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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของสามเณรในโครงการ
บรรพชาสามเณรภาคฤดู ร้ อ น ส านั ก งานเขตบางพลั ด กรุ ง เทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๙
๒) เพื่อศึกษาทัศนคติและความเข้าใจต่อหลักคาสอนทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับความเป็น
สามเณรของสามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู ร้ อ น ส านั ก งานเขตบางพลั ด
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ๓) เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเรื่องทัศนคติและ
ความเข้าใจต่อหลักคาสอนทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับ ความเป็นสามเณรของสามเณรใน
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน สานักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๙
เครื่องมือการวิจัยคือแบบสอบถามที่เก็บจากสามเณรจานวน ๑๗๙ รูป ส่วนสถิติที่ใช้วิเคราะห์
ข้อมูลมี ๒ ประเภท
ผลการวิจัย พบว่า ๑. ผลการศึกษาวิเคราะห์ สามเณรมีทัศนคติและความเข้าใจต่อ
หลักคาสอนทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับความเป็นสามเณร พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อแยกเป็ นรายด้านพบว่า ด้านศีล ด้ านสมาธิ และด้ านปัญ ญา อยู่ในระดับ มาก ๒. ผลการ
เปรียบเทียบ พบว่า สามเณรที่มีอายุ วุฒิการศึกษาทางโลก และวุฒิการศึกษาทางธรรมต่างกัน
มี ทั ศ นคติ แ ละความเข้า ใจต่ อหลั กคาสอนทางพระพุ ท ธศาสนาที่ เกี่ย วกับ ความเป็ น สามเณร
โดยรวมทั้ง ๓ ด้าน แตกต่างกันมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ๓. ปัญหาและข้อเสนอแนะ
เรื่องทัศนคติและความเข้าใจต่อหลักคาสอนทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับความเป็นสามเณรของ
สามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน สานักงานเขตบางพลั ด กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มี ระดับความถี่สูงสุด คือ ปัญหาในเรื่องการทาสมาธิ ระดับความถี่ต่าสุ ด
คือ ปัญหาเรื่องการคิดถึงบ้าน
คาสาคัญ : ทัศนคติและความเข้าใจ, หลักคาสอนทางพระพุทธศาสนา, สามเณร
Abstract
The objective of this study is to know: “Can the Noble Eightfold Path be
interpreted by using the moderate postmodern paradigm?”. The research found
out that the opponents who defended that the Noble Eightfold Path could not
be interpreted as moderate postmodern, are supported by three clear cut
reasons: 1) the Noble Eightfold Path must be interpreted only literally in order
to observe the integrity of Buddha’s teaching and to remain faithful to the
accepted exegesis; 2) the Noble Eightfold Path must be interpreted in line with
the roots of the Pali original text to avoid confusion; and 3) the Noble Eightfold
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Path must be interpreted to conform with the science scopes in order to raise
awareness of practicing systematically. The researcher is of the opinion that can
the Noble Eightfold Path be interpreted by using the moderate postmodern
paradigm and discovered because some weaknesses in the opponents’ reason,
such as 1) The Tipitaka text had been revised by several councils, the context of
Noble Eightfold Path underwent development accordingly together with the
interpretations, by which the reform is unavoidable. In addition, the exegetes
used their contemporary method to make clear, and described the Noble
Eightfold Path update in their times so as to open the way to the more advanced
exegesis at present, 2) the Noble Eightfold Path that had been interpreted
scientifically suffered the criteria based on science, because, the criteria of
science could change but the Noble Eightfold Path which is a basic principle of
Buddhism could not change.
Keywords: the Noble Eight Fold Path, Hermeneutics, Postmodern
๑. บทนา
บุ คคลในพระพุ ทธศาสนาเรามั ก
เรียกกันว่า พุทธบริษัท ๔ ซึ่งประกอบด้วยภิกษุ
ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา โดยพุทธบริษัท
ฝ่ ายบรรพชิ ตคือภิกษุ และภิกษุ ณี นี้ จั ดว่ าเป็ น
บุ ค คลเพศชายและเพศหญิ ง ที่ เ ข้ า สู่ ร่ ม
พระพุทธศาสนาในช่วงที่มีอายุตั้งแต่ ๒๐ ปีขึ้น
ไป ส่ ว นอุ บาสกและอุ บาสิ กาจั ดว่ าเป็ นพุ ท ธ
บริษัทฝ่ายคฤหัสถ์ที่ยอมรับนับถือพระรัตนตรัย
คือ พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง
และมีอายุมากพอสมควร ดังนั้น เราจะเห็นได้
ว่าการพัฒนาบุคคลในพระพุทธศาสนาทั้งฝ่าย
บรรพชิ ตและฝ่ ายคฤหัสถ์นั้ นมี หลั กคาสอนที่
เหมาะสมเป็นไปตามวัยเสมอ ยิ่งถ้าได้พิจารณา
ถึ ง การพั ฒนาเยาวชนด้ วยแล้ ว การให้
ความสาคัญกับการฝึกฝนอบรมพัฒนาก็ย่อมมี
ความส าคั ญ ไม่ ยิ่ ง หย่ อ นไปกว่ า กั น เลย สื บ

เนื่องจากว่าหากเยาวชนได้รับการพัฒนาอย่าง
เหมาะสมแล้ ว การเติบ โตเป็นผู้ ใหญ่หรือเป็ น
ทรั พ ยากรบุ ค คลที่ ดี แ ละมี คุ ณ ค่ า ต่ อ สั ง คม
ประเทศชาติ และพระศาสนา ย่อมเป็นไปได้สูง
ดังจะเห็นได้จากการที่ สานักงานเขตบางพลั ด
กรุงเทพมหานคร พิ จารณาให้ความสาคัญกับ
การฝึกฝนอบรมพัฒนาเยาวชนของประเทศชาติ
ให้มีคุณภาพโดยมีคุณธรรมตามหลักคาสอนใน
พระพุทธศาสนา กล่าวคือในช่วงปิดภาคเรียน
พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้ ทางสานักงานเขตบางพลัดกับ
วัดในพระพุทธศาสนา ๖ แห่ง ประกอบด้วยวัด
อาวุ ธ วิ ก สิ ต าราม วั ด เทพนารี วั ด ฉั ต รแก้ ว
จงกลนี วัดวิมุตยาราม วัดคฤหบดี และวัดอมร
คีรี ได้เล็งเห็นความสาคัญของการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ทั้งต่อเยาวชนและครอบครัวของ
เยาวชน ดังนั้น จึงได้จัดโครงการเพื่อนาเยาวชน
เข้ าศึ กษาและปฏิ บั ติ ตนตามหลั กค าสอนใน

พระมหามฆวินทร์ ปุริสตุ ฺตโม และคณะ ~ ๑๒๓ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม–สิงหาคม ๒๕๖๐

พระพุ ท ธศาสนา โดยการให้ เยาวชนเข้ า มา
บรรพชาเป็นสามเณรในโครงการดังกล่าวนี้
ในขณะที่เยาวชนเข้ามาบรรพชา
เป็นสามเณรแล้ว การศึกษาและการปฏิบัติตน
ตามหลักคาสอนในพระพุทธศาสนาเพื่อการเป็น
สามเณรที่ดีนั้นนับว่าเป็นวัตถุประสงค์ประการ
แรกๆ ของโครงการที่ทางสานักเขตบางพลัดจัด
ขึ้น ฉะนั้น เมื่อเยาวชนได้เข้ามาเป็นสามเณรใน
พระพุทธศาสนาแล้ว การจัดการเรียนรู้เพื่อปรับ
ทั ศนคติ แ ละสร้ า งเสริ มความรู้ ความเข้ า ใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับความเป็นสามเณรนั้นย่อมเป็น
เรื่องจาเป็นอย่างยิ่ง อนึ่ง ในเรื่องความรู้สึกและ
ความรู้ ค วามเข้ า ใจของสามเณรในโครงการ
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน สานักงานเขตบาง
พลัด กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้ ก็คือ
ทัศนคติและความรู้ความเข้าใจต่อหลักคาสอน
เรื่องไตรสิกขา ซึ่งประกอบด้วย ๑. ศีล ได้แก่
การฝึกหัดพัฒนาตนในเรื่องพฤติกรรมทางกาย
และวาจา เช่ น การไม่ กล่ าววาจาหยาบคาย
หรือการไม่กล่าวโกหก เป็นต้น ๒. สมาธิ ได้แก่
การฝึ กหัดพั ฒนาตนในเรื่องพฤติ กรรมทางใจ
เช่ น การมี จิ ต ใจไม่ โ กรธ หรื อการมี จิ ต ใจไม่
อาฆาต เป็นต้น และ ๓. ปัญญา ได้แก่ การ
ฝึกหัดพัฒนาตนให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่าง
ถูกต้อง ไม่ผิดทานองคลองธรรม เช่น การรู้ว่า
อะไรถูก อะไรผิด หรือการรู้ว่าอะไรควร อะไร
ไม่ควร เป็นต้น
จากเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วท าให้ ผู้ วิ จั ย มี
ความประสงค์จะศึกษาทัศนคติและความเข้าใจ
ต่อหลักคาสอนทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับ
ความเป็ น สามเณรของสามเณรในโครงการ
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน สานักงานเขตบาง
พลัด กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อเป็น
แนวทางในการกาหนดนโยบายปรับปรุงและ

พัฒนาโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
สานักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ในปี
ต่อไป
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๑. เพื่ อศึ กษาปั จ จั ยส่ วนบุ คคลของ
สามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู
ร้อน สานักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒. เพื่ อศึกษาทั ศนคติ และความ
เข้ าใจต่ อหลั กค าสอนทางพระพุ ทธศาสนาที่
เกี่ ย วกั บ ความเป็ น สามเณรของสามเณรใน
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู ร้ อ น
ส านั ก งานเขตบางพลั ด กรุ ง เทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ๓. เพื่ อศึ กษาปั ญ หาและ
ข้อเสนอแนะเรื่องทั ศนคติ และความเข้าใจต่ อ
หลั กค าสอนทางพระพุ ท ธศาสนาที่ เกี่ ย วกั บ
ความเป็ น สามเณรของสามเณรในโครงการ
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน สานักงานเขตบาง
พลัด กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. สมมติฐานการวิจัย
๑. อายุ ข องสามเณรในโครงการ
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน สานักงานเขตบาง
พลัด กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่างกัน
ทั ศนคติ และความเข้ า ใจต่ อหลั กค าสอนทาง
พระพุ ทธศาสนาที่ เกี่ยวกับความเป็นสามเณร
แตกต่ างกัน ๒. วุ ฒิ การศึกษาทางโลกของ
สามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู
ร้อน สานักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่างกัน ทัศนคติและความเข้าใจ
ต่อหลักคาสอนทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับ
ความเป็นสามเณร แตกต่างกัน ๓.วุฒิการศึกษา
ทางธรรมะของสามเณรในโครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดู ร้ อน ส านั กงานเขตบางพลั ด
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กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่างกัน ทัศนคติ
แ ล ะ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ต่ อ ห ลั ก ค า ส อ น ท า ง
พระพุ ทธศาสนาที่ เกี่ยวกับความเป็นสามเณร
แตกต่างกัน ๔. การอยู่อาศัยของสามเณรใน
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู ร้ อ น
ส านั ก งานเขตบางพลั ด กรุ ง เทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่างกัน ทัศนคติและความเข้าใจ
ต่อหลักคาสอนทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับ
ความเป็นสามเณร แตกต่างกัน
และ ๕.
ประสบการณ์ ก ารบรรพชาของสามเณรใน
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู ร้ อ น
สานักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร พ.ศ.

๒๕๕๙ ต่างกัน ทัศนคติและความเข้าใจต่อหลัก
คาสอนทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับความเป็น
สามเณร แตกต่างกัน

๕. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
๑. ทาให้ทราบปัจจั ยส่ วนบุ คคลของ
สามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู
ร้อน สานักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒. ทาให้ทราบทัศนคติและความ
เข้ าใจต่ อหลั กค าสอนทางพระพุ ทธศาสนาที่
เกี่ ย วกั บ ความเป็ น สามเณรของสามเณรใน
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู ร้ อ น

ส านั ก งานเขตบางพลั ด กรุ ง เทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ๓. ทาให้ทราบปัญหาและ
ข้อเสนอแนะเรื่องทั ศนคติ และความเข้าใจต่ อ
หลั กค าสอนทางพระพุ ท ธศาสนาที่ เกี่ ย วกั บ
ความเป็ น สามเณรของสามเณรในโครงการ
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน สานักงานเขตบาง
พลัด กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๙

๔. กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย อาศั ยหลั กค า
สอนเรื่องไตรสิกขาที่ปรากฏในพระไตรปิฎก ทีฆ
นิ ก าย ปาฏิ ก วรรค ประกอบด้ ว ย ๑. ศี ล
๒. สมาธิ และ ๓. ปัญญา มาเป็นกรอบแนวคิด
ในการวิจัย ดังนี้
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๖. ขอบเขตของการวิจัย
๑. ขอบเขตด้ า นประชากร ได้ แ ก่
สามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู
ร้อน สานักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน ๑๗๙ รูป ๒. ขอบเขต
ด้านเนื้อหา ได้แก่ หลักคาสอนเรื่องไตรสิกขาที่
ปรากฏในพระไตรปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค
เล่ ม ที่ ๑๑ ข้ อที่ ๒๒๘ หน้ า ที่ ๒๓๑
ประกอบด้วย ๑. ศีล ๒. สมาธิ และ ๓. ปัญญา
๓. ขอบเขตด้ านพื้นที่ ได้แก่ วั ดที่เข้าร่วม
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู ร้ อ น
ส านั ก งานเขตบางพลั ด กรุ ง เทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๕๙ จานวน ๖ วัด ประกอบด้วยวัด
อาวุ ธ วิ ก สิ ต าราม วั ด เทพนารี วั ด ฉั ต รแก้ ว
จงกลนี วัดวิมุตยาราม วัดคฤหบดี และวัดอมร
คี รี และ ๔. ขอบเขตด้ านระยะเวลา ได้ แก่
ภายในเดื อนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่ งเป็ นไป
ตามกาหนดการจั ดโครงการบรรพชาสามเณร
ภ า ค ฤ ดู ร้ อ น ส า นั ก ง า น เ ข ต บ า ง พ ลั ด
กรุงเทพมหานคร ของวัดทั้ง ๖ แห่ง
๗. คานิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย
๑. ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง ปัจจัย
ส่ วนบุ คคลของสามเณรในโครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดู ร้ อน ส านั กงานเขตบางพลั ด
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้แก่ ๑. อายุ
๒. วุฒิการศึกษาทางโลก ๓. วุฒิการศึกษาทาง
ธรรมะ ๔. การอยู่อาศัย และ ๕. ประสบการณ์
การบรรพชา ๒. สามเณร หมายถึง เยาวชนที่
เข้ามาบรรพชาเป็นสามเณรในโครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดู ร้ อน ส านั กงานเขตบางพลั ด
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๙ ๓. โครงการ
บรรพชาสามเณรภาคฤดู ร้ อ น หมายถึ ง
โครงการการน าเยาวชนเข้ ามาบรรพชาเป็ น

สามเณรในพระพุทธศาสนา โดยจัดเป็นกิจกรรม
พิ เ ศษในช่ ว งปิ ด ภาคเรี ย น ชื่ อ ว่ า โครงการ
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน สานักงานเขตบาง
พลั ด กรุ ง เทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๕๙
๔. วัด หมายถึง วัดพระพุทธศาสนาในเขตบาง
พลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร จานวน ๖ วัด
ประกอบด้วยวัดอาวุธวิกสิตาราม วัดเทพนารี
วัดฉัตรแก้วจงกลนี วัดวิมุตยาราม วัดคฤหบดี
และวั ด อมรคี รี ที่ เข้ า ร่ ว มโครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดู ร้ อน ส านั กงานเขตบางพลั ด
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๙ ๕. ทัศนคติและ
ความเข้าใจ หมายถึง ความรู้สึกและความรู้
ความเข้าใจของสามเณรในโครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดู ร้ อน ส านั กงานเขตบางพลั ด
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อหลักคาสอน
เรื่องไตรสิ กขา ซึ่งมี อยู่ ๓ ด้ านด้ วยกัน คือ
๑. ด้านศีล ๒. ด้านสมาธิ และ ๓. ด้านปัญญา
๖. ปัญหาและข้อเสนอแนะ หมายถึง ความ
คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ อุ ป สรรคและข้ อ แนะน าที่
สามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู
ร้อน สานักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้เสนอไว้
๘. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และ
ข้อเสนอแนะ
๘.๑ สรุปผลการวิจัย
๘.๑.๑ ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า สามเณรที่
ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอายุ ๑๐-๑๒ ปี
จ านวน ๑๐๒ รูป คิดเป็ นร้อยละ ๕๖.๙๘
รองลงมาอายุ ๑๓ ปีขึ้นไป จานวน ๕๕ รูป คิด
เป็นร้อยละ ๓๐.๗๓ และอายุต่ากว่า ๑๐ ปี
จานวน ๒๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๒๙ ส่วน
วุ ฒิ การศึกษาทางโลก พบว่ า สามเณรที่ ตอบ

