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บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 
 การศึกษาวิจัยนี้เปนการศึกษาหลักพุทธธรรมท่ีปรากฏในธรรมนิยายเร่ือง สัตวโลกยอม
เปนไปตามกรรม ของ สุทัสสา ออนคอม ซ่ึงไดทําการศึกษาจากหนังสือธรรมนิยายเร่ือง สัตวโลก
ยอมเปนไปตามกรรม ฉบับพิมพคร้ังท่ี 37 เดือนเมษายน พ.ศ. 2553 พิมพท่ี หอรัตนชัยการพิมพ 
จํานวน 2 เลม โดย มีวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้คือ 
 1.  เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมท่ีปรากฏในธรรมนิยาย เร่ือง สัตวโลกยอมเปนไปตาม
กรรมของ สุทัสสา ออนคอม 
 2.  เพ่ือศึกษาการจัดหมวดหมูและลําดับความสําคัญของหลักพุทธธรรมในธรรมนิยาย 
เร่ือง สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ของ สุทัสสา ออนคอม 
 3.  เพื่อศึกษาคุณคาและประโยชนของหลักพุทธธรรมท่ีปรากฏในธรรมนิยายเร่ือง สัตว
โลกยอมเปนไปตามกรรม ของ สุทัสสา ออนคอม 
 การศึกษาวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท่ีกลาวถึงหลักพุทธ
ธรรมในพุทธศาสนาท่ีปรากฏอยูในธรรมนิยาย เร่ืองสัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ของ สุทัสสา 
ออนคอม โดยมีวิธีการศึกษาวิจัยดังนี้ คือ 
 1.   ศึกษานิยามและความหมายของหลักพุทธธรรมจากเอกสารข้ันปฐมภูมิและทุติยภูมิ 
คือพระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา และจากหนังสือและเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 2.   ศึกษาการอธิบายขยายความหลักพุทธธรรม การจัดหมวดหมู หลักพุทธธรรมลําดับ
ของหลักพุทธธรรม จากหนังสือและเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 3.   ศึกษาเปรียบเทียบหลักพุทธธรรมท่ีปรากฏในธรรมนิยาย เร่ือง สัตวโลกยอมเปนไป
ตามกรรม ของ สุทัสสา  ออนคอม กับหลักพุทธธรรมท่ีศึกษาจากเอกสารอางอิงขางตน โดยจะ
วิเคราะหจากรายละเอียดดังนี้ 
 3.1 หลักพุทธธรรมท่ีปรากฏในการสนทนาของตัวละคร 
 3.2 หลักพุทธธรรมท่ีปรากฏในการคิดคํานึงของตัวละคร 
 3.3 หลักพุทธธรรมท่ีปรากฏในพฤติกรรมการแสดงออกตางๆ ของตัวละคร 
 3.4 หลักพุทธธรรมท่ีปรากฏในการบรรยายประกอบโดยผูแตง 
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 4. วิเคราะหคุณคาและประโยชนของหลักพุทธธรรมในธรรมนิยาย เร่ือง สัตวโลกยอม
เปนไปตามกรรม ของ สุทัสสา ออนคอม โดยศึกษาผลท่ีเกิดข้ึนจากการประพฤติปฏิบัติตนของตัว
ละครในเร่ืองนี้ เปรียบเทียบกับคุณคาท่ีไดรับจากการปฏิบัติตนตามหลักพุทธธรรมตามท่ีไดมี
การศึกษาจากเอกสารอางอิง 
 5. สรุปผลของการศึกษาวิจัยพรอมขอเสนอแนะ 

 
สรุปผลการวิจัย 
 
 การศึกษาวิจัยหลักพุทธธรรมท่ีปรากฏในธรรมนิยายเร่ือง สัตวโลกยอมเปนไปตาม
