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ปลอยสัตว ทําบุญฤๅสรางบาป
Animals Released a Merit or Sin
บทคัดยอ
การวิจัยนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชแบบแผนการศึกษาพหุกรณี มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษากระบวนการคาสัตวเพื่อนํามาขายในเชิงพุทธพาณิชยและศึกษามุมมอง ทัศนคติของผูที่
เกี่ยวของที่มีตอการปลอยสัตวและอาชีพคาสัตว ใชวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวมโดยสมบูรณ วิเคราะห
ขอมูลโดยใชการวิเคราะหเนื้อหาและการวิเคราะหสรุปอุปนัย จากการศึกษาพบวา
อาชีพคาสัตวเกิดมาจากการอาศัยความเชื่อของชาวพุทธที่วา การปลอยนกปลอยปลาทําให
เกิดผลบุญกับผูที่ปลอย ทําใหผูคาสัตวอุปโลกนความเชื่อดังกลาวใหเขากับสัตวที่มีชื่อหรือลักษณะพอง
กับความตองการของผูปลอย และนํามาขายเปนอาชีพ
ผูที่ประกอบอาชีพคาสัตวคืออดีตคนในชุมชนเรือนแพเกา แสดงใหเห็นวาอาชีพคาสัตวไดรับ
การสืบทอดตามกันมาเปนรุนตอรุน มีทั้งเปนพี่นองกัน เปนแมลูกกัน เปนนาหลานกัน และยังมีเด็ก ซึ่ง
เปนลูกหลานของผูคาสัตวมาชวยขายในวันหยุดเสารอาทิตยและชวงปดเทอม และทําใหเด็กเหลานี้เกิด
ความผูกพันในอาชีพคาสัตว ซึ่งอาจจะสงผลไปถึงอาชีพในอนาคตของเด็กเหลานี้ได
สัตวที่ผูคาสัตวนํามาขายไดแก ปลา เตา และนก ปลาสามารถหาซื้อไดจากตลาดใต มีทั้งขาย
ปลีกและขายสง สวนเตาและนก ซึ่งเปนสัตวปาคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา
พ.ศ.2535 ไมสามารถหาซื้อไดทั่วไป ผูคาสัตวตองลักลอบซื้อขายกัน สวนนกจะมีคนจับมาสงใหถึง
หนาวัด
ลูกคาสวนใหญคือคนไทยชาวพุทธที่มาสักการบูชาพระพุทธชินราช ทําบุญไหวพระเสร็จจึง
มาทําทานดวยการปลอยสัตวที่หนาวัด ซึ่งคนไทยชาวพุทธที่มาปลอยสัตวสวนใหญปลอยสัตวเพราะมี
เรื่องไมสบายใจ หรือเพื่อเปนการสะเดาะเคราะห สวนชาวตางชาติมีเปนจํานวนนอยเพราะเห็นเปน
เรื่ อ งแปลก สว นชาวตา งชาติ จ ะซื้ อสั ต วป ล อ ยหรือ ไมขึ้ น อยู กั บมั ก คุเ ทศน (ไกดนํ า เที่ ย ว) แนะนํ า
มากกวาความตองการของตนเอง
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รายไดของผูคาสัตว ขึ้นกับวันเวลา สถานที่ และความหลากหลายของสัตวที่ขาย วันเสาร
อาทิตยจะขายดีกวาวันธรรมดา ถาเปนชวงเทศกาลจะขายดีที่สุด หากวันใดไดขายบริเวณประตูหนา
โบสถพระพุทธชินราชก็จะทําใหขายไดมากขึ้น และหากรานใดมีเตาและนกขายดวยก็จะทําใหขายได
มากกวารานที่ไมมี สวนตนทุนของผูคาสัตวมีเพียงไมถึงครึ่งหนึ่งของราคาขาย ทําใหธุรกิจนี้มีกําไร
อยางนอยมากกวา 1 เทาตัว
มุมมองของเจาหนาที่เทศกิจและเจาหนาที่ปาไมเห็นวา ผูคาสัตวเหลานี้มีเจตนาจะละเมิดฝา
ฝนกฎหมายอยูเสมอ ไดแก วางขายในจุดกวดขันหามขาย และลักลอบขายสัตวปาคุมครองคือเตาและ
นกอยูเสมอ
มุมมองของพระสงฆ พบวา การปลอยสัตวที่มีคนนํามาขายนั้นไดทั้งบุญและบาป เมื่อมองใน
ดานผูปลอยจะเห็นวาเปนการใหอิสรภาพกับสัตวไดอยูตามวิถีธรรมชาติของสัตวชนิดนั้นแตก็เปนการ
สงเสริมใหผูคาสัตวไปจับสัตวมากักขังแทนที่สัตวเหลานั้นจะไดอยูตามธรรมชาติ หากมองในดานของ
ผูคาสัตวจะเห็นวาเปนการชวยชีวิตสัตวเหลานี้ไมใหเปนอาหารของมนุษย แตก็ไมไดบุญทั้งหมดเพราะ
เมื่อชวยมาแลวแตกลับนํามากักขังไวเพื่อนํามาขาย
Abstract
This research used qualitative research methodology, using a multiple case study
plan. The purposes were to study process of trading animals is intended to bring animals to
sell in the Buddhist commercial view and to study attitudes of stakeholders towards releasing
and trading animals. Data collected by observation, participation completely. Data analyzed by
content analysis and analytic induction methods. The study finding that
Trading animal career initiate from the belief of the Buddhist that releasing birds and
fish for free cause to merit those who leave. Trader invent believes about the animal whose
name or description coincide with the needs of the release and be sold as a career.
Of the animal trade is the history profession in the old houseboat community show
that trading animals career have been inherited as well as generations, are sisters, mother
and daughter, relatives, and sometime children and grandchild of trader to help sell the
weekend and during school holidays. So the children feel binding of career which may lead to
future careers of these children.
Animals for sell, including fish, turtles and birds, fish can be purchased from the
market, both retail and wholesale. But turtles and birds, is the Wildlife Protection of Wildlife
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Preservation and Protection Act 2535, can not be purchased. Traders have illegally traded
animals. The birds sent by people caught and sent to the shop.
Most customers were Thai Buddhists to worship “PraBuddhaChinnarat”. After make
merit in the temple to the finish, they go to front of the temple for release animals. The Thai
Buddhists to leave the animals because the matter is not happy or to exorcise. The foreigners
are a small number because that is strange. The foreigners to release animals or not are
depending on tour guides suggest more than their needs.
Trader’s revenue has depending on date, time, location, and a variety of animals.
