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บทคัดย่อ

บทความน้ีน�าเสนอมุมมองทางสังคมและวัฒนธรรมที่เก่ียวข้องกับการสวดมนต์ รูปแบบการสวดมนต์  

การอธิษฐานขอพร และการน�าประโยชน์จากการสวดมนต์ไปปรบัใช้ในชวีติประจ�าวนั โดยสมัภาษณ์เชงิลกึประชากร

สามกลุ่มวัยที่เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี (2557) และเป็นผู้ที่สวดมนต์ทุกวันหรือเกือบทุกวันในช่วง 1 ปี  

ที่ผ่านมา จ�านวน 29 ราย (วัยรุ่น 8 ราย วัยแรงงาน 13 ราย และผู้สูงอายุ 8 ราย) ผลการศึกษาพบว่า บริบท 

ทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการสวดมนต์ของประชากรทั้งสามวัยคล้ายคลึงกันใน 3 มิติ คือ การได้รับ

การปลกูฝังและถ่ายทอดจากครอบครวั เหตกุารณ์ส�าคญัทีเ่กิดขึน้ในช่วงชวีติทีท่�าให้สนใจการสวดมนต์ และการเรยีนรู้ 

หลักธรรมที่เริ่มจากความสนใจและตั้งใจศึกษาหลักธรรมด้วยตนเอง ทุกกลุ่มวัยเห็นว่า การสวดมนต์เป็นสิ่งที่ดี  

ต้องสวดด้วยความศรัทธา และเชื่อว่ามีคุณค่าทางด้านจิตใจที่จะเกิดผลดีต่อตนเอง ผู้สวดมนต์ส่วนใหญ่ขอพร 

ให้ครอบครัวเป็นล�าดับแรก ให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรง มีอายุยืนนาน วัยรุ่นและวัยแรงงานส่วนหน่ึงสะท้อน 

มุมมองในเรื่องการเรียนและการท�างานว่า การขอพรเพียงอย่างเดียวไม่ช่วยให้ส�าเร็จได้ หากต้องลงมือกระท�าด้วย 

ผู้สวดมนต์ทั้งสามวัยเห็นว่า ประโยชน์ส�าคัญที่ได้รับจากการสวดมนต์ คือ การมีสติในขณะสวดมนต์ ท�าให้จิตใจสงบ

และเป็นสุข และผู้สวดมนต์ทุกกลุ่มวัยน�าประโยชน์จากการสวดมนต์มาปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันอย่างเหมาะสม  

การสวดมนต์จึงเป็นกิจกรรมที่เหมาะส�าหรับทุกคนและทุกวัย 

ค�าส�าคัญ: การสวดมนต์ ประชากรสามกลุ่มวัย ประโยชน์ของการสวดมนต์
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Abstract 

This article aims to explore perspectives in the social and cultural context about Buddhist 

prayers, patterns, blessings, and applying the benefits to daily life. Data were collected using 

in – depth interviews with people from three generations (8 adolescents, 13 working – age and 8 

older persons) who participated in the Buddhist prayer ceremony during the New Year’s Eve event 

of 2014 and prayed regularly in the previous year. Findings suggest that the social and cultural 

context regarding prayer of the three population groups is similar and can be classified into three 

dimensions: Family indoctrination regarding prayer from a young age, experiencing critical life events 

which led them to value prayer, and learning about the Buddha’s teachings which encourages their 

interest in and intention to practice by themselves. Every generation believes that prayer is good. 

However, practitioners should pray with faith and believe that prayer is valuable for their mind and 

heart. In their prayers, most ask for happiness and health of their family as a first priority. It is 

noticeable that some of the adolescent and working – age informants felt that prayer alone might 

not help them in their studies or work and, to be effective, prayer must be put into action. All three 

generations stated that the most common benefit they obtained from praying is mindfulness during 

prayer which brings them calmness and happiness. In addition, informants of all three generations 

felt that they are applying the benefits of prayer to their daily life properly, and feel that praying  

is appropriate for people of all generations.

Keywords: Prayer, Three – generation population, Benefits of Buddhist prayer 
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

การสวดมนต์ในพระพทุธศาสนา ถือได้ว่าเป็นประเพณเีพือ่สบืทอดอายพุระพทุธศาสนามาตัง้แต่ครัง้พทุธกาล 

ส�าหรบัในประเทศไทย การสวดมนต์ในพระพทุธศาสนาเริม่ในสมัยสโุขทยั (สภุาพรรณ, 2529) เป็นธรรมเนียมประเพณี

ที่ชาวสุโขทัยพึงปฏิบัติกันทุกๆ วันพระ วันส�าคัญทางศาสนา รวมถึงงานมงคลเฉลิมฉลองต่างๆ (ทัศนา, 2552)  

ในสมัยอยุธยา การสวดมนต์มีความแตกต่างจากสมัยสุโขทัย โดยมีการผสมผสานคติความเชื่อและการปฏิบัติของ

ศาสนาพราหมณ์กับพระพทุธศาสนาเข้าด้วยกัน โดยศาสนาพราหมณ์จะมีพธีิสวดทีส่่งเสรมิอ�านาจบารมีของกษัตริย์

ให้ดูน่าเกรงขาม ควรเคารพยกย่อง เช่น พระราชพิธีราชาภิเษกและพระราชพิธีถือน�้าพิพัฒน์สัตยา ส่วนพระพุทธ

ศาสนา มีการน�าเอาพุทธมนต์ในพระไตรปิฎกมาสวด เพื่อปลุกใจและสร้างความกล้าหาญในการสู้รบศึกสงครามแก่

ประชาชน บางครัง้ปรากฏในรปูของการปลกุเสกมนต์คาถา มาถึงพธีิสวดมนต์ในสมยักรุงธนบุรี และกรงุรตันโกสนิทร์ 

พบว่า มคีวามสอดคล้องกับคตคิวามเชือ่กับพธีิสวดเช่นเดยีวกับในสมยัอยธุยา ในรชักาลที ่2 มกีารสงัคายนาบทสวด

มนต์ แปลพระปรติรทัง้หลายออกเป็นภาษาไทย ผลจากการแปลบทสวดเป็นภาษาไทย ท�าให้ประชาชนรูค้วามหมาย

บทสวดที่มีสาระและถูกต้องตามหลักพุทธธรรม การสังคายนาน้ีก่อให้เกิดประเพณีสวดมนต์แปลขึ้นเป็นคร้ังแรก  

สวดทั้งค�าบาลีและค�าแปลเป็นภาษาไทย ซึ่งต่อมาเป็นธรรมเนียมนิยมและปฏิบัติต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน  

(ทัศนา, 2552)

งานวจัิยเชงิปริมาณเก่ียวกับการสวดมนต์ข้ามปี พ.ศ. 2556 – 2557 กรณศีกึษา 5 จังหวดั ได้แก่ กรุงเทพมหานคร  

ฉะเชิงเทรา ขอนแก่น พะเยา และสงขลา ศึกษาประเด็นที่เก่ียวข้องกับการสวดมนต์โดยทั่วไป และการเข้าร่วม

กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีของกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 2,741 ราย ในภาพรวม พบว่า ผู้เข้าร่วมสวดมนต์เกือบทุกคน  

(ร้อยละ 99.2) คดิว่าการสวดมนต์มปีระโยชน์ในชวีติประจ�าวนั และเม่ือถามว่าการสวดมนต์มีประโยชน์ในชวีติประจ�า

วันอย่างไร มีข้อค้นพบที่น่าสนใจ คือ การสวดมนต์ช่วยให้มีสติปัญญามากที่สุดถึงร้อยละ 72.9 ช่วยให้มีจิตตั้งมั่น 

เป็นสมาธิ ร้อยละ 69.4 มีความเป็นสิริมงคล ร้อยละ 54.9 จิตใจอ่อนโยนมีเมตตา ร้อยละ 48.7 และเกิดความรู้สึก

ผ่อนคลาย ร้อยละ 44 (รศรินทร์ ภาณี ณัฐจีรา และเจตพล, 2557) อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษานี้สะท้อนได้เพียง

ภาพรวมกว้างๆ ไม่สามารถตอบค�าถามในเชงิลกึ หรืออธิบายเหตผุลและนัยความหมายของการสวดมนต์ได้ งานวจิยั