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
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แบบสอบถาม ส่วนมากมีวุฒิการศึกษาทางโลก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ จานวน ๑๑๒ รูป คิด
เป็นร้อยละ ๖๒.๕๗ รองลงมามีวุฒิการศึกษา
ทางโลก สูงกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จานวน
๔๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๒๖ และน้อยที่สุดมี
วุฒิการศึกษาทางโลกต่ากว่าชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๔ จานวน ๒๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๗
สาหรับวุฒิการศึกษาทางธรรม พบว่า สามเณร
ที่ตอบแบบสอบถามส่วนมาก มีวุฒิการศึกษา
ทางธรรมะในระดับธรรมศึกษาชั้ นตรี จานวน
๗๔ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๓๔ รองลงมามีวุฒิ
การศึกษาทางธรรมะในระดับธรรมศึกษาชั้นโท
จ านวน ๕๒ รู ป คิ ดเป็ นร้ อยละ ๒๙.๐๕ วุ ฒิ
การศึกษาทางธรรมะอื่นๆ จานวน ๓๐ รูป คิด
เป็นร้อยละ ๑๖.๗๖ และวุ ฒิการศึกษาทาง
ธรรมะในระดับธรรมศึกษาชั้นเอก จานวน ๒๓
รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๘๕ ส่วนการอาศัยอยู่
กับใครพบว่า ส่วนมากอยู่อาศัยกับทั้งพ่อและ
แม่ จานวน ๑๒๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๐๔
รองลงมาอยู่ อาศัยกับฝ่ ายพ่ อ หรือฝ่ ายแม่
จานวน ๓๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖๗ และ
น้ อยที่ สุ ด อยู่ อาศั ย กั บญาติ พี่ น้ องที่ อุ ป การะ
จานวน ๒๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๒๙ และ
ประสบการณ์ การบรรพชา พบว่ าส่ วนมากมี
ประสบการณ์การบรรพชาต่ากว่า ๓ ปี จานวน
๑๑๖ รูป คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๘๐ รองลงมา
มี ประสบการณ์ การบรรพชา ๓-๕ ปี จ านวน
๕๕ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๗๓ และน้อยที่สุดมี
ประสบการณ์การบรรพชา ๖ ปีขึ้นไป จานวน
๘ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔.๔๗
๘.๑.๒ ผลการศึ ก ษาวิ เ คราะห์
ทั ศนคติ และความเข้ า ใจต่ อหลั กค าสอนทาง
พระพุ ทธศาสนาที่ เกี่ยวกับความเป็นสามเณร
ของสามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรภาค

ฤ ดู ร้ อ น ส า นั ก ง า น เ ข ต บ า ง พ ลั ด
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๙ พบว่า สามเณร
มีทัศนคติและความเข้าใจต่อหลักคาสอนทาง
พระพุ ทธศาสนาที่ เกี่ยวกับความเป็นสามเณร
โดยรวมทั้ง ๓ ด้าน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
๔.๒๗ และหากจ าแนกในแต่ ล ะด้ า น พบว่ า
๑) ด้านศีล อยู่ในระดับมาก มี ค่าเฉลี่ ย ๔.๑๗
๒) ด้านสมาธิ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๙
๓) ด้ า นปั ญ ญา อยู่ ในระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย
๔.๓๕
๘.๑.๓ ผลการทดสอบสมมติฐาน
การวิจัย พบว่า สามเณรที่มีอายุ วุฒิการศึกษา
ทางโลก และวุฒิการศึกษาทางธรรมต่างกัน มี
ทั ศนคติ และความเข้ า ใจต่ อหลั กค าสอนทาง
พระพุ ทธศาสนาที่ เกี่ยวกับความเป็นสามเณร
โดยรวมทั้ง ๓ ด้าน แตกต่างกันมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ทางด้านอายุพบว่า สามเณร
ที่มีอายุต่ากว่า ๑๐ ปี มีทัศนคติและความเข้าใจ
ต่อหลักคาสอนทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับ
ความเป็ นสามเณร น้ อยกว่ าสามเณรที่ มี อายุ
๑๐-๑๒ ปี และสามเณรที่มีอายุ ๑๓ ปีขึ้นไป
ทางด้านวุฒิการศึกษาทางโลก พบว่า สามเณรที่
มีวุฒิการศึกษาทางโลกต่ากว่าชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๔ มีทัศนคติและความเข้าใจต่อหลักคาสอน
ทางพระพุ ท ธศาสนาที่ เ กี่ ย วกั บ ความเป็ น
สามเณร น้อยกว่าสามเณรที่มีวุฒิการศึกษาทาง
โลกชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ และสามเณรที่มี
วุฒิการศึกษาทางโลกสูงกว่าชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๖ ส่วนทางด้านวุฒิการศึกษาทางธรรม
พบว่ า สามเณรที่ มี วุ ฒิ การศึกษาทางธรรมใน
ระดั บธรรมศึกษาชั้ นตรี มี ทั ศนคติ และความ
เข้ าใจต่ อหลั กค าสอนทางพระพุ ทธศาสนาที่
เกี่ยวกับความเป็นสามเณร น้อยกว่าสามเณรที่
มีวุฒิการศึกษาทางธรรมในระดับธรรมศึกษาชั้น
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เอก ส่ ว นสามเณรที่ มี ก ารอยู่ อ าศั ย และ
ประสบการณ์ การบรรพชาต่ างกัน มี ทั ศนคติ
แ ล ะ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ต่ อ ห ลั ก ค า ส อ น ท า ง
พระพุ ทธศาสนาที่ เกี่ยวกับ ความเป็นสามเณร
โดยรวมทั้ง ๓ ด้าน ไม่แตกต่างกัน ๑) ด้านศีล
พบว่า สามเณรที่มี อายุ วุฒิการศึกษาทางธรรม
และประสบการณ์ ก ารบรรพชาต่ า งกั น มี
ทั ศนคติ และความเข้ า ใจต่ อหลั กค าสอนทาง
พระพุ ทธศาสนาที่ เกี่ยวกับความเป็นสามเณร
ด้านศีล แตกต่างกันมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
๐.๐๕ ทางด้านอายุพบว่า สามเณรที่มีอายุต่า
กว่า ๑๐ ปี มีทัศนคติและความเข้าใจต่อหลัก
คาสอนทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับความเป็น
สามเณร น้อยกว่าสามเณรที่มีอายุ ๑๓ ปีขึ้นไป
ทางด้านวุฒิการศึกษาทางธรรม พบว่า สามเณร
ที่มีวุฒิการศึกษาทางธรรมในระดับธรรมศึกษา
ชั้นตรี มีทัศนคติและความเข้าใจต่อหลักคาสอน
ทางพระพุ ท ธศาสนาที่ เ กี่ ย วกั บ ความเป็ น
สามเณร น้อยกว่าสามเณรที่มีวุฒิการศึกษาทาง
ธรรมในระดับธรรมศึกษาชั้นเอก และสามเณรที่
มีวุฒิการศึกษาทางธรรมในระดับธรรมศึกษาชั้น
เอก มีทัศนคติและความเข้าใจต่อหลักคาสอน
ทางพระพุ ท ธศาสนาที่ เ กี่ ย วกั บ ความเป็ น
สามเณร มากกว่าสามเณรที่มีวุฒิการศึกษาทาง
ธรรมในระดับอื่นๆ ส่วนทางด้านประสบการณ์
การบรรพชา พบว่า สามเณรที่มีประสบการณ์
การบรรพชาต่ากว่า ๓ ปี มีทัศนคติและความ
เข้ าใจต่ อหลั กค าสอนทางพระพุ ทธศาสนาที่
เกี่ยวกับความเป็นสามเณร น้อยกว่าสามเณรที่
มี ป ระสบการณ์ ก ารบรรพชา๓-๕ ปี และ
สามเณรที่มีประสบการณ์การบรรพชา ๖ ปีขึ้น
ไป ส่วนสามเณรที่มีวุฒิการศึกษาทางโลก และ
การอยู่อาศัยต่างกัน มีทัศนคติและความเข้าใจ
ต่อหลักคาสอนทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับ

ความเป็นสามเณร ด้านศีล ไม่แตกต่างกัน ๒)
ด้านสมาธิ พบว่า สามเณรที่มี อายุ และวุฒิ
การศึกษาทางโลกต่างกัน มีทัศนคติและความ
เข้ าใจต่ อหลั กค าสอนทางพระพุ ทธศาสนาที่
เกี่ยวกับความเป็นสามเณร ด้านสมาธิ แตกต่าง
กันมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ทางด้าน
อายุพบว่า สามเณรที่มีอายุต่ากว่า ๑๐ ปี มี
ทั ศนคติ และความเข้ า ใจต่ อหลั กค าสอนทาง
พระพุ ทธศาสนาที่ เกี่ยวกับความเป็นสามเณร
น้ อยกว่ าสามเณรที่ มี อายุ ๑๐-๑๒ ปี และ
สามเณรที่มีอายุ ๑๓ ปีขึ้นไป ส่วนทางด้านวุฒิ
การศึ ก ษาทางโลกพบว่ า สามเณรที่ มี วุ ฒิ
การศึกษาทางโลกต่ากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
มีทัศนคติและความเข้าใจต่อหลักคาสอนทาง
พระพุ ทธศาสนาที่ เกี่ยวกับความเป็นสามเณร
น้อยกว่าสามเณรที่มีวุ ฒิการศึกษาทางโลกชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ และสามเณรที่มีวุ ฒิ
การศึกษาทางโลกสูงกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ส่วนสามเณรที่มีวุฒิการศึกษาทางธรรม การอยู่
อาศัย และประสบการณ์การบรรพชาต่างกัน มี
ทั ศนคติ และความเข้ า ใจต่ อหลั กค าสอนทาง
พระพุ ทธศาสนาที่ เกี่ยวกับความเป็นสามเณร
ด้านสมาธิ ไม่แตกต่างกัน ๓) ด้านปัญญา พบว่า
สามเณรที่ มี อายุ และวุ ฒิ การศึกษาทางโลก
ต่ างกัน มี ทั ศนคติ และความเข้าใจต่ อหลั กค า
สอนทางพระพุทธศาสนาที่ เกี่ยวกับความเป็ น
สามเณร ด้ านปั ญญา แตกต่ างกันมี นัยส าคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ ๐.๐๕ ทางด้านอายุพบว่ า
สามเณรที่มีอายุต่ากว่า ๑๐ ปี มีทัศนคติและ
ความเข้าใจต่อหลักคาสอนทางพระพุทธศาสนา
ที่เกี่ยวกับความเป็นสามเณร น้อยกว่าสามเณร
ที่มีอายุ ๑๐-๑๒ ปี และสามเณรที่มีอายุ ๑๓ ปี
ขึ้นไป ส่ วนทางด้ านวุ ฒิ การศึกษาทางโลก
พบว่า สามเณรที่มีวุฒิการศึกษาทางโลกต่ากว่า

