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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสารมีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อคือ ๑) เพื่อศึกษาแนวคิด
เรื่องปาฏิหาริย์ในพุทธศาสนา ๒) เพื่อศึกษากับการบรรลุธรรมและ๓) เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่อง
ปาฏิหาริย์เพื่อเป็นส่ือเข้าถึงธรรม พบว่า ปาฏิหาริย์ คือ การกระท าท่ีมีความอัศจรรย์เกิดขึ้น มีผลเป็น
อัศจรรย์ โดยอาศัยพลังจิตไปบังคับหรือดลบันดาลให้ส่ิงนี้เปล่ียนไปตามความปรารถนาของจิต มี
ความส าคัญคือท าให้เกิดความสนใจความศรัทธาเล่ือมใสของบุคคลท้ังหลายเป็นแรงจูงใจเพื่อให้เข้ามา
ประพฤติปฏิบัติธรรมอันจะก่อเกิดประโยชน์ต่อตนเองผู้อื่นและ สังคม พระพุทธเจ้าทรงแสดง
ปาฏิหาริย์ใช้เป็นส่ือในการสอน เป็นอุปกรณ์ในการท าให้คนหันมาท าความดี เป็นเครื่องมือในการน า
ให้คนเข้ามาปฏิบัติธรรมจนได้การบรรลุธรรมเท่านั้นแต่พระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาตให้แสดงปาฏิหาริย์ 
เพื่อจะให้ได้ลาภยศ สรรเสริญ ความเคารพนับถือจากผู้คนหากเพื่อดึงคนเข้าหาธรรมพระองค์จะทรง
แสดงเองหรืออนุญาตให้พระแสดงเพื่อไปน าบุคคลผู้มีอุปนิสัยถึงพร้อมเข้ามาปฏิบัติธรรม ต้ังแต่การ
เข้าใจธรรม จนถึงบรรลุธรรมในระดับต้น ๆ คือ ระดับโลกียะ จนถึงเข้าใจเข้าถึงธรรมในระดับระดับ
โลกุตระ คือการมรรคผลจนท าให้อาสวะให้หมดส้ินไป  

ค าส าคัญ : ปาฏิหาริย์, การส่ือสาร,การบรรลุธรรม 

Abstract 

This thesis is documentary research has three objectives: 1) to study of the 
concept of the miracles in Buddhist, 2) to study of Dhamma Realization and 3) to the 
concept of the miracles for support Dhamma Realization is found that miracle mean 
the act of wonderful occurs that effected as miracles force by power of mind or 
create according to desire of mind.  The importance is generate the attention, 
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believability of the people and as the inspiration to practice the dhamma that will 
benefit for themselves, others and society.  The Buddha shows the miracle as 
instructional media, as the tool to make the people do good deeds and lead people 
to practice the dhamma until realization.  The Buddha does not allow showing the 
miracles for any gains, praises, and appreciates from people but showing the miracles 
by himself to lead the people to practice the dhamma started by understanding 
until realization in the beginning level is worldly till understand about transcendental 
that is the path to deplete defilements        

Keywords: miracles, communicate, dhamma realization                

 

