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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 หลักความจริง  ท่ีมนุษย เราทุกคนรวมท้ังสรรพสัตว ท้ังหลาย  จะตองไดรับโดย 
เสมอหนากัน และยุติธรรมอยางยิ่ง คือหลักความจริงท่ีวา มนุษยเราทุกคนตองแกชรา ตองเจ็บปวย 
ตองตาย ตองพลัดพรากจากของรักและตองรับผลแหงการกระทํา ท่ีตนเองไดกระทําเอาไว อยางท่ี
ไมสามารถหลีกเล่ียงได การท่ีมนุษยเราตองเจอหลักความจริง 5 ขอ นี้ก็คือ มนุษยเราตองเวียนวาย
ตายเกิดมานับภพนับชาติไมถวน (เสฐียรพงษ  วรรณปก, 2552, หนา 6-7) เม่ือเกิดมาแลวก็ตอง
ประสบกับความทุกข ดังพุทธสุภาษิต “ชาตสฺส มรณํ โหติ หตฺถปาทาน เฉทนํ วธพนฺปริกฺเขป ชาโต 
ทุกฺขํ นิคจฺฉติ” ผูเกิดมาแลวจะตองตาย จะตองถูกตัดมือตัดเทา ถูกฆา ถูกจองจํา เกิดมาแลวจําตอง
ประสบทุกข  (ธรรมสภา, ม.ป.ป. ค, หนา 402) วิธีท่ีจะหลีกหนีจากหลักความจริง 5 ขอนี้ ก็คือ  
การไมเกิดอีก การไมเกิดอีก ก็คือการบรรลุ นิพพาน ซ่ึงการท่ีจะบรรลุนิพพานน้ัน ตองเร่ิมตนท่ี
จะตองไดเกิดเปนมนุษยเสียกอน เพราะมนุษยเปนภพภูมิท่ีสามารถประพฤติพรหมจรรย (หมายถึง
การปฏิบัติตามอริยมรรค) ได เพื่อท่ีจะพัฒนาตนนําไปสูจุดสูงสุดของชีวิตได คือ การไมกลับมาเกิด
อีก เพราะฉะน้ันการไดเกิดเปนมนุษยนั้นเปนส่ิงท่ีประเสริฐท่ีสุดดังพุทธวจนะ 
 “กิจฺโฉ มนุสฺสปฏิลาโภ กิจฺฉํ มจฺจาน ชีวิตํ กิจฺฉํ สทฺธมฺมสฺสวนํ กิจฺโฉ พุทฺธานมุปฺปาโท 
ยากที่จะไดเกิดมาเปนมนุษย ยากท่ีชีวิตสัตวจะอยูสบาย ยากท่ีจะไดฟงธรรมของสัตบุรุษ ยากท่ี
พระสัมพุทธจะอุบัติมา” (เสฐียรพงษ  วรรณปก, 2552, หนา 214) จากพุทธวจนะท่ียกมา กลาวไดวา 
การเกิดเปนมนุษย การดําเนินชีวิตของสัตวท้ังหลาย การไดฟงธรรมจากองคพระสัมมาสัมพุทธเจา 
และการเกิดข้ึนของ องคพระสัมมาสัมพุทธเจานั้นเปนเร่ืองท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขยายความไดจาก 
คําส่ังสอนขององคพระสัมมาสัม-พุทธเจา จาก ฉิคคฬสูตร (พระไตรปฎกเลมท่ี 19, หนา 630-631) 
ดังนี้              
 “ภิกษุ ท้ังหลาย ! เปรียบเหมือนมหาปฐพีมีน้ําเปนผืนเดียวกัน บุรุษโยนแอก ซ่ึงมี 
ชองเดียวลงไปในมหาปฐพีนั้น ลมทิศบูรพา (ตะวันออก) พัดเอาแอกนั้นไปทางทิศประจิม
(ตะวันตก) ลมทิศทิศประจิม(ตะวันตก) พัดเอาแอกนั้นไปทางทิศบูรพา (ตะวันออก) ลมทิศอุดร 
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(เหนือ) พัดเอาแอกนั้นไปทางทิศทักษิณ (ใต) ลมทิศทิศทักษิณ (ใต) พัดเอาแอกน้ันไปทางทิศอุดร 
(เหนือ) 
 เตาตาบอด มีอยูในมหาปฐพีนั้นตอลวงเวลารอยๆปมันจึงจะโผลข้ึนมาคราวหนึ่งๆ  
เธอท้ังหลายจะสําคัญ ความขอนั้นเปนไฉน? เตาตาบอดตัวน้ัน ตอลวงรอยป มันจะโผลข้ึนมาคราว
