงหน้าที่การงานและเวลาที่ถูกก�าหนด

โดยหน่วยงาน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานภาคเอกชน	 2.	 การจัดงานของเจ้าภาพ	 มีความเป็นเกิน

จริงอยู่มาก	 ควรประยุกต์ทฤษฎีความเป็นเกินจริงเรื่องภาพลักษณ์	 (Image)	 โบดริยารด์เสนอเรื่อง

ภาพลักษณ์นี้	 เพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของพ่อค้า	 ประชาชนจะได้ไม่ตกหลุมพรางหรือ

ตกเป็นเหยื่อของนายทุน	 ดังนั้น	 การจัดงานบวช	 เจ้าภาพต้องค�านึงถึงภาพลักษณ์ของการบวชด้วย

การบวชเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา	 เชิดชูพระพุทธศาสนา	 ค�าสอนของพระพุทธเจ้าเน้นการ

ประหยัดเรียบง่าย	มิใช่ความฟุ่มเฟือย	ไม่เน้นการบันเทิงหรืออึกทึกครึกโครม	เพราะพระพุทธศาสนา

ส่งเสริมความสงบสมถะ	 3.	 การแห่นาคและท�าขวัญนาค	 ควรประยุกต์ทฤษฎีความเป็นเกินจริงกับ

การแห่นาคและท�าขวัญนาค	 จ�าเป็นต้องท�าให้สอดคล้องกับค�าสอนในพระพุทธศาสนา	 กล่าวคือ
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ต้องกระท�าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนบวช	เตรียมกาย	เตรียมใจของนาค	เช่น	การเดินท�าประทักษิณ

เวียนขวาอุโบสถครบสามรอบ	 เพื่อแสดงความเคารพต่อพระผู้มีพระภาคเจ้า	 ก่อนเดินเข้าสู่อุโบสถ	

การกระท�าประทักษิณ	 ถือว่าเป็นการแสดงความเคารพสูงสุดต่อพระศาสดา	 ก่อนท่ีนาคเข้าอุโบสถ	

อาจมีการโปรยทาน	เพื่อแสดงเป็นสัญญะว่า	การบวช	คือ	การเสียสละทรัพย์สิน	เงินทอง	ไม่ยึดติด

อยู่กับสิ่งเหล่านี้	

 จากวัตถุประสงค์ข้อที่	 4	 เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และรูปแบบการอุปสมบทที่เหมาะสมกับ

สังคมปัจจุบัน ผลการวิจัย	พบว่า	การอุปสมบทต้องมุ่งความสงบ	สร้างบุญกุศล	และเป็นไปเพื่อธ�ารง

รักษาพระพุทธศาสนาให้ด�ารงยืนยาว	ดังนั้น	องค์ความรู้ใหม่	คือ	สันติ	=	Peace	บุญกุศล	=	Merit

สืบต่อพระพุทธศาสนา	=	Preservation	การอุปสมบท	=	Ordination	ทั้งสี่ค�านี้	สามารถจัดเป็นโมเดล	

ได้	คือ	PMPO	(พีเอ็มโป)	Peace	+	Merit	+	Preservation	of	Buddhism	=	Ordination

จากแผนภูมิความคิดข้างต้น	สามารถอธิบายได้

 สันติภำพ (Peace) คือ	ความสงบที่เกิดจากการดับความเร่าร้อนทางกาย	กล่าวคือ

	 1.	 เป็นความสงบที่เกิดการหยุดการเบียนตนเองและผู้อื่น	โดยการตั้งงดเว้นจากการฆ่าผู้อื่น

มองเหน็ชีวติอ่ืนเหมอืนชีวิตตนเอง	ตนเองรกัตนเองอย่างไร	ผู้อ่ืนก็รกัตนเช่นกัน	ค�าสอนในพทุธปรชัญา

มุ่งให้หยุดการมองผู้อื่นเป็นศัตรู	แต่ให้มองผู้อื่นในฐานะเพื่อนร่วมโลกเดียวกัน	มองในฐานะสัตว์โลก
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ผู้เป็นเพื่อน	เกิด	แก่	เจ็บ	ตาย	ไม่ท�าร้ายใคร	มีโอกาสแผ่เมตตาได้	ก็แผ่เมตตา	คือ	ความรักให้กันและ

กัน	ความรักที่น�าไปสู่สันติภาพ	เป็นความรักที่ไม่มีประมาณ	ไม่มีขีดขั้น	เป็นความรักสากลที่ไม่จ�าเพาะ

เจาะจงผู้ใดผู้หนึ่ง	เป็นความรักที่เกิดจากการมองเห็นคุณค่าของชีวิต

	 2.	 เป็นความสงบที่เกิดจากการหยุดเบียดเบียนทรัพย์สินของกันและกัน	 อาชญากรรมอย่าง

หนึ่งที่ท�าให้มนุษย์ไม่มีความสงบสุข	 เพราะสูญเสียทรัพย์สินที่หามาได้ด้วยน�้าพักน�้าแรง	ด้วยการเก็บ

