
  



  



 

 

 

 

 

  



  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วทิยาเขตอุบลราชธาน ี

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๑ 

ความเชื่อมโยงของหลกัพุทธธรรมกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พระสังวาน เขมปญฺโญ (สายเนตร)1 นายไชยสิทธ์ิ อุดมโชคนามอ่อน2 
Phra Sangwan Sainet๑ Mr.Chaiyasit Udomchokenamorn๒  

 
บทคัดย่อ 
 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่จะไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมได้กับทุกกลุ่มชนที่สามารถน าไปปรับใช้เป็นหลักใน
การด าเนินชีวิต และเป็นแนวปฏิบัติตนในกิจกรรมโดยยึดความพอเพียงหรือ ยึดเส้นทางสายกลางที่ใช้สติปัญญาในการ
ด ารงชีวิต และธุรกิจอย่างเหมาะสม ควรตั้งอยู่บนหลักของ “รู้ รัก สามัคคี” ใช้สติปัญญาปกป้องตนไม่ให้หลงกระแส
โลกาภิวัฒน์ มีเหตุและผลตามสภาพแวดล้อมของปรากฏการณ์ ให้รู้จักแยกแยะสิ่งดี สิ่งเลว สิ่งที่เป็นประโยชน์ ตามสภาพ
ความเป็นจริงของบ้านเมืองของเราเป็นที่ตั้ง ให้มีความรัก ความเมตตาที่จะช่วยเหลือสังคมให้รอดพ้นจากภัยพิ บัติ และ
รวมพลังกันด้วยความสามัคคี ขจัดข้อขัดแย้งไปสู่ความประนีประนอมรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 
 เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชี้แนวทางให้แก่ปวงชนชาวไทยได้ด าเนิน
ชีวิตอย่างยั่งยืน และปลอดภัย เป็นแนวทางการปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ โดยยึดแนวทางการพัฒนาที่มีคนเป็น
ศูนย์กลาง ซ่ึงสิ่งเหล่าน้ีเองจะเป็นตัวการที่น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและท าให้ประชาชนยึดหลักความพอเพียงและมี
เหตุผลโดยน าหลักธรรมสันโดษทางพระพุทธศาสนาเชื่อมโยงกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมมัชฌิมาปฏิปทา 
หลักการพึงตนเอง หลักสันโดษ และหลักมัตตัญญุตาธรรม มาประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตต่อไป 
 
ค าส าคัญ : เศรษฐกิจพอเพียง, ความเชื่อมโยงหลักพุทธธรรม  
 

บทน า 

 เศรษฐกิจพอเพียง คือ การด ารงชีวิตในความพอดี หวนกลับมาใช้วิถีชีวิตไทยเป็นการสร้างรากฐาน หรือพื้นฐาน

ของระบบเศรษฐกิจทั้งหมดส าหรับทุกคนระดับและเพศวัยในการอยู่ร่วมกัน ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้

พระราชทานพระราชด ารัสความตอนหน่ึงว่า“อาคารบ้านเรือน ตั้งอยู่ได้อย่างม่ันคง ก็เพราะความแข็งแรงของรากฐาน 

หรือเสาเข็ม ซ่ึงเรามองไม่เห็น และมักจะลืมไปว่าเราอยู่ได้บนฐานรากอะไร” หากรากฐานของประเทศ คือ เกษตรกร ได้

น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ตามแนวทาง “ทฤษฎีใหม่” ในขณะน้ันซ่ึงพระองค์ท่านได้แปลงทฤษฎี สู่

การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ เดินตามได้ ท าตามได้ ดังตัวอย่างโครงการทฤษฎีใหม่ วัด มงคลชัยพัฒนา 

โครงการทฤษฎีใหม่แห่งแรกของประเทศไทยที่ประสบความส าเร็จ เป็นต้นแบบ ซ่ึงเป็นแนวทางปฏิบัติที่ท าให้ชาติ

บ้านเมืองและตัวเราหลุดพ้นจากความทุกข์ มีความสุขอย่างม่ันคง ยั่งยืนและพอเพียง 

  เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับ

ครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการ

                                                             
 1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วทิยาเขตอุบลราชธานี. 

 2 อาจารย์ผู้สอน/นักวิจัย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วทิยาเขตอุบลราชธานี. 
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๒ 

พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเหมาะส าหรับสังคมไทย เพราะชาวไทย

ส่วนมากน้ันคือพอเพียงและเข้าใจเรื่องรับโดยอยู่แล้วเว้นแต่ไม่น าพาปฏิเสธอย่างแท้จริงเท่าน้ันความพอเพียง หมายถึง 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด 

ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งน้ีจะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง

อย่างยิ่ง ใน ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการ

รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้าง3“พฤติกรรมของเศรษฐกิจเม่ือหลักพระพุทธศาสนาเข้ามาสัมพันธ์แล้วไม่ว่า

จะเป็นการผลิตการบริโภคหรือการวิภาคแบ่งปันกระจายรายได้อะไรก็ตามก็จะเริ่มต้นจากจุดยืนที่ตัวมนุษย์ว่าจะต้องมี

ความรู้จักประมาณก่อนความรู้จักประมาณหรือความรู้จักพอดีน้ีทางพระเรียกว่ามัตตัญญุตา เช่นรู้จักพอดีในการบริโภค

อาหารก็เป็นโภชเนมัตตัญญุตา”4 

 
ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวคิดของนักวิชาการ 
 ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวคิดของนักวิชาการกล่าวถึงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในทัศนะของ 
ประเวศ วะสี แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในทัศนะของดร.สุเมธ ตันติเวชกุล แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในทัศนะของ ศ.ดร. 
อภิชัย พันธเสน และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในทัศนะของ สมพร เทพสิทธา ดังน้ี๑. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เศรษฐกิจสมดุล เศรษฐกิจบูรณาการเศรษฐกิจศีลธรรม เศรษฐกิจพื้นฐาน และ เศรษฐกิจ
ชุมชน โดยในส่วนของเศรษฐกิจพื้นฐานน้ัน หมายถึงเศรษฐกิจที่ค านึงถึงการทะนุบ ารุงพื้นฐานของตัวให้เข้มแข็งทั้งทาง
สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจพื้นฐานของสังคม คือ เศรษฐกิจชุมชน เพราะฉะน้ันเศรษฐกิจพื้นฐานกับ
เศรษฐกิจชุมชนคืออย่างเดียวกัน หัวใจของเศรษฐกิจพื้นฐาน หรือเศรษฐกิจชุมชนอยู่ที่การรวมตัวของชาวบ้านในการท า
อาชีพต่างๆเช่น เกษตรกรรม การแปรรูปอาหาร งานหัตถกรรมธุรกิจชุมชน ศูนย์การแพทย์แผนไทย กองทุนชุมชน เพื่อ
เป็นการเพิ่มทุนทุก ๆ ทางพร้อมกันคือ ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสิ่งแวดล้อม ทุนทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นเศรษฐกิจส าหรับทุกคน มีธรรมชาติพอเพียง มีความรักพอเพียง มีปัญญาพอเพียง เกิดความสมดุล เรียกอีก
อย่างหน่ึงว่า เศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจสมดุล หรือเศรษฐกิจพื้นฐานไม่มองเรื่องเศรษฐกิจแบบแยกส่วนแต่เป็นเศรษฐกิจ
ที่อยู่บนความเข้มแข็งของชุมชนเป็นเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นบูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียงอันจัดเป็นเศรษฐกิจพื้นฐานน้ัน มีลักษณะส าคัญ ๕ ประการคือ ๑) เป็นเศรษฐกิจส าหรับคนทั้งมวล 
ไม่ใช่เศรษฐกิจที่สร้างความร่ ารวยให้คนส่วนน้อย แต่ทิ้งคนส่วนใหญ่ให้ยากจน ซ่ึงก่อให้เกิดช่องว่างทางเศรษฐกิจ น าไปสู่
ปัญหาทางสังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อมอันน าไปสู่ความไม่ม่ันคงทางเศรษฐกิจส าหรับคนทั้งมวล เป็นการสร้างทุนทาง
สังคม และเป็นพื้นฐานของการพัฒนาทุกชนิด๒) มีพื้นฐานอยู่ที่ความเข้มแข็งของชุมชนเพราะชุมชนเป็นพื้นฐานของสังคม
๓) มีความเป็นบูรณาการคือไม่ใช่เป็นเรื่องเศรษฐกิจโดด ๆ แต่เชื่อมโยง กับสังคม วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม พร้อมกันไป๔) 
อยู่บนพื้นฐานความเข้มแข็งของตนเอง เช่น การเกษตร หัตถกรรมไทย อุตสาหกรรมการเกษตร สมุนไพร อาหารไทย การ

                                                             
 3 http://guru.sanook.com/๔๒๓๘/ (ออนไลน์)เว็บไซต์ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, chaipat.or.th 
สืบค้นวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ 
 4พระธรรมปิฏกป.อ.ปยุตโต. ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฏกหมวดพุทธศาสตร.์ กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา.พ.ศ.๒๕๔๒, หน้า 
๑๗๐. 

http://www.chaipat.or.th/site_content/40-17/44-2010-10-08-04-48-06.html
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๓ 

ท่องเที่ยว ซ่ึงล้วนอยู่บนพื้นฐานวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยเป็นจุดแข็งของคนไทยที่คนชาติอ่ืนไม่มี๕) มีการจัดการและ
นวัตกรรมต่างๆ เพื่อเติมความก้าวหน้าให้แก่เรื่องพื้นฐาน ท าให้มีพลวัตอย่างไม่หยุดน่ิง5 

  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง วิถีชีวิต รวมตั้งแต่ความเชื่อ คุณค่า การประพฤติ
ปฏิบัติร่วมกันรวมถึงเศรษฐกิจ การศึกษา สุนทรียศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี การพออยู่พอกิน การพึ่งพาตนเองตาม
หลักธรรมค าสอนของศาสนา ซ่ึงอยู่ภายใต้ร่มเงาของวัฒนธรรม การน าชื่อเศรษฐกิจมาใช้น้ันเป็นเพียงเพื่อกระตุ้นความ
สนใจและให้ฟังดูมีพลังมากกว่าการพูดถึงวัฒนธรรมดังน้ัน แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึง ความพอเพียงในอย่างน้อย 
๗ประการคือ๑) พอเพียงส าหรับทุกคน ทุกครอบครัว ไม่ใช่เศรษฐกิจแบบทอดทิ้งกัน๒) จิตใจพอเพียง๓) สิ่งแวดล้อม
พอเพียง๔) ชุมชนเข้มแข็งพอเพียง๕) ปัญญาพอเพียง๖) อยู่บนพื้นฐานวัฒนธรรมพอเพียง๗) มีความม่ันคงพอเพียง 

 ซึ่งในระบบเศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจพอเพียงที่ตั้งอยู่บนความเห็นที่ชอบถูกต้องเป็นระบบเศรษฐกิจที่ไม่
ค านึงถึงเฉพาะแต่เงินตราอย่างเดียวเท่าน้ันแต่เชื่อมโยงถึงเศรษฐกิจที่สัมพันธ์เก่ียวข้องกับความเป็นอยู่ที่ดีแห่งจิตใจ 
ครอบครัว ชุมชน วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจพอเพียงยังเก่ียวกับเศรษฐกิจที่เป็นองค์รวมคือเศรษฐกิจแห่งดุลย
ภาพและเศรษฐกิจแห่งศีลธรรมประเวศ วะสี ได้น าแนวทางการสนับสนุนกิจกรรมและวิธีการเศรษฐกิจแบบพอเพียง๑๐ 
ประการดังน้ี๑) นโยบายและกระแสสังคม หมายถึง การผลักดันให้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นนโยบายของรัฐและเป็นกระแส
ของสังคมที่จะต้องร่วมใจกันผลักดันโดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้วางนโยบายและพรรคการเมืองน าเข้าไปบรรจุในนโยบายของ
พรรค๒) การส ารวจชุมชนและเครือข่าย หมายถึง การส ารวจศักยภาพชุมชนด้วยการเขียนผังชุมชนเครือข่ายประชาชน
เพื่อให้รู้ว่าปัจจุบันไทยเรามีชุมชนใดมีประสบการณ์ความรู้ในเศรษฐกิจพื้นฐานด้านใด อยู่ที่ไหนบ้าง โดยหน่วยงานที่
เหมาะสมในการสร้างผังศักยภาพชุมชนจะต้องเป็นการร่วมมือจากหลายฝ่ายคือพัฒนากรต าบล , เกษตรต าบล, ครู, 
องค์กรพัฒนาเอกชน, และสถาบันราชภัฏ เป็นต้น๓) การส่งเสริมการขยายตัวของเครือข่ายชุมชน หมายถึง การขยายองค์
ความรู้จากศักยภาพชุมชนที่ปรากฏในผังศักยภาพชุมชนเครือข่ายประชาชน โดยกระทรวงมหาดไทย หรือ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์, กระทรวงศึกษาธิการ,กระทรวงสาธารณสุข หรือโดยองค์กรพัฒนาเอกชน, พระภิกษุ,นักธุรกิจด้วย
การชักน าให้ชุมชนอ่ืนเข้ามาเรียนรู้ตามผังศักยภาพชุมชนดังกล่าว ๔) การสร้างศูนย์บริการวิชาการแบบเบ็ดเสร็จ หมายถึง 
การพัฒนาศูนย์บริการวิชาการเบ็ดเสร็จ (One – Stop - Service) ประจ าอ าเภอ โดยรัฐบาลเป็นผู้น าหน่วยงานความรู้
ต่างๆมารวมไว้ที่เดียวกันเพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมชาวบ้านและกลุ่มชาวบ้านให้ไม่ต้องล าบากในการหาความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ ๕) การเชื่อมต่อการค้าขาย หมายถึงการเชื่อมต่อตลาดค้าขาย โดยกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้จัดลานค้าให้
เกษตรกรหรือธุรกิจชุมชน นอกจากน้ีบริษัทใหญ่ๆ ควรรับผลิตผลของชุมชนไปขายในระบบตลาดทั่วไป๖) การจัดสรรสื่อ
เพื่อท างานให้สังคม หมายถึง การสนับสนุนสื่อเพื่อสังคม เช่นวิทยุชุมชน หรือสื่ออ่ืนๆ ควรมีเน้ือหาหรือข้อมูลเก่ียวกับ
ชุมชนหรือเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดกระแสสังคมและผลักดันเรื่องดังกล่าวไปสู่นโยบายของรัฐหรือ
พรรคการเมือง๗) การปรับวิธีงบประมาณ และการตั้งกองทุนเพื่อชุมชน หมายถึง การปรับวิธีงบประมาณจากเดิมที่ใช้
กรมเป็นตัวตั้ง มาเป็นให้พื้นที่และชุมชนเป็นตัวตั้ง ทั้งน้ีนายกรัฐมนตรีสามารถด าเนินการในเรื่องดังกล่าว นอกจากน้ีควรมี
การตั้งกองทุนชุมชนเพื่อสนับสนุนมาตรการที่น าไปสู่เศรษฐกิจพอเพียงตามขั้นตอนต่างๆโดยรัฐมนตรีคลังมีอ านาจในการ
จัดการดังกล่าวเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง๘) การออกกฎหมายเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง การสนับสนุน
เศรษฐกิจพอเพียงด้วยมาตรการทางกฎหมายเพื่อลดอุปสรรคและเพิ่มความสะดวกในการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง โดย
กลุ่มนักกฎหมายจากมหาวิทยาลัยต่างๆ๙) การฝึกอบรมทักษะการสร้างความเป็นชุมชน หมายถึง การมีศูนย์วิจัย และ
พฒันาทักษะการสร้างความเป็นชุมชนในมหาวิทยาลัย ในสถาบันราชภัฏ หรือในองค์กรพัฒนาภาคเอกชน ภาคธุรกิจต่าง 

                                                             
 5ประเวศ วะสี, เศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคมแนวทางพลิกฟ้ืนเศรษฐกิจสังคม. กรุงเทพมหานคร : หมอชาวบ้าน.พ.ศ.
๒๕๔๒, หน้า ๔๓. 
 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วทิยาเขตอุบลราชธานี 

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๔ 

ๆ ท าหน้าที่รวบรวมความรู้เก่ียวกับวิธีการส่งเสริมให้คนท างานรวมกันเป็นกลุ่ม๑๐) การวิจัยเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 
และการประเมินผลหมายถึง การวิจัยและประเมินผลเพื่อสนับสนุนทุกขั้นตอนตามที่กล่าวมาแล้วทั้งเก้าขั้นตอน กิจกรรม
แห่งเศรษฐกิจพอเพียงด้วยวิธีการสิบประการ ที่เรียกว่า ธรรมจักรแห่งเศรษฐกิจ 
 จะเห็นได้ว่า การน าแนวทางการสนับสนุนกิจกรรมเศรษฐกิจแบบพอเพียง เป็นการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
พอเพียง เศรษฐกิจพื้นฐาน หรือ เศรษฐกิจชุมชน ควรเป็นระเบียบวาระแห่งชาติที่ทุกฝ่ายเข้ามาท าความเข้าใจ และ
ขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นเพื่อสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจสังคมและศีลธรรมโดยการปฏิบัติตามวิธีการทั้ง ๑๐ ประการ 
 
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในทัศนะของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล 

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในทัศนะของ6 กล่าวถึง ความหมายเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ
พอเพียงและ การพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ดังน้ี ๑. ความหมายเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง 
เศรษฐกิจที่สามารถอุ้มชูตัวเอง (Relative Self - Sufficiency) อยู่ได้โดยไม่ต้องเดือดร้อน โดยต้องสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจของตนเองให้ดีเสียก่อน คือตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ไม่ใช่มุ่งหวังแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจให้
รวดเร็วแต่เพียงอย่างเดียว เพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเองย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าและ
ฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นไปตามล าดับได้เศรษฐกิจพอเพียงยังเชื่อมโยงไปถึงความสามารถของชุมชน เมือง รัฐ
ประเทศ หรือภูมิภาคหน่ึงในการผลิตสินค้า และบริการทุกชนิด เพื่อเลี้ยงสังคมน้ันๆได้โดยไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยต่างๆที่ตน
ไม่ได้เป็นเจ้าของ เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลน้ัน คือความสามารถในการด ารงชีวิตได้อย่างไม่เดือดร้อนมีความ
เป็นอยู่อย่างประมาณตนตามฐานะ ตามอัตภาพ และที่ส าคัญคือ ไม่หลงใหลไปตามกระแสของวัตถุนิยม มีอิสรภาพ 
เสรีภาพ ไม่มีพันธนาการอยู่กับสิ่งใด โดยสรุปคือหันกลับมายึดเส้นทางสายกลางในการด ารงชีวิต๒.การประยุกต์ใช้
เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กับสังคมทุกระดับแต่ประเด็นส าคัญสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างน้อย ๓ ระดับ ดังน้ี๑) ระดับบุคคล / ครอบครัว สามารถให้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนใน๕ด้านได้แก่จิตใจ
สังคมเทคโนโลยี เศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รู้จักค าว่า “พอ” และไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนพยายาม
พัฒนาตนเองเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความช านาญ มีความสุขและความพึงพอใจกับชีวิตที่พอเพียงยึดเส้นทาง
สายกลางในการด ารงชีวิต๒) ระดับชุมชนรวมกลุ่มท าประโยชน์เพื่อส่วนร่วมโดยอาศัยภูมิปัญญาและความสามารถของตน
และชุมชนมีความเอ้ืออาทรระหว่างสมาชิกชุมชนให้เกิดพลังทางสังคมพัฒนาไปสู่เครือข่ายระหว่างชุมชนต่าง ๆ๓)ระดับรัฐ
หรือระดับประเทศ ชุมชน / สังคมหลายๆแห่งร่วมมือกันพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง วางรากฐานของประเทศให้มี
ความพอเพียงและพร้อมก่อนจึงค่อยๆด าเนินการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เจริญขึ้นไป๓.การพัฒนา
เศรษฐกิจแบบพอเพียง ในที่น้ีเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงส าหรับเกษตรกรเท่าน้ัน มีการปฏิบัติตาม ๓ ขั้นตอน
๑) ผลิตเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนในระดับชีวิตที่ประหยัดทั้งน้ีต้องมีความสามัคคีในท้องถิ่น  ๒) รวมกลุ่มเพื่อการผลิต 
การตลาด ความเป็นอยู่ สวัสดิการ การศึกษา สังคม และศาสนา ๓) ร่วมมือกับองค์กรภายนอกในการท าธุรกิจและพัฒนา
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง คือ “พอ” “พอประมาณ” “พอดี” ไม่เบียดเบียนคนอ่ืน ตั้งอยู่ในความสุจริต และที่
ส าคัญคือ ยึดวิถีชีวิตไทยไว้ให้ได้  

สรุปได้ว่า แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในทัศนะของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กล่าวถึง ความสามารถของชุมชนเมือง
รัฐประเทศหรือภูมิภาคหน่ึงๆในการผลิตสินค้าและบริการทุกชนิดเพื่อเลี้ยงสังคมน้ัน ๆ ความหมายเศรษฐกิจพอเพียง ว่า
เป็น เศรษฐกิจที่สามารถอุ้มชูตัวเองอยู่ได้โดยไม่ต้องเดือดร้อน โดยต้องสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของตนเอง เศรษฐกิจ

                                                             
 6ประเวศ วะส.ีประชาคมต าบล ยุทธศาสตร์เพ่ือเศรษฐกิจพอเพียง ศีลธรรมและสุขภาพ.พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : 
ส านักพิมพ์มติชน.พ.ศ.๒๕๔๑, หน้า ๔๐ - ๔๖. 
 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วทิยาเขตอุบลราชธาน ี

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๕ 

พอเพียงสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กับสังคมทุกระดับโดยมีระดับบุคคล / ครอบครัวระดับชุมชนรวมกลุ่มท าประโยชน์
เพื่อส่วนร่วมระดับรัฐหรือระดับประเทศ ชุมชน / สังคมหลายๆแห่งร่วมมือกันพัฒนา และ การพัฒนาเศรษฐกิจแบบ
พอเพียงต้องยึดหลักแนวพระราชด าริในการพัฒนา “เศรษฐกิจพอเพียง” พอประมาณ” “พอดี” ไม่เบียดเบียนคนอ่ืน 
ตั้งอยู่ในความสุจริต และที่ส าคัญคือ ยึดวิถีชีวิตไทย 
 ซ่ึงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในทศันะของ ศ.ดร. อภิชัย พันธเสน    

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในทัศนะของ7 ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน(วรนุช อุษณกร,๒๕๔๔:๔๖) กล่าวถึง ความหมาย
เศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ดังน้ีความหมายเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เป็น
เศรษฐกิจที่ไม่เน้นอรรถประโยชน์สูงสุด (Maximize Utility) อันเป็นสาเหตุส าคัญของปัญหาเศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน แต่
เน้นความพอประมาณ หรือทางสายกลาง เศรษฐกิจพอเพียงเน้นการไม่โลภเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศได้ดีที่สุดเศรษฐกิจพอเพียงมีพื้นฐานอยู่บนพุทธธรรมของการละกิเลสคือความไม่รู้อันเรียกว่า อวิชชาและ
ด ารงชีวิตอยู่อย่างพอประมาณด้วยความไม่โลภและไม่ประมาทในทัศนะของ ศ.ดร. อภิชัย พันธเสน ให้ความหมาย 
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกันออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังน้ีความหมายกลุ่มที่หนึ่งอธิบายว่าปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวคิดที่อยู่เหนือแนวคิดเศรษฐศาสตร์ เป็นภูมิปัญญาไทย เป็นทุนทางสังคมของประเทศเน่ืองมาจากปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีพื้นฐานมาจากวัฒนธรรมชุมชนและเป็นพื้นฐานระบบเศรษฐกิจของสังคมไทยซ่ึงเป็นวัฒนธรรมของ
คนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นปรัชญาแนวคิดที่ประยุกต์น าศาสนามาเป็นแนวทางการด าเนินชีวิตที่จะลด  “ความอยาก” 
ลงมาสู่ระดับที่สามารถพึ่งตนเองได้ ,ความหมายกลุ่มที่สอง เป็นกลุ่มที่มีความเห็นตรงกันว่าปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงมีส่วนประกอบที่ส าคัญสามส่วนที่เก่ียวข้องกันและจะขาดซ่ึงส่วนใดส่วนหน่ึงมิได้ คือ ความพอดี ความเสี่ยงและ
การพึ่งตนเอง ในทัศนะของ ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน8จะมีลักษณะใกล้เคียงกับดุลยภาพในวิชาเศรษฐศาสตร์แต่จะเป็นดุลย
ภาพที่เป็นพลวัต ปรับตัวอยู่ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานะและความเหมาะสมของแต่ละบุคคลกล่าวได้ว่าเป็นปรัชญาแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับเดียวกับวิชาเศรษฐศาสตร์อันเป็นแนวคิดที่พยายามน ามาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต
ของปัจเจกชนชุมชน สังคม และประเทศในส่วนที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และ ความหมายกลุ่มที่สาม เห็นว่า
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐศาสตร์กระแสหลักเพราะเป็นการด าเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ ภายใต้ข้อจ ากัดของรายได้ภายใต้การบริหาร การกระจายความเสี่ยงอย่างสมดุลและมีการแลกเปลี่ยนอย่างมี
ประสิทธิภาพความหมายกลุ่มที่สี่ เป็นกลุ่มที่ให้ความคิดเห็นอ่ืนๆที่เป็นประโยชน์ในการด าเนินชีวิตและการพัฒนาประเทศ
บนพื้นฐานความเป็นอยู่อันควร ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับประเทศตามศักยภาพของประเทศ  
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวคิดเพื่อปรับทิศทางการพัฒนาประเทศไทยเศรษฐกิจพอเพียง ที่เน้นความพอประมาณ
เน้นความสมควรน้ัน มีรากฐานความคิดจากค าสอนของพระพุทธเจ้าในข้อที่เรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง”
ได้ท าให้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในทัศนะของ ศ.ดร.อภิชัย พันธเสนอธิบายว่า การที่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเน้นย้ า
ความพอประมาณ มีเหตุผล หรือการท าให้ดีที่สุดโดยมีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ใช้ได้กับภาคเศรษฐกิจทุกสาขา
ของประเทศเน่ืองจากแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเน้นการยับยั้งหรือละความโลภไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ดังน้ัน เพื่อให้แนวคิด
เกิดผลรัฐจ าเป็นต้องสร้างกติกา บทลงโทษ หรือมาตรการด้านภาษีและเครื่องมือทางการเงินที่รัฐมีอยู่เพื่อสร้างความ
พอเพียงจ ากัดความโลภให้แก่ผู้ด าเนินการทางเศรษฐกิจบนมาตรการที่เปิดเผยและไม่เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้
ดุลยพินิจในการตัดสินอันเป็นสาเหตุของการแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
ปรัชญาว่าด้วยการวางรากฐานอันม่ันคงยั่งยืนของบุคคลและสังคม กล่าวถึง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะระบบ

                                                             
 7ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน.. พุทธเศรษฐศาสตร์ : วิวฒันาการ ทฤษฎี และการประยุกต์กับเศรษฐศาสตร์สาขาต่าง ๆ.กรุงเทพมหานคร 
: บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์ พับลิชชิ่ง จ ากัด.พ.ศ.๒๕๔๔,หน้า ๔๖. 
 8อ้างแล้ว,เรื่องเดียวกัน,หน้า ๕๕๔. 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วทิยาเขตอุบลราชธานี 

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๖ 

เศรษฐกิจที่สามารถอุ้มชูตนเองได้ในระดับพื้นฐานโดยไม่เดือดร้อนจึงจะสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้า และฐานะทาง
เศรษฐกิจขั้นสูงต่อไปได้  
 ดังน้ัน ปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในทัศนะของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุลจึงเปรียบได้กับปรัชญาแนวคิด

ในการสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนให้กับฐานรากของบุคคล โดยยึดหลักสายกลางในการด าเนินชีวิตบนวิถีแห่งความใฝ่หา
ความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองไปสู่การด าเนินชีวิตด้วยปัญญาบนฐานแห่งการเรียนรู้ อันจะน าพาสังคมและประเทศไทยไปสู่การ
พัฒนาอย่างบูรณาการโดยอาศัยฐานทรัพยากรท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของชุมชนบนพื้นฐานของสังคมแห่งการเรียนรู้
และพอเพียงยึดแนวทางสายกลางเป็นหลักในการด ารงชีวิต เพื่อสร้างความสามารถในการพึ่งตนเอง มี ๕ ประการดังน้ี
 ๑) พึ่งตนเองทางจิตใจ มีจิตใจที่เข้มแข็งไม่ท้อแท้แม้ประสบความล้มเหลวหรือความยากล าบาก๒) พึ่งตนเองทางสังคม 
ช่วยเหลือเก้ือกูลภายในสังคม ๓) พึ่งตนเองทางทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งทรัพยากรสังคมและเศรษฐกิจ๔) พึ่งตนเองทาง
เทคโนโลยี วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะกับภูมิประเทศและสังคมไทย๕) พึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ สามารถอยู่ได้ด้วย
ตนเองในระดับเบื้องต้นซ่ึงจะสามารถน าไปสู่การพัฒนาประเทศในระดับมหัพภาคต่อไปได้ 

 

 หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงดังน้ี การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือการพัฒนาที่ตั้งอยู่บน
พื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท โดยค านึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีใน
ตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระท า ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาอยู่ ๕ ส่วน ดังน้ี ๑. กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการด ารงอยู่ และปฏิบัติ
ตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็น
การมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย และวิกฤต เพื่อความม่ันคง และความยั่งยืนของการพัฒนา๒.คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียง
สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็น
ขั้นตอน๓.ค านิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย ๓ คุณลักษณะ พร้อม ๆ กันดังน้ี๑) ความพอประมาณ หมายถึง 
ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเอง และผู้อ่ืน เช่นการผลิต และการบริโภคที่อยู่ในระดับ
พอประมาณ๒) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความพอเพียงน้ัน จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล 
โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เก่ียวข้องตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท าน้ัน ๆ อย่างรอบคอบ๓) การ
มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดย
ค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้ และไกล๔) เงื่อนไข การตัดสินใจและ
การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงน้ัน ต้องอาศัยทั้งความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ๑. เงื่อนไข
ความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เก่ียวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่าน้ัน
มาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ๒. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้อง
เสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซ่ือสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญา
ในการด าเนินชีวิต 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาอยู่ ๕ ส่วนดังน้ี ๑.กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนว
ทางการด ารงอยู่ และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย 
และวิกฤตเพื่อความม่ันคง และความยั่งยืนของการพัฒนา ๒.คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับ
การปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน  ๓.ค านิยาม ความ
พอเพียงจะต้องประกอบด้วย ๓ คุณลักษณะ พร้อม ๆ กัน ดังน้ี ๑) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป 
และไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืนเช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ  ๒)ความมี
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๗ 

เหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความพอเพียงน้ัน จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุ
ปัจจัยที่เก่ียวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท าน้ันๆ อย่างรอบคอบ ๓)การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้น โดยค านึงถึง ความเป็นไปได้ของ
สถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล ๔) เงื่อนไข การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้
อยู่ในระดับพอเพียงน้ัน ต้องอาศัยทั้งความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน  (๑)เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้
เก่ียวกับวิชาการต่างๆ ที่เก่ียวข้องอย่างรอบด้านความรอบคอบ ที่จะน าความรู้เหล่าน้ันมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อ
ประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ (๒)เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วยมีความ
ตระหนักในคุณธรรม มีความซ่ือสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียรใช้ สติปัญญาในการด าเนินชีวิต และ ๕) 
แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาที่สมดุลและ
ยั่งยืนพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง ในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี9 
 พระธรรมปิฏกป.อ. ปยุตโต10ได้แสดงทัศนะไว้ในหนังสือธรรมกับการพัฒนาชีวิตเรื่องการรู้จักพอประมาณว่า 
“เป็นหลักธรรมข้อหน่ึงที่กล่าวกันมากมายและกล่าวกันไปเรื่อยๆการรู้จักประมาณมาจากภาษาบาลีว่ามัตตัญญุตาแปลว่า
รู้จักประมาณรู้จักพอดีลักษณะส าคัญของพระพุทธศาสนาก็คือความพอดีคือสิ่งที่ไม่สุดโต่ง” 

พระธรรมปิฏกป.อ. ปยุตโต11ได้กล่าวความรู้จักพอประมาณไว้ในหนังสือทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฏกว่า 
“พฤติกรรมของเศรษฐกิจเม่ือหลักพระพุทธศาสนาเข้ามาสัมพันธ์แล้วไม่ว่าจะเป็นการผลิตการบริโภคหรือการวิภาค
แบ่งปันกระจายรายได้อะไรก็ตามก็จะเริ่มต้นจากจุดยืนที่ตัวมนุษย์ว่าจะต้องมีความรู้จักประมาณก่อนความรู้จักประมาณ
หรือความรู้จักพอดีน้ีทางพระเรียกว่ามัตตัญญุตา เช่นรู้จักพอดีในการบริโภคอาหารก็เป็นโภชเนมัตตัญญุตา” 

สุเมธตันติเวชกุล12ได้กล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ได้พระราชทานไว้ในหนังสือใต้
เบื้องพระยุคลบาทว่า “พระเจ้าอยู่หัวได้รับสั่งมาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและประโยคหน่ึงที่ทรงอรรถาธิบายว่า ค าว่าหัวใจ
ก็คือค าว่าพอ เศรษฐกิจพอเพียงก็คือค าว่าพอคุณจะมีชีวิตที่ตั้งอยู่บนมาตรฐานความพอได้อย่างไรความพอก็คือค าว่า
พอประมาณความพอประมาณพระองค์ท่านขยายความต่อไปอีกไม่ใช่ผมพูดนะครับพอประมาณคือพอแต่จ าเพาะตัวเองที่
หากินได้อย่างมีเหตุมีผลด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตจึงไม่ต้องไปเบียดเบียนคนอ่ืนเขาคือเศรษฐกิจพอเพียงแน่นอนมาตรฐาน
แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันไม่ใช่ทุกคนจะให้จนเหมือนกันหมดน่ันก็ไม่ใช่ชีวิตจริงบางคนมาตรฐานมีสมบัติเก่ากินอะไรก็โชค
ดีไ” 

สุรเกียรติ์ เสถียรไทย13กล่าวถึงความพอเพียงไว้ว่า “ทฤษฎีใหม่ในหลวงวิถีชีวิตที่พอเพียงว่าเม่ือพิจารณาจาก
ทฤษฎีการพัฒนาตามแนวพระราชด าริเรื่องทฤษฎีใหม่ขั้นที่หน่ึงน้ันเป็นการเน้นการพัฒนาตนเองให้กินอยู่อย่างพอเพียงใน
ขั้นที่สองจึงเริ่มมีการแลกเปลี่ยนและเก้ือกูลกันมีความเป็นชุมชนและองค์กรชุมชนเกิดขึ้นส่วนในขั้นที่สามก็เริ่มมีความ
เชื่อมโยงและร่วมมือกับโลกภายนอกมีการท าธุรกิจชุมชนขึ้นทั้งที่แนวพระราชด าริ” 

 

  

                                                             
 9https://sites.google.com/site/sersthkicphxpheiyng๐๐๑/home/hlak-prachya(ออนไลน์) ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙. 
 10พระธรรมปิฏกป.อ.ปยุตฺโต.. ธรรมกับการพัฒนาชีวิต.กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม.พ.ศ.๒๕๓๙,หน้า ๙๖. 
 11พระธรรมปิฏกป.อ.ปยุตโต.ทศวรรษธรรมทศัน์พระธรรมปิฏกหมวดพุทธศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา.พ.ศ.๒๕๔๒,หน้า 
๑๗๐. 
 12สุเมธ ตันติเวชกูล.ใต้เบ้ืองพระยุคลบาท. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มติชน.พ.ศ.๒๕๔๔, หน้า ๓๒๐. 
 13สุรเกียรติ์ เสถียรไทย.ทฤษฎีใหม่ในหลวงชีวิตที่พอเพียง. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ร่วมด้วย ช่วยกัน.พ.ศ.๒๕๔๓,
หน้า ๒๐๘. 

https://sites.google.com/site/sersthkicphxpheiyng001/home/hlak-prachya
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๘ 

หลักธรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพุทธศาสนา 
  หลักธรรมเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพุทธ หมายถึง หลักธรรมมัชฌิมาปฏิปทา หลักการพึงตนเอง 
หลักสันโดษ และหลักมัตตัญญุตาธรรม ดังน้ี๑. เศรษฐกิจพอเพียงกับหลักมัชฌิมาปฏิปทา๑)หลักปัญญาและการปฏิบัติ
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง จะพบได้ว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาและการปฏิบัติมิใช่เป็นเพียงปรัชญาของนัก
ปรัชญาหรือเรื่องของนักคิดที่ก าลังคิดค้นหาความจริงโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกวิทยาหักล้างพิสูจน์ความจริงกันอยู่มรรคและเป็น
พุทธจริยธรรมส าหรับการครองชีวิตของพุทธศาสนิกชนให้ตั้งม่ันอยู่ใน “พรหมจรรย์” หรือ “พรหมจริยะ” ซ่ึงหมายถึงระบบ
การด าเนินชีวิตตามหลักพุทธพจน์ที่ว่า14เราย่อมสรรเสริญ สัมมาปฏิปทา (ไม่ว่า) ของคฤหัสถ์หรือของบรรพชิต คฤหัสถ์ก็ตาม 
บรรพชิตก็ตาม ประพฤติชอบแล้ว ย่อมท าญายธรรมอันเป็นกุศลให้ส าเร็จได้เพราะอาศัยการปฏิบัติถูกเป็นเหตุ ก็สัมมา
ปฏิปทา คืออะไร คือสัมมาทิฎฐิฯลฯ สัมมาสมาธิพระพุทธพจน์ ข้างต้นน้ี แสดงถึงมรรค คือ มัชฌิมาปฏิปทา น้ีเองว่าเป็น 
“สัมมาปฏิปทา” และยังย้ าให้เห็นชัดเจนว่า มัชฌิมาปฏิปทา เป็นหลักธรรมที่มุ่งให้ใช้ปฏิบัติและให้ส าเร็จประโยชน์แก่ทั้ง
บรรพชิตและคฤหัสถ์15๒) หลักมัชฌิมาปฏิปทาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) กล่าวไว้ว่า 
มัชฌิมาปฏิปทา เป็นประมวลค าสอนภาคปฏิบัติ คือ ระบบ “จริยธรรม” ทั้งหมดของพระพุทธศาสนา มีรายละเอียด ขอบเขต 
แต่สามารถที่จะอธิบาย “ทางสายเดียวแต่มีองค์ประกอบ ๘ อย่าง “อันเป็นหัวข้อส าคัญของ อริยอัฏฐังคิกมัคค์ หรือ อารย
อัษฎางคิกมรรค (มรรคาอันประเสริฐ มีองค์ประกอบ ๘ อย่าง) ดังน้ี คือ สัมมาทิฏฐิ16 ความเห็นชอบ (Right View)สัมมา
สังกัปปะ ความด าริชอบ (Right Thought) สัมมาวาจา วาจาชอบ (Right Speceh)สัมมากัมมันตะ การกระท าชอบ (Right 
Action)สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบ (Right Livelihood)สัมมาวายามะ ความพยายามชอบ (Right Efford) สัมมาสติ ระลึกชอบ 
(Right Mindfulness)สัมมาสมาธิ จิตม่ันชอบ(Right Concentration)แนวคิดเก่ียวกับองค์ประกอบของมรรคเป็นการศึกษา
พัฒนาองค์ธรรมภายในมัชฌิมาปฏิปทาน้ีก็คือการพัฒนาของชีวิตภายใต้กรอบกระบวนการของธรรมชาติที่ด าเนินไปตามวิถี
แห่งมรรคน้ันเริ่มด้วยปัญญาและจบลงด้วยปัญญาโดยเริ่มที่สัมมาทิฏฐิอันเป็นองค์ธรรมที่ส าคัญที่สุดและเป็นสะพานเชื่อมไปสู่
พัฒนาการด้านอ่ืนๆในระบบการพัฒนาองค์ธรรมที่เทียบได้กับไตรสิกขาหรือแบ่งออกเป็นการศึกษา๓ส่วนคือศีลสมาธิปัญญา
ส่วนที่เป็นศีล คือ สัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายาม ส่วนที่เป็นปัญญา คือ สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาส่วนที่
เป็นสมาธิ คือสัมมาสติสัมมาสมาธิ17ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน18 กล่าวว่า ปัญญาเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุด ในธรรมหรือค าสั่งสอน
ของพระพุทธเจ้าถ้าจะประยุกต์ “ปัญญา” ให้เข้ากับการผลิตในทางเศรษฐศาสตร์ “ปัญญา” จะต้องเป็นปัจจัยการผลิตที่
ส าคัญที่สุดเพียงปัจจัยเดียว น่ันก็คือ การผลิตในพุทธเศรษฐศาสตร์เป็นวิถีแห่งปัญญา ซ่ึงต่างกับเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก ใน
ปัจจุบัน ที่เน้นทุนเป็นปัจจัยผลิตดังน้ัน จึงต้องการการบริโภค เพียงพอประมาณ เพื่อไม่ให้เกิดความทุกข์ ทรมาน 
ขณะเดียวกันก็จะต้องไม่ “โลภ” มากเกินไปจนก่อ “กิเลส” เพราะท าให้ปัญญาไม่เกิด เช่นเดียวกัน ประเด็นน้ีจึงเป็นหลักของ
เศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงเป็นความพอประมาณ หรือทางสายกลาง ซ่ึงแนวความคิด เศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวน้ัน แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ในความหมายของการสร้างความพึงพอใจสูงสุด ตามกรอบความคิด ของเศรษฐศาสตร์
ตะวันตก ทั้งน้ี ถ้าพิจารณาจากมุมมองของ พุทธเศรษฐศาสตร์ อัตถประโยชน์ หรือ Utility ในความหมายที่เข้าใจง่ายแบบ
พุทธ ก็คือ“กิเลส” การเน้น อัตถประโยชน์สูงสุดก็คือการเน้นให้มีกิเลสมากที่สุดน่ันเอง ๓) องค์ ธรรมฝ่ ายปัญญา
เกี่ยวกับความพอเพียง คือสัมมาทิฏฐิ (Right View)สัมมาสังกัปปะ (Right Thought)อริยมรรคทั้ง ๒ ประการโดยเฉพาะ

                                                             
 14ส .ม. ๑๙/๒๔/๒๕. 
 15ส .ม.๑๙/๒๔/๒๒๓. 
 16ส .ม.๑๙/๒๔/๒๓๕. 
 17ส .ม.๑๙/๒๔/๒๒๗. 
 18ศ.ดร. อภิชัย พันธเสน.เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง กับการวิเคราะห์ความหมายของนักเศรษฐศาสตร์. จัดโดยมูลนิธิชยัพัฒนา 
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา.พ.ศ.๒๕๔๒, หน้า๑. 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วทิยาเขตอุบลราชธาน ี

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๙ 

อย่างยิ่ง สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นชอบ) น้ันเป็นหัวใจส าคัญของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเลยทีเดียว ในพระไตรปิฎก กล่าวไว้
ว่า19“ภิกษุทั้งหลาย บรรดาองค์มรรคเหล่าน้ัน สัมมาทิฎฐิเป็นตัวน า สัมมาทิฎฐิเป็นตัวน าอย่างไร ? ด้วยสัมมาทิฏฐิ จึงรู้จัก
มิจฉาทิฏฐิ ว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิ รู้จักสัมมาทิฏฐิว่า เป็นสัมมาทิฏฐิ รู้จัก มิจฉาสังกัปปะว่าเป็นมิจฉาสังกัปปะ รู้จักสัมมาสังกัปปะ
ว่าเป็นสัมมาสังกัปปะรู้จักมิจฉาวาจา ..สัมมาวาจา กัมมันตะสัมมันตะเราไม่เห็นธรรมอ่ืนแม้สักอย่างซ่ึงจะเป็นเหตุให้กุศล
ธรรมที่ยังไม่เกิดได้เกิดขึ้นหรือกุศลกรรมที่เกิดขึ้นแล้วเป็นไปเพื่อความเพิ่มพูนไพบูลย์เหมือนอย่างสัมมาทิฏฐิน้ีเลย”20๔) 
องค์ธรรมฝ่ายศีลเกี่ยวกับความพอเพียงคือ สัมมาวาจา (วาจาชอบ) (Right Speech)สัมมากัมมันตะ (การกระท าชอบ) 
(Right Action)สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพชอบ) (Right Livelihood)องค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา อันเป็นมรรคฝ่ายศีล
ทั้ง ๓ ประการน้ี เป็นพื้นฐานส าคัญที่มุ่งหมายจะให้เป็นหลักแห่งวิถีชีวิต ในระบบเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งน้ีเพราะความมุ่ง
หมายของกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพุทธ คือ ความซ่ือสัตย์ ซ่ือตรง ไม่คดโกง ไม่เบียดเบียนแก่งแย่ง 
หากแต่เก้ือกูล และมีเมตตาต่อกัน ทั้งในส่วนชีวิตต่อชีวิตและชีวิตกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปอีกด้วยทรรศนะ
ดังกล่าวน้ี สอดคล้องกับพุทธพจน์เรื่อง การแบ่งปันจัดสรรทรัพยากรด้วยความเก้ือกูล มีเมตตา และเป็นธรรม21“...ที่ว่า
ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพืชของสงฆ์ที่เพาะปลูกในที่ของบุคคล พึงให้ส่วนแบ่งแล้วบริโภค พืชของบุคคลที่เพาะปลูกในพื้นที่
ของสงฆ์ พึงให้ส่วนแบ่งแล้วบริโภคสาระและความมุ่งหมายในพุทธธรรมของ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ อัน
เป็นมรรคในมัชฌิมาปฏิปทาน้ันมิใช่เป็นมรรคาที่มุ่งเน้นส าหรับภิกษุสงฆ์เท่าน้ัน หากแต่กินความกว้างขวางครอบคลุม
ออกไปทั้งระบบพรหมจรรย์และที่จะต้องเน้นให้เห็นชัดเจนก็คือ ศีล มิใช่ หมายถึงความประพฤติดีงาม สุจริตทั้งทางกาย
และวาจาเท่าน้ัน แต่หมายถึงอาชีวะสุจริตด้วย”22โดยเรียบร้อยอยู่ร่วมกันโดยสงบสุข ความโลภ ความเบียดเบียน และ
การสร้างกิเลส อันเป็นลักษณะจ าเพาะของเศรษฐกิจกระแสหลักน้ัน อยู่ตรงกันข้ามกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและ
เศรษฐกิจแนวพุทธโดยสิ้นเชิง๕) องค์ธรรมฝ่ายสมาธิเกี่ยวกับความพอเพียงคือ สัมมาวายามะ (ความพยามชอบ) (Right 
Effort)สัมมาสติ (ความระลึกชอบ) (Right Mindfulness)สัมมาสมาธิ (จิตม่ันชอบ) (Right Concentration)สัมมาวายามะ 
(ความพยายามชอบ) น้ัน มีพระพุทธพจน์ว่า23สัมมาวายามะ เป็นไฉน? การระดมความเพียร (วิริยารัมภะ) ทางใจ
ความก้าวหน้า ความบากบั่น ความขะมักขะเม้น ความพยายาม ความอุตสาหะความฮึดสู้ ความเข้มแข็ง ความม่ันคง
ความก้าวหน้าไม่ลดละ ความไม่ทอดทิ้งฉันทะความไม่ทอดทิ้งธุระการแบกทูนเอาธุระไปวิริยะ วิริยินทรีย์ วิริยพละ 
สัมมาวายามะวิริยสัมโพชฌงค์ที่เป็นองค์มรรคนับเน่ืองในมรรคน้ัน เรียกว่า สัมมาวายามะ ความเพียรพยามชอบน้ีนับเป็น
ปัจจัยส าคัญยิ่งประการหน่ึง ของการด าเนินการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพุทธ ความเพียรและความไม่ย่อท้อ การสร้าง
และก าจัดกุศลกรรมและอกุศลกรรมต่าง ๆ การเพียรรักษาและเสริมสร้างกุศลและการปฏิบัติที่ดีแล้วให้คงอยู่ตลอดไป 
เป็นมรรคไปสู่ความส าเร็จและชีวิตที่พึงปรารถนา เป็นคุณธรรมประจ าชีวิต โดยทั่วไป เป็นต้น“สัมมาสติ” เป็นองค์มรรค
ข้อที่ ๒ ในหมวดสมาธิ หรืออธิจิตสิกขา ในระดับจริยธรรม พุทธธรรมน้ัน เน้นความส าคัญของสติเป็นอย่างมากในการ
ปฏิบัติจริยธรรมทุกขั้นตอน ถือเป็นความส าคัญแห่งกรอบในการด าเนินชีวิต โดยมีสติก ากับความประพฤติปฏิบัติอยู่เสมอ
ที่เรียกว่า “อัปปมาท” คือ ความไม่ประมาท ขาดสติ ระมัดระวังตัวไม่ถล าลงไปในทางเสื่อม ไม่ปล่อยกายปล่อยใจไปใน
กระแสและค่านิยมที่ผิดในความฟุ่มเฟือยของการอุปโภค-บริโภคในระบบวัตถุนิยม เป็นต้น” 

                                                             
 19อภิ.วิ. ๗๘/๕๗๘/๕๘๐. 
 20องฺติก.๒๐/๒๙๙/๓๘. 
 21วิ.ม. ๕/๙๑/๑๖๑. 
 22วิ.ม.๕/๙๑๗๖๗. 
 23อภิ.ปุ ๗๙/๗๔/๒๖๕. 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๑๐ 

มีพระพุทธพจน์ที่ว่า “สัมมาสติหรือความระลึกชอบ (Mindfulness) ไว้ว่า“เราไม่เล็งเห็นธรรมอ่ืนแม้สัก

อย่างหน่ึง24 ที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้น หรือให้อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนความไม่ประมาท

เลย” สัมมาสมาธิน้ัน แม้องค์ธรรมข้อน้ี จะมีความลุ่มลึกและมีขอบเขตกว้างขวางในหลายระดับ แต่ในที่น้ีมีความมุ่งหมาย

ที่จะใช้ประโยชน์ในชีวิตของผู้ครองเรือนโดยปกติ เช่น สมาธิ เป็นเครื่องส่งเสริมประสิทธิภาพในการท างานและท ากิจทุก

อย่าง ท าให้รอบคอบ ไม่เลื่อนลอย นอกไปจากน้ียังเป็นปัจจัยต่อเน่ืองกับองค์ธรรมข้ออ่ืน ๆ ด้วย เช่น เม่ือมีสมาธิ ก็ย่อมมี

สติก ากับอยู่ด้วย เป็น กัมมนียะ25(จิตที่ควรแก่การงาน) ดังพุทธพจน์ที่ว่า“สัมมาสมาธิ เป็นไฉน? ความตั้งอยู่แห่งจิต ฯลฯ 

ความตั้งอยู่แห่งจิต ฯลฯ ความตั้งใจชอบ สมาธิสัมโพชฌงค์ อันเป็นองค์แห่งมรรค นับเน่ืองในมรรคน้ีเรียกว่า สัมมาสมาธิ” 

ดังน้ัน “มัชฌิมาปฏิปทา” หรือ “ทางสายกลางน้ัน” เป็นรากฐานส าคัญของเศรษฐกิจพอเพียงแนวพุทธ ไม่

ว่าจะพิจารณาในแง่ใด “ความพออยู่ – พอกิน” “พอเพียงและพอดี” น้ันเป็นปรัชญาการด าเนินชีวิตที่มีความหมายลึกซ้ึง 

เป็นพระ “ปัญญา” อันเฉียบคมที่ได้พระราชทานไว้เพื่อเป็นแนวทางแก้ไข และบรรเทา ปัญหา อันเน่ืองมาจากวิกฤติการณ์

ทางเศรษฐกิจของประเทศ แนวคิดและทฤษฏีในเรื่องดังกล่าวน้ี ความจริงไม่ใช่ของใหม่ แต่เป็นหลักในการด าเนินงาน  
   

เศรษฐกิจพอเพียงกับหลัก “การพึ่งตนเอง” 

 เศรษฐกิจพอเพียงกับหลักการพึ่งตนเองกล่าวถึง แนวคิดการพึ่งตนเอง หลักธรรมเก่ียวกับการพึ่งตนเอง การ

พึ่งตนเองตามกระบวนทัศน์เศรษฐกิจพอเพียง การพึ่งตนเองตามกระบวนทัศน์ของการพัฒนา และการพึ่งตนเองตาม

กระบวนทัศน์ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังน้ี๑) แนวคิดเกี่ยวกับการพึ่งตนเองแนวคิดเก่ียวกับการพึ่งตนเองโดยเชื่อ

และคิดว่า พระพุทธศาสนาคือศาสนาแห่งปัญญาและการปฏิบัติดังน้ันจึงให้ความส าคัญและเพ่งเล็งการปฏิบัติทั้งทางกาย

และใจเพื่อการพึ่งตนเองทุกระดับเป็นอย่างมากพระอาจารย์ชาสุภทฺโท26เช่นเดียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้น

การสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้และยืนอยู่บนขาของตนเองได้เพื่อให้มีความแข็งแรงม่ันคง

เพียงพอที่จะ “พัฒนาตน” ไปสู่ระดับที่สูงขึ้นต่อไปการพัฒนาตนน้ีย่อมหมายถึงการพัฒนาตนทั้งภายนอกและภายในคือ

พึ่งพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจและมีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจที่จะสามารถฝึกตนให้พ้นจากห่วงโซ่ของกระแสบริโภคนิยมโดย

ยึดถือและปฏิบัติตามหลักศีลธรรมและจริยธรรมตามพื้นฐานของหลักธรรมในพระพุทธศาสนาซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ

วัฒนธรรมประจ าชาติไทยอยู่แล้วดังน้ันแนวคิดดังกล่าวน้ีจึงถือว่า เป็นแนวคิดการพึ่งตนเอง๒) หลักธรรมเกี่ยวกับการ

พึ่งตนเองหลักธรรมว่าด้วยการพึ่งพาตนเองหรือพึ่งตนเองในพระพุทธศาสนาที่ส าคัญคือนาถกรณธรรมซ่ึงประกอบด้วย

องค์ธรรมส าคัญ๑๐ประการ คือ ๑) ศีล (ความประพฤติดีงาม , ระเบียบวินัย , อาชีวบริสุทธิ)๒) พาหุสัจจะ (การศึกษา 

การใฝ่หาความรู้)๓) กัลยาณมิตตตา (คบคนดีมีกัลยาณมิตร , ปรึกษา )๔) โสวจัสตา (เป็นคนง่ายรับฟังเหตุผล )๕) กิงกรณี

เยสุทุกขตา (ขวนขวายกิจการ  , ท าได้ส าเร็จ)๖) ธัมมกามตา (รู้รัก , ใคร่ธรรม , รับรู้ – รับฟัง)๗) วิริยารัมภะ 

(ขยันหม่ันเพียร , ละชั่วท าดี , เข้มแข็ง)๘) สันตุฏฐิ (สันโดษ , พอใจกับสิ่งที่หามาได้โดยชอบ)๙) สติ (ความมีสติ , ไม่

ประมาท)๑๐) ปัญญา (รู้คิด , พจิารณา , เข้าใจสรรพสิ่งตามความเป็นจริง)หลักธรรมเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว

พุทธจะเห็นความประสานสอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันโดยที่เศรษฐกิจพอเพียงไม่เพียงแต่มุ่งประสงค์ให้เกษตรกร

                                                             
 24อง.เอก.๒๐/๑๐๐/๒๑. 
 25อภิ.วิ.๒/๕๘๘/ ๒๖๓. 
 26พระอาจารย์ชา สุภทฺโท.นอกเหตุเหนือผล. กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,พ.ศ.๒๕๔๑,หน้า ๒๙. 
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๑๑ 

และในวงที่กว้างขวางออกไปคือประชาชนทั้งชาติได้พึ่งพาตนเองได้ในทางเศรษฐกิจเท่าน้ันแต่ยังหมายความคลุมถึงการมี

ความม่ันคงในการที่จะเป็นอิสรภาพ จากการครอบง าของกระแสโลกในเชิงวัตถุนิยมและบริโภคนิยมต่างๆทั้งประชาชนยัง

สามารถก าหนดความเป็นอยู่ของตนเองด้วยสติปัญญาความพากเพียรความสันโดษโดยมีองค์ธรรมทางพระพุทธศาสนา

เก้ือหนุนอยู่ด้วย๓) การพึ่งตนเองตามกระบวนทัศน์เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาตนเองการพึ่งตนเองได้ในกระบวน

ทัศน์ของเศรษฐกิจพอเพียงน้ันกินความหมายถึงการพัฒนาทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมเข้าไว้ด้วยการพึ่งตนเองได้จึง

ไม่ได้มีความหมายเฉพาะการพึ่งตนเองได้ทางด้านวัตถุเท่าน้ันแต่หมายความกว้างขวางถึงการควบคุมตนเองให้เป็นอิสระ

ปลอดโปร่งจากอ านาจของกิเลสและสามารถข่มตนข่มใจให้เกิดปัญญาในการมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่ารู้จักทุกข์รู้เท่าทันทุกข์

และมีความสุขตามอัตภาพได้ด้วย27๔) การพึ่งตนเองตามกระบวนทัศน์ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการพึ่งตนเองใน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพระพุทธศาสนามองว่า ธรรมอันเป็นการสร้างที่พึ่ง  (นาถกรณธรรม ) ในเรื่องที่

พระพุทธศาสนาสอนให้บุคคลพึงท าตัวเป็นที่พึ่งของตนให้ช่วยตนเองก่อนที่จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้อ่ืนเป็นการ

เตรียม “เหตุ” ประกอบ“เหตุ” ให้ดีที่สุดเพื่อให้ได้รับ “ผลดี” ที่ปรารถนาหลักธรรมที่กล่าวไว้ว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนคน

อ่ืนใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้บุคคลมีตนที่ฝึกดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งที่ได้โดยยาก28ความบริสุทธ์ิ – ไม่บริสุทธ์ิเป็นของจ าเพาะตนคน

อ่ืนท าให้คนอ่ืนหมดจดไม่ได้29และมีพุทธพจน์ที่ว่า 

 “ดูก่อนภิกขุทั้งหลายพวกเธอจงมีตนเป็นที่พึ่งเถิดอย่ามีสิ่งอ่ืนเป็นที่พึ่งเลยจงมีธรรมเป็นที่พึ่งเถิดอย่ามีสิ่งอ่ืน
เป็นที่พึ่งเลย30”ของคนในการบริโภคโภคทรัพย์แต่หลักธรรมในพระศาสนาสอนให้คนเราหาความสุขได้จากการบรรเทา
ความต้องการหรือความทะยานอยากได้ที่ไม่จ าเป็น 

หลักการพึ่งตนเองในการท าความดีน้ีหากจะให้กว้างขวางยิ่งขึ้นแล้วจะเห็นได้ว่าพุทธธรรมได้วางกฎเกณฑ์
ให้คนเรา “พึ่งตนเอง” ด้วยการประกอบความดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น (ในทุกด้าน) มิได้สอนให้พึ่งตนเองและ
เก็บเก่ียวผลได้จากความคิดและการปฏิบัติที่เป็น “มิจฉา” ทั้งปวงเช่นเบียดบังคดโกงเอารัดเอาเปรียบและโลภเป็นต้นดัง
พุทธภาษิตที่ว่า ยาทิส ลพฺภนฺเตพีช ตาทิส ลพฺภนฺเตผล กลฺยาณการีกลฺยาณ ปาปการีจปาปก  บุคคลหว่านพืชเช่นใดย่อมได้ผล
เช่นน้ันคนท าดีย่อม ได้ดีท าชั่วย่อมได้ชั่ว31 
  ได้กล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียงกับหลัก “สันโดษ” เศรษฐกิจพอเพียงกับหลักสันโดษกล่าวถึง แนวคิด
เก่ียวกับสันโดษ หลักสันโดษกับความพอเพียง สันโดษกับประโยชน์ปัจจุบัน ประเภทของสันโดษ สันโดษกับ
กระบวนการพัฒนา และองค์ธรรมของสันโดษ ดังน้ี๑) แนวคิดเกี่ยวกับสันโดษ แนวคิดเก่ียวกับสันโดษ ตามหลักพุทธ
ธรรมในเรื่องสันโดษ เป็นหัวข้อธรรมที่ถูกน าไปตีความและอธิบายความหมายให้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากความหมาย
ที่ถูกต้องสมบูรณ์ ว่าสันโดษเป็นการท าลายความเจริญก้าวหน้าของประเทศไปเสียอีก ดังที่ครั้งหน่ึงเคยมีสาส์นเป็น
ทางการจากหัวหน้ารัฐบาล ขอให้ที่ประชุมสงฆ์ (สัมมนา) พระคณาธิการทั่วราชอาณาจักร เม่ือวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๐๓ 
เลิกสอนหลักธรรมเรื่อง สันโดษ เน่ืองจากค าสอนเรื่อง สันโดษ ท าให้คนมักน้อย ไม่อยากท าอะไร ไม่อยากได้อะไร ไม่
จ าเป็นต้องขวนขวาย เน่ืองจากตายแล้วก็เอาไปไม่ได้ฯลฯ ค าสอนเหล่าน้ี ไม่เหมาะสมกับกาลของสมัยปฏิวัติ ซ่ึงต้องการ

                                                             
 27พระธรรมปิฎก ป.อ.ปยุตฺโต.ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม.พ.ศ.๒๕๓๙,หน้า ๕. 
 28ขุ.ธ.๒๕/๑๖๐/๘๒. 
 29ขุ.ธ.๒๕/๑๖๕/๘๔. 
 30ที.ม.๑๐/๑๖๕/๑๑๑. 
 31ส .ส.๑๕/๒๕๖/๓๗๔. 
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๑๒ 

การพัฒนาและความขวนขวายหาทางก้าวหน้า (ดังค ามุ่งหมายที่สะท้อนให้เห็นความส าคัญของการพัฒนาว่า “การปฏิวัติ
ครั้งน้ีจะได้ผลส าเร็จหรือล้มเหลวก็อยู่ที่การพัฒนาเศรษฐกิจน้ีเอง”  

 ดังน้ัน จึงสรุปได้ว่า หลักธรรมเรื่องสันโดษจึงไม่เก้ือหนุนต่อการพัฒนาประเทศ ซ่ึงก็น่าเห็นใจและต้องยอมรับกัน
ว่า ปัญหาอยู่ที่ฐานความคิด ความรู้ ความเข้าใจ โดยเฉพาะ ทิฏฐิ ที่เป็นฐานความคิดทั้งปวงแนวคิดและความไม่เข้าใจ
ถ่องแท้ในความหมาย ของความสันโดษตามหลักพุทธธรรมในระดับผู้บริหารประเทศแล้ว การเข้าใจผิดที่ว่า “การมีความ
สันโดษ” สัมพันธ์อย่างยิ่งกับความเกียจคร้านท้อแท้และไม่เอางานยังมีปรากฏอยู่ในหมู่ชนและสังคมโดยทั่วไป32๒) หลัก
สันโดษกับความพอเพียง ควรรู้จักสันโดษอย่างถูกต้องอย่างฉลาดมีจุดหมายไม่ใช่สันโดษอย่างเลื่อนลอยโดยรู้จักพอใจ
เป็นสุขได้ง่ายด้วยวัตถุทรัพย์สินสิ่งเสพสิ่งบริโภคเท่าที่ตนได้ตนมีซ่ึงหามาได้ด้วยความเพียรพยามของตนโดยสุจริตชอบ
ธรรมไม่ต้องสูญเสียเวลาแรงงานและความคิดไปกับการมัวครุ่นคิดและวุ่นวายตามหาสิ่งเสพบ าเรอตัวแล้วเอาเวลาแรงงาน
และความคิดที่สงวนไว้ได้น้ันไปทุ่มเทให้กับการพัฒนาชีวิตของตนท าสิ่งดีงามท าหน้าที่การงานท าการสร้างสรรค์บ าเพ็ญ
ประโยชน์ที่เป็นกุศลธรรมทั้งหลายซ่ึงจะท าให้ได้ทั้งความสุขระดับเสพสุขอย่างพอประมาณอีกทั้งความสุขทางจิตใจที่
ประณีตสูงขึ้นไปจากงานที่สัมฤทธ์ิทั้งเป็นการไม่ท าลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมด้วยการบริโภคมากเกินไปและทั้งการ
เก้ือกูลแก่สงคมไปพร้อมกัน๓) สันโดษกับประโยชน์ปัจจุบัน ส าหรับองค์ธรรมที่เก่ียวเน่ืองกับความสันโดษและการ
ด ารงชีวิตที่งดงามอีกข้อหน่ึงน้ันคือธรรมอันอ านวยประโยชน์สุขขั้นต้นหรือธรรมเพื่อเป็นไปในประโยชน์ปัจจุบันคือทิฏฐธัม
มิกัตถสังวัตตนิกธรรมหรือที่รู้จักกันดีว่าทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ซ่ึงมีหัวข้อส าคัญดังน้ี๑.อุฏฐานสัมปทาการถึงพร้อมด้วย
ความขยันหม่ันเพียรในการงาน๒.อารักขสัมปทาการถึงพร้อมด้วยการเก็บรักษาโภคทรัพย์อันตนขวนขวายหามาได้ด้วย
ความชอบธรรม๓.กัลยาณมิตตตาคบคนดีเป็นมิตรและรู้จักก าหนดบุคคลในถิ่นที่อาศัย และ๔สมชีวิตาประมาณความ
เป็นอยู่รู้จักก าหนดรายได้รายจ่าย๔) ประเภทของสันโดษ ส าหรับองค์ธรรมที่เรียกว่าสันโดษตามศัพท์ในพระบาลีซ่ึงขอ
ยกมากล่าวไว้ในที่น้ีมีดังน้ีสันโดษ33๓และ๑๒หลักการพึ่งพาตนเองและมีความสันโดษ ตามที่ได้ทรงย้ าให้เกษตรกร และ
ประชาชนชาวไทยปฏิบัติมาเป็นระยะเวลายาวนานน้ันชี้ให้เห็นถึงพระวิสัยทัศน์ที่ทรงมองเห็นปัญหาอันจะเกิดขึ้นจาก
กระแสบริโภคนิยมที่หลั่งไหลเข้าสู่วิถีชีวิตของคนไทยอย่างที่จะต้านไว้ได้ยากในอนาคตอันใกล้ และไม่เพียงแต่ผลกระทบ 
จะพึงเกิดขึ้นกับประเทศโลกที่สามหรือประเทศที่ก าลังพัฒนาเท่าน้ัน หาก “มิจฉาพัฒนา” ซ่ึงมิใช่ “สัมมาพัฒนา” อัน
ขับเคลื่อนด้วยโลภจริตที่มุ่งแต่เงินเป็นหลักใหญ่ก็ก าลังน าโลกตะวันตก ซ่ึงเป็นอารยธรรมวัตถุนิยม และบริโภคนิยมไปสู่
วิกฤตการณ์เช่นเดียวกัน ในยุทธศาสตร์พระพุทธศาสนากับการพัฒนาประเทศไทยดังน้ัน ความสันโดษ จึงต้องควบคู่อยู่
กับความเพียรเสมอไป ความเพียรท าให้เกิดความองอาจเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ และไม่ต้องพึ่งพาอาศัยผู้อ่ืน และยังเป็นที่
พึ่งของผู้อ่ืนได้ด้วย อันเป็นรากฐานของการสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคง ยั่งยืน โดยไม่ต้องอิงกระแสวัตถุนิยม
ภายนอกน่ันเอง 

กล่าวโดยสรุปหลักธรรมเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง “สันโดษ” ซ่ึงมุ่งเน้น หลักการ “ท ากิน” “พอเพียง” จึง
เป็นสัมมาเศรษฐกิจเน่ืองเพราะเกิดจาก สัมมาทฤษฎีที่สามารถโยงสัมพันธ์กับองค์ประกอบอ่ืนของชีวิต เป็นอิทัปปัจยตา 
ของเหตุและผล ที่สอนให้คนพึ่งตนเอง (อัตตาหิอัตตโน นาโถ) มีสันโดษธรรม สามัคคีธรรม มีความพอประมาณ มีเหตุผล 
และไม่โลภ อันจะเป็นหนทางเลือกให้ประเทศไทยมีพัฒนาการต่อไปได้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักแห่ง
พระพุทธธรรม และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบด้วยคุณสมบัติ ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี
ที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับ
พอประมาณ ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเก่ียวกับระดับความพอเพียงน้ัน จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดย

                                                             
 32พระธรรมปิฎก ป.อ.ปยุตฺโต.การพัฒนาที่ยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร:ส านักพิมพ์โกมล คีมทอง พิมพ์ครั้งที่ ๙.พ.ศ.๒๕๔๖,หน้า ๒๔ - 
๒๖. 
 33พระธรรมปิฎก ป.อ.ปยุตฺโต.เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมล คีมทอง.พ.ศ.๒๕๔๕.หน้า ๓๓. 
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พิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เก่ียวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท าน้ันๆ อย่างรอบคอบ และ
ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยค านึงถึงความ
เป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยมี เงื่อนไข ของการตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้
อยู่ในระดับพอเพียง ๒ ประการ ดังน้ี ๑. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เก่ียวกับวิชาการต่างๆ ที่เก่ียวข้องรอบ
ด้าน ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่าน้ันมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังใน
การปฏิบัติ ทฤษฎีใหม่กับเศรษฐกิจพอเพียง“การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความ
พอมีพอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลัก
วิชา เม่ือได้พื้นฐานม่ันคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้น
โดยล าดับต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้เศรษฐกิจ
พอเพียง ในความหมายของเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง อันประกอบด้วย ๕ เครือข่ายหลัก ได้แก่ มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ 
เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทยเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาค
อีสาน เครือข่ายเกษตรสมดุล-ไร่ทักสม กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศในรูปของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกว่า ๑๒๐ ศูนย์
อบรม โดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติโดยเน้นไปที่การให้ความส าคัญกับคน 
แก้ปัญหาที่คน ทางออกของปัญหา คือ การสร้างปัญญา ให้เกษตรกรฉลาดรอบรู้ และไม่ตกเป็นเหยื่อของกลไกที่ไม่ได้มุ่ง
ช่วยเกษตรกรอย่างจริงใจอีกต่อไป โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นยุทธศาสตร์หลัก ซ่ึงมีอยู่ ๕ ค าหลัก คือ ศรัทธา 
กล้าหาญ เอกภาพ ความรู้ คุณธรรม และมีความเชื่อม่ันอย่างแรงกล้าว่า เศรษฐกิจพอเพียง ของพระเจ้าอยู่หัวฯ คือ
ยุทธศาสตร์ทางรอดของชาติ และทางออกจากปัญหาวิกฤตการณ์ในปัจจุบัน แต่ต้องท าอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ดังค ากล่าว
ที่ว่า “เดินทีละก้าว กินข้าวทีละค า ท าทีละอย่าง” ความเชื่อมโยงของทฤษฎีใหม่กับเศรษฐกิจพอเพียงของวัดมงคลชัย
พัฒนา คือ แหล่งก าเนิด “เกษตรทฤษฎีใหม่” และ ทฤษฎีใหม่ คือ เศรษฐกิจพอเพียงส าหรับเกษตรกร ดังน้ันในรูปแบบ
เดียวกันน้ีเราทุกคนสามารถน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมได้กับทุกกลุ่มคน และทุกองค์กร โดย
น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นหลักในการด าเนินชีวิต เพราะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญา เป็นแนวปฏิบัติตนไม่ว่า
จะอยู่ในกิจกรรมหรืออาชีพใด ก็ต้องยึดวิถีชีวิตไทยที่อยู่แต่พอดี ยึดเส้นทางสายกลาง อยู่กินตามฐานะ ใช้สติปัญญาใน
การด ารงชีวิต เจริญเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่าใช้หลักการลงทุนเชิงการพนันซ่ึงตั้งอยู่บนความเสี่ยง กู้เงินมาลงทุน
โดยหวังรวยอย่างรวดเร็วแล้วก็ไปสู่ความล้มละลายในที่สุด ควรตั้งอยู่บนหลักของ “รู้ รัก สามัคคี” ใช้สติปัญญาปกป้อง
ตนเองไม่ให้หลงกระแสโลกาภิวัฒน์โดยไม่รู้ถึงเหตุและผลตามสภาพแวดล้อมของไทย ให้รู้จักแยกแยะสิ่งดี สิ่งเลว สิ่งที่
เป็นประโยชน์ตามสภาพความเป็นจริงของบ้านเมืองของเราเป็นที่ตั้ ง ให้มีความรัก ความเมตตาที่จะช่วยเหลือสังคมให้
รอดพ้นจากภัยพิบัติ และรวมพลังกันด้วยความสามัคคีเป็นหมู่เหล่า ขจัดข้อขัดแย้งไปสู่ความประนีประนอมรักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งเศรษฐกิจพอเพียง คือ การด ารงชีวิตในความพอดี มีชีวิตใหม่ คือ หวนกลับมาใช้วิถีชีวิตไทย
เป็นการสร้างรากฐาน หรือพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจทั้งหมด ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานพระ
ราชด ารัสความตอนหน่ึงว่า“...อาคารบ้านเรือน ตั้งอยู่ได้อย่างม่ันคง ก็เพราะความแข็งแรงของรากฐาน หรือเสาเข็ม ซ่ึง
เรามองไม่เห็น และมักจะลืมไปว่าเราอยู่ได้บนฐานรากอะไร...”หากรากฐานของประเทศ คือ เกษตรกร ได้น้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ตามแนวทาง “ทฤษฎีใหม่” ซ่ึงพระองค์ท่านได้แปลงทฤษฎี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ที่จับต้องได้ เดินตามได้ ท าตามได้ ดังตัวอย่างโครงการทฤษฎีใหม่ วัดมงคลชัยพัฒนา โครงการทฤษฎีใหม่แห่งแรกของ
ประเทศไทยที่ประสบความส าเร็จ เป็นต้นแบบ และรอคอยให้เกษตรกรในจังหวัดสระบุรี และทั่วประเทศได้น้อมน า
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แนวทางที่พระองค์ทรงพระราชทานให้ไว้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเป็น
แนวทางปฏิบัติที่ท าให้ชาติบ้านเมืองและตัวเราหลุดพ้นจากความทุกข์ มีความสุขอย่างม่ันคง ยั่งยืนและพอเพียง34 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาประเพณีการแซนอาหยะจูยของชาวไทยกูย อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  จากการศึกษาพบว่า

ฐานคติความเชื่อเรื่องอ านาจเหนือธรรมชาติเป็นที่มาของประเพณีแซนอาหยะจูยของชาวไทยกูย ท าให้เกิดวัฒนธรรม
ประเพณี ความเชื่อและพิธีกรรม เซ่นไหว้ต่อดวงวิญญาณที่เชื่อว่าศักดิ์สิทธ์ิมีความเชื่อว่าได้สถิตอยู่ในปราสาทโบราณ 
ชุมชนบ้านโพธ์ิศรีธาตุ มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ต้องพึ่งพิงอาศัยธรรมชาติ ฟ้าฝน ด้วยเหตุน้ีเองจึงต้องการจัดเครื่องบูชา ต่อ
สิ่งที่ตนนับถือ พิธีแซนอาหยะจูยประจ าปีจะท าพิธีกรรมก่อนการเพาะปลูก เพื่อความอุดมสมบูรณ์ จากการศึกษาพบว่า
พิธีกรรมแซนอาหยะจูยของชาวไทยกูยบ้านโพธิศรีธาตุ มีความเชื่อในเรื่อง วิญญาณศักดิ์สิทธ์ิที่สถิตอยู่ในปราสาทวัดโพธ์ิ
ศรีธาตุ วัตถุประสงค์ของการบูชา เพื่อฝนฟ้าที่ตกต้องตามฤดูกาล ความอุดมสมบูรณ์ สุขภาพร่างกายแข้งแรง เป็น
วัฒนธรรมความเชื่อชาวไทยกูยที่มีความต้องการอย่างหน่ึงของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตและมีความเชื่อว่ามีเทพคือผู้วิ เศษที่
สถิตอยู่ในปราสาทโบราณ ความคาดหวังของกลุ่มชนชาวไทยกูยน้ี มีความต้องการในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ที่ยังมี
ความเชื่อกับสิ่งเหนือธรรมชาติน้ันยังพึ่งพิงอ านาจภายนอกจากสิ่งเหล่าน้ีอยู่ความเชื่อจึงเกิดจากมนุษย์ที่มีวัฒนธรรมแต่ละ
ท้องถิ่นน่าจะมาจากพิธีกรรมบางอย่างที่สามารถเพิ่มพูนความเป็นมงคลได้ ฉะน้ันความจ าเป็นในการประกอบพิธีกรรม
บูชาปราสาทโบราณหรือแซนอาหยะจูยจะมีการประกอบพิธีกรรมหน่ึงก่อนลงท าการเพาะปลูก เพื่อความอุดมสมบูรณ์ 
ดังน้ันประโยชน์ของพิธีกรรมการแซนอาหยะจูยเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของชาวไทยกูยท าให้เกิดผลคุณค่าทางจิตใจคือได้
เกิดความสบายใจและผลของพิธีกรรมท าให้เกิดมีความสามัคคีกันระหว่างในครอบครัวและชุมชน 
ค าส าคัญ : วัฒนธรรมประเพณี, แซนอาหยะจูย,ชาวไทยกูย  
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Abstract  
The study of Saen-Aya Jui Ceremony Of Thai-Kui People in Samrongtharp District Surin province, 

from the study have found that this ceremony has the base belief of supernatural power so that it is 
become an activity of belief and ritual of the ceremony sacrifice to the holy spirit and stay in the Prasart 
Pho Sri-that community. Thai-kui people have a living base on agriculture that why they sacrifice to the 
spirit for abundant and harvest of the production. Thai-Kui people have the base belief on the 
supernatural or holy spirit which stay in prasart Ban Pho Sri that why made them to do a sacrifice for 
good production and well raining and abundant. Thai-kui people have a culture of belief that there is 
an angel live and stay in the prasart so they have a ceremony or ritual before they are going to plant 
or farming and the advantage of the ceremony to the people is happiness and feel good and lead the 
community to have the unity. 
Keywords : Ceremony , Saena-Aya Jui, Thai-Kui people 
 
บทน า 

ความเป็นมาของการแซนอาหยะจูยน้ันมีมาตั้งแต่สมัยโบราณถ้าจะอธิบายว่ามนุษย์ได้ถือก าเนิดขึ้นมาท่ามกลาง
ธรรมชาติ มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ต้องพึ่งพิงอาศัยและมีความเก่ียวข้องกับธรรมชาติตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตาย การที่
มนุษย์ต้องพึ่งพิงอาศัยธรรมชาติอยู่ตลอดเวลาน้ีเองท าให้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์และปรากฏการณ์ความแปรปรวนของ
ธรรมชาติ เช่น น้ าท่วม ฟ้าร้อง ฟ้าฝ่าฯลฯ สิ่งเหล่าน้ีเป็นปรากฏการณ์ที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าใจหรืออธิบายได้ จึงก่อให้เกิด
ความรู้สึกว่าธรรมชาติน้ันมีพลังอ านาจที่ยิ่งใหญ่เหนือมนุษย์ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้ก่อทั้งคุณและโทษ ท า
ให้มนุษย์เกิดความย าเกรงและหวาดกลัว สิ่งน้ีเองจึงเป็นมาของอ านาจที่เหนือมนุษย์ที่เรียกว่า เทพเจ้า เทวา อารักษ์ หรือ
พลังแห่งภูตผีปีศาจ ที่มีพลังอ านาจเหนือธรรมชาติคอยควบคุมอยู่  (พระมหาวีระ สุขแสวง,“มะม็วด : ๒๕๕๐) สามารถ
สรุปความเชื่อของมนุษย์ที่มีต่อพลังอ านาจที่ไม่สามารถอธิบายได้ (วิลาสินี ศรีนุเคราะห์,“ปันโจล : ๒๕๔๓) ดังน้ัน ความ
เชื่อในอ านาจธรรมชาติ เชื่อว่าธรรมชาติมีอ านาจ สามารถดลบันดาลให้เกิดทุกข์ สุขแก่มนุษย์ได้มนุษย์จึงให้ความเคารพ
ย าเกรงและพยายามเอาใจธรรมชาติเพื่อให้ธรรมชาติให้สิ่งที่ตนปรารถนา เชื่อในอ านาจวิญญาณ ผีสางเทวดา เป็นความ
เชื่อที่วิวัฒนาการมาจากความเชื่อแบบดั้งเดิม คือเชื่อว่าในธรรมชาติมีจิตวิญญาณครอง วิญญาณเหล่าน้ันสถิตอยู่ ใน
ธรรมชาติ และเป็นผู้ควบคุม ให้เกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติ ทั้งในด้านที่เป็นคุณและเป็นโทษแก่มนุษย์ เชื่อในพลังอ านาจ
อันลึกลับว่าเป็นเทพเจ้า เทวดาที่รักษา ก้อนหิน ทางน้ า ปราสาทเก่าแก่ ของโบราณรวมไปถึงสัตว์ที่อาศัยในป่าเขาล าเนา
ไพร เป็นความเชื่อที่พัฒนามาจาก ความเชื่อเรื่องวิญญาณอีกขั้นหน่ึง คือเชื่อว่ามีวิญญาณ หรือ เทวดาประจ าอยู่ ใน
ธรรมชาติทุกประเภท เทพเจ้าเหล่าน้ันมีอารมณ์ รัก ชอบ โกรธ หลง แต่มีอ านาจเหนือมนุษย์ ฉะน้ันผู้ที่กระท าการ
ประกอบพิธีกรรมในด้านน้ี จึงพยายามเพื่อเอาใจเทพเจ้า หรือ วิญญาณเหล่าน้ัน ด้วยการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ด้วยวิธี 
เซ่นไหว้ สังเวย เป็นต้น นอกจากน้ันยังพยายามสร้างรูปเคารพขึ้นมาเพื่อเคารพบูชาอีกด้วย ด้วยเหตุดังกล่าว มนุษย์ใน
สมัยโบราณจึงนับถือธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ใหญ่ ภูเขา แม่น้ า จอมปลวก เป็นต้น เป็นที่พึ่งหรือสิ่งยึดเหน่ียวทางจิตใจ ด้วย
ความเชื่อว่าสิ่งเหล่าน้ีต้องมีอ านาจลึกลับสิงสถิตอยู่ และมีการท าพิธีกรรมการเซ่นสรวง กราบไหว้บูชา เป็นต้น เพื่อเอาใจ
อ านาจลึกลับเหล่าน้ันมิให้กระท าอันตราย และหวังผลให้ตนได้ในสิ่งที่ปรารถนาอีกประการหน่ึงด้วย แซนอาหยะจูย กับ
ความเชื่อเรื่องฝนฟ้าเพื่อความอุดมสมบูรณ์ บ้านโพธ์ิศรีธาตุ ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  เป็นอีก
ความเชื่อหน่ึงที่เป็นผลสืบเน่ืองมาจากอดีต เป็นความเชื่อที่มีต่อปราสาทโบราณ ที่มีความเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธ์ิคุ้มครอง
รักษา น้ันคือ วิญญาณอาหยะจูย (วิญญาณผู้รักษาหมู่บ้าน) ที่เป็นอารักษ์ประจ า ปราสาทบ้านโพธ์ิศรีธาตุ ที่มีอิทธิพลต่อ



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วทิยาเขตอุบลราชธานี 

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๑๘ 

ชุมชน กลุ่มประชากรที่พูดภาษากูย โดยเฉพาะในพื้นที่บ้านโพธ์ิศรีธาตุ เป็นกลุ่มชาวไทยกูยที่มีวิถีชีวิต ความเชื่อพิธีกรรม 
ประเพณี ของกลุ่มได้อย่างเด่นชัด โดยเฉพาะบ้านโพธ์ิศรีธาตุยังคงมีประชากรที่ใช้ภาษากูยอยู่ประมาณร้อยละ ๙๐ 
ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีการอพยพโยกย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลายาวนานท าให้กลุ่มชาติพันธ์ุส่วนใหญ่
ที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในอีสานตอนใต้ เกิดผสมผสานทางวัฒนธรรมโดยต้องยึดถือปฏิบัติตาม วัฒนธรรม วัฒนธรรม
ดั้งเดิมของตนเอง บ้านโพธ์ิศรีธาตุ ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ เป็นชุมชนชาวไทยกูยที่ นับถือ
พระพุทธศาสนา ปัจจุบันกลุ่มชาวไทยกูย ที่บ้านโพธ์ิธาตุ ยังคงรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมกูยของตนอย่างเคร่งครัด ทั้ง
การประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา และพิธีกรรมที่เก่ียวกับความเชื่อดั้งเดิมของคนในพื้นถิ่น เช่น ประเพณีการ
แซนอาหยะจูย ประจ าปี เป็นพิธีกรรมการแซนอาหยะจูยของชาวบ้านโพธ์ิศรีธาตุ เป็นพิธีกรรมที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ 
ซ่ึงเชื่อว่าเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธ์ิ ที่เก่ียวกับความอุดมสมบูรณ์ ฝนฟ้า การเริ่มต้นในการประกอบพิธีกรรมจะมีการบอก
กล่าวให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกันก่อนที่จะจัดพิธีกรรมขึ้น โดยจะให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการเตรียมการ และจะให้
ความส าคัญทุกครั้งที่ต้องกระท าพิธีกรรมในหมู่บ้าน ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นระบบความเชื่อของกลุ่มชาวไทยกูยที่ควรศึกษา 
เพราะถือว่าเป็นระบบความเชื่อที่มีบทบาทในการสร้างคนให้ผูกพันกับท้องถิ่น สร้างความสามัคคีให้ชุมชนมีความสงบสุข 
มีความใกล้ชิดและเคารพต่อธรรมชาติอันเกิดจากพิธีกรรมดังกล่าว ซ่ึงจะน าไปสู่การอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นถิ่นของกลุ่มชาว
ไทยกูยของหมู่บ้านโพธ์ิศรีธาตุ ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ให้คงอยู่ต่อไปและเห็นคุณค่ามากขึ้น ให้
ความส าคัญมากขึ้น และอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกลูกหลานต่อไป 

ความเชื่อเป็นวัฒนธรรมอย่างหน่ึงของมนุษย์ที่ได้มีการสืบทอดมาเป็นมรดกของชุมชน การสืบทอดความเชื่อ
ของมนุษย์น้ันขึ้นอยู่กับการตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ความเชื่อของมนุษย์ได้วิวัฒนาการ ซ่ึงความเชื่อของมนุษย์
มีลักษณะการผสมผสานระหว่างความเชื่อดั้งเดิมกับความเชื่อทางศาสนาที่มีระบบมากขึ้น และมีเหตุผลมากขึ้นตามล าดับ 
พัฒนาการของความเชื่อของมนุษย์ที่แสดงออกเป็นพิธีกรรมการบวงสรวง ของอารยธรรมอินเดีย โบราณ ในยุคก่อน
พุทธกาลหมายเอาระบบความเชื่อที่คนในอินเดียยึดเอามาเป็นทั้งบัญญัติทางศาสนาและสังคม ซ่ึงนักปราชญ์ทางภารต
วิทยาได้กล่าวไว้ว่าเริ่มต้นเม่ือ ประมาณ ๑,๐๐๐ปี ก่อนพุทธศักราช (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน : ๒๕๔๒) และ
มีพัฒนาการทางด้านความเชื่อมาจนถึงการเสด็จอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้า ประมาณ ๔๕ ปี ก่อนพุทธศักราช มีการ
พัฒนาการมาจากความเชื่อเรื่องของพรหมลิขิต จึงหมายถึง อ านาจที่ก าหนดความเป็นไปของชีวิต (สุนทร ณ รังสี:๒๕๔๒) 
เชื่อกันว่า พระพรหมจะเขียนไว้ที่หน้าผากของเด็กซ่ึงเกิดมาได้ ๖ วัน (ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน:๒๕๔๒)อธิบายความหมายของพระพรหมเอาไว้ว่า พระพรหม มีความหมายเป็นสองนัย ประการแรก 
ค าว่า พรหม หรือ พรหมัน เป็นค ากลางๆ หมายถึง วิญญาณอันสูงสุดของจักรวาล ด ารงได้ด้วยตนเองเป็นนิรันดร เป็นที่
เกิดและที่รวมของสรรพสิ่ง ไม่มีรูปร่าง ไม่ใช่วัตถุ ไม่สามารถเห็นได้ ไม่เกิด ไม่มีใครสร้าง ไม่มีเบื้องตนและที่สุด ไม่มี
ขอบเขตจ ากัด ไม่สามารถเข้าใจได้โดยประสาทสัมผัส ปรากฏทุกหนทุกแห่ง ทั้งในสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต หมายถึง พระ
พรหมน้ันเป็นต้นเหตุของสรรพสิ่ง ประการที่สอง พระพรหม หมายถึง เทพเจ้าผู้ชาย เกิดจากพรหมันซ่ึงเป็นจิตวิญญาณ
สูงสุด หรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นบุคคลาธิษฐานของพรหมน่ันเอง มีลักษณะพระวรกายสีแดง สีเศียรสี่เศียร มีหงส์เป็น
พาหนะ ในศตะปถะพราหมณะ กล่าวว่า เม่ือพระองค์ได้เกิดจากวิญญาณสูงสุดแล้ว พระองค์ก็ได้สร้างเทพเจ้าขึ้น แล้วก็
รับสั่งให้ไปประจ าสถานที่ต่างๆ เช่น ให้พระอัคนี ประจ าพื้นโลก พระวายุ พระจ าสวรรค์ และพระสุริยะ ประจ าท้องฟ้า ใน
สมัยพราหมณ์ พระพรหม ถูกสร้างขึ้นมาในฐานะเทพเจ้าสูงสุดซ่ึงเป็นเทพเจ้าที่ไม่ยุ่งเก่ียวกับกามารมณ์ เป็นเทพเจ้า
ผู้สร้างสรรพสิ่งและก าหนดชะตาสรรพชีวิตบนโลกมนุษย์ดนัย ไชยโยธา,ลัทธิ ศาสนา และระบบความเชื่อกับประเพณี
นิยมในท้องถิ่น:๒๕๓๘) เม่ือความเชื่อของมนุษย์ถูกผูกติดกับความเชื่อว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างสรรพสิ่ง เป็นผู้ก าหนด
บทบาททั้งหมดของชีวิต และการบันดาลในสิ่งที่พึงปรารถนา การกระท าทุกอย่างของมนุษย์จึงต้องขึ้นต่อพระพรหม ต้อง
ประกอบการกระท าเพื่อให้พระพรหมพอใจ ความเชื่อในอมตภาพวิญญาณ พัฒนาการเก่ียวกับพิธีกรรมการบวงสรวง คือ 
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ความเชื่อในเรื่อง อมตภาพวิญญาณ คือ ความเชื่อในความไม่แตกดับของวิญญาณ ซ่ึงในศาสนาพราหมณ์เรียกสิ่งเหล่าน้ีว่า 
อาตมัน หรือ ชีวาตมัน ชีวาตมันน้ีเป็นส่วนที่เป็นสาระของชีวิตและสิงสถิตอยู่ในร่างกายของมนุษย์และสัตว์ทุกประเภท 
แม้เทวดาเองก็มีชีวาตมันสิงอยู่ ร่างกายน้ีอาจแตกดับสลายได้และชีวาตมันจะยังคงอยู่ต่อไป (สุนทร ณ รังสี :๒๕๔๕)ได้
กล่าวกับเรื่องน้ีไว้ว่า มนุษย์แต่ละคนมีชีวาตมันเป็นแกนกลางของชีวิต ร่างกายมนุษย์มีการ เปลี่ยนแปรและสลายไปใน
ที่สุด ส่วนชีวาตมันน้ันจะคงอยู่ในสภาพเดิมตลอดไปโดยไม่เปลี่ยนแปรหรือสลายตามไปด้วย ทั้งน้ีก็โดยที่ชีวาตมันเป็นส่วน
หน่ึงแห่งอาตมัน ๆ เป็นส่วนหน่ึงแห่งกาลหรือปรมาตมัน ในเวลาที่คนตายชีวาตมันจะละทิ้งร่างเก่าไปอาศัยร่างใหม่ 
เหมือนคนเปลี่ยนเสื้อผ้าจากชุดเก่าไปชุดใหม่ (สุนทร ณ รังสี:๒๕๔๕) ดังน้ันแนวความเชื่อเรื่องของความไม่แตกสลายของ
วิญญาณหลังการตายของสิ่งมีชีวิต จึงมีส่วนในการพัฒนาการของพิธีกรรมการบวงสรวง เพราะธรรมดาของสิ่งมีชีวิตเม่ือ
เกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องตายในที่สุด แต่เม่ือตายแล้วก็ใช่ว่าชีวิตจะจบสิ้นลงอยู่แค่น้ัน เม่ือตายร่างกายสลายไปแต่วิญญาณ
ไม่ได้สลายไปด้วย แต่จะออกจากร่างเร่ร่อนไปตามกรรมสู่ภพชาติใหม่ หรือ อาจสิงอยู่ในสิ่งใดสิ่งหน่ึง ซ่ึงวิญญาณเหล่าน้ัน
อาจจะมากระท าสิ่งที่ดี และสิ่งที่ไม่ดีแก่ตนได้ จึงมีการบูชาบวงสรวงเพื่อให้วิญญาณเหล่าน้ันพอใจ 

ความส าคัญของอาหยะจูยที่มีต่อชาวไทยกูย 
วัฒนธรรมในพิธีกรรมและประเพณีของชาวไทยกูย ประกอบด้วย การเกิด การแต่งงาน การตาย การขึ้นบ้าน

ใหม่ พิธีกรรมแกลมอแกลออและ ความเชื่อเรื่องศาลปู่ตา (อาหยะจูย) การท าบุญในวันส าคัญทางศาสนา ชาวไทยกูยจะมี
วัฒนธรรมความเชื่อ ดังน้ี  

การเกิด ในสมัยโบราณการเกิดเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเพราะผู้หญิงจะมีบุญมีวาสนาน้ันวัดกันตรงที่คลอดบุตรแต่
ละครั้งเพราะชาวไทยกูยมีความเชื่อว่า “การคลอดบุตรเปรียบเสมือนการน่ังเรือข้ามทะเลไม่รู้ว่าขณะที่น่ังเรือข้ามน้ันจะมี
คลื่นหรือพายุพัดเรือให้ล่มจมน้ าเม่ือใดหารู้ไม่น้ันแสดงถึงความตาย มีการปฏิบัติตนในช่วงการตั้งครรภ์ไม่ว่าจะเป็น ข้อขะ
ล า การปฏิบัติตนในแต่ละวัน เช่น ห้ามออกนอกบ้าน ๓ เวลา คือ ตีห้าเที่ยงตรงและหกโมงเย็น ชาวไทยกูยเชื่อว่าเวลาน้ี
เป็นเวลาที่ผีออกหากิน ถ้าจ าเป็นจริงๆ ให้แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีด าคลุมศีรษะด้วยสีด า เพราะผีจะเข้าใจว่าเป็นพรรคพวก
เดียวกับผีเอง การไปเยี่ยมบ้านสามีต้องแต่งกายด้วยผ้าซ่ินไหมเหน็บเต้าปูนตรงชายพกของผ้าสิ้นซ่ึงเป็นการป้องกันแท้ง
ลูก หลังกินข้าวในแต่ละม้ือต้องสะบัดผ้าถุงไปมาเพื่อให้คลอดง่าย บุตรแรกเกิดจะใช้เศษผ้าสิ้นไหมที่เก่าเป็นผ้าอ้อมคลุม
ตัวทารก เพราะถือว่าเป็นสิริมงคลส าหรับตัวทารกด้วยสมัยก่อนคลอดเองตามธรรมชาติ  เสียเลือดมากจ าเป็นต้องท าให้
ร่างกายอบอุ่นโดยการอยู่ไฟและกินยาสมุนไพรโดยเอารากไม้หรือแก่นไม้มาต้มดื่มเพื่อให้ร่างกายเกิดความอบอุ่น และการ
รักษาพยาบาลบุตรและตัวแม่เองได้แก่ขณะตั้งครรภ์ในการออกนอกบ้านไปท างานต้องแต่งกายด้วยชุดด า  ซ่ึงเป็นสีที่
กลมกลืนกับธรรมชาติ ความเชื่อเรื่องศาลปู่ตา ความเชื่อที่ส าคัญอีกอย่างของชาวไทยกูย คือ ความเชื่อเรื่องศาลปู่ตา
(หยะจ๊ัว หรือ ยะจ๊ัว) ที่มีรูปปั้นเป็นสัญลักษณ์ ชาวบ้านจะประกอบพิธีเซ่นไหว้ คือ การเซ่นปู่ตาในเดือน ๓ และเดือน ๖ 
เพื่อความเป็นสิริมงคลและขจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีงามทั้งหลายให้พ้นไป ในเดือน ๖ จะเซ่นไหว้ขอฝนให้ถูกต้องตามฤดูกาลใน
เดือนสามเซ่นไหว้เพื่อขอบคุณปู่ตาที่ดลบันดาลให้ได้ข้าวปลาอาหารพืชผลที่สมบูรณ์ 

ชาวไทยกูยได้มีวัฒนธรรมประเพณีประจ าปีและมีการประกอบพิธีกรรมตามวาระประจ าเดือนในรอบปีดังน้ี 
วาระประจ าปีในการประกอบพิธีกรรมเดือน ๓ มีนาคม มีวัฒนธรรมประเพณีในการประกอบพิธีกรรมที่ส าคัญ

ของชาวไทยกูยมีดังน้ี 
เดือน ๓ ขึ้น ๓ ค่ าเดือน ๓ ในรอบปีจะมีการประกอบพิธีกรรมแซนอาหยะจูย ของชาวไทยกูยที่ถูกจัดขึ้นเพื่อ

การเซ่นไหว้ดวงวิญญาณของชนเผ่าตามฐานคติที่นับถือตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันที่ชาวไทยกูยให้ความส าคัญมาก 
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ความเชื่อในพิธีกรรมแซนอาหยะจูยของชาวไทยกูย 
ความเชื่อดั้งเดิม ประเพณีแซนอาหยะจูยของชาวชุมชนบ้านโพธ์ิศรีธาตุ เป็นประเพณีที่มีการสืบทอดมาจาก

บรรพบุรุษหลายชั่วอายุคน ที่มีความเชื่อพิธีกรรม ที่สอดแสรกอยู่ในประเพณีแซนอาหยะจูย น้ีด้วย การแซนอาหยะจูย น้ี

สิ่งที่ส าคัญซ่ึงคิดว่าเป็นพิธีกรรมร่วมของกลุ่มชนที่ท าพร้อมกันทุกเรือนในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตรงกันคือประเพณีเซ่น

ไหว้บรรพบุรุษที่เรียกว่า “แซนอาหยะจูย” ประเพณีดังกล่าวน้ีจะเป็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นหมุนเวียนเป็นประจ าทุกปี เป็น

กิจกรรมในระบบครอบครัว ปู่ย่า ตายาย และคนในชุมชนทั้งหมดจะให้ความส าคัญมาก ที่มาท าพิธีกรรมเซ่นไหว้ร่วมกัน

ผู้เข้าร่วมประกอบพิธีกรรมในระดับน้ีจะประกอบด้วย สมาชิกของครอบครัวหลายๆ ครอบครัวที่นับถือ ปราสาทที่สถิต

ดวงวิญญาณของอาหยะจูย (วิญญาณศักดิ์สิทธ์ิ) โดยจะมีผู้น าในการประกอบพิธีกรรม คือ เรียกว่า ข้าวจ า หรือ ผู้เฒ่าผู้แก่

ประจ าหมู่ที่มีภูมิความรู้ในการท าพิธีกรรมบูชา กล่าวเซ่นไหว้ (สัมภาษณ์ นายวัน ทองดาษ (ผู้ประกอบพิธีกรรม/ท้าวจ้ า),

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 

ตามฐานคติทางความเชื่อที่ปรากฏในปราสาทโบราณพันปีน้ี ชาวไทยกูย หรือชุมชนน้ีมีความเชื่อมาตั้งแต่สมัย
สร้างบ้านแปลงเมืองมาแล้ว มีความเชื่อว่าเป็นของเก่าของแก่ เป็นของโบราณที่มีความศักดิ์สิทธ์ิมาก เม่ือผู้ใดเกิดความ
เจ็บป่วย ไม่สบาย อยู่ไม่เย็นเป็นไม่สุขมีเรื่องเดือดร้อนก็จะมาบาบานของพร ปรากฏว่า หาย และได้รับสิ่งดีๆๆทุกรายไป 
ชาวบ้านน้ีมีความเชื่อมาก ถึงความศักดิ์สิทธ์ิ จึงมีการเซ่นไหว้ประจ าทุกปี และพิธีกรรมแซนอาหยะจูยกับวิถีชีวิตชาวไทย
กูยจะมีความผูกพันเก่ียวเน่ืองกับการท าการเกษตร น้ า ฝน ตั้งแต่เกิดจนกระทั้งตายไม่ว่าจะประกอบกิจการใดๆ ก็ตาม
ชาวไทยกูยจะต้องมีการเซ่นไหว้บอกกล่าวผีบรรพบุรุษเสมอ ในคติความเชื่อของชาวไทยกูยจะมีความเชื่อในเรื่องผีบรรพ
บุรุษ เทวดาอารักษ์ ชาวบ้านเชื่อว่าผี วิญญาณเหล่าน้ีเป็นผู้มีอ านาจที่สามารถให้คุณหรือให้โทษได้แก่ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ ถ้า
ใครไม่ปฏิบัติตามประเพณีและพิธีกรรมแซนอาหยะจูย ก็อาจเกิดความแห้งแล้ง หรือข้าวปลาอาหารอาจไม่สมบูรณ์ได้ 
และนอกจากน้ียังเชื่อว่าและเชื่อผีวิญญาณ น้ันจะดลบันดาล ให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล เพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ทาง
เกษตรกรรมด้วย (สัมภาษณ์ นายเลี่ยม ทองดาษ (ปราชญ์ชาวบ้าน) ,๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)ชาวไทยกูย ได้อาศัยความเชื่อ
ในการนับถือผีบรรพบุรุษ เป็นเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรมของคนในชุมชน ท าให้คนมีระเบียบวินัย  มีศีลธรรม 
ก่อให้เกิดความรักสามัคคีเป็นน้ าหน่ึงใจเดียวกัน ที่เกิดขึ้นในชุมชนโดยผ่านพิธีกรรมแซนอาหยะจูย ที่ชาวไทยกูยให้ความ
เชื่อนับถือ ที่เป็นแบบวัฒนธรรมแบบเดียวกันที่ได้นับถือกันเรื่อยมาจากอดีตจนมาถึงปัจจุบันน้ี 

ความเชื่อที่มีต่อ ปราสาทโพธ์ิศรีธาตุ ที่เป็นโบราณสถานที่ถูกสร้างขึ้นตามที่ปรากฏในแผนป้าย ได้กล่าวว่า เป็น

การสร้างมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๒ แห่งอาณาจักรขอมโบราณพันปี (สัมภาษณ์ นายเภา แสงอุ่น(ผู้ใหญ่บ้าน),๑ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๒๑ 

 ที่มีการสร้าง ปราสาท เพื่ออุทิศถวายแด่เทพเจ้าสูงสุดในสมัยน้ัน ปราสาทวัดโพธ์ิศรีธาตุน้ีเป็นโบราณสถานที่
ถูกสร้างขึ้นมานาน (สัมภาษณ์ นายประภาส ทองดาษ (รองนายกองค์การบริหารต าบลเกาะแก้ว), ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 
ความเชื่อที่มาต่อองค์ปราสาท ตามคติความเชื่อของชาวบ้าน ชุมชนน้ี มีความเชื่อว่า วิญญาณที่เรียกว่า อาหยะจูย ที่
ศักดิ์สิทธ์ิ น้ันได้สิงสถิตประทับอยู่ที่ปราสาทน้ีเม่ือถึงงานวาระ แซนอาหยะจูย ของชาวไทยกูยน้ันก็จะรวมกันมาที่น้ีเพื่อท า
การ บูชา ท าพิธีกรรมแซนอาหยะจูย เพื่อความเป็นมงคลที่วัฒนธรรมชาวไทยกูยจะมีการบวงสรวง เซ่นไหว้ ทุก ขึ้น ๕ ค่ า 
เดือน ๓ ของทุกปี และเป็นประจ าทุกปีจะท าพิธีกรรมน้ีเม่ือถึงวาระเซ่นไหว้ปราสาทน้ี  
 
ความเชื่อของแซนอาหยะจูย  

ความเชื่อและพิธีกรรมน้ีมีผลต่อวิถีชีวิตและการด าเนินชีวิตของชาวไทยกูยที่มีต่อความเชื่อใน ปราสาทโบราณ
และวิญญาณที่สถิตอยู่ในปราสาท น้ันคือ อาหยะจูย ที่สถิตอยู่ในปราสาทโบราณ มีความเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธ์ิประทับอยู่ 
เป็นอารักข์ที่มีความวิเศษมาก ในอดีตเคยมีผู้คนประสบพบเจอสิ่งเหนือธรรมชาติ และมีผู้คนมาบนบาน ศาลกล่าวใน
เรื่องราวต่างๆก็เกิดผลส าเร็จ เม่ือเกิดความแห้งแล้ง ชาวชุมชนบ้านโพธ์ิศรีธาตุจะรวมกลุ่มกัน แห่ดอกไม้ ธูปเทียน 
เครื่องเซ่นไหว้ บายศรีต่างๆไปที่ปราสาทแสดงถึงความเชื่อที่มีความเชื่อว่า อาหยะจูย ที่สิงสถิตอยู่ที่ปราสาท อธิฐานของ
ฝน ขอน้ า เพื่อการท าไร่ไถ่นา ก็ปรากฏว่ามีฝนตกลงมาจึงเป็นที่มาของความศักดิ์สิทธ์ิของปราสาท (สัมภาษณ์ นายวัน 
ทองดาษ (ผู้ประกอบพิธีกรรม/ท้าวจ้ า), ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) และความเชื่ออย่างมากในชุมชนแถบน้ี เม่ือมีการเซ่นไหว้
จะท าการประกอบพิธีกรรมวางเครื่องเซ่นไหว้น้ันไว้ รอบปราสาท โดยจัดเครื่องเซ่นไหว้ตามความเชื่อท้องถิ่นน้ี เพราะ
เชื่อถือว่าเป็นจุดที่ศักดิ์สิทธ์ิ และสามารถสื่อถึงวิญญาณ อาหยะจูยได้  ความเชื่อดั้งเดิม ประเพณีแซนอาหยะของชาว
ชุมชนบ้านโพธ์ิศรีธาตุ ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ เป็นความเชื่อพิธีกรรมประเพณีที่มีการสืบทอดมา
จากสมัยบรรพบุรุษ มีความเชื่อ ว่า อาหยะจูย น้ีคือ วิญญาณที่ศักดิ์สิทธ์ิ เป็น ปู่ตา ผู้รักษา ชุมชน บ้านเมือง ลูกหลานของ
ชาวไทยกูยในชุมชนน้ี มีวิวัฒนาการความเชื่อว่า เป็นวิญญาณที่ศักดิ์สิทธ์ิ สามารถให้คุณ และโทษได้ เป็นใหญ่ในหมู่บ้าน
ชุมชน ถือว่าเป็นผู้มีอ านาจสูงในการควบคุมดูแลรักษา ให้เกิดความเป็นสิริมงคลในพื้นที่ด้วย และอีกความเชื่อหน่ึงของ
ชาวไทยกูยชุมชนน้ีคือ อาหยะจูย น้ี เป็นเทพ หรือ เทพารักษ์ ที่ให้ฝน ฟ้าตกต้องตามฤดูกาลด้วย และให้ข้าวน้ า อุดม
สมบูรณ์ด้วย การแซนอาหยะน้ีสิ่งที่ส าคัญซ่ึงคิดว่าเป็นพิธีกรรมร่วมของกลุ่มชุมชนที่ท าพร้อมกันทุกหลังคาเรือนใน
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตรงกันคือประเพณีเซ่นไหว้บรรพบุรุษที่เรียกว่า “แซนอาหยะจูยประจ าปี” ประเพณีดังกล่าวน้ีจะ
เป็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปี เป็นกิจกรรมในชุมชน หมู่บ้าน ที่มาท าพิธีกรรมเซ่นไหว้ร่วมกัน ผู้เข้าร่วมประกอบ
พิธีกรรมในระดับน้ีจะประกอบด้วย สมาชิกของครอบครัวหลายๆ ครอบครัวที่นับถือ อาหยะจูย เหมือนกัน โดยจะมีผู้น า
ในการประกอบพิธีกรรม คือ อาจารย์ประจ าชุมชน หรือ ผู้เฒ่าผู้แก่ประจ าหมู่ และผู้เข้าร่วมประกอบพิธีกรรมทั้ งหมด 
สิ่งของที่ใช้ในการเซ่นไหว้ประกอบด้วยเครื่องบูชา เครื่องเซ่นไหว้ซ่ึงหาได้ตามท้องถิ่น นากจากน้ียังมีกองข้าว ที่ใช้ใบขนุน
รองหรือท าเป็น (สัมภาษณ์ ,คุณแม่เกตุ ชฎาทอง (ปราชญ์ชาวบ้านตะเคียน) วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) กระทง แล้วใส่
ข้าวบนใบขนุนที่ใช้เป็นเครื่องเซ่นไหว้ในพิธีกรรม เพื่อจะใช้ไว้ส าหรับบูชาพระแม่โพสพ ข้าวของ ปลา ไก่ เป็ด และเตรียม
สถานที่ในการประกอบพิธี (สัมภาษณ์ นายประสงค์ แสงอุ่น (สอบต.บ้านโพธ์ิศรีธาตุ), ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 

ก าเนิดจากความเชื่อในอ านาจเทพเจ้า ความเชื่อของมนุษย์ที่เริ่มสร้างจินตนาการต่อเบื้องหลังของปรากฏการณ์
ต่างๆ ของธรรมชาติที่เกิดขึ้น โดยมนุษย์เกิดจินตนาการต่อสิ่งน้ันว่าต้องมีผู้บันดาลให้เป็นไป อินเดียเป็นความคิดที่เกิด
จากแนวคิดของศาสนาพราหมณ์ ศาสนาพราหมณ์ในยุคแรกๆ คือยุคพระเวท ประมาณ ๑,๕๐๐ – ๙๐๐ ปีก่อนคริสตกาล 
เกิดจากสภาพธรรมชาติ คือ มนุษย์เห็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น พระอาทิตย์ พระจันทร์ กลางวัน กลางคืน ฟ้าร้อง 
ฟ้าผ่า น้ า ไฟ เป็นต้น จึงเกิดความอัศจรรย์ใจ เกิดจินตนาการว่าเบื้องหลังของธรรมชาติเหล่าน้ันต้องมีผู้มีอ านาจ คือ 
มนุษย์ใส่ความรู้สึกให้แก่ธรรมชาติ ลักษณะของเทพเจ้าในพระเวทน้ีถือว่ามีรูปร่างเหมือนมนุษย์ แต่เน่ืองจากการที่เทพเจ้า
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๒๒ 

เหล่าน้ันวิวัฒนาการขึ้นมาจากปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ จึงมีการพรรณนารูปร่างของเทพเจ้าในแง่ของปรากฏการณ์
น้ันๆ ว่าเป็นจากธรรมชาติที่มีตัวตน (พรพรหม ชลารัตน์:๒๕๔๔)คนพื้นเมืองของอินเดียนับถือและบูชาโลกธาตุทั้ง ๔ คือ 
ดิน น้ า ไฟ ลม รวมทั้งต้นไม้ใหญ่และภูเขา แนวความคิดและความเชื่อถือมีลักษณะเป็นวิญญาณนิยม (Animism) แบบ
คนในสมัยโบราณทั่วไปน่ันก็คือ ถือและเข้าใจว่ามีวิญญาณศักดิ์สิทธ์ิอยู่ในสิ่งที่ตนนับถือ วิญญาณเช่นกล่าวน้ีสามารถที่จะ
ให้คุณและโทษแก่มนุษย์ได้ จึงมีพิธีบูชาเซ่นสรวงเพื่อเอาอกเอาใจไม่ให้บัลดาลสิ่งที่มีโทษเป็นภัยพิบัติเกิดขึ้นแก่มนุษย์ เม่ือ
เวลาผ่านไปวิญญาณเหล่าน้ันได้ถูกยกย่องขึ้นเป็นเทพเจ้า (สุนทร ณ รังสี:๒๕๔๔)ก าเนิดจากความเชื่อในอ านาจภูตผี การ
เชื่อเรื่องวิญญาณ ภูต ผี ปีศาจน้ันมีมาตั้งแต่มนุษย์เกิดมาในโลก และยังไม่มีศาสนาหรือลัทธิ ความเชื่อเรื่องอ านาจลึกลับ
ว่ามีอ านาจท าให้เกิดเหตุการณ์ได้ สามารถถ่ายทอดกันไปจากสิ่งหน่ึงไปยังอีกสิ่งหน่ึงได้ และถ่ายทอดจากธรรมชาติสู่
มนุษย์ได้ มนุษย์จึงท าการอ้อนวอนบูชาเพื่อให้วิญญาณ ภูต ผี ปีศาจ ซ่ึงมีอ านาจลึกลับกลับพอใจจะได้ช่วยเหลือตนให้พ้น
จากอันตราย หรือประสบความสุขส าเร็จได้ (พระมหาหมวด สุกกธมฺโม:๒๕๔๗) ฐานคติในความเชื่อที่กล่าวมาทั้งหมดน้ี 
พยายามที่จะอธิบายว่า สิ่งทั้งหลายที่เป็นอาณาบริเวณที่ปรากฏอริยธรรม ประวัติศาสตร์ มีความเป็นมาที่จ าต้องเก่ียวข้อง
กับสิ่งเหนือธรรมชาติน้ันเสมอ อ านาจเหนือธรรมชาติน้ันคือ จุกเหนือ หรือสิ่งที่เหนือสุดที่ไม่ควรจ าต้อง หรือ ท าลาย แต่
เป็นสถานะที่ควรยกย่องเชิดชู เป็นสิ่งสะอาด มีพลัง มีอ านาจวิเศษ ด้วย สิ่งเหล่าน้ีเองที่มนุษย์มีแนวคิดว่าสิ่งที่ศักดิ์สิทธ์ิ
เป็นสิ่งสูงส่ง และมีอ านาจในอาณาบริเวณน้ันด้วยเม่ือผู้ใดไปกระท าสิ่งที่ดีงาม หรือกระท าไม่ถูกยอมเกิดมีอันเป็นไปใน
รูปแบบต่างๆ ด้วยเป็นต้ 
 
ขั้นตอนในการประกอบพิธีกรรมแซนอาหยะจูย 

การประกอบพิธีกรรมแซนอาหยะจูย น้ันมีการจัดการประกอบพิธีแบบท้องถิ่น และมีการก าหนด  
กับการต้องจัดพิธีกรรมเซ่นไหว้บวงสรวงของทุกปีด้วย วัน เวลา เดือน สถานที่ ที่ก าหนด ในการประกอบพิธีกรรมการ
แซนอาหยะจูย น้ัน ในชุมชนบ้านโพธ์ิศรีธาตุ ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ในการก าหนดการน้ันใน
การประกอบพิธีคือ การท าพิธีในการแซนอาหยะจูย แบบที่เป็นทางการ ในลักษณะเช่นจะมีการก าหนด วัน เวลา เดือน 
สถานที่ อย่างชัดเจน โดยในการประกอบพิธีกรรมแซนอาหยะจูย ดังน้ี งานแซนอาหยะจูย ประจ าปีของชาวชุมชนที่จะจัด
พิธีกรรมแซนอาหยะจูย น้ันมี การใช้ ค่ า การประกอบพิธีกรรมคือ ขึ้น ๕ ค่ า เดือน ๓ ของทุกปี และเดือนมกราคมของ
ทุกปี เป็นวันงานท าพิธีแซนอาหยะจูยของชาวไทยกูยประจ าปี เวลาในช่วงเช้าจะเป็นการเตรียมเครื่องเซ่นไหว้ และการ
เริ่มการเซ่นไหว้จะเป็น ในเวลา ๐๖.๓๐ ถึง ๐๗.๐๐ น. ในการที่จะอธิบาย ถึงการประกอบพิธีกรรมน้ัน หมายถึง 
พฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความเชื่อของบุคคลในสังคม ที่แสดงออกในรูปแบบลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามจุดประสงค์ 
โดยแบ่งพิธีกรรมเก่ียวกับชีวิต และ พิธีกรรมที่เป็นมงคล ซ่ึงพิธีกรรมที่เก่ียวกับชีวิตจะเป็นพิธีกรรมที่มุ่งความเจริญรุ่งเรือง
ต่อชีวิตโดยตรง มุ่งที่จะบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่มีฤทธ์ิเดชบันดาลให้ความคุ้มครองดูแลปกป้องรักษาให้ปราศจาก โรคภัยไข้
เจ็บ ไม่มีสิ่งชั่วร้ายมารบกวนให้เกิดภัยอันตราย ไห้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีอายุยืน รวมทั้งให้เกิดความอุดม
สมบูรณ์ (ศิริพร สุเมธารัตน์:๒๕๓๕) พิธีกรรมในอีกความหมายหน่ึง คือ เป็นส่วนประกอบของศาสนาซ่ึงประชาชนให้
ความสนใจมาก และพยายามปฏิบัติอย่างเคร่งครัด พิธีกรรมบางอย่างอาจมีลักษณะผสมผสานระหว่างศาสนาและไสย
ศาสตร์หรือมีส่วนประกอบของหลายศาสนาผสมกันทั้งในด้านความเชื่อและการปฏิบัติ หรือการประสานความเชื่อต่างๆ 
เข้าด้วยกันจนเกือบจะเป็นเน้ือเดียวกัน พิธีกรรม เป็นการบูชาแบบอย่างหรือแบบแผนต่างๆ ที่ปฏิบัติในทางศาสนา 
(ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน:๒๕๔๖)เป็นค าบัญญัติของการประกอบพิธีการต่างๆและค าว่า 
พิธีการ (Rite) พิธีตามประเพณีทางศาสนาหรือในโอกาสส าคัญพิธีกรรมจะก่ออ านาจพิเศษขึ้นมาเป็นการเพิ่มพลังและสีสัน
อ านาจให้แก่การด าเนินชีวิต (Richard Lawrence,Unlock:๒๕๔๒) เป็นรูปแบบของพฤติกรรมหรือการท าพิธี ( Denny 
sergeant:๒๕๔๒) 
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๒๓ 

สรุปได้ว่าพิธีกรรมแซนอาหยะจูยน้ันคือพฤติกรรมที่กระท าขึ้นเพื่อสนองโลกียวิสัยหรือเพื่อความสูงส่งทางจิต
วิญญาณซ่ึงมีความศักดิ์สิทธ์ิโดยถูกต้องตามกฎหมายประเพณีการสั่งสมของวัฒนธรรม และเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน 
จะต้องเป็นการกระท าที่ปลุกเร้าหรือเรียกร้องให้เกิดปฏิกิริยาหรือ อารมณ์ได้  (พระเฑียรวิทย์ อตฺตสนฺโต (โอชาวัฒน์ ):
๒๕๔๘) หรืออาจเป็นที่รวมอ านาจบางอย่างที่มนุษย์ให้ความเชื่อถือโดยจิตวิญญาณ จึงเป็นสิ่งซ่ึงรวมพล รวมอ านาจ รวม
หมู่ รวมคณะเพื่อการกระท าพิธีกรรมบางอย่างเพื่อความส าเร็จในสิ่งใดสิ่งหน่ึง เป็นต้น การประกอบพิธีกรรมแซนอาหยะ
จูยในอดีตผู้วิจัยได้ (สัมภาษณ์นางสมใจ บัวทอง ,๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) ได้กล่าวถึงสภาพบริบทในอดีตว่า ในสมัยแต่ก่อน
น้ันบ้านโพธ์ิศรีธาตุน้ีมีป่าเยอะมาก เพราะมีป่าดงทึบหนาแน่น แต่อุดมไปด้วยธรรมชาติ สัตว์เช่นเสือ ช้าง งู และอ่ืนๆอีก
มากมาย ที่ประกอบพิธีกรรมการเซ่นไหว้น้ี เม่ือชาวบ้านเกิดไม่มีน้ าท านา หรือ ไม่มีน้ าในการเพาะปลูก ล าบากมาก เม่ือ
รวมกลุ่มไปท าพิธีกรรมบวงสรวง ขอน้ า ขอฝน เพื่อความอุดมสมบูรณ์แก่การเกษตรของชาวชุมชนด้วย เป็นต้น จึงเป็น
ที่มาของการบวงสรวงขอฝนต่อปราสาทโบราณวัดโพธ์ิศรีธาตุ ด้วยเชื่อว่ามีวิญญาณของ อาหยะจูยน้ีปกปักรักษาอยู่ และ
จะช่วยให้ฝนตกตามที่ชุมชนมีความต้องการ 
 
เครื่องประกอบพิธีกรรมแซนอาหยะจูย 

๑.การจัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีกรรมแซนอาหยะจูยของชาวไทยกูย จะมีการจัดเตรียมสถานที่ คือ ลานวัด
โพธ์ิศรีธาตุ ที่เป็นจุดบริเวณที่ตั้งปราสาทโบราณ ที่มีชื่อเรียกว่าปราสาทวัดโพธ์ิศรีธาตุ เป็นจุดที่จะท าการบวงสรวงเซ่น
ไหว้บูชาจะมีที่ลาดปูนโดยรอบ ปราสาทที่สามารถวางเครื่องเซ่นไหว้ได้ ในบริเวณปราสาทโพธ์ิศรีธาตุน้ีจะมีพระพุทธรูป 
ทั้ง ๗ ปาง วางอยู่โดยรอบ และมีพระพุทธรูปวางตั้งอยู่บนปราสาทด้วย แต่สิ่งที่ชาวไทยกูยให้ความเชื่อถือน้ัน คือวิญญาณ
ที่รักษาปราสาทแห่งน้ี ที่เรียกโดยร่วมตามวัฒนธรรมของชาวไทยกูยว่า อาหยะจูย น้ันเอง การเรียกน้ีเป็นสัญญาลักษณ์
แทนวิญญาณ หรือสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ มีการจัดเตรียมเครื่องสังเวยเทวดาและเจ้าที่ มีขันครูบูชาอาจารย์ที่จะประกอบพิธีกรรม  

๒. เครื่องประกอบพิธีกรรมแซนอาหยะจูยของชาวไทยกูย บ้านโพธ์ิศรีธาตุน้ี ประกอบด้วยข้าวสวยที่รองด้วย
ใบขนุน ดอกไม้ ๑ คู่ หมากพลู ๒ ค า บุหรี่ ๑ คู่ เทียนจุด ๒ เล่ม จุดธูป ๓ บ้าง ๕ บาง ๙ บาง อาหารคาว เช่น ปลาปิ้ง ไก่
ต้ม หมูปิ้ง ของหวาน เช่น ขนมนางเล็ด เหล้าขาว ผลไม้ ขนมข้าวต้ม  

วาระประจ าปีในวัฒนธรรม ประเพณีการประกอบพิธีกรรมเดือน ๕ เมษายน มีวัฒนธรรมประเพณีในการ
ประกอบพิธีกรรมที่ส าคัญของชาวไทยกูยมีดังน้ี 

มีวัฒนธรรมประเพณีหน่ึงของชาวไทยกูยที่ได้ให้ความส าคัญอีกประเพณีหน่ึงคือเก็บดอกไม้ไหว้พระธาตุปราสาท
โบราณพันปีมีจัดขึ้นในเดือน ๕ แรม ๑ ค่ า เดือน ๕ ของทุกปี 

 
 

 
 
 

ที่มาของภาพ,ผศ กฤษนันท์ แสงมาศ ,๑๓ เมษายน ๒๕๖๐. 
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๒๔ 

วาระประจ าปีในการประกอบพิธีกรรมเดือน ๖ พฤษภาคม มีวัฒนธรรมประเพณีในการประกอบพิธีกรรมที่
ส าคัญของชาวไทยกูยคือ 

ขึ้น ๘ ค่ าเดือน ๖ ในรอบปีจะมีการประกอบพิธีกรรมแห่บุญบั้งไฟ ของชาวไทยกูยที่มีความเชื่อว่าเป็นการขอฝน
และเป็นการเริ่มต้นตามจันทรคติในการเริ่มการเกษตรจึงมีการขอฝนและเป็นการบูชาต่อพญาแถน  
วาระประจ าปีในการประกอบพิธีกรรมเดือน ๖ พฤษภาคม มีวัฒนธรรมประเพณีในการประกอบพิธีกรรมที่ส าคัญของชาว
ไทยกูยคือ 

อีกอย่างหน่ึงคือขึ้น ๘ ค่ าเดือน ๖ ในรอบปีจะมีการประกอบพิธีกรรมแซนอาหยะจูยรอบที่ ๒ ตามฐานคติน้ีเพื่อ
บูชาดวงวิญญาณเทพารักษ์ของชาวไทยกูยเพื่อขอความอุดมสมบูรณ์ในการเกษตร การท าไร่ การท าสวนด้วย  

 
วัฒนธรรมประเพณีการแซนอาหยะจูยของชาวไทยกูยที่กล่าวมาข้างต้นที่ประกอบด้วย วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ
และพิธีกรรมที่ประกอบด้วย เช่น การแซนอาหยะจูย การแห่ทรายเข้าวัด การเก็บดอกไม้ไหว้พระธาตุ การแห่บั้งไฟ และ
การแซนอาหยะจูยรอบ ๒ ถือได้ว่า วัฒนธรรม ประเพณี ของชาวไทยกูย เป็นวัฒนธรรมพิธีกรรมที่ชาวไทยกูยได้ปฏิบัติ
และยึดถือกันมาเป็นเวลาช้านาน  
 

กลุ่มชุมชนชาวไทยกูยที่มีการประกอบพิธีกรรม 
บ้านโพธ์ิศรีธาตุ ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ (ใสอาณาเขตพื้นที่/กลุ่มชาวไทยกูย)บ้านโพธ์ิ

ศรีธาตุตั้งขึ้นมาเม่ือ (สัมภาษณ์ นายเลี่ยม ทองดาษ,๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) ณ หมู่ที่ ๙ ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอส าโรงทาบ 
จังหวัดสุรินทร์ โดยกลุ่มอพยพชุดแรกอพยพออกมาจากบ้านตางมาง มีประมาณ ๓ หลังเรือน มีการเรียกชื่อหมู่บ้านว่า
บ้านตางมางเล็ก(เสราะตางมางแกด)เพราะคนส่วนใหญ่ย้ายมาจากบ้านตางมางเดิม(บ้านตางมางใหญ่/เสราะตางมางพืด)มี
ระยะทางห่างกันประมาณ ๑ กิโลเมตรครึ่ง ได้มีการจับจองครอบครองพื้นที่ด้วยการถากถางพื้นป่ามาเป็นที่ประกอบ
อาชีพท ามาหากิน ท าไร่ ท านา ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ จากแรกเริ่มเพียง ๓ หลังคาเรือนก็มีชาวบ้านย้ายเข้ามาจับจองพื้นที่
เพิ่มมากยิ่งขึ้นจนถึงปัจจุบันปี ๒๕๖๐ มีถึง ๙๔ หลังเรือน จ านวนประชากร ๔๕๙ คน มีพื้นที่อยู่อาศัย ๑๐๕ ไร่ พื้นที่
สาธารณะประโยชน์ ๓ ไร่ ๓ งาน พื้นที่ท ากินหรือประกอบอาชีพ ๘๐๐ ไร่ อาชีพหลักและส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ๑๐๐ 
เปอร์เซ็นต์ เป็นชุมชนที่พูดภาษากูย มีวัฒนธรรม ประเพณี คติความเชื่อของกูย มีวัดบ้านโพธ์ิศรีธาตุและพระธาตุโบราณ
เก่าแก่เป็นที่ยึดเหน่ียวทางด้านจิตใจ เอาไว้ประกอบพิธีกรรมความเชื่อและศรัทธาของชุมชน ยามเม่ือถึงเทศกาลบุญ
ประเพณีต่าง ๆ หรือแม้แต่เอาไว้เซ่นไหว้ขอพรขอความสุข ความเจริญและความปรารถนาเพื่อความส าเร็จที่ตนเองศรัทธา
เชื่อถือและต้องการ ปรากฏว่าได้ในสิ่งที่ตนเองอธิษฐานสมใจ นอกจากน้ันก็มีโรงเรียนบ้านตางมาง ซ่ึงเป็นโรงเรียนของ
ชุมชน ขนาดกลาง เปิดสอนให้เด็กและเยาวชนถึงระดับประถมศึกษาตอนปลาย สังกัดเขตการศึกษาขั้นพื้นฐานเขต ๑ 
เป็นสถานเพาะบ่ม ทางการศึกษาให้แก่เด็กในชุมชนชาวไทยกูย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
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สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาประเพณีการแซนอาหยะจูยของชาวไทยกูย อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ เป็นการศึกษาในเรื่องความ
เชื่อ พิธีกรรมของชาวไทยกูยที่มีต่อ อาหยะจูย ในฐานคติความเชื่อทางวัฒนธรรมมาแต่ดั้งเดิมโบราณจนถึงปัจจุบัน จาก
การศึกษาพบว่าพิธีกรรมแซนอาหยะจูยของชาวไทยกูยบ้านโพธิศรีธาตุ มีความเชื่อในเรื่อง วิญญาณศักดิ์สิทธ์ิที่สถิตอยู่ใน
ปราสาทวัดโพธ์ิศรีธาตุ วัตถุประสงค์ของการบูชา เพื่อฝนฟ้าที่ตกต้องตามฤดูกาล ความอุดมสมบูรณ์ สุขภาพร่างกายแข้ง
แรง เป็นวัฒนธรรมความเชื่อชาวไทยกูยที่มีความต้องการอย่างหน่ึงของมนุษย์และสิ่งมีชีวิต และมีความเชื่อว่ามีเทพคือ
ผู้วิเศษที่สถิตอยู่ในปราสาทโบราณ ความคาดหวังของกลุ่มชนชาวไทยกูยน้ี มีความต้องการในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
มนุษย์ที่ยังมีความเชื่อกับสิ่งเหนือธรรมชาติน้ันยังพึ่งพิงอ านาจภายนอกจากสิ่งเหล่าน้ีอยู่ ความเชื่อจึงเกิดจากมนุษย์ที่มี
วัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นน่าจะมาจากพิธีกรรมบางอย่างที่สามารถเพิ่มพูนความเป็นมงคลได้ ฉะน้ันความจ าเป็นในการ
ประกอบพิธีกรรมบูชาปราสาโบราณ หรือ แซนอาหยะจูย จะมีการประกอบพิธีกรรมหน่ึงก่อนลงท าการเพาะปลูก เพื่อ
ความอุดมสมบูรณ์ ดังน้ันประโยชน์ของพิธีกรรมการแซนอาหยะจูยเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของชาวไทยกูยท าให้เกิดผล
คุณค่าทางจิตใจคือ ได้เกิดความสบายใจ และผลของพิธีกรรมท าให้เกิดมีความสามัคคีกันระหว่างในครอบครัวและชุมชน 
มีการให้ความส าคัญกับผู้เฒ่าในชุมชน เกิดประเพณีวัฒนธรรม ที่มนุษย์มีจิตใจที่งดงาม ที่ผู้คนมีให้ต่อกัน สิ่งเหล่าน้ีเป็น
วัฒนธรรมที่โลกไม่ได้สร้างขึ้นมาแต่ มนุษย์ผู้มีอริยธรรม และภูมิปัญญาเท่าน้ันที่สามารถสร้างสิ่งเหล่าน้ีได้ ดั้งน้ัน สิ่ง
เหล่าน้ีมีค่าในสายตาของผู้ศึกษาและมีคุณค่าทางสังคม  
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บทคัดย่อ 
สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธ์ิที่ปรากฏในเครื่องบูชาพิธีกรรมแกลมอของชาวไทยกูย เป็นเครื่องหมายแทนบรรพบุรุษ 

ความเชื่อและพิธีกรรมแกลมอเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิม ที่ชาวไทยกูยยังรักษาไว้ โดยการสืบทอดทางพิธีกรรมตามวาระ
ประจ าปี การศึกษาน้ีเพื่อศึกษาถึงสัญลักษณ์ที่ปรากฏในเครื่องบูชาในพิธีกรรมแกลมอ เพื่อหาคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในเครื่อง
บูชาถึงความเชื่อ ที่ตนมีต่อบรรพบุรุษโดยผ่านเครื่องบูชาชาวไทยกูยได้ให้ความส าคัญกับพิธีกรรมน้ีมาก โดยโครงสร้างทาง
พิธีกรรมจะมีเครื่องที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรม ที่แสดงสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธ์ิที่เป็นอัตลักษณ์โดยผ่านเครื่องบูชา โดยฐาน
คติตามความเชื่อน้ันเพื่อเชื่อมต่อสื่อสารกับวิญญาณของบรรพบุรุษ สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธ์ิน้ีจึงถูกใช้ในพิธีกรรมโดยมีการรับ
สืบทอดมาหลายยุคสมัย สัญลักษณ์ที่ปรากฏในพิธีกรรมแกลมอน้ีถือว่ามีความศักดิ์สิทธ์ิมาก เป็นที่สถิตของวิญญาณบรรพ
บุรุษด้วย ผลของการศึกษาพบว่า ที่ชาวไทยกูยมีความเชื่อในพิธีกรรมแกลมอมากโดยมีสัญลักษณ์เครื่องบูชาในพิธีกรรมว่า
เป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธ์ิเชื่อว่าวิญญาณบรรพบุรุษที่ตายไปแล้วยังมาสถิตอยู่ และสามารถให้การคุ้มครองครอบครัวให้มี
ความเจริญความสุขได้ ตามวัฒนธรรมของชาวไทยกูยจึงมักจะสร้างหิ้งบูชาไว้ที่ห้องใดห้องหน่ึงเพื่อกราบไหว้บูชา ในปี
หน่ึงๆจะมีการเซ่นไหว้แก่ผีบรรพบุรุษเพื่อความเป็นมงคลแก่ตนและครอบครัวตามสายตระกูล และเครื่องประกอบใน
พิธีกรรมที่น ามาบูชาในพิธีแกลมอ แสดงถึงอัตลักษณ์ที่ชาวไทยกูยยังคงรักษาไว้โดยผ่านพิธีกรรมเพื่อการบูชาด้วย 
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Abstract 

The symbolic which are represented by the Kallmor Ritual are ancient symbolic from the past 
which Thai-Kui people have preserved as an annual ceremony for long time ago until nowadays. This 
article aims to present the symbolic and values which are represented by Kallmor Ritual from ancestor 
of Thai-Kui people in Surin province, the structure and materials in the ritual which are the holy and 
identity symbolic. Thai-Kui people have base belief of supernatural that why these materials are for 
connect to the spirit of an ancestor which these symbolic came from, using and the place for Holy 
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Spirit to stay in.The result of the study were that thai-Kui have the belief in Kallmor Ritual which are 
the base of the symbolic from, it is a holy symbolic and the house of the Holy Spirit and protect and 
give a happiness to their family and the materials in the Kallmore ritual represented to the identity of 
Thai-Kuipeople. 
Keywords: Holy symbolic, Kallmor Ritual, Thai-Kui people 
 
บทน า 

การประกอบพิธีกรรมที่เกิดขึ้นมากมาย หลายอย่าง ตามที่เราได้ศึกษามาจากประวัติศาสตร์โดยส่วนมากน้ัน จะ
มีความเข้าใจว่าศาสนาพราหมณ์- ฮินดู น้ันเป็นศาสนาที่มีพิธีกรรม มากมายหลายอย่างและปรากฏมีเทพเจ้าหลายองค์ 
องค์หน่ึงก็มีหลายปาง แต่ละปางก็แบ่งกันท าหน้าที่ ตามที่ต่างๆมากมายที่ปรากฏในคัมภีร์ของทางศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู 
แม้นในพระพุทธศาสนา ก็ยังปรากฏ พิธีกรรม ความเชื่อกับสิ่งเหล่าน้ีเช่นกัน คือ การทายอวัยวะ ทายนิมิต ทายอุปบาต 
ท านายฝัน ท านายลักษณะท านายหนูกัดผ้า ท าพิธีบูชาไฟ ท าพิธีเบิกแว่นเวียนเทียน ท าพิธีซัดแกลบบูชาไฟ ท าพิธีซัดร า
บูชาไฟ ท าพิธีซัดข้าวสารบูชาไฟ ท าพิธีเติมเนยบูชาไฟ ท าพิธีเติมน้ ามันบูชาไฟ ท าพิธีเสกเป่าบูชาไฟ ท าพลีกรรมด้วย
โลหิต เป็นหมอดูอวัยวะ ดูลักษณะพื้นที่  ดูลักษณะที่ไร่นาเป็นหมอปลุกเสก เป็นหมอผี เป็นหมอลงเลขยันต์คุ้มกัน
บ้านเรือน เป็นหมองู เป็นหมอยาพิษ เป็นหมอแมลงป่อง เป็นหมอรักษาแผลหนูกัดเป็นหมอทายเสียงนก เป็นหมอทาย
เสียงกา เป็นหมอทายอายุ39สิ่งเหล่าน้ีได้ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเช่นกันหากแต่เป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ท่านทรงไม่อนุญาตให้พระภิกษุกระท า ความเชื่อในพิธีกรรมทั้งหลายเหล่าน้ีเป็นความเชื่อที่เข้ามาในระบบความเชื่อของ
สังคมไทยพุทธมีรากฐานมาจากความเชื่อผีที่สืบต่อกันมานานและมีผลต่อวิถีชีวิตของคนไทย ท าให้เกิดวัฒนธรรมนับถือผี
หรือวิญญาณบรรพบุรุษ เช่น ผีปู่ย่า ผีฟ้าผีเมืองผีบ้านผีเจ้าที่เจ้าทาง ผีประก า40และเกิดการผสมผสานกันจนกลายเป็น
แบบแผนหน่ึงของวัฒนธรรมในสังคมไทย พระพุทธศาสนาจะเก่ียวข้องกับความเชื่อของประชาชนในสังคมและความเชื่อ
น้ันมีอยู่ไม่น้อยที่เก่ียวกับไสยศาสตร์ผีสางเทวดาและการเข้าทรงด้วย 41 กลุ่มชาวไทยกูยได้มีความเชื่อและพิธีกรรมหน่ึง 
เช่นเดียวกัน น้ันคือ พิธีกรรมแกลมอ ซ่ึงในระเบียบพิธีกรรมน้ันจะมี เครื่องที่จ าต้องใช้ในพิธีกรรมหลายอย่าง และแต่ละ
อย่างล้วนมีความหมาย ค าสอน คติ ความเชื่อ และศักดิ์สิทธ์ิอยู่ในเครื่องที่จ าต้องและเฉพาะการประกอบพิธี กรรม เพื่อ
การสื่อสาร เชื่อมต่อในต่างมิติ ที่เรารู้กันน้ันคือ มิติทางวิญญาณน้ันเอง คุณค่า ของพิธีกรรมและที่มาของความเชื่อลางที
อาจปรากฏอยู่ในเครื่องที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมที่เราต้องมองข้าม หรือสงสัย หรืออาจไม่รู้ความหมายว่า ท าไม 
อย่างไร และเพื่ออะไร เป็นต้น ผู้ศึกษาได้พยายามรวบรวมข้อมูลน้ีเพื่อศึกษาถึงสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธ์ิที่ปรากฏในพิธีกรรม
แกลมอของชาวไทยกูย เพื่อหาคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธ์ิที่ปรากฏในพิธีกรรมน้ัน ว่ามีความส าคัญ มีที่มา
อย่างไร และได้บอกให้เรารู้ว่าสัญลักษณ์มีความส าคัญในด้านใดบ้าง เพื่อให้ ผู้ที่จะต้องการต่อยอดความคิดในสิ่งเหล่าน้ี
เพื่อท าการศึกษาต่อไป ให้เต็มรูปแบบอันมีความส าคัญยิ่งในภายหน้า เพื่อให้เราได้เกิดความรู้ ความเข้าอย่างลึกซ่ึงที่
สมควรต้องเข้าถึงในทุกๆๆพิธีกรรมทุกๆๆความเชื่อ อย่างเพียงหาเหตุผลว่าจริงหรือไม่ แต่ควรมีความเข้าใจว่าท าไมจึงเกิด
ความเชื่อเช่นน้ันเพราะอะไร และท าไมเป็นต้น 

วัฒนธรรม ประเพณี ชาวไทยกูย 
ด้านวัฒนธรรมประเพณี พิธีกรรมของชาวไทยกูยจะประกอบด้วย การเกิด การแต่งงาน การตาย การขึ้นบ้าน

ใหม่ พิธีกรรมแกลมอ ความเชื่อเรื่องศาลปู่ตา การท าบุญในวันส าคัญทางศาสนา ชาวไทยกูยจะมีวัฒนธรรมความเชื่อ ดังน้ี 
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การเกิด ในสมัยโบราณการเกิดเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเพราะผู้หญิงจะมีบุญมีวาสนาน้ันวัดกันตรงที่คลอดบุตรแต่
ละครั้งเพราะชาวไทยกูยมีความเชื่อว่า “การคลอดบุตรเปรียบเสมือนการน่ังเรือข้ามทะเลไม่รู้ว่าขณะที่น่ังเรือข้ามน้ันจะมี
คลืน่หรือพายุพัดเรือให้ล่มจมน้ าเม่ือใดหารู้ไม่น้ันแสดงถึงความตาย มีการปฏิบัติตนในช่วงการตั้งครรภ์ไม่ว่าจะเป็นข้อขะ
ล า การปฏิบัติตนในแต่ละวัน เช่น ห้ามออกนอกบ้าน ๓ เวลา คือ ตีห้าเที่ยงตรงและหกโมงเย็น ชาวไทยกูยเชื่อว่าเวลาน้ี
เป็นเวลาที่ผีออกหากิน ถ้าจ าเป็นจริงๆ ให้แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีด าคลุมศีรษะด้วยสีด า เพราะผีจะเข้าใจว่าเป็นพรรคพวก
เดียวกับผีเอง การไปเยี่ยมบ้านสามีต้องแต่งกายด้วยผ้าซ่ินไหมเหน็บเต้าปูนตรงชายพกของผ้าสิ้นซ่ึงเป็นการป้องกันแท้ง
ลูก หลังกินข้าวในแต่ละม้ือต้องสะบัดผ้าถุงไปมาเพื่อให้คลอดง่าย บุตรแรกเกิดจะใช้เศษผ้าสิ้นไหมที่เก่าเป็นผ้าอ้อมคลุม
ตัวทารก เพราะถือว่าเป็นสิริมงคลส าหรับตัวทารกด้วยสมัยก่อนคลอดเองตามธรรมชาติ  เสียเลือดมากจ าเป็นต้องท าให้
ร่างกายอบอุ่นโดยการอยู่ไฟและกินยาสมุนไพรโดยเอารากไม้หรือแก่นไม้มาต้มดื่มเพื่อให้ร่างกายเกิดความอบอุ่นและการ
รักษาพยาบาลบุตรและตัวแม่เองได้แก่ขณะตั้งครรภ์ในการออกนอกบ้านไปท างานต้องแต่งกายด้วยชุดด า  ซ่ึงเป็นสีที่
กลมกลืนกับธรรมชาติ 
 การแต่งงานเราจะพบว่าการแต่งงานของชาวไทยกูย โดยธรรมชาติชาวไทยกูยไม่นิยมมีสามีภรรยาสองคนหรือ
แต่งงานซ้ า ฉะน้ันการจะแต่งงานจึงจ าเป็นต้องเลือกเน้ือคู่ที่ถูกต้องกับต าราพร้อมกับในวันแต่งงานจ าเป็นต้องมีการแต่ง
กายที่เป็นมงคล ไม่ว่าจะเป็นตัวเจ้าบ่าว เจ้าสาว เพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาว พร้อมทั้งญาติ ในการไปขึ้นบ้านเจ้าบ่าวจะมีพิธีไหว้
ผีไหว้บรรพบุรุษ โดยเจ้าสาวจะเตรียม เสื้อผ้าโสร่งหรือผ้าสไบไปไหว้พ่อสามีสามี หลังจากน้ันจึงน าไปไหว้ญาติผู้ใหญ่ เช่น 
พี่ ป้า น้า อา เป็นต้น ญาติๆ จะรับไหว้และผูกข้อมือพร้อมเงินเป็นค่าท าขวัญลูกสะใภ้หรือหลานสะใภ้เพื่อเป็นสิริมงคล 
เพราะครั้งหน่ึงในชีวิตคนเราที่เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อก็คือการแต่งงานน้ันเองสรุปความคือความเชื่อในงานแต่งงานของชาว
ไทยกูยจะมีความเชื่อและเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษและรักเดียวใจเดียว 
 การตายจะมีความเชื่อเก่ียวกับการแต่งกายให้กับคนตายโดยใช้ชุดสีด า ใช้ผ้าคลุมศพด้วยผ้าไหมลายควบ เพราะ
มีความเชื่อที่ว่าถ้าศพใดมีผ้าลาย ผ้าควบคลุมศพจะได้ขึ้นสวรรค์ การที่จะท าผ้าควบได้น้ันชาวไทยกูยนิยมให้บุตรสาวคน
เล็กเป็นผู้ขอผ้าควบเก็บไว้ให้พ่อแม่เม่ือยามแก่เฒ่าหรือเสียชีวิต42บ้านไหนมีคนตาย จะมีพิธีเซ่นผีเพื่อบอกกล่าวให้ช่วย
ดูแลวิญญาณผู้ที่ตายให้อยู่อย่างสุขสบาย ส่วนบุตรหลานจะแต่งกายด้วยชุดสีด าทุกคนเพราะมีความเชื่อที่ว่าสีด าเป็นสีที่
เป็นมงคล มีความม่ันคง ความอุดมสมบูรณ์ ดังน้ันงานศพจึงจ าเป็นต้องแต่งกายด้วยสีด า 
 การขึ้นบ้านใหม่ชาวไทยกูยจะมีการประกอบพิธีคล้ายกันทั้งน้ีเน่ืองจากมีบรรพบุรุษมาจากสายเลือดเดียวกัน
ส่วนใหญ่เป็นญาติสนิทกัน ในการสร้างบ้านแต่ละหลังจึงมีความส าคัญยิ่ง  ก่อนที่จะมีพิธีปลูกบ้านต้องหาฤกษ์ยามที่ดี มี
ข้อขะล า ทั้งน้ีที่อยู่อาศัยเป็นสิ่งส าคัญยิ่งต้องอาศัยอยู่ตลอดชีวิต เป็นมรดกตกทอดแก่บุตรหลาน ข้อขะล าที่ส าคัญได้แก่ 
๑) ห้ามท าบันไดหันหน้าไปทางทิศตะวันตก มีความเชื่อว่า จะท าให้เจ้าของบ้านตกต่ าอาจจะเป็นเบี้ยล่างของคนอ่ืน๒) 
บันไดบั้นจะต้องเป็นเลขคี่ เช่น ๕ ๗ ๙ ห้ามเป็นเลข คู่ เพราะเลขคู่คือบันไดบ้านของผี43๓) การขุดหลุมใส่เสาบ้าน ในหลุม
ทุกหลุมจะใส่ใบพะเนา เหรียญ ใบเงิน ใบทอง ต้นบัว ใบคูณ และไม้มงคลอ่ืนๆ เป็นจ านวนเลข ๙ เชื่อว่าเป็นเลขมงคล ค้ า
คูณก้าวหน้าตลอดไป๔) เจ้าของบ้านต้องหาอาหารที่ดีให้ช่างสร้างบ้านได้รับประทานจนกว่าจะสร้างบ้านแล้วเสร็จเชื่อว่า
เจ้าของบ้านจะได้อยู่ดีมีสุขร่ ารวยและอยู่ดีกินดีตลอดไป๕)ในวันขึ้นบ้านใหม่ห้ามฆ่าหมู เพราะเชื่อว่าหมูมีมันมากท าให้ลื่น 
เงินทองจะลื่นไหลออก ให้ฆ่าได้เฉพาะสัตว์เล็ก เช่น ไก่ กบ ปลา ส าหรับเจ้าของบ้าน ญาติผู้ใหญ่แขกที่ได้รับเชิญจะต้อง

                                                             
42อุษา หม้อทอง,การนับถือของกลุ่มชาติพนัธุ์ไทยกูยในประเทศไทยและส่วยในสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว,

โปรแกรมวิชาการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นมหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์,๒๕๔๗),หน้า๘๗-๙๐. 
43อุษา หม้อทอง, การนับถือของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยกูยในประเทศไทยและส่วยในสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว,

(โปรแกรมวิชาการวิจัยและพฒันาทอ้งถิ่น: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร,์๒๕๔๗),หน้า ๑๑๖. 
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แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย สวยงาม ประดับประดาด้วยของมีค่า เช่น เงิน ทอง เสื้อ ผ้า เป็นชุดใหม่หรือเก่าก็ได้แต่ต้อง
สะอาดเรียบร้อยโดยเฉพาะเจ้าของบ้านต้องสวยที่สุดเพราะเชื่อว่าเป็นการสิริมงคลเรียกโชคลาภเข้าบ้าน  
 ชาวไทยกูยมีความเชื่อในพิธีแกลมอ เป็นความเชื่อที่เก่ียวกับผีบรรพบุรุษ ชาวไทยกูยมีความเชื่อว่า มอ คือผู้ที่ท าหน้าที่
ติดต่อสื่อสารกับผีบรรพบุรุษ ทั้งผีบรรพบุรุษที่เป็นผู้หญิงและผู้ชายในสายตระกูลหน่ึงจะมีในตระกูลน้ันๆ อยู่หน่ึงคนซ่ึง
จะต้องมีผู้สืบเชื้อสาย 
ความเชื่อเรื่องศาลปู่ตา ความเชื่อที่ส าคัญอีกอย่างของชาวไทยกูย คือความเชื่อเรื่องศาลปู่ตา(หยะจ๊ัว หรือ ยะจ๊ัว) ที่มีรูป
ปั้นเป็นสัญลักษณ์ ชาวบ้านจะประกอบพิธีเซ่นไหว้คือ การเซ่นปู่ตาในเดือน๓และเดือน๖ เพื่อความเป็นสิริมงคลและขจัด
ปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีงามทั้งหลายให้พ้นไป ในเดือน๖ จะเซ่นไหว้ขอฝนให้ถูกต้องตามฤดูกาลในเดือนสามเซ่นไหว้เพื่อขอบคุณปู่
ตาที่ดลบันดาลให้ได้ข้าวปลาอาหารพืชผลที่สมบูรณ์ 
 
ความเชื่อในพิธีกรรมแกลมอของชาวไทยกูย 

ความเชื่อในพิธีกรรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความเชื่อ หมายถึง การยอมรับนับถือในหลักการอย่างใดอย่างหน่ึง
หรือในค าสอนหรือในบุคคลหรือการยึดถือในสิ่งที่เชื่อว่ามีอ านาจเหนือมนุษย์หรือธรรมชาติของบุคคลกลุ่มชนหรือสังคม  
เช่น ชาวไทยกูยมีความเชื่อเก่ียวกับผีมอ44ความเชื่อในทัศนคติ ความคิด ในการที่จะยอมรับและยึดถือสิ่งที่ ได้รู้ ได้เห็น 
โดยไม่ต้องการเหตุผลมาอธิบายและไม่จ าเป็นว่าสิ่งที่เชื่อน้ันจะมีหลักฐานหรือไม่มีหลักฐานเป็นการยอมรับต่อพลังอ านาจ
เหนือธรรมชาติที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริง45โดยนัยยะความเชื่อน้ันอาจมาจาก สิ่งที่เกิดจากความหวาดกลัวภัย
ธรรมชาติระยะแรกๆ ของมนุษย์ต่อมาก็มีความหวาดกลัวเรื่องวิญญาณของบรรพบุรุษและผู้กล้าหาญในชุมชนของตนที่
ล่วงลับไปแล้ว เม่ือเกิดความหวาดกลัวในสิ่งเหนือธรรมชาติจึงต้องมีการบวงสรวงเซ่นไหว้บูชาซ่ึงความเชื่อเหล่าน้ียังยึดถือ
อยู่ คือเป็นความเชื่อดั่งเดิมที่คนในชุมชนน้ันยึดถืออยู่ 46และเป็นส่วนประกอบซ่ึงประชาชนให้ความสนใจมาก และ
พยายามปฏิบัติอย่างตามอย่างเคร่งครัดพิธีกรรมบางอย่างอาจมีลักษณะผสมผสานระหว่างศาสนาและไสยศาสตร์หรือมี
ส่วนประกอบของหลายศาสนาผสมกันทั้งในด้านความเชื่อและการปฏิบัติหรือการประสานความเชื่อต่างๆ เข้าด้วยกันจน
เกือบจะเป็นเน้ือเดียวกัน47 

พิธีกรรม หมายถึง การบูชา แบบอย่างหรือแบบแผนต่างๆที่ปฏิบัติในทางศาสนา48 เป็นค าบัญญัติของการ
ประกอบพิธีการต่างๆ ค าว่า พิธีการ (Rite) หมายถึงพิธีตามประเพณีทางศาสนาหรือในโอกาสส าคัญ พิธีกรรมจะก่อ

                                                             
44ยโสธารา ศิริภาประภากร,“ศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมการเข้าทรงของชาวพุทธ : กรณีศึกษาบ้านศาลาสามัคคี ต าบลบ้านชบ 

อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์”, ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.๒๕๕๖.หน้า 
๒๕. 

45พระเฑียรวิทย์อตฺตสนฺโต (โอชาวัฒน์),“การศึกษาความเช่ือและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาของร่างทรง : กรณีศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร”. ปริญญาพุทธศาสนามหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.๒๕๔๘.หน้า ๑. 

46ศิริพร สุเมธารัตน์, ประวัติศาสตร์ถิ่นเมืองสุรินทร์, พิมพ์ครั้งที่ ๑. (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ : โรงพิมพ์ ส. พันธ์เพ็ญ.๒๕๕๓. 
หน้า ๓๗๒. 

47สมพร เกษมสุขจรัสแสง,การผสมทางวัฒนธรรมของลาวโซ่งหรือ ไทยโช่ง.สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.๒๕๒๖.หน้า 
๔๗. 

48พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน. ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.กรุงเทพมหานคร : บริษัท นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น.๒๕๔๒.หน้า ๗๘๘. 
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อ านาจพิเศษขึ้นมาเป็นการเพิ่มพลังและสีสันอ านาจให้แก่การด าเนินชีวิต49เป็นรูปแบบของพฤติกรรมหรือการท าพิธี50จาก
การสัมภาษณ์ นายสาน สมัญญาได้กล่าวว่าคนในตระกูลที่บรรพบุรุษได้เลือกให้เป็นร่างทรง เพื่อที่จะมาเข้าทรงในแต่ละปี
ของฤดูกาล เซ่นไหว้บรรพบุรุษน้ันเองโดยการประกอบพิธีกรรมเข้าทรงในสายตระกูลน้ีเป็นการเลี้ยงดวงวิญญาณบรรพ
บุรุษตลอดถึงผีบ้านผีเรือน อันเป็นผู้ดูแลครอบครัวที่มีการเข้าทรงน้ีเหตุเพราะคนในสายตระกูลไม่สบายเจ็บป่วยอันหมด
ทางที่จะรักษาได้ในทางวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเพื่อเชิญดวงวิญญาณบรรพบุรุษมาเข้าทรงเพื่อท านายว่าเป็นอะไร ท าผิดอะไร
มีสิ่งไดที่ต้องแก้ไขและจะรักษาอย่างไร พิธีกรรม แกลมอ51 ของชาวไทยกูยเป็นพิธีกรรมที่จัดกระท าขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการ
รักษาพยาบาลผู้ป่วยในระดับครอบครัวซ่ึงมีการประกอบพิธีกรรมขึ้นสืบเน่ืองกันมาแต่โบราณ 

ขั้นตอนในการประกอบพิธีกรรมแกลมอของชาวไทยกูย 
ความเชื่อในพิธีกรรมแกลมอน้ันเป็นความเชื่อที่ชาวไทยกูยได้รับถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณในสังเกตน้ันได้มีการสืบ

ทอดและได้รับนับถือปฏิบัติกันมาผู้รับมาน้ันอายุก็มากเพราะบางท่านได้กล่าวว่านับถือตั้งแต่สาวๆ แม้นปัจจุบันก็ยัง
ปฏิบัติกันอยู่จากการสัมภาษณ์ นางจันสี ตาทอง52 ได้กล่าวถึงสาเหตุในการประกอบพิธีกรรมว่าในการประกอบพิธีกรรม
แกลมอน้ันเป็นการเข้าทรงเพื่อสื่อกับวิญญาณของบรรพบุรุษ เทวดา อารักษ์ที่เราขอความช่วยเหลือ หรือเพื่อการรักษา
เพื่อการเสี่ยงทาย เพื่อการท านายทายทักเพื่อขอความคุ้มครอง ให้อยู่เย็นเป็นสุข โดยการประกอบพิธีกรรมเข้าทรงในสาย
ตระกูลน้ีเป็นการเลี้ยงดวงวิญญาณบรรพบุรุษ (เซ่นไหว้ตามพิธีกรรม) ตลอดถึงผีบ้าน ผีเรือน อันเป็นผู้ดูแลครอบครัวหรือ
ของรักษา ที่มีการเข้าทรงน้ีเหตุเพราะคนในสายตระกูลไม่สบายเจ็บป่วย อันหมดทางที่จะรักษาได้ในทางวิทยาศาสตร์
ปัจจุบัน เพื่อเชิญดวงวิญญาณบรรพบุรุษมาเข้าทรง เพื่อท านาย ธรรมส่อง หรือ ท าพิธีร าส่องดูก่อน ว่าเป็นอะไรท าผิด
อะไร มีสิ่งไดที่ต้องแก้ไข และจะรักษาอย่างไร เป็นต้นการประกอบพีกรรมแกลมอน้ี ชาวไทยกูยจะประกอบกันขึ้นในเดือน 
๓ หรือ เดือน ๕ ของทุกปี บางพื้นที่มีการประกอบพิธีกรรมช่างเช้าและบางพื้นที่จะมีการประกอบพิธีกรรมช่างบ่ายหรือ 
เย็นซ่ึงในการประกอบพิธีกรรมน้ีจะยาวไปจนถึง สว่างอีกวันในแต่ละรอบปีจะเป็นการประกอบพิธีกรรมเช่นน้ี 

การประกอบพิธีกรรมน้ี จะได้อธิบาย ในลักษณะของพิธีแกลมอของชาวไทยกูยถึง ๔ ลักษณะคือ  
๑.วาระประจ าปีก าหนดเพื่อบูชาการประกอบพิธีกรรมแกลมอของชาวไทยกูยน้ีเป็นพิธีกรรมที่จัดขึ้นเพื่อบูชาครู 

ของรักษา และดวงวิญญาณบรรพบุรุษในสายตระกูลตามวาระ ๑ ปี ที่ต้องไหว้ครู  
 ๒.เพื่อท าสืบทอดพิธีกรรมแกลมอน้ีเป็นพิธีกรรมหน่ึงเพื่อการสืบทอดทางวัฒนธรรมประเพณีเป็นการสืบทอด
โดยรุ่งลูกจะต้องรับ มอ และต้องสานต่อในพิธีกรรม แทนบรรพบุรุษของตนเอง ถือได้ว่าเป็นการสืบสานวัฒนธรรม โดย
พิธีกรรมของกลุ่มชนที่ได้รับการสืบทอดกันมาแต่โบราณสู่รุ่นต่อไป 
 ๓.เพื่อการท านาย พยากรณ์ ในพิธีกรรมแกลมอน้ีเป็นพิธีกรรมว่าด้วยการท านายอีก พิธีกรรมหน่ึง โดยหัวหน้า 
มอ เป็นผู้ท านายในเหตุการณ์บางประการ เป็นการอาศัยอ านาจวิญญาณเข้าสู่พิธีกรรมเพื่อการท านายด้วยประการหน่ึง 
 ๔.เพื่อการรักษาด้วย พิธีกรรมแกลมอ เป็นพิธีกรรมแห่งการรักษา เยียวยา ผู้ป่วยด้วย โดยโรคน้ีเป็นโรคที่รักษา
ไม่หาย อาทิเช่น มีมอมาอยู่ด้วย มีของรักษาและไม่ดูแลปฏิบัติ ผิดผี ถูกคุณไสยศาสตร์ มนต์ด าเม่ือมีอาการดังกล่าวจะมี
การประกอบพิธีกรรมไสยศาสตร์เพื่อท าการสืบหา และรักษาเม่ือรู้หนทาง เป็นต้นเครื่องที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรม 
อธิบายสัญลักษณ์ และความหมายกับความส าคัญที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรม 

                                                             
49Richard Lawrence ,Unlock Your Psychic Powers - ศาสตร์แห่งพลัง.แปลโดย สมชาย สัมฤทธิ์ทรัพย์.กรุงเทพมหานคร : 

มาสเตอร์พริ้งติ้ง.๒๕๔๒.หน้า๒๐๖-๒๐๗. 
50DennySergeant, Global Ritualism.พิธีกรรมของโลก. แปลโดยทิพยอาภา กรุงเทพมหานคร : บริษัท จูนพับลิชชิ่ง จ ากัด. 

๒๕๔๒.หน้า ๒๙-๓๕. 
51สัมภาษณ์ นายสาน สมัญญา,๒๘ เมษายน ๒๕๕๙. 
52สัมภาษณ์ นางจันสี ตาทอง,๒๘ เมษายน ๒๕๕๙. 
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 เกียรส53 (Geertz. ๑๙๖๓ : ๖) ได้มีแนวทางการศึกษาในด้านมานุษยวิทยาสัญลักษณ์ (Symbolism) ที่เน้นการ
ตีความพฤติกรรมมนุษย์ซ่ึงพยายามอธิบายพฤติกรรมมนุษย์ที่แสดงออกทางภาษาและการกระท า กล่าวคือความคิดของ
มนุษย์เป็นแนวการท างานโดยธรรมชาติและเป็นอิสระจากการกระท าของร่างกาย มีขบวนการทางระบบความคิดมีเหตุผล
ในตัวเอง โดยปราศจากการบงการของร่างกาย และระบบความคิดจะเป็นตัวบงการการกระท าของคนซ่ึงจะแสดงออกได้
๒ด้านคือด้านภาษาและด้านการกระท าซ่ึงผู้ที่ต้องการสื่อความคิดของตนให้รับรู้และเข้าใจต้องจงใจใส่ความหมาย 
(Encode) เข้าไปในค าพูดหรือการกระท าของตน และมุ่งสื่อต่อคนที่ตนจงใจให้รับรู้ ส าหรับผู้ที่จะเข้าใจความคิดของผู้อ่ืน
ได้ต้องสามารถตีความหรือถอดความหมายค าพูดหรือการกระท าของผู้น้ันได้ (Decode) ผู้ส่ือความคิดและผู้รับความคิด
จะเข้าใจซ่ึงกันและกันได้ต้องรู้กฎวัฒนธรรมเดียวกัน หรืออยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบเดียวกันส่วนระบบตีความพฤติกรรมคือ
ระบบสัญลักษณ์ (Symbolism) ซ่ึงหมายถึงการตีความหมายหลายขั้น ตัวแทนความหมายและตัวที่ถูกแทนความหมาย
อาจไม่มีอะไรเก่ียวข้องกันมากนักเป็นการแทนความหมายโดยอิสระ ฉะน้ันระบบสัญลักษณ์มาจากกระบวนการท างาน
ของระบบความคิดในใจของมนุษย์ซ่ึงเป็นระบบนามธรรมที่ลึกซ้ึงและพฤติกรรมทุกๆ ด้านของมนุษย์เป็นระบบสัญลักษณ์
สัญลักษณ์ที่น ามาใช้อธิบายเป็นความรู้ที่เกิดจากภูมิปัญญา ที่มีปรัชญาซ่อนเร้นและค าสอน สามารถเกิดประโยชน์
มากมาย การน ามาเสนอแนวคิดน้ีเพื่อให้รู้ถึง ข้อส าคัญ ความส าคัญ ความหมาย สิ่งที่ต้องน ามาใช้ในพิธีกรรม แล้วท าไม
จึงมีความส าคัญกับการน ามาใช้ในพิธีกรรมเช่นน้ี อธิบายเชิงความหมาย จากการสัมภาษณ์ ร่วมในพิธีกรรม เข้า
สังเกตการณ์พร้อมกับต้องท าความเข้าใจให้ลึกซ่ึง ถึงจิตวิญญาณ ฉะน้ันที่ว่าท าไมเขาจึงให้ความส าคัญมากแล้วน ามาบูชา 
ตลอดถึงเข้าสู่พิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธ์ิ ด้วย ในพิธีกรรมแกลมอของชาวไทยกูยน้ีจะน าเอาเครื่องพิธีกรรมที่ใช้ในพิธีแกลมอของ
ชาวไทยกูย ไว้ดังน้ี 

 
สัญลักษณ์ของช้างวัฒนธรรมของชาวไทยกูยนับแต่โบราณมีความเก่ียวข้อง
กับเรื่องช้าง ทั้งเลี้ยงช้าง ใช้ช้างเป็นพาหนะและการจับช้างมาใช้ในกิจกรรม
ต่างๆได้ สิ่งเหล่าน้ีมีความเก่ียวข้องนับเน่ืองมาแต่โบราณทุกคนมีความเคารพ
ช้างถือได้ว่าช้างเป็นบรรพบุรุษของตนเองหรือแทนสัญลักษณ์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ
ด้วย ช้างเป็นสัตว์ส าคัญ เป็นสัตว์ใหญ่ และถือว่าช้างเป็นสัญลักษณ์แห่ง

อ านาจ วาสนา หรือบบารมีเม่ือได้น ามาครอบครอง หรือได้ครอบครอง เป็นต้น ปรากฏในประวัติศาสตร์มากมายที่
เก่ียวข้องกับช้างเผือก ว่าเป็นสัตว์บารมี มีอ านาจถ้าได้ครอบครอง ชาวกูยจึงเป็นที่รู้จักของชาวไทยนับแต่สมัยอยุธยา เป็น
ต้น จากการสัมภาษณ์ นางจันสี ตาทอง54ได้กล่าวว่า ช้างเป็นสัตว์ส าคัญ มีบารมีมากและมีอ านาจ จึงใช้สัญลักษณ์น ามา
เป็นสัญลักษณ์เพื่อสักการะบูชา และถือว่าเราชาวไทยกูยนับถือช้างมาแต่โบราณ อยู่กับช้าง แม้นบรรพบุรุษ พ่อแม่ ของ
เราก็เป็นคนเลี้ยงช้าง ได้อยู่ไก้กิน เลี้ยงปากท้องก็เพราะมีช้าง และช้างท างานหนักๆให้เรา เราจึงน ามาบูชาคุณน้ันและถือ
ได้ว่าเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธ์ิด้วย เม่ือบูชาแล้วจะเกิดอ านาจ วาสนา บารมีชนะคุณไสยศาสตร์ หรือ ภูตผีต่างๆได้ สัมภาษณ์นาย
บุญสา คลังฤทธ์ิ55ท าไมจึงต้องมีรูปช้างไว้ในพิธีกรรม น้ันก็เพราะว่า ชาวไทยกูยมีช้างเป็นบรรพบุรุษ เราจะลืมไม่ได้ใน
บุญคุณที่ช้างท ามาหากินและพึ่งพาอาศัยกัน และประการหน่ึงชาวไทยกูยทุกคนน้ีเปรียบเหมือนได้สืบทอดประก าช้างด้วย 
ความหมายของประก าช้างน้ี หมายถึง ขวัญ หรืออ านาจลึกลับที่เป็นของช้างมาอาศัยอยู่ด้วย เป็นขวัญช้างตามค าเรียก
ขานตามความเข้าใจ แต่พอสมัยปัจจุบันน้ี ประก าช้างตามความเข้าใจน้ันคือ เชือกที่ใช้ส าหรับจับช้างเป็นเส้นท าด้วยหนัง

                                                             
53Geertz, Clifford. (๑๙๖๓) AgriculturatInvolution : the Process of Ecological Change in Indonesia. The Regents 

of the University of California.๖. 
54สัมภาษณ์ นางปริศนา ยทุธนะ,๑๒ เมษายน ๒๕๕๙. 
55สัมภาษณ์นายบุญสา คลังฤทธิ,์ ๒มกราคม๒๕๕๙. 
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ควายที่มีความคงทน มีความเชื่อว่า มีอ านาจศักดิ์สิทธ์ิ สามารถให้คุณและโทษได้ เม่ือมีประก าช้างน้ัน จ าเป็นต้องจัด
พิธีกรรมบวงสรวง เซ่นไหว้ ทุกปี สัมภาษณ์นางปริศนา ยุทนะ56 

 
 
 
 
 

 
รูปม้า รูปเส้นประก าช้าง ชุดที่เข้าสู่พิธีแกลมอ 

ที่มาของภาพ : ดร.ยโสธารา ศิริภาประภากร, ๕ เมษายน ๒๕๕๙. 
 

สัญลักษณ์ของม้า ในสมัยโบราณน้ันการเดินทางที่ไม่มีรถในการเดินทางไกลน้ันจ าต้องเดินทางกับม้าเป็น
พาหนะในการเดินทางถือว่าเร็วมากในสมัยโบราณ รบทับจ าศึกก็จ าเป็นต้องใช้ม้าในการเดินทาง ม้าเป็นสัญลักษณ์ของ
การคู่ควรที่อุดมสมบูรณ์ ดั่งค าโบราณได้กล่าว่า มีช้างม้า ไว้ใช้สอยจัดได้ว่าครอบแล้วบริบูรณ์แล้วถือว่าเป็นคนรวยมาก 
ม้าได้ใช้มารวมในการประกอบพิธีกรรมแกลมอ น้ัน จากการสัมภาษณ์ นางทองดา คลังฤทธ์ิ57 ได้กล่าวว่า มีช้างแล้วต้องมี
ม้า เป็นของคู่กัน ถือว่ามีบุญบารมีมาก แล้วว่าท าไม จึงต้องน ามาประกอบเข้าสู่พิธีกรรมด้วย ก็ได้ค าตอบว่า คนไทยกูย 
ถือแบบน้ีมาแต่โบราณ จะท าพิธีกรรมใดที่เก่ียวข้องกับการเล่นมอ หรือแกลมอของชาวกูยน้ันจ าต้องมีช้างกับม้าเป็นของคู่
กัน เพราะประวัติศาสตร์นานมาของชาวไทยกูยน้ันถือได้ว่ามาพร้อมกับช้างม้า เป็นพาหนะในการท ากิจการต่างๆจึงถือได้
ว่าเป็นบรรพบุรุษที่ชาวไทยกูยนับถือมากที่สุด 

สัญลักษณ์ของ เส้นประก าเส้นประก าน้ันท ามาจากหนังควายที่น ามาท าเป็นเชือกมีขนาดยาวมากไว้ส าหรับจับ
ช้างเพื่อน ามาฝึกหัดเพื่อใช้งาน เส้นประก าน้ีมีความส าคัญเม่ือน าไปจับช้างน้ันจะมีการประกอบพิธีกรรมเซ่นไหว้ ด้วย 
เหล้าขาว ดอกไม้ ๑ คู่ เทียน ธูป ๑ คู่ ดอกไม้ขาว ๑ คู่ เพื่อบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธ์ิโดยผ่านเส้นประก าน้ี ด้วยสัญลักษณ์น้ี
เองจึงเป็นที่มาของความศักดิ์สิทธ์ิของบรรพบุรุษน้ันน าไปจับช้างมาได้ เส้นประก าน้ีจึงเป็นดังเส้นแห่งความศักดิ์สิทธ์ิที่มี
ความเชื่อว่า สามารถติดต่อ สื่อสารกับ ครู หรือ บรรพบุรุษของตนเอง จากการสัมภาษณ์ นางปริศนา ยุทธนะ58 ได้กล่าว
ว่าเส้นประก าน้ีเป็นที่สถิตของวิญญาณศักดิ์สิทธ์ิ โบราณใช้เชือกน้ีไปจับช้างมีการร่ายมนต์เพื่อจับช้าง เหตุใดจึงใช้เส้นประ
ก าน้ีเพื่อน ามาประกอบพิธีกรรมแกลมอ เพราะสัญลักษณ์ที่มาของเส้นประก าน้ันมีการสืบเนืองมาจากบรรพบุรุษของชาว
ไทยกูยที่รับสืบทอดพิธีกรรมแกลมอน้ี เป็นผู้เคยจับช้าง และมีช้างเป็นพาหนะ เป็นต้น 

สัญลักษณ์ของ ชุดสวมใส่ชาวไทยกูยมีชุดประจ ากลุ่มของตนเองมีลักษณะเป็นการตัดเพื่อสวมใส่ในการท างาน
ปกติ ในการเข้าสังคม ในการไปหาญาติผู้ใหญ่ หรือ การสวมใส่เพื่อเข้าสู่พิธีกรรมแกลมอของชาวไทยกูยน้ัน เป็นการตัดชุด
ด้วยผ้าไหม โดยส่วนมากชายจะเป็นเสื้อแขนยาว ยอมด้วยมะเกลือให้เป็นสีด า แล้วใส่โสร่งมัดเอวด้วยผ้าขาวม้า ผู้หญิงจะ
เป็นเสื้อแขนยาว หรือสั้น ใส่ผ้าถุงที่เป็นสีเขียวแก่ หรือ เขียมอมน้ าตาล ปลายของผ้าถุงจะเย็บด้วยลวดลายที่สวยงาม เป็น
ชุดที่ใช้ส าหรับเข้าสู่พิธีกรรมส าคัญ หรือ การตอนรับญาติผู้ใหญ่ หรืองานทางสังคมของชาวไทยกูย พิธีกรรมแกลมอน้ีก็จัด
ได้ว่าเป็นพิธีกรรมที่ชาวไทยกูยให้ความส าคัญ ซ่ึงในแต่ละปีจะมีพิธีกรรมแกลมอ เพื่อการไหว้ครู และบรรพบุรุษของ
ตนเองด้วย ชุดในการสวมใส่น้ีจะถูกน าเข้าเพราะถือว่าเป็นชุดชาวกูยที่ถือกันมาแต่โบราณ และเป็นชุดที่ดีและงดงามใน

                                                             
56สัมภาษณ์นางปริศนา ยุทนะ,๑๒เมษายน๒๕๕๙. 
57สัมภาษณ์ นางทองดา คลงัฤทธิ,์ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
58สัมภาษณ์ นางปริศนา ยทุธนะ,๑๒ เมษายน ๒๕๕๙. 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วทิยาเขตอุบลราชธานี 

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๓๔ 

วัฒนธรรมกูยด้วย ซ่ึงสัญลักษณ์การแต่งกายเพื่อเข้าสู่พิธีกรรมแกลมอของชาวไทยกูยจัดได้ว่าเป็นอัตลักษณ์อย่างหน่ึงที่
ส าคัญของชาวไทยกูยที่ได้น าการแต่งกายน้ีเข้าในพิธีกรรมแกลมอเป็นอัตลักษณ์เฉพาะชาวไทยกูย 

สัญลักษณ์ของ ชุดที่ใช้เข้าพิธีกรรมจะเป็นสีด าการแต่งกายเพื่อการเข้าสู่พิธีกรรมแกลมอของชาวไทยกูยน้ี
ปรากฏการแต่งกายน้ันเป็นสีด า หรือ หรือสีเมล็ดมะขาม น้ าตาลแก่ ชาวไทยกูยถือว่าเป็นสีที่เป็นมงคล มีอ านาจ และ
สามารถสื่อกับมิติทางวิญญาณได้ และปลอดภัยจากคุณไสยศาสตร์ หรือ ภูตผีปีศาจ ด้วย สีด าถือว่าเป็นสีมงคล และความ
อุดมสมบูรณ์ จากการสัมภาษณ์กลุ่มชาวไทยกูยบ้านหนองดุม ต าบลศรีสุข อ าเภอ ส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ว่าท าไมจึง
ต้องแต่งกายด้วยชุดด าด้วย จากการกล่าวมาน้ีได้รับค าตอบว่า ชาวไทยกูยน้ีจะเป็นกลุ่มชนที่นับถือบรรพบุรุษของตนเอง
มาก ไม่ว่ารู้ หรือไม่ก็ตามว่าท่านเป็นใคร อยู่ที่ไหน แต่ การนับถือน้ีมีมาแต่เดิมโบราณแล้ว พ่อแม่พานับถือ และการนับ
ถือน้ีก็ท าให้เราอยู่เย็นเป็นสุข การที่ต้องใส่สีด าน้ันก็เพื่อการสื่อสาร เชื่อมต่อ ดวงวิญญาณของผีบรรพบุรุษ สีด าน้ีจึงเป็น
สื่อกลางระหว่าง ภพวิญญาณและภพมนุษย์ที่ต้องการสื่อสารถึงด้วยน้ันเอง  
 สัญลักษณ์ของสะใบพาดบ่า ไม่ว่าชาวไทยกูยจะออกนอกบ้านไปสนทนา เจรจาติดต่อ หรือ การเดินทางไกล 
หรือแม้นแต่การต้อนรับ การท าบุญ เป็นการแสดง มาทางกายภาพที่ชาวไทยกูยจะแดสงออกมาด้สยการพาดบ่าด้วยสะใบ 
ชาวไทยกูยถือว่า เป็นการให้เกียรติ แก่คนที่ติดต่อ งานทางสังคม งานส าคัญ กับการตอนรับ หรือการท าบุญ และพิธีกรรม
ที่เป็นมงคลต่างๆ สะใบได้น ามาเข้าสู่พิธีกรรมแกลมอ เพื่อบูชาบรรพบุรุษ หรือเป็นพิธีกรรมไหว้ครู สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ที่ตนให้
การนับถือ การเข้าในพิธีกรรมแกลมอชาวไทยกูยน้ันจะต้องมีผ้าสะใบพาดบ่า เป็นสัญลักษณ์ สื่อแสดงว่าตนให้ความ
เคารพบูชา ต่อพิธีกรรม และต่อดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ ด้วยเป็นการแสดงออกมาทางการแต่งกายอันเป็นอัตลักษณ์
ของชาวไทยกูยที่กระท ามาแต่โบราณกาล 

สัญลักษณ์ของ ขัน ที่ใช้ส าหรับสื่อสารกับวิญญาณเข้าทรงขันเป็นส่วนหน่ึงในพิธีกรรมส าคัญคือแกลมอ เป็น
พิธีกรรมเพื่อเชื่อมต่อสื่อสารวิญญาณที่จ าเป็นจะต้องมีพาชนะบางอย่างเพื่อเป็นตัวเชื่อมต่อ และแสดงว่าตนเองมีความ
พร้อมที่จะเชื้อเชิญดวงวิญญาณให้เข้ามาในร่างกายของตนเองสัญลักษณ์การแสดงออกมาน้ี ประกอบด้วย การยกขันครู
คารวะ การน าดอกไม้ เทียน ข้าวสาร เพื่อบูชาเชื้อเชิญดวงวิญญาณ การจุดเทียนให้สว่างเพื่อสื่อว่า ผู้ต้องการเชื่อมต่อน้ีมี
ความพร้อมแล้ว และการจุดเทียนเพื่อให้เกิดแสงสว่างน้ีแสดงถึง ประตูแห่งวิญญาณได้เปิดออกแล้ว ถ้าจะตีความไปใน
ความหมายทางพระพุทธศาสนาน้ัน ขันน้ี อาจ หมายถึง รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็น ขัน ๕ ที่ท าให้วิญญาณ
น้ันสามารถครองได้ เม่ือแตกดับ ก็เหลือเพียง เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เท่าน้ัน ส่วนรูปน้ันได้แตกสลายไป ถ้าจะ
อธิบายในส่วนน้ี อาจเข้าใจได้ว่า วิญญาณไม่มีรูปกาย แต่มี เวทนา (ความรู้สึก) สัญญา (ความจ าได้หมายรู้) สังขาร (การ
ปรุงแต่ง) วิญญาณ (การสัมผัสได้) ในพิธีกรรมแกลมอน้ีก็จ าเป็นต้องมีรูปบ้างอย่างที่จะต้องแสดงออกมาเพื่อการรับรู้ว่า 
เป็นรูปบางอย่าง อาทิเช่น ขัน ที่ท าการเชื่อต่อวิญญาณน้ี เป็นรูปที่ประกอบด้วย ขัน (ส่วนประกอบ) ดอกไม้ (การบูชา) 
ข้าวสาร (ชีวิตการเกิดของชีวิต) เทียนที่จุด ให้เกิดความสว่าง (ความสว่างได้เกิดขึ้นแล้ว) ส่วนเหล่าน้ีเป็นเครื่องประกอบที่
น่าจะเป็นขันเพื่อการเข้าทรงที่สามารถให้ดวงวิญญาณน้ันสามารถเข้ามาในสังขารของคนทรงได้ ขันจึงเป็นสัญลักษณ์หน่ึง
ที่ชาวไทยกูยได้น ามาประกอบเข้าในพิธีแกลมอด้วย 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วทิยาเขตอุบลราชธาน ี

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๓๕ 

สัญลักษณ์ของ ดอกไม้ ๑ คู่ ดอกไม้ที่น ามาเพื่อการประกอบพิธีกรรมแกลมอน้ี จะมี ๒ ลักษณะคือ ดอกไม้
จ านวน ๑ คู่ น้ีแสดงสัญลักษณ์ถึงการเคารพ นับถือ และเป็นการบอกกล่าวให้รับรู้ จากการสัมภาษณ์ นายบุญสา คลัง
ฤทธ์ิ59ได้กล่าวถึงบทบาทความส าคัญตามความเชื่อของชาวไทยกูยที่ได้ให้ความหมาย น้ัน ดอกไม้ ๑ คู่น้ี คือ การบอก
กล่าวให้รับรู้ แจ้งให้ทราบ อาทิเช่น เม่ือชาวไทยกูยจะประกอบพิธีกรรมใดๆก็ตามจะน าดอกไม้ ๑ คู่ ธูป ๑ คู่ เทียนขาว ๑ 
คู่ จุดแล้วบอกกล่าวเจ้าแม่ธรณี เจ้าที่ เจ้าทาง และดวงวิญญาณทั้งหลายให้รับทราบ เป็นต้น แล้วการน าดอกไม้ ๑ คู่ ธูป 
๑ คู่ เทียน ๑ คู่ ไปบอกตามบ้านเรือนน้ัน หมายถึง การบอกงานมงคล อาทิเช่น งานแต่ง งานขึ้นบ้านใหม่ หรือผูกแขน 
เป็นต้น เป็นสื่อบอกว่าเชิญ บอกกล่าวให้ไปร่วมงานด้วย 

สัญลักษณ์ของ ข้าวสารการน าข้าวสารมาประกอบในพิธีกรรมศักดิ์สิทธ์ิ จากการสัมภาษณ์นางสี สระแก้ว60 ได้
กล่าวว่า ข้าวสารน้ีถือว่าเป็นความม่ังมี อุดมสมบูรณ์ และข้าวถือถือว่ามีความเป็นอยู่ที่ขาดข้าวไม่ได้ และข้าวน้ีก็มี
วิญญาณศักดิ์สิทธ์ิ สถิตอยู่ น้ันคือ พระแม่โพสพ มีขวัญของพระแม่ท่านสถิตอยู่ ฉะน้ันข้าวจึงสามารถน ามาร่วมในพิธีกรรม
ต่างๆได้ เช่น เรียกขวัญผู้ป่วย บายศรีที่ต้องมีข้าว เซ่นไหว้ผี หรือวิญญาณบรรพบุรุษที่ต้องมีข้าว แต่งงานที่ต้องมีข้าวโปรย 
ข้าวตอกแตกที่ต้องโปรยในงานศพ เป็นต้น ข้าวมีบทบาทส าคัญในพิธีกรรมต่างๆ ข้าวสารที่น ามาประกอบในพิธีกรรมแกล
มอ น้ีเพื่อให้เป็นของมงคล เพราะท่านเลี้ยงมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ฉะน้ันจึงถือข้าวในงานส าคัญต่างๆอีกความส าคัญ
หน่ึงคือ ชาวไทยกูยจะถือว่าข้าวเป็นของศักดิ์สิทธ์ิ ถือว่าเป็นขวัญ ที่มีพลังอ านาจที่สามารถสื่อสารกับบรรพบุรุษได้ แม้น
อยู่ไกลเพียงใดก็เปรียบดังใกล้ชิดกันอยู่ตลอดเวลาด้วย 

 
สัญลักษณ์ของ จุดตะเกียง ในสมัยก่อนประมาณ ๒๐ ปี ก่อนชาวไทยกูยเม่ือท าพิธีแกลมอน้ันมักจะจุดตะเกียง 

หรือคบเพลิงเพื่อให้เกิดความสว่างในบริเวณพิธีกรรม การจุดตะเกียงในพิธีกรรมแกลมอน้ี มีความเชื่อว่าเป็นการจัดบูชา
สิ่งศักดิ์สิทธ์ิเพราะแสงสว่างน้ีท่านจะได้รับรู้การกระท าของเราว่าเราก าลังท าอะไรอยู่ โดยผ่านดวงตาคือตะเกียงที่จุดน้ี แต่
ในสมัยปัจจุบันน้ีมักนิยมเป็นเทียนแล้วและมีการจุดธูปเพื่อการบูชาด้วย จาการสัมภาษณ์นางปริศนา ยุทนะ61 ได้กล่าวว่า
การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ิน้ีจ าต้องมีการจุดเทียนไว้ในขัน หรือ บริเวณพิธีกรรม เหล่าน้ีแสดงถึงการบูชา และไฟน้ัน ก็เหมือน
แสงสว่างน าทางดวงวิญญาณให้มาตามค าเรียกร้องได้ ด้วยการจุดเทียน หรือตะเกียงน้ีเอง เป็นสัญลักษณ์ที่ได้น ามาเข้าสู่
พิธีกรรมแกลมอของชาวไทยกูยที่ปฏิบัติตามกันมาจนถึงปัจจุบันน้ี 

สัญลักษณ์ของ แคนเป็นเครื่องดนตรีหน่ึงที่ใช้การเป่าลมจากช่องปาก ท าให้เกิดเสียง ที่มีความไพเราะตามเสียง
การกดตามตัวโน๊ต ชาวไทยกูยมีแคนเป็นเครื่องดนตรีมีการใช้แคนมาแต่โบราณ และแคนน้ีเองเป็นดนตรีส าคัญในการ
ประกอบพิธีกรรมแกลมอของชาวไทยกูย ที่น ามาใช้ในพิธีกรรม เสียงแคนสามารถเป็นตัวดึงดูดจิตใจของคนให้เกิดการ
คล้อยตามจังหวะ หรือ ร่วมพิธีกรรมอย่างหน่ึงที่จ าเป็นต้องใช้ดนตรีเป็นตัวก าหนด และมีบทบาทในพิธีกรรมแกลมอมาก  

                                                             
59สัมภาษณ์ นายบุญสา คลังฤทธิ,์ ๒ มกราคม ๒๕๖๐. 
60สัมภาษณ์ นางสี สระแก้ว,๒ มกราคม ๒๕๖๐. 
61สัมภาษณ์ นางปริศนา ยทุนะ , ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙. 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วทิยาเขตอุบลราชธานี 

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๓๖ 

สัญลักษณ์ของ โทนเป็นเครื่องดนตรีหน่ึงที่ใช้การตีท าให้เกิดเสียง ร่วมกับเสียงแคน ที่ ชาวไทยกูยมีโทนเป็น
เครื่องดนตรี มีการใช้โทนมาแต่โบราณ และโทนน้ีเองเป็นดนตรีส าคัญในการประกอบพิธีกรรมแกลมอของชาวไทยกูย ที่
น ามาใช้ในพิธีกรรม เสียงแคน กับโทนสามารถเป็นตัวดึงดูดจิตใจของคนให้เกิดการคล้อยตามจังหวะ หรือ ร่วมพิธีกรรม
อย่างหน่ึงที่จ าเป็นต้องใช้ดนตรีเป็นตัวก าหนด และมีบทบาทในพิธีกรรมแกลมอมาก  

สัญลักษณ์ของ เหล้าขาวเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญในการน ามาเข้าสู่พิธีกรรม อาทิเช่น การเซ่นไหว้ บอกกล่าว 
เจ้าที่ เจ้าทาง เจ้าป่า เจ้าเขา หรือ เจ้าแม่ธรณี ดวงวิญญาณต่างๆ ชาวไทยกูยถือว่าเหล่ามีความส าคัญมากในการบอก
กล่าวในพิธีกรรม มีการกล่าวว่า เทเหล้าบอกกล่าวให้ท่านเหล่าน้ันรับรู้ด้วย เหล้าถือว่าเป็นสิ่งส าคัญในการตอนรับ เลี้ยง 
หรืองานส าคัญที่ขาดเหล้าไม่ได้ ชาวไทยกูยจะถือว่าเหล้าน้ีถ้าเทเหล้าบอกกล่าว วิญญาณท่านจะรับรู้ได้เร็ว และใช้เป็น
เครื่องเซ่นไหว้ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษด้าย เหล้าจึงมีบทบาทส าคัญที่ต้องน ามาเข้าในพิธีกรรมแกลมอ สัญลักษณ์น้ีอาจ
เป็นการถือมาแบบเดียวกัน เป็นวัฒนธรรมที่ให้การยอมรับ และยังรักษาไว้และจ าต้องมีในบริบทงานส าคัญอ่ืนๆ ด้วย 

สัญลักษณ์ของ เงิน ๑๒ บาทเงินเป็นของที่มีค่าในตัว เป็นเป็นสื่อการแลกเปลี่ยนสิ่งของ เงินเป็นตัวการส าคัญ
ที่มีอิทธิพลบทบาทหน้าที่ในตัวของมันเอง เงินเป็นของมีค่า มีราคา การกระท าสิ่งใดถ้าหากปราศจากเงินแล้วยอมไม่
ประสบผลเท่าที่ควร เม่ือมีเงินท าทุกอย่างก็สะดวกสบาย การก าหนดเงินไว้เป็นทั้ งเครื่องบูชาตามโบราณ แล้ว ยังเป็น
สื่อกลางที่ต้องเก่ียวข้องกับการจัดตั้งพิธีกรรมด้วย ท าทุกอย่างน้ันต้องมีครู จะต้องยกครู และค่าครูน้ีเองที่จ าเป็นอย่างยิ่งที่
เราต้องยกครู เงิน ๑๒ บาท ที่ใช้ในการยกครูในพิธีกรรมแกลมอน้ีเป็นค่าครูหน่ึงที่จะต้องยกครูเพื่อให้เกิดความเป็นมงคล 
ท าทุกอย่างน้ีต้องมีครู ในพิธีกรรมแกลมอคนปัจจุบันจะรู่ไม่ได้เลยถ้าครูบา อาจารย์ หรือบรรพบุรุษไม่ได้สอนสั่งไว้ แล้วพา
ท า เราได้เรียนรู้ จดจ า ตามบรรพบรรพบุรุษ หรือครูผู้สอนให้เราท าเป็น ฉะน้ันการยกครูมาขณะท าพิธีกรรมแกลมอน้ีก็
จะต้องมีเช่นกัน ในสมัยแรกเริ่มน้ัน จะเป็นเงิน ๖ สลึง ต่อมาเปลี่ยนใช้ค่าครูตามยุคสมัย คือ ๒ บาท แล้วเปลี่ยนมาเป็น ๖ 
บาท และ ๑๒ บาท มีการเปลี่ยนค่าครูตามยุคสมัยที่ใช้และการก าหนดขึ้นของครูบาอาจารย์ แต่โดยส่วนมากจะเป็นการ
ตั้งครู โดยเลขคู่ เช่น ๖ สลึง ๒ บาท ๖ บาท ๑๒บาท ๒๔ บาท ๓๒ บาท เป็นต้น เงินลักษณะเช่นน้ีใช้เพื่อประกอบการ
ยกครูตามครูบาอาจารย์แต่ละท่านน้ันได้ก าหนดขึ้นมา เป็นต้น  

สัญลักษณ์ของ ดาบดาบเป็นอาวุธที่คนสมัยโบราณจ าต้องมีเพื่อป้องกันตัว ดาบมีบทบาทที่ส าคัญมากในกลุ่มที่
จะต้องเดินป่า ดาบเป็นอาวุธที่ใช้เพื่อป้องกันตัว ดาบเป็นอาวุธเพื่อการสู้รบ ดาบเป็นอาวุธที่ใช้ปราบภูตผีปีศาจที่จะต้อง
ประกอบด้วยมนต์ หรืออาคมขลังลงสู่ดาบ ที่ใช้ปราบทั้งภูตผีปีศาจ และคุณไสยศาสตร์ ด้วย ในพิธีกรรมแกลมอที่เห็นการ
น าดาบมาใช้ในพิธีกรรม มีอยู่ ๒ ลักษณะที่เป็นสัญลักษณ์ คือ ดาบ อาจเป็นส่วนหน่ึงของบรรพบุรุษที่ได้ใช้ในการต่อสู่ รบ 
ที่เคียงคู่กับช้างม้า ในสมัยก่อน ที่น ามาประกอบพิธีกรรมแกลมอของชาวไทยกูยน้ีอาจเพราะเป็นการระลึกถึงบรรพบุรุษ
ของตนเอง และดาบน้ีชาวไทยกูยมีความเชื่อถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธ์ิที่ประกอบด้วยอาคม มนต์ ที่ใช้ปลุกเสกดาบเพื่อขจัด
วิญญาณชั่วร้าย หรือไสยศาสตร์มนต์ด า ให้หมดฤทธ์ิ ดังน้ัน ดาบจึงเป็นของส าคัญที่บรรพบุรุษได้ใช้มาแต่อดีต และเป็น
วัตถุที่เชื่อว่าถ้าสวดมนต์ก ากับลงดาบแล้วสามารถปราบอาถรรพต่างๆได้  
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สัญลักษณ์ของ ธนูเป็นอาวุธในสมัยโบราณที่บรรพบุรุษคนสมัยก่อนได้ใช้ธนูเป็นอาวุธส าคัญ ในพิธีกรรมแกลมอ
ที่ชาวไทยกูยได้มาน ามาใช้ในการประกอบพิธีกรรมน้ี62จากการสัมภาษณ์ นางทองดา คลังฤทธ์ิ ได้กล่าวว่า ธนูน้ีคนสมัย
โบราณเขาใช้กันมา เม่ือมีการประกอบพิธีกรรมขึ้น คือ การแกลมอ ของชาวไทยกูยน้ี จะถือมาก ถือว่าเป็นของส าคัญ ที่
บรรพบุรุษได้ใช้มาแต่โบราณ ไม่มีไม่ได้ จะผิดครูทันที่ เม่ือดวงวิญญาณของบรรพบุรุษเขามาน้ันบางคนก็ถามหา ดาบ หา
ม้า หาช้าง หาธนูและคันสร ถ้าหาเสื้อผ้าต่างๆที่ตนเองเคยใช้มาแต่ก่อนเก่าธนูน้ีต้องมีประจ าไว้เม่ือประกอบพิธีกรรมแกล
มอ จากการสัมภาษณ์นางมะลิ โพธ์ิเงิน63 ได้กล่าวว่า ในพิธีกรรมแกลมอน้ันจะมีการร าโรบโรงพิธีกรรมซ่ึงวิญญาณบรรพ
บุรุษที่มาเข้าน้ันจะมีการร ารอบโรงพิธีกรรม มีการร ายิงนกตกปลา ร าช้าง ร าม้า ร าแห่บายศรี ซ่ึงเป็นพิธีกรรมส าคัญที่มีใน
พิธีกรรมด้วย สัญลักษณ์น้ีเป็นอัตลักษณ์ของชาวไทยกูยที่มีการร ารอบโรงพิธีกรรม เช่น การร าช้าง ม้า ร าดาบป้องกันคุณ
ไสยศาสตร์ และภูตผี และร ายิงนกตกปลา ด้วย  

สัญลักษณ์ของ ไข่ไก่ เป็นสิ่งที่น ามาเก่ียวข้องกับพิธีกรรมแกลมอของชาวไทยกูย ถือว่าเป็นวัตถุที่สามารถ
ท านายโรค หรือ การท านายบางอย่างที่อยู่บนเน้ือในของไข่ไก่ได้ ตามความเชื่อของชาวไทยน้ัน มีความเชื่อในเรื่องใข่ไก่อยู่
หลายประการ จากการสะสัมภาษณ์อาจารย์ที่เรียนคาถา อาคม มาจากประเทศกัมพูชา (เขมร) ได้กล่าวว่า ไข่น้ีเป็นสิ่งที่
สามารถท านายได้ ที่เราน าไข่ไก่มาท านาย ตามครูบาอาจารย์สมัยก่อนน้ัน ถือ ว่า ไข่ไก่ เป็นของที่ตัดกัน (ไม่ถูกกัน) กับสิ่ง
เร้นลับ ไสยศาสตร์ต่างๆ ไข่ไก่น้ันจะรับแทน และเป็นสัญลักษณ์ที่ออกมาตมรูปทรงต่างๆ ที่สามารถบ่งบอกถึง สิ่งที่ซ่อน
เร้นอยู่ในเน้ือไข่ไก่ได้เป็นอย่างดี ไข่ไก่ถูกน ามาใช้ในพิธีกรรม แก้คุณไสย มนต์ด า ถอดของโดนคุณไสยกระท ามา น้ีคือ
ความพิเศษของไข่ไก่64 จากการสัมภาษณ์นางจันสี ตาทอง ได้กล่าว่า ท าไม จึงต้องน าไข่ไก่มาอยู่ในพิธีกรรมแกลมอ ครูเอง
ก็ไม่รู้นะ บรรพบุรุษพาท าก็ท าตามไม่เคยถามหรอก แต่ ปู่ย่า ตายายน้ันได้บอกมาว่า ไข่ที่ล้อมด้วยข้าวเปลือกน้ี เปรียบ
เหมือนโลก หรือ ที่ๆของเราอยู่อาศัย มันไม่ไกลจากที่บรรพบุรุษเราอยู่ มันใกล้กัน เพียงแต่เรามองไม่เห็น แต่ใจ หรือ จิต
น้ีมันสื่อกันได้ ไข่ที่น าเข้ามาในพิธีกรรมมันก็เหมือนกับเป็นของศักดิ์สิทธ์ิที่เราถือกัน แต่แปลกอยู่ที่ว่าถ้าไม่มีการน าไข่มา
ล้อมด้วยเมล็ดข้าวน้ี ถือว่ามันไม่ครบตมโบราณที่ท ามาเลย แต่ถามคนเฒ่าคนแก่ก็ไม่ค่อยรู้ว่าแปลว่าอะไร รู้แต่เป็นของ
ส าคัญที่ต้องมีในพิธีกรรมก็เท่าน้ันเอง 

เม่ือการน าไข่ไก่เข้ามาในพิธีกรรมก็รู้เพียงว่าเป็นของศักดิ์สิทธ์ิแต่ถ้าจะตีว่าเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกมาว่า
หมายถึงอะไร น้ันต้องตามหาค าตอบอีกมากอยู่ แต่ที่ผู้วิจัยได้รับทราบว่ามาน้ัน หมายถึง โลกและจักรวาลที่มิติต่างๆอยู่
ใกล้กัน เม่ือสื่อสารถึงบางสิ่งยอมง่ายดายประดุจดังว่าอยู่ใกล้กัน เพราะสัญลักษณ์ของไข่ไก่น้ัน มีหลายชั้นกว่าจะถึงจุด
ศูนย์กลาง การล้อมด้วยข้าวเปลือก คือ การก าเนินสรรพชีวิตต่างๆที่งอดงาม อุดมสมบูรณ์ ดังว่าสิ่งทั้งหลาย หมายถึงสิ่ง
เดียวกัน ใกล้กัน ไม่ได้ห่างกันไปไหนไกลเมื่ออยากเจอยอมได้เจอ เป็นต้น  

ความเชื่อและพิธีกรรมของชาวไทยกูยน้ีเม่ือท าการศึกษาลงไปลึกเท่าไหร่น้ัน เราจะรับรู้ได้ถึง ประวัติศาสตร์ของ
ชาวไทยกูยได้ว่ามีความเป็นมาอย่างไร เราสามารถรู้ได้ด้วยพิธีกรรมแกลมอว่า ในสมัยบรรพบุรุษน้ันมีความเก่ียวข้องกับ 
ช้าง ม้า และการด ารงอยู่ของคนในยุคสมัยก่อนน้ัน จะต้องประกอบด้วย ดาบ ธนูคันธนู ตลอดจน การเรียนไสยศาสตร์ 
มนต์ อาคม ที่จะต้องมีและต้องเรียนไว้เพื่อป้องกันตัว ประวัติศาสตร์เหล่าน้ีสามารถบอกได้โดยผ่านพิธีกรรมเฉพาะกลุ่มที่
มีอัตลักษณ์เฉพาะ คือ ความจ าเพาะที่ชาวไทยกูยได้ด ารงอยู่จากอดีตสู่ปัจจุบันน้ีด้วยการศึกษาจากพิธีกรรม เพราะ
พิธีกรรมน้ันได้บอกความรู้ในมิติต่างๆได้เป็นอย่างดีเยี่ยม 

                                                             
62สัมภาษณ์ นางทองดา คลงัฤทธิ,์๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
63สัมภาษณ์ นางมะลิ โพธิ์เงิน , ๖ เมษายน ๒๕๕๙ 
64สัมภาษณ์ นางจันสี ตาทอง, ๒๙มกราคม๒๕๖๐ 
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๓๘ 

ในด้านทางวัฒนธรรมประเพณีของชาไทยกูยน้ันเราศึกษาได้จากพิธีกรรมแกลมมอน้ีได้ จากการ แต่งตัวใน
พิธีกรรม การใช้ภาษา ความเชื่อ พิธีกรรม จารีต ข้อขะล า (ข้อที่ต้องปฏิบัติ)จะปรากฏในพิธีกรรมแกลมอของชาวไทยกูย
ได้เป็นอย่างดีเช่นกัน 

การสืบต่อทางพิธีกรรมในพิธีกรรมแกลมอน้ี เป็นการสืบทอดมาแต่โบราณ เป็นการถ่ายทอดอัตลักษณ์ที่เป็น
แบบเฉพาะของชาวไทยกูยที่เราได้ชัดน้ันคือ ความเป็นไปเป็นมา ความส าคัญ ปรากฏการณ์ การใช้ชีวิต การกิน การอยู่ 
ภาษา เครื่องใช้ สิ่งเหล่าน้ีเป็นการผ่านความรู้โดยการสืบทอดทางพิธีกรรมความเชื่อของชาวไทยกูยทั้งสิ้น 

พิธีแกลมอเป็นพิธีศักดิ์สิทธ์ิของชาวไทยกูย มีการสืบทอดกันมาแต่อดีตจากรุ่นสู่รุ่น เพราะมีความเชื่อ ว่า
ศักดิ์สิทธ์ิจึงยังปรากฏอยู่ และยังปฏิบัติตามสายที่นับถืออยู่ในปัจจุบันน้ี โดยเฉพาะชาวไทยกูยให้การนับถือมาก ถ้าไม่ท า 
หรือจัดพิธีกรรมจะเกิดโทษภัยไม่ทางใดก็ทางหน่ึงแน่นอน ด้วยฐานคติน้ีจึงให้ความเชื่อถือในความศักดิ์สิทธ์ิของพิธีแกลมอ
ในชาวไทยกูย 
 
สรุปผลการศึกษา 

พิธีกรรมแกลมอเป็นความเชื่อและพิธีกรรมที่ชาวไทยกูยนับถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ ได้มีการสืบทอดและ
ได้รับนับถือปฏิบัติกันมาผู้รับมา สาเหตุในการประกอบพิธีกรรม แกลมอน้ันเป็นการเข้าทรงเพื่อสื่อกับวิญญาณของบรรพ
บุรุษ เทวดา อารักษ์ เพื่อการรักษาเพื่อการเสี่ยงทาย เพื่อการท านายทายทักเพื่อขอความคุ้มครอง ให้อยู่เย็นเป็นสุข โดย
การประกอบพิธีกรรมเข้าทรงในสายตระกูลน้ีเป็นการเลี้ยงดวงวิญญาณบรรพบุรุษ เซ่นไหว้ตามพิธีกรรม ตลอดถึงผีบ้าน ผี
เรือน อันเป็นผู้ดูแลครอบครัวหรือของรักษา ที่มีการเข้าทรงน้ีเหตุเพราะคนในสายตระกูลไม่สบายเจ็บป่วย อันหมดทางที่
จะรักษาได้ในทางวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเพื่อเชิญดวงวิญญาณบรรพบุรุษมาเข้าทรง เพื่อท านาย ธรรมส่อง หรือ ท าพิธีร า
ส่องดูก่อน ว่าเป็นอะไรท าผิดอะไร มีสิ่งไดที่ต้องแก้ไข และจะรักษาอย่างไร เป็นต้นการประกอบพีกรรมแกลมอน้ี ชาวไทย
กูยจะประกอบกันขึ้นในเดือน ๓หรือ เดือน ๕ ของทุกปี บางพื้นที่มีการประกอบพิธีกรรมช่วงเช้า และบางพื้นที่จะมีการ
ประกอบพิธีกรรมช่วงบ่ายหรือ เย็นซ่ึงในการประกอบพิธีกรรมน้ีจะยาวไปจนถึง สว่างอีกวันในแต่ละรอบปีจะเป็นการ
ประกอบพิธีกรรม 

สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธ์ิที่ปรากฏเป็นเครื่องประกอบพิธีกรรมแกลมอของชาวไทยกูยมีความส าคัญมาก และได้
น าเข้าสู่พิธีกรรมแกลมอ ที่มีความส าคัญในพิธีกรรมแกลมอของชาวไทยกูยที่จ าต้องมี เช่น ช้าง ม้า เส้นปะก า ชุดสวมใส่ สี
ด า สไบพาดบ่า ขัน ดอกไม้ ๑ คู่ ข้าวสาร ตะเกียง หรือเทียนที่ใช้จุด แคน โทน เหล้าขาว เงิน ๑๒ บาท ดาบ ธนู ไข่ไก่ สิ่ง
เหล่าน้ีมีความส าคัญมีบทบาทมากในการประกอบพิธีกรรมแกลมอของชาวไทยกูยฉะน้ันระบบสัญลักษณ์มาจาก
กระบวนการท างานของระบบความคิดในใจของมนุษย์ซ่ึงเป็นระบบนามธรรมที่ลึกซ้ึงและพฤติกรรมทุกๆ ด้านของมนุษย์
เป็นระบบสัญลักษณ์สัญลักษณ์ที่น ามาใช้อธิบายเป็นความรู้ที่ เกิดจากภูมิปัญญา ที่มีปรัชญาซ่อนเร้นและค าสอน เกิด
ประโยชน์มากมาย การน ามาเสนอแนวคิดน้ีเพื่อให้รู้ถึง ความส าคัญ ความหมาย สิ่งที่ต้องน ามาใช้ในพิธีกรรม แล้วท าไม
จึงมีความส าคัญกับการน ามาใช้ในพิธีกรรมน้ี ฉะน้ันที่ว่าท าไมเขาจึงให้ความส าคัญมากแล้วน ามาบูชาด้วย ในพิธีกรรมแกล
มอของชาวไทยกูยน้ีจะน าเอาเครื่องบูชาที่แสดงถึงบรรพบุรุษ สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ เป็นตัวแทนของบรรพบุรุษ เพื่อน าเสนอให้เกิด
ความเข้าใจและพอได้รู้ถึงสิงเหล่าน้ีที่ปรากฏในพิธีกรรมของชาวไทยกูยที่ให้ความส าคัญมากในกลุ่มชนตนเองและแสดงถึง
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชาวไทยกูยและพิธีกรรมแกลมอได้เป็นอย่างดี 
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ค าสอนในพิธกีรรมมะม๊วตทีส่ัมพนัธ์กบัหลกัธรรม 
ในพระพุทธศาสนาของกลุ่มชาติพนัธุ์ไทยเขมรในจังหวัดสุรินทร์ 

the doctrine which related Mã-Mot to Buddhism principles  
of Thai-Khmer ethnic group in Surin  
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Ton_Samroeng@hotmail.com 
บทคัดย่อ 

ค าสอนในพิธีกรรมมะม๊วตที่สัมพันธ์กับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาของกลุ่มชาติพันธ์ุไทยเขมร เป็นความเชื่อ
ของกลุ่มชาติพันธ์ุไทยเขมร ที่มีความเชื่อต่อ วิญญาณว่าสามารถดลบันดาลให้เป็นไปทั้งคุณและโทษได้ ความเชื่อใน
พิธีกรรมมะม๊วตน้ันมีจัดประสงค์เพื่อสืบหาสาเหตุการเจ็บป่วยที่รักษาไม่หาย มีขั้นตอนที่ต้องท าพิธีกรรมโบล เพื่อการ
เสี่ยงทาย กลุ่มชาติพันธ์ุไทยเขมรได้ปฏิบัติกันมาคือ พิธีกรรม “มม็วต” คือผู้เป็นร่างทรงคือบุคคลที่เชิญผี หรือ เทพ 
รวมทั้งครูก าเนิดที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ิคุ้มครองรักษาให้มาเข้าทรงเพื่อซักถามถึงสาเหตุที่เจ็บป่วยและวิธีการแก้ไขปัญหาความ
เจ็บป่วยได้ 

หลักธรรมที่มีความสัมพันธ์ในพระพุทธศาสนา ปรากฏอยู่ ๔ ประการ คือ ๑.บุญกิริยาวัตถุ ๓ ค าสอนที่มีใน
พิธีกรรมในเรื่องการให้ทาน การรักษาศีล การน่ังสมาธิภาวนา ๒. กตัญญูกตเวทีค าสอนที่ปรากฏในพิธีกรรมที่สอนในเรื่อง
ความกตัญญูรู้คุณและการตอบแทนคุณ ๓.บูชา ๒ ค าสอนที่ปรากฏในขั้นตอนพิธีกรรมอันมีการบูชา เครื่องสักการะ และ
การปฏิบัติตามค าสอน ๔. ไตรลักษณ์ ค าสอนที่ปรากฏในการรักษาและการท านายที่อยู่เหนือกฎธรรมชาติ ทุกขัง อนิจจัง 
อนัตตา อันเป็นกฎที่ทุกคนต้องประสบพบเจอคือความทุกข์ การเปลี่ยนแปลง และความตาย หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาทั้ง ๔ ประการน้ีสัมพันธ์สอดคล้องกับคติความเชื่อแบบชาวบ้านที่ปรากฏในพิธีกรรมมะม๊วต คติความเชื่อ
น้ีเองเป็นสาเหตุของการเก้ือกูลกันเอ้ือเฟื้อและสามัคคีและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอน่ึงพิธีกรรมมะม๊วต ยังเป็นกระบวนการ
การขัดเกลาทางสังคมของกลุ่มชาติไทยเขมรมีการปลูกฝังค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรมและให้สมาชิกของสังคมมี
จิตส านึกรับผิดชอบด้วย 
 
ค าส าคัญ : ค าสอน,มะม๊วต,ชาติพันธ์ุไทยเขมร  
 
บทน า 
 ประเทศไทยมีกลุ่มชนหลายกลุ่มที่อยู่ร่วมกันโดยแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันทางวัฒนธรรม ซ่ึงจะเห็นได้ใน
เรื่องของวิถีชีวิต (Folkway) ประกอบด้วยประเพณีวัฒนธรรม ภาษา การแต่งกาย อาหารการกิน และความเชื่อทาง
ศาสนาหรือลัทธิที่มีลักษณะเฉพาะ วัฒนธรรมสามารถใช้เป็นตัวก าหนดในการแบ่งกลุ่มชาติพันธ์ุได้อีกทางหน่ึงโดยเฉาพะ
ในประเทศไทยประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธ์ุใหญ่ๆ คือ กลุ่มชาติพันธ์ุมอญ ไทยลื้อ ไทยลาว ไทยเขมร ไทยกูย ทั้งน้ีในแต่ละ
ภาคก็มีกลุ่มชาติพันธ์ุย่อยอีกจ านวนมากโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซ่ึงเป็นภาคที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศ
ไทย กลุ่มชาติพันธ์ุไทยเขมรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ของประเทศไทยเรียกชื่ออีกอย่างหน่ึงว่า 
“เขมรสูง” มีอาศัยอยู่มากในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดศรีษะเกษ ทั้ง ๓ จังหวัดน้ีมีพื้นที่บางส่วนติดต่อเป็น
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๔๑ 

แนวชายแดนกับประเทศกัมพูชา65 ยังพบว่ามีกลุ่มชาติพันธ์ุไทยเขมร มีการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา เป็น
ลักษณะเฉพาะกลุ่มของตนเองโดยเฉพาะในด้านความเชื่อในเรื่องการประกอบพิธีกรรมเข้าทรงมะม๊วต เป็นการรักษาผู้
เจ็บป่วยแบบพื้นบ้านที่มีการผสมผสานกับการไสยศาสตร์ด้วยรดน้ ามนต์และการรักษาด้วยคาถาอาคมและยาพื้นบ้านโดย
หมอชาวบ้านที่ได้รับการสืบทอดมา 
  พิธีกรรมมะม็วตเป็นพิธีกรรมที่กลุ่มชาติพันธ์ุไทยเขมรประกอบพิธีกรรมขึ้นเพื่อการไหว้ครูประจ าปี และเป็น
การรักษาผู้ป่วยที่ไม่สามารถหาสาเหตุของการป่วยได้ซ่ึงมักเชื่อกันว่าผู้ป่วยถูกคุณไสยถูกกระท าจากอ านาจสิ่งเร้นลับ
สมมุติฐานเบื้องต้น เชื่อว่ามีวิญญาณร้ายเข้าสิงสู่ร่วมทั้งเหตุการณ์อ่ืนที่ไม่สามารถอธิบายได้หมู่ญาติพี่น้องของผู้ป่วยจะ
เชิญครูมะม็วต มาท าการประกอบพิธีกรรมมะม็วต เพื่อเชื่อมต่อโลกของวิญญาณกับมนุษย์ด้วยการเชิญภูตผีวิญญาณหรือ
เทวดามาพูดคุยผ่านร่างทรงเพื่อสอบถามถึงสาเหตุแห่งการเจ็บป่วย66  
การประกอบพิธีกรรมมะม็วตในจังหวัดสุรินทร์ มีความเก่ียวข้องกับความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษเป็นส่วนใหญ่ ว่ามีส่วน
กระท าให้เกิดความเจ็บป่วย หรือมีอันเป็นไปในรูปแบบที่แตกต่างกัน ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นที่มาของการจัดประกอบพิธีกรรม
มะม๊วต เพื่อหามูลสาเหตุที่เกิดขึ้น และหาทางแก้ไขตามค าแนะน า ดังน้ันพิธีกรรมมะม็วตจึงมีบทบาทที่ส าคัญมากและ
กลุ่มชาติพันธ์ุไทยเขมรโดยเฉพาะทางอีสานตอนใต้ในจังหวัดสุรินทร์ ความเชื่อโดยมากในพิธีกรรมมะม๊วตน้ี มีความเชื่อ
และพิธีกรรมมีขั้นตอนในการประกอบพิธีกรรม มีหลักค าสอนแบบชาวบ้าน ที่มีความสัมพันธ์กับหลักธรรมค าสอนใน
พระพุทธศาสนา พิธีกรรมมะม๊วตยังคงมีการประกอบพิธีกรรมและปฏิบัติสืบทอดจนมาถึงปัจจุบันน้ี 

 
ค าถาม 
ความเชื่อในพิธีกรรมมะม๊วตของกลุ่มชาติพันธ์ุไทยเขมรในจังหวัดสุรินทร์มีความเชื่อเก่ียวกับพิธีมะม็วตน้ัน

อย่างไร มีพิธีกรรมเป็นอย่างไรและที่มีความเก่ียวข้องกับระบบความเชื่อของกลุ่มชาติพันธ์ุไทยเขมรน้ีอย่างไรบ้าง 
 ขั้นตอน และองค์ประกอบในพิธีกรรมมะม๊วตของกลุ่มชาติพันธ์ุไทยเขมรในจังหวัดสุรินทร์ เป็นอย่างไร มี
ขั้นตอน องค์ประกอบ ที่มีความส าคัญที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธ์ุไทยเขมรบ้าง 
 ค าสอนจากพิธีกรรมมะม๊วตที่สัมพันธ์กับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา มีอะไรบ้างวัตถุประสงค์ในการสอนคือ
อะไรมีการสอนให้ปฏิบัติตนอย่างไรและมีประโยชน์อย่างไร 
 
  
 
 
 
  

                                                             
65 ประทีป แขรัมย์, “พิธีกรรมมม๊วต ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร: ศึกษากรณีบ้านตะโกราย ต าบล 

บ้านบัว อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์”,ปริญญาศิลปศาสตตรมหาบัณฑติ,สาขาเอกไทยคดศีึกษามนุษยศาสตร์ พฤษภาคม, ๒๕๓๕,หน้า ๑๕. 
. 
66 พระมหาวีระ สุขแสวง.มะม๊วต : พิธีกรรมและความเชื่อของกลุ่มคนพูดภาษาเขมรถิ่นอ าเภอกระสัง 
 จังหวัดบุรีรัมย์.ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร,๒๕๕๐,หน้า ๑ 
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๔๒ 

กรอบแนวคิด 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ขอบเขตให้ได้มาซึ่งข้อมูล 
  เอกสารทางวิชาการที่ได้น าเสนอไว้ในแหล่งข้อมูลต่างๆ อาทิ เช่นข้อมูลที่เก่ียวข้องกับร่างทรง และพิธีกรรม
ความเชื่อประเพณีวัฒนธรรมที่ปรากฏทางเอกสารและข้อเขียนงานวิชาการที่เก่ียวข้อง  

 ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูล เลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive selection) ตามความ
เชี่ยวชาญของผู้ให้ข้อมูลด้านความเชื่อ พิธีกรรม ขั้นตอน องค์ประกอบ และเครื่องที่ใช้ในพิธีกรรมตลอดถึง วัน เวลา โดย
วิธีเลือกแบบเจาะจง เลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) โดยใช้เกณฑ์การมีความรู้และเข้าใจและเชี่ยวชาญและมี
ความรู้ด้านค าสอนตามรายประเด็น ดังน้ี 
 ๑.ครูมะม๊วตผู้ประกอบพิธีกรรม ๒.ผู้ป่วย ๓.ญาติผู้ป่วย ๔.พระสงฆ์  
  ๕. ผู้น าชุมชน ๖. ปราชญ์ชาวบ้าน ๗.ประชาชนทั่วไป  

ขอบเขตด้านพื้นที่ สามารถเลือกพื้นที่ท าการศึกษา ได้คือต้อง 
 เป็นพื้นที่ที่มีความเชื่อที่เข้มแข็งและยังมีการปฏิบัติต่อความเชื่อน้ันอยู่จนถึงปัจจุบัน 
 เป็นพื้นที่ที่มีครูมะม็วตผู้ประกอบพิธีกรรม 
 เป็นพื้นที่ที่มีการประกอบพิธีกรรมและมีผู้มาขอรับบริการอยู่ 

 
 
 

 

ขั้นตอน องค์ประกอบพิธีกรรม

มะม๊วตของกลุ่มชาติพันธ์ุไทย

เขมร 

 

ค าสอนจากพิธีกรรมที่

สัมพันธ์กับหลักธรรมใน

พระพุทธศาสนา 

 

ฐานคติความเชื่อในพิ ธีกรรม

มะม๊วต ของชาวไทยเขมร 

 

 

 

หลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาที่สัมพันธ์

กับพิธีกรรมมะม๊วต 

ศึกษาเอกสารและ 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ความเชื่อในพิธีกรรมของกลุ่ม

ชาติพันธ์ุไทยเขมร 
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๔๓ 

วิธีด าเนินการเก็บข้อมูล 
๑. ศึกษาข้อมูลจากเอกสารขั้นปฐมภูมิ ทุติยะภูมิ และต าราที่เก่ียวข้องเพื่อสร้างกรอบแนวคิดตามแนวการวิจัย

ตามการแนะน าที่ปรึกษาศึกษาจากเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพื่อความชัดเจนตามกรอบการวิจัย 
๒. ส ารวจพื้นที่ได้ลงส ารวจพื้นที่กรณีศึกษา โดยออกส ารวจพื้นที่ เพื่อศึกษาสภาพบริบถพื้นที่ทั่วไป 
๓. เตรียมน าเสนอข้อมูลที่ได้มาศึกษาเรื่องความเชื่อในพิธีกรรมของกลุ่มชาติพันธ์ุไทยเขมรจังหวัดสุรินทร์ และ

การติดต่อประสานงานไปยังพื้นที่ที่ท าการวิจัยเพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
๔.เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการเดินทางไปเก็บด้วยเครื่องมือ เอกสารแบบสัมภาษณ์ การสังเกต การเข้ารวมใน

พิธีกรรมที่ศึกษา พิธีกรรมขั้นตอน และค าสอนจากความเชื่อและพิธีกรรมโดยการบันทึกภาพวิดีโอ การถ่ายภาพ ใน
ขั้นตอนพิธีกรรมต่างๆ 

๕. การเขียนรายงาน โดยแบบพรรณนาวิเคราะห์พร้อมสรุปรายประเด็นและน าเสนอข้อมูล  
 
ผลการศึกษา 

 ผู้ศึกษาได้น าเสนอข้อสรุปจากผลโดยได้จ าแนกเป็นประเด็น ดังน้ี  
๑.ความเชื่อในพิธีกรรมของกลุ่มชาติพันธ์ุไทยเขมรจังหวัดสุรินทร์  

 มีความเชื่อและมีการยอมรับนับถือในหลักการบูชาตามวิถีความเชื่อแบบดั่งเดิม คือ พิธีกรรมมะม๊วตและปฏิบัติ
ตามค าสอนที่มีอยู่ในความเชื่อและพิธีกรรมในอ านาจเหนือธรรมชาติ โดยไม่ต้องการอธิบาย เป็นการยอมรับพลังอ านาจ
เหนือธรรมชาติผีวิญญาณบรรพบุรุษและเทพเจ้า เม่ือมีความเชื่อพิธีกรรมย่อมเกิดขึ้นตามมา พิธีกรรมมะม๊วตของกลุ่มชาติ
พันธ์ุไทยเขมร คือพิธีกรรมบูชาเพื่อสื่อถึงอ านาจภายนอก หรืออ านาจเหนือธรรมชาติที่เรียกว่าวิญญาณ ที่อาจเป็นบรรพ
บุรุษ เทวดา เทพเจ้า หรืออ านาจเหนือธรรมชาติอย่างใดอย่างหน่ึง มีการบูชาแบบอย่างเฉพาะแบบแผนที่เป็นระเบียบ
พิธีกรรมที่ได้รับการสืบทอดกันมา67 พิธีกรรมที่จัดขึ้นน้ันเพื่อการบูชา ไหว้เคารพต่ออ านาจที่ตนเชื่อมีการผสมผสานกับพิธี
กรรมการไหว้ครูเพื่อเคารพต่อวิญญาณบรรพบุรุษความเชื่อของพิธีกรรมมะม๊วตน้ีต้องประกอบด้วยเครื่อง เซ่นไหว้มีการ
ร าถวาย มีการขอขมา และการรักษาโดยผ่านพิธีกรรม การท านายทายทัก โดยอาศัยพิธีกรรมเป็นตัวผ่านเพื่อการสื่อสาร
ถึงสิ่งที่ตนเคารพนับถือ หรือสถิตในกายตนให้รับอ านาจการบูชาแล้วแสดงตนโดยผ่านดนตรี เครื่องหอม บทเพลง ท านอง 
เสียงดนตรี การขับกล่อม และบทสวด ตลอดถึงการพยาการณ์ที่ต้องอาศัยพิธีกรรมด้วยเช่นกัน ฉะน้ันพิธีกรรมที่กลุ่มชนได้
เชื่อต่อสิงใดน้ันจ าต้องมีการจัดการประกอบพิธีกรรมขึ้น ตามแบบที่ตนได้รับการถ่ายทอดมาเป็นต้น เช่น พิธีกรรม
บวงสรวงเทวรูปตามปราสาท จะมีการบูชาและพิธีกรรมอีกอย่างหน่ึง การท าพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษก็จะจัดพิธีกรรมที่มี
ความเก่ียวข้องกับเรื่องน้ันๆ และพิธีกรรมมะม็วต ก็จะมีการจัดตามรูปแบบฉบับตามคติที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากอดีต
จนถึงปัจจุบัน  

๒. องค์ประกอบ ขั้นตอน ในพิธีกรรมมะม๊วตของกลุ่มชาติพันธ์ุไทยเขมร 
พิธีกรรมมะม๊วตของกลุ่มชาติพันธ์ุไทยเขมร เป็นประเพณีวัฒนธรรมทางความเชื่อที่กลุ่มชนชาวไทยเขมร ได้ให้

ความเชื่อและนับถือมาเป็นเวลานาน และได้รับการสืบทอดจากตระกูล ตามเชื้อสายของตระกูลตามสายเลือดตามความ
เชื่อในกลุ่มชาติพันธ์ุไทยเขมร ถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธ์ิ และเม่ือจัดประกอบพิธีกรรมน้ันจะให้ความส าคัญเพราะมีความ
เชื่อถือว่าศักดิ์สิทธ์ิอันเป็นของรักษาประจ าตระกูลของตนเอง ครอบครัวของตนเองจะดี อยู่เย็นเป็นสุขได้น้ันในส่วนหน่ึง ก็
ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูและเซ่นไหว้ครูมะม๊วตและวิญญาณบรรพบุรุษให้ดีจึงจะน ามาซ่ึงความร่มเย็นเป็นสุขด้วย ในการ

                                                             
67 เครือจิต ศรีบุญนาค, “เรือมมม๊วต : พิธีกรรมทรงเจ้าเข้าผีของกลุ่มชาวไทยเขมรสุรินทร์, 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชานาฏศิลป์, คณะมนุษย์ศาสตรสถาบนัราชภัฏสุรินทร์,๒๕๔๕.หน้า๔๔.  
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๔๔ 

เข้าทรงในพิธีกรรมน้ีจะมีระเบียบ ขั้นตอน อุปกรณ์ วัสดุที่ต้องใช้ในการเข้าประกอบพิธีกรรมด้วย  องค์ประกอบใน
พิธีกรรมเข้าทรงมะม๊วต ได้แก่ ครูมะม๊วต ผู้เข้าร่วมพิธีกรรม ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ซ่ึงในการประกอบพิธีกรรมน้ี อาจมีการ
ท านายทายทักและการรักษา และการขอขมาแก่ผู้ที่ตายไปแล้วเพื่อให้รับรู้การมาของตนเอง และลูกหลานจะได้อยู่เย็น
เป็นสุขด้วย  

มะม๊วตของกลุ่มชาติพันธ์ุไทยเขมรพิธีกรรมแบบดั้งเดิมน้ันเราจะเห็นได้ในแถบชนบทที่ยังมีการจัดการประกอบ
พิธีกรรมตามมีตามเกิด ถ้ามีทุนมากและลูกหลานร่ ารวยการจัดพิธีกรรมน้ันจะดูใหญ่โต และเครื่องในการจัดการพิธีกรรม
น้ันจะมากมาย มีการประโคมดนตรีก็จะมีแบบประยุกต์ มีทั้งการร้องการบรรเลงดนตรีที่มีการผสมผสานอยู่ในยุคสมัยใหม่ 
โดยส่วนมากจะคงไว้ในวัฒนธรรมดั้งเดิม รูปแบบดั้งเดิม และเครื่องพิธีกรรมอาจมีการประดิษฐ์ที่งดงามขึ้นในสมัยประยุค
แต่ การยังมีการจัดบายศรีตามแบบรูปแบบเดิม เช่น บายศรีต้น บายศรีปากชาม บายศรีถาด และจามกรู โดยจะเห็นการ
จัดพิธีกรรมมะม๊วตอยู่ที่จะเห็นได้ คือ ในระหว่างเดือน ๓ เป็นเดือนแห่งการบูชาครูบาอาจารย์ ของรักษา เซ่นไหว้กรู ร า
ไหว้กรู แต่งกรู ตามวาระประจ าปี และการประกอบพิธีกรรม ในเดือน ๖ เป็นพิธีกรรมไหว้ครูด้วยเช่นกัน และอีกนัยยะ
หน่ึงถือว่าเป็นการขอความอุดมสมบูรณ์เพื่อพืชหรือการเกษตร และเพื่อให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล ข้าวน้ าอุดมสมบูรณ์ 
และบูชาของรักษาถ้าคนมีครูไม่ได้จัดไหว้ในเดือน ๓ แต่ในระยะอ่ืนน้ันเป็นการจัดพิธีกรรมมะม๊วตโดยการเพื่อการดู (โบล) 
เสี่ยงทาย หาสมุติฐานการป่วย หรือ การท านายทายทัก หรือ การรักษาโรค เป็นวาระโดยทั่วไปที่ไม่ประจ า จะเป็นเดือน
ใด วันใด หรือ เวลาใดก็ได้ 

 ๓.ค าสอนจากพิธีกรรมการที่สัมพันธ์กับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา 
 ค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในพิธีกรรมมะม๊วตน้ันท าให้พบประเด็นค าตอบ ดังน้ี  
 ๑) หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่สัมพันธ์ในพิธีกรรมการเข้าทรงที่ปรากฏมี คือ  

 ๑.๑ บุญกิริยาวัตถุ ๓ บุญกิริยาวัตถุประกอบด้วย ทาน ศีล ภาวนา เป็นหลักธรรมที่ปรากฏในความเชื่อในพิธี
กรรมการทรงของกลุ่มชาติพันธ์ุไทยเขมรสามารถอธิบายได้ ดังน้ีคือ ทาน หมายถึง การให้ การเสียสละการบริจาคเป็นสิ่ง
ที่เราสามารถให้ได้ตามก าลังสติปัญญาเพื่อเก้ือกูลประโยชน์และเพื่อสาธารณะประโยชน์ ศีล หมายถึง ข้อปฏิบัติส าหรับ
ฝึกอบรมในทางความประพฤติอย่างสูง ภาวนา หมายถึงการเจริญ การท าให้เกิดขึ้นมีขึ้นการฝึกอบรมจิตใจ  

๑.๒ กตัญญูกตเวทีการจัดพิธีไหว้ครูประจ าปี เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อสิ่งเหนือธรรมชาติ และผู้ที่
คุ้มครองรักษาเรา การจัดพิธีกรรมน้ันแสดงถึงการเคารพย่ าเกรง และท าตามค าสัจจะที่ได้ให้ไว้ สิ่งเหล่าน้ีเป็นความดีงาม
เรียกว่ากตัญญูกตเวทีที่ชาวไทยเขมรได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาการท าพิธีกรรมเข้าทรงน้ัน มีสาระส าคัญที่เป็นคติทาง
พระพุทธศาสนาที่มีคุณธรรมที่ปรากฏอยู่ในพิธีกรรม มีสาระส าคัญ ๒ อย่างคือ ดังน้ี (๑) การอุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้ตาย มุ่ง
ประโยชน์ให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วน้ันให้ได้รับส่วนบุญตามที่เราประสงค์ เพื่อที่บรรพบุรุษเหล่าน้ันจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ 
(๒) เป็นการแสดงความเคารพต่อ ดวงวิญญาณบรรพบุรุษ ปู่ย่า ตายาย และญาติผู้ใหญ่ที่ยังมีชีวิต ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วจะท า
พิธีเซ่นไหว้ บูชาบวงสรวง แล้วท าบุญอุทิศไปให้ และผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่น้ันก็จะ บูชาด้วย เสื้อผ้า ของมีค่า และของฝาก เพื่อ
ตอบแทนคุณในพิธีกรรมเข้าทรงน้ีด้วย 

๑.๓ บูชา ๒ คติความเชื่อการบูชาที่ปรากฏในความเชื่อและพิธีกรรม มะม๊วต พบว่าการประกอบพิธีกรรมน้ัน
มีการบูชาบุคคล ๒ ลักษณะ ดังน้ี (๑) การบูชา พระสงฆ์ เพราะว่าพระสงฆ์เป็นสาวกของพระพุทธองค์ สงฆ์น้ัน เป็นต้น 
(๒)การบูชา บิดามารดา ปู่ย่า ตายาย ตามคติทางพระพุทธศาสนาน้ัน มีความสอดคล้องกับพิธีกรรมเข้าทรงมะม๊วตที่ได้
ประพฤติปฏิบัติกันมา ดังน้ี(๑) การเข้าไปหาอาจารย์ (กรูโทม) เพื่อท าการสักการะ และ กรูโทมเองจะท าการสักการะพระ
รัตนตรัยก่อน แล้วจะบูชาครูบาอาจารย์ เทพ เทวดา เป็นล าดับ สิ่งที่สักการะคือ ดอกไม้ธูปเทียน เพื่อท าความเคารพ 
กราบไหว้ ด้วยความบริสุทธ์ิใจ (๒) มีการท าบุญ ตักบาตร หรือจะเป็นการถวายสังฆทาน ด้วยมีความเชื่อทางพิธีกรรมว่า
เป็นการเสริมบุญบารมีให้กับตนเองและผู้รวมเข้าอยู่ในพิธีกรรมน้ันด้วย (๓) ในการบูชารูปเคารพที่หิ้งบูชาน้ัน จะตั้งรูป
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๔๕ 

พระพุทธเจ้าไว้เหนือสุด มีรูปครูบาอาจารย์ ที่เป็นพระสงฆ์ แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เขาเหล่าน้ันได้บูชากราบไหว้น้ันเป็น
สัญลักษณ์เดียวกันกับทางพระสงฆ์ถือเป็นสิ่งที่สูงสุดในชีวิต และการบูชาน้ีเป็นการปฏิบัติบูชา จากการสัมภาษณ์ผู้ท า
พิธีกรรมน้ันได้ความว่า การบูชาน้ันเราจะบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียน มีการไหว้พระสวดมนต์ ท าสมาธิก่อน เพื่อให้ผู้ที่จะเข้า
พิธีกรรมเกิดความส านึกในคุณงามความดี และจะได้ย าเกรงต่อสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ โดยโอกาสน้ี กรูโทม น้ันจะได้สั่งสอนลูกศิษย์
ลูกหาให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีอยู่ในศีลธรรมให้รักษาศีล และพยายามปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดจึงจะประสบแต่สิ่งที่ดีงาม
ต่อไปน้ีจึงเป็นข้อวิเคราะห์อันหน่ึงในหลักปฏิบัติบูชาคือการปฏิบัติบูชาตามหลักค าสอนที่ปรากฏในพระพุทธศาสนา เป็น
ต้น  

๑.๔ ไตรลักษณ์ คือ ไตรลักษณ์น้ี แปลว่า "ลักษณะ ๓ อย่าง68" หมายถึงสามัญลักษณะ หรือลักษณะที่เสมอ
กัน หรือข้อก าหนด หรือสิ่งที่มีประจ าอยู่ในตัวของสังขารทั้งปวงเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ ๓ อย่าง จะได้อธิบายให้
เห็นชัดใน ๓ ข้อน้ัน คือ  

๑.อนิจจตา (อนิจจลักษณะ) ลักษณะอาการไม่เที่ยง อาการไม่คงที่ อาการไม่ยั่งยืน อาการที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อม
และสลายไป อาการที่แสดงถึงความเป็นสิ่งไม่เที่ยงของขันธ์  

หลักวิเคราะห์น้ีเราจะเห็นได้ถึง ความไม่เทียงที่มนุษย์ได้รับ อาทิเช่น ความยากล าบากทางกาย ที่ได้รับความ
เจ็บป่วยอย่างหนัก น้ีจึงวิเคราะห์ได้ด้วยหลักธรรมได้ถึงความเป็นลักษณะถึงความไม่เทียงแท้ของสังขารและจิตใจของ
มนุษย์ที่ได้รับทุกข์มา เป็นความเปลี่ยนแปลง ที่ไม่คงที่เป็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

 ๒.ทุกขตา (ทุกขลักษณะ) อาการเป็นลักษณะที่เป็น ทุกข์ อาการที่ถูกบีบคั้นด้วยการเกิดขึ้นและสลายตัว 
อาการที่กดดัน อาการฝืนและขัดแย้งอยู่ในตัว เพราะปัจจัยที่ปรุงแต่งให้มีสภาพเป็นอย่างน้ันเปลี่ยนแปลงไป จะท าให้คง
อยู่ในสภาพน้ันไม่ได้ อาการที่ไม่สมบูรณ์ มีความบกพร่องอยู่ในตัว อาการที่แสดงถึงความเป็นทุกข์ของขันธ์ วิเคราะห์
อาการทุกข์ ในที่น้ี ตามที่ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาน้ี ในพิธีกรรมมะม๊วตน้ีเป็นพิธีกรรมเพื่อการท านาย และการรักษา เป็น
หลัก ทุกข์ที่ผู้เข้าร่วมในพิธีกรรมโดยส่วนใหญ่คือ ทุกข์จากร่างกาย และจิตใจ ที่ทุกข์เกิดขึ้นกับร่างกาย เช่น ความป่วยไข้ 
หรือเจ็บป่วยทางร่างกาย ทางจิตใจคือสภาวะที่มนุษย์มีความทุกข์ทางจิตใจที่ไม่สามารถหาทางออกได้ ความทุกข์น้ีโดย
ส่วนมากแล้ว เป็นทุกข์ที่ได้ผลกระทบจากทางเศรษฐกิจ สังคม เป็นความทุกข์ที่ได้รับจากการด าเนินชีวิต ฉะน้ันกลุ่มชาว
ไทยเขมรน้ีจึงหาทางออกด้วย และมีที่พึ่งในความเชื่อและพิธีกรรมมะม๊วตน้ี เพราะสิ่งเหล่าน้ีเป็นสิ่งที่มนุษย์สามารถพึ่งพา
ได้ และเข้าไปร่วมกิจกรรมได้ทุกคน แม้นการเข้าอาศัยพิธีกรรมมะม๊วตน้ีอาจจะดี หรือ ไม่ดีก็ตามแต่ก็เป็นที่พึ่งพาทาง
จิตใจที่อยู่ใกล้ชิดมนุษย์ที่สัมผัสได้ 

๓.อนัตตตา (อนัตตลักษณะ) อาการของอนัตตา อาการของสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตน อาการที่ไม่มีตัวตน อาการที่แสดง
ถึงความไม่ใช่ใคร ไม่ใช่ของใคร ไม่อยู่ในอ านาจควบคุมของใคร อาการที่แสดงถึงไม่มีตัวตนที่แท้จริงของมันเอง อาการที่
แสดงถึงความไม่มีอ านาจแท้จริงในตัวเลย อาการที่แสดงถึงความด้อยสมรรถภาพโดยสิ้นเชิง69 ไม่มีอ านาจก าลังอะไร ต้อง
อาศัยพึ่งพิงสิ่งอ่ืนๆ มากมายจึงมีขึ้นได้ 

วิเคราะห์ในหลักธรรมอนัตตาน้ี เป็นหลักธรรมที่ก าลังบอกถึงความไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช้ส่ิงอะไรที่เป็นของเราแท้จริง
ได้ หลักธรรมน้ีเป็นความจริงแท้ที่มนุษย์ทุกคนต้องเข้าใจว่า เป็นหลักสัจจะธรรมที่เป็นความจริงแท้ อธิบายเพิ่มได้ว่า แม้น
ความทุกข์ที่เกิดขึ้นน้ัน เม่ือถึงวาระที่ทุกข์น้ันต้องเสื่อมไปด้วยองค์ประกอบต่างๆ แม้นความทุกข์ทางจิตใจที่ทุกคนที่เป็น
มนุษย์ต้องได้รับทุกข์กันทุกคน เป็นสิ่งที่ต้องมีความรู้เท่าทันเพื่อการแก้ไข สิ่งเหล่าน้ีทั้งหมดตามหลักธรรมอนัตตาน้ัน เม่ือ
เข้าสู่หลักธรรมน้ีก็จะว่างเปล่าสูญเปล่า  

                                                             
68 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต ) .พุทธธรรม.พิมพค์ร้ังที่ ๖. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘. 
69 สนิท สมัคการ.ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทยวิเคราะห์เชิงสังคม – มานุษยวิทยา.กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ โอ

เดียนสโตร,์ ๒๕๓๙.หน้า ๑๑. 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วทิยาเขตอุบลราชธานี 

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๔๖ 

สรุป ค าสอนในพิธีกรรมมะม๊วตที่สัมพันธ์กับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมรใน

จังหวัดสุรินทร ์

๑. ความเชื่อในพิธีกรรมมะม๊วต การศึกษาที่เก่ียวกับความเชื่อในพิธีกรรม กลุ่มชาติพันธ์ุไทยเขมรที่ได้ลงพื้น
ท าการศึกษาน้ันสิ่งที่ผู้ศึกษาได้พบเห็นและจากการสัมภาษณ์ให้ได้มาซ่ึงค าตอบน้ัน ได้สรุปผลว่า  

ความเชื่อในพิธีกรรมมะม๊วตของกลุ่มชาติพันธ์ุไทยเขมร เป็นความเชื่อในอ านาจเหนือธรรมชาติให้มาเข้าทรง 
โดยผ่านพิธีกรรมในพิธีกรรมที่ปรากฏ ขั้นตอน รูปแบบ ความเชื่อในอ านาจเหนือธรรมชาติน้ีมาการนับถือกันมาแต่โบราณ 
และมีการสืบทอดพิธีกรรมน้ี โดยการสืบทอดมีอยู่ ๒ ลักษณะคือ (๑) การสืบทอดโดยสายเลือดในแต่ละตระกูที่มีการนับ
ถือมาแต่เดิม โดยผู้มีสืบต่อหลังจากบุคคลที่เข้าทรงน้ันได้ได้ตายไปแล้ว (๒) การสืบทอดโดยสาเหตุ อาทิเช่น การเจ็บป่วย
โดยไม่รู้สาเหตุที่เกิดโดยวิธีการรักษาทุกแขนงแล้วแต่ไม่หาย จึงมีการจัดพิธีกรรมมะม๊วตเพื่อการหาสาเหตุที่เรียกว่า โบล 
เป็นการสืบหาสาเหตุที่เกิด เม่ือรู้สาเหตุว่ามีสิ่งเหนือธรรมชาติจะมาขออาศัยร่างอยู่ด้วยให้ท าพิธีรับแล้วจะหาย โดยสาเหตุ
ทั้ง ๒ น้ี เป็นเหตุให้มีความเชื่อในพิธีกรรมเหล่าน้ีอยู่ และผู้ที่สืบทอดเองก็มีสาเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วแต่กรณี เม่ือมีความ
เชื่อดังกล่าวจึงมีพิธีกรรมเกิดขึ้นน้ันคือพิธีกรรมเข้าทรงในวาระต่างๆ เช่น พิธีกรรมประจ าปี (ไหว้ครู) พิธีกรรมเลี้ยงสังเวย
ของรักษา และพิธีกรรมเข้าทรงเพื่อการขอท านาย รักษา พยากรณ์ และขอความคุ้มครองตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณ 
กลุ่มชาติพันธ์ุไทยเขมรน้ันจึงมีความเชื่อว่าพิธีกรรมเหล่าน้ีเป็นพิธีกรรมที่ศักดิสิทธ์ิ จะให้ความส าคัญมากเม่ือถึงวาระ
ดังกล่าวที่ต้องจัดพิธีกรรมขึ้นตามแต่ละสาเหตุที่จะมีการจัดประกอบพิธีกรรม ฉะน้ันความเชื่อในพิธีกรรมเข้าทรงมะม๊วต
ของกลุ่มชาติพันธ์ุไทยเขมรน้ันจึงมีมาตั้งแต่โบราณกระทั้งปัจจุบันน้ียังคงมีการจัดพิธีกรรมน้ีอยู่ 

๒) พิธีกรรมมะม๊วต เรียกเป็นภาษาเขมรท้องถิ่นคือ (มะม๊วต) เป็นพิธีกรรมที่ประกอบขึ้น และมีมาแต่โบราณ
ไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดขึ้นเม่ือใด จุดประสงค์ของการประกอบพิธีกรรมน้ี เป็นวิธีการหน่ึงในการสืบหาสาเหตุที่เกิดขึ้น
และเพื่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโดยเฉพาะกลุ่มเครือญาติหน่ึงๆ หรือบรรดาลูกศิษย์ในการประกอบพิธีกรรมน้ีจะอยู่
ภายใต้ความเชื่อของชาติพันธ์ุไทยเขมร ที่ว่าอ านาจสิ่งเหนือธรรมชาติน้ันสามารถให้คุณให้โทษได้โดยเฉพาะความเชื่อใน
เรื่องภูตผีวิญญาณ หรือ ผีวิญญาณบรรพบุรุษซ่ึงมีความเชื่อว่าบรรพบุรุษที่ตายไปแล้วน้ันวิญญาณยังมีความสัมพันธ์อยู่กับ
ครอบครัว มีหน้าที่ค่อยปกปักรักษา ให้บุคคลในครอบครัวมีความสงบสุขแต่หากบุคคลในครอบครัวกระท าผิดข้อก าหนด
ของครอบครัวหรือสังคมจะลงโทษโดยท าให้เกิดการเจ็บป่วยได้ ดังน้ันการเจ็บป่วยจึงมีมูลเหตุพื้นฐานที่เกิดจากการกระท า
ของผี ซ่ึงวิธีการรักษาผู้ป่วยให้หายน้ันต้องมีการหาสมมุติฐานสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยวิธีการเข้าทรง หรือ โบล เพื่อหาสาเหตุที่
เกิดขึ้น แล้วจึงหาทางรักษาต่อไป พิธีกรรมน้ีจึงต้องประกอบขึ้นเพื่อเชิญผีบรรพบุรุษมาสอบถามสาเหตุแห่งการกระท าผิด 
และถามวิธีการรักษาผู้ป่วยให้หายเป็นปกติ70  

การประกอบพิธีกรรมการมะม๊วต มีองค์ประกอบที่ส าคัญ และต้องจัดอย่างมีแบบแผนโดยรับการแนะน า
ควบคุมจากอาจารย์ใหญ่ (กรูโทม) ซ่ึงเป็นร่างทรงในพิธีกรรมและมีความช านาญ ทั้งการจัดสถานที่ต้องสร้างปะร า
พิธีกรรมตามหลักการและวิธีการตามที่เคยปฏิบัติสืบทอดกันมา มีการ ก าหนด วัน เดือน เวลา ที่มีความเชื่อว่าเป็นกาลที่
ควรประกอบพิธีกรรมได้และเอ้ืออ านวยด้วยส่วนเครื่องที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมได้แก่ บายศรี เครื่องบูชาเครื่องดนตรี 
เครื่องสังเวย ทั้งอาหารหวานคาว น้ าหวาน เป็นต้น ตลอดถึงนักดนตรี และญาติพี่น้องที่ต้องมาร่วมในพิธีกรรมทั้งหมดน้ี
เป็นการรวมกลุ่มในการจัดพิธีกรรมขึ้น พิธีกรรมเข้าทรงของกลุ่มชาติพันธ์ุไทยเขมรน้ัน กระท าได้ใน ลักษณะคือ มีผู้
เจ็บป่วยกะทันหันจะสืบหาสาเหตุโดย การโบล ถ้าพบว่าถูกกระท าจากอ านาจลี้ลับ หรือถูกผีเข้า หรือของรักษากระท า 

                                                             
70 อัจฉรา ภาณุรัตน์, “ พิธีโจลมม๊วต”, “การรักษาโรคด้วยจิตวญิญาณของชาวไทยเขมร,มหาวิทยาลยั มหาสารคาม,ความเชื่อ

ไทย – เขมร ,๒๕๔๕,หน้า ๑๕. 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๔๗ 

ต้องจัดพิธีกรรมขึ้น จึงจะหาย ในลักษณะน้ีก็จะประกอบพิธีกรรมน้ีได้ตลอดเวลา ยกเว้นวันพระ และวันเข้าพรรษา วัน
ออกพรรษา เชื่อว่าจะเป็นบาป เพราะต้องฆ่าสัตว์มาเป็นเครื่องสังเวย  

จากการวิเคราะห์บทบาทที่มีต่อสังคมกลุ่มชาติพันธ์ุไทยเขมร  ไม่ได้ มุ่งให้ความส าคัญเพียงเพื่อการ
รักษาพยาบาลอาการเจ็บป่วยเท่าน้ันแต่มีบทบาทที่ส าคัญคือส่งผลถึงความเป็นอยู่ของกลุ่มชนในด้านอ่ืนๆ  เช่น ในด้าน
การศึกษา เรื่องอาชีพ การฝีมือ ประวัติศาสตร์ การกิน การอยู่ การใช้ชีวิต ของชุมชน ครอบครัว ในด้านการรวมกลุ่มท า
ให้เกิดการติดต่อ การสื่อสาร เศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการค้าเครื่องอุปโภคบริโภคที่ใช้ในพิธีกรรม และการใช้จ่ายในการ
จัดพิธีกรรมขึ้น ตลอดถึงวัฒนธรรมการแต่งกาย การประกอบพิธีกรรม การกิน การอยู่ และระบบเครือญาติ ผลทางอ้อม 
ในกลุ่มชาติพันธ์ุไทยเขมรมีความเคารพและปฏิบัติตามผู้สูงอายุดังน้ันการรวมกลุ่มในพิธีกรรมจึงมีผลในการปกครองใน
ระบบครอบครัว สังคมหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสงบสุข เพราะสังคมได้ก าหนดกฎเกณฑ์การปฏิบัติตนในสังคมให้สมาชิก
ปฏิบัติตามด้วย  

 ความสอดคล้องกับทฤษฎีกลุ่มหน้าที่นิยมที่ว่าองค์ประกอบของวัฒนธรรมแต่ละส่วนต่างก็มีหน้าที่ คือ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของสังคมได้ จึงท าให้สังคมด ารงอยู่ ทั้งน้ีหน้าที่ของกิจกรรมก็อาจไม่ได้แสดงผลให้เห็นได้เพียง
ทางตรงเท่าน้ัน แต่กิจกรรมบางอย่างที่หมดหน้าที่ไปแล้วยังคงปรากฏให้เห็นปฏิบัติกันเป็นประเพณีสืบต่อกันจนถึง
ปัจจุบันน้ี และกิจกรรมเหล่าน้ันเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในอดีตและสังคม บทบาทหน้าที่ของพิธีกรรมเข้าทรง
ของกลุ่มชาติพันธ์ุไทยเขมร ดังได้กล่าวมาแล้วว่ามีความส าคัญต่อวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธ์ุไทยเขมร ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ทั้งน้ีเพราะบทบาทหน้าที่ต่างๆ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะด้านการรักษาพยาบาล
ซ่ึงไม่เพียงเป็นการเยียวยารักษาเท่าน้ันหรือแก้ปัญหาความเจ็บป่วยเฉพาะที่หนัก หรือตามความจ าเป็นในแต่ละครั้ง
เหมือนกับการรักษาของแพทย์สมัยปัจจุบันที่มุ่งไปที่อาการเจ็บป่วย ซ่ึงเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าบางส่วนโดยไม่สนใจ
ถึงมูลเหตุที่อยู่เบื้องหลังการเจ็บป่วยของคนไข้เหมือนการรักษาด้วยพิธีกรรมจะให้ความสนใจต่อตัวผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด มี
การเอ้ืออาทรและเป็นกันเองสิ่งเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงที่ท าให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายใจ มีก าลังใจ ส่งผลให้อาการเจ็บป่วยดีขึ้น หรือ
อาการป่วยทุเลาลงตลอดจนถึงความสัมพันธ์ทางญาติผู้ป่วย สามารถท าได้อย่างใกล้ชิดสนิทสนม และต่อเน่ืองไม่เหมือน
ถูกจ ากัดในโรงพยาบาลสมัยปัจจุบัน แต่เพื่อประโยชน์สูงสุดน้ัน ผู้ป่วยหากป่วยเป็นโรคร้ายแรง หรือ โรคติดต่อจึงสมควร
ที่จะน าส่วนที่ดีไปประยุกต์ใช้ฝึกการรักษาพยาบาลสมัยปัจจุบันน้ีและแนะน าปฏิบัติตนต่อญาติและผู้ป่วยด้วย  

ข้อเสนอแนะการศึกษา 
จากการศึกษาเรื่อง ค าสอนจากพิธีกรรมมะม๊วตที่สัมพันธ์กับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาของกลุ่มชาติพันธ์ุ

เขมรในจังหวัดสุรินทร์ ผู้ศึกษาได้รับประสบการณ์จากการศึกษาในภาคสนามท าให้เกิดแนวคิดที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับชุมชนในกลุ่มชาติพันธ์ุไทยเขมรของบุคคลและหน่วยงานที่เก่ียวข้องอยู่ ๒ ประเด็นหลัก คือ 

๑. ข้อเสนอเชิงนโยบาย ควรจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นที่เก่ียวข้องกับเรื่องความเชื่อและการนับถือผีวิญญาณบรรพ
บุรุษ หรือการนับถือเทพ เทวดา ที่ชาวบ้านให้การนับถือเคารพบูชา โดยให้โรงเรียนประถม และโรงเรียนมัธยม ในท้องถิ่น
ที่มีกลุ่มชาติพันธ์ุไทยเขมรอาศัยอยู่ได้ศึกษาและร่วมพัฒนาหลักสูตรน าไปสู่การปฏิบัติและวิเคราะห์อันก่อให้เกิดการ
เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อในพิธีกรรมต่างๆ ว่ามีความรู้ คุณค่า คติธรรม ที่ปรากฏในท้องถิ่นของตน สร้าง
ความรู้สึกภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นอันเป็นภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้รักษา สืบทอด และมีการสานต่อพัฒนาต่อไปให้
คงอยู่ตลอดไป 
 ๒.หน่วยงานที่พัฒนาชุมชนและหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องควรพิจารณา เพื่อส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ที่จะน าไปสู่
การพัฒนาชุมชน และคุณภาพชีวิตที่ดี อาทิ การรณรงค์ให้ไม่มีการดื่มเหล้า เพราะเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธ์ิตามความเชื่อ
ในพิธีกรรมของชาวไทยเชื้อสายเขมร เพราะเป็นพิธีกรรมบูชาผีบรรพบุรุษ และบวงสรวงต่อสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ จะท าให้มี
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คุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชนบทและเยาวชนของชาติ ท าให้เห็นรูปแบบที่ดีต่อผู้เข้าร่วมพิธีกรรมเอง และเยาวชนที่มี
ความคุ้นเคยในวัฒนธรรมความเชื่อในพิธีกรรมน้ันด้วย 
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ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นิยมทีป่รากฏในค าสอนเรื่องทิศ ๖ 
Structural Functional Theory as found in Six Directions Teaching 

 
ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน 

วิทยาเขตนครราชสีมา  
บทคัดย่อ 

 บทความน้ีมีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพื่อศึกษาทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นิยม ๒) เพื่อศึกษาหลักค าสอนเรื่องทิศ ๖ 

และ ๓) เพื่อศึกษาทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นิยมที่ปรากฏในหลักค าสอนเรื่องทิศ ๖ เป็นการศึกษาเชิงอกสาร จากการศึกษา

พบว่า ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นิยมอธิบายลักษณะของสังคม โดยตั้งอยู่บนสมมติฐานว่า สังคมเหมือนอินทรีย์ที่มีชีวิตอย่าง

หน่ึง แต่เป็นสิ่งที่มีชีวิตระดับสูง ทฤษฎีน้ีอธิบายความเป็นปึกแผ่นของสังคมว่า เน่ืองด้วยส่วนประกอบต่าง ๆ  ของสังคม

ที่มารวมกันเป็นโครงสร้างทางสังคม โดยแต่ละส่วนประกอบของสังคมทุกส่วนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ หลักค าสอนเรื่องทิศหก 

กล่าวถึงความสัมพันธ์ของบุคคลประเภทต่าง ๆ ที่ต้องเก่ียวข้องสัมพันธ์ ดุจทิศที่อยู่รอบตัวจัดเป็น ๖ ทิศ คือทิศเบื้องหน้า 

ทิศเบื้องขวา ทิศเบื้องหลัง ทิศเบื้องซ้าย ทิศเบื้องบน และทิศเบื้องล่าง ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นิยมในหลักค าสอนเรื่องทิศ 

๖ สะท้อนให้เห็นระบบความสัมพันธ์เป็นระดับ การรักษาดุลยภาพของความสัมพันธ์ การท าหน้าที่ของสมาชิกในสังคม

เพื่อตอบสนองความต้องการ บุคคลอาจมีหลายบทบาทตามระดับความสัมพันธ์ สะท้อนให้เห็นสถาบันทางสังคม 

ค าส าคัญ : ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่, ค าสอนเรื่องทิศ ๖ 

Abstract 

 The purpose of this the Article is ๑ ) to study the Structural Functional Theory ๒ ) to study 
the teaching of six directions and ๓) to study the Structural Functional Theory as found in the teaching 
of six directions. This Article is documentary article. From to study, it is found that the structural 
Functional Theory describes the Characteristics of Society based on the assumption that the Society is 
like a living organism, but it is a high life. This theory explains the social solidarity because of the various 
components of society that come together as a social structure. Each element of society is obliged to 
act. The teaching of six directions discusses the relationship of the various types of people involved as 
the direction around it is arranged in six directions, ie, the front to the right. The left, the upper, and 
the lower. The Structural Functional Theory as found in the teaching of six directions reflect the 
relationship system as a level, maintaining balance of relationship acting members of society to meet 
the needs, individuals may have several roles based on relationship levels and reflects social 
institutions. 
Keywords : the Structural Functional Theory, the teaching of six directions 
 
 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วทิยาเขตอุบลราชธานี 

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๕๐ 

 
 บทน า 
 หลักค าสอนในพระสุตตันตปิฎก มีเน้ือหาที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นด้านประวัติศาสตร์ ปรัชญาศาสนา  
พระพุทธเจ้าได้แสดงพระสูตรไว้แก่บุคคลต่าง ๆในโอกาสและเวลาต่าง ๆ เม่ือพระองค์ปรินิพพาน พระสาวกทั้งหลายได้
ร้อยกรองหลักค าสอนของพระองค์ไว้เป็นหมวดหมู่ ต่อมาเม่ือการศึกษาพระไตรปิฎกในเชิงวิชาการมากขึ้น ได้มีการศึกษา
เน้ือหาของพระไตรปิฎก บูรณาการเชื่อมโยงกับศาสตร์สมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ซ่ึงเป็นลักษณะ
การศึกษาเชิงตีความ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาโดยน าแนวคิด ทฤษฎีของศาสตร์สมัยใหม่ ไปศึกษาเน้ือหาที่ปรากฏใน
พระไตรปิฎก หรือน าเน้ือหาจากพระไตรปิฎก มาศึกษาเชื่อมโยงกับศาสตร์สมัยใหม่ บรรดาศาสตร์สมัยใหม่ที่กล่าวมา 
สังคมศาสตร์เป็นศาสตร์ใหญ่ศาสตร์หน่ึงที่นิยมน ามาศึกษากัน สังคมศาสตร์ เป็นการศึกษาเก่ียวกับสังคมมนุษย์ โดยแยก
การศึกษาเป็นสาขาต่าง ๆ เช่น สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ วิชาสังคมวิทยา เป็น
การศึกษาเก่ียวกับปฏิสัมพันธ์ของบุคคลในสังคม คนที่อยู่ร่วมกันในสังคม มีการปฏิสัมพันธ์ หรือเก่ียวเน่ืองกันตาม
สถานภาพและบทบาท ที่แต่ละคนมี บทความน้ี ต้องการน าเสนอเสนอหลักค าสอนเรื่องทิศ ๖ ที่ปรากฏในสิงคาลกสูตร 
โดยน ามาศึกษากับทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นิยม ในทางสังคมวิทยา โดยมีประเด็นในการศึกษาคือ ๑) ทฤษฎีโครงสร้าง
หน้าที่นิยมในทางสังคมวิทยา ๒)หลักค าสอนเรื่องทิศ ๖ และ ๓)ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นิยมที่ปรากฏในค าสอนเรื่องทิศ ๖  
 
ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นิยมในทางสังคมวิทยา 
 ในประเด็นน้ีจะกล่าวถึง ๓ เรื่องคือ ความหมายของทฤษฎี ความหมายของทฤษฎีทางสังคมวิทยา และแนวคิด
ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นิยม 
 ก) ความหมายของทฤษฎี 
 ค าว่า ทฤษฎี (Theory) มีผู้ให้นิยามความหมายหลายอย่าง เช่น  
 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ นิยามว่า ในระดับพื้นฐานที่สุดและสั้นที่สุด ทฤษฎีคือค าบรรยาย (Description) 
เหตุการณ์หรือสิ่งใดสิ่งหน่ึง ในระดับสูงขึ้นไป ทฤษฎี หมายถึง ค าอธิบาย (Explanation) สิ่งใดๆ หรือปรากฏการณ์ใดๆ๑  
 William J. Goode และ Paul K. Hatt นิยามทฤษฎีว่า เป็นการคาดคะเนผลของเหตุการณ์หรือสถานการณ์
อย่างใดอย่างหน่ึงที่ก าหนดไว้ ซ่ึงเมื่อได้รับการพิสูจน์ทดลองจะกลายเป็นข้อเท็จจริง (Fact) 
 Nicolas S. Timasheff นิยามทฤษฎีว่า เป็นข้อเสนอหรือประพจน์ โดยมีความสอดคล้องกับเงื่อนไข ดังน้ี (๑) 
ข้อเสนอจะต้องด าเนินไปตามแนวคิดที่มีการอธิบายอย่างถูกต้อง (๒) ข้อเสนอจะต้องประสานสอดคล้องกัน (๓) ข้อเสนอ
จะต้องสามารถให้ค าอธิบายแก่ข้อสรุปที่ใช้เป็นกฎได้ทั่วไป (๔) ข้อเสนอจะต้องมีความเป็นจริงใช้ประโยชน์ได้ และใช้เป็น
แนวทางในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมต่อไป 
 จากนิยามดังกล่าวพอสรุปได้ว่า 
 ค าว่า ทฤษฎี หมายถึง กลุ่มความคิดที่มีเหตุผล ซ่ึงได้มาจากการศึกษาอย่างเป็นระบบ และมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
อธิบายเรื่องราวหรือเหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงที่เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล กลุ่มความคิดที่ได้รับการยอมรับเป็นทฤษฎีน้ัน 
อาจจะเป็นการแสดงกฎเกณฑ์ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งสองสิ่งหรือมากกว่าน้ี และได้ผ่านกระบวนการทดสอบอย่าง
น่าเชื่อถือ เช่น ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ นอกจากน้ีก็อาจะเป็นการอธิบายอย่างมีเหตุผลเก่ียวกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทั้งที่
เป็นรูปธรรมและนามธรรม เช่น ทฤษฎีทางสังคมและทฤษฎีทางปรัชญา 
 ข) ความหมายของทฤษฎีทางสังคมวิทยา  
                                                             

๑สัญญา สัญญาวิวัฒน์, ทฤษฎีสังคมวิทยา : เนื้อหาและแนวการใช้ประโยชน์เบื้องต้น, พิมพ์ครั้งที่ ๕. (กรุงเทพมหานคร : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๖) หน้า ๑๑. 
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๕๑ 

 ทฤษฎีทางสังคมวิทยา หมายถึง ค าอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมตามหลักเหตุผล และแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบของปรากฏการณ์น้ันอย่างเป็นระบบ จนสามารถพิสูจน์ความจริงได้ ทฤษฎีทางสังคมวิทยาได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์อย่างหน่ึง โดยมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีทางสังคม และความคิดทางสังคม ค าแรกมี
ขอบเขตกว้างขวาง ครอบคลุมเรื่องของคนและความสัมพันธ์ระหว่างคนอย่างมีเหตุผล รวมทั้งระบบความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่วนต่าง ๆ ในสังคม เช่น คนต่อคน คนกับกลุ่ม และคนกับสภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต 
 ส่วนค าหลัง หมายถึงความคิดของคน ซ่ึงคนเป็นผู้คิดและเป็นไปในลักษณะเพื่อมวลมนุษย์ ความคิดน้ันคงอยู่มีผู้
รับรู้และช่วยถ่ายทอดสืบมา โดยส่วนใหญ่ความคิดทางสังคม จะเป็นความคิดเก่ียวกับการสอบถามข้อสงสัยหรือปัญหา
ต่าง ๆ ทางสังคมของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องในอดีตหรือปัจจุบัน และความคิดทางสังคมน้ีเป็นผลการคิดร่วมกันของผู้ที่
อยู่อาศัยหรือสัมพันธ์เก่ียวกับปัญหาต่าง ๆ รอบตัว๒ ความคิดทางสังคมน้ีมักจะเก่ียวกับเรื่องจักรวาล ปรัชญา ตัวเอง 
เพื่อนมนุษย์ หรือชีวิตในสังคมมนุษย์ ศาสนา และหลักศีลธรรมทั่วไป และถือเป็นสาขาหน่ึงแห่งความคิดของมนุษย์ 
 ความคิดทางสังคมกับทฤษฎีทางสังคมเป็นพื้นฐานส าคัญ ส าหรับการพัฒนาทางสังคมวิทยา โดยที่ทฤษฎีทาง
สังคมวิทยาน้ัน มุ่งอธิบายว่า สภาพและปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในสังคม ถูกก าหนดด้วยกฎเกณฑ์อะไรบ้าง และการ
เปลี่ยนแปลง และการด ารงอยู่เป็นปกติของสังคมเน่ืองด้วยมีกฎระเบียบหรือปัจจัยอะไรบ้าง ทฤษฎีทางสังคมวิทยาเป็น
ทฤษฎีเชิงวิทยาศาสตร์ เพราะประกอบด้วยข้อเสนอหรือประพจน์ ตั้งแต่สองข้อเสนอขึ้นไปที่สัมพันธ์สอดคล้องกันอย่างมี
เหตุผลข้อเสนอ 
 เหล่าน้ีประกอบด้วยเน้ือหาที่เป็นค าพรรณนาปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของสังคม แต่ละข้อเสนอจะต้องมีแนวคิด
หรือสังกัปอย่างน้อยสองแนวคิดขึ้นไป แต่ละแนวคิดก็จะกล่าวถึงคุณลักษณะของปรากฏการณ์ทางสังคม แนวคิดหน่ึง ๆ 
ในข้อเสนอจะต้องมีคุณลักษณะที่สามารถน ามาทดสอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ได้๓ 
 ค) ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นิยม 
 ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นิยม เป็นทฤษฎีหลักที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดทฤษฎีหน่ึงของสังคมวิทยา ทฤษฎีน้ีมี
รากฐานมาจากความคิดของเอมิล เดอร์กไคน์ (Emile Durkhein) นักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศส โบรนิสลาฟ มาลินอฟสก้ี 
(Bronislav Malinowski) นักมานุษยวิทยาชาวอังกฤษเชื้อสายโปแลนด์ และ เอ.อาร์.รัดชิฟฟ์บราวน์ (A.R. Radcliffe 
Brown) ต่อมาได้รับการพัฒนาจาก ตัลคอตต์ เปอร์สันส์ (Talcott Persons) และ โรเบิร์ต เค.เมอร์ตัน (Robert K. 
Merton) นักสังคมวิทยาชาวเยอรมัน ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นิยมได้รับความสนใจและแพร่กระจายไปในหมู่นักสังคม
วิทยาทั่วโลก จนกลายเป็นทฤษฎีแม่บท ซ่ึงใช้วิเคราะห์สังคมและองค์ประกอบต่าง ๆ ของสังคมอย่างมีเหตุผล 
 สาระส าคัญของทฤษฎีโครงสร้างและหน้าที่ มีดังนี้ 
 (๑) ทฤษฎีน้ีมองสังคมว่าเป็นระบบหน่ึง ซ่ึงประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ที่สัมพันธ์ซ่ึงกันและกันโดยหน้าที่ 
 (๒) ระบบสังคมมีขอบเขตแน่นอน มีระเบียบ ควบคุมตนเอง มีกระบวนการรักษาบูรณาการภายในระบบ และมี
แนวโน้มที่ส่วนต่าง ๆ พึ่งพาอาศัยกันจนสามารถรักษาดุลยภาพของสังคมไว้ได้ 
 (๓) ส่วนประกอบของสังคม คือโครงสร้างทางสังคม ได้แก่สถาบันต่าง ๆ ซ่ึงมีกลุ่มบทบาทที่ม่ันคง แน่นอน 
บัญญัติออกมาเพื่อสนองความต้องการทางสังคมบางประการ 
 (๔) สังคมเปรียบเสมือนอินทรีย์ มีความต้องการในสิ่งที่จ าเป็นต่อการด ารงอยู่ เม่ือสนองได้แล้ว สังคมจะสามารถ
ด ารงอยู่ได้ แต่ละส่วนของสังคมเหมือนอวัยวะต่าง ๆ ของอินทรีย์ มีบทบาทหน้าที่ต่างกัน แต่พึ่งพาอาศัยกัน และมีดุลย
ภาพที่สามารถรักษาไว้ได้ 

                                                             
๒ E Mory S.Bogardus, The Development of Social Though, (New York : David Mackay Company ๑๙๖๘), p.๓ 
๓ จ านงค์  อดิ วัฒนสิทธิ์ .  สั ง ค มวิทยาตามแนวพุทธศ าสต ร์ .  พิมพ์ครั้ งที่  ๒ .  ( กรุ ง เทพมหานคร : ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๘), หน้า ๓๙. 
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๕๒ 

 (๕) โดยที่สังคมเป็นระบบที่ต้องการความจ าเป็นเพื่อการด ารงอยู่ สังคมจึงต้องมีโครงสร้างเพื่อเป็นหลักประกัน
ให้มีการพึ่งพา มีดุลยภาพ และมีการมีชีวิตอยู่รอด 
 พระมหาสุทิตย์ อาภากโร ได้สรุปลักษณะส าคัญของทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ ในมุมมองของการเปลี่ยนทางสังคม
ไว้ว่า สังคมทั้งหมดเป็นระบบหน่ึงที่แต่ละส่วนจะมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน ความสัมพันธ์คือสิ่งที่สนับสนุนซ่ึงกันและกัน
อย่างเป็นเหตุเป็นผล ระบบสังคมเป็นการเคลื่อนไหวเข้าสู่ความสมดุล การปรับความสมดุลของระบบจะท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงภายในระบบตามไปด้วยความต่อเน่ืองของกระบวนการของข่าวสารจากภายในและภายนอก71  
 กล่าวโดยสรุป ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นิยมอธิบายลักษณะของสังคม โดยตั้งอยู่บนสมมติฐานว่า สังคมเหมือน
อินทรีย์ที่มีชีวิตอย่างหน่ึง แต่เป็นสิ่งที่มีชีวิตระดับสูง ละได้เชื่อว่า ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ เพราะมีข้ออธิบายความเป็น
ปึกแผ่นของสังคมว่า เน่ืองด้วยส่วนประกอบต่าง ๆ ของสังคมที่มารวมกันเป็นโครงสร้างทางสังคม โดยแต่ละส่วนประกอบ
ของสังคมทุกส่วนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ ส่วนประกอบหลักของสังคมคือสถาบันครอบครัว สถาบันการเมือง การปกครอง 
สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา นอกจากน้ีก็มีส่วนประกอบย่อยที่พัฒนามาจากสถาบันดังกล่าว
ออกไปอีก ซ่ึงปฏิบัติหน้าที่เป็นเอกเทศปลีกย่อยออกไปตามความถนัดของตนเองและตามแต่ สภาพของสังคมจะเป็น
ตัวก าหนดในที่สุด 
 
หลักค าสอนเรื่องทิศ ๖  

หลักค าสอนเรื่องทิศ ๖ ปรากฏอยู่ในหมวดที่ ๓ ซ่ึงว่าด้วยเรื่องการปิดป้องทิศทั้ง ๖ การปิดป้องทิศทั้ง ๖ ในที่น้ี
หมายถึง การปิดช่องว่างระหว่างตนกับผู้ที่เก่ียวข้อง คือการสร้างความสัมพันธ์กับคนอ่ืน ๆ โดยมีตัวเราเป็นศูนย์กลาง 
ปกปิดในที่น้ีคือการไม่ให้มีความบกพร่องน่ันเอง เรียกเป็นภาษาทางพระพุทธศาสนาว่า ทั้ง ๖ ทิศ ในสิงคาลกสูตรได้
กล่าวถึงทิศ ๖ และบทบาทหน้าที่ของการกระท าร่วมกันของบุคคลที่ปรากฏอยู่ในทิศทั้ง ๖ ดังน้ี 72 

ทิศหก บุคคลประเภทต่างๆ ที่เราต้องเก่ียวข้องสัมพันธ์ ดุจทิศที่อยู่รอบตัวจัดเป็น ๖ ทิศ ดังน้ี ๑) ปุรัตถิมทิส ทิศ
เบื้องหน้า ได้แก่ บิดา มารดา ๒) ทักขิณทิสทิศเบื้องขวา ได้แก่ ครูอาจารย์ ๓)ปัจฉิมทิส ทิศเบื้องหลัง ได้แก่ สามีภรรยา 
๔) อุตตรทิส ทิศเบื้องซ้ายได้แก่ มิตรสหาย ๕) อุปริมทิส ทิศเบื้องบน ได้แก่ พระสงฆ์ สมณพราหมณ์ และ ๖) เหฏฐิมทิส 
ทิศเบื้องล่าง ได้แก่ ลูกจ้างกับนายจ้าง  

บทบาทหน้าที่ของบุคคลในแต่ละทิศ  
๑. ปุรัตถิมทิส ทิศเบื้องหน้า ได้แก่ บิดา มารดา มารดาบิดาอนุเคราะห์บุตรธิดา ดังน้ี ห้ามปรามจากความชั่ว 

ให้ตั้งอยู่ในความดี ให้ศึกษาศิลปวิทยา หาคู่ครองที่สมควรให้ มอบทรัพย์สมบัติให้ในโอกาสอันสมควร ส่วนบุตรธิดาพึง
บ ารุงมารดาบิดา ดังน้ี ท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบ ช่วยท ากิจของท่าน ด ารงวงศ์สกุล ประพฤติตนให้เหมาะสมกับ
ความเป็นทายาท เม่ือท่านล่วงลับไปแล้วท าบุญอุทิศให้ท่าน  

๒. ทักขิณทิส ทิศเบื้องขวา ได้แก่ ครูอาจารย์ ครูอาจารย์อนุเคราะห์ศิษย์ ดังน้ี ฝึกฝนแนะน าให้เป็นคนดี สอน
ให้เข้าใจแจ่มแจ้ง สอนศิลปวิทยาให้สิ้นเชิง ยกย่องให้ปรากฏในหมู่เพื่อน สร้างเครื่องคุ้มกันภัยในสารทิศ ส่วนศิษย์พึง
บ ารุงครูอาจารย์ ดังน้ี ลุกต้อนรับแสดงความเคารพ เข้าไปหา ใฝ่ใจเรียน ปรนนิบัติ เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ  

                                                             
 71พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, พระพุทธศาสนากบัการพัฒนาสังคม, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลยั, ๒๕๕๙), หน้า ๔๙.  

