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บทคัดย่อ  

 การศึกษาวิจัยนี  มีวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ คือ ๑) เพื่อศึกษาความหมายและประวัติความ
เป็นมาของหลักอปัณณกปฏิปทาสูตรในพระพุทธศาสนาเถรวาท ๒) เพื่อศึกษาการด้าเนินชีวิตของ
บรรพชิตตามหลักอปัณณกปฏิปทาสูตรในพระพุทธศาสนาสมัยอดีตกาลและ ๓) เพื่อศึกษาวิเคราะห์
การด้าเนินชีวิตของบรรพชิตในพระพุทธศาสนาตามหลัก อปัณณกปฏิปทาสูตร ในสมัยปัจจุบัน 
การศึกษาครั งนี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีวิจัยเชิงเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก 

 ผลการวิจัย พบว่า อปัณณกปฏิปทา หมายถึง ความประพฤติท่ีไม่ผิด คือ ไม่ผิดไปจาก
ความดี เป็นหลักปฏิบัติท่ีน้าไปสู่จุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนาได้ เหมาะสมกับการปฏิบัติ
ของพระสงฆ์และชาวบ้านท่ัว ๆ ไป ท่ีพระพุทธเจ้าแสดงไว้ในอปัณณกสูตร ๓ ประการคือ ๑) อินทรีย์
สังวร คือ การส้ารวมอินทรีย์ ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ น กาย และใจไม่ให้ยินดียินร้ายในอารมณ์ต่าง ๆ ๒) 
โภชเนมัตตัญญุตา คือ การรู้ จักประมาณการบริโภคอาหารไม่มากไม่น้อยจนเกินไป และ ๓) 
ชาคริยานุโยค คือ การหมั่นประกอบความเพียรต่ืนตั วอยู่ เสมอ ไม่ เห็นแก่นอนมาก หลักอ
ปัณณกปฏิปทาสูตรนี  เป็นหลักท่ีภิกษุในพระพุทธศาสนาต้องปฏิบัติมาตั งแต่สมัยพุทธกาล ซึ่งท่าน
ปฏิบัติเป็นตัวอย่างมาแล้ว เช่น พระมหาติสสเถระ พระจิตคุตตเถระ เป็นต้น  

 วิเคราะห์การด้าเนินชีวิตของบรรพชิตในพระพุทธศาสนาตามหลัก อปัณณกปฏิปทาสูตร
ในสมัยปัจจุบันของบรรพชิตในอ้าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
กลุ่มเป้าหมายพบว่า การปฏิบัติของบรรพชิตสมัยนี ไม่ค่อยปฏิบัติกันมากนัก ได้แก่ (๑) ด้านอินทรีย์
สังวร ปัจจุบันส่วนใหญ่จะขาดการส้ารวมอินทรีย์ปล่อยตัวปล่อยใจให้ตกภายใต้อ้านาจกิเลส จึงเป็น
สาเหตุให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติของพระสงฆ์ ท่ีไม่เหมาะสมจึงส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ท่ีดีต่อ
องค์กรสงฆ์และพระศาสนาในปัจจุบัน (๒) ด้านโภชเนมัตตัญญุตา ปัจจุบันส่วนใหญ่จะบริโภคอาหาร
เกินพอดีและไม่มีคุณค่าทางโภชนาการท้าให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมา ควรบริโภคอาหารแต่
                                                             

๑ นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
นครราชสีมา 

๒ อาจารย์ประจ้าคณะพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 

๓ อาจารย์ประจ้าคณะพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 



๒ 

 

