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บทคัดยอ
พระพุทธศาสนา มีหลักคำสอนท่ีใหพุทธศาสนิกชนมีศรัทธาเปนพื้นฐาน แตตองเปน

ศรทัธาทีม่เีหตผุล (Belief) ทีผ่ศูรทัธาสามารถนำไปสกูารพฒันาปญญาได กรรมเปนหลักธรรม
ที่สำคัญหลักธรรมหนึ่งทางพระพุทธศาสนาและเปนหลักธรรมท่ีมาจากศรัทธา พื้นฐานทาง
พระพุทธศาสนา มคีวามสำคัญและเก่ียวของกบัการดำเนินชวีติประจำวันของมนุษย แสดงใหเหน็
ถงึความคดิทีม่คีวามสมัพนัธกบัพฤตกิรรม อนันำไปสกูารกำหนดคานิยมและวถิชีวีติของคนใน
สงัคม พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงเหตุผล มรีะบบความเช่ือความศรัทธา ทีต่ัง้อยบูนรากฐาน
แหงปญญา ผทูีม่คีวามเชือ่ตามคำสอนในพระพทุธศาสนา สามารถนำไปปฏบิตัใินการดำเนนิชวีติ
ได ดงันัน้ พระพุทธศาสนาจึงหมายถึง วถิแีหงชวีติ อนัเปนระบบแหงการดำเนินชวีติทีเ่รยีกวา
Way of life๑

ศรทัธามีความทำใหใจผองใสเปนลักษณะ เปนจติทีบ่รสิทุธิผ์องใส ไมขนุมวั ปราศจาก
นวิรณ มผีลทำใหมนษุยเกดิสมัมาทิฏฐ ิจะสรางความสัมพนัธขึน้ระหวางศรัทธาในฐานะเปนปจจยั
เกือ้กลูตอการเขาถงึเปาหมาย ดวยอาศยัศรัทธาเปนเครือ่งนำทางใหตนสามารถบรรลธุรรมใน
ขัน้สงูสดุจนถึงเปาหมายได เริม่จากศรัทธาทำใหเกดิสัมมาทิฏฐิ คดิกระทำกรรมท่ีเปนกศุลกรรม
เมือ่นัน้ทำใหเกดิความปลืม้ปตแิละอิม่เอบิใจ ทำใหกายสงบใจสงบจนเปนความสขุ ไมมนีวิรณใน
จติ เมือ่อบรมอนิทรยีและพละมากขึน้ทำใหเกิดโพชฌงค อนัเปนองคธรรมแหงการตรสัร ูเมือ่
ทำโพชฌงคใหสมบรณูดแีลวสามารถพฒันาตอไปใหเขาถงึเปาหมายคอื นพิพาน
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ABSTRACT
Buddhism is the doctrine of the Buddhist faith is fundamental. It is believed

that the reason (belief) the believers can lead to the development wise. Karma is an
important principle of religious principles and the basic principles of the Buddhist
faith. Are important and relevant to the daily life of man. Illustrates the idea that
behavior. This leads to a set of values and way of life in society. Buddhism is a
religion of reason have faith Located on the foundation of wisdom. Those who have
faith in the teachings of Buddhism. Can follow the action live. So it stands to
Buddhism Way of life as a system of life called Way of life.

Faith has made me sad as it looks. A pure mind unclouded light without
hindrance. As a result, human rights viewpoint. To establish a relationship be-
tween faith as a factor complementary to reach the goal. Relying on faith as a guide
to their ability to achieve the ultimate goal is unfair. From the viewpoint gained
faith cause. I do deeds of charitable deeds. When the cause elation and euphoria.
All to stay calm and happy. No hindrance in the mind When the train causing more
organic and physical BojjhoÙga. The theology of the Enlightenment When BojjhoÙga.
a staph can then develop further the goal is to reach nirvana.

Keywords : Faith, Buddhist religious

๑. ความหมายของศรัทธาในพระพุทธศาสนาเถรวาท
ศรทัธา หมายถึง ความเช่ือทีม่ปีญญาประกอบและกล่ันกรองในการตัดสินใจ
ในทีน่ีห้มายถงึความเช่ือในพระรัตนตรยั ทีม่กีารเกีย่วของกบัการบรรลุธรรมของพระพุทธ

ศาสนาและเปนความเช่ืออยางมีเหตุผลท่ีเปนไปตามความเปนจริงเทานัน้ เปนความเช่ือทีส่ราง
ปญญาใหเกดิขึน้และตองเปนปจจยัในการเก้ือกลูตอการเขาถงึเปาหมายในพระพุทธศาสนา คอื
นพิพาน  นอกนัน้ถอืวาไมใชความเชือ่ตามหลักศรทัธาทางพระพุทธศาสนา
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ความเช่ือของพุทธมามกะ นัน้คอื เชือ่โดยตรงตอเหตุผล เชือ่วาพระพุทธเจาเปนผทูีไ่ด
บมพระองคเองมาเปนเวลาเพียงพอ จนสามารถบรรลุธรรมดวยพระองคเอง และทรงช้ีทางให
มนษุยมคีวามสะอาด ความสวางและความสงบเย็นไดจรงิ เชือ่วาพระธรรมท่ีพระพุทธเจาไดทรง
บรรลุและนำมาสอนน้ัน คอืความจริงอันตายตัวของส่ิงทัง้ปวง เชือ่วาพระสงฆ คอืบรรดามนุษย
ทีม่โีชคดี มโีอกาสกอนใครในการไดร ูไดปฏบิตั ิและไดรบัผลของการปฏิบตัใินพระธรรม เชือ่วา
โลกนีไ้มมบีคุคลใดสรางหรอืคอยบงัคับใหเปนไป เชือ่วามนษุยแตละคนลวนมกีรรม หรอืการกระทำ
ของตนเอง เชือ่วาตวัแทของศาสนาน้ัน คอื ตวัการกระทำท่ีถกูตองท้ังหมดน้ี คอื ความเช่ือ ๗
ประการ ของพุทธมามกะ๒