กรรม ของสุทัสสา  ออนคอม พบวา 
 1.  หลักพุทธธรรมท่ีปรากฏในธรรมนิยายเร่ือง สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ของ 
สุทัสสา  ออนคอม มีท้ังหมด 36 หลักธรรม ดังนี้ 
 1.1 ทิฏฐธัมมิกัตถะ 4  
 1.2 เบญจศีล  
 1.3 อุโบสถศีล  
 1.4 กัลยาณมิตรธรรม 7  
 1.5 อธิษฐาน 4 
 1.6 อคติ 4 
 1.7 สาราณียธรรม 6 
 1.8 อริยทรัพย 7 
 1.9 มิจฉาอาชีวะหรือมิจฉาวณิชชา 
 1.10 สัปปุริสธรรม 7 
 1.11 โลกธรรม 8 
 1.12 อกุศลกรรมบถ 10 
 1.13 กุศลกรรมบถ 10 
 1.14 กาลามสูตร 10 
 1.15 อบายมุข 6 
 1.16 สมชีวิธรรม 4 
 1.17 ฆราวาสธรรม 4 
 1.18 มงคล 38 ประการ 
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 1.19 บุญกิริยาวัตถุ 10 
 1.20 สันโดษ 3 
 1.21 อุบาสกธรรม 7 
 1.22 อารยวัฒิ 5 
 1.23 ทิศ 6 
 1.24 สังคหวัตถุ 4 
 1.25 ทศพิธราชธรรม 
 1.26 พรหมวิหาร 4 
 1.27 โยนิโสมนสิการ 
 1.28 สัมปรายิกัตถะ 4 
 1.29 กรรม 
 1.30 ไตรลักษณ 
 1.31 พระรัตนตรัย 
 1.32 ขันธ 5 
 1.33 ปฏิจจสมุปบาท 
 1.34 อริยสัจ 4 
 1.35 การเจริญสมาธิอยางเปนแบบแผน 
 1.36 นิพพาน 
 หลักพุทธธรรมท่ีปรากฏในธรรมนิยายเร่ือง สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ของสุทัสสา 
ออนคอม เปนหลักพุทธธรรมท่ีมุงใหผูปฏิบัติไดเขาใจถึงความเปนจริงของชีวิต เขาใจถึงกฎของ
ธรรมชาติ เม่ือนํามาปฏิบัติตามแลว จะเห็นไดวาชีวิตมีความสุข สงบ มีสติ มีปญญาแกไขปญหา
ตางๆที่เขามากระทบไดมากข้ึน โดยจะเห็นไดจากการกระทํา ความคิดของตัวละครตางๆ เปนตน 
ซ่ึงผูเขียนไดสอดแทรกหลักพุทธธรรมลงไป เพื่อใหผูท่ีนําไปประพฤติปฏิบัตินําไปใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได และนําไปตอยอดในการปฏิบัติเพื่อใหเขาถึงธรรมข้ันสูงยิ่งๆข้ึนไปจนถึงข้ัน
สูงสุดคือ พระนิพพาน ซ่ึงเปนการออกจากการเวียนวายตายเกิด นั่นเอง 
 2.  การจัดหมวดหมูและลําดับความสําคัญของหลักพุทธธรรมในธรรมนิยายเร่ือง สัตว
โลกยอมเปนไปตามกรรม ของ สุทัสสา ออนคอม สามารถจัดเปนหมวดหมูและลําดับความสําคัญ
ไดเปน 3 ระดับตามจุดมุงหมาย ดังนี้ คือ 
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 2.1 ระดับพื้นฐาน (ทิฏฐธัมมิกัตถะ) จุดหมายขั้นตาเห็น หรือ ประโยชนปจจุบัน 
หมายถึง เปาหมายประโยชนในระดับชีวิตประจําวันท่ีมนุษยในสังคมตองการ ซ่ึงประกอบดวย
หลักธรรมดังนี้  
 2.1.1 ทิฏฐธัมมิกัตถะ 4 
 2.1.2 เบญจศีล 
 2.1.3 อุโบสถศีล 
 2.1.4 กัลยาณมิตรธรรม 7 
 2.1.5 อธิษฐาน 4 
 2.1.6 อคติ 4 
 2.1.7 สาราณียธรรม 6 
 2.1.8 อริยทรัพย 7 
 2.1.9 มิจฉาอาชีวะหรือมิจฉาวณิชชา 
 2.1.10 สัปปุริสธรรม 7 
 2.1.11 โลกธรรม 8 
 2.1.12 อกุศลกรรมบถ 10 
 2.1.13 กุศลกรรมบถ 10 