๑ บทน า 

มนุษย์ส่วนใหญ่มีความเช่ือในอ านาจเหนือธรรมชาติเช่ือว่าไสยศาสตร์เช่ือเรื่องของความล้ี
ลับแห่งวิญญาณของมนุษย์เมื่อตายแล้ววิญญาณไปอยู่ท่ีไหน ความเช่ือเรื่องผีสางเทวดาท่ีอยู่เหนือ
ธรรมชาติ อีกท้ังยังให้ความเช่ือในเรื่อง เครื่อง รางของขลัง ท่ีมีอิทธิฤทธิ์และปาฎิหาริย์ต่าง ๆ จึงท า
การบูชาด้วยพิธีกรรมต่างๆ มุ่งเพื่อแสดงความภักดี การสวดมนต์ขอพรเพื่อให้ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ประทานพร
ให้ แต่พระพุทธศาสนาสอนให้เช่ือเรื่องเวียนว่ายตายเกิด บาปบุญคุณโทษ พระพุทธเจ้าทรงใช้วิธีการ
แสดงปาฏิหาริย์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาท าให้ผู้ฟังยอมรับ มาฟังธรรม และปฏิบัติธรรม เป็นต้น 
ทรงแสดงอนุสาสนีปาฏิหาริย์ คือ ปาฏิหาริย์ทางค าสอนคือพูดสอนให้ผู้ฟังน าไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้ว
ได้ผู้ตามท่ีทรงสอนก็เหมือนอัศจรรย์นั้นแหละคือยอดปาฏิหาริย์เป็นประโยชน์อย่างยิงไม่เพียงเฉพาะ
ตนเท่านั้นแต่เป็นประโยชน์แก่เทวดาและมนุษย์ท้ังหลายเป็นอันมาก ต่อมาทรงเห็นว่าการใช้ฤทธิ์จะ
ท าให้ผู้คนหลงใหลกับเรื่องเหล่านี้ จนลืมแก่นท่ีแท้จริงของธรรม จึงทรงห้ามพระสาวกไม่ใหม้ีความการ
แสดงฤทธิ์ เว้นแต่จะเป็นการจ าเป็นจริงๆ ทรงห้ามพระสาวก ไม่ให้แสดงฤทธิ์ดังท่ีตรัสไว้ในเกวัฎฎ
สูตร๓ ว่า “พระองค์เองก็ไม่พอพระทัยท่ีจะทรมานใครด้วยอิทธิปาฎิหาริย์ และอาเทศนาปาฎิหาริย์
เพราะมันพ้องกันกับวิชากลางบ้านซึ่งพวกนักเลงโตในสมัยนั้นเล่นกันอยู่ เรียกว่าวิชาคันธารีและ
มนต์มณิกา พระองค์พอพระทัยท่ีสุดท่ีจะใช้อนุสาสนีปาฎิหาริย์ คือการพูดส่ังสอนกัน ด้วยเหตุผล ท่ี
ผู้ฟังจะตรองเห็นตามได้เอง”อันเป็นการทรมานท่ีได้ผลดีกว่าฤทธิ์ซึ่งเป็นของช่ัวขณะต่อมามีอยู่บ้างท่ี
คนบางคนเล่ือมใสฤทธิ์อย่างเดียวเข้ามาเป็นสาวกของพระพุทธองค์แล้ว หาได้ท าให้ตนเข้าถึงหัวใจ
แห่งพุทธธรรมด้วยปัญญาไม่ ต้องหันหลังกลับไปสู่มิจฉาทิฎฐิตามเดิมเช่น สุนักขัตตะลิจฉวีบุตร เป็น
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ต้น แต่ก็มีมากหลายท่ีถูกทรงชนะมาด้วยฤทธิ์แล้วได้รับการอบรมส่ังสอนต่อได้บรรลุพระอรหัตตผลไป
เช่นท่านพระองคุลิมาล เป็นต้นท าให้พระองค์สามารถประกาศพระศาสนาได้อย่างรวดเร็วและมีผู้
บรรลุธรรมตามพระองค์เป็นจ านวนมากทรงใช้เป็นเป็นเครื่องมือน าบุคคลบางเหล่าเข้ามาบวชใน
พระพุทธศาสนาจนได้ดวงตาเห็นธรรมดังกรณีท่ีพระพุทธเจ้าทรงใช้อาเทสนาปาฏิหาริย์ทรงทราบวาระ
จิตของสาวกผู้ฟังธรรม แล้วทรงแสดงธรรมจนจิตของผู้ฟังรู้แจ้งเห็นจริงในพระสัทธรรมส่วนกรณีท่ีทรง
ใช้อนุสาสนี ปาฏิหาริย์เห็นได้จากการท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมอันงามในเบ้ืองต้นท่ามกลาง และ
ท่ีสุด โปรดปัญจวัคคียท้ั์ง ๕ จนได้ดวงตาเห็นธรรม๔  จากความเช่ือในปาฏิหาริย์ ส่งผลให้พระสงฆ์สมัย
พุทธกาลใช้ฤทธิ์เป็นอุบายวิธีให้คนหันมานับถือพระพุทธศาสนาเข้ามาปฏิบัติธรรมแล้วท าให้เกิดการ
บรรลุธรรมระดับต่าง ๆ ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาแนวคิดเรื่องปาฏิหาริย์เพื่อเป็นส่ือเข้าถึงธรรมใน
พุทธศาสนาว่ามีอย่างไรบ้าง มีใครแสดงไว้อย่างไร จึงสนในศึกษาดังนี้ 

๒ วัตถุประสงค ์

๑ เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องปาฏิหาริย์ในพุทธศาสนา 

๒ เพื่อศึกษาเรื่องส่ือกับการบรรลุธรรม 

๓ เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องปาฏิหาริย์เพื่อเป็นส่ือเข้าถึงธรรม 

๓ วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยค้นคว้าทางเอกสาร
ตามล าดับ รวบรวมข้อมูลแล้วค้นคว้าน ามาเรียบเรียงย่อความ จากข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ คือปฐมภูมิ 
ค้นคว้าข้อมูลทุติยภูมิ โดยน ามาวิจัยเอกสารเกี่ยวกับแนวความคิดเรื่องปาฏิหาริย์เพื่อเป็นส่ือเข้าถึง
ธรรม มาประกอบเอกสารแล้วน าเสนอผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษาวิจัย 