 พอประมาณ หรือเลือกอาหารท่ีสะอาด ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อภาวะ
สุขภาพท่ีดี ช่วยท้าให้เกิดความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกายในด้านการป้องกันโรค  เช่น โรคเบาหวาน 
โรคหัวใจ และหลอดเลือด ความดันโลหิตสูง ความอ้วน และ (๓) ด้านชาคริยานุโยค ปัจจุบันส่วนใหญ่
จะประกอบความเพียรทั งคันถธุระ และวิปัสสนาธุระย่อหย่อนไปจากอดีตจากปัญหาส่วนตัวเช่นอายุ
มาก สุขภาพไม่ดี ไม่มีเวลา เกิดจากการเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีเน้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีมาก
เกินไป ซึ่งมีแรงจูงใจจากสภาพสังคมภายนอกท่ีรุนแรงทั งส่ือต่าง ๆ ทีวี อินเทอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ซึ่ง
เป็นแรงกระตุ้นให้เสพให้บริโภคอย่างเต็มท่ี ท้าให้พระสงฆ์ท่ีไม่รู้เท่าทัน ไม่ฝึกฝนอบรมตนด้วยการ
ส้ารวมระวังอินทรีย์ปล่อยตัวปล่อยใจให้ตกภายใต้อ้านาจกิเลส จึงเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาในการ
ปฏิบัติของพระสงฆ์ ไม่เหมือนในอดีต ดังนั นการน้าหลัก อปัณณกปฏิปทามาใช้ในการด้าเนินชีวิตจึง
ได้ผลดีจากการปฏิบัติ คือ (๑) ด้านการพัฒนาตนเอง ท้าให้อยู่ดีมีความสุข (๒) ด้านสังคมท้าให้คนใน
สังคมมีระเบียบวินัย สังคมสงบสุขและ (๓) ด้านศาสนา ท้าให้เห็นคุณค่าของศาสนาท่ีมีหลักค้าสอนท่ี
ส้าคัญสามารถท้าให้ผู้ปฏิบัติสามารถปิดกั น ป้องกันและท้าลายกิเลสเข้าสู่พระนิพพานได้จริง 
ค าส าคัญ:การศึกษาเชิงวิเคราะห์, การด้าเนินชีวิต, บรรพชิต, อปัณณกปฏิปทาสูตร 
 
 

Abstract 
  The title of this research  has three objects; 1 )  to study  meaning and 
background  of  sure course or Apannaka - patipathã principle  in Theravãda  
Budhism 2 ) to study the  life of  monks  in  sure course  or   Apannaka - patipathã 
principle  3 ) ) to  analytical study the  life of  monks  in sure course or  Apannaka- 
patipathã principle  in the present.   This  was  a qualitative research to collect all 
data from academic paper, books and in depth interview.   
           The  result  of this study was  found that  sure course or Apannaka - 
patipathã  means good conduct for path leading to cessation of suffering or Nippãna. 
This   principle is very special practice for monks and layman.  The Buddha touch 
sure course  or Apannaka - patipathã  principle as followings ; 1 )  control of the 
senses; eay-consciousness, ear-consciousness, nose-consciousness, tongue-
consciousness, body- consciousness, and mind - consciousness 2 )  moderation in 
eating 3 ) practice of wakefulness.The principle of Apannaka - patipathã principle is 
the special principle for monks in Buddhism in the past such as Phramahatissathera  
Phrajittakuttathera.  

 An analytical study the  life of  monks  in sure course or  Apannaka- 
patipathã principle  in the present of  monks in  Khamsakaesang  district  Nakhon 
Ratchasima  Province. The  result of  this  practice by in depth interview the target 
group  as followings; 1 )  control of the sense; many monks have practice for good 
conduct, but some have criticized in social network, because  they don’ t  have  
morality for purification, 2 )   modern ration in eating; eating food for living, to take 



