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บทคัดยอ
การศึกษานี้เปนการวิ จัยเชิงคุณภาพเพื่อ ศึกษาเกี่ยวกับ ความเชื่อตรี มูร ติในศาสนาพราหมณ-ฮิ นดู:
กรณีศึกษาวัยรุนชาวไทยในกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพื่อศึกษาพัฒนาการความเชื่อตรีมูรติ
ตั้งแตยุคพระเวทและการเขาสูอาณาจักรไทย 2) เพื่อศึกษาสถานภาพทางพระพุทธศาสนาของวัยรุนวามีมากนอย
เทาไร 3) เพื่อศึกษาถึงความรูความเขาใจในศาสนาพราหมณ-ฮินดูของวัยรุนเปนอยางไร 4) เพื่อศึกษาใหรูถึงความ
เชื่อตรีมูรติในศาสนาพราหมณ-ฮินดูของวัยรุนวามีแนวโนมเปนอยางไร โดยมีกลุมตัวอยางที่เปนวัยรุนในเขต
กรุงเทพมหานครทั้งหมด 398 คน แบงเปน ชาย 192 คน หญิง 206 คน
ผลการวิจัยภาคเอกสารพบวา พัฒนาการความเชื่อเรื่องตรีมูรติไดพัฒนาการมาตั้งแตยุคพระเวทจนกระทั่ง
ไดปรากฏชัดเจนเปนตรีมูรติในยุคคัมภีรปุราณะและไดแบงแยกเปนนิกายขึ้น โดยเนนการเคารพเทพของตนเปนผู
สูง สุ ด เมื่อ ศาสนาพราหมณ -ฮิ นดู เ ข าสู อ าณาจัก รไทยความเชื่อ ตรีมู ร ติ ได เ ขา มามี บ ทบาทตอ วั ฒ นธรรมและ
สังคมไทย และสืบทอดมาจนกระทั่งถึงปจจุบัน
ผลการวิจัยภาคสนามพบวา เพศชายและเพศหญิงมีความเชื่อตรีมูรติไมแตกตางกัน และสถานภาพทาง
พระพุทธศาสนาของวัยรุนอยูในระดับปานกลางเฉลี่ยถึงรอยละ 86.6 โดยวัยรุนสวนใหญมีความรูความเขาใจใน
ศาสนาพราหมณ-ฮินดูถือวาอยูในระดับต่ําเฉลี่ยรอยละ 49 และมีความเชื่อตอตรีมูรติอยูในระดับปานกลางเฉลี่ย
รอยละ 58.7 วัยรุนสวนใหญไดรับขอมูลมาจากสภาพแวดลอมทางสังคม เพื่อนมีบทบาทตอการเคารพบูชาตรีมูรติ
มากที่สุดเฉลี่ยรอยละ 33.17 และวัยรุนยังคงกราบไหวบูชาพระพุทธรูปอยูไมเปลี่ยนแปลง วัยรุนมีความเชื่อตรี
มูรติเปนเพียงชวงเวลาหนึ่งเทานั้น เพราะวัยรุนสวนใหญรอยละ 80.4 ไมมีความคิดที่จะเปลี่ยนศาสนาหันมานับถือ
ศาสนาพราหมณ-ฮินดู สรุปวา ในปจจุบันแมวาวัยรุนไดมากราบไหวบูชาตรีมูรติ แตก็ไมคิดที่จะเปลี่ยนไปนับถือ
ศาสนาพราหมณ-ฮินดู และยังคงนับถือพระพุทธศาสนาตอไป
ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา วัยรุนไทยที่ไดมากราบไหวบูชาตรีมูรติ ถือไดวาเปนชวงเวลาหนึ่งที่ตองการ
ขอสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง เท า นั้ น ไม ไ ด คิ ด ที่ จ ะเปลี่ ย นศาสนาหั น มานั บ ถื อ ศาสนาพราหมณ -ฮิ น ดู แ ต อ ย า งใด ใน
ชี วิ ต ประจํ า วั น วั ย รุ น ไทยในกรุ ง เทพมหานครส ว นใหญ ยั ง ให ค วามเคารพกั บ พระพุ ท ธรู ป เหมื อ นเดิ ม ไม
เปลี่ยนแปลง
การวิจัยครั้งนี้มีขอเสนอแนะวา สถาบันการศึกษาและผูปกครองควรมีความรูและเขาใจเรื่องศาสนา
ชัดเจนใหมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อที่จะไดเปนผูใหคําปรึกษาที่ดีตอศิษยและบุตรลูกหลานของตน ใหมีความรูถึงความเชื่อ
ในศาสนาตาง ๆ และเขาใจพระพุทธศาสนาใหชัดเจนมากยิ่งขึ้นตอไป
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ABSTRACT
This research studies the concept of Trimurti in Brahmanism-Hinduism which is believed
among Buddhist Thai youths in Bangkok. The objectives of the study are as follow: 1) to investigate the
concept of Brahmanical Trimurti in India until it was brought to Thailand. 2) to study how much Thai
youths in Bangkok believe in Buddhism. 3) to study how much Thai youths in Bangkok who are
Buddhist by birth learn and understand Brahmanism-Hinduism. 4) to study the tendency of belief in
Trimurti among Thai youths. The sample group comprised 192 Thai males and 206 Thai females.
The study shows that the Gods which form part of Trimurti had appeared in India from the
Vedic period onwards and the concept of Trimurti itself was prevalent in the Puranic literature. After
Brahmanism-Hinduism entered the Kingdom of Thailand, the belief in Trimurti played an important
role in Thai traditions and culture from ancient times until today.
The field work study showed that both males and females had the same belief. The study also
showed that of all the Thai youths who were studied, most youths [310 persons (86.6%)], were of
medium level Buddhist religiosity. Most Thai youths have knowledge of Hinduism at a low level
(49%), and believe in Trimurti at a medium level (58.7%). Most Thai youths receive information about
the Hindu Trimurti from many sources. Friends are the main sources for them. Thai youths receive
information from friends (33.17%). However, all of them still perform Buddhist activities such as
worshiping Buddha’s images. Most of them Thai youths never think of changing their religion from
Buddhism to Hinduism (80.4%), while the rest did not respond to the test.
The research also shows that The Thai youths worship Trimurti only when they wish to gain
something temporarily, and that they never intend to convert to Brahmanism-Hinduism. In daily life,
these Thai youths still pay respect to Buddha’s image. The researcher has recommended that researches
on the influence of Hinduism in other areas of Thailand be studied more to bring to light how much
Brahmanism-Hinduism has influenced Thais in different areas.
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