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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ คือ มีวัตถุประสงค์คือ (๑) เพื่อศึกษาการพัฒนาชีวิต
ในพระพุทธศาสนา( ๒) เพื่อศึกษาความเป็นมาและหลักคาสอนสาคัญ ของอาฬวกสูตร และ( ๓) เพื่อ
ศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามคาสอนที่ปรากฏในอาฬวกสูตร การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยการศึกษาข้อมูลจากคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทคือ พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และคัมภีร์
อื่น ๆ หนังสือตาราที่เกี่ยวข้อง เรียบเรียง บรรยาย ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วนามาเรียบเรียง
ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ ผลการวิจัยพบว่า
ชีวิตคือการรวมตัวกันของเหตุปัจจัยคือ รูปและนาม มนุษย์ต้องพัฒนากายและใจ พัฒนา
ศัก ยภาพทุ กด้ านของชีวิ ตตนเองให้ ดีขึ้ น ทั้ ง ร่างกาย จิ ตใจ อารมณ์ สั งคมและปั ญ ญา การพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตเพื่อให้ตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น เพื่อการอยู่อย่างสันติสุขได้
อาฬวกสูตรกล่าวถึงการถามและตอบปัญหาของพระพุทธเจ้ากับอาฬวกยักษ์ผลคือทาให้
ยักษ์นับถือพระพุทธเจ้าซึ่งปรากฏคาสอนทางพระพุทธศาสนาได้แก่ ศรัทธา คือความเชื่อเป็นทรัพย์ที่
ปลื้มใจ หลักความไม่ประมาทช่วยให้ข้ามวัฎฎะสงสาร หลักความเพียร ทาให้พ้นทุกข์ได้ ฆราวาสธรรม
คือหลักในการครองเรือน หมายถึงกุศลกรรมบถซึ่งรวมลงในทาน ศีล และภาวนา ส่วนหลักปัญญาคือ
ความรู้ที่ได้ฟั งคาสอนของพระพุทธเจ้า อาฬวกสูตรจึงเป็นขุมทรัพย์ทางปัญ ญาเพราะมีคาสอนที่มี
ประโยชน์ต่อการพัฒนาชีวิตปรากฏอยู่
การพัฒนาคุณภาพชีวิตในคาสอนที่ปรากฏอาฬวกสูตรคือหลักศรัทธาพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้วยหลักความเชื่อ ๔ อย่างคือความเชื่อเรื่องกรรม ความเชื่อเรื่องผลกรรม ความเชื่อเรื่องการมีกรรม
เป็นของตน และความเชื่อการเป็นพระอรหันต์หรือตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้า หลักความไม่ประมาท
พัฒนาคุณภาพชีวิตคือการเจริญสติและมีสัมปชัญ ญะทุกขณะ ความเพียรพัฒนาคุณ ภาพชีวิตคือมี
ความอุตสาหะพากเพียรในการทางานไม่ทอดทิ้งธุระ ฆราวาสธรรมคือหลักในการครองเรือนพัฒนา
๑

นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

๒ อาจารย์ประจาหลักพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
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วิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
๓ อาจารย์ประจาหลักพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

๒
คุ ณ ภาพชี วิ ต คื อ มี ค วามจริ งใจ รู้ จั ก ข่ ม ใจมี ค วามอดทนและรู้ จั ก ให้ เพื่ อ การช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ สร้ า ง
ครอบครัวให้เกิดความสุขทั้งต่อคู่ครองและตนเอง และ หลักปัญญาพัฒนาคุณภาพชีวิตคือ การได้ฟัง
คาของพระพุทธเจ้าสู่การนาปัญญาไปพัฒนาตนเพื่อการฟังคิดและใคร่ครวญภาวนาเมื่อฟังคาสอนใน
หลักธรรมเหล่านี้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตในกายและจิตให้เป็นสุข สามารถหลุดพ้นในสังสารวัฎ
สู่การบรรลุธรรมเหมือนกับอาฬวกยักษ์ที่บรรลุโสดาบันบุคคล ตามที่ปรากฏในพระสูตร
คาสาคัญ ชีวิต การพัฒนา คุณภาพชีวิต คาสอน
Abstract
The Title has three perpose 1) to study dharma for development of life
quality according to Arlavaga Sutta 2) to study background and special principle
of Arlavaga Sutta. 3) to study the development of life according to Arlavaga Sutta
the study is quality research.