๓ 

 

care health, 3 )  practice of wakefulness; many social network, internet, television, 
phone. Monk have to practice sure course as followings; 1 ) Self-development  get  
happiness in  daily  life  2 ) Society  means  principle  of peaceful  in  society  3 )  
teaching in  Buddhism  get the value  of  the life quality with  this  practice. The sure 
course or Apannaka - patipathã principle make the followers get good  conduct and  
wholesome  until  go to the  Nippãna. 
Keyword:  Analytical, The way of life, Monks, Apannakapatipathãsutta 
๑. บทน า 
  การด้าเนินชีวิตของบรรพชิตในพระพุทธศาสนาเถรวาทนั น การเรียนรู้ถึงหน้าท่ีของ
พระภิกษุในการปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยและจริยาวัตรอย่างเหมาะสม หน้าท่ีของพระภิกษุสงฆ์
ซึ่งเป็นบรรพชิตในพระพุทธศาสนา มีหน้าท่ีศึกษาปฏิบัติธรรม เผยแผ่ค้าสอน สืบต่อพระพุทธศาสนามี
คุณธรรมและหลักความประพฤติท่ีต้องปฏิบัติมากมาย ได้แก่ (๑) ปริยัติ ได้แก่ การศึกษา พระภิกษุมี
หน้าท่ีศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย (๒) ปฏิบัติ พระภิกษุเมื่อได้ศึกษาเล่าเรียนมาแล้ว ย่อมต้องได้
ประพฤติปฏิบัติตนทั งในด้านพุทธบัญญัติและการอบรมขัดเกลาจิตใจ (๓) ปฏิเวธ แปลว่า การรู้แจ้ง
แทงตลอดในข้อธรรมของพระพุทธเจ้า หากจะสรุปหน้าท่ีของพระภิกษุแล้ว พระภิกษุย่อมมีหน้าท่ีท่ี
ส้าคัญ ๒ ประการ ดังนี  (๑) คันถธุระ ได้แก่ การศึกษาเล่าเรียน (๒) วิปัสสนาธุระ ได้แก่ การเจริญ
วิปัสสนากรรมฐาน ส้าหรับการศึกษาในค้าส่ังสอนของพระพุทธเจ้าท่ีเรียกว่า ปริยัติ๔ นั น มีหลักธรรม
ของพระพุทธองค์อยู่มากมายท่ีควรต้องศึกษา แต่ ผู้วิ จัยได้เห็นความส้าคัญในพระสูตรเรื่อง 
อปัณณกปฏิปทาสูตร๕ ซึ่งเป็นธรรมส้าหรับผู้ประพฤติปฏิบัติด้าเนินไปสู่ทางท่ีไม่ผิด ได้แก่ (๑)อินทรีย
สังวร (๒)โภชเนมัตตัญญุตา (๓)ชาคริยานุโยค  

 ตัวอย่างของบรรพชิตในพระพุทธศาสนาสมัยอดีตกาล เช่น พระนันทเถระ๖  เมื่อบรรลุ
เป็นพระอรหันต์แล้ว ปรากฏว่าท่านเป็นผู้ส้ารวมระวังอินทรีย์ทั ง ๖ พระปิ่นโฑลภารทวาชเถระ๗ เป็น
บุตรของพราหมณ์มหาศาล ได้มีโอกาสฟังพระธรรมเทศนาจากพระบรมศาสดาแล้ว ก็เกิดศรัทธา
เล่ือมใส แล้วอุตสาห์บ้าเพ็ญเพียรเจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่ช้าก็บรรลุพระอรหัตผล พระอุปเสน
เถระ๘ ท่านได้ตั งตนเป็นอุปัชฌาย์ ท่านได้พาสัทธิวิหาริกศิษย์ของท่านไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ด้วย
หวังว่าจะได้รับค้ายกย่องชมเชยจากพระองค์ แต่พระพุทธองค์ทรงประณามต้าหนิท่านอย่างรุนแรง 
ท่านอุปเสนะ รู้สึกสลดใจท่ีถูกพระบรมศาสดาต้าหนิอย่างนั น จากนั นท่านได้กราบทูลลาพระผู้มีพระ
ภาคพาสัทธิวิหาริก ตั งใจบ้าเพ็ญเพียรเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอรหัตผล  

  ส้าหรับในสังคมปัจจุบันนี  มีความเจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้าน ส่งผลให้การ
ด้าเนินชีวิตของบรรพชิตในสังคมปัจจุบันเปล่ียนไปด้วย ซึ่งมีทั งทางด้านดี และด้านไม่ดี ในด้านดีนั น 
                                                             

๔ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั งที่ ๑๒,  
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๒๒๐. 

