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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสารมีวัตถุประสงค์ ๓ข้อ คือ ๑) เพื่อศึกษาความหมาย
และความส าคัญของปฏิรูปเทสวาสะในพุทธศาสนาเถรวาท ๒) เพื่อศึกษาแนวคิดและแนวปฏิบัติตาม
หลักปฏิรูปเทสวาสะในพระพุทธศาสนาเถรวาท และ ๓) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาชีวิตตามหลัก
ปฏิรูปเทสวาสะ พบว่า ปฏิรูปเทสวาสะคือการอยู่ในถิ่นเหมาะสม ท่ีสามารถหาความเจริญก้าวหน้า
ให้กับตนเองได้ ทางพุทธศาสนา คือ สัปปายะ มีความสะดวกสบายเหมาะสมในการด าเนินชีวิตมี
ส่ิงแวดล้อมท่ีดี ท่ีจะเอื้อให้ประสบความส าเร็จในชีวิต ท าให้ผู้อยู่อาศัยสามารถท่ีจะพัฒนาตนเอง
ทางด้านร่างกายและจิตใจได้อย่างเต็มก าลังมี ๒ ข้อคือ และ (๑) ปฏิรูปเทสวาสะส าหรับบรรพชิต คือ 
๑) ท่ีอยู่อาศัยมีอากาศดี สะอาดเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม ๒) มีอาหารและเครื่องบริโภคท่ีเหมาะสม 
๓) มีกัลยาณมิตรและ๔) ในสถานถิ่นท่ีมีการปฏิบัติธรรม (๒) ปฏิรูปเทวาสะส าหรับฆราวาส คือ ๑) 
การอยู่อาศัยในสถานถิ่นท่ีมีอาชีพท่ีดีเหมาะสม  ๒) ในสถานถิ่นท่ีท่ีมีพืชพันธ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์
เพียงพอตามความต้องการ ๓) ในสถานถิ่นท่ีมีผู้รู้ทรงธรรมคุณธรรมอยู่อาศัยเป็นจ านวนมากและ ๔) 
ในสถานถิ่นท่ีเป็นสถานท่ีมีสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพปราศจากภัยอันตรายต่างๆ มีอารมณ์
กัมมัฏฐานท่ีเหมาะกับจริตของตน ดังนั้นการอยู่ในถิ่นท่ีเหมาะสม จงมีผลต่อความเจริญก้าวหนาของ
ชีวิต สามารถพัฒนาชีวิตตนเอง สังคมและศีลธรรมใหเ้จริญได้ 
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Abstract 

A study of the Patirupadasavasa in Theravada Buhhism 

  This thesis is documentary research dealing with thre three objectives as 

following : 1) to study of meaning and importance of Patarupadhesavasa in 

Theravāda Buddhist, 2) to study of concept and Behaving of Patarupadhesavasa in 

Theravāda Buddhist and 3) to study of improve the quality of life for 

Patarupadhesavasa 

The result is found that Patirupa Dhesavasa in Buddhist means as 
“Suppaya”, living in a suitable region to improve the quality of own life for both of 
physical and mental. Patirupa Dhesavasa is divided to two type for the astatic and 
layman.  

The people who lives with favorable environment; they have improve 
themselves to be the quality person with ability and capability to do any activities 
and reach the progressive of life more than the other. They could improve their 
physical and spiritual to affects improving of environment, society, economic and 
morality to be growing in their spiritual. These will be benefits for this life and next 
life covering the high benefits is achieving nirvana that is top destinations of Buddhist.  

This thesis is documentary research dealing with the way to improve the 
quality of life accordance with Patirupa Dhesavasa. The result is  feud that Patirupa 
Dhesavasa in Buddhist means as, “Sappsya” live in a suitable region to improve the 
quality of own life for both of physical ad mental.  Patirupa Dhesavasa is divided to 
two typer for the ascetic and by man. The people who liver favorable environment, 
They have improve themselves to be the quality person with ability and capability to 
do any activities and reach the progressive of life  
Keywords : Patirupa Dhesavasa,improve the quality of life. 

๑.บทน า 

การท่ีบุคคลจะเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน หรือในด้านต่าง ๆ ส่ิงท่ีส าคัญต่อปัจจัยท่ี
เกื้อหนุนให้ประสบความส าเร็จ เจริญก้าวหน้านั้นคือ การได้อยู่ในถิ่นท่ีอยู่ท่ีเหมาะสมซึ่งมีผลต่อการ



