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บทคัดยอ 

 การบูชาพระพุทธรูปเปนวัฒนธรรมทางศาสนาของชาวพุทธและเปนสิ่งที่ชาวพุทธใหความสําคัญมาก  
เพราะพระพุทธรูปเปนสัญลักษณแทนพระพุทธเจา แตวิธีการปฏิบัติในการบูชาพระพุทธรูปมีความแตกตางกันไป
ตามระดับปญญา  ความเชื่อและปจจัยแวดลอมทางสังคม ทําใหคุณคาที่ไดรับจากการบูชาพระพุทธรูปมีความ
แตกตางกันไปดวย 

แนวคิดการบูชาพระพุทธรูปในพระพุทธศาสนานั้น เกิดจากการพัฒนาวิธีการบูชาดั้งเดิมในลัทธินอก
พระพุทธศาสนามาเปนการบูชาตามแนวทางพระพุทธศาสนาที่เนนคุณคาทางจริยธรรมหรือการพัฒนาตนเองใหมี
ระดับจิตที่สูงขึ้นมากกวาการบูชาเพื่อตอบสนองความตองการหรือหวังผลดลบันดาลจากอํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์   การ
บูชาในพระพุทธศาสนาสามารถกระทําไดทั้งอามิสบูชาและปฏิบัติบูชา แตพระพุทธเจาทรงใหความสําคัญกับปฏิบัติ
บูชามากที่สุดเพราะสามารถนําไปสูเปาหมายสูงสุดคือ ความพนทุกขได 
 จากการศึกษาพฤติกรรมการบูชาพระพุทธรูปของประชาชนในปจจุบัน  พบวามี 2  ลักษณะ  ไดแก  การ
บูชาพระพุทธรูปตามแนวจารีต ซึ่งถือปฏิบัติตามพระไตรปฎกเปนหลัก เนนการบูชาที่มุงผลคือ การพัฒนาจิตใหสงบ
และเกิดสติปญญาและการบูชาพระพุทธรูปตามแนวประชานิยม  ซึ่งเกิดจากการผสมผสานแนวคิด  ความเชื่อและ
วัฒนธรรมอื่นเขากับพระพุทธศาสนาดั้งเดิม เปนการบูชาที่มุงออนวอนขอผลดลบันดาลใหเกิดความเปนสิริมงคลแก
ชีวิตในปจจุบัน  โชคลาภและความสําเร็จตาง ๆ ที่ตนปรารถนา 
 ในการวิเคราะหคุณคาแทและคุณคาเทียมของการบูชาพระพุทธรูป สรุปผลไดวา   
 1)  คุณคาแทของการบูชาพระพุทธรูป คือ การบูชาโดยมีจุดมุงหมายในลักษณะเสริมสรางปญญา  
กอใหเกิดประโยชนทั้งแกตนเอง  ผูอื่นและประโยชนรวมกันและเปนแนวทางใหไดรับประโยชนทั้งในปจจุบัน ในภาย
หนาและประโยชนสูงสุด คือ ความดับทุกข   
 2) คุณคาเทียมของการบูชาพระพุทธรูป คือ การบูชาโดยมีจุดมุงหมายหรือมุงประโยชนในทางที่พอกพูน
กิเลส  บูชาดวยอํานาจของตัณหาอวิชชา  ขาดเหตุผล  นํามาซึ่งความเจริญขึ้น พอกพูนขึ้นแหงอกุศลธรรม  ไมกอ
ประโยชนที่แทจริงตอตนเอง ผูอื่นและสังคมอยางแทจริง   
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Abstract 
 The worship of Buddha’s image is the vital part of Buddhism culture. The ways of worshiping 
Buddha are different depending one’s intellectual level. Beliefs and social factors causes difference in 
the worship of Buddha’s image. 

The idea of worshiping the Buddha image came from the development of traditional worship of 
other doctrines by emphasizing the value of morality or to develop oneself to the higher level of 
thoughts rather than expect the inspiration of the holy thing. In Buddhism, worship can be made both 
allurement and minister worship but The Buddha gives precedence plentifully to a minister worship 
because it is the way to bring about the highest objective, nirvana. 
 The behavior of worshiping the Buddha image for people at present can be divided into 2 
categories; The first group is worships the Buddha image the traditional way which clings to the tripitaka 
by emphasizing in minister worship and aims to develop their mind and to create their intellect. The 
second groups worships the Buddha image the people-centered way which came from the combination 
of any doctrines other than Buddhism by emphasizing on allurement worship and aims to bring in a 
fortune in their life. 
 To analyze the essential and artificial value of worship the Buddha image can be concluded 
that   
 1)  The essential value of worshipping is to worship to create an intellect and benefits to 
themselves and the others including a mutual benefit where it is a best way to gain the benefit in 
present, future and be free from suffering.   
 2) The artificial value of worship aims to accumulate the lust , passion , irressonable lead to pile 
up the bad deed where it is not truly develop the benefit of oneself , the others and social.     
 
Keywords : Attitude, Behaviors, The worship of Buddha image, The essential value, The artificial value 
E-mail : dhammarit@hotmail.com 

 
คํานํา 

พระพุทธศาสนาเปนศาสนาอเทวนิยม(Atheism) เพราะไมไดยกยองนับถือเทพเจาหรือผูมีอํานาจเหนือ
ธรรมชาติเปนสิ่งเคารพนับถือสูงสุด แตเปนศาสนาที่เกิดขึ้นเพราะความเพียรพยายามในการแสวงหาหนทางพน
ทุกขของบุคคลสําคัญในประวัติศาสตรโลก คือ พระพุทธเจา ผูตรัสรูอริยสัจธรรมและสั่งสอนสัจธรรมนั้นแกมวล
มนุษยจนเสด็จดับขันธปรินิพพานหลังจากที่ทรงเผยแผพระสัทธรรมมายาวนานถึง 45 พรรษา ตอมาพุทธบริษัทก็ได
ทําหนาที่สืบสานพระธรรมวินัยของพระพุทธเจาเปนระยะเวลากวา 2,500 ป จนปจจุบันสังคมโลกใหการยอมรับวา
พระพุทธศาสนาวาเปนบอเกิดแหงอารยธรรมสําคัญของโลกและยกยองบูชาพระพุทธเจาวาเปนเอกอัครบุรุษที่
ยิ่งใหญของโลก (พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2544: 6) เพราะพระองคทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญในการ
สรางสันติภาพในสังคมโลก 
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 การแสดงออกถึงความระลึกถึงพระพุทธเจาในฐานะทรงเปนศาสดาที่ยิ่งใหญ จึงเปนสิ่งหนึ่งที่
พุทธศาสนิกชนปฏิบัติสืบตอกันมา กลาวคือ แมพระองคจะปรินิพพานไปนานแลว ก็ยังมีการสรางวัตถุแทนพระองค
จริงไวเปนเครื่องระลึกถึง ซึ่งตามหลักฐานทางประวัติศาสตรหลังสมัยพุทธกาลไดมีการสรางพระพุทธรูปขึ้นเพื่อเปน
เครื่องระลึกถึงพระพุทธเจาและสักการะบูชาในชวงปลายพุทธศตวรรษที่  6 หรือตนพุทธศตวรรษที ่7 (บางวา พ.ศ.
370-438) ตรงกับสมัยของพระเจาเมนันเดอรที่ 1 กษัตริยชาวกรีกผูมาครอบครองแควนคันธาระในชมพูทวีป 
(อินเดียโบราณ) เนื่องจากทรงมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงทรงโปรดใหชางสรางพระพุทธรูปโดย
เลียนแบบศิลปะเหมือนจริงของกรีก(Hellenic) (ผาสุก  อินทราวุธ, 2530: 61) แนวการสรางคลายการสรางเทวรูป
เพราะเคยชินกับการบูชาเทวรูปของเทพเจากรีก พระพุทธรูปจึงไดบังเกิดขึ้น ณ แควนคันธาระเปนครั้งแรก จึงเรียก
พระพุทธรูปดังกลาววา“พระพุทธรูปแบบคันธาระ”  