๕ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์  ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั งที่ ๑๕, 
(กรุงเทพมหานคร: บริษัท เอส. อาร์. พริ นติ ง แมส โปรดักส์ จ้ากัด, ๒๕๕๑), หน้า ๑๐๘-๑๐๙. 

๖ พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์ (สมาน กลฺยาณธมฺโม/พรหมอยู่), เอตทัคคะในพระพุทธศาสนา, 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๖๖-๗๐. 

๗ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐๗-๑๑๒. 
๘ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๖๕-๑๖๙. 



๔ 

 

ความเจริญท้าให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นไปอย่างรวดเร็ว และขยายกว้างมากขึ น มีวิธีการท่ี
ทันสมัยในการช่วยส่งเสริมการเผยแผ่เป็นอย่างดี ส่วนในด้านไม่ดีนั น ปัญหาท่ีพบจากการสังเกตและ
ได้พบเห็นในหน้าหนังสือพิมพ์และส่ือออนไลน์ต่าง ๆ ท้าให้พบว่า การด้าเนินชีวิตของบรรพชิตใน
สังคมปัจจุบันประสบปัญหาขาดหลักอปัณณกปฏิปทาสูตร ได้แก่ การไม่ส้ารวมอินทรีย์ การไม่
ประมาณในการฉัน และการไม่ประพฤติความเพียร เช่น การไปเดินห้างสรรพสินค้า ฉันอาหารในร้าน
ท่ีไม่เหมาะสม และการใช้เครื่องมือส่ือสารไม่ถูกกาลเทศะ เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี ท้าให้เกิดการติ
เตียนจากสังคมในปัจจุบัน ท้าให้ทางผู้วิจัยจะมุ่งเน้นศึกษาในส่วนการด้าเนินชีวิตของบรรพชิตใน
พระพุทธศาสนา ซึ่งผู้วิจัยมองเห็นถึงความส้าคัญในเรื่องนี  เพื่อจะได้น้าประเด็นส้าคัญมาวิเคราะห์ถึง
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขส้าหรับการด้าเนินชีวิตของบรรพชิตในพระพุทธศาสนาตามหลัก 
อปัณณกปฏิปทาสูตรในสมัยอดีตเพื่อจะเป็นแนวทางในการน้ามาประยุกต์ใช้กับสภาพการณ์ด้าเนิน
ชีวิตของบรรพชิตในพระพุทธศาสนาสมัยปัจจุบัน   
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 ๑. เพื่อศึกษาความหมายและประวัติความเป็นมาของหลักอปัณณกปฏิปทาสูตรใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท 

 ๒. เพื่อศึกษาการด้าเนินชีวิตของบรรพชิตตามหลัก อปัณณกปฏิปทาสูตรในระพุทธ
ศาสนาสมัยอดีตกาล 

 ๓. เพื่อศึกษาวิเคราะห์การด้าเนินชีวิตของบรรพชิตในพระพุทธศาสนาตามหลักอปัณ  
ณกปฏิปทาสูตรในสมัยปัจจุบัน 
๓. วิธีการด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั งนี  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสาร (Documents) และเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Study) จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
โดยมีขั นตอน คือ๑) ศึกษาค้นคว้าข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิท่ีเกี่ยวกับงานวิจัยคือ ความหมาย
และประวัติความเป็นมาของหลักอปัณณกปฏิปทาสูตรในพระพุทธศาสนาเถรวาท, การด้าเนินชีวิตของ
บรรพชิตตามหลักอปัณณกปฏิปทาสูตรในพระพุทธศาสนาสมัยอดีตกาล และสมัยปัจจุบัน ๒)จัดท้า
แบบสัมภาษณ์เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาโดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้องของเนื อหาและ
โครงสร้าง ๓) น้าแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์เชิงลึกกับประชากรกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนทั ง
บรรพชิต และคฤหัสถ์ ในเขตอ้าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา จ้านวน ๒๐รูป/คน ๔)น้า
ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาวิจัยมาวิเคราะห์ ๕)สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะน้าเสนอผลการศึกษา 
๔. ผลการศึกษา 