ข้างต้นจึงได้ศกึษาเชงิคณุภาพเพิม่เตมิในประเดน็บรบิททางสงัคมและวฒันธรรมทีเ่ก่ียวข้องกับการสวดมนต์ รปูแบบ

การสวดมนต์ การอธิษฐานขอพร ตลอดจนการน�าประโยชน์และอานิสงส์จากการสวดมนต์ไปปรับใช้ในชีวิตประจ�า

วัน โดยเน้นเปรียบเทียบประชากรสามกลุ่มวัย (วัยรุ่น วัยแรงงาน และวัยสูงอายุ) เฉพาะในจังหวัดฉะเชิงเทรา  

ซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ท�าการศึกษาเชิงปริมาณเกี่ยวกับการสวดมนต์ข้ามปี พ.ศ. 2556 – 2557 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา

อาศัยข้อมูลจากโครงการวิจัยข้างต้น บทความน้ีต้องการน�าเสนอมุมมองบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 

ที่เก่ียวข้องกับการสวดมนต์ รูปแบบการสวดมนต์ การอธิษฐานขอพร ตลอดจนการน�าประโยชน์และอานิสงส ์

จากการสวดมนต์ไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน ของประชากรสามกลุ่มวัย คือ วัยรุ่น วัยแรงงาน และวัยสูงอายุ
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ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการสวดมนต์

การสวดมนต์เป็นการน�าพระธรรมค�าสอน สาระ หรอืแก่น หรอืหลกัของพระพทุธศาสนามาสวดเพือ่ก่อให้เกิด

สตปัิญญา สูก่ารปฏิบตัเิพือ่มุ่งหวงัผลอนัสงูสดุคอืการดบัทกุข์ตามคตคิวามเชือ่ (พนิิจ, 2548) ดงัน้ัน การทีผู้่สวดมนต์

จะได้รับประโยชน์หรืออานิสงส์จ�าเป็นต้องเข้าใจความหมายของเน้ือหาค�าสอนที่อยู่ในบทสวดหรือข้อธรรมน้ันๆ  

เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม อัครเดช ญาณเตโช (ม.ป.ป.) มีความเห็นว่า การสวดภาษาบาลีโดยไม่รู้ความหมาย  

ไม่ได้หมายความว่าจะไร้ผลแต่ช่วยให้ผู้สวดมนต์มีจิตใจที่สงบเย็นขึ้นมาได้ และหากสวดโดยรู้ความหมายและสาระ

ส�าคญัของบททีส่วดจะยิง่ท�าให้ผู้สวดมนต์เกิดความศรัทธาเชือ่มัน่ในบทสวดมากขึน้ ย่อมส่งผลให้ได้รบัอานิสงส์จาก

การสวดมนต์ 2 ด้านพร้อมๆ กัน คือความสงบของจิตใจ และแสงสว่างทางปัญญา สามารถน�าหลักธรรมในบทสวด

มนต์ไปปฏิบัติตามได้ 

จากการทบทวนวรรณกรรม ประโยชน์หรืออานิสงส์ของการสวดมนต์ แบ่งเป็น 2 ประเด็นหลัก ได้แก่  

1) การปรับใช้การสวดมนต์ตามความเชื่อและความศรัทธาทางศาสนา 2) การปรับใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพ 

โดยสวดมนต์เพื่อบ�าบัดความเจ็บป่วย ดังนี้

การปรับใช้การสวดมนต์ตามความเชื่อและความศรัทธาทางศาสนา

ประโยชน์หรอือานิสงส์ทีเ่กิดจากการสวดมนต์ อาจแบ่งได้เป็น 2 ประการ (สมเดจ็พระพฒุาจารย์ พรหมรังส,ี 

ม.ป.ป.) ประการแรก คือประโยชน์ที่เกิดกับจิตของผู้สวดมนต์เอง ประการที่สอง คือประโยชน์ที่เกิดในจิตของผู้อื่น

ที่ได้ยินเสียงสวดมนต์

1) ประโยชน์ที่เกิดกับจิตของผู้สวดมนต์เอง เสียงในการสวดมนต์ของผู้สวดจะกลบเสียงภายนอกไม่ให้ 

เข้ามารบกวนจิต ซึ่งจะท�าให้ผู้สวดเกิดความสงบอยู่กับบทสวดมนต์นั้นๆ โดยผู้สวดต้องสวดเสียงดังให้หูได้ยินเสียง

ตวัเอง และจิตใจต้องจดจ่ออยูกั่บเสยีงสวด เม่ือใจไม่ฟุง้ไปทีอ่ืน่ใจอยูกั่บเสยีงสวดมนต์ จะท�าให้เกิดสมาธิ เพราะขณะ

ที่สวดมนต์ต้องใช้ความอดทนอย่างสูง เพื่อเอาชนะความปวดเมื่อยที่เกิดขึ้นกับร่างกาย รวมทั้งอารมณ์ฝ่ายต�่าที่จะ

เข้ามากระทบจิตใจ ท�าให้เกิดความเกียจคร้าน ยิ่งสวดบ่อยๆ ความอดทนก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้น (สุภาพ, 2554) เมื่อจิต

เป็นสมาธิความสงบเยือกเย็นในจิตจะเกิดขึ้นและเกิดปัญญาเข้ามาในจิตใจของผู้สวด ถ้าผู้สวดมนต์รู้ค�าแปลและ

ความหมายจะท�าให้มีความเลื่อมใสศรัทธา เพราะบทสวดของทุกศาสนาเป็นเรื่องของความดีงามจิตใจจะบริสุทธิ์ขึ้น

อ่อนโยนมีเมตตา เป็นการยกระดับจิตใจของผู้สวด และย่อมท�าให้ผู้สวดได้ความรู้และปัญญา (จุฑาทิพย์, 2552)

2) ประโยชน์ในจิตของผู้อื่นที่ได้ยินเสียงสวดมนต์ ผู้ใดที่ได้ยินได้ฟังเสียงสวดมนต์จะพลอยได้ความรู้  

เกิดปัญญามีจิตสงบลึกซึ้งตามไปด้วย ผู้สวดก็เกิดกุศลไปด้วยการให้ทาน (สมเด็จพระพุฒาจารย์ พรหมรังสี, 2557) 

ยิ่งกว่านั้น การสวดมนต์ยังเป็นการสร้างความสุข และเกิดความสามัคคีในครอบครัว หากครอบครัวใดที่สวดมนต์

เป็นประจ�าจะมีความสงบสุข เกิดสิริมงคลกับครอบครัว (สุภาพ, 2554) 



การปรับใช้การสวดมนต์ในการสร้างเสริมสุขภาพ

นอกจากประโยชน์หรืออานิสงส์ดังกล่าวแล้ว ปัจจุบันยังมีผู ้ศึกษาและวิจัยที่เก่ียวกับประโยชน์ของ 

การสวดมนต์ โดยใช้การสวดมนต์บ�าบัดเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ เพราะการสวดมนต์ท�าให้มีสุขภาพจิตดีอันส่งผลต่อ

การมีสุขภาวะที่ดีของผู้สวดมนต์ (พินิจ, 2548)

นอกจากนี้ จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์หรืออานิสงส์ของการสวดมนต์ พบว่า มีการน�า

ประโยชน์หรอือานิสงส์ของการสวดมนต์มาใช้ในการบ�าบดัรกัษาผู้ป่วยโรคเร้ือรงั ดงัรายละเอยีดผลการศกึษาต่อไปน้ี

ผลการวิจัยก่ึงทดลองการสวดมนต์เพื่อบ�าบัดความวิตกกังวลและความผาสุกทางจิตวิญญาณในผู้ป่วยมะเร็ง

เต้านม โดยการติดตามผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะรับการรักษา จ�านวน 10 ราย พบว่า คะแนนเฉลี่ยความวิตกกังวล

ของผู้ป่วยก่อนสวดมนต์เท่ากับ 61.3 คะแนน (SD = 2.79) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยหลังสวดมนต์ซึ่งเท่ากับ 53 คะแนน 

(SD = 3.43) และแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่า การสวดมนต์มีผลในการช่วยลดความวิตก

กังวลในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ส่วนคะแนนเฉลี่ยความผาสุกทางจิตวิญญาณหลังสวดมนต์เท่ากับ 53.4 คะแนน  