It was found that the Life consise of menteriality and immateriality which
human has to develop Body mind and filling, friend in sociality and wisdom. The
development of life quality for make adventage and usefulness to sociality and take
the life for living in happiness.
Arlavaga Sutta demonstate the answer ; of the Buddha,the result make
him to resport The Buddha teaching as followes the, the nobel tresures consist of
the belief of actionan belief in the consiquences qacions of the action, and
confidence in the enlightenment of the Buddha, heedlessness, mindfulness,and clear
comprehension, the effort resolved problem,and verture for lay people the
dhamma consist, truth, adjustment,tolerance,teachings,wisdom and knowledge.which
is receive for listening, analytical reflection and mental development.Arlavaga Sutta
means for development of life quality appearment in Tipitaka.
Dhamma developed life by faith. Belief in the existence of Karma, not
underestimate ,The quality of life is growing, and every moment is fine with of right
view, take then to development oneself for the ansing of light view, take them to
happiness in body and mind , Buddha’ s teachings resolved from suffering and
comprehension in dharma such as Arlavaga yakka appearance in tipitaka. Dhamma
for development of the quality in Arlavaga Sutta means the belief for life quality
with found belief as follows ; belief in the consequences of action , belief in the
individual ownership of action and confidene in the enlightenment of the
Buddha.The wisdom means the ability in development of life quality which recivce
from Buddha teaching Dhamma can take them to development oneself for the
ansing of right view, take them to happiness in body and mind. Buddha teaching

๓
resolved from suffering and conpreension in the dhamma such as Arlavaga yakkha
appearent in tipitaka.
Keyword: life developed development Buddha teaching
๑. บทนา
พระพุทธศาสนาเน้นให้บุคคลศึกษาเรียนรู้ คาสอนเพื่อให้เกิดการรู้ชีวิตเข้าใจชีวิตและการ
พัฒนาชีวิตโดยมีส่วนประกอบของกายและใจ ในยุคปัจจุบันปัญหาความรุนแรงมีมากมายชีวิตมนุษย์
เมื่อเกิดขึ้นมามี เรื่องราวที่น่าศึกษาเรียนรู้และโดยเฉพาะชีวิตของคนที่ไ ม่ไ ด้รับการพัฒ นานั้นยังไม่
เรียกว่ามนุษย์ที่สมบูรณ์เพราะหากมีความโหดร้ายและป่าเถื่อนอยู่ย่อมก่อให้เกิดปัญหาต่อตนเองและ
สังคมตามมา การได้ฟังคาสอนของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระบรมครูของเทวดาและมนุษย์ในการให้
คาสอนเพื่อการพัฒนาชีวิตดวยการกระทาของตนเอง โดยมีตนเป็นที่พึ่ง๔ จึงจาเป็นสาหรับทุกชีวิต