หนึ่งๆ จะสอดคอใหเขาไปในแอก ซ่ึงมีชองเดียวโนนไดบางหรือหนอ? 
 ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา“ขาแตพระองคผูเจริญ ขอท่ีเตาตาบอด ตอลวงรอยป มันจึงจะ
โผลข้ึนมาครา หนึ่งๆ จะสอดคอเขาไปในแอกซ่ึงมีชองเดียวโนนเปนของยาก” 
 พระผูมีพระภาคตรัสวา “ฉะนั้น ภิกษุท้ังหลาย! การไดเกิดมาเปนมนุษย เปนของยาก 
พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา จะเสด็จอุบัติในโลกเปนของยาก ธรรมวินัยที่พระตถาคต
ประกาศแลวจะรุงเรืองในโลกก็เปนของยาก ความเปนมนุษยนี้เขาไดแลว พระตถาคตอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจาก็ไดอุบัติแลวในโลก และ พระธรรมวินัยท่ีตถาคตประกาศแลว ก็รุงเรืองอยูในโลก
แลว” 
 ภิกษุท้ังหลาย! เพราะฉะน้ันแหละ เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียร เพื่อรูตามความเปน
จริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา” (ธรรมรักษา, 2556, หนา 91-
93) 
 พระสูตรนี้ ทรงแสดงวา การท่ีคนเราจะไดมาเกิดเปนคนแตละหนหรือแตละชาตินั้น 
ยากเหลือแสน ทรงเปรียบเหมือนเตาตาบอด ท่ีทองเท่ียวอยูในทะเลใหญ คือโลกทั้งโลกนี้มีแตน้ํา 
เปนทะเลไปหมด แสดงวาทะเลนี้ชางกวางขวางท่ีสุด ไมมีขอบเขต และการท่ีเตาตาบอดตัวนี้  
ตั้งรอยปจึงจะไดโผลข้ึนมาเหนือน้ํา สักหนหนึ่ง และแอกหรือหวงนี้ก็มีอันเดียวเทานั้น การท่ีเตา 
ตาบอดดวย แลวต้ังรอยปจึงจะโผลข้ึนมาสักคร้ังหนึ่งแลวจะใหหวงมันตรงพอดีกับหัวเตาสอดเขา
ไปไดนั้น มันสุดแสนจะยากสักแคไหน? 
 เพราะทะเลนอกจากจะกวางไมมีท่ีสุดแลว เตายังตาบอดอีก หวงท่ีจะสอดก็มีอันเดียว 
และเปนเวลาต้ังรอยปเตาจึงจะไดโผลข้ึนมาสักที ดังนั้นการที่เตาจะเอาหัวสอดเขาไปในหวงไดจึง
แสนยาก ดวยเหตุวา การเกิดเปนมนุษยแสนยากเชนนี้เม่ือเราไดเกิดมาเปนคนไดแลวจึงถือวา  
เปนยอดมหาโชค 
 จากคําสอนขององคพระสัมมาสัมพุทธเจาทําใหเห็นไดวาการท่ีไดเกิดเปนมนุษย  
พบพระพุทธศาสนาน้ันเปนส่ิงท่ีประเสริฐสุดแลว บุคคลท้ังหลายจึงควรศึกษาธรรมะท่ีนําพาตน
ไปสูการดําเนินชีวิตท่ีดงีาม ประสพกับความสุข ความเจริญ ความกาวหนา ความสําเร็จในชีวิต และ
พัฒนาตนจนหลุดพนจากทุกข ท้ังปวง  โดยการประพฤติธรรมเพียงประการเดียวเทานั้น  
การประพฤตินอกเหนือจากธรรม ไมทําใหบุคคลพนทุกขได  
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 ในปจจุบันการศึกษาธรรมะมีมากมายหลากหลายวิธี เชน การเขาวัดฟงธรรม ฟงธรรม
จากโทรทัศน วิทยุ ซีดีธรรมะ การอานหนังสือธรรมะ เปนตน ซ่ึงในการเร่ิมตนท่ีจะศึกษาธรรมะ
อาจจะเปนการยากท่ีจะฟงหรืออานธรรมะท่ีเปนหลักธรรมโดยตรงผูศึกษาจึงเกิดความไมเขาใจใน