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ มีทัศนคติและความ
เข้ าใจต่ อหลั กค าสอนทางพระพุ ทธศาสนาที่
เกี่ยวกับความเป็นสามเณร น้อยกว่าสามเณรที่
มีวุฒิการศึกษาทางโลกชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔๖ และสามเณรที่มีวุฒิการศึกษาทางโลกสูงกว่า
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ส่วนสามเณรที่มีวุฒิ
การศึ ก ษาทางธรรม การอยู่ อ าศั ย และ
ประสบการณ์ การบรรพชาต่ า งกัน มี ทั ศนคติ
แ ล ะ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ต่ อ ห ลั ก ค า ส อ น ท า ง
พระพุ ทธศาสนาที่ เกี่ยวกับความเป็นสามเณร
ด้านปัญญา ไม่แตกต่างกัน
๘.๑.๔ ผลข้ อ เสนอแนะ ดั ง นี้
๑) ปัญหาเรื่องทัศนคติและความเข้าใจต่อหลัก
คาสอนทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับความเป็น
สามเณรของสามเณรในโครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดู ร้ อน ส านั กงานเขตบางพลั ด
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๙ เรียงลาดับดังนี้
๑.๑) ปัญหาในเรื่องการทาสมาธิ ๑.๒) ปัญหา
ในเรื่องของการจะต้องตื่นเช้า ๑.๓) ปัญหาใน
เรื่ อ งของภาษาบาลี ๒) ข้ อ เสนอแนะเรื่ อ ง
ทั ศนคติ และความเข้ า ใจต่ อหลั กค าสอนทาง
พระพุ ทธศาสนาที่ เกี่ยวกับความเป็นสามเณร
ของสามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรภาค
ฤ ดู ร้ อ น ส า นั ก ง า น เ ข ต บ า ง พ ลั ด
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๙ เรียงลาดับดังนี้
๒.๑) เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆ ๒.๒) อยากมาบวช
อีกในทุกๆปี ๒.๓) จะได้เป็นคนดี
๘.๒ อภิปรายผลการวิจัย
๘.๒.๑ ผลการศึกษาทัศนคติและ
ความเข้าใจต่อหลักคาสอนทางพระพุทธศาสนา
ที่ เกี่ ยวกั บความเป็ นสามเณรของสามเณรใน
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู ร้ อ น
สานักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร พ.ศ.
๒๕๕๙ โดยรวมทั้ง ๓ ด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้

อาจเป็ นเพราะสามเณรในโครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อนมีความรู้สึกพอใจในหลักคา
สอนทางพระพุทธศาสนาที่ประกอบด้วยเหตุผล
สามารถเข้ าใจได้ ง่ าย เพราะสามเณรรุ่ นใหม่
ต้องการความมีเหตุผลในทุกๆ เรื่อง เมื่อเข้าใจ
เหตุ ผ ลแล้ ว ก็ อยากประเมิ น ค่ า หลั กธรรมว่ า
สามารถสร้างคุณความดีและประโยชน์ได้มาก
สักเพียงใด และถ้าปฏิบัติตรงกันข้ามแล้วจะทา
ให้จิตเศร้าหมอง เกิดความชั่วในจิตใจอย่างไร
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เลียวนาร์ด เบอร์
โควิทซ์ (Leonard Berkowitz) ที่ให้ความหมาย
ว่า ทัศนคติ คือ ความรู้สึกพอใจ หรือไม่พอใจ
ต่อสิ่งของหรือเรื่องราวอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ง่ ายกว่ านั้ น คื อ การประเมิ นค่ าความดี หรื อ
ความเลวของสิ่งของ หรือเรื่องราวอย่างใดอย่าง
หนึ่ง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ๑) ด้าน
ศี ล อยู่ ใ นระดั บ มาก ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะ
สามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู
ร้อน สานักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๕๙ มี ความสนใจใครรู้ในการศึกษา
หลั กปฏิ บั ติ พื้ น ฐานของศี ล เพื่ อฝึ กฝนอบรม
ความประพฤติ ทางกาย วาจา คือ มี ระเบี ยบ
วินัยอยู่ในศีล ๑๐ คานึงถึงการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
และสิ่ งแวดล้ อมต่ าง ๆ ด้ วยดี คือ เกื้อกูล ไม่
เบี ยดเบี ยน ไม่ ท าลาย เป็ น พื้ น ฐานแห่ งการ
อบรมจิตใจในอธิจิตตสิกขา ซึ่งสอดคล้องกับคา
สอนในพระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค
เล่มที่ ๑๑ ข้อ ๒๑๔ หน้า ๑๘๔ ที่ ทรงตรัสว่ า
“ดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลาย พระอริยสาวกในพระ
ธรรมวินัยนี้ ประกอบด้วยศีล ที่พระอริยเจ้าใคร่
แล้ว อันไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็น
ไทย อันวิญญูชนสรรเสริญ อันตัณหาและทิฐิ ไม่
ลูบคลาแล้ว เป็นไปเพื่อสมาธิ” และสอดคล้อง
กับแนวคิดของ พระพุทธโฆษาจารย์ ที่อธิบาย
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ว่ า “อธิ สี ล สิ ก ขาจึ ง มุ่ ง สอนบรรพชิ ต มี ก าร
ส ารวมระวั งจิ ตไม่ ให้ เกิ ดกิ เลสและการท าชั่ ว
ออกมาทางกายและวาจา จัดเป็นบันไดขั้นแรก
สาหรับการฝึกอบรมตนเองเพื่อกาจัดกิเลสอย่าง
เด็ดขาด ในที่สุด ในระดับต่า เราอาจสมาทาน
ถือศี ลต่ าง ๆ เพื่ อช่ วยยั บยั้ งความคิ ดชั่ วหรื อ
กิเลสในใจอยู่เป็นประจา แต่ในระดับสูง การที่
บรรพชิตได้เจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานนั้นจะทา
ให้เกิดการถือศีลที่ครอบคลุมการสารวมระวังทั้ง
ทางกาย วาจา และใจ เพราะขณะเจริ ญ
วิปัสสนากัมมัฏฐาน จะต้องมีการฝึกจิต ให้รู้เท่า
ทั น อารมณ์ หรื อเหตุ การณ์ ที่ จ รณะเข้ า มาใน
ประสบการณ์ทางความคิดในขณะที่มีสติอยู่ ก็
เท่ ากับได้ ส ารวมระวั งงดเว้ นจากการท ากาย
ทุจริต วจีทุจริต และมโนทุจริตไปในตัวนั่นเอง
อธิสีลสิกขาในระดับสูงจึงหมายถึง “การงดเว้น
ของจิ ต” ที่ เรียกว่ า “วี รติ ” หรือ “วิ รัติ ” ซึ่ ง
ในทางอภิธรรมถือเป็นโสภณเจตสิก (เจตสิกที่
เป็นกุศล) ประเภทหนึ่ง มีอยู่ ๓ อย่างคือ วีรติ
สั ม มาวาจา วี ร ติ สั ม มากั ม มั น ตะ และวี ร ติ
สัมมาอาชีวะ ซึ่งก็คือองค์มรรค ๓ นั่นเอง วีรติ
เจตสิกทั้ ง ๓ นี้ เกิดพร้อมกันในโลกุตตรจิ ตทั้ ง
๘ ดวง แต่ ในกามาวจรกุ ศลจิ ตเกิดแยกกัน ”
๒) ด้ านสมาธิ อยู่ ในระดั บมาก ทั้ งนี้ อาจเป็ น
เพราะสามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรภาค
ฤ ดู ร้ อ น ส า นั ก ง า น เ ข ต บ า ง พ ลั ด
กรุ งเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๙ มี ความตั้ งใจ
ปฏิ บั ติ เพื่ อให้ เกิดจิ ตอั นยิ่ ง คื อ ท าให้จิ ตเกิ ด
สมาธิ มีขันติ เมตตา กรุณา เป็นหลักธรรมขั้น
สู ง เมื่ อเข้ าถึ งสมาธิ ก็จะมี ทั ศนคติ และความ
เข้ า ใจในสมาธิ ไ ด้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
แนวคิ ดในพระสุ ตตั นตปิ ฎก ที ฆนิ กาย
ปาฏิกวรรค เล่มที่ ๑๑ ข้อ ๒๑๔ หน้า ๑๘๔ ที่
กล่าวว่า อธิจิตตสิกขา แปลว่า สิกขาคือจิตอัน