72 ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๒๖๖-๒๗๒/๑๖๔-๑๖๖, (ไทย) ๑๑/๒๖๖-๒๗๒/๒๑๒-๒๑๖. ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน ที.ปา.อ. ๒๖๖-๒๗๓/
๑๔๔-๑๕๐.  
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๕๓ 

๓. ปัจฉิมทิส ทิศเบื้องหลัง ได้แก่ สามีภรรยาสามีพึงบ ารุงภรรยา ดังน้ี ยกย่องสมฐานะภรรยา  ไม่ดูหม่ิน ไม่
นอกใจ มอบความเป็นใหญ่ในงานบ้านให้ หาเครื่องประดับมาให้เป็นของขวัญ ตามโอกาส ส่วนภรรยาอนุเคราะห์สามี 
ดังน้ี จัดงานบ้านให้เรียบร้อย สงเคราะห์ญาติมิตรทั้งสองฝ่ายด้วยดี ไม่นอกใจ รักษาสมบัติที่หามาได้ ขยันไม่เกียจคร้านใน
งานทั้งปวง  

๔. อุตตรทิส ทิศเบื้องซ้าย ได้แก่ มิตรสหาย พึงบ ารุงมิตรสหาย ดังน้ี เผื่อแผ่แบ่งปัน พูดจามีน้ าใจ ช่วยเหลือ
เก้ือกูลกัน มีตนเสมอร่วมสุขร่วมทุกข์ด้วย ซ่ือสัตย์จริงใจต่อกัน ส่วนมิตรสหายอนุเคราะห์ตอบ ดังน้ี เม่ือเพื่อนประมาท
ช่วยรักษาป้องกัน เม่ือเพื่อนประมาท ช่วยรักษาทรัพย์สมบัติของเพื่อน ในคราวมีภัย เป็นที่พึ่งได้ ไม่ละทิ้งในยามทุกข์ยาก 
นับถือตลอดถึงวงศ์ญาติของมิตร  

๕. อุปริมทิส ทิศเบื้องบน ได้แก่ พระสงฆ์ สมณพราหมณ์ คฤหัสถ์พึงบ ารุงพระสงฆ์ ดังน้ี จะท าสิ่งใดก็ท าด้วย
เมตตา จะพูดสิ่งใดก็พูดด้วยเมตตา จะคิดสิ่งใด ก็คิดด้วยเมตตา ต้อนรับด้วยความเต็มใจ อุปถัมภ์ด้วยปัจจัย ๔ ส่วน
พระสงฆ์อนุเคราะห์คฤหัสถ์ ดังน้ี ห้ามปรามจากความชั่ว ให้ตั้งอยู่ในความดี อนุเคราะห์ด้วยความปรารถนาดี ให้ได้ฟังสิ่ง
ที่ยังไม่เคยฟัง ท าสิ่งที่เคยฟังแล้วให้แจ่มแจ้ง บอกทางสวรรค์ สอนวิธีด าเนินชีวิตให้ประสบความสุขความเจริญ  
ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นิยมในหลักค าสอนเรื่องทิศ ๖  
 ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นิยมเป็นทฤษฎีที่อธิบายเรื่องการท าหน้าที่ของสมาชิกในสังคม 
การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกในสังคมน้ัน ขึ้นอยู่กับสถานภาพและบทบาทของแต่ละคน ทุกคนมีความสัมพันธ์กัน ปฏิบัติ
หน้าที่ต่อกันอย่างสัมพันธ์ สมาชิกซ่ึงถือว่าเป็นหน่วยหน่ึงของสังคม มีความส าคัญและสัมพันธ์กับหน่วยต่าง ๆ  ไม่มากก็
น้อย โดยมีสถานภาพและบทบาทเป็นตัวก าหนด มีเป้าหมายคือการรักษาความสมบูรณภาพและดุลยภาพของสังคม 
 หลักค าสอนเรื่องทิศ ๖ เป็นหลักปฏิบัติเพื่อปกปิดทิศ ในความหมายว่า เป็นหลักปฏิบัติเพื่อปกปิดความบกพร่อง
แห่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หากบุคคลปฏิบัติต่อกันอย่างถูกต้องสัมพันธ์แล้ว ชื่อว่าได้ปกปิดความบกพร่องเอาไว้ 
หากกล่าวถึงสมาชิกทางสังคมที่ปรากฏในเรื่องทิศ ๖ จะจัดเป็นคู่ได้ ๖ คู่คือ 
 คู่ที่ ๑ มารดาบิดา กับ บุตร 
 คู่ที่ ๒ ครูอาจารย์ กับ ลูกศิษย์  
 คู่ที่ ๓ มิตรสหาย  กับ  มิตรสหาย 
 คู่ที่ ๔ สามี  กับ ภรรยา 
 คู่ที่ ๕ นายจ้าง  กับ ลูกจ้าง 
 คู่ที่ ๖ สมณะพราหมณ์ กับ พุทธศาสนิกชน 
 แนวคิดเรื่องทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ในหลักค าสอนเรื่องทิศ ๖ สามารถมองได้ ดังน้ี 
 ๑. ระบบความสัมพันธ์เป็นระดับ ค าสอนเรื่องทิศ ๖ แสดงให้เห็นความเป็นระบบของสังคม น่ันคือระบบ
ความสัมพันธ์แบบเป็นระดับ จากการที่จัดเป็นคู่ ๆ ๖ คู่ จะเห็นความสัมพันธ์กันในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับใกล้ตัวเรามาก
ที่สุด คือระดับครอบครัว (คู่ที่ ๑) จนถึงระดับที่อยู่ในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ (ตั้งแต่คู่ที่ ๓-๖) แต่ละคู่จะท าหน้าที่ต่อกัน 
ที่เรียกว่า ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social Reaction) การท าหน้าที่ต่อกันท าให้มองเห็นสถานภาพและบทบาทที่อยู่ในแต่
ละคน ค าว่าเป็นระดับในที่น้ี ยึดเอาตัวเราเป็นศูนย์กลาง ระดับความสัมพันธ์ที่ใกล้ตัวมนุษย์มากที่สุดคือ ระดับครอบครัว 
แล้วขยายออกมาเป็นระดับสังคม ระบบความสัมพันธ์เหล่าน้ีเป็นไปได้ ตามสถานภาพและบทบาท หากเปรียบเทียบระบบ
ความสัมพันธ์แบบเป็นระดับต่าง ๆ น้ีเหมือนกับการด าเนินชีวิตแล้ว จะมองเห็นว่า ชีวิตของมนุษย์มีพัฒนาการ
ความสัมพันธ์ในระดับต่าง ๆ คือ ช่วงเกิดมาต้องมีความสัมพันธ์กับครอบครัว ในฐานะที่เป็นลูก เติบโตมาพอจะเข้าเรียนได้ 
ก็มีความสัมพันธ์กับโรงเรียนหรือสถานศึกษา ในฐานะเป็นผู้เรียน หรือศิษย์ ในขณะที่เรียนก็มีเพื่อน ก็เป็นความสัมพันธ์
ระดับเพื่อน เม่ือเรียนจบแล้ว ท าการงานประกอบอาชีพ ก็มีความสัมพันธ์กับระบบนายจ้าง ลูกจ้าง พอแต่งงานมี
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๕๔ 

ครอบครัว ก็มีความสัมพันธ์แบบสามีภรรยา เม่ือล่วงกาลผ่านวัย ชีวิตต้องการความสงบ หรือชีวิตที่ต้องมีสิ่งยึดเหน่ียวทาง
จิตใจ หรือมีศาสนาเป็นที่นับถือแล้ว ก็จะมีความสัมพันธ์ทางด้านศาสนา ดังน้ัน จึงกล่าวได้ว่า บุคคลจะต้องผ่านการมี
ความสัมพันธ์ระดับต่าง ๆ (ทั้ง ๖ คู่) ตามที่กล่าวมาแล้วอย่างแน่นอน  
 ๒. การรักษาดุลยภาพของความสัมพันธ์ ค าสอนเรื่องทิศ ๖ กลา่วถึงขอบเขตของสังคม สังคมในที่น้ีไม่ได้บอก
ว่าเป็นสังคมใดสังคมหน่ึง แต่หมายถึงสังคมที่มีความสงบสุข สังคมที่มีความเป็นสังคมอย่างสมบูรณ์ หรือเป็นสังคมที่มี
มนุษย์ติดต่อสัมพันธ์กันอย่างไม่หยุดยิ่ง กล่าวถึงระเบียบวินัยของสังคม หลักปฏิบัติในทางสังคม อย่างที่กล่าวมาแล้วว่า 
ความสัมพันธ์ของบุคคลทั้ง ๖ คู่ แต่ละคู่จะมีหลักที่ปฏิบัติต่อกัน หลักปฏิบัติเหล่าน้ีมาจากค าสอนทางพระพุทธศาสนา 
วางไว้เป็นแนวทางเพื่อรักษาความเป็นสังคมเอาไว้ หลักปฏิบัติเหล่าน้ีก็เป็นตัวก าหนดสถานภาพและบทบาทของบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์แต่ละคู่ด้วย การที่แต่ละคู่ปฏิบัติตามหลักค าสอน หรือท าหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์แล้ว ก็จะท าให้สังคมน้ัน
คงดุลยภาพความเป็นสังคมเอาไว้อย่างยาวนาน เพราะตราบใดที่ยังมีมนุษย์ ตราบน้ันก็ยังจะมีสังคมอยู่ตราบน้ัน  
 ๓. การท าหน้าที่ของสมาชิกในสังคมเพื่อตอบสนองความต้องการ  ความต้องการในที่น้ีมองในรูปของ
ผลประโยชน์ที่จะพึงได้รับก็ได้ หรือความเป็นปึกแผ่นหรือเป็นระเบียบในสังคมก็ได้ จัดเป็นความต้องการทั้งสิ้น สมาชิกแต่
ละคู่ ท าหน้าที่ต่อกันต่างก็มีความต้องการหรือจุดมุ่งหมายคนละอย่าง เช่น 
 มารดาบิดา เลี้ยงดูบุตรก็เพื่อให้เจริญเติบใหญ่เป็นคนดีของสังคม จึงสนับสนุนให้ศึกษาเล่าเรียน อย่างที่คนไทย
สมัยก่อน มักจะสั่งสอนลูกหลานให้ตั้งใจเรียน เพื่อจะได้เป็นเจ้าคนนายคน หรือให้ตั้งใจเรียนเพื่อจะได้มีงานท า เลี้ยง
ตัวเองในอนาคต เป็นต้น ส่วนคนผู้เป็นบุตรก็ท าหน้าที่ต่อมารดาบิดาเพื่อแสดงออกซ่ึงความกตัญญูกตเวที โดยเฉพาะใน
บริบททางสังคมของไทยแล้ว จะเห็นว่า บุตรที่ไม่เลี้ยงดูมารดาบิดาก็จะถูกสังคมประณามว่าเป็นคนเนรคุณ เป็นต้น 
 สมาชิกของสังคมทุกระดับ (ทั้ง ๖ คู่) ต่างมีจุดมุ่งหมายในการท าตามหน้าที่ของตนเองแตกต่างกัน เช่น พ่อแม่
เลี้ยงดูบุตร เพื่อให้บุตรมีอนาคต เลี้ยงตัวเองได้ บุตรเลี้ยงดูพ่อแม่ เพื่อแสดงความกตัญญู หรือเพื่อจะได้รับทรัพย์มรดก ครู
สอนหนังสือแก่ลูกศิษย์เพื่อให้ลูกศิษย์มีความรู้ หรือเพื่อให้ได้ค่าจ้างมาเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินชีวิต ศิษย์ เรียนหนังสือ 
เพราะอยากมีวิชาความรู้น าไปเลี้ยงตัวเองในอนาคต เป็นต้น ความต้องการหรือเป้าหมายของแต่ละคน แม้จะแตกต่างกัน 
แต่ก็มีจุดหมายเดียวกันคือ เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง 
 ๔. บุคคลอาจมีหลายบทบาทตามระดับความสัมพันธ์ ค าสอนเรื่องทิศ ๖ แม้จะกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลไว้ ๖ คู่ แต่มิได้หมายความว่า แต่ละคู่จะมีความสัมพันธ์เฉพาะคู่ของตนเองเท่าน้ัน แต่ยังมีความสัมพันธ์กับคู่ต่าง ๆ 
ด้วย ความสัมพันธ์เหล่าน้ีขึ้นอยู่กับกาลเทศะที่แตกต่างกัน เพราะถ้าเราเก่ียวข้องกับสังคมมากเท่าไร เราก็ยิ่งมีบทบาท
มากขึ้นเท่าน้ัน ความสัมพันธ์หลายบทบาทน้ีเกิดขึ้นได้ ๒ ลักษณะคือ 
 ลักษณะที่ ๑ เกิดขึ้นในระยะเวลาไม่นาน บางทีในหน่ึงวันบางคนอาจจะมีหลายบทบาท เช่น นายเขียวอยู่บ้าน 
แสดงบทบาทของพ่อแม่ พอไปสอนหนังสือ แสดงบทบาทของครูอาจารย์ ตอนกลางวันพาเพื่อนไปทานข้าว แสดงบทบาท
ของมิตรสหาย กลับมาถึงบ้านแสดงบทบาทของพ่อแม่และสามีภรรยา ตอนเย็น ทานอาหารเสร็จแล้ว ไปไหว้พระสวด
มนต์ที่วัด แสดงบทบาทของพุทธศาสนิกชน แล้วก็กลับมานอนที่บ้าน จากตัวอย่างน้ีจะเห็นว่า บทบาทของนายเขียวใน
หน่ึงวัน เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเทศะ แน่นอนว่า เม่ือบทบาทเปลี่ยนไป การกระท าก็ต้องเปลี่ยนไปตามบทบาท เช่น เม่ือ
เป็นครู เขาก็มีบทบาทในการสอน เม่ือเป็นสามีก็มีบทบาทในการดูแลเอาใจใส่ภรรยา  
 ลักษณะที่ ๒ เกิดขึ้นในระยะเวลาต่อเนื่องทั้งชีวิต การกล่าวเช่นน้ีเป็นการกล่าวถึงพัฒนาของมนุษย์ที่อยู่ใน
สังคมน่ันเอง คน ๆ หน่ึงเกิดมามีชีวิตอยู่ในสังคม ย่อมจะต้องผ่านกระบวนการต่าง ๆ ทางสังคม ทุก ๆ ช่วงของการ
เจริญเติบโต เขาย่อมต้องเก่ียวข้องกับสังคม เม่ือเก่ียวข้องกับสังคม สถานภาพและบทบาท ย่อมจะต้องเปลี่ยนไปด้วย
เสมอ เช่น เม่ือเป็นเด็ก มีบทบาทเป็นลูก เข้าโรงเรียน มีบทบาทเป็นนักเรียน คบหาเพื่อนฝูง ก็มีบทบาทของเพื่อน เม่ือ
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๕๕ 

เรียนจบเข้าท างาน เช่นงานบริษัท ก็มีบทบาทของลูกจ้าง แต่งงานมีครอบครัว ก็มีบทบาทของสามี ดังน้ัน ทุกช่วงของชีวิต
ทุก ๆ คนจึงมีบทบาทที่หลากหลาย และต้องแสดงไปตามบทบาทน้ัน ๆ จึงมักมีค ากล่าวว่า โลกน้ีคือละคร 
 ๕. ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นิยมสะท้อนให้เห็นสถาบันทางสังคม 

ค าสอนเรื่องทิศ ๖ เป็นหลักค าสอนที่กล่าวถึงเรื่องสถาบันทางสังคม หรือสะท้อนแนวคิดเก่ียวกับเรื่องสถาบันทาง
สังคม ปรากฏแนวคิดเก่ียวกับสถาบันทางสังคม ๔ สถาบัน ได้แก่ สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบัน
เศรษฐกิจ สถาบันศาสนา ในที่น้ีจะขอกล่าวเพียงประเด็นสถาบันครอบครัว 

สถาบันครอบครัว 
 สถาบันครอบครัว เป็นสถาบันแรกของสังคมมีบทบาทในการเลี้ยงดูสมาชิกที่เกิดมาให้มีชีวิตอยู่รอด ครอบครัว
จึงหมายถึงกลุ่มบุคคลกลุ่มหน่ึง ประกอบด้วยบิดามารดาและบุตร ซ่ึงอาจจะสืบจากสายโลหิตหรือจากการรับเป็นบุตรบุญ
ธรรมก็ได้ ตามหลักของพระพุทธศาสนา สถาบันครอบครัวจะด ารงเป็นองค์ประกอบหน่ึงแห่งโครงสร้างสังคมอย่างม่ันคง
อยู่ได้ ก็โดยอาศัยสมาชิกอันเป็นส่วนประกอบของครอบครัว แต่ละคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเหมาะสม 
 ครอบครัวประกอบด้วย สามีภรรยาและเม่ือมีบุตร สามีภรรยาเปลี่ยนสภาพเป็นบิดา มารดา การเป็นครอบครัว
ที่สมบูรณ์ต้องมีสมาชิกครบบริบูรณ์ คือมีบิดา มารดา และบุตร ครอบครัวที่ไม่มีบุตร และ/หรือขาดบิดาหรือมารดาคนใด
คนหน่ึงไม่ถือว่าเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ จุดเริ่มต้นของครอบครัว คือการแต่งงานระหว่างชายหญิง การที่ชายและหญิงจะ
แต่งงานกัน เพราะเหตุปัจจัย ๒ ประการ คือ  
 (๑) ความรักความปรารถนาจะเป็นคู่ครองซ่ึงกันและกันตลอดทุกชาติ  
 (๒) ความเห็นอกเห็นใจกันในชาติปัจจุบัน ซ่ึงข้อน้ีเก่ียวเน่ืองด้วยการสงเคราะห์ช่วยเหลือของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 
รวมทั้งการท าความดีของฝ่ายหน่ึง จนฝ่ายหน่ึงเห็นอกเห็นใจยอมรับเป็นคู่ครอง  โดยครอบครัวที่ม่ันคงเริ่มต้นจากคู่
แต่งงาน ซ่ึงจะต้องมีความรัก ความเข้าใจกันเป็นเบื้องแรก และมีคุณสมบัติหลายอย่างที่เหมาะสม ดังปรากฏในหลักค า
สอนเรื่อง สมชีวิธรรม ๔ ประการ อันประกอบไปด้วย 
 (๑) สมสัทธา มีศรัทธาเสมอสมกัน กล่าวคือมีความเคารพนับถือในศาสนาอย่างเดียวกัน หรือมีหลักการปฏิบัติใน
แนวเดียวกัน หรืออย่างน้อยก็ปรับเข้าหากันได้  
 (๒) สมสีลา มีศีลเสมอสมกัน กล่าวคือมีความประพฤติปฏิบัติ มีคุณธรรมจริยธรรม กิริยามารยาท สอดคล้องไป
ด้วยกันได้  
 (๓) สมจาคา มีจาคะเสมอกัน กล่าวคือ มีความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี มีใจกว้าง มีความเสียสละ ไม่ขัดแย้ง
กัน พร้อมจะช่วยเหลือผู้อ่ืนเหมือนกัน 
 (๔) สมปัญญา มีสติปัญญา สมเสมอกัน มีเหตุผลพอ ๆ กัน เข้าใจกันดี พูดจากันรู้เรื่อง และยอมรับฟังเหตุผล
ของกันและกัน คู่แต่งงานจะมีชีวิตคู่ในครอบครัวยั่งยืน จะต้องมีคุณลักษณะเหมาะสมกันในเรื่องที่ส าคัญทั้ง ๔ เรื่องน้ี เม่ือ
แต่งงานเป็นคู่ครองโดยสมบูรณ์ มีสิทธิต่อกันในฐานะเป็นสามีภรรยากันแล้ว ทั้งคู่จะต้องมีบทบาทหน้าที่ต่อกันอย่าง
เหมาะสม73  
 
 หน้าที่ของมารดาบิดาที่มีต่อบุตร 
 บุรุษสตรีที่ได้แต่งงานเป็นสามีภรรยากัน เม่ือมีบุตร ไม่ว่าจะเป็นบุตรสายโลหิต หรือบุตรบุญธรรม ย่อม
เปลี่ยนแปลงสถานภาพเป็นมารดาบิดา และจะต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อบุตร ดังน้ี 
 ๑) หน้าที่เอาใจใสแ่ละเข้าใจบุตร 

                                                             
73 ดูรายละเอียดใน ท.ีปา.๑๑/๒๖๙/๑๖๕. 
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๕๖ 

 บิดามารดาจะต้องรู้จักลักษณะและพฤติกรรมของบุตร ตามหลักพระพุทธศาสนา บุตรมี ๓ ประเภทคือ ก) 
อภิชาตบุตร ข) อนุชาตบุตร และ ค) อวชาตบุตร อภิชาตบุตร คือบุตรที่ยิ่งกว่าบิดามารดา เป็นบุตรที่สูงส่งกว่าบิดามารดา
ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม และมีความรู้ความสามารถทางสติปัญญาสูงส่งกว่าบิดามารดา ในแง่สังคม อาจจะรวมถึง
บุตรที่มีสถานภาพทางสังคมสูงกว่าบิดามารดา อนุชาตบุตร คือบุตรที่เสมอด้วยบิดามารดา ทางด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม ในระดับสังคม เป็นบุตรที่มีสถานภาพทางสังคม เท่าเทียมหรือเสมอกันกับมารดาบิดา ระดับสติปัญญาและ
ความรู้ ความสามารถก็ไม่เกินไปกว่าบิดามารดา อวชาตบุตร คือบุตรที่ต่ าต้อยกว่ามารดาบิดาในทุกด้าน แม้จะได้รับการ
ฝึกอบรมหรือพัฒนาอย่างเต็มที่ ก็ไม่สามารถเจริญก้าวหน้าเท่าเทียมกับบิดามารดาได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางสติปัญญา ทาง
คุณธรรมหรือทางสถานภาพสังคม 
 บิดามารดาโดยทั่วไป ปรารถนาจะมีบุตรที่เป็นอภิชาตบุตร หรืออย่างน้อยก็อนุชาตบุตร แต่ไม่ปรารถนาบุตรที่
เป็นอวชาตบุตร เพราะอวชาตบุตรไม่น าความยินดี ความภาคภูมิใจและความสุขมาสู่บิดามารดา มีแต่จะน าความทุกข์ 
ความเดือดร้อนมาสู่บิดามารดา และวงศ์ตระกูล เพราะฉะน้ัน มารดาบิดาจึงให้การศึกษาและฝึกอบรมให้เป็นบุตรชนิดที่
ประเสริฐที่สุด 
 ๒) หน้าที่อบรมเล้ียงดูบุตร 
 บิดามารดาจะได้ชื่อว่าเป็นมารดาบิดาอย่างแท้จริง ก็ต่อเม่ือได้อบรมเลี้ยงดูบุตรที่เกิดมาตามขั้นตอน ดังต่อไปน้ี 
(๑) ห้ามปรามและป้องกันจากความชั่ว รวมทั้งห้ามปรามและป้องกันมิให้บุตรเก่ียวข้องกับแหล่งความชั่วทุกประเภท (๒) 
ดูแลฝึกอบรมให้บุตรตั้งอยู่ในความดี กล่าวคือให้บุตรท าแต่ความดีงาม และมีความเชื่อฟังต่อค าแนะน าสั่งสอนของวิญญู
ชนและกัลยาณชนทั้งหลาย (๓) ให้บุตรได้มีการศึกษาศิลปวิทยา เพื่อให้มีความรู้และมีทักษะในการประกอบอาชีพการงาน
ที่สุจจริต สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวของตนเองได้ เม่ือมีคู่ครองและมีบุตรของตนเองในอนาคต (๔) เป็นธุระจัดการ
ในเรื่องคู่ครองที่เหมาะสมแก่บุตร ในเวลาอันสมควรที่บุตรจะมีคู่ครองรวมทั้งให้ค าแนะน าแก่บุตรในการเลือกคู่ครองที่
เหมาะสม (๕) มอบทรัพย์สมบัติ (ที่ม)ี ให้แก่บุตร เม่ือถึงโอกาสอันสมควรมอบให้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม74  
 ๓) หน้าที่ในการรักษาครอบครัวให้ม่ันคงและเป็นสุข 
 บิดามารดาถือว่าเป็นหัวหน้าของครอบครัว จึงมีหน้าที่ส าคัญยิ่งในการรักษาความม่ันคงของครอบครัวและสร้าง
ครอบครัวให้เป็นสุข ความม่ันคงของครอบครัว (กุลจิรัฏฐิติ) จะเป็นไปได้โดยอาศัยหลักการ ๔ ประการ ดังต่อไปน้ี (๑) สิ่ง
จ าเป็นต้องใช้และต้องบริโภค เม่ือหมดไปต้องพยายามหามาไว้ใช้ให้เพียงพอด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม 
(๒) สิ่งของเครื่องใช้ และบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหากทรุดโทรม จะต้องรู้จักบูรณะ ปฎิสังขรณ์ให้อยู่ในสภาพคงทนดีงาม
เหมือนเดิม เพื่อให้สามารถใช้ได้ดีเป็นปกติ ไม่ควรปล่อยให้ช ารุดทรุดโทรม และเสียหายโดยไม่ท าการซ่อมแซม มิฉะน้ัน
บ้านเรือนจะต้องตั้งอยู่ไม่ได้นาน ครอบครัวจะประสบความยากล าบาก (๓) ต้องรู้จักประมาณในการใช้ส่ิงของต่าง ๆ ทั้งใช้
กันใช้อุปโภค ไม่ใช้จ่ายทรัพย์ที่หามาได้ฟุ่มเฟือย จนไม่มีเก็บออมเอาไว้ใช้เม่ือถึงคราวจ าเป็น (๔) ผู้ที่เป็นพ่อบ้านแม่เรือน
ต้องเป็นคนดีมีศีลธรรม มีความรัก ความเมตตาต่อกันและกัน และมีจิตใจตั้งม่ันในคุณความดี พร้อมที่จะเป็นหัวหน้า
ครอบครัวที่ดี และสร้างครอบครัวให้มีความม่ันคงและเป็นสุขอย่างถาวร75  
 ความสุขในครอบครัว เป็นเป้าหมายที่ส าคัญอย่างหน่ึงของครอบครัวทั้งหลาย การจะมีความสุขในครอบครัวได้
น้ัน ผู้ที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนต้องปฏิบัติตน ดังน้ี  
 (๑) พยายามขยันหาทรัพย์ด้วยความสุจริต เพื่อให้มีความม่ันใจว่าครอบครัวจะไม่ยากแค้น เพราะความยากไร้
ทรัพย์สินที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต จะท าให้ชีวิตมีแต่ความทุกข์ และความยากล าบาก การมีทรัพย์สินที่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิต ท าให้ชีวิตไม่บกพร่องสิ่งจ าเป็นน้ัน เป็นความสุขอย่างหน่ึง (อัตถิสุข) 
                                                             

74 ท.ีปา.๑๑/๒๖๖/๑๖๔. 
75 องฺ.จตุกฺก. (บาลี) ๒๑/๒๕๘/๒๗๗, (ไทย) ๒๑/๒๕๘/๓๗๕. 
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๕๗ 

 (๒) รู้จักใช้ทรัพย์สินที่หามาได้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ เช่น เลี้ยงดูตนเอง และสมาชิกทุกคนในครอบครัวให้
มีความสุขพอสมควรแก่อัตภาพ การมีทรัพย์แต่ไม่น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์จะไม่ท าให้ชีวิตมีความสุข อาจจะมีความทุกข์
เกิดด้วยซ้ า เช่น เกิดความเสียดาย เม่ือมีความเสียดายก็เกิดความทุกข์ขึ้น ดังน้ัน ความสุขอย่างหน่ึงของชีวิตในครอบครัว
ก็คือ ความสุขจากการได้ใช้ทรัพย์อย่างมีประโยชน์ (โภคสุข) 
 (๓) อย่าพยายามสร้างหน้ีสินใด ๆ อย่างไม่จ าเป็น การมีหน้ีสินน้ันเป็นทุกข์ จิตใจของผู้เป็นหน้ีจะคอยกังวลและ
ระแวงตลอดเวลา โดยเฉพาะระแวงต่อเจ้าหน้ี บางครั้ง เม่ือไม่มีทางใช้หน้ีคนอ่ืนได้ ก็อาจจะหลบหนีเจ้าหน้ี ด ารงชีวิตอยู่
อย่างไม่เป็นสุข มีตัวอย่างหลายกรณีที่มีการทะเลาะวิวาทกันระหว่างเจ้าหน้ี กับลูกหน้ี ในบางกรณีถึงกับมีการฆ่าท าลาย
ชีวิตกัน โดยเจ้าหน้ีบ้าง หรือโดยลูกหน้ีบ้าง เพื่อลบล้างหน้ีสินที่กู้ยืม ดังน้ัน ครอบครัวที่มีความสุข ต้องเป็นครอบครัวที่
ปลอดจากหน้ีสิน (อนณสุข) การไม่เป็นหน้ีใครน้ัน ท าให้บุคคลมีความภูมิใจและเอิบอ่ิมใจว่าตนเองเป็นอิสระไม่มีหน้ีสินติด
ค้างใคร  
 (๔) ความสุขประการสุดท้าย เกิดจากการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้อง ตามหลักศีลธรรมและถูกต้องตามระเบียบ
ประเพณีและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสังคม กล่าวคือ เป็นความสุขจากการประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ 
เป็นศาสนิกที่ดีของศาสนาที่ตนเคารพนับถือ และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรที่ตนสังกัด ผู้ที่บ าเพ็ญตนเป็นพลเมืองดีน้ัน ไม่
มีใครต าหนิตีเตียน ไม่มีใครกล่าวร้ายให้โทษ มีแต่คนยกย่องสรรเสริญ และข้อน้ีท าให้บุคคลปฏิบัติดีน้ัน มีความภูมิใจ
ตนเองและมีความยินดี ว่าตนเองไม่ประพฤติบกพร่อง เสียหาย ท าให้เกิดความสุขขึ้นในจิตใจของตน (อนวัชชสุข)76  
 หน้าที่ของบุตรที่มีต่อบิดามารดา 
 บุตร ตามรูปศัพท์ แปลว่า ผู้ทีท าให้มารดาบิดามีความรู้สึกเอิบอ่ิม เป็นสุขใจ (ผู้ยังหทัยของมารดาบิดาให้เต็ม) 
เม่ือได้รับการอบรม เอาใจใส่เลี้ยงดูจากบิดามารดาแล้ว บุตรควรปฏิบัติตอบต่อมารดาบิดา ดังต่อไปน้ี  
 (๑) มีความกตัญญูรู้คุณบิดามารดา เม่ือบิดามารดา แก่ชรา เลี้ยงตนเองไม่ได้ ต้องเลี้ยงมารดาบิดาเป็นการตอบ
แทน รวมทั้งเอาใจใส่ปรนนิบัติเม่ือบิดามารดาเจ็บไข้ได้ป่วย 
 (๒) รู้จักช่วยท ากิจธุระการงานต่าง ๆ ของบิดามารดา เช่น ช่วยท าการงานในบ้าน ช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่การ
งานของบิดามารดา ซ่ึงประกอบอาชีพการงานน้ัน ๆ ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรืออาชีพ
ส่วนตัวใด ๆ ก็ตาม บุตรต้องไม่น่ิงดูดาย อย่างน้อยก็ช่วยท างานบ้านต่าง ๆ ให้เรียบร้อย 
 (๓) ช่วยด ารงวงศ์สกุลให้ยั่งยืน โดยประพฤติตนเป็นคนดี เพื่อน าชื่อเสียงมาสู่วงศ์ตระกูล และไม่ประพฤติตนให้
เป็นที่เสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงของวงศ์ตระกูล 
 (๔) ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาท กล่าวคือ ประพฤติตนเป็นบุตรที่ดี เชื่อฟังโอวาท ค าสอนของ
บิดามารดา ไม่ประพฤติตนเป็นคนเกเร สร้างความทุกข์ ความเดือดร้อนแก่บิดามารดา บุตรที่เชื่อฟังค าแนะน าสั่งสอนของ
บิดามารดา ท าให้บิดามารดามีความสุข และมีความภาคภูมิใจในตัวบุตร บิดามารดาจะมอบทรัพย์มรดกให้แก่บุตรที่
ประพฤติดีเท่าน้ัน ส่วนบุตรที่ท าให้พ่อแม่เป็นทุกข์ สร้างความเสื่อมเสียแก่วงศ์ตระกูล พ่อแม่อาจจะไม่มอบทรัพย์สมบัติให้
ก็ได้ เพราะประพฤติตนไม่เหมาะสม 
 (๕) บุตรที่ดีต้องรู้จักเสียละทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือสังคม โดยมอบทรัพย์สินเหล่าน้ันในนามของบิดา
มารดา เม่ือบิดามารดาสูญเสียชีวิตไปแล้ว ควรท าบุญอุทิศส่วนบุญกุศลให้บิดามารดา ซ่ึงจะเป็นการท าตนไม่ให้ลืมบิดา
มารดาผู้มีอุปการคุณ และด าเนินชีวิตของตนตามแบบอย่างที่ดีงามของบิดามารดาที่ล่วงลับไปแล้วน้ัน77 
 บิดามารดาเป็นผู้มีอุปการคุณต่อบุตรอย่างมาก เป็นบุคคลที่หาได้ยากมากอย่างหน่ึงในโลกน้ี ดังน้ันบุตรที่ดีจึง
ต้องปฏิบัติตนต่อพ่อแม่อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยปฏิบัติตามทุกข้อที่กล่าวมาทั้งหมด ไม่ควรข้ามหรือเลือกปฏิบัติ
                                                             

76 องฺ.จตุกฺก. (บาลี) ๒๑/๖๒/๗๘, (ไทย) ๒๑/๖๒/๑๐๕. 
77 ท.ีปา. ๑๑/๒๖๖/๑๖๔. 
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เฉพาะข้อใดข้อหน่ึง การท าเช่นน้ี ไม่ถือว่าเป็นการท าหน้าที่ของบุตรอย่างสมบูรณ์ ดังน้ัน การปฏิบัติตนต่อมารดาบิดา
อย่างครบถ้วนทั้ง ๕ ข้อน้ี จึงจะเรียกได้ว่า เป็นบุตรที่ดีอย่างแท้จริง ซ่ึงจะช่วยให้ครอบครัวมีความม่ันคง ยั่งยืน และมี
ความสุขตลอดไป 
 ๒. ให้ตั้งอยู่ในความดี 
 ๓. อนุเคราะห์ด้วยน้ าใจอันดีงาม 
 ๔. ให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง 

จากที่กล่าวมาเก่ียวกับทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นิยม ที่ปรากฏในค าสอนเรื่องทิศ ๖ พอจะมองเห็นภาพได้ว่า ค า
สอนเรื่องทิศ ๖ น้ัน มีแนวคิดของทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ปรากฏอยู่  เพราะกล่าวถึงความสัมพันธ์กันที่เป็นระดับต่าง ๆ 
ของคนในสังคม โดยมีศูนย์กลางที่ตัวของมนุษย์เอง ตั้งแต่ความสัมพันธ์ที่ใกล้ตัว ไปจนถึงความสัมพันธ์ที่กลายมาเป็นส่วน
หน่ึงของชีวิต เม่ือมีความสัมพันธ์กัน ก็น าไปสู่การรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์เพื่อให้ความสัมพันธ์น้ั น คงอยู่ตลอดไป 
บุคคลจึงต้องท าหน้าที่ต่อกัน การท าหน้าที่ของแต่ละคน ปรากฏในลักษณะของสถาบันทางสังคม มีสถานภาพและ
บทบาทเป็นตัวก าหนด เม่ือบุคคลท าหน้าที่ย่อมจะมีความต้องการหรือจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันออกไป อน่ึง บุคคลเม่ือ
เป็นสมาชิกของสังคมแล้ว บางครั้งอาจจะต้องมีหลายบทบาท ขึ้นอยู่กับกาลเทศะและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  เป็นปัจจัย
ประกอบที่ส าคัญ การปฏิบัติหน้าที่อย่างน้ีจึงท าให้สังคมมีลักษณะเป็นอินทรียภาพ สมาชิกของสังคมเป็นองค์ประกอบของ
อินทรียภาพ เปรียบสังคมเหมือนร่างกาย สมาชิกของสังคมเหมือนอวัยวะของร่างกาย ทั้งสองต่างอิงอ าศัยกันและ
เจริญเติบโตไปด้วยกัน 

นอกจากน้ี หลักค าสอนเรื่องทิศ ๖ ยังสะท้อนให้เห็นเรื่องสถาบันทางสังคม เช่น สถาบันครอบครัวได้แก่ มารดา 
บิดา บุตรธิดา สามีและภรรยา) มีลักษณะเป็นรูปธรรม เพราะเป็นกลุ่มคนที่มารวมกัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน มี
ลักษณะเป็นนามธรรม เพราะสถาบันจะมีกฎระเบียบที่เป็นบรรทัดฐานของสถาบันน้ัน เป็นแบบอย่างของพฤติกรรมที่ใช้
ร่วมกันของสมาชิกในสังคม มีการก าหนดสถานภาพและบทบาทหรือต าแหน่งหน้าที่แสดงความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน 
และสถาบันทางสังคมมีความคงทนถาวร สังคมจะไม่เสื่อมตราบใดที่ยังมีมนุษย์ พูดง่าย ๆ ก็คือ ที่ใดมีมนุษย์ ที่น่ันมีสังคม 
ที่ใดมีสังคม ที่น่ันมีสถาบันทางสังคม 
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นัยของพื้นที่เมือง(นคร) ในมหาชาติ ฉบบัพรบิพรี 

 The Connotation of Urban (NAKHARA) Space in Prip-Pri Version  
of MAHAJATI 

 

กอบชัย รัฐอุบล 
อาจารย์ประจ า สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

มหาวิทยาลัยมราชภัฏอุบลราธาน ี

บทคัดย่อ 

 บทความน้ีมุ่งศึกษาการน าเสนอเรื่องพื้นที่เมือง (นคร) ในมหาชาติ ฉบับพริบพรี หรือ มหาชาติเมืองเพชร ซ่ึงพื้นที่เมือง 

(นคร) อาจเป็นเพียง “ฉาก” ที่เป็นองค์ประกอบทางวรรณกรรมธรรมดาเท่าน้ัน แต่การให้ความหมายเรื่องพื้นที่เมือง 

(นคร) แบบหลังสมัยใหม่ ตามแนวคิดของ Lefebver อาจท าให้ทราบถึงนัยยะความหมายที่ซับซ้อนมากขึ้น ดังเช่น พื้นที่

ทางกายภาพ ที่อธิบายถึงสภาพแวดล้อม ที่ตั้งและภูมิทัศน์ของเมือง พื้นที่ทางสังคม ท าให้เห็นถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้คน

ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ความขัดแย้ง การถ้อยทีถ้อยอาศัย หรือเครือข่ายทางสังคม นอกจากน้ีพื้นที่ทางจิตวิญญาณ ยังยึด

โยงกับความหมายในเรื่องความเชื่อเก่ียวกับสิ่งศักดิ์สิทธ์ิหรือเรื่องเหนือธรรมชาติ ดังเช่น ช้างปัจจัยนาเคนทร์ และการท า

ให้เป็นพื้นที่จ าลองสวรรค์ของพระราชวัง ดังน้ัน การศึกษาเรื่องพื้นที่เมือง (นคร) จึงเป็นวิธีวิทยาอีกรูปแบบหน่ึงที่ท าให้

การศึกษาวรรณกรรมมีความน่าสนใจมากขึ้น  

ค าส าคัญ : พื้นที่เมือง, มหาชาติ ฉบับพริบพรี 

Abstract 

  This article aims to study the presentation of the urban space in Prip-Pri or Petchaburi Version 

of MAHAJATI. Normally, Urban space may be just scenes as literary elements, but according to the 

definition of Lefebver's postmodern concept, It has complex meaning, such as physical space describing 

the environment, urban location and landscape and social space. It shows the interaction of people in 

various forms, such as conflict, reconciliation and social network. In addition, Spiritual space relates to 

the sacred or supernatural beliefs, such as the story of Pajjayanakentra elephant and the area of 

mimetic paradise in the royal palace. The way of study of it makes the literature study more interesting. 

Keywords: The Connotation, Urban Space, Prip-Pri Version, MAHAJATI 
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บทน า 

 ชาดกเป็นวรรณกรรมพุทธศาสนา มุ่งน าเสนอเน้ือหาเก่ียวกับจริยวัตรในการบ าเพ็ญโพธิสัตว์ก่อนที่จะตรัสรู้

เป็นพระพุทธเจ้า วรรณกรรมชาดกที่มีอิทธิพลที่สุดในสังคมไทยปัจจุบันน้ีคือ เวสสันดรชาดก หรือมีอีกชื่อหน่ึงว่ามหาชาติ  

หมายถึง ชาติที่ยิ่งใหญ่ ดังที่ ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา (๒๕๔๓ : ๘๖) กล่าวถึงเวสสันดรชาดกหรือมหาชาติว่า เป็นเรื่องราวใน

อดีตของพระพุทธเจ้า มีการประพันธ์อย่างวิจิตรพิสดาร นอกจากน้ียังแฝงด้วยแนวคิดคติธรรม จากการศึกษาวรรณกรรม

และงานวิจัยที่เก่ียวข้องในระยะเวลาที่ผ่านมา ปรากฏให้เห็นชัดเจนว่า การศึกษาเวสสันดรชาดกหรือมหาชาติส่วนใหญ่ 

เน้นการศึกษาในเชิงประวัติ เน่ืองจากเวสสันดรมีการแพร่กระจายไปในภูมิภาคต่าง ๆ จึงมีการแต่งต าราขึ้นหลายฉบับ 

หรือมีการศึกษาในด้านสุนทรียศาสตร์ เช่น ความงามทางภาษา ลีลาการใช้โวหารภาพพจน์ ตลอดจนการสืบทอด

ขนบทางวรรณศิลป์ หรือการศึกษาเชิงเปรียบเทียบต่างๆ นอกจากน้ันยังมีความพยายามในการน าแนวคิดทฤษฏีสมัยใหม่

เข้ามาศึกษา เช่น การศึกษาเรื่องอุดมการณ์ ภาพแทน อัตลักษณ์ของตัวละคร เป็นต้น  

 สิ่งที่น่าสนใจอีกประเด็นหน่ึงที่ยังไม่มีการศึกษา คือ การศึกษาเรื่องพื้นที่ (space) ในมหาชาติ ซ่ึงเป็นมโน

ทัศน์แบบหลังสมัยใหม่ ที่มุ่งให้ความส าคัญกับการนิยามความหมายเรื่องพื้นที่ ซ่ึงในวรรณกรรมต่าง ๆ โดยทั่วไปมักจะถูก

นิยามความหมายให้เป็นเพียงแค่ “ฉาก” ซ่ึงเป็นเพียงองค์ประกอบหน่ึงของวรรณกรรมเท่าน้ัน ในขณะเดียวกันมโนทัศน์

แบบหลังสมัยใหม่กลับนิยามความหมายในเรื่องพื้นที่ให้กว้างไปกว่าน้ัน โดยมีการยึดโยงกับประเพณี วัฒนธรรม สังคม 

ความคิดความเชื่อ ดังที่ (Henn’ Lefebver อ้างถึงใน ปฐม หงษ์สุวรรณ,๒๕๕๔:๑๙๘-๑๙๙)ได้จ าแนกความหมายของ

พื้นที่ผ่านแนวคิดThirdspaceโดยได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น ๓ ประเภท คือ ๑) พื้นที่กายภาพ (Physical Space) ๒) พื้นที่ทาง

จิตวิญญาณ (Spiritual Space) ๓) พื้นที่ทางสังคม (Social Space) โดย Lefebver ได้ชี้ให้เห็นว่าThirdspace เป็นส่วน

ที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ของพื้นที่ ๒ ประเภท น่ันคือ พื้นที่ทางความคิด อันเป็นสิ่งที่เกิดจากการตีความ หรือให้ความหมาย

พื้นที่ทางกายภาพที่เรามองเห็น น าไปสู่การสร้างพื้นที่ทางสังคมที่มีทั้งส่วนที่เป็นความจริงและที่เป็นเพียงจินตนาการ อัน

สลับซับซ้อน มีการช่วงชิง ความหมาย และเกิดความขัดแย้ง และการแทรกแซงอยู่ตลอดเวลา ลักษณะเช่นน้ีจึงแสดงให้

เห็นว่าหากพิจารณาถึงพื้นที่ในวรรณกรรมก็จะท าให้เห็นการเชื่อมโยงแนวคิดต่าง ๆ และปฏิบัติการของสังคมในรูปแบบ

ต่าง ๆ  

 ในบทความน้ี ผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษา พื้นที่เมือง (นคร) ที่ปรากฏในมหาชาติ ฉบับพริบพรี หรือมีอีก

ชื่อหน่ึงว่ามหาชาติเมืองเพชร ซ่ึงเป็นมหาชาติที่เป็นต้นแบบของร่ายยาวเวสสันดรชาดก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน) ซ่ึง

การศึกษาเรื่องพื้นที่เมือง (นคร) จะท าให้ทราบถึงการนิยามความหมายของพื้นที่ซ่ึงมิใช่เป็นเพียงแค่ “ฉากเมือง”ธรรมดา 

แต่หากมีนัยยะทางความหมายที่ซับซ้อน ซ่ึงผู้เขียนจะได้น าเสนอดังประเด็นต่อไปน้ี 

  



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วทิยาเขตอุบลราชธาน ี

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๖๑ 

เมือง(นคร): พื้นที่ทางกายภาพกับการประกอบสร้างความหมายให้เป็นพื้นที่ของโพธิสัตว์ 

 ตามแนวคิดของLefebver พื้นที่ทางกายภาพ (Physical Space) คือ สถานที่ทางกายภาพอันเป็นพื้นผิวของ

โลกทุกแห่ง ซ่ึงเป็นที่ตั้งของที่อยู่อาศัย และพื้นที่ในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ได้แก่ ภูเขา 

แม่น้ าล าธาร บ้านเรือน และทุกสถานที่ อาจจะถูกสร้างโดยฝีมือมนุษย์ หรือเกิดขึ้นตามธรรมชาติ ซ่ึงมีรูปร่างปรากฏให้

เห็นได้ เรียกว่าพื้นที่ทางกายภาพ (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร,๒๕๕๔ : ๑๙๓-๑๙๔) ในมหาชาติ ฉบับพริบพรีน้ัน ได้มีการ

น าเสนอพื้นที่ทางกายภาพ “เมือง” เม่ือพิจารณาแล้วจะเห็นถึงการจัดระเบียบของภูมิศาสตร์ทางกายภาพไว้อย่างชัดเจน 

ซ่ึงผู้เขียนขอแบ่งเป็น ๓ ประเด็น ดังน้ี  

ประเด็นแรก “ที่ตั้งของเมืองสีพี” 

ภูมิศาสตร์ของการตั้งเมืองทั่วโลก มักจะเลือกพิจารณาถึงแหล่งน้ าเป็นส าคัญ เน่ืองจากน้ าเป็นปัจจัยในการ

ด ารงชีวิตที่ส าคัญ ดังจะเห็นได้จากแหล่งอารยธรรมโบราณของโลก ได้แก่ อารยธรรมลุ่มแม่น้ าไนล์ ในประเทศอียิปต์ 

อารยธรรมลุ่มแม่น้ าไทกรีส-ยูเฟรทีส ในประเทศอีรัก อารยธรรมลุ่มแม่น้ าสินธุ ในประเทศอินเดีย อารยธรรมลุ่มแม่น้ าฮ

วงโห ในประเทศจีน เป็นต้น เมืองที่อยู่ในแหล่งอารยธรรมเหล่าน้ีล้วนแล้วแต่พิจาณาถึงแหล่งน้ าเป็นส าคัญ เมืองสีพีซ่ึง

เป็นเมืองของพระเวสสันดรก็เช่นเดียวกัน ได้มีการพิจารณาถึงแหล่งน้ าซ่ึงเป็นภูมิศาสตร์ในการตั้งเมือง ดังเน้ือหาที่ปรากฏ

ในตัวบทความว่า 

 ตัวอย่างที่ยกมาข้างต้น เห็นได้ว่ามีการน าเสนอที่ตั้งของเมืองสีพี เน้ือความระบุว่า เมืองสีพีเป็นเมืองใหญ่ ซ่ึง

ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ า เม่ือพิจารณาถึงภูมิศาสตร์ของเมืองสีพี จะเห็นถึงความได้เปรียบทางการค้าและการท าสงครามได้อย่าง

ชัดเจน กล่าวคือ การที่เมืองสีพีตั้งอยู่ริมแม่น้ า ย่อมเป็นที่ได้เปรียบในการสัญจรระหว่างแว่นแคว้น ซ่ึงการสัญจรที่สะดวก

จะท าให้เมืองได้เปรียบเรื่องการค้า อาจท าให้เมืองสีพีเป็นจุดยุทธศาสตร์ด้านการค้า ดังเช่นกรุงศรีอยุธยาและ

กรุงเทพมหานคร ส่วนความได้เปรียบด้านการท าสงครามจะเห็นว่า เมืองสีพีมีชัยภูมิที่ได้เปรียบข้าศึก หากมีการท า

สงครามกันระหว่างแว่นแคว้น เมืองสีพีย่อมป้องกันการรุกรานของข้าศึกได้ง่าย เพราะมีแนวป้องกันคือแม่น้ า นอกจากน้ี

เมืองสีพียังมีความได้เปรียบด้านเกษตร กล่าวคือ การที่แม่น้ าไหลผ่านเมือง ย่อมน ามาสู่ความอุดมสมบูรณ์มาสู่เมือง ท าให้

เมืองไม่ขาดแคลนน้ าในการท าเกษตรกรรมและปศุสัตว์ นอกจากเมืองสีพีจะมีช้างปัจจัยนาเคนทร์ ที่น าความอุดมสมบูรณ์

มาสู่เมืองแล้ว ที่ตั้งของเมืองสีพียังเป็นชัยภูมิที่ได้เปรียบอีกด้วย’ 

ประเด็นที่สอง“ที่มาของชื่อพระเวสสันดร”  

ชุดเหตุการณ์หน่ึงที่อธิบายความเป็นมาของชื่อพระเวสสันดรที่ท าให้ทราบว่าชื่อของพระเวสสันดรมี

ความสัมพันธ์กับพื้นที่ทางกายภาพของเมือง ดังจะเห็นได้จากเหตุการณ์ที่ พระนางผุสสดีได้ประสูติพระเวสสันดร ในตัว

บทกล่าวถึงเมืองสีพีว่า เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยย่านการค้า ซ่ึงอาจถือได้ว่าเป็นมหานครในสมัยโบราณ ดังที่กวีพรรณนา ดัง

ความว่า 

 “ปางน้ันยังมีนัคเรศ เขตสีพีบุรีรัตนา อันเป็นนคราใหญ่ริมฝั่งชลธา 
 จอมกษัตราเจ้าพระนามว่า บรมศรีสญชัยครองมไหสูรยสมบัติผ่านฟ้า 
 นคราน้ันกว้างใหญ่สุดประมาณ”  

(มหาชาติ ฉบับพริบพร.ี ๒๕๔๒ : ๓) 
 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วทิยาเขตอุบลราชธานี 

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๖๒ 

   “อันว่าพระผุสสดีเจ้าน้ัน เม่ือธรงพระอุทรถ้วนทศมาศ  

 พระท้าวนาถมีพระทัยปรารถนาจะลีลาเลียบพระนคร จ่ึงกราบทูลข้ออนุสร 

 ที่ธรงคิด ให้ทราบพระทัยแห่งบรมบพิตรภัสดา ส่วนพระบรมราชาชอบ 

 พระอัชฌาสัย จึงสั่งให้ตกแต่งกรุงนครเสพี ครั้นพระผุสสดีเสด็จไปถึง 

 เวสสวิถีถนนแห่งพ่อค้า ลมกัมมชวาตก็พัดกล้าประมาณ หมู่ชาวแม่แล 

 นางงานบ าเรอรักษ์ จ่ึงกราบทูลพระปิ่นปักปกเกศกรุงสญชัยธิบดี พระองการ 

 ให้แต่งที่ท าเคหา กลางเวสสมรรคาด้วยฉับพลัน ผุสสดีเจ้าน้ันก็ประสูติบรม 

 โพธิสัตว์ ครั้นพระองค์ประสูติจากอุทรพระชนนีแล้วมิช้า พระบรมบิดาจึง 

 ถวายนามตามเหตุ ชื่อว่าหน่อนเรศเวสสันดร ด้วยว่าพระองค์ประสูติจาก 

 พระอุทรแห่งพระชนนีในเวสสวิถีถนนแห่งพ่อค้า” (มหาชาติ ฉบับพริบพรี. ๒๕๔๒ :๔๗) 

 

จากตัวอย่างข้างต้น แสดงให้ว่า พระเวสสันดรมิได้ประสูติในพระราชวัง หากแต่ประสูติในถนน ท่ามกลางย่าน

การค้า ด้วยเหตุน้ีพระเจ้าสญชัย จึงตั้งชื่อให้พระโอรสว่า พระเวสสันดร หมายถึง “ผู้ถือก าเนิดขึ้นในย่านการค้า” การที่

พระเวสสันดรประสูติในย่านการค้า เป็นสัญญะที่แสดงให้เห็นว่า พระองค์เกิดมาเพื่อเป็นคนของประชาชน หรือการเกิด

มาเพื่อช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ ฉะน้ัน พื้นที่ย่านการค้าจึงเป็นส่วนส าคัญที่พระบิดาน ามาตั้งชื่อให้พระเวสสันดร  

 นอกจากน้ีในตัวบทยังมีการกล่าวถึง ความยิ่งใหญ่ของเมืองสีพีว่า ตั้งแต่พระนางผุสสดีมีประสูติกาลจนถึง

เหตุการณ์พระเวสสันดรประสูติ กวีได้พรรณนาถึงการตั้งโรงทานขึ้นในหกมุมเมือง เพื่อแจกทานให้แก่คนยากไร้ในเมืองสีพี 

นอกจากน้ียังได้กล่าวถึงกษัตริย์ในชมพูทวีป ซ่ึงมีความเกรงกลัวอ านาจของพระเจ้ากรุงสญชัยเม่ือทราบว่าพระนางผุสสดี

ตั้งครรภ์ก็ได้ส่งเครื่องบรรณาการมาถวาย ดังความว่า 

 

 “ปางเมื่อพระโพธิสัตว์จากครรภ์พระมารดา นางมีพระทัย 

 ปรารถนาจะบริจาคจ าหน่ายทรัพย์ธัญญาหาร ให้เป็นทานแก่ยาจกชาวสีพี 

 จ่ึงน าเอาความปรารถนาน้ีขึ้นกราบทูลพระภัสดา ฝ่ายสมเด็จบรมกระษัตรา 

 กรุงสญชัยได้ทรงฟัง จ่ึงตรัสให้ตั้งโรงทานขึ้นหกแห่ง คือที่ต าแหน่งใกล้ประตู 

 เมืองทั้งสี่แลท่ามกลางพระบุรีเป็นค ารบห้า แลริมพระทวารานิเวศวังใน 

 นับเป็นหกโดยประมาณ ตั้งแต่หน่อทศพลผู้ธรงญาณหยั่งลงสู่ครรภ์สมเด็จ 

 พระชนนีมาตา ฝ่ายท้าวพญาในสกลชมพูทวีปทั่วทุกทิศ ให้เกรงฤทธ์ิแห่ง 

 สมเด็จพระบิดา ชวนกันแต่งพระสุพรรณมาลาเครื่องค านับน ามาถวาย 

 มิได้ขาด”  (มหาชาติ ฉบับพริบพรี. ๒๕๔๒ :๔๖-๔๗) 

 

ตัวอย่างข้างต้นถือเป็นการพรรณนาถึงความยิ่งใหญ่และการมีอ านาจของเมืองสีพี ถ้าพิจารณา ดูลักษณะพื้นที่

ทางกายภาพ อาจเป็นไปได้ว่า เมืองสีพีเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด หรืออาจจะเป็นเจ้าประเทศราชของเมืองที่อยู่รายรอบ สังเกต



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วทิยาเขตอุบลราชธาน ี

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๖๓ 

จากการที่กษัตริย์ในชมพูทวีปต้องทรงเครื่องบรรณาการ และเครื่องสักการะมาถวายให้พระเจ้ากรุงสญชัยและพระ

เวสสันดรดังน้ัน เม่ือพิจารณาเรื่องพื้นที่ทางกายภาพ จะเห็นได้ว่า เมืองสีพีเป็นเมืองที่มีชัยภูมิที่ดี เพราะตั้งอยู่บนริมฝั่ง

แม่น้ า ซ่ึงอาจจะส่งผลให้ได้เปรียบในเวลาที่มีสงคราม ในขณะเดียวกันยังส่งผลให้เมืองสีพีมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถ

เพาะปลูกพืชพันธ์ุธัญญาหารได้ผลดี มีความม่ังคั่งมั่นคงในทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ียังเป็นเมืองมหาอ านาจ ซ่ึงมีอ านาจใน

การควบคุมเมืองน้อยใหญ่ในเขตชมพูทวีปอีกด้วย 

ประเด็นที่สาม “พื้นที่ทางกายภาพกับการประกอบสร้างพื้นที่ของพระโพธิสตว์” 

ชุดเหตุการณ์หน่ึง ที่มีการน าเสนอพื้นที่ในการจุติของพระโพธิสัตว์ การจุติของพระโพธิสัตว์มาเป็นพระ

เวสสันดร เป็นเหตุการณ์ส าคัญในเรื่อง ในตัวบทมีการน าเสนอว่า พระนางผุสสดีเม่ือจุติลงมาเป็นมเหสีของพระเจ้าสญชัย

แล้ว แต่พระนางยังไม่บรรลุพร ๑๐ ประการ ดังน้ัน พระอินทร์มีความประสงค์อยากให้พระนางผุสสดีสมปรารถนาในพร

ข้อส าคัญ คือ ขอให้มีพระโอรสที่ทรงเกียรติยิ่งกว่ากษัตริย์ทั้งหลายและมีพระราชศรัทธาในการกุศล พระอินทร์จึงเป็นทูล

เชิญพระโพธิสัตว์ให้ลงไปจุติเสวยชาติที่เมืองสีพี แคว้นเชตุอุดร ดังความว่า  

 

 “ปางน้ัน ท้าวสหัสนัยน์มหาเทวราช ได้ลีลาศครรไลไปสู่ส านักแห่ง 

 พระโพธิสัตว์อันเสวยสมบัติในสวรรค์ จวนชีวันจะใกล้ส้ินอวสาน จุติจาก 

 เทวสถานไปบังเกิดในชั้นบนอ ามรินทร์จึงนิมนต์ด้วยสุนทรพจมานว่า ดูกร 

 ท่านผู้ใกล้จะจุติจากไพรชนสถาน เชิญพ่อลงไปเกิดในครรภ์พระเยาวมาลย์ 

 มเหสีท้าวสัญชัย อันเสวยมไหสุริยสมบัติ ในบุรีรัตน์เชตอุดรราชธานีอันไพบูลย์”  

(มหาชาติ ฉบับพริบพรี. ๒๕๔๒ :๔๗) 

 

จากตัวอย่างเห็นได้ว่า การที่พระโพธิสัตว์จะลงมาจุติเสวยชาติ ย่อมมีการพิจารณาพื้นที่ที่เหมาะแก่การบ าเพ็ญ
โพธิสัตว์ ในข้อความตัวอย่างที่ผู้เขียนยกมา ได้ระบุประเด็นส าคัญไว้ในตอนท้าย คือ พระอินทร์เชิญพระโพธิสัตว์ลงไปเกิด
ในครรภ์ของพระนางผุสดี มเหสีท้าวสัญชัย อันเสวยมไหสุริยสมบัติ ในบุรีรัตน์เชต อุดรราชธานีอันไพบูลย์” จะเห็นว่า
การที่พระโพธิสัตว์ ซ่ึงถือว่าเป็นผู้มีบุญบารมีจะลงมาถือก าเนิดน้ัน เมืองจึงเป็นส่วนส าคัญในการที่จะรองรับผู้มีบุญบารมี
ลงมาเกิด ดังเช่นเมืองสีพี ที่มีลักษณทางกายภาพที่อุดมสมบูรณ์ เป็นเมืองใหญ่ เป็นเมืองที่มีความเพียบพร้อมในทุกๆ ด้าน 
ซ่ึงตรงกันข้ามกับเมืองกาลิงคราช ซ่ึงมีแต่ความแห้งแล้ง ประชาชนเดือดร้อน อดอยาก ดังน้ันจะเห็นได้ว่า พื้นที่ทาง
กายภาพย่อมมีส่วนยึดโยงกับพื้นที่ในการที่พระโพธิสัตว์จะลงมาเกิด พื้นที่เมืองสีพี ในแคว้นเชตุดร นอกจากจะแสดงให้
เห็นถึงพื้นที่ทางกายภาพที่อุดมสมบูรณ์แล้ว ในขณะเดียวกันยังเป็นพื้นที่ในการรองรับผู้มีบุญลงมาเกิด และกลายเป็น
พื้นที่ของพระโพธิสัตว์ในที่สุด  

เมือง (นคร) : พื้นท่ีทางสังคมของของความมีมนุษยธรรมระหว่างรัฐและความขัดแย้งและการส านึกผิดของ
ชาวเมืองสีพ ี

พื้นที่ทางสังคม (social space) คือพื้นที่ของการท ากิจกรรม การปฏิบัติการทางความคิด การใช้สัญลักษณ์ใน
กลุ่มคน หรือเป็นพื้นที่ในการปฏิสัมพันธ์ของผู้คนในสังคม และมีความยึดโยงกับพื้นที่ทางกายภาพ กล่าวคือ มีเมืองแล้ว
ย่อมมีผู้คนอาศัยอยู่ในเมือง จากการศึกษาพื้นที่ทางสังคมในมหาชาติ ฉบับพริบพรีในครั้งน้ี ผู้เขียนขอแบ่งพื้นที่ทางสังคม
ออกเป็น ๓ ประเด็นดังน้ี 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วทิยาเขตอุบลราชธานี 

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๖๔ 

ประเด็นแรก ความมีมนุษยธรรมระหว่างรัฐ 
ในมหาชาติ ฉบับพริบพรีมีชุดเหตุการณ์ส าคัญซ่ึงน ามาสู่การปฏิบัติการทางสังคม คือเหตุการณ์ที่เมืองกาลิง

คราชเกิด ความแห้งแล้ง ฝนฟ้าไม่ตกมาเป็นเวลาเจ็ดปีเจ็ดเดือน ประชาชนเดือดร้อนแสนสาหัส ถึงแม้พระเจ้ากลิงคราช
จะปฏิบัติสมาธิภาวนา ถือศีลเพื่อขอให้ฝนตกแล้ว ก็ยังไม่เป็นผล ดังข้อความว่า 

 

 “ครั้นน้ันเมืองกาลิงคราชเกิดเข้าแพง ด้วยฝนแล้งเกินประมาณ 

 ธัญญาหารเหือดน้อยกล้าตายฝอยเป็นเฟืองฟางทางอุบาทว์ พวกประชาราษฎร์ 

 เร่งร าคาญใจ พากันไปร้องอุปกาศแก่พระเจ้ากาลิงคราชผู้ทรงปรีชาชาญ  

 ท้าวเธอก็สมาทานรักษาศีลเจ็ดวัน ก็มิอาจจะให้นน้ันตกลงมาได้” 

(มหาชาติ ฉบับพริบพรี. ๒๕๔๒ :๔๘) 

 ดังน้ันพราหมณ์จึงกราบทูลให้พระเจ้ากาลิงคราชได้ทราบว่า พระเวสสันดรมีช้างคู่พระบารมีชื่อ ปัจจัย

นาเคนทร์ และกล่าวถึงคุณวิเศษของช้างเชือกน้ีให้พระองค์ฟัง เม่ือได้ฟังแล้ว จึงได้ส่งพราหมณ์มาขอช้างปัจจัยนาเคนทร์

ซ่ึงเป็นสหชาติคู่พระบารมีของพระเวสสันดร ดังความว่า 

   “บัดน้ีได้ยินว่าสมเด็จบรมไทเวสสันดร ท้าวเธอมีพญากุญชร 

 เผือกผ่องผิวสะอาด ถ้าแลว่าลีลาศไปในที่ใด น้ าฝนก็เลื่อนไหลหล่อหลั่ง 

 ถั่งลงมา ด้วยอ านาจบวรคชาช้างเป็นมงคล”  

(มหาชาติ ฉบับพริบพรี. ๒๕๔๒ :๔๘) 

 ตัวอย่างข้างต้นถือเป็นการพรรณนาถึงคุณอันวิเศษของช้างปัจจัยนาเคนทร์ว่า เม่ือช้างเชือกน้ีไปตกอยู่ใน
เมืองใด ฝนฟ้าก็จะตกต้องลงมา ท าให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ เม่ือพราหมณ์ทั้งแปดจากเมืองกาลิงคราชมาขอพระราชทาน
ช้างและได้เล่าความทุกข์ทรมานของประชาชน ที่ฝนฟ้าไม่ตกลงมา ชาวนาก็ไม่มีน้ าท านา ข้าวปลา อาหารขาดแคลน ผู้คน
อดอยาก ดังน้ันพระเวสสันดรจึงตัดสินใจพระราชทานช้างปัจจัยนาเคนทร์ให้กับเมืองกาลิงคราช ภายใต้วาทกรรมความ
เชื่อเรื่องการบ าเพ็ญบุญบารมี ดังความว่า 

 “ฝ่ายพระเวสสันดรได้ธรงสดับสาร พวกพฤฒาจารณ์จงเจตนา  
 ขอมงคลคชาปัจจัยนาคอันชัยชาญ จ่ึงธรงพระจินตนาการระลึกไปว่า อาตมะ 
 ตั้งพระทัยไว้ช้านาน หวังจะบริจาคอัชชัติทานภายในกาย บัดน้ีพราหมณ์ 
 ทั้งหลายในกาลิงคราช ชวนกันมาขอเศวตรชาติกุญชรนอกกาย อาตมะควร 
 เราจะให้สมความปรารถนาพราหมณ์ทั้งปวงน้ี ธรงพระด าริแล้วก้มีพระบัญชา 
 ว่าดูกร ทวิชาทั้งแปดคน ท่านมาขอช้างต้นประเสริฐน้ีไซร้ เรามิได้หวาดไหว 
 ด้วยมัจฉริยธรรมทางตระหน่ี คงจะให้พญาคชสารศรีเศวตกุญชรให้สมดั่ง 
 ปรารถนา ตรัสแล้วก็คงจากคอคชสาร ธรงพระเต้าชลาธารคนโททองอัน 
 โอฬาร์ แล้วจับเอางวงพระไอยราราชยาน มาวางเหนือมือพฤฒาจารย์พวก 
 ที่มาขอ แล้วก็หลั่งหล่อทักขิโณทก ให้ตกลงเหนือปัถพี ยกพญาคชสารศรีแล 
 สรรพคชาภรณ์ให้เป็นทาน ณ กาลบัดน้ันแล” 

(มหาชาติ ฉบับพริบพรี. ๒๕๔๒ :๕๑) 

 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วทิยาเขตอุบลราชธาน ี

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๖๕ 

จากตัวอย่างเห็นได้ว่า เม่ือพระเวสสันดรได้รับฟังเรื่องราวความทุกข์ยากล าบากของชาวเมืองกาลิงคราชแล้ว 
พระเวสสันดรก็ได้ให้ทานช้างปัจจัยนาเคนทร์แก่พราหมณ์เมืองกาลิงคราช ประเด็นน้ีแสดงให้เห็นว่า นอกจากพระ
เวสสันดรจะช่วยเหลือให้ทานประชาชนเมืองสีพีซ่ึงเป็นเมืองของพระองค์เองแล้ว พระเวสสันดรยังเห็นแก่มนุษยธรรม 
อยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยาก ให้พ้นทุกข์ โดยไม่ละเว้นดังปณิธานของในการบ าเพ็ญทานบารมีของพระองค์ 

 ประเด็นที่สอง ความขัดแย้งและการส านึกผิดของชาวเมือง 
  ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในเมือง ซ่ึงเป็นพื้นที่ทางสังคมในเรื่องน้ี ไม่ได้เกิดขึ้นจากคนในด้วยกันหากเกิดจากคน
นอก (นอกเมือง) แล้วลุกลามเกิดเป็นความขัดแย้ง จนชาวเมืองได้รวมกลุ่มกันไปฟ้องพระเจ้ากรุงสญชัย ซ่ึงเป็นพระบิดา
ของพระเวสสันดรว่า การที่พระเวสสันดรพระราชทานช้างปัจจัยนาเคนทร์ให้กับเมืองกลิงราชน้ัน เป็นการผิดประเพณีแต่
โบราณ ซ่ึงอาจมีความหมายว่า เป็นการยอมสวามิภักดิ์ให้กับ เมืองกลิงคราช ดังความว่า 

 
 “ครั้งน้ันชาวเมืองทั้งหลายทั่วหน้าเทพยดาดลใจให้พิโรธรุมกัน 
 กล่าวโทษทุกถิ่นฐาน ว่าท้าวเธอให้คชสารไปครั้งน้ี ดูเห็นผิดประเพณี 
 ท้าวพญาแต่กาลก่อน จ่ึงประชุมกันในหน้าพลาญแล้วกราบทูล 
 พระเจ้ากรุงสญชัย” 

 (มหาชาติ ฉบับพริบพรี. ๒๕๔๒ :๕๑) 
 
 จากตัวอย่างข้างต้น กวีได้น าเสนอให้เห็นถึงความโกรธของชาวเมืองสีพีที่ไม่พอใจ การกระท าของพระ

เวสสันดรที่พระราชทานช้างปัจจัยนาเคนทร์ให้กับเมืองกาลิงคราช จนในท้ายที่สุด พระเจ้าสญชัยก็ทนต่อกระแสของความ
โกรธไม่ไหว ต้องจ าใจเนรเทศพระเวสสันดรออกจากเมืองสีพี นอกจากน้ียังเห็นได้ว่า แม้พระเจ้าสญชัยจะมีพระราช
อ านาจ แต่ก็ทรงรับฟ้งความคิดเห็นของประชาชน ไม่ได้ใช้อ านาจในการปกป้องลูก แต่ในขณะเดียวกันกลับรับฟังเสียง
ส่วนใหญ่ ดังน้ัน จะเห็นว่า พื้นที่เมืองสีพี นอกจากจะเป็นพื้นที่ของความขัดแย้งแล้วยังเป็นพื้นที่ในการต่อสู้ต่อรองอีกด้วย
ในขณะเดียวกันพระเวสสันดรกลับให้ความส าคัญในการสร้างบุญบารมีด้วยการบริจาคทาน ซ่ึงเป็นอุดมการณ์หลักที่เกิด
มาในชาติน้ี 

 นอกจากประเด็นความขัดแย้งที่ท าให้พระเวสสันดรถูกเนรเทศออกจากเมือง ยังมีประเด็นการส านึกผิดของ
ชาวเมืองสีพีที่ไปฟ้องพระเจ้าสญชัยให้เนรเทศพระเวสสันดรออกจากเมือง ดังน้ัน จะเห็นได้ว่า เม่ือมีความขัดแย้งซ่ึงเป็น
ปมปัญหาในวรรณกรรม การสร้างตัวละครที่ยึดโยงกับปมความขัดแย้งย่อมเป็นขนบของวรรณกรรมชาดก ปมปัญหาคือ
หนทางพิสูจน์ความเป็นพระโพธิสัตว์ ดังน้ันในตอนท้ายของเรื่องมหาชาติหรือเวสสันดรชาดก แนวคิดการให้ทานช้างของ
พระเวสสันดรได้รับการยอมรับจากชาวเมือง น ามาสู่การส านึกผิดของชาวเมือง และชาวเมืองมีความปิติยินดีที่พระ
เวสสันดรเสด็จกลับเมืองสีพีอีกครั้งหน่ึง 

ประเด็นที่สาม การสร้างเครือข่ายทางสังคม  
 นอกจากน้ี พื้นที่ทางสังคมที่ปรากฏในมหาชาติ ฉบับพริบพรียังมีการน าเสนอ ประเด็นเรื่องการสร้าง

เครือข่ายทางสังคมเห็นได้จาก เหตุการณ์ที่พระเวสสันดร กับพระนางมัทรีเข้าพิธีอภิเษกสมรส ประเด็นที่น่าสังเกตใน
เหตุการณ์น้ีคือ การแต่งงานกันในหมู่เครือญาติ กล่าวคือ พระนางมัทรีน้ัน เป็นธิดาของพระเจ้ากรุงมัททราช ซ่ึงเป็นพระ
เจ้าลุงของพระเวสสันดรดังความว่า 

 “อันว่าสมเด็จพระยอดมัททีศรีกัลยา เป็นธิดาแห่งพระเจ้ากรุงมัททราช  
 อันเป็นพระญาติวงศ์พงษาศิริโฉมงามวิลาศเหลือจะ พรรณนาครั้นพระ 
 บรมเวสสันตราชามีพระชนม์ได้สิบหกปีเป็นประมาณ เรียนศิลปะศาสตร์ 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วทิยาเขตอุบลราชธานี 

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๖๖ 

 ช านาญเป็นอันดี พระบิตุรงค์ธรงปรานีในสมเด็จพระเจ้าหน่อ ให้ไปแค่น 
 ขอพระมัททีธิดาท้าวมัททราช มาเป็นพระมเหสีบรมบาทเวสสันดรหน่อ 
 กระษัตริย์ แล้วก็อภิเษกให้เสวยสมบัติแทนพระองค์” 
    (มหาชาติ ฉบับพริบพรี. ๒๕๔๒ :๔๘)   
 ดังน้ันเห็นได้ว่า ระบบวรรณะที่ปรากฏในตัวบทยังมีความเข้มข้นอยู่ ในระบบความเชื่อเรื่องวรรณะของฮินดู 

คือ การแต่งงานกับคนวรรณะเดียวกัน ไม่ให้แต่งงานข้ามวรรณะเด็ดขาด ในตัวบทมหาชาติ ได้น าเสนอประเด็นน้ีไว้อย่าง
ชัดเจนว่า พระเวสสันดรกับพระนางมัทรี เป็นคนในวรรณะกษัตริย์เช่นเดียวกัน นอกจากน้ียังมีความเป็นเครือญาติ ซ่ึงเป็น
วิธีการในการรักษาสายเลือดให้บริสุทธ์ิอีกด้วย เช่นเดียวกันกับ สิทธัตถะกุมารแต่งงานกับพระนางพิมมา ซ่ึงเป็นเครือญาติ
เดียวกัน การแต่งงานกันในเครือญาติเดียวกัน ยังมาเหตุผลทางการเมืองอีกด้วย กล่าวคือ หากมีศึกสงคราม หมู่ญาติ
เหล่าน้ีก็จะยกทัพมาช่วยเหลือกัน กล่าวได้ว่า เป็นการอยู่ร่วมกันในพื้นที่ทางสังคมระหว่างเมืองแบบเครือข่ายทางสังคมใน
ฐานะพันธมิตร  

 นอกจากน้ีเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงเครือข่ายทางสังคมอีกเหตุการณ์หน่ึง คือ การที่พราหมณ์ทั้งแปดเมือง
กาลิงคราชได้น าช้างปัจจัยนาเคนทร์มาถวายคืนพระเวสสันดร ประเด็นน้ีแสดงให้เห็นถึงการสร้างเครือข่ายทางสังคมของ
เมืองกาลิงคราชและเมืองสีพี ซ่ึงอยู่ในฐานะพันธมิตร จะเห็นว่าเมืองกาลิงคราชไม่ได้ยึดช้างปัจจัยนาเคนทร์ไว้เป็นสมบัติ
ของเมือง หากแต่เม่ือบ้านเมืองเกิดความอุดมสมบูรณ์แล้ว ประชาชนมีความสุข มีข้าวปลาอาหารไว้บริโภคแล้ว จึงน าช้าง
ปัจจัยนาเคนทร์มาคืนผู้เป็นเจ้าของ ซ่ึงสอดคล้องกับสุรเดช โชติอุดมพันธ์ (๒๕๕๙ : ๓๙)ได้สรุปเครือข่ายทางสังคม หรือ 
โครงข่ายของพื้นที่ทางสังคมเมืองว่า ถึงโครงข่ายโยงใยของสัมพันธภาพในเมืองใหญ่ที่คนในเมืองต่างมีความสัมพันธ์กันทั้ง
ที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว ขัดแย้งหรือไม่ขัดแย้งซ่ึงสัมพันธภาพในเมืองใหญ่น้ัน มีความสลับซับซ้อนมาก แต่ในที่สุดย่อมมีความ
พันธ์น้ันก็คือโครงข่ายทางสังคมอีกรูปแบบหน่ึง 

เมือง(นคร): พื้นที่ทางจิตวิญญาณ พระราชวังภายใต้แบบจ าลองของสวรรค์และช้างศักดิ์สิทธิ์ 
 พื้นที่เมือง ในมหาชาติ ฉบับพริบพรีอีกประเด็นหน่ึงที่น่าสนใจคือ พื้นที่ทางจิตวิญญาณ ซ่ึงพื้นที่ทางจิต

วิญญาณน้ี ปริตรตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล (๒๕๕๙ : ๓) กล่าวถึงพื้นที่ทางจิตวิญญาณว่า พื้นที่ทางจิตวิญญาณหรือโลก
ศักดิ์สิทธ์ิ หมายถึง เหตุการณ์ ปริมณฑล พื้นที่และเวลา ที่แตกต่างจากโลกของชีวิตประจ าวันที่เรามีชีวิตอยู่ทุกเม่ือเชื่อวัน 
นอกจากจะแตกต่างแล้ว ยังมีความพิเศษบางอย่าง ตรงที่มณฑลศักดิ์สิทธ์ิน้ีสามารถท าให้มนุษย์ประจักษ์ถึงสิ่งที่สูงส่ง 
กว้างไกลไปมากกว่า รูป รส กลิ่น เสียง ที่จับต้องมองเห็นได้ จากการศึกษาตัวบทผู้เขียนขอแบ่งพื้นที่ทางจิตวิ ญญาณ
ออกเป็น ๒ ประเด็น ดังน้ี 

ประเด็นแรก พระราชวังภายใต้แบบจ าลองของสวรรค์ 
พื้นที่พระราชวัง ซ่ึงเป็นจุดศูนย์กลางของเมือง และสถาปัตยกรรมที่อยู่ในพื้นที่ของพระราชวังถูกนิยาม

ความหมายให้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิหรือโลกศักดิ์สิทธ์ิดังที่ชาตรี ประกิตนนทการ (๒๕๕๒ : ๗๗) กล่าวว่ารูปสัญญะทาง
สถาปัตยกรรมแบบจารีต ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการใช้ในงานและมีบทบาทหน้าที่ในทางโลกศักดิ์สิทธ์ิ รูปสัญญะทั้งหลาย ไม่
ว่าจะเป็น โบสถ์ วิหาร เจดีย์ช่อฟ้า ใบระกาฯ ได้ถูกนิยามความหมายให้เป็นภาพตัวแทนของโลกศักดิ์สิทธ์ิ อันเป็นที่พึ่ง
ทางจิตวิญญาณของผู้คนในสังคมมาหลายร้อยปี 

ในตัวบทกวีได้มีการพรรณนาถึงยิ่งใหญ่และงดงามของปรางค์ปราสาท ราชมณเฑียร  ดังเหตุการณ์ในตอนที่
พระเวสสันดรถูกเนรเทศออกจากเมืองสีพี ถึงวันเดินทาง พระเวสสันดรได้เข้าเฝ้า พระเจ้าสญชัย เพื่อกราบทูลลาในตอนน้ี
กวีได้พรรณนาถึงที่ประทับของพระเจ้าสญชัย ดังความว่า  

 
 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วทิยาเขตอุบลราชธาน ี

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๖๗ 

 “ปางเมื่อพระจอมวิสุธิเมธเวสสันดรราชนาถา ธรงพระราชศรัทธา 
 สมดังพระทัยคิด ธรงพระวินิจในพระทัยเที่ยงแท้ วันพรุ่งน้ีแลจะจาก 
 พระพารา จะไปบังคมลาพระบิตุเรศ ทั้งพระปิ่นปักเกศชนนีเธอก็ชวน 
 พระมัททีศรีสมร กับสองบังอรโอรสราชมายังปรางคปราสาทพระบิตุรงค์”  

(มหาชาติ ฉบับพริบพรี. ๒๕๔๒ :๗๑) 
 
จากตัวอย่างข้างต้น เห็นได้ว่า ที่ประทับของพระเจ้าสญชัยน้ัน กวีเรียกว่า “ปรางคปราสาท” ซ่ึงคติการสร้าง

ปรางค์ปราสาทน้ัน ถือเป็นคติพราหมณ์ ซ่ึงให้ความส าคัญกับ เขาพระสุเมรุ ยอดปรางค์ปราสาท เปรียบเสมือนเขาพระ
สุเมรุ ที่เชื่อว่าเป็นแกนของจักรวาล หรืออาจกล่าวได้ว่า ที่อยู่ของกษัตริย์คือพื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิ ต้องมีความแตกต่างจาก
ชาวบ้าน พระราชวังของกษัตริย์ คือ การจ าลองสวรรค์มาไว้บนพื้นดิน ดังน้ันถ้าพิจารณาแล้ว พอจะเห็นร่องรอ ยคติ
พราหมณ์ที่แฝงฝังอยู่ในตัวบทและเห็นระบบความเชื่อแบบสมมติเทวราชาด้วย เพราะการที่มีการสร้างปรางค์ปราสาท 
ย่อมแสดงให้เห็นว่า กษัตริย์ก็คือ สมมติเทวราชา ซ่ึงเป็นผู้สมควรอาศัยอยู่ในปรางค์ปราสาทน้ัน ด้วยเหตุว่า มีบุญญา
บารมี 

 อีกเหตุการณ์หน่ึงที่แสดงให้เห็นถึงพื้นที่ทางจิตวิญญาณในมหาชาติ ฉบับพริบพรี คือ กรณีที่พระเจ้าสญชัย
เข้านอน และฝันว่าได้ออกว่าราชการ ในเหตุการณ์น้ี กวีได้บรรยายให้เห็นถึงความสูงส่งของเตียงนอนพระเจ้ากรุงสญชัย
ว่า  

 
 “คืนวันน้ันไซร้ สมเด็จพระเจ้ากรุงสญชัยไกรภูวนาถ พระบาทเธอ 
 เสด็จประทมเหนือแท่นทิพยไสยาสน์ มีมุขอ ามาตย์หมอบกรานคลาน 
 ประณมในทิมทั้งสองข้าง คอยรับสั่งสารคดี สมเด็จพระบรมนราธิบดี 
 ธรงสุบินนิมิตเห็นประจักษ์ ในลักษณะสุบินท้าวเธอธรง ว่าพระองค์เสด็จ 
 ออกที่น่ังโถงท้องพระโรงราชสุทธาทิพยมาศมณเฑียรที่น่ัง รัตนบัลลังก์ 
 เลิศเมลือง เครื่องราชาภิเษกพรั่งพร้อมเพริศพราย”  

   (มหาชาติ ฉบับพริบพรี. ๒๕๔๒ :๑๗๗) 
 
 จากข้อความข้างต้นเห็นได้ว่า พระที่น่ังซ่ึงถือว่าเป็นพื้นที่เมือง ซ่ึงเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ ภายใน

พระที่น่ัง กวีได้บรรยายถึงเตียงนอนของพระเจ้ากรุงสญชัย โดยใช้ค าว่ า “แท่นทิพยไสยาสน์” ค าน้ีแสดงให้เห็นถึง 
พระมหากษัตริย์คือสมมติเทวราช กษัตริย์มีความสูงส่งประดุจเทพเจ้า การนอนของกษัตริย์จะต้องนอนบนที่นอนที่งดงาม 
เปรียบเสมือนที่นอนทิพย์ของเทพเจ้า 

 นอกจากน้ียังมีค าว่า “สุทธาทิพยมาศมณเฑียรที่ น่ัง รัตนบัลลังก์เลิศเมลือง” แสดงให้เห็นถึงการจ าลอง
สวรรค์มาไว้บนพื้นดินไว้อย่างชัดเจน ความเป็นทิพย์ หรือว่า รัตนบัลลังก์ คือ สัญญะของความสูงส่ง ความเป็นที่เคารพยก
ย่อง ดังน้ัน พระราชวัง จึงเป็นพื้นที่ของความศักดิ์สิทธ์ิ และเป็นที่พึ่งทางจิตวิญญาณของชาวเมือง ตามรูปแบบ
สถาปัตยกรรม และสิ่งตกแต่งภายใน ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงร่องรอยความเชื่อแบบพราหมณ์ฮินดู 

ประเด็นที่สอง ช้างศักดิ์สิทธิ์ 
ชนวนเหตุที่ท าให้พระเวสสันดร ถูกเนรเทศออกจากเมืองสีพี คือการให้ทานช้างปัจจัยนาเคนทร์แก่พราหมณ์

ทั้งแปดแห่งเมืองกาลิงคราชดังที่ผู้เขียนกล่าวไว้แล้ว ช้างปัจจัยนาเคนทร์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่ท าให้แผ่นดินเมืองสีพีอุดม



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วทิยาเขตอุบลราชธานี 

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๖๘ 

สมบูรณ์ ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล ในเหตุการณ์ตอนที่พระเวสสันดรได้ให้ทานปัจจัยนาเคนทร์แก่พราหมณ์ทั้งแปดแห่ง
เมืองกาลิงคราชแล้ว พระเวสสันดรให้สั่งให้ตกแต่งประดับประดาช้างปัจจัยนาเคนทร์ ดังกวีได้พรรณนาว่า 

 
 “ถ้าจะคาดว่าเครื่องอลงการทั้งหลาย บรรดาประดับกาย 
 มงคลคชาให้เสร็จสรรพมูลค่าเครื่องประดับเท้าทั้งสี่ส่ีแสนต าลึงทอง 
 เครื่องประดับคางทั้งสองแสนต าลึงทองมิได้คลาดผ้ารัดก าพลอันลาดลง 
 ที่พื้นทอง ควรค่าแสนต าลึงทองโดยคณนา ข่ายแก้วมุกดาข่าย แก้วมณี 
 ข่ายทองทั้งสามงามประหลาด ส าหรับลาดลงเหนือหลังมงคลคชา 
 ก็ควรค่าสามแสนต าลึงทองเครื่องประดับแก้มทั้งสองอันสุกใส ก็ควรค่า 
 ได้สองแสนต าลึงทอง ผ้าก าพลแดงแสงเรืองรองรังสีสุกสะอาด ส าหรับ 
 ลาดเหนือหลังพระไอยรา ก็ควรค่าได้แสนต าลึงทอง” 

(มหาชาติ ฉบับพริบพรี. ๒๕๔๒ :๕๑) 
 
จากตัวอย่างเห็นได้ว่า การที่พระเวสสันดรสั่งให้มีการตกแต่งประดับประดาช้างปัจจัยนาเคนทร์น้ัน แสดงให้

เห็นว่า ช้างปัจจัยนาเคนทร์เป็นพื้นที่แห่งจิตวิญญาณที่แฝงด้วยความศักดิ์สิทธ์ิอีกรูปแบบหน่ึง การประดับประดาช้างด้วย
ทองค านับล้านต าลึงน้ัน ย่อมไม่ใช่เรื่องธรรมดา ถือเป็นการประกอบพิธีกรรมยกย่องเชิดชูในคุณวิเศษของช้างปัจจัย
นาเคนทร์อย่างเด่นชัด ขณะที่เมืองกาลิงคราชผู้คนอดอยากยากจนแต่ช้างปัจจัยนาเคนทร์ของเมืองสีพี กลับถูกประดับ
ประดาตกแต่งด้วยเพชรนิลจินดาและทองค าอันสูงค่า นัยยะส าคัญของช้างปัจจัยนาเคนทร์น้ัน คือพื้นที่อันเป็นชนวนเหตุ
แห่งความขัดแย้งในวรรณกรรมเรื่องน้ี ช้างเชือกน้ีไม่ใช่ช้างธรรมดา หากเป็นตัวแทนที่น าพาความอุดมสมบูรณ์มาสู่แว่น
แคว้น หากตีความแล้ว นอกจากพระเวสสันดรจะเป็นศูนย์กลางของวรรณกรรมเรื่องน้ีแล้ว ช้างปัจจัยนาเคนทร์ก็มีความ
เป็นศูนย์กลางของเรื่องน้ีไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เน่ืองจากพระเวสสันดรให้ทานช้างเชือกน้ี จึงไปถูกเนรเทศออกจากเมือง 
ในทางกลับกันหากพระเวสสันดรบริจาคทานสองกุมารและพระนางมัทรี โทษของพระเวสสันดรอาจไม่ถึงขั้นถูกเนรเทศ
ออกจากเมือง แต่การที่พระเวสสันดรให้ทานช้างปัจจัยนาเคนทร์ กลับได้รับการถูกเนรเทศออกจากเมือง ฉะน้ัน ช้างปัจจัย
นาเคนทร์เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้ชาวเมืองมีความเชื่อและความศรัทธา เม่ือพระเวสสันดรให้ทานช้างไป ก็เหมือนชาวเมือง
สีพีขาดที่พึ่งทางจิตใจ ท าให้ชาวเมืองโกรธแค้น และปฏิบัติการทางสังคมถึงขั้นรุนแรง แม้พระเวสสันดรจะเป็นเจ้าฟ้ามหา
กษัตริย์ แต่ก็ต้องถูกลงโทษตามประชามติของชาวเมือง 

 

การพลัดพรากจากเมืองแล้วกลับสู่เมือง : ความส าเร็จของพระโพธิสัตว์ของพุทธศาสนา 
 แบบเรื่องที่เห็นได้ชัดเจนอีกประเด็นหน่ึงที่พบในวรรณกรรมชาดก คือ การพลัดพรากจากเมือง ในมหาชาติ 

ฉบับพริบพรีก็เช่นเดียวกัน พระเวสสันดรและครอบครัว ได้ถูกเนรเทศออกจากเมืองสีพี เน่ืองจากได้ให้ทานปัจจัย
นาเคนทร์แก่เมืองกาลิงคราชดังที่กล่าวมาแล้ว จนท าให้ชาวเมืองไม่พอใจ แล้วมาทูลฟ้องพระเจ้ากรุงสญชัยในท้ายที่สุด 
พระเจ้ากรุงสญชัยก็ได้สั่งเนรเทศพระเวสสันดรออกจากเมืองสีพี ดังความว่า 

 

 “อันว่ากระษัตรากระษัตริย์ตรีทั้งสี่พระองค์ คือสมเด็จบรมขัตติยวงศ์ 
 พิชิตมารโมลี ศรีสุริยวเรศเวสสันดร เสด็จนิราศพระนครดูอนาถา ธรงอุ้ม 
 พระชาลีแล้วลีลาศไปโดยมรรคา ส่วนสมเด็จพระยอดกัลยาเยาวมาลย์มัทที 
 ธรงอุ้มแก้วกนิษฐานารีราชธิดา สี่กระษัตริย์เสด็จลีลาล่วงล าเนาพนัสวนา 
 เวศมิเคยทางทุเรศแรมร้างพระพารา” (มหาชาติ ฉบับพริบพรี. ๒๕๔๒ :๘๑) 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วทิยาเขตอุบลราชธาน ี

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๖๙ 

 
จากตัวอย่างข้างต้นคือเหตุการณ์ที่พระเวสสันดรและครอบครัวเดินทางออกจากเมือง ตามค าสั่งของพระบิดา 

ซ่ึงการพลัดพรากจากเมือง เป็นอีกหน่ึงจริยวัตรของพระโพธิสัตว์ ที่จะต้องเผชิญกับปัญหาและขุกเข็ญต่าง ๆ เพื่อแสดงให้
เห็นว่า พระโพธิสัตว์เกิดมาเพื่อบ าเพ็ญบารมีจากซ่ึงต้องเผชิญปัญหาน้อยใหญ่กว่ามนุษย์ธรรมดา การพลัดพรากจากเมือง 
มีส่วนสนับสนุนให้พระเวสสันดรได้บรรลุทานบารมี เม่ือได้ไปอยู่อาศัยที่เขาคีรีวงกตก็ได้ส าเร็จ บุตรทาน ภริยาทาน ซ่ึง
เป็นทานที่ผู้อ่ืนท าได้ยากยิ่ง จนในที่สุดพระเวสสันดรก็ได้กลับสู่เมืองสีพี ดังเน้ือหาของตัวบทในตอนที่พระเวสสันดรรับ
อาราธนากลับเมือง ความว่า 

 

 “ปางเมื่อกระษัตริย์ทั้งหกกับพลโยธี ได้สมปฤาดีแล้ววันน้ัน ก็บังเกิด 
 อัศจรรย์ขจรทั่วจังหวัดหว่ันไหวทั้งนิกรพลไพร่ขนพองสยองเศียร ก็ชวนกัน 
 จ านงจ าเนียนน้อมนมัสการ ยกกรกฤษฎางค์ชุลีเหนือศิโรเพฐน์พร้อมกัน 
 อาราธนาว่า พระพุทธเจ้าข้าทูลกระหม่อมแก้ว พระบารมีเลิศแล้วล้ าบุคคล 
 เชิญเสด็จเสวยพิภพมณฑลทั่วธานี แคว้นนครสีพีอันพิเศษด้วยไอศูรย์สืบ 
 สุริยวงศ์เหมือนแต่ก่อน กับพระเอกองค์อัครสุนทรมัททีเทพกัลยา เย็นเกล้า 
 เหล่าประชาชาวเขตอุดรแดนสีพีราช เรืองอ านาจทั่วสกล ขอพระองค์จงรับ 
 นิมนต์ด้วยธรงพระกรุณา กาลบัดน้ีแล”  

 (มหาชาติ ฉบับพริบพรี. ๒๕๔๒ :๑๙๙) 
 

 การกลับมาสู่เมืองถือเป็นความส าเร็จในการบ าเพ็ญบารมีของพระเวสสันดร แบบเรื่องในวรรณกรรมชาดก
เกือบทุกเรื่อง จบลงด้วยการกลับเมืองของตัวละครเอง ถือเป็นการเสร็จสิ้นภารกิจในการบ าเพ็ญโพธิสัตว์การที่พระ
เวสสันดรกลับสู่เมืองย่อมน าความยินดีปรีดามาสู่ชาวเมืองสีพี ดังความว่า  

 

 “ ครั้นเม่ือกระษัตริย์ทั้งหกพระองค์เสด็จลีลาศล่วง ถึงนครเมืองหลวง 
 พิชัยเชตอุดร เป็นที่สถาพรกระเษมสุขบันเทิงพระทัย งามพิจิตรไปด้วย 
 ปราการก าแพงแลเสาใต้ซุ้มพระทวาร หมู่ราษฎรก็ซ้องสาธุการอยู่อึงม่ี 
 ท้าวเธอจึงสั่งชาวเภรีให้ร้องป่าวชาวพระนครทั่วจังหวัดว่า พระเวสสันดร 
 จอมกระษัตราศีสมมุติวงศ์ ท้าวเธอกลับคืนด ารงคงครองราชย์ธานี 
 สูชาวนครสีพีจงปล่อยสัตว์ให้พ้นภัยพันธนา ณ กาลบัดน้ีแลฯ”  

(มหาชาติ ฉบับพริบพรี. ๒๕๔๒ : ๒๑๐) 
 

จากตัวอย่างเห็นได้ว่า กษัตริย์ทั้งหกได้กลับสู่เมืองสีพี ชาวเมืองออกมาชื่นชมยินดีในการกลับมาของพระ
เวสสันดร ช้างปัจจัยนาเคนทร์ถูกส่งคืนพระเวสสันดร กัณหาชาลีกลับคืนสู่อ้อมอกพ่อแม่ประเด็นน้ีน่าจะเป็นความส าเร็จ
ของพระเวสสันดรที่สามารถเอาชนะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้ จนในชาติต่อมาได้เกิดเป็นสิทธัตถะกุมาร และได้ตรัสรู้เป็น
พระพุทธเจ้า แต่ในท้ายที่สุดของเรื่อง พระพุทธเจ้าไม่ได้กลับมาปรินิพพานที่เมืองของตนเอง 

การกลับมาสู่บ้านเมืองของพระเวสสันดร ถือเป็นความส าเร็จของพระโพธิสัตว์ พระเวสสันดรแสดงให้เห็นแล้ว
ว่า พระองค์ผ่านการทดสอบความมีบุญญาบารมี และนับเป็นการคลี่คลายและสลายปมปัญหาทั้งหมดของเรื่อง ประเด็น
การบริจาคทานที่ผู้อ่ืนท าได้ยากยิ่งได้รับการยอมรับจากชาวเมือง ในท้ายที่สุดพระเวสสันดรก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับคืนมา 
ยิ่งเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่า การให้ทานในสิ่งใด ย่อมได้สิ่งน้ันกลับคืน ใครท ากรรมสิ่งใดไว้ ย่อมได้สิ่งน้ันเป็นผลตอบแทน 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วทิยาเขตอุบลราชธานี 

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๗๐ 

พระเวสสันดรจึงได้กลับเมืองในฐานะวีรบุรุษของชาวเมือง พื้นที่เมืองจึงเปรียบเสมือนความส าเร็จอันยิ่งใหญ่ที่ตัวละครเอก
(พระโพธิสัตว์) ในชาดกได้กลับมา นัยยะส าคัญอาจเป็นเพราะว่า เมืองคือ สถานที่แห่งความสุขสมหวัง เป็นพื้นที่แห่ง
ความสุขในอุดมคติในวรรณกรรมชาดก  
 

บทสรุป 
พระเวสสันดรและครอบครัวเดินทางออกจากเมือง ตามค าสั่งของพระบิดา ซ่ึงการพลัดพรากจากเมือง เป็นอีก

หน่ึงจริยวัตรของพระโพธิสัตว์ ที่จะต้องเผชิญกับปัญหาและขุกเข็ญต่าง ๆ เพื่อแสดงให้เห็นว่า พระโพธิสัตว์เกิดมาเพื่อ
บ าเพ็ญบารมีจากซ่ึงต้องเผชิญปัญหาน้อยใหญ่กว่ามนุษย์ธรรมดา การพลัดพรากจากเมือง มีส่วนสนับสนุนให้พระ
เวสสันดรได้บรรลุทานบารมี เม่ือได้ไปอยู่อาศัยที่เขาคีรีวงกตก็ได้ส าเร็จ บุตรทาน ภริยาทาน ซ่ึงเป็นทานที่ผู้อ่ืนท าได้ยาก
ยิ่ง จนในที่สุดพระเวสสันดรก็ได้กลับสู่เมืองสีพีในส่วนของพื้นที่ทางสังคมจะเห็นว่า เมืองสีพีเป็นพื้นที่ของความขัดแย้งทาง
การเมือง ซ่ึงมีสาเหตุการที่พระเวสสันดรให้ทานช้างปัจจัยนาเคนทร์แก่พราหมณ์ของเมืองกาลิงคราช จนท าให้พระ
เวสสันดรถูกเนรเทศออกจากเมืองดังที่กล่าวมาแล้ว นอกจากน้ียังมีการช่วงชิงความหมายในเรื่องการเมืองการปกครองที่
พระมหากษัตริย์ซ่ึงอยู่ในฐานะของประมุขของรัฐ แต่ก็ต้องยอมรับฟังชาวเมือง ซ่ึงอยู่ในฐานะเสียงส่วนใหญ่  และใน
ขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่ของเครือข่ายทางสังคมระหว่างรัฐ ซ่ึงเห็นได้จากการแต่งงานในระบบเครือญาติซ่ึงอยู่ในวรรณะ
เดียวกัน รวมถึงพื้นที่ทางจิตวิญญาณ แสดงให้เห็นถึง พื้นที่เมือง ซ่ึงอยู่ในฐานะแบบจ าลองของสวรรค์ มีความส าคัญใน
ฐานะเป็นที่อยู่อาศัยของผู้มีบุญบารมี ดังน้ัน การศึกษาเรื่องพื้นที่ในตัวบทวรรณกรรม จึงมิอาจละเลยได้ การพิจารณา
เรื่องพื้นที่ตามแนวคิดของ Lefebver จึงเป็นส่วนส าคัญที่จะอธิบายตัวบทวรรณกรรมเรื่องพื้นที่เมืองและการปฏิสัมพันธ์
ของคนในเมืองให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และถือว่าเป็นวิธีวิทยาที่น่าสนใจและสามารถน าไปใช้ในการศึกษาวรรณกรรมได้ทุก
ประเภท 
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แนวคดิพุทธจริยศาสตร์และเกณฑ์ตดัสนิจริยธรรมในการท ามุสาวาท 
 

พระครูสุเขตวุฒิคุณ ฐานวุฑฺโฒ (กันหะคุณ) 
พระสิริชัย ธมฺมจาโร 

อาจารย์ประจ าหลกัสูตรสาขาวิชาศาสนาและสาขาวิชารัฐศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 

บทคัดย่อ 
 บทความเรื่องแนวคิดพุทธจริยศาสตร์และเกณฑ์ตัดสินจริยธรรมในการท ามุสาวาท น้ีข้าพเจ้าได้รวบรวมเน้ือหา
สาระจากหนังสือพระไตรปิฎกและจากครูอาจารย์ท่านอ่ืนอีกหลายคน วาจาของคนเราน้ันต้องพูดทุกวันเป็นวิถีชีวิตที่ทุก
คนจะต้องประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ าวันเพื่อความสงบสุขแก่ตนเองและครอบครัวแล้วยังเป็นปัจจัยเอ้ืออ านวยผลดีให้
ประเทศชาติและโลกเกิดสันติสุขอย่างแท้จริงและถาวรได้แสดงให้เห็นว่า คุณธรรม จริยธรรมยังฝังแน่นอยู่ในจิตใจของคน
ไทยทุกหมู่เหล่า ไม่ว่าผู้น้ันจะนับถือลัทธิหรือศาสนาใด มีหน้าที่ประกอบอาชีพใด แต่ถ้าจะท าอะไรประกอบกิจการใดโดย
ไม่ค านึงถึงจริยศาสตร์เลย ท่านมหาตมะ คานธี กล่าวว่า “ความชั่วหรือบาปก็เกิดขึ้นแก่ผู้น้ัน ไม่ว่าจะปฏิบัติหน้าที่การงาน
หรือประกอบอาชีพอะไร”ผู้เรียบเรียงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะอ านวยประโยชน์อย่างมากแก่ผู้ศึกษาทั้งโดยตรงและโดยอ้อม 
หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้เรียบเรียงยินดีรับฟังค าติ ชม เพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป  
  
บทน า 

เกณฑ์ตัดสินจริยธรรมในการท ามุสาวาทคืออะไร แล้วอะไรคือมาตรการตัวชี้วัดการท ามุสาวาทของศีลข้อที่ ๔ 
“จริยศาสตร์ : อันเป็นศาสตร์ว่าด้วยความดี และศิลปะในการตัดสินใจ”ถ้าพูดถึงจริยธรรม คนส่วนมากก็

เพ่งเล็งไปถึงศีลกินเพล จ าศีลภาวนาไม่ท าอย่างอ่ืนอันจะช่วยให้สังคมก้าวหน้า แต่ความเป็นจริงแล้วจริยธรรมหมายถึง
ความ ประพฤติ การกระท า และความคิดที่ถูกต้องเหมาะสม การท าหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องสมบูรณ์ เว้นสิ่งที่ควรเว้น 
กระท าสิ่งที่ควรกระท า ด้วยความฉลาด รอบคอบ รู้เหตุ รู้ผล ถูกต้องตามกาลเทศะและบุคคล 

โดยนัยน้ี จริยธรรมจึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับทุกคนในทุกอาชีพทุกสังคม สังคมอยู่รอดได้ก็ด้วยจริยธรรม จะ
สงบสุขหรือวุ่นวายก็ขึ้นกับจริงธรรมที่ปัจเจกชน ครอบครัว หรือสังคมน้ันๆ ประพฤติได้มากน้อยเพียงใด 

การทุจริตคดโกงในวงการต่างๆ การเบียดเบียนกันในรูปแบบต่างๆ อันเป็นเหตุให้สังคมเสื่อมโทรมน้ัน มี
สาเหตุที่แท้จริงมาจากการขาดจริยธรรมทรัพยากรธรรมชาติในโลกน้ีน่าจะพอเลี้ยงคนในโลกน้ีไปได้อีกนาน ถ้าคนมนโลก
ชวนกันทิ้งความละโมบโลภมากเสีย แล้วมีชีวิตอยู่อย่างง่ายๆ และช่วยกันสร้างสรรค์สังคมโดยยึดเอาจริยธรรมเป็นทาง
ด าเนินเป็นแกนกลาง มิใช่ยึดเอาโลกียธรรม(ลาภ ยศ ความมีหน้าตาในสังคม)เป็นจุดมุ่งหมายถ้าสิ่งน้ันจะเกิดขึ้นก็เป็นผล
พลอยได้และน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการประพฤติกรรม เช่นอาศัยลาภเป็นเครื่องมือในการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
และอาศัยยศและความมีเกียรติในสังคมเป็นเครื่องมือในการจูงคนผู้เคารพนับถือตนเข้าหาธรรม78 

มนุษย์เราทั้งหลายไม่ต้องการความทุกข์ ต้องการแต่สุข ความจริงสุขน้ัน ก็คือทุกข์อย่างละเอียดน้ันเอง ส่วน
ทุกข์ก็คือทุกข์อย่างหยาบ พูดอย่างง่ายๆ สุขและทุกข์น้ีเปรียบเสมือนงูตัวหน่ึง ทางหัวมันเป็นทุกข์ทางหางมันเป็นสุข 
เพราะถ้าลูบทางหัวมันมีพิษ ทางปากมันมีพิษ ไปใกล้ทางหัวมันมันก็กัดเอา ไปจับหางมันก็เหมือนเป็นสุข แต่ถ้าจับไม่วาง 
มันก็หันกลับมากัดได้เหมือนกันเพราะทั้งหัวงูหางงูมันอยู่ในตัวเดียวกัน79 

                                                             
78วศิน อินทสระ. จริยศาสตร์.พิมพ์ครั้งที่๕ . กรุงเทพฯ : บรรณกิจ ๑๙๙๑. 
79พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท). ทางสายกลาง. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา,มปป 
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เริ่มแรก ขอท าความเข้าใจกับค าว่า “จริยธรรม”จริยธรรมในที่น้ี มิใช่หมายถึงจริยธรรมในความหมายแคบๆ 
ตามที่เราใช้กันปัจจุบันแบบตะวันตก ซึกเน้นที่พฤติกรรมทางสังคม แต่จริยธรรมในความหมายทางพระพุทธศาสนา ได้แก่
การด าเนินชีวิต หรือกระบวนการแห่งชีวิตที่ด าเนินไปทั้งหมด คือความเป็นอยู่ การแสดงออกความรู้สึกนึกคิด และ
คุณสมบัติต่างๆ ทั้งจิตใจ ทั้งปัญญาทั้งพฤติกรรม 

ในที่น้ี ขอพูดถึงพฤติกรรมของนักการเมือง เม่ือพูดถึงจริยธรรมในระดับของคนชั้นน าอย่างนักการเมืองน้ี ก็ขอ
ข้ามเรื่องจริยธรรมสามัญส าหรับคนทั่วไป ซ่ึงถือว่าทุกคนควรจะมีเป็นพื้นฐานอยู่ แล้ว อย่างเรื่องของการมีศีล ๕ การไม่
เบียดเบียน ไม่ท าร้ายร่างกาย ไม่ท าลายชีวิตผู้อ่ืนการไม่ละเมิดทรัพย์สินของผู้อ่ืน การไม่ประพฤติผิดทางเพศ การไม่พูด
เท็จ ไม่ท าร้ายร่างกาย ไม่ท าลายชีวิตผู้อ่ืนการไม่ละเมิดทรัพย์สินของผู้อ่ืนการไม่ประพฤติผิดทางเพศ การไม่พูดเท็จ ไม่
โกหกหลอกลวง การไม่ดื่มสุรายาเมา สิ่งเสพติด และการงดเว้นอบายมุข เหล่าน้ีถือว่าเป็นเรื่องของ จริยธรรมพื้นฐาน ซ่ึง
ทุกคนควรจะมีอยู่แล้ว 

เพราะฉะน้ัน ในระดับของนักการเมือง ซ่ึงว่าต้องมีจริยธรรมพื้นฐานส าหรับคนทั่วไปอยู่แล้ว จึงไม่จ าเป็นต้อง
พูดถึงอีก แต่เม่ือพูดถึงจริยธรรมของนักการเมือง จะหมายถึงการด าเนินชีวิตความรู้สึกนึกคิด จิตใจและสติปัญญา ของผู้ที่
จะไปบริหารบ้านเมือง หรือเป็นผู้น าของประชาชน ที่จะพาประเทศชาติบ้านเมืองไปสู่ความเจริญงอกงามและสันติ80 

 สุภาษิต จะ ยา วาจา การพูดวาจาที่เป็นสุภาษิต 
 วาจาสุภาษิต ได้แก่วาจาที่เว้นจากวจีทุจริต ๔ เป็นค าพูดที่ดีงามมีประโยชน์ คือ 
  งดเว้นจากการพูดในสิ่งที่ไม่เป็นความจริง๑ 
  งดเว้นจากถ้อยค าที่จะท าให้เกิดความแตกสามัคคีกัน๑ 
  งดเว้นจากการกล่าวค าหยาบคาย๑ 
  งดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ เหลวไหล ไร้สารประโยชน์๑ 
นอกจากจะเว้นจากวจีทุจริตแล้ว วาจาที่กล่าวจะต้องประกอบด้วยธรรม ๕ ประการคือ 
  เป็นวาจาที่กล่าวถูกกาลเวลา๑ 
  เป็นวาจาที่เป็นความจริง๑ 
  เป็นวาจาที่อ่อนหวาน ไพเราะ๑ 
  เป็นวาจาที่ประกอบด้วยประโยชน์๑ 
  เป็นวาจาที่กล่าวออกมาด้วยเมตตาจิต๑ 
มีเรื่องเล่าไว้ ในธรรมบทว่า พราหมณ์ผู้หน่ึงได้ลูกโคมาตั้งแต่ยังเล็ก ให้ชื่อว่า นันทวิสาลพราหมณ์น้ันบ ารุง

เลี้ยงมาด้วยยาคูและอาหารอย่างดี ดุจเลี้ยงบุตรน้อย เม่ือโคน้ันเจริญวัยบังเกิดความสงสารพราหมณ์จึงกล่าวว่า ก าลังของ
ข้าพเจ้า สามรถลากเกวียนได้ ๑๐๐ เล่ม ซ่ึงผูกติดกันไปได้ท่านจงไปท าการพนันด้วยทรัพย์พันหน่ึง กับโควินทเศรษฐีเถิด 

ฝ่ายพราหมณ์ เม่ือท าการพนันกับเศรษฐีแล้ว บรรทุกเกวียน ๑๐๐ เล่มด้วยทราย กรวดและก้อนหิน ผูก
ติดต่อกันด้วยเชือก เทียมโคนันทวิสาล แล้วขึ้นบนเกวียน เงื้อปะฎักร้องตวาดว่า เจ้าโคโกง จงเข็นเกวียนนี้ไป เจ้าโคโกง 
จงเข็นเกวียนนี้ไป  

โคน้ันทวิสาลได้ยินเสียงที่ไม่น่าพอใจ จึงยืนน่ิงอยู่ พราหมณ์จึงแพ้พนัน กลับไปเรือนด้วยความเสียใจ โคนันทวิ
สาลเห็นพราหมณ์น้ันเศร้าโศกเสียใจ จึงพูดว่า ไปเถิดพราหมณ์ ท่านจงพนันด้วยทรัพย์สินกับเศรษฐีอีก แต่อย่าร้องเรียก
ข้าพเจ้าว่าโคโกง การพนันกับเศรษฐีในครั้งน้ี พราหมณ์กล่าวกับโคนันทวิสาลด้วยค าไพเราะว่า พ่อผู้เจริญจงเข็นไป พ่อผู้
เจริญจงเข็นไป 

                                                             
80พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). ภาวะผู้น าจริยธรรมนักการเมือง.นครปฐม : สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๕๑ 
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๗๓ 

โคนันทวิสาลได้ฟังเสียงที่น่าพอใจ จึงลากเกวียน ๑๐๐ เล่มที่ผูกติดกันไปได้ ด้วยก าลังแรงตัวเดียว พราหมณ์
จึงเป็นผู้ชนะโควินทเศรษฐี ด้วยค าพูดที่ไพเราะ ด้วยประการฉะน้ี81 

บุคคลผู้กล่าววาจาทุจริต ๔ คือมุสาวาท ๑ เปสุญญวาท ๑ ผรุสวาท ๑ สัมผัปปลาปวาท ๑ ทั้ง ๔ น้ีมีโทษมา
มายหลายประการ ย่อมจะน าสัตว์ทั้งหลายให้ไปบังเกิดในก าเนิดในนรกเปรตอสุรกาย และสัตว์เดียรฉาน ให้เสวยทุกข์
เวทนาสิ้นกานาน ครั้นพ้นจากอบายแล้วมันบังเกิดเป็นมนุษย์ โทษที่กล่าวมุสาวาทย่อมให้ผล มีผู้มาล่อลวงให้เสียทรัพย์
ข้าวของ และแกล้งฟ้องร้องด้วยความไม่เป็นจริง โทษที่กล่าวยุยงให้เขาแตกร้าวซ้ึงกันและกัน โทษน้ันก็ให้ปังเกิดใน
อบายภูมิทั้ง ๔ ครั้นมาบังเกิดในมนุษย์โลกทุกวันน้ี ก็ให้แตกร้าวจาก บิดามารดาบุตรภรรยาคณาญาติ ปราศจากที่พึ่งพา
อาศัย มิตรสหายที่ร่วมใจก็แตกกันไป โทษที่กล่าวค าหยาบช้ามีด่าเป็นต้น ก็ให้ผลไปบังเกิด ในอบาย ครั้นมาบังเกิดเป็น
มนุษย์ก็ต้องรับผลกรรม คือ ค าหยาบช้า เขาติเตียนนินทาด่าว่าร้าย ด้วยค าอันคมคายหลายประการ โทษที่กล่าวจาอันหา
ประโยชน์มิได้ ก็ย่อมน าให้ไปบังเกิดในอบาย ครั้นมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้ฟังแต่เสียงที่ไม่มีประโยชน์ เพราะเหตุน้ัน ชน
ทั้งหลายอย่าได้กล่าววาจาที่เป็นทุจริตทั้ง ๔ ประการ มีมุสาวาทเป็นต้น ดังจะน านิทานมาแสดงไว้ให้เห็น 

เรื่องปลากปิละ 
อตีเต กาเล กิร ดังได้ฟังมาในอดีตกาลครั้งศาสนาพระพุทธกัสสป ยังมีภิกษุองค์หน่ึงชื่อกปิละ เป็นพหุสูต รู้

พระไตรปิฎก มีลาภสักการะมาก ประกอบไปด้วยมานะทิฐิ ตัณหาครอบง า ยังพระสัทธรรมให้ฉิบหาย คือ เทศนาตลก
คะนอง ไม่ถูกต้องตามพระบาลีที่พระเจ้าเทศนา และสิ่งที่เป็นธรรมกล่าวว่าไม่เป็นธรรม สิ่ งที่ไม่เป็นธรรมกล่าวว่าเป็น
ธรรม และกล่าววาจาหยาบช้าด่าว่าภิกษุสามเณรทั้งหลายเป็นอันมาก โสตโตจวิตฺวา ครั้นพระกปิลภิกษุน้ันท าลายเบญจ
ขันธ์ก็ไปบังเกิดในอเวจีมหานรก เสวยทุกขเวทนาอยู่สิ้นกาลนานครั้นมาในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราน้ี พ้นจาก
อเวจีมาเกิดเป็นปลาตะเพียนทองอยู่ในแม่น้ าอจิรวดีด้วยผลวิบาก มีปากอันเหม็นด้วยโทษที่ด่าว่าหยาบช้าแก่ภิกษุสามเณร
ทั้งหลายมาแต่ชาติก่อน โสสุวณฺณมจฺโฉ ฝ่ายว่าปลาตะเพียนทองน้ันครั้นท าลายเบญจขันธ์ก็กลับไปบังเกิดในอเวจีด้วย
โทษท าพุทธวจนะให้เศร้าหมอง เพราะเหตุน้ันภิกษุทั้งหลายอย่าได้ประมาท ด้วยสมเด็จพระโลกนาถตรัสติเตียน
พระฉัพพัคคีย์ภิกษุทั้งหลายกล่าววาจาหยาบคายว่า ภิกฺขเวผรุสวาจา นาม ดูกรภิษุทั้งหลาย ชื่อว่าวาจาหยาบคายให้เกิด
ความฉิบหายไม่มีประโยชน์ ที่สุดแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็โกรธด้วยค าหยาบช้า เหมือนนิทานเรื่องโคนันทวิสาลที่ได้กล่าว
มาแล้วข้างต้น82 

มุนมองแนวคิดพุทธจริยศาสตร์และเกณฑ์การตัดสินทางจริยธรรมในการท างานมุสาวาท 
การศึกษาวิชาทุกวิชา เราต้องหาค าจ ากัดความหรือความหมายของวิชาน้ันเสียก่อนเพื่อความเข้าใจแจ่มแจ้ง 

เหมือนเราจะรู้จักคนคนหน่ึง ถ้าเราได้รู้เรื่องส่วนตัวของเขาบ้างเช่นครอบครัวการศึกษา พ่อแม่พี่น้อง เป็นต้นของเขา ก็จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายในการคบกันสะดวกแก่การให้อภัย และความเห็นใจในความผิดพลาดบกพร่องบางอย่าง 
เพราะเรารู้เรื่องของเขา เราจึงเข้าใจเขา “ความเข้าใจทุกอย่าง คือการให้อภัยทุกอย่าง” 

จริยศาสตร์เป็นค าสักลนสกฤตแปลตามตัวอักษรว่า “ศาสตร์ที่ว่าด้วยความประพฤติหรือศาสตร์แห่งความ
ประพฤติข้อที่ควรประพฤติปฏิบัติ ต าราหรือวิชาที่ว่าด้วยความประพฤติ” 

ถือเอาใจความว่าวิชาหรือต าราอันว่าด้วย “อะไรควรเว้น อะไรควรท า อะไรผิด อะไรถูก อะไรดี อะไรชั่ว” 
การที่คนรู้แล้วเว้นสิ่งที่ควรเว้น และท าสิ่งที่ควรท าน้ันเป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคมอย่างใหญ่หลวง จริย

ศาสตร์จึงเป็นประโยชน์แก่สังคมอย่างมาก 
กฎหมายนอกที่เป็นมาตรฐานแห่งศีลธรรม 

ทฤษฎีว่าด้วยมาตรฐานทางศีลธรรม 
                                                             

81สุรีย์ มีผลกิจ. คุณธรรม จริยธรรม สามัคคีธรรม ตามแนวทางพระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ : คอมฟอร์มจ ากัด, ๒๕๕๐. 
82พระครูศิริปัญฺญามุนี (อ่อน). มงคลสตูรแปลโดยพิสดาร.พระนคร : ชวนพิมพ์,๒๕๑๑ 
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๗๔ 

อะไรคือมาตรฐานทางศีลธรรม? เป็นปัญหาที่น่าคิดมากในทางศาสนา ศาสดาแต่ล่ะศาสนาวางมาตรฐานทาง
ศีลธรรมไว้ไม่เหมือนกัน ที่เป็นดังน้ันเข้าใจว่าเพราะความละเอียดประณีตแห่งจิตของศาสดาแต่ละศาสนาไม่เท่าเทียมกัน
ประการหน่ึง อีกประการหน่ึง สภาพแวดล้อมในแหล่งที่ศาสนาน้ันๆ อุบัติขึ้นแตกต่างกัน 

กรณีการท ามุวาทที่เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายคือ นักการเมือง ดารา ศาสนาแต่ละศาสนาพูดไว้หยาบละเอียด
และกว้างแคบไม่เท่ากัน ศาสนาย่อมพอใจปฏิบัติตามมาตรฐานทางศีลธรรมศาสดาของตนวางไว้ แม้ในศาสนาเดียวกันแต่
ต่างนิกายยังมีมาตรฐานทางศีลธรรมที่ไม่เหมือนกัน 

ในชั้นต้น ดูเหมือนว่าความประพฤติของปัจเจกชนและของชาติด าเนินไปตามกฎหมายนอกบัญญัติไว้ เช่น 
กฎหมาย กฎของสังคม และหลักของศาสนา เวลาน้ันคนยังไม่ได้ใช้ปัญญาไตร่ตรองด้วยตนเอง พระพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้ 
ธรรมะย่อมมีโอชาส าหรับผู้น าพาไปปฏิบัติ เวลาฟังธรรมเราจะได้ทบทวนการปฏิบัติ เหมือนได้รับการชี้ให้เห็นปรากฏ 
การณ์ต่างๆทางจิตวิญญาณ เราจะได้อย่างน้ี ซ่ึงมีความสนุก มีความเริงใจในขณะฟังธรรม เหมือนคนดูหนังเรื่องเดียวกัน 
คุยกันก็รู้สึกดีดีและเรื่อง หากไม่เคยดูหนังเรื่องเดียวกันมา เราจะคุยให้ให้เขาฟังก็อาจเข้าใจยาก หรือไม่สนใจเลยก็เป็นได้ 
ฉะน้ันความเจริญก้าวหน้าในทางธรรม จะต้องประกอบด้วยการศึกษา ศึกษาแล้วน ามาปฏิบัติ 

ในการปฏิวัติรัฐประหารแต่ละครั้ง ถ้าไม่มีการยึดกรมประชาสัมพันธ์ การปฏิวัติรัฐประหารน้ันจะบรรลุผล
ส าเร็จ สิ่งที่ต้องยึดก่อน คือยึดกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อป้องกันข้อมูลข่าวสารบิดเบือนหรือป้องกันการตื่นตระหนก ในการ
ปฏิวัติชีวิตก็เช่นเดียวกัน ถ้าจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตน เราจะต้องยึดปากหรือคุมถ้อยค าของตนให้ได้ก่อนถ้าเราไม่
พยายามยึดกุมตรงน้ีให้อยู่ในอ านาจ ให้อยู่ในความสามารถของเรา บอกได้เลยว่า พลังในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเอง
จะมีไม่มาก และคนเราบางครั้งก าลังใจมักเสียไปด้วยลมปากที่เรื่อยเปื่อย 

ในการถือศีลปฏิบัติธรรม เรื่องของถ้อยค าหรือวาจา จึงต้องศึกษาด้วย เพื่อควบคุมปากให้อยู่ในอ านาจ ใน
ความสามารถของตน กระทั่งเราใช้ปาก ไม่ถูกปากใช้เราควบคุมปากคุมปากไม่ใช้ถูกปากควบคุม สังเกตดู บ่อยครั้งคนก็
เดือดเน้ือร้อนใจ เพราะปากที่พูดเกินไป วาจาใดที่พูดไปด้วย โทสะ โลภะ ราคะ ล้วนเป็นวาจาที่เกินไปทั้งสิ้น และมัก
ส่งผลเป็นการเบียด เบียนคนเหล่าอ่ืน...ซ่ึงเขาจะไม่ยัดเยียดความทุกข์ส่งคืน น้อยกว่าน้อยนัก 

ไม่เพียงนั้น วาจาเป็นกรรมที่มีผลระทบสูง ถ้าพูดดีก็ดีมาก ถ้าพูดเสียก็เสียมากพระพุทธเจ้าจึงเน้นไว้ในหลัก
กุศลกรรมบถ ๑๐ ถึง ๔ ข้อ คือให้เว้นขาดจากการพูดเท็จ พูดค าหยาบ พูดส่อเสียด พูดเพ้อเจ้อ วาจาจึงเป็นเรื่องต้อง
ตระหนักส ารวมสังวรให้ยิ่ง มีถ้อยค าสิริมงคลบทหน่ึงกล่าวไว้ดี...มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตเปราะบางแตกร้าวง่าย เม่ือจ าต้องขีด
เขียนพูด สมควรไตร่ตรองกรองค าให้รอบคอบรัดกุม เพราะถ้อยค าเป็นธาตุที่ไม่ธรรมดา นักเขียนบางคนยังกล่าวไว้ว่า 
วาจาแม้เชือดเลือดไม่ไหล แต่บาดใจคนได้ ซ่ึงเป็นเช่นน้ันจริง และไม่เพียงน้ัน เช่น วาจาแม้สร้างก่อบันไดไม่ได้ แต่พา
คนสูงส่งเติบใหญ่ไปดีได้ 

ที่น้ีลองมาพิจารณาดูว่าจริงหรือไม่....มีดเชือดเลือดไหล แต่บาดใจคนไม่ได้ส่วนวาจาแม้เชือดเลือดไม่ไหล แต่
บาดใจคนได้ วาจาเป็นอะไรไม่ธรรมดาถ้าเราสามารถไตร่ตรองกรองค า ก่อนกล่าววาจา น่ันเป็นผิดแก่ตนทั้งจะวางเพลิงไว้
ในใจคนง่ายๆ และใน ๓๖๕ วันแทบไม่มีวันไหนที่เราไม่ได้พูด จะมีก็วันที่ป่วย ต้องนอนพัก แต่ถึงอย่างน้ันก็ต้องพูดบ้าง
เม่ือมีคนมาเยี่ยมเยียนถามไถ่ โดยปกติจึงมักต้องพูดอยู่เสมอๆหากไม่ตระหนักสังวรวาจากันเลย เราจะสะสมบาปด้วยปาก
ไม่น้อย 

ทีน้ี เรามาฟังวิบากกรรมของวาจาทุจริตก่อน จากพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๓ ข้อ ๑๓๐ วิบากกรรมของการพูด
เท็จ พูดส่อเสียด พูดค าหยาบ พูดเพ้อเจ้อ พระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่า....ภิกษุทั้งหลายมุสาวาทหรือการพูดเท็จ เม่ือบุคคล
เสพแล้ว กระท าให้มากแล้ว ย่อมยังสัตว์ให้เป็นไปในนรก ในการก าเนิดสัตว์เดรัจฉาน ในเปรตวิสัย วิบากแห่งมุสาวาท
อย่างเบาที่สุด ย่อมยังกล่าวตู่ด้วยค าไม่เป็นจริงให้เป็นไปแก่ผู้มาเกิดเป็นมนุษย์ 
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๗๕ 

วิบากของการพูดส่อเสียด ภิกษุทั้งหลาย ปิสุณาวาจา หรือการพูดส่อเสียด เม่ือบุคคลเสพแล้ว เจริญแล้ว 
กระท าให้มากแล้ว ย่อมยังสัตว์ให้เป็นไปในนรก ในก าเนิดสัตว์เดรัจฉานในเปรตวิสัย วิบากแห่งปิสุณาวาจาอย่างเบาที่สุด 
ย่อมยังการแตกจากมิตร ให้เป็นไปแก่ผู้มาเกิดเป็นมนุษย์ 

วิบากของการพูดค าหยาบ ภิกษุทั้งหลาย ผรุสวาจาหรือการพูดค าหยาบ เม่ือบุคคลเสพแล้วเจริญแล้ว 
กระท าให้มากแล้ว ย่อมยังสัตว์ให้เป็นไปในนรก ในก าเนิดสัตว์เดรัจฉาน ในเปรตวิสัยวิบากแห่งผรุสวาจาอย่างเบาที่สุด 
ย่อมยังเสียงที่ไม่น่าพอใจให้เป็นไปแก่ผู้มาเกิดเป็นมนุษย์ 

วิบากของการพูดเพ้อเจ้อภิกษุทั้งหลาย สัมผัปปลาปะ หรือการพูดเพ้อเจ้อ เม่ือบุคคลเสพแล้วเจริญแล้ว 
กระท าให้มากแล้ว ย่อมยังสัตว์ให้เป็นไปในนรก ในก าเนิดสัตว์เดรัจฉาน ในเปรตวิสัย วิบากแห่งสัมผัปปลาปะอย่างเบา
ที่สุด ย่อมยังค าไม่ควรเชื่อถือให้เป็น ไปแก่ผู้มาเกิดเป็นมนุษย์83 

ค าว่า สัตว์ ตามนัยทางศาสนา หรือพจนานุกรมหมายถึง ผู้ข้อง (ติด) คนที่พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดค าหยาบ 
พูดเพ้อเจ้อ ทั้งมวลล้วนเป็นผู้ข้อง จะข้องติดหรือข้องใจอยู่ด้วยโทสะ โลภะ ราคะ หรือโมหะก็ตาม ชื่อว่าเป็นสัตว์ผู้ข้องอยู่ 
ในวิบากอย่างหนักของวาจาทุจริต คือย่อมยังสัตว์ให้เป็นไปในนรก ก าเนิดสัตว์เดรัจจฉานเปรตวิสัย ตรงน้ีส าหรับเสพแล้ว 
เจริญแล้ว กระท าให้มากแล้ว 

เสพแล้ว หมายถึงติดรส หรือชอบใจในการโกหกส่อเสียด พูดค าหยาบ และเพ้อเจ้อ คือใช้วาจาทุจริตเหล่าน้ี
สนองกิเลส เพราะมีกิเลสในการพูดน้ันแหละ จึงมีรสชาติในการกล่าวชั่ว เช่นโกหกเขาแล้ว ท าให้เขาเสียงเหลี่ยมหรือเสีย
ท่า สมใจที่ตนปรารถนาจะได้ ผลประโยชน์จากเขา หรือ ส่อเสียดเขาแล้วสะใจ ในความโกรธเกลียดหม่ันไส้ของเรา หรือ
ด่าเขาแล้วได้อารมณ์ฮึกเหิมดิบเถื่อน หรือ กล่าวค าหยาบแล้วได้กระตุ้นอารมณ์ราคะ กระทั่งสมใจในการเสพกามมากขึ้น 
หรือเจรจาเพ้อเจ้อ ได้ข ากลิ้งติ๊งต๊อง เสพอารมณ์โมหะ เป็นต้น เหล่าน้ีเรียกว่าเสพแล้ว ส่วนผู้ใดเสพแล้วในวาจาทุจริต
บ่อยๆ ไม่มีสติเข้าไปรู้ทุกข์โทษภัย ก็มีแนวโน้มที่จะติดเป็นจริตนิสัย ในการโกหกส่อเสียด พูดวาจาหยาบคาย หรือพูดจา
เพ้อเจ้อ และเม่ือคนเราพูดเพื่อสนองกิเลส ที่เจริญขึ้นก็คือกิเลสเหมือนฝุ่นธุลีได้ลม เช่น ด้วยโทสะขับดันให้ด่าว่า หรือพา
ให้ส่อเสียดเหน็บแนม โทสะก็เจริญขึ้น ด้วยโลภะขับดันให้ฝันปั้นวิมานเศรษฐี หลอกกระทั่งคนหลงเห็นดีเห็นงานตาม ทั้ง
ที่ความเป็นไปได้ไม่มี แต่ตนมุ่งผลประโยชน์จากเขา เช่นน้ีโลภะก็เจริญขึ้น หรือด้วยราคะขับดันให้จีบเก้ียว หรือเพ้อเจ้อท า
ให้คนฝันปั้นวิมานตามกระทั่งยิ้มแก้มปริ ราคะก็เจริญขึ้น แม้โมหะขับดัน ให้เอาใจกันในลักษณะยกยอกระทั่งคนฟังบ้าบอ
ไปตาม แบบว่าดีครับนาย ได้ครับผม เหมาะสมครับท่าน เช่นน้ีโมหะก็เจริญขึ้น ฉะน้ันค าว่าเจริญแล้วในที่ น้ี ก็หมายถึง
กิเลสงอกงามไพบูลย์มากขึ้น หรือวาจาเท็จ วาจาส่อเสียด วาจาหยาบคาย วาจาเพ้อเจ้อ ติดเป็นจริตนิสัยมากขึ้น 

ส่วนกระท าให้มากแล้ว ตรงน้ีเป็นผลจากตนเสพแล้ว เจริญแล้ว ในวาจาทุจริต มันเป็นโมเมนตัมจากทางผิด 
เหมือนติดกระดุมเม็ดแรกผิด ก็จะผิดตามๆกันไป ฉะน้ันค าว่ากระท าให้มากแล้ว ในที่น้ีหมายถึงกระท าบาปด้วยวาจา จะ
โดยโกหกมากแล้ว หรือส่อเสียดมากแล้ว หยาบคายมากแล้ว เพ้อเจ้อมากแล้วแม้เพียงข้อใดก็ตาม 

 ฉะน้ัน เม่ือเสพแล้ว เจริญแล้ว กระท าให้มากแล้ว ซ่ึงวาจาทุจริต วิบากอย่างหนักคือ ย่อมยังสัตว์ให้เป็นไปใน
นรก ก าเนิดสัตว์เดรัจฉาน เปรตวิสัย 

 ทีน้ีต้องท าความเข้าใจก่อนว่า…นรกไม่ได้หมายถึงภพภูมิใต้บาดาล หรือลึกลงไปในดิน…ไม่ใช่ จิตวิญญาณที่
รุ่มร้อนด้วยกิเลสงอกงามไพบูลย์ แบบสามนาทีสี่อารมณ์ เดี๋ยวโกรธ เดี๋ยวใคร่ เดี๋ยวพอใจอยากได้ หรือชีวิตที่มีแต่คนปอง
ร้าย หมายท าลาย หรือใคร่ๆ ก็เห็นเราเป็นท าเลราคะ พากันมาลงทุน โดยตนหมดสิทธ์ิปฏิเสธ เช่นน้ีแหละนรก หรือเกิด
มายากจน ดิ้นรนมากก็ได้เพียงน้อย เกิดมาพิกลพิการ เกิดมาถูกข่มแหงทางกาม ซ่ึงเป็นที่น้อยใจเสียใจ ให้รู้สึกต่ าต้อย แต่
ก็หนีได้ไม่พ้นง่ายๆ แม้น้ีก็เป็นนรก 

                                                             
83การศาสนา,กรม. พระไตรปิฎกภาษาไทย อังคุตตรนิกาย อัฎฐกนบิาต เล่มที่ ๒๓. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ การศาสนา, ๒๕๒๕ 
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๗๖ 

ส่วนในก าเนิดสัตว์เดรัจฉาน ประเด็นน้ีมีความหมาย ๒ นัย ๓ ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน ซ่ึงสัตว์เดรัจฉานเป็น
สัตว์ที่เจริญโดยขวาง เช่น ไปเกิดเป็นหมา แบบว่าหอนเห่าโอหังมาก หรือไปเกิดเป็นงู จากจริตนิสัยชอบขู่ฟู่ฟู่ ใครอ่ืนมา
เยอะ หรือไปเกิดเป็นนก เป็นจักจ่ัน เจ้ือยแจ้วเจรจาไปเรื่อยเหมือนคนชอบพูดเพ้อเจ้อเรื่อยเปื่อย หรือเป็นสัตว์ที่พูดไม่ได้ 
จากเคยกล่าวร้อยในเชิงโกหกหรือส่อเสียดมาตลอด ธรรมชาติจึงจัดสรรให้หุบปากชะบ้าง  

อีกนัยหนึ่ง คือเกิดมาได้ร่างคนนี้แหล่ะ แต่มีกรรมจริตติดปากเสียมาด้วย ซ่ึงเป็นเรื่องขวางความเจริญ จะโดย
ชอบพูดโกหกพูดส่อเสียด พูดหยาบคาย พูดเพ้อเจ้อ เพราะปากไม่สร้างสรรค์เหล่าน้ี หากมีอยู่ในผู้ใดก็ขวางความเจริญ
ของผู้น้ันทั้งสิ้น หากกล่าวใส่คนใจไม่เข้มแข็งปัญญาปวกเปียก ก็จะไปขวางความเจริญของเขาด้วย อย่างบางคนฟังบางค า
แล้วเครียด วิตกกังวลเป็นบ้าไป หรือบางคนฟังค าหลอกลวงแล้วเสียผู้เสียคนไป หรือบางคนตนน้ันแหละติดปากหวาน
ชอบยกยอ แล้วก็มีคนมาติดยึดผูกพัน กระทั่งต้องไปสู่ชีวิตคู่ แล้วก็ชีวิตคู่ๆๆ ซ่ึงพาให้เน่ินช้าต่อการบรรลุคุณงามความดีน้ี
เรียกว่า ก าเนิดของสัตว์เดรัจฉานนัยหน่ึงก็คือไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานโดยกาย อีกนัยหน่ึง คือเกิดมามีจริตนิสัยหรือปากที่
ขวางความเจริญของตน 

ส่วนค าว่า เปรตวิสัย ไม่ได้หมายความว่าเกิดมาสูงยาว ราวเสาชิงช้าหน้าวัดสุทัศน์ แต่หมายถึง เกิดมาแล้ว มี
วิสัยโหยหิวโหยหาปรารถนาไม่รู้จักพอ จะโดยหิวอารมณ์โทสะ หิวสนองโลภะ หิวอารมณ์ราคะ หิวอาหารโมหะ หรือหิว
สนองมานะทิฎฐิมานะอัตตาก็ตาม คือเม่ือใช่วาจาโกหก ส่อเสียด หยาบคาย เพ้อเจ้อ สนองกิเลสตัวไหน กิเลสตัวน้ันก็เป็น
เหมือนเสือได้เหยื่อ จะเติบโต และกินอาหารจุขึ้น ทั้งพาให้ติดเสพการโกหก การส่อเสียด การพูดหยาบ การพูดเพ้อเจ้อ 
มากขึ้น เช่น น้ีแหล่ะเราเรียกว่า เปรตวิสัยหิวอารมณ์ และตอบใช้วาจาสนองกิเลสตัณหา 

นรก ก าเนิดสัตว์เดรัจฉาน เปรตวิสัย เหล่าน้ีเป็นวิบากของการพูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดหยาบคาย พูดเพ้อเจ้อ 
ส่วนวิบากอย่างเบา ของการพูดโกหก ย่อมยังการกล่าวตู่ให้เป็นไปแก่ผู้มาเกิดเป็นมนุษย์ตรงน้ีมี ๒ นัย

เช่นกัน ๑ มาเกิดได้ร่างเป็นมนุษย์ ๒ เม่ือตั้งใจใฝด่ี ใฝ่เจริญก้าวหน้า ซ่ึงเป็นฐานะมนุษย์โดยใจ ไม่ใช่โดยรูป เพราะมนุษย์
แปลว่าผู้มีจิตใจสูง จะโดยนัยไหนก็ตาม ก็ต้องมาเจอคนกล่าวตู่ด้วยถ้อยค าที่ไม่จริง มาใส่ร้ายป้ายสี มายัดเยียดความผิดให้ 
ซ่ึงเป็นวิบากกรรมจากการโกหก ที่ตนต้องยอมรับและชดใช้ เคยกล่าวตู่ เคยโกหกหลอกลวงคนอ่ืนไว้ มาบัดน้ีเจอบ้าง คน
บางเหล่าสมัยไม่ตั้งใจใฝ่ดี ก็โกหกไปด้วย โดยไม่มีใครมาโกหกตน เพราะตนรู้เล่ห์เหลี่ยมการ โกหกอย่างช านาญและระวัง
ตนได้อย่างดี แต่เม่ือตนล้างปาก ตั้งใจเป็นมนุษย์ หรือเป็นคนดีกับเขาบ้าง วิบากก็มักตามมา คือมีคนมายัดเยียดความเท็จ
ให้ มากล่าวร้ายป้ายสีให้ อย่างน้ีก็มี และจะเจ็บปวดมาก หากใจยังไม่แจ่มแจ้งเรื่องวิบากอย่างแท้จริง 

วิบากอย่างเบาของการพูดส่อเสียด ย่อมยังการแตกจากมิตรให้เป็นไปแก้ผู้มาเกิดเป็นมนุษย์แบบว่าจู่ๆ เพื่อน
ก็ตีตัวออกหาง ไม่ค่อยชอบหน้า หรือญาติสนิทคนชิดใกล้อยู่ๆ ก็ไม่ไว้วางใจ แยกทางห่างหายไป ด้วยมีคนมาพูดให้เขา
เหล่าน้ันฟัง กระทั่งเขาไม่สนิทสนมเหมือนเก่ากับเราแล้วเหล่าน้ีเป็นวิบากบาปจากการส่อเสียด ซ่ึงเราท ามาแต่กาลก่อน 
แม้ในปัจจุบัน หากตนยังไม่เห็นโทษภัยของวาจาส่อเสียด ยังปล่อยให้สันดานส่อเสียดครอบง าอยู่เสมอๆ ญาติสนิทมิ ด
สหายหรือคนใกล้ชิด ก็ตีตัวออกห่าง เหมือนใครๆ ไม่อยากอยู่ใกล้ถุงขี้ไม่มีหูรูด เพื่อหลีกเลี่ยงกลิ่นหม่ินตืดตนหรือไม่อยาก
ร่วมซวยไปด้วย 

วิบากอย่างเบาของการพูดหยาบ ค าว่าพูดหยาบ ไม่ได้หมายถึงพูดหยาบเท่าน้ัน แต่หมายรวมไปถึงเน้ือหา 
ค าความเน้ือหาที่หยาบคายด้วย ซ่ึงวาจาใดที่ถูกขับดันด้วยกิเลสตัณหา ตามนัยศาสนาจัดเป็นพวกพูดหยาบทั้งสิ้น และ
วาจาเหล่าน้ี ย่อมยังเสียงที่ไม่น่าพอใจให้เป็นไปแก่ผู้มาเกิดเป็นมนุษย์ คือเสียงไม่ดีไม่แจ่มใส ไม่เป็นที่ซาบซ้ึงใจ หรือพูด
ใดๆ ใครๆ มักรู้สึกว่าไม่น่าฟัง เราลองสังเกตดูแม้ในปัจจุบัน…ด้วยปัญญาแจ่มชัด เสียงย่อมก้องกังวาน ด้วยเมตตาเอิบอาบ
ในใจ เสียงย่อมนุ่มนวล แต่ด้วยใจโกรธเกลียดหม่ันไส้ถือสาหาเรื่องเสียงย่อมเครือ ขุ่น ห้าว กร้าว ไม่น่าฟัง และด้วยกิเลส
ตัณหาในใจคับดัน เน้ือหาในการพูดยิ่งไม่สมควรฟังเลย 
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๗๗ 

วิบากอย่างเบาของการพูดเพ้อเจ้อ ย่อมยังค าที่ไม่ควรเชื่อถือให้เป็นไปแก่ผู้มาเกิดเป็นมนุษย์ เพ้อเจ้อก็คือพูด
เพ้อเจ้อไปเรื่อยหรือในใจหมกมุ่นอยู่กับเรื่องใด ก็พูดออกมา โดยไม่รู้จักไตร่ตรองหรือกลั่นกรอง ว่าเหมาะควรแก่กาละ 
หรือเป็นสาระแก่ผู้ฟังหรือไม่ คือคนอยากพูดก็พูดไป คุยอดีตที่ตนหลงปลื้ม หรือคุยโวโอเวอร์ คุยเพ้ออนาคต หรือคุย
หยอกแหย่กันไปมาเพื่อเสพอารมณ์สนุกสนาน เหล่าน้ีเรียกวาจาเพ้อเจ้อ ท าให้เป็นคนที่มีถ้อยค าไม่น่าเชื่อถือ 

 วาจาจึงเป็นเรื่องที่ศึกษาเรียนรู้ แล้วปรับปรุงไปสู้จริตให้มากขึ้น ทั่วไปเข้าใจว่าศีลข้อ ๔ มุสาวาทา เวรมณี 
คือเว้นขาดจากการโกหก โดยจริงศีลข้อ ๔ ในศีล ๘ จะหมายรวมการขัดเกลาวาจา หรือการเว้นขาดจากค าเท็จ ค า
ส่อเสียด ค าหยาบคาย ค าเพ้อเจ้อไว้หมด ค าว่าเท็จไม่ได้ หมายถึง โกหกหลอกลวงเท่าน้ัน แต่ค าใดกล่าวแล้วไม่เป็นไปเพื่อ
เจริญก้าวหน้า ค าน้ันถือว่าเป็นค าเท็จในระดับอธิศีล ศีลโดยย่นย่อ มีส าคัญอยู่  ๒ ระดับ ๑ ศีลสามัญตา ๒ อริยกันตศีล 
ศีลสามัญคือรู้ร่วมกันว่าคนน้ีมีศีล เป็นศีลในระดับสามัญ ส่วนอริยกันตศีลคือศิลที่ขัดเกลาลึกซ้ึงละเอียดลออกระทั่งศีลน้ัน
น าพาเราไปสู่ความเป็นอริยบุคคล ก่อนอ่ืนเรามาศึกษาศีลที่เป็นสามัญตา พระพุทธเจ้าท่านบอกหลักของการผิดศีล ข้อ ๔ 
ไว้อย่างไร และอย่างไรคือพูดโกหก พูดค าหยาบ พูดส่อเสียด พูดเพ้อเจ้อ ท่านบอกว่าความไม่ประพฤติธรรมทางวาจา ๔ 
อย่างน้ี  

 ๑ เป็นผู้กล่าวเท็จ คือบางคนในโลกน้ี ไปในที่ประชุม ในหมู่บ้าน ในหมู่ชน ในท่ามกลางญาติ ท่ามกลางขุน
นาง ท่ามกลางราชกุลหรือถูกน าไปเป็นพยาน ถูกถามว่าท่านผู้เจริญเชิญเถิด ท่านรู้เรื่องใดจงบอกเรื่องน้ัน เขาเม่ือไม่รู้ก็
บอกว่ารู้ เม่ือรู้ก็บอกว่าไม่รู้ เม่ือไม่เห็นก็บอกว่าเห็น เม่ือเห็นก็บอกว่าไม่เห็น เป็นผู้กล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ เพราะเหตุของต้น
บ้าง เพราะเหตุของคนอ่ืนบ้าง เพราะเหตุเห็นแก่สิ่งเล็กน้อยบ้าง เช่นน้ีชื่อว่าเป็นผู้กล่าวเท็จ 

๒ เป็นผู้ส่อเสียด คือได้ฟังเรื่องข้างน้ีแล้ว น าไปบอกข้างโน้น เพื่อท าลายพวกข้างน้ีบ้างหรือฟังเรื่องข้างโน้น
แล้ว น าไปบอกข้างน้ีเพื่อท าลายพวกข้างโน้นบ้าง ยุพวกที่พร้อมเพรียงกันให้แตกกันไปบ้าง ส่งเสริมพวกที่แตกกันบ้าง 
ส่งเสริมพวกที่แตกกันแล้วบ้าง ชอบใจคนที่แตกกัน เป็นพวก ยินดีในความแตกกันเป็นพวก ชื่นชมในพวกที่แตกกัน และ
กล่าววาจาที่ท าให้แตกกันเป็นพวก เช่นน้ีชื่อว่าเป็นผู้ส่อเสียด 

๓ เป็นผู้มีวาจาหยาบ คือกล่าววาจาที่เป็นโทษ หยาบ อันเดร้อนแก่ผู้อ่ืน อันขัดใจผู้อ่ืน อันใกล้ต่อความโกรธ 
ไม่เป็นไปเพื่อความสงบจิต เช่นน้ีชื่อว่าเป็นผู้มีวาจาหยาบ 

๔ เป็นผู้กล่าวค าเพ้อเจ้อ คือผู้พูดในเวลาไม่ควรพูด พูดเรื่องที่ไม่เป็นจริง พูดไม่เป็นประโยชน์ พูดไม่เป็นธรรม 
พูดไม่เป็นวินัย กล่าววาจาไม่มีหลักฐาน ไม่มีข้ออ้าง ไม่มีที่สุด ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ โดยการไม่สมควร เช่นน้ีชื่อว่า
เป็นผู้กล่าวค าเพ้อเจ้อ… จากพระไตรปิฏก ฉบับภาษาไทยฉบับหลวงเล่มที่ ๑๒ สารายกสูตร84 

อย่างที่กล่าวแล้วเป็นการผิดศีลข้อ ๔ในระดับศีลสามัญญตา ก็คือการโกหกอย่างที่กล่าวแล้ว และแม้การ
หลอกลวงให้คนอ่ืนเข้าใจความจริงหรือเรื่องผิดไป ต่อให้ด้วยเจตนาดี ก็ยังไม่นับว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะจะไม่เป็นไปเพื่อ
พัฒนาปัญญา ไม่เป็นไปเพื่อพัฒนาการใช้ถ้อยค าให้ดีขึ้น บางเรื่องเรายังไม่เห็นควรที่จะเปิดเผย แต่ก็ไม่จ าเป็นที่จะต้อง
โกหก ถ้าเราพยายามลดละกิเลสหรือหลีกเลี่ยงการโกหก ปัญญาจะถูกใช้และเราจะรู้จักเลือกเฟ้นถ้อยค าน ามาพูด โดยไม่
ต้องบิดเบือนความจริง 

 ถ้าใครคิดว่าตนเจตนาดีแล้วใช้วิธีโกหก ผู้น้ันก็จะตันปัญญา ไม่ได้พัฒนาการใช้วาจา การใช้ภาษา ว่าใช้ภาษา
ไหนแล้ว เขาไม้เสียความรู้สึก เราไม่เสียศีล ทีน้ีความหมายแท้ของค าว่าเท็จหรือค าโกหก ไม่ได้หมายเพียง รู้แล้วบอกให้รู้ 
เห็นแล้วบอกว่าไม่เห็น แต่วาจาใดไม่เป็นไปเพื่อความเจริญขึ้น วาจาน้ันอยู่ในโซนเป็นเท็จ 

 มีด ารัสของพระพุทธเจ้าที่น่าคิด ท่านบอกว่า กรรมใดลามกคนโกหกทั้งที่รู้จะกระท าไม่ได้...ไม่มี แสดงว่าการ
โกหกไม่ใช่เรื่องตื่นๆ ถ้าเราเห็นแล้วบอกว่าไม่เห็นด้วยเจตนาดี เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนกับคนที่ตนเห็น หรือไม่ให้เกิด

                                                             
84การศาสนา, กรม. พระไตรปิฎกภาษาไทย มัชฌิมนกิาย มูลปัณณาสก์ เล่มที่ ๑๒. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ การศาสนา, ๒๕๒๕ 
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๗๘ 

กรรมเลวกับคนที่มาถามหา ถ้าเราพูดด้วยเจตนาดีจะส่งผลให้เราหยาบถึงขนาดไปท ากรรมลามกหรือเปล่า ถ้าไม่ แสดงว่า
การพูดในลักษณะน้ันยังไม่ใช่การกล่าวเท็จตามนัยที่พระพุทธเจ้าได้บอกไว้ กรรมใดอันลามก คนโกหกทั้งที่ รู้จะกระท า
ไม่ได้...ไม่มี 

 โดยจริงค าว่า เท็จ หมายถึงวาจาที่หลอกลวง เช่น เรารู้ว่าพูดแล้วเป็นการมอมเมา ท าให้เขาหลงติดในสิ่ง
เลวร้ายหายนะ แต่เราก็โปรโมทหลอกลวงหว่านล้อมไป เหมือนคนที่เป็นแม่เลี้ยง แม้แม่จริงก็ตาม หากพูดให้ลูกแต่งงาน
ทั้งที่ตนก็พอรู้อยู่ว่ามันทุกข์ แต่อยากให้พ้นตนไป หรือให้ตนสมใจในสินสอดทองหม้ัน หรือต้องการยกระดับชั้นของตน
ผ่านลูกเขยลูกสะใภ้ก็ตาม...รู้นะว่าเขาตกร่วงตกต่ า แต่ก็ยุยงยัดเยียดไป อย่างน้ีแหละเรียกค าเท็จ เราพูดค าใดก็ตามด้วย
เจตนาให้ผู้ฟังตกร่วงตกต่ า อย่างน้ีพูดเท็จ ซ่ึงคนพูดจาแบบน้ีจะท ากรรมอันชั่วช้าไม่ได้... ไม่มี เพราะขณะที่เราพูดโกหก
อย่างที่กล่าวน้ัน เราก าลังฆ่าจิตวิญญาณของคน เราไม่แคร์ต่อความเป็นมนุษย์ของเขา เราปรารถนาร้อยต่อเขา พูดโน้ม
น้าวกล่าวชวนให้เขาตกร่วงตกต่ าไปอย่างน้ี ถ้าเราฆ่าจิตวิญญาณของมนุษย์ได้ ความชั่งใดๆที่อยู่ในโลกเราก็กล้าที่จะลงมือ
ท า 

 ฉะน้ัน ความหมายของค าเท็จไม่ได้หมายเพียง เห็นแล้วบอกว่าไม่เห็น รู้แล้วบอกว่าไม่รู้ ซ่ึงเช่นน้ันก็ใช่ใน
ระดับสามัญญตา แต่ในระดับอริยกันตศีลจะละเอียดกว่าน้ัน อย่างผิดในระดับสามัญญตา เราก็พยายามลดเลิก... ไม่พูด 
แม้ในที่สุดจะไปยั่วย้อมมอมเมาใครให้ตกต่ าด้วยกามคุณ กามเมถุน หรือยาบ้ายาเสพติดต่างๆก็ตาม... จะไม่พูด ถ้าเราพูด
อย่างน้ัน แสดงว่าวาจาของเราเป็นเท็จเป็นค าโกหกหลอกลวง 

 อย่างเรามาปฏิบัติธรรม ถ้าไม่ตระหนักสังวรวาจา มีค าโกหกอยู่เรื่อยๆ จะด้วยเจตนา หรือ ไม่ได้เจตนาก็ไม่ดี 
อย่างบางคนด้วยอุปาทานของความเคยชิน พอใครถามอะไร ต้องเปล่าไว้ก่อน (หมายความว่าไม่มีอะไร) ทั้งที่เปล่าแล้วก็
อธิบาย อย่างนักบวชบางท่าน พอถูกถามมีอะไรจะเทศน์หรือเปล่า ตอบไม่มี แต่พอส่งไมค์ให้แล้วเทศน์ยาวเลย น่ีคือพูด
ตอบตามความเคยชิน ไม่ได้มีเจตนาโกหก แต่เป็นโมหะในนิรุตติ หรือไม่มีปัญญากรองวาจา เช่นน้ีจริงแล้วเป็นส่วนแห่ง
เท็จ เป็นค าที่ไม่ดีไม่งาม เรายังไม่ได้ควบคุมถ้อยค าของตนให้อยู่ในก ามือ อย่างน้ียังไม่ดี 

ศีลข้อ ๔ ที่เรียกว่าศีลขาด คือเม่ือใดก็ตามที่เรากล่าวโกหกหลอกลวง น่ันชื่อว่าศีลของเราขาดแล้ว เราใช้
วาจาท าให้ใครเชื่อถือแล้วเขาตกต่ าไป น้ันถือว่าเป็นค าเท็จ แม้เพียงแค่เริ่มหลอกลวงเขาจะเชื่อหรือยังไม่เชื่อ ตนก็กล่าว
วาจาอันเป็นเท็จไปแล้ว น้ีเป็นเบื้องต้นที่นักปฏิบัติธรรมต้องตระหนัก ต้องมีสติไตร่ตรองกรองค าของตน ถ้าเราตรวจจับ
ถ้อยค าของตน หรืออ่านวจีสังขารไม่ได้บอกได้เลยว่า เราจะพัฒนาการปฏิบัติธรรมไปถึงขั้นจับจิตได้ยากมาก เพราะ
มโนกรรมเป็นตัวในละเอียดบางเบามาไวไปเร็วเหมือนนินจา... สรุปว่า ... เบื้องต้นต้องตระหนักสังวรวาจาตน ลดละ
หลีกเลี่ยงการกล่าวเท็จ เม่ือใดก็ตามเม่ือเรากล่าวเท็จ หลอกลวงให้คนตกร่วงตกต่ า น่ันเป็นค าเท็จ เป็นศีลขาด 

 แม้วาจาใดที่เป็นไปในลักษณะบิดเบือนความจริง บิดเบือนสัจจะ เช่น เรากล่าวชมคนในเรื่องรูปร่าง น้ าเสียง 
ทั้งที่เขารูปก็ห่วย เสียงก็แหบ หรือแม้จะหุ่นดีเสียงโดน แล้วตนไปกล่าวชมตอกย้ าความหลงรูปหลงเสียงของเขาให้ยิ่งขึ้น 
ซ่ึงไม่ได้เป็นไปเพื่อความเจริญก้างหน้า แต่เราต้องการยกยอ เอาใจให้เขาปลื้ม หรือหลงติดใจเรา แม้น้ีก็ชื่อว่าค าเท็จ เป็น
มุสาวาจาโดยนัยระเอียด หรือในคนวางตนเป็นผู้รู้ แม้จะรู้ว่าอยู่การบ าเรอกิเลสเป็นเรื่องไม่ดี แต่เม่ือตนยังลดเลิกไม่ได้ ก็
กระจายความคิดแนวเชื่อว่าการบ าเรอกิเลสเป็นเรื่องธรรมชาติ เพื่อตนจะได้ไม่เสียต าแหน่งผู้รู้ แม้น้ีก็เป็นค าเท็จและมี
ด้วยที่เอานิยม “ธรรมะคือธรรมชาติ” ไปบิดเบือน แล้วโน้มน้าวกล่าวชวนให้คนเชื่อตาม เช่น ค าสอนเรื่องเสพกามเป็น
ธรรมชาติ ซ่ึงก็จริงแต่ไม่ใช่ธรรมมะ ไม่ได้เป็นไปเพื่อเจริญขึ้น แม้เรื่องกินเน้ือสัตย์ แต่งตัวสวยเข้าสังคม หากค าสอนใดท า
ให้คนเหมือนสบายใจ โดยไม่ได้ลดละ แต่ส าคัญว่ามีธรรมะแล้ว ค าพูดสอนเช่นน้ี ยั่วย้อมมอมเมาให้คนหลงติดมากขึ้น 
และเป็นเท็จ เป็นมุสาวาท หรือศีลขาดส่วนศีลทะลุ ก็เป็นเรื่องของวาจาอีกเช่นกัน เพียงแต่เลวร้ายไม่ถึงขั้นโกหก
หลอกลวง ไม่ถึงขั้นค าเท็จ เป็นแค่ระดับค าหยาบ ส่วนใหญ่เข้าใจว่าค าหยาบ คือด่าพ่อล้อแม่คนอ่ืน หรือมีเดรัจฉาน
เพ่นพ่านออกจากปาก ซ่ึงน่ันก็ใช่ แต่ตามนัยอริยกันตศีลไม่ได้หมายเพียงน้ัน วาจาใดที่กล่าวออกไปด้วยโทสะ น่ันเป็นค า
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หยาบแล้ว เช่นเราโกรธเกลียดคนอ่ืน แล้วดุวาจาดุด่าว่ากล่าวออกไปด้วยความไม่ชอบใจ แม้ใช้ภาษาชาวเมือง ฟังพูด
เหมือนคนมีการศึกษา แต่ด้วยอารมณ์โกรธ แม้น้ีก็เป็นค าหยาบแล้ว หรือเราบอกสอนติงเตือนคนอ่ืน ไม่น่าท าอย่างน้ี ไม่
น่าท าอย่าน้ัน ด้วยแรงดันของอารมณ์โกรธ ไม่ชอบใจหม่ันไส้ ถือสา หรือทนไม่ได้ของตน อย่างน้ีก็เชื่อว่าเป็นค าหยาบ 
ระคายหู ชวนเคืองใจ หรือเราพอใจอยากได้ของคนอ่ืน แล้วก็หว่านล้อมฉอเลาะปะเหลาะเอา อย่างน้ีก็ชื่อว่าค าหยาบ ไม่
สุภาพ แม้พูดแล้วจะชวนเคริบเคลิ้มหลงเหลิงกระทั่งผู้ฟังใจใหญ่ก็ตาม อีกนัยหน่ึง เรามีราคะก าหนัด แล้วกล่าววาจาไป
ด้วยใจก าหนัด แม้ฟังดูเหมือนสุภาพดี มีน้ าใจ แต่หากเน้ือในของถ้อยค า คือต้องการทอดสะพานเชื่อมราคะ จะด้วยยก
ย่องเยินยอ หรือขอช่วยรับใช้ใดๆ ก็ตาม แม้น้ีก็เรียกค าหยาบ ซ่ึงท่านบอกว่า...ก่อให้เกิดความเผ็ดร้อนแก่ผู้อ่ืน ไม่เป็นไป
เพื่อความสงบจิต 

 คนฟังถ้อยค าที่ถูกขับเร้าหรือแสร้งสร้าง ด้วยโทสะ โลภะราคะฯลฯก็ตาม จิตจะสงบเย็นเป็นเรื่องยาก ดังน้ัน
วาจาหยาบจึงไม่ได้หมายเพียงไปด่า หรือจวกจ้ิมทิ่มแทงคนอ่ืน...ไม่ใช่แต่วาจาใดที่หลุดออกไปด้วยโทสะ โลภะ ราคะ มา
นะทิฏฐิ มานะอัตตา แม้น้ีก็เป็นค าหยาบ แม้ค าชมว่าอร่อย ค าชมว่าสวย ถ้าชมไปด้วยใจที่มีกิเลสขับดัน ก็เป็นค าหยาบ 
เพราะอร่อย-สวย เป็นบ่วงมารส าหรับคนหลง เราไม่ต้องไปชมให้คนติดยึดในบ่วงมารก็ได้ ถ้าไปชม เขาก็นิยมติดยึดในบ่วง
มารก็ได้ ถ้าไปชม เขาก็นิยมติดยึดในความสวยความอร่อยมากขึ้น เป็นการผิดในระดับศีลทะลุ ต้องศึกษาเรียนรู้ แล้ว
ไตร่ตรองกรองค าที่จะหลุดออกไปด้วยกิเลสขับดัน ถ้าเราไม่พยายามศึกษาปฏิบัติอย่างน้ี...สติสัมปชัญญะมนสิการของเรา
ก็ยากที่จะแน่นขึ้น แล้วการจะจับติดจิตของตนก็เป็นไปไม่ได้อีกระดับหนึ่งคือ ศีลด่าง ซ่ึงหมายถึงการส่อเสียด วาจา
ส่อเสียด ในเบื้องต้นคือ ฟังความจากข้างน้ีแล้วไปบอกข้างน้ันให้เขาเกลียดกัน น่ันถือว่าเป็นการส่อเสียด แต่ส่อเสียดกัน
ตามนัยของอริยกันตศิล ละเอียดขึ้นไปกว่าน้ันอีก คือลักษณะชองวาจาที่ส่อไปในทางเสียด เสียดทางโทสะ โลภะ ราคะ 
มานะทิฏฐิ มานะอัตตา แม้จางบางเบา หรือพูดกับคนโน้นทีคนน้ีที เพื่อก่อให้เกิดวิวาท บาดหมาง แยกก๊กแบ่งเหล่า ก็
จัดเป็นเป็นวาจาส่อเสียด ให้นึกถึงค าว่าส่อเสียดสี ซ่ึงหมายถึงไม่กระแทกตรงไม่ถึงกับสีตรง แต่แค่เสียด ส่อเสียดก็นัย
คล้ายกัน คือไม่ได้พูดออกไปด้วยโทสะ โลภะ ราคะ มานะ ทิฎฐิ มานะอัตตา แบบตรงๆเต็มๆ แต่ส่อไปทางเสียด(ข้างเคียง)
จะด้วยกิเลสตัวไหนก็ตาม 

 ถ้าจัดล าดับ...ค าเท็จหรือโกหกหลอกลวง ถือว่าเลวร้ายที่สุด คือมีเจตนาหลอกลวงให้คนเชื่อผิด เข้าใจผิด 
ตัดสินผิด ท าผิด สรุปผิด หรือตนเอาตัวรอดด้วยวิธีผิดๆรองลงมาคือค าหยาบ ค าที่หลุดออกไปด้วยโทสะ โลภะ ราคะ 
แบบว่า อดไม่ได้ต่อโทสะ โลภะ ราคะ ของตน แล้วหลุดวาจาออกไป อย่างน้ีชื่อว่าค าหยาบ ส่วนสิอเสียดก็เป็นความหยาบ
อีกเหมือนกัน แต่หยาบอย่างมีชั้นเชิงหรือมีเบรกอยู่บ้าง คือเราไม่พูดใดๆออกไปด้วยโทสะแบบตรงๆโต้งๆ แต่มีเชิงเสียด
ไปในทาง โทสะ ไม่ถึงขั้นด่า แต่เหน็บแนมประชดประชัน น่ีเป็นวาจาส่อเสียดเชิงโทสะ หรือไม่ถึงขั้นหว่านล้อมหลอกลวง
ให้สมโลภ แต่ปะเหลาะ พูดเผื่อได้ อย่างน้ีก็เรียกว่าส่อเสียดเชิงโลภะ แม้ในเชิงราคะก็เช่นกัน คือเราอาจไม่หลุดวาจาแบบ
ราคะออกไปตรงๆไม่ถึงขั้นจีบเก้ียว ถ้าจีบเก้ียวน้ันเป็นค าหยาบที่ชัดเจน แต่แค่สัพยอกหยอกแย่อ้อล้อต่อสะพาน ด้วยชื่น
ชอบและชื่นชม ซ่ึงก็มาจากรูปราคะ อรูปราคะน่ันแหละ คือไม่ได้ตั้งเป้าจะจีบโดยตรง แต่หว่านโปรยเลสเล่ห์เสน่หาไป แม้
น้ีก็เป็นการส่อเสียดในเชิงราคะ มานะทิฎฐิ มานะอัตตาก็เช่นกัน คือเราไม่ไปดวลทิฎฐิ หรือเอาตนไปชนกับใครแบบตรงๆ 
แต่เราก็ถือตัว ถือความเห็นของตน ยึดในความเห็นแย้ง ยึดในความเห็นที่ต่าง วางไม่ลงแล้วเราวิเคราะห์วิจัยใครอ่ืนเพื่อ
สนองมานะทิฎฐิ มานะอัตตาของเรา อย่างน้ีก็ส่อไปในเชิงเสียด เสียดสีเชิงมานะทิฎฐิบ้าง เสียดสีเชิงมานะอัตตาบ้าง...
เหล่าน้ีเป็นศีลด่าง เป็นวาจาส่อเสียด ละเอียดนะ ในอริยกันตศีล สรุปง่ายๆว่า แต่ละคนจะต้องไตร่ตรองกรองค า...
ตรวจจับแรงขับของวาจาว่าถูกขับด้วยอะไร พูดไปในเชิงส่อเสียดหรือไม่  

 ส่วนเพ้อเจ้อยิ่งละเอียดลึกซ้ึง จะละได้ต้องเพียรพยายามอย่างมาก อย่างเพ้อเจ้อเบื้องต้น คือพูดไม่
ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่ประกอบด้วยธรรม ไม่ประกอบด้วยวินัย ไม่มีหลักฐาน ไม่มีที่อ้างแต่เพ้อเจ้อในระดับของอริย
กันตศีล คือกล่าววาจาเรื่อยเปื่อยเฉื่อยฉ่ าไป เพ้อไป พล่ามไป พล่อยไปจะโดยแรงเร้าจากโทสะที่จางบางเบา อย่างโทสะที่
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จางบางเบา ก็ไม่ถึงขั้นที่จะไปส่อเสียดใครอ่ืนแล้ว แต่ขอให้ได้บ่น ขอให้ได้ระบาย วาจาที่ระบาย บ่น เบื่อ ซังกะตาย อย่าง
น้ีก็เป็นวาจาเพ้อเจ้อบางทีแม่บ่นลูก...ลูกเขาไม่ฟังแล้ว แม่ก็ยังบ่นไป ไม่ใช่สอนนะ สอนกับบ่นน้ีต่างกัน เม่ือไหร่ก็ตามที่เรา
บ่นออกมา จะบ่นให้เขาฟังก็ตาม บ่นกับตัวเองก็ตาม แม้น้ีก็เรียกว่าวาจาเพ้อเจ้อ คือไม่ถึงขั้นโกรธรุนแรง แต่ไม่ชอบใจอยู่
บ้าง แล้วบ่นไป แม้ที่สุดบ่นงึมง าๆ คร่ าครวญอยู่กับตัวเอง ก็เป็นวาจาเพ้อเจ้อ จะโดยแรงเร้าจากโทสะที่จางบางเบา โลภะ 
ราคะ หรือมานะทิฎฐิ มานะอัตตาที่จางบางเบาแล้วเร้าให้เราบ่นระบายไป ก็จัดเป็นพวกวาจาเพ้อเจ้อ เราไม่ไปหว่านล้อม
และเล็มเลียบเคียงเอาวัตถุข้าวของใดๆ จากใครแล้ว แต่บ่นถึง คร่ าครวญถึง วาดสวรรค์ปั้นวิมานให้เพื่อนฟัง ฉันนะตั้งใจ
แล้วอีก ๓ ปี จะมีรถสักคัน มีบ้าน ๔ ชั้นสักหลัง มีที่ดินเป็นของตังเอง ๒ ไร่ก็พอ ฉันไม่เอาอะไรมากแล้ว ไปพร่ าเพ้อให้
เพื่อนฟัง อย่างน้ีก็เป็นวาจาเพ้อเจ้อ 

 คนจะพ้นจากวาจาเพ้อเจ้อได้ น่ันหมายความว่าผู้น้ันมีสติจับกุมวจีสังขารของตนได้โดยสิ้นเชิง ไม่มีค าไหนที่
หลุดออกมาเป็นวาจาโดยไม่ผ่านการอนุมัติจากปัญญา คือ ทุกถ้อยวาจาตนล้วนผ่านการกลั่นกรองด้วยปัญญาทั้งสิ้น หาก
จู่ๆก็หลุดออกมาเป็นวาจาแบบว่า คิดเพ้อเรื่องอะไรอยู่หลงนึกเรื่องอะไรอยู่...ไม่รู้ แล้วกล่าวออกมา น่ีเรียกวาจาเพ้อเจ้อ 

 คนที่จะสะอาดบริสุทธ์ิในเรื่องวาจา ต้องมีสติไตร่ตรองกรองค า ศึกษากรรมศึกษาวิบากในวาจา กระทั่งเกิด
ปัญญาเห็นโทษในการพูดเท็จ พูดหยาบ พูดส่อเสียด พูดเพ้อเจ้อ กระทั่งเกิดปัญญาเห็นคุณค่าการพูดเพื่อพัฒนา การพูด
อย่างสุภาพ การพูดตรงไปตรงมา และการพูดด้วยปัญญา มีเจตนา มีป้าหมาย หรือมีหลักฐาน มีที่อ้างอิงได้ 

 ถ้าวันไหนไม่หลุดวาจาที่ไม่ดีออกไปเลย วันน้ันศีลของเราสะอาด ส่วนศีลจะเป็นไทน้ันหมายความว่าเราขัด
เกลาตนจนอิสรเสรี มีวาจาประชาสัมพันธ์เป็นไปโดยสามารถของตน ริอิทธิพลจากโทสะ โลภะ ราคะ มานะทิฏฐิ มานะ
อัตตาครอบง า ไม่มีความพร้อย ความด่าง ความทะลุหรือขาดทางศีลธรรม โดยเฉพาะเรื่องวาจา ลดมิจฉาสู่สัมมา หรือลด
มุสาวาจาอันเป็นเท็จต่อสัจจะพัฒนาสัจจะวาจา ถ้าใครท าได้ถึงปานน้ัน น่ันแหละคือศีล ๔ จึงจะเป็นไท คือไม่ต้องคุม ไม่
ต้องบังคับบัญชา และแม้ไม่ต้องควบคุมบังคับ ก็ไม่กล่าววาจาที่เป็นเท็จ ค าหยาบ ค าส่อเสียด ค าเพ้อเจ้อ ออกมา น่ั น
แหละชื่อว่าเป็นไท 

 ผู้ที่จะเป็นไท ทางวาจาได้สูงสุด เม่ือจิตของผู้น้ันดีแล้วจริงๆ ถ้าจิตยังไม่ดีจริงๆ วาจาก็มักดีเพียงเปลือก 
เหมือนบางครั้งเราสอนคนด้วยโลภะ ด้วยราคะ ด้วยโทสะ ด้วยมานะ ที่สอนน้ันถูกต้อง... ไม่ผิด เป็น อัตถะเป็นธรรมหมด 
บางทีเอาศีลเอาวินัยเอาหลักจริยธรรมคุณงามความดีมาบอกสอนด้วย แต่ความโลภของตนก็มี ด้วยความชอบใจในการ
สนองราคะก็มี หรือไม่ชอบใจก็มี ด้วยมานะหรือความส าคัญตนก็มี อย่างน้ีชื่อว่าไม่สะอาด ศีลข้อ ๔ จะสะอาดบริสุทธ์ิได้ 
ต่อเม่ือศีลข้ออ่ืนๆ ของเราดีขึ้น 

 มีคนเข้าใจผิดคิดว่าสังวรวาจาคือ ปิดปากไม่ต้องพูด ซ้ าค้ ายันด้วยค าสวดอีกว่า กินน้อย นอนน้อย คือนัก
ปฏิบัติ มีส่วนถูกแต่... ไม่ทั้งหมด โดยจริงจะพูดมากพูดน้อย อยู่ที่เห็นควรหรือไม่ควร ถ้ามีปากไม่รู้จักใช้มีไว้ก็เปลืองยาสี
ฟัน การเงียบมีส่วนดี แต่พูดแล้วมากบารมีย่อมสร้างสรรค์ บางคนในบางครั้ง ฟังเสียงทักด้วยเมตตา เขากับเกิดปรารถนา
ดีมีน้ าใจ อยากคืนให้ ด้วยคุณค่านับอเนกอนันต์เม่ือปากสร้างคุณได้ถึงปานน้ี ไฉนไม่ใช้ให้สมคุณค่ากับที่มีปาก 

 
มโนธรรมเป็นมาตรฐานในการตัดสินปัญหาทางจริยธรรม 

มโนธรรม จัดเป็นเกณฑ์ตัดสินจริยธรรมทรรศนะหน่ึงของสัมบูรณ์นิยมที่ถือว่า เกณฑ์ตัดสิน ความดี-ชั่ว-ถูก-
ผิด ย่อมแน่นอนตายตัว 

มโนธรรมคืออะไร 
มโนธรรม (Conscience) คือความรู้สึกระลึกได้ รู้เองว่าอะไรเป็นความดี อะไรเป็นความชั่ว ในฐานะเป็น

มนุษย์โดยไม่มีใครแนะน าสั่งสอน 
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
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 เน่ืองจากมนุษย์เรามีมโนธรรมประจ าใจอยู่ทุกคน หรือมีจิตใจสูง รู้ถูก-ผิดได้ด้วยตนเองจึงได้นามว่า มนุษย์ 
คือ ผู้มีจิตใจสูง รู้เหตุ รู้ผล รู้ดี รู้ชั่วได้ บางครั้งไม่จ าเป็นต้องพิสูจน์หรือคิดหาเหตุผลมาประกอบ เช่น ท าไมมนุษย์เราจึงไม่
แต่งงานกับบุคคลในตระกูลเดียวกัน ท าไมบุตรจึงต้องเคารพนับถือบิดามารดา เป็นต้น ถ้ าให้อธิบายเหตุผลอาจอธิบาย
ไม่ได้ แต่ที่ปฏิบัติเช่นน้ัน เพราะความรู้สึกว่าเป็นความดี ความงาม ความรู้สึกเช่นน้ีเองเรียกว่า มโนธรรม เพราะความมี
มโนธรรมอยู่ในจิตใจดังกล่าว และเป็นเกณฑ์ตายตัวเพียงเกณฑ์เดียวที่ตัดสินความถูก – ผิด จึงเรียกลัทธิน้ีว่า “ลัทธิมโน
ธรรมสัมบูรณ์”85 

 ถ้าจะถามว่า เราจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งน้ันถูกสิ่งน้ันผิด ดีหรือชั่ว เพราะคุณสมบัติทางจริยธรรมเป็นนามธรรม 
มองเห็นไม่ได้ จับต้องไม่ได้ ชาวมโนธรรมสัมบูรณ์ก็ตอบว่า เราจะรู้สึกด้วยจิตหรือวิญญาณเพราะเป็นนามธรรมด้วยกัน 
อินทรีย์ทางจิตหรือวิญญาณ อันเป็นความสามารถรับรู้คุณค่าทางจริยธรรมน้ี เรียกว่า ปัญญา 

ในบทความนี้ สรุปได้ว่า ในขณะที่เรากล่าววาจา จะเป็นการพูดเล่น พูดสัพยอกหยอกแหย่ แม้น้ันหากไม่เป็น
ด้วยรู้ ด้วยเจตนาดี โดยจริงก็ยังเป็นวาจาเพ้อเจ้อ การบ่น การระบายความเบื่อหน่าย แม้น้ีก็เป็นวาจาเพ้อเจ้อ ในศีลข้อ ๕ 
หากเราไม่ตระหนักสังวรเรื่องวาจาเพ้อเจ้อ มีสติไตร่ตรองกรองค าอยู่เสมอๆ ปรับวาจาตนให้ไปสู่ความเป็นสุภาพชนอยู่
เสมอๆแล้ว....ยาก หากตระหนักจะใช้จาให้เป็นประโยชน์เป็นค่าต่อคน เราก็จะรักษาศีลข้อ ๔ ได้ยากมากๆ 

ถ้าเราตระหนักที่จะใช้วาจาให้เป็นประโยชน์ตรงน้ีจะช่วยให้เราใส่ใจกาละที่ควรพูด.....แล้วเราก็พูด แล้ววาจา
....ถ้าไม่ไตร่ตรองไม่กลั่นกรอง ไม่พยายามใช้ให้เป็นประโยชน์ วาจาน้ันก็ฆ่าคนได้ มนุษย์ทุกวันน้ีส่วนใหญ่ถูกวางเพลิงไว้ใน
ใจด้วยวาจา บางคนยุให้เราเกลียดคนน้ัน โกรธคนน้ีในขณะใดก็ตามที่เขากล่าวจาชิงชัง ขอให้รู้ไ ว้เถิดว่า เขาคนน้ันมี
เจตนาร้าย หรือแม้ไม่เจตนาร้าย เขาก็คือคนพาลคนมืดบอด มาเพื่อลอบวางเพลิงไว้ในใจเราเพลิงราคะ โทสะ โมหะ หรือ
เพลิงมานะทิฎฐิ ซ่ึงไม่พาสร้างสรรค์ใดๆเลย 

มนุษย์เรามีใจที่เปราะบางถ้าเราจะพูดกับเขา ก็ควรที่จะไตร่ตรองกรองค า หรือเขามาพูดกับเรา ก็ต้องสังเกต
ว่า เราถูกเขาวางเพลิงไว้ในใจหรือเปล่า ขณะเดียวกัน ผ่านไปแต่ละวันๆเราวางเพลิงสุมใส่ใจ คนอ่ืนหรือเปล่า ?โลกลึก
ร้อนเป็นไฟมากพออยู่แล้ว บรรยากาศของโลกร้อนเกินไปแล้ว เราไม่น่าจะสุมไฟลงใจใครเลย และจะดีมากหากใช้ปาก
ประกอบไปด้วยเมตตาและปัญญาดับไฟในใจคน ให้เป็นบุญแก่ตน เป็นคุณแก่คนเหล่าอ่ืน หวังว่าเราจะได้ตระหนักเรื่อง
ศีลข้อ ๔ พยายามสังวรให้เกิดความบริสุทธ์ิผุดผ่องในตน กระทั่งได้บรรลุเป็นอริยบุคคลทุกท่าน...สังเกตุเถอะ....นรก—
สวรรค์ ก็ปากเราน่ันแหละ ที่เป็นปากทาง ปากร้าย – นรกทันที ปากดี – สวรรค์ทันตา สมกับพุทธภาษิตที่ว่า นิสมฺม
กรณ เสยฺโย ขบคิดใคร่ครวญให้รอบคอบก่อน แล้วจึงท าเป็นดีไม่ว่าจะท าทางกายก็ตาม ท าทางวาจาก็ได้ตระหนักขบคิด
ใคร่ครวญจะดีมาก 

ควรปฏิบัติตนให้ดีก่อน แล้วค่อยสอนคนอ่ืน บัณฑิตเม่ือท าได้อย่างน้ี จึงจะไม่สร้างมลทินแก่ตัว86 
 วางตนไว้ในความดีก่อน จึงค่อยสอนใครๆ ในภายหลัง 
  บัณฑิตชนขวนขวายหมายระวัง ไม่พลาดพลั้งเศร้าหมองเรื่องของตน 
   ถ้าตนสอนคนอ่ืนอย่างไรบ้าง ควรริสร้างตัวให้เหมือนที่เตือนเขา 
    พึงฝึกฝนให้ดีก่อนที่ตัวเรา เพราะตนเราฝึกยากล าบากจริงๆ 
สอนด้วยการท าตัวอย่างให้ดู วิธีการน้ีหมายความว่า ตัวผู้สอนเองต้องการจะสอนเขาให้เป็นอย่างไร ตัวเอง

ต้องปฏิบัติให้ได้อย่างน้ันก่อน ที่เรียกว่า ยถาวาที ตถาการี พูดอย่างไร ท าอย่างน้ันการท าตัวอย่างให้ดูนับว่าส าคัญมาก

                                                             
85การศาสนา,กรม.พระไตรปิฎกภาษาไทย มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่มที่ ๑๒. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การ 
 ศาสนา,๒๕๒๕ 
86บุญมี แทนแก้ว. จริยศาสตร์. พิมพค์ร้ังที่ ๓ .(กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่ โอ. เอส. พร้ินติ้งเฮา้ส์. ๒๕๓๙),หนา้ ๑๕๖ 
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เพราะคนเราชอบท าตามอย่างกัน หรือเลียนแบบกันไม่ว่าจะดีหรือชั่ว โดยไม่คิดพิจารณาให้รอบคอบ ฉะน้ันพระพุทธเจ้า
ท่านจึงสรรเสริญ มนุษย์ผู้ฝึกตนดีแล้ว เป็นผู้ประเสริฐ 

จริยศาสตร์ขั้นพื้นฐานได้แก่ ศีล ๕ หมายถึง ธรรมชาติหรือกฎเกณฑ์ในการรักษากายและวาจาให้เป็นปกติ ให้
เรียบร้อย ให้มีระเบียบแบบแผนที่ดีงาม คันเป็นข้อปฏิบัติในการละเว้นความชั่ว 

จริยศาสตร์ขั้นกลาง ได้แก่ กุศลกรรมบถ ๑๐ หมายถึง ทางสร้างความดี ทางบ าเพ็ญกุศลวิถีทางปฏิบัติอย่าง
ฉลาด ทางท าความดีเพื่อ ไปสู่ความสุข ความเจริญหรือสุคติ ได้แก่ 

ก. การประพฤติดีทางกาย ๓ อย่าง คือ ๑.เว้นฆ่าสัตว์ ๒. เว้นการลักทรัพย์ ๓. เว้นจากการ
ประพฤติผิดในกาม 

ข. การประพฤติดีทางวาจา ๔. อย่าง คือ ๔. เว้นจากการพูดเท็จ ๕. เว้นจากการพูดส่อเสียด 
๖. เว้นการพูดค าหยาบ ๗. เว้นการพูดเพ้อเจ้อ 
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Application of Buddhadhamma for Thailand ๔.๐ 

 
พระมหาปัญญาวรวัฒน์ สิริภทฺโท,ผศ.ดร. 

อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  
 วิทยาเขตนครราชสีมา 

บทคัดย่อ 

ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปสู่สังคมที่พัฒนาแล้วจึงได้ ก าหนดวิสัยทัศน์ ไทยแลนด์ ๔.๐ 
คือ ประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมามีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ ยุคแรกเรียกว่า “ประเทศไทย 
๑.๐” เน้นการเกษตรเป็นหลัก ยุคสอง เรียกว่า “ประเทศไทย ๒.๐” เน้นอุตสาหกรรมแต่เป็นอุตสาหกรรมเบา เช่น การ
ผลิตและขายรองเท้า เครื่องหนัง เครื่องดื่ม เครื่ องประดับ เครื่องเขียน ปัจจุบัน ๒๕๖๐ จัดอยู่ในยุคที่สามเรียกว่า 
“ประเทศไทย ๓.๐” เป็นอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก และอนาคตที่ประเทศไทยจะเป็น ๔.๐ ได้ต้องการวางภาพ
อนาคตทางเศรษฐกิจที่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคมการเมืองและจริยธรรม ประเทศจะก้าว
ไปสู่ประเทศที่พัฒนาต้องใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยใช้หลัก พรหมวิหาร๔ ในการประคับประคอง สติปัญญา 
และพัฒนาจิตใจไปพร้อมกัน 

ค าส าคัญ : การประยุกต์, พุทธธรรม, ประเทศไทย ๔.๐ 

Abstract 
At present, the government has a policy to drive the country to the advanced society with the 

Vision Thailand ๔.๐. In the past, the economic development of Thailand has progressed through various 
stages. The first stage was called "Thailand ๑ .๐ ", emphasizing agriculture, the second called "Thailand 
๒ .๐ ", focusing on the light industry, such as the manufacture and sale of shoes, leather, beverages, 
jewelry, stationery, the third called "Thailand ๓ .๐ " devoted to heavy industry and exports. And in the 
future, it will be Thailand ๔.๐ that will set a clear economic future of Thailand, especially in education, 
economy, society, politics and ethics. The country is moving towards a developed country. Use the 
principles of Buddhism using the Brahmavihãra, the promotion of intellectual and mental development 
along the way. 

 
Keywords: Application, Buddhadhamma, Thailand ๔.๐ 

 

บทน า 

ยุคสมัยสังคมไทย ๔.๐ เป็นนโยบายเน้นด้าน การพัฒนาทางเทคโนโลยีและด้านการค้า เพื่อต้องการยกระดับด้าน
ความเจริญของชาติ แต่ไม่ค่อยเห็นการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมเท่าที่ควร อย่างไรก็ตามปัจจัยที่จะต้องพัฒนาไป
ควบคู่กันคือการประยุคหลักพุทธรรม น าหลักพรหมวิหาร๔ เป็นทางคู่ขนานไปพร้อมกันกับสังคมไทย สังคมไทยในอดีตเป
นสังคมที่มีความเอ้ืออาทร มีความสัมพันธเปนพี่เปนนอง ประชาชนอยูรวมกันเปนชุมชน คนในชุมชนอยูรวมกันอยางมี
ความสุข มีวิถีการด ารงชีวิตที่ คลายคลึงกัน มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามและสืบทอดกันมาตั้งแตโบราณ ท าใหเกิดเป
น “ชุมชนที่เขมแข็ง” ดังน้ันเม่ือคนในชุมชนเผชิญกับปญหาตาง ๆ จะท าใหสามารถแกไขปญหาได โดยความรวมมือรวม
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ใจกันของชุมชน โดยอาศัยภูมิปญญาและวิถีชุมชนน้ัน ๆ  จนท าใหสามารถ อยูรอดปลอดภัยจากอันตรายตาง ๆ  ได เชน 
อันตรายจากโรคภัยไขเจ็บ โรคระบาด ภัยธรรมชาติ ปญหาความขัดแยงตาง ๆ ปจจุบัน ผลจากการพัฒนาการติดตอสื่อ
การการคมนาคมขนสงและเทคโนโลยี สารสนเทศที่เจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็ว ท าให เกิดการติดตอสื่อสารที่ไร
พรมแดน หรือเกิด “กระแสโลกาภิวัตน”เปนเหตุและปจจัยที่น าทุกสิ่งทุกอยางไปสูความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว88 ทั้ง 
ทางดานเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีและวัฒนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเกิดวิกฤตทาง เศรษฐกิจอยางตอเน่ืองของ
ประเทศไทยสงผลใหเกิดปญหาทางสังคม จนกลายเปนวิกฤตของชาติในปจจุบัน ไดแก ปญหาจากการประกอบอาชีพ ป
ญหาความยากจน ปญหายาเสพติด ปญหา อาชญากรรม ความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินครอบครัวแตกแยก ผู
สูงอายุและเด็กถูก ทอดทิ้ง การละเมิดสิทธิของคนอ่ืน ตลอดจนปญหาความขัดแยงแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติเพื่อใช ใน
การด ารงชีวิต ในบางกรณีอาจน าไปสูการใชความรุนแรงตอกัน จากสภาพปญหาสังคมดังกลาว 

จะเห็นว่า สังคมมนุษย์ไม่เคยว่างเว้นจากความขัดแย้งไม่ว่าจะในระดับบุคคล มนุษย์มิได้ถือก าเนิดมาเหมือนกัน 
แต่เป็นความแตกต่างอันเป็นผลมาแต่พันธุกรรม หรือสภาพแวดล้อมทางสังคม สภาพความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมน้ันถือ
ได้ว่าเป็นสภาวะปกติที่มีอยู่ในทุกสังคมโดยสังคมที่สงบสุขน้ันจะมีวิธีการจัดการกับความขัดแย้งเหล่าน้ันไม่ให้น าไปสู่ความ
รุ่นแรง สังคมแบบน้ีถือว่าเป็นสังคมที่ไม่ตกอยู่ในความประมาทที่ได้สร้างเครื่องมือและวิธีการจัดการกับความขัดแย้งไม่ให้
สังคมก้าวไปสู่ภาวะของความรุนแรง ในส่วนของสังคมไทยน้ันปัจจุบันแนวโน้มของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมมี
แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นทั้งในระดับของสังคมจนถึงในระดับชุมชน ประชาชนคือ อนาคตของชาติ  การที่เราจะให้ประเทศชาติ
เดินหน้าไปทิศทางใดก็อยู่ที่การก าหนดเป้าหมาย เป้าหมายในที่น้ีก็คือเยาวชนของชาติ คนหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ นักเรียน 
นักศึกษา การพัฒนาเยวชนในปัจจุบันน้ีเรามุ่งเน้นแต่ด้านสังคมแต่อ่อนด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 89 ปัจจุบัน
สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งด้าน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมโดย
รับเอาวัฒนธรรมประเพณี จากชาติตะวันตก เข้ามาปรับใช้กับพฤติกรรมการด ารงชีวิตของชาวตะวันออก ที่ท าให้วิถีชีวิต
ชุมชนจากเดิมที่ต้องต่อสู่กับการเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่รอด 
 
การพัฒนาสังคมไทยไปสู่ยุค ๔.๐  

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผู้มีหน้าที่ก าหนดแนวคิด วางระบบเพื่อด าเนินการตาม
นโยบายของนายกรัฐมนตรีในเรื่องน้ีโดยตรง มาเล่าต่อโดยเป็นประเด็น90 ดังน้ี ไทยแลนด์ ๔.๐ คืออะไร? “ไทยแลนด์ 
๔.๐” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การ
น าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหาร
ประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ ว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อ
ปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ 
ๆที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ ๒๑ ได้ 

เพื่อให้เข้าใจ “ประเทศไทย ๔.๐” ขอไล่เรียงเพื่อให้เห็นภาพ คือ ประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมามีการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ ยุคแรก ขอเรียกว่า “ประเทศไทย ๑.๐” เน้นการเกษตรเป็นหลัก เช่น ผลิตและขาย 
พืชไร่ พืชสวน หมู หมา กา ไก่ เป็นต้น ยุคสอง ขอเรียกว่า “ประเทศไทย ๒.๐” เน้นอุตสาหกรรมแต่เป็นอุตสาหกรรมเบา 

                                                             
88 http://www.kkpao.go.th/kkpao/uploads/document/help/๑๑๑.pdf สืบค้น [๒๗ พ.ค.๒๕๖๐] 
89 วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ประชุมวิชาการนานาชาติ สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา

นานาชาติ ครั้งที่๓, สติวิถีปฏิบัติและวิถแีห่งการประยุกต์บนฐานความกรุณา, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท แดเน็กซ์ 
อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จ ากัด, ๒๕๖๐), หน้า ๓๓. 

90 http://www.drborworn.com/articledetail.asp?id=๑๖๒๒๓ประเทศไทย ๔.๐ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจ
ใหม่. สืบค้น [๒๗ พ.ค.๒๕๖๐]  

http://www.kkpao.go.th/kkpao/uploads/document/help/111.pdf%20สืบค้น
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เช่น การผลิตและขายรองเท้า เครื่องหนัง เครื่องดื่ม เครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเป๋า เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น และปัจจุบัน 
(๒๕๕๙-๒๕๖๐) จัดอยู่ในยุคที่สาม ขอเรียกว่า ”ประเทศไทย ๓.๐” เป็นอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก เช่น การผลิต
และขาย ส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์ กลั่นน ามัน แยกก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น แต่ ไทยในยุค ๑.๐ ๒.๐ และ ๓.๐ 
รายได้ประเทศยังอยู่ในระดับปานกลาง อยู่อย่างน้ีไม่ได้ ต้องรีบพัฒนาเศรษฐกิจสร้างประเทศ จึงเป็นเหตุให้น าไปสู่ยุคที่สี 
ให้รหัสใหม่ว่า ”ประเทศไทย ๔.๐” ให้เป็นเศรษฐกิจใหม่ มีรายได้สูง โดยวางเป้าหมายให้เกิดภายใน ๕-๖ ปีน้ี คล้าย ๆ 
กับการวางภาพอนาคตทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนของประเทศที่พัฒนา เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ อินเดีย หรือ ประเทศ
เกาหลีใต้ที่วางโมเดลเศรษฐกิจในชื่อ “ Creative Economy”  

 
ไทยแลนด์ ๔.๐ มีลักษณะอย่างไร? 

ประเทศไทย ๔.๐ เป็นความมุ่งม่ันของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “เศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” .
เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น ดังน้ัน “ประเทศไทย ๔.๐” จึงควร
มีการเปลี่ยนวิธีการท าที่มีลักษณะส าคัญ คือ เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้น
การบริหารจัดการและเทคโนโลยี โดยเกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ เปลี่ยนจาก 
Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่และรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ 
Startups บริษัทเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง เปลี่ยนจาก Traditional Services ซ่ึงมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ า ไปสู่ High 
Value Services และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 

 
ไทยแลนด์ ๔.๐ จะพัฒนาเรื่องใดบ้าง? 

เพื่อให้เกิดผลจริงต้องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย
และพัฒนา แล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังน้ี 

 (๑) กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น สร้างเส้นทางธุร กิจใหม่ ( New Startups) ด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น 

 (๒) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ เทคโนโลยีการแพทย์ 
สปา เป็นต้น 

 (๓) กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม เช่น 
เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น 

 (๔) กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมอง
กลฝังตัว เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน 

 (๕) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง เช่น เทคโนโลยีการออกแบบ ธุรกิจไลฟ์
สไตล์ เทคโนโลยีการท่องเที่ยว การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ เป็นต้นระบบวิถีชีวิตสังคมไทย 

 พัฒนาการศึกษา 

ถ้ามีใครถามว่า จะศึกษาไปเพื่ออะไร ชีวิตมีจุดมุ่งหมายอย่างไร การศึกษาก็เพื่อให้ถึงจุดหมายอย่างน้ัน 
หมายความว่า จุดหมายของการศึกษาเป็นสิ่งเดียวกับจุดหมายของชีวิต ปัญหามีต่อว่า อะไรเป็นจุดหมายของชีวิตหรือ
ถามอีกอย่างหน่ึงว่า ชีวิตเกิดมาเพื่ออะไร ปัญหาน้ีถ้าเชื่อในพระผู้สร้าง ก็ตอบไม่ยากคือปัดไปให้พระผู้สร้างเสีย เพราะ
ชีวิตจะเกิดมาเพื่ออะไร ก็แล้วแต่พระผู้สร้างน้ัน เราไม่มีทางรู้ได้ ต้องเปลี่ยนค าถามใหม่ว่าชีวิตน้ีทรงสร้างมาเพื่ออะไร แล้ว
ไปถามองค์พระผู้สร้างเอาเอง แต่ถ้าไม่ยกปัญหาน้ีไปให้พระผู้สร้างก็ต้องค้นหาค าตอบที่ตัวชีวิตเอง หันไปมองดูชีวิตก็ไม่



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๘๖ 

ปรากฏว่าชีวิตรู้ตัวเองในเรื่องน้ี และไม่ปรากฏว่าชีวิตเป็นตัวของตัวเองในการเกิดด้วยซ้ า เรื่องจึงกลายเป็นว่า ชีวิตไม่รู้ว่า
ตัวเองเกิดมาเพื่ออะไร คือชีวิตไม่มีจุดหมายในการเกิดน่ันเอง ซ่ึงความจริงก็ควรเป็นเช่นน้ัน เสียเวลาที่จะมาค้นหาค าตอบ
ว่าชีวิตเกิดมาเพื่ออะไร 

ชีวิตมิใช่ที่เกิดขึ้นโดยมีจุดหมายหรือวัตถุประสงค์ และจุดหมายก็มิใช่สิ่งที่มีติดมากับชีวิต แต่เป็นสิ่งที่ควรก าหนด
ให้แก่ชีวิต การศึกษาน่ันเองคือการพยายามแสวงหาจุดหมายให้แก่ชีวิต ล าพังชีวิตเองก็คือความเป็นอยู่ ชีวิตที่มีจุดหมาย 
ก็คือชีวิตที่มีการศึกษา ปัญหาเก่ียวกับวัตถุประสงค์ของชีวิตน้ัน มิใช่การแสวงหาค าตอบว่า คือ แต่เป็นปัญหาเก่ียวกับ
ความควร แทนที่จะตั้งค าถามว่า ชีวิตเกิดมาเพื่ออะไร ซ่ึงไม่มีทางตอบได้ และไม่มีตัวสภาวะที่เป็นค าตอบ ควรจะตั้ง
ค าถามใหม่ว่าชีวิตควรอยู่เพื่ออะไรและอย่างไร ซ่ึงการศึกษาจะช่วยตอบปัญหาข้อน้ีและภาวะของชีวิตน้ีเองที่มีความดิ้น
รนอยู่ จะเป็นเครื่องชี้แนวทางแก่ค าตอบ ชีวิตที่ขาดการเรียนรู้และการฝึกฝนอบรม ย่อมเป็นชีวิตที่หย่อนสมรรถภาพและ
ไร้ประสิทธิภาพ ทั้งในการควบคุมรักษาหล่อเลี้ยงองค์ประกอบภายในของตนเอง และในการเก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม ส่วน
ชีวิตที่มีการศึกษา ย่อมมีสมรรถภาพและประสิทธิภาพในการปรับตัวและสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม จนถึงขนาดที่สามารถ
ปรับสิ่งแวดล้อมให้เป็นประโยชน์แก่ตัวมันได้ การศึกษาจึงเป็นกระบวนการที่จะท าให้ชีวิตหลุดพ้นจากอ านาจครอบง าของ
สิ่งแวดล้อม และมีความเป็นใหญ่ในตัวในการที่จะด ารงอยู่และเสวยประโยชน์จากการด ารงอยู่น้ัน 

ภาวะเช่นน้ีเรียกเป็นค าศัพท์สั้นๆ ว่า อิสรภาพ ชีวิตที่บรรลุถึงภาวะเช่นน้ีย่อมมิใช่ชีวิตที่สักแต่ว่าเป็นอยู่ แต่
กลายเป็นชีวิตที่เป็นอยู่อย่างดีหรืออย่างดีที่สุด ภาวะที่เป็นอยู่อย่างดีที่สุดน้ีคือสิ่งที่ควรก าหนดให้เป็นจุดหมายของชีวิต จึง
สรุปได้ว่า จุดหมายของชีวิตก็คือความเป็นอยู่อย่างดีที่สุด หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงคือ การมีอิสรภาพ ซ่ึงได้แก่การประสบ
ความส าเร็จที่ท าให้อยู่รอดและหลุดพ้นอยู่เหนือภาวะที่ถูกบีบคั้นด้วยการดิ้นรนต่อสู้ ตามที่กล่าวมา ท าให้เห็นได้ว่า ชีวิต
เข้าถึงอิสรภาพคือความหลุดพ้นจากอ านาจครอบง าของสิ่งแวดล้อม และมีความเป็นใหญ่ในตนเองด้วยการปรับเข้ากับ
สิ่งแวดล้อมบ้าง รู้จักเก่ียวข้องสัมพันธ์ ตลอดจนปรับสิ่งแวดล้อมให้เข้ากับตัวบ้ าง และการกระท าให้เกิดความสามารถน้ี
น่ันเอง เรียกว่าการศึกษา อย่างไรก็ดี ความสามารถและการกระท าอย่างน้ีจะเกิดขึ้นได้ ต้องมีความรู้ความเข้าใจในสภาวะ
ของสิ่งเหล่าน้ันตามความเป็นจริงเสียก่อน ภารกิจข้อหลังน้ี เป็นหน้าที่ของปัญญา และมนุษย์อย่างเดียวเป็นสัตว์เจ้า
ปัญญา ดังน้ันการศึกษาจึงเป็นภารกิจของปัญญาและเป็นกิจกรรมของมนุษย์91 

การศึกษาไทยในปัจจุบันยังคงมุ่งเน้นการผลิตคนให้รับใช้สังคมเท่าน้ันเน่ืองจากหลักสูตรที่จัดท าออกมาไม่ได้
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชนบท ท าให้คนเหล่าน้ันก้าวจากสังคมชนบทไปตั้งหลักแหล่งในสังคมเมืองแทนที่จะ
กลับไปพัฒนาท้องถิ่นตนเอง ตลอดระยะเวลากว่าหน่ึงทศวรรษที่มีการจัดระบบการศึกษาไทยการเปลี่ยนแปลงระบบ
การศึกษาถ้าเปลี่ยนแปลงโดยยึดถือแต่ โรงเรียน ครู นักเรียน และเน้ือหาวิชาเป็นหลักโดยไม่ได้ให้ความส าคัญกับ
สภาพแวดล้อมอ่ืนอย่างเท่าเทียมเป็นเพียงการปรับเปลี่ยนเฉพาะรูปแบบที่หนีไม่พ้นการพายเรือในอ่างซ่ึงไมต่างจาก
การศึกษาตอนเริ่มต้นที่น าเอาระบบโรงเรียนแบบตะวันตกเข้ามาเม่ือปี พ.ศ ๒๔๔๑ ถ้าการศึกษาไทยยังเป็นเช่นน้ีผลเสีย
จะเกิดต่อนักเรียน จิตส านึกความเป็นครู และสังคม นักเรียนจะกลายเป็นผู้ที่มีความรู้แต่ปฎิบัติไม่ได้เน่ืองจากเข้าไปไม่ถึง
ปัญหาที่แท้จริงหลักสูตรยังคงเน้นการวัดผลให้นักเรียนจดจ าเน้ือหา ก าหนดเวลาสอบผู้เรียนก็ต้องท่องจ า กวดวิชาท าให้
เสียเวลาส่วนน้ีไปมากจนไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ชีวิตและประสบการณ์นอกห้องเรียน เพื่อให้การศึกษาไทยมีการพัฒนาให้ทัน
ต่อโลกแห่งเทคโนโลยีการศึกษาไทยควรมีลักษณะส าคัญดังน้ี92 

 ๑) การศึกษาไทยต้องมุ่งสร้างคน สร้างงาน สร้างชาติ เป็นการศึกษาแบบองค์รวมบูรณาการเชื่อมโยงกับ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ศาสนา การเมือง 

                                                             
91 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ปรัชญาการศึกษาของไทย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เพ็ทแอนด์

โฮม จ ากัด, ๒๕๕๖), หน้า ๗. 
92 https://www.gotoknow.org/posts/๔๙๔๖๒๓ แนวทางการพัฒนาการศึกษาไทย, สืบค้น [๒๗ พ.ค.

๒๕๖๐] 

https://www.gotoknow.org/posts/494623%20แนวทางการพัฒนาการศึกษาไทย
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๘๗ 

 ๒) การศึกษาไทยต้องเน้นผลต่อผู้เรียนทั้งในระดับนโยบายและระดับการเรียนการสอนโดยก าหนดนโยบ าย
การศึกษาที่ค านึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส าคัญเปิดโอกาสให้ผู้เรียน เรียนรู้ตามวิธีที่ถนัดและสนใจ เรียนอย่างสนุก 
เล่นให้ได้ความรู้ มีความสุขกับการเรียน ครูสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ ท าให้เกิด
ความเชื่อม่ันในตนเองและมีความสุขกับการเรียน 

 ๓) การศึกษาไทยต้องมุ่งยกระดับงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ ที่เข้มแข็งและแข็งขัน มีการกระจายอ านาจสู่เขต
พื้นที่การศึกษา สถานศึกษา องค์กรปกครองท้องถิ่น มีการก าหนดมาตรฐานในการศึกษา จัดรูปแบบประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับ มีการส่งเสริมรากฐานและพัฒนาวิชาชีพครู บุคคลากรทางการศึกษา ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ
มาใช้ในการศึกษาและการมีส่วนร่วมของบุคคลในครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน และสถาบันสังคมอ่ืนๆ 

 ๔) การศึกษาไทยควรมีการน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาบูรณาการในการเรียนการสอนท าให้เด็กเกิดความสนใจในการ
เรียนรู้ และทันต่อยุคสมัยมากขึ้น 

การเรียนการสอนขาดการอบรมบ่มนิสัยไม่ได้ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและภูมิปัญญาไทยอย่างเพียงพอ การเข้า
รับการศึกษาไม่กว้างขวาง ไม่ทั่วถึง และไม่เป็นธรรม เกิดความเลื่อมล้ าในการเข้ารับการศึกษายังมีคนที่พลาดโอกาสและ
ด้อยโอกาสที่จะเข้ารับการศึกษาอีกจ านวนมาก การศึกษาในปัจจุบันเป็นแบบแยกส่วนไม่สอดคล้องกับการด ารงชีวิตใน
สังคม การศึกษายังจะต้องประยุกต์หลักพุทธธรรมให้เข้ามาเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาก้าวไปพร้อมกับสังคมยุคใหม่ 

 
การพัฒนาทางสังคม 
การพัฒนาทางสังคมจะต้องน าหลักพุทธธรรมมาเสริมสร้างเพื่อความม่ันคงทั้งทางด้านวัตถุและด้านจิตใจ เพื่อท า

ให้ธุรกิจมีความม่ันคงมากยิ่งขึ้น ส าหรับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นบริษัทท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรมหรือผู้อยู่ในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวต้องพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน แนวทางการพัฒนาโดยการใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นตัวน าหรือที่
เรียกว่า “Creative Economy” เน่ืองจากโลกการตลาดสมัยใหม่ว่าด้วย “แก่น” ของการตลาดอย่างแท้จริง น่ันคือ 
“Valve” หรือคุณค่า ซ่ึงเป็นแก่นแท้ของการ สร้างนวัตกรรมสิ่งใหม่ๆ บนพื้นฐานของสิ่งที่มีอยู่เดิมให้เกิดคุณค่าที่
หลากหลายมิติ เช่น วิธีการบูรณาการเป็นการปรับพระพุทธศาสนาเข้าหาศาสตร์สมัยใหม่ คือใช้ศาสตร์สมัยใหม่เป็นตัวตั้ง
แล้วน าหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาเป็นส่วนเสริมเพื่อช่วยให้เกิดความสมบูรณ์ด้วยมิติทางศีลธรรมของศาสนา 
วิธีการน้ีใช้กับการศึกษาแบบธรรมประยุกต์ ค าว่า “ประยุกต์” หมายถึงปรับใช้ประโยชน์ ดังน้ัน วิธีบูรณาการก็คือ 
การศึกษาแบบธรรมประยุกต์ โดยอาศัยศาสตร์สมัยใหม่เป็นสะพานวิธีการน้ีนอกจากจะช่วยท าให้ธรรมเป็น อกาลิโก คือ
ไม่ล้าสมัยเพราะสามารถปรับเข้ากับวิถีชีวิตของทุกคน ทุกยุค ทุกสมัย 

สังคมสมัยปัจจุบัน เป็นสังคมแห่งการวิวัฒนาการ ไปตามสมัยไม่ว่าการพัฒนาทางด้าน การศึกษา สังคม เศรษฐกิจ 
การเมืองและการบูรณาการกับศาสตร์ต่างๆ สนธยา พลศรี93 กล่าวถึงแนวคิดต่างๆ ที่เก่ียวกับการพัฒนาไว้ดังน้ี  

๑) แนวคิดแบบวิวัฒนาการ เป็นการน าการพัฒนามาใช้เพื่ออธิบายประวัติศาสตร์ของมนุษย์ที่เคลื่อนย้ายจาก
ภาวะหน่ึงไปสู่อีกภาวะหน่ึงที่สูงกว่า ท าให้มนุษย์มีความก้าวหน้าในด้านต่างๆ มากขึ้น เช่น มีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ขึ้นร่ ารวย
มากขึ้น มีเหตุผลมากขึ้น มีความแตกต่างกันมากขึ้น เป็นการพัฒนาในแนวคิดน้ีจึงมีความหมายใกล้เคียงกับค าว่า 
ความก้าวหน้ามาก 

๒) แนวคิดแบบการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เป็นแนวความคิดที่เกิดขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ เน่ืองจากมี
ความเป็นกลางมากกว่าการพัฒนา ไม่เก่ียวข้องกับอดีตหรืออนาคตอันรุ่งโรจน์ แต่สนใจศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ
ปรากฏการณ์ทางสังคม เช่น การแบ่งชนชั้นทางสังคม เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงอาจมีลักษณะเป็นการปฏิรูปคือ เฉพาะใน
โครงสร้างใด โครงสร้างหน่ึง และการปฏิวัติคือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทั้งหมดของสังคม 

                                                             
93 สนธยา พลศรี, กระบวนการพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนพานิช, ๒๕๔๕), หน้า ๗. 
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๘๘ 

๓) แนวความคิดแบบเศรษฐศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์น าการพัฒนาไปใช้จ าแนกประเทศต่างๆ ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
เช่น รายได้ประชาชาติ การรู้หนังสือ การมีงานท า เป็นต้น ออกแบบประเทศพัฒนาแล้ว ประเทศก าลังพัฒนาและประเทศ
ด้อยพัฒนา การพัฒนาในแนวความคิดน้ี จึงมีความหมายใกล้เคียงกับค าว่าความเป็นอุตสาหกรรม ความทันสมัยและการ
เจริญเติบโตมาก 

๔) แนวความคิดแบบการปฏิบัติการทางสังคม เป็นแนวความคิดที่เกิดจากรัฐบาลของประเทศต่างๆ พยายาม
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมในรูปของการวางแผนปฏิบัติการ เช่น การปฏิรูปที่ดิน การสหกรณ์ การ
พัฒนาชนบท เป็นต้น และเรียกวิธีการน้ีว่า การพัฒนา 

๕) แนวความคิดแบบความขัดแย้งทางสังคม เป็นแนวความคิดของการพัฒนาประเทศด้วยระบอบสังคมนิยมที่น า
ทฤษฎีความขัดแย้งมาใช้เป็นแนวทางในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและระบบสังคม โดยถือว่าการน าระบอบสังคมนิยม
เข้ามาใช้แทนระบบที่ใช้อยู่เดิมเป็นการพัฒนา 

การท างานในระบบใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการบริหาร องค์กร ประเทศ บริษัท หรือหน่วยทางภาครัฐเอกชนหรือ
ภาคส่วนใดก็ตาม ควรจะน าหลักทฤษฎีหลักธรรมพรหมวิหาร ๔ เข้ามาเป็นองค์ประกอบในการท างานต่างๆ แม่แต่การ
ด ารงชีวิตเพื่อท าให้การงานเกิดความคล่องตัว โดยพรหมวิหาร ๔ (Holy Abidings) คือ ธรรมประจ าใจอันประเสริฐ หลัก
ความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธ์ิ ธรรมที่ต้องมีไว้เป็นหลักก ากับความประพฤติ จึงจะชื่อว่าด าเนินชีวิตหมดจดและปฏิบัติ
ตนต่อมนุษย์สัตว์ทั้งหลายโดชอบ ที่ท าให้เป็นพรหมหรือให้เสมอด้วยพรหมหรือธรรมเครื่องอยู่ของท่านผู้มีคุณยิ่งใหญ่ ซ่ึง
ประกอบด้วย ๔ ประการกล่าวคือ94 

๑)เมตตา (Loving Kindness) หมายถึง ความมีมิตรไมตรี ความมีน้ าใจ ต้องการให้ผู้อ่ืนมีความสุข ปรารถนาดีต่อ
ผู้อ่ืนและขยายจิตที่ดีงามออกไปต่อเพื่อมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลาย เมตตาเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่บุคคลควรมีโดยเป็น
ความปรารถนาดีและมีความคิดในทางสร้างสรรค์เพื่อความเจริญให้แก่ผู้อ่ืน 

๒) กรุณา (Compassion) หมายถึง ความเป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยน เม่ือเห็นผู้อ่ืนตกทุกข์มีความล าบาก มีความ
ปรารถนาที่จะช่วยให้เขาพ้นทุกข์ เป็นคนมีน้ าใจอยากช่วยเหลือผู้ อ่ืน เม่ือมีโอกาสช่วยเหลือก็จะช่วยเหลือตามก าลัง
ความสามารถโดยปราศจากเงื่อนไขใด ๆ 

๓) มุทิตา (Sympathetic joy) หมายถึง ความชื่นบาน ความยินดีในเม่ือผู้อ่ืนได้ดี หลักธรรมข้อน้ีเป็นลักษณะของ
ผู้มีจิตใจกว้าง ยินดีต่อความดีของผู้อ่ืน เม่ือบุคคลอ่ืนได้ประสบความส าเร็จในชีวิต ก็แสดงออกถึงความยินดี ไม่อิจฉาริษยา 
ไม่กลั่นแกล้งผู้อ่ืน 

 ๔) อุเบกขา (Neutrality Equanimity) หมายถึง ความวางใจเป็นกลาง มีการพิจารณาใคร่ครวญในเรื่องต่างๆ 
ด้วยปัญญา มีเหตุผลอย่างถูกต้อง เที่ยงธรรม เป็นการมองสรรพสิ่งอย่างเป็นกลางหรือเห็นสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง 

พรหมวิหาร๔ เป็นปัจจัยเบื้องต้นของบุคคลและสังคมในการที่จะประกอบกิจกรรมต่างๆ ด้วยความปรารถนาดี 
เป็นหลักธรรมที่ช่วยก ากับความประพฤติของบุคคลในสังคมให้มีความรัก มีความเมตตาปรารถนาดีต่อกัน หากบุคคล
ประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหารย่อมสร้างความรับผิดชอบภายในใจของตนเอง ( Individual responsibility) ไปสู่ความ
รับผิดชอบในระดับสากล (Universal responsibility) โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติทั้งทางสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงส่งผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์เป็นอย่างมาก และอาจเป็นช่องทางที่
สร้างความขัดแย้งให้แพร่กระจายไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น แม้ว่าความเจริญทางด้านวัตถุจะมีมากขึ้นแต่ไม่ได้ส่งเสริมให้

                                                             
94 ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๘/๒๘๐. 
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จิตใจของมนุษย์มีการพัฒนาไปด้วย95 การอยู่ร่วมกันในสังคมจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งได้ สภาพสังคมไทยที่
ผ่านมาต้องเผชิญกับปัญหามากมายหลายด้าน เกิดการแตกแยกทางด้านความคิดและการกระท า ท าให้ความสุขของคนใน
ชาติลดน้อยลงไป จึงต้องควรเร่งฟื้นฟูพัฒนาปรับโครงสร้างรากฐานของสังคมให้แข็งแรงด้วย พรหมวิหาร๔ ซ่ึงจะช่วย
เสริมศักยภาพในการท างานในทุกๆ ด้านบรรลุเป้าหมายอย่างสันติและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  
สรุป 

เห็นได้อย่างชัดเจน สังคมสมัยใหม่ต้องการพัฒนาเฉพาะด้านวัตถุ ด้านเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมและการศึกษา 
สังคมและด้านต่างๆ ในเม่ือประเทศเจริญสิ่งที่ตามมาคือ ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมของมนุษย์ที่เสื่อมถ่อยลงไป 
อย่างไรก็ตามปัจจัยที่จะท าให้สังคมไทยพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องน าหลักพุทธธรรมคือหลักพรหมวิหาร๔ มาประยุกต์เข้ากับ
ศาสตร์สมัยใหม่เพื่อไม่ให้เกิดความเสมอภาคด้านความสุขในสังคมยุคประเทศไทย ๔.๐ อย่างแท้จริง จะเห็นว่าสังคมไทย
ในอดีตมาจนปัจจุบันและก าลัง จะก้าวไปข้างหน้าที่เรียกกันว่าสังคมสมัยยุค ไทยแลนด์ ๔.๐ ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับการ
พัฒนาหรือบูรณาการสิ่งที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในทุกๆด้าน เช่น มนุษย์ สังคม การศึกษา เศรษฐกิจ 
การเมือง ต้องมีการพัฒนาการลดระยะเวลาการเข้าถึงข้อมูลให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เป็นการยกระดับที่เป็นอยู่เดิมให้สอดรับ
กับกาลเวลา เพื่อจะก้าวเป็นประเทศที่ได้รับว่า เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว สิ่งส าคัญเราจะประคองให้สังคมไทยเป็นสังคม
แห่งการพัฒนาในแต่ละ ศาสตร์ให้มีความพร้อมในลักษณะใด เพื่อตอบปัญหาความต้องการพัฒนาประเทศชาติไปสู่สังคม
ที่สมบูรณ์เพียบพร้อมในทุกๆ ด้านได้อย่างไร  

ศาสตร์หลายๆ ศาสตร์มีความสมบูรณ์ในตัวมันเองแต่ไร้จริยธรรมไร้เสียซ่ึงศีลธรรมน าความเดือดร้อนมาสู่โลกน้ี
เพราะไม่มีคุณธรรมจริยธรรมก ากับศาสตร์เหล่าน้ัน ท าให้คนเป็นคนเก่งขาดแต่ขาดปัญญา เพื่อสร้างความเติมเต็มได้
อย่างไร จะน าพุทธจริยศาสตร์ไปผสมผสานกับเศรษฐศาสตร์ เราก็ได้เศรษฐศษสตร์แนวพุทธ เศรษฐศาสตร์ก็กลายเป็น
เศรษฐศาสตร์ที่สมบูรณ์ ถ้าน าพุทธจริยศาสตร์ไปผสมกับการเมือง การเมืองก็จะกลายเป็นกลายเมืองแนวพุทธ การเมืองก็
จะสมบูรณ์ หรือพุทธจริยศาสตร์ไปผสมกับการศึกษา เราก็จะได้การศึกษาที่สมบูรณ์ อันน้ีจึงเป็นการประยุกต์แบบเติมเต็ม 
วิชาการต่างๆ ที่เราขาดจริยธรรม ก็สอดแทรกจริยธรรมเข้าไปในศาสตร์แขนงต่างๆ เพราะมนุษย์ไม่ว่าจะประอาชีพใด 
หรือท างานในองค์กร สังคมประเทศชาติ ถ้าขาด จริยธรรมซ่ึงเป็นดวงแห่งปัญญาในการน าพาเราไปสู่สังคมที่พัฒนาแล้วที่
สมบูรณ์ในยุคสมัยไทยแลนด์ ๔.๐ ที่จะบกพร่องน้อยที่สุด 
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การสวดมนต์เพือ่การพฒันาคณุภาพชีวิต 
THE CHANT FOR DEVELOPMENT OF QUALITY OF LIVE  

 
 พระครูสังวราภิรักษ์, ผศ.ดร.,  ดร.กาญจนพงศ์ สุวรรณ, ดร.สงวน หล้าโพนทัน,  

ดร.สิรภพ สวนดง* ดร.เกษม ทาขามป้อม** 
*อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดษุฎีบัณฑิต วิทยาเขตนครราชสีมา 

**ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
 
บทคัดย่อ 

การสวดมนต์เป็นการสายธยายพุทธวจนะ เม่ือสวดไปตามล าดับมีจิตใจที่ม่ันคงและแน่วแน่ โดยมีความเชื่อในพระ
พุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ การสวดมนต์มีความส าคัญ ๓ ประการ ๑. ศาสนา คือ คุณความดีของพระพุทธ 
พระธรรม และพระสงฆ์ ๒. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล คือ มีความเมตตาต่อกัน และ๓. ความเป็นผู้น าทางการเมือง คือ 
มีความมุ่งม่ันในการตัดสินใจ ความส าคัญการสวดมนต์ที่มุ่งหมายส่งเสริมความเจริญให้บุคคลได้ปฏิบัติบูชาพระรัตนตรัย 
คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เพราะมีอานิสงส์ของการสวด ได้แก่ ท าให้มีสมาธิม่ันคง จนสามารถน ามาปรับใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางร่างกายและจิตใจ ทั้งน้ีบุคคลสามารถน าอานิสงส์ของการสวดมนต์มาใช้ ได้แก่ ๑.บรรพชิต 
สามารถน าไปปรับใช้ในการศึกษาพระธรรม และ ๒.คฤหัสถ์ สามารถน าไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
ค าส าคัญ : สวดมนต์, การพัฒนา, คุณภาพชีวิต  
 
Abstract 

 Praying is a playing of the Buddha words. When one who is praying in order, the mind has 
solid and resolute being. It bases on a faith in goodness of the Buddha, the Dhamma (preaching of the 
Buddha) and the Sangha (monks). Praying has ๓  importants, namely, ๑ )  religion is the virtue of the 
Buddha , the Dhamma and the Sangha, ๒)  about relationship between people it is a kindness to each 
other and ๓) about political leadership it is committed to making decisions. The importance of praying 
is to be to promote the prosperity of the people to worship the Trible Gem are the Buddha the 
Dhamma and the Sangha because of the virtue of praying, so that the concentration. It can be adapted 
to the development of the quality of life both physically and mentally. Individuals can use the virtue 
of praying as : ๑) sermon can be adapted to study the preaching and ๒) The family can be adapted to 
the occupation. 
 
Keywords : Playing, Development, Quality of life 
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๑. บทน า 
การสวดมนต์น้ันถือว่าเป็นการพัฒนาชีวิตอย่างหน่ึงซ่ึงเป็นอุบายท าให้ใจสงบเป็นสมถกรรมฐาน ยิ่งไปกว่าน้ันถือ

ว่าเป็นการอนุสติและสรรเสริญพระรัตนตรัย ซ่ึงชาวพุทธมีประเพณีประกอบพิธีกรรม และมีการสวดบทสวดมนต หรือ
คาถาประกอบการกระท าพิธีดังกลาวน้ัน ซ่ึงการสวดน้ันทุกศาสนาธรรมเนียมการสวดน้ีถือวาเปนสิ่งที่มีมาตั้งแตครั้งบรรพ
กาลและมีการน ามาสวดกันในระยะตอมา96 ดังน้ันจึงอาจจะถือไดวาธรรมเนียมการสวดน้ันจัดเปนวัฒนธรรมทางความเชื่อ
ที่มีมาคูกับมนุษยมาเปนระยะเวลาอันชานานนอกจากน้ันในแงของประวัติศาสตรทางดานศาสนา จะพบวา ศรัทธาเป
นพื้นฐานใหมนุษยแสดงออกการยอมรับวาธรรมชาติและความเปนไปของธรรมชาติ เกิดจากผูมีอ านาจเหนือมนุษย ดังน้ัน 
มนุษยจึงจ าเปนที่จะตองท าการบวงสรวง ออนวอนตอสิ่งที่ตนเองเชื่อน้ัน โดยการ ออนวอนบูชา97 การสวดออนวอนเปนวิ
ธีการที่มนุษยแสดงออกเพื่อใหเทพเจาพอใจและจะไดใหการคุมครองตน ซ่ึงพระพุทธศาสนาเองก็ยอมรับนัยเช นน้ัน
เหมือนกันวา มนุษยเม่ือถูกภัยคุกคาม (ความกลัว) ตางพึ่งภูเขาปาไม อาราม และรุกขเจดียเปนสรณะ98 โดยการยึดถือเอา
สิ่งตาง ๆ เปนที่พึ่ง มีการสวดออนวอนเชนเดียวกันน่ันก็แสดงวากอนที่จะมีการอุบัติขึ้นของพระพุทธศาสนาการสวดออน
วอน ที่เก่ียวของกับพิธีกรรมทางศาสนาและความเชื่อก็มีอยูแลว ในยุคกอนการเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนาน้ันมีธรรม
เนียมการสวดมนตเพื่อปองกันภัยคุมครองตนเองเรียกวาปริตรอยู ซ่ึงพระพุทธองคทรงอนุญาตใหพระภิกษุหรือภิกษุณี
สามารถที่จะน ามาสวดเพื่อปกปองคุมครองตนเองใหมีความสุขปลอดภัยจากภยันตรายตาง ๆ ได ซ่ึงพระปริตตน้ันถือวาเป
นบทสวดมนตหรือเปนมนตที่มีมากอน แตเปนที่นาสังเกตวาทรงไมอนุญาตใหเรียนดิรัจฉานหรือคาถาประเภทเวทยมนตต
าง ๆ หากแมนวาใครเรียนก็จะตองถูกปรับโทษ แสดงใหเห็นวาการเรียนคาถาหรือมนตน้ันทรงอนุญาตเฉพาะมนต
ประเภทการปองกันภัยเทาน้ัน ในสมัยน้ันนิยมสวดสาธยายบทสวดที่เรียกวา พระปริตตเอาไววาดวยวาผูสวดพระปริตต
กลาวผิดอรรถบาง ผิดบาลีบาง หรือวาสวดไมคลองเสียเลย พระปริตตก็ไมมีเดช ทานผูสวดไดคลองแคลวช านิช านาญเท
าน้ัน พระปริตตจึงมีเดช ถึงแมผูเลาเรียนพระปริตตแลวสวดเพราะเห็นแกลาภสักการะ พระปริตตน้ันก็หาอ านวยประโย
ชนไมทานผทูี่ตั้งใจจะชวยใหพนทุกข มีเมตตาจิตเปนปุเรจาริก แลวสวดน้ันแล พระปริตตจึงจะอ านวยประโยชน99  

จะเห็นวาวัฒนธรรมของการสวดมนต น้ันถือวาเปนสิ่งที่มีความส าคัญตอวิถีชีวิตของพระสงฆและชาวพุทธ
โดยทั่วไปทั้งในแงของการรักษาพระธรรมค าสอนและการหวังพึ่งอานุภาพของการสวดสาธยายน้ัน เพื่อเป็นการเจริญ
เมตตาในขณะที่สวด และน้อมจิตบริสุทธ์ิ มีสมาธิในการสวดด้วยความตั้งใจ เพื่อเป็นการพัฒนาสติสัมปชัญญะ และเป็น
การรักษาพุทธวจนะค าสอนตามแบบอย่างพุทธศาสนิกชน การสวดมนต์เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ต่อจากน้ันก็เป็นการ
ฝึกสติปัญญาให้รู้ตั้งแต่ต้นหรือต้นคิดอย่างต่อเน่ืองไม่ขาดสาย โดยให้รู้ควบคู่กับสิ่งใดที่ใช้เป็นเครื่องล่อจิตตลอดเวลา เช่น 
รู้ควบคู่กับค าสวดมนต์ หรือบริกรรมหรือลมหายใจเข้าออก หรืออิริยาบถของกาย หรืองานที่ก าลังท าอยู่ ก็ไม่ขาดสติเผลอ
เลอไปกับสิ่งใดให้ใจเป็นทุกข์ ย่อมเกิดอานิสงส์มีจิตใจที่สดชื่น แจ่มใส และสามารถมีความตั่งม่ันด้วยสติอันแกล่วกล้า 
 
๒. แนวคิดเรื่องการสวดมนตของพระพุทธศาสนาเถรวาท 

พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประเภทอเทวนิยมที่มิไดยอมรับในอ านาจของเทพเจาหรือความมีอยูของพระเจาตาม
นัยของศาสนาเทวนิยมพระพุทธศาสนาปฏิเสธความศักดิ์สิทธ์ิของพระเวทอันเป นพระวจนะของพระเจาตามนัยของ

                                                             
96 ชวน เพชรแกว, การศึกษาวรรณคดีไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอักษรสัมพันธ ๒๕๒๐), หนา๗๐ - 

๗๑. 
97 ศ.เสฐียร พันธรังษี, ศาสนาโบราณ, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔), หนา๓๕ - 

๓๘ 
98 ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๘๘/๕๐. ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๘๘/๙๒. 
99 ธนิต อยูโพธ์ิ, อานุภาพพระปริตต, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงราชวิทยาลัย, ๒๕๓๗ ), หนา 

๑๒. 
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๙๓ 

ศาสนาพราหมณ100 แตหากจะมีค าถามวาเม่ือพระพุทธศาสนาเปนอเทวนิยมแลวเหตุไฉนจะตองเขาไปเก่ียวของกับค าว
ามนตหรือการสวดมนตดวย ซ่ึงโดยทั่วไปการสวดมนต จะหมายเอาเฉพาะศาสนาเทวนิยมเทาน้ัน ที่จะตองมีการสวดออน
วอน แตจากการศึกษาพบวาแมวาพระพุทธศาสนาจะเปน อเทวนิยมแตในแงของการประกอบพิธีกรรมส าคัญ ๆ หรือ
การทองบนสาธยายธรรมตามนัยของมุขปาฐะ ก็ตองเขาไปเก่ียวของกับการสวดมนตอยูอยางหลีกเลี่ยงไมได 

๒.๑ ความหมายของค าว่ามนต์ ส าหรับค าวา มนต มาจากภาษาบาลีวา มันตะ และภาษาสันสฤตวา มันตระ 
หมายถึง ค าพูดที่ศักดิ์สิทธ์ิที่ตองอาศัยการสวดหรือบริกรรมพร่ าบนจึงจะท าใหเกิดอานุภาพในการปองกันเหตุตาง ๆ ซ่ึง
มนตน้ีพระพุทธองคทรงชี้ใหเห็นวาเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดมีไดถาขยันพร่ าบนแตถาไมขยันพร่ าบนแลวก็จะไมศักดิ์สิทธ์ิ (เปนมล
ทิน) หรือเสื่อมไปได101 หากพิจารณาโดยพิสดารเราจะพบวาค าวามนตน้ันมีความหมาย ๓ นัยคือ (๑) แปลวา ปญญาเป
นที่หรือเปนเครื่องรู102 (๒) แปลวา พระเวท เพราะวาเปนเครื่องรูขอปฏิบัติในพระเวททั้ง ๓ เรียกวา มนต103 (๓) แปลวา 
อ านาจ เพราะมนตน้ันมีอ านาจชวยท าใหอะไร ๆ ที่ตนเองหวังส าเร็จลงได104 หรือหากจะพิจารณาโดยอรรถเราก็จะพบว
ามนตน้ันหมายถึง ค าพูดอันศักดิ์สิทธ์ิ การสวดหรือบทเพลงแหงการสวดพระเวท หรือรูปแบบการบูชายัญที่เปนสวนหน่ึง
ของพระเวทประเภทบทสวดมนต105 หมายถึง ค าศักดิ์สิทธ์ิค าส าหรับสวด ค าส าหรับเสกเปา106 นอกจากน้ัน หากมุงอธิ
บายความหมายของศัพทเฉพาะพระพุทธศาสนาค าวา มนตก็หมายถึงมนตของพระพุทธศาสนาเรียกวาพุทธมนต อันเปนข
อ ค ว า ม 
หรือวิธีการที่น าไปใชในทางดีงามเกิดความเมตตาไมประทุษราย เบียดเบียน ผูอ่ืน ใหเปนไปเพื่อสันติสุข107 หรือ หมายถึง
ร ะ บ บ ค ว า ม เ ชื่ อ ที่ ว า ด ว ย ก า ร ใ ห อ า น า จ ลึ ก ลั บ ด ล บั น ด า ล ใ ห เ กิ ด ค ว า ม เ ป น ไ ป ต า ง  ๆ 
แกบุคคล โดยองคประกอบของมนตน้ันมีอยู ๓ ประการคือ (๑) คาถาอาคม (Spell) คือขอความอันศักดิ์สิทธ์ิที่ประพันธ
ขึ้ น  ส า ห รั บ บ ริ ก ร ร ม ใ ห เ กิ ด อ า น า จ  ( ๒ )  พิ ธี  ( ritual) เ ช น  ก า ร เ ป่ า เ ส ก พ ร ม น้ า ม น ต  
(๓) เงื่อนไขของผูปฏิบัติ (Condition of the Performer) การน าไปใชผูใชจะตองปฏิบัติตามขอหามขอ อนุญาตอยางเคร
งครัดเพื่อจะกอใหเกิดผล108  

                                                             
100 อดิศักดิ์ ทองบุญ, ปรัชญาอินเดีย, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๑๓–

๑๔. 
101 ธนิต อยูโพธ์ิ, อานุภาพพระปริตต , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงราชวิทยาลัย, ๒๕๓๗ ),หนา 

๑๘ – ๑๙. 
102 พระมหาสมปอง ปมุทิโต, คัมภีรอภิธานวรรณนา, (กรุงเทพมหานคร : ทิพยวิสุทธ์ิ, ๒๕๔๒), หนา๒๐๕. 
103 พระมหาสมปอง ปมุทิโต, คัมภีรอภิธานวรรณนา, หนา ๔๔๙. 
104 พระมหาสมปอง ปมุทิโต, คัมภีรอภิธานวรรณนา,หนา ๑๐๖. 
105 Williams M.Monier, A Dictionary English and Sanskit, (New Delhi : Motital Banarasidass, 

๑๙๙๕), p ๗๘๖. 
106 พระธรรมปฎก, (ป.อ. ปยุตโต) , พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท , (กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๘), หนา ๒๑๓ 
107 พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ, มหัศจรรยทางจิต, (กรุงเทพมหานคร : เสริมวิทยบรรณาคาร, ๒๕๐๗), หนา 

๖๙. 
108 อุทัย หิรัญโต, สารานุกรมศัพทสังคมวิทยา มานุษยวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพโอเดียนสโตร,

๒๕๒๖), หนา ๑๓๓. 
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๙๔ 

๑.) ถามุงถึงความหมายโดยทั่ว ๆ ไป มักจะหมายถึงค าวามนตในศาสนาพราหมณซ่ึงก็จะมีความหมายที่ชัดเจนวา 
หมายถึงเวทมนตคือการสวดออนวอนในศาสนาพราหมณซ่ึงหมายถึงค าศักดิ์สิทธ์ิ (The holy words) ที่ใชสวดเพื่อใหเทพ
เจาพอใจและจะไดบันดาลใหเกิดสิ่งตางๆ ขึ้นตามที่ผูสวดตองการ 

๒.) ถามุงถึงความหมายในศาสนาพราหมณน้ัน ค าวามนตจะมีความหมายที่แคบลงและมักใชค าที่ เนนถึงความเป
นเอกลักษณของพระพุทธศาสนาวาพระพุทธมนต ซ่ึงจะหมายถึงถ้อยค าที่เอยถึงพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและ
พระสงฆเพื่อมุงใหเกิดความผาสุก เมตตา และปรารถนาดีตอกันไมใชใชไปเพื่อเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน 

๒.๒ ประเภทของค าวา มนต์ ค าวา มนต แมเราจะทราบกันแลววาโดยทั่วไปจะน าไปใชในลักษณะของการทองบ
นสาธยายเพื่อกอใหเกิดความศักดิ์สิทธ์ิทั้งศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธอยางไรก็ตามจากการกลาวมาทั้งหมดก็จะพบว
าค า วามนตน้ันมีลักษณะของบอเกิดรวมถึงการน าไปใชลักษณะที่แตกตางกัน ดังน้ี 

ก.) เวทมนต ส าหรับค าวา เวทมนตน้ันถือไดวาเปนศัพทที่น ามาใชเพื่อมุงหมายถึงการสวดมนต หรือมนตที่มี
มากอนสมัยพุทธกาลซ่ึงค าวาเวทมนตเปนค าที่ใชในศาสนาพราหมณ เปนค าที่พราหมณใชส าหรับเสกเปา หรือสวด โดยมี
ฤทธ์ิเปนผูแตงขึ้น109 โดยอางวา ค าที่น ามาแตงน้ันไดมาจากการสั่งสอนหรือการอนุญาตของพราหมณอันเปนพระเจา
สูงสุดอยูบนสรวงสวรรคโดยคัมภีรที่ฤาษีแตงขึ้นน้ันจะประกอบไปดวยคัมภีร ๖ คัมภีรมีคัมภีรวาดวยวิธีการรายเวทมนตเป
นตน110 โดยไดแบงคัมภีรหรือพระเวทยน้ันออกเปน ๓ หมวด คือ 

(๑) ฤคเวท หมายถึง พระเวทที่รวบรวมบทสรรเสริญเทพเจาในจักรวาล 
(๒) ยชุรเวท เปนพระเวทที่ใชส าหรับสวดในพิธีบูชายัญ แบงเปน ๒ สาย คือ ยชุรเวทด า ยชุรเวทขาว ซ่ึงสวนที่เป

นยชุรเวทด าใชในการบูชายัญและประกอบพิธี สวนยชุรเวทขาวใชเฉพาะการบูชายัญเทาน้ัน 
(๓) สามเวท หมายถึง คัมภีรที่วาดวยการขับรองในพิธีกรรม111 
ซ่ึงพระเวททั้ง ๓ น้ีรวมเรียกวาไตรเวทหรือไตรเพทถือวาเปนคัมภีรศักดิ์สิทธ์ิที่สุดของพราหมณ ตอมาไตรเพทน้ัน

ไดแบงยอยออกไปอีก ๑ คัมภีร ชื่อวา อาถรรพเวท จัดไดวาเปนพระเวทที่เก่ียวของกับพิธีกรรมทางไสยศาสตรโดยสวน
เดียว112 ซ่ึงเราจะพบวาบรรดาพราหมณในยุคหลังไดมีการสวดบูชาในคัมภีรอาถรรพเวท กันอยางกวางขวาง และในราวป
พ.ศ. ๑๕๐๐ ศาสนาฮินดูก็ไดแตกแยกออกเปน อีก ๒ นิกาย คือ (๑) นิกาย ศักติ และนิกายตันตระ ซ่ึงถือวานิกายทั้ง ๒ น้ี
ไดพัฒนาออกมาจาก กรอบความคิดดั้งเดิมโดยมวัตถุประสงคก็คือการใชการสวดมนตในเชิงไสยศาสตรเปนหลักแตก็เป
นเรื่องเนนไปในทางลามกอนาจาร โดยเฉพาะนิกายศักติที่เนนการเสพเมถุนกับสตรีการบูชาเจาแมโดยเห็นวาผูหญิงคือ 
เครื่องประดับหรือสิ่งที่จะมาเพิ่มพลังใหกับชายหรือชายหญิงตองเปนสิ่งที่คูกัน สตรีคือสิ่งที่จะมาเสริมอ านาจใหกับสามี 
เปนตน113 หรือนิกายตรันตระที่ เนนการเสพเมถุนน้ าเมา การยั่วยวน และการบริโภคเน้ือ เพื่อใหเขาสูจุดหมายสูงสุด พร
อม ๆ กับการสาธยายมนต ซ่ึงลักษณะของการบูชาของทั้ง ๒ นิกายน้ีไดมีอิทธิพลเปนอยางยิ่งตอพระพุทธศาสนามหายาน
โดยท าใหพระพุทธศาสนามหายานตองปรับปรุงตัวและพัฒนาความรูใหเทากับฝายฮินดูตันตระ โดยไดพัฒนามาเปน พุทธ
ตันตระ ซ่ึงก็จะเนนรูปแบบและพิธีกรรมตาง ๆ คลายกับศาสนาฮินดูทั้ง ๒ นิกายน้ัน เปนอยางมาก114 
                                                             

109 ที.สี. (ไทย) ๙/๕๒๖ - ๕๒๗/๒๓๓ – ๒๓๔. 
110 พระมหาสมปอง ปมุทิโต, คัมภีรอภิธานวรรณนา, หนา ๑๖๒ - ๑๖๓. 
111 มนต ทองธัช, ๔ ศาสนาส าคัญของโลก, หนา ๒๗ 
112 เสฐียร พันธรังษี, ศาสนาเปรียบเทียบ พิมพครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

,๒๕๓๔), หนา ๕๗. 
113 Dowson John, Classical Dictionary of Hindu Mythology and Religion,Geography,History and 

Literature, (Cambridge : Loutiedge and Kegan Pual, ๑๙๙๕), pp. ๘๖ - ๘๘. 
114 อภิชัย โพธิประสิทธ์ิศาสตร, พระพุทธศาสนามหายาน, (กรุงเทพมหานคร:มหามกุฎราชวิทยาลัย,๒๕๒๗), 

หนา ๑๗๕ – ๑๗๘ 
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๙๕ 

จะเห็นไดวาค าวาเวทมนตน้ันจึงมีลักษณะของการใชสวดออนวอนและสวดเพื่อบังคับใหพระเจาหรือเทวดาเปนใจ
และจะไดบันดาลใหตนพบกับความสุข โดยการสาธยายพระเวทน้ันโดยมากจะกระท าในหมูพราหมณและพระเวทก็จะใช
เพื่อการประกอบพิธีส าคัญ ๆ  โดยมีบอเกิดมาจาก การแตงของฤาษีผูปฏิบัติตามแนวทางของพระพรหม เปนตน ซ่ึงเม่ือ
พิจารณาในลักษณะแตละประเภทแลวก็จะพบวา แทจริงแลวพระเวทน้ันเปนสิ่งที่ถือไดวาเปนความจริงตามค ากลาวของ
พราหมณแตพระพุทธศาสนาเห็นวา วิชาหรือคาถาอาคม เหลาน้ันเปนสิ่งที่ไมกอใหเกิดประโยชนแกการปฏิบัติธรรม
เลย115 

ข.) พระพุทธมนต ส าหรับค าวา พระพุทธมนตน้ันหากจะพิจารณาตามความหมายก็จะพบวา หมายถึง มนต (ค า
ศักดิ์สิทธ์ิ – สรรเสริญพระรัตนตรัย) ของพระพุทธเจา หรือของพระพุทธศาสนา เปนมนตแหงเมตตาและความผาสุก ไม
เบียดเบียนผิดกับเวทมนตของพราหมณซ่ึงมุงที่จะเบียดเบียนผูอ่ืนมีการเสกหนัง เขาทอง เปนตน ซ่ึงจัดวาเปนเดรัจฉาน
วิชาที่พระพุทธองคทรงตรัสหามมิใหภิกษุ –ภิกษุณี สอนดิรัจฉานวิชา116เพราะวิชาหรือมนตดังกลาวไมเอ้ือตอหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนาจึงไดทรงหามในดานความหมายพระพุทธมนตเม่ือวากันตามตัวอักษรก็หมายถึงพระพุทธพจนคือค า
สอนของพระพุทธองคที่ปรากฏในพระไตรปฎก เม่ือน ามาใชสวดก็เพื่อที่จะใหตนมีสติปญญา แลวสามารถน าเอาค าสอนที่
ปรากฏในบทสวดดังกลาวมาปฏิบัติเพื่อ มุงหวังผลอันสูงสุดคือการดับทุกขของตนเองและสังคม ซ่ึงการสาธยายดังกลาว 
เรียกวา พุทธมนต ซ่ึงแมพระพุทธองคผูซ่ึงปฏิบัติตามความเชื่อของมนุษยไมใหเชื่อเรื่องผีสางเทวดาใหเชื่อเรื่องธรรมและ
ผลของกรรมก็ยังทรงน าเอามนต(พุทธมนต) มาใชเพื่อการแกไขทุกขใหกับบรรดาเหลาสาวกอยู117 ซ่ึงพุทธมนตน้ีถือไดว
าเปนสิ่งที่กอใหเกิดประโยชนหรืออนุภาพแกผูน าไปใช ซ่ึงพุทธมนตน้ีถือไดวาเปนสิ่งที่กอใหเกิดประโยชนหรืออนุภาพแกผู
น าไปใช อน่ึง พุทธมนตน้ันยังหมายถึงลักษณะของหลักการค าสอนของพระพุทธศาสนาที่สาวกไดน าไป กลาวเพื่อยืนยัน
หรือโตตอบกับลัทธิอ่ืน ๆ ดังปรากฏในสนันตปสาทิกา วา มีมาณพคนหน่ึงไดอวดอางตนเอง วาเปนผเูรียนจบไตรเพท เม่ือ
เจอใครก็จะถามถึงมนตเพื่อจะขม ตอมาไดมาถามพระสิคควเถระ พระเถระจึงน าเอาพุทธมนตบทหน่ึงมากลาววา จิตของ
ผูใดก าลังเกิดไมใชก าลังดับ จิตของผูน้ันก็จักดับ ไมใชจักเกิดใชไหมก็หรือวาจิตของผูใดจักดับไมใชจักเกิด จิตของผูน้ันก็
ก าลังเกิดไมใชจักดับใชไหม118 ท าใหมาณพคนน้ันประหลาดใจและถามวาเปนมนตอะไรพระเถระ จึงตอบวามนตน้ีชื่อวา
พุทธมนตท าใหมาณพน้ันเกิดความเลื่อมใสจึงขอเรียนมนตในส านักพระเถระและที่สุดก็ไดบวชในพระพุทธศาสนา 

จากการกลาวมาทั้งหมด พบวา ค าวา พระพุทธมนต หมายถึง พระพุทธพจนซ่ึงเปนค าสอนของพระพุทธเจาที่ถือว
าเปนรูปแบบหรือวิธีการที่จะท าใหผูศึกษาเกิดปญญาเรียกวาสุตมยปญญา(ปญญาเกิดจากการฟง) พระพุทธมนตจึงมี
ลักษณะดังกลาวที่ผูน าไปทองบนหรือสาธยายแลวยอมจะเขาใจถึงเน้ือหาค าสอนที่ ซอนอยูในพุทธมนตเหลาน้ันและยัง
สามารถน าไปประยุกตใหเกิดประโยชนคือการนอมน าไปสูเปาหมายคือที่สุดแหงทุกขได ซ่ึงจากการพิจารณาเน้ือหาของ
ความหมายดังกลาวค าวาพุทธมนตจึงหมายถึงพระธรรมค าสอน, หลักธรรม, สาระหรือแกน หรือหลักของพระพุทธศาสนา
ไมใชแนวทางในการน าไปใชเพื่อกอใหเกิดอันตรายแกผูอ่ืน แตอยางไรก็ตามปจจุบันก็มักจะมีการน าอาค าวาพุทธมนต
มาใชในความหมายของค าวามนตคาถาเพราะมีความเชื่อวาพุทธมนตเปนสิ่งที่จะตานทานกับอุปทวันตรายได ดังน้ัน ปจจุ
บันประชาชนโดยมากจึงมุงที่จะใชพุทธมนตในความหมายและวัตถุประสงคดังกลาว 

ค.) พระปริตร ส าหรับค าวาพระปริตรน้ัน อ.ธนิต อยูโพธ์ิ ไดใหค าอธิบายวามีลักษณะที่คลาย ๆ กับเวทมนตแตใน
ภาษาของชาวพุทธมักไมใชค าดังกลาวเพราะเปนค าที่มาเหมาะแตจะใชค าวาปริตรแทนโดยค า วาพระปริตรน้ันแปลวา 

                                                             
115 วิ.อ. (บาลี) ๒/๑๐๑๕/๕๑๑. 
116 วิ.จู. (ไทย) ๗/๒๘๗ - ๒๘๘/๗๒ - ๗๓. 
117 พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ, มนตคาถาและการท าจิตใหสงบ, พิมพเปนอนุสรณในงานฌาปนกิจศพนางทอง

ใบ นิมมล ๕ มีนาคม ๒๕๑๒, (กรุงเทพมหานคร : อาทรการพิมพ, ๒๕๑๒), หนา ๒๗. 
118 วิ.อ. (บาลี) ๑/๓๖ อภิ.ย. (บาลี) ๓๙/๑/๑ 
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๙๖ 

ความตานทาน,เครื่องปองกัน119 ซ่ึงความตานทานหรือปองกันน้ี หมายถึงปองกัน อุปทวันตรายทั้งหลายมีเหตุอันเกิดจาก
กรรม (เล็กนอย) หรือเหตุอันเกิดจากอมนุษยหรือภัยธรรมชาติตาง ๆ เปนตน ซ่ึงความหมายของค าวาปริตรน้ันไดมีผูให
อรรถวิเคราะหไววาที่เรียกวาปริตตะ เพราะมีวิเคราะหวาสิ่งที่ฟองกันรักษาความกลัวอันตรายและอุปสรรคของสัตว
ทั้งหลายโดยรอบ เพราะความมีเดชานุภาพมาก120 จากความหมายทั้งหมดที่กลาวมาเราจะพบวาค าวาปริตรหมายถึงบท
สวดมนตที่ (๑) มีอ านาจหรืออานุภาพในการ ตานทานอุปทวันตรายตาง ๆ ได (๒) สามารถยังหรือกอใหเกิดความส าเร็จ
อันเปนมงคลหรือความผาสุกได (๓) มีลักษณะของความเปนเวทมนตคลาย ๆ บทสวดมนตของพราหมณแตจะไมมีเหตุอัน
มุงหมายใหรายผอ่ืูนเพราะพระปริตรธรรมของพระพุทธศาสนาน้ันเปนพุทธวจนะอันอุดมไปดวยสัจจะและความเมตตา121 
ที่จะท าใหอุปทวันตรายตาง ๆ พายแพไปได 

จะเห็นได้ว่า พระปริตรน้ันมีบอเกิดมาตั้งแตกอนครึ่งพุทธกาล แตพระปริตรดังกลาวไมใชพระปริตรของ
พระพุทธศาสนา แตเปนปริตรโบราณซ่ึงอาจจะเปนของศาสนาพราหมณก็ได โดยปรากฏในชาดกตาง ๆ วา มีการท าน้ า
พระปริตร ทรายพระปริตร (ปริตตวาลุกา) และดายพระปริตร(ปริตตสุตต) ในเตลปตตชาดก122 และมีผูสันนิษฐานวา
พระพุทธศาสนาน าเอาวิธีสวดบูชายัญของพราหมณในคัมภีรยธุรเวทมาดัดแปลงและเปลี่ยนมาเปนค าวา ปริตตะแทน ดัง
ปรากฏในการที่ทรงอนุญาตใหผูที่เรียนปริตรเพื่อคุมครองตนเองน้ันไมอาบัติ123 ดังน้ัน ค าว ปริตร จึงนาจะมีอยูกอนและ
คงเปนธรรมเนียมของชาวอินเดียสมัยกอน แตถึงอยางน้ันผูวิจัยเองก็ไมเห็นดวย กับทรรศนะดังกลาวความจริงแลวน
าจะเปนสิ่งที่ชาวอินเดียสวดหรือใชเพื่อวัตถุประสงคในการ คุมครองตนมากอนโดยมิจ าตองเปนเวทมนตตามคัมภีรของ
พราหมณก็ได ซ่ึงพระปริตรน้ีแมวาพระพุทธศาสนาจะลวงมาถึงประมาณ พ.ศ. ๕๐๐ แลวก็ยังปรากฏมีผูกลาวถึงอยู เชน 
ในมิลินทปญหา ไดกลวถึงปริตรไวถึง ๕ปริตร มี ขันธปริตร โมรปริตร ธชัคคปริตร อาฎานาฏิยปริตร อังคุลิมาลปริตร124 
ดังน้ัน จึงจะเห็นไดวา ค าวาปริตตะน้ันเปนสิ่งที่ยังคงมีอยูในความเชื่อระดับพื้นฐานของชาวอินเดียอยูตลอดเวลาโดยไม
จ าตองเปนสิ่งที่มาจากอิทธิพลของศาสนาพราหมณก็ได้ 
 
๓. ความส าคัญของการสวดมนต์ 

 การสวดมนต์ในพระพุทธศาสนามีความส าคัญ ๒ ประการคือ สวดธรรมเพื่อรักษาพระศาสนาและสวดพระ
ปริตรเพื่อคุ้มครองป้องอันตราย การสวดธรรมเพื่อรักษาพระศาสนา มีจุดเริ่มมาจากที่พระผู้มีพระภาค  ทรงอนุญาตให้
ภิกษุสงฆ์ประชุมกันกล่าวธรรมในวันอุโบสถ โดยทรงอนุญาตให้น าเอาสิกขาบทบัญญัติมาสวด เรียกว่า ปาติโมกข์ 125 
ลักษณะการสวดดังกล่าว เป็นการทบทวนพระบัญญัติหรือตรวจสอบข้อห้ามเพื่อความส ารวมระวังของภิกษุทั้งหลาย 
พร้อมกันน้ีพระองค์ยังทรงแนะน าวิธีการฟังปาติโมกข์ ให้ฟังให้ดีเอาใจใส่ในการฟัง ทรงอธิบายต่อไปอีกว่าให้มีจิตแน่วแน่
ในการฟัง ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่ซัดส่าย กล่าวได้ว่า เป็นวิธีการฟังการาสวดที่ดีมีประโยชน์ เป็นจุดเริ่มต้นของลักษณะการฟังสวด
มนต์ นอกจากน้ี พระผู้มีพระภาคยังทรงปรารภให้พระภิกษุทั้งหลายควรสวดธรรมเพื่อรักษาพระศาสนาไว้ให้เป็น
ประโยชน์เก้ือกูลแก่คนหมู่มาก เพราะในขณะน้ันมีตัวอย่างความเสื่อมที่เกิดขึ้นในหมู่ของนิครนถ์ ที่เจ้าลัทธิชื่อนิครนถนา
บุตรสิ้นชีพแล้ว สาวกเกิดความแตกแยกกัน จึงได้ตรัสแนะน าให้ร้อยกรองพระธรรมวินัยเพื่อจัดระเบียบค าสอนทั้งโดย

                                                             
119 ธนิต อยูโพธ์ิ, อานุภาพพระปริตต, หนา ๓๑. 
120 พระอัครวงศาจารย, สัททนตีิปกรณ, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพภูมิพโล, ๒๕๓๓), หนา ๓๐๑. 
121 ธนิต อยูโพธ์ิ, อานุภาพพระปริตต, หนา ๒๒ 
122 เรื่องเดียวกัน, หนา ๓. 
123 วิ.ภิกฺขุนี. (ไทย) ๓/๑๐๑๕/๒๖๓. 
124 ปราณี ส าเริงราชย(ผรูวบรวม), มิลินทปญหา เลม ๒, (กรุงเทพมหานคร : ชวนพิมพ, ๒๕๓๙), หนา ๑๙๘ – 

๒๐๑ 
125 วิ.ม.(ไทย) ๔/๑๓๔/๒๐๙. 
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๙๗ 

อรรถและพยัญชนะให้พรหมจรรย์น้ีตั้งม่ันยั่งยืนสืบไป ดังมีความปรากฏในพระสุตตันตปิฎก ปาสาทิกสูตร ทีฆนิกาย 
ปาฏิกวรรค ว่า 

 ธรรมทั้งหลาย เราแสดงไว้เพื่อความรู้ยิ่ง บริษัททั้งหมดน่ันแหละพึงพร้อมเพรียงกัน ประชุมสอบทานอรรถกับ
อรรถ พยัญชนะกับพยัญชนะแล้วพึงสังคายนากัน ไม่พึงวิวาทกัน เพื่อให้พรหมจรรย์ (ศาสนา) น้ีตั้งอยู่ได้นาน ข้อน้ันพึง
เป็นไปเพื่อประโยชน์เก้ือกูลแก่คนหมู่มาก เพื่อสุขแก่คนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก เพื่อประโยชน์ เพื่อเก้ือกูล เพื่อสุข
แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ธรรมเหล่าน้ี คือ สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ 
อริยมรรคมีองค์ ๘126 ต่อมา หลักจากพุทธปรินิพพานแล้ว การท าสังคายนาพระธรรมวินัย เพื่อก าจัดความเสื่ อมที่จะ
เกิดขึ้นในศาสนา ดังค าพระปรารภน้ันได้เกิดขึ้นหลายครั้ง โดยในเบื้องต้นพระสาวกที่เป็นก าลังส าคัญในการสังคายนามีอยู่ 
๔ รูปคือ พระอานนท์ เป็นผู้อยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าทรงจ าพระพุทธวจะได้มาก พระอุบาลี เป็นผู้เชี่ยวชาญทางวินัย ใน
ฐานะที่ทรงจ าพระวินัยปิฎก พระโสณกุฏิกัณณะเป็นผู้เคยท่องจ าบางส่วนแห่งพระสุตตันปิฎก และพระมหากัสสปะ เป็นผู้
เริ่มให้มีการสังคายนาจัดระเบียบพระพุทธวจนะให้เป็นหมวดหมู่ ลักษณะการท าสังคายนาดังกล่าวเป็นการสวดธรรมเพื่อ
รักษาพระศาสนาดังกล่าวมา ส่วนการสวดพระปริตร เพื่อป้องกันภยันตรายต่าง ๆ  กล่าวได้ ว่ามีปรากฏในยุคแรกเช่นกัน 
ดังปรากฏในพระวินัยปิฎกจุลวรรค และในอังคุตตรนิกายกล่าวถึงพิธีสวดมนต์ไว้ว่า “ภิกษุรูปหน่ึงถูกงูกัดมรณภาพ และ
เม่ือเรื่องราวน้ีได้ทราบถึงพระศาสดาพระองค์ตรัสว่าเรื่องอันโชคร้ายน้ีไม่ควรเกิดขึ้นเลยหากว่าพระภิกษุรูปน้ันจะได้ฝึกฝน
การแผ่เมตตาแก่งูทั้งมวล”127 รตนสูตร128 ซ่ึงพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้สวดเพื่อรักษาเมืองเวสาลีจากภัย ๓ ประการ คอื 
ความแห้งแล้ง ทุพภิกขภัย และโรคระบาดก็รวมเอาหลักธรรมเรื่องความเมตตา และสัจจะไว้เหมือนกันซ่ึงพระสูตรน้ี ได้
ยกเอาคุณพิเศษของพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์กล่าวไว้ว่า เป็นสัจจะอันประเสริฐที่สุดท าให้น ามาซ่ึงพรอันประเสริฐ 
ด้วยอ านาจของพระรัตนตรัยส่วนมหามังคลสูตร129 ได้กล่าวถึงหลักธรรมส าหรับฆารวาสเพื่อการส่งเสริมวิถีชีวิตของชาว
พุทธทั้งหลาย 

 พิธีสวดมนต์จึงค่อย ๆ มีการยอมรับขึ้นมาโยอาศัยอยู่กับแนวคิดเรื่องการยืนยันความจริง หรือหลักสัจจะ โดย
การช าระร่างกายด้วยการอาบน้ าหอมและใส่เสื้อผ้าชุดใหม่ซ่ึงเป็นข้อปฏิบัติในพิธีช าระร่างกายให้บริสุทธ์ิเบื้องต้น เม่ือ
พิจารณาส่วนประกอบหลายส่วนของพิธีสวดมนต์ แสดงให้เห็นว่าการสวดมนต์มีความส าคัญดังต่อไปน้ี ๑. ศาสนา (คุณ
ความดีของพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ดังปรากฏใน รัตนสูตร) ๒. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (เมตตาที่แผ่ไปทั่ว
ดังปรากฏในเมตตาสูตร) และ๓. ความเป็นผู้น าทางการเมือง (อิทธิพลของความเป็นผู้น าดังปรากฏในมหามังคลสูตร) 
ดังน้ันความส าคัญการสวดมนต์ที่มุ่งหมายส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทั้งระดับ สถาบัน องค์กร และบุคคลเป็นอย่างดียิ่ง ซ่ึง
ควรจะเน้นความส าคัญของแง่มุมสามประการน้ีซ่ึงเป็นสิ่งจ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการด าเนินชีวิตที่ดีงาม สืบ
ต่อไป 
 
๔. อานิสงส์และคุณค่าของการสวดมนต์ 

ค าว่า “อานิสงส์” คือ ลาภ สักการะ และความสรรเสริญ130 อีกอย่างหน่ึง ค าว่า “อานิสงส์” แปลว่า ผลแห่งกุศล, 
สิ่งที่น าผลมาให้, ประโยชน์, ผลดี, ความดี131 หมายถึง คุณที่ไหลออกมาจากบุญกุศลหรือความดีที่บุคคลได้กระท า คุณค่า

                                                             
126 ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๗๖/๒๑๙. 
127 วิ.จู.(ไทย) ๗/๒๑๕/๑๔. 
128 ขุ.ขุ.(ไทย) ๒๕/๑๘/๑๔. 
129 ขุ.ชา.(ไทย) ๒๗/๑๕๕/๓๔๘. 

 130 ม. ม.(ไทย) ๑๓/๑๙๘/๑๖๒.  
 131 มานิต มานิตเจริญ,พจนานุกรมไทยฉบับปรับปรุงใหม่,พิมพ์ครั้งที่๑๕,(กรุงเทพมหานคร : อักษรพิทยา, ๒๕๓๘), 
หน้า ๑๑๐๓. 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วทิยาเขตอุบลราชธานี 

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๙๘ 

ของการสวดมนต์ อยู่ที่การส ารวมกาย วาจา ซ่ึงจัดเป็นศีล และจิตใจสงบผ่องแผ้วอยู่กับบทสวดจัดเป็นสมาธิ เข้าใจ
ความหมายของบทสวด เพิ่มพูนความคิดอ่านให้แตกฉานลึกซ้ึง จัดเข้าในปัญญา รวมความว่า เม่ือสวดมนต์จะให้ได้ศีล 
สมาธิ และปัญญา ซ่ึงเป็นหัวใจส าคัญของพระพุทธศาสนา อย่าสวดให้ขาดทุน คือสวดแล้วเสียเวลาเปล่า ไม่ได้อะไร โดย
ต้องตั้งใจสวดด้วยความเคารพ ความเชื่อความเลื่อมใสน้ัน จะมีผลดี พระพุทธเจ้าทรงตรัสอยู่เสมอ ๆ ในสมัยที่พระองค์ยัง
มีพระชนชีพอยู่ พระองค์ตรัสว่า “คนเราน้ัน หากหว่านพืชด้วยเมล็ดพืชชนิดใดลงไปแล้ว เขาย่อมได้รับผล ที่เกิดขึ้นแล้ว
จากเมล็ดพันธ์ุพืชที่หว่านไปน่ันแล้วทุกประการ จะได้ผลมาก ผลน้อย เกิดดี หรือไม่ดี ก็อยู่ที่เหตุและปัจจัย”132 การสวด
มนต์แต่ละครั้งจึงถือว่า ผู้สวดได้รับคุณประโยชน์นานัปการ ทั้งแก่ตัวตัวเองและแส่วนรวมด้วย หากสวดด้วยความตั้งใจ
จริง หม่ันพิจารณาเน้ือความจนเข้าใจและรู้ซ้ึงถึงความหมายของบทสวดน้ัน ๆ แล้วย่อมได้รับอานิสงส์มากมาย ดังน้ี 

 ๑. เป็นการสร้างศรัทธา คือ ความเชื่อม่ันในคุณของพระรัตนะตรัย กล่าวถึงพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และเปิดเผย
สัจธรรมแก่มวลมนุษย์ พระธรรมท าให้เราเข้าใจในสรรพสิ่งได้อย่างแท้จริง และพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตาม
ค าสั่งสอนพระพุทธเจ้าแล้วน าค าสอนน่ันมาเผย แพร่แก่ประชาชน  

๒.เป็นการสร้างปัญญา คือ การสร้างสรรค์พลังทางปัญญา เพราะการที่เราท่องบ่นจดจ าหลักธรรมที่ปรากฏในพระ
สูตรต่าง ๆ น้ัน แล้วน าไปพิจารณาเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซ้ึง โดยการพินิจพิจารณาความหมายของแต่ละสูตร ซ่ึง
ในกระบวนการดังกล่าว เป็นการพัฒนาทางด้านความคิดและสติปัญญาให้เกิดขึ้น และย่อมสามารถขจัดปัญหาอุปสรรคได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสมที่สุด 

 ๓.เป็นการไล่ความขี้เกียจ และตัดความเห็นแก่ตัว เพราะในขณะที่ก าลังสวดมนต์น้ัน ความเบื่อหน่าย ง่วงนอน 
และขี้เกียจจะหายไป กลับมีจิตใจแช่มชื่นฮึกเฮิมอย่างน่าประหลาดนอกจากน้ีก็เป็นการตัดความเห็นแก่ตัวออกไปอีกด้วย 
เพราะในขณะที่เราสวดมนต์ อารมณ์จะจดจ่ออยู่ที่บทสวดมนต์ ไม่ท าให้คิดไปเรื่องอ่ืนที่เป็นเหตุให้เกิดความฟุ้งซ่าน และ
เป็นการก าจัดความโลภ โกรธ และความหลง 

 ๔.จิตสงบเป็นสมาธิ คือ ในขณะที่สวด ผู้สวดต้องส ารวมใจให้แน่วแน่ ไม่หว่ันไหวคลอนแคลน มีใจจดจ่ออยู่กับ
บทสวดมนต์ระมัด ระวังอย่าให้สวดผิดอักขระ ขณะที่สวดอยู่จิตย่อมเป็นสมาธิ และเม่ือจิตเป็นสมาธิแล้วย่อมเกิดความ
สวบเยือกเย็น ท าให้มีพลังในการคิดสร้างสรรค์ในสิ่งต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น 

 ๕.ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า กล่าวคือ ในขณะที่เราก าลังสวดมนต์อยู่น่ัน เราย่อมเป็นผู้ถึงพร้ อมด้วยศีล สมาธิ 
และปัญญา กล่าวคือ มีกาย วาจา เป็นปกติ (ศีล) มีใจที่แน่วแน่น่ิงสงบ (สมาธิ) และมีความรู้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระพุทธเจ้า (ปัญญา) ซ่ึงเท่ากับว่าเป็นการได้เฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติบูชา คือ การสวดมนต์133 ดังน้ันสรุปได้
ว่า อานิสงส์และคุณค่าของการสวดมนต์มีประโยชน์แกตนเองและส่วนร่วมโดยเริ่มด้วยการสร้างศรัทธาอย่างเชื่อม่ันต่อ
พระรัตนตรัย เป็นการสร้างปัญญาโดยพิจารณาเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซ้ึง ขจัดความขี้เกียจ จิตเป็นสมาธิขณะที่
สวด และได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติบูชาด้วยการสวดมนต์ 
 
๕.แนวคดิในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

การจะพัฒนาฝึกปรือตนตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท มีความมุ่งหมายให้ผู้ฝึกฝนพัฒนาน้ัน ได้รับประโยชน์
สุขตั้งแต่ขั้นต้นในการลงมือปฏิบัติ กล่าวคือ เริ่มแต่การรู้จักปฏิบัติตนที่ดีต่อสภาพสิ่งแวดล้อมภายนอก ซ่ึงเรียกว่าความ

                                                             
132 แหล่งที่มา, ออนไลน์, วศิน อินทสระ, สวดมนต์เพื่ออะไร, https://www.larndham.org เข้าถึงวันที่ ๒๔ 

พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
133 นางสาวพราห์มมร โล่สุวรรณ, “การศึกษาเรื่องการสวดมนต์ที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

พุทธศาสนิกชนในสังคมไทย : เพื่อศึกษาพุทธศาสนิกชนวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๖๘. 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วทิยาเขตอุบลราชธาน ี

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๙๙ 

ส ารวมอินทรีย์ทั้งหลาย134 มีส ารวมตา ส ารวมหู ส ารวมจมูก ส ารวมลิ้น ส ารวมกาย และส ารวมใจ เพื่อจะได้ใช้เป็นพื้นฐาน
ของศีล คือ เจตนางดเว้นจากความชั่วทางกาย และเจตนางดเว้นจากความชั่วทางวาจา เรียกว่าพัฒนาด้านความประพฤติ 
หรือพัฒนาด้านพฤติกรรมที่ดี อันเป็นช่องทางให้จิตใจพัฒนาและช่วยให้ปัญญางอกงาม อย่างน้อยพึงพัฒนาพฤติกรรมที่
ไม่เบียดเบียน แต่เป็นพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ เน่ืองจากความต้องการน้ัน เข้าไปสัมพันธ์เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม ทั้งภายใน
และภายนอก มีดังต่อไปน้ี 

๑. ความต้องการทางร่างกาย หมายถึง ความต้องการปัจจัย ๔ คือ ความต้องการ ทางเศรษฐกิจ ได้แก่ เครื่องนุ่ม
ห่ม อาหาร ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค  

๒. ความต้องการทางสังคม หมายถึง ความปรารถนาสร้างหลักฐานทางครอบครัว หลักฐานในหมู่คณะ ในชาติ 
และกว้างออกไปถึงความต้องการผูกพันระหว่างชาติ เช่น สถาบันครอบครัว สถาบันชาติ เป็นต้น  

๓. ความต้องการทางจิตใจหรือทางศาสนา หมายถึง ความจ าเป็นต้องมีศีล คือ การละเว้นจากความชั่ว และมี
ธรรม คือ การประพฤติปฏิบัติที่ดีงาม อันเป็นรากฐานของกิจการทั้งปวง และต้องการให้หลักธรรมทางศาสนาเป็น
เครื่องมือพัฒนาคน เพื่อควบคุมคนให้มีความประพฤติที่ดีงามแก่สังคมของตน . ความกลัวเป็นพื้นฐาน เช่น ปรากฏการณ์
ธรรมชาติบางอย่างที่อธิบาย ไม่ได้ก็ให้ความส าคัญ เคารพนับถือ บูชา เช่น บชาต้นไม้ ภูเขา เทพเจ้า ต่าง ๆ เป็นต้น ความ
ต้องการรู้แจ้งเห็นจริง หมายถึง การใช้เหตุผลเพื่อเข้าใจชีวิต ความต้องการรักษาผลประโยชน์ของหมู่คณะ สังคม ให้
ปลอดภัย ความต้องการเสรีภาพในการด าเนินชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อของสิ่งใด  และความต้องการให้ผู้มีความสามารถ ท า
คุณประโยชน์แก่สังคม135 วัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ก็เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ
พัฒนาการของมนุษย์ จากความอยู่รอดด้วยกิเลส มาสู่ความเป็นอยู่ด้วยปัญญาน้ี นอกจากเป็นหลัก และเป็นประโยชน์ใน
การพัฒนาตนเองแล้ว ยังท าให้เกิดความกรุณาต่อผู้อ่ืนด้วย คือ ท าให้เกิดความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ คิดจะ
ช่วยเหลือ ตลอดจนช่วยให้สามารถวางตนเป็นกัลยาณมิตร สามารถคิดหาวิธีช่วยแก้ไขปัญหา วัตถุประสงค์ของการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี คือ เพื่อฝึกฝนพัฒนาคนให้รู้จักปฏิบัติต่อชีวิต หรือ ด าเนินชีวิตอย่างถูกต้องมีความสุข ให้รู้จักแก้ปัญหา
ชีวิต และหาทางออกจากความทุกข์ได้ด้วยดี โดยไม่ก่อให้เกิดโทษพิษภัยแก่ผู้อ่ืนและแก่สังคม ให้รู้จักแสวงหา และ เสพ
ความสุขทางวัตถุอย่างถูกต้อง ปราศจากโทษพิษภัย ไร้การเบียดเบียด และพร้อมที่จะใช้ส่ิงอ านวยความสุขน้ัน ๆ ในทางที่
เก้ือกูลแก่ ผู้อ่ืนและสังคม และให้พร้อมและมีความสามารถ บางอย่างในการที่จะเอ้ืออ านวยความสุขแก่ผู้ อ่ืน และแผ่
ขยายความสุขออกไปในสังคม136 ทั้งน้ีวัตถุประสงค์แท้จริง ก็คือ เพื่อให้พึ่งตนเองได้ โดยไม่ต้องขึ้นต่อวัตถุภายนอกทุก
อย่างไป จะพึ่งวัตถุภายนอกในกรณีที่จ าเป็นต่อสุขภาพ อนามัย ความจ าเป็นด้านปัจจัย ๔ มีเครื่องนุ่มห่ม อาหาร ที่อยู่
อาศัยและยารักษาโรค  

 
๖. การน าอานิสงส์การสวดมนต์ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ผู้ศึกษาจึงได้เสนอแนวทางของการน าอานิสงส์ของการมีสมาธิจากการสวดมนต์เพื่อไปใช้ในส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ๒ ด้านคือ ๑) ด้านพัฒนาร่างกาย ๒) ด้านพัฒนาจิตใจ และน าแนวทางมาปรับใช้ส าหรับบรรพชิต และด้าน
คฤหัสถ์ ดังต่อไปน้ี 

                                                             
134 ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๔๕๓ - ๔๖๓/๕๐๔ – ๕๑๐ 
135 พระมหาสมชาย เกิดแก้ว, “พระพุทธศาสนาในสังคมที่เปลี่ยนแปลง : ศึกษาเปรียบเทียบการตักบาตรของ

พุทธศาสนิกชนในเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร และอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี” วิทยานิพนธ์ปริญญา
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๗), หน้า ๓๐- ๓๕. 

136พระธรรมปิฎก, (ป.อ.ปยุตฺโต), ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฎก หมวดศึกษาศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร :
ธรรมสภา, ๒๕๔๓), หน้า ๑๓๑.  
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๑๐๐ 

๖.๑ บรรพชิต137 แปลว่า นักบวชในพระพุทธศาสนา ผู้ละเว้นจากการท าความชั่วทางกาย วาจา และใจ ท าให้ไม่
มีเวรและบาปกรรมกับใคร ผลของการปฏิบัติมาเป็นแนวทางใช้ในการพัฒนา ๒ ด้าน คือ ทางด้านร่างกาย และทางด้าน
จิตใจ และน ามาใช้ในด้านการศึกษาพระธรรม การศึกษาเล่าเรียนหลักธรรมค าสอนของพระสงฆ์ ถือเป็นภารกิจส าคัญ
อย่างยิ่ง การศึกษาตามหลักพุทธศาสนา การศึกษาของพระสงฆ์138 คือ ๑) คันถธุระ ได้แก่ การศึกษาเล่าเรียนพระ
สุตตันตปิฎกหรือพระไตรปิฎกให้รู้เข้าใจพระพุทธวจนะ จนจ าได้สามารถบอกกล่าวหรือแนะน าสั่งสอนคนอ่ืนได้ แล้วน ามา
วิเคราะห์สังเคราะห์ และสรุปหาความจริงอ่ืน ๆ ที่มีอยู่ในจักวาลน้ี เพื่อท าให้เกิดปัญญาความรู้รอบตัวไปในสิ่งต่าง ๆ ที่มี
อยู่ในจักวาลน้ี และ๒) วิปัสสนาธุระ คือ การเริ่มต้นด้วยการพิจารณาการเกิด แก่ เจ็บ ตายของอัตภาพ จนสามารถยัง
วิปัสสนาหรือปัญญาให้เกิดขึ้น แล้วท าการติดต่อกันไป จนสามารถถือเอาหรือบรรลุพระอรหัตผล จนกลายเป็นผู้ยินดียิ่ง
เสนาสนะอันสงัด  

๑) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านจิตใจ ก. มีความพอใจในการศึกษา ในการศึกษาสิ่งแรก หัวใจของผู้ศึกษา
ต้องรักการศึกษาอย่างสุดหัวใจ จึงจะศึกษาให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีความรักหรือความพอใจจะเป็นพลังผลักดันให้ผ่าน
อุปสรรคต่าง ๆ ได้และไม่รู้สึกท้อแท้และหมดหวัง หากไม่พอใจในการศึกษา พร้อมทั้งมีความทุกข์ในขณะที่ศึกษา 
การศึกษาก็ไม่ประสบผลส าเร็จ การทุ่มเทในการศึกษานับว่าเป็นจุดเริ่มต้นด้วยความรักความพอใจ การศึกษาจะเกิด
ความส าเร็จ เพราะมุ่งม่ันศึกษาให้ส าเร็จ139 ความพอใจในการศึกษาน ามาซ่ึงความขยัน เป็นความจริงที่ว่าคนไม่รัก
การศึกษาก็ไม่ขยันขันแข็งที่จะศึกษาเล่าเรียน และรู้สึกเบื่อหน่ายงานที่ท าไม่เห็นประโยชน์จากการศึกษา แต่เม่ือมีจิตที่
เป็นสมาธิจะเกิดความพอใจ ความรัก มีความสนใจ ให้ตั้งอยู่กับการเรียน โดยไม่ย่อท้อ โดยให้มีสมาธิตั้งม่ัน มีความศรัทธา
ในการที่จะท าสิ่งน้ันให้ส าเร็จลุล่วง ถือว่าสมาธิเป็นก าลัง เป็นแรงผลักดันให้เกิดความส าเร็จในการศึกษาได้ ข.มีความคิด
จดจ่อในการศึกษา ความคิดจดจ่อ หรือเอาใจฝักใฝ่ ได้แก่ ความมีจิตผูกพัน จดจ่อ เฝ้าคิดเรื่องน้ันใจอยู่กับงานน้ัน ไม่
ปล่อย ไม่ห่างไปไหน ถ้าจิตตะเป็นไปอย่างแรงกล้าในเรื่องใดเรื่องหน่ึง หรืองานอย่างใดอย่างหน่ึง คนผู้น้ันจะไม่สนใจไม่
รับรู้เรื่องอ่ืน ๆ ใครพูดอะไรเรื่องอ่ืน ๆ ไม่สนใจ แต่ถ้าพูดเรื่องน้ันงานน้ันจะสนใจเป็นพิเศษทันที่ บางที่จัดท าเรื่องน้ันงาน
น้ัน ขลุกง่วนอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืน ไม่เอาใจใส่ร่างกายแต่งเน้ือแต่งตัว อะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่สนใจ เรื่องอ่ืนเกิดขึ้นใกล้ ๆ บางทีก็
ไม่รู้ ท าจนลืมวันลืมคืน ลืมกินลืมนอน ความมีใจจดจ่อฝักใฝ่เช่นน้ี ย่อมน าให้สมาธิเกิดขึ้น จิตะแน่วแน่ แนบสนิทในกิจที่
ท า มีก าลังมากเฉพาะกิจน้ัน เรียกว่าเป็นจิตตสมาธิ พร้อมน้ันก็เกิดปธานสังขาร คือความเพียรสร้างสรรค์ร่วมสนับสนุนไป
ด้วย140 เม่ือมีความรักความพอใจในการศึกษาแล้วต้องมีความมีใจฝักใฝ่หรือมีจิตตะในการศึกษาด้วยเพราะจะเป็นตัวเสริม
ให้เกิดความส าเร็จ สมาธิจากการฝึกสวดมนต์ ย่อมส่งผลให้จิตมีความจดจ่อและมีก าลังเฉพาะกิจน้ัน ๆ เรียกว่าเป็นจิต
สมาธิ เพื่อสร้างความเพียรสนับสนุนในการที่จะศึกษาเล่าเรียน ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ ค.มีสมาธิในการศึกษา สมาธิ แปลว่า 
ความตั้งม่ันของจิต หรือภาวะที่จิตแน่วแน่ต่อสิ่งที่ก าหนด ค าจ ากัดความของสมาธิที่พบเสมอ คือ “จิตตสฺเสกคฺคตา” หรือ
เรียกสั้น ๆ ว่า “เอกัคคตา” ซ่ึงแปลว่า ภาวะที่จิตมีอารมณ์เป็นหน่ึง คือ การที่จิตก าหนดแน่วแน่อยู่กับสิ่งใดสิ่งหน่ึง ไม่
ฟุ้งซ่านหรือไม่ส่ายไป ท่านพระพุทธโฆสาจารย์ได้ให้ความหมายของสมาธิไว้ว่า การที่กุศลจิตมีอารมณ์เป็นหน่ึง หรือการมี
อารมณ์อันเดียวแห่งจิตที่เป็นกุศล เรียกว่า สมาธิ หรือกุศลจิตเอกัคคตา ชื่อว่า สมาธิ141 เม่ือมีสมาธิให้มากแล้ว สมาธิจะ
เกิดขึ้น มีความตั้งม่ัน มีความบริสุทธ์ิควรแก่การใช้งาน เหมาะแก่การน ามาใช้ได้ดีที่สุด พร้อมที่จะใช้ให้เกิดความรู้ เช่น 
การอ่าน การเขียน การคิด เป็นต้น สมาธิ จึงถือว่ามีความส าคัญต่อการศึกษาทุกด้าน ง.มีปัญญาในการศึกษา ปัญญา คือ 

                                                             
137 พจนานุกรรม ,ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๒, (กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์,๒๕๔๖ ), หน้า 

๖๐๖. 
138 พระเทวินทร์ เทวินฺโท, แก่นพุทธจริยศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : นงลักษณ์ ครุฑแก้วพิมพ์, ๒๕๔๙), หน้า ๑๒. 
139 พระมหาบุญมี มาลาวชิโร,ครองตนครองคนครองงาน,(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ดีเอ็มจี ,๒๕๔๘). หน้า ๑๐๐. 
140 อ้างแล้ว, หน้า ๗๗. 