 2.1.14 กาลามสูตร 10 
 2.1.15 อบายมุข 6 
 2.1.16 สมชีวิธรรม 4 
 2.1.17 ฆราวาสธรรม 4 
 2.1.18 มงคล 38 ประการ 
 2.1.19 บุญกิริยาวัตถุ 10 
 2.1.20 สันโดษ 3 
 2.1.21 อุบาสกธรรม 7 
 2.1.22 อารยวัฒิ 5 
 2.1.23 ทิศ 6 
 2.1.24 สังคหวัตถุ 4 
 2.1.25 ทศพิธราชธรรม 
 2.1.26 พรหมวิหาร 4 
 2.1.27 โยนิโสมนสิการ 
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 2.2 ระดับกลาง (สัมปรายิกัตถะ) จุดหมายขั้นเลยตาเห็น หรือ ประโยชนเบ้ืองหนา
เนนท่ีความเจริญงอกงามแหงจิตใจเปนคุณคาท่ีแทจริงของชีวิต เปนพื้นฐานในการนําไปสูเปาหมาย
ชีวิตระดับสูงสุดตอไป ซ่ึงประกอบดวยหลักธรรมดังนี้ 
 2.2.1 สัมปรายิกัตถะ หรือ สัมปรายิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4 
 2.2.2 กรรม 
 2.3 ระดับสูงสุด (ปรมัตถะ) จุดหมายสูงสุด หรือ ประโยชนอยางยิ่ง หมายถึง ประโยชนท่ี
เปนแกนแทของชีวิตเปนจุดหมายสุดทายท่ีชีวิตจะพึงบรรลุ คือ การบรรลุนิพพาน ซ่ึงประกอบดวย
หลักธรรมดังนี้  
 2.3.1 ไตรลักษณ 
 2.3.2 พระรัตนตรัย 
 2.3.3 ขันธ 5 
 2.3.4 ปฏิจจสมุปบาท 
 2.3.5 อริยสัจ 4 
 2.3.6 การเจริญสมาธิอยางเปนแบบแผน 
 2.3.7 นิพพาน 
 3.  คุณคาและประโยชนของหลักพุทธธรรมท่ีปรากฏในธรรมนิยายเร่ือง สัตวโลกยอม
เปนไปตามกรรม ของ สุทัสสา ออนคอม สามารถแบงไดเปน 3 ระดับตามจุดมุงหมาย ดังนี้ 
 3.1 ทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน ไดแก จุดหมายข้ันตาเห็น หรือประโยชนปจจุบัน 
จัดเปนจุดหมายชีวิตในระดับโลกิยะ ใชหรือปฏิบัติใหเกิดประโยชนสุขแกตนเองและผูอ่ืน 
 3.2 สัมปรายิกัตถะประโยชน ไดแก จุดหมายข้ันเลยตาเห็น หรือ ประโยชนเบ้ือง
หนา ท่ีเปนคุณคาของชีวิต ซ่ึงใหเกิดความสุขลํ้าลึกภายในโดยเฉพาะ 
 3.3 ปรมัตถประโยชน ไดแก จุดหมายสูงสุด หรือ ประโยชนอยางยิ่ง คือ การมี
ปญญารูเทาทันความเปนจริง เขาถึงธรรมชาติของโลกและชีวิต อันทําใหจิตใจเปนอิสระ 
 เพื่อใหเกิดคุณคาและประโยชนมากท่ีสุดควรปฏิบัติใหบรรลุจุดหมาย 3 ข้ันขางตน โดย
ใหสําเร็จครบท้ัง 3 ดาน ดังนี้ คือ 
 ดานท่ี 1 อัตตัตถะ คือ จุดหมายเพื่อตน หรือประโยชนตน คือจุดหมาย 3 ข้ันขางตน ซ่ึง
พึงทําใหเกิดเปนข้ึนแกตนเอง หรือพัฒนาชีวิตของตนข้ึนไปใหไดใหถึง 
 ดานท่ี 2 ปรัตถะ คือ จุดหมายเพื่อผูอ่ืน หรือประโยชนผูอ่ืน คือ จุดหมาย 3 ข้ันขางตน 
ซ่ึงพึงชวยเหลือผูอ่ืนใหไดใหถึงดวยการชักนําสนับสนุนใหเขาพัฒนาชีวิต ของตนข้ึนไปตามลําดับ 
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 ดานท่ี 3 อุภยัตภะ คือ จุดหมายรวมกัน หรือ ประโยชนท้ังสองฝาย คือ ประโยชนสุข
และความดีงามรวมกันของชุมชนหรือสังคมรวมท้ังสภาพแวดลอมและปจจัยตางๆ ซ่ึงพึงชวยกัน
สรางสรรคบํารุงรักษา เพื่อเกื้อหนุนใหท้ังตนและผูอ่ืนกาวไปสูจุดหมาย 3 ข้ันขางตน   