ศรทัธา คอื ความเช่ือ๓ เปนส่ิงทีอ่ยใูนความนกึคดิของมนษุย และมคีวามสมัพนัธกบั
พฤติกรรมท่ีแสดงออก ศรทัธาหรือความเช่ือจะเปนแรงดลใจใหมนุษยมพีฤตกิรรมตาง ๆ  อนัจะนำ
ไปสเูปาหมายท่ีตัง้ใจไว ดงันัน้ ศรทัธาหรือความเช่ือ จงึมอีทิธพิลตอการกำหนดวิถชีวีติของแต
ละบุคคลและสังคม การงานหรือการกระทำ แตในทางธรรมตองจำกัดความจำเพาะลงไปวา
หมายถงึ การกระทำทีป่ระกอบดวยเจตนา หรอืการกระทำทีเ่ปนไปดวยความจงใจ ถาเปนการ
กระทำทีไ่มมเีจตนา กไ็มเรยีกวาเปนกรรมในความหมายทางธรรม๔

ศรทัธาในคมัภรีพระพทุธศาสนา หมายถงึ ความเชือ่ในพระรตันตรยั ยดึเอาเปนสรณะ
เพือ่เปนเคร่ืองชวยทำลายขจัดปดเปาทกุขภยัและกิเลสตาง ๆ  ในจติใจใหหมดส้ิน๕

ศรัทธา ความเชื่อ, ความเช่ือถือ ในทางธรรมหมายถึงเชื่อส่ิงที่ควรเชื่อ, ความเชื่อที่
ประกอบดวยเหตผุล, ความเชือ่มัน่ในสิง่ทีด่งีาม, ความเลือ่มใสซาบซึง้ชืน่ใจสนทิใจเชือ่มัน่มใีจ

๒ พทุธทาสภิกขุ, ชมุนมุขอคดิอสิระ พทุธทาสภิกขุ, พมิพครัง้ท่ี ๕, (กรงุเทพมหานคร : สำนกัพิมพ สขุภาพ
ใจ, ๒๕๓๘).

๓ พระธรรมปฎก, (ป.อ. ปยตุโฺต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบบัประมวลศัพท, พมิพครัง้ท่ี ๙, (กรงุเทพมหา
นคร : มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั , ๒๕๔๓), หนา ๒๙๐.
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โนมนอมมงุแลนไปตามไปรับคณุความดีในบุคคลหรือสิง่น้ัน ๆ , ความม่ันใจในความจริง ความดี
สิง่ดงีาม และในการทำความดีไมลไูหลต่ืนตมูไปตามลักษณะอาการภายนอก๖

ศรทัธาเปนทีพ่ึง่ ทีอ่าศัย ทีเ่คารพสูงสุดในชีวติ โดยความเช่ือมัน่น้ีจะตองเกิดจากความ
รแูละความเขาใจของผเูชือ่ถอืเอง ใชปญญาของตนพิจารณาไตรตรองในพระธรรมคำส่ังสอน
ตาง ๆ  ดวยเหตุผล อยางรอบคอบแลวตามความเปนจรงิ มใิชสกัแตวาศรทัธาตาม ๆ กนัมา หรอื
การถูกบงัคบัขเูขญ็ใหเชือ่ ลอหลอกดวยอามิสสินจาง หรอืมผีลประโยชนใดแอบแฝงอยใูนทาง
โลกเปนเหตชุวนใหเกดิความเชือ่ ศรทัธานัน้ตองเกดิขึน้มาเอง และจะตองประกอบดวยปญญา
ของผศูรทัธาท่ีไดรเูหน็เองแลวตามความเปนจริง โดยมีปญญาเปนเคร่ืองชวยกล่ันกรองความ
ถูกตอง จึงจะเปนศรัทธาท่ีมีความสัมพันธในฐานะเปนปจจัยเก้ือกูลตอการเขาถึงเปาหมายใน
ทางพระพุทธศาสนาเถรวาท เมื่อมนุษยมีศรัทธาจะไมไดหยุดอยูเพียงแคศรัทธา แตจะตองมี
กระบวนการพัฒนาใหเกดิปญญา และสามารถพัฒนาข้ึนไปจนถึงเปาหมายสูงสดุของชีวติไดถงึ
ขัน้การหลดุพนจากทกุขทัง้ปวงอยางอสิระ คอื ศรทัธาตองเปนไปในลกัษณะทีส่มัพนัธในฐานะ
เปนปจจัยเกือ้กลูตอการเขาเปาหมายคอืนพิพาน จงึจะเปนศรัทธาทีถ่กูตองตามหลักศรทัธาใน
ทางพระพุทธศาสนาเถรวาท

๒. ความสำคญัของศรทัธา
ศรทัธามคีวามสำคญัแตกตางกนัตามความหมายและหนาที ่ศรทัธาแมจะเปนเพยีงปจจยั

ขัน้พืน้ฐาน และเปนสวนหนึง่ในการพัฒนาปญญา แตไมสามารถดแูคลนได เพราะอาจทำใหเขา
ใจความหมายศรทัธาผดิไป๗ เพือ่ใหเขาใจถึงความสำคัญของศรัทธาน้ัน จงึสามารถแบงตามความ
หมายและหนาทีไ่ด ๓ ประการคอื

๖ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท (ชำระ-เพิ่มเติมชวงที่
๑), พมิพคร้ังที ่๑๑, (กรงุเทพมหานคร : โรงพมิพ มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๑), หนา ๔๒๘.