 141 วิสุทธิมรรค. ๑/๒. 
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ความรู้ที่เกิดจากการสดับตรับฟัง รวมถึงการศึกษาเล่าเรียน หรือถ่ายทอดต่อกันมาจากผู้อ่ืน เช่นการสื่อสาร สิ่งตีพิมพ์ 
โทรทัศน์ ต าราทางวิชาการต่าง ๆ และข่าวสารข้อมูลทั้งหลาย เป็นต้น พระพุทธศาสนาให้ความส าคัญแก่การศึกษา
ส าหรับชีวิตมนุษย์ ถือว่าชีวิตที่ดีต้องเป็นชีวิตแห่งการศึกษา ตามที่กล่าวมาเเล้วและมีจุดหมายอยู่ที่เรื่องปัญญา ความรู้ 
ครั้นได้ศึกษาเรียนรู้ ฝึกฝน ก็เจริญงอกงาม พัฒนาขึ้นทั้งด้านพฤติกรรม และจิตใจ แล้วเกิดความรู้ ความเข้าใจ ก็น ามา
พัฒนาพฤติกรรม จิตใจของตนเอง ให้รู้จักวางท่าที ท าได้ ท าเป็น ในการปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายที่เก่ียวข้องกับตน หรือตน
เข้าไปสัมพันธ์อย่างถูกต้องจนเกิดผลดี ปัญญาเกิดได้หลายประการแต่เม่ือกล่าวโดยสรุปแล้วเพียง ๓ ประการ คือ ๑. สุ
ตมยปัญญา หมายถึง ปัญญาที่เกิดจากการศึกษาเล่าเรียน ๒. จินตามยปัญญา หมายถึง ปัญญาที่เกิดจากการคิด และ๓. 
ภาวนามยปัญญา หมายถึง ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ตรง142 เม่ือสวดมนต์จนเกิดเป็นสมาธิย่อมส่งผลต่อจิตใจคือ มี
ความพอใจ มีความคิดจดจ่อ มีสมาธิในด้านการศึกษา ย่อมท าให้การศึกษาน้ันมีความส าเร็จ มีความสมบูรณ์ และมีความรู้
เพิ่มขึ้น ดังน้ันย่อมท าให้เกิดสติปัญญา และมีความรอบรู้ มีความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง ย่อมมีผลต่อผู้ปฏิบัติ เพื่อจะได้
พัฒนาให้สูงยิ่งขึ้นไป 

๒) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย  
ก.มีความอดทนในการศึกษา ความอดทน หมายถึง การมีความอดทนและการมีความอดกลั้น143 ไม่ว่าจะถูก

กระทบกระทั่งด้วยสิ่งอันเป็นที่พึงปรารถนา หรือไม่พึงปรารถนาก็ตาม  มีความม่ันคงหนักแน่น เช่น อดทนต่อการศึกษา 
อดทนต่อความยากล าบากในการศึกษา งานทุกชิ้นในโลกไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่ ที่ส าเร็จขึ้นมาได้นอกจากจะอาศัย
ความอดทนเป็นตัวน าแล้ว ล้วนต้องอาศัยคุณธรรมอันหน่ึงเป็นพื้นฐานจึงส าเร็จได้ คุณธรรมอันน้ันคือ ขันติ ข.มีระเบียบ
วินัยในการศึกษา การมีระเบียบวินัย คือ การฝึก กาย วาจา ให้อยู่ในระเบียบแบบแผนที่ดี เพื่อให้การอยู่ร่วมกันของหมู่
คณะเป็นไปโดยความเรียบร้อยเสมอกัน เพราะพระสงฆ์จะต้องมีระเบียบวินัยเป็นเครื่องควบคุม หากขาดสิ่งควบคุมคือ
ด้ายร้อยเสียแล้วดอกไม้ก็จะกระจายไม่เป็นระเบียบงดงาม เพราะฉะน้ันวินัยจึงมีความส าคัญสร้างความเป็นระเบียบให้แก่
พระสงฆ์ ส่วนค าว่า วินัย น้ัน หมายถึงระเบียบหรือกฎเกณฑ์ ซ่ึงมนุษย์ตั้งขึ้นตามความมุ่งหมายอย่างใดอย่างหน่ึง เช่น 
วินัยที่พระศาสดาบัญญัติขึ้น เพื่อควบคุมในหมู่คณะ144 ดังน้ันการมีระเบียบวินัยในการศึกษาเล่าเรียน หมายถึง การที่
พระสงฆ์ควบคุมตนเอง ประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีระเบียบแบบแผน มีเหตุผลและเป้าหมายในการเพิ่มพูนความรู้ 
ความสามารถพัฒนาตนเอง จัดตารางเวลาไว้ส าหรับศึกษาเล่าเรียนอย่างสม่ าเสมอทุกเวลา ค.มีความขยันหม่ันเพียรใน
การศึกษา วิริยะ ความเพียร ได้แก่ ความอาจหาญ แกล้วกล้า บากบั่น ก้าวไป ใจสู้ ไม่ย่อท้อไม่หว่ันกลัวต่ออุปสรรคและ
ความยากล าบาก เม่ือคนรู้สิ่งใดมีคุณค่าควรแก่การบรรลุถึง ถ้าวิริยะเกิดขึ้นแก่เขาแล้ว แม้ได้ยินว่าจุดหมายน้ันจะบรรลุถึง
ได้ยากนัก มีอุปสรรคมาก หรืออาจใช้เวลายาวนานเท่าน้ันปีเท่าน้ีเดือน เขาก็ไม่ท้อถอย กลับเห็นเป็นสิ่งท้าทายที่เขาจะ
เขาชนะให้ได้ท าให้ส าเร็จ145 วิริยะ คือ ความมุ่งม่ันทุ่มเท เป็นความมุ่งม่ันทุ่มเททั้งกายและใจ ที่จะเรียนรู้และท าให้เข้าถึง
แก่นแท้ของสิ่งน้ันเรื่องน้ัน ถ้าหากกระท าก็จะท าจนเชี่ยวชาญจนเป็นผู้รู้ ถ้าหากศึกษาก็จะศึกษาให้รู้จนถึงรากเหง้าของ
เรื่องราวน้ันๆ ความส าเร็จในการศึกษาต้องมีความขยันหม่ันเพียรประกอบด้วยจึงจะประสบความส าเร็จ และบรรลุ
จุดมุ่งหมายตามความประสงค์ได้ ถ้ามีแต่ความพอใจ ความอดทน แต่ไม่มีวิริยะ คือ ความเพียรพยายาม ความส าเร็จจะ
เกิดขึ้นไม่ได้ 

                                                             

 142 ดนัย ไชโยธา, พจนานุกรมพุทธศาสน์, (กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้นตริ้งเฮ้าส์, ๒๕๔๓), หน้า ๑๓๕. 
 143 อุดม เชยกีวงศ์,กนิษฐา แป้นสุวรรณ, พระธรรม (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แสงดาว,๒๕๓๗), หน้า ๘๕.  
 144 พุทธทาสภิกขุ,โอวาทค าสอนส าหรับพระภิกษุผู้บวชใหม่,(กรุงเทพมหานคร : จัดพิมพ์โดยธรรมสภาและ

สถาบันบันลือธรรม,๒๕๔๙), หน้า ๑๑๐. 
 145 พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต),สัมมาสมาธิและสมาธิแบบพุทธ (กรุงเทพมหานคร :พิมพ์ที่ธรรมสภา ,

๒๕๔๙), หน้า ๔๕. 
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๖.๒ คฤหัสถ์ คือ ผู้ครองเรือน146 หรือผู้มีเรือนน้ันมีหลายเพศ ที่อาศัยอยู่รวมกันที่จัดอยู่ในกลุ่มของคฤหัสถ์ มีทั้ง
เด็กและผู้ใหญ่ ทั้งเพศชายและเพศหญิง สามารถแบ่งคฤหัสถ์ได้หลายประเภทตามสถานะและพฤติกรรมที่เป็นอยู่  เป็น
การง่ายแก่ผู้ที่มุ่งหวังในการพบปะและสนทนาด้วย เป็นต้น ผู้ศึกษาได้ขอเสนอเก่ียวกับสมาธิหลังจากการสวดมนต์ที่จะ
น ามาใช้ในด้านที่จะไปประกอบอาชีพ เม่ือปฏิบัติสมาธิแล้วผลโดยรวมคือ ในส่วน ๒ ส่วน คือ ส่วนของจิตใจ และส่วนของ
ร่างกาย ตามล าดับดังต่อไปน้ี 

๑) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านจิตใจ ก.มีความรักในการประกอบอาชีพ ความรักในการงาน หมายถึง 
ความพอใจและรักใคร่ที่จะท างาน เม่ือท างานอะไร เป็นเกษตรกร พ่อค้า ข้าราชการ หรือลูกจ้างทั่วไป มีความพอใจใน
งานที่ก าลังกระท าอยู่ และท างานน้ันด้วยความเต็มใจสุดก าลังความสามารถของตน ไม่บิดพลิ้วละทิ้งงาน ความส าเร็จของ
งานที่ออกมา ถ้าเป็นเกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา ก็จะเป็นพืชผักและข้าว ถ้าเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้าง ก็จะได้ค่าตอบแทน
เป็นเงินเดือน ความรักงานจะเกิดความทุ่มเท เป็นความจริงที่ว่าคนไม่รักงานที่ท าก็ไม่ขยันขันแข็งที่จะท างาน เพราะรู้สึก
เบื่อหน่ายในการท างานไม่เห็นประโยชน์จากการงานที่ท า แต่ความรักงานจะท าให้ผู้ท างานเกิดความขยันหม่ันเพียร ซ่ึง
เป็นพลังในการท างานให้ส าเร็จ ข.มีสมาธิในการประกอบอาชีพ การท างานทุกอย่างจะส าเร็จได้ก็โดยอาศัยสมาธิ การมี
สมาธิ หมายถึง ความตั้งใจแน่วแน่ม่ันคง และอุทิศพลังงานทั้งหมดให้แก่งาน ไม่ว่าจะเป็นพลังงานทางกาย พลังงานทาง
สมองและพลังงานทางอารมณ์จิตใจที่อ่อนแอไม่ม่ันคง จะท าให้งานเสีย ดังน้ัน ผู้น าที่ดีควรสร้างบรรยากาศในการท างาน
อย่างมีสมาธิ และควรพัฒนาวัฒนธรรมอย่างมีส่วนร่วม โดยให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ วิธีท างานอย่าง
สร้างสรรค์ และอย่างมีสมาธิ ความจริงการกระตุ้นให้เกิดสมาธิ จะต้องอาศัยการกระตุ้นด้านอ่ืน ๆ พร้อมกัน สมาธิจะเกิด
ขึ้นมาได้โดยอาศัยการปฏิบัติงานด้วยความรัก ความเมตตา ความเชื่อม่ัน ความพร้อมในการปฏิบัติตามระเบียบที่ดีงาม 
การรู้จักเสียสละ และการมีสติปัญญาเป็นพื้นฐาน ค.มีปัญญาในการประกอบอาชีพ การพัฒนาปัญญาจ าเป็นต้องกระตุ้น 
ผู้ท างานต้องรู้วิธีพัฒนาปัญญา การพัฒนาปัญญาอาจจะด าเนินการศึกษาเล่าเรียนทั้งในระบบ และนอกระบบ และรู้จัก
สังเกต และเลียนแบบตัวอย่างที่ดี นอกจากน้ี การพัฒนาปัญญาตามแนวพระพุทธศาสนาสามารถด าเนินการต่อไปโดยให้
รู้จักคิดอย่างเป็นระบบ และการคบคนดี และสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมทั้งการต่อยอดด้วยการปฏิบัติอย่างมีสติ ซ่ึงในระดับน้ีถือ
ว่าเป็นระดับของการรู้จักหลักสมาธิมาพัฒนาเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมการมีปัญญาจะท าให้คนมีความม่ันใจในสิ่งที่ท าอย่าง
เต็มที่ ง.มีจิตใจม่ันคงในการประกอบอาชีพ ความมีจิตใจม่ันคง หมายถึง การกระท าทุกอย่างด้วยความตั้งใจสม่ าเสมอ
เป็นระยะเวลานาน โดยไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคทั้งปวง ความอดกลั้น คือ ก ารรู้จักข่มใจในเวลาที่เผชิญกับ
เหตุการณ์ที่เย้ายวนทุกรูปแบบ อันจะท าให้ไม่เกิดความเสียหาย หรือถล าลึกลงไปในความชั่วร้าย หรือความทุจริตทั้งปวง 
ความเข้มแข็ง ความบึกบึน ความหนักแน่นของจิตใจที่สามารถยืนหยัดต่อสู้การกระทบกระทั่งของสภาพการณ์และ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยไม่แสดงอาการหว่ันไหวใด ๆ  

๒) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย ก.มีความไม่ประมาทในการประกอบอาชีพ ความไม่ประมาทใน
การท างาน ความไม่ประมาทถือว่าเป็นหลักธรรมหน่ึงเดียวที่พุทธปรัชญาเถรวาทได้เน้นย้ าอยู่ตลอดเวลาซ่ึงจะสังเกตเห็น
ได้จากการที่พุทธปรัชญาเถรวาทน้ันได้ให้ความส าคัญว่าในบรรดาหลักธรรมหรือทรรศนะทางพุทธศาสนาทั้งมวลที่ได้
แสดงไปน้ันต่างถึงการรวมลงในหลักธรรมอันเดียวก็คือ ความไม่ประมาท เพราะความไม่ประมาทน้ันเป็นดุจรอยเท้าช้างที่
เป็นที่รวมลงของรอยเท้าของสัตว์ทุกชนิดในโลก พุทธปรัชญาเถรวาทน้ันถือว่า ความไม่ประมาทเป็นหนทางของความดี 
ประโยชน์ทุกอย่างที่มนุษย์พึงปรารถนาก็จะได้ด้วยความไม่ประมาทน้ีเท่าน้ัน ข.มีความขยันและอดทนในการประกอบ
อาชีพ ความท้อแท้ ท้อถอย เป็นอีกสิ่งหน่ึงที่คนท างานต้องเจอยิ่งงานไหนเราทุ่มเทมากเท่าไร ความท้อแท้ยิ่งตามมาติด ๆ 
เป็นของคู่กัน งานยิ่งมากก็มีอุปสรรคปัญหามาก ความท้อแท้ก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ หลายคนเริ่มต้นดีตั้งอกตั้งใจที่จะท า
สิ่งน้ันสิ่งน้ีอย่างเต็มที่ แต่พอไปสักพักก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ไหว ก็หมดหวังท้อแท้ เช่น บางคนมาเริ่มท างานใหม่ ๆ ตั้งอกตั้งใจ

                                                             

 146 พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
อมรินทร์การพิมพ์, ๒๕๒๗), หน้า ๓๑. 
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ที่จะท างานอย่างเต็มที่พอท าไปสักพักรู้สึกว่าเหน่ือย งานที่ท าก็มองว่าจะเสร็จหรือก้าวหน้าอะไร เพื่อนร่วมงานก็มีปัญหา
เยอะ เป็นต้น ค.มีความสามารถในการประกอบอาชีพ คนเรายิ่งท างานยิ่งมีความสามารถขึ้น บางคนท างานได้มาก มี
ผลงานมาก ทั้งน้ีเพราะมีความสามารถ มีความคิด ท างานเป็น แม้ใช้เวลาน้อยแต่ได้งานมาก ถ้าขยันใช้เวลามากก็จะได้
ผลงานมากกว่าคนท างานอ่ืนที่สามารถน้อย ความคิดไม่ค่อยดี ท างานไม่ค่อยเป็นหลายเท่าที่เดียว งานที่ดีบางครั้งต้อง
สร้างนาน จะเห็นว่าคนที่ประสบความส าเร็จส่วนใหญ่ ไม่ได้ท างานแค่วันสองวัน แต่เขาสั่งสมประสบการณ์มาก ท างาน
มาก ลองผิดลองถูกมามาก จึงสามารถผลิตผลงานที่ดีเลิศได้ ดังน้ันสิ่งที่ท าบ่อย ๆ จะเกิดความช านาญ และกลายเป็น
ผู้เชี่ยวชาญไปในที่สุด หากท างานอะไรก็จงท างานด้วยตัวเอง เพราะวันข้างหน้าเราจะได้มีประสบการณ์สั่งสมในตัว หาก
เราไม่เริ่มตั้งแต่วันน้ี วันข้างหน้าเราก็ยังเป็นคนเดิมอยู่น่ันเอง ง.มีเป้าหมายในการประกอบอาชีพ การท างานที่ไม่มี
เป้าหมายที่แน่นอน จะท าให้เกิดความโลเล หว่ันไหว และท้อแท้ได้ง่าย เพราะตังเองยังไม่รู้ว่าจะท าอะไร ท าไปเพื่ออะไร 
เหมือนคนที่ไม่รู้ว่าจะเดินทางไปไหน ก็เดินไปเรื่อย ๆ พอสักพักก็อยากจะกลับ เจอทางเลี้ยวก็เลี้ยวไปเรื่อย ๆ ไม่มี
เป้าหมายการที่ขาดเป้าหมายชัดเจนน้ันท าให้พลังงานลดลง เหมือนน้ าที่ไหลกระเซ็นไปคนทิศละทางไม่มีพลังจิตใจเราก็
แตกกระจายไปโน้นบ้างไปน้ีบ้าง ไม่จับอยู่เป้าหมายอันใดอันหน่ึง ในที่สุดก็จะไม่มีความส าเร็จอะไรสักอย่าง แต่หากเรามี
เป้าหมายชัดเจน เราจะท างานอย่างม่ันใจ และมีพลังในการท างานมาก  
 
๗. บทสรุป 

การสวดมนต์เป็นการสายธยายพุทธวจนะ เม่ือสวดไปตามล าดับมีจิตใจที่ม่ันคงและแน่วแน่ โดยมีความเชื่อในพระ
พุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสงฆคุณ การสวดมนต์มีความส าคัญ ๓ ประการ ๑. ศาสนา คือ คุณความดีของพระพุทธ 
พระธรรม และพระสงฆ์ ๒. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล คือ มีความเมตตาต่อกัน และ๓. ความเป็นผู้น าทางการเมือง คือ 
มีความมุ่งม่ันในการตัดสินใจ ความส าคัญการสวดมนต์ที่มุ่งหมายส่งเสริมความเจริญให้บุคคลได้ปฏิบัติบูชาพระรัตนตรัย 
คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เพราะมีอานิสงส์ของการสวด ได้แก่ ท าให้มีสมาธิม่ันคง จนสามารถน ามาปรับใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางร่างกายและจิตใจ ทั้งน้ีบุคคลสามารถน าอานิสงส์ของการสวดมนต์มาใช้ ได้แก่ ๑.บรรพชิต 
สามารถน าไปปรับใช้ในการศึกษาพระธรรม และ ๒.คฤหัสถ์ สามารถน าไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
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ครอบครัวรกัษาศีล ๕ : รูปแบบและการเสริมสร้างวัฒนธรรมการด ารงชีวิต  
ของครอบครัวไทยในจังหวัดอุบลราชธานี 

Five Precepts – Observing Family : A model And Promotion  
Of Thai Family’s Living In Ubonratchathani 

นายพูลศักดิ์ หอมสมบัติ, พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวัฒฺฑโน ผศ.ดร, 
พระครูศรีปริยตัิยาภิวัฒน์ ผศ.ดร. ,พระครูโกศลวิหารคุณ ดร.,ดร.ธรสิทธ์ิ ฉัตรสุวรรณ 
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บทคัดย่อ 
  งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) ศึกษาแนวคิดเรื่องเบญจศีลที่ปรากฏในพระพุทธศาสนาเถรวาท ๒) 

ศึกษาครอบครัวรักษาศีล ๕: รูปแบบและการเสริมสร้างวัฒนธรรมการด าเนินชีวิตของครอบครัวไทย และ ๓) ศึกษา
ครอบครัวรักษาศีล ๕: รูปแบบและการเสริมสร้างวัฒนธรรมการด าเนินชีวิตของครอบครัวในจังหวัดอุบลราชธานี ใช้
รูปแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสนทนากลุ่ม การสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์ความเห็นเจ้าอาวาส ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ผู้น าชุมชน และครอบครัวพุทธศาสนิกชน จ านวน ๒๕ รูป/คน  

 ผลการวิจัยพบว่า  

  หลักเบญจศีล คือ การรักษากายและวาจาให้มีความเป็นปกติมี ๕ อย่าง คือ ๑) การห้ามฆ่าสัตว์ ๒) ห้ามลัก
ทรัพย์ ๓) การห้ามประพฤติผิดในกาม ๔) การห้ามพูดปด และ ๕) การห้ามดื่มสุราและเมรัย โดยมีหลักธรรมที่ส่งเสริมการ
รักษาศีลจ านวน ๕ อย่าง คือ ๑) หลักเบญจธรรม ๒) หลักวิรัติ ๓) หลักขันติโสรัจจะ ๔) หลักสติสัมปชัญญะ และ ๕) หลัก
ปัญญา การรักษาศีลเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ส่วนการไม่รักษาศีลเป็นโทษต่อตนเองและสังคม 

 โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : ชาวประชาเป็นสุขมีหน่วยงานขับเคลื่อนของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ มี ๓ 
หน่วยงาน คือ ๑) วัด/พระสงฆ์ ๒) บ้าน/ชุมชน และ ๓ สถานศึกษา/ หน่วยงานอ่ืนๆ มีวัตถุประสงค์คือท าให้
พุทธศาสนิกชนตระหนักถึงคุณสมบัติ และความส าคัญและหน้าที่ความเป็นพุทธศาสนิกชนตลอดจนประโยชน์ของการ
รักษาศีล ๕ 

  รูปแบบและกิจกรรมเสริมสร้างการรักษาศีล ๕ ของครอบครัวในจังหวัดอุบลราชธานีมี ๓ อย่างคือ ๑) การให้
ทาน ๒) การฟังธรรม และ ๓) การปฏิบัติธรรม ส่วนรูปแบบการด าเนินชีวิตตามหลักของศีล ๕ มี ๓ อย่าง คือ ๑) การมี
ศรัทธา ๒) ความเป็นกัลยาณมิตร และ ๓) ความมีปัญญา โดยการรักษาศีลมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนและเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงการด าเนินชีวิต 

ค าส าคัญ : ครอบครัวไทย, ศีล ๕, 

 

Abstract 

 The objectives of this research include ๓ aspects: ๑) To study the attitude of the Five Precepts 
appeared in Theravada Buddhism; ๒ ) To study the five precepts observation families : a model and cultural 
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reinforcement of the Thai family’s life; ๓) To study the five precepts observation family: a model and cultural 
reinforcement of family’s life in Ubon Ratchathani province. This research is a qualitative research through 
focused group discussion, observation and interview among the abbot, school director, community 
leaders and the Buddhists’ families with the total number of ๒๕ targeted people. 

The result of this research has been found that: 
The Five Precepts Principle means the regular bodily and verbal observation in ๕  ways: ๑ ) to 

abstain from all being killing; ๒ ) to abstain from stealing what is not given; ๓ ) to abstain from sexual 
misconduct; ๔ ) to abstain from false speech; and ๕ ) to abstain from intoxicants causing heedlessness; 
whereas there are ๕  Dhamma codes that cultivate the five precepts observation: ๑ ) the Five virtues; ๒ ) 
the Three Abstinence; ๓ ) forbearance and modesty; ๔ ) mindfulness and clear comprehension; and ๕ ) 
wisdom. The precept observation is beneficial to both oneself and society while the precept violation is 
harmful to them. 

In the Project of Five Precepts Observation Village: For People’s Happiness, there are ๓  sectors 
organizing the project including: ๑) monastery/monk; ๒) village/community; and ๓) school/other agencies. 
The objective of this project is to cultivate the Buddhists’ awareness on quality, importance, and duty of 
being Buddhists and the benefits of five precepts observation. Models and activities reinforcing the five 
precepts observation among families in Ubon Ratchathani province include ๓  aspects: ๑ ) donation; ๒ ) 
Dhamma audience; and ๓) meditation practice; whereas the model of living life following the five precepts 
principle includes ๓ codes: ๑) faith; ๒) true-hearted friends; and ๓) wisdom. The objective of the precept 
observation is to reinforce community’s strength and steady living life. 
Keywords : Thai Family’s, Five Precepts 

 
๑.ความน า 

  พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เกิดขึ้นมาแล้วกว่า ๒๕๐๐ ปี นับตั้งแต่ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ และได้ประกาศ
พุทธธรรมซ่ึงเป็นค าสอนที่เป็นบรมสัจจะหรือความจริงอันประเสริฐที่เก่ียวกับโลกและชีวิต ที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบ และ
น ามาสั่งสอนเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ๑ ดังน้ัน หลักค าสอนในทางพุทธศาสนาจึงมี ๒ ระดับ คือ
ระดับสัจธรรม และระดับจริยธรรม ในบรรดาค าสอนที่เป็นโลกุตตระ (สัจธรรม) และใน  ระดับโลกียะ (จริยธรรม) ซ่ึงค า
สอนในระดับโลกุตตระ เป็นค าสอนก็เพื่อมุ่งความหลุดพ้นหมดจากกิเลสเป็นค าสอนในระดับที่สูงกล่าวคือ นิพพาน ส่วน
ค าสอนระดับโลกียะ เป็นค าสอนทั่วๆ ไปเพื่อให้ผู้ปฏิบัติด ารงชีวิตอย่างเป็นสุขในชาติปัจจุบัน และชาติอ่ืนต่อๆไป เป็นค า
สอนส าหรับผู้ที่ยังต้องการความเจริญและความสุขในสังสารวัฎ  

  อย่างไรก็ตามในพระพุทธศาสนามีหลักค าสอนในส่วนที่เป็นจริยธรรมเหมาะต่อการด ารงชี วิต เช่น ทาน ศีล 
สวรรค์๒ เป็นต้น การที่มนุษย์ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏซ่ึงยังเป็นความสุขในระดับของโลกียะน้ัน จึงจ าเป็น

                                                             
 ๑ มั่นเกียติ โกศลนิรัติวงษ์, ทฤษฎีและเทคนิคในการให้ค าปรึกษาพุทธธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑,(กรุงเทพมหานคร : สุวีริยา
สาส์น, ๒๕๔๑), หน้า ๒๘-๒๙. 
 ๒ นฤมล มารคแมน, มนุษย์และความเป็นจริงของชีวิตในทัศนะของพุทธศาสนา, พิมพ์ครั้งที่ ๒,(กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๓), หน้า ๑. 
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อย่างยิ่งที่ต้องน าหลักธรรม ที่เรียกว่า ศีล ๕ มาด ารงชีวิตของมนุษย์ซ่ึงถือว่าเป็นหลักธรรมที่พระพุทธศาสนาได้เล็งเห็น
คุณค่าของสังคมที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขสามารถพัฒนาพฤติกรรม ด้านกาย จิตใจ และสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ปัจจุบันน้ีบุคลิกภาพด้านพฤติกรรมมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์
ในสังคมเป็นอย่างมาก บุคลิกภาพ เป็นลักษณะที่เกิดขึ้นเฉพาะแต่ละคนหรือจะเรียกว่า เป็นแบบแผนความประพฤติ ของ
ตนเองที่แสดงออกมาจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันบางส่วน นอกจากน้ีบุคลิกภาพ อันเกิดจากการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล ที่
จะสามารถปรับตัว และการแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบกับสิ่งแวดล้อมของแต่ละบุคคล๑ 

  หลักค าสอนในพระพุทธศาสนาสามารถอ านวยสุขให้แก่โลกช่วยยกระดับการพัฒนาทางจิตใจของมนุษย์ให้
สูงขึ้นและช่วยให้โลกเกิดสันติภาพ ผลการวิจัยพบว่าพระพุทธองค์ทรงประทานหลักธรรม อันมีคุณค่าเป็นนิรันดรไว้เป็น
มรดกโลก เป็นเครื่องคุ้มครองโลกเกิดผลเป็นประโยชน์แก่ชีวิตและสังคมโลก เป็นเสมือนลูกตุ้มถ่วงโลกไว้ ไม่ให้โลกไหลไป
ตามกระแสอ านาจกิเลสของสัตว์โลกที่จะท าลายโลกเร็วเกินไป เม่ือคนมีธรรมะมากขึ้นก็ช่วยชะลอไม่ให้โลกลุกเป็นไฟ ไป
ตามอ านาจของกิเลส และท าให้คนอ่ืนๆ อีกจ านวนมากแม้มิใช่พุทธศาสนิกชนพลอยได้รับความสุขเกิดความดีงาม ความมี
สันติสุขขึ้นในสังคม พุทธธรรมค าสอนของพระองค์ คือประทีปดวงใหม่ที่ช่วยส่องแสงสว่างให้สัตว์โลกก้าวไปสู่ความพ้น
ทุกข์ได้ ท าให้เกิดการปฏิวัติทางศาสนา เกิดผลดีต่อสังคมชาวโลกให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขสวัสดี ก่อเกิดสันติภาพและ
สันติสุขโดยทั่วไป  

  ที่เป็นเช่นน้ีเพราะหลักค าสอนในพระพุทธศาสนาช่วยกระตุ้นมนุษย์ ไม่ให้ประมาท ให้หันมาใส่ใจพัฒนาฝึกฝน
ศักยภาพแห่งความเป็นมนุษย์ที่มีอยู่ในตนเอง เพื่อยกระดับจิตใจ ภูมิธรรมและภูมิปัญญา รวมทั้งพฤติกรรมความเป็นอยู่
ของตนให้ดีขึ้น ให้ชีวิตน้ีเป็นชีวิตที่มีคุณค่า ได้ประสบสันติ สุข และอิสรภาพโดยไม่มีการแบ่งชาติ ช้ัน วรรณะ เม่ือเข้ามา
ในพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นพี่น้องกัน เป็นศาสนาที่สอนให้มีเมตตาต่อกันทั้งคนและสัตว์แล้วจะเกิดสันติภาพตามมา ค า
สอนในพระพุทธศาสนาช่วยให้มองปัญหาของแต่ละคน ของแต่ละชาติ และปัญหาระหว่างชาติ ได้จากแง่มุมที่ถูกต้อง ช่วย
ท าให้โลกยุติข้อพิพาทต่างๆ ได้ ช่วยประสานรอยร้าวในสังคมมนุษยชาติให้มีเอกภาพในการท า พูด คิด แก้ไขปัญหาด้วย
ปัญญา และช่วยโลกให้รอดได้ หากโลกต้องประสบกับวิกฤติการณ์ทางด้านสังคม ทางอารมณ์ และทางจิตวิญญาณ  

  นอกจากน้ีแล้วหลักศีล ๕ ถือได้ว่าเป็นสมบัติของชาวโลกมานานก่อนสมัยพุทธกาล มีลักษณะเป็นสากลอีกทั้ง
ยังเป็นกฎระเบียบทางธรรมชาติส าหรับการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมซ่ึงสามารถกล่าวได้ว่าพระพุทธเจ้า จะทรงเสด็จอุบัติ
ขึ้นหรือไม่ก็ตามแต่ศีล ๕ ก็ถือเป็นหน่ึงในธรรมะที่มีมาแต่ไหนแต่ไรดังปรากฏในจักกวัตติสูตรที่พระเจ้าจักรพรรดิทรงสอน
ประชาชนให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ เว้นจากการถือเอาของที่เขามิได้ให้ เว้นจากการประพฤติไม่เหมาะสมทางเพศ เว้นจาก
การกล่าวเท็จและเว้นจากการบริโภคสุรายาเมาโดยผู้ที่ประพฤติผิดจะถูกลงโทษด้วยการจับแขนไพล่หลัง เอาเชือกมัดให้
แน่นโกนผมและตีกลองเสียงดังแห่ประจานไปตามทางก่อนจะประหารชีวิตด้วยการตัดศีรษะจึงท าให้ศีล ๕ มีอิทธิพลมาใน
สังคมอินเดียสมัยน้ันจนกลายเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานส าหรับนักบวชทั่วไปแต่ปรากฏว่าหลังจากน้ันได้มีการปรับปรุงจน
เหลือเพียง ๔ ข้อคือ ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้ ไม่มีเพศสัมพันธ์และไม่อวดอุตริมนุษยธรรม๒และเม่ือพระศรี
ศากยมุนีพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นและทรงประกาศศาสนา พระพุทธองค์ ก็ทรงยอมรับเอาข้อห้ามทัง ๕ ข้อมาสั่งสอนและเผย
แผ่ไปสู่ผู้คนอย่างแพร่หลาย เรียกว่า "ศีล" บ้าง "สิกขาบท" บ้าง 

  ประเด็นส าคัญคือในปัจจุบันโลกก าลังอยู่ในยุคข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีและระบบอุตสาหกรรมซ่ึงมีส่วนท าให้
วิถีชีวิตของมนุษย์มีการพัฒนาเพื่อให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ท าให้สังคมสิ่งแวดล้อมและชีวิตจิตใจมนุษย์มีความ
เปลี่ยนแปลงไปจนมีค าใหม่ๆเกิดขึ้นเช่นค าว่าโลกาภิวัตน์เป็นต้นจากสภาพสังคมโดยรวมดังกล่าวน้ีก่อให้เกิดปัญหา
                                                             
 ๑ รังสรรค์ แสงสุขและคณะ, ความรู้คู่คุณธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค าแหง , ๒๕๔๔), 
หน้า ๑๔๖. 
 ๒ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๐๒/๗๓. 
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ทางด้านการเมืองการปกครองสังคมสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของคนไทยอย่างมากเดิมคนไทยเคยมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายอาศัย
กันอยู่เป็นครอบครัวใหญ่รวมกันเป็นหมู่บ้านมีความสัมพันธ์กันอย่างเหนียวแน่นเม่ือวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามีอิทธิพล
ต่อสังคมไทยปัจจุบันอย่างมากจนกลายเป็นการกลืนวัฒนธรรมกันเกิดขึ้นวัฒนธรรมที่รับเข้ามาน้ันไม่ได้กลั่ นกรองหรือ
ไม่ได้ประยุกต์ให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ของสังคมไทยก่อนจึงท าให้ค่านิยมของประชาชนในอดีตกับปัจจุบันมี
ความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงประกอบกับประชาชนให้ความสนใจทางด้านการรักษาศีล ๕ ของพระพุทธศาสนาน้อยลง น้ี
ก็เป็นเรื่องทางความประพฤติปฏิบัติตนของบุคคลซ่ึงเก่ียวข้องพัวพันธ์กับเรื่องความต้องการของสังคม และความต้องการ
ของบุคคลในสังคม๑ 

  ความเจริญก้าวหน้าในทางวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตามการเปลี่ยนแปลง ของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ 
ก่อให้เกิดการตื่นตัวที่จะรับรู้ถึงข้อมูลข่าวสารต่าง  ๆ ทั่วทุกมุมโลก ในส่วนของประเทศไทยรับผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางทั้งทางบวกและลบ กล่าวคือในทางบวกจนก่อให้ เกิดการพัฒนาไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทาง
วัตถุและเทคโนโลยี ความทันยุคทันสมัย ในขณะเดียวกันผลในทางลบก่อให้เกิดปัญหาหลายประการ เช่น การท าร้ายกัน
จนถึงแก่ชีวิตหรือการเบียดเบียนกัน การฉ้อราษฎร์บังหลวง การล่วงละเมิดทางเพศ การไม่มีความซ่ือสัตย์ต่อกัน และการ
ดื่มสุราหรือเสพยาเสพติด เป็นต้น จึงเป็นเหตุท าให้ประเทศไทยเกิดความเสื่อมโทรมทางศีลธรรม  และจริยธรรม ท าให้
ผู้คนห่างเหินทางศาสนา ขาดการศึกษาและการอบรมที่ดีด้านจิตใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครอบครัวซ่ึงเป็นสถาบันสังคมที่
ส าคัญที่สุด เป็นหน่วยของสังคมที่มีความสัมพันธ์ และความร่วมมืออย่างใกล้ชิด เป็นสถาบันที่มีความคงทนที่สุด เป็น
สถาบันทางสังคมแห่งแรกที่มนุษย์ สร้างขึ้นจากความสัมพันธ์ที่มีต่อกัน เพื่อเป็นตัวแทนของสถาบันสังคมภายนอกที่จะ 
ปลูกฝังความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติกับสมาชิกรุ่นใหม่ของสังคมที่มีชีวิตอุบัติขึ้นใน ครอบครัวและยังไม่เคยปรากฏว่า 
สังคมมนุษย์ใดไม่มีสถาบันครอบครัวปรากฏอยู่ เพราะมนุษย์ทุกคนจะต้องอยู่ในสถาบันน้ี เน่ืองจากเป็นสังคมกลุ่มแรกที่
เราจะต้องเผชิญตั้งแต่แรกเกิดจนเติบโตในครอบครัว ครอบครัวจะให้ต าแหน่ง ชื่อและสกุล ซ่ึงเป็นเครื่องบอกสถานภาพ
และบทบาทในสังคมที่เรามีส่วนร่วมด้วย ตลอดจนก าหนดสิทธิและหน้าที่ที่สมาชิกมีต่อกันและต่อสังคม  

  ครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคมที่เล็กที่สุด แต่ส าคัญที่สุด ท าหน้าที่อบรมสั่งสอนสมาชิกในครอบครัวให้รู้จัก
แบบแผนของสังคม เป็นสถาบันแรกที่สามารถหล่อหลอมและพัฒนาบุคคลต่างๆในครอบครัวให้เป็นบุคคลอันพึงประสงค์
ของสังคม ซ่ึงมีหน้าที่หลายประการรวมถึงหน้าที่ทางศาสนา ครอบครัวต้องมีหน้าที่ในการปลูกฝังให้เลื่อมใสในศาสนา
ประจ าชาติและส่งเสริมให้ปฏิบัติตนตามค าสั่งสอน การรักษาศีล ๕ ของพระพุทธศาสนา ซ่ึงจะเป็นพื้นฐานส าคัญอย่างยิ่ง
ที่จะก าหนดวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย เพราะพระพุทธศาสนาได้เข้ามาเผยแผ่ในแผ่นดินอันเป็นที่อยู่ของคนไทยนาน
หลายร้อยปี ชาวไทยส่วนใหญ่ยอมรับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต พิธีกรรม ค าสอน และ
การปฏิบัติตามแนวค าสอนในพระพุทธศาสนาบางอย่างได้กลายเป็นขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและประเพณีของคนไทย  
ดังจะเห็นได้จากปัจจุบันประชาชนชาวไทยนับถือพระพุทธศาสนาถึงร้อยละ ๙๔.๖๒ แม้พระพุทธศาสนาเป็นส่วนหน่ึงของ
ชีวิตคนไทยแต่สังคมไทยก็มีปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นมาตลอดจนถึงปัจจุบัน แม้ในประเทศไทยจะมีการนับถือพระพุทธศาสนา
เป็นเวลาอันยาวนาน โดยเป็นสถาบันหลัก และเอกลักษณ์ของชนชาติไทย เป็นเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจของคนไทยมาเป็น
เวลาอันช้านาน ซ่ึงหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา น้ันมุ่งส่งเสริมให้มีการคิดอย่างมีเหตุผล และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

                                                             

 ๑ พระพรหมคุณาภณณ์(ป.อ.ปยุตฺโต), มองสันติภาพโลก ผ่านภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัตน์, (กรุงเทพมหานคร : บริษทั 
พิมพ์สวย จ ากัด, ๒๕๕๐), หน้า ๒๒. 
  ๒ ส านักงานสถิติแห่งชาติ, การส ารวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ.๒๕๕๔, (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.พ., 
๒๕๕๕), หน้า ๖. 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วทิยาเขตอุบลราชธานี 

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

 

๑๐๙ 

สุข๑ ดังน้ัน ความส าคัญของการพัฒนาพฤติกรรมทางด้านร่างกายจิตใจและสังคมจึงมีหลักการที่ส าคัญส าหรับการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก สุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้ใดมีสุขภาพสมบูรณ์ สามารถควบคุมร่างกายและจิตใจ
ได้เป็นอย่างดีจิตจะท าหน้าที่ควบคุมและสั่งการท างานทุกอย่างของร่างกายให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ๒ของการอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขพระพุทธศาสนามีหลักศีล ๕ ที่เรียกว่า เบญจศีลเป็นแนวทางเบื้องต้นเพื่อมีคุณธรรมจึงจะ
สามารถขัดเกลานิสัยใจคอให้มนุษย์มีความประณีตยิ่งขึ้นมีความประพฤติ และการกระท าที่ดีงามรู้จักยับยั้งช่างใจ จะ
กระท า จะพูด จะคิด ก็ต้องไตร่ตรองให้รอบคอบดีเสียก่อน๓  

  ถ้าสังคมไทยขาดการควบคุมด้วยศีล ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อ่ืนด้วยกายบ้าง ทางทรัพย์สินบ้าง มนุษย์จะรู้สึก
หวาดหว่ัน สะพรึงกลัวไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ถ้าสังคมควบคุมด้วยศีลไม่ประทุษร้ายกัน ด้วยกาย วาจาสังคม
ของเราจะน่าอยู่มากทีเดียว๔ ดังน้ัน ศีล แปลว่า ปกติ เย็น ระเบียบวินัย เป็นต้น กล่าวคือ ผู้มีศีลต้องมีกายวาจาและใจเย็น
สบายไม่เร่าร้อนด้วย ราคะ โทสะ และโมหะ เป็นผู้มีกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริตศีล ๕ จึงเป็นข้อปฏิบัติที่มี
ประโยชน์ต่อสังคมจึงจ าเป็นต้องเข้าใจในศีล ๕ เพื่อเป็นประโยชน์แก่คนรักษาเอง และเพื่อความสงบสุขของสังคมด้วย๕ 

 ดังน้ันด้วยความส าคัญของศีล ๕ ที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมการด ารงชีวิตของครอบครัวในสังคมไทย ผู้วิจัย
จึงเกิดความสนใจที่จะวิจัยครอบครัวรักษาศีล ๕ : รูปแบบและการเสริมสร้างวัฒนธรรมการด ารงชีวิตของครอบครัวไทย
ในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตในสถาบันครอบครัวที่ประพฤติปฏิบัติตามและไม่ประพฤติปฏิบัติตาม
ข้อบัญญัติ ๕ ข้อ จะส่งผลให้รูปแบบวัฒนธรรมการด ารงชีวิตของครอบครัวไทยในจังหวัดอุบลราชธานีมีการเปลี่ยนแปลง
ไปหรือเกิดปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร และสามารถน าไปเป็นรูปแบบเสริมสร้างวัฒนธรรมการด ารงชีวิต
ครอบครัวไทยตามหลักศีล ๕ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมไทยต่อไป 
๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  ๑.๒.๑ เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องหลักเบญจศีลตามที่ปรากฏในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
  ๑.๒.๒ เพื่อศึกษาครอบครัวรักษาศีล ๕: รูปแบบและการเสริมสร้างวัฒนธรรมการด าเนินชีวิตของครอบครัว

ไทย 
  ๑.๒.๓ เพื่อศึกษาครอบครัวรักษาศีล ๕: รูปแบบและการเสริมสร้างวัฒนธรรมการด าเนินชีวิตของครอบครัวใน

จังหวัดอุบลราชธานี 
 

๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ครอบครัวรักษาศีล ๕: รูปแบบและการเสริมสร้างวัฒนธรรมการด าเนินชีวิตของครอบครัว

ในจังหวัดอุบลราชธานี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เอกสารมีวิธีด าเนินการวิจัยอยู่ ๕ ตามล าดับดังน้ี  
  ๑. รูปแบบการวิจัย คือ ผู้วิจัยส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลที่ปรากฏในขั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) ได้แก่ 

พระไตรปิฎก และในทุติยภูมิ (Secondary Sources) หมายถึง หนังสือ เอกสาร ต ารา วารสารงานวิจัย และวิทยานิพนธ์
อันเป็นผลงานด้านวิชาการของนักวิชาการและนักวิจัยอ่ืนๆที่มีเน้ือหาสอดรับกับงานวิจัยเรื่อง 

                                                             
 ๑ คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , พระไตรปิฎกศึกษา, (กรุงเทพมหานคร :ส านักพิมพ์รายวัน , 
๒๕๕๒), หน้า ๒. 
 ๒ รังสรรค์ แสงสุขและคณะ, ความรู้คู่คุณธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๔), 
หน้าหน้า ๑๘๘. 
  ๓ บุญมี แท่นแก้ว, พระพุทธ, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่ โอ. เอ.พริ้นติ้ง เฮ้า,๒๕๔๗), หน้า ๕-๖. 
 ๔ วสิน อินทสระ, พุทธจริยา, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรงุเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ธรรม, ๒๕๔๙), หน้า ๓๗ -๓๘. 
 ๕ พระเทวินทร์ เทวินฺโท, พุทธจริยศาสตรจิรยศาสตร์และจริยธรรม, (ครุฑแก้ว, ๒๕๔๔), หน้า ๘๓. 
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๑๑๐ 

 ๒. ประชากร คือ ผู้วิจัยได้ท าการสนทนากลุ่ม สังเกตการณ์ และสัมภาษณ์กับประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
วัด สถานศึกษา ชุมชน และครอบครัวในจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีผู้ให้ข้อมูล ๔ ส่วน คือ เจ้าอาวาส/พระสังฆาธิการ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ผู้น าชุมชน และครอบครัวพุทธศาสนิกชน จ านวน ๒๕ รูป/คน 

  ๓. เครื่องมือการวิจัย คือ เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงปลายเปิด ที่ไม่เฉลยค าตอบ ให้เจ้าอาวาส/
พระสังฆาธิการ ผู้อ านวยการสถานศึกษา ผู้น าชุมชน และครอบครัวพุทธศาสนิกชน ตอบได้อย่างเสรีโดยใช้ข้อมูลที่ได้จาก
การวิเคราะห์และศึกษาเอกสาร ใช้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคคลโดยมีเครื่องบันทึกเสียง และกล้องถ่ายรูปประกอบการเก็บ
ข้อมูล โดยมีประเด็นค าถามเก่ียวกับการรักษาศีล ๕ ตามหลักพระพุทธศาสนา 

 ๔. การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยสนทนากลุ่ม การสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์เจ้า
อาวาส/พระสังฆาธิการ ผู้อ านวยการสถานศึกษา ผู้น าชุมชน และครอบครัวพุทธศาสนิกชนโดยให้กลุ่มประชากรได้ตอบ
ประเด็นปัญหาได้อย่างเสรีซ่ึงมีเครื่องบันทึกเสียง และกล้องถ่ายรูปประกอบการเก็บข้อมูล  

  ๕. การวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ครอบครัวรักษาศีล ๕ ตามหลักพระพุทธศาสนามี
ความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของครอบครัวไทยในจังหวัดอุบลราชธานีได้อย่างไร 

 
๔.ผลการวิจัย 

 งานวิจัยเรื่อง “ครอบครัวรักษาศีล ๕: รูปแบบและการเสริมสร้างวัฒนธรรม การด าเนินชีวิตของครอบครัวใน
จังหวัดอุบลราชธานี” สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยตามล าดับดังน้ี 

  จากการศึกษาวัตถุประสงค์ที่ ๑ พบว่า เบญจศีลคือ การรักษากายและวาจาให้มีความเป็นปกติมี ๕ อย่าง๑ 
คือ ๑) การห้ามฆ่าสัตว์ ๒) ห้ามลักทรัพย์ ๓) การห้ามประพฤติผิดในกาม ๔) การห้ามพูดปด และ ๕) การห้ามดื่มสุราและ
เมรัย หลักของเบญจศีลจัดเป็นหลักค าสอนในขั้นโลกิยะเป็นหลักการที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้มนุษย์ทุกคนปฏิบัติเพื่ อให้
เกิดความสุข ความสงบ ความมีเอกภาพความเสมอภาค ซ่ึงค าสอนเหล่าน้ีทั้งหมดได้ตั้งอยู่บนรากฐานของการด าเนินชีวิต
ด้วยหลักของเบญจศีลอันเป็นค าสอนเพื่อความประพฤติที่ดีงาม เป็นการหาเลี้ยงชีพที่บริสุทธ์ิปราศจากมิจฉาชีพเพื่อมุ่งเน้น
ให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ลักษณะของศีลคือทรงไว้ซ่ึงกุศลธรรมเป็นลักษณะ ท าให้มีความเป็นปรกติทางกาย
และวาจา ไม่ละเมิดทุจริต แต่ให้เป็นสุจริตพ้นจากความชั่วทั้งปวงเป็นลักษณะ เป็นข้อห้ามไม่ให้กระท าความชั่วหรือกระท า
ความผิด เพราะการกระท าน้ันเป็นการกระท าที่ผิดและไม่ดี ส่วนหลักธรรมซ่ึงเป็นค าสั่งให้กระท า เพราะการกระท าน้ันถูก
และเป็นของดี ศีลธรรมจึงเป็นกฎหรือระเบียบที่สามารถท าให้มนุษย์อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขสงบ  หรืออาจเรียกอีก
อย่างหน่ึงว่าเบญจศีลและเบญจธรรม  

  หลักค าสอนและหลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนามีความเก่ียวข้องกับสังคมและสะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของ
พระพุทธศาสนาในด้านความสัมพันธ์ทางสังคมได้มากที่สุด คือ ค าสอนและหลักปฏิบัติในระดับศีล เพราะศีลเป็นระบบ
ควบคุมชีวิตด้านนอกเก่ียวกับการแสดงออกทางกายและวาจา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันการ
ด าเนินกิจการต่าง ๆ ของหมู่ชน การจัดสภาพความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมให้เรียบร้อยและเก้ือกูลแก่การด ารงอยู่ด้วยดี
ของหมู่ชนน้ัน และแก่ความผาสุกแห่งสมาชิกทั้งปวงของหมู่ชนอันจะเอ้ืออ านวยให้ทุกคนสามารถบ าเพ็ญกิจกรณีที่ดีงาม
ยิ่งขึ้น เพื่อบรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิตตามความตกลงนับถือของพวกตน หรือเพื่อเข้าถึงประโยชน์และความดีงามสูงสุด
ตามอุดมการณ์ของหมู่ชนน้ัน ตลอดจนเก้ือกูลแก่การที่หมู่ชนน้ันจะเผยแพร่อุดมการณ์ กิจการและประโยชน์สุข ความดี
งามของตนให้เผยแพร่ขยายกว้างออกไป  

                                                             
 ๑ สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน), ความจริงที่ตอ้งเข้าใจ, (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, 
๒๕๓๘), หน้า ๖๕. 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วทิยาเขตอุบลราชธานี 

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

 

๑๑๑ 

  ด้วยเหตุน้ีเบญจศีลจึงเป็นข้อปฏิบัติขั้นพื้นฐานหรือศีลขั้นต้นที่สุดคือ การไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนไม่ว่าด้วยกาย หรือ
วาจา และไม่ท าลายสติสัมปชัญญะที่เป็นตัวคุ้มครองศีลของตนอันเป็นหลักความประพฤติพื้นฐานส าหรับทุกคนโดยมี  ๕ 

อย่าง คือ๑ 
  ๑. ปาณาติปาตา เวรมณี คือ การเว้นจากการปลงชีวิต เว้นจากการฆ่าประทุษร้ายกัน 
  ๒. อทินฺนาทานา เวรมณี หมายถึง การงดเว้นจากการเอาของที่เขามิได้ให้ เว้นจากการลัก โกง ละเมิด

กรรมสิทธ์ิ ท าลายทรัพย์สิน 
  ๓. กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี ได้แก่ การงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม เว้นจากการล่วงละเมิดสิ่งที่ผู้อ่ืนรัก

ใคร่หวงแหน 
  ๔. มุสาวาทา เวรมณี หมายถึง การงดเว้นจากการพูดเท็จ โกหก หลอกลวง 
  ๕. สุราเมรยมชฺชปมาทฏฐานา เวรมณี คือ การงดเว้นจากน้ าเมา คือ สุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความ

ประมาท  
  ในหลักของเบญจศีลน้ันศีลแต่ละข้อต่างมีหลักการ ลักษณะการห้าม และวัตถุประสงค์ของศีล ตลอดจนการ

ตัดสินการล่วงละเมิดและความโทษหนัก – เบาของศีล ซ่ึงศีลแต่ละข้อมีความแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของศีล 
นอกจากน้ี การรักษาศีล ๕ ยังมีหลักธรรมที่มีสภาพเอ้ือต่อการรักษาศีล โดยมี ๑) หลักเบญจธรรม คือ ธรรม ๕ ประการ 
ซ่ึงเป็นธรรมอันดีงามห้าอย่าง คุณธรรมห้าประการคู่กับเบญจศีล เป็นธรรมเก้ือกูลแก่การรักษาเบญจศีลผู้รักษาเบญจศีล 
๒) หลกัของวิรัติ คือ เจตนาเครื่องงดเว้นจากองค์และวัตถุน้ัน ผู้ไม่มีวิรัติ ไม่ชื่อว่าเป็นผู้มีศีล เพราะวิรัติได้ชื่อว่า เป็นตัวศีล 
ส่วนสิกขาบทเป็นข้อห้ามแผนกหน่ึงซ่ึงเป็นอาการของศีลวิรัติถือว่าเป็นหลักการส าคัญในการรักษาศีล ส าหรับผู้งดเว้นจาก
สิกขาบททั้ง ๕ ประการได้ด้วยวิรัติจึงได้ชื่อว่า ผู้มีศีล กล่าวคือเป็นผู้มีกายวาจาเป็นปกติเรียบร้อยสะอาดปราศจากโทษ ๓) 
หลักขันติและโสรัจจะ หมายถึง ธรรมอันท าให้งาม โดยที่ขันติเป็นความอดทนเพื่อบรรลุความดีงามและความมุ่งหมายอัน
ชอบ ส่วนโสรัจจะ เป็นความเสงี่ยม อัธยาศัยงาม รักความประณีตหมดจดเรียบร้อยงดงาม การรักษาศีลในแง่การละเว้น
และการประพฤติธรรมล้วนต้องประกอบด้วยความอดทนเพื่อต่อสู้กับกิเลส อันจะน าสู่จุดหมาย ที่ชอบธรรม ต่อเม่ือมีเหตุ
ปัจจัยอันอาจท าให้ล่วงละเมิดศีลมากระทบ บุคคลสามารถน าขันติ มาสกัดก้ันการล่วงละเมิดศีล ๕ ด้วยการอดใจหยุดใจที่
ใคร่จะท าการล่วงละเมิด 

   ๔) หลักของสติและสัมปชัญญะจัดเป็นธรรมมีอุปการะมาก ด้วยเหตุที่เก้ือกูลในการกระท ากิจหรือท าความดี
ทุกอย่างประกอบด้วย สติ คือ ความระลึกได้  นึกได้ ส านึกอยู่ไม่เผลอ กับสัมปชัญญะ คือ ความรู้ชัด  รู้ชัดสิ่งที่นึกได้ 
ตระหนัก เข้าใจชัดตามความเป็นจริง เพราะการรักษาศีลที่ประกอบด้วยสติและสัมปชัญญะย่อมท าให้บุคคลไม่เผลอสติล่วง
ละเมิดศีล และระลึกรู้ตัวในศีลที่ตนรักษารวมถึงสิ่งที่ตนเองก าลังประพฤติ และ ๕) หลักของปัญญา คือ ความรู้ทั่ว ปรีชา
หยั่งรู้เหตุผล ความรู้เข้าใจชัดเจน ความรู้เข้าใจหยั่งแยกได้ ในเหตุผล ดีชั่ว คุณโทษ ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ เป็นต้น และรู้
ที่จะจัดแจง จัดสรร จัดการ ความรอบรู้ในกองสังขารมองเห็นตามความเป็นจริงปัญญาท าให้บุคคลประกอบด้วยสัมมาทิฐิ 
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ถูกต้องเหมาะสมตามธรรม สามารถรักษาความสะอาดกาย ความสะอาดวาจา และความสะอาดใจ 
เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศีล นอกจากน้ีการไม่รักษาเบญจศีลท าให้ใจเราไม่บริสุทธ์ิหรือเรียกว่าบาปค าสอนในพระพุทธศาสนาจึง
สอนให้มนุษย์มีความเพียรพยายามในการละความชั่วมีความพยายามในการกระท าความดีและหม่ันช าระจิตใจให้บริสุทธ์ิ
อยู่เสมอในการที่จะละความชั่ว ส่วนการรักษาศีลมีอานิสงส์ในการรักษาศีลโดยรวมน้ันส่งผลดีให้เกิดความเป็นอยู่ที่สงบ
เรียบร้อยมีความสุขทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

                                                             
 ๑ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) , พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ , พิมพ์ครั้งที่ ๑๑(กรุงเทพมหานคร :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๒๔๕. 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วทิยาเขตอุบลราชธานี 

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

 

๑๑๒ 

 จากการศึกษาวัตถุประสงค์ที่ ๒ พบว่า โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนและสร้างความตระหนักให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยน าหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา ไปปฏิบัติตามหลัก
ศีล ๕ สู่วิถีชีวิตประจ าวันของคนทุกคน กับทั้งเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการจัดตั้ง “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ให้ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ของทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งน้ี เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้รับการส่งเสริมให้ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
ศาสนา ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมเพื่อกระตุ้นให้เกิดความรัก ความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา ให้รู้จักใช้
หลักธรรมมาเป็นรากฐานในการด าเนินชีวิตให้ได้รับความสุขจากการแบ่งปันและความเอ้ืออาทรต่อกัน ตลอดจน เพื่อเป็น
การแสดงถึงความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาและเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญม่ันคงสืบไป 

  โครงการน้ีนับเป็นโครงการที่เป็นนโยบายส าคัญของกรมการศาสนาที่จะส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเห็นความส าคัญของการรักษาศีล ๕ และมาร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการขับเคลื่อน
โครงการน้ีไปสู่ผลสัมฤทธ์ิ โดยอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อถือซ่ึงกันและกัน และมีจิตส านึกต่อตนเองในการรักษาคุณค่า
ของข้อบัญญัติแห่งศีล ๕ เพื่อความสงบสุขร่มเย็นเป็นสุขของตนเอง ครอบครัวและประเทศชาติ โครงน้ีขับเคลื่อนด้วย
องค์กรส าคัญคือ วัด สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานต่างๆส าคัญของรัฐร่วมทั้งเอกชน มีความตระหนักในการมีส่วนร่วม
สร้างสังคมสันติสุขโดยการรณรงค์ให้ทุกคนรักษาศีล ๕ 

  จากการรณรงค์ให้ครอบครัวไทยรักษาศีล ๕ ท าให้ครอบครัวไทยในสถานภาพความเป็นพุทธศาสนิกชน ท าให้
พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติตนตามค าสอนในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในเรื่องของการรักษาศีลเป็นข้อละเว้นมิให้กระท า
ความชั่ว และปฏิบัติตามหลักธรรม คือ ข้อปฏิบัติให้ท าความดี เช่น เว้นจากการฆ่าสัตว์แต่เท่าน้ันยังไม่พอต้องมีความ
เมตตากรุณาและเอ้ือเฟื้อต่อผู้อ่ืนด้วย การละเว้นความชั่ว พุทธศาสนิกชนที่ดีจะต้องปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอนและใน
การปฏิบัติตามธรรมจะต้องกระท าด้วยความรูและความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยเฉพาะเรื่องของการรักษาศีล ที่พุทธศาสนิกชน
ควรประพฤติปฏิบัติตามคือการรักษาศีล ๕ เป็นการละเว้นความชั่วและการประกอบความดี 

  ครอบครัวไทยรักษาศีล ๕ คือ การงดเว้นจากการกระท าความชั่วทางกายและวาจาตามหลักของศีล ๕ ซ่ึงเป็น
ฐานที่ม่ันคงในการเสริมสร้างการพัฒนาสังคมมีความใกล้ชิดและผูกพันเหมือนครอบครัวเดียวกันการสื่อสารและสาย
สัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว การอบรมสั่งสอนและเลี้ยงดูพฤติกรรมในการแสดงบทบาทและสถานะของมารดา
บิดาและบุตรธิดา ลักษณะและปรากฏการณ์ของบุคคลโดยรวมทั้งบรรยากาศในครอบครัว ล้วนเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การพัฒนาจิตใจและคุณลักษณะแห่งพฤติกรรมของบุตรธิดาเพราะความสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในครอบครัวจะ
ด าเนินไปอย่างราบรื่นด้วยความรักและความเข้าใจ สมาชิกในครอบครัวต่างตระหนักรู้ถึงหน้าที่อันควรที่ตนควรกระท าจึง
ท าให้ครอบครัวมีสัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัวเชิงบวกลดปัญหาความรุนแรงของครอบครัวได้ เม่ือสมาชิกทุกคน
ในครอบครัวได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างความสุข โดยมีความเข้าใจและความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน รวมทั้งแต่ละคนได้
ประพฤติปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ของตนในครอบครัวอย่างดี เต็มความสามารถ ความเป็นอยู่และเป็นไปใน
ครอบครัวก็จะมีความสงบสุข๑ 

  นอกจากน้ีการรักษาศีล ๕ ยังช่วยลดปัญหาความรุนแรงของครอบครัวไทย โดยสมาชิกทุกคนในครอบครัวต้อง
รักษาศีล ๕ เป็นเบื้องต้นก่อนทั้งเพราะ ศีลเป็นหลักปฏิบัติที่ฝึกฝนให้สมาชิกรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา มีความรับผิดชอบ 
โดยมีความตระหนักรู้ในใจเสมอว่าเรารักสุขและเกลียดความทุกข์ฉันใด คนอ่ืนก็เช่นเดียวกัน ซ่ึงเป็นความตระหนักรู้และมี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม จัดเป็นความประพฤติที่ให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตในครอบครัว ทั้งน้ีเพราะปัญหา
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวมีพื้นฐานมาจากพฤติกรรมของมนุษย์โดยรวม ๓ ทาง คือ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ

                                                             
 ๑ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, คู่มือการด าเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ”,(กรุงเทพฯ:ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๗), หน้า ๒. 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วทิยาเขตอุบลราชธานี 

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

 

๑๑๓ 

ที่ล่วงละเมิดศีล ๕ หากครอบครัวรักษาไทยมีการรักษาศีล ๕ ท าให้สมาชิกในครอบครัวรู้สึกถึงความอบอุ่น ปลอดภัย 
ไว้วางใจ เชื่อใจและยังจัดเป็นการฝึกฝนตนเองถึงการให้เกียรติและเคารพในสิทธิซ่ึงกันและกัน และยังจัดเป็นกฎ ระเบียบ
หรือฐานที่ม่ันคงให้แก่ครอบครัว ความม่ันคงของครอบครัวน้ันต้องเกิดจากความรักใคร่สนิทสนมกลมเกลียวกันมีเมตตา
กรุณาช่วยเหลือกันและกันของสมาชิกทุกคนในครอบครัว ร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขปรับปรุง พัฒนาความเป็นอยู่และพัฒนา
คุณธรรมในจิตใจของทุกคนจนสามารถน าไปสู่ชีวิตครอบครัวที่ดี เป็นครอบครัวที่มีแต่ความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง และเป็น
สถาบันพื้นฐานที่ส าคัญต่อการพัฒนาสังคมประเทศชาติให้ยั่งยืนสืบไป 

 จากการศึกษาวัตถุประสงค์ที่ ๓ พบว่า จากการรักษาศีล ๕ของครอบครัวไทยในจังหวัด อุบชราธานีท าให้มี
รูปแบบและการเสริมสร้างวัฒนธรรมการด าเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา เพาะพระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต
ของครอบครัวไทยในจังหวัดอุบลราชธานี และมีเอกลักษณ์ในความเป็นไทยให้มีลักษณะเฉพาะตัว โดยเฉพาะความเป็นคน
มักท าบุญสุนทาน มีนิสัยโอบอ้อมอารี เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน ลักษณะเหล่าน้ีส่วนใหญ่มาจากค าสอนใน
พระพุทธศาสนาเป็นหลัก การให้ทานที่เก่ียวข้องกับชีวิต สังคม วัฒนธรรม ประเพณี และพิธีกรรมต่าง ๆ จึงมาจากแนวคิด
พื้นฐานทางด้านพระพุทธศาสนาท าให้ครอบครัวไทยในจังหวัดอุบลราชธานีมีความเข้าใจถูกต้องว่าศีล ๕ เป็นกฎระเบียบ
ข้อบังคับตนเองไม่ปฏิบัติในสิ่งที่ท าให้เกิดความเดือดร้อน การรักษาศีล ๕ เป็นการกระท าความดี ท าให้ผู้ที่รักษาศีลมี
คุณสมบัติ มีความสามารถช่วยตนเองได้และส่งเสริมชุมชนต่าง ๆ ให้อยู่ร่วมกันด้วยความเป็นระเบียบ แก่ตนเองและผู้อ่ืน
ท าให้มีรูปแบบและกิจกรรมการเสริมสร้างการรักษาศีล ๕ ตามล าดับดังน้ี 

  ๑. การให้ทาน เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความดี เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายสูงสุดของชีวิตในพระพุทธศาสนา 
ทาน คือ การให้อภัยแก่คนหรือสัตว์อ่ืน ตามความหมายน้ี คือ การงดเว้นจากเวรภัย ได้แก่ การรักษาศีล มีเว้นจากการฆ่า
สัตว์ เป็นต้น การรักษาศีล เป็นการให้ทานอย่างหน่ึง ถือเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ เพราะเป็นการให้ความปลอดภัยในชีวิตแก่
สัตว์ทั้งหลาย การให้ทานในพระพุทธศาสนา มีหลายประเภท ในทานสูตร พระพุทธเจ้าทรงแสดงทานไว้ ๒ ประเภท คือ 
๑) อามิสทาน หมายถึง การให้สิ่งของเป็นทาน ด้วยการให้วัตถุสิ่งของซ่ึงเป็นการให้ปัจจัย ๔ ได้แก่ เครื่องนุ่งห่ม อาหาร ที่
อยู่อาศัย และยารักษาโรค และ ๒) ธรรมทาน ได้แก่ การให้ธรรมเป็นทานการให้ค าแนะน าสั่งสอนให้รู้ดีรู้ชั่ว หรือการ
แสดงธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศแล้ว อันเป็นเหตุสิ้นทุกข์และน าสุขมาให้ทั้งในโลกน้ีและโลกหน้า เพื่อจะให้เป็น
ประโยชน์แก่คนอ่ืนๆ 

  ๒. การฟังธรรม คือ การฟังหลักค าสอนของพระพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนา การฟังธรรมเป็นกิจกรรมที่
เสริมสร้างการรักษาศีล ๕ โดยมีคติธรรมและคติสอนใจส่งเสริมกิจกรรมการรักษาศีลตลอดจนการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
การฟังธรรมเป็นผลดีหรือส่วนดีที่เกิดขึ้นทันทีที่มีความตั้งใจฟังธรรมคือหลักค าสั่งสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้า ที่
พระภิกษุค้นคว้าน ามาเทศน์ ปาฐกถา บรรยายหรือบอกเล่ากล่าวสอนในกาลเทศะต่างๆ 

  ๓. การปฏิบัติธรรม คือ การฝึกจิตให้สงบและเป็นสมาธิน้ันเป็นหัวใจส าคัญของพระพุทธศาสนา ที่
พุทธศาสนิกชนในทุกคนควรเรียนรู้ และน าไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม การปฏิบัติธรรมจึง
เป็นเสมือนรูปแบบหน่ึงแห่งการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทยในสมัยปัจจุบัน ยังเป็นกิจกรรมเสริมสร้างการ
รักษาศีล ๕ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพราะการรักษาศีลกับการปฏิบัติธรรมต่างเป็นปัจจัยที่สนับสนุนต่อกันและกัน 

  จากการรักษาศีล ๕ ครอบครัวไทยในจังหวัดอุบลราชธานีน าไปสู่ด าเนินชีวิตตามหลักของศีล ๕ท าให้
ครอบครัวไทยในจังหวัดอุบลราชธานีมีวิถีชีวิต จารีต วัฒนธรรม ประเพณีที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนา  เพราะ
ครอบครัวได้ปลูกฝังให้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและส่งเสริมให้ปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕ ซ่ึงเป็นพื้นฐานส าคัญอย่างยิ่งใน
การก าหนดวิถีชีวิต การด าเนินชีวิต พิธีกรรม ค าสอน และการปฏิบัติตามแนวค าสอนในพระพุทธศาสนาจนกลายเป็น
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและประเพณีมีหลักการด าเนินชีวิตคือ 
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  ๑. การมีศรัทธา คือ การมีความเชื่อตามหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาของครอบครัวไทยในจังหวัด
อุบลราชธานีมี ๔ อย่าง คือ ) กัมมสัทธา หมายถึง การมีเชื่อในเรื่องกรรม และเชื่อในกฎแห่งกรรม โดยมีความเชื่อว่ากรรม
มีอยู่จริง กรรมใดที่กระท าโดยเจตนา กรรมน้ัน ย่อมเป็นอันท า ไม่ว่าจะเป็นกรรมดี หรือกรรมชั่ว ย่อมเป็นปัจจัยให้ผลดี
และไม่ดีสืบต่อกันไป ๒) วิปากสัทธา ได้แก่ ความเชื่อในผลของกรรม โดยเชื่อว่าผลของกรรมมีจริงกรรมท าแล้วต้องมีผล
และต้องมีเหตุ ผลดีเกิดจากกรรมดี ผลชั่วเกิดจากกรรมที่ชั่ว ๓) กัมมัสสกตาสัทธา หมายถึง มีความเชื่อว่าสัตว์มีกรรมเป็น
ของตนใครท ากรรมใดไว้ จะต้องเป็นเจ้าของกรรมน้ันและจะต้องเสวยวิบากของกรรมน้ัน และ ๔) ตถาคตโพธิสัทธา 
หมายถึง เชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าม่ันใจในองค์พระตถาคตว่าทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธะ   

 ๒. ความเป็นกัลยาณมิตร ผู้มีความเยื่อใยดีผู้มีน้ าใจเอ้ือเฟื้อต่อกันและกัน ท าให้เกิดความสงบสุข ความเห็น
แก่ตัวจะไม่มีโอกาสได้เกิดขึ้น ความเป็นกัลยาณมิตรน้ันมีอยู่ในบุคคล หรือสังคมใด บุคคลน้ันย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข
และความเจริญในสังคมน้ันๆ 

  ๓. ความมีปัญญา คือ การมีปัญญาในการด าเนินชีวิต เพราะปัญญาเป็นส่วนหน่ึงของแนวทางการด าเนินชีวิต
เพื่อให้เห็นความจริงหรือสัจธรรม หากไม่มีองค์ความรู้เรื่องปัญญาน้ี การที่จะพิจารณาให้สามารถก าหนดท่าทีต่อสิ่งมีชีวิต
และสภาพแวดล้อมที่เก่ียวกับโลกย่อมเป็นไปได้ยาก 

  หลักการด าเนินชีวิตทั้ง ๓ ข้อข้างต้น ถือว่าเป็นการด ารงชีวิตของครอบครัวไทยจังหวัดอุบลราชธานีที่เกิดจาก
การรักษาศีล ๕ เพราะส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาและมีวิถีการด ารงชีวิตที่ด ารงชีวิตสืบทอดต่อ ๆ กันมาเป็น
วัฒนธรรมการด ารงชีวิตจนถึงปัจจุบันน้ี ศีล ๕ จึงเป็นบรรทัดฐานให้ประพฤติดีปฏิบัติชอบเพื่อประโยชน์ของบุคคลและ
สันติภาพโดยส่วนรวม อย่างไรก็ตาม การรักษาศีล ๕ ยังเป็นปัจจัยส าคัญท าให้ครอบครัวหรือชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี
มีความสัมพันธ์ที่ต่อกันหรือความเข้มแข็งโดยท าหน้าที่ประสานหรือเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้าน ชุมชน และวัด 
ท าให้องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆได้ท าหน้าที่และสนับสนุนให้ชุมชนมีความสัมพันธ์อันดียิ่งขึ้นและเป็นการปลูกฝัง อบรม
คุณธรรมและจริยธรรมต่อชุมชนท าให้ชุมชนมีความรัก ความเมตตาและความเอ้ืออาทรต่อกันและกัน การรักษาศีล ๕ 
ของครอบครัวไทยในจังหวัดอุบลราชธานียังเสริมสร้างความม่ันคงการด าเนินชีวิตด้วยการประกอบสัมมาชีพกล่าวคือ
อาชีพที่ถูกต้องตามหลักค าสอนในพระพุทธศาสนาและถูกต้องตามหลักของกฎหมายด้วย ในขณะเดียวกันก็มีการลด ละ 
และ เลิกอบายมุขเพราะเป็นหนทางแห่งความเสื่อมคุณภาพชีวิตและสังคม ดังน้ันการรักษาศีล๕ จึงเป็นการส่งเสริมให้
ครอบครัวไทยมีคุณธรรมและจริยธรรมทางสังคมเพื่อให้เกิดความสงบสุข และสมานฉันท์ต่อไป 

 
๕. ข้อเสนอแนะ 

  ๕.๑ ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาครอบครัวรักษาศีล ๕ : รูปแบบและการเสริมสร้างวัฒนธรรมการด ารงชีวิต

ของครอบครัวไทยในจังหวัดอุบลราชธานี ผู้วิจัยได้เสนอข้อแนะทั่วไปตามล าดับดังน้ี  
  ๑. ควรมีการพัฒนาครอบครัวรักษาศีล ๕ ต้นแบบเพื่อสร้างแบบอย่างในการด าเนินงานหมู่บ้านรักษาศีล ๕ และ

น าไปสู่การขยายผลอย่างเป็นรูปธรรมในจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป  โดยการคัดเลือกจากหมู่บ้านน าร่องที่มีผลการ
ด าเนินงานระยะแรกที่มีความโดดเด่นและมีการสนับสนุนส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น แล้วจัดท า
เป็นคู่มือแนวทางการด าเนินหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต่อไป 

 ๒. ควรจัดท าการวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาครอบครัวรักษาศีล ๕ ให้มีความยั่งยืนต่อไป 
 ๓. ควรน าเสนอภาครัฐโดยเฉพาะรัฐบาลให้มีการส่งเสริมครอบครัวรักษาศีล ๕ อย่างจริงจัง โดยการติดตามผล

การด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองและการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอต่อการด าเนินงาน 
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๔. ควรจัดระเบียบทางสังคมให้มีสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการด าเนินชีวิตตามหลักศีลธรรมอย่างจริงจัง โดยมีมาตรการ
ทางกฎหมายกับแหล่งอบายมุขและการปฏิบัติที่ผิดศีลธรรมอย่างเข้มงวด 

 ๕” ควรเร่งด าเนินการในการสร้างอาสาสมัครพุทธศาสนาเพื่อท างานในเชิงเครือข่ายในการขับเคลื่อนหมู่บ้าน
รักษาศีล ๕ และกิจการทางพระพุทธศาสนาในท้องถิ่นให้มีความแพร่หลายมากยิ่งขึ้น โดยการรับสมัครจากทุกหมู่บ้าน
และมีการจัดการอบรมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 

 ๕.๒ ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาครอบครัวรักษาศีล ๕ : รูปแบบและการเสริมสร้างวัฒนธรรมการด ารงชีวิต

ของครอบครัวไทยในจังหวัดอุบลราชธานี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพซ่ึงผู้วิจัยยังคงมีประเด็นปัญหาที่ผู้วิจัยไม่ได้ศึกษา ผู้วิจัย
เสนอประเด็นปัญหาในการวิจัยครั้งต่อไปดังน้ี  

  ๑. การน าผลการวิจัยในครั้งน้ีโดยเฉพาะผลการถอดบทเรียนไปเป็นข้อมูลในการจัดท า  แผนการพัฒนา
ครอบครัวรักษาศีล ๕ ในระยะยาวได้ 

  ๒. สามารถน าข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งน้ี ไปต่อยอดการด าเนินงานที่ผ่านมาเพื่อ 
ส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานได้  
 ๓. การน าผลการวิจัยในครั้งน้ีโดยเฉพาะผลการถอดบทเรียนไปเป็นข้อมูลในการจัดท า แผนการพัฒนาหมู่บ้าน

รักษาศีล ๕ ในระยะยาวได้  
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บทคัดย่อ 
พระพุทธศาสนาเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่เกิดจากการเข้าใจความจริงแท้ทางธรรมชาติ จนไม่มีปัจจัย

ใดปรุงแต่งจิตได้ ท าให้สภาวะจิตมีความบริสุทธ์ิ หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาจึงมีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์
บริสุทธ์ิ เช่น นิยาม ๕ คือ กฎธรรมชาติบริสุทธ์ิ, อนัตตา คือ สภาวะการบรรลุถึงธรรมชาติของความจริงแท้บริสุทธ์ิ, 
ปฏิจจสมุปบาท คือ กระบวนการแห่งเหตุปัจจัยบริสุทธ์ิ, ธาตุ ๔ คือ สสารที่เป็นส่วนประกอบของสรรพสิ่ง และอนิจจัง คือ 
สภาวะทางธรรมชาติที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าพระพุทธศาสนามีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์บริสุทธ์ิ 
 
ค าส าคัญ : พระพุทธศาสนา/วิทยาศาสตร์บริสุทธ์ิ 

 
ABTRAC 

The Buddhism is the scientific approach at born from understanding truth The natural until have 
no the factor dress up the mind make mind condition has the virginity dharmic doctrine way Buddhism 
principle then have the character is the science that is pure such as define ๕ the points be the natural 
law where is pure The soulless be the event achieves to arrive at the nature of the truth that is pure 
Element ๔ be the components of the thing whole and the uncertainty be condition natural at have 
something the cradle modifies always which indicate that the Buddhism has the character is the science 
that is pure.  
Keywords : the Buddhism/Pure Science  

 
บทน า  

 ในสังคมโลกปัจจุบันที่มีความหลายหลายทางพหุวัฒนธรรม ก่อให้เกิดแนวคิดความเชื่อและทัศนคติที่แตกต่าง
หลายหลาย และความเจริญทางโลกวัตถุ ท าให้คนในสังคมมีวิถีชีวิตที่ยึดติดกับวัตถุนิยม ในขณะเดียวกันก็มีความเจริญ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ จนกระทั่งนักวิทยาศาสตร์และคนรุ่นใหม่จ านวนมากไม่เชื่อในค าสอนทางศาสนา และยังน า
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาเป็นเครื่องมือพิสูจน์ความจริงในค าสอนทางศาสนา ท าให้เกิดประเด็นที่ท้าทายศาสนา
มากยิ่งขึ้น และในส่วนของพระพุทธศาสนา ซ่ึงเป็นศาสนาที่จัดอยู่ในกลุ่มอเทวนิยม และหลักธรรมค าสอนเป็นอกาลิโก คือ 
ความจริงแท้ที่สามารถพิสูจน์ได้ทุกยุคสมัย ก็ถูกน าไปพิสูจน์ความจริงตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วย จึงเกิด
ค าถามตามมาว่าพระพุทธศาสนาขัดกับหลักวิทยาศาสตร์หรือไม่ และหลักค าสอนของพระพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์
หรือไม่ เพราะวิทยาศาสตร์จ าแนกออกเป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ คือ วิทยาศาสตร์บริสุทธ์ิ (Pure Science ) ซ่ึงว่าด้วยกฎ
และทฤษฎีความจริงแท้บริสุทธ์ิ ซ่ึงยังไม่ผ่านกระบวนการประยุกต์ใช้เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ และวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ (Applied Science) ซ่ึงว่าด้วยการน าวิทยาศาสตร์บริสุทธ์ิมาประยุกต์ใช้เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ จึง
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ท าให้ผู้เขียนมีความสนใจที่จะศึกษาและเขียนบทความในเชิงวิเคราะห์เก่ียวกับพระพุทธศาสนาในฐานะวิทยาศาสตร์
บริสุทธ์ิ ดังจะได้กล่าวถึงต่อไปน้ี  

 
๑. ความหมายของวิทยาศาสตร์ 
 ค าว่า “วิทยาศาสตร์” เป็นศัพท์บัญญัติที่มีความหมายตามอักษรว่า “ระบบวิชาความรู้” ภาษาอังกฤษว่า 

“science” ซ่ึงมาจากภาษาลาตินว่า “scientia” แปลว่า “ความรู้” อย่างไรก็ตามวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ระบบความรู้ธรรมดา
ที่ทุกคนก็มีได้ วิทยาศาสตร์เป็นความรู้พิเศษที่เกิดจากการสังเกต และพิสูจน์ทดลองแล้วตั้งเป็นกฎหรือหลักการขึ้นมา๑  

 วิทยาศาสตร์ (science) หมายถึง ความรู้เก่ียวกับสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ และกระบวนการค้นคว้าหาความรู้ที่มี
ขั้นตอนมีระเบียบแบบแผน๒ 

 วิทยาศาสตร์ (science) หมายถึง ระบบความรู้ จึงใกล้เคียงกับความหมายของค าว่า  “philosophy” 
(ปรัชญา) ที่หมายถึงความรักในความรู้ ที่เป็นเช่นน้ีเพราะวิทยาศาสตร์และปรัชญามีจุดก าเนิดเดียวกัน น่ันคือนักปรัชญา
กรีกสมัยโบราณเป็นผู้ให้ก าเนิดวิทยาศาสตร์ในตะวันตก พวกเขาจัดวิทยาศาสตร์เป็นสาขาหน่ึงของปรัชญา และตั้งชื่อว่า
ปรัชญาธรรมชาติ (Natural Philosophy) วิทยาศาสตร์เติบโตในนามของปรัชญาธรรมชาติ ๒,๐๐๐ ปี จึงได้แยกออกเป็น
วิทยาศาสตร์๓ เม่ือวิทยาศาสตร์แยกตัวออกมาจากปรัชญาแล้วจึงได้มีการพัฒนากระบวนการและเครื่องมือแสวงหาองค์
ความรู้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เข้าถึงความจริงในธรรมชาติ และน าความจริ งที่ค้นพบมาประยุกต์ใช้ในรูปแบบ
ต่างๆ  

 ดังน้ัน วิทยาศาสตร์ จึงหมายถึง กระบวนการแสวงหาความรู้เก่ียวกับสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในธรรมชาติหรือสิ่งที่อยู่
เบื้องหลังปรากฏการณ์อย่างเป็นระบบและมีขั้นตอน ซ่ึงสามารถพิสูจน์ความจริงน้ันได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการพิสูจน์แล้วจะได้รับการยอมรับจากคนส่วนใหญ่ เพราะองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็น
ความจริงสากล  

 
๒. ประเภทของวิทยาศาสตร์ 
 การจ าแนกประเภทของวิทยาศาสตร์มีการจัดแบ่งหลายระบบ แต่ละระบบมีเหตุผลและหลักเกณฑ์ต่างกัน 

ในช่วงแรกแบ่งออกเป็น ๒ สาขา คือ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Science) และวิทยาศาสตร์สังคม (Social 
Science) ดังรายละเอียดต่อไปน้ี๔ 

                                                             

 ๑ พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พระพุทธศาสนากับวิทยาการโลกยุคใหม่, (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน้า ๒๕. 
 ๒  Science- news, ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ,  [อ อ น ไ ล น์ ] แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล 
:http://www.neutron.rmutphysics. 
com/science-news/index.php?option=com_content&task=view&id=๑๒๕๒&Itemid=๔[๑๕ มิถุนายน 
๒๕๖๐]. 
 ๓ พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พระพุทธศาสนากับวิทยาการโลกยุคใหม่, หน้า ๒๕-๒๖. 
 ๔ สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก, เอกสารประกอบการสอน SWU ๑๔๒ กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ , 
[ออนไลน์ ] แหล่งข้อมูล : http://ilc๒.swu.ac.th/Portals/๑๒๗/Documents/swu๑๔๒/กระบวนการคิดทาง
วิทยาศาสตร์ [๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐]. 

http://www.neutron.rmutphysics/
http://ilc2.swu.ac.th/Portals/127/Documents/swu142/กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์%20%5b๑๕
http://ilc2.swu.ac.th/Portals/127/Documents/swu142/กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์%20%5b๑๕
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 ๑) วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เป็นส่วนที่อธิบายถึงความรู้ในเรื่องวัตถุที่มีอยู่ในธรรมชาติ เช่น ฟิสิกส์ (Physics) 
เป็นความรู้ในเรื่องพลังงานและสมบัติต่างๆ ภายนอกวัตถุ เคมี (Chemistry) เป็นความรู้ในเรื่องสมบัติภายในเน้ือของวัตถุ 
ศึกษาส่วนประกอบและโครงสร้าง ชีววิทยา (Biology) เป็นวิทยาศาสตร์ธรรมชาติที่รวบรวมความรู้ที่เก่ียวกับชีวิต และ
ความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิต ดาราศาสตร์ (Astronomy) เป็นวิทยาศาสตร์ที่บรรยายถึงความรู้ที่เก่ียวกับเทหวัตถุบนท้องฟ้า 

 ๒) วิทยาศาสตร์สังคม เป็นวิทยาศาสตร์ที่กล่าวถึงสิ่งมีชีวิตเก่ียวข้องกับทางสังคมต่างๆ เช่น จิตวิทยา 
รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา ฯลฯ และมีการจ าแนกตามธรรมชาติของวิชา แบ่งเป็น ๓ สาขา คือ วิทยาศาสตร์กายภาพ 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และวิทยาศาสตร์สหสาขาวิชา (๑) วิทยาศาสตร์กายภาพ เป็นวิทยาศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับธรรมชาติ
และปรากฏการณ์ต่างๆ ของทุกสิ่งในโลกและจักรวาลในด้านสิ่งไม่มีชีวิต (๒) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เป็นวิทยาศาสตร์ที่
เก่ียวข้องกับธรรมชาติและปรากฏการณ์ต่างๆ ของทุกสิ่งในโลกและจักรวาลในด้านสิ่งมีชีวิต (๓) วิทยาศาสตร์สหสาขาวิชา 
ในวิชาวิทยาศาสตร์จะมีสหสาขาวิชาอยู่หลายวิชา 

 ในระยะต่อมาได้มีการจัดกลุ่มประเภทของวิทยาศาสตร์ออกเป็น ๒ ประเภท คือ  
 ๑) วิทยาศาสตร์บริสุทธ์ิ (Pure Science ) คือ ความรู้ขั้นพื้นฐาน ซ่ึงประกอบด้วย กฎ และ ทฤษฎีต่างๆ 

ตลอดจนความจริง ความคิดรวบยอด ที่มาจากการค้นคว้าหาความรู้ของนักวิทยาศาสตร์เน่ืองจากความต้องการที่จะหา
ความรู้ต่างๆ 

 ๒) วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science) คือ การน าความรู้ขั้นมูลฐานในวิทยาศาสตร์ไปคิดประดิษฐ์สิ่ง
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อมนุษย์โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยตรง 

 ในกรณีที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบหลักวิทยาศาสตร์เก่ียวกับความร้อนไว้ว่า สสารเกิดจากการรวมตัวของอะตอม
หรือปรมาณูที่เคลื่อนที่ตลอดเวลา การเคลื่อนที่ของอะตอมน้ีเองที่ท าให้รู้สึกว่าเป็นความร้อน เม่ือนักวิทยาศาสตร์ค้นพบ
วิธีการสร้างความร้อน ๓ วิธี คือ การเผาไหม้ กระแสไฟฟ้า และการเสียดสี เขาก็สามารถสร้างแหล่งให้พลังงานความร้อน
ขึ้นมาด้วยวิธีการดังกล่าว ในกรณีค้นพบเรื่องความร้อนและวิธีการสร้างความร้อนจัดเป็นวิทยาศาสตร์บริสุทธ์ิ ส่วนการ
น าเอาความรู้หลักการน้ีไปใช้สร้างเครื่องผลิตพลังงานความร้อนจัดเป็นวิทย าศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์จึงมี ๒ 
ประเภท คือ วิทยาศาสตร์บริสุทธ์ิ (pure science) ที่มุ่งแสวงหาความจริงเก่ียวกับความเป็นเหตุเป็นผลของสิ่งทั้งหลาย 
และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (applied science) ที่มุ่งน าความรู้และการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ไปใช้พัฒนาเทคโนโลยี๑ 
ดังน้ัน ความเจริญทางวัตถุและสิ่งอ านวยความสะดวกหรือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ เป็น
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทั้งหลักการ วิธีการแสวงหาความรู้ การผลิต การตรวจสอบผลผลิต วิธีการใช้งาน และ
คุณภาพของการผลิต ซ่ึงเป็นกระบวนการของวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ที่ยกระดับองค์ความรู้มาจากวิทยาศาสตร์บริสุทธ์ิ  

 
๓. วิธีการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
 พลาโตกล่าวว่า “ปรัชญาเริ่มต้นที่ความใฝ่รู้” ค ากล่าวน้ีใช้ได้กับวิทยาศาสตร์ที่เริ่มต้นด้วยความสงสัย 

ประหลาดใจใคร่จะรู้ความจริงเก่ียวกับโลกและจักรวาลเช่นเดียวกัน ทั้งปรัชญาและวิทยาศาสตร์ต่างก็มุ่งศึกษาหาความ
จริง แต่ใช้วิธีการแสวงหาความจริงต่างกัน ปรัชญาใช้วิธีการคิดตามหลักตรรกศาสตร์ ส่วนวิทยาศาสตร์ใช้วิธีการสังเกต
และทดลอง วิธีการทางวิทยาศาสตร์มีภาคปฏิบัติเก่ียวข้องด้วย ขณะที่วิธีการทางปรัชญาไม่เน้นการปฏิบัติ ๒ โดยวิธีการ
ทางปรัชญาจะใช้การคิดค้นหาเหตุผลเป็นหลัก ส่วนวิทยาศาสตร์ใช้กระบวนการสังเกต ทดลองและพิสูจน์ความจริงหลาย
ครั้ง ถ้าหากมีผลลัพธ์ออกมาเหมือนเดิม จึงจะก าหนดให้เป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

                                                             

 ๑ พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พระพุทธศาสนากับวิทยาการโลกยุคใหม่, หน้า ๒๒. 
 ๒ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๖. 
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 จุดก าเนิดของวิทยาศาสตร์คือความใฝ่รู้ในความจริงของธรรมชาติ ค าตอบน้ีนักวิทยาศาสตร์ก็ยอมรับ ที่แท้มัน
เป็นค าตอบทางวิทยาศาสตร์ด้วยซ้ า ความใฝ่รู้ต่อความจริงของธรรมชาติ เป็นความคิดหมายใฝ่ฝันอยู่ในใจ พร้อมทั้งความ
เชื่อว่าในธรรมชาติมีกฎเกณฑ์แห่งความเป็นเหตุเป็นผลที่สม่ าเสมอแน่นอน ซ่ึงเป็นฐานให้นักวิทยาศาสตร์เริ่มประกอบ
กิจกรรมในการค้นคว้าศึกษาหาความรู้ที่อยู่เบื้องหลังธรรมชาติ เพราะฉะน้ัน จุดก าเนิดของของวิทยาศาสตร์จึงอยู่ที่จิตใจ
ของมนุษย์ อยู่ที่ความใฝ่รู้และศรัทธาหรือความเชื่อ ถ้าปราศจากคุณสมบัติของจิตใจอย่างน้ีแล้ว วิทยาศาสตร์จะไม่เกิดขึ้น
และไม่เจริญงอกงาม๑ นักวิทยาศาสตร์มีความสนใจสิ่งใดก็จะก็จะพยายามค้นหาความจริงในสิ่งน้ัน การแสวงหาความจริง
ทางวิทยาศาสตร์เริ่มจากจิตใจที่สงสัยใคร่รู้ หลังจากน้ันจึงน าไปสู่กระบวนการและวิธีการแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบ 

 นักวิทยาศาสตร์จ านวนมากให้ทัศนะเก่ียวกับการแสวงหาความจริงทางวิทยาศาสตร์ เช่น อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ 
กลา่วว่า “ความจริงคือประสบการณ์ที่ได้จากการทดสอบ”๒ ทัศนะลักษณะน้ีสะท้อนให้เห็นวิธีการแสวงหาความจริงทาง
วิทยาศาสตร์ของไอน์สไตน์ว่าจะต้องมาจากวิธีการทดสอบด้วยประสบการณ์ของตนเอง ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของแม็กซ์ 
พลังซ์ ที่กล่าวว่า “วิธีการเรียนรู้ศาสตร์ทุกชนิด โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ ต้องเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ของเรา”๓ 
ในขณะที่เวอร์เนอร์ ไฮเซ็นเบิร์ก กล่าวว่า “วิทยาศาสตร์คือศาสตร์ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ส่วนตนหรือบน
ประสบการณ์ของผู้อ่ืน”๔ ในทัศนะน้ีสะท้อนให้เห็นว่าประสบการณ์ของผู้อ่ืนที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วก็ถือว่าเป็นวิธีการ
แสวงหาความจริงทางวิทยาศาสตร์ได้เช่นเดียวกัน วิทยาศาสตร์น าความรู้จากประสบการณ์มาตรวจสอบด้วยเครื่องมือ
สมัยใหม่ เพื่อยืนยันความจริงของความรู้เหล่าน้ัน ความจริงทางวิทยาศาสตร์บางอย่างเป็นการค้นพบ ซ่ึงเรียกว่า
วิทยาศาสตร์บริสุทธ์ิ แต่ความจริงทางวิทยาศาสตร์บางอย่างเป็นการน ามาใช้ประโยชน์ เรียกว่าวิทยาศาตร์ประยุกต์  

 วิธีการทางวิทยาศาสตร์ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติ มีส่วนที่คล้ายกับวิธีการแก้ปัญหาแบบอริยสัจใน
พระพุทธศาสนา จึงเรียกวิธีการแก้ปัญหาตามแบบอริยสัจ ๔ ว่า วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (scientific method) 
ดังต่อไปน้ี๕ 

 ๑. ก าหนดปัญหาให้ถูกต้อง (Location of Problems) คือ นักวิทยาศาสตร์ก าหนดขอบเขตให้ชัดเจนว่า
ปัญหาอยู่ตรงไหน ปัญหาน้ันน่าจะมีสาเหตุมาจากอะไร 

 ๒. การตั้งสมมติฐาน (Setting of Hypothesis) คือ นักวิทยาศาสตร์ใช้ข้อมูลเท่าที่มีอยู่ในขณะน้ันเป็น
รากฐานในการตั้งสมมติฐาน เพื่อใช้อธิบายถึงสาเหตุของปัญหาและเสนอค าตอบหรือทางออกส าหรับปัญหา 

 ๓. การสังเกตและการทดลอง (Observation and Experimentation) คือ การสังเกตและทดลอง เป็น
ขั้นตอนส าคัญที่สุดของการศึกษาหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพราะถ้าขาดขั้นตอนน้ี วิธีการศึกษาหาความจริงทาง
วิทยาศาสตร์จะไม่ต่างจากวิธีการทางปรัชญา 

 ๔. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis of Data) คือ ข้อมูลที่ ได้จากการสังเกตและทดลองมีจ านวนมาก 
นักวิทยาศาสตร์ต้องพิจารณาแยกแยะข้อมูลเหล่าน้ัน พร้อมจัดระเบียบข้อมูลเป็นหมวดหมู่ และหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อมูลต่างๆ  

                                                             

 ๑ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๒, 
(นนทบุรี : ส านักพิมพ์กรีน ปัญญาญาณ, ๒๕๕๗), หน้า ๒๑. 
 ๒ ศักดิ์ บวร, แปล, ไอน์สไตน์กับพุทธะ , พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ , 
๒๕๕๘), หน้า ๔๒. 
 ๓ ศักดิ์ บวร, แปล, ไอน์สไตน์กับพุทธะ, หน้า ๔๒. 
 ๔ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๓. 
 ๕ พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พระพุทธศาสนากับวิทยาการโลกยุคใหม่, หน้า ๒๖-๒๘. 
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 ๕. สรุปผล (Conclusion) คือ การสรุปผลค้นคว้า นักวิทยาศาสตร์อาจใช้ภาษาธรรมดาเขียนกฎหรือหลักการ
ทางวิทยาศาสตร์ออกมา บางครั้งนักวิทยาศาสตร์จ าเป็นต้องสรุปผลด้วยคณิตศาสตร์ 

 ลักษณะของการแสวงหาความจริงทางวิทยาศาสตร์ เป็นเรื่องของการสืบสาวหาความรู้ในความจริงอย่างค่อย
เป็นค่อยไป ไม่จ าเป็นจะต้องตอบทันที และเป็นเรื่องของบุคคลที่มีความสนใจ ไม่เป็นเรื่องของหมู่ชนหรือสังคมทั้งหมด 
เพราะฉะน้ัน อาจมีปัจเจกชนหรือกลุ่มผู้สนใจเฉพาะกลุ่ม พยายามศึกษาเรื่องน้ีต่อกันมา โดยใช้วิธีหาความรู้และพิสูจน์
ความจริงได้ เรียกว่าวิธีทางวิทยาศาสตร์ น่ีคือความแตกต่างระหว่างศาสนากับวิทยาศาสตร์๑ ส่วนใหญ่ศาสนามักจะมี
ค าตอบได้ทุกเรื่อง ส่วนวิทยาศาสตร์จะมีค าตอบได้เฉพาะเรื่องที่ได้ผ่านการพิสูจน์มาแล้วเท่าน้ัน พรมแดนความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์จะต้องมีเครื่องมือเข้ามาช่วยพิสูจน์ความรู้แท้ ส่วนศาสนาใช้ความศรัทธาและการปฏิบัติทางจิตเพื่อบรรลุถึง 
วิธีการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์จึงเริ่มต้นอย่างมีขั้นตอน จากขั้นก าหนดปัญหาให้ถูกต้อง ขั้นการตั้งสมมติฐาน ขั้น
การสังเกตและการทดลอง ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล และขั้นการสรุปผล เม่ือได้รับการพิสูจน์แล้วองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์จะ
ถูกตั้งเป็นทฤษฎี และเผยแผ่องค์ความรู้ต่อไป  

 
๔. วิธีการแสวงหาความรู้ทางพระพุทธศาสนา 
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้กล่าวว่า “จุดก าเนิดของพระพุทธศาสนาคือทุกข์ และต้นเหตุของความ

ทุกข์คือความไม่รู้เหตุปัจจัยของทุกข์น้ัน หรือความไม่รู้ไม่เข้าใจกฎของธรรมชาติ ซ่ึงเป็นกระบวนการแห่งความเป็นไปตาม
เหตุปัจจัยน่ันเอง”๒ พระพุทธศาสนามองว่าสิ่งต่างๆ เป็นปัจจัยซ่ึงกันและกัน ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยไม่อิงอาศัยสิ่ง อ่ืน 
กระบวนการแสวงหาความรู้ทางพระพุทธศาสนาจึงเป็นเหตุปัจจัยต่อกันหรือมีความสัมพันธ์กัน โดยพระเทพโสภณ 
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้กล่าวถึงการแสวงหาความรู้ทางพระพุทธศาสนาแบบอริยสัจ ๔ ไว้ในหนังสือพระพุทธศาสนากับ
วิทยาการโลกยุคใหม่ ดังมีขั้นตอนต่อไปน้ี๓ 

 ๑. ขั้นก าหนดทุกข์ คือ อริยสัจข้อ ๑ คือ ปริญญา ก าหนดรู้ทุกข์หรือปัญหาว่าคืออะไร มีขอบเขตแค่ไหน 
หน้าที่ที่ควรท าขั้นแรกคือการเผชิญหน้ากับปัญหา แล้วก าหนดสภาพและขอบเขตของปัญหาให้ได้ หน้าที่ขั้นน้ีเหมือนกับ
หมอตรวจอาการของคนไข้ เพื่อให้รู้ว่าเป็นโรคอะไร ส่วนใดของร่างกายลุกลามไปมากน้อยเพียงใด เช่น ในธัมมจักกัปปวัต
ตนสูตรที่ว่า “เกิดเป็นทุกข์ แก่เป็นทุกข์ ตายเป็นทุกข์... ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งน้ันก็เป็นทุกข์ เม่ือว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ 
๕ เป็นทุกข์” ตรงกับข้อที่ ๑ ของวิทยาศาสตร์ 

 ๒. ขั้นสืบสาวหาสมุทัย คือ ค้นหาเหตุของความทุกข์หรือเหตุของปัญหา แล้วจัดการปหาน คือ ก าจัดให้หมด
ไป เหมือนกับหมอวินิจฉัยสมุฏฐานของโรคก่อนลงมือรักษา สาเหตุของปัญหาพระพุทธเจ้าแสดงไว้ คือ ตัณหา ๓ ประการ 
โดยขั้นน้ียังอยู่ในวิธีวิทยาศาสตร์ข้อที่ ๑ 

 ๓. ขั้นเก็งนิโรธ คือ อริยสัจข้อที่ ๓ ได้แก่ ความดับทุกข์ หรือสภาพที่ไร้ปัญหา ซ่ึงเรามีหน้าที่สัจฉิกิริยา คือ ท า
ให้ส าเร็จเป็นความจริงขึ้นมา ในขั้นน้ีต้องตั้งสมมติฐานว่าสภาพไร้ปัญหาคืออะไร เข้าถึงได้หรือไม่ โดยวิธีการใด เหมือนกับ
ที่หมอคาดว่าโรคน้ีจะให้หายขาดได้หรือไม่ ใช้เวลารักษานานเท่าไร เช่น นิพพานคือการดับทุกข์ทั้งปวง เป็นสิ่งที่เรา
สามารถบรรลุได้ในชาติน้ีด้วยการเจริญสติ พัฒนาปัญญา เพื่อตัดอวิชชาและดับตัณหา ตรงกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ข้อ
ที่ ๒ คือ การตั้งสมมติฐาน 

                                                             

 ๑ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์, หน้า ๓๔. 
 ๒ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร,์ หน้า ๖๖. 
 ๓ พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พระพุทธศาสนากับวิทยาการโลกยุคใหม่, หน้า ๒๘-๓๐. 
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 ๔. ขั้นเจริญมรรค อริยสัจข้อที่ ๔ คือ ทางดับทุกข์หรือวิธีการแก้ปัญหา ซ่ึงเรามีหน้าที่ภาวนา คือ ปฏิบัติหรือ
ลงมือท าเหมือนกับการที่หมอลงมือรักษาคนไข้ด้วยวิธีการและขั้นตอนที่เหมาะควรแก่การรักษาโรค จ าแนกออกเป็น ๓ 
ขั้นตอนย่อย ดังน้ี 

  ๔.๑ มรรคขั้นที่ ๑ เป็นการแสวงหาและทดลองวิธีการต่างๆ เพื่อค้นหาวิธีการที่เหมาะสมที่สุด มรรคข้อน้ี
ตรงกับวิทยาศาสตร์ขั้นที่ ๓ คือ สังเกตและทดลอง เช่น ในกรณีที่เจ้าชายสิทธัตถะสังเกตและทดลองปฏิบัติกับอาฬา
รดาบสและอุทกดาบส 

  ๔.๒ มรรคขั้นที่ ๒ เป็นการวิเคราะห์ผลการสังเกตและทดลองที่ได้ปฏิบัติมาแล้วเลือกเฉพาะวิธีการที่
เหมาะสมที่สุด เช่น ในกรณีที่เจ้าชายสิทธัตถะไม่เลือกทางสุดโต่ง ๒ เส้น แล้วเลือกมัชฌิมาปฏิปทาเป็นมรรควิธีไปสู่ความ
ดับทุกข์ 

  ๔.๓ มรรคขั้นที่ ๓ เป็นการสรุปผลของการสังเกตและทดลอง เพื่อให้ได้ความจริงเก่ียวกับเรื่องน้ัน ตรงกับ
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ข้อที่ ๕  

 ส่วนพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) กล่าวถึงการน าวิธีการแบบอริยสัจ ๔ มาแก้ปัญหาด้วยปัญญาของ
มนุษย์ ได้แก่ ๑) ทุกข์ คือ เริ่มด้วยปัญหา ต้องรู้ปัญหาก่อน ๒) สมุทัย คือ สืบสาวหาสาเหตุของปัญหา ๓) นิโรธ คือ 
ก าหนดจุดหมายที่จะดับปัญหา ๔) มรรค คือ ปฏิบัติตามวิธีการให้ถึงความดับปัญหาได้๑ อริยสัจ ๔ จึงเป็นวิทยาศาสตร์
เชิงพุทธที่ว่าด้วยกระบวนการแสวงหาความรู้และความจริงที่ก าหนดขั้นตอนไว้อย่างเป็นระบบ  

 ท่าน ดี.ที.ซูซูกิ นักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาร่วมสมัยที่มีช่ือเสียงอีกท่านหน่ึงได้กล่าวถึงการแสวงหาความรู้
ทางพระพุทธศาสนาว่า “ประสบการณ์ในแต่ละบุคคลเป็นรากฐานของปรัชญาในพระพุทธศาสนา ซ่ึงในความหมายน้ี 
ศาสนาพุทธคือศาสตร์ของการเรียนรู้ธรรมชาติหรือการเรียนรู้จากประสบการณ์”๒ เพราะว่าในพระพุทธศาสนากล่าวถึง
ความรู้แท้ว่าจะต้องเห็นตามสภาพที่แท้จริง สภาพที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการปรุงแต่ง “การแสวงหาความรู้เพื่อเข้าถึงความ
จริงของกฎธรรมชาติ จะด าเนินควบคู่ไปกับการพัฒนาตนของมนุษย์ และการพัฒนามนุษย์น้ันจะเป็นตัวบอกขอบเขตของ
การน าความรู้ในกฎธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ด้วย ซ่ึงเมื่อเป็นไปตามหลักการน้ี ก็จะเปิดทางมิให้น าความรู้ในกฎธรรมชาติ
ไปใช้ในทางของการสนองโลภะ โทสะ โมหะของมนุษย์๓ เป้าหมายของการแสวงหาความรู้ทางพระพุทธศาสนาจึงเป็นไป
เพื่อให้เข้าใจความจริงทางธรรมชาติอย่างแจ่มแจ้งจนถึงความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง  

  
๕. จุดยืน : พระพุทธเจ้าไม่สอนสิ่งที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ 
 มีการถกเถียงกันในวงวิชาการมากมายว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนอะไร และไม่ทรงสอนอะไร ค าตอบคือ 

พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เข้าถึงธรรมชาติแท้ ทั้งธรรมชาติทางวัตถุและธรรมชาติทางจิตใจ โดยไม่มีความส าคัญม่ันหมาย
หรือยึดม่ันถือม่ันในตัวตน การศึกษาสาเหตุของธรรมชาติจึงเป็นลักษณะส าคัญของพระพุทธศาสนา และเป็นไปเพื่อความ
หลุดพ้นจากความทุกข์ พระพุทธจึงทรงสอนสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์ ให้เข้าใจกระบวนการทางธรรมชาติ ด้วยประสบการณ์
ตรงตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ แสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เชื่อในเหตุปัจจัยที่ผ่านการพิสูจน์จาก
ประสบการณ์ ส่วนสิ่งใดที่พิสูจน์ไม่ได้และไม่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์ สิ่งน้ันไม่ใช่ค าสอนทางพระพุทธศาสนา โดย
พระพุทธเจ้าทรงแสดงค าสอนที่ไม่ใช่ศาสนาไว้ ๓ ประเภท ดังต่อไปน้ี๔  

                                                             

 ๑ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์, หน้า ๗๖. 
 ๒ ศักดิ์ บวร, แปล, ไอน์สไตน์กับพุทธะ, หน้า ๔๓. 
 ๓ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์, หน้า ๑๐๔ 
 ๔ พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พระพุทธศาสนากับวิทยาการโลกยุคใหม่, หน้า ๒๐. 
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 ๑. ปุพเพกตวาท คือ ลัทธิที่ถือว่าสิ่งที่เคยเกิดหรือเคยท าไว้ในอดีตเป็นตัวก าหนดความเป็นไปในปัจจุบัน ไม่มี
ทางหลีกเลี่ยง เข้าลักษณะที่เรียกว่ากรรมลิขิต 

 ๒. อิสสรนิมมานวาท คือ ลัทธิที่ถือว่าพระเจ้าหรือพระพรหมสร้างโลกและมนุษย์ พร้อมกับก าหนดอนาคต
ของโลกและโชคชะตาของมนุษย์ไว้ล่วงหน้า ในลักษณะที่เรียกว่าพรหมลิขิต 

 ๓. อเหตุอปัจจยวาท คือ ลัทธิที่ถือว่าสิ่ งต่างๆ เกิดขึ้นลอยๆ ไม่มีเหตุปัจจัย ไม่มีใครสร้าง ไม่มีระเบียบ
กฎเกณฑ์ใดๆ ทั้งสิ้น โลกน้ีเป็นเอกภพไร้ระเบียบ  

 แนวทางดังกล่าวถือว่าขัดหลักพระพุทธศาสนา เพราะความเชื่อแบบปุพเพกตวาท ท าให้ขาดความมุ่งม่ัน
พัฒนาอย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะท าดีเพียงใดก็ไม่ได้ดี เพราะกรรมในอดีตได้ขีดเส้นให้เป็นไปตามน้ันแล้ว ไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงอะไรได้ ส่วนอิสสรนิมมานวาท เป็นความเชื่อที่ลดทอนศักยภาพของมนุษย์ ท าให้มนุษย์ไม่เชื่อม่ันในศักยภาพ
ของตนเอง ท าให้ไม่สามารถก าหนดวิถีชีวิตของตนเองได้ ในขณะที่อเหตุอปัจจยวาท ท าให้ไม่เชื่อม่ันในการกระท า  และ
เชื่อว่าสิ่งต่างๆ เกิดขึ้นเพราะความบังเอิญ ซ่ึงเป็นความเชื่อที่ขัดกับหลักวิทยาศาสตร์ ดังน้ัน พระพุทธศาสนาเห็นว่าการ
กระท าในอดีตมีผลต่อปัจจุบัน และการกระท าในปัจจุบันมีผลต่ออนาคต สอดคล้องกับทัศนะของหลวงพ่อพุทธทาส ที่ว่า 
“อยากให้ศึกษาพระพุทธศาสนาในลักษณะที่ เป็นวิทยาศาสตร์ แล้วจะเข้าใจพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง”๑ และ
นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังอย่างไอน์สไตน์ ยังได้ยืนยันความเป็นวิทยาศาสตร์ของพระพุทธศาสนาว่า “ศาสนาในอนาคตเป็น
ศาสนาสากลที่ข้ามพ้นเรื่องพระเจ้าที่เป็นตัวตน ทั้งหลีกเลี่ยงการยึดติดในคัมภีร์ และเทววิทยา คือ เป็นศาสนาที่รวมเอา
เรื่องธรรมชาติและจิตวิญญาณไว้ด้วยกัน และตั้งอยู่บนจิตส านึกทางศาสนาที่เกิดจากประสบการณ์เก่ียวกับสรรพสิ่ง ทั้งที่
เป็นธรรมชาติและจิตวิญญาณ (natural and spiritual) ว่าเป็นเอกภพ เปี่ยมความหมาย พระพุทธศาสนาเข้ากันได้กับ
ลักษณะที่กล่าวมา ถ้ามีศาสนาใดศาสนาหน่ึงที่ตอบสนองความต้องการของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้ ศาสนาน้ันได้แก่
พระพุทธศาสนา๒ 

 
๖. ความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 
 คนส่วนใหญ่มองว่าศาสนาเป็นเรื่องของความเชื่อ ซ่ึงมีลักษณะเด่นทางนามธรรม ส่วนวิทยาศาสตร์เป็นเรื่อง

ของความจริงทางวัตถุ เน้นการพิสูจน์ทราบความจริงของธรรมชาติทางกายภาพ เพราะเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ยังไม่
สามารถพิสูจน์นามธรรมได้ “แม้ว่าโดยตัวของอาณาจักรศาสนากับวิทยาศาสตร์จะเป็นอาณาจักรที่แตกต่างกันอย่าง
ชัดเจน แต่เป้าหมายสูงสุดหรือจุดหมายปลายทางของการเรียนรู้ของทั้งสองศาสตร์น้ีล้วนมีประเด็นที่เข้มแข็งเหมือนกัน 
สองประเด็นช่วยกันรองรับ น่ันคือความสัมพันธ์และการพึ่งพากันและกัน... วิทยาศาสตร์ที่ขาดศาสนาจะเซ่ืองซึมหงอย
เหงา ศาสนาที่ขาดวิทยาศาสตร์จะเปรียบเสมือนคนตาบอด”๓ ทั้งศาสนาและวิทยาศาสตร์จึงจ าเป็นต้องพึ่งพาอาศัยกัน 
“ส านึกทางศาสนาที่หยั่งโยงสรรพสิ่งทั่วสากลน้ี เป็นแรงจูงใจที่แรงกล้า และประเสริฐที่สุดส าหรับการค้นคว้าวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์”๔ ปัญหาคือการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ผิดๆ ตลอดถึงการเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ 
เอาเทคโนโลยีไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์หรือแม้แต่เอาไปใช้เป็นเครื่องมือท าลายกัน ซ่ึงเป็นปัญหาที่เกิดจากมนุษย์ทั้งสิ้น 
“เม่ือปัญหาเกิดจากมนุษย์ก็มาลงที่จริยธรรมหรือศีลธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็จะถูกใช้ในทางที่เป็นคุณ เพื่อ

                                                             

 ๑ พุทธทาสภิกขุ, กรรมเห็นๆ เป็นวิทยาศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : ตถาตา, ๒๕๕๗), หน้า ๘๑. 
 ๒ พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พระพุทธศาสนากับวิทยาการโลกยุคใหม่, หน้า ๑๙. 
 ๓ ศักดิ์ บวร, แปล, ไอน์สไตน์กับพุทธะ, หน้า ๑๒๒-๑๒๓. 
 ๔ Albert Einstein, Ideas and Opinions, (New York : Bonanza Books, ๑๙๕๔), p.๓๙. อ้างในพระ
พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์, หน้า ๑๔๙. 
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เสริมสร้างประโยชน์สุขแก่ชีวิตและโลกทั้งหมด แม้จะมีโทษที่เกิดจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์บ้าง การป้องกันและแก้ไขก็จะ
เป็นไปอย่างดีที่สุด”๑ โดยปกติแล้วพระพุทธศาสนาจะเน้นเมตตาธรรมและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ นอกจากการเข้าถึง
ธรรมชาติในเชิงสภาวธรรมแล้ว พระพุทธศาสนายังปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ ด้วยเมตตาธรรม การปฏิสัมพันธ์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์บริสุทธ์ิด้วยการเข้าใจสภาวธรรม “ความใฝ่ปรารถนาต้องการจะรู้ความจริงที่อยู่เบื้องหลังความเป็นไปของ
ธรรมชาติ ซ่ึงเป็นจุดร่วมที่เริ่มก าเนิดทั้งของศาสนาและวิทยาศาสตร์”๒ การปฏิสัมพันธ์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ด้วยเมตตาธรรม น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์บริสุทธ์ิมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สร้างสรรค์ ไม่มีเจตนาร้าย แต่ถ้าหากมี
ผลร้ายเกิดขึ้นก็จะพยายามหาทางแก้ไขอย่างสร้างสรรค์ 

 สรุปว่า พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์จึงมีความสัมพันธ์กัน ๔ ลักษณะ ดังต่อไปน้ี ๑) ความสัมพันธ์ในความ
เป็นจริง คือ ความจริงแท้ของพระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์ คือ ความจริงทางธรรมชาติ ซ่ึงเป็นความจริงที่บริสุทธ์ิ ๒) 
ความสัมพันธ์ทางสภาวะ คือ วิทยาศาสตร์ค้นพบสภาวะทางธรรมชาติ พระพุทธศาสนาบรรลุถึงสภาวะทางธรรมชาติ สิ่งที่
เหมือนกันคือความจริงทางสภาวะ ๓) ความสัมพันธ์ทางปฏิสัมพันธ์และความเก้ือกูลกัน คือ มีความเก้ือกูลกันเม่ือจะน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ วิทยาศาสตร์จะมุ่งประโยชน์และพระพุทธศาสนาจะมีหลักศีลธรรมก าหนดทิศทางให้ใช้ประโยชน์
อย่างสร้างสรรค์ เก้ือกูลต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อมและเก้ือกูลต่อโลก ๔) ความสัมพันธ์ทางวิธีการแสวงหาความรู้ คือ 
กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการแสวงหาความรู้แบบอริยสัจ ๔ มีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน 

 
๗. พระพุทธศาสนาในฐานะวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ 
 วิทยาศาสตร์จ าแนกออกเป็น ๒ ส่วนใหญ่ๆ คือ วิทยาศาสตร์บริสุทธ์ิและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ส่วนค าสอน

ทางพระพุทธศาสนาเป็นทั้งหลักปฏิบัติและสภาวธรรม ซ่ึงสามารถน ามาบูรณาการและประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับ
ทุกสภาพการณ์ ในสถานการณ์ที่ประยุกต์ใช้หลักธรรมกับบริบทต่างๆ จะเป็นหลักธรรมประยุกต์ ในสถานการณ์ที่น า
หลักธรรมไปปฏิบัติก็จะเป็นวิถีธรรม ในขณะที่เข้าถึงสภาวะของธรรมชาติแท้ เป็นสภาวธรรมบริสุทธ์ิ  

  พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าความจริงก็คือธรรมะ พระองค์ไม่ใช่เจ้าของธรรมะ ใครก็สามารถเข้าถึงธรรมะน้ัน อัน
ที่จริงธรรมะเป็นของกลางที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ พระพุทธเจ้าเป็นแต่เพียงผู้ค้นพบแล้วน ามาประกาศเปิดเผย 
เช่นเดียวกับกฎวิทยาศาสตร์เรื่องแรงโน้มถ่วงเป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนแล้ว นักวิทยาศาตร์อย่าง นิวตันค้นพบภายหลัง๓ การ
ค้นพบธรรมชาติเป็นการค้นพบธรรมะ ธรรมะจึงเป็นสิ่งสากลที่ด ารงอยู่เองตามธรรมชาติ เพียงแต่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบ
แล้วน ามาสั่งสอน ความหลุดพ้นเป็นการค้นพบและเข้าถึงธรรมชาติบริสุทธ์ิ จนเห็นความเป็นจริงตามกระบวนการทาง
ธรรมชาติ จนสามารถยุติความยึดม่ันถือม่ันได้ “ที่จริงแล้ววิทยาศาสตร์ก็คือการศึกษาธรรมชาติ อยู่ด้วยกันมากับ
ธรรมชาติ”๔ การค้นพบหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่บริสุทธ์ิ ไม่สามารถปรุงแต่งสภาวธรรมได้ เพราะเป็นเหตุ
ปัจจัยที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติ ดังข้อความที่ว่า “พระตถาตถทั้งหลายจะอุบัติขึ้นหรือไม่ก็ตาม หลักน้ันก็ยังคงมีอยู่ เป็น
ธรรมฐิติ เป็นธรรมนิยาม (กฎธรรมชาติ) คือ หลักอิทัปปัจยตา พระตถาคตตรัสรู้ เข้าถึงหลักน้ันแล้ว จึงบอกแสดง วางเป็น
แบบ ตั้งเป็นหลัก เปิดเผย แจกแจง ท าให้เข้าใจง่าย แล้วจึงทรงตรัสว่าจงดูสิ”๕ โดยตัวอย่างหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ที่มีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์บริสุทธ์ิ ดังจะได้ยกตัวอย่างต่อไปน้ี 

                                                             

 ๑ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์, หน้า ๑๕. 
 ๒ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๒. 
 ๓ พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พระพุทธศาสนากับวิทยาการโลกยุคใหม่, หน้า ๑๖. 
 ๔ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์, หน้า ๘. 
 ๕ ส .นิ. (ไทย) ๑๖/๖๑/๓๐. 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วทิยาเขตอุบลราชธานี 

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

 

๑๒๔ 

 ๗.๑ นิยาม : กฎธรรมชาติ 
 พระพุทธศาสนามีหลักธรรมชาติบริสุทธ์ิ ซ่ึงพระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบกฎธรรมชาติบริสุทธ์ิ โดยจ าแนก

ออกเป็น ๕ ส่วน ดังต่อไปน้ี 
  ๑. อุตุนิยาม (Physical Laws) ได้แก่ กฎธรรมชาติที่ครอบคลุม ความเป็นไปของปรากฏการณ์ในธรรมชาติ

ฝ่ายวัตถุที่ไร้ชีวิตทุกชนิด เช่น ปรากฏการณ์ฝนตก ฟ้าร้อง แม้กระทั่งการเกิดและการดับสลายของโลกก็เป็นไปตามกฎ
ธรรมชาติข้อน้ี๑  

  ๒. พีชนิยาม (Biological Laws) ได้แก่ ธรรมชาติที่ครอบคลุมความเป็นไปของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ กฎ
ธรรมชาติน้ีท าให้มะม่วงออกลูกเป็นมะม่วง ลิงคลอดลูกออกมาเป็นลิง น่ีเป็นกฎพันธุกรรมน่ันเอง ทฤฎีวิวัฒนาการของ
ชาลส์ ดาร์วิน เก่ียวข้องกับกฎข้อน้ี๒  

  ๓. จิตนิยาม (Psychic Laws) ได้แก่ กฎธรรมชาติที่ครอบคลุมความเป็นไปของจิต เช่น กฎน้ีอธิบายว่าการ
รับรู้ของจิตแต่ละครั้งมีกระบวนการท างานอย่างไร นักจิตวิทยามุ่งศึกษาจิตตนิยาม คัมภีร์อภิธรรมปิฎกเต็มไปด้วย
เรื่องราวเก่ียวกับจิตนิยาม ผู้ที่ต้องการศึกษาจิตวิทยาในพระพุทธศาสนาจ าเป็นต้องอ่านอภิธรรมปิฎก๓ 

  ๔. กรรมนิยาม (Karmic Laws) ได้แก่ กฎธรรมชาติที่ครอบคลุมความเป็นไปของชีวิตมนุษย์โดยรวม น่ันคือ 
ชีวิตจะดีหรือชั่ว สุขหรือทุกข์ ขึ้นอยู่กับกรรมหรือการตั้งใจกระท า การท าดีย่อมให้ผลดี การท าชั่วย่อมให้ผลชั่ว น่ีคือกฎ
แห่งกรรม๔ 

  ๕. ธรรมนิยาม (General Laws) ได้แก่ กฎธรรมชาติที่เก่ียวกับความเป็นเหตุเป็นผลของสิ่งทั้งหลาย เป็นกฎ
สากลที่ครอบคลุมความเป็นไปของฝ่ายจิตและฝ่ายวัตถุ มีขอบเขตครอบคลุมกว้างขวางที่สุด กฎ ๔ ข้อข้างต้นสรุปรวมลง
ในกฎข้อน้ี๕ เพราะเป็นอาการที่เป็นเหตุเป็นผลของสิ่งทั้งหลาย เป็นไปตามธรรมดา๖ ไม่ปรุงแต่งให้เกิดขึ้นและเป็นไปตาม
เจตจ านงของใคร และไม่มีใครที่มีอิทธิพลอยู่เหนือธรรมชาติ “อุปฺปาทา วา ภิกฺขเว ตถาคตาน  อนุปฺปาทา วา ตถาคตาน  
พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะอุบัติขึ้นหรือไม่ก็ตาม มันก็เป็นหลักยืนตัวอยู่เป็นธรรมดา”๗ ซ่ึงเป็นหลักธรรมนิยามหรือกฎ
ธรรมชาติ โดยกฎธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายที่เกิดมาจากเหตุปัจจัย ล้วนแต่ไม่คงที่ ไม่คงตัว ไม่ เป็นตัว “ไม่คงที่ คือ เกิด
ดับๆ เกิดขึ้นแล้วสลายไปๆ ตลอดเวลา ไม่คงตัว คือ คงสภาพเดิมอยู่ไม่ได้ ไม่เป็นตัว คือ มันไม่เป็นตัวของตัวเอง เป็นไป
ตามเหตุปัจจัย ขึ้นต่อเหตุปัจจัย ปรากฏรูปร่างอย่างไรก็เป็นไปตามเหตุปัจจัย น่ีคือหลักของความเป็นไปตามเหตุปัจจัย”๘ 

 ปรากฏการณ์อย่างเดียวกันอาจเกิดจากเหตุปัจจัยในกฎธรรมชาติคนละอย่างและปรากฏการณ์บางอย่างอาจ
เกิดจากเหตุปัจจัยในกฎธรรมชาติหลายอย่างท างานอิงอาศัยกัน เช่น บุคคลหน่ึงน้ าตาไหลอาจเกิดจากควันไฟรม (อุตุ
นิยาม) อาจเกิดจากความดีใจหรือเสียใจมาก (จิตตนิยาม) อาจเป็นเพราะปรุงแต่งความคิดในทางหวนละห้อยบีบคั้นใจ
ตนเอง (กรรมนิยาม) บุคคลหน่ึงปวดศีรษะมาก อาจเกิดเน้ืองอกในสมอง (พีชนิยาม) อาจเน่ืองจากอยู่ในที่อากาศไม่พอ

                                                             

 ๑ พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พระพุทธศาสนากับวิทยาการโลกยุคใหม่, หน้า ๑๗. 
 ๒ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๘. 
 ๓ พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พระพุทธศาสนากับวิทยาการโลกยุคใหม่, หน้า ๑๘. 
 ๔ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๘. 
 ๕ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๘. 
 ๖ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์, หน้า ๘๒. 
 ๗ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖๙. 
 ๘ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖๙. 
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๑๒๕ 

หรือร้อนเกิดไป (อุตุนิยาม) หรืออาจเป็นเพราะกลุ้มใจกังวล (กรรมนิยาม)๑ ดังน้ัน นิยาม ๕ จึงเป็นหลักธรรมที่ว่าด้วย
กฎเกณฑ์ของวิทยาศาสตร์บริสุทธ์ิ 

 ๗.๒ อนัตตา : สภาวะการบรรลุถึงความจริงแท้ของวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ 
 อนัตตา หมายถึง เป็นของไม่ใช่ตัวตน โดยความหมายอนัตตามี ๒ นัย คือ ๑) ไม่มีอัตตาหรือวิญญาณอมตะ

ภายในตัวบุคคล ๒) ไม่มีสิ่งคงที่ถาวรอยู่ในสรรพสิ่งในโลก คือ ไม่มีอะตอมที่แบ่งแยกไม่ได้ ความก้าวหน้าของทฤษฎี
อะตอมในวิทยาศาสตร์ปัจจุบัน ได้สนับสนุนค าสอนเรื่องอนัตตาในประเด็นที่ ๒ ทฤษฎีเก่าที่ว่ามีอะตอมอยู่ในสรรพสิ่ง
ขัดแย้งกับค าสอนเรื่องอนัตตา เพราะทฤษฎีเก่าถือว่าอะตอมเป็นสิ่งที่ตัดแบ่งไม่ได้ น่ันแสดงว่าอะตอมเป็นสิ่งเที่ยงแท้
ถาวร ตั้งอยู่ได้ตามล าพังตนเองโดยไม่พึ่งพิงสิ่งอ่ืน เม่ือว่าตามนัยน้ีอะตอมก็เป็นอัตตา การถือว่าอะตอมเป็นของเที่ยงแท้ก็
ขัดกับค าสอนเรื่องอนิจจัง และการที่อะตอมอยู่ได้ตามล าพังตนเองก็ขัดแย้งกับค าสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาท๒ 

 นักวิทยาศาสตร์ชื่อ เจ.โรเบิร์ต ออปเปนไฮเมอร์ กล่าวว่า หากมีใครถามเราว่าต าแหน่งของอิเล็กตรอน
เหมือนเดิมหรือไม่ เราต้องตอบว่าไม่ หากมีใครถามเราว่าต าแหน่งของอิเล็กตรอนจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาหรือไม่ 
เราตอบว่าไม่ หากมีใครถามเราว่าอิเล็กตรอนอยู่น่ิงๆ หรือไม่ เราตอบว่าไม่ หากมีใครถามเราว่าอิเล็กตรอนเคลื่อนไหว
หรือไม่ เราตอบว่าไม่๓ อิเล็กตรอนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง มีการแปรสภาพไปอยู่เสมอ ไม่คงทนถาวร และอิเล็กตรอนไม่มีตัวตน 
ซ่ึงเป็นไปตามกระบวนการทางธรรมชาติภายใต้กฎของไตรลักษณ์ สรรพสิ่งเป็นธรรมธาตุ ไม่มีสัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา 
และไม่มีความยึดม่ันถือม่ันในสิ่งทั้งหลาย ดังน้ัน จึงเป็นเพียงธรรมชาติบริสุทธ์ิที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยของธรรมชาติ 
พระพุทธเจ้าทรงค้นพบธรรมชาติบริสุทธ์ิน้ัน แล้วจึงน ามาเปิดเผยและถ่ายทอดให้กับชาวโลก และพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงยึด
ม่ันว่าสิ่งที่ทรงค้นพบเป็นทฤษฎีความรู้ทางพระพุทธศาสนาเท่าน้ัน เพราะธรรมะบริสุทธ์ิเป็นสิ่งสากล การเข้าถึงสภาวะที่
พระพุทธศาสนาเรียกว่าอนัตตา จึงเป็นการเข้าถึงสภาวะความจริงทางวิทยาศาสตร์บริสุทธ์ิ 

 ๗.๓ ปฏิจจสมุปบาท : กระบวนการแห่งเหตุปัจจัยทางวิทยาศาสตร์เชิงพุทธ 
 พระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งต่างๆ เกิดขึ้นโดยไม่มีพระเจ้าเป็นผู้สร้างหรือผู้ก าหนดชะตาชีวิต แต่ก็ไม่ได้หมายความ

ว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นเองลอยๆ โดยไม่มีเหตุปัจจัย พระพุทธเจ้าประกาศหลักค าสอนส าคัญทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าอิ
ทัปปัจยตา (การที่สิ่งต่างๆ เกิดมี เพราะสิ่งน้ีๆ เป็นปัจจัย) และหลักปฏิจจสมุปบาทยืนยันว่าโลกและมนุษย์เกิดขึ้น ตั้งอยู่ 
ดับไป เพราะความประชุมพร้อมแห่งเหตุปัจจัย๔ ซ่ึงมีความสัมพันธ์กัน ดังพุทธพจน์ที่ว่า 

   อิมสฺมึ สติ อิท  โหติ   อิมสฺมึ อสติ อิท  น โหติ 
  อิมสฺสุปฺปาทา อิท  อุปฺปชฺชติ  อิมสฺส นิโรธา อิท  นิรุชฺฌติ 
   เม่ืออันน้ีมี อันน้ีจึงมี  เม่ืออันน้ีไม่มี อันน้ีจึงไม่มี 
  เพราะอันน้ีเกิด อันน้ีจึงเกิด เพราะอันน้ีดับ อันน้ีจึงดับ๕ 
 พระพุทธศาสนาเห็นว่าสรรพสิ่งเป็นเหตุปัจจัยของกันและกัน พระพุทธเจ้าตรัสถึงปฏิจจสมุปบาทในเชิง

สภาวธรรมว่า “ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาท ผู้น้ันชื่อว่าเห็นธรรม ผู้ใดเห็นธรรม ผู้น้ันชื่อว่าเห็นปฏิจจสมุปบาท”๖ เพราะการ
เห็นความจริงของสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่ง และเห็นว่าสิ่งหน่ึงจะมีผลไปสู่ส่ิงหน่ึง ไม่มีสิ่งใดเกิดโดยปราศจากเหตุปัจจัยจากสิ่ง

                                                             

 ๑ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๔. 
 ๒ พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พระพุทธศาสนากับวิทยาการโลกยุคใหม่, หน้า ๓๕-๓๖. 
 ๓ ศักดิ์ บวร, แปล, ไอน์สไตน์กับพุทธะ, หน้า ๔๘. 
 ๔ พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พระพุทธศาสนากับวิทยาการโลกยุคใหม่, หน้า ๒๐. 
 ๕ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์, หน้า ๖๙. 

 ๖ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๐๖/๓๓๘. 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วทิยาเขตอุบลราชธานี 

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

 

๑๒๖ 

อ่ืน หลักปฏิจจสมุปบาทจึงเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ยกตัวอย่างเช่น “ถ้าเม็ดมะม่วงไม่มีดิน ไม่มี
ออกซิเจน ไม่มีน้ า ไม่มีอุณหภูมิที่เหมาะสมแล้ว เม็ดมะม่วงก็ไม่สามารถที่จะแตกออกเป็นต้นมะม่วง และเจริญเติบโตเป็น
ต้นมะม่วงได้ ไม่ว่าคุณจะมีเม็ดมะม่วงแล้วก็ตาม มันก็ไม่สามารถกลายเป็นต้นมะม่วงได้ สิ่งที่น่าสนใจมากส าหรับหลักการ
อันน้ี คือ ถ้าต้องการไม่ให้สิ่งใดสิ่งหน่ึงเกิดขึ้น คุณมีทางเลือก ๒ ทาง คือ ก าจัดเหตุหรือก าจัดเงื่อนไข เม่ือท าได้อย่างน้ี สิ่ง
น้ันจะไม่เกิด”๑  

 ดังน้ัน หลักปฏิจจสมุปบาทจึงเป็นกระบวนการวิทยาศาสตร์ที่เป็นเหตุปัจจัยต่อกัน ทั้งเหตุปัจจัยในทางบวก
และเหตุปัจจัยในทางลบ เพราะสรรพสิ่งมีเหตุปัจจัยหลายอย่างผสมกันจึงท าให้เกิดสิ่งอ่ืน และสิ่งอ่ืนก็จะเป็นเหตุปัจจัยให้
เกิดสิ่งอ่ืนอีก ยกตัวอย่างเช่น เม่ือน้ าโดนความร้อนจากแสงอาทิตย์จนท าให้น้ าระเหยกลายเป็นไอน้ าลอยขึ้นไปในอากาศ 
เม่ือไอน้ ารวมตัวกันในอากาศก็จะเกิดละอองน้ าเล็กๆ เม่ือปริมาณละอองน้ ามีมากขึ้นก็รวมตัวกันเป็นเมฆ เม่ืออากาศไม่
สามารถพยุงละอองน้ าไว้ได้ ก็จะหล่นลงมายังโลก เรียกว่าฝนตก เม่ือฝนตกท าให้พื้นดินชุ่มชื้น ท าให้เกิดเชื้อรา 
อินทรีย์วัตถุ และสิ่งมีชีวิตต่างๆ แปรไปเป็นแร่ธาตุและอาหารของพืชและสัตว์ เม่ือพืชและสัตว์บริโภคอาหารเข้าไปก็จะ
ท าให้เจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ซ่ึงจะท าให้มีทั้งสสารและพลังงานด้วย ซ่ึงสิ่งเหล่าน้ีเป็นระบบของเหตุปัจจัยที่มี
เก้ือหนุนกัน  

 ๗.๔ โลกวิทยาศาสตร์ตามทัศนะของพระพุทธศาสนา 
 พระพุทธศาสนาจ าแนกโลกออกเป็น ๓ ประเภท คือ๒  
  ๑) สังขารโลก คือ โลกที่บัญญัติขึ้นโดยอาศัยรากฐานของปรมัตถธรรมประเภทที่เป็นสังขตธรรม คือ มีปัจจัย

ปรุงแต่ง ได้แก่ รูปธรรม นามธรรม หรือรูปปรมัตถ์ จิตปรมัตถ์ และเจตสิกปรมัตถ์ 
  ๒) โอกาสโลก คือ โลกที่บัญญัติขึ้นโดยอาศัยรากฐานของรูปปรมัตถ์ ประเภทที่ไม่มีใจครอง เป็นโลกแห่ง

กาลบัญญัติและทิสาหรือเทศะบัญญัติ ตรงกับโลกแห่งกาลและอวกาศ ซ่ึงได้ชื่อเรีย กในทางดาราศาสตร์ว่า เอกภพ 
(universe) หรือจักรวาล (cosmos) ค าว่าโอกาสเป็นที่มาของอวกาศน่ันเอง 

  ๓) สัตว์โลก คือ หมู่สัตว์ ได้แก่ สมมติบัญญัติของความเป็นตัวตน สัตว์ บุคคล เข้าเสพเสวยสุขหรือทุกข์ใน
ระดับชีวิตจิตใจต่างๆ  

 ดังน้ัน โลกทัศน์และชีวทัศน์ของพระพุทธศาสนาที่มีต่อโลก โดยครอบคลุมทั้ง ๓ โลก ในส่วนโลกทัศน์และชีว
ทัศน์ของวิทยาศาสตร์มีขอบเขตจ ากัดเพียงโอกาสโลก ส่วนพระพุทธศาสนายังกล่าวถึงโลกในฐานะปัจจัยปรุงแต่ง และ
โลกในฐานะที่เป็นสรรพสัตว์ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดและยังวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏด้วยอ านาจของกิเลสและตัณหา จนกว่า
จะพัฒนาตนเองถึงความหลุดพ้นได้  

 ๗.๕ ทฤษฎีว่าด้วยการก าเนิดโลก ชีวิต และวิวัฒนาการทางสังคม 
 ในอัคคัญญสูตรพระพุทธเจ้าทรงเล่าตัดตอนช่วงสังวัฏฏกัป คือ ช่วงที่โลกเสื่อมครั้งสุดท้ายว่า เม่ือโลกก่อนโลก

น้ีเสื่อมลงจนสลายไป สัตว์โลกส่วนมากได้ไปเกิดในอาภัสรพรหมโลก มีสภาพเป็นกายทิพย์ มีฤทธ์ิทางใจ มีปีติเป็นอาหาร 
มีรัศมีซ่านออกจากร่างกาย เที่ยวสัญจรอยู่อากาศ สถิตอยู่ในวิมานอันงดงามนานแสนนาน จากน้ันมีวิวัฒนาการของโลก
ในช่วงวิวัฏฏกัป คือ ช่วงที่โลกกลับก่อตัวขึ้นใหม่ เริ่มจากสภาพที่เป็นน้ าแผ่เต็มอวกาศอันเว้ิงว้างว่างเปล่า ไม่มีดวงจันทร์ 
ดวงอาทิตย์และดวงดาวใดๆ มีแต่ความมืดมิด โลกค่อยๆ แข็งตัวขึ้น มีพืชพรรณเกิดขึ้นตามล าดับ ได้แก่ (๑) ง้วนดิน คือ 

                                                             

 ๑ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนกับโลกธุรกิจ : การใช้หลักพุทธธรรมในการท าธุรกิจ
, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภาล ๒๕๔๘), หน้า ๕๘-๕๙. 
 ๒ ระวี ภาวิไล, ศ.ดร., โลกทัศน์ ชีวทัศน์ เปรียบเทียบวิทยาศาสตร์กับพุทธศาสนา, บริษัทสหธรรมิก จ ากัด
, ๒๕๔๓), หน้า ๒๓. 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วทิยาเขตอุบลราชธานี 

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

 

๑๒๗ 

โอชะดิน มีลักษณะเหมือนน้ านมที่เคี่ยวจนแห้งและท าให้เย็นสนิท จับเป็นฝาอยู่ข้างบน ลอยอยู่บนผิวน้ า (๒) สะเก็ดดิน 
คือ เกล็ดดิน มีลักษณะเหมือนดอกเห็ด (๓) เครือดิน คือ มีลักษณะเป็นเหมือนเถาผักบุ้ง (๔) ข้าวสาลีเกิดเองตาม
ธรรมชาติ (ไม่ต้องไถหว่าน มีลักษณะพิเศษ คือ ไม่มีแกลบ ไม่มีร า เป็นข้าวบริสุทธ์ิ มีกลิ่นหอม มีเมล็ดเป็นข้าวสารสุก กิน
ได้เลยไม่ต้องหุง) จากน้ันทรงตรัสถึงวิวัฒนาการของมนุษย์และสังคมว่า ได้เกิดสังคมมนุษย์ มีกษัตริย์ พราหมณ์ แพทย์ 
ศูทร ซ่ึงแบ่งตามหน้าที่ คือ กษัตริย์เป็นผู้ปกครอง พราหมณ์เป็นผู้สอนศีลธรรมและพิธีกรรมทางศาสนา แพศย์ผู้ท า
เกษตรกรรม ศูทรเป็นผู้ท างานที่ต่ ากว่าแพศย์ เช่น กรรมกร ไม่ทรงกล่าวถึงท้าวมหาพรหมเป็นผู้สร้างโลก การเกิดขึ้นของ
โลกเป็นกระบวนการทางธรรมชาติล้วนๆ๑  

 ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องการก าเนิดโลกจึงไม่ขัดแย้งกับทัศนะของพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะมีความ
สอดคล้องกันอย่างยิ่งกับหลักปฏิจจสมุปบาท “พระพุทธศาสนาสอนว่าโลกและจักรวาลเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัย ไม่มีผู้สร้าง 
เป็นไปตามหลักปฏิจจสมุปบาทที่ว่า สิ่งต่างๆ อาศัยกันและกันเกิดขึ้น”๒ สอดคล้องกับนักวิทยาศาสตร์ที่กล่าวถึงทฤษีการ
ระเบิดครั้งใหญ่ (Big Bang Theory) ซ่ึงเป็นที่ยอมรับของนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ โดยพระพุทธศาสนากล่าวว่าเป็นการ
เสื่อมของโลกครั้งสุดท้าย จากน้ันจึงมีการก่อตัวกันขึ้นมาใหม่ โดยอาศัยเหตุปัจจัยที่หลากหลายประกอบกัน ทั้งฝุ่นละออง 
ความชื้น อากาศ แรงดึงดูด แรงผลัก แรงหมุน เป็นต้น จากน้ันจึงขยายตัวออกไปจนกลายมาเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่
เรียกว่า “โลก” ซ่ึงพระพุทธศาสนากล่าวว่าโลกเกิดจากการรวมตัวกันของธาตุ ๔ อย่าง เป็นปัจจัยให้เกิดโลกและสรรพสิ่ง  

 นอกจากน้ียังมีค าสอนเรื่องธาตุ ๔ โดยในพระไตรปิฎกและเรื่องธาตุ ๑๐๙ ในวิทยาศาสตร์สมัยปัจจุบันมี
ความคล้อายกัน ค าว่าธาตุในพระพุทธศาสนาให้ค าจ ากัดความว่า “สิ่งที่ทรงสภาพของตนไว้” (อตฺตโน สภาว  ธาเรนตีติ 
ธาตุโย) หมายความว่า ดิน น้ า ลม ไฟ ล้วนเป็นเช่นน้ันเองตามเหตุปัจจัย ไม่ใช่ชีวะหรืออาตมัน ไม่ใช่สัตว์หรือบุคคล (ธาตู
ติ นิชฺชีวมตฺตสฺเสต  อธิวจน ) สสารทั้งหลายในโลกเกิดจากการรวมตัวกันของธาตุ ๔ ไม่มีแก่นสารที่ควรยึดม่ันว่าเป็นตัวตน
หรือของของตน ส่วนค าว่าธาตุ (element) ในวิทยาศาสตร์มีค าจ ากัดความว่า “สสารที่ไม่อาจแยกย่อยให้เป็นสารอ่ืนที่
เล็กกว่า” หมายความว่าธาตุต่างๆ เช่น ทอง เหล็ก เป็นสิ่งที่ไม่อาจลดทอนลงไปเป็นธาตุอ่ืนๆ เช่น ออกซิเจนหรือ
ไฮโดรเจน ธาตุทั้งหลายเป็นเช่นน้ันเอง ถ้าแบ่งย่อยหาส่วนประกอบของแต่ละธาตุเราก็จะได้อะตอมหรือปรมาณู แสดงว่า
ธาตุในทางวิทยาศาสตร์ล้วนเป็นเช่นน้ันเองตามเหตุปัจจัย ไม่มีชีวะหรืออาตมัน ไม่ใช่สัตว์หรือบุคคล เช่นเดียวกับธาตุใน
พระพุทธศาสนา เราจึงสามารถน าธาตุ ๑๐๙ มาประกอบการสอนให้คนละความยึดม่ันในอัตตาหรือตัวตนได้๓ ตรงกับค า
สอนทางพระพุทธศาสนาที่ว่า “รูปน้ีไม่มีใครสร้าง อัตภาพน้ีไม่มีใครสร้าง รูปเกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุ ดับไปเพราะเหตุ
ดับ”๔ เวอร์เนอร์ ไฮเซนเบิร์ก ซ่ึงเป็นนักฟิสิกส์ทฤษฎีชาวเยอรมันซ่ึงเป็นหน่ึงในผู้วางหลักการพื้นฐานของกลศาสตร์
ควอนตัม มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในฐานะผู้คิดค้นหลักความไม่แน่นอนของทฤษฎีควอนตัม มีความเห็นสอดคล้องกับหลัก
อนัตตาในพระพุทธศาสนาว่า “อวกาศและเวลา เป็นเพียงถ้อยค าธรรมดาๆ ที่น ามาใช้เพื่อแสดงให้เห็นโครงสร้างของ
อวกาศและเวลา ซ่ึงแท้จริงแล้วเป็นเพียงความนึกคิดที่ช่วยให้มันมีความหมายชัดเจนมากขึ้นโดยไม่จ าเป็น”๕ ซ่ึงสอดคล้อง
กับแนวคิดของท่าน ดี.ที.ซูซูกิ ได้อธิบายความเป็นเหตุปัจจัยต่อกันของสิ่งทั้งหลายว่า “ไม่มีอะไรที่เรียกได้ว่ามีความเป็น
อิสระ หรือมีธรรมชาติอยู่ได้อย่างโดดเดี่ยวด้วยตัวมันเอง ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกน้ีล้วนเป็นความว่างเปล่าต่อให้สิ่งน้ันๆ มี

                                                             

 ๑ อดิศักดิ์ ทองบุญ.ศ.(พิเศษ), วิเคราะห์อภิปรัชญาในพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า ๓๙-๔๐. 
 ๒ พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พระพุทธศาสนากับวิทยาการโลกยุคใหม่, หน้า ๑๑. 
 ๓ พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พระพุทธศาสนากับวิทยาการโลกยุคใหม่, หน้า ๗-๘. 
 ๔ ส .ส. (ไทย) ๑๕/๕๕๑/๑๙๗. 
 ๕ ศักดิ์ บวร, แปล, ไอน์สไตน์กับพุทธะ, หน้า ๑๐๔. 
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คุณสมบัติที่แท้จริงตามธรรมชาติ คุณสมบัติดังกล่าวน้ันก็ไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าความว่างเปล่า”๑ จากข้อความดังกล่าว
สะท้อนให้เห็นว่าทุกสิ่งเป็นเหตุปัจจัยต่อกัน แต่ในความเป็นเหตุปัจจัยก็ว่างเปล่า เพราะทรงอยู่ในสภาพไร้ตัวตน ซ่ึงเป็น
ค าสอนเรื่องสุญญตาและอนัตตาของพระพุทธศาสนา  

 ๗.๖ อนิจจัง : ทฤษฎีวิวัฒนาการ 
 ทฤษฎีวิวัฒนาการไม่มีผลกระทบในทางลบต่อพระพุทธศาสนา เพราะค าสอนพระพุทธศาสนาเรื่องก าเนิดโลก

และมนุษย์ ไม่มีพระเจ้าเข้ามาเก่ียวข้อง ทฤษฎีวิวัฒนาการเข้าได้กับหลักปฏิจจสมุปบาทที่ว่าสิ่งทั้งหลายอาศัยกันและกัน
เกิดขึ้น โลกเกิดขึ้นมีวิวัฒนาการและดับไปตามเหตุปัจจัยที่เหมาะสม การปรับตัวในธรรมชาติก็เป็นไปเพราะอาศัยปัจจัย
และเงื่อนไขต่างๆ มาเป็นอุปการะ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในกระบวนการวิวัฒนาการก็เป็นไปตามหลักอนิจจัง๒ หลักค า
สอนเรื่องอนิจจังจึงเป็นทฤษฎีวิวัฒนาการของพระพุทธศาสนา เพราะทุกสิ่งไม่มีอะไรคงที่เสมอไปโดยไม่มีความ
เปลี่ยนแปลง เม่ือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์มนุษย์ก็จะเรียกว่าวิวัฒนาการ โดยความเป็นจริงแล้ว ถ้าหากไม่เอา
ความต้องการของมนุษย์เป็นศูนย์กลางแล้ว สรรพสิ่งที่ไม่คงที่มันก็เป็นวิวัฒนาการอีกลักษณะหน่ึง ท่านดีที.ซูซูกิ กล่าวว่า 
“อดีตและอนาคตเป็นเพียงภาพลวงตาที่ม้วนตัวอยู่ในปัจจุบัน ในขณะที่เวลา ณ ปัจจุบัน ก็ไม่ใช่สิ่งที่สามารถรวบเอาสิ่ง
ต่างๆ เข้ามาได้หมด เพราะมันจะต้องเคลื่อนต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง๓ ซ่ึงสรรพสิ่งมีความเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะ เพียงแต่
ประสาทสัมผัสเรามองไม่เห็นว่ามันมีความเปลี่ยนแปลง เพราะมันเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปตามหลักอนิจจัง  

 สรุป วิทยาศาสตร์เป็นความรู้ที่เข้าใจความจริงแท้ทางธรรมชาติ ซ่ึงมีความสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนาที่เห็น
ว่าการเข้าใจความจริงแท้ทางธรรมชาติคือความไม่มีปัจจัยปรุงแต่ง ท าให้สภาวะจิตมีความบริสุทธ์ิ เพราะไม่มีปัจจัยอะไร
สามารถปรุงแต่งได้ ซ่ึงเป็นการเข้าถึงความจริงแท้ของวิทยาศาสตร์บริสุทธ์ิ หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาจึงมี
ลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์บริสุทธ์ิ ยกตัวอย่างเช่น นิยาม ๕ คือ กฎของธรรมชาติบริสุทธ์ิ, อนัตตา คือ สภาวะการบรรลุถึง
ธรรมชาติของความจริงแท้บริสุทธ์ิ จนไม่มีอะไรปรุงแต่งจิตได้, ปฏิจจสมุปบาท คือ กระบวนการแห่งเหตุปัจจัยที่บริสุทธ์ิ, 
ธาตุ ๔ คือ สสารที่เป็นส่วนประกอบของสรรพสิ่ง เม่ือประกอบกันเข้าก็จะท าให้เกิดพลังงานธรรมชาติ รวมทั้งพลังงาน
ของสิ่งมีชีวิตด้วย, และอนิจจัง คือ สภาวะของความไม่คงที่ตลอดเวลา มีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษี
วิวัฒนาการ ซ่ึงหลักธรรมเหล่าน้ีล้วนมีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์บริสุทธ์ิ  

 
เอกสารอ้างอิง 
๑. พระไตรปิฎก 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
 
๒. หนังสือ 
พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พระพุทธศาสนากับวิทยาการโลกยุคใหม่. กรุงเทพมหานคร :  
 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕ 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). พระพุทธศาสนกับโลกธุรกิจ : การใช้หลักพุทธธรรมในการท าธุรกิจ. 
 พิมพ์ครั้งที่ ๔, กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภาล ๒๕๔๘. 

                                                             

 ๑ ศักดิ์ บวร, แปล, ไอน์สไตน์กับพุทธะ, หน้า ๙๒. 
 ๒ พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พระพุทธศาสนากับวิทยาการโลกยุคใหม่, หน้า ๑๔. 
 ๓ ศักดิ์ บวร, แปล, ไอน์สไตน์กับพุทธะ, หน้า ๑๐๕. 
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พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ ๑๒.  
 นนทบุรี : ส านักพิมพ์กรีน ปัญญาญาณ, ๒๕๕๗. 
พุทธทาสภิกขุ. กรรมเห็นๆ เป็นวิทยาศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : ตถาตา, ๒๕๕๗. 
ระวี ภาวิไล, ศ.ดร. โลกทัศน์ ชีวทัศน์ เปรียบเทียบวิทยาศาสตร์กับพุทธศาสนา. บริษัทสหธรรมิก จ ากัด, 
 ๒๕๔๓ 
ศักดิ์ บวร, แปล, ไอน์สไตน์กับพุทธะ, พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์, ๒๕๕๘ 
อดิศักดิ์ ทองบุญ.ศ.(พิเศษ). วิเคราะห์อภิปรัชญาในพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหา 
 จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒  
๓. ภาษาอังกฤษ 
Albert Einstein, Ideas and Opinions, New York : Bonanza Books, ๑๙๕๔ 
๔. เว็บไซต์ 
Science-news, ความหมายของวิทยาศาสตร์, [ออนไลน์] แหล่งข้อมูล :http://www.neutron.rmutphysics. 
 com/science-news/index.php?option=com_content&task=view&id=๑๒๕๒&Itemid=๔ 
 [๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐]. 
สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก, เอกสารประกอบการสอน SWU ๑๔๒ กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์, [ออนไลน์]  
แหล่งข้อมูล : http://ilc๒.swu.ac.th/Portals/๑๒๗/Documents/swu๑๔๒/กระบวนการคิดทาง วิทยาศาสตร์. [๑๕ 

มิถุนายน ๒๕๖๐]. 

  

http://www.neutron.rmutphysics/
http://ilc2.swu.ac.th/Portals/127/Documents/swu142/กระบวนการคิดทาง%20%20วิทยาศาสตร์.%20%5b๑๕
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การบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพือ่การทอ่งเที่ยวเชิงพุทธขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธาน ี

The Management of Archaeological Sites for Buddhist Tourism of 
Local Administrative Organization in Surat Thani Province 

พระมหาอิสรกานต์ ฐิตปุญฺโญ, ดร.*  
ดร.สามารถ บุญรัตน์** 

ดร. บัญญัติ แพรกปาน*** 
บทคัดย่อ 

  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนและกลไก ความสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาค
เครือข่ายและเพื่อวิเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงพุทธขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยการใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญจ านวน ๑๒ 
รูป/คน และการสนทนากลุ่มเฉพาะจ านวน ๘ รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนาความ ผลการวิจัย พบว่า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี จะต้องเตรียมแผนการพัฒนาจุดแหล่งโบราณสถานให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผนวกกับการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวไปยังองค์กร ชมรม สถาบัน และสมาพันธ์ทั้งใน
พื้นและนอกพื้นที่และส่งเสริมมิติความสัมพันธ์ ๖ ด้านได้แก่ มิติความสัมพันธ์ทางด้านอัตลักษณ์ท้องถิ่น ด้านสังคม ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านกฎหมาย และด้านศาสนาและวัฒนธรรม  ส าหรับรูปแบบการบริหารจัดการแหล่ง
โบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงพุทธ พบว่า การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงพุทธด้วยระดมความคิดจากเครือข่าย
ต่าง ๆ มีการจัดการ MOU ร่วมกัน มีการจัดศูนย์ประสานงานระหว่างเครือข่ายในรูปแบบสภาอารยธรรมไชยา มีการ
พัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการในชุมชนและสถาบันศึกษา เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้เรื่องอารยธรรมเมืองไชยามาถ่ายทอด
วิถีวัฒนธรรม การพัฒนาจิตส านึกรักบ้านเกิดของผู้บริหารท้องถิ่นจะช่วยให้เกิดกระแสความนิยมในการฟื้นฟูแหล่ง
โบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงพุทธ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าเสนอกิจกรรมประเพณีที่เก่ียวข้องกับ
แหล่งโบราณสถาน 
 
ค าส าคัญ: การบริหารจัดการ, แหล่งโบราณสถาน, การท่องเที่ยวเชิงพุทธ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. 
 
Abstract 

 This research aims to study the process and mechanism in relationships of local 
administrative organization and network and to analyze the pattern management of archaeological sites 
for Buddhist tourism of local administrative organization in Surat Thani Province. This research is a 
qualitative research by using in-depth interviews from ๑๒  experts, ๘  people of group discussion and 
analysis of descriptive data. 

                                                             
* อาจารย์ประจ าหน่วยวิทยบริการ มจร จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
** อาจารย์ประจ าวิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
*** อาจารย์ประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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๑๓๑ 

  The results showed that local administrative organization in Chaiya district, Surat Thani 
province they need to prepare the plan to build the archaeological sites as a cultural tourism and the 
creation of tourism networks to organizations, clubs, and associations both inside and outside the area, 
as well as promoting the six dimensions of relationships, including local identities, social, economic, 
environmental, legal and religious and culture. For the pattern management of archaeological sites for 
Buddhist tourism, it was found that the development of Buddhist tourism routes by brainstorming from 
various networks as MOU management together, the establishment of a coordination center between 
the networks in the form of Chaiya Civilization Council, personnel development in practitioner level at 
the community and educational institutions by giving chance to those who have knowledge about 
Chaiya civilization to spread the culture. The consciousness development to love the homeland of 
local executives will help popularize the revitalization of archaeological sites for Buddhist tourism and 
local administrative organization has to present traditional activities related to archaeological sites. 
Keyword: Management, Archaeological sites, Buddhist Tourism, Local Administrative Organizations 

 
บทน า 
 การท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาที่เป็นแหล่งโบราณสถานได้ช่วยส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถ
ของพระพุทธศาสนา การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพและการท านุบ ารุงพุทธศิลปกรรมภายวัดของประเทศไทย 
รวมทั้งมีส่วนต่อการสนับสนุนให้เกิดรายได้กับวัด ชุมชนและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนการพัฒนาการ
จัดการความรู้และการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่สถานที่ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาด้วย ดังน้ัน หน่วยงานทั้งองค์กรทาง
พระพุทธศาสนา องค์กรภาครัฐด้านการท่องเที่ยวและเครือข่ายผู้ประกอบการ ควรให้ความสนใจต่อการพัฒนาองค์ความรู้
ที่เก่ียวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา ทั้งระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับในองค์กรสงฆ์ ตลอดจนต้อง
สร้างความร่วมมือเชิงเครือข่ายการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถก าหนดยุทธศาสตร์และ
ทิศทางการท างานในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการเตรียมความพร้อมต่อผลกระทบที่จะเกิดจากขยายตัวของการข้าม
ย้ายพรมแดนของนักท่องเที่ยวซ่ึงหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา มีความจ าเป็นต้องประเมินผลกระทบ
ในระยะยาว (พระมหาเสรีชน นริสฺสโร (พันธ์ประโคน) สายชล ปัญญชิต และภูเบศ วณิชชานนท์ , ๒๕๕๖) แต่ที่ผ่านมา
การจัดการขององค์กรต่าง ต้องเผชิญปัญหาเชิงกระบวนการและการบูรณาการภาคการท่องเที่ยวทางศาสนา เช่น ปัญหา
การบังคับใช้กฎหมาย ปัญหาเก่ียวกับการอนุรักษ์ตัวโบราณสถาน โบราณวัตถุ การลักขโมย การบุกรุกพื้นที่ในการค้าขาย 
ความขัดแย้งในเชิงการบริหารจัดการ และการท่องเที่ยวที่ไม่ค านึงถึงคุณค่าและความเป็นดั้งเดิมของท้องถิ่น และปัญหา
ขยะมูลฝอยที่เกิดจากการขยายตัวของกลุ่มประชากรและการใช้วัสดุที่ก าจัดยากท าให้เกิดผลกระทบต่อกลิ่น และอากาศ
เกิดมลพิษโดยรอบบริเวณพื้นที่โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุต่าง ๆ(ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร, ๒๕๕๖ : ๘)  
 บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถาน โดยเฉพาะพระราชบัญญัติที่
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ขึ้น ซ่ึงมีเน้ือหาสาระในการ
ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง โดยพยายามถ่ายโอนภารกิจหน้าที่หลายประการที่รัฐด าเนินการอยู่ ในปัจจุบัน 
ขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็สามารถรับผิดชอบในการด าเนินการได้ รวมทั้งก าหนดให้มีการจัดสรรรายได้
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสมกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของ
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๑๓๒ 

ประเทศไทย ดังน้ัน แผนและการก าหนดขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่นในการบริหารจัดการส่งเสริมสนับสนุนด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างน้อย ๒ กรณี ได้แก่ ๑.การจัดการดูแลโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ อาทิ การบ ารุงรักษาโบราณสถาน และ๒.การจัดการดูแลพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ(วุฒิสาร ตันไชย , 
ออนไลน์) ท าให้เห็นว่า การบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานจึงมีส่วนที่ส าคัญต่อการตอบสนองความต้องการเชิงพื้นที่อัน
มาพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานที่ส าคัญในการจัดระบบ และกลไกต่าง ที่เหมาะสม โดยเฉพาะในปัจจุบันการท่องเที่ยว
ทางพระพุทธศาสนาได้รับความสนใจมากขึ้น ทั้งการเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ศึกษาประวัติศาสตร์และพุทธศิลป์ แต่ยังมีการ
บริหารจัดการแบบบูรณาการระหว่างวัด ชุมชน สังคม ภาคธุรกิจค่อนข้างน้อย เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน การท านุ
บ ารุงศาสนากับธุรกิจควรจะด าเนินไปด้วยกันอย่างสมดุลและไม่เสียภาพลักษณ์ เช่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 
อบต. และ อบจ. เข้ามามีส่วนร่วม รวมถึงใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีการจัดการขยะ ท าความสะอาดบริเวณวัด และด าเนินการ
อยู่ในขอบเขตธุรกิจที่เหมาะสม (สายชล ปัญญชิต, ออนไลน์) 
  จากสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดจึงเป็นสิ่งที่ผู้วิจัยได้ตระหนักในคุณค่าของแหล่งโบราณสถานในอ าเภอไชยาซ่ึงได้ขึ้น
ทะเบียนของกรมศิลปากรจ านวนหลายวัด ได้แก่ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร วัดใน วัดภูเขาน้อย วัดสมุหนิมิต วัด
ปาลิไลยก์ วัดใหม่ชลธาร วัดสายสมอ วัดเวียง วัดแก้ว วัดหลง วัดไท วัดจ าปา และวัดอุบล อยู่ในจังหวัดสุราษฏร์ธานีที่ยัง
มีอุปสรรคเชิงการบริหารจัดการภาคการท่องเที่ยวที่ไม่สามารถน าไปสู่การก าหนดกระบวนการ และกลไก ความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรท้องถิ่นกับเครือข่ายการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงพุทธของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพแห่งการพัฒนาความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริงมาผนวกกับการบริหารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจนสามารถสร้างให้เกิดความส าเร็จและเพิ่มพูนมูลค่าทางการท่องเที่ยวให้กับประชาชนใน
จังหวัดสุราษฏร์ธานีอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๑. เพื่อศึกษากระบวนและกลไกการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานี 
  ๒. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเครือข่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
  ๓. เพื่อศึกษาวิเคราะห์การบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้ง น้ี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ซ่ึงมีขอบเขตการวิจัยดังต่อไปน้ี 
  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตเน้ือหา โดยทบทวนเอกสาร ต ารา หนังสือ บทความวิชาการ และ
ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง โดยศึกษาเฉพาะประเด็นที่เก่ียวข้องกับ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพื่อ
การท่องเที่ยวเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานี ดังน้ี ๑. ขอบเขตเน้ือหาทางด้านการบริหาร
จัดการ ๒. ขอบเขตเน้ือหาด้านแหล่งโบราณสถาน ๓. ขอบเขตเน้ือหาทางด้านการท่องเที่ยวเชิงพุทธ และ๔. การส่งเสริม
การท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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๑๓๓ 

 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
  การวิจัยครั้ง น้ี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ได้แก่ ๑. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการ
คัดเลือกแบบเจาะจง ด้วยการออกสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ( In-depth Interview) รวมทั้งหมด ๑๒ รูป/คน และ ๒. ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง ๕ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
พระภิกษุสงฆ์จ านวน ๒ รูป กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน ๒ ท่าน และกลุ่มนักประวัติศาสตร์หรือนักวิชาการ
วัฒนธรรมและนักวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์จ านวน ๒ ท่าน กลุ่มภาคีเอกชนเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฏร์ธานี 
จ านวน ๒ ท่าน รวมทั้งหมด ๘ รูป/คน 
  ขอบเขตด้านสถานที่ มุ่งศึกษาพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแหล่งโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่ง
โบราณสถานในอ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานีจ านวน ๑๓ แห่ง ได้แก่ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร วัดใน วัดภูเขา
น้อย วัดสมุหนิมิต วัดปาลิไลยก์ วัดใหม่ชลธาร วัดสายสมอ วัดเวียง วัดแก้ว วัดหลง วัดไท วัดจ าปา วัดอุบล 
  ขอบเขตด้านระยะเวลา ผู้วิจัยใช้ระยะเวลาในการศึกษาวิจัยตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ –ตุลาคม ๒๕๕๙ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีการวิจัยประกอบด้วย ๒ เทคนิค 
ได้แก่ ๑.เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) และ๒. เทคนิคการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) โดยได้ก าหนดขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อดังต่อไปน้ี 
  ๑. วิเคราะห์องค์ความรู้ของเอกสาร และผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับ กระบวนการ ความสัมพันธ์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเครือข่าย และรูปแบบการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงพุทธของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานี 
๒. การสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญด้วยการวิเคราะห์ กระบวนการ ความสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและภาคเครือข่าย และรูปแบบการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงพุทธขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานีโดยใช้การวิเคราะห์แบบการจ าแนก การจัดข้อมูล และการบรรยายความจากเน้ือหาตาม
กรอบวัตถุประสงค์  
  ๓. การสนทนากลุ่มเพื่อประเมินผล ตรวจสอบ และขอค าแนะน าเก่ียวกับกระบวนการ ความสัมพันธ์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเครือข่าย และรูปแบบการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงพุทธของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานี  
  ๔. การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดก่อนที่สรุปผลการวิจัย
เพื่อน าเสนอต่อสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  ๕. การสรุปผลการวิจัยเป็นการตรวจสอบให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์ และครบถ้วน น าผลการวิจัยสรุปเป็น
ข้อเสนอแนะและน าเสนอต่อที่คณะกรรมการผู้ให้ทุนการวิจัยเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  
  ๖. จัดท าเป็นรูปเล่มที่ฉบับสมบูรณ์น าส่งผลการวิจัยที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
 
ผลการวิจัย 
  กระบวนและกลไกการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดสุราษฏร์ธานี พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเตรียมร่างแผนหลายประการ เพื่อรองรับการสร้างแหล่ง
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๑๓๔ 

โบราณสถานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในขอบเขตบริบทที่อ านาจหน้าที่และบทบาทจะก าหนดให้สามารถ
ปฏิบัติได้โดยเฉพาะการก าหนดรูปแบบของการรื้อฟื้นวัฒนธรรมประเพณีเก่าๆที่บรรพบุรุษสืบทอดกันมาให้สามารถแปร
สภาพมาเป็นการท่องเที่ยวสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวพร้อมกับสามารถยกระดับกิจกรรมไปสู่ความเป็นมืออาชีพเชิง การ
ท่องเที่ยวในอ าเภอไชยาที่หลากหลาย รวมทั้งสามารถตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวในระดับจังหวัด ผ่าน อาราย
ธรรมศรีวิชัยอันเป็นแหล่งก่อก าเนินสรรพวิชาการต่าง ๆ เช่น มวยไชยา พระบรมธาตุไชยา เจดีย์วัดแก้ว อนุสรณ์สถานเจ้า
เมืองไชยา เป็นต้น ซ่ึงกิจกรรมและแหล่งโบราณสถานเหล่าน้ีจะเริ่มต้นด้วยการสร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชนและ
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการสัมผัส และซึมซับความเป็นตัวตนของลูกหลายเมืองไชยา 
  ความสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเครือข่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด
สุราษฏร์ธานี พบว่า  
  มิติความสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเครือข่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด
สุราษฏร์ธานี ประกอบด้วย ๖ ด้าน ได้แก่  
  มิติความสัมพันธ์ด้านศาสนาและวัฒนธรรม ซ่ึงเป็นความร่วมมือในเชิงทุนทางศาสนาและวัฒนธรรมที่มีอยู่ใน
อ าเภอไชยาในรูปแบบสองศาสนาที่อาศัยวัฒนธรรมที่สอดคล้องกันมาอย่างยาวนานที่มีนัยยะทางประวัติศาสตร์ ประเพณี 
กิจกรรมทางสังคม การศึกษา การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รวมไปถึงวัฒนธรรมพื้นบ้านทั่วไปที่มีความเอ้ืออาทรต่อกันอย่าง
สงบสุขภายใต้บริบทที่แตกต่างกัน  
  มิติความสัมพันธ์ทางด้านสังคม เป็นความพยายามไปอีกขึ้นหน่ึงขององค์กรปกครอบส่วนท้องถิ่นในการ
ส่งเสริมภาคการส่วนร่วมทางสังคมซ่ึงจะมีลักษณะ ๔ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ ความสัมพันธ์ระดับประชาชนทั่วไป ระดับที่ 
๒ ความสัมพันธ์ระดับผู้น า ระดับที่ ๓ ความสัมพันธ์นักธุรกิจชุมชนหรือนักธุรกิจอ่ืนๆ และระดับที่ ๔ ความสัมพันธ์ระดับ
หน่วยงานรัฐ  
 มิติความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะเข้าก าหนดนโยบายเพื่อการ
ตอบสนองต่อการรายได้ภาคประชาชนที่เกิดจากการท่องเที่ยวเชิงโบราณสถานอาจจะมีต้องมีการก าหนดแผนการอย่าง
น้อย ๔ แผน ได้แก่ ๑. แผนการปฏิบัติงาน ๒. แผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์ ๓. แผนการบริหารงบประมาณหรือเงิน 
และ๔. แผนการต่อยอดนายทุนชุมชน  
 มิติความสัมพันธ์ทางด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นจะต้องด าเนินภายใต้แผนปฏิบัติการ 
๔ แผน ได้แก่ ๑. แผนก าหนดนโยบายเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อม ๒. ก าหนดแผนงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อม ๓. แผนการจัด
โครงการส านึกรักบ้านเกิด และ๔. แผนการจัดการโครงการประเพณีวันท าความสะอาด (Big cleaning day) ๕. แผนการ
จัดการระเบียบวินัยลักษณะตัวแทน ๖. แผนการสร้างข้อบังคับ และ๗. การจัดร้านขายของฝากประชารัฐ ที่เอ้ือต่อการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 
 มิติความสัมพันธ์ทางด้านกฎหมาย การก าหนดเครือข่ายภาคประชาสังคม การท างานร่วมกับองค์กรรัฐอ่ืน ๆ 
สถาบันทางพระพุทธศาสนา ชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน และชมรมอ่ืนๆในชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อ
ประเด็นการท่องเที่ยวที่ยังคงเป็นอุปสรรคโดยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพร้อมกับกรมศิลปากรเชิญมาให้ความรู้ในเรื่อง
ขอบเขตของข้อกฎหมายและการปฏิบัติของเครือข่ายภาคการท่องเที่ยวระดับจังหวัด 
 มิติความสัมพันธ์ทางด้านอัตลักษณ์ท้องถิ่น ในอ าเภอไชยานอกจากแหล่งโบราณสถานที่มีจ านวนมากแล้วยังมี
ประเพณี อารยธรรมอีกมากมายเพราะพื้นที่แถบน้ีเป็นขุมทรัพย์ที่ตกทอดมาจากอารยธรรมศรีวิชัยท าให้ทุนทางวัฒนธรรม
หลงเหลืออยู่จ านวนมากที่ก่อให้เกิดความเป็นอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่น้ันๆ ไม่ว่าจะเป็นวัดพระบรมธาตุคู่บ้านคู่เมืองไช
ยา วัดแก้ว วัดหลง และแหล่งโบราณสถานอ่ืนๆ อีกทั้งยังเป็นแหล่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของหลวงพ่อพุทธทาสที่
สร้างความเจริญและแหล่งศึกษาความรู้สายธรรมะ ยังมีศาสตร์ของมวยไชยาที่โด่งดังไปทั่วโลก เป็นต้น 
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๑๓๕ 

  การวิเคราะห์การบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานี  
  ๑. ด้านการวางแผน พบว่า การระดมความคิดจากเครือข่ายต่าง ๆ  มีการจัดการ MOU ร่วมกัน ย่อมมีส่วน
ส าคัญในการพัฒนาแหล่งโบราณสถานในอ าเภอไชยาได้อย่างดี แต่กระน้ัน การกระตุ้นไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด
ท้องถิ่นหน่ึงให้รับเป็นเจ้าหลักอาจจะมีอุปสรรคอยู่บ้างจึงต้องมีวิธีการที่สามารถให้อ งค์กร ชมรม ประชาสังคม 
สถาบันการศึกษา สถาบันพระพุทธศาสนา ผู้ใหญ่ก านัน และองค์กรในท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพร่วมกัน แล้วด าเนินการวาง
แผนการพัฒนาการท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถานตามแนวพระพุทธศาสนาได้ด้วยความพร้อมเพรียงกัน มีกติการ่วมกัน มี
ความคิดไปในทิศทางเดียวกันโดยเฉพาะจุดก าเนิดของการริเริ่มโครงการดังกล่าวจะต้องประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง 
 ๒. ด้านการจัดส่วนงาน พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการจัดศูนย์ประสานงานระหว่าง
เครือข่ายภาคการท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถานทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบสภาอารยธรรมไชยาซ่ึง
ภาระหน้าที่ประสานงานและต้องมีความรู้เรื่องกิจกรรม ประเพณี วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นอย่างดีที่สามารถ
อธิบายเชื่อมโยงระหว่างแหล่งโบราณสถานกับพระพุทธศาสนาได้อย่างชัดเจน  นอกจากน้ียังจะต้องศึกษาประวัติและ
พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวตั้งแต่วัดสวนโมกขพลาราม ไปยังวัดพระบรมธาตุ และต่อไปยังจุดแหล่งโบราณสถานทั้ง ๑๓ 
จุดในอ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
  ๓. ด้านการจัดบุคลากร พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการในชมชน
และสถาบันศึกษา เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้เรื่องอารยธรรมเมืองไชยามาถ่ายทอดวิถีวัฒนธรรมที่ ผนวกอยู่กับแหล่ง
โบราณสถานในรูปแบบกิจกรรมที่ผ่านมา พร้อมกับการฟื้นฟูประเพณีเก่าๆ อันเป็นความเชื่อ และแนววิถีการปฏิบัติบูชา
ต่อแหล่งโบราณสถานน้ัน อีกทั้งการจัดค่านิยมให้ประชาชน และเยาวชนรุ่นใหม่ได้ตระหนักและให้ความส าคัญในฐานะ
เจ้าถิ่นพร้อมที่จะตอนรับผู้มาเยือน เช่น โครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อย เป็นต้น 
  ๔. ด้านการอ านวยการ พบว่า ภาวะผู้น าเชิงจิตส านึกรักบ้านเกิดของผู้บริหารท้องถิ่นจะช่วยให้เกิดกระแส
และความนิยมในการฟื้นฟูแหล่งโบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงพุทธ อีกทั้งผู้น าท้องถิ่นควรเป็นแบบอย่างในการชี้น า
ให้กับประชาชนเห็นความส าคัญและตระหนักถึงคุณค่าทางอารยธรรมของเมืองไชยา พร้อมกับสนับสนุนกิจกรรมประเพณี 
และวิถีชีวิตตามแบบดังเดิมให้มากที่สุดที่มาจากการก าหนดนโยบาย และแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ฝักใฝ่ตามแบบ
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อการต่อยอดการปฏิบัติบูชาตามลักษณะของศีล สมาธิ และปัญญา 
  ๕. ด้านการควบคุม พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าเสนอกิจกรรมประเพณีที่เก่ียวข้องกับแหล่ง
โบราณสถานอาจจะต้องมีการควบคุมในด้านแนวคิดการจัดกรรมการท่องเที่ยวอยู่บ้างเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งของคนไช
ยาด้วยกันเองเพราะอ าเภอไชยาตั้งอยู่บนฐานสองประการไม่ว่าจะเป็นสายปัญญาอย่างสวนโมกข์และสายศรัทธาอย่างวัด
พระบรมธาตุ นอกจากน้ีการควบคุมคุณภาพการท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถานในด้านความปลอดภัย ด้านการอ านวย
สะดวก ด้านความสะอาด และด้านอ่ืนๆ จะต้องมีการเตรียมการผ่านความร่วมมือและเคร่งครัดต่อการปฏิบัติตนเอง ซ่ึงไม่
ว่าจะแหล่งโบราณสถานใดจะต้องให้นักท่องเที่ยวได้ซึมซับวิถีธรรม วิถีพุทธอย่างใดอย่างหน่ึง 
 
อภิปรายผล 
  กระบวนและกลไกการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดสุราษฏร์ธานี พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเตรียมแผนงานหลายประการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อรองรับ
การสร้างแหล่งโบราณสถานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น แผนจัดแบ่งอ านาจหน้าที่ แผนการดูแลรักษา แผน
เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ แผนงบประมาณ แผนการประชาสัมพันธ์ แผนสร้างความเป็นเจ้าของร่วม แผนกิจกรรม
การท่องเที่ยว และแผนสร้างองค์ความรู้สอดคล้องกับงานวิจัยของพรรณวลัย คีรีวงศ์วัฒนา (๒๕๕๕ : ๓๓) วิจัยเรื่อง การ
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๑๓๖ 

จัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม:การอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังในภาคตะวันออก พบว่า การมีส่วนร่วมขององค์กรเครือข่าย
ชุมชนในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม การอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังในภาคตะวันออกจ าเป็นจะต้องมีการวางแผน
ชุมชนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังขาดข้อมูลและความรู้เก่ียวกับจิตรกรรมฝาผนังและสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐพร ดอกบุญ
นาค และฐาปกรณ์ ทองค านุช (๒๕๕๖) พบว่า การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจัดการด้านการท่องเที่ยวน้ัน คนใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวในระดับมาก โดยเฉพาะในด้านของการจัดการด้านสถานที ที่จะเข้ามามีส่วน
ร่วมทั้งในด้านวางแผน การประชุมนโยบายหรือแสดงความเห็นต่าง ๆ 
  ความสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเครือข่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด
สุราษฏร์ธานี พบว่า มิติความสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเครือข่ายมีแนวโน้มที่จะต้องส่งเสริมภาค
การมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคมต่าง ๆ ในลักษณะการท างานแบบเครือข่าย หรือ การท างานที่มีข้อผูกมัดแบบหลวม 
อย่างเช่น การลงนาม MOU ระหว่างกันร่วมกันของเครือข่ายสอดคล้องกับงานวิจัยของวุฒิชาติ สุนทรสมัย และ ปิยะพร 
ธรรมชาติ (๒๕๕๙ : ๑๖๗) การรวมกลุ่มในการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสุขภาพ การจัด
โปรแกรมการท่องเที่ยวดังกล่าวจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและเอกชนโดยท าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน
เริ่มตั้งแต่ต้นน้ าไปจนถึงปลายน้ าซ่ึงจะท าให้เกิดความเข้มแข็งด้านเครือข่ายและท าให้เกิดศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
ชุมชน 
 รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดสุราษฏร์ธานี พบว่า ด้านการวางแผน พบว่า การระดมความคิดจากเครือข่ายต่าง ๆ มีการจัดการ MOU ด้านการ
จัดส่วนงาน พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการจัดศูนย์ประสานงานระหว่างเครือข่ายในรูปแบบสภาอารย
ธรรมไชยา ด้านการจัดบุคลากร พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการและเยาวชน
ในชุมชน เช่น โครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อย เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของสุนีย์ ทองจันทร์ และคณะ (๒๕๕๖ : ๑-
๒) วิจัยเรื่อง ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในการบริหารจัดการ โบราณสถาน โบราณวัตถุ และสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิ พบว่า 
บุคคลากรต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญตามหลักสากลโดยมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องเป็นกรรมการ ด้าน
การอ านวยการ พบว่า ภาวะผู้น าเชิงจิตส านึกรักบ้านเกิดของผู้บริหารท้องถิ่นจะช่วยให้เกิดกระแสและความนิยมในการ
ฟื้นฟูแหล่งโบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงพุทธตามแบบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อการต่อยอดการปฏิบัติบูชา
ตามลักษณะของศีล สมาธิ และปัญญา สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวิภา จ าปาวัลย์และธันยา พรหมบุรมย์ (๒๕๕๘ : ๑) 
วิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพและการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนร่วมเชิงประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมในต าบลบ้านเรือนอ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน พบว่า การสนับสนุนให้ชุมชนรวมตัวกันเป็นคณะกรรมการ
ท่องเที่ยวต าบลบ้านเรือนเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการบริหารจัดการท่องเที่ยว 
และด้านการควบคุม พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องควบคุมคุณภาพการท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถานในด้านความ
ปลอดภัย ด้านการอ านวยสะดวก ด้านความสะอาด และด้านอ่ืนๆ จะต้องมีการเตรียมการเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ซึมซับวิถี
ธรรม วิถีพุทธอย่างใดอย่างหน่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของพรรณวลัย คีรีวงศ์วัฒนา (๒๕๕๕ : ๓๓) พบว่า การสนับสนุนให้
มีการรวมกลุ่ม และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพของกลุ่มและผู้น ากลุ่มชุมชนที่มีความเข้มแข็ง
ในการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม 
 
ข้อเสนอแนะ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี ควรมองเห็นคุณค่าของแหล่งโบราณสถานอัน
เป็นทุนทางอารยธรรมของคนไชยาที่สามารถพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสทองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บ
รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงโบราณสถานแต่กระน้ัน การก าหนดนโยบาย และกลไกการบริหารต่าง ๆการศึกษาประวัติ



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วทิยาเขตอุบลราชธานี 

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

 

๑๓๗ 

แหล่งโบราณสถาน การพัฒนาเครือข่าย การพัฒนามัคคุเทศก์น้อย การส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานรัฐและ
ประชาชนจะช่วยให้เกิดเส้นทางการท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถานอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับน้ีประสบผลส าเร็จลุล่วงด้วยดีอย่างสมบูรณ์ เพราะคณะผู้วิจัย ได้แก่ ดร.สามารถ บุญรัตน์ และ
ดร. บัญญัติ แพรกปาน สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่การวิจั ย และ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ร่วมกันสนทนากลุ่มที่ได้เป็นอ านวยความสะดวกในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี อีกทั้งขอขอบคุณสถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์ที่ให้ทุนอุดหนุนในการวิจัยจึงส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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ประชาธปิไตย : แนวคดิภายใต้หลักสาราณียธรรม 
Democracy: The Buddhist Concept 

พระครูปลัดวัชรพงษ์ วชิรปญฺโญ * 
 

บทคัดย่อ 
 บทความวิชาการน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ลักษณะการปกครองแบบประชาธิปไตยตามแนวคิดทาง
พระพุทธศาสนาโดยใช้หลักสาราณียธรรม พบว่า พระพุทธศาสนามีแนวคิดการปกครองด้วยการมอบความเป็นใหญ่แก่
สงฆ์ซ่ึงก าหนดองค์ประกอบ ได้แก่ ๑. องค์ประชุมที่มีจ านวนสงฆ์อย่างน้อย ๔ รูปขึ้นไป ๒. สถานที่ประชุมของสงฆ์เพื่อท า
สังฆกรรม ๓. การประกาศเรื่องที่ประชุม และการประกาศขอความเห็นชอบ ๔. สิทธิของภิกษุผู้เข้าประชุม และ๕. มติที่
ประชุมและมีแนวคิดการปกครองที่น าหลักสาราณียธรรมเป็นหลักการใหญ่ที่ก่อให้เกิดเอกภาพหรือภราดรภาพคือ หลัก
เมตตากายกรรม หลักเมตตาวจีกรรม หลักเมตตามโนกรรม หลักสาธารณโภคี หลักทิฐิสามัญญตา และหลักสีลสามัญญตา
อันเป็นลักษณะที่ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตร่วมกันในสังคมอย่างปกติสุขและเอ้ือเฟื้อจุนเจือซ่ึงกันและกัน 
ค าส าคัญ: ประชาธิปไตย, พระพุทธศาสนา. 
 

Abstracts 
 This academic paper is intended forAnalysis of democratic governance in accordance with 
Buddhist conceptsusing the principle of Saraniya. It is found that Buddhism has a concept of governance 
by giving the monk a greatness that defines the elements, ๑ .  Quorum with at least ๔  monks ๒ .The 
synagogue's place of worship๓. Announcement of the meeting and the declaration of approval ๔. The 
rights of attendant monks and ๕ .  Resolution.  So, the concept of ruling that brings the principle of 
sustenance is a great principle that produces unity or brotherhood, is to be amiable in deed, to be 
amiable in word, to be amiable in thought, to share any lawful gains with virtuous fellows, and to keep 
without blemish the rules of conduct along with one’ s fellows.  These characteristics that affect the 
common life in society, normal and happy with each other. 
Keywords : Democracy, Buddhism. 
 
บทน า 

 ความคิดในเรื่อง "อ านาจอธิปไตยของปวงชน" (popular sovereignty) จะสามารถพบได้ทั่วไปในประเทศที่
น าหลักการประชาธิปไตยไปใช้ก็ตาม แต่แนวคิดดังกล่าวก็มิใช่หลักปรัชญาส าคัญระดับสากลอันส่งผลให้เกิดการสถาปนา
ระบอบประชาธิปไตยในประเทศต่าง ๆ เพราะในบางประเทศมองว่าประชาธิปไตยมีพื้นฐานมาจากความเสมอภาคกันใน
การมีสิทธิ โดยคนจ านวนมากเห็นว่าประชาธิปไตยที่ดีได้แก่ "เสรีประชาธิปไตย" และอาจมีองค์ประกอบเพิ่มเติมอีกหลาย
ประการ เช่น การพหุนิยมทางการเมือง หลักนิติธรรม (rule of law) และสิทธิในการฟ้องร้องรัฐ (right of petition) เพื่อ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย ตลอดจนเรียกร้องให้เกิดมีวิถีทางที่ถูกต้องแห่งกฎหมาย (due process of law
) เสรีภาพของพลเมือง สิทธิมนุษยชน และบทบาทของภาคประชาสังคม (civil society) เป็นอาทิ ขณะที่ในสหรัฐอเมริกา
หมายเอาการแบ่งแย่งอ านาจการปกครองเป็นคุณลักษณะของประชาธิปไตย และในประเทศอ่ืน เช่น  สหราชอาณาจักร
(โกวิท วงศ์สุรวัฒน์, ๒๕๓๔ : ๗) เพราะฉะน้ัน ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองโดยประชาชน ซ่ึงถูกน าไปใช้อย่าง
                                                             

 *อาจารย์ประจ าวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 
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๑๓๙ 

แพร่หลายในประเทศต่างๆ ทั่วทุกมุมโลกเป็นระบอบการปกครองที่มีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนานนักวิชาการส่วนใหญ่เห็น
วาเริ่มมาจากสมัยกรีกโบราณและได้มีพัฒนาการมาจนถึงปัจจุบัน การท าความเข้าใจและเรียนรู้เก่ียวกบประชาธิปไตยเป็น
สิ่งที่มีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตของบุคคลในสังคม ช่วยให้บุคคลรู้จักสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ที่ตนเองพึงมี รวมไปถึง
เพื่อการด าเนินชีวิตในสังคมร่วมกนอย่างมีความสุขและช่วยพัฒนาสังคมให้มีความเจริญกาวหน้ามากยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อ
เป็นข้อมูลให้กบผู้ที่  ัสนใจศึกษาน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและเป็นพื้นฐานให้ศึกษาในระดับสูงต่อไป บทความน้ีจึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหมายหรือนิยามของประชาธิปไตย รูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยลักษณะของ
ประชาธิปไตยรูปแบบประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนหรือประชาธิปไตยทางอ้อม รวมถึงการแสดงออกทางอ านาจที่บุคคลพึงมี
ตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย (ประภัสสร ทองยินดี, ๒๕๕๘ : ๑๑) 
 แนวคิดการปกครองทางพระพุทธศาสนาได้ระบุหลักการ วิธีการ และลักษณะทางค าสั่งสอนไว้มากมายแต่
กระน้ันการวิเคราะห์แนวคิดดังกล่าวเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจในบริบทตามสิ่งที่เป็นและควรจะเป็นซ่ึงหาก
มองในเชิงการปกครองหมู่ชนและคณะสงฆ์ที่ทรงมอบการปกครองความเป็นใหญ่แก่คณะสงฆ์แต่ก็มีองค์ประกอบเข้ามา
เก่ียวข้องอีกด้วย เช่น จ านวนสงฆ์อย่างต่ าที่เข้าประชุมอย่างน้อย ๔ รูป ขึ้นไป สถานที่ประชุมของสงฆ์เพื่อท าสังฆกรรม
จะต้องก าหนดขึ้นมา การประกาศเรื่องที่ประชุม และการประกาศขอความเห็นชอบที่เน้นความพร้อมเพรียง สิทธิของ
ภิกษุผู้เข้าประชุมสามารถเสนอความคิดเห็นได้ การลงมติที่ประชุมจะต้องยอมรับตามน้ันซ่ึงการประชุมหรือการอยู่ร่วมกัน
อาจจะมีหลักสาราณียธรรมเป็นหลักการใหญ่ที่ก่อให้เกิดเอกภาพหรือภราดรภาพเข้ามาเสริมเพิ่มเติมตกแต่งเพื่อให้องค์กร
สงฆ์มีความกลมกลืนและเจือปนไปด้วยความสุขมากยิ่งขึ้นซ่ึงมีปัจจัยคือ เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตา
มโนกรรม สาธารณโภคี ทิฐิสามัญญตา และสีลสามัญญตาเพราะฉะน้ัน แนวคิดการปกครองตามลักษณะทาง
พระพุทธศาสนาอาจจะมีข้อจ ากัดอยู่ในบ้างในโลกปัจจุบันแต่กระน้ัน องค์กร ชุมชน สังคมก็สามารถน าหลักการต่าง ๆ ไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงการด ารงชีวิตร่วมกันเพื่อสร้างสังคมแห่งสันติสุขและสังคมที่มีความพร้อมเพรียงกัน สามัคคีกัน 
ไร้ปัญหาความขัดแย้งต่อกัน 
 

แนวคิดเกี่ยวกับการปกครอบแบบประชาธิปไตย 

คุณลักษณะพื้นฐานของประชาธิปไตย คือ ความสามารถของปัจเจกบุคคลในการมีส่วนร่วมอย่างเสรีและอย่าง
เต็มที่ในชีวิตสังคมของตน ด้วยการเน้นความเข้าใจของสัญญาประชาคมและเจตจ านงร่วมของประชาชน ประชาธิปไตยจึง
อาจแสดงคุณลักษณะพิเศษเป็นคติรวมหมู่ทางการเมือง (political collectivism) แบบหน่ึง เพราะคติรวมหมู่ทางการ
เมืองนิยามว่าเป็นระบอบการปกครองซ่ึงพลเมืองผู้ใหญ่ทุกคนมีสิทธิในการพูดเท่าเทียมกันในการตัดสินใจซ่ึงมีผลกระทบ
ต่อชีวิตของตน 

หลักประชาธิปไตย คือการให้อ านาจแก่ประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน การให้อ านาจทั้งทางนิติ
บัญญัติ การบริหาร และด้านตุลาการ หลักการส าคัญของระบอบการเมืองที่ได้รับความศรัทธาเลื่อมใสจากประชาคมโลก
อย่างแพร่หลายมากที่สุดในปัจจุบันซ่ึงประกอบด้วยหลักการส าคัญ ๕ ประการ คือ 

 ๑) หลักอ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน (Popular Sovereignty) เพื่อแสดงออกถึงอ านาจในการปกครอง
ของประชาชนโดยแท้จริง ประชาชนจะแสดงออกซ่ึงการเป็นเจ้าของโดยใช้อ านาจก าหนดตัวผู้ปกครอง และผู้แทนของตน 
รวมทั้งอ านาจในการถอดถอนในกรณีที่มีการใช้อ านาจโดยมิชอบ โดยผ่านกระบวนการเลือกตั้งของประชาชนอย่าง
อิสรเสรีแบบลับและทั่วถึง มีก าหนดเวลาที่แน่นอนในพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงหลักอธิปไตย ๓ ประการคือ หลัก
อัตตาธิปไตย คือการเอาตนเป็นใหญ่ หลักโลกาธิปไตย คือการเอาโลกเป็นใหญ่ และหลักธรรมาธิปไตย คือการเอา

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1


เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วทิยาเขตอุบลราชธานี 

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

 

๑๔๐ 

หลักธรรมเป็นใหญ่ ซ่ึงพระพุทธศาสนามุ่งเน้นหลักธรรมาธิปไตยเป็นรูปแบบในการปกครองที่ดี ที่สุด (สุขุม นวลสกุล, 
๒๕๓๙ :๑๐) 

 ๒) หลักเสรีภาพ (Liberty) หมายถึง การที่บุคคลสามารถกระท า หรืองดเว้นกระท าการสิ่งหน่ึงสิ่งใดตามที่
ต้องการ ตราบเท่าที่การกระท าหรืองดเว้นการกระท าน้ันไม่ไปละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อ่ืนที่ได้รับการคุ้มครองตาม
กฎหมาย และไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  ตามหลักพระพุทธศาสนา มีการ
ก าหนดสิทธิและหน้าที่ ไว้ในพระวินัยไว้อย่างชัดเจน เช่น การก าหนดบทบาทและหน้าที่ของสงฆ์ในการท าญัตติกรรม ท า
ด้วยสงฆ์จตุวรรค คือ สงฆ์ ๔ รูปขึ้นไป ได้แก่ การสวดปาฏิโมกข์ ท าสังฆกรรม เป็นต้น การท าญัตติจตุตถกรรม ท าด้วย
สงฆ์ปัญจวรรค คือ สงฆ์ ๕ รูปขึ้นไป ได้แก่ การกรานกฐิน เป็นต้น และญัตติจตุตถกรรม ท าด้วยสงฆ์ ๑๐ รูปขึ้นไป 
(ยกเว้นในที่กันดารที่หาพระสงฆ์ได้ยาก) ได้แก่ การอุปสมบท เป็นต้น นอกจากน้ันพระพุทธเจ้ายังให้หลักเสรีภาพในการ
คิด เช่น ชาวกาลามะ ในการที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อ ในกาลามสูตร ๑๐ ประการ เช่น อย่าเชื่อเพียงเพราะเล่าสืบกันมา ฟัง
ตามกันมา ข่าวลือ การอ้างต าราหรือทฤษฎี เป็นต้น หากจะเชื่อต้องใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบตามหลักของ
โยนิโสมนสิการ (บรรเทิง พาพิจิตร, ๒๕๔๘ : ๔) 

 ๓) หลักความเสมอภาค (Equality) คือ ในระบอบประชาธิปไตยเชื่อม่ันว่า หากมนุษย์มีโอกาสที่เสมอภาค
เท่าเทียมกันถึงแม้ว่าจะมีความสามารถที่แตกต่างกันก็ตาม มนุษย์จะสามารถด ารงชีวิตที่ดีร่วมกันได้ ดังน้ันความเสมอภาค
จึงหมายถึง ความเสมอภาคขั้นพื้นฐานที่ประชาชนในสังคมเดียวกันมีความเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายเดียวกันได้  ใน
พระพุทธศาสนา จะเห็นได้อย่างชัดเจนในการให้ความเสมอภาคในเรื่อง วรรณะเชื้อชาติ เช่น บุคคลไม่ว่าจะอยู่วรรณะ
ไหนก็สามารถเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาได้ และนับถือกันในเรื่องของพรรษา โดยไม่ค านึงว่าจะอยู่วรรณะใด เชื้อชาติ
ใด หลักความเสมอภาคในการเคารพนับถือพระรัตนตรัย เป็นต้น 

 ๔) หลักการปกครองโดยกฎหมาย (Rule of Law) หลักการน้ีมีขึ้นเพื่อมุ่งจะให้ความคุ้มครองแก่สิทธิและ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนเป็นส าคัญ ดังน้ัน ผู้ปกครองจะใช้อ านาจใดๆ ได้ก็ต่อเม่ือมีกฎหมายให้อ านาจไว้ อีกทั้ง
การใช้อ านาจน้ันจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซ่ึงเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเท่าน้ัน 
การจ ากัดสิทธิเสรีภาพใดๆ ของประชาชนจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายเท่าน้ัน ในพระพุทธศาสนามีพระวินัย ซ่ึง
ถือว่าเป็นกฎหมายที่เป็นหลักปฏิบัติของสงฆ์ ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อหมู่คณะมีความสงบสุข 
ข่มคนชั่ว ปกป้องคนดี จนถึงเพื่อความตั้งม่ันแห่งพระสัทธรรม คือพระพุทธศาสนา เป็นต้น 

๕) หลักเสียงข้างมาก (Majority Rule) การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองเพื่อ
ผลประโยชน์ของประชาชน ดังน้ัน ในการตัดสินใจใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดตัวผู้ปกครอง หรือการตัดสินใจของฝ่าย
นิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ จะต้องถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ และเพื่อให้ม่ันใจว่าการตัดสินใจน้ัน
สะท้อนถึงความต้องการของคนส่วนใหญ่อย่างแท้จริงก็จะต้องให้ความเคารพและคุ้มครองเสียงข้างน้อยด้วย (Minoirty 
Right) ทั้งน้ี เพื่อประกันว่าฝ่ายเสียงข้างมากจะไม่ใช้มติในลักษณะพวกมากลากไป ในพระพุทธศาสนา ก็ใช้หลักเสียงข้าง
มาก เป็นเครื่องตัดสิน เช่น การรับกฐิน จะต้องมีการถามท่ามกลางสงฆ์ว่า พระภิกษุรูปใดสมควรได้รับผ้ากฐิน โดยมีการ
เสนอพระภิกษุรูปที่สมควรได้รับผ้ากฐิน หากพระภิกษุสงฆ์เห็นด้วยก็เปล่งวาจาพร้อมกันว่า “สาธุ” หรือหากภิกษุรูปใดท า
ผิดพระวินัย ก็มีการตัดสินที่เรียกว่า “เยภุยยสิกา” คือ การระงับด้วยเสียงข้างมากลงมติ ทั้งอธิกรณ์และการระงับสงฆ์
ส่วนใหญ่ และในการประชุมท าสังฆกรรมต่างๆ น้ัน ต้องมีมติเป็นเอกฉันท์ หากมีข้อข้องใจมีสิทธิยับยั้ง (Veto) ได้ แม้
เพียงพระภิกษุรูปเดียวทักท้วง สงฆ์ทั้งหมดก็ต้องฟัง (บรรเทิง พาพิจิตร, ๒๕๔๘ : ๕) 

ดังน้ันหลักประชาธิปไตยถือเป็นหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ส าคัญประการหน่ึง
ซ่ึงถือว่าอ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนทั้งน้ีเน่ืองจากมีการยอมรับว่าประชาชนทุกคนมีสติปัญญาและมีเหตุผลจึงท าให้
ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการปกครองประเทศแต่อย่างไรก็ตามในทางความเป็นจริงประชาชนทุกคนไม่สามารถเข้า

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://opac.mbu.ac.th/Author/Home?author=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87%20%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3


เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วทิยาเขตอุบลราชธานี 

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

 

๑๔๑ 

มาปกครองประเทศได้โดยตรงอาจเป็นเพราะข้อจ ากัดเรื่องความสามารถของบุคคลหรือประชาชนมีจ านวนมากและ
ประชาชนแต่ละคนย่อมมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันดังน้ันประชาชนทุกคนอาจไม่สามารถเข้ามาปกครองประเทศได้จึง
ต้องมีการคัดเลือกตัวแทนของตนเข้ามาปกครองประเทศแทน โดยบุคคลใดที่ได้รับการคัดเลือกจากประชาชนให้มาเป็น
ตัวแทนมากที่สุดย่อมเป็นตัวแทนเข้ามาปกครองประเทศหรือกล่าวอีกนัยหน่ึงคือการปกครองโดยเสียงข้างมากและใน
ขณะเดียวกันเม่ือเรายอมรับว่าประชาชนทุกคนต่างมีสติปัญญาและมีเหตุผลจึงต้องเคารพการตัดสินใจของฝ่ายเสียงข้าง
น้อยโดยให้ฝ่ายเสียงข้างน้อยสามารถมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ด้วย (สงขลา วิชัยขัทคะ, 
มปป : ๑๔) 
 ข้อดีของประชาธิปไตย 

 ๑.ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพและเสมอภาค ประชาชนทุกคนมีสิทธิแห่งความเป็นคนเหมือนกันไม่ว่ายากดีมีจน 
เช่น สิทธิในร่างกาย สิทธิในทรัพย์สิน ทุกคนมีเสรีภาพในการกระท าใดๆ ได้หากเสรีภาพน้ันไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของ
ผู้อ่ืน เช่น เสรีภาพในการนับถือศาสนา เสรีภาพในการพูด การเขียน การวิพากษ์วิจารณ์ และทุกคนมีความเสมอภาค หรือ
เท่าเทียมกันที่จะได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมาย มีความเสมอภาคในการประกอบอาชีพ เป็นต้น 

๒.ประชาชนปกครองตนเอง ประชาชนสามารถเลือกตัวแทนไปใช้อ านาจนิติบัญญัติในการออกกฎหมายมาใช้
ปกครองตนเอง และเป็นรัฐบาลเพื่อใช้อ านาจบริหาร ซ่ึงสามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนส่วนรวมได้ดี
เพราะผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของปวงชนย่อมรู้ความต้องการของประชาชนได้ดี 

๓.ประเทศมีความเจริญม่ันคง การมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองท าให้ประชาชนมีความพร้อมเพรียงในการ
ปฏิบัติตามกฎ และระเบียบที่ตนก าหนดขึ้นมายอมรับในคณะผู้บริหารที่ตนเลือกขึ้นมาและประชาชนไม่มีความรู้ต่อต้าน 
ท าให้ประเทศมีความสงบสุขเจริญก้าวหน้าและม่ันคง (สุขุม นวลสกุล, ๒๕๓๙ :๗๔) 

ข้อเสียของประชาธิปไตย 
๑.ด าเนินการยากระบอบประชาธิปไตยเป็นหลักการปกครองที่ดี แต่การที่จัดสรรผลประโยชน์ตรงกับความ

ต้องการประชาชนทุกคนย่อมท าไม่ได้ นอกจากน้ันยังเป็นการยากที่จะให้ประชาชนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติ
ตามสิทธิ เสรีภาพทุกประการ ทั้งน้ีเพราะวิสัยของมนุษย์ย่อมมีความเห็นแก่ตัว เห็นแก่ได้การด าเนินชีวิตของมนุษย์ใน
สังคมจึงมีการกระทบกระทั่งและละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืนได้ 

๒.เสียค่าใช้จ่ายสูง การปกครองระบอบประชาธิปไตย จ าเป็นต้องให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทน เพื่อให้
ปฏิบัติหน้าที่แทนตน การเลือกตั้งในแต่ละระดับต่างต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก ทั่งงบประมาณด าเนินงานชองทางราชการและ
ค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

๓.มีความล่าช้าในการตัดสินใจ การตัดสินใจในระบอบประชาธิปไตยต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ โดยผ่านขั้นตอน
การอภิปราย แสดงเหตุผลและมติที่มีเหตุผลเป็นที่ยอมรับของสมาชิกส่วนใหญ่ จึงต้องด าเนินตามขั้นตอนท าให้เกิดความ
ล่าช้า เช่น การตรากฎหมาย ต้องด าเนินการตามล าดับขั้นตอนของวาระ อาจใช้เวลาเป็นสัปดาห์เป็นเดือน หรือบางฉบับ
ต้องใช้เวลาเป็นปี จึงจะตราออกมาเป็นกฎหมายได้ (สุขุม นวลสกุล, ๒๕๓๙ :๗๔) 

ทัศนะการปกครองแบบประชาธิปไตยทางพระพุทธศาสนา 
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประชาธิปไตยมาตั้งแต่เริ่มแรก ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงมอบให้พระสงฆ์เป็นใหญ่

ในกิจการทั้งปวงเสียอีกลักษณะที่เป็นประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนามีตัวอย่างดังต่อไปน้ี 
๑. พระพุทธศาสนามีพระธรรมวินัยเป็นธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุด พระธรรม คือ ค าสอนที่พระพุทธเจ้าทรง

แสดง พระวินัยคือ ค าสั่งอันเป็นข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นเม่ือรวมกัน เรียกว่า พระธรรมวินัย ซ่ึงมีความส าคัญ
ขนาดที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้เป็นพระศาสดาแทนพระองค์ ก่อนที่พระองค์จะปรินิพพานเพียงเล็กน้อย 
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๒. มีการก าหนดลักษณะของศาสนาไว้เรียบร้อย ไม่ปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรม ลักษณะของพระพุทธศาสนา
คือสายกลาง ไม่ซ้ายสุด ไม่ขวาสุด ทางสายกลางน้ีเป็นครรลอง อาจปฏิบัติค่อนข้างเคร่งครัดก็ได้ โดยใช้สิทธิในการแสวงหา
อดิเรกลาภตามที่ทรงอนุญาตไว้ ในสมัยต่อมา เรียกแนวกลางๆ ของพระพุทธศาสนาว่า วิภัชชวาที คือศาสนาที่กล่าว
จ าแนกแจกแจง ตามความเป็นจริงบางอย่างกล่าวยืนยันโดยส่วนเดียวได้ บางอย่างกล่าวจ าแนกแจกแจงเป็นกรณี ๆ ไป 

๓. พระพุทธศาสนา มีความเสมอภาคภายใต้พระธรรมวินัย บุคคลที่เป็นวรรณะกษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร
มาแต่เดิม รวมทั้งคนวรรณะต่ ากว่าน้ัน เช่นพวกจัณฑาล พวกปุกกุสะคนเก็บขยะ และพวกทาส เม่ือเข้ามาอุปสมบทใน
พระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องแล้ว มีความเท่าเทียมกัน คือปฏิบัติตามสิกขาบทเท่ากัน และเคารพกันตามล าดับอาวุโส คือผู้
อุปสมบทภายหลังเคารพผู้อุปสมบทก่อน 

๔. พระภิกษุในพระพุทธศาสนา มีสิทธิ เสรีภาพภายใต้พระธรรมวินัย เช่นในฐานะภิกษุเจ้าถิ่น จะมีสิทธิได้รับ
ของแจกก่อนภิกษุอาคันตุกะ ภิกษุที่จ าพรรษาอยู่ด้วยกันมีสิทธิได้รับของแจกตามล าดับพรรษา มีสิทธิรับกฐิน และได้รับ
อานิสงส์กฐินในการแสวงหาจีวรตลอด ๔เดือนฤดูหนาวเท่าเทียมกัน นอกจากน้ันยังมีเสรีภาพที่จะเดินทางไปไหนมาไหนได้ 
จะอยู่จ าพรรษาวัดใดก็ได้เลือกปฏิบัติกรรมฐานข้อใด ถือธุดงควัตรข้อใดก็ได้ทั้งสิ้น 

๕. มีการแบ่งอ านาจ พระเถระผู้ใหญ่ท าหน้าที่บริหารปกครองหมู่คณะการบัญญัติพระวินัยพระพุทธเจ้าทรง
บัญญัติเอง เช่นมีภิกษุผู้ท าผิดมาสอบสวนแล้วจึงทรงบัญญัติพระวินัย ส่วนการตัดสินคดีตามพระวินัยทรงบัญญัติแล้วเป็น
หน้าที่ของพระวินัยธรรมซ่ึงเท่ากับศาล 

๖. พระพุทธศาสนามีหลักเสียงข้างมาก คือ ใช้เสียงข้างมาก เป็นเกณฑ์ตัดสิน เรียกว่า วิธีเยภุยยสิกา การ
ตัดสินโดยใช้เสียงข้างมาก ฝ่ายใดได้รับเสียงข้างมากสนับสนุน ฝ่ายน้ันเป็นฝ่ายชนะคดี(ฤทธิชัย แกมนาค. ๒๕๓๙ : ๕๒) 

 นอกจากน้ี พระพุทธศาสนายังเน้นการปกครองแบบธรรมาธิปไตยในหลักการปกครอง ๓ ประเภท คือ 
อัตตาธิปไตย ธรรมาธิปไตย และโลกาธิปไตย เพื่อใช้เป็นหลักของความดี ความถูกต้อง ความเสมอภาค ใช้เป็นหลักในการ
ปกครอง เพื่อให้สังคมส่วนรวมมีความเป็นปกติสุข ไม่มีการแบ่งพรรค แบ่งพวก หรือชนชั้นวรรณะ สี ผิว ชาติ ตระกูล มี
ความสมานฉันท์ และคุ้มครองสิทธิของบุคคลทั่วไปให้ได้รับความเป็นธรรม ความเสมอภาคทางสังคมเท่าเทียมกัน หลักการ
ปกครองตามแนวพระพุทธศาสนาจึงยึดหลักการปกครองสายกลาง อหิงสา ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนให้ได้รับความเดือดร้อน ยึด
หลักความถูกต้องเป็นหลัก คือหลักธรรมาธิปไตยน่ันเอง (คะนอง ฝายแก้ว, ออนไลน์) แต่กระน้ันการปกครองในลักษณะ
ดังกล่าวยังมองถึงการมุ่งอธิบายหมู่สงฆ์ส่วนใหญ่ที่เห็นด้วยจึงได้การมอบความเป็นใหญ่แก่สงฆ์มีลักษณะตรงกับหลัก
ประชาธิปไตยหลายประการ ส่วนมากเป็นเรื่องสังฆกรรม คือการประชุมกันท ากิจสงฆ์อย่างใดอย่างหน่ึงให้ส าเร็จ การท า
สังฆกรรมประกอบด้วยส่วนส าคัญ ๕ประการ ถ้าท าผิดพลาดประการใดประการหน่ึง จะท าให้สังฆกรรมน้ันเสียไป ใช้ไม่ได้ 
ไม่มีผล คือเป็นโมฆะ ส่วนส าคัญ ๕ประการมีดังน้ีคือ 

๑.จ านวนสงฆ์อย่างต่ าที่เข้าประชุม การก าหนดจ านวนสงฆ์ผู้เข้าประชุมอย่างต่ าว่าจะท าสังฆกรรมอย่างใดได้
บ้างมี๕ประเภท ได้แก่ 

 ๑) ภิกษุ ๔ รูปเข้าประชุม เรียกว่า สงฆ์จตุรวรรค สามารถท าสังฆกรรมได้เกือบทุกชนิด เว้นแต่ การ
อุปสมบทหรือการบวชพระ การปวารณาหรือ พิธีกรรมในวันออกพรรษาที่ทรงอนุญาตให้ว่ากล่าวตักเตือนกันและกันและ
การสวดอัพภานหรือการเพิกถอนอาบัติหนักของภิกษุบางรูป 

 ๒) ภิกษุ ๕ รูป เข้าประชุม เรียกว่า สงฆ์ปัญจวรรค สามารถท าสังฆกรรมที่สงฆ์จตุรวรรค ท าได้ทั้งหมด 
และยังเพิ่มการปวารณาการอุปสมบทในชนบทชายแดนได้อีกด้วย 

 ๓) ภิกษุ ๑๐ รูป เข้าประชุม เรียกว่า สงฆ์ทสวรรค สามารถท าสังฆกรรมที่สงฆ์ปัญจวรรคท าได้ทั้งหมด 
แ ล ะ ยั ง เ พิ่ ม ก า ร อุ ป ส ม บ ท ใ น มั ช ฌิ ช น บ ท คื อ ใ น ภ า ค ก ล า ง ข อ ง อิ น เ ดี ย ไ ด้ อี ก ด้ ว ย   
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  ๔) ภิกษุ ๒๐ รูปเข้าประชุม เรียกว่า สงฆ์วีสติวรรค สามารถท าสังฆกรรมได้ทุกชนิด รวมทั้งสวด
อัพภานเพิกถอนอาบัติหนักด้วย 

 ๕) ภิกษุกว่า ๒๐ รูปเข้าประชุม เรียกว่า อติเรกวีสติวรรค สามารถท าสังฆกรรมได้ทุกชนิด ส าหรับ
ประเพณีไทย นิยมนิมนต์ภิกษุเข้าประชุมให้เกินจ านวนอย่างต่ าของการท าสังฆกรรมน้ันๆ เสมอ เพื่อให้ถูกต้องอย่างไม่มี
โอกาสผิดพลาดในเรื่องจ านวนสงฆ์ 

๒.สถานที่ประชุมของสงฆ์เพื่อท าสังฆกรรม เรียกว่า สีมา แปลว่า เขตแดน สีมา หมายถึงพื้นดิน ไม่ใช่อาคาร 
อาคารจะสร้างเป็นรูปทรงอย่างไรหรือไม่มีอาคารเลยก็ได้ สีมามี ๒ประเภทใหญ่ๆ คือ พัทธสีมา สีมาที่ผูกแล้ว และอพัทธ
สีมา สีมาที่ไม่ต้องผูก พัทธสีมามีหลายชนิด จะกล่าวเฉพาะวิสุงคามสีมา แปลว่าสีมาในหมู่บ้าน ซ่ึงแยกออกต่างหากจาก
อาณาเขตของประเทศ การขอวิสุงคามสีมาต้องขอจากประมุขของรัฐ ในประเทศไทยขอพระราชทานจากพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ในประเทศมาเลเซีย ขอพระราชทานจากพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย ในประเทศสหรัฐอเมริกา ขอจากผู้ว่า
การมลรัฐที่วัดตั้งอยู่ ไม่ใช่ขอจากประธานาธิบดี เพราะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือขอแล้วต้องท าพิธีถอนสีมาในบริเวณ
น้ัน ซ่ึงอาจเคยเป็นวัด ผูกพัทธสีมามาแล้วในสมัยโบราณก็ได้ แล้วท าพิธีผูกพัทธสีมา สีมาซ่ึงท าสังฆกรรมผูกแล้วน้ีจะคงอยู่
ตลอดไปจนกว่าโลกน้ีแตกสลาย กลายเป็นธุลีคอสมิค ยกเว้น จะท าพิธีถอนสีมาเสีย  

อพัทธสีมามีมากมายหลายชนิดเช่นเดียวกัน จะกล่าวเฉพาะสีมาน้ า หรือเรียกว่า อุทกุกเขปสีมา แปลว่า สีมา
ชั่ววักน้ าสาด สีมาชนิดน้ีไม่ต้องผูกแต่สร้างอาคาร หรืออยู่ในเรือแพ ภายในหนองบึง แม่น้ า ทะเล ซ่ึงมีน้ าขังตลอดปี และ
อยู่ห่างจากฝั่งประมาณ ๒ ชั่ววักน้ าสาดของบุรุษผู้มีก าลังปานกลาง สีมาน้ าน้ีใช้ท าสังฆกรรมได้เหมือนวิสุงคามสีมาเช่นกัน
ส่วนมากนิยมท ากันในวัดหรือส านักสงฆ์ที่ยังไม่ได้ขอพระราชทานวิสุงคามสีมา การก าหนดสีมาขึ้นน้ี เพื่อป้องกันไม่ให้ใคร
เข้ามายุ่งเก่ียว ท าให้สังฆกรรมเสียไป หรือมีเจตนามาท าลายสงฆ์ทราบ ผู้ประกาศมีรูปเดียวหรือ ๒ รูป ก็ได้ เรียกว่า พระ
คู่สังฆกรรมโดยตรง เพราะภายในสีมาน้ัน สงฆ์มีอ านาจสิทธิขาด ใครจะอ้างเป็นเจ้าของไม่ได้  

๓.การประกาศเรื่องที่ประชุม และการประกาศขอความเห็นชอบ สงฆ์จะประชุมกันท าสังฆกรรมเรื่องอะไรก็
ตาม จะต้องมีการประกาศเรื่องน้ันให้สงฆ์ทราบ ผู้ประกาศมีรูปเดียวหรือ ๒ รูป ก็ได้ เรียกว่า พระคู่สวดหรือพระ
กรรมวาจาจารย์ เม่ือประกาศให้ทราบแล้ว ยังมีการประกาศขอความเห็นชอบจากสงฆ์อีก ถ้าเป็นเรื่องไม่ส าคัญนัก มีการ
ประกาศให้ทราบ ๑ ครั้ง และประกาศขอความเห็นชอบอีก ๑ ครั้งเรียกว่า ญัตติทุติยกรรม เช่น การประกาศมอบผ้ากฐิน
แก่ภิกษุรูปใดรูปหน่ึง การแต่งตั้งภิกษุเป็นเจ้าหน้าที่ท าการสงฆ์ต่างๆ ถ้าเป็นเรื่องส าคัญมาก มีการประกาศให้ทราบ ๑ ครั้ง 
และประกาศขอความเห็นอีก ๓ครั้ง รวมเป็น ๔ครั้ง เรียกว่า ญัตติจตุตถกรรม เช่นการให้อุปสมบท การลงโทษภิกษุผู้
ประพฤติมิชอบ ๗ อย่าง มีตัชชนียกรรม (การต าหนิโทษ) เป็นต้นการยกโทษเม่ือภิกษุน้ันประพฤติตนดีแล้วและการแต่ งตั้ง
ภิกษุให้เป็นผู้สอนภิกษุณีเป็นต้น   

๔.สิทธิของภิกษุผู้เข้าประชุม ภิกษุผู้เข้าร่วมประชุมท าสังฆกรรมทุกรูปมีสิทธิแสดงความคิดเห็นทั้งในทางเห็น
ด้วยและในทางคัดค้าน ตามปกติเม่ือภิกษุผู้ประกาศ หรือพระคู่สวดถามความคิดเห็นของที่ประชุม ถ้าเห็นด้วย ให้ใช้วิธีน่ิง 
ถ้าไม่เห็นด้วยให้คัดค้านขึ้น จะต้องมีการท าความเข้าใจกันจนกว่าจะยอมเห็นด้วย ถ้าภิกษุผู้คัดค้าน ยังคงยืนกรานไม่เห็น
ด้วย การท าสังฆกรรมน้ันๆ เช่น การอุปสมบท หรือการมอบผ้ากฐินย่อมไม่สมบูรณ์ จึงเห็นได้ว่า มติของที่ประชุมต้องเป็น
เอกฉันท์คือเห็นพร้อมกันทุกรูป 

๕.มติที่ประชุม การท าสังฆกรรมทั้งหมด มติของที่ประชุมต้องเป็นเอกฉันท์ คือเป็นที่ยอมรับของภิกษุทุกรูป 
ทั้งน้ีเพราะในสังฆมณฑลน้ัน ภิกษุทั้งหลายต้องอยู่ร่วมกัน มีความไว้เน้ือเชื่อใจกัน กล่าวคือมีศีลและมีความเห็นเหมือน ๆ 
กัน จึงจะมีความสามัคคี สืบต่อพระพุทธศาสนาได้อย่างถาวร แต่ในบางกรณี เม่ือภิกษุมีความเห็นแตกต่างกันเป็นสองฝ่าย
และมีจ านวนมากด้วยกันต้องหาวิธีระงับโดยวิธีจับฉลาก หรือการลงคะแนนเพื่อดูว่าฝ่ายไหนได้เสียงข้างมาก ก็ตัดสินไป



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วทิยาเขตอุบลราชธานี 

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

 

๑๔๔ 

ตามเสียงข้างมากน้ัน วิธีน้ีเรียกว่า เยภุยยสิกา การถือเสียงข้างมากเป็นประมาณตามหลักประชาธิปไตยทั่วไปซ่ึงแสดงว่า
มติที่ประชุมไม่ได้ใช้มติเอกฉันท์เสมอไป (ฤทธิชัย แกมนาค, ๒๕๓๙ :๖๓) 

กล่าวได้ว่า ทัศนะทางพระพุทธศาสนามองถึงบริบทในลักษณะการใช้หลักธรรมาธิปไตยมากกว่าหลักอ่ืนๆ แต่
กระน้ัน ในการปกครองแบบประชาธิปไตยยังมองถึงบริบทถึงความเป็นองค์รวมทางอ านาจข องคณะสงฆ์เพราะ
พระพุทธศาสนามีพระธรรมวินัยเป็นธรรมนูญมีการก าหนดลักษณะของศาสนาไว้เรียบร้อย ไม่ปล่อยให้เป็นไปตาม
ยถากรรม มีความเสมอภาคภายใต้พระธรรมวินัย มีสิทธิ เสรีภาพภายใต้พระธรรมวินัย เช่นในฐานะภิกษุเจ้าถิ่น มีการแบ่ง
อ านาจ พระเถระผู้ใหญ่ท าหน้าที่บริหารปกครองหมู่คณะการบัญญัติพระวินัย และมีหลักเสียงข้างมาก คือ ใช้เสียงข้างมาก 
เป็นเกณฑ์ตัดสิน นอกจากน้ีโดยรูปแบบยังมองถึงจ านวนสงฆ์อย่างต่ าที่เข้าประชุม มองถึงสถานที่ประชุมของสงฆ์เพื่อท า
สังฆกรรม มองถึงการประกาศเรื่องที่ประชุม และการประกาศขอความเห็นชอบ  มองถึงสิทธิของภิกษุผู้เข้าประชุม และ
มองถึงมติที่ประชุม ดังน้ัน ในทัศนะการปกครองแบบประชาธิปไตยทางพระพุทธศาสนาพยายามมุ่งสู่ความเป็นแก่นสาร
ทางสายสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์มากกว่าใช้ระบบวิทยาศาสตร์เพราะไม่ช่วยมนุษย์เข้าถึงวิธีการของการค้นพบ
แนวทางดารค้นพบความสุขในชีวิตได้ 
 
การวิเคราะห์แนวคิดประชาธิปไตยภายใต้หลักสาราณียธรรม 

ปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบส าคัญในการใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการใช้อ านาจไปในทางที่ถูกต้อง เป็นธรรม เสมอ
ภาค ยุติธรรม เป็นต้นท าให้เห็นว่ารูปแบบการใช้อ านาจที่อยู่ในลักษณะการปกครองแบบธรรมาธิปไตยที่นักวิชาการน ามา
วิเคราะห์อย่างมากท าให้เห็นภาพอยู่ว่า ธรรมาธิปไตยเป็นตัวแทนของการใช้อ านาจที่ประกอบด้วยธรรมแต่ทั้ง น้ีการ
วิเคราะห์การปกครองท าให้เห็นว่าพระพุทธองค์ทรงมอบความเป็นใหญ่แก่สงฆ์ เช่น จ านวนสงฆ์อย่างต่ าที่เข้าประชุม
สถานที่ประชุมของสงฆ์เพื่อท าสังฆกรรม การประกาศเรื่องที่ประชุม และการประกาศขอความเห็นชอบ สิทธิของภิกษุผู้
เข้าประชุมและมติที่ประชุมทั้ง ๕ องค์ประกอบย่อมอยู่ในพระวินัยที่หมู่สงฆ์ต้องประพฤติปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดจวบจน
มาถึงปัจจุบันแต่กระน้ันการวิเคราะห์หลักธรรมที่น ามาอธิบายในเชิงศาสตร์การเมืองการปกครองยังมีหลักธรรมอ่ืนๆ อีก
จ านวนที่ไม่ค่อยมีนักวิชาการมักพูดถึงมากนักท าให้ผู้เขียนเห็นว่า หลักสาราณียธรรมจะสามารถน ามาอธิบายและเพิ่มเติม
เน้ือหาทางด้านการปกครองแบบประชาธิปไตยได้มากยิ่งขึ้น 

หลักสาราณียธรรมเป็นหลักการใหญ่ที่ก่อให้เกิดเอกภาพหรือภราดรภาพ หลักสาราณียธรรม แปลว่าธรรมเป็น
เครื่องระลึกถึงกันเป็นหลักการที่จะท าให้เกิดความประสานพร้อมเพียงสามัคคีและผนึกร่วมกันเป็นเอกภาพ หลักธรรมน้ีมี
สาระส าคัญที่สอนว่า สังคมประชาธิปไตยจะต้องมีเครื่องผูกพันคนให้มีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันเพราะการที่แต่ละคน
จะอยู่ได้ด้วยดีและเอาศักยภาพของตนมาร่วมสร้างสรรค์สังคมประชาธิปไตยได้น้ันคนเหล่าน้ันจะต้องมีความสามัคคีรู้จัก
ร่วมมือกันและอยู่ร่วมกันด้วยดี การร่วมมือกันและอยู่ร่วมกันด้วยดีน้ันมีลักษณะการแสดงออกต่าง ๆ ซ่ึงเน้นความมี
เมตตาปรารถนาดีหวังประโยชน์สุขต่อกันอันจะโยงไปหาหลักการพื้นฐานคือการที่คนเราจะต้องใช้ปัญญา คือ จะต้องใช้
ปัญญาน้ันบนพื้นฐานของเมตตา หมายความว่าใช้ปัญญาโดยมีเมตตาประกอบเรียกว่า หลักสาราณียะธรรม ๖ ประการ 
(ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๗/๒๕๗) ได้แก่ 

๑. เมตตามโนกรรมหมายถึง ความคิด ความรู้สึกในการร่วมกลุ่มเพื่อใช้อ านาจที่ประกอบด้วยเมตตาปรารถนาดี
ต่อกันโดยการตั้งเจตนารมณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในใจเป็นอันดับแรก พร้อมกันน้ันเป็นการกระจายแนวคิดเบื้องต้นในการใช้
อ านาจอย่างเป็นธรรมให้มากที่สุด ไม่ใช้อ านาจไปในทางที่ผิด กระทบกระเทือนไปยังผู้อ่ืนที่สร้างผลกระทบความเดือดร้อน
ในการด ารงชีวิต เพราะฉะน้ัน การตั้งเมตตาธรรมในส่วนของความคิดจะช่วยให้เราเป็นผู้น าหรือผู้ตามที่น่าเคารพรักต่อ
ผู้อ่ืนเสมอๆ อีกทั้งยังช่วยยกระดับการพัฒนาสังคมผ่านการการปกครองแบบมีส่วนร่วมเพราะผู้ที่เมตตาย่อมประกอบด้วย
ความเห็นใจต่อผู้อ่ืนตลอดเวลา 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วทิยาเขตอุบลราชธานี 

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

 

๑๔๕ 

๒. เมตตาวจีกรรมหมายถึงการตั้งจิตเจตนาในการเจรจาในที่ประชุม ในชุมชนในสังคมที่ไม่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งแต่ประการใด อีกทั้งยังสามารถช่วยให้เกิดการประสานประโยชน์ของกลุ่มชนที่เกิดความขัดแย้งก็เพราะการใช้
วาจาที่ประกอบด้วยจิตเมตตาต่อผู้อ่ืนย่อมท าให้ผู้อ่ืนไม่โกรธ ไม่เคืองแค้นต่อผู้น้ัน ดังน้ัน การปกครองแบบประชาชนไม่ว่า
ผู้น าหรือผู้ตามที่มีอ านาจหากใช้วาจาที่ดุดันย่อมท าให้ผู้คนหรือประชาชนไม่ให้ความเคารพนับถือผู้น้ัน ยิ่งเป็นระดับผู้น า
ย่อมท าให้เกิดความไม่พอใจของประชาชนโดยไม่จ าเป็นซ่ึงเป็นการกระท าที่ไม่ฉลาดมากนัก ดังน้ัน  

๓. เมตตากายกรรมหมายถึง การตั้งจิตเจตนาที่ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน โดยเฉพาะหากเป็นผู้น าการปกครองหรือผู้น า
ในชุมชนน้ันจะต้องลดการเบียดเบียนในเชิงกายภาพเพราะหากผู้ที่ลุ่มหลงอ านาจจะท าให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อนได้
ง่าย แต่กระน้ัน เมตตากรรมที่มุ่งลดการเบียดเบียนผู้ที่อ่อนด้อยกว่าเป็นหลักซ่ึงรวมความไปในส่วนของผู้ตามหรือผู้ที่
อ่อนแอกว่าตน แต่จะต้องตั้งจิตเพื่อการให้เกิดการกระท าทางกายที่พร้อมช่วยเหลือผู้อ่ืนที่เดือดร้อนในสถานที่น้ันๆ  

๔. สาธารณโภคี หมายถึง การระลึกถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขซ่ึงผู้ที่ใช้อ านาจจะต้องมีนโยบาย 
แผนยุทธศาสตร์ มีแผนต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่ภาคการด าเนินตามเป้าหมายของการสร้างสังคมแห่งความสุข ซ่ึงความสุขจะ
เกิดขึ้นได้ก็ด้วยการการตั้งจิตเจตนาร่วมกันถึงการสร้างสังคมแห่งความสมดุลของชีวิตว่าทุกชีวิตย่อมไม่ต้องการความ
เดือดร้อนอย่างไร ผู้อ่ืนก็ย่อมไม่ต้องการและไม่อยากเห็นความเดือดร้อนด้วยเช่นกัน ดังน้ัน การตั้งเป้าหมายของชุม
ร่วมกันจะท าให้การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีแผนนโยบายที่ชัดเจนซ่ึงทุกคนจะต้องมีความคิดเห็นไปในทิศทาง
เดียวกันทั้งหมดจึงจะสามารถขับเคลื่อนชุมชนไปได้ 

๕.สีลสามัญญตา หมายถึง ปรับสภาพความสมดุลในการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม เสมอภาค สมดุลระหว่าง
กันทั้งหมด รวมไปถึงการเคารพกฎหมาย ประเพณีนิยม วัฒนธรรมร่วมกันอีกด้วย เพราะหากคนในชุมชนมีความ
หลากหลายจะท าให้ความคิดไม่ไปในทิศทางเดียวกันได้ แต่มิใช่ปัญหาที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งเพียงชุมชนน้ันจะต้อง
เห็นคุณค่าของเสียงส่วนน้อยที่ปฏิบัติตามและยอมรับในกติกาของคนส่วนใหญ่ที่เคยปฏิบัติกันมาอย่างยาวนาน หรือแม้ว่า
จะสร้างขึ้นใหม่ก็ต้องผ่านกระบวนการประชาคม ประชาพิจารณ์ และการลงประชามติก็ย่อมสร้างความเท่าเทียมได้ใน
ระดับที่สูง 

๖. ทิฏฐิสามัญญตาหมายถึง การตั้งจิตเมตตาต่อผู้ที่มีความคิดเห็นต่างจากตนเองให้มากที่สุดเพราะการที่ผู้น า 
ผู้ตามหรือประชาชนมีความคิดเห็นแตกต่างไปจากตนเองย่อมเป็นเรื่องธรรมดา แต่การชี้แจงเหตุผลในความคิดเห็นที่
แตกต่างย่อมสามารถกระท าได้เพราะในที่ประชุมจะต้องสร้างกติกาในการให้ความเคารพต่อผู้ที่มีความคิดเห็นที่แตกต่าง 
ย่อมจะต้องฟังเหตุผลที่ผู้ น้ันแสดงอย่างเต็มที่ นอกจากน้ียังสามารถเปิดโอกาสตามระยะเวลาที่ก าหนดก็ได้ หรือใช้
ประเภทตัวแทนของกลุ่มที่มีความเห็นที่แตกต่างก็ได้ ดังน้ัน การอยู่ร่วมกันควรปรับความคิดในการตั้งต้นที่ดีงามเสียก่อน
นอกจากน้ียังต้องเคารพในความแตกต่างแล้วจะต้องเคารพเหตุผลที่ดีกว่ามิใช่การดันทุรังจนกลายเป็นปัญหาในสังคมน้ันๆ  

สาราณียธรรมทั้ง ๖ ประการน้ี จะบ่งบอกถึงคนที่เป็นสมาชิกของสังคมก็จะระลึกถึงกัน มีน้ าใจประสาน
กลมกลืนพร้อมที่จะร่วมมือกัน เพราะตั้งแต่ทางกายเราก็มีเมตตาต่อกัน ปฏิบัติต่อกันด้วยเมตตาช่วยเหลือเอาธุระต่อกัน 
ทางวาจาเราก็พูดด้วยน้ าใจรักกัน ในจิตใจเราก็คิดปรารถนาดีต่อกัน ในการอยู่ร่วมกันมีของอะไร หรือได้รับสิ่งใดมาก็มา
แบ่งปันกัน ในการรักษาสถานภาพของสังคมเราก็รักษาระเบียบวินัย มีศีลเสมอกัน ไม่เบียดเบียนก่อความเดือดร้อนแก่กัน 
และปฏิบัติตามกฎกติกาของส่วนรวม เราก็มีความเชื่อม่ันยึดถื อและเข้าใจหลักการส าคัญของประชาธิปไตยร่วมกัน 
ตลอดจนเข้าใจร่วมกันในความจริงที่เป็นธรรมชาติของโลกและชีวิตที่จะรองรับความเป็นมนุษย์ของเราไว้ด้วยกัน เพียง
เท่าน้ีก็อยู่เป็นสุขและพัฒนาได้ดีแน่ บนฐานแห่งความสัมพันธ์ที่ดีงามม่ันคง โดยที่แต่ละคนก็มีความระลึกถึงกันมี น้ าใจ
ประสานร่วมมือต่อกัน สังคมก็ยึดเหน่ียวเกาะกุมกันอยู่ให้เกิดภาวะที่เรียกว่า เอกภาพ (บรรเทิง พาพิจิตร , ๒๕๔๘ : ๑๑๔) 
เพราะฉะน้ัน หลักสาราณียธรรมเป็นหลักการใหญ่ที่ก่อให้เกิดเอกภาพหรือภราดรภาพ หลักสาราณียธรรม แปลว่าธรรม
เป็นเครื่องระลึกถึ ง กัน เป็นหลักการที่จะ ท าให้ เ กิดความประสานพร้อมเพียงสามัคคีและผนึกร่วมกันเป็ น
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เอกภาพ หลักธรรมน้ีมีสาระส าคัญที่สอนว่า สังคมประชาธิปไตยจะต้องมีเครื่องผูกพันคนให้มีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจ
กัน เพราะการที่แต่ละคนจะอยู่ได้ด้วยดีและเอาศักยภาพของตนมาร่วมสร้างสรรค์สังคมประชาธิปไตยได้น้ันคนเหล่าน้ัน
จะต้องมีความสามัคคีรู้จักร่วมมือกันและอยู่ร่วมกันด้วยดี การร่วมมือกันและอยู่ร่วมกันด้วยดีน้ันมีลักษณะการแสดงออก
ต่าง ๆ ซ่ึงเน้นความมีเมตตาปรารถนาดีหวังประโยชน์สุขต่อกันอันจะโยงไปหาหลักการพื้นฐานคือการที่คนเราจะต้องใช้
ปัญญา คือ จะต้องใช้ปัญญาน้ันบนพื้นฐานของเมตตา หมายความว่าใช้ปัญญาโดยมีเมตตาประกอบ หลักของความเป็น
เอกภาพ 
 

สรุป และข้อเสนอแนะ 
 ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองแบบหน่ึงซ่ึงการบริหารอ านาจรัฐมาจากเสียงข้างมากของพลเมือง ผู้เป็น
เจ้าของอ านาจอธิปไตย โดยพลเมืองอาจใช้อ านาจของตนด้วยตนเองหรือผ่านผู้แท นที่เลือกไปใช้อ านาจแทนก็ได้ 
ประชาธิปไตยยังเป็นอุดมคติที่ว่าพลเมืองทุกคนในชาติร่วมกันพิจารณากฎหมายและการปฏิบัติของรัฐ และก าหนดให้
พลเมืองทุกคนมีโอกาสแสดงความยินยอมและเจตนาของตนเท่าเทียมกัน บทความน้ีมุ่งน าเสนอการน าหลักประชาธิปไตย
แนวพุทธมาประยุกต์ใช้กับการปกครองประชาธิปไตยในปัจจุบันเพื่อการรักษาสถานภาพของสังคมและรักษาระเบียบวินัย 
เพื่อการมีศีลเสมอกัน ไม่เบียดเบียนก่อความเดือดร้อนแก่กัน และปฏิบัติตามกฎกติกาของส่วนรวม เราก็มีความเชื่อม่ัน
ยึดถือและเข้าใจหลักการส าคัญของประชาธิปไตยร่วมกัน 
 การวิเคราะห์แนวคิดประชาธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะการน าหลักสาราณียธรรมมาประกอบใน
การอธิบายซ่ึงท าให้เห็นมิติที่ชัดเจนว่า หากทุกคนในชุมชนหรือสังคมมีการตั้งจิตเจตนาดีต่อกันย่อมสามารถน าหลักแห่ง
การระลึกถึงไปใช้ในการปกครองแบบประชาธิปไตยได้ด้วยเช่นกันแต่การน าไปใช้จะมีลักษณะการเอ้ือเฟื้ อเผื่อแผ่มากกว่า
การใช้อ านาจในเชิงการปกครองอย่างในปัจจุบัน ดังน้ัน พระพุทธองค์ทรงมองเห็นและวางแผนเพื่อการกระจายอ านาจไป
ยังคณะสงฆ์โดยการมอบความเป็นใหญ่แก่สงฆ์ มีการนับจ านวนสงฆ์อย่างต่ าที่เข้าประชุม จะต้องก าหนดสถานที่ประชุม
ของสงฆ์เพื่อท าสังฆกรรม มีการประกาศเรื่องที่ประชุม และการประกาศขอความเห็นชอบ พระสงฆ์ย่อมมีสิทธิของภิกษุผู้
เข้าประชุมและเสนอความคิดเห็น และการลงมติที่ประชุมซ่ึงทุกคนย่อมมีเสียงเท่าเทียมกัน มีเสียงเสมอภาคกัน และความ
คิดเห็นย่อมเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดจึงจะสามารถใช้อ านาจในการปกครองแบบประชาธิปไตยในทัศนะทาง
พระพุทธศาสนา 
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พระครูปัญญาสุธรรมนิเทศก์ 
 พระเรืองเดช โชติธมฺโม 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วทิยาเขตสุรินทร์ 

บทคัดย่อ 
บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอองค์ความรู้เก่ียวกับหลักมนุษยสัมพันธ์ และการสานความสัมพันธ์ตาม

หลักสาราณียธรรมมนุษยสัมพันธ์ หมายถึง การติดต่อเก่ียวข้องระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ ที่มุ่งให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน 
อันจะน ามาซ่ึงความร่วมแรงร่วมใจในการท ากิจกรรมหรือการด าเนินงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
ตามที่ก าหนดไว้ ซ่ึงในการติดต่อเก่ียวข้องระหว่างกันย่อมเป็นไปได้ที่ความขัดแย้งจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น ความเห็นพ้อง 
ความพอใจร่วมกัน หรือความสมานฉันท์ คือ สิ่งส าคัญ สิ่งจ าเป็น ในห้วงที่งานหรือกิจกรรมจ าต้องด าเนินไปสาราณียธรรม 
หมายถึง ธรรมอันเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน ท าให้เป็นที่รัก ท าให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพื่อความสงเคราะห์ เพื่อความไม่วิวาท 
เพื่อความสามัคคี เพื่อความเป็นอันเดียวกัน แก่ผู้ซ่ึงบาดหมาง หรือไม่บาดหมางกันก็ดี 
 
ค าส าคัญ : มนุษยสัมพันธ์, สมานฉันท์, สาราณียธรรม 
 
Abstract 

The article has an objective to present knowledge about human relationship and merging of 
the relationship by using Saraniyadhamma principle. 

Human relationship means the contacting among human for better understandings among 
themselves in order to bring the co-existence of activities or operations efficiently and achieve the 
targeted goals. It is possible that a conflict might happen during the contact among human themselves. 
Therefore, mutual agreement and reconciliation is important and necessary for proceeding the ongoing 
tasks or activities. 

Saraniyadhamma means Dhamma which is the cause of remembrance. It makes someone to 
be loved, to be respected,to be assisted, to be united of mankind and not to be hostiled by any means. 
 
Keywords : Human relations, Reconciliation, Saraniyadhamma 
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บทน า 
ตามธรรมชาติโดยตั้งใจก็ดี มิตั้งใจก็ดี ในความเป็นมา เป็นอยู่ และจะเป็นไปของคนและสัตว์น้ัน มีครรลอง

สามัญดุจกันคือเพื่อการธ ารงอยู่ของเผ่าพันธ์ุ ดังภาษิตโบราณที่พระพุทธทาสภิกขุท่านกล่าวไว้ “อาหารนิทฺทา ภย
เมถุนญฺจ สามาญฺญฺเมตปฺปสุภิ นราน  การกินอาหารก็ดี การพักผ่อนหลับนอนก็ดี การเสพเมถุนธรรมก็ดี การรู้จักขี้ขลาด

ต่ออันตรายหนีภัยก็ดี ๔ อย่างน้ี มีเสมอกันในระหว่างสัตว์มนุษย์กับสัตว์เดียรัจฉาน”๑ 
การศึกษาเรื่องสมองในศาสตร์สมัยใหม่ก็มีความสอดคล้องกันที่ว่าสมองส่วนหลังของคนและสัตว์ท าหน้าที่

ควบคุมสัญญาณชีพและสัญชาตญาณเพื่อการอยู่รอด๒ คน สัตว์ แสวงหาอาหารก็เพื่อความอยู่รอดของชีวิตและเผ่าพันธ์ุ, 
คน สัตว์ พักผ่อนหลับนอนก็เพื่อความอยู่รอดของชีวิตและเผ่าพันธ์ุ, คน สัตว์ มีความสัมพันธ์ระหว่างเพศก็เพื่อความอยู่
รอดของชีวิตและเผ่าพันธ์ุ, คน สัตว์ มีความเกรงกลัวต่อภยันตรายน้ันก็เพื่อความอยู่รอดของชีวิตและเผ่าพันธ์ุ 

หลักมนุษยสัมพันธ์กับความสมานฉันท์ 
กล่าวถึงเฉพาะคน การจะได้มาซ่ึงผลตามความต้องการดังกล่าวเราจ าเป็นต้องอาศัยการพึ่งพาเพราะมนุษย์

เป็นสัตว์สังคม ดังที่อริสโตเติล ( Aristotle ) นักปราชญ์ชาวกรีก “มนุษย์เป็นสัตว์สังคม มนุษย์ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นหมู่
เป็นเหล่า มนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นพวก มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน การที่มนุษย์อยู่ร่วมกันท าให้พวกเขารู้สึกปลอดภั ยซ่ึง

เป็นสัญชาตญาณของมนุษย์”๓ ในความเป็นสัตว์สังคม ต้องอยู่ร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์ต่างๆ นานา ต่อกันและกันของมนุษย์
ดังกล่าว ในที่น้ีเราอาจให้ค าจ ากัดความสั้นๆ ได้ว่า “มนุษยสัมพันธ์” 

มนุษยสัมพันธ์ หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ ที่มุ่งให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน อันจะน ามา

ซ่ึงความร่วมมือประสานงานกัน ให้ด าเนินงานต่างๆ อย่างได้ผลและมีประสิทธิภาพ๔ 
มนุษยสัมพันธ์ หมายถึง การติดต่อเก่ียวข้องระหว่างมนุษย์ เพื่อให้เกิดความรักใคร่ชอบพอความร่วมมือร่วมใจ

ในการท ากิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายด าเนินชีวิตให้ราบรื่น๕ 
มนุษยสัมพันธ์ หมายถึง การติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างบุคคล เพื่อจูงใจให้เกิดการท างานร่วมกันได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ หรือหมายถึงศิลปะในการอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี๖ 

มนุษยสัมพันธ์ หมายถึง ความสัมพันธ์ในทางสังคมระหว่างมนุษย์ ซ่ึงจะก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน๗ 

                                                             
๑ ดูรายละเอียดใน พุทธทาสภิกขุ, แก่นพทุธศาสน์, , (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๕๔), หน้า ๑๔๖. 
๒ สุรเกียรติ อาชานานุภาพ, สมอง : บ่อเกิดทุกข์ แหล่งสร้างสุข, [ออนไลน์].แหล่งที่มา: 

https://www.doctor.or.th/article/detail/๑๐๙๓๘ [๑๘ เมษายน ๒๕๕๙]. 
๓ อ้างใน วิจิตร อาวะกุล, เทคนิคมนุษยสัมพันธ์ : Human Relations Technique, พิมพ์ครั้งที่ ๘, 

(กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, ๒๕๔๒), หน้า ๒๖. 
๔ วินิจ เกตุข า, มนุษยสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารยุคใหม่, (กรุงเทพมหานคร : โอเอสพริ้นติ้น เฮาส์, ๒๕๓๕), หน้า 

๑๗. 
๕ สมพร สุทัศนีย์, มนุษยสัมพันธ์, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

๒๕๔๒), หน้า ๓. 
๖ นิภา มานะการ, มนุษยสัมพันธ์, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เอมพันธ์, ๒๕๔๑), หน้า๒. 
๗ ราชบัณฑิตยสถาน, มนุษยสัมพันธ์, [ออนไลน์].แหล่งที่มา: http://www.royin.go.th/dictionary/ [๑๘ 

เมษายน ๒๕๕๙]. 
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อ้างถึงความหมายของ “มนุษยสัมพันธ์” มาพอสมควร แต่ผลสัมฤทธ์ิตามความหมายที่ให้จะออกมา ดี ไม่ดี 
น้ันหาใช่เกิดจากการอ่านข้ออรรถาธิบายของค าจ ากัดความที่เห็นว่าดีจนจบแล้วปิดหน้าหนังสือไม่ หากจ าต้องอาศัยการ
ประพฤติปฏิบัติ ที่หมายถึง การคิด พูด และท าในสิ่งน้ันๆ เป็นส าคัญด้วย เพราะเรื่องความสัมพันธ์ของผู้ที่ คิด พูด และ
ท าอะไรๆ ร่วมกันน้ัน โดยปกติย่อมมีทั้งที่เป็นไปใน ทางดี ทางไม่ดี ทางบวก ทางลบ หากความสัมพันธ์น้ันเป็นไปในทางที่
ดีหรือทางบวกก็คงไม่มีปัญหาอะไร แต่หากความสัมพันธ์น้ันเป็นไปในทางที่ไม่ดีหรือทางลบ ข้อน้ีหากประสงค์จะให้ ชีวิต 
ครอบครัว องค์กร สังคม ประเทศ วัฒนาต่อไป สิ่งอันจ าเป็นต้องมีก็คือสร้างความสมานฉันท์ หรือ “ความพอใจร่วมกัน 
ความเห็นพ้องกัน”๑ การสร้างความพอใจร่วมกัน ความเห็นพ้องกัน ในที่น้ีหมายถึง การรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา คือเริ่ม
จ า ก ก า ร ท า ค ว า ม เ ข้ า ใ จ  เ ข้ า ใ จ ใ น ค ว า ม เ ห็ น ข อ ง ผู้ อ่ื น 
ว่าเหตุใดเขาจึงคิดเห็นเช่นน้ัน เม่ือเข้าใจแล้วก็ปรับความเข้าใจซ่ึงกันและกัน ให้เป็นไปในแนวทางอันชอบหรือที่เรียกว่า
สัมมาทิฐิ อยู่บนหลักการอันควร เม่ือสัมมาทิฐิเกิดขึ้นแล้วสิ่งอันพึงกระท าต่อมาก็คือ ค าพูดและการกระท าหรือการ
ประพฤติปฏิบัติ ก็ควรเป็นไปในสัมมามรรค คืออยู่บนพื้นฐานที่จะน าไปสู่ความสมานฉันท์ กล่าวคือ สิ่งที่พูดและกระท าใน
ระหว่างหมู่คณะน้ันก็ควรเป็นไปในแนวทางที่สอดคล้องกับความคิดความเห็นที่ได้ปรับให้ตรงเกิดสัมมาทิฐิกระทั่งพอใจ
และเห็นพ้องกันน้ันแล้ว เม่ือปฏิบัติได้ดังน้ี ความกลมกลืน ปรองดอง สอดคล้อง สามัคคี ย่อมบังเกิด ซ่ึงสิ่งน้ีเองที่จะน าพา
ชีวิต ครอบครับ องค์กร สังคม ประเทศ ด าเนินต่อไป 

มนุษยสัมพันธ์กับการสร้างความสมานฉันท์น้ีพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นค าสอนทางธรรมจริยา สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า องค์พุทธศาสดาได้ทรงตรัสสอน ปรากฏในพระไตรปิฎกตอนที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ ณ โฆสิตาราม 
เขตกรุงโกสัมพี ครั้งน้ันภิกษุในกรุงโกสัมพีบาดหมาง ทะเลาะวิวาท ไม่ท าความเข้าใจ ไม่ปรับความเข้าใจ ไม่ปรารถนา
ความเข้าใจ ไม่ท าความปรองดอง ไม่ปรารถนาความปรองดองกัน พระพุทธองค์จึงได้ทรงตรัสสอน สาราณียธรรม ธรรม
อันเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน ท าให้เป็นที่รัก ท าให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพื่อความสงเคราะห์ เพื่อความไม่วิวาท เพื่อความ
สามัคคี เพื่อความเป็นอันเดียวกัน แก่ภิกษุผู้บาดหมางกัน๒  
วิเคราะห์หลักธรรม 
สาราณียธรรม ๖ ประการ ได้แก่  

๑. เมตตากายกรรม ตั้งเมตตากายกรรมในหมู่คณะ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือ ช่วยเหลือกิจธุระของผู้ร่วม
คณะด้วยความเต็มใจ แสดงกิริยาอาการสุภาพ เคารพนับถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

๒. เมตตาวจีกรรม ตั้งเมตตาวจีกรรมในหมู่คณะ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือ ช่วยบอกแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ 
สั่งสอน แนะน าตักเตือนด้วยความหวังดี กล่าววาจาสุภาพ แสดงความเคารพนับถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง  

๓. เมตตามโนกรรม ตั้งเมตตามโนกรรม ในหมู่คณะ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือตั้งจิตปรารถนาดี คิดท าสิ่งที่
เป็นประโยชน์แก่กัน มองกันในแง่ดี มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน 

๔. สาธารณโภคี ได้ของสิ่งใดมาก็แบ่งปันกัน คือ เม่ือได้สิ่งใดมาโดยชอบธรรม แม้เป็นของเล็กน้อย ก็ไม่หวงไว้
ผู้เดียว น ามาแบ่งปันเฉลี่ยเจือจาน ให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคทั่วกัน 

๕. สีลสามัญญตา มีศีลบริสุทธ์ิเสมอกันกับหมู่คณะทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือ มีความประพฤติสุจริต
ดีงาม ถูกต้องตามระเบียบวินัย ไม่ท าตนให้เป็นที่น่ารังเกียจของหมู่คณะ 

                                                             
๑

 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊คส์

พับลิเคชั่นส์, พ.ศ.๒๕๔๖), หน้า ๑,๑๓๐. 
๒ ดูรายละเอียดใน ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๔๙๑-๔๙๒/๕๒๙-๕๓๓. 
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๖. ทิฏฐิสามัญญตา มีทิฏฐิดีงามเสมอกันกับหมู่คณะ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือ มีความเห็นชอบร่วมกัน ในข้อ
ที่เป็นหลักการส าคัญที่จะน าไปสู่ความหลุดพ้น สิ้นทุกข์ หรือขจัดปัญหา 

ธรรม ๖ ประการน้ี มีคุณคือ เป็น สารณียะ (ท าให้เป็นที่ระลึกถึง) เป็น ปิยกรณ์ (ท าให้เป็นที่รัก) เป็น ครุกรณ์ 
(ท าให้เป็นที่เคารพ) เป็นไปเพื่อ ความสงเคราะห์ (ความกลมกลืนเข้าหากัน) เพื่อความไม่วิวาท) เพื่อความสามัคคี และเอกี
ภาพ(ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน) เป็นผู้มีทิฏฐิโดยทิฏฐิอันประเสริฐ เป็นนิยยานิกธรรม เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่

ผู้ท าตาม เสมอกันกับหมู่คณะทั้งต่อหน้าและลับหลัง๑ 
จาก ๖ ข้อในสาราณียธรรม เม่ือจัดตามบริบทสามารถย่อลงได้เป็น ๔ ประการ คือ 
๑. คิด พูด ท าด้วยเมตตา คือ ช่วยบอกแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ สั่ งสอน แนะน าตักเตือนด้วยความหวังดี 

กล่าววาจาสุภาพ แสดงความเคารพนับถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง (ข้อที่ ๑–๓) 
๒. การแบ่งปันให้เท่าเทียมกัน หมายถึง เม่ือได้สิ่งใดมาโดยชอบธรรม แม้เป็นของเล็กน้อย ก็ไม่หวงไว้ผู้

เดียว น ามาแบ่งปันเฉลี่ยเจือจาน ให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคทั่วกัน (ข้อที่ ๔) 
๓. สีลสามัญตา มีศีลบริสุทธ์ิเสมอกันกับหมู่คณะ คือ มีความประพฤติสุจริตดีงาม ถูกต้องตามระเบียบ

วินัย ไม่ท าตนให้เป็นที่น่ารังเกียจของหมู่คณะ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบกติกาโดยเท่าเทียมกัน ทั้งต่อ
หน้าและลับหลัง (ข้อที่ ๕) 

๔. ทิฎฐิสามัญญตา มีความเห็นชอบร่วมกัน ลงรอยเดียวกัน ในข้อที่เป็นหลักการส าคัญที่จะน าไปสู่ความ
หลุดพ้น สิ้นทุกข์ หรือขจัดปัญหา (ข้อที่ ๖)  

สาราณียธรรมตามบริบทน้ี ครั้งหน่ึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงมีพระราชด ารัสแก่
พสกนิกรที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เน่ืองในวโรกาส พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี ณ สีหบัญชร พระ
ที่น่ังอนันตสมาคม เม่ือวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ทรงแนะน าให้คนไทยปฏิบัติตามธรรมเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ 
ดังน้ี 

ประการแรก คือ การที่ทุกคนคิด พูด ท า ด้วยความเมตตา มุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน 
ประการที่สอง คือ การที่แต่ละคนต่างช่วยเหลือเก้ือกูลกัน ประสานงาน ประสานประโยชน์กัน ให้งานที่ท า

ส าเร็จผล ทั้งแก่ตน แก่ผู้อ่ืน และกับประเทศชาติ  
ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความสุจริต ในกฎกติกา และในระเบียบแบบแผน 

โดยเท่าเทียมเสมอกัน 
ประการที่สี่ คือ การที่ต่างคนต่างพยายามน าความคิด ความเห็นของตนให้ถูกต้อง เที่ยงตรง และม่ันคงอยู่ใน

เหตุในผล หากความคิด จิตใจ และการประพฤติปฏิบัติที่ลงรอยเดียวกัน๒  
ส่วนในทางปฏิบัติสารณียธรรมเริ่มต้นด้วยข้อที่ ๖ ทิฏฐิสามัญญตา คือ ปรับความคิดเห็นให้ตรงกัน ล าดับ

ต่อมาคือ คิด พูด ท า ต่อกันด้วยเมตตา (ข้อที่ ๑-๓) เก้ือกูลแบ่งปันกันและกัน (ข้อที่ ๔) สีลสามัญญตา มีความประพฤติ

                                                             
๑ ดูรายละเอียดใน พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้ง

ที่ ๑๒ (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗) หน้า ๒๐๐. 
๒ ดูรายละเอียดใน พระธรรมโกศาจารย์, พระพุทธศาสนากับความสมานฉันท์แห่งชาติ, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: 

http://www.mcu.ac.th/site/articlecontent_desc.php?article_id=๕๙๐&articlegroup_id=๒๑ [๒๑ เมษายน 
๒๕๕๙]. 
 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วทิยาเขตอุบลราชธาน ี

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

 

๑๕๑ 

สุจริตดีงาม ถูกต้องตามระเบียบวินัย อยู่ในกรอบกติกาโดยเท่าเทียมกัน (ข้อที่ ๕) และปรับความคิดเห็นให้ ตรงกัน ลงรอย
เดียวกัน มีเหตุผลมากยิ่งขึ้นด้วยทิฏฐิสามัญญตา (ข้อที่ ๖)  
แผนภูมิแสดงสาราณียธรรมในทางปฏิบัติ 

 
สรุป 
 ด้วยเหตุที่การด าเนินไปของชีวิตคนเราน้ันจ าต้องอยู่ภายใต้การพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน เพราะเหตุที่จ าต้อง
พึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันน้ีเอง ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์จึงเกิดขึ้น หากเป็นความสัมพันธ์ปกติทั่วไปเพียงเพื่อสนองตอบ
ปัจจัยที่ชีวิตต้องการตามพื้นฐานน้ัน ก็คงไม่ยุ่งยากสักเท่าใด แต่ความเป็นไประหว่างชีวิตกับชีวิตของคนเราหาได้ง่ายดาย
เพียงน้ัน มักมีเรื่องราวต่างๆ นานา แทรกซ้อนเข้ามาให้ต้องจัดการ เพื่อความสัมพันธ์น้ันจะได้ด าเนินไปในแนวทาง ที่ถูก 
ที่ควร ที่ประสงค์ ความเข้าใจเก่ียวกับมนุษยสัมพันธ์และการสร้างความสมานฉันท์ จึงเป็นสิ่งส าคัญ สิ่งจ าเป็น นอกจาก
ความเข้าใจเก่ียวกับมนุษยสัมพันธ์และการสร้างความสมานฉันท์แล้ว ที่ส าคัญและจ าเป็นไม่ยิ่งหย่อนกว่า กันก็คือธรรมะ 

เพราะ “ธมฺโม หิ เตส  อธิโก วิเสโส ธรรมะเท่าน้ันที่ท าให้คนผิดแผกแตกต่างจากสัตว์”๑ ข้อน้ีเองพระพุทธเจ้าได้ทรง
ตรัสสาราณียธรรม ๖ ประการ ธรรมที่เป็นเหตุให้ระลึกถึง เป็นที่รัก เป็นที่เคารพ เพื่อความสงเคราะห์ ไม่วิวาท ความ
สามัคคี ความเป็นอันเดียวกัน และหากผู้ซ่ึงจะต้องมีความสัมพันธ์กันน้ันได้ใคร่ครวญพิจารณาน้อมน าไปประพฤติปฏิบัติ 
ฉันท์ที่เกิดจากสาราณียธรรมก็พร้อมที่จะพาเรื่องราวว่าด้วยมนุษยสัมพันธ์ให้ด าเนินไปในครรลองที่ดีงาม เหมาะสม อย่าง
ที่ควรจะเป็น บรรลุส่ิงที่ประสงค์และเป้าหมายในที่สุด 
 
เอกสารอ้างอิง   
๑. ภาษาไทย 
(ก) ข้อมูลปฐมภูมิ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
(ข) ข้อมูลทุติยภูมิ 

                                                             
๑ พุธทาสภิกขุ, แก่นพุทธศาสน์, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, พ.ศ.๒๕๕๔). หน้า ๑๔๖-๑๔๗. 

คิด พูด ท าด้วย
เมตตาต่อกันและกัน 
(ข้อที่ ๑-๓)

สาธารณโภคี เก้ือกูล
แบ่งปันกันและกัน
(ข้อที่ ๔)

สีลสามัญญตา อยู่
ในกรอบกติกาโดย
เท่าเทียมกัน (ข้อที่
๕)

ทิฏฐิสามัญตา 
ความเห็นตรงกัน 
(ข้อที่ ๖)
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(๑) หนังสือ : 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ บริษัท 

สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๕๗. 
พุทธทาสภิกขุ. แก่นพุทธศาสน์. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา. ๒๕๕๔. 
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, พ.ศ.

๒๕๔๖. 
วิจิตร อาวะกุล. เทคนิคมนุษยสัมพันธ์ : Human Relations Technique, พิมพ์ครั้งที่ ๘. กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้

นติ้ง เฮ้าส์, ๒๕๔๒. 
วินิจ เกตุข า, มนุษยสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารยุคใหม่. กรุงเทพมหานคร : โอเอสพริ้นติ้น เฮาส์, ๒๕๓๕. 
สมพร สุทัศนีย์, มนุษยสัมพันธ์, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ๒๕๔๒), 

หน้า ๓. 
นิภา มานะการ, มนุษยสัมพันธ์, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เอมพันธ์, ๒๕๔๑), หน้า๒. 

(๒) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

สุรเกียรติ อาชานานุภาพ, สมอง : บ่อเกิดทุกข์ แหล่งสร้างสุข. แหล่งที่มา: https://www.doctor.or.th/article/detail/
๑๐๙๓๘ [๑๘ เมษายน ๒๕๕๙]. 

ราชบัณฑิตยสถาน, มนุษยสัมพันธ์, [ออนไลน์].แหล่งที่มา : http://www.royin.go.th/dictionary/ [๑๘ เมษายน 
๒๕๕๙]. 

พ ร ะ ธ ร ร ม โ ก ศ า จ า ร ย์ ,  พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า กั บ ค ว า ม ส ม า น ฉั น ท์ แ ห่ ง ช า ติ ,  [อ อ น ไ ล น์ ].  แ ห ล่ ง ที่ ม า : 
http://www.mcu.ac.th/site/articlecontent_desc.php?article_id=๕๙๐&articlegroup_id=๒๑ [๒๑ 
เมษายน ๒๕๕๙]. 
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ข้อถกเถียงว่าด้วยสิทธกิารอปุสมบทภิกษณุีในสังคมไทย 

        พระสุภาพร เตชธโร (เสนค าสอน) 
    พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเสวี 

 คณะพุทธศาสตร์ สาขา ศาสนา มจร.วิทยาเขตอุบลราชธานี 
 
บทคัดย่อ 

บทความเรื่อง “ข้อถกเถียงว่าด้วยสิทธิการอุปสมบทภิกษุณีในสังคมไทย” เป็นการชี้ให้เห็นถึงการเรียกร้องการ
บวชของภิกษุณีไทยต่อมติมหาเถรสมาคมที่ห้ามภิกษุสงฆ์ไทยให้การอุปสมบทแก่สตรี เป็นภิกษุณีด้วยเหตุผลทางการ
สืบสายก าเนิดของภิกษุณีที่ขาดตอน และกฎบัญญัติทางพระธรรมวินัยในฝ่ายเถรวาท ดังน้ันจึงเกิดการเรียกร้องความชอบ
ธรรมในการอุปสมบทด้วยเหตุผลตามหลักสิทธิมนุษยชน หลักสตรีนิยม (Liberal Feminism) สิทธิในการบรรลุธรรม และ
สิทธิเสรีภาพตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ เพื่อความชอบธรรมและสิทธิในการอุปสมบทของภิกษุณีในประเทศไทยให้ได้รับ
การยอมรับในทางกฎหมายและฐานะในการอุปสมบทที่ถูกต้องดีงามตามพื้นฐานแห่งข้อบัญญัติที่มีผลในด้านต่างๆ ทาง
กฎหมาย  

ค าส าคัญ : อุปสมบท,ภิกษุณี, สิทธิเสรีภาพ, สิทธิมนุษยชน, สตรีนิยม, การบรรลุธรรม, กฎหมายรัฐธรรมนูญ.  
 
ABSTRACT 

 The article entitled “an argument on the right in ordination of Bhikkuni or lady in Thai society” 
has been served as the requesting of ordination of lady to the Thai Sangha Order Cousin in Thai society 
that preventing the monk giving an ordination to lady for the reason of the inconsequence of Bhikkuni 
and Theravada’s rules. Therefore, the demand with actual right in ordination has been proposed based 
on the human right, liberal feminism, enlightenment’s right and the constitution’s right in order to 
requesting for lady’s ordination in Thailand lawfully. Further, the request has been conducted for the 
correctness in ordination based on the basis of the law under the constitution.  
Keywords: Ordination, Bhikkuni, Freedom, Human Right, Liberal Feminism, Enlightenment, Constitution 
 

 ๑. บทน า  
 พระพุทธศาสนาถือเป็นศาสนาสากลศาสนาหน่ึงที่มีผู้นับถือมากเป็นล าดับที่ ๓ ของโลกด้วยจ านวนประชากร
มากกว่า ๑.๑ พันล้านคนทั่วโลก ในประเทศไทยมีจ านวนผู้นับถือมากถึง ๙๕% จ านวนของประชากรทั้งหมดที่มีอยู่ โดย
ในจ านวนผู้นับถือพุทธศาสนาน้ันมีพระภิกษุมากถึง ๑.๘ แสนรูป นอกน้ันเป็น อุบาสก อุบาสิกา เป็นหลัก ซ่ึงสมัยพุทธกาล
นอกจากกลุ่มผู้นับถือที่กล่าวมาแล้วข้างต้นยังปรากฏมี ภิกษุณีสงฆ์รวมอยู่ด้วย จึงจะถือได้ว่าครบถ้วนตามหลักพุทธบริษัท 
๔ ในพุทธศาสนา แต่ปัจจุบัน ในฝ่ายเถรวาทภิกษุณีสงฆ์ได้สาบสูญขาดการสืบเน่ืองไปจากพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยการ
สังคายนาครั้งที่ ๔ เพียงปรากฏเพียงฝ่ายมหายานที่มีการสืบทอดอุปสมบทต่อกันมาอย่างไม่ได้ขาดสูญ จึงพบเห็นภิกษุณี
เหล่าน้ีได้ในประเทศจีน เกาหลี ญี่ปุ่น ไต้หวัน เวียดนาม เป็นต้นในปัจจุบัน 
 ในประเทศไทยจากประวัติศาสตร์พบว่าพระพุทธศาสนาเริ่มมีขึ้นเม่ือประมาณ พ.ศ. ๒๓๖ จากการน ามาของ
พระสมณทูตที่ออกไปเผยแผ่ในสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราชที่ส่งออกไป ๙ สาย และในน้ันได้มีพระ ๒ รูป ชื่อพระโสณะ
และพระอุตตระ ที่เดินทางมาเผยแผ่พุทธศาสนาในแถบน้ี จนเจริญรุ่งเรืองมาตามล าดับ และด้วยหลักฐานที่กล่าวมาน้ีไม่
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๑๕๔ 

ปรากฏหลักฐานการเข้ามาหรือมีพระภิกษุณีปรากฏอยู่เลย ดังน้ันจึงถือเป็นการขาดสูญของภิกษุณีในประเทศไทยที่ใช้ใน
การอ้างโต้แย้งการมีอยู่ของภิกษุณีเสมอมา ทั้งฝ่ายเถรวาทยังพระธรรมวินัยที่เคร่งครัด ผิดกับครั้งในสมัยพุทธกาลที่สตรี
เข้าอุปสมบทเป็นภิกษุณีที่ไม่มีความยุ่งยากซับซ้อน เช่น กรณีพระนางปชาบดีอุปสมบทภิกษุณีรูปแรกในพระพุทธศาสนา
ที่อุปสมบทด้วยเพียงการยอมรับครุธรรม ๘ ประการจากพระพุทธเจ้าเท่าน้ันก็ส าเร็จเป็นภิกษุณี แต่หลังจากน้ันมา
พระพุทธเจ้าได้มอบหมายให้ภิกษุสงฆ์เป็นผู้รับภาระในการอุปสมบทจึงท าให้การอุปสมบทภิกษุณีมีความซับซ้อนเกิดขึ้น
โดยผู้ที่จะอุปสมบทน้ันจะต้องผ่านการเป็นสิกขมานารักษาสิกขาบท ๖ ข้อเป็นเวลา ๒ ปี ยิ่งท าให้การอุปสมบทยากขึ้น
น้ันเอง ด้วยเหตุน้ีการอุปสมบทภิกษุณีในประเทศไทยจึงไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งทางกฎหมาย จารีต คติความเชื่อ และ
พระธรรมวินัย ส่งผลให้เกิดการเรียกร้องสิทธิในการอุปสมบทของภิกษุณีเกิดขึ้นในสังคมไทย  
 ด้วยเพราะในปัจจุบันมีภิกษุณีสงฆ์ได้เกิดมีขึ้นมาจากการที่ รศ.ดร.ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ (พระภิกษุณีธัมมนัน
ทา) ได้อุปสมบทเป็นภิกษุณี เม่ือเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๖ ที่ประเทศศรีลังกาเป็นภิกษุณีเถรวาทรูปแรกในสายสยาม
วงศ์ในไทยก็ว่าได้ ซ่ึงภายหลังในการออกบวชแล้วพระภิกษุณีธัมมนันทา ก็ได้เริ่มเรียกร้องเคลื่อนไหวทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศในการรื้อฟื้นภิกษุณีสงฆ์ให้เป็นเรื่องที่ถูกต้องในพระธรรมวินัยและให้ได้รับการยอมรับจากเถรสมาคมใน
ประเทศไทย จากเหตุผลที่ว่า “พระภิกษุณีสงฆ์น้ันได้เกิดมีขึ้นอยู่แล้วในสมัยพุทธกาล โดยพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้อนุญาต
ให้ผู้หญิงบวชเป็นภิกษุณี ภิกษุณีสงฆ์จึงเป็นองค์ประกอบของพุทธบริษัท ๔ ที่พระพุทธองค์ประดิษฐานไว้ ด้วยเหตุที่พระ
พุทธองค์ทรงยืนยันว่าผู้หญิงสามารถบรรลุธรรมได้เช่นเดียวกับผู้ชาย และพระพุทธเจ้าก็ยังตรัสว่าคฤหัสถ์ทั้งชายและหญิง 
สามารถปฏิบัติจนถึงซ่ึงความหลุดพ้นได้เช่นเดียวกัน หากแต่ชีวิตการบวชน้ันเป็นชีวิตที่ประเสริฐกว่าอย่างอ่ืน  และเป็น
ทางลัดตัดตรง ช่วยให้ผู้บวชได้ละวางความยึดติดทางโลก ให้น้อยลง วิถีการบวชจึงเป็นการสร้างให้ชีวิตเรียบง่าย เอ้ือ
ประโยชน์ในการปฏิบัติได้ดี ดังน้ันในถวายตัวในพระพุทธศาสนา ยังท าหน้าที่เผยแพร่พระธรรมค าสอนของสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าได้เป็นอย่างดี ด้วยศรัทธาจากหัวใจ ที่พร้อมปฏิบัติด้วยความมุ่งม่ันและตั้งอกตั้งใจอย่างดีที่สุด ด้วยความ
กตัญญูต่อศาสนาแห่งพระพุทธเจ้า อีกประการในพุทธบริษัท ๔ ภิกษุณีสงฆ์น้ันเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ให้แก่
ลูกผู้หญิงและพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงมอบหมายให้ ดูแลในการสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมกัน” ด้วย
จุดมุ่งหมายเพื่อร่วมเติมเต็มพุทธบริษัท ๔ ดังน้ันเม่ือในพ.ศ.๒๕๕๖ จึงได้เริ่มก่อตั้ง เครือข่ายภิกษุณีสงฆ์ไทย เพื่อเรียกร้อง
สิทธิความชอบธรรมในการอุปสมบทเป็นภิกษุณีสงฆ์ในประเทศไทย ทั้งยังยกสิทธิความชอบธรรมในด้านต่างๆ มาเป็น
เหตุผลในการอ้าง  
 
๒.เหตุผลในการอุปสมบทภิกษุณีในประเทศไทย 
 ๒.๑ อ้างความชอบธรรมการอุปสมบทภิกษุณีตามหลักสิทธิมนุษยชน  
  โดยความเชื่อในสิทธิความชอบธรรมการอุปสมบทภิกษุณีตามหลักสิทธิมนุษยชน ที่อยู่บนฐานคิดว่า 
มนุษย์ทุกคนบนโลกน่าจะมีสิทธิเท่าเทียมกันที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดและเป็นสากล ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติชนชาติ ประเทศ เพศ 
ผิวพรรณ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม สติ ปัญญา ความสามารถ ฐานะทางเศรษฐกิจที่จะด าเนินชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี มีอิสระ 
เสรีภาพ เสมอภาค มีชีวิตที่ดี มีสิทธิแสวงหาวัตถุปัจจัยมาด ารงชีพได้รับการยอมรับจากสังคมและการปฏิบัติจากรัฐอย่าง
เหมาะสม ดังน้ันในการอุปสมบทภิกษุณีถือเป็นสิทธิอันพึงท าได้ตามหลัก ความหมายของสิทธิมนุษยชนหรือ Human 
Rights ที่ให้สิทธิความเป็นมนุษย์หรือสิทธิในความเป็นคนเป็นของทุกคนเท่าเทียมกันไม่ว่าจะมีเชื้อชาติ แหล่งก าเนิด เพศ 
อายุ สีผิว หรือฐานะการเข้าถึงสิทธิอันพึงกระท าได้ สิทธิตามธรรมชาติที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด คนทุกคนมีสิทธิในความเชื่อ 
มโนธรรมหรือลัทธิทางศาสนามีเสรีภาพ ในการแสดงความคิดเห็นและแสดงออก ซ่ึงสิทธิมนุษยชนเหล่าน้ีได้เขียนรับรอง
ไว้ในกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย หรือตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยได้ท าไว้กับประเทศต่ างๆ ทั่วโลกมี ซ่ึง
เหตุผลดังกล่าวน้ี ดร.สุธาดา เมฆรุ่งเรืองกุล ผู้ประสานงานเครือข่ายคนไทยส่งเสริมและเติมเต็มพุทธบริษัท ๔ ภิกษุณีธัมม
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๑๕๕ 

นันทาเจ้าอาวาสวัดทรงธรรมกัลยาณี และผศ.ดร.ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลกกล่าวอ้างเรื่องสิทธิมนุษยชนในการมีสิทธฺอุปสมบทภิกษุณีว่า๑ “ในการบวชภิกษุณี
น้ันควรให้สิทธิในการบวชชอบธรรมหลักความชอบธรรมในรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๓๗ ที่บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพ
บริบูรณ์ในการถือศาสนา นิกายศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนาและย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสน
บัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เม่ือไม่เป็นการปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของพลเมืองและไม่เป็นการขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” ดังน้ันในการอุปสมบทภิกษุณีจึงไม่ถือว่าเป็นการขัดแย้งหรือก้าวล่วง
ค าสั่งใดของสมเด็จพระสังฆราชที่ได้ประกาศไว้เม่ือวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๔๗๑ ในการพิจาณากรณีการบวชภิกษุณี ในการ
ให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญในมาตรา ๓๗ ด าเนินการให้เกิดการแก้ไข พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๕ ในมาตรา ๕ ทวิ ว่าด้วยเรื่องคณะสงฆ์อ่ืนที่ควรระบุ ซ่ึงกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติจะได้ร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมสถานภาพทางกฎหมายของภิกษุณีสงฆ์เพื่อเติมเต็มพุทธบริษัท ๔ และคณะอนุ
กรรมาธิการสิทธิมนุษยชนเพื่อขับเคลื่อนเรื่องความชอบธรรมในการอุปสมบทภิกษุณีที่ถูกต้องตามสิทธิมนุษยชนน้ีต่อไป  

 ๒.๒ อ้างการอุปสมบทภิกษุณีตามสตรีนิยม (Liberal Feminism)๒ 
  เป็นการอ้างเหตุผลสิทธิในการอุปสมบทภิกษุณีว่ามนุษย์ควรให้ความเท่าเทียมกันทางเพศ เรียกร้อง
โอกาสที่เท่าเทียมในการท าสิ่งต่างๆ ทั้ง ฐานะ หน้าที่ สิทธิ การเข้าถึง การยอมรับ อย่างไม่มองความเลื่อมล้ าเพศเป็น
ประเด็นในการขัดขวาง แบ่งแยก กดขี่ จ ากัด ในการเข้าถึง๓ ดังน้ันด้วยเหตุผลตามหลักสตรีนิยม จึงไม่ควรที่จะห้ามไม่ไห้
ภิกษุณีอุปสมบทได้ในประเทศไทย เพราะขัดต่อแนวคิดในสิทธิสตรีนิยม ซ่ึงมีภิกษุณีสุโพธา จากวัดทรงธรรมกัลยาณี
อาราม จังหวัดนครปฐมที่กล่าวว่าถึงการอุปสมบทภิกษุณีตามสตรีนิยมว่า “ภิกษุณีไม่ใช่ไดโนเสาร์หมดลงก็รื้อฟื้นใหม่
ขึ้นมาใหม่ได้ เพราะในศาสนาพุทธน้ันเป็นศาสนาเดียวในโลกที่มองมนุษย์ทั้งสองเพศคือหญิงและชายเสมอภาคเท่าเทียม
กัน และในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงมีพุทธานุญาตให้ภิกษุบวชสตรีเป็นภิกษุณีได้ จนกระทั่งเม่ือมีภิกษุณีในสังฆะ
แล้วมีเสียงเรียกร้องถึงปัญหาความไม่สะดวกในการบวชสตรีเป็นภิกษุณีพระพุทธเจ้าจึงทรงอนุญาตให้ภิกษุณีสงฆ์บวชสตรี
ก่อนได้จากน้ันเม่ือบอกสอนธรรมะจนลึกซ้ึงแล้วจึงไปบวชอีกครั้งกับภิกษุที่เรียกว่าการบวชโดยสงฆ์สองฝ่าย ดังน้ันจึงมี
การรื้อฟื้นภิกษุณีอีกครั้งในสังคมชาวพุทธที่ประเทศศรีลังกาจึงเกิดขึ้นด้วยเหตุน้ี แต่ในสังคมไทยกลับมีวาทกรรมที่แสดง
ว่าผู้หญิงไม่สามารถบวชเป็นพระได้ หรือไม่สมควรบวชเป็นภิกษุณี หรือ ภิกษุณีหมดสายไปแล้วไม่อาจรื้อฟื้นขึ้นมาได้อีก
น้ันล้วนเป็นการตีความพระไตรปิฎกใหม่โดยการอ่านพระไตรปิฎกแบบครึ่งๆ กลางๆ หรือไม่แตกฉานหรือไม่ก็อ่านแล้ว

                                                             
๑ ถอดเทปรายการ ตอบโจทย์ ไทยพีบีเอส: "ภิกษุณี" สิทธิการบวชภายใต้ "หลักพระธรรมวินัยหรือสิทธิ

มนุษยชน" เม่ือวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๗ อัปโหลดโดย ThaiPBS  
๒ สตรีนิยม (Liberal Feminism) เชื่อในความเหมือนกันระหว่างเพศ เพราะมีพื้นฐานความเป็นมนุษย์

เหมือนกันเชื่อในความเท่าเทียมกันทางเพศ เรียกร้องให้มีโอกาสที่เท่าเทียมในการแข่งขันภายในระบบสังคม ซ่ึงในปัจจุบัน 
สตรีนิยมน้ันแบ่งออกได้ ๗ สาย คือ สตรีนิยมสายเสรีนิยม(Liberal Feminism) สตรีนิยมสายมาร์กซิสต์ (Marxist 
Feminism) สตรีนิยมสายถอนรากถอนโคน(Radical Feminism) สตรีนิยมสายวัฒนธรรม(Cultural Feminism) สตรี
นิยมสายนิ เวศ  (Ecofeminism) สตรีนิยมสายสังคมนิยม  (Socialist Feminism) สตรีนิยมสายจิตวิ เคราะห์
( Psychoanalytic Feminism) ส ต รี นิ ย ม ส า ย ห ลั ง ส มั ย นิ ย ม ( Postmodern Feminism) , แ ห ล่ ง ที่ ม า
http://en.wikipedia.org/wiki/Feminism สืบค้น ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐.  