(SD = 0.84) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนสวดมนต์ ซึ่งเท่ากับ 51.3 คะแนน (SD = 2.58) และแตกต่างกันอย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าการสวดมนต์ช่วยให้เกิดการผ่อนคลายท�าให้รู้สึกเป็นสุขสงบ ซึ่งสะท้อนให้เห็น

ว่าการสวดมนต์ช่วยลดความวิตกกังวลและเพิ่มความผาสุกทางจิตวิญญาณในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมได้ (พรทิพย์ และ

ทิตยา, 2555)

จากผลการวจัิยก่ึงทดลองโปรแกรมการจัดการอาการทีเ่น้นการสวดมนต์ช่วยลดอาการปวดของผู้ป่วยมะเร็ง

ระยะสดุท้ายจ�านวน 60 ราย โดยแบ่งออกเป็นกลุม่ทดลอง (ผู้ป่วยทีไ่ด้รบัโปรแกรมการจัดการอาการทีเ่น้นการสวด

มนต์) และกลุม่ควบคมุ (ผู้ป่วยทีไ่ม่ได้รบัโปรแกรมการจัดการอาการ) พบว่า ค่าเฉลีย่อาการปวดภายหลงัการทดลอง

ของทั้ง 2 กลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยอาการปวดภายหลังการทดลอง 4 วัน

และ 7 วัน ของกลุ่มทดลอง น้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ยิ่งกว่านั้น อาการปวดของกลุ่มทดลอง

ภายหลัง 4 วันและ 7 วัน พบว่าลดลงจากก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ แสดงว่าโปรแกรม 

การจัดการอาการทีเ่น้นการสวดมนต์ช่วยลดอาการปวดของผู้ป่วยมะเรง็ระยะสดุท้ายได้ (เบญมาศ และสรุพีร, 2555)

ระเบียบวิธีวิจัย

การศึกษานี้ ใช้ข้อมูลจากโครงการ “การศึกษาสถานการณ์การสวดมนต์ในประเทศไทย: กรณีศึกษากิจกรรม

การสวดมนต์ข้ามปี” ในส่วนของการศึกษาเชิงคุณภาพ ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In – depth interview) กลุ่ม

ตวัอย่างจ�านวนหน่ึงจากบคุคลทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2556 – 2557 จังหวดัฉะเชงิเทรา โดยมรีายละเอยีด 

ดังต่อไปนี้

เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย

1) เป็นผู้ที่สวดมนต์ทุกวันหรือเกือบทุกวันในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา (นับย้อนหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2556) 

เพือ่ให้ได้ข้อมลูและรปูแบบเกีย่วกบัการสวดมนตท์ีช่ัดเจนกวา่ผูท้ีส่วดมนตน์านๆ ครัง้ หรอืสวดมนต์เฉพาะวันส�าคัญ

ทางศาสนา/วันพระ

ประชากรสามกลุ่มวัยได้อะไรจากการสวดมนต์  273
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2) มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี พ.ศ. 2556 – 2557 ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 

จ�านวน 29 ราย โดยกระจายตามเพศ (ชาย 12 ราย และหญิง 17 ราย) และช่วงวัย ได้แก่ 1) กลุ่มวัยรุ่น  

อายุ 15 – 24 ปี จ�านวน 8 ราย 2) กลุ่มวัยแรงงานอายุ 25 – 59 ปี จ�านวน 13 ราย และ 3) กลุ่มวัยสูงอายุ  

อายุ 60 ปีขึ้นไป จ�านวน 8 ราย

เครื่องมือในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ คือแนวค�าถามเจาะลึก ซึ่งทีมวิจัยได้น�าข้อเสนอแนะ ที่ได้จาก 

ผู้เชี่ยวชาญในการเสวนาให้ค�าปรึกษา “ความหมาย คุณค่า และวิธีการสื่อสารของการสวดมนต์ เพื่อเชื่อมโยงสู ่

การพฒันาจิต” (Consultative meeting) มาพฒันาเป็นแนวค�าถามเฉพาะประเดน็ทีต้่องการเจาะลกึ เพือ่ให้ได้ข้อมลู

ที่ลุ่มลึก ซึ่งสามารถอธิบายเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังความสนใจ ประโยชน์และอานิสงส์ของการสวดมนต์ได้อย่าง 

ครบถ้วนและสมบูรณ์ 

การเก็บข้อมูลภาคสนามเชิงคุณภาพ

การศึกษาคร้ังน้ีมีการเก็บข้อมูลจ�านวน 3 คร้ัง ในระหว่างช่วงเดือนเมษายน ถึงสิงหาคม พ.ศ. 2557 ซึ่ง 

การนัดหมายเก็บข้อมูลจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด�าเนินการในวันหยุดสุดสัปดาห์ และนอกเวลาราชการ โดยติดต่อ

ผ่านทางโทรศัพท์ก่อนเพื่อนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ที่สะดวกให้สัมภาษณ์ เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายมีภารกิจ 

ในการประกอบอาชีพ เช่น เป็นข้าราชการ พนักงานเอกชน และบางส่วนเป็นนักเรียน/นักศึกษา 

นักวจัิยหลกัและนักวจัิยร่วม เป็นผู้เก็บข้อมลูภาคสนามด้วยตนเอง โดยมผู้ีช่วยนักวจัิยร่วมในกระบวนการเก็บ

ข้อมลูทกุขัน้ตอน และนักวจัิยได้ใช้การสงัเกตบรบิทของครอบครวัและชมุชนในขณะสมัภาษณ์ด้วย และสามารถถาม

ซัก (Probe) ในประเด็นที่สนใจที่ถูกหยิบยกมากล่าวโดยผู้ให้ข้อมูลได้

อน่ึง ชื่อที่ปรากฏอยู่ในบทความน้ีเป็นเพียงนามสมมุติ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการจริยธรรมในการท�าวิจัย 

ในคน ที่ทีมวิจัยจะไม่เปิดเผย ชื่อ – นามสกุลจริงของผู้ให้ข้อมูล 

ผลการศึกษา

จากผลการศึกษาเชิงคุณภาพครั้งนี้ พบว่า มุมมองของผู้สวดมนต์ทั้งสามกลุ่มวัยในเรื่องบริบททางสังคมและ

วัฒนธรรมและรูปแบบการสวดมนต์มีความคล้ายคลึงกัน ส่วนการอธิษฐานขอพร รวมถึงการน�าประโยชน์และ

อานิสงส์จากการสวดมนต์ไปปรับใช้ในชีวิตของประชากรสามกลุ่มวัย พบว่ามีความแตกต่างระหว่างสามช่วงวัย  

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลักษณะบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่เป็นจุดเริ่มต้นสู่การสวดมนต์

มิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่เก่ียวข้องกับการสวดมนต์ของประชากรทั้งสามกลุ่มวัยมีความเชื่อมโยงกัน  

กล่าวคือ การสวดมนต์ได้รับการปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็ก และได้ปฏิบัติมากขึ้นตามประสบการณ์ชีวิต จ�าแนกได้เป็น  



3 มิติ คือ 1) การได้รับการปลูกฝังและถ่ายทอดจากครอบครัว 2) เหตุการณ์ส�าคัญที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิต และ  

3) การเรียนรู้หลักธรรมโดยเริ่มจากความสนใจ และตั้งใจศึกษาหลักธรรมด้วยตนเอง 

1) การได้รับการปลูกฝังและถ่ายทอดจากครอบครัว ทั้งสามช่วงวัยมีพื้นฐานการสวดมนต์ โดยได้รับ 

ปลูกฝังและถ่ายทอดจากครอบครัวตั้งแต่วัยเด็ก ผ่านกระบวนการเรียนรู้ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม

ทางศาสนาตามความเชือ่และความศรทัธาจากคนในครอบครวัทีอ่าศยัอยูด้่วยเป็นหลกั และจากการมพ่ีอแม่ ปูย่่าตา

ยาย หรือญาติพี่น้องพาเข้าวัดท�าบุญ ตักบาตร สวดมนต์อยู่เป็นประจ�า

“สวดค่ะ ก่อนนอน แต่ก่อนนอนกับยาย ยายจะพาสวดก่อนนอน…ยายก็สวดยาว เค้าก็ให้อยู ่

กับเค้า น่ังสวดด้วยกัน…และก็น่ังพนมมืออยู ่ข้างๆ อันไหนได้เราก็พูดตาม…ยายสอนบอกว่า 