๗ พระพรหมคณุาภรณ (ป.อ.ปยตุโฺต), พทุธธรรม ฉบบัปรับปรุงและขยายความ, พมิพครัง้ที ่ ๑๑, (กรงุเทพ
มหานคร : โรงพมิพ บรษิทัสหธรรมกิ จำกดั, ๒๕๔๙), หนา ๖๔๙.
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๑) ศรทัธาเปนพ้ืนฐานในกระบวนการพัฒนาสปูญญา
ปถุชุนทีย่งัไมสามารถเขาถงึปญญาได ศรทัธาในขัน้พืน้ฐานมคีวามสำคญัมากศรทัธาเปน

อปุกรณชกันำใหเดนิหนาตอไปในการพฒันาเปนปญญา เมือ่ใชถกูตองจงึเปนการเริม่ตนทีด่ ีทำให
การกาวหนาไปสจูดุหมายไดผลรวดเรว็ขึน้๘ เพราะในระดบัปถุชุนยงัตองอาศยัศรทัธาจากคนอืน่
กอน จงึจะสามารถพฒันาใหเปนปญญาและสรางความสมัพนัธในฐานะเปนปจจยัเกือ้กลูตอการ
เขาถงึเปาหมายได

๒) ศรัทธาเปนพืน้ฐานในกระบวนการปฏบิตัวิปิสสนากรรมฐาน
การปฏิบตัวิปิสสนากรรมฐาน เปนวธิฝีกอบรม เพือ่การใหเกดิความรแูจงเจริญปญญา๙

เปนกระบวนการปฏบิตัทิีม่งุไปสกูารบรรลธุรรม ตัง้แตขัน้รเูหน็ถกูตองตามความเปนจรงิ ไปจนถงึ
การหลุดพนจากวัฏฏทกุข คอืนพิพาน ในกระบวนการปฏิบตัวิปิสสนากรรมฐาน มหีมวดธรรมที่
สำคญัตอการปฏิบตัไิดแก อนิทรีย ๕ กบัพละ ๕ องคประกอบของหลักธรรมท้ังสองเหมือนกัน
คอื ศรทัธา วริยิะ สต ิสมาธิ ปญญา แตมสีวนตางกนัคอืหนาทีท่ีต่องเปนไปตามหลกัธรรมนัน้ ๆ

อนิทรยี ๕ กบัพละ ๕ เปนธรรมทีเ่ปนไปในกจิของตน เปนหลกัปฏบิตัทิางจติใจเพือ่ให
ถงึความหลดุพนโดยตรง๑๐ พละธรรมเปนกำลงัใหเกดิความเขมแขง็มัน่คง ซึง่ธรรมทีต่รงขามแต
ละอยางจะเขาครอบงำไมได อนิทรียธรรมเปนเจาการในการครอบงำซึง่ธรรมท่ีตรงขามแตละ
อยาง คอืความไรศรทัธา ความเกียจคราน ความประมาท ความฟงุซาน และความหลงงมงาย๑๑

ในหนงัสอืการบวชอยทูีบ่าน กลาวถงึไววา การบวชอยทูีบ่าน สามารถทีจ่ะบรรลธุรรม
ไดเหมือนกับการบวชอยทูีว่ดั โดยอาศัยหลักธรรมะท่ีเปนเน้ือแท หรอืเปนตวัแทของพระพุทธ
ศาสนาท่ีมอียเูปนหลักชดัเจนตายตัวสำหรบัยดึเปนหลักในการปฏิบตั ิจะตองเอาชนิดทีส่งูขึน้ไป
ละเอียดขึน้ไป คอืหมวดธรรมท่ีมชีือ่วา อนิทรยี ๕ จะเหน็ไดวา ผมูศีรทัธา มคีวามเช่ือในปญญา
เครือ่งตรัสรขูองตถาคตเปนกำลงัอันมลีกัษณะเล่ือมใส นอมใจเช่ือและมีความแลนไปดวยด ีทำให

๘เรือ่งเดียวกนั, หนา ๖๕๖.
๙ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยตุโฺต), พจนานกุรมพทุธศาสน ฉบบัประมวลศพัท, หนา ๑๔.
๑๐ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยตุโฺต), พจนานกุรมพทุธศาสตร ฉบบัประมวลธรรม, หนา ๑๖๙.
๑๑ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโฺต), พจนานกุรมพทุธศาสน ฉบบัประมวลศพัท, หนา ๕๕๕.
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บคุคลมีกำลังทำความเพียรเพ่ือละอกุศลธรรม เพือ่ใหเกดิกศุลธรรม มคีวามเขมแข็ง มคีวามบากบ่ัน
มัน่คงเปนกำลงัในตนคอืมวีริยิะกำลงั มกีำลงัของสตใินการระลกึถงึสิง่ทีท่ำคำทีพ่ดูแมนานได เพือ่
เปนกำลังในการสรางเกราะปองกันระวังและรักษาตนไมใหหลงลืมอยตูลอดเวลา มสีมาธิพละ มี
กำลงัในความสงบสงดัจากกาม และอกศุลธรรมทัง้หลายไมใหเกดิข้ึน ดวยอาการสงบไมฟงุซาน
ซดัสายและดวยกำลังของปญญา เปนเคร่ืองพิจารณาเห็นความเกิดและความดับอันเปนอริยะ ที่
สามารถชำแรกกิเลสใหถงึความส้ินทกุขโดยชอบ ดวยอาศัยในพลธรรมน้ี เปนแรงกำลงัของใจ
ไมใหเกดิความทอถอยในการปฏิบตั ิเพือ่ใหเกดิความสำเร็จในการกระทำการณแหงการพนทกุข
ทั้งปวงอยางสิ้นเชิง

๓) ศรัทธาเปนสวนประกอบพ้ืนฐานในหมวดธรรม
ธรรมหมวดใดก็ตามในพุทธธรรม ถามศีรทัธาเปนสวนประกอบแลว จะตองมีปญญาเปน