๓ วารุณี ภูริสิน สิทธ์ิ. สตรีนิยม: ขบวนการและแนวคิดทางสังคมแหง่ศตวรรษที่ ๒๐, (กรุงเทพมหานคร : 
โครงการจัดพิมพ์คบไฟ ๒๕๔๕) หน้า ๑๐.  
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๑๕๖ 

อธิบายความตามความเข้าใจของตนเอง โดยไม่สนใจเจตนาดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงมีพระบัญญัติและพุทธานุญาต
ไว้แล้ว” ซ่ึงภิกษุณีสุโพธายังทิ้งค าคมไว้ว่า ในโลกน้ีมีคนอยู่สองประเภท คือประเภทหน่ึง “เห็นปัญหาในทุกทางออก” 
และ อีกประเภทหน่ึง “เห็นทางออกในทุกปัญหา” ดังน้ันเรื่องการออกบวชเป็นภิกษุณีสงฆ์ของผู้หญิงเป็นสิ่งที่กระท าได้ 
แม้จะยุ่งยากล าบากมากกว่าการบวชเป็นภิกษุของเพศชาย โดยอย่าพึงมองเพศในการสร้างขีดก้ันสิทธิ หรือการสร้างวาท
กรรมต่างๆ นาๆ เพื่อที่จะขัดขวางกีดกันมิให้ผู้หญิงได้เข้าถึงธรรมขั้นสูงๆ ยิ่งๆ ขึ้นไป หากสังคมไทยมีภิกษุณีก็จะเป็น
ทางเลือกให้กับพุทธศาสนิกชนและลดการผูกขาดการอธิบายพระธรรมโดยพระผู้ชายฝ่ายเดียว 
 ๒.๓  การอุปสมบทภิกษุณีโดยการอ้างสิทธิในการบรรลุธรรม  
  จากการสืบค้นเอกสารพระไตรปิฎกจะพบว่า ในการบรรลุธรรมของสตรีหรือผู้หญิงน้ันภายใต้หลัก
พระพุทธศาสนามีอิสระและพร้อมที่จะเข้าถึงความเพียรในการบรรลุอรหัตผลได้อย่างเท่าเทียมกับผู้ชายไม่มีข้อยกเว้น๑ 
เพราะหลักพระพุทธศาสนาถือว่าสรรพสัตว์ทั้งปวงมีความเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นธรรมชาติ (สามัญลักษณะ) ที่ทุกสิ่ง
จะต้องได้รับเสมอเหมือนกัน ดังน้ันพุทธศาสนาไม่ได้แบ่งชั้น วรรณะ เพศ วัย ชาติ ศาสนาใด ในการเข้าถึงการบรรลุธรรม 
มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่จะพัฒนาจนหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ ตามความรู้ความสามารถที่ตนปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นหญิง
หรือชาย เด็กหรือผู้ใหญ่ ดังตัวอย่างที่ปรากฏในพระไตรปิฎก เช่นกรณีนางวิสาขาเม่ืออายุได้ ๗ ขวบ พร้อมด้วยเพื่อนหญิง 
๕๐๐ คน แวดล้อมด้วยทาสี ๕๐๐ คนไปต้อนรับพระศาสดาพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมให้เหมาะแก่พื้นเพอัธยาศัยของเด็ก 
เม่ือจบเทศนาเด็กหญิงวิสาขา พร้อมกับบริวารทั้งหมดได้บรรลุโสดาปัตติผลนางวิสาขาได้เป็นพุทธสาวิกาตั้งแต่วันน้ันเป็น

ต้นมา๒ หรือกรณีพระนางมหาปชาบดีโคตมี ผู้หญิงที่เข้ามามาบวชในพระพุทธศาสนา เป็นภิกษุณีองค์แรกที่ได้บรรลุธรรม
เป็นพระอรหันต์ และยังมีภิกษุณี ๕๐๐ รูป ส าเร็จเป็นพระอริยบุคคลตามสมควรแก่อุปนิสัย หลังจากได้ฟังพระธรรม
เทศนาของพระนันทเถระ ในนันทโกวาทสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ แม้แต่กรณีการตั้งเอตทัคคะฝ่ายพระภิกษุณีขึ้น
จากพระพุทธเจ้า เช่น เขมาไว้ในต าแหน่งเอตทัคคะว่าเป็นผู้เลิศกว่าบรรดาภิกษุณี ผู้มีปัญญามาก๓ นางปฏาจาราภิกษุณี
หลังจากสูญเสียสามี ลูกทั้งสอง บิดามารดาแล้ว กลายเป็นคนบ้า ด้วยพุทธานุภาพ นางกลับได้สติ พระพุทธองค์ทรง
เทศนาโปรดจนได้บรรลุโสดาปัตติผล ภายหลังจึงขอบรรพชากะพระบรมศาสดา ต่อมาได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วย
ปฏิสัมภิทา ๔ และตั้งไว้ในต าแหน่งเอตทัคคะว่า เป็นเลิศกว่าภิกษุณีผู้ทรงพระวินัย๔  
 เพราะฉะน้ันในการจะตัดสิทธิการอุปสมบทภิกษุณีเพราะไม่สามารถเข้าถึงธรรมหรือบรรลุธรรมได้ก็ไม่เห็นว่า
จะมีความขัดแย้งแต่อย่างไร ที่จะไม่ให้ภิกษุณีอุปสมบทได้ ที่เห็นตัดสิทธิก็คงมีเพียงแค่การมิให้สตรีหรือภิกษุณีน้ันเป็นเป็น
ศาสดาหรือพระพุทธเจ้าได้ ซ่ึงในพระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ได้ระบุไว้ว่า สตรีไม่สามารถเป็นพระ
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระเจ้าจักรพรรดิ ท้าวสักกะ มาร พรหม โดยระบุว่า “ย่อมรู้ชัดว่า ข้อที่มิใช่ฐานะ มิใช่โอกาส 
คือสตรีพึงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า น่ันมิใช่ฐานะที่จะมีได้และรู้ชัดว่าข้อที่เป็นฐานะมีได้แล  คือบุรุษพึงเป็นพระ

                                                             
๑ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์, มาดูสตรีในพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : บ.สารมวลชน จ ากัด, ๒๕๒๘) หน้า 

๑. 
๒สง่า หล่อส าราญ, มหาสาวิกาสมัยพุทธกาล, (กรุงเทพมหานคร : อักษรสยามการพิมพ์, ๒๕๔๐), หน้า ๔๖. 
๓ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์, การพัฒนาสตรีในพระพุทธศาสนา(กรุงเทพมหานคร : บ.สารมวลชน จ ากัด, ๒๕๔๔.) 

หน้า ๑๔๑. 
๔สง่า หล่อส าราญ, มหาสาวิกาสมัยพุทธกาล, หน้า ๔๖.  



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วทิยาเขตอุบลราชธาน ี

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

 

๑๕๗ 

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าน่ันเป็นที่มีได้”๑ อย่างไรก็ดีสตรีทั้งหลายก็ขอเพียงแค่สิทธิการอุปสมบทเป็นภิกษุณีแค่น้ันเป็น
หลัก  

 ๒.๔ การอุปสมบทภิกษุณีตามสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ๒  
  ในปัจจุบันการบัญญัติกฎหมายไทยจะต้องมีความสอดคล้องกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตาม
รัฐธรรมนูญเป็นส าคัญ ซ่ึงในเรื่องน้ี ดร. สุธาดา เมฆรุ่งเรืองกุล กรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านความ
เสมอภาคระหว่างเพศสะท้อนมุมมองในด้านของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญและในด้านของบทบัญญัติในกฎหมาย
รัฐธรรมนูญที่ก าหนดข้อผูกพันของรัฐและพลเมืองต่อการเคารพใน “สิทธิและเสรีภาพ” ก าหนด “การให้ความคุ้มครอง
สิทธิ” ในการนับถือศาสนาของบุคคลที่มีถึง ๙ มาตรา ประกอบด้วย มาตรา ๔ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ 
และความเสมอภาคของบุคคล ย่อมได้รับความคุ้มครอง มาตรา ๕ ประชาชนชาวไทยไม่ว่าเหล่าก าเนิด เพศ หรือศาสนา
ใด ย่อมอยู่ในความคุ้มครองแห่งรัฐธรรมนูญน้ีเสมอกัน มาตรา ๒๖ การใช้อ านาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องค านึงถึง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ และตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญน้ี มาต รา ๒๗ สิทธิและเสรีภาพที่
รัฐธรรมนูญน้ีรับรองไว้โดยชัดแจ้ง โดยปริยายหรือโดยค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ย่อมได้รับความคุ้มครองและผูกพัน
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การบังคับใช้
กฎหมายและการตีความกฎหมายทั้งปวง มาตรา ๓๐ บุคคลย่อมเสมอภาคกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความ
แตกต่างในเรื่อง (๑) ถิ่นก าเนิด (๒) เชื้อชาติ (๓) ภาษา (๔) เพศ (๕) อายุ (๖) ความพิการ (๗) สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
(๘) สถานะของบุคคล (๙) ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม (๑๐) ความเชื่อทางศาสนา (๑๑) การศึกษาอบรม หรือ (๑๒) 
ความคิดเห็นทางการเมือง อันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท ามิได้มาตรการที่รัฐก าหนดขึ้นเพื่อขจัด
อุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้ เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่
เป็นธรรมตามวรรคสาม มาตรา ๓๗ บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทาง
ศาสนา และย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เม่ือ
ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของพลเมืองและไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน มาตรา ๗๐ 
บุคคลมีหน้าที่พิทักษ์รักษาไว้ซ่ึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นพระประมุขตามรัฐธรรมนูญน้ี มาตรา ๗๙ รัฐต้องให้ความอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาซ่ึงเป็นศาสนาที่
ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านานและศาสนาอ่ืน ทั้งต้องส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท์
ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการท าหลักธรรมของศาสนามาใช้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต มาตรา ๘๐ รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม 
ดังต่อไปน้ี (๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอ านาจเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์การทางศาสนา 
และ เอกชน จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมและสอดคล้องกับ
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 

                                                             
๑ม.อุ. ๑๙/๒๔๕/๑๓๘ 
๒ถอดเทป การเสวนาเรื่อง “สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ กรณีศึกษาภิกษุณี, จัดโดยคณะอนุกรรมาธิการ

พิจารณา ศึกษา ติดตาม ตรวจสอบและส่งเสริมการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิ
เสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภาร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเครือข่ายเสนอกฎหมายเพื่อ
ส่งเสริมภิกษุณีเติมเต็มพุทธบริษัท ๔วั นศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม
คณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๖ – ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒. 
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

 

๑๕๘ 

  ดังน้ันจึงมีการน าเสนอประเด็นการรองรับสถานภาพกฎหมายของนักบวชภิกษุณีที่เกิดจากการบวชใน
ประเทศศรีลังกาที่มีอยู่ในราชอาณาจักรไทย ด้วยการขอบัญญัติเพิ่มเติมไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ภิกษุณีที่บวช
จากศรีลังกาน้ันได้รับรับรองสถานภาพการเป็นนักบวชในทางกฎหมาย เพื่อให้มีผลในทางกฎหมายที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินการในเรื่องใดๆ ได้ ที่เก่ียวข้องกับทางราชการ อาทิ การขออนุญาตตั้งวัด การมีหนังสือราชการรับรองสถานภาพ
ภิกษุณี เป็นต้น รวมทั้งเพื่อให้การปฏิบัติศาสนกิจของภิกษุณีสามารถสนับสนุนกิจการของพระพุทธศาสนาเติมเต็มพุทธ
บริษัท ๔ ให้ได้มีส่วนส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนาช่วยแก้ไขปัญหาสังคมให้แก่ประเทศชาติ และจะท าให้ประเทศไทย
เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลกในฐานะเป็นเมืองพุทธศาสนาอย่างแท้จริง โดยได้มีการพยายามเรียกร้องให้ระบุในกฎหมายว่า
ด้วยสิทธิและเสรีภาพตามมาตรา ๓๗ วรรคหน่ึง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ วรรคหน่ึง
บัญญัติว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนา นิกายของศาสนา ....ฯลฯ แต่ก็ยังไม่มีกฎหมายมารองรับ
สถานภาพดังกล่าว จึงจะน าเสนอให้มีบทบัญญัติเพิ่มเติมบทนิยามค าว่า "คณะสงฆ์อ่ืน "ในมาตรา ๕ ทวิแห่ง พ.ร.บ.คณะ
สงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.คณะสงฆ์(ฉบับที๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้หมายความรวมถึง "ภิกษุณีสายศรี
ลังกา" เพื่อรองรับสถานภาพทางกฎหมายของภิกษุณีสายศรีลังกาที่มีอยู่ในประเทศไทยในการด าเ นินการใดๆ ที่เก่ียวข้อง
กับทางราชการ ซ่ึงนายสมชาย แสงการ ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค 
วุฒิสภา กล่าวถึงปัญหาการถูกรอนสิทธิตามรัฐธรรมนูญของภิกษุณีในประเทศไทยเป็นเรื่องที่หลายฝ่ายควรให้ความสนใจ 
และภิกษุณีความได้รับการเคารพและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ไม่ว่าจะบวชมาจากพุทธศาสนาสายศรี
ลังกาหรือพุทธศาสนาฝ่ายมหายานอ่ืนๆ เพราะการออกบวชเป็น “ภิกษุณี” ถือเป็นสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญที่ควรได้รับการคุ้มครองและจักถูกละเมิดสิทธิมิได้ ดังน้ันรัฐและทุกภาคส่วนของสังคมจึงควรให้ความสนใจต่อ
กรณี “ภิกษุณี” อย่างแท้จริงและหันมาให้การส่งเสริมและสนับสนุนผู้หญิงให้เข้าสู่โลกแห่งศาสนธรรมโดยการท าให้การ
เคารพถึงสิทธิเสรีภาพและให้การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพโดยการแก้ไขกฎหมายในล าดับรองๆ ลงมาจนถึงกฎกระทรวง
ต่างๆ ที่กีดขวางหรือขัดขวางมิให้ผู้หญิงได้เข้าถึงและปฏิบัติธรรมได้อย่างปราศจากอุปสรรคและความกังวล อีกทั้งยังต้อง
ถือเป็นพันธกรณีในการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อนักบวชและผู้ปฏิบัติธรรมน่ันเอง 
  
๓. ข้อโต้แย้งในการอ้างสิทธิการอุปสมบทภิกษุณีในสังคมไทย 
 จากเหตุผลที่ใช้ในการอ้างความชอบธรรมในการอุปสมบทของภิกษุณีดังกล่าวน้ีแม้จะเป็นสิ่งชอบธรรมตาม
หลักสิทธิมนุษยชน ตามสตรีนิยม (Liberal Feminism) การอ้างสิทธิในการบรรลุธรรม หรือสิทธิและเสรีภาพตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญก็ตาม แต่ในความเป็นจริงของโลกน้ันสิทธิความชอบธรรมก็ยังตกอยู่ภายใต้กฎหมายบางอย่างหรือ
กรอบของสังคมที่เป็นจารีต ประเพณี ความเชื่อ ที่ไม่ละเมิดต่อบุคคลอ่ืน ซ่ึงพุทธศาสนาน้ันโดยสิทธิมนุษยชนก็ไม่ได้ห้าม
คนใดเพศใดเข้ามาบวชหรือนับถือศาสนา เพียงแต่กระบวนการในการบวชเท่าน้ันที่เป็นปัญหาและขาดการยอมรับว่า
ถูกต้อง และถูกยืนยันเป็นข้ออ้างตามพระธรรมวินัยตามพุทธบัญญัติในฝ่ายพุทธศาสนาเถรวาท มิใช่ว่ามหาเถรสมาคมจะ
รังเกียจรังงอนหรือไร้เหตุผลในการยอมรับและยืนยันกระต่ายขาเดียวด้วยการอ้างเหตุผลการขาดสูญของภิกษุณีเป็นหลัก
เท่าน้ัน แต่จากการตรวจสอบหลักฐานในการบวชภิกษุณีจะพบว่าในการบวชภิกษุณีน้ันมีขั้นตอนที่ยุ่งยากโดยการบวชใน
สายเถรวาทน้ันมีการยึดถือปฏิบัติตามหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสบอกไว้ในพระไตรปิฎกเป็นหลักการส าคัญ ซ่ึงหาก
พิจารณาในการการบวชภิกษุณีจากหลักฐานในพระไตรปิฎกพบว่าในการบวชหรืออุปสมบทภิกษุณีจะกระท าได้มีอยู่ ๔ วิธี 
คือ๑  

                                                             
๑ http://www.sakulthai.com/Dsakulcolumndetail.asp = ๖๗๒&stsseid. กาญจนา นาคสกุล,พุทธ

บริษัท ภิกษุ หลักการปฏิบัติตนของภิกษุณใีหม่ ครุธรรม ๘ ประการ, สืบค้น ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐, เวลา ๑๒.๐๐ น. 

http://www.sakulthai.com/Dsakulcolumndetail.asp
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

 

๑๕๙ 

 ๑) การบวชแบบครุธัมมปฎิคคหณาอุปสัมปทา คือวิธีการรับครุธรรม ๘ ประการ การบวชด้วยวิธีน้ีเป็นกรณีที่
พระอานนท์ได้เรียนครุธรรม ๘ แล้วจึงไปแจ้งให้พระนางมหาปชาบดีโคตมี ซ่ึงพระนางยอมรับครุธรรม ๘ พระอานนท์จึง
ไปกราบทูลพระพุทธเจ้า การรับครุธรรมจึงเป็นวิธีการบวชภิกษุณีครั้ งแรกในพระพุทธศาสนา แต่พระมหาปชาบดีเกิด
ความสงสัยในการบวชของตน พระอานนท์จึงทูลถามพระพุทธเจ้า ซ่ึงพระพุทธเจ้าก็ตรัสยืนยันว่า ในเวลาที่พระนางมหาป
ชาบดีโคตมีรับครุธรรม ๘ ก็ได้ชื่อว่าได้อุปสมบทแล้ว ดังน้ัน การรับครุธรรม ๘ จึงเป็นวิธีการบวชภิกษุณีครั้งแรก หรือ
เรียกว่า “ครุธัมมปฎิคคหณาอุปสัมปทา” ซ่ึงเป็นวิธีการรับ ครุธรรมผ่านพระอานนท์ เป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาต
เฉพาะบุคคล การบวชวิธีน้ีจึงไม่สามารถน ามาใช้กับสตรีอ่ืนได้๑ เช่นเดียวกับการบวชด้วยวิธี “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” ซ่ึง
เป็นวิธีแรกที่พระพุทธเจ้าทรงใช้บวชภิกษุ ผู้ที่จะใช้ ก็คือพระพุทธเจ้าเท่าน้ันหลังจากน้ัน ก็มีเหล่านางสากิยานีและโกลิ
ยานีออกบวชตามพระนางมหาปชาบดีโคตมี พระพุทธเจ้าจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายอุปสมบทภิกษุณีได้ซ่ึงเป็นการอนุญาต
ให้ภิกษุทั้งหลายอุปสมบทให้ภิกษุณี แต่พระวินัยปิฎกไม่ได้ระบุว่าให้อุปสมบทโดยวิธีใด 
 ๒) การบวชด้วยญัตติจตุตถกรรมอุปสัมปทา การบวชด้วยวิธีญัตติจตุตถกรรม หรือ “ญัตติจตุตถกัมม
อุปสัมปทา” เป็นการอุปสมบทที่สงฆ์เป็นผู้ท า โดยมีภิกษุประชุมครบองค์ก าหนดเป็นการอุปสมบทด้วยการประกาศขอ
ความเห็นจากสงฆ์ ๓ ครั้ง รวมเป็น ๔ ครั้ง ทั้งญัตติเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า “กรรม” มีวาจาครบ ๔ เป็นวิธีการอุปสมบทที่
พระพุทธเจ้าประทานความเป็นใหญ่ให้แกสงฆ์หรือหมู่คณะสงฆ์เป็นผู้ด าเนินการผู้ที่จะอุปสมบทด้วยวิธีน้ีต้องมีผู้รับรอง
เรียกว่า พระอุปัชฌาย์ ส าหรับภิกษุณี ได้รับการอุปสมบทด้วยวิธีน้ี ได้แก่ บรรดาสากิยานีข้าราชบริพารของพระนางปชาบ
ดีโคตมี ส่วนกรรมวิธีในการอุปสมบทน้ันไม่ปรากฏหลักฐานกล่าวว่า เข้าใจว่ามีวิธีการอย่างเดียวกับการอุปสมบทภิกษุ 
เน่ืองจากในขณะน้ันเป็นครั้งแรกที่ทรงอนุญาตให้สตรีอุปสมบทเป็นบรรพชิตในพระพุทธศาสนา จึงยังไม่มีการก าหนด
แบบอย่างไว้โดยเฉพาะ การบวชวิธีน้ีเป็นการบวชหลังจากพระพุทธเจ้าประทานการบวชด้วยวิธีการรับครุธรรม ๘ 
ประการแก่พระนางมหาปชาบดีโคตรมีแล้ว การบวชวิธีน้ีเป็นการบวชจากภิกษุสงฆ์ฝ่ายเดียว เรียกว่า “เอกโตสงฆ์” และ
ยังไม่มีการถามอันตรายิกธรรม (ธรรมที่เป็นอัตรายหรือขัดขวางการอุปสมบท) 
  ๓) การบวชด้วยวิธีอัฏฐวาจิกาอุปสัมปทา เป็นการบวชภิกษุณีอีกวิธีหน่ึง โดยการประกอบพิธีกรรม ๒ ครั้ง 
คืออุปสมบทในส านักภิกษุณีสงฆ์ด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจาครั้งหน่ึงก่อน จากน้ันจึงไปขออุปสมบทในส านักภิกษุสงฆ์ซ้ าอีก
ครั้ง รวมเป็นการขอความเห็นชอบ ๘ ครั้งทั้งญัตติเม่ือเสร็จการอุปสมบทในส านักของภิกษุสงฆ์แล้ว จึงถือเป็นการบวช
ภิกษุณีที่ถูกต้องตามพุทธบัญญัติ 
 ส่วนการสอบอันตรายิกรรมเกิดขึ้นภายหลัง เม่ือปรากฏว่าต่อมามีภิกษุณีที่บวชแล้วไม่มี เครื่องหมายเพศบ้าง
ตั้งครรภบ้างเป็นต้นท าให้พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุณีสอบถามอันตรายิกธรรม ๒๔ ประการ กับสตรีที่บวช เช่นเธอ
เป็นผู้มีเพศหรือไม่ ไม่มีประจ าเดือนบ้าง มีประจ าเดือนบ้าง ไม่ใช่ผู้ไม่มีเดือยหรือ เธอเป็นผู้หญิงหรือ เธอไม่มีหน้ีสินหรือ 
มารดาหรือสามีอนุญาตแล้วหรือ เป็นต้น ต่อมาอันตรายิกธรรมก็ค่อยๆ เพิ่มขึ้นตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อ
การใช้ชีวิตนักบวชและต่อการปฏิบัติธรรมเป็นการถามเพิ่มขึ้นหลังจากอนุญาตให้บวชภิกษุณีจากสงฆ์ฝ่ายเดียวแล้ว 
เน่ืองจากการบวชภิกษุณีจากสงฆ์ฝ่ายเดียวจะมีภิกษุเป็นผู้ถามอันตรายิกธรรมท าให้สตรีที่จะอุปสมบทเกิดความกระดาก
ไม่สามารถตอบค าถามได้ ภิกษุทั้งหลายจึงน าเรื่องน้ีไปกราบทูลพระพุทธเจ้า ซ่ึงพระพุทธเจ้าก็รับสั่งอนุญาตให้สตรี
อุปสัมปทาเปกขา ผู้อุปสมบทแล้วในสงฆ์ฝ่ายเดียวบริสุทธ์ิในภิกษุณีสงฆ์แล้ว จึงไปอุปสมบทในสงฆ์ฝ่ายภิกษุสงฆ์ได้ การ

บวชด้วยวิถีน้ีจะต้องมีผู้รับรองในฝ่ายภิกษุณี เรียกว่า “ปวัตตินี”๒ 

                                                             
๑ เสมอ บุญมา,ภิกษุณีในพระพุทธศาสนา, วารสารส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีที่ ๑๓ เล่มที่ ๑ 

(มกราคม –มิถุนายน ๒๕๒๔),หน้า ๙-๑๐  
๒วิ.จู.(ไทย) ๗/๔๒๓-๔๒๕/๓๔๕-๓๕๒.  



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วทิยาเขตอุบลราชธาน ี

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

 

๑๖๐ 

 ด้วยเหตุน้ีการบวชภิกษุณีจึงต้องบวชจากสงฆ์สองฝ่าย หรือเรียกว่า “อุภโตสงฆ์”คือ เม่ือบวชจากภิกษุณีสงฆ์
แล้ว ก็ไปบวชจากภิกษุสงฆ์อีกครั้ง จึงเรียกการบวชภิกษุณีสงฆ์จากสงฆ์สองฝ่ายว่า “อัฏฐวาจิกาอุปสัมปทา” เป็นหลักการ
อันแสดงให้เห็นเห็นถึงความส าคัญของการบวช โดยเฉพาะการบวชภิกษุณีจากสงฆ์สองฝ่ายเน่ืองจากการบวชภิกษุณีจาก
สงฆ์สองฝ่าย เป็นการบวชที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ใช้เป็นหลัก ดังน้ัน คณะสงฆ์ฝ่ายเถรวาท จึงใช้แนวทางการบวชน้ี 
เป็นข้อพิจารณาว่า การบวชภิกษุณีในสมัยต่อมาน้ันถูกต้องตามพระธรรมวินัยหรือไม่ 

 ๔) การบวชโดยใช้ทูต เป็นกรณีที่มีหญิงแพศยา(หญิงหากินในทางกาม ,หญิงหาเงินในทางร่วมประเวณี)๑ 
ชื่ออัฑฒกาสี ต้องการที่จะบวชในส านักพระพุทธเจ้า แต่มีพวกนักเลงได้ยินข่าว จึงคอยแอบซุ่มใกล้หนทางนางอัฑฒกาสี 
ทราบจึง ส่งข่าวไปกราบทูล พระพุทธเจ้าถึงแนวทางการปฏิบัติพระพุทธเจ้าจึงอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายอุปสมบทสตรีได้
โดยทูต แต่เน่ืองจากมิได้ระบุคุณสมบัติภิกษุที่จะเป็นทูตท าให้มีทั้งภิกษุสิกขมานา สามเณร สามเณรี เป็นทูตบ้างท าให้ 
พระพุทธเจ้าทรงห้ามไม่ให้ภิกษุโดยบุคคลเหล่าน้ันเป็นทูต และทรงก าหนคุณสมบัติผู้ที่จะเป็นทูตว่าภิกษุไมพึงให้ภิกษุณี
อุปสมบทโดยมีภิกษุณีโง่เขลาเป็นทูตและอนุญาตให้ภิกษุณี 
 อุปสมบทโดยมีภิกษุณีผู้ฉลาดสามารถเป็นทูตได้ การบวชโดยทูตน้ี เป็นวิธีการเดียวกับการบวชด้วยญัตติจตุตถ
กรรมวาจาจากสงฆ์สองฝ่ายเพียงแต่ขั้นตอนการบวชจากภิกษุสงฆ์ จะใช้ภิกษุณีผู้ฉลาดสามารถเป็นทูตแทน เพื่อป้องกัน
อันตรายที่จะเกิดขึ้นในระหว่างทางกับผู้ที่จะบวชภิกษุณี การบวชวิธีน้ีเรียกว่า “ทูเตนอุปสัมปทา” 
 (๒) การบวชสิกขมานา คือ การบวชขั้นต่อจากการบวชเป็น สามเณรีส าหรับสามเณรีหรือสตรีที่มีอายุ ๑๘ ปี
ขึ้นไป ผู้บวชสิกขมานานอกจากจะรักษาศีล ๑๐ ข้อตามปกติแล้วจะต้องรักษาศีล ๖ ข้อ ให้เคร่งครัดยิ่งขึ้น โดยจะล่วง
ละเมิดข้อใดข้อหน่ึงไม่ได้ตลอดระยะเวลา ๒ ปีหากล่วงละเมิดข้อใดข้อหน่ึงจะต้องกลับมาเริ่มต้นสมาทานรักษาใหม่ การ
บวชสิกขมานาจะเป็นการบวชด้วยญัตติทุตกรรมวาจาจากภิกษุณีสงฆ์ฝ่ายเดียว และนางสิกขมานาจะต้องเปล่งวาจาขอ
สิกขาสมมติในธรรม ๖ ข้อเป็นเวลา ๒ ปี ต่อภิกษุณีสงฆ์ซ่ึงการบวชสิกขมานาจะต้องมีปวัตตินีเช่นเดียวกับการบวชภิกษุณี 
 (๓) การบวชสามเณรี เป็นการบวชสตรีที่มาขอบวชในพุทธศาสนาซ่ึงจะเป็นผู้ที่มีอายุ ๒๐ ปีขึ้นไป ต่อมาเม่ือมี
สตรีที่อายุยังไม่ครบ ๒๐ ปี มาขอบวช พระพุทธเจ้าจึงทรงอนุญาตให้บวชเป็น “สามเณรี” เช่นเดียวกับที่ทรงอนุญาตให้
บุรุษผู้มีอายุยังไม่ครบ ๒๐ ปี บวชเป็นสามเณรโดยเปล่งวาจาเข้าถึงพระรัตนตรัย (ไตรสรณคมน์) และสมาทานศีล ๑๐ 
เช่นเดียวกับสามเณร ซ่ึงการบวชสามเณรีจะบวชจากส านักภิกษุณี ในขณะที่การบวชสามเณรจะบวชจากส านักภิกษุ 
 จะเห็นว่าการอุปสมบทภิกษุณีจะต้องบวชเป็นสามเณรรีและบวชเป็นสิกขมานา ๒ ปี จากภิกษุณีสงฆ์ และการ
บวชภิกษุณีจากสงฆ์สองฝ่าย คือภิกษุณีสงฆ์และภิกษุสงฆ์ จึงจะส าเร็จเป็นภิกษุณีโดยสมบูรณ์ ซ่ึงกระบวนการบวช
ดังกล่าว พระพุทธเจ้าได้วางไว้เป็นครั้งแรกในครุธรรมข้อที่ ๖ คือ “ภิกษุณีพึงแสวงหาการอุปสมบทในสงฆ์สองฝ่าย ให้แก่
สิกขมานาที่ศึกษาธรรม ๖ ข้อ ตลอด ๒ ปีแล้ว” การบวชภิกษุณีสงฆ์จึงเป็นสิ่งที่ภิกษุและภิกษุณีสงฆ์ให้ความส าคัญยึดม่ัน
ในการท าให้ถูกต้องมาโดยตลอด จึงมีประเด็นปัญหาถึงวิธีการบวชภิกษุณีที่น ามาใช้เป็นข้ออ้างในการสนับสนุนหรือการ
คัดค้านการอุปสมบทภิกษุณีในประเทศไทยต่อไป 

                                                             
๑ พระธรรมปิฎก(ประยุทธ์ ปยุตโต),พจนานุกรมพุทธศาสตร์(ฉบับประมวลศัพท์), พิมพ์ครั้งที่ ๙ (โรงพิมพ์จุฬา

ลงกรราชวิทยาลัย : กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๓), หน้า ๑๙๖ 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วทิยาเขตอุบลราชธาน ี

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

 

๑๖๑ 

 
๔. บทสรุป 

 ในสมัยพุทธกาลสตรีได้เข้ามาบวชเป็นภิกษุณีจ านวนมาก ล้วนได้รับความเป็นอิสระและความเท่าเทียมกันใน
สิทธิจากพระพุทธศาสนาที่อุบัติขึ้น โดยปราศจากการแบ่งชนชั้น วรรณะ ทั้งหลักธรรมค าสอนที่มีเหตุผลสามารถอ านวย
ประโยชน์ให้แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติอย่างแท้จริง จึงเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้ที่ใคร่รู้ทั้งหลายเข้ามาอุปสมบทในพระธรรมวินัยน้ี 
ก่อเกิดมีพุทธบริษัท ๔ คือภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา อย่างมากมาย ในหมู่สตรีผู้ที่ยอมสละบ้านเรือนและโภค
ทรัพย์ อุทิศตนบวชเช่นเดียวกับบุรุษ ซ่ึงในการอุปสมบทของพวกเธอทั้งหลายน้ันแท้จริงอาจมีแรงผลักดั นและเหตุผลที่
แตกต่างกัน เช่น  

  ก.ความศรัทธาเลื่อมใสเป็นมูลฐาน เรื่องของความเชื่อถือความเลื่อมใสของแต่ละคนไม่มีสิ่งใดจะขัดขวาง
เหน่ียวรั้งได้ เพราะเหตุที่ได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้ามาแล้วท าให้เกิดความม่ันอย่างแรงกล้าในศาสนา 
จึงยอมสละบ้านเรือน ญาติพี่น้อง เพื่อเข้ามาสู่เพศบรรพชิตเช่นเดียวกับบุรุษ โดยมีจุดหมายปลายทาง คือการบ าเพ็ญตน
เพื่อความหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสอันเป็นต้นเหตุแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏ เช่น พระนางปชาบดีโคตมี
พร้อมข้าทาสบริวารเป็นต้น 

  ข.การประสบปัญหาที่ยุ่งยากในชีวิต เป็นสภาวะที่มนุษย์จะต้องประสบแต่สตรีเป็นผู้ต้องเผชิญกับปัญหา
ดังกล่าวอย่างหนักหน่วงและซับซ้อน ทั้งน้ี เพราะสตรีเป็นผู้ที่ธรรมชาติก าหนดให้รับภาระในทางครอบครัวสูง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสตรีในสังคมอินเดียในสมัยโบราณ พ่อแม่ผู้ปกครองต้องป้องกันหวงแหนเหมือนทรัพย์สมบัติ เม่ือถึงเวลาต้องไปสู่
ตระกูลของสามีจึงต้องได้รับการอบรมสั่งสอนให้ปฏิบัติให้เหมาะสมถูกต้องตามจารีตประเพณีเพื่อชื่อเสียงของตนเองและ
วงศ์ตระกูล ทั้งต้องป้องกันค าครหานินทาอันจะมีมาในภายหลัง ซ่ึงจะเป็นการเสื่อมเสียชื่อเสียงไม่เฉพาะแต่ตัวเองหากยัง
รวมไปถึงพ่อแม่ญาติพี่น้ององอีกด้วยเพราะความที่สตรีตองเผชิญปัญหาชีวิตมากมาย บางครั้งจึงไม่อาจที่จะแก้ไขปัญหา
น้ันๆ ได้ท าให้เกิดความทุกข์ทรมานขมขื่นตลอดมา ผู้ที่ตกอยู่ในสภาพชีวิตเช่นน้ีเม่ือไม่สามารถหาทางระงับความเศร้าโศก
ได้จะมีผลกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างรุนแรงจนอาจเป็นคนวิกลจริตได้ เช่น นางกีสาโครตมี เม่ือลูกน้อยถึงแก่ความ
ตาย นางเศร้าโศกเสียใจ เพราะความรักความอาลัยในบุตร ร้องไห้อุ้มร่างของลูกที่ไร้วิญญาณเที่ยวถามหาคนที่สามารถท า
ให้ลูกของนางฟื้นคืนชีพได้ ก็ไม่มีใครจะช่วยนางได้จนมีผู้แนะน าให้ไปหาพระพุทธเจ้า จึงกลับได้สติผลสุดท้ายเกิ ดความ
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา จึงขออุปสมบทเป็นภิกษุณีและปฏิบัติธรรมต่อมาจนได้บรรลุพระอรหันต์ เรื่องที่กล่าวมาน้ี
แสดงให้เห็นว่าสตรีอีกพวกหน่ึง ที่เข้ามาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาน้ันมีเหตุผลอันเน่ืองมาจากการประสบความยุ่งยาก
ในชีวิต ซ่ึงตนเองไม่สามารถที่จะหาทางออกที่ดีได้ จึงหันเข้าหาพระพุทธศาสนาเพื่อยึดเอาเป็นที่พึ่งแนวสุดท้ายในชีวิต 
และหลักธรรมค าสอนของพระพุทธองค์ก็สามารถสมานความคับแค้นใจตลอดจนความทุกข์ยากของบุคคลเหล่าน้ันได้ 

  ค.การอุปสมบทด้วยเหตุเพราะอาศัยสิ่งแวดล้อมอย่างอ่ืนชักน า เช่นการน าพาของมิตรสหายเครือญาติพี่น้อง
เช่น นางรูปนันทาเป็นผู้หน่ึงที่ได้ยินคนทั้งหลายพากันกล่าวสรรเสริญเกียรติคุณของพระพุทธเจ้าโดยประการต่างๆ จึง
กระตุ้นความรู้สึกของนางให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นว่า พระพุทธเจ้าน้ันสวยงามอย่างไรเพราะนางเป็นผู้ที่หลงใหลใน
ความงามของตนเอง วันน้ันพระพุทธเจ้าจึงเนรมิตหญิงสาวที่มีรูปงามยิ่งกว่านางน่ังถวายงานพัดพระองค์อยู่และทรง
กระท าหญิงเนรมิตน้ันมีวัยเปลี่ยนแปลงไปโดยล าดับจนแก่หง่อมมีรูปร่างไม่เป็นที่เจริญตา ท าให้นางรูปนันทาเกิดความ
สังเวชพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสังขารผลสุดท้ายไดฟังพระธรรมเทศนา ต่อมาจึงขอบวชในส านักของ
ภิกษุณี 
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๑๖๒ 

  จะอย่างไรก็ดีจากเหตุผลและความต้องการของสตรีที่เข้ามาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาดังกล่าวน้ี เป็นเครื่อง
ชี้ให้เห็นได้ถึงระดับจิตใจของแต่ละบุคคลว่ามีความสูงต่ าแตกต่างกันในการเข้ามาสู่เพศบรรพชิต แต่ทั้งหมดก็มี
จุดมุ่งหมายอย่างเดียวกัน คือ การปฏิบัติธรรมเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงในพุทธศาสนาน้ี ซ่ึงก็ได้บรรลุผลตามสมควรแก่
อัตภาพของแต่ละบุคคล พุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาที่เปิดกว้างส าหรับบุคคลทุกคนไม่เลือกชนชั้น วรรณะหรือเพศ ถึงแม้
ในปัจจุบันเถรสมาคมจะไม่เปิดโอกาสด้วยการอ้างเหตุผลบางประการ จนท าให้การมีอยู่ของการอุปสมบทภิกษุณีได้ใน
สังคมไทยไม่ถูกต้อง แต่น่ันก็เป็นเพียงภาวะวิถีหน่ึงในเพศภาวะทางศาสนาแต่สิ่งหน่ึงที่ส าคัญมากที่สุดของผู้หญิงหรือสตรี
จ านวนหน่ึงที่มีอยู่ในสังคมไทยน่าจะเป็นการได้สตรีเหล่าน้ันเอาหัวใจมาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมค าสอนจนเกิดความสุข สงบ เย็น โดยไม่สนใจเพศภาวะความเป็นนักบวชเป็นส าคัญน่ันเอง  
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โลกแหง่สามัญวิสัยมุมมองจากพระพุทธศาสนาเถรวาท 
Objective World Perspective from Theravada Buddhism 

 
ดร.นคร จันทราช, พระสฤทธ์ิ สมุโน,นายปรสิทธ์ิ แสวงวงศ์ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวทิยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วทิยาเขตอุบลราชธานี 

บทคัดย่อ 
  โลกแห่งสามัญวิสัยในพระพุทธศาสนาเถรวาทเป็นโลกที่บริสุทธ์ิปราศจากความหมายเป็นเพียงที่รวมตัวของ
ธาตุ ๔ อันได้แก่ ดิน น้ า ลม และไฟ ที่มนุษย์สามารถรับรู้การมีอยู่ของโลกแห่งสามัญวิสัยโดยอาศัยประสาทสัมผัสผ่าน
องค์ประกอบ ๓ อย่างคือ ๑) อายตนะภายนอก ๒) อายตน ภายะใน และ ๓) วิญญาณ ที่สร้างความสุขและความทุกข์แก่
มนุษย์โดยตรง หากมนุษย์รับรู้ไม่ตรงตามความเป็นจริงท าให้เกิดความยึดม่ันถือม่ันกลายเป็นความทุกข์ หากมีความรับรู้
ตามความเป็นจริงของโลกท าให้รู้เท่าทันโลกตามความเป็นจริงและเอ้ือต่อเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาเถรวาทคือ
การพ้นทุกข์ 
ค าส าคัญ: โลกแห่งสามัญวิสัย,พระพุทธศาสนาเถรวาท 
 
ABSTRACT 
 Ordinary world in Theravada Buddhism is a pure world without meaning. It is only the 
combination of ๔ elements: soil, water, wind and fire. These are acknowledged by human beings in the 
sense through ๓ components: ๑) external sense-bases ๒) internal sense-bases ๓) conciousness. These 
cause happiness and suffering to human beings in derect way. If human beings do not acknowledge 
the truth, it will cause suffering because of attachment. In other way, if they understand the truth, it is 
easy to reach the highest goal of Theravada Buddhism that is the end of suffering. 
Keywords: Objective World, Theravada Buddhism 
 
๑.ความน า 
 โลกแห่งสามัญวิสัยโดยเรียกว่าอีกอย่างว่า“โลกภายนอก”ตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาทน้ันโลกภายนอก
จัดเป็นโลกที่มีอยู่ตามธรรมชาติ มันมีธรรมชาติอย่างไร มันก็มีอยู่อย่างน้ันเป็นโลกที่เรารู้เราเห็นอยู่ตามปกติธรรมดาทุกๆ  
วัน๑ มนุษย์เป็นแค่เพียงสิ่งหน่ึงในบรรดาสิ่งที่มีชีวิตอยู่บนโลกใบน้ี โดยที่มนุษย์น้ันสามารถรับรู้การมีอยู่ของโลกโดยอาศัย
ประสาทสัมผัส แม้มนุษย์จะมีอยู่หรือไม่มีอยู่ก็ตาม แต่ก็ไม่กระทบกระเทือนถึง“การมีอยู่”ของโลก ที่เป็นเช่นน้ีเพราะการ
มีอยู่ของโลกแห่งสามัญวิสัยน้ีไม่ขึ้นอยู่กับการมีอยู่ของมนุษย์ แม้กระน้ันก็ซ่ึงมีพระพุทธพจน์จ านวนชุดหน่ึงที่พระพุทธเจ้า
ตรัสถึงโลกแห่งสามัญวิสัยขึ้นอยู่กับการรับรู้ของมนุษย์สมดังพุทธพจน์ที่ปรากฏในพระสูตรต่างที่และต่างวาระกันดังน้ี  

                                                             

  ๑ สนุทร ณ รังษี, พุทธปรัชญาจากพระไตรปิฎก, (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพ์แห่งจฬุาลงกรณ

มหาวิทยาลยั,๒๕๓๕), หน้า ๔๙. 
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“ธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ ส าเร็จด้วยใจ ถ้าคนมีใจชั่ว ก็จะพูดชั่วหรือท าชั่วตามไปด้วย 
เพราะความชั่วน้ัน ทุกข์ย่อมติดตามเขาไป เหมือนล้อหมุนตามรอยเท้าโคที่ลากเกวียนไป ฉะน้ัน”๑ 

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์ตรัสว่า‘โลก โลก’ ด้วยเหตุเพียง เท่าไรหนอจึงชื่อว่าโลกหรือการบัญญัติว่า
โลก”  

“สมิทธิ จักขุ รูป จักขุวิญญาณ ธรรมที่พึงรู้แจ้งทางจักขุวิญญาณมีอยู่ในที่ใดโลกหรือการบัญญัติว่าโลกก็มีอยู่
ในที่น้ัน ชิวหา มโน ธรรมารมณ์ มโนวิญญาณ ธรรมที่พึงรู้แจ้งทางมโนวิญญาณ มีอยู่ในที่ใดโลกหรือการบัญญัติว่าโลกก็มี
อยู่ในที่น้ัน สมิทธิ ส่วน จักขุ รูป จักขุวิญญาณ ธรรมที่พึงรู้แจ้งทางจักขุวิญญาณไม่มีในที่ใด โลกหรือการบัญญัติว่าโลกก็ไม่
มีในที่น้ัน ชิวหา ฯลฯ มโน ธรรมารมณ์ มโนวิญญาณ ธรรมที่พึงรู้แจ้งทางมโนวิญญาณไม่มีในที่ใดโลกหรือการบัญญัติว่า
โลกก็ไม่มีในที่น้ัน”๒ 
 จากพระพุทธพจน์ข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า โลกภายนอกตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาทน้ัน มนุษย์มี
อายตนะที่สามารถรับรู้โลกภายนอกได้ เน่ืองด้วยมนุษย์มีอายตนะที่สามารถรับรู้โลกภายนอกได้และในบางครั้งการรับรู้
โลกภายนอกน้ันก่อให้เกิดความทุกข์กับมนุษย์เม่ือเป็นเช่นน้ีก็จ าเป็นที่เราจะต้องท าความเข้าใจตัวเรา และโลกที่เราต้อง
เข้าไปเก่ียวข้องด้วยทางอายตนะให้ชัดเจนและท าความเข้าใจเก่ียวกับความเป็นจริงของโลกทั้ง ๒ อย่างไปพร้อมๆกัน แม้
โลกภายนอกจะปราศจากความหมายใดๆ แต่ก็มีความสมพันธ์ต่อความสุข ความทุกข์ของมนุษย์โดยตรงและมีความส าคัญ
ต่อการท าความเข้าใจในความหมายชีวิต ด้วยเหตุน้ีการที่จะเข้าใจปัญหาเรื่ องความทุกข์และการดับทุกข์ซ่ึงเป็นหัวใจ
ส าคัญของหลักค าสอนในพระพุทธศาสนาเถรวาท บทความน้ีผู้เขียนจึงมีความสนใจในประเด็นปัญหา คือ มนุษย์รับรู้โลก
แห่งสามัญวิสัยได้อย่างไร โดยมีอะไรเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์กับการรับรู้โลกภายนอก และหากมนุษย์จะแก้ปัญหา
เรื่องความทุกข์น้ีที่เกิดจากการรับรู้หรือความสัมพันธ์กับโลกภายนอกมนุษย์จะแก้ปัญหาเรื่องทุกข์น้ีอย่างไรต่อไป 
 
๒. มนุษย์กับโลกแห่งสามัญวิสัย 
  มนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาทมีองค์ประกอบส าคัญที่จัดเป็น“หมวด”หรือ“กอง”๓ เรียกว่าเบญจ
ขันธ์หรือขันธ์ ๕ (The Five Aggregates) ที่ประชุมกันเข้ามีองค์ประกอบส าคัญอยู่ ๒ ส่วน คือ กายกับจิต หรือรูปกับนาม 
รูปคือ รูปขันธ์ ได้แก่ร่างกายของมนุษย์ที่ประกอบด้วยธาตุทั้ง ๔ คือ ดิน น้ า ลม และไฟ ส่วนนาม คือ จิตหรือวิญญาณ
และสิ่งที่เก่ียวเน่ืองกับจิต๔ หากพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างกายกับจิตผ่านมุมมองพระพุทธศาสนาเถรวาท ขันธ์ ๕ มี
ความเก่ียวข้องกันและสัมพันธ์กันที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ เพราะขันธ์ ๕ เป็นกองแห่งรูปธรรมและนามธรรมที่

ประชุมกันเข้าเป็นชีวิตประกอบด้วย รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ และวิญญาณขันธ์๕ จากองค์ประกอบทั้ง ๕ เป็นส่วน
ส าคัญที่ท าให้ความเป็นสิ่งมีชีวิตน้ันเกิดความสมบูรณ์ในด้านรูปธรรม คือ ร่างกาย และในด้านนามธรรม คือ จิตใจ 

                                                             

 ๑ ข.ุข.ุ (ไทย) ๒๔/๑/๒๓ 

  ๒ ส .สฬา.(ไทย) ๑๘/๖๘/๕๘ 
   ๓ พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙, ราชบัณฑิต), พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสตร์ ชุด
ศัพท์วิเคราะห์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เลี่ยงเซ่ียง, ๒๕๕๐), หน้า ๒๐๕. 
 ๔ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพ์ครั้งที่ ๒๐, 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัทสหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๕๓),หน้า ๑๕ - ๑๖. 
 ๕ ประยงค์ จันทร์แดง,ชีวิตมุมมองจากพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์สัมปชัญญะ, 
๒๕๕๖), หน้า ๔๔. 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วทิยาเขตอุบลราชธาน ี

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

 

๑๖๕ 

องค์ประกอบเหล่าน้ีจะเป็นเหตุและปัจจัยท าให้มนุษย์เกิดการรับรู้โลกแห่งสามัญวิสัยได้โดยมีรายละเอียดของแต่ละขันธ์
ตามล าดับดังน้ี 
  ๑. รูปขันธ์ (Corporeality) คือ ลักษณะของสิ่งที่เป็นกายภาพ (Physical body) ของสรรพสิ่งเป็นโครงสร้าง
ของสิ่งต่างๆที่เป็นวัตถุรูปประกอบด้วยธาตุ ๔ คือ ดิน น้ า ลม และไฟ และส่วนที่เป็นร่างกายและพฤติกรรมตลอดจน
คุณสมบัติต่างๆของส่วนประกอบฝ่ายรูปธรรมทั้งหมด 
  ๒. เวทนาขันธ์ (Feeling or Sensation) คือ ความรู้สึกทางใจ ความสุขและความทุกข์หรือเฉยๆ ความเสวยอารมณ์ 
กริยาเสวยอารมณ์กันเกิดแต่จิตสัมผัส หรือ กองเวทนา ในส่วนของเวทนาขันธ์น้ีเป็นส่วนที่ชีวิตเกิดการรับรู้ เป็นการเสวยรส
อารมณ์ ความรู้สึก สุข ทุกข์หรือเฉยๆ กล่าวคือ เวทนาขันธ์น้ันคือธาตุรู้ หรือจิต ซ่ึงอยู่ในส่วนของความสัมพันธ์ของกายกับจิต 
ในรูปแบบของความสัมพันธ์ในเชิงจิตภาพ ในภาคส่วนของการรับรู้ และการท างานของร่างกาย เช่น เม่ือรับรู้แล้ว เกิดความ
พอใจ มนุษย์เรียกว่า สุข เกิดความไม่พอใจเรียกว่า ทุกข์ หรือเม่ือรับรู้แล้วไม่ทุกข์และไม่สุข เรียกว่า เฉยๆ  
  ๓. สัญญาขันธ์ (Perception) หมายถึง ความจ าได้ กิริยาที่จ าได้ ภาวะที่จ าได้๑ หรือ ความจ าได้หมายรู้ เป็น
การก าหนดอาการหรือลักษณะของอารมณ์ที่เกิดการกระทบสัมผัสในแต่ละครั้งในแต่ละสภาวการณ์ เม่ือเหตุการณ์หรือ
สภาวการณ์เกิดขึ้นหลายๆครั้งก็เกิดการแยกแยะในส่วนของรายละเอียด ความแตกต่างของอารมณ์ที่ได้รับรู้ และน ามาซ่ึง
การบันทึกความจ าของข้อมูลน้ันๆ ท าให้เกิดเป็นความก าหนดหมายให้จ าอารมณ์น้ันๆได้ เช่น เสียงดัง รูปสาย กลิ่นหอม 
รสหวาน ร้อน ดีใจ และเสียใจ เป็นต้น และยังรวมถึงลักษณะทรวดทรง สี สัณฐาน ตลอดจนชื่อเรี ยกและสมมติบัญญัติ
ต่างๆ ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ หรือเป็นเครื่องหมายบ่งชี้ถึงความเป็นตัวตน รูปแบบ ขนาด และความแตกต่างเฉพาะของทุกๆ
สรรพสิ่งในโลกน้ี ล้วนแล้วแต่เป็นการจ าได้ของทางแห่งการรับรู้ของสัญญา หรือทางอายตนะภายนอก สัญญาสามารถ
แยกตามลักษณะของทางแห่งการรับรู้ได้มี ๖ ทาง คือ๒ 
     ๑ รูปสัญญา   คือ การจ ารูปหรือสิ่งที่ตนเห็นได้  
     ๒.สัททสัญญา   คือ การจ าเสียงที่หูได้ยินได้ 
     ๓.คันธสัญญา   คือ การจ ากลิ่นที่รับรู้ทางจมูกได้ 
     ๔.รสสัญญา   คือ การจ ารสที่รับรู้ทางลิ้นได้ 
     ๕.โผฏฐัพพสัญญา  คือ การจ าสิ่งที่รับรู้ทางกายได้ 
     ๖.ธัมมสัญญา   คือ การจ าสิ่งที่ใจรับรู้ได้โดยตรงได ้
  จากสัญญา ๖ ประการข้างต้นจะเห็นว่า หน้าที่ของจิตในระดับสัญญาน้ี สิ่งที่เป็นอารมณ์ของสัญญาคือสิ่งที่
เป็นอารมณ์ของจิตและจิตจะมีบทบาทในเรื่องของความจ าและการบันทึกข้อมูลอารมณ์และความรู้สึกน้ันๆตามช่องทาง
การรับรู้ต่างๆของสัญญาต่อไป 
  ๔. สังขารขันธ์ (Mental Formations or Volitional Activities) คือ สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซ่ึงอิงอาศัยกัน
เกิดขึ้น๓ หรือเรียกว่า “กองสังขาร” เป็นอ านาจที่คอยควบคุมจิตหรือปรุงแต่งจิตให้เกิด “การหักเห”ทางความคิดกล่าวคือ
ท าให้จิต “คิดดี” “คิดชั่ว” หรือ “เป็นกลางๆ” คุณสมบัติต่างๆของจิตมีเจตนาเป็นตัวน า ที่ปรุงแต่งคุณภาพของจิตให้เป็น
“กุศล”และ“อกุศล” หรือ “อัพยากฤต” จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่มีผลทางจิต ให้จิตคิดไปในทิศทางที่ถูกต้อง คิดไป
ในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง หรือคิดเป็นกลางๆ ซ่ึงตรงน้ีชี้ให้เห็นว่า ในระดับสังขารขันธ์น้ี จิตเริ่มมีการถูกควบคุมโดยอ านาจ
จากแรงขับภายในอันมีผลต่อความรู้สึก นึกคิด การพูดและการกระท า ให้เกิดกรรมทางกาย วาจา และใจ โดยมีศรัทธา 

                                                             

   ๑ อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๖๒/๓๘. 
 ๒ ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๓/๑๐. 
  ๓ อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๖๒/๓๘. 
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

 

๑๖๖ 

สติ เมตตา กรุณา ปัญญาโลภะ โทสะ เจตนา สมาธิ เป็นองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึก นึกคิด การพูด และการ
กระท า อันจะน ามาซ่ึงผลดี ผลชั่ว หรือความเป็นกลางๆได้ 
  ๕. วิญญาณขันธ์ (Consciousness) คือ การรู้แจ้งอารมณ์ เป็นอาการของจิตที่ออกมารับรู้อารมณ์ทาง
อายตนะภายใน ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ การรับรู้ของวิญญาณขันธ์เป็นความรู้จ าเพราะของสิ่งที่ ได้รับรู้ ใน
เบื้องต้นเท่าน้ัน และยังไม่ได้มีปัจจัยปรุงแต่งจิตให้เข้าถึงในรายละเอียดของสิ่งที่ได้รู้ ได้เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ได้สัมผัส คือ
เป็นลักษณะของอาการ สักแต่ว่ารู้อย่างเดียว ยังไม่ได้มีการจดจ าหรือ การจ าได้หมายรู้ในสิ่งที่รับรู้มา กล่าวคือ การรู้เพียง
แค่โครงสร้างพื้นผิวที่ประสาทสัมผัสทั้ง ๖ รับรู้ในช่วงแรกที่เกิดการกระทบสัมผัสกัน เท่าที่มีข้อมูลในขณะน้ัน เช่น รูปร่าง 
รูปทรง ลักษณะอาการ สีสัน รสชาติ และเสียง เป็นต้น 
 จากองค์ประกอบหรือเบญจขันธ์ข้างต้นสะท้อนให้เห็นภาพรวมของมนุษย์อย่างชัดเจนว่า มนุษย์คือ “องค์

รวม”หรือ“ชุดส าเร็จรูป”ของกลุ่มก้อนที่เป็น “หน่วยย่อย”ของธาตุต่างๆที่สามารถย่อลงได้ ๒ อย่าง คือ รูปกับนาม๑ ใน
ส่วนของรูปน้ันเป็นองค์ประกอบหน่ึงของมนุษย์ที่สมบูรณ์น้ันมีเพียงเศษหน่ึงส่วนห้าขององค์ประกอบทั้งหมดที่กล่าวถึง
ลักษณะทางกายภาพหรือลักษณะที่เป็นสสาร เป็นวัตถุน่ันคือส่วนขององค์ประกอบที่หน่ึงคือรูปขันธ์ และเป็นส่วนที่ไม่
สามารถรับรู้อารมณ์ได้ในส่วนองค์ประกอบอ่ืนๆไม่ว่าจะเป็น เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ และวิญญาณขันธ์ทั้ง ๔ 

อย่างน้ีเรียกว่า “เจตสิก”๒ มีทั้งฝ่ายดี ฝ่ายเลว และฝ่ายเป็นกลาง๓ ทั้ง ๔ องค์ประกอบหลักของมนุษย์น้ันเป็นเรื่องของ
นามธรรม โดยเฉพาะในเรื่องของการรับรู้ ความรู้สึก ซ่ึงเป็นตัว“ผลักดัน”การท างานของร่างกาย เป็นเรื่องของจิต ซ่ึงมี
ลักษณะนามธรรม เป็นอสสาร ไม่มีตัวตน จิตท าหน้าที่ส าคัญเป็น“ศูนย์บังคับบัญชาการ”ของร่างกาย จิตมีหน้าที่“รับรู้”
และ “เข้าใจ” ตลอดจน “แปรข้อมูล” ที่ส่งผ่านร่างกายมนุษย์ ทั้งหมดจัดเป็นกระบวนการที่มีจิตท าหน้าที่ใน “การ
รวบรวมข้อมูล”ท าการประเมินด้วย “การวิเคราะห์”และ “สังเคราะห์”เรียกว่า“สังขาร”๔เพื่อ“สั่งการ”ให้มีการกระท า
อย่างใดอย่างหน่ึง๕เป็นการแสดงออกทางกาย วาจา พฤติกรรมที่เกิดขึ้นทางกายและทางวาจา การกระท าของมนุษย์เป็น
การกระท าที่เกิดขึ้นจาก“ความรู้ตัว”ยิ่งกว่าน้ันผู้กระท าต้องมี“ความใส่ใจ”ซ่ึงเป็น“ความมุ่งหมาย”ในการกระท ากิจน้ัน
อย่างแท้จริง ประเด็นค าถามส าคัญคือว่า มนุษย์รับรู้โลกภายนอกน้ีได้อย่างไร? และมีอะไรเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์
กับการรับรู้โลกภายนอก? ประเด็นปัญหาดังกล่าวผู้เขียนจะได้วินิจฉัยในหัวข้อต่อไป 
 
  

                                                             

 ๑ ฐานิสรา ประธานราษฎร์ นิกร , อัพยากตปัญหาปัญหาที่พระพุทธเจ้าไ ม่ทรงพยากรณ์ , 
(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ศยาม, ๒๕๕๒), หน้า ๑๐๙. 
 ๒ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๓, 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส.อาร์.พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์ จ ากัด, ๒๕๔๘), หน้า ๓๒๕. 
 ๓ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ปลดบ่วงชีวิตพิชิตกรรม, (กรุงเทพมหานคร :ห้างหุ้นส่วย
จ ากัด เชน ปริ้นติ้ง, ๒๕๕๖), หน้า ๔๐. 
  ๔ เสถียร โพธินันทะ, แนวพระพุทธศาสนา (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๓), หน้า ๔๙. 
  ๕ พระมหาอุทัย ญาณธโร, วิถีแห่งกลไกแบบพุทธ : อภิปรัชญาของพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : 
Buddha’s Path Follower, ๒๕๓๙), หน้า ๒๔๙. 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วทิยาเขตอุบลราชธาน ี

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

 

๑๖๗ 

๓.การรับรู้โลกแห่งสามัญวิสัย 
  ส าหรับประเด็นค าถามที่ว่า มนุษย์รับรู้การรับรู้โลกแห่งสามัญวิสัยได้อย่างไร ? หากตอบโดยสามัญส านึก
ตามปกติของคนทั่วไปเราจะพบค าตอบว่า มนุษย์สามารถรับรู้โลกภายนอกได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง ๕ เช่น มนุษย์
สามารถมองเห็นโลกและสิ่งต่างๆได้ด้วยตา สามารถได้ยินเสียงต่างๆทางหู สามารถรับรู้กลิ่นต่างๆได้โดยทางจมูก สามารถ
รับรู้รสชาติต่างๆได้ด้วยลิ้น และยังสมารถจับต้องสิ่งต่างๆได้น้ันเป็นการรับรู้โลกแห่งสามัญวิสัยได้โดยผ่านประสาทสัมผัส
ทั้ง ๕ คือ ตา หู จมูก ลิ้น และกาย แต่พระพุทธศาสนาเถรวาทน้ันได้แบ่งโลกแห่งสามัญวิสัยหรือสรรพสิ่งทั้งหลายซ่ึงอยู่ใน
สถานะคือ “สิ่งที่ถูกรู้”ออกเป็น ๖ ตามการรับรู้เรียกว่า “อายตนะภายนอก”(Sense - Objects) มี ๖ อย่างตามล าดับ
ดังน้ี 
    ๑.รูป   คือ  โลกที่เป็นรูปธรรมทั้งหมด  
    ๒.เสียง   คือ โลกที่เป็นฝ่ายเสียง  
    ๓.กลิ่น   คือ โลกที่เป็นกลิ่นทั้งหมด  
    ๔. รส   คือ โลกฝ่ายรสชาติต่างๆ  
    ๕.โผฏฐัพพะ  คือ โลกที่เป็นฝ่ายที่ต้องสัมผัสกาย  
    ๖. ธรรมารมณ์  คือ  โลกที่รับรู้ได้ทางความคิดทางใจ  
  จากหลักของอายตนะภายนอกข้างต้นพระพุทธศาสนาเถรวาทถือว่าโลกทั้ง ๖ ประการน้ีเรียกว่า“อารมณ์”
จัดเป็นโลกแห่งสามัญวิสัยเป็น“สิ่งที่ถูกรู้” ที่มนุษย์สามารถรับรู้สิ่งต่างๆ มากมายในโลกผ่านอายตนะที่เป็นตัว“เชื่อมต่อ”
หรือ“ทางรับรู้”ของมนุษย์อันเป็นที่มาและบ่อเกิดความรู้ที่เป็นไปตามกระบวนการของการรับรู้ระหว่าง “อายตนะ
ภายนอก” (Sense - Objects) มากระทบ เรียกว่า “ผัสสะ” “อายตนะภายใน” (Sense - Organs) ในการรับรู้หรือเกิด
ความรู้สึกได้น้ันจะต้องเกิดความพร้อมทั้งสิ่งมากระทบและอวัยวะสัมผัส ซ่ึงประกอบด้วยอายตนะภายนอกมี ๖ คือ รูป 
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ และอายตนะภายในมี ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ เกิดการกระทบกัน
เรียกว่าจึงเป็นกระบวนการรับรู้โลกแห่งสามัญวิสัยที่สมบูรณ์ได้ การรับรู้โลกแห่งสามัญวิสัยในพระพุทธศาสนาเถรวาทน้ัน
กล่าวได้ว่าการรับรู้น้ันต้องมีองค์ประกอบในการรับรู้ คือ อายตนะ ๖ อารมณ์ ๖ และ วิญญาณ ๖ ทั้งหมดต้องมีความ
เก่ียวข้องกันหรือมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันดังน้ี๑ 
  ๑. ตา  เป็นแดนรับรู้  รูป   เกิดความรู้ คือ จักษุวิญญาณ  
   ๒. หู  เป็นแดนรับรู้  เสียง   เกิดความรู้ คือ โสตวิญญาณ  
   ๓. จมูก  เป็นแดนรับรู้  กลิ่น   เกิดความรู้ คือ ฆานวิญญาณ  
   ๔. ลิ้น  เป็นแดนรับรู้  รส   เกิดความรู้ คือ ชิวหาวิญญาณ  
   ๕ กาย  เป็นแดนรับรู้  สิ่งต้องกาย เกิดความรู้ คือ กายวิญญาณ  
   ๖. ใจ เป็นแดนรับรู้ เรื่องในใจ เกิดความรู้ คือ มโนวิญญาณ  
  จากกระบวนการรับรู้ข้างต้นถือว่าเป็นกระบวนการรับรู้ที่สมบูรณ์ตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาทที่จะต้องมี
องค์ประกอบครบทั้ง๓ อย่างคือ ๑) อายตนะ ๒) อารมณ์ และ ๓) วิญญาณ องค์ธรรมทั้ง ๓ อย่างน้ีมีชื่อเรียกรวมกันว่า 
ผัสสะ หรือสัมผัสคือ “การกระทบ” แต่ความหมายทางธรรมว่า “การประจบหรือบรรจบพร้อมแห่งอายตนะ” ท าให้
มนุษย์สามารถรับรู้โลกแห่งสามัญวิสัยหรือโลกภายนอกได้ โลกภายนอกตามหลักของพระพุทธศาสนาเถรวาทแม้จะเป็น
โลกที่ปราศจากความหมายใดๆ แต่สิ่งที่พบและเกิดขึ้นในชีวิตจริงของมนุษย์คือโลกภายนอกดังกล่าวมีความสมพันธ์ต่อ

                                                             

  ๑ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต), พุทธธรรม ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร : มหาจฬุาลง

กรณราชวิทยาลยั,๒๕๔๓), หน้า ๓๕ - ๓๖. 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วทิยาเขตอุบลราชธาน ี

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

 

๑๖๘ 

ความสุขและความทุกข์ของมนุษย์โดยตรงซ่ึงเป็นเรื่องของการรับรู้การสร้างโลกของมนุษย์อย่างไร? เป็นประเด็นปัญหาที่
ผู้เขียนจะได้วินิจฉัยต่อไป 
 
๔.การรับรู้โลกแห่งสามัญวิสัยตามอ านาจของสัญญา 
 การับรู้รับรู้โลกแห่งสามัญวิสัยในพระพุทธศาสนาเถรวาทมีอายตนะเป็นตัว “เชื่อมต่อ”หรือเป็น“ทางรับรู้”
โลกภายนอกของมนุษย์อันเป็นที่มาของและบ่อเกิดของความรู้ ประกอบด้วยด้วยอายตนะภายนอกมี ๖ อย่าง คือ ตา หู 
จมูก ลิ้น กาย และใจ เกิดการกระทบสัมผัสกับหรือที่เรียกว่า “ผัสสะ” กล่าวคือ เม่ือตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง จมูกได้กลิ่น 
ลิ้นได้รับรส กายได้สัมผัส และใจได้รับรู้อารมณ์ ความรู้สึก ข้อมูลเหล่าน้ีก็จะถูกส่งไปยัง “จิต” ซ่ึงท าหน้าที่ ๓ อย่างคือ 
“รับรู้” “รู้สึก” และ “คิด”๑ ท าให้เกิดการรับรู้ต่อการกระทบสัมผัสทางอายตนะภายนอกและอายตนะภายใน ขั้นต่อมาก็
เกิดเวทนาขึ้น คือ เกิดความรู้ขึ้นทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ เวทนา (Feeling) คือ การรับรู้ ความรู้สึกต่ออารมณ์หรือ
สิ่งที่ถูกรับรู้ ซ่ึงจะเกิดทุกครั้งที่มีการรับรู้โดยอาจจะเกิดความรู้สึกเป็นสุข เป็นทุกข์ หรือเฉยๆ ไม่สุข และไม่ทุกข์ จาก
เวทนาก็จะน าไปสู่ขั้นของสัญญา (Perception) คือ การก าหนดหมายหรือจ าได้หมายรู้ต่อสิ่งที่รับรู้และจ ามา ซ่ึงความรู้ใน
ระดับสัญญาจะเป็นจุดแยกของความรู้ กล่าวคือ จะแสดงลักษณะและประเภทของความรู้เป็นความรู้ที่ถูกต้องและความรู้
ไม่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาทจ าแนกสัญญากับการรับรู้โลกแห่งสามัญวิสัยออกเป็น ๒ อย่าง คือ  
   ๑.การรับรู้โลกแห่งสามัญวิสัยที่เกิดจากปปัญจสัญญา 
 การรับรู้ด้วยอ านาจของปปัญจสัญญาเป็นการรับรู้ที่เกิดจากการปรุงแต่งเสริมเติมอ านาจของ ตัณหา มานะ 

และ ทิฏฐิ๒ ก่อให้เกิดอวิชชา คือ ความไม่รู้สิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง การหมายรู้แบบน้ีเป็นของปุถุชน เป็นสัญญาที่คิด
ปรุงแต่งอารมณ์ให้พิสดาร ด้วยแรงผลักดันของตัณหา มานะ ทิฏฐิ สัญญา ประเภทน้ีจึงเป็นการรู้จ าและมองสิ่งต่างๆไม่
ตรงตามความเป็นจริงเกิดเป็นสัญญาวิปลาส จิตวิปลาส และทิฏฐิวิปลาส คือ รับรู้ผิดจากความเป็นจริง เพราะหมายรู้
ผิดพลาด คิดคลาดเคลื่อนและเห็นวิปริตรจากความเป็นจริง เป็นลักษณะของสัญญาที่ขาดปัญญาควบคุมก ากับเป็นสัญญา
ที่ก่อให้เกิดวังวนแห่งวัฏฏสงสาร คือ เป็นการหมายรู้ที่บิดเบือนออกไปจากความเป็นจริง มีการปรุงแต่งโดยเอาความรู้สึก
แห่งตัวตนเข้าไปผูกผัน กระบวนการรับรู้เรียกว่า กระบวนการรับรู้แบบสังสารวัฏฎ์ อันจะน าไปสู่การหลงผิดการเข้าใจผิด
และน าไปปฏิบัติอย่างผิดพลาดอันเป็นหนทางแห่งทุกข์และวงจรการเวียนว่ายตายเกิดเป็นเป้าหมายที่ไม่ถูกต้องตาม
กระบวนการรับรู้โลกแห่งสามัญวิสัยตามความเป็นจริง เพราะความรู้ยังคงอยู่กับภาวะและเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวง ดังภาพ
แผนภูมิต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 ๑ สมภาร พรหมทา, พุทธปรัชญาในอภิธรรมปิฎก, (ภาควิชาปรชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙), หน้า ๕. 
  ๒ พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร. “ทิฏฐิ : บทบาทของความเห็นความเชื่อในการชี้น าชีวิตและ
สังคม”, วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๒, หน้า ๑๖. 

   ช่วงรับรู้บริสุทธ์ิ     ช่วงรับรู้แบบมีตัวฉัน - ของฉัน 

จกัขุ + รูป + วิญญาณ = ผสัสะ เวทนา สัญญา วิตกักะ ปปัญจะ ปปัญจสัญญาสงัขาร 

  

       (จิต + กเิลสปปัญจะ = ปรุงแต่งสร้างโลก) 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 
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๑๖๙ 

  จากหลักการข้างต้นจะเห็นว่า กระบวนการรับรู้ช่วงที่ ๑ เป็นช่วงระยะเวลาของการรับรู้ที่บริสุทธ์ิโดยเริ่มจาก
จักขุจนถึงเวทนาจัดเป็นกระบวนการรับรู้บริสุทธ์ิตามธรรมชาติ เพราะข้อมูลที่รับรู้ยังไม่ถูกปรุงแต่งให้ผิดแปลกจากความ
เป็นจริงซ่ึงเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ ส่วนกระบวนการรับรู้ช่วงที่ ๒ เป็นช่วงที่จิตเริ่มน าข้อมูลเก็บไว้ ในสัญญามา “ตรึก
ตรอง”และ “ปรุงแต่ง”หรือ “สร้างสรรค์”ที่ถูก “แทรกแซง”(Intrusion) ภายใต้อิทธิพลของกิเลสปปัญจะคือ ตัณหา 
มานะ และทิฏฐิ แล้วท าให้เกิดโลกแห่งตัวฉันและของฉันตามมา จากน้ันจะมีสัญญาอีกประเภทหน่ึงท าหน้าที่ “จดจ า”
หรือ “หมายรู้”ข้อมูลที่ถูกปรุงแต่งขึ้นน้ัน“ทับซ้อน”ลงไปอีกโดยเรียกสัญญาประเภทน้ีว่า“ปปัญจสัญญาสังขาร” เป็น
สัญญาที่หมายรู้ข้อมูลที่ถูกปรุงแต่งขึ้นภายใต้อิทธิพลของกิเลสปัญจะ ซ่ึงต่างจากสัญญาตามปกติที่หมายรู้ข้อมูลที่รับรู้ทาง
อายตนะความเน่ินช้ายาวนานและความซับซ้อนยุ่งเหยิงในสังสารวัฏตามความหมายของค าว่า “ปปัญจะ” ก็อยู่ที่
กระบวนการรับรู้ช่วงที่ ๒ น้ี ซ่ึงการรับรู้แบบน้ีเกิดขึ้นเป็นปกติในชีวิตประจ าวันของปุถุชนทั่วไป โดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัว
หรือรู้ตัวแต่ไม่ได้ให้ความสนใจ เพราะมันเกิดบ่อยจนเคยชินจึงรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร แต่พระพุทธศาสนามองว่า
เรื่องน้ีส าคัญมาก ถือว่าเป็นภัยแห่งความทุกข์ในสังสารวัฏถ้าไม่ได้รับการแก้ไขแล้วจะยิ่งยืดเยื้อยาวนานและซับซ้อนยุ่ง
เหยิงออกไปเรื่อยๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
  การรับรู้โลกแห่งสามัญวิสัยในระดับปปัจญจสัญญาน้ันนับว่ากระบวนการรับรู้จะเริ่มจากการประจวบกันของ
องค์ประกอบ ๓ อย่าง คือ จักษุ + รูป + วิญญาณ ท าให้เกิดการรับรู้หรือผัสสะ จากผัสสะท าให้เกิดเวทนา ในช่วงเริ่มต้น
จนถึงช่วงเวทนาจัดเป็นจุดเชื่อมต่อที่เป็น“จุดพลิกผัน” (Turning Point)น้ีเป็นการรับรู้ด้วยการหมายรู้ข้อมูล (สัญญา) 
การตรึกอารมณ์ข้อมูล (วิตักกะ) การคิดปรุงแต่งข้อมูล (ปปัญจะ) แล้วจบลงที่แง่ต่างๆ ของปปัญจสัญญา โดยตั้งแต่ช่วง
เริ่มต้นของการรับรู้น้ันจนถึงเวทนาเป็นการแสดงความสัมพันธ์ตามเหตุปัจจัยล้วนๆ ยังไม่มีเรื่องบุคคลเข้ามาเก่ียวข้อง แต่
ช่วงต่อจากเวทนาเป็นต้นไป จะมีบุคคลเข้ามาเก่ียวข้องในฐานะผู้กระท าการต่อโลกด้วยการปรุงแต่งในลักษณะต่างๆ และ
มีโลกแห่งสามัญวิสัยเป็นที่ถูกกระท าสาเหตุที่เป็นเช่นน้ี เพราะกระบวนการรับรู้ถูกแทรกแซงจากอิทธิพลของกิเลสกลุ่ม
ปปัญจะ นอกจากน้ี การรับรู้โลกดังกล่าวน้ัน“ตกผลึก”กลายเป็น “ทิฏฐิ” หมายความว่า เป็นความเห็นความเชื่อที่ลงตัว
แล้ว และมีผลต่อวิถีชีวิตของบุคคลและสังคม การรับรู้ในลักษณะน้ีทุกคนจะมีโลกประสบการณ์เป็นของส่วนตัวเรียกว่า 
“มีโลกเป็นของตัวเอง” แม้หลายคนจะมองเห็นสิ่งเดียวกัน แต่ก็ไม่ใช่ว่าเน้ือหาประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละคนจะต้อง
เหมือนกัน เพราะคนส่วนใหญ่มักเลือกรับรู้เฉพาะมุมที่ตนสนใจ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับ“ความโน้มเอียง”ทางจิตใจของแต่ละคน
เป็นส าคัญแม้แต่ละคนจะมีประสบการณ์เหมือนๆ กันแต่การให้คุณค่าและความหมายแก่ประสบการณ์น้ันก็ไม่จ าเป็นต้อง
เหมือนกัน การรับรู้ที่ไม่บริสุทธ์ิน้ีตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาทคือสาเหตุส าคัญของความทุกข์ในชีวิตของมนุษย์ 
 ๒.การรับรู้โลกแห่งสามัญวิสัยที่เกิดจากสัญญาบริสุทธิ์ 
 การรับรู้ที่เกิดจากสัญญาบริสุทธ์ิ คือ การหมายรู้ที่ไม่มีการปรุงแต่งเสริมเติมต่อให้บิดเบือนออกไปจากความ
เป็นจริง เป็นการหมายรู้ของพระอรหันต์ที่ไม่มีกิเลสเข้ามาเก่ียวข้อง กล่าวคือ ถ้าในสัญญาเป็นการจ าได้หมายรู้เป็นไปใน
ลักษณะที่จิตไม่มีกิเลสตัณหาด้วยอ านาจแห่งโลภะ โทสะ และโมหะ ความรู้ประเภทน้ีจัดเป็นความรู้ที่ตรงตามความเป็น
จริง หรือ สัญญาบริสุทธ์ิ คือ ความรับรู้อารมณ์ตามความเป็นจริง การรับรู้ที่เป็น “กุศลสัญญา” เป็นการหมายรู้ที่ตรงตาม
ความเป็นจริง ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับโลกแห่งสามัญวิสัยตามธรรมชาติอย่างแท้จริง ซ่ึงเป็นไปตามหลักไตร
ลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา ถือว่าเป็นการรับรู้ในแง่ปรมัตถ์ ไม่มีการเอาความรู้สึกตัวตนเข้าไปผูกพัน ปรุงแต่ง 
เป็นแต่เพียงสักว่ารู้เท่าน้ัน เป็นการรับรู้ลักษณะเช่นน้ีน าไปสู่กระบวนการรับรู้แบบวิวัฏฏ์ หรือกระบวนการรับรู้ของพระ
อรหันต์ อันเป็นกระบวนการที่สมารถน ามนุษย์ไปสู่ความรู้ที่แท้จริงเก่ียวกับโลกแห่งสามัญวิสั ยและชีวิต ตามหลัก
พระพุทธศาสนาเถรวาทหมายเอาเฉพาะความรู้ที่เก่ียวกับการดับทุกข์เท่าน้ัน และน าพาชีวิตให้หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง
อันมีเป้าหมายสูงสุดคือพระนิพพาน 
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๑๗๐ 

 จากการรับรู้โลกแห่งสามัญวิสัยในระดับสัญญาทั้ง ๒ อย่าง โลกแห่งสามัญวิสัยมีผลเก่ียวเน่ืองต่อกระบวนการ
รับรู้แบบสังสารวัฏฏ์ และกระบวนการรับรู้แบบวิวัฏฏ์ กระบวนการรับรู้แบบสังสารวัฏฏ์ เป็นผลเก่ียวเน่ืองต่อความรู้ใน
ระดับสัญญาที่เป็นสัญญาไม่บริสุทธ์ิเรียกว่า “อกุศลสัญญา” เป็นการรู้จ ามาอย่างไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง จึงท าให้เกิด
การะท า การพูดและการคิดที่ผิดพลาดและผลคือ อกุศลกรรมอันเป็นผลของการกระท าที่มีผลต่อการเวียนว่ายตายเกิดใน
สังสารวัฏฏ์หรือวัฏฏสงสาร ไม่สามารถน าพาชีวิตให้พ้นทุกข์ได้ ส่วนกระบวนการรับรู้แบบวิวัฏฏ์ เป็นผลเก่ียวเน่ืองต่อ
ความรู้ในระดับสัญญาคือสัญญาบริสุทธ์ิ การรับรู้ในขั้นน้ีจะเป็นกุศลสัญญา เป็นการหมายรู้ที่ตรงตามความเป็นจริง
ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับโลกแห่งสามัญวิสัยตามธรรมชาติที่เป็นจริง ตรงตามหลักไตรลักษณ์ และเป็นการ
รับรู้เชิงปรมัตถ์ ไม่มีการเอาความรู้สึกแห่งตัวตนเข้าไป “ผูกพัน”หรือ ปรุงแต่ง เป็นแค่เพียง“สักแต่ว่ารู้”เท่าน้ัน จึงเป็น
กระบวนการรับรู้ที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาทเป็นกระบวนการรับรู้อันน าพาชีวิตพ้นทุกข์และก้าวไปสู่
จุดหมายในชีวิตได้  
 
๕.โลกแห่งสามัญวิสัยกับการเกิดทุกข์ 
  การรับรู้โลกด้วยเหตุที่มนุษย์เป็นผู้สร้างหรือเป็นผู้ให้ความหมายน้ันจากการพิจารณาจะเห็นได้ว่าบางครั้ง
มนุษย์ต่างได้รับรู้หรือเห็นในสิ่งเดียวกัน แต่การรับรู้โลกที่เป็นไปตามการสร้างหรือการบัญญัติให้คุณค่า ความหมาย คือ 
การเอาความเป็นตัวตนใส่เข้าไปในโลกแห่งสามัญวิสัยหรือเอาตัวตนเข้าไปร่วมกับโลกภายนอกคือสิ่งต่างๆ แล้วเกิดเวทนา
คือความรู้สึกต่างๆ เช่น ความพึงพอใจ ความเสียใจ แสดงให้เห็นว่าในการรับรู้โลกแห่งสามัญวิสัยในลักษณะเช่นน้ีกลับ
กลายเป็นผลสะท้อนกลับมาให้เกิดความทุกข์แก่มนุษย์ในการสร้างหรือบัญญัติความหมายให้กับโลกภายนอกถ้าเราได้
สร้าง มีความคาดหวัง หรือก าหนดให้มันเป็นไปตามความต้องการของเรา แล้วผลผลที่ได้ออกมาเป็นไปอย่างที่เราต้องการ 
เราก็จะรู้สึกว่าตนเองสมหวัง คือ มีความสุข หากสร้างหรือบัญญัติความหมายให้กับมันแล้ว ผลที่ออกมาไม่เป็นไปตามที่
ปรารถนาหรือต้องการ โลกที่เราสร้างขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความทุกข์แก่เรา การสร้างโลกน้ี มิได้มีความหมายว่า มนุษย์เป็น
ผู้สร้างสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้น แต่มนุษย์เป็นผู้สร้างและการสร้างของมนุษย์ คือ การคิดปรุงแต่งไปตามเจตนารมณ์ของตน เพื่อ
ความเข้าใจเรื่องการสร้างโลกหรือการบัญญัติให้ความหมายว่าเป็นเหตุแห่งทุกข์สมมติว่า ชายคนหน่ึง คือ นาย ก.ได้รู้จัก
หญิงคนหน่ึง คือ นาง ข.โดยสภาพที่แท้จริง นาง ข.เป็นเพียงชื่อที่ใช้หรือเป็นค าๆหน่ึงในภาษาที่ใช้เรียกคนๆหน่ึงว่า นาง 
ข.และ นาง ข.ก็เป็นเพียงกลุ่มขันธ์ ๕ ซ่ึงประกอบด้วยจิต เจตสิกและรูป แต่มีบางคนที่รู้จัก นาง ข.ได้บัญญัติหรือสร้างให้ 
นาง ข.เป็นอะไรก็ได้ส าหรับคนเหล่าน้ัน เช่น สร้างให้ นาง ข.เป็นเพื่อน เป็นพี่เป็นน้อง ทั้งที่ความเป็นเพื่อน ความเป็นพี่ 
ความเป็นน้อง ซ่ึงคุณสมบัติเหล่าน้ี มิได้มีอยู่ในสภาพดั้งเดิมของ นาง ข.แต่คุณสมบัติเหล่าน้ีได้มาจากบุคคลภายนอกที่
รู้จักกับ นาง ข.แล้วสร้างหรือบัญญัติให้ความหมายกับเธอ  
 ส าหรับ นาย ก.เม่ือรู้จักกับ นาง ข.แต่ยังมิได้ปรุงแต่งหรือสร้างให้ นาง ข.เป็นอะไร ส าหรับตัวเขาสิ่งใดๆก็
ตามที่เกิดขึ้นกับ นาง ข.หรือ นาง ข.กระท าสิ่งใดก็ตามให้กับ นาย ก. และ นาย ก.ก็ยังไม่มีความรู้สึกหรือรับผลที่เกิดขึ้น
จากการกระท าของนาย ข.แต่ถ้า นาย ก.ได้สร้างให้ นาง ข.เป็น เช่น นาง ข.จะต้องการคอยดูแลเอาใจใส่ นาย ก.เพียงผู้
เดียว นาง ข.จะต้องไม่สนใจใครหรือไปเที่ยวกับใคร จะเห็นว่า สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับ นาง ข.ส่งผลต่อความสุข ความทุกข์
ของนาย ก. และถ้า นาย ก. ควบคุมให้ นาง ข.เป็นไปตามที่เขาต้องการได้ นาย ก.จะได้รับความสุข แต่ถ้า นาย ก. 
ควบคุมให้ นาง ข.เป็นไปตามความต้องการไม่ได้ ผลก็คือ นาย ก. จะต้องทุกข์ น้ีคือ ต้นเหตุแห่งทุกข์ ความทุกข์ที่เกิดขึ้น 
จากการสร้างหรือบัญญัติ ถ้าไม่มีการสร้างหรือบัญญัติ ความทุกข์จะไม่เกิดขึ้น ดังน้ัน ความทุกข์เป็นผลที่เกิดจากการสร้าง
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และการบัญญัติให้ความหมายกับสิ่งที่มนุษย์เข้าไปรับรู้เกิดจากการไม่เห็นเห็นโลกตามที่มันเป็นจริง แต่ไปฉวยหรืออยาก
ให้โลกเป็นไปตามความต้องการของตนเอง๑ 
  ฉะน้ัน มนุษย์รู้จักโลกภายนอกได้โดยผัสสะ ขณะเดียวกันความสุขและความทุกข์ก็เกิดขึ้นเน่ืองจากรับรู้โลก 
เหตุที่เป็นเช่นน้ี ก็เพราะว่า ในขณะที่เรารับรู้โลกภายนอกน้ัน เรามิได้รับรู้มันอย่างที่มันเป็นอยู่ และไม่รับรู้ตามธรรมชาติ
ของโลกที่เป็นไปตามกฎแห่งไตรลักษณ์(the Three Characteristics) และกฎอิทัปปัจจยตา๒ แต่มนุษย์รับรู้โลกพร้อมกับ
สร้างโลกขึ้นใหม่เป็นการให้ความหมายใหม่ผ่านการตกแต่งโลกตามธรรมชาติ และพยายามที่จะควบคุมมันให้เป็นไปตาม
ความปรารถนาของเรา หรือให้มันเป็นไปตามความหมายใหม่ที่พยายามสร้างให้แก่มัน ถ้าเป็นไปตามที่เราปรารถนา โลกที่
เกิดจากการรับรู้ ก็ส่งผลให้เกิด“สุขเวทนา”แต่ถ้าไม่เป็นไปตามที่เราปรารถนา เน่ืองจากโลกภายนอก( Objective World 
) น้ันอยู่ภายใต้กฎแห่งไตรลักษณ์ คือ มันไม่เที่ยง มันเป็นทุกข์ และไม่มีตัวตน แต่เรารับรู้มันตามใจปรารถนาของเราและ
เข้าใจผิดในธรรมชาติของโลกผลคือเกิดทุกขเวทนา (Painful Feeling) 
 
๖.โลกแห่งสามัญวิสัยกับความดับทุกข์ 
  โดยความเป็นจริงมนุษย์มีความสัมพันธ์กับโลกแห่งสามัญวิสัยหรือโลกภายนอกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เป็น
เช่นน้ีเพราะมนุษย์มีอายตนะที่สามารถรับรู้โลกภายนอกได้ เน่ืองด้วยมนุษย์มีอายตนะที่สามารถรับรู้โลกภายนอกได้และ
ในบางครั้งความสัมพันธ์น้ันก็ก่อให้เกิดปัญหากับมนุษย์คือก่อให้เกิดความทุกข์ เม่ือเป็นเช่นน้ีก็จ าเ ป็นที่จะต้องท าความ
เข้าใจตัวเรา และโลกที่เราต้องเข้าไปเก่ียวข้องด้วยทางอายตนะภายในให้ชัดเจนและควรท าความเข้าใจเก่ียวกับความเป็น
จริงของโลกทั้งสองระหว่างมนุษย์กับโลกแห่งสามัญวิสัยในพระพุทธศาสนาเถรวาทเป็นเรื่องสัจจะ ๒ อย่าง คือ 
  ๑.สมมติสัจจะ( Conventional Truth) คือ ความจริงอย่างสมมติ ได้แก่ สิ่งที่ชาวโลกบัญญัติขึ้นเพื่อการรับรู้
ร่วมกัน โดยที่สิ่งน้ันไม่มีความเป็นจริงในตัวเอง การสมมติว่า เป็นน่ัน เป็นน่ี ว่าอย่างน้ัน ว่าอย่างน้ี เป็นของสมมติไม่ใช่
ของจริงแต่เป็นความจริงตามที่สังคมมีความเห็นร่วมกันเพื่อให้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารในการยังประโยชน์ให้ส าเร็จใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น พ่อ แม่ ลูก แมว สุนัข ต้นไม้ ภูเขา คน สัตว์ โต๊ะ เก้าอ้ี บ้าน และ รถยนต์ เป็นต้น ซ่ึงทั้งหมดเป็นเพียง
ความจริงในระดับสมมติบัญญัติอันเป็นผลรูปส าเร็จที่เกิดจากการประมวลกันเข้าระหว่างธาตุและขันธ์  ๕ สิ่งเหล่าน้ีเกิด
จากการรวมตัวของขันธ์ ๕ จึงไม่มีความเป็นจริงโดยสภาวะของตนเอง จัดเป็นความจริงโดยสมมติของชาวโลก เพื่อใช้
ประโยชน์ในการสื่อสาร 
 ๒.ปรมัตถสัจจะ (the Absolute Truth) หมายถึง ความจริงโดยปรมัตถ์ เป็นความจริงตามความหมายอัน
แท้จริงตรงตามสภาวะ การพิจารณาในระดับปรมัตถ์น้ีมีจุดประสงค์ของการพิจารณาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เท่าทัน
ตามความเป็นจริงของสรรพสิ่งเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดซ่ึงได้แก่การหยั่งรู้สัจธรรมเพื่อจะท าลายการยึดม่ันถือม่ันที่เป็น
สาเหตุของการท าให้หลงผิดท าให้หลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์ 
  ในการรับรู้โลกแห่งสามัญวิสัยตามหลักพระพุทธศาสนาน เม่ืออายตนะสัมผัสกับโลกภายนอก และเกิดความ
รับรู้ รูป รส กลิ่น เสียงและโผฏฐัพพะ ย่อมต้องมีการให้ความหมายหรือมีการบัญญัติเกิดขึ้น มิเช่นน้ันข้อมูลที่เก่ียวกับโลก
ภายนอกก็ไร้ความหมายส าหรับมนุษย์ เพียงแต่เป็นการบัญญัติให้ความหมายในแง่สมมติบัญญัติ ในบางครั้งการรับรู้ของ
มนุษย์มิได้รับรู้โลกเฉพาะในแง่สมมติบัญญัติเท่าน้ัน แต่ยังมีการปรุงแต่งหรือบัญญัติสร้างให้โลกมีความหมายขึ้นมาซ่ึงการ

                                                             

 ๑ วิทย์ วิศทเวทย์, ปรัชญาทรรศน์ : พุทธปรัชญา, (คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
,๒๕๕๓) , หน้า ๗. 
  ๒ พุทธทาสภิกขุ, ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์, พิมพ์ครั้งที่ ๔ (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ธรรมสภา
,๒๕๔๑), หน้า ๔๔. 
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รับรู้โลกภายนอก ในลักษณะน้ีเป็นเหตุแห่งทุกข์ของมนุษย์และจากการที่มนุษย์มีอายตนะที่สามรถติดต่อกับโลกภายนอก 
เป็นเหตุให้มนุษย์ต้องมีความสัมพันธ์กับโลกภายนอกโดยทางอายตนะ หรือหยุดรับรู้โลกในแง่สมมติบัญญัติ แต่สิ่งที่มนุษย์
ต้องหยุดคือ หยุดการให้ความหมายใหม่แก่โลกภายนอก ที่เกิดจากความปรารถนาแห่งตนที่เอ้ือให้เกิดความทุกข์ 
พระพุทธเจ้าทรงตรัสให้มนุษย์ทุกคนตระหนักรู้เท่าทันภาษาที่ใช้ว่าเพียงสมมติบัญญัติ เพื่อสะดวกในการสื่อสารเท่าน้ัน 
แต่ในความเป็นจริงแล้วทุกสิ่งล้วนตกอยู่ภายใต้ความเป็นปรมัตถ์ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า พระพุทธองค์มิได้ปฏิเสธการรับรู้ของ
โลกภายนอกในแง่สมมติ แต่มนุษย์ควรจะแยกแยะให้ออกว่าในขณะน้ันรับรู้โลกภายนอกน้ันก็รับรู้ในระดับสมมติบัญญัติ
พร้อมกับเข้าใจความเป็นจริงของโลกในแง่ของปรมัตถ์ด้วย สมดังพระพุทธพจน์ข้อว่า 
  “ภิกษุทั้งหลาย เราไม่ขัดแย้งกับโลก แต่โลกขัดแย้งกับเราผู้กล่าวเป็นธรรมไม่ขัดแย้งกับใคร ๆ ในโลก สิ่งใดที่
บัณฑิตในโลกสมมติว่าไม่มี แม้เราก็กล่าวสิ่งน้ันว่า ‘ไม่มี’ สิ่งใดที่บัณฑิตในโลกสมมติว่ามี แม้เราก็กล่าวสิ่งน้ันว่า ‘มี’”๑ 
  “เหล่าน้ีแลเป็นชื่อตามโลก เป็นภาษาของโลก เป็นโวหารของโลก เป็นบัญญัติของโลก ที่ตถาคตกล่าวอยู่มิได้
ยึดถือ”๒ 
 จากพระพุทธพจน์ข้างต้นจะเห็นว่า สรรพสิ่งทั้งหลายล้วนมีความจริงอยู่ ๒ ประการ คือความจริงที่ปรากฏอยู่
ภายนอกที่เราต่างก็คุ้นเคยกันอยู่ในชีวิตประจ าวัน เช่น เม่ือเห็นวัตถุสิ่งของต่างๆ ที่อยู่รอบๆ ตัวก็รู้ทันทีว่าคืออะไร ท ามา
จากวัสดุอะไร มีประโยชน์หรือมีโทษอย่างไร แถมยังรู้จักชื่อของวัตถุสิ่งของเหล่าน้ัน ความจริงที่เรารู้เก่ียวกับวัตถุสิ่งของ
คน สัตว์ ตลอดจนทุกสิ่งทุกอย่างที่เก่ียวข้องกับการด าเนินชีวิตล้วนเป็น “ความจริงชั้นนอก”อย่างที่เรียกว่า“บัญญัติ
ธรรม” หรือ “สมมุติบัญญัติ” หรือ“สมมุติสัจจะ”(Artificial Truth) ยังมีความจริงอีกประการหน่ึง ซ่ึงเป็นความจริงแท้
โดยธรรมชาติ หรือเป็นธาตุแท้ของสรรพสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังของความจริงประการแรก เป็นความจริงชั้นในที่ มี
ความหมายลึกที่สุด เป็นความจริงที่ปราศจากความมีตัวตนและปราศจากความเป็นเจ้าของ ความจริงเช่นน้ีเรียกว่า 
“ปรมัตถสัจจะ”(Ultimate Truth or Absolute Truth) สัจจะทั้ง ๒ อย่างมีความส าคัญท าให้มนุษย์น้ันมี “การปฏิบัติ”
และมี“ท่าที”ต่อโลกแห่งสามัญวิสัยหรือโลกภายนอกที่ว่ิงเข้ามา“ปะทะ”ชีวิตในแต่ละวันได้อย่างถูกต้องโดยไม่เป็นความ
ทุกข์จนเกินควร เพราะโลกภายนอกน้ันมิได้เป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ แต่เกิดจากการที่มนุษย์เรารับรู้และสร้างโลกขึ้นมาใหม่
ตามความอยากของตนเอง ต่างหากที่ก่อให้เกิดความทุกข์ เม่ือเป็นเช่นน้ีถ้าจะแก้เหตุแห่งทุกข์ ก็ต้องปรับการรับรู้ของ
ตนเองให้ตรงกับความเป็นจริงของโลกแห่งสามัญวิสัยด้วยหลักของสัจจะ ๒ ประการข้างต้น 
 
๗.ความส่งท้าย 
  พระพุทธศาสนาเถรวาทย่อมรับว่า มนุษย์สามารถรับรู้สิ่งต่างๆมากมายในโลกน้ีที่ปรากฏอยู่ในสภาพแวดล้อม
รอบตัวเราผ่านกระบวนการรับรู้เป็นความเก่ียวเน่ืองกันระหว่างมนุษย์อยู่ในสถานะ คือ“ผู้รู้” และโลกแห่งสามัญวิสัยอยู่
ในสถานะคือ “สิ่งที่ถูกรู้” การรับรู้ตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาทต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ ๓ อย่าง คือ “ผู้รู้” 
“สิ่งที่ถูกรู้” และ “วิญญาณ” องค์ประกอบทั้ง ๓ เกิดการ “กระทบกัน”หรือ “สัมผัสกัน” สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือ
“ความรู้สึก”ต่อสิ่งที่ถูกรับรู้อาจจะเป็นความรู้สึกสุข ทุกข์ หรือเฉยๆ ลักษณะการท าหน้าที่เช่นน้ีเรียกว่า “เวทนา” 
หลังจากที่จิตได้รับการเรียนรู้จากผัสสะต่างๆที่เกิดขึ้นตามช่องทางในการรับรู้ และ จิตก็จะท าหน้าที่จดจ าต่อการรับรู้และ
เรียนรู้สิ่งเหล่าน้ันเรียกว่า “สัญญา” คือ การจ าได้หมายรู้ต่ออารมณ์ ในการรับรู้และจดจ าต่ออารมณ์ต่างๆน้ัน บางครั้งก็
เกิดความชอบบ้าง ไม่ชอบบ้าง อันเป็นลักษณะของจิตที่เข้าไปปรุงแต่งอารมณ์โดยการนึกคิด ปรุงแต่งจิตให้คิดดี คิดชั่ว 
หรือเป็นกลางๆเรียกลักษณะของจิตที่ท าหน้าที่เช่นน้ีว่า“สังขาร”อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการรับรู้โลกภายนอกของ

                                                             

   ๑ ส .ขนฺธ.(ไทย) ๑๗/๙๔/๑๗๘ 

   ๒ ที.ส.ี (ไทย) ๔/๔๔๐/๑๙๕ 
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มนุษย์ก็จะด าเนินไปตามขั้นตอนตามล าดับด้วยการเริ่มตั้งแต่อายตนะไปกระทบอารมณ์โดยมีวิญญาณเป็นตัวรู้แล้วเกิด
เวทนา สัญญา และสังขารตลอดจนการจ าและรับรู้อารมณ์เหล่าน้ัน  
 ดังน้ัน สิ่งส าคัญที่มนุษย์ควรท าในขณะมีการรับรู้โลกแห่งสามัญวิสัยตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาทคือ
มนุษย์ควรมี“สติ” (Mindfulness) รู้อย่างเท่าทัน ในขณะที่อายตนะของเราสัมผัสกับโลกภายนอก และเกิดความรับรู้ รูป 
รส กลิ่น เสียงและโผฏฐัพพะ ย่อมต้องมีการให้ “ความหมาย”หรือมี “การบัญญัติ”เกิดขึ้น การรับรู้โลกภายนอกใน
ลักษณะเช่นน้ี จะไม่ท าก่อให้เกิดความสุขหรือความทุกข์ให้กับมนุษย์ ในบางครั้งการรับรู้ของมนุษย์มิได้รับรู้โลกเฉพาะใน
แง่“สมมติบัญญัติ”เท่าน้ัน แต่ยังมี “การปรุงแต่ง”หรือ”บัญญัติสร้าง”ให้โลกมีความหมายขึ้นมาซ่ึงการรับรู้โลกภายนอก 
ในลักษณะน้ีเป็นเหตุแห่งทุกข์ของมนุษย์และจากการที่มนุษย์มีอายตนะที่สามรถติดต่อกับโลกภายนอก เป็นเหตุให้มนุษย์
ต้องมีความสัมพันธ์กับโลกภายนอกโดยทางอายตนะ หรือหยุดรับรู้โลกในแง่สมมติบัญญัติ แต่สิ่งที่มนุษย์“ต้องหยุด”คือ 
หยุดการให้ความหมายใหม่แก่โลกภายนอกที่เกิดจากการรับรู้ที่มักจะให้เป็นไปตามอ านาจของความปรารถนาแห่งตนที่จะ
เป็นปัจจัยเอ้ือให้เกิดความทุกข์ โลกแห่งสามัญวิสัยตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาทแม้จะไม่ได้เป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ แต่
การที่มนุษย์เรารับรู้และสร้างโลกขึ้นมาใหม่ตามความอยากของตนเอง ต่างหากที่ก่อให้เกิดความทุกข์ เม่ือเป็นเช่นน้ีถ้าจะ
แก้เหตุแห่งทุกข์ แต่อีกด้านของโลกแห่งสามัญวิสัยน้ันพบว่า เป็นสิ่งที่มนุษย์ควรท าความเข้าใจให้ตรงตามความเป็นจริง 
ด้วยความรู้เท่าทันตามกระบวนการรับรู้ตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท หากมองในแง่น้ีโลกแห่งสามัญวิสัยก็ยังมีคุณค่า
หรือเป็นสภาพเอ้ือต่อการดับทุกข์ของมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาทได้ 
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การบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะตามหลกัอรยิสัจ ๔ 
The process of public policy formulation according  

to the Four Noble Truths  
 สมพงษ์ แซ่ท้อ* 

บทคัดย่อ 
ในยุคปัจจุบันสังคมทุกภาคส่วนมีการพัฒนาแบบก้าวกระโดด การสนองตอบความต้องการของสังคม ที่มีการ

พัฒนาอย่างรวดเร็วเฉกเช่นในยุคปัจจุบันน้ัน รัฐบาลจ าเป็นต้องแสวงหาเครื่องมือที่มีความพร้อม และสามารถตอบสนอง
ความต้องการของสังคมให้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการตอบสนองความต้องการของ
คนในสังคม การสร้างนโยบายสาธารณะที่ดีและเหมาะสมกับสังคมถือว่าเป็นเครื่องมือที่ส าคัญอย่างยิ่งในการจัดการกับ
ปัญหาต่างๆในสังคมยุคปัจจุบัน ฉะน้ันกระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะที่ดีและมีประสิทธิภาพถือว่าเป็นเครื่องมือที่
ดีในการตอบสนองความต้องการของประชาชนในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการน าหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามา
ปรับใช้ในการก าหนดนโยบายให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมการด าเนินชีวิตของสังคมไทยซ่ึงโดยส่วนใหญ่แล้วนับถือพุทธ
ศาสนา อย่างกระบวนการของอริยสัจ ๔ โดยเริ่มที่ ๑. ทุกข์ คือ ทราบปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมตามสภาพความเป็น
จริง ๒. สมุทัย คือ การทราบสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างถ่องแท้ ๓. นิโรธ คือ ภาวะไม่มีทุกข์ คือปัญหาต่างได้รับการ
แก้ไขอย่างตรงจุด และ ๔. มรรค คือ แนวทางแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆ 

ค าส าคัญ : อริยสัจ ๔ , การก าหนดนโยบายสาธารณะ  
 

Abstract 
In present times, all sectors in society are in leap developing, responding to the needs of rapid 

development society, the government needs to have the readiness tools that appropriately response 
to the needs of the society. In order to react to the needs of the people in society, there is need to 
create effectively and efficiency tools which is the good and appropriate public policy. It is such an 
important key tool to manage with different of present social problems. Therefore, the process of 
formulating effective and appropriate public policy, is the key tool to reply to the needs of the society, 
especially through the application of the Four Noble Truths of the Buddhist Principles, in formulating 
the public policy to consistent to the ways of living of Thai society which mostly are Buddhist. They 
start with suffering, that means knowing the problems arisen in society in the real world, next is cause 
of suffering, refer to knowing the real cause of the problem, then the end of suffering or no suffering; 
it is the problem that solved in the right way and the last one is the path to end suffering which means 
solution that can help in getting rid of the problem that really happens in one’s life. 

                                                             
*อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
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๑. บทน า  

  ปัจจุบันพัฒนาการในด้านต่างๆของสังคมไทยเป็นไปแบบก้าวกระโดด และเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วไม่ว่า
จะเป็น ระบบเศรษฐกิจ การเมือง ค่านิยมทางสังคม วิถีชีวิต และความเป็นอยู่ การสนองตอบความต้องการของประชาชน
ในสังคมจึงจ าเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือที่ทันสมัยและแก้ปัญหาต่างๆของสังคมได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ การ
ก าหนดนโยบายสาธารณะที่ดีและมีประสิทธิภาพจึงถือว่าเป็นเครื่องมือส าคัญของรัฐบาลที่จะใช้ในการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในสังคมยุคปัจจุบัน เพราะนโยบายสาธารณะถือว่าเป็นจุดรวมของความเข้าใจต่อวิถีชีวิตทาง
การเมืองของผู้คนในสังคม๑ 
  ฉะน้ันนโยบายสาธารณะจึงถือว่ามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนระบบต่างๆของสังคมให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้น เพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชนในสังคมยุคใหม่ที่มีความต้องการ
ที่หลากหลาย การพัฒนากระบวนการก าหนดนโยบายจึงถือว่าเป็นเรื่องที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานของ
รัฐบาล เพราะตัวนโยบายสาธารณะถือว่าเป็นกลไกลส าคัญในการขับเคลื่อนระบบต่างๆของสังคมและยังเป็นเครื่องมือที่
รัฐบาลใช้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในสังคมได้เป็นอย่างดี  
 การน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการก าหนดนโยบายสาธารณะให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมใน
การด าเนินชีวิตของสังคมไทยซ่ึงโดยส่วนใหญ่แล้วนับถือพุทธศาสนา ถือว่าเป็นหน่ึงนวัตกรรมที่จะเพิ่มขีดความสามารถใน
การสนองตอบความต้องการของประชาชนในสังคมได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประยุกต์ใช้หลักธรรมเหตุและผล
ในทางพระพุทธศาสนาอย่างหลักอริยสัจ ๔ ซ่ึงเป็นหลักธรรมที่มีกระบวนการด าเนินการเป็นไปอย่างมีเหตุและผล อัน
ประกอบด้วย ๑. ทุกข์ คือ ทราบสภาพปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น เช่น ปัญหาด้านสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ ๒. สมุทัย คือ 
การทราบสาเหตุของปัญหา ซ่ึงแบ่งเป็นปัญหาระดับนโยบายและระดับพื้นที่ ๓. นิโรธ คือ ภาวะไม่มีทุกข์ เช่นการพัฒนาที่
ยั่งยืน และการสร้างสังคมที่มีความสงบสุขให้กับประชาชน และ  ๔. มรรค คือ แนวทางแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆ 

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่ากระบวนการในการก าหนดนโยบายสาธารณะน้ันมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ยิ่ง
กระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะน้ันด าเนินไปให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของสังคมและการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่
เกิดขึ้นตามความเป็นจริงโดยพิจารณาตามหลักธรรมเหตุและผล อย่างหลักอริยสัจ ๔ ทางพระพุทธศาสนาแล้ว ก็จะเป็น
การขับเคลื่อนระบบต่างๆของสังคมให้ด าเนินไปในทิศทางที่เหมาะสมและเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

๒.การก าหนดนโยบายสาธารณะ 

การก าหนดนโยบายสาธารณะน้ันเป็น กระบวนการวางนโยบาย หรือ เป็นการตัดสินใจท าอะไรบางอย่างเพื่อ
สนองตอบความต้องการและข้อเรียกอ้างของประชาชนในสังคม ฉะน้ันกระบวนการในการก าหนดนโยบายสาธารณะจึง
ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ยิ่งกระบวนการในการก าหนดนโยบายสาธารณะมีประสิทธิภาพมากเท่าไหร่ก็ยิ่ง

                                                             
๑ สมพร เฟ่ืองจันทร์, นโยบายสาธารณะทฤษฏีและการปฏิบัติ,(กรุงเทพฯ: บริษัท ออน อาร์ต ครีเอชั่น จ ากัด, ๒๕๓๗), หน้า 

๑๒. 
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วทิยาเขตอุบลราชธาน ี

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

 

๑๗๗ 

เป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับตัวนโยบายสาธารณะ ซ่ึงจะส่งผลไปยังประชาชนที่เป็นผู้รับผลกระทบจากนโยบายสาธารณะน้ัน 
เพราะการก าหนดนโยบาย ถือว่าเป็นการตัดสินใจอย่างใด อย่างหน่ึงของผู้มีอ านาจในการสั่งการ ส าหรับแก้ไขปัญหาที่
สังคมก าลังเผชิญอยู่หรือเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นรวมถึงการมุ่งหวังที่จะสร้างสภาพการณ์ที่พึ่งประสงค์ให้เกิดขึ้นใน
สังคม ฉะน้ันเพื่อให้เกิดความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการในการก าหนดนโยบายสาธารณะให้มากขึ้น จึงได้ยกค าอธิบาย
เก่ียวกับการจ ากัดความของกระบวนการในการก าหนดนโยบายสาธารณะในความหมายของนักวิชาการที่น่าสนใจไว้ ดังน้ี 

ธอมัส ดาย ไดระบุถึงกระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะว่าเป็นกิจกรรมทางการเมืองที่อาจสรุปไดเป็น ๕ 
ขั้นตอน๑ คือ 

๑. ขั้นระบุปัญหาเป็นตอนที่มีการแสดงออกถึงความต้องการต่างๆ ที่เรียกร้องการกระท าของรัฐบาล 
๒.ขั้นจัดท าขอเสนอนโยบายเป็นขั้นตอนที่มีการจัดระเบียบวาระเพื่อให้มีการอภิปราย กันอย่างกว้างขวางและ

จัดท าข้อเสนอแผนงานเก่ียวกับแนวทางแกไขปัญหา 
๓. ขั้นประกาศเป็นนโยบาย เป็นขั้นตอนที่มีการคัดเลือกข้อเสนอนโยบาย เสริมสร้างแรงสนับสนุนทาง

การเมือง และการประกาศใช้นโยบาย 
๔. ขั้นด าเนินการตามนโยบาย เป็นขั้นตอนของการจัดหน่วยงานรับผิดชอบ จัดหา ค่าใช้จ่ายหรือบริการที่

จ าเป็นให้และท าการจัดเก็บภาษีอากร 
๕. ขั้นประเมินผลิตในขั้นตอนน้ีจะมีการศึกษาแผนงานต่างๆ รายงานผลที่เกิดจาก แผนงานเหล่าน้ัน

ประเมินผลผลกระทบของโครงการที่มีต่อสังคมทั้งที่เป็นกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มที่ไมเป็นเป้าหมายด้วยรวมตลอดถึง
เสนอแนะแนวทางการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงต่อไป 

สมพิศ สุขแสน เสนอว่ากระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะมี ๓ ขั้นตอนใหญ่ๆ คือ 
๑. การก่อตัวของนโยบายสาธารณะ การก่อตัวของนโยบายหรือการก่อรูปนโยบายเป็น การระบุสภาพปัญหา

สาธารณะให้ชัดเจนเสียก่อนว่าปัญหาน้ันเป็นปัญหาของใคร ใครไดรับความเดือดร้อนบ้างถ้ารัฐบาลไมเข้าไปแกไขจะเกิด
ผลกระทบอะไรตามมาถ้ารัฐบาลเข้าไปแกไขใครจะไดประโยชนใครเสียประโยชนและใครควรจะเป็นผู้รับผิดชอบในการน า
นโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จการก่อตัวของนโยบายจึงมิใช่เพียงแต่ระบุปัญหาสาธารณะเท่าน้ันแต่จะเก่ียวข้อง
สัมพันธ์กับการน านโยบายไปปฏิบัติอีกด้วย 

๒. การเตรียมเสนอร่างนโยบาย ขั้นตอนน้ีประกอบด้วย การวางข้อก าหนดเก่ียวกับจุดมุง หมายของนโยบาย 
การเสนอทางเลือกของนโยบาย และการจัดท าร่างนโยบาย 

๓. การอนุมัติและประกาศเป็นนโยบาย ขั้นตอนน้ีประกอบด้วย การคัดเลือกข้อเสนอ นโยบาย การสร้างเสียง
สนับสนุนทางการเมือง และการประกาศใช้นโยบาย๒ 

                                                             
๑ Thomas R. Dye อ้างในสมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ , นโยบายสาธารณะ :แนวความคิด การวิเคราะห์และกระบวนการ, พิมพ์ครั้งท่ี 

๒๑(กรุงเทพ: ส านักพิมพ์เสมาธรรม, ๒๕๕๓) หน้า ๓๓๐- ๓๓๓. 
๒

 สมพิศ สุขแสน อ้างใน สัญญา เคณาภูมิ, การก าหนดนโยบายสาธารณะ:ทฤษฏีและกระบวนการ,[ออนไลน์].แหล่งที่มา: 

http://www.human.ubru.ac.th/journal-n/index.php/hu/article/viewFile/๒๐๔/๑๕๔, (๑๕ กรกฎาคม๒๕๖๐). 

http://www.human.ubru.ac.th/journal-n/index.php/hu/article/viewFile/204/154
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๑๗๘ 

ฮอกวูด และกัน ได้แบ่งขั้นตอนของนโยบายสาธารณะออกเป็น การแสวงหาปัญหา การนิยามปัญหา การ
พยากรณ์ การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา การวิเคราะห์ทางเลือก การน านโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผลนโยบาย 
และการยกเลิก๑ 

ระบบการเมือง เศรษฐกิจสังคมและการบริหารงานของรัฐ เป็นส่วนหน่ึงของการก าหนดนโยบายสาธารณะ 
และการตัดสินใจเลือกกระท าไดๆต้องอาศัยเทคนิคทางวิชาการเพื่อใช้เป็นวิธีการในการตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดหรือสิ่งที่
สร้างความพอใจให้แก่สังคม ฉะน้ันในการการก าหนดนโยบายสาธารณะน้ันควรศึกษาในเรื่องต่างๆที่เก่ียวข้องให้รอบด้าน
โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการระบุปัญหา การรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา การเลือกทางเลือกในการ
แก้ปัญหา การเสนอร่างนโยบายและการอนุมัติ ประกาศเป็นนโยบาย เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในสงัคมให้ทั่วถึงที่สุด 

๒. อริยสัจ ๔ 

อริยสัจสี่มีความหมายตามนัยพระบาลี ดังน้ี “ภิกษุทั้งหลาย อริยสัจ ๔ ประการเหล่าน้ีแล เป็นของแท้อย่าง
น้ัน ไม่คลาดเคลื่อนไปได้ ไม่กลายเป็นอย่างอ่ืน ฉะน้ัน จึงเรียกว่า อริยสัจ”๒ “ภิกษุทั้งหลาย เพราะได้ตรัสรู้อริยสัจสี่น้ี 
ตามเป็นจริง พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทเจ้าจึงได้นามเรียกว่า เป็นอริยะ”๓ หัวใจค าสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ที่อริยสัจ 
๔ประการ (จตฺตาริ อริยสจฺจานิ) ซ่ึงพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในปฐมเทศนาแก่สหายเก่าของพระองค์ คือ ปัญจวัคคีย์ ที่ป่า
อิสิปตนะมฤคทายวัน (ปัจจุบันเรียกว่าสารนาถ) ใกล้เมืองพาราณสี ในพระธรรมเทศนากัณฑ์น้ีดังที่มีหลักฐานในคัมภีร์
ดั้งเดิมน้ัน พระองค์ได้ทรงแสดงอริยสัจ ๔ ประการไว้เพียงย่นย่อ แต่ในคัมภีร์ทางพุทธศาสนารุ่นแรกๆ มีหลายแห่งที่ได้
อธิบายอริยสัจ ๔ประการน้ีซ้ าแล้วซ้ าอีก พร้อมด้วยรายละเอียดมากมาย และหลายแง่หลายทาง ถ้าศึกษาอริยสัจ ๔โดย
อาศัยหลักฐานอ้างอิง และ 
  ค าอธิบาย (จากคัมภีร์) เหล่าน้ี เราก็จะได้รู้เรื่องราวที่ดี และถูกต้องตามค าสอนอันเป็นแก่นหลักธรรมทั้งปวง

ของพระพุทธองค์ตรงตามคัมภีร์ดั้งเดิม อริยสัจ ๔ ประการ คือ๔  
๑. ทุกข์ 
๒. สมุทัย การเกิดขึ้น หรือสาเหตุแห่งทุกข์ 
๓. นิโรธ ความดับทุกข์ 
๔. มรรค ทางที่น าไปสู่ความดับทุกข์ 
ทุกข์ คือ แสดงว่า สิ่งที่ปรุงแต่งทั้งปวงเป็นทุกข์ น้ีคือ บอกตรงๆว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอะไรน่ันเอง สิ่งทั้งปวงเป็น

ที่ตั้งแห่งความทุกข์ใจ แต่คนทั้งหลายไม่รู้ไม่เห็นว่าสิ่งทั้งปวงเป็นความทุกข์จึงได้มีความอยากในสิ่งเหล่าน้ัน ถ้ารู้ว่ามันเป็น
ความทุกข์ ไม่น่าอยาก และไม่น่ายึดถือ ไม่น่าผูกพันตัวเองเข้ากับสิ่งใดแล้ว เขาก็คงจะไม่ไปอยาก ซ่ึงตัวทุกข์น้ันเอง
หมายถึง ขันธ์ ๕ 

                                                             
๑

 ฮอกวูด และกัน อ้างในศุภชัย ยาวะประภาษและปียากร หวังมหาพร, นโยบายสาธารณะของไทย : ก าเนิน พัฒนาการ

และสถานภาพของศาสตร์,พิมพ์ครัง้ที ่๒,(กรุงเทพฯ: บริษัท จดุทอง จ ากดั,๒๕๕๒ ) หน้า ๒๑๙. 
๒

 ส .ม. (ไทย) ๑๙/๑๗๐๓/๕๔๓.  
๓
 ส .ม. (ไทย) ๑๙/๑๗๐๗/๕๔๕. 

๔ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโตป),พจนานกุรมพุทธศาสตร์ฉบบัประมวลธรรม,(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๑๕๕. 
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๑๗๙ 

สมุทัย การเกิดขึ้นหรือสาเหตุแห่งทุกข์ คือ แสดงว่าความอยากด้วยอวิชชา (ความไม่รู้) น้ันเป็นต้นเหตุ ของ
ความทุกข์ คนทั้งหลายก็ยังไม่รู้ ไม่เห็น ไม่เข้าใจว่าความอยากน้ีแหละ เป็นตัวต้นเหตุของความทุกข์ใจจึงได้พากันอยาก
น่ันอยากน้ีร้อยแปดพันประการ เพราะไม่รู้ว่าความอยากด้วยอวิชชา (ความไม่รู้) น้ันคืออะไร 

นิโรธ (ความดับทุกข์) คือ แสดงว่านิโรธ หรือนิพพาน คือการดับความอยากเสียได้ 
สิ้นเชิง เป็นความไม่มีทุกข์ คนทั้งหลายยิ่งไม่รู้จักกันใหญ่ทั้งๆ ที่เป็นสิ่งที่อาจบรรลุถึงได้ในที่ทั่วๆไป คือ พบได้

ตรงที่ความอยากมันดับลงไปน่ันเอง น่ีคือไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร จึงไม่มีใครปรารถนาที่จะดับความอยาก ไม่ปรารถนา
นิพพาน เพราะไม่รู้ว่าอะไรคือนิพพาน 

มรรค (ทางที่น าไปสู่ความดับทุกข์) คือ วิธีดับความอยากน้ันๆเสีย ไม่มีผู้ใดเข้าใจว่า 
การท าอย่างน้ีเป็นวิธีดับความอยากไม่มีใครสนใจเรื่องอริยมรรคอันมีองค์ ๘ ประการซ่ึงดับความอยากเสียได้ 

ไม่รู้จักอะไรเป็นที่พึ่งแก่ตนเอง อะไรควรขวนขวายอย่างยิ่ง จึงไม่สนใจกับเรื่องอริยมรรคของพระพุทธเจ้า ซ่ึงเป็นสิ่งที่เลิศ
ประเสริฐที่สุดในบรรดาวิชาความรู้ของมนุษย์เราในโลกน้ี น่ีแหละ คือการไม่รู้อะไรเป็นอะไรอย่างน่าหวาดเสียว 

อริยสัจ ๔ น้ันคือ สิ่งที่บอกให้เห็นว่า กระบวนในการเกิดขึ้นของแต่ละปัญหาน้ันมีการเกิดขึ้นได้อย่างไร เช่น 
ตัณหาของกคนเราเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่า เม่ือไปแสวงหาสิ่งต่างมากเกินไปก็น าความทุกข์มาให้ เพราะฉะน้ัน อริยสัจ สรุปได้
คือ คือเรื่องของทุกข์และการดับทุกข์ ดังพระพุทธพจน์ว่า “ทั้งในกาลก่อนและในบัดน้ีเราสอนแต่เรื่องทุกข์ และความดับ

ทุกข์เท่าน้ัน”๑ โดยอริยสัจข้อทุกข์และทุกข์สมุทัยรวมเป็นเรื่องทุกข์ และข้อทุกข์นิโรธกับทุกข์นิโรธคามินีปฏิปทารวมเป็น
เรื่องความดับทุกข์ 

จากบทความขั้นต้น อริยสัจสี่ ก็คือ ความจริงของชีวิต เพราะอริยสัจ๔ ประกอบด้วยทุกข์มีอยู่จริงในชีวิต ทั้ง
ทุกข์ทางกายและทางใจ เหตุให้เกิดทุกข์ คือ ตัณหาก็มีอยู่จริงในชีวิต น้ันก็คือการแก้ทุกข์เพื่อความสิ้นทุกข์หรือปราศจาก
ทุกข์ก็ต้องแก้ในชีวิตของเรา และ อริยสัจสี่ คือหลักการแก้ไขปัญหาชีวิตที่ถูกต้องและเป็นระบบ คือ เม่ือมีปัญหาเกิดขึ้น 
ก่อนอ่ืนก็ต้องรู้จักปัญหาตามเป็นจริง เม่ือรู้สภาพแห่งปัญหาแล้วก็ต้องค้นหาสาเหตุของปัญหาให้ได้ว่ามันเกิดมาจากอะไร 
ต่อจากน้ัน ก็ก าหนดจุดหมายในการแก้ปัญหาว่า ต้องการผลของการแก้ปัญหาอย่างไร และเม่ือมีการด าเนินการในการ
แก้ปัญหาและลงมือปฏิบัติแล้วก็ต้องมีการทบทวนดู แต่ละขั้นตอนในการแก้ปัญหาเพื่อความถูกต้อง หากยังสิ่งที่ยังจะต้อง
แก้ไขก็ต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาน้ันจนกว่าจะแก้ได้จริงๆ 

การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบอริยสัจ ๔  
ความหมายของการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบอริยสัจ ๔ เป็นกระบวนการแสวงหา 
ความรู้โดยพยายามคิดค้นวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ตามล าดับขั้นตอน ของอริยสัจ ๔ เป็นแนว ทางการแก้ปัญหา

ด้วยตนเอง ซ่ึงประกอบไปด้วย๒  
๑. ทุกข์ (การก าหนดปัญหา) 
๒. สมุทัย (การตั้งสมมติฐาน) 
๓. นิโรธ (การทดลองเก็บข้อมูล) 
๔. มรรค (การวิเคราะห์ข้อมูลและอุปสรรค) 
สาโรช บัวศรี ได้น าเสนอแนวคิดเก่ียวกับวิธีสอนของไทย ความเป็นมาของวิธีสอน 

                                                             
๑ ม.มู.(ไทย) ๑๒/๒๘๖/๒๗๖. 
๒ สุวิทย ์มูลค า, ๒๐ วิธีการจดัการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม, พิมพ์ครั้งที ่๓, (กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ์, 

๒๕๔๕), หน้า ๑๕. 
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ตามขั้นตอนของอริยสัจ ๔ ไว้ ดังน้ี๑  
๑. ขั้นต่างๆของอริยสัจสี่ 
 ๑) ทุกข์ ชีวิตน้ีเป็นความทุกข์อย่างยิ่ง (ดังน้ัน ปัญญาของเราก็คือ ท าอย่างไรจะได้พ้นทุกข์)  
 ๒) สมุทัย สาเหตุใหญ่ที่ท าให้เกิดทุกข์ ได้แก่ ตัณหา (ดังน้ัน เพื่อหาทางก าจัดตัณหาเสียได้ ทุกข์ก็คงจะหมด

ไป วิธีการที่อาจทดลองเพื่อก าจัดตัณหาอาจมีดังน้ี การอดอาหาร การน่ังสมาธิ การเข้าใจสิ่งที่ถูกต้อง) 
 ๓) นิโรธ การดับทุกข์ (ในการให้ได้มาซ่ึงสภาวะน้ี จ าต้องด าเนินการต่างๆเพื่อให้ทุกข์ดับไป หรือเพื่อจะได้พ้น

ทุกข์ จึงท าการอดอาหาร เพื่อให้เห็นว่า การท าทุกรกิริยาไม่อาจพ้นทุกข์ได้ก็ลองท าอย่างอ่ืนออกไปอีก 
 ๔) มรรค จากการปฏิบัติต่างๆด้วยตนเองแล้ว ตกลงสรุปผลได้ว่า วิธีการที่จะพ้นทุกข์ได้น้ันมีทางเดียว คือ 

ทางที่เรียกว่า “มรรคแปด” น่ันเอง 
๒. ขั้นต่างๆของวิธีการแห่งปัญญา 
 ๑) การก าหนดปัญหา ได้แก่ การพิจารณาเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อให้ถูกต้องเหมาะสม (ในกรณีน้ีเม่ือพิจารณา

เห็นว่าชีวิตเป็นความทุกข์อย่างยิ่งแล้ว ก็ก าหนดปัญหาได้ว่าท าอย่างไรจึงจะได้พ้นทุกข์น่ันเอง) 
 ๒) ตั้งสมมติฐาน เม่ือเข้าใจปัญหาโดยรอบคอบแล้ว เช่น รู้สึกสาเหตุของปัญหา 
แล้ว อาจตั้งสมมติฐานหรือทดลองก าหนดหลักการในการแก้ไขได้ ( เช่น ก าหนดว่าจะต้องก าจัดตัณหาเสียให้

สิ้นเชิง และก าหนดวิธีการย่อยลงไปอีกว่า อาจจะอดอาหาร อาจท าสมาธิ เป็นต้น) 
 ๓) การทดลองและเก็บข้อมูล ลองท าตามที่ตั้งสมมติฐานแล้ว เช่น ลองอดอาหารลองท าสมาธิ ฯลฯ จดและ

จ าผลของการปฏิบัติแต่ละอย่างไว้เพื่อจะได้พิจารณาต่อไป 
 ๔) การวิเคราะห์ข้อมูล ท าการวิเคราะห์ข้อมูลหรือผลต่างๆ ที่จ าไว้ในขั้นทดลองน้ัน เพื่อจะได้รู้ว่าสิ่ง

แก้ปัญหาที่ก าหนดไว้ดั้งเดิมน้ันได้หรือไม่ประการใด 
 ๕) การสรุปผล น าการสรุปให้เป็นหลักเกณฑ์ หรือข้อความที่แน่ชัดว่าได้แก้ปัญหาได้ด้วยวิธีใด และได้ผล

ประการใด (เช่น สรุปว่า วิธีทุกรกิริยาน้ันไม่ได้ผลในการดับทุกข์แต่การปฏิบัติตามแนวทางของ “มรรคแปด” น้ัน เป็นทาง
เดียวที่พ้นทุกข์ได้แต่จะพ้นได้ในระดับโลกียะหรือระดับโลกุตตระก็ต้องแล้วแต่เหตุการณ์และบุคคลจากการเปรียบเทียบน้ี 
ก็พอจะเห็นได้ว่าขั้นต่างๆของอริยสัจ ๔ และขั้นต่างๆของวิธีการแห่งปัญญาน้ันคล้ายคลึงกันเต็มที่ จะกล่าวได้ว่า แบบ
เดียวกันก็ไม่ผิด คือ ต่างก็เป็นวิธีการหาเหตุผลและแ ก้ปัญหาน่ันเอง ดังน้ัน นับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ไม่ใช่น้อยที่โลก
ตะวันออกและโลกตะวันตก ค้นพบวิธีการออกมาได้อย่างเดียวกัน โดยที่ไม่ได้ทราบซ่ึงกันและกันเลย ต่างคนต่างคิด
ออกมา แต่สังเกตได้ว่า พระพุทธองค์ได้ทรงใช้วิธีการน้ีมา ๒๕๔๙ ปีมาแล้ว 

 
๓. สรุป 
 กระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะตามหลักอริยสัจ ๔ คือการกระบวนการในการก าหนดนโยบาย
สาธารณะโดยการประยุกต์เอาหลักกระบวนการของหลักอริยสัจ ๔ ทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการสร้างนโยบาย
สาธารณะเพื่อให้มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมของสังคมไทยซ่ึงโดยส่วนใหญ่แล้วนับถือพระพุทธศาสนาเป็นหลัก โดยมี
การบวนการดังน้ี 

                                                             
๑ สาโรช บัวศรี, วิธีสอนตามขั้นทั้งสี่ของอริยสัจในการศึกษาตามแนวพุทธศาสตร์,(กรุงเทพมหานคร : ส านักคณะกรรมการ

วัฒนธรรมแห่งชาต,ิ ๒๕๒๖), หน้า๑๐. 
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 ๑. กระบวนการก าหนดปัญหา (ขั้นทุกข์) คือ กระบวนการแรกในการก าหนดนโยบายสาธารณะโดยต้อง
ทราบปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมตามสภาพความเป็นจริงว่าทุกข์ที่เกิดน้ันความจริงแล้วเกิดจากอะไร และพิจารณา
สภาพปัญหาเหล่าน้ันตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยให้ความส าคัญกับประชาชนทุกคนที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับปัญหาที่เกิดขึ้น เน้นการแสดงความคิดเห็นจากประชาชนในสังคม เพื่อการสร้างนโยบายที่สามารถ
สนองตอบความต้องการ หรือแก้ปัญหาและสร้างความสุขให้กับประชาชนในสังคมได้อย่างแท้จริง  

๒. กระบวนการท าความเข้าใจเก่ียวกับสาเหตุของปัญหา (ขั้นสมุทัย) คือ กระบวนการศึกษาสาเหตุของปัญหา
ที่เกิดขึ้นให้ถ่องแท้ โดยพิจารณาว่าสาเหตุของปัญหา (ทุกข์) น้ันเกิดจากอะไร แล้วจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นน้ันอย่างไรให้ตรง
จุด  

๓. กระบวนการในการตั้งจุดมุ่งหมาย (ขั้นนิโรธ) คือ ภาวะของความไม่มีทุกข์ น่ันหมายถึงปัญหาต่างๆได้รับ
การแก้ไขอย่างตรงจุด ซ่ึงหมายถึงกระบวนการในการตั้งจุดมุ่งหมายของการแก้ปัญหาเอาไว้ เพื่อให้ทราบว่าจะแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นไปในทิศทางไหนและประสงค์ให้ผลเกิดขึ้นอย่างไร น่ันก็หมายถึงการคาดการณ์ว่านโยบายสาธารณะน้ันจะ
ด าเนินอย่างไรและจะให้ผลอย่างไรแก่ประชาชนผู้ที่จะได้รับผมกระทบจากนโยบายน้ัน ซ่ึงจะเป็นขั้นตอน การเตรียมเสนอ
ร่างนโยบาย ขั้นตอนน้ีประกอบด้วย การวางข้อก าหนดเก่ียวกับจุดมุ่งหมายของนโยบาย การเสนอทางเลือกของนโยบาย 
และการจัดท าร่างนโยบาย  

 ๔.) มรรค คือ แนวทางแก้ปัญหา(ทุกข์) ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เ กิดขึ้นตามความเป็นจริง ซ่ึง
กระบวนการน้ีเป็นขั้นตอนหลังจากที่ได้วิเคราะห์สภาพปัญหาตามความเป็นจริงแล้ว น าข้อมูลที่ได้มาเข้าสู้กระบวนการหา
วิธีแก้ไขปัญหาเหล่าน้ัน แล้วเสนอขออนุมัติและประกาศเป็นนโยบาย รวมไปถึง การประกาศใช้นโยบาย และน านโยบาย
ไปปฏิบัติเพื่อสนองตอบปัญหาที่เกิดขึ้น โดยจะมีการประเมินผลของการด าเนินการว่าเป็นไปตามที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่
หลังการด าเนินนโยบายเสร็จสิ้น 

ดัง S-CEP Model ต่อไปน้ี 
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การพัฒนาภูมิปญัญาทอ้งถิ่นให้ยั่งยนืผ่านพิธกีรรมทางพุทธศาสนา 
The Development local wisdom to sustainable  

through the Buddhist rite 

เสพบัณฑิต โหน่งบัณฑิต๑ 

บทคัดย่อ 
การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน มีกระบวนการหรือวิธีการที่หลากหลาย บางกระบวนการอาศัยหลัก

เศรษฐกิจ บางกระบวนการอาศัยการขับเคลื่อนจากภาครัฐ เพื่อให้เห็นความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นต่าง ๆ เพื่อมุ่งให้
เกิดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ถ่ายทอด และพัฒนาให้ยั่งยืน กระบวนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยอิงอาศัยพิธีกรรม
ทางพุทธศาสนา เป็นทางเลือกใหม่ในการสร้างกระบวนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ถ่ายทอด และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้ยั่งยืนได้อย่างสมบูรณ์ เพราะมีหลักยึดม่ันจิตใจที่เรียกว่า “ศรัทธา”  

 การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน โดยอิงอาศัยพิธีกรรมทางพุทธศาสนา ประยุกต์ธรรมะ จากพระไตรปิฎก 
สร้างเป็นกิจกรรมประจ าวัดในชุมชน สามารถก่อให้เกิดการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และสามารถขยายสู่ฐานเศรษฐกิจ
ชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

ค าส าคัญ: การพัฒนา / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / ยั่งยืน / พิธีกรรมทางพุทธศาสนา 
 

Abstract 
 The Development to sustain Local Wisdom, there are variety of processes and methods 

which some rely on economic principles and some rely on government driven in order to focus on 
preserving, restoring, continuing, transforming and developing to sustain. The local wisdom 
development process through Buddhist Rituals is a new choice in creating the preservation, restoration, 
continue, transform and develop the local wisdom due to the mindfulness stability that is called 
“Faith”. 

 To sustain the development of local wisdom through Buddhist Rituals and doctrine scriptures 
applying as community temple activity which can contribute to the sustainable of community 
development and expand the community economy-base. 

Keywords: Development / Local Wisdom / Sustain / Buddhist Ritual 
 

๑. บทน า (Introduction) 
 วงการการศึกษาตื่นตัวกับค าว่า “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” เม่ือแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ ๗ (พ.ศ.

๒๕๓๕-๒๕๓๙)๒ ปรากฏค าดังกล่าวในหมวดที่ ๔ ว่าด้วยเรื่องแนวทางจัดการศึกษา ข้อที่ ๙ ว่า “ให้น าความรู้ที่ได้จาก

                                                             
 ๑ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย Mobile: 
๐๙๔-๖๒๑-๕๕๑๑, E-mail: Sepbandit@hotmail.com 
 ๒ ส านักนายกรัฐมนตรี.ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๕-
๒๕๓๙).กรุงเทพฯ: (๒๕๓๕). 
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การศึกษา ค้นคว้า และวิจัยในศาสตร์สาขาต่าง ๆ รวมทั้งจากแหล่งวิทยากรอ่ืน ๆ มี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัด ห้องสมุด 
พิพิธภัณฑ์ สื่อมวลชน เป็นต้น มาพิจารณาประกอบการจัดการเรียนการสอน” 

 จากน้ันค าว่า “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” มีปรากฏศัพท์ใกล้เคียง คือ “ภูมิปัญญาไทย” ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ในมาตรา ๒๓ (๓) ระบุว่า “ความรู้เก่ียวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และ

การประยุกต์ใช้ ภูมิปัญญา”๑ ท าให้ค าสองค าน้ีเป็นที่คนไทยเริ่มรู้จักและพยายามหาค านิยาม 

 ส านักคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ๒ กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น (local wisdom) สะสมขึ้นมาจาก
ประสบการณ์ของชีวิต สังคม และในสภาพสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน และถ่ายทอดสืบทอดกันมาเป็นวัฒนธรรม การ
ด าเนินงานด้านวัฒนธรรม จึงต้องใช้ปัญญาค้นหาสิ่งที่มีอยู่แล้ว ฟื้นฟู ประยุกต์ ประดิษฐ์ เสริมสร้างสิ่งใหม่ บนรากฐานสิ่ง
เก่าที่ค้นพบน้ัน นักฟื้นฟู นักประยุกต์ และนักประดิษฐ์คิดค้นทางวัฒนธรรมพื้นบ้านเหล่าน้ี มีชื่อเรียกในเวลาต่อมาว่า 
“ปราชญ์ชาวบ้าน”หรือ “ผู้รู้ชาวบ้าน”และสติปัญญาที่น ามาใช้ในการสร้างสรรค์น้ีเรียกว่า “ภูมิปัญญาชาวบ้าน” หรือ 
“ภูมิปัญญาท้องถิ่น” 

 การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ เป็นวิธีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ผู้สืบสานสนใจและเห็นคุณค่าใน
ศิลปะแขนงน้ัน ๆ ภูมิปัญญาบางอย่างผู้ถ่ายทอดต้องหาวิธีสืบสานที่แตกต่างกันออกไป เช่น การอบรม การบรรยาย การ
จัดสัมมนา เป็นต้น บางกิจกรรมน้ันไม่สามารถสื่อสารต่อผู้รับได้อย่างตรงประเด็นและไม่สามารถชี้ให้เห็นคุณค่าได้อย่าง
ชัดเจน จึงมีการปรับเปลี่ยนวิธีในการถ่ายทอดโดยแบ่งเป็นกลยุทธ์ของแต่ละบุคคล บางกิจกรรมแฝงด้วยความสนุก
ครื้นเครง บางกิจกรรมเน้นไปที่การปฏิบัติ ขณะที่บางกิจกรรมเน้นไปที่ การสื่อสารให้เห็นคุณค่าอย่างชัดเจน ทั้งหมดทั้ง
ปวงก็เพื่อการอนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่และดีกว่าเดิม องค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญา
ดั้งเดิมที่ว่าน้ี คือภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษถ่ายทอดมาสู่อนุชนรุ่นหลัง  กิจกรรมทั้งหมดที่กล่าวมาน้ัน โดยสรุปคือเพื่อสร้าง
ความยั่งยืนของภูมิปัญญาท้องถิ่น ความยั่งยืนที่กล่าวน้ีต้องผูกติดกับเศรษฐกิจของชุมชนที่ภูมิปัญญาท้องถิ่นน้ันก าเนิด
และสถิตอยู่ด้วย โดยอาศัยสภาพสิ่งแวดล้อม เช่น ธรรมชาติ ทรัพยากร แร่ธาตุ ป่าไม้ คน ชุมชน เป็นแดนก าเนิดและช่วย
สืบทอดจนยั่งยืน 
 
๒. วัตถุประสงค์ (Objectives) 

ปัจจุบันพุทธศาสนาเป็นส่วนหน่ึงของสังคมที่ต้องมีบทบาท หน้าที่ และมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบสังคม มีการ
สร้างประโยชน์แก่ชนหมู่มาก (พหุชนัตถายะ) เป็นต้น ไม่เหมือนสมัยก่อนที่มุ่งเน้นความหลุดพ้นอย่างเดียว บทความน้ีมี
วัตถุประสงค์ เพื่อเสนอแนวคิดการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีประจ าในแต่ละท้องถิ่น ซ่ึงก าลังสูญหาย ขาดการฟื้นฟู 
อนุรักษ์ และสืบทอดเหล่าน้ัน มาสร้างฐานเศรษฐกิจให้ชุมชน ดังน้ันบทบาทของวัดในพุทธศาสนาปัจจุบัน จึงควรหันมา
สนใจในการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน โดยการน ามาขยายฐานเศรษฐกิจชุมชนผ่านพิธีกรรมทางพุทธศาสนา 
อาศัยรูปแบบการสร้างฐานเศรษฐกิจชุมชนของวัดพระธาตุผาเงา ต าบลเวียง อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  เป็น
รูปแบบ (Model) ตัวอย่าง 

 
  

                                                             
 ๑ ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๗๔ ก วันที ่๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๒ (หน้า ๘) 
 ๒ ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. ภูมปิัญญาชาวบ้านกับการด าเนนิงานด้านวฒันธรรมและการพัฒนาชนบท. 
กรุงเทพมหานคร: บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊ป. ๒๕๓๔. 
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๑๘๕ 

๓. ฐานเศรษฐกิจชุมชน (Community Economic-Base) 
 ฐานเศรษฐกิจชุมชน ว่าด้วยเรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น จากการวิเคราะห์ตามหลักความส าเร็จวงจรวุฒิธรรม

ฐานเศรษฐกิจชุมชน ๕ ห่วง ดังน้ี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพรูปแบบแห่งความส าเร็จ (ของฐานเศรษฐกิจชุมด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยผู้เขียน) 
 

 อธิบายวงจรรูปแบบแห่งความส าเร็จ  
  ๑. เชื่อมั่น Faith  
  - มีความเชื่อม่ันในหลักการหรือแนวทาง ที่พร้อมลงมือท า ความเชื่อม่ันน้ี หมายถึง การเชื่อใน

กระบวนการตามหลักการจัดการ ได้แก่ ด้านบุคลากร (Man) ด้านงบประมาณ (Money) ด้านวัตถุดิบ (Material) และ 
วิธีการปฏิบัติงาน (Method)  

  -  มีความเชื่ อ ม่ันในการประมาณรู้ศั กยภาพ (Potential) ของชุมชน  ผู้ มีส่วนได้ ส่ วนเ สี ย 
(Stakeholders)  
  

 

Feat's Model 

๑. 
Faith 

๒. 
Endow 

๕. 
Statistics 

๔. 
Talent 

๓. 
Act 
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  ๒. แบ่งปัน Endow  
  - มีอุปนิสัยในการแบ่งปัน เสียสละ โอบอ้อมอารี เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ ต่อสังคม (Social) สภาพสิ่งแวดล้อม 

(Environment) ที่มคีวามเสมอภาค พึ่งพาอาศัยกันและกันแบบมีส่วนร่วมและรับผลประโยชน์ร่วมกัน (Mutual Benefit) 
  - เข้าใจหลักการ (Principle) และเหตุผลของภูมิปัญญาท้องถิ่นและมาตรฐานชุมชนซ่ึงต้องอาศัยการ

มีทักษะในการปฏิบัติงานจริง ๆ  
๓. การกระท า Act  

- เข้าใจกฎแห่งศีล(Rule) ระเบียบ กรอบเกณฑ์ของสังคม ชุมชน ปฏิบัติตามกฎหมาย และมีหลักการลงมือปฏิบัติ 
คือ 

ก.มีฉันทะธรรม คือพอใจรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย โดยมีจุดมุ่งหมายความส าเร็จเป็นฐานกิจกรรม 
ข.มีวิริยะธรรม คือพากเพียรมุ่งม่ันในกิจกรรมและมีความการุญต่อชุมชนที่อยู่อาศัย โดยพึ่งฉันทะธรรมเป็น

ฐาน 
ค.มีจิตตะธรรม คือเข้าใจและเห็นประโยชน์ มีใจเด็ดเดี่ยวในกิจกรรมไม่ฟุ้งซ่าน โดยอาศัยฉันทะธรรมเป็น

เบื้องต้นเป็นฐาน และมีวิริยะธรรมเป็นที่สองเป็นฐาน 
ง.มีวิมังสาธรรม คือไตร่ตรอง การทดลอง โดยมีฉันทะธรรมเป็นเบื้องต้นเป็นฐาน มีวิริยะธรรมเป็นที่สองเป็น

ฐาน และมีจิตตะธรรม ความคิดจิตนาการเป็นที่สามเป็นฐานเบื้องปลาย 
๔. มันสมอง Talent 

  - มีการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา อบรม สัมมนา ถอดความรู้ 
- มีระบบและกระบวนการจัดการ (System and Management Process) เช่น การวางแผน การจัดองค์การ 

การสร้างทีม การสั่งการ การรายงาน การประเมินผล และงบประมาณ 
  - มีผู้น าและผู้ตาม (Leaders and Followers) ที่เข้าใจบทบาทหน้าที่ในการเป็นมันสมองของชุมชน 

๕. ข้อมูล Statistics  
- มีคลังความรู้ (Knowledge Store) ที่เป็นข้อมูลมาจากการสรุปแล้ว (Secondary data) เป็นข้อมูลที่พร้อมใช้ 

เพราะชุมชนไม่จ าเป็นต้องวิจัยเอง  
  - เข้าใจ (Understand) และทรงจ าองค์ความรู้ (Body of Knowledge) ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่าง

ถ่องแท้ เชี่ยวชาญ (Expertise) 
  - รัก เห็นคุณค่า และหวงแหนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ภาพฐานความเข้มแข็งของภูมิปัญญาท้องถิ่น (โดยผู้เขียน) 
 อธิบายฐานความเข้มแข็งของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๑. พฤติกรรม Behavior 
  – พฤติกรรมของ มนุษย์ ชุมชน ทรัพยากร ฤดูกาล ก่อให้เกิดภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน ทรงจ า 

อนุรักษ์ กล่าวบอก รักษา หวงแหน สืบทอด พัฒนาต่อเน่ือง  
  ๒. บรรพบุรุษ Ancestor  
  – เรื่องราวในอดีตของบรรพบุรุษ ก่อให้เกิดขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นตัวช่วยผลักดันให้ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นด ารงอยู่ในฐานะเป็นมรดกของท้องถิ่นและชุมชน เป็นองค์ความรู้ส่วนรวมไม่มีใครเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิ. 
๓. สังคม Social 

  – สภาพสังคมต้องมีความสามัคคีของชุมชนหรือสังคมในระดับเข้มข้น สังคมต้องเห็นความส าคัญ 
คุณค่า ของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  ๔. เศรษฐกิจ Economy 
  – สภาพเศรษฐกิจชุมชนมีกระแสการเงินไหลเวียนทั้งปี สามารถน าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างเป็น

สินค้าให้ชุมชนได้ โดยเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักได้ ขึ้นอยู่กับกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ความสัมพันธ์ของรูปแบบน้ีต้องอาศัยซ่ึงกันและกัน มีการอิงอาศัยกันเป็นฐาน ๔ เสา คานหามให้ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นยืนอยู่ได้อย่างม่ันคง ท าให้การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการปั่นฝ้ายทอผ้าจุลกฐินของบ้านสบค า ต าบลเวียง 
อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประสบความส าเร็จในระดับชุมชน ท าให้ชุมชนมีพิพิธภัณฑ์ผ้าทอเชียงแสน มีกลุ่มผ้าทอ
ล้านนาประจ าหมู่บ้าน การค้าขายผ้าทอมือเป็นที่นิยมและเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างยั่งยืน ความส าเร็จน้ีเป็น
เพราะชุมชนสร้างกระบวนการเสริมสร้างฐานเศรษฐกิจชุมชนผ่านงานประเพณีปั่นฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ของวัดพระธาตุผา
เงา ต าบลเวียง อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ซ่ึงท าปีละครั้ง ตามพระวินัยทางพุทธศาสนา การจัดงานประเพณีน้ีนับ

๓. Social 

๒.Ancestor ๔.Economy 
BASE  

of Local Wisdom Strong 
Model 

๑. Behavior 
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แต่อดีตจนปัจจุบันรวม ๑๙ ครั้ง กระบวนการต่าง ๆ อิงอาศัยพิธีกรรมทางพุทธศาสนา ซ่ึงไม่จ าเป็นต้องจัดการสัมมนา
หรือบรรยายใด ๆ ก็ท าให้กระบวนการถูกถ่ายทอดและกลายมาเป็นรูปแบบ (Model) ในการจัดงาน 

รูปแบบการสร้างฐานเศรษฐกิจชุมชนของบ้านสบค า  
 วัดพระธาตุผาเงาฟื้นฟูการปั่นฝ้ายทอผ้า ผ่านพิธีกรรมทางพุทธศาสนา ท าให้เกิดกระแสการอนุรักษ์ผ้าฝ้ายทอ

มือขึ้นในชุมชนบ้านสบค า ซ่ึงมีขั้นตอนการจัดงานปั่นฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ดังน้ี๑ 

 ขั้นตอนที่ ๑ การเขียนโครงการ  

 ขั้นตอนที่ ๒ การประชุมปรึกษากัน 
 ขั้นตอนที่ ๓ การสร้างเครือข่ายเพื่อแบ่งภาระงาน  
 ขั้นตอนที่ ๔ รูปแบบการจัดงานปั่นฝ้ายทอผ้าจุลกฐิน  
 ขั้นตอนที่ ๕ การสร้างแรงจูงใจด้วยพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธ์ิ   
ผู้เขียนปรับเปลี่ยนและเขียนสรุปเป็นรูปแบบ (Model) ได้ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพรูปแบบกระบวนการการจัดงานของวัดพระธาตุผาเงา (โดยผู้เขียน) 
 อธิบายวงจรกระบวนการจัดงานปั่นฝ้ายสายบุญจุลกฐินผาเงา OCSIM Model 

                                                             
 ๑ บทสัมภาษณ์ พระพุทธิญาณมุนี (ประเสริฐ สินสอน) ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ อ้างถึงใน เสพบัณฑิต โหน่งบัณฑิต. บทความวิจัย
เร่ือง กระบวนการถ่ายทอดภูมิปญัญาการปัน่ฝ้ายทอผา้จุลกฐินท้องถิน่ล้านนาผ่านพิธีกรรมทางพุทธศาสนา: กรณีศึกษาบา้นสบค า ต าบล
เวียง อ าเภอเชียงแสน จังหวดัเชียงราย, งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ ๔ ระดับนานาชาติ ครัง้ที่ ๒ มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, ๒๕๖๐. 

OCSIM 
Organizing Process of 
Pha Dhat Pha Ngao 

Temple Model 
 

๑. 
Object 

๒. 
Consult 

๕. 
Model 

 

๔. 
Inspiration 

๓. 
System 
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กระบวนการที่ ๑ Object หมายถึง การวางเป้าหมายในการจัดงาน เพื่อประโยชน์อะไร ชี้แจงเป็นรูปแบบ
โครงการ มีที่มาและเหตุผล วัตถุประสงค์ชัดเจน คณะกรรมการด าเนินงาน ระยะเวลาในการด าเนินงาน งบประมาณ ที่มา
ของงบประมาณ และสิ่งที่คาดว่าจะได้รับ เป็นต้น 

 กระบวนการที่ ๒ Consult หมายถึง การหารือเพื่อให้ได้ข้อยุติเป็นเอกฉันท์ของชุมชนในกิจกรรมที่ระบุใน
โครงการ ซ่ึงชุมชนต้องมีฉันทะร่วมกันผ่านการหารือกันตลอดเวลา อาศัยเครือข่ายที่เก่ียวข้องเป็นสมาชิกในการหารือและ
หามติในวาระต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 

 กระบวนการที่ ๓ System หมายถึง การมีระบบหรือเครือข่ายในการจัดกิจกรรม ซ่ึงต้องอาศัยพลวัตในการ
ขับเคลื่อน เพื่อแบ่งภาระงานตามความถนัด จ าเป็นต้องสร้างเครือข่ายในการท างาน ซ่ึงจะก่อให้เกิดความเป็นมืออาชีพใน
การปฏิบัติงานต่อไป การสร้างเครือข่ายของวัดพระธาตุผาเงา คือ ให้ภาครัฐ เช่น โรงเรียน องค์การบริหารส่วนต าบล 
เทศบาล วัฒนธรรมจังหวัด การท่องเที่ยวจังหวัด มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบตามหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานตน 

 กระบวนการที่ ๔ Inspiration หมายถึง การสร้างแรงบันดาลใจในกิจกรรม ซ่ึงต้องอิงอาศัยพิธีกรรมอัน
ศักดิ์สิทธ์ิทางพุทธศาสนา มีบุญกิริยาวัตถุเป็นฐานในการสร้างแรงจูงใจ  โดยมีการน าค าสอนและธรรมเนียมปฏิบัติจาก
พระไตรปิฎกมาสร้างแรงจูงใจในการสร้างฐานเศรษฐกิจโดยอ้อม  

 กระบวนการที่ ๕ Model หมายถึง การออกแบบรายละเอียดของกิจกรรม ซ่ึงมุ่งเน้นการน าเสนออย่างมี
เอกลักษณ์ มีรูปแบบที่ถูกวางไว้เป็นกรอบเกณฑ์ สื่อความหมายชัดเจนเป็นสัญลักษณ์ที่เข้าใจได้อย่างลึกซ้ึง เพื่อให้ผลผลิต
ออกมาอย่างตั้งใจ เช่น การแห่ขบวนปลูกฝ้าย แห่ขันโตก แห่นางพญาฝ้าย อย่างเป็นพิธีอันยิ่งใหญ่สร้างคุณค่าและ
ความหมายที่แฝงเร้นอยู่ภายใน สื่อความหมายไปทางพุทธศาสนาทั้งสิ้น เช่น ต้นฝ้ายมงคล ๓๘ ต้น ตุงใหญ่พระพุทธเจ้า 
๕ พระองค์ โคมไฟมรรค ๘ เป็นต้น 

 ผลของการปฏิบัติตามกระบวนการ 
 ชุมชนบ้านสบค า ต าบลเวียง อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประสบความส าเร็จในการสร้างฐานเศรษฐกิจ

ชุมชนด้วยวิธีอิงอาศัยพิธีกรรมทางพุทธศาสนา โดยสร้างกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้าฝ้าย ที่มี
ลวดลายเชียงแสนโดยเฉพาะ ซ่ึงลวดลายน้ีเกือบสูญหายไปแล้วเม่ือ สองทศวรรษที่แล้ว ชุมชนบ้านสบค าเห็นคุณค่าและ
ความส าคัญ จึงรวมตัวกัน ระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน มีวัดเป็นเจ้าภาพหลักในการสร้างกลยุทธ์ เพื่อการรวบรวม สืบสาน 
ถ่ายทอด อนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญาการทอผ้าฝ้าย สู่ความฐานเศรษฐกิจให้ชุมชน สุดท้ายตกผลึกเป็นการจัดกิจกรรม
ทอผ้าฝ้ายอิงอาศัยพิธีกรรมทางพุทธศาสนา คือ การจัดงานถวายผ้าจุลกฐิน ซ่ึงเก่ียวกับการอิงหลักบุญกิริยาวัตถุ 
เพื่อให้ศาสนิกชนผู้ศรัทธาในการถวายผ้าจุลกฐินได้เรียนรู้กระบวนการทอผ้าฝ้ายด้วย อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนผลิต
ฝ้าย ทอผ้าฝ้ายเพื่อจ าหน่ายด้วย ซ่ึงไม่จ าเพาะแต่เป็น จีวร อย่างเดียวเท่าน้ัน ชุมชนยังสามารถตั้งกลุ่มทอผ้าล้านนา มีการ
ทอผ้าซ่ิน ผ้าพันคอ ผ้าม่าน ผ้าส าหรับตัดชุดล้านนาจากฝ้าย เป็นต้น  

 ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นต้นมา วัดพระธาตุผาเงาและชุมชนบ้านสบค าจัดงานปั่นฝ้ายสายบุญจุลกฐินรวม
ทั้งสิ้น ๑๙ ครั้ง เพื่อให้คณะศรัทธาประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้สิ่งที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นได้กลับมา
มีความส าคัญและมีบทบาท โดยการชักน าผู้ที่มีจิตศรัทธาอยู่แล้วในทางพระพุทธศาสนามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญา  

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของชุมชน 
  ก.ด้านโครงสร้าง 
   -มีกลุ่มสมาชิกทอผ้าฝ้ายล้านนา 
   -มีพิพิธภัณฑ์ทอผ้าเชียงแสน 
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   -มีคณะกรรมการบริหาร 
   -มีเครือข่ายลูกค้าสัมพันธ์ 
  ข.ด้านเศรษฐกิจชุมชน 
   -สมาชิกมีรายได้เสริมจากภูมิปัญญาทอผ้าฝ้าย 
   -ชุมชนมีโอกาสขยายฐานเศรษฐกิจชุมชนไปสู่ภูมิปัญญาท้องถิ่นอ่ืน ๆ 
  ค.ด้านคณุค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   -ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้าฝ้ายยั่งยืนคู่กับชุมชน 
   -คุณค่าของผ้าฝ้ายสร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชน 
   -เยาวชนรุ่นใหม่ให้ความสนใจในกิจกรรม 
  ง. ด้านความนิยมของสังคม 
   - มีการเผยแผ่ คือ บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ รายการกบนอกกะลา ของบริษัท ทีวีบูรพา 

จ ากัด ในปี พ.ศ.๒๕๕๑ ทีวีบูรพา กบขึ้นเครื่อง ตอน : เส้นใยศรัทธา มหากฐิน (English Subtitle) EP.๒๑ รวมถึงเวปไซต์
ต่าง ๆ มากมาย 

๔. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถส่งเสริมผ่านพิธีกรรมทางพุทธศาสนาได้๒ 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส าคัญของแผ่นดินยังมีอีกหลายอย่างที่ควรส่งเสริม หากไม่มีหน่วยงานใดให้ความส าคัญ 

พุทธศาสนาควรให้การสนับสนุนได้โดยกุศโลบายผ่านพิธีกรรม เพื่อให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงมีความส าคัญอยู่ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่ใกล้สูญหาย ที่สามารถอ้างอิงพิธีกรรมทางพุทธศาสนาได้อีก มี ภูมิปัญญาการทอเสื่อล าแพน ภูมิปัญญาการตี
บาตร ภูมิปัญญาการทอผ้าไหม ภูมิปัญญาการกวนข้าวทิพย์ ภูมิปัญญาการท าร่ม ภูมิปัญญาการท าฟูกนอนยัดนุ่น 

 หลักฐานภูมิปัญญาจากพระไตรปิฎก ที่สามารถน ามาสร้างกระแสพิธีกรรมทางพุทธศาสนา เพื่อสร้าง
ฐานเศรษฐกิจชุมชนได้ มีดังน้ี 

 ๔.๑ ภูมิปัญญาการทอเสื่อล าแพน  
 พึงยกประเด็นส าคัญจากกิลัญชทายกเถราปทาน สาระส าคัญคือ พระกิลัญชทายกเถระ ถวายเสื่อล าแพน แด่

พระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะผู้ส่องโลกให้สว่าง ในกัปที่ ๙๔ นับจากกัปน้ีไป พระกิลัญชทายกเถระได้ท ากรรมไว้ในครั้ง
น้ัน จึงไม่รู้จักทุคติเลย ในกัปที่ ๗๗ จากกัปน้ีได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าชลันธระ สมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗ ประการ 

มีพลานุภาพมาก ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ และที่สุดก็บรรลุพระอรหันต์๓ 
 ๔.๒ ภูมิปัญญาการตีบาตร  
 พึงยกตัวอย่างการท าบุญด้วยการถวายบาตร ผู้ที่ท าบุญด้วยการถวายบาตรแด่พระสงฆ์ จะได้รับอานิสงส์อัน

แรงกล้า กล่าวคือความเป็นอยู่จะม่ังคั่ง มีชีวิตสมบูรณ์พูนสุข ปรารถนาสิ่งใดก็จะได้โดยไม่ต้องลงแรงมากยามที่พบกับ
อุปสรรค ก็จะพบกับทางแก้ หรือมีที่พึ่งเข้ามาอยู่เสมอ อันตรายไม่มากล้ ากรายคิดท าสิ่งใดมีความหนักแน่น และมีความ

                                                             
 ๑ ทีวีบูรพา กบขึ้นเคร่ือง ตอน : เส้นใยศรัทธา มหากฐิน (English Subtitle) EP.๒ แหล่งที่มา : 
https://www.youtube.com/watch?v=Z๓UK๖IVVsOw [๓ ตุลาคม ๒๕๕๙] 
 ๒ อ้างถึงใน เสพบัณฑิต โหน่งบัณฑิต. บทความวิจัยเร่ือง กระบวนการถา่ยทอดภมูิปญัญาการปั่นฝ้ายทอผ้าจุลกฐนิท้องถิ่น
ล้านนาผา่นพิธีกรรมทางพุทธศาสนา: กรณีศกึษาบา้นสบค า ต าบลเวียง อ าเภอเชียงแสน จังหวดัเชียงราย, งานประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ ๔ ระดับนานาชาติ ครั้งที ่๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วทิยาเขตขอนแก่น, ๒๕๖๐. 
 ๓โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๓๒ หน้า : ๔๐๑ 
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พยายามมากท าให้การน้ัน ๆ ส่งผลในทุกครา ไม่ค่อยพบกับความผิดหวังเท่าใด ตัดสินใจสิ่งใดจะมีแต่คนให้ค าปรึกษาที่ดี
อยู่เสมอ 

 อานิสงส์ของการถวายบาตรพึงยกตัวอย่างพระปิลินทวัจฉเถระได้ถวายบาตรในพระสุคต และพระสงฆ์ซ่ึงเป็น
หมู่คณะที่ประเสริฐสุดแล้วได้รับอานิสงส์ ซ่ึงสมควรแก่ฐานะ ๑๐ ประการ คือ  

 ๑. บริโภคโภชนาหารในภาชนะทองค า ภาชนะแก้วมณี ภาชนะเงิน และภาชนะที่ท าด้วยทับทิมทุกครั้ง 
 ๒. เป็นผู้ไม่มีอันตราย 
 ๓. ไม่มีเสนียดจัญไร 
 ๔. ชนทั้งหลายย าเกรงทุกเม่ือ 
 ๕. ได้ข้าว น้ า ผ้า และที่นอนเป็นปกติ 
 ๖. มีโภคสมบัติไม่พินาศ 
 ๗. เป็นผู้มีจิตม่ันคง 
 ๘. เป็นผู้ใคร่ธรรมทุกเม่ือ 
 ๙. เป็นผู้มีกิเลสน้อย 
 ๑๐. ไม่มีอาสวะ 
 คุณเหล่าน้ี ติดตามพระปิลินทวัจฉะเถระ ไปทั้งในเทวโลกและมนุษย์โลก ไม่ละพระเถระในที่ทุกแห่ง เปรียบ

เหมือนเงาต้นไม้๑ 
 ๔.๓ ภูมิปัญญาการท าร่ม 
 พึงยกตัวอย่างการท าบุญด้วยร่ม ของพระปิลินทวัจฉเถระ ได้ถวายร่มในพระสุคต และพระสงฆ์ซ่ึงเป็นหมู่คณะ

ที่ประเสริฐสุดแล้วได้รับอานิสงส์ ๘ ประการ ได้แก่ 
 ๑. ไม่รู้สึกหนาว  
 ๒. ไม่รู้สึกร้อน 
 ๓. ละอองและธุลี ไม่แปดเปื้อน  
 ๔. เป็นผู้ไม่มีอันตราย 
 ๕. ไม่มีเสนียดจัญไร  
 ๖. ชนทั้งหลายย าเกรงทุกเม่ือ 
 ๗. เป็นผู้มีผิวพรรณละเอียด  
 ๘. เป็นผู้มีใจใสสะอาด 
 เม่ือเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพ ฉัตร ๑๐๐,๐๐๐ คัน ซ่ึงประกอบด้วยเครื่องประดับทุกอย่าง ก้ันอยู่เหนือศีรษะ

ของพระเถระ ยกเว้นชาติน้ี เพราะอานุภาพแห่งกรรมน้ัน เพราะฉะน้ันพระเถระกระท ากรรมทุกอย่าง ก็เพื่อบรรลุฉัตรคือ

วิมุตติ๒ 
 ๔.๔ ภูมิปัญญาการท าฟูกนอนยัดนุ่น 
 พึงยกตัวอย่างการท าบุญด้วยฟูกที่ยัดด้วยนุ่น ของพระปิลินธวัจฉเถระ ได้ถวายฟูกในพระสุคต และพระสงฆ์

ซ่ึงเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐสุดแล้วได้รับอานิสงส์ ซ่ึงสมควรแก่กรรม ๖ ประการ คือ  
 ๑. เป็นผู้มีร่างกายสมส่วนที่บุญกรรมก่อให้ อ่อนโยน มีรูปงาม น่าดู 

                                                             
 ๑ ขุ. อป. ภาค ๑ ๒๔/๓๙๓/๓๖๕-๓๗๘ 
 ๒ ขุ. อป. ภาค ๑ ๒๔/๓๙๓/๓๖๕-๓๗๘ 
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 ๒. เป็นผู้ได้ญาณอันประเสริฐ 
 ๓. เป็นผู้ได้ฟูกที่ยัดด้วยนุ่นอันวิจิตรด้วยรูปสัตว์ต่าง ๆ มีรูปราชสีห์ และเสือโคร่งเป็นต้น ด้วยผ้าไหม แกมดิ้น

ที่ปักเพชรพลอย 
 ๔. เป็นผู้ได้ผ้าป่านอย่างดี และผ้ากัมพลต่าง ๆ จ านวนมาก 
 ๕. เป็นผู้ได้ผ้าปาวารที่มีขนอ่อนนุ่ม และผ้าท าด้วยขนสัตว์อ่อนนุ่ม ในที่ต่าง ๆ 
 ๖. เม่ือใด พระเถระระลึกถึงตน เป็นผู้รู้เดียงสา เม่ือน้ันพระเถระเป็นผู้ไม่เปล่า มีฌานเป็นเตียงนอนน้ีเป็นผล

แห่งกายถวายฟูกยัดด้วยนุ่น๑ 
  

๕. สรุป (Conclusion) 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ควรได้รับการอนุรักษ์ ถ่ายทอด สืบสาน และพัฒนาสู่ฐานเศรษฐกิจชุมชน ท้องถิ่นใดมี

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมสร้างภูมิปัญญามาให้แล้ว พุทธศาสนิกชนทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ 
ควรน ามาฟื้นฟูและให้การสนับสนุน พัฒนาสืบต่อไป เหมือนการจัดงานปั่นฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ของชุมชนวัดพระธาตุผา
เงา โดยอาศัยพิธีกรรมทางพุทธศาสนา เพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถน ารูปแบบกระบวนการของชุมชน
บ้านสบค า ไปจัดงานในท้องถิ่นของตนให้ประชาชนสนใจเห็นความส าคัญ และต้องการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นอันควร
หวงแหน 

 ชุมชนใดมีภูมิปัญญาท้องถิ่นใด วัดที่อาศัยอยู่ในชุมชนน้ัน ควรสนับสนุนภูมิปัญญาน้ัน โดยจัดเป็นกิจกรรมที่
อิงอาศัยความศักดิ์สิทธ์ิ อันจะก่อให้เกิดกิจกรรมการถวายทานแด่พระพุทธเจ้า เพื่อหวังอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ ซ่ึงไม่แน่ว่า
กิจกรรมดังกล่าว อาจน าไปสู่ฐานเศรษฐกิจชุมชน และอาจาสร้างรายได้อันมหาศาลให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนสืบต่อไปก็
เป็นได้ 
 

๖. เอกสารอ้างอิง (References) 

ทีวีบูรพา. กบขึ้นเครื่อง ตอน : เส้นใยศรัทธา มหากฐิน (English Subtitle) EP.๒ แหล่งที่มา :   
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การรกัษาอุโบสถศีลแบบลาวเวียงของชาวบ้านยางลาว ต.บ้านยาง  
อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรรีัมย์ 

The Lao Vieng Uposathasila Observing of Banyanglao Banyang Subdistrict 
Lamplaimas District Buriram Province 

พระศรีปริยัติธาดา๑ 
 
บทคัดย่อ 

วิธีการรักษาศีลอุโบสถบ้านยางโดยจะไปจ าศีลที่วัดโพธ์ิย่อยช่วงวันพระ ซ่ึงมีพระศรีปริยัติธาดาเจ้าอาวาส จะเห็น
ได้ว่าชาวบ้านยางลาวเม่ือได้ลูกเขยหรือลูกสะใภ้แล้วจะต้องมาถือศีลอุโบสถเพราะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมา วิธีการที่บรรพ
บุรุษปฏิบัติต่อๆ กันมา หรือปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทางวัดก าหนดไว้ โดยเริ่มจากในตอนเช้าช าระร่างกายให้สะอาด แต่ง
กายด้วยชุดขาวหรือชุดสุภาพ น าภัตตาหารมาร่วมท าบุญที่วัด ท าวัตรสวดมนต์ ประกาศวันอุโบสถสมาทานอุโบสถศีล รับ
ศีล ๘ มารักษาอย่างเคร่งครัด ทางด้านวิธีการรักษาและปฏิบัติอุโบสถศีล เริ่มเตรียมตัวตั้งแต่ตอนเช้าตรู่ของวันพระ มีการ
ช าระร่างกายให้สะอาดใส่ชุดขาว น าอาหารเช้ามาถวายแด่พระสงฆ์ จากน้ันก็สมาทานอุโบสถศีล และเข้าฟังธรรมเทศนา 
ตลอดจนปฏิบัติกรรมฐาน กระทั่งถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. จึงจับประทานอาหารกลางวัน โดยมีการท าภัตตาหารถวายแก่
พระภิกษุแล้ว ตนเองจึงรับมาทานต่อจากพระภิกษุ เม่ือเสร็จแล้วช่วงบ่ายจะเป็นการพักผ่อน อ่านหนังสือธรรมะบ้าง 
จนถึงเวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. ก็อาบน้ าช าระร่างกาย แล้วเข้าร่วมท าวัตรสวดมนต์กับพระสงฆ์ในเวลา ๑๘.๐๐ น. และ
ฟังธรรมะจากพระสงฆ์ จึงแยกย้ายไปพักผ่อนหรือจะปฏิบัติธรรมต่อ ก็สุดแต่ความต้องการของแต่ละบุคคล ถึงเวลาเช้าก็
รับศีล ๕ และแยกย้ายกลับบ้าน 
 
ค าส าคัญ : การรักษาอุโบสถศีลแบบลาวเวียง, ชาวบ้านยางลาว ต.บ้านยาง อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
Abstract 

The way to preserve the temple temple ban Yang will go to hi at Wat Pho sub during Holy Days. 
There is a priest Srithai Tada. It is evident that the Lao people of Laos, when they have a son or 
daughter in law, will have to worship the temple because it is a tradition that ancestors treated each 
other. Follow the prescribed rules. Starting from the morning, clean the body clean. Dress in white or 
polite dress. Bring food to merit at the temple Praying Announcement of the Sabbath day of the 
Ubosoth of the Ubosoth of the ๘th bhikkhuni to be strictly guarded. How to maintain and practice the 
precepts. Start preparing early in the morning of the holy day. The body is cleaned in white. Bring 
breakfast to the monks. Then the bhikkhu sutta. And attend the sermon As well as practice meditation 
Until ๑๑ .๐๐  am, lunch will be held. By offering food to the monks. They get to eat from the monks. 
When finished, the afternoon will be a break. Read some books of Dharma Until about ๕:๐๐ pm, take 
a bath to wash the body. Then join the priests at ๖:๐๐ pm and listen to the Dharma from the monks. 

                                                             
๑ ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วทิยาเขตอุบลราชธาน ี

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
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Then depart to rest or meditate. It's the end, but the individual needs. At dawn, he received baptism 
๕ and departed home. 
 
Keywords : Lao Vieng Uposathasila Observing, Banyang Subdistrict Lamplaimas District Buriram 
Province 

 
ความน า 

สังคมไทยเป็นสังคมที่รับวัฒนธรรมจากแดนอ่ืนเข้ามามาก ปัจจุบัน โดยขาดการพิจารณาว่าวัฒนธรรมน้ันเป็น
ความสิ้นเปลืองหรือมีผลกระทบอย่างไรต่อการด ารงชีวิต ท าให้เกิดปัญหาสังคมขึ้นเพราะต้องการตอบสนองความต้องการ
ตามวัฒนธรรมใหม่โดยขาดพิจารณาไตร่ตรอง สังคมในปัจจุบันจึงเป็นสังคมแบบวัตถุนิยม ความเจริญทางด้านจิตใจไม่มี
ความสมดุลกับความเจริญทางด้านวัตถุ๑ เม่ือคนมาอยู่รวมกันมาก ๆ ความยุ่งยากความซับซ้อนก็มีมากขึ้น สังคมจะสุข
สงบได้ต้องมีกฎเกณฑ์ กติกา ระเบียบของสังคม เพื่อให้คนหมู่มากได้ปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน หากขาดซ่ึงกฎเกณฑ์ กติกา 
ระเบียบของสังคม คนไม่อาจพัฒนาตนไปสู่คุณธรรมที่สูงกว่าได้ดังที่ท่านกล่าวในหนังสือหิโตปเทศว่า “คนและสัตว์
เดรัจฉาน ย่อมมีการกิน การนอน การสืบพันธ์ุเสมอกัน แต่สิ่งที่ท าให้คนต่างจากสัตว์เดรัจฉาน คือ ธรรม”๒ สิ่งที่จะน าคน
ให้เข้าถึงธรรมได้สิ่งน้ันก็คือระเบียบ กฎเกณฑ์ ในทางพระพุทธศาสนา เรียกว่า “ศีล” ศีลในพระพุทธศาสนาเป็นหลัก
ความประพฤติทางกาย วาจา และการเลี้ยงชีพสุจริตโดยมีเจตนาเป็นเครื่องประพฤติงดเว้นจากทุจริต เพื่ออบรมจิตใจให้
ตั้งอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลาย การฝึกอบรมตนในทางที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจ ศีลเมื่อประพฤติตรงตามหลักการ
สภาพจิตใจจะเป็นอิสระจากตัณหา คุณธรรมที่มีฐานมาจากศีลย่อมมีคุณค่าที่รักษา และส่งเสริมคุณภาพของจิตใจ 
ประโยชน์ที่ต้องการจากศีลคือการควบคุมความประพฤติ ป้องกันไม่ให้ตกไปสู่ความชั่ว จิตใจสงบจากกิเลสเป็นสมาธิที่ส่ง
คุณค่า สนองปัญญาที่เก้ือกูลแก่การก าจัดอวิชชา และความบริสุทธ์ิหลุดพ้น ดังน้ันศีลจึงเป็นหลักความประพฤติที่
ต่อเน่ืองกันตามเหตุผล เป็นระบบจริยธรรม เพราะผู้ปฏิบัติจะประพฤติได้ถูกต้องก็ต่อเม่ือมีความเข้าใจในระบบ และ
เหตุผลที่เก่ียวข้องเป็นพื้นฐานอยู่ด้วยการปลูกฝังให้มีศีล ด้วยการเรียนรู้มีสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ดี การสั่งสอนที่

ถูกต้องน าหลักการมาประพฤติปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองด้วยความไม่ประมาท๓  
อุโบสถศีล เป็นเรื่องของกุศลกรรมที่ส าคัญประการหน่ึงของคฤหัสถ์ ผู้ปรารถนาความเจริญอันเป็นบุญกุศลเฉพาะ

ตน หยุดการงานของฆราวาสมีท านา ท าไร่เป็นต้น ไว้ชั่วคราวแล้วมาท ากิจกรรมทางศาสนา เป็นการขัดเกลากิเลสอย่าง
หยาบให้เบาบาง เป็นทางแห่งความสงบอันเป็นความสุขสูงสุดในพระพุทธศาสนา เพราะฉะน้ัน พุทธศาสนิกชนผู้ครอง
เรือนควรหาโอกาสประพฤติปฏิบัติตามสมควรแก่ก าลังอุโบสถศีลน้ัน มีผู้ปฏิบัติกันมาก่อนพุทธกาล และเป็นชื่อของวันที่
เจ้าลัทธิทั้งหลาย ก าหนดไว้เพื่อความสะดวกในการท ากิจกรรมตามลัทธิของตนมีการงดอาหารเป็นต้น ต่อมาเม่ือพระผู้มี
พระภาคเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลก จึงทรงบัญญัติอุโบสถศีลอันประกอบด้วยองค์ ๘ พร้อมทั้งไตรสรณคมน์ เพราะฉะน้ัน 
อุโบสถศีลจึงมี ๒ อย่าง คือ ๑) อุโบสถศีลนอกพุทธกาล ได้แก่ การเข้าจ าด้วยการงดอาหารตั้งแต่เที่ยงวันไปในวันที่ก าหนด
ไว้ ดังที่พระอรรถกถาจารย์กล่าวไว้ ในอรรถกถาคังคมาลชาดก อัฏฐกนิบาตว่า บุตรและภรรยาก็ดี บริวารชนก็ดี ของ

                                                             
๑ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, การประชุมสัมมนาเรื่องการสอนจริยศึกษาในโรงเรียน, (ขอนแก่น : 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น), หน้า ๒. 
๒ เสถียร โกเศศ, หโิตปเทศ, (กรุงเทพมหานคร : อมรการพิมพ์, ๒๕๐๗), หน้า ๙. 
๓ พระอุบล กตปุญฺโญ (แก้ววงศ์ล้อม), “การศึกษาวิเคราะห์คุณค่าของศีลที่มีต่อสังคมไทย”, วิทยานิพนธ์พุ

ทศาสตรมหาบัณฑิต. (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๗), หน้า ๑.  
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เศรษฐีน้ัน โดยที่สุดแม้คนเลี้ยงโคในเรือนน้ัน ทั้งหมดล้วนเข้าจ าอุโบสถศีลเดือนละ ๖ วัน ๒) อุโบสถศีลในสมัยพุทธกาล 
ได้แก่ อุโบสถศีลที่เป็นพุทธบัญญัติ อันประกอบด้วยไตรสรณคมน์ และองค์ ๘ ประการ มี ปาณาติบาต เป็นต้น 

สังคมบ้านยางลาว ต าบลบ้านยาง อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นสังคมอีสานที่แต่ละปีมีประชาชนเข้ามา
จ าศีลอุโบสถจ านวนมาก คืออย่างน้อยปีละ ๓๐๐ – ๔๐๐ คน โดยคนที่ชาวบ้านยางลาวถือธรรมเนียมที่ว่าคนที่มีเขยแล้ว
จะต้องเข้าวัดจ าศีล ซ่ึงถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาแต่ดั้งเดิมของชาวบ้านยางลาวมาจนปัจจุบัน 

 
การถือศีลอุโบสถของชาวบ้านยางลาว ต าบลบ้านยาง อ าเภอปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ความหมายของศีลอุโบสถ 
จากการศึกษาคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท ได้กล่าวถึงความหมายของอุโบสถไว้ดังน้ีในพระวินัยปิฎก มหาวรรค 

ภาค ๑ ค าว่า อุโปสถ ในค าว่าอุโปสถขันธกะน้ันแปลว่าวันที่เข้าอยู่จ า หรือเข้าจ างดอาหาร ตรงกับภาษาบาลีว่า อุปวสนฺติ 

เอตฺถาติ อุโปสโถ, อุปวสนฺตีติ สีเลน วา อนสเนน วา อุเปตา หุตฺวา วสนฺติ๑ ค าว่าอุโบสถศีล ตรงภาษาบาลีว่า เอว  อฏฺฐงฺค

สมนฺนาคโต โข วิสาเข อุโปสโถ อุปวุตฺโถ๒ หมายถึงศีลอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ ที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่นาง
วิสาขาว่า วิสาขา อุโบสถประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ ที่บุคคลอยู่จ าแล้ว ย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มาก มีความรุ่งเรืองมาก 
แผ่ไพศาลมากเป็นอย่างไรคือ อริยสาวก ในธรรมวินัยน้ีเห็นประจักษ์ดังน้ีว่า 

๑. พระอรหันต์ทั้งหลายเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ คือ วางทัณฑาวุธและศัสตราวุธในสัตว์ทั้งหลายแล้ว มีความ
ละอาย มีความเอ็นดู มุ่งประโยชน์เก้ือกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ตลอดชีวิต แม้เราก็เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ วางทัณฑาวุธและ
ศัสตราวุธ มีความละอาย มีความเอ็นดูมุ่งประโยชน์เก้ือกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ตลอดวันหน่ึงกับคืนหน่ึงในวันน้ี เราได้ชื่อว่าท า
ตามพระอรหันต์ทั้งหลาย และอยู่จ าอุโบสถอันประกอบด้วยองค์ที่ ๑ น้ี 

๒. พระอรหันต์ทั้งหลายเว้นขาดจากการลักทรัพย์ คือ รับเอาแต่ของที่เขาให้ มุ่งหวังแต่ของที่เขาให้เท่าน้ัน ไม่เป็น
ขโมย เป็นคนสะอาดอยู่ตลอดชีวิต แม้เราก็เว้นขาดจากการลักทรัพย์รับเอาแต่ของที่เขาให้ มุ่งหวังแต่ของที่เขาให้เท่าน้ัน 
ไม่เป็นขโมย เป็นคนอยู่สะอาดอยู่ตลอดวันหน่ึงคืนหน่ึงในวันน้ี เราได้ชื่อว่าท าตามพระอรหันต์ทั้งหลาย และอยู่จาอุโบสถ
อันประกอบด้วยองค์ที่ ๒ น้ี 

๓. พระอรหันต์ทั้งหลายละพฤติกรรมอันเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์ คือประพฤติพรหมจรรย์ เว้นห่างไกลจากเมถุน
ธรรม อันเป็นกิจของชาวบ้านอยู่ตลอดชีวิต แม้เราก็ละประพฤติกรรมอันเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์ อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ 
เว้นห่างไกลจากเมถุนธรรมอันเป็นกิจของชาวบ้านอยู่ตลอดวันหน่ึ งคืนหน่ึงในวันน้ี เราได้ชื่อว่าท าตามพระอรหันต์
ทั้งหลาย และอยู่จ าอุโบสถอันประกอบด้วยองค์ที่ ๓ น้ี 

๔. พระอรหันต์ทั้งหลายเว้นขาดจากการพูดเท็จ คือ พูดแต่ค าสัตย์ ด ารงความสัตย์ มีถ้อยค าเป็นหลักเชื่อถือได้ ไม่
หลอกลวงชาวโลกอยู่ตลอดชีวิต แม้เราก็เว้นขาดจากการพูดเท็จพูดแต่คาสัตย์ ด ารงความสัตย์ มีถ้อยค าเป็นหลักเชื่อถือได้ 
ไม่หลอกลวงชาวโลกอยู่ตลอดวันหน่ึงคืนหน่ึงในวันน้ี เราได้ชื่อว่าท าตามพระอรหันต์ทั้งหลาย และอยู่จ าอุโบสถอัน
ประกอบด้วยองค์ที่ ๔ น้ี 

๕. พระอรหันต์ทั้งหลายเว้นขาดจากการเสพของมึนเมา คือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทอยู่ตลอด
ชีวิต แม้เราก็เว้นขาดจากการเสพของมึนเมา คือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทอยู่ตลอดวันหน่ึงคืนหน่ึงใน
วันน้ี เราได้ชื่อว่าท าตามพระอรหันต์ทั้งหลาย และอยู่จ าอุโบสถอันประกอบด้วยองค์ที่ ๕ น้ี 

                                                             
๑ ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๒๐๘. 
๒ ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๒๐๘. 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วทิยาเขตอุบลราชธาน ี

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

 

๑๙๗ 

๖. พระอรหันต์ทั้งหลาย ฉันม้ือเดียว ไม่ฉันตอนกลางคืน เว้นขาดจากการฉันในเวลาวิกาลตลอดชีวิต แม้เราก็
บริโภคม้ือเดียว ไม่บริโภคกลางคืน เว้นขาดจากการบริโภคในเวลาวิกาลอยู่ตลอดวันหน่ึงกับคืนหน่ึงในวันน้ี เราได้ชื่อว่าท า
ตามพระอรหันต์ทั้งหลาย และอยู่จ าอุโบสถอันประกอบด้วยองค์ที่ ๖ น้ี 

๗. พระอรหันต์ทั้งหลายเว้นขาดจากการฟ้อนราขับร้องประโคมดนตรี ดูการละเล่นอันเป็นข้าศึกแก่กุศล การทัด
ทรงประดับตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอม และเครื่องประทินผิวอันเป็นลักษณะแห่งการแต่งตัวตลอดชีวิต แม้เราก็
เว้นขาดจากการฟ้อนร าขับร้องประโคมดนตรี ดูการละเล่นอันเป็นข้าศึกแก่กุศล เว้นการทัดทรงประดับตกแต่งร่างกาย
ด้วยพวงดอกไม้ ของหอม และเครื่องประทินผิวอันเป็นลักษณะแห่งการแต่งตัวอยู่ตลอดวันหน่ึงกับคืนหน่ึงในวันน้ี เราได้
ชื่อว่าท าตามพระอรหันต์ทั้งหลาย และอยู่จ าอุโบสถอันประกอบด้วยองค์ที่ ๗ น้ี 

๘. พระอรหันต์ทั้งหลายเว้นขาดจากการนอนบนที่นอนสูงและที่นอนใหญ่ นอนบนที่นอนต่ า คือ บนเตียงหรือบน
ที่นอนที่ปูลาดด้วยหญ้าอยู่ตลอดชีวิต แม้เราก็เว้นขาดจากการนอนบนที่นอนสูงและที่นอนใหญ่ นอนบนที่นอนต่ าคือ บน
เตียงหรือบนที่นอน ที่ปูลาดด้วยหญ้าอยู่ตลอดวันหน่ึงกับคืนหน่ึงในวันน้ี เราได้ชื่อว่าท าตามพระอรหันต์ทั้งหลาย และอยู่
จ าอุโบสถอันประกอบด้วยองค์ที่ ๘ น้ี 

วิสาขา อุโบสถอันประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ ที่บุคคลเข้าอยู่จ าแล้ว ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก มีความ
รุ่งเรืองมาก แผ่ไพศาลมาก เป็นอย่างน้ีแล๑ 

นอกจากน้ีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยังตรัสถึงอุโบสถอันประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ ไว้ในอุโบสถวรรค 

หมวดว่าด้วยอุโบสถในหลายพระสูตร เช่น (๑) สังขิตตุโปสถสูตร ว่าด้วยอุโบสถย่อ๒ (๒) วิตถตุโปสถสูตร ว่าด้วยอุโบสถ

โดยพิสดาร๓ (๓) วาเสฏฐสูตร ว่าด้วยอุบาสกชื่อว่า วาเสฏฐะ๔ และ (๔)โพชฌาสูตร ว่าด้วยอุบาสิกาชื่อว่าโพชฌา๕ 
ในในอรรถกถา ทีฆนิกาย ศีลขันธวรรค ได้ให้ความหมายของ อุโบสถ ว่าหมายถึงวันที่เข้าไปอยู่ (จ าศีล) ในบทว่า

อุปวสนฺติ จ าศีล คือเป็นผู้เข้าถึงด้วยศีลหรือด้วยอาการที่ไม่ขวนขวาย ชื่อว่าเป็นผู้อยู่จ าศีลนอกจากน้ียังมีการขยายความ
ค าว่า อุโบสถ ไว้หลายความหมายดังน้ี 

๑. การสวดปาฏิโมกข์ ชื่อว่า อุโบสถ เช่นพระบาลีว่า อายามาวุโส กปฺปิน อุโปสถ คมิสฺสาม มาเถิดท่านกัปปินะ 
พวกเราจักไปท าอุโบสถกัน 

๒. ศีล ชื่อว่า อุโบสถ เช่นพระบาลีว่า เอว อฏฺฐงฺคสมนฺนาคโต โข วิสาเข อุโปสโถ อุปวุตฺโถ แน่ะนางวิสาขา ศีล
ประกอบด้วยองค์ ๘ อย่างน้ี เราอยู่จ าแล้ว 

๓. การจ าศีล ชื่อว่า อุโบสถ เช่นพระบาลีว่า สุทฺธสฺส เว สทา ผคฺคุ สุทฺธสฺสุโปสโถ สทา การจ าศีลด้วยการอด
อาหาร ผัคคุณฤกษ์ คือฤกษ์เดือนผัคคุ ส าหรับผู้หมดจดทุกเม่ือ ดังน้ันอุโบสถศีลก็ส าหรับผู้หมดจดทุกเม่ือ 

๔. บัญญัติ ชื่อว่า อุโบสถ เช่นพระบาลีว่า อุโปสโถ นาม นาคราชา นาคราช ชื่อว่าบัญญัติ 

                                                             
๑ องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๔๓/๓๐๙-๓๑๐. 
๒ องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๔๑/๓๐๓-๓๐๕. 
๓ องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๔๒/๓๐๖-๓๐๙. 
๔ องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๔๔/๓๑๒-๓๑๔. 
๕ องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๔๕/๓๑๔-๓๑๗. 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วทิยาเขตอุบลราชธาน ี

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

 

๑๙๘ 

๕. วันที่ควรจ าศีล ชื่อว่า อุโบสถ เช่นพระบาลีว่า น ภิกฺขเว ตทหุโปสเถ สภิกฺขุกา อาวาสา ภิกษุทั้งหลาย ในวันที่
ควรจ าศีลน้ัน วัดว่างภิกษุ วันที่พึงจ าศีล มี ๓ วัน คือ วัน ๘ ค่ า (เรียกวันอัฎฐมี) วัน ๑๔ ค่ า (เรียกวันจาตุททสี) และวัน 

๑๕ ค่ า (เรียกวันปัณณรสี)๑ 
ในคัมภีร์อภิธานวรรณนา ได้ให้ความหมายค าว่า อุโปสถ มีศัพท์ ๕ อย่าง คือ 
(๑) ปาติโมกขุทเทสะ หมายถึง การสวดปาติโมกข์ของพระภิกษุสงฆ์และภิกษุณี เช่น สงฺโฆ อุโปสถ กเรยฺย ปาฏิ

โมกฺข  อุทฺทิเสยฺย สงฆ์พึงท าอุโบสถสวดปาติโมกข์ 
(๒) ปัณณัตติ นามบัญญัติ เช่น อุโปสโถ นาม นาคราชา หมายถึง พญานาคชื่ออุโปสถะ 
(๓) อุปวาสะ หมายถึง การเข้าจ าโบสถ 
(๔) อัฏฐังคะ หมายถึง ศีลอันประกอบด้วยองค์ ๘ เช่น อฏฺฐงฺคสมนฺนาคต อุโปสถ อุปวสิตฺวา การเข้าอยู่จ าอุโบสถ

อันประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ 

(๕) อุโปสถทินะ หมายถึง วันอุโบสถ เช่น อชฺชุโปสโถ ปณฺณรโส วันน้ีเป็นวันอุโบสถ ๑๕ ค่ า๒ 

อนสนาทึ ส ยมาทึ วา อุเปจฺจ วสนฺตีติ อุโปสโถ อุปวาโส๓ หมายถึงการเข้าจ าศีลอุโบสถ คือผู้เข้าไปอยู่อาศัยด้วย

การอดอาหาร ถือศีลเป็นต้น๔ 
อุโบสถศีล ตามความหมายรูปศัพท์ที่ยกมาจากคัมภีร์ต่างๆ น้ัน สรุปเป็นความหมายเดียวกันก็คือ “การเข้าอยู่ 

การอยู่รักษา การอยู่จ า คืออยู่ด้วยการก าหนดใจไว้ อยู่ด้วยการเตรียมตัวโดยมีความตั้งใจอยู่รักษา หมายถึงอยู่จ าศีล โดย
มีการอดอาหารในเวลาวิกาลเป็นหลักส าคัญ”๕ 

อุโบสถศีล หมายถึง ศีลที่รักษาเป็นอุโบสถหรือศีลที่รักษาในวันอุโบสถ ได้แก่ ศีล ๘ ที่อุบาสกและอุบาสิกา

สมาทานรักษาเป็นการจ าศีลในวันพระ คือวันขึ้นและแรม ๘ ค่ า ๑๕ ค่ า (แรม ๑๔ ค่ า ในเดือนขาด)๖ ศีล ๘ ประการ คือ 
เว้นจากฆ่าสัตว์ ๑ เว้นจากลักทรัพย์ ๑ เว้นจากกรรมไม่ใช่พรหมจรรย์ ๑ เว้นจากกล่าวเท็จ ๑ เว้นจากการดื่มสุราเมรัย ๑ 
เว้นจากการกินอาหารในเวลาวิกาล คือตั้งแต่อาทิตย์เที่ยงแล้วไปจนถึงอรุณขึ้นใหม่ ๑ เว้นจากการฟ้อนร าขับร้องประโคม
ดนตรี การดูละเล่น การตกแต่งด้วยดอกไม้ของหอม เครื่องย้อมทากายให้มีผิวงามและเครื่องประดับ ๑ เว้นจากน่ังนอน
บนเตียงตั่งมีเท้าสูงกว่าประมาณและเบาะฟูก ภายในมีนุ่นสาลีและเครื่องลาดวิจิตร ๑ เรียกว่า อุโบสถศีล เป็นศีลวิเศษอัน

อุบาสกอุบาสิกาจะพึงเข้าพักอยู่ในกาลเป็นครั้งคราว๗ 
สรุปได้ว่า อุโบสถศีลหมายเอาเฉพาะความหมายของวันอุโบสถและการรักษาอุโบสถศีล หรือศีลอุโบสถ อัน

ประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ ที่ฆราวาสผู้ครองเรือน ต้องการปฏิบัติรักษาให้ยิ่งๆ ขึ้นไปอีก แต่มีข้อจ ากัดในการครองเรือน 

                                                             
๑ ม.อุ.อ.(ไทย) ๓/๑/๑๗๙ 
๒ พระมหาสมปอง มุทิโต, คัมภีร์ อภิธานวรรณนา , (กรุงเทพมหานคร : บริษัทประยูรวงศ์พริ้นติ้ง จ ากัด

,๒๕๔๗), หน้า ๙๖๑-๙๖๒.  
๓ ส .สฬา.(ไทย) ๓/๑๔๐. 
๔ พระมหาสมปอง มุทิโต, คัมภีร์ อภิธานวรรณนา, หน้า ๕๔๖. 
๕ ธนิต อยู่โพธ์ิ, อานิสงส์อุโบสถศีล, ( กรุงเทพมหานคร : สมาคมศิษย์มหาธาตุ, ๒๕๑๕), หน้า ๒๘-๒๙.  
๖ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, (กรุงเทพมหานคร :โรง

พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๔๒๗.  
๗ สุเชาวน์ พลอยชุม, สารานุกรมพระพุทธศาสนา ประมวลจากพระราชนิพนธ ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า 

กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๙), หน้า ๘๗.  
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๑๙๙ 

มีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อครอบครัว จะพึงปฏิบัติรักษาเพียงวันหน่ึงคืนหน่ึง นอกจากน้ีอุโบสถศีล ยังเป็นศีลชั้นสูง
ของผู้ต้องการสั่งสมบารมี เพื่อรู้ธรรมเห็นธรรมและบรรลุมรรคผลนิพพาน 

วิธีการถือศีลอุโบสถของชาวบ้านยางลาว 
บ้านยาง เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ เป็นหมู่บ้านเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยอยุธยา โดยชาวลาวจากนครจ าปาสัก ในสมัย

ราชวงศ์ลานช้างเกิดการขบฎในเมืองเวียงจันทร์ มีชาวบ้านกลุ่มหน่ึงน าโดยพระครูโพนเสม็ดหรือพระครูวัดโพนเสม็ก (พระ
ครูขี้หอม) ได้พาพรรคพวกอพยพหนีออกจากเวียงจันทร์ลงมาอยู่ที่นครจ าบากนาคบุรีศรี ซ่ึงมีนางเพาเป็นเจ้าเมือง และมี
บุตรีชื่อนางแพง นางเพา นางแพง มีความเลื่อมใสศรัทธา พระครูโพนเสม็ด ประจวบกับเหตุการณ์บ้านเมืองวุ่นวายยุ่งยาก 
พระครูโพนเสม็ด จึงได้แนะน าให้เจ้าหน่อกษัตริย์ โอรสของพระเจ้าสุริยวงศาธิราชเจ้าเมืองเวียงจันทร์ ซ่ึงขณะน้ัน ลี้ภัยอยู่
ที่บ้านงิ้วพันล าโสมสนุก (น่าจะเป็นโนนบ้านงิ้วในเขตต าบลบ้านยาง) ได้แต่งงานกับนางแพง ขึ้นครองเมืองกาลจ าบากนาค
บุรีศรี เม่ือ พ.ศ. ๒๒๕๒ (ตรงกับสมัยแผ่นดินพระเจ้าท้ายสระ แห่งกรุงศรีอยุธยา) พร้อมกันน้ัน ได้ถวายพระนามเจ้าผู้
ครองนครองค์ใหม่ว่า เจ้าสร้อยศรีสมุทร พุทธางกูร”และเปลี่ยนชื่อเมืองเสียใหม่ เป็น “นครจ าปาศักดิ์ นัคบุรีศรี” ปัจจุบัน
พุทธศาสนิกชนชาวบ้านยาง เป็นหมู่บ้านต้นแบบ เป็นหมู่บ้านน าร่องในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ตามนโยบายของมหา
เถรสมาคมและคณะรัฐบาล ที่มุ่งความเป็นสมานฉันท์ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของสังคม เป็นหมู่บ้านที่มีประเพณี
วัฒนธรรมเป็นของตัวเอง เป็นที่กล่าวขานและมีความโดดเด่นกว่าทุกหมู่บ้านในจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวคือในวันพระหรือวัน
ส าคัญทางราชการ ทั้งหญิง ทั้งชาย เด็ก ผู้ใหญ่ทุกคนสวมใส่ผ้าไหม ที่ทักทอเอง ไปวัดและมีแนวโน้มจะมีผู้รักษาศีลมาก
ขึ้นทุกปี 

วิธีการรักษาศีลอุโบสถบ้านยางโดยจะไปจ าศีลที่วัดโพธ์ิย่อยช่วงวันพระ ซ่ึงมีพระศรีปริยัติธาดาเจ้าอาวาส จะเห็น
ได้ว่าชาวบ้านยางลาวเม่ือได้ลูกเขยหรือลูกสะใภ้แล้วจะต้องมาถือศีลอุโบสถเพราะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมา โดยมีวิธีการ
รักษาศีลอุโบสถแบบลาวเวียง คือ 

วิธีการที่บรรพบุรุษปฏิบัติต่อๆ กันมา หรือปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทางวัดก าหนดไว้ โดยเริ่มจากในตอนเช้าช าระ
ร่างกายให้สะอาด แต่งกายด้วยชุดขาวหรือชุดสุภาพ น าภัตตาหารมาร่วมท าบุญที่วัด ท าวัตรสวดมนต์ ประกาศวันอุโบสถ
สมาทานอุโบสถศีล รับศีล ๘ มารักษาอย่างเคร่งครัด เม่ือถึงเวลาที่เคยท ามาก็จะร่วมกันปฏิบัติธรรม น่ังสมาธิ เดินจงกรม 
ฟังเทศน์ฟังธรรม และสวดมนต์ท าวัตรเช้า-เย็น ซ่ึงวิธีดังกล่าวน้ีนิยมปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายในสังคมปัจจุบัน ซ่ึงข้อวัตร
ปฏิบัติบางอย่าง สอดคล้องกับการรักษาอุโบสถศีลก่อนสมัยพุทธกาล เช่น การรักษาศีลข้อที่ ๖ วิกาละโภชะนา เวระมะณี 
เว้นจากการรับประทานอาหารในยามวิกาล ข้อวัตรบางประการสอดคล้องกับการรักษาอุโบสถศีลในสมัยพุทธกาล เช่น 
การรับไตรสรณคมน์และการสมาทานอุโบสถศีล และข้อวัตรปฏิบัติเกือบทั้งหมดสอดคล้องกับการรักษาอุโบสถศีลใน
ปัจจุบัน 

ทางด้านวิธีการรักษาและปฏิบัติอุโบสถศีล เริ่มเตรียมตัวตั้งแต่ตอนเช้าตรู่ของวันพระ มีการช าระร่างกายให้
สะอาดใส่ชุดขาว น าอาหารเช้ามาถวายแด่พระสงฆ์ จากน้ันก็สมาทานอุโบสถศีล และเข้าฟังธรรมเทศนา ตลอดจนปฏิบัติ
กรรมฐาน กระทั่งถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. จึงจับประทานอาหารกลางวัน โดยมีการท าภัตตาหารถวายแก่พระภิกษุแล้ว ตนเอง
จึงรับมาทานต่อจากพระภิกษุ เม่ือเสร็จแล้วช่วงบ่ายจะเป็นการพักผ่อน อ่านหนังสือธรรมะบ้าง จนถึงเวลาประมาณ 
๑๗.๐๐ น. ก็อาบน้ าช าระร่างกาย แล้วเข้าร่วมท าวัตรสวดมนต์กับพระสงฆ์ในเวลา ๑๘.๐๐ น. และฟังธรรมะจากพระสงฆ์ 
จึงแยกย้ายไปพักผ่อนหรือจะปฏิบัติธรรมต่อ ก็สุดแต่ความต้องการของแต่ละบุคคล ถึงเวลาเช้าก็รับศีล ๕ และแยกย้าย
กลับบ้าน ข้อวัตรปฏิบัติ ส าหรับผู้มารักษาอุโบสถศีลบ้านยางมีดังน้ี 

๑. การแต่งกาย ส าหรับผู้มารักษาอุโบสถศีล ผู้หญิงแต่งชุดนักบวช ผ้าซ่ินหรือผ้าถุงส าเร็จสีขาว เสื้อขาวแขนยาว
เลยข้อศอก ห่มสไบขาว ผู้ชายแต่งชุดนักบวช กางเกงขาว เสื้อขาว 
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๒๐๐ 

๒. กิริยามารยาท อาทิ การกราบการไหว้พระให้กราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ การน่ังฟังธรรมให้น่ังพับเพียบอยู่ใน
อาการสงบ ไม่พูดหรือส่งเสียงดัง ส าหรับผู้มีปัญหาปวดเข่าน่ังพับเพียบนานไม่ได้ อนุญาตให้ไปน่ังเก้าอ้ีด้านหลัง การเดิน 
ควรเดินอย่างส ารวม ไม่กระโดด ไม่ว่ิงไม่ผลีผลาม เม่ือจะเดินผ่านคนน่ัง ควรก้มตัว ถ้าเป็นอุบาสิกา ควรวางมือแนบจับ
ผ้าซ่ินด้วย ไม่เดินสวนหรือแซงพระ เม่ือเดินผ่าน ควรประนมมือไหว้ เม่ือพูดกับพระให้ประนมมือ การดื่มน้ าการ
รับประทานอาหาร ควรน่ังให้เรียบร้อยก่อน  

๓. การปฏิบัติตนระหว่างถือศีลปฏิบัติธรรม การเข้าร่วมปฏิบัติธรรม โดยร่วมสวดมนต์ท าวัตรเช้า ท าวัตรเย็น 
ปฏิบัติธรรม น่ังสมาธิ เดินจงกรม และฟังธรรม ตามเวลาและสถานที่ที่ก าหนด การรับประทานอาหารตามเวลา การรักษา
ความสะอาด ให้ผู้ถือศีลช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดที่พัก ห้องน้ า ศาลาปฏิบัติธรรม ลานธรรม ที่ล้างภาชนะ ที่ล้างหน้า 
และบริเวณวัด โดยช่วยกันท าความสะอาด เก็บกวาด ให้เรียบร้อย และทิ้งขยะ ณ สถานที่ที่จัดไว้ การช่วยเหลือกิจการ
งานของวัด ยามว่างจากการปฏิบัติธรรม และภารกิจส่วนตัว หากมิได้ปฏิบัติธรรมหรืองานอ่ืน ให้ผู้ถือศีลช่วยเหลือกิจการ
งานของวัดตามความถนัดและความสามารถของตน ไม่ควรจับกลุ่มคุยกัน 

๔. มารยาทที่ควรท า พูดแต่วาจาที่จริง ไพเราะอ่อนโยนอยู่เสมอ มีความประพฤติสุภาพ เรียบร้อยอยู่เสมอ ไม่แข็ง
กระด้าง เคารพเชื่อฟังผู้ปกครองผู้ใหญ่ และผู้ที่ประพฤติมาก่อนตน ประพฤติอ่อนน้อม ถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ และผู้ประพฤติ
มาก่อน มีความเมตตาต่อผู้น้อย และผู้มาภายหลัง ช่วยเหลือในกิจการงานทุกอย่าง โดยถือว่าเป็นที่ตั้งแห่งบุญในเม่ือเกิด
ความป่วยไข้ ก็ช่วยเหลือเก้ือกูลกันด้วยความเมตตา เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นการเฉลี่ยสุขให้แก่กันด้วยความโอบอ้อมอารี 

๕. มารยาทที่ไม่ควรท า ไม่ท าตนถือดี แข่งดี แข็งกระด้างกับผู้ใหญ่ และกับเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกัน ไม่
ผูกใจเจ็บ ผู้ที่ว่ากล่าวตักเตือนด้วยความปรารถนาดี ไม่ยืนเดิน น่ังหน้าผู้ใหญ่ และผู้ประพฤติพรหมจรรย์มาก่อนตน ไม่ยืน 
เดิน น่ัง นอน โดยอาการไม่ส ารวมไม่กระท าตนเป็นผู้เอิกเกริกเฮฮาดุจฆราวาส ไม่รวมกลุ่มสนทนากันด้วยเรื่องทางโลก 
และเรื่องไร้สาระ (เม่ือเสร็จกิจส่วนรวมแล้ว ควรท ากิจส่วนตน มีการอ่านหนังสือ ท่องบทสวดมนต์ เดินจงกรมน่ังเจริญ
ภาวนา เป็นต้น ต่างคนต่างอยู่ไม่คลุกคลีกัน) ไม่พูดเสียงดังจนเป็นที่ร าคาญของผู้อ่ืนไม่ว่ิง กระโดด และกระท ากิริยาตึงตัง
โครมครามให้ผู้อยู่ใกล้เคียงตกใจ และร าคาญ ไม่หัวเราะเสียงดังให้ผิดจากความเป็นนักบวช ไม่เป็นผู้ทอดสะพานให้แก่
เพศตรงข้าม โดยอาการใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าประพฤติผิดมารยาทข้อใด ควรแสดงความเปิดเผยความเศร้าหมองกับผู้ที่ตนเคารพ 
เพื่อให้ท่านช าระมารยาทโดยการตักเตือน แนะน าสั่งสอน แล้วเชื่อฟังค าตักเตือนของท่าน ปฏิบัติตามโดยเคารพ 

๖. การปฏิบัติตนกับพระภิกษุ – สามเณร ไม่พูดล้อเล่นกับพระภิกษุ –สามเณร โดยการขาดคารวะ ไม่ตีตนเสมอ
ประดุจเพื่อนเล่น ถ้าจ าเป็นต้องพูดกับท่าน ก็ต้องพูดด้วยอาการส ารวม ป้องกันมลทิน โดยไม่น าตนเข้าใกล้ชิด เม่ือท่าน
แสดงธรรม ต้องส ารวมกายและจิต ตั้งใจฟังโดยเคารพ 

ผู้ที่มีความศรัทธาต้องการจะรักษาอุโบสถศีล การรักษาอุโบสถศีลของชาวบ้าน จะมีล าดับขั้นตอนดังน้ี คือ ผู้ที่จะ
มาขออุโบสถศีล ต้องนุ่งขาวห่มขาวน าพานดอกไม้ ธูปเทียน เข้าไปหาพระประนมมือกราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์ ๓ ครั้ง 
แล้วถวายพานดอกไม้ ธูปเทียน จึงกล่าวค าบูชาพระรัตนตรัยและขออุโบสถศีล ดังน้ี 

อะหัง (มะยัง ว่าหลายคนพร้อมกัน) ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง อุโปสะถัง ยาจามิ (ถ้าว่า
หลายคน ยาจามะ) ค าแปล ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขออาราธนาอุโปสถศีล อันประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ 
ต่อจากน้ันพระจะกล่าวน าตามล าดับ 

เม่ือพระท่านกล่าวว่า ติสะระณะ คะมะนัง นิฎฐิตัง แปลว่า จบไตรสรณคมน์ (เพียงน้ี) แล้ว พึงตอบว่า อามะ ภัน
เต แปลว่า ขอรับ/เจ้าข้า เม่ือรับไตรสรณคมน์จบแล้ว ได้ชื่อว าเป็นผู้ใกล้พระรัตนตรัย นับว่าเป็นพุทธศาสนิกชนโดย
ถูกต้องแล้ว แต่ยังเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ยังไม่มีศีล จึงควรสมาทานศีลต่อไป ซ่ึงต่อจากน้ัน พระท่านจะกล่าวให้ศีลอุโบสถ
เป็นภาษาบาลีไปทีละข้อ และผู้ขออุโบสถศีลพึงกล่าวตามท่านไปทีละข้อ 
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๒๐๑ 

เม่ือพระให้ศีลจบ ท่านจะบอกเตือนตรงน้ีอีกว่า อิมานิ อัฏฐะ สิกขาปะทานิ แปลว่าทั้งหมดน้ีคือหัวข้อที่จะต้อง
ศึกษาและปฏิบัติ ๘ ประการ (บางครั้งพระสงฆ์กล่าวน าว่า “อิมานิ อัฏฐะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ” แล้วเราพึงว่าตาม 
๓ ครั้ง) ผู้ขอเพียงแต่ฟังและก าหนดไว้ในใจ ไม่ต้องว่าตาม แล้วพระจะกล่าวบอกอานิสงส์ต่อไปอีกเป็นภาษาบาลีว่า สีเล
นะ สุคะติง ยันติ (ศีลเป็นปัจจัยให้มีความสุข) สีเลนะ โภคะสัมปะทา (ศีลเป็นปัจจัยให้มีโภคสมบัติ) สีเลนะ นิพพุติง ยันติ 
(ศีลเป็นปัจจัยให้เข้าถึงพระนิพพาน) ตัสมา สีลัง วิโสธะเย (เพราะฉะน้ัน พึงท าจิตให้สะอาดหมดจดด้วยศีลตลอดกาลทุก
เม่ือเถิด) พึงกล่าวรับว่า "สาธุ ภันเต" (ส าหรับอุโบสถศีล กล่าวต่อตามข้างล่าง) 

เม่ือรับสิกขาบทครบทั้ง ๘ ข้อแล้ว พึงกล่าวค าสมาทานอีกดังน้ี “อิมัง อัฏฐังคะสะมัน-นาคะตัง พุทธะปัญญัตตัง อุ
โปสะถัง อิมัญจะ รัตติง อิมัญจะ ทิวะสัง สัมมะเทวะ อะภิรักขิตุงสะมาทิยามิ” แปลว่า ข้าพเจ้าขอสมาทานอุโบสถศีลที่
พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ ประกอบไปด้วยองค์ ๘ ประการน้ี เพื่อจะรักษาไว้ไม่ให้ขาด ไม่ให้ท าลาย ตลอดเวลาวันหน่ึงคืน
หน่ึง ณ เวลาวันน้ี 

จากน้ันพระสงฆ์กล่าวสรุปอุโบสถศีลดังน้ี “อิมานิ อัฏฐะ สิกขาปะทานิ, อัชเฌกัง รัตติง เอวัง อุโปสะถะสีละวะ
เสนะ, สาธุกัง กัตตะวา อัปปะมาเทนะ รักขิตัพพานิ” แปลว่า ขอท่านทั้งหลายจงรักษาสิกขาบททั้งแปดข้อน้ีโดยเป็น
อุโบสถศีลไว้ให้ดี อย่าประมาท(ต่ออ านาจศีลอุโบสถ) ตลอดราตรีหน่ึง ผู้รับศีลพึงตอบรับว่า “สาธุ ภันเต”เม่ือเข้ามารักษา
อุโบสถศีลก็มีการท าวัตรสวดมนต์ซ่ึงเป็นกิจเบื้องต้น การไหว้พระสวดมนต์ถือเป็นกิจเบื้องต้นของการสมาทานรักษา
อุโบสถศีล ครั้นไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วจึงเริ่มสมาทานรักษาอุโบสถศีลเป็นล าดับไป การเตรียมตัวเพื่อจ าศีลอุโบสถ ผู้
จะจ าศีลพึงปลดเปลื้องปลิโพธ คือ ความกังวลห่วงใยต่าง ๆ ออกเสีย เช่นกังวลเรื่องอาหาร เรื่องภาระทางบ้าน เรื่องการ
งาน เป็นต้น ในวันรักษาอุโบสถศีลน้ัน ท่านไม่ให้คิดถึงเรื่องงาน นอกจากศึกษาพระธรรม สนทนาธรรม ฟังธรรม บริกรรม
อาการ ๓๒ เหล่าน้ี เพื่อให้จิตใจสงบเป็นการบริหารจิตของตน ให้หยุดพักการงานต่าง ๆ ไว้ชั่วคราวก่อน เพื่อมาช าระกาย 
วาจา ใจ ให้สะอาดผ่องแผ้ว ผู้สมาทานอุโบสถศีลน้ันชื่อว่า ได้กระท ากรรมดีไม่มีโทษ และชื่อว่าเป็นมงคล เพราะเป็นเหตุ
ให้ได้มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ เป็นอุปนิสัยบารมีแห่งพระนิพพาน เป็นทางของบัณฑิตทั้งหลายที่ด าเนินมาแล้ว เป็นที่มา
ของยศใหญ่ บัณฑิตในปางก่อนได้ยศใหญ่ เพราะเหตุเพียงรักษาอุโบสถศีลครึ่งเดียวมาแล้ว 

ในการตั้งใจรักษาศีลน้ัน อย่านึกว่าต้องไปสมาทานกับพระที่วัดเท่าน้ัน จึงจะเป็นศีล ความจริงแล้ว จะสมาทานที่
ไหนก็ได้ คือ จะสมาทานที่วัดในป่าหรือในบ้าน หากมีเจตนาคิดงดเว้นก็เป็นศีลแล้ว หรือจะคิดงดเว้นเองโดยมิ ต้อง
สมาทานก็เป็นศีล โดยเฉพาะอุโบสถศีลน้ัน ควรตั้งเจตนาในการรักษาไว้แต่รุ่งเช้า หากมีโอกาสไปวัดจะสมาทานกับพระ
อีกครั้งหน่ึงก็สมควร ทั้งน้ีเพราะตามวัดต่างๆ น้ัน กว่าจะถึงเวลาที่พระท่านลงอุโบสถและให้ศีล ก็มักเป็นเวลาหลังจากที่
ท่านฉันอาหารเช้าแล้ว (โดยมากประมาณ ๐๙.๐๐ น.) ซ่ึงเลยเวลาที่อรุณขึ้นมาหลายชั่วโมง ด้วยเหตุน้ันจึงควรสมาทาน
ด้วยตนเองเสียก่อนแต่รุ่งเช้า 

 
สรุป 

อุโบสถศีลหมายเอาเฉพาะความหมายของวันอุโบสถและการรักษาอุโบสถศีล หรือศีลอุโบสถ อันประกอบด้วย
องค์ ๘ ประการ ที่ฆราวาสผู้ครองเรือน ต้องการปฏิบัติรักษาให้ยิ่ งๆ ขึ้นไปอีก แต่มีข้อจ ากัดในการครองเรือน มี
ภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อครอบครัว จะพึงปฏิบัติรักษาเพียงวันหน่ึงคืนหน่ึง นอกจากน้ีอุโบสถศีล ยังเป็นศีลชั้นสูงของ
ผู้ต้องการสั่งสมบารมี เพื่อรู้ธรรมเห็นธรรมและบรรลุมรรคผลนิพพานวิธีการรักษาศีลอุโบสถบ้านยางโดยจะไปจ าศีลที่วัด
โพธ์ิย่อยช่วงวันพระ ซ่ึงมีพระศรีปริยัติธาดาเจ้าอาวาส จะเห็นได้ว่าชาวบ้านยางลาวเม่ือได้ลูกเขยหรือลูกสะใภ้แล้วจะต้อง
มาถือศีลอุโบสถเพราะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมา วิธีการที่บรรพบุรุษปฏิบัติต่อๆ กันมา หรือปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทางวัด
ก าหนดไว้ โดยเริ่มจากในตอนเช้าช าระร่างกายให้สะอาด แต่งกายด้วยชุดขาวหรือชุดสุภาพ น าภัตตาหารมาร่วมท าบุญที่
วัด ท าวัตรสวดมนต์ ประกาศวันอุโบสถสมาทานอุโบสถศีล รับศีล ๘ มารักษาอย่างเคร่งครัด ทางด้านวิธีการรักษาและ
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๒๐๒ 

ปฏิบัติอุโบสถศีล เริ่มเตรียมตัวตั้งแต่ตอนเช้าตรู่ของวันพระ มีการช าระร่างกายให้สะอาดใส่ชุดขาว น าอาหารเช้ามาถวาย
แด่พระสงฆ์ จากน้ันก็สมาทานอุโบสถศีล และเข้าฟังธรรมเทศนา ตลอดจนปฏิบัติกรรมฐาน กระทั่งถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. จึง
จับประทานอาหารกลางวัน โดยมีการท าภัตตาหารถวายแก่พระภิกษุแล้ว ตนเองจึงรับมาทานต่อจากพระภิกษุ เม่ือเสร็จ
แล้วช่วงบ่ายจะเป็นการพักผ่อน อ่านหนังสือธรรมะบ้าง จนถึงเวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. ก็อาบน้ าช าระร่างกาย แล้วเข้า
ร่วมท าวัตรสวดมนต์กับพระสงฆ์ในเวลา ๑๘.๐๐ น. และฟังธรรมะจากพระสงฆ์ จึงแยกย้ายไปพักผ่อนหรือจะปฏิบัติธรรม
ต่อ ก็สุดแต่ความต้องการของแต่ละบุคคล ถึงเวลาเช้าก็รับศีล ๕ และแยกย้ายกลับบ้าน 
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๒๐๓ 

มารดาและบดิาเปน็ผู้มีอปุการคณุมากต่อบตุรและธดิาในสังคมปัจจุบนั 
The Parent as The Benefactors for Children in Present Society  

 พระครูสิริสุตาภรณ์,ดร.๑ 
ประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วทิยาเขตอุบลราชธานี 
บทคัดย่อ 

 มารดาและบิดา เป็นผู้มีอุปการะคุณมากต่อบุตรและธิดา ในสังคมปัจจุบัน บุตรและธิดาจะตอบบุญ แทนคุณ
มารดา และบิดาน้ันได้ไม่หมด ต้องแนะน าสั่งสอนมารดาบิดา ให้ท าบุญให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ให้มีศรัทธา  ใน
พระพุทธศาสนา ให้ เคารพในพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เชื่อกรรม เชื่อผลของกรรมในพระพุทธศาสนา และบวช
แทนคุณมารดาและบิดา มารดามีอยู่ ๑๒ คุณ บิดามีอยู่ ๒๑ คุณ เราจะยกเอาแผ่นดิน แผ่นฟ้า แม่น้ ามหาสมุทรมา
เปรียบเทียบกับบุญคุณของมารดาและบิดาไม่ได้ ท่านเรียกมารดา บิดาว่าเป็น พระพรหม เป็นปุพพเทพ เป็นปุพพาจริยา 
เป็นอาหุไนยยบุคคลของบุตร และหน้าที่ของมารดาและบิดาที่จะอนุเคราะห์บุตร ธิดาคือ มารดาและบิดา ต้องแนะน า สั่ง
สอนให้บุตร ธิดา มิให้ท าความชั่วทั้งปวง แนะน า อบรมสั่งสอนให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดี ให้ศึกษาศิลปวิทยาต่างๆทั้ งทาง
ธรรมและทางโลก หาคู่ครองที่สมควรให้แก่บุตร ธิดา และมอบทรัพย์สมบัติให้แก่บุตรและธิดา ในสมัยอันสมควร และ 
หน้าที่ของบุตร ธิดา ที่มีต่อมารดา และบิดา คือ ท่านเลี้ยงเรามาแล้ว เราต้องเลี้ยงท่านตอบ เราต้องช่วยเหลือกิจการงาน
ของท่านให้เต็มที่ เราจักด ารงวงศ์สกุลของท่าน เราจักประพฤติ ปฏิบัติตัวให้สมควรรับทรัพย์มรดกของท่าน และเม่ือ
มารดา บิดาถึงแก่กรรมล่วงลับดับขันธ์ไปแล้ว ลูกๆต้องท าการฌาปนกิจศพของท่านให้ถูกต้อง เรียบร้อยดีงาม และท าบุญ
อุทิศ หยาดน้ าส่งบุญไปหา ให้ท่านทั้ง ๒ ได้รับส่วนบุญน้ี แล้วไปเกิดดีถึงสุข โดยไปเกิดในวิมานทองบนสวรรค์ เสวยอาหาร 
เครื่องดื่มทิพย์ เครื่องนุ่งห่มทิพย์ ฟังเสียงดนตรีทิพย์ อยู่สุขสบายตลอดกาลนานเทอญ 
ค าส าคัญ : มารดาและบิดา/ ผู้มีอุปการคุณต่อบุตรและธิดา/ สังคมปัจจุบัน 

  
ABSTRACT 

 The Mother and The fathers are The benefactors of The sons and The daughters The sons 
and The daughters will have shown gvatitude to of a mother and father do not be finished if we are 
the Buddhist priest must troin advise instruct a mother and a father make merit donate Observe the 
precepts practice the dharma have beline in the Buddhism respect in BuddhaDharma and the Buddhist 
priest believe in karma believe in of karma in the Buddhism And ordain show gratitude to of mother 
and mother there is ๑๒ the benefactors a fater there is ๒๑ benefactors we will life to take land sky a 
river in the ocean to can not compaer with favor or service performed of a mother and a father no  

 He have call a mother and a father that be the Brahma be onomatopoeia from the sound 
produced when striking a god be onomatopoeia from the sound produced when striking take the 
behave and spinning wheel person uncle of sons and the duty will of a mother and a fater to will help 
to beild to sons and daughter be a mother and A father will must advise instruct give a sons and 
daughter not give do the maliganance whole advise train instruct give in the virtue give study religion 
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science knowledge precept differs with both religion of and secular procure befitting spouse to a sons 
and gaugther and commit the property to a sons and daughter inbefitting tim 

 However the duty of sons and daughter who have build to a mother and a father Bea a 
mother and father have fed us already we must feed you shows gratitude to we must help your work 
we will maintain your lineage we will behave give befitting take heritage your assete and a mother and 
a father have died already a sons and daughter must to your cremation are correct the orderly the 
good and make merit dedicate a drop leads sen to the ment gaes to give testimony ๒ both that of by 
give testimony both of ๒  that receive portion of merit this merit already go to born in gold Heaven 
paradise eatdivine food beverage is divine the clothing is divine listen sound of divine music stay 
physical wellbeing the fine long a go forever a particle used in a more poetic context at the end. 
Keywords : A mother a father / the benefactors of the sons and daughters / society of today  

  
ความน า 

มารดา และบิดา เป็นผู้มีอุปการคุณมากต่อบุตรและธิดา ในสังคมปัจจุบัน ค าว่า มารดา แปลว่า ผู้ยังบุตรให้เกิดขึ้น 
ค าว่า บิดา แปลว่า ผู้ยังบุตรให้เกิดขึ้น เหมือนกัน ถึงอย่างไรก็ตาม เม่ือบิดา และมารดาได้ท าการวิวาหมงคลสมรสกันแล้ว 
และได้อยู่กินกันฉันท์สามีภรรยา ได้อยู่ร่วมสังวาสกันแล้ว ก็ยังบุตรให้เกิดขึ้น ตามธรรมชาติของมนุษย์ ในบรรดามารดา 
และบิดาน้ัน มารดาเท่าน้ัน เป็นผู้มีปกติกระท ากรรมอันบุคคลกระท าได้โดยยากล าบาก เพราะฉะน้ัน พระผู้มีพระภาคเจ้า 
เม่ือเป็นดาบสชื่อว่าโสณบัณฑิต เม่ือจะประกาศความที่แห่งมารดา เป็นผู้มีปกติกระท ากรรมอันบุคคลกระท าได้โดย
ยากล าบาก แก่พระราชาแห่งชาวชมพูทวีปทั้งสิ้น ทั้งหลาย จึงตรัสพระคาถาเหล่าน้ี ในโสณนันทชาดก ในสัตตตินิบาตว่า  

   มารดา หวังอยู่ซ่ึงผลคือบุตร จึงนอบน้อมต่อเทวดา 
 ย่อมถามถึงนักขัตตฤกษ์ทั้งหลาย และถามถึงฤดูและปีทั้งหลาย 
   เม่ือมารดาอาบน้ าแล้วในเพราะฤดู สัตว์เกิดในครรภ์ย่อมก้าวลง 
   เพราะเหตุน้ัน มารดา ท่านจึงเรียกว่า โทหฬินี คือหญิงแพ้ท้อง 
 เพราะเหตุน้ัน ท่านจึงเรียกว่า สุหทา คือหญิงเป็นผู้มีใจดี 
 มารดาน้ันก็ถนอมครรภ์ ในปีหน่ึงหรือหย่อนหน่ึงปี 
 ชนยันตี ชเนตตี คือผู้ยังบุตรให้เกิดขึ้น ดังน้ี 
   มารดาปลอบโยนบุตรผู้ร้องให้ ด้วยน้ านมและเพลงขับกล่อม 
   และด้วยเครื่องกกคืออวัยวะ เพราะเหตุน้ัน ท่านจึงเรียกว่า 
 โตเสนตีคือผู้ยังบุตรให้ยินดี จากน้ัน เม่ือลมและแดดแรงกล้า 
  มารดาท าความหว่ันใจ ก็คอยแลดูบุตรผู้ยังเป็นทารก 
 ผู้ไม่รู้เดียงสาคือไม่รู้ความอะไร เพราะเหตุน้ัน ท่านจึงเรียกว่า 
 โปเสนตี คือผู้เลี้ยงดูเอาใจใส่ และทรัพย์ของมารดาอ่ืนใดมีอยู่ 
 และทรัพย์ของบิดาอ่ืนใดมีอยู่ มารดาย่อมคุ้มครองทรัพย์น้ัน 
 แม้ทั้ง ๒ น้ันไว้เพื่อบุตรน้ัน ด้วยความหวังว่า ทรัพย์ทั้งหมดน้ี 
 ควรเป็นของบุตรของเราเท่าน้ัน หาเป็นของคนอ่ืนๆไม่เลย 
 มารดาเม่ือให้บุตรศึกษาว่า อย่างน้ีนะลูก อย่างโน้นนะลูก 
 ดังน้ีเป็นต้น ย่อมเดือดร้อน ด้วยประการฉะน้ี 
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 เม่ือบุตรถึงความเป็นหนุ่มแล้ว มารดาก็รู้ว่าบุตรมัวเมา 
 มีความสนใจในภรรยาของผู้อ่ืน ในเวลาค่ าคืนไม่กลับมา 

 ในเวลาเย็นย่อมเดือดร้อน เพราะห่วงใยคิดถึงลูกตลอดเวลา๑ 
 
 อีกประการหน่ึง มารดาและบิดา เหล่าน้ัน แม้ทั้ง ๒ ท่านเรียกว่าพรหม ปุพพเทพปุพพาจริยา อาหุไนยบุคคล

ของบุตร ดังน้ี การที่ท่านเรียกมารดา และบิดาว่า พระพรหม น้ัน เพราะว่าท่านเป็นผู้ไม่ละภาวนาทั้ง ๔ คือ มีเมตตา 
ความรักใคร่ ปรารถนาให้คนอ่ืน สัตว์อ่ืนเป็นสุขกาย สบายใจ มีความกรุณา ได้แก่สงสารคนและสัตว์ ปรารถนาให้เขาพ้น
ทุกข์ยาก ล าบากกาย และใจ มีมุทิตา ความพลอยยินดี เม่ือเห็นคนอ่ืนได้ดี มีเงิน ทอง ของใช้ ผ้าผ่อนแพรพรรณ มี
ต าแหน่ง หน้าที่การงานดี มียศฐาน์ บรรดาศักดิ์ ก็ยินดีกับเขาด้วย ไม่ริษยาตาร้อนนอนเป็นทุกข์ กายใจ และมี อุเปกขา 
ความวางเฉย วางตัวเป็นกลาง ไม่เข้าใคร ออกใคร ใครดีก็ว่าดี ใครชั่วก็ว่าชั่ว ใครท าผิด ก็เห็นตามความผิด ใครท าถูกต้อง 
ก็ว่าไปตามความถูกต้องน่ันเองไม่มีความล าเอียงแต่ประการใด 

 ในกรณีมารดา บิดา มีภาวนาทั้ง ๔ ในบุตรทั้งหลายน้ัน กล่าวคือ ในเม่ือบุตรอยู่ในท้อง เมตตาจิตของมารดา 
บิดา ย่อมเกิดขึ้นว่า เม่ือไรหนอแล พวกเราจักมองเห็นบุตรน้อยผู้ไม่มีโรคอะไรๆ ก็ในคราวใด บุตรน้อยยังอ่อน นอนหงาย
อยู่ เขาถูกสัตว์ทั้งหลายมี เลือด เล็นเป็นต้น กัดแล้ว เป็นผู้อันทุกข์เบียดเบียน นอนเป็นทุกข์อยู่ ย่อมร้องให้ ในคราวน้ั น
แหละ ความการุญของมารดา บิดา ย่อมเกิดขึ้น เพราะได้ฟังเสียงร้องของบุตรน้อยน้ัน ก็ในเวลาบุตรน้อยว่ิงไป ว่ิงมาแล้ว
เล่นอยู่ มารดา บิดาก็มองดูอยู่เสมอ และเวลา บุตรเจริญเติบโตใหญ่ ตั้งอยู่ในวัยอันสวยงาม มารดา บิดา ก็มองดู และจิต
อันเป็นมุทิตา พลอยยินดีของมารดาและบิดาก็เกิดขึ้น แก่บุตรน้ัน ความบันเทิงจิต บันเทิงใจ รื่นเริง เบิกบานใจย่อม
เกิดขึ้น แก่มารดาบิดาน้ัน ในคราวน้ัน มารดา และบิดา ก็ย่อมมีมุทิตาจิตยินดีต่อลูกน้ันๆ ก็ในคราวใด บุตรน้ัน ได้เข้า 

วิวาหมงคลสมรสแล้ว ท าการเลี้ยงภรรยาแล้ว แยกเรือนออกจากมารดา บิดาแล้ว ไปอยู่ครอบครองเรือนคนละ
หลังต่างหาก  

 ความที่มารดา บิดาน้ัน ย่อมมีความคิดเป็นกลางเกิดขึ้นว่า ในกาลบัดน้ี บุตรของเรา ย่อมสามารถเพื่อยังชีวิต
ของตนให้เป็นไปโดยธรรมดา ในคราวน้ัน มารดา บิดาย่อมได้ความเป็นอุเปกขา วางตัวเป็นกลาง และอีกประการหน่ึง
ภาวนา ๔ อย่างของมารดาบิดาน้ันก็คือ กายภาวนา การเจริญทางกาย เวทนาภาวนา การเจริญทางเวทนา จิตภาวนา 
การเจริญทางจิตใจ และธรรมภาวนา การเจริญทางธรรมะคือว่า การท าให้เกิดให้มีขึ้นในทางที่ดีงาม ทางกาย การท าให้
เกิดให้มีขึ้นทางเวทนา ทางเสวยอารมณ์ที่ปรารถนา และไม่ปรารถนา การท าให้เกิดให้มีขึ้นในทางทางจิตใจ ท าให้ใจปกติ 
เป็นสมาธิ สงบน่ิง ไม่เอนเอียง ไม่หว่ันไหวไปในอารมณ์ต่างๆทั้งดีและร้าย เป็นใจแบบสมถกรรมฐานแล้ว และการท าให้
เกิดให้มีขึ้นทางธรรมารมณ์ด้วยใจ กล่าวคือท าให้ใจเป็นธรรม เป็นกลาง เป็นบุญ เป็นกุศลน่ันเอง 

(๑) มารดา บิดา บัณฑิต เรียกว่า พระพรหม ปุพพเทพ ปุพพาจาริยา 
 และอาหุเนยยบุคคลของบุตร 
 ข้าพเจ้า ขอน าเสนอ เรื่อง มารดา บิดา บัณฑิต เรียกว่า พระพรหม ปุพพเทพ ปุพพาจาริยา และอาหุเนยยบุคคล

ของบุตรต่อผู้อ่าน ดังน้ี คือ มารดา บิดา บัณฑิตเรียกว่า เป็นพระพรหมของบุตร เพราะว่า เม่ือมารดาบิดาได้พรหมวิหาร
ธรรมแม้ทั้ง ๔ อย่าง ในบุตรทั้งหลายเหล่าน้ัน ตามกาลด้วยประการฉะน้ีแล้ว บัณฑิต ย่อมเรียกว่า เป็นพระพรหมของบุตร 
ที่ว่าเช่นน้ัน เพราะว่าท่านทั้ง ๒ เป็นผู้ประพฤติเพียงดังว่าพระพรหม กล่าวคือ มีพรหมวิหารธรรม ๔ ประการอยู่ในตัว 
ได้แก่ มีเมตตาธรรม รักใคร่ผู้อ่ืน กรุณาธรรม สงสารผู้อ่ืน มุทิตาธรรม พลอยยินดีต่อผู้อ่ืนเม่ือเขาได้ดี และ อุเปกขาธรรม 
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(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, พิมพ์ครั้งที่ ๑๐, ๒๕๓๘), หน้า ๑๙๖-๑๙๗. 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วทิยาเขตอุบลราชธาน ี

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

 

๒๐๖ 

วางตัวเป็นกลาง เฉยไม่ยุ่งเก่ียวกับเรื่องต่างๆของผู้อ่ืน ใครท าถูกก็ว่าถูก ใครท าผิดก็ว่าไปตามผิด ไม่มีอคติล าเอียงไปอย่าง

อ่ืนน่ันเอง๑ 
 มารดา บิดาบัณฑิตเรียกว่า เป็นปุพพเทพของบุตร กล่าวคือ เป็นเทวดาคนแรกของบุตร เหมือนอย่างที่วิ

สุทธิเทพ กล่าวคือ พระขีณาสพ ผู้มีอาสาวะกิเลสสิ้นแล้ว โดยไม่ค านึงถึงความผิดพลาดที่พวกชนพาลท าแล้ว หวังอยู่แต่
ความเสื่อมไปแห่งความพินาศฉิบหาย และมีความหวังถึงความเกิดขึ้นแห่งความเจริญ อย่างเดียว ปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุข
แก่พวกเขาโดยส่วนเดียวเท่าน้ันและย่อมน ามาซ่ึงความที่สักการะทั้งหลายของพวกเขาที่มีอานิสงส์มาก เพราะเป็น
ทักขิไณยบุคคล ฉันใด ส่วนมารดา บิดา ก็ฉันน้ัน เหมือนกัน กล่าวคือ ท่านทั้ง ๒ ไม่ค านึงถึงความผิดพลาดของบุตร
ทั้งหลาย ที่ท าไปแล้ว โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ แต่ปฏิบัติประโยชน์สุขแก่บุตรทั้งหลาย เหล่าน้ัน โดยส่วนเดียวเท่าน้ัน และ
เป็นผู้สมควรแก่ทักษิณา น าความที่สักการะของบุตรเหล่าน้ันที่เขาท าแล้วแก่ตน ซ่ึงมีผลานิสงส์มาก เพราะฉะน้ัน มารดา 

บิดาน้ัน จึงชื่อว่าเทพ เพราะว่าท่านเป็นผู้มีความประพฤติเพียงดังเทพน่ันเอง๒ ส่วนสมมติเทพ อุปัตติเทพ และวิสุทธิเทพ 
เหล่าอ่ืน ท่านเรียกว่า ปัจฉาเทพ เพระเป็นเทพในภายหลัง ส่วนมารดา บิดาท่านเรียกว่าปุพพเทพ เพราะว่าท่านเป็นผู้มี
อุปการะก่อนกว่าเทพทั้งปวง 

 มารดา บิดา บัณฑิตเรียกว่า เป็นปุพพาจารย์ของบุตร กล่าวคือ มารดา บิดา เป็นอาจารย์คนแรกของบุตร 
เป็นอาจารย์ก่อนกว่าใครทั้งปวง มารดา บิดา สอนบุตรแบบโบราณ ในสมัยก่อน ใช้บ้านเป็นโรงเรียน สอนแบบไม่มี
ตารางสอน ว่างเม่ือไรก็สอนเม่ือน้ัน คิดได้เรื่องอันใดดีงาม ก็สอนตามน้ัน ตามโอกาสที่เหมาะสม และอีกประการหน่ึง 
มารดา บิดาน้ัน ยังบุตรให้ยึดถือให้ศึกษาอยู่ จ าเดิมแต่เวลาที่บุตรเกิดมาที่รู้เดียงสา รู้ความแล้วว่า ลูกจงน่ังอย่างน้ี จงยืน
อย่างน้ี จึงไม่ล้มลง และว่าต่อไปอีกว่า คนน้ี ต้องเรียกว่าพ่อ คนน้ี ต้องเรียกว่าแม่ คนน้ีต้องเรียกว่า ปู่ ย่า ตา ยาย คนน้ี
ต้องเรียกว่า คุณลุง คุณป้า คุณน้า คุณอาว คุณอา และต่อมาภายหลัง อาจารย์เหล่าอ่ืน จึงให้ศึกษาเล่าเรียนในเรื่องศิลปะ
ทั้งหลาย มีศิลปะในเพราะช้าง ม้า เป็นต้น อาจารย์เหล่าอ่ืนให้สรณะและศีล อาจารย์เหล่าอ่ืนให้บรรพชา อาจารย์เหล่า
อ่ืนให้ศึกษาเล่าเรียนพุทธวจนะ อาจารย์เหล่าอ่ืนให้ศึกษาเล่าเรียน เรื่องการบรรลุ มรรค ผล อาจารย์เหล่าน้ัน แม้ทั้งหมด 
ชื่อว่าปัจฉาจารย์ เพราะว่าเป็นอาจารย์มาสอนภายหลังมารดา บิดา เพราะฉะน้ัน มารดา บิดา ท่านบัณฑิตจึงเรียกว่าปุพ

พาจารย์ เพราะท่านเป็นอาจารย์ก่อนกว่าอาจารย์ทั้งหมด๓ 
 มารดา บิดา บัณฑิตเรียกว่าเป็นอาหุไนยบุคคลของบุตร กล่าวคือ มารดา บิดา เป็นผู้สมควรซ่ึงวัตถุทั้งหลาย

มีข้าวและน้ า สิ่งของอ่ืนๆเป็นต้นที่บุตรทั้งหลายน ามา เพื่อสักการบูชา ต้อนรับ จัดตกแต่งไว้ให้ กล่าวคือ เป็นผู้สมควรเพื่อ
รับข้าว น้ า สิ่งของต่างๆเป็นต้นน้ัน ฉะน้ัน มารดา บิดาท่านจึงเรียกว่า อาหุไนยบุคคลของบุตร 

 เพราะเหตุน้ัน พระผู้มีพระภาคเจ้า จึงตรัสไว้ในสพรหมสูตร ในติกนิบาต และในจตุกฺกนิบาต อังคุตตรนิกายว่า 
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ค าว่าพรหมน้ัน เป็นชื่อของมารดา บิดา ค าว่า ปุพพเทพ เป็นชื่อของมารดา บิดา ค าว่า ปุพพาจารย์ 
เป็นชื่อของมารดา บิดา ค าว่า อาหุไนยบุคคลน้ัน เป็นชื่อของมารดา บิดา มีค าถามสอดเข้ามาว่า ข้อน้ันเป็นเพราะเหตุไร 
? ตอบว่า ข้อน้ัน เป็นเพราะเหตุน้ีว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะว่ามารดา บิดา เป็นผู้มีอุปการะคุณมากต่อบุตร กล่าวคือ 
ได้บ ารุงเลี้ยงดูบุตร ได้แสดงเรื่องของโลกน้ีให้แก่บุตร ธิดาทั้งหลาย ได้ดู ได้ทราบและให้ ปฏิบัติตามในสิ่งที่ดีงาม ที่เป็น

ประโยชน์แก่ตนเอง๔ 

                                                             

  ๑ เรื่องเดียวกัน,หน้า ๒๐๐. 
 ๒ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๐๑. 
 ๓ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๐๒. 
 ๔ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๐๓. 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วทิยาเขตอุบลราชธาน ี

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

 

๒๐๗ 

(๒) การท าปฏิการตอบแทนบุญคุณแก่มารดาและบิดาของบุตร 
 ข้าพเจ้าขอน าเสนอเรื่อง การท าปฏิการตอบแทนบุญคุณแก่มารดาและบิดาของบุตรดังน้ี คือ บุตร ธิดาควรท า

ปฏิการตอบแทนแก่มารดา บิดา เพราะว่าท่านมีอุปการคุณมากต่อบุตรธิดา การที่มารดา บิดาน้ัน เป็นผู้มีอุปการคุณมาก 
เพราะว่า พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ทรงแสดงว่า ท่านทั้งสอง เป็นเหตุแห่งความเป็นพระพรหม เป็นเหตุที่บุตรไม่สามารถท า
การตอบแทนบุญคุณแก่มารดาบิดาน้ันได้ ให้สิ้นสุดโดยประการต่างๆ ด้วยอุปการคุณที่เป็นโลกิยะน้ัน เม่ือเป็นเช่นน้ี บุตร
ธิดา จะท าการตอบแทนบุญคุณของมารดา และธิดาได้อย่างไร จริงอยู่ ถ้าบุตรวางมารดาไว้บนจะงอยบ่าข้างขวา วางบิดา
ไว้บนจะงอยบ่าข้างซ้าย โดยมีวัตถุประสงค์ว่า เราจักท าการตอบแทนบุญคุณของมารดาและบิดา พึงประคับประครอง ใน
อวัยวะทั้งปวง ท าการบ ารุงท่านทั้งสอง อยู่บนจะงอยบ่าทั้งสองน้ันน่ันแล ด้วยกิจมีการอบกลิ่นเป็นต้น แม้ว่าให้มารดา 
และบิดาน้ัน พึงน่ังถ่ายปัสสาวะ และถ่ายอุจจาระลงบนจะงอยบ่าทั้งสอง ของบุตรน้ัน แม้บุตรน้ัน แม้ท าอยู่อย่างน้ันตลอด 
๑๐๐ ปีก็ไม่สามารถที่จะท าตอบแทนบุญคุณของท่านทั้งสองน้ันได้เลย แม้ถ้าว่า บุตรพึงสถาปนาบิดาไว้ในต าแหน่งความ
เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์ก็ดี สถาปนามารดาไว้ในต าแหน่งแห่งความเป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าจักรพรรดิไซร้ แม้ท า
อย่างน้ันอยู่ถึง ๑๐๐ ปี ก็ไม่สามารถจะท าการตอบแทนบุญคุณของท่านทั้งสองได้เหมือนกัน๑ 

 
 (๓) การที่บุตรธิดาจะท าการตอบแทนบุญคุณของมารดา และบิดาได้ต้องท าอย่างนี้ 
 ข้าพเจ้าขอน าเสนอเรื่อง การที่บุตร ธิดาจะท าการตอบแทนบุญคุณของมารดาและบิดาได้ ต้องท าให้ถูกต้อง

ตามท านองครองธรรม ต่อผู้อ่านต่อไปดังน้ี คือ การที่บุตร ธิดาจะท าการตอบแทนบุญคุณของมารดาและบิดาได้น้ัน ต้อง
ท าอย่างน้ีคือ ส่วนบุตรคนใดตั้งมารดา บิดา ผู้ถึงพร้อมด้วยอธรรม คือไม่มีธรรมะในตัวน่ันเอง เป็นผู้ไม่มีศรัทธา ไม่มีศีล 
ไม่มีการบริจาคทาน ไม่มีการเจริญภาวนา ไม่มีการฟังธรรม ไม่เชื่อกรรม ไม่เชื่อผลของกรรมเป็นต้นไว้ในธรรมทั้งหลาย มี
การให้ถึงพร้อมด้วยธรรมะ ให้มีศรัทธา ให้มีศีล ให้มีการบริจาคทาน ให้มีการเจริญภาวนา ให้มีการฟังธรรม ให้เชื่อกรรม
ว่า ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว เป็นต้น บุตรน้ัน ชื่อว่าสามารถท าตอบแทนบุญคุณของมารดา บิดาได้ ด้วยเหตุมีประมาณเท่าน้ี 
เพราะเหตุน้ัน พระผู้มีพระภาคเจ้า จึงตรัสได้ ในมาตาปิตุคุณสูตร ในทุกนิบาต อังคุตตรนิกายว่า ภิกษุทั้งหลาย เราไม่
กล่าวการท าการตอบแทนได้ง่ายแก่มารดา บิดาน้ัน ท่านทั้งสองเป็นไฉน ท่านทั้งสอง คือ มารดา และบิดาบุตรพึงประคับ
ประครองมารดาด้วยบ่าข้างหน่ึง พึงประคับประครองบิดาด้วยบ่าอีกข้างหน่ึง เขามีอายุ ๑๐๐ ปีเป็นอยู่ มีชีวิตอยู่ ๑๐๐ ปี 
และเขาพึงท าการบ ารุงมารดา บิดาน้ัน ด้วยการอบกลิ่น การนวดร่างกาย มือ เท้า แข้ง ขา การให้อาบน้ าและการดัด และ
ท่านทั้งสองน้ัน พึงถ่ายปัสสาวะ ถ่ายอุจจาระลงบนบ่าทั้งสองน้ัน น่ันแล 

  ภิกษุทั้งหลาย กิจที่ท าอย่างน้ัน ยังไม่เป็นกิจอันบุตรท าแล้ว หรือท าตอบแทนแล้ว แก่มารดาและบิดาเลย อีก
ประการหน่ึง ภิกษุทั้งหลาย บุตรพึงสถาปนามารดา และบิดาไว้ ในราชสมบัติ อันเป็นอิสสราธิปัตย์แห่งแผ่นดินใหญ่น้ี 
อันมีรัตนแก้ว ๗ ประการ มากมาย ภิกษุทั้งหลาย กิจอย่างน้ัน ยังไม่เป็นกิจที่บุตรท าแล้ว หรือ ท าตอบแทนแล้ว แก่มารดา
และบิดาเลย มีค าถามสอดเข้ามาว่า ข้อน้ันเป็นเพราะอะไร ? ตอบว่า ภิกษุทั้งหลาย เพราะว่า มารดา และบิดาน้ันเป็นผู้มี
อุปการคุณมากต่อบุตร ธิดา คือ เป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูบุตร แสดงโลกน้ีให้แก่บุตรทั้งหลายดูคือแสดงเรื่อง เหตุการณ์ต่างๆ
ให้ลูกดู เล่าเรื่องต่างๆให้ลูกฟัง  

 ภิกษุทั้งหลาย ก็บุตรคนใดแล ยังมารดา บิดาผู้ไม่มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ให้สมาทาน ด ารงตั้งอยู่
ในสัทธาสัมปทา คือให้ถึงพร้อมด้วยศรัทธา ยังมารดา และบิดาผู้ทุศีล ให้สมาทาน ด ารงตั้งอยู่ในสีลสัมปทา คือ ให้ถึง
พร้อมด้วยศีล ยังมารดา บิดา ผู้มีความตระหน่ีเหนียวแน่น ให้สมาทาน ด ารงตั้งอยู่ในจาคสัมปทา คือให้ถึงพร้อมด้วยการ
บริจาคทาน แบ่งปันวัตถุสิ่งของที่สมควรให้แบ่งปันแก่คนอ่ืนๆ ยังมารดา และบิดา ผู้มีปัญญาทราม ให้สมาทาน ด ารง

                                                             

 ๑ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๐๔-๒๐๖. 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วทิยาเขตอุบลราชธาน ี

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

 

๒๐๘ 

ตั้งอยู่ในปัญญาสัมปทา คือ ให้ถึงพร้อมด้วยปัญญา ได้แก่ให้มีปัญญามากๆ ภิกษุทั้งหลาย ด้วยเหตุมีประม าณเท่าน้ีแล 
กิจการน้ัน จึงชื่อว่าเป็นอันบุตรท าแล้ว ท าตอบแทนแล้ว และท ายิ่งแล้ว แก่มารดา และบิดาน้ัน๑ 

 (๔) เรื่องภิกษุผู้เล้ียงมารดาและบิดาในสมัยพุทธกาล 
 ข้าพเจ้าขอน าเสนอ เรื่องภิกษุผู้เลี้ยงมารดาและบิดาต่อผู้อ่านดังต่อไปน้ีคือ ได้ยินมาว่า บุตรเศรษฐีคนหน่ึง ใน

กรุงสาวัตถี ประเทศอินเดีย ฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแล้ว ได้บรรพชาและอุปสมบทแล้ว เล่าเรียนธรรม ๕ปีแล้ว 
เรียนกรรมฐาน ในส านักของพระอุปัชฌาย์ ออกจากพระเชตวันแล้ว ไปยังปัจจันตคาม อาศัยบ้านน้ัน อยู่ในป่า สมัยก่อน
น้ัน พระเม่ือบวชแล้ว ต้องไปอยู่ในป่าไม้ เจริญกรรมฐานในที่น่ัน ส่วนมารดา บิดาของเขาก็อยู่บ้านต่อไป จ าเดิมแต่เวลาที่
เธอบวชแล้ว ทรัพย์สมบัติก็ร่อยหรอลงไปโดยล าดับ ถึงความเป็นผู้น่าสงสารอย่างยิ่ง มีมือถือภาชนะเที่ยวขอทาน อาศัย
ฝาเรือนของชนอ่ืนอยู่ 

 ก็ในกาลต่อมา ภิกษุน้ัน ได้สดับว่า มารดา บิดาของตนประสพกับความทุกข์ยากล าบากมาก จึงคิดว่า เราแม้
พยายามอยู่ในป่าไม้สิ้น ๑๒ ปี ก็ไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลได้ เราเป็นคนอาภัพ เราจะต้องการอะไรด้วยการบรรพชา 
เราจะเป็นคฤหัสถ์จะไม่ดีกว่าหรือ แล้วเลี้ยงมารดา และบิดา และให้ทาน ก็จักเป็นผู้มีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้า หรือ
ตายแล้วก็จักไปเกิดบนสวรรค์แน่นอน ดังน้ีแล้ว ก็ออกจากป่าไป ไปถึงกรุงสาวัตถี โดยล าดับและคิดว่า วันน้ี เราจะไปเฝ้า
พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ฟังธรรมแล้ว พรุ่งน้ี จักไปเยี่ยมมารดาและบิดา แต่เช้าตรู่ ดังน้ีแล้ว ก็เข้าไปยังพระเชตะวัน 

 ก็ในวันน้ัน พระบรมศาสดา ทรงตรวจดูอยู่ซ่ึงสัตว์โลก ในเวลาใกล้รุ่ง ทรงเห็นอุปนิสัยแห่งปฐมมรรคของภิกษุ
น้ันแล้ว เม่ือเธอมาน่ังแล้ว ทรงพรรณนาคุณของมารดาและบิดาด้วยมาตาปิตุสูตร เธอฟังพระสูตรน้ันแล้ว คิดว่าเรามา
ด้วยตั้งใจว่า จักเป็นคฤหัสถ์แล้วไปเลี้ยงมารดาและบิดา แต่พระศาสดาตรัสว่า บุคคลเป็นบรรพชิต ก็ชื่อว่า อุปการะเลี้ยงดู
มารดาและบิดาได้เหมือนกัน ถ้าเราไม่มาเฝ้าพระศาสดาแล้วไปเสียที่อ่ืน พึงเสื่อมจากการบรรพชาแน่แท้ ก็บัดน้ี เราจัก
เลี้ยงมารดาและบิดาน้ัน โดยที่เรายังเป็นบรรพชิตอยู่ ในวันรุ่งขึ้น เธอก็ถือเอาสลากยาคู และสลากภัตต์อันถึงแล้วแก่ตน 
คือที่ตนเองได้มาแล้ว เข้าไปในบ้าน ถือเอายาคูและภัตต์ไปให้แก่มารดาและบิดา เมืองอินเดียนิยมกินข้าวยาคูเป็นประจ า 
และภัตต์อ่ืนที่เป็นอาหารของชาวอินเดีย ส่วนตนเองก็เที่ยวไปบิณฑบาต เม่ือท าภัตตกิจเสร็จแล้ว ท าที่อยู่อาศัย ส าหรับ
มารดา และบิดาน้ัน เขาท าเช่นน้ี ถือว่าได้บุญกุศล เป็นการสร้างคุณงามความดีน่ันเอง 

 จ าเดิมแต่น้ันไป เขาก็ปรนนิบัติแก่มารดาและบิดา ตลอดกาลเป็นนิตย์ทีเดียว ก็เธอให้ปักขิกภัตต์เป็นต้น ที่ตนได้
แล้วแก่มารดาและบิดาแล้ว ส่วนตนเองก็เที่ยวบิณฑบาตเป็นกิจวัตรประจ าวันมิได้ขาด เม่ือได้บิณฑบาตมาของแต่ละวัน
น้ัน ก็บริโภค เม่ือไม่ได้ก็ไม่บริโภค ก็วันที่ได้ภิกษาของท่านมีน้อย วันที่ไม่ได้ภิกษามีมากกว่า เธอได้ผ้าวัสสาวาสิก คือผ้า
จ าน าพรรษา หรือผ้าชนิดใดชนิดหน่ึง อ่ืนอีก ก็เอาให้แก่มารดาและบิดาน้ันน่ันแล และท าการปะผ้าท่อนเก่าที่มารดาและ
บิดาใช้สอยแล้ว ย้อมแล้วใช้สอยเอง และท่านถูกความกังวลในการอุปัฏฐาก เลี้ยงดู มารดาและบิดาบีบคั้นแล้ว อย่างน้ัน 
อ่อนเพลีย เหน่ือยตามร่างกาย ได้เป็นผู้ซูบผอมลง มีผิวพรรณหม่นหมองไม่ผ่องใสแล้ว  

 ภิกษุทั้งหลายพบเธอแล้ว จึงสอบถามเขาแล้ว ทราบความน้ันทั้งหมดแล้ว ติเตียนเธอแล้ว กราบทูลแด่พระ
ศาสดาแล้วว่า และพระศาสดาทราบความทั้งหมดน้ันแล้ว รับสั่งให้เรียกเธอมาเข้าเฝ้าแล้ว ทั้งทรงทราบความน้ันแม้
ทั้งหมด ก็รับสั่งให้ทูลความน้ัน แล้วประทานสาธุการแก่เธอ โดยมีวัตถุประสงค์จะทรงประกาศปุพพจริยาในปางก่อนของ
พระองค์ จึงตรัสถามเธอว่า ดูก่อนภิกษุ คนทั้งหลายที่เธออุปัฎฐากเลี้ยงดูน้ัน เป็นอะไรกับเธอ ภิกษุทูลว่า คนทั้งหลายที่
กระผมอุปัฏฐากเลี้ยงดูน้ันเป็นมารดาและบิดาของกระผมเอง พระเจ้าข้า ดังน้ี 

 ครั้งน้ัน พระศาสดา ประทานสาธุการแล้ว ๓ ครั้งแก่เธอว่า สาธุ สาธุ สาธุ ดังน้ีแล้วจึงตรัสว่า เธอตั้งอยู่ใน
หนทางที่เราด าเนินไปดีแล้ว แม้เรา เม่ือประพฤติปุพพจริยา ในปางก่อนน้ัน ก็เลี้ยงมารดาและบิดาแล้ว ดังน้ี แล้วจึงตรัส

                                                             

 ๑ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๐๗-๒๐๘. 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วทิยาเขตอุบลราชธาน ี

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

 

๒๐๙ 

สุวรรณสามชาดก ในมหานิบาตแล้ว ตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ชื่อว่าการเลี้ยงมารดาและบิดาน้ัน เป็นวงศ์ของบัณฑิต
ทั้งหลาย ดังน้ีแล้ว ทรงประกาศสัจจะทั้งหลาย ในเวลาเป็นที่จบลงของสัจจะแล้ว ภิกษุน้ัน ได้เป็นพระโสดาบันแล้ว๑  

(๕) ผู้บ ารุงมารดาและบิดา ย่อมพ้นจากภัย 
ข้าพเจ้าขอน าเสนอ ผู้บ ารุงมารดาและบิดา ย่อมพ้นจากภัยทั้งสิ้น ต่อผู้อ่านดังน้ี คือ ก็ธรรมดา บุคคลผู้บ ารุง

มารดาและบิดา แม้ประสพทุกข์ ย่อมพ้นจากทุกข์ เพราะบุญคุณของมารดาและบิดาคุ้มครองให้ หรือ แม้ถูกยิงด้วยลูกศร
ที่ทาอาบด้วยยาพิษที่เจ็บปวดอย่างมากก็ตาม ย่อมพ้นจากทุกขเวทนาได้ ได้แก่พ้นจากความตายได้น่ันเอง เหมือนสุวรรณ
สามโพธิสัตว์ แม้ไปสู่ส านักของยักษ์ ย่อมพ้นจากทุกข์ได้ คือพ้นจากความตายได้ ดุจพระโพธิสัตว์ผู้เข็ญใจที่ชื่อว่าสุตนะ แม้
ด ารงอยู่ในสถานที่อันเขารักษาดีแล้ว ย่อมพ้นจากทุกข์ได้ คือพ้นจากความตายได้ ดุจพระโพธิสัตว์ ผู้เป็นเน้ือชื่อว่านันทิยะ 
แม้ไปติดบ่วงของนายพรานก็พ้นจากความทุกข์ได้ คือพ้นจากความตายได้ ดุจพระโพธิสัตว์ผู้เป็นพระยาแร้ง และพระ
ยานกแขกเต้า แม้ถูกผูกด้วยเครื่องผูกมัด ย่อมพ้นจากทุกข์ คือความตายได้ เหมือนพระโพธิสัตว์ผู้เป็นพระยาช้าง เป็นต้น 

ในข้อน้ัน มีเรื่องเหล่าน้ี เป็นอุทาหรณ์๒ 
(๖) เรื่อง สุวรรณสามดาบส 
 ข้าพเจ้าขอน าเสนอ เรื่อง สุวรรณสามดาบส ซ่ึงเป็นเรื่องนิทานที่มีคติธรรมสอนใจดีมาก โดยจะเล่าต่อไปดังน้ีน้ี

คือ ดังได้ยินมาว่า ในอดีตกาล พระโพธิสัตว์ เป็นดาบสชื่อว่าสุวรรณสาม อยู่ในอาศรมที่ท้าวสักกะประทานให้ ไกล้ฝั่ง
แม่น้ าชื่อว่ามิคสัมมตา ในกรุงพาราณสี ประเทศอินเดีย โดยที่เขาได้ปรนนิบัติมารดา และบิดาของตน ผู้มีจักษุบอด โดย
เคารพ ในกาลน้ัน พระราชา มีพระนามว่าปิลยักษ์ ในกรุงพาราณสี ทรงมอบราชสมบัติแก่พระมารดา เพราะความโลภใน
เน้ือมฤค พระองค์เดียวเท่าน้ัน ไม่มีเพื่อนฝูง ก็เสด็จไปสู่ป่าหิมพานต์ ทรงฆ่าเน้ือทั้งหลายแล้ว เสวยเน้ือพลาง เสด็จเที่ยว
ไป ถึงที่น้ันทรงพบรอยเท้าเน้ือที่ท่าตักน้ าดื่มของสามดาบส ทรงท าซุ้มด้วยก่ิงไม้ แล้วหลบซ่อนพระองค์อยู่แล้ว ทรงเห็น
สามดาบส อันหมู่มฤคเน้ือกวางแวดล้อมแล้ว เดินทางมาอาบน้ า แล้วกลับไปในเวลาเย็น จึงยิงด้วยลูกศรอันทาอาบด้วยยา
พิษ ในขณะน้ัน พระโพธิสัตว์ถูกลูกศรที่ทาอาบด้วยยาพิษแล้วล้มลงบนพื้นดินที่น่ัน นอนมองหาบุคคลผู้ที่ท าผิดที่ยิงตัวเอง 
ได้กล่าววาจาอย่างอ่อนหวาน ทั้งๆที่เจ็บปวดอยู่ 

 พระราชา ทรงสดับฟังเสียงวาจาน้ันแล้ว ทรงด าริว่า คนผู้น้ีแม้ถูกเรายิง ด้วยลูกศรที่อาบด้วยยาพิษ ล้มลงบน
พื้นดินแล้ว ยังไม่ด่า ไม่บริภาสเรา กลับร้องเรียกหาด้วยถ้อยค า อันน่ารัก ดังน้ีแล้ว ก็เสด็จไปยังที่ใกล้แห่งสามดาบสน้ัน 
เห็นดาบสน้ันแล้ว ประสพทุกข์แล้ว พระองค์ทรงกันแสง เศร้าโศก เสียใจ ไม่น้อยทีเดียว ข้าพเจ้าเห็นว่า การท าเช่นน้ี ของ
พระราชาน้ี เป็นการท าแบบไม่พิจารณาถี่ถ้วน ไม่รอบครอบ ว่าใครเป็นใคร เป็นการท าแบบบันดาลโทสะมากกว่า มุ่งเอา
แต่ได้ ฝ่ายเดียว ไม่มีเมตตา รักใคร่ ผู้อ่ืน สัตว์อ่ืน ไม่มีกรุณา สงสารผู้อ่ืน สัตว์อ่ืนไม่มีมุทิตา ยินดีต่อผู้อ่ืน สัตว์อ่ืนในเม่ือ

เขาเป็นอยู่ อย่างน้ัน เป็นคนไม่มีศีลธรรมในตัวเอง คนเราควรเป็นคนพิจารณาให้ละเอียดก่อนที่จะท าอะไรลงไป๓ 
 ในกาลน้ัน เทพธิดา ผู้อยู่ประจ าเขาคันธมาทน์ ชื่อว่าวสุนธรี เคยเป็นมารดาของพระมหาสัตว์ในอัตตภาพที่ ๗ รู้

เหตุน้ันแล้ว คิดว่า ถ้าว่าเราจักไม่ไป ณ ที่น้ันไซร้ พ่อสามบุตรของเราจักตาย เม่ือเขาตายแล้ว บิดา มารดาของพ่อสามก็
จักไม่มีอาหารกิน ก็จักซูบผอมตาย แม้พระราชาก็จักมีพระราชหฤทัยแตกสวรรคต แต่เม่ือเราไปแล้ว พระราชาจักเสด็จ
ไปสูอ่าศรม แล้วน าบิดา มารดาของพ่อสามมา บิดาและมารดาของพ่อสามน้ันมาแล้วจักท าสัจจกิริยา แม้เราก็จักท า สัจ
จกิริยาเช่นกัน บุตรของเราจักได้ชีวิตด้วยอาการอย่างน้ี แม้บิดา มารดาของเขาก็จักกลับได้จักษุ แม้พระราชาทรงสดับ
เทศนาของพ่อสามแล้ว เสด็จไปสู่พระนคร ทรงท าบุญทั้งหลายมีทานเป็นต้น ครองราชสมบัติโดยธรรมแล้ว จักไปเกิดบน

                                                             

 ๑ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๑๗-๒๑๙. 
 ๒ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๒๑-๒๒๓. 
 ๓ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๐๑-๓๐๗. 
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

 

๒๑๐ 

สวรรค์ เม่ือสวรรคตแล้ว ดังน้ีแล้ว ก็ไป ณ ที่น้ัน มีกายไม่ปรากฏ ยืนอยู่บนอากาศแล้ว กล่าวว่า มหาราชเจ้า พระองค์ทรง
เลี้ยงบิดา มารดา ของพ่อสาม ทั้งสองผู้มีจักษุบอดน้ัน เหมือนพ่อสามเถิด เม่ือเป็นอย่างน้ีพระองค์จักไปสู่สุคติ  

 พระราชาทรงสดับค าน้ันแล้ว เสด็จไปยังอาศรม เพื่อบ ารุงบิดามารดาของสามดาบสน้ัน ตรัสบอกเรื่องราวน้ัน
ทั้งหมด เม่ือบิดา มารดาของพ่อสามทูลว่ามหาราชเจ้า ถ้าอย่างน้ัน ขอพระองค์โปรดน าข้าพเจ้าทั้ง ๒ ไป ในที่น้ัน ดังน้ี ได้
ทรงท าอย่างน้ันแล้ว บิดามารดาของสามดาบสน้ันมาแล้ว ได้ท าสัจจะกิริยา ด้วย ๗ คาถา มีเป็นต้นว่า พ่อสามน้ี ได้เป็นผู้มี
ปกติ ประพฤติธรรม ในกาลก่อน ด้วยสัจจะใด ด้วยการกล่าวสัจจะน้ัน ขอยาพิษในกาย ของพ่อสาม จงหายไปดังน้ี สาม
ดาบส นอนพลิกตัวแล้ว ล าดับน้ัน แม้เทวดา ก็ได้ท าสัจจะกิริยาด้วย ๒ คาถาว่า แม่อยู่ที่เขาคันธมาทน์น้ีสิ้นกาลนาน ใครๆ
อ่ืน ผู้เป็นที่รักกว่าลูกสามดาบสของแม่ ไม่มีเลย ด้วยการกล่าวสัจจะน่ัน ขอยาพิษในกาย ของลูกสามดาบสน้ัน จงหายไป 
ดังน้ีในเวลาจบสัจจะกิริยาของเทวดาน้ัน สามดาบสเป็นผู้หายโรค ลุกขึ้นแล้ว ความอัศจรรย์ทั้งปวงคือ ความไม่มีโรค ๑. 
การกลับได้จักษุแห่งบิดาและมารดา ๑. อรุณขึ้น ๑. ความที่แห่งชนทั้ง ๔น้ัน ปรากฎในอาศรม ด้วยอานุภาพแห่งเทวดา 
๑. ได้มีแล้ว ในขณะเดียวกันน่ันเอง ด้วยประการฉะน้ี  

 ------------------------------------------------------------------------------------- 
 (๗) หน้าที่ของมารดา และบิดาที่มีต่อบุตรและธดิา  
 ข้าพเจ้าขอน าเสนอ หน้าที่ของมารดา และบิดาที่มีต่อบุตรและธิดา ดังนี้ คือ  
 ๑. ห้ามมิให้บุตร ธิดาท าความชั่วทั้งปวง 
 ๒. แนะน า อบรม สั่งสอนบุตร ธิดาให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดี 
 ๓.ให้บุตร ธิดาศึกษาศิลปวิทยาความรู้ 
 ๔. หาคู่ครองที่สมควรให้แก่บุตร ธิดา 
 ๕. มอบทรัพย์สมบัติให้แก่บุตร ธิดาในสมัยที่สมควร 

------------------------------------------------------------------------------------ 
(๘) หน้าที่ของบุตรและ ธิดาที่มีต่อมารดาและบิดา 
ข้าพเจ้าขอน าเสนอ หน้าที่ของบุตรและธดิาที่มีต่อมารดาและบิดาดังนี้ คือ 
 ๑. ท่านทั้งสองได้เลี้ยงเรามาแล้ว ต้องเลี้ยงท่านตอบแทนคุณ 
 ๒. ต้องช่วยเหลือท ากิจของท่าน 
 ๓. เราจักด ารงวงศ์สกุลของท่าน 
 ๔. เราจักปฏิบัติซ่ึงความเป็นผู้รับทรัพย์มรดกของท่าน 
 ๕. เม่ือท่านทั้งสอง ถึงแก่กรรมล่วงลับไปแล้ว เราจักท าบุญกุศลให้ท่าน 
 แล้วอุทิศ หยาดน้ าส่งบุญไปให้และจักตามเพิ่มให้ซ่ึงทักษิณา 
   
 ตามที่ได้ศึกษา อธิบายมาน้ัน ตั้งแต่ต้น จนจบสุดท้าย สรุป ความได้ว่า มารดาและบิดา เป็นผู้มีอุปการะคุณ

มากต่อบุตรและธิดา บุตรและธิดาจะตอบบุญ แทนคุณมารดา และบิดาน้ันได้ไม่หมด ต้องอบรมสั่งสอนมารดาบิดา ให้
ท าบุญให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ให้มีศรัทธา ในพระพุทธศาสนา เคารพในพระพุทธ พระธรรม ในพระสงฆ์ เชื่อกรรม 
เชื่อผลของกรรมในพระพุทธศาสนา และบวชแทนคุณมารดาและบิดา มารดามี ๑๒ คุณ บิดามี ๒๑ คุณ จะยกเอาแผ่นดิน 
แผ่นฟ้า แม่น้ ามหาสมุทรมาเปรียบเทียบไม่ได้ ท่านเรียกมารดา บิดาว่าเป็น พระพรหม เป็นปุพพเทพ เป็นปุพพาจริยา 
เป็นอาหุไนยยบุคคลของบุตร และหน้าที่ของมารดาและบิดาที่จะอนุเคราะห์บุตร ธิดาคือ มารดาและบิดา ต้องแนะน า สั่ง
สอนให้บุตร ธิดา มิให้ท าความชั่วทั้งปวง แนะน า อบรมสั่งสอนให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดี ให้ศึกษาศิลปวิทยาต่างๆทั้งทาง
ธรรมและทางโลก หาคู่ครองที่สมควรให้แก่บุตร ธิดา และมอบทรัพย์สมบัติให้แก่บุตรและธิดา ในสมัยอันสมควร และ 
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หน้าที่ของบุตร ธิดา ที่มีต่อมารดา และบิดา คือ ท่านเลี้ยงเราแล้ว ต้องเลี้ยงท่านตอบ ต้องช่วยเหลือกิจการงานของท่าน
ให้เต็มที่ เราจักด ารงวงศ์สกุลของท่านเราจักประพฤติ ปฏิบัติตัวให้สมควรรับทรัพย์มรดกของท่าน และเม่ือมารดา บิดาถึง
แก่กรรมล่วงลับดับขันธ์ไปแล้ว ลูกๆต้องท าการฌาปนกิจศพของท่านให้ถูกต้อง เรียบร้อยดีงาม และท าบุญอุทิศ หยาดน้ า
ส่งบุญไปหา ให้ท่านทั้ง ๒ ได้รับส่วนบุญน้ี แล้วไปเกิดดีถึงสุข ไปเกิดบนวิมานทองบนสวรรค์ เสวยอาหาร เครื่องดื่มทิพย์ 
เครื่องนุ่งห่มทิพย์ ฟังเสียงดนตรีทิพย์ อยู่สุขสบายตลอดกาลนานเทอญ 
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การบริหารงานตามหลกัอธปิไตยในพระพุทธศาสนา 
 

พระครูปริยัติปัญญาโสภณ นายไว ชึรัมย์ 
พระมหาประเสริฐ สุเมโธ นายปิยวัฒน์ คงทรัพย์ 

บทน า 
การบริหารเป็นกระบวนการที่เป็นระบบงาน ซ่ึงต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ คือ ต้องมีหลักการด าเนินงาน มี

หลักเกณฑ์การปฏิบัติที่แต่ละองค์การสามารถใช้หลักเกณฑ์ โดยมีลักษณะของการบริหารงาน ผู้บริหารจะบริหารงานให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้น้ันต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของทฤษฎีและหลักการบริหาร เพื่อจะได้น า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการท างาน สถานการณ์และสิ่งแวดล้อม จึงพูดได้ว่าผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จ 
คือ ผู้ที่สามารถประยุกต์เอาศาสตร์การบริหารไปใช้ได้อย่างมีศิลปะน่ันเอง หลักในการบริหารมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับ
วัฒนธรรมและในแต่ละสถานการณ์ แต่ที่ส าคัญที่ได้ยึดถือกันมาโดยตลอด คือ การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative 
Management) โดยมีการปรึกษาหารือกับผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่ส าคัญ ๆ ทุกคนควรจะต้องรับรู้
รับทราบ ร่วมกันตัดสินใจ และร่วมกันท า รวมทั้งการใช้หลักการบริหารแบบพี่ น้อง มีปัญหาหรือเรื่องอะไรที่ส าคัญ จะ
ปรึกษาผู้อาวุโส ซ่ึงเป็นที่เคารพของทุกคน ไม่มีการเข้มงวดมาก มีการให้รางวัลและพร้อมที่จะไม่ให้รางวัลแก่คนที่ไม่ดี ดัง
พุทธภาษิตที่ว่า นิคฺคณฺเห นิคฺคหารห  ปคฺคณฺเห ปคฺคหารห  แปลว่า พึงชมคนที่ควรชม ข่มคนที่ควรข่ม 

การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) คือ การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐ
โดยน าหลักการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุ่งสู่ความเป็น
เลิศ โดยการน าเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใช้กับการบริหารงานภาครัฐ เช่น การบริหารงาน
แบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ การบริหารงานแบบมืออาชีพ การค านึงถึงหลักความคุ้มค่า การจัดการโครงสร้างที่กะทัดรัดและ
แนวราบ การเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาแข่งขันการให้บริการสาธารณะ การให้ความส าคัญต่อค่านิยม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดทั้งการมุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนโดยค านึงถึงคุณภาพเป็นส าคัญ ซ่ึงการ
บริหารดังกล่าวน้ีเป็นการใช้อ านาจในการบริหาร อ านาจเป็นเครื่องหมายที่บอกถึงความแตกต่างระหว่างรัฐกับสังคม ที่
ครอบครัวหลายครอบครัวอยู่ร่วมกัน และพรรณนาว่าครอบครัวเป็นพลเมืองของรัฐ ซ่ึงต้องยอมอยู่ภายใต้อ านาจปกครอง 
และการยอมรับในอ านาจปกครองของพลเมืองผู้อยู่ใต้การปกครองของรัฐน้ัน โดยถือว่าการใช้อ านาจในการบริหารเพื่อ
เป็นการจัดระบบระเบียบของสังคม เพื่อให้สามารถด าเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อความอยู่
รอดสงบสุข และบังเกิดความก้าวหน้าในชุมชนเหล่าน้ัน โดยด าเนินภารกิจตามที่สังคมมอบหมาย ด้วยการจัดตั้งองค์การ
บริหาร ที่เหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรมน้ัน ๆ  

ในปัจจุบันการบริหารงานหรือการจัดการองค์กรมีความจ าเป็นต้องใช้ศาสตร์ในการบริหารงาน อย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ เน่ืองจากโลกในยุคปัจจุบันเป็นระบบทุนนิยม หรือบริโภคนิยมที่แสวงหาก าไร และมีการแข่งขัน เพื่อให้เหนือกว่า
คู่แข่ง ทั้งในเชิงบริหารงาน และการพัฒนาองค์กร ให้บรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กร จึงมีหลักการบริหารสมัยใหม่เข้า
มาเป็นกลยุทธ์ หรือหลักการในการบริหารจัดการ ในขณะเดียวกันก็มีนักวิชาการทางตะวันตกก าลังสนใจหลักการในทาง
พระพุทธศาสนามาผสมผสาน และประยุกต์ใช้กับหลักการบริหารจัดการ เพราะเขาถือว่า การที่จะใช้หลักการ วิธีการ 
หรือเทคนิค ของนักวิชาการชาวตะวันตก ซ่ึงพัฒนาการการบริหารจัดการมาไม่เกิน ๑๐๐ ปีน้ันยังเป็นหลักการที่ยังยึดกับ
วัตถุ รวมทั้งมีผู้แพ้ผู้ชนะ เป็นการบริหารจัดการที่มุ่งหวังก าไรและการแข่งขัน ดังน้ัน เม่ือนักวิชาการทางตะวันตก ได้เข้า
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๒๑๓ 

มาศึกษาพระพุทธศาสนา ท าให้เขารู้ว่าศาสตร์แห่งการบริหารจัดการที่ยั่งยืนและด ารงความเป็นมนุษย์ที่จะอยู่ร่วมกันโดย
สันติสุขน่ันคือ ศาสตร์ในการบริหารจัดการเชิงพุทธศาสตร์ ซ่ึงในที่น้ีจะได้กล่าวถึง การบริหารงานตามหลักอธิปไตยใน
พระพุทธศาสนา ซ่ึงเป็นหลักการบริหารงานสมัยใหม่กับหลักการบริหารงานเชิงพุทธศาสตร์ในเชิงเปรียบเทียบว่าสามารถ
บูรณาการ รวมเข้ากันได้ และเป็นแนวทางที่มีความสอดคล้องกับหลักการบริหารสมัยใหม่ได้อย่างเหลือเชื่อ 