รักษาด้วยความระมัดระวัง	 ใช้จ่ายด้วยความประหยัด	 อดออม	 ไม่ใช้ชีวิตอย่างฟุ้งเฟ้อ	 แต่ต้องมา

สญูเสยีจากเง้ือมมอืของโจรหรอืด้วยภัยพบิติัทีเ่กดิขึน้จากน�า้มอืของผู้ก่อความไม่สงบ	ท�าให้ต้องสญูเสยี

ทรพัย์สนิเงินทอง	แต่เมือ่บคุคลหยุดพฤติกรรมเชิงอาชญากรรม	ความสงบหรอืสนัติภาพย่อมเกดิขึน้ได้

	 3.	 เป็นความสงบทีเ่กดิจากการประพฤติพรหมจรรย์	ในการด�าเนนิชีวติทีไ่ม่ปล่อยตัวปล่อยใจ

ให้หลงเพลินอยู่กับกามารมณ์	 ไม่จมปลักอยู่ในอ�านาจของกิเลสตัณหาหรือไม่ปล่อยตัวมั่วกามโลกีย	์

แต่พยายามถอนตนออกมา	 หันมาให้ความส�าคัญกับความพึงพอใจในคู่ครองของตน	 (สทารสันโดษ)	

ปัญหาความแตกแยก	 หรือ	 การวิวาท	 การทะเลาะเบาะแว้ง	 ย่อมไม่เกิดขึ้น	 หากยิ่งหันมาประพฤติ

พรหมจรรย์	ออกบวช	ถอยห่างออกมาจากกามโลกีย์ได้	ความสงบสุขเกิดได้ง่าย

 บุญกุศล (Merit) หมายถึง	ความดีที่เกิดจากบุญและกุศล บุคคลสามารถท�าบุญและกุศล

ได้หลายช่องทาง	การถวายทานแด่พระสงฆ์เป็นบญุกศุล	เรยีกว่า	บญุส�าเรจ็ด้วยการให้	เพราะผู้รบัทาน

หรือปฏิคาหก	เป็นเนื้อนาบุญ	(ปุญญเขตต์)	กล่าวคือ	เป็นผู้ปฏิบัติตรง	(อุชุปฏิบัติ)	เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อรู้	

(ญายปฏิบติั)	เป็นผู้ปฏิบติัชอบ	(สามจิีปฏิบติั)	เป็นผู้ควรแก่ของบชูา	(อาหเุนยย)	เป็นผู้ควรรบัทกัษณิา	

(ทักขเิณยยบคุคล)	ผู้ควรแก่การกระท�าอัญชล	ี(อัญชลกีรณียะ)	บุญส�าเรจ็ด้วยการรกัษาศีลให้บรสิทุธิ์	

บุญส�าเร็จการเจริญภาวนา	 ทั้งสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา	 การอุปสมบทเป็นช่องทางหนึ่งในการ

บ�าเพ็ญบุญ	 การบวชเป็นการท�าบุญหรือสร้างบุญแบบหนึ่งที่ให้ผลเป็นความสุข	 การเจริญจิตภาวนา

ยกขันธ์	 5	 สู่วิปัสสนา	 แม้เพียงเห็นความเปลี่ยนแปลง	 (อนิจจัง)	 เห็นความยุ่งเหยิง	 (ทุกขัง)	 และ

เห็นไตรลักษณ์โดยความเป็นอนัตตา	ชั่วขณะเดียว	ย่อมได้บุญกุศลมากว่าการท�าอย่างอื่น

 กำรธ�ำรงรักษำพระพุทธศำสนำ (Preservation of Buddhism) พระพุทธศาสนาจะด�ารง

อยู่ได้นานเพียงใดขึ้นอยู่กับการบวชของกุลบุตรที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา	 การธ�ารงพระพุทธ

ศาสนามีหลายรูปแบบ	ในแง่ปริยัติ	คือ	การศึกษาหลักค�าสอนซึ่งมีอยู่จ�านวนมาก	ทั้งในรูปของคัมภีร์

หลัก	คือ	คัมภีร์พระไตรปิฎก	อันประกอบด้วยพระวินัยปิฎก	พระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎก	

รวมทั้งคัมภีร์อรรถกถา	 ฎีกา	 อนุฎีกา	 โยชนา	 และต�าราที่เกิดขึ้นในภายหลังโดยท่านผู้รู้ทางพระพุทธ

ศาสนา	 เช่น	 สมเด็จพระสังฆราช	 สมเด็จพระญาณสังวร	 (เจริญ	 สุวฒฺฑโน)	 พุทธทาสภิกขุ	 (เง้ือม