หลักธรรมท่ีไดอานหรือฟง ทําใหผูศึกษาเกิดความเบ่ือหนายไมอยากท่ีจะศึกษาตอ แตถาสามารถนํา
หลักธรรมท่ียากตอการทําความเขาใจนํามาปรับเปล่ียนใหงายแกความเขาใจโดยการแตงเติม
เร่ืองราวใสความบันเทิง สนุกสนาน เพลิดเพลินนาติดตามพรอมท้ังไดรับสาระและความรูไป
พรอมๆ กัน ก็นาจะทําใหผูอานหันมาสนใจธรรมะกันมากยิ่งข้ึน 
 “ธรรมนิยาย” เปนหนังสือประเภทหนึ่งท่ีใหความรูทางธรรม ความรูท่ัวไป หลักในการ
ดําเนินชีวิต พรอมท้ังยังสอดแทรกความสนุกสนาน ความบันเทิง ความเพลิดเพลินชวนติดตาม 
ธรรมนิยายหลายเร่ืองท่ีสามารถเปนแรงบันดาลใจใหแกผูอานใหประพฤติปฏิบัติตนไปในทางท่ี 
ดีข้ึน กอใหเกิดความสุข ความสงบในชีวิต และยังทําใหเกิดการศึกษาเกี่ยวกับหลักธรรมคําส่ังสอน
ใหลึกลงไปอีกดวย 
 ธรรมนิยายเร่ือง  สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม เปนธรรมนิยายเร่ืองท่ีสามใน 
ธรรมนิยายชุดสัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ซ่ึงในธรรมนิยายชุดนี้มีท้ังหมดหกเร่ืองดวยกัน คือ 
มักกะลีผล นารีผล สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม วัฏจักรชีวิต ความหลงในสงสาร และความหลัง
ในสังสารตามลําดับ เปนธรรมนิยาย ของ สุทัสสา ออนคอม เปนธรรมนิยายที่มีผูอานติดตามเปน
จํานวนมากจะเห็นไดจากการพิมพซํ้าหลายคร้ัง นับจนถึงป 2553 พิมพเปนคร้ังท่ี 37 เปนธรรมนิยาย
ท่ีมีลักษณะโดดเดนในการนําหลักธรรมคําส่ังสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจามาผูกเปน
เร่ืองราวโดยใชสํานวนภาษาท่ีอานเขาใจงาย สนุกสนานนาติดตาม ทําใหผูอานไดรับความบันเทิงใจ
และไดรับความรูความเขาใจในหลักธรรมท่ีนําเสนอโดยผานตัวละครตางๆ ซ่ึงหลักธรรมท่ีเปนแกน
ของเร่ืองก็คือ กฎแหงกรรม 
 ธรรมนิยายเร่ือง สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม เปนเร่ืองราวชีวประวัติของ พระธรรม
สิงหาบุ-ราจารย หรือ พระเดชพระคุณหลวงพอจรัญฐิตธมฺโม เจาอาวาสวัดอัมพวัน และ เจาคณะ
จังหวัดสิงหบุรีซ่ึง สุทัสสา  ออนคอม ไดนํามาแตงข้ึนใหมใหอยูในรูปแบบของธรรมนิยาย ซ่ึงใน
เร่ืองนี้จะเปนตอนท่ีพระเจริญฐิตธมฺโม ไดมาเปนเจาอาวาสวัดปามะมวงคอยชวยเหลือสรรพสัตว
ท้ังหลาย ช้ีนําส่ังสอนญาติโยม หรือผูท่ีตกทุกขไดยากท่ีเขามาพ่ึงใบบุญจากทานโดยสอนให 
ผูปฏิบัติธรรมไดฝกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานเพ่ือใหมีสติและเกิดปญญา นําไปใชแกไขปญหาของ
ตนไดและเปนเร่ืองราวตางๆของบุคคลแตละคนท่ีตองชดใชกรรมหนัก-เบาแตกตางกันไปตาม
กรรมที่ไดกอไวรวมถึงพระเจริญท่ีตองชดใชกรรมที่เคยรับจางตมเตาและหักคอนกเม่ือวัยเด็ก 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