 ผูเขียนตองการส่ือใหผูอานไดเห็นถึงคุณคาและประโยชนของหลักพุทธธรรม เม่ือนําไป
ปฏิบัติแลวจะนํามาซ่ึงความสําเร็จในการดําเนินชีวิต เชนหนาท่ีการงานเจริญกาวหนา มีฐานะม่ันคง
ครอบครัวสมบูรณ รักใครปรองดอง สังคมนาอยูมีความสมัครสมาน สามัคคี ไมวาใคร มีฐานะ
อยางไร เพศไหน หรืออยูในวัยใดก็ตาม สามารถท่ีจะปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมไดหมดทุกคน และ
ไมเพียงจะเกิดประโยชนทางดานการดําเนินชีวิตประจําวันเทานั้น ผูเขียนยังนําเสนอหลักธรรมท่ี
สามารถใหผูท่ีปรารถนาจะออกจาก วัฏสงสาร ไดประพฤติปฏิบัติเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดใน
ชีวิตไดอีกดวย 

 
อภิปรายผล 
 
 จากการศึกษาธรรมนิยายเร่ือง สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ของ สุทัสสา  ออนคอม  
นี้ทําใหทราบถึงหลักธรรมท่ีแทรกอยูในธรรมนิยายโดยผานตัวละครตางๆ ทราบถึงหมวดหมูของ
หลักพุทธธรรมท่ีแบงไวตามจุดมุงหมายข้ันตางๆ และทราบถึงคุณคาและประโยชนของจุดมุงหมาย
ตามข้ันตางๆ ผูเขียนไดนําเสนอหลักพุทธธรรมผานบทวรรณกรรมและผานตัวละครที่ประพฤติตาม
หลักพุทธธรรม และไมประพฤติตามหลักพุทธธรรม โดยนําเสนอใหเห็นวา บุคคลที่นําหลักธรรม
คําส่ังสอน เชน การมีศีลเปนขอปฏิบัติในระดับพื้นฐานในการควบคุม กาย วาจา ใจ การไม
เบียดเบียนกัน การไมประมาท  มาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตนั้น จะทําใหชีวิตนั้นเจริญรุงเรือง 
ครอบครัวอยูอยางมีความสุข รักใครกลมเกลียว สังคมสงบสุข  และนอกจากหลักธรรมข้ันพื้นฐาน
แลว ถาบุคคลใดมีความมุงม่ันในการทําความดี มีความเชื่อม่ันศรัทธาในพระรัตนตรัย ดําเนินชีวิต
ดวยความไมประมาท มีการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานเปนเคร่ืองชําระลางกิเลสในจิตใจใหเบาบาง
ลง จนทําใหเกิดปญญา เพื่อใหหลุดพนจากความทุกขก็สามารถท่ีจะปฏิบัติได ผูเขียนยังแสดงให
เห็นอีกวาบุคคลท่ีไมประพฤติตามหลักพุทธธรรมคําส่ังสอน เชน ผิดศีล เบียดเบียนผูอ่ืน ตั้งอยูใน
ความประมาท ตัวละครเหลานี้ก็จะไดรับผลกรรมตอบแทนอยางทุกขทรมาน แตเม่ือไดรับคําส่ัง
สอนท่ีถูกตองและนอมนํามาปฏิบัติตามก็ทําใหชีวิตเปล่ียนไปในทางท่ีดีข้ึน คุณคาและประโยชน
ของหลักพุทธธรรมท่ีผูเขียนชี้ใหเห็นวาไมวาบุคคลนั้นจะเปนใคร อยูในสมณเพศหรือคนธรรมดา 
ฐานะยากดีมีจน ผูหญิงหรือผูชาย วัยเด็ก หนุมสาว วัยกลางคน หรือ วัยชรา ไมวาจะอยูในฐานะไหน
หากมีความศรัทธาเช่ือม่ันในหลักธรรมคําส่ังสอนของพระพุทธองคและนอมนําไปปฏิบัติแลว  
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จะเกิดสติ ปญญาในการใชชีวิต รูวาควรทําส่ิงใดและไมควรทําส่ิงใด ผลท่ีไดตามมาก็คือ ชีวิตจะอยู