อินฺทปญฺโญ)	 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์	 (ป.อ.	 ปยุตฺโต)	 พระพรหมบัณฑิต,	 ศาสตราจารย์
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ดร.ประยูร	 มีฤกษ์,	 ศาสตราจารย์พิเศษจ�านงค์	 ทองประเสริฐ,	 ศาสตราจารย์พิเศษเสฐียรพงษ	์

วรรณปก,	ศาสตราจารย์พเิศษเสฐยีร	พนัธรงัษี,	ศาสตราจารย์	แสง	จันทร์งาม,	อาจารย์สชีุพ	ปุญญานภุาพ,

รองศาสตราจารย์	ฟื้น	ดอกบัว	ในแง่ปฏิบัติ	คือ	การน�าเอาหลักค�าสอนทางคันถธุระและวิปัสสนาธุระ

มาปฏิบติัเพือ่ให้เกดิประโยชน์ต่อตนเองและสงัคม	ทัง้หลกัปฏิบัติส�าหรบัพระสงฆ์และส�าหรบัฆราวาส	

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	หลักโพธิปักขิยธรรม	37	ประการ	กล่าวคือ	สติปัฏฐาน	4	ได้แก่	กายานุปัสสนา	

พิจารณาตามดูกาย	 เวทนานุปัสสนา	 พิจารณาตามดูความรู้สึก	 จิตตานุปัสสนา	 พิจารณาตามดูจิต

ธัมมานุปัสสนา	 พิจารณาตามดูธรรมที่เกิดขึ้น	 สัมมัปปธาน	 4	 ได้แก่	 สังวรปธาน	 เพียรระวังป้องกัน

ความช่ัวมิให้เกิดขึ้น	 ปหานปธาน	 เพียรละความช่ัวที่เกิดขึ้นแล้ว	 ภาวนาปธาน	 เพียรพัฒนาสิ่งดีให้

เกิดขึ้น	อนุรักขนาปธาน	เพียรตามรักษาสิ่งดีที่เกิดขึ้นแล้ว	อิทธิบาท	4	ได้แก่	ฉันทะ	ความพอใจ	วิริยะ

ความเพียร	จิตตะ	การเอาใจจดจ่อ	วีมังสา	การพิจารณาไตร่ตรอง	อินทรีย์	5	ได้แก่	สัทธา	มีศรัทธา

เป็นใหญ่วิริยะ	 มีความเพียรเป็นใหญ่	 สติ	 มีสติเป็นใหญ่	 สมาธิ	 มีสมาธิเป็นใหญ่	 ปัญญา	 มีความรู้

เป็นใหญ่	 พละ	 5	 ได้แก่	 สัทธาพละ	 มีศรัทธาเป็นก�าลัง	 วิริยพละ	 มีความเพียรเป็นก�าลัง	 สติพละ

มีสติเป็นก�าลัง	สมาธิพละ	มีสมาธิเป็นก�าลัง	ปัญญาพละ	มีความรู้เป็นก�าลัง	โพชฌงค์	7	ได้แก่	สติ	

ความระลึกได้	ธัมมวิจยะ	การวิจัยธรรมะ	วิริยะ	ความเพียร	ปีติ	ความอิ่มใจ	ปัสสัทธิ	ความสงบระงับ	

สมาธิ	 ความตั้งใจมั่น	 อุเบกขา	ความมีใจเป็นกลางเพราะรู้เห็นตามความเป็นจริง	 อริยมรรคมีองค์	 8	

ประการ	ได้แก่	สัมมาทิฏฐิ	ความเห็นชอบ	สัมมาสังกัปปะ	ความด�าริชอบ	สัมมาวาจา	เจรจาชอบ	สัมมา

กัมมันตะ	 การงานชอบ	 สัมมาอาชีวะ	 เลี้ยงชีพชอบ	 สัมมาวายามะ	 ความพยายามชอบ	 สัมมาสติ	

ความระลึกชอบ	สัมมาสมาธิ	ความตั้งมั่นชอบ	หากพระสงฆ์และประชาชนทั่วไปยังให้ความส�าคัญใน

การศึกษาหลกัธรรมเหล่านีแ้ละน้อมน�าไปปฏิบติั	กไ็ด้ช่ือว่า	ช่วยกนัธ�ารงรกัษาพระพทุธศาสนาให้มคีวาม

ยั่งยืนตลอดไป	และในแง่ปฏิเวธ	คือ	การบรรลุมรรคผลในระดับต่าง	ๆ	ทั้งโสดาปัตติมรรค	โสดาปัตติ

