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 การประชุมวิชาการระดับชาติที่มีรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม (Proceedings) ครั้งที่ 2 วิทยาลัยสงฆ์
นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่มีบทบาทในการพัฒนาด้านการศึกษาและสังคม  ประกอบด้วย คณะสงฆ์
จังหวัดน่าน กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ  (วช.) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบ
ปราบการทุจริตแห่งชาติประจ าจังหวัดน่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ศูนย์จังหวัดน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์  วิทยาลัยน่าน  และ วิทยาลัยชุมชนน่าน  ภายใต้
หัวข้อเรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืนในยุค Thailand 4.0” โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยและนักวิชาการสู่สาธารณะ ตามวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย เป็นเวทีสาธารณะเสนอแนะผลงานวิชาการในประเด็นที่เก่ียวกับพุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนายัง
ประโยชน์ให้เกิดกับทุกภาคส่วนของสังคม 
 ขออนุโมทนาในวิริยะอุตสาหะของผู้บริหาร  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน และคณะ
ผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและองค์กรภาคีเครือข่าย  
ในการร่วมด้วยช่วยกันจัดงานและน าเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่าง  ๆ อันจะเป็นคุณูปการต่อศึกษา
พระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การ
ประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้ จะอ านวยประโยชน์แก่คณาจารย์  บุคลากรในมหาวิทยาลัย และนักวิชาการ   
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ในยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างยั่งยืนสืบไป 
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ธนรัฐ  สะอาดเอี่ยม, เรียงดาว  ทวะชาลี

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการประกอบอาชีพในยุคประเทศไทย	4.0	 330
กันยารัตน์  รินศรี

ปัจจัยและกระบวนการสร้างหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในจังหวัดแพร่	 340
ศุภกิจ  ภักดีแสน, ภูพาน  แก้วอัคฮาด

Acer
Highlight



การพัฒนาจิตสาธารณะตามแนวทางพุทธศาสนา	 360
พระสุระ  ญาณธโร

การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจากกล้วยไข่โดยกลุ่มโอทอปและวิสาหกิจชุมชน	 372
จังหวัดกำาแพงเพชร
วาสนา  อาจสาลิกรณ์

การวิจัยเชิงประเมินโครงการด้านเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดกำาแพงเพชร	 383
ตรรกพร  สุขเกษม, นันทิวัน  อินหาดกรวด

การวิจัยเชิงประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนตามแนว	 394
ทางเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดกำาแพงเพชร
ชาลิสา  ศิริธรรมเกตุ

การวิจัยเชิงประเมินโครงการซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์	 405
ต่อสาธารณะ	จังหวัดกำาแพงเพชร
บุญญาบารมี  สว่างวงศ์, พิษณุ  บุญนิยม

การวิจัยเชิงประเมินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำาบล		 417
จังหวัดกำาแพงเพชร
พิษณุ  บุญนิยม, กล้าณรงค์  สุทธิรอด, ธีร์วิสิฐ  มูลงามกูลจ์

การเมืองภาคประชาสังคมในยุค	4.0	 429
ธงชัย  สิงอุดม, พัชรี  สายบุญเยื้อน

การฉันผัก	ผลไม้	และอาหารที่มีโซเดียมในพระสงฆ์จังหวัดพิจิตร:		 441
ข้อค้นพบและสิ่งที่ท้าทาย
พระราชสิทธิเวที, เบญจมาศ  สุขสถิตย์, ชมพูนุท  สิงห์มณี, วโรดม  เสมอเชื้อ

การสังคมสงเคราะห์แนวพุทธ	:	แนวทางการจัดตั้งโรงพยาบาลสงฆ์เพื่อสวัสดิการ	 452
ด้านสุขภาวะของพระภิกษุ	สามเณร
ดิเรก  ด้วงลอย, พระระพิน  พุทฺธิสาโร, มัลลิกา  ภูมะธน

หลักสูตรการพัฒนารูปแบบการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ภูมิปัญญา	 471
ท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงตามตระเวนชายแดน	จังหวัดเชียงราย
ทัศน์พล  ชื่นจิตต์, อนุชิต  วัฒนาพร, หาญศึก  เล็บครุฑ