พัฒนาชีวิตในด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ การปฏิบัติธรรม เป็นต้น ถ้าหากผู้ต้องการศึกษา
วิชาการสาขาใด ควรอยู่ในท้องถิ่นท่ีมีความพร้อมทุกๆ ด้าน เช่น ครู อาจารย์ ต าราเรียน การ
คมนาคมสะดวก และส่ิงอื่นๆ ท่ีจะอ านวยให้การเรียนมีประสิทธิภาพ ผู้ต้องการประกอบอาชีพ
เพาะปลูก ควรอยู่ในท้องถิ่นท่ีมีพื้นดินดี มีน้ าอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชนั้นๆ ผู้ต้องการ
ประกอบอาชีพค้าขาย ควรอยู่ในท้องถิ่นท่ีมีประชากรหนาแน่น มีสาธารณูปโภคและเส้นทางคมนาคม
สะดวก๓  เพราะหากตกอยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีเลว ถึงจะมีความรู้ความสามารถ ก็ยากท่ีจะเอาดีได้ แต่ถ้า
อยู่ในถิ่นท่ีเหมาะสมแล้ว ก็สามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าได้โดยง่ าย ดังนั้นการอยูในถิ่นท่ีดี 
ประเทศ สถานท่ี ใกล้ทางไปมาสะดวกปลอดภัย สามารถศึกษาเล่าเรียน ประกอบกิจการอาชีพ การ
ปฏิบัติธรรม เป็นต้น จึงช่วยเกื้อหนุนใหก้ารด าเนินชีวิตใหพ้บกับความเจริญได้   

ดังนั้น ผู้วิจัยสนใจศึกษาว่าการอยู่ในถิ่นท่ีเหมาะแก่การด าเนินชีวิตเป็นอย่างไร ทาง
พระพุทธศาสนาแสดงเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้าง การอยู่ในประเทศท่ีเหมาะสมมีผลต่อการพัฒนาชีวิต
อย่างไร 

๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 ๑ เพื่อศึกษาความหมายและความส าคัญของปฏิรูปเทสวาสะในพุทธศาสนาเถรวาท 

๒ เพื่อศึกษาแนวคิดและแนวปฏิบัติตามหลักปฏิรูปเทสวาสะในพุทธศาสนาเถรวาท 

๓ เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาชีวิตตามหลักปฏิรูปเทสวาสะ 

๓.วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยค้นคว้าทางเอกสาร
ตามล าดับ รวบรวมข้อมูลแล้วค้นคว้าน ามาเรียบเรียงย่อความ จากข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ คือปฐมภูมิ 
ค้นคว้าข้อมูลทุติยภูมิ โดยน ามาวิจัยเอกสารเกี่ยวกับปฏิรูปเทสวาสะในพระพุทธศาสนามาประกอบ
เอกสารแล้วน าเสนอผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษาวิจัย 

๔ สรุปผลการวิจัย 

๑ ความหมายและความส าคัญของปฏิรูปเทสวาสะในพุทธศาสนาเถรวาท พบว่า ปฏิรูปเท
สวาสะ คือ การอยู่ในถิ่นท่ีสามารถหาความเจริญก้าวหน้าให้กับตนเองได้ เหมาะสมกับการพัฒนา
ตนเองทางด้านร่างกายและจิตใจ มีส่ิงแวดล้อม สภาพรอบตัว ท่ีจะเอื้อให้ประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินชีวิต มีความส าคัญเพราะเป็นถิ่นที่เหมาะสมต่อการพัฒนาชีวิตและสังคมให้ไปสู่ความเจริญด้าน
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ต่าง ๆ คือ ๑) ด้านการพัฒนาชีวิต การอยู่ในสถานท่ีเหมาะสมมีส่ิงแวดล้อมท่ีดี จะช่วยส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนาชีวิตสามารถประกอบกิจการงานในหน้าท่ีอันเป็นสัมมาอาชีพให้เจริญก้าวหน้าได้โดยง่าย
และสร้างสมคุณงามความดีได้เต็มท่ีจนประสบผลส าเร็จดังท่ีต้ังใจไว้  ๒) ด้านการปฏิบัติธรรม การอยู่
ในถิ่นท่ีเหมาะสม ท่ีท าให้สามารถศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม ท าให้คุณธรรมเจริญขึ้น ดังนั้นการอยู่
ในถิ่นที่เหมาะสมจึงมีความส าคัญต่อเจริญก้าวหน้าของชีวิตท าให้ผู้ท่ีอยู่อาศัยสามารถหาความเจริญได้
ท้ังทางโลกและทาง 