๔ สรุปผลการวิจัย 

๑ แนวคิดเร่ืองปาฏิหาริย์ในพุทธศาสนา พบว่า ปาฏิหาริย์ คือ การกระท าท่ีมีความ
อัศจรรย์เกิดขึ้นมีผลเป็นอัศจรรย์ พระไตรปิฎกมี ๓ ประการคือ ๑)  อิทธิปาฏิหาริย์ การแสดง
อิทธิฤทธิ์ทางจิตใจทีสามารถกระท าส่ิงใดก็ ได้ตามความมุ่งหมายของจิต เช่นก าบังหายตัว เหาะขึ้นไป
ในบนอากาศ ๒) อาเทสนาปาฏิหาริย์ การทายจิตใจ มีความรอบรู้ ความคิด อุปนิสัยและจิตใจของ
ผู้อื่นได้อย่างแม่นย า ๓) อนุสาสนีปาฏิหาริย์  การส่ังสอน อบรม บ่อย ๆ ซ้ าแล้วซ้ าเล่า ให้อยากลงมือ 
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ปฏิบัติตาม พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญอนุสาสนีปาฏิหาริย์ เพราะว่าเป็นการประพฤติปฏิบัติได้ด้วย
ตนเองและส าเร็จด้วยตนเอง ปาฏิหาริย์ท้ัง ๓ นั้นมีความส าคัญในด้านการท าให้เกิดความสนใจท่ีท าให้
เกิดความศรัทธาเล่ือมใสของบุคคลท้ังหลายในเบ้ืองต้น เป็นแรงจูงใจ เพื่อให้เข้ามาประพฤติปฏิบัติ
ธรรมอันจะก่อเกิดประโยชน์ต่อตนเองผู้อื่นและสังคม   

๒ การบรรลุพุทธธรรม พบว่า การบรรลุ คือ ส าเร็จ หรือถึงจุดหมายในพระพุทธศาสนา 
ต้ังแต่การเข้าใจธรรมในระดับต้น ๆ คือ ระดับโลกียะ จนถึงในระดับมรรคผล คือระดับโลกุตระหลัก
ปฏิบัติเพื่อการบรรลุธรรม ๗ หมวดไดแก สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ 
๕ โพชฌงค ๗  และมรรคมีองค  การบรรลุธรรมจะเกิดได้ด้วยการปฏิบัติท้ังสมถและวิปัสสนากัมมัฎ
ฐานจนสามารถท าลายกิเลสได้ในแต่ละระดับ  

๓ แนวคิดเรื่องปาฏิหาริย์เพื่อเป็นส่ือเข้าถึงธรรม  พบว่า การแสดงปาฏิหาริย์ในทาง
พระพุทธศาสนานั้นมิได้กระท าเพื่อจะให้ได้ลาภยศ สรรเสริญเท่านั้นแต่เป็นการท าโดยมีจุดมุ่งหมายให้
คนหันมาให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา หรือเป็นการท ากุศลกรรม เป็นต้น พระองค์ก็เคยทรงแสดง
อิทธิปาฏิหาริย์หลายครั้งเพื่อให้คนหันมาสนใจก่อนแล้วจึงสอนหลักการปฏิบัติธรรมในภายหลัง
พระองค์ก็มิได้ทรงปรารถนาทรงแสดงฤทธิ์พร่ าเพรื่อเกินไปเพราะทรงเกรงว่าในอนาคตพระสงฆ์ปุถุชน
ท่ีไม่ได้ญาณสมาบัติไม่สามารถแสดงปาฏิหาริย์ จะไม่ได้รับความนับถือจากคนท่ัวไปและป้องกันพวก
ปรารถนาลามกจะหลอกลวงให้เกิดความเส่ือมเสียกับคณะสงฆ์ แต่จะอย่างไรก็ตามพบว่าแม้พระองค์
จะทรงห้ามการแสดงปาฏิหาริย์ก็จริงแต่ถ้ามีความจ าเป็นพระองค์ก็จะทรงอนุญาตเช่นในคราวที่พระ
สารีบุตรไปกราบทูลลานิพพานท่ีบ้านของมารดาพระองค์ก็ทรงอนุญาตให้แสดงปาฏิหาริย์เพื่อเป็น
อนุสติแก่พระสงฆ์ท่ัวไป มีหลายครั้งท่ีพระองค์ใช้เป็นส่ือเพื่อดึงคนให้หันมาสนใจปฏิบัติธรรมจนบรรลุ
เป็นพระอรหันต์ก็มีมากมายเช่นพระองคุลีมาล เป็นต้น 

๕ บทสรุป 

สรุปว่าเพื่อมุ่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นส าคัญการแสดงปาฏิหาริย์ก็มีความจ าเป็น
แม้ยุคหลังพุทธกาลก็มักจะมีพระสงฆ์แสดงปาฏิหาริย์เช่นพระอุปคุตต์แสดงเพื่อทรมานพยามารและ
สร้างความเล่ือมใสแก่พระเจ้าอโศกและประชาชนจนมีผู้บรรลุอริยธรรมขั้นต้นจนถึงท่ีสุดคือพระ
นิพพาน 

 

 

 



๕ 
 

๖ ข้อเสนอแนะ 

ผู้วิจัยเห็นว่าในการท าวิจัยครั้งต่อไปควรท าเรื่องดังต่อไปนี้ 

๑) การศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจากปาฎิหาริย์ในสังคมไทย 

๒) การศึกษาเปรียบเทียบปาฎิหาริย์ในพุทธศาสนากับศาสนาพราหมณ์  

๓) ศึกษาความเช่ือเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ในสังคมไทย 
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