Weekends can sell more than weekdays, in the festival for the best. If you have sold the front
door of church “PraBuddhaChinnarat” will make more sales. And if any store selling birds,
turtles that sold more than none. The cost of animal has only less than half the price. This
business makes a profit of at least one more than doubled of cost.
A view of municipal officials and forest officials are of the opinion that these animal
traders intended to stay illegally, sold in the area not allowed to sell, and always illegally
selling protected wildlife is turtles and birds.
A view of the monks found that the release animals that have to sell them receive
both merit and sin. In viewed of who release are observing the animals have the freedom to
live the way of the nature of the animal but it also encourages traders to catch the animals
confined. If in viewed of traders are observing to rescue animal not to be food but it does not
merit at all because rescue for to be sold.
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
พุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติของไทย คําสอนหนึ่งของบรรพบุรุษที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา
ที่เคยไดยินไดฟงมาตั้งแตรุนปู ยา ตา ยาย คือ ในวันพระใหเขาวัดฟงธรรม มีเวลาก็ทําบุญทําทานบาง
อีกทั้งในวันสําคัญทางพุทธศาสนา พระสงฆที่ขึ้นธรรมมาสเทศนก็ยังเทศนสอนใหคนทําบุญทําทาน
ประพฤติแตสิ่งที่ดี สิ่งที่ชอบ ใหมีความเมตตาแกสัตวโลก ดังเรื่องราวที่พระสงฆนิยมนํามาเทศนสอน
ฆราวาส ดังนี้
“นานมาแลว ณ. วัดแหงหนึ่ง ทานเจาอาวาสเปนผูมีความสามารถในการทํานายทายทักตรวจ
ดวงชะตาราศีไดอยางแมนยํา วันหนึ่ง เจาอาวาสเดินผานไปยังลานวัด ซึ่งมีสามเณรรูปหนึ่งกําลังกวาด
ลานวัดอยู ทานสมภารสังเกตเห็นใบหนาของสามเณรหมองคล้ํา จึงถามวันเดือนปเกิด เพื่อทํานายดวง
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ชะตาของสามเณรรูปนั้น ปรากฏวาดวงชะตาไมดี จะสิ้นอายุขัยเร็วๆนี้ ทานสมภารไมรูจะชวยอยางไรดี
แตคิดวากอนที่สามเณรจะเปนอะไรไป ใหกลับไปเยี่ยมพี่นองเสียกอนคงชวยไดเพียงแคนี้ เมื่อคิด
ดังนั้นแลว ทานสมภารก็เรียกสามเณรรูปนั้นมาคุย
รุงเชาสามเณรก็ออกเดินทางกลับบาน ในระหวางทางขณะที่สามเณรเดินผานทุงนาที่มีแต
ความแหงแลง หนองน้ําที่เคยขังก็แหงขอด สามเณรมองเห็นปลากําลังตกคลั่งอยูในหนองน้ํา ก็เกิด
ความรูสึกสงสาร และคิดวาถาไมชวยปลาเหลานี้คงตองตายแนๆ เมื่อคิดเชนนั้นแลว สามเณรก็คอยๆ
เอามือชอนปลาทีละตัว แลวนําไปปลอยในลําคลอง ขณะที่ปลอยปลานั้นสามเณรก็พูดวา “ขาใหอิสระ
แกเจา ขอใหเจามีชีวิตที่ยืนยาวตอไป” แลวสามเณรก็เดินทางตอไปจนถึงบาน ไดพบญาติพี่นอง
สนทนากับญาติโยมจนเปนที่พอใจแลว สามเณรก็เดินทางกลับวัด
ทานสมภารเมื่อเห็นสามเณรกลับมาดวยความสดชื่นแจมใสก็ประหลาดใจยิ่งนัก เพราะไมได
เปนไปตามคําทํานาย กลับมีหนาตาแจมใส สมภารจึงถามเณรวา “ระหวางเดินทางกลับบานมีอะไร
เกิดขึ้นหรือเปลา” สามเณรจึงเลาเรื่องที่ชวยปลาใหฟง สมภารจึงเขาใจ
เรื่องราวของสามเณรไดเลากันปากตอปากถึงการทําความดีของสามเณร ชาวบานเกิดศรัทธา
เลื่อมใสในจิตใจอันเปนกุศลและมีความเชื่อวา การทําความดีโดยการปลอยปลาจะทําใหหมดเคราะห
และมีอายุยืนตอไป ชาวบานจึงไดปฏิบัติสืบตอกันมาจนถึงทุกวันนี้ รวมทั้งการปลอยนกดวย” (ผจงวาด
กมลเสรีรัตน, 2543)
จากเรื่องราวที่กลาวมาขางตน จึงเปนเหตุใหชาวพุทธนิยมทําบุญดวยการใหชีวิตกับสัตวโลก
ดังคํากลาวที่วา “การใหทานชีวิต เปนการใหทานอันประเสริฐ” หากแตการใหทานชีวิต ใหอิสระกับสัตว
โลกที่นิยมทํากันอยูนั้น ไมเหมือนกับที่สามเณรไดชวยชีวิตปลาดวยความเมตตา แตเปนการไปซื้อชีวิต
สัตวที่มีผูคานํามากักขังไวเพื่อการพาณิชยหรือที่เรียกกันวา “พุทธพาณิชย” แลวนํามาปลอย ดังนั้น
การใหชีวิตสัตวในปจจุบันจึงมีความแตกตางออกไปจากที่กลาวถึงในพุทธภาษิตอยูบาง แตกระนั้นก็ดี
ในการปลอยสัตวโดยเฉพาะการปลอยปลาใหไดบุญ ยังมีสิ่งที่ควรคํานึงถึงอีก เชน ปลาชนิดใดควร
ปลอยในแมน้ําที่มีสภาพเปนอยางไร เชน ในการปลอยปลาขนาดเล็ก ควรปลอยในน้ําตื้น ไหลไมเชี่ยว
เพราะจะทนความแรงของน้ําไมไหว ไมควรปลอยในน้ําลึก เพราะในน้ําลึกมีปลาขนาดใหญอาศัยอยู