๒ แนวคิดและแนวปฏิบัติตามหลักปฏิรูปเทสวาสะในพุทธศาสนาเถรวาท พบว่า แนวคิด
เกี่ยวกับหลักปฏิรูปเทสวาสะตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท คือการอยู่ในถิ่นท่ีดี มีส่ิงแวดล้อมท่ี
เหมาะสม มีกัลยาณมิตร ท่ีคอยแนะน าให้ส่ิงดี ห่างไกลอบายมุข แหล่งมั่วสุมของคนไม่ดี ซึ่งสถานท่ี
ดังกล่าวมี ๔ ประการคือ ๑) อาวาสสัปปายะ ท่านมุ่งเอาวัด หรืออาราม อันเป็นสถานท่ีสบาย มี
อากาศดี ถ่ายเทได้สะดวก สะอาดน่าอยู่อาศัย มีทางสัญจรไปมาสะดวก ๒) อาหารสัปปายะ คือ มี
อาหารและเครื่องบริโภคท่ีถูกใจพอใจ ถูกกับรางกายเกื้อกูลตอสุขภาพมีสวนชวยสงเสริมสนับสนุน
ร่างกายให้มีก าลังหรือสภาพจิตใจท่ีดี ๓) บุคคลสัปปายะ คือ บุคคลภายในวัด หรือ พระภิกษุสงฆต้อง
ปฏิบัติตามบทบาทหรือหนาท่ีของตนอย่างเคร่งครัดตองท าตัวใหเขาเล้ียงงายเปนอยูงาย ต้อง
ประกอบด้วยคุณสมบัติ ๗ ประการ คือ (๑) ปโยนารัก ท าตัวเรียบร้อยเหมาะสมกับสถานะ (๒) ครุ น
าเคารพ คือ มีความประพฤติสมควรแกฐานะ (๓) ภาวนีโย นาเจริญใจ คือ มีความรูจริงทรงภูมิปญญา
แทจริง (๔) วตฺตา รูจักพูดใหไดผล คือ รูจักช้ีแจงใหเขาใจ (๕) วจนกฺขโม อดทนตอถอยค า คือ พรอม
ท่ีจะรับฟงค าปรึกษาจากผู้อื่น (๖) คมฺภีร  ฺจ กถ  กตฺตา คือกลาวชี้แจงเรื่องตางๆได้ดี (๗) โน จฏ าเน 
นิโยชเย ไมชักชวนไปทางท่ีเส่ือมเสีย และ ๔) ธรรมสัปปายะ คือสถานท่ีเงียบสงัด ปราศจากการ
รบกวนเหมาะกับการปฏิบัติธรรม มีอารมณ์กัมมัฏฐานท่ีเหมาะกับจริตของบุคคล ดังนั้นการอยู่ในถิ่นท่ี
เหมาะสม มีผลต่อความเจริญกาวหนา ของบุคคลถ้ารู้จักเลือกท่ีอยู่อาศัย และตัวผูอยูเปนคนดี ก็ย่อม
พบความเจริญได้ 

๓ แนวทางการพัฒนาชีวิตตามหลักปฏิรูปเทสวาสะ พบว่า การเลือกถิ่นท่ีอู่ให้เหมาะสมมี
ผลต่อการพัฒนาชีวิตด้านต่าง ๆ คือ ๑) การพัฒนาตนเอง คือ พัฒนาตนเองให้มีพร้อมด้านต่าง ๆ คือ
ท าตนใหพอเหมาะรูเหตุ รูผล รูตน รูประมาณ รูกาลเวลารูชุมชนและรูบุคคลเรือ่งราวที่ตนไปเกี่ยวขอ้ง 
เวน้จากการกระท าท่ีไม่เหมาะสมแล้วท าแต่ส่ิงท่ีสมควรกระท า (๓) มีความรูและมีแบบอย่างท่ีดีไม่คบ
คนพาลมีความกระตือรือร้นอยากปฏิบัติตน ฝกฝนตนในทางท่ีดี มีเหตุผล เข้าใจและนิยมในความ
ถูกต้องเท่ียงธรรมและมีความพรอมด้านสติปัญญา ต่ืนตัวในการท ากิจท้ังปวง ไม่ประมาท ท าให้เกิด
เสียหาย ๒) ด้านสังคม การได้อยู่ในประเทศอันสมควร ส่งเสริมให้คนในสังคมมีความเคารพเช่ือฟัง
ผู้ใหญ่ เข้าใจผู้อื่น ด าเนินชีวิตร่วมกับผูอื่นอยางมีความสุขท าให้การได้อยู่ในประเทศท่ีเหมาะสมได้รับ
ประโยชน์ด้านสังคม ท าให้เกิดความสามัคคี สงบสุข ๓) ด้านศีลธรรม การอยู่ในประเทศท่ีสมควรท าให้



ศีลธรรมเจริญ ได้รับการปฏิบัติจากผู้คนในสังคม มีการเกลียดช่ัวกลัวบาป ท าจิตใจให้เจริญด้วยเมตตา 
กรุณา เป็นต้น  

๕ บทสรุป 

การอยู่ในประเทศอันสมควรจึงท าให้ได้พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถในการ
ประกอบกิจการ การได้พัฒนาสังคมให้ดีขึ้นปราศจากปัญหาสังคมและพัฒนาศีลธรรมให้เจริญงอกงาม
ในจิตใจคนเป็นเหตุให้ชีวิตประสบความสุข ความส าเร็จ  

๖ ข้อเสนอแนะ 

ผู้วิจัยจึงเห็นว่าในการท าวิจัยครั้งต่อไปควรท าเรื่องดังต่อไปนี้ 

๑) การศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจากอยู่ในอปฏิรูปเทสวาสในพุทธศาสนาเถรวาท 

๒) การศึกษาเรื่องส่ิงท่ีเหมาะสมต่อการพัฒนาชีวิตของเยาวชนไทย  

๓) ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างวัดให้เป็นสัปปายะของคณะสงฆ์ไทย 
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