ในการบริหารน้ันมีการบริหารอยู่หลายระดับสูงสุดน่ันก็คือ การบริหารประเทศ หรือการปกครองประเทศ 
และรองลงมาก็จะเป็นการบริหารของหน่วยงานในกระทรวง ทบวง กรม และองค์กรต่าง ๆ ตามล าดับ และถ้าเราจะแยก
การบริหารออกมาอีกในการเปรียบเทียบการท างานที่เห็นได้ชัดก็จะเป็นการบริหารงานในภาครัฐหรือเรียกว่าการบริหาร
รัฐกิจและการบริหารงานภาคเอกชน หรือเรียกว่าการบริหารธุรกิจ เป็นต้น ในการบริหารน้ันผู้ที่มีอ านาจมากที่สุดก็คือ 
ผู้น าหรือผู้บริหาร รูปแบบหรือการบริหารงานใด ๆ จะให้ไปในทิศทางไหนก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารก าหนด ดังน้ัน ในการ
บริหารจึงเจาะประเด็นไปในเรื่องของผู้บริหารเป็นหลักว่าผู้บริหารจะใช้หลักการอย่างไรในการบริหารงาน ซ่ึงอ านาจสูงสุด
ในการปกครองรัฐ ก็คือ อ านาจอธิปไตย จะมีสิ่งอ่ืนใดมีอ านาจยิ่งกว่าหรือขัดต่ออ านาจอธิปไตยไม่ได้ อ านาจอธิปไตย มี
ความแตกต่างกันไปในแต่ละระบอบการปกครอง ตัวอย่างเช่น ในระบอบประชาธิปไตย อ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน 
กล่าวคือ ประชาชนคือผู้มีอ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศ ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ อ านาจอธิปไตยเป็นของ
พระมหากษัตริย์ คือ กษัตริย์เป็นผู้มีอ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศ เป็นต้น อน่ึง อ านาจอธิปไตยน้ี นับเป็น
องค์ประกอบส าคัญที่สุดของความเป็นรัฐ เพราะการจะเป็นรัฐได้น้ัน นอกจากต้องประกอบด้วยอาณาเขต ประชากร และ
รัฐบาลแล้ว ย่อมต้องมีอ านาจอธิปไตยด้วย กล่าวคือ ประเทศน้ันต้องเป็นประเทศที่สามารถมีอ านาจสูงสุด (อ านาจ
อธิปไตย) ในการปกครองตนเอง จึงจะสามารถเรียกว่า รัฐ ได้ เม่ือพูดถึงผู้บริหารแล้วเราก็จะนึกถึงอ านาจเป็นอันดับแรก 
ในหลักพระพุทธศาสนาน้ันพระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ได้แบ่งอ านาจหรือที่เรียกว่า อธิปไตยไว้ ๓ ประเภท คือ 
อัตตาธิปไตย หมายถึง การตัดสินใจที่ถือความคิดของตนเองเป็นที่ตั้ง โลกาธิปไตย การถือตามความคิดของคนส่วนมาก
เป็นที่ตั้ง ธรรมาธิปไตย การถือตามความถูกต้องโดยถือหลักเหตุผลที่เหมาะสม ไม่ถือตามความเชื่ออย่างสุดโต่ง 

ความหมายของอธิปไตย 
พระผู้ มีพระภาคเจ้า ตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย อธิปไตย หมายถึง ความเป็นใหญ่ มี ๓ ประการ คือ ๑) 

อัตตาธิปไตย ความมีตนเป็นใหญ่ ๒) โลกาธิปไตย ความมีโลกเป็นใหญ่ ๓) ธัมมาธิปไตย ความมีธรรมเป็นใหญ่  
นอกจากน้ีพระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ได้น าหลักธรรมในพระไตรปิฎกมาอธิบายเพิ่มเติมว่า อธิปไตย 

หมายถึง ความเป็นใหญ่ ภาวะที่ถือเอาเป็นใหญ่ มี ๓ ประการ คือ ๑) อัตตาธิปไตย หมายถึง ความมีตนเป็นใหญ่ ถือตน
เป็นใหญ่ กระท าการด้วยปรารภตนเป็นประมาณ ๒) โลกาธิปไตย หมายถึง ความมีโลกเป็นใหญ่ ถือโลกเป็นใหญ่ กระท า
การด้วยปรารภ นิยมของโลกเป็นประมาณ ๓) ธัมมาธิปไตย หมายถึง ความมีธรรมเป็นใหญ่ ถือธรรมเป็นใหญ่ กระท าการ
ด้วยปรารภความถูกต้อง เป็นจริง สมควรตามธรรม เป็นประมาณ ซ่ึงก็สอดคล้องกับพระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) 
ได้อธิบายถึงค าว่า อธิปไตยที่ชาวพุทธควรรู้ เพื่อท าความเข้าใจในความหมายและใช้ได้อย่างถูกต้อง ดังน้ี 

๑. อัตตาธิปไตย แปลว่า ความมีตนเป็นใหญ่ หมายถึง ความถือตนเป็นใหญ่ ถือตนเป็นประมาณ ถือความคิด
ของตนเป็นหลัก คือ กิริยาของคนที่ท าสิ่งใดก็นึกถึงตัวเอง นึกถึงประโยชน์ส่วนตัวเป็นส าคัญ ค านึงถึงแต่เกียรติยศชื่อเสียง 
ความมีหน้ามีตาเป็นหลัก อัตตาธิปไตย เป็นเหตุให้คนเห็นแก่ตัว ยึดถือความคิดเห็นของตนเป็นใหญ่ ไม่ยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน แม้ว่าบางครั้งจะใจกว้างช่วยเหลือคนอ่ืน หรือรับฟังคนอ่ืนก็เพียงเพื่อหวังผลประโยชน์ตอบแทนทั้งสิ้น  

๒. โลกาธิปไตย แปลว่า ความถือโลกเป็นใหญ่ คือถือเสียงชาวโลกเป็นประมาณ หมายถึง การยึดถือเอาเสียง
หรือเอากระแส หรือความนิยมของคนส่วนใหญ่เป็นส าคัญ จะท าอะไรก็ท าไปตามกระแสเสียง ท าตามใจผู้คนส่วนใหญ่ 
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๒๑๔ 

เกรงกลัวต่อเสียงต่อว่า โลกาธิปไตย เป็นดาบสองคม มีทั้งคุณและโทษ กล่าวคือหากเสียงส่วนใหญ่ประกอบด้วยธรรม มา
จากผู้มีคุณธรรม ย่อมให้คุณ แต่หากไม่ประกอบด้วยธรรม มาจากผู้ขาดธรรมย่อมให้โทษมากกว่าให้คุณ  

๓. ธัมมาธิปไตย แปลว่า ความมีธรรมเป็นใหญ่ หมายถึง การยึดถือหลักการ หลักเหตุผล หลักความจริง ความ
ถูกต้อง ความเป็นธรรมเป็นประมาณในการบริหารจัดการต่าง ๆ คือจะท าอะไรก็ยึดถือธรรมเป็นหลัก ละเว้นการยึดถือตน
และกระแสเสียงคนส่วนใหญ่ที่ไม่ถูกธรรมไม่เป็นธรรม ธรรมาธิปไตย เป็นเหตุให้เกิดความยุติธรรม เกิดความถูกต้อง แม้
บางครั้งจะไม่ถูกใจแต่อ านวยประโยชน์ให้มากกว่าอัตตาธิปไตยและโลกาธิปไตย ซ่ึงการปกครองสงฆ์ใช้แนวธรรมาธิปไตย
เป็นหลักมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล  

จะเห็นได้ว่า ในการบริหารน้ันมีการบริหารอยู่หลายระดับ ระดับสูงสุดก็คือ การบริหารประเทศ หรือการ
ปกครองประเทศ และรองลงมาก็จะเป็นการบริหารของหน่วยงานในกระทรวง ทบวง กรม และองค์กรต่าง ๆ ตามล าดับ 
และถ้าเราจะแยกการบริหารออกมาอีกในการเปรียบเทียบการท างานที่เห็นได้ชัดก็จะเป็นการบริหารงานในภาครัฐหรือ
เรียกว่าการบริหารรัฐกิจและการบริหารงานภาคเอกชน หรือเรียกว่าการบริหารธุรกิจ เป็นต้น ในการบริหารน้ันผู้ที่มี
อ านาจมากที่สุดก็คือ ผู้น าหรือผู้บริหาร รูปแบบหรือการบริหารงานใด ๆ จะให้ไปในทิศทางไหนก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหาร
ก าหนด ดังน้ัน ในการบริหารจึงเจาะประเด็นไปในเรื่องของผู้บริหารเป็นหลักว่าผู้บริหารจะ ใช้หลักการอย่างไรในการ
บริหารงาน ดังน้ันจึงสรุปว่า อ านาจอธิปไตยในหลักพระพุทธศาสนาน้ันได้แบ่งอ านาจหรือที่เรียกว่า อธิปไตยไว้ ๓ 
ประเภท คือ 

๑. อัตตาธิปไตย ถือตนเป็นใหญ่ คือ ถือเอาตนเอง ฐานะ ศักดิ์ศรี เกียรติภูมิของตนเป็นใหญ่ กระท าการด้วย
การปรารภตนและสิ่งที่เน่ืองด้วยตนเป็นประมาณ ในฝ่ายกุศล ได้แก่ เว้นชั่ว ท าดี ด้วยเคารพตน  

๒. โลกาธิปไตย ถือโลกเป็นใหญ่ คือ ถือความนิยมของชาวโลกเป็นใหญ่ หว่ันไหวไปตามเสียงนินทาและ
สรรเสริญ กระท าด้วยปรารถนาจะเอาใจผู้น้ัน หาความนิยม หรือหว่ันกลัวเสียงกล่าวว่าเป็นประมาณ ในฝ่ายกุศลได้แก่ 
เว้นชั่ว ท าดีด้วยเคารพเสียงหมู่ชน  

๓. ธรรมาธิปไตย ถือธรรมเป็นใหญ่ คือ ถือหลักการความจริ ง ความถูกต้อง ความดีงาม เหตุผลเป็นใหญ่ 
กระท าด้วยปรารภสิ่งที่ได้ศึกษา ตรวจสอบตามข้อเท็จจริง และความเห็นที่รับฟังอย่างกว้างขวาง แจ้งชัด และพิจารณา
อย่างดีเต็มขีดแห่งสติปัญญา มองเห็นได้ด้วยความบริสุทธ์ิใจ เป็นไปโดยชอบธรรม และเพื่อความดีงามเป็นประมาณ อย่าง
สามัญ ได้แก่ ท าการด้วยความเคารพ หลักการ กฎ ระเบียบ กติกา เป็นต้น 
 
วิเคราะห์การบริหารงานตามหลักอธิปไตยในพระพุทธศาสนา 

ประเทศไทยมีการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หมายความว่า อ านาจ
อธิปไตย หรือ อ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศมาจากปวงชนชาวไทย อันมีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุข ทรงใช้
อ านาจอธิปไตยผ่านทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ โดยอ านาจขององค์กรทั้ง ๓ ฝ่าย 
จะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน และอยู่ในลักษณะการถ่วงดุลอ านาจซ่ึงกันและกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจหลักอธิปไตยใน
พระพุทธศาสนาจึงได้น าอธิปไตยทั้ง ๓ ประการ มาวิเคราะห์เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันดังน้ี 

๑. วิเคราะห์การบริหารงานตามอัตตาธิปไตย  
อัตตาธิปไตย หมายถึง ถือตนเป็นใหญ่ คือ ถือเอาตนเอง ฐานะ ศักดิ์ศรี เกียรติภูมิของตนเป็นใหญ่ กระท าการ

ด้วยการปรารภตนและสิ่งที่เน่ืองด้วยตนเป็นประมาณ ในฝ่ายกุศล ได้แก่ เว้นชั่ว ท าดี ด้วยเคารพตน แนวคิดน้ีมีหลัก
ส าคัญ คือ ถ้าเป็นตัวบุคคลก็เป็นบุคคลที่เชื่อม่ันในตนเองมากเกินไป โดยไม่ยอมฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน เอาแต่ใจ
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

 

๒๑๕ 

ตัวเองเป็นเรื่องส าคัญ สิ่งใดที่เราได้ท าตามใจตัวเอง เรามีความสบายใจเพราะการกระท าข องเรา แต่สิ่งน้ันอาจ
กระทบกระเทือนถึงประโยชน์และชีวิตของผู้อ่ืน คนที่เป็นอัตตาธิปไตยไม่ได้ค านึงถึงข้อน้ีตนคิดว่าจะท าอะไรก็ท าลงไป 
ไม่ได้พิจารณาว่า มันจะกระทบกระเทือนคนอ่ืนไหม จะท าให้คนอ่ืนเดือดร้อนไหม จะท าให้เราเดือดร้อนไหม 

ในทางพระพุทธศาสนาการบริหารงานแบบอัตตาธิปไตย พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ได้ตรัสไว้ในพระ
สุตตัตนตปิฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาตร อาธิปเตยยสูตร ความว่า อัตตาธิปไตย ความมีตนเป็นใหญ่ คือ ภิกษุในธรรม
วินัยน้ีอยู่ในป่าบ้าง อยู่ตามโคนต้นไม้บ้าง อยู่ในเรือนว่างบ้างย่อมเห็นประจักษ์ว่า เราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต 
ไม่ใช่เพราะเหตุแห่งจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ เราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ไม่ใช่เพราะเหตุแห่งความมีหรือความไม่
มีเช่นน้ัน อน่ึง เราถูกชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาสครอบง าชื่อว่าถูกทุกข์ครอบง า มีทุกข์อยู่
ตรงหน้า ท าอย่างไร การท าที่สุดกองทุกข์ทั้งสิ้นน้ีจะพึงปรากฏ การที่เราละกามเช่นใดแล้วจึงออกจากเรือนบวชเป็น
บรรพชิต เราพึงแสวงหากามเช่นน้ัน หรือกามที่เลวกว่าน้ัน น้ันไม่สมควรแก่เราเลย” ภิกษุน้ันเห็นประจักษ์ว่า “ความเพียร
ที่เราเริ่มไว้แล้วจักไม่ย่อหย่อน สติที่ตั้งม่ันแล้วจักไม่เลอะเลือน กายที่สงบแล้วจักไม่กระสับกระส่าย จิตที่ตั้งม่ันแล้วจักมี
อารมณ์แน่วแน่” เธอท าตนเท่าน้ันให้เป็นใหญ่ ละอกุศล บ าเพ็ญกุศล ละกรรมที่มีโทษ บ าเพ็ญกรรมที่ไม่มีโทษ รักษาตน
ให้บริสุทธ์ิภิกษุทั้งหลาย น้ีเรียกว่า อัตตาธิปไตย  

จะเห็นได้ว่าการบริหารงานแบบอัตตาธิปไตย พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ทรงใช้ในการบริหารเม่ือครั้งที่
พระองค์ตรัสรู้ใหม่ ๆ สาวกยังมีน้อย และสาวกแต่ละท่านที่เข้ามาสู่พระพุทธศาสนาส่วนมากเป็นพระอริยบุคคล มี
คุณธรรมสูง การปกครองจึงไม่มีปัญหาอะไร ส่วนมากมุ่งไปที่การเผยแผ่พระศาสนาเป็นหลัก สามารถดูแลกันได้อย่าง
ทั่วถึงพระองค์ก็ใช้การบริหารคณะสงฆ์แบบอัตตาธิปไตย เช่น การที่พระองค์อนุญาตให้กุลบุตรผู้มีความประสงค์จะบวช
เป็นภิกษุ พระองค์ทรงอนุญาตให้อุปสมบทด้วยการเปล่งพระวาจาว่า เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด หรือเรียกว่า เอหิอุปสัมปทา 
เช่น การประทานการอุปสมบทให้แก่พระอัญญาโกณฑัญญะ เป็นต้น การบริหารแบบอัตตาธิปไตยน้ีก็ท าให้การบริหาร
คณะสงฆ์ของพระองค์เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ท าให้การเผยแผ่พระธรรมวินัยเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามล าดับ แต่พระองค์ก็
ไม่ได้ยึดเอาหลักการน้ีใช้ในการบริหารตลอดไป ต่อมาเม่ือหมู่สาวกมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น พระองค์จึงเปลี่ยนเป็นการบริหาร
แบบโลกาธิปไตย และธัมมาธิปไตย ตามล าดับ 

๒. วิเคราะห์การบริหารงานตามโลกาธิปไตย  
โลกาธิปไตย ถือโลกเป็นใหญ่ คือ ถือความนิยมของชาวโลกเป็นใหญ่ หว่ันไหวไปตามเสียงนินทาและสรรเสริญ 

กระท าด้วยปรารถนาจะเอาใจผู้น้ัน หาความนิยม หรือหว่ันกลัวเสียงกล่าวว่าเป็นประมาณ ในฝ่ายกุศล ได้แก่ เว้นชั่ว ท าดี
ด้วยเคารพเสียงหมู่ชน เป็นการบริหารยึดเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ ในปัจจุบันเรียกว่า ระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นระบอบที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก เพราะอ านาจบริหารเป็นของประชาชน แต่เน่ืองจากประชาชนมีเป็น
จ านวนมากจึงต้องเลือกตัวแทนเข้าไปบริหาร ระบอบน้ีจึงจัดให้มีการเลือกตั้งตัวแทนหรือผู้แทน เช่น เลือกตั้ง
ประธานาธิบดี เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นต้น ข้อดีของระบอบน้ีคือ ประชาชนมีสิทธ์ิ
เลือกตัวแทนของตนเองด้วยตนเอง ผู้แทนเข้าไปบริหารต้องฟังเสียงของประชาชนด้วย เพราะถ้าบริหารไม่ดีสมัยต่อไป 
ประชาชนก็ไม่เลือก ระบอบน้ีมีการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ ข้อเสียคือ ท าให้ล่าช้า 
เพราะต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน การเลือกตั้งก็มีการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงกันซ่ึงเป็นปัญหาใหญ่ไม่สามารถแก้ไข ได้
อย่างถาวรหรือเด็ดขาด เพราะยินยอมกันทั้งสองฝ่าย เช่นตัวอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 

ในทางพระพุทธศาสนาการบริหารงานแบบโลกาธิปไตย พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ได้ตรัสไว้ในพระ
สุตตัตนตปิฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาตร อาธิปเตยยสูตร ความว่า โลกาธิปไตย ความมีโลกเป็นใหญ่ คือ ภิกษุในธรรม
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

 

๒๑๖ 

วินัยน้ีอยู่ในป่าบ้าง อยู่ตามโคนต้นไม้บ้าง อยู่ในเรือนว่างบ้าง ย่อมเห็นประจักษ์ว่า  “เราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต 
ไม่ใช่เพราะเหตุแห่งจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ เราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ไม่ใช่เพราะเหตุแห่งความมีหรือความไม่
มีเช่นน้ัน อน่ึง เราถูกชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาสครอบง า ชื่อว่าถูกทุกข์ครอบง า มีทุกข์อยู่
ตรงหน้า ท าอย่างไร การท าที่สุดกองทุกข์ทั้งสิ้นน้ีจะพึงปรากฏ ก็เราบวชแล้วอย่างน้ีพึงคิดเรื่องกาม เรื่องปองร้าย เรื่อง
เบียดเบียน โลกสันนิวาส (การอยู่ร่วมกันของสัตว์โลก) น้ีใหญ่ ก็ในโลกสันนิวาสใหญ่มีสมณพราหมณ์ผู้มีฤทธ์ิ มีตาทิพย์ รู้
จิตของบุคคลอ่ืน สมณพราหมณ์เหล่าน้ันมองเห็นได้แม้จากที่ไกล แม้อยู่ใกล้ก็ไม่ปรากฏ รู้จิต (ของบุคคลอ่ืน) แม้ด้วยจิต 
(ของตน) สมณพราหมณ์แม้เหล่าน้ันพึงรู้จักเราอย่างน้ีว่า ‘ท่านผู้เจริญทั้งหลายโปรดดูกุลบุตรน้ี เพราะมีศรัทธา เขาจึง
ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต เต็มไปด้วยบาปอกุศลธรรมอยู่ แม้เทวดาผู้มีฤทธ์ิ มีตาทิพย์ รู้จิตของบุคคลอ่ืนก็มีอยู่ 
เทวดาเหล่าน้ันย่อมปรากฏจากที่ไกลบ้าง เข้ามาใกล้แล้วกลับมองไม่เห็นบ้าง ย่อมรู้จิตด้วยจิตบ้าง’ เทวดาแม้เหล่าน้ันพึง
รู้จักเราอย่างน้ีว่า ‘ท่านผู้เจริญทั้งหลาย โปรดดูกุลบุตรน้ี เพราะมีศรัทธาเขาจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต เต็มไปด้วย
บาปอกุศลธรรมอยู่” ภิกษุน้ันเห็นประจักษ์ว่า “ความเพียรที่เราเริ่มไว้แล้วจักไม่ย่อหย่อน สติที่ตั้งม่ันแล้วจักไม่เลอะเลือน 
กายที่สงบแล้วจักไม่กระสับกระส่าย จิตที่ตั้งม่ันแล้วจักมีอารมณ์แน่วแน่” เธอท าโลกเท่าน้ันให้เป็นใหญ่ ละอกุศล บ าเพ็ญ
กุศล ละกรรมที่มีโทษ บ าเพ็ญกรรมที่ไม่มีโทษ รักษาตนให้บริสุทธ์ิภิกษุทั้งหลาย น้ีเรียกว่า โลกาธิปไตย  

จะเห็นได้ว่า พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนเก่ียวกับการกระท าของมนุษย์ว่าเกิดขึ้นด้วยอ านาจ แห่งอธิปไตย ๓ 
ประการ ประการใดประการหน่ึง ทั้งในส่วนที่เป็นกุศลกรรม และอกุศลกรรม เช่น คนท าดีเพราะเห็นตามคนส่วนใหญ่ 
หรือในทางกลับกัน คนท าชั่วเพราะเห็นตามคนส่วนใหญ่ โดยไม่พินิจพิจารณาว่าที่คนส่วนใหญ่ท าน้ันถูกหรือผิด ซ่ึง
สอดคล้องกับพระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ได้แสดงทัศนะว่า โลกาธิปไตย เป็นดาบสองคม มีทั้งคุณและโทษ 
กล่าวคือหากเสียงส่วนใหญ่ประกอบด้วยธรรม มาจากผู้มีคุณธรรม ย่อมให้คุณ แต่หากไม่ประกอบด้วยธรรม มาจากผู้ขาด
ธรรมย่อมให้โทษมากกว่าให้คุณ  

ในพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้ใช้การบริหารแบบระบอบโลกาธิปไตยเหมือนกัน เช่น ต่อมามี
สาวกเพิ่มมากขึ้นพระองค์จึงมอบอ านาจการบริหารให้เป็นหน้าที่ของคณะสงฆ์ ให้คณะสงฆ์เป็นใหญ่ อาทิ ทรงอนุญาตให้
มีการอุปสมบทด้วยวิธีญัตติจตุตถกรรมวาจา คือทรงอนุญาตให้มีพระภิกษุเข้าร่วมสังฆกรรมอย่างน้อย ๕ รูปเป็นอย่าง
น้อย เฉพาะในชนบทที่ห่างไกล ส่วนในมัชฌิมประเทศ ทรงอนุญาตให้มีพระภิกษุเข้าร่วมสังฆกรรมตั้งแต่ ๑๐ ขึ้นไป คณะ
สงฆ์ฝ่ายเถรวาทจึงได้ยึดเอาหลักน้ีปฏิบัติมาจนถึงทุกวันน้ี จากหลักฐานที่ปรากฏในพระไตรปิฎกจะเห็นว่าพระพุทธองค์
ทรงสรรเสริญระบอบการบริหารแบบโลกาธิปไตยมาก เช่น การที่พระองค์แนะน าให้พระนางปชาบดีโคตมีผู้เป็นพระ
มาตุจฉา (น้า) ผู้ต้องการจะถวายผ้าไหมเน้ือดีที่พระนางทอเองแก่พระพุทธเจ้าเพื่อจะได้อานิสงส์มาก แต่พระองค์แนะน า
ให้พระนางถวายแก่สงฆ์จะได้อานิสงส์มากกว่า ซ่ึงปรากฏในพระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ทักขิณาวิภังค
สูตร แต่โลกาธิปไตยในความหมายน้ีพระพุทธองค์หมายถึงเสียงส่วนมากหรือสงฆ์ที่ท าตามธรรมตามวินัย ถ้าผิดธรรมผิด
วินัยพระองค์ก็ติเตียน ดังพระพุทธพจน์ว่า “นิคฺคณฺเห นิคฺคหารห ” ติเตียนคนที่ควรติเตียน” “ปคฺคณฺเห ปคฺคหารห  ยก
ย่องคนที่ควรยกย่อง” เป็นต้น ซ่ึงลักษณะของคนที่เป็นโลกาธิปไตย ถือโลกเป็นใหญ่ อะไรที่ชาวโลกเขานิยมชมชอบ แม้
จะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือศีลธรรมก็ตาม ก็ท าไปตามความคิดเห็นของโลก หรือความคิดเห็นของชาวบ้าน ซ่ึงบางทีก็ท า
ให้ตัวเองต้องกลายเป็นคนอ่อนแอ หรือในบางครั้งเราอาจจะเห็นว่า เม่ือมติของคนส่วนมากมีความคิดเห็นอย่างน้ี แม้ว่าสิ่ง
น้ันมันอาจเป็นการท าลายผลประโยชน์ของคนอ่ืน หรือเป็นการลบหลู่เกียรติและชื่อเสียงของคนใดคนหน่ึงก็ตาม 
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๓. วิเคราะห์การบริหารงานตามธัมมาธิปไตย  
ธรรมาธิปไตย ถือธรรมเป็นใหญ่ คือ ถือหลักการความจริง ความถูกต้องเป็นเกณฑ์  ความดีงาม เหตุผลเป็น

ใหญ่ กระท าด้วยปรารภสิ่งที่ได้ศึกษา ตรวจสอบตามข้อเท็จจริง และความเห็นที่รับฟังอย่างกว้างขวาง แจ้งชัด และ
พิจารณาอย่างดีเต็มขีดแห่งสติปัญญา มองเห็นได้ด้วยความบริสุทธ์ิใจ เป็นไปโดยชอบธรรม และเพื่อความดีงามเป็น
ประมาณ อย่างสามัญ ได้แก่ ท าการด้วยความเคารพ หลักการ กฎ ระเบียบ กติกา เป็นต้น 

ในทางพระพุทธศาสนาการบริหารงานแบบธัมมาธิปไตย พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ได้ตรัสไว้ในพระ
สุตตัตนตปิฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาตร อาธิปเตยยสูตร ความว่า ธัมมาธิปไตย ความมีธรรมเป็นใหญ่ คือ ภิกษุในธรรม
วินัยน้ีอยู่ในป่าบ้าง อยู่ตามโคนต้นไม้บ้าง อยู่ในเรือนว่างบ้าง ย่อมเห็นประจักษ์ว่า  “เราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต 
ไม่ใช่เพราะเหตุแห่งจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ เราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ไม่ใช่เพราะเหตุแห่งความมีหรือความไม่
มีเช่นน้ัน อน่ึง เราถูกชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาสครอบง า ชื่อว่าถูกทุกข์ครอบง า มีทุกข์อยู่
ตรงหน้า ท าอย่างไร การท าที่สุดกองทุกข์ทั้งสิ้นน้ีจะพึงปรากฏ พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้ว ผู้ปฏิบัติจะพึง
เห็นชัดด้วยตนเอง ไม่ประกอบด้วยกาล ไม่จ ากัดกาล คือ ไม่ขึ้นกับกาลเวลา ให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติทุ กเวลา ทุกโอกาส บรรลุ
เม่ือใดก็ได้รับผลเม่ือน้ัน ควรเรียกให้มาดู ควรน้อมเข้ามาในตน อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน ก็เพื่อนพรหมจารีผู้รู้เห็นอยู่ มี
อยู่ การที่เราบวชในธรรมวินัยที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วอย่างน้ีพึงเกียจคร้านประมาทอยู่น้ันไม่สมควรแก่เราเลย” 
ภิกษุน้ันย่อมเห็นประจักษ์ว่า “ความเพียรที่เราเริ่มไว้แล้วจักไม่ย่อหย่อน สติที่ตั้งม่ันแล้วจักไม่เลอะเลือน กายที่สงบแล้ว
จักไม่กระสับกระส่าย จิตที่ตั้งม่ันแล้วจักมีอารมณ์แน่วแน่” เธอยกธรรมเท่าน้ันให้เป็นใหญ่ ละอกุศล บ าเพ็ญกุศล ละกรรม
ที่มีโทษ บ าเพ็ญกรรมที่ไม่มีโทษ รักษาตนให้บริสุทธ์ิ ภิกษุทั้งหลาย น้ีเรียกว่า ธัมมาธิปไตย  

การบริหารงานตามหลักธัมมาธิปไตย คือ การบริหารแบบยึดเอาความถูกต้องเป็นเกณฑ์ไม่ได้ค านึงเสียงส่วน
ใหญ่ที่ไม่ถูกต้องชอบธรรม มีนักปราชญ์ทางด้านพระพุทธศาสนาหลายท่านได้แสดงทัศนะเก่ียวกับการบริหารงานตาม
หลักการน้ีไว้ ดังน้ี 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโต) ได้แสดงทัศนะไว้ สรุปใจความได้ว่า ธรรมาธิปไตยไม่ใช่ระบบแยก
ต่างหาก อีกระบบจากประชาธิปไตย แต่เป็นคุณภาพเป็นหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจของบุคคลที่อยู่หรือร่วมอยู่ในระบบ
การปกครองน้ัน ถ้าการตัดสินใจโดยตรวจสอบเรื่องราว สืบค้นความจริง หาข้อมูลให้ชัดเจนถ่องแท้ ใช้ปัญญาพิจารณาใน
การตัดสินใจต่าง ๆ เช่น ถ้าในระบอบประชาธิปไตยก็เป็นการตัดสินใจเลือกตั้ง โดยพิจารณาว่าผู้สมัครคนไหนเป็นคนดี มี
ความสามารถ มุ่งท าประโยชน์ให้ส่วนรวมจริง ๆ ก็ตัดสินใจไปตามความดีงามความถูกต้องน้ัน น้ีเรียกว่าเป็นธรรมาธิปไตย 
แต่ถ้าเลือกโดยเอาผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลัก น้ีเรียกว่าอัตตาธิปไตย หรือตัดสินใจเลือกโดยว่าไปตามกระแส 
ลงคะแนนแบบเฮตามพวกไป น้ีเรียกว่าโลกาธิปไตย  

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้แสดงทัศนะตอนว่าด้วยการบริหารตามหลักธัมมาธิปไตยสรุป
ใจความได้ว่า การบริหารตามหลักธัมมาธิปไตย ผู้บริหารต้องประกอบด้วยพละ ๔ คือ ปัญญาพละ วิริยพละ อนวัชชพละ 
สังคหพละ ปัญญาพละ ก าลังคือปัญญา หมายถึง ผู้บริหารต้องมีปัญญา คือ ต้องเป็นผู้ขวนขวายเพื่อให้เกิดปัญญา ๓ ด้าน 
อาทิ สุตมยปัญญา ปัญญาเกิดจากการฟัง จินตามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการคิด ภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการ
ปฏิบัติ หรือการเจริญภาวนา ในที่น้ีท่านอธิบายการรอบรู้ ๓ อย่าง คือ รู้จักตน รู้คน รู้งาน รู้จักตนเองคือรู้ความสามารถ
ของตน อุปนิสัยของตน รู้จักคน คือรู้จักคนที่ท างานร่วมกัน หมายความว่า มอบงานให้ถูกกับคน และรู้งาน คือรู้จักงานที่
รับผิดชอบ วิริยพละ พลังของความเพียร ผู้บริหารต้องเป็นคนขยัน อดทน ต่อสู้กับอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ทอดทิ้งธุระ
กลางครัน ในที่น้ีท่านอธิบายเก่ียวกับสสังขาริกะ คือ มีความขยันสู้งานเพราะคนอ่ืนชักชวนแนะน า อสังขาริกะ มีความ
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ขยันสู้งานด้วยความเพียรของตนเอง อนวัชชพละ พลังแห่งการงานที่ไม่มีโทษ คือประกอบการงานสุจริต ไม่ผิดกฎหมาย
และศีลธรรม ท่านอธิบายว่า ผู้บริหารต้องเว้นอบายมุข อันเป็นทางแห่งความเสื่อม เช่น ไม่ติดการพนัน ไม่ติดสุรายาเสพ
ติด ไม่เกียจคร้าน ไม่คบมิตรชั่ว จากน้ันให้รักษาศีล ๕ ให้บริสุทธ์ิ สังคหพละ คือให้มีพรหมวิหาร ๔ ประกอบด้วย เมตตา 
กรุณา มุทิตา อุเบกขา และสังคหพละ พลังแห่งการสงเคราะห์ หมายถึงผู้บริหารต้องเป็นคนสงเคราะห์เพื่อนร่วมงานตาม
สมควรแก่ต าแหน่งหน้าที่ การสงเคราะห์มีหลายวิธี เช่น การให้สิ่งของ การพูดจาด้วยถ้อยค าไพเราะ สุภาพอ่อนโยน การ
ช่วยเหลือการงานบางครั้งบางคราว และการวางตัวเสมอต้นเสมอปลายหรือการเอาใจเขามาใส่ใจเรา  

จากทัศนะของนักปราชญ์ทางด้านพระพุทธศาสนา จะเห็นได้ว่าพระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้
น าเอาปัญญาพละมาเป็นเครื่องมือในการบริหารตามหลักธัมมาธิปไตย ซ่ึงสอดคล้องกับหลักค าสอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้า 
พระองค์ได้ตรัสสรรเสริญปัญญาไว้หลายแห่งต่างกาลต่างวาระกัน เช่น พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในพระสุตตันตปิฎก สังยุตต
นิกาย สคาถวรรค ความว่า ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก นอกจากน้ีพระพุทธองค์ยังได้ตรัสไว้ใน
พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต ความว่า ปญฺญา นราน  รตน  ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน เป็นต้น ซ่ึงตามหลัก
พระพุทธศาสนา มีปัจจัยเป็นเครื่องพัฒนาปัญญาอยู่ ๒ อย่าง คือ ปรโตโฆสะและโยนิโสมนสิการ 

ปรโตโฆสะ แยกออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่เป็นบุคคลโดยตรง เช่น บิดามารดา ครู อาจารย์ ผู้เป็นกัลยาณมิตร 
คอยแนะน าตักเตือน ในสิ่งที่ดีงามก่อให้เกิดความรู้หรือปัญญา เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า ปัจจัยภายนอก ส่วนที่สองได้แก่ 
คัมภีร์ต่าง ๆ ที่บันทึกค าสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลาย เช่น ต ารับต ารา หรือหนังสือเรียน เป็นต้น เป็นแหล่งความรู้ที่เป็น
ประโยชน์เม่ือได้อ่านแล้วจะท าให้เกิดปัญญา ส่วนโยนิโสมนสิการ หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า ปัจจัยภายใน ได้แก่ การ
พิจารณาไตร่ตรองใคร่ครวญสิ่งที่ได้รับฟังมาจากบิดามารดา ครูอาจารย์น้ัน หรือที่ได้อ่านมาน้ันตามก าลังสติปัญญา ก็จะ
ท าให้เกิดปัญญาเพิ่มขึ้น เช่น ได้ยินบิดามารดาบอกว่า การดื่มสุราไม่ดีเพราะจะท าให้สูญเสียการทรงตัว สติจะอ่อนก าลัง
ไม่สามารถควบคุมความคิดหรืออวัยวะร่างกายของตนให้อยู่ในสภาวะปกติได้ เม่ือได้รับฟังมาอย่างน้ีแล้ว ก็น าไปคิด
ไตร่ตรองต่อว่า เพราะเหตุไร สุราจึงมีฤทธ์ิท าให้คนที่ดื่มเป็นอย่างน้ัน ก็ต้องไปศึกษาต่อว่า สุราประกอบด้วยสารอะไรบ้าง 
หรือว่า สุราท ามาจากอะไร เม่ือคิดพิจารณาอย่างน้ีแล้วก็จะทราบข้อเท็จจริงของสุรา ความรู้ที่ได้ก็กลายเป็นปัญญา ที่
เกิดขึ้นด้วยโยนิโสมนสิการ  

จากข้อความที่ได้ท าการศึกษามาน้ีแสดงให้เห็นว่าการบริหารตามหลักธัมมาธิปไตยผู้บริหารต้องประกอบด้วย
พละ ๔ ประการ คือ ปัญญาพละ วิริยพละ อนวัชชพละ และสังคหพละ ดังกล่าวน้ันจึงจะประสบความส าเร็จในการ
บริหารตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซ่ึงในบรรดาอธิปไตยทั้ง ๓ น้ัน ธัมมาธิปไตยน้ีพระองค์ให้ความส าคัญมากเห็นได้จากพระ
พุทธพจน์ที่ปรากฏในพระไตรปิฎกหลายแห่งที่พระองค์ทรงเตือนให้ภิกษุ ยึดเอาธรรมเป็นใหญ่ ทรงแนะน าให้ภิกษุยึดเอา
พระธรรมเป็นที่พึ่ง  

สรุปบทวิเคราะห์ 
เม่ือเราน าอธิปไตยทั้ง ๓ อย่าง มาจับประเด็นของการบริหารว่าหากผู้บริหารใช้อ านาจแต่ละอย่างจะท าให้การ

บริหารน้ันมีผลไปในทิศทางใด และจะเป็นอย่างไรในที่น้ีจะอธิบายถึงการใช้อ านาจในการบริหารหรือการปกปกครอง ๒ 
ระดับ คือการบริหารปกครองระดับประเทศและการบริหารงานในระดับหน่วยงานหรือองค์การต่าง ๆ โดยรวมกล่าว คือ 

๑. ในการบริหารประเทศหรือปกครองประเทศน้ัน การปกครองทุกระบอบ มีองค์ประกอบส าคัญ คือ อ านาจ
ตัดสินใจ อันน้ีเป็นตัวก าหนดเด็ดขาด การปกครองระบอบต่าง ๆ  ทั้งหลายเม่ือมองไปให้ถึงที่สุดตัวก าหนดก็อยู่ที่อ านาจ
ตัดสินใจ หมายความว่า อ านาจตัดสินใจสูงสุดอยู่ที่ไหน การปกครองก็คือระบอบน้ัน จะเป็นระบอบการปกครองไหนก็ดู
ว่าอ านาจตัดสินใจสูงสุดอยู่ที่ใด พอที่จะสรุปได้ดังน้ี 
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๒๑๙ 

๑.๑ ถ้าอ านาจตัดสินใจอยู่ที่บุคคลผู้เดียว ก็เป็น เผด็จการ  
๑.๒ ถ้าอ านาจตัดสินใจอยู่ที่คณะบุคคล ก็เป็น คณาธิปไตย  
๑.๓ ถ้าอ านาจตัดสินใจอยู่ที่ประชาชน ก็เป็น ประชาธิปไตย  
๑.๔ ถ้าเอาตัวเอง เอาความยิ่งใหญ่ของตน เอาความทะนงของตัว เอาทิฐิความเห็น ความเชื่อ ยึดถือส่วนตัว 

เอาผลประโยชน์ของตนเป็นเกณฑ์ตัดสินใจ ก็เป็น อัตตาธิปไตย 
๑.๕ ถ้าตัดสินใจไปตามกระแสความนิยม เสียงเล่าลือ หรือแม้แต่ไม่เป็นตัวของตัวเอง คอยฟังว่าใครจะว่า

อย่างไร อย่างที่ว่า แล้วแต่พวกมากลากไป หรือตามแรงกดดัน จะเอาใจเขา จะหาคะแนน หรือตอบแทนการเอ้ือ
ประโยชน์ ก็เป็น โลกาธิปไตย 

๑.๖ ถ้าเอาความจริง ความถูกต้องดีงาม หลักการ กฎ กติกา เหตุผล ประโยชน์ที่แท้จริงของชีวิตและสังคม 
เป็นเกณฑ์ตัดสินใจ โดยใช้ปัญญาหาข้อมูลตรวจสอบข้อเท็จจริง และความคิดเห็นที่รับฟังอย่างกว้างขวาง ให้ถ่องแท้ 
ชัดเจน และพิจารณาอย่างดีที่สุด เต็มขีดแห่งสติปัญญา จะมองเห็นได้ด้วยความบริสุทธ์ิใจ ก็เป็น ธรรมาธิปไตย 

ฉะน้ัน ผู้เผด็จการ ก็เป็นได้ทั้ง อัตตาธิปไตย โลกาธิปไตย และธรรมาธิปไตย คณาธิปไตย ก็เป็นได้ทั้ง 
อัตตาธิปไตย โลกาธิปไตย และธรรมาธิปไตย ประชาธิปไตย ก็เช่นเดียวกัน ก็เป็นได้ทั้ง อัตตาธิปไตย โลกาธิปไตย และ
ธรรมาธิปไตย แต่ที่เราต้องการ ซ่ึงดีที่สุด คือให้เป็นธรรมาธิปไตย 

ถ้าเป็นผู้เผด็จการใช้เกณฑ์ตัดสินใจแบบธรรมาธิปไตย ก็เป็นเผด็จการที่ดี แต่เรากลัวว่าเขาจะตัดสินใจไม่
รอบคอบ เพราะรู้ข้อมูลไม่ทั่วถึง หรือปัญญาอาจจะไม่พอ เป็นต้น ถ้าคณาธิปไตยที่ไหน เป็นธรรมาธิปไตย มันก็ยังดี คือ
เป็นอย่างดีที่สุดของคณาธิปไตย แต่เราเห็นว่ายังมีจุดอ่อนอยู่มากทีน้ีเราหวังว่า ถ้าระบอบเป็นประชาธิปไตย และคนใช้
อ านาจตัดสินใจด้วยเกณฑ์ธรรมาธิปไตย ก็จะดีที่สุดจะเป็นอย่างน้ีได้ ก็ต้องให้ประชาชนทุกคนเป็นธรรมาธิปไตย เพราะ
ประชาชนทุกคนมีอ านาจตัดสินใจ ตั้งแต่เลือกตั้งเลยทีเดียว ทุกคนต้องตัดสินใจเลือกด้วยเกณฑ์ธรรมาธิปไตย 

๒. ในการบริหารระดับหน่วยงานซ่ึงการบริหารในปัจจุบันก็มีหลักการบริหารคือในปัจจุบัน การบริหารงาน
หรือการจัดการองค์กรมีความจ าเป็นต้องใช้ศาสตร์ในการบริหารงาน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เน่ืองจากโลกในยุคปัจจุบันเป็น
ระบบทุนนิยม หรือบริโภคนิยมที่แสวงหาก าไร และ มีการแข่งขัน เพื่อให้เหนือกว่าคู่แข่ง ทั้งในเชิงบริหารงาน และการ
พัฒนาองค์กร ให้บรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กร จึงมีหลักการบริหารสมัยใหม่เข้ามาเป็นกลยุทธ์ หรือหลักการในการ
บริหารจัดการ การบริหารงานองค์กรมีองค์ประกอบส าคัญที่นักบริหารงาน ควรค านึง เพื่อให้การบริหารงานประสบ
ความส าเร็จ ประกอบไปด้วย เงิน (money) วัตถุดิบ (materials) เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ (machine or equipment) 
และแรงงาน หรือคน (man) องค์ความรู้ในการบริหารงาน แต่ถ้าเราจะน าอธิปไตยหรือการใช้อ านาจทั้ง ๓ อย่างทาง
พระพุทธศาสนามาจับประเด็นในการใช้อ านาจของผู้บริหารน้ันว่าหากใช้อ านาจแบบอัตตาธิปไตย โลกาธิปไตย และ
ธรรมาธิปไตยแล้วการท างานหรือผลขอการท าและปัจจัยที่เก่ียวข้องจะเป็นอย่างไร กล่าวได้คือ 

๑. หากผู้บริหารใช้อ านาจแบบอัตตาธิปไตย คือ ถือตนเป็นใหญ่ก็จะท าให้ผู้บริหารใช้อ านาจในทางที่ผิดได้ คือ 
ไม่ฟังเสียงของผู้ร่วมท างานอาจท าให้การท างานบกพร่องได้ ผู้คนในหน่วยงานก็อาจจะไม่ชอบก็ได้เพราะท าอะไรตามใจ
ของตนไม่สนใจผู้อ่ืน ใช้อ านาจในการสั่งการโดยไม่ค านึงถึงความสามารถของแต่ละบุคคล ไม่เอาใจเขามาใส่ใจเรา ใครท า
อะไรไม่ถูกใจก็อาจจะถูกลงโทษเพราะใช้อ านาจตัดสินใจโดยยึดถือตนเป็นใหญ่ การใช้อ านาจอย่างน้ี ในการบริหารงาน ก็
ท าให้ผู้บริหารน้ันได้งานแต่ไม่ได้คน เพราะยึดถือตนเป็นใหญ่ผู้ร่วมท างานหรือลูกน้องก็ต้องกลัวอ านาจก็ท างานตามค าสั่ง
อย่างเคร่งคัด แต่ผู้ร่วมงานหรือลูกน้องไม่ชอบผู้บริหารเพาระใช้อ านาจมากเกินไปไม่มีใครกล้าขัดอ านาจน้ัน ท าอะไร
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๒๒๐ 

ตามใจตนคือผู้บริหารโดยไม่ค านึงถึงผู้ปฏิบัติงานจึงไม่ได้ใจของผู้ร่วมงาน ไม่มีใครจะยุ่งเก่ียวด้วย จึงได้งานแต่ไม่ได้คนหรือ
ที่เรียกว่าไม่มีบริวาร 

๒. หากผู้บริหารใช้อ านาจแบบโลกาธิปไตย คือ ถือโลกเป็นใหญ่ ซ่ึงเป็นผู้บริหารที่นิยมเอาใจผู้ร่วมงานที่เข้า
กันได้หรือไปด้วยกันได้ เป็นผู้บริหารที่ชอบให้ลูกน้องเอาใจ ยกยอสรรเสริญ ท าผู้ร่วมงานมีความนิยมชมชอบท าให้
ผู้บริหารไหวหว่ันไปตามกระแสของสังคมหรือในหน่วยงานน้ันๆเคารพยอมรับความคิดเห็นของผู้ร่วมงานโดยไม่ค านึงถึง
ความผิดหรือความถูกต้องก็อาจท าให้การใช้อ านาจตัดสินใจไปในทางที่ผิดได้เพราะตัดสินใจเพื่อเอาใจผู้ร่วมงาน โดย
หย่อนยานหรือบกพร่องต่อการตรวจสอบการท างานของผู้ปฏิบัติงานจึงอาจท าให้งานที่ท าอยู่เสียหายได้ ผู้ปฏิบัติงาน
อาจจะไม่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้เพราะถือตนว่ามีความสนิทกับผู้บริหาร คงไม่มีการลงโทษอะไร
มากนักเพราะคิดว่าผู้บริหารใจดี การที่ผู้บริหารใช้อ านาจแบบโลกาธิปไตยโดยถือโลกเป็นใหญ่จึงเป็นผลท าให้ผู้บริหารได้
ใจคนแต่ไม่ได้งานหรือไม่ได้ผลงานตามเป้าหมาย 

๓. หากผู้บริหารใช้อ านาจตามหลักธรรมาธิปไตย คือ ถือธรรมะเป็นใหญ่ ค าว่า "ธรรม" ในที่น้ี หมายถึง ความ
จริง ความ ถูกต้อง ความดีงาม ประโยชน์สุขที่แท้จริง รวมทั้งหลักการที่จะให้เกิดความดีงาม ความ ถูกต้องเหล่าน้ี การที่
เราจัดตั้งวางหลักต่างๆ เช่น หลักการทางรัฐศาสตร์ หลักการทาง นิติศาสตร์ หลักการทางเศรษฐศาสตร์ หรือหลักการเอง
ใดๆ ก็ตาม ก็เพื่อให้มีเกณฑ์ มี มาตรฐานในการที่จะด าเนินงาน เพื่อสร้างสรรค์ท าให้เกิดความดี ความงาม ความถูกต้อง 
และประโยชน์สุขที่แท้จริง ในหน่วยงานหากผู้บริหารยึดหลักธรรมาธิปไตยก็จะท าให้ผู้ร่วมงานเกิดความม่ันใจในการ
ท างาน เพราะผู้บริหารยึดความถูกต้องเป็นหลัก ไม่มีที่รักมักที่ชัง ใครท าผิดก็ว่าไปตามความผิด ใครท างานดีก็มีรางวัล
มอบให้เพื่อเป็นก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน เห็นแก่ความจริง ความถูกต้อง ความดีงาม และยึดถือตามหลักการ กฎกติกา 
รวมทั้งการตัดสินใจที่ไม่เอนเอียงไปข้างไหน ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ ไม่เห็นแก่พรรคพวก มีความชัดเจนในการท างาน 
ความโปร่งใสในการท างานเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ผู้ร่วมงานได้ยึดไปปฏิบัติ หากในหน่วยงานทุกคนยึดหลักธรรมในการ
ท างานก็ท าให้งานคร่องตัว มีประสิทธิภาพในการท างานและเกิดประสิทธิผลหรือประโยชน์ต่อหน่วยงานท าให้งานบรรลุ
วัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายและยังรวมถึงการเป็นหน่ึงเดียวความมีเอกภาพมีความสามัคคีในหน่วยงานที่เกิดจาก
ผู้บริหารใช้หลักธรรมาธิปไตย คือ ถือธรรมะเป็นใหญ่จึงท าให้ผู้บริหารได้ทั้งใจคนได้ทั้งงาน หรือเรียกว่า งานก็ได้บริวารก็มี 
คือได้ทั้งงานได้ทั้งคน 
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(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙). 
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การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 
Application of the Sufficiency Economy Philosophy  
to Human Resource Management in Public Sector  
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บทคัดย่อ 

 ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยทางการบริหารที่ส าคัญขององค์การทุกประเภท โดยเฉพาะทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์การภาครัฐ ซ่ึงเป็นบุคคลที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของรัฐบาลและหน่วยงาน เพื่อบริการประชาชนให้ได้รับ
ความพึงพอใจมากที่สุด ดังน้ัน องค์กรจ าเป็นที่จะต้องคัดสรรคนเก่ง คนดี มีความรู้ความสามารถมาปฏิบัติงาน โดยผ่าน
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามขั้นตอนต่าง ๆ ของการบริหาร ประกอบด้วย การสรรหาและการคัดเลือก การ
พัฒนาและฝึกอบรม การบริหารค่าตอบแทน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงตามปรัชญาพื้นฐานของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐน้ันจะน าระบบคุณธรรม (Merit System) มาใช้เป็นหลักในการคัดสรร ประกอบด้วยหลักการ
ส าคัญ ๔ ประการ ได้แก่ หลักความเสมอภาค หลักความสามารถ หลักความม่ันคง และหลักความเป็นกลางทางการเมือง 
ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงประทานแก่
พสกนิกรชาวไทย ซ่ึงเป็นหลักปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติต นของประชาชนทุกระดับให้
ด าเนินชีวิตบนทางสายกลาง มีความพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล และมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี ซ่ึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงน้ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการบริหารงานด้านต่าง ๆ ในองค์การได้ทุกขั้นตอน รวมทั้งขั้นตอนของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณภาพมาปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ตลอดจนเกิดความสมดุล 
เสมอภาค และเป็นธรรม  
ค าส าคัญ : หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 
 
Abstract  

 Human resource is the most important management element of all types of organizations. 
Particularly, a human resource in government organizations who is required to perform duties in 
accordance with government and agency policies to serve the people to be most satisfied. Therefore, 
organizations need to select talented people with good knowledge and ability to work through the 
human resource management process which include; recruitment and selection, development and 
training, compensation, and performance management. According to the basic philosophy of human 
resources management in public sector, the government will apply the merit system as a basis for 
selection consisting of four important principles; quality of opportunity, competence , security on 
tenure and political neutrality. This is consistent with the concept of sufficiency economy philosophy 
of His Majesty King Bhumibol Adulyadej, who gave the Thai people. It is a philosophy that guides the 
way of life and the conduct of people at all levels to live on the middle way, moderation, 
reasonableness, and self-immunity. This sufficiency economy philosophy can be applied to the 
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management of various aspects of the organization at all stages, including the steps or processes of 
human resource management to get qualified people to work for the benefit of the organization as 
well as for equality and fairness. 
Keywords : Sufficiency Economy Philosophy, Human Resource Management in Public Sector 

 
บทน า 

 ระบบราชการจัดได้ว่าเป็นระบบที่มีความส าคัญในฐานะเป็นกลไกของรัฐในการปกครองประเทศ เป็น
เครื่องมือของรัฐบาลที่จะบริหารงานต่าง ๆ ที่เป็นอ านาจหน้าที่ของรัฐให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยการน านโยบายต่าง ๆ 
ของรัฐบาลไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย ดังน้ัน ทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐถือได้ว่าเป็นทรัพยากรทางการบริหารที่ส าคัญ
จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจต่าง ๆ  ของรัฐ หากได้คนดี คนเก่งที่มีความรู้ ความสามารถมาปฏิบัติงานในองค์กรก็จะ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพของงานและการบริการ แต่ทั้งน้ีจะต้องผ่านขั้นตอนของกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซ่ึง
ตามปรัชญาพื้นฐานของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐน้ันจะต้องบริหารจัดการตามระบบคุณธรรมที่ประกอบด้วย
หลักการส าคัญ ๔ ประการ ได้แก่ หลักความเสมอภาค หลักความสามารถ หลักความม่ันคง และหลักความเป็นกลาง
ทางการเมือง 

 การบริหารราชการของหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยได้มีการแบ่งอ านาจและกระจายอ านาจทางการ
บริหารให้กับส่วนราชการระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะการกระจายอ านาจให้ส่วนราชการระดับท้องถิ่น ซ่ึงตามหลักการ
กระจายอ านาจน้ันตามกฎหมายจะส่งผลให้องค์กรมีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีอิสระในการบริหารงานตามที่กฎหมาย
ก าหนด ยกตัวอย่างเช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย รัฐกระจายอ านาจในการบริหารงานด้าน นโยบาย 
งบประมาณ และงานบุคคล เพื่อให้องค์กรมีอิสระที่จะใช้ดุลพินิจพิจารณาในการปฏิบัติงาน ในที่น้ีจะขอยกประเด็น การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ของภาครัฐที่อาจประสบปัญหาในการบริหารเกือบทุกประเทศ ซ่ึง ทิพาวดี เมฆสววรค์ (๒๕๓๕ : 
๔๓-๔๖) ได้ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เช่น ปัญหาด้านจ านวนเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่เพียงพอต่อ
ภาระงานที่เพิ่มขึ้น ปัญหาเรื่องเงินเดือนและค่าตอบแทน ปัญหาด้านจริยธรรม ปัญหาด้านการพัฒนาบุคลากร ปัญหาการ
ควบคุมเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยฝ่ายการเมือง และการพ้นสภาพการท างาน จากปัญหาต่าง ๆ เหล่าน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นที่
จะต้องหาวิธีการในการจัดการแก้ไขเพื่อเป็นการป้องกันและธ ารงรักษาก าลังคนที่มีคุณภาพไว้กับองค์การให้ได้นานที่สุด 
ปัจจุบันองค์การต่าง ๆ ได้พยายามแสวงหาวิธีการในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้ได้คนดี คนเก่ง มีความรู้
ความสามารถเข้ามาท างานให้กับองค์กร ซ่ึงในประเทศไทยก็มีแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงประทานแก่พสกนิกรชาวไทย ซ่ึงเป็นหลักปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางในการด าเนินชีวิตและ
การปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับให้ด าเนินชีวิตบนทางสายกลาง มีความพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล และมีระบบ
ภูมิคุ้มกันที่ดีที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์  

บทความน้ีผู้เขียนมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยจะเลือกวิเคราะห์เฉพาะขั้นตอน
หลัก ได้แก่ การวางแผนก าลังคนภาครัฐ การสรรหาและการคัดเลือก การพัฒนาและการธ ารงรักษา การบริหาร
ค่าตอบแทน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นความรู้และสามารถน าไปเป็นแนวทางปรับใช้ในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ให้ประสบความส าเร็จโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้คนเก่ง คนดี ที่มีคุณภาพต่อไป 
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ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management: HRM ) เดิมเรียกกันว่าการบริหารงานบุคคล 

(Personnel Management) แต่เม่ือโลกปัจจุบันมีความเจริญเติบโตขยายตัวมากขึ้น กรอบแนวคิดด้านงานบุคคลจึง
จ าเป็นต้องขยายและพัฒนาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซ่ึงนักวิชาการส่วนใหญ่ไม่ได้มองว่าบุคลากรใน
องค์การเป็นเพียงผู้รับค าสั่งตามที่มองหมายเท่าน้ัน ในบทบาทใหม่บุคลากรมีฐานะเป็นทรัพยากรขององค์การ หรือใน
ปัจจุบันเรียกว่า “ทุนมนุษย์” ที่มีส่วนร่วมส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาระงานต่างๆ ขององค์การด า เนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างความส าเร็จ ความเจริญเติบโตก้าวหน้าให้แก่องค์การ ด้วยเหตุน้ีเองจึงท าให้การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นที่ยอมรับและมีความส าคัญยิ่งต่อองค์การ ในส่วนของความหมายตามที่นักวิชาการให้ไว้ มีดังน้ี 

Harvey และ Bowin (อ้างถึงในเกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง. ๒๕๕๐: ๒๑) ให้ค านิยามการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไว้อย่าง
สมบูรณ์ว่า คือ “การบริหารกิจการที่ด าเนินการเพื่อดึงดูด พัฒนา และธ ารงรักษา ก าลังคนให้ปฏิบัติงานได้ผลสูง รวมไป
ถึงการมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศขององค์กร โดยผสมผสานความต้องการความเจริญรุ่งเรือง และการพัฒนาของบุคคลตาม
เป้าหมายขององค์กร” 

Robert and David (อ้างถึงในวิลาวรรณ รพีพิศาล. ๒๕๕๔ : ๑ ) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การใช้
ทรัพยากรบุคคลอันทรงค่าขององค์การให้ปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ โดยมีภารกิจหลัก ๗ ด้าน คือ 
การวางแผนด้านก าลังคน การสรรหาและการคัดเลือก การฝึกอบรมพัฒนา การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์เก้ือกูล 
การดูแลสุขภาพความปลอดภัย แรงงานสัมพันธ์ และการวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์  

พยอม วงศ์สารศร (๒๕๔๕:๕ ) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหารใช้ศิลปะและกลยุทธ์
ด าเนินการสรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าปฏิบัติงานในองค์การพร้อมทั้งใส่ใจพัฒนา 
บ ารุงรักษาให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานได้เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีในการปฏิบัติงาน และ
ยังรวมถึงการแสวงหาวิธีการที่ท าให้บุคลากรในองค์การที่ต้องพ้นจากการปฏิบัติงานด้วยเหตุทุพพลภาพ เกษียณอายุ หรือ
เหตุอ่ืนใดในงานให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

วิชัย โถสุวรรณจินดา (๒๕๕๖: ๒) ได้ให้ความหมายของ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ว่า หมายถึง กระบวนการที่
ผู้บริหารใช้ศิลปะและกลยุทธ์ด าเนินการสรรหา คัดเลือกและบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ปฏิบัติงานในองค์การ 
พร้อมทั้งสนใจการพัฒนา การบ ารุงรักษาให้สมาชิกที่ปฏิบัติงานในองค์การสามารถเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ เพื่อการ
ทุ่มเทการท างานให้กับองค์การ และสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 

สุนันทา เลาหนันท์ (๒๕๔๒ : ๕) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการตัดสินใจ และการปฏิรูปที่
เก่ียวกับบุคลากรทุกระดับในหน่วยงานเพื่อให้ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ที่จะมีผลส าเร็จต่อเป้าหมายของ
องค์การกระบวนการที่เก่ียวข้องได้แก่ การวางแผนทรัพยากร การวิเคราะห์งาน การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรม 
และการพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติงาน การจ่ายค่าตอบแทนสวัสดิการและผลประโยชน์เก้ือกูลสุขภาพและความ
ปลอดภัย พนักงานและแรงงานสัมพันธ์ การพัฒนาองค์การ ตลอดจนการวิจัยด้านทรัพยากร 

จากความหมายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่นักวิชาการไทยและต่างประเทศได้นิยามไว้ สามารถสรุปได้ว่า การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารองค์กรก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในองค์กรโดยใช้ศิลปะและกลยุทธ์ในการด าเนินการด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนก าลังคน การสรรหาและคัดเลือก 
การฝึกอบรมและพัฒนา การธ ารงรักษา การให้รางวัลและผลประโยชน์เก้ือกูล การบริหารค่าตอบแทน การประเมินผล
การปฏิบัติงาน รวมทั้งแรงงานสัมพันธ์และการวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณภาพ
สามารถปฏัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กรและพัฒนาให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
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๒๒๔ 

โลก มุ่งสู่ความเป็นเลิศขององค์กร ตลอดจนแสวงหาวิธีการในการตอบสนองความต้องการระดับบุคคลเม่ือพ้นจากการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีความม่ันคงในชีวิต 

ส าหรับการมองความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐในมุมมองของผู้เขียนมีความเห็นว่าน่าจะ
หมายถึง การที่ผู้บริหารระดับนโยบายด าเนินการต่าง ๆ เก่ียวกับการก าหนดนโยบาย การออกกฎระเบียบ การการศึกษา
วิจัย รวมทั้งกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของรัฐ เพื่อให้ได้มาซ่ึงบุคคลที่มีคุณภาพสามารถใช้ประโยชน์ การ
ธ ารงรักษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไว้กับองค์การภาครัฐเพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ประหยัด คุ้มค่า และบรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างแท้จริง 

 
ความส าคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์   

จากการศึกษาความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ได้กล่าวมาข้างต้นคงจะท าให้เข้าใจและยอมรับว่าการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญโดยเฉพาะทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐซ่ึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะบริการและอ านวย
ประโยชน์สุขสู่ประชาชนที่จะเอ้ือประโยชน์ให้องค์การด าเนินงานต่างๆ ไปสู่เป้าหมายได้อย่างม่ันใจ จะเห็นได้ว่าทุก
องค์การประสงค์ที่จะพัฒนาตนเองไปสู่ความส าเร็จ โดยเฉพาะคุณภาพของบุคลากรนับเป็นปัจจัยส าคัญที่จะน าพา
องค์การไปสู่เป้าหมายได้ในฐานะเป็นผู้ปฎิบัติที่มีคุณภาพทั้งน้ีเพราะงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นงานที่ มุ่ง
เลือกสรรคนดี มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาปฏิบัติงาน และเม่ือเราได้คัดสรรให้บุคลากรเหล่าน้ีเข้ามาอยู่ในองค์การแล้ว 
งานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็ไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่าน้ี หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์จะต้องดูแลฝึกอบรมและพัฒนา
ให้บุคลากรได้รับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ทันสมัยสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีการ
พัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่จะเป็นพลังเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพ 
และพร้อมจะปฏิบัติงานที่ท้าทายความรู้ ความสามารถ สร้างความส าเร็จให้แก่องค์การมากยิ่งขึ้น  

ปัจจุบันการให้ความส าคัญการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงมีสาเหตุมาจากปัจจัยต่างๆ ต่อไปน้ี 
๑. การแข่งขันของโลกยุคใหม่ จากการเปลี่ยนแปลงของระบบสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ท าให้มีการ

เปลี่ยนแปลงบทบาทของบุคลากร ผู้บริหาร และที่ส าคัญบุคลากรไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะต้องปฏิบัติงานให้องค์การใด
องค์การหน่ึงเท่าน้ัน หากแต่ว่ามีการโยกย้ายไปปฏิบัติงานในที่อ่ืนๆ ที่พอใจมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าตอบแทน 
สวัสดิการ ความเป็นอยู่ และที่ส าคัญผู้บริหารไม่ได้บริหารงานโดยอาศัยอ านาจเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป ซ่ึงแนวคิดใหม่ๆ 
ที่เกิดขึ้นท าให้ไม่อาจใช้เงินอย่างเดียวเป็นสิ่งจูงใจได้ แต่จ าเป็นต้องอาศัยเรื่องเกียรติยศความม่ันคงในการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย โดยเฉพาะสภาวะการแข่งขันระหว่างองค์กรทุกระดับท าให้บทบาทหรือความส าคัญของบุคลากรแต่ละคนมี
อิสระที่จะตัดสินใจเลือกปฏิบัติงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถของตนมากยิ่งขึ้น     
 ๒. ระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อก าหนดของรัฐ จากการเอารัดเอาเปรียบระหว่างนายจ้างและ 

ลูกจ้าง รัฐบาลจึงได้เข้ามาควบคุมการด าเนินงาน ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งธุรกิจจนการเลิกธุรกิจ กฎเกณฑ์และข้อก าหนด
ต่างๆ ที่บัญญัติขึ้นมาท าให้ระบบเศรษฐกิจปัจจุบันถือเป็นผลประโยชน์ของส่วนรวมและความเป็นธรรมในสังคมเป็นหลัก 
โดยเฉพาะรัฐเข้ามามีบทบาทในเรื่องสวัสดิการ รายได้ สภาพการปฏิบัติงาน การจ้างแรงงานในวันหยุด และเงินทดแทน
ต่างๆ ตามกฎหมาย แรงงาน เพื่อไม่ให้ผู้บริหารเอาเปรียบบุคลาการในองค์การ และเน้นกระบวรการบริหาร ทรัพยากร
มนุษย์ให้ได้รับความเป็นธรรมยิ่งขึ้น   

๓. ความเจริญเติบโตด้านเทคโนโลยี ปัจจุบันบุคลากรปฏิบัติงานโดยอาศัยเครื่องมือ เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีเป็น
เครื่องทุนแรง การปฏิบัติงานย่อมมีความซับซ้อนมากขึ้น องค์การจ าเป็นต้องจัดฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
ความสามารถ ให้แก่บุคลากรอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่งาน มี
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๒๒๕ 

รายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ มีสวัสดิการเก้ือหนุน มีเกียรติยศชื่อเสียง และมีความม่ันคงพึงพอใจกับงานที่ปฏิบัติมาก
ที่สุด 

๔. ความซับซ้อนขององค์การ การด าเนินงานปัจจุบันต้องเผชิญกับความซับซ้อนของปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ปัจจัยภายในหรือภายนอกองค์การ จ าเป็นจะต้องปรับและพัฒนาตนเองให้แข็งแกร่งและรองรับสภาพต่าง ๆ ได้ เม่ือ
องค์การมีขนาดใหญ่ ความต้องการเงินทุนและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถย่อมมีมากขึ้น โครงสร้างที่ซับซ้อนน้ีเอง
จ าเป็นต้องก าหนดให้การด าเนินงานทุกอย่างมีระบบและแนวทางปฏิบัติที่แน่นอน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
บุคลากรในฝ่ายต่าง ๆ ให้มากขึ้น โดยอาศัยบุคลากรที่มีศักยภาพ และพร้อมที่จะปฏิบัติงาน จึงจะท าให้ไม่เกิดปัญหา
ต า ม ม า 
  ๕. การเปลี่ยนบทบาทของฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะปรัชญาทางการบริหารได้เปลี่ยนแปลงไป เช่น องค์การธุรกิจ
เอกชน คือ จากการบริหารงานที่มุ่งหวังผลก าไรเพียงอย่างเดียวยังจะต้องค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศ
เป็นส าคัญ ทั้งน้ีเพราะกิจกรรมขององค์การจะเป็นรูปแบบใดย่อมมีผลมาจากปัจจัยทางสังคม การเมือง และวัฒนธรรมที่
องค์การก าหนดไว้ เว้นแต่สภาพแวดล้อมปัจจุบันไม่ได้ท าให้ผู้เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตมีอิทธิพลเหนือผู้บริโภคแต่ฝ่าย
เดียวเหมือนแต่ก่อน ดังน้ัน วัตถุประสงค์ใหม่ของธุรกิจจึงมุ่งสนองความต้องการของบุคลากรในองค์การ ลูกค้า และสังคม 
ขณะเดียวกันก็จะต้องได้รับผลตอบแทนในรูปของก าไร        

กล่าวโดยสรุป จะเห็นว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีความส าคัญในแง่ของการบริหารจัดการในรูปของทุนมนุษย์ 
ซ่ึงสอดคล้องกับวิลาวรรณ รพีพิศาล (๒๕๕๔ : ๑-๙) ได้สรุปไว้ดังน้ี ๑) ช่วยสร้างความเจริญเติบโตม่ันคงให้แก่องค์การ ใน
ฐานะที่งานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์จะท าให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมเข้ามา
เชื่อมโยงภารกิจต่างๆ ของแต่ละหน่วยงานในองค์การ ๒) ช่วยสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน เม่ือบุคลากรได้
ปฏิบัติงานที่ตนเอง มีความรู้ความสามารถ และยังจะส่งผลท าให้เกิดการทุ่มเท เสียสละ จงรักภักดีต่อองค์การมากขึ้น
 ๓) ช่วยกระตุ้นให้บุคลากรตื่นตัวที่จะเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของตนเอง โดยอาศัยความรู้ ความสามารถ
แบบหลากหลาย ๔) ช่วยสร้างความม่ันคงให้แก่สังคมและประเทศชาติ โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดี
ย่อมจะช่วยเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพ มีงานท า สร้างผลผลิตให้แก่องค์การ และเพิ่มรายได้ให้แก่ประเทศชาติได้อีกทาง
หน่ึง  

 
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
กระบวนการของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นการด าเนินการด้านต่าง ๆ ตั้งแต่การก าหนดนโยบายและแผน

เก่ียวกับก าลังคน ก าหนดระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เก่ียวกับบุคคล การเลือกสรรบุคคลให้เข้าท างาน การควบคุมการท างาน 
การตอบแทนผลการท างาน การพัฒนาฝึกอบรม จนกระทั่งการออกจากงาน ซ่ึงสอดคล้องกับ ทิพาวดี เมฆสววรค์ (๒๕๓๕ 
: ๒๓-๒๕) ได้ก าหนดขั้นตอนต่าง ๆ ไว้ดังน้ี ๑) การก าหนดนโยบายและแผนงาน ตลอดจนระเบียบข้อบังคับทางด้าน
ก าลังคนที่สอดคล้องกับภารกิจและวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๒) การก าหนดหน้าที่ของต าแหน่งและการก าหนด
คุณสมบัติของบุคคลให้เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ  ๓) การก าหนดชั้น ระดับของต าแหน่งและก าหนด
อัตราเงินเดือน ๔) การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าท างาน ๕) การบรรจุและแต่งตั้ง การโอน การย้าย ๖) การทดลอง
ปฏิบัติงาน ๗) การจัดท าทะเบียนประวัติ ๘) การให้รับเงินเดือนและการเลื่อนขั้นเงินเดือน  ๙) การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ๑๐) การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม ๑๑) การให้บ าเหน็จความดีความชอบ ๑๒) การเลื่อนต าแหน่ง ๑๓) 
การรักษาสุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน ๑๔) การจัดสวัสดิการ ๑๕) การควบคุมพฤติกรรมและวินัย ๑๖) การ
บ ารุงขวัญและจูงใจในการท างาน ๑๗) การเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ ๑๘) การเกษียณอายุและการพ้นสภาพการท างาน ๑๙) การ



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วทิยาเขตอุบลราชธาน ี

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

 

๒๒๖ 

ให้บ าเหน็จบ านาญ ๒๐) การค้นคว้าวิจัยเก่ียวกับบุคคลและระบบ และ ๒๑) การด าเนินการอ่ืน ๆ ที่จะสร้างความพึง
พอใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลกับองค์การ 

จากกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ได้กล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่ากิจกรรมที่เก่ียวกับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐมีมากมาย ทุกประเทศต้องมีกิจกรรมดังกล่าวเหมือนกันเพียงแต่จะมากน้อยแตกต่างกันและมี
จุดเน้นในเรื่องใดเท่าน้ัน ทั้งน้ีจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและปัญหาของทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐของประเทศน้ัน ๆ เป็น
หลัก ดังน้ัน จากกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ดังกล่าวผู้เขียนจะน ามาวิเคราะห์ขั้นตอนหลักของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การวางแผนก าลังคนภาครัฐ การสรรหาและการคัดเลือก การพัฒนาและการธ ารงรักษา การ
บริหารค่าตอบแทน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาวิเคราะห์ร่วมเพื่อ
ประยุกต์ใช้กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามขั้นตอนดังกล่าว 
 
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จากการศึกษาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถสรุปหลักส าคัญในการพิจารณาได้ ๕ ประเด็น (สมบัติ 
กุสุมาวลี, ๒๕๔๘ : ๘) ดังน้ี 

1. กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมา
จากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลาและเป็นการมองโลกเชิงระบบที่ มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นจากการรอดพ้นจากภัยและวิกฤติเพื่อความม่ันคงและความยั่งยืนของการพัฒนา 

2. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบัติ
ตนบนทางสายกลางและการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน 
 
ค านิยาม 
 ความพอเพียงประกอบด้วยคุณลักษณะ ๓ ประการ คือความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป
และไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ 
 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความพอเพียงน้ันจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดย
พิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เก่ียวข้องตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากกระท าน้ัน ๆ อย่างรอบคอบ 

 การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับกับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่
จะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล 
 เงื่อนไข การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงน้ันต้องอาศัยทั้งคว ามรู้และ
คุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ 
 เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เก่ียวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบ ที่
จะน าความรู้เหล่าน้ันมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 

 เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซ่ือสัตย์สุจริต และ
ความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

 แนวทางปฏิบัติและผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ สามารถ
น าไปสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
ความรู้ทางวิชาการ เทคโนโลยี และการบริหารจัดการ 

 
  



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วทิยาเขตอุบลราชธาน ี

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

 

๒๒๗ 

การประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทุกขั้นตอนสามารถน าแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ประยุกต์ใช้ได้ทุกขั้นตอนโดยเฉพาะขั้นตอนหลัก ๆ ที่ส าคัญที่ผู้เขียนได้หยิบยกมาเป็นประเด็นในการวิเคราะห์
ประกอบด้วย การวางแผนก าลังคนภาครัฐ การสรรหาและการคัดเลือก การฝึกอบรมและการพั ฒนา การบริหาร
ค่าตอบแทน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยค านึงถึงคุณลักษณะที่ส าคัญ ๓ ประการของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวโดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ส าคัญ ๒ ประการ 
ได้แก่ เงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม ซ่ึงจะน าเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้ผ่านขั้นตอนกิจกรรมการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ดังน้ี 

 ๑. การวางแผนก าลังคนภาครัฐตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 การวางแผนจัดได้ว่าเป็นกิจกรรมแรกของกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพราะเป็นการคาดคะเนความ

ต้องการอัตราก าลังคนขององค์การในอนาคต เพื่อน าไปสู่การก าหนดกลวิธีที่จะให้ได้ก าลังคนที่มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมอย่างเพียงพอทั้งในด้านจ านวนและคุณภาพมาปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ  การวางแผนก าลังคนที่ยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 

 ๑.๑ ความพอประมาณในการวางแผนก าลังคนรัฐ เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าต้นทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ถือว่า
เป็นต้นทุนที่สูงที่สุดในการบริหารจัดการองค์การโดยเฉพาะองค์การภาครัฐ เพราะระยะเวลาที่แต่ละคนอยู่ในองค์กรน้ัน
ยาวนานมากกว่าองค์การภาคธุรกิจเอกชน คือ จนเกษียณอายุราชการ ดังน้ัน การวางแผนก าลังคนภาครัฐจ าเป็นต้อง
พิจารณาปัจจัยหลาย ๆ อย่างประกอบกันดังที่ ชูพงศ์ เศวตจินดา ได้เสนอไว้ (๒๕๓๕ : ๖๒-๖๓) ได้แก่ ข้อมูลเก่ียวกับ
ก าลังคนในปัจจุบัน การเคลื่อนไหวของก าลังคนในอดีต ประวัติการท างาน เป็นต้น นโยบายด้านก าลังคน แผนงาน/
โครงการ วัสดุ อุปกรณ์ และงบประมาณ ซ่ึงเป็นสิ่งอ านวยความสะดวกและเป็นเครื่องมือช่วยให้การปฏิบัติงานบรรลุ
เป้าหมาย ตลอดจนการติดตามและประเมินผล ซ่ึงสิ่งเหล่าน้ีจะเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาในความพอประมาณใน
การวางแผนก าลังคนภาครัฐ เพื่อไม่ให้เกิดกรณีที่ว่า “คนล้นงาน” หรือ “งานล้นคน” 

 ๑.๒ ความมีเหตุผลในการวางแผนก าลังคนภาครัฐ ในการวางแผนก าลังคนน้ันผู้บริหารองค์กรจะต้องพิจารณา
โดยยึดหลักการ มีเหตุผลเพียงพอ เช่น การเกลี่ยก าลังคน การเตรียมก าลังคนทดแทน การวางแผนอาชีพ เป็นต้น  เพื่อ
น าไปสู่การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษย์อย่างคุ้มค่าและเพิ่มคุณภาพการให้บริการมากขึ้น 

 ๑.๓ การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในการวางแผนก าลังคนภาครัฐ การวางแผนก าลังคนที่ดีและถูกต้องตรงตามความ
ต้องการขององค์กรจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ทั้งภายในและภายนอก
องค์การเพราะจะท าให้มีก าลังคนภาครัฐอย่างเพียงพอรวมถึงท าให้การใช้จ่ายงบประมาณเก่ียวกับก าลังคนภาครัฐซึ่งอยู่ใน
รูปของเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ และประโยชน์เก้ือกูลต่าง ๆ เป็นไปอย่างคุ้มค่า 

๒. การสรรหาและการคัดเลือกตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  การสรรหาและการคัดเลือกเป็นขั้นตอนของการจัดหาคนเข้าท างานที่ต่อเน่ืองกัน กล่าวคือ ขณะที่หน้าที่ของ

การสรรหา คือ การพยายามดึงบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาสู่องค์การ ส่วนการคัดเลือกก็เป็นเรื่องของการ
พยายามกลั่นกรองบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเอาไว้และปฏิเสธบุคคลที่ขาดคุณสมบัติและความเหมาสะสมออกไป 
ดังน้ัน การสรรหาและการคัดเลือกที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 

 ๒.๑ ความพอประมาณในการการสรรหาและการคัดเลือก องค์การหรือหน่วยงานจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจนใน
การสรรหาและคัดเลือกเพื่อให้ได้คนที่ดีมีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยน าระบบคุณ
ธรมมาใช้ในการสรรหาและคัดเลือกผ่านวิธีการต่าง ๆ เช่น การสอบแข่งขัน การคัดเลือกอยู่บนพื้นฐานของความ
พอประมาณ คือ ความยุติธรรม ความประหยัด รวมทั้งมาตรฐานการสอบ 
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๒๒๘ 

 ๒.๒ ความมีเหตุผลในการการสรรหาและการคัดเลือก จะต้องศึกษาถึงสาเหตุหรือความจ าเป็นที่จะต้องมีการ
สรรหาและคัดเลือกบุคลากรซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ จุมพล หนิมพานิช (๒๕๓๕ : ๒๙๔) ได้เสนอไว้ เช่น เหตุผลความ
จ าเป็นที่มีการจัดตั้งหน่วยงานหรือองค์การใหม่ขึ้นมา สาเหตุมีการลาออก โอน ย้าย เกษียณอายุหรืออ่ืน ๆ หรือมีการ
เลื่อนบุคลากรไปจากต าแหน่งเดิมท าให้มีต าแหน่งว่างลงหรือต้องการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพื่อมาปฏิบัติงานเพื่อให้
งานสามารถด าเนินต่อไปได้ 

 ๒.๓ การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในการการสรรหาและการคัดเลือก การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในขั้นตอนของการสรรหา
และการคัดเลือกน้ัน ส าหรับองค์การภาครัฐจะมีองค์กรกลางในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีการก าหนดระเบียบ 
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการสรรหาและการคัดเลือก โดยก าหนดหลักการและนโยบายในการสรรหาและการคัดเลือกที่ชัดเจน
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุก ๆ ฝ่าย ขณะเดียวกันก็ควรค านึงถึงการใช้งบประมาณในการ เลือกสรรที่จะท าให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับแนวคิดของ จุมพล หนิมพานิช (๒๕๓๕ : ๓๑๖) กล่าวถึงนโยบายในการคัดเลือกไว้ดังน้ี ๑) 
ยึดถือหลักความยุติธรรมและหลักเสมอภาค ๒) ยึดถือวัตถุประสงค์ขององค์การเป็นหลัก ๓) จะต้องสอดคล้องกับนโยบาย
ขององค์การ ๔) ควรใช้วิธีการสัมภาษณ์ การทดสอบการปฏิบัติงาน ๕) มีการน าหลักวิชาการมาประยุกต์ ๖) ควรยึดถือ
นโยบายประหยัด ๗) ควรพิจารณาบุคคลภายในก่อนบุคคลภายนอก ๘) ควรมีการประเมินผล และ ๙) การตัดสินใจขั้น
สุดท้ายจะขึ้นอยู่กับผู้บริหารตามสายงานที่ต้องการบุคคลเข้าท างานโดยมีฝ่ายบุคคลเป็นผู้รักษามาตรฐานขั้นต่ า 

๓. การฝึกอบรมและการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 การฝึกอบรมและการพัฒนาเป็นกระบวนการเพิ่มศักยภาพของบุคคลในองค์การผ่านกระบวนการให้

การศึกษา การฝึกอบรม การสร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ซ่ึงการฝึกอบรมและการพัฒนาที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 

 ๓.๑ ความพอประมาณในการฝึกอบรมและการพัฒนา ปัจจุบันองค์กรหลายแห่งขาดความพอประมาณในการ
ฝึกอบรมและการพัฒนา คือ มีการฝึกอบรมและพัฒนาน้อยเกินไปเพราะจะค านึงถึงเรื่องงบประมาณที่มีอยู่เท่าน้ั น 
ขณะเดียวกันองค์กรบางแห่งมีการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรมากเกินจ าเป็น ดังน้ัน เพื่อให้เกิดการสมดุลในกระบวนบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาควรด าเนินการจัดกิจกรรมด้านน้ีให้มีความเหมาะสม พอประมาณกับปัจจัย
ต่าง ๆ ขององค์กร เช่น งบประมาณ เวลา สถานที่ และความจ าเป็น 

 ๓.๒ ความมีเหตุผลในการฝึกอบรมและพัฒนา ผู้บริหารองค์กรบางแห่งอาจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าการ
ฝึกอบรมและพัฒนาน้ันเป็นวิธีการที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรมนุษย์ที่ถูกต้อง แต่ในความเป็นจริงอาจจะยัง
ไม่ใช่วิธีการที่สามารถแก้ไขได้ทั้งหมดอาจแก้ไขได้เพียงบางส่วนเท่าน้ัน ซ่ึงวิธีน้ีจะต้องมีเครื่องมือในการวิเคราะห์เหตุผล
ความจ าเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาเพราะจะท าให้องค์กรทราบว่าควรจะมีการฝึกอบรมและพัฒนาให้กับบุคลากรใน
รูปแบบใด 

 ๓.๓ การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในการฝึกอบรมและพัฒนา องค์การจะต้องมีการวางแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณไว้
ล่วงหน้าในการฝึกอบรมและพัฒนา เพื่อเป็นการเตรียมทรัพยากรมนุษย์ทดแทนอัตราต าแหน่งที่ว่างลง การโอน ย้าย หรือ
กรณีมีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่สามารถท าให้องค์การมีบุคลากรที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที  ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรผ่านโครงการฝึกอบรมและพัฒนาต่าง ๆ เช่น โครงการพัฒนาผู้บริหาร
ระดับกลางและระดับสูงให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค Thailand ๔.๐ เป็นต้น 

๔. การบริหารค่าตอบแทนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
การบริหารค่าตอบแทน เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความพึงพอใจในการท างานเพื่อดึงดูดและสรรหาคนที่มี

ความรู้ความสามารถมาท างาน การรักษาคนที่มีคุณภาพไว้ในองค์การ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานตั้งใจท างานอย่างมี
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๒๒๙ 

ประสิทธิภาพและสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตขององค์การให้ได้ผลคุ้มค่ามากที่สุดและประหยัดที่สุด (ส าราญ ถาวรา
ยุศม์, ๒๕๓๕ : ๔๕๓) ดังน้ัน การบริหารค่าตอบแทนที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 

 ๔.๑ ความพอประมาณในการบริหารค่าตอบแทน เงินค่าตอบแทนเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอันดับแรกต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน ดังน้ันอัตราเงินเดือนและค่าจ้างจะต้องพิจารณาให้เพียงพอต่อมาตรฐานการครองชีพและเพียงพอที่จะ
แข่งขันกับการจ้างงานในตลาดแรงงานได้ เพื่อดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานในองค์การและสามารถ
เหน่ียวรั้งผู้ที่ปฏิบัติงานดีมีศักยภาพให้คงอยู่ต่อไปได้ แต่ทั้งน้ีจะต้องพิจารณาปัจจัยอ่ืน  ๆ ประกอบด้วย เช่น รายได้ 
ประสิทธิภาพของฝ่ายบริหาร และการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารค่าตอบแทน 

 ๔.๒ ความมีเหตุผลในการบริหารค่าตอบแทน กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐทุกขั้นตอนจะอยู่
บนหลักการระบบคุณธรรมโดยจะต้องจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างต้องเป็นธรรมเม่ือเปรียบเทียบกับค่าของงานจะแตกต่างกัน
อย่างเป็นธรรมตามระดับความยากง่ายของงาน รวมทั้งต้องเป็นธรรมเม่ือเทียบกับผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลด้วย 

 ๔.๓ การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในการบริหารค่าตอบแทน การสร้างภูมิคุ้มกันในการบริหารค่าตอบแทนน้ันผู้บริหาร
องค์การจะต้องมีการศึกษาข้อมูล ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบให้รอบคอบทั้งในระดับองค์กร ระหว่างองค์กร เพื่อวิเคราะห์
แนวโน้มสภาพปัจจุบันและอนาคตแล้วน ามาวางแผนการบริหารค่าตอบแทน เพราะค่าตอบแทนถือว่าเป็นงบประมาณ
การลงทุนที่สูงและยาวนานขององค์การ 

 ๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 การประเมินผลการปฏิบัติงาน จัดได้เป็นขั้นตอนที่ส าคัญ ซ่ึงกระบวนการที่ผู้บริหารใช้วัดผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรโดยอาศัยหลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ เพื่อพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน การเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนต าแหน่ง 
การปรับปรุงงาน การพัฒนาปรับปรุง เป็นต้น ดังน้ัน ผู้ที่มีหน้าที่ในการประเมินจะต้องประเมินโดยปราศจากอคติ มีความ
รอบรู้ มีความยุติธรรม รวมทั้งมีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการประเมิน ประกอบด้วย 

 ๕.๑ ความพอประมาณในการประเมินผลการปฏิบัติงาน องค์การภาครัฐจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรปีละสองครั้งตามรอบปีงบประมาณ หรือหน่วยงานสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา เพราะจะ
ส่งผลให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการท างานมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารควรพิจารณาว่างานลักษณะใดควร
ประเมินผลในช่วงเวลาใดจึงจะเหมาะสม 

 ๕.๒ ความมีเหตุผลในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในอดีตการประเมินผลการปฏิบัติงานจะมุ่งเน้นพิจารณา
ปริมาณงานและผลสัมฤทธ์ิของงาน แต่ในปัจจุบันจะใช้เหตุอยู่บนหลักการประเมินผลสัมฤทธ์ิและสมรรถนะของการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งการประเมินคุณธรรม จริยธรรมประกอบด้วยเพื่อสะท้อนถึงคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

 ๕.๓ การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในการประเมินผลการปฏิบัติงาน องค์การภาครัฐจะต้องน าผลการประเมินไปวิเคราะห์
เพื่อวางแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐในอนาคต เพื่อป้องกันการขาดแคลนก าลังคนหรือไม่ให้เกิดกรณี “คนล้น
งาน หรือ งานล้นคน” รวมทั้งเป็นการได้ใช้ประโยชน์จากศักยภาพของบุคลากรได้อย่างเต็มที่ 

 
บทสรุป 

 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงพระราชทานแก่
พสกนิกรชาวไทยเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตบนทางสายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดี
บนเงื่อนไขสองประการ คือ ความรู้และคุณธรรม ซ่ึงสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ภาครัฐได้ทุกขั้นตอน โดยมุ่งเน้นให้เกิดความสมดุล เสมอภาค และเป็นธรรมสอดคล้องกับปรัชญาการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ที่ยึดหลักคุณธรรม ประกอบด้วย หลักความสามารถ หลักความสามารถ หลักความม่ันคง และหลักความเป็นกลาง
ทางการเมือง ทั้งน้ีผู้ที่มีบทบาทในการบริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้องตระหนักและให้ความส าคัญในเรื่องดังกล่าวอย่าง
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จริงจังเพื่อลดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และท าให้องค์การได้คนเก่ง คนดี มีความรู้ ความสามารถ และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างเต็มที่ส่งผลต่อการพัฒนาองค์การ สังคม ประเทศชาติ และประชาชนได้รับบริการที่ มี
ประสิทธิภาพ 
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บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของข้อค้นพบจากการวิจัยเรื่องการพัฒนาภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรีตามหลักธรรมาภิ
บาลในอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมุ่งน าเสนอประเด็นการพัฒนาภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรี
ตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรี
ตามหลักธรรมาภิบาล ผลการวิจัยพบว่า ๑) การพัฒนาภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรีตามหลักธรรมาภิบาลในอ าเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี โดยพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ดีทุกข้อ ซ่ึงด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านหลักนิติธรรม รองลงมาคือ ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความรับผิดชอบ 
และด้านหลักการมีส่วนร่วม ๒) เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรี
ตามหลักธรรมาภิบาลในอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาจ าแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา  พบว่า 
ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรีตามหลักธรรมาภิบาลในอ าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมแตกต่างกัน ส่วนอายุ และระดับการศึกษาไม่มีความแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ดังน้ัน การพัฒนาภาวะผู้น าในการบริหารงานขององค์กรส่งผลต่อความส าเร็จ
และล้มเหลวขององค์กร และจากระเบียบว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ท าให้เกิดการศึกษา
และอบรมโดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาให้ผู้น ามีลักษณะผู้น าที่ดี มีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่ม มีทัศนคติที่ดี 
ความซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย คนส่วนใหญ่ให้การยอมรับนับถือเป็นผู้ที่มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความอดทนยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน เปิดโอกาสให้บุคคลอ่ืนๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน มีการบริหารงานที่โปร่งใส และมี
ความเป็นประชาธิปไตย 

ค าส าคัญ : การพัฒนาภาวะผู้น า, หลักธรรมมาภิบาล 

Abstract 
 This article is a part of the research named Leadership Development of the Mayors According 

to Good Governance in Nakhon Ratchasima District, Nakhon Ratchasima Province. The article focuses 
on leadership development of the mayors according to good governance and the comparison of 

                                                             
๑บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเร่ือง “การพัฒนาภาวะผูน้ าของนายกเทศมนตรีตามหลกัธรรมาภบิาลในอ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวดันครราชสีมา” ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัราชภัฏสุรินทร์ ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 
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people’s opinion on leadership development of the mayors according to good governance principles. 
The results revealed that; ๑. Leadership Development of the Mayors According to Good Governance in 
Nakhon Ratchasima District, Nakhon Ratchasima Province, as a whole, was in a high level. When 
considering each aspect, it was found in a high level, Rule of Laws was in the highest level, followed 
by Morality, Accountability and Participation respectively. ๒ . the comparison of people’s opinion on 
leadership development of the mayors according to good governance in Nakhon Ratchasima District, 
Nakhon Ratchasima Province as classified by personal factors consisting of sex, age and education that 
was found gender affected leadership development of the mayors according to good governance in 
Nakhon Ratchasima District, Nakhon Ratchasima Province with the statistical significance at the ๐ .๐ ๕ 
level and age and education were not affected. Therefore, leadership development in organizational 
management has resulted in the success and failure of the organization. And from the regulation on 
the establishment of good governance and social affairs, resulting in education and training with a focus 
on developing leaders with good leadership, morality, knowledge and ability, initiative, a good attitude, 
Honesty, discipline, being respect by most people, sacrifice for the public, having the patience to hear 
the opinions of other people, giving an opportunity for other people to get involved in administration 
and being in transparent administration and democracy. 
Keywords : Leadership Development, Good Governance  

 
บทน า 

เทศบาล เป็นองค์กรท้องถิ่นที่ตั้งตามพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช ๒๔๙๖ และพระราชบัญญัติเทศบาล
พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยให้เทศบาลดังกล่าวมีฐานะเป็นนิติบุคคล แบ่งเป็น 
๓ แบบ โดยใช้เกณฑ์ประชากร คือ เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร โครงสร้างองค์กรเทศบาล
ประกอบด้วยฝ่ายบริหาร ได้แก่ นายกเทศมนตรี และฝ่ายนิติบัญญัติได้แก่สมาชิกสภาเทศบาล (โกวิทย์ พวงงาม. ๒๕๕๐ : 
๑๖๘) 

 การบริหารงานตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๖๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา 
๔๘ ได้ก าหนดถึงอ านาจหน้าที่ในการบริหาร โดยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีที่ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒ ซ่ึงอาศัยหลักธรรมาภิบาลมุ่งหน้าที่ ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้มีความส าคัญที่สุดในการ
บริหารงาน ซ่ึงการบริหารงานของนายกเทศมนตรีส่งผลต่อความส าเร็จและล้มเหลวขององค์กร เน่ืองจากจะต้องปฏิบัติ
หน้าที่ใกล้ชิดกับประชาชน ท าหน้าที่ในฐานะข้าราชการท้องถิ่น พร้อมทั้งควบคุมก ากับดูแลพนักงานเทศบาลอีกทั้งยังเป็น 
ผู้น านโยบายของทางราชการมาปฏิบัติในเทศบาลน้ันๆ และจากระเบียบว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี ท าให้เกิดการศึกษาและอบรมโดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาให้ผู้น ามีลักษณะผู้น าที่ดี มีคุณธรรม มีความรู้
ความสามารถ มีความคิดริเริ่ม มีทัศนคติที่ดี มีความซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย คนส่วนใหญ่ให้การยอมรับนับถือเป็นผู้ที่มีความ
เสียสละเพื่อส่วนรวม มีความอดทนยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนและเปิดโอกาสให้บุคคลอ่ืนๆ เข้ามามีส่วนร่วม มี
ความโปร่งใสเป็นประชาธิปไตย (สุวิทย์ ยิ่งวรพันธ์ุ. ๒๕๕๒ : ๒๔๕)๓ 

 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนา
ภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (ที่มา : การก าหนดต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ตาม
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แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ๑ ปี (๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัด
นครราชสีมา) จังหวัดนครราชสีมา เป็นศูนย์กลางการค้า การท่องเที่ยว การพาณิชย์ การคมนาคมทางบก อุตสาหกรรม 
และเป็นเมือง ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีงบประมาณจ านวนมากในการบริหารจัดการท้องถิ่นเอง 
รายได้หลักมาจากการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ในปัจจุบันการบริหารงานของเทศบาลในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมายังคง
ประสบปัญหา คือ ผู้น าที่เข้ามาเป็นผู้บริหารท้องถิ่นยังขาดประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการในท างาน เป็นกลุ่มเป็นกลุ่ม
ผลประโยชน์เก่าในท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นบางแห่งมีอ านาจเหนือประชาชน ท าให้คิดไปได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คือแหล่งอ านาจที่ผู้บริหารท้องถิ่นจะได้รับเพื่อตนเองและพวกพ้อง แอบอิงอยู่กับนักการเมืองระดับชาติจนถูกแทรกแซง 
จากนักการเมืองได้ง่าย เกิดการทุจริต ประพฤติมิชอบ การบริหารงานล่าช้า ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
เทศบาล ท าให้การบริหารงานขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจะเห็นจากการตรวจสอบของหน่วยงานอิสระต่างๆ 
เช่นส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ยังตรวจสอบพบข้อผิดพลาดของการปฏิบัติงานอยู่เน่ืองๆ ดังน้ันการพัฒนาภาวะผู้น าของ
นายกเทศมนตรีตามหลักธรรมาภิบาล จึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาองค์การ การสร้างความเชื่อม่ัน ศรัทธา ความภูมิใจ
ต่อผู้ร่วมงาน มีความกล้าหาญในการตัดสินใจ ส่งผลให้เกิดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลของข้าราชการ ท าให้งานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ  

 ด้วยเหตุผลดังกล่าวน้ี ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาการพัฒนาภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรีตามหลัก
ธรรมาภิบาลในอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อน าข้อมูลผลการวิจัยมาใช้ไปการพัฒนาภาวะผู้น าและ
สมรรถนะการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรี 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
๑. เพื่อศึกษาการพัฒนาภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรีตามหลักธรรมาภิบาลในอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด

นครราชสีมา 
๒. เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรีตามหลักธรรมาภิบาลในอ าเภอเมืองนครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา  
๓ . เพื่อน าเสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรีตามหลักธรรมาภิบาลในอ าเภอเมือง

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรีตามหลักธรรมาภิบาลในอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด

นครราชสีมา เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และ การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีขั้นตอนการวิจัย 
ดังน้ี  

๑) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองนครราชสีมา จ านวน 
๑๖ แห่ง มีประชากร จ านวน ๓๓๔,๙๒๒ คน กลุ่มตัวอย่างได้แก่สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานท้องถิ่น และประชาชนที่
อาศัยในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองนครราชสีมา โดยค านวณตามสูตรของยามาเน่ (Yamana. ๑๙๗๓ : ๗๒๗)๔ ซ่ึงใช้ระดับ
ความเชื่อม่ัน ที่ ๙๕% ที่นัยส าคัญ ๐.๐๕ ที่ระดับความคลาดเคลื่อน ๕%ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จ านวน ๔๐๐ คน  

๒) การวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับแนวคิดทฤษฎี ที่เก่ียวกับการพัฒนาภาวะผู้น า
ของนายกเทศมนตรีตามหลักธรรมาภิบาลในอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  พร้อมทั้งขอค าแนะน าจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จากน้ันนาข้อมูลทั้งหมดมาบูรณาการ เพื่อสร้างแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมเน้ือหาสาระ
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๒๓๔ 

ตามขอบเขตของการวิจัย หลังจากได้แสดงความคิดเห็นต่างๆ เก่ียวกับการพัฒนาภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรีตามหลัก
ธรรมาภิบาลในอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจัยน าไปเป็นกรอบในการสร้างเครื่องมือในการสัมภาษณ์ 
ผู้ให้ข้อมูลในขั้นตอนที่ ๒ ได้แก่ ผู้น าทางศาสนา ผู้บริหารนักวิชาการ ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป โดยใช้วิธีการ
เลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน ๑๕ คน  

๓) การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะท าการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เน่ืองจาก
ความน่าเชื่อถือของการวิจัยเชิงคุณภาพขึ้นอยู่กับตัวผู้วิจัยและข้อมูลที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ (สุภางค์ จันทวานิช,๒๕๔๐ 
: ๑๙) ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงให้ความส าคัญกับการตรวจสอบข้อมูลโดยใช้ วิธีการสามเส้า คือบุคคล สถานที่ และเวลาแตกต่าง
กัน โดยการควบคุมคุณภาพของการบันทึกข้อมูล  โดย การจดบันทึกอย่างละเอียดและทันทีที่มีการสัมภาษณ์  การ
วิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลซ่ึงเป็นข้อมูลเชิง คุณภาพมาวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) เพื่อจัดหมวดหมู่ของเน้ือหา 
(Category) จากน้ัน น ามาสังเคราะห์เป็นประเด็นร่วมหรือประเด็นหลัก (Theme) และอธิบายเน้ือหา (Text) จากน้ันจึง
น าผล การศึกษาที่ได้เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ภายหลังที่มีการอภิปรายผล และเพิ่มเติมข้อมูลให้สมบูรณ์  
 
ผลการวิจัย  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรีตามหลักธรรมาภิบาลในอ าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ล าดับขั้นตอนการน าเสนอ ดังน้ี  

๑. ผลการวิจัยเชิงปริมาณ  
ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มตัวอย่างและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่องมือแบบสอบถาม  จ านวน ๔๐๐ ชุด แล้วน ามา

วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล เพื่อค านวณหาค่าสถิติต่าง ๆ ส าหรับตอบปัญหาการวิจัย และวัตถุประสงค์การศึกษา 
พร้อมทั้งน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยใน รายละเอียด ดังต่อไปน้ี  

 ๑.๑ ผลการวิเคราะห์บทบาทของการพัฒนาภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรีตามหลักธรรมาภิบาลในอ าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยรวม 

 พบว่าประชาชนความคิดเห็นว่าผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเ ก่ียวกับการพัฒนาภาวะผู้น าของ
นายกเทศมนตรีตามหลักธรรมาภิบาลในอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

ดี ( X =๔.๐๓, S.D.=๐.๗๓) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การพัฒนาภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรีตามหลักธรรมาภิ
บาลในอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีทุกข้อ ซ่ึงข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด

สามล าดับแรก คือ ด้านหลักนิติธรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( X =๔.๒๖, S.D.=๐.๘๘) รองลงมา คือ ด้านหลักคุณธรรม 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( X =๔.๑๘, S.D.=๐.๘๖) ด้านหลักความรับผิดชอบ คุณธรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( X =

๓.๙๗, S.D.=๐.๗๘) ตามล าดับ และน้อยสุด คือ ด้านหลักการมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( X =๓.๙๐, S.D.=
๐.๗๘)  

๑.๒ ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรีตามหลักธรรมาภิบาลใน
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แยกเป็นรายด้าน 

 ด้านหลักนิติธรรม โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( X =๔.๒๖,S.D.=๐.๘๘) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า การพัฒนาภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรีตามหลักธรรมาภิบาล ในอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
ด้านหลักนิติธรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีทุกข้อ ซ่ึงข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดสามล าดับแรก คือ ผู้บริหารเทศบาล และ
บุคลากรของเทศบาลมีการเผยแพร่ หรือแจ้ง ประกาศ กฎระเบียบของเทศบาลให้ประชาชนได้ทราบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับดี ( X =๔.๓๐, S.D.=.๙๔) รองลงมา คือ ผู้บริหารเทศบาล และบุคลากรของเทศบาล มีการปฏิบัติตามระเบียบแบบ
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๒๓๕ 

แผน กฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( X =๔.๒๘, S.D.=.๙๒) และผู้บริหารเทศบาล และบุคลากรของ
เทศบาล มีการตราเทศบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังตับต่าง ๆ เพื่อใช้ในองค์กรโดยไม่เอ้ือประโยชน์เฉพาะบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( X =๔.๒๗, S.D.=.๙๒) ตามล าดับ และน้อยสุด ผู้บริหารเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลน า

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ไปใช้ปฏิบัติจริง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( X =๔.๒๐, S.D.=.๙๘) 

 ด้านหลักคุณธรรม โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( X =๔.๑๘,S.D.=๐.๘๖) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า การพัฒนาภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรีตามหลักธรรมาภิบาลในอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
ด้านหลักคุณธรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีทุกข้อ ซ่ึงข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดสามล าดับแรก คือ ผู้บริหารเทศบาล และ

บุคลากรของเทศบาล บริหารงานของเทศบาลยึดม่ันหลักความถูกต้องและเป็นธรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( X =๔.๒๑, 
S.D.=.๙๐) รองลงมา คือ ผู้บริหารเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลมีการรณรงค์ให้ยึดม่ันในหลักคุณธรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่

ในระดับดี ( X =๔.๑๘, S.D.=.๙๑) และผู้บริหารเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต 

ตั้งอยู่บนพื้นฐานของศีลธรรมและจริยธรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( X =๔.๑๗, S.D.=.๙๒) ตามล าดับ และน้อยสุด 

ผู้บริหารเทศบาล บริหารงานได้รับการยอมรับจากประชาชนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( X =๔.๑๕, S.D.=.๙๔) 

 ด้านหลักความโปร่งใส โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( X =๓.๙๑, S.D.=๐.๗๙) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า การพัฒนาภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรีตามหลักธรรมาภิบาลในอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
ด้านหลักความโปร่งใส มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีทุกข้อ ซ่ึงข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดสามล าดับแรก คือ ผู้บริหารเทศบาล และ

บุคลากรของเทศบาลมีการปรับปรุงกลไกการท างานของเทศบาลให้สามารถตรวจสอบได้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี  ( X =
๓.๙๓, S.D.=.๘๔) รองลงมา คือ ผู้บริหารเทศบาล และบุคลากรของเทศบาล บริหารงานมุ่งประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนเป็น

หลัก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( X =๓.๙๒, S.D.=.๘๘) และผู้บริหารเทศบาล บริหารกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลมีการ
เปิดเผยและเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบได้ เช่น แผนงานโครงการต่าง ๆ  เอกสารการจัดซ้ือ-จัดจ้าง ข้อมูลด้าน

การเงิน-การคลัง เป็นต้นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( X =๓.๙๒, S.D.=.๙๐) ตามล าดับ และน้อยสุด ผู้บริหารเทศบาล และ
บุคลากรของเทศบาล เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและรับทราบการปฏิบัติงานของเทศบาลได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย

อยู่ในระดับดี ( X =๓.๘๘, S.D.=.๘๙) 

 ด้านหลักการมีส่วนร่วม โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( X =๓.๙๐, S.D.=๐.๗๘) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า การพัฒนาภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรีตามหลักธรรมาภิบาลในอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
ด้านหลักการมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีทุกข้อ ซ่ึงข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดสามล าดับแรก คือ ผู้บริหารเทศบาล และ
บุคลากรของเทศบาล มีการจัดท าประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการ/กิจกรรม/กิจกรรมส าคัญ ๆ ที่มี

ผลกระทบต่อประชาชน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( X =๓.๙๒, S.D.=.๘๑) รองลงมา คือ ผู้บริหารเทศบาล และบุคลากร

ของเทศบาลให้ประชาชนร่วมรับผลประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( X =๓.๙๑, S.D.=.๘๖) ตามล าดับ และน้อยสุด 
ผู้บริหารเทศบาล และบุคลากรของเทศบาล เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมตัดสินใจ และผู้บริหารเทศบาล และบุคลากรของ
เทศบาล ให้ประชาชนร่วมประเมินผลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล และผู้บริหารเทศบาล และบุคลากรของ

เทศบาล เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอความคิดเห็นในการแก้ปัญหา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( X =๓.๙๐, S.D.=.๘๖) 
เท่ากัน 

 ด้านหลักความรับผิดชอบ โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( X =๓.๙๗, S.D.=๐.๗๘) เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า การพัฒนาภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรีตามหลักธรรมาภิบาลในอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา ด้านหลักความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีทุกข้อ ซ่ึงข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดสามล าดับแรก คือ 
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๒๓๖ 

ผู้บริหารเทศบาล และบุคลากรของเทศบาล รับฟังข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนของประชาชนไปจนด าเนินการแก้ไข

ปัญหาจนแล้วเสร็จ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( X =๔.๐๔, S.D.=.๘๔) รองลงมา คือ ผู้บริหารเทศบาล และบุคลากรของ
เทศบาล ให้บริการต่าง ๆ ของเทศบาลให้ด้วยความรับผิดชอบคอบสนองความต้องการของชุมชน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี 

( X =๓.๙๘, S.D.=.๘๒) ผู้บริหารเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลน าโครงการที่เสนอโดยประชาชน ประชาคม ไปสู่

การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( X =๓.๙๖, S.D.=.๘๖) ตามล าดับ และน้อยสุด ผู้บริหารเทศบาล และ
บุคลากรของเทศบาลการใส่ใจในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลอย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( X =๓.๙๓, S.D.=.๘๖) 

 ด้านหลักความคุ้มค่า โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( X =๓.๙๖, S.D.=๐.๗๗) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า การพัฒนาภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรีตามหลักธรรมาภิบาลในอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
ด้านหลักความคุ้มค่า โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีทุกข้อ ซ่ึงข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดสามล าดับแรก คือ ผู้บริหาร
เทศบาล และบุคลากรของเทศบาล มีการรณรงค์ให้ประชาชนรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับดี ( X =๓.๙๘, S.D.=.๘๓) รองลงมา คือ ผู้บริหารเทศบาล และบุคลากรของเทศบาล มีผลการปฏิบัติงานของ

เทศบาลสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( X =๓.๙๗, S.D.=.๘๔) และผู้บริหารเทศบาล และ
บุคลากรของเทศบาล มีการรณรงค์ให้ทุกฝ่ายรวมทั้งประชาชนในพื้นที่ให้มีความประหยัดในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( X =๓.๙๖, S.D.=.๘๔) ตามล าดับ และน้อยสุด ผู้บริหารเทศบาล และบุคลากรของเทศบาล ใช้

งบประมาณไปอย่างคุ้มค่า เม่ือเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่ชุมชนได้รับ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( X =๓.๙๔, S.D.=.๘๖) 
๑.๓ ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรีตามหลักธรรมาภิบาลในอ าเภอเมือง

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยจ าแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลผลการเปรียบเทียบการพัฒนาภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรีตามหลักธรรมาภิบาลในอ าเภอ

เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยจ าแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา มาด าเนินการเปรียบเทียบความ
แตกต่างของการให้บริการที่มีประสิทธิภาพด้วยการแจกแจง แบบ F-test ด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way ANOVA) ในกรณีที่พบความแตกต่าง กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จะทาการวิเคราะห์ความ
แตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีผลต่าง นัยสาคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference: LSD) ปรากฏผลดังน้ี   

สมมติฐานที่ ๑ ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนาภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรี
ตามหลักธรรมาภิบาลในอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาที่แตกต่างกัน พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มี
ความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรีตามหลักธรรมาภิบาลในอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ เม่ือพิจารณา
รายด้านพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ส าหรับรายข้อมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ทุกข้อ โดยความเห็นต่อการพัฒนาภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรีตามหลักธรรมาภิบาล
ในอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยเพศหญิงมีความคิดเห็นที่แตกต่างมากกว่าเพศชาย 

 สมมติฐานที่ ๒ ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นที่มีตอ่การพัฒนาภาวะผู้น าของ
นายกเทศมนตรตีามหลักธรรมาภิบาลในอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาที่แตกต่างกัน 

  พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรีตามหลัก
ธรรมาภิบาลในอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านหลักคุณธรรม ด้านความรับผิดชอบและ
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๒๓๗ 

ด้านหลักความคุ้มค่า แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ดังน้ัน จึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ย เป็นรายคู่ ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference: LSD) พบว่า  

 ด้านหลักคุณธรรม พบว่า ประชาชนที่มีอายุระหว่าง ๒๖-๓๕ ปี กับประชาชน ที่มีอายุระหว่าง ๓๖-๔๕ ปี 
และอายุระหว่าง ๔๖-๖๐ ปี มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาภาวะผู้น า ของนายกเทศมนตรีตามหลักธรรมาภิบาลในอ าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้านหลักคุณธรรม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  

 ด้านหลักความโปร่งใส พบว่าประชาชนที่มีอายุระหว่าง ๑๘-๒๕ ปี กับประชาชนที่มีอายุระหว่าง ๔๖-๖๐ ปี มี
ความคิดเห็นต่อการพัฒนาภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรีตามหลักธรรมาภิบาลในอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา ด้านหลักความโปร่งใส แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ และประชาชนที่มีอายุระหว่าง 
๒๖-๓๕ ปี กับประชาชนที่มีอายุระหว่าง ๔๖-๖๐ ปี มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรีตามหลัก
ธรรมาภิบาล ในอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้านหลักความโปร่งใส แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ ๐.๐๕ และประชาชนที่มีอายุ ๖๑ ปีขึ้นไป กับประชาชน ที่มีอายุระหว่าง ๔๖-๖๐ ปี มีความคิดเห็นต่อการ
พัฒนาภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรีตามหลักธรรมาภิบาลในอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  ด้านหลัก
ความโปร่งใส แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  

 ด้านหลักการมีส่วนร่วม พบว่า ประชาชนที่มีอายุระหว่าง ๑๘-๒๕ ปี กับประชาชนที่มีอายุระหว่าง ๔๖-๖๐ ปี 
มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรีตามหลักธรรมาภิบาลในอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา ด้านหลักการมีส่วนร่วม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ และประชาชนที่มีอายุระหว่าง 
๒๖-๓๕ ปี กับประชาชน ที่มีอายุระหว่าง ๔๖-๖๐ ปี มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรีตามหลัก
ธรรมาภิบาลในอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้านหลักการมีส่วนร่วม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ ๐.๐๕  

 ด้านความรับผิดชอบ พบว่า ประชาชนที่มีอายุระหว่าง ๑๘-๒๕ ปี กับประชาชนที่มีอายุระหว่าง ๓๖-๔๕ ปี 
และอายุระหว่าง ๔๖-๖๐ ปี มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรีตามหลักธรรมาภิบาลในอ าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้านความรับผิดชอบ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  

 ด้านความรับผิดชอบ พบว่า ประชาชนที่มีอายุระหว่าง ๑๘-๒๕ ปี กับประชาชนที่มีอายุระหว่าง ๓๖-๔๕ ปี 
และอายุระหว่าง ๔๖-๖๐ ปี มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรีตามหลักธรรมาภิบาลในอ าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้านหลักความคุ้มค่า แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  

 สมมติฐานที่ ๓ ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน  มีความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนาภาวะผู้น าของ
นายกเทศมนตรีตามหลักธรรมาภิบาลในอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาที่แตกต่างกัน 

 พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรีตาม
หลักธรรมาภิบาลในอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้าน
ความรับผิดชอบ และด้านหลักความคุ้มค่าแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ดังน้ันจึงท าการ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference: 
LSD) พบว่า 

 ด้านหลักนิติธรรม พบว่า พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา กับประชาชนที่มีระดับการศึกษา
ปวช./ปวส. ระดับการศึกษาปริญญาตรี และระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาภาวะ
ผู้น าของนายกเทศมนตรีตามหลักธรรมาภิบาลในอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้านหลักนิติธรรม 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ประชาชนที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา กับประชาชนที่มีระดับ
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๒๓๘ 

การศึกษาปวช./ปวส. ระดับการศึกษาปริญญาตรี และระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อการ
พัฒนาภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรีตามหลักธรรมาภิบาลในอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้านหลักนิติ
ธรรม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ และประชาชนที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี กับประชาชนที่มี
ระดับการศึกษาปวช./ปวส.และระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาภาวะผู้น าของ
นายกเทศมนตรีตามหลักธรรมาภิบาลในอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้านหลักนิติธรรม  แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  

 ด้านหลักคุณธรรม พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา กับประชาชนที่มีระดับการศึกษาปวช./
ปวส. ระดับการศึกษาปริญญาตรี และระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาภาวะผู้น าของ
นายกเทศมนตรีตามหลักธรรมาภิบาล ในอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้านหลักคุณธรรม แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ และประชาชนที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา กับประชาชนที่มีระดับการศึกษา
ปวช./ปวส. ระดับการศึกษาปริญญาตรี และระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาภาวะ
ผู้น าของนายกเทศมนตรีตามหลักธรรมาภิบาลในอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้านหลักคุณธรรม 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ ๐.๐๕  

 ด้านหลักความโปร่งใส พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา กับประชาชนที่มีระดับการศึกษา
ปวช./ปวส. และระดับการศึกษาปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรีตามหลักธรรมาภิ
บาลในอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้านหลักความโปร่งใส แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
๐.๐๕ และประชาชนที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา กับประชาชนที่มีระดับการศึกษาปวช./ปวส. และระดับการศึกษา
ปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรีตามหลักธรรมาภิบาลในอ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา ด้านหลักความโปร่งใส แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 ด้านหลักการมีส่วนร่วม พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา กับประชาชนที่มีระดับการศึกษา
ปวช./ปวส. ระดับการศึกษาปริญญาตรี และระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาภาวะ
ผู้น าของนายกเทศมนตรีตามหลักธรรมาภิบาลในอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้านหลักการมีส่วนร่วม 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ และประชาชนที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา กับประชาชน ที่มี
ระดับการศึกษาปวช./ปวส. มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรีตามหลัก ธรรมาภิบาลในอ าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้านหลักการมีส่วนร่วม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 ด้านความรับผิดชอบ พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา กับประชาชนที่มีระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา ระดับการศึกษาปวช./ปวส. ระดับการศึกษาปริญญาตรี และระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป มีความ
คิดเห็นต่อการพัฒนาภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรีตามหลักธรรมาภิบาลในอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
ด้านความรับผิดชอบ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ และประชาชนที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา 
กับประชาชนที่มีระดับการศึกษาปวช./ปวส. มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรีตามหลักธรรมาภิ
บาลในอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้านความรับผิดชอบ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
๐.๐๕  

 ด้านหลักความคุ้มค่า พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา กับประชาชนที่มีระดับการศึกษา
ปวช./ปวส. ระดับการศึกษาปริญญาตรี และระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาภาวะ
ผู้น าของนายกเทศมนตรีตามหลักธรรมาภิบาลในอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้านหลักความคุ้มค่า  
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ และประชาชนที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา กับประชาชนที่มี
ระดับการศึกษา ปวช./ปวส. และระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไปมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาภาวะผู้น าของ
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๒๓๙ 

นายกเทศมนตรีตามหลักธรรมาภิบาลในอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้านหลักความคุ้มค่า แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ และระดับการศึกษาปริญญาตรี กับประชาชนที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญา
ตรีขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรีตามหลักธรรมาภิบาลในอ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา ด้านหลักความคุ้มค่า แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕   

 ๑.๔. ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรีตามหลักธรรม
มาภิบาลในอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

 ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรีตามหลักธรรมมาภิ
บาลในอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จากเชิงปริมาณของด้านต่างๆ ดังน้ี 

 ด้านหลักนิติธรรม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นต่อทางการพัฒนาภาวะผู้น าของ
นายกเทศมนตรีตามหลักธรรมมาภิบาลในอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้านหลักนิติธรรม คือ ด้านการ
บังคับใช้กฎหมาย จ านวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ รองลงมา คือ กฎหมายต้องมีการประกาศให้ประชาชนทราบ 
จ านวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ และสุดท้าย คือ กฎหมายควรเป็นประโยชน์แก่ประชาชน และสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้านกฎหมาย และด้านความเสมอภาค จ านวน ๑ คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 
๑๐.๐๐ 

 ด้านหลักคุณธรรม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นข้อเสนอแนะแนวทางต่อการพัฒนา
ภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรีตามหลักธรรมาภิบาลในอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้านหลักคุณธรรม 
คือ ควรท างานด้วยความถูกต้อง โปร่งใสไม่คอรัปชั่น มีความซ่ือสัตย์ เสียสละ และควรยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม จ านวน 
๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ รองลงมา คือ การท าโครงการต่าง ๆ ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วม และเข้าใจผลประโยชน์ที่
ได้รับ และงบประมาณในการท าโครงการ และบุคลากรควรปฏิบัติตนในขอบเขตขององค์กร จ านวน ๑ คนเท่ากัน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๒.๕๐ 

 ด้านหลักความโปร่งใส พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นข้อเสนอแนะแนวทางต่อการพัฒนา
ภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรีตามหลักธรรมาภิบาลในอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  ด้านหลักความ
โปร่งใส คือ ควรมีการท าประชาวิจารณ์ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม และควรมีการแจ้งข้อมูลที่เป็นข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์แก่ประชาชนให้ทราบ จ านวน ๒ คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔๔ รองลงมา คือ ควรเปิดเผยข้อมูลอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง จ านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๑ 

 ดา้นหลักการมีส่วนร่วม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาภาวะ
ผู้ น า ข องนายก เทศ ม นต รี ต า มหลั ก ธร ร มาภิ บ า ล ใ นอ า เ ภ อ เ มื อ ง นค ร ร าชสี ม า  จั งห วัดนค ร ร า ช สี ม า  
ด้านหลักการมีส่วนร่วม คือ ควรมีการท าประชาวิจารณ์ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม จ านวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๔ 
รองลงมา คือ ควรมีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จ านวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๗๑ และสุดท้าย 
คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมยังน้อย จ านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๑๔ 

 ด้านความรับผิดชอบ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นข้อเสนอแนะแนวทางต่อการพัฒนา
ภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรีตามหลักธรรมาภิบาลในอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้านความรับผิดชอบ 
คือ ควรมีความรับผิดชอบในงาน และแก้ไขปัญหาให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน จ านวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ 
๔๖.๑๕ รองลงมา คือ ควรบริหารงานอย่างถูกต้องและเป็นที่ยอมรับของสังคม จ านวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๗๗ 
และสุดท้าย คือ ประชาชนควรมีส่วนร่วม จ านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๖๙ 

 ด้านหลักความคุ้มค่า พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นข้อเสนอแนะแนวทางต่อการพัฒนา
ภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรีตามหลักธรรมาภิบาลในอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้านหลักความคุ้มค่า 
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๒๔๐ 

คือ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด จ านวน ๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๐ รองลงมา คือ ใช้
ทรัพยากรไม่คุ้มค่าเท่าที่ควร จ านวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ และสุดท้าย คือ ควรมองปัญหาระยะยาว และ
ผลกระทบที่จะตามมา จ านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ 

 ๒. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
 ๑.  ด้านหลักนิติธรรม พบว่า ผู้บริหารเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลมีการเผยแพร่ หรือแจ้ง ประกาศ 

กฎระเบียบของเทศบาลให้ประชาชนได้ทราบ โดยมีการตราเทศบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อใช้ในองค์กรโดยไม่
เอ้ือประโยชน์เฉพาะบุคคลหรือกลุ่มบุคคล มีการปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน กฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง มีการนพกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง และมีการปฏิรูปกฎระเบียบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  

 ๒. ด้านหลักคุณธรรม พบว่า ผู้บริหารเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลมีการปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์ 
สุจริต ตั้งอยู่บนรากฐานของศีลธรรมและจริยธรรม ด้วยการให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาค โดยมีการรณรงค์ให้ยึดม่ัน
ในหลักคุณธรรม และบริหารงานของเทศบาลยึดม่ันหลักความถูกต้องและเป็นธรรม 

 ๓. ด้านหลักความโปร่งใส พบว่า ผู้บริหารเทศบาล และบุคลากรของเทศบาล มีการบริหารกิจกรรมต่าง ๆ 
ของเทศบาลมีการเปิดเผยและเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบได้ เช่น แผนงานโครงการต่าง ๆ เอกสารการจัดซ้ือ – จัด
จ้าง ข้อมูลด้านการเงิน – การคลัง มีการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนด้วยการปรับปรุงกลไกการท างานของ
เทศบาลให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและรับทราบการปฏิบัติงานของเทศบาลได้ง่าย และมีการบริหารงานมุ่งประโยชน์
สูงสุดต่อชุมชนเป็นหลัก  

 ๔. ด้านหลักการมีส่วนร่วม พบว่า ผู้บริหารเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลมีการจัดท าประชาพิจารณ์ รับ
ฟังความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการ/กิจกรรม/กิจกรรมส าคัญ ๆ ที่มีผลกระทบต่อประชาชน มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน
ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผลประโยชน์ และให้ประชาชนร่วมติดตามประเมินผลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลด้วย
การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอความคิดเห็นในการแก้ปัญหา 

 ๕. ด้านความรับผิดชอบ พบว่า ผู้บริหารเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลมีการรับฟังข้อเสนอแนะและข้อ
ร้องเรียนของประชาชนไปจนด าเนินการแก้ไขปัญหาจนแล้วเสร็จ มีการน าโครงการกิจกรรมที่เสนอโดยประชาชน 
ประชาคมไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม มีการเอาใจใส่ต่อปัญหาชุมชน จัดให้มีการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง ด้วยการ
ใส่ใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลอย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และให้บริการต่าง ๆ 
ของเทศบาลให้ด้วยความรับผิดชอบตอบสนองความต้องการของชุมชน  

 ๖. ด้านหลักความคุ้มค่า พบว่า ผู้บริหารเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลมีการรณรงค์ให้ทุกฝ่ายรวมทั้ง
ประชาชนในพื้นที่ให้มีความประหยัดในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการใช้งบประมาณไปอย่างคุ้มค่า เม่ือเปรียบเทียบ
กับผลประโยชน์ที่ชุมชนได้รับ มีการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดโดยมีการรณรงค์ให้ประชาชนรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน และมีผลการปฏิบัติงานของเทศบาลสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน  

 
สรุปผลการวิจัย 

๑. ผลการวิจัยเชิงปริมาณ การพัฒนาภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรีตามหลักธรรมาภิบาล พบว่า  ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรีตามหลักธรรมาภิบาล  โดยเรียง
ตามล าดับความถี่ ดังน้ี ๑) ด้านหลักนิติธรรม คือ ด้านการบังคับใช้กฎหมาย ๒) ด้านหลักคุณธรรม คือ ควรท างานด้วย
ความถูกต้อง โปร่งใสไม่คอรัปชั่น มีความซ่ือสัตย์ เสียสละ และควรยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ๓) ด้านหลักความโปร่งใส 
คือ ควรมีการท าประชาวิจารณ์ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม และควรมีการแจ้งข้อมูลที่เป็นข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่
ประชาชนให้ทราบ ๔) ด้านหลักการมีส่วนร่วม คือ ควรมีการท าประชาวิจารณ์ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ๕) ด้านความ
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๒๔๑ 

รับผิดชอบ คือ ควรมีความรับผิดชอบในงาน และแก้ไขปัญหาให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน ๖) ด้านหลัก
ความคุ้มค่า คือ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด 

๒. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ควรยึดหลักธรรมาภิบาล ๖ ด้าน เพื่อการบริหารจัดการองค์การ และผู้น าที่ยึดหลักธรร
มาภิบาลในการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของตนเองและขององค์การ ในการสร้างความเชื่อม่ัน ศรัทธา 
ความภูมิใจต่อผู้ร่วมงาน มีความกล้าหาญในการตัดสินใจ ส่งผลให้เกิดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลของข้าราชการ ท าให้งานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ  

 
อภิปรายผล 

เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายด้านเก่ียวกับการพัฒนาภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรีตามหลักธรรมาภิบาลในอ าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา สามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังน้ี 

ด้านหลักนิติธรรม โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารเทศบาล และบุคลากรของ
เทศบาล มีการเผยแพร่ หรือแจ้ง ประกาศ กฎระเบียบของเทศบาลให้ประชาชนได้ทราบ มีการปฏิบัติตามระเบียบแบบ
แผน กฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง มีการตราเทศบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังตับต่าง ๆ เพื่ อใช้ในองค์กรโดยไม่เอ้ือประโยชน์
เฉพาะบุคคลหรือกลุ่มบุคคล น ากฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ไปใช้ปฏิบัติจริง 

ด้านหลักคุณธรรม โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารเทศบาล และบุคลากรของ
เทศบาล บริหารงานของเทศบาลยึดม่ันหลักความถูกต้องและเป็นธรรม มีการรณรงค์ให้ยึดม่ันในหลักคุณธรรม ปฏิบัติงาน
ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ตั้งอยู่บนพื้นฐานของศีลธรรมและจริยธรรม บริหารงานได้รับการยอมรับจากประชาชน 

ด้านหลักความโปร่งใส โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารเทศบาล และบุคลากรของ
เทศบาลมีการปรับปรุงกลไกการท างานของเทศบาลให้สามารถตรวจสอบได้ บริหารงานมุ่งประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนเป็น
หลัก มีการเปิดเผยและเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบได้ เช่น แผนงานโครงการต่าง ๆ  เอกสารการจัดซ้ือ-จัดจ้าง 
ข้อมูลด้านการเงิน-การคลัง เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและรับทราบการปฏิบัติงานของเทศบาลได้ง่าย  

ด้านหลักการมีส่วนร่วม โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารเทศบาล และบุคลากร
ของเทศบาล มีการจัดท าประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการ/กิจกรรม/กิจกรรมส าคัญ ๆ ที่มีผลกระทบ
ต่อประชาชน ให้ประชาชนร่วมรับผลประโยชน์ เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมตัดสินใจ และผู้บริหารเทศบาล และบุคลากร
ของเทศบาล ให้ประชาชนร่วมประเมินผลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล และผู้บริหารเทศบาล และบุคลากร
ของเทศบาล เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอความคิดเห็นในการแก้ปัญหา 

ด้านหลักความรับผิดชอบ โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารเทศบาล และบุคลากร
ของเทศบาล รับฟังข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนของประชาชนไปจนด าเนินการแก้ไขปัญหาจนแล้ว ให้บริการต่าง ๆ 
ของเทศบาลให้ด้วยความรับผิดชอบคอบสนองความต้องการของชุมชน น าโครงการที่เสนอโดยประชาชน ประชาคม ไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม การใส่ใจในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลอย่างเป็นธรรมไม่เลือก
ปฏิบัติ  

ด้านหลักความคุ้มค่า โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารเทศบาล และบุคลากรของ
เทศบาล มีการรณรงค์ให้ประชาชนรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน มีผลการปฏิบัติงานของเทศบาลสร้างความ
พึงพอใจให้กับประชาชน มีการรณรงค์ให้ทุกฝ่ายรวมทั้งประชาชนในพื้นที่ให้มีความประหยัดในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
ใช้งบประมาณไปอย่างคุ้มค่า เม่ือเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่ชุมชนได้รับ  

การเปรียบเทียบการพัฒนาภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรีตามหลักธรรมาภิบาลในอ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา โดยจ าแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา 
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๒๔๒ 

ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรีตามหลักธรรมาภิบาลใน
อ าเภอเมืองนครราชสีมา โดยรวมแตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะว่า ประชาชนที่มีอายุ
น้อย อาจมีมุมมอง ทัศนคติ และวิสัยทัศน์ เพราะภาวะทางสังคม ของคนในแต่ละช่วงวัยต่างกัน ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะ
ประชาชน ได้รับข้อมูลคลาดเคลื่อนและการปฏิบัติแตกต่างกัน จึงมีความคิดเห็นแตกต่างกัน  

 ประชาชนที่อายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรีตามหลักธรรมมาภิบาลใน
อ าเภอเมืองนครราชสีมา โดยรวมไม่แตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะความเชื่อถือของกลุ่ม
คนในครอบครัวในชุมชนต่อบทบาทโดยรวมของนายกเทศมนตรี ซ่ึงได้จากเห็นการพัฒนาทุกรูปแบบของชุมชน ทั้ง ๖ 
ด้าน ๑) ด้านหลักนิติธรรม คือ ด้านการบังคับใช้กฎหมาย ๒) ด้านหลักคุณธรรม คือ ควรท างานด้วยความถูกต้อง โปร่งใส
ไม่คอรัปชั่น มีความซ่ือสัตย์ เสียสละ และควรยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ๓) ด้านหลักความโปร่งใส คือ ควรมีการท า
ประชาวิจารณ์ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม และควรมีการแจ้งข้อมูลที่เป็นข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนให้ทราบ 
๔) ด้านหลักการมีส่วนร่วม คือ ควรมีการท าประชาวิจารณ์ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ๕) ด้านความรับผิดชอบ คือ ควร
มีความรับผิดชอบในงาน และแก้ไขปัญหาให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน ๖) ด้านหลักความคุ้มค่า คือ ใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด ท าให้ประชาชนทุกระดับการศึกษาสามารถรับรู้ได้เป็นอย่างดี จึงมี
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  

 ประชาชนที่ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรีตามหลักธรรม
มาภิบาลในอ าเภอเมืองนครราชสีมาโดยรวม ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ เพราะประชาชนที่มีการศึกษา จะ
เลือกผู้น าจากการศึกษา ภูมิหลัง ภาวะผู้น าทางสังคม ความซ่ือสัตย์ ความมีน้ าใจ ความเสียสละ และความรับผิดชอบต่อ
สังคม จึงมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  

แนวทางการพัฒนาการพัฒนาภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรีตามหลักธรรมาภิบาลในอ าเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

 การพัฒนาภาวะผู้น าของนายกเทศมนตรีตามหลักธรรมาภิบาลในอ าเภอเมืองนครราชสีมา ควรยึดหลักในการ
พัฒนาภาวะผู้น าตามหลักธรรมาภิบาลดังน้ี การบริหารโดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐานน้ันผู้น าจะต้องแสดงภาวะผู้น าในเชิงบริหาร
ที่สามารถสร้างภาวะผู้น าได้ชัดเจน เป็นจริงและมีศีลธรรม จริยธรรมเป็นผู้ผลักดันวิสัยทัศน์ โดยส่งเสริมให้ทุกคนที่เป็นผู้
ได้รับผลประโยชน์มีจิตส านึก และมุ่งม่ันสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยหลอมรวมความสามารถ และ
ประสบการณ์ของทุกคนในท้องถิ่นและชุมชนมาสร้างอย่างถูกต้องเหมาะสม ตระหนักเห็นความส าคัญของการวางแผนซ่ึง
เป็นกระบวนการที่ต่อเน่ืองต้องมีการทบทวนพัฒนา และน าการปฏิบัติ สร้างบรรยากาศความร่วมมือ ความปลอดภัย และ
พลังสนับสนุนโดยใช้สัมพันธ์ที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการกระท า ค าพูดและท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี นอกจากน้ี ผู้น าแบบมืออาชีพ
ควรมีคุณลักษณะ พงศ์โพยม วาศภูติ. (๒๕๔๗ : ๕ - ๖) ได้กล่าวไว้ ดังน้ี 

 ๑. การสร้างวิสัยทัศน์ กระตุ้นให้ผู้ร่วมงานเกิดความรู้สึกอยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน 
 ๒. ความสามารถด้านการพัฒนาท้องถิ่น ต้องเข้าใจแนวคิดในด้านการพัฒนาอย่างชัดเจนรวมทั้งการน าไปใช้

ในท้องถิ่นและชุมชน เพื่อการพัฒนาทักษะของผู้น าท้องถิ่น 
 ๓. การกระจายอ านาจความรับผิดชอบ โดยมีการกระจายอ านาจการบริหาร และความรับผิดชอบที่เหมาะสม

กับความสามารถของแต่ละบุคคลให้แก่ผู้ร่วมงาน 
๔. ใช้กระบวนการที่มีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาเปลี่ยนแปลง โดยใช้แนวทางที่ดีมีประสิทธิภาพ 
 ๕. ชุมชนสัมพันธ์ โดยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน โดยใช้กิจกรรมความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ 
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๒๔๓ 

ข้อเสนอแนะ 
 นายกเทศมนตรีในพื้นที่อ าเภอเมืองนครราชสีมา จะต้องเป็นผู้น าที่มีความยืดหยุ่นในการน าหลักธรรมาภิบาล

ไปใช้การจัดท าเทศบัญญัติที่มีความเชื่อมโยงกับความต้องการของประชาชนโดยการท าประชาพิจารณ์ ตามหลักการมีส่วน
ร่วม ซ่ึงเป็นหลักส าคัญในการบริหารบ้านเมืองตามหลักนิติธรรม เพื่อให้เกิดความเสมอภาค สามารถตรวจสอบได้ ด้าน
หลักความรับผิดชอบ ในด้านการพัฒนาการบริการต่างๆ โดยผู้บริหารเป็นตัวอย่างที่ส าคัญ ไม่เห็นแก่ใครคนใดคนหน่ึง 
ชุมชนใดชุมชนหน่ึงจัดการบริหารเท่าเทียมกันให้ความส าคัญกับทุกกลุ่ม จึงจะรู้ลึกความทุกข์ ความสุข และความต้องการ
ความเดือดร้อน เกิดคุณธรรมในสังคม ตรวจสอบโดยชุมชนในการด าเนินงาน ทั้งทางตรงและร่วมปฏิบัติงาน เช่นการ
คัดเลือกตัวแทนชุมชนที่เข้ามาร่วมเป็นกรรมการในการจัดซ้ือจัดจ้างโครงการต่างๆ ต้องเป็นผู้มีความรู้ และเปิดโอกาสให้
ซักถามตรวจสอบเอกสารอย่างง่ายละเอียดและโปร่งใส ตามหลักความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อภารกิจที่มอบหมาย 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงสร้างทางสังคม จะต้องให้ความส าคัญและร่วมมือท าในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิผล ตรง
กับความต้องการของชุมชน เกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ  
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แนวทางการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลในอ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบรุีรัมย์๑ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  เพื่อเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดย
จ าแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน และ เพื่อน าเสนอแนวทางการปรับปรุงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซ่ึง
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูล จากประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตต าบลเขาดินเหนือ ต าบลหินลาด และต าบลสายตะกู 
อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน ๓๙๓ ราย ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
และเม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ พบว่า มี
ความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

ค าส าคัญ การพัฒนา,ประสิทธิภาพ,การบริหารงาน,ธรรมาภิบาล 

Abstract 
 The purposes of this research were; to study the management efficiency in accordance with 

good governance, to compare the management efficiency in accordance with good governance of sub-
district administrative organizations in Ban Kruat District, Buriram province classified by gender, age, 
education, occupation and income per month, and to propose a guideline for improving the 
management efficiency in accordance with good governance of sub-district administrative organizations 
in Ban Kruat District, Buriram province. The research is a quantitative research collecting data from ๓๙๓ 
people living in Khao Din Sub-District, Hin Lat Sub-District and Sai Takue Sub-District, Ban Kruat District, 

                                                             
๑บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “แนวทางการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์” ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
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๒๔๕ 

Buriram province. The results of this research show that the development of the management efficiency 
in accordance with good governance of sub-district administrative organizations in Ban Kruat District, 
Buriram province was in a high level in overall. When comparing the opinions of the people toward the 
improvement of the development of the management efficiency in accordance with good governance 
of sub-district administrative organizations in Ban Kruat District, Buriram province classified by sex, age, 
education and occupation were found that there were opinions on the improvement of the 
development of the management efficiency in accordance with good governance of sub-district 
administrative organizations in Ban Kruat District, Buriram province was, in overall, not different with 
the statistical significance at the ๐.๐๕ level. 
Keywords : Development, Efficiency, Management, Good Governance 

 
บทน า 

 ในปัจจุบันการบริหารงานของภาครัฐ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจสังคม และเทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว เข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ทั้งน้ีเน่ืองมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ งานด้านบริการจึงมี
ความส าคัญในด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ แต่ระบบการบริหารงานภาครัฐ ที่ผ่านมาไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการทุจริตยังเป็นอุปสรรคที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๑ การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติซ่ึงต้อง
ใช้ระบบคุณธรรมและต้องค านึงถึงความเหมาะสมและความจ าเป็นของแต่ละท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
รูปแบบ การจัดให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกันเพื่อให้สามารถพัฒนาร่วมกันหรือการสับเปลี่ยนบุลากรระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้บริการ
ประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยก าหนด ซ่ึงได้มีการด าเนินการพัฒนาทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ 
และด้านสังคม โดยการยึดหลักการบริหารจัดการที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช ๒๕๔๖ มาใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงาน การบริการสาธารณะใน
ด้านต่างๆทั้งการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคลัง การศึกษา สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่ ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด เพื่อให้การบริการสาธารณะสอดคล้องกับหลักการกระจายอ านาจ
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน แต่เท่าที่ผ่านมาการด าเนินงานในองค์การบริหารส่วน
ต าบลในหลายๆ ด้าน ยังไม่บรรลุผลส าเร็จตามยุทธศาสตร์ขององค์กร เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณสุข การ
ส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น อาจเกิดจากการที่ประชาชนยังไม่มีส่วนร่วมเท่าที่ควร ไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นของประชาชน
ในพื้นที่ ปัญหาการที่ประชาชนไม่มีส่วนรับรู้หรือไม่กล้าที่จะตรวจสอบการท างานขององค์กร จากสภาพของปัญหา
ดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอบ้านกรวด จังหวัด
บุรีรัมย์ จึงมีความสนใจที่จะวิจัยการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในอ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อน าผลสรุปและข้อเสนอแนะ น าไปปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และเป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของประชาชนต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๑. เพื่อศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลใน

อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 
 ๒. เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน

ต าบลในอ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ  
 ๓.เพื่อน าเสนอแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน

ต าบลในอ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย  
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลใน

อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้วิจัยจึงได้ใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methodology) ระหว่างการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) และได้แบ่งขั้นตอนของการวิจัย
ออกเป็น ๒ ขั้นตอนดังน้ี 

 ขั้นตอนที่ ๑ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ตัวแทนประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาดินเหนือ องค์การบริหารส่วนต าบลหินลาด องค์การบริหารส่วนต าบลสาย
ตะกู จ านวน ๓ ต าบล จ านวนทั้งสิ้น ๓๙๓ คน จากการค านวณสูตรยามาเน่ (Yamana.๑๙๖๐ : ๑๐๘๘ – ๑๐๘๙) ซ่ึงได้
ระดับความเชื่อม่ันที่ ๙๕ % ทีนัยส าคัญ ๐.๐๕ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ แบบสอบถาม 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ๕ ระดับ เก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) 

 ขั้นตอนที่  ๒ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth 
Interview) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลในขั้นตอนที่ ๒ ได้แก่ ผู้น าชุมชน ผู้น าทางศาสนา นักวิชาการ 
และผู้ประกอบการ โดยใช้วิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน ๑๒ คน 
 
ผลการศึกษา 

 สรุปภาพรวมการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ สรุปได้ว่า 

 ๑. ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 ๒. ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 ๓. ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 ๔. ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

 

๒๔๗ 

สรุปผลการวิจัย 
 เพศ พบว่าประชาชนที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ อายุพบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันซ่ึงไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านนิติธรรม ด้านคุณธรรม ด้านความโปร่งใสและด้านการมีส่วน
ร่วมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ดังน้ันจึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่
ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference: LSD) พบว่า ด้านนิติธรรม พบว่า ประชาชนที่มีอายุ
ระหว่าง ๑๘-๒๕ปี กับประชาชนที่มีอายุระหว่าง ๓๖-๔๕ ปี ประชาชนที่มีอายุระหว่าง ๓๖-๔๕ ปี กับประชาชนที่มีอายุ
ระหว่าง ๔๖-๕๕ ปี ประชาชนที่มีอายุระหว่าง ๓๖-๔๕ ปี กับประชาชนที่มีอายุ ๕๖ ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ด้าน
นิติธรรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ด้านคุณธรรม พบว่าประชาชนทุกกลุ่มอายุ มีความคิดเห็น
ต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบ้านกรวด 
จังหวัดบุรีรัมย์ด้านคุณธรรม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ด้านความโปร่งใส พบว่า ประชาชนที่
มีอายุระหว่าง ๑๘-๒๕ ปี กับประชาชนที่มีอายุระหว่าง ๓๖-๔๕ ปี ประชาชนที่มีอายุระหว่าง ๑๘-๒๕ ปี กับประชาชนที่มี
อายุระหว่าง ๔๖-๕๕ ปี และประชาชนทีมีอายุระหว่าง ๑๘ - ๒๕ ปี กับประชาชนที่มีอายุ ๕๖ ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อ
การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบ้านกรวด จังหวัด
บุรีรัมย์ด้านความโปร่งใส แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ด้านการมีส่วนร่วม พบว่า ประชาชนที่มี
อายุระหว่าง ๒๖ – ๓๕ ปี กับประชาชนที่มีอายุระหว่าง ๔๖ – ๕๕ ปี ประชาชนที่มีอายุระหว่าง ๒๖ – ๓๕ ปี กับ
ประชาชนที่มีอายุ ๕๖ ขึ้นไป ประชาชนที่มีอายุ ๓๖ – ๔๕ ปี กับประชาชนที่มีอายุ ๔๖ – ๕๕ ปี มีความคิดเห็นต่อการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบ้านกรวด จังหวัด
บุรีรัมย์ด้านการมีส่วนร่วม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ระดับการศึกษา พบว่า ประชาชนที่มีระดับ
การศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในอ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้ง ไว้
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านนิติธรรม ด้านคุณธรรม และด้านความโปร่งใสแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ ๐.๐๕ ดังน้ันจึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least 
Significant Difference: LSD) พบว่า ด้านนิติธรรมพบว่าประชาชนที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา กับประชาชนที่มี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา และประชาชนที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา กับประชาชนที่มีระดับการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรีมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล
ในอ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านหลักนิติธรรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ด้านคุณธรรม
พบว่าประชาชนที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา กับประชาชนที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีความคิดเห็นต่อการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบ้านกรวด จังหวัด
บุรีรัมย์ด้านคุณธรรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ด้านความโปร่งใส พบว่าประชาชนที่มีการศึกษา
ระดับประถมศึกษา กับประชาชนที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ประชาชนที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา กับ
ประชาชนที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี และประชาชนที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา กับประชาชนที่มี
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในอ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ด้านคุณธรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

 

๒๔๘ 

การอภิปรายผล 

๑. ด้านนิติธรรม จากการศึกษาพบว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านนิติธรรมโดยรวมมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x‾= ๓.๘๖, S.D. = ๐.๕๐๐) เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่าประชาชนมีระดับ
ความคิดเห็นต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบ้าน
กรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านเสรีภาพและความเสมอภาค การบริหารงานต้องยึดหลักนิติธรรมและปฏิบัติตามกฎหมายของ
ทางราชการที่ก าหนดไว้ ไม่มีการเลือกปฏิบัติ การบังคับใช้ต้องมีความเท่าเทียมกันนิติธรรมอยู่ในระดับมากทุกข้อแสดงให้
เห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการบริหารงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ในสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พระจริญ จิรสุโภ (เมืองประทับ) (๒๕๕๔ : บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองบางกรวยจังหวัดนนทบุรี” พบว่าการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองบางกรวยจังหวัดนนทบุรีในด้านนิติธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่ามีระดับการบริหารงานตามหลักนิติธรรมมากทุกข้อแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารเทศบาลให้ความส าคัญในการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลซ่ึงเน้นความเป็นธรรมตามระเบียบของทางราชการเพื่อปลูกฝังให้บุคลากรของเทศบาล
เคารพกฎระเบียบและกฎหมายการบริหารงานตามหลักนิติธรรมน้ี 

 ๒.ด้านคุณธรรมจากการศึกษาพบว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านคุณธรรมโดยรวม
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x‾ = ๓.๘๓, S.D. = ๐.๕๑๕)เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่าประชาชนมีระดับ
ความคิดเห็นต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบ้าน
กรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านคุณธรรมอยู่ในระดับมากทุกข้อแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล มีจิตส านึกในเรื่องของความซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรมสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ บวร วิเศษสุนทร (๒๕๕๐ 
: บทคัดย่อ)ท าการวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนต่อการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในองค์การบริหารส่วนต าบลใน
อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย” ผลการวิจัยพบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับ
มาก ตามล าดับ 

 ๓. ด้านความโปร่งใสจากการศึกษาพบว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ด้านความโปร่งใส
โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x‾ = ๓.๗๕, S.D. = ๐.๕๔๐)เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่าประชาชน
มีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านความโปร่งใสอยู่ในระดับมากทุกข้อแสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลให้
ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาและมีกระบวนการให้ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย
มีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญแต่ไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อริศรา อรรคฮาตศรี 
(๒๕๕๑ : ๘๙) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของกรรมการชุมชนที่มีต่อการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม” ผลการวิจัยพบว่าความคิดเห็นของกรรมการชุมชนที่มีต่อ
การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

 ๔. ด้านการมีส่วนร่วมจากการศึกษาพบว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ด้านการมีส่วนร่วม
โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (x‾ = ๓.๒๗, S.D. = ๐.๘๖๘)เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า
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๒๔๙ 

ประชาชนมีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในอ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับระดับปานกลาง ได้แก่ ท้องถิ่นเปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถเข้าเป็นผู้สังเกตการณ์ได้ในการประชุมขององค์กรและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจเรื่องที่ส าคัญซ่ึงมีผลกระทบต่อท้องถิ่น สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จักรภัทร ชารีค า (๒๕๕๐ : บทคัดย่อ)ได้ท า
การวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็น ของประชาชนต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม” ผลการวิจัยโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  

 ๕. ด้านความรับผิดชอบ จากการศึกษาพบว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ด้าน
ความรับผิดชอบโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานมาก (x‾ = ๓.๗๗, S.D. = ๐.๕๐๐)เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่
ละข้อพบว่าประชาชนมีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในอ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ด้านความรับผิดชอบในระดับมากทุกข้อแสดงให้เห็นว่า ผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่ ทุกคนมีจิตส านึกสาธารณะและรับผิดชอบในหน้าที่ มีความเสียสละ มีความส านึกและแสดงความรับผิดชองต่อ
สิ่งที่คิด ตัดสินใจ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ บวร วิเศษสุนทร (๒๕๕๐ : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัย เรื่อง “ความคิดเห็น
ของประชาชนต่อการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย” พบว่า 
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเมือง จังหวัด
หนองคาย โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

 ๖. ด้านความคุ้มค่า จากการศึกษาพบว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ด้านความคุ้มค่า
โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (x‾ = ๓.๒๗, S.D. = ๐.๘๖๘)เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า
ประชาชนมีระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในอ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านความคุ้มค่าในระดับมากทุกข้อแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารให้ความส าคัญ และ
บุคลากรรู้จักใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้เกิดประโยชน์มากที่สุด มีการบริหารงานโดยการควบคุมค่าใช้จ่ายงบประมาณที่
ลงทุนไป มีการจัดล าดับความจ าเป็นเร่งด่วนของงานเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับรู้จักใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ไม่สอดคล้องกับผลงานการวิจัยของจักรภัทร ชารีค า (๒๕๕๐ : บทคัดย่อ)ได้ท าการ
วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม” ผลการวิจัยพบว่าความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิ
บาล โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือจ าแนกรายด้านพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงาน ตาม
หลักการปฏิบัติตามหลักความคุ้มค่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วน

ต าบลในอ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ผู้วิจัยขอน าเสนอข้อเสนอแนะในประเด็นที่ส าคัญเพื่อมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
อีกทั้งยังเป็นแนวทางแก่การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ในด้านต่างๆจึงได้น ามาเป็นข้อเสนอแนะให้มีประสิทธิภาพเกิดสัมฤทธิผลต่อไปตามล าดับ
ดังน้ี 
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๒๕๐ 

๑. ข้อเสนอแนะส าหรับปฏิบัติการ 
 ๑.๑ ด้านนิติธรรม 
  ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรต้องศึกษาข้อบัญญัติ กฎหมายและระเบียบ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ

ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และในการออกข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบล ต้องค านึงถึงสิทธิ หน้าที่
ของประชาชนและต้องเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ การบริหารงานต้องชัดเจน และเป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับและต้องเป็นที่ยอมรับของประชาชนทุกฝ่ายและต้องยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่
ชอบธรรมต้องยึดหลักนิติธรรมและปฏิบัติตามกฎหมายของทางราชการที่ก าหนดไว้ ไม่มีการเลือกปฏิบัติมีความเสมอภาค 
และความยุติธรรม 

 ๑.๒ ด้านคุณธรรม 
 ผู้บริหาร พนักงาน ปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ยึดม่ันในศีลธรรม และจริยธรรม ในการบริหารงาน

ต้องยึดประชาชนเป็นส าคัญ ควรมีการให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยมีการกระจายการพัฒนา
อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ และมีระบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์อย่างชัดเจน ผู้บริหาร พนักงานต้องมีคุณธรรม
และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ปลอดจากการทุจริต 

 ๑.๓ ด้านความโปร่งใส 
 องค์การบริหารส่วนต าบลควรมีการเปิดเผยการใช้จ่ายงบประมาณให้ชัดเจนเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ

งบประมาณ แผนงาน โครงการ และการใช้งบประมาณ โดยมีการแต่งตั้งประชาชนเข้าร่วมตรวจสอบและติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานได้ เพื่อให้การบริหารงานมีความโปร่งใสเป็นธรรม มีการเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชนอย่าง
ตรงไปตรงมา มีการประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีให้ประชาชนในพื้นที่ทราบมากที่สุด
และมีการจัดตั้งผู้น าชุมชนเป็นคณะกรรมการในการจัดท าแผนพัฒนาและเรื่องของการจัดซ้ือ – จัดจ้าง  

 ๑.๔ ด้านการมีส่วนร่วม 
 ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอความคิดเห็นและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

จัดท าแผนพัฒนารวมถึงการจัดท าโครงการและกิจกรรมที่จัดท าขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะในความ
ต้องการของชุมชนและร่วมในการก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาตลอดจนเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญและมี
ส่วนร่วมทุกมิติโดยมีการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะปัญหาและ
ผลกระทบที่มีต่อประชาชน เพื่อน าไปพิจารณาแก้ไขและปรับปรุงได้ตรงตามต้องการของประชาชน  

 ๑.๕ ด้านความรับผิดชอบ 
 ผู้บริหาร พนักงาน มีความกล้าหาญพร้อมที่จะยอมรับผลจากการกระท าของตนการให้บริการต่างๆต้อง

ค านึงถึงความต้องการของประชาชนเป็นส าคัญควรมีการรับฟังและน าข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนของประชาชนไป
ด าเนินการอย่างเต็มความสามารถ ควรค านึงถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ส่วนรวมเป็นหลักและมีจิตใจเสียสละ เห็น
คุณค่าในสังคมของตนเองควรสร้างจิตส านึกให้บุคลากรตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย  

 ๑.๖ ด้านความคุ้มค่า 
 ควรจัดสรรงบประมาณให้มีความคุ้มค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาและให้ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยมี

สาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้าแสงสว่าง ประปาหมู่บ้านใช้อย่างทั่วถึงครบทุกหมู่บ้าน ควรมีการจัดการและใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการรณรงค์ให้ทุกฝ่ายในพื้นที่ให้มีความประหยัดในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และ
มีการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆให้คุ้มค่าและเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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๒๕๑ 

๒.ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 ๒.๑ ควรมีการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ และท้องถิ่นพื้นที่อ่ืนๆ 

 ๒.๒ ควรมีการศึกษาเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

 ๒.๓ ควรมีการศึกษาถึงความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อน าไปปรับปรุงให้ตรงตามความ
ต้องการและความคาดหวังของประชาชน 
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การบริหารงานตามหลกัอธปิไตยในพระพุทธศาสนา 
 

พระครูปริยัติปัญญาโสภณ นายไว ชึรัมย์ 
พระมหาประเสริฐ สุเมโธ นายปิยวัฒน์ คงทรัพย์ 

บทน า 
การบริหารเป็นกระบวนการที่เป็นระบบงาน ซ่ึงต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ คือ ต้องมีหลักการด าเนินงาน มี

หลักเกณฑ์การปฏิบัติที่แต่ละองค์การสามารถใช้หลักเกณฑ์ โดยมีลักษณะของการบริหารงาน ผู้บริหารจะบริหารงานให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้น้ันต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของทฤษฎีและหลักการบริหาร เพื่อจะได้น า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการท างาน สถานการณ์และสิ่งแวดล้อม จึงพูดได้ว่าผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จ 
คือ ผู้ที่สามารถประยุกต์เอาศาสตร์การบริหารไปใช้ได้อย่างมีศิลปะน่ันเอง หลักในการบริหารมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับ
วัฒนธรรมและในแต่ละสถานการณ์ แต่ที่ส าคัญที่ได้ยึดถือกันมาโดยตลอด คือ การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative 
Management) โดยมีการปรึกษาหารือกับผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่ส าคัญ ๆ ทุกคนควรจะต้องรับรู้
รับทราบ ร่วมกันตัดสินใจ และร่วมกันท า รวมทั้งการใช้หลักการบริหารแบบพี่น้อง มีปัญหาหรือเรื่องอะไรที่ส าคัญ จะ
ปรึกษาผู้อาวุโส ซ่ึงเป็นที่เคารพของทุกคน ไม่มีการเข้มงวดมาก มีการให้รางวัลและพร้อมที่จะไม่ให้รางวัลแก่คนที่ไม่ดี ดัง
พุทธภาษิตที่ว่า นิคฺคณฺเห นิคฺคหารห  ปคฺคณฺเห ปคฺคหารห  แปลว่า พึงชมคนที่ควรชม ข่มคนที่ควรข่ม 

การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) คือ การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐ
โดยน าหลักการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุ่งสู่ความเป็น
เลิศ โดยการน าเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใช้กับการบริหารงานภาครัฐ เช่น การบริหารงาน
แบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ การบริหารงานแบบมืออาชีพ การค านึงถึงหลักความคุ้มค่า การจัดการโครงสร้างที่กะทัดรัดและ
แนวราบ การเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาแข่งขันการให้บริการสาธารณะ การให้ความส าคัญต่อค่านิยม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดทั้งการมุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนโดยค านึงถึงคุณภาพเป็นส าคัญ ซ่ึงการ
บริหารดังกล่าวน้ีเป็นการใช้อ านาจในการบริหาร อ านาจเป็นเครื่องหมายที่บอกถึงความแตกต่างระหว่างรัฐกับสังคม ที่
ครอบครัวหลายครอบครัวอยู่ร่วมกัน และพรรณนาว่าครอบครัวเป็นพลเมืองของรัฐ ซ่ึงต้องยอมอยู่ภายใต้อ านาจปกครอง 
และการยอมรับในอ านาจปกครองของพลเมืองผู้อยู่ใต้การปกครองของรัฐน้ัน โดยถือว่าการใช้อ านาจในการบริหารเพื่อ
เป็นการจัดระบบระเบียบของสังคม เพื่อให้สามารถด าเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อความอยู่
รอดสงบสุข และบังเกิดความก้าวหน้าในชุมชนเหล่าน้ัน โดยด าเนินภารกิจตามที่สังคมมอบหมาย ด้วยการจัดตั้งองค์การ
บริหาร ที่เหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรมน้ัน ๆ  

ในปัจจุบันการบริหารงานหรือการจัดการองค์กรมีความจ าเป็นต้องใช้ศาสตร์ในการบริหารงาน อย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ เน่ืองจากโลกในยุคปัจจุบันเป็นระบบทุนนิยม หรือบริโภคนิยมที่แสวงหาก าไร และมีการแข่งขัน เพื่อ ให้เหนือกว่า
คู่แข่ง ทั้งในเชิงบริหารงาน และการพัฒนาองค์กร ให้บรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กร จึงมีหลักการบริหารสมัยใหม่เข้า
มาเป็นกลยุทธ์ หรือหลักการในการบริหารจัดการ ในขณะเดียวกันก็มีนักวิชาการทางตะวันตกก าลังสนใจหลักการในทาง
พระพุทธศาสนามาผสมผสาน และประยุกต์ใช้กับหลักการบริหารจัดการ เพราะเขาถือว่า การที่จะใช้หลักการ วิธีการ 
หรือเทคนิค ของนักวิชาการชาวตะวันตก ซ่ึงพัฒนาการการบริหารจัดการมาไม่เกิน ๑๐๐ ปีน้ันยังเป็นหลักการที่ยังยึดกับ
วัตถุ รวมทั้งมีผู้แพ้ผู้ชนะ เป็นการบริหารจัดการที่มุ่งหวังก าไรและการแข่งขัน ดังน้ัน เม่ือนักวิชาการทางตะวันตก ได้เข้า
มาศึกษาพระพุทธศาสนา ท าให้เขารู้ว่าศาสตร์แห่งการบริหารจัดการที่ยั่งยืนและด ารงความเป็นมนุษย์ที่จะอยู่ร่วมกันโดย
สันติสุขน่ันคือ ศาสตร์ในการบริหารจัดการเชิงพุทธศาสตร์ ซ่ึงในที่น้ีจะได้กล่าวถึง การบริหารงานตามหลักอธิปไตยใน
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๒๕๓ 

พระพุทธศาสนา ซ่ึงเป็นหลักการบริหารงานสมัยใหม่กับหลักการบริหารงานเชิงพุทธศาสตร์ในเชิงเปรียบเทียบว่าสามารถ
บูรณาการ รวมเข้ากันได้ และเป็นแนวทางที่มีความสอดคล้องกับหลักการบริหารสมัยใหม่ได้อย่างเหลือเชื่อ 

ในการบริหารน้ันมีการบริหารอยู่หลายระดับสูงสุดน่ันก็คือ การบริหารประเทศ หรือการปกครองประเทศ 
และรองลงมาก็จะเป็นการบริหารของหน่วยงานในกระทรวง ทบวง กรม และองค์กรต่าง ๆ ตามล าดับ และถ้าเราจะแยก
การบริหารออกมาอีกในการเปรียบเทียบการท างานที่เห็นได้ชัดก็จะเป็นการบริหารงานในภาครัฐหรือเรียกว่าการบริหาร
รัฐกิจและการบริหารงานภาคเอกชน หรือเรียกว่าการบริหารธุรกิจ เป็นต้น ในการบริหารน้ันผู้ที่มีอ านาจมากที่สุดก็คือ 
ผู้น าหรือผู้บริหาร รูปแบบหรือการบริหารงานใด ๆ จะให้ไปในทิศทางไหนก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารก าหนด ดังน้ัน ในการ
บริหารจึงเจาะประเด็นไปในเรื่องของผู้บริหารเป็นหลักว่าผู้บริหารจะใช้หลักการอย่างไรในการบริหารงาน ซ่ึงอ านาจสูงสุด
ในการปกครองรัฐ ก็คือ อ านาจอธิปไตย จะมีสิ่งอ่ืนใดมีอ านาจยิ่งกว่าหรือขัดต่ออ านาจอธิปไตยไม่ได้ อ านาจอธิปไตย มี
ความแตกต่างกันไปในแต่ละระบอบการปกครอง ตัวอย่างเช่น ในระบอบประชาธิปไตย อ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน 
กล่าวคือ ประชาชนคือผู้มีอ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศ ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ อ านาจอธิปไตยเป็นของ
พระมหากษัตริย์ คือ กษัตริย์เป็นผู้มีอ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศ เป็นต้น อน่ึง อ านาจอธิปไตยน้ี นับเป็น
องค์ประกอบส าคัญที่สุดของความเป็นรัฐ เพราะการจะเป็นรัฐได้น้ัน นอกจากต้องประกอบด้วยอาณาเขต ประชากร และ
รัฐบาลแล้ว ย่อมต้องมีอ านาจอธิปไตยด้วย กล่าวคือ ประเทศน้ันต้องเป็นประเทศที่สามารถมีอ านาจสูงสุด (อ านาจ
อธิปไตย) ในการปกครองตนเอง จึงจะสามารถเรียกว่า รัฐ ได้ เม่ือพูดถึงผู้บริหารแล้วเราก็จะนึกถึงอ านาจเป็นอันดับแรก 
ในหลักพระพุทธศาสนาน้ันพระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ได้แบ่งอ านาจหรือที่เรียกว่า อธิปไตยไว้ ๓ ประเภท คือ 
อัตตาธิปไตย หมายถึง การตัดสินใจที่ถือความคิดของตนเองเป็นที่ตั้ง โลกาธิปไตย การถือตามความคิดของคนส่วนมาก
เป็นที่ตั้ง ธรรมาธิปไตย การถือตามความถูกต้องโดยถือหลักเหตุผลที่เหมาะสม ไม่ถือตามความเชื่ออย่างสุดโต่ง 

ความหมายของอธิปไตย 
พระผู้ มีพระภาคเจ้า ตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย อธิปไตย หมายถึง ความเป็นใหญ่ มี ๓ ประการ คือ ๑) 

อัตตาธิปไตย ความมีตนเป็นใหญ่ ๒) โลกาธิปไตย ความมีโลกเป็นใหญ่ ๓) ธัมมาธิปไตย ความมีธรรมเป็นใหญ่  
นอกจากน้ีพระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ได้น าหลักธรรมในพระไตรปิฎกมาอธิบายเพิ่มเติมว่า อธิปไตย 

หมายถึง ความเป็นใหญ่ ภาวะที่ถือเอาเป็นใหญ่ มี ๓ ประการ คือ ๑) อัตตาธิปไตย หมายถึง ความมีตนเป็นใหญ่ ถือตน
เป็นใหญ่ กระท าการด้วยปรารภตนเป็นประมาณ ๒) โลกาธิปไตย หมายถึง ความมีโลกเป็นใหญ่ ถือโลกเป็นใหญ่ กระท า
การด้วยปรารภ นิยมของโลกเป็นประมาณ ๓) ธัมมาธิปไตย หมายถึง ความมีธรรมเป็นใหญ่ ถือธรรมเป็นใหญ่ กระท าการ
ด้วยปรารภความถูกต้อง เป็นจริง สมควรตามธรรม เป็นประมาณ ซ่ึงก็สอดคล้องกับพระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) 
ได้อธิบายถึงค าว่า อธิปไตยที่ชาวพุทธควรรู้ เพื่อท าความเข้าใจในความหมายและใช้ได้อย่างถูกต้อง ดังน้ี 

๑. อัตตาธิปไตย แปลว่า ความมีตนเป็นใหญ่ หมายถึง ความถือตนเป็นใหญ่ ถือตนเป็นประมาณ ถือความคิด
ของตนเป็นหลัก คือ กิริยาของคนที่ท าสิ่งใดก็นึกถึงตัวเอง นึกถึงประโยชน์ส่วนตัวเป็นส าคัญ ค านึงถึงแต่เกียรติยศชื่อเสียง 
ความมีหน้ามีตาเป็นหลัก อัตตาธิปไตย เป็นเหตุให้คนเห็นแก่ตัว ยึดถือความคิดเห็นของตนเป็นใหญ่ ไม่ยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน แม้ว่าบางครั้งจะใจกว้างช่วยเหลือคนอ่ืน หรือรับฟังคนอ่ืนก็เพียงเพื่อหวังผลประโยชน์ตอบแทนทั้งสิ้น  

๒. โลกาธิปไตย แปลว่า ความถือโลกเป็นใหญ่ คือถือเสียงชาวโลกเป็นประมาณ หมายถึง การยึดถือเอาเสียง
หรือเอากระแส หรือความนิยมของคนส่วนใหญ่เป็นส าคัญ จะท าอะไรก็ท าไปตามกระแสเสียง ท าตามใจผู้คนส่วนใหญ่ 
เกรงกลัวต่อเสียงต่อว่า โลกาธิปไตย เป็นดาบสองคม มีทั้งคุณและโทษ กล่าวคือหากเสียงส่วนใหญ่ประกอบด้วยธรรม มา
จากผู้มีคุณธรรม ย่อมให้คุณ แต่หากไม่ประกอบด้วยธรรม มาจากผู้ขาดธรรมย่อมให้โทษมากกว่าให้คุณ  
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๓. ธัมมาธิปไตย แปลว่า ความมีธรรมเป็นใหญ่ หมายถึง การยึดถือหลักการ หลักเหตุผล หลักความจริง ความ
ถูกต้อง ความเป็นธรรมเป็นประมาณในการบริหารจัดการต่าง ๆ คือจะท าอะไรก็ยึดถือธรรมเป็นหลัก ละเว้นการยึดถือตน
และกระแสเสียงคนส่วนใหญ่ที่ไม่ถูกธรรมไม่เป็นธรรม ธรรมาธิปไตย เป็นเหตุให้เกิดความยุติธรรม เกิดความถูกต้อง แม้
บางครั้งจะไม่ถูกใจแต่อ านวยประโยชน์ให้มากกว่าอัตตาธิปไตยและโลกาธิปไตย ซ่ึงการปกครองสงฆ์ใช้แนวธรรมาธิปไตย
เป็นหลักมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล  

จะเห็นได้ว่า ในการบริหารน้ันมีการบริหารอยู่หลายระดับ ระดับสูงสุดก็คือ การบริหารประเทศ หรือการ
ปกครองประเทศ และรองลงมาก็จะเป็นการบริหารของหน่วยงานในกระทรวง ทบวง กรม และองค์กรต่าง ๆ ตามล าดับ 
และถ้าเราจะแยกการบริหารออกมาอีกในการเปรียบเทียบการท างานที่เห็นได้ชัดก็จะเป็นการบริหารงานในภาครัฐหรือ
เรียกว่าการบริหารรัฐกิจและการบริหารงานภาคเอกชน หรือเรียกว่าการบริหารธุรกิจ เป็นต้น ในการบริหารน้ันผู้ที่มี
อ านาจมากที่สุดก็คือ ผู้น าหรือผู้บริหาร รูปแบบหรือการบริหารงานใด ๆ จะให้ไปในทิศทางไหนก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหาร
ก าหนด ดังน้ัน ในการบริหารจึงเจาะประเด็นไปในเรื่องของผู้บริหารเป็นหลักว่าผู้บริหารจะ ใช้หลักการอย่างไรในการ
บริหารงาน ดังน้ันจึงสรุปว่า อ านาจอธิปไตยในหลักพระพุทธศาสนาน้ันได้แบ่งอ านาจหรือที่เรียกว่า อธิปไตยไว้ ๓ 
ประเภท คือ 

๑. อัตตาธิปไตย ถือตนเป็นใหญ่ คือ ถือเอาตนเอง ฐานะ ศักดิ์ศรี เกียรติภูมิของตนเป็นใหญ่ กระท าการด้วย
การปรารภตนและสิ่งที่เน่ืองด้วยตนเป็นประมาณ ในฝ่ายกุศล ได้แก่ เว้นชั่ว ท าดี ด้วยเคารพตน  

๒. โลกาธิปไตย ถือโลกเป็นใหญ่ คือ ถือความนิยมของชาวโลกเป็นใหญ่ หว่ันไหวไปตามเสีย งนินทาและ
สรรเสริญ กระท าด้วยปรารถนาจะเอาใจผู้น้ัน หาความนิยม หรือหว่ันกลัวเสียงกล่าวว่าเป็นประมาณ ในฝ่ายกุศลได้แก่ 
เว้นชั่ว ท าดีด้วยเคารพเสียงหมู่ชน  

๓. ธรรมาธิปไตย ถือธรรมเป็นใหญ่ คือ ถือหลักการความจริง ความถูกต้อง ความดีงาม เหตุผลเป็นใหญ่ 
กระท าด้วยปรารภสิ่งที่ได้ศึกษา ตรวจสอบตามข้อเท็จจริง และความเห็นที่รับฟังอย่างกว้างขวาง แจ้งชัด และพิจารณา
อย่างดีเต็มขีดแห่งสติปัญญา มองเห็นได้ด้วยความบริสุทธ์ิใจ เป็นไปโดยชอบธรรม และเพื่อความดีงามเป็นประมาณ อย่าง
สามัญ ได้แก่ ท าการด้วยความเคารพ หลักการ กฎ ระเบียบ กติกา เป็นต้น 
 
วิเคราะห์การบริหารงานตามหลักอธิปไตยในพระพุทธศาสนา 

ประเทศไทยมีการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หมายความว่า อ านาจ
อธิปไตย หรือ อ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศมาจากปวงชนชาวไทย อันมีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุข ทรงใช้
อ านาจอธิปไตยผ่านทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ โดยอ านาจขององค์กรทั้ง ๓ ฝ่าย 
จะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน และอยู่ในลักษณะการถ่วงดุลอ านาจซ่ึงกันและกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจหลักอธิปไตยใน
พระพุทธศาสนาจึงได้น าอธิปไตยทั้ง ๓ ประการ มาวิเคราะห์เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันดังน้ี 

๑. วิเคราะห์การบริหารงานตามอัตตาธิปไตย  
อัตตาธิปไตย หมายถึง ถือตนเป็นใหญ่ คือ ถือเอาตนเอง ฐานะ ศักดิ์ศรี เกียรติภูมิของตนเป็นใหญ่ กระท าการ

ด้วยการปรารภตนและสิ่งที่เน่ืองด้วยตนเป็นประมาณ ในฝ่ายกุศล ได้แก่ เว้นชั่ว ท าดี ด้วยเคารพตน แนวคิดน้ีมีหลัก
ส าคัญ คือ ถ้าเป็นตัวบุคคลก็เป็นบุคคลที่เชื่อม่ันในตนเองมากเกินไป โดยไม่ยอมฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน เอาแต่ใจ
ตัวเองเป็นเรื่องส าคัญ สิ่งใดที่เราได้ท าตามใจตัวเอง เรามีความสบายใจเพราะการกระท าของเรา แต่สิ่งน้ันอาจ
กระทบกระเทือนถึงประโยชน์และชีวิตของผู้อ่ืน คนที่เป็นอัตตาธิปไตยไม่ได้ค านึงถึงข้อน้ีตนคิดว่าจะท าอะไรก็ท าลงไป 
ไม่ได้พิจารณาว่า มันจะกระทบกระเทือนคนอ่ืนไหม จะท าให้คนอ่ืนเดือดร้อนไหม จะท าให้เราเดือดร้อนไหม 
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๒๕๕ 

ในทางพระพุทธศาสนาการบริหารงานแบบอัตตาธิปไตย พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ได้ตรัสไว้ในพระ
สุตตัตนตปิฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาตร อาธิปเตยยสูตร ความว่า อัตตาธิปไตย ความมีตนเป็นใหญ่ คือ ภิกษุในธรรม
วินัยน้ีอยู่ในป่าบ้าง อยู่ตามโคนต้นไม้บ้าง อยู่ในเรือนว่างบ้างย่อมเห็นประจักษ์ว่า เราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต 
ไม่ใช่เพราะเหตุแห่งจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ เราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ไม่ใช่เพราะเหตุแห่งความมีหรือความไม่
มีเช่นน้ัน อน่ึง เราถูกชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาสครอบง าชื่อว่าถูกทุกข์ครอบง า มีทุกข์อยู่
ตรงหน้า ท าอย่างไร การท าที่สุดกองทุกข์ทั้งสิ้นน้ีจะพึงปรากฏ การที่เราละกามเช่นใดแล้วจึงออกจากเรือนบวชเป็น
บรรพชิต เราพึงแสวงหากามเช่นน้ัน หรือกามที่เลวกว่าน้ัน น้ันไม่สมควรแก่เราเลย” ภิกษุน้ันเห็นประจักษ์ว่า “ความเพียร
ที่เราเริ่มไว้แล้วจักไม่ย่อหย่อน สติที่ตั้งม่ันแล้วจักไม่เลอะเลือน กายที่สงบแล้วจักไม่กระสับกระส่าย จิตที่ตั้งม่ันแล้วจักมี
อารมณ์แน่วแน่” เธอท าตนเท่าน้ันให้เป็นใหญ่ ละอกุศล บ าเพ็ญกุศล ละกรรมที่มีโทษ บ าเพ็ญกรรมที่ไม่มีโทษ รักษาตน
ให้บริสุทธ์ิภิกษุทั้งหลาย น้ีเรียกว่า อัตตาธิปไตย  

จะเห็นได้ว่าการบริหารงานแบบอัตตาธิปไตย พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ทรงใช้ในการบริหารเม่ือครั้งที่
พระองค์ตรัสรู้ใหม่ ๆ สาวกยังมีน้อย และสาวกแต่ละท่านที่เข้ามาสู่พระพุทธศาสนาส่วนมากเป็นพระอริยบุคคล มี
คุณธรรมสูง การปกครองจึงไม่มีปัญหาอะไร ส่วนมากมุ่งไปที่การเผยแผ่พระศาสนาเป็นหลัก สามารถดูแลกันได้อย่าง
ทั่วถึงพระองค์ก็ใช้การบริหารคณะสงฆ์แบบอัตตาธิปไตย เช่น การที่พระองค์อนุญาตให้กุลบุตรผู้มีความประสงค์จะบวช
เป็นภิกษุ พระองค์ทรงอนุญาตให้อุปสมบทด้วยการเปล่งพระวาจาว่า เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด หรือเรียกว่า เอหิอุปสัมปทา 
เช่น การประทานการอุปสมบทให้แก่พระอัญญาโกณฑัญญะ เป็นต้น การบริหารแบบอัตตาธิปไตยน้ีก็ท าให้การบริหาร
คณะสงฆ์ของพระองค์เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ท าให้การเผยแผ่พระธรรมวินัยเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามล าดับ แต่พระองค์ก็
ไม่ได้ยึดเอาหลักการน้ีใช้ในการบริหารตลอดไป ต่อมาเม่ือหมู่สาวกมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น พระองค์จึงเปลี่ยนเป็นการบริหาร
แบบโลกาธิปไตย และธัมมาธิปไตย ตามล าดับ 

๒. วิเคราะห์การบริหารงานตามโลกาธิปไตย  
โลกาธิปไตย ถือโลกเป็นใหญ่ คือ ถือความนิยมของชาวโลกเป็นใหญ่ หว่ันไหวไปตามเสียงนินทาและสรรเสริญ 

กระท าด้วยปรารถนาจะเอาใจผู้น้ัน หาความนิยม หรือหว่ันกลัวเสียงกล่าวว่าเป็นประมาณ ในฝ่ายกุศล ได้แก่ เว้นชั่ว ท าดี
ด้วยเคารพเสียงหมู่ชน เป็นการบริหารยึดเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ ในปัจจุบันเรียกว่า ระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นระบอบที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก เพราะอ านาจบริหารเป็นของประชาชน แต่เน่ืองจากประชาชนมีเป็น
จ านวนมากจึงต้องเลือกตัวแทนเข้าไปบริหาร ระบอบน้ีจึงจัดให้มีการเลือกตั้งตัวแทนหรือผู้แทน เช่น เลือกตั้งประธานาธิบ
ดี เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นต้น ข้อดีของระบอบน้ีคือ ประชาชนมีสิทธ์ิเลือกตัวแทน
ของตนเองด้วยตนเอง ผู้แทนเข้าไปบริหารต้องฟังเสียงของประชาชนด้วย เพราะถ้าบริหารไม่ดีสมัยต่อไป ประชาชนก็ไม่
เลือก ระบอบน้ีมีการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ ข้อเสียคือ ท าให้ล่าช้า เพราะต้องผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอน การเลือกตั้งก็มีการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงกันซ่ึงเป็นปัญหาใหญ่ไม่สามารถแก้ไข ได้อย่างถาวรหรือ
เด็ดขาด เพราะยินยอมกันทั้งสองฝ่าย เช่นตัวอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 

ในทางพระพุทธศาสนาการบริหารงานแบบโลกาธิปไตย พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ได้ตรัสไว้ในพระ
สุตตัตนตปิฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาตร อาธิปเตยยสูตร ความว่า โลกาธิปไตย ความมีโลกเป็นใหญ่ คือ ภิกษุในธรรม
วินัยน้ีอยู่ในป่าบ้าง อยู่ตามโคนต้นไม้บ้าง อยู่ในเรือนว่างบ้าง ย่อมเห็นประจักษ์ว่า “เราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต 
ไม่ใช่เพราะเหตุแห่งจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ เราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ไม่ใช่เพราะเหตุแห่งความมีหรือความไม่
มีเช่นน้ัน อน่ึง เราถูกชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาสครอบง า ชื่อว่าถูกทุกข์ครอบง า มีทุกข์อยู่
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๒๕๖ 

ตรงหน้า ท าอย่างไร การท าที่สุดกองทุกข์ทั้งสิ้นน้ีจะพึงปรากฏ ก็เราบวชแล้วอย่างน้ีพึงคิดเรื่องกาม เรื่องปองร้าย เรื่อง
เบียดเบียน โลกสันนิวาส (การอยู่ร่วมกันของสัตว์โลก) น้ีใหญ่ ก็ในโลกสันนิวาสใหญ่มีสมณพราหมณ์ผู้มีฤทธ์ิ มีตาทิพย์ รู้
จิตของบุคคลอ่ืน สมณพราหมณ์เหล่าน้ันมองเห็นได้แม้จากที่ไกล แม้อยู่ใกล้ก็ไม่ปรากฏ รู้จิต (ของบุคคลอ่ืน) แม้ด้วยจิต 
(ของตน) สมณพราหมณ์แม้เหล่าน้ันพึงรู้จักเราอย่างน้ีว่า ‘ท่านผู้เจริญทั้งหลายโปรดดูกุลบุตรน้ี เพราะมีศรัทธา เขาจึง
ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต เต็มไปด้วยบาปอกุศลธรรมอยู่ แม้เทวดาผู้มีฤทธ์ิ มีตาทิพย์ รู้จิตของบุคคลอ่ืนก็มีอยู่ 
เทวดาเหล่าน้ันย่อมปรากฏจากที่ไกลบ้าง เข้ามาใกล้แล้วกลับมองไม่เห็นบ้าง ย่อมรู้จิตด้วยจิตบ้าง’ เทวดาแม้เหล่าน้ันพึง
รู้จักเราอย่างน้ีว่า ‘ท่านผู้เจริญทั้งหลาย โปรดดูกุลบุตรน้ี เพราะมีศรัทธาเขาจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต เต็มไปด้วย
บาปอกุศลธรรมอยู่” ภิกษุน้ันเห็นประจักษ์ว่า “ความเพียรที่เราเริ่มไว้แล้วจักไม่ย่อหย่อน สติที่ตั้งม่ันแล้วจักไม่เลอะเลือน 
กายที่สงบแล้วจักไม่กระสับกระส่าย จิตที่ตั้งม่ันแล้วจักมีอารมณ์แน่วแน่” เธอท าโลกเท่าน้ันให้เป็นใหญ่ ละอกุศล บ าเพ็ญ
กุศล ละกรรมที่มีโทษ บ าเพ็ญกรรมที่ไม่มีโทษ รักษาตนให้บริสุทธ์ิภิกษุทั้งหลาย น้ีเรียกว่า โลกาธิปไตย  

จะเห็นได้ว่า พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนเก่ียวกับการกระท าของมนุษย์ว่าเกิดขึ้นด้วยอ านาจ แห่งอธิปไตย ๓ 
ประการ ประการใดประการหน่ึง ทั้งในส่วนที่เป็นกุศลกรรม และอกุศลกรรม เช่น คนท าดีเพราะเห็นตามคนส่วนใหญ่ 
หรือในทางกลับกัน คนท าชั่วเพราะเห็นตามคนส่วนใหญ่ โดยไม่พินิจพิจารณาว่าที่คนส่วนใหญ่ท าน้ันถูกหรือผิด ซ่ึง
สอดคล้องกับพระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ได้แสดงทัศนะว่า โลกาธิปไตย เป็นดาบสองคม  มีทั้งคุณและโทษ 
กล่าวคือหากเสียงส่วนใหญ่ประกอบด้วยธรรม มาจากผู้มีคุณธรรม ย่อมให้คุณ แต่หากไม่ประกอบด้วยธรรม มาจากผู้ขาด
ธรรมย่อมให้โทษมากกว่าให้คุณ  

ในพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้ใช้การบริหารแบบระบอบโลกาธิปไตยเหมือนกัน เช่น ต่อมามี
สาวกเพิ่มมากขึ้นพระองค์จึงมอบอ านาจการบริหารให้เป็นหน้าที่ของคณะสงฆ์ ให้คณะสงฆ์เป็นใหญ่ อาทิ ทรงอนุญาตให้
มีการอุปสมบทด้วยวิธีญัตติจตุตถกรรมวาจา คือทรงอนุญาตให้มีพระภิกษุเข้าร่วมสังฆกรรมอย่างน้อย ๕ รูปเป็นอย่าง
น้อย เฉพาะในชนบทที่ห่างไกล ส่วนในมัชฌิมประเทศ ทรงอนุญาตให้มีพระภิกษุเข้าร่วมสังฆกรรมตั้งแต่ ๑๐ ขึ้นไป คณะ
สงฆ์ฝ่ายเถรวาทจึงได้ยึดเอาหลักน้ีปฏิบัติมาจนถึงทุกวันน้ี จากหลักฐานที่ปรากฏในพระไตรปิฎกจะเห็นว่าพระพุทธองค์
ทรงสรรเสริญระบอบการบริหารแบบโลกาธิปไตยมาก เช่น การที่พระองค์แนะน าให้พระนางปชาบดีโคตมีผู้เป็นพระ
มาตุจฉา (น้า) ผู้ต้องการจะถวายผ้าไหมเน้ือดีที่พระนางทอเองแก่พระพุทธเจ้าเพื่อจะได้อานิสงส์มาก แต่พระองค์แนะน า
ให้พระนางถวายแก่สงฆ์จะได้อานิสงส์มากกว่า ซ่ึงปรากฏในพระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ ทักขิณาวิภังค
สูตร แต่โลกาธิปไตยในความหมายน้ีพระพุทธองค์หมายถึงเสียงส่วนมากหรือสงฆ์ที่ท าตามธรรมตามวินัย ถ้าผิดธรรมผิด
วินัยพระองค์ก็ติเตียน ดังพระพุทธพจน์ว่า “นิคฺคณฺเห นิคฺคหารห ” ติเตียนคนที่ควรติเตียน” “ปคฺคณฺเห ปคฺคหารห  ยก
ย่องคนที่ควรยกย่อง” เป็นต้น ซ่ึงลักษณะของคนที่เป็นโลกาธิปไตย ถือโลกเป็นใหญ่ อะไรที่ชาวโลกเขานิยมชมชอบ แม้
จะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือศีลธรรมก็ตาม ก็ท าไปตามความคิดเห็นของโลก หรือความคิดเห็นของชาวบ้าน ซ่ึงบางทีก็ท า
ให้ตัวเองต้องกลายเป็นคนอ่อนแอ หรือในบางครั้งเราอาจจะเห็นว่า เม่ือมติของคนส่วนมากมีความคิดเห็นอย่างน้ี แม้ว่าสิ่ง
น้ันมันอาจเป็นการท าลายผลประโยชน์ของคนอ่ืน หรือเป็นการลบหลู่เกียรติและชื่อเสียงของคนใดคนหน่ึงก็ตาม 

๓. วิเคราะห์การบริหารงานตามธัมมาธิปไตย  
ธรรมาธิปไตย ถือธรรมเป็นใหญ่ คือ ถือหลักการความจริง ความถูกต้องเป็นเกณฑ์ ความดีงาม เหตุผลเป็น

ใหญ่ กระท าด้วยปรารภสิ่งที่ได้ศึกษา ตรวจสอบตามข้อเท็จจริง และความเห็นที่รับฟังอย่างกว้างขวาง แจ้งชัด และ
พิจารณาอย่างดีเต็มขีดแห่งสติปัญญา มองเห็นได้ด้วยความบริสุทธ์ิใจ เป็นไปโดยชอบธรรม และเพื่อความดีงามเป็น
ประมาณ อย่างสามัญ ได้แก่ ท าการด้วยความเคารพ หลักการ กฎ ระเบียบ กติกา เป็นต้น 

ในทางพระพุทธศาสนาการบริหารงานแบบธัมมาธิปไตย พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ได้ตรัสไว้ในพระ
สุตตัตนตปิฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาตร อาธิปเตยยสูตร ความว่า ธัมมาธิปไตย ความมีธรรมเป็นใหญ่ คือ ภิกษุในธรรม
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๒๕๗ 

วินัยน้ีอยู่ในป่าบ้าง อยู่ตามโคนต้นไม้บ้าง อยู่ในเรือนว่างบ้าง ย่อมเห็นประจักษ์ว่า  “เราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต 
ไม่ใช่เพราะเหตุแห่งจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ เราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ไม่ใช่เพราะเหตุแห่งความมีหรือความไม่
มีเช่นน้ัน อน่ึง เราถูกชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาสครอบง า ชื่อว่าถูกทุกข์ครอบง า มีทุกข์อยู่
ตรงหน้า ท าอย่างไร การท าที่สุดกองทุกข์ทั้งสิ้นน้ีจะพึงปรากฏ พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้ว ผู้ปฏิบัติจะพึง
เห็นชัดด้วยตนเอง ไม่ประกอบด้วยกาล ไม่จ ากัดกาล คือ ไม่ขึ้นกับกาลเวลา ให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติทุกเวลา ทุกโอกาส บรรลุ
เม่ือใดก็ได้รับผลเม่ือน้ัน ควรเรียกให้มาดู ควรน้อมเข้ามาในตน อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน ก็เพื่อนพรหมจารีผู้รู้เห็นอยู่ มี
อยู่ การที่เราบวชในธรรมวินัยที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วอย่างน้ีพึงเกียจคร้านประมาทอยู่น้ันไม่สมควรแก่เราเลย” 
ภิกษุน้ันย่อมเห็นประจักษ์ว่า “ความเพียรที่เราเริ่มไว้แล้วจักไม่ย่อหย่อน สติที่ตั้งม่ันแล้วจักไม่เลอะเลือน กายที่สงบแล้ว
จักไม่กระสับกระส่าย จิตที่ตั้งม่ันแล้วจักมีอารมณ์แน่วแน่” เธอยกธรรมเท่าน้ันให้เป็นใหญ่ ละอกุศล บ าเพ็ญกุศล ละกรรม
ที่มีโทษ บ าเพ็ญกรรมที่ไม่มีโทษ รักษาตนให้บริสุทธ์ิ ภิกษุทั้งหลาย น้ีเรียกว่า ธัมมาธิปไตย  

การบริหารงานตามหลักธัมมาธิปไตย คือ การบริหารแบบยึดเอาความถูกต้องเป็นเกณฑ์ไม่ได้ค านึงเสียงส่วน
ใหญ่ที่ไม่ถูกต้องชอบธรรม มีนักปราชญ์ทางด้านพระพุทธศาสนาหลายท่านได้แสดงทัศนะเก่ียวกับการบริหารงานตาม
หลักการน้ีไว้ ดังน้ี 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโต) ได้แสดงทัศนะไว้ สรุปใจความได้ว่า ธรรมาธิปไตยไม่ใช่ระบบแยก
ต่างหาก อีกระบบจากประชาธิปไตย แต่เป็นคุณภาพเป็นหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจของบุคคลที่อยู่หรือร่วมอยู่ในระบบ
การปกครองน้ัน ถ้าการตัดสินใจโดยตรวจสอบเรื่องราว สืบค้นความจริง หาข้อมูลให้ชัดเจนถ่องแท้ ใช้ปัญญาพิจารณาใน
การตัดสินใจต่าง ๆ เช่น ถ้าในระบอบประชาธิปไตยก็เป็นการตัดสินใจเลือกตั้ง โดยพิจารณาว่าผู้สมัครคนไหนเป็นคนดี มี
ความสามารถ มุ่งท าประโยชน์ให้ส่วนรวมจริง ๆ ก็ตัดสินใจไปตามความดีงามความถูกต้องน้ัน น้ีเรียกว่าเป็นธรรมาธิปไตย 
แต่ถ้าเลือกโดยเอาผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลัก น้ีเรียกว่าอัตตาธิปไตย หรือตัดสินใจเลือกโดยว่าไปตามกระแส 
ลงคะแนนแบบเฮตามพวกไป น้ีเรียกว่าโลกาธิปไตย  

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้แสดงทัศนะตอนว่าด้วยการบริหารตามหลักธัมมาธิปไตยสรุป
ใจความได้ว่า การบริหารตามหลักธัมมาธิปไตย ผู้บริหารต้องประกอบด้วยพละ ๔ คือ ปัญญาพละ วิริยพละ อนวัชชพละ 
สังคหพละ ปัญญาพละ ก าลังคือปัญญา หมายถึง ผู้บริหารต้องมีปัญญา คือ ต้องเป็นผู้ขวนขวายเพื่อให้เกิดปัญญา ๓ ด้าน 
อาทิ สุตมยปัญญา ปัญญาเกิดจากการฟัง จินตามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการคิด ภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการ
ปฏิบัติ หรือการเจริญภาวนา ในที่น้ีท่านอธิบายการรอบรู้ ๓ อย่าง คือ รู้จักตน รู้คน รู้งาน รู้จักตนเองคือรู้ความสามารถ
ของตน อุปนิสัยของตน รู้จักคน คือรู้จักคนที่ท างานร่วมกัน หมายความว่า มอบงานให้ถูกกับคน และรู้งาน คือรู้จักงานที่
รับผิดชอบ วิริยพละ พลังของความเพียร ผู้บริหารต้องเป็นคนขยัน อดทน ต่อสู้กับอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ทอดทิ้งธุระ
กลางครัน ในที่น้ีท่านอธิบายเก่ียวกับสสังขาริกะ คือ มีความขยันสู้งานเพราะคนอ่ืนชักชวนแนะน า อสังขาริกะ มีความ
ขยันสู้งานด้วยความเพียรของตนเอง อนวัชชพละ พลังแห่งการงานที่ไม่มีโทษ คือประกอบการงานสุจริต ไม่ผิดกฎหมาย
และศีลธรรม ท่านอธิบายว่า ผู้บริหารต้องเว้นอบายมุข อันเป็นทางแห่งความเสื่อม เช่น ไม่ติดการพนัน ไม่ติดสุรายาเสพ
ติด ไม่เกียจคร้าน ไม่คบมิตรชั่ว จากน้ันให้รักษาศีล ๕ ให้บริสุทธ์ิ สังคหพละ คือให้มีพรหมวิหาร ๔ ประกอบด้วย เมตตา 
กรุณา มุทิตา อุเบกขา และสังคหพละ พลังแห่งการสงเคราะห์ หมายถึงผู้บริหารต้องเป็นคนสงเคราะห์เพื่อนร่วมงานตาม
สมควรแก่ต าแหน่งหน้าที่ การสงเคราะห์มีหลายวิธี เช่น การให้สิ่งของ การพูดจาด้วยถ้อยค าไพเราะ สุภาพอ่อนโยน การ
ช่วยเหลือการงานบางครั้งบางคราว และการวางตัวเสมอต้นเสมอปลายหรือการเอาใจเขามาใส่ใจเรา  



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วทิยาเขตอุบลราชธานี 

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๒๕๘ 

จากทัศนะของนักปราชญ์ทางด้านพระพุทธศาสนา จะเห็นได้ว่าพระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้
น าเอาปัญญาพละมาเป็นเครื่องมือในการบริหารตามหลักธัมมาธิปไตย ซ่ึงสอดคล้องกับหลักค าสอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้า 
พระองค์ได้ตรัสสรรเสริญปัญญาไว้หลายแห่งต่างกาลต่างวาระกัน เช่น พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในพระสุตตันตปิฎก สังยุตต
นิกาย สคาถวรรค ความว่า ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก นอกจากน้ีพระพุทธองค์ยังได้ตรัสไว้ใน
พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต ความว่า ปญฺญา นราน  รตน  ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน เป็นต้น ซ่ึงตามหลัก
พระพุทธศาสนา มีปัจจัยเป็นเครื่องพัฒนาปัญญาอยู่ ๒ อย่าง คือ ปรโตโฆสะและโยนิโสมนสิการ 

ปรโตโฆสะ แยกออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่เป็นบุคคลโดยตรง เช่น บิดามารดา ครู อาจารย์ ผู้เป็นกัลยาณมิตร 
คอยแนะน าตักเตือน ในสิ่งที่ดีงามก่อให้เกิดความรู้หรือปัญญา เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า ปัจจัยภายนอก ส่วนที่สองได้แก่ 
คัมภีร์ต่าง ๆ ที่บันทึกค าสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลาย เช่น ต ารับต ารา หรือหนังสือเรียน เป็นต้น เป็นแหล่งความรู้ที่เป็น
ประโยชน์เม่ือได้อ่านแล้วจะท าให้เกิดปัญญา ส่วนโยนิโสมนสิการ หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า ปั จจัยภายใน ได้แก่ การ
พิจารณาไตร่ตรองใคร่ครวญสิ่งที่ได้รับฟังมาจากบิดามารดา ครูอาจารย์น้ัน หรือที่ได้อ่านมาน้ันตามก าลังสติปัญญา ก็จะ
ท าให้เกิดปัญญาเพิ่มขึ้น เช่น ได้ยินบิดามารดาบอกว่า การดื่มสุราไม่ดีเพราะจะท าให้สูญเสียการทรงตัว สติจะอ่อนก าลัง
ไม่สามารถควบคุมความคิดหรืออวัยวะร่างกายของตนให้อยู่ในสภาวะปกติได้ เม่ือได้รับฟังมาอย่างน้ีแล้ว ก็น าไปคิด
ไตร่ตรองต่อว่า เพราะเหตุไร สุราจึงมีฤทธ์ิท าให้คนที่ดื่มเป็นอย่างน้ัน ก็ต้องไปศึกษาต่อว่า สุราประกอบด้วยสารอะไรบ้าง 
หรือว่า สุราท ามาจากอะไร เม่ือคิดพิจารณาอย่างน้ีแล้วก็จะทราบข้อเท็จจริงของสุรา ความรู้ที่ได้ก็กลายเป็นปัญญา ที่
เกิดขึ้นด้วยโยนิโสมนสิการ  

จากข้อความที่ได้ท าการศึกษามาน้ีแสดงให้เห็นว่าการบริหารตามหลักธัมมาธิปไตยผู้บริหารต้องประกอบด้วย
พละ ๔ ประการ คือ ปัญญาพละ วิริยพละ อนวัชชพละ และสังคหพละ ดังกล่าวน้ันจึงจะประสบความส าเร็จในการ
บริหารตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซ่ึงในบรรดาอธิปไตยทั้ง ๓ น้ัน ธัมมาธิปไตยน้ีพระองค์ให้ความส าคัญมากเห็นได้จากพระ
พุทธพจน์ที่ปรากฏในพระไตรปิฎกหลายแห่งที่พระองค์ทรงเตือนให้ภิกษุ ยึดเอาธรรมเป็นใหญ่ ทรงแนะน าให้ภิกษุยึดเอา
พระธรรมเป็นที่พึ่ง  

สรุปบทวิเคราะห์ 
เม่ือเราน าอธิปไตยทั้ง ๓ อย่าง มาจับประเด็นของการบริหารว่าหากผู้บริหารใช้อ านาจแต่ละอย่างจะท าให้การ

บริหารน้ันมีผลไปในทิศทางใด และจะเป็นอย่างไรในที่น้ีจะอธิบายถึงการใช้อ านาจในการบริหารหรือการปกปกครอง ๒ 
ระดับ คือการบริหารปกครองระดับประเทศและการบริหารงานในระดับหน่วยงานหรือองค์การต่าง ๆ โดยรวมกล่าว คือ 

๑. ในการบริหารประเทศหรือปกครองประเทศน้ัน การปกครองทุกระบอบ มีองค์ประกอบส าคัญ คือ อ านาจ
ตัดสินใจ อันน้ีเป็นตัวก าหนดเด็ดขาด การปกครองระบอบต่าง ๆ  ทั้งหลายเม่ือมองไปให้ถึงที่สุดตัวก าหนดก็อยู่ที่อ านาจ
ตัดสินใจ หมายความว่า อ านาจตัดสินใจสูงสุดอยู่ที่ไหน การปกครองก็คือระบอบน้ัน จะเป็นระบอบการปกครองไหนก็ดู
ว่าอ านาจตัดสินใจสูงสุดอยู่ที่ใด พอที่จะสรุปได้ดังน้ี 

๑.๑ ถ้าอ านาจตัดสินใจอยู่ที่บุคคลผู้เดียว ก็เป็น เผด็จการ  
๑.๒ ถ้าอ านาจตัดสินใจอยู่ที่คณะบุคคล ก็เป็น คณาธิปไตย  
๑.๓ ถ้าอ านาจตัดสินใจอยู่ที่ประชาชน ก็เป็น ประชาธิปไตย  
๑.๔ ถ้าเอาตัวเอง เอาความยิ่งใหญ่ของตน เอาความทะนงของตัว เอาทิฐิความเห็น ความเชื่อ ยึดถือส่วนตัว 

เอาผลประโยชน์ของตนเป็นเกณฑ์ตัดสินใจ ก็เป็น อัตตาธิปไตย 
๑.๕ ถ้าตัดสินใจไปตามกระแสความนิยม เสียงเล่าลือ หรือแม้แต่ไม่เป็นตัวของตัวเอง คอยฟังว่าใครจะว่า

อย่างไร อย่างที่ว่า แล้วแต่พวกมากลากไป หรือตามแรงกดดัน จะเอาใจเขา จะหาคะแนน หรือตอบแทนการเอ้ือ
ประโยชน์ ก็เป็น โลกาธิปไตย 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วทิยาเขตอุบลราชธานี 

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

 

๒๕๙ 

๑.๖ ถ้าเอาความจริง ความถูกต้องดีงาม หลักการ กฎ กติกา เหตุผล ประโยชน์ที่แท้จริงของชีวิตและสังคม 
เป็นเกณฑ์ตัดสินใจ โดยใช้ปัญญาหาข้อมูลตรวจสอบข้อเท็จจริง และความคิดเห็นที่รับฟังอย่างกว้างขวาง ให้ถ่องแท้ 
ชัดเจน และพิจารณาอย่างดีที่สุด เต็มขีดแห่งสติปัญญา จะมองเห็นได้ด้วยความบริสุทธ์ิใจ ก็เป็น ธรรมาธิปไตย 

ฉะน้ัน ผู้เผด็จการ ก็เป็นได้ทั้ง อัตตาธิปไตย โลกาธิปไตย และธรรมาธิปไตย คณาธิปไตย ก็เป็นได้ทั้ง 
อัตตาธิปไตย โลกาธิปไตย และธรรมาธิปไตย ประชาธิปไตย ก็เช่นเดียวกัน ก็เป็นได้ทั้ง อัตตาธิปไตย โลกาธิปไตย และ
ธรรมาธิปไตย แต่ที่เราต้องการ ซ่ึงดีที่สุด คือให้เป็นธรรมาธิปไตย 

ถ้าเป็นผู้เผด็จการใช้เกณฑ์ตัดสินใจแบบธรรมาธิปไตย ก็เป็นเผด็จการที่ดี แต่เรากลัวว่าเขาจะตัดสินใจไม่
รอบคอบ เพราะรู้ข้อมูลไม่ทั่วถึง หรือปัญญาอาจจะไม่พอ เป็นต้น ถ้าคณาธิปไตยที่ไหน เป็นธรรมาธิปไตย มันก็ยังดี คือ
เป็นอย่างดีที่สุดของคณาธิปไตย แต่เราเห็นว่ายังมีจุดอ่อนอยู่มากทีน้ีเราหวังว่า ถ้าระบอบเป็นประชาธิปไตย และคนใช้
อ านาจตัดสินใจด้วยเกณฑ์ธรรมาธิปไตย ก็จะดีที่สุดจะเป็นอย่างน้ีได้ ก็ต้องให้ประชาชนทุกคนเป็นธรรมาธิปไตย เพราะ
ประชาชนทุกคนมีอ านาจตัดสินใจ ตั้งแต่เลือกตั้งเลยทีเดียว ทุกคนต้องตัดสินใจเลือกด้วยเกณฑ์ธรรมาธิปไตย 

๒. ในการบริหารระดับหน่วยงานซ่ึงการบริหารในปัจจุบันก็มีหลักการบริหารคือในปัจจุบัน การบริหารงาน
หรือการจัดการองค์กรมีความจ าเป็นต้องใช้ศาสตร์ในการบริหารงาน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เน่ืองจากโลกในยุคปัจจุบันเป็น
ระบบทุนนิยม หรือบริโภคนิยมที่แสวงหาก าไร และ มีการแข่งขัน เพื่อให้เหนือกว่าคู่แข่ง ทั้งในเชิงบริหารงาน และการ
พัฒนาองค์กร ให้บรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กร จึงมีหลักการบริหารสมัยใหม่เข้ามาเป็นกลยุทธ์ หรือหลักการในการ
บริหารจัดการ การบริหารงานองค์กรมีองค์ประกอบส าคัญที่นักบริหารงาน ควรค านึง เพื่อให้การบริหารงานประสบ
ความส าเร็จ ประกอบไปด้วย เงิน (money) วัตถุดิบ (materials) เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ (machine or equipment) 
และแรงงาน หรือคน (man) องค์ความรู้ในการบริหารงาน แต่ถ้าเราจะน าอธิปไตยหรือการใช้อ านาจทั้ง ๓ อย่างทาง
พระพุทธศาสนามาจับประเด็นในการใช้อ านาจของผู้บริหารน้ันว่าหากใช้อ านาจแบบอัตตาธิปไตย โลกาธิปไตย และ
ธรรมาธิปไตยแล้วการท างานหรือผลขอการท าและปัจจัยที่เก่ียวข้องจะเป็นอย่างไร กล่าวได้คือ 

๑. หากผู้บริหารใช้อ านาจแบบอัตตาธิปไตย คือ ถือตนเป็นใหญ่ก็จะท าให้ผู้บริหารใช้อ านาจในทางที่ผิดได้ คือ 
ไม่ฟังเสียงของผู้ร่วมท างานอาจท าให้การท างานบกพร่องได้ ผู้คนในหน่วยงานก็อาจจะไม่ชอบก็ได้เพราะท าอะไรตามใจ
ของตนไม่สนใจผู้อ่ืน ใช้อ านาจในการสั่งการโดยไม่ค านึงถึงความสามารถของแต่ละบุคคล ไม่เอาใจเขามาใส่ใจเรา ใครท า
อะไรไม่ถูกใจก็อาจจะถูกลงโทษเพราะใช้อ านาจตัดสินใจโดยยึดถือตนเป็นใหญ่ การใช้อ านาจอย่างน้ี ในการบริหารงาน ก็
ท าให้ผู้บริหารน้ันได้งานแต่ไม่ได้คน เพราะยึดถือตนเป็นใหญ่ผู้ร่วมท างานหรือลูกน้องก็ต้องกลัวอ านาจก็ท างานตามค าสั่ง
อย่างเคร่งคัด แต่ผู้ร่วมงานหรือลูกน้องไม่ชอบผู้บริหารเพาระใช้อ านาจมากเกินไปไม่มีใครกล้าขัดอ านาจน้ัน ท าอะไร
ตามใจตนคือผู้บริหารโดยไม่ค านึงถึงผู้ปฏิบัติงานจึงไม่ได้ใจของผู้ร่วมงาน ไม่มีใครจะยุ่งเก่ียวด้วย จึงได้งานแต่ไม่ได้คนหรือ
ที่เรียกว่าไม่มีบริวาร 

๒. หากผู้บริหารใช้อ านาจแบบโลกาธิปไตย คือ ถือโลกเป็นใหญ่ ซ่ึงเป็นผู้บริหารที่นิยมเอาใจผู้ร่วมงานที่เข้า
กันได้หรือไปด้วยกันได้ เป็นผู้บริหารที่ชอบให้ลูกน้องเอาใจ ยกยอสรรเสริญ ท าผู้ร่วมงานมีความนิยมชมชอบท าให้
ผู้บริหารไหวหว่ันไปตามกระแสของสังคมหรือในหน่วยงานน้ันๆเคารพยอมรับความคิดเห็นของผู้ร่วมงานโดยไม่ค านึงถึง
ความผิดหรือความถูกต้องก็อาจท าให้การใช้อ านาจตัดสินใจไปในทางที่ผิด ได้เพราะตัดสินใจเพื่อเอาใจผู้ร่วมงาน โดย
หย่อนยานหรือบกพร่องต่อการตรวจสอบการท างานของผู้ปฏิบัติงานจึงอาจท าให้งานที่ท าอยู่เสียหายได้ ผู้ปฏิบัติงาน
อาจจะไม่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้เพราะถือตนว่ามีความสนิทกับผู้บริหาร คงไม่มีการลงโทษอะไร
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๒๖๐ 

มากนักเพราะคิดว่าผู้บริหารใจดี การที่ผู้บริหารใช้อ านาจแบบโลกาธิปไตยโดยถือโลกเป็นใหญ่จึงเป็นผลท าให้ผู้บริหารได้
ใจคนแต่ไม่ได้งานหรือไม่ได้ผลงานตามเป้าหมาย 

๓. หากผู้บริหารใช้อ านาจตามหลักธรรมาธิปไตย คือ ถือธรรมะเป็นใหญ่ ค าว่า "ธรรม" ในที่น้ี หมายถึง ความ
จริง ความ ถูกต้อง ความดีงาม ประโยชน์สุขที่แท้จริง รวมทั้งหลักการที่จะให้เกิดความดีงาม ความ ถูกต้องเหล่าน้ี การที่
เราจัดตั้งวางหลักต่างๆ เช่น หลักการทางรัฐศาสตร์ หลักการทาง นิติศาสตร์ หลักการทางเศรษฐศาสตร์ หรือหลักการเอง
ใดๆ ก็ตาม ก็เพื่อให้มีเกณฑ์ มี มาตรฐานในการที่จะด าเนินงาน เพื่อสร้างสรรค์ท าให้เกิดความดี ความงาม ความถูกต้อง 
และประโยชน์สุขที่แท้จริง ในหน่วยงานหากผู้บริหารยึดหลักธรรมาธิปไตยก็จะท าให้ผู้ร่วมงานเกิดความม่ันใจในการ
ท างาน เพราะผู้บริหารยึดความถูกต้องเป็นหลัก ไม่มีที่รักมักที่ชัง ใครท าผิดก็ว่าไปตามความผิด ใครท างานดีก็มีรางวัล
มอบให้เพื่อเป็นก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน เห็นแก่ความจริง ความถูกต้อง ความดีงาม และยึดถือตามหลักการ กฎกติกา 
รวมทั้งการตัดสินใจที่ไม่เอนเอียงไปข้างไหน ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ ไม่เห็นแก่พรรคพวก มีความชัดเจนในการท างาน 
ความโปร่งใสในการท างานเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ผู้ร่วมงานได้ยึดไปปฏิบัติ หากในหน่วยงานทุกคนยึดหลักธรรมในการ
ท างานก็ท าให้งานคร่องตัว มีประสิทธิภาพในการท างานและเกิดประสิทธิผลหรือประโยชน์ต่อหน่วยงานท าให้งานบรรลุ
วัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายและยังรวมถึงการเป็นหน่ึงเดียวความมีเอกภาพมีความสามัคคีในหน่วยงานที่เกิดจาก
ผู้บริหารใช้หลักธรรมาธิปไตย คือ ถือธรรมะเป็นใหญ่จึงท าให้ผู้บริหารได้ทั้งใจคนได้ทั้งงาน หรือเรียกว่า งานก็ได้บริวารก็มี 
คือได้ทั้งงานได้ทั้งคน 
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๒๖๑ 

ลักษณะของจรติในฐานะศาสตร์ทางพระพุทธศาสนา 
พระแสงจันทร์ ฐิตสาโร๑ 

 
๑.บทน า 

ในสังคมปัจจุบันการเรียนรู้นิสัยของคนนับเป็นสิ่งส าคัญในการใช้ชีวิตเก่ียวข้องกับคนน้ันๆ หากเรารู้ว่าคนที่จะ
เก่ียวข้องด้วยมีนิสัยอย่างไร และควรปฏิบัติต่อกันอย่างไร ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะภาพใดหรือประกอบอาชีพใด ต่างต้อง
มีการติดต่อสื่อสารพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือเพิ่มความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนให้ดียิ่งขึ้น เพื่อไม่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งในสังคมที่เราอาศัยอยู่ และหัวใจที่ท าให้เราประสบความส าเร็จทั้งในหน้าที่การงาน ในด้านครอบครัว เพื่ออยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขก็คือ การรู้เท่าทันความคิดของผู้อ่ืน การรู้เท่าทันผู้อ่ืน เพื่อเราจะได้ปรับพฤติกรรมของเรา
ให้เข้ากับสังคมได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามสถานการณ์ต่าง ๆ  เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้ง การเรียนรู้และเข้าใจ
ลักษณะของบุคคลประเภทต่างๆได้อย่างรวดเร็วแล้วน้ันจะท าให้เราสามารถปรับตัวกับบุคคลแต่ละประเภทได้อย่าง
เหมาะสม และสามารถท างานกับบุคคล เหล่าน้ันได้อย่างราบรื่นและประสบผลส าเร็จ  

แม้ในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ทรงหยั่งรู้ถึงเรื่องนิสัยของคน จึงทรงให้ความรู้เก่ียวกับนิสัยของคนว่าบุคคล
ทั้งหลายในโลกน้ี มีลักษณะนิสัยหรือจริตที่แตกต่างกัน การแยกแยะจริตของบุคคลน้ันพระพุทธเจ้าทรงแยกแยะ เพื่อจะ
ใช้วิธีสอนให้ตรงกับจริตเพื่อให้ผู้น้ันบรรลุ มรรคผลนิพพาน ดังที่กล่าวไว้ในประวัติของ พระวักกลิเถระ เก่ียวกับสัทธาจริต
ที่มีต่อพระพุทธเจ้าอย่างแรงกล้าถึงขั้นที่จะท าอัตวินิบาตกรรม พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า “วักกลิ ท่านจะประโยชน์อะไร
ด้วยมองรูปกายอันเปื่อยเน่าน้ีที่ท่านเห็น วักกลิ ผู้ใดแลเห็นธรรมผู้น้ันชื่อว่าเห็นเรา ผู้ใดเห็นเราผู้น้ันชื่อว่าเห็นธรรม”๒ ซ่ึง
การรู้จริตของพระพุทธเจ้าและทรงแสดงธรรมไปตามจริตของผู้ฟังท าให้ พระวักกลิ บรรลุเป็นพระอรหันต์ การเรียนรู้นิสัย
ของบุคคลนับเป็นสิ่งส าคัญ และการดูลักษณะของจริตตามหลักการทางพระพุทธศาสนาน้ัน คือการพิจารณาจาก
พฤติกรรมทางกายวาจาที่แสดงออกมาภายนอกคือหลักการที่ส าคัญเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงจิตหรือความคิดของมนุษย์
ซ่ึงเป็นเรื่องที่มีความละเอียดสลับซับซ้อนเป็นอย่างมาก จึงจ าเป็นต้องมีการพิจารณาให้ลึกซ้ึงรอบคอบ และชัดเจน เพื่อ
ป้องกันความสับสน เพราะเบื้องหลังพฤติกรรมต่าง ๆ ที่มนุษย์แสดงออกมาย่อมเกิดจาก แรงกระตุ้นและสิ่งแวดล้อมที่
ต่างกันไป การรู้เท่าทันในการที่จะแสดงออกทางพฤติกรรมน้ันจึงเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งและท าให้สังคม
สงบสุขได้ บทความวิชาการน้ีผู้เขียนมุ่งศึกษาความหมาย ลักษณะของจริตตามหลักการทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงจะได้
กล่าวล าดับต่อไป 
 
๒.ความหมายความส าคัญของจริต  

จริตเป็นลักษณะนิสัยพื้นฐานที่ประพฤติปฏิบัติและเป็นพฤติกรรมตามสภาพของจิตใจอันเป็นปกติของบุคคล
น้ันที่อยู่ในใจอุปนิสัยของบุคคลน้ัน อุปนิสัยที่เกิดขึ้นจากการอบรมหรือจากการเสพคุ้นบ่อยๆ จนเกิดเป็นความเคยชิน โดย
ผ่านทางสิ่งแวดล้อมและการศึกษาฝึกฝนต่างๆ ในวิมุตติมรรคได้กล่าวถึงเหตุที่คนเรามีจริตแตกต่างกันเกิดจากกรรมใน

                                                             
๑ พระแสงจันทร์ ฐิตสาโร (เหล็กศรี), นิสิตปริญญาเอก, หลักสูตรพุทธศาสตรด์ุษฎีบัณฑิต สาขา 
พระพุทธศาสนา, มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น. 
๒ สุ. อ .เอก. (ไทย) ๓๒/๑๔๖/๓๘๙-๓๙๒. 
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๒๖๒ 

อดีตและสัดส่วนองค์ประกอบของธาตุทั้ง ๔ ภายในร่างกายของแต่ละคน๑ พระพุทธองค์ตรัสสอนเรื่องจริต ด้วยวิธีตรัส
บอกถึงอุปนิสัยของแต่ละบุคคล และทรงจ าแนกจริตของแต่ละบุคคลไว้เป็น ๖ ประเภทด้วยกัน ได้แก่ ราคจริต โทสจริต 
โมหะจริต วิตกจริต สัทธาจริต และพุทธิจริต แต่ละคนจะมีจริตผสมอยู่ทุกแบบแต่สัดส่วนแตกต่างกันไป และมักจะมีจริต
เด่นในสัดส่วนที่สูงอยู่ ๑-๒ แบบในคน ๆ เดียวกัน เม่ือเราได้ศึกษาท าความเข้าใจถึงจริตหรืออุปนิสัยต่างๆ ดังกล่าวแล้วจะ
ช่วยให้เราเข้าใจตนเองและผู้อ่ืนมากยิ่งขึ้น ท าให้สามารถพัฒนาปรับปรุงแก้ไขตนเอง และลดปัญหาความขัดแย้งทางด้าน
ความคิด ค าพูด การกระท าของกันและกันได้ การที่เราจะทราบว่าใครมีจริตเป็นอย่างไรน้ัน เราสามารถเรียนรู้ได้ตาม
หลักการ ๕ อย่าง ได้แก่ ดูจาก อิริยาบถ กิจ ภาชนะ ทัสสนะ และธัมมปวัตติ ซ่ึงจะได้กล่าวในล าดับต่อไป 

ค าว่า “จริต” น้ีถ้าจะเขียนให้ตรงจริงจะต้องใช้ค าว่า “จริยา” หรือค าว่า “จริต”มาจากค าว่า “จริยา” จริต 
หรือจริยา ๖ หมายถึงความประพฤติปกติ, ความประพฤติซ่ึงหนักไปทางใดทางหน่ึง อันเป็นปกติประจ าอยู่ในสันดาน พื้น
เพของจิต  อุปนิสัย  พื้นนิสัย  แบบหรือประเภทใหญ่ๆ แห่งพฤติกรรมของคน (intrinsic nature of a person; 
characteristic behavior; character; temperament) กล่าวอีกอย่างหน่ึง ตัวความประพฤติเรียกว่า จริยา บุคคลผู้มี
ความประพฤติอย่างน้ันๆ เรียกว่า จริต๒ 

ค าว่า “จริต” หมายถึง อาการทางกายและทางวาจาที่ประพฤติอยู่ประจ าจะเรียกว่า อัธยาศัยบวกตัวนิสัยก็
ได้๓ ค าว่า “จริต”แปลว่า จิตที่เที่ยวไป เช่น จิตที่เที่ยวไปในทางดี เราเรียกว่า สุจริต ถ้าจิตเที่ยวไปในทางชั่ว เรียกว่า 
ทุจริต ๔ ฉะน้ันจริต คือ นิสัยอันเป็นพื้นฐานของมนุษย์ เป็นการแสดงออกทางกายวาจาซ่ึงมีความแตกต่างกันแบ่งได้ ดังน้ี 
 

 
๓.ประเภทของจริต  

จริตเป็นลักษณะพื้นเพนิสัยของมนุษย์ที่แตกต่างกันไปจริตในทางพระพุทธศาสนาแบ่งเป็น ๖ ประเภท มี ดังน้ี  
๑) ราคจริต ผู้ มีราคะเป็นความประพฤติปกติ  ประพฤติหนักไปทางรักสวยรักงาม (one of lustful 

temperament) กรรมฐานคู่ปรับส าหรับแก้ คือ อสุภะและกายคตาสติ 
๒) โทสจริต (ผู้มีโทสะเป็นความประพฤติปกติ ประพฤติหนักไปทางใจร้อนหงุดหงิด (one of hating 

temperament) กรรมฐานที่เหมาะ คือ พรหมวิหารและกสิณ โดยเฉพาะวัณณกสิณ 
๓) โมหจริต ผู้มีโมหะเป็นความประพฤติปกติ ประพฤติหนักไปทางเขลา เหงาซึมเงื่องงง งมงาย (one of 

deluded temperament) กรรมฐานที่เก้ือกูล คือ อานาปานสติ และพึงแก้ด้วยมีการเรียน ถาม ฟังธรรม สนทนาธรรม
ตามกาลหรืออยู่กับครู 

๔) สัทธาจริต ผู้มีศรัทธาเป็นความประพฤติปกติ ประพฤติหนักไปทางมีจิตซาบซ้ึง ชื่นบาน น้อมใจเลื่อมใส
โดยง่าย (one of faithful temperament) พึงชักน าไปในสิ่งที่ควรแก่ความเลื่อมใส และความเชื่อที่มีเหตุผล เช่น 
พิจารณาอนุสติ ๖ ข้อต้น 

๕) พุทธิจริต หรือ ญาณจริต ผู้มีความรู้เป็นความประพฤติปกติ ประพฤติหนักไปในทางใช้ความคิดพิจารณา 
(one of intelligent temperament) 

                                                             
๑ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตโฺต)และคณะ,วิมตุติมรรค พระอุปปติสสเถระ รจนา, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร : 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๗๕.  
๒ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบบัประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๒ , (นนทบุรี: เพ่ิมทรัพย์การ

พิมพ์.พ.ศ. ๒๕๔๖),หน้า ๑๘๙. 
๓ วศิน อิทสระ,สาระส าคญัแห่งวิสุทธิมรรค, (กรุงเทพมหานคร : บรรณาคาร, ๒๕๒๑), หน้า ๒๗. 
๔ พันเอก ป่ิน มุทุกันต์, พุทธวิธีครองใจคน, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์คลังวิทยา, ๒๕๐๒), หน้า ๒๙๘-๒๙๙. 
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๒๖๓ 

๖) วิตกจริต ผู้มีวิตกเป็นความประพฤติปกติ ประพฤติหนักไปทางนึกคิดจับจดฟุ้งซ่าน (one of speculative 
temperament) พึงแก้ด้วยสิ่งที่สะกดอารมณ์ เช่น เจริญอานาปานสติ หรือเพ่งกสิณ เป็นต้น๑ 
 

๔. ลักษณะของจริต 
๑) ราคจริต เป็นคนที่รักสวยรักงาม คือ พอใจในรูปสวย เสียงไพเราะ กลิ่นหอม รสอร่อย สัมผัสน่ิมนวล ชอบ

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดประณีต มีกิริยาท่าทางเรียบร้อย ละมุนละไมน่าดูน่าชม ข้าวของเครื่องใช้สะอาด
เรียบร้อยเป็นระเบียบ บ้านเรือนจัดไว้อย่างมีระเบียบ ค าพูดค าจามีความสุภาพอ่อนหวาน ตามปกติราคะจริตจะรู้สึกพึง
พอใจชอบอกชอบใจ ร่าเริงยินดีเม่ือได้ประสบกับอารมณ์ที่เก่ียวกับความสวยงาม ความสุภาพเรียบร้อย จิตจะเกาะเก่ียว
อยู่กับอารมณ์เหล่าน้ีอย่างไม่รู้สึกเบื่อหน่าย และจะรู้สึกเกลียดชังอารมณ์ที่ตรงกันข้าม คือ เกลียดความสกปรกไม่ชอบ
อารมณ์ประเภท เศร้าโศก ความพินาศย่อยยับ การท าลายล้าง เป็นต้น ราคะจริตเป็นลักษณะที่รักสวยรักงามเป็นส าคัญ 
ไม่ได้หมายความว่า ราคะจริตเป็นผู้ที่มักมากในกามารมณ์ ถ้าเข้าใจอย่างน้ันเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง 

๒) โทสจริต บุคคลที่มีจริตน้ีจะมีจิตใจที่ตรงกันข้ามกับราคะจริต คือ โดยปกติเป็นคนใจร้อน ใจเร็ว กระด้าง มี
อารมณ์มักโกรธเป็นเจ้าเรือน อะไรนิดอะไรหน่อยก็โกรธ มีความรีบร้อนอยู่ในใจเป็นปกติ ผู้ที่มีจริตหนักไปทางโทสจริตน้ี 
แก่เร็ว พูดเร็ว พูดเสียงดัง เดินแรง ท างานหยาบ ไม่มีความละเอียดถี่ถ้วน ไม่มีความพิถีพิถันในการแต่งตัว 

๓) โมหจริต เป็นลักษณะของจิตที่มีความเฉื่อยชา ขาดความคล่องแคล่ว มักเป็นผู้ที่อยู่ใน ความรู้สึกมากกว่า
ความคิด ไม่ค่อยชอบคิด หรือคิดไม่ออก มักมีอคติเก่ียวกับตัวเอง มองตัวเองว่าไม่ดี ไม่เก่ง ไม่สวย ไม่หล่อ ไม่มี
ความสามารถ ใบหน้าไม่เบิกบาน ตาเยิ้มแต่เศร้า ถึงเวลาพูดไม่พูด ถึงพูดก็ไม่มีพลัง ตามธรรมดาจิตของคนทั่วไปจะว่ิงไป
หาอารมณ์เอง แต่คนโมหะจริตแทนที่จะว่ิงไปหาอารมณ์ กลายเป็นว่าอยู่ในลักษณะสะลึมสะลือครึ่งหลับครึ่งตื่น คอยให้
อารมณ์มากระตุ้นเองจึงจะท างาน 

๔) วิตกจริต โดยปกติเป็นคนคิดมาก ชอบคิด ชอบแสดงความคิดเห็น มีค าถามมาก เพราะสมองเต็มไปด้วย
ความคิดฟุ้งซ่าน ตัดสินใจไม่เด็ดขาด แม้มีเรื่องพิจารณาเพียงเล็กน้อยก็ต้องคิดตรองอยู่อย่างน้ัน ไม่กล้าตัดสินใจด้วยเหตุที่
เป็นคนคิดมากพูดมาก ท าให้ต้องใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง ท าให้ใบหน้าเต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งความเหน่ือย หน้าตาไม่
ค่อยสดชื่นร่างกายแก่เกินวัยหาความสุขสบายใจได้ยาก 

๕) สัทธาจริต มีจิตน้อมไปในความเชื่อเป็นอารมณ์ประจ าใจ ท าตามความเชื่อ เอาความเชื่อ ออกหน้า 
ความคิดหรือความยึดม่ันมักอยู่เหนือการใช้เหตุผล และมักเชื่อโดยไร้เหตุผล อะไรที่ไม่เป็นไปตามที่ตนเชื่อถือมักไม่ถูกต้อง 
มีใครแนะน าอะไรก็ตัดสินใจเชื่ออย่างเดียวโดยไม่ได้พิจารณา 

๖) พุทธจริต เป็นคนเจ้าปัญญาเจ้าความคิด มีความฉลาด มีไหวพริบปฏิภาณดี คิดอะไรเป็นเหตุเป็นผล ชอบ
ใช้ความรู้และเหตุผลในการพิจารณาตัดสินใจว่าจะท าหรือไม่ท าสิ่งใด มองปรากฏการณ์ต่างๆ ตามสภาพความเป็นจริงบน
พื้นฐานของข้อเท็จจริง โดยปราศจากการปรุงแต่งหรืออคติส่วนตัว 

จริตทั้ง ๖ อย่างน้ี พระพุทธเจ้าทรงแจกแจงแยกแยะไว้ เพื่อจะใช้วิธีการอบรมสั่งสอนแต่ละคนให้เหมาะสมกับ
อุปนิสัย ทุกๆ คนที่เกิดมาย่อมมีจริตทั้ง ๖ อย่างอยู่ในตัวแต่จะมีมากมีน้อยในแบบใดก็แล้วแต่วาสนาบารมีที่ได้สั่งสมมา 
เม่ือรู้ว่าใครมีจริตหนักไปในทางใดพระพุทธองค์ก็ทรงสอนด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับบุคคลน้ัน  
 

                                                             
๑ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบบัประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๒ , (นนทบุรี: เพ่ิมทรัพย์การ

พิมพ์.พ.ศ. ๒๕๔๖),หน้า ๑๘๙. 
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๕. การดูลักษณะของจริต 
การดูลักษณะของจริตตามหลักการทางพระพุทธศาสนา มีอยู่ ๕ ประการ คือ 
๑) อิริยาบถ ได้แก่ การเดิน ยืน น่ัง นอน และอาการเคลื่อนไหวท ากิจกรรมต่างๆ 
๒) กิจจะ ได้แก่ ลักษณะการท างาน 
๓) โภชนะ ได้แก่ อาหารที่บริโภค รวมทั้งการที่บริโภค 
๔) ทัสสนะ ได้แก่ การดู การฟัง การดม การกิน การลูบไล้แต่งเน้ือแต่งตัว 
๕) ธัมมปวัตติ ได้แก่ ความเป็นไปแห่งธรรม เป็นต้นว่า ความประพฤติดี ความประพฤติเลว อันเกิดจากกิเลส

และคุณธรรมที่มีอยู่ในตัวของแต่ละคน๑ 
๕.๑ โดยอิริยาบถ  
อิริยาบถ แปลว่า การเคลื่อนไหวไปมาของร่างกาย อิริยาบถหลักมีอยู่ ๔ อย่างคือ ยืน เดิน น่ัง นอน ส่วน

อาการที่เคลื่อนไหวท ากิจการงานต่างๆ นอกจากน้ีเป็นอิริยาบถย่อย การสังเกตอิริยาบถต้อง ดูอิริยาบถตามปกติ เช่น การ
ยืนต้องดูขณะยืนปกติ ไม่ใช่ตอนยืนปาฐกถา หรือยืนบรรยาย การเดินต้องดูตอนเดินปกติ ไม่ใช่ในขณะเดินสวนสนามหรือ
เดินหนีฝน การนอนก็ดูตอนนอนปกติ ไม่ใช่ตอนนอนคุดคู้ เพราะอากาศหนาว ด้วยการสังเกตอย่างน้ีเราจึงจะเห็นเป็นไป
ตามความเป็นจริง 

๑. การเดิน 
ราคจริต คนที่มีราคะจริตจะมีกิริยาอาการนุ่มนวลละมุนละไม ชดช้อยค่อยขยับ พอดีพองาม การเดินจะไม่เร็ว

ไม่ช้า เม่ือวางเท้าลงก็วางอย่างสม่ าเสมอ เม่ือยกเท้าขึ้นก็จะยกขึ้นอย่างรวดเร็ว ถ้าสังเกตรอยเท้าต้องสังเกตตอนที่เดินเท้า
เปล่าบนพื้นทรายละเอียดที่ชุ่มๆ จะเห็นว่ามีรอยเท้ากระโหย่ง รอยเท้าเว้าแหว่งเป็นแห่ง เพราะวางเท้าเบา ไม่ค่อยจะมีมูล
ดินกระจายรอบๆ รอยเท้า 

โทสจริต ปกติจะเป็นผู้ที่มีอิริยาบถฉับไว ลักษณะการเดินจะเดินไปเหมือนจิกปลายเท้า เดินเร็วลงเท้าหนักวาง
เท้าเร็วและยกเท้าเร็ว เพราะเป็นคนรีบเร่งอยู่เสมอ รอยเท้าจะปรากฏว่าปลายเท้าจิกลงดินหรือทรายจะถูกขุดลงทาง
ปลายเท้าลึกมาก มีมูลดินหรือมูลทรายกระจายมาทางปลายเท้ามาก 

โมหจริต ผู้ที่มีจริตแบบน้ีโดยทั่วไปจะเป็นผู้ที่มีอิริยาบถเฉไฉไม่แน่นอน ลักษณะการเดินจะเดินไปโดยอาการ
สะเปะสะปะ เดินเร็วบ้างช้าบ้างสลับกันไปทอดเท้าเหมือนคนขย่มตัวและเม่ือยกเท้าขึ้นเหมือนคนขย่มตัวเช่นกัน รอยเท้า
จะปรากฏว่าจิกลงทั้งปลายเท้าและส้นเท้า เส้นรอยเท้าที่ติดกับพื้นดินเลอะเลือน เพราะคนโมหะจริตเวลาวางเท้า เท้าจะ
สั่นรัวเม่ือดูอาการที่เดินไปน้ันจะเห็นว่าคดไม่ตรงทางคือ เซซ้ายเซขวาสลับกันไป ส่วนวิตกจริต เช่นเดียวกับโมหะจริต 
สัทธาจริตเช่นเดียวกับราคะจริต และพุทธิจริตเช่นเดียวกับโทสจริต 

 
 
 
๒. การยืนการนั่ง 
ราคะจริตเลือกที่ยืนเลือกที่น่ัง ถ้าไปกันเป็นกลุ่มและสถานที่น้ันเลือกยืนเลือกน่ังได้ตามสะดวก มักเลือกยืน

เลือกน่ังในที่เหนือลมทางที่มีแสงสว่าง และทางที่สามารถทอดสายตาได้ไกลพอสมควร อาการที่ยืนและน่ังละมุนละไมน่าดู
น่าชมแขนทั้งสองมักปล่อยลงข้างล าตัว 

                                                             
๑ วิสุทธิ.๑/๑๓๒. 
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โทสจริต ยามยืนหรือน่ังมีกิริยาอาการกระด้างไม่น่าดูชอบใช้มือไพล่หลังค้ าสะเอวหรือรัดคอ ที่ยืนที่น่ังไม่ค่อย
เลือกก้าวเท้าไปตกจังหวะยืนที่ตรงไหนก็ยืนได้จะขรุขระเปรอะเปื้อนบ้างก็ไม่ถือสา 

โมหะจริต เม่ือยืนหรือน่ังก็มีอาการบ่งเซ่อ มีลักษณะเหม่อลอยง่วงๆ ซึมๆ ส่วนวิตกจริตเช่นเดียวกับโมหะจริต 
สัทธาจริตเช่นเดียวกับราคะจริต และพุทธิจริตเช่นเดียวกับโทสจริต 

๓. การนอน 
ราคะจริต เม่ือจะนอนก็ไม่รีบร้อนค่อยปูที่นอนให้เรียบร้อยก่อน แล้วจึงค่อยเอนตัวลงนอนมีการวางอวัยวะ

ต่างๆ น้อยใหญ่ให้เรียบร้อยนอนด้วยอาการน่าดู เม่ือถูกปลุกให้ลุกขึ้นก็ไม่รีบผลุนผลันลุกขึ้น แต่จะค่อยๆ ลุกด้วยอาการ
ปกติ 

โทสจริต มีอาการรีบร้อนเข้านอนเหมือนกับหนีใครมานอน การจัดที่นอนก็จัดแบบส่งๆ ไป ตามแต่จะได้ไม่
ค านึงถึงความสวยงาม หรือความเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่อย่างใดสักแต่ว่าตนเองซุกหัวนอนเป็นอันใช้ได้แล้วก็ล้มตัวลง
นอนแผ่หราตามสบายไม่สนใจว่าจะเกะกะขวาง ทางหรือใครจะมาว่าอย่างไรไม่ค านึงถึง เม่ือถูกปลุกให้ลุกก็รีบลุกขึ้นอย่าง
ผลุนผลัน มีอาการดุนิดๆ หน้าตาบูดบึ้ง ตาแดงขมึงคล้ายกับโกรธใครมาเป็นเวลาแรมปี ในขณะน้ันถ้ามีใครมาถามอะไรจะ
ให้ค าตอบด้วยเสียงกระโชกโฮกฮาก เหมือนกับมีความเดือดดาลอยู่ในใจ 

โมหจริต ลักษณะการนอนไม่น่าดูมีอาการค่อนข้างน่าเกลียดนอนวางมือเกะกะโดยไม่รู้ตัว การจัดปูที่นอนไม่
ค่อยเรียบร้อยไม่เป็นระเบียบสักแต่ว่านอนได้ก็นอนไปทั้งอย่างน้ัน ส่วนมากมักชอบนอนคว่ าหน้า เม่ือถูกปลุกให้ลุกจะลุก
ขึ้นอย่างเชื่องช้ามีอาการเซ่ืองซึมงัวเงีย ง่วงเหงาหาวนอน แสดงอาการบิดไปบิดมาน่าร าคาญ บางครั้งก็พาลล้มตัวลงนอน
กลับไปอีก โดยไม่สนใจใยดีกับสิ่งใดในโลกทั้งสิ้น ส่วนวิตกจริตเช่นเดียวกับโมหะจริต สัทธาจริตเช่นเดียวกับราคะจริต 
และพุทธิจริตเช่นเดียวกับโทสจริต 

๕.๒ โดยกิจจะ ลักษณะการท างาน 
ราคจริต ตามปกติทั่วไปจะมีความตั้งอกตั้งใจในการท างาน ท างานได้อย่างเรียบร้อยประณีต มีความละเอียด

รอบคอบ ละเอียดอ่อน เช่น การกวาดวัด คนราคะจริตจับไม้กวาดอย่างเรียบร้อยไม่รีบร้อน ไม่กวาดคุ้ยดินคุ้ยทรายให้
กระจัดกระจาย กวาดได้สะอาดเรียบร้อยงามตา เหมือนเอาเสื่อปูหรือเอาดอกไม้มาปูลาดฉะน้ัน 

โทสจริต โดยธรรมชาติเป็นผู้มีหลักการ เคารพกฎเกณฑ์มีระเบียบวินัยสูงไม่ว่าเรื่องงานหรือเรื่องอ่ืนๆ ตาม
ธรรมดา เม่ือจะท าการงานสิ่งใด มักท าไปด้วยความรีบร้อนฉับไวได้ผลส าเร็จแต่ค่อนข้างไม่เรียบร้อยสวยงาม เช่น เม่ือปัด
กวาดที่อยู่อาศัยก็ตั้งใจปัดกวาดอย่างเข้มแข็ง กวาดอย่างรวดเร็วหากเห็นข้าวของสิ่งใดขวางหน้า หากคว้าด้วยมือไม่ทันใจ
ใช้เท้าเขี่ยก็มีมือก าไม้กวาดแน่น ท่าทางขึงขังเหมือนก าลังก าอาวุธจะท าการสู้รบ กวาดไปอย่างรีบร้อน สะอาดเป็น
หย่อมๆ บางครั้งท าให้ฝุ่นละอองฟุ้งอยู่ทั่วไป 

โมหจริต ปกติจะไม่ค่อยชอบท าอะไร ถ้าไม่ถูกใครหรือสิ่งใดมาบังคับ ก็สามารถน่ังเฉยๆ ได้เป็นวันๆ เม่ือ
จ าเป็นจะต้องคิดหรือท าอะไร รู้สึกว่ายากไปหมดรู้สึกเกินความสามารถ พลังกายพลังใจไม่ค่อยมี ท าอะไรก็จะรู้สึกเบื่อ
ก่อนที่งานน้ันจะส าเร็จ ตามธรรมดาเม่ือจะท ากิจสิ่งใดมักท าด้วยอาการหยาบเหมือนกับไม่เต็มใจท า ไม่มีความถี่ถ้วน 
หมักหมมคั่งค้าง เอาดีอะไรไม่ค่อยได้ เช่น เม่ือปัดกวาดที่อยู่อาศัย มือที่จับไม้กวาดจะก าอย่างหลวมๆ กวาดไปตามแต่จะ
ได้ กวาดๆ หยุดๆ ไม่สะอาดเรียบร้อย ท าให้มูลฝอยกระจุยกระจายไม่ถี่ถ้วนในการปัดกวาด ตามธรรมดาคนทั่วไปเวลา
กวาด เขาจะเริ่มกวาดจากมุมที่ไกลประตูก่อน แล้วค่อยกวาดเรื่อยมาจนถึงประตู จึงตักผงไปทิ้งหรือกวาดจากทางเหนือ
ลมไปหาใต้ลม แต่คนโมหจริต กลับเริ่มกวาดจากบริเวณ ใกล้ประตูก่อน แล้วจึงไปกวาดที่ไกลๆ และค่อยกวาดย้อนกลับ
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เรื่อยมาที่บริเวณใกล้ประตูอีก หรืออาจกวาดทวนลมจนฝุ่นผงฟุ้งตลบพูดง่ายๆ คือ ท างานไม่เป็นไม่มีปฏิภาณ ส่วนตกจริต
เช่นเดียวกับโมหะจริต สัทธาจริตเช่นเดียวกับราคะจริต และพุทธิจริตเช่นเดียวกับโทสจริต 

๕.๓ โดยโภชนะ ลักษณะการบริโภคอาหาร 
ราคะจริต ตามธรรมดาย่อมชอบใจอาหารอันละมุนละไมมีรสอร่อยหวานมัน เม่ือท าการบริโภคก็ท าค าข้าวให้

กลมกล่อมพอดีค า ไม่เล็กเกินไปหรือใหญ่เกินไปเป็นนักชิมรสชอบลิ้มรสแปลกๆ บริโภคไปด้วยอาการไม่รีบร้อน ได้อาหาร
ที่ถูกปากแม้เพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน ก็รู้สึกมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก 

โทสจริต ตามธรรมดาย่อมชอบใจอาหารอันหยาบ ซ่ึงมีรสจัด เช่น เปรี้ยวจัด เค็มจัด ขมจัด ฝาดจัด เม่ือท า
การบริโภคก็ท าค าข้าวโตจนคับปาก ไม่ใช่เป็นนักชิมรส บริโภคไปด้วยอาการอันรีบร้อน รวดเร็ว ประสบอาหารที่ไม่ถูก
ปากถึงใจแม้เพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน ก็มีอาการหงุดหงิดขัดเคืองใจ อาจจะพาลโกรธใครต่อใครในขณะน้ันขึ้นมาก็ได้ 

โมหจริต ตามธรรมดาย่อมมีความชอบใจในรสอาหารไม่แน่นอน เพราะเป็นคนเซ่อเซอะ ไม่เป็นตัวของตัวเอง 
เม่ือท าการบริโภคก็ท าค าข้าวเล็กๆ ไม่กลมกล่อม บริโภคด้วยอาการมูมมาม เมล็ดข้าวตกเรี่ยราดเกลื่อนกลาดกระจายไป 
ปากคอเลอะเทอะไม่น่าดู จิตใจฟุ้งซ่าน คือ บริโภคไปอย่างคนใจลอย คนทั้งหลายเห็นเข้าแล้วมักนึกต าหนิในใจ ส่วน
วิตกจริต เช่นเดียวกับโมหะจริต สัทธาจริตเช่นเดียวกับราคะจริต และพุทธิจริตเช่นเดียวกับโทสจริต 

๕.๔ โดย ทัสสนะ ลักษณะการสังเกตดู 
ราคะจริต ตามธรรมดาเม่ือได้เห็นรูปสวยงาม ต้องตาต้องใจตนหรือได้ฟังเสียงไพเราะ ดมกลิ่นหอม ลิ้มรสที่

ถูกใจได้เครื่องสัมผัสละเอียดอ่อนต้องกับรสนิยมของตัว แม้จะเป็นเพียงเล็กน้อยธรรมดา ซ่ึงส าหรับคนอ่ืนแล้วไม่ค่อยมี
ความส าคัญเท่าใดนัก แต่เขามีความสนใจอย่างลึกซ้ึง เกิดความพออกพอใจอย่างจริงจัง เหมือนกับเกิดความพิศวง งงงวย 
อย่างเหลือเกิน มีอาการราวกับว่าไม่เคยพบเห็นสิ่งเหล่าน้ีมาก่อนแม้จะมีข้อบกพร่องอยู่บ้างก็ไม่ถือสาไม่หยิบยกขึ้นมาเป็น
ผิดหรือถูกแต่อย่างใดคงติดในคุณภาพแม้เพียงน้อยนิดที่มีอยู่ในสิ่งเหล่าน้ัน เม่ือสิ่งเหล่าน้ันผ่านไปแล้ว ก็ยังไม่ยอมปล่อย
วางยังตามดู ตามฟัง หรือหากว่าตนจ าเป็นต้องจากสิ่งเหล่าน้ันไป ก็จากไปด้วยความอาลัยอาวรณ์อย่างลึกซ้ึงบางทีถึงกับ
ต้องหันหลังกลับมามองแล้วมองอีกด้วยความเสียดายก็มี 

โทสจริต ตามธรรมดาเม่ือได้เห็นรูปที่ไม่สวยงาม ไม่เป็นที่ต้องตาต้องใจแห่งตนหรือได้ฟังเสียง ที่ไม่ค่อยไพเราะ
ได้กลิ่นที่ไม่หอมได้รสที่ไม่ถูกใจได้สัมผัสที่หยาบ ซ่ึงไม่ต้องกับรสนิยมของตัว แม้จะเป็นเพียงเล็กน้อยธรรมดาไม่หนักไม่
หนา ซ่ึงส าหรับคนอ่ืนแล้วไม่ค่อยมีความส าคัญแต่อย่างใด แต่ส าหรับผู้มีโทสจริตแล้วกลับรู้สึกหงุดหงิดใจเป็นอย่างยิ่ง 
และมีอาการเหมือนคนบ้าดีเดือดซ่ึงปราศจากเหตุผลไม่อยากดูไม่อยากฟังไม่อยากแตะต้องถ้ามีข้อบกพร่องประกอบอยู่
บ้างแม้เพียงนิดหน่อยในสิ่งเหล่าน้ัน ก็จะยกเอามาเป็นสาเหตุให้เกิดความขัดเคืองใจ ไม่นึกถึงความดีแม้มีอยู่มากมาย เม่ือ
สิ่งเหล่าน้ันผ่านเลยไป ก็ไม่รู้สึกเสียดาย เม่ือตนจ าเป็นต้องจากหรือหลีกไปก็ใคร่ที่จะพ้นออกไปอย่างเดียว ไม่มีการแล
เหลียวคิดห่วงหน้าพะวงหลัง หรืออาลัยอาวรณ์ในสิ่งเหล่าน้ันแม้สักนิดก็ไม่มี 

โมหจริต ตามธรรมดาเม่ือได้เห็นรูปอย่างใดอย่างหน่ึงไม่ว่ารูปน้ันจะสวยงามหรือไม่สวยงามก็ตาม มักจะไม่มี
ความคิดเห็นต่อรูปน้ันแต่อย่างใดที่เป็นอย่างน้ันเพราะว่าโดยเน้ือแท้แล้วตนเองก็เป็นคนเฉยๆ ซึมๆ ไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยสนใจ
อะไรกับใครเขาต่อเม่ือมีผู้อ่ืนให้ความเห็นหรือออกเสียงหนุนข้างใดขึ้นมาจึงจะมีความเห็นคล้อยตามเขาไปเป็นบุคคลที่ตก
อยู่ในลักษณะที่เรียกว่ามีบุคคลอ่ืนเป็นปัจจัย คนอ่ืนใครเขาว่าดีก็พลอยว่าดีไปกับเขาด้วย คนอ่ืนเขาออกปากชมก็พลอย
ชมกับเขาด้วย ถ้าคนอ่ืนเขาออกปากติก็พลอยติกับเขาด้วย แม้ในอารมณ์อ่ืนๆ คือ การได้ยิน ได้กลิ่น ได้ลิ้มรส และได้
สัมผัส ผู้เป็นโมหะจริตก็เป็นไปในท านองเดียวกันน้ี กล่าวคือมีผู้อ่ืนเป็นปัจจัยทั้งสิ้นต้องอาศัยผู้อ่ืนทุกอย่าง ส่วนวิตกจริต
เช่นเดียวกับโมหะจริต สัทธาจริตเช่นเดียวกับโทสจริต และพุทธจริตเช่นเดียวกับราคะจริต 

๕.๕ โดยธัมมปวัตติ ความเป็นไปแห่งธรรม คือ สังเกตธรรมที่ประพฤติ 
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๒๖๗ 

ธรรมในที่น้ีไม่ได้หมายเอาเฉพาะธรรมที่เป็นฝ่ายกุศลเพียงอย่างเดียว แต่หมายรวมทั้งธรรมที่เป็นฝ่ายกิเลส
ด้วยรวมความว่าความเป็นไปแห่งธรรม หมายถึง กิเลสและคุณธรรมที่ประจ าอยู่ในขันธสันดานของบุคคลน้ันๆ ดังน้ี คือ 

ราคจริต ตามธรรมดาย่อมมีจิตใจประกอบไปด้วยอกุศลธรรม คือ ธรรมอันทรามดังต่อไปน้ี เป็นคนเจ้าเล่ห์ โอ้
อวดมาน เป็นคนถือตัว มีความปรารถนาลามกมักใหญ่ใฝ่สูงต้องการให้คนทั้งหลายสรรเสริญในคุณงามความดีของตนจน
เกินไม่มีความสันโดษไม่มีความพอใจในเครื่องอุปโภคบริโภค มีความแง่งอนโลเลชอบประดิษฐ์ประดอย เครื่องนุ่งห่ม และ
เครื่องประดับกับทั้งมีความพิถีพิถันเป็นพิเศษในเรื่องความสวยความงาม 

โทสจริต บุคคลผู้มีโทสจริตตามธรรมดาย่อมเป็นผู้มีจิตใจต่ า ประกอบไปด้วยธรรมอันเลว ดังต่อไปน้ี เป็นคน
โกรธง่าย คนผูกโกรธผูกอาฆาตลบหลู่คุณท่าน คือเป็นคนเนรคุณ ชอบอวดดีตีตนเสมอท่านอยู่เสมอ ไม่เห็นความส าคัญ
ของใคร มีใจน่าชังมักริษยาในคุณสมบัติของผู้อ่ืนที่ดีกว่าตนหรือเสมอตน มีความตระหน่ีถี่เหนียว มักเอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน
อย่างน่าเกลียด 

โมหจริต บุคคลผู้มีโมหจริตตามธรรมดาย่อมเป็น ผู้มีจิตใจประกอบไปด้วยธรรมอันเลวดังต่อไปน้ี คือ เป็นคนมี
จิตใจง่วงเหงาหาวนอนหดหู่ท้อถอย ปราศจากความเข้มแข็งซ่ึงเป็นเหตุให้กิจการต่างๆ ที่ตั้งใจท าส าเร็จได้โดยยากและ
ส าเร็จได้ช้ากว่าเวลาอันควรหรือไม่ส าเร็จ มักมีความร าคาญเกิดขึ้นในใจบ่อยๆ เช่นเม่ือมีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือใน
กิจการ ซ่ึงจ าต้องใช้ปัญญาพิจารณาหาเหตุผล คนโมหจริตผู้มีจิตใจที่ไม่ค่อยจะสนใจในสิ่งทั้งปวงมักเกิดความร าคาญรู้สึก
ว่าเป็นการทรมานในการที่จะแสดงหรือฟังความคิดเห็นน้ันๆ ทั้งน้ีก็เพราะว่ามีโมหะเข้ามาบดบังปัญญา มีความลังเลสงสัย
ตัดสินใจอะไรไม่ได้ในทุกๆ กรณีมีความรู้สึกสนเท่ห์ใจไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างไม่ปรารถนาที่จะเป็นผู้น า แต่ปรารถนาที่จะ
เป็นผู้ตามในกิจการทั้งปวง มีความม่ันถือม่ันโดยปราศจากเหตุผล หมายความว่าเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาหากเกิดความ
เชื่อม่ันในสิ่งใดแล้วก็เชื่ออย่างเต็มหัวใจไม่ยอมคลายทิฏฐิ เช่น ถูกยุยงให้เกลียดใครแม้มารู้ภายหลังว่าผู้ที่ตนเกลียดน้ันเป็น
คนดี แม้เป็นผู้บริสุทธ์ิแล้วก็ยังคงมีความเกลียดชังอยู่อย่างเดิม เป็นคนเปลื้องความเห็นอันชั่วร้ายได้โดยยาก หมายความ
ว่าเป็นคนดื้อรั้นมาก ถ้าเกิดมิจฉาทิฏฐิขึ้นมาในใจให้เห็นผิดคิดไปว่าบุญทานไม่มีนรกสวรรค์ไม่มี นิพพานไม่มี เป็นต้น ต่อ
ให้มีนักปราชญ์ผู้มีปัญญาผ่องแผ้ว สักหม่ืนคนแสนคนมาเฝ้าตักเตือนสั่งสอนให้คลายทิฏฐิน้ันเสียก็เป็นการยากอย่างยิ่งที่
จะอบรมสั่งสอนให้คนโมหะจริตปลดเปลื้องความเห็นอันชั่วร้ายออกไปจากใจ 

วิตกจริต บุคคลผู้เป็นวิตกจริตตามธรรมดาย่อมเป็น ผู้มีจิตใจส่วนลึกประกอบไปด้วยธรรมทั้งหลายดังต่อไปน้ี 
คือ เป็นคนมักพูดพร่ าชอบร าพันถึงเรื่องไม่เป็นเรื่อง ชอบคลุกคลีกับหมู่คณะเห็นคนทั้งหลายเขารวมกลุ่มกันอยู่ที่ไหนก็
มักจะพลอยเข้าไปรวมกลุ่มกับเขาด้วย แม้จะถูกเขาพูดจาล้อเลียนสบประมาทอย่างไรก็มิใส่ใจไม่ถือสาหาความ มีความคิด
เฉื่อยชาในการประกอบกุศลกรรมความคิดริเริ่มอย่างแรงกล้าในการที่จะท าบุญบริจาคทานรักษาศีล และเจริญภาวนา
ย่อมไม่เกิดมีในบุคคลประเภทวิตกจริต เป็นคนจับจดท าอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันชอบพลุกพล่านไปทางโน้นทางน้ีเปลี่ยนงาน
เรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุด เข้าลักษณะที่เรียกว่า กลางคืนเป็นควัน คือ ชอบคิดว่าตนจะท าอย่างน้ันอย่างน้ีคิดหาวิธีการคิด
วางโครงการแบบสร้างวิมานในอากาศอย่างใหญ่โตมโหฬาร คล้ายกับว่าตนจะเป็นเจ้าโลกในความคิดฝัน เป็นคนเข้า
ลักษณะที่เรียกว่า กลางวันเป็นโพลง คือกลางคืนคิดพล่านว่าจะท าโน่นท าน่ีพอตกมาถึงกลางวันก็เริ่มท ากิจที่ตนคิดไว้น้ัน
อย่างอุตลุด ซ่ึงสิ่งที่ท าน้ันอาจจะประหลาดพิสดาร ไม่เหมือนกับที่มนุษย์ธรรมดาเขาท ากัน เรียกว่า “กลางวันเป็นโพลง” 
มุ่งหน้ากระท าไปโดยมิได้ค านึงถึงผลได้ผลเสีย หรือความผิดความถูกแต่อย่างใด และเจ้าความคิดมักคิดพลุ่งพล่านไปใน
เรื่องอะไรต่อมิอะไรต่างๆ มากมาย จิตใจไม่ค่อยมีโอกาสที่จะสงบน่ิงลงได้เลย 

สัทธาจริต บุคคลผู้เป็นสัทธาจริตย่อมเป็นผู้ประกอบไปด้วยกุศลธรรมธรรมอันดีซ่ึงซ่อนอยู่ในดวงใจของเขา 
ดังต่อไปน้ี เป็นคนยอมเสียสละไม่มีความกังวลห่วงใยในสิ่งทั้งปวง มีศรัทธาอันแรงกล้าปรารถนาที่จะได้พบเห็นพระอริย
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๒๖๘ 

เจ้าทั้งหลายอย่างมีความปรารถนาที่จะได้สดับตรับฟังพระธรรมเทศนาอันมีเน้ือความเก่ียวเน่ืองกับพระนิพพานซ่ึงเป็น
เรื่องที่โน้มน้าวใจตนให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ในห้วงวัฏสงสาร มากไปด้วยความปรีดาปราโมทย์เป็นอย่างยิ่ง ในเม่ือได้มี
โอกาสพบเห็นพระอริยเจ้า และได้สดับตรับฟังพระสัทธรรมเทศนาแล้ว เป็นคนไม่โอ้อวดไม่มีนิสัยพูดพล่อยพร่ าแต่อวดคุณ
งามความดีของตัว ไม่มีเล่ห์ไม่มีมายา และเป็นคนมีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยหรือในท่านผู้มีพระคุณ เช่น มารดาบิดา 
ครูบาอาจารย์อย่างแท้จริง 

พุทธิจริต บุคคลผู้เกิดมาแล้วและปรากฏว่าเขาเป็นผู้มีพุทธิจริต ย่อมมีความเป็นไปแห่งธรรม คือ ความดีความ
เลว ซ่ึงซ่อนอยู่ในส่วนลึกแห่งดวงใจของเขาดังน้ี เป็นคนว่านอนสอนง่าย ยอมรับฟังค าแนะน าสั่งสอนที่มีประโยชน์ด้วยดี
ถึงแม้ท่านผู้สั่งสอนน้ันจะไม่ใช่เป็นบิดามารดา ครูบาอาจารย์ ญาติสนิทมิตรสหายก็ตามหากค าตักเตือ นแนะน าน้ัน
ประกอบด้วยประโยชน์เก้ือกูลและความดีงามแก่ตนแล้วก็ยอมรับเอาทั้งสิ้น เป็นผู้มีปัญญาเลือกคบเอาแต่คนดีเป็นเพื่อน
ไม่ปรารถนาที่จะคบคนพาลคนเลว หากว่าเป็นคนดีแล้วก็ยอมรับเอาเป็นมิตรของตนได้ในทันที โดยไม่มีการเลือกชั้น
วรรณะว่าเป็นไพร่หรือผู้ดี มีปัญญารู้จักประมาณในการรับอาหารที่เขาให้ และรู้จักประมาณในการบริโภค ไม่มีความ
ประมาทไม่มีความปรารถนาใหญ่จนเกิดทุกข์ภัยแก่ตัว เป็นคนระวังตัวจะท าอะไรก็คิดหน้าคิดหลังประกอบไปด้วย
สติสัมปชัญญะในที่ทุกสถาน และในกาลทุกเม่ือ ไม่มีความเกียจคร้านหม่ันประกอบความเพียร มีจิตใจตื่นอยู่เป็นนิตย์ใน
กิจที่ดีงาม มักเกิดความสังเวชใจเกิดความเบื่อหน่ายในกิริยาที่ตนจะต้องท่องเที่ยวไปในวัฏสงสาร เห็นทุกข์โทษภัยในการ
ที่ตนจะต้องประสบกับความเกิด แก่เจ็บตาย ไปโดยไม่มีวันสิ้นสุด มีความปรารถนาที่จะพ้นจากกองทุกข์ จึงหม่ันประกอบ
ความเพียรโดยเหมาะโดยควร คือหม่ันสร้างสมอบรมคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นกับตนโดยการให้ทาน รักษาศีล และเจริญ
ภาวนา เพื่อให้ได้ประสบคติที่ดีงามในภพชาติเบื้องหน้าต่อไป จนกว่าจะเข้าถึง พระนิพพานอันเป็นแดนบรมสุข ปราศจาก
ทุกข์ โดยประการทั้งปวง 
 
๖.ลักษณะข้อเด่นข้อด้อยและวิธีแก้ไขของจริตทั้ง ๖ ประเภท 

๑) ราคะจริต 
ลักษณะของราคจริต คือ มีบุคลิกดี น้ าเสียงนุ่มนวลพูดจาไพเราะ ติดในความสวยความงาม ความหอมความ

ไพเราะ ความอร่อย ไม่ชอบคิด แต่ช่างจินตนาการเพ้อฝัน  
ข้อเด่นของราคจริต คือ มีความประณีตอ่อนไหว และละเอียดอ่อน ช่างสังเกตเก็บข้อมูลเก่ง มีบุคลิกหน้ าตา

เป็นที่ชอบและชื่นชมของทุกคนที่เห็น วาจาไพเราะ เข้าได้กับทุกคน เก่งในการประสานงาน การประชาสัมพันธ์ และงาน
ที่ต้องใช้บุคลิกภาพ  

ข้อด้อยของราคจริต คือ ไม่มีสมาธิ ท างานใหญ่ได้ยากไม่มีเป้าหมายในชีวิต ไม่มีความเป็นผู้น า ขี้เกรงใจคน 
ขาดหลักการมุ่งแต่บ ารุงบ าเรอผัสสะทั้ง ๕ ของตัวเอง คือ รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส ชอบพูดค าหวานหูแต่อาจไม่จริง 
อารมณ์รุนแรง ช่างอิจฉา ริษยา ชอบปรุงแต่ง  

วิธีแก้ไขราคะจริต คือ พิจารณาโทษของจิตที่ขาดสมาธิ ฝึกพลังจิตให้มีสมาธิเข้มแข็งหาเป้าหมายที่แน่ชัดใน
ชีวิต พิจารณาสิ่งปฏิกูลต่างๆ ของร่างกายมนุษย์เพื่อลดการติดในรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส หรือแก้ด้วยกรรมฐานคือ อสุ
ภะและกายคตาสติ 

๒) โทสจริต 
ลักษณะของโทสจริต คือ มีจิตขุ่นเคืองโกรธง่ายคาดหวังว่าโลกต้องเป็นอย่างที่ตัวเองคิดพูดตรงไปตรงมาชอบ

ชี้ถูกชี้ผิดเจ้าระเบียบเคร่งกฎเกณฑ์ แต่งตัวประณีต สะอาดสะอ้าน เดินเร็วตรงแน่ว 
ข้อเด่นของโทสจริต คือ อุทิศตัวทุ่มเทให้กับการงานมีระเบียบวินัยสูงตรงเวลา วิเคราะห์เก่ง มองอะไร

ตรงไปตรงมา มีความจริงใจต่อผู้อ่ืน สามารถพึ่งพาได้ พูดค าไหนค าน้ัน ไม่ค่อยโลภ 
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๒๖๙ 

ข้อด้อยของโทสจริต คือ มีจิตขุ่นมัวร้อนรุ่มขาดความเมตตา ไม่เป็นที่น่าคบค้าสมาคมของคนอ่ืน และไม่มี
บารมีไม่มีความคิดสร้างสรรค์ สร้างวจีกรรมเป็นประจ า มีโรคภัยไข้เจ็บได้ง่าย  

วิธีแก้ไขโทสจริต คือ สังเกตดูอารมณ์ตัวเองเป็นประจ า เจริญเมตตาให้มากๆ คิดก่อนพูดนานๆ และพูดทีละ
ค าฟังทีละเสียงอย่าไปจริงจังกับโลกมากนักเปิดใจกว้างรับความคิดใหม่ๆ พิจารณาโทษของความโกรธต่อความเสื่อมโทรม
ของร่างกาย และกรรมฐานที่เหมาะ คือ พรหมวิหารและกสิณ โดยเฉพาะวัณณกสิณ 

๓) โมหจริต 
ลักษณะของโมหะจริต คือ ง่วงๆ ซึมๆ เบื่อๆ เซ็งๆ ดวงตาดูเศร้าๆ ซ้ึงๆ พูดจาเบาๆ นุ่มนวลอ่อนโยน ยิ้มง่าย 

อารมณ์ไม่ค่อยเสีย ไม่ค่อยโกรธใครไม่ชอบเข้าสังคมไม่ชอบท าตัวเป็นจุดเด่น เดินแบบขาดจุดหมาย ไร้ความมุ่งม่ัน 
ข้อเด่นของโมหจริต คือ ไม่ฟุ้งซ่านเข้าใจอะไรได้ง่ายและชัดเจน มีความรู้สึกมักตัดสินใจอะไรได้ถูกต้อง ท างาน

เก่งโดยเฉพาะงานประจ า ไม่ค่อยทุกข์หรือเครียดมากนัก เป็นคนดีเป็นเพื่อนที่น่าคบ ไม่ท าร้ายใคร  
ข้อด้อยของโมหจริต คือ ไม่มีความม่ันใจ มองตัวเองต่ ากว่าความเป็นจริง โทษตัวเองเสมอหมกมุ่นแต่เรื่อง

ตัวเองไม่สนใจคนอ่ืน ไม่จัดระบบความคิดท าให้เสมือนไม่มีความรู้ไม่มีความเป็นผู้น า ไม่ชอบเป็นจุดเด่น สมาธิอ่อนและ
สั้นเบื่อง่ายอารมณ์อ่อนไหวง่ายใจน้อย  

วิธีแก้ไขโมหจริต คือ ตั้งเป้าหมายชีวิตให้ชัดเจน ฝึกสมาธิสร้างพลังจิตให้เข้มแข็งให้จิตออกจากอารมณ์โดยจับ
การเคลื่อนไหวของร่างกายหรือเล่นกีฬา แสวงหาความรู้และต้องจัดระบบความรู้ความคิดสร้างความแปลกใหม่ให้กับชีวิต
อย่าท าอะไรซ้ าซาก และกรรมฐานที่เก้ือกูล คือ อานาปานสติ และพึงแก้ด้วยมีการเรียน ถาม ฟังธรรม สนทนาธรรมตาม
กาลหรืออยู่กับครู 

๔) วิตกจริต 
ลักษณะของวิตกจริต คือ พูดเป็นน้ าไหลไฟดับ ความคิดพวยพุ่งฟุ้งซ่าน อยู่ในโลกความคิดไม่ใช่โลกความจริง 

มองโลกในแง่ร้ายว่าคนอ่ืนจะเอาเปรียบกลั่นแกล้งเรา หน้าจะบึ้ง ไม่ค่อยยิ้มเจ้าก้ีเจ้าการอัตตาสูงคิดว่าตัวเองเก่ง อยากรู้
อยากเห็นไปทุกเรื่อง ผัดวันประกันพรุ่ง  

ข้อเด่นของวิตกจริต คือ เป็นนักคิดระดับเยี่ยมยอด มองอะไรทะลุปรุโปร่งหลายชั้น เป็นนักพูดที่เก่ง จูงใจคน 
เป็นผู้น าหลายวงการ ละเอียดรอบคอบ เจาะลึกในรายละเอียด เห็นความผิดเล็กความผิดน้อยที่คนอ่ืนไม่เห็น  

ข้อด้อยของวิตกจริต คือ มองจุดเล็กลืมภาพใหญ่ เปลี่ยนแปลงความคิดตลอดเวลา จุดยืนกลับไปกลับมาไม่
รักษาสัญญา มีแต่ความคิดไม่มีความรู้สึกขาดวิจารณญาณลังเล มักตัดสินใจผิดพลาด มักทะเลาวิวาทท าร้ายจิตใจ เอารัด
เอาเปรียบผู้อ่ืนมีความทุกข์ เพราะเห็นแต่ปัญหาแต่หาทางแก้ไม่ได้  

วิธีแก้ไขวิตกจริต คือ เลือกความคิด อย่าให้ความคิดลากไป ฝึกสมาธิแบบอานาปาน สติ หรือเพ่งกสิณเพื่อ
สงบสติอารมณ์ เลิกอกุศลจิตคลายจากความฟุ้งซ่าน สร้างวินัยต้องสร้างกรอบเวลา ฝึกมองภาพรวมคิดให้ครบวงจรหัด
มองโลกในแง่ดีพัฒนาสมองด้านขวา  

๕) สัทธาจริต ลักษณะของสัทธาจริต คือ มีความยึดม่ันอย่างแรงกล้าในบุคคล หลักการหรือความเชื่อ ย้ าคิด
ย้ าพูดในสิ่งที่ตนเองเชื่อถือและศรัทธา คิดว่าตัวเองเป็นคนดีน่าศรัทธา ประเสริฐกว่าคนอ่ืน เป็นคนจริงจัง พูดมีหลักการ 

ข้อเด่นของสัทธาจริต คือ มีพลังจิตสูงและเข้มแข็งพร้อมที่จะเสียสละ เพื่อผู้อ่ืนต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
และสังคมไปสู่สภาพที่ดีกว่าเดิม มีพลังขับเคลื่อนมหาศาล มีลักษณะความเป็นผู้น า  
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๒๗๐ 

ข้อด้อยของสัทธาจริต คือ หูเบา มีความเชื่ออยู่เหนือเหตุผล ถูกหลอกได้ง่าย ยิ่งศรัทธามากปัญญายิ่งลด
น้อยลง จิตใจคับแคบไม่ยอมรับความคิดที่แตกต่าง ไม่ประนีประนอม มองโลกเป็นขาวและด า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตน
คิดว่าถูกต้อง สามารถท าได้ทุกอย่างแม้แต่ใช้ความรุนแรง  

วิธีแก้ไขสัทธาจริต คือ นึกถึงกาลามสูตร ใช้หลักเหตุผลพิจารณาเหนือความเชื่อ ใช้ปัญญาน าทาง และใช้
ศรัทธาเป็นพลังขับเคลื่อน เปิดใจกว้างรับความคิดใหม่ๆ ลดความยึดม่ันถือม่ันในตัวบุคคลหรืออุดมการณ์ ลดความยึดม่ัน
ในตัวกูของกู และกรรมฐานที่ควรพิจารณาคือ อนุสติ ๖ 

๖) พุทธิจริต 
ลักษณะของพุทธิจริต คือ คิดอะไรเป็นเหตุเป็นผล มองเรื่องต่างๆ ตามสภาพความเป็นจริงไม่ปรุงแต่ง พร้อม

รับความคิดที่แตกต่างไปจากของตนเอง ใฝ่เรียนรู้ ช่างสังเกต มีความเมตตาไม่เอาเปรียบคน หน้าตาผ่องใส ตาเป็ น
ประกาย ไม่ทุกข์  

ข้อเด่นของพุทธิจริต คือ สามารถเห็นเหตุเห็นผลได้ชัดเจน และรู้วิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างถูกต้องอัตตา
ต่ า เปิดใจรับข้อเท็จจริงจิตอยู่ในปัจจุบันไม่จมปลักในอดีต และไม่กังวลในสิ่งที่จะเกิดในอนาคต พัฒนาปรับปรุงตัวเองอยู่
เสมอ เป็นกัลยาณมิตร  

ข้อด้อยของพุทธิจริต คือ มีความเฉื่อย ไม่ต้องการพัฒนาจิตวิญญาณ ชีวิตราบรื่นมาตลอด หากต้องเผชิญพลัง
ด้านลบ อาจเอาตัวไม่รอด ไม่มีความเป็นผู้น า จิตไม่มีพลังพอที่จะดึงดูดคนให้คล้อยตาม  

วิธีแก้ไข้พุทธิจริต คือ ถามตัวเองว่าพอใจแล้วหรือกับสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบัน เพิ่มพลังสติสมาธิพัฒนา
จิตใจให้มีพลังขับเคลื่อนที่แรงขึ้นเพิ่มความเมตาพยายามท าให้ประโยชน์ให้กับสังคมมากขึ้น 

จากข้อมูลของจริตทั้ง ๖ ประเภทที่กล่าวมาข้างต้นน้ี จะช่วยให้เราเข้าใจนิสัยของตนเองและผู้คนรอบข้างมาก
ยิ่งขึ้น พร้อมกับได้รู้ว่าเราจะต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้างและจะต้องพัฒนาอะไรบ้างในตัวของเรา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การงานหรือการท างานร่วมกับผู้อ่ืนให้ประสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้นไป 

กล่าวอีกอย่างหน่ึงจริตทั้ง ๖ อย่างน้ีเม่ือสงเคราะห์ด้วยความเสมอภาคกันได้ ๓ คู่ ได้แก่ ราคจริตกับสัทธาจริต 
โทสจริตกับพุทธิจริต โมหจริตกับวิตกจริต ซ่ึงรายละเอียดมีดังน้ี  

ราคจริตกับสัทธาจริต ที่จัดว่ามีความเสมอภาคกันน้ัน คือ ราคะเป็นหัวหน้าในฝ่ายอกุศล และสัทธาก็เป็น
หัวหน้าเหมือนกันแต่เป็นหัวหน้าทางฝ่ายกุศล ราคะย่อมแสวงหาในทางกามคุณ สัทธาก็แสวงหาเหมือนกันแต่แสวงหาบุญ 
คือกุศลกรรม มีทาน ศีล ภาวนา เป็นต้น ราคะติดใจในสิ่งที่ไร้สาระไร้ประโยชน์ฉันใด สัทธาก็เลื่อมใสในสิ่งที่เป็นสาระเป็น
ประโยชน์ฉันน้ัน 

โทสจริตกับพุทธิจริต (ปัญญาจริต) ที่จัดว่ามีความเสมอภาคกันน้ัน คือ โทสะมีการเบื่อหน่าย แต่เป็นการเบื่อ
หน่ายในสิ่งที่ไม่ชอบ ถ้าสิ่งใดยังชอบอยู่ก็ไม่เบื่อหน่าย ส่วนปัญญา มีการเบื่อหน่ายเหมือนกัน คือ เบื่อหน่ายในสังขาร
ธรรมทั้งปวง ไม่ใช่ว่าเลือกเบื่อหน่ายบ้าง ไม่เบื่อหน่ายบ้างเหมือนอย่างโทสะ หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงว่า โทสจริต เบื่อหน่าย
ด้วยอ านาจแห่งโมหะ ซ่ึงเป็นทางให้ถึงอบาย ส่วนพุทธิจริตน้ันก็เบื่อหน่ายเหมือนกัน แต่ว่าเบื่อหน่ายด้วยอ านาจแห่ง
ปัญญาซ่ึงเป็นทางให้ถึงสวรรค์ ตลอดจนถึงพระนิพพานก็ได้น่ีเป็นประการหน่ึง 

อีกอย่างหน่ึง โทสะเป็นธรรมที่เกิดเร็ว ดุจไฟไหม้ฟางลุกโพลงขึ้นในทันใดฝ่ายปัญญาก็เป็นธรรมที่เกิดเร็ว
เหมือนโทสะ คือเกิดสว่างจ้ารู้แจ้งขึ้นมาในทันใดน้ันเหมือนกัน 

โมหจริตกับวิตกจริต ที่จัดว่ามีความเสมอภาคกันน้ัน คือ โมหมีอาการสงสัยลังเลใจอยู่ ส่วนวิตกก็คิดแล้วคิด
อีก อันเป็นอาการที่คล้ายกับลังเลไม่แน่ใจเช่นเดียวกัน 

อีกอย่างหน่ึง โมหมีอาการฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆ ส่วนวิตกก็คิดอย่างน้ีอย่างน้ันหรืออย่างโน้น อันเป็น
อาการคิดพล่านไปเช่นเดียวกัน ดังน้ีจึงว่ามีความเสมอภาคกัน 
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๒๗๑ 

๗.สรุป 
เม่ือกล่าวโดยสรุปความหมายของ จริต หมายถึงความประพฤติปกติ  นิสัยอันเป็นพื้นฐานของมนุษย์ ที่

แสดงออกทางกายวาจาซ่ึงมีความแตกต่างกัน แบ่งเป็น ๖ ประเภท ได้แก่ (๑) ราคจริต หมายถึง ผู้มีความประพฤติหนัก
ไปทางรักสวย รักงาม (๒) โทสจริต หมายถึง ผู้มีความประพฤติหนักไปทางใจร้อนหงุดหงิด (๓) โมหจริต หมายถึง ผู้มี
ความประพฤติปกติหนักไปทางเขลา เหงาซึม เงื่อง งง งมงาย (๔) สัทธาจริต หมายถึง ผู้มีความประพฤติหนักไปทางมีจิต
ซาบซ้ึง ชื่นบาน น้อมใจเลื่อมใสโดยง่าย (๕) พุทธิจริต หมายถึง ผู้มีความรู้ ความประพฤติหนักไปทางใช้ความคิดพิจารณา 
(๖) วิตกจริต หมายถึง ผู้มีความประพฤติหนักไปทางนึกคิด จับจด ฟุ้งซ่าน จริตถือว่าเป็นหลักพุทธธรรมที่ส าคัญหมวด
หน่ึงในพระพุทธศาสนา จริตซ่ึงเป็นลักษณะพื้นเพนิสัยของมนุษย์ที่แตกต่างกันไป ในทางพระพุทธศาสนาเม่ือได้ศึกษาและ
ส ารวจจริตในตนเองก็จะหากิจกรรมเพื่อใช้ในการพัฒนาปัญญา ซ่ึงในเบื้องต้นของการกล่าวถึงจริตน้ันพบว่า มีจุดประสงค์
ที่มุ่งเน้นไปสู่การเตรียมตัวเพื่อพัฒนาปัญญาของบุคคล ที่มีจริตต่างกันแล้วเลือกแนวทางการเจริญสมถกรรรมฐาน ๔๐ 
ประการ เป็นหลักใหญ่ 

การดูลักษณะของจริตตามหลักการทางพระพุทธศาสนา มีอยู่ ๕ ประการ คือ (๑) โดยอิริยาบถ ได้แก่ การเดิน 
ยืน น่ัง นอน และอาการเคลื่อนไหวท ากิจกรรมต่างๆ (๒) โดยกิจจะ ได้แก่ ลักษณะการท างานที่ท า (๓) โดยโภชนะ ได้แก่ 
อาหารที่บริโภค รวมทั้งการที่บริโภค เช่น ชอบรส แบบอาหารอย่างไรบ้าง (๔) โดยทัสสนะ ได้แก่ การดู การฟัง การดม 
การกิน การลูบไล้แต่งเน้ือแต่งตัว เช่น การได้ดูได้ฟังแล้วแสดงออกอย่างไร (๕) โดยธัมมปวัตติ ได้แก่ ความเป็นไปแห่ง
ธรรม เป็นต้นว่า ความประพฤติดี ความประพฤติเลว อันเกิดจากกิเลสและคุณธรรมที่มีอยู่ในตัวของแต่ละคน เช่น ธรรม
อย่างไร และจริตทั้ง ๖ อย่างน้ีเม่ือสงเคราะห์ด้วยความเสมอภาคกันได้ ๓ คู่ ได้แก่ ราคะจริตกับสัทธาจริต โทสะจริตกับ
พุทธิจริต โมหะจริตกับวิตกจริต ส่วนสาเหตุที่คนเรามีจริตแตกต่างกันเกิดจากกรรมในอดีตและสัดส่วนองค์ประกอบของ
ธาตุทั้ง ๔ คือ ดิน น้ า ไฟ ลมภายในร่างกายของแต่ละคน 
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๒๗๒ 

การพัฒนาชีวิตให้มีความสุขตามหลักปัจจัยสันนิสสติศีล 
 

นายปัญญา เสนภูงา๑ 
 

๑.บทน า 
ปัจจัย ๔ เป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ เม่ือมนุษย์เกิดมาต้องมีการบริโภคปัจจัย ๔ เพื่อหล่อเลี้ยงให้ชีวิต

ด าเนินไปได้ การบริโภคปัจจัย ๔ อย่างไร จึงจะเชื่อว่ามีคุณค่า บริโภคอย่างไรจึงจะเป็นประโยชน์แก่มนุษย์มากที่สุด โดย
ไม่ขัดต่อหลักศีลธรรม และหลักการด าเนินชีวิตที่มีความสุข หลักค าสอนในพระพุทธศาสนาน้ันสอนไม่ได้ยึดติด และความ
ม่ังมีหรือความยากจนไม่ใช่เกณฑ์วัดความดีความชั่ว แต่วัดกันที่ความมีคุณธรรมจริยธรรม หลักการบริโภคปัจจัย ๔ 
ในทางพระพุทธศาสนา จึงเป็นเรื่องการจัดระเบียบชีวิตบริหาร จัดการเศรษฐกิจได้ถูกต้องพอเพียงมีเหตุผล และเป็นการ
จัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในสังคมอย่างเป็นธรรม เพื่อสนับสนุนส่งเสริมเก้ือหนุนการศึกษาเรียนรู้พัฒนาตนและสังคม ให้
เจริญพัฒนาด้านร่างกายและจิตใจ ใบปัจจุบันการบริโภคของมนุษย์หรือกระแสบริโภคนิยม ไม่ได้เป็นไปเพื่อสนองความ
ต้องการตามธรรมชาติของมนุษย์เท่าน้ัน แต่เป็นไปเพื่อสนองความอยากให้มนุษย์ได้บริโภคมากที่สุด จึงเกิดความแตกต่าง
ในมาตรฐานการด ารงชีวิตระหว่างคนรวยกับคนจน ซ่ึงจะต่างจากมนุษย์ในอดีตที่บริโภค เพื่อสนองความต้องการตาม
ธรรมชาติอย่างแท้จริงรู้สึกรับผิดชอบใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน  

วัฒนธรรมการบริโภคของมนุษย์น้ัน ผู้บริโภคไม่ได้บริโภคเพื่อความจ าเป็นแก่การด ารงชีพ แต่เป็นการบริโภคเพื่อ
สนองความต้องการสะดวกสบายหลงใหลภายใต้อ านาจของวัตถุมาปรนเปรอร่างกาย เพื่อสนองความอยากในทางบริโภค
เชิงวัตถุนิยม ดังน้ัน หลักปัจจยสันนิสสิตศีล คือการพิจารณาปัจจัย ๔ จึงมีความส าคัญที่จะต้องเรียนรู้ให้เข้าใจการใช้สอย
ปัจจัย ๔ ด้วยการรู้จักพอประมาณในการบริโภค การพิจารณาให้เห็นคุณค่าที่แท้จริงรู้หลัก การด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง
เหมาะสม บทความวิชาการเรื่องน้ี ผู้เขียนมุ่งศึกษาการปฏิบัติตามหลักปัจจยสันนิสสิตศีล และการปรับใช้ปัจจยสันนิสสิต
ศีลในการพัฒนาชีวิตให้มีความสุข 

 
๒.ความส าคัญ 

มนุษย์ทุกคนต่างมุ่งแสวงหาความสุขสบายในชีวิตทั้งน้ัน เน่ืองจากมนุษย์โดยธรรมชาติต้องการกิน นอน สืบพันธ์ 
ส่งผลให้มนุษย์มีความต้องการมากขึ้นในการใช้สอยปัจจัย ๔ ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ทั้ง 
๔ อย่างน้ีเป็นเครื่องด ารงชีพของมนุษย์ ดังที่ปรากฏในพระไตรปิฎกว่า “ความรู้จักพอประมาณเป็นไปเพื่อความบริโภค 

คือรู้จักประมาณในการรับจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และ คิลานปัจจัยเภสัชชบริขาร”๒ มีขั้นตอนการใช้สอยดังกล่าวไว้ใน
พระไตรปิฎกเรื่องศีลที่เก่ียวกับปัจจัยสี่ คือ การพิจารณาใช้สอยปัจจัยเป็นไปตามประโยชน์ที่แท้จริงของสิ่งน้ัน ไมบริโภค
ด้วยตัณหา เช่น ไมบริโภคด้วย ความอยากรับประทาน ไม่บริโภคด้วยความอยากใช้สอย วิธีการพิจารณาปัจจเวกขณะ ทั้ง 

๔ อย่างเรียกว่า ปจจเวกขณสุทธิ๓ คือ การบริสุทธ์ิด้วยการพิจารณาก่อนที่จะใช้สอย ปัจจัย๔ หรือเรียกว่า ปัจจยสันนิสสิต
ศีล  

หลักค าสอนในพระพุทธศาสนาได้แสดงความจ าเป็น และความรู้จักพอประมาณในการใช้สอยปัจจัย ๔ ส าหรับ
ฆราวาสว่าด้วยการแสวงหาทรัพย์ การรักษาทรัพย์ การรักษาสมบัติของตน การเก็บออมการลงทุน การแบ่งสันปันส่วน
ทรัพย์ เพื่อใช้จ่ายให้เหมาะสมโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน ท าตามความพอดีแห่งเหตุปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ลงตัว
                                                             

๑ นายปัญญา เสนภูงา, นิสิตปริญญาเอก, หลักสูตรพุทธศาสตรด์ุษฎีบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา, มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลยั วิทยาเขตขอนแก่น. 