ยิ่ง และสอดคล้องกับแนวคิดของ พระพรหม
คุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ที่นิยามว่า อธิจิตตสิก
ขา หมายถึ ง ข้ อปฏิ บั ติ ส าหรั บ ฝึ กอบรมจิ ต
เพื่ อให้ เกิดสมาธิ ในระดั บสู ง (Training in
Higher Mentality) เป็นหลักปฏิบัติพื้นฐาน
สาหรับการฝึกฝนอบรมจิตใจให้เข้มแข็ง มั่นคง
มีคุณธรรม เช่น ขันติ เมตตา กรุณา สดชื่น เบิก
บาน เป็นสุข ผ่องใส เหมาะแก่การใช้ความคิด
พิจารณา เป็นฐานแห่งการเจริญปัญญา และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ รศ.ดร.วัชระ งามจิตร
เจริญ ที่กล่าวว่า อธิจิตตสิกขาเป็นการปฏิบัติ
สมาธิหรือการฝึกจิตให้มั่นคงไม่ฟุ้งซ่าน ทาให้
จิตมีประสิทธิภาพในการทางานโดยเฉพาะการ
ใช้ปัญญาพิจารณาหาความจริง ๓) ด้านปัญญา
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสามเณรใน
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู ร้ อ น
สานักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร พ.ศ.
๒๕๕๙ มี ความเข้ า ใจถึ ง ปั ญ ญาในทางพุ ท ธ
ศาสนาว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อความพ้นทุกข์ แต่ก็
สามารถทาให้ชีวิตในปัจจุบันมีคุณภาพที่ดีขึ้น
เช่นกัน ความเข้าใจดังกล่าวนี้ถ้ากล่าวในระดับ
จินตามยปัญญา เป็นความสามารถในการคิด
การแปลความ การตีความ และการขยายความ
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สมบูรณ์ ชิตพงศ์
ใ ห้ ค ว า ม ห ม า ย ว่ า “ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
(Understanding) เป็ น ความสามารถรู้ นั ย ใน
การสื่อความหมายระหว่างตนเองกับผู้อื่น ความ
เข้าใจ แยกได้เป็น ๓ ลักษณะ ดังนี้ ๑) การแปล
ความ (Tarnation) เป็ นความสามารถ ในการ
บอกความหมายตามนั ย ของเรื่ องราว หรื อ
ป ร า ก ฏ ก า ร ณ์ นั้ น ๆ ๒ ) ก า ร ตี ค ว า ม
(Interpretation) เป็นการสรุปความจากหลาย
ๆ ค วาม หมา ย ต ามนั ยเรื่ องร าว หรื อ
ปรากฏการณ์นั้นว่า จากการที่หลาย ๆ ส่วนใน

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
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เรื่องราว หรือปรากฏการณ์นั้น ๆ เป็นอย่างใด
อย่างหนึ่งแสดงว่า เรื่องราว หรือปรากฏการณ์
นั้ น เ ป็ น อ ย่ า ง ไ ร ๓ ) ก า ร ข ย า ย ค ว า ม
(Extrapolation) เป็ น การคาดคะเน หรื อ
พยากรณ์ไปสู่กาลข้างหน้า (หรือถอยหลัง) โดย
อาศัย ข้อเท็จจริงที่เป็ นอยู่ และสอดคล้ องกับ
แนวคิ ด ของ สมชั ย ศรี น อก ให้ ค วามหมาย
ความเข้ าใจ ( Understanding) หมายถึ ง
ความสามารถในการอธิ บ าย เรื่องราว เข้าใจ
ความรู้ ต่ าง ๆ โดยการแปล ไม่ จ าเป็ นน าไป
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความรู้อื่น ๆ แบ่งออกเป็น
ความสามารถ ๓ ด้าน ตามลาดับขั้น ดังนี้ ๑)
ด้านการแปลความ (Translation) ๒) ด้านการ
ตี ความหมาย (Interpretation) และ ๓) ด้ าน
การสรุปใจความสาคัญ (Extrapolation)
๘.๒.๒ ผลการทดสอบสมมติฐาน
การวิจัย พบว่า สามเณรที่มีอายุ วุฒิการศึกษา
ทางโลก และวุฒิการศึกษาทางธรรมต่างกัน มี
ทั ศนคติ และความเข้ า ใจต่ อหลั กค าสอนทาง
พระพุ ทธศาสนาที่ เกี่ยวกับความเป็นสามเณร
โดยรวมทั้ง ๓ ด้าน แตกต่างกันมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะอายุ วุฒิ
การศึกษาทางโลก และวุฒิการศึกษาทางธรรมมี
ผลต่อทัศนคติและความเข้าใจต่อหลักคาสอน
ทางพระพุ ท ธศาสนาที่ เ กี่ ย วกั บ ความเป็ น
สามเณรของสามเณรในโครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดู ร้ อน ส านั กงานเขตบางพลั ด
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๙ ในด้านอายุเป็น
เรื่องของวุฒิภาวะ แต่วุฒิภาวะไม่ได้อยู่ที่อายุ
เพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่การศึกษาอบรมตั้งแต่
ครอบครั ว สถานที่ เรี ยน สั ง คม ดั ง นั้ นจึ งมี ผู้
เสนอแนะเพื่ อให้เป็ นประโยชน์ ต่ อการสื บต่ อ
อายุพระพุทธศาสนาของสามเณร ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พระมหาแสนยากร สิริภทฺโท

(เมธี ไกรสรพงศ์ ) ที่ อธิ บายว่ า “แนวทางการ
แก้ ไ ขการสื บ ต่ อ อายุ พ ระพุ ท ธศาสนาของ
สามเณรผู้เป็นเหล่ากอแห่งสมณะในสังคมไทย
ปัจจุบัน ๑) ด้านครอบครัว ควรให้ข้อมูลผลดี ผลเสียในการบวชเรียนที่เป็นรูปธรรมมากกว่านี้
ใช้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ส่วนสามเณรต้อง
ดูแลให้ความอบอุ่น และส่งเสริมเรื่องการศึกษา
๒) ด้ า นเศรษฐกิ จ ควรน าหลั ก พุ ท ธธรรมที่
เกี่ยวข้องการดารงชีวิตมาปรับใช้ให้เข้ากับยุค
สมัย สามเณรควรมีหลักมัตตัญญุตาสาหรับการ
ปฏิ บั ติ ตาม เพื่ อการด ารงอยู่ อย่ างสมถะ
๓) ด้านสังคม ควรนาพุทธศาสนาไปแก้ปัญหา
สังคม แม้แต่ตัวสามเณรยังต้องปรับปรุงความ
ประพฤติ ให้อยู่ ในสมณสารูปที่ ดี งาม ๔) ด้ าน
การจัดการศึกษาของรัฐ รัฐควรคานึงถึงความ
เสมอภาค การเรียนการสอนศีลธรรม และการ
ปฏิรูปคน ควรส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของ
สามเณรด้วย ๕) ด้านการจัดการศึกษาของคณะ
สงฆ์ เป็นเรื่องที่ต้องปรับทั้งองค์กร บุคลากร
ผู้สอน หลักสูตรที่ทันสมัย และการวัดผลที่เป็น
สากล ต้ องสร้างแรงจู งใจให้เกิดแก่ผู้ เรียน
โดยเฉพาะสามเณร และ ๖) ด้านพระธรรมวินัย
สามเณรควรให้ ความส าคัญกั บการประพฤติ
ปฏิบัติตามในสิ่งที่ได้ศึกษามา เมื่อทาผิดต้อง
ยอมรั บบทลงโทษเพื่ อความดี ง ามและความ
ผาสุกของคณะสงฆ์ ในพระพุทธศาสนา” ส่วน
สามเณรที่มีการอยู่อาศัย และประสบการณ์การ
บรรพชาต่างกัน มีทัศนคติและความเข้าใจต่อ
หลั กค าสอนทางพระพุ ท ธศาสนาที่ เกี่ ย วกั บ
ความเป็ น สามเณร โดยรวมทั้ ง ๓ ด้ า น ไม่
แตกต่างกัน ๑) ด้านศีล พบว่า สามเณรที่มี อายุ
วุฒิการศึกษาทางธรรม และประสบการณ์การ
บรรพชาต่างกัน มีทัศนคติและความเข้าใจต่อ
หลั กค าสอนทางพระพุ ท ธศาสนาที่ เกี่ ย วกั บ
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ความเป็ น สามเณร ด้ า นศี ล แตกต่ า งกั น มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะ อายุ วุ ฒิ การศึกษาทางธรรม และ
ประสบการณ์การบรรพชามีผลต่อทัศนคติและ
ความเข้าใจต่อหลักคาสอนทางพระพุทธศาสนา
ที่ เกี่ ยวกับความเป็ นสามเณรด้ านศีล การ
บรรพชามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล เพื่อประพฤติ
ในพรหมจรรย์ เว้นจากเมถุนธรรมและขาดจาก
การครองเรือน ปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้น
สาม เณ รที่ มี กา รศึ ก ษา ทาง ธร รม แล ะ
ประสบการณ์ การบรรพชาต่ างกั นจึ งมี ความ
เข้าใจในข้อวัตรปฏิบัติที่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ดร.ธีระศักดิ์ บึงมุม ที่ทาวิจัย
เรื่อง “การพัฒนาจริยธรรมนักเรียนโดยอาศัย
กระบวนการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ศูนย์
พั ฒนาคุ ณภาพชี วิ ตชุ มชน อ าเภอน้ าพอง
จังหวัดขอนแก่น” ผลการวิจัยพบว่า ๒. การ
บรรพชามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล เพื่อประพฤติ
ในพรหมจรรย์ เว้นจากเมถุนธรรมและขาดจาก
การครองเรือน ปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้น
การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ดาเนินการใน
ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
เพื่อให้เยาวชนกระทาความดีใช้เวลาว่างศึกษา
พุ ท ธศาสนา
และผู้ น าหลั ก การทาง
พระพุทธศาสนามาใช้ในการดารงชีวิตประจาวัน
การบรรพชาสามเณรและการอบรมเยาวชน
ภาคฤดูร้อน ๒๕๕๗ ใช้เวลาในการอบรม ๒๕
วัน สามเณรมีศีลต้องปฏิบัติ ๑๐ ข้อ การปฏิบัติ
ศีลอันเสมือนธรรมนูญชีวิตพื้นฐานของมนุษย์
เป็นข้อปฏิบัติ เป็นกฎเกณฑ์หลัก การปฏิบัติ
กิจวัตรประจ้าวันที่ทาให้เกิดการเรียนรู้ชีวิตของ
บรรพชิ ต ภาคทฤษฎี มี วิ ท ยากรบรรยาย
หลักธรรมในพระพุทธศาสนา ภาคปฏิบัติฝึก
สมาธิ วิปัสสนากรรมฐาน ทั้งการปฏิบัติศีลและ