 ศึกษาวิเคราะห์การด้าเนินชีวิตของบรรพชิตในพระพุทธศาสนาตามหลักอปัณณกปฏิปทา
สูตร ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 

 ๑.อปัณกปฏิปทา หมายถึงความประพฤติท่ีไม่ผิด หรือข้อปฏิบัติท่ีไม่ผิดไปจากความดี
งาม เพื่อก่อให้เกิดสติปัญญาในการด้าเนินชีวิตท่ีถูกต้องดีงาม มีความส้าคัญต่อการด้าเนินชีวิตท้าให้
เกิดประสิทธิภาพในการท้างาน ในส่วนของประเภทของอปัณกปฏิปทา ข้อปฏิบัติท่ีไม่ผิดมี ๓ ประการ 
คือ (๑) อินทรีย์สังวรคือการส้ารวมอินทรีย์ทั ง๖ (๒) โภชเนมัตตัญญุตา คือ การรู้จักประมาณในการรับ
และการบริโภคอาหารและ(๓) ชาคริยานุโยคคือ การหมั่นประกอบความเพียรต่ืนตัวอยู่ เสมอ 
ในอปัณณกปฏิปทาสูตรยังมีหลักธรรมท่ีปรากฏอยู่คือ (๑) หลักสัมมาทิฏฐิ (๒) หลักกุศลกรรมบถ (๓) 



๕ 

 

หลักวิชชา ๓ เมื่อบุคคลปฏิบัติในอปัณณกปฏิปทาแล้วย่อมได้รับอานิสงส์ คือ (๑) ท้าให้บาปอกุศล
เกิดขึ นไม่ได้ (๒) บรรเทาและป้องกันโรค และท้าให้บรรลุธรรม และ (๓) มีสุขในปัจจุบัน  

 ๒.การด้าเนินชีวิตของบรรพชิตตามหลักอปัณณกปฏิปทาสูตรในพระพุทธศาสนาสมัย
อดีตกาล จากการท่ีได้ศึกษาการด้าเนิน ชีวิตของบรรพชิตตามหลักอปัณณกปฏิปทาสูตรใน
พระพุทธศาสนาสมัยอดีตกาล สามารถสรุปความได้ว่า การด้าเนินชีวิตของบรรพชิตตามหลัก 
อปัณณกปฏิปทาสูตรในพระพุทธศาสนานั น ต้องปฏิบัติตามพระวินัยบัญญัติท้าตามข้อท่ีพระองค์
อนุญาต งดเว้นข้อท่ีพระพุทธเจ้าห้าม คือ (๑) มีการส้ารวมระวังอินทรีย์ (๒) ด้าเนินชีวิตด้วยความ
เรียบง่ายเป็นอยู่บริโภคแต่พอประมาณ และ (๓) ไม่ปล่อยปละละเลยในการประกอบความเพียรทาง
จิต จากกรณีตัวอย่างของพระมหาติสสะเถระและพระจิตตคุตตเถระ แสดงให้เห็นว่าพระเถระทั งสอง
ได้ท้าการส้ารวมอินทรีย์ ในด้านโภชเนมัตตัญญุตา พบว่าจากกรณีตัวอย่างการบริโภคอาหารของพระ
มหาอุทายีเถระและพระเจ้าประเสนทิโกศล แสดงใหเห็นถึงการแสวงหาอาหารในเวลาวิกาล อันเป็น
กาลท่ีไม่สมควร ยอมท้าใหเกิดอันตราย และการรู้จักประมาณในการบริโภคย่อมส่งผลดีต่อสุขภาพ 
และผลของการด้าเนินชีวิตของบรรพชิตสมัยอดีตกาลตามหลักอปัณณกปฏิปทาสูตร สามารถสรุป
ความได้ว่า ในด้านอินทรียสังวร คือ ท้าให้เป็นผู้ท่ีมีศีลท่ีดีและบริสุทธิ์ ด้าเนินชีวิตอยู่อย่างร่มเย็นและ
เป็นสุข ท้าให้สามารถปฏิบัติตนเพื่อการหลุดพ้นจากกิเลสแห่งทุกข์นั นได้ ในด้านโภชเนมัตตัญญุตา 
ส่งผลให้ไม่เกิดโรคภัยกับตนด้วย และในด้านชาคริยานุโยค ท้าให้จิตใจเป็นสุข มีสติสัมปชัญญะในการ
ด้าเนินชีวิต  