๒ Phra Dhammapitaka (P.A. Payutto), A Constitution for living, (Bangkok : Rigligous Affairs Press, ๒๕๔๔),p๑๕. 
๓ ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๒๐๖/๕๙๙-๖๐๑. 
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๒๗๓ 

ให้เกิดผลดีงามแห่งเหตุปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ลงตัวให้เกิดความดีงามที่มองเห็นด้วยปัญญา ความรู้จักพอประมาณใน
การใช้สอยปัจจัย ๔ จึงท าให้เกิดประโยชน์ เป็นไปเพื่อความเอ้ือเฟื้อต่อการประพฤติพรหมจรรย์ตามที่บัญญัติไว้ในพระ
วินัยปจจยสันนิสิตศีล ได้แก่ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานเภสัชช ว่าเป็นสิ่งจ าเป็นในการด ารงชีวิต ซ่ึงสอดคล้อง
กับปัจจัย ๔ ทางโลก คือ เครื่องนุ่งห่ม อาหาร ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค 

ปจจยสันนิสิตศีล คือการพิจารณาปัจจัย ๔ อันไดแก อาหารที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการใช้ที่แท้จริงก่อนที่จะบริโภค ซ่ึงศีลข้อส าเร็จไดด้วยปัญญาเป็นคุณธรรมที่จะช่วย ประคับประคอง
ชีวิตของบรรพชิตและคฤหัสถ์ให้มีความหมดจดผ่องใสและร่มเย็นเป็นสุขไดตลอดเวลา การปฏิบัติตามหลัก ปัจจยสันนิ
สสิตศีล สามารถน ามาปรับใช้เพื่อการพัฒนาชีวิตให้มีความสุขได้  

 
๓. การปฏิบัติตามหลัก ปจจยสันนิสสิตศีลของคฤหัสถ ์

ปัจจัย ๔ เป็นสิ่งที่มนุษย์จ าเป็นเวียนการด ารงชีวิต โดยปัจจัยทั้งสี่อย่างน้ีมนุษย์ ไมสามารถขาดได เพราะเม่ือขาด
แล้วอาจส่งผลต่อการด าเนินชีวิตได ดัง พุทธพจน์ที่ ตรัสว่า “สพฺเพ สตฺตา อาหารฏฐิติกา” สัตว์ทั้งปวงด ารงอยู่ไดด้วย
อาหาร๑ ดังน้ัน ปัจจัย ๔ ของน้ันประกอบไปด้วย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค ซ่ึงมีความคล้ายคลึงกับ 
ปัจจัย ๔ ของบรรพชิตคือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัช เป็นต้น ในส่วนของคฤหัสถ์น้ันให้พิจารณา ดังน้ี  

๑. ให้พิจารณาอาหาร ว่าสิ่งต่าง ๆ ที่มนุษย์น ามาเลี้ยงร่างกายประจ าวันตั้งแต่เกิดจนตาย เช่น ข้าว น้ า เน้ือสัตว์ 
ผักและผลไม้ต่าง ๆ เป็นต้น แล้วแต่ผู้ใดจะน าสิ่งใดมาเลี้ยงร่าง กาย ตามฐานะความเป็นอยู่ของแต่ และบุคคล เพราะ
ร่างกายของมนุษย์ จะขาดอาหารไมได ถาขาดอาหารก็ต้องตายในที่สุดอาหารจึงมีความส าคัญในชีวิตมนุษย์  

 ๒.ใหพิจารณาเครื่องนุ่งห่มว่า เสื้อผ้าส าหรับสวมใส เพื่อปกปิดร่างกายให้ดูสวยงาม เพราะร่างกายของมนุษย์ 
สกปรกและน่าเกลียด นอกจากน้ันเสื้อผ้ายังช่วยป้องกัน การรบกวนของแมลงและสัตว์อ่ืนๆ ส่วนผ้าห่ม หมายถึงผ้าที่ใช้
ห่มกันหนาว ในฤดูหนาวเพราะมนุษย์เกิดมาตัวเปลา เม่ือเกิดมาแล้วจึงมีความจ าเป็นต้องมีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ซ่ึงเป็นสิ่งที่
ส าคัญส าหรับร่างกายภายนอกของมนุษย์  

  ๓. ให้พิจารณาที่อยู่อาศัย ว่าบ้านเรือนที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยพักผ่อนหลับนอนหลบแดด หลบฝน และป้องกัน
อันตรายจากสัตว์น้อยใหญ่ที่จะมารบกวนหรือท าร้าย ในเวลากลางวันและ กลางคืนเพราะฉะน้ันที่อยู่อาศัยจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญ ในความเป็นของมนุษย์ ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ 

  ๔.ให้พิจารณายารักษาโรค วา พืชที่เป็นสมันไพรต่างๆ ที่น ามาสกัดเป็นยารักษาโรค เพื่อน ามารักษามนุษย์ที่
เจ็บไข หรือป่วยเป็น โรคต่างๆ ให้หายจากความทุกข์ทรมานในการป่วนของโรคน้ัน ๆ เพราะฉะน้ันยารักษาโรคจึงเป็นสิ่ง
ที่ส าคัญในชีวิตมนุษย์ เพราะยารักษาโรคจะท าให้มนุษย์ชีวิตอยู่รอดต่อไปไดอีก ถ้าไม่มียารักษาโรคมนุษย์อาจตายก่อน
อายุขัยด้วย โรคต่างๆ  

ฉะน้ันปัจจัย ๔ ที่ส าคัญที่สุดส าหรับร่าง กายของมนุษย์ ที่เรียกว่า “รูปธรรม” ปัจจัย ๔ ที่กล่าวมาน้ี มนุษย์มีอยู่
ด้วยกันทุกคนบางคนมีมากบางคนมีปานกลางบางคนมีน้อย ผู้ใดที่มีปัจจัย ๔ มากก็จะมีความเป็นอยู่อย่างเป็นสุข สบาย
ผู้ใดมีปัจจัย ๔ ปานกลางก็จะมีความทุกข์บ้างสุขบ้าง ส่วนผู้ใดมีปัจจัย ๔ น้อย ก็จะมีแต่ความทุกข์ จะมีมากหรือมีน้อย 
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนไมให้ลุ่มหลงมัวเมายึดม่ันถือม่ันในปัจจัย ทั้ง ๔ อย่าง น้ีมีเพียงพอให้ร่างกายอยู่ได้ เพื่อท า
ความดีเท่าน้ันถึงแม้ จะมีปัจจัย ๔ มากสักปานใดก็ตาม เม่ือตายไปแลว ก็ไม่สามารถน าติดตัวไปไดเลย มีเพียงความดี
เท่าน้ันที่สามารถติดตัวตามตนไปไดทุกภพทุกชาติ ดังเช่น มหาเศรษฐีหรือยาจกกินข้าวแล้วก็อ่ิม ๑ ม้ือเท่ากันมหาเศรษฐี

                                                             
๑ พระพรหมคุณาภรณ์,(ป.อ.ปยุตฺโต) ,พุทธธรรม, ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๔๙), หนา ๗๙๑.  
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๒๗๔ 

หรือยาจกมีเสื้อผ้าก่ีชุดก็ใสไดทีละชุดเท่ากัน มหาเศรษฐีหรือยาจกมีบ้านหลังใหญ่ แคพื้นที่ที่ใช้ จริงๆ ก็เหมือนกัน คือ
ห้องนอน ห้องน้ า ห้องครัว มหาเศรษฐีหรือยาจกจะมียารักษาโรคดีแคไหนยื้อชีวิตไปไดนานเพียงไร “สุดท้ายก็ต้องตาย
เหมือนกัน” ดังน้ันสิ่งที่ติดตัวไปไดก็มีแต่ความดีกับความชั่ว เท่าน้ันมนุษย์นอกจากมีรูปธรรมแล้วยังมีนามธรรมที่มีอยู่ใน
ร่าง กายของเราอีก ที่เรียกว่า “จิตใจ” ก็มีปัจจัย ๔ เป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดของจิตใจ  

สิ่งที่ส าคัญที่สุดในจิตใจของมนุษย์มี มีปัจจัย ๔ อย่าง คือ (๑) อาหารของจิตใจ (๒) เครื่องนุ่งห่มของจิตใจ (๓) 
อาศัยของจิตใจ (๔) ยารักษาโรคของจิตใจ ดังน้ี ๑. อาหารของจิตใจ หมายถึงการฟังธรรม คือฟังค าสั่งสอนของพระผู้มี
พระภาคเจา เพราะค าสอนทุกบทสอนให้มนุษย์รูผิดถูกชั่วดีรูบาปบุญคุณโทษ ผู้ที่ฟังธรรมก็จะได้ประโยชน์คือฟังแล้วรู้ 
เรื่องที่ยังไมเคยรู ฟังแล้วเรื่องที่สงสัยก็หายสงสัย ฟังธรรมแล้วจิตใจเบิกบานผ่องใสฟังธรรมแล้วมีความเห็นถูกตาม
ครรลองคลองธรรมเป็นเหตุให้มีสติปัญญา คือมีความรู มากขึ้นและ สามารถน าไปประพฤติปฏิบัติตามท าให้ ละชั่ว
ประพฤติดี ช าระจิตใจให้สะอาดปราศจากกิเลสทั้ง ๓ อย่างคือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ท าให้เป็นคนดีงามทั้งกาย
งามทั้งใจ เพราะฉะน้ันการฟังธรรมจึงเป็นอาหารที่ส าคัญที่สุดส าหรับจิตใจของมนุษย์ ดังน้ันควรฟังธรรม เสมอ ๆจิตใจจะ
ไดอ่ิมเอิบปีติ ยินดีเปรียบเหมือนกับไดอาหารใจน้ันเองน้ีคือ “การฟังธรรมเป็นอาหารของจิตใจ” ผู้ที่ขาดอาหารของจิตใจ 
คือผู้ที่ไมไดฟังธรรม ก็จะขาดสติปัญญา ไมรผูิดถูกชั่วดีไมรู บาปบุญคุณโทษ โงเขลาเบาปัญญา ท าแต่ความชั่วจิตก็ร้อนรน
กระวนกระวายมีแต่ ความทุกข์ ความเดือดร้อนหาความสุขไมได เพราะไมไดฟังธรรม จิตใจจึงขาดอาหาร ท าให้ จิตเศร้า
หมองไมผองใส  

๒. เครื่องนุ่งห่มของจิตใจ หมายถึงทาน ศีล สมาธิ ปัญญา ทาน ผู้ใดให้ทานเสมอ ๆ เป็นสร้างคุณธรรมประจ าใจ
ให้มีเมตตาคือความรักมีกรุณา คือความสงสารผู้อ่ืนเป็น ความดี ที่ไดหุ้มห่อ จิตใจของผู้น้ันไวแลว  

ศีล หมายถึงข้องงด จากการท าความชั่ว การน าศีลมารักษา กาย วาจาให้สะอาด ปราศจากความชั่วใดจะน าศีลข้อ
ใดมาปฏิบัติ ซ่ึงมีอยู่มากมายผู้ใดปฏิบัติตามศีลข้อน้ัน ๆ ไดกายวาจาก็จะสะอาดเม่ือกายวาจาสะอาด จิตใจก็มีความรูสึก
ภาคภูมิใจในตนเองว่ามีความดีเป็นเครื่องนุ่งห่มจิตใจ เปรียบเหมือนสวมใสเสื้อผ้าที่สวยงาม๑  

สมาธิ หมายถึง การฝึกจิตให้สงบไม่ฟุ้งซ่านร้อนรนกระวนกระวาย จิตจะสงบเยือกเย็น เพราะมีสติคอยควบคุม 
เปรียบเหมือนกับสวมใส่เสื้อผ้า ที่สวยงามบางเบา และสบาย๒  

ปัญญา หมายถึงความรูทั่ว ปรีชาหยั่งรูเหตุผล ความรู้เข้าใจชัดเจน ความรูเข้าใจ หยั่ง แยกไดในเหตุผล ดีชั่วคุณ
โทษ ประโยชนมิใช่ประโยชน๓ ซ่ึงเป็นความรอบรูทั้งทางโลกและทางธรรม ผู้ที่มีปัญญา คือผู้ที่มีคุณธรรมของสัตบุรุษ ๗ 
ประการคือ (๑) รเูหตุ (๒) รผูล (๓) รูตน (๔) รปูระมาณ (๕) รูกาลเวลา (๖) รชูุมชน (๗) รบูุคคล รายละเอียดมีดังน้ี  

๑) รเูหตุ ๒) รผูล หมายความว่า รูวาเหตุใดท าแล้ว ส่งผลให้เกิดทุกข์ เหตุใดท าแลว ส่งผลให้เกิดสุข ผู้มีสติปัญญา
ดี จะเลือกท าแต่เหตุที่ส่งผลให้มีความสุขทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน รวมทั้งสังคมประเทศชาติบ้านเมือง  

๓) รูตน หมายความว่า เป็นผู้รู้ จักตน คือรูวาตนเองอยูในชาติตระกูลใดยศถาบรรดา ศักดิ์สูงต่ าเพียงใดมีสมบัติ
บริวาร ความรูและคุณธรรมอยู่ในระดับใดควรต้องปฏิบัติตนให้ เหมาะสมกับฐานะความเป็นอยู่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
ไม่ยกตนข่มท่าน เพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน และสร้างชื่อเสียงให้กับวงศ์ตระกูล  

๔) รปูระมาณ หมายความว่า ความเป็นผู้รู้จักประมาณ รูจักความพอดีพอเหมาะ พอควร ไมมากหรือน้อยเกินไป
ในทุกเรื่อง เช่น รูจักประมาณในการบริโภคทรัพย์๔ ให้ควรกับฐานะความเป็นอยู่ของตน รู จักประมาณในการใช้จ่ายเงิน

                                                             
๑พระพรหมคุณาภรณ, (ป.อ.ปยุตฺโต) ,พุทธธรรม, ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๔๙), หนา ๔๑๙.  
๒ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, ครั้งที่ ๑๐, (กรุงเทพมหานคร : สื่อตะวัน ๒๕๔๕), 

หนา ๑๒๕.  
๓ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๖๔. 
๔ อภิ.วิ.อ. (ไทย) ๓๕/๕๑๘/๓๙๑.  



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วทิยาเขตอุบลราชธานี 

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

 

๒๗๕ 

ทอง รูจักประมาณในการรับประทานอาหาร รูจักประมาณในการแต่งกาย รูจักประมาณในการพูด ดังเข่น ลูกนกแขก เต้า
รู้ประมาณในการกินอาหาร๑ เป็นต้น  

๕) รกูาล หมายความว่า รูจักเวลาและสถานที่ว่าจะพูดจะท าอะไรในเวลา และสถานที่น้ัน ๆ เพื่อไมให้เกิดความ
เสียหายกับตนเองและผู้อ่ืน๒ 

๖) รชูุมชน หมายความว่า ชุมชนใดที่มีความเป็นอยู่ที่ดี เราควรเข้าไปคบค้าสมาคม ด้วย เพื่อให้เกิด ความสามัคคี 
และเจริญรุ่งเรืองในชุมชนน้ัน ชุมชนใดที่มีความเป็นอยู่ที่ไมดี ท าผิดกฎหมายผิดครรลองคลองธรรม ก็ไมควรเข้าไปคบค้า
สมาคมด้วย เพราะจะเกิดความเสียหายเสียทรัพย์สินเงินทองเสียชื่อเสียง สร้างความเสื่อมโทรมให้กับชุมชนหรือสังคมน้ัน 

๗) รบูุคคล หมายความว่า รูจักเคารพนับถือคบค้าสมาคมกับคนที่เป็นคนดี มีศีล ธรรมประจ า กายวาจา ใจ เม่ือ
ไดคบค้าสมาคมแล้วเกิดประโยชนทั้งต่อตนเอง และผู้อ่ืนรูวาบุคคลใดไมควรเคารพนับถือคบค้าสมาคมด้วย เพราะเป็นคน
ชั่วคบแล้วก็จะเกิดโทษต่อ ตนเองและผู้อ่ืนน้ีคือผู้มีปัญญาดีมีความสุภาพเรียบร้อยอ่อนโยน มีทาน ศีล สมาธิ ปัญญา เป็น
เครื่องนุ่งห่ม จิตใจ ผู้ใดพบเห็นก็จะดูสวยงาม ทั้งทางกายวาจาใจน้ีคือความหมายของค าว่า “เครื่องนุ่งห่มของจิตใจ”  

ผู้ทีมี่คุณสมบัติทั้ง ๗ ประการน้ี เป็นผู้ดีควรแกการยกย่องนับถือ เป็นคนที่น่าคบหา สมาคมด้วย ผู้มีปัญญาดีมีกาย
วาจา ใจ ที่สะอาดสุภาพเรียบร้อยอ่อนโยน มีทานศีล สมาธิ ปัญญาเป็นเครื่องนุ่งห่มจิตใจ ผู้ใดพบเห็นก็จะดูสวยงาม ทั้ง
ทางกาย วาจา ใจ น้ีคือ “ทาน ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นเครื่องนุ่งห่มจิตใจ” 

๓. ที่อยู่อาศัยของจิตใจ หมายถึงผู้ ที่นับถือศาสนาใดศาสนาหน่ึง สวนชาวพุทธก็นับถือศาสนาพุทธเป็นที่ยึด
เหน่ียวเป็นที่พึ่งที่อาศัยของจิตใจ เพราะพระพุทธศาสนามีองค์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นองค์ศาสดา เราจึงเคารพ
นับถือกราบไหวบูชา และประพฤติปฏิบัติตาม พระธรรมค าสอนด้วยพระองค์ท่านมี ปัญญาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ และ
พระมหากรุณาธิคุณ พระองค์ท่านทรงสอนให้มนุษย์ ละชั่วประพฤติดี และช าระจิตใจให้สะอาด ปราศจากกิเลสทั้ง ๓ 
อย่าง คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง เพื่อความพ้นทุกข์และยังมีค าสอนโดยละเอียดอีกมากมาย เม่ือน ามาปฏิบัติ
ตามแลวจะช่วยให้บรรเทาความทุกข์ลงได เพราะฉะน้ัน ผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนา จึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง ศึกษาให้
เข้าถึงหลักค าสอน ดังน้ันศาสนาจึง เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่มนุษย์ต้องยึดถือ เป็นที่พึ่งที่อาศัยของจิตใจเปรียบเหมือนเรา
พักอาศัยอยู่ในบ้านที่ร่มเย็นเป็นสุข พ้นจากภัยอันตรายต่างๆ น้ีคือ ความหมายของค าว่า “ศาสนาเป็นที่อยู่อาศัยของ
จิตใจ”  

๔.ยารักษาโรคของจิตใจ หมายถึง พระธรรมค าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สามารถช่วยมนุษย์ที่
ป่วยเป็นโรคทางจิต คือโรคโลภ โรคโกรธ โรคหลง ซ่ึงเป็นเรื่องเศร้าหมองของจิต เป็นเหตุของการเกิดทุกข์ เม่ือเกิดทุกข์ 
กับสิ่งใดหรือเรื่องใด ให้น าค าสอนบทใดบทหน่ึงที่ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับจิตใจ เช่นเม่ือมีความโกรธเกิดขึ้นก็ให้น าค า
สอนบทของการให้อภัยและบทเมตตา คือความรัก กรุณาคือความสงสาร มาพิจารณาเพื่อให้หายจากการเป็นโรคโกรธ 
เม่ือความโลภเกิดขึ้นในจิตใจ ท าให้มักใหญ่ใฝ่สูง อยากไดสิ่งต่างๆ มาเป็นของตน ก็ให้น าเอาค าสอนบท อนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา มาพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งต่างๆ เหล่าน้ันเพียงสมมุติเท่าน้ัน เม่ือตายไปแล้วไม่สามารถน าติดตัวตามตนไปได เลย 
โรคของความโลภก็จะคลายหายไป เม่ือความหลงเกิดขึ้นในจิตใจจะท าให้มีความรักใครพอใจในสิ่งต่างๆ ก็จะยึดม่ันถือม่ัน
ว่า เป็นของเราเกิด ความทุกข์อย่างหนัก ก็ให้น าค าสอนบท ที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปไม่ให้ยึดม่ันถือม่ันว่า
เป็นของเราของเขาทุกอย่างเกิดขึ้น ตั้งอยู่แล้วดับไปในที่สุด แม้แต่ตัวของเราเอง น้ีเป็นเพียงตังอย่างค าสอนบางบทเท่าน้ัน
ให้น าค าสอนบทต่างๆ มาพิจารณา เม่ือท่านป่วยด้วยโรคโลภ โรค โกรธ โรคหลง แล้วท่านก็จะหายจาก โรคต่างๆ เหล่าน้ัน 
ไดน้ีคือความหมายของค าว่า “พระธรรม ค าสอน เป็นยารักษาโรคของจิตใจ”  

                                                             
๑ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๑๓/๑๒๒.  
๒ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๘๘/๑๔๖.  



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วทิยาเขตอุบลราชธานี 

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๒๗๖ 

ดังน้ัน ปัจจัย ๔ ของจิตใจ ดังที่ได้กล่าว มาน้ี คือ อาหารของจิตใจ เครื่องนุ่งห่มของ จิตใจ ที่อยู่อาศัยของจิตใจ ยา
รักษาโรคของจิตใจ ถาผู้ใดมีครบทั้ง ๔ อย่างน้ีแล้วก็จะอยู่สบายอย่างน้ีแล้วก็จะอยู่อย่างสบายใจไม่เดือดร้อน ไม่มีความ
วุ่นวายมีแต่ความสงบทางจิตใจ เพราะมีปัจจัยทั้ง ๔ เป็นเครื่องควบคุมคอยรักษาให้เกิดความสุขทางจิตใจ เพราะมีอาหาร
ของจิตใจ เครื่องนุ่งห่มของจิตใจที่อยู่อาศัยของจิตใจ และยารักษาโรคของจิตใจ เป็นตัวช่วยซ่ึงเป็นคุณค่าแท้เป็นต้น  

 
๔. การปรับใช้ ปัจจยสันนิสสิตศีลเพื่อการพัฒนาชีวิตให้มีความสุข 

ในสังคมของมนุษย์การบริโภคคือสารัตถะส าคัญของโครงสร้างทางวัฒนธรรมและคือ ศูนย์กลางของวัฒนธรรม ใน
วัฒนธรรมบริโภคนิยม การบริโภคนิยมน้ันทุกวันน้ีจะเห็นไดวา ประเทศไทยของเราบริโภคหรือยึดติดกับของต่างชาติมาก
หรือกระแสโลก ใช้จ่ายเกินจ าเป็นโดยขาดการพิจารณาในการบริโภค ใช้สอย ดังน้ัน ควรที่จะน าปัจจัย ๔ ในทาง
พระพุทธศาสนาน้ันมาประยุกต์ภายในชีวิตตัวเองให้ดีข้น การมีปัจจัย ๔ พอแกความต้อง การของชีวิต หรือแม้มีวัตถุพรั่ง
พรอมบริบูรณ์ก็ตามมิใช่เป็นจุดหมายในตัวของมันเอง เพราะเป็นเพียงขั้นศีล เป็นเพียงวิธีการขั้นตอนหน่ึงส าหรับช่ วยให้
ก้าวต่อไปสู่จุดหมายที่สูงกว่า คือเป็นพื้นฐานส าหรับการพัฒนาปัญญา เพื่อการมีชีวิตที่ดีงาม และการประสบสุขที่ประณีต
ยิ่งขึ้นไปคนบางคนมีความต้องการวัตถุเพียงเท่าที่พอเป็น อยู่แลว ก็สามารถหันไปมุ่งเน้นด้านการพัฒนาคุณภาพจิตและ
ปัญญา แต่บางคนยังไมพรอมชีวิตของเขายังยึดติดต่อวัตถุ มากกว่า เม่ือการเป็นอยู่ของเขาไม่เป็นเหตุเบียดเบียนผู้อ่ืนก็ยัง
เป็นที่ยอมรับได นอกจากน้ันบางคนมีความโน้ม เอียงความถนัดและความสามารถในการช่วยเหลือเก้ือกูลผูอ่ืนไดดี การมี
ทรัพย์มากมายของเขาก็เป็นไปเพื่อประโยชนแกเพื่อนมนุษย์๑ 

๔.๑ การรู้จักพอประมาณในปัจจัย ๔  
ปัจจัยที่ ๑ อาหารการกิน เช่น อาหารเป็นเรื่องส าคัญ คนเราจะอยู่ไดตองอาศัยอาหาร แต่การกินก็ต้องรู จัก

ประมาณในการบริโภค๒ และต้องค านึงถึงคุณค่า ความเป็นจริง เราบริโภค อาหารเพื่ออะไร ดังน้ันพระพุทธเจ้าจึง
ก าหนดให้พิจารณาก่อนฉัน ทุกครั้งซ่ึงเป็น คุณค่าที่แท้จริง ไม่ใช่คุณค่าเทียม 

ปัจจัยที่ ๒ เครื่องนุ่งห่ม เช่น เสื้อผ้า หรือผ้าห่ม ถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็นต่อร่างกายมนุษย์มีไว เพื่อปกปิดอวัยวะคือ
ร่างกายต่างๆ ให้พิจารณาว่าเครื่องนุ่งห่มมีไว้ท าอะไร ดังน้ันพระพุทธเจ้าจึงทรงก าหนดพิจารณาโดยอุบายอันแยบคาย
แล้วจึงใช้จีวร๓ เพื่อบ าบัดความหนาว เพื่อบ าบัดความร้อน เพื่อบ าบัดสัมผัสแห่งเหลือบ ยุง ลม แดดและสัตว์ เสือกคลาน 
ซ่ึงให้รู้จักพอประมาณในเครื่องนุ่งห่ม 

ปัจจัยที่ ๓ ที่อยู่อาศัย เช่น บ้าน ถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็นต่อมนุษย์มาก ให้พิจารณาว่าที่อยู่ที่อยู่อาศัย มีไว้มาท าไม 
ดังน้ันพระพุทธเจ้าจึงทรงก าหนดให้พิจารณาที่น่ัง ที่นอน พิจารณาโดย อุบายอันแยบคาย แล้วจึงเสพใช้สอยเสนาสนะ๔ 
เพื่อบ าบัดความหนาว เพื่อบ าบัดความร้อน ซ่ึงให้รู้จักพอประมาณในที่อยู่อาศัย  

ปัจจัยที่ ๔ การรักษาสุขภาพ เช่น ถ้าเจ็บป่วยไขไมสบายขึ้นมา ก็ต้องคิดว่ากินยาอะไรถึงจะหาย หรือไปหาหมอ
รักษาที่ไหนดีในทางพระพุทธศาสนาก็ถือเป็นเรื่องของเภสัช พระพุทธองค์ก็ทรงก าหนดไวคือ พิจารณาโดยอุบายอันแยบ
คายแล้วจึงใช้ คิลานปัจจยเภสัชบริขาร๕ เพื่อบ าบัดทุกขเวทนา อันเกิดเพราะธาตุก าเริบซ่ึงให้รู้จักพอประมาณในในยา
รักษาโรค  

คุณค่าจากการใช้สอยปัจจัย ๔ ท าให้ด าเนินชีวิตมีสุข ไม่เป็นหน้ีสิน เพราะรู้จักบริโภคด้วยความพอดีตามมีตามได้ 
ท าให้ตนเองและผู้อ่ืนไม่เดือดร้อน ท าให้สามารถพบความสุขที่เกิดจากการใช้สอยปัจจัย ๔ อย่างแท้จริง หลุดจากการยึด

                                                             
๑ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ,พุทธธรรม, ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๔๙), หนา ๗๗๙.  
๒ อภิ.วิ.อ. (ไทย) ๓๕/๕๑๘/๓๙๑.  
๓ วิ.มหา. (ไทย) ๒/บทน า/๘.  
๔ วิ.จู. (ไทย) ๗/๒๙๔/๙๐.  

  ๕ วิ.ม. (ไทย) ๕/บทน า/๒๒.  
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๒๗๗ 

ติดที่เป็นเหตุน าความทุกข์ความเดือดร้อน หลักปุจจยสันนิสสิตศีลจะเน้นใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผลก่อนใช้สอยปัจจัย ๔ 
จึงจะได้ชื่อว่าเป็นการบริโภคที่ดีเพื่อคุณภาพของชีวิต 

  ๔.๒ การพิจารณาคุณค่าก่อนการใช้สอยปัจจัย ๔ 
 การพิจารณาปัจจัย ๔ ที่เราจะใช้อุปโภคบริโภคในชีวิตประจ าวัน โดยแยกแยะประโยชนทางตรงและความ

จ าเป็น ในสมัยปัจจัยบัน สังคมนิยมวัตถุแข่งขันกันจนลืมคิดไปว่า “ธรรมชาติของสรรพสิ่งมีเกิดและดับเป็นของธรรมดา” 
สิ่งที่มีชีวิตมีลักษณะที่เหมือนกัน คือ การเกิด เจริญเติบโต การขยายพันธ์แล้วก็ตายมนุษย์ เองคิดว่าตัวเองฉลาดกว่า
สิ่งมีชีวิตทั้งปวง โดยคิดที่จะใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติมาเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได
โดยลืมคิดว่าแท้จริงแลว มนุษย์เกิดมาก็มีการด ารงชีพตามความต้องการที่แท้ จริงไมต่างจากสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ความสุขที่
แท้ของเราอยู่ที่ไหน คนเราทุกวันน้ีไม่ค่อย สนใจ หรือไม่เข้าใจในเรื่องศาสนาเท่าที่ควรควรอันเน่ืองมาจากเน่ืองมาจาก
ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจหรือสนใจความเจริญทางด้านวัตถุ ความมัวแต่แข่งขันกันว่าใครจะร่ ารวยกว่ากัน หาหนทางที่จะ
ท าให้ทุกคนยกยกย่องว่ามีชื่อเสียงทางด่านความร่ ารวย มีการโฆษณาหรือจัดอันดับความร่ ารวยทางเงินตรา ว่าใครจะมี
รายไดมากกว่ากัน จัดอันดับความเป็นเศรษฐีของโลก ท าให้หลงลืมไปว่าวัตถุหรือเงินตราเป็นเรื่องที่มนุษย์ สมมุติให้เป็น
สิ่งที่มีค่าที่ใช้แลกเปลี่ยนความต้องการทางด้านร่างกายเท่าน้ัน หาใช่ส่ิงที่สร้างความสงบสุข หรือสันติของ มนุษย์โลกอย่าง
แท้จริง จนมองข้ามความต้องการทางด้านจิตใจอันแท้จริงของตัวเองไปเป็นเหตุให้มนุษย์โลกทั้งหลายไมเห็นความส าคัญ
ของ “ศาสนา”ไรก็ตามการด าเนินชีวิตไปสูนิพพานของปุถุชนทั้งหลายคงเป็นเรื่องยาก หลักธรรมทางศาสนาก็มีค าสอน
ส าหรับฆราวาสหรือผู้ครองเรือน๑ โดยทั่วไปเพื่อให้มองเห็นวิธีการด าเนินชีวิตออย่าง มีความสุขไม่ฟุ้งเฟ้อ หรือตระหน่ี
จนเกินไป ซ่ึงมีธรรมหลายข้อที่เราสามารถเลือกน ามาใช้เป็นหลักในการคิดและเลือกใช้ ทรัพยากรในการอุปโภคบริโภคให้
เกิดประโยชนอย่างแท้จริงไดด้วยการพิจารณาคุณค่าก่อนการใช้สอยปัจจัย ๔ โดยมีหลักการดังน้ี  

  ๑) หลักการ คือ ให้พิจารณาก่อนการใช้สอยวัตถุสิ่งของปัจจัย ๔ ที่เก่ียวข้องเป็น ๒ ลักษณะ คือ คิดถึง
ประโยชน์ทางตรง และความจ าเป็น  

๒) วิธีการ คือ ให้คิดถึงคุณค่าของวัตถุที่จะใช้สอยว่าเกิดประโยชนมากน้อยเพียงใดส าหรับความจ าเป็นในการ
บริโภคใช้สอย การกินการซ้ือสิ่งของมาบริโภคน้ัน ๆ และไม่ยินดีจากสิ่งที่แสดงให้เห็นเพียงภายนอกว่าราคาแพง แต่ควร
จะเลือกเอาสิ่งของที่มีราคาถูกกว่า และใช้งานไดเหมือน ๆ กัน เช่น การเลือกซ้ือนาฬิกาข้อมือสักหน่ึงเรือน การพิจารณา
ถึงประโยชน์ของนาฬิกา คือ อยู่ที่ความเที่ยงตรงแม่นย าในการบอกเวลา สาระของนาฬิกาไมได อยู่ที่ราคาแพงหรือไม มา
จากประเทศใด แต่ผู้บริโภคมักนิยมสินค้าราคาแพง ๆ เพื่อจะไดเหมาะฐานะ และความพอใจของกิเลสตัณหาของตน อันที่
จริงราคาถูกแพงก็ดูเวลาเหมือนกัน ไมต่างกันเลยเรื่องเวลาถึงจะเดินเร็ว หรือช้าก็เพียงเล็กน้อย ฉะน้ันการคิดโดยวิธีน้ีการ
จะซ้ือนาฬิกาหน่ึงเรือนจึงขึ้นอยู่ที่คุณค่าของมันไม่ใช่ราคายี่ห้อ๒ เรื่องการรับประทานอาหารก็เหมือนกัน เช่น การเลือก
รับประทานอาหารหน่ึงม้ืออาหารเป็นหน่ึงในปัจจัย ๔ ในการด ารงชีพ เราเตือนเตือนตนเองเสมอว่าเราจะรับประทานเพื่อ
อะไร เพื่อดับทุกข์ เพื่อสมุทัย เพื่ออวดความม่ังมีเงินทอง เพื่อสนองตัณหา ฯลฯ แท้จริงแล้วกสร ริโภคอาหารหน่ึงใน
ปัจจัย ๔ ก็เพื่อดับความหิวหรือความต้องการทาง ด้านร่างกายเพื่อน าไปท าให้ร่างกายเจริญเติบโต หรือซ่อมแซมส่วนที่สึก
หรอ บางคนจะรับประทานอาหารสักม้ือต้องร้าน อาหารที่มีชื่อเสียงร้าน อาหารต้องหรูมีระดับแบบสังคมชั้นสูงมีป้าย
โฆษณาที่การันตีว่ารสชาติ อร่อยจากนักชิมที่มีชื่อเสียง มีคนไปรับประทานมากมายแทนที่จะพิจารณาว่าอาหารที่จะ

                                                             
๑ พระเมธีวราภรณ์, เบญจศลีเบญจธรรมอดุมชีวติของมนุษย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ต้นบุญ, ๒๕๕๓), หนา ๑๗๗-

๑๗๘.  
๒ พระมหาสมชาย สิริจนฺโท “พุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางของพระเทพวรคุณ (สมาน สุเมโธ )”, 

วิทยานิพนธ์พุทธศาตรมหาบณัฑติ, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗.  
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๒๗๘ 

รับประทานมีคุณค่า ทางโภชนาการหรือไม่เราไดรับการยกย่องว่า เป็นบุคคลที่มีการศึกษาไดร่ าเรียนมา เราต้องใช้ ปัญญา
พิจารณาอาหารตามความรูที่เราไดเรียนมาว่าอาหารที่เราเลือกรับประทานมีธาตุหรือสารอาหารครบ และมีปริมาณ
เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายหรือไม โดยพิจารณาว่าอาหารให้ประโยชน์เพื่อประทังความหิวเพื่อยังให้ร่างกายให้
เป็นไปไม่ให้ความหิวน้ันเกิดขึ้น  

ดังน้ันการใช้สอยปัจจัย ๔ ตามหลักปัจจยสันนิสสิตศีลจึงมีความจ าเป็นในการด าเนินชีวิตประจ าวัน โดยการ
พิจารณาถึงประโยชน์เป็นหลักและความจ าเป็นในสิ่งน้ัน เพื่อเป็นหลักการไม่ยึดติดกับวัตถุนิยม และจะเป็นสร้างความสุข
ในชีวิตส าหรับคฤหัสถ์ 
 

๕.สรุป  
หลักค าสอนพื้นฐานในพระพุทธศาสนา เชื่อว่ามนุษย์สามารถพัฒนาตนได และครอบคลุมพฤติกรรมที่จะก้าวไปสู

การพัฒนาชีวิต หรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ภายในชีวิตของตนเองจากสภาพหน่ึง ไปสูอีกสภาพหน่ึงที่ดีกว่า
เดิม การปฏิบัติตาม หลักปจจยสันนิสสิตศีล คือ การพิจารณาปัจจัย ๔ อันไดแก อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยา
รักษาโรค ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้ที่แท้จริงก่อนที่จะบริโภค ซ่ึงศีลข้อน้ีส าเร็จได้ด้วยปัญญา เป็นคุณธรรมที่
จะช่วยประคับประคองชีวิตของ บรรพชิตและคฤหัสถ์ให้มี ความหมดจดผ่องใส และร่มเย็นเป็นสุขไดตลอดเวลา ในการ
ปฏิบัติตามหลักปจจยสันนิสสิตศีลของคฤหัสถ์ คือ ให้พิจารณาอาหาร ว่าสิ่งต่างๆ ที่มนุษย์น ามาเลี้ยงกายประจ าวันตั้งแต่
เกิดจนตาย ให้พิจารณาเครื่องนุ่งห่มว่า เสื้อผ้าส าหรับสวมใส่ เพื่อปกปิดร่างกายให้ พิจารณาที่อยู่ อาศัย ว่าบ้าน เรือนที่ใช้
เป็นที่อยู่อาศัยพักผ่อนหลับนอนเพื่อหลบแดดหลบฝน ให้พิจารณายารักษาโรคว่า พืชที่เป็นสมุนไพรต่างๆ ที่น ามาสกัด
เป็นยารักษาโรค เพื่อน ามารักษามนุษย์ ที่เจ็บไข หรือป่วยเป็นโรคต่างๆ การปรับใช้ ปัจจยสันนิสสิตศีล ในการพัฒนาชีวิต
ให้มีความสุขคือปัจจัย ๔ ที่ใช้บริโภคในปัจจุบันน้ันเป็นเพียงเครื่องยังชีวิตให้ อยู่รอดโดยพระพุทธศาสนา มององการ
บริโภค มิใช่เป็นจุดหมายในตัวของมันเองเพราะเป็นเพียงขั้นศีล เป็นเพียงวิธีการขั้น ตอนหน่ึงส าหรับช่วยก้าวต่อไปสู่
จุดหมายที่สูงกว่า คือเป็นพื้นฐานส าหรับการพัฒนาปัญญา เพื่อความมีชีวิตดีงามและการประสบสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นไป  
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Practice English Reading Skills through Subtitles 
 

Phramaha Nikorn Yanamuni๑ Dr. Wirat Poothongoen๒ 
 

Abstract 
 This article was studied the way to develop reading skills in English by practicing through 
subtitles on website of BBC learning English. The practice focused on selecting six minutes lessons of 
BBC learning English randomly such as the topics of Brain training, Mindfulness, Sighing, Faces and 
First impression, Food and mood. There are many lessons to learn and practice English Reading skills 
through the subtitles in BBC learning categories. For sure, the students has just followed the way of 
this article suggested to practice every day continuously, the development of reading skills will 
happen gradually on their experience of practice. Because, the article has studied the way to develop 
and improve reading skills in English showing the results as included: 
 ๑. The students are familiar with new vocabulary. 
 ๒. The students are familiar with structures of the grammatical sentences. 
 ๓. The students are good at development of British English stress and pronunciation from 
BBC learning.  
Keywords: Reading skills, Subtitles. 
   
Introduction 

In the modern age, high technologies have indefinitely developed themselves everyday, viz., 
the world has rapidly changed economic, society, and politics. The humans must necessarily do 
communicate with other as apparently in Thailand, the country that comes into the technological 
age which has an effect on the development in the direct physical factors. Besides, the main factors 
are in English language that shows importance in necessary of country’s development. Therefore, 
Thailand is going to gradually develop the people who must be enough capability using in daily life 
and support them to get high education especially in English to communicate with the foreigners 
effectively by going on appropriate English curriculums.  

According to the English curriculums, that focusing on the importance of reading skills in 
working and becoming the four skills of English learning for the university in Thailand where the 
people use English as a foreign language: EFL. Many countries included Thailand have already set the 
reading subjects as the main curriculums in almost levels of degree.  

In total, learning English is very significant in the age of modernizations that helped we get 
useful knowledge and information from the books, media presses, etc. Thus, mostly reading skills are 
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the main of English learning development and most importantly practice English through the subtitle 
is one of the best ways to brush up on reading skills.  
 
What is Subtitle? 
 The word “subtitle” in the meaning from Cambridge dictionary defined that ‘words shown at 
the bottom of a film or television picture to explain what is being said’. The subtitle means the 
captions displayed at the bottom of a movie or television screen that translate or transcribe the 
dialogue or narrative. The subtitles are very useful for the basic English learners who are not familiar 
in listening and speaking skills. Because, in the present the subtitles can help a lot of the deaf people 
to understand general information on movies or television beyond the sign languages. In addition, the 
subtitles purpose to make the people understand the dialogues during they are watching the movies 
or TV by assuming. Therefore, the subtitles can be an assistant devices to help the deaf and language 
learning devices. 
 
Practical English through Subtitles 
 One of the ways to practice English effectively is to use practical subtitles to fit the basic 
levels in oversea. In principle, there are concerned theories in being good at English from practical 
subtitles that had already given proof as the following; take a read in English books more and more 
which can take the readers learn new vocabulary and grammars in nature (Oxford Bookworms), the 
writing: Teaching Reading Skills in a Foreign Language (Christin Nuttall) showing that the best way to 
improve the foreign language is to live in the native countries or to read a lot of books, Richard R. Day 
(๑๙๙๘) stated that Extensive Reading (ER) noticeably benefits the students in a variety of vocabulary 
that seem to be the sight vocabulary because of reading the variety of books it can be the way for 
the students to acquire English vocabulary, British Council Thailand Institute supported that practicing 
English through subtitles at least one story per a week (focus on the movies with English subtitles) 
can brush up on the listening skills in English daily naturally and have a confidence in communication 
fluently. In addition, Reading subtitles on the movies or videos can improve new vocabulary and 
idioms outside the classes including how to apply English vocabulary and idioms to different 
situations as well. This article points to the reading through subtitles of six minutes English learning of 
the BBC’s lesson (this is the best artificial intelligence used for practice in daily listening) as the way 
to teach and learn effectively English with multimedia such as texts, audio, images, animation and 
interactive contents to lead the students practice English reading skills and also improving accents, 
listening and speaking skills. Especially additional skill in context clues will occur in many situations 
by considering the possibility of places, environment, speakers, listeners, tone, posture and keywords. 
In fact, even it may not be ๑๐๐ percent of understanding the contexts but the students can guess 
the meaning of contexts that depending on the experience of the students themselves who have 
learned English. Therefore, practice Reading English through the subtitles (enhancing variety of 
vocabulary) can develop reading skills in usable English definitely.  
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The examples of lessons that the writer had chosen randomly from the BBC learning English 
website with the points of view in practice. As follows: 
 
Brain Training 

The students will practice reading and listening skills together when the video is running 
under the challenging question as what is brain training and can it really make us more 
intelligence? By the way, two people in conversation, Neil and Sophie will discuss the health 
benefits of being able to read and speak two or more languages fluently. So, the students will catch 
the point of views and learn how to pronounce the vocabulary, learn how to speak right intonation in 
dialogue, learn how to make a good accent in British English, and find out the meaning of vocabulary 
that showing in the analyzing schedule below:  
 

Vocabulary Pronunciation 
Parts of 
speech 

Meaning 

Bilingualism /baɪˈlɪŋ.ɡwəl.ɪ.zəm/ Noun 
The fact of being able to use two languages 
equally well. 

Brain Training /ˈbreɪn/ /ˌtreɪ.nɪŋ/ Noun 
Learning ways to increase your intelligence, 
memory, ability to think, etc. 

Neuron /ˈnjʊə.rɒn/ Noun 
A nerve cell that carries information between the 
brain and other parts of the body. 

Stroke /strəʊk/ Noun 
a serious illness that occurs when blood flow to 
an area in the brain is cut off 

Executive 
functions 

/ɪɡˈzek.jə.tɪv/ 
/ˈfʌŋk.ʃən/ 

Noun 

The cognitive abilities that control and regulate 
most of what we do in day-to-day life including 
to initiate, plan and organize, set goals, solve 
problems, regulate emotions, and monitor 
behavior. 

Switch /swɪtʃ/ Verb 
A sudden or complete change, especially of one 
language to another language. 

Resist /rɪˈzɪst/ Verb 
To fight against something or someone that is 
attacking you (in this case focusing on the 
stroke). 

Enhance /ɪnˈhɑːns/ Verb 
To improve the quality, amount, or strength of 
thinking. 

Cognitive 
reserve 

/ˈkɒɡ.nə.tɪv/ 
/rɪˈzɜːv/ 

Noun 
The additional abilities to compensate for the 
possibility of declining memory or thinking of the 
brain interaction.  

Stimulate /ˈstɪm.jə.leɪt/ Verb Make something become more active 
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Put 
someone’s 
mind at rest 

/pʊt/ /ˈsʌm.wʌn/ / -
s/ /maɪnd//ət/ /rest/ 

Idiom To make someone relax and stop from worrying 

 
Mindfulness 
 The students will practice both reading and listening when the video is running with the 
challenging objectives of practice English from this topic as relax, slow down and breathe calmly. So, 
what is mindfulness? And what benefits does it offer? Learn more about this form of meditation and 
pick up the six items of useful vocabulary. In addition, the students will learn how to pronounce the 
vocabulary, learn how to speak right intonation in dialogue, learn how to make a good accent in 
British English, and find out the meaning of vocabulary that showing in the analyzing schedule below: 
 

Vocabulary Pronunciation 
Parts of 
speech 

Meaning 

Mindfulness /ˈmaɪnd.fəl.nəs/ Noun 
The practice of only focusing on ‘now’ for spiritual 
or relaxation purposes 

Secular /ˈsek.jə.lər/  Adjective Non-religious 

In the present /ɪn//ðiː//ˈprez.ənt/  
Adv. of 
time 

Fully aware of what’s happening now 

Grounded /ˈɡraʊn.dɪd/ Adjectve Rational, clear thinking 

Bias /ˈbaɪ.əs/  Noun A preference for something which affects judgment 

Meditation /ˌmed.ɪˈteɪ.ʃən/ Noun 
Focusing your thoughts deeply and quietly, usually 
for spiritual reasons or relaxation 

 
Sighing 
 This lesson the students will learn and practice about sighing with the discussion of sighing 
from Dan and Catherine, and learn how it is in fact a viral human activity that keeps us healthy – and 
teach the students six items of vocabulary, even to know many times of humans and animals sighing 
then learn how to pronounce the vocabulary, learn how to speak correctly intonation in dialogue, 
learn how to make a good accent in British English, and find out the interested meaning of 
vocabulary that showing in the analyzing schedule below: 
 

Vocabulary Pronunciation 
Parts of 
speech 

Meaning 

Survival 
mechanism 

/səˈvaɪ.vəl/ 
/ˈmek.ə.nɪ.zəm/ 

Noun 
something that your body does without thinking to 
keep you alive 

To reset /ˌriːˈset/ Verb 
to make something work again by going back to 
original settings 
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To breathe a 
sigh of relief /briːð/  Verb to feel better after worrying about something 

Frustration /frʌsˈtreɪ.ʃən/ Noun 
the feeling of being annoyed because you can’t do 
something 

Resignation /ˌrez.ɪɡˈneɪ.ʃən/ Noun 
the feeling of accepting something bad that you 
cannot change 

Reflex /ˈriː.fleks/  Noun a physical action you can’t control 
 
Faces and first impressions 
 The students will learn and practice English through subtitles during the video is playing, they 
will also face the challenging questions as can we trust our first impressions? How long does it takes 
to form a first impression about someone’s face? Learn more about the first expressions are wrong, 
how to pronounce the vocabulary, learn how to speak correctly intonation in dialogue, learn how to 
make a good accent in British English, and find out the interested meaning of vocabulary that showing 
in the analyzing schedule below: 

Vocabulary Pronunciation 
Parts of 
speech 

Meaning 

First impression 
/ˈfɜːst/ 

/ɪmˈpreʃ.ən/ 
Determiner, 

Noun 
The idea or opinion of someone or something you 
make after a very short time. 

Trustworthy /ˈtrʌstˌwɜː.ði/ Adjective Able to be trusted. 

Extroverted /ˈek.strə.vɜːt/ Noun (of a person) happy and enjoying being with others. 

Attributes /ˈæt.rɪ.bjuːt/ Noun Qualities. 

Perception /pəˈsep.ʃən/ Noun Opinion based on how things appear. 

To go with your 
gut 

/tuː/ /ɡəʊ/ /wɪð/ 
/jʊr/ /ɡʌt/ 

Verb 
Phrase 

Make a decision based on feelings. 

 
Food and mood 
 From this topic, the students will learn and practice English reading skills through subtitles 
with Dan and Neil who discuss how your food affects your mood, How many bacteria are there in the 
human body?, Learn more about the first expressions are wrong, how to pronounce the vocabulary, 
learn how to speak correctly intonation in dialogue, learn how to make a good accent in British 
English, and find out the interested meaning of vocabulary that showing in the analyzing schedule 
below:  

Vocabulary Pronunciation 
Parts of 
speech 

Meaning 

gut /ɡʌt/ Noun 
Your stomach and other organs through which food 
passes and is digested 

anxiety /æŋˈzaɪ.ə.ti/ Noun Fear or worry 
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germs /dʒɜːm/ Noun Very small organisms which often cause disease 

ferment /fəˈment/ Verb 
(of food or drink) having gone through a process where 
sugars are changed into acids and alcohol 

diet /ˈdaɪ.ət/ Noun 
(here) the kinds of food and drink eaten by people in 
an area 

it's not rocket 
science /ˈrɒk.ɪt/ /ˈsaɪ.əns/ Idiom It's not difficult to understand 

 
 These are examples of the lessons had taken randomly from the writer which showed the 
benefits of practice English reading skills through subtitles of BBC learning English website. The 
benefits included the meanings of significant vocabulary in the topics, the ways to pronounce the 
vocabulary, the ways to speak correctly intonation in dialogue, the ways to make a good accent in 
British English, and most importantly the improvement of English reading skills of the students who 
are the practitioners on this article’s method.  
 
Results of practicing English reading skills through subtitles 
 The students had studied and experienced automatically the lessons in English reading skills 
from subtitles about the meanings the vocabulary and positions of grammatical sentences in 
communication. The better way to practice and improve reading skills in English except to recite the 
vocabulary that makes the students know the vocabulary’s spelling and meanings themselves, the 
students may not realize how the pronunciation of the vocabulary is. From the problems, practice 
English reading skills through subtitles is alternative way to develop this skill with applying the 
dialogue completely used in daily (it has only six minutes length), according to authentic language 
which made the students are familiar with the vocabulary and structures of the grammatical 
sentences, which is different from the learning book in the classroom (mostly used formal language). 
In addition, the stress and pronunciation in British English from genuine BBC will cause the students 
pay attention to learn and practice reading skills and try to make understanding the dialogue in 
advance if they keep practicing much time to correct English usage to make easy way for them to use 
in various situation.  
 
Discussion 
 To practice English reading skills through subtitles is a good strategy to apparently develop 
and improve reading skills of the students in compare with another strategy like reading many books 
as novels (in term of Oxford Bookworms). In fact, reading the Oxford Bookworms is the best ways to 
develop English reading skills that proved from other theories from reliable theorists such as Christin 
Nuttall and Richard R. Day who did demonstrate certainly in reading development. By the way, 
reading the words and sentences on books make the students know only vocabulary and 
grammatical sentences, but to practice English reading skills through subtitles is an alternative way to 
develop the reading in English that is very interesting and challenging. So, the writer had selected 
randomly the lessons of BBC learning English (Six minutes leaning English) including grammatical 
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sentences in the dialogue through subtitles that are really fun and entertaining which are full of 
British pronunciation and accent that will be familiar to the students to apply the lesson used inside 
and outside the classroom with confidence. Therefore, There lessons are very necessary for the 
students who want to be good at English to always practice English reading skills through subtitles 
that getting the way to use English effectively in learning and teaching onwards.  
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การปรับเปลี่ยนจากการจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

The Changing of Local Administrative OrganizationsPlan : From ๓ Years  
DevelopmentPlan to ๔ Years DevelopmentPlan 

 
เกษราภรณโ์พธิ์ขาว๑ประเทืองม่วงอ่อน๒ 

 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ศึกษากระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒) ศึกษาผลกระทบในการปรับเปลี่ยนจากการจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.  ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
และ ๓) ศึกษาการปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ ศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ทั้ง ๑๙ แห่ง โดยอาศัยข้อมูล
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการวิจัยมีข้อค้นพบว่า ๑) กระบวนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เริ่มจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามาวิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่ นสี่ปี แล้วเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และประกาศใช้๒) ผลกระทบที่ส าคัญ คือ มีความสับสนในการ
ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการด าเนินการโครงการต่าง ๆ ต้องเปลี่ยนระยะเวลาซึ่งไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชน๓) การปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ระเบียบกฎหมายยังไม่ชัดเจน จึงท าให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องจะต้องปรับตัวเพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากระเบียบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและหนังสือสั่งการ
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหนังสือสั่งการ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและจากกระทรวงมหาดไทย และหนังสือ
ตอบข้อหารือในแนวทางปฏิบัติ เป็นต้น รวมทั้งการปรับเลื่อนโครงการต่าง ๆที่ก าลังจะด าเนินการในช่วงเดือนตุลาคม 
๒๕๕๙ ออกไปเพื่อรอด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) 
ค าส าคัญ: แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี, การปรับตัว, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ABSTRACT 
 This research study aimed to investigate (๑) planning of four-year development plan among 
Local Administrative Organization and (๒) impacts and adaptations from the modification of the 
three-year development plan to the four-year plan (๒๑๐๘-๒๐๒๑). This study was conducted 
qualitatively and a total of ๑๙ local administrative organizations located in Detudom district, the 
province of Ubon Ratchathani, werechosen as the research area. Documents involving the 
organization performances, Observation, and In-depth Interview were applied for data collection and 
data analysis. The findings found, as the significant impact,in this study demonstrated that officers in 
the organizations were confused concerning projects performances since the project lengths were 
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substantially changed, inconsistent with villagers’ needs. According to the adaptation aspect, the 
officers had to continually comprehend laws, regulations, letter of administration, and letter of 
consultation including other types of official letters for more effective performances. 
Keywords : Impacts, Adaptation, Local Administrative Organization 
 
บทน า 

 เดิมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดท าแผนพัฒนาสามปี ซึ่งมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้น ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลา
สามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  มีช่วงเวลาเพียงสามปีนั้นจะไม่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ที่มีช่วงเวลาถึงสี่ปี จากป๎ญหาความไม่สอดคล้องดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยจึงได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านมาห้วงเวลาของการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด จึงได้ปรับเปลี่ยนจากการจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยได้ออกระเบียบ ฯ และหนังสือสั่งการ แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ เป็นผลท า
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาท้อง ถิ่นสี่ปี เกิดป๎ญหาในการปฏิบัติ ชมรมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ท้องถิ่น ได้น าป๎ญหาไปถกเถียงกันในกลุ่ม สรุปได้ว่า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนส่วนใหญ่ เห็นว่าระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผน พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้ ไม่มีความ
เหมาะสม ทั้งช่วงเวลา และขั้นตอนการปฏิบัติ ต้องแก้ไขระเบียบ ฯ ในบางส่วน (Ekkawawat N Korat, ๒๑๐๖:https 
://www.facebook.com /groups/wikro.opt/permalink/) และในส่วนของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ใน
ระเบียบ ฯ ฉบับใหม่นี้ มุ่งเน้นเฉพาะในส่วนของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ซึ่งไม่มีการก าหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีไว้แต่อย่างใด (Arnda 
Waraleewanich, ๒๑๐๖:https://www. facebook /groups / wikro.opt) 
 ผู้ศึกษาวิจัย ได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและส ารวจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งพบว่าการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี มีกระบวนการและขั้นตอน
ที่จะให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการประชุมประชาคม ในระดับหมู่บ้าน และระดับต าบล เพื่อเสนอป๎ญหาความต้องการ
โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ น าเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จัดท าครั้งหนึ่งสามารถใช้ได้สี่
ปี ซึ่งแต่ละปีก็จะมีการทบทวนปีละ ๒ ครั้งหรือถ้ามีการแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงโครงการต่าง ๆ ในแผนก็ต้องมีการ
ประชุมประชาคมมากกว่า ๒ ครั้ง ซึ่งกระบวนการจัดท าในแต่ละครั้งก็ต้องผ่านการประชุมประชาคม ประชาชนต้องเข้า
ร่วมประชุมประชาคมบ่อยครั้งขึ้นซึ่งจะท าให้ประชาชนเข้าร่วมประชุมจ านวนน้อยลง ส่วนมากจะเป็นเด็ก คนชรา และ
ผู้น าหรือแกนน าชุมชนมากกว่า ประชาชนยังไม่เข้าใจในระเบียบใหม่นี้ ว่าการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีคืออะไรอย่างไร 
ประชาชนจะเคยชินเฉพาะการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ซึ่งเวลาในการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในท้องถิ่นก็มีน้อย 
ในการปรับเปลี่ยนครั้งแรกนี้ก็ย่อมพบป๎ญหาบ้าง ในปีต่อไปป๎ญหาเหล่านี้ก็อาจจะลดลง จากการสอบถามผู้เข้าร่วม
ประชุมประชาคมเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพบว่าส่วนใหญ่แล้วอยากให้จัดท าแผนพัฒนาสามปีมากกว่าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี เพราะได้จัดท าทุกปี จะเป็นแผนท่ียืดหยุ่นได้และตรงกับความต้องการของประชาชนมาก ไม่ต้องวางแผนระยะ
ยาวจนเกินไป ถ้าเป็นไปได้อยากให้เปลี่ยนมาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี เพื่อจะได้วางแผนที่ตรงกับความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับผลกระทบจากการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้ เป็นครั้งแรกที่ได้เปลี่ยนแปลงจากการจัดท า
แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ก็ ได้ เกิดป๎ญหาผลกระทบขึ้นมาก เพราะหนังสือสั่ งการจาก
กระทรวงมหาดไทย ได้สั่งแบบกระช้ันชิดมาก ไม่สามารถที่จะศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบได้อย่าง
ทั่วถึง การบริหารงานภายในองค์กรเกิดความสับสนวุ่นวาย ส่งผลกระทบไปทุกด้านในองค์กร  เกิดความสับสนในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ยังไม่เข้าใจแนวทางปฏิบัติได้ดีเท่าที่ควร แต่ต้อง
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีก่อนจึงท าให้งานอื่นล่าช้า ต้องเลื่อนออกไป เพราะเนื่องจากกระทรวงมหาดไทย ได้ก าหนด

https://www.facebook.com/groups/wikro.opt/permalink/
https://www.facebook.com/groups/wikro.opt/permalink/
https://www/


เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 

 

 

๒๘๘ 

ระยะเวลาแล้วเสร็จไว้กระช้ันชิดมากคือภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ทั้ง ๆ ที่หนังสือสั่งการ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๕๙ ระยะเวลาการเดินทางของหนังสือก็ใช้เวลานานพอสมควร ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดไม่โหลดเอกสารเพื่อ
ไปด าเนินการก่อนหนังสือเดินทางตามขั้นตอนนั้นจะด าเนินการในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ไม่ทันตาม
ก าหนดระยะเวลา เกิดความสับสนวุ่นวายข้ึนอีกในกลุ่มประชาชนท่ีต้องเสนอป๎ญหาความต้องการเพื่อน าเข้าสู่แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี เพราะโครงการเดิม ๆ ที่เคยเสนอไว้ก็ยังไม่ได้รับการพิจารณาให้น าเข้าสู่ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณการจ่ายขาดเงินสะสมแต่อย่างใด ประชาชนยังสับสน ไม่
เข้าใจในการเปลี่ยนแปลง ก็ได้เกิดข้อขัดแย้งกันในชุมชน เป็นข้อสงสัยของประชาชนที่ต้องมีการถกเถียงกันในกา ร
เปลี่ยนแปลงครั้งน้ี การไม่ทราบข้อมูลข่าวสารของประชาชน เพราะอาจจะด้วยวิถีชีวิตที่ต้องเร่งรีบในการประกอบอาชีพ 
จึงท าให้ประชาชนไม่สนใจการเปลี่ยนแปลงอะไร จะทราบการเปลี่ยนแปลงก็แต่ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าท้องที่และ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ส่วนประชาชนที่เข้ามาร่วมการประชุมแทบจะไม่ทราบเลยว่า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี คืออะไร มีความจ าเป็นหรือไม่ ท าไปแล้วจะได้อะไร ดีกว่าแผนพัฒนาสามปีหรือไม่ เพราะอะไรจึง
ต้องมีการเปลี่ยนแปลง 

จากความเป็นมาดังกล่าวข้างต้นนั้น ท าให้ผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องต้องตีความกฎหมายไปเอง เข้าข้างตัวเองบ้าง เกิด
ความขัดแย้งกันทางความคิด ระหว่างคณะบริหารกับข้าราชการประจ าผู้ที่ปฏิบัติงานในด้านนี้ผู้ศึกษาวิจัยในฐานะที่เป็นผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มองว่าได้เกิดผลกระทบต่ อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหลายด้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ต้องปรับตัวเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ ดังนั้น
จึงเป็นท่ีมาของการศึกษาในครั้งนี้ว่าจะส่งผลกระทบด้านใดบ้างและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการปรับตัวอย่างไร จึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาการปรับเปลี่ยนจากการจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อจะได้น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยนี้เสนอผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้มีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดต่อไป ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนด
ขอบเขตการศึกษาวิจัยไว้คือศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  
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๒.เพื่อศึกษาผลกระทบในการปรับเปลี่ยนจากการจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.  
๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๓.เพื่อศึกษาการปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก 
(Indepth Interview) และการศึกษาเอกสาร (Documentary Study) มีการสุ่มตัวอย่างประชากรเปูาหมายแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) การสัมภาษณ์นี้จะหาผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ (Key Informants) คือผู้มีอ านาจและมีส่วนเกี่ยวข้อง
มากที่สุด ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ขององค์กรปก ครองส่วนท้องถิ่น จะท าให้ตอบ
ค าถามได้สอดคล้องกับโจทย์การวิจัยครั้งนี้ ทั้งในด้านลึก ด้านกว้าง และเป็นค าตอบท่ีเชื่อถือได้ แบ่งเป็น ๕ กลุ่ม คือ กลุ่ม
คณะบริหาร กลุ่มข้าราชการประจ า กลุ่มสมาชิกสภา กลุ่มผู้น าชุมชน/แกนน าชุมชนและกลุ่มอื่น ๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ทั้ง ๑๙ แห่ง เกณฑ์ที่ใช้ก าหนดจ านวนผู้ให้ข้อมูลคือความเข้มข้น
ในการรู้ข้อมูล (Intensity) และความพอเพียงของข้อมูล (Adequacy) ส่วนการศึกษาเอกสาร ได้ท าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานที่ศึกษาวิจัยที่ส าคัญคือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๑๘๐๑.๓/ว 
๕๗๙๗ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยมีพื้นท่ีในการศึกษาวิจัย คือ เฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอเดช
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 

 

 

๒๘๙ 

อุดม จังหวัดอุบลราชธานี ทั้ง ๑๙ แห่ง ดังนี้ เทศบาลเมือง ๑ แห่ง เทศบาลต าบล ๔ แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 
๐๔ แห่ง สาเหตุที่เลือกศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเดชอุดม เนื่องจากอ าเภอเดชอุดม เป็นอ าเภอนอก
เมืองที่มีขนาดใหญ่ มีพื้นที่ ๑,๐๕๘.๓๗๕ ตารางกิโลเมตร มีประชากรมากที่สุด จ านวน ๐๕๔,๘๙๘ คน ความหนาแน่น 
๑ ๕ ๒ . ๔ ๒  ค น / ต า ร า ง กิ โ ล เ ม ต ร  ( สื บ ค้ น เ มื่ อ วั น ที่  ๒ ๗  พ ฤ ศ จิ ก า ย น  ๒ ๕ ๕ ๙  จ า ก  http: 
//ubonratchathani.kapook.com/เดชอุดม) แบ่งเขตการปกครองเป็น ๑๖ ต าบล ๒๔๐ หมู่บ้าน มีจ านวนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมากถึง ๑๙ แห่ง เป็นอ าเภอนอกเมืองที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายรูปแบบ เหมาะสมที่จะ
ศึกษาวิจัยเพราะจะได้ข้อมูลที่หลากหลายสามารถตอบค าถามการศึกษาวิจัยนี้ได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของการ
ศึกษาวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่เลือกสัมภาษณ์ประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส านักปลัด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ก านัน/
ผู้ใหญ่บ้าน และผู้มีส่วนก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามส าหรับการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก โดย ใช้แนวค าถาม
ลักษณะปลายเปิด (Open-Ended questions) เพื่อสอบถามในประเด็นการปรับเปลี่ยนจากการจัดท าแผนพัฒนาสามปี
เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ๓ ส่วน ส่วนที่ ๑ ข้อมูล
พื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ ๒ แนวค าถามเพื่อตอบค าถามตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย โดย
แบบสอบถามส าหรับการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก มี ๓ ประเด็น ๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีขั้นตอนวิธีการและแนวทางด าเนินการอย่างไรบ้าง ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับผลกระทบทางด้าน
ใดบ้างในการปรับเปลี่ยนจากการจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และ ๓) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับตัวอย่างไรในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ อาศัยกรอบแนวคิดเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวคิดเกี่ยวกับนโยบาย
สาธารณะ การก าหนดนโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่น การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาวิจัยค้นพบว่า  
 ๑) กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่ามี
กฎหมายระเบียบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประกอบด้วย กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง กฎหมายจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระเบียบกระทรวงมหาดไทยซึ่งมี
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้คือ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามา
วิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และ
ประกาศใช้ส าหรับเค้าโครงของแผน พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.  ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบด้วย ๕ ส่วนส าคัญคือ ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ส่วนที่ ๒ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๕๖๑)ส่วนท่ี ๓ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนที่ ๔ การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ และส่วนที่ ๕ การติดตามและการประเมินผล หลังจากที่ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเสร็จ
เรียบร้อยและได้ประกาศใช้แล้วก็ต้องมีการทบทวนติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดโดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหก
สิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 
 

http://ubonratchathani.kapook.com/เดชอุดม)%20แบ่ง
http://ubonratchathani.kapook.com/เดชอุดม)%20แบ่ง
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๒๙๐ 

  กระบวนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จากการศึกษาเอกสารและการสมัภาษณ์บุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
สรุปแนวทาง กระบวนการการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังแผนภาพต่อไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑ กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 

๒) ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนการจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
๒.๑) ด้านระเบียบกฎหมาย พบว่าเกิดความสับสนในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างมาก ต้องท าหนังสือหารือในการปฏิบัติไปที่กระทรวงมหาดไทยในกรณีจะเพิ่มเติม
โครงการเพื่อการจ่ายขาดเงินสะสม จะด าเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับใด จะทบทวนและประสานแผนพัฒนา
สามปีได้หรือไม่ เพราะระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ยกเลิกแผนพัฒนาสามปีไปแล้วและองค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่นทุกแห่งก็ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย แต่
ยังไม่มีผลบังคับใช้แต่อย่างใด 

 ๒.๒)ด้านงบประมาณพบว่าในการจัดท าข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ต้องใช้แผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณแต่ละปีงบประมาณจะใช้โครงการในช่วงเวลาของแผนนั้น 
ผลกระทบในด้านงบประมาณที่พบ คือจากการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA (Local 
Performance Assessment) ที่ก าหนดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ช้ีน าให้ท้องถิ่นไม่ควรบรรจุโครงการ/
กิจกรรมไว้ในแผนพัฒนาสามปีโดยเฉพาะในปีแรกไว้มาก เพราะจะมีผลต่อคะแนน LPA ในหัวข้อ การน าโครงการในแผน

คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ินจดัประชมุประชาคมท้องถ่ิน 

สว่นราชการและรัฐวสิาหกิจที่เก่ียวข้อง 

คณะกรรมการสนบัสนนุการจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ิน 

รวบรวมแนวทางและข้อมลูน ามาวิเคราะห์เพ่ือจดัท าร่างแผนพฒันาท้องถ่ินสีปี่  แล้วเสนอ
คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา 

ท้องถิ่นสี่ป ี เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนมุตัิร่างแผนพฒันาท้องถ่ินสี่ปี 

และประกาศใช้แผนพฒันาท้องถ่ินสี่ปี 

(กรณี  อบต.  ให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอร่างแผนพฒันาท้องถ่ินสี่ปีตอ่
สภา  ฯเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน  แล้วผู้บริหารท้องถ่ินจงึพิจารณา

อนมุตัิและประกาศใช้แผนพฒันาท้องถ่ินสี่ปีตอ่ไป) 
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 

 

 

๒๙๑ 

มาสู่ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ดังนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่จะมีโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 
๒๕๖๐ นี้ไม่มากนัก ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จ าเป็นจะต้องเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒) เพื่อสนองตอบป๎ญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นและในป๎จจุบันรัฐบาลให้ท้องถิ่น
สามารถใช้จ่ายเงินสะสมได้ จากป๎ญหาดังกล่าวท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการที่จะเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาสามปี เพื่อเป็นด่านแรกที่จะน าไปสู่การใช้จ่ายเงินสะสมแต่ถูกตัดหนทางด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นการท าให้นโยบายการกระจาย
งบประมาณของรัฐบาลลงสู่ท้องถิ่นโดนสกัดกั้นด้วยป๎ญหาทางเทคนิคกฎหมายและจากการสัมภาษณ์ประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างถึงผลกระทบด้านงบประมาณ การจัดท างบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่าในการที่จะเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อมีงบประมาณเหลือจ่ายแต่ไม่มี
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับใดเลย จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับใด ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งก็ยังรอหนังสือตอบข้อหารือในแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนจากกระทรวงมหาดไทย 

๒.๓)ด้านการบริหารจัดการพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับผลกระทบทางด้านการบริหาร
จัดการอยู่หลายข้อ เพราะการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้ เป็นครั้งแรกที่ได้เปลี่ยนแปลงจากการจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี การเปลี่ยนแปลง
ในครั้งแรกนี้ ก็ได้เกิดป๎ญหาผลกระทบขึ้นมากมายตามแตค่วามเข้าใจของแต่ละบุคคลในการตีความเรื่องระเบียบกฎหมาย
จึงท าให้การบริหารจัดการ ภายในของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแตกต่างกันไป ตามทัศนคติและการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจนรวดเร็วของแต่ละคนเพราะหนังสือสั่งการจากกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งแบบกระช้ันชิดมาก ไม่
สามารถที่จะศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบได้อย่างทั่วถึงนักวิเคราะห์นโยบายและแผนบางท่านก็ยังไม่
ทราบรายละเอียดของระเบียบ ฯ ใหม่นี้ ถูกต้องชัดเจนเท่าท่ีควร บางท่านยิ่งศึกษาระเบียบ ฯ ใหม่นี้ก็ยิ่งสับสนมากยิ่งขึ้น 
การบริหารงานภายในองค์กรเกิดความสับสนวุ่นวาย ส่งผลกระทบไปทุกด้านในองค์กร 

๒.๔)ด้านประชาชนผู้มีส่วนร่วม พบว่าการปรับเปลี่ยนการจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นแผน พัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี มีกระบวนการและขั้นตอนที่จะให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการประชุมประชาคมทั้งในระดับหมู่ บ้านระดับ
ต าบลเพื่อเสนอป๎ญหาความต้องการโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อน าเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีจัดท าครั้งหนึ่งสามารถใช้ได้สี่ปี ซึ่งแต่ละปีก็จะมีการทบทวนปีละ ๒ ครั้ง หรือถ้ามีการแก้ไข เพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลงโครงการต่าง ๆ ในแผน ก็ต้องมีการประชุมประชาคมมากกว่า ๒ ครั้ง ซึ่งกระบวนการจัดท าในแต่ละครั้งก็
ต้องผ่านการประชุมประชาคม ประชาชนต้องเข้าร่วมประชุมประชาคมบ่อยครั้งข้ึน จะมีประชาชนเข้าร่วมประชุมน้อยลง
มาก ส่วนมากจะเป็นเด็ก คนชรา และในส่วนของผู้น าหรือแกนน าชุมชนมากกว่า และยังปรากฏว่าประชาชนยังไม่เข้าใจ
ในระเบียบใหม่นี้ และการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีคืออะไรอย่างไร ประชาชนจะเคยชินเฉพาะการจัดท าแผนพัฒนา
สามปี ซึ่งเวลาในการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในท้องถิ่นยังน้อยครั้งแรกปีแรกของการเปลี่ยนแปลงก็ย่อมพบ
ป๎ญหาเป็นเรื่องปกติในปี ต่อไปป๎ญหาเหล่านี้ก็คงอาจจะลดลง เพราะเทคโนโลยีการสื่อสารทุกวันนี้ก็ทันสมัยมากยิ่งขึ้น
การประชา สัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารก็สามารถที่จะด าเนินการได้ง่ายขึ้น และยังค้นพบอีกว่าส่วนใหญ่แล้ว
จะอยากให้จัดท าแผนพัฒนาสามปีมากกว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพราะได้จัดท าทุกปีและตรงกับความต้องการของ
ประชาชนมากที่สุดไม่ต้องวางแผนระยะยาวจนเกินไป ถ้าเป็นไปได้อยากให้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีเพื่อจะได้
วางแผนที่ตรงกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุด 

๒.๕)ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องคือเกิดความสับสนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ยังไม่เข้าใจ
แนวทางปฏิบัติได้ดีเท่าที่ควร แต่ต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีก่อนจึงท าให้งานอื่นล่าช้าต้องเลื่อนออกไปเพราะ
เนื่องจากกระทรวงมหาดไทย ได้ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จไว้กระช้ันชิดมากคือภายในวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ทั้ง ๆ ที่
หนังสือแจ้งสั่งการ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ระยะเวลาการเดินทางของหนังสือก็นานพอสมควร ถ้าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใดไม่โหลดเอกสารเพื่อไปด าเนินการก่อนหนังสือเดินทางตามขั้นตอนนั้น จะด าเนินการในกระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ไม่ทันตามก าหนดระยะเวลา การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบนั้นยังไม่ทั่วถึง ซึ่งเป็นปีแรก
ที่มีกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ผู้น าท้องถิ่นท้องที่บางคนก็ยังไม่เข้าใจระเบียบ ฯ 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 
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๒๙๒ 

ชัดเจนเกิดความสับสนวุ่นวายข้ึนอีกในกลุ่มประชาชนที่ต้องเสนอป๎ญหาความต้องการเพื่อน าเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
เพราะโครงการเดิม ๆ ที่เคยเสนอไว้ก็ยังไม่ ได้รับการพิจารณาให้น าเข้าสู่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบ ประมาณการจ่ายขาดเงินสะสมแต่อย่างใด ประชาชนยังสับสน ไม่เข้าใจในการ
เปลี่ยนแปลง ต้องใช้เวลาในการสร้างความเข้าใจที่มากกว่านี้ สิ่งใดก็ตามที่เปลี่ยนแปลงใหม่จะเกิดความรู้สึกที่ต่อต้านไว้
ก่อนเสมอ ในส่วนของประชาชนจะไม่ทราบถึงรายละเอียดของระเบียบ/ข้อบังคับ/หนังสือสั่งการต่าง ๆ เขาจะทราบแต่
เพียงว่าให้มาประชุมเพื่อด าเนินการกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ซึ่งก็จะมีค าถามว่า
คือแผนอะไร ท าไปเพื่ออะไร เพราะพึ่งจัดท าแผนพัฒนาสามปีแล้วเสร็จได้ไม่นาน ด าเนินการโครงการทั้งหมดแล้วหรือไม่ 
จึงต้องเสนอโครงการใหม่เข้าไปอีก ในส่วนกระบวนการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) นั้น 
หมู่บ้าน/ชุมชน ยังไม่ทราบว่าอะไรคือแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพราะพึ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรก แผนที่คุ้นเคยมาโดยตลอด
คือแผนพัฒนาสามปี ก็ได้เกิดข้อขัดแย้งกันในชุมชน โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาสามปีต้องหายไปหรือไม่ จะด าเนินการต่อ
อย่างไร ก็เป็นข้อสงสัยของประชาชนที่ต้องมีการถกเถียงกันในการเปลี่ยน แปลงครั้งนี้ การไม่ทราบข้อมูลข่าวสารของ
ประชาชน เพราะอาจจะด้วยวิถีชีวิตที่ต้องเร่งรีบในการประกอบอาชีพ จึงท าให้ประชาชนไม่สนใจการเปลี่ยนแปลงอะไร 
จะทราบการเปลี่ยนแปลงก็แต่ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าท้องที่และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี ส่วนประชาชนท่ีเข้ามาร่วมการประชุมแทบจะไม่ทราบเลยว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี คืออะไร มีความจ าเป็นหรือไม่ ท า
ไปแล้วจะได้อะไร ดีกว่าแผน พัฒนาสามปีหรือไม่ เพราะอะไรจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลง 

๓)การปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พบว่า  
๓.๑) ด้านระเบียบกฎหมาย เกิดความสับสนเรื่องระเบียบกฎหมาย เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้อง

พยายามค้นคว้าข้อมูล ศึกษารายละเอียด ในขณะที่ระเบียบกฎหมายยังไม่ชัดเจน จึงท าให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องปรับตัว
เพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากระเบียบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
หนังสือสั่งการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจากกระทรวงมหาดไทย และหนังสือตอบข้อหารือในแนวทาง
ปฏิบัติ เป็นต้น 

กล่าวโดยสรุป องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะต้องมีการปรับตัวเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ศึกษาระเบียบ คู่มือการท างานและหนังสือสั่งการ/หนังสือตอบข้อหารือต่าง ๆ ให้เข้าใจอย่างท่องแท้ เพื่อให้ทันกับ
เหตุการณ์ป๎จจุบัน โดยเฉพาะฝุายบริหาร ฝุายสมาชิกสภาและข้าราชการประจ า ที่ต้องศึกษาระเบียบให้มีความเข้าใจ
อย่างถูกต้องจนสามารถปฏิบัติตามระเบียบได้อย่างถูกต้อง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น ในการปรับเปลี่ยน
จากการจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ระเบียบกฎหมายที่ออกมาบังคับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ถือปฏิบัตินั้น อาจจะยังมีข้อขัดแย้งหรือข้อสงสัยบ้างและหลาย ๆ หน่วยงานก็ได้ท าหนังสือหารือในการปฏิบัติเพื่ อความ
ถูกต้องชัดเจน การศึกษาระเบียบ การเข้ารับการฝึกอบรมจะเป็นอีกช่องทางที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปรับตัวและ
การเร่งท าความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงกับเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องและประชาชน ในท้องถิ่น  

๓.๒) ด้านงบประมาณ ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณการจ่ายขาดเงินสะสม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะจัดท าภายใต้กรอบ
ของแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับใด ในกรณีที่ไม่มีโครงการที่จ าเป็นเร่งด่วนในแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับใดเลย จะต้องเพิ่มเติม
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับใด ซึ่งแผนพัฒนาสามปีก็ได้ยกเลิกไปแล้ว ส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีก็ประกาศใช้
แล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ การปรับตัวด้านนี้เพื่อความถูกต้องไม่เป็นป๎ญหากับหน่วยตรวจสอบการท างานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคต ต้องท าหนังสือหารือแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องชัดเจนไปยังกระทรวงมหาดไทย เพื่อถือเป็น
แนวทางปฏิบัติต่อไป 
   ๓.๓) ด้านบริหารจัดการพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องปรับตัวเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลง 
จะต้องวางแผนการด าเนินการต่าง ๆ ใหม่ด้วยเพราะต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างเร็วตามหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้องท าให้ต้องปรับต้องเลื่อนโครงการอื่นที่ก าลังจะด าเนินการในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ออกไปและ
ด าเนินการในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ก่อนอย่างอ่ืน เจ้าหน้าท่ีผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงก็ต้อง
เพิ่มการท างานขึ้นพอสมควร ถ้าการสั่งการที่ไม่กระช้ันชิดมาก การเตรียมพร้อมอาจจะมีมากกว่านี้ ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องกับ
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๒๙๓ 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีจะต้องศึกษาระเบียบ หนังสือสั่งการและหนังสือตอบข้อหารือที่เกี่ยวข้อง ในครั้งแรกนี้
ต่างคนก็ต่างตีความเพื่อให้ง่ายและเข้าข้างตัวเองไว้ก่อน การปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งก็คงจะไม่
เหมือนกันอยู่ที่จะบริหารจัดการภายในของตัวเองอย่างไร ถ้าเป็นหน่วยงานเทศบาลก็คงจะไม่ได้ปรับตัวมากแต่องค์การ
บริหารส่วนต าบลต้องปรับตัวมากกว่า ทั้งในเรื่องการประชุมสภาเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–
๒๕๖๔) ซึ่งทุกฝุายต่างต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเข้าหาเพื่อให้การด าเนินงานบริหารท้องถิ่นเดินต่อไปได้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องปรับตัวในเรื่องการบริหารจัดการภายในหลาย ๆ ข้อ เพื่อให้การด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) แล้วเสร็จตามก าหนดระยะเวลา คือภายในวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ จึงต้อง
ปรับเปลี่ยนการด าเนินงานบ้าง ต้องระดมก าลังเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นมาช่วยกันในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี รวมไปถึงประชาชนในท้องถิ่นก็ต้องมีบทบาทในการจัดท าเพราะเป็นส่วนส าคัญในการ
น าเสนอป๎ญหาและความต้องการต่าง ๆ ของหมู่บ้านเพื่อจะได้น าโครงการนั้นมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๐-๒๕๖๔) และจะได้น าไปประกอบการจัดท าเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการปรับตัวของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีมากเนื่องจากว่าเป็น
ช่วงเวลาที่สั้นมากในการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อาจจะท าให้มองไม่รอบด้าน ไม่ครอบคลุมได้ จ ากัดที่ระยะเวลา
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมากพอ สมควร 
   ๓.๔) ด้านประชาชนผู้มีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ในครั้งนี้ ส่วนมากแล้วก็มีส่วนร่วมไม่แตกต่างกันมากนัก ในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อาจจะเนื่องด้วยวิถีชีวิตที่ต้องเร่งรีบในการต้องประกอบอาชีพเพื่อการด ารงชีวิตหรือวัฒนธรรมแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย 
อาศัยผู้น าของตัวเองในการเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมประชาคม ความไว้วางใจผู้แทนของตัวเองอย่างไรก็ได้แล้วแต่ผู้น า
จะพาท า จะพาไป ไม่ขัดข้อง การปรับตัวของประชาชนในการปรับเปลี่ยนจากการจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) นั้น ประชาชนส่วนมากยังไม่ทราบและไม่เข้าใจว่าอะไรคือแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จากที่
ได้สอบถามประชาชนที่มาประชุมก็ยังไม่ทราบว่ามาประชุมเรื่องอะไร เพราะอะไร ซึ่งต้องเร่งสร้างความเข้าใจให้
ประชาชนได้ทราบถึงความส าคัญในการท าแผน พัฒนาท้องถิ่นสี่ปีการปรับตัวของประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) นั้น พบว่าในหมู่บ้านประชาชนยังไม่ทราบว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีคอื
อะไร ตามหนังสือเชิญไปร่วมประชุมก็ไปตามค าเชิญเข้าร่วมประชุมอาจจะเนื่องจากมีเวลาสั้นมากในการสร้างความเข้าใจ
กับประชาชนในพื้นที่ แต่มีการประชุมประชาคมบ่อยครั้งจึงท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประชุมไม่มาก เพราะเหตุ
ที่ว่าได้เสนอโครงการป๎ญหาต่าง ๆ เข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นทุกปี แต่ก็ไม่ได้ด าเนินการจริงไม่สามารถท่ีจะผลักดันโครงการ
ต่าง ๆ เข้าสู่ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทั้งหมด เมื่อด าเนินการจัดท าแผนใหม่อีก จึงท าให้
ประชาชนไม่สนใจในการมีส่วนร่วมเท่าที่ควร ต้องได้เข้ามาร่วมประชุมประชาคมบ่อยมากขึ้นต้องมีความเสียสละเวลา
ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ก็มีส่วนมากท่ีไม่ให้ความสนใจทางการเมืองอาจจะเนื่องจากการต้องเร่งรีบในการประกอบ
อาชีพจึงไม่ให้ความสนใจมากนัก ในการปรับตัวในด้านประชาชนผู้มีส่วนร่วมนั้น จ าเป็นอย่างมากที่ประชาชนจะต้องรับรู้
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จะต้องพยายามศึกษาหาความรู้ ศึกษาระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้ทันโลกทันสมัยทันยุคกับการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นตลอดเวลาในยุคประเทศไทย ๔.๐ 
   ๓.๕)ด้านอื่น ๆ พบว่า การวางแผนการด าเนินงานโครงการก็ต้องวางแผนระยะยาวข้ึน ต้องคาดการณ์
ล่วงหน้าไว้อย่างยาวนาน จากการลงพื้นที่เพื่อสอบถามประชากรกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงแล้วทราบได้ว่าการ
ปรับตัวในด้านอื่น ๆ น้ัน ผู้ที่ต้องปรับตัวมากท่ีสุดคือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่จะต้อง
วางแผนการท างานของตัวเองเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี การจัดเตรียมประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน ซึ่งห้วงเวลาก็ต้องปรับเปลี่ยนไม่เหมือนห้วงเวลาของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ต้องศึกษาข้อมูล 
ระเบียบ กฎหมายเพิ่มเติม ต้องเพิ่มสมรรถนะของตัวเองในการท างานตามหน้าท่ี 
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๒๙๔ 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่อง “การปรับเปลี่ยนจากการจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.  ๒๕๖๐-
๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี” มีประเด็นในการอภิปราย
ผลการวิจัยที่ส าคัญ ๒ ประเด็น คือ 

ประเด็นแรก ผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนการจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๐–๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่าเกิดความสับสน ไม่ชัดเจนในการปฏิบัติ ต้องปรับ เปลี่ยนการ
บริหารจัดการในองค์กรใหม่ทั้งหมดเพราะว่าช่วงเวลาของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้เปลี่ยนแปลงไป โครงการต่าง ๆ ก็ต้องเลื่อนออกไปหรือต้องวางแผนการปฏิบัติใหม่ทั้งหมด และมีข้อค้นพบว่า
ประชาชนอยากให้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกปี เพราะจะได้ท าโครงการที่แก้ไขป๎ญหาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชน
ได้ทันท่วงท ีมีความทันสมัย ตรงกับความต้องการมากท่ีสุดเพราะแผน พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นแผนที่มีระยะเวลาของแผน
ยาวนานมากเกินไป การวางแผนไว้ล่วงหน้ายาวนานมากอาจ จะไม่ครบถ้วน ไม่ครอบคลุมป๎ญหารอบด้านขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะป๎ญหาของท้องถิ่นแต่ละปีจะไม่เหมือนเดิม ประชาชนในพื้นที่ก็เข้าใจคลาดเคลื่อนเกิดความ
สับสน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยว ข้องก็ไม่ถูกต้อง เนื่องมาจากสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานใน
ประเด็นต่าง ๆ  

ซึ่งบางส่วนสอดคล้องกับผลการวิจัยของ บุญรัตน์ ทีรวม (๒๕๕๘) เรื่อง การแทรกแซงแผนพัฒนาสามปีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโดยหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่ค้นพบในประเด็นที่เกี่ยวข้องนี้ว่าการแทรกแซง
แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบล มีผลกระทบต่อแนวทางการปฏิบัติตามแผน พัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในด้านที่ส าคัญได้แก่ ด้านการปกครอง ด้านการคลังและด้านการบริหารจัดการ เนื่องจากเป็นการตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาลตามสถานการณ์ทางการเมืองมากกว่าเป็นการตอบ สนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ อีกทั้ง
พบว่า การแทรกแซงของรัฐบาลท าให้งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีข้อจ ากัดในการบริหาร
จัดการ การที่หน่วยงานอ่ืนขอรับการสนับสนุนงบ ประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยไม่ได้ระบุไว้ในแผนพัฒนา
ตั้งแต่แรก ท าให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความยุ่งยากในการปฏิบัติ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องมีการปรับแผน พัฒนา ตลอดจนการโอนงบประมาณเพื่อด าเนินการ ซึ่งบางครั้งก็ไม่เป็นไปตามป๎ญหาความ
ต้องการของประชาชนและไม่เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ี  
 อย่างไรก็ตามผลจากการศึกษาเรื่อง การปรับเปลี่ยนจากการจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค้นพบประเด็นที่แตกต่างออกไปว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับผลกระทบทางด้านการบริหารจัดการอยู่หลายข้อเพราะการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้ เป็นครั้งแรกที่ได้เปลี่ยนแปลงจากการจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี การเปลี่ยนแปลงในครั้งแรกนี้ ก็ได้เกิดป๎ญหาผลกระทบขึ้นมากมายตามแต่ความเข้าใจของแต่ละ
บุคคล ในการตีความเรื่องระเบียบกฎหมาย จึงท าให้การบริหารจัดการภายในของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แตกต่างกันไป ตามทัศนคติและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจนรวดเร็วของแต่ละคน เพราะหนังสื อสั่งการ ได้สั่ง
แบบกระช้ันชิดมาก ไม่สามารถที่จะศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบได้อย่างทั่วถึง นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนบางท่าน ก็ยังไม่ทราบรายละเอียดของระเบียบ ฯ ใหม่นี้ถูกต้องชัดเจนเท่าที่ควร บางท่านยิ่งศึกษาระเบียบ ฯ 
ใหม่นี้ก็ยิ่งสับสนมากยิ่งข้ึน การบริหารงานภายในองค์กรเกิดความสับสนวุ่นวาย ส่งผลกระทบไปทุกด้านในองค์กร 
 ประเด็นที่สอง ประเด็นการปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากการจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔)พบว่า การปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทั่วประเทศ ต้อง
ปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงนี้เพราะเป็นครั้งแรกที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ การเปลี่ยนแปลงนี้ ท าให้ต้องมีการปรับตัวในด้านต่าง ๆ มากมาย การ
ปรับตัวในด้านระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องนี้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ท้ังฝุายบริหาร สมาชิก
สภาและข้าราชการประจ า ล้วนต้องเร่งศึกษาระเบียบ ฯ ให้เข้าใจชัดเจนสามารถน าไปปฏิบัติได้ ต้องเร่งแสวงหาความรู้
เพิ่มเติม ศึกษาคู่มือ ระเบียบ หนังสือสั่งการ หนังสือตอบข้อหารือในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หนังสือสั่งการอื่น ๆ 
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ที่เกี่ยวข้อง และการเข้ารับการฝึกอบรม ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปรับตัว และการเร่งท า
ความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และประชาชนในท้องถิ่น การ
ปรับตัวในด้านงบประมาณหลาย ๆ แห่ง ต้องรอหนังสือตอบข้อหารือในกรณีที่ต้องเพิ่มเติมโครงการต่าง ๆ ในแผน พัฒนา
ท้องถิ่น ในกรณีที่ไม่มีโครงการที่จ าเป็นเร่งด่วนในแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับใดเลยจะต้องเพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับ
ใด ซึ่งแผนพัฒนาสามปีก็ได้ยกเลิกไปแล้วส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีก็ประกาศใช้แล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ ซึ่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นนี้จะเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณการจ่าย
ขาดเงินสะสม ในการบริหารจัดการต่าง ๆ ต้องปรับเวลา ปรับกระบวนการท างาน เลื่อนเวลาการด าเนินการโครงการ 
วางแผนงานใหม่ทั้งหมด  

ซึ่งบางส่วนสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กวิณกุล ธรรมสาร (๒๕๕๙) ที่ได้ศึกษาตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อเนื้อหา
สาระของแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอวา
รินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยค้นพบว่าลักษณะแนวทางการปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากการ
แทรกแซงของรัฐบาลท าให้งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อจ ากัดในการบริหารจัดการ การที่
หน่วยงานอ่ืนขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยไม่ได้ระบุไว้ในแผนพัฒนาตั้งแต่แรก ท า
ให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความยุ่งยากในการปฏิบัติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมี
การปรับแผนพัฒนา ตลอดจนการโอนงบประมาณเพื่อด าเนินการ ซึ่งบางครั้งก็ไม่ เป็นไปตามป๎ญหาความต้องการของ
ประชาชนและไม่เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ี  

แต่อย่างไรก็ตามผลจากการศึกษาเรื่อง การปรับเปลี่ยนจากการจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค้นพบประเด็นที่แตกต่างออกไปว่า  การปรับตัวด้าน
งบประมาณพบว่าการที่จะด าเนินการจัดท างบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรืองบประมาณเพื่อจ่ายขาดเงินสะสมใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หลาย ๆ แห่งต้องรอหนังสือตอบข้อหารือในกรณีที่ต้องเพิ่มเติมโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในกรณีที่ไม่มีโครงการที่จ าเป็นเร่งด่วนในแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับใดเลย จะต้องเพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับ
ใด ซึ่งแผนพัฒนาสามปีก็ได้ยกเลิกไปแลว้ ส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีก็ประกาศใช้แล้วแต่ยังไม่มผีลบังคับใช้ ซึ่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นนี้จะเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณการจ่าย
ขาดเงินสะสม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ผู้ศึกษาวิจัยไดร้วบรวมข้อเสนอแนะ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ ได้แก่ ๑) ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย และ ๒) ข้อเสนอแนะเพือ่การศึกษาวิจัยต่อไป มีรายละเอยีดดังต่อไปนี้ 
 ๑.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ค้นพบจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ท่ีส าคญั ได้แก ่
  ๑.๑รัฐบาลกลางควรลดการแทรกแซงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงเพื่อให้มีอิสระในการก าหนดนโยบาย
สาธารณะ ควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจอิสระใช้ดุลยพินิจการตัดสินใจที่จะเลือกนโยบายของรัฐบาลบาง
นโยบายไปปฏิบัติ ให้เป็นไปตามแนวคิด ทฤษฎีของการปกครองท้องถิ่น สภาพภูมิศาสตร์ ประชากร เศรษฐกิจ สังคมและ
การเมืองที่แตกต่างกัน 
  ๑.๒รัฐบาลกลางควรให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายสาธารณะ โดยการมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น ร่วมวางแผน ร่วมออกแบบกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ ของนโยบายสาธารณะ เพื่อน า มาบังคับใช้กับ
ท้องถิ่น ให้เป็นไปตามป๎ญหาและความต้องการของท้องถิ่นโดยตรง 
 ๒.ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาวิจยัต่อไป 
  ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปท่ีส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
  ๒.๐เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ในเรื่องการปรับเปลี่ยนจากการจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่
ปีเพิ่มมากยิ่งขึ้น ควรศึกษาวิจัยในเรื่องการปรับเปลี่ยนจากการจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 

 

 

๒๙๖ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ เช่น เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล องค์การ บริหารส่วนต าบลและ
เมืองพัทยา 
  ๒.๒เพื่อเป็นการต่อยอดงานวิจัยฉบับนี้ ควรมีการศึกษาวิจัยในเรื่องการปรับเปลี่ยนจากการจัด ท า
แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเปรียบเทียบกับพื้นที่ภาคอื่นๆ เช่น 
ภาคใต้ ภาคเหนือ หรือภาคกลาง เป็นต้น 
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การบริหารจัดการองค์กรภาครัฐในศตวรรษที่ ๒๑ 
Governmental Organizations Management in the ๒๐st Century 

 
ชัยเชษฐ์ ปิยสิรานนท์* พระครูสิริตานุยุตฺต,ดร.** 

บทคัดย่อ 
 การบริหารองค์กรภาครัฐในศตวรรษที่ ๒๑ ต้องพิจารณาจากภายในองค์กรว่ากระบวนการในการด าเนินงาน
ขององค์กรมีคุณภาพ ซึ่งป๎จจัยภายในได้แก่ ผู้น า ทรัพยากรในองค์กร โครงสร้างและระบบ และงบประมาณ โดยผ่าน
กระบวนการบริหารจัดการประกอบดว้ย การวางแผน การแสวงหา การเสริมก าลังบ ารุง การประสานงาน การประเมินผล 
เมื่อภายในองค์กรมีความเข้มแข็งแล้ว ก็จะสามารถพัฒนาและรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว อัน
เนื่องมาจากป๎จจัยภายนอกคือ นโยบายรัฐ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองโดยสิ่งเหล่านี้ส่งผลกับการด าเนินงานในองค์กรใน
ทุกด้านและยังเป็นป๎จจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้อีกด้วย จึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการในการบริหารจัดการในองค์กรโดย
สอดคล้องกับป๎จจัยภายนอก องค์กรจึงต้องมีการพัฒนาเพื่อให้มีสามารถด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเปูาหมายไปสู่ความส าเร็จ
ได้นั่นเอง 
ค าส าคัญ : การบริหาร, องค์กร, ศตวรรษที่ ๒๑ 
 
Abstracts 

Organizational management in the ๒๐st century must determine from within the organization 
whether the organization's operational processes are of a quality. Internal factors include leaders, 
resources in the organization, structures and systems and budgets through management processes 
including planning, seeking, reinforcing, coordinating, and evaluating. When the organization is strong, 
it will be able to develop and accommodate changes rapidly. This is due to external factors such as 
state, social, and political policies. These affect the operation of the organization in all aspects and 
are also uncontrollable factors. It is therefore necessary to have a management process in place in 
accordance with external factors. The organization must develop in order to be able to achieve its 
goals for success. 
Keywords: administration, organization, ๒๐st century 
 
บทน า 

การบริหารจัดการองค์กรเป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานขององค์การเพราะเป็นเครื่องมือ
ส าคัญที่จะน าไปสู่ความส าเร็จหรือความล้มเหลวความมีประสิทธิภาพหรือความไร้ประสิทธิภาพของหน่วยงานการบริหาร
เป็นเครื่องบ่งช้ีให้ทราบถึงความเจริญก้าวหน้าของสังคมความก้าวหน้าของวิทยาการต่างๆการบริหารเป็นมรรคที่ส าคัญจะ
น าไปสู่ความก้าวหน้าการบริหารเป็นลักษณะการท างานร่วมกันของกลุ่มบุคคลในองค์การซึ่งมีการวินิจฉัยสั่งการนัก
บริหารจะต้องค านึงถึงป๎จจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆการวินิจฉัยสั่งการเป็นเครื่องแสดงให้ทราบถึงความสามารถของนักบริหาร
และความเจริญเติบโตของการบริหารชีวิตประจ าวันของมนุษย์ไม่ว่าในครอบครัวหรือองค์การใดย่อมเกี่ยวข้องกับการ
บริหารอยู่เสมอดังนั้นการบริหารจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและจ าเป็นต่อการที่จะด ารงชีวิตของมนุษย์ในสังคมมีนักบริหาร
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการบริหารไว้หลายทัศนะซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

                                                           

  * ผู้บังคับหมู่งานปูองกันปราบปราม สถานีต ารวจภูธร อ.เมือง จ.ล าพูน. 
 **อาจารย์ประจ าหลักพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน. 
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๒๙๘ 

การบริหาร หมายถึง ผลรวมของกระบวนการต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยบุคคล วัสดุ และวิทยาการต่างๆ ที่จัดหาไว้
ให้พอเพียงอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้การด าเนินงานสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยอาศัยองค์ประกอบที่ส าคัญ 
๔ อย่างคือ คน (man) เงิน (money) วัสดุอุปกรณ์ (material) และการจัดการหรือเทคนิคในการบริหาร 
(management) การบริหารมีลักษณะเป็นท้ังศาสตร์และศิลป์ ซึ่งมีแนวความคิด ระบบและกระบวนการต่างๆ ที่สามารถ
ก าหนดขึ้นเป็นทฤษฎี และมีลักษณะเป็นศิลป์ เนื่องจากน าเอาทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ตามความสามารถ หรือประสบการณ์
ให้เกิดผลตามความมุ่งหมาย๑ การบริหารจัดการเป็นการท างานของคณะบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปที่ร่วมกันปฏิบัติการให้
บรรลุเปูาหมายร่วมกัน ค าว่าการบริหารนี้จึงใช้ก ากับแสดงให้เห็นลักษณะการบริหารงานแต่ละประเภทได้เสมอแล้วแต่
กรณี แต่ถ้าเป็นการท างานโดยบุคคลคนเดียว เราเรียกว่าเป็นการท างานเฉย ๆ เท่านั้น ๒การบริหารองค์กรต้องมีการ
ก าหนดแนวทางหรือนโยบาย การสั่งการ การอ านวยการ การสนับสนุน และการตรวจสอบ ให้ผู้ปฏิบัติสามารถด าเนินงาน
ให้ได้ตามเปูาหมายที่ต้องการ๓การใช้ศาสตร์และศิลป์เพื่อน าเอาทรัพยากรการบริหารมาประกอบกันตามกระบวนการ
บริหารให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดให้อย่างมีคุณภาพซึ่งมีองค์ประกอบดังน้ี๔ 

 ๑. การบริหารอาศัยป๎จจัยบุคคลเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญ 
 ๒. การบริหารต้องใช้ทรัพยากรการบริหารเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐาน 
 ๓. การบริหารมีลักษณะการด าเนินการเป็นกระบวนการ 
 ๔. การบริหารเป็นการด าเนินงานร่วมกันของบุคคล ฉะนั้นจึงต้องอาศัยความร่วมมือของกลุ่มเพื่อให้

เกิดพลังร่วมของกลุ่มในการที่จะท าให้ภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ตั้งแต่อดีตได้มีการออกแบบโครงสร้างองค์กร หลักการบริหารองค์กรไว้มากมาย แต่เมื่อยุคสมัยสิ่งแวดล้อม 

และความต้องการเปลี่ยนแปลงไปรูปแบบการบริหารบางอย่างอาจไม่มีประโยชน์ ในยุคหนึ่งบางสังคมมองการบริหารเป็น
เรื่องต้องห้าม แต่ในบางยุสังคมมองการบริหารเป็นเรื่องที่ชอบธรรม จากอดีตที่ค้นหาหลักการบริหารที่ถูกต้องเพียงอย่าง
เดียว หรือโครงสร้างองค์กรที่ถูกต้องเพียงอย่างเดียวในการจัดโครงสร้างองค์กรนั้นเป็นสิ่งจ าเป็นที่ผู้บริหารต้องให้
ความส าคัญ และจ าเป็นท่ีต้องศึกษาจุดอ่อนหรือข้อจ ากัดขององค์กรต่างๆ ว่างานประเภทใดเหมาะสมมากที่สุดหรือน้อย
ที่สุด เพราะเมื่อองค์กรสามารถมีโครงสร้างที่เหมาะสมแล้ว เท่ากับเป็นการก าหนดอ านาจหน้าที่ของคนในองค์กรไว้อย่าง
ชัดเจน และมีการบริหารคนท่ีถูกต้อง 

แต่ในป๎จจุบัน ส่วนใหญ่ของผู้ที่ท างานให้กับองค์กร อาจจะยังคงเป็นบุคลากรประจ าองค์กร แต่ส่วนน้อยของ
กลุ่มที่ท างานให้องค์กรซึ่งเป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ กลับไม่ใช่บุคลากรประจ า หากแต่เป็นบุคลากร ช่ัวคราว ที่
ท างานให้องค์กรอื่นที่ให้บริการกับองค์กรของเรา ตัวอย่างเช่น บุคลากรที่ท างานในองค์กรผู้รับเหมาในบริการซ่อมบ ารุง
แก่หน่วยงานหรือโรงงานอุตสาหกรรม หรือบุคลากรที่ท างานในองค์กรวางระบบข้อมูลให้กับหน่วยงานหรือโรงงาน
อุตสาหกรรม หรือบุคลากรที่ท างานในองค์กรวางระบบข้อมูลให้กับหน่วยงานของรัฐหรือธุรกิจ กลุ่มบุคลากรอิสระเหล่านี้
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ผลตอบแทนท่ีเขาได้รับอยู่ในรูปของค่าจ้างภายใต้สัญญาการว่าจ้าง ซึ่งมีอายุของสัญญาก าหนด
ไว้ และกลุ่มคนเหล่านี้จัดเป็นแรงงานที่มีความรู้ความช านาญ และเป็นบุคลากรที่มีค่ามากที่สุดขององค์กร  มนุษย์เป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นกลไกส าคัญในการด าเนินงานในด้านต่างๆ เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาองค์กร สังคม อีกทั้ง
ยังเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศอีกด้วย ดังน้ันควรตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของมนุษย์ จึงได้มีการส่งเสริมและ

                                                           

 ๑จารุวรรณ สินธุโสภณ, หลักการบริหารและการจัดการห้องสมุด, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ปรเมษฐการพิมพ์, 
๒๕๓๗), หน้า ๑๖. 

 ๒ชุบ กาจนประการ, อ้างใน สมพงษ์ เกษมสิน, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๖), หน้า 
๑๓. 

๓มลัลกิา ต้นสอน,การจัดการยุคใหม่, (กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอร์เน็ท จ ากดั, ๒๕๔๔), หน้า ๑๐. 
 ๔สมพงษ์ เกษมสิน,การบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๑), หน้า ๔. 
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สนับสนุนให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่า และมีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น๑องค์กรนั้นเป็นแหล่งรวมทรัพยากร
มากมายไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรเงิน ทรัพยากรเทคโนโลยี และอื่นๆ องค์กรเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดผลผลิต 
และในสังคมป๎จจุบันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้เกิดการเรียนรู้ถือเป็นกุญแจส าคัญในการพัฒนาองค์กรให้ทุกคนได้เกิด
การเรียนรู้ให้ระดับตนเองและการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต ท าให้องค์กรได้พัฒนาขีด
ความสามารถในการเรียนรู้ที่สูงขึ้นเพื่อให้องค์กรเจริญเติบโต ก้าวหน้า  

องค์กรแต่ละองค์กรมีระดับความส าเร็จและความล้มเหลวในการเปลี่ยนแปลงไม่เท่ากันบางองค์กรอาจจะ
ประสบความส าเร็จในการเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างรวดเร็วในขณะที่บางองค์กรอาจจะประสบความล้มเหลวโดยสิ้นเชิง
ระดับความส าเร็จของการบริหารการเปลี่ยนแปลงนอกจากจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นยัง
ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ (Uncontrollable Factors) เช่น สภาพแวดล้อมทางด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ท าให้การเปลี่ยนแปลงขององค์กรไม่ประสบผลส าเร็จตามที่องค์กรได้
ตั้งเปูาหมายไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญในการบริหารการจัดองค์กรคือการจัดโครงสร้างหน่วยงาน การจัดแบ่งงาน หรือกิจกรรมที่ต้อง
ท า ในองค์กรต่างๆ มักจะมีลักษณะคล้ายๆ กัน หรือลอกเลียนกันได้ ตลอดจนเครื่องจักรและเทคโนโลยีก็ซื้อหาได้ด้วยเงิน 
ดังนั้นความแตกต่างของแต่ละองค์กรจึงอยู่ที่บุคลากรในแต่ละองค์กรสร้างขึ้น จึงเป็นป๎จจัยส าคัญที่จะท าให้องค์กรหนึ่งๆ 
ประสบความส าเร็จ หรือล้มเหลวได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นี่คือ สัจธรรม ที่ผู้บริหารระดับสูงต่างรู้ดีอยู่แก่ใจ และ
ยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะมีหรือสร้าง บุคลากร เช่นว่านั้น การพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและ
สามารถสร้าง ความแตกต่าง ได้อย่างแท้จริง จึงมีความส าคัญยิ่งต่อองค์กรที่ต้องการยืนหยัดอยู่รอดและมุ่งมั่นสู่ความเป็น
เลิศ  

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนในองค์กรภาครัฐของประเทศไทยก็พยายามจะปฏิ รูประบบราชการ โดยน าเอา
แบบจ าลองการจัดการภาครัฐแนวใหม่มาเป็นต้นแบบในการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากองค์การภาครัฐประสบป๎ญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ มากมายเช่น ความไม่ร่วมมือของข้าราชการการขาดเครื่องมือวัดผลที่มีประสิทธิภาพความไม่มั่นคง
ทางการเมืองเป็นต้นซึ่งป๎ญหาเหล่านี้ท าให้แผนการต่าง ๆ ได้ศึกษาและวางไว้ไม่สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและ
ชัดเจนท าให้การปฏิรูประบบราชการของประเทศไทยยังดูคลุมเครือ และไม่ประสบผลส าเร็จตามเปูาหมายที่ได้วางไว้ จึง
อาจกล่าวได้ว่า องค์กรที่ต้องการความส าเร็จในการเปลี่ยนแปลง จ าเป็นต้องมีการวางแผนที่ดีจากผู้บริหารโดยผู้บริหาร
ต้องสร้างความเข้าใจถึงความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลงรวมถึงสร้างความเช่ือมั่นให้กับบุคลากรในองค์กรนอกจากนี้  
ผู้บริหารยังต้องมีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล รวมทั้งมีความสามารถในการบริหารจัดการองค์การให้มีความยืดหยุ่นและสามารถ
ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงได้ 

ซึ่งจากการที่เกิดป๎ญหาและอุปสรรคขึ้นในการบริหารจัดการองค์กร อันเนื่องมาจากป๎จจัยหลายอย่าง ที่ท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงจนถึงการเกิดป๎ญหาและอุปสรรคขึ้น อย่างเช่นป๎จจัยแวดล้อมทางการบริหารจัดการภายในองค์การ
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานมากที่สุดคือกภาวะผู้น า(เผด็จการแบบมีศิลป์)กรองลงมาคือกทรัพยากรทางการ
บริหารจัดการ,กนโยบายขององค์การก,วัฒนธรรมองค์การก, สมรรถนะ/ความสามารถขององค์การ,กเทคโนโลยีของ
องค์การกกและโครงสร้างองค์การกส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานส่วนป๎จจัยแวดล้อมทางการบริหารจัดการ
ภายนอกองค์การ ได้แก่ สภาพแวดล้อมท่ัวไปด้านการเมืองกและสภาพแวดลอ้มเฉพาะด้านผู้สนับสนุนหรือผู้ส่งมอบป๎จจัย
การผลิตแก่องค์การ๒เป็นต้นรวมถึงการบริหารงานในองค์การโดยระบบการสื่อสารอิเลคทรอนิกส์ พบว่า การใช้ระบบการ
                                                           

 ๑กัญญา แซ่โง้ว, “การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และการใช้ทฤษฎีธรีซาวด์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของร้อยเอก 
ศาสตราจารย์ ดร.จิตรจ านง สุภาพ”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๖), หน้า ๙. 

๒สิริพงษ์กปานจันทร์,ก“ประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลต าบลในจังหวดันครปฐม”,กปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิตกสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์,ก(วิทยาลยับณัฑิตศึกษาด้านการจดัการ : มหาวิทยาลยัศรีปทมุ), 
๒๕๕๔. 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 

 

 

๓๐๐ 

สื่อสารอิเลคทรอนิกส์ ก่อให้เกิดการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีความสะดวก รวดรวดในการปฏิบัติงาน 
รับทราบข้อมูลข่าวสารตลอดเวลาและทุกสถานท่ี เป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่าย การ
บริหารงานในองค์การโดยใช้ระบบการสื่อสารอิเลคทรอนิกส์ดังกล่าว เป็นสิ่งที่ทันสมันสมกับยุคป๎จจุบัน เป็นการสร้าง
คุณค่าเพิ่มและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบุคลากรและองค์การ อย่างไรก็ตาม ระบบการสื่อสารอิเลคทรอนิกส์ดังกล่าว 
ก่อให้เกิดการขาดปฏิบัติสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ มีการเข้าใจและแปลความข้อมูลข่าวสารผ่านระบบไม่ตรงกัน 
และเมื่อเครื่องข่ายล่ม การบริหารงาน ไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ หากมีการจัดรูปแบบของกิจกรรมเพื่อสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ในองค์การอย่างเหมาะสม ส่งข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจน มีการเสริมสร้างจ านวนบุคลากรให้มีความสามารถ
แก้ป๎ญหาเครื่องมือหรือระบบได้ จะท าให้การบริหารงานในองค์การมีประสิทธิภาพมากขึ้น๑ 

สรุปได้ว่าป๎ญหาในการบริหารจัดการองค์กรในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งป๎จจัยภายในก็คือ ผู้น า ทรัพยากรในองค์กร 
โครงสร้างและระบบขององค์กร งบประมาณ ส่วนป๎จจัยภายนอกก็คือ นโยบายของรัฐ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ซึ่ งทั้ง
ป๎จจัยภายในและภายนอกต้องสอดคล้องกัน การจะท าให้องค์กรมีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพในศตวรรษที่ ๒๑ นั้น
ต้องสร้างความพร้อมให้กับองค์กรในการรองรับการเปลี่ยนแปลงจากป๎จจัยภายนอก ซึ่งเป็นป๎จจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้  

 

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร 
การบริหารโดยทั่วๆไปจะมีลักษณะเป็นกระบวนวิธีหรือเป็นการก าหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงานหรือเป็นล าดับ

รายการในการบริหารซึ่งในการบริหารนั้นจะต้องมีล าดับรายการก่อนหลังว่าจะต้องท าสิ่งใดก่อนและต่อๆไปจะท าอะไรซึ่ง
จัดว่าเป็นหลักเกณฑ์วิธีการทางวิทยาศาสตร์การบริหารจึงจ าเป็นต้องมีการบริหารที่ดีซึ่งผู้บริหารจะต้องมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิดในการบริหาร โดยมีแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหารอยู่ ๕ ประการ คือ๒ 

 ๑.การวางแผน (Planning) หมายถึง แผนหรือโครงการส าหรับการปฏิบัติงานในอนาคตให้ตรง
เปูาหมายทีต่้องการ โดยก าหนดงานที่จะท าวิธีการ และวัตถุประสงค์ของงานนั้นๆ ไว้ล่วงหน้า 

 ๒.การแสวงหาและก าหนดตัวบุคคลและอุปกรณ์(Allocation)หมายถึงการแสวงหาก าหนดตัวบุคคล
และวัสดุทุกชนิดที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานตามแผนเพื่อให้งานนั้นส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ๓.การเสริมก าลังบ ารุง(Stimulation)หมายถึงการบ ารุงขวัญกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากร
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ผลงานดีทั้งปริมาณและคุณภาพ 

 ๔.การประสานงาน(Co-ordination)หมายถึงการจัดให้ผู้แทนของหน่วยงานย่อยทุกหน่วยงานพบปะ
ปรึกษาหารือกันเพื่อให้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือทราบเรื่องการปฏิบัติงานของผู้อื่น และเพื่อให้งานสัมพันธ์ไม่
ขัดแย้งกัน โดยยึดเปูาหมายขององค์การเป็นหลัก 

 ๕.การประเมินผลงาน (Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกระยะให้ทราบผลการ
ปฏิบัติงาน และป๎ญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือหาแนวทางแก้ไขทุกระยะและประเมินผลขั้นสุดท้ายเพื่อทราบผลการปฏิบัติงาน และ
ป๎ญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือเปรียบเทียบผลงานกับผลงานที่ควรจะได้ตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้นเพื่อวางแผนใหม่ส าหรับการ
ปฏิบัติงานในอนาคต 

 

การวิเคราะห์การบริหารจัดการองค์กรในศตวรรษที่ ๒๑ 
 การบริหารจัดการองค์กรในศตวรรษท่ี ๒๑ ให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งป๎จจัยที่จะให้เกิดความพร้อมใน

การรับการเปลี่ยนแปลง ก็คือกระบวนการในการบริหารจัดการภายในองค์กร ประกอบด้วย การวางแผนการแสวงหาการ

                                                           
๑ อัจฉราลักษณ์ โสภณเสถียร,.“การบริหารงานในองค์การ โดยระบบการสื่อสาร-อิเลคทรอนิกส์ของกลุ่มบริษัท 

ทรูคอร์ปอเรช่ัน”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนสังคม) , (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
๒๕๕๐), บทคัดย่อ. 

๒สมาคมผู้บริหารการศึกษาแห่งสหรัฐอเมริกา อ้างใน ธีระรัตน์ กิจจารักษ์,.เอกสารค าสอน-วิชาการ

บริหารการศึกษา,.(บญัฑิตวิทยาลยั: คณะครุศาสตร์ สถาบนัราชภฏัเพชรบรูณ์, ๒๕๔๒), หน้า ๖๗. 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธาน ี

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 

 

 

๓๐๑ 

เสริมก าลังบ ารุงการประสานงานการประเมินผลงาน ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับป๎จจัยภายนอกนั้นก็คือ นโยบายรัฐ สังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง โดยสิ่งเหล่านี้ส่งผลกับการด าเนินงานในองค์กรในทุกด้านและยังเป็นป๎จจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้อีก
ด้วย จึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการในการบริหารจัดการในองค์กรโดยสอดคล้องกับป๎จจัยภายนอก เพื่อให้เกิดการ
ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกระบวนการในการบริหารจัดการในองค์กรมีหลักส าคัญดังนี้ 

๑. การวางแผนเป็นกระบวนการที่ช่วยก าหนดและตัดสินใจเลือกสิ่งที่จะด าเนินการ และวิธีปฏิบัติในอนาคต
เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายถึงการท าได้ตามก าหนดเวลาและใ ช้
ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดอย่างคุ้มค่าขั้นตอนการเตรียมการวางแผนองค์กรต้องหาข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อ
วิเคราะห์หาจุดอ่อนและจุดแข็งของเราและก าหนดวิสัยทัศน์ในสิ่งที่ต้องการหรือเปูาหมายขององค์กรในอนาคต 
ต่อจากนั้นผู้บริหารต้องวางแผนด าเนินงาน ซึ่งจะบ่งบอกถึงวิธีการ ทิศทางที่จะท าให้เราบรรลุตามเปูาหมายได้ ในการ
ก าหนดแผนงานต้องมีการวางแผนขั้นตอนการสื่อสารภายในองค์กรเป็นส าคัญ การที่องค์กรจะก าหนดทิศทางไปในทางใด 
บุคลากรต้องเข้าใจและพร้อมขับเคลื่อนไปพร้อมกัน การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจากบนลงล่างจึงเป็นสิ่งส าคัญในทุก
ขั้นตอนในการจัดท ารายละเอียดของแผนงานจะเป็นการจัดการในระดับภาคส่วนน้ันก็คือการวางโครงสร้างและระบบการ
ด าเนินงานขององค์กรซึ่งต้องระบุอย่างชัดเจนว่าบุคคลหรือแผนกท่ีเกี่ยวข้องต้องมีความรับผดิชอบในด้านใด มีเปูาหมายที่
ต้องปฏิบัติร่วมกันอย่างไร หลังจากท่ีมีการสื่อสารจนเกิดความเข้าใจจึงน าไปปฏิบัติตามหน้าที่ของตน ซึ่งการวางแผนจะ
เป็นการสร้างแนวทางในการด าเนินงานขององค์กร โดยการน าป๎จจัยภายในคือ ผู้น าที่ต้องสามารถท าให้บุคลากรใน
องค์กรเกิดการยอมรับและปฏิบัติตามนั่นก็คือภาวะผู้น า ทรัพยากรในองค์กรคือ บุคลากรในองค์กร วัสดุอุ ปกรณ์ 
เทคโนโลยีในการด าเนินงานขององค์กร สิ่งเหล่านี้ก็จ าเป็นต้องวางแผนเพื่อให้เกิดการด าเนินงานอย่างประสิทธิภาพและ
เกิดความคุ้มค่าสูงสุดกับองค์กรอีกทั้งยังต้องสอดคล้องกับป๎จจัยภายนอก ทั้งนโยบายรัฐ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในการท าให้เกิดการวางแผนซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการบริหารจัดการในองค์กร ต้องเริ่ม
จาก 

๑.๑ ภาวะผู้น าผู้น าต้องมีความรู้ มีวิสัยทัศน์ท่ีดี และเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามมีเปูาหมายที่
ชัดเจนสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้มีการจัดการและพัฒนาบุคลากรตัดสินใจอย่างเป็นระบบพัฒนาทีมงานมีการ
สื่อสารที่ดี๑ 

๑.๒ ทรัพยากรในองค์กรหมายความถึง บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยี ต้องมีการจัดสรรคัดเลือก 
และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าสูงสุด ซึ่งการจะท าใช้ทรัพยากรที่มีในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้นต้องให้ทั้ง
ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรวัตถุท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  

๑.๓ การจัดโครงสร้างและระบบให้ทั้งบุคคลและวัตถุท างานสอดคล้องกับหน้าที่ บทบาทในการ
ด าเนินงานในองค์กร ซึ่งทั้งบุคคล วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยี ต้องท างานสอดคล้องกัน ผู้น าจึงควรมองถึงความสามารถ
และความเหมาะสมว่าควรจะวางแผนการใช้ทรัพยากรดังกล่าวอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุด 

๒. การแสวงหาการแสวงหาทรัพยากรเข้ามาในองค์กรเพื่อปฏิบัติงานตามแผนงานโครงสร้างและระบบที่ได้มี
การวางแผนเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานในองค์กร และเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ โดยการ
แสวงหานั้นมีทั้งแสวงหาบุคคลเพื่อเข้ามาท าหน้าที่ และการแสวงหาเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการท าหน้าที่ของบุคคล ซึ่ง
สามารถน ามาอธิบายได้ดังนี ้

๒.๑ การแสวงหาบุคคลเข้ามาท างาน คือการหาคนดีมีความสามารถท่ีสดุเท่าท่ีจะท าได้ ทั้งนี้ โดยตั้งอยู่บน
รากฐานแห่งความเสมอภาค การสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้ามาท างานต้องกระท าอย่างมีมาตรฐาน เช่น สอบต าแหน่ง
เดียวกันควรจะยากง่ายเท่าๆกัน เป็นต้น กระบวนการในการรับคนเข้าท างานนี้เรามักเรียกรวมกันไปว่า การสรรหาบุคคล
เข้าท างานเมื่อได้สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามต้องการมาสมัครแล้ว จากนั้นก็ด าเนินการเลือกให้ได้ผู้ที่มีความรู้

                                                           
๑สมพิศวิชญาวเิชียร, เป็นหัวไม่ใช่หาง, (กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊คส,์ ๒๕๔๒), หน้า๑๑ – ๘๓. 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 

 

 

๓๐๒ 

ความสามารถเหมาะสมที่สุด ซึ่งในการแสวงหาบุคคลเข้ามาด าเนินงานมีขั้นตอนที่ส าคัญ คือการตรวจสอบคุณสมบัติ วัด
ความรู้ความสามารถ การสัมภาษณ์ การตรวจสอบสุขภาพท้ังร่างกายและจิตใจ การให้ทดลองปฏิบัติหน้าท่ี เป็นต้น 

๒.๒ การแสวงหาเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการท าหน้าท่ีของบุคคลซึ่งในการด าเนินงานขององค์กรนอกจาก
ป๎จจัยด้านบุคคลที่เป็นป๎จจัยหลักในการขับเคลื่อนองค์กรแล้ว ป๎จจัยต่อมาคือ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยี ซึ่ง
จะช่วยให้เกิดความสะดวกในการด าเนินงานขององค์กร โดยต้องพิจารณาจากความเหมาะสมของการใช้งานว่าสิ่งใด
เหมาะสมกับงานประเภทไหน เพื่อให้เกิดการท างานร่วมกันระหว่างบุคลากรและเครื่องมือ ซึ่งจะเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับการด าเนินงานขององค์กร 
 ๓. การเสริมก าลังบ ารุง เป็นการใช้วิธีการที่ช่วยสร้างแรงจูงใจ ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการด าเนินงานของ
องค์กร โดยอาจเป็นการให้รางวัลหรือค าชมเชยหลังจากที่บุคคลประพฤติปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมที่ดี ซึ่งเป็นการกระตุ้น 
และส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ผลงานดีทั้งปริมาณและคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรใน
องค์กรของรัฐหรือเอกชนงานบริหารทรัพยากรบุคคลนั้นเป็นเรื่องที่จ าเป็นและส าคัญมากที่ทุกองค์กรจะต้องหันมาดูแล
และทุ่มเทในการดูแลทรัพยากรบุคคลของตัวเอง ถ้าปราศจากบุคลากรคุณภาพที่จะมาท าหน้าท่ีแล้วละก็ องค์กรก็ไม่มีวัน
ประสบความส าเร็จไปได้อย่างแน่นอน การที่จะท าให้บุคลากรเกิดการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ จะต้องมีการสร้างแรงจูงใจ
ให้บุคลากรเกิดความอยากท่ีจะท างานหรือรักในงานท่ีท า ซึ่งองค์กรสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรได้โดยมีแนวทาง
ดังต่อไปนี้ 

๓.๑ สวัสดิการดีที่ดีคนสมยันี้ทุ่มเทกับการท างาน ใช้เวลาร่วมสิบกว่าช่ัวโมงในแต่ละวัน เพื่อผลักดันให้เกิด
ความส าเร็จขององค์กร คงจะดีไม่น้อย ถ้าผู้บริหารองค์กรหันมาดูแลบุคลากร ด้วยการมอบสวัสดิการดี ๆ ให้เพื่อเป็นการ
ตอบแทนความพยายามที่บุคลากรมีให้กับองค์กร  

๓.๒ รางวัลตอบแทนบุคลากรที่ท าความดีและสร้างประโยชน์ให้องค์กร ย่อมสมควรได้รับการตอบแทนที่
เหมาะสม องค์กรอาจจัดให้มีการโหวตต าแหน่งบุคลากรดีเด่น หรืออาจจะพิจารณาจากผลของการท างานว่าในระยะเวลา
ที่ผ่านมามีการท าประโยชน์ให้กับองค์กรมากน้อยเพียงใด ท่ีส าคัญวิธีการตัดสิน ต้องเป็นไปอย่างยุติธรรมและถูกต้อง  

๓.๓ สัมมนานอกสถานที่ การพาบุคลากรไปพักผ่อนนอกสถานที่เป็นอีกสิ่งที่ส าคัญ การท าให้เกิดมี
กิจกรรมภายในองค์กรที่สร้างสรรค์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ภายในองค์กรนี่เป็นหนึ่งในสิ่งที่ผู้บริหารควรจัดให้มี อย่าง
น้อยปีละครั้ง การสัมมนานอกสถานท่ีในบรรยากาศดี ๆ จะท าให้บรรยากาศในองค์กรมีความผ่อนคลาย มีการเปิดใจคุย
กัน บุคลากรในทุกระดับจะกล้าเปิดใจเข้าหากันมากขึ้น ซึ่งจะท าให้บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการท างานมากขึ้น
อย่างแน่นอน 

๓.๔การจัดอบรมส่งเสริมทักษะพิเศษเพิ่มเติมโลกสมัยนี้เปลี่ยนแปลงเร็วข้ึนทุกวัน นอกเหนือจากความรู้ที่
มีอยู่แต่เดิมแล้ว องค์กรควรส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรได้มีการเรียนรู้ทักษะอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นการ
อบรมในแง่ความรู้ที่เอามาใช้ในการปฏิบัติงาน เทคโนโลยี เช่น อบรมพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ อบรมพัฒนาทักษะ
ด้านภาษา หรืออาจจะเป็นการอบรมเพื่อเพ่ิมความสามารถอ่ืนๆ ให้บุคลากร 

๔. การประสานงานการจัดให้บุคคลในองค์การท างานสัมพันธ์และสอดคล้องกัน โดยตระหนักถึงภาระหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ เปูาหมาย และมาตรฐาน การปฏิบัติงานขององค์กร วัตถุประสงค์ที่ส าคัญของการประสานงานเพื่อให้
เกิดความเข้าใจอันดีแก่บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การส าเร็จตามเปูาหมาย เพื่อให้งาน
มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ ประหยัดเวลาและทรัพยากรในการปฏบิัติงานการประสานงานมิได้เพียงแต่จะจัดให้มี
การประสานงานเท่านั้น หากแต่ต้องให้ทุกฝุายได้เข้าใจงานร่วมกันท างานด้วยความเต็มใจ จึงเห็นได้ชัดเจนว่าสิ่งที่ส าคัญ
ของการประสานงานก็คือ ความร่วมมือ ในการปฏิบัติงานเพื่อจะช่วยให้การบริหารงานประสบความส าเร็จนั่นเอง ซึ่งการ
จะท าให้ในองค์กรมีการประสานงานท่ีดีนั้น บุคลากรต้องมีความเข้าใจถึงหน้าท่ีในแต่ละต าแหน่งที่มีการก าหนดโครงสร้าง
และระบบไว้แล้ว ซึ่งแนวทางที่จะท าให้เกิดความเข้าใจซึ่งเป็นพื้นฐานของการประสานงานท่ีดี คือ 

๔.๑. การสร้างวัฒนธรรมองค์กร เป็นการสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนการท างาน  บรรยากาศภายใน
องค์กรที่มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสมาชิก เป็นองค์กรที่เอาใจใส่ต่อความเป็นมนุษย์ เคารพศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน มี
ความเสมอภาคเท่าเทียมกันไร้ซึ่งการแบ่งแยก และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการท างาน 
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๔.๒ สร้างการท างานร่วมกันเป็นทีมและเป็นเครือข่าย การท างานในลักษณะนี้ จะช่วยส่งเสริมให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ ท าให้กลายเป็นพลังร่วมในการสร้างองค์กรที่รองรับการเปลี่ยนแปลง โดยสมาชิกในองค์กรจะต้อง
ตระหนักถึงความร่วมมือกัน การแบ่งป๎นความรู้ การท างานและแก้ป๎ญหาร่วมกัน ซึ่งสามารถน าประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มาสร้างคุณค่าให้กับองค์กรและการบริการได้ 

๕. การประเมินผลงานคือขั้นตอนการประเมินค่าของผู้ที่ปฏิบัติงานในด้านต่างๆซึ่งจะแตกต่างกันตามหน้าที่ที่
รับผิดชอบจากการบันทึก สังเกต โดยมีเกณฑ์การประเมินผลงานที่มีประสิทธิภาพ ไม่ใช่ความรู้สึกเข้ามาตัดสินในการ
ประเมินเพื่อก่อให้เกิดความเป็นธรรมกับบุคลากรในองค์กร ในระดับบริหารมีหน้าที่ตรวจสอบผลการด าเนินงาน หากไม่
เป็นไปตามเปูาหมาย ต้องน าแผนมาทบทวนใหม่ หาข้อผิดพลาดและปรับปรุงแผนงานให้บรรลุเปูาหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพซึ่งการประเมินผลสามารถท าได้ดังต่อไปนี้ 

๕.๑ ประเมินตามเปูาหมายของการปฏิบัติงาน เป็นวิธีการวัดผลที่นิยมใช้ทั่วไป โดยก าหนดเปูาหมายการ
ด าเนินงานเป็นระยะเวลา เช่น ทุก ๓เดือน ทุก ๖เดือนจะมีการประเมินผลงานครั้งหนึ่งเพื่อดูว่าการด าเนินงานนั้นมีความ
คืบหน้า หรือส าเร็จตามเปูาหมายคือเข้าใกล้เปูาหมายเพียงใด 

๕.๒ ประเมินจากประสิทธิภาพในการท างานว่าบุคลากรในองค์กรมีประสิทธิภาพในการท างานเป็น
อย่างไร การท างานร่วมกันว่าแต่ละบุคคลในองค์กรมีความร่วมมือหรือไม่ เพื่อจะพิจารณาได้ว่า คนในทีมสามารถท างาน
ร่วมกันได้ดีหรือไม่ หรือจ าเป็นต้องท าการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงานใหม่ โดยการเปลี่ยนหน้าที่ หรือพิจารณา
ความเหมาะสมของแต่ละบุคคลว่าสามารถท าหน้าท่ีตามโครงสร้างและระบบได้หรือไม่ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการด าเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
สรุป และข้อเสนอแนะ 
 การบริหารจัดการองค์กรให้สามารถเข้ากับยุคสมัยหรือความเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยในศตวรรษท่ี ๒๑เป็นเรื่อง
ที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานขององค์การเพราะเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะน าไปสู่ความส าเร็จความมี
ประสิทธิภาพขององค์กรการบริหารเป็นเครื่องบ่งช้ีให้ทราบถึงความเจริญก้าวหน้าของสังคมความก้าวหน้าของวิทยาการ
ต่างๆขององค์กร ซึ่งในการบริหารจัดการองค์กรให้ประสบความส าเร็จในศตวรรษที่ ๒๑ ต้องเริ่มจากการพิจารณาป๎จจัย
ภายในองค์กรที่ต้องมีโครงสร้างและระบบที่มีความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมเพื่อให้เกิดความสอดคล้อง
กับป๎จจัยภายนอก และความเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้น โดยมีวิธีการดังนี้ ๑. การวางแผนเป็นกระบวนการที่ช่วยก าหนด
และตัดสินใจเลือกสิ่งที่จะด าเนินการ และวิธีปฏิบัติในอนาคตเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ๒. การแสวงหาการแสวงหาทรัพยากรเข้ามาในองค์กรเพื่อปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงสร้างและระบบที่
ได้มีการวางแผนเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานในองค์กร และเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ๓. การ
เสริมก าลังบ ารุง เป็นการใช้วิธีการที่ช่วยสร้างแรงจูงใจ ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการด าเนินงานขององค์กร โดยอาจ
เป็นการให้รางวัลหรือค าชมเชยหลังจากที่บุคคลประพฤติปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมที่ดี ซึ่งเป็นการกระตุ้น และส่งเสริมให้
บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ๔. การประสานงานการจัดให้บุคคลในองค์การท างานสัมพันธ์และสอดคล้องกัน 
โดยตระหนักถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ เปูาหมาย และมาตรฐาน การปฏิบัติงานขององค์กร วัตถุประสงค์ที่ส าคัญ
ของการประสานงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีแก่บุคลากรและผู้ เกี่ยวข้องทุกฝุาย เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การ
ส าเร็จตามเปูาหมาย เพื่อให้งานมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ ประหยัดเวลาและทรัพยากรในการปฏิบัติงาน ซึ่ง
การจะท าให้เกิดการประสานงานท่ีดีในองค์กรนั้นมีวิธีการดังนี้ ๕. การประเมินผลงานคือขั้นตอนการประเมินค่าของผู้ที่
ปฏิบัติงานในด้านต่างๆซึ่งจะแตกต่างกันตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ เป็นการตรวจสอบผลการด าเนินงาน หากไม่เป็นไปตาม
เปูาหมาย ต้องน าแผนมาทบทวนใหม่ หาข้อผิดพลาดและปรับปรุงแผนงานให้บรรลุเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการ
ประเมินผล ข้อเสนอแนะควรจะมีการบริหารจัดการองค์กรในศตวรรษที่ ๒๑ ต้องพิจารณาจากภายในองค์กรว่า
กระบวนการในการด าเนินงานขององค์กรมีคุณภาพและความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด ซึ่งเมื่อภายในองค์กรมีความ
เข้มแข็งแล้ว ก็จะสามารถพัฒนาและรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากป๎จจัยภายนอกที่
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ปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย องค์กรจึงต้องมีการพัฒนาเพื่อให้สามารถด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเปูาหมายไปสู่
ความส าเร็จได้นั่นเอง 
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การบริหารจัดการองค์กรภาครัฐสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
Governance of public sector organizations towards sustainable development 

 
รุ่งธิพร สกูลมูล* ดร.นิกร ยาอินตา** 

บทคัดย่อ 
การบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ นอกจากจะต้องมีป๎จจัยในการบริหารและกระบวนการบริหารแล้ว สิ่งที่ส าคัญ

ในการจะด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จคือ การมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน การบริหารมีลักษณะการด าเนินการที่เป็น
กระบวนการประกอบด้วย การก าหนดนโยบายการก าหนดโครงสร้างองค์กร การก าหนดหน้าที่ท่ีชัดเจน การติดต่อสื่อสาร
ในองค์กร และการตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงาน ซึ่งการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐจะประสบผลส าเร็จหรื อ
บรรลุเปูาหมายต้องสร้างความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองค์กร นอกจากนั้นองค์กรต้องหมั่นปรับปรุงและพัฒนา
องค์กรเพื่อส่งเสริมให้องค์กรเข้มแข็งซึ่งสิ่งที่จะท าให้องค์กรเกิดการพัฒนาคือ การบริหารจัดการที่มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในองค์กร 
ค าส าคัญ : การบริหารจัดการ, องค์กรภาครัฐ, การพัฒนาท่ียั่งยืน  
 

Abstract 
 Government administration not only needs the administrative and administrative factors. The 
important thing to accomplish the success is participation in all sectors. Management is characterized 
by a process which includes policy formulation, organizational structure, clear definition, corporate 
communications and monitoring and evaluation of operations. Governance of government 
organizations will be successful or achieve the goal, it must be built both internal and external 
partnerships. In addition, the organization must constantly improve and develop the organization in 
order to strengthen the organization. What will make the organization develop is management with 
morality and ethics in the organization. 
Keywords : management, government organizations, sustainable development 
 
บทน า 
 การบริหารองค์กรภาครัฐ ในป๎จจุบันนี้ถือได้ว่าเป็นการบริหารที่พัฒนากว่ายุคก่อน ๆ มาก กล่าวคือ มีการ
ก าหนดยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ในการบริหารที่ชัดเจนขึ้น มีลักษณะของการบริหารงานเชิงรุกที่ด าเ นินการในรูปการ
บริหารเชิงกลยุทธ์หรือการบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิที่หน่วยงานมีการวางแผนกลยุทธ์ นอกจากน้ีหลักจากหน่วยงานได้ก าหนด
ทิศทางและกลยุทธ์ การด าเนินงานที่ชัดเจนแล้ว หน่วยงานยังจะต้องผลักดันให้มีการด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ 
ทั้งนี้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์กรให้เกิดประสิทธิผลและมีความยั่งยืน ซึ่งในป๎จจุบันนี้องค์กรต่าง ๆ นิยม
ที่จะด าเนินการโดยประยุกต์กรอบแนวคิด เทคนิค วิธีทางการบริหารที่จัดได้ว่าเป็นวิธีการบริหารที่เป็นเลิศ มาเป็นกรอบ
แนวทางการด าเนินงานป๎จจุบันการจัดระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิผล เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในช่วงป๎จจุบัน ทั้งองค์กรภาคธุรกิจเอกชนและภาครัฐ จะมีจุดเน้นท่ีการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่
มุ่งเน้นผลงานในเชิงยุทธศาสตร์๑การจัดการปกครองเป็นกรอบแนวคิดที่ส าคัญของการบริหารภาครัฐ ซึ่งมีองค์ประกอบ
                                                           

 *ผู้ช่วยงานจัดการทั่วไป สาธารณสุขอ าเภอเวียงหนองล่อง จ.ล าพูน. 

 **อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน. 
๑ธิ ติ วุ ฒิ  ห มั่ น มี ,  มิ ติ ใ ห ม่ ข อ ง ก า ร บ ริ ห า ร อ ง ค์ ก ร ภ า ค รั ฐ ,  [อ อ น ไ ล น์ ],  แ ห ล่ ง ที่ ม า : 

https://www.gotoknow.org/posts/๕๘๒๑๓๓ [๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐]. 

https://www.gotoknow.org/posts/582133
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๓๐๖ 

หลักที่ส าคัญคือ การเน้นบทบาทของการบริหารภาครัฐ กรอบแนวคิดGovernance เป็นประเด็นส าคัญในการศึกษาถึง
ความสัมพันธ์และความรับผิดชอบระหว่างรัฐกับประชาชน ความสัมพันธ์และความรับผิดชอบระหว่างรัฐกับภาคเอกชน
หรือกลุ่มทางสังคมที่เกิดการรวมตัวกันโดยสมัครใจ และความสัมพันธ์และความรับผิดชอบระหว่างรัฐกับประชาสังคม๑

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะป๎จจุบันท่ีประเทศก าลังพัฒนาสู่ความเป็นสากล 
 สิ่งส าคัญในการจัดการองค์กรภาครัฐให้มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ซึ่งการท าให้ดีขึ้นนั้นต้องเกิดจากการที่
ได้ด าเนินสิ่งที่ท าอยู่แล้ว น ามาประเมินเพื่อหาจุดบกพร่องหรือป๎ญหาเพื่อแก้ไขและพัฒนาต่อไป ซึ่งป๎ญหาขององค์กร
ภาครัฐจากการที่เป็นระบบที่มีอายุยาวนานและมีการเปลี่ยนแปลงแบบช้าๆ จึงมีป๎ญหาที่สั่งสมไว้มาก ป๎ญหาที่ส าคัญมี
ดังนี้คือ 

 ๑. ป๎ญหาด้านนโยบาย 
 ๒. ป๎ญหาโครงสร้างองค์กร 
 ๓. ป๎ญหาด้านบุคลากร 
 ๔. ป๎ญหาด้านงบประมาณ 

                                                           

 ๑Morren, Tatiana, “Conceptualizing Civil Society Within Good Governance and Social Capital 
Policies”,Master’s Thesis,(Dalhousie University, Canada, ๒๐๐๑),p. ๕๖. 



 

 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารการจัดการภาครัฐ 
 การบริหาร (Administration) เป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานขององค์กร 
เพราะเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ หรือความล้มเหลวความมีประสิทธิภาพหรือความไร้ประสิทธิภาพ
ของหน่วยงาน การบริหารเป็นเครื่องบ่งช้ีให้ทราบถึงความเจริญก้าวหน้าของสังคม ความก้าวหน้าของวิทยาการต่างๆ
การบริหารเป็นลักษณะการท างานร่วมกันของกลุ่มบุคคล ในองค์กรซึ่งมีการวินิจฉัยสั่งการ นักบริหารจะต้องค านึงถึง
ป๎จจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆ การวินิจฉัยสั่งการเป็นเครื่องแสดงให้ทราบถึงความสามารถของนักบริหาร 
 การบริหาร คือ การใช้ศาสตร์และศิ ลป์น าเอาการบริหารทรัพยากร (Resource of 
Administration) มาประกอบการตามกระบวนการบริหาร (Process of Administration) ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ๑เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารใช้ศิลปะและกลยุทธ์ต่าง ๆ ด าเนินกิจการตามขั้นตอนต่าง 
ๆ โดยอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกในองค์กร การตระหนักถึง ความสามารถ ความถนัด ความต้องการและ
ความมุ่งหวังด้านความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์กรควบคู่ไปด้วยองค์กรจึงจะสัมฤทธิผลตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว้๒ซึ่งเป็นกิจกรรมต่างๆที่บุคคลตั้งแต่สองบุคลากรขึ้นไปมาท างานร่วมมือกันด าเนินการให้บรรลุ
เปูาหมายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ หลายๆอย่างร่วมกัน โดยประกอบไปด้วยส่วนต่างๆดังนี้๓ 

๑) บุคคลตั้งแต่ ๒ บุคลากรขึ้นไป 
๒) ต้องมีการกระท าอย่างใดอย่างหน่ึงร่วมกัน 
๓) ต้องมีเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ในการกระท าร่วมกันเด่นชัด 
๔) วัตถุประสงค์นั้นๆต้องตรงกันในหมู่บุคคลผู้ร่วมกระท าการ 

การบริหารมีลักษณะเป็นท้ังศาสตร์และศิลปะ กล่าวคือ การบริหารจัดเป็นศาสตร์สาขาหนึ่ง ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
กันท่ัวไป เพราะมีองค์ประกอบของความรู้ (Knowledge) มีหลักเกณฑ์ (Principle) และทฤษฎี (Theory) ที่
เกิดจากการศึกษาค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์ เป็นศาสตร์ทางสังคมซึ่งอยู่กลุ่มเดียวกันกับวิชาจิตวิทยา สังคม
วิทยา และรัฐศาสตร์ ส่วนในทางปฏิบัตินั้นจะขึ้นอยู่กับความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะของผู้บริหาร
แต่ละบุคลากรที่จะน าความรู้ หลักการและทฤษฎีไปปรับหรือประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเรื่องศิลปะ ดังนั้น นักบริหารที่เก่งต้องมีศาสตร์และศิลปะ๔การบริหารเป็นการจัดการ
อย่างมีระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และท าให้งานด าเนินไปอย่างราบรื่น 
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วยความร่วมมือของกลุ่มบุคคล และยังเสนอว่า “การบริหาร” และ “การ
จัดการ” นั้นบางครั้งอาจให้แทนกันได้เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่หวังผลขั้นสุดท้ายอย่างเดียวกัน คือ 
ความส าเร็จของงาน “การบริหาร” ใช้มากในการบริหารรัฐกิจ ส่วน “การจัดการ” ใช้มากในทางธุรกิจ หรือ
อาจกล่าวว่า “การบริหาร” มุ่งเน้นที่การก าหนดนโยบายและการวางแผน ส่วน “การจัดการ” เป็นการน าเอา

                                                           

 ๑ธีระรัตน์ กิจจารักษ์, เอกสารค าสอนวิชาการบริหารการศึกษา, (เพชรบรูณ์ : คณะครุศาสตร์สถาบนั

ราชภฎั, ๒๕๔๒), หน้า ๑๑. 
๒พะยอม วงศ์สารศรี, องค์กรและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : พรานนกการพิมพ์, ๒๕๔๒), หน้า ๓๖. 
๓บรรจบ เนียมมณี, หลักการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ

โรฒ, ๒๕๒๓), หน้า ๒๖๑. 
๔ เด่น ชะเนติยัง, การบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร , มปพ. , ๒๕๓๓), หน้า ๕๒. 
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๓๐๘ 

นโยบายและแผนไปด าเนินให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้๑องค์ประกอบของการบริหารที่ส าคัญ และมี
ความจ าเป็นต่อองค์กร ดังน้ี๒ 

๑. วัตถุประสงค์ที่แน่นอน กล่าวคือ จะต้องรู้ว่า จะด าเนินการไปท าไม เพื่ออะไร และต้องการอะไร
จากการด าเนินการ เช่น ต้องมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการ หรือในการผลิตต้องรู้ว่าจะผลิตเพื่อใคร ต้องการ
ผลตอบแทนเช่นใด ถ้าหาไม่มีเปูาหมายหรอืวัตถุประสงค์แลว้ก็ไม่มปีระโยชน์ท่ีจะบรหิารการด าเนินงานต่าง ๆ 
จะไม่มีผลส าเร็จ เพราะไม่มีเปูาหมายก าหนดไว้แน่นอน 

๒. ทรัพยากรในการบริหาร ได้แก่ วัตถุและเครื่องใช้เพื่อประกอบการด าเนินงานรวมไปถึง
ความสามารถในการจัดการ ทรัพยากรในการบริหาร ได้แก่ ๔Ms คือ มนุษย์ (Man) เงิน (Money) วัสดุ
อุปกรณ์ (Material) และความสามารถในการจัดการ (Management)หรือ ๖Msที่มีเครื่องจักร (Machine) 
และตลาด (Market) เพิ่มเข้ามาซึ่งในป๎จจุบันมีความจ าเป็นมากขึ้น 

๓. มีการประสานงานระหว่างกัน หรือเรียกได้ว่ามีปฏิกิริยาระหว่างกัน กล่าวคือ เปูาหมายและ
วัตถุประสงค์รวมทั้งทรัพยากรในการบริหารทั้ง ๔Msหรือ ๖Ms ดังกล่าว จะต้องมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและ
เกิดปฏิกิริยาระหว่างกัน หรือกล่าวได้ว่าจะต้องมีระบบของการท างานร่วมกันและที่เกิดขึ้นจรงิ ๆ ด้วย การน า
ป๎จจัยทั้งหลายเบื้องต้นมาไว้ร่วมกันแล้วไม่เกิดปฏิกิริยาระหว่างกัน ไม่เกิดความสัมพันธ์ ระหว่างกัน การ
บริหารก็จะไม่เกิดขึ้น 

๔. ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการบริหารงานนั้นสิ่งที่วัดผลส าเร็จของงานว่า บรรลุเปูาหมาย
ของวัตถุประสงค์ขององค์กรก็คือ ประสิทธิผลขององค์กร หมายถึงความสามารถขององค์กร ในอันที่จะ
บริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรในการใช้ทรัพยากรขององค์กรที่มีอยู่ระยะสั้น โดยเปรียบเทียบ
กับป๎จจัยน าเข้าและค่าใช้จ่ายกับป๎จจัยน าออกและรายได้ขององค์กร 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participation Management) เป็นแนวทางการบริหาร ที่เปิดโอกาส
ให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการคิด การวางแผน และการตัดสินใจในงานต่าง ๆ ที่เขามีส่วนรับผิดชอบอยู่ 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรท าให้พนักงานเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ มีส่วนได้ส่วนเสียกับการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรใด ที่ใช้นโยบายการบริหารแบบนี้เป็นการแสดงให้พนักงานได้รู้ว่าฝุายบริหาร
เห็นความส าคัญของพนักงาน ที่มีต่อความส าเร็จขององค์กร ท าให้เกิดความรู้สึกที่ดี มีความภูมิใจ และ
รับผิดชอบต่องานอย่างเต็มที่ซึ่งเป็นการจูงใจในการท างานที่ดีวิธีหนึ่ง๓หลักส าคัญของการบริหาร ๕ ลักษณะ 
คือ๔ 

๑. การบริหารเป็นการท างานกับบุคลากรและโดยอาศัยบุคลากร หมายความว่า การบริหารเป็น
กระบวนการทางสังคม คือ อาศัยกลุ่มบุคลากรที่รวมกันท างานเพื่อบรรลุเปูาหมายขององค์กร ผู้บริหาร
จะต้องรับผิดชอบให้ส าเร็จโดยอาศัยความร่วมมือของบุคคลอื่น มิฉะนั้นจะท างานไม่ส าเร็จ สาระส าคัญของ

                                                           
๑ ทองหล่อ เดชไทย, หน่วยที่  ๑ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสาธารณสุข,  (นนทบุรี  : 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๕), หน้า ๕. 
๒สมคดิ บางโม,รศ, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพานิช, ๒๕๔๕), หน้า ๖๒ - ๖๓. 
๓ สุพิณ เกชาคุปต์, การจัดการปฏิบัติงาน, (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย-ธรรมศาสตร์, 

๒๕๔๔), หน้า ๙๒ - ๙๓. 
๔เสนาะ ติเยาว์, หลักการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔), หน้า ๑ - ๒. 
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การบริหารในข้อนี้แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จจะต้องมีสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ คือ มีความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลทีด่ี มีความเป็นผู้น าและสามารถท างานเป็นทีมได้ มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมได้หากมีการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ และมีความสามารถท าให้งานบรรลุเปูาหมายได้ 

๒. การบริหารท าให้งานบรรลุเปูาหมายขององค์กร เปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์กรต้อง
อาศัยความร่วมมือกันของบุคลากรทุกบุคลากรจึงจะท าให้ส าเร็จลงได ้เปูาหมายเป็นสิ่งท่ีท าให้ผู้บริหารจะต้อง
ท าให้บรรลุได้นั้นจะต้องมีลักษณะส าคัญ ๓ ประการ คือ เปูาหมายต้องสูงแล้วสามารถท าให้ส าเร็จ เปูาหมาย
สูงเกินไปก็ท าให้ส าเร็จไม่ได้ เปูาหมายต่ าไปก็ไม่ท้าทายไม่มีคุณค่า ประการที่สอง การจะไปถึงเปูาหมาย
จะต้องมีระบบงานที่ดีมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ประการสุดท้าย จะต้องระบุเวลาที่จะท าให้บรรลุเปูาหมาย
นั้น 

๓. การบริหารเป็นการสมดุลระหว่างประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ค าว่า ประสิทธิผล หมายความ
ว่า ท างานบรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนด ส่วนค าว่า ประสิทธิภาพ หมายความว่า ท างานโดยใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัดหรือเสียค่าใช้จ่ายต่ าสุด การท างานให้ส าเร็จอย่างเดียวไม่พอแต่จะต้องค านึงถึงค่าใช้จ่ายที่ประหยัด
อีกด้วย การท าให้ได้ทั้งสองอย่างคือ งานบรรลุผลตามที่ต้องการและการใช้ทรัพยากรต่ าสุดจึงเป็นความสมดุล
ระหว่างประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๔. การบริหารเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่า
เราอาศัยในโลกที่มีทรัพยากรจ ากัดการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ จึงต้องตระหนัก ๒ ข้อใหญ่ ๆ คือ เมื่อใช้
ทรัพยากรใดไปแล้วทรัพยากรนั้นจะหมดสิ้นไปไม่สามารถกลับคืนมาใหม่ได้ และจะต้องเลือกใช้ทรัพยากรให้
เหมาะสมอย่าให้เกิดสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ ดังนั้นการบริหารกับเศรษฐศาสตร์จึงมีความสัมพันธ์อย่าง
ใกล้ชิด เศรษฐศาสตร์เป็นการศึกษาถึงการกระจายการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดอย่างไร ส่วนผู้บริหารใน
องค์กรจะต้องผลิตสินค้าและบริหารให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๕. การบริหารจะต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จ
จะต้องสามารถคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง และสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงนั้น 

การบริหารนั้น จะครอบคลุมถึงหน้าท่ีในการบริหาร อันประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ 
การสั่งการหรือการมอบหมายงาน การประสานงาน การรายงาน และการงบประมาณ นอกจากนี้
องค์ประกอบที่ส าคัญของการบริหาร จะประกอบด้วย วัตถุประสงค์ที่แน่นอน ทรัพยากรในการบริหาร มี
ความประสานระหว่างกัน และ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการบริหารงาน ซึ่งครอบคลุมไปถึง การบริหาร
แบบมีส่วนร่วม  

 
แนวคิดและทฤษฎีที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์คือ POCCC เป็นการบริหาร ซึ่งสามารถใช้ได้กับการ

บริหารทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานอุตสาหกรรมหรืองานรัฐบาล โดยมีสาระส าคญัเกี่ยวกับการบรหิาร
ซึ่งประกอบด้วยหน้าที่ทางการบริหาร(Management Functions) ๕ ประการ คือ๑ 

                                                           

 ๑Price, Alan,Human Resource Management, In a Business Context, ๒edition, 
(London : Thomson Learning, ๒๐๐๔), p. ๑๑๐. 
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๑.การวางแผน (Planning) หมายถึง ภาระหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องท าการคาดการณ์ล่วงหน้า
ถึงเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีจะมีผลกระทบต่อธุรกิจ และก าหนดขึ้นเป็นแผนปฏิบัติงาน หรือวิถีทางที่จะปฏิบัติเอาไว้
เพื่อเป็นแนวทางของการท างานในอนาคต 

๒.การจัดองค์กร (Organizing) หมายถึง ภาระหน้าที่ที่ผู้บริหารจ าต้องจัดให้มีโครงของงานต่างๆ 
และอ านาจหน้าที่ ทั้งนี้เพื่อให้เครื่องจักร สิ่งของ และตัวบุคลากร อยู่ในส่วนประกอบที่เหมาะสมในอันที่จะ
ช่วยให้งานขององค์กรบรรลุผลส าเร็จได้ 

๓.การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) หมายถึง หน้าที่ในการสั่งการงานต่างๆ ต่อผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชา ซึ่งจะกระท าให้ผลส าเร็จด้วยดี โดยที่ผู้บริหารจะต้องกระท าตนเป็นตัวอย่างที่ดี จะต้องเข้าใจ
บุคลากรงานของตน จะต้องเข้าใจถึงข้อตกลงในการท างานของบุคลากรงานและองค์กรที่มีอยู่ รวมถึงจะต้อง
มีการติดต่อสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดทั้งขึ้น และล่อง นอกจากนี้ยังต้องท าการประเมิน
โครงสร้างขององค์กรและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของตนเป็นประจ าอีกด้วย หากโครงสร้างขององค์กรที่เป็นอยู่ไม่
เหมาะสมก็จ าเป็นต้องปรับปรงุเช่นเดียวกัน ถ้าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาบุคลากรใดหย่อนประสทิธิภาพ การไล่ออก
เพื่อปรับปรุงก าลังบุคลากรที่มีอยู่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นก็เป็นสิ่งจ าเป็นต้องท า 

๔.การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง ภาระหน้าที่จะต้องเช่ือมโยงงานของทุกบุคลากรให้
เข้ากันได้ และก ากับให้ไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน 

๕.การควบคุม (Controlling) หมายถึง ภาระหน้าที่ในการที่จะต้องก ากับให้สามารถประกันได้ว่า
กิจกรรมต่างๆ ที่ท าไปนั้นสามารถเข้ากันได้กับแผนที่ได้วางไว้แล้ว 
การวิเคราะห์การบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ 

การบริหาร คือการใช้ศาสตร์และศิลป์น าเอาทรัพยากรมาบริหาร มาประกอบเป็นกระบวนการ
บริหาร ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งท าให้มองเห็นลักษณะของการบริหารได้ดังนี้ 
การบริหารย่อมมีวัตถุประสงค์ การบริหารอาศัยป๎จจัยบุคคลเป็นส าคัญ การบริหารต้องใช้ทรัพยากรการ
บริหารเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐาน การบริหารมีลักษณะการด าเนินการที่เป็นกระบวนการ การบริหารเป็นการ
ด าเนินงานร่วมกันของกลุ่มบุคลากร การบริหารอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคคลและของกลุ่มบุคลากร 
และการบริหารมีลักษณะเป็นการร่วมมือด าเนินการอย่างมีเหตุผลในทฤษฎี POCCC เป็นการบริหาร ซึ่ง
สามารถใช้ได้กับการบริหารทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานอุตสาหกรรมหรืองานรัฐบาลซึ่งเมื่อน ามา
วิเคราะห์เป็นกระบวนการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐเพื่อการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน สามารถวิเคราะห์ได้
ดังต่อไปนี้ 

๑. การก าหนดนโยบายการก าหนดนโยบายเป็นวิธีการหนึ่งของการวางแผน ซึ่งเป็นป๎จจัยขั้นพื้นฐาน
ในก าหนด โครงสร้างองค์กร รูปแบบการบริหาร และการก าหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นขั้นตอนแรก
ในการเริ่มต้นบริหารจัดการองค์กร ซึ่งองค์กรภาครัฐจะต้องมีการประชุมเพื่อวางแผนในการก าหนดเปูาหมาย
หรือวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตาม การก าหนดเปูาหมาย นโยบาย แผน 
แผนงาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อผู้บริหารได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ จึงน าเอาวิสัยทัศน์มาก าหนดเป็น
นโยบาย แผน แผนงาน โครงการ ซึ่งเป็นการสร้างกิจกรรม แนวทางปฏิบัติเพื่อน าไปสู่เปูาหมาย ขั้นตอนนี้
เป็นขั้นตอนในการคิดเพื่อสร้างข้อก าหนด นอกจากจะมีการก าหนดวิสัยทัศน์จากผู้บริหารแล้วจะต้องมีการ
สนับสนุนการให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการร่วมวางแผน ซึ่งการมีส่วนร่วมจะ
เป็นการสร้างความเข้าใจถึงความต้องการของแต่ละฝุายเพื่อน ามาวิเคราะห์เพื่อหาทางออกร่วมกัน 
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 ๒. การก าหนดโครงสร้างองค์กร เป็นขั้นตอนในการปฏิบัติตามนโยบาย แผน ที่ได้มีการก าหนดไว้ 
เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางบริหารเพื่อน าไปสู่เปูาหมายขององค์กร เป็นการก าหนดโครงสร้างขององค์การ
อย่างเป็นทางการโดยการจัดแบ่งออกเป็นหน่วยงานย่อยต่างๆ เพื่อก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ
แต่ละหน่วยงานไว้ให้ชัดเจน รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานย่อยเหล่านั้น การจัดองค์การจะเป็น
กระบวนการที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบความรับผิดชอบต่างๆ ท้ังนี้เพื่อให้ทุกบุคลากรต่างฝุายต่างทราบว่า ใคร
ต้องท าอะไร และกิจกรรมใดต้องติดต่อสัมพันธ์กับฝุายอื่นๆมีวิธีการอย่างไรบ้างทั้งนี้เป็นการจัดแบ่งองค์กร
ออกเป็นหน่วยงานย่อยๆให้ครอบคลุมภารกิจและเป็นการก าหนดหน้าที่ของแต่ละส่วนงานเพื่อให้เอื้อต่อการ
ด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพในการก าหนดโครงสร้างองค์กรต้องค านึงถึง
ทรัพยากรในองค์กรว่ามีศักยภาพเพียงใด เพ่ือความเหมาะสมในการก าหนดหน้าที่หรือขอบเขตของงาน และ
การก าหนดงบประมาณในการด าเนินงานให้คุ้มค่าที่สุด 

๓. การก าหนดหน้าที่ที่ชัดเจนเป็นวิธีการหนึ่งในการบังคับบัญชา ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการ ไม่ว่าองค์กรจะมีบุคลากรมาก บุคลากรน้อย เพราะองค์กรย่อมประกอบด้วยบุคลากร ดังนั้น
ทุกองค์กรจึงต้องมีทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่อมีงานก็ต้องมีบุคลากร ดังนั้นเราจึงต้องวาง
บุคลากรตามความเหมาะสม ท้ังด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความถนัด ให้เหมาะสมกับงานที่ได้
จัดแบ่งไว้ โดยบุคลากรที่รับผิดชอบหน่วยงานที่ใหญ่กว่า ก็จะต้องสามารถสั่งการบุคลากรที่รับผิดชอบ
หน่วยงานเล็กกว่า ต้องวางบุคลากรให้สามารถสั่งการกันได้ในลักษณะของสายการบังคับบัญชาเพื่อให้
บุคลากรที่เราจัดวางก าลังเหล่านี้ ท างานท่ีได้รับมอบหมาย ให้ส าเร็จลุล่วง บรรลุตามนโยบายและแผนซึ่งการ
สั่งการก็ต้องอยู่ในกฎระเบียบหรือกฎหมายเพื่อไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิ การบังคับบัญชาที่มีประสิทธิภาพ
ไม่ใช่การบังคับบัญชาสั่งการด้วยอ านาจที่ได้รับ หากแต่เป็นการบังคับบัญชาสั่งการด้วยความเช่ือใจ ความ
เคารพรัก ซึ่งเป็นสิ่งพ้ืนฐานเลยที่ผู้บังคับบัญชาต้องมี ความเข้าใจซึ่งกันและกันนอกจากจะเป็นการสะดวกต่อ
การบังคับบัญชายังเป็นการลดความขัดแย้งท้ังภายในและภายนอกองค์กรซึ่งก็คือการเกิดความสามัคคี ความ
เชื่อถือ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งส าคัญในการจะท าให้องค์กรเกิดความเข้มแข็งและมั่นคง 

๔. การติดต่อสื่อสารกันในองค์กรคือการประสานงานของภาครัฐ จะมีองค์ประกอบหลักที่ส าคัญก็
คือ ความร่วมมือซึ่งจะต้องมีความเข้าใจหรือมีการตกลงร่วมกัน มีการระดมความคิด วิธีการ เทคนิค การ
จัดหาทรัพยากรมาสนับสนุนการท างานร่วมกัน อีกทั้งเรื่องของจังหวะเวลาซึ่งผู้ที่ปฏิบัติงานจะต้องมีความ
รับผิดชอบที่จะท าให้งานนั้นเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยงานที่ท าจะต้องมีความสอดคล้องกันอย่าง
เหมาะสม มีการสื่อสารที่ตรงกันอย่างรวดเร็วและราบรื่น รวมทั้งผู้ประสานงานจะต้องสามารถท าให้ทุกฝุาย
เข้าร่วมท างานอย่างมีจุดมุ่งหมายเดียวกันตามวัตถุประสงค์ของงานที่ก าหนดไว้ โดยก่อนการประสานงาน
จะต้องก าหนดความต้องการให้ชัดเจนว่าจะประสานงานเพื่อวัตถุประสงค์ใด การประสานงานภายใน
หน่วยงานหรือองค์กรเดียวกัน ซึ่งระบบที่จัดขึ้นส าหรับการประสานงานควรด าเนินการจัดแผนผังและก าหนด
หน้าที่การงานที่ชัดเจนก่อน การจัดให้มีระบบการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ด้าน
การประสานงานโดยเฉพาะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและอ านวยความสะดวกให้การประสานงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย การจัดการฝึกอบรมเพื่อใช้เป็นหลักในการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและการ
ประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

๕. การตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามแผน
และเปูาหมาย หรือข้อตกลงตามที่ก าหนดไว้หรือไม่การควบคุมเป็นกระบวนการตรวจสอบกิจกรรมเพื่อให้เกิด
ความมั่นใจว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่ก าหนดไว้ การควบคุมเป็นหน้าที่ที่ส าคัญอย่างหนึ่ งของ
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๓๑๒ 

การบริหาร การควบคุมมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการวางแผน เพราะการควบคุมเป็นการตรวจสอบและ
ประเมินการปฏิบัติงานเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไข เพื่อสร้างมาตรฐานของงานในองค์การเพื่อวัดและตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของงานตามที่รับผิดชอบอยู่เพื่อใช้ส าหรับเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่ง
เป็นเครื่องมือส าคัญในการก าหนดนโยบายและแผนในการปฏิบัติงานที่มีการปรับปรุงและพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพมายิ่งขึ้นนั่นเอง 

 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

การบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ นอกจากจะต้องมีป๎จจัยในการบริหารและกระบวนการบริหารแล้ว 
สิ่งที่ส าคัญในการจะด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จคือ การมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน การบริหารมีลักษณะ
การด าเนินการที่เป็นกระบวนการประกอบดว้ย การก าหนดนโยบายการก าหนดโครงสร้างองค์กร การก าหนด
หน้าท่ีที่ชัดเจน การติดต่อสื่อสารในองค์กร และการตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงาน ซึ่งการบริหารเป็น
การด าเนินงานร่วมกันของกลุ่มบุคลากร การบริหารอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคคลและของกลุ่มบุคลากร 
และการบริหารมีลักษณะเป็นการร่วมมือด าเนินการอย่างมีเหตุผล ซึ่งการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐจะ
ประสบผลส าเร็จหรอืบรรลุเปูาหมายต้องสร้างความร่วมมือท้ังภายในและภายนอกองค์กร นอกจากน้ันองค์กร
ต้องหมั่นปรับปรุงและพัฒนาองค์กรเพื่อส่งเสริมให้องค์กรเข้มแข็ง 

ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคง นอกจาก
กระบวนการบริหารที่มีประสิทธิภาพสิ่งที่จะช่วยให้องค์กรพัฒนาอย่างยั่งยืนคือ คุณธรรมและจริยธรรมซึ่ง
เป็นสิ่งที่ท้ังผู้บริหารและบุคลากรต้องมีในการปฏิบัตงิานในองค์กร อีกทั้งการติดต่อประสานงานกับบุคคลหรอื
องค์กรภายนอกที่จะท าให้เกิดความร่วมมือ เป็นการช่วยให้เกิดความรู้สึกท่ีดีซึ่งจะส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถโดยคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ  
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การพัฒนาบุคลากรภาครัฐสู่องค์กรยุคใหม่ 
The development of government personnel into new age organizations 

 
นบน้อมไชยวงค์* พระมหาอรรถพล นริสฺสโร** 

บทคัดย่อ 
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นกระบวนการด าเนินงานที่เกี่ยวกับบุคลากรขององค์กร อัน
ประกอบด้วย ภารกิจหลัก ๔ ด้าน คือ การจัดหา การพัฒนา การใช้ประโยชน์ และการเก็บรักษาบุคลากร 
เพื่อให้องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุดจากคุณค่าของบุคลากรซึ่งในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐมีกระบวนการอยู่ 
๔ ขั้นตอนคือ การเคารพสิทธิของบุคคล การมุ่งแก้ป๎ญหาขององค์กร มุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วม และเป็น
กระบวนการที่มีระบบ การจะท าให้กระบวนการทั้ง ๔ ขั้นตอนนั้นมีการท างานที่มีประสิทธิภาพและมีการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดองค์กรยุคใหม่ ประกอบด้วย การมีความคิดที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
การปฏิบัติตามแนวทางขององค์กรอย่างจริงจัง การพัฒนาความรู้ให้บุคลากรในองค์กรอยู่เสมอ  
ค าส าคัญ : การพัฒนาบุคลากร, ภาครัฐ, องค์กรยุคใหม่ 
 
Abstract 

Human Resource Management is a process that involves the personnel of the 
organization. It consists of four main areas: provision, development, utilization and staff 
retention in order to maximize the value of the organization. In the development of public 
personnel sector, there are four steps which are respect the rights of individuals, aim to 
solve the organization’s problem, focus on promoting participation and to be a systematic 
process. In order to make the ๔-step process work effectively and consistently to become 
a new age organization, it consists of thinking in the same direction, following the 
organization's guidelines seriously and developing of knowledge to the personnel in the 
organization. 
Keywords: personnel development, public sector, modern enterprise 
 
บทน า 

มนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นกลไกส าคัญในการด าเนินงานในด้านต่างๆ เป็นก าลังส าคัญ
ในการพัฒนาองค์กร สังคม อีกท้ังยังเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศอีกด้วย ดังนั้นควรตระหนักถึงคุณค่าและ
ความส าคัญของมนุษย์ จึงได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่า และมี
ประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น๑องค์กรนั้นเป็นแหล่งรวมทรัพยากรมากมายไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากร
                                                           

 * รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าบ่อหลวง จ.เชียงใหม่. 
 ** อาจารย์ประจ าหลักสตูรพุทธศาสตรบณัฑติ สาขาวิชารัฐประศาสตร์ วิทยาลยัสงฆล์ าพูน. 

 ๑กัญญา แซ่โง้ว, “การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และการใช้ทฤษฎีธรีซาวด์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ร้อยเอก ศาสตราจารย์ ดร.จิตรจ านง สุภาพ”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการศึกษาเพื่อ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๖), หน้า ๙. 
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๓๑๕ 

เงิน ทรัพยากรเทคโนโลยี และอื่นๆ องค์กรเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดผลผลิต และในสังคมป๎จจุบันการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ให้เกิดการเรียนรู้ถือเป็นกุญแจส าคัญในการพัฒนาองค์กรให้ทุกคนได้เกิดการเรียนรู้ให้ระดับ
ตนเองและการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต ท าให้องค์กรได้พัฒนาขีดความสามารถ
ในการเรียนรู้ที่สูงขึ้นเพื่อให้องค์กรเจริญเติบโต ก้าวหน้า  

ความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่า ในสมัยก่อนผู้บริหารไม่เคยให้ความสนใจหรือเห็น
ความส าคัญของการบริหารงานบุคคลเลยหรือแม้แต่ในป๎จจุบัน ส าหรับองค์การขนาดเล็กก็ไม่เคยจัดให้มี
แผนกบริหารงานบุคคลเพราะเห็นว่างานบุคคลเป็นงานที่ง่าย ๆ คงไม่มีป๎ญหาอะไร ต่างมุ่ งให้ความสนใจ
ทางด้านเทคนิคหรือเครื่องจักรเครื่องมือที่ทันสมัยอย่างเดียว จนต่อมาเมื่อเกิดป๎ญหาในการท างานขึ้นทั้งๆที่มี
เครื่องมืออย่างดีจึงพบว่าผู้ปฏิบัติงานมีอิทธิพลต่อความส าเร็จของงานอย่างมาก องค์การใดที่ให้ความเอาใจใส่
ต่อคนผลผลิตขององค์การนั้นจะเพิ่มมากขึ้นเพราะคนท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น๑ดังนั้นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์นี้ส าคัญที่สุด เมื่อพัฒนามนุษย์ขึ้นไปก็จะค่อยๆ ท าให้คนนั้นห่างออกไปจากการที่จะตกอยู่
ภายใต้อิทธิพลครอบง าของตัณหามานะทิฐิคือ ถูกตัณหา มานะ ทิฐิ ครอบง าน้อยลง เมื่อครอบง าน้อยลงก็
เป็นอิสระแก่ตัวมากขึ้น สามารถท าสิ่งที่ดีงามได้มากขึ้น การที่จะสร้างสันติก็มีทางเป็นไปได้โดยการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ก็คือการศึกษา ซึ่งได้แก่สิกขานั้นเอง๒ 
 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การพัฒนาทรัพยากรกรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งมวลอันอาจได้แก่การ

เปลี่ยนแปลงด้านความรู้ความสามารถทักษะและทัศนคติโดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะ
ครอบคลุมกระบวนการจัดการศึกษาให้ทุกคนและทุกระดับได้มีความรู้ ความสามารถมีทักษะและทัศนคติอันพึง
ปรารถนาของสังคมและประเทศชาติและรวมถึงการฝึกอบรม การสอนงานการสับเปลี่ยนหมุนเวียน หรือแม้แต่
กระบวนการในการพัฒนาตนเองอีกด้วย๓ เป็นการวางแผนอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อจัดการให้มีการพัฒนาระดับ
ขีดความ สามารถในการปฏิบัติงานของพนักงานและประสิทธิภาพในการด าเนินขององค์การ โดยใช้วิธีการฝึกอบรม 
การให้ความรู้และจัดโปรแกรมการพัฒนาพนักงานให้มีโอกาสได้รับความก้าวหน้าในอาชีพส าหรับในอนาคต ๔การ
วางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ขององค์การเป็นรายบุคคล ให้เขามีความพร้อมที่จะท างานในหน้าที่ของเขาให้

                                                           
๑เสนาะ ติ เยาว์ , การบริหารงานบุ คคล , พิ มพ์ ครั้ งที่ ๑๑ , (กรุ ง เทพมหานคร :โรงพิ มพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๙ ), หน้า ๑๔ – ๑๕. 
๒พระธรรมปิฎก (ป .อ .  ปยุ ตฺ โต ) ,ทศวรรษธรรมทัศน์พระปิฎก หมวดศึกษาศาสตร์ , 

(กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๓), หน้า ๙๖. 
๓ บุญเลิศ ไพรินทร์, พฤติกรรมการบริหารงานบุคคล , (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน, ๒๕๓๘), หน้า ๕. 
๔ อ านวย แสงสว่าง,การจัดการทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ทิพยวิสุทธิ์, ๒๕๔๐), 

หน้า ๒๙๖. 
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ได้ผลดีแก่องค์การมากที่สุด๑ การท าให้มีคุณภาพมากขึ้น ในกรณีเกี่ยวกับบุคคลก็คือ การด าเนินการเพิ่มพูนความรู้ 
ความสามารถ และทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานท่ีตนรับผิดชอบให้มีคุณภาพประสบผลส าเร็จเป็นที่พอใจแก่องค์การ๒ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสมัยก่อนผู้บริหารไม่เคยให้ความสนใจหรือเห็นความส าคัญของการ
บริหารงานบุคคลเลยหรือแม้แต่ในป๎จจุบัน ส าหรับองค์การขนาดเล็กก็ไม่เคยจัดให้มีแผนกบริหารงานบุคคลเพราะ
เห็นว่างานบุคคลเป็นงานท่ีง่าย ๆ คงไม่มีป๎ญหาอะไร ต่างมุ่งให้ความสนใจทางด้านเทคนิคหรือเครื่องจักรเครื่องมือที่
ทันสมัยอย่างเดียว จนต่อมาเมื่อเกิดป๎ญหาในการท างานขึ้นทั้งๆที่มีเครื่องมืออย่างดีจึงพบว่าผู้ปฏิบัติงานมีอิทธิพลต่อ
ความส าเร็จของงานอย่างมาก องค์การใดที่ให้ความเอาใจใส่ต่อคนผลผลิตขององค์การนั้นจะเพิ่มมากขึ้นเพราะ
คนท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น๓ 

ในทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลไว้ว่า ความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธศาสนา คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นี้ส าคัญ
ที่สุดเมื่อพัฒนามนุษย์ขึ้นไปก็จะค่อยๆท าให้คนนั้นห่างออกไปจากการที่จะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลครอบง าของตัณหา 
มานะ ทิฐิคือ ถูกตัณหา มานะ ทิฐิครอบง าน้อยลง เมื่อครอบง าน้อยลงก็เป็นอิสระแก่ตัวมากข้ึน สามารถท าสิ่งที่ดีงาม
ได้มากข้ึน การที่จะสร้างสันติก็มีทางเป็นไปได้โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็คือการศึกษา ซึ่งได้แก่สิกขานั้นเอง๔ 

แนวคิดเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยจ าแนกไว้เป็นประเด็นท่ีส าคัญอยู่๒ ประการ๕ คือ 
  ๑) แนวคิดแบบด้ังเดิมเป็นแนวคิดที่มีมาแต่เดิมว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมท าให้มีการน าเอา
เครื่องจักรเข้ามาใช้ในการอุตสาหกรรม ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยมากผู้บริหารไม่ได้ให้
ความส าคัญของทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเหตุการณ์บริหารแบบนี้ใช้ในระยะที่สังคมเปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรม
เป็นสังคมอุตสาหกรรมใหม่ๆ แต่เมื่อคนมีความรู้มากขึ้นจึงต้องเปลี่ยนแปลง 
 รูปแบบต่อมาของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรเป็นแบบบิดาปกครองบุตร บิดาคือ นายจ้าง 
บุตรคือ ผู้ใช้แรงงาน บิดาเป็นผู้ดูแลความประพฤติ อบรมสั่งสอนบุตรซึ่งยังพึ่งตัวเองไม่ได้ การพิจารณา
วินิจฉัยเรื่องต่างๆ การบริหารลักษณะนี้อาจช่วยแก้ป๎ญหาการบริหารชนิดแรกได้ในระยะแรกๆแต่ต่อมาเมื่อ
ผู้ใช้แรงงานเริ่มรู้สึกอึดอัดไม่พอใจ เพราะได้รับการปฏิบัติเหมือนคนไร้ความสามารถจึงต้องเปลี่ยนแปลงอีก 
 รูปแบบต่อมา คือเน้นระบบราชการหรือลัทธิส านักงาน (Bureaucracy) เป็นลักษณะการปกครอง
หรือการบริหารตามล าดับขั้น มีกฎระเบียบข้อบังคับ มีการกวดขันเข้มงวด มีการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงาน มีการ
เขียนกฎเกณฑ์เป็นลายลักษณ์อักษร ตลอดจนมีการเก็บรักษา แต่ต่อมาเมื่อมีการทดลองของElton Mayo
ความคิดหลังนี้จึงก็ต้องล้มเลิกไป 

                                                           
๑ มัลลี เวชชาชีวะ,การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร : ส านักวิจัย สถาบันพัฒนาบัณฑิตบริหาร

ศาสตร์, ๒๕๒๔), หน้า ๑. 
๒ พะยอม วงศ์สารศรี,การบริหารทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร : คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราช

ภัฏสวนดุสิต, ๒๕๓๘), หน้า ๑. 
๓ เสนาะ ติเยาว์, การบริหารงานบุคคล, พิมพ์ครั้งที่๑๑, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

๒๕๓๙ ), หน้า ๑๔ – ๑๕. 
๔ พระพุทธโฆษาจารย์(ป.อ. ปยุตโฺต), ทศวรรษธรรมทัศน์พระปิฎก หมวดศึกษาศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : 

ธรรมสภา, ๒๕๔๓), หน้า ๙๖. 

 ๕ ธงชัย สมบูรณ์, การบริหารและจัดการมนุษย์ในองค์กร, (กรุงเทพมหานคร: ปราชญ์สยาม
,๒๕๔๙), หน้า ๑๗- ๓๗. 
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๓๑๗ 

 รูปแบบต่อมาคือมีการคัดเลือกผู้มีความสามารถสูงสุดเข้ามาปฏิบัติงานและบรรจุคนให้เข้ากับงาน
เพื่อมีประสิทธิ ภาพในการท างานสูงสุด โดยพยายามให้นักจิตวิทยาเข้ามาช่วยสร้างแบบทดสอบเพื่อเป็น
เครื่องมือในการคัดเลือก มีการเขียนกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ นั้นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อแสดงความ
ชัดเจนอันเป็นผลดีแก่ทั้งสองฝุาย  
 รูปแบบต่อมาผู้บริหารเป็นผู้ปกปูองผลประโยชน์ ผู้บริหารงานบุคคลมีฐานะเป็นตัวกลางระหว่าง
นายจ้างกับผู้ใช้แรงงานฉะนั้นดูเหมือนผู้บริหารงานบุคคลมีอ านาจมากแต่อันที่จริงการปฏิบัติงานในฐานะ
ตัวกลางนั้นเป็นเรื่องยากมากเพราะจะต้องเข้ากับทั้งสองฝุายได้ดี  และรักษาผลประโยชน์ของทั้งผู้บริหาร
สูงสุด และลูกจ้าง จึงท าให้ผู้บริหารหันมาสนใจความเป็นมนุษย์ของผู้ใช้แรงงานมากขึ้นโดยเฉพาะการจัด
สวัสดิการการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ 
  ๒) แนวคิดแบบใหม่ เป็นการประสานแนวความคิดของการจัดการตามแบบวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Management) และการจัดการตามแนวทางมนุษย์สัมพันธ์ (Human Relation Approach) 
เข้าด้วยกันโดยคัดเลือกเฉพาะแนวคิดท่ีมีประโยชน์ต่อการจัดการมนุษย์ในองค์กร เพราะมนุษย์ต้องการความ
เ ห ม า ะ ส ม พ อ ดี  ก า ร น า แ น ว คิ ด จ า ก ก า ร จั ด ก า ร ทั้ ง  ๒  รู ป แ บ บ นั้ น 
มาผสมผสานกันพร้อมท้ังแต่งเติมสิ่งที่ขาดให้สมบูรณ์ ท าให้แนวความคิดของการจัดการตามทฤษฎีแผนใหม่มี
การให้ความส าคัญในแง่มุมต่างๆ เช่น ท างานตามลักษณะความสามารถเฉพาะ(Specialization) เป็นผลให้
เ กิ ด ก า ร ส ร ร ห า บุ ค ค ล ที่ มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ เ ห ม า ะ ส ม กั บ ต า แ ห น่ ง ง า น  
การจัดระบบแยกต าแหน่งความรู้ความสามารถ(PositionClassification) การจัดอบรม (Training)  
มีการจัดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ใช้ เพื่อเป็นการท านุบ ารุงรักษาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพและการ
ด ารงชีวิตที่มีคุณภาพพร้อมท้ังมีขวัญและก าลังใจที่ดี การจัดการเรื่องความปลอดภัยในการท างาน ตลอดจน
ดูแลสุขภาพของผู้ใช้แรงงาน การเสริมแรงการให้แรงจูงใจคือการใช้จิตวิทยาที่เหมาะสมกับผู้ใช้แรงงาน 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรมนุษย์ ใน ๓ประการ๑คือ  
  ๑) ทรัพยากรมนุษย์ เป็นทรัพย์สินขององค์กร มิใช่ค่าใช้จ่าย 
  ๒) ศักยภาพของมนุษย์ พัฒนาได้ไม่มีที่สิ้นสุด 
 ๓) ทรัพยากรมนุษย์ เป็นแหล่งสร้างเสริมและเพิ่มคุณค่าของผลผลิตและการบริการ 
 
วิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ท่ีนิยมใช้กันในป๎จจุบันแบ่งเป็น ๓ กลุ่มดังนี้๒ 

กลุ่มที่ ๑ ให้นิยามการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่า หมายถึง การด าเนินการให้ บุคคลได้รับ
ประสบการณ์และการเรียนรู้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อที่จะน าเอามา ปรับปรุงความสามารถในการท างาน
โดยวิธีการ ๓ ประการ คือ  

๑) การฝึกอบรม (Training) เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้น เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
อยู่ในป๎จจุบัน (Present job) เปูาหมาย คือการยกระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะ ของพนักงานใน
ขณะนั้น ให้สามารถท างานในต าแหน่งนั้นๆได้ ซึ่ง ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมไปแล้วสามารถน าความรู้ไปใช้ได้ทันที  

                                                           
๑ธงชัย สมบูรณ์, การบริหารและจัดการมนุษย์ในองค์การ, ( กรุงเทพฯ ปราชญ์สยาม, ๒๕๔๙ ), 

หน้า ๑๑ – ๑๒. 
๒นิสดารก์ เวชยานนท์,การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, เอกสารประกอบการสอน วิชารศ.๖๒๐. การ

บริหารทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.๒๕๔๘),หน้า ๓๑๒-๓๑๕ 
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๒) การศึกษา (Education) เป็นวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยตรง เพราะ การให้การศึกษา
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ทักษะ ทัศนคติ ตลอดจนเสริมสร้างความสามารถ ในการปรับตัวในทุกๆด้านให้กับ
บุคคล โดยมุ่งเน้นเกี่ยวกับงานของพนักงานในอนาคต (Future job) เพื่อเตรียมพนักงานให้มีความพร้อมที่จะ
ท างานตามความต้องการของ องค์กรในอนาคต 

 ๓) การพัฒนา (Development) เป็นกระบวนการปรับปรุงองค์กรให้มี ประสิทธิภาพ เป็น
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่ได้มุ่งตัวงาน (Not focus on a job) แต่มีจุดเน้น ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่
องค์กรต้องการ และพร้อมที่จะปฏิบัติงานกับองค์กรใน อนาคต เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี รวมทั้ง
สิ่งแวดล้อมต่างๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่าง รวดเร็ว  

 ความแตกต่างระหว่างการฝึกอบรมการศึกษาและการพัฒนาท่ีกล่าวมาแล้วนั้น 
มีเปูาหมายและค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันดังน้ี 
  ๑)การฝึกอบรมมีเปูาหมายงานในป๎จจุบันมีค่าใช้จ่ายต่ า 
  ๒)การศึกษามีเปูาหมายงานในอนาคตมีค่าใช้จ่ายปานกลาง 
  ๓)การพัฒนามีเปูาหมายถึงความเปลี่ยนแปลงองค์กรในอนาคตมีค่าใช้จ่ายสูง 
กลุ่มที่ ๒ ให้นิยามการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่า หมายถึง การน ากิจกรรมที่มีการ ก าหนดและวาง

รูปแบบอย่างเป็นระบบเพื่อใช้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถ และ ปรับปรุงพฤติกรรมของพนักงานให้ดี
ขึ้น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาใน ๓ ส่วน คือ  

๑) การพัฒนาบุคคล (Individual Development)  
๒) การพัฒนาสายอาชีพ (Career Development)  
๓) การพัฒนา องค์การ (Organization Development)  
โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะเกิดได้จากการน าเปูาหมายของบุคคล ซึ่งต้องให้ได้มาซึ่ง

เปูาหมายของแต่ละคน เพื่อให้สอดรับกับเปูาหมายขององค์การที่ต้องการบุคคลากรประเภทใดทั้งในระยะสั้น 
ระยะกลาง และระยะยาว โดยการน าการพัฒนาสายงานอาชีพเป็นตัวเช่ือมเปูาหมายของบุคคล กับเปูาหมาย
ขององค์การนั้น 

กลุ่ มที่  ๓  ใ ห้ นิ ย ามกา รพัฒนาทรั พย ากรมนุ ษย์ ว่ า  หม ายถึ ง  ก า รพัฒนาองค์ ก า ร  
ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างการเรียนรู้และงานเข้าด้วยกัน ซึ่งสามารถน ามา
รวมกันได้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบใน ๓ ส่วน คือ  

๑) ระดับบุคคล (Individual)  
๒) ระดับกลุ่มหรือทีมผู้ปฏิบัติงาน (Work Group or Teams)  
๓) ระดับระบบ โดยรวม (The System)  
ซึ่งกระบวนการเรียนรู้สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ประเภท คือ  
๑) การเรียนรู้จากประสบการณ์ (อดีต) 
๒) การเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ป๎จจุบัน  
๓) การเรียนรู้เพื่อที่จะเตรียมตัวส าหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  

แนวคิดและทฤษฎีที่น ามาวิเคราะห์การพัฒนาบุคลากรในองค์กรภาครัฐ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ เป็นการสร้าง

บรรยากาศในการท างานท่ีเอื้ออ านวยต่อการแสดง ออกของศักยภาพบุคคล ในองค์การท าให้เกิดคุณภาพชีวิต
ในการท างานเกิดการพัฒนาองค์การ รวมทั้งการออกแบบงานใหม่ ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากภาวะป๎จจุบันมีการ
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แข่งขันทางธุรกิจมาก ท าให้องค์การมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาการบริหารงานบุคคล ต้องมีการปรับ
สภาพเพื่อความอยู่รอดขององค์การ ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นี้จะเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มีลักษณะ
ต่อเนื่องกันไปตลอดชีวิตของบุคคลในองค์การมีความเกี่ยวข้องกับเรื่อง การฝึกอบรม (Trainning) การศึกษา 
(Education) และการพัฒนา (Development) จะเน้นท่ีตัวบุคคลในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นจะส าเร็จ
ได้ต้องท าอย่างเป็นกระบวนการ การที่มีระบบ และท าอย่างต่อเนื่องติดต่อกันทุกระดับ เพราะคนที่มีความรู้ 
ความเข้าใจ มีทัศนคติทีแตกต่างกันจะไม่สามารถท างานร่วมกันได้ การประสานงานให้เป็นระบบต่อเนื่องกัน 
จึงจะท าให้เกิดผลส าเร็จแก่องค์การได้ เพราะ ฉะนั้นแนวความคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
แบ่งออกเป็น ๔ ประการ ดังต่อไปนี้๑ 

๑. การเคารพในสิทธิของบุคคล การฝึกอบรมเป็นความจ าเป็นของพนักงานท่ีเข้ารับการอบรม ไม่
ว่าจะเป็นในแง่รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการ 

๒. การมุ่งแก้ปัญหาให้แก่องค์การ การมุ่งแก้ป๎ญหาเป็นตัวก าหนดบทบาทงานด้านพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ให้มุ่งส่งเสริมการแก้ป๎ญหาในฐานะที่การศึกษา การฝึกอบรมเป็นองค์ประกอบของงาน
พัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

๓. มุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการอบรมพัฒนา ทั้งในด้านการเตรียมตัวการจดัหา 
เนื้อหา รูปแบบ ซึ่งผู้เข้ารับอบรมพัฒนาต้องมีจิตส านึกในการมสี่วนร่วมที่จะพัฒนาองค์การ 
 ๔. เป็นกระบวนการทีมีระบบ บุคคลทีมีทัศนคติทีเ่หมือนกัน การสอดประสานท่ีเป็นระบบอย่างต่อเนือ่ง

จะท าให้เกิดผลส าเร็จแก่องค์การได้ 
การวิเคราะห์การพัฒนาบุคลากรในองค์กรภาครัฐ 

การพัฒนาคน ให้เป็นผู้มีคุณภาพ ที่ส าคัญที่สุดก็คือ การปลูกฝ๎งให้คนมีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อก่อให้เกิด
ความสงบสุขในองค์กร จะเน้นท่ีตัวบุคคลในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นจะส าเร็จได้ต้องท าอย่างเป็นกระบวนการ 
การที่มีระบบ และท าอย่างต่อเนื่องติดต่อกันทุกระดับ เพราะคนที่มีความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคติทีแตกต่างกันจะไม่
สามารถท างานร่วมกันได้ วิธีการหนึ่งท่ีน่าจะให้ผลดีในการปลูกฝ๎งและพัฒนาการมคีุณธรรมจริยธรรมและการสง่เสรมิ
การมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการร่วมมือกัน ซึ่งองค์ประกอบในการสร้างการมีส่วนร่วมก็คือแนวคิดในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ 

๑. การเคารพสิทธิของบุคคลคือการท าให้บุคลากรเกิดความคิดที่จะเคารพสิทธิของทุกคนในองค์กร
จะต้องมีการปลูกฝ๎งจิตส านึกที่ดี ด้วยวิธีการสร้างกิจกรรม การฝึกอบรมให้เกิดความคิดที่ดีต่อกันในองค์กร จะต้อง
ปฏิบัติต่อกันด้วยความเท่าเทียมกัน เพื่อไม่ให้เกิดป๎ญหาในการอยู่ร่วมกัน ไม่ให้เกิดความล าเอียงอันเนื่องมาจากการ
เอาเปรียบกันจนท าให้เกิดป๎ญหาต่างๆ ตามมา การสร้างกฎระเบียบร่วมกัน เพื่อเป็นการควบคุมการละเมิดสิทธิของ
กันและกันไม่ให้เกิดขึ้นในองค์กรเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถช่วยได้ ซึ่งกฎระเบียบนั้นจะมีประสทิธิภาพหรอืไม่ก็ข้ึนอยู่
กับบุคคลทุกระดับในองค์กรว่าจะเคารพและปฏิบัติตามอย่างจริงจังมากแค่ไหนเมื่อบุคคลในทุกระดับเข้าใจถึงเรื่อง
สิทธิของแต่ละบุคคล ก็จะเข้าใจถึงป๎ญหาที่จะเกิดจากการไม่เคารพสิทธิของบุคคล เข้าใจได้ว่าแต่ละบุคคลคงไม่อยาก
ให้เกิดป๎ญหาที่ต้องตามแก้ไม่สิ้นสุด 

๒. การมุ่งแก้ปัญหาแก่องค์กร การจะท าให้บุคลากรเกิดความคิดที่จะมุ่งแก้ป๎ญหานั้นท าได้ด้วยการสร้าง
วัฒนธรรมองค์การที่ดี คือการท าให้เกิดมุมมองไปในทางเดียวกัน มีเปูาหมายเดียวกัน ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยการอบรม 

                                                           

 ๑บรรยงค์ โตจินดา,การบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร :รวมสาส์น, ๒๕๔๖), หน้า ๑๘๘-
๑๘๙. 
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๓๒๐ 

การสร้างกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิด ควรส่งเสริมการปฏิบัติงานที่เป็นไปเพื่อองค์กร การเห็นความส าคัญขององค์กร 
โดยอาจใช้การจูงใจด้วยรางวัลหรือการชมเชยยกย่อง ซึ่งจะท าให้เกิดการกระตุ้นและเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เมื่อบุคคลในองค์กรเป็นผู้ที่มีป๎ญญาหรือความรู้ที่ชอบนั้นแล้วย่อมจะมีวิธีการในการแก้ป๎ญหาที่
เกิดขึ้นในองค์กร การเข้าใจป๎ญหาว่าเกิดขึ้นอย่างไรมีสาเหตุมาจากอะไรและจะต้องแก้ยังไง 

๓. การมุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วม ซึ่งการจะท าให้เกิดความคิดชอบด้านการมีส่วนร่วม ต้องท าให้บุคลากร
เห็นถึงประโยชน์ของการมีส่วนร่วมมีการให้ความรู้ในเรื่อของการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความเข้าใจ พื้นฐานต้องมาจาก
การเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน โดยการจะท าให้เกิดการมีส่วนร่วมนั้นส่วนหนึ่งต้องเกิดจากการสร้างกิจกรรมที่ต้องท า
ร่วมกันเพื่อให้เกิด ความสัมพันธ์ที่ดี การแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นกัน จนท าให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน การร่วมมือกันเพื่อไปสู่เปูาหมายขององค์กร ซึ่งจะท าให้เกิดความร่วมมือซึ่งความรู้ในด้านการมีส่วนร่วม
ท าให้เข้าใจถึงขั้นตอน รูปแบบ ประโยชน์ท่ีจะเกิด ซึ่งจะช่วยให้การท างานในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

๔. การสร้างกระบวนการที่เป็นระบบ ต้องให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน รูปแบบ ที่จะท าการ
พัฒนาองค์กรด้วยการประชุมช้ีแจงให้เกิดความเข้าใจกันในทุกระดับคือเมื่อมีวิธีการเพื่อไปสู่เปูาหมายขององค์กรแล้ว 
วิธีการหรือกระบวนการเหล่านั้นตอ้งเป็นไปอย่างมรีะบบ โดยการที่จะท าให้กระบวนการเป็นไปอย่างมีระบบนั้นต้องมี
การวางแผน การประสานงานท่ีดี มีการตรวจสอบและประเมินผลเพื่อทบทวนและแก้ไขข้อผิดพลาด วิธีการดังกล่าวก็
คือการจัดประชุมปรึกษากัน การท างานในองค์กรเมื่อมีกระบวนการหรือขั้นตอนในการท างานก็ควรจะท าเป็นระบบ 
ทั้งการวางแผน การประสานงาน การตรวจสอบและประเมินผล ซึ่งความรู้ชอบในด้านนี้จะท าให้เกิดการท างานอย่าง
มีระเบียบและมีประสิทธิภาพ ไม่วุ่นวาย 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 การพัฒนาบุคลากรเป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นกระบวนการด าเนินงานท่ีเกี่ยวกับบุคลากร
ขององค์กร อันประกอบด้วย ภารกิจหลัก ๔ ด้าน คือ การจัดหา การพัฒนา การใช้ประโยชน์ และการเก็บ
รักษาบุคลากร เพื่อให้องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุดจากคุณค่าของบุคลากร ซึ่งจะส่งผลต่อเปูาหมายของ
องค์กร ขณะเดียวกันบุคลากรก็มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และมีความเจริญก้าวหน้าตามความมุ่งหวัง
ของแต่ละบุคคลการทีจ่ะเกิดการปฏิบัติในแต่ละด้านได้นั้นมีวิธีการที่แตกต่างกันไป ดังนี้  
 ๑. การเคารพสิทธิของบุคคลท าได้โดย ด้วยการปลูกฝ๎งจิตส านึกท่ีดี การสร้างกฎระเบียบที่ใช้ยึดถือ
ร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดการเอาเปรียบและละเมิดสิทธิกัน ผ่านกิจกรรม การอบรม และการปฏิบัติต่อกันด้วย
ความเคารพซึ่งกันและกัน 
 ๒. การมุ่งแก้ป๎ญหาให้แก่องค์กรการจะส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรเห็นความส าคัญในการแก้ไข
ป๎ญหาขององค์กรคือต้องสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรด้วยการให้รางวัลหรือยกย่องบุคคลที่ท าเพื่อองค์กร
อย่างต่อเนื่อง ด้วยการสร้างวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร 
 ๓. การมุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้วยการท าให้เกิดความเข้าใจ คือการท าให้เกิดความเข้าใจ ทั้งการ
แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น การร่วมมือกันท างาน  
 ๔. ด้านการสร้างกระบวนการอย่างเป็นระบบต้องท าให้บุคลกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน 
รูปแบบขององค์กร โดยการสร้างกิจกรรมซึ่งจะส่งเสริมความร่วมมือ  
 
 ข้อเสนอแนะการจะท าให้กระบวนการทั้ง ๔ ขั้นตอนนั้นมีการท างานที่มีประสิทธิภาพและมีการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพื้นฐานต้องอยู่ท่ีการปลูกฝ๎งความคิด แรงจูงใจ และความร่วมมือ การกระท าท่ีจะ
ช่วยส่งเสริมให้กระบวนการพัฒนาบุคลากรนี้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดองค์กรยุคใหม่ 
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๓๒๑ 

ประกอบด้วย ๑. การมีความคิดที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ๒. การปฏิบัติตามแนวทางขององค์กรอย่างจริงจัง 
และ ๓. การพัฒนาความรู้ให้บุคลากรในองค์กรอยู่เสมอ  
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การสร้างแรงจูงใจบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
Motivation of personnel of local administrative organizations 

 
พระปลัดไชยาภัทร* กฤติยาณี เพียรทอง** 

 
บทคัดย่อ 

การสร้างแรงจูงใจบุคลากรเป็นการตอบสนองความต้องการโดยอยู่ในรูปแบบการบริหารจัดการ ซึ่ง
การสร้างแรงจูงใจท าได้โดยการสร้างกระบวนการที่จะสนองความต้องการให้บรรลุผลส าเร็จบางอย่าง
ประกอบด้วย ความต้องการทางร่างกาย ความต้องการความปลอดภัยและมั่นคง ความต้องการการยอมรับ 
ความต้องการการยกย่อง และความต้องการความส าเร็จในชีวิต ความต้องการทั้งหลายเป็นป๎จจัยที่ส่งผลให้
เกิดแรงกระตุ้น ซึ่งความต้องการของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะมนุษย์แต่ละคนก็จะมีความต้องการที่เป็นป๎จจัย
ในการกระตุ้นท่ีแตกต่างกันไป ซึ่งการตอบสนองต่อความต้องการแต่ละด้านมีวิธีการดังต่อไปนี้ ผลประโยชน์
ตอบแทน สภาพการท างานที่ดีและความมั่นคงในอาชีพ ความสัมพันธ์กับบุคคล รูปแบบการปกครองของ
องค์กร การบริหารและนโยบาย สิ่งเหล่านี้จะท าให้เกิดแรงจูงใจท่ีดี 
ค าส าคัญ : การสร้างแรงจูงใจ, บุคลากร, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
Abstracts 

Personnel motivation is the fulfillment of needs in the form of management. 
Motivation is achieved by creating processes that will fulfill certain needs. Physical needs 
Security and stability requirements Acceptance requirements Needs praising And the need 
for success in life. Demand is a factor that drives motivation. The endless human needs. 
Each human needs a different stimulus. The response to each of these needs is as follows. 
Reward Good working conditions and career security. Relationship with person Corporate 
governance Administration and policy These things will motivate you. 
Keywords : motivation, personnel, local government 
 
บทน า 
 การจูงใจโดยทั่วไปความหมายในด้านการจูงใจประกอบด้วยค าเหล่านี้ เช่น ความปรารถนา 
(Desires) ความต้องการ (Wants) ความมุ่งหวัง (Wishes) เปูาประสงค์ (Aims) เปูาหมาย (Goals) ความ
ต้องการ (Needs) แรงขับ (Motives or Drives) และสิ่งตอบแทน (Incentives) อยู่เสมอๆพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายภายใต้สถานการณ์เดียวกัน มิใช่เป็นเพราะมีความรู้ความสามารถ มี
สติป๎ญญาตลอดจนประสบการณ์ที่แตกต่างกันเท่านั้น แต่มีป๎จจัยที่ส าคัญยิ่งกว่าอีกประการหนึ่ง คือการที่
บุคคลได้รับการจูงใจในการท างานท่ีแตกต่างกัน เป็นเหตุให้แต่ละคนเต็มใจที่จะใช้ก าลังความสามารถในการ

                                                           

  * อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน. 
 **นิสิตปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน. 
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ท างานมากน้อยแตกต่างกันไปด้วยมีนักวิชาการได้กล่าวถึงแรงจูงใจว่า เป็นกระบวนการที่ชักน าโน้มน้าวให้
บุคคลเกิดความมานะพยายามเพื่อที่จะสนองตอบความต้องการบางประการให้บรรลุผลส าเร็จการจูงใจเป็น
ภาวะในการเพิ่มพฤติกรรมการกระท ากิจกรรมของบุคคลโดยบุคคลจงใจกระท าพฤติกรรมนั้นเพื่อให้บรรลุ
เปูาหมายที่ต้องการแรงจูงใจเป็นกระบวนการต่างๆ ที่ร่างกายและจิตใจ (ระบบ/สิ่งมีชีวิต) ถูกกระตุ้นจากสิ่ง
เร้าให้เกิดการแสดงพฤติกรรมเพื่อที่จะบรรลุเปูาหมายตามที่ต้องการ เป็นสภาวะที่อินทรีย์ถูกกระตุ้นหรือ
ผลักดันโดยแรงจูงใจให้แสดงพฤติกรรมอย่างหน่ึงอย่างใดออกมา เพื่อบรรลุเปูาประสงค์ที่หวังไว้มีค าหลายค า
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจูงใจอย่างใกล้ชิด เช่น ความต้องการ (need) ความพยายาม (striving) ความปรารถนา 
(desire) แรงขับ (drive) ความทะเยอทะยาน (ambition) เป็นต้น(พริ้มเพรา ดิษยวณิช,ออนไลน์) 
  วิธีการชักน าพฤติกรรมของบุคคลให้ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ตามความต้องการของมนุษย์สิ่งจูงใจ
จะเกิดขึ้นได้จากภายในและภายนอกตัวบุคคล (ศิริวรรณเสรีรัตน์ และ สมชาย หิรัญกิตติ, ๒๕๓๐ : ๑๕๑) 
เกิดแรงกระตุ้นหรือสิ่งเร้าเพื่อช่วยให้การกระท าต่างๆ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งเป็นภาวการณ์กระตุ้นให้ผู้
ปฏิบัติได้ท างานด้วยความแข็งขัน มีความกระตือรือร้นที่จะอุทิศ เวลา แรงกาย แรงใจ และสติป๎ญญาในการ
ปฏิบัติงาน โดยมีความส านึกในหน้าที่ ความรับผิดชอบควบคู่ไปด้วย เป็นความเต็มใจที่จะใช้พลังประสบ
ความส าเร็จในเปูาหมายหรือรางวัลที่เป็นสิ่งท่ีส าคัญของการกระท าของมนุษย์ และเป็นสิ่งที่ท าให้คนไปถึง ซึ่ง
วัตถุประสงค์ที่จะได้รับรางวัล (เอ็ดสารภูมิ, ๒๕๒๙: ๓๗) ระบบเกี่ยวกับการจูงใจของมนุษย์นั้นมีความ
สลับซับซ้อน ท่ีเกี่ยวพันกัน บุคคลอาจจะมีสิ่งจูงใจหลายๆอย่างที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระบบของการ
จูงใจมีหน้าที่ในการก าหนดแนวทางของพฤติกรรมของตัวบุคคลซึ่งแนวทางนั้นอาจอยู่ในรูปของค่านิยม  
ความรู้สึก อุปนิสัย สิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้รวมตัวกันเป็นทัศนคติและโครงสร้างความนึกคิด (ธงชัย สันติวงษ์ และ
ชัยยศ สันติวงษ,์ ๒๕๒๖ : ๕๘) 
  บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยมีจ านวนมากมายทั้งบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ภายใต้การท างานที่สอดคล้องกับนโยบายของฝุายบริหารที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชน
โดยตรงท าให้บุคลากรทั้งฝุายประจ าและฝุายการเมืองต่ างก็มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของตนเอง บาง
หน่วยงานขาดนโยบายเพื่อกระตุ้นขวัญและก าลังใจของบุคลากรท าให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามความ
คาดหวังของประชาชนผลตอบกลับในเชิงภารกิจที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเพราะ
บุคลากรขาดแรงกระตุ้นที่หรืออาจจะมีแต่ไม่ตรงกับความต้องการของบุคลากรมากนักท าให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมักจะไม่ค่อยบรรลุเปูาหมายในเชิงการท างานในองค์กร เพราะฉะนั้น การสร้างแรงจูงใจให้กับ
บุคลากรอาจจะต้องกลับมาทบทวนบทบาทที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นหรือแม้กระทั้งมองบุคลากรในฐานะกลไกที่
คอยขับเคลื่อนนโยบายให้กับฝุายบริหารไปสู่ความส าเร็จในเชิงภารกิจหลักเพื่อการตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนต่อไป 
แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจ 
 แรงจูงใจเป็นความปรารถนาหรือแรงผลักดันภายในใจของบุคคล ที่เร่งเร้าหรือกระตุ้นให้บุคคลมี
พฤติกรรมบางอย่างเพื่อให้บรรลุเปูาหมายของตน (กันตยา เพิ่มผล, ๒๕๔๑ : ๑๕) เป็นพลังที่มีอยู่ในตัวของ
บุคคลซึ่งเป็นสิ่งเร้าแรงขับ แรงกระตุน ความปรารถนา หรือเปูาหมายที่มีอยู่ในตัวของบุคคลซึ่งท าหน้าที่ใน
การกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาเพื่อสนองความต้องการโดยแรงจูงใจจะท าให้
บุคคลเกิดพลังเพื่อท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งให้เกิดความส าเร็จ (ทิพยวรรณ กิตติพร , ๒๕๔๔ :๑๐๕) 
สอดคล้องกับนักวิชาการที่กล่าวว่า การจูงใจ (Motivation) เป็นกระบวนการกระตุ้นพฤติกรรมบุคลากรให้มี
ความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จ โดยอาศัยป๎จจัยแห่งความต้องการพื้นฐานที่จะท าให้
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บุคลากรเต็มใจที่จะรวมพลังทุ่มเทความอุตสาหพยายามอย่างเต็มความสามารถ ดังนั้นองค์ประกอบที่ท าให้
เกิดแรงจูงใจมีหลายประการด้วยกัน นับตั้งแต่บทบาทของผู้น าเพื่อนร่วมงาน สิ่งตอบแทนที่เป็นทั้งตัวเงิน 
และโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ(วิราวรรณ ระพีพิศาล, ๒๕๕๔ :๖๕) และสอดคล้องกับนักวิชาการที่กล่าว
ว่า สภาวะที่อินทรีย์ถูกกระตุ้นให้แสดงพฤติกรรมเพื่อไปยังจุดหมายปลายทาง (Goal) นักจิตวิทยามีความเช่ือ
ว่ามนุษย์หรือสัตว์ก็ตามเมื่ออยู่ในสภาวะที่ได้รับการจูงใจจะมีความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรมหรือแสดง
พฤติกรรมเพื่อให้เกิดความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการ(สมศักดิ์ ประเสริฐสุข, ๒๕๕๔ :๑๒) 
 ความส าคัญของการจูงใจ คือผู้บริหารควรปฏิบัติต่อคนงานในฐานะสิ่งที่มีชีวิตจิตใจคอยดูแล
สวัสดิการ เพิ่มสิ่งจูงใจ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานและส่งเสริมขวัญและก าลังใจให้ดีอยู่เสมอ ซึ่ง
เป็นป๎จจัยอันส าคัญที่จะสร้างความพอใจให้กับพนักงาน  และสร้างความส าเร็จทั้งในความต้องการของ
พนักงานเองและบรรลุเปูาหมายขององค์การด้วย(สมยศ นาวีการ , ๒๕๒๖: ๗๕) ส่วนใหญ่จะให้ความส าคัญ
กับแรงจูงใจ ในด้านหนทางความก้าวหน้า ความสามารถของผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 
การมีส่วนร่วมในการท างาน ความมั่นคงของงาน และโอกาสในการปรับปรุงสมรรถภาพ ซึ่งการให้
ความส าคัญกับแรงจูงใจเหล่านี้จะมลีักษณะที่เสมอเหมือนกัน ไม่แบ่งแยกตามระดับของการท างาน (ประจักษ์ 
สุวรรณภักดี, ๒๕๓๒) ความพึงพอใจในงานโดยทั่วไปพิจารณาจากผลที่ได้รับจากการปฏิบัติงานและรางวัลที่
ได้รับ เหตุผลนี้คือการท างานที่ได้ผลมากมักน าไปสู่รางวัลที่ได้รับ เช่น การชมเชย ค่าจ้างที่สูงขึ้น การเลื่อน
ต าแหน่ง ในทางกลับกันถ้าลูกจ้างเข้าใจว่า ผลที่ได้จากการปฏิบัติงานของพวกเขาได้รับรางวัลไม่เท่าเทียมกัน 
ความไม่พึงพอใจจะเกิดขึ้นจากความไม่เท่าเทียมกันนี้ จะท าให้คนงานพยายามลดลงและผลการปฏิบัติงาน
ต่ าลง(มนัส บุญวงศ์, ๒๕๓๗) นอกจากนี้ ความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่งก าหนดโดยนักจิตวิทยา ช่ือ
มาสโลว์ (Abraham Maslow) เป็นทฤษฎีการจูงใจที่มีการกล่าวขวัญอย่างแพร่หลาย มาสโลว์มองว่าความ
ต้องการของมนุษย์มีลักษณะเป็นล าดับขั้น จากระดับต่ าสุดไปยังระดับสูงสุด เมื่อความต้องการในระดับหนึ่ง
ได้รับการตอบสนองแล้ว มนุษย์ก็จะมีความต้องการอื่นในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 
  ๑ ความต้องการทางร่างกาย (Physiological needs) เป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์
เพื่อความอยู่รอด เช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค อากาศ น้ าดื่ม การพักผ่อน เป็นต้น 
  ๒ ความต้องการความปลอดภัยและมั่นคง (Security or safety needs) เมื่อมนุษย์สามารถ
ตอบสนองความต้องการทางร่างกายได้แล้ว มนุษย์ก็จะเพิ่มความต้องการในระดับที่สูงขึ้นต่อไป เช่น ความ
ต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความต้องการความมั่นคงในชีวิตและหน้าที่การงาน 
  ๓ ความต้องการความผูกพันหรือการยอมรับ (ความต้องการทางสังคม) (Affiliation or 
Acceptance needs) เป็นความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์ เช่น 
ความต้องการให้และได้รับซึ่งความรัก ความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ ความต้องการได้รับการ
ยอมรับการต้องการได้รับความช่ืนชมจากผู้อื่น เป็นต้น 
  ๔ ความต้องการการยกย่อง (Esteem needs) หรือความภาคภูมิใจในตนเอง เป็นความต้องการ
การได้รับการยกย่องนับถือ และสถานะจากสังคม เช่น ความต้องการได้รับความเคารพนับถือ ความต้องการมี
ความรู้ความสามารถ เป็นต้น 
  ๕ ความต้องการความส าเร็จในชีวิต (Self- actualization) เป็นความต้องการสูงสุดของแต่ละ
บุคคล เช่น ความต้องการที่จะท าทุกสิ่งทุกอย่างได้ส าเร็จ ความต้องการท าทุกอย่างเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของตนเอง เป็นต้น 
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 จากทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ สามารถแบ่งความต้องการออกได้เป็น ๒ ระดับ คือ 
ความต้องการในระดับต่ า (Lower order needs) ประกอบด้วยความต้องการทางร่างกาย, ความต้องการ
ความปลอดภัยและมั่นคง และความต้องการความผูกพันหรือการยอมรับ และความต้องการในระดับสูง 
(Higher order needs) ประกอบด้วย ความต้องการการยกย่องและความต้องการความส าเร็จในชีวิต (ถนอม
รัฐ ชะลอเลิศ, ๒๕๔๙) 
  กล่าวได้ว่า การสร้างแรงจูงใจเป็นพลังที่มีอยู่ในตัวของบุคคลซึ่งเป็นสิ่งเร้าแรงขับ แรงกระตุน ความ
ปรารถนา หรือเปูาหมายที่มีอยู่ในตัวของบุคคล อาจจะต้องมีการวิเคราะห์ความต้องการของมนุษย์โดยขั้น
พื้นฐานของแต่ละบุคคลมาเป็นอันดับแรก ซึ่งมนุษย์ในองค์กรแต่ละบุคคลจะมีสิ่งที่แตกต่างโดยรายละเอียด
ปลีกย่อยเท่าน้ัน แต่โดยภาพใหญ่ของการปฏิบัติงานย่อมมีเหมือนกันเกือบทั้งหมด เช่น เงินค่าตอบแทน การ
เลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง การจัดสวัสดิการ การยอมรับ ความส าเร็จในหน้าท่ีการงานโดยเฉพาะในองค์กรนั้นๆ  
การวิเคราะห์การสร้างแรงจูงใจบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 จากทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ที่เป็นสิ่งที่เป็นแรงจูงใจให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 
เนื่องจากความต้องการทั้งหลายเป็นป๎จจัยที่ส่งผลให้เกิดแรงกระตุ้น ซึ่งความต้องการของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุด
เมื่อต้องการอย่างหน่ึงแล้วได้รับการตอบสนองแล้ว ก็จะน าไปสู่ความต้องการในระดับที่สูงขึ้นไป ซึ่งมนุษย์แต่
ละคนก็จะมีความต้องการที่เป็นป๎จจัยในการกระตุ้นที่แตกต่างกันไป ความต้องการของมนุษย์มีลักษณะเป็น
ล าดับขั้น จากระดับต่ าสุดไปยังระดับสูงสุด ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 ๑. ผลประโยชน์ตอบแทน เป็นป๎จจัยอันเนื่องมาจากความต้องการทางร่างกาย เป็นผลตอบแทนที่
องค์กรจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ จูงใจให้มีการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมขวัญก าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน และเสริมสร้างฐานะความเป็นอยู่ของ
ครอบครัวผู้ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น ซึ่งผลประโยชน์ตอบแทนจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะท าให้บุคลากรในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานหน้าที่อย่างเต็มก าลัง โดยเมื่อบุคคลใดเข้ามาท างานในองค์กรย่อมมุ่งหวังจะได้รับ
ผลตอบแทนที่ดีจากการท างาน ซึ่งองค์กรจะต้องออกแบบระบบการบริหารค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพ
มากที่สุด เพื่อที่จะให้องค์กรสามารถดึงดูดบุคลากรที่มีคุณสมบัติและคุณภาพตามที่องค์กรต้องการเข้ามา
ปฏิบัติงาน และสามารถสร้างให้เกิดแรงจูงใจในการท างาน ตลอดจนสามารถรักษาบุคลากรเหล่านั้นไว้กับ
องค์กรได้ ผลตอบแทนนี้อาจจ่ายในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้อยู่ที่ความต้องการของบุคลากรและการ
บริหารค่าตอบแทนขององค์กร เช่น ผลตอบแทนที่เป็นตัว เป็นเรื่องของค่าจ้างและเงินเดือน โบนัสหรือเงิน
พิเศษรายได้ระยะยาวรายได้อื่นๆ ค่าล่วงเวลา และผลตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินเป็นค่าตอบแทนที่จัดให้อยู่ใน
รูปแบบสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่นการประกันชีวิต การจัดสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีดีค่าที่พัก อาหาร 
 ๒. สภาพการท างานและความมั่นคง การมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านสภาพการท างานและ
ความมั่นคงเป็นป๎จจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการในด้านความต้องการความปลอดภัยและมั่นคง อัน
เนื่องมาจากป๎จจัยรอบด้านที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ คือ ป๎จจัยแรกการคมนาคมและการเดินทางไป
ปฏิบัติงานได้สะดวกสบายเป็นป๎จจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานโดยตรงในด้านความสะดวกและไม่ป๎ญหาและ
อุปสรรคในการเข้าท างาน ป๎จจัยต่อมาคืองานที่ปฏิบัติอยู่จะให้ความมั่นคงกับอนาคตเป็นป๎จจัยที่มองถึงว่า
เมื่อท างานไปแล้วผลตอบแทนท่ีได้มีความเหมาะสมไหม เพียงพอกับการด าเนินชีวิตหรือไม่ และงานที่ปฏิบัติ
อยู่สามารถสร้างอนาคตที่ดีให้ได้ ป๎จจัยต่อมาคือมีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานที่พอเพียงซึ่ง
ส่งผลกับการปฏิบัติหน้าที่คือเมื่อมีความพร้อมของเครื่องมือก็จะท าให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที แต่ถ้า
เครื่องมือไม่พร้อมหรือไม่เพียงพอจะส่งผลให้เกิดอุปสรรคในการท างานซึ่งเป็นป๎จจัยอย่างหน่ึงที่บั่นทอนจิตใจ
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ในการปฏิบัติหน้าที่ ป๎จจัยสุดท้ายคือบรรยากาศในการปฏิบัติงานมีลักษณะที่ดี และสภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกองค์กรมีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานจะส่งผลให้เกิ ดความอยากที่จะปฏิบัติหน้าที่อัน
เนื่องมาจากความรู้สึกท่ีดีจากบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ 
 ๓. ความสัมพันธ์กับบุคคลความสัมพันธ์กับบุคคลเป็นอีกป๎จจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการใน
ด้านการยอมรับ มนุษยสัมพันธ์ถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็นในทุกสังคมทุกสาขา อาชีพ เพราะไม่ว่ามนุษย์เราจะท าการ
งานใด ก็ต้องอาศัยมนุษยสัมพันธ์ที่เป็นเลิศเป็นองค์ประกอบด้วยกันทั้งนั้น มนุษยสัมพันธ์นั้นถือว่าเป็นทั้ง
ศาสตร์และศิลป์ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี เพื่อให้เกิดความรักใคร่นับถือ ความร่วมมือ ความ
จงรักภักดี และความส าเร็จ เพราะถือว่าเป็นกระบวนการ จูงใจคน การอยู่ร่วมกับผู้อื่นให้ได้อย่างมีความสุข 
และเป็นป๎จจัยที่ส าคัญที่ก่อให้เกิดความร่วมมือในการท างาน เกิดผลงาน และ ท าให้ทุกฝุายมีความพอใจ 
เพราะคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น ทั้งระดับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้คั บบัญชา จะท าให้งาน
บรรลุเปูาหมายที่วางไว้ได้อย่างรวดเร็ว เพราะการที่เราเป็นคนเอาใจเขามาใส่ใจเรา รู้จักให้เกียรติและเคารพ
สิทธิของผู้อื่น เคารพการตัดสินใจหรือความคิดเห็นของ คนอื่น จะสามารถชนะใจเพื่อนร่วมงานได้โดยง่าย 
วิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่นนั้น เราต้องเข้าใจถึงวิธีการติดต่อสื่อสารและวิธีการจูงใจ เพื่อให้
มิตรภาพน้ันเป็นไปด้วยดีตามที่ต้องการ อีกท้ังความสัมพันธ์กับบุคคลในองค์กรยังเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้เกิดแรง
กระตุ้นในการท างาน ท าให้มีความกระตือรือร้นในการท างานอีกด้วย ซึ่งในการอยู่ร่วมกันสิ่งที่ท า ให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีนั้น เช่น ให้เกียรติทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน แสดงความเป็นมิตร ทักทาย  พูดคุยกับบุคคล
ทั่วไป แสดงความเป็นกันเอง ให้ความช่วยเหลือ พูดและกระท าในสิ่งต่างๆ ด้วยความจริงใจ ไม่พูดหรือท าใน
สิ่งที่ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน รู้จักรับฟ๎ง ให้ความสนใจในสิ่งที่คนอื่นพูดเสมอ มีเมตตาธรรม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จัก
เอาใจเขามาใส่ใจเราพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ ช่วยแหลือแก่ผู้อื่นอยู่เสมอให้ความสนใจคนอื่นมากๆ อย่าเอา 
ตัวเองเป็นที่ตั้งในทุกเรื่องราว 
 ๔. รูปแบบการปกครองขององค์กร เป็นป๎จจัยที่ตอบสนองความต้องการการยกย่อง เมื่อความ
ต้องการความรักและการยอมรับได้รับการตอบสนองแล้ว คนเราจะต้องการสร้างสถานภาพของตัวเองให้สูง
เด่น มีความภูมิใจและสร้างความนับถือตนเอง ช่ืนชมในความส าเร็จของงานที่ท า ความรู้สึกมั่นใจในตนเอง
และมีเกียรติ ความต้องการเหล่านี้เช่น ยศ ต าแหน่ง ระดับเงินเดือนที่สูง งานที่ท้าทาย ได้รับการยกย่องจาก
ผู้อื่น มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในงาน โอกาสแห่งความก้าวหน้าในงานอาชีพ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นป๎จจัยให้เกิด
การอยากท างาน เป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการท างาน เพื่อให้ได้มาซึ่งการเคารพ ความก้าวหน้าในอาชีพ และ
การพัฒนาในอาชีพที่ดียิ่งขึ้นไป ซึ่งรูปแบบการปกครองก็เป็นส่วนหนึ่งในการท าให้เกิดป๎จจัยที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการการยกย่อง เพราะการปกครองให้เกียรติและเมื่อบุคลากรปฏิบัติงานส าเร็จหรือปฏิบัติงานโดด
เด่นและมีประสิทธิภาพก็ควรให้รางวัลการยกย่อง ชมเชย หรือเลื่อนต าแหน่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่จะท าให้เกิดทั้งการ
ได้รับการยกย่อง การเคารพ จนเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดแรงจูงใจในการท างาน 
 ๕. การบริหารและแนวนโยบายเป็นป๎จจัยที่ตอบสนองความต้องการความส าเร็จในชีวิต ถ้าความ
ต้องการล าดับขั้นก่อนๆ ได้ท าให้เกิดความพึงพอใจอย่างมีประสิทธิภาพ ความต้องการเข้าใจตนเองอย่าง
แท้จริงก็จะเกิดขึ้น เป็นความปรารถนาในทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งบุคคลสามารถจะได้รับอย่างเหมาะสมบุคคลที่
ประสบผลส าเร็จในขั้นสูงสุดนี้จะใช้พลังอย่างเต็มที่ในสิ่งที่ท้าทายความสามารถและศักยภาพของเขาและมี
ความปรารถนาที่จะปรับปรุงตนเอง ซึ่งแรงขับที่เกิดขึ้นจะกระท าพฤติกรรมตรงกับความสามารถของตน 
กล่าวโดยสรุปการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงเป็นความต้องการอย่างหนึ่งของบุคคลที่จะบรรลุถึงจุดสูงสุดของ
ศักยภาพ ถ้าบุคคลเหล่านี้ได้บรรลุถึงเปูาหมายที่ตนตั้งไว้ก็เช่ือได้ว่าเขาเหล่านั้นเป็นคนที่รู้จักตนเองอย่าง
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แท้จริง ซึ่งป๎จจัยที่ส่งผลให้เกิดความส าเร็จ น่ันก็คือการบริหารและแนวนโยบาย ซึ่งองค์กรต้องมีรูปแบบการ
บริหารและนโยบายที่สนับสนุนให้เกิดความส าเร็จของบุคลากร เป็นความต้องการระดับสูงสุด คือต้องการจะ
เติมเต็มศักยภาพของตนเอง ต้องการความส าเร็จในสิ่งที่ปรารถนาสูงสุดของตัวเอง ความเจริญก้าวหน้า การ
พัฒนาทักษะความสามารถให้ถึงขีดสุดยอด มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจและการคิดสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ 
การก้าวสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึนในอาชีพและการงาน เป็นต้น 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 ความต้องการทั้งหลายเป็นป๎จจัยท่ีส่งผลให้เกิดแรงกระตุ้น ซึ่งความต้องการของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุด
เมื่อต้องการอย่างหน่ึงแล้วได้รับการตอบสนองแล้ว ก็จะน าไปสู่ความต้องการในระดับที่สูงขึ้นไป ซึ่งมนุษย์แต่
ละคนก็จะมีความต้องการที่เป็นป๎จจยัในการกระตุ้นท่ีแตกตา่งกันไป ได้แก่ ผลประโยชน์ตอบแทน เป็นป๎จจัย
อันเนื่องมาจากความต้องการทางร่างกาย ซึ่งองค์กรจะต้องออกแบบระบบการบริหารค่าตอบแทนให้มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อที่จะให้องค์กรสามารถดึงดูดบุคลากรที่มีคุณสมบัติและคุณภาพตามที่องค์กร
ต้องการเข้ามาปฏิบัติงาน และสามารถสร้างให้เกิดแรงจูงใจในการท างาน ตลอดจนสามารถรักษาบุคลากร
เหล่านั้นไว้กับองค์กรได้ สภาพการท างานและความมั่นคง การมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านสภาพการ
ท างานและความมั่นคงเป็นป๎จจัยท่ีตอบสนองต่อความต้องการในด้านความต้องการความปลอดภัยและมั่นคง 
อันเนื่องมาจากป๎จจัยรอบด้านที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ คือ ป๎จจัยแรกการคมนาคมและการ เดินทางไป
ปฏิบัติงานได้สะดวกสบาย ป๎จจัยต่อมาคืองานที่ปฏิบัติอยู่จะให้ความมั่นคงกับอนาคต ป๎จจัยต่อมาคือมี
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานที่พอเพียงซึ่งส่งผลกับการปฏิบัติหน้าที่  ป๎จจัยสุดท้ายคือ
บรรยากาศในการปฏิบัติงานมีลักษณะที่ดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้เกิดความอยากที่จะปฏิบัติหน้าที่ และการ
ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างสุดความสามารถ ความสัมพันธ์กับบุคคลความสัมพันธ์กับบุคคลเป็นอีกป๎จจัยที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการในด้านการยอมรับ มนุษยสัมพันธ์นั้นถือว่าเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี เพื่อให้เกิดความรักใคร่นับถือ ความร่วมมือ ความจงรักภักดี และความส าเร็จ เพราะถือว่า
เป็นกระบวนการ จูงใจคน การอยู่ร่วมกับผู้อื่นให้ได้อย่างมีความสุข วิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น
นั้น เราต้องเข้าใจถึงวิธีการติดต่อสื่อสารและวิธีการจูงใจ เพื่อให้มิตรภาพนั้นเป็นไปด้วยดีตามที่ต้องการ อีก
ทั้งความสัมพันธ์กับบุคคลในองค์กรยังเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้เกิดแรงกระตุ้นในการท างาน ท าให้มีความ
กระตือรือร้นในการท างานอีกด้วย รูปแบบการปกครองขององค์กร เป็นป๎จจัยที่ตอบสนองความต้องการการ
ยกย่อง เมื่อความต้องการความรักและการยอมรับได้รับการตอบสนองแล้ว ซึ่งรูปแบบการปกครองก็เป็นส่วน
หนึ่งในการท าให้เกิดป๎จจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการการยกย่อง เพราะการปกครองให้เกียรติและเมื่อ
บุคลากรปฏิบัติงานส าเร็จหรือปฏิบัติงานโดดเด่นและมีประสิทธิภาพก็ควรให้รางวัลการยกย่อง ชมเชย หรือ
เลื่อนต าแหน่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่จะท าให้เกิดทั้งการได้รับการยกย่อง การเคารพ จนเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดแรงจูงใจใน
การท างาน และการบริหารและแนวนโยบายเป็นป๎จจัยที่ตอบสนองความต้องการความส าเร็จในชีวิต ซึ่ง
องค์กรต้องมีรูปแบบการบริหารและนโยบายที่สนับสนุนให้เกิดความส าเร็จของบุคลากร เป็นความต้องกา ร
ระดับสูงสุด คือต้องการจะเติมเต็มศักยภาพของตนเอง ต้องการความส าเร็จในสิ่งที่ปรารถนาสูงสุดของตัวเอง 
ความเจริญก้าวหน้า การพัฒนาทักษะความสามารถให้ถึงขีดสุดยอด มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจและการ
คิดสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ การก้าวสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึนในอาชีพและการงาน เป็นต้น 
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มจร.วข.อุบลราชธานี ในยุคประเทศไทย ๔.๐ 
 

ดร.สิปป์มงคล ปูองภา๑  
บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานีตั้งแต่ก่อตั้งในอดีตจนถึงป๎จจุบัน โดยเน้นศึกษาจากเอกสารที่วิทยาเขตได้
พิมพ์ในวาระต่าง ๆ เป็นหลัก จากศึกษาพบว่า วิทยาเขตอุบลราชธานีสามารถแบ่งออกเป็นยุคต่าง ๆ ดังนี้ ๑) 
ม.มจร.วข.อุบลราชธานียุค ๑.๑ ยุคก่อตั้งสร้างตัวในวัด เริ่มก่อสร้างในวัดมหาวนาราม โดยการน าของพระเถร
สองรูป คือ พระราชรัตโนบล (พิมพ์ นารโท) และพระกิตติญาณโสภณ (สมเกียรติ สมกิตฺติ ) ๒) ม.มจร.วข.
อุบลราชธานียุค ๒.๐ยุคย้ายฐานจากวัดสู่ปุาชุมชนซึ่งเป็นปุาสาธารณของต าบลกระโสบ๓) ม.มจร.วข.
อุบลราชธานียุค ๓.๐ยุคสร้างปุาชุมชนให้เป็น ม.มจร.วข.อุบลราชธานี๔) ม.มจร.วข.อุบลราชธานียุค ๔.๐ ยุค
สร้าง ม.มจร.วข.อุบลราชธานี ให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่  
ค าส าคญั : ม.มจร.วข.อุบลราชธานียุคประเทศไทย ๔.๐ 
 
Abstract 
 This article aims to study the history of MCU. Ubonratchathani campus in the past 
until now. The study focused on the documents of Uboratchathani campus that were 
printed on the varied occasion.The study was found that MCU.Ubonratchathani campus 
can be divided into ๔ periods: ๑) MCU. Ubonratchathani campus ๑.๑ Establishing at temple 
by the most venerable Praratrattanobon (PimNarato) and Prakittiyanasopon 
(SomkietSomkitti) ๒) MCU. Ubonratchathani campus ๒.๐ Moving from temple to public 
forest at Kasob district๓) MCU.Ubonratchathani campus ๓.๐Creating public forest to be 
MCU.Ubonratchathani campus and๔) MCU.Ubonratchathani campus ๔.๐Inventing 
MCU.Ubonratchathani campus to be the center of studying Buddhism and modern science. 
Key words: MCU. Ubonratchathani campus, Thailand ๔.๐ 
 
บทน า 
 เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ ธนาคารโลกยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยขึ้นไปอยู่ในกลุ่ม
ประเทศท่ีมรีายได้ปานกลางระดับสูง (Upper-middle-income group) เนื่องจากรัฐบาลไทยมีเปูาหมายใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ขึ้นไปอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีมีรายได้สูงเช่นเดยีวกับสหรัฐเมริกาและญี่ปุุน
ภายใน ๐๕-๒๐ ปีข้างหน้า รัฐบาลจึงก าหนดนโยบายการพัฒนาประเทศเพื่อไปสู่เปูาหมายนั้นด้วยค าว่า 
“ประเทศไทย ๔.๐ Thailand ๔.๐” โดยแบ่งยุคของการพัฒนาประเทศออกเป็น ๔ ยุค ดังน้ี 

                                                           

 ๑ บัณฑิตวิทยาลัย (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อุบลราชธาน ี
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๓๓๐ 

 
ประเทศไทย ๑.๑ยุคเกษตรกรรม เป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยพ่ึงพารายได้จากผลผลิตทางการเกษตรเปน็หลัก 
ยุคนี้ชาวนาเป็นกระดูกสันหลัง 
ประเทศไทย ๒.๐ยุคเกษตรอุตสาหกรรม เป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยพึ่งพารายไดจ้ากการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรและอตุสาหกรรมขนาดย่อม เช่นโรงงานทอผ้า 
ประเทศไทย ๓.๐ยุคอุตสาหกรรมหนัก เป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยพึ่งพารายได้จาก ๓ ภาค คือ ภาค
การเกษตร ภารบริการ เช่นการท่องเที่ยวและภาคอตุสาหกรรมหนกัในนิคมอุตสาหกรรม 
ประเทศไทย ๔.๐ยุคนวัตกรรม เปน็ช่วงเวลาที่ประเทศไทยจะพึ่งพารายได้จาก ๓ ภาคเหมือนเดมิแต่เน้นให้
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาขับเคลื่อนการพัฒนา๑ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตอุบลราชธานี อาจแบ่งได้เป็น ๔ ยุคดังนี้ 
ยุคท่ี ๐ มจร.วข.อุบลราชธานี ๑.๑ ยุคก่อต้ังสร้างตัวในวัด 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตอุบลราชธานี เดิมเรียกช่ือว่า “วิทยาลัยสงฆ์
อุบลราชธานี” ได้ก่อก าเนิดเกิดขึ้นจากความคิดของพระเถระสองรูปคือ พระราชรัตโนบล (พิมพ์ นารโท ป.ธ.
๖,พ.ม.) อดีตเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี และพระกิตติญาณโสภณ (สมเกียรติ สมกิตฺติ ป.ธ.๖) ต าแหน่ง 
รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี(ฝุายการศึกษา) เป็นผู้ริเริ่มด าเนินการก่อตั้ง โดยพระเถระทั้งสองรูปมี
ความเห็นพ้องกันว่า ต้องการให้พระภิกษุสามเณร กุลบุตรลูกหลานชาวไร่ ชาวนา ในเขตปกครองคณะสงฆ์
จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในระดับอุดมศึกษา และต้องการให้มีสถานศึ กษา
ระดับอุดมศึกษาตั้งอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีไม่จ าเป็นจะต้องทิ้งวัดวาพระศาสนา ละทิ้งศรัทธาของญาติโยม
ที่อุปถัมภ์ค้ า ชูไปศึกษาต่อในถิ่นอื่น หรือเข้าไปศึกษาในกรุงเทพมหานครเพราะการไปศึกษาใน

                                                           
๑พระพรหมบณัฑติ มจร๔.๐ ในยุคประเทศไทย ๔.๐ [ออนไลน]์. แหล่งที่มา: 

http://www.mcu.ac.th/site/pres_info_content_desc.php?p_id=๒๔ [๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๐] 

http://www.mcu.ac.th/site/pres_info_content_desc.php?p_id=24
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๓๓๑ 

กรุงเทพมหานคร นั้นมีความเป็นอยู่ล าบากยุ่งยากนานาประการ เช่น เรื่องวัดที่ อยู่อาศัย อาหารการขบฉัน 
การเดินทางไปศึกษาในสถานศึกษา มีความยุ่งยากล าบากมาก๑ 
 พระราชรัตโนบล เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีจึงมอบหมายให้ พระกิตติญาณโสภณ รองเจ้าคณะ
จังหวัดอุบลราชธานี(ฝุายการศึกษา) เขียนโครงการก่อสร้างวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี เพื่อน าเข้าสู่ที่ประชุม
คณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๒๐เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๒๐ โดยพระกิตติ
ญาณโสภณ ได้ให้หลักการและเหตุในการก่อสร้างวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี ดังนี้ 
 ๑.เพื่อตอบสนองความต้องการของพระภิกษุสามเณรในชนบทผู้ใคร่ต่อการศึกษาวิชาการทาง
พระพุทธศาสนา วชิาการชั้นสูงทางพระพุทธศาสนาในระดับอุดมศึกษา 
 ๒. เพื่อผลิตพระบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศึกษา วิชา
พระพุทธศาสนาให้ควบคู่กับการศึกษาวิชาสามัญศึกษา 
 ๓. เพื่อผลิตพระบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ ในการน าเอาองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนา และ
ทางสามัญศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา อบรมสั่งสอนประชาชนในท้องถิ่นของตน 
 ๔. เพื่อผลิตพระบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ ในการบริหารและจัดการศึกษาส านักศาสนศึกษา 
และโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม แผนกบาลี และพระปริยัติแผนกสามัญศึกษา 
 ๕. เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการศึกษาค้นคว้า วิจัยและพัฒนาการทางพระพุทธศาสนาการฝึกอบรม
วิชาวิป๎สสนากัมมัฏฐานท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
 ๖. เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาอบรม เผยแผ่ทางศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
ค่านิยมอันดีงามของท้องถิ่นแก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไป 
 ๗. เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษา ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่พระภิกษุสามเณร กุลบุตร
ลูกหลาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกชาวไร่ชาวนา เกษตรกรรมผู้ยากจน ไม่มีทุนทรัพย์ป๎จจัยที่จะส่งกุลบุตรลูกหลาน
ไปเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนาใน
ระดับอุดมศึกษา  
 มติที่ประชุม คณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานีเจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์
จังหวัดอุบลราชธานี เห็นชอบให้ด าเนินการจัดตั้ง วิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี ขึ้นที่วัดมหาวนาราม (พระ
อารามหลวง) ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี และได้ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินจัดหาทุนในการก่อสร้าง โดยมี พระกิตติญาณโสภณรองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน
คณะท างาน เจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอ ทุกอ าเภอ เป็นกรรมการ และให้ พระครูศรีวรคุณ (เรืองศรี
ญาณวีโร ป.ธ.๕) ต าแหน่ง เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเลขานุการคณะท างาน 

๑.๒ การขออนุมัติเปิดด าเนินการจัดการศึกษา 
 พ.ศ. ๒๕๒๙ พระราชรัตโนบล เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ผู้อ านวยการวิทยาลัยครุศาสนศึกษา 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วัดทุ่งศรีเมือง ได้เสนอเรื่องไปยังสภามหาวิทยาลัย เพื่อ
ขอเปิดด าเนินการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต โดยการประสานงานของ 
พระราชกิตติโมลี (ทองสูรย์สุริยโชโต ป.ธ.๘)คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ในเบื้องต้นจะขอเปิดที่ วัดทุ่งศรีเมือง 

                                                           
๑อนุสรณ์งานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระเทพกิตตมิุนี บทความเรื่อง “๑๒ ปีที่ดงบั้งไฟ” 

(อุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๘) หน้า ๖๑และ แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ม.มจร.วข.อุบลราชธานี หน้า 
๑-๓ 
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๓๓๒ 

เพื่อรองรับพระนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครูศาสนศึกษาวัดทุ่งศรีเมือง เนื่องจากมีพระนิสิตส่วนหน่ึง
ที่เรียนสาขาบริหารการศึกษา เป็นห้องเรียนของวิทยาเขตหนองคาย สภามหาวิทยาลัยจึงได้พิจารณาในคราว
ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๒๙ เมื่อวันท่ี ๑๐กันยายน๒๕๒๙ โดยมีมติให้พระราชรัตโนบล เป็นรองอธิการบดีวิทยา
เขตอุบลราชธานี และให้พระกิตติญาณโสภณ เป็นคณบดีคณะครุศาสตร์พร้อมกับแนะน าให้พระราชรัตโนบล
รีบด าเนินการขอจัดตั้งไปอีกครั้งหนึ่งและสภามหาวิทยาลัยได้มีมติอีกครั้ง ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๒๙ 
เมื่อวันท่ี๒ ธันวาคม๒๕๒๙ ให้จัดตั้งวิทยาเขตอุบลราชธานี ขึ้น ณ วัดมหาวนาราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานีเพราะเห็นว่าอาคารวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี ที่ด าเนินการก่อสร้างมาถึงจะไม่แล้วเสร็จ 
แต่ก็สามารถใช้การได้เป็นบางส่วน โดยให้เริ่มเปิดด าเนินการจัดการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา๒๕๓๐เป็นต้นไป
ตามประกาศมหาวิทยาลัย ที่ ๗๙/๒๕๒๙ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๙ในระยะแรกเปิดการเรียน คณะครุ
ศาสตร์ วิชาเอกหลักสูตรและวิธีการสอน วิชาเอกการสอนสังคมศึกษา  

๒.คณะผู้บริหารชุดแรกก่อต้ัง  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตอุบลราชธานีจัดตั้งขึ้นตามประกาศ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ตามหนังสือที่ ๓๙๕/๒๕๒๙ลงวันที่๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๒๙เรื่องอนุมัติให้จัดตั้งวิทยาเขตอุบลราชธานี และประกาศมหาวิทยาลัย ที่๗๙/๒๕๒๙ เรื่อง
จัดตั้งวิทยาเขตอุบลราชธานีลงวันที่๒๗ธันวาคม ๒๕๒๙โดยสภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้จัดตั้งวิทยาเขต
อุบลราชธานีในคราวประชุมครั้งที่๖/๒๕๒๙เมื่อวันท่ี๒ธันวาคม๒๕๒๙วิทยาเขตอุบลราชธานีในระยะเริ่มแรก 
จึงได้ด าเนินการบริหารจัดการศึกษา คณะครุศาสตร์สาขาวิชาหลักสูตรและวิธีการสอน วิชาเอกการสอน
สังคมศึกษา ในปีการศึกษา๒๕๓๐ 

๒.๐คณะผู้บริหารชุดแรกเร่ิม ประกอบด้วย 
๑)คณะกรรมการบริหารประจ าวิทยาเขตอุบลราชธานี  
 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ - ฉายา ต าแหน่ง/หน้าท่ี 

๑. พระราชรตัโนบล รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี 
๒. พระกิตตญิาณโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดฝีุายบริหาร 
๓. พระครโูสภิตปรยิัติการ ผู้ช่วยอธิการบดฝีุายวิชาการ 
๔. พระครูศรีรตันโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดฝีุายวิจัยและวางแผน 
๕. พระครูศริิพัชโรบล ผู้ช่วยอธิการบดฝีุายประชาสมัพันธ์และเผยแผ่ 
๖. พระครเูมธีชานุเขต ผู้ช่วยอธิการบดฝีุายกิจการนิสติ 
๗. พระมหาประสิทธ์ิ ปสิทธิปุญโญ ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต 

 
ยุคท่ี ๒ มจร.วข.อุบลราชธานี ๒.๐ ยุคขยายฐานจากวัดสู่ป่าชุมชน 
การย้ายท่ีต้ังของวิทยาเขตอุบลราชธานี๑ 

                                                           
๑ประวัติและความเป็นมามจร.วข.อุบลhttp://ubon.mcu.ac.th/?page_id=๑๑ (ออนไลน์ ๒๕ 

มิ.ย.๖๐) และหนังสือท่ีระลึก “ครบรอบ ๒๕ ปี การสถาปนา มจร. วิทยาเขตอุบลราชธานี ธันวาคม ๒๕๕๕ 
หน้า ๒๔ 

http://ubon.mcu.ac.th/?page_id=11


เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธาน ี

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 

 

 

๓๓๓ 

พ.ศ.๒๕๔๒มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มีนโยบายให้ส่วนงานระดับวิทยาเขต 
พิจารณาหาสถานท่ีตั้งแห่งใหม่ เพ่ือรองรับการขยายตัวทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพราะตามบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐นั้นได้เปิดโอกาสให้พระภิกษุ
สามเณรและคฤหัสถ์สามารถเข้ามาศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้หากวิทยาเขตใดมีความพร้อมที่จะขยับขยาย
หาที่ตั้งใหม่ได้ ก็ให้ด าเนินการได้ 
 วันท่ี๐๖มีนาคม๒๕๔๒ พระเทพกิตติมุนีประธานสภาวิทยาเขตอุบลราชธานีได้นัดประชุมสภาวิทยา
เขตอุบลราชธานี และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกระโสบ ณศาลาการเปรียญวัดบ้านดอนนกชุม
ต าบลกระโสบ อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พระเทพกิตติมุนี ได้เสนอเรื่องขออนุญาตใช้สถานที่ปุา
สาธารณประโยชน์ ดงบั้งไฟจ านวน๔๑๐ไร่เศษตั้งอยู่ท้องที่ หมู่ที่ ๐บ้านหมากมี่ ต าบลกระโสบอ าเภอเมือง
อุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี แต่ขออนุญาตใช้พื้นที่บางส่วนด้านทิศตะวันออก จ านวน๒๐๒ไร่เศษ ต่อที่
ประชุมสภาวิทยาเขต และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกระโสบท่ีประชุมพิจารณาร่วมกันแล้ว มีมติอนุญาต
ให้วิทยาเขตอุบลราชธานีเข้าใช้พื้นที่ดังกล่าว จ านวน ๒๐๒ ไร่เศษตามที่เสนอ จากนั้น พระเดชพระคุณ
พระเทพกิตติมุนี ได้น าคณะผู้บริหารคณาจารย์ ออกไปเตรียมพื้นท่ี ท่ีปุาสาธารณประโยชน์ (ดงบั้งไฟ)ซึ่งไม่มี
ถนนเข้าจึงได้ขอแผ่ที่ดินของประชาชนเจ้าของที่ดิน เพื่อตัดถนน จากถนนสมเด็จ (สายอุบล -ตาลสุม)
ระยะทาง ๑,๑๐๐ เมตรเข้ามายังสถานที่ตั้งใหม่ ชาวบ้านก็ยินดีถวายที่ดินให้แก่วิทยาเขตอุบลราชธานี ถนน
กว้าง๘เมตร จนถึงที่ตั้งโครงการ  
 ล าดับเหตุการณ์ในการเข้าใช้ปุาชุมชนนั้นก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด เต็มไปด้วยป๎ญหาและอุปสรรค ์จะได้
จากบทความในหนังสือ “อนุสรณ์งานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระเทพกิตติมุนี” ได้อธิบายเรื่อง 
“จุดเริ่มต้นที่ดงบ้ังไฟ” ว่า๑ 
 ต้นเดือนเมษายน ๒๕๔๒ วิทยาเขตอุบลราชธานีได้ท าหนังสือหารือการขอใช้ที่ดินไปยังนายอ าเภอ
เมืองอุบลราชธานี และมีหนังสือแจ้งกลับว่าหน่วยงานที่จะขอใช้ที่ดินนั้นจะต้องเป็นทบวงการเมืองเช่น 
กระทรวงศึกษาธิการหรือกรมการศาสนา จึงควรให้ส านักงานศึกษาธิการอ าเภอซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เบื้องต้น เป็นผู้ด าเนินการ และให้ วิทยาเขตอุบลราชธานี ด าเนินการดังนี้ ๑) เสนอโครงการจัดตั้ง ๒) เขียน
แผนผังการใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๓) เหตุผลและความจ าเป็นที่ขอใช้ ๔) แผนผังแสดงบริเวณที่ขอใช้และ 
๕) รายละเอียดของบประมาณ เอกสารลงวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๔๒ 
 ปลายปี ๒๕๔๒ วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้ท าหนังสือของความอุปถัมภ์เครื่องจักรกลบุกเบิกสถานที่
ก่อสร้างมหาวิทยาลัยสงฆ์เป็นกรณีพิเศษไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด (นายศิวะ แสงมณี)ทางจังหวัดตอบรับและ
ได้แจ้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการขอใช้ที่ดินดังกล่าวฯ 
 วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๓ นายอ าเภอเมืองอุบลราชธานี (นายสุรพล สายพันธ์) มีหนังสือแผนผัง
การใช้ที่ดินเป็นเอกสารขนาดเอ๐จ านวน ๒แผ่น ขนาด เอ ๓ จ านวน ๓ แผ่น และรายละเอียดการใช้พื้นที่
โครงการจ านวน ๒ แผ่น ให้กับมหาจุฬาฯ  
 วันท่ี ๒๑๐๐ เมษายน ๒๕๔๓ รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี (พระมหาศรีพร วรวิํฺํู) ได้ท า
หนังสือบันทึกของความถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะเป็นหน่วยงาน
เทียบเท่ากรม เพื่อท าหนังสือจากมหาวิทยาลัยไปยังกรมที่ดิน เพื่อขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ดงบั้ง
ไฟเพื่อจะได้เป็นบรรณนุกรมในการด าเนินการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ตามโครงการ 

                                                           
๑อ้างแล้วหน้า ๖๓-๖๔ 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 

 

 

๓๓๔ 

 ๖ สิงหาคม ๒๕๔๔ องค์การบริหารส่วนต าบลกระโสบได้มีหนังสือแจ้งค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ
เนื้อที่หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง เพื่อก่อสร้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อุบลราชธานี ตามที่ได้รับมอบหมายให้ประสานกับท่ีดินจังหวัดอุบลราชธานีฯ 
 ปี ๒๕๔๕ ที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี ได้ด าเนินการตรวจสอบเนื้อท่ีดินและระวางแผนที่ บริเวณที่ขอ
ถอนสภาพท่ีสาธารณประประโยชน์ดงบ้ังไฟเพื่อใช้ในการก่อสร้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตอุบลราชธานฯี 
 วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖องค์การบริหารส่วนต าบลกระโสบ ได้มีหนังสือถึงนายอ าเภอเมือง
อุบลราชธานี เกี่ยวกับการด าเนินการตรวจสอบ ๓ประเด็นคือ ๑) ที่ดินสาธารณประโยชน์ดงบั้งไฟ ได้ขึ้น
ทะเบียนตามหนังสือคัญส าหรับท่ีดินหลวง เลขท่ี ๐๒๙๒๘ ลงวันท่ี ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๔  
 ๒) ที่ดินดังกล่าวเป็นท่ีดินสาธารณประโยชน์ร่วมกันส าหรับใช้เป็นที่ท าเลเลี้ยงสัตว์ ซึ่งป๎จจุบันยังใช้
ประโยชน์ท่ีดินเป็นบางส่วน และ ๓) การประชุมราษฎร หมู่ที่ ๐ เกี่ยวกับการขอใช้ที่ดินดังกล่าว ปรากฏว่าไม่
มีผู้ใดคัดค้าน 
 วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๘ ที่ดินจังหวัดในมีหนังสือถึงอธิบดีกรมที่ดินเพื่อขอใช้ที่ดิน
สาธารณประโยชน์ดงบ้ังไฟ โดยส่งเอกสารหลักฐานจ านวน ๗๐ฉบับ ประกอบการพิจารณา 
 ในระหว่างนี้ วิทยาเขตอุบลราชธานีก็ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนพร้อมกับมีมติของสภา
วิทยาเขตให้ด าเนินการย้ายออกจากวัดมหาวนานามไปที่ส านักงานใหม่ที่ดงบั้ งไฟ เมื่อวันที่ ๐ พฤษภาคม 
๒๕๔๘ หากนับจากปีแรกที่เข้ามาพัฒนาคือ พ.ศ. ๒๕๔๒ นับเอาวันท่ีประชุมสภาต าบลกระโสบ คือวันที่ ๐๖ 
มีนาคม ๒๕๔๒ฯ 
ยุคท่ี ๓ มจร.วข.อุบลราชธานี ๓.๐ยุคสร้างป่าชุมชนให้เป็น ม. มจร.วข.อุบลราชธานี 
 ยุคบุกเบิกปุาชุมชนให้เป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนของพระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกา ซึ่งถือ
เป็นความสามารถและผลงานอันยอดเยี่ยมของท่านรองอธิการบดีและทีมบริหารในขณะนั้น สามารถเสกปุา
ให้เป็นมหาวิทยาลัยได้อย่างอัศจรรย์ ดังจะเห็นได้จากบทความเรื่อง “๐๒ ปีท่ีดังบั้งไฟ” ของพระเทพกิติมุนี๑ 
 ยุคนี้ได้ก่อสร้างถนนคนอกรีตเสริมเหล็ก ๐ สาย ระยะทาง ๐, ๑๐๐ เมตร จากถนนสมเด็จ 
เข้ามายังโครงการสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัย ได้รับงบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลกระโสบองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และส านักงานโยธาธิการจังหวัดอุบลราชธานีสิ้นงบประมาณ ๒,๑๐๐,๑๐๐ 
บาท (สองล้านบ้านถ้วน) 
 สร้างระบบไฟฟูาแรงสูง จากถนนสมเด็จเข้ามายังโครงการสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัย ระยะทาง 
๐,๕๑๐ เมตร ป๎กเสาไฟฟูาแรงสูง ลงหม้อแปลงไฟฟูาแรงสูง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการไฟฟูา
ส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี โดยงบพัฒนาจังหวัด สิ้นงบประมาณ ๖๕๐,๑๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นบาท
ถ้วน) 
 สร้างอาคารเรียนรวม วิทยาเขตอุบลราชธานี ตามรูปแบบรายการของอาคารเรียนกรมสามัญศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ แบบอาคาร ๓๒๔ล/ ได้รับงบประมาณ ๑๐,๑๐๐,๑๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 
 สร้างหอประชุมพระพรหมวชิรญาน กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๔ เมตร ช้ันล่างของอาคารเรียนร่วม
วิทยาเขตอุบลราชธานีงบพัฒนาจังหวัดงบประมาณ ๕,๑๐๐,๑๐๐ (ห้าล้านบาทถ้วน) 

                                                           
๑อ้างแล้ว หน้า ๖๕-๖๖ 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธาน ี

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 

 

 

๓๓๕ 

 สร้างมณฑปแท่นประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีได้มาสักการะใน
วโรกาสพิธีเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา มหาราชินี งบประมาณจ านวน ๗๒๐,๑๐๐ (เจ็ดแสนสอง
หมื่นบาทถ้วน) 
ยุคที่ ๔ มจร.วข.อุบลราชธานี ๔.๐ยุคสร้าง ม.มจร.วข.อุบลราชธานี ให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา
พระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่ 

ผู้บริหารชุดปัจจุบัน 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-ฉายา วุฒิ
การศึกษา 

ต าแหน่ง/หน้าท่ี 

๐ พระเทพวราจารย,์ ดร. ปริญญา
เอก 

รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี 

๒ พระครสูมุหเ์ฉวียนกตปญุโญ, ดร. ปริญญา
เอก 

ผู้ช่วยอธิการบดฝีุายบริหาร 

๓ นายสุรสิทธ์ิ ทองลาด ปริญญาโท ผู้ช่วยอธิการบดฝีุายกิจการทั่วไป 
๔ พระครสูารสีลคุณ, ดร. ปริญญา

เอก 
รก.ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตฯ 

๕ พระครูกติติคุโณภาส ปริญญาโท ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี 
๖ พระครูธรรมธรศิริวัฒนส์ิริวฑฺฒโน, 

ผศ.ดร. 
ปริญญา
เอก 

ผู้อ านวยการส านักวิชาการ 

  
 ยุคนี้ถือเป็นยุคแห่งการสร้าง ม.มจร.วข.อุบลราชธานีให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา
และศาสตร์สมัยใหม่ อย่างแท้จริง ดังจะเห็นได้จากแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ ม.มจร.วข.
อุบลราชธานี๑ 
 
 ปรัชญามหาวิทยาลัย 

“จัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบรูณาการกับศาสตรส์มัยใหม่พัฒนาจิตใจและสังคม” 
ปณิธานมหาวิทยาลัย 
 “เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฏกและวิชาช้ันสูงส าหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์” 
วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย 
 “มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลก” 
พันธกิจมหาวิทยาลัย 

- ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
- วิจัยและพัฒนา 
- บริการวิชาการแก่สังคม 

                                                           
๑แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ม.มจร.วข.อุบลราชธานี หน้า๓-๕ 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 

 

 

๓๓๖ 

- ทะนุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 
เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย 
 “บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา” 
อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 
“ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม” 
อัตลักษณ์บัณฑิต 

“มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา” 
นวลักษณ์บัณฑิต 
 ๑. M-Morality มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส 
 ๒. A-Awareness ผู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม (วิชาสมัยใหม่) 
 ๓. H-Helpfulness มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา (ปฏิบัติศาสนกิจ) 
 ๔. A-Ability มีความสามารถและทักษะด้านภาษา 
 ๕. C-Curiosity ใฝุรู้ใฝุคดิ (ตรรกะศาสตร/์ปรัชญา) 
 ๖. H-Hospitality รู้จักเสยีสละเพื่อส่วนรวม (จิตอาสา) 
 ๗. U-Universality มีโลกทัศน์ท่ีกว้างไกล (วิชาสมัยใหม่) 
 ๘. L-Leadership มีความเป็นผู้น าด้านจิตใจและป๎ญญา (กรรมฐาน) 
 ๙. A-Aspiration มีความเพียบพร้อมด้วยคณุธรรมและพร้อมที่จะใช้และพัฒนาวัตกรรม 
วิสัยทัศน์ของวิทยาเขตอุบลราชธาน ี
  “มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาพัฒนาจิตใจและสังคมระดับนานาชาติ” 
   -มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนามีผู้เช่ียวชาญ มีองค์ความรู้ ทางพระพุทธศาสนามีพระเถระ
ระดับเปรียญเอกในทางพระพุทธศาสนาและมีพระราชาคณะระดับสมเด็จและรองสมเด็จหลายๆ รูป 
   - พัฒนาจิตใจ การท ากิจกรรมในทางพระพุทธศาสนาสวดมนต์ทุกเช้าวังอังคารและการนั่ง
สมาธิ การปฏิบัติธรรมของนิสิต 
   - พัฒนาสังคมศูนย์อบรมคุณธรรม จริยธรรม พระวิทยากรธรรมสัญจรทั้งจังหวัดการท าต้น
เทียน 
 
พันธกิจของวิทยาเขตอุบลราชธานี 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตอุบลราชธานีมุ่งปฏิบัติภารกิจหลักส าคัญ ใน
ฐานะสถาบันอุดมศึกษา ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลโดยจัดการเรียนการสอนในลักษณะของการน า
ความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ให้เกิดเป็นองค์ความรู้ที่น าไปสู่การพัฒนาจิตใจ
และสังคม ของคนในชาติอย่างท่ัวถึง ซึ่งมีพันธกิจท่ีส าคัญ ๔ ประการ คือ 

1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
2) วิจัยและพัฒนา 
3) บริการวิชาการแก่สังคม 
4) ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ปรัชญาของวิทยาเขตอุบลราชธานี 
 “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบรูณาการกับศาสตรส์มัยใหม่พัฒนาจิตใจและสังคม” 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธาน ี

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 

 

 

๓๓๗ 

ปณิธานของวิทยาเขตอุบลราชธาน ี
“ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาช้ันสูงส าหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตอุบลราชธานีได้ด าเนินงานตามกรอบ
แนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ และ สกอ. โดยได้ปรับปรุงหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและ
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา TQFการลงนามความร่วมมือกับการจัดการเรียนการสอนกับ
สถานศึกษา และมีการลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในด้านการจัดการเรียนการสอน
การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยโดยการบริหารมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล ปรับโครงสร้างหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยมีการจัดวางระบบการเงิน การงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้โดยสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตอุบลราชธานี ฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยพิจารณาจากนโยบายของคณะกรรมการประจ า
วิทยาเขตอุบลราชธานีเน้นการด าเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล
ใหม่ก าหนด ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ สกอ. และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี (ฉบับที่ ๒) 
(พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๖๕) มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษาถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยบูรณาการยุทธศาสตร์ภารกิจ โครงการกิจกรรมตามพันธกิจนโยบาย
และจุดเน้นและตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่มีความสอดคล้องและสามารถสนับสนุนการบริหารประเทศให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมายพร้อมกับความคาดหวังในการพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่นและประเทศให้มี
ศักยภาพในการแข่งขันและสามารถเทียบเคียงกับประเทศต่างๆ ได้ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
สถาบันซึ่งแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐เป็นแผนที่ครอบคลุมตามภารกิจของมหาวิทยาลัยคือ 
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และได้มีการ
วิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตอุบลราชธานีระยะ
ที่ ๐๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ )เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ของมหาวิทยาลัยซึ่ง
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย ๕ ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

๑. การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 
๒. พัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
๓. บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 
๔. ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๕. การบริหารจัดการองค์กร 
๖.  