ให้แผ่เมตตาด้วย เวลาสวดมนต์” 

(น้องดี เพศหญิง อายุ 22 ปี, ก�าลังเรียนหนังสือ)

“ที่บ้านก็จะเคร่งเรื่องการสวดมนต์ ท�าวัตร…เค้าจะให้สวดมนต์ตลอด พอถึงวันพระเค้าจะให้ 

สวดมนต์”…“สวดก่อนนอนทุกวัน ท�ามาตั้งแต่เด็ก คล้ายๆ กับว่าพ่อแม่สอนมาแบบนี้” 

(น้องบอย เพศชาย อายุ 20 ปี, ท�างานแล้ว)

2) เหตุการณ์ส�าคัญที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิต ซึ่งท�าให้หันมาสนใจในเรื่องการสวดมนต์ พบว่า วัยแรงงานและ

วยัสงูอายจุะสะท้อนภาพดังกล่าวได้ชดัเจน โดยเฉพาะอย่างยิง่วยัแรงงานเป็นวยัทีม่กีารก่อร่างสร้างตวั ไม่ว่าจะเป็น

เร่ืองของการเริ่มเข้าสู่การท�างาน หรือการเร่ิมสร้างครอบครัว ซึ่งต้องมีการปรับตัว กระบวนการต่างๆ เหล่าน้ี  

ท�าให้มีโอกาสพบเจอเหตุการณ์ส�าคัญ หรือปัญหาที่เป็นวิกฤติของชีวิต เช่น ปัญหาในการท�างาน ความทุกข ์

จากชีวิตครอบครัว การสูญเสียบุคคลที่รัก เป็นต้น ท�าให้คนเหล่าน้ีหันมาใช้วิธีการสวดมนต์เป็นที่พึ่งทางใจ  

เพื่อคลายความทุกข์ 

“ตอนที่สวดมนต์น่าจะเป็นช่วงเสียน้องชาย ประมาณ 10 ปีที่แล้ว คิดท�าสิ่งที่ดีๆ ให้เกิดกับเค้า  

โดยการนั่งปฏิบัติธรรม ท�าบุญใส่บาตร นึกถึงเค้าทุกครั้งที่เราใส่บาตร แล้วการสวดมนต์เป็นการท�าดี 

โดยที่ไม่ต้องลงทุนสูง น่ังอยู่ในห้องก็ได้ไม่จ�าเป็นต้องมาที่วัด สวดมนต์ที่บ้านก็ได้ ไม่จ�าเป็นต้องเป็น

วันพระใหญ่”

(พี่แอ๋ว เพศหญิง อายุ 49 ปี, ข้าราชการ)

“ตั้งแต่พ่อแม่แยกทางกัน คือหนูก็เริ่มแบบว่าความทุกข์เริ่มเข้ามาเยอะ ต้องท�าให้หนูรับผิดชอบอะไร

เยอะขึ้น ต้องเป็นตัวแทนของน้อง และเป็นลูกคนโตด้วย จะท�าอย่างไรให้เรารู้สึกดีขึ้น ไม่อยากให้เรา

เครียด หนูต้องด�าเนินชีวิตต่อไป …ก็เลยเลือกใช้วิธีการสวดมนต์”

(น้องฟาง เพศหญิง อายุ 22 ปี, ก�าลังเรียนหนังสือ)

นอกจากน้ี การหมดภาระจากหน้าทีก่ารงาน หรือหมดความกังวลเก่ียวกับลกู เพราะลกูมอีาชพีการงานทีม่ัน่คง

หรือมีครอบครัว ยังเป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของกลุ่มวัยสูงอายุที่ท�าให้เริ่มสวดมนต์ หรือเลือกไปท�าบุญ 

และถือศีลที่วัดอย่างสม�่าเสมอในวันพระมากขึ้น
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“รู้สึกว่าสวดมนต์จริงจัง ตั้งแต่เราออกจากข้าราชการครูมา …อายุมากขึ้น เราก็มาเอาทางพระพุทธ 

พระธรรม พระสงฆ์ช่วย”

(ป้าแดง เพศหญิง อายุ 70 ปี, ข้าราชการบ�านาญ)

3) การเรียนรู้หลักธรรมจากความสนใจและตั้งใจศึกษาหลักธรรมด้วยตนเอง เห็นความส�าคัญของ 

การสวดมนต์ที่สามารถน�ามาปรับใช้ในการด�ารงชีวิตประจ�าวันได้

“โดยส่วนตัว ผมศึกษาค�าสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องของหลักธรรม เราไม่ได้รู้ทั้งหมดหรอก เรารู้

แต่ส่วนที่จ�าเป็นที่เป็นแก่นจริงๆ …การสวดมนต์จะเป็นสิ่งที่ตามมาหลังจากน้ัน เพราะว่าเหมือนกับ

เป็นกิจกรรม หรือว่าเป็นจารีตประเพณีที่เรามีความศรัทธา มีความเคารพแล้วเราก็ต้องมีการเคารพ

บูชาประมาณนี้มากกว่า”

(พี่บอล เพศชาย อายุ 27 ปี, พนักงานของรัฐ)

“ตั้งใจสวด คือ สวดก็คิดว่าท�าแล้วก็ดี ไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่าชีวิต สวดก่อนนอนทุกคืน น่าจะเป็น

ผลดี...ไปท�าบุญที่วัดเห็นพระเค้าพูดว่าให้สวดมนต์ก่อนนอน ตอนท�าใหม่ๆ ไม่ได้คิดอะไร สวดบ้าง  

เว้นบ้าง ถ้าสวดได้ก็สวดไป มันก็ดี เป็นอะไรที่เราคิดของเราเอง” 

(พี่อ้น เพศหญิง อายุ 52 ปี, ธุรกิจส่วนตัว)

จากข้อมลูดงักล่าว พบว่า มติเิรือ่งการเรียนรูห้ลกัธรรมด้วยตนเอง พบเฉพาะในวยัแรงงานเท่าน้ันทีไ่ด้สะท้อน

ข้อมูลดังกล่าวนี้ แต่นับว่าเป็นข้อมูลที่มีความส�าคัญที่ควรน�ามากล่าวถึง เนื่องจากผู้ให้ข้อมูลนี้ ได้รับการปลูกฝังมา

ตั้งแต่วัยเด็กเช่นกัน แต่เม่ือเติบโตขึ้นสนใจศึกษาจากพระอาจารย์ หรือศึกษาเพิ่มเติมด้วยการอ่านหนังสือ  

เพื่อศึกษาหลักธรรมด้วยตัวเอง ท�าให้มีความศรัทธาในหลักธรรมของศาสนา ถือว่าเป็นการต่อยอดจากการที่ได้รับ

การปลูกฝังและถ่ายทอดจากครอบครัว ซึ่งอาจเกิดขึ้นในช่วงวัยใดก็ย่อมได้ หากคนๆ นั้นสนใจศึกษาด้วยตนเอง

การสวดมนต์ต้องเริ่มต้นด้วยความศรัทธา

รูปแบบการสวดมนต์ของทั้งสามกลุ่มวัยมีความคล้ายคลึงกัน คือ เห็นว่าการสวดมนต์เป็นสิ่งที่ดี ต้องสวด 

ด้วยความศรัทธาและเชื่อว่ามีคุณค่าทางด้านจิตใจจึงจะเกิดผลดีต่อตนเอง

“การสวดมนต์ ต้องมีจิตใจที่ตั้งมั่น คือ น้อมจิตระลึกถึงพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ต้องมีสมาธิในทุก

ขั้นตอนในการปฏิบัติ การมีสมาธิในการปฏิบัติหรือทุกขั้นตอนของการสวดจะช่วยให้เรามีสมาธิขึ้น” 

(พี่จี เพศชาย อายุ 43 ปี, ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว)

“การสวดมนต์มันเหมือนว่าถ้าหากว่าเราไม่ศรัทธา เราสวดไปก็ไม่สบายใจ…เราต้องศรัทธาตลอด 

การสวดมนต์ คือเราจะต้องเชื่อว่าที่เราสวดไปเราต้องได้…เชื่อว่าที่เราท�าต้องเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ดี 