 ๓ .ก ารวิ เคราะห์ การ ด้าเนิ น ชี วิตของบรรพ ชิตในพระพุ ทธศาสนาตามห ลั ก 
อปัณณกปฏิปทาสูตรในสมัยปัจจุบัน จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ประชากรกลุ่มเป้าหมายคือบรรพชิต
และคฤหัสถ์  ในอ้ า เภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา พบว่ า  การปฏิบั ติตามหลัก 
อปัณณกปฏิปทาสูตร(การปฏิบัติไม่ผิดทาง) ของบรรพชิตสมัยปัจจุบันนี ไม่ค่อยปฏิบัติกันมากนัก
เหมือนในอดีต จากการวิเคราะห์จะเห็นว่าสภาพปัญหาการด้าเนินชีวิตของบรรพชิตหรือพระสงฆ์ตาม
หลัก อปัณณกปฏิปทาสูตร ในพระพุทธศาสนาสมัยปัจจุบันแบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้าน
อินทรีย์สังวรนั น ปัจจุบันส่วนใหญ่จะขาดการส้ารวมอินทรีย์ปล่อยตัวปล่อยใจให้ตกภายใต้อ้านาจ
กิเลส จึงเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติของพระสงฆ์เองพฤติกรรมของพระสงฆ์ดังท่ีกล่าวมา 
เกิดจากการไม่ส้ารวมระวังอินทรีย์นั น ท้าให้โลกออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์เป็นจ้านวนมากว่าไม่
เหมาะสมจึงส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กรสงฆ์และพระศาสนาในปัจจุบันเป็นอย่างมาก 
(๒) ด้านโภชเนมัตตัญญุตา พระสงฆ์ควรจะบริโภคอาหารแต่พอประมาณ หรือเลือกอาหารท่ีสะอาด 
ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อภาวะสุขภาพท่ีดีบริโภคแต่พอดี ไม่มากเกินไปหรือน้อย
เกินไป ความเป็นผู้รู้จักประมาณ ช่วยท้าให้เกิดความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกายในด้านการป้องกัน
โรค  คือ  ช่วยลดความ เส่ียงและปัจจัยท่ีก่อให้เกิดโรคเรื อรังท่ีส้าคัญ เช่นโรคเบาหวาน โรคหัวใจและ
หลอดเลือด ความดันโลหิตสูง ความอ้วน ความสุขสบายท้าให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีสุขภาพท่ีแข็งแรง 
ท้าให้รู้สึกดีและมีความปรอดโปร่งสบายตัวแต่ถ้าบริโภคมากเกินกว่าท่ีร่างกายต้องการจะเปล่ียนไป
เป็นไขมันได้ท่ีมีปัญหาโรครุมเร้าส่งผลเสียต่อสุขภาพกายสุขภาพจิตท้าให้ไม่สามารถด้าเนินกิจกรรม
ทางศาสนาได้ และ (๓) ด้านชาคริยานุโยค พระสงฆ์ในปัจจุบันส่วนใหญ่จะประกอบความเพียรทั งคันถ