อกีขอหน่ึงเสมอ เพ่ือควบคุมศรัทธาใหอยใูนความหมายท่ีถูกตอง ในหมวดธรรมท่ีมศีรทัธาเปน
องคประกอบ และมคีวามเหมาะสมสำหรับกลมุบคุคลแตละกลมุตางกนั สามารถแบงหมวดธรรม
ทีม่ศีรทัธาเปนพืน้ฐานสำหรบักลมุบคุคลท่ีสมัพนัธกบัเปาหมายออกเปน ๓ กลมุ ดงัน้ี

๑. กลมุศรทัธาในหมวดธรรมสำหรบับรรพชติ
๒. กลมุศรัทธาในหมวดธรรมสำหรบัคฤหสัถ
๓. กลมุศรทัธาในหมวดธรรมสำหรับบคุคลท่ัวไป

๓. พระพทุธศาสนามคีวามเชือ่ทีเ่กีย่วกบั “ศรทัธา”
พระพุทธเจาทรงสอนไมใหเชือ่สิง่เหลาน้ีและใหเชือ่สิง่อืน่นอกจากน้ี แตพงึเขาใจวาแม

แตสิง่เหลานีซ้ึง่บางอยางก็เลอืกเอามาแลววาเปนสิง่ทีน่าเช่ือทีส่ดุ ทานก็ยงัเตือนไมใหปลงใจเช่ือ
ไมใหดวนเช่ือ ไมใหถอืเปนเคร่ืองตัดสนิเด็ดขาด เพราะยังอาจผิดพลาดได ตองใชปญญาพิจารณา
กอน กข็นาดส่ิงทีน่าเช่ือทีส่ดุแลวทานยังไมคดิเช่ือ ใหพจิารณาใหดกีอน สิง่อืน่คนอ่ืนเราจะตอง
คดิพจิารณาระมดัระวงัใหมากสกัเพยีงไหน ดวยความปรารถนาด ีเพือ่ประโยชนแกตวัเขาเอง โดย
มติองคำนงึวาหลกัธรรมน้ันเปนของผใูด โดยใหเขาเปนตวัของเขาเอง ไมมกีารชักจงูใหเขาเชือ่
เลือ่มใสตอพระองคหรอืเขามาสอูะไรสักอยางท่ีอาจจะเรียกวาศาสนาของพระองค พงึสังเกตดวย
วาจะไมทรงอางพระองคหรืออำนาจเหนือธรรมชาติพิเศษอันใดเปนเครื่องยืนยันคำสอนของ
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พระองคนอกจากเหตุผลและขอเท็จจริงทีใ่หเขาพิจารณาเห็นดวยปญญาของเขาเอง  จงึจะเกิด
ประโยชนและเกดิความเปนสริมิงคลแกตนเองและผอูืน่

พระพทุธศาสนามคีวามเชือ่ทีเ่กีย่วกบั “ศรทัธา” ประกอบดวยเหตผุล เรยีกวา ศรทัธา
๔ ประกอบดวย๑๒

๑. กมัมสทัธา คอื ความเชือ่กรรม เชือ่กฎแหงกรรม เชือ่วากรรมมอียจูรงิ คอื เชือ่วา
เมือ่ทำอะไรโดยมเีจตนา คอื จงใจทำทัง้ร ูยอมเปนกรรม คอื เปนความชัว่ความดมีขีึน้ในตนเปน
เหตปุจจยักอใหเกดิผลดผีลรายสบืเนือ่งตอไป การกระทำไมวางเปลาและเชือ่วาผลทีต่องการ
จะสำเร็จไดดวยการกระทำ มใิชดวยการออนวอนหรือนอนคอยโชค เปนตน

๒. วปิากสทัธา คอื เชือ่วบิาก เชือ่ผลของกรรม เชือ่วาผลของกรรมมีจรงิ คอื เชือ่วา
กรรมท่ีทำแลวตองมีผล และผลตองมเีหตุ ผลดจีากกรรมดี ผลชัว่เกดิจากกรรมช่ัว

๓. กมัมสัสกตาสทัธา คอื เชือ่ความท่ีสตัวมกีรรมเปนของของตน คอื เชือ่วาแตละคนเปน
เจาของกรรมจะตองรับผดิชอบเสวยวิบากเปนไปตามกรรมของตน

๔. ตถาคตโพธิสทัธา คอื เช่ือความตรสัรขูองพระพทุธเจา มัน่ใจในองคพระตถาคตวา
ทรงเปนพระสัมมาสมัพทุธะ ทรงพระคุณทัง้ ๙ ประการ ตรสัธรรม บญัญตัวินิยัไวดวยด ีทรง
เปนผนูำทางทีแ่สดงใหเหน็วา มนษุยคอืเราทกุคนนี ้หากฝกตนดวยดกีส็ามารถเขาถงึภูมธิรรม
สงูสดุ บรสิทุธ์ิหลดุพนได ดงัทีพ่ระองคไดทรงบำเพญ็ไวเปนแบบอยาง

พระพทุธศาสนาเปนศาสนาท่ีสอนเรือ่งกรรม และใหความสำคญัตอหลกักรรมวาเปนหลกั
ธรรมใหญและสำคัญ ทั้งนี้เพราะกรรมมีความสัมพันธกับการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย
กรรมจึงเปนหลกัธรรมทีม่อีทิธิพลตอการดำเนนิชวีติประจำวนัของคนในสังคม บคุคลจะมีชวีติ
ทีเ่จรญิขึน้หรือเสือ่มลง มทีกุขหรอืสขุนัน้ มผีลมาจากกรรมของตนเองท้ังสิน้ มใิชการกระทำของ
ผอูืน่ พระพทุธศาสนาไดใหความหมายของกรรมไวดงัทีป่รากฏในพทุธพจนทีว่า “ภกิษทุัง้หลาย
เจตนาน่ันเอง เราเรียกวากรรม บคุคลจงใจแลวจงึกระทำดวยกายดวยวาจา ดวยใจ”๑๓