สมัยตอมาไดมีการสรางพระพุทธรูปแพรหลายไปทุกถิ่นที่มีการนับถือพระพุทธศาสนาเพื่อเปนวัตถุสําหรับ
สักการะบูชา จนการบูชาพระพุทธรูปจัดเปนกิจวัตรสําคัญอยางหนึ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติกันเพราะถือวาพระพุทธรูปคือ
สัญลักษณสําคัญสูงสุดประการหนึ่งของพระพุทธศาสนา เปนสัญลักษณแสดงถึงความมีอยูของพระพุทธเจา ซึ่งเปน
รูปเปรียบแทนองคจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจา (เจนจบ ยิ่งสุมล, 2543: 15) ทุกเคหสถานบานเรือน ไมวาจะอยูใน
ฐานะมั่นคงหรือยากจน หรือจะอยูในสภาพการณเชนไร โดยเฉพาะในสังคมไทยตางก็มีพระพุทธรูปเปนเครื่อง
สักการะบูชาประจําบาน     
 ในปจจุบัน  การบูชาพระพุทธรูปนอกจากเปนกิจกรรมประจําวันที่กระทํากันในบานแลว  พุทธศาสนิกชนใน
สังคมไทยยังนิยมไปไหวพระตามวัดตาง ๆ ที่มีพระพุทธรูปสําคัญประดิษฐานอยู  โดยเฉพาะอยางยิ่งในวันสําคัญ
ตางๆ จะเห็นไดวาตามวัดตางๆ มักเต็มไปดวยผูคนที่มาทําบุญและสักการะบูชาพระพุทธรูป การบูชาพระพุทธรูป
ของพุทธศาสนิกชนชาวไทยนั้นเปนพฤติกรรมที่มีพัฒนาการสืบเนื่องจากอดีตที่นาสนใจและดวยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป 
ประกอบกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นอาจมีผลทําใหพฤติกรรมการบูชาแตกตางไปจากเดิมได  
โดยเฉพาะในแงการเขาใจและเขาถึงคุณคาของการบูชาพระพุทธรูป 
 ดวยเหตุนี้ คณะผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาวิเคราะหคุณคาแทและคุณคาเทียมของการบูชา
พระพุทธรูปในสังคมไทย  โดยมุงแนวคิดการบูชาพระพุทธรูปตามหลักพระพุทธศาสนา  ทัศนคติและพฤติกรรมของ
การบูชาพระพุทธรูปของพุทธศาสนิกชนในสังคมไทยปจจุบันและวิเคราะหคุณคาแทและคุณคาเทียมของการบูชา
พระพุทธรูปเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกตองตามหลักพระพุทธศาสนาตอไป 
  
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาทัศนคตแิละพฤติกรรมของพุทธศาสนิกชนไทยในการบูชาพระพุทธรูป 
2. เพื่อศึกษาวิเคราะหคุณคาแทและคุณคาเทียมของการบูชาพระพุทธรูปในสังคมไทย   

 
ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตดานเนื้อหาสาระ  การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิเคราะหทัศนคต ิพฤติกรรมและคุณคาของการ
บูชาพระพุทธรูป  โดยพิจารณาถึงแนวคิดตางๆ ที่เกี่ยวของ และหาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมตามหลักการของ
พระพุทธศาสนา จากพระไตรปฎกและอรรถกถา รวมทั้งทัศนะของนักปราชญทางพุทธศาสนามาเปนเครื่องตัดสิน
เกี่ยวกับคุณคาแทและคุณคาเทียมของการบูชาพระพุทธรูป 
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2.  ขอบเขตดานประชากร  การวิจัยครั้งนี้แบงกลุมประชากรที่ใชออกเปน  2  กลุม ไดแก 
 กลุมที1่ เปนการสัมภาษณ ผูทรงคุณวุฒิในแวดวงพระพุทธศาสนาในกรุงเทพมหานคร  จํานวน 5  ทาน   
 กลุมที ่2 เปนการใชแบบสอบถามกับประชากรที่เปนพุทธศาสนิกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
โดยการสุมกลุมตัวอยาง จํานวน  500 คน   
    

วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพผสมผสานกับการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเนนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(qualitative research) ที่เนนการวิเคราะหขอมูลทางเอกสารเปนหลัก (documentary research) และไดนําขอมูลที่
ไดจากการสํารวจภาคสนาม (field-work study)มาประกอบ  ดังนี ้
 1. การวิจัยเอกสาร (documentary research) เปนการศึกษาวิจัยโดยการคนควาและรวบรวมขอมูลจาก
เอกสาร  โดยอาศัยเอกสารขั้นปฐมภูม ิ(primary source) จากพระไตรปฎกเปนหลกั  และเอกสารอื่นเปนขั้นทุติยภูม ิ
(secondary source ) คือ คัมภีรอรรถกถา หนังสือ  และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของจากแหลงขอมูลตาง ๆ ไดแก 1)  
สํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  2)  หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  3)  
หอสมุดแหงชาติ 4)  หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร 5)  หอสมุดจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 6)  สยามสมาคม 7)  
หองสมุดวัดตางๆ  8)  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติกรุงเทพมหานคร 
 2. การวิจัยภาคสนาม (field-work research)  เปนการศึกษาวิจัยโดยการจัดทําแบบสัมภาษณ 
(interview sampling test) ผูทรงคุณวุฒิดานพระพุทธศาสนา จํานวน 5 ทาน และจัดทําแบบสอบถาม 
(questionnaires sampling test) จํานวน  500  ชุด  เพื่อใชกับกลุมตัวอยางซึ่งสุมแบบไมอาศัยความนาจะเปน 
(Nonprobability Sampling) แตมีการเลือกพื้นที่แบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ วัดในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีพุทธศาสนิกชนนิยมไปสักการะบูชาพระพุทธรูปสําคัญๆ จํานวน 6 วัด  ไดแก วัด
พระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร วัดสรอยทอง  กรุงเทพมหานคร  วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร   
วัดบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  วัดโสธรวราราม  จังหวัดฉะเชิงเทรา และวัดไรขิง จังหวัดนครปฐม  จากนั้นจึงใช
แบบสอบถามโดยการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ(Accidental Sampling) ในพื้นที่เปาหมาย  เมื่อรวบรวมขอมูลทั้งจาก
ภาคเอกสารและภาคสนามดังกลาวแลว จึงนําขอมูลมาศึกษาวิเคราะห และสรุปผล  
 