ผล	สกทาคามิมรรค	สกทาคามิผล	อนาคามิมรรค	อนาคามิผล	อรหัตตมรรค	อรหัตตผล	และการรู้

แจ้งเหน็จรงิสจัธรรมของชีวิตยังคงมอียู่	ตราบใดทีย่งัมกีารบวชอยู	่ไม่ว่าจะบวชเพือ่อะไร	แต่อย่างน้อย

ก็ได้อบรมบ่มเพาะนิสัยใจตน	 ขจัดความเห็นแก่ตัว	 รู้จักบังคับตนเองและท�าประโยชน์แก่ส่วนรวม

การสืบพระพุทธศาสนาก็ยังด�ารงอยู่ตราบนั้น

อภิปรำยผลกำรวิจัย 

	 จากการท�าวิจัยในครั้งนี้	ผู้วิจัยมุ่งหวังประโยชน์ที่จะพึงเกิดขึ้น	

	 1.	 การมีความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการอุปสมบทและงานที่เกี่ยวเนื่องกับการอุปสมบท	

ย่อมเป็นการส่งเสรมิพระพทุธศาสนาให้มคีวามมัน่คง	สอดรบักบัผลการวิจัยของพระวรากรณ์	ชยากโร	

(พูนสวัสดิ์)	(2544)	ในแนวคิดเรื่อง	สังคมอุดมคติในทัศนะของพระธรรมปิฎก	(ป.อ.	ปยุตฺโต) พบว่า	
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◆ พระครูประสุตโพธิคุณ (สุวรรณรงค์) สมบูรณ์ บุญโท สวัสดิ์ อโณทัย ◆

สังคมอุดมคติของพระธรรมปิฎก	 หมายถึง	 สังคมที่ดีงามอันเป็นแบบอย่างที่พึงปรารถนาของมนุษย	์

ซ่ึงมีลักษณะเป็นสังคมแห่งกัลยาณมิตรที่มีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการท่ีสมาชิกในสังคมจะได้พัฒนา

ศักยภาพของคนให้เข้าถึง	อิสรภาพทั้งสี่ด้าน	คือ	อิสรภาพทางกาย	อิสรภาพทางสังคม	อิสรภาพทาง

จิตใจและอิสรทางปัญญา	 สังคมจึงเกิดขึ้นเพื่อให้มนุษย์ได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาตน	 ในทัศนะของ

พระธรรมปิฎก	 สังคมสงฆ์เป็นสังคมตัวอย่าง	 การเอาใจใส่ต่อกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในระดับ

ต่าง	ๆ 	ล้วนมีความส�าคัญ	เรื่องการอุปสมบท	มีความส�าคัญในแง่การเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพระพุทธ

ศาสนาในฐานะเป็นหนึ่งในพุทธบริษัท	4	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นภิกษุบริษัทถือว่าเป็นพุทธสาวกที่

มีบทบาทส�าคัญในการจรรโลงพระพุทธศาสนา	 หากการอุปสมบทมีการปฏิบัติที่ผิดไปจากกรอบพระ

วินัยที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้และภิกษุบวชใหม่ไม่ใส่ใจต่อกรณียกิจของตนและไม่น�าพาต่อการปฏิบัติ

ตามหลกัการทีพ่ระพทุธเจ้าทรงก�าหนดเอาไว้	ย่อมส่งผลเสยีแก่คณะสงฆ์และพระพทุธศาสนาโดยรวม

	 2.	 การน�าเอาทฤษฎีความเป็นเกินจริงในปรัชญาหลังนวยุคมาน�าเสนอ	 เพื่อต้องการให้

ชาวพุทธช่วยกันมองว่า	 ในกิจกรรมการอุปสมบทมีสิ่งใดบ้างที่เกินไปบ้างจากที่ควรจะเป็น	 ชาวพุทธ

ควรปรับตัวกันหรือไม่ในงานพิธีอุปสมบท	มีสิ่งใดควรตัดออกไปบ้าง	 เช่น	การเลี้ยงแขกผู้มาร่วมงาน

เป็นจ�านวนมาก	เจ้าภาพต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจ�านวนมาก	การเชิญแขกมาร่วมงาน	มีความจ�าเป็นต้อง

เชิญจ�านวนมากหรือไม่	น่าจะเชิญเฉพาะบุคคลใกล้ชิดที่มีพระคุณ	 เช่น	ญาติใกล้ชิด	 เพื่อนสนิทของ

เจ้านาค	 จ�าเป็นหรือไม่ที่ต้องเชิญแขกที่ไม่เกี่ยวข้อง	 การจัดงานที่ใหญ่	 มีมหรสพ	 บางงานอาจมีการ

ว่าจ้างคณะโคโยต้ีมาเต้นโชว์หววิในงานอุปสมบท	สมควรหรอืไม่	หรอืแม้แต่ขบวนแห่นาคทีเ่ต็มไปด้วย