สรุป 
 ม.มจร.วข.อุบลราชธานี ได้ผ่านการพัฒนามา ๔ ยุค ตามเอกสารที่ได้ศึกษา ยุคที่หนึ่ง เป็นยุคแห่ง
การต่อตั้งจนกลายมาเป็นวิทยาเขต ยุคที่สอง เป็นยุคย้ายฐานจากวัดสู่ปุาชุมชนในต าบลกระโสบซึ่ งถือเป็น
ความโชคดีของวิทยาเขตที่ได้ผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ยุคที่สาม เป็นยุคแห่งความยุ่งยากในการสร้างปุาให้เป็นวิทยาเขต 
จากปุาท่ีเต็มไปด้วยต้นไม้ ไม่มีแม้แต่ทางเข้า ไฟฟูา อาคารสถานที่ต่าง ๆ แต่ด้วยความสามารถของผู้บริหาร
ในขณะนั้นปุาเป็นที่เก็บเห็ดของชาวบ้านกลายมาเป็นวิทยาเขตที่สง่างามจนถึงป๎จจุบัน ยุคที่สี่ คือ ยุคป๎จจุบัน 
ท่านรองอธิการบดีและทีมบริหารได้สร้างสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นเพิ่มเติมมากมายเช่น อาคารเรียนหลังใหม่ หอฉัน 
และ อาคารรับรองของวิทยาเขตเป็นต้น เพื่อรองรับความเจริญในยุคประไทย ๔.๐ และเป็นศูนย์กลาง



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 

 

 

๓๓๘ 

การศึกษาพระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่ให้กับคนไทยและต่างชาติที่สนใจเข้ามาศึกษา พระพรหม
บัณฑิต อธิการบดี ม.มจร ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับการเข้าสู่ยุค ๔.๐ ของมหาวิทยาลัยมจร.ที่ จังหวัดอยุธยาว่า๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมท่ีจะก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติไว้
ในระดับหนึ่งสิ่งท่ีต้องแสวงหาเพิ่มเติมคือนวัตกรรมซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของความเป็น มจร ๔.๐ 

นวัตกรรม (Innovation) คือการน าสิ่งประดิษฐ์หรือการค้นพบที่มีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี
หรือองค์ความรู้เดิมมาบูรณาการเข้าด้วยกันจนเกิดองค์ความรู้ใหม่หรือวิธีการใหม่ในการสร้างผลผลิตหรือให้
การบริการที่ดีกว่าตัวอย่างเช่น นายสตีฟจ็อบส์ น าเอาคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป 
อินเตอร์เน็ตที่คนอื่นประดิษฐ์ไว้มาบูรณาการเข้าด้วยกันจนส าเร็จออกมาเป็นไอแพด (IPad) มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยต้องสร้างนวัตกรรมใน ๔ ด้าน ดังต่อไปนี้ 

๑.นวัตกรรมด้านผลผลิต(Product Innovation) เช่น การน าเอาองค์ความรู้ในอภิธรรมปฎิกและวิธี
ปฏิบัติกรรฐานมาบรูณาการเข้ากบัจิตวิทยาตะวันตกจนเกดิสาขาวิชาพุทธจิตวิทยา 

๒.นวัตกรรมด้านการบริการ (Service Innovation) เกิดจากการน าเอาเทคโนโลยสีารสนเทศท้ัง
วิทยุ โทรทัศน์และสื่อออนไลนม์าใช้ในการเรียนการสอนและการเผยแผ่ธรรม 

๓. นวัตกรรมด้านกระบวนการ (Process Innovation)คือการแสวงหาวิธีการใหม่ๆเพื่อลดขั้นตอน
ในการผลติเช่น วิธีการสอนภาษาอังกฤษแก่มหาเปรียญโดยเทียบเคยีงกับภาษาบาล ี

๔. นวัตกรรมด้านการบรหิาร(Management Innovation) เช่น การน าหลักธรรมมาใช้ในการ
บริหารจดัการจนไดผ้ลจริง 

กล่าวโดยสรุปมหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยัในยุคมหาวิทยาลัยนานาชาตหิรือ มจร๔.๐ 
นอกจากจะมีโครงสร้างพื้นฐานท่ีเพียงพอต่อการพัฒนาต่อไปแล้ว ยังจะต้องมีความพร้อมในเรื่อง
ภาษาต่างประเทศการประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศอย่างเหมาะสม และนวัตกรรมทั้งสี่ดา้นดังกล่าวมา 

 
บรรณานุกรม 
อนุสรณ์งานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระเทพกิตตมิุนี บทความเรื่อง “๐๒ ปีที่ดงบั้งไฟ” อุบลราชธานี 
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รูปแบบภาวะผู้น าในศตวรรษที่ ๒๑ 
Leadership Style in ๒๑st the Century 

 
พัสกร อุ่นกาศ๑ 

บทคัดย่อ 
 

 ผู้น า คือ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งจากกลุ่มให้ท าหน้าท่ีในต าแหน่งของผู้น า เป็นผู้ช้ีแนะ 
สั่งการ และช่วยเหลือให้กลุ่มสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่วางไว้โดยใช้
ศักยภาพของความเป็นผู้น าท่ีมีอยู่ทั้งในด้านสถานภาพความสามารถอิทธิพลชีวิตและพฤติกรรม เพื่อส่งผลให้
สามารถก าหนดทิศทางของบุคคลผู้ติดตามให้ไปสู่เปูาหมายเดียวกัน หน้าที่หนึ่งของผู้น าคือ การก ากับดูแล 
พฤติกรรมและการกระท าของผู้ตามในกลุ่ม นอกจากนี้ ผู้น า ยังเป็นผู้ที่เป็นตัวแทนของกลุ่มด้วย  
 ดังนั้น การจะเป็นผู้น าที่ดีได้ต้องเรียนรู้เรื่องรูปแบบภาวะผู้น าที่จะขับเคลื่อนกระบวนการการ
บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการบริหารจัดการองค์กร ให้เกิดการพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในยุคป๎จจุบัน ศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีการสื่อสารอย่างรวดเร็ว มีอัตรา
การแข่งขันสูงทัง้ในด้านการศึกษา อาชีพ เศรษฐกิจผู้น ายุคใหม่จึงจ าเป็นต้องเข้าใจสภาพแวดล้อมในป๎จจุบัน
และการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย 
ค าส าคัญ :ผู้น า,ภาวะผู้น า,ศตวรรษที่ ๒๑ 
 
Abstract 
 Leader is the appointed or elected person to act as a team leading who is 
directing, ordering and supporting the group to successfully implement according to set up 
objective and goal, through the leadership capacity which include status, ability, life 
influential and behavior, to direct his followers to the same direction. One of the main 
functions of the leader is to carefully direct behavior and action of the followers and apart 
from this, the leader is also the group representative too. 
 Therefore, to be good leader needs to learn leadership style to drive the process 
of human resource management and organizational administrative management to the 
equilibrium and sustain of development, especially nowadays, the ๒๑st century which is 
the era of information technology with fast communication, high rate of competition in 
education, career and economic. The new era leader needs to understand the present 
environment and change that are happening in the future too.  
Key Words: Leader, leadership, the ๒๑st Century 
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บทน า 
 ศตวรรษที่ ๒๑ คือ ช่วงระยะเวลา ค.ศ. ๒๑๐๑ - ค.ศ. ๒๑๑๐หรือ ช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๔ - 
พ.ศ.๒๖๔๓ซึ่งเป็นยุคแห่งการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ทักษะ
ชีวิตและอาชีพหรือเป็นท่ีรู้จักกันทั่วไปในช่ือว่า “ยุค ๔.๐”หรือ “ยุคแห่งดิจิตอล”หรือ “ยุคโลกาภิวัตน์”สิ่งที่
ส าคัญที่สุดในยุคศตวรรษที่ ๒๑ ที่ทุกคนจ าเป็นต้องเรียนรู้คือเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารที่บุคคลทั่วไปสามารถท่ีจะแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และประสบการณ์ต่างๆ 
ของตนเองได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว  
 ดังนั้น พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศจึงสร้างความท้าทายให้แก่ผู้น าในยุคศตวรรษที่ ๒๑ 
เป็นอย่างมากเนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถสร้างผลกระทบทั้งในด้านวัฒนธรรมความคิด และ
รูปแบบในการแก้ป๎ญหาของบุคคลซึ่งผู้น าจะต้องมีทักษะความรู้ความเข้าใจในศักยภาพ และสามารถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์แก่องค์กรผู้น าต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้
งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานแต่ยังมีผู้น า
บางส่วนยังขาดวิสัยทัศน์ในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศยังติดอยู่กับระบบงานที่เช่ืองช้า ไม่ยืดหยุ่นตลอดจนมี
ความคิดหรือวิสัยทัศน์ที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ยอมรับและกล้าต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

(Wikipedia, last updated on ๑๐ August ๒๐๑๕ สืบค้นเมื่อ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑) ให้ความหมาย
ไว้ว่า “ผู้น า” หมายถึง บุคคลที่มีอ านาจหรือได้รับการเห็นชอบหรือได้รบัอนุญาตจากสมาชิกในกลุ่ม ในการสั่ง
การหรือบอกกล่าวบุคคลอื่นๆให้ท าการใดๆ หรือ พูดแบบง่ายๆได้ว่า “ผู้น า” คือบุคคลที่มีผู้ตาม “ผู้น า” คือ 
ผู้ที่สามารถน าทิศน าทางผู้อื่นให้ก้าวไปข้างหน้า สู่จุดมุ่งหมายตามที่ตั้งใจไว้ได้โดยใช้ศักยภาพของความเป็น
ผู้น าท่ีมีอยู่ทั้งในด้านสถานภาพความสามารถอิทธิพลชีวิตและพฤติกรรมเพื่อส่งผลให้สามารถก าหนดทิศทาง
ของบุคคลผู้ติดตามให้ไปสู่เปูาหมายเดียวกัน หน้าที่หนึ่งของผู้น าคือ การก ากับดูแล พฤติกรรมและการ
กระท าของผู้ตามในกลุ่ม นอกจากนี้ ผู้น า ยังเป็นผู้ที่เป็นตัวแทนของกลุ่มด้วย 

กวี วงศ์พุฒ (๒๕๓๕ : ๑๔-๑๕) ได้สรุปแนวคิดเกี่ยวกับ “ผู้น า” ไว้ ๕ ประการ คือ 
 ๑. ผู้น าหมายถึง ผู้ซึ่งเป็นศูนย์กลางหรือจุดรวมของกิจกรรมภายในกลุ่ม เปรียบเสมือนแกน
ของกลุ่มเป็นผู้มีโอกาสติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นมากกว่าทุกคนในกลุ่ม มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจของกลุ่มส '
 ๒. ผู้น าหมายถึง บุคคลซึ่งน ากลุ่มหรือพากลุ่มไปสู่วัตถุประสงค์หรือจุดหมายที่วางไว้ แม้แต่
เพียงช้ีแนะให้กลุ่มไปสู่จุดหมายปลายทางก็ถือว่าเป็นผู้น า ทั้งนี้รวมถึงผู้น าท่ีน ากลุ่มออกนอกลู่นอกทางด้วย 
 ๓. ผู้น าหมายถึง บุคคลที่สมาชิกส่วนใหญ่คัดเลือกหรือยกให้เขาเป็นผู้น าของกลุ่ม ซึ่งเป็นไป
โดยอาศัยลักษณะทางสังคม มิติของบุคคลเป็นฐาน และสามารถแสดงพฤติกรรมของผู้น าได้ 
 ๔. ผู้น าหมายถึง บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะอย่าง คือสามารถสอดแทรกอิทธิพลบางประการ
อันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มได้มากท่ีสุด       
 ๕. ผู้น าหมายถึง บุคคลซึ่งสามารถน ากลุ่มไปในทางที่ต้องการ เป็นบุคคลที่มีส่วนร่วม และ
เกี่ยวข้องโดยตรงต่อการแสดงบทบาท หรือพฤติกรรมการเป็นผู้น า 
 (พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์, ดร, ๒๕๕๘) ได้อธิบายว่า “ภาวะผู้น า” มีนิยามที่มีพ้ืนฐานความคิดอยู่ 
๒ ประการ คือ ๑) พื้นฐานความคิดเพื่อบรรลุความส าเร็จด้วยคนอื่น หมายถึง ภาวการณ์ให้ความไว้วางใจคน
อื่นว่า มีความปรารถนาและความสามารถที่จะประสานสัมพันธ์กันท างานให้บรรลุเปูาหมายร่วมกันได้ด้วย
การสร้างแรงบันดาลใจ การเชิญชวนหรือด้วยความสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึ่งเป็นจุดเน้นขององค์กรยุคใหม่หรือ
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โลกยุคใหม่ ๒) มีพื้นฐานความคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงและเพื่ออนาคตที่ดีกว่า หมายถึง ภาวการณ์ท้าทายต่อ
สภาพการณ์ในป๎จจุบันและมุ่งหน้าเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่โลกใหม่ที่ดีกว่า 
 “ผู้น า” จึงเป็นบุคคลที่ส าคัญในองค์การมีบทบาทที่ต้องด าเนินไป ภายใต้เง่ือนไขป๎จจัยของสภาวะ
โดยรอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โลกในทุกวันนี้ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความรู้ในเรื่อง “ภาวะผู้น า” 
นั้น จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับทุกองค์การ ในกระแสโลกยุคโลกาภิวัฒน์ที่ความเจริญด้านวัตถุเข้ามา
แทนที่ วิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมจากอดีต สู่ ป๎จจุบัน เราจึงต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงให้ทันกับเหตุการณ์
ของโลกป๎จจุบันตลอดเวลา จากความเจริญที่รุดหน้าอย่างรวดเร็วของโลกยุคใหม่ที่มีความสลับซับซ้อน ผู้น า 
(Leader) และ “ภาวะผู้น า” จึงเป็นป๎จจัยคู่ที่ส าคัญต้องการเพิ่มมากขึ้นจนอาจเกิดวิกฤตภาวะผู้น าขึ้นได้ซึ่ง
อาจน าไปสู่ป๎ญหาในสังคมของทุกชนช้ัน ทุกระดับ จนกระทั่งน าไปสู่ป๎ญหาระดับประเทศในที่สุด (สมบัติ 
กุสุมาวลี ๒๕๕๖)  

จะเห็นได้ว่าการพัฒนาผู้น าในป๎จจุบัน ยังละเลยและมองข้ามเรื่องความส าคัญของภาวะผู้น าท่ีตั้งอยู่
บนทางสายกลาง และการรักษาสมดุลขององค์ประกอบต่างๆ โดยค านึงถึง จุดของความพอเหมาะ ในเรื่อง
ของ จังหวะ เวลา และ การจัดล าดับความส าคัญ (Priority) ซึ่งเป็นสิ่งท่ีส าคัญมาก ส าหรับการด าเนินชีวิต ทั้ง
ในระดับป๎จเจกบุคคล และในระดับผู้น า เนื่องจาก หากผู้น าขาดทักษะที่กล่าวมา โดยเฉพาะการรักษาดุลย
ภาพของป๎จจัยต่าง ๆ ในขณะนั้น ๆ จะท าให้น าไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดได้  

ทั้งนี้ คุณลักษณะ และรูปแบบของการพัฒนาภาวะผู้น าท่ีสง่เสรมิการใช้ความรอบคอบประกอบการ
วางแผนอย่างระมัดระวังในเรื่องการจัดการความรู้การปฏิบัติและการตัดสินใจ โดยตระหนักใน คุณธรรม 
ซื่อสัตย์ สุจริต อดทน มีความเพียรในการใช้สติป๎ญญาในการด าเนินชีวิตจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่ง หากผู้น า
บกพร่องทางภาวะผู้น า หรือคุณลักษณะของการจัดสรรและรักษาสมดุลของภาวะผู้น า จะเกิดผลกระทบและ
ความล้มเหลว ตั้งแต่ในระดับชุมชน สังคม หน่วยงาน องค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน จนน าไปสู่ป๎ญหา
ระดับประเทศได้  

ดังนั้น หากได้มีการน าเอาองค์ความรู้ และข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มของสังคมโลกท่ีก าลังอยู่ในยุคของ
การเปลี่ยนถ่าย เพื่อก้าวเข้าสู่ศตวรรษใหม่ คือ ศตวรรษที่ ๒๑เข้ามาผนวกกับแนวคิดและทฤษฎีด้านภาวะ
ผู้น าดังกล่าว เพื่อท าการสังเคราะห์ให้ได้รปูแบบภาวะผู้น าแนวใหม่ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสังคมโลกใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ดังนั้นการศึกษาภาวะผู้น าเชิงบูรณาการในแบบต่างๆเช่น จากการสังเคราะห์หนังสือ ต ารา 
เอกสารทางวิชาการ นานาทัศนะและบทความจากวารสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภาวะผู้น า จะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่ง สามารถน ามาปรับใช้กับการพัฒนาผู้น า เพื่อไปสู่ต้นแบบผู้น าที่สมบูรณ์ในการพัฒนา
องค์กรอย่างยั่งยืน โดยผู้เขียนสนใจน าเสนอทางเลือกรูปแบบภาวะผูน้ าดุลยภาพ ซึ่งน่าจะเหมาะสมกับผูน้ าใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ดังนี ้

 
ภาวะผู้น าแบบดุลยภาพ 

“ภาวะผู้น าแบบดุลยภาพ” ได้ท าการสังเคราะห์จากทฤษฎีภาวะผู้น าพ้ืนฐาน ๕ รูปแบบ และน ามา
ท าการสังเคราะห์จุดเด่นทางความคิดและคุณลักษณะต่างๆที่มีคุณลักษณะอันสอดคล้องกับยุคโลกาภิวัฒน์ 
และโลกในศตวรรษที่ ๒๑ ที่ปรากฏอย่างโดดเด่นและควรจรรโลงไว้อย่างเหมาะสม ดังนี้ (บทความทาง
วิชาการ เรื่อง ภาวะผู้น าแบบดุลยภาพ – ภาวะผู้น าส าหรับศตวรรษท่ี ๒๑ ดุษฎีรัตน์ โกสุมภ์ศิริ) 

๑. ภาวะผู้น าแบบผนึกก าลัง (Synergistic Leadership) 
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๓๔๒ 

ภาวะผู้น าแบบผนึกก าลัง เป็นทฤษฎีส าหรับศตวรรษท่ี ๒๑ ที่ให้กรอบแนวคิดในการตรวจสอบและ
สะท้อนเสียงของสตรีในภาวะผู้น าทางการศึกษา ในองค์ประกอบส าคัญ ๔ องค์ประกอบที่จะต้องสอดคล้อง
เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้ง ๔ องค์ประกอบ คือ    

๑.๑โครงสร้างขององค์กร ที่ส่งเสริมต่อการบ ารุงรักษาและการดูแลเอาใจใส่ การให้รางวัล การ
พัฒนาวชิาชีพ และการให้คุณค่ากับความเป็นสมาชิกขององค์กร     
 ๑.๒ พฤติกรรมภาวะผู้น า มีลักษณะเป็นพฤติกรรมโดยรวม (inclusive) มุ่งการบ ารุงรักษา 
(nurturing) และมุ่งงาน (task-oriented)       
 ๑.๓ พลังขับภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ การกระท า และความคาดหวังของผู้ ต้องใ ช้แนวคิด
แบบองค์รวมเพื่อบูรณการพลังขับต่างๆ เข้าด้วยกัน      
 ๑.๔ ความเชื่อ ทัศนคติและที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้น า มีองค์ประกอบส าคัญ คือ การให้คุณค่า 
(valuing) จริยธรรม (ethics) การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม (integrity) ความเคารพ (respect) ความ
ต้องการก้าวหน้าในอาชีพ (professional growth) การสร้างความไว้วางใจ (building trust) และการ
สนับสนุนคนงาน (support among employees) 

๒. ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม(Ethical Leadership) 
ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมมีสององค์ประกอบท่ีส าคัญ คือ (หนึ่ง) มีการปฏิบัติและการตัดสินใจอย่างมี

จริยธรรม และ (สอง) มีการน าอย่างมีจริยธรรม ทั้งในส่วนท่ีมองเห็นได้ และ มองเห็นไม่ได้ เช่น มีค่านิยมหรือ
หลักการที่ยึดถือจริยธรรมเป็นหลัก ซึ่งลักษณะทั้งสองนี้ ต้องมีอยู่อย่างเป็นปกติวิสัยตลอดเวลาเพื่อเป็น
ต้นแบบ และ เพื่อสร้างความไว้วางใจ ความน่าเชื่อถือและความเคารพต่อตัวผู้น าเองและองค์กร ซึ่งสิ่งเหล่านี้ 
มีเพื่อท าให้เกิด ความร่วมมือร่วมใจ เพื่อสร้างบรรยากาศองค์กรที่ดี เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความมีคุณธรรม 
และเพื่อความเคารพในตนเอง (วิโรจน์ สารรัตนะ, ๒๕๕๗) 

๓. ภาวะผู้น าดิจิตอล(Digital Leadership) 
เนื่องจากสังคมในยุคศตวรรษท่ี ๒๑ เป็นสังคมความรู้ สังคมสารสนเทศ และสังคมเครือข่าย จึงท า

ให้ผู้น าในยุคนี้และยุคหน้า จ าเป็นต้องมีคุณลักษณะพิเศษบางประการ คือ ทัศนคติใหม่ ทักษะใหม่ และ
ความรู้ใหม่ในข้อจ ากัดและโอกาสของ ICT และ การใช้งานอย่างมีประสิทธิผลโดยเฉพาะใน ๓Cs คือ การใช้
คอมพิวเตอร์ การสื่อสาร และเนื้อหารวมทั้งมัลติมีเดีย อันเป็นคุณลักษณะที่ควรต้องมี เพิ่มเติมจากคุณสมบัติ
ที่ดีท่ีมีอยู่แบบดั้งเดิม เช่นความเห็นอกเห็นใจ ความศรัทธา ความผูกพัน และอื่นๆ นอกจากนั้นแล้ว ลักษณะ
ส่วนบุคคลส าหรับผู้น าดิจิตอล ยังประกอบด้วย ความยืดหยุ่น ความสามารถในการปรับตัว ความอยากรู้
อยากเห็นทางป๎ญญา และความกระหายใคร่รู้ต่อความรู้ใหม่ ซึ่งต้องเข้าใจว่า ภาวะผู้น าดิจิตอลนั้น ไม่ใช่สิ่งที่
คงที่ แต่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (วิโรจน์ สารรัตนะ, ๒๕๕๗) 

 
๔. ภาวะผู้น ายอดเย่ียม (Transcendental Leadership) 

 วิโรจน์ สารรัตนะ, ๒๕๕๗ ทัศนะหนึ่งที่กล่าวถึง ภาวะผู้น ายอดเยี่ยม (Transcendental 
Leadership)ภาวะผู้น ายอดเยี่ยมส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ โดย Dariush (๒๐๑๑) ได้กล่าวไว้ว่า หากพิจารณา
ถึงความเปลี่ยนแปลงในทฤษฎีภาวะผู้น าจากอดีต คือ ทฤษฎีมหาบุรุษ (Great Man Theory) สู่ภาวะผู้น าเชิง
คุณลักษณะ เชิงพฤติกรรม เชิงมีส่วนร่วม ตามสถานการณ์ แบบใฝุบริการ แบบแลกเปลี่ยน และแบบการ
เปลี่ยนแปลง ถือเป็นพัฒนาการทางทฤษฎีที่ดีขึ้น เขาเห็นว่า ภาวะผู้น ายอดเยี่ยม อันเป็นภาวะผู้น าพึง
ประสงค์และเป็นความหวังของผู้คนระดับโลกมากขึ้นนั้น หมายถึงภาวะผู้น าท่ีมีความสามารถ ดังนี้  
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๓๔๓ 

(๑) อยู่เหนืออัตตาและความปรารถนาของตัวเอง     
  (๒) ช่วยให้ผู้ตามท าในสิ่งดังกล่าวและมุ่งตอบสนองจุดมุ่งหมายที่ดีขึ้น   
  (๓)ช่วยให้ผู้คนผูกพันกันอย่างเป็นมนุษย์ และ     
  (๔) มีเส้นทางร่วมและชะตากรรมร่วม Dariush ยังช้ีให้เห็นว่า ผู้น าที่ยิ่งใหญ่ในอดีต ต่าง
มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ต่างแสดงความกล้าหาญทางศีลธรรมเพื่อยืนหยัดในความจริงและความยุติธรรม ยอม
ทุกข์ทรมาน หรือยอมตาย เพื่อความเชื่อ และค่านิยมของตนเอง     
   ในป๎จจุบัน เราอยู่ในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการมีทัศนะระดับ
โลก จึงเป็นช่วงเวลาของภาวะผู้น ายอดเยี่ยมที่มีการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆดังนี้ 

● เปลี่ยนจากการยึดมั่นในตนเอง เป็น มีจิตส านึกในตนเอง 
● เปลี่ยนจากการพูด เป็น การกระท า 
● เปลี่ยนจากความเป็นอิสระจากกัน เป็น การพึ่งพาอาศัยกัน 
● เปลี่ยนจากรายบุคคล เป็น หมู่คณะ 
● เปลี่ยนจากประเทศท่ีแยกกัน เป็น ชุมชนโลกท่ีบูรณาการกัน 

สามารถกล่าวได้ว่าภาวะผู้น ายอดเยี่ยม ให้กรอบความคิดเชิงปฏิวัติ ในการมองความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์ในองค์กรใหม่ เป็น ความสัมพันธ์ของผู้คนที่มีความแตกต่างกันมากขึ้น (More diverse 
people) ในกระบวนการก ากับดูแลร่วมกันที่แท้จริง และเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในกระบวนทัศน์จากเก่า
สู่ใหม่ ท าให้ในป๎จจุบันค่อยๆ คืบไปสู่ภาวะผู้น ายอดเยี่ยมที่มีลักษณะส าคัญกันมากขึ้น ดังนี้ 

(๑) รับฟ๎งการสะท้อนผล (reflective) 
(๒)ยึดค่านิยมเป็นศูนย์กลาง (value centered) 
(๓)มีทัศนะระดับโลก (global in perspective) 
(๔) อ านวยความสะดวกต่อสุนทรียสนทนา (dialogue) 

๕. ภาวะผู้น าแบบสุนทรียสนทนา (Dialogic Leadership)  
Isaacs (๑๙๙๙) เป็นผู้น าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น าแบบสุนทรียสนทนา กล่าวถึงข้อปฏิบัติ ๔ 

ประการ ส าหรับการเป็นผู้น าแบบสุนทรียสนทนา ไว้ว่า (๑) ฟ๎งคนอื่น (Listening) (๒) เตารพความเห็นคน
อื่น (Respecting) (๓) เปิดใจกว้าง (Suspending) ทั้งไม่ระงับ หรือ ไม่สนับสนุนความคิดด้วยความเช่ือมั่น
ฝุายเดียว (๔) แสดงความคิดเห็น (Voicing) ภายหลัง David Bohm ได้น าปรากฏการณ์ปฏิสัมพันธ์ดังกล่าว
มายกระดับการอธิบายด้วยกฎเกณฑ์ และ ทฤษฎีทางควอนตัมฟิสิกส์ เพื่อน าไปใช้ในสังคมตะวันตกปรากฏว่า
ได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวาง ถูกน าไปใช้ในการเรียนการสอนเพื่อดึงศักยภาพผู้เรียนให้เป็นที่ปรากฏ 
สามารถสร้าง ญาณวิทยา (intuition) ใหม่ๆขึ้นมากมาย องค์กรที่น าไปใช้ พบว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น
อย่างชัดเจน คนในองค์กร มีความรักกันและเข้าใจกันมากขึ้น ในขณะเดียวกัน คนในองค์กรก็มีการค้นพบ
ศักยภาพของตนเองและน าไปใช้ประโยชน์ภายในองค์กรได้มากกว่าแต่ก่อน (วิโรจน์ สารรัตนะ, ๒๕๕๗) 

David Bohm หันมาสนใจกับวิธีคิดแบบตะวันออกอย่างจริงจัง จนช่วง ๑๐ ปีสุดท้ายของชีวิต
สามารถน าเอาศาสตร์ทางด้านควอนตัมฟิสิกส์สมานเข้ากับมนุษยศาสตร์ได้อย่างแนบแน่นจนแทบเป็นเรื่อง
เดียวกัน David Holm เริ่มมองเห็นว่า การที่มนุษย์ถูกแบ่งแยกออกจากกัน โดยมิติต่างๆ เช่น ศาสนา 
วัฒนธรรม ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และมิติทางเพศนั้น ล้วนเป็นผลมาจาก การท างานของ 
ความคิด (Thought) ทั้งสิ้นความคิด ท าหน้าที่เป็นผู้สังเกต และเป็นผู้ก าหนดความหมายและการด ารงอยู่
ของสิ่งที่ถูกสังเกต ความคิด จึงเป็นตัวการ แบ่งแยก ผู้สังเกต จาก สิ่งท่ีถูกสังเกต และเป็นการเริ่มต้นของการ
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๓๔๔ 

แบ่งแยกระหว่าง มนุษย์ กับ ธรรมชาติ ออกจากกัน ในขณะเดียวกัน ความคิด ก็เป็นตัวสร้างความรู้และ
ตรรกะ ชุดต่างๆ เพื่อน าสิ่งที่ถูกสังเกต เช่ือมโยงเข้าหากันใหม่ เพื่อรับใช้ความต้องการอันไม่สิ้นสุดของผู้
สังเกต โลกท้ังใบจึงเต็มไปด้วย ความแตกต่างอันสับสนวุ่นวายและความขัดแย้งที่ไม่มีทางออก เนื่องจากการ
ปิดกั้นของชุดตรรกะความรู้และ มายาคติแห่งการแบ่งแยกแตกต่างที่ผู้สังเกตสร้างขึ้น ท าให้ไม่สามารถ
กลับมาพูดคุยแบบมนุษย์สัมผัสมนุษย์เพื่อถ่ายเทสภาพการด ารงอยู่สู่ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ ดังนั้น 
เขาจึงประกาศความเช่ือว่า เพื่อแก้ป๎ญหาที่มนุษย์เผชิญอยู่นี้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่มนุษย์จะต้องสลัดความคิด 
ความรู้เดิมทิ้งไป และร่วมกันแสวงหาความคิดใหม่จากธรรมชาติ ซึ่งกระบวนการดังกล่าว David Bohm 
เรียกว่า การสนทนา(Dialogue) โดยที่มีเงื่อนไขส าคัญของการสนทนา เป็นกฎกติกาอยู่ ๓ ประการ คือ 

 ๕.๑ การฟ๎งอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) หมายถึง การฟ๎งโดยไม่น าฐานคติ 
(presupposition) เดิมมาเป็นกรอบอ้างอิงในการตัดสินเสียงที่ได้ยินได้ฟ๎งจากผู้อื่น ซึ่งเป็นสิ่งที่ท ายากที่สุด 
จึงมีข้อแนะน าในการปฏิบัติไว้ ๓ ประการคือ ให้ฟ๎งเสียงของตนเอง (Self-reflection) นั่นคือ ฟ๎งเสียงหรือ
ความคิดหรือค าพูดที่มีอยู่ในใจ (inner call) ที่ยังไม่ได้พูดออกมา ก่อนที่จะท าการพูดหรือโต้ตอบอะไรออกไป 
การฟ๎งเสียงตนเองให้ดีๆ จะเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้รู้จักและเข้าใจต้นตอความคิดได้ดียิ่งขึ้น ประการที่สอง
คือ ช่ืนชมกับเสียงของความเงียบ (appreciation of silence) ในระหว่างความเงียบของวงสนทนา อาจมี
เสียงธรรมชาติที่ควบคุมไม่ได้ แต่ถ้าเราก าหนดความรู้สึกให้ช่ืนชมกับเสียงที่ได้ยิน เราจะสามารถเรียนรู้อะไร
มากขึ้น เพราะไม่มีการปิดกั้นหรือตัดสินสียงที่ได้ยินล่วงหน้า และประการสุดท้ายคือ เคารพเสียงของคนอื่น 
(respecting the participants’ voice) ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ท าให้ ผู้ที่พูดเกิดความรู้สึกเช่ือมั่นและเกิดความ
ไว้วางใจมากข้ึน 

 ๕.๒ ความไว้วางใจ มีความรู้สึกเป็นอิสระ และผ่อนคลาย (Trust, Free and relaxing) 
อันเป็นผลมาจากวัตถุประสงค์เบื้องต้นของวงสนทนาแบบ Dialogue นั้นคือการมาฟ๎งและเรียนรู้จากคนอ่ืน 

 ๕.๓ เคารพในความเท่าเทียมกันของความเป็นมนุษย์ (equality) วงสนทนาคือชุมชนของ
ผู้มี “ศีลเสมอกัน” หรือมีความเสมอภาคกันภายใต้กฎกติกาที่ตกลงกันไว้ไม่มีการแยกเขาแยกเรา จะต้อง
ปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ลงทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขเพื่อให้ความคิด ความรู้สึกที่มาจากความเป็นป๎จเจกบุคคล 
สามารถไหลถึงกันได้โดยอัตโนมัติ 

อย่างไรก็ตาม David Bohm ไม่คิดว่า Dialogue คือค าตอบสุดท้ายของการแก้ป๎ญหาได้ทุกเรื่อง 
แต่เขาคิดว่า มันเป็นจุดเริ่มต้นของ สัมมาทิฐิ การสนทนาในลักษณะนี้ จึงควรกระท าอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ คนในวงสนทนาจะเป็นกระจกเงาให้กันและกัน อย่างปราศจากอคติ เพื่อเปิดโอกาสให้แต่ละคน
เรียนรู้ตัวเองและแก้ไขปรับปรุงตนเองให้สามารถท างานร่วมกันและอยู่ร่วมกันกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข
สามารถแก้ไขป๎ญหาที่ยากๆที่ไม่สามารถจัดการด้วยวิธีการธรรมดาได้ 

นานาทัศนะภาวะผู้น าร่วมสมัย 
 คุณก่อศักดิ์ ชัยรัศมีศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจม. ซีพีออลล์ ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับคุณสมบัติ
ของผู้น า ไว้ว่า คณุสมบัติ ๕ ประการที่ควรมีในผู้บริหาร ซึ่งสะท้อนไปยังตัวตนและความส าเร็จของผู้บริหาร
บริษัทใหญ่ระดับโลกได้ในระดับหนึ่ง คือ (๑) การปลูกฝ๎งค่านิยมที่ถูกต้องในตัวผู้น าเป็นกระบวนการที่ส าคัญ
ที่สุดที่จะน าไปสู่ความส าเร็จค่านิยมด้านบวก ในการพัฒนาสังคมให้ก้าวหน้าต่อไปได้ ความซื่อสัตย์ ความมี
คุณธรรมและจริยธรรม การรู้จักแยกแยะถูกผิด การแบ่งงานกันรับผิดชอบและผนึกรวมกับความรักที่มีต่อ
สังคมเป็นพลังขับเคลื่อนให้สังคมพัฒนาในทางที่ดีขึ้น (๒) ผู้น าต้องคิดแก้ป๎ญหาด้วยตัวเองเป็นพร้อมๆกับการ
บ่มนิสัยใฝุหาความรู้ ซึ่งเปรียบเสมือนสองด้านของเหรียญเดียวกันการ “คิดไม่เป็น” แม้มีองค์ความรู้อื่นๆ 
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๓๔๕ 

ประกอบในการตัดสินใจก็ไร้ผล ในขณะเดียวกันหากขาดนิสัยใฝุรู้แม้จะขบคิดป๎ญหาเท่าใด ก็ไม่สามารถมี
ความคิดที่หลุดพ้นจากกรอบเดิมๆ ซ้ าร้ายยังท าให้มีมุมมองที่คับแคบอีกด้วย (๓) ต้องมีความสามารถในการ
สื่อสารทีด่ี ใช้ทักษะ การพูดและการเขียนเพื่อสรา้งความเข้าใจในเรือ่งเดียวกัน ในขณะเดียวกัน ไม่ควรละเลย 
“การฟ๎ง” เพราะหากความสามารถในการฟ๎งไม่ดีพอ การสื่อสารก็อาจมีป๎ญหาได้เช่นกัน (๔) มีความคิดระดับ
สากล และ (๕) ต้องมีความรู้รอบด้านนอกเหนือวิชาชีพ เพื่อท่ีจะสามารถมองโลกและสังคมได้ครบทุกแง่มุม 

เพิ่มเติมจากที่กล่าวมาแล้ว คุณก่อศักดิ์ ยังได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับ “ภาวะผู้น าตามวิถีตะวันออก” ๗ 
ประการซึ่งสามารถร้อยเรียงให้จดจ าง่ายๆ ไว้ว่า “ส านึกต่อหน้าที่ – มีสัจจะ – กตัญํู - รู้จักอ่อนน้อม – 
ยอมให้อภัย -ไม่ชว่งชิงเป็นที่หน่ึง - ค านึงถึงความกลมกลืน” 

“ภาวะผู้น าแบบดุลยภาพ”เมื่อพิจารณาจากคุณลักษณะที่โดดเด่น และเหมาะสมของภาวะผู้น าท้ัง 
๕ แบบข้างต้น ผนวกเข้ากับ คุณลักษณะพึงประสงค์อื่น ตามที่ได้มีการศึกษา และแสดงไว้ในนานาทัศนะ 
สามารถสังเคราะห์ออกมาเป็น คุณลักษณะของ “ภาวะผู้น าแบบดุลยภาพ” ได้โดยสรุปดังนี้ 

๑. ความรู้ (Knowledge & Knowhow) : ผู้น าต้องมีความรู้ พร้อมๆกับการบ่มนิสัยใฝุหาความรู้
ต้องมีความรู้รอบด้านนอกเหนือวิชาชีพ เพื่อท่ีจะสามารถมองโลกและสังคมได้ครบทุกแง่มุม 

๒. สติ และ ป๎ญญา : ผู้น าต้องมีสติ มีความตื่นรู้ รู้เท่าทันกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว และ รู้ตน มี
ป๎ญญา และไหวพริบ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ในทางที่ถูกท่ีควรและกิอประโยชน์ 

๓. ความคิด (Critical Thinking): ผู้น าต้องมีความคิดระดับสากล มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มี
ความสามารถในการคาดการ การจ าลองความคิด (Anticipation, imagination, and simulation) มี
ความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ป๎ญหาด้วยตัวเองเป็น ความคิดเริ่มนี้จะมีขึ้นได้ผู้น า
จะต้องมีความกระตือรือร้นมีใจจดจ่อกับงานมีความเอาใจใส่ต่องานในหน้าที่และมีพลังใจที่ต้องการ
ความส าเร็จ 

๔. น้ าใจ (Empathy) : ผู้น าต้องเป็นผู้มีน้ าใจ เอื้อเฝื้อ มีใจเป็นกลาง และเปิดกว้าง ปราศจาก
อคติ หรือที่เรียกว่า มี “สัมมาทิฐิ” มีความรู้ประมาณ และวางใจ วางตนเป็นกลาง โดยน ามาปฏิบัติจริงกับ
ชีวิตของตนเอง เดินทางสายกลางและยึดหลักการ “อยู่อย่างพอเพียงและพอดี” 

๕. ทักษะสื่อสาร (Communications) : ผู้น าต้องมีความสามารถในการสือ่สารที่ดี ใช้ทักษะ การ
พูดและการเขียนเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องเดียวกัน ไม่ควรละเลย “การฟ๎ง” และควรมี “ทักษะการฟ๎ง” ที่
ดีเยี่ยม 

๖. คุณธรรม (Ethics) : ผู้น าต้องมีค่านิยมที่ดีและถูกต้องส าหรับสังคมส่วนรวม มีคุณธรรมและ
จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ มีการรู้จักแยกแยะถูกผิด มีหิริโอตัปปะ โดยมีหลักธรรมเป็นองค์ประกอบเป็น
พื้นฐานและกรอบแนวทางเพื่อส่งเสริมเกื้อหนุนและประคับประคอง และใช้หลักธรรมในการบริหารจัดการ มี
ความยุติธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตผู้น าที่ดีจะต้องอาศัยหลักและเหตุผล และความซื่อสัตย์ต่อตนเองและ
ผู้อื่นเป็นเครื่องมือในการวินิจฉัยสั่งการปฏิบัติงานด้วยจิตที่ปราศจากอคติ ปราศจากความล าเอียง 

๗. ผู้น าต้องมีทักษะของการจัดล าดับความส าคัญ และการรักษาดุลยภาพดุลยภาพ (Balance & 
Equilibrium): ทั้งเรื่องส่วนตัว ครอบครัว สังคมส่วนรวม ได้เป็นอย่างดี 

๘. เที่ยงธรรมและมนุษยธรรม : ผู้น าต้องอยู่เหนืออัตตาและความปรารถนาของตัวเอง มี
ความสามารถในการช่วยให้ผู้คนผูกพันกันอย่างเป็นมนุษย์ และ มีเส้นทางร่วมและชะตากรรมร่วมกันได้อย่าง
สันติสุข 
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๙. มนุษยสัมพันธ์และสร้างคน (Creation) : ผู้น าต้องมีความสามารถในการสร้างคน มี
ความสามารถในการจูงใจ และให้ก าลังใจแก่ผู้อื่น (ซึ่งเป็นผู้ตาม) ให้ความช่วยเหลือให้ผู้ตามท าในสิ่งที่เป็น
เปูาหมายร่วมและมุ่งตอบสนองจุดมุ่งหมายที่ดีขึ้น 

๑๑. กล้าหาญเด็ดเดี่ยว (Courage) : ผู้น าที่ดีต้องมีความกล้าหาญและความเด็ดขาด กล้าตัดสินใจ 
หลังจากที่คิดอย่างรอบคอบแล้วต้องมีความกล้าหาญเด็ดขาด และต้องมีลักษณะ “กล้าได้กล้าเสีย”ไม่เกรง
กลัวต่ออันตรายความยากล าบาก หรือความเจ็บปวดใด ๆ ทั้งทางกายวาจา และใจต้องมีความกล้าหาญ
สามารถท างานให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

๑๑. พันธะสัญญา (Commitment) และความรับผิดชอบ (Accountability & Responsibility): 
ผู้น าต้องมีส านึกตระหนักของความรับผิดชอบ ในสิ่งที่ตนตัดสินใจลงไป หรือ กระท าไป ทั้งต่อส่วนตัว และ
ส่วนรวม 
 
บทสรุป 

จากการศึกษาข้างต้น สรุปได้ว่า “ภาวะผู้น า” คือ ป๎จจัยที่ส าคัญประการหนึ่งของการบริหาร
จัดการและการพัฒนาองค์การของโลกยุคป๎จจุบันของ “ผู้น า” ทั้งนี้คุณสมบัติที่ส าคัญของการเป็น “ผู้น า” 
นั้น ต้องใฝุรู้ และปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมของยุคศตวรรษที่ ๒๑ ที่ต้องเผชิญกับ
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีทั้งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
(Continuous Change) และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน (Discontinuous Change) จึงเป็น
ความจ าเป็นท่ีองค์กรจะต้องปรับเปลี่ยนให้พร้อมที่จะยืดหยุ่น และกลายเป็นองค์กรที่เข้มแข็งพร้อมเผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  

ผู้น าส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ จึงควรมี (๑) มีคุณภาพในองค์ความรู้ มีความรอบรู้ มีความใจกว้าง มี
วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความสามารถเป็นเลิศในการจัดสมดุล ของป๎จจัยต่าง ๆ ทั้งที่เป็นป๎จจัยเสริมและ
ข้อจ ากัด ในการบริหารจัดการช่วงเวลาส าหรับการตัดสินใจอย่ างรอบคอบ การจัดการสถานการณ์ให้
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากรจากศักยภาพท่ีแท้จริง ความสามารถในการกระตุ้นและสร้าง
แรงบันดาลใจ การให้ความสนใจต่อรายละเอียด และการจัดการความสามารถหลัก (๒) ภาวะผู้น าที่มี
ศักยภาพเป็นเลิศ ท่ีมีความสามารถ เป็นผู้น าตนเองและผู้อื่น รวมทั้งการบ่มเพาะภาวะผู้น าที่มีศักยภาพเป็น
เลิศในทุกๆ ระดับขององค์กร (๓) ภาวะผู้น าท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานภายใต้สภาพเสมือนจริง 

ดังนั้น ผู้เขียนเห็นว่าการน าเอารูปแบบภาวะผู้น าแบบดุลยภาพ มาเป็นทางเลือกในการพัฒนาผู้น า
นั้นจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ต่อองค์กร และต่อตัวผู้น าเอง ประกอบกับการยึดถือแนวทางการ
ด ารงอยู่ และปฏิบัติตน มีส านึกในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิต
ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติป๎ญญา และความรอบคอบ ท าให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข เกิด
การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี ในยุคแห่ง
ศตวรรษที่ ๒๑ 
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แนวโน้มวัฒนธรรมทางการเมืองของไทย 
A Tendency of Thai Political Culture 

 
นายสมนึก จันทร์โสดา๑ 

Somnook Chandsoda 
บทคัดย่อ 

 วัฒนธรรมทางการเมือง เป็นค่านิยมพื้นฐานของประชาชนเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการเมือง ซึ่งมี
ความส าคัญต่อความไว้วางใจท่ีพลเมืองมีต่อสถาบันทางการเมือง องค์กรทางการเมืองและผู้น าทางการเมือง 
ตลอดทั้งกระบวนการทางการเมืองที่ให้หลักประกันในสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลของประชาชน  

วัฒนธรรมทางการเมืองที่สามารถน ามาอธิบายพัฒนาการของการเมืองไทยได้จ าแนกออกเป็นสาม
รูปแบบ ประเภทแรกวัฒนธรรมแบบไพร่ฟูา ที่ประชาชนยอมรับผู้น าหรือผู้มีอ านาจตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึง
ระดับชาติ โดยประชาชนไม่ตระหนักในสิทธิและบทบาททางการเมืองของตน ประเภทที่สองแบบยึดกลุ่ม
เฉพาะถิ่น เป็นสังคมที่แต่ละภาคหรือพื้นที่มีความจงรักภักดีและยึดมั่นประโยชน์ของกลุ่มตนเป็นล าดับแรก 
และทัศนคติการมีส่วนร่วมทางการเมืองจะเน้นการแสวงหาประโยชน์เฉพาะพื้นที่ มีความส านึกทางการเมือง
เฉพาะพื้นที่แต่มีความขัดแย้งกับกลุ่มพื้นที่หรือภาคอื่น โดยไม่ยอมประนีประนอมทางการเมือง เป็นที่น่า
สังเกตว่า พัฒนาการการเมืองไทยส่วนหนึ่งน าไปสู่ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างกลุ่มที่มีแนวคิดทาง
การเมืองที่แตกต่าง ประเภทที่สามแบบวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม ที่พลเมืองบางส่วนเริ่มสนใจและตระหนัก
ถึงบทบาทการมีส่วนร่วมของตนที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง แต่ก็มีพลเมืองอีกส่วนหนึ่งที่ไม่
สนใจต่อการมีส่วนร่วมทางการเมอืง ไม่ตระหนักในความส าคัญของการเมืองสง่ผลให้การพัฒนาประชาธิปไตย
ไม่มีเสถียรภาพและเปิดช่องทางให้ ทหาร กลุ่มผลประโยชน์ หรือกลุ่มธุรกิจการเมืองบางกลุ่ม เข้ามา
แทรกแซงหรือชักน าทางการเมืองเข้าสู่ระบบอุปถัมภ์ที่เป็นอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตย 

 แต่อย่างไรก็ตาม หากมองในมุมการมีส่วนร่วมทางการเมือง จะเห็นว่าสังคมไทยมีพัฒนาการการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น โดยเฉพาะการเคารพในเกียรติศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีและสิทธิความเป็นมนุษย์ในการ
ร่วมคิดและตัดสินใจทางการเมืองอันเป็นผลมาจากการกระจายอ านาจให้ประชาชนมีส่วนร่วมรูปในแบบต่างๆ 
เช่น การเลือกตั้ง ประชาพิจารณ์ ประชาคมหมู่บ้าน ประชามติ มติมหาชน และประชาสังคม ที่เปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย 
ค าส าคัญ แนวโน้ม (tendency) วัฒนธรรม (culture) การเมือง (politics) 
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Abstract 
Political culture is the fundamental value of the people regarding political behavior 

which is important for the confidence of citizens towards their political institutions, 
organizations and leaders including political process for guaranteeing the rights and liberties 
of the citizens. 

Political culture applicable to explain the development of Thai politics can be 
divided in three forms: The first one is the subject political culture that the people accept 
powerful leaders from local to national levels and they are unaware of their political rights 
and roles; The second one is parochial political culture that the people have a narrow 
outlook within their regions. They specifically focus on the interest of their own group or 
their own region as the first priority. They are aware of politics but have conflicts with other 
groups or other regions. They rarely compromise with other groups. It is quite obvious that 
a part of Thai political development has led to political conflicts among groups of different 
political thoughts;The third one is participatory political culture that some parts of the 
citizens are aware of their participatory roles leading to political change. However, other 
citizens are still neither interested nor aware of politics and political participation. This 
leads to unstable democratic development and opens opportunity for the military or 
political business groups intervene or lead them into patronage politics which is one of the 
main hindrances of democratic development. 

However, in terms of political participation, Thai society has developed their political 
participation especially in respecting human rights and dignity in participatory political 
decision-making. This phenomenon is the consequence of decentralization of Thai politics 
in various forms such as election, public hearings, community meeting, referendum, public 
opinion and civil society that open opportunity for the people to participate in democratic 
development process. 
Keywords:tendency, culture, politics 
 

บทน า 
  วัฒนธรรมทางการเมืองหมายถึงชุดค่านิยมพื้นฐานของประชาชนในแต่ละประเทศที่เกี่ยวกับ
พฤติกรรมทางการเมือง (political behavior) ส่วนส าคัญประการหนึ่งของวัฒนธรรมทางการเมืองคือระดับ
ความไว้วางใจ (trust) ที่พลเมืองมีต่อผู้น าทางการเมือง (political leaders)  
ประเทศที่มีการเมืองการปกครองระบอบเสรีประชาธิปไตยจะมีค่านิยมในทางการเมืองร่วมกัน เช่น การมี
สถาบัน (institutions) ผู้น าฝุายบริหาร (chief executive) ฝุายนิติบัญญัติ (legislatures) และฝุายตุลาการ 
(judiciary) หรือศาล (courts) รวมถึงองค์กรทางการเมือง ได้แก่ พรรคการเมือง (political parties) กลุ่ม
กดดันหรือผลักดัน (pressure groups) กระบวนการทางการเมือง เช่น การเลือกตั้ง (elections) และ
เสรีภาพส่วนบุคคล (personal freedoms) ทีใ่ห้หลักประกันแก่พลเมืองทุกคนเป็นรายบุคคล 
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 แต่อย่างไรก็ตามการปฏิบัติต่อกันของบุคคลและองค์กรเหล่านี้อาจแตกต่างกันออกไปในแต่ละรัฐ
ซึ่งส่งผลต่อการปกครองในแต่ละประเทศท่ีมีระดับของความเป็นเสรีประชาธิปไตยแตกต่างกันออกไป ทันคติ
ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อกิจกรรมทางการเมือง (political activity) ที่แตกต่างกันท้ังในส่วนของนักการเมือง 
(politicians) และสาธารณชนโดยทั่วไป (general public) เมื่อกล่าวถึงวัฒนธรรมทางการเมืองจะให้
ความส าคัญต่อทัศนคติทางการเมืองของประชาชนซึ่งมีแนวโน้มว่าประชาชนส่วนใหญ่คิด รู้สึก และกระท า
การอย่างไรในกิจกรรมหรือกิจการทางการเมือง (political affairs) ซึ่งอาจมีระดับที่แตกต่างกันออกไปในแต่
ละประเทศ 
 นักทฤษฎีเสรีนิยมเช่ือว่าวัฒนธรรมทางการเมืองมีความสัมพันธ์กับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ 
(historical development) ของประเทศนั้นๆ และมีการสืบทอดผ่านคนหลายรุ่นโดยกระบวนการที่เรียกว่า
การขัดเกลาทางสังคมการเมือง (Political socialization) ซึ่งมีสถาบันท่ีท าหน้าที่ขัดเกลาอบรมสั่งสอนความ
เช่ือและค่านิยม (beliefs and values) ให้แก่สมาชิกในสังคมนับตั้งแต่ ครอบครัว สถานศึกษา สื่อมวลชน 
และพรรคการเมือง๑ 
 ฉะนั้นในบทความนี้จะได้กล่าวถึง ความหมายของวัฒนธรรมการเมือง ประเภทของวัฒนธรรม
การเมือง วัฒนธรรมทางการเมืองของประเทศไทย และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ของไทย ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
  วัฒนธรรม หมายความถึง แนวความคิด แนวปฏิบัติ หรือเทคนิควิธีการที่สั่งสมมาจากอดีตและใช้
ร่วมกันโดยกลุ่มคนเดียวกัน ส่วนวัฒนธรรมการเมืองนั้น ก็คือ แบบแผนของทัศนคติและความเช่ือของบุคคลที่
มีต่อระบบการเมืองของกลุ่มสมาชิกของระบบการเมืองหนึ่ง วัฒนธรรมการเมืองในแต่ละชุมชนหรือแต่ละ
สังคมจะมีลักษณะเฉพาะโดยถูกก าหนดขึ้นหรือได้รับอิทธิพลจากสภาวะแวดล้อมต่างๆ ประกอบด้วย 
ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา โดยผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (socialization) ใน
สถาบันต่างๆ ท่ีถ่ายทอดวัฒนธรรมทางการเมืองจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่อง 
 วัฒนธรรมทางการเมืองในทางรัฐศาสตร์ เป็นความเห็น ความเช่ือ ความส านึกทางการเมือง
หลังจากท่ีได้มีการเปลี่ยนแปลงการศึกษาทางรัฐศาสตร์จากนิตินิยมเชิงสถาบันมาเป็นการศึกษาเชิงพฤติกรรม
ศาสตร์หรือแบบแผนส าหรับการประพฤติปฏิบัติ๒ ความหมายของวัฒนธรรมที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 
หมายถึง แบบแผนวิถีการด าเนินชีวิตของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งก่อนที่จะเป็นแบบแผนขึ้นมาได้จะต้องมีการ
ปฏิบัติสอดคล้องเห็นพ้องต้องกันในหมู่คนจ านวนมาก และการปฏิบัตินั้นได้สืบต่อกันมาเป็นเวลานานจน
ปรากฏเป็นแบบแผนท่ีเด่นชัดแน่นอน โดยวัฒนธรรมทางการเมืองมีความหมาย สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑) เปูาหมายและกฎเกณฑ์ทางการเมืองที่เป็นที่ยอมรับและได้มีการใช้ร่วมกัน (Roy Macridis; 
๑๙๖๑) ๓ 
 ๒) ค่านิยม ความเช่ือ ทัศนคติของบุคคลว่า รัฐบาลควรจะได้รับการช้ีน าอย่างไร และมีสิ่งใดที่
รัฐบาลควรจะกระท าหรือด าเนินการ (S.M. Beer and Adam Ulam; ๑๙๕๘)๑ 
                                                           

  ๑ Joyce, Peter, Politics (A complete introduction), (Hodder and Stoughton, Great 
Britain, ๒๐๑๕) pp.๒-๓. 
  ๒ Frank Robert Vivelo. Cultural Anthropology Handbook: A Basic Introduction. Mc-
Graw-Hill Book Company, ๑๙๗๘. pp.๑๖-๑๗. 
  ๓ Roy Macridis. Interest Groups in Comparative Analysis Journal of Politics. XXIII. 
๑๙๖๑. P.๔๐. 
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 ๓) ทัศนคติหรือความโน้มเอียงทางการเมืองของบุคคลที่มีต่อระบบการเมืองและส่วนต่างๆของ
ระบบการเมือง ตลอดจนทัศนคติเกี่ยวกับบทบาทของตนเองที่มีในระบบการเมือง (GabrielAlmond and 
Sydney Verba; ๑๙๖๓)๒ 
 ๔) ระบบความเช่ือเชิงประจักษ์ที่พิสูจน์ได้ (Empirical Beliefs) รวมถึงสัญลักษณ์ ค่านิยมที่บ่ง
บอกถึงสถานะของกิจกรรมหรือการกระท าทางการเมืองที่ก าลังด าเนินอยู่ (Sydney Verba;๑๙๖๕)๓ 
 วัฒนธรรมทางการเมืองเป็นเรื่องของการจัดกฎเกณฑ์ที่เป็นกรอบส าหรับการประพฤติปฏิบัติใน
ระบบการเมือง ส่วนประกอบของวัฒนธรรมทางการเมืองจึงมีทั้งส่วนที่เป็นอุดมคติ ความคิด ความเช่ือทาง
การเมืองและส่วนที่เป็นบรรทัดฐานของระบบการเมือง นอกจากนี้วัฒนธรรมทางการเมืองยังอาจมีมิติทาง
จิตวิทยาอันเป็นอัตวิสัยของผู้มีอ านาจตัดสินใจการเมืองที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ ตาม
ทรรศนะของพาย (Lucian Pye, ๑๙๖๒) เขาคิดว่าวัฒนธรรมทางการเมือง จะท าให้สามารถศึกษาบุคคลแต่
ละคนในระบบการเมืองและสังคมทั่วไปได้ในเวลาเดียวกันเป็นการเช่ือมการศึกษาจิตวิทยาของบุคคลแต่ละ
คนกับการศึกษากลุ่มคนส่วนใหญ่ทั้งหมด หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ส าหรับผู้ที่เห็นความส าคัญของวัฒนธรรมทาง
การเมืองในมิติทางจิตวิทยาจะสามารถศึกษาระบบการเมือง และกิจกรรมหรือการกระท าทางการเมืองได้
ชัดเจนและใกล้เคียงความจริงเพราะจะสามารถท าให้เข้าใจถึงบุคคล กลุ่มคนและระบบการเมืองทั้งหมดไม่ใช่
เป็นเพียงการศึกษาส่วนใดส่วนหน่ึงเท่านั้น๔ 
 ความหมายของวัฒนธรรมทางการเมืองข้างต้นพอสรุปได้ว่า วัฒนธรรมทางการเมือง หมายถึง 
แนวคิด ทัศนคติ ความเชื่อ ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อระบบการเมือง โดยมีความรู้ความเข้าใจระบบการเมอืง
การปกครองของสังคมที่เขาใช้ชีวิตอยู่ มีความรู้สึกและความเห็นต่อลักษณะของโครงสร้างของระบบการเมือง
ตลอดทั้งบทบาทของผู้น า พร้อมกับมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ตนเองจะเข้าไปมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจทางการเมืองของสังคมนั้น 
ประเภทของวัฒนธรรมการเมือง  
  วัฒนธรรมการเมืองตามแนวคิดของ อัลมอนด์และเวอร์บา (Almond & Verba) ได้แบ่งออกเป็น 
๓ ประเภท ได้แก่ วัฒนธรรมการเมืองแบบยึดถิ่น(parochial political culture) วัฒนธรรมการเมืองแบบ
ไพร่ฟูา (subject political culture) และวัฒนธรรมการเมืองแบบมีส่วนร่วม (participation political 
culture) 
 ๑) วัฒนธรรมทางการเมืองแบบยึดถิ่น (parochial political culture) หมายถึง สภาพระบบ
การเมืองที่แบ่งไปตามกลุ่มคนและตามภูมิภาคภาคหรือพื้นที่ แต่ละพื้นที่จะมีความจงรักภักดีอย่างเหนียว
แน่น ต่อผลประโยชน์ของกลุ่มตนหรือพื้นที่ตนเป็นล าดับแรก และทัศนะคติการมีส่วนร่วมทางการเมืองก็จะ
เน้นการแสวงหาประโยชน์เฉพาะกลุ่มและพื้นที่ให้มากที่สุดที่จะเป็นไปได้ ในระบบการเมืองแต่ละกลุ่มและ

                                                                                                                                                            

  ๑ S.M. Beer and Adam Ulam. Patterns of Government. New York, ๑๙๕๘.p.๓๒. 
  ๒ Gabriel Almond and Sydney Verba. Civic Culture Princeton: Princeton University 
Press, ๑๙๖๓. pp. ๑๓-๑๔. 

๓ Sydney Verba, Political Culture and Political Development. Princeton: Princeton 
University Press, ๑๙๖๕. P.๕๑๓. 
  ๔ Lucian Pye. Politics, Personality and Nation Building : Burma’s Search for Identity. 
London : Yale University Press New Heaven ๑๙๖๒. P.๔๒-๔๓. 
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พื้นที่จะมีความส านึกทางการเมืองสูงแต่มีความขัดแย้งทางการเมืองต่อกลุ่มหรือพื้นที่อื่นโดยไม่ยอม
ประนีประนอมทางการเมือง เป็นที่น่าสังเกตว่า พัฒนาการของประเทศไทยในป๎จจุบันที่มีความขัดแย้งทาง
การเมืองเป็นกลุ่มสีและกลุ่มภูมิภาค  
  ๒) วัฒนธรรมการเมืองแบบไพร่ฟูา (subject political culture)หมายถึงสภาพทางการเมืองของ
ระบบที่ยอมรับผู้มีอ านาจตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับประเทศ โดยเฉพาะผู้น าทางการเมืองระดับรัฐ แต่
อย่างไรก็ตาม ในวัฒนธรรมทางการเมืองประเภทนี้ ประชาชนเป็นผู้ที่พร้อมจะปฏิบัติตามผู้น าโดยไม่สนใจ
เรียกร้องสิทธิทางการเมือง หรืออาจได้รับสิทธิทางการเมืองแต่ก็ไม่สนใจที่จะใช้สิทธิทางการเมือง ไม่ได้คิดว่า
ตนเองมีบทบาทหรือมีอิทธิพลทางการเมืองต่อทั้งระบบย่อยและระบบใหญ่ 
 ๓) วัฒนธรรมการเมืองแบบมีส่วนร่วม (participatory political culture) หมายถึงระบบ
การเมืองที่มีพลเมืองมีความสนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง มีการรับรู้และตระหนักถึงบทบาทของ
ตนที่สามารถมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง โดยมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองในรูปแบบต่างๆ เช่น การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง การใช้สิทธ์ิเลือกตั้ง การลงประชามติ การแสดงมติ
มหาชน การชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง การร่วมประชาพิจารณ์ในประเด็นส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง 
สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีประชาชนอีกส่วนหนึ่งที่เพิกเฉยต่อการมีส่วนรว่มทางการ
เมือง ถือว่าการเมืองไม่เกี่ยวกับตนเอง ไม่ตระหนักในความส าคัญว่าตนเองมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง  
 วัฒนธรรมทางการเมืองแบบยึดถิ่นยึดกลุ่มของตนที่มีความขัดแย้งกับกลุ่มอื่น วัฒนธรรมเช่ือผู้น า
แบบไพร่ฟูา ประกอบกับการไม่ตระหนักในสิทธิทางการเมืองและความไม่สนใจในการเมืองของบางกลุ่ม ท า
ให้ขาดความมั่นคงทางการเมือง ประชาธิปไตยไม่มีเสถียรภาพ และเป็นระบบการเมืองที่เปิดโอกาสให้ กลุ่ม
ทหารหรือกลุ่มธุรกิจการเมือง ซึ่งบางยุคสมัยเรียกว่านายทุนและขุนศึก เข้ามาแทรกแซงมีอิทธิพลทาง
การเมือง เกิดป๎ญหาการชักจูงให้เกิดระบบอุปถัมภ์ทางการเมืองตั้งแต่ระดับชาติถึงระดับท้องถิ่น มีการซื้อ
สิทธ์ิขายเสียงในการเลือกตั้งท่ีเกิดขึ้นอย่างระบบในการเมืองไทย 
  ลักษณะอย่างหนึ่งของวัฒนธรรมทางการเมือง คือการที่สมาชิกส่วนหนึ่งในระบบการเมืองมี
ความรู้ทางการเมืองระดับสูงที่จะสามารถวินิจฉัยการเมืองอย่างมีเหตุผล และมีส่วนร่วมทางการเมืองโดย
ปราศจากอคติ แต่ใช้หลักการของเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์ ความชอบ ความเกลียด ความผูกพันเป็นการส่วนตัว
ทางการเมือง ในการตัดสินใจเข้าไปสู่กระบวนการทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมือง ตัวอย่างเช่น 
ผู้ที่สนใจทางการเมือง ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกตั้ง ต้องมีการตรวจสอบข้อมูล ข่าวสารวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ผลงานของพรรคและของผู้สมัครรับเลือกตั้งอย่างรอบคอบ โดยใช้ความรู้ และวิจารณญาณในการตัดสินใจ 
 ความชัดเจนในการก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมทางการเมืองกับความเป็น
ประชาธิปไตยคือ วัฒนธรรมทางการเมืองเป็นตัวแปร ที่ที่ส าคัญในการก าหนดความเป็นประชาธิปไตย ใน
ฐานะตัวแปรตาม ส่วนคุณภาพประชาธิปไตยจะมีผลท าให้มีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการเมืองของสังคม
หรือไม่ เป็นสิ่งท่ีนักวิชาการพยายามท าการศึกษาค้นคว้าต่อไป  
การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย (Democratic political participation)  
  การมีส่วนร่วมทางการเมือง (Political participation) เป็นกุญแจส าคัญ (Key feature) ส าหรับ
การปกรองในระบอบเสรีประชาธิปไตย (Liberal democracy) การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นการ
เอื้ออ านวยโอกาสให้พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยได้สื่อสารข้อมูลหรือข้อความไปยังเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
เกี่ยวกับข้อกังวล ความห่วงใยหรือสิ่งท่ีตนประสงค์ อันเป็นการผลักดัน ให้เจ้าหน้าที่เหล่านั้นได้ตอบสนองต่อ
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ข้อเรียกร้อง การแสดงออกของประชาชนอาจเป็นไปในรูปของการแสดงความคิดเห็นโดยตรงไปยังเจ้าหน้าที่
รัฐ หรือการแสดงความคิดเห็นทางอ้อมโดยการผลักดันให้เกิดผลการเลือกตั้งตามที่ตนปรารถนา ไม่ว่าจะใช้
เวลาหรือทรัพยากรสนับสนุนเพียงใดก็ตาม เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จในการเลือกตั้งตามที่ตนปรารถนา การ
สนับสนุนทางการเมืองเหล่านี้อาจจะท าด้วยตนเองเป็นรายบุคคลหรืออาจรวมตัวกับผู้อื่น ซึ่งการให้การ
สนับสนุนทางการเมืองนี้เกิดขึ้นท้ังในระดับชาติหรือระดับท้องถิ่น๑  
  การมีส่วนร่วม (participation) มีความแตกต่างจากการปรึกษาหารือ (consultation) ซึ่งการมี
ส่วนร่วมถือว่าเป็นหลักปฏิบัติที่ส าคัญในระบอบการเมืองแบบเสรีประชาธิปไตย (Liberal democratic 
political systems) การปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วมถือว่าเป็นประโยชน์ที่เอื้อต่อความเป็นเสรี
ประชาธิปไตยโดยเปิดโอกาสให้นโยบายที่ประชาชนต้องการ ได้รับการพิจารณาหรือน าไปกระท าโดย
เจ้าหน้าท่ีรัฐ แต่อย่างไรก็ตาม การขาดข้อมูลที่เพียงพอของประชาชนอาจจะท าให้การอภิปรายถกเถียงไม่มี
ความหมาย และอาจส่งผลให้สาธารณชนถูกบิดเบือน (manipulated) จากข้อเท็จจริงโดยข้อเสนอของผู้
ก าหนดนโยบาย (policy makers) คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Economic and Social Council) ได้อ้างถึงประโยชน์ของการมีส่วนร่วมว่า มีคุณค่าในความเป็นเครื่องมือที่
จะช่วยให้บรรลุเปูาหมายพื้นฐานอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีส่วนร่วมสามารถช่วยให้เกิดการพัฒนา
ประชาธิปไตย สร้างความแข็งแกร่งให้กับต้นทุนทางสังคม เอื้ออ านวยให้เกิดประสิ ทธิภาพและความ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และส่งเสริมความริเริ่ม ความเป็นธรรมและความยุติธรรมทางสังคมให้แก่กลุ่มคน
ยากจน การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจของสังคม ได้ก่อให้เกิดผลเกี่ยวข้องตามมาหลาย
ประการ ได้แก่ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนา สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย ทุนทางสังคม 
การปกครองที่มีการกระจายอ านาจ ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร ความเป็นธรรมและความยุตธิรรมทาง
สังคม และการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน๒ 
 ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมเริ่มจากการเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เกิดความ
เช่ือมั่นไว้วางใจระหว่างสมาชิก มีจิตวิญญาณความเป็นชุมชน ประชาชนตระหนักรู้และร่วมคิดตัดสินใจอัน
เป็นผลมาจากการกระจายอ านาจให้ประชาชนมีสิทธ์ิมีเสียงซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย เป็นการ
สร้างความเข้มแข็งให้กับต้นทุนทางสังคม ตลอดทั้งมีการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืนและที่ส าคัญคือการส่งเสริมความยุติธรรมให้สมาชิกชุมชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มคนยากจนและ
ผู้ด้อยโอกาสได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมปรึกษาหารือ ร่วมตัดสินใจและร่วมรับผิดชอบ
แบ่งป๎นผลจากการตัดสินใจรวมทั้งร่วมทุกข์และร่วมสุข 
 การมีส่วนร่วมเป็นค าที่ใช้กันมากและมีความหมายหลากหลาย แต่อย่างไรก็ตามรูปแบบของการมี
ส่วนร่วมอาจแยกออกกว้างๆ ตามความเข้มข้นของการมีส่วนร่วมออกได้ ๒ รูปแบบ ได้แก่ การมีส่วนร่วม
เพียงรูปแบบ ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมที่ประชาชนเป็นเพียงเครื่องมือในบางขั้นตอนเพื่อสร้างความชอบธรรม
ให้กับสิ่งที่บุคคลหรือองค์กรภายนอกได้ก าหนดไว้ล่วงหน้า การมีส่วนร่วมเพียงรูปแบบนี้มิได้พัฒนา
กระบวนการประชาธิปไตยที่แท้จริง การมีส่วนร่วมอีกรูปแบบหนึ่งคือการมีส่วนร่วมในเนื้อหาหรือที่เรียกว่า
การมีส่วนร่วมแท้จริง เป็นการมีส่วนร่วมด้วยจิตใจ ป๎ญญาและก าลังของสมาชิกในชุมชนเพื่อสร้างสรรค์สังคม

                                                           
๑ Op.cilt, Politics (A complete introduction), p๒๓ 
๒United Nations Economic and Social Council, Participatory governance and citizens’ 

engagement in policy development, service delivery and budgeting, Committee of Experts on Public 
Administration, Sixth session, Item ๓ of the provisional agenda, New York, ๑๐-๑๓ April ๒๐๐๗, p. ๔. 
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ของตน การที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมแท้จริงได้ จะต้องเกิดจากการที่ประชาชนตระหนักรู้ในสถานการณ์และ
ป๎ญหาที่เกิดขึ้น มีประสบการณ์ตรงหรือเกี่ยวข้อง พูดภาษาเดียวกันและเข้าใจความหมายในเรื่องเดียวกัน 
สามารถร่วมคิด ร่วมปรึกษาหารือ ร่วมตัดสินใจ โดยกระบวนการที่เปิดเผยโปร่งใส ตลอดทั้งร่วมรับผิดชอบ 
ร่วมทุกข์ ร่วมสุขจากผลของการตัดสินใจนั้น 
 ส าหรับป๎ญหาอุปสรรคที่ส าคัญของการมีส่วนร่วม คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Economic and Social Council) ได้สรุปป๎ญหาอุปสรรคต่อการมีส่วน
ร่วมของชุมชนอีก ๒ ประการ ได้แก่ ป๎ญหาการเอารัดเอาเปรียบไม่เสียสละของสมาชิกในชุมชนซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการจัดสรรทรัพยากร และป๎ญหาความแตกแยกไม่ลงรอยกันของสมาชิกในชุมชน ในสถานการณ์
ดังกล่าวได้ก่อให้เกิดผู้น าแบบฉวยโอกาส (Elite capture) โดยเฉพาะสังคมที่ให้ความนับถือตามล าดับช้ัน 
สภาวะดังกล่าวอาจเกิดความเสี่ยงที่ผู้น าจะบิดเบือนข้อมูลและฉกฉวยผลประโยชน์โดยเฉพาะจากความ
ช่วยเหลือจากภายนอก ผู้น าฉวยโอกาสท าให้สังคมขาดความเป็นธรรมและทรัพยากรถูกน าไปใช้อย่างไม่มี
ประสิทธิภาพเพราะผู้น ามุ่งหารายได้ผลประโยชน์ของตนมากกว่าความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของชุมชนใน
ภาพรวม๑ 
 ป๎ญหาส าคัญประการหนึ่งของการมีส่วนร่วมคือการเอารัดเอาเปรียบไม่เสียสละของสมาชิก ส่งผล
ต่อการจัดสรรทรัพยากรที่ไม่เป็นธรรม โดยเฉพาะสภาวะที่ผู้น าฉวยโอกาสจากโครงสร้างสังคมที่มีล าดับช้ัน
เชิงอุปถัมภ์ที่มีผลประโยชน์จากความสัมพันธ์ส่วนตัว แนวทางแก้ไขจึงจ าเป็นจะต้องเริ่มจากป๎จจัยภายในของ
สมาชิกแต่ละคนในสังคม ที่ต้องมีโยนิโสมนสิการ คือต้องรู้จักคิด คิดถูกวิธี ตระหนักรู้ในเหตุและผล แต่
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสมาชิกของสังคมอาจมีระดับประสบการณ์และความมีโยนิโสมนสิการที่แตกต่างกัน 
สังคมจึงจ าเป็นต้องสร้างเครือข่ายสื่อสารใช้ความเป็นกัลยาณมิตรกระตุ้นโยนิโสมนสิการของสมาชิกเหล่านั้น
ให้มีการคิด การสนทนา ถกเถียง ร่วมมือกัน หาทางออกร่วมกันด้วยความโปร่งใสและเปิดเผย 
วัฒนธรรมทางการเมืองของไทย 
  การเมืองไทยในอดีตตกอยู่ในกระแสวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟูามากกว่าแบบมีส่วนร่วม 
ผลที่ตามมาก็คือ การเมืองไทยถูกครอบง าด้วยข้าราชการและทหารติดต่อกันมาตั้งแต่สมัยหลังเปลี่ยนแปลง
การปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ ต่อมาเมื่อมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๑๐ การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมท าให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ เกิดกลุ่มคนใหม่ในสังคมไทยซึ่งคนกลุ่มใหม่นี้เป็นผู้ได้รับ
การศึกษาจากประเทศตะวันตก เป็นกลุ่มคนที่เติบโตมากับเศรษฐกิจแบบทุนนิยม มีความมั่นใจในตัวเอง และ
ติดต่อกับชาติที่เป็นประชาธิปไตย ทั้งจากสื่อมวลชนหรือหลายๆ คน มีโอกาสไปท่องเที่ยวหรือศึกษาต่อใน
ประเทศประชาธิปไตย กลุ่มคนใหม่ในสังคมไทยนี้ได้รับผลกระทบจากการเมืองมาก เนื่องจากการขยายตัว
ในทางเศรษฐกิจของคนกลุ่มเหล่านี้ถูกจ ากัด และผู้ได้รับโอกาสทางการเมืองส่วนใหญ่อยู่ในแวดวงการเมือง
ระดับสูง คนกลุ่มใหม่นี้จึงต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองมากขึ้น ป๎จจัยส าคัญอีกประการหนึ่งคือ
ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมทางการเมืองในเมืองและในชนบทที่มีอยู่มาก เพราะความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมเกิดขึ้นในเมืองรวดเร็วกว่าในชนบท การพัฒนาเศรษฐกิจที่กระจุกตัวอยู่ในเมืองท าให้
วัฒนธรรมทางการเมืองของชนบทและเมืองมีช่องว่างมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม วัฒนธรรมทางการเมืองของ
ชนบทได้เปลี่ยนแปลงไปตามการคุกคามของเมืองใหญ่เป็นล าดับ การติดต่อสื่อสารทางเทคโนโลยี การที่คน

                                                           

  ๑Ibid., United Nations Economic and Social Council, Participatory governance and 
citizens’ engagement in policy development, service delivery and budgeting, p.๗. 
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ชนบทเข้ามาหางานท าในเมือง และการกลับไปรับใช้สังคมบ้านเกิด ท าให้วัฒนธรรมการเมืองในชนบทเกิด
การเปลี่ยนแปลงมากข้ึน วัฒนธรรมแบบไพร่ฟูา ซึ่งเป็นวัฒนธรรมการเมืองดั้งเดิมของไทย ไม่สามารถอยู่รอด
ได้ในสภาพสังคมที่ต้องมีการแข่งขันและการพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 กมล สมวิเชียร สุจิต บุญบงการ และพรศักดิ์ ผ่องแผ้ว เป็นนักรัฐศาสตร์ไทยกลุ่มแรกที่ให้ความ
สนใจศึกษาวัฒนธรรมการเมืองไทย พบว่าการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมการเมืองไทยยังอยู่ในวงจ ากัดและไม่
เพียงพอท่ีจะตอบโจทย์พัฒนาการทางการเมืองของไทยได้ทั้งหมด สังคมไทยเป็นสังคมที่เน้นความเป็นอิสระ 
มีความเป็นป๎จเจกบุคคลสูง การด ารงชีวิตเป็นไปอย่างสบาย ไม่ถูกกดดัน นอกจากนี้ อิทธิพลของระบบ
ราชการและอ านาจของรัฐที่เป็นอ านาจนิยม ได้ส่งผลต่อการหล่อหลอม วัฒนธรรมการเมืองที่ยอมรับอ านาจ๑ 
แต่อย่างไรก็ตาม ในระยะสามถึงสี่ทศวรรษที่ผ่านมา กลุ่มคนในสังคมบางส่วนในสังคมไทยได้เรียนรู้การ
ต่อต้านอ านาจโดยมีทั้งพฤติกรรมการเมืองรูปแบบอารยะขัดขืนและรูปแบบอื่นมากขึ้น ก่อให้เกิดการเข้าใจ
สภาพการเรียนรู้ทางการเมืองและเสรีภาพภายในระบบการเมืองนอกจากนี้ นิสัยพื้นฐานของคนไทยที่ไม่
แสดงออกถึงความต้องการอย่างตรงไปตรงมา ไม่แสดงออกอย่างเปิดเผย หลีกเลี่ยงการถกเถียงอย่างมีเหตุมี
ผลตรงไปตรงมาเพราะเกรงจะเกิดความขัดแย้ง นิสัยพื้นฐานเหล่านี้ได้ท าให้กระบวนการและพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมได้ถูกบิดเบือนในสังคมไทย เป็นส่วนหน่ึงที่สังคมไทยพัฒนาการเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมการเมืองแบบ
มีส่วนร่วมที่จอมปลอม๒ และเป็นสาเหตุของความไร้เสถียรภาพทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 
 สิ่งส าคัญที่ต้องพิจารณาส าหรับวัฒนธรรมทางการเมืองไทยคือ ป๎จจุบั นสังคมไทยต้องการ
วัฒนธรรมการเมืองแบบใด แนวคิดหรืออุดมการณ์ทางการเมืองแบบใด ไม่ว่าจะเป็นเสรีประชาธิปไตยผนวก
กับทุนนิยมเต็มรูป หรือสังคมประชาธิปไตยที่รัฐเข้าแทรกแซงในบางประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเมืองและ
เศรษฐกิจเชิงประชานิยม แต่อย่างไรก็ตาม แนวความคิดวัฒนธรรมทางการเมืองเหล่านั้นควรจะสามารถ
ประยุกต์การตอบโจทย์ของสังคมที่หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น ความขัดแย้งทาง
การเมืองทั้งในเชิงนโยบายและเชิงผลประโยชน์ ความแตกแยกในความคิดทางการเมืองของสังคม การใช้
ความรุนแรงในการแก้ป๎ญหาทางการเมือง โดยป๎ญหาเหล่านี้จะได้รับการแก้ไขโดยวัฒนธรรมทางการเมือง
แบบมีส่วนร่วมของสังคมไทยได้มากน้อยเพียงใด  
 

สรุป 
  โดยทั่วไปคนไทยมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟูาและแบบยึดกลุ่มยึดถิ่นมากกว่าแบบมีส่วน
ร่วม ท าให้การเมืองไทยถูกครอบง าด้วยข้าราชการและทหารติดต่อกันมาตั้งแต่สมัยหลังเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง ต่อมาการที่ประเทศไทยได้มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท าให้เกิดวัฒนธรรมทางการเมืองใหม่ 
ท าให้เกิดคนกลุ่มใหม่ที่มีการศึกษาและทุน เป็นกลุ่มคนที่เติบโตมากับเศรษฐกิจแบบทุนนิยม มีความมั่นใจใน
ตัวเอง และติดต่อกับชาติที่เป็นประชาธิปไตย แต่กลับถูกจ ากัดโอกาสที่จะเข้าไปมีบทบาททางการเมือง
ระดับสูงภายในประเทศ คนกลุ่มนี้ได้พยายามหาทางเข้าไปมีส่วนร่วมในทางการเมืองและหาช่องทางในการมี
บทบาททางการเมืองมากขึ้น จนบางครั้งคนกลุ่มนี้ได้มีความขัดแย้งกับกลุ่มอ านาจเดิม นอกจากนี้วัฒนธรรม

                                                           
๑ กมล สมวเิชียร. วัฒนธรรมการเมืองไทยกับการพัฒนาการเมือง,๒๕๑๔, ใน วรรณไว ทยากร: 

รัฐศาสตร,์  (พระนคร: ไทยวัฒนาพานิช,๒๕๑๔), หน้า ๕๓-๕๔. 

  ๒ เครตัน เจมส์ แอล. คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจของชุมชน, (นนทบุรี :
สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๕), หนา้ ๔๕. 
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ทางการเมืองในเมืองและในชนบทยังมีความแตกต่างอยู่มาก วัฒนธรรมทางการเมืองในเมืองเป็นวัฒนธรรม
แบบมีส่วนร่วมที่เคารพความแตกต่างหลากหลายทางความคิด แต่วัฒนธรรมทางการเมืองในชนบทยังคงเป็น
แบบไพร่ฟูาและยึดกลุ่มยึดถิ่น ยิ่งการพัฒนาเศรษฐกิจกระจุกตัวอยู่ในเมืองมากเท่าใด ยิ่งมีแนวโน้มที่
วัฒนธรรมทางการเมืองของชนบทและเมืองจะมีช่องว่างมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามวัฒนธรรมทางการเมืองของ
ชนบทได้เปลี่ยนแปลงไปตามการคุกคามของเมืองใหญ่เป็นล าดับ โดยมีการติดต่อสื่อสารผ่านสื่อเทคโนโลยี 
การที่คนชนบทเข้ามาหางานท าในเมือง และการกลับไปรับใช้สังคมบ้านเกิด ท าให้วัฒนธรรมการเมืองใน
ชนบทเกิดการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น วัฒนธรรมแบบไพร่ฟูา ซึ่งเป็นวัฒนธรรมการเมืองดั้งเดิมของไทย ไม่
สามารถอยู่รอดได้ในสภาพสังคมที่ต้องมีการแข่งขันและการพยายามเข้าไปมสี่วนร่วมทางการเมอืง วัฒนธรรม
ทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมได้มีส่วนกระตุ้นให้ประชาชนมีบทบาทในทางการเมืองมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม
สิ่งส าคัญที่จะขาดเสียมิได้คือรัฐจะต้องกระจายอ านาจและให้โอกาสประชาชนได้ร่วมคิดร่วมตัดสินใจทางการ
เมืองในหลากหลายรูปแบบ   
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การบริหารธรรมาภิบาล ในยุค ๔.๐ 
 

รุ่งสุริยาหอมวัน๑ 
 
บทคัดย่อ 

บทความนี ้กล่าวถึงการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วยหลักนิติ
ธรรมหลักคุณธรรมหลักความโปร่งใสหลักความมีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่าเป็น
หลักการบริหารสากลที่สามารถตรวจสอบได้มีประสิทธิผลและเป็นระบบที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมโดยสามารถเสนอข้อเรียกร้อง มีการรวมตัวของประชาชนกลุ่มมวลชนผู้ใช้แรงงานและองค์กรภาคเอกชน
เพื่อเข้ามามีบทบาทในการติดตามตรวจสอบการด าเนินการทางการเมืองและการบริหารงานภาครัฐ ตลอดจน
การประกอบธุรกิจเอกชน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนโดยรวมและ
สังคมไทยเติบโตด้วยความแข็งแกร่งสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะช่วยให้
ประเทศชาติมีความสงบสุขและพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืนต่อไป 
ค าส าคัญ : บริหาร,ธรรมาภิบาล 
 
ABSTRACT 
 This article discusses good governance. Or the good governance. contain wit rule 
of Law,integrity, Transparency,The main part, Main responsibilities And principal value. A 
universal principles that can be checked, Effective and systematic opportunities for public 
participation. The proposed claim A combination of public The masses of workers and 
private sector organizations. In order to play a role in monitoring. Monitor the 
implementation of politics and public administration. As well as private businesses To 
ensure transparency in the operation. Which will contribute to the overall social and 
Thailand with growing strength. Can compete with foreign efficiently. This will allow the 
country to have peace and rapid development and sustainable. 
Keywords: Management, Good Government 
 
บทน า 

“การน าหลักการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลมาใช้มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ส าหรับประเทศไทยเราเพราะหลักธรรมาภิบาลก็คือการบริหารที่สามารถตรวจสอบได้มีประสิทธิผลและเป็น
ระบบท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม”  

ในป๎จจุบันสถานการณ์ด้านการเมืองเศรษฐกิจ สังคม การบริหารงานของรัฐทั้งภายในและ
ต่างประเทศมีความเปลี่ยนแปลงไปมากและเป็นไปอย่างรวดเร็ว กว้างขวาง ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากความก้าวหน้า
ทางด้านการสื่อสารเทคโนโลยี การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วสู่ประชาชน ในขณะที่สภาพแวดล้อม

                                                           
๑ อาจารย์ประจ า วิทยาลยัสงฆ์บรุีรมัย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเข้าสู่ยคุโลกาภิวัตน์แต่ระบบการบริหารงานของภาครัฐ และสังคมไทยโดยรวม
ที่ผ่านมาไม่สอดคล้องไม่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 

ดังนั้นการปรับเปลี่ยนบทบาทของสังคมโดยการน าหลักการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี
(GoodGovernance) หรือหลักธรรมาภิบาลมาใช้ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับประเทศไทยเราเพราะ
หลักธรร-มาภิบาลก็คือการบริหารที่สามารถตรวจสอบได้มีประสิทธิผลและเป็นระบบที่เปิดโอกาสให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมโดยสามารถเสนอข้อเรียกร้องมีการรวมตัวของประชาชนกลุ่มมวลชนผู้ใช้แรงงานและ
องค์กรภาคเอกชนเพื่อเข้ามามีบทบาทในการติดตามตรวจสอบการด าเนินการทางการเมืองและการ
บริหารงานภาครัฐ ตลอดจนการประกอบธุรกิจเอกชน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานซึ่งจะส่งผล
ให้ประชาชนโดยรวมและสังคมไทยเติบโตด้วยความแข็งแกร่งสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอันจะช่วยให้ประเทศชาติมีความสงบสุขและพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืนต่อไป 
ความหมายของธรรมาภิบาล (Good Governance) 

ค าว่าGood Governance เริ่มน ามาใช้กันเมื่อประมาณ๑๐ กว่าปีที่ผ่านมา โดยปรากฏ ในรายงานของ
ธนาคารโลกเมื่อปีค.ศ. ๑๙๘๙เมื่อแนวความคิด Good Governanceเข้ามาในประเทศไทยในช่วงปีพ.ศ.
๒๕๔๐นักวิชาการหลายท่านได้แปลความหมายของค าว่า Good Governance โดยเสนอใช้ค าว่า“กลไก
ประชารัฐที่ดี”บ้าง“ประชารัฐ”บ้าง “ธรรมรัฐ”บ้าง“ศุประศาสนการ” บ้างแต่ในที่นี้จะขอใช้ค าว่า“ธรรมาภิ
บาล”ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันมากเพราะค าว่าธรรมาภิบาลจะมีความหมายอย่างกว้างครอบคลุมทั้งทางบริหาร
จัดการที่ดีขององค์การธุรกิจและการปกครองที่ดีของภาครัฐ  

ธีรยุทธบุญมีเรียกGood Governanceว่าธรรมรัฐได้ให้ความหมายว่า คือการบริหารการจัดการ
ประเทศท่ีดีในทุกๆด้านและทุกๆ ระดับ การบริหารการจัดการที่ดีดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีหลักคิดว่าทั้ง
ประชาชน ข้าราชการบริหารประเทศเป็นหุ้นส่วน( Partnership) กันในการก าหนดชะตากรรมประเทศแต่
การเป็นหุ้นส่วนไม่ใช่หลักประกันว่าจะเกิดธรรมรัฐหรือGood Governanceยังต้องหมายถึงการมีกฎเกณฑ์
กติกาท่ีจะให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ประสิทธิภาพความเป็นธรรมและการมีส่วนร่วมของสังคมในการ
ก าหนดนโยบายบริหารตรวจสอบ ประเมินผลอย่างจริงจัง๑ 

UNDP (UnitedNation Development Program)หน่วยงานสังกัดองค์การสหประชาชาติได้ให้
นิยามความหมายของGood Governanceหรือธรรมาภิบาล ว่า คือ การใช้อ านาจทางการเมืองการบริหาร
และเศรษฐกจิในการด าเนินภารกิจ กิจกรรมต่างๆ ของประเทศในทุกระดับโดยมีกลไก กระบวนการสถาบัน
ซึ่งประชาชนและกลุ่มต่างๆสามารถแสดงออกถึงความต้องการผลประโยชน์การใช้สิทธิและหน้าที่ตาม
กฎหมาย การประสานประนีประนอมความแตกต่างโดยผ่านกลไกกระบวนการและสถาบันเหล่านั้น 

คุณหญิงทิพาวดีเมฆสวรรค์ได้ให้ความเห็นว่าธรรมาภิบาลหรือGood Governanceนี้เป็นเรื่องที่ทุก
สังคมทุกประเทศไม่ว่าเป็นประเทศก าลังพัฒนาหรือพัฒนาแล้วต้องการให้เกิดขึ้นค าว่า Governance เป็นค า
เก่าที่มีมานานแล้วหมายถึงกรอบในการบริหารจัดการขององค์การต่าง ๆในการบริหารระบบบริษัทก็จะ

                                                           
๑ ธีรยุทธ บุญมี. ธรรมรัฐกับการปฏิรูปสังคมไทยในขั้นที่สอง. วารสารกรมประชาสัมพันธ์ ๓ (๕), 

พฤษภาคม, ๒๕๔๓, ๑๙-๑๑. 
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๓๕๙ 

เรียกว่าCorporate Good Governanceในราชการก็เรียกว่าPublic Governanceซึ่งกรอบการบริหาร
จัดการนี้มีทั้งดีและไม่ดีที่ดีเรียกว่า Good Governanceที่ไม่ดีเรียกว่าBad Governance๑ 

จากความหมายของนักวิชาการที่ได้ให้ค าจ ากัดความเกี่ยวกับGood Governance ดังกล่าวข้างต้น 
นั้นจะเห็นได้ว่ามีแนวความคิดที่คล้ายคลึงกันซึ่งอาจจะสรุปได้ว่าGood Governanceจะให้ความส าคัญกับ
องค์ประกอบ ๓ ส่วน คือ  

 ภาครัฐ (PublicSector)ซึ่งจะมีส่วนเสริมสร้างและปฏิรูปการเมืองกฎหมายและการบริหาร
ราชการ 

 ภาคเอกชน (Private Sector)ซึ่งจะมีส่วนในการประกอบธุรกิจที่ดีและด าเนินธุรกิจอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมซึ่งจะท าให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรือง 

 ภาคประชาชนหรือองค์กรต่างๆ (Civil Society) จะมีส่วนในการเกื้อหนุนในการด าเนินการ
ทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองโดยการระดมกลุ่มต่างๆให้เข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆ และสามารถ
ตรวจสอบท้ังภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนให้ตั้งอยู่ในความถูกต้องได้  

กล่าวโดยสรุปแล้วธรรมาภิบาล (Good Governance)หมายถึงการบริหารการจัดการทรัพยากร
ทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อการพัฒนาของประเทศโดยมีการเช่ือมโยงองค์ประกอบทั้ง ๓ส่วนของสังคมคือ 
ภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมและให้มีการสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจสังคมการเมืองอย่างสมดุลส่งผลให้สังคมด ารงอยู่ร่วมกันอย่างสันติตลอดจนมี
การใช้อ านาจในการพัฒนาประเทศชาติให้เป็นไปอย่างมั่นคงยั่งยืนและมีเสถียรภาพ  
 
รัฐธรรมนูญกับการให้พัฒนาธรรมาภิบาล 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.๒๕๖๐ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเมื่อพิจารณา
เนื้อหาโดยรวมแล้วจะเหน็ว่ารัฐธรรมนูญได้วางระบบบริหารบ้านเมืองให้เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งข้ึนคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนเพิ่มกลไกการตรวจสอบระบบการเมืองและระบบราชการให้ใช้อ านาจอย่าง
ชอบธรรมและมีประสิทธิภาพส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารบ้านเมืองมากขึ้นเพื่อการขจัด
ความทุจริตในบ้านเมืองส่งเสริมให้เกิดการปฏิรูประบบผู้แทนการลดเง่ือนไขความขัดแย้งเพื่อให้ประเทศมี
ความสงบสุข บนพื้นฐานของความรู้รักสามัคคีปรองดองตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและ
ประเพณีการปกครองที่เหมาะสมกับสถานการณ์ และลักษณะสังคมไทย หลักความสุจริต หลักสิทธิมนุษยชน 
และหลักธรรมาภิบาลตลอดจนรัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดย
หน่วยงานของรัฐ ต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การ
จัดท าบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
รวมตลอดทั้งพัฒนา เจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิด

                                                           
๑ ทิพาวดี เมฆสวรรค์. ธรรมาภิบาลกับราชการไทย. นนทบุรี : เอกสารประกอบการสัมมนาเร่ือง 

"ความส าเร็จและบทเรียนในการสร้างธรรมาภิบาลในส่วนราชการ " ณ ห้องประชุมสุขุมนัยประดิษฐ์ 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๓. 
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๓๖๐ 

ความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ๑อาจกล่าวได้ว่ามาตรการที่
ปรากฏในรัฐธรรมนูญนี้ได้เพิ่มกลไกของการพัฒนาธรรมาภิบาลของสังคมไทยไว้ซึ่งสรุปเป็นประเด็นหลัก ๆ
พอสังเขปได้ดังนี้ 

๑.ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  ๒.การปฏิรูประบบราชการ 
๓.การปฏิรูปศาลและระบบตรวจสอบ   ๔. การปฏิรูประบบผู้แทน 
๕.การขจัดความทุจริตในบ้านเมือง 

กล่าวโดยสรุปจะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญได้วางรากฐานของธรรมาภิบาลไว้อย่างครบถ้วนกล่าวคือใน
แง่ของวัตถุประสงค์การบริหารจัดการรัฐธรรมนูญก าหนดให้ยึดประโยชน์สาธารณะ (PublicInterest) ของ
คนทุกภาคในสังคมในด้านโครงสร้างและกระบวนการรัฐธรรมนูญได้เพิ่มภาคประชาสังคมเข้าสู่โครงสร้างการ
จัดการ รัฐบาลไทยและเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคโดยเฉพาะภาคประชาสังคมในทุกด้านทั้ง
ระดับชาติท้องถิ่นชุมชนในด้านเนื้อหาของธรรมาภิบาลเองรัฐธรรมนูญก็วางหลักการให้เกิดการประสาน
ประโยชน์ของคนทุกภาคในสังคมเพื่อให้เกิดความสมดุลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 
ธรรมาภิบาลกับสังคมไทย 

ในป๎จจุบันสถานการณ์ต่างๆทั้งภายในและต่างประเทศเปลี่ยนไปมากสังคมข่าวสารได้เข้ามามี
อิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมไทยอันช่วยให้ภาคเอกชนเติบโตขึ้นขณะเดียวกันก็ส่งผลให้ป๎ญหาต่างๆ 
ของชาติมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันข้าราชการในฐานะที่เป็น
สถาบันหลักของชาติ จะต้องปรับแนวทางการท างานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยการ
ร่วมกันสร้างความเป็นเอกภาพและความสามัคคีในหมู่ข้าราชการ เพื่อให้การประสานงานราชการด้านต่าง ๆ 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันก็ต้องปรับเปลี่ยนระบบการท างานโดยเน้นให้ความส าคัญกับการ
ให้บริการประชาชนรวมทั้งข้าราชการต้องปรับทัศนคติในการท างานโดยยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพของการเป็นข้าราชการที่ดีที่มีคุณภาพปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละซื่อสัตย์สุจริตอุทิศเวลากับงาน
ราชการอย่างจริงจังและเป็นที่พ่ึงพาของประชาชนอย่างแท้จริงอันจะช่วยส่งเสริมให้ประเทศชาติมีความสงบ
สุขและพัฒนาอย่างรวดเร็วต่อไป 

อย่างไรก็ตามในภาคราชการได้เริ่มด าเนินการสร้าง “ธรรมาภิบาล”ขึ้นแล้วกล่าวคือได้มีระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๒และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่๑๐สิงหาคม๒๕๔๒ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐตั้งแต่วันที่๑๑
สิงหาคม๒๕๔๒เป็นต้นมาโดยระเบียบนี้ก าหนดให้ทุกหน่วยงานของรัฐด าเนินการบริหารจัดการโดยยึด
หลักการ๖หลักได้แก่หลักนิติธรรมหลักคุณธรรมหลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ
และหลักความคุ้มค่าโดยมีสาระส าคัญดังนี้๒ 

                                                           
๑ รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๐ ก ๖ เมษายน 

๒๕๖๐ หน้า ๑๙ 
๒ ก.พ., ส านักงาน. ความส าเร็จและบทเรียนในการสร้างธรรมาภิบาลในส่วนราชการ. นนทบุรี : 

เอกสารรายงานผลการด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒. และเอกสารประกอบการสัมมนา ณ ห้องประชุมสุขุมนัยประดิษฐ์ 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ส านักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๓. 
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๑.หลักนิติธรรมได้แก่การตรากฎหมายกฎข้อบังคับต่างๆให้ทันสมัยและเป็นธรรมเป็นที่ยอมรับของ
สังคมและสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมายกฎข้อบังคับเหล่านั้น โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้
กฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจหรืออ านาจของตัวบุคคล  

๒.หลักคุณธรรมได้แก่การยึดมั่นในความถูกต้องดีงามโดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ยึดถือหลักนี้
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคมและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกั น
เพื่อให้คนไทยมีความซื่อสัตย์จริงใจขยันอดทนมีระเบียบวินัยประกอบวิชาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจ าชาติ 

๓.หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติโดยปรับปรุงกลไก
การท างานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใสมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่าง
ตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและมีกระบวนการให้ประชาชน
ตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้ 

๔.หลักความมีส่วนร่วมได้แก่การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความเห็นในการ
ตัดสินใจป๎ญหาส าคัญของประเทศไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็นการไต่สวนสาธารณะการประชาพิจารณ์การ
แสดงประชามติหรืออ่ืน ๆ  

๕.หลักความรับผิดชอบได้แก่การตระหนักในสิทธิหน้าที่ความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม
การใส่ใจป๎ญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ป๎ญหาตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่
แตกต่างและความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท าของตน 

๖.หลักความคุ้มค่าได้แก่การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัดใช้ของอย่างคุ้มค่าสร้างสรรค์สินค้าบริการที่มีคุณภาพสามารถ
แข่งขันได้ในเวทีโลกและรักษาพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน  

ส าหรับในภาคเอกชนและภาคประชาสังคมการสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นนั้นยังไม่มีการ
ด าเนินการในเรื่องนี้อย่างกว้างขวางรวมทั้งประชาชนยังขาดความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างดีพอจึงท าให้ยังขาด
กลไกของการตรวจสอบและการก ากับดูแลในทางปฏิบัติงานเพื่อก่อให้เกิดธรรมาภิบาลขึ้น  
 
ไอซีทีธรรมาภิบาล (ICT Governance) 

ICT Governance เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการที่ดีทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศควบคู่กันไปกับความสามารถด้านอ่ืนๆ ของคณะกรรมการและผู้บรหิารระดบัสูงท่ีใช้เป็นกรอบและ
องค์ประกอบของกระบวนการบริหารงานในการปฏิบัติตามโนบายกลยุทธ์เพื่อสร้างศักยภาพ คุณค่าเพิ่ม และ
การเติบโตอย่างยั่งยืนอย่างรู้คุณค่าให้กับองค์กรควบคู่กันไปกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีที่แยกกันไม่ได้ 
ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามองค์ประกอบของการจัดการตั้งแต่การวางแผน การจัดองค์การ การจัด
พนักงาน การด าเนินการและการควบคุม 

IT Governance หรือธรรมาภิบาลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คือรูปแบบโครงสร้างของ
ความสัมพันธ์และกระบวนการการจัดการและการปฏิบัติในองค์กร ที่ก ากับและควบคุมองค์กรให้บรรลุถึง
เปูาประสงค์ โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้น ในขณะเดียวกันก็สามารถสร้างความสมดุลในการจัดการกับ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเทียบกับสิ่งที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศและจากกระบวนการที่เกี่ยวข้อง หรือ ITG 
คือการบริหารดุลยภาพทางด้านการลงทุนและกระบวนการจัดการทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศกับการ
บริหารความเสี่ยง และประโยชน์ท่ีได้รับในรูปแบบต่างๆ  
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ICT Governance มีความส าคัญในการท าให้เกิดการบริหารและการบูรณาการที่เป็นระบบ มี
ระเบียบ เป็นขั้นตอน ลดความซ้ าซ้อน ลดความเสี่ยง เพิ่มศักยภาพโดยท างานข้ามสายงานได้ และ
ประสานงานระหว่างองค์กรได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา มีประสิทธิภาพสอดประสานกัน การด าเนินงานระดับ
ต่างๆ จากการใช้ความสามารถและศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยากรต่างๆ เพื่อการผลักดัน
ความส าเร็จของการจัดการทั่วท้ังองค์กรอย่างเป็นกระบวนการ๑ 
 
ไทยแลนด์ ๔.๐ กับการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

สังคมเศรษฐกิจ ๔.๐ ตัวเลข ๔.๐ พูดถึงขั้นตอนการพัฒนาของเศรษฐกิจโลก ที่ได้มีการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมมาหลายครั้ง น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตและการสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจโลก ตั้งแต่
การปฏิวัติ ๑.๑ ที่ค้นพบพลังงานจากไอน้ า และน าสู่การประดิษฐ์เครื่องกลต่างๆ ที่ใช้พลังงานไอน้ า ต่อด้วย
ยุค ๒.๐ และ ๓.๐ ที่เป็นยุคของพลังไฟฟูา ยุคคอมพิวเตอร์ และยุคการสื่อสารเทคโนโลยี ล่าสุดมีการกล่าวว่า
โลกก าลังเข้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่สี่ คือ ๔.๐ ที่ไม่ได้มาจากการค้นพบเทคโนโลยีใหม่ตัวใดตัวหนึ่ง
เป็นการเฉพาะ แต่เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ก าลังมีการพัฒนาอยู่หลายด้าน เช่น ดิจิตอลเทคโนโลยี ไบ
โอเทคโนโลยี และฟิสิกส์เทคโนโลยี มาสร้างนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงความเป็นอยู่ของคนในสังคมโลกให้ดีขึ้น 
ไม่ใช่แต่เพื่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ แต่เพื่อยกระดับมาตรฐานความเปน็อยู่ของมนุษยชาติโดยรวมให้สูงข้ึน 

ในลักษณะนี้ ประเทศไทยยุค ๔.๐ จะหมายถึง สังคมเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมและการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ของความเป็นอยู่ของคนในประเทศ ท าให้การใช้เทคโนโลยีจะเกิดขึ้น
และกระทบเศรษฐกิจของประเทศในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิต การบริโภค และการกระจายหรือ 
distribution ซึ่งในสังคมแบบ ๔.๐ นี้ ประโยชน์ท่ีจะมีต่อความเป็นอยู่ของคนในประเทศจะเกิดขึ้น ก็ต่อเมื่อ 
นโยบายขับเคลื่อนประเทศ ๔.๐ น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญในสามด้าน 

๑. การสร้างสังคมที่มีความรู้และความสามารถที่จะสร้างนวัตกรรมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
เพื่อประโยชน์ของคนในประเทศ นี่คือ ประเด็นความรู้และความสามารถ ซึ่งหมายถึง เศรษฐกิจจะต้องมี
ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาดังกล่าว และสังคมเปิดกว้างด้านเสรีภาพให้มี
การแสดงความคิดเห็น เพื่อน าไปสู่การพัฒนาความคิด ความรู้และนวัตกรรม 

๒. มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่น าไปสู่การเพ่ิมผลิตภาพ หรือ productivity ด้านการผลิต
ให้กับเศรษฐกิจ ซึ่งหมายถึง การใช้เทคโนโลยีเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ ซึ่งจะเป็นฐาน
ของการสร้างรายได้และความมั่งคั่งให้กับคนในประเทศในอนาคต สิ่งนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อระบบเศรษฐกิจ
ท างานอยู่บนกลไกตลาดที่มีประสิทธิภาพ ระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมของประเทศให้ความส าคัญและ
ปกปูองสิทธิพื้นฐานของประชาชน โดยเฉพาะสิทธิในทรัพย์สิน (property rights) ที่เป็นแรงจูงใจส าคัญให้คน
ในสังคมคิดค้น สร้างนวัตกรรมและลงทุน นอกจากนี้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต้องเปิดกว้างเป็นโอกาสให้
ประชาชนที่มีความรู้ความสามารถในทุกระดับสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี ( inclusive) และสร้างสรรค์
นวัตกรรมได้ น ามาสู่การกระจายผลหรือประโยชน์ท่ีได้จากเศรษฐกิจยุค ๔.๐ ต่อสังคมในวงกว้าง 

๓. เพ่ือให้ความรู้และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีน ามาสู่การยกมาตรฐานความเป็นอยู่ของคนใน
สังคมอย่างย่ังยืนและถาวร นโยบาย ๔.๐ ต้องน าไปสู่กระบวนการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมบนพื้นฐานของ

                                                           
๑ ศรันย์ นาคถนอม. IT Governance (ธรรมาภิบาลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) . จาก 

http://www.academia.edu ค้นเมื่อ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธาน ี

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 

 

 

๓๖๓ 

ความประพฤติที่ถูกต้อง ความโปร่งใส ความรับผิดรับชอบในการท าหน้าที่ท่ีเป็นธรรมต่อผู้อื่น ซึ่งทั้งหมดก็คือ
พื้นฐานของธรรมาภิบาล หรือการก ากับดูแลกิจการที่ดี ที่ต้องผลักดันให้ธรรมาภิบาลเป็น norm หรือเป็น
ความประพฤติหลักของสังคม เพราะสิ่งนี้คือแรงจูงใจส าคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศให้เติบโตโดยการสร้าง
ความรู้ นวัตกรรม และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ของสังคม ตรงกันข้าม สังคมที่ขาดธรรมาภิ
บาล ไม่สนใจความถูกต้อง ไม่โปร่งใส ไม่รับผิดรับชอบในสิ่งที่ท าและผลกระทบที่จะมีต่อผู้อื่น สังคมดังกล่าว
คงก้าวเป็นสังคม ๔.๐ ไม่ได้ เพราะไม่มีระบบแรงจูงใจที่จะขับเคลื่อนคนในประเทศให้เปลี่ยนพฤติกรรมและ
สร้างสรรค์นวัตกรรม ด้วยเหตุนี้ ธรรมาภิบาล หรือการก ากับดูแลกิจการที่ดี จึงเป็นหัวใจของการก้าวไปสู่
สังคม ๔.๐ เป็นกลไกท่ีจะสร้างพลังให้กับคนในสังคม (empower) โดยปลดล็อกพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องต่างๆ 
ที่บ่ันทอนศักยภาพของประเทศ และเปิดทางใหม่ให้กับคนในสังคมที่จะใช้เทคโนโลย ียกระดบัมาตรฐานความ
เป็นอยู่ของตน 

นี่คือ ๓เงื่อนไขที่ต้องเกิดขึ้นในการก้าวสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ส าหรับภาคธุรกิจ การเดินทางสู่ Thailand 
๔.๐ หมายถึง การปรับตัวต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นกว้างขวาง ที่สามารถเป็นได้ทั้งโอกาสทาง
ธุรกิจและสร้างการหยุดชะงัก หรือ disruption ให้กับธุรกิจ ดังนั้น โจทย์ภาคธุรกิจยุค Thailand ๔.๐ก็คือ 
การบริหารโอกาสและความเสี่ยงต่อธุรกิจที่จะมาจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ก าลังเกิดขึ้น ในทุกส่วนของ
เศรษฐกิจท่ีจะเป็นผลกระทบที่ใหญ่และส าคัญต่ออนาคตของเศรษฐกิจและของประเทศ 

ส าหรับรัฐบาล ความรับผิดชอบส าคัญ ก็คือ การปฏิรูปประเทศให้ประเทศสามารถปรับตัวและอยู่
ได้อย่างสง่างามในสังคมโลกยุค ๔.๐แต่จากที่รัฐบาลเองคงไม่สามารถท าได้ทุกเรื่อง เพราะเราเป็นประเทศใน
ระบบทุนนิยม ไม่ใช่สังคมนิยมที่มีการวางแผนจากส่วนกลาง แนวทางการปฏิรูปเพื่อสร้างไทยแลนด์ ๔.๐ ที่ดี
ที่สุด คือการสร้างตัวเปิดทาง หรือ สร้าง enabler ให้กับเศรษฐกิจ ที่จะเพิ่มพลังหรือ empower คนใน
ประเทศให้เข้าถึงความรู้และโอกาสในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อยกมาตรฐานความเป็นอยู่ของตนเองและ
สังคม ซึ่งหมายถึง การปฏิรูปต้องน าไปสู่ หนึ่ง การสร้างความรู้ สอง การสร้างโอกาสที่จะประยุกต์ใช้ความรู้ 
คือ เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มผลิตภาพหรือความสามารถในการแข่งขัน สาม สร้างธรรมาภิบาลให้เป็นพฤติกรรม
หลักของสังคม ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นแรงจูงใจให้คนในประเทศขับเคลื่อนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 
๔.๐ 

ในประเด็นการก ากับดูแลกิจการ
๑

ที่ดีหรือธรรมาภิบาลว่า ประเทศไทยจะสามารถเดินไปสู่ประเทศ
ไทยยุค ๔.๐ได้อย่างไร ผมได้ขยายความเรื่องนี้โดยกล่าวถึง บทบาทของกฎหมายและแนวปฏิบัติต่างๆที่จะ
ก ากับ (shape) พฤติกรรมของคนในสังคมให้ธรรมาภิบาลเป็นพฤติกรรมหลัก พูดถึงบทบาทของ
คณะกรรมการบริษัทที่จะเป็นผู้น าในการสร้างธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจ พูดถึงบทบาทของกลไกตลาดผ่าน
การท าหน้าท่ีของนักลงทุนท่ีสามารถมีอิทธิพลต่อธรรมาภิบาลและพฤติกรรมของบริษัทเอกชน และพูดถึงการ
รวมพลังของภาคธุรกิจในรูปของแนวร่วมปฏิบัติที่จะส่งเสริมพฤติกรรมที่ถูกต้อง เช่น การต่อต้านการ       
ทุจริตคอร์รัปชันในการท าธุรกิจ 

                                                           
๑ บัณฑิต นิจถาวร ไทยแลนด์ ๔.๐ กับการก ากับดูแลกิจการที่ดี. คอลัมนิสต์ประจ าคอลัมน์ 

"เศรษฐศาสตร์บัณฑิต" จาก http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/๖๔๐๖๐๑ ค้นเมื่อ ๑๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
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บทสรุป 

กระแสโลกาภิวัฒน์ก าลังก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบอย่างรวดเร็วและรุนแรงต่อทั้ง
เศรษฐกิจ การเมืองและสังคมของประเทศต่าง ๆรวมถึงประเทศไทย ดังนั้นทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาค
ประชาชนจะต้องสนับสนุนหลักท้ัง ๖ประการตามที่ก าหนดในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี เพื่อจะได้ร่วมกัน
ปรับบทบาทปรับวิธีการท างานของแต่ละภาคให้สนับสนุนเกื้อกูลกันให้เกิดก าลังที่สามารถตักตวง
ผลประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์เข้าสู่ประเทศไทยอย่างไรก็ตามการสร้างธรรมาภิบาล
จ าเป็นต้องสร้างให้เกิดขึ้นในทุกระดับกล่าวคือ  

- ระดับบุคคล คือ ประชาชนตระหนักว่าตนเองมีอ านาจกล้าใช้อ านาจบนความรับผิดชอบและเป็นธรรม  
- ระดับชุมชน คือ การประสานสิทธิอ านาจของชุมชนเข้ากับการปกครองท้องถิ่น  
- ภาคธุรกิจเอกชน คือการบริหารการจัดการธุรกิจเอกชนรัฐวิสาหกิจให้ตรวจสอบได้โปร่งใสมี

ประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
- ภาคการเมืองและราชการคือการกระจายให้มีการบริหารจัดการที่ดีมีการตรวจสอบภายในและ

ระหว่างกันเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
แต่อย่างไรก็ตามจะเห็นว่าหลกัการทั้งหลายลว้นมีจุดมุง่หมายที่จะรักษาความสมดุลในมิติต่างไว้เช่น

หลักคุณธรรมคือการักษาความสมดุลระหว่างตนเองกับผู้อื่นไม่เบียดเบียนผู้อื่นหรือผู้อื่นเบียดเบียนตนให้
เดือดร้อนซึ่งการมีความโปร่งใสเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการตรวจสอบหลักของธรรมาภิ
บาลในภาครัฐ ประกอบด้วย ๑) ยึดมั่นในวัตถุประสงค์ในการบริการแก่ประชาชนหรือผู้ที่ใช้บริการ๒) การ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพในหน้าที่และบทบาทของตน๓) ส่งเสริมค่านิยมขององค์กรและแสดงให้เห็นถึง
คุณค่าของธรรมาภิบาลโดยปฏิบัตหิรอืประพฤติ๔) มีการสื่อสารที่ดีการตัดสินใจอย่างโปรง่ใสและมีการบริหาร
ความเสี่ยงงที่รัดกุม๕) การพัฒนาศักยภาพและความสามารถของส่วนบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องและให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน๖) การเข้าถึงประชาชนและต้องรับผิดชอบต่อการท างานและผลงานอย่างจริงจัง 
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กระบวนเสริมสร้างพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อองค์กรตามหลักพุทธจิตวิทยา  
   ของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
The process strengthening responsible behavior toward  
the organization based on buddhist psychology of the  

staffsof mahachulalongkornrajavidyalaya university 
In the northeast 

 
 ทิพย์ ขันแก้ว๑ 

Thip Khankaew 
บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง “กระบวนการเสริมสร้างพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อองค์กรตามหลักพุทธ
จิตวิทยาของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”โดยการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงเอกสาร และใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกลุ่ม
ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๒๗ ท่าน คือ ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ แห่งละ ๓ รูป/คน ที่ปฏิบัติงานใน ๕ 
วิทยาเขต ๔ วิทยาลัยสงฆ์ กลุ่มเปูาหมายได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์
เนื้อหาและสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย  

ผลการวิจัยพบว่า 
บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพฤติกรรม ที่

เป็นความไว้วางใจ ความไม่ท้อถอยต่ออุปสรรค ท างานขยันแข็งขัน ยึดมั่นในกฎเกณฑ์ อุดมการณ์มีความ
รับผิดชอบและเป็นที่ไว้วางใจ ยอมรับยินดีรับผลการกระท าของตนเอง มีความพยายามปรับปรุงในการปฏิบัติ
หน้าที่ของตนเองเอาใจใส่และตรงต่อเวลาตระหนักในภาระหน้าที่ มุ่งมั่นและตั้งใจ ปรับปรุงการท างาน
สม่ าเสมอ มีความเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่นและการปฏิบัติตนต่อสิ่งที่อยู่รอบข้างโดยใช้หลักธรรมคือการใช้
หลักอิทธิบาท ๔มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

รูปแบบจิตวิทยาใช้กิจกรรมที่ประยุกต์จากแนวคิดบันได ๓ ขั้น คือมีความมั่นใจในตนเอง มี
ความมุ่งมั่นในการลงมือท า และมีศรัทธาในผลส าเร็จที่มุ่งหวัง โดยน ามาบูรณาการกับหลักพระพุทธศาสนา
แล้ว ได้รูปแบบกระบวนการเสริมสร้างพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อองค์กรตามหลักพุทธจิตวิทยา๔ อ ได้แก่ 
๑) เอื้อเฟ้ือจุนเจือ๒) อ่อนหวานนิ่มนวล๓) เอาใจเขามาใส่ใจเรา และ ๔) อบอุ่นเหมือนญาติ  
ค าส าคัญ : กระบวนเสริมสร้างพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อองค์กร, หลักพุทธจิตวิทยา, มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

                                                           

 ๑ วิทยาลัยสงฆ์บรุีรมัย์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั,E - mail : 
teentip@hotmail. com. 
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Abstract 
 The research on “The Process Strengthening Responsible Behaviors toward the 
Organization Based on Buddhist Psychology of the Staffs ofMahachulalongkornrajavidyalaya 
University in the Northeast” was the qualitative research using a documentary method to 
collect information and secondary sourcesincluding research works, academic articles, 
various documents concerned and also as a survey research using an In-depth interview in-
depth interview to collect information from ๒๗ key informants ๓ each from๕ Campuses 
and ๔ Buddhist Colleges. They were selected by a purposive sampling method. The data 
analysis was done by a content analysis and analytic of induction. 
 The findings were as follows:  

They have got the behaviors of reliability, adversity, hard-working, discipline, 
ideology, responsibility, being trusted, recognition, attempts for improvement, aspiration 
and punctuality,and the regular improvement of work. Self-understanding, others 
understanding others and reaction upon surroundings. Moreover, a theory of Maslow was 
also used in the process strengthening responsible behaviors toward the Organization of 
staffshaving the best performance at Mahachulalongkorn rajavidyalaya University in the 
Northeast, and the Buddhist points of view the Four Achievements were applied to earn 
living. 

The Psychological model used form the applied activities of the third steps of 
Namthip Viphawin including self-confidence, determination and contribution to the 
achievements integrated with Buddhist principles, it has got the four models of the process 
strengthening responsible behaviors toward the Organization of Mahachulalongkorn 
rajavidyalaya University’s staffs in the Northeast including ๑)being generous; ๒)being polite; 
๓)being considerate; and ๔)being friendlily warm. 
  These four models could have strengthened the responsible behaviors toward the 
Organizationbased on Buddhist psychology forMahachulalongkorn rajavidyalay University’s 
staffsin theNortheast of Thailand 
Keywords : The process strengthening responsible behavior toward the 
organization,Buddhist psychology, MAHACHULALONGKORNRAJAVIDYALAYA UNIVERSITY,the 
northeast 
 
บทน า 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สถาบันแห่งการศึกษา เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคณะสงฆ์
ไทยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ได้ทรงสถาปนา
ขึ้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๐ ตั้งอยู่ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์เขตพระนคร กรุงเทพมหานครและโปรดให้
เรียกว่า “มหาธาตุวิทยาลัย”เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๒ และทรงพระราชทาน
นามใหม่ว่า “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” เมื่อวันท่ี ๐๓ กันยายน พ.ศ.๒๔๓๙โดยทรงมีพระราชปณิธานให้
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เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาช้ันสูงส าหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์  ต่อมาได้ขยายการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาไปยังทุกภูมิภาคในประเทศ ประกอบด้วยวิทยาเขต  ๑๐ แห่ง ได้แก่ วิทยาเขต
หนองคายวิทยาเขตนครศรีธรรมราช วิทยาเขตเชียงใหม่ วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตนครราชสีมา วิทยาเขต
อุบลราชธานีวิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาเขตแพร่ วิทยาเขตบาลีพุทธโฆสและวิทยาเขตนครสวรรค์ นอกจากนี้ 
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ขึ้นอีก ๐๗ แห่ง ประกอบด้วย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม วิทยาลัยสงฆ์เลย 
วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ วิทยาลัยสงฆ์
ป๎ตตานี วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร วิทยาลัยสงฆ์ล าปาง วิทยาลัยสงฆ์
เชียงรายวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี วิทยาลัยสงฆ์พุทธป๎ญญาศรีทวารวดี วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผา
เมือง วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด และวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เพื่อให้การศึกษาวิชาการด้านพระพุทธศาสนาได้ขยายไปทั่ว
ทุกมุมของโลก (แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในช่วงแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ๒๕๕๖ : ๔ – ๕) 
  เมื่อมีการขยายส่วนงานต่างๆ ท าให้การพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้าเท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของประชาคมโลกแต่สิ่งแรกที่ต้องค านึงถึง คือ การส่งเสริมการสนับสนุนการพัฒนาบุคคลากร 
ควรจัดแผนระยะสั้นและระยะยาวในการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร รวมทั้งพัฒนาระบบและ
กลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร (คณะกรรมการติดตามการตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา ๒๕๕๕ : ๒๖) เพราะคนเป็นท้ังเหตุป๎จจัยและผลลัพธ์ที่ส าคัญที่สุดของการพัฒนาประเทศ 
คนเป็นศูนย์กลางหรือจุดมุ่งหมายของการพัฒนา โดยมุ่งให้ทุกคนมีการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและมีโอกาส
ที่จะมีส่วนร่วม ในการพัฒนาประเทศทุกๆ ด้าน ในการด าเนินชีวิตเพื่อความอยู่รอดจะเห็นได้ว่ามีการแก่งแย่ง
ชิงดีชิงเด่น เอารัดเอาเปรียบ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวมมีความคิดที่จะกระท าดีน้อยลง ขาด
ความรับผิดชอบ ท าให้สังคมเกิดความสับสนวุ่นวาย  
  ทั้งนี้ เนื่องจากพฤติกรรมของคนส่วนใหญ่ในสังคมไม่ปฏิบัติตามแนวทางเชิงจริยธรรมที่พึง
ประสงค์ จึงท าให้เกิดป๎ญหาตามมา พฤติกรรมด้านความรับผิดชอบก็เป็นจริยธรรมที่ส าคัญ อีกประการหนึ่งที่
ควรปลูกฝ๎งเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นนั้น โดยความรับผิดชอบ เป็นลักษณะส าคัญของความเป็น
พลเมืองดี ช่วยในการอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นไปอย่างราบรื่นและสงบสุข ความรับผิดชอบมีหลายประการ เช่น 
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความรับผิดชอบ ต่อครอบครัว ความรับผิดชอบต่อเพื่อน ความรับผิดชอบต่อ
โรงเรียน ความรับผิดชอบต่อชุมชน และความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ ความรับผิดชอบทั้ง ๖ ด้านนี้ เป็น
คุณลักษณะที่มีความส าคัญและควรปลูกฝ๎งเป็นอย่างยิ่ง ถ้ามีพฤติกรรมที่ขาดความรับผิดชอบเหล่านี้ จะมีผล
ต่อตนเองและสังคมเสียหายได้ (สนธยา ฉัตรมาศ ๒๕๓๒: ๔) 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเห็นความส าคัญและตระหนักถึงความจ าเป็นที่
จะต้องปลูกฝ๎งจริยธรรมความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นในองค์กร เพื่อพัฒนาให้องค์กรและคุณภาพชีวิตของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยให้เกิดความสมบูรณพ์ร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสติป๎ญญาความรู้ คู่คุณธรรมในการ
ด าเนินชีวิตเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันกับบุคลากรอื่น ซึ่งการน าหลักธรรมทางพุทธศาสนามาประยุกต์เข้ ากับ
หรือ บูรณาการกับหลักจิตวิทยาตะวันตก ที่เรียกว่าพุทธจิตวิทยา มาเป็นแบบเป็นต้นว่า ด้านตัดสินใจ จะ
ศึกษาด้านใด จะประกอบอาชีพใด หรือแก้ป๎ญหาอย่างไรและสามารถปรับตัวได้อย่างมีความสุขในชีวิต 
พัฒนาตนเองให้ถึงขีดสุดในทุกด้าน (ศรีสุดาชินรัตนตรัย ๒๕๓๖ : ๑) พฤติกรรมความรับผิดชอบ เป็น
คุณธรรมจริยธรรมเชิงพฤติกรรมที่ส าคัญ ที่ควรได้รับการปลูกฝ๎งและการพัฒนา เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
ดังกล่าว เพราะพลเมืองที่มีความส านึกในคุณธรรม ด้านความรับผิดชอบเท่านั้นที่จะสามารถด าเนินกิจการ

http://qa.mcu.ac.th/ac/edu_part/data/858b8bada2c6a316f30611deb6aaaae2.pdf
http://qa.mcu.ac.th/ac/edu_part/data/65f6c524337b6103e12ff9493856afd7.pdf
http://qa.mcu.ac.th/ac/edu_part/data/6d89c56747c3cd755f44c5f4a4da2e7e.pdf
http://qa.mcu.ac.th/ac/edu_part/data/6d89c56747c3cd755f44c5f4a4da2e7e.pdf
http://qa.mcu.ac.th/ac/edu_part/data/08cf75307a53f756783763b50e0cb3b1.pdf
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ของตนเองให้เกิดผลอันน่าช่ืนชม เป็นก าลังอันส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้ชาติไทยได้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
(ปรียา ชัยนิยม ๒๕๔๒: ๒) 
 จากท่ีความส าคัญดังกล่าวมาข้างต้นนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษากระบวนการเสริมสร้าง
พฤติกรรมความรับผิดชอบต่อองค์กร ตามหลักพุทธจิตวิทยา ของบุคลากรมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการเสริมสร้างพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อ
องค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อันจะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างแรงจูงใจ
ให้บุคลากรมีความรัก ความตั้งใจในการปฏิบัติงานและศรัทธาต่อองค์กร เพื่อเอื้อต่อการสร้างให้เป็นองค์กร 
แห่งการเรียนรู้ (Knowledge Organization) เกิดการเรียนรู้ (Knowledge Worker) ซึ่งจะเป็นต้นทุนทาง
ป๎ญญา (Intellectual Capital) ของสังคม ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human 
Resource Management) ขององค์กรที่จะน าพาองค์กรบรรลุเปูาหมายที่ได้ตั้งไว้ได้อย่างยั่งยืนและจะเป็น
ข้อสนเทศในการเสริมสร้างพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อองค์กรตามแนวพุทธจิตวิทยาต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๕.๐ เพื่อสังเคราะห์กระบวนการเสริมสร้างพฤติความรับผิดชอบต่อองค์กร ตามหลักพุทธ
จิตวิทยาของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๕.๒ เพื่อศึกษากระบวนการเสริมสร้างพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อองค์กรของบุคลากร ที่มี
แนวปฏิบัติที่ดี ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   ๕.๓ เพื่อน าเสนอรูปแบบกระบวนการเสริมสร้างพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อองค์กรตามหลัก
พุทธจิตวิทยาของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “กระบวนการเสริมสร้างพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อองค์กรตามหลักพุทธจิตวิทยา
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพโดยใช้วิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และการวิจัยภาคสนาม (Field Research) 
มุ่งศึกษาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักการวิธีการเสริมสร้างและแนวคิดวิธีการเสริมสร้างที่เหมาะสมกับ
สังคมไทยในยุคป๎จจุบัน ซึ่งผู้วิจัยจะศึกษาวิเคราะห์จากเอกสาร โดยก าหนดขอบเขตดังนี้ 
 ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล  
  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary research) มีขอบเขตด้านแหล่งข้อมูลเพื่อใช้ใน
การค้นคว้างานวิจัยด้านเนื้อหาและเอกสาร มุ่งเน้นศึกษา กระบวนการเสริมสร้างพฤติกรรมความรับผิดชอบ
ต่อองค์กรตามหลักพุทธจิตวิทยา กระบวนการเสริมสร้างพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อองค์กรของบุคลากรที่
มีแนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
กระบวนการเสริมสร้างพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อองค์กรตามหลักพุทธจิตวิทยาของบุคลากรมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยศึกษาสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีกระบวนการ
เสริมสร้าง เกี่ยวกับพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อองค์กรตามหลักพุทธจิตวิทยาและศึกษาสังเคราะห์ 
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อองค์กร ใน ๔ ด้าน คือ ๑) ด้านป๎จจัยทางพระพุทธศาสนา ๒) 
ด้านป๎จจัยทางจิตวิทยา ๓) ด้านป๎จจัยภายในองค์กร และ๔) ป๎จจัยส่วนบุคคลจากนั้นด าเนินการวิจัยด้วย



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 

 

 

๓๗๐ 

วิธีการเชิงบรรยาย (Descriptive Research) การวิจัยภาคสนาม (Field Research) และสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth interview)  
  กลุ่มเป้าหมาย 
 ได้ก าหนดขอบเขตกลุม่เปูาหมายในการศึกษาวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้  
  ๑. กลุ่มผู้น าองค์กร ได้แก่ รองอธิการบดีวิทยาเขตต่างๆ และผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์หรือตัว
แทนท่ีได้รับมอบหมายจากรองอธิการบดีวิทยาเขตต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยก าหนดวิทยาเขต
และวิทยาลัยสงฆ์ ประกอบด้วย วิทยาเขตอุบลราชธานี วิทยาเขตนครราชสีมา วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาเขต
หนองคายและวิทยาเขตขอนแก่น วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษวิทยาลัยสงฆ์นครพนมและ
วิทยาลัยสงฆ์เลย จ านวน ๙ รูป/คน 
  ๒. กลุ่มคณาจารย์ ได้แก่ อาจารย์ที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของของมหาวิทยาลัย มหาจุฬา- 
ลงกรณราชวิทยาลัย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน ๙ รูป/คน 
 ๓. กลุ่มปฏิบัติการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ในวิทยาเขตอุบลราชธานี วิทยาเขตนครราชสีมา วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาเขตหนองคาย
และวิทยาเขตขอนแก่น วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ วิทยาลัยสงฆ์นครพนมและวิทยาลัยสงฆ์
เลย จ านวน ๙ รูป/คน รวมทั้งสิ้น ๒๗ รูป/คน 
  ๗.๓ ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตการศึกษาด้านพื้นที่ ไว้ คือ ท าการศึกษาผู้น าองค์กร
และบุคลากรในสถานศึกษาที่ให้บริการแก่พระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดยเลือกศึกษาเฉพาะหน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วยวิทยา
เขตอุบลราชธานี วิทยาเขตนครราชสีมา วิทยาเขตสุรินทร์  วิทยาเขตหนองคาย และวิทยาเขตขอนแก่น 
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษวิทยาลัยสงฆ์นครพนม และวิทยาลัยสงฆ์เลย 
 
ผลการวิจัย 
 สรุปผลจากการศึกษากระบวนการเสรมิสร้างพฤติกรรมความรับผดิชอบต่อองค์กรตามหลกัพุทธ
จิตวิทยาของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สรุปผลเพื่อให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ได้ดังนี้ 

๑. สังเคราะห์กระบวนการเสริมสร้างพฤติความรับผิดชอบต่อองค์กรตามหลักพุทธจิตวิทยา
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ป๎จจัยที่เกื้อหนุนให้เกิดพฤติกรรมความรับผิดชอบนั้นแบ่งออกเป็นป๎จจัยทางพระพุทธศาสนา
หรือหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างพฤติกรรมความรับผิดชอบนั้น บุคลากรในองค์กรต้องมีการ
แบ่งป๎น ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน มีความยึดหยุ่น ไม่ยึดกฎเกณฑ์มากเกินไป มีความพร้อมรับฟ๎งความ
คิดเห็น มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าท่ี (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖)ที่ได้รับมอบหมาย มีกล
ยุทธ์ในการประสานความร่วมมือสมาชิก มีเทคนิคในการพูดและแนะน า มีความคิดรอบคอบและแยกแยะ มี
ความมุ่งมั่น ในการปฏิบัติหน้าที่ มีหลักธรรมและหลักการครองตนมีความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งยั่วยุ มีการวาง
ตนได้อย่างเหมาะสม มีความสุภาพอ่อนหวาน พูดจาไพเราะ มีความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมีความ
น่ารักและนับถือ ความปรารถนาดี ต่อสมาชิก มีความเป็นกลาง วางตนเสมอต้นเสมอปลาย 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธาน ี

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 

 

 

๓๗๑ 

ป๎จจัยทางจิตวิทยาในการเสริมสร้างพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อองค์กร บุคลากร ต้องยอมรับ
ข้อแตกต่างระหว่างบุคคล การตอบสนองความต้องการพื้นฐานของชีวิต ความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงใน
หน้าท่ี ความส าเร็จในหน้าที่การงาน ค่าแรงพอเพียงต่อการด าเนินชีวิต มีเกียรติยศหรือเครื่องแสดงถึงความ
เด่นของแต่ละบุคคล รับฟ๎งความคิดเห็นและตระหนักถึงคุณค่าของบุคคลใช้ค าพูดที่เป็นบวก มองโลกในแง่ดี 
ความต้องการความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ความต้องการทางด้านร่างกายความต้องการความ
ปลอดภัย ความต้องการ ทางด้านสังคม ความต้องการยอมรับนับถือ ความต้องการความส าเร็จ ความสัมพันธ์
กับเพื่อนร่วมงานรับฟ๎งความคิดเห็นและเช่ือมโยงสิ่งต้องการ ป๎จจัยภายในองค์กรมีโครงสร้างและ
วัตถุประสงค์ มีกระบวนการและวิธีการปฏิบัติ มีปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรในองค์กร มีการแบ่งภาระหน้าที่ ยึด
หลักกฎเกณฑ์ระเบียบวินัย คัดเลือกบุคคล ค่าตอบแทน พอเหมาะกับความสามารถ มีการก าหนดหน้าที่ผิด
ชอบที่ชัดเจน สนับสนุนส่งเสริมในการปฏิบัติหน้าที่มีความร่วมมือกันอย่างเป็นทางการ มีการจัดหาป๎จจัย
น าเข้า การเปลี่ยนแปลง และผลผลิต มีการจัดความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆ มีการก าหนดภารกิจ อ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบ มีการก าหนดกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับเปูาหมาย (คณะกรรมการติดตาม
การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา, ๒๕๕๕) กลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งร่วมใจกันด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุ
เปูาหมายมีการประสานงานกันภายในขอบเขตในลักษณะต่อเนื่อง มีระบบที่บุคคลตั้งแต่สองคนร่วมแรงร่วม
ใจกันท างานอย่างมีจิตส านึก มีเปูาหมายในลักษณะที่เป็นโครงสร้างและความร่วมมือกันอย่างเป็นทางการ
แผน บรรทัดฐาน ความเชื่อ และค่านิยม ไม่เป็นทางการ และไม่เป็นลายลักษณ์อักษรแนวทางในการรับรู้ คิด 
และรู้สึกอย่างถูกต้อง  

๒. ศึกษากระบวนการเสริมสร้างพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อองค์กรของบุคลากรที่มีแนว
ปฏิบัติท่ีดีในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

กระบวนการเสริมสร้างพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อองค์กรของบุคลากรที่มีแนวปฏิบัติที่ดีใน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในมุมมองจิตวิทยา คือการเข้าใจ
ตนเอง เข้าใจผู้อื่นและการปฏิบัติตนต่อสิ่งท่ีอยู่รอบข้าง นอกจากนี้ ยังใช้ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์มา
ใช้ในการะบวนการเสริมสร้างพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อองค์กรของบุคลากรที่มีแนวปฏิบัติที่ดี ในมุมมอง
พระพุทธศาสนาน าหลักธรรมมาใช้คือการน าหลักอิทธิบาท ๔มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตหลายครั้งที่เรา
ด าเนินชีวิตไป แล้วพบกับความล้มเหลวในชีวิตบางคนท้อแท้จนแทบไม่อยากท าอะไรเลย อันที่จริงแล้ว ใน
พระพุทธศาสนามีหัวข้อธรรมหนึ่งที่เกี่ยวกับความส าเร็จในชีวิต นั่นก็คือ อิทธิบาท ๔เป็นธรรม ที่ยัง
ความส าเร็จให้เกิดขึ้นหากใครน าไปใช้และปฏิบัติตามย่อมเกิดความส าเร็จอย่างแน่นอน 

ดังนั้น ผู้บริหารจะบริหารบุคคลให้ส าเร็จได้นั้น ต้องอาศัยหลักธรรม คือ สังคหวัตถุ ๔ ได้แก่ 
ทาน ปิยวาจา อัตถจริยาและสมานัตตตา (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), ๒๕๕๘). เข้ามาบูรณาการใช้
ในกระบวนการเสริมสร้างพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อองค์กรท าให้องค์การมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
สูงสุด ด้วยหลัก ๔ อ คือ หลักเอื้อเฟื้อ จุนเจือการสงเคราะห์หรือช่วยเหลือผู้อื่นในการบริหารงานวิชาการ 
การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคลากร การบริหารงานทั่วไป หลักอ่อนหวาน นิ่มนวล (ปิยวาจา) 
การเจรจาด้วยค าที่สุภาพและถ้อยค าที่มีประโยชน์พูดถ้อยค าที่เป็นจริง และถ้อยค าที่ไม่กระทบกระทั่งผู้อื่น
พูดในสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ในบริหารงานวิชาการ การงานงบประมาณ การบริหารงานบุคลากร การบริหารงาน
ทั่วไป หลักเอาใจเขามาใส่ใจเรา (อัตถจริยา) การประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นในงาน
วิชาการการบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคลากร การบริหารงานทั่วไป อบอุ่นเหมือนญาติ(สมานัตต
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ตา) การวางตัว ให้เหมาะสม เสมอต้นเสมอปลายในงานวิชาการ การบริหารงบประมาณการบริหารงาน
บุคลากรการบริหารงานท่ัวไป 

๓. กระบวนการเสริมสร้างพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อองค์กร ตามหลักพุทธจิตวิทยาของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

กระบวนการเสริมสรา้งพฤติกรรมความรับผดิชอบต่อองค์กรตามหลกัพุทธจิตวิทยาของบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในรูปแบบจิตวิทยาใช้กิจกรรมที่
ประยุกต์จากแนวคิดบันได ๓ ขั้นของน้ าทิพย์ วิภาวิน (๒๕๕๖ : ๒๔) มีความมั่นใจ ในตนเองมีความมุ่งมั่นใน
การลงมือท า และความมีศรัทธาในผลส าเร็จที่มุ่งหวัง โดยบูรณาการร่วมกับหลักพระพุทธศาสนา คือรูปแบบ 
๔ อ คือ เอื้อเฟ้ือ จุนเจือพบว่า 

หลักเอื้อเฟื้อ จุนเจือเป็นการปฏิบัติตนด้วยจิตใจที่ถึงพร้อมด้วยการเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 
ช่วยเหลือ สงเคราะห์ด้วยป๎จจัย ๔ ทุนหรือทรัพย์สินสิ่งของ ตลอดจนให้ความรู้ ความเข้าใจศิลปวิทยา ด้วย
เห็นว่าสิ่งของที่ตนเสียสละ หรือให้ไปนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ผู้รับ เป็นการแสดงความมีน้ าใจ และเป็นการยึด
เหนี่ยวจิตใจของประชาชนหรือบริวารไว้ได ้พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญการให้ไว้มากมาย เช่น ผู้ให้ย่อมผูกมิตร
ไว้ได้ เป็นต้น ผู้ที่มีความตระหนี่นั้นไม่สามารถท่ีจะผูกมิตรหรือยึดเหนี่ยวจิตใจของมิตรและบริวารไว้ได้ 

หลักในความอ่อนหวาน นิ่มนวล ๕ อย่าง คือ ผู้บริหารผู้ปกครองคนอื่นพึงตั้งตนเป็นผู้หลัก
ผู้ใหญ่ ปราศจากอคติ มีความเที่ยงธรรมเป็นหลักใจ มีพรหมวิหารเป็นพ้ืนอัธยาศัย เมื่อจะท ากิจการอันใด ให้
ความเสมอภาคในระหว่างผู้น้อย อ่อนโยนต่อผู้น้อยหรือผู้เสมอกัน รู้จักผ่อนหนัก ผ่อนเบา ไม่ถือเขาถือเรา 
อันเป็นเหตุทะนง ไม่ใช้อ านาจเอะอะตึงตังดุร้าย ใช้อุบายละมุนละม่อมให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเคารพรักใคร่  

 หลักเอาใจเขามาใส่ใจเรา คือคิดถึงอกเขาอกเรา ไม่เห็นแก่ลาภสักการะที่ได้ด้วยความ
เดือดร้อนของผู้น้อย ไม่ป๎ดความผิดที่ตนท าไปให้ผู้น้อย ไม่ขัดขวางตัดรอนและท าลายประโยชน์สุขของเขา ไม่
ท าการใดๆ โดยเห็นแก่ประโยชน์ตนฝุายเดียว คิดถึงประโยชน์ ของคนอื่นด้วยท าความประนีประนอมใน
ระหว่างผู้ใหญ่ผู้น้อย คือรู้จักโน้มน้าวจิตใจของผู้ร่วมงาน ทั้งในวงงานราชการและงานการอื่นๆ ตลอดถึงเครือ
ญาติและชาวบ้านร้านตลาด ไม่ให้แตกร้าวและบาดหมางกัน รู้จักถนอมน าใจเขา ไม่เอาแต่ใจตน เป็นคนใจ
หนักแน่นไม่หูเบาใจเบาสมองเบาและใจเรว็โกรธง่าย ผู้น้อยประพฤติตนให้เหมาะสม คือ รู้จักวางตนให้เข้าคน
เป็นหรือเข้าถึงคนและปฏิบัติการต่อผู้ใหญ่ผู้น้อยและผู้เสมอกัน รู้ว่าใครควรจะสนิทชิดเช้ือหรือควรห่าง และ
ใครควรบังคับบัญชาสั่งการหรือไหว้วานในกิจการอย่างไร ก็ให้สมควรแก่ภูมิช้ันของบุคคลนั้นๆผู้ใหญ่รู้จัก
รักษาใจผู้น้อย เช่นแสดงความรักเมตตาปรานีแก่ผู้น้อย ด้วยให้ป๎นสิ่งของ พูดจาปราศรัยด้วยอัธยาศัยไมตรี มี
สีหน้ายิ้มแย้มแช่มช่ืน ให้เป็นที่เบิกบานใจแก่เขา ไม่ท าป๎้นปึง หรือไว้อ านาจไม่มีอาการฉุนเฉียวเกรี้ยวกราด
บ ารุงน้ าใจเขาให้มีก าลัง พอให้เขามีฉันทะตั้งหน้าท างานตามหน้าที่โดยเต็มใจและหวังดี ซื่อตรงต่อหน้าที่
จริงๆ หลัก  

หลักอบอุ่นเหมือนญาติ เป็นการเอาตัวเข้าสมานเป็นการปฏิบัติตนด้วยความเสมอต้นเสมอ
ปลาย ท าตนให้เข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ประชาชน หรือผู้ใต้ปกครองได้ เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน ให้ความ
เสมอภาค ปฏิบัติสม่ าเสมอในคนทั้งหลาย ไม่เอาเปรียบและเสมอในสุขทุกข์ คือ ร่วมสุข ร่วมทุกข์ ร่วมรับรู้
ร่วมแก้ป๎ญหา เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันการประพฤติปฏิบัติตน ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นการ
ช่วยเหลือด้วยแรงกาย และขวนขวายช่วยเหลือกิจการต่างๆด้วยความเต็มใจและปรารถนาดี เช่น การบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ รวมทั้งช่วยแก้ไขป๎ญหา และช่วยปรับปรุง ส่งเสริมในด้านจริยธรรม ไม่เป็นคนน่ิงดูดาย ใน
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เมื่อตนเองมีก าลังความสามรถ ที่พอจะช่วยเหลือได้จะต้องเป็นผู้ที่รู้จักให้การช่วยเหลือใน เวลาที่สมควร
ช่วยเหลือ 

 
อภิปรายผล 

ป๎จจัยที่เกื้อหนุนให้เกิดพฤติกรรมความรับผิดชอบนั้นแบ่งออกเป็นป๎จจัยทางพระพุทธศาสนา
หรือหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างพฤติกรรมความรับผิดชอบนั้น บุคลากรในองค์กรต้องมีการ
แบ่งป๎น ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน มีความยึดหยุ่น ไม่ยึดกฎเกณฑ์มากเกินไป มีความพร้อมรับฟ๎งความ
คิดเห็น มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย มีกลยุทธ์ในการประสานความร่วมมือสมาชิก มีเทคนิคใน
การพูดและแนะน า มีความคิดรอบคอบและแยกแยะ มีความมุ่งมั่น ในการปฏิบัติหน้าที่ มีหลักธรรมและ
หลักการครองตนมีความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งยั่วยุ มีการวางตนได้อย่างเหมาะสม มีความสุภาพอ่อนหวาน 
พูดจาไพเราะ มีความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมีความน่ารักและนับถือ ความปรารถนาดี ต่อสมาชิก มี
ความเป็นกลาง วางตนเสมอต้นเสมอปลาย ส่วนป๎จจัยทางจิตวิทยาในการเสริมสร้างพฤติกรรมความ
รับผิดชอบต่อองค์กร บุคลากร ต้องยอมรับข้อแตกต่างระหว่างบุคคล การตอบสนองความต้องการพื้นฐาน
ของชีวิต ความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงในหน้าท่ี ความส าเร็จในหน้าที่การงาน ค่าแรงพอเพียงต่อการด าเนิน
ชีวิต มีเกียรติยศหรือเครื่องแสดงถึงความเด่นของแต่ละบุคคล รับฟ๎งความคิดเห็นและตระหนักถึงคุณค่าของ
บุคคลใช้ค าพูดที่เป็นบวก มองโลกในแง่ดี ความต้องการความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ความต้องการ
ทางด้านร่างกายความต้องการความปลอดภัย ความต้องการ ทางด้านสังคม ความต้องการยอมรับนับถือ 
ความต้องการความส าเร็จ ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานรับฟ๎งความคิดเห็นและเช่ือมโยงสิ่งต้องการ ป๎จจัย
ภายในองค์กรมีโครงสร้าง และวัตถุประสงค์ มีกระบวนการและวิธีการปฏิบัติ มีปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรใน
องค์กร มีการแบ่งภาระหน้าที่ ยึดหลักกฎเกณฑ์ระเบียบวินัย คัดเลือกบุคคล ค่าตอบแทน พอเหมาะกับ
ความสามารถ มีการก าหนดหน้าที่ผิดชอบที่ชัดเจน สนับสนุนส่งเสริมในการปฏิบัติหน้าที่มีความร่วมมือกัน
อย่างเป็นทางการ มีการจัดหาป๎จจัยน าเข้า การเปลี่ยนแปลง และผลผลิต มีการจัดความสัมพันธ์ระหว่างส่วน
ต่างๆ มีการก าหนดภารกิจ อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ มีการก าหนดกิจกรรมต่างๆ ให้อดคล้องกับ
เปูาหมาย กลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งร่วมใจกันด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุเปูาหมายมีการประสานงานกัน
ภายในขอบเขตในลักษณะต่อเนื่อง มีระบบที่บุคคลตั้งแต่สองคนร่วมแรงร่วมใจกันท างานอย่างมีจิตส านึก มี
เปูาหมายในลักษณะที่เป็นโครงสร้างและความร่วมมือกันอย่างเป็นทางการแผน บรรทัดฐาน ความเช่ือ และ
ค่านิยม ไม่เป็นทางการ และไม่เป็นลายลักษณ์อักษรแนวทางในการรับรู้ คิด และรู้สึกอย่างถูกต้อง สอดคล้อง
กับ พระมหาประสงค์กิตฺติญาโณ (พรมศรี) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ศึกษาวิเคราะห์วิธีการพัฒนากระบวนการรับรู้
อารมณ์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท พบว่า วิธีพัฒนากระบวนการรับรู้อารมณ์ด้วยการข่ม วิธีการปฏิบัติคือ ๑) 
การคิดเปรียบเทียบ เช่น อารมณ์เปรียบเทียบเหมือนความฝ๎นปรากฏชั่วเวลาอันเล็กน้อย เปรียบเหมือนของที่
ยืมมาเพราะเป็นของครอบครองช่ัวคราว เปรียบเหมือนกองไฟเพราะเผาผลาญให้เร้าร้อน ๒) มีสติระลึกอยู่
กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คือมีสติระลึกถึงพระพุทธเจ้า มีสติระลึกถึงพระธรรม มีสติระลึกถึงพระสงฆ์ มีสติระลึกถึง
ความดีของตน เช่น การรักษาศีล การบริจาค มีสติระลึกถึงความตาย มีสติระลึกถึงกาย และมีสติระลึกถึง
ความสงบสันติ ผลที่เกิดขึ้นคือความสงบเป็นสมาธิของจิต เป็นบาทฐานของป๎ญญา พระมหาสมชาย สิริจนฺโท 
(หานนท์) ได้ศึกษาเรื่อง พุทธธรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางของพระเทพวรคุณ (สมาน สุเมโธ) 
จากการศึกษาพบว่า ผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพระเทพวรคุณ (สมาน สุเมโธ) สงเคราะห์ลงเป็น ๒ ด้าน 
ได้แก่ ๑) ผลในด้านกายภาพท่ีมีต่อสังคมและชุมชน ๒) ผลในด้านจิตใจและป๎ญญาที่มีต่อสังคมและชุมชน ซึ่ง
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ในข้อแรกมีผลต่อการพึ่งตนเอง หน้าที่ในครอบครัว การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน การสืบสานประเพณี 
โครงการและการพัฒนาองค์กรสงฆ์และชุมชน ส่วนในข้อที่สองเป็นการส่งเสริมความรู้ด้านปรัชญาและ
วิชาการทางพระพุทธศาสนาและเป็นการส่งเสริมความรู้เชิงอนุรักษ์ 

กระบวนการเสริมสร้างพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อองค์กรของบุคลากรที่มีแนวปฏิบัติที่ดีใน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในมุมมองจิตวิทยา คือการเข้าใจ
ตนเอง เข้าใจผู้อื่นและการปฏิบัติตนต่อสิ่งท่ีอยู่รอบข้าง นอกจากนี้ ยังใช้ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์มา
ใช้ในการะบวนการเสริมสร้างพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อองค์กรของบุคลากรที่มีแนวปฏิบัติที่ดี ในมุมมอง
พระพุทธศาสนาน าหลักธรรมมาใช้คือการน าหลักอิทธิบาท ๔มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตหลายครั้งที่เรา
ด าเนินชีวิตไป แล้วพบกับความล้มเหลวในชีวิตบางคนท้อแท้จนแทบไม่อยากท าอะไรเลย อันที่จริงแล้ว ใน
พระพุทธศาสนามีหัวข้อธรรมหนึ่งที่เกี่ยวกับความส าเร็จในชีวิต นั่นก็คือ อิทธิบาท ๔เป็นธรรม ที่ยัง
ความส าเร็จให้เกิดขึ้นหากใครน าไปใช้และปฏิบัติตามย่อมเกิดความส าเร็จอย่างแน่นอน 

ดังนั้น ผู้บริหารจะบริหารบุคคลให้ส าเร็จได้นั้น ต้องอาศัยหลักธรรม คือ สังคหวัตถุ ๔ ได้แก่ 
ทาน ปิยวาจา อัตถจริยาและสมานัตตตา เข้ามาบูรณาการใช้ในกระบวนการเสริมสร้างพฤติกรรมความ
รับผิดชอบต่อองค์กรท าให้องค์การมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด ด้วยหลัก ๔ อ คือ หลักเอื้อเฟื้อ จุน
เจือการสงเคราะห์หรือช่วยเหลือผู้อื่นในการบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงาน
บุคลากร การบริหารงานทั่วไป หลักอ่อนหวาน นิ่มนวล (ปิยวาจา) การเจรจาด้วยค าที่สุภาพและถ้อยค าที่มี
ประโยชน์พูดถ้อยค าที่เป็นจริง และถ้อยค าที่ไม่กระทบกระทั่งผู้อื่นพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ในบริหารงาน
วิชาการ การงานงบประมาณ การบริหารงานบุคลากร การบริหารงานทั่วไป หลักเอาใจเขามาใส่ใจเรา (อัตถ
จริยา) การประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นในงานวิชาการการบริหารงบประมาณการ
บริหารงานบุคลากร การบริหารงานท่ัวไป อบอุ่นเหมือนญาติ(สมานัตตตา) การวางตัว ให้เหมาะสมเสมอต้น
เสมอปลายในงานวิชาการ การบริหารงบประมาณการบริหารงานบุคลากรการบริหารงานท่ัวไป สอดคล้องกับ 
พระมหาพรสวรรค์ กิตฺติวโร (จันโปรด) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักกุศล
กรรมบถ ๑๐ ประการ สรุปความได้ว่าการพัฒนามนุษย์ตามหลักกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ มีความหมาย
และความส าคัญเป็นการพัฒนามนุษย์ให้ดีทั้ง ๓ ทางคือ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ เมื่อมนุษย์ได้พัฒนา
ทั้งกาย วาจา และใจไปในทางที่ดีแล้ว ย่อมมีแนวทางในการใช้ชีวิตในสังคม ด้วยการท าให้ตนเป็นคนดี พร้อม
ทั้งยังปฏิบตัิต่อคนรอบข้างด้วยความดี เมื่อทุกคนเป็นคนดีประพฤติปฏิบัติดีต่อกันเป็นจ านวนมาก สังคมที่อยู่
ก็เป็นสังคมของคนดี ซึ่งสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงฟ้ืนฟู และปรับปรุงทั้งตนเองและสังคม
รอบข้างให้ดีขึ้น ความส าคัญต่อการพัฒนามนุษย์ มีเปูาหมายเพื่อเป็นการแก้ป๎ญหาของมนุษย์ โดยมีหลักการ
ปฏิบัติรวมลงในไตรสิกขาเป็นหลักการพัฒนาทางกาย วาจา จิต และป๎ญญา ซึ่งสามารถพัฒนามนุษย์ได้ทุก
ระดับชั้น ระดับสังคม วิธีพัฒนามนุษย์ตามหลักกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ เป็นวิธีการควบคุมทั้งสามส่วนให้
สงบคือเริ่มตั้งแต่ วิธีการควบคุมกาย ให้อยู่ในระเบียบวินัยของสังคม เป็นการส่งเสริมการพัฒนาตนเองและ
ชีวิตของตนเองให้ก้าวหน้าในสังคมพร้อมกับการมีส่วนร่วมช่วยสร้างสรรค์สังคมให้สงบสุขไวกูณฐ์ ครองยุทธ 
และคณะได้ศึกษาความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ  ส านักงบประมาณ พบว่า 
เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์งบประมาณที่มีอายุต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน ในประเด็นความตั้งใจที่
จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากในการปฏิบัติงาน เพื่อผลดีขององค์การส่วนในประเด็นความเช่ืออย่างแรง
กล้าในการยอมรับเปูาหมายและค่านิยมขององค์การ ไม่พบว่า มีความแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การ
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แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยพบว่าเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์งบประมาณกลุ่มที่มีส่วนร่วมในการบริหาร
สูงมีความผูกพันต่อองค์การมากกว่ากลุ่มที่มีส่วนในการบริหารต่ า 

กระบวนการเสริมสร้างพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อองค์กร ตามหลักพุทธจิตวิทยาของบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือหลัก ๔ อ ได้แก่ ๑) เอื้อเฟื้อ จุน
เจือ ๒) อ่อนหวาน น่ิมนวล ๓) เอาใจเขามาใส่ใจเรา และ ๔) อบอุ่นเหมือนญาติ ซึ่งมีหลักปฏิบัติ คือ ให้ความ
สนใจเพื่อนร่วมงาน มีความยิ้มแย้มแจ่มใส แสดงการจ าได้ เป็นคู่สนทนาท่ีดี รับฟ๎งความคิดเห็นของผู้อื่น การ
ยอมรับนับถือผู้อื่น ความมีน้ าใจ ช่ืนชมยินดี แต่ละกลุ่มต้องมีจุดหมายและแผนเดียวกัน หลักความเสมอภาค 
(Equity) ความเสมอภาคคือความเป็นธรรม (Justice) ความยุติธรรม (Impartiality) และความเหมาะสม 
(Fairness) ส าหรับบุคลากรทุกคนภายในองค์กร ซึ่งในป๎จจุบันบุคลากรมีความต้องการความเสมอภาคมาก
ขึ้นเป็นการจัดการที่ใช้หลักความเท่าเทียมกัน การออกค าสั่ง (Order) วิธีการจัดการซึ่งอยู่ในต าแหน่งนั้นใน
การจัดหาเพื่อให้องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุด และเป็นการจัดหางานให้แก่บุคลากร โดยใช้ผังองค์กร 
(Organization Chart) เพื่อแสดงให้เห็นถึงต าแหน่งและหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคนและเป็นการช้ีวัดว่า
ต าแหน่งของบุคลากรแต่ละคนอาจจะมีการเลื่อนขั้นได้ในอนาคต การวางแผนเกี่ยวกับอาชีพได้รับความสนใจ
มากขึ้นในองค์กรยุคป๎จจุบัน เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์ถือว่ามีความจ าเป็ นที่จะต้องให้การฝึกอบรม 
(Training) และการพัฒนาก าลังแรงงาน (Developing) โดยองค์กรจะก าหนดต าแหน่งหน้าที่ส าหรับคนทุก
คน และทุกคนจะเข้าใจต าแหน่งหน้าที่ของตน ความคิดริเริ่ม ( Initiative) เป็นความเสมอภาคของบุคคลใน
การกระท าสิ่งต่างๆโดยปราศจากการสั่งการจากผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารจะต้องกระตุ้นให้บุคลากรมีความคิด
ริเริ่มซึ่งความคิดริเริ่มนี้นับถือว่าเป็นจุดแข็งขององค์การ เนื่องจากจะสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ 
ผู้บริหารมีความต้องการทักษะ (Skill) และไหวพริบ (Tact) เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างองค์การและความ
ต้องการของบุคลากรและความสามารถ (Ability) จะท าให้เกิดความสมดุล ซึ่งเป็นสิ่งช้ีวัดผู้บริหารระดับสูงใน
การพัฒนาและ การบริหารงาน ความมีระเบียบวินัย (Discipline) เป็นการมุ่งให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องการ
เช่ือฟ๎ง (Obedience) อ านาจ (Energy) ค าขอร้อง (Application) และลักษณะของการแสดงความนับถือ
ออกมา สอดคล้องกับสุวกิจ ศรีป๎ดถา,รศ.ดร.สุวรรณ ปะวรรณจะ,ผศ.และประสิทธิ์ พลศรีพิมพ์,ผศ.ดร.  ได้
ศึกษาความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการต ารวจ ศึกษากรณีเฉพาะนายต ารวจช้ันสัญญาบัตร กองบังคับ
การต ารวจนครบาล ๔ กองบัญชาการต ารวจนครบาล พบว่า ความผูกพันต่อองค์การโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง และป๎จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการรับราชการ ลักษณะงานที่
ปฏิบัติ หน่วยงานที่ปฏิบัติ ระดับต าแหน่งและสถานภาพสมรส ไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ ส่วน
ลักษณะงานที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ ความมีอิสระในการท างาน ความน่าเช่ือถือของ
องค์การ ลักษณะงานที่ท้าทาย โอกาสก้าวหน้าในงาน และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานที่มีอิทธิพลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์การ ระบบการพิจารณาความดี 
ความชอบประจ าปี แบบของการใช้ภาวะผู้น า ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน และ
ความรู้สึกว่าองค์การเป็นที่พึ่งพิงได้ สมหวัง โอฬาราชาและคณะฯ ที่ได้ศึกษาเรื่องอิทธิพลการสนับสนุนจาก
องค์การ และการแลกเปลี่ยนระหว่างหัวหน้า-ลูกน้อง ตามการรับรู้ของลูกจ้างที่มีการตอบแทนของลูกจ้าง 
กรณีศึกษาพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการประจ าโรงพยาบาลของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า การสนับสนุนจากองค์การตามการรับรู้ของพยาบาลประจ าการส่งผลทางตรงต่อการ
ผูกมัดตนเองกับองค์การ และสุเมธ กาญจนพันธ์ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การบริหารจัดการด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ โดยใช้การศึกษา ๒ วิธี คือ ศึกษาจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
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และศึกษาจากเอกสาร โดยผลการศึกษาพบว่า ป๎จจุบันองค์กรธุรกิจในประเทศไทยได้มีการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ในการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยมีกลยุทธ์การบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมใน
ลักษณะที่เป็นเชิงกลยุทธ์มากขึ้น โดยการใช้การวิเคราะห์ป๎จจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กรประกอบการ
วางแผนการด าเนินงานเพื่อให้การด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมีประสิทธิภาพสูงที่สุด  

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะน าไปใช้ประโยชน์ 
กระบวนเสริมสร้างพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อองค์กรของบุคลากร ของมหาวิทยาลัยมหา

จุฬา-ลงกรณราชวิทยาลัย การที่องค์กรแต่ละองค์กรจะสามารถท าให้บุคลากรเกิดมีพฤติกรรมความ
รับผิดชอบรักหวงแหนองค์กร เสียสละหรือมีความรักสมัครสมานสามัคคีภายในองค์กรนั้นต้องขึ้น อยู่กับ
องค์ประกอบหลายอย่างด้วยกัน กล่าวคือต้องขึ้นอยู่กับทั้งผู้บริหาร และบุคลากรด้วยสิ่งที่ผู้บริหารควรจะ
น ามาใช้ในการปฏิบัติภายในองค์กร ก าหนดให้มีการสร้างกิจกรรมการร่วมกันระหว่างบุคลากรภายในองค์กร
เพื่อที่จะท าให้เกิดการละลายพฤติกรรมต่างๆ ที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อองค์กรภายใน
องค์กรซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารควรปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างเป็นกันเอง
ระหว่างบุคลกรภายในองค์กร การที่ผู้บริหารปฏิบัติตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นกันเองนั้น จะท าให้
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความรู้ ความสามารถ กล่าวคือ สามารถเข้าท างานเข้ากับผู้บริหาร
งาน ได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ ก าหนดแผนปฏิบัติงานทั้งของฝุายบริหารและฝุายปฏิบัติการภายใน
องค์กร ให้มีการท างานร่วมกันแบบบูรณาการ เพื่อที่จะให้ทั้งสองส่วนได้ท างานร่วมกันอย่างเต็มความรู้
ความสามารถ โดยมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทุกมิติ ถ้าแต่ละองค์กรท าได้เช่นนี้ ก็จะสามารถท าให้องค์กรมี
การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ประสิทธิผลในการท างานอย่างดี  และผู้บริหารควรปลูกฝ๎ง สร้าง
จิตส านึก ตระหนักรู้รับ เห็นความส าคัญขององค์กร ให้มีความรู้สึกว่า องค์กรคือชีวิต ชีวิตคือองค์กร และให้
บุคลากรทุกภาคส่วนมีอิสระในการท างานอย่างเต็มความรู้ความสามารถของตน คอยประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง ยกย่องชมเชยให้รางวัลและต าหนิลงโทษส าหรับผู้ที่ผิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
เพื่อประโยชน์ในเชิงวิชาการ ในประเด็นด้านพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อองค์กร จาก

การศึกษาการวิจัยทั้งการรวบรวมเอกสาร ต ารา ทฤษฎี และการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามอย่างใกล้ชิด
ผู้วิจัยขอเสนอแนะให้ผู้ที่จะท าการศึกษาวิจัยในประเด็นนี้ ดังนี้ 

๑.การศึกษาป๎จจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อองค์ กรของบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ทั้งทางบวกและทางลบ เพ่ือหาทางปูองกันการเกิดป๎ญหาต่างๆ ใน
การบริหารจัดการงานองค์กร 

๒. การศึกษาถึงเครื่องมือทางการบริหารสมัยใหม่เพื่อน ามาใช้เสริมสร้างพฤติกรรมความ
รับผิดชอบต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อบูรณาการกับศาสตร์
สมัยใหม่  

๓. การศึกษาแนวทางการสร้างกระบวนการพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อองค์กรของบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ด้วยจิตวิทยาตะวันตกและด้วยหลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนา
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาบุคลกรในองค์กรให้มี เข้มแข็งและแรงจูงใจในการสืบต่อความรู้ทาง
พระพุทธศาสนา 
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๔. การศึกษาป๎จจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อองค์กรของบุคลากร ทั้ง
ทางบวกและทางลบ ในหน่วยงานท่ีใกล้เคียงกัน เช่น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและหน่วยงานอื่นๆ 
ของภาครัฐและเอกชน 
    
บรรณานุกรม 
๑. พระไตรปิฎก อรรถกถา 
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . (๒๕๕๖). แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
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ความหวังใหม่ของคนไทยกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
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นพฤทธิ์   จิตรสายธาร๑  

 

บทคัดย่อ  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยรัฐบาลได้จัดท าร่างพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และร่าง
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ เพื่อออกแบบระบบและกลไกในการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนการปฏิรูปประเทศในทุกด้าน โดยมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติท า
หน้าที่ก ากับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งได้ก าหนดกรอบระยะเวลาไว้ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ในการ
บริหารจัดการประเทศแบบบูรณาการไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ท่ามกลาง
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก และเป็นบททดสอบที่ส าคัญของสังคมไทยในการเอาชนะความท้าทายที่
เกิดขึ้น โดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นหัวใจส าคัญที่จะพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศใหม่ 
ค าส าคญั: ความหวังใหม,่ แผนยุทธศาสตร,์ ยุทธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ปี  
 
Abstract 

The Constitution of the Kingdom of Thailand provides for determining the 
development of national strategies to serve as a tool for driving a national reform. The 
government has drafted a national strategy act and plans and procedures for a national 
reforming act to design systems and mechanisms for the preparation of national strategies, 
master plans and reforms in all areas. The National Strategic Committee is responsible for 
overseeing, monitoring, and evaluating government performance in national development 
accordance with national strategic plan. The national strategic plan is framed the ๒๐-year 
times (๒๑๐๗-๒๐๓๖) that is a new innovation in an integrated country management to 
achieve the goal of stability, prosperity, and sustainability Included being a developed 
country. In the midst of the changing world, it is an important test of Thai society to 
overcome the challenges that are arising in which national strategies are central to turning 
a new country's history. 
Keywords : A New Hope, Strategic Plan, the ๒๐-Year National Strategic Plan 
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 โดยที่มาตรา ๖๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว โดยในการจัดท า 
การก าหนดเปูาหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเปูาหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัตแิละกฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบัญญตัิเกี่ยวกับการมีสว่นร่วมและการ
รับฟ๎งความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างท่ัวถึงด้วย  

ดังนั้นรัฐบาลจึงได้จัดท าร่างพระราชบัญญัติเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติขึ้นมา 
จ านวน ๒ ฉบับ ประกอบด้วย  

๑) ร่างพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ... 
๒) ร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ... 
โดยร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว 

เมื่อวันท่ี ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และอยู่ในข้ันตอนการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้
ต่อไป ซึ่งรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว พอสรุปได้ดังนี้  

๑. ร่างพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ... 
 ร่างพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ... มีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้  
 ๑.๑ การก าหนดให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ 
 การก าหนดให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลัก

ธรรมาภิบาลตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาจัดท า
แผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน (มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง)  

 ๑.๒ ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์กับการด าเนินการปฏิรูปประเทศ  
 โดยก าหนดให้การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติต้องค านึงถึงเปูาหมายการปฏิรูปประเทศตามที่

รัฐธรรมนูญบัญญัติ และแผนแม่บทเพื่อบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติที่จัดท าขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้
กับแผนการปฏิรูปประเทศตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศต้องมีความ
สอดคล้องกัน โดยก าหนดให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติท าหน้าที่ก ากับดูแลการปฏิรูปประเทศให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ท้ังนี้ เพื่อให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศมีความ
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

๑.๓ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
 ก าหนดให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ประกอบด้วย

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา และรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
เป็นรองประธานคนที่ ๑ รองประธานคนที่ ๒ และรองประธานคนที่ ๓ ตามล าดับ ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้
บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และประธานสมาคมธนาคารไทย เป็น
กรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ ท่ีคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นจ านวนไม่เกิน ๐๔ คน และเพื่อให้
การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติเกิดขึ้นจากความคิดเห็นที่หลากหลายของบุคคลที่มีความช านาญเฉพาะด้าน จึง
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ก าหนดให้มีคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะ ซึ่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์
ชาติแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ จ านวนไม่เกิน ๑๕ คน  

๑.๔ สาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติ 
ได้มีการก าหนดให้ยุทธศาสตร์ชาติอย่างน้อยต้องประกอบด้วยวิสัยทัศน์การพัฒนา

ประเทศ เปูาหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาว ก าหนดระยะเวลาที่ต้องด าเนินการให้บรรลุเปูาหมาย 
ตัวช้ีวัดการบรรลุเปูาหมาย และยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ โดยเปูาหมายในการพัฒนาประเทศนั้นอย่างน้อยต้อง
มีหมายในด้านความมั่นคงของประเทศ ด้านคุณภาพและความเป็นอยู่ของประชาชน และด้านบทบาทของรัฐ
ที่มีต่อประชาชน (มาตรา ๖)  

๑.๕ วิธีการและระยะเวลาการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
 การก าหนดกรอบในการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติโดยต้องค านึงถึงผลประโยชน์

แห่งชาติ ความต้องการและความจ าเป็นในการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
การพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล และเปูาหมายการปฏิรูปประเทศตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ โดยใช้
ข้อมูลความรู้ที่เกิดจากการศึกษาวิเคราะห์ป๎จจัยต่าง ๆ อย่างรอบคอบ การวิเคราะห์แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต และการให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการก าหนดเปูาหมาย การจัดท า 
รวมทั้งการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และยอมรับที่จะเป็นเจ้าของยุทธศาสตร์ชาติร่วมกัน (มาตรา ๗) โดย
วิธีการในการจัดท ายุทธศาสตร์นั้น ให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติขึ้น เพื่อด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ก่อนเสนอให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณา
และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา ก่อนเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ตามล าดับ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วใหนายกรัฐมนตรีน าร่างยุทธศาสตร์ชาติที่ได้รับความเห็นชอบนั้น
ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใช้เป็นยุทธศาสตร์ชาติต่อไป    

๑.๖ สภาพบังคับของยุทธศาสตร์ชาติ 
คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องด าเนินการให้บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้

ในยุทธศาสตร์ชาติ โดยการก าหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน การจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติและแผนอื่นใด ตลอดจนการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่ก ากับ
ดูแลและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐในการด าเนินการดังกล่าวด้วย ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นองค์กรใน
ฝุายนิติบัญญัติ ฝุายตุลาการ  องค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยการ การก ากับดูแลให้ใช้วิธีการประสาน การ
ปรึกษา หรือเสนอแนะต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐขององค์กรดังกล่าว (มาตรา ๕ วรรคสาม วรรคสี่ และ
วรรคห้า) 

๑.๗ การก าหนดหลักเกณฑ์การแก้ไขเพ่ิมเติมยุทธศาสตร์ชาติ  
 ให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติจัดให้มีการทบทวนยุทธศาสตร์ชาติทุก ๕ ปี หรือใน

กรณีที่สถานการณ์ของโลกหรือสถานการณ์ของประเทศเปลี่ยนแปลงไปจนไม่สามารถหรือไม่เหมาะสมที่จะ
ด าเนินการตามเปูาหมายหรือยุทธศาสตร์ด้านใดด้านหนึ่งได้ โดยในการด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนและเมื่อได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ยุทธศาสตร์ชาติตามกระบวนการที่กฎหมายก าหนดก็ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ที่ใช้บังคับอยู่  
(มาตรา ๑๑) 
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๓๘๒ 

๑.๘ แผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
เมื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้วได้ก าหนดให้คณะกรรมการ

จัดท ายุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านต้องจัดท าแผนแม่บทเพื่อบรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ โดย
เสนอให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะรัฐมนตรีให้ความเห็น่ชอบก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เพื่อบังคับใช้ต่อไป ในกรณีที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมแผนแม่บท
ที่ได้มีการประกาศใช้แล้วนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงหรือความจ าเป็นของประเทศ ก าหนดให้
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและ
คณะรัฐมนตรีก่อนด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป (มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง และวรรคสี่) 

๑.๙ สภาพบังคับของแผนแม่บท  
ได้มีการก าหนดให้แผนแม่บทที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว มีผลผูกพัน

หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนแม่บทนั้น รวมทั้งการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทดังกล่าวด้วย (มาตรา ๑๐ วรรคสาม) 

   ๑.๑๐ หลักเกณฑ์การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล  
 การก าหนดหลักเกณฑ์การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล โดย

ก าหนดให้คณะรัฐมนตรีวางระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม การตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้
หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ โดยข้อเสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กรในฝุายนิติบัญญัติ 
ฝุายตุลาการ องค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยการ ให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติประสานและปรึกษากับ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐขององค์กรดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐมีหน้าท่ีต้องรายงานผลการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติต่อส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายในเวลาและตาม
รายการที่ส านักงานก าหนด เพื่อจัดท าเป็นรายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีเสนอคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี และแจ้งให้หน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๒๓ วรรคสอง ทราบด้วย 
โดยรายงานดังกล่าวให้เสนอต่อรัฐสภาเพื่อทราบต่อไป  

๑.๑๐ การมีส่วนร่วมของประชาชน  
 การก าหนดให้มีกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยก าหนดให้ใน

กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติต้องให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการก าหนดเปูาหมาย การจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งการสร้างการรับรู้ เข้าใจ และยอมรับที่จะเป็นเจ้าของยุทธศาสตร์ชาติร่วมกัน โดย
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติต้องจัดให้มีการรับฟ๎งความเห็นของประชาชนเพื่อน ามาจัดท าร่างยุทธศาสตร์
ชาติด้านต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จตามวิธีการที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติก าหนด ซึ่งต้องใช้วิธีการที่ประชาชน
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้สะดวกและทั่วถึงรวมทั้งวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และต้องแสดงข้อมูลที่
เพียงพอแก่การที่ประชาชนจะเข้าใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วย ส่วนในขั้นตอนการติดตาม การ
ตรวจสอบและการประเมินผล ได้มีการก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เผยแพร่รายงานที่ได้รับจากหน่วยงานของรัฐ ตามรายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปี และ
รายงานเป็นการเฉพาะเรื่องให้ประชาชนทราบทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงาน รวมทั้งจัดให้มี
วิธีการที่ประชาชนซึ่งพบหรือเห็นว่าหน่วยงานของรัฐด าเนินการไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือแผน
แม่บท สามารถแจ้งเหตุดังกล่าวให้ส านักงานทราบได้โดยสะดวกและรวดเร็ว  
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๓๘๓ 

๑.๑๒ บทเฉพาะกาล  
ได้มีการก าหนดบทเฉพาะกาลเพื่อรองรับการด าเนินการในวาระเริ่มแรก ทั้งในส่วนการ

แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติ และการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้การด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติเป็นไปตามก าหนดเวลาที่
บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๗๕ ของรัฐธรรมนูญ และก าหนดให้ในระหว่างอายุของวุฒิสภาตามมาตรา ๒๖๙ (๔) 
ของรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐด าเนินการไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทซึ่งเป็น
ผลมาจากมติคณะรัฐมนตรี หรือเป็นการด าเนินการของคณะรัฐมนตรีโดยตรง ให้คณะกรรการ จัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติแจ้งให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและวุฒิสภาทราบ เพื่อให้วุฒิสภาด าเนินการตามมาตรา 
๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ และในกรณีที่มีประเด็นป๎ญหาว่ามติคณะรัฐมนตรีหรือการด าเนินงานของ
คณะรัฐมนตรีนั้น เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ให้วุฒิสภาเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อวินิจฉัยโดยเร็ว หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติคณะรัฐมนตรีหรือการด าเนินการของคณะรัฐมนตรี
ดังกล่าวเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติส่งเรื่องให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป โดยให้ฟ๎งข้อเท็จจริ งและข้อกฎหมายตามที่ปรากฏในค า
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๒๙)  
๒. ร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ... 

ร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ... จัดท าข้ึนตามบทบัญญัติ
มาตรา ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ก าหนดให้การปฏิรูปประเทศเป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ ซึ่งอย่างต้องมีวิธีการจัดท าแผน การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ข้ันตอนในการด าเนินการปฏิรูปประเทศ การวัดผลการด าเนินการ และ
ระยะเวลาการด าเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้าน ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีเนื้อหารวมจ านวน ๓๓ 
มาตรา โดยมีสาระส าคัญพอสรุปได้ดังนี้ 

๒.๑ บทนิยามศัพท์ 
บทนิยามศัพท์ได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๓  

๒.๒ การปฏิรูปประเทศ  
 การปฏิรูปประเทศได้บัญญัติไว้ในหมวด ๑ ประกอบด้วย  
๑) การก าหนดให้การปฏิรูปประเทศต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุเปูาหมายตามที่บัญญัติไว้

ในรัฐธรรมนูญ โดยต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 ๒) การก าหนดให้มีแผนการปฏิรูปประเทศเพื่อก าหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอนการ

ด าเนินการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ แต่ละด้าน โดยอาจจัดท าเป็นแผนเดียวกันหรือแยกเป็นแผนแต่ละ
ด้านหรือหลายด้านรวมกันก็ได้ แต่จะต้องให้สอดคล้องกับแผนแม่บท ซึ่งหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่
ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ โดยให้เป็นหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีที่จะก ากับดูแลและ
สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ  

๓) การก าหนดองค์ประกอบของแผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งก าหนดให้อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยแผน ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการปฏิรูปประเทศ และผลอันพึงประสงค์ในด้านที่จะ
ด าเนินการปฏิรูป ซึ่งต้องสอดคล้องกับผลที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและยุทธศาสตร์ชาติ จะต้องก าหนด
ระยะเวลาที่จะด าเนินการในแต่ละขั้นตอนตามล าดับในลักษณะที่เป็นการบูรณาการ และมีตัวช้ีวัดผลการ
ด าเนินการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้าน การก าหนดหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่รับผิดชอบการด าเนินการ 
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๓๘๔ 

วงเงินท่ีคาดว่าจะต้องใช้ในการด าเนินการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้านหรือแต่ละเรื่องแล้วแต่กรณี รวมตลอด
ถึงประมาณการของแหล่งที่มาของเงิน ผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินการปฏิรูปประเทศที่คาดว่าจะบรรลุภายใน
ระยะเวลา ๕ ปี และการเสนอให้มีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่จ าเป็นเพื่อด าเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ 

๔) การก าหนดให้จัดท าแผนการปฏิรูปประเทศในด้านการเมือง ด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้านสื่อสารมวลชน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสังคม และด้านอื่น ๆ ตามที่
คณะรัฐมนตรีก าหนด ทั้งนี้ ให้มีคณะกรรมการปฏิรปูประเทศแต่ละดา้นเพื่อท าหน้าที่จัดท ารา่งแผนการปฏิรูป
ประเทศ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมอบหมาย 

๕) การก าหนดให้ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรให้มีการปฏิรูปประเทศในด้านอื่นใดก็
ให้ส่งเรื่องให้ที่ประชุมร่วมก าหนดผลอันพึงประสงค์ของการปฏิรูประเทศในด้านดังกล่าว 

๖) การก าหนดขั้นตอนการด าเนินการในการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้าน โดยให้
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้าน จากนั้นให้ที่ประชุมร่วมก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการจัดท าร่างแผนการปฏิรปูประเทศให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูป และให้เริ่มด าเนินการจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศตามกระบวนการและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

๗) การก าหนดขั้นตอนการด าเนินการในการจัดท าร่างแผนการปฏิรูปประเทศ โดยให้
คณะกรรมการการปฏิรูปจัดท าร่างแผนการปฏิรูปประเทศในด้านที่รับผิดชอบให้แล้วเสร็จ และเสนอให้ที่
ประชุมร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วให้เสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเพื่อพิจารณาความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท และให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอร่างแผนการปฏิรูป
ประเทศท่ีผ่านการพิจารณาแล้วต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  

๘) การก าหนดให้การปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมและด้านการศึกษา โดยให้
คณะกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นตามมาตรา ๒๖๐ หรือมาตรา ๒๖๐ ของรัฐธรรมนูญ แล้วแต่กรณี 
ด าเนินการโดยอิสระตามแนวทางที่เห็นสมควร และให้ส่งข้อเสนอแนะหรือร่างกฎหมายในการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายเพื่อด าเนินการตามมาตรา ๒๕๘ ข้อ ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม (๔) หรือข้อ จ. ด้านการศึกษา 
ของรัฐธรรมนูญ แล้วแต่กรณี เพื่อให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เปูาหมาย และยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ท่ีก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 

๙) การก าหนดให้ในกรณีมีเหตุจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านใด
เพราะมีการแก้ไขเพิ่มเติมยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บท หรือเพราะเหตุอื่นใด ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งให้
คณะกรรมการปฏิรูปด้านนั้นด าเนินการแก้ไขปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านนั้นโดยเร็ว ทั้งนี้ การแก้ไข
เพิ่มเติมแผนการพัฒนาประเทศต้องไม่ขัดหรือแย้งกับผลที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๕๘ ของรัฐธรรมนูญ  

๒.๓ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ  
  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศได้บัญญัติไว้ในหมวด ๒ ประกอบด้วย  
 ๑) การก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน โดย

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน จะประกอบด้วย คณะกรรมการคณะหนึ่งหรือหลายคณะที่
คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยแต่ละคณะ ให้ประกอบด้วย ประธานกรรมการปฏิรูปคนหนึ่ง และกรรมการปฏิรูป
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๓๘๕ 

จ านวนไม่เกิน ๐๔ คน ทั้งนี้ ให้เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่งตั้ง
กรรมการปฏิรูปและเลขานุการคนหนึ่ง และผู้ช่วยเลขานุการตามความเหมาะสม 

 ๒) การก าหนดให้กรรมการปฏิรูปมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๕ ปี ซึ่งอาจได้รับ
แต่งตั้งอีกได้ และก าหนดการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการปฏิรูปท่ีนอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

๓) การก าหนดให้มีการประชุมร่วมกันของประธานกรรมการปฏิรูปทุกคณะเพื่อพิจารณา
แผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านให้เกิดการบูรณาการและสอดคล้องกับกับแผนแม่บทและด าเนินการอื่น
ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ โดยให้กรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
มอบหมายเป็นประธานของที่ประชุมร่วม 

๔) การก าหนดหน้าที่และอ านาจของที่ประชุมร่วม ได้แก่ การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขในการจัดท าร่างแผนการปฏิรูปประเทศโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศ การก าหนดวิธีการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศ การเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเสนอแนะต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เกี่ยวข้องในเรื่องเกี่ยวกับ
การด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ เป็นต้น 

๕) การก าหนดให้คณะกรรมการปฏิรูปมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วย
คณะกรรมการปฏิรูปในการด าเนินการตามมาตรา ๐๘ (๓) ตามที่คณะกรรมการปฏิรูปก าหนด 

๖)  การก าหนดให้การประ ชุมของที่ ประ ชุมร่ วม  คณะกรรมการปฏิรู ป  และ
คณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๙ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ท่ีประชุมก าหนด  

๗) การก าหนดให้ประธานของที่ประชุมร่วม ประธานกรรมการปฏิรูป กรรมการปฏิรูป 
และอนุกรรมการตามมาตรา ๑๙ได้รับค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่คณะรัฐมนตรี
ก าหนด 

 ๘) การก าหนดให้ในกรณีที่คณะกรรมการปฏิรูปจ าเป็นต้องได้ข้อมูลหรือมีการศึกษาเรื่อง
ใด จะขอให้คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จ้างบุคคล สถาบันการศึกษา หรือสถาบัน
ที่มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย เพื่อด าเนินการศึกษาค้นคว้าและจัดท ารายงานเรื่องดังกล่าวก็ได้ 

๙) การก าหนดหน้าที่และอ านาจของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ซึ่งท าน้าที่ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการปฏิรูป ได้แก่ รับผิดชอบงานธุรการของ
คณะกรรมการปฏิรูปและคณะอนุกรรมการ ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลและความเห็นเพื่อประโยชน์
ในการพิจารณาก าหนดแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและ
ประชาชนภาคส่วนต่าง ๆ เกี่ยวกับการด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ เผยแพร่การปฏิรูปประเทศ รวมทั้ง
ด าเนินการอื่นใดท่ีจ าเป็นต่อการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ เป็นต้น  

๒.๔ การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล  
 การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล ได้บัญญัติไว้ในหมวด ๓ ปะกอบด้วย 
๑)ก าหนดให้คณะรัฐมนตรีวางระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ การติดตาม การ

ตรวจสอบ และการประเมินผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 

๒) ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการด าเนินการต่อส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภายในระยะเวลาตามรายการที่ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนา
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๓๘๖ 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก าหนด ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการติดตามผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ  

๓) ก าหนดมาตรการในกรณีที่ความปรากฏต่อคณะกรรมการปฏิรูปคณะใดว่าการ
ด าเนินการใดของหน่วยงานของรัฐไม่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ 

๔) ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการปฏิรูปที่เกี่ยวข้อง รายงานป๎ญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการแก้ไขป๎ญหาให้
คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐสภาทราบโดยด่วน เพื่อ
พิจารณาด าเนินการตามหน้าท่ีและอ านาจต่อไป  

๕) ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเผยแพร่
รายงานที่ได้รับจากหน่วยงานของรัฐและรายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปี และรายงานเป็นการเฉพาะ
เรื่องตามที่กฎหมายก าหนด ให้ประชาชนทราบทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๒.๕ บทเฉพาะกาล  
 พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้มีการบัญญัติบทเฉพาะกาลเอาไว้ในหลายกรณี ดังต่อไปนี้ 
๑) การก าหนดบทบัญญัติรองรับการด าเนินการในวาระเริ่มแรก ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง

คณะกรรมการปฏิรูปให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
๒) ก าหนดบทบัญญัติรองรับการด าเนินการในกรณีที่มกีารแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปแล้ว 

แต่ยังไม่มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ โดยให้ท่ีประชุมร่วมที่
ประกอบด้วยประธานกรรมการปฏิรูปทุกคณะตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย โดยให้ประธานกรรมการปฏิรูป
เลือกกันเองให้ประธานกรรมการปฏิรูปคนหนึ่งท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของที่ประชุมร่วมตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ 

๓) ก าหนดบทบัญญัติรองรับการก าหนดระยะเวลาด าเนินการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้าน 
ตอ้งก าหนดให้เริ่มด าเนินการภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญรวมทั้งต้องก าหนดผลสัมฤทธิ์ที่
คาดหวังว่าจะบรรลุภายในระยะเวลา ๕ ปีด้วย  

๔) ก าหนดบทบัญญัติรองรับในการจัดท าร่างแผนการปฏิรูปประเทศให้น ารายงานผล
การศึกษาและข้อเสนอแนะที่เกี่วข้องกับการปฏิรูปประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตาม
กรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงกลาโหม และ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ได้จัดท าขึ้นก่อนวันที่ร่างพระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ มาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย  

๕) ก าหนดบทบัญญัติรองรับให้ในระหว่างระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีต้องแจ้งความคืบหน้า
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุก ๓ เดือน ตามมาตรา ๒๗๐ ของ
รัฐธรรมนูญ ให้เป็นหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการจัดท า
รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อคณะรัฐมนตรีไม่ช้ากว่า ๑๐ วันก่อน
ครบก าหนด ๓ เดือนดังกล่าว  
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๒. การก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
 การก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เมื่อวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มี การจัดตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน้าที่
ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อใช้
เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ 
(ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) ซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ๒ คณะ ได้แก่ (๑) 
คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพื่อจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ เพื่อจัดท าร่างแผนปฏิบัติ
การตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปีคณะอนุกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ตามแนวทางที่ 
คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติที่มา
จากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณานา
ข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์
ชาติด้วย โดยได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อที่ประชุม คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติ เพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป ท้ังนี้ สาระส าคัญของกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ประกอบด้วย  
 ๑)วิสัยทัศน์และเปูาหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกัน รวมทั้งนโยบายแห่งชาติ
และมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทาง และวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไป
พร้อมกัน อย่างประสานสอดคล้อง เพื่อให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือ ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ ได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ 
เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 ๒) การก าหนดยุทธศาสตร์ชาติเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่ อนาคตที่
พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนว
ทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติใน
ระยะยาว เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ 
และ สร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้ง
ประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ 
แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ซึ่งยุทธศาสตรช์าติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป 
จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

(๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
(๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ เท่าเทียมกันทางสังคม 
(๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 
(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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โดยมีสาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้ 
(๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและ

ช่วยลดและปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเช่ือมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคม 
โลกที่มีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบัน
หลัก และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (๒) การปฏิรูปกลไกการ
บริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปช่ัน สร้างความเช่ือมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรม (๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝ๎่งทะเล (๔) การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุก
ระดับ และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อปูองกันและแก้ไขป๎ญหาความมั่นคง
รูปแบบใหม่ (๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ  (๖) การพัฒนาระบบการ
เตรียมพร้อมแห่งชาติ และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม (๗) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น  

(๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถ
พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมใน การ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การ
สร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็น ผู้ประกอบการ 
รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาป๎จจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุก
ด้าน อันได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม การพัฒนาทุน
มนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและ ภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ(๑) 
การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเช่ือมั่น การส่งเสริม 
การค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่
ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนของห่วงโซ่
มูลค่ามากขึ้น (๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ 
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่
หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ 
สะอาดและปลอดภัยของโลก โดยภาคเกษตรเน้นการเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มี
ศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย ส าหรับภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมให้มี
ศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมป๎จจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มี
ศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพิ่มมลูค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้นส่วนในภาคบริการ 
โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับ
บริการที่เป็นฐานรายได้เดมิ เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ 
ธุรกิจบริการด้านการเงิน และธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่น ๆ เป็นต้น (๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและ
เศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและ พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
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ขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนา วิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร (๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
พิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผัง
เมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและ
เศรษฐกิจที่ สอดคล้องกับศักยภาพ (๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้าน การขนส่ง ด้านพลังงาน 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา(๖) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจ
โลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือ กับนานาชาติในการสร้างความ
มั่นคงด้านต่าง ๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ  

(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้
เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติป๎ญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด 
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย และมีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มี
ครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ (๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้ 
สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ เรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่า
เทียม และทั่วถึง(๓) การปลูกฝ๎งระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ (๔) การสร้างเสริมให้
คนมีสุขภาวะที่ดี(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวใน
การบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 

(๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่ง
กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็น
ธรรม กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ (๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม (๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหาร จัดการสุขภาพ (๓) การสร้าง
สภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทาง
สังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน (๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกใน การ
สนับสนุนการพัฒนา 

(๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อ
เร่งอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมี 
ความสามารถในการปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ (๑) การจัดระบบ
อนุรักษ์ฟื้นฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ (๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มี 
ประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ (๓) การพัฒนาและ
ใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (๕) การร่วมลดป๎ญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (๖) การ
ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 

(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  เพื่อให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของ หน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม(๒) การวางระบบ
บริหารราชการแบบบูรณาการ (๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (๔) 
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆให้ทันสมัย เป็นธรรม
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และเป็นสากล (๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ (๗) การปรับปรุงการ
บริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ  

 
๓. ความหวังใหม่ของคนไทยกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

การที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้มีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และการ
ปฏิรูปประเทศในทุกด้าน เนื่องจากในการบริหารประเทศที่ผ่านมารัฐบาลมักขาดเสถียรภาพในการบริหาร
ประเทศ มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยครั้งท าให้การด าเนินนโยบายในการพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่อง 
ประกอบกับมีการแข่งขันทางการเมืองสูง พรรคการเมืองต่าง ๆ จึงมักมีการน าเสนอนโยบายเพื่อสร้าง
แรงจูงใจให้ประชาชนให้การสนับสนุนตนเอง ซึ่งหลายนโยบายถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นนโยบายประชานิยมที่
ฉาบฉวยและขาดความยั่งยืน การจัดท านโยบายที่มุ่งเน้นการแก้ป๎ญหาเชิงโครงสร้างของประเทศอย่างแท้จริง
ไม่อาจด าเนินการได้เพราะบริบททางการเมืองที่มีความขัดแย้งสูงประเทศจึงขาดโอกาสในการพัฒนามาอย่าง
ต่อเนื่อง ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยการท ารัฐประหารเมื่อวันที่ ๒๒พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
จึงเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญของประเทศที่จะด าเนินการปฏิรูปประเทศในทุกด้าน เพราะสังคมตระหนักดีว่า
วิกฤติการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ เป็นต้นมาท าให้ประเทศไทยเสียโอกาสในการพัฒนา
ประเทศ จึงได้เรียกร้องให้ท าการปฏิรูปประเทศใหม่ โดยคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญก็ต ระหนักใน
ป๎ญหาเหล่านี้ดี จึงถือโอกาสปฏิรูปประเทศโดยก าหนดให้มีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติที่เปรียบเสมือนพิมพ์
เขียวในการพัฒนาประเทศ โดยก าหนดกรอบระยะเวลาในเบื้องต้นไว้ ๒๐ ปี บนพ้ืนฐานความเชื่อว่าจะช่วยให้
การพัฒนาประเทศในอนาคตเป็นไปอย่างมีทิศทาง สามารถบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยอาศัยกลไก “ประชารัฐ” เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความทันสมัยตามบริบท
การเปลี่ยนแปลงของโลก โดยการผลักดันประเทศไทยเข้าสู่บริบทสังคมใหม่ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์บน
พื้นฐานของดิจิทัลเทคโนโลยี โดยการปฏิรูปทั้งระบบภายใต้แนวความคิดไทยแลนด์ ๔.๐  

เมื่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๒ ฉบับ ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นมีผล
บังคับใช้ ก็คาดว่าจะมีการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติภายในระเวลาไม่เกิน ๐ ปี ซึ่งจะช่วยให้การบริหาร
ประเทศนับแต่นี้เป็นต้นไปต้องอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนการปฏิรูปประเทศ เสมือนว่า
เป็นการบริหารจัดการภายใต้แผนที่ยุทธศาสตร์ ซึ่งหวังว่าจะช่วยสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในการบริหาร
ประเทศ และพลิกโฉมหน้าการบริหารประเทศท่ีเน้นประสทิธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อสร้างผลสัมฤทธ์ิในทุกด้าน 
ซึ่งจะช่วยยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้มีมาตรฐานการด าเนินชีวิตเช่นเดียวกันคนในสังคม
ของประเทศท่ีพัฒนาแล้วแต่อย่างไรก็ตามการมียุทธศาสตร์ชาติไม่ใช่เปูาหมายของการปฏิรูปประเทศ หากแต่
ความท้าทายอยู่ที่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อสร้างผลสัมฤทธ์ิที่จะช่วยให้สังคมไทย และคนไทยมีความ
เสมอภาค เท่าเทียมและทัดเทียมกัน หรือการสร้างสังคมที่เป็นธรรมอย่างแท้จริงให้เกิดขึ้นให้ได้ ทั้งนี้เพราะมี
ป๎จจัยที่เป็นตัวแปรทั้งภายในและต่างประเทศ ประกอบกับการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติไว้ ๒๐ ปี ที่ต้องถูกท้า
ทายด้วยกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีพลวัตสูง จึงได้แต่หวังว่ายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี จะมีความ
ยืดหยุ่นมากเพียงพอท่ีจะรองรับกับกระแสกดดันเหล่านี้ได้ และเช่ือว่าหัวใจส าคัญของความส าเร็จที่จะเกิดขึ้น
ได้ คือ คนไทยทุกคนต้องมีความเช่ือมั่นในยุทธศาสตร์ชาติ การรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของที่เกิดจากการมีส่วน
ร่วมในการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติอย่างแท้จริง ความเป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ การ
ตระหนักในผลประโยชน์แห่งชาติร่วมกัน และความมีวินัยของคนในชาติที่อาจสรุปลงความได้ว่า “คุณภาพ
ของคน” คือ ค าตอบสุดท้ายที่จะพิสูจน์ความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
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บทคัดย่อ  
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ ๑) เพื่อศึกษาระดับบทบาทการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองใน
ศตวรรษที่ ๒๐ ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ ๒) เพื่อเปรียบเทียบบทบาทการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองในศตวรรษที่ ๒๐ จ าแนกตาม
ป๎จจัยส่วนบุคคล และ๓) เพื่อเสนอแนวทางต่อการเสริมสร้างบทบาทการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองใน
ศตวรรษที่ ๒๐ โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาภาคปกติทุกช้ันปีสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ จ านวน ๒๔๐ ราย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ 
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การแจกแจงค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว รวมตลอดทั้งใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหาในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
  ผลการวิจัยพบว่า ๑) บทบาทการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองในศตวรรษที่ ๒๐ ของนักศึกษา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภัฏสรุินทร์โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ๒) ผลการเปรียบเทียบบทบาทการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองในศตวรรษที่ ๒๐ 
จ าแนกตามป๎จจัยส่วนบุคคล พบว่า ด้านเพศ รายได้เฉลี่ยของครอบครัว/เดือน และสถานะภาพผู้ปกครองไม่
มีความแตกต่างกัน ส่วนด้านอายุ ด้านอาชีพของครอบครัวและด้านช้ันปีที่ศึกษามีความแตกต่างกัน อย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๑.๑๕ และ๓) ข้อเสนอแนะแนวทางต่อการเสริมสร้างบทบาทการพัฒนาการเมือง
ภาคพลเมืองในศตวรรษที่ ๒๐ ได้แก่ ควรพัฒนานักศึกษาให้มีความสามัคคีและเสียสละเพื่อส่วนรวม พัฒนา
ตนเองและเป็นพลเมืองดีต่อสังคม และควรพัฒนาให้สามารถท างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
ค าส าคัญ: บทบาทการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองศตวรรษที่ ๒๐ 
 

Abstract  
  The purposes of this research were; ๑) to study the level of the role in the 
development of civic politics in the ๒๐st century of Public Administration Undergraduates in 
the Faculty of Humanities and Social Sciences, Surindara Rajabhat University, ๒) to compare 
the role in the development of civic politics in the ๒๐st century as classified by personal 
factors, and ๓) to recommend for strengthening the role in the development of civic 
politics in the ๒๐st century. The sample were used in this research was ๐๖๐ Public 
Administration undergraduates in the faculty of humanities and social sciences, Surindara 
Rajabhat University. The research instrument was a questionnaire. Statistical tools 
employed were frequency, percentage, mean, standard deviation, independent-samples t-
test, One-Way ANOVA, and content analysis to analyze qualitative data. 
 The results of research were as follows; ๑) the role in the development of civic 
politics in the ๒๐st century of Public Administration Undergraduates in the Faculty of 
Humanities and Social Sciences, Surindara Rajabhat University was at a high level in overall, 
๒) the comparison of the role in the development of civic politics in the ๒๐st classified by 
sex, family incomes/month, and parental status were not difference, but age, family 
occupation, and year of study were significantly difference at the ๑.๑๕ level, and ๓) the 
recommendations for strengthening the role in the development of civic politics in the ๒๐st 
century were; the university should develop students for harmony and self-sacrifice for the 
community, self-development and good citizenship, and develop to work with honesty. 
Keywords :Role, Development, Civic Politics, The ๒๐st Century 
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บทน า 
 การพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยภายใต้โลกในศตวรรษที่ ๒๐ จ าเป็นต้องพัฒนา
โครงสร้างทางการเมืองการปกครองให้เป็นประชาธิปไตย พัฒนาให้สังคมปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย และจะต้อง
ก าหนดโครงสร้างทางการเมือง การปกครองให้เป็นไปตามปรัชญาและหลักการ ประชาธิปไตยอย่างครบถ้วน รวมทั้งต้อง
เสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ทั้งนี้วัฒนธรรมทางการเมือง หมายถึง แบบแผน ทัศนคติและ
พฤติกรรมของบุคคลที่มีต่อระบบการเมืองและองค์กรการเมือง ซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการหล่อหลอม ความรู้ความ
เข้าใจทางการเมืองที่ถ่ายทอดสืบเนื่องกันมาท้ังทางตรงและทางอ้อม (ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ๒๕๕๗: ๗) 
เพือ่ให้ประชาชนมีความส านึกในความเป็นพลเมืองตื่นรู้ (Active Citizen) ซึ่งสังคมที่ประชาชนมีความส านึกในความเป็น
พลเมือง (Citizen) สูง ลุกขึ้นมาร่วมกันท าเพื่อส่วนรวม เป็นสังคมที่มีสมรรถนะสูง มีความเป็นธรรม จึงเป็นสังคมที่เจริญ
ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมืองและศีลธรรม เป็นสังคมที่มีอริยประชาธิปไตย หรือประชาธิปไตยที่แท้จริง ล าพังการเลือกตั้ง
เท่านั้น ยังไม่ได้บอกความเป็นประชาธิปไตย เพราะในระบอบเผด็จการก็มีการเลือกตั้งได้ และการเลือกตั้งที่เข้าไปใช้
อ านาจรัฐรวมศูนย์ก็เป็นระบอบเผด็จการ หาใช่ประชาธิปไตยไม่ ซึ่งประชาธิปไตยที่แท้คือการเป็นประชาสังคมหรือสังคม
เข้มแข็ง (ประเวศ วะสี, ๒๕๕๐: ๕) 
 ในป๎จจุบันพบว่าป๎ญหาและอุปสรรคของการมีความร่วมของประชาชนคือประชาชนยังไม่สามารถเข้าไปมีส่วน
ร่วมได้อย่างเต็มที่ตามเจตนารมณ์ของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง แต่อย่างไรก็ตามมี
การศึกษาจ านวนมากแสดงให้เห็นว่าการศึกษาทางพลเมืองสามารถท าให้การมีส่วนร่วมทางพลเมืองสูงขึ้น ในการศึกษา
อันส าคัญของ Youniss และYates (๑๙๙๗) เกี่ยวกับการศึกษาของพลเมืองที่พบว่า แม้ในหมู่เด็กด้อยโอกาสในเขตเมือง
ช้ันในโรงทานส าหรับคนยากจน พวกเขาพบว่าการมีส่วนร่วมของประชาสังคมในนั้นสามารถเพิ่มความเข้าใจในการเป็น
พลเมืองของพวกเขา เสริมสร้างเอกลักษณ์ความเป็นพลเมืองและน าไปสู่ความตระหนักที่ดีขึ้นและมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วม
ทางพลเมือง ซึ่งการศึกษาจ านวนมากเหล่านี้ได้เสนอว่าการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองและกระบวนการบริการสาธารณะได้
ท าให้ระดับการมีเข้าร่วมกิจกรรมของพลเมืองสูงขึ้นในภายหลัง (Michael Volpe, ๒๕๕๕, ๘๐-๖๘) ดังนั้น การ
เสริมสร้างการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมจึงเป็นเรื่องที่สถาบันการศึกษาจะต้องมุ่งเน้น
ให้ความส าคัญต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยการปลูกฝ๎ง
พฤติกรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้แก่นักศึกษา เพื่อให้สามารถแสดงบทบาทของตนเองต่อการพัฒนาการเมืองภาค
พลเมืองอย่างถูกต้องและเหมาะสม อันจะท าให้มีความส านึกในความเป็นพลเมืองตื่นรู้อย่างแท้จริง  
   ดัวยเหตุผลดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาบทบาทการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองใน
ศตวรรษที่ ๒๐ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยเลือกศึกษานักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นกรณีศึกษา ทั้งนี้ มีข้อสงสัยในแง่ที่ว่าบทบาทการพัฒนา
การเมืองภาคพลเมืองในศตวรรษที่ ๒๐ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์อยู่ในระดับใด บทบาท
การพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองในศตวรรษที่ ๒๐ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เมื่อจ าแนก
ตามป๎จจัยส่วนบุคคลแล้วมีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร และจะมีข้อเสนอแนะแนวทางต่อการเสริมสร้างบทบาทการ
พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองในศตวรรษที่ ๒๐ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นอย่างไร ซึ่งผลการศึกษานี้จะ
เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนท่ีเกี่ยวข้องสามารถน าไปปรับใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองของ
นักศึกษาให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
   ๑. เพื่อศึกษาระดับบทบาทการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองในศตวรรษที่ ๒๐ ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
  ๒. เพื่อเปรียบเทียบบทบาทการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองในศตวรรษที่ ๒๐ ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จ าแนกตามป๎จจัยส่วนบุคคล 
  ๓. เพื่อเสนอแนวทางต่อการเสริมสร้างบทบาทการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองในศตวรรษที่ ๒๐ ของ
นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
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๓๙๕ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ๑. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
   ประชากร ได้แก่ นักศึกษาภาคปกติทุกช้ันปี (ปี ๐-๔) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีจ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น ๕๙๙ คน (ส านักงานส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ข้อมูล ณ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙) กลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๒๔๐ ราย ซึ่งได้มาจาก
การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับค่าความเชื่อมั่น ๙๕%  
  ๒. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
   เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ตอนดังน้ีคือ 
    ตอนที่ ๐ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ คุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ 
อายุ ช้ันปีที่ศึกษา อาชีพของครอบครัว รายได้เฉลี่ยของครอบครัว/เดือน และสถานะภาพผู้ปกครอง ซึ่งมีลักษณะเป็น
แบบสอบถามประเภทแบบเลือกตอบ (Check list) 

 ตอนท่ี ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทต่อการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองในศตวรรษที่ ๒๐ ของนักศึกษา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ๗ ด้านประกอบด้วย ๑) 
ด้านศึกษาบริบทชุมชน ๒) ด้านการสร้างเปูาหมายที่ชัดเจน ๓) ด้านการสร้างทีมงาน ๔) ด้านการสร้างเกณฑ์หรือตัวช้ีวัด 
๕) ด้านการสร้างความกระตือรือร้น ๖) ด้านการติดตามประเมินผล และ ๗) ด้านการสร้างจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (RatingScale) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
 ๕ หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
 ๔ หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก 
 ๓ หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
 ๒ หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย 
 ๐ หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 
 การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ (ประกอบ กรรณสูตร. ๒๕๔๒: ๑๐๘) 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่๔.๕๐ – ๕.๑๐ หมายความว่าระดับการปฏิบัติการมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่๓.๕๐ – ๔.๔๙ หมายความว่าระดับการปฏิบัติการมาก 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่๒.๕๐ – ๓.๔๙ หมายความว่าระดับการปฏิบัติการปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่๑.๕๐ – ๒.๔๙ หมายความว่าระดับการปฏิบัติการน้อย 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่๑.๑๐ – ๑.๔๙ หมายความว่าระดับการปฏิบัติการน้อยท่ีสุด 
   ตอนท่ี ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งเป็นค าถามแบบปลายเปิด (Open-EndedQuestion) 
 ขั้นตอนการสร้างและตรวจหาคุณภาพเคร่ืองมือ คณะผู้วิจัยได้สร้างและตรวจหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 
 ๑. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาทต่อการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองใน
ศตวรรษที่ ๒๐ นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
โดยพิจารณาตามหลักระเบียบและวัตถุประสงค์ของการวิจัยหลัก เพื่อเป็นกรอบประเด็นค าถาม 
 ๒. น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาเขียนเป็นข้อกระทงความ (Item) ของแบบสอบถามตามองค์ประกอบต่าง ๆ 
ของบทบาทต่อการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองในศตวรรษที่ ๒๐ ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 ๓. จัดท าร่างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดที่ก าหนด โดยพิจารณาถึงเนื้อหารายละเอียดให้ครอบคลุมถึง
วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับตัวแปรที่ต้องการศึกษา และน าไปให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบความตรงของเนื้อหา
และความถูกต้องเหมาะสมของภาษาที่ใช้ 
 ๔. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (Try Out) กับ
ประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างเปูาหมาย จ านวน ๓๐ ชุด 
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๓๙๖ 

 ๕. น าแบบสอบถามที่ทดลองใช้มาค านวณหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้วิธีการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (
α - Coefficient) โดยการใช้สูตรของครอนบาค (Cronbach, ๑๙๗๐: ๐๖๑) จากการค านวณได้ค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ 
เท่ากับ ๑.๙๐๖ 
 ๖. น าผลจากการทดลองใช้มาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้มีความสมบูรณ์ และน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนจัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับจริงเพื่อน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างของ
การวิจัยต่อไป 
  ๓. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
    ในการวิจัยครั้งนี้ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามตามขั้นตอน ดังนี้ 
   ๓.๐ จัดท าหนังสือขออนุญาตเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
   ๓.๒ จัดเตรียมความพร้อมของแบบสอบถามให้มีจ านวนเพียงพอกับจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่จะท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูล จากน้ันน าแบบสอบถามพร้อมหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลไปเสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง 
   ๓.๓ น าแบบสอบถามไปท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยลงพื้นที่ภาคสนามไปเก็บ
แบบสอบถามด้วยตนเอง พร้อมทั้งทีมนักวิจัย 
   ๓.๔ รวบรวมแบบสอบถามและน ามาตรวจสอบความถูกต้องความสมบูรณ์เพื่อก าหนดรหัสและน าไป
วิเคราะห์ประมวลผลผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป กรณีที่ยังไม่สมบูรณ์จะด าเนินการเก็บรวบรวมใหม่อีกครั้ง 
   ๔. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
    ในการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัย คณะผู้วิจัยได้เลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และน าเสนอข้อมูลและใช้

ค่าสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation: S.D.) สถิติการทดสอบค่าที (Independent Sample t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way Anova) รวมทั้งใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
ผลการวิจัย 
  ๑. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน ๐๕๐ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๖๒.๕๐ มีอายุระหว่าง ๒๐ ปี จ านวน ๗๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๓๐ ส่วนใหญ่ก าลังศึกษาอยู่ช้ันปีที่ ๓ จ านวน 
๗๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๑๐ มีอาชีพครอบครัวเกษตรกร จ านวน ๑๐๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๕ มีรายได้ครอบครัว 
๑๐,๑๐๐-๐๕,๑๐๐ บาท จ านวน ๙๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๑๐ และส่วนใหญ่มีสถานภาพผู้ปกครองอยู่ด้วยกัน จ านวน 
๒๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๐ 
  ๒. บทบาทต่อการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองในศตวรรษที่ ๒๐ ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
(X = ๔.๐๔, S.D. = ๑.๕๔) เมื่อพิจารณาเป็นด้าน พบว่า บทบาทของนักศึกษาต่อการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองใน
ศตวรรษที่ ๒๐ ที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ด้านการสร้างความกระตือรือร้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = ๔.๐๘, S.D. = 
๑.๖๖) รองลงมาคือ ด้านศึกษาบริบทชุมชน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = ๔.๐๖, S.D. = ๑.๗๑) ด้านการสร้างเกณฑ์
หรือตัวช้ีวัด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X = ๔.๐๔,S.D.= ๑.๖๖) ด้านการสร้างทีมงาน มีค่าเฉลี่ยระดับมาก (X = ๔.๐๓, 
S.D. = ๑.๖๕) ด้านการติดตามประเมินผล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = ๔.๐๓, S.D. = ๑.๖๑) ด้านการสร้างจิตส านึก
ในความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = ๔.๐๓, S.D. = ๑.๖๑) และสุดท้ายคือ ด้านการสร้าง
เปูาหมายที่ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = ๔.๑๐, S.D. = ๑.๖๖) ทั้งนี้ สามารถแยกพิจารณาออกเป็นรายด้าน
ดังนี ้
   ๒.๐ ด้านศึกษาบริบทชุมชน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = ๔.๐๖, S.D. = ๑.๗๑) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีผู้น าหรือแกนน าชุมชนที่เข้มแข็ง มีวิสัยทัศน์ และมีจิตอาสา สามารถ
พัฒนาท้องถิ่นได้ ( X = ๔.๐๖, S.D. = ๑.๘๑) รองลงมาคือ มีภูมิป๎ญญาที่เป็นองค์ความรู้ สามารถน ามาปรับใช้ในการ
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้ (X = ๔.๐๗, S.D. = ๑.๗๕) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ มีทุนสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอกโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ (X = ๓.๙๕, S.D. = ๑.๘๖) 
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  ๒.๒ ด้านการสร้างเป้าหมายที่ชัดเจน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = ๔.๑๐, S.D. = ๑.๖๖) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือนักศึกษาสามารถเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง และก าหนด
เปูาหมายที่ชัดเจนได้ (X = ๔.๐๘, S.D. = ๑.๗๘) รองลงมาคือ นักศึกษาส ารวจความต้องการ และแก้ไขป๎ญหาที่เกิดขึ้น
ภายในชุมชนได้ (X = ๓.๙๘, S.D. = ๑.๗๔) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมกับคนในชุมชนในการ
วางแผนเพื่อแก้ไขข้อป๎ญหาร่วมกัน (X = ๓.๙๓, S.D. = ๑.๘๑) 
  ๒.๓ ด้านการสร้างทีมงาน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X = ๔.๐๓, S.D. = ๑.๖๕) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ นักศึกษามีการวางแผนและแก้ไขข้อป๎ญหาร่วมกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ( X = ๔.๐๗, S.D. = ๑.๗๓) รองลงมาคือ นักศึกษามีความเข้มแข็ง สร้างการมีส่วนร่วมให้กับคนในชุมชนได้เกิด
ความสามัคคีกันในหมู่คณะ ( X = ๔.๑๐, S.D. = ๑.๗๘) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ นักศึกษาสามารถท างานได้อย่าง
เป็นระบบและช่วยเหลือซึ่งกัน และกันได้ดียิ่งขึ้น (X = ๔.๑๐, S.D. = ๑.๗๔) 
  ๒.๔ ด้านการสร้างกฎเกณฑ์หรือตัวชี้วัด โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =๔.๐๔, S.D. = 
๑.๖๖๒) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ นักศึกษาสร้างกฎเกณฑ์ เพื่อเป็นตัวช้ีวัดให้ประสบ
ความส าเร็จตามเปูาหมายที่วางไว้ ( X =๔.๐๖, S.D.= ๑.๗๕) รองลงมาคือ นักศึกษาสร้างกฎเกณฑ์และกฎกติกาทาง
การเมืองเป็นข้อตกลงในการท างานร่วมกัน( X =๔.๐๔, S.D. = ๑.๘๑) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ นักศึกษาสามารถ
วางเปูาหมายในการท างานร่วมกันอย่างมีทิศทางที่ชัดเจน (X =๔.๐๒, S.D. = ๑.๗๗) 
  ๒.๕ ด้านการสร้างความกระตือรือร้น โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = ๔.๐๘, S.D. = ๑.๗๔) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ นักศึกษามีความขยัน รู้จักหน้าที่ และท าทุกๆ อย่างด้วยความ
ตั้งใจจริง ( X = ๔.๑๙, S.D. = ๑.๗๔) รองลงมา คือ นักศึกษามีความกระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบในหน้าที่
สามารถท างานให้ส าเร็จได้ ( X = ๔.๐๔, S.D. = ๑.๗๗) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ นักศึกษามีจิตส านึกให้เป็นคนที่มี
ความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา (X =๔.๑๐, S.D. = ๑.๘๓) 
  ๒.๖ ด้านการติดตามและประเมินผล โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = ๔.๐๓, S.D. = ๑.๗๕) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ นักศึกษาติดตามและประเมินผลจากการท างาน เพื่อเป็นการ
สะท้อนผลการท างานให้ดีขึ้น ( X = ๔.๑๙, S.D.= ๑.๖๖) รองลงมาคือ นักศึกษาสามารถน าผลการประเมินไปปรับปรุง
และสรุปผลจากการท างานได้ (X =๔.๐๓, S.D. = ๑.๗๕) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ นักศึกษาสามารถด าเนินงาน ตาม
วัตถุประสงค์ และวิเคราะห์ป๎ญหาที่เกิดขึ้นได้ (X =๓.๙๘, S.D. = ๑.๗๒) 
  ๒.๗ ด้านการสร้างจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อส่วนรวม โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 
๔.๐๓, S.D. = ๑.๖๑) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ นักศึกษามีจิตส านึก มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม เป็นการสร้างคุณธรรมจริยธรรม ( X = ๔.๐๓, S.D.= ๑.๗๔) รองลงมาคือ นักศึกษามีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบและเกิดความเสยีหายตอ่ส่วนรวม (X =๔.๐๓, S.D. = ๑.๗๒) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด
คือ นักศึกษารักษาผลประโยชน์ของตนเองและส่วนรวมเป็นส าคัญ (X = ๔.๑๐, S.D. = ๑.๗๒) 
    ๓. ผลการเปรียบเทียบบทบาทการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองในศตวรรษที่ ๒๐ ของนักศึกษาสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
พบว่า บทบาทการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองในศตวรรษที่ ๒๐ ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จ าแนกตามป๎จจัยส่วนบุคคลด้านเพศ รายได้เฉลี่ยของ
ครอบครัว/เดือน และสถานะภาพผู้ปกครองไม่มีความแตกต่างกัน ส่วนด้านอายุ ด้านอาชีพของครอบครัวและด้านช้ันปีที่
ศึกษามีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๑.๑๕ 

 ๔. ข้อเสนอแนะแนวทางต่อการเสริมสร้างบทบาทการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองในศตวรรษที่ ๒๐ ของ
นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้แก่ ควร
พัฒนานักศึกษาให้มีความสามัคคีและเสียสละเพื่อส่วนรวม พัฒนาตนเองและเป็นพลเมืองดีต่อสังคม  พัฒนาเพื่อเพิ่ม
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ศักยภาพตาม Thailand ๔.๐ การศึกษาควรมีทางเลือกหลายมุมมอง และควรพัฒนาให้สามารถท างานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต 
อภิปรายผล 
 จากผลการด าเนินการวิจัยในเรื่องดังกล่าวมีประเด็นส าคัญที่ควรน ามาอภิปรายผลไว้ในท่ีนี้ดังนี ้
 ๑. ด้านศึกษาบริบทชุมชน บทบาทต่อการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองในศตวรรษที่ ๒๐ ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ด้านศึกษาบริบทชุมชนโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีผู้น าหรือแกนน าชุมชนที่เข้มแข็ง มีวิสัยทัศน์ และมีจิตอาสา สามารถพัฒนาท้องถิ่นได้ ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่า การมีแกนน าชุมชนที่มีความรู้มีความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่นท าให้บ้านเมืองโปร่งใส ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของวสันต์ ลิ่มรัตนภัทรกุล (๒๕๕๘: ๑๐๒๖) ที่พบว่า ผู้น าชุมชนที่มีบทบาทในการเริ่มจุดประกายในการเริ่มคิดที่
จะปรับปรุงพัฒนาและแก้ไขป๎ญหาที่ปรากฏขึ้นในชุมชน มีวิสัยทัศน์และจิตส านึกรักในพ้ืนท่ีของตนเอง ได้น าความรู้ที่เกิด
จากประสบการณ์ท างาน ความเป็นผู้น าท่ีได้รับความเคารพนับถือจากกลุ่มคนแวดล้อม และความเป็นผู้มีอัธยาศัยในการ
ประสานงานท างานร่วมกับผู้อื่นมาใช้ในการสร้างกลุ่มชักชวนผู้ที่มีแนวคิดเป็นไปในทิศทางเดียวกันเข้าร่วมอุดมการณ์ใน
การท างานร่วมกัน และนอกจากนี้ ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ (๒๕๕๔) ได้ท าการวิจัยความเป็นพลเมืองในประเทศไทย
พบว่าการจะเสริมสร้างความเป็นพลเมืองของประชาชนชาวไทยให้มีมากขึ้นนั้นจะต้องขึ้นอยู่กับ บริบทของพื้นที่แล ะ
ลักษณะของประชากรในพ้ืนท่ีด้วย เพื่อที่จะท าให้การพัฒนาความเป็นพลเมืองมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 ๒. ด้านการสร้างเปูาหมายที่ชัดเจน บทบาทต่อการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองในศตวรรษที่ ๒๐ ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ด้านการสร้างเปูาหมายที่ชัดเจนโดยภาพรวมมีค่ าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ นักศึกษาสามารถเข้ามามีสว่นร่วมทางการเมือง และก าหนดเปูาหมาย
ที่ชัดเจนได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองท าให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการออกเสียงและ
กล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามที่นิภาพรรณ เจนสันติกุล (๒๕๕๖: ๕๓) กล่าวว่าการตระหนัก 
(awareness) ในเรื่องของการเป็นเจ้าของอ านาจสูงสุด เช่น การให้การศึกษา การก าหนดกฎเกณฑ์มาตรฐานทางสังคม
ผ่านกระบวนการปฏิสังสรรค์ทางสังคม (Social Practice) ด้วยการเริ่มต้นตั้งแต่เด็กในการฝึกระเบียบวินัย ปลูกฝ๎ง
อุดมการณ์ความเป็นประชาธิปไตยให้กับประชาชนทุกระดับได้เรียนรู้และตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่ของตนเอง 
 ๓. ด้านการสร้างทีมงาน บทบาทต่อการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองในศตวรรษที่ ๒๐ ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ ด้านการสร้างทีมงาน โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ นักศึกษามีการวางแผนและแก้ไขข้อป๎ญหาร่วมกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่า นักศึกษาสามารถวางแผนและแก้ไขป๎ญหา ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ท าให้งานประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่
วางไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวรณัฐ ถ้าทองถวิล (๒๕๕๑) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของนักศึกษาต่อการจัด
กิจกรรมนักศึกษาของวิทยาลัยราชพฤกษ์ พบว่า การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามีหลายลักษณะ เช่น การเข้าร่วม
กิจกรรมร่วมบริจาคเงินร่วมเตรียมงานและวางแผนจัดกิจกรรมนักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
นักศึกษาของวิทยาลัยเพราะเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันและได้ท างานเป็นทีมมากท่ีสุด  
 ๔. ด้านการสร้างกฎเกณฑ์หรือตัวช้ีวัด บทบาทต่อการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองในศตวรรษที่ ๒๐ ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ด้านการสร้างกฎเกณฑ์หรือตัวช้ีวัด โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ นักศึกษาสร้างกฎเกณฑ์ เพื่อเป็นตัวช้ีวัดให้ประสบความส าเร็จตาม
เปูาหมายที่วางไว้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า นักศึกษาสามารถสร้างกฎกติกาข้อตกลงในการท างานร่วมกัน ท าให้งานประสบ
ความส าเร็จตามเปูาหมายที่วางไว้ ซึ่งสอดคล้องตามคุณสมบัติของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยดังที่
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (๒๕๕๙: ๓๓) กล่าวว่า พลเมืองต้องเคารพกติกาและยอมรับผลของการละเมิด
กติกาหากมีป๎ญหาหรือมีความขัดแย้งเกิดขึ้นก็ต้องใช้วิถีทางประชาธิปไตยและใช้กติกาในการแก้ไข 
 ๕. ด้านการสร้างความกระตือรือรน้ บทบาทต่อการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองในศตวรรษที่ ๒๐ ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ด้านการสร้างความกระตือรือร้น โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ นักศึกษามีความขยัน รู้จักหน้าท่ี และท าทุกๆ อย่างด้วยความตั้งใจจริง ซึ่งแสดงให้
เห็นว่า นักศึกษาท างานด้วยความตั้งใจจริง และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ มีจิตส านึกในการเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้น
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อยู่ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องตามแนวคิดของศรัณยุ หมั้นทรัพย์ (๒๕๕๐: ๑๐๔-๑๐๕) ที่ว่าการศึกษาที่มุ่งปลูกฝ๎งให้
ประชาชนของรัฐมีคุณลักษณะของความเป็นพลเมืองที่เหมาะสม มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นต่อการปกครอง รู้จักสิทธิ 
หน้าที่และการปกปูองสิทธิของบุคคลและประโยชน์สาธารณะ มีความรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจอย่างมีคุณภาพ
และอยู่บนข้อเท็จจริงและเหตุผล และรวมถึงการมีทักษะในการเป็นพลเมืองด้วย 
 ๖. ด้านการติดตามและประเมินผล บทบาทต่อการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองในศตวรรษที่ ๒๐ ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ ด้านการติดตามและประเมนิผล โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ นักศึกษาติดตามและประเมินผลจากการท างาน เพื่อเป็นการสะท้อนผลการท างานให้ดี
ขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า นักศึกษาสามารถติดตามและประเมินผล น าผลการประเมินไปปรบัปรุง และสรุปผลจากการท างาน
ตามวัตถุประสงค์ และวิเคราะห์ป๎ญหาที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของอรทัย ก๊กผล (๒๕๕๒: ๐๘) ที่กล่าวว่า การ
ร่วมกันติดตามประเมนิผลตลอดเวลาที่ท างานร่วมกัน ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการตรวจสอบถึงป๎ญหาอุปสรรค และ
ร่วมกันในการหาทางแก้ไขป๎ญหาเพื่อให้งานหรือภารกิจดังกล่าวสามารถส าเร็จลุล่วงตามเปูาหมาย 
  ๗. ด้านการสร้างจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อส่วนรวม บทบาทต่อการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองใน
ศตวรรษที่ ๒๐ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ด้านการสร้างจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อส่วนรวม โดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ นักศึกษามีจิตส านึก มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เป็นการสร้างคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่า นักศึกษามีจิตส านึกและมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม สามารถรักษาผลประโยชน์ของตนเองและส่วนรวมเป็นส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ (๒๕๔๙) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องขบวนการประชาสังคมกับการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน 
พบว่า การท างานของขบวนการประชาสังคมมีผลกระทบต่อการพัฒนาประชาธิปไตยและการเมืองในชุมชน และความ
เข้มแข็งของขบวนการประชาสังคมมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการสาธารณะของชุมชน  
 
ข้อเสนอแนะ 
  ๑.๑ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
    ๑.๑ มหาวิทยาลัยควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมกับคน
ภายในชุมชนในการวางแผนเพื่อแก้ไขป๎ญหาร่วมกัน ทั้งนี้ โดยให้นักศึกษาวิเคราะห์ป๎ญหา เสนอวิธีการแก้ไข และลงมือ
ปฏิบัติโดยใช้วิธีการที่ได้เรียนรู้มา 
   ๑.๒ มหาวิทยาลัยควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้วยตนเองผ่านกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐาน เพื่อให้มีความตระหนักถึงรักษาผลประโยชน์ของตนเองและ
ส่วนรวมเป็นส าคัญ 
 ๒. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
  ๒.๐ งานวิจัยครั้งนี้มีข้อจ ากัดอยู่ที่ระยะเวลา และพื้นที่ที่ท าการวิจัย เป็นเพียงการส่งตัวอย่าง
เฉพาะเจาะจงคือ เป็นการวิจัยเฉพาะนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์เท่านั้น ท าให้ผลหรือรูปแบบของการวิจัยอาจจะ
สะท้อนลักษณะของข้อเท็จจริงที่ยังไม่ครอบคลุมมากนัก ดังนั้น จึงควรขยายขอบเขตการศึกษาให้มีความครอบคลุม
นักศึกษาคณะอื่นๆของมหาวิทยาลัยด้วย 
  ๒.๒ ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับความคาดหวังของนักศึกษาต่อบทบาทการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองใน
ศตวรรษที่ ๒๐ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
  ๒.๓ ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับป๎จจัยท่ีส่งผลกระทบต่อบทบาทการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองในศตวรรษที่ 
๒๐ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
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พระในบ้านที่มักถูกลืม 
The parents as arahant at home 

Who have often forgotten. 
 

มณทิราสะแกทอง๑ อิสรพงษ์ไกรสินธุ์๒  
สมคิดสุขจิต๓  

บทคัดย่อ 
 

วันเกิดเป็นวันส าคัญของชีวิตเมื่อวันคล้ายวันเกิดเวียนมาครบรอบส าหรับชาวพุทธมีความเช่ือว่าการท าบุญจะ
เพิ่มความเป็นสิริมงคล ท าให้ชีวิตยืนยาว และเจริญรุ่งเรือง ยังเป็นการเริ่มต้นส าหรับอายุปีต่อไปด้วยการท าบุญวันเกิดเริ่ม
ตั้งแต่สมัยพุทธกาล มีพราหมณ์๒ สามีภรรยา พาลูกไปหาเพื่อนพราหมณ์ในปุา และบอกว่าลูกจะเสียชีวิตใน ๗วัน จึง
แนะน าให้ไปกราบพระพุทธเจ้า ซึ่งพระองค์ได้แนะ ให้นิมนต์พระสงฆ์ สวดพระปริตรตลอด ๗ วัน ในวันสุดท้าย พระพุทธ
องค์ทรงเสด็จ ด้วยพระองค์เองเด็กฟ๎งพระปริตรครบ ๗ วัน ก็อยู่รอดปลอดภัยมีอายุถึง ๐๒๐ ปี 
  ส าหรับประเทศไทยเริ่มในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔ เมื่อครั้งยังผนวชอยู่ โดยทรง
มีพระราชด าริว่า การที่คนเรามีอายุวนมาบรรจบครบรอบอีกครั้ง โดยไม่ตายไปเสียก่อน ถือเป็นลาภอันประเสริฐจึงควร
ยินดี และบ าเพ็ญกุศล ท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น จึงท าให้เกิดการท าบุญวันเกิดที่เรียกว่า เฉลิมพระชนมพรรษา 
ขึ้น โดยมีการสวดมนต์เลี้ยงพระจ านวน ๑๐ รูป และถวายสิ่งของแก่พระสงฆ์ สืบทอดต่อเนื่องมาจนถึงป๎จจุบันวิธีปฏิบัติ 
ในการท าบุญวันเกิด นั้นถ้าจะได้อานิสงส์เริ่มต้นจากการ ท าใจกายให้เบิกบานแจ่มใสถือศีล ๕ สวดมนต์ภาวนาใส่บาตร
พระหรือท าบุญเลี้ยงพระถวายสังฆทาน(ตามอายุบวก ๐ หรือตามก าลังศรัทธา) อุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษเจ้ากรรมนาย
เวร การให้ชีวิตร่วมบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ ปล่อยปลาโดยเฉพาะปลาที่เขาก าลังจะฆ่าจะได้อานิสงส์มากร่วมบุญเพื่อ
สาธารณประโยชน์ใช้แรงงานของตนเองเพื่อส่วนรวมสิ่งส าคัญที่สุดคือกราบขอพรบิดามารดา เป็นมงคลอันสูงสุด 
ค าส าคัญ : วันเกิด , ท าบุญ 
 
ABSTRACT 

Birthdays are important days of lives. When the time of the birthdays comes. The Buddhists 
so believe that philanthropy will increase prosperity, makes the life get longer and give the new age 
thriving. Birthday’s ceremony has started from the Buddha period which two Brahmin of husband and 
wife took their child to a friend in the forest. Their friend told that the child will be died within seven 
days, then had suggested the two Brahmin husbandand wife going to the Buddha for the help. The 
Buddha gave them an advice to invite the monks to prayphraparit chanting throughout the seven 
days until the last day the Buddha come to them by himself. Towards the time of chanting, the child 
had listened to the phraprarit chanting, finally the child had survived up to ๐๒๐ years old. In 
Thailand, it began the birthday ceremony in the reign of king Rama ๔ when he was in ordination. In 
his royal thought when the birthday came once again, the people still alive, it is very good luck and 
suit for making merit to oneself and others. So the result of this ceremony as called Royal Birthday 
Anniversary by making the philanthropy that invited Ten monks to pray chanting and blessing. In the 
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end, the owner of birthday gave the offerings to the monks which kept going on this traditional 
culture then and now. 

The way to practice the birthday ceremony begins with purifying the mind, preserving the 
five precepts, pray chanting and practicing meditation, offering food to the monks, dedicating merit to 
forefather who passed away and person with previous deeds on each other, letting the cows free 
from killing and releasing fish, donating something for public, and as importantly bowing the parents 
and blessing from the ultimate prosperity of lives. 
Keywords : Birthday , Make merit 
 
บทน า 

ประเทศต่าง ๆ ที่เจริญแล้วในโลกล้วนแต่มีวัฒนธรรมอันดีงามประจ าชาติของตนทั้งสิ้นไม่ว่าประเทศนั้นจะอยู่
ส่วนใดของโลกส าหรับชาติไทยเราก็มีวัฒนธรรมและระเบียบอันดีงามอยู่หลายประการ เช่น ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความมี
ใจกว้าง ความยิ้มแย้มแจ่มใส ความกตัญํูกตเวที ความอ่อนน้อมถ่อมตนการเคารพต่อผู้ใหญ่และการบ ารุงเลี้ยงดูพ่อแม่
เป็นต้น 
  “พระ” หมายถึงผู้ประเสริฐผูย้อดเยี่ยมเพราะเป็นผูม้ีคุณสมบัติดีอยู่ในตวั และท าความดีต่อผู้อื่น โดยมิได้มุ่งหวัง
สิ่งตอบแทน ท าด้วยดวงใจอันเปี่ยมล้นด้วยความรักความปรารถนาดีและความสงสารเป็นที่ตั้งหากผู้ใดท าได้ดั งนี้ไม่ว่าผู้
นั้นจะครองเพศแบบไหนและอยู่ในวัยไหนชาวโลกย่อมแซ่ซ้องสรรเสริญ ผู้นั้นว่าเป็น “พระ” ในสายตาของเขาและพร้อม
ที่ยกมือทั้งสองขึ้นไหว้บูชายอมก้มศีรษะ หรือยอมน้อมกายหมอบราบกราบกรานด้วยความเต็มใจมิได้ตะขิดตะขวงหรือ
ลังเลใจเลยแม้สักน้อยเพราะมาเห็นแล้วว่าผู้นั้นคือ เนื้อนาบุญอันหาได้ยากของเขาอย่างแท้จริง 
“ความเป็นพระ” อย่างที่ว่ามานั้นมิได้จะเป็นเฉพาะกับนักบวชในศาสนาใดศาสนาหนึ่งตามความเข้าใจของคนทั่วไป
เท่านั้นความจริงเราท่านทุกคนต่างก็เคยประสบพระหรือมีพระประกอบด้วยคุณงามความดีดังกล่าวมาแล้วทุกคนทั้งมิได้
พบทีใ่นปุาถ้ าล าเนาเขาหรือแดนบุญสถานนักบวชอื่นใดเลยหากพบกันอยู่ที่บ้านมีอยู่แล้วในบ้านของเรานั่นเองมิพักต้องไป
หาที่อ่ืนเสียให้บากเพราะพระดังกล่าวนี้หาได้ในบ้านจึงเรียกในท่ีนี้ว่า “พระในบ้าน” 

ค าถามที่ถามต่อไปว่าแล้วพระในบ้านคือใคร“พระในบ้าน” นั้นคือ “พ่อ” กับ “แม่” หรือพระที่อาศัยอยู่ในบ้าน
และยังมีลมหายใจคงไม่มีใครคัดค้านหรือกล้าปฏิเสธว่าท่านทั้งสองได้นามว่าเป็นพระนั้นเพราะท่านมี “ความเป็นพระ” 
คือคุณงามความดีอยู่ในตัวและได้ปฏิบัติภารกิจอันเป็นหน้าที่ของตัวอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ทั้งในด้านจิตใจก็เปี่ยมล้นด้วย
ความรักความปรารถนาดีและความสงสารอันเป็นเหตุชักจูงให้ท่านได้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละยอมเป็น “ผู้ให้” อยู่ตลอด
มาตามปกติเรามักจะแสวงหาพระนอกบ้านไปกราบไหว้พระกันตามวัดตามถ้ าตามปุาหรือแม้อยู่บนยอดเขาก็ยอมไปกัน
ด้วยความมุ่งมั่นว่าจะเป็นมงคลแก่ตัวแม้จะไปค้างอ้างแรมกันหรือใช้เวลาเดินทางไปเป็นวันๆเราก็ยังทนหอบสังขารไป
จนกระทั่งถึงท่านจนได้พอได้เห็นท่านได้กราบไหว้บูชาท่านแล้วก็กลับเท่าน้ีก็เกิดความอิ่มใจหายเหน็ดเหนื่อยโอกาสหน้าก็
แวะเวียนไปหาท่านบ่อย ๆเล่าทุกข์สุขให้ท่านฟ๎งท่านช่วยแก้ป๎ญหาชีวิตซึ่งมันคับอกคับใจให้ เป็นต้น“พระนอกบ้าน” ที่ว่า
มานี้เราไปหาได้บูชาได้และท าได้บ่อย ๆ เสียด้วยซ้ าไปแต่เราทั้งหลายนี้จะมีสักกี่คนเล่าที่นึกถึง “พระในบ้าน” กันพระใน
บ้านท่ีใจจดใจจ่อรอท่านบรรดาลูกๆ จะมาหามากราบไหว้บูชาหรืออย่างน้อย ๆมาให้ท่านเห็นหน้าก็ดีใจแล้ว 

การบ ารุงเลี้ยงดูพ่อแม่ ซึ่งเป็นคุณธรรมที่ปฏิบัติกันอยู่ในหมู่ประชาชนชาวไทยเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 
ซึ่งลูกหลานไทยทุกคนควรรักษาและเทิดทูนไว้ให้คงอยู่กับชาติไทยของเราต่อไป เพราะการบ ารุงเลี้ยงดูพ่อแม่ 

ค าว่า บุญ นั้น เป็นนามธรรม หมายถึง การช าระหรือเครื่องช าระ ช าระจิตช าระใจให้สะอาด แล้วผลที่ได้คือ
ความสุข ส่วนค าว่าการท าบุญ นั้นแปลว่า การกระท าหรือปฏิบัติซึ่งสามารถให้ผลบุญแก่ผู้กระท า ในทางพระพุทธศาสนา
เรียกเป็นศัพท์เฉพาะว่า บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ซึ่งมีด้วยกัน ๑๐ วิธีคือ 

๑. ทานมัย หมายถึง การท าทานท าให้ได้บุญ ทาน คือ การให้ การสละทรัพย์สินเงินทอง ความรู้ ความ
ช่วยเหลือ ฯลฯ ให้แก่ผู้อื่นย่อมท าให้ได้ผลตามที่ได้ให้น้ัน ให้ทานอย่างไรย่อมได้ผลทานอย่างนั้น เราจึงควรตั้งใจให้สิ่งที่มี
คุณ สิ่งท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้รับ 
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๒. ศีลมัย หมายถึง การรักษาศีลท าให้ได้บุญ การรักษาศีล หมายถึง การควบคุมความประพฤติทางกาย วาจา 
ให้เป็นปกติ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ประพฤติร้ายต่อผู้อื่น ย่อมจัดว่าเป็นการกระท าท่ีดี เป็นกุศลกรรมจึงท าให้ได้รับผลดี 

๓. ภาวนามัย หมายถึง การเจริญภาวนาย่อมท าให้ไดบุ้ญ ภาวนา คือ การลงมือปฏิบัติ เพื่อการขจัดกิเลสอาสวะ
ให้หมดสิ้นไป การบ าเพ็ญภาวนาเป็นทางที่ท าให้หลุดพ้นจากทุกข์ได้จริง จึงจัดเป็นบุญขั้นสูงสุด 

๔. อปจายนมัย (อ่านว่า อะปะจายะนะมัย) หมายถึง บุญท่ีเกิดจากการประพฤติตนเป็นคนอ่อนน้อม ไม่กระด้าง 
ไม่ถือดี คนที่เป็นคนอ่อนน้อมย่อมเป็นท่ีเมตตาของผู้ที่รู้จักและได้พบเห็น ความเมตตานั้นย่อมส่งผลให้ได้รับแต่สิ่งที่ดีงาม 
จึงจัดเป็นบุญอย่างหน่ึง 

๕. เวยยาวัจจมัย หมายถึง บุญซึ่งได้จากการขวนขวายช่วยกิจการงานของผู้อื่น ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้านใกล้เคียง
มีกิจการงานอะไรที่พอช่วยได้ ไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ งานศพ หรืองานอื่น ๆ ถ้าเราช่วยด้วยความเต็ม
ใจ ก็จะท าให้เกิดความรักใคร่ สามัคคีกัน เกิดความเป็นมิตรต่อกัน เมื่อเรามีความเดือดร้อน มิตรก็จะช่วยเหลือเรา 
นับเป็นบุญอย่างหนึ่ง 

๖. ป๎ตติทานมัย หมายถึง บุญที่สร้างด้วยการให้ส่วนบุญของตนแก่ผู้อื่น เช่น เวลาที่เราถวายทานแด่พระสงฆ์ 
เราจะอุทิศส่วนบุญที่เราท านั้นให้แก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว ให้แก่เจ้ากรรมนายเวร ให้แก่เทวดาและสัตว์ทั้งหลาย เป็นต้น 
การแผ่ส่วนกุศลของตนให้แก่ผู้อื่นดังนี้นับเป็นบุญอย่างหนึ่ง 

๗. ป๎ตตานุโมทนามัย หมายถึง บุญเกิดได้ด้วยการอนุโมทนา คือ การยินดีในบุญที่ผู้อื่น เผื่อแผ่มาให้เรา เป็นการ
ยอมรับในการท าดีของผู้อื่น ยอมรับน้ าใจที่ผู้อื่นเผื่อแผ่มาให้เรา การอนุโมทนาเมื่อมีผู้ตั้งใจแบ่งส่วนบุญให้เรา จึงจัดว่า
เป็นบุญด้วย 

๘. ธัมมัสสวนมัย (อ่านว่า ธัม-มัต-สะวะนะมัย) หมายถึง บุญส าเร็จได้ด้วยการฟ๎งธรรม ด้วยการหมั่นศึกษาหา
ความรู้ในทางธรรมะของพระพุทธเจ้า และปฏิบัติตนตามพระธรรม ค าสั่งสอนนั้น การฟ๎งธรรมท าให้ได้บุญอย่างหนึ่ง 

๙. ธัมมเทสนามัย หมายถึง บุญที่ได้ด้วยการสั่งสอนธรรมะ สอนความรู้ที่มีอยู่ให้ผู้อื่นได้รู้ด้วย ยิ่งมีผู้รู้ธรรมะ
ปฏิบัติธรรมะมากขึ้นเท่าไร โลกก็จะมีแต่คนดี มีแต่คนท่ีไม่เบียดเบียนกัน ดังนั้น โลกก็จะเป็นโลกที่สงบสุขยิ่ง การสั่งสอน
ธรรมะให้ผู้อื่นจึงจัดว่าเป็นบุญอย่างหนึ่ง 

๑๐. ทิฏฐุชุกรรม หมายถึง บุญที่เกิดจากการที่คิดให้ถูกให้ตรงตามหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา การที่ไม่ท า
นอกรีตนอกรอย นอกแบบพระพุทธศาสนาย่อมได้บุญ แม้คนที่นับถือศาสนาอ่ืน ถ้าเราช่วยเหลือ ไม่เบียดเบียนท าร้ายเขา
ก็ถือว่า เป็นการกระท าท่ีก่อให้เกิดบุญได้เช่นเดียวกัน  
  จากข้างต้น สามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า วิธีการท าบุญ ซึ่งสามารถน าไปใช้ น าไปปฏิบัติในการท าบุญวันเกิดหรือ
ท าบุญเนื่องในวันและโอกาสต่าง ๆ อย่างคร่าว ๆ ให้เข้าใจง่ายข้ึน จาก ๑๐ วิธี เป็น ๔ วิธี ดงันี ้

๑. การสละทรัพย์อย่างฉลาด เช่น การถวายสังฆทานก็เป็นสิ่งที่คนไทยคุ้นเคย หรือการบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือ
เด็กก าพร้า หรือช่วยเหลือสงเคราะห์สัตว์พิการ เป็นต้น 

๒. การท าชีวิตให้โปร่งเบา คือเรื่องเกี่ยวกับการบริโภคโดยตรง เพราะสมัยนี้เป็นยุคบริโภคนิยมบางครั้ง ก็ไปคิด
ว่าการบริโภคมากเท่าไหร่ยิ่งมีความสุข แต่ที่จริงตามหลักพระพุทธศาสนา ถ้าเราบริโภคน้อยชีวิตเราก็จะเบาและเย็น เย็น
แล้วก็มีความสุข เช่นการลดละอบายมุขห่างไกลจากอบายมุขหรือการรักษาศีลไม่ไปเบียดเบียนใคร ชีวิตเราก็จะโปร่งเบา 

๓. การเกื้อกูลด้วยแรงกาย หมายความว่าช่วยเหลือเอื้อเฟื้อผู้อื่นเช่นไปเป็นครู เป็นอาสาสมัครสอนเด็ก หรือไป
อุ้มเด็กที่ปุวยในโรงพยาบาล หรือเป็นอาสาสมัครบ้านพักคนชรา หรือช่วยเหลือชุมชนเช่นการช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมใน
หมู่บ้านของเรา เกื้อกูลด้วยแรงกาย 

๔. การฝึกจิตช าระใจ เช่นการท าสมาธิ การแผ่เมตตา การฟ๎งธรรม การสนทนาธรรม ทั้งหมดนี้ถือเป็นการ
ท าบุญทั้งนั้น คนไทยเราควรจะท าความเข้าใจและถือปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 

ดังนั้นค าว่าการท าบุญวันเกิด ก็คือ การกระท าหรือปฏิบัติเพื่อให้เกิดการช าระจิตใจให้สะอาด เนื่องในวันคล้าย
วันเกิด หรือวันครบรอบวันเกิด โดยยังผลให้เกิดความสุขแก่ผู้กระท า นั่นเอง 

ทั้งนี้การ ท าบุญ นั้น คนไทยเรานิยมกระท ากันมาตั้งแต่อดีตจนถึงป๎จจุบัน แต่พิธีการท าบุญคล้ายวันเกิด หรือ
การท าบุญครบรอบวันเกิดนั้น เริ่มมีปรากฏมาตั้งแต่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือรัชกาลที่ ๔ 
เมื่อครั้งที่พระองค์ยังทรงผนวชอยู่ โดยเรียกการท าบุญวันเกิดในครั้งนั้นว่า เฉลิมพระชนมพรรษา และได้มีการยึดถือ
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๔๐๔ 

ปฏิบัติมาจนถึงยุคสมัยป๎จจุบันจริง ๆ แล้ว เราทุกคนมีวันเกิดเพียงวันเดียวเท่านั้น และวันนั้นก็คือวันที่เราคลอดออกมา
จากครรภ์มารดา ไม่มีวันอ่ืนอีกแล้ว ฉะนั้นไม่ว่าที่ไหน เมื่อไหร่ ปีไหน เดือนอะไร จะวันนี้หรือวันไหน จะเวลานี้หรือเวลา
ใด เราทุกคนก็สามารถท าบุญได้ โดยไม่จ าเป็นต้องรอเพื่อท าบุญในวันคล้ายวันเกิด หรือท าบุญในวันครบรอบวันเกิด 

แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง 
ที่เฝูาหวงห่วงลูกแต่หลังเมื่อยังนอนเปล 
แม่เราเฝูาโอละเห่ กล่อมลูกน้อยนอนเปล มิห่างหันเห ไปจนไกล 
เมื่อเล็กจนโตโอ้แม่ถนอม 
แม่ผ่ายผอมย่อมเกิดจากรักลูกป๎กดวงใจ 
เติบโตโอ้เล็กจนใหญ่ นี้แหละหนาอะไร มิใช่ใดหนา เพราะ ค่า น้ านม 
ควรคิดพินิจให้ดี ค่าน้ านมแม่นี้จะมีอะไรเหมาะสม 
โอ้ว่า แม่จ๋าลูกคิดถึงค่าน้ านม 
เลือดในอกผสมกลั่นเป็นน้ านมให้ลูกดื่มกิน 
ค่าน้ านมควรชวนให้ลูกฝ๎น 
แต่เมื่อหลังเปรียบดังผืนฟูาหนักกว่าแผ่นดิน 
บวชเรียนพากเพียรจนสิ้น 
หยดหนึ่งน้ านมกินทดแทนไม่สิ้น พระคุณแม่เอย 

เชื่อว่าลูก ๆ ท้ังหลายคงจะจ าเพลงน้ีได้“เพลงค่าน้ านม”เป็นเพลงที่สะท้อนให้เห็นถึงความรักของแม่ ที่เฝูาดูแล
ลูก ๆ ไม่ห่างกายนับตั้งแต่วันที่ลืมตาดูโลกตั้งแต่วันแรกที่แม่รู้ว่ามีใครอีกคนอยู่ในตัวของแม่ แม่ก็เฝูาทะนุถนอม จะกินก็
สรรหาแต่ของดีมีประโยชน์ ของที่เคยชอบ เคยอร่อยแต่ไม่มีประโยชน์ก็จ าต้องงดอดกินเสีย จะเดินจะนั่งก็ต้องค่อย ๆ 
เพราะกลัวจะกระเทือนถึงลูกน้อยในท้อง แม่ต้องทนล าบากอุ้มท้อง ประคบประหงมอยู่นานนับ ๑๐ เดือนจนวันแรกที่ลูก
น้อยลืมตาขึ้นดูโลกและได้เห็นว่าลูกน้อยมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ แม่ก็เหมือนยกภูเขาออกจากอก เฝูาประคบประหงม
เลี้ยงดู ชนิดริ้นไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมจนลูกน้อยเติบใหญ่ด้วยความยากล าบากแต่ก็ยังมีลูกอีกหลายคนที่ยังไม่เคยส านึกถึง
พระคุณของแม่ วันเกิดทีไรแทนท่ีจะให้เป็นวันทบทวนบุญคุณแต่กลบัเที่ยวส ามะเลเทเมา ไม่เคยคิดถึงคนท่ีรอลูกอยู่ที่บ้าน
ด้วยความเป็นห่วงลูกหลายคนพอถึงวันคล้ายวันเกิดก็เที่ยวตะลอน ๆ ไปท าบุญวันเกิด โดยลืมไปว่ายังมีพระอรหันต์อยู่ที่
บ้าน การท าบุญนั้นก็เป็นเรื่องดีแต่จะมีประโยชน์อะไรหากลูก ๆ ลืมตอบแทนคุณแม่วันเกิดปีนี้ก่อนจะออกไปท าบุญวัน
เกิดที่ไหน ลองตื่นแต่เช้ามาท าตัวเป็นลูกท่ีดี ซื้อพวงมาลัยมะลิมากราบท่าน ส านึกในบุญคุณท่าน หรือจะพาท่านไปท าบุญ
วันเกิดด้วยกัน ก็เช่ือได้วา่กุศลของการส านึกในบุญคุณของบุพการี จะส่งผลให้กับลูกๆ ทั้งหลายมีความสุข ความเจริญได้
ไม่ต่างจากการออกไปท าบุญวันเกิดนอกบ้าน 
 
ความกตัญญ ู

ความกตัญํูเป็นธรรมบรรจุในมงคลที่ ๒๕ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้โดยมุ่งประเดน็ให้น าไปพัฒนาคุณสมบัติของ
คนดี ให้ตระหนักเป็นนิจอยู่เสมอถึงความดีหรือประโยชน์ที่ผู้อื่นมาปฏิบัติต่อเราหรือเป็นการพัฒนามนุษย์ให้กลายเป็น
บุคคลที่ผู้รู้คุณคน ซึ่งการรู้บุญคุณคนหรือรูอุ้ปการะคุณที่ผูอ้ื่นท าให้ตนเองนับถือ เป็นหลักแห่งความเป็นธรรมอยา่งหนึ่งใน
สังคมมนุษย์ เพราะเป็นการสอดคล้องกับหลักค าสอนว่า “การท าดีได้ดี ท าช่ัวได้ช่ัว” ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ มีคน
ท าดีให้กับเราและเราได้รับผลประโยชน์จากการท าดี ของเขา เป็นต้นว่า ได้ลาภ ยศ สรรเสริญ และความสุข แต่เรารับรู้
เพียงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่ตน ไม่รับรู้คุณความดีของเขาย่อมก่อให้เกิดความไม่ยุติธรรมต่อกัน ความก ตัญํูเป็น
หลักธรรมที่พระพุทธศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี ก่อให้เกิดความเมตตาเอื้ออาทรกันในสังคม ซึ่งเป็นที่ปรารถนาที่ต้องการ
ในทุกชุมชน ทุกองค์กร และทุกสังคมที่ทุกแห่งในทุกยุคทุกสมัย คนที่มีคุณสมบัติของความกตัญํูจะผลักดันท าความ
เจริญรุ่งเรืองให้ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติเจริญ คนดีอยู่ในครอบครัว โรงเรียน องค์กร ชุมชน 
สังคม ประเทศใด แหล่งพื้นที่แห่งนั้น ๆ ย่อมมีความสุข ความกตัญํูจึงเป็นคุณสมบัติและสัญลักษณ์ของคนดีซึ่งเป็น
บุคคลย่อมมีชีวิตประสบแต่ความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง เป็นหลักถือปฏิบัติในการด าเนินชีวิตของสัตบุรุษ ในสังคมชาวพุทธ
คนมีกตัญํูกตเวทีย่อมเป็นผู้ควรค่าแก่ ความรัก เกียรติ ศักดิ์ศรี และการยกย่องสรรเสริญจากผู้อื่นเนื่องด้วยการได้ปฏิบัติ
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๔๐๕ 

ธรรมอันถือเป็นมงคลอย่างที่สุดในขณะที่ความคิดและความเช่ือตามวัฒนธรรมไทย ที่สรรเสริญ ผู้มีความกตัญํู และ
ต าหนิ ผู้ที่ไม่รู้จักบุญคุณคนอื่นเป็นอย่างมาก คนไทยมีความเช่ือว่าผู้ที่มีความกตัญํูต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์ จะมีความ
เจริญรุ่งเรืองประสบความส าเร็จในชีวิต ในทางตรงกันข้ามผู้ที่ไม่มีความกตัญํูหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคนเนรคุณจะไม่
ประสบความส าเร็จในชีวิตและไม่เปน็ท่ียอมรับของสังคม อย่างท่ีมีการเปรยีบเทียบว่าคนท่ีเนรคุณเปน็คนไมม่ีศิลปะในการ
ด าเนินชีวิต จิตใจขาดน้ าหล่อเลี้ยง หยาบกระด้าง ไม่เอาใจเขามาใส่ใจเราขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และไม่มีความ
เมตตาเอื้ออาทรต่อผู้อื่น(บุษกร วัฒนบุตร, ม.ป.ป.) 

ดังนั้นความกตัญํูจึงเป็นลักษณะของการรูส้ึกส านึกในคุณ ด้วยแสดงความเคารพ นับถือ เชื่อฟ๎ง การท าให้ผู้อื่น
สบายใจ และช่วยเหลือในกิจการงานต่าง ๆ การกระท าลักษณะนี้ ย่อมน ามาซึ่งความสุขความสบายใจ ความเจริญ และ
เป็นสิริมงคลแก่ ชีวิตและหน้าที่ การงาน ดังนั้นความกตัญํูเป็นสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายของคนดี ด้วยการเริ่มจากการ
ที่เยาวชนไทยได้รับการปลูกฝ๎งคุณลักษณะที่ดีในเรื่องของความกตัญํูต่อผู้มีพระคุณถือเป็นเรื่องที่ดี เป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้สังคม การเลี้ยงดูของครอบครัว การกล่อมเกลาทางสังคม เป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยอบรมและส่งเสริมพฤติกรรม
ของเด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะของการเป็นคนมีความกตัญํู ความตระหนักรู้ในคุณของบุคคล สัตว์ และ
สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อตนเองทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เพื่อการเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ผู้น า ผู้บริหารองค์กร หน่วยงาน 
ประเทศได้อย่างแข็งแรง มั่นคง และยั่ งยืน เป็นการประคองโลกให้ เป็นอยู่ ได้  และอ ยู่ ได้ด้วยความสงบสุข
(Buddhadhaspikkhu, ๑๙๙๓) 
 
ความหมายของความกตัญญู 

ความกตัญํูมาจากค าว่า กะตัน เป็นค านาม (ผู้) รู้อุปการะที่ท่านท าให้ (ผู้) รู้คุณท่าน เป็นค าคู่กับกับ กตเวที. 
[ป. กต ว่า (อุปการคุณ) ที่ท่านท าแล้ว และ ํู ว่า ผู้รู้. (พจนานุกรมแปลไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน)เป็นการรู้สึกส านึก
ในคุณ เป็นผู้รู้คุณที่คนอื่นท าให้แก่ตน ซึ่งความกตัญํูจะเป็นความดีที่เป็นพื้นฐานของคนดี เมื่อคนดีมีความกตัญํูเป็น
พื้นฐานแล้ว ความดีทั้งหลายก็ไหลไปอยู่กับคนดี เปรียบเสมือนล าธารทุกสายไหลลงสู่แม่ น้ าใหญ่ และสร้างความมี
ประ โยชน์ ให้ แก่  คน สัตว์  สิ่ งของและแม้แต่ สิ่ งแวดล้อม  ซึ่ งการ เป็นคนดีที่ คิ ดท าดีต่ อและสนองดี ตอบ 
(Cheewarattaphat, ๑๙๙๗) มีอยู่ ๒ จ าพวก คือ 

๑.คนดีแบบมีเงื่อนไข ซึ่งเป็นลักษณะที่เป็นคนดีไม่บริสุทธ์ิเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 
๒.คนดีแบบไม่มีเง่ือนไขซึ่งเป็นลักษณะที่เป็นคนดีบริสุทธ์ิไม่หวังผลตอบแทน 
พื้นฐานที่ดีของมนุษย์ คือความกตัญํู อันเป็นศิลปะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมเนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์

สังคม มีความสัมพันธ์กับผู้อื่นและสิ่งอื่นอยู่อย่างเป็นพลวัต นับตั้งแต่เกิดก็มีบุพพการีเลี้ยงดู เข้าโรงเรียนก็มีครูบาอาจารย์
สั่งสอน เข้าปฏิบัติงานก็มีผู้บริหารอบรมการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง มีเพื่อนร่วมงานช่วยกันท างานเป็นทีมเพื่อส่งผลให้งาน
ประสบความส าเร็จ รวมทั้งอาศัยป๎จจัย ๔ เพื่อการด ารงชีวิต มนุษย์จึงจ าเป็นต้องเข้าใจความหมายของกตัญํูซึ่งเป็น
คุณสมบัติของคนดีดังกล่าวมาข้างต้น 
 
ลักษณะของความกตัญญู 

ป๎จจุบันมีกระแสความเจรญิทางเทคโนโลยอีย่างไร้ขีดจ ากัด สิ่งยั่วยุตามกระแสโลกท่ีมีความพลวัตต่าง ๆ อาจจะ
ก่อให้เกิดความพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กเยาวชน ตลอดจนการสร้างการพัฒนาความ 
เจริญทางวัตถุมากกว่าค านึงถึงการพัฒนาความเจริญทางด้านจิตใจ ตลอดจนความต้องการทางด้านวัตถุเพื่อมาสนองความ
ต้องการทางกาย ทางใจในการด ารงชีวิตประจ าวันของสมาชิกในสังคมท าให้เกิดการแย่งชิงโอกาส เพื่อการประกอบการ
เลี้ยงชีพ โดยบกพร่องในการค านึงเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในจิตใจ ขาดการค านึงถึงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของคนไทยที่มี
ความกตัญํู รู้จักตอบแทนบุญคุณ ซึ่งความกตัญํูเป็นคุณธรรมที่ส าคัญอย่างยิ่งที่ จะช่วยรักษาและประคับคอง
สังคมไทย ผู้ที่มีความกตัญํูมีจิตส านึกในคุณท่านและคิดตอบแทน ส่วนผู้ที่ไม่มีความกตัญํูคือคนอกตัญํู ไม่รู้คุณ ย่อม
ถูกมองว่าเป็นคนไม่ดี ไม่น่าคบหา ความกตัญํูเป็นคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์ ในสังคมมนุษย์ต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
ผู้อื่นและสิ่งอื่น ชีวิตด้านกายภาพด ารงอยู่ได้เพราะได้รับการอุปการะเลี้ยงดูจากบุคคลต่าง ๆ มีพ่อแม่ ครูอาจารย์ ญาติพี่
น้อง เป็นต้น ความกตัญํูนี้เป็นคุณธรรมที่มนุษย์ควรปฏิบัติไม่เฉพาะต่อมนุษย์ด้วยกันเท่านั้น แต่รวมไปถึงต่อสัตว์และพืช
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ด้วย ผู้ที่มีความกตัญํูย่อมจะท าตนเองให้มีความสุขและท าผูอ้ื่นให้มีความสขุด้วย ลักษณะของคนมีความกตัญํูตามหลกั
พระพุทธศาสนา มี ๒ ลักษณะ ได้แก่ 

กตัญญูชั้นสามัญเป็นกตัญํูอย่างสามัญทั่วไปเป็นการรู้อุปการะคุณที่บุคคลอื่นท าให้เรา ซึ่งเป็นเหตุให้เกิด
กตเวที เป็นการตอบแทนคุณ ซึ่งเด็กและเยาวชนจะยอมรับว่าใครมีคุณก็ต่อเมื่อเขาท าอะไรให้กับ 
ตนเท่าน้ัน เช่น การยอมรับว่าพ่อแม่มีพระคุณเพราะได้เลี้ยงดูมา ยอมรับว่าครูมีพระคุณ เพราะได้อบรมสั่งสอน ยอมรับ
ว่าญาติพี่น้องมีบุญคุณ เพราะเคยให้ข้าวให้ขนม  

กตัญญูชั้นสัตบุรุษเป็นความกตัญํูช้ันสูง ได้แก่การรู้จักคุณธรรมความดีที่มีอยู่ในตัวบุคคลอื่น ใครมีความดีก็รู้
ว่าเขาเป็นคนดี ไม่ว่าจะท าอะไรให้เราหรือไม่ก็ตาม ไม่ยึดเอาตัวเองเป็นเครื่องวัดความดีของคนอื่น เป็นการตัดสินความดี
ด้วยความดี และรู้จนกระทั่งว่าธรรมทั้งหลายมีคุณค่าอย่างไร และพยายามถ่ายทอดคุณลักษณะที่ดีนั้นมาใส่ตัวเรา เพื่อจะ
ได้ท าความดีเป็นแบบอย่างท่ีดีเหมือนเขา โดยที่ลักษณะความกตัญํูที่จะต้องแสดงออกให้ปรากฏนั้นมีอยู่ ๓ ประเด็น คือ 

๑. กตัญํูต่อบุคคล เช่น ลูกกตัญํู ศิษย์กตัญํู พลเมืองกตัญํู และศาสนิกชนมีความกตัญํู 
๒. กตัญํูต่อสัตว์ สัตว์ท่ีมีคุณต่อมนุษย์นั้นมี ช้าง ม้า วัว ควาย เป็นต้น ที่ใช้เป็นพาหนะ ลากซุง  

เทียมเกวียนและไถนา เป็นต้น คนกตัญํู ย่อมรู้คุณของสัตว์เหล่านี้ 
๓. กตัญํูต่อสิ่งที่ไม่มีวิญญาณ บรรดาสิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นคุณประโยชน์แก่ตน หรือสิ่งที่ปูองกัน 

ภัยอันตรายได้ในเวลาอับจนมาแล้ว คนกตัญํูย่อมรู้สึกรักใคร่ไม่อยากให้ใครเอาไปได้หรือเอาไปท าลายเสีย  
บางทีถึงต้องเปล่งวาจาว่าสิ่งนี้คู่ชีวิตทีเดียว ตัวอย่างเช่น ไม้คานที่ใช้หาบของขาย เมื่อเจ้าตั้งตัวได้เป็นคนมั่งมีศรีสุขขึ้น 
คิดถึงคุณของไม้คานได้ เลี่ยมทองเก็บไว้เป็นท่ีระลึก เป็นต้น 

ลักษณะของคนท่ีกตัญํูรู้คุณ ควรมีลักษณะดังนี้ 
๑. มีความซื่อสัตย์ 
๒. จงรัก และภักดี 
๓. อ่อนน้อมถ่อมตน 
๔.มีสติระลึกได้อยู่เสมอ 
๕.ไม่ประทุษภัยต่อคน สัตว์ และสิ่งของ 
๖.ไม่ลบหลู่ดูหมิ่นผู้มีคุณ 
๗.มีเมตตาจิต คิดเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ 
๘.รักเกียรติและศักดิ์ศรีของตน 
๙.เป็นที่รักของคนท่ัวไป 
๐๑. ชีวิตมีแต่ความสุข และสมหวัง 

สังคมมนุษย์จะอยู่ด้วยกันด้วยความมั่นคง ยั่งยืนและรอดปลอดภัยได้ด้วยความกตัญํู ซึ่งเป็นบ่อเกิดความรัก
และความผูกพัน เช่น พ่อ-แม่-ลูก ครูกับศิษย์ ฯลฯ ความกตัญํูช่วยให้เกิดความเคารพนับถือ เมื่อมีคนเคารพนับถือแล้ว 
ก็มีแต่ความเบิกบานส าราญใจ เกิดความสุข ความสบายใจ เกิดป๎ญญาที่จะน ามาใช้ในการส่งเสริมการใช้ชีวิตให้มีความ
เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป ส่วนการแสดงออกต่อผู้มีพระคุณมีลักษณะ ดังนี้ 

พ่อแม่ เป็นผู้ให้ก าเนิดแก่ลูก เลี้ยงดูปูองกันและรักษาพ่อแม่ที่เป็นพ่อแม่จริง ๆ เมื่อให้ก าเนิดลูกแล้วจะไม่
ทอดทิ้ง ถึงแม้จะประสบความล าบากยากจน ล าเค็ญสักเพียงใดก็ตาม ก็จะไม่ทอดทิ้งลูก กลับคอยปูองกันภัยอันตรายต่าง 
ๆ ไม่ให้เกิดแก่ลูก เมื่อมีเหตุสุดวิสัยที่จะปูองกันได้ เช่น ต้องประสบภัยคือความเจ็บไข้ได้ปุวย พ่อแม่ก็ไม่ทอดทิ้งพยายาม
รักษา พยาบาลด้วยตัวเองบ้าง หาหมอมารักษาบ้าง บางครั้งพ่อแม่ต้องท างานหนัก อาบเหงื่อต่างน้ า ยอมอด ยอมทนเพื่อ
ลูก ต้องการให้ลูกได้ศึกษาเล่าเรียน มีความรู้ ความฉลาดเท่าทันคนอ่ืน พ่อแม่ นอกจากจะให้ก าเนิด เลี้ยงดู ปูองกันรักษา
ลูกแล้ว ท่านทั้งสองยังมีจิตใจที่ประกอบด้วยคุณธรรม คือ พรหมวิหารธรรม ๔ ประการ อันได้แก่ เมตตา ความรักใคร่
สนิทสนม กรุณา ความปรานีสงสารในเมื่อมีความทุกข์ยากเดือดร้อน มุทิตา พลอยยินดีในความส าเร็จของลูกด้วยความ
จริงใจ และ อุเบกขา ความวางเฉยในเมื่อลูกมีการงานท า สามารถเลี้ยงตนและครอบครัวได้ พ่อแม่ได้เลี้ยงดู จึงต้องเลี้ยง
ท่านตอบแทน ช่วยท าการงานของท่าน รักษาวงศ์สกุลไว้ ประพฤติตนให้เป็นผู้ควรรับมรดก เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ควร
ท าบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ ดังนั้น พ่อแม่จึงเป็นผู้มีคุณแก่ลูกทั้งหลาย 
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๔๐๗ 

ครูอาจารย์ เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้ ไม่ว่าจะเป็นระดับไหน ช้ันไหนก็ตาม เรียกว่าท่านสอนให้เรามี
ความรู้ ความสามารถ ประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรม น าคุณธรรมและจริยธรรมไปใช้เป็นเครื่องมือปูองกันตัวเอง น า
ความรู้ความสามารถไปใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพการงาน ครูอาจารย์นับได้ว่า เป็นครูคนที่สองรองจากพ่อแม่ 
ครูอาจารย์ ได้อบรมสั่งสอน จึงต้องต้อนรับด้วยความเต็มใจ เมื่ออยู่ร่วมกับท่าน ต้องเข้าไปคอยอุป๎ฏฐากรับใช้ เมื่อไม่ได้
รับใช้ใกล้ชิดท่าน เวลาท่านมีกิจเรียกใช้ ก็ยินดีรับใช้ เช่ือฟ๎งค าสอนของท่านและตั้งใจศึกษาเล่าเรียนดังนั้นครูอาจารย์จึง
เป็นผู้มีคุณแก่ ศิษย์ท้ังหลาย 

พระมหากษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ผู้ทรงเป็นพระประมุขของประเทศ สืบเช้ือสายมาจาก
กษัตริย์องค์ก่อน ๆ ซึ่งได้รักษาเอกราชของประเทศมา ไม่ต้องตกเป็นเมืองขึ้นของชาติอื่น มอบมรดกคือเอกราชและ
อธิปไตยไว้ให้แก่ประชาชน แม้ทุกวันน้ีพระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของชนชาติไทยทรงสละความสุขส่วนพระองค์
เพื่อความสุขของพสกนิกร โดยไม่เลือกช้ันวรรณะ แม้จะอยู่ในถ่ินทุรกันดารไกลแสนไกลเพียงใด พระองค์ก็เสด็จไปบ าบัด
ทุกข์ บ ารุงสุข ช่วยเหลือและให้ก าลังใจเสมอ พระมหากษัตริย์ จึงเป็นผู้มีคุณแก่พสกนิกรทั้งหลาย สมควรที่บุคคลผู้อาศัย
อยู่ใต้ร่มพระบารมีต้องประพฤติตนเป็นพลเมืองดี เคารพเช่ือฟ๎งในพระบรมราโชวาทท่ีตรัสสอน 

ด้วยเหตุที่พ่อแม่ ครูอาจารย์ และพระมหากษัตริย์ ได้สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่ลูก จึงนับว่าเป็นผู้มีคุณ และ
สมควรอย่างยิ่งที่ทุก ๆ คนควรที่จะตอบแทนคุณ คือ สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่ท่านเหล่านั้นบ้าง ตามสมควรแก่
ความสามารถและโอกาสอ านวยในการประกาศคุณท่าน คือ การประกาศว่า ผู้มีพระคุณของเราดีอย่างไรบ้าง เช่น ถ้าผู้มี
พระคุณเป็นพ่อแม่ ท าโดยพูดถึงพ่อแม่ให้คนอื่นฟ๎งได้ว่า ท่านดีกับเราอย่างไร กิจกรรมที่นิยมท ากันมากคือ การท าบัตร
อวยพรวันพ่อและวันแม่ แต่วิธีท่ีดีที่สุดคือ ประกาศท่ีตัวเอง เพราะเป็นลูกและได้รับการอบรมมาจากพ่อแม่ ฉะนั้น ความ
ประพฤติของเด็กจะเป็นตัวประกาศคุณพ่อแม่ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม ตอบแทนคุณท่าน คือ เมื่อรู้ว่าท่านมี คุณหรือมี
อุปการะ ต้องตอบแทน เช่น ถ้าผู้มีพระคุณเป็นพ่อแม่ ลูกสามารถตอบแทนได้โดย เป็นเด็กดี ช่วยงานบ้านง่าย ๆ 
ประพฤติตนเป็นลูกที่ดี 

ความกตัญํู ท าให้สถาบันครอบครัวและสังคมมั่นคง ซึ่งนับว่าเป็นหลักธรรมพื้นฐานท่ีท าให้มนุษย์ 
รู้จักการกระท าหน้าที่อันเหมาะสมของตนเอง โดยเริ่มจากความรับผิดชอบต่อตนเอง ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในสถาบัน
ครอบครัว โดยบิดามารดาท าหน้าที่ในฐานะบุพการี และบุตรธิดาปฏิบัติหน้าที่ต่อบิดามารดาในฐานะผู้มีความกตัญํู
กตเวที อันจะขยายผลในระดับสังคมที่กว้างออกไป ความกตัญํูช่วยให้โลกอยู่รอดไม่มีป๎ญหา ป๎ญหาคนชราไม่มีคนเลี้ยง 
ป๎ญหาสงคราม ป๎ญหาความโหดร้ายทารุณ ป๎ญหาการเมือง ป๎ญหาเศรษฐกิจ ฯลฯ ก็จะหมดไป สภาวะสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติจะสมดุลไม่ถูกท าลาย คนมีความกตัญํูย่อมระลึกถึงบุญคุณของปุาไม้ ทุ่งนา แม่น้ า ล าธาร ถนนหนทาง และสิ่ง
สาธารณประโยชน์อ่ืน ๆ ฯลฯ ช่วยกันอนุรักษ์ บ ารุง รักษาให้สิ่งเหล่านั้นคงอยู่ร่วมกับมนุษย์อย่างสมดุลและกลมกลืน  

แนวทางการจัดกิจกรรมของพ่อแม่ที่ช่วยส่งเสริมความกตัญํู ที่เป็นวัฒนธรรมที่ดีงามตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมไทยได้สอดแทรกความกตัญํูกตเวทีไว้เกือบทุกเรื่อง เช่น การท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตาย 
การบวช วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ วันลอยกระทง การท าบุญวันคล้ายวันเกิดเป็นต้น เป็นเรื่องที่ไม่ยากถ้าพ่อแม่ให้การ
เลี้ยงดูเอาใจใส่ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกในการสร้างพฤติกรรม ดังนี้ กิจกรรมทางตรง คือ การส่งเสริมให้ลูกได้
ปฏิบัติและท ากิจกรรมที่เป็นการปลกูฝ๎งให้เกิดความกตัญํูเช่นสอนให้ลูกช่วยยกน้ าดื่มมาให้พ่อแม่ เมื่อกลับมาจากท างาน 
การช่วยถือของเล็ก ๆน้อย ๆเมื่อต้องไปซื้อของ หรือการที่ลูกช่วยงานบ้านง่าย ๆ พ่อแม่ควรชื่นชม และเน้นถึงความส าคัญ
ของพฤติกรรมว่าลูกได้แสดงออกถึงความกตัญํูต่อพ่อแม่แล้ว และกิจกรรมทางอ้อม คือ การเป็นแบบอย่างที่ดี พ่อแม่
ต้องแสดงพฤติกรรมความกตัญํูให้ลูกเห็น เช่น การซื้อของหรือการท าอาหารให้คุณปูุ คุณย่า คุณตา คุณยาย หรือญาติ
ผู้ใหญ่ที่มีพระคุณ ให้ลูกได้มีส่วนร่วมในการมอบสิ่งของ หรืออธิบายสาเหตุที่ต้องแสดงความกตัญํูต่อท่านเหล่านั้ นว่า 
ท่านมีบุญคุณอย่างไรต่อเรา ถ้าไม่ท่านเหล่านั้น เราจะเป็นอย่างไร และให้ลูกวิเคราะห์ผลของการท ากิจกรรมนั้น ไม่ว่าจะ
เป็นทางกาย หรือความรู้สึกอ่ิมเอมทางจิตใจ เมื่อได้แสดงความกตัญํูต่อผู้อื่น 
 
ความกตัญญูตามแนวพระพุทธศาสนา 

นิมิตฺต  สาธุรูปาน  กตํฺํูกตเวทิตา อ่านว่า นิ-มิด-ตัง-สา-ทุ-รู-ปา-นัง-กะ-ตัน-ยู-กะ-ตะ-เว-ทิ-ตา ความกตัญํู 
รู้คุณ เป็นเครื่องหมายของคนดี ท่ีสอนให้บุคคลผู้รู้คุณของคนอ่ืน บุคคลผู้รู้คุณที่คนอื่นกระท าแล้วและท าตอบแทน บุคคล
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

 

๔๐๘ 

ที่มีคุณและสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เรานั้นมีมากมาย ยกตัวอย่างเช่น พ่อแม่ ครูอาจารย์ พระมหากษัตริย์ เป็นต้น ซึ่งใน
มงคล ๓๘ มีเรื่องความกตัญํูบรรจุที่มงคล ๒๕ ดังนี ้

กตัญํู  รู้บุญ  คุณพ่อแม่ 
คนเฒ่าแก่ แลอาจารย์ ท่านทรงศีล 
จอมมุนินทร์ ปิ่นเกล้า เจ้าธานี 
หาวิธี   แทนคุณ  สมดุลกัน  

แสดงให้เห็นถึงการรู้คุณ และตอบแทนท่านผู้นั้น บุญคุณที่ว่านี้มิใช่ว่าตอบแทนกันแล้วก็หายกัน แต่หมายถึงการ
ร าลึกถึงพระคุณที่เคยให้ความอุปการะแก่เราด้วยความเคารพยิ่ง ท่านว่าสิ่งของหรือผู้ที่ควรกตัญํูนั้นมีดังนี้ 

๑. กตัญํูต่อบุคคล บุคคลที่ ควรกตัญํูก็คือใครก็ตามที่มีบุญคุณควรระลึกถึงและตอบแทนพระคุณ เช่น บิดา 
มารดา อาจารย์ เป็นต้น 

๒. กตัญํูต่อสัตว์ ได้แก่ สัตว์ที่มีคุณต่อเราช่วยท างานให้เรา เราก็ควรเลี้ยงดูให้ดีเช่นช้าง ม้า วัว ควาย หรือ
สุนัขที่ช่วยเฝูาบ้านเป็นต้น 

๓. กตัญํูต่อสิ่งของ ได้แก่ สิ่งของทุกอย่างที่มีคุณต่อเราเช่น หนังสือท่ีให้ความรู้แก่เรา อุปกรณ์ท ามาหากินต่าง 
ๆ เราไม่ควรทิ้งคว้าง หรือท าลายโดยไม่เห็นคุณค่า  

เพราะฉะนั้นความกตัญํูท าได้ไม่ยาก เพียงแค่มีจิตใจที่บริสุทธิ์และจริงใจ สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่ท่าน
เหล่านั้น ตามสมควรแก่ความสามารถและโอกาสอ านวย และที่ส าคัญควรมีจิตใจที่เมตตาอารี คอยช่วยเหลือผู้อื่นเหมือนท่ี
ผู้อื่นคอยช่วยเหลือเรา แล้วผลบุญนั้นจะส่งผลดีให้แก่เราไม่วันนี้ก็วันข้างหน้า ซึ่งในทางพระพุทธศาสนากล่าวได้ว่าผู้ที่เรา
ควรปฏิบัติให้ถูกต้องตามหน้าท่ี มีด้วยกัน ๖ อย่างคือ ทิศท้ัง ๖ ในทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ 

๑. ทิศเบื้องหน้า ได้แก่ มารดา บิดา 
๒. ทิศเบื้องขวา ได้แก่ ครู อาจารย์ 
๓. ทิศเบื้องหลัง ได้แก่ บุตร ภรรยา 
๔. ทิศเบื้องซ้าย ได้แก่ มิตร สหาย 
๕. ทิศเบื้องต่ า ได้แก่ บ่าว ไพร่ ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
๖. ทิศเบื้องบน ได้แก่ พระสงฆ์ สมณะพราหมณ์ หรือ นักบวช 

ในครั้งสมัยพุทธกาลเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอยู่ในกรุงราชคฤห์ เช้าวันหนึ่ง ขณะพระองค์ก าลังเสด็จรับ
บิณฑบาตได้ทอดพระเนตรเห็นมาณพหรือผู้ชายคนหนึ่ง ช่ือ สิงคาละ ก าลังประนมมือน้อมนมัสการทิศทั้งหกนั้น ซึ่ง
หมายถึง ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ฯลฯ เป็นต้น เพื่อสกัดกั้นอันตรายอันจะมีมาแต่ทิศนั้น ๆ เขาซึ่งเคารพเช่ือฟ๎งค าพูด
ของพ่อ จึงท าเช่นนั้น พระพุทธองค์จึงตรัสบอกว่า ทิศทั้งหก นี้ ในพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้ไหว้กันลักษณะนั้น แล้วทรง
แสดงวิธีไหว้ทิศทั้งหก ในพระพุทธศาสนาให้ชายผู้นั้นฟ๎ง (Phra Brahmagunabhorn P.A. Payutto, ๒๑๐๑) 

ทิศ ๖ มีความส าคัญต่อมวลมนุษยชาติ และเป็นที่มาของนิสัยใจคอ เป็นท่ีมาของ ความเก่งความดี เป็นที่มาของ
ความสุขความเจริญ ทั้งชาตินี้และชาติหน้า สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าใคร จะได้มาง่ายๆ ต้องขึ้นอยู่กับการปฏิบัติหน้าที่อย่าง
สมบูรณ์ของทิศ ๖ ดังนี้  

ประการที่ ๑ ผู้ที่อยู่ตรงกลางปฏิบัติตัวตามหน้าที่ท่ีมีประจ าทิศได้ครบถ้วน 
ประการที่ ๒ ทิศทั้ง ๖ ที่อยู่รอบข้างต่างก็ปฏิบัติตัวได้เหมาะสม ตามหน้าที่ประจ าทิศของตน 

ส่วนวิธีท่ีจะปฏิบัติตัวตามหน้าที่ประจ าทิศ ให้ได้อย่างสมบูรณ์ เราต้องรู้เสียก่อนว่า หน้าที่ประจ า ของแต่ละทิศ
ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงก าหนดไว้นั้น พระองค์ทรงแทรกศีลธรรมเอาไว้อย่างไรบ้างในเบื้องต้นหากพิจารณาทิศ
ใหญ่ คือ ทิศเบื้องหน้า ทิศเบื้องขวา และทิศเบื้องบน ซึ่งจัดว่าเป็นทิศที่ส าคัญ เพราะคนเราจะมีนิสัยใจคอที่ดี มีความเก่ง
ความดี มีความสุขความเจริญ ก็เพราะได้มาจาก ๖ ทิศนี้ กรณีบุคคลใน ๓ ทิศใหญ่นี้ ปฏิบัติหน้าที่ไม่สมบูรณ์ ก็เป็นการ
ยากที่บุคคลจะได้นิสัยใจคอที่ดี ๆ ได้ความเก่งความดี ความมีศักยภาพ รวมทั้งความสุขความเจริญ อีกทั้งโอกาสที่จะท าให้
เราพลาดพลั้ง ไปท าบาปอกุศล จนต้องไปสู่อบาย ได้รับทุกข์ทรมาน แสนสาหัส ก็มีมากขึ้น อันเนื่องด้วยเพราะหน้าที่
ประจ าของบุคคลในแต่ละทิศนั้น พระพุทธองค์ทรงแฝงศีลธรรม ทรงแฝงวิธีก าจัด อวิชชา หรือความไม่รู้เอาไว้ด้วย จึงมี
ผลท าให้ 
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๔๐๙ 

ผู้ที่ถูกหล่อหลอมจากทิศ ๖ ที่ดีเกิดความส านึกใน การรับผิดชอบดังนี้ 
๑. มีความส านึกรับผิดชอบต่อตัวเอง  
๒. มีความส านึกรับผิดชอบต่อสังคม 
๓. มีความส านึกรับผิดชอบต่อศีลธรรมทางเศรษฐกิจ 
๔. มีความส านึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

ด้วยเหตุดังกล่าวที่เขียนมาข้างต้นหน้าที่ประจ าทิศ ๖ จึงเป็นบทฝึกคนที่ท าให้เกิดความส านึกในการรับผิดชอบ
ร่วมกันซึ่งตรงนี้เองที่สามารถน าไปใช้ในการประเมินศีลธรรมด้านความกตัญํู ว่าตัวของเราและทิศ ๖ ได้ท าหน้าท่ีของตน
สมบูรณ์อย่างไร 
 
บทสรุป 
 ชาวพุทธเรามีความเช่ือเรื่องบาป-บุญ และวันเกิดนั้นก็เป็นอีกหนึ่งวันท่ีชาวพุทธมีความเช่ือว่าจะเป็นวันที่เริ่มท า
ในสิ่งดี ๆดังนั้นเมื่อถึงวันคล้ายวันเกิดคนส่วนใหญ่จึงนิยมท าบุญวันเกิดกันจริง ๆ แล้วการท าบุญ หรือว่าท าบุญวันเกิดนั้น
ท าได้ง่าย ๆ หากเรามีใจศรัทธา ไม่ว่าเราจะท าที่ไหนก็ย่อมได้ผลบุญ ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยนกปล่อยปลาตักบาตรตอนเช้า
ในวันเกิดหรือแม้แต่การถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์องค์เจ้าแต่วิธีการท าบุญวันเกิดที่เช่ือกันว่าได้บุญมากที่สุดนั้นคือ “การ
ถวายสังฆทาน”ท าไมถึงบอกว่าการถวายสังฆทานได้ผลบุญมากท่ีสุดทั้งนี้เพราะว่าการถวายสังฆทานนั้นเป็นการท าบุญกับ
พระสงฆ์โดยไม่เฉพาะเจาะจงคือเมื่อถวายไปแล้วของที่เราถวายนั้นจะเป็นของกองกลางของวัดดังนั้นเมื่อเรามีจิตที่คิด
อยากจะท าบุญวันเกิดเราน าของที่มีประโยชน์ไปถวายพระสงฆ์เพียงรูปเดียวไม่เจาะจงว่าจะเป็นรูปไหนแต่ของเหล่านั้นยัง
เป็นประโยชน์ต่อพระรูปอื่น ๆ ด้วยหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าของที่จะถวายสังฆทานนั้นจะต้องเป็นเฉพาะไทยธรรม ไตรจีวร 
หรือของจจะต้องจัดในถังหรือภาชนะสีเหลือง แต่จริง ๆ แล้วของที่เราจะน าไปถวายสังฆทานในวันเกิดนั้นจะเป็นอะไรก็ได้
ที่เราคิดว่าจะมีประโยชน์ต่อพระสงฆ์ ไม่ว่าจะเป็นยารักษาโรค น้ าชา ป๎จจัย หรือถ้าจะให้เข้ายุคเข้าสมัยบางท่านก็น าหน้า
กากอนามัย เจลล้างมือไปถวายท่านก็มี 
 แต่ทั้งนี้ท้ังนั้นการท าบุญวันเกิดที่ได้อานิสงค์ที่สุดก็คือการท าบุญกับพระอรหันต์ในบ้านนั่นก็คือ คุณพ่อ คุณแม่
ของเราโดยการส านึกในบุญคุณของท่านเชื่อฟ๎งค าสั่งสอนและไม่ท าให้ท่านไม่สบายใจ เพียงเท่านี้ไม่ว่าวันไหน ๆ ก็จะมีอา
นิสงค์ส่งผลให้เรามีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป 
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หลักการด าเนินชีวิตสู่สุคติที่ปรากฏในสังคมไทยปจัจุบัน* 
A Principle of the Ways of Life to Sugati in the PresentThai Society  

 
พระถนอมรตนวณฺโณ (คณาวัน)๑ 

Phra thanomRatanawanno (kananan ) 

บทคัดย่อ 
  วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องสุคติที่ปรากฏในพระสุตตันตปิฎก ๒) 
เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องหลักการด าเนินชีวิตสู่สุคติที่ปรากฏในพระสุตตันตปิฎก และ ๓) เพื่อประยุกต์หลักการด าเนินชีวิตสู่
สุคติในสังคมไทยป๎จจุบัน 
 ผลการวิจัยพบว่า สุคติที่ปรากฏในพระสุตตันตปิฎก คือ ภูมิเป็นสถานที่อยู่อาศัยที่ดีมี ๓ คือ มนุษยโลก สวรรค์ 
และพรหมโลกเป็นสถานที่รองรับชีวิตของมนุษย์หลังความตายสุคติแต่ละล าดับช้ันนั้นมีความประณีตที่แตกต่างกั นไป
ตามล าดับชั้นที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสังสารวัฏ เป็นเรื่องของกรรมและวิบากกรรม  
  หลักการด าเนินชีวิตสู่สุคติที่ปรากฏในพระสุตตันตปิฎก มีแนวทางการด าเนินชีวิต ๒ อย่างคือ การด าเนินชีวิต
ของบรรพชิตและฆราวาส โดยมีหลักธรรมที่ส่งเสริมการด าเนินชีวิตสู่สุคติ คือ การรักษาศีล การปฏิสันถาร หลักอนุปุพพิก
ถา การดูแลมารดาบิดา และการปฏิบัติวิป๎สสนากรรมฐาน ส่วนประโยชน์ของการด าเนินชีวิตสู่สุคติมี ๓ อย่าง คือ 
ประโยชน์ในป๎จจุบัน ประโยชน์เบื้องหน้า และประโยชน์สูงสุด 

   ส่วนประยุกต์หลักการด าเนินชีวิตสู่สุคติในสังคมไทยป๎จจุบันมี ๓ อย่างคือ การประยุกต์หลักการด าเนินชีวิตสู่
สุคติระดับมนุษยโลก การประยุกต์หลักการด าเนินชีวิตสู่สุคติระดับสวรรค์ และ การประยุกต์หลักการด าเนินชีวิตสู่สุคติ
ระดับพรหมโลก 
ค าส าคัญ: หลักการด าเนินชีวิต,สุคติ,สังคมไทยป๎จจุบัน 
 
ABSTRACT 
  This thesis has three objectives: ๑) to study the concept of Sugati as appeared in Suttanta 
Pitaka, ๒) to study the concept of ways leading to Sugati as appeared in Suttanta Pitaka, and ๓) to 
apply the way of life to Sugati in the present society. 
  The study revealed that Sugati as appeared in Suttanta Pitaka is the three good worlds: world 
of human beings, heavens, and Brahma worlds. These worlds are the destinations of lives after death. 
Each type of Sugati is differently refined according to its level related to Samsara, cycle of rebirth, 
and depended on actions and their fruits.  
  The way of life leading to Sugati can be divided into two ways: ๑) the way of life as a monk, 
and ๒) the household way of life. The principles that support living to Sugati are: maintaining the 
morality, good services, the principle of Anupupikatha, taking a good care the parents and insight 
meditation (Vipassana). There are three benefits reaped from the way leading to Sugati: benefits in the 
present, in the future and the ultimate benefits.  