Acer
Highlight



การพัฒนาจิตใจผู้สูงอายุในยุค	4.0	 490
สุกัญญา  สันป่าแก้ว

การสืบค้น	และการจัดระบบการอนุรักษ์เอกสารคัมภีร์โบราณของวัดและ	 498
การถ่ายทอดภูมิปัญญาตะวันออกเฉียงเหนือ
เสฐียร  ทั่งทองมะดัน

รูปแบบการสร้างความสุขในการทำางานในองค์กรตามหลักพุทธจิตวิทยา	 507
ทิพย์  ขันแก้ว, พระครูปริยัติปัญญาโสภณ, รุ่งสุริยา หอมวัน

การจัดการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ด้านอาหาร	เพื่อเป็นนวัตกรรมในการพัฒนา	 522
การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นของบ้านปงถำ้า	อำาเภอวังเหนือ	จังหวัดลำาปาง
ปัณณทัต  กัลยา, กนกอร  ศิริฐิติ

ทุนทางสังคมกับการสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชน	จังหวัดกำาแพงเพชร	 533
พิษณุ  บุญนิยม, กล้าณรงค์  สุทธิรอด

นิเวศวัฒนธรรมลุ่มนำ้าพิจิตรของคนหาปลาในกระแสการเปลี่ยนแปลง	 545
สุภางค์พิมพ์ คล้ายธานี, พระปลัดอนุชาติ  นรินฺโท

โรงเรียนผู้สูงอายุ:	การจัดการระบบสุขภาวะและสวัสดิการผู้สูงอายุในโรงเรียน	 556
ผู้สูงอายุในภาคใต้
สมบูรณ์   บุญฤทธิ์ , พระครูวิรัติธรรมโชติ ,พีระพล   สงสาป

การตัดสินใจด้านโลจิสติกส์สำาหรับการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ	 574
ของอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน	อำาเภอเมืองปาน	จังหวัดลำาปาง
จุฑามาศ  นันทะโย, พรสวรรค์  เสวี, สุดาพร  จะวะนะ,

พอใจ  สิงหเนตร, ขจรศักดิ์  วงศ์วิราช

การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนวิชาสถิติเพื่อการสังเคราะห์	 584
ข้อมูลทางการศึกษา	(1043411)	ของนักศึกษาชั้นปีที่	3	คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง	ตามวิธีสอน	3	แบบ
เยาวทิวา  นามคุณ, เกศนีย์  อิ่นอ้าย

Project	based	Learning	:	ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษทที่	21	 596
พระครูพิพัฒน์ศาสนกิจจาทร, ปิยวรรณ  หอมจันทร์



การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แนวพุทธจิตวิทยาสำาหรับเด็กปฐมวัย	 608
พระมหาถนอม  อานนฺโท, ทิพย์  ขันแก้ว 

ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้	สาขาระบบสารสนเทศ	คณะบริหารธุรกิจ		 622
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
กัญฐณา  สุขแก้ว

กลวิธีการสร้างเด็กไทยสองภาษาในศตวรรษที่	21	 632
ภราดร  สุขพันธ์, เฉลิมพล ณ เชียงใหม่

การเปลี่ยนแปลงสังคม	กติกา	และกลไกลของรัฐ	ที่ส่งผลต่องานบุญบังไฟ	 643
ของคนอีสานพลัดถิ่น
พระครูพิจิตรวรเวท, ปริญญา  นิกรกุล

วิถีชีวิตของเกษตรกรปลูกปาล์มนำ้ามันในอำาเภอหนองเสือ	จังหวัดปทุมธานี	 653
ภราดร  กาญจนสุธรรม

ความพึงพอใจของผู้ซื้อสินค้าในร้านขายของถูกในอำาเภอเมือง	จังหวัดลำาปาง	 664
ราวิน  ใจซาว, กัญญารัตน์  เทพา, กุศลิน  ฉลาด, พอใจ  สิงหเนตร, ขจรศักดิ์  วงศ์วิราช

การพัฒนาคู่มือและสร้างเครือข่ายการสอนรายวิชาการต่อต้านการทุจริต	 676
ในมหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือตอน
ศักดิ์สายันต์  ใยสามเสน, ประทีป  พืชทองหลาง