ขบวนแห่	 มีความจ�าเป็นมากน้อยเพียงใด	 สิ่งเหล่าน้ีเกินความจริงหรือไม่	 พอดีหรือไม่	 ตัดออกบ้าง

ได้ไหม	ปรชัญาหลงันวยคุพยายามให้รูเ้ท่าทนัเกมส์ของพวกวตัถุนิยมทีพ่ยายามสร้างเง่ือนไขให้มนุษย์

ตกอยู่ภายใต้บริโภคนิยม	 สอดรับกับผลการวิจัยของพระใบฎีกาอินถนอม	 มหาวีโร	 (ศรีหาตา)

(2550)	 เรื่อง	 การศึกษาการอุปสมบทในพระพุทธศาสนาเถรวาท	 พบว่า	 พิธีการอุปสมบทในสมัย

พุทธกาลมีเป้าหมายสูงสุดเพียงเป้าหมายเดียวคือ	การมุ่งสู่ความหลุดพ้น	แต่การอุปสมบทในปัจจุบัน

ได้เพิ่มความสลับซับซ้อนในด้านพิธีกรรมมากยิ่งขึ้น	รวมทั้งค่านิยมสมัยใหม่ที่เข้ามามีอิทธิพลต่อหลัก

และวธิกีารอุปสมบท	ซ่ึงขดัต่อพทุธประสงค์ทีมุ่ง่ความสนัโดษเพือ่ประโยชน์สงูสดุในการบรรลมุรรคผล

นิพพาน	เมื่อสังเกตพฤติกรรมการอุปสมบทของประชาชนในปัจจุบัน	จะเห็นว่าแม้จะยังรักษาหลักการ

เดิมเอาไว้	แต่ก็มีการเพิ่มพิธีกรรม	ค่านิยมและประเพณีหลายอย่างเข้าไปด้วย	ประชาชนส่วนใหญ่ยัง

ไม่เข้าใจหลักการอุปสมบทที่แท้จริง	 จึงให้ความส�าคัญกับพิธีกรรมและค่านิยมมากกว่าเป้าหมายของ

การอุปสมบท	 ท�าให้ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยและนับวันก็ยิ่งจะถูกปลูกฝังพิธีกรรมและ

ค่านิยมใหม่	 ๆ	 เพิ่มมากขึ้น	 หากประชาชนไม่รู้เท่าทัน	 ยิ่งมีการจัดงานเพื่อสร้างภาพให้ดูว่า	 เจ้าภาพ

มีบารมี	มั่งคั่ง	เป็นที่นับหน้าถือตามากเท่าไหร่	ยิ่งเพิ่มอัตตามากขึ้นเท่านั้น	งานบวชควรเป็นลดอัตตา
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◆ ความเป็นเกินจริงในพิธีกรรมการอุปสมบทในพระพุทธศาสนามองผ่านปรัชญาหลังนวยุค ◆

หรอืไม่	หรอืต้องเสรมิอัตตา	แต่ถ้าเจ้าภาพเดินไปตามกระแสนยิม	กต้็องตกเป็นทาสของทนุนยิมบรโิภค

นิยมที่เข้ามาเก่ียวข้อง	 ความสิ้นเปลืองเงินทองก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้น	 สอดรับกับผลการวิจัยของ

ศศิวรรณ	ก�าลงัสนิเสรมิ	(2551)	เรือ่ง	พทุธกระบวนทศัน์ในการด�าเนินชีวติยคุบรโิภคนิยมว่า	ผลส�าเรจ็

ของกระบวนการบรโิภคนยิมอยูท่ีค่วามสามารถในการกุมความคิดของคนในสงัคมให้มกีระบวนทศัน์ใน

การด�าเนินชีวิตว่า	ต้องเป็นคนทันสมัย	สิ่งอ�านวยความสะดวก	กลายเป็นค่านิยมที่ไม่ได้ส่งผ่านเฉพาะ

สื่อสารสนเทศประเภทต่าง	ๆ	เท่านั้น	หากยังได้รับการปลูกฝังโดยสถาบันต่าง	ๆ	ในสังคม	จนกลาย

เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย	ท�าให้พฤติกรรมของความคิด	ค�าพูด	การกระท�า	 วิถีชีวิตและกลไก

ต่าง	ๆ	ในสังคมถูกครอบง�าด้วยวัฒนธรรมบริโภคนิยม	ท�าให้คนไทยเคลื่อนออกจากศีลธรรม	เห็นเงิน