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาการพัฒนาชีวิตในพระพุทธศาสนา
๒.๒ เพื่อศึกษาความเป็นมาและหลักคาสอนสาคัญของอาฬวกสูตร
๒.๓ เพื่อศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามคาสอนที่ปรากฏในอาฬวกสูตร
๓. ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง คุณ ภาพโดยมีวิธีการค้นคว้าโดยลาดับ เพื่อที่จะ
มุ่งเน้นและค้นหาประเด็นเกี่ยวกับความเป็นมาและเนื้อหาหลักธรรมในอาฬวกสูตรซึ่งมีเนื้อหาปรากฏ
ในพระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๗ สังยุตตนิกาย สคาถวรรค ภาษาไทยฉบับมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและศึกษาถึงวิธีการเพื่อนาหลักธรรมในพระสูตรไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตวิเคราะห์หลักธรรมจากการตอบปัญหาอาฬวกยักษ์ของพระพุทธเจ้านาเสนอผลงานวิจัย
และข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาวิจัย
๔. ผลการศึกษา
หลักการของสิ่งที่มีชีวิตทั่วไปคือการดาเนินอยู่แต่ที่เป็นหลักการทางพระพุทธศาสนานั้นมี
เพียงส่วนประกอบที่สาคัญมากมาประกอบกัน ๕ ส่วนคือ รูป เวทนา สัญ ญา สัง ขาร และวิญ ญาน
ความหมายของชีวิตจึงหมายถึง ความเป็นอยู่คือ ความเป็นตัวตน หมายรวมถึงอัตตภาพ ความเป็น
เบญจขันธ์หรือขันธ์ ๕ ชีวิตอันประกอบด้วยรูปและนาม รูป ซึ่งถ้าหากยึดความเป็นตัวตนก็จะติดยึด
ในบัญญัติคือการสมมุติในชื่อบุคคลต่างๆแต่ถ้าไม่ได้ยึดในการบัญญัติก็จะเห็นสภาวะของชีวิตเป็นเพียง
รูปนามเท่านั้น คือรูปธรรม หมายถึง ส่วนที่เป็นรูปร่างพร้อมทั้งคุณสมบัติและพฤติกรรมของรูป ได้แก่
รูปขันธ์ทั้งหมด ส่วนนามธรรม หมายถึง สิ่งที่ไม่มีรูป รู้ไม่ได้ทางประสาท แต่รู้ได้ทางใจ ได้แก่ เวทนา
ขันธ์, สัญญาขันธ์, สังขารขันธ์ และวิญญาณขันธ์
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๑.รูปและนามจึงเป็นส่วนประกอบของชีวิตในพุทธศาสนา การพัฒนาชีวิตในทรรศนะทาง
พุทธศาสนา มีมุมมองในความเห็นเรื่องชีวิตที่ละเอียด และมนุษย์นั้นมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ทั้งในส่วนภายนอก และภายใน หมายถึง ควรที่จะพัฒนาทั้งสภาพสิ่งแวดล้อม
ซึ่งเป็นปัจจัยเกื้อกูลให้ชีวิตสามารถดาเนินไปได้ด้วยดี จัดเป็นการพัฒนาด้านกาย และใจในเบื้องต้น
ขณะเดียวกัน ก็ และสามารถดับปัญ หานั้นได้ทันท่วงที และมีหลักการ มีวิธีการ อย่างไรก็ตาม เมื่อ
บุคคลไม่พัฒนาตนเองทางกาย ทางความประพฤติ ทางจิตใจ และทางสติปัญญาแล้ว ย่อมทาให้เกิด
โทษตามมาหลายอย่างเช่นกัน คือ ทาให้เกิดความ
๒.หลั ก ธรรมในทางศาสนาช่ ว ยให้ บุ ค คลเป็ น คนมี ค วามสมบู รณ์ สามารถพั ฒ นาไปสู่
จุดสูงสุดของชีวิตได้โดยยึดหลักธรรมในหลักการพัฒนาชีวิตที่ปรากฏในอาฬวกสูตร เพราะการพัฒนา
ชีวิตเป็น สิ่งจาเป็ น ในการดารงความเป็ น ชีวิตอยู่ในสัง คมจึง จาเป็น อย่ างยิ่ งที่ จะต้องพั ฒ นาตนเอง
ปรับปรุงทักษะความรู้ของตนเองให้เกิดความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลาซึ่งส่วนประกอบที่สาคัญคือความ