๑๒ พระธรรมปฎก, (ป.อ.ปยุตฺโต),พจนานกุรมพทุธศาสตร ฉบบัประมวลธรรม, หนา ๑๖๔.
๑๓ อง.ฺ ฉกกฺ. (ไทย) ๒๒/๓๓๔/๔๒๒.
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สงัคมไทยปจจบุนัไดมกีารเปล่ียนแปลงไปตามวัตถเุปนอยางมาก แตการเปล่ียนแปลงดัง
กลาว หาไดเปนไปเพือ่ประโยชนสขุทีแ่ทจรงิของคนไทยไม คนนิยมวตัถหุรอืวตัถนุยิมมากไปมี
กเิลสมากขึน้ และสิง่ทีข่าดคอื ศลีธรรมสภาพสงัคมทีฟ่อนเฟะ เพราะรับอทิธพิลอารยธรรมตะวัน
ตก๑๔

กรรมทางพระพทุธศาสนา หมายถงึ การกระทำทีท่ำดวยเจตนา อนัมพีืน้ฐานมาจากกเิลส
แสดงออกทางกาย วาจา และทางใจ มทีัง้กรรมดแีละกรรมชัว่ สงผลตอผกูระทำกรรมสาเหตุ
แหงกรรมเกิดจากผัสสะ โดยเร่ิมตนทีใ่จเกิดการนึกคดิเรยีกวามโนกรรม สงผลใหผกูระทำกรรม
ตอทางกายเรยีกวากายกรรม และทางวาจาเรยีกวาวจกีรรม การจะตดัสนิวากรรมใดเปนกรรมดี
หรอืกรรมชัว่ใหพจิารณาจากสาเหตแุหงการทำกรรมวามผีลกระทบตอตนเองหรือผอูืน่ หรอื ทัง้
ตนเองและผอูืน่หรอืไม การใหผลของกรรม ม ี๒ ระดบั คอื ผลชัน้ในและผลช้ันนอก ซึง่การให
ผลของกรรมจัดเปนกฏธรรมชาติและกฎศีลธรรมท่ีมีการใหผลท่ีแนนอนและตายตัว มนุษย
ทุกคนจึงตองรับผิดชอบตอการกระทำของตน การดับกรรมทางพระพุทธศาสนาจึงตองดับที่
สาเหตคุอืผสัสะการละกรรม ดแีละกรรมชัว่เพือ่ไปสกูารสิน้กรรมตองปฏบิตัติามมรรคมอีงค ๘
และพฒันาตนเองดวยหลกัไตรสกิขาจงึจะสามารถพฒันากรรมของตนใหหลดุพนจากกเิลส เปน
เหตใุหสิน้กรรมหรือดบักรรม การกระทำท่ีไมมกีเิลส ไมจดัเปนกรรมเปนเพยีงกิรยิาเทาน้ัน จงึ
ไมมวีบิากใหรบัผลทำใหหลดุพนจากการเวยีนวายตายเกดิ หรอืหลดุพนจากวฎัฎะ ๓ คอื กเิลส
กรรม วบิากเพือ่บรรลพุระนพิพาน อนัเปนเปาหมายสงูสุดทางพระพทุธศาสนา

มนษุยทกุคนมกีฎแหงกรรม หรอืกรรมนิยามกำกับ ดแูลพฤติกรรมท่ีมคีณุคาทางศีลธรรม
และรอคอยเวลาใหผลตอบแทนตามคณุภาพของกรรม ตามเหตแุละผลทีม่คีวามสมัพนัธสอดคลอง
กนั ถาเปนกรรมดี ผลท่ีไดรบัเปนความดี (สขุ) ถาเปนกรรมช่ัว ผลท่ีไดรบัเปนความช่ัว (ทกุข)
เปรียบเทยีบการใหผลของกรรม เชนเดียวกับการปลกูพชื ปลกูพชืชนดิใดไดผลพชืชนดิน้ัน ปลกู
มะมวงยอมไดผลมะมวง จะเปนผลทเุรยีนหรอืมงัคดุน้ันเปนไปไมได กฎแหงกรรมในฐานะเปน
กฎศลีธรรม มกีฎเกณฑตายตวัเหมือนกฎธรรมชาติขออืน่ ๆ  ดเีปนด ีชัว่เปนชัว่ ไมมกีารยกเวน
หรอืยดืหยนุ แตเปนการใหผลทางดานจติใจเทาน้ัน การใหผลช้ันนอกตองอาศัยองคประกอบ
อืน่ ๆ มาสนบัสนนุ

๑๔ พทุธทาสภิกข,ุ ทานพทุธทาสกบัการศกึษา, (กรงุเทพมหานคร : โรงพิมพครุสุภา, ๒๕๔๕), หนา ๑๓.
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การใหผลของกรรมแบงออกเปน ๒ ระดบั คอื ผลชัน้ใน หมายถงึ จติใจ ใหผลทนัททีี่
ทำกรรมเสรจ็ เปนความรสูกึทีด่หีรอืชัว่ สะสมเปนวบิากตกคางในใจ รอวนัแสดงตัวออกมาเปน
อปุนสิยั ผลชัน้นอกใหผลเปนลาภ ยศ สรรเสรญิ เสือ่มลาภ เสือ่มยศ นนิทา การใหผลในชัน้นี้
ตองมอีงคประกอบเรือ่ง กาล คต ิอปุธิ และปโยคะ มาเปนปจจยัเกีย่วของ การใหผลของกรรม
ทัง้ ๓ ประเภทในพระไตรปฎกดงักลาวขางตน เปนเรือ่งของการใหผลชัน้ใน สวนการใหผลของ
กรรม ๑๒ เปนการใหผลช้ันนอกกฎแหงกรรม เปนกฎธรรมชาติทีม่กีารใหผลท่ีแนนอนและตาย
ตวั ไมมขีอยกเวน และจงึเปนกฎศลีธรรม ทีด่แูลควบคุมพฤตกิรรมของมนุษยและใหผล มนุษย
ทกุคนตองรบัผดิชอบตอการกระทำของตน