เป็นใหญ่	คิดหาหนทางลัดเพื่อบรรลุประโยชน์ตน	โดยไม่ค�านึงถึงผลกระทบใด	ๆ

	 3.	 การน�าความรู้เก่ียวกับความเป็นเกินจริงมาแก้ปัญหาพิธีกรรมการอุปสมบทในพระพุทธ

ศาสนา	 ปรัชญาหลังนวยุคสอนให้ทบทวนโดยไม่ละทิ้งสิ่งใด	 การอุปสมบทในพระพุทธศาสนา

หากชาวพุทธกลับไปทบทวนพิธีกรรมการอุปสมบทที่เห็นว่า	 มีความเรียบง่าย	 ไม่มีความจ�าเป็นต้อง

จัดงานใหญ่โต	 ไม่จ�าเป็นต้องเชิญแขกมาร่วมงานจ�านวนมาก	 ไม่จ�าเป็นต้องมีมหรสพมาแสดงในงาน

ไม่จ�าเป็นต้องมคีณะดนตรใีด	ๆ 	ไม่จ�าเป็นต้องจัดงานให้ฟุม่เฟือย	เพยีงขอให้เจ้านาคมคีวามพร้อมทีจ่ะ

บวช	มีบาตร	ไตรจีวร	และเครื่องอัฏฐบริขาร	และไม่มีสิ่งที่อันตรายต่อการบวช	เพียงเท่านี้ก็สามารถ

ขอการอุปสมบทได้แล้ว	 ไม่มีสิ่งใดเกินความจริงในการอุปสมบทเลย	แต่สิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันกลับมี

ส่วนเกินของงานบวชเข้ามามาก	สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	Somboon	Boondo	(2550:	82-83)	

ได้กล่าวถึงความเป็นเกินจริง	(Hyperreality)	ในงานวิจัยเรื่อง	ปัญหาและการแก้ปัญหาบริโภคนิยมใน

สังคมไทยมองผ่านปรัชญาของโบดริยารด์	:	ศึกษาวิเคราะห์	วิจักษ์และวิธาน	(Problem	and	Solution	

of	Consumerism	in	the	Thai	Society	Through	Jean	Baudrillard’s	Philosophy	:	An	Analytic,	

Appreciative	and	Applicative	Study) ว่า โบดริยารด์ใช้ค�านี้เพื่อแสดงให้เห็นว่า ความเป็นเกินจริง

เป็นกระแสที่เล่นอยู่กับภาพพจน์ โลกาภิวัตน์ รวมทั้งการสื่อสารเพื่อสร้างความนิยมในตัวสินค้า

อาศยัสือ่สารมวลชน และการสรา้งภาพลักษณ์ใหเ้กดิขึน้ในสมองของประชาชน ซึง่ภาพนีเ้ป็นสิ่งทีเ่กนิ

กว่าความเป็นจริง ปรัชญาหลังนวยุคเน้นความส�าคัญของความเป็นเกินจริง ประชาชนในสังคมหลัง

นวยุคต้องมองทุกสิ่งใหม่ โบดริยารด์ตั้งข้อสังเกตว่า ไม่มีอะไรด�ารงเป็นจริงอยู่ตลอดไป มันเป็นสิ่งที่

เกินความเป็นจริงในโลกของประติมา (การจ�าลอง)	 มีความเป็นจริงยิ่งกว่าความเป็นจริง	 กลายเป็น

เนื้องอกที่ท�าลายความเรียบง่ายที่มีมาแต่เดิม	

	 4.	 การสร้างองค์ความรู้และรูปแบบการอุปสมบทท่ีเหมาะสมในสังคมปัจจุบัน	 ในการวิจัย

ครั้งนี้	 ท�าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในการอุปสมบท	กล่าวคือ	การอุปสมบทควรมุ่งสันติ	 คือ	ความสงบ

ทางกาย	 วาจา	 ใจ	 ทั้งก่อนบวช	 ในขณะที่บวชและภายหลังเมื่อลาสิกขาออกมาแล้ว	 การอุปสมบท
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◆ พระครูประสุตโพธิคุณ (สุวรรณรงค์) สมบูรณ์ บุญโท สวัสดิ์ อโณทัย ◆

เป็นการท�าความดี	เป็นการสร้างบญุบารมใีห้ตนเองและอุทศิคุณความดีให้ผู้มพีระคุณและแผ่เมตตาให้

สรรพสัตว์ผู้เป็นเจ้ากรรมนายเวร	 จะได้ให้อโหสิกรรมต่อกัน	 สอดรับกับผลการวิจัยของพระอุบล

กตปุญฺโญ	(แก้ววงษ์ล้อม)	(2537)	เรื่อง	การศึกษาวิเคราะห์คุณค่าของศีลที่มีต่อสังคมไทยว่า ศีลเป็น

หลักความประพฤติทางกาย วาจา และการเลี้ยงชีพสุจริตโดยมีเจตนาเป็นเครื่องประพฤติงดเว้นจาก

ทุจริต เพื่ออบรมจิตใจให้ตั้งอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลาย การฝึกอบรมตนในทางที่มีความสัมพันธ์ระหว่าง