ผลการวิจัยและขอวิจารณ 
 คณะผูวิจัยสามารถสรุปผลของการวิจยัและขอวิจารณโดยแบงออกเปน  3 ประเด็น ดังตอไปนี ้
 

1. สรุปผลของการศึกษาวิจัยเอกสาร 
จากการศึกษาวิจัยเอกสาร พบวา  พระพุทธรูปเปนสญัลักษณสําคัญในทางพระพุทธศาสนา เปนวัตถุธรรม

ที่สรางขึ้นเพื่อแทนองคจริงของพระพุทธเจา  การสรางพระพุทธรูปขึ้นมานอกจากความเปนวัตถุสําคัญแลว  ยังแฝง
ไวดวยปรัชญาและคติคําสอนทางพระพุทธศาสนาอยางลึกซึ้ง แนวคิดเชิงปรัชญาที่ปรากฎในการสรางพระพุทธรูป
นั้น  ไดแก การถายทอดความดีในทางจริยศาสตร  คือ พระพุทธจริยาวัตรและพุทธธรรมและการถายทอดความ
งดงามทางสุนทรียศาสตร  โดยผานพระพุทธลักษณะและพุทธศิลปที่ชางผูสรางไดบรรจงสรางดวยความศรัทธาและ
ความตั้งใจอีกทั้งยังแฝงไวดวยแนวคิดทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฎในการสรางพระพุทธรูป  ไดแก  คติความเชื่อ
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เกี่ยวกับความสมบูรณของพระพุทธเจาซึ่งนํามาสูความระลึกถึงพระองคในฐานะเปนบุคคลสําคัญผูเปนบรมครูและ
เปนแบบอยางในการปฏิบัติตนเพื่อใหพนทุกขอันเปนแกนคําสอนของพระพุทธศาสนา   

การสรางพระพุทธรูปจึงเปนไปตามหลักพุทธานุสสติ แตเปนการใชวัตถุเปนเครื่องสื่อใหระลึกถึง
พระพุทธเจา  เปนการสรางตามแนวคิดเรื่องพุทธเจดีย 4 ซึ่งพระพุทธรูปจัดเปนอุทเทสิกเจดีย (เสนอ นิลเดช, 2543: 
2) และเปนการสรางเพื่อยกยองบูชาบุคคลที่ควรบูชาตามหลักมงคลสูตร  นอกจากนี้การบูชาพระพุทธรูปในฐานะ
องคแทนของพระพุทธเจาถือเปนหลักธรรมสําคัญประการหนึ่งในหลักคารวธรรม  6 ประการ  ไดแก  สัตถุคารวตา 
คือ การแสดงความเคารพตอพระศาสดาดวย (เสฐยีรพงษ  วรรรณปก, 2550: 216) 

แนวคิดและความเชื่อเกี่ยวกับการบูชานั้นเกิดขึ้นพรอมๆ กับการเกิดของศาสนาในยุคโบราณ  ซึ่งมนุษยมี
ความกลัวตอธรรมชาติและตองการความปลอดภัย และเชื่อวามีอํานาจบางอยางอยูในธรรมชาติ อันเปนที่มาของ
คติความเชื่อเรื่องวิญญาณ ภูตผี ปศาจและเทพเจา ซึ่งมีการบูชาเทพเจาจนเปนพิธีกรรมทางศาสนาสืบมา (สุจิตรา 
ออนคอม, 2542: 13) เพื่อแสดงออกถึงความเคารพและจงรักภักด ี  ตอมาพระพุทธเจาทรงปฏิรูปและปฏิวัติคตินิยม
ดั้งเดิมใหเปนการบูชาที่มีลักษณะเฉพาะตามหลักพระพุทธศาสนา  คือ ปฏิเสธการบูชาเพื่อการออนวอนหวังผลดล
บันดาลของอํานาจเหนือธรรมชาติทั้งหลาย แตเนนที่การบูชาพระธรรมซึ่งเปนสิ่งที่นําเหลาสัตวใหบรรลุถึงความ
สมบูรณสูงสุดและหลุดพนจากทุกขทั้งปวง   