กระตือรือร้นเพื่อการศึกษา ฝึกอบรมนาไปสู่การพัฒนา พยายามกาจัดอารมณ์ที่ทาให้เกิดโทสะจริตซึ่ง
เป็นต้นเหตุให้เป็นคนโกรธง่าย โมโหง่าย และใช้อารมณ์ในการตัดสิน ใจในการกระทากิจกรรมต่างๆที่
เกิดขึ้นในแต่ละวัน ทาให้ถูกมองในแง่ร้ายว่าเป็นคนที่มีนิสัยดุร้าย ไม่มีความเมตตาและกรุณาทาให้
บุคคลรอบข้างไม่อยากเข้าใกล้เนื่องจากความหวาดกลัวและหวาดระแวงในความไม่ปลอดภัย จึงต้อง
ปฏิ บั ติ ตามข้ อธรรมที่ป รากฏในอาฬกสูต ร ด้ว ยหลัก ศรัท ธาอั น ประเสริฐ ๕เพื่ อ ข้ามพ้ น โอฆะหรื อ
อุปสรรคที่เป็นสภาพปัญหาทั้งหลาย หลักกุศลกรรมบถ คือ ทางแห่งกรรมดี,ทางทาดี, ทางแห่งกรรม
ที่เป็นกุศล หลักความไม่ประมาท คือหลักธรรมที่ส่งเสริมการมีสติ อยู่กับปัจจุบัน หลักฆราวาสธรรม
คือ หลักธรรมที่ผู้ครองเรือนและหลักปัญญา คือคุณธรรมที่สาคัญความรู้ทั่ว คือรู้ทั่วถึงเหตุถึงผล รู้สิ่งที่
ควรทาควรเว้น และดาเนินไปตามความรู้ที่ถูกต้องทากิจการหน้าที่ด้วยความสารวมกาย คือ สารวม
อินทรีย์ทั้ง ๖ อันได้แก่การสารวมระมัดระวังใน ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของ
ตัณหา คือความอยาก จนทาให้ตนเองต้องประสบทุกข์ ความเดือดร้อน หลังจากนั้น ก็พัฒนาตนให้มี
จิตใจที่เข้มแข็งด้วยการเจริญสมถะกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อให้เกิดทั้งจิตใจที่มั่นคงและมี
ปัญ ญาที่รู้แจ้ง รู้อย่างถูกต้อง นอกจากนั้น พึงพัฒนาตนเองด้วยหลักของปัญญาตามนัยแห่งโยนิโส
มนสิการ คือ อุบายคิดอย่างฉลาด มีขั้นตอน มีระเบียบ เป็นระบบแบบแผนที่ควรนาไปใช้ในชีวิตจริง
ของตนเอง เพื่อจะได้เกิดปัญญา รู้เท่าทันต่อปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้น
๓.การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามคาสอนที่ปรากฏในอาฬวกสูตรหลักของการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในทางพุทธศาสนาด้วยหลักของศรัทธาก็ต้องพัฒนากาย ทาให้เกิดคุณค่าด้านพฤติกรรม ศรัทธา
ทาให้เกิดพลัง และศรัทธาทาให้เกิดความกล้าหาญส่วนด้านจิตใจเป็นศรัทธาวิมุตต์คือการพัฒนาหลัก
ศรัทธาไปสู่ความหลุดพ้นด้วยพลังแห่งความเชื่อมั่น การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักกุศลกรรมบถ คือ
ธรรมที่เป็นฐานเบื้องต้นเพื่อพัฒนากาย วาจา และใจ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งตนเองและสังคม
รอบตัว ก็เพราะกุศลกรรมบถ เป็นกระบวนการพัฒนาความเป็นมนุษย์ ซึ่ง ในการศึกษาเรียนรู้ของ
มนุษย์นั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาและพัฒนาในหลายๆด้านไป พร้อมๆกัน คือการฝึกหัด
กาย วาจาและใจ การเจริญ สติอ ยู่เสมอคื อหลัก แห่ง การดาเนิ นชี วิตและพั ฒ นาชีวิตด้ วยความไม่
๕
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๕
ประมาท การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักความเพียร คือหลักแห่งความวิริยะ ความขยันหมั่นเพียร
มนุษย์ทุกคนต้องการชีวิตที่ดี มีความสุขที่แท้จริง จึงดาเนินชีวิตด้วยความเพียรพยายาม อดทนและ