การทาสมาธิเป็นหลักไตรสิกขา อันเป็นหลัก
เบื้องต้นของพระพุทธศาสนาในการปฏิบัติศีล
และสมาธิ ประกอบกับมีการเรียนรู้แล้ว เมื่อ
พิจารณาอย่างรอบคอบปัญญาก็เกิดตามมาการ
เรียนรู้โดยพิจารณาจากหลักไตรสิกขา เป็นการ
พัฒนาคนให้มี คุณภาพเป็นแกนในการพัฒนา
สังคมต่อไป และ ๒. ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยน
พฤติ กรรมเชิ งจริ ยธรรมของเยาวชนมี
๓ ประการ คือ ๒) การอบรมสั่งสอน
(๒) จิตสานึก (๓) แบบอย่างหรือตัวอย่างที่ดี
โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ๒๕๕๗
ใช้เวลาในการอบรม ๒๕ วัน และเป็นการ
สนั บ สนุ น ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ เยาวชนมากที่ สุ ด
รองลงมาคือ ตัวอย่างที่ดี ในระหว่างการอบรม
เยาวชนใกล้ชิดกับพระสงฆ์ พระวิทยากรและ
สามเณรพี่เลี้ยง ได้ศึกษา สังเกต ส่วนปัจจัยของ
จิตสานึกมีผลไม่มากนักอาจจะเป็นด้วยเหตุของ
ระยะเวลาน้อยไป ท าให้การพั ฒนาจิ ตใจมี
ประสิทธิภาพน้อย แต่ผลที่ได้จากการบรรพชา
สามเณร และอบรมเยาวชน ภาคฤดูร้อน
๒๕๕๗ ทาให้เยาวชนมีพฤติกรรมเชิงพฤติกรรม
เชิงจริยธรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นดีขึ้น
มากกว่าก่อนบรรพชาและอบรม ๒) ด้านสมาธิ
พบว่า สามเณรที่มี อายุ และวุฒิการศึกษาทาง
โลกต่างกัน มีทัศนคติและความเข้าใจต่อหลัก
คาสอนทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับความเป็น
สามเณร ด้านสมาธิ แตกต่างกันมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ อายุ
วุ ฒิ การศึ กษาทางโลก มี ผ ลต่ อทั ศ นคติ และ
ความเข้าใจต่อหลักคาสอนทางพระพุทธศาสนา
ที่เกี่ยวกับความเป็นสามเณรด้านสมาธิ เพราะ
ประสบการทางโลกที่ แ ตกต่ า งย่ อ มมี ผ ลต่ อ
เนื้อหาวิชาที่นามาอบรม ความเหมาะสมนี้อาจ
ต้องพิจารณาในบริบทอื่นๆ ด้วย ซึ่งสอดคล้อง
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กับงานวิจัยของ มนูญ พันนา ที่ทาวิจัยเรื่อง
“การประเมิ น ผลการด าเนิ น การโครงการ
บรรพชาเยาวชนภาคฤดู ร้ อน ปี ๒๕๕๐ ใน
จังหวัดอุบลราชธานี” ผลการศึกษาวิจัย สรุปได้
ดังนี้ ๒. ความเหมาะสมของการดาเนินการ
โครงการ ฯ ในด้านบริบทเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ
ที่ พบค่ าเฉลี่ ยระดั บมากที่ สุ ด ได้ แก่ มี การ
สอบถามความต้ องการของกลุ่ ม ประชากรที่
เกี่ยวข้องทุกส่วนก่อนนาโครงการมาดาเนินการ
ในพื้ น ที่ แ ละโครงการบรรพชาเยาวชนมี
เป้าหมายและวัตถุสงค์ของโครงการที่ชัดเจน ๒.
ความเหมาะสมของการด าเนิ น การโครงการ
ด้านปัจจัยนาเข้า ซึ่งพบมากที่สุด ได้แก่ สถานที่
อบรม มี ค นร่ ม รื่ น อากาศดี ที่ ตั้ ง โครงการ
กว้ า งขวาง ไม่ แ ออั ด ไม่ มี เ สี ย งรบกวน ,
เนื้ อหาวิ ชาน ามาอบรมมี ความเหมาะสมและ
ประธานส่วนใหญ่ได้รับทราบข้อมูล และมีการ
ประชาสัมพันธ์ทาความเข้าใจโครงการฯ ได้
อย่ างถู กต้ อง ๓. ความเหมาะสมของการ
ดาเนินการโครงการฯ ด้านกระบวนการที่พบว่า
มี ระดั บความเหมาะสมมากที่ สุ ด ได้ แก่ การ
บริ ห ารงานโดยที ม งานของวิ ท ยากรอบรม
กระบวนการ/คณะวิทยากรอบรม มีการร่วมมือ
ประชุมทาความเข้าใจและศึกษาข้อมูลปัญหา
ความต้องการของชุมชน และวิทยากรควรมี
ความรู้ – เข้ า ใจและมี ป ระสบการณ์ ในการ
อบรมเยาวชนมาก่อน ๔. ความเหมาะสมของ
การดาเนินการโครงการฯ ด้านผลลัพธ์ที่พบว่า
มีระดับความเหมาะสมมากที่สุด ได้แก่ เยาวชน
คิดว่า โครงการฯ มีคุณค่าประโยชน์ด้วยการ
พัฒนาคุณธรรม- จริยธรรมของเยาวชนเพิ่มมาก
ขึ้น และเมื่อมีการดาเนินการโครงการฯ ในครั้ง
ต่อไป เยาวชนบอกว่าจะเข้าร่วมบรรพชาเป็น
สามเณรอี ก โครงการจะด าเนิ น การอย่ า ง