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในรายวิชาหลักสูตรภาษาจีนสำาหรับครู	 686
สำาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ธนัชพร  นามวัฒน์, คณิศร  ธีรวิทย์, ประกายตะวัน  อัตถะพันธุ์, พรรณทิพา  จันทร์เพ็ง

ภาคผนวก

คำาสั่งแต่งตั้งคณะบรรณาธิการเอกสารประชุมวิชาการระดับชาติ		ครั้งที่		2	 696	
คำาสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความวิชาการ	(Peer		Review)		 698	

 
 

ศึกษาการบ าเพ็ญตบะกับการบรรลุธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท 
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พระรุ่งโรจน์ จารุธมฺโม (เก่งกระโทก) 

พระมหาสุพัฒน์ วิชิราวุโธ 
 ประสพฤกษ์ รัตนยงค์ 
วิทยาเขตนครราชสีมา 

 
บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาการบ าเพ็ญตบะตามแนวพระพุทธ 
ศาสนาเถรวาท 2) เพื่อศึกษาการบรรลุธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท และ 3) เพื่อศึกษาวิเคราะห์
การบ าเพ็ญตบะกับการบรรลุธรรมตามแนวพุทธศาสนาเถรวาท  

ผลการวิจัยพบว่า การบ าเพ็ญตบะในพระพุทธศาสนาได้รับอิทธิพลมาจากความเชื่อดั้งเดิมของ
อินเดียโบราณเพียงแต่พระพุทธเจ้าทรงปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเสียใหม่คือทรงสอนให้บ าเพ็ญตบะโดยการ
ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับความดี เน้นการบ าเพ็ญแบบสายกลาง ไม่เคร่งเครียดหรือหย่อนยานเกินไป  
มีวิธีการบ าเพ็ญตบะด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้แก่ทรงสอนให้มีขันติ ความอดทน 
อดกลั้น ต่อความหนาวร้อน หิวกระหาย ต่อทุกขเวทนา ต่อการดูหมิ่นและต่ออ านาจกิเลส และการปฏิบัติ
ตามหลักธรรมคือวิริยะ การใช้ความเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้น เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้ว เพียรรักษาความ
ดีที่มีอยู่แล้วและเพียรท าความดีให้เกิดในจิตสันดาน ขยันหมั่นเพียรท าความเพียรทางจิตด้วยการเดินจงกรม 
นั่งสมาธิ หรือมีสติอยู่ทุกอิริยาบถโดยไม่ละทิ้งความเพียรเสีย มุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติธรรมตลอดทั้งวันทั้งคืน 
เพื่อเป็นเครื่องช าระล้าง เผาผลาญอกุศลธรรมทั้งหลาย ให้รุ่มร้อน เหือดแห้งหมดไปจากจิตใจในที่สุด
 นอกจากนี้ยังพบอีกว่า เมื่อบุคคลบ าเพ็ญตบะตามหลักพระพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติธรรมแล้ว  
ผลของการปฏิบัติสามารถท าให้ผู้ปฏิบัตินั้นได้บรรลุธรรมตั้งแต่ระดับการละสังโยชน์ คือ กิเลสเป็นเครื่องร้อย
รัด เครื่องผูกมัดสรรพสัตว์ไว้กับทุกข์ 10 ประการ จนถึงระดับขั้นของการบรรลุธรรมในระดับมรรคผล คือ 
ระดับโสดาบัน ระดับสกทาคามี ระดับอนาคามี และระดับอรหันต์ คือการท าลายกิเลส ก าจัดโลภ โกรธ หลง
ให้หมดสิ้นไปจากจิตใจคือพระนิพพาน ดังมีตัวอย่างเช่นพระอานนท์ และเร่ืองพระจักขุบาล ที่ประกอบความ
เพียรอย่างไม่ย่อท้อ ไม่ยอมหลับนอน เดินจงกรม นั่งสมาธิตลอดทั้งวันทั้งคืน ด้วยความเพียรอย่างยิ่ง บ าเพ็ญ
ตบะคือความอดทนต่อทุกขเวทนาและใช้ความเพียรอย่างเต็มที่จนสามารถเผาผลาญกิเลสเหือดแห้งหมดสิ้น
ไปพร้อมกับการบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์  

ค าส าคัญ : ตบะ, การบรรลุธรรม 
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