ขยัน เพื่อเข้าถึงชีวิตที่ดีงามคือพ้นทุกข์ทั้งร่างกายและจิตใจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักฆราวาส
ธรรม คือ การพั ฒ นาให้มี ความสุ ขสูง สุ ดในทางโลกหรือ การใช้ชีวิ ตเป็ น ฆราวาสครองธรรมอย่ างมี
ความสุข คุณภาพของครอบครัวหรือชีวิตคู่มีความสุข และประการสุดท้ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
หลักปัญญาคือปัญ ญาขั้นสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาซึ่งคือการบรรลุธรรมด้วยการเจริญ วิปัสสนา
กรรมฐานเพื่ อให้เกิ ดความรู้แจ้ งพ้ นจากรูปนามหรือสั งสารวัฎ ไม่ เวียนตายเวียนเกิดอี กต่อไปพุ ท ธ
ศาสนามีหลักคาสอนที่เน้นการปฏิบัติ เพื่อหนทางแห่งความดับทุกข์ หนทางที่จะดับทุกข์ได้นั้นโดย
อาศัย การบ าเพ็ ญ ทางจิต มีปั ญ ญาในการบรรลุธรรมถือ เป็ นเป้าหมายสุง สุด ของชาวพุ ท ธ และใน
พระพุทธศาสนา ถือว่าบุคคลที่บรรลุธรรมเป็นการพัฒ นาตนเพื่อความพ้นทุกข์และสามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตขั้นสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาเพราะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ในทางพระพุ ท ธศาสนาคื อ การประพฤติ ป ฏิ บั ติ ธ รรมในทาง
พระพุทธศาสนานั้น จะต้องทาให้มีความสมดุลกัน กล่าวคือไม่เน้นข้อใดข้อหนึ่งโดยเฉพาะ แต่จะต้อง
ปฏิบัติให้สอดคล้องประสานความเชื่อมโยงกัน หลักอิทธิบาท ๔ นั้น กล่าวไว้แล้วว่าเป็นบาทฐานแห่ง
ความสาเร็จที่สาคัญ ซึ่งการพัฒนาชีวิตของบุคคลนั้นมีองค์ประกอบอยู่ด้วยกันหลายส่วน เริ่มจาก
การศึกษาเล่าเรียนในวัยเรียน การพัฒนาจิตใจให้มีคุณภาพมีคุณธรรมในการดาเนินชีวิต เพื่อที่จะได้ใช้
คุณธรรมนั้น ๆ ประกอบหน้าที่ความรับผิดชอบการงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเป็นธรรม ทาให้
บุคคลนั้นเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้าน
ต่าง ๆ ดังกล่าว มีองค์ธรรมเกี่ยวข้องมากมายที่เกิดขึ้นพร้อมกับหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา ซึ่ง
ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยว แต่เกี่ยวเนื่องหลักธรรมต่าง ๆ อันเป็นองค์รวมและเชื่อมโยงถึงกัน
สิ่งที่ปรากฏเป็นคาสอนในอาฬวกสูตรมีความสาคัญในการศึกษาหลักธรรมและองค์ความรู้
มากมายในพุทธศาสนา พระสูตรนี้เป็นการสนธนาธรรม ถาม-ตอบ ระหว่างพระพุทธเจ้ากับอาฬวก
ยักษ์เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ธรรมะในทางพระพุทธศาสนาซึ่งมีธรรมะที่ปรากฏในพระสูตรนี้ คือ
คาสอนที่สาคัญเรื่องศรัทธานั้นนาให้ชีวิตเกิดการพัฒนา ในเรื่องศรัทธาในกระบวนการพัฒนาตามหลัก
พระพุทธศาสนาที่มีความเชื่อมั่น ความซาบซึ้ง ด้วยความมั่นใจในเหตุผลเท่าที่ตนสามารถพิจารณา
เห็นได้ โดยมีเหตุผลว่า จุดหมายหรือเป้าหมายที่อยู่ข้างหน้านั้นเป็นไปได้จริงและมีคุณค่าควรที่จะไป
ให้ถึง ศรัทธาจึงเป็นบันไดขั้นแรกที่จะนาไปสู่ปัญญาหรือความรู้
๕. บทสรุป
ชีวิตเป็นส่วนประกอบของรูปธรรมและนามธรรมในทางพระพุทธศาสนา การที่มนุษย์มี