๖ 

 

ธุระ คือ ศึกษาเล่าเรียนพระพุทธพจน์ค้าสอนของพระพุทธเจ้าและวิปัสสนาธุระ คือ การเจริญ
วิปัสสนา ย่อหย่อนไปจากอดีต อันเนื่องมาจากปัญหาส่วนตัวท่ีมาจากหลายสาเหตุเช่นอายุมาก 
สุขภาพไม่ดี ไม่มีเวลา เป็นเจ้าคณะผู้ปกครองต้องท้างานคณะสงฆ์ และการประชุมต่าง ๆ  เป็นต้น  
๕.บทสรุป 

 สรุปได้ว่า หลักอปัณณกปฏิปทาสูตร เป็นแนวทางในการประพฤติ ปฏิบัติของพระสงฆ์ท่ี
ไม่ผิดไปจากความดี เป็นหลักปฏิบัติท่ีน้าไปสู่จุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนา 

 สภาพปัญหาการด้าเนิน ชีวิตของบรรพชิตตามหลัก  อปัณณกปฏิปทาสูตรใน
พระพุทธศาสนาสมัยปัจจุบัน เกิดจากการเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีเน้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีมาก
เกินไป มีแรงจูงใจจากสภาพสังคมภายนอกท่ีรุนแรงทั งส่ือต่าง ๆ ทีวี อินเทอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ซึ่งเป็น
แรงกระตุ้นให้เสพให้บริโภคอย่างเต็มท่ี ท้าให้พระสงฆ์ท่ีไม่รู้เท่าทัน ไม่ฝึกฝนอบรมตนด้วยการส้ารวม
ระวังอินทรีย์ปล่อยตัวปล่อยใจให้ตกภายใต้อ้านาจกิเลส จึงเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติของ
พระสงฆ์เองเกี่ยวกับพฤติกรรมของพระสงฆ์การรู้จักประมาณในการบริโภคของพระสงฆ์จากท่ีรับ
ศรัทธาจากโยมถวายแล้วพระสงฆ์ยังตามใจตนเองยังต้องการอาหารท่ีมีรสอร่อยถูกปากอยู่เลือกฉัน
อาหารท่ีอร่อย ยังขาดการรู้ประมาณในการบริโภคตามหลักพระพุทธศาสนาหรือแม้กระ ท่ังการ
ประกอบความเพียรท้าหน้าท่ีพระสงฆ์ทั งคันถธุระและวิปัสสนาธุระย่อหย่อนไปจากอดีต สาเหตุมา
จากปัญหาส่วนตัวต่างๆ ส่ิงเหล่านี นับว่าเป็นปัญหาในการปฏิบัติตามหลักอปัณณกปฏิปทาดังกล่าวให้
ได้ผลดีนั นยากยิ่ง 
๖. ข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยครั งนี  มุ่งเน้นไปท่ีการด้าเนินชีวิตของบรรพชิตในพระพุทธศาสนาตามหลัก 
อปัณณกปฏิปทาสูตรยังมีประเด็นท่ีน่าศึกษาอีกมากผู้วิจัยไม่สามารถจะน้ามากล่าวได้หมดในงานวิจัย
นี ดังนั นผู้วิจัยจึงเห็นว่าในการท้าวิจัยครั งต่อไปควรท้าเรื่องดังดังต่อไปนี  

 ๑. ศึกษาวิเคราะห์อินทรีย์สังวรในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 ๒. ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจากการไม่ส้ารวมอินทรีย์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 ๓. ศึกษาการประยุกต์หลักชาคริยานุโยคเพื่อการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย 
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