ปลาขนาดเล็กเมื่อปลอยไปจะเปนอาหารของปลาขนาดใหญ แทนที่จะทําบุญกลับกลายเปนการสราง
บาปใหกับตัวเอง
สวนสาเหตุที่ทําใหคนนิยมทําบุญดวยการปลอยสัตวมีหลายประการ เชน เพื่อเปนการสะเดาะ
เคราะห ใหไดบุญ ใหมีโชคมีลาภ ใหมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ หรือเชื่อดวง เปนตน
นอกจากนี้ ประเภทของปลาที่ปลอยก็มีแตกตางกันออกไปตามความเชื่อและคําบอกเลาของผูเฒาผูแก
หรือแมแตตามกุศโลบายของผูคาแตละคน ตัวอยางเชน ปลอยปลาไหลทําใหเงินทองไหลมาเทมา
4

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปที่ 9 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2550

บทความวิจัย : ปลอยสัตว ทําบุญฤๅสรางบาป
รัตนะ บัวสนธ1 สัญชัย ขาวนวล2
รวงทอง ถาพันธุ3 อนงค รอดแสน4 ณิชา พันธุควณิชย5

ปลอยหอยขมทําใหหลุดพนจากความขมขื่น ปลอยเตาทําใหอายุยืน ปลอยปลาหมอทําใหสุขภาพดี
ปลอยปลาชอนจะชวยชอนเงินชอนทอง ปลอยปลาทับทิมทําใหสมหวังในความรัก เปนตน สวนผูคามี
หนาที่หาปลาที่เปนที่นิยมของผูปลอยมาขายใหไดมากที่สุด ทั้งประเภทของปลาและจํานวนปลา
ดังนั้น ทางคณะผูวิจัยจึงมีความตองการที่จะศึกษากระบวนการคาสัตวเพื่อนํามาขายในเชิง
พุทธพาณิชย เพื่อใหทราบวา ผูคาสัตวมีความคิด ความเชื่ออยางไรเกี่ยวกับการปลอยสัตว ผูคาสัตว
เขาสูอาชีพมาไดอยางไร จัดหาสัตวมาจากแหลงใด กลุมลูกคาที่มาซื้อเปนใคร รายไดจากการประกอบ
อาชีพคาสัตวเพียงพอตอการดํารงชีวิตของทั้งตนเองและครอบครัวหรือไม รวมทั้งศึกษาถึงมุมมอง
ทัศนคติของผูที่เกี่ยวของกับอาชีพคาสัตววาเปนอยางไร ทําแลวไดบุญฤๅเปนการสรางบาป
คําถามการวิจัย
1. กระบวนการคาสัตวเพื่อนํามาขายในเชิงพุทธพาณิชยมีกระบวนการอยางไร
2. มุมมอง ทัศนคติ ของผูที่เกี่ยวของ ในการมองเกี่ยวกับการปลอยสัตวและอาชีพคาสัตวเปน
อยางไร
วัตถุประสงคการวิจัย
การวิจัย ปลอยสัตว ทําบุญฤๅสรางบาป มีวัตถุประสงคเพื่อ
1. ศึกษากระบวนการคาสัตวเพื่อนํามาขายในเชิงพุทธพาณิชย
2. ศึกษามุมมอง ทัศนคติ ของผูที่เกี่ยวของที่มีตอการปลอยสัตวและอาชีพคาสัตว
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยไว ดังนี้
1. ดานพื้นที่
คณะผู วิ จั ย จะทํ า การลงพื้ น ที่ เ ก็ บ ข อ มู ล บริ เ วณหน า วั ด พระศรี รั ต นมหาธาตุ ว รมหาวิ ห าร
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
2. ดานเนื้อหา ผูวิจัยจะทําการศึกษาตามประเด็นที่กําหนด ดังนี้
2.1 กระบวนการคาสัตวเพื่อนํามาขายในเชิงพุทธพาณิชย
2.1.1 ความคิด ความเชื่อเกี่ยวกับการปลอยสัตว
2.1.2 การเขาสูอาชีพ และเหตุผลในการเลือกอาชีพ
2.1.3 แหลงที่มาของสัตว
2.1.4 กลุมลูกคา
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2.1.5 รายได รายจาย และกําไร จากการประกอบอาชีพคาสัตว
2.2 มุมมอง ทัศนคติ ของผูที่เกี่ยวของที่มีตอการปลอยสัตวและอาชีพคาสัตว
3. ดานเวลา
คณะผูวิจัยจะใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล ตั้งแตวันที่ 28 กันยายน 2553 ถึงวันที่
17 มกราคม 2554
วิธีการดําเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 การเลือกสนามการวิจัย
สนามวิ จั ย ที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด แ ก บริ เ วณริ ม แม น้ํ า หน า วั ด พระศรี รั ต นมหาธาตุ วรมหาวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเปนสถานที่ที่มีผูคานําสัตวไปขายเพื่อใหบุคคลทั่วไป
ทําบุญดวยการซื้อไปปลอย เปนพื้นที่ที่มีปรากฏการณที่ทางคณะผูวิจัยสนใจที่จะศึกษา จึงเหมาะสมใน
การใชเปนสนามวิจัย
ขั้นตอนที่ 2 การเขาสนามการวิจัย
ในการเขาสนามการวิจัยนั้น คณะผูวิจัยไดมีลําดับขั้นตอนในการเขาสนามการวิจัยโดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. การเตรียมตัวเขาสูสนามการวิจัย เปนขั้นตอนที่จําเปนและมีความสําคัญในการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยคณะผูวิจัยมีการเตรียมตัวในดานตางๆดังนี้
1.1 การเตรียมดานสวนตัว ไดแก การเตรียมการแตงกายใหเหมาะสมกับสถานะ
เชน สวมเสื้อยืดคอกลมโดยเฉพาะเสื้อแถมสินคาตางๆ กางเกงยีนสเกาๆ รองเทาแตะ และเตรียม
อุ ป กรณ ที่ จ ะใช เ ข า สนามวิ จั ย ทางคณะผู วิ จั ย จะเข า สนามวิ จั ย ในฐานะพ อ ค า ขายถั่ ว ถั่ ว ที่ ข าย
ประกอบดวย ถั่วปากอา เม็ดทานตะวัน ถั่วลันเตา แปะหลอ เรขายในบริเวณริมแมน้ํา ซึ่งเปนสนาม
วิจัยที่ทางคณะผูวิจัยสนใจที่จะศึกษา