เมือ่พจิารณาแลวจะเหน็ไดวาการใชเวลาปจจบุนัและเงือ่นไขของอโหสกิรรมทำใหมนษุย
สามารถเลือกสถานท่ีเกดิ พรอมทัง้รปูสมบัตคิณุสมบัตไิด กลาวคอื ทำแตกรรมดีอนัมเีงือ่นไขไป
สผูลทีต่องการอยางพากเพยีร และปฏบิตัจินกลายเปนอปุนสิยั ผลของกรรมยอมสงผลในชาติ
หนาหรือชาติตอ ๆ ไป และผลของกรรมบางอยางสามารถสงผลในชาตินีไ้ดเลย เชน ความ
ร่ำรวยหรือความฉลาด นอกจากน้ีพระพุทธศาสนายังใหความสำคัญกับมโนกรรมของจิตที่
ใกลดบั ซึง่มผีลตอคตทิีไ่ปในชาติหนาการดบักรรมตองดบัทีส่าเหต ุคอื ผสัสะ พระพทุธศาสนา
ไมไดสอนใหมนษุยทำกรรมดีเพือ่ตดิอยแูคความสุขและความดี แตสอนใหมนษุยทำกรรมเพ่ือละท้ิง
กรรมดีและกรรมช่ัวเพ่ือไปสกูารส้ินกรรม ดวยวิธกีารปฏบิตัติามมรรคมีองค ๘ และพฒันาตนเอง
ดวย หลกัไตรสกิขา ซึง่สามารถพฒันากรรมของตนใหหลุดพนจากกเิลส เปนเหตใุหสิน้กรรมหรอื
ดบักรรม

๔. ความศรทัธาในพระพุทธศาสนา
ในพระพทุธศาสนาฝายเถรวาท ถอืวาศรทัธาทีแ่ทจรงิตามหลกัศาสนานัน้ม ี๔ ประเภท

เรียกวา “ศรัทธา ๔”๑๕ ซึ่งวาดวยหลักความเชื่อที่ประกอบดวยเหตุผล ๔ ประการ คือ มี
กมัมสัทธา เปนตน ดงัทีก่ลาวมาแลวขางตน

๑๕ อง.ฺสตตฺก. (ไทย) ๒๓/๔/๓
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คำวา “กรรม” แปลวา การกระทำ แตการกระทำไมจำเปนตองเปนกรรมเสมอไป การ
กระทำทีจ่ะจดัเปนกรรมและมผีลในทางศลีธรรมจะตองเปนการกระทำทีป่ระกอบดวยเจตนาหรอื
ดวยความจงใจในการกระทำ ดงัพระพทุธพจนวา

“ดกูอนภกิษทุัง้หลาย เรากลาวเจตนาวาเปนกรรม
บคุคลจงใจแลวยอมกระทำกรรมทางกาย ทางวาจา ทางใจ”๑๖

ในพระพุทธศาสนากลาวยืนยันแนนอนวา กรรมเปนกฎของธรรมชาติอยางหน่ึงทีเ่ปน
ระเบยีบแนนอน กลาวรวมอยใูนนยิาม ๕๑๗ ดงัน้ี

๑) อตุนุยิาม คอื กฎธรรมชาตเิกีย่วกบัอณุหภมู ิหรอืปรากฏการณธรรมชาตติางๆ
โดยเฉพาะดิน นํา้ อากาศ และฤดูกาล อนัเปนส่ิงแวดลอมสำหรับมนุษย

๒) พชีนยิาม คอื กฎธรรมชาติเกีย่วกับการสืบพนัธ ุมพีนัธกุรรม เปนตน
๓) จติตนยิาม คอื กฎธรรมชาตเิกีย่วกบัการทำงานของจติ
๔) กรรมนิยาม คอื กฎธรรมชาติเกีย่วกับการกระทำ ของมนุษย คอื กระบวนการให

ผลของการกระทำ
๕) ธรรมนยิาม คอื กฎธรรมชาตเิกีย่วกบัความสมัพนัธและอาการทีเ่ปนเหตเุปนผลแก

กันแหงสิ่งทั้งหลาย๑๘

จะเหน็ไดวา กรรมขอแรกนัน้ เกีย่วของกบัธรรมชาตแิวดลอมรอบตวัของมนษุยและสตัว
และตัง้แตขอ ๒ พชีนยิาม เปนตนมา เปนสวนทีเ่กีย่วของกบัมนษุยและสตัวทีต่องตกอยภูายใต
กฎธรรมชาติ ๕ อยางน้ีกรรมน้ัน เมือ่แบงโดยประเภทมี ๓ ประการ เรยีกวา กรรม ๓๗ คอื การ
กระทำที่

ประกอบดวยเจตนา ดกีต็าม ชัว่กต็าม ประกอบดวย
๑) กายกรรม คอื กรรมทำ ดวยกาย การกระทำทางกาย

๑๖ อง. ฉกกฺ. (ไทย) ๒๒/๓๓๔.
๑๗ ท.ีม.อ. (ไทย) ๒/๓๔.
๑๘ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยตุโต), พจนานกุรมพทุธศาสตร ฉบบัประมวลธรรม, หนา ๑๖๖.
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๒) วจกีรรม คอื กรรมทำ ดวยวาจา การกระทำทางวาจา
๓) มโนกรรม คอื กรรมทำ ดวยใจ การกระทำทางใจ๑๙