กายกับใจ เมื่อประพฤติตรงตามหลักการ สภาพจิตใจจะเป็นอิสระจากตัณหา คุณธรรมที่มีฐานมาจาก

ศีลย่อมมีคุณค่าที่รักษาและส่งเสริมคุณภาพของจิตใจ เสริมสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นและยังเป็น

การช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาให้ด�ารงอยู่ต่อไป

บทสรุป

 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมการอุปสมบทในพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท

กับการประยุกต์ใช้ปรัชญาหลังนวยุค	 เป็นการขยายมุมมอง	 เพราะผู้วิจัยพยายามมองผ่านปรัชญา

หลังนวยุค	 เพื่อแสวหาจุดอ่อน	 ป้องกันการโจมตีจากพวกนอกศาสนา	 ชาวพุทธจะได้ช่วยกันแก้ไข	

ปรับปรุงให้เหมาะสมกับยุคสมัย	 ประการส�าคัญที่ผู้วิจัยต้องการวิจัย	 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้การจัด

พิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอุปสมบทว่า	 ยังมีข้อบกพร่องที่สมควรได้รับการแก้ไข	 เช่น	 การใช้จ่ายใน

งานอุปสมบทที่ไม่ค่อยมีการประหยัด	 มีความฟุ่มเฟือย	 การจัดงานไม่ควรที่จะจัดให้มีสิ่งที่เกินความ

จ�าเป็น	เช่น	ร�าวง	การละเล่นทีช่วนให้เกิดกิเลสตัณหา	ทีเ่ป็นการปลกุเร้าอารมณ์ให้เลยเถดิ	สร้างความ

งมงาย	 หรือสิ่งที่ก่อให้เกิดบาป	 หรือเป็นสาเหตุท่ีน�าไปสู่การทะเลาะเบาะแว้ง	 เช่น	 การจัดเลี้ยงสุรา

ยาเมา	 หรือจัดให้มีการเล่นการพนันในงานอุปสมบท	 สิ่งเหล่านี้เป็นบ่อเกิดอาชญากรรมได้ง่าย

เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่มีความจ�าเป็นที่ต้องมีในงาน	 งานอุปสมบทควรจะได้ช่วยลดภาระของเจ้าภาพ

ในการจัดงาน	 ไม่ต้องสิ้นเปลืองมาก	 จัดได้เรียบง่ายและบังเกิดบุญจริง	 ๆ	 เพราะงานอุปสมบทเป็น

งานบุญ	เมื่อเป็นงานบุญ	ทุกฝ่ายควรได้รับอานิสงส์แห่งบุญ	คือ	ความสุข	ความสงบ	ทั้งก่อนจัดงาน

และภายหลังจากเลิกงาน	 แต่ที่เห็นและเป็นอยู่	 นอกจากจะไม่ได้รับความสุขที่พึงได้รับแล้ว	 ยังเพิ่ม

ความทุกข์ให้กับเจ้านาคและเจ้าภาพ	เพราะต้องมีภาระหนี้สินเพิ่มเข้ามาในชีวิตอันเนื่องมาจากการจัด

งานอุปสมบท	 หากชาวพุทธสามารถท�าได้ถูกต้องเหมาะสมตามหลักการของพระพุทธศาสนา	 ปัญหา

คงมีน้อย	 ปัญหามิใช่ว่าชาวพุทธไม่ทราบก็หามิได้	 ชาวพุทธทราบหลักการของพุทธปรัชญาที่สอนให้

ประพฤติปฏิบัติแต่พอเหมาะพอดี	 คือ	 ปฏิบัติตามทางสายกลาง	 คือ	 ท�าแต่สิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม

ไม่เอาสิง่ทีเ่ป็นส่วนเกินความจ�าเป็นให้มใีนงานอุปสมบท	จัดงานเท่าทีจ่�าเป็นต้องจัด	ไม่ค�านงึถงึหน้าตา

ของเจ้าภาพ	 แต่ให้ค�านึงถึงหลักการที่สมควรจะเป็น	 จึงจะถือว่าทุกคนทุกฝ่ายที่ร่วมกันได้ช่วยกัน

สืบสานพระพุทธศาสนาให้ด�ารงคงอยู่สถาพรสืบไป
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◆ ความเป็นเกินจริงในพิธีกรรมการอุปสมบทในพระพุทธศาสนามองผ่านปรัชญาหลังนวยุค ◆

	 อนึ่ง	ผู้วิจัยพยายามแสวงหาข้อมูลเชิงประจักษ์	เพื่อน�ามาประกอบในการวิเคราะห์	ก็ได้ส่วน