เพราะว่าถ้าเราไม่เชื่อ เราสวดไปก็ไม่มีประโยชน์”

(น้องเก้า เพศชาย อายุ 16 ปี, ก�าลังเรียนหนังสือ)



การสวดมนต์ถือเป็นกิจวัตรประจ�าวันที่ท�าเป็นประจ�า จนเกิดความเคยชิน ส่วนใหญ่จะสวดช่วงก่อนนอน 

ในเวลากลางคืน เพราะเห็นว่าเป็นช่วงเวลาที่เงียบ ถ้าหากไม่ได้สวดมนต์จะเกิดความรู้สึกกังวลในจิตใจหรือบางคน

ท�าให้นอนไม่หลับ

“เรานึกในใจว่าวันนี้เมื่อยตัวเหลือเกิน จะนอนแต่วัน พอปูที่นอนเสร็จล้มหัวถึงหมอน คือไม่สวดมนต์

ไม่ได้แล้ว เหมือนว่าเราเคยท�าแล้วจะไม่ท�าไม่ได้ ก็เหมือนเป็นกิจวัตร”…“ถ้าหากว่าวันไหนเราไม่สวด

ก็เหมือนจะนอนไม่หลับ แต่ถ้าเกิดว่าวันไหนที่เราสวดมนต์จะนอนหลับ” 

(ป้าแดง เพศหญิง อายุ 70 ปี, ข้าราชการบ�านาญ)

ส่วนใหญ่จะสวดเสียงดังในระดับที่ตนเองได้ยิน เพื่อให้จิตใจไม่วอกแวก อยู่กับบทสวดมนต์ที่ก�าลังสวด 

ตลอดเวลา

“สวดมนต์ออกเสียงทุกครั้ง จะไม่พยายามพูดในใจเลย ถ้าเกิดพูดในใจปั๊ป มันท�าให้หนูไม่มีสติ ถ้าหนู

พูดในใจมีสิทธ์ิคิดเรื่องอื่น แต่ถ้าหนูพูดออกมาเลย คือสติจะอยู่กับเสียง สติจะอยู่กับปาก”…“คือ 

บทสวดมนต์เค้าบอกว่าถ้าเรายิ่งจดจ่อ แล้วก็ท่องบทน้ัน ก็ยิ่งเพิ่มยกระดับ เพิ่มความศรัทธา  

ความเลื่อมใส ก็เหมือนข้อสอบ ถ้าเรายิ่งท่อง ยิ่งจ�าหลายๆ รอบก็ยิ่งท�าให้เราจ�าได้”

(น้องฟาง เพศหญิง อายุ 22 ปี, ก�าลังเรียนหนังสือ)

ผู้สูงอายุที่อ่านหนังสือไม่ออกจะใช้วิธีสวดแบบท่องจ�า และสวดตามผู้น�าสวดมนต์หากสวดตามไม่ทันหรือ 

จ�าบทสวดไม่ได้

“อันไหนสวดไม่ได้ก็จะนั่งเงียบ แต่จะไม่หลับ คือเราตั้งใจฟัง พระพูดอะไรใจเราก็ไปกับเค้า…เราสวด

ไม่ได้ก็ตามเค้าในใจ…ก็จะจ�าได้เป็นบางที หัวท้ายจะได้เลย…แต่ก็เออหัวท้ายก็ช่างมันเถอะ” 

(ป้าสาม เพศหญิง อายุ 60 ปี, รับจ้างทั่วไป)

ภาษาที่สวดเป็นภาษาบาลีอย่างเดียวไม่มีบทแปล และทั้งสามช่วงวัยเห็นว่า การสวดมนต์จ�าเป็นต้องรู ้

และเข้าใจความหมายของแต่ละบทที่สวด เพราะบทสวดแต่ละบทมีค�าสอนและหลักธรรมของพระพุทธเจ้า

“ถ้าพูดถึงรู้ค�าแปลก็ดีนะ เพราะค�าแปลท�าให้เรารู้หมดเลยว่าพระพุทธเจ้าท�าอะไร ท�าเหมือนเปี๊ยบ…

ก็ยงับอกกับแฟนว่าพระพทุธเจ้าสวดมนต์กับค�าแปลเหมอืนกันเลยในชวีติของคนเรา ท่านสอนดีมาก”

(ป้าน้อย เพศหญิง อายุ 69 ปี, ค้าขาย)

“โดยส่วนตัวผมคิดว่า ถ้าเราเข้าใจความหมายอยู่แล้วในขณะที่เราสวด บางคร้ังเราไม่ต้องแปลก็ได้ 

แต่เราจะระลึก เรารู้อยู่ในใจอยู่แล้วว่า โอเคเราสวดอะไรอยู่ ความหมายคืออะไร เราสวดเพื่ออะไร” 

(พี่บอล เพศชาย อายุ 27 ปี, พนักงานของรัฐ)
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“หนูว่าค�าแปลมีส่วนส�าคัญ สวดไปรู้แต่ว่า อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภควา แต่ไม่รู้เลยว่ามันคืออะไร 

แล้วสวดไปเหมือนกับนกแก้ว นกขุนทอง โดยที่ไม่รู้เลยว่าสวดไปได้อะไร…ถ้าเราได้รู้ความหมาย และ

ท�าให้เราสามารถ focus ได้ว่าเราอยากได้อะไร เราก็ focus บทสวดนั้น” 

(พี่แอ๋ว เพศหญิง อายุ 49 ปี, ข้าราชการ)

ส่วนระยะเวลาของการสวดมนต์ พบว่า แต่ละคนใช้เวลาไม่เท่ากัน ซึง่ขึน้อยูกั่บบทสวดมนต์ เป็นบทสวดแบบ

สั้นหรือยาว และความเหนื่อยล้าหลังจากการท�ากิจกรรมในแต่ละวัน

“วันไหนเราท�างานล้าๆ ก็บอกว่าวันน้ีจะไม่สวดมนต์ พอหัวถึงหมอน ไม่ได้ต้องลุกขึ้นมาสวดก็ไม่รู ้

ว่าเป็นอะไร แต่ว่าคือเราก็สวดแบบง่ายๆ ไม่ต้องยาวมาก” 

(ป้าแดง เพศหญิง อายุ 60 ปี, รับจ้างทั่วไป)

นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้สวดมนต์ทั้งสามช่วงวัย ในบางรายมีการแผ่เมตตาให้แก่ตนเอง ครอบครัว เจ้ากรรม

นายเวร และญาติที่ล่วงลับหลังสวดมนต์เสร็จ 

“เวลาก่อนที่จะสวดจบ พระก็พาแผ่เมตตาให้คนโน้น คนน้ี แค่น้ีก็สบายใจแล้ว…ชอบๆๆ กลัวว่า 

คนที่ตายไปแล้ว กลัวจะไม่ได้ ก็จะชอบตรงนี้” 

(ป้าสาม เพศหญิง อายุ 60 ปี, รับจ้างทั่วไป)

”ถ้าหากว่าสวดมนต์เสร็จ ถ้าหนูน่ังสมาธิเสร็จก็คือจะอโหสิกรรม ต่อด้วยแผ่เมตตาให้ญาติ พ่อแม่…

ยายบอกว่าแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรเราด้วย คนที่คิดไม่ดีกับเรา ก็จะเลิกร้ายต่อกันไป”

(น้องดี เพศหญิง อายุ 17 ปี, ก�าลังเรียนหนังสือ)

การอธิษฐานขอพรหลังการสวดมนต์

การอธษิฐานขอพรหลังจากการสวดมนต์ พบวา่ สว่นใหญท่กุกลุม่วัยจะอธษิฐานขอพร โดยให้ความส�าคญักบั

ครอบครวั หรือบคุคลในครอบครัวเป็นล�าดบัแรก จากข้อค้นพบสะท้อนให้เห็นว่า สถาบนัครอบครัวน้ัน มคีวามส�าคญั

ส�าหรบัคนในทกุช่วงวยั เป็นสถาบนัทีส่ร้างความผูกพนัระหว่างคนในครอบครวัให้ใกล้ชดิกัน ส่วนใหญ่เป็นการอธิษฐาน

ขอให้คนในครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรง อายุยืนนาน ส่วนการขอพรให้ตนเอง จะขอให้มีสุขภาพแข็งแรง 