ทั้งนี้  พระพุทธศาสนามิไดปฏิเสธการบูชาบุคคลหรือวัตถุที่เปนสัญลักษณตาง ๆ  แตใหบูชาโดยปรารภถึง
ธรรมเปนที่ตั้ง  บุคคลที่มีธรรมและวัตถุที่สื่อถึงบุคคลผูมีธรรมและสื่อถึงหลักธรรม จึงเปนสิ่งที่ควรบูชา   โดย
ความหมายของการบูชานั้น คือ  การสักการะ  นอบนอม  เคารพ  นับถือ  ซึ่งสามารถแสดงพฤติกรรมของการบูชาได  
2  ลักษณะ  คือ 1)  อามิสบูชา คือ  การบูชาดวยวัตถุสิ่งของ  และ 2)  ปฏิบัติบูชา คือ การบูชาดวยการปฏิบัติธรรม
ตามสมควรแกธรรม(อง.ฺทุก. 20/401/117) 
 พฤติกรรมของการบูชาทั้ง 2 ลักษณะนี้  พระพุทธเจาทรงเนนย้ําใหพุทธบริษัทใหความสําคัญกับปฏิบัติ
บูชามากกวาอามิสบูชา  เพราะปฏิบัติบูชาสามารถนําไปสูความพนทุกขได  ทั้งนี้ สําหรับพระสงฆ พระพุทธเจามิ
ทรงสนับสนุนใหบูชาพระองคดวยอามิสบูชา แตสําหรับฆราวาสเมื่อถือปฏิบัติตามแบบอยางอุบาสกอุบาสิกาใน
สมัยพุทธกาลมีอนาถปณฑิกเศรษฐีและนางวิสาขา เปนตน จะเห็นไดวา  อามิสบูชาเปนสิ่งที่พระพุทธเจามิไดหาม  
สามารถกระทําควบคูกับการบูชาดวยการปฏิบัติธรรมได    
 สวนเปาหมายของการบูชานั้นอยูที่การไดประกอบกุศลกรรม หรือการสรางเสริมคุณธรรมในตนเองเปน
สําคัญ มิใชการออนวอนเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งปรารถนาตาง ๆ  เพราะการจะไดมาซึ่งสิ่งปรารถนานั้นก็ขึ้นอยูกับกฎ
ธรรมชาติ คือ กฎแหงกรรมนั่นเอง  การสรรเสริญเทพเจา  การออนวอนรองขอใหดลบันดาลจึงเปนสิ่งที่ไมสามารถ
ชวยไดหากไมไดปฏิบัติตนสอดคลองกับเปาหมายที่ปรารถนาหรือไมสรางเหตุใหสมกับผลที่ตองการ   
 แตเนื่องดวยพระพุทธศาสนาไดแผขยายไปยังสังคมตาง ๆ อยางกวางขวาง  ประกอบกับกาลเวลาที่ผานไป
ยาวนาน  ความเปนพระพุทธศาสนาแบบดั้งเดิมจึงคลอนแคลนไปบาง  เพราะการผสมรวมของแนวคิด  ความเชื่อ
และวัฒนธรรมอื่น ๆ ในสังคมที่พระพุทธศาสนาเผยแผเขาไป  ดังเชนในสังคมไทยที่ไดชื่อวาเปนเมืองพุทธ  แตวิถี
ปฏิบัติหลายอยางกลับแตกตาง จนบางอยางถึงขั้นสวนทางกับพระพุทธศาสนาแบบดั้งเดิม  การบูชาพระพุทธรูปใน
สังคมไทยจึงมีความแตกตางกันไปดวย โดยสามารถแบงพฤติกรรมของการบูชาตามลักษณะของพระพุทธศาสนาได  
2  ลักษณะ (ภัทรพร  สิริกาญจน, 2530: 28-29)  ไดแก  
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 1)  การบูชาพระพุทธรูปตามแนวจารีต  รูปแบบของพระพุทธศาสนาแนวจารีต คือ ถือพระไตรปฎกเปน
หลัก หรืออาจเรียกวา “คัมภีรนิยม” พฤติกรรมของการบูชาจึงยึดหลักปฏิบัติตามพระไตรปฎกเปนสําคัญ  บุคคลที่
แสดงออกถึงการบูชาพระพุทธเจาดวยความเคารพนอบนอมเปนครั้งแรก  ไดแก  ตปุสสะและภัลลิกะ  พานิช 2 พี่
นองชาวอุกกลชนบท  ซึ่งไดบูชาพระพุทธเจาดวยขาวสัตตุผงสัตตุกอน และแสดงตนนับถือพระพุทธเจาและพระ
ธรรม เปนเทววาจิกอุบาสก เปนคูแรกในโลก (วิ. มหา.  4/ 6 / 6-7) นอกจากนั้น ตามคติดั้งเดิมยังมีการนิยมบูชาสิ่งที่
เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจาโดยระลึกถึงพระองคดวย ไดแก ตนพระศรีมหาโพธิ์  สังเวชนียสถาน พระสถูปเจดียและ
พระบรมสารีริกธาต ุ ซึ่งเปนคตินิยมที่นํามาสูการสรางพระพุทธรูปเพื่อสักการะบูชาในสมัยตอมา  
 พฤติกรรมของการบูชาตามแนวจารีตนั้น  เปนการบูชาดวยความเคารพนับถือพระพุทธเจาในฐานะที่ทรง
เปนศาสดาตามหลักพุทธคารวตา เปนการไดระลึกถึงพระองคตามหลักพุทธานุสสติ   เปนการแสดงออกถึงการ
ประพฤติที่เปนมงคลเพราะการบูชาบุคคลที่ควรบูชาตามหลักมงคลสูตร  โดยภาพรวมคือ เปนการปฏิบัติธรรมตาม
สมควรแกธรรม  มีเปาหมายเบื้องตนเพื่อแสดงออกถึงกายกรรมที่ดีเปนการยกยองพระพุทธเจาดวยความเลื่อมใส 
เคารพนับถือ และเปาหมายที่สําคัญ คือ การไดพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรมในระดับสูงยิ่ง ๆ ขึ้นไป   
 2)  การบูชาพระพุทธรูปตามแนวประชานิยม  รูปแบบของพระพุทธศาสนาแนวประชานิยม  คือ  การ
ปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาที่ถูกอิทธิพลของลัทธิอื่นหรือความเชื่อนอกคําสอน ของพระพุทธศาสนาผสมผสานเขา
กัน  เชน  ความเชื่อเรื่องวิญญาณ  อํานาจศักดิ์สิทธิ์  อํานาจเทพเจา และความเชื่อทางไสยาศาสตร  โหราศาสตร 
รวมทั้งศาสนาพราหมณ   พฤติกรรมของการบูชาจึงผิดแผกไปจากแนวจารีต กลาว คือ มีการบูชาในลักษณะของ
การบนบานตอพระพุทธรูป  การบวงสรวงแกบนพระพุทธรูป การบูชาเพื่อสะเดาะเคราะหตอชะตา  การบูชา
พระพุทธรูปปางประจําวันเกิดมีคตินิยมการสวดมนตตามบทบูชาพระของแตละวัน เปนตน  การบูชาในลักษณะนี้
อยูบนฐานของความเชื่อเรื่องอํานาจศักดิ์สิทธิ์และพฤติกรรมแบบหวังผลดลบันดาล  จึงมีเปาหมายของการบูชาที่
เนนลาภผลดลบันดาล  ความมีโชค  ความปลอดภัย  ความสมหวังสมปรารถนาเปนหลัก  ไมไดเนนที่การคลายทิฏฐิ
มานะหรือเพื่อพระนิพพานหรือเนนนัยทางการปฏิบัติธรรมตามแนวจารีต  ทั้งยังมองวาอุดมคติสูงสุดของ
พระพุทธศาสนาคือนิพพานมีความลึกซึ้งยากแกการเขาใจและการบรรลุในภพนี้หรือภพหนา ไมเกี่ยวของกับสภาพ
ปญหาที่ประสบอยูในชีวิตปจจุบัน  จึงมีทาทีไมตองการที่จะบรรลุถึงสิ่งที่เปนอุดมคตินั้น  แตตองการมีชีวิตที่อุดมสุข  
มีโชค  มีลาภ  มีเกียรติและมีความปลอดภัยเปนสําคัญ  
  

2. สรุปผลการศึกษาภาคสนาม 
จากการสํารวจขอมูลภาคสนามซึ่งมีการสุมกลุมตัวอยางจากชาวพุทธในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล จํานวน  500  คน   คณะผูวิจัยใชแบบสอบถามชนิดปลายปด (Close – ended  Questionnaire) เปน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อใหไดขอคําถามครอบคลุมวัตถุประสงคที่ตองการศึกษา  โดยแบงขอคําถาม
ออกเปน  3  สวน สรุปผลไดดังตารางตอไปนี ้ 
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สวนที่ 1  ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 1   แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล   
                        (n = 500) 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 
เพศ 
 1.ชาย 
 2.หญิง 

 
180 
320 

 
36.0 
64.0 

อาย ุ
 1. 20 ปลงมา 
 2. 21-40  ป 
 3. 41-60  ป 
 4. 61-80 ป 
 5. สูงกวา 80 ป 

 
160 
250 
70 
19 
1 

 
32.0 
50.0 
14.0 
3.8 
0.2 

ระดับการศึกษา 
 1.ประถมศึกษา 

 2.มัธยมศึกษา/ปวช. 
 3.อนุปริญญา/ปวส. 

 4.ปริญญาตร ี
 5.สูงกวาปริญญาตร ี 

 
63 
85 
24 

310 
18 

 
12.5 
17.0 
4.8 

62.0 
3.7 

อาชีพ 
 1. ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
 2. พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจางประจํา 
 3.  คาขาย/ธุรกิจสวนตัว  
 4.  รับจางทั่วไป   
 5.  เกษตรกร 
 6.  นักเรียน/นักศึกษา  
 7.  อื่น ๆ  

 
37 

243 
38 
36 
29 
90 
27 

 
7.4 

48.7 
7.6 
7.2 
5.8 

18.0 
5.4 

 
จากตารางที่ 1 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนเพศหญิง  คิดเปนรอยละ 64.0 สวนมากมีอาย ุ 

21-40  ป  คิดเปนรอยละ 50.0   สวนมากมีระดับการศึกษาปริญญาตร ี คิดเปนรอยละ 62.0  และสวนมากประกอบ
อาชีพเปนพนักงานบริษัทและลูกจางประจํา  คิดเปนรอยละ 48.7  
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สวนที่ 2   ทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับการบูชาพระพุทธรูปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 2  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามทัศนคติเกี่ยวกับการบูชาพระพุทธรูป
      ของผูตอบแบบสอบถาม  
                                 (n = 500) 