หนึ่งจากเจ้าภาพงานอุปสมบทและจากภิกษุใหม่ที่มีการจัดงาน	 นับว่าเป็นประโยชน์	 ท�าให้งานวิจัยนี้มี

ความสมบูรณ์มากขึ้น	 หากจะให้งานวิจัยสมบูรณ์มากขึ้นกว่านี้	 ควรได้ข้อมูลจากพื้นที่ต่าง	 ๆ	 ทุกภาค

ของประเทศไทย	เพือ่น�ามาเปรยีบเทยีบให้เหน็ความเหมอืนและความต่าง	แต่บงัเอิญผู้วจิยัมไิด้ท�าวิจยั

เพื่อเปรียบเทียบ	จึงมิได้น�าข้อมูลนั้นมาประกอบ

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยต่อไป

	 หากมีผู้สนใจงานวิจัยเกี่ยวกับการอุปสมบท	ยังมีเรื่องที่น่าสนใจสามารถน�าไปวิจัยต่อยอดได้	

เช่น	

	 1.	 การอุปสมบทกับการศึกษาในทศวรรษหน้า	 เหตุผลที่เสนอเรื่องน้ี	 เพราะมองเห็นว่า

การอุปสมบทกับการศึกษาจ�าเป็นต้องไปด้วยกันตลอดไป	ส่วนจะศึกษาเรื่องใด	ศึกษาอะไร	ก็สามารถ

แยกประเด็นที่จะศึกษาได้	 ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในวงการการศึกษาทั่วโลก	 เน้นการศึกษา

ตลอดชีวิต	การอุปสมบทกเ็ป็นการศึกษาชีวติเพือ่เตรยีมชีวติ	เพือ่ตอบสนองการเปลีย่นแปลงดังกล่าว	

มิให้กระทบต่อการอุปสมบทมากนัก	 นักการศึกษาจ�าเป็นต้องหันมาให้ความส�าคัญกับการศึกษาให้

มากขึ้น	 หรือมองในแง่ผลกระทบ	 การศึกษาจะส่งผลกระทบต่อชีวิต	 สังคม	 และพระพุทธศาสนา

อย่างไรบ้าง	

	 2.	 สงัคมไทยเช่ือมโยงเข้าหากนัโดยอาศัยพระพทุธศาสนาเป็นฐานรากมองผ่านการอุปสมบท 

เหตุผลที่น�าเสนอเรื่องนี้	เพราะสังคมไทยปัจจุบัน	เริ่มห่างเหินกัน	ต่างคนต่างอยู่	และยังแบ่งชนชัน้กัน

อยูโ่ดยพฤตินยั	สงัคมไทยควรอาศัยหลกัค�าสอนในพระพทุธศาสนาในการสร้างสมัพนัธภาพทีดี่ต่อกัน	

โดยมพีระสงฆ์เป็นผู้เช่ือมโยง	ทัง้ยังท�าให้สถาบนัสงฆ์มคุีณค่าเพิม่ขึน้ในสายตาประชาชน	ความสมัพนัธ์

ในปัจจุบัน	 ยังคงเป็นความสัมพันธ์ที่อ่อนไหวง่าย	 ท�าอย่างไรจึงจะเกิดสัมพันธภาพที่มั่นคง	พระพุทธ

ศาสนาจะมีส่วนช่วยสังคมไทยได้อย่างไร

	 3.	 ความเท่าเทียมกันในสังคมยุคประชาธิปไตยเฟื่องฟูมองผ่านพิธีการอุปสมบท	 เหตุผลที่

ผู้วิจัยเสนอประเด็นนี้	เพราะประชาชนไทยก�าลังเดินเข้าสู่เส้นทางประชาธิปไตย	หมายถึง	ประชาชน

ทุกคนย่อมมีสิทธิมีเสียงเท่าเทียมกัน	 ทุกคนมีความส�าคัญ	 ถามว่า	 ในสังคมประชาธิปไตย	 ทุกคน

มีเสรีภาพ	 มีความเสมอภาคกัน	 และมีภราดรภาพจริงหรือ	 ผู้วิจัยสามารถมองเชิงเปรียบเทียบกับ

หลักประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนาได้	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกฉันทามติในการอุปสมบทหรือ

ประชาธิปไตยที่แท้จริงในทรรศนะของพุทธปรัชญาวางอยู่บนหลักการอะไร	 จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด

แก่มวลมนษุยชาติ	ประชาธปิไตยต้องผ่านการเลอืกต้ังเท่านัน้หรอืจงึจะเป็นประชาธปิไตย	พระพทุธเจ้า

ทรงวางแนวทางไว้อย่างไรบ้างเกี่ยวกับความเป็นประชาธิปไตย	
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◆ พระครูประสุตโพธิคุณ (สุวรรณรงค์) สมบูรณ์ บุญโท สวัสดิ์ อโณทัย ◆
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