ต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี และเมื่อเยาวชนที่เข้า
ร่วมพิธีกรรมหรือศาสนพิธีสามารถนาไปใช้ได้
อย่างเหมาะสมไม่เก้อเขิน ๕. ความเหมาะสม
ของสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ
พบว่ า ข้ อที่ มี ระดั บความเหมาะสมมากที่ สุ ด
ได้แก่ อาคารสถานที่พักสาหรับบุคลากร อาคาร
สถานที่ พั กและฝึ กอบรมส าหรั บเยาวชนควร
ถวายภัตตาหารเพลและน้ าปานะช่ วงเย็ น ๖.
ความเหมาะสมของเนื้อหา/หลักสูตรที่นามาใช้
อบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน พบว่า ทุกศูนย์ได้ทา
เนื้ อหาวิ ชารวมหกวิ ช ามาใช้ ในการฝึ กอบรม
ได้แก่ วิชา พุทธศาสนประวัติ วิชาธรรมจริยา
วิชาศาสนพิธี มารยาทไทย/วัฒนธรรมไทย และ
วิ ช าปฏิ บั ติ วิ ปั ส สนากั ม มั ฏ ฐาน สอบวิ ช า
ภาคปฏิ บั ติ ที่ น ามาฝึ กอบรมมากที่ สุ ด ได้ แก่
วิ ช าศาสนพิ ธี / พิ ธี ก รรม ฝึ ก มารยาทไทย/
วัฒนธรรมไทย ฝึกอบรมวิปัสสนา เดินจงกรม
นั่งสมาธิแผ่เมตตาและพิธีทาวัตรสวดมนต์เช้าเย็ น ซึ่ งมี ประโยชน์ ต่ อการส่งเสริมคุณธรรม–
จริ ย ธรรมแก่ เยาวชน ๗. แหล่ งที่ มาของ
งบประมาณ พบว่า แหล่งบริจาคที่พบมากที่สุด
ไ ด้ แ ก่ เ งิ น ส นั บ ส นุ น จ า ก อ บ ต . จ า ก
มหาวิทยาลัย มจร. จากคนบริจาคทั่วไป และ
เงินที่เจ้าของโครงการหามาเอง ส่วนค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินการ พบว่ า อยู่ในระดับเพียงพอ
มากที่สุด ส่วนที่ไม่เพียงพอและพอดาเนินการ
ได้ ๘. ผลการประเมินการดาเนินการโครงการฯ
ด้านกระบวนการ พบว่า ทั้ง ๒๓ ศูนย์อบรม ได้
เตรียมการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ไว้ล่วงหน้า
เตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ เตรียม
อัฏฐบริวารบรรพชา ความพร้อมในการติด ต่อ
ประสานงาน เตรียมพร้อมด้านค่าใช้จ่าย ส่วน
ขั้นวางแผนในการดาเนินการ พบว่า ทุกศูนย์ได้
มี ก ารก าหนดเป้ า หมาย/วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
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โครงการฯ ไว้ ชั ด เจน มี การแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการมีการแบ่งงานกันทาเป็นฝ่ายต่าง
ๆ ไว้ ชั ดเจน มีการเขียนกาหนดการปฏิทิ น
อบรม/ตารางอบรมไว้ชัดเจน และมีการวางแผน
แก้ไขปัญหาไว้ล่วงหน้า ส่วนเทคนิคและวิธีการ
อบรมเยาวชนที่วิทยากรนามาใช้ที่พบมากที่สุด
มี ๕ แบบ ได้แก่ แบบบรรยาย แบบอภิปราย
กลุ่ม แบบแสดงบทบาทสมมุติ แบบทัศนศึกษา
แบบผสมผสาน และแบบเล่ านิ ทานประกอบ
๙. ความเหมาะสมของเทคนิควิธีการอบรม การ
สื่อ– อุปกรณ์และส่ งเสริมเพื่อความขัดเกลา
จิตใจของเยาวชน โดยภาพรวมที่พบมากที่สุด
ได้แก่ คู่มือการอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมที่
พบมากที่ สุ ด ได้แก่ คู่มื อการอบรม หลั กสู ตร
การฝึกอบรมโทรทัศน์ และเอกสารประกอบการ
อบรม ส่วนที่ใช้มากรองลงมา ได้แก่ รูปภาพ
พุทธประวัติ คอมพิวเตอร์ วิทยุและภาพวาด
ส่วนกิจกรรมเสริมเพื่อใช้ในการอบรมขัดเกลา
จิตใจเยาวชนที่พบมาก ได้แก่ กิจกรรมทาวัตร
สวดมนต์ กิจกรรมฝึกระเบียบวินัยกิจกรรมนั่ง
สมาธิแผ่เมตตา กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ ออก
บิณฑบาตโปรดสัตว์ และกิจกรรมทัศนศึกษา
นอกสถานที่กิจกรรมวันสาคัญ และกิจกรรม
บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ๑๐. วิธีการวัดและ
ประเมินผลการอบรมที่นามาใช้มากที่สุด ได้แก่
วิธีวัดและประเมินด้วยข้อสอบปรนัยและอัตนัย
วัดประเมินด้านพุทธิพิสัยและจิตพิสัย และวิธี
วัดประเมินผลด้วยวิธีหลากหลาย ส่วนสามเณร
ที่มีวุฒิการศึกษาทางธรรม การอยู่อาศัย และ
ประสบการณ์ การบรรพชาต่ างกัน มี ทั ศนคติ
แ ล ะ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ต่ อ ห ลั ก ค า ส อ น ท า ง
พระพุ ทธศาสนาที่ เกี่ยวกับความเป็นสามเณร
ด้านสมาธิ ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ประสบการณ์ทางธรรมในระดับสามเณรนั้นเกิด

จากการประพฤติในพรหมจรรย์ เว้นจากเมถุน
ธรรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดร.ธีระศักดิ์
บึงมุม ที่ทางานวิจัยแล้วพบว่า ๒. การบรรพชา
มี มาตั้ งแต่ สมั ยพุ ทธกาล เพื่ อประพฤติ ใน
พรหมจรรย์ เว้นจากเมถุนธรรมและขาดจาก
การครองเรือน ปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้น
การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ดาเนินการใน
ระหว่างวันที่ ๒๓ -๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
เพื่อให้เยาวชนกระทาความดีใช้เวลาว่างศึกษา
พุ ท ธศาสนา
และผู้ น้ า หลั ก การทาง
พระพุทธศาสนามาใช้ในการดารงชีวิตประจ้าวัน
การบรรพชาสามเณรและการอบรมเยาวชน
ภาคฤดูร้อน ๒๕๕๗ ใช้เวลาในการอบรม
๒๕ วัน สามเณรมีศีลต้องปฏิบัติ ๑๐ ข้อ การ
ปฏิบัติ ศีลอันเสมือนธรรมนูญชีวิตพื้นฐานของ
มนุษย์ เป็นข้อปฏิบัติ เป็นกฎเกณฑ์หลัก การ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ้าวันที่ทาให้เกิดการเรียนรู้
ชีวิตของบรรพชิต ภาคทฤษฎีมีวิทยากรบรรยาย
หลักธรรมในพระพุทธศาสนา ภาคปฏิบัติฝึก
สมาธิ วิปัสสนากรรมฐาน ทั้งการปฏิบัติศีลและ
การทาสมาธิเป็นหลักไตรสิกขา อันเป็นหลัก
เบื้องต้นของพระพุทธศาสนาในการปฏิบัติศีล
และสมาธิ ประกอบกับมีการเรียนรู้แล้ว เมื่อ
พิจารณาอย่างรอบคอบปัญญาก็เกิดตามมาการ
เรียนรู้โดยพิจารณาจากหลักไตรสิกขา เป็นการ
พัฒนาคนให้มี คุณภาพเป็นแกนในการพัฒนา
สังคมต่อไป และ ๒. ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยน
พฤติ กรรมเชิ งจริ ยธรรมของเยาวชนมี
๓ ประการ คือ ๒) การอบรมสั่งสอน
(๒) จิตสานึก (๓) แบบอย่างหรือตัวอย่างที่ดี
โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ๒๕๕๗
ใช้เวลาในการอบรม ๒๕ วัน และเป็นการ
สนั บ สนุ น ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ เยาวชนมากที่ สุ ด
รองลงมาคือ ตัวอย่างที่ดี ในระหว่างการอบรม
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เยาวชนใกล้ชิดกับพระสงฆ์ พระวิทยากรและ
สามเณรพี่เลี้ยง ได้ศึกษา สังเกต ส่วนปัจจัยของ
จิตสานึกมีผลไม่มากนักอาจจะเป็นด้วยเหตุของ
ระยะเวลาน้อยไป ท าให้การพั ฒนาจิ ตใจมี
ประสิทธิภาพน้อย แต่ผลที่ได้จากการบรรพชา
สามเณร และอบรมเยาวชน ภาคฤดูร้อน
๒๕๕๗ ทาให้เยาวชนมีพฤติกรรมเชิงพฤติกรรม
เชิงจริยธรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นดีขึ้น
มากกว่าก่อนบรรพชาและอบรม ๓) ด้านปัญญา
พบว่า สามเณรที่มี อายุ และวุฒิการศึกษาทาง
โลกต่างกัน มีทัศนคติและความเข้าใจต่อหลัก
คาสอนทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับความเป็น
สามเณร ด้ านปั ญญา แตกต่ างกันมี นัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
อายุ และวุ ฒิ การศึกษาทางโลกมี ผลทางด้ าน
สติ ปั ญญา ความเข้าใจในเรื่ องปั ญญาในทาง
พระพุทธศาสนา ด้านการจัดการศึกษาของรัฐ
ถ้าคานึงถึงความเสมอภาค การเรียนการสอน
ศีลธรรม และการปฏิรูปคน ควรส่งเสริม
สนับสนุนการศึกษาของสามเณรก็จะไม่แตกต่าง
กันมากนัก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระ
มหาแสนยากร สิ ริภทฺ โท (เมธี ไกรสรพงศ์ ) ที่
ทางานวิจัยเรื่อง “การศึกษาสามเณรผู้เป็นเหล่า
กอแห่งสมณะในพระพุทธศาสนาเถรวาท” ผล
การศึกษาพบว่า ๑. สามเณรคือเหล่ากอแห่ง
สมณะ เป็ นบรรพชิ ตในพระพุ ทธศาสนา
บรรพชาด้ วยไตรสรณคมน์ ถื อสิ กขาบท ๑๐
และกิ จ วั ต รบางอย่ า ง มี อ ายุ ไ ม่ ค รบ ๒๐ ปี
บริบูรณ์ พระพุทธองค์ทรงอนุญาตบวชราหุล
เป็นสามเณรรูปแรก ทรงชี้แนะวัตถุประสงค์
กาหนดคุณสมบัติ วางระเบียบวิธีการบรรพชา
และบั ญ ญั ติ สิ ก ขาบทส าหรั บ สามเณรการ
ปกครองเป็ น ภาระหน้ า ที่ ของพระอุ ปั ช ฌาย์
อาจารย์ แ ละพระภิ ก ษุ ทั้ ง หลายมี ส ามเณร