ธรรมและศึกษาธรรมะเรื่อง ศรัทธา ความเพียร ความไม่ประมาท มีฆราวาสธรรมที่ มาจากหลักกุศล
กรรมบถ๑๐ คือทาน ศีล และภาวนา ชีวิตย่อมมีคุณค่ามีความสาคัญต่อตนเองสร้างปัญญาเป็นเครื่อง
นาทาง รู้กายและจิตคือรูปนามว่า เป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาตามเหตุปัจจัยสืบเนื่องต่อกัน มีความ
เกิดขึ้นตั้งอยู่ และดับไป มีการเกิดดับไหลเวียนเปลี่ยนแปรไปมาตลอดเวลา ชีวิตจึงไม่คงที่แน่นอน
เป็นไปตามกฎแห่งไตรลักษณ์ ดังนั้น เมื่อชีวิตมีจุดเริ่มต้น ย่อมมีจุดสิ้นสุดไปตามธรรมดาของกฎ
ธรรมชาติ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นการเรียนรู้ ฝึกหัด พัฒนาตนให้เต็มศักยภาพของมนุษย์ เพราะ

๖
การมีศักยภาพที่ดีจะทาให้ชีวิตดีงาม ท าให้โลกรื่นรมย์ และทาให้สัง คมให้มีแต่สัน ติสุข โดยมนุษ ย์
สามารถพัฒนาให้รู้ ให้เข้าใจ ให้ทาได้ ให้ทาเป็น ทาให้งดงามและทาให้เป็นประโยชน์ พร้อมๆ กันใน
หลายทาง คือ การพัฒนาทางด้านกายภาพ การพัฒนาศีลธรรม การพัฒนาทางด้านจิตใจ และการ
พัฒนาทางด้านปัญญา ซึ่งสามารถนามาใช้ประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงฟื้นฟู และปรับปรุงทั้งตนเอง
ให้มีความก้าวหน้าและหลุดพ้นจากทุกข์ได้อย่างยั่งยืน ดังปรากฏใน อรรถกถาอาฬวกสูตรนี้เมื่อยักษ์
ฟัง คาสอนพระพุท ธเจ้าก็ด ารงอยู่ในโสดาปั ตติผล คือ การบรรลุธรรมในพุท ธศาสนาถือว่าเป็น การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการฟังคาสอนของพระพุทธเจ้าแม้อาฬวกยักษ์ก็บริสุทธิ์และควรแก่การบูชาก็
เพราะการฟังคาสอนจากพระพุทธองค์
สรุปได้ว่าเมื่อชีวิตปรากฏรูปนามและพัฒนาสู่การศึกษา เข้าใจหลักธรรมที่ประกอบด้วย
หลักศรัทธา หลักความไม่ประมาท หลักความเพียร หลักกุศลกรรมบถ๑๐ที่ปรากฏในฆราวาสธรรม
และใช้จาคะเป็นหลักเพราะจาคะ ย่อลงในทาน ศีล ภาวนา ได้ทั้งหมดใช้จาคานุสติ เป็นสมาธิ และมี
หลักแห่งปัญญา รวมทั้งหมดกลายเป็นพละ ๕ และเมื่อได้พบพระพุทธเจ้า ฟังคาสอนและใคร่ครวญ
โยนิโสมนสิการจึงพัฒนาคุณภาพสู่อินทรีย์ ๕ และบรรลุธรรมในที่สุด
๖. ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตในมุมมองของพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ควร
ศึกษาอย่างยิ่ง
๖.๑ข้อเสนอแนะทั่วไป หัวข้อธรรมในอาฬวกสูตรและคาสอนที่ปรากฏในพระสูตรนี้มี
ประโยชน์ต่อการพัฒนาชีวิตและการพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นความรู้หรือขุมทรัพย์
ทางปัญญาที่มีอย่างมากมายในพระสูตรและในพระไตรปิฏกซึ่งเป็นคัมภีร์พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท
๖.๒ ข้อเสนอแนะในการทาวิทยานิพนธ์ในครั้งต่อไปสาหรับผู้ที่ต้องการศึกษาวิจัยในเรื่อง
เดียวกันหรือในแนวทางเดียวกันนี้ ผู้วิจัยขอเสนอแนะในการทาวิทยานิพนธ์ในครั้งต่อไป ดังนี้คือศึกษา
เปรียบเทียบการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ปรากฏในพระสูตรของพุทธศาสนาเถรวาทและพุทธศาสนาฝ่าย
มหายาน
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