1.2 การเตรียมดานความรู ไดแก การศึกษาขอมูลพื้นฐานของการทําบุญโดยการ
ปลอยสัตว เพื่อเปนพื้นฐานในการวางแผนเก็บรวบรวมขอมูล การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อใน
เรื่องของการทําบุญโดยการปลอยสัตว ปลอยสัตวอยางไรจึงจะไดบุญ วัตถุประสงคของการปลอยสัตว
และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ ง เพื่ อ เป น แนวทางในการกํ า หนดประเด็ น คํ า ถามให มี ค วามครอบคลุ ม
วัตถุประสงค เปนแนวทางในการวิเคราะหขอมูล และอธิบายปรากฏการณที่เกี่ยวกับการทําบุญโดย
การปลอยสัตว
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1.3 การเตรียมดานเทคนิคในการเก็บรวบรวมขอมู ล โดยศึกษาจากทฤษฎีดา น
เทคนิคการสัมภาษณ การสังเกต และการจดบันทึกภาคสนาม เพื่อใหเกิดทักษะในการนําไปใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูลใหครอบคลุม
1.4 การเตรียมดานวัสดุอุปกรณ ไดแก การเตรียมเครื่องมือวิจัย การเตรียมสมุด
บันทึกภาคสนาม เครื่องบันทึกเสียง กลองถายรูป เครื่องคอมพิวเตอรพกพา เปนตน
2. การแนะนําตนเอง คณะผูวิจัยไดกําหนดสถานภาพและบทบาทของตนในฐานะเปน
สมาชิกคนหนึ่งของสนามวิจัย มีอาชีพขายถั่ว เขาไปสรางความสัมพันธกับบุคคลเปาหมาย และทําการ
สัมภาษณ สังเกต บุคคลเปาหมายที่อยูในสนามวิจัยโดยใชการสังเกตแบบมีสวนรวมโดยสมบูร ณ
(Complete participant) ตามประเด็นที่ตองการศึกษาอยางครบถวน
ขั้นตอนที่ 3 การสรางความสัมพันธ
คณะผูวิจัยสรางความสัมพันธกับบุคคลที่เกี่ยวของกับการวิจัย เพื่อใหเกิดความคุนเคยกับผูที่
อยูในสนามวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการดังตอไปนี้
1. สํารวจขอมูลพื้นฐานของแหลงขอมูลในสนามวิจัยทั้งดานบุคคล และสถานที่ เพื่อเปน
แนวทางในการสรางความสัมพันธที่ดี
2. ประเมินลําดับบุคคลที่จะเขาไปทําการเก็บขอมูลวา บุคคลใดที่ผูวิจัยจะเขาไปทําความรูจัก
ไดงายที่สุด เกิดความสนิทสนมไดมากที่สุด และใหขอมูลกับผูวิจัยไดครอบคลุมทุกประเด็นมากที่สุด
3. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับบุคคลที่ผูวิจัยไดประเมินไว และตามประเด็นที่
ผูวิจัยไดจัดเตรียมไวจนครบทุกประเด็น
ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดแหลงขอมูล
ในการกําหนดแหลงขอมูล ผูวิจัยมีเกณฑการเลือกผูใหขอมูลสําคัญ (Key informant) ดังนี้
1. บุคคล เปนผูที่ทําการคาขายสัตวอยูริมน้ําหนาวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อําเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก วัตถุประสงคในการขายเพื่อใหบุคคลทั่วไปไดทําบุญโดยการซื้อไปปลอย โดย
บุคคลเหลานี้คณะผูวิจัยไดประเมินแลววาเปนผูที่มีความเหมาะสมที่จะเขาไปทําความรูจัก สนิทสนมได
งาย และสามารถเปนผูใหขอมูลตามประเด็นที่คณะผูวิจัยสนใจได
2. สถานที่ สถานที่ที่จะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลคือ บริเวณริมแมน้ําหนาวัดพระศรี- รัต
นมหาธาตุวรมหาวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และสถานที่ที่เกี่ยวของกับการคาสัตว เชน
สถานที่ที่ผูคาสัตวไปซื้อสัตวมาขาย หรือสถานที่จับสัตว เปนตน
3. เวลา เวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจะเปนทั้งวันธรรมดา วันเสารและวันอาทิตยของ
ทุกสัปดาห ในระหวางเดือนกันยายน 2553 – กุมภาพันธ 2554 ตั้งแตเวลาประมาณ 9.00 น. ถึง
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17.00 น. ของแตละวัน และในชวงเทศกาลสําคัญที่มีคนไปทําบุญมากๆ สามารถปรับไดตามความ
เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 5 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ได แ ก คณะผู วิ จั ย ซึ่ ง เป น ผู ศึ ก ษาปรากฏการณ ใ น
ภาคสนามและใชเทคนิควิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
1. การสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง ทําการสัมภาษณกับพอคาแมคาที่ทําการคาขายสัตว ใน
ประเด็นที่คณะผูวิจัยตองการศึกษา
2. การสังเกตแบบมีสวนรวมโดยสมบูรณ ในปรากฏการณที่คณะผูวิจัยสนใจศึกษาขณะอยูใน
สนามวิจัย
3. การสัมภาษณแบบมีโครงสราง ทําการสัมภาษณเจาหนาที่เทศกิจ และเจาหนาที่ปาไม ใน
ประเด็นที่เกี่ยวของกับการคาสัตวบริเวณหนาวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
ขั้นตอนที่ 6 การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