ดีมีความสุขและทําใหส่ิงตางๆท่ีอยูรอบขางดีไปดวย จะเห็นไดวาการนําหลักพุทธธรรมมาเปนหลัก
ในการดําเนินชีวิตทําใหมีการพัฒนาคนและพัฒนาสังคม จะทําใหกอเกิดความสงบสุขในสังคมได
อยางยั่งยืน ซ่ึงสอดคลองกับคําสอนของพระพรหมคุณาภรณท่ีกลาวไวในหนังสือธรรมนูญชีวิต 
(2555, หนา 25-28) กลาวไววา มนุษยเปนสัตวพิเศษ ซ่ึงแตกตางจากสัตวท้ังหลาย ส่ิงท่ีทําใหมนุษย
เปนสัตวพิเศษ ไดแก สิกขาหรือการศึกษา คือการเรียนรูฝกฝนพัฒนา มนุษยท่ีฝก ศึกษาหรือพัฒนา
แลว ช่ือวาเปน “สัตวประเสริฐ” เปนผูรูจักดําเนินชีวิตท่ีดีงามดวยตนเอง และชวยใหสังคมดํารงอยู
ในสันติสุขโดยสวัสดี มนุษยท่ีจะช่ือวาฝก ศึกษาหรือพัฒนาตน พึงมีหลักธรรมท่ีเปนตนทุนเบ้ืองตน 
7 ประการ ซ่ึงเปนหลักประกันของชีวิตท่ีจะพัฒนาสูความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ผูเปนสัตวประเสริฐ
อยางแทจริง ดังนี้ กัลยามิตตตา (มีกัลยาณมิตร) สีลสัมปทา (ทําศีลใหถึงพรอม) ฉันทสัมปทา  
(ทําฉันทะใหถึงพรอม) อัตตสัมปทา (ทําตนใหถึงพรอม) ทิฏฐิสัมปทา (ทําทิฏฐิใหถึงพรอม อัปป
มาทสัมปทา (ทําความไมประมาทใหถึงพรอม) โยนิโสมนสิการสัมปทา (ทําโยนิโสมนสิการใหถึง
พรอม) เมื่อนอมนําหลักธรรมมาปฏิบัติแลวจะเกิดปญญาเพ่ือนําไปพิจารณาใหเห็นส่ิงตางๆ  
ตามความเปนจริง สามารถนํามาแกไขปญหาและจัดทําดําเนินการตางๆ ใหสําเร็จไดดวยวิธีแหง
ปญญาท่ีจะทําใหพึ่งตนเองและเปนท่ีพึ่งของคนอ่ืนได 
 จากหนังสือเช่ือกรรม รูกรรม แกกรรมของพระพรหมคุณาภรณ (2548 ค, หนา 106-
107) กลาวไววา ตามหลักความไมประมาท โดยเฉพาะความไมประมาทในการศึกษา เราจะตองฝก
กาย วาจา จิตใจ และปญญา ใหสามารถทํากรรมท่ีดียิ่งข้ึนๆ เชนจากกรรมช่ัว เปล่ียนมาเปนทํากรรม
ดี จากกรรมดีก็กาวไปสูกรรมดีท่ีประณีตหรือสูงยิ่งข้ึนๆ ใหชีวิตกาวไปในมรรค คือ ในวิถีชีวิตท่ี
ประเสริฐ จนบรรลุธรรมเปนพระอริยเจาท้ัง 4 ประเภทตามลําดับ คือ พระโสดาบัน สกิทาคามี 
อนาคามี และอรหันต คือเปนผูอยูเหนือโลก บุคคลเหลานี้ลวนแตตั้งอยูในโลกุตตรภูมิ เปนผูมีความ
ทุกขนอยลงตามสวน จนกระท่ังไมมีทุกขเลย ภาวะเชนนี้เปนการแสดงใหเห็นผลอันสุดทาย ท่ีการ
เจริญวิปสสนาจะนําไปสู คือเม่ือการเจริญวิปสสนาชนิดท่ีถูกตองตามท่ีเปนจริง เห็นส่ิงท้ังหลาย 
ท้ังปวงตามที่เปนจริง จนดับความอยากท้ังปวงไดจริงแลว ก็จะเกิดโลกุตตรภูมิข้ึนมา แลวทําใหจิต
อยูเหนือวิสัยโลก  ซ่ึงหลังจากนี้ส่ิงตางๆ ซ่ึงเปนท่ีตั้งของความยินดีหรือยินรายในโลกน้ันๆ ก็ไม
สามารถจะครอบงําจิตของทานไดอีกตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับพระอรหันตซ่ึงตั้งอยูใน 
ภูมิสุดทายท่ีสุด เพราะละกิเลสไดจนส้ินเชิง เพื่อเขาสูสภาพท่ีพนทุกขไดถาวร ไมกลับมาใน
วัฏสงสารอีก คือ นิพพาน (พุทธทาส, ม.ป.ป., หนา 205) 