สรปุไดวา ศรทัธาหรือความเช่ือในทางพระพุทธศาสนาน้ัน เนนความเช่ือในเร่ืองกฎแหง
กรรมทีก่ระทำดวยเจตนา ซึง่การท่ีบคุคลจะประสบผลดหีรอืผลชัว่กม็าจากการกระทำทีป่ระกอบ
ดวยเจตนาทัง้ทางกาย วาจา หรอืใจ ซึง่ผลของกรรมทีไ่ดกม็าจากการกระทำของตนเอง มนษุย
จะประสบสิง่ทีด่ไีดกด็วยกรรมด ีและประสบผลช่ัวไดกด็วยกรรมชัว่ของตนเอง บคุคลไมสามารถ
แกกรรมทีต่นกระทำได แมกรรมจะยงัไมแสดงผล กไ็มไดหมายความวาผลของกรรมไมม ีเนือ่ง
จากปจจยัของการแสดงผลกรรมยังไมพรอม ทำใหกรรมยังไมแสดงผลทันทใีนชาตินี ้แตผลของ
กรรมนัน้จะสงผลแนนอนในชาตติอๆไปแนนอน ผลของกรรมเปนอจนิไตย คอื เปนส่ิงทีเ่หนือ
กวามนษุยปถุชุนจะใชหลกัเหตผุลอธบิายได บคุคลนัน้เทาน้ันเปนเจาของกรรม และตองรบัผดิ
ชอบตอกรรมนัน้ บคุคลทีไ่ดรบัความสขุหรอืความทุกขเปนผลมาจากการประกอบกรรมดหีรอื
กรรมชัว่ และกรรมเปนสิง่ทีไ่มสามารถรบัถายโอนใหผอูืน่หรอืใชวธิกีารอืน่ใดใหรบักรรมแทนตนได

๕. ความคดิรวบยอดเก่ียวกบัความเช่ือศรทัธา
หลกัธรรมในพระพุทธศาสนาท่ีมคีวามสำคัญตอการดำเนินชวีติของคนไทยมาต้ังแตสมยั

สโุขทัยจนถงึปจจบุนั ดงัปรากฏในวรรณคดไีทยเรือ่งเตภูมกิถา หรอืไตรภูมพิระรวงทีพ่ระมหา
ธรรมราชาลไิทย ทรงพระราชนพินธเพือ่ปลกูฝงศรทัธาในพระพทุธศาสนาโดยใชอบรมและปลกู
ฝงจติสำนกึของประชาชนในการทำกรรมดลีะเวนกรรมชัว่และมคีวามเกรงกลวัละอายตอบาป เกดิ
เปนเอกลักษณของสังคมไทยในเร่ืองการทำบุญ ใหทาน รกัษาศีล มคีวามกตัญยูกยองและเกรง
ใจผมูอีาวุโส มใีจเมตตากรุณา ยกยองคนดี ตลอดจนทำนุบำรงุพระพุทธศาสนาในการปลูกฝง
หลกัธรรมเร่ืองกรรมอยางเปนระบบ เพือ่ใหนำมาใชในชีวติประจำวัน ทำใหเกดิปรัชญาการศึกษา
ไทยในสมัยนี ้และใชสบืทอดมาถึงรชักาลท่ี ๔ แหงกรุงรตันโกสินทร คอื ความรคูอืคณุธรรม๒๐

๑๙ เรือ่งเดียวกัน, หนา ๗๑.
๒๐ สุภาพรรณ ณ บางชาง, พทุธธรรมทีเ่ปนรากฐานสงัคมไทย กอนสมยัสโุขทัยถงึกอนการเปลีย่นแปลง

การปกครอง (กรุงเทพมหานคร : โครงการเผยแพรผลงานวิจยั ฝายวิจยัจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๖), หนา ๔๕.
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หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาจากอดีตถงึปจจบุนัน้ัน มสีาเหตุหลายประการดวยกัน เชน
จากการยอมรบัความเชือ่ทางศาสนาพราหมณเขามาผสมผสานกับพระพทุธศาสนา การขยาย
ตวัทางดานเศรษฐกิจ และสังคม ทำใหเกดิการเล่ือนช้ันทางสังคมมากข้ึน การยอมรับระบบการ
ศกึษาของชาตติะวนัตก ทำใหเกดิปรชัญาการศกึษาใหม คอื “ความรคูคูณุธรรม” แทนปรชัญา
การศกึษาเดิม “ความรคูอืคณุธรรม” เปนการแยกหลักธรรมกับความรเูพือ่ประกอบอาชีพออก
จากกนั ความเชือ่ในไตรภมูพิระรวงดานภมูศิาสตรไดรบัการปฏเิสธ ซึง่มผีลทำใหความเชือ่เรือ่ง
การเวยีนวายตายเกดิ และการใหผลของกรรมตามคำสอนในไตรภมูพิระรวงไดรบัการกระทบ
กระเทอืนไปดวย สาระสำคญัของไตรภมูพิระรวงท่ีเปนรากฐานของคำสอนเรือ่งกรรมทีใ่หความ
เกรงกลวัความชัว่และละอายตอบาป ไดหมดบทบาทในสังคมไทย กลายเปนเพยีงภาพจติรกรรม
ฝาผนงั ตลอดจนกระแสวตัถนุยิมจากวฒันธรรมตะวนัตกทีร่นุแรงขึน้ ทำใหหลักธรรมเรือ่งกรรม
ทีน่ำมาสอนโดยเนนถงึการกระทำ และผลของการกระทำทีเ่ปนสุขในชวีติประจำวนั ไมมนี้ำหนกั
เพยีงพอทีจ่ะทำใหคนไทยสวนหนึง่เชือ่เรือ่งกรรมและผลของกรรมไดอกีตอไป