ภายหลังจากผูวิจัยไดสรางความสัมพันธกับบุคคลที่เกี่ยวของแลว ผูวิจัยจะดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูลภาคสนาม ดังนี้
1. สํารวจขอมูลพื้นฐานของสนามการวิจัย โดยผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะทางกายภาพ และโครงสรา งของบริเวณสนามวิจัย คือ ริมน้ําหนาวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วรมหาวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
2. ทําแผนที่ทางกายภาพเพื่อแสดงอาณาเขตที่ตั้งของสนามวิจัย
3. ดําเนินการเก็บขอมูลตามกรอบประเด็นที่จะศึกษา ที่กําหนดไวในวัตถุประสงค โดยศึกษา
ตามประเด็นตางๆ ดังนี้
3.1 กระบวนการคาสัตวเพื่อนํามาขายในเชิงพุทธพาณิชย
3.1.1 ความคิด ความเชื่อเกี่ยวกับการปลอยสัตว
3.1.2 การเขาสูอาชีพ และเหตุผลในการเลือกอาชีพ
3.1.3 แหลงที่มาของสัตว
3.1.4 กลุมลูกคา
3.1.5 รายได รายจาย และกําไร จากการประกอบอาชีพคาสัตว
3.2 มุมมอง ทัศนคติ ของผูที่เกี่ยวของที่มีตอการปลอยสัตวและอาชีพคาสัตว
โดยมีวิธีดําเนินการดังนี้
1. การสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง ทําการสัมภาษณกับผูคาที่ทําการคาขายสัตว ในประเด็น
ที่คณะผูวิจัยตองการศึกษา
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2. การสังเกตแบบมีสวนรวมโดยสมบูรณ ในปรากฏการณที่คณะผูวิจัยสนใจศึกษา
3. การสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางกับผูมีสวนเกี่ยวของ ไดแก ผูไปทําบุญดวยการปลอย
สัตว และพระสงฆ
4. การสัมภาษณแบบมีโครงสรางกับเจาหนาที่เทศกิจ และเจาหนาที่ปาไม
5. การจดบันทึกชวยจําหรือบันทึกประจําวัน ใชเพื่อบันทึกเหตุการณหรือชวงเวลาในขณะ
สัม ภาษณ โดยจดบันทึกสรุป สั้น ๆ ในแตละเหตุการณ และตามดวยการบันทึกรายละเอียดในการ
สัมภาษณภายในวันนั้น
5. การแปลผลขอมูลรายวัน หลังจากเก็บรวบรวมขอมูลในแตละวัน คณะผูวิจัยทําการแปลผล
ขอมูลรายวันโดย นําขอมูลที่ไดมาทําการบันทึกละเอียดใหเปนระเบียบทุกวันหลังการสัมภาษณ เพื่อ
บันทึกเหตุการณทั้งหมดที่เกิดขึ้นในขณะสัมภาษณ จากนั้นเลือกขอความที่เปนคําบรรยายของผูให
ขอมูลที่เกี่ยวของกับประเด็นที่คณะผูวิจัยสนใจศึกษาทําการกําหนดคําสําคัญ (keyword) จัดทําบันทึก
ทบทวนเพื่อเปนประเด็นในการเก็บขอมูลในครั้งตอไป และทําการวิเคราะหสรุปอุปนัยในแตละวัน
6. การสิ้นสุดการเก็บรวบรวมขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูลสิ้นสุดเมื่อขอมูลมีความอิ่มตัว
(saturation of data) โดยพิจารณาจากการที่ไมสามารถคนหาขอมูลใหมๆ เพิ่มเติมจากที่มีอยูไดอีกใน
แตละประเด็น
ขั้นตอนที่ 7 การจัดกระทําขอมูล
คณะผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูล มาทําการลดทอนขอมูล ตรวจสอบขอมูล
และวิเคราะหขอมูลซึ่งทั้งสามกระบวนการจะกระทําไปพรอมๆกันกับการเก็บรวบรวมขอมูล จนกระทั่ง
ขอมูลอิ่มตัว (Saturation of data) และภายหลังสิ้นสุดการเก็บรวบรวมขอมูล แลวนําขอมูลที่ไดจากการ
วิเคราะหนําเสนอเขียนเปนรายงานวิจัยในขั้นตอนตอไป โดยในการจัดกระทําขอมูลนั้นทําไดดังนี้
1. การลดทอนขอมูล (data reduction)
หลังจากคณะผูวิจัยเก็บขอมูลภาคสนามเสร็จสิ้นในแตละวัน คณะผูวิจัยจะนํามาอาน
ทบทวน และลงความคิดเห็นเบื้องตนแลว จะพิจารณาวาขอมูลที่ไดมีความเกี่ยวของกับประเด็นใดใน
การศึกษา
2. การตรวจสอบขอมูล
คณะผูวิจัยไดนําขอมูลที่รวบรวมไดมาตรวจสอบความนาเชื่อถือได (Creditability)
ความเกี่ยวของของขอมูล (Dependability) และความสมบูรณครบถวนของขอมูล ทั้งการตรวจสอบ
ขอมูลรายวันภายหลังการเก็บรวบรวมขอมูลแตละครั้ง และการตรวจสอบขอมูลเมื่อสิ้นสุดการเก็บ
รวบรวมขอมูลครบถวนแลว โดยใชวิธีการตรวจสอบแบบสามเสา (Triangulation) และการทบทวน
ตรวจสอบกระบวนการและผลการวิจัย
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3. การวิเคราะหขอมูล
คณะผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมไดจากสนามวิจัยในประเด็นที่สนใจ ตาม
ขอบเขตของการศึกษาที่กําหนด ดวยวิธีวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และวิธีวิเคราะหขอมูล
แบบสรางขอสรุปซึ่งแบงออกเปนวิธียอยๆ 3 วิธี คือ การวิเคราะหแบบการสรางขอสรุปอุปนัย
(Analytic induction) การวิเคราะหโดยการจําแนกหรือจัดกลุมขอมูล (Category or Typological
Analysis) และการวิเคราะหโดยการเปรียบเทียบขอมูล (Constant Comparison) โดยผูวิจัยได
ดําเนินการดังนี้
3.1 คณะผูวิจัยอานขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดของผูให
ขอมูลหลายๆครั้ง เพื่อใหเขาใจเนื้อหาหรือปรากฏการณที่สําคัญ
3.2 จัดระบบและจําแนกประเภทของขอมูล โดยจําแนกประเภทของขอมูล
ตามคําสําคัญ (keyword) ในแตละประเด็นที่สนใจศึกษาและตามความเหมาะสมของขอมูล
3.3 การเชื่อมโยงขอมูลที่จัดระบบและจําแนกประเภทของขอมูล และการ
เปรียบเทียบขอมูลมาสรางความสัมพันธเพื่อใหมองภาพรวมของปรากฏการณที่ตองการศึกษาในแตละ
ประเด็นใหครบถวน โดยการสรางขอสรุปแบบอุปนัย
ขั้นตอนที่ 8 การนําเสนอผลการจัดกระทําขอมูล
การนําเสนอขอมูลผลการศึกษาครั้งนี้ คณะผูวิจัยใชวิธีพรรณนา (Descriptive) ประกอบภาพ
และนํ า เสนอประเด็น คํ า พู ด ที่เ ป น ข อ ความสํ า คั ญ ของบุ ค คลที่ ใ ห ข อ มูล ประกอบการบรรยาย ตาม
ประเด็นที่กําหนดตามวัตถุประสงคของการวิจัยอยางครบถวน
ผลการวิจัย
อาชีพคาสัตวเกิดจากการอาศัยความเชื่อของชาวพุทธที่วา การปลอยนกปลอยปลา เปนการ
ใหอิสระกับสัตวโลกผูตกทุกขไดยาก เกิดอานิสงสผลบุญกับผูที่ปลอย และผลบุญนั้นจะชวยใหผูปลอย
ไดตามสิ่งที่อธิษฐาน เชน ชวยใหอายุมั่นขวัญยืน หายจากการเจ็บไขไดปวย คาขายร่ํารวย ประสบ
ความสําเร็จในหนาที่การงาน สมหวังในความรัก เปนตน ดังนั้นผูคาสัตวจึงอุปโลกนความเชื่อดังกลาว
ใหเขากับสัตวที่มีชื่อหรือลักษณะพองกับความตองการของผูปลอย เชน ปลอยปลาไหล ทําใหชีวิตไหล
ลื่นไมติดขัด เงินทองไหลมาเทมา ความทุกขไหลไป ปลอยปลาหมอจะชวยใหหายจากการเจ็บไขได
ปวย เพราะจะมีหมอมารักษาเราใหหายจากการเจ็บปวย ปลอยปลาชอนจะร่ํารวยเพราะปลาชอน
กลายเปนชอนเงินชอนทอง ปลอยปลาทับทิมจะสมหวังในความรักเพราะปลาทับทิมมีสีชมพู ปลอย
หอยขมเปนการปลอยความขมขื่นไปออกไปจากตัวเหลือแตความสุข ปลอยเตาทําใหอายุยืนยาวเพราะ
เตาเปนสัตวที่มีอายุยืนที่สุดในโลก ปลอยนกเปนคูจะทําใหมีเนื้อคู เปนตน
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อาชีพผูคาสัตวบริเวณหนาวัดพระศรีรัตนมหาธาตุนี้มีมานานกวา 40 ปแลว โดยผูที่ประกอบ
อาชีพคาสัตวคือคนในชุมชนเรือนแพแมน้ํานานของจังหวัดพิษณุโลก ถึงแมวาปจจุบันชุมชนเรือนแพ
ถูกทางเทศบาลนครพิษณุโลกยกเลิกและใหยายบานขึ้นมาอยูขางบนทั้งหมด แตก็ยังพบวา ปจจุบันผูที่
ประกอบอาชีพคาสัตวบริเวณหนาวัดทั้งหมดก็คืออดีตคนในชุมชนเรือนแพเกานั่นเอง แสดงใหเห็นวา
อาชีพคาสัตวไดรับการสืบทอดตามกันมาเปนรุนตอรุน บางคนขายตามพอแม บางคนขายตามญาติพี่
นอง บางคนขายเพราะเพื่อนชวนมาขาย ซึ่งผูคาสัตวทั้ง 6 รานมีตั้งแตอายุ 20 กวาปไปจนถึงอายุ 84
ป เปนพี่นองกันก็มี เปนแมลูกกันก็มี เปนนาหลานกันก็มี และยังมีเด็ก ซึ่งเปนลูกหลานของผูคาสัตว
เหลานี้ไดรับการปลูกฝงใหมาชวยขายในวันหยุดเสารอาทิตยและชวงปดเทอม ทําใหเด็กเหลานี้เกิด
ความผูกพันในอาชีพคาสัตว และไมอาจปฏิเสธไดวา ในอนาคตหากเด็กเหลานี้เติบโตขึ้น และไม
สามารถหางานทําไดในสภาพเศรษฐกิจที่มีการแขงขันกันอยางรุนแรง อาจมีบางคนที่เขามาสืบทอด
อาชีพเหลานี้ตอจากบิดามารดาหรือญาติพี่นองก็เปนได
ปจจุบันนี้การหาปลามาขายที่บริเวณหนาวัดไมใชเรื่องยาก เพราะทุกเชาจะมีขายอยูที่ตลาด
ใต ซึ่งไมหางจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุมากเทาใดนัก มีทั้งขายปลีกและขายสงในจํานวนมาก เวนแต
สัตวจําพวกเตาและนก ซึ่งไมสามารถหาซื้อไดตามตลาดทั่วไป เพราะเตาและนกเปนสัตวปาคุมครอง
ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535 หากใครมีในครอบครองจะโดนเจาหนาที่ปา
ไมจับกุม มีโทษทั้งจํา ปรับ หรือทั้งจําทั้งปรับ ผูคาสัตวหนาวัดจึงตองลักลอบซื้อขายกันสําหรับเตา
สวนนกจะมีคนจับมาสงใหถึงบริเวณหนาวัดกันเลยทีเดียว
กลุมลูกคาของผูคาสัตวสวนใหญคือคนไทยชาวพุทธที่มาสักการบูชาพระพุทธชินราช ทําบุญ
ไหวพระเสร็จแลวจึงมาทําทานดวยการปลอยสัตวที่หนาวัด ซึ่งคนไทยชาวพุทธที่มาปลอยสัตวสวน
ใหญปลอยสัตวเพราะมีเรื่องไมสบายใจ มีความตองการอะไรบางอยาง หรือเพื่อเปนการสะเดาะเคราะห
ก็มี สวนชาวตางชาติจะเห็นเปนเรื่องแปลก เปนเรื่องสนุกสนาน ไมสามารถพบเห็นไดในบานเมืองของ
เขา บางครั้งชาวตางชาติจะซื้อสัตวปลอยหรือไมขึ้นอยูกับมักคุเทศน (ไกดนําเที่ยว) แนะนํามากกวา
ความตองการของตนเอง
รายไดของผูคาสัตวจะไมแนนอน ขึ้นกับวันเวลา สถานที่ และความหลากหลายของสัตวที่
ขาย ในชวงเวลาปกติที่ไมมีงานเทศกาล วันเสารอาทิตยจะขายดีกวาวันธรรมดา (จันทร-ศุกร) แตหาก