 ผลจากการศึกษาธรรมนิยายเร่ือง สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ของสุทัสสา  ออนคอม 
ยังพบวาสอดคลองกับงานวิจัยของ วิจิตตรี  ธรรมรักษ ท่ีศึกษาเร่ือง “การศึกษาเชิงวิเคราะหธรรม



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

 226 

นิยายทางพระพุทธศาสนา เร่ืองพระอานนทพุทธอนุชา”, เคลือวัลย  ศรีรัตนล้ิม ศึกษาเร่ือง “คุณคา
และหลักพุทธธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรมของสุนทรภู กรณีศึกษา นิราศภูเขาทอง และนิราศเมือง
เพชร”, อุดมพร  คัมภิรานนท ศึกษาเร่ือง “การศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏในเร่ือง 
พระมาลัยคําหลวง”, พระมหาสุชาติ ศึกษาเร่ือง “การศึกษาวิเคราะหหลักธรรมและวิธีการใช
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏในลิลิตตะเล็งพาย” ในเร่ืองของหลักธรรมท่ีปรากฏใน
วรรณกรรมและธรรมนิยาย ซ่ึงเปนหลักธรรมท่ีคลายคลึงกันเชนหลักธรรมท่ีพบ ไดแก ขันธ 5  
 ไตรลักษณ อริยสัจ 4  อิทธิบาท 4  พรหมวิหาร 4  อธิฐานธรรม 4  เบญจศีล โลกธรรม 8  สันโดษ 
ทศพิธราชธรรม มงคล 38 ประการ ทิศ 6  เปนตน แตในงานวิจัยท่ีเกี่ยวของขางตนไมไดศึกษาถึง
การจัดลําดับความสําคัญของหลักธรรมก็จะพบแตความคลายคลึงกันแตในหลักธรรมท่ีปรากฏ
เทานั้น สวนในงานวิจัยของ ภฤดา บูชาบุพพาจารย ท่ีไดศึกษาเร่ือง “หลักพุทธธรรมท่ีปรากฏใน
ธรรมนิยายเร่ือง มักกะลีผล ของสุทัสสา ออนคอม” พบวามีผลของการศึกษาวิจัยท่ีสอดคลองและ
คลายคลึงกันท้ังในเร่ืองของหลักพุทธธรรม ลําดับความสําคัญของหลักพุทธธรรม คุณคาและ
ประโยชนของหลักพุทธธรรม  
 ในการนําเสนอธรรมนิยายเร่ือง สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ของ สุทัสสา  ออนคอม 
มีการเขียนโดยนําเสนอหลักพุทธธรรมใหเขาใจงายมีความนาสนใจ ไมไดเขียนโดยมุงเนนให
เปนนวนิยายมากเกินไป คือ ตัวละครมีพฤติกรรมไมซับซอนอานแลวเขาใจงาย ผูเขียนตองการส่ือ
ใหเห็นวาหลักพุทธธรรมมีความสําคัญในการดําเนินชีวิตของมนุษยตั้งแตข้ันพื้นฐานจนกระท่ังการ
พัฒนาตนไปจนถึงข้ันสูงสุดของชีวิตคือการหลุดพนจากการเวียนวายตายเกิด และผูเขียนยังแสดง
ใหเห็นดวยวาการเขาใจในหลักพุทธธรรมนั้นไมสามารถท่ีจะเขาใจไดโดยการฟงหรือการอาน
เทานั้น ตองลงมือปฏิบัติดวยจึงจะเขาใจและประสบผลสําเร็จ 

 
ขอเสนอแนะ 

 
 จากการศึกษา หลักพุทธธรรมท่ีปรากฏในธรรมนิยายเร่ือง สัตวโลกยอมเปนไปตาม
กรรม ของสุทัสสา ออนคอม พบวายังมีแนวทางท่ีนาสนใจในการศึกษาคนควาอีกมาก ดังเชน 
การศึกษาหลักพุทธธรรมในธรรมนิยายเร่ืองอ่ืนในชุดสัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม อาทิ  
ธรรมนิยายเร่ือง วัฏจักรชีวิต ความหลงในสงสาร ความหลังในสังสาร เปนตน 