  4 

 ธรรมนิยาย เ ร่ืองนี้ ไดสะทอนให เห็น ถึงวิ ถีการดํ า เนินชีวิตของคนในสังคม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและสภาพสังคม  พรอมท้ังสอดแทรกสาระความรูทางหลักธรรมไวอยาง
มากมายและแยบยล โดยเฉพาะหลักกฎแหงกรรม หลักธรรมคําส่ังสอนตางๆท่ีผูเขียนไดนํามา
ปรับเปล่ียนใหอยูในรูปแบบของภาษาที่อานเขาใจงายท่ีปรากฏอยูในธรรมนิยายเร่ือง สัตวโลกยอม
เปนไปตามกรรม สามารถนําไปประยุกตใชไดจริงในชีวิตประจําวัน ซ่ึงผูวิจัยเองก็ไดนําบางขอมา
ปฏิบัติในชีวิตประจําวันจนไดประสพกับผลสําเร็จเปนท่ีนาอัศจรรยใจมาแลว ทําใหชีวิตและ
ความคิดเปล่ียนไปจากเดิม จึงทําใหเกิดแรงบันดาลใจท่ีจะศึกษาวาในธรรมนิยายเร่ือง สัตวโลกยอม
เปนไปตามกรรม นั้น มีหลักธรรมใดปรากฏอยูบาง และหลักธรรมนั้นมีคุณคาและประโยชนท่ีจะ
สงผลตอชีวิตและสังคมอยางไร 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 1.   เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมท่ีปรากฏในธรรมนิยาย เร่ือง สัตวโลกยอมเปนไปตาม
กรรม ของ สุทัสสา ออนคอม 
 2.   เพ่ือศึกษาการจัดหมวดหมูและลําดับของหลักพุทธธรรมในธรรมนิยาย เร่ือง สัตว
โลกยอมเปนไปตามกรรม ของ สุทัสสา ออนคอม 
 3.   เพื่อศึกษาคุณคาและประโยชนของหลักพุทธธรรมท่ีปรากฏในธรรมนิยายเร่ือง สัตว
โลกยอมเปนไปตามกรรม ของ สุทัสสา ออนคอม  

 
คําถามการวิจัย 
 
 1.   หลักพุทธธรรมท่ีปรากฏในธรรมนิยาย เร่ือง สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ของ            
สุทัสสา ออนคอม มีอะไรบาง 
 2.   การจัดหมวดหมูและลําดับของหลักพุทธธรรมในธรรมนิยาย เร่ือง สัตวโลกยอม
เปนไปตามกรรม ของ สุทัสสา ออนคอม สามารถจัดไดอยางไรบาง 
 3.   คุณคาและประโยชนของหลักพุทธธรรมในธรรมนิยาย เร่ือง สัตวโลกยอมเปนไป
ตามกรรม ของ สุทัสสา ออนคอม มีอะไรบาง 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

หลักพุทธธรรมใน 
เอกสารข้ันปฐมภูม ิ

และทุติยภูม ิ

 หลักพุทธธรรมท่ี 
ปรากฏในธรรมนิยาย 

เร่ือง สัตวโลกยอมเปนไปตาม
กรรม 

ของ สุทัสสา ออนคอม 
 
 

  

 
การจัดหมวดหมูและลําดับ

ของหลักพุทธธรรม 

 
 

การจัดหมวดหมูและลําดับของ
หลักพุทธธรรมในธรรมนิยาย 
เร่ืองสัตวโลกยอมเปนไปตาม

กรรม 
ของ สุทัสสา ออนคอม 

 
 

  

 
คุณคาและประโยชนของหลัก
พุทธธรรมในธรรมนิยาย 

 
 

คุณคาและประโยชนของ 
หลักพุทธธรรมในธรรมนิยาย 
เร่ืองสัตวโลกยอมเปนไปตาม

กรรม 
ของ สุทัสสา ออนคอม 

 
ภาพท่ี 1.1 กรอบความคิดในการวจิัย 

 
ขอบเขตการวิจัย 
 
 การศึกษาวิจัยนี้เปนการศึกษาเฉพาะหลักพุทธธรรมท่ีปรากฏในธรรมนิยาย เร่ือง สัตว
โลกยอมเปนไปตามกรรม ของ สุทัสสา ออนคอม ซ่ึงผูวิจัยจะศึกษาจากหนังสือธรรมนิยาย เร่ือง 
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สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ฉบับปกออนพิมพคร้ังท่ี 37 เดือนเมษายน พ.ศ. 2553 พิมพท่ีหอ 
รัตนชัยการพิมพ จํานวน 2 เลม 