การเรียนและการท�างานราบรื่น มีความก้าวหน้าและประสบผลส�าเร็จตามที่ตั้งใจ

“เวลาที่สวดเสร็จได้มีการอธิษฐานทุกวัน …ก็จะอธิษฐานให้คุณพ่อคุณแม่ก่อน ให้มีสุขภาพร่างกาย

แข็งแรง ไม่เจ็บไม่ป่วย แล้วก็จะอธิษฐานให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดี” 

(น้องเจ เพศหญิง อายุ 22 ปี, ก�าลังเรียนหนังสือ)



“ก็ใจนึกอยากสวด อยากให้ลูกสบาย…ตัวเองด้วย และครอบครัว…ยังไงก็ต้องให้ลูกก่อน…ก็อยากให้

ลูกดี ขอให้ลูกดีอย่างเดียว” 

(ป้าน้อย เพศหญิง อายุ 69 ปี, ค้าขาย)

การขอพรของกลุม่วยัรุ่นและวยัแรงงานในเรือ่งการเรยีนและท�างานน้ัน เป็นทีน่่าสงัเกตว่า กลุม่น้ีตระหนักดว่ีา 

ต้องไม่ขอพรเพียงอย่างเดียว แต่ต้องลงมือกระท�าด้วยจึงจะประสบผลส�าเร็จได้จริง รวมถึงการขอพรให้ตนเอง 

อยู่รอดปลอดภัย ไม่มีอันตราย ก็เห็นว่าต้องอยู่ที่การกระท�าของตนเองด้วย

“เร่ืองการเรียนขอให้เราเรียนให้ดีขึ้น แต่ก็ต้องปฏิบัติตัวให้ดีขึ้นกว่าเดิม …เราก็อ่านด้วย ไม่ใช่ว่า

อาศัยแต่เรื่องอย่างนี้อย่างเดียว ถ้าเราไม่อ่านหนังสือก็สอบไม่ได้”

(น้องเจ เพศหญิง อายุ 22 ปี, ก�าลังเรียนหนังสือ) 

“ขอให้พระคุ้มครอง ใช่พระคุ้มครอง แต่ท่านจะคุ้มครองตอนที่เราประพฤติตนเป็นคนดี ถ้าเรา

ประพฤติไม่ดี ท่านไม่คุ้มครอง เพราะพุทธศาสนาของเรา คือ อัตตาหิ อัตตโน นาโถ ตนเป็นที่พึ่ง 

แห่งตน ตนต้องช่วยเหลือตนเองด้วย” 

(พี่จี เพศชาย อายุ 43 ปี, ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว)

นอกจากนี้ยังพบว่า วัยสูงอายุบางคนไม่ได้อธิษฐานหรือขอพร เพราะได้ศึกษาหลักธรรม และมีความเชื่อมั่น

ว่า ทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นจากการกระท�าของตนเอง เห็นว่าศาสนาพุทธไม่ได้เป็นศาสนาแห่งการร้องขอ 

“ศาสนาพุทธไม่ได้เป็นศาสนาแห่งการร้องขอ ไม่ใช่สวดมนต์แล้วขอให้ได้โน่นได้นี่…เมื่อเราคิดดี พูดดี 

ท�าดี ผมว่าสิ่งดีๆ จะเกิดขึ้น และถ้าอยากให้ชีวิตมีสิ่งดีๆ เกิดขึ้นควรจะเริ่มจากการสวดมนต์”… 

“การอธิษฐานถ้าตามศาสนาพุทธจริงๆ เค้าก็บอกว่าไม่ได้เท่าไหร่ แต่ก็ไม่รู้ว่าเราไปแอนตี้หรือเปล่า 

อย่างหลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ บอกว่าในศาสนาพุทธไม่มีจงดลบันดาล ขออ�านาจบารมีที่หลวงพ่อ

โสธร หรือว่าใครๆ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือจงดลบันดาลให้..ไม่มีในศาสนา” 

(ลุงสี่ เป็นผู้สูงอายุ เพศชาย, ข้าราชการบ�านาญ)

อย่างไรก็ตาม พบว่า คนที่ไม่ได้ขอพรหรืออธิษฐานดังข้างต้น แต่กลับมีมุมมองน่าสนใจ เช่น ในการสวดมนต์ 

หรือท�ากิจกรรมทางศาสนาอื่นๆ ในแต่ละคร้ัง จะค�านึงถึงหลักความเป็นจริงว่าท�าไปเพื่ออะไร มีประโยชน์อย่างไร 

ท�าให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น เช่น นึกถึงว่าการสวดมนต์ เป็นการสวดเพื่อเผยแพร่และสืบทอดพระพุทธศาสนา  

ซึ่งมุมมองน้ีสะท้อนให้เห็นว่า คุณค่าของการสวดมนต์หรือท�ากิจกรรมอื่นๆ ทางศาสนา ไม่ได้ถูกจ�ากัดเพียงเรื่อง 

ของการขอพร หรืออธิษฐานให้เป็นไปตามที่ใจมุ่งหวังเท่านั้น 

“ไม่ได้ขอเหมือนอย่างที่คนอื่นเค้าขอ ...เพราะเราจะนึกถึง อย่างเวลาที่เราสวดมนต์ ใส่บาตร ท�าบุญ 

เราท�าเพื่ออะไร เช่น ผมนึกว่าใส่บาตร เราก็ใส่ให้พระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาได้ด�ารงชีพอยู่ เพื่อ

ปฏิบัติธรรม เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนา และพุทธศาสนาที่ท่านรักษาไว้ก็เป็นพระพุทธศาสนา 

ของพระพุทธเจ้า”

(พี่บอล เพศชาย อายุ 27 ปี, พนักงานของรัฐ)
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ประโยชน์หรืออานิสงส์จากการสวดมนต์

ทุกกลุ่มวัยได้สะท้อนให้เห็นว่า การสวดมนต์ท�าให้ได้รับประโยชน์หรืออานิสงส์ส�าคัญที่เหมือนกัน คือ  

การมีสติในขณะที่สวด 

“การสวดมนต์ ท�าให้เรามีสติ มีความระลึกรู้ทัน คือเราทุกคนผมเข้าใจว่าก็ต้องมีจิตคิดชั่วกันบ้าง 

ทุกคน วันหน่ึงอาจจะก่ีครั้ง หรือว่านับไม่ถ้วนก็มีบ้าง แต่ว่าก็ท�าให้เรามีสติ…ถ้าเราท�ากรรมไม่ดี  

กรรมที่ไม่ดีก็จะส่งผลให้กับเรา”

(พี่บอล เพศชาย อายุ 27 ปี, พนักงานของรัฐ)

ภายหลังจากการสวดมนต์จะท�าให้เกิดความสบายใจ มีจิตใจสงบ และเกิดความสุข 

“สวดแล้วมีความรู้สึกว่าสบายใจ รู้สึกว่าเราท�าทุกวันก็ดีกับตัวเอง จิตใจผ่องใส”

(น้องเก้า เพศชาย อายุ 16 ปี, ก�าลังเรียนหนังสือ)

นอกจากนี้ การสวดมนต์ยังเป็นการพัฒนาจิต ท�าให้มีสมาธิ และเกิดปัญญา 

“การสวดมนต์เป็นการสร้างสมาธิ เมื่อเกิดสมาธิแล้ว ปัญญาจะเกิดขึ้นตามมาเอง” 

(พี่จี เพศชาย อายุ 43 ปี, ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว)

ผู้ให้ข้อมูลแต่ละกลุ่มวัยได้น�าอานิสงส์จากการสวดมนต์ดังกล่าว มาปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันอย่างเหมาะสม 

ภายใต้บริบทที่มีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงวัย กล่าวคือ กลุ่มวัยรุ่นได้น�าประโยชน์จากการสวดมนต์ไปปรับใช ้

ในการเรียน เช่น การท�าสมาธิก่อนสอบ เพื่อช่วยให้มีสติและใจจดจ่อในขณะที่สอบ 

“สามารถท�าให้เราคิดถึงการมีสติ มีสมาธิ และมีใจจดจ่ออยู่ที่ข้อสอบนั้น และสามารถนึกถึงบทเรียน 

หรือที่อาจารย์สอนมาได้แน่วแน่ ใจจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้น” 

(น้องแอล เพศหญิง อายุ 22 ปี, ก�าลังเรียนหนังสือ)