ทัศนคตเิกี่ยวกับการบูชาพระพุทธรูป จํานวน รอยละ 
1.ทานคิดวาชาวพุทธจําเปนตองมีพระพุทธรูปไวสักการะบูชาหรือไม 
  1)  จําเปน  เพราะเปนสิ่งที่แสดงถึงความเปนชาวพุทธ 
  2) ไมจําเปน  เพราะพระพุทธเจามิไดสอนใหเคารพบูชา 
  3)  จําเปน  เพราะจะไดเปนเครื่องระลึกถึงพระพุทธเจา  
  4) ไมจําเปน  เพราะความเคารพบูชาอยูที่ใจ 
 5)  อื่น ๆ  

 
190 
28 

166 
91 
25 

 
37.9 
5.5 

33.3 
18.2 
5.1 

2.ทานบูชาพระพุทธรูปเพราะเหตุผลใด (เลือกไดมากกวา 1  ขอ) 
  1)  เปนประเพณีปฏิบัติของชาวพุทธ    
  2)  ตองการความเปนสิริมงคลแกชีวิต 
  3)  ระลึกถึงพระพุทธเจา  
  4)  เพื่อสะเดาะเคราะห แกกรรม 
 5)  เพื่อบนบาน        
 6)  อื่น ๆ 

  
150 
405 
163 
46 
25 
9 

  
30.0 
81.0 
32.6 
9.2 
5.1 
1.8 

3.ทานเชื่อวาพระพุทธรูปมีอํานาจดลบันดาลสิ่งที่ปรารถนาไดหรือไม 
  1)  มี            
  2) ไมมี  
 3)  ไมแนใจ 

  
269 
52 

179 

  
53.8 
10.4 
35.8 

4.ถาเชื่ออํานาจบันดาล  สิ่งที่ทานมักขอพรพระมากที่สุดคือเรื่องใด 
  1) สุขภาพที่ด ี       
  2) ความร่ํารวย/หนาที่การงาน 
  3)  ความปลอดภัย       
  4)  การเรียน 
  5)  ความรัก/คูครอง       
  6)  ครอบครัว 
  7)  โชคลาภ        
  8)  สันติสุของสังคม  
 9)  อื่นๆ  

  
137 
54 
68 
41 
15 
66 
42 
29 
46 

  
27.5 
10.9 
13.6 
8.3 
3.0 

13.2 
8.5 
5.8 
9.2 
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ทัศนคตเิกี่ยวกับการบูชาพระพุทธรูป จํานวน รอยละ 
5.เมื่อไดสักการะบูชาพระพุทธรูปทานรูสึกอยางไรมากที่สุด 
  1)  อบอุนใจ/สบายใจ      
  2)  มีกําลังใจ/มีความหวัง 
  3)  สงบใจ        
  4)  อื่น ๆ  

  
300 
68 

124 
8 

  
60.0 
13.7 
24.7 
1.6 

6.ทานคิดวาสิ่งใดคือคุณคาแทจรงิของการบูชาพระพุทธรูป(เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 
  1) การแสดงออกถึงความศรัทธา     
  2) การสืบทอดพระพุทธศาสนา 
  3)  ความเปนสิริมงคลสําหรับชีวิต    
  4) ความสงบ ลดตัณหา มานะ ทิฏฐ ิ
 5) อื่น ๆ 

 
 187 
149 
285 
189 
1 

 
37.4 
29.8 
57.5 
37.8 
0.2 

7.ทานคิดวาการบูชาพระพุทธรูปสามารถสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรมในตัวบุคคล 
(การทําใหบุคคลเปนคนด)ี ไดหรือไม 
  1)  ได        
  2) ไมได 
  3) อื่น ๆ   

  
 

431 
44 
15 

 
  

86.3 
10.2 
3.5 

8.ทานคิดวาการบูชาพระพุทธรูปมีผลอยางไรตอสังคมบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  1) กอใหเกิดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม    
  2) แสดงถึงความมั่นคงของศาสนา 
  3)  สังคมมีความสงบรมเย็น     
  4) ประชาชนมีศูนยรวมจิตใจ 
  5) อื่น ๆ   

 
 303 
227 
233 
293 
13 

 
 60.5 
45.5 
46.6 
58.6 
2.5 

 
จากตารางที่  2  สรุปไดวา  ประชาชนสวนมากมีความคิดเห็นวาจําเปนตองมีพระพุทธรูปไวสักการะบูชา 

เพราะแสดงถึงความเปนชาวพุทธและจะไดเปนเครื่องระลึกถึงพระพุทธเจา คิดเปนรอยละ 37.9 และ 33.3 
ตามลําดับ  โดยสวนมากบูชาพระพุทธรูปเพราะตองการความเปนสิริมงคล คิดเปนรอยละ 81.0  ดานความเชื่อเรื่อง
อํานาจดลบันดาล สวนมากมีความเชื่อวาพระพุทธรูปมีอํานาจดลบันดาลสิ่งที่ปรารถนาได คิดเปนรอยละ 53.8  
โดยที่ผูที่เชื่ออํานาจดลบันดาลมักขอพรพระใหมีสุขภาพที่ดีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 27.5  ดานความรูสึก สวนมาก
เมื่อไดบูชาพระแลวรูสึกอบอุนใจและสบายใจ คิดเปนรอยละ 60.0  ดานคุณคาของการบูชาพระพุทธรูป สวนมาก
เห็นวาเปนสิริมงคลสําหรับชีวิต คิดเปนรอยละ 57.5  นอกจากนี ้สวนมากยังเห็นวากาบูชาพระพุทธรูปสามารถสราง
เสริมคุณธรรมจริยธรรมในตัวบุคคลได คิดเปนรอยละ 86.3 และดานคุณคาตอสังคม สวนมากเห็นวาการบูชา
พระพุทธรูปกอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคม คิดเปนรอยละ 60.5 
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ตารางที่ 3  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามพฤติกรรมการบูชาพระพุทธรูปของ    
                  ผูตอบแบบสอบถาม  
                                (n = 500) 

พฤติกรรมการบูชาพระพุทธรูป จํานวน รอยละ 
1.ทานมีพระพุทธรูปไวสักการะบูชาประจําบานหรือไม  
 1) ม ี  
 2) ไมม ี

 
478 
22 

 
95.6 
4.4 

2.ทานบูชาพระพุทธรูปประจําบานของทานบอยครั้งเพียงใด 
  1) ทุกวัน 
  2) เกือบทุกวัน 
  3) ทุกวันพระ 
  4) นาน ๆ สักครั้งหนึ่ง 
  5)  อื่น ๆ   

  
85 
76 

171 
147 
21 

  
17.1 
15.2 
34.2 
29.3 
4.2 

3.ทานนิยมปฏิบัติอยางไรมากที่สุดเพื่อเปนการบูชาพระพุทธรูป   
  1) บูชาดวยดอกไม ธูปเทียน     
  2) บูชาอาหารและสิ่งของตางๆ  
  3)  บูชาดวยการสวดมนต       
  4) บูชาดวยการกราบไหว 
  5)  บูชาดวยการปฏิบัติกรรมฐาน     
  6) บูชาดวยการทําความดีแตละวัน    
  7)  อื่น ๆ 