การทีส่งัคมจะพฒันาใหเจรญิขึน้ หรอืเสือ่มลง ขึน้อยกูบัคานิยมสวนใหญของคนในสงัคม
นัน้ คานยิมเกดิจากความเชือ่ หรอืมโนกรรมทีพ่ระพทุธศาสนาถอืวาเปนกรรมทีส่ำคญัทีส่ดุและ
เปนตัวกำหนดวถิชีวีติของบุคคลและสังคม ปจจบุนัปญหาตาง ๆ  ทีเ่กดิขึน้ในสังคมไทย มสีาเหตุ
มาจากความเช่ือเร่ืองกรรมท่ีคลาดเคล่ือนจากหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ซึง่สะสมในสังคมไทย
มาเปนเวลาเน่ินนาน และมีผทูีเ่ชือ่ตามเปนจำนวนมาก จงึเปนปญหาและอุปสรรคในการพัฒนา
บคุคล สงัคม และประเทศเปนอยางย่ิง และเม่ือความเชือ่ทีค่ลาดเคลือ่นน้ีไดเกดิกบัวยัรนุอนัเปน
วยัทีจ่ะเปนอนาคตของประเทศชาติ ปญหาสังคมตาง ๆ  จงึมากข้ึน และกอคดีทีท่วคีวามรุนแรง
ขึน้ทกุที จงึมคีวามจำเปนทีจ่ะตองปลกูฝงคานยิมและความเชือ่ทีถ่กูตองตามหลกัพระพทุธศาสนา

จากคานยิมเดมิทีย่กยองคนด ีคอื คนมคีณุธรรม และเชือ่ในกฎแหงกรรมตามสำนวนท่ี
วา “ทำดไีดด ีทำชัว่ไดชัว่” ในปจจบุนั ไดจางหายไปกบัคนไทยรนุใหม สงัคมไทยไดเปลีย่นคา
นยิมไปยกยองวตัถ ุคนด ีคอื คนทีม่เีงนิทอง มอีำนาจ และผลตอบแทนของการทำด ีไดด ี“ด”ี
ในความหมายของคนรนุใหม คอื ไดวตัถสุิง่ของ เงนิทอง ชือ่เสยีง เกยีรตยิศ ทัง้ ๆ ทีผ่ทูีไ่ดรบั
การยกยองเปนผปูระพฤตเิสือ่มเสยี แตสงัคมไมไดใหความสนใจความประพฤตหิรอืวธิกีารทีท่ำให
ไดมาซึง่วตัถสุิง่ของเหลานัน้ เพยีงแตขอใหไดมาเปนพอ จงึเกดิสำนวนทีน่ำมาใชในสงัคมใหมวา
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“ทำดไีดด ีมทีีไ่หน ทำชัว่ไดด ีมถีมไป” ซึง่แสดงใหเหน็ถงึผลกระทบของความเชือ่เรือ่งกรรมใน
สงัคมไทยไดคลอนแคลน สงัคมเกดิความเขาใจเรือ่งกรรมคลาดเคลือ่นไปจากความเปนจรงิและ
ไมเชือ่

๖. บทสรปุ
กลาวโดยสรุปไดวา ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนท่ีมตีอพระพุทธศาสนาแนวทางท่ีถกู

ตองของพระพทุธศาสนา มแีตเพยีงคนทีป่ฏบิตัธิรรมเทาน้ันทีจ่ะสามารถคมุครองตวัเองได มเีกราะ
ปองกนัตวัเองคอื สตปิญญาคมุครองตนเอง  เราปฏบิตัธิรรมตองปฏบิตัหิาทางทีพ่นทกุข ไมใช
หลงความสุขอยางเดียว ความสุขนีถ้ามนัไมพนทกุขแลวมนัจะสุขไดอยางไร สมดังพระนิพนธ
สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ทีว่า “ผทูีท่ำความดสีม่ำเสมอ
จะมีความดีเปนนสิยั เปนพืน้ใจ ผมูปีญญายอมเห็นจริงเชนน้ี แตแมจะยังไมเกดิปญญาเห็นจริง
ดวยตนเอง ยงัมโีมหะ ความหลงผิดอย ูกอ็าจทำปญญาในเร่ืองน้ีใหเกดิข้ึนได ดวยวิธทีีก่ลาว
แลว คอือาศยัปญญาเปนทางดำเนนิ จดจำทีพ่ระพทุธองคทรงสอนไว แลวพจิารณาตามไปจนเกดิ
ปญญาของตนเอง เหน็จรงิตามวาความดทีำใหเสมอ จะยงัใจใหเปนใจทีด่ ีและใจทีด่นีีแ้หละเปน
ใจท่ีมคีาเหนอืคาของสิง่อืน่ใดทัง้หมด อยางไรกต็าม มโีมหะ ความหลงผดิ อกีอยางหนึง่ทีท่ำให
รจูกัความด ีไมถกูตองตามความเปนจรงิ ไปถอืเอาความไมดเีปนความด ีถอืเอาความดเีปนความ
ไมด ีนีป้รากฏมีอยเูสมอ เชน ถอืเอาการท่ีสามารถสรางตนใหมัง่มขีึน้ไดดวยวธิไีมสจุรติวาเปน
ความไมดเีปนตน โมหะความหลงผิด เชนน้ี ทำใหคนทำผดิโดยคิดวาทำถกู พระพทุธองคทรง
สอนไววา การกระทำทกุอยางมผีล ทำดไีดด ีทำชัว่ไดชัว่ ถาไมม ีโมหะ ความหลงผดิ จะไมมี
ใครทำชัว่ จะมแีตคนทำด ีโมหะ จงึเปนเหตแุหงการทำชัว่ทีจ่ะทำใหเกดิผลช่ัว โมหะ จงึเปนสิง่
ทีท่กุคนควรพยายามทำใหลดนอยลงจากจติใจของตนเปนลำดบัๆ ไปดวยการอบรมปญญาทาง
พระพทุธศาสนาใหเจรญิยิง่ๆ ขึน้เปนลำดบัๆ เชนเดยีวกัน ความสกปรกลางไดดวย น้ำสะอาด
ฉนัใด โมหะ ความหลงผดิ กท็ำลายไดดวย ปญญา ดบัโมหะ ความหลงผดิ เพือ่ใหเปนสุข”
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