เปนชวงเทศกาลจะขายดีที่สุด หากวันใดไดขายบริเวณประตูหนาโบสถพระพุทธชินราชก็จะทําใหขาย
ไดมากขึ้น สัตวที่ขายก็มีผลตอรายไดเชนกัน หากรานใดมีเตาและนกก็จะทําใหขายไดมากกวารานที่
ไมมี เปนตน สวนตนทุนของผูคาสัตวมีเพียงคาใชจายในการซื้อสัตวเทานั้น ไมตองเสียคาที่ในการ
วางขาย ซึ่งตนทุนของสัตวไมถึงครึ่งหนึ่งของราคาขาย สัตวบางชนิดมีตนทุนเพียง 1 ใน 5 ของราคา
ขายเทานั้น ทําใหธุรกิจนี้มีกําไรอยางนอยมากกวา 1 เทาตัวเลยทีเดียว
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ในมุมมองของเจาหนาที่เทศกิจและเจาหนาที่ปาไมเห็นวา ผูคาสัตวเหลานี้มีเจตนาจะละเมิด
ฝาฝนกฎหมายอยูเสมอ เชน ในจุดกวดขันที่เทศกิจหามวางขายไดแกบริเวณประตูหนาโบสถพระพุทธ
ชินราช จะมีผูคาสัตววางขายสัตวเปนประจํา หากเขาไปตรวจหรือจับกุมก็จะหนีมาบริเวณจุดผอนผัน
เมื่อเจาหนาที่เทศกิจไปแลวเหลาผูคาสัตวก็จะนําสัตวกลับมาวางขายเหมือนเดิม หากจับไดก็จะเปนคน
เดิมหรือกลุมเดิม เชนเดียวกับเจาหนาที่ปาไม จะพบวามีการลักลอบขายเตาและนกซึ่งเปนสัตวปา
คุมครองเสมอ ถึงแมวาคาปรับจะสูงถึงหนึ่งหมื่นบาท ก็ไมสามารถหยุดพฤติกรรมเหลานี้ได แตทั้งนี้
ทั้งนั้นในมุมกลับกัน ผูคาสัตวเหลานี้ทําไปเพื่อหาเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวเทานั้น
สวนในมุมมองของพระสงฆ พบวา การปลอยสัตวที่มีคนนํามาขายนั้นไดทั้งบุญและบาป เมื่อ
มองในดานผูปลอยจะเห็นวาเปนการใหอิสรภาพกับสัตวไดอยูตามวิถีธรรมชาติของสัตวชนิดนั้นแตก็
เปนการสงเสริมใหผูคาสัตวไปจับสัตวมากักขังแทนที่สัตวเหลานั้นจะไดอยูตามธรรมชาติของมัน หาก
มองในดานของผูคาสัตวจะเห็นวาเปนการชวยชีวิตสัตวเหลานี้ไมใหเปนอาหารของมนุษย แตก็ไมได
บุญทั้งหมดเพราะเมื่อชวยมาแลวไมไดปลอย แตกลับนํามากักขังไวเพื่อนํามาขายรอผูมาปลอยตอไป
อภิปรายผล
1. ในดานผลบุญที่ไดจากการปลอยสัตว ในทางพุทธศาสนาไดกลาวไววา “การใหทานชีวิต
เปนทานอันประเสริฐ” ชาวพุทธเราจึงนิยมทําบุญดวยการปลอยสัตว หากแตวาการใหทานในทางพุทธ
นั้นหมายถึงการใหดวยจิตที่อยากให ดวยจิตที่เปนกุศล ใหเพราะอยากใหผูรับไดรับสิ่งที่ดีขึ้น มิไดหวัง
ผลตอบแทนใดๆ แตการปลอยสัตวในปจจุบันนี้มิไดเปนเชนนั้น บางคนไมสบายใจจึงอยากปลอยให
ตัวเองรูสึกสบายใจ บางคนปลอยเพื่อสะเดาะเคราะห บางคนดวงไมดีไปดูหมอมาหมอดูบอกใหไป
ปลอยนกปลอยปลาจะทําใหชีวิตดีขึ้น บางคนอยากหายปวย บางคนอยากร่ําอยากรวย บางคนอยากมี
คู อยากแตงงาน อยากโนนอยากนี่อีกมากมาย อยางนี้เรียกวาทํากรรมดี แตจิตไมเปนกุศล บุญไมเกิด
หรือเกิดก็นอยมาก เพราะทําแลวจิตของผูปลอยไมไดละจากความโลภ กิเลส หรือความอยากเลย
สอดคลองกับคํากลาวของทาน ว.วชิระเมธี ที่ไดกลาววา “การทําบุญปลอยชีวิตสัตว ไมวาจะเปนสัตว
เล็กสัตวใหญ เราจะตองทําดวยจิตมุงเปนกุศลจริงๆ หมายความวาเราอยากจะชวยเหลือเกื้อกูลสัตว
จริงๆ แตวาถาเราเอาสัตวมาปลอย แลวเราก็อธิษฐานวา "สาธุ ขอใหการปลอยนี้นะทําใหฉันอายุยืน
หนอยเถอะ ขอใหถูกเลขหนอยเถอะ ขอใหหายซวยหนอยเถอะ" สิ่งนี้ถือวาไมเขาเกณฑ เพราะวา
เจตนาไมเปนกุศล เจตนาเปนกุศลก็หมายความวา เราเห็นเขาตกทุกขไดยาก แลวตองการจะชวยเหลือ
เขาใหพนจากความทุกขยากลําบาก โดยที่ไมไดรองผลตอบแทนอะไรเลย เมื่อเจตนาเราเปนกุศลมันจึง
จะเปนบุญ แตถาเรามีเจตนาเคลือบแฝง เชนปลอยเขาเพื่ออยากใหเราดีขึ้น เพื่ออยากใหเราหายทุกข
หายโศก หายซวย อยางนี้มันไมใชการทําบุญ แตเปนการลงทุนอยางหนึ่ง เพราะเจตนาของเราจริงๆ
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เราไมไดตองการชวยเขาหรอกนะ ตองการชวยตัวเองตางหาก แตยืมเขามาเปนเครื่องมือ ถาทาน
เมตตาจริงๆ นะ ปลอยใหนกอยูบนฟา ปลอยใหปลาอยูในน้ํา นั่นคือสิ่งที่ถูกตองที่สุด ปลอยใหสัตวได
อยูอยางสัตว นั่นแหละคือการปลอยนกปลอยปลาที่แทจริง” ซึ่งสอดคลองกับหลักเกณฑการใหทานของ
พระธรรมปฎก ป.อ.ปยุตโต (2542) ที่วาการใหทานนั้น ตัวผูใหทานมีเจตนาประกอบดวยเมตตากรุณา
ตั้งใจจะใหเปนประโยชนแกผูรับอยางแทจริง มุงเพื่อใหสังคมรมเย็นเปนสุขมั่นคงโดยบริสุทธิ์ใจไมหวัง
ผลตอบแทน และมีเจตนาที่ประกอบดวยปญญา จะทําใหทานมีผลมาก และยังไดสอดคลองกับ ทาน
พุทธทาสภิกขุ (ม.ป.ป.) ที่ไดอธิบายเปรียบเทียบผลที่ไดจากการทําบุญโดยตองการสิ่งตอบแทนไววา
การทําบุญเหมือนอาบน้ําเจือแปงหอม คือพวกที่ทําบุญดวยอุปาทาน ยึดมั่นถือมั่นในบุญในสวรรค
ทําบุญดวยความคิดอยางนี้ เหมือนอาบน้ําดวยแปงของหอมตาง ๆ เมื่ออาบเสร็จแลวเนื้อตัวก็ยังมีแปง