ส่วนวัยแรงงานได้น�าประโยชน์จากการสวดมนต์มาปรับใช้ในการท�างาน และการใช้ในชีวิตประจ�าวันอย่าง

เห็นได้ชัด เช่น การใช้สติพิจารณาใคร่ครวญ สิ่งที่ได้กระท�ามาอย่างมีเหตุผลและเป็นรูปธรรม ท�าให้เกิดความมั่นใจ

ในงานที่ตนเองได้ท�า 

“มันต้องสัมผัสและท�าด้วยตัวเอง ถึงผมบอกไปก็ไม่เข้าใจอยู่ดีว่า ความรู้สึกเป็นยังไง เพราะ 

การสวดมนต์ช่วยในเรื่องที่ท�าให้เรามีสติมากขึ้น เวลาท�างานเราก็เอาประสบการณ์จากการสวดมนต์

มาใช้ในการท�างาน คือ รู้ว่าเราท�าอะไรอยู่ เหมือนกับเป็นการเชื่อมโยงกัน อย่างเช่นเราสวดมนต ์

เราก็ต้องจดจ่อกับค�าสวด มันก็เริ่มมาจากตรงน้ี เหมือนกับการท�างาน เราก็รู ้ว่าเราท�าตรงน้ี 

อยู่นะ ไม่ใช่เราดูตรงนี้อยู่แต่ใจลอยไปที่อื่น”

(น้องเอ เพศชาย อายุ 23 ปี, ท�างานแล้ว)



รวมถึงการใช้สติในการควบคุมอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการท�างาน 

“การสวดมนต์ช่วยในการท�างานได้ค่ะ ช่วยได้เยอะเลย…ด้วยนิสัยของตัวเองเป็นคนใจร้อน  

เป็นคนพูดจาไม่ได้คิด แต่พอสวดมนต์ก็ท�าให้เราใจเย็นลง ท�าอะไรก็มีสติ ท�าให้คิดก่อนท�า” 

(พี่หนึ่ง เพศหญิง อายุ 26 ปี, พนักงานบริษัทเอกชน)

ผู้สูงอายุจะให้ความส�าคัญกับการสวดมนต์ในฐานะเป็นสิ่งยึดเหน่ียว และมีคุณค่าทางด้านจิตใจ เพื่อให้เกิด 

ความสบายใจและความสขุในช่วงบัน้ปลายของชวีติ เน่ืองจากผู้สงูอายไุด้ผ่านประสบการณ์ต่างๆ ในชวีติทัง้ทางด้าน

บวกและด้านลบมาตลอดช่วงชวีติ จากข้อมลูทีเ่ก่ียวกับประโยชน์หรืออานิสงส์ทไีด้กล่าวมาข้างต้น มคีวามสอดคล้อง

กับอานิสงส์ของการสวดมนต์ตามความเชื่อและความศรัทธาทางศาสนา ซึ่งเกิดกับจิตของผู้สวดมนต์เอง (สมเด็จ

พระพุฒาจารย์ พรหมรังสี, ม.ป.ป.) เพราะขณะสวดมนต์จิตจะจดจ่อกับบทสวด สมองจะปลอดโปร่งไม่คิดในเรื่อง 

ที่ท�าให้เครียด จึงท�าให้อารมณ์ผ่อนคลาย (สุภาพ, 2554) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุท�าให้มองโลกในแง่ดี

และปล่อยวาง

“คือเราก็ปลงไปเอง แล้วก็จากประสบการณ์ของตัวเองด้วย คือเมื่อก่อนล�าบากมาก แต่เราก็ไม่ได้

มองคนอื่นว่าท�าไมเค้าถึงรวย ท�าอย่างไรเค้าถึงรวย มันก็บุญวาสนาของเรา ถ้าไม่มีวาสนาก็ล�าบาก

อยู่อย่างนั้น ท�าจนตายก็ไม่รวย” 

(ป้าสาม เพศหญิง อายุ 60 ปี, รับจ้างทั่วไป)

“สวดแล้วสบายใจ …ก็ท�างานไป ดีไป ไม่เหนื่อยไม่ล้า …มันมีก�าลังใจ อะไรที่เราท�าไว้มันก็ดี ไม่เห็นมัน

ก็ดี อะไรๆ ก็ท�าดีไว้ ก็บอกให้ท�าดี ท�าชั่วก็ได้ชั่ว ท�าดีก็ได้ดี” 

(ลุงยิ้ม เพศชาย อายุ 68 ปี, ธุรกิจส่วนตัว)

และเป็นข้อน่าสังเกตว่า ผู้สูงอายุได้สะท้อนให้เห็นคุณค่าหรือประโยชน์ของการสวดมนต์ทางด้านจิตใจ  

ช่วยยึดเหน่ียวเพื่อให้เกิดความสุข ความสบายใจในช่วงบั้นปลายของชีวิต มากกว่าการน�าไปปรับใช้ในเร่ืองของ 

การท�างานหรือเร่ืองอื่นๆ อาจเป็นเพราะผู้สูงอายุผ่านประสบการณ์ในแต่ละช่วงวัย ทั้งทางด้านบวกและด้านลบ 

มาแล้วมากมาย จนถึงช่วงชีวิตในปัจจุบัน

ถึงแม้การสวดมนต์จะมีประโยชน์และอานิสงส์ดังได้กล่าวข้างต้น แต่การสวดมนต์ควรกระท�าอยู่เสมอ จึงจะ

ได้รับประโยชน์ที่เป็นมงคลแก่ตนเองอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ไม่ใช่สวดมนต์เพียงบางครั้งบางคราวเท่านั้น 

“ไม่ใช่สวดมนต์แค่วันน้ี แต่ในชีวิตประจ�าวันไม่ได้ท�า หรือว่ายังประพฤติตนที่ไม่ดีอยู่ ถึงท�าไปก็ไม่มี

ประโยชน์ในความคิดของผม มงคลอาจจะเกิดกับตัว แต่จะเกิดบางครั้งบางคราวเท่านั้น แต่ถ้าอยาก

จะให้มงคลเกิดกับตัวเองต่อเนื่อง ต้องท�าบ่อยๆ”

(พี่จี เพศชาย อายุ 43 ปี, ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว)
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บทสรุปและอภิปรายผล

บริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่เก่ียวข้องกับการสวดมนต์ของประชากรทั้งสามวัย เปรียบเสมือน  

การก้าวเดนิตามบนัไดแห่งชวีติ เริม่ตัง้แต่การได้รับการปลกูฝังและถ่ายทอดการสวดมนต์จากครอบครวัตัง้แต่วยัเดก็ 

เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางศาสนาตามความเชื่อ ความศรัทธาจากคนในครอบครัวที่อาศัย

อยู่เมื่อเวลาผ่านไปแต่ละช่วงวัย ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ชีวิตที่เพิ่มขึ้น เป็นที่น่าสังเกตว่าวัยแรงงานจะสะท้อน

ภาพดังกล่าวได้ชัดเจน เนื่องจากเป็นวัยที่ต้องรับผิดชอบตัวเอง มีการก่อร่างสร้างตัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเริ่ม

เข้าสู่การท�างาน การเริ่มสร้างครอบครัว ซึ่งต้องมีการปรับตัว ท�าให้มีโอกาสพบเจอเหตุการณ์ส�าคัญ หรือปัญหา 

ทีเ่ป็นวกิฤตขิองชวีติ ท�าให้คนเหล่าน้ีหันมาใช้เลอืกวธีิการสวดมนต์ เพือ่เป็นทีพ่ึง่ทางใจ อย่างไรก็ตาม ยงัมวียัแรงงาน

ส่วนหนึ่งที่สนใจในเรื่องการสวดมนต์ เพราะเห็นความส�าคัญของการสวดมนต์ที่สามารถน�ามาปรับใช้ในชีวิตประจ�า

วนัได้จรงิ ในขณะทีว่ยัสงูอายเุป็นวยัทีผ่่านประสบการณ์ในการใช้ชวีติและได้ซมึซบัเรือ่งราวทางสงัคมและวฒันธรรม

มากมาย ตั้งแต่วัยเด็ก วัยท�างาน จนถึงช่วงบั้นปลายชีวิต หมดภาระครอบครัว ต้องการปล่อยวางจากเรื่องต่างๆ 

การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา โดยเฉพาะการสวดมนต์ จงึเป็นกิจกรรมทีผู้่สงูอายสุ่วนใหญ่ใช้เป็นทีพ่ึง่และยดึเหน่ียว

ทางจิตใจ 

ประชากรทั้งสามกลุ่มวัยมีความเห็นที่สอดคล้องกันว่า การสวดมนต์เป็นสิ่งที่ดี ต้องสวดด้วยความศรัทธา 

และเชือ่ว่ามคีณุค่าทางด้านจิตใจจึงจะเกิดประโยชน์ การสวดมนต์ถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจวตัรประจ�าวนัทีท่�าเป็นประจ�า 

ถ้าหากไม่ได้สวดมนต์จะเกิดความรู้สึกกังวลในจิตใจ หรือบางคนท�าให้นอนไม่หลับ ส่วนใหญ่จะสวดช่วงก่อนนอน 

เพราะเป็นช่วงเวลาที่เงียบ และจะสวดเสียงดังในระดับที่ตนเองได้ยิน เพื่อให้จิตใจจดจ่ออยู่กับบทสวดมนต์  

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสุภาพ หอมจิตร (2554) ที่กล่าวว่าการสวดมนต์จะเกิดประโยชน์แก่จิตของผู้สวดมนต์

เอง เสียงในการสวดมนต์ของผู้สวดจะกลบเสียงภายนอกไม่ให้เข้ามารบกวนจิต ซึ่งจะท�าให้ผู้สวดเกิดความสงบ 

อยู่กับบทสวดมนต์นั้นๆ และผู้สวดต้องสวดเสียงดังให้ได้ยินในหูของตนเอง เพื่อให้จิตจดจ่ออยู่กับเสียงสวดมนต์ จึง

ท�าให้เกิดสมาธิ (สมเดจ็พระพฒุาจารย์ พรหมรงัส,ี ม.ป.ป.) ทัง้สามช่วงวยัเห็นว่า การสวดมนต์จ�าเป็นต้องรูแ้ละเข้าใจ

ความหมายของแต่ละบททีส่วด เพราะบทสวดแต่ละบทมีค�าสอนและหลกัธรรมของพระพทุธเจ้า ซึง่หากรู้และเข้าใจ

อย่างถูกต้อง ก็จะสามารถน�าไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันได้จริง สอดคล้องกับข้อมูลจากนักวิชาการด้านพุทธศาสนา 

ทีช่ีว่้า หากผู้สวดรูค้�าแปลจะยิง่ท�าให้ผู้สวดมนต์เกิดศรทัธาเชือ่มัน่ในบทสวดมากขึน้ ส่งผลให้ได้รับความสงบในจิตใจ 

และแสงสว่างทางปัญญา สามารถน�าหลักธรรมในบทสวดมนต์ไปปฏิบัติตามได้ (อัครเดช, ม.ป.ป.)

การอธิษฐานขอพรหลังจากการสวดมนต์ เป็นที่น่าสนใจว่าผู้สวดมนต์ในกลุ่มวัยรุ่น และวัยแรงงานส่วนหนึ่ง

สะท้อนมมุมองในเรือ่งการเรยีนและท�างานให้เห็นว่า การขอพรเพยีงอย่างเดยีวไม่ช่วยให้ส�าเร็จได้ หากแต่ต้องลงมอื

กระท�าด้วยจึงจะประสบผลส�าเร็จได้จริง ผู้สวดมนต์ทั้งสามกลุ่มวัยส่วนใหญ่จะอธิษฐานขอพรให้กับครอบครัว  

หรือบุคคลในครอบครัวเป็นล�าดับแรก โดยส่วนใหญ่ขอให้คนในครอบครัวมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงและ

มีอายุยืนนาน ข้อมูลเหล่าน้ีสะท้อนให้เห็นว่าในสังคมไทย สถาบันครอบครัวยังมีความส�าคัญส�าหรับคน 

ในทุกช่วงวัย นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน



ผู้สวดมนต์ทั้งสามวัยมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่าประโยชน์หรืออานิสงส์ส�าคัญที่ได้รับจากการสวดมนต์ 

คือการมีสติในขณะที่สวดมนต์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่จิตใจจะสงบและเกิดความสุข สอดคล้องกับแนวคิดของสมเด็จ 

พระพุฒาจารย์ พรหมรังสี (ม.ป.ป.) ที่กล่าวว่าผู้สวดมนต์จะซึมซับการสวดมนต์จากการฟังเสียง ท�าให้มีสติและ 

เกิดความรูส้กึสบายใจ ได้ความรู้ เกิดปัญญามีจิตสงบลกึซึง้ตามไปด้วย นอกจากน้ี ผู้สวดมนต์แต่ละกลุม่วยัได้สะท้อน

ข้อมลูส�าคญัในการน�าประโยชน์จากการสวดมนต์ดงักล่าว มาปรับใช้ในวถีิชวีติประจ�าวนัอย่างเหมาะสม ภายใต้บริบท

ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงวัย โดยกลุ่มวัยรุ่นส่วนใหญ่อยู่ในวัยเรียน ได้น�าประโยชน์จากการสวดมนต์ไปปรับ

ใช้ในการท�าสมาธิก่อนสอบ และมีสตขิณะสอบ สอดคล้องกับผลการศกึษาของฐติว ีแก้วพรสวรรค์ และคณะ (2555) 

เร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อความเป็นผู้มีสติของวัยรุ่นไทย เพื่อวัดลักษณะความเป็นผู้มีสติในกลุ่มนักเรียนหญิงและชาย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ�านวน 658 ราย ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่นักเรียนที่สวดมนต์ที่บ้านทุกวัน หรือเกือบทุกวันจะเห็น

ประโยชน์ของการมสีต ิสงูถึงร้อยละ 90.8 และมคีวามต้องการเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกสตถึิงร้อยละ 60.1 จากข้อมูล

ดังกล่าวชี้ให้เห็นชัดว่า การสวดมนต์มีส่วนในการสร้างสติและสมาธิได้เป็นอย่างดี ส่วนวัยแรงงานได้น�าประโยชน์

จากการมีสติมาปรับใช้ในการควบคุมอารมณ์ในการท�างานและการใช้ชีวิตประจ�าวัน และผู้สูงอายุจะให้ความส�าคัญ

กับการสวดมนต์ ในฐานะเป็นสิง่ทีค่อยยดึเหน่ียวและมคีณุค่าทางจิตใจ เพือ่ให้เกิดความสบายใจและความสขุ ในช่วง

บั้นปลายของชีวิต สอดคล้องกับผลการศึกษาของวรรณวิสาข์ ไชยโย (2555) ที่ศึกษาทรรศนะเร่ืองความสุขใน 

ผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาบ้านวัยทองนิเวศน์ พบว่า ก่อนนอนผู้สูงอายุมักจะสวดมนต์ ไหว้พระทุกคืน เพราะเมื่อปฏิบัติ

แล้วท�าให้เกิดความสุขและความสงบภายในจิตใจ 

จากข้อค้นพบดังกล่าว การสวดมนต์อาจถือเป็นกิจกรรมทางเลือกที่สามารถท�าได้ที่บ้าน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

เหมาะส�าหรับทุกกลุ่มวัย และเหมาะส�าหรับทั้งผู้มีปัญหา และไม่มีปัญหาในการด�ารงชีวิต ซึ่งผู้ที่สนใจอาจทดลอง 

น�าการสวดมนต์ไปใช้ในวิถีประจ�าวัน อาจเกิดประโยชน์หรืออานิสงส์เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม การศึกษาครั้งน้ี 

ศึกษาเฉพาะผู้สวดมนต์ที่สวดเป็นประจ�าหรือบ่อยครั้งเท่าน้ัน ดังน้ัน ในการวิจัยคร้ังต่อไปจึงควรศึกษาปัจจัย 

ที่ส่งเสริม หรือเป็นอุปสรรคในการสวดมนต์ โดยศึกษาทั้งกลุ่มคนที่สวดและไม่ได้สวดมนต์ ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบปัญหา

และอุปสรรคของการสวดมนต์ เพื่อให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องสามารถน�าผลการศึกษาไปใช้ในการวางแผนเผยแพร่

กิจกรรมการสวดมนต์ต่อไป
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