  
158 
10 
89 

182 
8 
33 
18 

  
31.6 
2.0 

17.8 
36.5 
1.6 
6.7 
3.7 

4.ทานนิยมไปสักการะบูชาพระพุทธรูปสําคัญที่มีชื่อเสียงหรือไม 
  1)  นิยม     
  2) ไมนิยม   

 
305 
195 

 
68.1 
31.9 

5.เหตุใดทานจึงไปสักการะบูชาพระพุทธรูปสําคัญที่มีชื่อเสียงตามวัดตาง ๆ 
  1)  เชื่อในความขลังความศักดิส์ิทธิ ์    
  2) ไดทองเที่ยวไปในตัว 
  3)  เชื่อวาไดบุญกุศลมาก      
  4) ชอบบรรยากาศวัด 
  5)  อื่น ๆ 

  
216 
135 
91 
29 
29 

  
43.2 
27.0 
18.2 
5.8 
5.8 
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พฤติกรรมการบูชาพระพุทธรูป จํานวน รอยละ 
6.ทานมักไปสักการะบูชาพระพุทธรูปสําคัญๆเมื่อใด(เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 
  1) เทศกาลสําคัญๆ เชน ปใหม ลอยกระทง สงกรานต  ตรุษจีน 
  2) วันสําคัญทางศาสนา  เชน มาฆบูชา วิสาขบูชา อาสาฬหบูชา  
                     เขาพรรษา เปนตน 
  3)  ชวงเวลาที่ไมสบายใจ เครียด  กังวล     
  4)  ชวงเวลาที่สบายใจ  สุข  สมหวัง 
  5)  วันคลายวันเกิดตนเองหรือคนในครอบครัว  เพื่อนๆ 
  6)  ชวงวันหยุดเสาร - อาทิตย 
  7)  อื่น ๆ  

  
242 
255 

 
157 
89 

202 
175 
52 

  
48.5 
51.0 

 
31.4 
17.8 
40.4 
34.9 
10.4 

  
จากตารางที ่3 สรุปไดวา ประชาชนสวนมากมีพระพุทธรูปไวสักการะบูชาประจําบาน  คิดเปนรอยละ 95.6  

แตสวนมากบูชาพระพุทธรูปประจําบานไมบอยนัก คือ ทุกวันพระ คิดเปนรอยละ 34.2  รองลงมา คือ นานๆสักครั้ง
หนึ่ง คิดเปนรอยละ 29.3  ดานวิธีการบูชา สวนมากบูชาดวยการกราบไหว คิดเปนรอยละ 36.5 รองลงมา คือ การ
บูชาดวยดอกไมธูปเทียน คิดเปนรอยละ 31.6  และสวนมายังมีความนิยมไปสักการะบูชาพระพุทธรูปสําคัญๆ 
ตามที่ตาง ๆ คิดเปนรอยละ 68.1  โดยที่สวนมากใหเหตุผลที่ไปสักการะบูชาวาเปนเพราะเชื่อในความขลังความ
ศักดิ์สิทธิ ์คิดเปนรอยละ 43.2 รองลงมา คือ ไดทองเที่ยวไปในตัว คิดเปนรอยละ 27.0 และแตก็ไมไดไปบอยนักโดย
สวนมากมักไปสักการะบูชาในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา คิดเปนรอยละ 51.0 รองลงมา คือ ในชวงเทศกาล
สําคัญของไทย คิดเปนรอยละ 48.5   

ขอสังเกตโดยภาพรวมจากการศึกษาวิจัยภาคสนามที่มีนัยสําคัญ คือ ผูที่นิยมสักการะบูชาพระพุทธรูป
สวนมากเปนผูหญิงที่อยูในวัยทํางาน  โดยที่สวนมากนั้นไมไดบูชาพระเปนกิจวัตรประจําวัน แตนานๆ ถึงจะไดบูชา
สักครั้งหนึ่ง เชน ในวันพระหรือในชวงเทศกาลสําคัญๆ เทานั้น และการที่ผูไดบูชาพระแลวมีความรูสึกอบอุนใจและ
สบายใจนั้น อาจสะทอนใหเห็นวา ประชาชนในปจจุบันมีความหวาดหวั่น  รอนใจหรือประสบความทุกขเปน
สวนมากจึงไปกราบไหวบูชาพระพุทธรูปเพื่อความเปนสิริมงคล และเมื่อไดบูชาแลวทําใหเกิดความรูสึกที่ดีขึ้น  การ
บูชาพระพุทธรูปจึงเปนเครื่องจรรโลงใจใหมีความสุขในทางหนึ่งที่สําคัญของสังคมดวย   