ของหอมติดตัวยอมไมสะอาด
2. ในสวนของผูประกอบอาชีพคาสัตว จะเห็นไดวา อาชีพผูคาสัตวมีมานานกวา 40 ปแลว
ผูคาสัตวแตละคนมีความสัมพันธกันทางเครือญาติ บางเปนพี่นองกัน บางเปนแมลูกกัน บางก็เปนญาติ
กัน และในการขายสัตวบริเวณหนาวัดยังมีขอตกลงเกี่ยวกับการหมุนเวียนกันไปขายบริเวณประตูหนา
โบสถพระพุทธชินราชอีกดวยเพื่อไมใหเปนการไดเปรียบเสียเปรียบกันในดานทําเลในการขาย และ
ผูคาสัตวทั้งหมดเปนผูที่เคยอยูในชุมชนเรือนแพมากอน กอนที่ทางเทศบาลจะยกเลิกชุมชนดังกลาว
และใหคนในชุมชนยายขึ้นมาหาที่อยูใหม จะเห็นวา ความสัมพันธของกลุมผูคาสัตวเปนไปตามแนวคิด
การวิเคราะหเครือขายสังคม (Social Network Analysis) ของ จอหน เอ บารนส (John A. Barnes) ใน
ลักษณะเครือขายรวมและเครือขายยอย (total network and partial network) ที่กลาววา บุคคลใน
สังคมมีความสัมพันธกันทั้งในลักษณะกลุมยอยและกลุมใหญ ซึ่งความสัมพันธในระดับกลุมยอยนี้จะอยู
ภายใตความสัมพันธในระดับกลุมใหญ ทั้งนี้ความสัมพันธในระดับกลุมยอยหนึ่งๆ จะถูกจัดอยูภายใต
ความสัมพันธกลุมใหญกลุมใดกลุมหนึ่งไดก็ตอเมื่อตองอยูภายใตกฎเกณฑเดียวกับกลุมใหญนั้นๆ
ความสัมพันธในระดับกลุมยอยกอใหเกิดเครือขายยอย ในขณะที่ความสัมพันธในระดับกลุมใหญก็
กอใหเกิดเครือขายรวม
3. ในดานความเชื่อเกี่ยวกับการปลอยสัตวพบวา ชาวพุทธเราเชื่อกันไปตางๆนานาวา การ
ปลอยสัตวชนิดหนึ่ง จะทําใหเกิดผลประการหนึ่ง เชน ปลอยเตาจะทําใหอายุยืนยาว เปนตน ความเชื่อ
เช น นี้ ถื อ ว า ไร เ หตุ ผ ล เป น ความเชื่ อ ที่ ทํ า ต อ ๆกั น มา ขั ด กั บ หลั ก คํ า สอนของพระพุ ท ธเจ า ในเรื่ อ ง
“กาลามสูตร 10 ประการ” ซึ่งพระพุทธเจาไดสอนใหกับพุทธศาสนิกชนไมใหเชื่อสิ่งใดๆอยางงมงาย
โดยไมใชปญญาพิจารณาใหเห็นจริงถึงคุณโทษใหดีกอน หากใชปญญาพิจารณาจะเห็นวา การปลอย
เตาไมสามารถทําใหชีวิตของผูปลอยยืนยาวได หากผูปลอยตองการมีชีวิตยืนยาว จะตองรูจักรักษา
สุขภาพรางกายของตนใหแข็งแรงอยูเสมอ รูจักออกกําลังกายเปนประจําอยางพอเพียงไมหักโหม
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เกินไป รับประทานอาหารที่มีประโยชนครบทุก 5 หมู ใชชีวิตดวยความรอบคอบระมัดระวัง มีสติอยู
เสมอ เลิกอบายมุข เครื่องดอง ของมึนเมาทุกชนิด นอกจากสุขภาพทางกายแลว ตองดูแลสุขภาพจิต
ของตนใหดีดวย เพียงเทานี้ก็จะทําใหผูปลอยสัตวมีชีวิตที่ยืนยาวได
4. ดานสัตวที่นํามาปลอย จะเห็นวาปลาที่มีผูนิยมปลอยมากที่สุดคือปลาไหล เพราะคิดวาจะ
ใหชีวิตไหลลื่น เงินทองไหลมาเทมา ความทุกขไหลไป แตการปลอยปลาไหลบริเวณแมน้ํานานหนาวัด
เปนการชวยชีวิตสัตวจริงหรือ แลวจะไดบุญจริงหรือ ในเมื่อธรรมชาติของปลาไหลจะชอบอยูบริเวณ
หวย หนอง คลอง บึง ที่มีดินโคลนดินเลนใหมุด และชอบอยูในสภาพน้ํานิ่งๆ หรือไมไหลแรงมากนัก
บอยครั้งจะเห็นวาเมื่อปลอยปลาไหลไปแลว มันไมคอยวายออกไปกลางแมน้ําเพราะทนความแรงของ
กระแสน้ําไมไหว จึงมักจะหลบอยูบริเวณใกลๆ ริมตลิ่ง สุดทายก็จะถูกจับขึ้นมาขายหรือเปนอาหาร
เหมือนเดิม ดังนั้นการจะทําบุญดวยการปลอยปลาชนิดใดควรคํานึงถึงสภาพตามธรรมชาติที่ปลาชนิด
นั้นตองการอาศัยดวย จะไดไมเปนการทํารายสัตวที่จะปลอย
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
1.1 ควรมีการเผยแพรคําสอนของพุทธศาสนาที่เกี่ยวของกับการปลอยสัตวที่
ถูกตองใหกับพุทธศาสนิกชนไดรับทราบ เพราะทุกวันนี้พุทธศาสนิกชนยังมีความเชื่อที่ผิดๆกันอยูมาก
1.2 หากพุทธศาสนิกชนตองการทําบุญดวยการปลอยสัตว ควรศึกษาวิถีชีวิตตาม
ธรรมชาติของสัตวที่จะปลอยกอน เพื่อสัตวที่ปลอยไปแลวจะไดมีชีวิตอยูตามธรรมชาติของมัน
1.3 เทศบาลหรือผูมีสวนเกี่ยวของควรมีการสงเสริมอาชีพใหกับผูคาสัตวไดมี
ทางเลือกในการประกอบอาชีพอื่นๆที่หลากหลายขึ้น
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ศึกษาการทําบุญดวยการปลอยสัตวในมุมมองของผูปลอยวาปลอยเพื่ออะไร
หลังจากปลอยสัตวแลวผลที่ไดคืออะไร เปนไปตามความเชื่อหรือไม
2.2 ศึกษาวิถีการทําบุญของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปวานิยมทําบุญแบบใด ทําแลว
ไดอะไร ทําตามความศรัทธาหรือทําตามประเพณีที่สืบตอกันมา
บรรณานุกรม
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. (2535).
พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535. [ออนไลน] เขาถึงไดจาก
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