อนุ พุ ท ธะตรั ส รู้ ต ามพระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า
ป ร า ก ฏ ใ น พ ร ะ ไ ต ร ปิ ฎ ก แ ล ะ คั ม ภี ร์
พระพุทธศาสนาอื่นๆ อยู่อีกจานวนหนึ่ง ซึ่ง
นับเป็ นศาสนทายาทที่ สาคัญเป็นอย่ างยิ่ ง ๒.
จากสภาพปัจจุบันยังมีชาวพุทธในเขตชนบทที่
ยั ง คงส่ ง เสริ ม ให้ บุ ต รหลานบวชเรี ย นเป็ น
สามเณรแม้ ไม่ มากดั ง เช่ นในอดี ตเนื่ องจากมี
ฐานะทางเศรษฐกิจไม่ค่อยจะดี ไม่สามารถที่จะ
ส่งบุตรหลานของตนไปเรียนในสถานศึกษาของ
รัฐได้ จาเป็นต้องหันมาอาศัยบวชเรียนที่จะให้
บุตรหลานของตนได้รับการศึกษาและเป็นการ
เลื่อนฐานะทางสังคมด้วยทางคณะสงฆ์ไทยได้
มองเห็นถึงความสาคัญทางด้านการศึกษาจึงได้
จัดระบบการศึกษาทั้งแผนกนักธรรม-บาลีและ
แผนกสามัญศึกษาโดยมีสานักเรียนวัดและคณะ
จังหวัดเป็ นผู้ดาเนินการและจากสภาพปัญหา
หลายๆด้านทาให้ต้องหันมาหาทางป้องกันและ
แก้ไขโดยเฉพาะปัญหาที่ทาให้จานวนสามเณร
ลดจานวนลง เช่น การจัดการศึกษาของรัฐ การ
จั ดการศึ กษาของคณะสงฆ์ เป็ นต้ นแม้ ว่ าโดย
สรุปแล้วการหาผู้ที่จะมาบวชนั้นยากขึ้นทุกทีก็
ตาม เนื่องจากสามเณรมีความสาคัญในการสืบ
ต่ออายุพระพุทธศาสนา เพราะฉะนั้นแล้ว ทุก
ภาคส่วนต้องหันมาร่วมมือกัน เพื่อที่จะรับกับ
ปัญหาที่อาจกระทบไปถึงจานวนพระภิกษุ ใน
อนาคตอีกด้วย และ ๓. แนวทางการแก้ไขการ
สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาของสามเณรผู้เป็น
เหล่ า กอแห่ ง สมณะในสั ง คมไทยปั จ จุ บั น
๑) ด้านครอบครัว ควรให้ข้อมูลผลดี-ผลเสียใน
การบวชเรียนที่เป็นรูปธรรมมากกว่านี้ ใช้การ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ส่วนสามเณรต้องดูแล
ให้ความอบอุ่น และส่งเสริมเรื่องการศึกษา
๒) ด้ า นเศรษฐกิ จ ควรน าหลั ก พุ ท ธธรรมที่
เกี่ยวข้องการดารงชีวิตมาปรับใช้ให้เข้ากับยุค
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สมัย สามเณรควรมีหลักมัตตัญญุตาสาหรับการ
ปฏิ บั ติ ตาม เพื่ อการด ารงอยู่ อย่ างสมถะ
๓) ด้านสังคม ควรนาพุทธศาสนาไปแก้ปัญหา
สังคม แม้แต่ตัวสามเณรยังต้องปรับปรุงความ
ประพฤติ ให้อยู่ ในสมณสารูปที่ ดี งาม ๔) ด้ าน
การจัดการศึกษาของรัฐ รัฐควรคานึงถึงความ
เสมอภาค การเรียนการสอนศีลธรรม และการ
ปฏิรูปคน ควรส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของ
สามเณรด้วย ๕) ด้านการจัดการศึกษาของคณะ
สงฆ์ เป็นเรื่องที่ต้องปรับทั้งองค์กร บุคลากร
ผู้สอน หลักสูตรที่ทันสมัย และการวัดผลที่เป็น
สากล ต้ องสร้างแรงจู งใจให้เกิดแก่ผู้ เรียน
โดยเฉพาะสามเณร และ ๖) ด้านพระธรรมวินัย
สามเณรควรให้ ความส าคัญกั บการประพฤติ
ปฏิบัติตามในสิ่งที่ได้ศึกษามา เมื่อทาผิดต้อง
ยอมรั บบทลงโทษเพื่ อความดี ง ามและความ
ผาสุกของคณะสงฆ์ในพระพุทธศาสนา
๘.๒.๓ ผลข้อเสนอแนะ ดั งนี้ ๑)
ปัญหาจากการวิจัย พบว่ าระดับความถี่สูงสุ ด
คื อ ปั ญ หาในเรื่ อ งการท าสมาธิ จึ ง ควรหา
ทางแก้ ไ ขด้ ว ยการหาวิ ธี ก ารฝึ ก สมาธิ จ าก
กิจกรรมต่างๆ ที่สร้างแรงจูงใจ ความตั้งใจให้
สามเณรอยู่กับสิ่งนั้น กิจกรรมนั้นได้นานขึ้น หัด
ให้ทาอะไรทีละเรื่องอย่างตั้งใจ ไม่กังวลกับสิ่ง
รอบข้าง ตั้งใจทางานที่ตนได้รับมอบหมายอย่าง
ดีที่ สุ ด การท างานจะช่วยให้สามเณรเกิดการ
ฝึกฝนสมาธิคือมีจิตจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้
นานๆ ระดับความถี่ต่าสุด คือ ปัญหาเรื่องการ
คิดถึงบ้าน จึงควรรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ โดยหาจุด
แข็ ง หรื อ สาเหตุ ที่ ท าให้ ส ามเณรคิ ด ถึ ง บ้ า น
น้อยลง และเพิ่มกิจกรรมหรือแรงจูงใจที่ทาให้

สามเณรมีความพึงพอใจที่จะอยู่ฝึกฝนปฏิบัติให้
ครบเวลาที่กาหนดอย่างเป็นธรรมชาติและเต็ม
ใจทา ๒) ข้อเสนอแนะจากการวิจัย พบว่าระดับ
ความถี่สูงสุด คือ เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆ จึงควร
รักษากิจกรรมดีดีนี้ไว้อย่างยาวนานและยั่งยืน
มีการเพิ่มกิจกรรมที่เห็นว่ามีความทันสมัยหรือ
เหมาะสมกั บยุ คสมั ย อยู่ เสมอ ระดั บ ความถี่
ต่าสุด คือ มีสมาธิมากขึ้น จึงควรส่งเสริมการทา
สมาธิให้เดความยั่งยืนด้วยการให้สามเณรเห็น
คุ ณ ค่ า ของสมาธิ ที่ จ ะสามารถน ามาใช้ ใ น
ชี วิ ตประจ าวั นได้ จริ ง ทั้ งด้ านการเรี ยน การ
ท างาน ท ากิ จ กรรมต่ า งๆ ด้ ว ยความเพี ย ร
พยายามอดทน บากบั่น เข้มแข็ง จนบรรลุผล
สาเร็จได้
๘.๓ ข้อเสนอแนะ
๘.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย
ได้ แก่ ควรมี การจั ด อบรมโครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อนอย่างเป็นระบบ คือ มีการ
ท าแผนการด าเนิ นงาน (Action Plan) มี
เป้ าหมาย มี แนวทางที่ ชั ดเจนในการก าหนด
ขอบเขตของการด าเนิ นงานให้สอดคล้ องกั บ
วัตถุประสงค์และกลยุทธ์
๘.๓.๒ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ได้ แ ก่ ๑. ควรศึ ก ษาวิ จั ย ประเมิ น ผลการ
ดาเนิ นการโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู
ร้อน ๒. ควรมีการวิจัยประเมินผลลัพธ์ของ
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในด้านที่
มี คุ ณ ค่ า ประโยชน์ ต่ อ ครอบครั ว ผู้ ป กครอง
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
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