ที่สําคัญจากการวิจัยพบวา มีผูบชูาดวยการปฏิบัติกรรมฐานนอยมาก(นอยที่สุด) แสดงใหเห็นวาประชาชน
สวนมากนิยมอามิสบูชามากกวาปฏิบัติบูชา และมีความมุงหวังผลดลบันดาลมากกวานิพพาน  แตอยางไรก็ตาม 
ประชาชนสวนใหญยังมองวา  การบูชาพระพุทธรูปสามารถเปนสวนเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมไดดวย และใน
ดานคุณคาตอสังคม การบูชาพระพุทธรูปก็สามารถกอใหเกิดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามได 
 จากทัศนคติและลักษณะพฤติกรรมของการบูชาพระพุทธรูปของประชาชนในปจจุบันนี้  แสดงใหเห็นวา  
สวนมากมีลักษณะการบูชาพระพุทธรูปตามแบบหรือคตินิยมของพระพุทธศาสนาแนวประชานิยมและสวนนอยที่มี
ลักษณะเปนแนวจารีต  
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  นอกจากนี้  คณะผูวิจัยยังไดสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิทางพระพุทธศาสนาเพื่อหาคําตอบเกี่ยวกับการบูชา
พระพุทธรูปในประเด็นตาง ๆ ตามวัตถุประสงคของการวิจัยดวย ซึ่งจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิทาง
พระพุทธศาสนา จํานวน 5 ทาน  สรุปผลเปนประเด็นตาง ๆ ไดดังนี ้
 1)  ความสําคัญของพระพุทธรูป  ตามทัศนะของผูทรงคุณวุฒิทุกทานมีความเห็นสอดคลองกันวา  โดย
ภาพรวมพระพุทธรูปเปนสิ่งที่มีความสําคัญ  เพราะพระพุทธรูปเปนสัญลักษณแทนพระพุทธเจา  แตการจะให
ความสําคัญกับพระพุทธรูปมากหรือนอยเพียงใด  หรือใหความสําคัญในแงมุมใดขึ้นอยูกับระดับปญญาของคน   
โดยสรุป คือ  พระพุทธรูปเปนสิ่งที่มีความสําคัญในหลายแงมุมดวยกัน  เชน เปนสิ่งแทนพระพุทธเจาหรือเปน
รูปธรรมที่ทําใหระลึกถึงพระพุทธเจาไดงาย  เปนศิลปะที่ใหคุณคาทางสุนทรียศาสตร  เปนวัตถุที่แสดงออกถึง
วัฒนธรรมทางศาสนา กอใหเกิดศูนยรวมทางจิตใจและเปนสิ่งที่สื่อถึงคุณธรรม ในการพัฒนาตนเองของผูบูชา  โดย
การนอมนําเอาพุทธคุณมาเปนแบบอยางในการปฏิบัต ิ
 2)  ทัศนคติและพฤติกรรมของการบูชาพระพุทธรูป   ผูทรงคุณวุฒิมีมุมมองสอดคลองกัน  โดยสรุป 
คือ  มองวาชาวพุทธมีพฤติกรรมการบูชาพระพุทธรูปแตกตางกัน  2  ลักษณะ คือ  บูชาดวยความเชื่อเรื่องอํานาจ
ศักดิ์สิทธิ์ และหวังความเปนสิริมงคล  โดยการออนวอนขอโชค ขอลาภ ขอความสุขสวัสดีตาง ๆ  รวมทั้งมีความ
ผิดเพี้ยนเรื่องการบูชาในเชิงการคาการขาย เหลานี้เปนลักษณะการบูชาที่สนองกเิลสของตน  เปนเรื่องที่ผิดหลัก  แต
ในประเด็นนี้บางทานมีความเห็นวา  ไมผิดเสียเลยทีเดียว  ทุกลักษณะของการบูชายังมีถูกอยู  จึงแบงระดับ
พฤติกรรมการบูชาออกเปน  3  ระดับ  ไดแก  ขั้นตน  ซึ่งเปนการไหวเพื่อขออํานาจดลบันดาล  แมจะผิดหลัก
พระพุทธศาสนา  แตก็ยังดีกวาเขาไมไหวไมเคารพ  เพราะเขายังใหความเคารพและใหความสําคัญกับพระพุทธรูป
ขั้นกลาง  เปนการบูชาดวยความเขาใจวาพระพุทธรูปเปนสื่อใหระลึกถึงพระพุทธเจา  และมีความรูสึกลึก ๆ วา
พระพุทธรูปมีความศักดิ์สิทธิ์บางอยางอยู  แตไมสนใจเรื่องความศักดิ์สิทธิ์นี้เทากับระดับตน และขั้นสูง  เปนการ
บูชาที่หาไดนอยมาก ความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูปอาจจะยังมีอยูบางแตนอยที่สุดหรือมีอยูในแงสิ่งยึดเหนี่ยว
จิตใจ (สมภาร พรมทา, 2551)     
 การบูชาอีกลักษณะหนึ่ง คือ การบูชาเพื่อมุงปญญา  มุงพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมภายในตนเอง  โดยระลึก
ถึงพระพุทธคุณและพุทธจริยาวัตร แลวนอมนําเปนแนวทางในการปฏิบัติและพัฒนาตน การบูชาลักษณะนี้  เปน
พฤติกรรมที่สมควรที่สุด 
 สวนเกณฑการตัดสินนั้น มีทัศนะที่หลากหลาย เชน  หลักกุศลและอกุศล  หลักโอวาท 3  หลักกาลามสูตร  
หลักประโยชนตน ประโยชนผูอื่น  ประโยชนสังคม  แตโดยสรุป คือ ทุกเกณฑตัดสินมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ในแงที่การบูชาใดสนองกิเลส  ขาดเหตุผล  งมงาย  ไมมุงสูความดับทุกข การบูชานั้นไมถูกตอง  การบูชาที่เปนการ
สนองปญญา  มีเหตุมีผล  มุงสูความดับทุกข  กอใหเกิดประโยชนที่แทจริงยอมเปนการบูชาที่ถูกตอง   
 3)  ทัศนะเกี่ยวกับคุณคาแทและคุณคาเทียมของการบูชาพระพุทธรูป  ผูทรงคุณวุฒิทุกทานมองวา
คุณคาแทของการบูชาพระพุทธรูป คือ  การไดเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมหรือการไดพัฒนาตนเองใหมีระดับจิตใจที่
สูงขึ้น  อันเปนประโยชนสําคัญในสวนตน  ซึ่งมีผลตอผูอื่นและสังคมดวย  อีกทั้งยังเปนแนวทางที่มุงสูประโยชนขั้น
สูงสุดได   สวนคุณคาเทียม คือ การบูชาหรือการไดอะไรก็ตามที่จากการบูชาที่เกิดจากความเขาใจผิดพลาด
คลาดเคลื่อนจากหลักธรรมคําสอน  เปนการสนองกิเลสของตนอยางนั้นเปนคุณคาเทียม    
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 4)  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบูชาพระพุทธรูป  ผูทรงคุณวุฒิทุกทานเสนอแนะสอดคลองกัน  คือ  การ
บูชาพระพุทธรูปเปนสิ่งที่มีคุณคาควรปฏิบัติและควรสงเสริม  แตตองปฏิบัติดวยความเขาใจ  มีปญญา  เขาถึง
ความลึกซึ้งในแงนามธรรมที่แฝงอยูในรูปธรรมและนอมนํามาเปนคุณคาของชีวิต  เปนเครื่องพัฒนาตนใหมีระดับ
จิตที่สูงขึ้น   
  