 
รูปแบบการวิจัย 
 
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท่ีกลาวถึง หลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาท่ีปรากฏอยูในธรรมนิยาย เร่ือง สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ของ สุทัสสา  
ออนคอม 

 
ขอบเขตดานเนื้อหา 
 
 1.   นิยามและความหมายของหลักพุทธธรรม 
 2.   การจัดหมวดหมูและลําดับของหลักพุทธธรรม 
 3.   หลักพุทธธรรมท่ีปรากฏในธรรมนิยาย เร่ือง สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ของ            
สุทัสสา ออนคอม 
 4.   การจัดหมวดหมูและลําดับของหลักพุทธธรรมท่ีปรากฏในธรรมนิยาย เร่ือง สัตวโลก
ยอมเปนไปตามกรรม ของ สุทัสสา ออนคอม 
 5.   คุณคาและประโยชนของหลักพุทธธรรมในธรรมนิยาย เร่ือง สัตวโลกยอมเปนไป
ตามกรรม ของ สุทัสสา ออนคอม  

 
เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
 
 1.   เอกสารข้ันปฐมภูมิ ไดแก พระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา 
 2.   เอกสารช้ันทุติยภูมิ ไดแก ตําราหนังสือและเอกสารงานวิจัย ท่ีเกี่ยวของท้ังโดยตรง   
และโดยออม 
 3.   หนังสือธรรมนิยาย เร่ือง สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ของ สุทัสสา ออนคอม 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
 
 1.   นิยามและความหมายของหลักพุทธธรรม 
 2.   การจัดหมวดหมูและลําดับของหลักพุทธธรรม 
 3.   หลักพุทธธรรมท่ีปรากฏในธรรมนิยาย เร่ือง สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ของ 
สุทัสสา ออนคอม 
 4.   การจัดหมวดหมูและลําดับของหลักพุทธธรรมท่ีปรากฏในธรรมนิยาย เร่ือง สัตวโลก
ยอมเปนไปตามกรรม ของ สุทัสสา ออนคอม 
 5.   คุณคาและประโยชนของหลักพุทธธรรมในธรรมนิยาย เร่ือง สัตวโลกยอมเปนไป
ตามกรรม ของ สุทัสสา ออนคอม  

 
คํานิยามศัพทเฉพาะ 
 
 หลักพุทธธรรม หมายถึง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏในธรรมนิยาย เร่ือง 
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ของ สุทัสสา ออนคอม 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวิธีการดังนี้ 
 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 หลักพุทธธรรมท่ีปรากฏในพฤติกรรมการแสดงออกตางๆของตัวละคร 
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 3.4 หลักพุทธธรรมท่ีปรากฏในการบรรยายประกอบโดยผูแตง 
 4. วิเคราะหคุณคาและประโยชนของหลักพุทธธรรมในธรรมนิยาย เร่ือง สัตวโลกยอม
เปนไปตามกรรม ของ สุทัสสา ออนคอม ท่ีมีตอชีวิตและสังคม โดยศึกษาผลท่ีเกิดข้ึนจากการ
ประพฤติปฏิบัติตนของตัวละครในเร่ืองนี้ เปรียบเทียบกับคุณคาท่ีไดรับจากการปฏิบัติตนตามหลัก
พุทธธรรมตามท่ีไดมีการศึกษาจากเอกสารอางอิง 
 5. สรุปผลของการศึกษาวิจัยพรอมขอเสนอแนะ 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
 1. ทราบหลักพุทธธรรมท่ีปรากฏในธรรมนิยาย เร่ือง สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม
ของ สุทัสสา  ออนคอม  
 2.   ทราบการจัดหมวดหมูและลําดับของหลักพุทธธรรมในธรรมนิยาย เร่ือง สัตวโลก
ยอมเปนไปตามกรรม ของ สุทัสสา ออนคอม 
 3.   ทราบคุณคาและประโยชนของหลักพุทธธรรมในธรรมนิยาย เร่ือง สัตวโลกยอม
เปนไปตามกรรม ของ สุทัสสา ออนคอม  
 

 

 

 

 

 

 

 