3.สรุปผลการวิเคราะหคุณคาแทและคุณคาเทียมของการบูชาพระพุทธรูป 
 จากการวิเคราะหการบูชาพระพุทธรูปซึ่งเปนวัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี ้ ทําใหทราบคุณคาแทและ
คุณคาเทียมของการบูชาพระพุทธรูป สรุปไดดังตอไปนี ้
 1)  คุณคาแทของการบูชาพระพุทธรูป   ไดแก   การบูชาพระพุทธรูปโดยที่มีจุดมุงหมายในลักษณะ
เสริมสรางปญญา  กอใหเกิดประโยชนทั้งในแนวราบ คือ ประโยชนตน  ประโยชนผูอื่นและประโยชนรวมกัน
(ประโยชนสวนรวม) และประโยชนในแนวตั้ง  ประโยชนในปจจุบัน เนนที่การมีชีวิตที่ดีทั้งดานวัตถุและจิตใจ  
ประโยชนในภายหนา  เนนที่การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมภายในตนหรือยกระดับจิตใจใหสูงขึ้น จนกระทั่งมีชีวิต
หรือภพใหมที่ดีในภายหนา  และประโยชนสูงสุด  คือ ความดับทุกขอันเปนเปาหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา  
ดังนั้น ลักษณะของการบูชาที่นํามาซึ่งคุณคาแทอาจสรุปไดวาตองมีลักษณะที่มุงเพื่อ 1) ระลึกถึงพระพุทธเจาตาม
หลักพุทธานุสสต ิ 2)แสดงออกถึงวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ  3) แสดงออกถึงความเคารพและการบูชาบุคคล
ที่ควรบูชา  4) นอมนําพุทธคุณและพุทธธรรมมาพัฒนาตนเอง และ  5) ทําใหจิตสงบและเกิดสติปญญาในการ
แกปญหาชีวิตจนชีวิตสามารถดํารงอยูอยางมีความสุขตามหลักพุทธธรรม  
 ลักษณะคุณคาแทของการบูชาพระพุทธรูปเหลานี้  สวนมากเปนลักษณะที่สอดคลองกับลักษณะของการ
บูชาพระพุทธรูปตามแนวจารีต 
 2)  คุณคาเทียมของการบูชาพระพุทธรูป  ไดแก  การบูชาพระพุทธรูป โดยที่มีจุดมุงหมายหรือมุง
ประโยชนในทางที่พอกพูนกิเลส  บูชาดวยอํานาจของตัณหาอวิชชา  ขาดเหตุผล  นํามาซึ่งความเจริญขึ้น พอกพูน
ขึ้นแหงอกุศลธรรม  ไมกอประโยชนที่แทจริงตอตนเองผูอื่นและสังคม  ลักษณะของการบูชาที่เปนคุณคาเทียม เชน  
การบูชาเพื่อหวังผลดลบันดาล ดวยความเชื่อวาพระพุทธรูปมีความศักดิ์สิทธิ์  การบูชาเพื่อใหเกิดภาพลักษณที่ดี
สําหรับตนไมไดตั้งใจบูชาดวยความเคารพจริง  การบูชาเพื่อความเปนสิริมงคล  การบูชาพระพุทธรูปในเชิง
ทองเที่ยวตามคานิยมสมัยปจจุบัน  การบูชาเพื่อเสริมดวงชะตา  สะเดาะเคราะห แกกรรมและการบูชาที่มุงนัยทาง
ไสยศาสตร เพื่อเบียดเบียน มุงรายผูอื่น   
 นอกจากนี้แลว  การบูชาที่มุงเนนอามิสบูชาอยางงมงาย  ไรเหตุผล ไมปฏิบัติควบคูกับปฏิบัติบูชาหรือไม
ปฏิบัติธรรมตามสมควรแกธรรมก็จัดเปน คุณคาเทียม 
 ลักษณะคุณคาเทียมของการบูชาพระพุทธรูปเหลานี ้ สวนมากเปนลักษณะที่สอดคลองกับลักษณะของ
การบูชาพระพุทธรูปตามแนวประชานิยม 
 จากบทสรุปของการวิจัยครั้งนี้  ทําใหเห็นไดชัดวาการบูชาพระพุทธรูปในสังคมปจจุบันโดยสวนมาก 
แตกตางไปจากหลักเดิมดังขอมูลจากการศึกษาภาคสนามซึ่งเห็นไดชัดถึงนัยดังกลาวนี้  หากพิจารณาโดย
รายละเอียด แมการบูชาตามแนวประชานิยมจะมีคุณคาอยูบาง เชน  ทําใหเกิดความอบอุน สบายใจหรือผลดีตอ
สังคม เชน เปนการสืบทอดวัฒนธรรมที่ด ี แตในแงของความเปนพระพุทธศาสนาและคุณคาที่แทจริงของการบูชาที่
ชาวพุทธควรเขาถึงแลว  การแกปญหาเรื่องการบูชาที่ผิดหลักพระพุทธศาสนาดั้งเดิมหรือไมกอใหเกิดคุณคา
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ทางดานสติปญญาและขัดแยงกับคติแหงการพึ่งตนเอง  ยอมเปนเรื่องสําคัญที่ทุกฝายควรเอาใจใส   เพราะมิเชนนั้น  
ความเปนพระพุทธศาสนาที่แทจริงยอมถูกบอนทําลายไป  ความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเปนศาสนา
แหงปญญาก็ยอมลดนอยลง  พระพุทธศาสนายอมไมตางไปจากศาสนาเทวนิยมทั้งหลายที่มีลัทธิออนวอนหวังผล
ดลบันดาล  ซึ่งประเด็นนี้ยอมทําใหพระพุทธศาสนาขาดจุดเดนหรือเอกลักษณที่สําคัญไปโดยปริยาย 

 
ขอเสนอแนะ 

จากการรวบรวมแนวคิด  ทฤษฎี  และผลการวิจัยในครั้งนี้  คณะผูวิจัยขอเสนอความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะในแตละประเด็น เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาวิเคราะหคุณคาแทและคุณคาเทียมของการบูชา
พระพุทธรูปในสังคมไทย  ดังนี ้
 

1. ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 
 ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย  เปนขอเสนอแนะที่เกิดจากสภาพปญหาของพฤติกรรมการบูชาพระพุทธรูป
ของพุทธศาสนิกชน  ซึ่งควรมีการแกไข และขอเสนอแนะของผูทรงคุณวฒุิทั้งหลาย  ซึ่งสามารถสรุปได  ดังนี ้
 1)  พระพุทธรูปเปนสัญลักษณทางวัฒนธรรมของพระพุทธศาสนา  เปนสื่อแทนพระพุทธเจา  จึงเปนสิ่งที่
ชาวพุทธควรเคารพและมีไวสักการะบูชาประจําบานเรือน 
 2)  หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน  คณะสงฆ  สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ หรือกระทรวงที่เกี่ยวกับ
การศึกษา  วัฒนธรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย   ควรใหความสําคัญกับวัฒนธรรมการบูชาพระพุทธรูปของชาว
พุทธ  โดยสงเสริมความรูความเขาใจและวิธีปฏิบัติที่ถูกตองแกชาวพุทธ  เพื่อใหไดรับประโยชนหรือคุณคาที่แทจริง
จากการบูชา  เพราะโดยสภาพปญหาพบวาประชาชนสวนมาก  ยังขาดความรู ความเขาใจ  โดยเฉพาะความรูใน
เชิงประวัติศาสตร  ปรัชญาและศาสนธรรม   
 3)  พอแมผูปกครองหรือผูหลักผูใหญในสถาบันครอบครัว รวมทั้งในสังคม  ควรเปนแบบอยางในการ
ปฏิบัติเรื่องการบูชาในลักษณะที่ถูกตองเพื่อใหลูกหลานไดเรียนรูและปฏิบัติตาม เปนการสืบทอดวัฒนธรรมอันดี
ตอไป 
 4)  ผูบูชาพระพุทธรูป  ควรคํานึงเสมอวา  การบูชาพระพุทธรูปสามารถกระทําไดทั้งอามิสบูชาและปฏิบัติ
บูชา  แตควรใหความสําคัญและไมละเลยที่จะปฏิบัติบูชาดวยการนําพุทธธรรมมาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต  
และพิจารณาถึงคุณคาแทและคุณคาเทียมของการบูชาใหเขาใจ เพื่อจะไดปฏิบัติเกี่ยวกับการบูชาไดอยางถูกตอง
ที่สุด  ไดรับประโยชนหรือคุณคาแท 
 

2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป  
 จากการศึกษาวิจัยนี้  คณะผูวิจัยพบประเด็นปญหาที่ควรศึกษาวิจัยตอเพื่อใหเกิดประโยชนแกสวนบุคคล
และพระพุทธศาสนา  จึงขอเสนอแนะประเด็นในการวิจัยครั้งตอไป ดังนี ้

1)  การบูชาพระพุทธรูป : ศึกษาวิเคราะหคุณคาเชิงวัฒนธรรม 
2)  การบูชาพระพุทธรูปนําไปสูเปาหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาไดอยางไร 
3)  การเปรียบเทียบคตินิยมการสรางพระพุทธรูปในสมัยโบราณกับสมัยปจจุบัน 
4)  การศึกษาวิเคราะหพฤติกรรมการบูชาพระพุทธรูปของเยาวชนไทยในปจจุบัน  
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5)  อภิปรัชญาในพุทธปรัชญา : นัยแฝงที่ปรากฏในพระพุทธรูป 
6)  แนวทางการพัฒนาความรูความเขาใจดานพุทธธรรมของชาวพุทธในสังคมไทย 
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