   For the application of the principles of living to Sugati in the present, there are three 
spheres: family, to apply in the level human world, good realm and Brahma world. 
                                                           
 

๑
 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่องหลักการด าเนินชีวิตสูสุ่คตทิี่ปรากฏในสังคมไทยป๎จจุบัน บณัฑิต

วิทยาลัย ปรญิญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตอุบลราชธานี 
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๔๑๑ 

Keyword: A Principle of the Ways of Life,Sugati,the Present Thai Society 
 
บทน า 

พระสุตตันตปิฎกเป็นท่ีรวมของพุทธพจนท์ี่เกี่ยวกับเทศนาธรรม ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาสาระ บุคคล เหตุการณ์ 
สถานที่ ตลอดจนบทประพันธ์ชาดกเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับอดีตชาติของพระพุทธเจ้า๑(พระพรหมคุณาภรณ์ เมื่อกล่าว
โดยรวมคือค าสอนที่ประกอบด้วยองค์ ๙ เรียกว่านวังคสัตถุศาสน์โดยมีชุดค าสอนใน พระสุตตันตปิฎกนั้นจ านวน 
๒๑,๑๐๐ พระธรรมขันธ์ หากขมวดหรือประมวลได้ ๕ นิกาย คือฑีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย สังยุตนิกาย อังคุตตรนิกาย 
และขุททกนิกาย๒ ในบรรดาชุดค าสอนที่หลากหลายดังกล่าวชุดค าสอนเรื่องสุคติเป็นหลักค าสอนที่มีความสัมพันธ์กับเรื่อง
กรรมและวิบากกรรมตลอดจนสังสารวัฏเป็นเรื่องของชีวิตหลังความตายของมนุษย์ในป๎จจุบันชาติ เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้า
ตรัสถึงเรื่องนรกและสวรรค์ตลอดจนพระอริยสาวกบางรูปมีเรื่องสัมพันธ์กับพวกสัตว์นรกและเทวดาความสัมพันธ์ระหว่าง
สัตว์นรก เทวดา กับ พระพุทธเจ้า และเหล่าอริยสาวกท้ังหลายล้วน เป็นสิ่งที่ได้รับการยืนยันตามที่ปรากฏในพระสุตตันติ
ปิฎกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระไตรปิฎกอันเป็นคัมภีร์สูงสุดในพระพุทธศาสนา  

แนวคิดเรื่องสุคติตามหลักพุทธศาสนาจัดเป็นคติที่ไปหลังความตายมีการแบ่งออกเป็น ๓ ภพภูมิใหญ่ๆประกอบ
ไปด้วย มนุสสโลก เทวโลก ในภพภูมิดังกล่าวยังประกอบไปด้วยล าดับช้ันหรือแดนต่างๆ อีกมากมายรวมถึงมีความ
แตกต่างท้ังในเรื่องของสถานท่ี ความเป็นอยู่และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ทั้งนี้สุดแท้แต่การกระท าหรือกรรมที่มนุษย์
ได้กระท าไว้ยามที่มีชีวิตอยู่จะน าพาไปสู่ภพภูมิต่างๆเหล่านี้๓ และในคติพุทธศาสนาการแบ่งภพภูมิในเทวโลกหรือสรวง
สวรรค์นั้นยังได้มีการแบ่งเป็นล าดับช้ันตามความละเอียดประณีต โดยแบ่งเป็นเทวดาช้ันกามาวจรอยู่บนสวรรค์ช้ัน
ฉกามาพจรหรือสวรรค์ที่ยังเกี่ยวข้องกับกามประกอบไปด้วยสวรรค์ช้ันจาตุมหาราชิกา  ดาวดึงส์ ยามา ดุสิตนิมมานรตี 
และปรนิมมิตสวัตตี๔ เทวดาช้ันรูปาวจรหรือรูปพรหม ๑๖ ช้ัน เป็นเทวดาที่ยังมีกายทิพย์อยู่ และอรูปพรหม ๔ ช้ันเป็น
เทวดาซึ่งไม่มีกายทิพย์ในช้ันพรหมโลกนี้ไม่ต้องกินอาหารไม่มีการข้องแวะทางเพศ แต่อาศัยความสุขจากฌานเป็ นเครื่อง
หล่อเลี้ยงชีวิตภาวะของพรหมนั้นโดยทั่วไปมีรูปร่างเป็นชาย สาเหตุที่ท าให้มาจุติบนพรหมโลกนี้เพราะได้สมาธิจนได้ฌาน
และเมื่อสิ้นชีวิตแล้วก็จะมาสถิต ณ ดินแดนพรหมโลกทันทีเทวดาและพรหมมีคุณสมบัติพิเศษแตกต่างไปจากมนุษย์คือมี
ตาทิพย ์หูทิพย์ และอาหารทิพย์”๕ นอกจากน้ีเรื่องสุคติยังมีความส าคญัต่อพุทธศาสนิกชนท่ัวไปโดยมองว่าสุคตนิั้นเป็นผล
ของการกระท ากรรมดีที่ท าให้ได้ไปเกิดเป็นเทวดาอยู่บนสรวงสวรรค์ท าให้พุทธศาสนิกชนนั้นมั่นกระท าความดีและรักษา
ความดีด้วยการท าบุญกุศลคุณงามความดีต่างๆ ที่ได้กระท าบ าเพ็ญไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ และหลังจากท่ีละจากโลกนี้ไปก็
เป็นเหตุให้ได้รับผลตอบแทนในการท า ความดีก็คือการได้ไปเกิดเป็นเทวดาอยู่บนสรวงสวรรค์นั่นเอง การเกิดเป็นเทวดามี
พื้นฐานมาจากมนุษย์ด้วยว่าโลกมนุษย์อยู่ระหว่างกลาง เป็นประดุจชุมชนทางผ่านหมุนเวียนกันไปมาทั้งของชาวสวรรค์
และชาวอบาย เป็นแหล่งที่สัตว์โลกทุกชนิดมาท ากรรม เป็นที่คนช่ัวมาสรา้งตัวให้เป็นคนดเีตรียมไปสวรรค์ หรือคนดีมาสุม
ตัวให้เป็นคนช่ัวเตรียมไปนรก๖ โลกมนุษย์จึงเป็นสถานที่ให้มนุษย์ได้พัฒนาร่างกายและจิตใจอันเป็นไปตามเหตุป๎จจัยที่
                                                           

 ๑ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) . พระไตรปิฎกสิ่งที่ชาวพุทธควรรู้, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา
,๒๕๕๑), หน้า ๓๖. 

 ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,พระไตรปิฎกศึกษา , (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย,๒๕๓๖), หน้า ๒๗ . 

 ๓ ศรวัฒน ์ปริยัติเมธี , เลือกชีวิตหลังความตายได้ด้วยตนเอง , (นนทบุรี : สมาร์ทบุ๊ค,๒๕๕๑), หน้า ๕๓.  

 ๔ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) , เร่ืองเหนือสามัญวิสัยอิทธิปาฏิหาริย์เทวดา , (กรุงเทพมหานคร : 
ส านักพิมพ์ธรรมดา,๒๕๔๘), หน้า ๔๗ - ๔๘.  

 ๕ ราชบัณฑิตยสถาน ,พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ , (กรุงเทพมหานคร : 

 นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น,๒๕๔๒), หน้า ๕๔๐. 

 ๖ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ,พุทธธรรมฉบับขยายความ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๔๖๗. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%8C
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

 

๔๑๒ 

ประกอบด้วยศีลธรรมอันดีงาม เมื่อปฏิบัติได้แล้วก็มีพลังความดีหนุนน าให้ไปเกิดเป็นเทวดา มีความสุขอยู่ในสวรรค์ แต่
พอหมดอายุสิ้นบุญก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ กลับไปกลับมาจนกว่าจะวิมุตติจิตหลุดพ้นจากกิเลสเข้าสู่พระนิพพานเพราะ
มนุษย์นั้นมีโอกาสที่จะในการเลือกทางเดินหลังความตายได้ด้วยตนเองสามารถไปเกิดในภพภูมิที่ ดีได้หากว่าได้กระท า
ความดีไว้สมดังพระพุทธพจน์ว่า กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริตเรากล่าวว่าเป็นกิจควรท าโดยส่วนเดียวอานิสงส์อย่างนี้ อัน
ผู้นั้นพึงหวังได้คือ แม้ตนก็ติเตียนตนไม่ได้ ผู้รู้ใคร่ครวญแล้วย่อมสรรเสริญ กิตติศัพท์อันดีงามย่อมขจรไปไม่หลงท ากาละ 
เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์๑ 

จากพุทธพจน์ข้างต้นจะเห็นว่า สุคติตามหลักพุทธศาสนาเป็นเรื่องของการกระท าความดีและเป็นหลักในการ
ด าเนินชีวิตซึ่งเป็นแนวทางที่เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตของมนุษย์ตามหลักค าสอนทางพุทธศาสนาเป็นที่ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
แห่งความเป็นจริงของชีวิตอย่างไรก็ตามการที่มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ไม่สามารถอยู่ล าพังเฉพาะตนดังนั้นการด าเนินชีวิตที่
ดีคือการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในกิจกรรมต่างๆของการด าเนินชีวิตอันได้แก่กิจกรรมในครอบครัวกิจกรรมในการท างาน
กิจกรรมในสังคมเป็นต้นซึ่งไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมใดก็ตามการด าเนินชีวิตของมนุษย์จะออกมาในรูปแบบของการคิดการท า
และการพูดเสมอ กล่าวได้ว่าการด าเนินชีวิตคือการกระท าทางกาย วาจา และใจ ตามหลักพระพุทธศาสนานั้น 
พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธบริษัทพึงส ารวมระวังและรักษาการกระท าทาง กาย วาจา และใจ ให้มีความคิดที่เป็น
สัมมาทิฏฐิหรือมีจิตที่ตั้งมั่นในกุศลกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตนเองผู้อื่นและสังคมซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติทั้ง
ป๎จจุบันอนาคตจนกระทั่งถึงประโยชน์ข้ันสูงสุดคือพระนิพพาน๒  

ตามหลักค าสอนในทางพุทธศาสนามนุษย์ควรเลือกด าเนินชีวิตอย่างผู้ไม่ประมาท พุทธองค์จงทรงช้ีแนวทางใน
การด าเนินชีวิตให้มนุษย์เรานั้นได้เลือกทางเดินอยู่ ๒ ทางคือ ทุคติ และสุคติ ซึ่งเป็นหนทางเดินลงสู่นรก และขึ้นสู่สวรรค์ 
การด าเนินชีวิตอย่างไม่ประมาทจึงจะต้องประสานสอดคล้องในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อจะได้มีชีวิตที่ดีงามเป็นสุขที่แท้จริงค าสอน
ของพระพุทธศาสนาได้มีอุดมการณ์ หลักการวิธีการสอน และวิธีปฏิบัติตามหลักของพระพุทธศาสนาเพื่อการด าเนินชีวิตที่
ดีงามมากมาย เช่นการให้ทาน การรักษาศีล การเจริญภาวนา เป็นต้น ซึ่งเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุ ๓ ประการ เป็นการ
ประพฤติปฏิบัติที่มนุษย์จ าเป็นจะต้องท าแต่การกระท านั้นจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับก าลังของผู้ท า และสงเคราะห์ให้แก่
สังคมมากน้อยแค่ไหนกับการที่เราอยากได้บุญได้กุศลตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเพราะเหตุเป็นป๎จจัยให้พวก
มนุษย์ที่เกิดมาเป็นมนุษย์ที่ปรากฏความเลว และความประณีตเพราะมีป๎ญหาในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นและสงสัยต่อ
เหตุการณ์ที่ปรากฏแก่มนุษย์ท่ีเกิดมาแล้วมีอะไรหลายอย่างที่ไม่เหมือนกัน 

อย่างไรก็ตาม การด าเนินชีวิตของพระพุทธเจ้าเพื่อหาหนทางแห่งความดับทุกข์ใจความส าคัญตอนหนึ่งว่า 
“เจ้าชายสิทธะได้เห็นเทวทูต ๔ ที่ปรากฏการณ์ให้เลือกแนวทางให้ปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์ที่บุคคลพยายามจะหลีกหนีให้ได้
เพื่อเข้าสู่ความสุข คือ พระนิพพาน จนในที่สุดพระพุทธเจ้าของเราก็ได้พบเห็นอริยสัจ ๔ ที่เป็นแนวทางของการดับทุกข์
และเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของบุคคลในสังคม” เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระศาสดาของพุทธศาสนา
ทรงเป็นผู้ค้นพบวิธีในการด าเนินชีวิตเพื่อความพ้นทุกข์และพุทธองค์ยังเป็นพระสงฆ์องค์แรกที่บรรลุสัจธรรมในเรื่องของ
ทุกข์และการดับทุกข์ซึ่งได้ทรงน ามาสอนให้กับเหล่าพุทธสาวกออกไปเผยแผ่หลักค าสอนจึงท าให้มีผู้ศรัทธาปฏิบัติตามจน
เกิดการหลุดพ้น และด าเนินชีวิตอย่างไม่ประมาท 

ดังนั้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่าหลักการด าเนินชีวิตสู่สุคติในพุทธศาสนามีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของคนใน
สังคมเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะมีคุณค่าและความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของคนในสังคมแล้วยังเป็น
องค์ประกอบพ้ืนฐานที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมไปสู่ขั้นสูงสุดของชีวิตนั้นคือความไปสู่ทางสุคติจึงท าให้คน
ในสังคมเป็นมนุษย์ทีส่มบูรณ์ ดังนั้นการศึกษาการด าเนินชีวิตเพื่อน าพาไปสู่สุคติในพุทธศาสนาจึงเป็นเรื่องที่บุคคลทั่วไป
และผู้ที่นับถือพุทธศาสนาจะต้องท าความเข้าใจให้ชัดเจนในหลักการหรือแนวทางทางพระพุทธศาสนาในการด าเนินชีวิต
นั้นว่ามีความหมายความส าคัญมีหลักในการปฏิบัติอย่างไรและสามารถที่จะน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตเพื่อไปสู่
หนทางที่ดีงามได้อย่างไร ด้วยเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยสนใจเลือกศึกษาหลักการด าเนินชีวิตสู่สุคติที่ปรากฏในสังคมไทย

                                                           

 ๑ องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๑๘/๗๑. 

 ๒ พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร ,ทิฏฐิบทบาทของความเห็นความเชื่อในการชี้น าชีวิตและสังคม  , 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๒),หน้า ๗. 
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 
 

๔๑๓ 

ป๎จจุบันเพื่อศึกษาการด าเนินชีวิตของบุคคลตัวอย่างในครั้งสมัยพุทธกาลที่ด ารงชีวิตอย่างได้จึงได้เข้าสู่สุคติซึ่งเป็นแบบอ
ยางในการด าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักธรรมในพุทธศาสนาเป็นท่ีตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของแนวทางการด าเนินชีวิตไปสู่สุคติ
เพื่อความสุขในอนาคตต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๑.เพื่อศึกษามโนทัศน์เรื่องสุคติที่ปรากฏในพระสุตตันตปิฎก  

๒.เพื่อศึกษามโนทัศน์เรื่องแนวทางการด าเนินชีวิตสู่สุคติที่ปรากฏในพระสุตตันตปิฎก 
 ๓.เพื่อประยุกต์หลักการด าเนินชีวิตสู่สุคติในสังคมป๎จจุบัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยในนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผู้ศึกษามุ่งศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลใน
สว่นท่ีเป็นเอกสารส าคัญต่าง(Documetary Research) มีขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย ๓ ระดับ คือ 
 ๑. รวบรวมข้อมูลขั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) ได้แก่ พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ๒๕๓๙ 
 ๒. รวบรวมข้อมูลขั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources) หมายถึง อรรถกถางานเขียนนักปราชญ์ทางศาสนา 
หนังสือ บทความ เอกสาร ต ารา วารสารงานวิจัย และวิทยานิพนธ์อันเป็นผลงานด้านวิชาการของนักวิชาการและนักวิจัย
อื่นๆที่มีเนื้อหาสอดรับกับการศึกษา 
 ๓. น าข้อมูลที่ได้จากเอกสารปฐมภูมิและทุติยภูมิ สังเคราะห์ วิเคราะห์ออกมาเป็นความรู้และเขียนงานพร้อม
น าเสนอความเห็นผู้วิจัย สังเคราะห์ และ วิเคราะห์และสรุปผลการศึกษาสรุปผลการวิจัย  
 
สรุปผลการวิจัย 
  วิทยานิพนธ์เรื่องหลักการด าเนินชีวิตสู่สุคติที่ปรากฏในสังคมไทยในป๎จจุบัน ได้สรุปผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์การวิจัยตามล าดับดังนี้ 
 ๑. การศึกษาวัตถุประสงค์ที่ ๑ พบว่าสุคติที่ปรากฏในพระสุตตันตปิฎกนั้นหมายเอาสถานที่ดีทั้งในป๎จจุบัน
และอนาคตที่บุคคลและสังคมจะต้องปฏิบัติเพื่อให้มีความสุขที่ดีในป๎จจุบันและตามไปรับผลบุญผลของกุศลในภพหน้าที่
ได้กระท าไว้ในชาติป๎จจุบันด้วยทางกายก็ดี ด้วยทางวาจาก็ดีด้วยทางใจก็ดีเป็นความสุขท่ีไมเ่บียดเบียนผูอ้ื่นให้เดอืดร้อนใน
ป๎จจุบันชาติ แล้วก็น าผลบุญกุศลที่ตนเองได้กระท าไว้แล้วนั้นไปสู่ สุคติ ในภพหน้าคือ มนุษย์ สวรรค์ และพรหมโลก อย่าง
มีความสุข ทั้งหมดตามหลักพุทธศาสนาจัดภพอันเป็นท่ีเกิดอยู่ของหมู่สัตว์ผู้มีใจยังติดข้องเกาะเกี่ยวอยู่กับกามคุณ ๕ คือ 
ยังมีจิตเพลิดเพลินยินดีกับ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่น่ารักใคร่น่าพอใจ หมู่สัตว์ที่เกิดอยู่ในกามภพมีทั้งมนุษย์และ
เทวดาในกามวจรสวรรค์ ๖ ช้ัน คือสวรรค์ช้ันจาตุมมหาริชิกา ดาวดึงส์ยามา ดุสิต นิมมานรดี และปรนิมมิตวสวัตดี๑ 
 ส่วนพรหมโลกนั้น ประกอบด้วยรูปภูมิ ได้แก่ ภพอันเป็นที่เกิดและอาศัยอยู่แห่งรูปพรหมในภูมิทั้ง ๔ คือ รูป
พรหมในพรหมโลกหรือสวรรค์ช้ันปฐมฌานภูมิ คือ ภูมิของผู้ได้รูปฌานที่ ๑ ช้ันทุติยภูมิ เป็นภูมิของผู้ได้รูปฌานที่ ๒ ช้ัน
ตติยภูมิ เป็นภูมิของผู้ได้รูปฌานที่ ๓ และช้ันจตุตถฌานภูมิ เป็นภูมิของผู้ได้รูปฌานที่ ๔ รูปภพนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่ารู
ปาวจรสวรรค์ รูปภพหรือรูปาวจรสวรรค์นี้จัดเป็นสุคติภพ ผู้เกิดอยู่ในรูปภพรวมอยู่ในสิ่งมีชีวิตประเภทเทวดาของคติ ๕ 
อรูปภพ ได้แก่ ภพอันเป็นที่เกิดและอาศัยอยู่แห่งอรูปพรหม ๔ ประเภท คือ อรูปพรหมที่เรียกว่า อากาสานัญจายตนะ 
วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ และเนวสัญญานาสัญญายตนะ อรูปพรหมทั้ง ๔ ประเภทดังกล่าวนี้ เกิดและ
อาศัยอยู่ในอรูปาวจรสวรรค์ที่มีช่ืออย่างเดียวกับช่ือของพรหม อรูปาวจรสวรรค์ทั้ง ๔ บางทีก็เรียกว่าอรูปโลก แปลว่าโลก
อันเป็นที่เกิดและอาศัยอยู่ของหมู่สัตว์ผู้ไม่มีรูปร่าง๒  

                                                           

 ๑ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๒๗๐/๓๑๗. 

 ๒ ที.ปา.(ไทย),๑๑/๓๘ /๒๘. 
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 ๒. การศึกษาวัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ พบว่า หลักการด าเนินชีวิตสู่สุคติที่ปรากฏในพระสุตตันตปิฎกมี ๒ อย่างคือ 
หลักการด าเนินชีวิตของบรรพชิตและฆราวาส โดยมีหลักค าสอนที่เป็นแนวทางส่งเสริมการด าเนินชีวิตสู่สุคติ  คือ การ
รักษาศีลเป็นการรักษากายใจให้เรียบร้อย เป็นข้อปฏิบัติส าหรับควบคุมกายและวาจาให้ตั้งอยู่ในความดีงาม  การรักษา
ปกติตามระเบียบวินัย ปกติมารยาทที่สะอาดปราศจากโทษ ข้อปฏิบัติในการเว้นจากความช่ัว ข้อปฏิบัติในการฝึกกาย
วาจาให้ดียิ่งขึ้น ความสุจริตทางกายวาจาและอาชีพ เป็นความประพฤติชอบทางกายและวาจา เป็นข้อปฏิบัติ ในการเว้น
จากความช่ัว สมควรประพฤติธรรมอันดีงามอีกส่วนหนึ่ง มีการงดเว้นจากการกระท าบาป ๕ประการ ได้แก่ งดเว้นจากการ
ฆ่าสัตว์ งดเว้นจากการลักทรัพย์ งดเว้นจากการประพฤติล่วงละเมิดทางเพศ งดเว้นจากการพูดเท็จ งดเว้นจากการดื่มสุรา
และยาเสพติด หลักกุศลกรรมบถ ๑๐ คือ แนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงซึ่งความดีโดยมุ่งเน้นที่กาย วาจา 
และใจ เป็นหลักในการสร้างจิตให้เป็นกุศล เพื่อที่จะได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เป็นเทวดา จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
หลักที่เรียกว่า กุศลกรรมบถ เป็นทางแห่งกรรมดี ทางท าความดี หรือเป็นทางแห่งกรรมที่เป็นกุศล กรรมดีอันเป็นทาง
น าไปสู่ความสุขความเจริญหรือสุคติ 
 หลักบุญกิริยาวัตถุเป็นช่ือของการท าบุญมีเพียง ๓ ได้แก่ การให้ทาน การรักษาศีล และบ าเพ็ญจิตภาวนา๑ 
เป็น การกระท าความดีตามหลกัค าสอนในพระพุทธศาสนา การกระท าความดคีวามงามตา่งๆซึ่งไมไ่ดจ้ าเพาะเจาะจงลงไป
ว่าเป็นความดีประเภทใดเพียงแก่สิ่งใดก็ตามที่บุคคลประพฤติแล้วก่อให้เกิดความดี หลักไตรสิกขา คือ การศึกษา ๓ อย่าง
คือ ศีล สมาธิ และป๎ญญา มีความส าคัญในการด าเนินชีวิตสู่สุคติโดยเป็นหลักค าสอนขั้นพื้นฐานในการพัฒนามนุษ ย์ที่
สมบูรณ์ตามหลกัพุทธศาสนาเป็นฝกึฝนหรือเป็นการเรยีนรู้เพื่อเป็นมนุษย์ที่เต็มบริบูรณ์ เพราะได้รับการพัฒนาท้ังทางกาย
และทางจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีจิตใจที่เปี่ยมด้วยป๎ญญาจึงเป็นอิสระหลุดพ้นจากการบีบคั้นของอ านาจกิเลสตัณหา 
ปฏิสันถาร คือ การต้อนรับมี ๒ อย่าง คือ๒ ๑) อามิสปฏิสันถาร คือ การต้อนรับด้วยสิ่งของ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม ท่ีอยู่
อาศัย และเครื่องนุ่งห่ม และ ๒) ธรรมปฏิสันถาร คือ การต้อนรับด้วยธรรม การต้อนรับด้วยการกล่าวแนะน าธรรมะ การ
ต้อนรับท่ีท าพอดีสมควรแก่ฐานะของแขก มีการลุกรับ เป็นต้น หรือช่วยเหลือสงเคราะห์ เป็นที่ปรึกษาแก้ป๎ญหาต่างๆ และ
ช่วยท ากุศลให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีมีผู้ให้และผู้รับ 
 อนุปุพพิกถา หมายถึง เรื่องที่กล่าวถึงตามล าดับธรรมเทศนาที่แสดงเนื้อความลุ่มลึกลงไปโดยล าดับ เพื่อขัดเกลา
อัธยาศัยของผู้ฟ๎งให้ประณีตขึ้นไปเป็นช้ันๆจนพร้อมที่จะท าความเข้าใจในธรรมส่วนปรมัตถ์ซึ่งอนุปุพพิกถา ๕ ประการ 
คือ 

๑.ทานกถา คือ เรื่องทาน เป็นเรื่องของการให้การเสียสละเผื่อแผ่แบ่งป๎นช่วยเหลือกัน 
  ๒. สีลกถา หมายถึง เรื่องศีลเป็นกล่าวถึงความประพฤติที่ถูกต้องดีงาม 
  ๓. สัคคกถา ได้แก่ เรื่องสวรรค์เป็นกล่าวถึงความสุขความเจริญและผลที่น่าปราถนาอันเป็นส่วนดีของกามที่จะ
พึงเข้าถึงเมื่อได้ประพฤติดีงามตามหลักธรรม ๒ ข้อต้น 
  ๔. กามาทีนวกถา คือ เรื่องโทษแห่งกามเป็นเรื่องที่กล่าวถึงส่วนเสีย ข้อบกพร่องของกามพร้อมทั้งผลร้ายที่
สืบเนื่องมาแต่กาม อันไม่ควรหลงใหลหมกมุ่นมัวเมา จนถึงรู้จักท่ีจะหน่ายถอนตนออกได้ 
  ๕.เนกขัมมานิสังสกถา ได้แก่ เรื่องอานิสงส์แห่งความออกจากกามเป็นการกล่าวถึงผลดีของการไม่หมกมุ่น
เพลิดเพลินติดอยู่ในกาม และให้มีฉันทะที่จะแสวงความดีงามและความสุขอันสงบท่ีประณีตยิ่งขึ้นไป  
 ส่วนหลักวิป๎สสนากรรมฐาน คือ ความเห็นแจ้งเป็นความเห็นตรงต่อความเป็นจริงของสภาวะธรรมป๎ญญาที่เห็น
ไตรลักษณ์อันให้ถอนความหลงผิดรู้ผิดในสังขารได้ เป็นการฝึกอบรมป๎ญญาให้เกิดความรู้ชัดภาวะของสิ่งทั้งหลายตามที่
มันเป็นของมันเองมี ๔ อย่าง คือ ๑) กายานุป๎สสนาสติป๎ฏฐาน หมายถึง การใช้สติตั้งมั่นในการพิจารณากาย๒) เวทนา
นุป๎สสนาสติป๎ฏฐาน คือ การใช้สติตั้งมั่นในการพิจารณาเวทนา ๓) จิตตานุป๎สสนาสติป๎ฏฐาน คือ การใช้สติตั้งมั่นในการ
พิจารณาจิต และ ๔)ธรรมานุป๎สสนาสติป๎ฏฐาน คือ การใช้สติตั้งมั่นในการพิจารณาธรรม ส่วนประโยชน์ที่เกิดจากแนว
ทางการด าเนินชีวิตสู่สุคติมี ๓ อย่าง คือ ๑)ทิฏฐธัมมิกัตถะ คือ ประโยชน์ในป๎จจุบันประโยชน์ในป๎จจุบัน ๒) สัมปรายิกัตถะ

                                                           

 ๑ แก้ว ชิดตะขบ, คู่มือพุทธศาสนิกชน, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
,๒๕๔๙), หน้า ๑๐๖-๑๐๗. 

  ๒ องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๑๕๓/๑๒๓. 
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คือ ประโยชน์เบื้องหน้า เป็นเรื่องของคุณธรรมความดีงาม รู้จักการท าด้วยความใฝุธรรม รักความดีงาม รักคุณภาพของ
ชีวิตและความเจริญงอกงามของจิตใจ และประโยชน์อย่างยวดยิ่ง และ ๓) ปรมัตถะนั้นคือ ประโยชน์อย่างยวดยิ่งเป็น
ประโยชน์ที่เป็นสาระแท้จริงของชีวิต เป็นจุดหมายสูงสุดหรือที่หมายขั้นสุดท้าย ได้แก่ การรู้แจ้งสภาวะของสิ่งทั้งหลาย
ตามความเป็นจริง  
 ๓. การศึกษาวัตถุประสงค์ที่ ๓ พบว่า การประยุกต์หลักการด าเนินชีวิตสู่สุคติในสังคมไทยป๎จจุบันหมายเอาการ
น าหลักค าสอนในพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในพระสุตตันตปิฎกนั้นเป็นหลักค าสอนที่มีเนื้อหาที่เหมาะสมแก่การด าเนิน
ชีวิตในสังคมไทยป๎จจุบันมี ๓ ระดับคือ ระดับมนุษยโลกมีหลักค าสอนเรื่อง การรักษาศีล๑ โดยมีศีล ๕ คือ ๑) เว้นจากการ
ปลงชีวิต เว้นจากการฆ่าการประทุษร้ายกัน ๒) เว้นจากการลัก ขโมย โกง ละเมิดกรรมสิทธ์ิ ท าลายทรัพย์สิน ๓) เว้นจาก
การประพฤติผิดในกาม การล่วงละเมิดสิง่ที่ผู้อื่นรักใคร่ หวงแหน ๔) เว้นจากการพูดเท็จ โกหก หลอกลวงและ ๕) เว้นจาก
น้ าเมา คือ สุราเมรัย และสิ่งเสพติดให้โทษ อันเป็นที่ตั้งแห่งความมประมาท ปฏิสันถาร ๒ คือ ๑)อามิสปฏิสันถาร ได้แก่ 
การต้อนรับด้วยสิ่งของ เช่นให้ข้าวปลาอาหารน้ าดื่มหรือแม้แต่การให้พักอาศัย ให้ที่อยู่อาศัยโดยสมควรแก่แขกผู้มาเยือน
ถึงถิ่นอย่างที่ท่านกล่าวไว้ว่า “เป็นธรรมเนียมไทยแท้แต่โบราณใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับ” และ ๒) ธัมมปฏิสันถาร 
หมายถึง การปฏิสันถารโดยธรรม ได้แก่การกล่าวธรรมะให้ฟ๎งหรือแนะน าในทางธรรม 
 ระดับสวรรค์มีหลักค าสอน ๒ อย่าง คือ หลักกุศลกรรมบถ ๑๐ และหลักอนุปุพพิกถา หลักกุศลกรรมบถมี ๑๐ 
อย่าง คือ ๑) กายสุจริต คือ ความประพฤติดีทางกายเป็นการกระท าไม่เบียดเบียนตนเองไม่ เบียดเบียนผู้อื่นจนท าให้
ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนมี ๓ ประการ คือ ๑) การเว้นจากการฆ่าผู้อื่นหรือสัตว์ ๒) การเว้นจากขโมยของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้ 
และ๓) เว้นจากการประพฤติผิดลูกเมียผู้อื่น ๒) วจีสุจริต คือ การประพฤติดีทางวาจาเป็นการประพฤติดีทางวาจา โดย
การไม่ก้าวล่วงบุคคลอื่นทางวาจา ประกอบด้วย วจีสุจริต ๔ ประการ คือ ๑) การเว้นจากการพูดเท็จ ๒) การเว้นจากการ
พูดส่อเสียด ๓) เว้นจากการพูดค าหยาบ และ ๔) การเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ และ ๓) มโนสุจริต คือ ความดีทางใจหรือ
มโนสุจริตเป็นเรื่องของการคิดดีมี ๓ ประการคือ๑) ไม่มีจิตละโมบทรัพย์ของผู้อื่น ๒) ไม่มีจิตคิดปองร้าย ๓) ความเห็นถูกตาม
ท านองคลองธรรม หลักอนุปุพพิกถา ๕ ประการ ได้แก ่๑) ทานกถา คือ การเสียสละเผื่อแผ่แบ่งป๎นช่วยเหลือกัน ๒) สีลกถา คือ 
กล่าวถึงความประพฤติที่ถูกต้องดีงาม๓) สัคคกถา คือ กล่าวถึงความสุขความเจริญ ๔) กามาทีนวกถา คือ กล่าวถึงส่วน
เสีย ข้อบกพร่องของกามพร้อมทั้งผลร้ายที่สืบเนื่องมาแต่ ๕) เนกขัมมานิสังสกถา คือ เรื่องอานิสงส์แห่งความออกจาก
กาม,กล่าวถึงผลดีของการไม่หมกมุ่นเพลิดเพลินติดอยู่ในกาม และให้มีฉันทะที่จะแสวงความดีงามและความสุขอันสงบที่
ประณีตยิ่งขึ้นไปกว่านั้น ระดับพรหมโลกมีหลักค าสอนเรื่องการปฏิบัติวิป๎สสนากรรมฐานโดยมีหลักของสติป๎ฏฐานคือ 
ความตั้งมั่นในการระลึกรู้อารมณ์ที่เป็นฝุายดีมีความหมายโดยเฉพาะถึงอารมณ์อันเป็นที่ตั้งมั่นแห่งสติมี ๔ อย่าง คือ กาย 
เวทนา จิต ธรรม หลักค าสอนในแต่ระดับของการด าเนินชีวิตสู่สุคติในสังคมไทยในป๎จจุบันต่างเป็นหลักการส าคัญเป็นการ
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดป๎ญญาท าให้รู้ดี และรู้ชั่วมีการพัฒนาตนเองมีป๎ญญาแก้ไขป๎ญหาต่างๆอย่างมีสติท าให้ไม่เป็นป๎ญหาของ
สังคมต่อไป 
 
อภิปรายผล  
 จากการศึกษาหลักการด าเนินชีวิตสู่สุคติที่ปรากฏในสังคมไทยป๎จจุบนัสุคติภมูิในพระพุทธศาสนานั้นมคีวาม
ชัดเจนท่ีมีความแตกต่างไปจากมุมมองของศาสนาท่ัวไปโดยมองเรื่องสุคติภมูินั้นเป็นนริันดรเป็นเรื่องส าคัญเป็นเรื่องใหญ่
และเป็นจดุสดุท้ายแห่งการเดินทางของชีวิตมนุษย์ ซึ่งไม่มีทางแก้ไขได้ แต่ในมุมมองของพุทธศาสนานัน้สุคติภมูิมี
ความส าคญัน้อ เพราะตามหลักพุทธศาสนาสุคติภมูิไม่ว่าจะเป็น สวรรค์หรือพรหมโลกนั้นไม่ใช่จุดหมายของพุทธศาสนา
แต่อย่างใด สุคตภิูมิเป็นเพียงส่วนหนึ่งในวัฏสงสารคือการเวียนว่ายตายเกิด ชีวิตมนุษย์เดินทางไปในสังสารวฏั สังสารวัฏมี
การเปลีย่นแปลงได้ เป็นของช่ัวคราว มีหมุนข้ึนหมุนลงไปมาระหว่างนรกและสวรรค์ ด้วยผลกรรมที่กระท า แต่เปูาหมาย
หรือจุดมุ่งหมายที่ส าคัญของพุทธศาสนาคือนิพพานและเป็นสิ่งที่บรรลไุด้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ในชาตินี้  

                                                           

 ๑ สุชีพ ปุญญานุภาพ, คุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฎ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๓), หน้า ๘๑. 
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๔๑๖ 

 พุทธศาสนาเห็นว่าสุคตภิูมิ โดยมสีวรรค์และพรหมโลกนั้นไม่ใช่เป็นทีส่ิ้นสุดของชีวิต เป็นแตเ่พียงสถานที่ท่ี
มนุษย์ผู้กระท าความดีเวียนไปอยูส่ถานท่ีนั้นๆ ตามการกระท ากรรมดีอันเป็นผลกรรมที่เกิดจากการกระท ากรรมดีของ
มนุษย์แต่ละบุคคลที่มีความแตกตา่งกันในขณะที่ยังเวียนว่ายในวัฏฏสงสารเท่านั้น แต่สิ่งที่พุทธศาสนายืนยันที่สุดของชีวิต
คือ นิพพาน ซึ่งเป็นภาวะที่ดับกิเลส เป็นจุดสิ้นสดุของเส้นทางชีวิตมนุษย์ สวรรค์และพรหมโลก เป็นเพียงภพภูมิหนึ่งใน 
๓๑ ภพภูมิอันเป็นสถานท่ีไปเกิดของสรรพสตัว์เท่านั้น ซึ่งสามารถเวน้ได้ด้วยการเข้าถึงโสดาปต๎ติมรรค อย่างไรก็ตาม 
สรรค์ และพรหมโลกนั้นก็เป็นสิ่งที่เว้นไมไ่ด้เพราะเป็นเหมือนกับเส้นทางที่บุคคลผู้ไปสู่นิพพานจะต้องผา่นไปเสมอ ตราบ
ใดมนุษย์ยังมีกิเลสเป็นเหตุให้กระท ากรรมและท าให้ได้รับวิบากกรรม ตราบนั้นมนุษย์ยังมีต้องเกี่ยวข้องกับสุคตภมูิเช่นกัน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ๑.ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการด าเนินชีวิตสู่สุคติที่ปรากฏในสังคมไทยในป๎จจุบัน นั้นสามารถ
น าผลวิจัยไปใช้ด้วยการประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้เพราะแนวคิดการด าเนินชีวิตที่ปรากฏในพระ
สุตตันตปิฎกนั้นเป็นเรื่องของพุทธธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงช้ีทางออกและบอกทางถูกให้มวลมนุษย์ได้ยึดถือและปฏิบัติตาม
โดยตรง โดยเฉพาะเรื่องของกรรมพระพุทธเจ้าทรงตรัสส าทับเชิงยืนยันที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า“ท าดีย่อมได้ดี ท าช่ัวย่อม
ได้ช่ัว” หรือ“บุคคลหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้รับผลเช่นนั้น” สุคติภูมินั้นมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสังสารวัฏและกรรม
ตลอดจนวิบากกรรมโดยตรงเช่นกัน กล่าวคือสุคติภูมิเป็นผลที่เกิดจากการกระท ากรรมดีของมนุษย์ การกระท ากรรมดี
ย่อมได้รับผลดีท าให้มนุษย์เข้าสู่สุคติภูมิอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอ ดังนั้น การด าเนินชีวิตในป๎จจุบันควรด าเนินหรือปฏิบัติ
ตามหลักพุทธธรรมที่มีสภาพเอื้อต่อการเข้าสู่สุคติภูมิตามที่พระพุทธเจ้ าทรงบอกผ่านพุทธบริษัท ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี 
อุบาสก และอุบาสิกาที่เป็นบุคคลตัวอย่างที่ได้รับผลที่ควรได้รับด้วยความมั่นใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าในที่สุด
แล้ว การท าความดีย่อมน าชีวิตไปสู่สุคติภูมิได้ 
 ๒.ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 การศึกษาเรื่อง“หลักการด าเนินชีวิตสู่สุคติที่ปรากฏในสังคมไทยป๎จจุบัน”ยังมีประเด็นที่สามารถศึกษาวิจัย
เพิ่มเติมซึ่งไม่ใช่ประเด็นหลักในการวิจัยนี้ได้อีก ผู้วิจัยขอเสนอหัวข้อ/ประเด็นในการวิจัยเกี่ยวกับหลักการด าเนินชีวิตสู่
สุคติที่ปรากฏในสังคมไทยป๎จจุบันในครั้งต่อไปดังน้ี  
 ๑. ควรศึกษาเรื่อง ศึกษาแนวคิดเรื่องอายุของเทวดาในฉกามาวจรตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท  
  ๒. ควรศึกษาเรื่อง ศึกษาแนวคิดเรื่องสถานภาพของสัตว์ในอบายภูมิตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท 
บรรณนุกรม 
แก้ว ชิดตะขบ.คู่มือพุทธศาสนิกชน.กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์พระพุทธศาสนาแห่งชาติ,๒๕๔๙. 
พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร. ทิฏฐิบทบาทของความเห็นความเชื่อในการชี้น าชีวิตและสังคม. 
 กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๒. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) . พุทธธรรมฉบับขยายความ . กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช 
  วิทยาลัย,๒๕๔๓. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) พระไตรปิฎกสิ่งที่ชาวพุทธควรรู้. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา,๒๕๕๑.  
_________ . เร่ืองเหนือสามัญวิสัยอิทธิปาฏิหาริย์เทวดา. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ธรรมดา,๒๕๔๘. 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . พระไตรปิฎกศึกษา . กรุงเทพมหานคร: 
  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๖. 
 _________. พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬา . กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๓๙. 
ราชบัณฑิตยสถาน . พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร: 
  นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น,๒๕๔๒. 
สุชีพ ปุญญานุภาพ . คุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนา . กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฎ 
   ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๓ . 
ศรวัฒน ์ปริยัติเมธี .เลือกชีวิตหลังความตายได้ด้วยตนเอง .นนทบุรี : สมาร์ทบุ๊ค,๒๕๕๑.  
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๔๑๗ 

หลักธรรมแห่งความส าเร็จในการเรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑ 
Moral Principles of Successful Learning in the ๒๑st Century 

 
นายภุชงค์ มัชฌิโม 

บทคัดย่อ 
 ในศตวรรษที่ ๒๑ ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความสําเร็จในการจัด
การศึกษาต้องเรียนรู้ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของสังคม จึงเกิดแนวคิดของการจัดการเรียนรู้สภาพจริง 
(Authentic Learning) ต้องมีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการแก้ปัญหา สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง การจัดรูปแบบการ
เรียนการสอนตามสภาพจริงมี ๒ รูปแบบ คือการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน(Project based learning) และการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน(Problem based learning) ซึ่งในการศึกษาต้องอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่ไปด้วยอันได้แก่หลักธรรมดังนี้ ๑.หลักบุพภาคของการศึกษา ๒. หลักเสริมสร้างปัญญา ๓. ศึกษาให้
เป็นพหูสูต ๔. เคารพผู้จุดประทีปปัญญา ๕. เบิกทางสุขด้วยดรุณธรรม ๖. รุ่งอรุณของการศึกษา และ ๗. หลักความสําเร็จ 
(อิทธิบาท ๔ ) หลักธรรมเหล่านี้เป็นหลักแห่งความสําเร็จ ฝึกจิตใจให้เกิดสติปัญญานําไปสู่ความสําเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ ๒๑ อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสมดุลระหว่างความเจริญทางด้านวัตถุกับจิตใจควบคู่กันไป และสามารถปรับตัวให้
ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี 
 คําสําคัญ : หลักธรรม, การเรียนรู้ศตวรรษท่ี ๒๑ 
 
Abstract 
 In the ๒๑st century, technology has progressed rapidly. Achievements in providing education 
depend very much on learning how to make changes that are consistent with real conditions in the 
society. Therefore, the concept of authentic learning has taken place in order to equip the learner with 
knowledge, ability, skills for problem solving, and the ability to learn independently. Authentic learning 
has ๒ forms. One is project-based learning and the other is problem-based learning. In studying, some 
Buddhist moral principles that promote learning are used. The moral principles are: ๑. the components of 
the right view in education, ๒. the principle of wisdom enhancement, ๓. study to be a scholar, ๔. respect 
those who light the wisdom torch, ๕. open the happy path with moral principles that lead to success for 
children, ๖. the dawn of education, and ๗. the moral principles of success (the Four Paths of 
Accomplishment). All of these moral principles are principles of success that can train the mind and 
induce wisdom which efficiently leads to success in learning in the ๒๑st century as well as keeps balance 
between the material growth and the spiritual growth, and they enable the learner to adjust himself in 
order to live in the society well. 
Keywords: Moral principle, learning in the ๒๑st century 
 
บทน า 
 ในอดีตที่ผ่านมาการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นการไปโรงเรียนเพื่อใช้เวลาในการเรียนรายวิชาต่างๆเพื่อรับเกรดและ
เพื่อให้จบการศึกษา ในปัจจุบันเป็นยุคแห่งสารสนเทศระบบดิจิตอลการเรียนรู้ในแบบออนไลน์การเรียนรู้แห่งสังคม
อินเตอร์เน็ตการท่องโลกกว้างที่ไร้ขีดจํากัดด้านการศึกษา เป็นการศึกษาด้วยตัวเองของนักเรียนศตวรรษที่ ๒๑ การให้
การศึกษาสําหรับศตวรรษที่ ๒๑ จะมีความยืดหยุ่น สร้างสรรค์ ท้าทาย และซับซ้อนเป็นการศึกษาที่จะทําให้โลกเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอย่างเต็มไปด้วยสิ่งท้าทายและปัญหา รวมทั้งโอกาสและสิ่งที่เป็นไปได้ใหม่ๆ ท่ีน่าตื่นเต้นการเรียน
ในศตวรรษที่ ๒๑ จะเป็นการเรียนที่มีหลักสูตรแบบยึดโครงงานเป็นฐาน (project-based curriculum) และมีการจัดการ
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๔๑๘ 

เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน(Problem based learning) เป็นหลักสูตรที่ให้นักเรียนเกี่ยวข้องกับปัญหาในโลกที่เป็นจริงเป็น
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นมนุษย์และคําถามเกี่ยวกับอนาคตเชิงวัฒนธรรม สังคม และสากลเป็นการเรียนที่ไม่จํากัดอยู่
แต่ในห้องเรียนแต่จะเช่ือมโยงครู นักเรียนและชุมชนเข้าสู่คลังแห่งความรู้ทั่วโลก ครูเองจะเปลี่ยนจากการเป็นผู้ถ่ายทอด
ความรู้ไปเป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือให้นักเรียนสามารถเปลี่ยนสารสนเทศเป็นความรู้และนําความรู้เป็นเครื่องมือสู่การปฏิบัติ
และให้เป็นประโยชน์เป็นการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ ยิ่งในอนาคตตลาดแรงงานเปิดกว้างไร้พรมแดนการหลั่งไหลของคนที่มี
ศักยภาพสูงทําให้เกิดการแข่งขันจึงจําเป็นต้องจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพจริงท่ีเกิดขึ้นในโลกท่ีอาศัยอยู่ 
 ดังนั้นการจัดการศึกษาศตวรรษที่ ๒๑ ต้องเปลี่ยนแปลงทัศนะ (perspectives) จากกระบวนทัศน์แบบดั้งเดิม
(tradition paradigm) ไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ (new paradigm) ให้สอดคล้องกับสภาพเป็นจริงของสังคม ที่ให้โลกของ
นักเรียนและโลกความเป็นจริงเป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ที่ไปไกลกว่าการได้รับความรู้แบบง่ายๆ 
ไปสู่การเน้นพัฒนาทักษะและทัศนคติ-ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทัศนคติเชิงบวก ความเคารพตนเอง นวัตกรรม 
ความสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสารและค่านิยมทางเทคโนโลยี ความเช่ือมั่นตนเอง ความยืดหยุ่น การจูงใจตนเอง และความ
ตระหนักในสภาพแวดล้อมและเหนือสิ่งอื่นใดคือความสามารถในการใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์จึงเกิดแนวคิดของการจัดการ
เรียนรู้สภาพจริง (Authentic Learning) โดยมีความเช่ือว่ากิจกรรมการเรียนรู้ต้องสอดคล้องกับประสบการณ์ใน
ชีวิตประจําวันและตรงกับความสนใจของนักเรียน มีการใช้เหตุการณ์และบุคคลจากโลกท่ีเป็นจริงเป็นส่วนสําคัญของการเรียน
การสอนซึ่งจะทําให้ประสบการณ์และการเรียนรู้สอดคล้องกับชีวิตจริงและสามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริงโดยนําหลักธรรม
แห่งความสําเร็จทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้รวมกับการเรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑ ได้เป็นอย่างดีและมีความสุขในการเรียน
และการดําเนินชีวิตต่อไป 
ลักษณะส าคัญของการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
 การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงประกอบด้วยลักษณะสําคัญ ๑๐ ประการดังต่อไปนี้ 
 ๑. เป็นกิจกรรมที่ได้สัมผัสโลกของความเป็นจริง เป็นสถานการณ์จริงที่จะต้องพบมากกว่าการจําลองสถานการณ์ 
 ๒. เป็นสถานการณ์ที่มีปัญหาคลุมเครือ ต้องการให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในหลายๆเรื่องก่อนที่จะได้รับ
คําตอบ เป็นปัญหาที่มีแนวทางการตอบปัญหาจากหลายๆ ทางและต้องทํากิจกรรมย่อยๆ หลายอย่างจึงจะตอบปัญหาได้ 
 ๓. เป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างซับซ้อนต้องใช้เวลานานพอสมควรในการใช้แหล่งข้อมูลจากหลายๆ แหล่งที่ผู้เรียนต้องฝึก
ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จําเป็นสําหรับการตอบปัญหา 
 ๔. เป็นกิจกรรมที่นักเรียนมีโอกาสตรวจสอบในหลายๆ มุมมองโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายจากแล่งต่างๆ ผู้เรียนต้อง
รู้จักคัดเลือกข้อมูลที่จําเป็น 
 ๕. เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนมีโอกาสทํางานร่วมกันโดยต้องพูดคุยสื่อสารแลกเปลี่ยนกับคนอื่นๆ แทนที่จะทําเพียงลําพัง
คนเดียว 
 ๖. เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนมีโอกาสสะท้อนความคิดโดยสะท้อนความคิดของตนเองและรับฟังการสะท้อนความคิดจาก
คนอ่ืนๆ เกี่ยวข้องกับความเช่ือและค่านิยม 
 ๗. เป็นกิจกรรมที่บูรณาการระหว่างเนื้อหาวิชาต่างๆ ไม่ยึดจุดประสงค์ของวิชาใดวิชาหนึ่งเป็นหลัก 
 ๘. เป็นกิจกรรมที่ประเมินตามสภาพจริงที่ผู้เรียนเป็นอยู่มากกว่าที่จะประเมินแบบแยกส่วน การประเมินสะท้อนให้
เห็นสภาพจริงที่เกิดขึ้น 
 ๙. เป็นกิจกรรมที่ทําให้เกิดผลงานหรือช้ินงานท่ีมีคุณค่าต่อผูเ้รียนซึ่งมาจากการเพาะบม่ความคดิสรา้งสรรค์ให้เกิดขึ้น
ในตัวผู้เรียน 
 ๑๐. เป็นกิจกรรมที่ทําให้เกิดความสามารถหลากหลายและคําตอบของปัญหาเป็นไปได้หลายแนวทาง ไม่ได้มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนหาคําตอบที่ถูกต้องเพียงคําตอบเดียว 
หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
 Newman และคณะ ๑๙๙๓ (อ้างอิงใน วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน ๒๕๔๙) ได้สร้างเกณฑ์มาตรฐานเพื่อใช้วัดการเรียนรู้
สภาพจริงซึ่งนํามาใช้เป็นหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สภาพจริง ๓ ประการ คือ 
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๔๑๙ 

 ๑. นักเรียนสร้างความหมายและความรู้ (Construction of knowledge) หมายถึงการที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ ได้
จัดระบบ ตีความและวิเคราะห์ข้อมูลแทนการทําซ้ําหรือลอกเลียนตัวความรู้จากหนังสือหรือจากการจดบันทึกในห้องเรียน 
ผู้เรียนไม่ได้ใช้เพียงแต่กระบวนการรวบรวมข้อเท็จจริงเท่านั้น แต่ต้องใช้กระบวนการต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ ความสามารถ
เหมือนกับท่ีบุคคลในหลายๆ สาขาอาชีพต้องใช้ในการสร้างหรือผลิตความรู้ความสามารถท่ีเกิดขึ้นเหล่านี้จะแสดงออกมาในรูป
ของการเขียนและการพูด การอภิปราย การสร้างและซ่อมสิ่งของที่ได้ผลผลิตออกมา เช่น เฟอร์นิเจอร์ อาคาร วิดีโอ และใน
ด้านการแสดงความสามารถต่อผู้ชมหรือผู้ฟัง เช่นดนตรี กีฬา การแสดงเป็นต้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่า จุดเน้นของการสร้างความรู้
ในการเรียนการสอนตามสภาพจริงนั้นอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ในเรื่องการสร้างความหมายของบุคคลโดย
การเช่ือมความรู้เดิมกับข้อมูลใหมเ่พียงแต่แนวคิดการเรียนการสอนตามสภาพจรงิยังขยายเพิ่มเติมไปมากกว่าการนําเอาความรู้
และการลอกเลียนความรู้ที่สร้างโดยตนเองหรือคนอื่นการสร้างความรู้ตามสภาพจริงเกี่ยวข้องกับการนําไปใช้ การจัดกระทํา
การตีความหรือการวิเคราะห์ความรู้เดิมเพื่อแก้ปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการทําซ้ําจากความรู้เดิม 
 ๒. นักเรียนใช้การสืบสอบทางวิชาการ (Disciplinary inquiry) คือการที่ผู้เรียนสร้างความหมายด้วยตนเองโดย
การนําความรู้ที่มีอยู่ในหลายๆสาขามาพัฒนาเป็นความเข้าใจที่ลึกซึ้ง มากกว่าการรู้เพียงผิวเผิน โดยแสดงออกในรูปแบบการ
สื่อสารที่ผ่านการกลั่นกรอง เช่นการเขียนบทความ การอภิปรายในหัวข้อต่างๆ แทนการทําเครื่องหมายลงในช่องว่างหรือการ
เติมคําลงในช่องว่างในแบบทดสอบทั่วไป การสืบสอบทางวิชาการเป็นการตั้งคําถามเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้อย่างลึกซึ้ง
และใช้กระบวนการในการสืบสอบความรู้ ซึ่งประกอบด้วย ๓ องค์ประกอบหลัก คือ 
  ๒.๑ การอยู่บนฐานของความรู้เดิม ความสําเร็จตามสภาพจรงิต้องสร้างขึ้นมาขนความรูเ้ดิมที่สะสมมา เช่น 
ข้อมูล คําศัพท์ ความคิดรวบยอด ทฤษฎี ระเบียบปฏิบัติสําหรับการกระทําละการสืบสอบ 
  ๒.๒ ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง หมายถึงกระบวนการในการพัฒนาความเข้าใจที่ลึกซึ้งต่อปัญหามากกว่า
การศึกษาหาความรู้เพียงผิวเผิน ความเข้าใจที่ลึกซึ้งไม่ใช่การศึกษาหัวข้ออย่างกว้างๆ แต่เป็นการทําความเข้าใจต่อประเด็น
ซับซ้อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลได้ศกึษา ได้ทดสอบและสร้างความสัมพันธ์ของความรู้แต่ละส่วนท่ีจะให้ความ
กระจ่างเกี่ยวกับปัญหาหรือประเด็นได้ 
  ๒.๓ การติดต่อสื่อสารที่ซับซ้อนเป็นลักษณะของการติดต่อสื่อสารที่นักวิทยาศาสตร์ ศิลปิน นักเขียน
บทความ นักออกแบบ วิศวกรและผู้ใหญ่ที่ประสบความสําเร็จอื่นๆ จะต้องใช้ เป็นรูปแบบที่ซับซ้อนของการติดต่อสื่อสารทั้ง
การทํางานและการแสดงข้อสรุป ภาษาที่ใช้ (คําศัพท์ สัญลักษณ์ และอุปกรณ์โสต) ประกอบไปด้วยคุณภาพ ความนุ่มนวล 
ความประณีต รายละเอียดและความต่อเนื่องประสานกัน เพื่อขยายคําอธิบายและข้อพิจารณา ซึ่งจะตรงกันข้ามกับการ
ติดต่อสื่อสารในโรงเรียนที่ต้องการเพียงแค่คําตอบสั้นๆ เช่นถูกหรือผิด ข้อสอบแบบเลือกตอบ การเติมคําในช่องว่างหรือ
ประโยคสั้นๆ 
 ๓. การให้คุณค่านอกเหนือจากห้องเรียน (Value beyond school) หมายถึงนักเรียนมีเปูาหมายในการทํางาน
โดยมีค่านิยมหรือความหมายที่นอกเหนือไปจากความสําเร็จภายในโรงเรียน ผู้เรียนสร้างงานหรือแก้ปัญหาที่มีความหมายใน
โลกแห่งความเป็นจริง หรือมีการเช่ือมโยงระหว่างความรู้ในโรงเรียนกบปัญหาชุมชนหรือประสบการณ์ส่วนตัว การให้คุณค่า
นอกเหนือในโรงเรียนถือเอาประโยชน์เป็นหลัก ซึ่งต่างจากการใช้เอกสารเพื่อวัดความสามารถของผู้เรียน เช่นเมื่อผู้ใหญ่เขียน
จดหมาย บทความ การขอเอาประกันภัย หรือบทกวี การออกแบบ แต่งเพลงและอื่นๆ การกระทําเหล่านั้นเป็นความพยายาม
ที่จะสื่อสารความคิด ผลผลิตหรือพยายามให้เกิดผลต่อผู้อื่นมากกว่าการแสดงสิ่งที่ตนเองมีความสามารถอยู่ สิ่งเหล่านี้มีคุณค่า
ที่มากกว่าสิ่งท่ีเราต้องการในการวัดผลความรู้ธรรมดา เช่นการสะกด การเขียนข้อสอบ 
รูปแบบการเรียนการสอนตามสภาพจริงที่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ มี ๒ 
รูปแบบ ได้แก่ 
 ๑. การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project based learning) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้ลง
มือปฏิบัติโดยมีการสืบค้นข้อมูลร่วมกัน คํานึงถึงนักเรียนในด้านต่างๆ ได้แก่ ความต้องการ ความสนใจ ระดับพัฒนาการ แบบ
การเรียนและพื้นฐานทางวัฒนธรรม กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้เข้าใจมโนมติหลัก (Key concepts) ส่งเสริมให้นักเรียนได้ทํา
กิจกรรมหลากหลาย เช่น มีการปฏิสัมพันธ์กัน มีการตั้งคําถาม สํารวจ ทดลอง ตั้งสมมติฐาน สังเกต จัดทําข้อมูล 
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 เนื้อหาเป็นแบบบูรณาการระหว่างศาสตร์ต่างๆหลายศาสตร์ วัตถุประสงค์ของโครงงานสอดคล้องกับเนื้อหาที่มีใน
หลักสูตร รวมถึงหลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้มีการสืบเสาะค้นหาและใช้เครื่องมือดิจิตอลผ่านเครือข่าย 
ซึ่งครูมีบทบาทเป็นผู้อํานวยความสะดวกให้แก่นักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์และการคิดขั้นสูง  
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ในเรื่องต่อไปนี้ 
  ๑. นักเรียนได้เปรียบเทียบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
  ๒. นักเรียนลงข้อสรุปจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้สืบค้นมา 
  ๓. นักเรียนเป็นผู้ลงมือแก้ปัญหาที่ซับซ้อนด้วยตนเองและคําตอบท่ีได้มีหลายคําตอบ 
  ๔. นักเรียนให้ข้อมูลปูอนกลับแก่เพื่อนและมีการประเมินช้ินงานร่วมกับกลุ่ม 
  ๕. นักเรียนนําเสนอผลงานโดยใช้สื่อท่ีหลากหลายนอกเหนือจากการทํารายงาน 
  ๖. นักเรียนตอบคําถามเมื่อมีผู้สงสัยขณะนําเสนอผลงานต่อกลุ่ม 
  ๗. นักเรียนได้ฝึกใช้ความคิดของตนเองในการวางแผนแก้ปัญหา 
 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานเริ่มจากการแบ่งกลุ่มนักเรียนที่จะทํางานร่วมกัน นําเสนอปัญหาสภาพจริง 
กําหนดแนวทางการทํางาน ครูคอยให้คําปรึกษาและให้ข้อมูลย้อนกลับ ได้ผลงานแล้วนําเสนอต่อกลุ่มใหญ่ทั้งช้ัน 

๒. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based learning) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียน
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง ทําให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในสภาพจริง ซึ่ง
ปัญหาที่เรียนเป็นปัญหาที่ต้องอาศัยทักษะและความรู้หลายๆด้านสัมพันธ์กัน ทําให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ครูทําหน้าท่ีเป็น
ผู้ส่งเสริมให้นักเรียนคิดและใช้กระบวนการสืบเสาะ ( inquiry) คอยอํานวยความสะดวกให้นักเรียนและสืบเสาะไปพร้อมกับ
นักเรียน 

ลักษณะส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
๑. ต้องมีสถานการณ์ปัญหาและใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ 
๒. ปัญหาที่ใช้ควรเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตจริงของผู้เรียน 
๓. ผู้เรียนเป็นผู้เรียนด้วยตนเอง(self-directed learning) ผู้เรียนต้องวางแผนการเรียนด้วย 

ตนเอง เลือกวิธีการเรียนรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ จัดการบริหารเวลาเอง รวมทั้งประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 
๔. ผู้เรียนมีการเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย ค้นหาความรู้หรือข้อมูลร่วมกัน ทํางานร่วมกันเป็นทีม มี 

การวิเคราะห์ สังเคราะห์และตัดสินใจร่วมกัน 
๕. การเรียนรู้เป็นลักษณะการบูรณาการความรู้และบูรณาการทักษะกระบวนการต่างๆ 
๖. ความรู้ที่เกิดขึ้นได้มาจากกระบวนการเรียนรู้ที่เริ่มจากปัญหา 
๗. การประเมินผลใช้การประเมินจากสภาพจริง จากการทํางานของผู้เรียน 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
๑. ขั้นการทําความเข้าใจปัญหา (Understand the problem) เริ่มจากการเผชิญกับปัญหาที่ตนสนใจและอยากรู้ 

สมาชิกกลุ่มร่วมมือกันวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้คําถามว่าเราต้องการจะรู้อะไรและเราจะต้องทําอะไรบ้างเพื่อให้ได้คําตอบ การให้
นิยามปัญหาโดยระบุรายการกิจกรรมที่ต้องทําเพื่อจะตอบปัญหานั้น 

๒. ขั้นการสํารวจและค้นคว้า (Explore the curriculum) การรวบรวมข้อมูล โดยกลุ่มวางแผนในการรวบรวมข้อมลู
จากแหล่งข้อมูลหลายๆแหลง่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยนักเรียนแลกเปลีย่นข้อมูลที่ได้กับกลุม่และอภิปรายเพื่อนําข้อมูลมา
ใช้ตอบปัญหา จากนั้นระบุคําตอบท่ีเป็นไปได้โดยนักเรียนสังเคราะห์ข้อมูลออกมาเป็นคําตอบที่เป็นไปได้หลายๆแนว 

๓. ขั้นการได้คําตอบของปัญหา (Resolve the problem) ตรวจสอบคําตอบท่ีถูกต้องเป็นไปได้ที่สุด โดยให้นักเรียน
เขียนผังกราฟฟิกเพื่อดูว่าคําตอบใดเป็นไปได้มากท่ีสุด แล้วนําเสนอคําตอบของปัญหา โดยนักเรียนนําเสนอคําตอบของปัญหา
และฟังข้อวิจารณ์ นักเรียนเรียนรู้จากกลุ่มอื่นๆ จากนั้นสรุปปัญหาโดยนักเรียนสรุปทบทวนปัญหาและกระบวนการแก้ปัญหา
จนได้คําตอบที่ต้องการ 
 Bob Pearlmam ๒๐๑๒ (อ้างอิงใน รศ.ดร ชวลิต ชูกําแพง ๒๕๕๘) ได้กล่าวว่าการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้โครงงานเปน็
ฐานและการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน คือรูปแบบการสอนที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑ โดยทั้งสองรูปแบบช่วยให้
นักเรียนเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ดังต่อไปนี้ 
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 ๑. นักเรียนได้เรียนรู้การทํางานร่วมกันเป็นทีม 
 ๒. นักเรียนได้เรียนรู้ในการคิดวิเคราะห์จากปัญหาที่ซับซ้อน 
 ๓. นักเรียนได้เรียนรู้ที่จะสื่อสารทั้งการใช้วาจาและการนําเสนอ 
 ๔. นักเรียนได้เรียนรู้ที่จะสื่อสารด้วยการเขียน 
 ๕. นักเรียนได้เรียนรู้ที่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างสิ่งที่มีคุณค่า 
 ๖. นักเรียนได้เรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยี 
 ๗. นักเรียนได้พัฒนาความเป็นพลเมืองโดยการเรียนรู้ปัญหาที่เกี่ยวกับความเป็นพลโลกและเรื่องของโลก 
 ๘. นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพโดยการได้ลงมือปฏิบัติ 
 ๙. นักเรียนได้เรียนเนื้อหาจากการวิจัยค้นคว้าด้วยตนเอง 
หลักธรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษา 
 ศาสนาต่างๆ ได้กล่าวถึงหลักธรรมหรือแนวปฏิบัติในการดําเนินชีวิตที่ประเสริฐ ซึ่งศาสนาควรได้ศึกษาและใช้เป็น
เครื่องนําทางในการดํารงชีวิต 
 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษา ได้แก่ 
 ๑. รู้หลักบุพภาคของการศึกษา คือ รู้จักองค์ประกอบท่ีเป็นปัจจัยแห่งสัมมาทิฏิฐิ ๒ ประการ ดังน้ี 
  ๑.๑ องค์ประกอบภายนอกที่ดี ได้แก่ มีกัลยาณมิตร หมายถึง รู้จักหาผู้แนะนําสั่งสอน ที่ปรึกษา เพื่อน 
หนังสือ ตลอดจนสิ่งแวดล้อมทางสังคมโดยทั่วไปที่ดีที่เกื้อกูล ซึ่งจะชักจูงหรือกระตุ้นให้เกิดปัญญาให้ด้วย การฟังการสนทนา 
ปรึกษา ซักถาม การอ่าน ตลอดจนการรู้จักเลือกใช้สื่อมวลชนให้เกิดประโยชน์ 
  ๑.๒ องค์ประกอบภายในที่ดี ได้แก่ โยนิโสมนสิการ หมายถึง การใช้ความคิดถูกวิธี รู้จักคิด หรือคิดเป็น 
คือมองสิ่งทั้งหลายด้วยความคิด พิจารณาสืบสาวหาเหตุผล แยกแยะสิ่งนั้นๆ หรือปัญญานั้นๆ ออกให้เห็นตามสภาวะและตาม
ความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย 
 กล่าวโดยย่อว่า นอกจากรู้จักแสวงหาและเลือกรับความรู้ความคิดเห็นจากครูอาจารย์ เพื่อน คนภายนอก 
ตํารับตําราและสื่อมวลชนที่เป็นกัลยาณมิตรแล้ว ต้องรู้จักคิดเองเป็นด้วย 
 ๒. ท าตามหลักเสริมสร้างปัญญา ในทางปฏิบัติอาจสร้างปัจจัยแห่งสัมมาทิฏิฐิ ๒ อย่าง ข้างต้นนั้นได้ ด้วยการ
ปฏิบัติตามหลัก วุฒิธรรม (หลักการสร้างความเจริญงอกงามแห่งปัญญา) ๔ ประการ 

 ๒.๑ สัปปุริสสังเสวะ เสวนาผู้รู้ คือ รู้จักเลือกหาแหล่งวิชา คบหาท่านผู้รู้ ผู้ทรงคุณความดี มีภูมิธรรม ภูมิ
ปัญญาน่านับถือ 

 ๒.๒ สัทธัมมัสสวนะ ฟังดูคําสอน คือ เอาใจใส่สดับตรับฟังคําบรรยาย คําแนะนําสั่งสอน แสวงหาความรู้ 
ทั้งจากตัวบุคคลโดยตรงและจากหนังสือหรือสื่อมวลชน ตั้งใจเล่าเรียน ค้นคว้าหมั่นปรึกษาสอบถามให้เข้าถึงความรู้ที่จริงแท้ 

 ๒.๓ โยนิโสมนสิการ คิดให้แยบคาย คือ รู้ เห็น ได้อ่าน ได้ฟังสิ่งใดก็รู้จักคิดพิจารณาด้วยตนเอง โดย
แยกแยะให้เห็นสภาวะและสืบสาวให้เห็นเหตุผลว่า นั่นคืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร ทําไมจึงเป็นอย่างนั้น จะเกิดผลอะไรต่อไป
 มีข้อดี ข้อเสีย คุณโทษอย่างไร เป็นต้น 

 ๒.๔ ธรรมานุธรรมปฏิบัติ ปฏิบัติให้ถูกหลัก นําสิ่งที่ได้เล่าเรียนรับฟังและตริตรองเห็นชัดแล้ว ไปใช้หรือ
ปฏิบัติหรือลงมือทําให้ถูกต้องตามหลักตามความมุ่งหมาย ให้หลักย่อยสอดคล้องกับหลักใหญ่ ข้อปฏิบัติย่อยสอดคล้องกับ
จุดหมายใหญ่ ปฏิบัติธรรมอย่างรู้เปูาหมาย เช่น สันโดษเพื่อเกื้อหนุนการงาน ไม่ใช่สันโดษกลายเป็นเกียจคร้าน เป็นต้น 

๓. ศึกษาให้เป็นพหูสูต คือ จะศึกษาเล่าเรียนอะไร ก็ทําตนให้เป็นพหูสูตในด้านนั้นด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้แจ่มแจ้งชัดเจนถึงขั้นครบ องค์คุณของพหูสูต (ผู้ได้เรียนมากหรือผู้คงแก่เรียน) ๕ ประการ คือ 

 ๓.๑ พหุสสุตา ฟังมาก คือ เล่าเรียน สดับฟัง รู้เห็น อ่านสั่งสมความรู้ในด้านนั้นไว้ให้มากมายกว้างขวาง 
 ๓.๒ ธตา จําได้ คือ จับหลักหรือสาระได้ ทรงจําเรื่องราว หรือเนื้อหาสาระไว้ได้แม่นยํา 
 ๓.๓ วจสา ปริจิตา คล่องปาก คือ ท่องบ่น หรือใช้พูดอยู่เสมอ จนแคล่วคล่องชัดเจน ใครสอบถามก็พูด

ช้ีแจงแถลงได้  
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๔๑๘ 

 ๓.๔ มนสานุเปกขิตา เจนใจ คือ ใส่ใจนึกคิดจนเจนใจ นึกถึงครั้งใดก็ปรากฏเนื้อความสว่างชัดเจน 
มองเห็นโล่งตลอดไปท้ังเรื่อง 

 ๓.๕ ทิฏฐิตา สุปฏิวิทธา ขบได้ด้วยทฤษฎี คือ เข้าใจความหมายและเหตุผลแจ่มแจ้งลึกซึ้ง รู้ที่ไปที่มา 
เหตุผล และความสัมพันธ์ของเนื้อความและรายละเอียดต่างๆ ทั้งภายในเรื่องนั้นเองและที่เกี่ยวโยงกับเรื่องอื่นๆ ในสายวิชา 
หรือทฤษฎีนั้นปรุโปร่งตลอดสาย 

๔. เคารพผู้จุดประทีปปัญญา ในด้านความสัมพันธ์กับอาจารย์พึงแสดงคารวะนับถือตามหลักปฏิบัติในเรื่องทิศหก 
ข้อว่าด้วยทิศเบื้องขวา 

๕. เบิกทางสุขด้วยดรุณธรรม ดําเนินตามหลักธรรมที่เป็นประตูแห่งความสําเร็จ คือ ข้อปฏิบัติที่เป็นดุจประตูชัยอัน
เปิดออกไปสู่ความสุขและความเจริญก้าวหน้าแห่งชีวิต ๖ ประการ ต่อไปนี้  

 ๕.๑ อาโรคยะ รักษาสุขภาพ มิให้มีโรคทั้งจิตและกาย 
 ๕.๒ ศีล ประพฤติดี มีวินัย ไม่ก่อเวรภัยแก่สังคม 
 ๕.๓ พุทธานุมัต ศึกษาเยี่ยงนิยมแบบอย่างมหาบุรุษพุทธชน 
 ๕.๔ สุตะ เล่าเรียนค้นคว้าให้รู้เชี่ยวชาญ ใฝุสดับเหตุการณ์ให้รู้เท่าทัน 
 ๕.๕ ธรรมานุวัติ ดํารงมั่นในสุจริต ทั้งชีวิตและงานดําเนินตามธรรม 
 ๕.๖ อลีนตา มีกําลังใจแข็งกล้า ไม่ท้อถอยเฉื่อยชา เพียรก้าวหน้าเรื่อยไป 

รุ่งอรุณของการศึกษาหรือแสงเงินแสงทองของชีวิตที่รุ่งเรืองและดีงาม มี ๗ ประการ คือ 
 พระเทพเวที (ป.อ. ปยุต.โต) ได้กล่าวถึงหลักการดําเนินชีวิตที่รุ่งเรืองที่เรียกว่า รุ่งอรุณของการศึกษาชีวิตที่

รุ่งเรืองดีงามมี ๗ ประการ โดยสรุปดังนี้ (พระเทพเวที, ๒๕๓๕, หน้า ๓๔-๔๙) 
 ๑. การเลือกหนทางแห่งความรู้และแบบอย่างที่ดี เยาวชนจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้จะต้องอาศัยปัจจัย

แวดล้อมทางสังคมและต้องสัมพันธ์กับสังคมได้อย่างเหมาะสม พ่อ แม่ ครูอาจารย์และสื่อมวลชนควรมีหน้าที่เป็นกัลยาณมิตร 
ช่วยช้ีแนะให้เยาวชนรู้จักเลือกและหากัลยาณมิตรได้ด้วยตนเอง 

 ๒. รู้จักจัดระเบียบชีวิต การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม และความมีวินัย เช่น การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กติกา
ต่างๆ ของสังคม ท้ังนี้เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนวุ่นวายและช่วยให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบราบรื่น ไม่เบียดเบียน ข่ม
แหงแก่งแย่งกัน 

 ๓. มีแรงจูงใจที่ถูกต้อง คือ ใฝุรู้ และใฝุสร้างสรรค์ แรงจูงใจที่ถูกต้องที่ทําให้มนุษย์พัฒนาตนเองได้ คือ 
แรงจูงใจท่ีเรียกว่า ฉันทะ ได้แก่ ความใฝุรู้ใฝุสร้างสรรค์ หรือใฝุทํา ไม่ใช่ต้องการเสพ (ตัณหา) 
ผู้ที่มีแรงจูงใจใฝุสร้างสรรค์จะให้ความสําคัญในผลงาน และใช้ปัญญาในการพิจารณา  ส่วนผู้ที่มีแรงจูงใจใฝุเสพจะให้
ความสําคัญในอัตตาจะทํางานเพราะเป็นเงื่อนไขที่จะได้เสพบางครั้งอาจเลือกที่จะไม่ทํางาน หรือทําการทุจริตถ้ามีโอกาสที่จะ
ได้มาซึ่งสิ่งท่ีต้องการ 

๔. พัฒนาศักยภาพของตนได้เต็มที่ มนุษย์เป็นสัตว์ที่พัฒนาได้ เมื่อได้รับการพัฒนาให้เต็ม 
ศักยภาพก็สามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 
  ๕. มีทัศนคติและค่านิยมที่ดี หลักธรรมข้อนี้มีความสําคัญเพราะเป็นเครื่องช้ีทางของชีวิตและสังคม 
ทัศนคติและค่านิยมที่ถูกต้องตามหลกัพุทธศาสนาเริม่ดว้ยการมองสิ่งทั้งหลายตามเหตุปัจจัย ซึ่งเป็นท่าทีของจิตใจที่จะนํามาซึ่ง
ปัญญาและการกรทําตามเหตุผล 
  ๖. มีความกระตือรือร้นขวนขวายไม่ประมาท โลกท่ีเราอาศัยเต็มไปด้วยการเปลีย่นแปลงเป็นอนิจจัง ควร
ศึกษาค้นคว้าหาเหตุปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สามารถสร้างสรรค์เหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
และปูองกันกําจัดเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดี 
  ๗. รู้จักคิดพิจารณาให้เกิดปัญญาที่จะรู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง  รู้จักโลก รู้จักคิด รู้จัก
ปัญหา เหตุของปัญหา เพื่อให้สามารถปฏิบัติต่อสิ่งนั้นได้ถูกต้อง เป็นการแก้ไขปัญหา แก้ทุกข์ ซึ่งเกิดขึ้นได้ด้วยสติปัญญาที่รู้
และเข้าใจ ปัญญาจะเกิดขึ้นได้เมื่อรู้จักคิด รู้จักพิจารณาในทางการศึกษาเรียกว่า “ การคิดเป็น” ในทางพระเรียกว่า “ โยนิโส
มนสิการ” ซึ่งเป็นปัจจัยตัวสําคัญที่สุดในการพัฒนาชีวิต ทําให้คนมีอิสรภาพ พ่ึงตนเองได้ และนําไปสู่ชีวิตที่รุ่งเรืองดีงาม 

๗. หลักความส าเร็จ ปฏิบัติตามหลักธรรมที่จะนําไปสู่ความสําเร็จ เรียกว่า อิทธิบาท ๔ 
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๔๒๓ 

  ๑. ฉันทะ มีใจรัก คือ พอใจจะทําสิ่งนั้นและทําด้วยใจรัก ต้องการทําให้เป็นผลสําเร็จอย่างดีแห่งกิจหรือ
งานท่ีทํา มิใช่สักว่าทําพอให้เสร็จๆหรือเพียงเพราะอยากได้รางวัลหรือผลกําไร การมีใจรักในสิ่งที่ทํา ใจที่รักอันเกิดจากความ
ศรัทธาและเช่ือมั่นต่อสิ่งที่ทํา จึงจะเกิดผลจริงตามควร เพราะความหมายของ "ฉันทะ" นั้น เป็นใจที่ศรัทธาและเช่ือมั่นต่อสิ่ง
นั้นอยู่เต็มเปี่ยม จึงจะเกิดความเพียรตามมา เปรียบได้กับนักเรียนที่ศรัทธาและเช่ือมั่นในแนวคิดแนวปฏิบัติของของตนเองซึ่ง
อาจมีมากน้อยต่างกัน คงไม่มีใครบอกได้นอกจากตัวนักเรียนเองและผลของงานที่เกิดขึ้นจริงเป็นที่ประจักษ์ต่อการเรียนใน
รายวิชานั้นๆ 
  ๒. วิริยะ พากเพียรทํา คือ ขยันหมั่นประกอบ หมั่นกระทําสิ่งนั้นด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทน ไม่
ทอดทิ้ง ไม่ท้อถอย ความมุ่งมั่นทุ่มเท เป็นความมุ่งมั่นทุ่มเททั้งกายและใจ ที่จะเรียนรู้และทําให้เข้าถึงแก่นแท้ของสิ่งนั้นเรื่อง
นั้น ถ้าหากกระทําก็จะทําจนเช่ียวชาญจนเป็นผู้รู้ ถ้าหากศึกษาก็จะศึกษาให้รู้จนถึงรากเหง้าของเรื่องราวนั้นๆ ดังนั้น คําว่า 
"วิริยะ" จึงหมายถึงความเพียรพยายามอย่างสูงท่ีจะทําตามฉันทะหรือศรทัธาของตัวเอง หากเราไม่มีความเพียรแล้วก็อนุมานได้
ว่าเรามีฉันทะหลอกๆ หรือศรัทธาหลอกๆ ทั้งโกหกตัวเองและหลอกผู้อื่น เพื่ออะไรนั้น ผลงานท่ีเขาทําจะช้ีชัดออกมาเองว่าทํา
เพื่ออะไร ดังนั้น นักเรียนจึงต้องมีใจที่รักต่อการเรียนและรักต่อวิชาที่เรียน อันเป็นศรัทธาสูงสุด หากไม่เป็นเช่นนั้น ก็ได้แต่
เพียงศรัทธาปากเปล่าที่ไร้แม้เงาของความมุ่งมั่นและทุ่มเท หากแต่มีศรัทธาอื่นให้ครุ่นคิดและกระทําอยู่ 
  ๓. จิตตะ เอาจิตฝักใฝุ คือ ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ทํา และทําสิ่งนั้นด้วยความคิด ไม่ปล่อยใจฟุูงซ่านเลื่อนลอย 
ใช้ความคิดในเรื่องนั้นบ่อยๆ ใจที่จดจ่อและรับผิดชอบ เมื่อมีใจที่จดจ่อแล้วก็จะเกิดความรอบคอบตาม คํานี้ยิ่งใหญ่มาก
ปัจจุบัน สังคมซับซ้อน มีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย แต่ละคนมีภาระหน้าที่ ที่ต้องทํามากมาย ไม่รู้จะทําอะไรก่อน เวลาอ่าน
หนังสือก็คิดถึงงานท่ีรับผิดชอบ เวลาอ่านทํางานก็คิดว่าต้องอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบ ไม่สามารถมีจิตจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งได้นาน ผลคือ ทําอะไรก็ไม่ดีสักอย่างทําผิดๆถูกๆอยู่อย่างนั้น แต่ถ้าเรามีใจที่จดจ่อต่อสิ่งท่ีเราคิดเราทําและรับผิดชอบแล้ว 
ไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือการงานก็ตาม ทุกอย่างก็จะดีขึ้นไปเอง เราก็จะมีความรอบรู้มากขึ้นเรื่อยๆด้วยใจที่จดจ่อตั้งมั่นและ
ใฝุเรียนรู้ของเรา เมื่อมีความรอบรู้มากข้ึนก็จะเกิดความรอบคอบตามมา เมื่อมีความรอบคอบแล้วการตัดสินใจทําอะไรก็จะเกิด
ความผิดพลาดน้อยตามไปด้วย 
  ๔. วิมังสา ใช้ปัญญาสอบสวน คือ หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผล และตรวจสอบ
ข้อบกพร่องในสิ่งที่ทํานั้น โดยรู้จักทดลอง วางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง การทบทวนในสิ่งที่ได้คิดได้ทํามา อันเกิด
จาก การมีใจรัก (ฉันทะ) แล้วทําด้วยความมุ่งมั่น (วิริยะ) อย่างใจจดใจจ่อและรับผิดชอบ (จิตตะ) โดยใช้วิจารณญาณอย่างรอบ
รู้และรอบคอบ จึงนําไปสู่การทบทวนตัวเอง และ ทบทวนในสิ่งที่ได้คิดสิ่งที่ได้ทําผ่านมาว่าเกิดผลดีผลเสียอย่างไร ทั้งที่เป็น
เรื่องส่วนตัวของเราเองและเป็นเรื่องที่ร่วมคิดร่วมทํากับคนอื่น เพื่อปรับปรุงปรับแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น การทบทวนเรื่องราวจาก
ภายในของตัวเองเป็นสิ่งสําคัญมากในยุคปัจจุบันท่ีผู้คนเริ่มสับสนวุ่นวายอย่างเข้มข้น ทบทวนความคิดเพื่อตรวจสอบความคิด
และการกระทําของเราว่าเราคิดหรือทําจากความคิดอะไร? พร้อมกับถามตัวเองว่าเราคิดอย่างนั้นเพื่ออะไร? เราทําสิ่งนี้เพื่อ
อะไร? เพื่อความสุขของตัวเองหรือเพื่อความสงบสุขของสังคม? ฯลฯ ซึ่งจะทําให้เรารู้ว่าเราควรจะอยู่ ณ จุดไหนของสังคมหรือ
เปลี่ยนแปลงตนอย่างไรไปสู่การสร้างสรรค์ตนเองและสังคมที่งดงาม 

 ดังนั้น "อิทธิบาท ๔" จึงมีความหมายกับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการจะเดินทางไปในสูค่วามสาํเรจ็ในชีวิตและการ
เรียนเพราะหากทําได้ตามกระบวนความแล้ว สังคมความรู้ ชุมชนความรู้ และปัจเจกชนความรู้ คงอยู่ไม่ไกลเกินฝัน ประการ
สําคัญ "อิทธิบาท ๔" ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยวจากหลักธรรมข้ออื่นๆอันเป็นองค์รวมและเช่ือมโยงถึงกัน เพียงแต่อธิบายคน
ละบทบาทเท่านั้น สิ่งสําคัญ เราได้ใคร่ครวญในเรื่องเหล่านี้มากน้อยเพียงใด เพราะ ในโลกปัจจุบัน โลกที่สั่งสม อวิชชามามาก
จนเกินล้น จึงกลายเป็นโลกที่ฉาบฉวยและวุ่นวายสูงสุด นั่นแปลว่าเราต้องฝึกฝนตนเองหลายเท่าตัวเพื่อจะเข้าใจและเข้าถึง
หลักธรรมที่ก่อกําเกิดการพัฒนาท่ีจุดเริ่มต้นของตนเองอย่างแท้จริง 
 
สรุปผล 
 ในศตวรรษที่ ๒๑ ที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเรียนรู้ ไม่ใช่เพียงเพื่อให้นักเรียนมีความรู้แต่
ต้องให้เกิดคุณลักษณะและทักษะที่จําเป็น กรอบแนวคิดของการศึกษาสําหรับศตวรรษที่ ๒๑ ทําให้เกิดการตื่นตัว ทุกประเทศ
ต้องเตรียมพร้อมโดยเริ่มจากการกําหนดวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดของการศึกษาสําหรับศตวรร ษที่ ๒๑ การ
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๔๑๘ 

จัดรูปแบบการเรียนการสอนตามสภาพจริงที่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษที่ ๒๑ มี ๒ รูปแบบ ได้แก่ การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project based learning) และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem 
based learning) ซึ่งท้ังสองรูปแบบช่วยให้นักเรียนรู้การทํางานร่วมกันเป็นทีม การคิดวิเคราะห์จากปัญหาที่ซับซ้อน รู้จักการ
สื่อสารทั้งการใช้วาจาและการนําเสนอ เรียนรู้ที่จะสื่อสารด้วยการเขียน เรียนรู้ที่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างสิ่งที่มีคุณค่า  

แต่ไม่ว่าการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ สังคมจะเปลี่ยนไปอย่างไร สิ่งที่จะอยู่คู่กับการศึกษาไทยคือคุณธรรมจริยธรรม 
ในการศึกษาต้องอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่ไปด้วยอันได้แก่หลักธรรมดังนี้ ๑.หลักบุพภาค
ของการศึกษา ๒. หลักเสริมสรา้งปัญญา ๓. ศึกษาให้เป็นพหูสูต ๔. เคารพผู้จุดประทีปปัญญา ๕. เบิกทางสุขด้วยดรุณธรรม ๖. 
รุ่งอรุณของการศึกษา และ ๗. หลักความสําเร็จ (อิทธิบาท ๔ ) หลักธรรมเหล่านี้เป็นหลักแห่งความสําเร็จ ฝึกจิตใจให้เกิด
สติปัญญานําไปสู่ความสําเร็จในการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสมดุลระหว่างความเจริญทางด้าน
วัตถุกับจิตใจควบคู่กันไป และสามารถปรับตัวให้ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี นําหลักธรรมแห่งความสําเร็จทาง
พระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้รวมกับการเรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑ ได้เป็นอย่างดีและมีความสุขในการเรียนและการดําเนินชีวิต
ต่อไป 

 
บรรณานุกรม 
พระเทพเวที.พุทธธรรมกับชีวิตในสังคมเทคโนโลย.ี กรุงเทพฯ : โกมลคีมทอง.๒๕๓๒. 
วรพจน ์วงศ์กิจรุ่งเรือง และอธิป จิตฤกษ์ ทักษะแห่งอนาคตใหม่ การศึกษาเพ่ือศตวรรษที่ ๒๑ กรุงเทพ : 
 สํานักพิมพ์ openworlds ๒๕๕๔. 
วิจารณ์ พานิช วิถีสร้างการเรียนรู้เพ่ือศิษย์ในศตวรรษที่ ๒๑ กรุงเทพ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ ์๒๕๕๕. 
วิทวัฒน ์ขัตติยะมาน การเรียนการสอนตามสภาพจริง วารสารสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีท่ี ๕  
 ฉบับท่ี ๑ หน้า ๕๒-๖๓.    
____________. แนวทางการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา 
 เป็นฐาน กรุงเทพ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจํากัด, ๒๕๕๐.  
____________. แนวทางการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงาน 
 เป็นฐาน กรุงเทพ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจํากัด, ๒๕๕๐. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 
 

๔๒๕ 

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบชุดกิจกรรม เรื่อง ไฟฟ้า ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 
นฤมล ภูสิงห์๑*,สุริยะ แฝงชัยภูมิ๒**  

บทคัดย่อ 
 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบประกอบชุดกิจกรรม เรื่อง ไฟฟูา สําหรับนักเรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
ประกอบชุดกิจกรรม เรื่อง ไฟฟูา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ให้มีมีประสิทธิภาพ ๘๐/๘๐ ๒) 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่เรียนโดยใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบประกอบชุดกิจกรรม เรื่อง ไฟฟูา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ 
๓)ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
ประกอบประกอบชุดกิจกรรม เรื่อง ไฟฟูา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จํานวน ๓๐ คน ซึ่งได้มาโดย
การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรยีนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เครื่องมือท่ีใช้ ได้แก่ 
๑) แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบประกอบชุดกิจกรรม เรื่อง ไฟฟูา สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีที่ ๓ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ๒) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ไฟฟูา สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ๓) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีต่อการเรียนโดยใช้
แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบประกอบชุดกิจกรรม เรื่อง  ไฟฟูา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (  ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าสถิติ t-test 
ผลการวิจัย พบว่า ๑) ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรยีนรู้แบบกลุ่มรว่มมอืประกอบชุดกิจกรรม เรื่อง ไฟฟูา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีค่าเท่ากับ ๘๓.๕๗/๘๒.๒๑ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ๘๐/๘๐ ที่ตั้งไว้๒)นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ที่เรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบชุดกิจกรรม เรื่อง  ไฟฟูา กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .๐๑ 
๓) ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ต่อการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบชุด
กิจกรรม เรื่อง ไฟฟูา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= ๔.๒๙)  
ค าส าคัญ : แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ, ชุดกิจกรรม, ไฟฟูา, กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

Abstracts 
 Development of cooperative learning management plan Assembly electric activities for 
students Mathayom ๓ Science Learning Group Objectives: ๑) Develop a collaborative learning 
management plan for a series of activities on electricity, science, science. Mathayom ๓ is ๘๐/๘๐ effective.
๒) compare pre and post learning achievement of MathayomSuksa ๓ students learning by using group co-
learning plan, Mathayom ๓๓) Satisfaction of MathayomSuksa Studentsto study by using cooperative 
learning plan, the group consists of activities on electricity, science and science. Mathayom ๓Sample 
Mathayom ๓/๒ students at HuaytonPittayakom School The Chaiyaphum Provincial Administrative 
Organization was composed of ๓๐ people, grouped by random sampling (Cluster Random Sampling) Data 
collection in the first semester of ๒๐๑๖.Used tools๑) Collaborative Learning Management Plan Assemble 

                                                           
๑ อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ 
๒ครูอัตราจ้าง  โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

๔๑๘ 

electric activities for MathayomSuksa ๓ students. ๒) Achievement test Electricity for Mathayomsuksa ๓ 
students Science Learning Group ๓) The satisfaction questionnaire of Matthayomsuksa ๓ students toward 
learning by using a cooperative learning management planComprehensive set of activities on electricity 
science. Mathayom ๓Data were analyzed using percentages. Mean ( X ) Standard deviation (S.D.) and t-
test statisticThe research found that ๑) The effectiveness of the collaborative learning management plan, 
Science Learning Group Mathayom ๓ is ๘๓.๕๗ / ๘๒.๒๑, which is above the ๘๐/๘๐ threshold set.๒) 
MathayomSuksa ๓ students who learned by cooperative group learning plan to set up activities on 
electricity, science and science. Mathayom ๓The learning achievement was higher than before learning at 
the .๐๕ level of significance. ๓) Satisfaction of Mathayomsuksa ๓ students to learn by using a cooperative 
learning plan, a series of activities on electricity, science, science. Mathayom ๓Overall, it was at a high 
level ( X ) = ๔.๒๙). 
Keyword :Collaborative Learning Management Plan, Activity set,electricity,Science Learning Group 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในด้านต่างๆ ไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์ การคมนาคม 
การเกษตร ตลอดจนความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งในการพัฒนานั้นจําเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบหลายๆ 
ประการ แต่องค์ประกอบที่สําคัญที่สุด ในการพัฒนา คือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พุทธศักราช ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ได้ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาการศึกษาและเน้นคนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพื่อให้คนไทยเป็นคนดี  คนเก่ง มี
ระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นฐานการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศและรองรับการลดลงของขนาดกําลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการ 
การจัดการศึกษาให้ก้าวทันโลกในศตวรรษท่ี ๒๑๑(วิทยากร เชียงกุล. ๒๕๕๙ : ๗)แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๔ 
ให้ความสําคัญกับการสร้างระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นกลไกหลักของการพัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถของทุนมนุษย์ และรองรับการศึกษา การเรียนรู้ และความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่  ๒๑เพื่อให้
ผู้เรียนมีทักษะ ความรู้ความสามารถและสมรรถนะด้านการคิดวิเคราะห์ตามมาตรฐานหลักสูตรมาตรฐานการจัดการเรียน การ
สอน มาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักการของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ๒(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. ๒๕๕๙ :๓๖)และ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการในการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาของประเทศ การปฏิรูปครู หลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้๓(ณัฐพงษ ์เพราแก้ว. ๒๕๕๙ : ไม่มีเลขหน้า) 
 การศึกษาปัญหาการศึกษาของไทย พบว่าคุณภาพและมาตรฐานผลคะแนน O-Net ของนักเรียน ป.๖ และ ม.๓ มี
คะแนนเฉลี่ยต่ํากว่าร้อยละ ๕๐ ทุกกลุ่มสาระวิชา (ยกเว้นสุขศึกษาฯ และการงานอาชีพฯ) คุณภาพการเรียนเป็นเรื่องที่ต้องให้
ความสําคัญสูงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ๔ วิชาหลัก (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) ต่ํากว่าร้อยละ 
๕๐ มาโดยตลอดรวมทั้งยังขาดความเข้มแข็งในด้านความรู้และทักษะพื้นฐานในการทํางานด้านการคิดวิเคราะห์และ
สร้างสรรค์๔(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. ๒๕๕๙ : ๕๔-๕๕) ดังนั้น การปฏิรูปการศึกษาจะต้องปรับรูปแบบของ
กระบวนการเรียนการสอนต้องมีการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาครู รูปแบบและวิธีการในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างสังคมไทยให้

                                                           

๓  วิทยากร  เชียงกุล. รายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘  จะปฏิรูปการศึกษไทยให้ทันโลกใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ได้อย่างไร. (กรุงเทพฯ : บริษัท พิมพ์ดีการพิมพ์ จํากัด, ๒๕๕๙), หน้า ๗. 

๒สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล พ.ศ. ๒๕๕๘ (IMD ๒๐๑๕).(กรุงเทพฯ 
: บริษัท พิมพ์ดีการพิมพ์ จํากัด,๒๕๕๙), หน้าท่ี ๓๖. 

๓ณัฐพงษ์  เพราแก้ว. การปฏิรูปครู : ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ. (กรุงเทพ : มปท, ๒๕๕๙), ไม่มี
เลขหน้า 

๔เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓. 
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๔๒๗ 

เป็นสังคมแห่งปัญญา และการเรียนรู้ โดยใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือสําคัญในการแก้ปัญหาและต่อสู้ชีวิตซึ่งกระบวนการคิด 
การจัดการและการประยุกต์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน ผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนบทบาทมาทําหน้าที่จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริงได้ลงมือปฏิบัติคิดเป็น ทําเป็นและรักการเรียนรู้๑ (วรรณจรีย์มังสิงห์. ๒๕๔๗ : ๑๗) ครูผู้สอน
ผู้จัดการศึกษาต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทจากผู้ช้ีนําหรือผู้ถ่ายทอดความรู้ไปเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ  ส่งเสริมและสนับสนุน
ผู้เรียนในการแสวงหาความรู้จากทุกสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้เรียนเพื่อนําข้อมูลเหล่านั้นไป
สร้างสรรค์ความรู้ของตนเอง๒ (พยับ สุวรรณนิตย์. ๒๕๕๒ : ๔๒) นอกจากนั้น ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ยังต้องเสริมให้
ผู้สอนจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจ
เรียนรู้ ไปพร้อมกันจากสื่อและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ จัดการเรียนรู้ให้เกิดได้ ทุกเวลา ทุกสถานที่มีการประสานความ
ร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการดําเนินงาน และการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต๓ (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ. 
๒๕๕๑ : ๒๙๖-๒๙๗) 

เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ ทั้งนี้เพราะเห็นว่า รูปแบบการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือประกอบชุดกิจกรรมเป็นเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มุ่งเน้น
กิจกรรมของผู้เรียนมากกว่าผู้สอน การจัดสภาพการเรียนให้ผู้เรียนได้บรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้และสามารถจัดการเรียนรู้
ร่วมกับรูปแบบการสอนอื่นได้และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบนี้มีความเหมาะสม สามารถดึงดูดความสนใจและ
สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันของนักเรียนได้ โดยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์พัฒนามาจากชุดการสอนและชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ประกอบด้วยส่วนสําคัญ คือ สื่อการเรียนรู้ บัตรคําสั่ง บัตรเนื้อหา บัตรกิจกรรม และบัตรเฉลย เนื้อหาวิชาเรียงจากง่าย
ไปหายาก สื่อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนที่จัดไว้อย่างมีระบบและวิธีการเรียนที่กําหนดไว้อย่างเป็นลําดับขั้นตอน ผู้เรียน
สามารถสร้างองค์ความรู้จากการศึกษาท่ีปฏิบัติอยู่ สามารถสรุปความสัมพันธ์จากสิ่งที่พบเห็นเข้ารวมกับความรู้ความเข้าใจที่มี
อยู่เดิม เพื่อประโยชน์ในการหาความรู้ใหม่ทําให้ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้ที่มีอยู่เดิมกับความรู้ใหม่  และเข้าใจสภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้น๔ (Duane. ๑๙๗๓ : ๒๐-๒๓) นอกจากน้ี ชุดกิจกรรมยังสามารถส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางวิชาการ
ของผู้เรียน รวมทั้งทักษะทางสังคม และจริยธรรม ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเยาวชนในยุคปัจจุบัน ผู้เรียนจะเกิด
ความรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับชีวิตประจําวัน อีกทั้งยังสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง๕ (สุนีย์เหมะประสิทธิ์. 
๒๕๔๓ : ๒๖-๒๗)  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๑. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบชุดกิจกรรม เรื่อง  ไฟฟูา กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ให้มีมีประสิทธิภาพ ๘๐/๘๐ 
 ๒. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่เรียนโดยใช้
แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบประกอบชุดกิจกรรม เรื่อง  ไฟฟูา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓  

                                                           
๑วรรณจรียม์ังสิงห.์ การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้. (วารสารศึกษาศาสตร์ มข.,๒๘(๑), 

๒๕๔๗), หน้า ๑๗-๒๓ 
๒พยับสุวรรณนติย.์ วารสารวิชาการ. (ปีท่ี ๑๒ ฉบับท่ี ๑ มกราคม–มนีาคม, ๒๕๕๒), หน้า ๔๒ 
๓ประพันธ์ศิรสิุเสารัจ. การพัฒนาความคิด. (พิมพ์ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจํากัด ๙๑๑๙ เทคนิคพริ้นติ้ง, 

๒๕๕๑), หน้า ๒๖๙-๒๙๗. 
๔Duane, janes  E. Individualized  Instruction-Programmed  and  Materials.  (New  Jersey  : 

Education  Technology  Publication,๑๙๗๓,PP.๒๐-๒๓. 
 ๕สุนีย์เหมะประสิทธ์ิ. ชุดกิจกรรมแบบ ๔ MAT กับการพัฒนาศักยภาพนักเรียน.(กรุงเทพฯ : วิชาการ
ศึกษาศาสตร,์ ๒๕๔๓), หน้า ๒๖-๒๗. 
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 ๓.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือประกอบประกอบชุดกิจกรรม เรื่อง ไฟฟูา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 นักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบชุดกิจกรรม เรื่อง ไฟฟูา กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยแบบ Randomized Control Pretest–Posttest 
Design๑ (พวงรัตน์ทวีรัตน์. ๒๕๔๐ : ๖๒) ประกอบด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ขั้นตอนดําเนินการทดลองและการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้  
  ๑. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่  
   ๑.๑ เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย   
    ๑.๑.๑ ชุดกิจกรรม เรื่อง ไฟฟูา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยใช้การเรียนรู้
แบบร่วมมือ จานวน ๖ ชุด คือ ชุดที่ ๑ เรื่อง การค้นพบไฟฟูา ชุดที่ ๒ เรื่องการผลิตกระแสไฟฟูา ชุดที่ ๓ เรื่องกระแสไฟฟูา 
ความต่างศักย์ไฟฟูาและความต้านทานไฟฟูา ชุดที่ ๔ เรื่องการต่อวงจรไฟฟูา ชุดที่ ๕ เรื่องกําลังไฟฟูาและพลังงานไฟฟูา และ
ชุดที ่๖ เรื่องเครื่องใช้ไฟฟูาในบ้าน 
    ๑.๑.๒ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ ประกอบด้วยช่ือเรื่อง สาระสําคัญ ตัวช้ีวัด 
จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบด้วย ขั้นทดสอบก่อนเรียน ขั้นสร้างความ
สนใจ ขั้นการเรียนกลุ่มย่อย ขั้นสรุปบทเรียน ขั้นทดสอบย่อย ขั้นการคิดคะแนนในการพัฒนาตนเองและของกลุ่ม ขั้น
ประเมินผลการทํางานกลุ่ม การวัดและประเมินผล สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้ 
    ๑.๑.๓ แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก  
    ๑.๑.๔ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือประกอบประกอบชุดกิจกรรม เรื่อง ไฟฟูา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เป็นแบบปรนัย ๔ 
ตัวเลือก 
   ๑.๒ เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย  
    ๑.๒.๑ ชุดกิจกรรม เรื่อง ไฟฟูา โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ แบบประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรมที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น มีลักษณะเป็นแบบประเมินค่า ๕ ระดับ (Rating Scale) มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๐๐ ขึ้นไป คือ มีความเหมาะสมมาก  
    ๑.๒.๒ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ แบบประเมินคุณภาพของแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีลักษณะเป็นแบบประเมินค่า ๕ ระดับ (Rating Scale) มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๓๖ ขึ้นไป คือ มีความ
เหมาะสมมาก  
    ๑.๒.๓ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบอัตนัย จานวน ๖๐ ข้อ มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง .
๒๐ ถึง .๔๘ และมีค่าอํานาจจําแนก (r) ระหว่าง .๒๐ – .๖๐ มีค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ ๐.๘๙  
    ๑.๒.๔ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือประกอบประกอบชุดกิจกรรม เรื่อง ไฟฟูา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๓ เป็นแบบอัตนัย 
จํานวน ๒๐ ข้อ มีค่าอํานาจจําแนก (r) ระหว่าง .๒๐ ถึง .๖๗ มีค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ ๐.๗๘  
  ๒. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
                                                           

๑พวงรัตน์  ทวีรัตน์. วิธิีการวจิียทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. (พิมพ์ครั้งท่ี ๗ กรุงเทพมหานคร : สํานัก
ทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ,๒๕๔๓), หน้า ๖๒ 
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  ระยะเวลาในการดําเนินการ ผู้วิจัยได้ดําเนินการในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ กับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จํานวน ๓๐ คน มีวิธีดําเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ดังนี ้
 ๒.๑ ช้ีแจงรายละเอียด ข้ันตอน และวิธีปฏิบัติในการเรียนกับนักเรียนกลุ่มทดลอง  
  ๒.๒ ทําการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จํานวน ๖๐ ข้อ คะแนน
เต็ม ๖๐ คะแนน ตรวจคะแนนพร้อมทั้งบันทึกคะแนนไว้  
 ๒.๓ ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบประกอบชุดกิจกรรม 
เรื่อง ไฟฟูา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทั้ง ๖ แผน และทําการเก็บคะแนนระหว่างเรียน ได้แก่ 
การประเมินพฤติกรรมการเรียน การประเมินผลงาน และการทดสอบย่อย เก็บคะแนนจนครบทุกแผน 
  ๒.๔ หลังจากการเรียนการสอนในทุกแผนจบแล้ว ทําการทดสอบหลังเรียน (Posttest) ด้วยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชุดเดิม  
  ๒.๕ วัดความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒ ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบประกอบชุดกิจกรรม เรื่อง ไฟฟูา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
๓ จํานวน ๒๐ ข้อ และเก็บบันทึกผลการวัดไว้ 
  ๒.๖ นําข้อมูลที่ได้จากการทดลองไปวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อสรุปผลการทดลองตามวัตถุประสงค์การวิจัยต่อไป  
  ๒.๗ สรุปผลการทดลองทั้งหมด แล้วรายงานต่อฝุายที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับเผยแพร่ผล การดําเนินการ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยร้อยละ (%) คะแนนเฉลี่ย ( x ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่า t – test 
(Dependent Samples) ผู้วิจัยได้นําผลการทดลองไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคํานวณ ดังนี ้  
  ๑. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบประกอบชุดกิจกรรม เรื่อง ไฟฟูา 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามเกณฑ์ ๘๐ /๘๐ ดําเนินการ ดังนี้ 
   ๑.๑ การหาเกณฑ์ ๘๐ ตัวแรก ดําเนินการ ดังนี ้  
    ๑.๑.๑ รวมคะแนนพฤติกรรมระหว่างเรียน ผลงาน แบบทดสอบย่อยที่นักเรียนกลุ่มตัวอย่างตอบถูก
ทั้งหมด   
    ๑.๑.๒ หาค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมของพฤติกรรมระหว่างเรียน ผลงาน และ แบบทดสอบย่อย 
    ๑.๑.๓ คิดค่าเฉลี่ยที่หาได้เป็นร้อยละ   
   ๑.๒ การหาเกณฑ์ ๘๐ ตัวหลัง ดําเนินการ ดังนี ้     
    ๑.๒.๑ รวมคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด    
    ๑.๒.๒ หาค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมของแบบทดสอบหลังเรยีน  
  ๒. การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดย
ใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบประกอบชุดกิจกรรม เรื่อง ไฟฟูา สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้ค่า t-test (Dependent)    ๓. การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยของ
แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ที่เรียนโดยใช้แผนการจัดการเรยีนรู้แบบกลุม่รว่มมือประกอบประกอบ
ชุดกิจกรรม เรื่อง ไฟฟูา สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบประเมินเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ ตามเกณฑ์และการแปลความหมาย (บุญชม ศรีสะอาด. ๒๕๔๕ : ๑๐๓) ดังนี ้  

   ค่าเฉลี่ย๔.๕๑ - ๕.๐๐ หมายถึงมีความพึงพอใจมากท่ีสุด   
   ค่าเฉลี่ย๓.๕๑ - ๔.๕๐ หมายถึงมีความพึงพอใจมาก    
   ค่าเฉลี่ย๒.๕๑ - ๓.๕๐ หมายถึงมีความพึงพอใจปานกลาง   
   ค่าเฉลี่ย๑.๕๑ - ๒.๕๐ หมายถึงมีความพึงพอใจน้อย    
   ค่าเฉลี่ย๑.๐๐ - ๑.๕๐หมายถึงมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
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ผลการวิจัย  
 วัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบชุดกิจกรรม เรื่อง ไฟฟูา กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ให้มีมีประสิทธิภาพ ๘๐/๘๐ ผลการดําเนินการดังตารางที่ ๒ 
ตารางที่ ๒ ประสิทธิภาพของการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบชุดกิจกรรม เรื่อง ไฟฟูา กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  
 

จ านวนนักเรียน 
(๓๐ คน) 

คะแนนระหว่างเรียน 
(E๑ ) (๓๓๐ คะแนน) 

ค ะ แ น น แ บ บ ท ด ส อ บ 
หลังเรียน (E๒) (๖๐ คะแนน) 

ค่าประสิทธิภาพ 
E๑ / E๒ 

คะแนนเฉลี่ย ๒๗๖.๒๘ ๔๙.๓๓ 
๘๓.๕๗/๘๒.๒๑ 

คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๕๗ ๘๒.๒๑ 
 จากตารางที่ ๒ผลจากการนําแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบชุดกิจกรรม เรื่อง ไฟฟูา กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง พบว่า คะแนนจากการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้
ระหว่างเรียน ทั้ง ๖ แผน ได้คะแนนเฉลี่ย ๒๗๖.๒๘ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๕๗ ของคะแนนเต็ม และคะแนนจากการทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน ได้คะแนนเฉลี่ย ๔๙.๓๓ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๒๑ ของคะแนนเต็ม ดังนั้น การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบชุดกิจกรรม เรื่อง  ไฟฟูา กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ มีประสิทธิภาพ E๑ / E๒เท่ากับ ๘๓.๕๗/๘๒.๒๑ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ๘๐/๘๐ ที่ตั้งไว ้
 วัตถุประสงค์ข้อที่ ๒เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ ๓ ที่เรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบประกอบชุดกิจกรรม เรื่อง  ไฟฟูา กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ผลการดําเนินการดังตารางที่ ๓ 
ตารางที่ ๓เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่เรียนโดยใช้
แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบประกอบชุดกิจกรรม เรื่อง  ไฟฟูา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 

การทดสอบ n คะแนนเต็ม x  S.D. t p 
ก่อนเรียน ๓๐ ๖๐ ๒๔.๒๔ ๒.๐๑ 

๑๒.๓๒ ๐.๐๐** 
หลังเรียน ๓๐ ๖๐ ๔๙.๓๓ ๑.๐๒ 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ (** p < .๐๑) 
 

 จากตารางที่ ๓ พบว่า นักเรียนท่ีโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบประกอบชุดกิจกรรม เรื่อง 
ไฟฟูา กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน ๒๔.๒๔ คะแนน ( x = ๒๔.๒๔,S.D. = 
๒.๐๑) และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ๔๙.๓๓ คะแนน ( x = ๔๙.๓๓,S.D. = ๑.๐๒) ผลการทดสอบพบว่า คะแนนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไว้ 
 

 วัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ที่มีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้
แผนการจดัการเรียนรู้แบบกลุม่ร่วมมือประกอบประกอบชุดกิจกรรม เรื่อง ไฟฟูา กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓  
ผลการด าเนินการดังตารางที่ ๔-๘ 
 

 ตาราง ๔ ระดับความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบประกอบชุดกิจกรรม เรื่อง ไฟฟูา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
๓ด้านที่ ๑ เนื้อหา 
 
 
 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 
 

๔๓๑ 

ความพึงพอใจ   SD 
ระดับความพึง
พอใจ 

(๑) ด้านเนื้อหา 
๑. เนื้อหาท่ีเรียนเป็นเรื่องในชีวิตประจําวัน 
๒. นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องท่ีเรียนตามต้องการ 
๓. เนื้อหาท่ีเรียนไม่ยากเกินไป 
๔. ความรู้ที่ได้รับเป็นเรื่องที่นําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 

 
๔.๑๗ 
๔.๑๔ 
๔.๑๔ 
๔.๓๖ 
 

 
๐.๘๕ 
๐.๗๒ 
๐.๗๒ 
๐.๘๗ 
 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม ๔.๒๐ ๐.๗๙ มาก 
 
 จากตาราง ๔ พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบประกอบชุดกิจกรรม เรื่อง  ไฟฟูา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ด้านที่ ๑ เนื้อหาพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมาก (=๔.๒๐,SD= ๐.๗๙) 
โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด คือ ข้อ ๔ ความรู้ที่ได้รับเป็นเรื่องที่นําไปใช้ในชีวิตประจําวัน (=๔.๓๖,SD= 
๐.๘๗) รองลงมาคือข้อ ๑ เนื้อหาท่ีเรียนเป็นเรื่องในชีวิตประจําวัน(=๔.๑๗,SD= ๐.๘๕) ข้อ ๒ นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าเรื่อง
ที่เรียนตามต้องการและ ข้อ ๓ เนื้อหาท่ีเรียนไม่ยากเกินไป (=๔.๑๔ , SD= ๐.๗๒) 
 ตาราง ๕ ระดับความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบประกอบชุดกิจกรรม เรื่อง ไฟฟูา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
ด้านที่ ๒ กิจกรรมการเรียนการสอน 

ความพึงพอใจ   SD 
ระดับความพึง
พอใจ 

(๒) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
๕. มีความสนุกสนานกบัการร่วมกิจกรรมในช่ัวโมงท่ีเรียน 
๖. ได้รับความสนุกสนานเมื่อได้เรียนเป็นกลุ่มและช่วยกัน 
ทํางาน 
๗. มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
๘. รู้สึกภูมิใจมากเมื่อได้ตอบคําถามได้ถูกต้อง 
๙. พอใจท่ีสามารถตรวจคําตอบได้ด้วยตนเอง 
๑๐. ได้ฝึกทักษะด้านการอ่านและเขียนอย่างมั่นใจ 
๑๑. ได้เรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างมีความสุข 

 
๔.๑๗ 
 
๔.๔๒ 
๔.๑๙ 
๔.๓๑ 
๔.๓๑ 
๔.๒๕ 
๔.๓๖ 

 
๐.๗๐ 
 
๐.๖๕ 
๐.๗๕ 
๐.๗๕ 
๐.๗๕ 
๐.๖๙ 
๐.๕๙ 

 
มาก 
 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม ๔.๒๙ ๐.๖๙ มาก 
  
 จากตาราง ๕ พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบประกอบชุดกิจกรรม เรื่อง  ไฟฟูา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ด้านที่ ๒ กิจกรรมการเรียนการสอนพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
อยู่ในระดับมาก (=๔.๒๙,SD= ๐.๖๙) โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด คือ ข้อ ๖ ได้รับความสนุกสนานเมื่อ
ได้เรียนเป็นกลุ่มและช่วยกันทํางาน ( =๔.๔๒ ,SD= ๐.๖๕) รองลงมาคือข้อ ๑๑ ได้เรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างมีความสุข (=
๔.๓๖,SD= ๐.๕๙) ข้อ ๘ รู้สึกภูมิใจมากเมื่อได้ตอบคําถามได้ถูกต้อง และ ข้อ ๙ พอใจที่สามารถตรวจคําตอบได้ด้วยตนเอง (
=๔.๓๑ , SD= ๐.๗๕) ข้อ ๑๐ ได้ฝึกทักษะด้านการอ่านและเขียนอย่างมั่นใจ (=๔.๒๕,SD= ๐.๖๙) ข้อ ๗ มีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่มกัน(=๔.๑๙,SD= ๐.๗๕) ข้อ ๕ มีความสนุกสนานกับการร่วมกิจกรรมในช่ัวโมงท่ีเรียน (=๔.๑๗,SD= 
๐.๗๐)  



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธาน ี

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

๔๑๘ 

 

 ตาราง ๖ ระดับความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบประกอบชุดกิจกรรม เรื่อง ไฟฟูา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
ด้านที่ ๓ สื่อและอุปกรณ์ในการเรียน 

ความพึงพอใจ   SD 
ระดับความพึง
พอใจ 

(๓) ด้านสื่อและอุปกรณ์ในการเรียนการสอน 
๑๒. มีความเหมาะสม ประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา 
๑๓. การเรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม 
ร่วมมือและชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์น่าสนใจมาก 
๑๔. ส่งเสริมการทํากิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้เรียนและเกิด 
 ความคิดสร้างสรรค์ 
๑๕. การเรียนชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทีละกิจกรรมทําให้ 
 ไม่น่าเบื่อหน่าย 
๑๖. เนื้อหาและคําถามในชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทําให้ฉัน 
 ค้นหาคําตอบได้ 

 
๔.๒๕ 
 
๔.๒๕ 
 
๔.๓๙ 
 
๔.๒๒ 
 
๔.๔๒ 

 
๐.๕๕ 
 
๐.๕๕ 
 
๐.๖๔ 
 
๐.๕๔ 
 
๐.๖๕ 

 
มาก 
 
มาก 
 
มาก 
 
มาก 
 
มาก 

รวม ๔.๓๑ ๐.๕๙ มาก 
 จากตาราง ๖ พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการโดยใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบประกอบชุดกิจกรรม เรื่อง ไฟฟูา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
๓ด้านที่ ๓ สื่อและอุปกรณ์ในการเรียนการสอนพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมด้านสื่อและอุปกรณ์ในการเรียนการ
สอนอยูใ่นระดับมาก (=๔.๓๑,SD= ๐.๕๙) โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ข้อ ๑๖ เนื้อหาและคําถามใน
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทําให้ฉันค้นหาคําตอบได้ (=๔.๔๒ ,SD= ๐.๖๕) รองลงมาคือข้อ ๑๔ ส่งเสริมการทํากิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างผู้เรียนและเกิดความคิดสรา้งสรรค์ (=๔.๓๙,SD= ๐.๖๔) ข้อ ๑๒ มีความเหมาะสม ประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา 
และ ข้อ ๑๓ การเรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือและชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์น่าสนใจมาก ( =
๔.๒๕ , SD= ๐.๕๕) ข้อ ๑๕ การเรียนชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทีละกิจกรรมทําให้ไม่น่าเบื่อหน่าย (=๔.๒๒,SD= ๐.๕๔)  
 ตาราง ๗ ระดับความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบประกอบชุดกิจกรรม เรื่อง ไฟฟูา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
๓ 
ด้านที่ ๔ การวัดและประเมินผล 

ความพึงพอใจ   SD 
ระดับความพึง
พอใจ 

(๔) ด้านการวัดและประเมินผล 
๑๗. การประเมินผลครอบคลุมเนื้อหาวิชาและตรงกับ 
วัตถุประสงค์ 
๑๘. นักเรียนมีโอกาสได้ทราบผลคะแนนของแบบฝึกหัดทันที 
๑๙. นักเรียนมีโอกาสทราบผลการประเมินผลงานของตนเอง 
 และของกลุ่ม 
๒๐. นักเรียนพอใจที่คุณครูชมเชยและให้กําลังใจในการเรียน 

 
 
๔.๓๖ 
๔.๔๗ 
 
๔.๕๐ 
๔.๑๗ 

 
 
๐.๖๘ 
๐.๕๖ 
 
๐.๕๖ 
๐.๗๔ 

 
 
มาก 
มาก 
 
มาก 
มาก 

รวม ๔.๓๘ ๐.๖๓ มาก 
 จากตาราง ๗ พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบประกอบชุดกิจกรรม เรื่อง  ไฟฟูา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ด้านที่ ๔ การวัดและประเมินผลพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมด้านการวัดและประเมินผลอยู่ใน
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 
 

๔๓๓ 

ระดับมาก (=๔.๓๘,SD= ๐.๖๓) โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยวามพึงพอใจมากที่สุด คือ ข้อ ๑๙ นักเรียนมีโอกาสทราบผลการ
ประเมินผลงานของตนเองและของกลุ่ม( =๔.๕๐,SD= ๐.๕๖) รองลงมาคือข้อ ๑๘ นักเรียนมีโอกาสได้ทราบผลคะแนนของ
แบบฝึกหัดทันที (=๔.๔๗,SD= ๐.๕๖) ข้อ ๑๗ การประเมินผลครอบคลุมเนื้อหาวิชาและตรงกับวัตถุประสงค์ 
 (=๔.๓๖, SD= ๐.๖๘)  
 ตาราง ๘ ระดับความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ทีม่ีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โ ด ย ใ ช้
แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบประกอบชุดกิจกรรม เรื่อง  ไฟฟูา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
โดยรวมทุกด้าน 
ความพึงพอใจรายด้าน   SD ระดับความพึงพอใจ 
(๑) ด้านเนื้อหา ๔.๒๐ ๐.๗๙ มาก 
(๒) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ๔.๒๙ ๐.๖๙ มาก 
(๓) ด้านสื่อและอุปกรณ์ในการเรียนการสอน ๔.๓๑ ๐.๕๙ มาก 
(๔) ด้านการวัดและประเมินผล ๔.๓๘ ๐.๖๓ มาก 
รวม ๔.๒๙ ๐.๖๗ มาก 
 จากตาราง ๑๐ พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบประกอบชุดกิจกรรม เรื่อง  ไฟฟูา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ในรายด้านพบว่า ด้านเนื้อหา นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (=๔.๒๐,SD= ๐.๗๙) ด้านกิจกรรม
การเรียนการสอนนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก( =๔.๒๙,SD= ๐.๖๙) ด้านสื่อและอุปกรณ์ในการเรียนการสอน 
นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก( =๔.๓๑,SD= ๐.๕๙) ด้านการวัดและประเมินผลนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก(=๔.๓๘,SD= ๐.๖๓) รวมเฉลี่ย ท้ัง ๔ ด้าน นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก(=๔.๒๙ ,SD= ๐.๖๗) 
  
สรุปผลการวิจัย    
 ๑. แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบประกอบชุดกิจกรรม เรื่อง  ไฟฟูา กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ มีประสิทธิภาพเท่ากับ ๘๓.๕๗ / ๘๒.๒๑ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ๘๐/๘๐ ที่ตั้งไว้   
 ๒. นักเรียนที่เรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบประกอบชุดกิจกรรม เรื่อง  ไฟฟูากลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .๐๑    
 ๓. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือประกอบประกอบชุดกิจกรรม เรื่อง ไฟฟูา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๒๙ ซึ่งอยู่ในระดับมาก 
 
อภิปรายผล  
 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบประกอบชุดกิจกรรม เรื่อง ไฟฟูา กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ มีประเด็นน่าสนใจนํามาอภิปรายผล ดังนี ้
  ๑.แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบประกอบชุดกิจกรรม เรื่อง ไฟฟูา กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ที่มีประสิทธิภาพเท่ากับ๘๓.๕๗ / ๘๒.๒๑หมายความว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้
คะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบย่อยท้ายแผนและการปฏิบัติกิจกรรมระหว่างเรียนประจําแผนการเรียนรู้ทั้ง ๖ แผน คิด
เป็นร้อยละ ๘๓.๕๗ และคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๒๑แสดงว่า 
แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบประกอบชุดกิจกรรม เรื่อง  ไฟฟูา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ัน
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

๔๑๘ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ ๘๐/๘๐ที่ตั้งไว้๑ ผลที่ได้ดังกล่าวสอดคล้องกับผลงานสุวิว
รรณ แสงยะรักษ์ และ พจนีย์ เสง่ียมจิตต์ (๒๕๕๗ : ๑๔๑-๑๔๘) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง 
การดํารงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง
การดํารงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน E๑/E๒ คือ 
๘๓.๒๕/๘๒.๘๑ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้หลังเรียน สูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ นักเรียนมีความกระตือรือร้น ความตั้งใจเรียน ความสนใจเรียน และการตรงต่อ
เวลา ตลอดจนมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น๒และสอดคล้องกับผลการวิจัยของวันวิสาข์ ศรีวิไล(๒๕๕๖ : ๑๑๖-๑๒๖) ที่ได้ศึกษา
การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องพืช สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ โดยใช้การสอน
แบบผสมผสานระหว่างวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ ๕ ขั้น (๕E) กับการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD พบว่าชุด
กิจกรรมการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ ๘๒.๐๖/ ๘๔.๑๑ เป็นไปตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ ที่กําหนดไว้ 
โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละชุดมีประสิทธิภาพเรียงตามลําดับ ดังนี้ ๘๑.๙๑, ๘๒.๙๖,๘๒.๔๔, ๘๒.๘๓, และ ๘๐.๑๕
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมแตกต่างจากก่อนเรียนโดยมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมแตกต่างจากก่อนเรียนโดยมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อน
เรียน ค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนของนักเรียนมีค่าเฉลี่ย ๓.๓๘ ซึ่ง สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด คือ ระดับ
ดี (ระดับ ๔)แสดงให้เห็นว่าแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบประกอบชุดกิจกรรม เรื่อง ไฟฟูา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ทั้งนีแ้ผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือประกอบประกอบชุดกิจกรรม เรื่อง ไฟฟูา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่สร้างขึ้นผ่าน
กระบวนการขั้นตอนการสร้างอย่างมีระบบและวิธีการอย่างเหมาะสม คือ มีการศึกษาหลักสูตร เทคนิค วิธีการ กระบวนการ 
โดยยึดแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทาง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของเนื้อหา และได้ใช้สื่อการสอนที่หลากหลายที่
เอื้อกันอย่างเป็นระบบ ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์ การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนตลอดจนการเลือกสื่อ
ต่างๆ ให้เหมาะสม รวมถึงการสร้างชุดแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งได้กําหนดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ผ่านการประเมินตรวจสอบคุณภาพและความเหมาะสม
จากผู้เชี่ยวชาญในด้านเนื้อหาของชุดกิจกรรม และแบบทดสอบ นอกจากน้ีผู้วิจัยยังได้ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามคําแนะนํา
และข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญ เพื่อให้ได้ชุดกิจกรรมที่เหมาะสม โดยมีภาพประกอบท่ีสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจร่วมทํา
กิจกรรม จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนพบว่า นักเรียนให้ความสนใจร่วมทํากิจกรรมในชุดกิจกรรมทุกขั้นตอน และ
พยายามหาคําตอบที่ถูกต้อง แสดงว่าแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์นี้สามารถ
นําไปใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 
 ๒. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดย
แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบประกอบชุดกิจกรรม เรื่อง  ไฟฟูา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓๓พบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั .๐๑สอดคล้องกับผลการวิจัย

                                                           
๑สุวิวรรณ แสงยะรักษ์ และ พจนีย์ เสง่ียมจติต์. การพัฒนาชุดกจิกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เร่ือง การด ารงชีวิต

ของพืช กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศกึษาปีที ่๔.(วารสารบณัฑติวิทยาลยัพิชญทรรศน์ ๙(๒): ก.ค.-ธ.ค. 
๒๕๕๗),หน้า ๑๔๑-๑๔๘. 

๒วันวิสาข์  ศรีวิไล.การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เร่ืองพืช ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่๔ โดยใช้การสอนแบบผสมผสานระหว่างวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ ๕ ขั้น (๕E) กับการเรียนแบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิค STAD.(วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีท่ี ๙ ฉบับท่ี ๒ ปีการศึกษา, ๒๕๕๖), หน้า ๑๑๖-๑๒๖. 

๓ประภาพันธ์ บุญยังสพลณภัทร์ศรแีสนยงค์ และสมสิรสิิงห์ลพ. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองระบบนิเวศ 
ส าหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD.(วารสารศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร ปีท่ี ๑๘ ฉบับท่ี ๔ ตุลาคม – ธันวาค, ๒๕๕๙), หน้า ๒๒๓-๒๓๗ 
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๔๓๕ 

ของประภาพันธ์ บุญยังสพลณภัทร์ ศรีแสนยงค์ และสมสิริสิงห์ลพ (๒๕๕๙ : ๒๒๓-๒๓๗) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้เรื่องระบบนิเวศ สาหรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD พบว่าชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องระบบนิเวศ สาหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD มี
ประสิทธิภาพ E๑ /E๒ = ๘๗.๗๘/๘๖.๖๗ สูงกว่าเกณฑ์ (๘๐/๘๐) ที่ตั้งค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการ
ทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทาง สถิติที่ระดับ .๐๑ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จีรวรรณ ขุริรัง 
(๒๕๕๓ : ๖๗-๘๗) ที่ได้ทําการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒ พบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
ด้วยชุดกิจกรรมแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .๐๑ นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ในการคิดวิเคราะห์ทาง
วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ 
 ๓. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีความพึงพอใจต่อการเรียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบ
ประกอบชุดกิจกรรม เรื่อง ไฟฟูา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ โดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้านอยู่
ในระดับมาก อาจเนื่องมาจาก แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมกลุ่มร่วมมือ มีกระบวนการเรียนรู้ที่ทําให้นักเรียน
เกิดความรู้ความเข้าใจ ความสนุกสนาน ได้เรียนรู้จากการทํางานร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามความสามารถของตนเองได้
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ได้แสดงออกถึงความสามารถที่ตนเองมีในกลุ่มของตนเอง เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมี
ความก้าวหน้าทางการเรียน เกิดความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมกลุ่มร่วมมือ๑ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานของ สุกัญญา จันทร์แดง (๒๕๕๖ : ๕๖๗-๕๘๑) ที่ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนด้วยชุดการสอนแบบร่วมมือที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ ในการทางานร่วมกัน วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  ๖ 
ผลการวิจัยพบว่า ผลการเรียนรู้ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดการสอนแบบร่วมมือ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ความสามารถในการทางานร่วมกันของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่
เรียนด้วยชุดการสอนแบบร่วมมือ มีพฤติกรรมในการทางานร่วมกันอยู่ในระดับ ดีมากความคิดของนักเรียนเห็นต่อการเรียน
การสอนด้วยชุดการสอนแบบร่วมมือ อยู่ในระดับดีมาก๒ 
 จากผลจากวิจัยครั้งนี้พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบประกอบชุดกิจกรรม เรื่อง ไฟฟูา กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สามารถตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างผู้เรียน ได้ดี 
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึ้น และมีความพึงพอใจในการเรียนรู้ สามารถนําไปใช้เป็นวิธีสอนและเครื่องมือ ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพได้ จึงเหมาะสมที่จะนําไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ๑. ข้อเสนอแนะเพื่อการนําไปใช้ 
  ๑.๑ เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทํากิจกรรมอย่างอิสระซึ่งอาจทําให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  
ดังนั้นครูผู้สอนต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดและคอยกระตุ้นให้นักเรียนรับผิดชอบต่อการเรียนของตนเองว่าความสําเร็จของกลุ่ม
ขึ้นอยู่กับสมาชิกทุกคน ในกลุ่ม  

                                                           
๑จีรวรรณขุรริัง. การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒.(บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ หลักสูตรปรญิญาการศกึษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการมัธยมศึกษา,๒๕๕๓), หน้า ๖๗-๘๗ 

๒สุกัญญา จันทร์แดง. ผลการจัดการเรียนด้วยชุดการสอนแบบร่วมมือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถ ในการทางานร่วมกัน วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที ่๖. (วารสารวิชาการ Viridian E-
Journal,๒๕๕๖), หน้า ๕๖๗-๕๘๑. 
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๔๑๘ 

  ๑.๒ ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษาตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาควรให้การสนับสนุนและ
ส่งเสริมการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ที่เป็นแนวทางออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ ประเภท วิธีการสอนและสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
  ๑.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
ครูผู้สอนจะต้องคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล สภาพความพร้อมในทุกๆ ด้านของผู้เรียน เพราะผู้เรียนทุกคนต้องระดม
ความคิดความสามารถของตนต่อกลุ่ม ครูผู้สอนจึงควรระมัดระวังเรื่องการจัดกลุ่มนักเรียน 
  ๑.๔ ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เป็นสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษามีประโยชน์และมีประสิทธิภาพ และมีผลต่อ
การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสนใจในการฝึกอบรมและพัฒนาครู เพื่อเผยแพร่ความรู้
ในการจัดทําชุดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ 
 ๒. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  ๒.๑ ควรมีการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนรู้ระหว่างการสอน
ด้วยแผนการกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมกลุ่มร่วมมือ กับการสอนด้วยวิธีอื่นๆ เช่น แบบโครงงาน แบบวิทยาศาสตร์ 
แบบอริยสัจสี่ เป็นต้น ในเนื้อหาและสื่อเดียวกันเพื่อนําผลมาเปรียบเทียบว่าเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร 
  ๒.๒ ควรมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบชุดกิจกรรมในระดับช้ันต่างๆ และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่นๆ แล้วนําผลที่ได้มาเปรียบเทียบว่าเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร 
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Strategic model for university graduate education. 
Chaiyaphum Rajabhat University 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบเชิงกลยุทธ์สําหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ ผู้วิจัยได้กําหนดขั้นตอนและวิธีดําเนินการออกเป็น ๓ ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ ๑ การศึกษาสภาพปัจจุบัน
และปัญหาของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วิธีการดําเนินการแบ่งออกเป็น ๓ ลักษณะ คือ 
การศึกษาเอกสาร การสํารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ของ การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยเทคนิค SWOT Analysis ระยะที่ ๒ การร่างรูปแบบตามองค์ประกอบ ๒ ส่วน 
ประกอบด้วย องค์ประกอบของรูปแบบที่นํามาใช้ในการจัดการศึกษา และองค์ประกอบด้าน การจัดการศึกษา และระยะที่ ๓ 
การประเมินร่างรูปแบบ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ การจัดสัมมนากลุ่มย่อย กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม กลุ่มแรก คือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จํานวน ๒๐๒ คน 
กลุ่มที่ ๒ คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๙ คน และกลุ่มที่ ๓ คือ คณาจารย์และบุคลากรในระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๑๕ คน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินเพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง 
(IOC) และประเด็นการสัมมนากลุ่มย่อย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ประกอบด้วยค่าความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาแล้วนําเสนอในรูปการพรรณนาวิเคราะห์  

ผลการวิจัยปรากฏ ดังน้ี  
   ๑. การบริหารเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วยขั้นตอนสําคัญ ๓ ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน กลยุทธ์ การปฏิบัติตาม
แผนกลยุทธ์ และการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ ส่วนรูปแบบเชิงกลยุทธ์สําหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิจะจัดได้ดีเมื่อมีองค์ประกอบ ๒ ส่วน ส่วนแรก ได้แก่ องค์ประกอบของรูปแบบที่นํามาใช้ในการจัด
การศึกษา ประกอบด้วย หลักการ จุดมุ่งหมาย การจัดองค์การ การดําเนินการ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ การนํารูปแบบไปใช้ และ
เง่ือนไขความสําเร็จ และส่วนท่ี ๒ ได้แก่ องค์ประกอบด้านการจัดการศึกษา ประกอบด้วย การบริหารวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป  
  ๒. รูปแบบที่จะนําไปสู่ประสิทธิผลในการจัดการศึกษามีลักษณะดังนี้  ๑) หลักการจัดต้อง ต้องยึดคนเป็น
ศูนย์กลาง การบริหารและการจัดการศึกษาต้องมียุทธศาสตร์ กลไก ขั้นตอน และวิธีการเป็นระบบ ท้ังการบริหารวิชาการ การ
บริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป การดําเนินการตามยุทธศาสตร์อยู่บนพื้นฐานการบริหารที่มี
ธรรมาภิบาล การรู้จักตนเอง และการสร้างเครือข่าย สอดคล้องกับความต้องการของนักศึ กษา ตลอดจนชุมชนและท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยต้องเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ๒) จุดมุ่งหมาย เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไป
อย่างมีมาตรฐานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ๓) การจัดองค์การ ยึดหลักการมีส่วนร่วม เน้นการทํางานเป็นทีม โดยให้มี
องค์คณะบุคคลทําหน้าที่บริหารและจัดการ ๔) การดําเนินการ ยึดหลัก การมีส่วนร่วม เน้นการทํางานเป็นทีม โดยมีองค์คณะ
บุคคลทําหน้าที่บริหารและจัดการศึกษา ๕) ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ได้แก่ โครงสร้างการบริหาร แผนปฏิบัติการ การจัดสรร
งบประมาณอย่างเหมาะสม จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา และระบบประกันคุณภาพการศึกษา ๖) การนํารูปแบบไปใช้มี
ยุทธศาสตร์ ข้ันตอน วิธีการอย่างเป็นระบบ ดําเนินการตามขั้นตอน คือ ขั้น 
เตรียมการ ขั้นดําเนินการ ขั้นติดตาม แนะนํา และขั้นประเมินผล รายงานผลและขยายผล ๗) เง่ือนไขความสําเร็จ ได้แก่ ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องต้องมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน มีความเข้าใจและสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและฐานความรู้อย่างคุ้มค่า ผู้บริหาร
ต้องมีความรู้ ความสามารถในการบริหารและจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม มีภาวะผู้นํา ส่งเสริมการทํางานเป็นทีม  โดยมุ่ง
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ประโยชน์สูงสุดที่นักศึกษา ให้ความสําคัญกับชุมชนและท้องถิ่น ปรับโครงสร้างการบริหารให้สอดคล้องกับการนํากลยุทธ์มาใช้ 
มีการวางแผนที่ดี มีขั้นตอนในการดําเนินงาน มีการประสานงานท่ีดี และต้องมีการพัฒนาการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
ค าส าคัญ : รูปแบบเชิงกลยุทธ, การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

Abstract 
 This research aims to develop a strategic model for graduate education. Chaiyaphum Rajabhat 
University. The researcher has defined the procedure and method of operation into ๓ phases.Phase ๑ 
Study of current status and problems of postgraduate education. Chaiyaphum Rajabhat University The 
method of operation is divided into ๓ styles. Study Document Satisfaction survey on quality of graduate 
education management. And environmental analysis of Graduate Education Management By SWOT 
Analysis Techniques Stage ๒ The two-part formulation consists of elements of the form used in the study. 
And elements Education management And Phase ๓ evaluates the draft form. By experts and seminars by 
subgroup. Sample The researcher used a specific selection method (Purposive Sampling) divided into ๓ 
groups. The first group was ๒๐๒ graduate students in the academic year ๒๕๕๕. The second group was ๙ 
persons. The third group is ๑๕ faculty members and graduate students. Tools used to collect data. 
Satisfaction evaluation form IOC Compliance Assessment and Subgroup Seminar Statistics used in 
quantitative data analysis. It consists of frequency, percentage, mean and standard deviation. Qualitative 
data used in content analysis was presented as descriptive analysis. 
The results are as follows. 
 ๑. Strategic Management It consists of three important steps: strategic planning, strategic 
compliance, And control and evaluation strategies. The strategic model for the management of graduate 
education. Chaiyaphum Rajabhat University is well organized with ๒ components The first part is the 
composition of the model used in the study. It consists of principles, aims, organization, implementation, 
indicators of success. Applying styles And conditions of success And Part ๒ is the element of educational 
management, consisting of academic administration. Budget administration Human resource management 
And general administration ๒. Forms that will lead to the effectiveness of education management are as 
follows. People must be centered. Management and education must have a strategic, procedural, and 
systematic approach. Both academic administration Budget administration Human resource management 
And general administration The implementation of the strategy is based on governance with good 
governance. Self-awareness And networking Consistent with the needs of students. As well as local and 
community. University must be a learning organization. And it is constantly evolving. ๒) The aim is to 
ensure that education is standardized, efficient and effective. ๓) Organization Adhere to the principle of 
participation Focus on teamwork By having a body of people manage and manage. ๔) Implementation of 
participatory principles. Focus on teamwork There is a body of people responsible for management and 
education. ๕) Success indicators include administrative structures. action plan Appropriately budgeted 
Number of graduate students And educational quality assurance systems. ๖) the use of patterns has a 
systematic approach to algorithms. The procedure is preparatory. Steps, follow-up, recommendations and 
evaluation. Report results and expand results. ๗) Success conditions: The stakeholders have a common 
goal. Understand and benefit from technology and knowledge base. Management must have knowledge. 
The ability to administer and manage participatory education, leadership, teamwork. With the best 
interests of the students. Pay close attention to the community and local. Restructure management in 
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line with strategy implementation. Have a good plan There are steps in the operation. Good coordination 
And it needs continuous development. 
Keywords: Strategic form, Graduate Education Management 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ได้เปิดทําการเรียนการสอน
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๗ เป็นต้นมา โดยมุ่งจัดการศึกษาระดับสูงอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล โดยมุ่งเน้นการ
สนองความต้องการของท้องถิน่และความจําเป็นในการพัฒนาประเทศตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๔๗ เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมไิด้เปิดทําการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการ
จัดการศึกษาในระดับที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี ได้แก่  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (การศึกษาหลังปริญญาตรี) และ
หลักสูตรปริญญาโท การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ๑ (๒๕๕๒ : ๑) จึงมีนโยบายที่จะผลิต
บัณฑิตและมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะสอดคล้องกับกระแสสังคมยุคโลกาภิวัตน์ ได้แก่ เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มี
วิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล ใฝุรู้ ใฝุศึกษาค้นคว้าอย่างสม่ําเสมอ รวมทั้งสามารถทําการวิจัยและใช้ผลการวิจัยเพื่อการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาของท้องถิ่นและเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงของสังคมในท้องถิ่นให้เหมาะสมกับกระแสสังคม โดยมีการวิจัยที่มีคุณภาพใน
การสร้างองค์ความรู้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ เสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ รวมทั้งการ
จัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการศึกษาหาความรู้ การสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตและมหาบัณฑิต จัดให้มีระบบและกลไกการ
ตรวจสอบติดตามและประเมินการจัดการศึกษาอย่างสม่ําเสมอ เพื่อนําไปสู่การพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๕ 
กําหนดให้สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล และอาจจัดเป็นส่วนราชการหรื อเป็นหน่วยงานใน
กํากับของรัฐ ดําเนินกิจการต่างๆ ได้โดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการที่เป็นของตนเอง เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ โดยอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสภาสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษานั้น 
(กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๖ : ๑๗-๑๘) จากข้อกําหนดในพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจึงจําเป็น
จะต้องหาแนวทางตลอดจนรูปแบบที่เป็นนวัตกรรมการบริหารจัดการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพต่างๆ  ของตนเอง 
เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และกระจายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม บรรลุผลตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาดังกล่าว๒ 
 จากข้อกําหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิจึงจําเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการบริหารจัดการ 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา โดยเฉพาะการจัด
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิมีสถานบัณฑิตศึกษาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง จาก
การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น พบว่า เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีเสรีภาพทางวิชาการ การบริหารจัดการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการบริหารจัดการโดยให้สถานบัณฑิตศึกษาเป็นหน่วยงานในกํากับของมหาวิทยาลัย เป็น
ผลให้หลังปีการศึกษา ๒๕๔๗ เป็นต้นมา นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทุกสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิได้เพิ่ม
จํานวนขึ้นเรื่อยๆ ตามลําดับ กล่าวคือ ปีการศึกษา ๒๕๔๗ มีนักศึกษามาสมัครเข้าศึกษา จํานวน ๔๐ คน ปีการศึกษา ๒๕๔๘ 
มีนักศึกษา จํานวน ๑๕๒ คน ปีการศึกษา ๒๕๔๙ มีนักศึกษา จํานวน ๑๗๙ คน ปีการศึกษา ๒๕๕๐ มีนักศึกษา จํานวน ๒๗๒ 
คน ตามลําดับ (สรุปจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : ข้อมูล ณ วันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓) แต่หลังจากปีการศึกษา ๒๕๕๑ 
พบว่า การบริหารจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิประสบกับปัญหาและอุปสรรคในการ
                                                           

 ๑ ราชภัฎชัยภมูิ,  มหาวิทยาลัย. คูม่ือนักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๒. ชัยภูมิ : (สถาน
บัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลยัราชภฎัชัยภูมิ. ๒๕๕๒), หน้า ๑   

๒ กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒. (และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ, ฉบับท่ี ๒, 
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภณัฑ์, ๒๕๔๖), หน้า ๑๗-๑๘ 
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บริหารจัดการศึกษาหลายประการ ที่สําคัญ ได้แก่ การขาดแคลนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกในสาขาวิชาต่างๆ ที่เปิดทําการ
สอน ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด และการขยายการรับนักศึกษา
ภาคพิเศษนอกมหาวิทยาลัยไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั้งในเขตจังหวัดชัยภูมิและต่างจังหวัด เป็นผลให้นักศึกษาไม่สามารถสําเร็จ
การศึกษาตามเวลาที่กําหนดในหลักสูตร ขณะเดียวกันในช่วงเวลาดังกล่าวมีมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชนหลายแห่งมา
เปิดทําการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาในเขตพื้นท่ีของจังหวัดชัยภูมิหลายมหาวิทยาลัย สภาพปัญหาดังกล่าวส่งผลให้นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิลดจํานวนลงเรื่อยๆ จนในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ มี
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสมัครเข้าศึกษาเพียง ๕๔ คน เท่านั้น  
 เพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิมีนโยบายที่จะพัฒนา การจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยเน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มี
ความรู้และความสามารถในระดับสูงในสาขาวิชาต่างๆ โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน ดังนั้น ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ จึงได้มี
การพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษาในหลายรูปแบบ เช่น การบรรจุคณาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหลายอัตรา การ
ปรับเปลี่ยนกระบวน การจัดการเรียนการสอน มีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยจะได้ระดมทรัพยากรต่างๆ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพียงอย่างเดียวไม่อาจส่งผลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาบรรลุเปูาหมาย ที่
กําหนดอย่างมีประสิทธิภาพได้ ผู้บริหารและมหาวิทยาลัยจึงจําเป็นที่จะต้องอาศัยรูปแบบและกระบวนการบริหารจัด
การศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ทั้งด้านภูมิศาสตร์และสังคมศาสตร์ การ
สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคล กลุ่มบุคคล และสถาบันต่างๆ ในสังคม เพื่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
และการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีเหมาะสม ตลอดจนการกําหนดมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา๑ (สนธิรักษ์ 
เทพเรณู และคณะ, ๒๕๔๘ : ๒๐-๒๑)  
 การบริหารและจัดการศึกษาที่มีคุณภาพนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนักการศึกษาได้ พยายามนํารูปแบบ
การบริหารและการจัดการศึกษามาประยุกต์กับแนวคิดพื้นฐานของสังคมไทย  เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารและการจัด
การศึกษาท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบันรูปแบบการบริหารจัดการศึกษามีหลายรูปแบบ ที่สําคัญ ได้แก่ 
การบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน (School-Based Management : SBM) การบริหารแบบบูรณาการ (Chief Executive 
Officer : CEO) การบริหารแบบมีส่วนร่วม และการบริหารคุณภาพทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM) การ
บริหารเชิงกลยุทธ์นับว่าเป็นรูปแบบการบริหารจัดการอีกรูปแบบหนึ่งที่ผู้บริหารทั้ งภาครัฐและเอกชนนํามาเป็นหลักและ
แนวทางในการบริหารจัดการองค์การ ทั้งนี้เพราะ การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นรูปแบบการบริหารที่กําหนดทิศทางและเปูาหมาย
หน่วยงานอย่างเป็นระบบ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีลักษณะไม่คงที่ หน่วยงานต้องวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อม เพื่อ
คิดค้นแนวทางการดําเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยผู้บริหารจะเป็นผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจในการกําหนด
ทิศทางของหน่วยงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว การบริหารเชิงกลยุทธ์จะก่อให้เกิดความได้เปรียบใน
การแข่งขันต่อหน่วยงาน นอกจากนี้ กลยุทธ์ระดับต่างๆ ขององค์กรจะต้องสอดคล้องและเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน เพื่อผลักดัน
ให้องค์กรไปสู่ทิศทางที่ตั้งไว้ และการนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติจะมีการควบคุมและประเมินผลโดยยึดหลักการจัดสรรทรัพยากรให้
เหมาะสม (ตุลา มหาผสุธานนท์, ๒๕๔๕ : ๗๓) ซึ่งรูปแบบการบริหารดังกล่าวมคีวามเหมาะสมกับการนํามาใช้ในการบริหารจัด
การศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษาในปัจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ อยู่ตลอดเวลา และมีการแข่งขันอย่างรุนแรง๒ 
 จากเหตุผลและความสําคัญดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการ
สถานบัณฑิตศึกษา รับผิดชอบการบริหารงานในระดับบัณฑิตศึกษา จึงสนใจการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัด

                                                           

 ๑ สนธิรักษ์  เทพเรณู และคนอื่นๆ.  การบริหารจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ใหม่ของการพัฒนาระบบราชการ. 
(นครปฐม  :  สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา, ๒๕๔๘), หน้า ๒๐-๒๑  

๒ ตุลา มหาผสุธานนท์. หลักการจดัการ หลักการบริหาร. (กรุงเทพฯ  :  ธนธัชการพิ, ๒๕๔๕), หน้าท่ี ๗๓ 
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๔๑๘ 

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยนําเอาหลักการบริหารเชิง  กลยุทธ์มาบูรณาการในการบริหารจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ผลการวิจัยครั้งนี้จะทําให้ได้รูปแบบ 
การบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิที่เหมาะสม โดยมีเปูาหมายสําคัญสูงสุด คือ คุณภาพ
ของบัณฑิต ความพึงพอใจของผู้รับบริการ การยอมรับของสังคม และสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ผู้วิจัยเช่ือว่าใน
สภาพปัจจุบัน ถ้าสถานบัณฑิตศึกษามีรูปแบบจัดการศึกษาที่เหมาะสมและชัดเจนจะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป็นไปอย่างได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และเกิดความยั่งยืนในโอกาสต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อพัฒนารูปแบบเชิงกลยุทธ์สําหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ๑. หลักพื้นฐานในการกําหนดองค์ประกอบของรูปแบบเชิงกลยุทธ์สําหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มี ๒ ส่วน ส่วนแรกคือ การบริหารเชิงกลยุทธ์ ประกอบ ด้วยขั้นตอนสําคัญ ๓ ขั้นตอน ได้แก่ การ
วางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ (Strategic Implementation) และการควบคุมและ
ประเมินผลกลยุทธ์ (Strategic Control and Evaluation) และส่วนที่สองคือ การบริหารสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน 
ได้แก่ ด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป 
 ๒. องค์ประกอบของรูปแบบเชิงกลยุทธ์สําหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มี
องค์ประกอบ ๒ ส่วน ได้แก่ 
  ๒.๑ องค์ประกอบของรูปแบบที่นํามาใช้ในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 
   ๒.๑.๑ หลักการของการจัดการศึกษา ต้องยึดคนเป็นศูนย์กลาง การบริหารและการจัดการศึกษาต้องมี
ยุทธศาสตร์ กลไก ขั้นตอน และวิธีการอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล และการบริหารทั่วไป การดําเนินการตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ต้องอยู่บนพื้นฐานการบริหารที่มีธรรมาภิ บาล การรู้จัก
ตนเอง และการสร้างเครือข่าย สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา ตลอดจนชุมชนและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยต้องเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
    ๒.๑.๒ จุดมุ่งหมาย เพื่อใช้เป็นแนวทางจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ สอดคล้องกับมาตรฐาน
การจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมุ่งหวังให้การจัดการศึกษาในระดับนี้เป็นไปอย่างมี
มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
   ๒.๑.๓ การจัดองค์การ การจัดโครงสร้างการบริหารยึดหลักการมีส่วนร่วม เน้นการทํางานเป็นทีม โดยจัด
ให้มีองค์คณะบุคคลทําหน้าที่บริหารและจัดการ ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป พร้อมทั้งกําหนด
ผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการนําหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์มาใช้อย่างเหมาะสม มีการกําหนดหน้าที่ (Job 
Description) วิธีดําเนินการ และเปูาหมายที่ชัดเจน    
   ๒.๑.๔ การดําเนินการ มีดังนี้ 
    ๒.๑.๔.๑ ด้านวิชาการ ประกอบด้วย การจัดทําหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 
การประกันคุณภาพการศึกษา การส่งเสริมการวิจัยและการทําผลงานทางวิชาการ และการจัดทําวิทยานิพนธ์ 
    ๒.๑.๔.๒ ด้านงบประมาณ ประกอบด้วย การจัดสรรงบประมาณ การบริหารงบประมาณ การเงินและ
สินทรัพย์ 
    ๒.๑.๔.๓ ด้านบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย การวางแผนอัตรากําลัง และกําหนดตําแหน่งอาจารย์
และบุคลากร การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง และการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 
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๔๔๓ 

    ๒.๑.๔.๔ ด้านบริหารทั่วไป ประกอบด้วย การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การ
จัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์การ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม การระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษา งานส่งเสริมกิจการนักศึกษา การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา งานประสานราชการกับหน่วยงานอื่น และงาน
บริการสาธารณะ 
   ๒.๑.๕ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ พิจารณาจาก มหาวิทยาลัยมีการจัดโครงสร้างการบริหารของสถาน
บัณฑิตศึกษาโดยนําหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ กําหนดผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมและมีการ
กําหนดหน้าที่ (Job Description) ที่ชัดเจน มีแหล่งความรู้ และสารสนเทศเกี่ยวกับปรัชญาและวิธีการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาให้กับนักศึกษา บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณ และวัสดุเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม สถานบัณฑิตศึกษามีการพัฒนาการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ 
นําระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษามาใช้เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารและจัดการศึกษา และมีจํานวนนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น และเป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาที่แต่ละสาขาวิชากําหนด 
   ๒.๑.๖ การนํารูปแบบไปใช้ในมหาวิทยาลัยมียุทธศาสตร์ กลไก ขั้นตอน วิธีการอย่างเป็นระบบทั้งด้านการ
บริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป โดยมีขั้นตอนสําคัญ ๔ ขั้นตอน คือ ขั้น
เตรียมการ ขั้นดําเนินการ ขั้นกํากับ นิเทศ ติดตาม และขั้นประเมินผล รายงานผล และขยายผล  
   ๒.๑.๗ เงื่อนไขความสําเร็จ  
    ๒.๑.๗.๑ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย สถานบัณฑิตศึกษา นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร ในสถาน
บัณฑิตศึกษาต้องมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน และเอาจริงเอาจังในการไปสู่ความสําเร็จ (Shared Vision) 
    ๒.๑.๗.๒ ผู้บริหารต้องมีความรู้ ความสามารถในการบริหารและจัดการศึกษา โดยมุ่งประโยชน์สูงสุดที่
นักศึกษา และให้ความสําคัญกับชุมชนและท้องถิ่น  
    ๒.๑.๗.๓ ผู้บริหารต้องปรับโครงสร้างการบริหารให้สอดคล้องกับการนํากลยุทธ์ 
มาใช้ โดยกําหนดให้มีบุคลากรที่รับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน  
    ๒.๑.๗.๔ ผู้บริหารต้องมีภาวะผู้นํา ส่งเสริมการทํางานเป็นทีม โดยเปิดโอกาสให้คณาจารย์และ
บุคลากรมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มแรก คือร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมตรวจสอบ และร่วมรับผิดชอบในการดําเนินการ 
    ๒.๑.๗.๕ การดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาต้องมีการวางแผนที่ดี มี
ลําดับขั้นตอนในการดําเนินงาน และต้องมีการพัฒนาการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

    ๒.๑.๗.๖ กลไกการปฏิบัติ การประสานงาน การบูรณาการในการทํางานระหว่าง 
หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย เป็นไปอย่างเหมาะสม และคล่องตัว  
    ๒.๑.๗.๗ คณาจารย์และบุคลากรในสถานบัณฑิตศึกษามีความเข้าใจและสามารถใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีและฐานความรู้อย่างคุ้มค่า  
  ๒.๒ องค์ประกอบด้านการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 
   ๒.๒.๑ การบริหารวิชาการ 
   ๒.๒.๒ การบริหารงบประมาณ  
   ๒.๒.๓ การบริหารงานบุคคล  
   ๒.๒.๔ การบริหารทั่วไป 
 ๓. ผลการประเมินรูปแบบเชิงกลยุทธ์สําหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
  ๓.๑ การตรวจสอบรูปแบบโดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง
องค์ประกอบของรูปแบบกับการบริหารและการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า มีความ
สอดคล้องทุกองค์ประกอบ  

  ๓.๒ การประเมินรูปแบบโดยการจัดสัมมนากลุ่มย่อยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา พบว่า ผู้เข้าร่วมสัมมนาเห็นด้วยกับรูปแบบและองค์ประกอบที่ผู้วิจัยนําเสนอ แต่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
บางประการ ท่ีสําคัญ คือ     
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   ๓.๒.๑ การบริหารงานวิชาการ ให้สาขาวิชาต่างๆ ปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับบริบทที่แท้จริงของมหาวิทยาลัย ควรมีการเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้หลากหลายกว่าเดิม ตามความ
พร้อมของทรัพยากรต่างๆ ตลอดจนศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐานกําหนด และควรมีการทบทวนการปิดหลักสูตรที่มีจํานวน
นักศึกษาน้อย หรือไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาที่กําหนด ควรเปิดหลักสูตรทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ และควรเปิดทั้ง
แผน ก และแผน ข  
ควรให้สาขาวิชาต่างๆ กําหนดยุทธศาสตร์ในการดําเนินการให้นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามเวลาที่กําหนด ควรมีการ
ประชุมสัมมนาอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการให้คําปรึกษา
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ควรส่งเสริมให้คณาจารย์โดยเน้นการวิจัยเป็นฐาน ยึดปัญหาจากการปฏิบัติงานของนักศึกษา และ
ความต้องการของท้องถิ่นเป็นฐาน เพื่อนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ควรมีการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ
และแนวปฏิบัติในการจัดทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ให้ชัดเจน และมีความคล่องตัว 
   ๓.๒.๒ การบริหารงบประมาณ ควรมีการแบ่งสัดส่วนรายรับรายจ่ายที่ชัดเจนกับมหาวิทยาลัย ควรมี
ข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเบิก-จ่ายงบประมาณเพื่อดําเนินกิจกรรมต่างๆ ให้มีความคล่องตัว และทันต่อการ
ดําเนินการ ควรมีการปรับปรุงประกาศ ระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานการเงินและงบประมาณที่ชัดเจน ควรมีการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจําปีอย่างมีประสิทธิภาพ และควรมีการประเมินประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาเป็นระยะอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ พร้อมท้ังนําข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงการดําเนินการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
   ๓.๒.๓ การบริหารงานบุคคล ควรมีการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และบุคลากรให้มีคุณวุฒิ และ
ตําแหน่งทางวิชาการ เพื่อรองรับแผนการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยในอนาคต  และเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด  
ในระยะเริ่มแรก เพื่อให้การเปิดสอนหลักสูตรที่ดําเนินการไปแล้ว และไม่ให้กระทบกับนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ ควรเปิดรับ
บุคคลภายนอกท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกในสาขาวิชาต่างๆ มาเป็นคณาจารย์ประจําหลักสูตร เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด  
ควรพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร โดยการจัดอบรม สัมมนา เพื่อทบทวนภารกิจหลัก ได้แก่ การสอน การวิจัย การให้บริการ
ทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
   ๓.๒.๔ การบริหารทั่วไป ควรมีห้องสันทนาการ ห้องสืบค้นย่อยเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ร่วมกัน ประชุม
กลุ่มย่อย ปรึกษาหารือในประเด็นการเรียน ควรปรับปรุงคุณภาพห้องสืบค้นสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยจัดหา
เอกสาร สื่อสารสนเทศ และสิ่งอํานวยความสะดวกให้เหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา รวมทั้งการเปิดบริการนอกเวลาราชการ 
ควรมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงเพื่อประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง และ ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเผยแพร่และสืบค้นในส่วนของวิทยานิพนธ์
หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป 
 

อภิปรายผล 
 การพัฒนารูปแบบเชิงกลยุทธ์สําหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏชัยภูมิ มีประเด็น
น่าสนใจนํามาอภิปรายผล ดังนี ้
  ๑. จากผลการการศึกษาเอกสาร การสํารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยเทคนิค SWOT Analysis พบว่า การจัดการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประสบปัญหาการดําเนินการหลายประการ เช่น การขาดแคลนอาจารย์
ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
และอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอนและการวิจัย อาจารย์ประจําหลักสูตรไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ในเรื่องวุฒิ
การศึกษาและสาขาที่จบไม่สัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน มีการเปิดการสอนนอกที่ตั้งในขณะที่มหาวิทยาลัยขาดศักยภาพและ
ความพร้อม และจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ซึ่งมีปัญหาเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง 
ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมไทย และสภาวะวิกฤติการอุดมศึกษาของประเทศไทยปัจจุบัน 
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จําเป็นต้องหาวิธีการและแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม๑ ดังที่ จรัส สุวรรณเวลา (๒๕๔๕ : ๑-๒๐) ได้ศึกษาวิกฤตการณ์สถาบัน 
อุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทย โดยศึกษาสาเหตุและทางเลือกในการผจญวิกฤติของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ผลการศึกษา พบว่า กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างรุนแรงในระยะที่ผ่านมา การที่การศึกษาระดับอุดมศึกษา
กลายเป็นสิทธิของประชาชนที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษา นําไปสู่การขยาย ตัวของระบบอุดมศึกษา เพื่อเป็นการศึกษา
สําหรับมวลชน ซึ่งระบบขยายเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ และเกิดความหลากหลายในรูปแบบและเปูาหมาย การยกระดับ
สถาบันการศึกษาในท้องถิ่นขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย ก่อให้เกิดการขยายตัวเชิงปริมาณ ภายใต้ความจํากัดด้านทรัพยากรทั้งการเงิน 
บุคลากร และเทคโนโลยี เกิดธุรกิจการศึกษา การค้าเสรี และบริการอุดมศึกษาข้ามชาติ ซึ่งล้วนมีผลต่อคุณภาพการ จัด
การศึกษามหาวิทยาลัยที่มีทรัพยากรน้อยและมีกลไกการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพ ทําให้เกิดปัญหาความไม่เหมาะสม
ต่างๆ และเสียเปรียบในด้านการแข่งขัน ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิก็เช่นเดียวกัน การนํารูปแบบการจัดการศึกษาที่
บูรณาการหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์การบริหารซึ่งมีข้ันตอนท่ีชัดเจน ได้แก่ การวางแผน การดําเนินการ และการควบคุมการ
บริหาร และมีเปูาหมายตั้งไว้ชัดเจนท่ีช่วยให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขณะที่พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๕ ว่าด้วยการบริหารจัดการ ให้
สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเป็นนิติบุคคลและอาจจัดเป็นส่วนราชการหรือเป็นหน่วยงานในกํากับของรัฐ 
ดําเนินกิจการได้โดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบริหารและการจัดการที่เป็นของตนเอง มีการจัดระบบโครงสร้างและ
กระบวนการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสภาสถานศึกษา ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษา มาตรา ๓๙ กําหนดให้กระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการทั้งด้านวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป นอกจากนี้ คู่มือการบริหารสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลได้ให้แนวทาง
ว่า การบริหารจัดการของสถานศึกษาซึ่งมีหน้าที่ให้ บริการทางการศึกษาแก่ประชาชนและเป็นสถานศึกษาของรัฐต้องนํา
หลักการที่ว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี เรียกกันทั่วไปว่า “ธรรมาภิบาล” มาบูรณาการในการบริหารและ
จัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาในฐานะที่เป็นนิตบิุคคล (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๖ : ๖-๗) การ
ดําเนินการดังกล่าว๒ สอดคล้องกับผลงานการวิจัยของอมรวิชช์ นาครทรรพ (ม.ป.ป. : ๑-๔) ได้ทําการวิจัยเรื่อง อุดมศึกษาไทย
ในรอบศตวรรษ แล้ว พบว่า มีเหตุการณ์มากมายในสังคมไทยยุคเศรษฐกิจฟองสบู่ที่เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงต้นทศวรรษ 
๒๕๓๐ ที่นําความฝันมากมายมาสู่คนไทย ส่งผลต่อวิธีคิดเรื่องการอุดมศึกษาไทย การเติบโตของภาคธุรกิจเอกชน ความ
คาดหวังของตลาด แรงงานสมัยใหม่ที่มีพลวัตรสูง ความเนื้อหอมของประเทศไทยที่นํามาซึ่งโอกาสแห่งความร่วมมือมากมาย
กับนานาประเทศ ล้วนแต่ทําให้อุดมศึกษาไทยถูกปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ต้องหันมากําหนดวิสัยทัศน์ใหม่เพื่อส่งเสริมบทบาท
ใหม่ของประเทศ การเร่งรัดการผลิตกําลังคนในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เริ่มขึ้นในช่วงปี  ๒๕๓๓-๒๕๓๔ การตั้ง
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยในป ี๒๕๓๕ ล้วนสะท้อนภาพลักษณ์ใหม่ของการอุดมศึกษาที่มุง่ผลิตกําลังคนและสร้างองค์
ความรู้ที่ก้าวทันกับกระแสโลกาภิวัตน์ แรงกดดันจากสถาบันอุดมศึกษาช้ันนําจากต่างประเทศที่เข้ามาขยายการให้บริการแก่
เด็กไทยถึงที่ รวมทั้งที่ดึงดูดเด็กไทยที่มีฐานะดีไปเรียนต่อต่างประเทศปีละหลายหมื่นคน ทําให้การจัดอุดมศึกษาไทยต้องเร่ง
ปรับปรุงตัวเองด้านคุณภาพมาตรฐานเพื่อให้ทันกับความต้องการของเด็กไทย และเพื่อรักษาไว้ซึ่งศรัทธาท่ีพึงได้รับจากสังคม  

๒. รูปแบบเชิงกลยุทธ์สําหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ผ่านการประเมินความเหมาะสมและ
ตรวจสอบความเป็นไปได้ของผู้เกี่ยวข้อง ต่างมีความเห็นสอดคล้องกันว่า รูปแบบที่นําเสนอมีความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ทุกองค์ประกอบ เป็นข้อมูลยืนยันได้ว่า รูปแบบรูปแบบเชิงกลยุทธ์สําหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานี้  เหมาะสม
และเป็นไปได้ที่จะนํามาใช้ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆ เนื่องจากผ่านการประเมินและ
ตรวจสอบจากผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วและเพื่อง่ายต่อความเข้าใจและนํามาปฏิบัติ ผู้วิจัยไม่ได้ให้รายละเอียดทุกแง่มุมเพราะรูปแบบนี้

                                                           

 ๑ จรัส  สุวรรณเวลา. “วิกฤติการณส์ถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทย” ใน วิกฤติอุดมศึกษาของไทยและ
ทางออกของปัญหา.  (กรุงเทพฯ  : สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย. ๒๕๔๕), 
หน้า ๑-๒๐   
 ๒ อมรวิชช์ นาครทรรพ  และคณะ. อุดมศึกษาไทยในรอบทศวรรษ. (กรุงเทพฯ : หยิน หยาง การพิมพ.์ ม.ป.ป.), 
หน้า ๑-๔   
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

๔๑๘ 

เป็นการนําเสนอในภาพรวม ส่วนการนํารูปแบบสู่การปฏิบัติจริงนั้น ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องต้องเพิ่มรายละเอียดที่เหมาะสม
ของบริบทแต่ละมหาวิทยาลัย  

 รูปแบบเชิงกลยุทธ์สําหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในครั้งนี้มี ๒ ส่วน ส่วนแรก คือ องค์ประกอบ
ของรูปแบบ ประกอบด้วย ๑) หลักการ ๒) จุดมุ่งหมาย ๓) การจัดองค์การ ๔) การดําเนินการ ๕) ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ๖) การ
นํารูปแบบไปใช้ และ ๗) เง่ือนไขความสําเร็จ ส่วนที่ ๒ คือ องค์ประกอบของการบริหารและจัดการศึกษา ประกอบด้วย ๑) 
การบริหารวิชาการ ๒) การบริหารงบประมาณ ๓) การบริหารงานบุคคล และ ๔) การบริหารทั่วไป โดยการดําเนินการทั้งสอง
องค์ประกอบ มีการนําหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์มาใช้กํากับการดําเนินการ ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน ประกอบด้วยการ
วางแผนกลยุทธ์ การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ และการประเมินผลและการควบคุมกลยุทธ์ การดําเนิน การสร้างและพัฒนา
รูปแบบดังกล่าว๑ เป็นไปตามแนวคิดของสมาน อัศวภูมิ (๒๕๔๙ : ๑๓-๑๕) ที่ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารว่า 
ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของรูปแบบ และกลไกของรูปแบบ ซึ่งเป็นตัวจักรในการทําหน้าที่ของรูปแบบเพื่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของรูปแบบ โดยมีบริบทเป็นเง่ือนไข องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารควรครอบคลุมลักษณะสําคัญของการ
บริหารในประเด็น กลไกตัดสินใจในการบริหาร การบริหารภายในและความสัมพันธ์ภายนอก การตรวจสอบผลการดําเนินงาน
ขององค์การและการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การพัฒนาทรัพยากรขององค์การโดยเฉพาะ
ทรัพยากรทางเทคโนโลยีและทรัพยากรบุคคล๒ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ดิเรก วรรณเศียร (๒๕๔๕ : ๖๗-๒๑๐) ที่ได้
ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบจําลองแบบสมบูรณใ์นการบริหารโดยใช้โรงเรยีนเปน็ฐานสําหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้ว
พบว่า แบบจําลองที่เสนอเป็นแบบจําลองแบบสมบูรณ์ (Comprehensive Model) ในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
สําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยในปัจจุบัน เป็นแบบจําลองที่ครอบคลุมภารกิจของ
สถานศึกษาทุกด้าน สอดคล้องกับสาระที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบด้วย ๖ ส่วน 
ได้แก่ ส่วนนํา การวางแผน การจัดองค์การ การนํา การควบคุม และสารสนเทศเพื่อการบริหาร ครอบคลุมภารกิจทั้ง ๔ ด้าน 
ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป๓ ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ 
(๒๕๔๑ : ๒๐๖-๒๒๑) ที่ทําการศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมของ การบริหารการศึกษาในระดับพื้นท่ี แล้วพบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้บริหารในระดับจังหวัด ร้อยละ ๘๓-๙๙ เห็นด้วยกับรูปแบบการบริหารการศึกษา 
ที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ขึ้นทั้งรายด้านและภาพรวม รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่เป็นหน่วยประสานงานให้
สถานศึกษาปฏิบัติตามแนวนโยบายของกระทรวง ให้องค์กรเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระดับเขตพื้นที่ 
   เง่ือนไขความสําเร็จที่สําคัญของการนํารูปแบบการจัดการศึกษานี้ไปใช้ในมหาวิทยาลัย  คือ ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย สถานบัณฑิตศึกษา นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร ในสถานบัณฑิตศึกษาต้องมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน และเอา
จริงเอาจังในการไปสู่ความสําเร็จ (Shared Vision) ต้องมีความรู้ ความสามารถในการบริหารและจัดการศึกษา โดยมุ่ง
ประโยชน์สูงสุดที่นักศึกษา และให้ความสําคัญกับชุมชนและท้องถิ่น ต้องปรับโครงสร้างการบริหารให้สอดคล้องกับการนํากล
ยุทธ์มาใช้ โดยกําหนดให้มีบุคลากรที่รับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ต้องมีภาวะผู้นํา ส่งเสริมการทํางานเป็นทีม 
โดยเปิดโอกาสให้คณาจารย์และบุคลากรมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มแรก การดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ในระดับ
บัณฑิตศึกษาต้องมีการวางแผนที่ดี มีลําดับขั้นตอนในการดําเนินงาน และต้องมีการพัฒนาการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น
กิจกรรมสําคัญที่ควรดําเนินการในลําดับแรกจึงต้องมีการให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องกลุทธ์การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ให้ดีก่อน จึงจะสามารถนําแนวคิดดังกล่าวไปบูรณาการได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับการดําเนินงานด้านต่าง ๆ  ได้ 

                                                           
๑ สมาน อัศวภูมิ. (๒๕๓๗). การพัฒนารูปแบบการบริหารการประถมศึกษาระดับจังหวัด. วิทยานิพนธ์ ค.ด.  

(กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ๒๕๓๗), หน้า ๑๓-๑๕ 
๒ ดิเรก  วรรณเศยีร. การพัฒนารูปแบบจ าลองแบบสมบูรณ์ในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น 

ฐานส าหรับสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน.  วิทยานิพนธ์ ค.ด.  (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ๒๕๔๕), หน้า ๖๗-๒๑๐ 
๓ ชุมศักดิ์  อินทร์รักษ์.  รูปแบบที่เหมาะสมของการบริหารการศึกษาในระดับจังหวัด 

(วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ๒๕๔๑), หน้า ๒๐๖-
๒๒๑  

 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 
 

๔๔๗ 

ขณะเดียวกัน การดําเนินการมีความสมดุลโดยดําเนินการพร้อมกันไปทุกด้านตามขอบข่ายและภารกิจของการบริหาร ไม่ว่าจะ
เป็นด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านงานบุคลากร ด้านบริหารทั่วไป โดยมีการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างความ
มั่นใจแก่สังคมว่า การจัดการศึกษาตามรูปแบบนั้นมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ทั้งนี้  ปัจจัยของความสําเร็จที่สําคัญ คือการ
ดําเนินการต้องได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากทุกภาคส่วน  

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยทําการตรวจสอบผลการวิจัยโดยให้ฝุายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ พร้อมทั้งได้ปรับปรุง
รูปแบบจนเกิดความเหมาะสม และเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนจึงได้ทําการจัดสัมมนา ผู้ที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งได้ผลที่
สอดคล้องกัน จึงสรุปได้ว่า มีการตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการวิจัยทุกขั้นตอน ซึ่งพบว่า รูปแบบดังกล่าวมีความเหมาะสม และ
เป็นไปได้ในการนําสู่การปฏิบัติในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ๑. ข้อเสนอแนะสําหรับการนําเอารูปแบบไปใช้ 
  ๑.๑ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย สถานบัณฑิตศึกษา นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร ในสถานบัณฑิตศึกษาต้องมี
จุดมุ่งหมายร่วมกัน และเอาจริงเอาจังในการไปสู่ความสําเร็จ (Shared Vision) 
  ๑.๒ ผู้บริหารต้องมีความรู้ ความสามารถในการบริหารและจัดการศึกษา โดยมุ่งประโยชน์สูงสุดที่นักศึกษา 
และให้ความสําคัญกับชุมชนและท้องถิ่น  
  ๑.๓ ผู้บริหารต้องปรับโครงสร้างการบริหารให้สอดคล้องกับการนํากลยุทธ์มาใช้  โดยกําหนดให้มีบุคลากรที่
รับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน  
  ๑.๔ ผู้บริหารต้องมีภาวะผู้นํา ส่งเสริมการทํางานเป็นทีม โดยเปิดโอกาสให้คณาจารย์และบุคลากรมีส่วนร่วม
ตั้งแต่เริ่มแรก คือร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมตรวจสอบ และร่วมรับผิดชอบในการดําเนินการ 
  ๑.๕ การดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาต้องมีการวางแผนที่ดี มีลําดับขั้นตอน
ในการดําเนินงาน และต้องมีการพัฒนาการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

  ๑.๖ กลไกการปฏิบัติ การประสานงาน การบูรณาการในการทํางานระหว่างหน่วยงาน 
ต่างๆ ในมหาวิทยาลัย เป็นไปอย่างเหมาะสม และคล่องตัว  
  ๑.๗ คณาจารย์และบุคลากรในสถานบัณฑิตศึกษามีความเข้าใจและสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและ
ฐานความรู้อย่างคุ้มค่า  
 ๒. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  ๒.๑ ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของการดําเนินการจัดการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับว่าประสบผลสําเร็จในการดําเนินการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา   
  ๒.๒ ควรศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคของการนํารูปแบบเชิงกลยุทธ์สําหรับการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิมาใช้ในการจัดการศึกษา ว่ามีอะไรบ้าง 
  ๒.๓ ควรมีการศึกษาและพัฒนาตัวช้ีวัดของรูปแบบเชิงกลยุทธ์สําหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
  ๒.๔ ควรมีการศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมสําหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในอนาคต เมื่อมีการจัดตั้ง
คณะวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
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บทคัดย่อ 
 การวิ จั ย เ รื่ อ งนี้ มี วั ต ถุประสงค์ เ พื่ อศึ กษา  ๑ )  กระบวนการแต่ งตั้ ง สมณศั กดิ์ พ ระครู สัญญาบั ต ร  
๒) ปัญหาและอุปสรรคในการแต่งตั้งสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร ๓) ปัจจัยทางการเมืองที่ส่งผลต่อการแต่งตั้งสมณศักดิ์พระ
ครูสัญญาบัตร ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ เอกสารที่เกี่ยวข้อง และการสังเกตการณ์แบบ
คนใน สุ่มตัวอย่างเพื่อสัมภาษณ์พระครูสัญญาบัตรและพระสังฆาธิการทั้งธรรมยุติกายและมหานิกาย ใน ๔ เขตอําเภอ 
ประกอบด้วย อําเภอเมืองอุบลราชธานี อําเภอวารินชําราบ อําเภอม่วงสามสิบ และอําเภอเขื่องใน 
 ผลการวิจัย มีข้อค้นพบว่า (๑) กระบวนการการแต่งตั้งสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตรจะรวบอํานาจไว้ที่เจ้าคณะ
ปกครองเป็นหลัก สืบเนื่องจากลักษณะวัฒนธรรมของวงการสงฆ์ ประกอบกับ ระเบียบแนวปฏิบัติที่ขาดความชัดเจน ส่งผลให้
เ กิ ด ก า ร เ ลื อ ก ป ฏิ บั ติ ข า ด ห ลั ก ธ ร ร ม า ภิ บ า ล ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง ส ม ณ ศั ก ดิ์  
(๒) ปัญหาและอุปสรรคในการแต่งตั้งสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตรที่สําคัญ เกิดจากระเบียบแนวปฏิบัติที่คลุมเครือ เปิดช่องให้
ใช้ดุลยพินิจส่วนตัวมากกว่าความถูกต้องตามข้อกฎหมาย ในขณะเดียวกัน ผู้ขอสมณศักดิ์ยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการแต่งตั้ง ส่งผลให้เกิดการสรา้งเครอืข่ายระบบอุปถัมภ์โดยพระเถระผู้ใหญ่ซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการแต่งตั้ง
สมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร (๓) ปัจจัยทางการเมืองที่ส่งผลต่อการแต่งตั้งสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตรที่สําคัญคือ 
ความสัมพันธ์เชิงเครือข่ายระบบอุปถัมภ์ ความสามารถในการเข้าถึงด้วยวิธีการใดๆ กับเจ้าคณะอําเภอ เจ้าคณะจังหวัด และ
พระเถระผู้ใหญ่ ซึ่งมีอํานาจการตัดสินใจเด็ดขาดในการพิจารณาแต่งตั้ง 
ศัพท์ส าคัญ: พระครูสัญญาบัตร, พระสังฆาธิการ, สมณศักดิ์, คณะสงฆ์, อุบลราชธาน ี
  
Abstract 
 This research aims to study ๑) process of appointment of honorific ranks of provost dean, ๒) 
problems and obstacles in appointing honorific ranks of provost dean, and ๓) political factors affecting 
the appointing honorific ranks of provost dean. Research methodology is qualitative research. Data were 
collected by interview, related documents and insider observation. Samples were selected in order to 
have interview of provost deans and ecclesiastical official in Dhammayut Nikaya sect and Maha Nikaya 
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sect in ๔ districts, namely Muaeng Ubonratchathani District, Warin Chamrap District, Muang Sam Sip 
District, and Khueang Nai District. 
 The study found that (๑) the process of appointing honorific ranks of provost dean is primary 
authority of the monk dean because of the culture in the monastic society including unclear practice 
guidelines resulting in discrimination, lack of good governance in the process of nomination of monks, (๒) 
major problems and obstacles in appointing honorific ranks of provost dean are caused by unclear 
regulations that allows the personal discretion rather than legal validity, (๓) political factors that influence 
the appointing honorific ranks of provost dean are: network relationship in patronage system, accessibility 
by any mean to the district dean, provincial dean, and senior Thera who has absolute power to decide on 
the appointment. 
Keywords: Provost Dean, Ecclesiastical Official, Honorific Rank, Clergy, Ubonratchathani 
 

บทน า  
 สมณะศักดิ์เป็นยศของพระสงฆ์เป็นฐานันดรศักดิ์ที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ที่ทรง
พระราชทานแต่งตั้งถวายแด่พระสงฆ์ผู้ที่มีคุณสมบัติอันเหมาะสมเพื่อเป็นเกียรติประวัติและกําหนดภาระหน้าที่ในทาง
พระพุทธศาสนา มีหลายชั้นประกอบด้วย สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะช้ันรอง พระราชาคณะช้ัน
ธรรม พระราชาคณะชั้นเทพ พระราชาคณะชั้นราช พระราชาคณะชั้นสามัญ และพระครู สมณะศักดิ์ดังกล่าวจะมีราชทินนาม
ประกอบอยู่ด้วยซึ่งเป็นนามที่ได้รับพระราชทานแก่พระสงฆ์ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง กล่าวคือ สมณะศักดิ์จะเป็นส่วนนําหน้าราชทิน
นาม เช่น สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระ พระพรหม พระธรรม พระราช พระ และ พระครู และส่วนต่อจากสมณะศักดิ์จะ
เป็นราชทินนามที่ได้รับพระราชทาน ดังเช่น สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก คําว่า “สมเด็จ
พระ” เป็นสมณะศักดิ์ และคําว่า “ญาณสังวร” เป็นราชทินนามเป็นต้น๑ 

การแต่งตั้งสมณะศักดิ์พระสงฆ์ในประเทศไทยนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี โดยมีศิลาจารึกพ่อขุน
รามคําแหงมหาราชเป็นหลักฐานบ่งช้ีถึงสมณะศักดิ์ของพระสงฆ์มีอยู่จริงในพระนคร เป็นต้นว่า สังฆราช เป็นตําแหน่งสูงสุด
ใ น ท า ง ส ง ฆ์  ปูุ ค รู เ ป รี ย บ ไ ด้ กั บ พ ร ะ ค รู ใ น ปั จ จุ บั น เ ป็ น ตํ า แ ห น่ ง ร อ ง จ า ก สั ง ฆ ร า ช  
เถระและมหาเถระ๒ สืบมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์สมณะศักดิ์ของพระสงฆ์ก็ยังคงปรากฏให้เห็นคู่กับสังคมไทยเรื่อยมาประกอบกับ
ประชาชนให้ความเคารพนับถือพระพุทธศาสนาเป็นจํานวนมาก ขนบธรรมเนียมประเพณี ระเบียบแบบแผนการดํารงชีวิตและ
ความสัมพันธ์ทางสังคมจึงเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาตามไปด้วย หรือแม้ในมิติทางการเมืองการปกครองผู้ปกครองที่มี
พระมหากษัตริย์เป็นเจ้าปกครองก็ยังใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือในทางการเมืองด้วย 

การแต่งตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ในสมัยก่อนเป็นพระราชอํานาจในพระมหากษัตริย์เมื่อทรงเป็นที่แน่พระทัยแล้วว่า
พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งเหมาะสมที่ควรจะได้รับสมณศักดิ์ เป็นต้นว่า เป็นผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติงดงามตามพระธรรมวินัยมี
ความรู้เชี่ยวชาญในพระไตรปิฎกสามารถปกครองหมู่สงฆ์ให้เรียบร้อยดีงาม และเป็นศูนย์รวมศรัทธาของประชาชนได้เป็นอย่าง
ดี พระสงฆ์รูปนั้นก็จักได้รับพิจารณาในการพระราชทานสมณศักดิ์เพื่อเป็นกําลังใจและเกียรติในการสืบทอดพระพุทธศาสนาก็
ทรงพระราชทานแก่พระสงฆ์รูปนั้น พระสงฆ์ในส่วนของภูมิภาคก็จะทรงพิจารณาผ่านทางกระทรวงธรรมการและ
กระทรวงมหาดไทยครั้งเริ่มแต่สมัย สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงดํารงตําแหน่งสมเด็จ
พระสังฆราชเริ่มให้สิทธิสมเด็จพระสังฆราชเป็นผู้มีส่วนในการพิจาณาการแต่งตั้งสมณศักดิ์แก่พระสงฆ์ 

                                                           
๑ สุชาติ ธาราวาสน์. “คําและความหมายราชทินนามจากสมณะศักดิพ์ระสงฆไ์ทยปัจจุบัน”.วารสารราคําแหง. ปีท่ี

๒๓ ฉบับท่ี๔(ตุลาคม-ธันวาคม.๒๕๔๙): ๓๖๑-๓๖๓ 
๒ พระมหาประเสริฐ วิรยิะกุล, “การวิเคราะห์ราชทินนามพระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ ์ภาค ๑๐”, วิทยานิพนธ์

ศิลป-ศาสตรมหาบณัฑิต, บณัฑิตวทิยาลัย:มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, ๒๕๔๓.  



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 
 

๔๕๑ 

พระสงฆ์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งสมณศักดิ์เกิดขึ้นในช่วงรัชกาลที่ ๔ ซึ่งเป็นยุคแห่งการปฏิรูปสงฆ์ไทยและสืบ
ทอดมาถึงยุครัชกาลที่ ๕ ประกอบการปรับปรุงบ้านเมืองฝุายอาณาจักรก็ได้รับการปรับปรุงการปกครอง จึงมีการตรากฎหมาย
พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองคณะสงฆ์ขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม๑ 

จังหวัดอุบลราชธานีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนามาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานโดยพบว่ามี
มาตั้งแต่ก่อนการก่อตั้งเมือง ระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๖ ในรูปแบบของวัฒนธรรมทวาราวดี ต่อมาเกิดการผสมผสาน
ระหว่างวัฒนธรรมทวาราวดีกับวัฒนธรรมเจนละเมื่อกาลเวลาล่วงไปวัฒนธรรมเจนละได้ล่มสลายลงชาวอีสานก็ได้กลับมานับ
ถือศาสนาและวัฒนธรรมเดิมของตน จนเมื่อพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์มีแบบแผนคติเดิมวัฒนธรรมเดิมของชาวอีกสานทําให้
ชาวอีสานได้ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมใหม่ พระพุทธศาสนาในจังหวัดอุบลราชธานีเกิดขึ้น ๓ ช่วงยุค คือ ๑) ยุควัฒนธรรมล้าน
ช้าง ได้รับอธิพลมาจากเวียงจันทร์ จําปาศักดิ์ ๒) ยุควัฒนธรรมกรุงเทพฯ ได้รับอธิพลมาจากกรุงเทพฯเห็นได้จาก มีการ
ก่อสร้างศาสนสถานศาสนาวัตถุ และการเขียนภาพฝาผนังที่เรียนแบบกรุงเทพ โดยมี พระอริยวงศจารย์ญาณวิมล อุบลสังข
ปาโมกข์ (สุ้ย) มาเป็นหลักในเมืองอุบล และยุคธรรมยุติกนิกาย เริ่มต้นจากการนิมนต์พระพันธุโล (ดี) ปุราณสหธรมมิกของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาเป็นเจา้อาวาสวัดสุปัฏนาราม นับว่ายุคกล่าวเป็นยุคแห่งการปฏิรูปการคณะสงฆ์อุบล
เป็นอย่างมาก ทั้งด้านการปกครองและด้านการศึกษาและผู้ที่มีบทบาทสําคัญจนได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ คือ พระอุบาลี
คุณูปมาจารย์ (จันทร์) ครั้งสมัยดํารงสมณศักดิ์ที่พระครูวิจิตรธรรมภาณี มีผลงานเด่นชัดด้านการศึกษาคือมีการตั้งโรงเรียน
อุบลวิทยาคม วัดสุปัฏนาราม และโรงเรียนอุดมวิทยากรณ วัดพระเหลาเทพนิมิต และได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่ 
“พระญาณรักขิต” และได้รับพระราชทานตําแหน่งเป็นผู้อํานวยการโรงเรียนและจัดการศึกษาตลอดหัวเมืองมณฑลอีกสาน ใน
ปี พ.ศ.๒๔๔๑๒ 

จากอดีตจนถึงปัจจุบันในจังหวัดอุบลราชธานีมีพระสงฆ์ทีได้รับการแต่งตั้งสมณศักดิ์ทั้งพระราชาคณะและพระครู
สัญญาบัตรเป็นจํานวนมากปรากฏขึ้นในทุกๆปี ทั้งการเสนอแต่งตั้งใหม่และเลื่อนช้ันสมณศักดิ์ประกอบกับตําแหน่งทางการ
คณะสงฆ์ที่เกิดขึ้นเพื่อการบริหารงานและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเป็นรูปธรรม 

กระแสการตั้งคําถามเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจในการทํางานขององค์กรสงฆ์ใน
หลายๆด้าน และการหน่วยงานของคณะสงฆ์นั้นไม่มีองค์กรใดเข้ามาตรวจสอบ ที่สร้างความคลุมเครือสงสัยขอประชาชนเป็น
อย่างมาก บริบทของสังคมแห่งความเป็นชาวพุทธของไทยมองว่าองค์กรสงฆ์ถือว่าเป็นผู้ที่มีฐานะสูงกว่าประชาชนท่ัวไปมีระบบ
คุณธรรมผ่านคําสอนทางศาสนาครอบไว้ในตัวอยู่แล้วจึงไม่มีความจําเป็นท่ีจะเข้าตรวจสอบอีกทั้งด้วยความเคารพศรัทธาที่ต่อ
พระสงฆ์ ซึ่งเป็นหลายช้ันแห่งความสัมพันธ์ทางสังคมที่ทําให้องค์กรสงฆ์ลอยอยู่บนหลักแห่งความศักดิ์สิทธิ์จนข้ามหลักการ
ตรวจสอบไปท้ังที่การบริหารกิจการคณะสงฆ์เป็นไปตามกลไกของภาครัฐซึ่งหากพิจารณาแล้วจะเห็นว่าการนําระบบตรวจเข้า
มาใช้ในองค์กรสงฆ์เป็นเรื่องปกติสําหรับโลกประชาธิปไตยเช่นปัจจุบัน 

แม้ในเรื่องการแต่งตั้งสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตรของพระสงฆ์ก็เช่นกัน ปัจจุบันเป็นประเด็นที่ประชาชนให้ความ
สนใจเป็นอย่างมากถึงขั้นตอนและวิธีการแต่งตั้ง แม้ว่าการแต่งตั้งสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตรจะมีกระบวนการดําเนินการ
อย่างเป็นขั้นเป็นตอนด้วยกลไกระบบตามหลักการที่คณะสงฆ์กําหนดไว้ก็ตาม แต่เนื่องจากพบว่ าปรากฏการณ์ทางสังคมได้
สะท้อนว่าปัญหาการแต่งตั้งสมณศักดิ์เกิดขึ้นในองค์กรสงฆ์ การวิ่งเต้นแข่งขัน หรือการเล่นพรรคเล่นพวก ซึ่งไม่ต่างจากการวิ่ง
ตําแหน่งของฆราวาสทั่วไป ผ่านความเกี่ยวข้องกับปัจจัยในหลายๆด้าน ที่สําคัญ คือ วัฒนธรรมการเมือง ค่านิยมทางสังคม 
เช่น วัฒนธรรมทางการเมืองแบบระบบอุปถัมภ์ ค่านิยมเรื่องบุญคุณ ความมีเอื้อเฟื้อ วัฒนธรรมการถวายสักการะบรรณาการ
แก่พระเถระผู้ใหญ่ เป็นผลที่จะให้เกิดการตั้งถามจากสังคมว่าการได้มาซึ่งสมณศักดิ์ช้ันต่างๆของพระสงฆ์นั้นมีความโปร่งใส 
เป็นไปตามเงื่อนไขมากน้อยเพียงใดหากเป็นไปตามกลไกของระเบียบในการพิจารณาก็เป็นที่น่ายกย่องเชิดชูหากไม่เป็นไปตาม
เงื่อนไขก็ควรได้รับการปฏิรูปแก้ไขให้ดีสมกับฐานะและบทบาทที่ตนดํารงอยู่ 

                                                           
๑ คนึงนิตย์ จันทบุตร, การเคลื่อนไหวของยุวสงฆ์ไทยรุ่นแรก พ.ศ.๒๔๗๗-๒๘๔๘, (กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๘), หน้า ๗ 
๒ คนึงนิตย์ จันทบุตร, พระพุทธศาสนาในจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.๒๓๓๕-๒๔๕๓, (ทุนอุดหนุนการวิจยัจากสถาบัน

ราชภัฏอุบลราชธานี), ๒๕๓๓. 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธาน ี

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

๔๑๘ 

หากพิจารณาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับระบบสมศักดิ์ จะเห็นว่าช่วงปี พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ กรณี
การแต่งตั้งสมเด็จพระสงัฆราชองค์ที่ ๒๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นประเด็นอันร้อนแรงในสังคม ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
พ.ศ.๒๕๐๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๓๕) ตามความสาระสําคัญในมาตรา ๗ ในระเบียบเดิมนั้น ให้ยึดอาวุโสโดยสมณะศักดิ์เป็น
หลักในการพิจารณาแต่งตั้ง ปัจจุบันประเทศไทยมีสมเด็จพระราชคณะทั้งหมด ๘ รูป และผู้ที่มีอาวุโสสูงสุด คือ สมเด็จพระ
มหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ําภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จในปี พ.ศ.
๒๕๓๘ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามกฎหมายกําหนดที่ควรจะไดร้ับการแต่งตั้งเป็นสมเดจ็พระสังฆราช กระแสสังคมกลับต่อต้าน
และตั้งคําถามต่างๆมากมายเกี่ยวกับความไม่เหมาะสมที่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) จะได้รับการพิจารณา
ในการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๒๐ โดยมีผู้ต่อต้านทั้งฝุายพระสงฆ์ คือ พระสุวิทย์ ธีรธมฺโม (พุทธอิสระ) เจ้า
อาวาสวัดวัดอ้อน้อย จ.นครปฐม พร้อมด้วยคณะลูกศิษย์ที่มีการยื่นหนังสือคัดค้าน โดยให้เหตุผลในการว่า สมเด็จพระมหา
รัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) มีพฤติกรรมที่ละเลยและละเมิดต่อพระธรรมวินัย และต้องการให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้สรรหา
สมเด็จพระราชาคณะผู้ที่เป็นท่ียอมรับเลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนนอกจากน้ียังมีกลุ่มของฆราวาส คือ เครือข่ายปกปูอง
พระธรรมวินัยแห่งประเทศไทย นําโดย น.ส.บุษบา ตวงทอง ผู้ประสานงานเครือข่ายก็ออกมาต่อต้านการแต่งตั้งสมเด็จ
พระสังฆราชเช่นกัน โดยให้เหตุผลว่ายังมีความสงสัยในมติมหาเถรสมาคมในการพิจารณาเสนอช่ือให้สมเด็จพระมหารัชมังคลา
จารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เพื่อได้รับการแต่งตั้งเปูนสมเด็จพระสังฆราชและยิ่งไปว่านั้นคือยังมองว่าสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 
(ช่วง วรปุญฺโญ) มีคุณสมบัติไม่เพียงพอแก่การเป็นสมเด็จพระสังฆราช๑ 

ปัญหาได้ยืดเยื้อมาจนถึง พ.ศ.๒๕๖๐ รัฐบาลได้ทําการแก้ไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ (แก้ไขเพิ่มเติม 
พ.ศ.๒๕๓๕) มาตรา ๗ ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชและมอบอํานาจให้พระมหากษัตริย์เป็นผู้สถาปนาสมเด็จ
พระสังฆราช ทําให้สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญโญ) ต้องตกไปและสถาปนาแต่งตั้ง สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ 
(อัมพร อมฺพโร) เป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๒๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์๒ 
 จะเห็นได้ว่าอํานาจทางการเมืองเข้ามามีบทบาทแทรกแซงในการแต่งตั้งสมณศักดิ์ตําแหน่งทางการคณะสงฆ์อย่าง
ชัดเจนท้ังในระดับชาติและระดับภูมิภาค ซึ่งล้วนแต่มีปัจจัยทางการเมืองเข้ามาเป็นตัวสนับสนุนให้เกิดกระบวนการที่ผิดรูปไป
จากเดิมทั้งสิ้น ซึ่งเป็นช่องว่างหนึ่งทําให้ประสิทธิภาพประสิทธิผลของการปฏิบัติงานไม่ไปเป็นหลักการหรือสอดคล้องกับ
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยของไทยท่ีดํารงอยู่  
จากปัญหาข้างต้นที่กล่าวมานั้นสร้างความสนใจแก่ผู้วิจัยในการศึกษาในครั้งนี้เป็นอย่างมาก โดยมีเปูาหมายสําคัญเพื่อศึกษา
กระบวนการแต่งตั้งพระครูสัญญาบัตร อุปสรรคปัญหาในการแต่งตั้ง และปัจจัยทางการเมือง ต่อการแต่งตั้งสมณศักดิ์พระครู
สัญญาบัตรในจังหวัดอุบลราชธานี ว่า มีขั้นตอนกระบวนการและมีความเป็นมาอย่างไร มีปัจจัยสนับสนุนใดบ้างใน
กระบวนการดังกล่าว เหตุผลที่ผู้ศึกษาเลือกที่จะทําการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีเพราะเป็นจังหวัดที่มีประวัติทางการคณะ
สงฆ์มาเป็นระยะเวลายาวนานมีพลวัตรการเปลี่ยนแปลงควบคู่กับฝุายบ้านเมืองมาโดยตลอด ท้ังวัฒนธรรมประเพณีแห่พรรษา
ของจังหวัดที่สร้างความเป็นหนึ่งทางเอกลักษณ์ให้ปรากฏแกสายตามชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งเป็นผลผลิตสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นโดยคณะสงฆ์เป็นหลัก หากแม้มีเรื่องที่สร้างความระแคะระคายเกิดขึ้นทางการคณะสงฆ์แล้วอาจจะ
สร้างความมัวหมองเสื่อมเสียในวงกว้างต่อไปหากมิได้รับการปฏิรูปหรือแก้ไข เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในประเด็นด้านดีที่ควรจะ
ตีแผ่ให้สังคมได้รับรู้และในส่วนท่ีเป็นปัญหาก็จักได้วิเคราะห์และเสนอแนวทางในการแก้ไข อันจักเป็นประโยชน์ต่อการรักษา
และสืบทอดพระพุทธศาสนาในจังหวัดอุบลราชธานีให้มั่นคงสถิตย์สถาพรควบคู่กับการพัฒนาสังคมและประเทศชาติสืบต่อไป 
 
 

                                                           
๑_______.  (๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙). “ตั้งสมเดจ็พระสังฆราชปมขดัแยง้วงการสงฆ์.” ไทยพีบีเอส. [ออนไลน]์. 

แหล่งที่มา : http://news.thaipbs.or.th/content/๒๕๙๐๗๐ [๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ค], 
๒ ______.  (๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐). “โปรดเกล้าฯสถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ วัดราชบพิธสถิตสีมาราม เป็น

พระสังฆราชองค์ที่ ๒๐ แหง่ราชวงศ์จักรี.” ข่าวสด.[ออนไลน]์. แหล่งที่มา: https://www.khaosod.co.th/special-
stories/news_ 
๒๑๑๓๘๒. ๙ กุมภาพันธ,์ ๒๕๖๐. 
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๔๕๓ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๑.ศึกษากระบวนการแต่งตั้งสมณศักดิ์ชั้นพระครูสัญญาบัตร 
 ๒. ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการแต่งตั้งสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร 
 ๓. ศึกษาปัจจัยทางการเมืองที่ส่งผลต่อการแต่งตั้งสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยดําเนินการศึกษาใน ๒ รูปแบบ 
๑) การศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร (Document research) จะประกอบไปด้วยการศึกษาข้อมูลระดับปฐมภูมิ (Primary 

sources) ได้แก่ หนังสือแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสมณศักดิ์พระสงฆ์ เอกสารการแต่งตั้งสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร เอกสาร 
บันทึก และรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น การพิจารณาสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตรระดับจังหวัด ประกาศหรือคําสั่ง
มหาเถรสมาคม รายนามพระสงฆ์ที่ได้รับสมณศักดิ์ บันทึกข้อความ คําสั่งจากสํานักงานเจ้าคณะจังหวัด ข้อมูลจากสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น และข้อมูลระดับทุติยภูมิ (Secondary sources) ได้แก่ ข้อมูลข่าวสาร บท
สัมภาษณ์บทวิเคราะห์ เอกสารงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ และเอกสารงานศึกษาวิจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

๒) การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth interviews) 
การสัมภาษณ์นี้จะหาผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ (key informants) ในเรื่องการศึกษาการเมืองเรื่องการแต่งตั้งสมณศักดิ์

ช้ันพระครูสัญญาบัตรใน ๓ ด้าน คือ (๑) ด้านกระบวนการแต่งตั้งสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร (๒) ด้านปัญหาและอุปสรรคใน
การแต่งตั้งสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร (๓) ด้านปัจจัยทางการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อการแต่งตั้งสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร 

 
ขอบเขตการศึกษา 
 กําหนดขอบเขตไว้เฉพาะเรื่อง “การเมืองเรื่องการแต่งตั้งสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร จังหวัดอุบลราชธานี ดังมี
รายละเอียดดังนี้ 

๑) ด้านเนื้อหา กําหนดขอบเขตด้านเนื้อหาของการวิจัยที่สําคัญ คือ (๑) ศึกษากระบวนการแต่งตั้งสมณศักดิ์ช้ัน
พระครูสัญญาบัตร (๒) ปัญหาและอุปสรรคในการแต่งตั้งสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร และ (๓) ปัจจัยทางการเมืองที่ส่งผลต่อ
การแต่งตั้งสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร ซึ่งแม้ว่าการแต่งตั้งสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตรจะปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนของ
ทางการคณะสงฆ์ได้กําหนดไว้ แต่ยังมีประเด็นการวิ่งเต้นและถูกครอบงําด้วยระบบอุปถัมภ์ ไม่เป็นไปตามหลักการที่ทางคณะ
สงฆ์กําหนดไว้อันสอดรับตามระบอบการบริหารตามแนวประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเรื่องการ
แต่งตั้งสมศักดิ์เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องในพระมหากษัตริย์ ฉะนั้น กระบวนการดําเนินการต่างๆ จึงต้องถูกต้องเรียบร้อยดีงามอย่าง
ตรงไปตรงมาตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กําหนดขึ้น 
 ๒) หน่วยการศึกษา ผู้วิจัยได้คัดเลือกพระครูสัญญาบัตรและพระสังฆาธิการในเขตปกครองจังหวัดอุบลราชธานี 
จํานวน ๔ แห่ง ได้แก่ ๑) พระครูสัญญาบัตรและพระสังฆาธิการในเขตอําเภอเมืองอุบลราชธานีทั้งธรรมยุติกายและมหานิกาย 
๒) พระครูสัญญาบัตรและพระสังฆาธิการในเขตอําเภอวารินชําราบทั้งธรรมยุติกายและมหานิกาย ๓) พระครูสัญญาบัตรและ
พระสังฆาธิการในเขตอําเภอม่วงสามสิบท้ังธรรมยุติกายและมหานิกาย และ ๔) พระครูสัญญาบัตรและพระสังฆาธิการในเขต
อําเภอเขื่องในทั้งธรรมยุติกายและมหานิกาย 
 โดยผู้วิจัยได้มุ่งทําการศึกษาเชิงหาคําตอบเพื่อให้ทราบว่าพระครูสัญญาบัตรและพระสังฆาธิการทั้ง ๔ เขตปกครองนี้
มีศักยภาพและบทบาทในกระบวนการแต่งตั้งสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตรหรือได้รับผลกระทบจากกระบวนการแต่งตั้งสมณ
ศักดิ์พระครูสัญญาบัตรมากน้อยเพียงใด 
 ๓) ด้านเวลา ผู้วิจัยเริ่มดําเนินการตั้งแต่ เดือน ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้ขอรับพระราชทานสมณ
ศักดิ์ต้องยื่นส่งประวัติส่วนตัวและผลงาน เพื่อให้การดําเนินการวิจัยครอบคลุมยิ่งขึ้นถึงการประกาศผลรายช่ือได้รับการแต่งตั้ง
ผู้วิจัยจึงกําหนดในการศึกษาถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ (ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ ถึง ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙) 
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๔๑๘ 

 การศึกษาวิจัย ผู้วิจัยดําเนินการศึกษาวิจัยโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งการสํารวจเอกสารขั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิ 
ตามกรอบระยะเวลาและดําเนินการสัมภาษณ์ สรุปผลการวิเคราะห์ และเขียนรายงานการศึกษาทั้งหมด โดยนํามาวิเคราะห์
ข้อมูลและให้ได้ข้อค้นพบเพื่อให้งานวิจัยสําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่วางไว้ 
 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยมีการวิเคราะห์ข้อมูลจาก (๑) ข้อมูลการสัมภาษณ์ และ (๒) ข้อมูลจากเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยการจัด
ประเภทเป็นกลุ่มและตรวจสอบถึงความสอดคล้องในเหตุผลของข้อมูล โดยการจําแนกตามกรอบแนวคิดและประเด็นที่จะ
สัมภาษณ์  
 และข้อมูลที่ได้จากสัมภาษณ์จะนํามาศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปผล ร่วมกับข้อมูลที่ได้ทําการค้นคว้าจาก
การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งเอกสารช้ันปฐมภูมิและทุติยภูมิ  รวมถึงการศึกษาสืบค้นข้อมูลจาก
ระบบอินเตอร์เน็ตที่เข้าถึงเว็บไซต์หน่วยงานข่าวและหน่วยงานทางราชการเกี่ยวข้องด้วย 
 
ผลการวิจัย 

1. กระบวนการและวิธีด าเนินการแต่งต้ังสมณศักด์ิพระครูสัญญาบัตร 
 พบว่า กระบวนการและวิธีการดําเนินการแต่งตั้งสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตรใช้ระเบียบหลักเกณฑ์กําหนดคุณสมบัติ
ในการพิจารณาขอพระราชทานสมณศักดิ์ ตามที่ พระธรรมวโรดม (๒๔๗๒-๒๕๕๐) เจ้าคณะภาค ๖ กรรมการมหาเถรสมาคม 
วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร ได้รวบรวมไว้เพื่อปฏิบัติในฐานะที่ทําหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาสมณ
ศักดิ์ประจําปีของมหาเถรสมาคม ซึ่งเป็นเพียงระเบียบหลักเกณฑ์ที่สามารถปรับเปลี่ยนยืหยุ่นได้ตามความเห็นเหมาะสมของ
เจ้าคณะปกครองในพื้นที่ เพราะถือว่าการแต่งตั้งสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตรเป็นพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย์ คณะ
สงฆ์มีเพียงอํานาจพิจารณาและการพิจารณาสร้างหลักเกณฑ์เพื่อกําหนดคุณสมบัติดังกล่าวขึ้น  
 ระเบียบหลักเกณฑ์ดังกล่าว จะมอบอํานาจการตัดสินใจในการแต่งตั้งสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตรไว้ที่เจ้าคณะ
ปกครองเป็นหลัก โดยสามารถพิจารณาผู้ที่มีความเหมาะสมที่สังกัดในเขตปกครองของตน ซึ่งเป็นดําเนินการแบบเบ็ดเสร็จได้
ทันที ซึ่งเท่ากับว่าระเบียบหลักเกณฑ์เป็นเครื่องมือในการสร้างความชอบธรรมให้กับเจ้าคณะปกครองในการพิจารณาแต่งตั้ง
สมณศักดิ์พระครูสญัญาบัตรและพระสงัฆาธิการผู้ใต้ปกครองกลับสนองอํานาจดังกล่าวด้วยความอุดมคติค่านิยมตามวัฒนธรรม
คําสอนทางศาสนามาเป็นกําแพงกั้นที่จะสามารถแสดงคัดค้านต่อวิธีปฏิบัติที่ไม่เอื้อต่อประโยชน์ความเป็นธรรมในกระบวน
ดังกล่าวนี ้
 ๒.ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนแต่งต้ังสมณศักด์ิพระครูสัญญาบัตร พบว่า ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการและวิธีการแต่งตั้งสมณศักดิ์ ประกอบด้วย (๑) ความไม่ชัดเจนของระเบียบหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง (๒) ปัญหาด้าน
บุคคลหรือพระสังฆาธิการผู้เสนอการแต่งตั้งสมณศักดิ์ (๓) ระบบอุปถัมภ์ความสัมพันธ์ส่วนตัว มีรายละเอียดดังนี้ 
  ๒.๑ ระเบียบหลักเกณฑ์การพิจารณา กล่าวคือ ระเบียบหลักเกณฑ์ในการขอพระราชทานสมณศักดิ์พระ
ครูสัญญาบัตรยังไม่มีความชัดเจนเท่าควรทั้งในทางปฏิบัติและข้อกําหนด เพียงสร้างขึ้นหลวมๆโดยคณะสงฆ์ และยังมีช่องว่างที่
เปิดโอกาสให้ผู้มีอํานาจใช้หลักดุลยพินิจมาเป็นเครื่องมือในการพิจารณาซึ่งหมายถึงอาจจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์โดยตรงหรือ
ว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ก็ย่อมได้เพราะที่สุดแล้วอํานาจสิทธิ์ขาดย่อมอยู่ที่เจ้าคณะผู้ปกครองว่าพิจารณาเห็นว่าสมควร
อย่างไร 
  จํานวนโควตาของแต่ละเขตปกครองไม่มีเพียงต่อการความต้องการของผู้ขอสมณศักดิ์ ซึ่งในบ้างเขตพื้นที่
ปกครองมีศักยภาพมากพอต่อการได้รับการพิจารณาแต่งตั้งแต่กลับไม่ได้รับการพิจารณาด้วยอัตราในแต่ละปีมีจํากัด ทําให้เกิด
การแข่งขันช่วงชิงตําแหน่งสมณศักดิ์เกิดขึ้นท้ังทางตรงและทางอ้อมแม้จะไม่มีความเคลื่อนไหวชัดเจนเห็นให้ทางสังคม 
  ๒.๒ ด้านบุคคล คือ พระสังฆาธิการผู้เสนอแต่งตั้งสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตรมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
ตามที่ระเบียบหลักเกณฑ์กําหนดแต่มีความต้องการที่จะขอสมณศักดิ์ เช่น อายุงาน พรรษา คุณวุฒิการศึกษา เป็นต้ น ซึ่ง
คุณสมบัติดังกล่าวนี้เป็นคุณสมบัติพื้นฐานท่ีขาดไม่ได้ในการขอแต่งตั้งสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร เพราะในทางการคณะสงฆ์
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 
 

๔๕๕ 

ทั่วไปแล้วแม้ว่าจะไม่เกี่ยวข้องด้วยระบบปกครองคณะสงฆ์ไทยก็จะมีธรรมเนียมปฏิบัติในเรื่องของอายุพรรษาเป็นหลักการ
สําคัญในการยึดถือปฏิบัติทั้งด้านปกครองและการดํารงชีวิต 
  ประเด็นผลงานเป็นส่วนที่สามารถยืดหยุ่นได้ คือ เจ้าคณะผู้ปกครองสามารถพิจารณาปรับเปลี่ยนได้ตาม
สถานการณ์ความเหมาะของเขตปกครองพื้นที่น้ันๆว่าเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดต่อการพิจารณาเสนอแต่งตั้งสมณศักดิ์พระครู
สัญญาบัตร ด้วยเพราะบริบททางสังคมเศรษฐกิจของแต่พื้นท่ีมีความแตกตา่งกัน และประเด็นดังกล่าวนี้เปิดช่องว่างให้เจ้าคณะ
ปกครองผู้มีอํานาจในการใช้หลักดุลยพินิจพิจารณาเสนอขอแต่งตั้งสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตรให้แก่พระสังฆาธิการ 
  ๒.๓ ความสัมพันธ์(ระบบอุปถัมภ์)ระหว่างผู้ขอรับการแต่งตั้งสมณศักดิ์กับเจ้าคณะผู้ปกครองที่มีอํานาจใน
พื้นที่จนถึงระดับจังหวัด กล่าวคือ ความสัมพันธ์ทางสายงาน ความสัมพันธ์ทางสํานักวัดหรือเครือข่ายวัดที่ตนอาศัยอยู่ และ
สายของครูบาอาจารย์เดียวกันที่เคยเรียนเคยสอนกันมาในอดีต เป็นต้น ความสัมพันธ์เหล่านี้เป็นสิ่งที่ส่งผลต่อการให้ได้รับ
พิจารณาแต่งตั้งสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร เป็นหลักการที่อยู่นอกเหนือจากระเบียบหลักเกณฑ์  
  อีกทั้งการพิจารณาถึงคุณลักษณะหรืออุปนิสัยของพระสังฆาธิการผู้ขอสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตรด้วยว่า
มีความประพฤติเหมาะสมอย่างไรทั้งต่อส่วนรวมคือเสียสละและให้ความสําคัญในภาระการงานต่อคณะสงฆ์ในการสืบทอด
พระพุทธศาสนา และส่วนตนคือสามารถกระทําตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาต่อประชาชนได้มากน้อยเพียงใด หากผู้ขอรับการ
แต่งตั้งสมณศักดิ์พระครูสญัญาบัตรมีคุณสมบัติครบถ้วนแต่ขาดความสมัพันธ์และคุณลักษณะดังกลา่วนี้จะไม่ได้รับการพิจารณา
แต่งตั้ง 
 ๓. ปัจจัยทางการเมืองที่ส่งผลต่อการแต่งต้ังสมณศักด์ิพระครูสัญญาบัตร พบว่า กลุ่มอํานาจของเจ้าคณะปกครอง
ระดับอําเภอระดับจังหวัดและเถระผู้ใหญ่เป็นผู้ที่มีอํานาจการตัดสินใจในการพิจารณาให้พระสังฆาธิการให้ผ่านหรือไม่ในการ
แต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร ส่วนใหญ่พระเถระและเจ้าคณะปกครองในพ้ืนท่ีจะมีความสัมพันธ์กับพระสังฆาธิการมี
ความผู้ใกล้ชิดและคุ้นเคยกันทั้งทางสายงาน เคยร่วมงานกันมมาก่อนได้ร่วมกิจกรรมทางคณะสงฆ์บ่อยครั้ง และในเครือข่าย
ศิษย์สํานักอาจารย์เดียวกัน ความสัมพันธ์เหล่านี้ได้กลายพลังสําคัญในการพิจารณาแต่งตั้งสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร พระ
สังฆาธิการที่อยู่ในกลุ่มเครือข่ายดังกล่าวนี้จะมีโอกาสได้รับการแต่งตั้งสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตรได้มากกว่าพระสังฆาธิการที่
อยู่รอบนอกท่ีไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเจ้าคณะปกครองและพระเถระในลักษณะดังกล่าวนี้ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 กระบวนการแต่งตั้งสมณศักดิ์ชั้นพระครูสัญญาบัตรนั้นใช้ระเบียบหลักเกณฑ์ที่คณะสงฆ์กําหนดขึ้นอันเป็นกรอบการ
ปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดซึ่งหมายถึงพระสงฆ์ทั้งหมดของประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.
๒๕๐๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๓๕) ในกระบวนการและวิธีการดําเนินการแต่งตั้งจะมีเจ้าคณะผู้ปกครองระดับอําเภอเป็นผู้ที่มี
บทบาทที่สุดในการพิจารณาการแต่งตั้งให้พระสังฆาธิการรูปใดรูปหนึ่งผ่านการพิจาณาเพื่อแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรอัน
เป็นอํานาจตามกฎหมายการปกครองคณะสงฆ์ 
 สอดคล้องกับแนวคิดการแต่งตั้งสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร คือ ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการขอพิจารณาแต่งตั้ง
สมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตรนั้นเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์และเป็นภาระหน้าที่ของคณะสงฆ์โดยเฉพาะอันมีเจ้าคณะ
จังหวัดเป็นผู้ตรวจสอบและมอบหมายไปยังเจ้าคณะอําเภอซึ่งเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดกับพระสังฆาธิการที่จะสามารถเห็น
พฤติกรรมและผลงานท่ีเกิดขึ้นได้มากท่ีสุด 
 และงานการศึกษาของ ดวงใจ สุขอึ้ง (๒๕๔๘) เรื่อง การปกครองคณะสงฆ์กับพัฒนาการสมณศักดิ์และพัดยศ
ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๔๕ – พ.ศ. ๒๕๕๕ พบว่า การปกครองคณะสงฆ์มีรูปแบบและการวิธีการปกครองภายใต้พระราชบัญญัติที่มี
อํานาจบริหารสูงสุดอยู่ที่กรรมการมหาเถรสมาคม ในส่วนภูมิภาคมีเจ้าคณะมณฑล เจ้าคณะเมือง เจ้าคณะแขวง และเจ้า
อาวาส มีอํานาจหน้าท่ีในการปกครองตามลําดับที่บทบัญญัติระบุอํานาจ หน้าที่ และบทลงโทษ และพัฒนาการด้านสมณศักดิ์
เกิดขึ้นในปี พ.ศ.๒๔๕๕ เพื่อให้สมณศักดิ์สอดคล้องกับตําแหน่งหน้าที่ในทางการปกครองคณะสงฆ์ โดยแบ่งเป็นลักษณะคือ
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

๔๑๘ 

ฐานันดรศักดิ์ (ยศ) และตําแหน่งในการบริหารคณะสงฆ์ ที่สนับสนุนถึงกระบวนการแต่งตั้งสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตรว่าเป็น
ตามระเบียบหลักเกณฑ์กําหนด๑ 
 แต่งานวิจัยข้างต้นกล่าวเพียงกระแสหลักในการปกครองคณะสงฆ์ภายใต้ พรบ.สงฆ์ และการเกิดขึ้นของสมณศักดิ์
ของคณะสงฆ์ไทยเท่านั้น ซึ่งต่างจากการศึกษาวิจัย “การเมืองเรื่องการแต่งตั้งสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร จังหวัด
อุบลราชธาน”ี ที่ได้วิพากษ์ถึงโครงสร้างทางอํานาจและการใช้อํานาจผ่านข้อกําหนดกฎหมายในการพิจารณาแต่งตั้งสมณศักดิ์
ซึ่งส่งเสริมระบอบเผด็จการภายใต้โลกแห่งความเป็นประชาธิปไตยเช่นปัจจุบันซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นในองค์กรสงฆ์ 
 จากโครงสร้างทางอํานาจในทางปกครองและประเด็นการพิจารณาแต่งตั้งสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตรนําไปสู่
ประเด็นของปัญหาและอุปสรรคในการแต่งตั้ง ด้านระเบียบเปิดช่องว่างให้อํานาจแก่เจ้าคณะปกครองใช้ดุลยพินิจมากเกินไป 
จนทําให้ระเบียบเป็นเครื่องสร้างความชอบธรรมให้แก่เจ้าคณะปกครองในการคัดสรรพระสังฆาธิการที่จะแต่งตั้งเป็นพระครู
สัญญาบัตรเท่านั้น และช่องว่างที่เปิดโอกาสให้เจ้าคณะปกครองใช้ดุลยพินิจมาพิจารณามากกว่าจะบังคับใช้ตามระเบียบให้
ถูกต้องเป็นข้อๆไป การที่อํานาจหลักสําคัญอยู่ที่เจ้าคณะปกครองในการพิจารณาและผนวกกับข้อจํากัดของจํานวนในการ
แต่งตั้งสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตรแต่ละปีมีน้อยทําให้ผู้เสนอขอพยายามหาช่องทางที่ให้เกิดความใกล้ชิดกับผู้มีอํานาจผ่าน
รูปแบบต่างๆหรือลักษณะการวิ่งกระชับความสัมพันธ์ให้ได้เกิดความใกล้ชิดและได้รับการอุปถัมภ์จากผู้ที่มีอํานาจ และเป็น
ประเด็นทางการเมืองในการแทรกแซงการทํางานตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กําหนดขึ้นในการพิจารณาแต่งตั้งสมณศักดิ์พระครู
สัญญาบัตร 
 อย่างไรก็ตาม แม้ช่องว่างของระเบียบที่มอบอํานาจการตัดสินใจให้แก่เจ้าคณะพระผู้ใหญ่ไม่ใช่ว่าจะทําโดยขาด
หลักการ เพราะจากการศึกษาการเมืองเรื่องการแต่งตั้งสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร พบว่า กรณีที่เจ้าคณะปกครองพระเถระ
ผู้ใหญ่ใช้ดุลยพินิจมาพิจารณานั้นเพราะในระเบียบหลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตรนั้น ไม่ได้
ครอบคุมเพียงพอถึงคุณลักษณะพฤติกรรมส่วนตัวของผู้ขอรับการแต่งตั้ง อันเป็นสิ่งที่จะเอื้อประโยชน์ต่อคณะสงฆ์โดยรวม 
กล่าวคือ นอกจากคุณสมบัติของผู้ขอสมณศักดิ์จะครบถ้วนบริบูรณ์แล้วต้องมีพฤติกรรมวิสัยที่ถูกต้องดีงามตามธรรมวินัยและ
ใส่ใจงานส่วนร่วมที่เกิดขึ้นของคณะสงฆ์ด้วย  
 ปรากฏในงานศึกษาของ วัชระ งามจิตเจริญ (๒๕๕๖) เรื่อง สมณศักดิ์ : ข้อดีและปัญหา โดยพบว่า สมณศักดิ์มีทั้ง
ข้อดีและข้อเสียในตัวเองอยู่แล้ว แต่ก็ยังไม่ถึงต้องให้ยกเลิกออกไปจากระบบ เพราะยังมีความสําคัญต่อการทํางานของคณะ
สงฆ์สมณศักดิ์ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขมากกว่าการยกเลิก ซึ่งวิธีการปรับปรุงที่สําคัญและมีความเป็นไปได้คือการปรับปรุง
วิธีการพิจารณาสมณศักดิโ์ดยให้พระสงฆ์และคฤหัสถ์มาร่วมกันคัดเลือกเพื่อปูองกันการวิ่งเต้นหรือเล่นพวก การปรับปรุงเกณฑ์
เรื่องคุณสมบัติของผู้ควรได้รับสมณศักดิ์ให้กว้างและเป็นธรรมมากขึ้นเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ที่มีผลงานด้านอื่น ๆ เช่น 
การศึกษา ได้รับสมณศักดิ์ด้วย แม้ไม่มีตําแหน่งบริหาร ไม่ควรผูกโยงกับตําแหน่งบริหารเป็นหลักอย่างที่เป็นอยู่ การปลูกฝัง
อบรมสร้างค่านิยมที่เหมาะสม และการควบคุมตรวจสอบพฤติกรรมและการทํางานของพระสงฆ์ที่ได้รับสมณศักดิ์๒  
 ซึ่งเป็นการช้ีมูลเหตุกลางๆ ของระบบสมณศักดิ์พระสงฆ์ไทยที่เป็นภาพรวมของสมณศักดิ์ที่ยังไม่สามารถบอกถึง
ปัญหาที่ชัดเจนได้และไม่ได้ลงรายละเอียดลึกถึงข้อมูลที่แก่นสาระอันเกิดจากผลผลิตทางโครงสร้างอํานาจการปกครองและ
อํานาจการพิจารณาในการแต่งตั้งสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร การศึกษาครั้งนี้ของผู้วิจัยได้ค้นพบปัญหาสําคัญของระบบสมณ
ศักดิ์และได้จําเพราะเจาะจงไปในระดับสมณศักดิ์ระดับล่างอย่างพระครูสัญญาบัตรซึ่งเป็นสมณศักดิ์ชั้นแรกของพระสังฆาธิการ 
พบว่าปัญหาหรือข้อพกพร่องบางประการอยู่ที่ระเบียบการแต่งตั้งซึ่งคลุมเคลือเปิดช่องว่างการตัดสินใจโดยใช้หลักดุลยพินิจใน
การพิจารณามากจนทําให้ระเบียบหลักการคลาดเคลื่อนออกไปจากเปูาหมายและอุดมการณ์ของสมณศักดิ์ อีกทั้งระบบ
อุปถัมภ์ระหว่างผู้ขอและผู้พิจารณาที่เกิดขึ้นทําให้ระบบการใช้หลักการพิจารณาหย่อนลง กล่าวคือระบบอุปถัมภ์แทรกแซง
ระเบียบหลักการในการพิจารณาทําให้คุณสมบัติตกอยู่ท่ีดุลยพินิจมากกว่าคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ หากปฏิรูปโครงสร้างทาง

                                                           
๑ ดวงใจ สุขอึ้ง, การปกครองคณะสงฆ์กับพัฒนาการสมณศักดิ์และพดัยศ พ.ศ.๒๔๔๕-๒๔๕๕, ปริญญาการศึกษา

มหาบัณฑิต: มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ, ๒๕๔๘.   
๒ วัชระ งามจิตรเจริญ, สมณศักดิ:์ข้อดีและปญัหา, (โครงการวิจัยพุทธศาสตร์ศึกษา:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), 

๒๕๕๖ 
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๔๕๗ 

อํานาจในการพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขระเบียบให้ชัดเจนรัดกุมยิ่งขึ้นก็จะทําให้การแต่งตั้งสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตรมี
ความถูกต้องสมบูรณ์ตามเจตนารมณ์ที่แท้จริงของสมณศักดิ์ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 การนําเสนอข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการแต่งตั้งสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตรและการสําหรับ
การวิจัยครั้ง ดังนี ้
 ๑) แก้ไขปัญหาด้านบุคคล เสนอให้เจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล ร่วมกับพระสังฆาธิการ เพื่อ
ดําเนินให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายของทางคณะสงฆ์โดยตรงเพื่อให้เกิดพัฒนาการทางความรู้ ความเข้าใจต่อการ
ดําเนินการเสนอแต่งตั้งสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร 
 ๒) แก้ไขปัญหาด้านระเบียบในการแต่งตั้งสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร เสนอให้ทางคณะสงฆ์หารือเพื่อพิจารณาร่าง
กฎหมายว่าด้วยการแต่งตั้งสมณศักดิ์โดยตรง อาจจะจําแนก ระดับช้ันศักดิ์ออกไปตามรูปแบบเดิม เพื่อให้เป็นมาตรฐานอัน
เดียวกันทั่วราชอาณาจักร ควรจัดให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติ  ไม่เกิดความ
ซ้ําซ้อน ความล่าช้า และสิ้นเปลืองทรัพยากร 
 ๓) แก้ไขปัญหาด้านอํานาจพิจารณา เจ้าคณะปกครองควรใช้อํานาจตามระเบียบอย่างถูกต้อง และเปิดรับความเห็น
จากคณะสงฆ์และฆราวาส ในการพิจารณาแต่งตั้งสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร 
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๔๑๘ 

บทบาทและความส าคัญของหมอธรรมกับพระพุทธศาสนาในภาคอีสานไต้ 
The character and importance of MooTham and Buddhism in South Isan 

 
อิสรพงษ์ ไกรสินธุ์๑ ดร.บุญถึง ประเมินมงคลกุล๒  

                                                                                                พม.โชตนิพิฐพนธ์ สุทธจิตโต
(ผลเจริญ)๓  

         
บทคัดย่อ 
 การสร้างความมั่นคงทางจิตใจ เป็นการสร้างขวัญกําลังใจจากการทั้งอํานาจ บารมีของหมอธรรมในการขจัดสิ่งไม่ดี 
โดยวิธีการรักษาโรคในพิธีกรรม ถือเป็นกลไกทางวัฒนธรรมที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยให้มนุษย์มีสภาวะจิตใจที่ดีขึ้น เป็นวิธีการจัดการ
กับภาวะที่ไม่มั่นคง ทางจิตใจ โดยนุ่งเน้นที่การรักษาสุขภาวะทางจิตใจ รักษาในพิธีกรรมหมอธรรมจึงมุ้งเน้นการรักษาที่สภาพ
จิตใจก่อนเป็นอันดับแรก ท้ังการพูดคุย การสอนธรรมะ ไหว้พระสวดมนต์ ในบางรายอาจมีการกินยา สมุนไพรด้วย การรักษา
จึงมีหลากหลายวิธีการเพื่อสร้างขวัญกําลังใจ ให้เกิดความรู้สึกมั่นคง ปลอดลัย ทั้งนี้ เพื่อต้องการสร้างความสมดุลให้ลับจิตใจ 
โดยเช่ือว่าหากจิตใจมีความสมดุล เป็นปกติ จะล่งผลให้มีสุขภาวะที่สมดุลในชีวิตทั้งหมด  
 พิธีกรรมหมอธรรม จะมีผลให้เกิดสิริมงคลส่งเสริมหน้าท่ีการงาน การเข้าถึงทรัพยากร เหล่านี้เป็น ความคาดหวังใน
ทางบวกที่ได้จากพิธีกรรม พิธีกรรมหมอธรรมจึงมิได้เป็นเพียงพิธีกรรมเพื่อ รักษาความเจ็บปุวยหากได้รับการดีความให้
ความหมายใหม่เพื่อตอบรับ ปัญหาอันหลากหลาย ที่ไม่มีทางออก และในงานประจําปีเช่น บุญเข้าพรรษา บุญออกพรรษา 
เหล่านี้ยังสอดแทรก การเข้าร่วมปฏิบัติธรรม การบวชชีพราหมณ์ การปัดรังควานต่าง ๆ โดยเช่ือว่าจะทําให้เกิดความ เป็นสิริ
มงคล เหล่านี้เพื่อตอบรับความต้องการของคนในสังคม 
คําสําคัญ บทบาท ความสําคัญ หมอธรรม  
 
Abstract 
 Mental security It is the morale of the whole power. The virtue of the Doctors in eliminating bad 
things. By way of healing in rituals. It is a cultural mechanism created to help human beings have a better 
mental state. It is a way to deal with mental insecurity by focusing on mental health. Healing in the ritual 
of the Dharma, he focused on mental health first. Both talk to teach the Dharma worship. In some cases 
there may be medicinal herbs to treat, so there are a variety of ways to create morale. To create a sense 
of stability in order to balance the secret. By believing that the mind is balanced, normal will result in a 
balanced life balance. 
 Ritual Will result in the prosperity of job promotion. Access to these resources is a positive 
expectation of the ritual. Dhamma ritual is not just a ritual for Treat illness if it has been well-informed. A 
variety of problems No way out And in the annual event such as merit Lent. Attending Dhamma 
Brahmanical Dhamma Discrediting the belief that these prosperity will be a blessing to meet the needs of 
people in society. 
Keyword The character importance MooTham  
 

                                                           

 ๑ มหาวิทยาฃัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วส.บุรรีมย ์๐๙๓-๐๙๐๙๙๕๑. 
 ๒ มหาวิทยาฃัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วส.บุรรีมย ์๐๙๓-๐๙๐๙๙๕๑. 
 ๓ มหาวิทยาฃัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์. 
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๔๕๙ 

บทน า 
 ชุมชนอีสานเป็นสังคมเกษตรกรรมที่สืบทอดเป็นมรดกมาอย่างต่อเนื่องยาวนาว มีความผูกพันกับธรรมชาติ มีการสั่ง
สมความรู้ ความเชื่อ ภูมิปัญญา จนกลายเป็นแบบแผน การดําเนินชีวิตที่สงบสุขและสอดคลอ้งกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 
กล่าวคือ ชาวอีสาน พึ่งธรรมชาติในการเกษตรกรรม ในขณะเดียวกัน หากธรรมชาติไม่สามารถตอบสนอง ความต้องการ เช่น 
ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ภัยธรรมชาติต่าง ๆ จะส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตและ การเกษตรกรรม โดยตรง ปรากฏการณ์ดังกล่าว
นอกจากความเช่ือในหลักวิทยาศาสตร์แล้ว ชาวอีสานเชื่อว่า มีอํานาจเหนือธรรมชาติ ดลบัลดาลให้เกิดความเสียหาย 
 อํานาจเหนือธรรมชาติ (Super natural) เป็นความเช่ือดั้งเดิมของชาวอีสาน ปฐม หงส์สุวรรณ๑ กล่าวว่า ความเช่ือ
และศาสนาดั้งเดิมของคนไทล่อนรับพุทธศาสนา แท้จริงเป็นการผสมผสานระหว่างความเช่ือเรื่องผีและอํานาจสั่งศักดิ์สิทธิ์ที่มี
อิทธิพลต่อวิถีชีวิต อาทิ ผีปุา ผีแถน ผีปุา ผีนํ้า ผีบ้าน หรือผีบรรพบุรุษ แม้ว่าคนไทจะนักถือพุทธศาสนาแต่พวกเขาก็ ไม่ได้ทิ้ง
ความเช่ือดั้งเดิมเกี่ยวกับคติผี อํานาจเหนือธรรมชาติ และคติเรื่องขวัญ อํานาจศักดิ์สิทธิ์นี้ สามารถให้คุณให้โทษแล่มนุษย์ไต้
เพื่อความคุ้มครองปูองกัน ชาวอีสานจํานวนมากจึงอยู่นํา “ของรักษา” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การอยู่ของรักษานําธรรม คือ การ
เข้าเป็น “ลูกเผิ่งลูกเทียน” ของหมอธรรม 
 หมอธรรม คือ ผู้ที่เรียนคาถาอาคมและปฏิบัติตัวอยู่ในศีลธรรม เป็นบุคคลที่ชาวบ้าน ให้ความเคารพนับถือ สามารถ
ขจัดปัดเปุาผีร้ายไต้ทุกประเภท เมื่อเกิดการเจ็บปุวยซํ่งมีสาเหตุมาจาก ผี เช่น ผีปอบ ผีโพง ชาวบ้านมักให้หมอธรรมผูกฝาย 
รดนํ้ามนต์ พร้อม ๆ กับรักษาด้วยวิธีการ อ่ืนด้วย เช่น อาจใช้สมุนไพรมาช่วยในการรักษาเป็นต้น๒ ชาวบ้านที่อยู่ของรักษากับ
หมอธรรมเช่ือว่า พลังอํานาจของธรรมชนะอํานาจของผีทั้งปวง หมอธรรมมีบทบาทเหนือกว่าหมอลําผีปุา เพราะ ผีปุาลงโทษ
ให้ เกิดความเจ็บปุวย กล่าวไต้ว่า ชาวอีสานบันไปพึงพิงอํานาจ ของหมอธรรมเพื่อการปกปุองคุ้มครองให้ปลอดภัย ดํารงชีวิต
อย่างสงบสุข โดยมีพลังอํานาจเหนืออํานาจของผี หมอธรรมถูกอธิบายในลักษณะเป็นผู้ที่ใช้เวทมนต์ทางพุทธศาสนาเพื่อขับไลผ่ี
ร้าย รวมทั้งเผยแพร่พุทธศาสนาในสังคมอีสาน 

ในปัจจุบันระบบความเช่ือหมอธรรม กระจายอยู่ทั่ว ภาพรวมของการศึกษากล่าวถึง พิธีกรรมรักษาอาการ
เจ็บปุวยโดย ใช้เวทมนตร์คาถาท่ีเกิดจากการกระทําของผี คุณไสย หลังจากนั้นหมอธรรมจะทําพิธีเองกันไม่ให้ อํานาจคุณไสย
หวนกลับมาทําร้ายผู้ปุวยอีก โดยการผูกแขน หรือเปุากระหม่อม และปิดยันต์รอบ ๆ บ้านผู้ปุวย เมื่อผู้ปุวยรักษากับหมอธรรม
คนแรก อาการไม่ตีขึ้น ผู้ปุวย อาจเปลี่ยนไปรักษากับหมอธรรมคนที่สองได้แบ้ว่าชาวบ้านไม่ได้เกิดอาการเจ็บปุวย แต่ต้องการ 
ความคุ้มครองจากหมอธรรม ก็จะมาเข้าของฮักบา กับหมอธรรม เพื่อให้หมอธรรมปกปักรักษา คุ้มครอง 

พิธีกรรมหมอธรรมยังไต้รับความศรัทธาและเชื่อมั่นจากประชาชน สู้วิจัยตั้งประเด็น คําถามว่าความศรัทธาเชื่อมั่น
ในการประกอบพิธีกรรมยังคงดํารงอยู่ในจิตใจของประชาชนชุมชน ชาวอีสานจนถึงปัจจุบัน มีประวัติความเป็นมา เกิดพลวัต
เปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์ อย่างไรรวมทั้งการต่อสู้ต่อรอง กับอํานาจรัฐผ่านกลไกลต่างยุคสมัย การใช้ระบบจารีต
หมอธรรม ในการจัดระเบียบสังคมอีสาน จนเกิดเป็นเครือข่ายอย่างไม่เป็นทางการ ก่อรูป เริ่มต้น มีจุดมุ่งหมาย มีพลวัต 
เปลี่ยนแปลงอย่างไร และในปัจจุบันมีบทบาท อิทธิพลต่อสังคมชาวอีสาน ทั้งมิติทางสังคม มิติทางการเมือง มิติทางเศรษฐกิจ 

 
สังคมของหมอธรรมในภาคอีสานไต้ 
 เครือข่ายทางสังคมหมอธรรมในภาคอีสานไต้มีพัฒนาการมาตามลําดับ แรกเริ่มเป็นสังคม ศีลธรรม ที่มุ่งเน้นให้
สมาชิกในหมู่บ้านยึดถือเป็นที่พึ่งทางใจ ประกอบกับในสมัยที่มีความก้าวหน้า ทางด้านการแพทย์ยังไม่ทั่วถึง การดูแลซึ่งกัน
และกันของสมาชิกในชุมชนเป็นเรื่องที่ต้องการ ของสังคม และสอดคล้องกับโลกทัศน์ของชาวอีสานไต้อดีตถึงความเช่ือใน
สาเหตุของความเจ็บปุวย เกิดจากผีร้าย อํานาจเหนือธรรมชาติ คุณไสย มนต์ดํา การยึดถือของรักษาในสํานักหมอธรรม จะ
                                                           
๑ ปฐม หงส์สุวรรณ. ๒๕๕๐.  “กาลครั้งหนึ่ง : ว่าด้วยต านานกับวัฒนธรรม”. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์ แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั. หน้า ๘๓. 
 
๒ วีระศักดิ์ บุญหลงพื้นบ้าน:หมอ ใน สารานุกรมวัฒนธรรม ไทยภาคอีสานเลม่ที่๙,กรุงเทพฯ: มลูนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย 
ธนาคารไทยพาณิชย ์
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๔๑๘ 

เป็นการยอมรับพลังอํานาจศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน อนึ่ง สมาชิกเข้าร่วม ในสํานักหมอธรรมด้วยความสมัครใจ 
สมาชิกในโครงสร้างทางสังคมศีลธรรมหมอธรรม ประกอบด้วย หลวงปู อาจารย์หมอธรรม หมอธรรม และลูกเผิ้งลูกเทียน มี
อํานาจการปกครอง ในลักษณะพีรามิด ในยุคปัจจุบันสํานักหมอธรรมมีการปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ความ
บันสมัยของการคมนาคม ความก้าวหน้าทางด้านการสื่อสาร ทําให้สํานักหมอธรรมเกิด เป็นเครือข่าย 
เครือข่ายทางสังคมหมอธรรมในปัจจุบันเกิดขึ้นจากการติดต่อสื่อสาร การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ความร่วมมือกันของสมาชิกที่มี
วัตถุประสงค์และกิจกรรมร่วมกันแรกเริ่มการเข้าร่วมใน เครือข่ายของสมาชิกแบ่งเป็น ๒ ลักษณะ คือ  
 ๑. การบวชธรรม เป็นการเข้าร่วมในเครือข่ายอย่าง เป็นทางการในสถานภาพหมอธรรม การบวชธรรมจําเป็นต้องมี
การตรวจสอบจากอาจารย์หลายอย่าง ตามเง่ือนไข และอาศัยบุญบารมี วาสนา หรือความสัมพันธ์ในอดีตชาติ 
  ๒. ยกขันธ์ เป็นการเข้าร่วมในเครือข่ายในสถานภาพลูกศิษย์อาจารย์ เมื่อต้องการที่พึ่งและบําเพ็ญบารมีเพื่อรักษา
โรคที่เช่ือว่า เกิดจากอํานาจของผีร้าย คุณไสย มนต์ดํา หรือ โรคที่หาสาเหตุไม่ได้ทั้งสองสถานภาพนี้ สามารถ ปรับเปลี่ยนไป
ตามเหตุผลปัจจัย อาทิ หมอธรรมผิดขะลํา ต้องมารับการรักษากับหมอธรรมใน ฐานะลูกผู้รับใช้ เมื่อรับการรักษาเรียบรอ้ยแลว้ 
มีบุญบารมีเพียงพอ อาจขอบวชธรรม เป็นหมอธรรมได้ 
 กิจกรรมและพิธีกรรมหมอธรรม เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย ที่เป็นพื้นที่ให้สมาชิกได้แสดงบทบาทแล ะสานต่อ
ความสัมพันธ์กับสมาชิกอื่นในเครือข่าย ในขณะเดียวกันสมาชิกที่เข้าร่วม ในกิจกรรมและพิธีกรรมต่างมีความคาดหวังที่
แตกต่างกัน กิจกรรมและพิธีกรรมที่สําคัญของหมอธรรม คือ 
  ๑. คารวะธรรมในวันพระวันศีล เปิดโอกาสให้สมาชิกเข้าร่วมคารวะธรรมและ ฟังคําสั่งสอนจากอาจารย์ เป็นการขัด
เกลาพฤติกรรม ลักษณะการเข้าร่วมของสมาชิก เป็นกลุ่มขนาดเล็ก มีจํานวนสมาชิกไม่แน่นอน ส่วนมากมักเป็นผู้ใกล้ชิดและ
อาศัยใกล้ๆ กับ สํานักหมอธรรม  
 ๒. ขึ้นของรักษาประจําปี เป็นวันสําคัญอย่างหนึ่ง เปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีโอกาสได้แสดงความกตัญญูต่อครูบา
อาจารย์ ลักษณะการเข้าร่วมของสมาชิก เป็นกลุ่มขนาดใหญ่  
 ๓. พิธีกรรมรักษาโรค มีการประกอบพิธีกรรมเป็นประจําทุกวัน เพื่อช่วยเหลือ ผู้ที่มารับการรักษา การรักษาอาจต้อง
ใช้ระยะเวลาตามผลการวินิจฉัยโรค สมาชิกท่ีเข้าร่วมมีบทบาท และหน้าที่ชัดเจน คือ หมอธรรมมาเรียนธรรมกับอาจารย์จาก
ประสบการณ์จริง  
 ๔. พุทธาภิเษก เป็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ โดยเล็งเห็นว่า การมาขึ้นของประจําปี น่าจะมีกิจกรรมทีสาน
ความสัมพันธ์และเกิดสิรมิงคล ในส่วนหมอธรรมจะลงธรรมให้เกิดความเข้มแข็งและขจัดผีร้าย และอาศัยพลังอํานาจขจัดสิ่งไม่
ดีออกจากร่ายกาย ตําราธรรมถือเป็นสิ่งที่หมอธรรมแสวงหา โดยเฉพาะตําราธรรมของบูรพาจารย์หมอ ธรรมที่มีช่ือเสียงใน
อดีต จึงทําให้สมาชิกหมอธรรมเช่ือมโยงติดต่อสื่อสารกัน จากช่องทางต่างๆ อนึ่ง เมื่อหมอธรรมได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาธรรมใน
ตําราสายเดียวกัน ถือว่า มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ทางสายธรรม นับถือเป็นพี่เป็นน้อง แม้จะเพียงแค่ได้รับข้อมูลว่าเรียน
เท่านั้น เพราะหมอธรรม เช่ือในเรื่องโชคชะตาและอดีตชาติ การเรียนธรรมในแต่ละห้องและแต่ละสายธรรม น่าจะมี ความ
เกี่ยวข้อง หรือมีความสัมพันธ์ในอดีตชาติ ซึ่งส่งผลให้เกิดเครือข่ายทางสังคมได้ง่ายขึ้น ในขณะเดียวกัน ตํา ราธรรมแม้ว่าจะ
เรียนห้องเดียวกัน แต่มีความแตกต่างกันในรายละเอียด จึงเป็น ที่สนใจในการค้นคว้าอย่างไม่สิ้นสุดในแต่ละหมอธรรมจะมี
ความสัมพันธ์ในภาคอีสานตอนไต้ดังนี้ 
 ๑. ความสัมพันธ์ในฐานะสิ่งที่ควรเคารพ เป็นลักษณะการสรา้งความสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิก (มนุษย์) กับพลังอํานาจ
เหนือธรรมชาติที่ควบคุมระบบสังคมหมอธรรม สมาชิกจึง เข้าร่วมในกิจกรรมและพิธีกรรมต่าง ๆ รวมทั้งปฏิบัติตามฮีตคอง 
เพี่อต้องการสร้างความสัมพันธ์ ท่ีดี แล้วจะได้รับพลังอํานาจพิเศษ เพี่อปกปูองคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน ปูองกันภยันตรายที่
จะเกิดจากผีร้าย คุณไสย มนต์ดํา  
 ๒. ความสัมพันธ์อาจารย์กับศิษย์เกิดขึ้นระหว่างอาจารย์หมอธรรมและลูกศิษย์หมอ ธรรม ในการศึกษาเล่าเรียน ให้
ความดูแล สอนสั่งวิชาต่าง ๆ อย่างเต็มความสามารถ และถ่ายทอด ให้ลูกศิษย์เมื่อมีความพร้อม ลูกศิษย์หมอธรรมให้ความ
เคารพอาจารย์ปฏิบัติตามคําสั่งสอนอย่าง เคร่งครัด 
 ๓. ความสัมพันธ์สหธรรมมิคหมอธรรมในสํานักและนอกสํานัก เกิดขึ้นภายใน สํานัก โดยยึดถืออาวุโสวกว่า แม้ว่าจะ
มีอายุน้อยกว่า ในส่วนของหมอธรรมที่เป็นพระสงฆ์จะ ยึดถือตามสถานภาพทางสังคมป็จจุบัน อนี้งความรู้สึกเป็นอันหนี้งอัน
เดียวกัน การทํากิจกรรม ร่วมกัน แบ่งหน้าท่ีทํางานอย่างเป็นระบบ จะช่วยเสริมสร้างความรัก สามัคคีที่ดีต่อกัน ถือเป็น ญาติพี่
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น้องในพิธีกรรม แม้ว่าก่อนหน้าน้ันจะไม่รู้จักกันมาก่อน หมอธรรมหลายคนเช่ือว่า เกิดจากบุญบารมี วาสนา และเช่ือเรื่องภพ
ชาติปางก่อน อาจมีความเกี่ยวข้องซํ่งกันและกัน อาจเป็นพี่น้องกันมาก่อน เมื่อเช่ือเช่นนี้แล้ว จึงทําให้ความสัมพันธ์ของหมอ
ธรรมแน่นแพ่น ส่งผลต่อการทํากิจกรรมร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของหมอธรรมนอกสํานักความสืบเนื่องของ
เครือข่าย เกิดขึ้นจากสมาชิกในกลุ่มที่มีสถานะภาพทางสังคมปัจจุบัน แตกต่างกัน มีส่วนช่วยสนับสนุนงานด้ านอื่น ๆ ที่ไม่
เกี่ยวข้องกับความเช่ือและพิธีกรรมหมอธรรม คือ  
 ๑. ความสืบเนื่องทางด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่นเกิดจากสมาชิกในสังคมศีลธรรม หมอธรรม มีสถานภาพทาง
สังคมในตําแหน่งการปกครองหลายระดับ อาทิ นายทหาร นายตํารวจ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอําเภอ นายก อบต. สมาชิ ก 
อบต. กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ ได้ใช้พื้นที่ในสังคม หมอธรรมพบปะ พูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ อนึ่งการ
สร้างความรู้จักกัน เป็นคนที่คุ้นเคย จะสามารถให้ผู้ปกครองเข้าใจปัญหาของสังคมหลายระดับ  
 ๒. ความสืบเนื่อง ทางด้านเศรษฐกิจ เกิดจากสมาชิกในสังคมหมอธรรม มีสถานภาพทางสังคมปัจจุบัน เป็นนักธุรกิจ 
หลายระดับ มีกิจการส่วนตัว เป็นตัวแทนจําหน่าย การดําเนินธุรกิจอาจมีความเกี่ยวข้องหรือ สนับสนุนซึ่งกันและกัน พ้ืนท่ีทาง
สังคมหมอธรรมจึงเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง ธุรกิจ เศรษฐกิจ หรือ อาจมีแนวคิดสร้างธุรกิจร่วมกัน  
 ๓. ความสืบเนื่องทางด้านสังคมวัฒนธรรม การศึกษาเกิดจากการสนทนาพูดคุยกับสมาชิกที่มีสถานภาพทางสังคมที่
หลากหลาย ตระหนักถึง ความเช่ือและพิธีกรรมหมอธรรมได้ถูกลดบทบาทลงในสังคม เยาวชนรุ่นใหม่ไม่สนใจ หน่วยงาน ด้าน
วัฒนธรรมและศาสนาเผีาระวัง หน่วยงานด้านการสาธารณสุขดูแลอย่างใกล้ชิด ทําให้ บทบาท หน้าที่ของหมอธรรมในปัจจุบัน
ได้ปรับเปลี่ยนไป การระดมสมองเพื่อให้การดําเนินงานด้าน ความเช่ือและพิธีกรรมหมอธรรม 

กล่าวได้ว่าการสร้างความมั่นคงทางจิตใจ มีความสําคัญต่อระบบสมดุลของร่างกาย เพราะเมื่อจิตใจ อ่อนล้า 
ร่างกายมักไม่ตอบสนอง การทั้งพาอํานาจบารมีของหมอธรรมเป็นหนทางที่สร้างขวัญ กําลังใจได้เป็นอย่างดี ท่ามกลาง
ความรู้สึกกดดัน บีบรัด เกิดภาวะความเครียด จากระบบเศรษฐกิจ การเมือง สังคมในปัจจุบัน บทบาทของสถานบันหมอธรรม
มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตี มีรายละเอียดดังนี้ 

 
พิธีกรรมสร้างความม่ันคง 
 พิธีกรรมรักษาโรค เป็นระบบความเช่ือท่ีได้รับการสืบทอดมาจากบุรพาจารย์หมอธรรม อาจมีการปรับเปลี่ยนไปตาม
การเปลี่ยนแปลง ชาวอีสานสังเคราะห์ขึ้นเพื่อดูแลรักษาสุขภาพของ คนในท้องถิ่น มีพื้นฐานมาจากแนวคิดการแบบทั้งพา
อาศัยกัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นกลไกทางวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อช่วยให้มนุษย์มีสภาวะจิตใจที่ดีขึ้นเป็นวิธีการ
จัดการ กับภาวะที่ไม่มั่นคงทางจิตใจสามารถสะท้อนโลกทัศน์อุดมคติหรือความคิดหลักที่ชัดเจนอันเป็น รากเหง้าแห่ง
วัฒนธรรมอีสาน ในพิธีกรรมหมอธรรมจากหลายกลุ่ม ยังได้รับ การตอบรับจากสังคมได้เป็นอย่างดี  
 ทั้งนี้พิธีกรรมหมอธรรมยังเป็นที่พึ่งให้กับชาวอีสานได้ต่างยุคต่างสมัยฃแม้ว่าความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทสําคัญในระบบคิดของชาวอีสานก็ตามผู้ที่มารับการรักษาในพิธีกรรมหมอธรรมนั้นมีความเช่ือใน
สาเหตุของการเกิดโรคที่แตกต่างกันซึ่งส่งผลให้ตัดสินใจที่มารับการรักษาในพิธีกรรมหมอธรรมซึ่งแบ่งได้ดังนี้ 
 ๑. กลุ่มที่เชื่อว่าความเจ็บปุวยเกิดจากอํานาจของผีร้าย อาทิ ผีปอบ ผีโพง ผี เหล่านี้สามารถทําร้ายมนุษย์ได้อย่างไม่
มีเหตุผล อาจต้องการชีวิต เรียกว่า “ปอบกิน” ผีเหล่านี้มักสถิตอยู่ในสถานที่ห่างไกลจากผู้คนหรือสิงอยู่กับเจ้าของปอบวิชา
ปอบ ชาวอีสานไต้จะเรียนรู้และจดจําผ่านประสบการณ์ หากเกิดเหตุการณ์มีคนเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุอย่างต่อเนื่องใน
หมู่บ้านจะเช่ือว่าเกิดจากอํานาจของผีปอบอาละวาด ต้องไปนําหมอธรรมมาประกอบพิธีกรรมปราบปราม นอกจากนั้นใน
มุมมองของหมอธรรม มองว่า ผีทุกชนิดเป็นผีร้ายทั้งหมดโดยพิจารณาจากพฤติกรรม อาทิหากผีบ้าน ผีเรือน ทําร้ายมนุษย์จะ
ถูกเหมารวมว่าเป็นผีร้าย  
 ๒. กลุ่มที่เชื่อว่าความเจ็บปุวยเกิดจาก ผิดของ เกิดจากผู้ปุวยกระทําผิดฮีตคอง ขะลํา จะทําให้ให้เกิดความเจ็บปุวย 
หรือการไปรับวัตถุมงคลอื่นมาไว้ในบ้านท่ีไม่ใช่สายธรรมเดียวกันหรือรับเอาเสน่ห์ยาแฝด คนใส่คนลองประเภทมนต์ดํา มา ทํา
ให้ของให้ไม่พอใจ ทําให้เกิดความเจ็บปุวย การผิดของนี้อาจลงโทษผู้กระทําผิดโดยตรง หรือลงโทษ คนภายในครอบครัว
โดยเฉพาะหมอธรรมที่กระทําผิดของ จะได้รับโทษที่รุนแรงกว่า ลูกเผิ้ง ลูกเทียน 
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 ๓. กลุ่มที่เช่ือว่าอาการเจ็บปุวยเกิดจากอํานาจคุณไสย มนต์ดํา๑ บางรายอาจเคยไปเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลมาแล้ว 
พบวัตถุประหลาดในร่างกาย ทําให้เช่ือได้ว่าอาจ เกิดจากอํานาจคุณไสย มนต์ดําไสยศาสตร์ ในบางกรณี พบว่า ผู้ปุวยมี
พฤติกรรมที่แปลกแยกผิดปกติจากเติม เช่น จากท่ีเคยเป็นคนท่ีร่าเริงแจ่มใส แต่กลับเป็นคนท่ีเก็บตัว หวาดระแวง ในบาง กรณี
ที่พบว่า จากท่ีเคยเป็นผู้หญิงปกติ แต่เกิดรักผู้ชายอย่างรุนแรง เหล่านี้ล่งผลให้เช่ือว่าอาจเกิด จากไสยศาสตร์ และมารักษาใน
พิธีกรรมหมอธรรม 
 ๔. กลุ่มที่เคยไปรักษาจากโรงพยาบาลในระบบการแพทย์แผนปัจจุบันมาแล้ว หากแต่วินิจฉัยไม่พบโรค หรือรักษา
เป็นระยะเวลานาน อาการยังไม่ดีขึ้น หรือบางรายอาการกลับ ทรุดตัวลง เป็นเหตุให้เช่ือว่า ความเจ็บปุวยคงไม่ได้เกิดจากเหตุ
แบบปกติ จึงมองหาวิธีการรูปแบบ อื่น ๆ ที่เช่ือว่าจะสามารถรักษาความเจ็บปุวยได้หลายรายจึงมารับการรักษาในพิธีกรรม
หมอธรรม ในบางกรณีที่การแพทย์แผนปัจจุบันวินิจฉัยโรคแล้วมีวิธีการที่ต้องตัดอวัยวะ หรือผ่าตัด ประกอบ ลับการรักษาต้อง
มีค่าใช้จ่าย ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิธีการรักษา บันมารักษาในพิธีกรรม หมอธรรม 
 ๕. กลุ่มที่เคยไปรับการรักษามาทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันและการรักษาแบบพื้นบ้าน มาแล้ว แต่อาการยังไม่ดีขึ้น 
หรือยังอยู่ในระหว่างการรักษา แต่ต้องการแสวงหาวิธีการรักษาให้ อาการเจ็บปุวยให้หายเป็นปกติ กลุ่มนี้อาจใช้ทั้งวิธีการ
การแพทย์สมัยใหม่ การแพทย์แบบพ้ืนบ้าน หลาย ๆ วิธีการรวมลัน 
 ๖. กลุ่มที่มารักษาในพิธีกรรมหมอธรรมโดยตรง๒ เป็นกลุ่มที่มีแนวคิดโลกทัศน์แบบดั้งเติม วิเคราะห์ อาการและ
สาเหตุของโรคผ่านประสบการณ์ที่ผ่าน มา เมื่อแน่ใจว่าความเจ็บปุวยเกิดจากบุญ กรรม วาสนา โชคชะตา จะเดินทางมารับ
การรักษาทันท ี

จากกลุ่มความเช่ือในสาเหตุความเจ็บปุวย แสดงให้เห็นว่า พิธีกรรมหมอธรรมยังมี ความสําคัญต่อสังคมอีสาน 
เพื่อแก้ไขปัญหาที่ไม่มีทางออก โดยเฉพาะความเจ็บปุวยที่เกิดจาก อํานาจเหนือธรรมชาติ วิธีการทางวิทยาศาสตร์รักษาไม่ไต้ 
การรักษาโรคในพิธีกรรมหมอธรรมจึง บุ้งเน้นการรักษาที่สภาพจิตใจค่อนเป็นสําคัญ ทั้งการพูดคุย การสอนธรรมะ ไหว้พระ
สวดมนต์ การปฏิบัติสมาธิ การปฏิบัติอยู่ในศีล ในบางรายอาจมีการกินยาสมุนไพรด้วย การรักษาจึงมี หลากหลายวิธีการเพื่อ
สร้างขวัญกําลังใจ กรณีการไหว้พระสวดมนต์นั้นในต้านศาสนาส่งผล ให้จิตเกิดเป็นสมาธิ 

 
พิธีกรรมเพื่อสร้างสิริมงคล 

จากกระแสวัฒนธรรมที่หลากหลายได้เข้ามามีอิทธิพลในระบบคิดของชาวอีสานไต้ ทิ้งแนวคิดจากตะวันตก ลัทธิ
บริโภคนิยม กระแสวัฒนธรรมต่าง ๆ เหล่านี้ทําให้ระบบคิด วิถีชีวิต ของชาวอีสานมีการเปลี่ยนผ่านจากความคิดคนรุ่นเล่ามาสู่
คนรุ่นใหม่ ในสังคมอีสานไต้ในปัจจุบันที่ ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ตอบสนองค วามต้องการความ
สะดวกสบายให้แก่ชีวิต จนหลงเช่ือว่าเหล่านี้สามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่าง แต่อย่างไรก็ตามในบางแง่มุม ลัทธิบริโภคนิยม 
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้เกิดปัญหาแก่งแย่งชิงดี มนุษย์มีความเห็นแก่ตัวมากขึ้น เหล่านี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้น
พร้อมกับการพัฒนาในปัจจุบัน เมื่อต้องเจอกับสภาวะความตึงเครียด ทางต้านจิตใจ อารมณ์ความรู้สึก ที่ต้องแก่งแย่ง แข่งขัน
ในยุคปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดปัญหาทางจิต ในบางกรณีที่ต้องแข่งขัน เช่นการสมัครงานอัตราเดียว แต่มีคนสมัครหลายคน 

พิธีกรรมหมอธรรมเป็นหนทางออกทางหนึ่ง เพื่อผ่อนคลายความรู้สึก ความเครียด กังวล แห้ว่าในอดีตที่พิธีกรรม
หมอธรรมมุ่งเน้นรักษาโรคที่เกิดจากผีร้าย ก็ตาม สํานักหมอธรรมจึงถูกเข้าใจ และมีบทบาทหน้าที่ เพื่อแก้ปัญหาในปัจจุบันที่
หลากหลาย ผู้ที่ศรัทธาและเชื่อว่าการเข้าร่วมพิธีกรรมจะส่งผลให้เกิดความสิริมงคล จําแนกเป็นกลุ่มได้ดังนี้ 
 กลุ่มทีเช่ือว่าการเข้าร่วมในพิธีกรรมจะเกิดสิริมงคล ส่งเสริมอาชีพการงาน หากมีเคราะห์กรรม ก็จะส่งผลให้ผ่าน
ลุล่วงไปด้วยดี ในบางกรณีพบว่าผู้ที่ศรัทธารู้สึกว่าตนเองไม่ ประสบความสําเร็จ หรือมีเหตุให้ต้องเสียเงิน เสียงาน เป็นช่วงชีวิต
ขาลง หรือบางคนเกิดความฝัน ที่เช่ือว่าเป็นลางสังหรณ์ไม่ดี เหล่านี้จึงเข้ามาพึ่งพิธีกรรมหมอธรรม เพื่อช่วยรักษาสภาพจิตใจ 
                                                           
๑ สมใจ ศรหล้า.๒๕๓๕.หมอธรรมกบัการรักษาพยาบาลพื้นบ้าน. วิทยานิพนธ์สังคมศาสดร มหาบัณฑิต, สาขาวิชา
มานุษยวิทยา, บัณฑิตวิทยาลัย, จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย. 
๒ ขุนทอง ศรีประจง, ๒๕๑๙. ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต บ้านหนองสมุพุก ตําบลหนองเรือ อําเภอ โนนสัง จงัหวัดอุดรธานี. 

มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยศรินครินทรวิโรฒ มหาสารคาม. 
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 
 

๔๖๓ 

 กลุ่มที่ต้องทํางานท่ีต้องเสี่ยงภัย กล่าวคือ คนบางอาชีพท่ีต้องเสี่ยงภัยใน การปฏิบัติงาน เช่น ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ 
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือเป็นพนักงานขับรถ ในเวลากลางคืน ต้องเดินทางไกลเป็นระยะ ๆ เหล่านี้จึงเช่ือว่า “กันไว่ดีกว่า
แก้” สิ่งไหนท่ีคิดว่า เป็นมงคล ทําให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยจึงต้องแสวงหาไว้เหล่านี้ยังเช่ือว่าหากเข้าร่วมใน พิธีกรรมหมอ
ธรรมจะล่งผลให้มีความมั่นคงปลอดภัย 
 กลุ่มที่มีความต้องการปัจจัยต่าง ๆ แต่ไม่มีความมั่นใจ กล่าวคือกลุ่มนี้มีความต้องการทางต้านบวก เช่น บางคน
ต้องการขายที่ดิน แต่เป็นระยะเวลานาน ไม่สามารถหาผู้ซื้อ ไต้จึงต้องเข้าพึ่งในพิธีกรรม โดยเช่ือว่าจะเป็นทางออกไต้ ในบาง
กรณีที่ชาวอีสานบางคนต้องการ ไปทํางานต่างประเทศ อยู่ระหว่างการดําเนินการ เกิดความร้อนใจ จึงเข้าร่วมในพิธีกรรมโดย
เชื่อว่า จะสามารถให้เกิดประสบผลสําเร็จตังกล่าว นอกจากนั้นยังพบว่า มีผู้ที่ศรัทธามาเข้าร่วมในพิธีกรรม หมอธรรม โดยมี
ความต้องการอย่างไต้สามีฝรั่ง ซึ่งกําลังเดินทางไปทํางานต่างประเทศและต้องการ มีสามีฝรั่ง เหล่านี้ก็เป็น ความคาดหวัง
ทางบวกที่ผู้ศรัทธาต้องการ สําหรับหมอธรรมแล้ว ในประเด็น ตังกล่าวหมอธรรมก็แนะนําให้เข้าอาบน้ํามนต์ในพิธีกรรม ว่า
การจะพบเนื้อคู่หรือสามีฝรั่งนั้น แล้วแต่วาสนา บุญกรรม ที่เคยสร้างสมด้วยกัน และพบว่าผู้ที่ศรัทธาประสบความสําเร็จตัง
กล่าว หลายราย จึงเชื่อว่าการเข้าร่วมในพิธีกรรมหมอธรรมเป็นผลให้ไต้สามีฝรั่งตังท่ีต้องการ 
การควบคุมทางสังคม 

การควบคุมทางสังคม เป็นวิธีการควบคุมความประพฤติของสมาชิกให้ยอมรับแนว ปฏิบัติของสังคมนั้นเพื่อให้เกิด
ความสงบเรียบร้อย โดยมีมาตรการต่าง ๆ อาทิ กฎหมาย จารด ขนบธรรมเนียม การควบคุมทางสังคมคือ การควบคุม
ภายนอก ได้แก่การควบคุมด้วยกฎหมาย ขะลํา ตลอดจนการบทลงโทษต่าง ๆ การควบคุมภายใน ได้แก่ การควบคุมด้วยการ
ปลูกฝังคุณธรรม การอบรมสั่งสอนในรู้จักผิดชอบ ช่ัวดี เพื่อให้เกิดความสํานึกขึ้นภายในจิตใจเอง การควบคุมทางสังคมหมอ
ธรรมเกิดขึ้นผ่าน ความเช่ือในเรื่องของ ศาสนาพราหมณ์ ศาสนาพุทธ และมี การผสมผสานกันอย่างลงตัวเกิดเป็นระบบของ
หมอธรรมและสืบทอดมายาวนาน  

บทบาทต่อการสร้างความมั่นคงทางจิตใจ เป็นการสร้างขวัญกําลังใจจากการทั้งอํานาจ บารมีของหมอธรรมใน
การขจัดสิ่งไม่ดี โดยวิธีการรักษาโรคในพิธีกรรม ถือเป็นกลไกทาง วัฒนธรรมที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยให้มนุษย์มีสภาวะจิตใจที่ดีขึ้น 
เป็นวิธีการจัดการกับภาวะที่ไม่มั่นคง ทางจิตใจ โดยนุ่งเน้นที่การรักษาสุขภาวะทางจิตใจ ซึ่งจะก่อให้เกิดความสมดุลทั้งระบบ
ของชีวิต ทั้งหมด เป็นลักษณะการรักษาสุขภาพแบบองค์รวม กล่าวคือ ในพิธีกรรมหมอธรรม สะท้อนให้ เห็นถึงการรักษา
ทางด้านจิตใจ หากจิตใจมีความบกพร่อง หรือมีอาการทางจิต ด้วยอารมณ์เครียด หงุดหงิด ระแวง บางกรณีรุนแรงถึงขั้นเป็น
โรคจิต พูดไม่รู้เรื่อง เหล่านี้เป็นเหตุให้เกิดความเจ็บปุวย ได้ การรักษาในพิธีกรรมหมอธรรมจึงมุ้งเน้นการรักษาที่สภาพจิตใจ
ก่อนเป็นอันดับแรก ทั้งการพูดคุย การสอนธรรมะ ไหว้พระสวดมนต์ การปฏิบัติตอยู่ในศีล ในบางรายอาจมีการกินยา สมุนไพร
ด้วย การรักษาจึงมีหลากหลายวิธีการเพื่อสร้างขวัญกําลังใจ ให้เกิดความรู้สึกมั่นคง ปลอดลัย  

ทั้งนี้เพื่อต้องการสร้างความสมดุลให้ลับจิตใจ โดยเช่ือว่าหากจิตใจมีความสมดุล เป็นปกติ จะล่งผลให้มีสุขภาวะที่
สมดุลในชีวิตทั้งหมด ในส่วนการประกอบพิธีกรรมไล่ปอบ เป็นการสร้าง ขวัญกําลังใจอีกรูปแบบหนึ่ง เมื่อผู้ศรัทธาในระดับ
ชุมชนหมู่บ้าน เกิดความรู้สึกกังวล หวาดกลัว ลับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่ทราบสาเหตุ และอาจเป็นลัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
จึงได้เชิญหมอ ธรรมมาประกอบพิธีกรรม แม้ว่าไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า เมื่อประกอบพิธีกรรมแล้ว จะได้ผลดี อย่างไร แต่
ผลดีประการแรก ได้เกิดการพูดคุย หารือ เกี่ยวลับเรื่องราวปัญหาภายในหมู่บ้านที่กําลัง เผชิญ และร่วมด้วยช่วยลันในการ
สอดส่องดูแลสารทุกข์สุกดบิของสมาชิกในหมู่บ้าน สามารถ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลัน ในขณะเดียวลันในพิธีกรรมหมอธรรม 
ได้แสดงสัญลักษณ์ และให้ ความหมายต่าง ๆ ท่ีเป็นดีต่อความรู้สึก จรรโลงจิตใจให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย และบทบาท การ
สร้างความมั่นคงสุดบ้าย ท่ีเกิดจากปัญหาปากบ้อง ความเป็นอยู่ และเช่ือว่าหากเข้าร่วมใน พิธีกรรมหมอธรรม จะมีผลให้เกิด
สิริมงคลส่งเสริมหน้าที่การงาน การเข้าถึงทรัพยากร เหล่านี้เป็น ความคาดหวังในทางบวกที่ได้จากพิธีกรรม พิธีกรรมหมอ
ธรรมจึงมิได้เป็นเพียงพิธีกรรมเพื่อ รักษาความเจ็บปุวยหากได้รับการดีความให้ความหมายใหม่ เพื่อตอบรับ ปัญหาอัน
หลากหลาย ที่ไม่มีทางออก และในงานประจําปีเช่น บุญเข้าพรรษา บุญออกพรรษา เหล่านี้ยังสอดแทรก การเข้าร่วมปฏิบัติ
ธรรม การบวชชีพราหมณ์ การปัดรังควานต่าง ๆ โดยเช่ือว่าจะทําให้เกิดความ เป็นสิริมงคล เหล่านี้เพื่อตอบรับความต้องการ
ของคนในสังคมนั้นเอง 
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หมอธรรมกับพระพุทธศาสนา 
 การถ่ายทอดหลักธรรมทางพุทธศาสนาในสํานักหมอธรรม เกิดขึ้นควบคู่ไปการประกอบพิธีกรมรักษาโรค เป็น
ลักษณะการอบรมสั่งสอนให้รู้จักความ จริงของชีวิต ความเข้าใจในธรรมชาติ เกิด แก่ เจ็บ ตาย บุญ กรรม บุญบารมี หาก
พิจารณาอย่างรอบ มุมมองและความเข้าใจหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่ถ่ายทอดสู่สมาชิก มีการผสมผสาน ความเช่ือดั้งเดิม 
ศาสนาพราหมณ์ และพุทธศาสนาอย่างลงตัว เรียกว่า พุทธศาสนาแบบชาวบ้าน คือเคารพบูชาพระพุทธรูปแทนตัว
พระพุทธเจ้าและหมอธรรมจะแนะนํา อบรมสั่งสอนให้มีความเคารพในพระพุทธรูปแทนตัวของพระพุทธเจ้า มีอํานาจศักดิ์สิทธิ์
เหนือมนุษย์สามารถช่วยรักษา ความเจ็บปุวยของมนุษย์ได้ ก่อนการเริ่มพิธีกรรมรักษาโรคพุกครั้ง หมอธรรมจะกล่าวนอบน้อม 
นมัสการ ระลึกถึงพระรัตนตรัยโดยให้พระพุทธรูปเป็นประธาน โดยเช่ือว่าพระพุทธรูปนี้มี ความศักดิ์สิทธ์ิ สามารถช่วยขจัดบัด
เปุาภยันตรายต่าง ๆ อน่ึงในพิธีกรรมมีการสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่โน้มน้าวให้เกิดความเช่ือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู อาทิ การ
ลงธรรม ในระหว่างการประกอบ พิธีกรรมรักษาโรค หมอธรรมจะลงธรรม โดยการคาถา ต่อมาเมื่อผู้ปุวยหายจากความ
เจ็บปุวย จึงเกิดความรู้สึกกตัญญูต่อ มากราบไหว้ขอพรกับพระพุทธรูปที่เป็นองค์ตัวแทนหมอธรรมปรากฏการณ์เช่นนี้ยิ่งเป็น 
การตอกยํ้าความเช่ือถึงความศักดิ์สิทธ์ิของพระพุทธรูป 
 ความเช่ือเรื่องบุญ กรรม หมอธรรมใช้ ความเช่ือบุญ กรรม ในการอธิบายสาเหตุของความเจ็บปุวยสวนหยิ่ง ชีวิต
มนุษย์ในปัจจุบันจะ ถูกกําหนดโดยผลบุญกรรมที่ทําไว้ในอดีต และในปัจจุบันก็ต้องทําบุญกรรมไว้เพื่อจะไต้ผลบุญ ในอนาคต 
และการรักษาในพิธีกรรมนั้น หมอธรรมมักกล่าวเสมอว่า “หากมีบุญพอก็จะหายได้” “แล้วแต่บุญแต่กรรม” การกล่าวเช่นนี้
เพราะผู้ปุวยบางราย เป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายไต้ อาทิ โรคมะเร็ง เบาหวาน ผู้ปุวยกลุ่มนี้ หมอธรรมจึงเป็นเพื่อการให้
กําลังใจ และอบรมสั่งสอน เรื่องของบุญกรรม และการทําบุญในชาตินี้ เพื่อจะไต้ไม่เกิดโรคภัยไข้เจ็บในอนาคต หลังจาก เสร็จ
สิ้นการประกอบพิธีกรรมทุกครั้ง หมอธรรมจะสอนให้ทุกคนต้องพยายามทําดีที่สุดตาม ความสามารถของตนเอง เช่ือว่าผลบุญ
ทําให้มนุษย์มีชีวิตที่ดี และตายดีในท่ีสุด ความเชื่อดังกล่าว เป็นความเชื่อพื้นฐานท่ีอยู่ในจิตใต้สํานึกอันมีผลต่อความความคดิใน
การมองโลกในแง'ดี นอกจากนั้นยังเช่ือว่า การไต้พบกัน เป็นวาสนา เคยมีบุญ กรรมร่วมกัน ซึ่งล่งผลมาถึงชาตินี้ หากใครมี
กรรมร่วมกันย่อมต้องมีความเกี่ยวข้องกันในชาตินี้  

สรุป การสร้างวัฒนธรรมความเชื่อในปัจจุบันหมอธรรมในภาคอีสานไต้มีการรวมกลุ่มประกอบพิธีกรรมหมอธรรม 
เป็นการรวมกลุ่มอย่างไม่เป็น ทางการที่ยอมรับปฏิบัติตามฮีตคอง ที่อยู่ในสังคมภายใต้การปกครองตามกฎหมาย การรวมตัว
กันของสมาชิกเป็นจํานวนมากหลากหลาย มีพื้นฐานทางสังคมและจุดประสงค์ที่ แต่งต่างกัน อาทิ ผู้ปุวยบางรายที่มีอาการ
คล้ายผีเข้า อาจเกิดจากสารเสพติด นักเลงหัวไม้ต้องการ วัตถุมงคลไปเพื่อปองกันตนเองจากการทะเลาะวิวาท เข้าร่วมกลุ่ม
อาจล่อให้เกิดปัญหาตามมา อาจยังไม่เพียงพอต่อ การควบคุมพฤติกรรม ในมุมมองของบุคคลภายนอกมองว่า สํานักหมอธรรม
เป็นกลุ่มอนุรักษ์ วัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมา เพื่อไม่ให้สูญหาย บุคลากรทางการแพทย์สมัยใหม่ มักตั้งข้อสงสัย การวิธีการ
รักษา หน่วยงานด้านสาธารณสุขมักเฝูาระวังเกรงจะเป็นการหลอกลวงประชาชน ทั้งนี้หมอธรรมยังเป็นที่พึ่งทางจิตใจของ
บรรดาลูกศิษย์ในละแวกอีสานไต้ พร้อมทั้งยังเป็นทางออกต่างๆของคนท่ีมาให้การรับการรักษาและดูและด้วย 

 
ข้อเสนอแนะ 

๑.ควรเพ่ิมคุณค่าทางประวัติศาสตร์ อาณาบริเวณเทือกเขาพนมดงรัก ๒ ประเทศที่มีพื้นที่ติดต่อกัน จะทําให้
ชาวบ้านมีปฏิสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้  การปรับตัวของชุมชน ความเหมือน ความต่าง การปรับตัว การหยิบยืม ทัศนคติ 
ความเชื่อ ฯลฯ ภายใต้บริบทภูมิสังคมและวัฒนธรรมเดียวกันซึ่งจะนําไปสู่การยกระดับความสัมพันธ์แบบเครือญาติ การพึ่งพา
มิตรภาพ ลดความขัดแย้งระหว่างวิถีชีวิตความร่วมมือระหว่างกัน สร้างสายสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ และแนวทางในการสร้าง
ชุมชนระหว่างประเทศ 

๒. สร้างคุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรม ให้เป็นการใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือท่ีสําคัญในการแก้ไขความขัดแย้ง การ
เยียวยาความรู้สึก การสร้างความสัมพันธ์ที่ แตกร้าวให้กลับขึ้นมาใหม่ ทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศไทยและกัมพูชา 
การใช้สัญลักษณ์และพิธีกรรม ตามความเชื่อทางศาสนา และพิธีกรรมในการสร้างความรู้ ความเข้าใจในความปรองดองนําไปสู่
การสร้างสันติภาพได้ จึงจําเป็นต้องสร้าง กิจกรรมร่วมกันในภาคประชาชน เน้นที่หัวใจคือเป็นการพูดคุยกันถึงอารมณ์ 
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๔๖๕ 

ความรู้สึกที่อยู่ลึกในจิตใจ คํานึงถึงวัฒนธรรมที่หลากหลาย ไม่เน้นที่การรับหรือนานาวิธีการและกฎหมายของประเทศ
ตะวันตก มาใช้แต่ต้องปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทของสังคมชาวพุทธ การปฏิบัติตามหลักศีล ๕ ซึ่งเป็นแกนในการดําเนินชีวิต
ชาวพุทธ จะทําให้เกิดมุมมองต่อการให้อภัยและการสร้างความปรองดองที่แตกต่างกันออกไป  

๓.เพิ่ม คุณค่าทางความวิชาการเป็นการทําความเข้าใจแนวทางการพัฒนาโดยใช้หมอธรรมผู้มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับความเช่ือพ้ืนฐานหลักๆของสังคมในท้องถิ่นอันนําไปสู่โลกทัศน์ต่อปรากฏการต่างๆ ซึ่งได้สืบทอดและมีบทบาทต่อการ
ดําเนินชีวิตมาช้านาน นอกจากน้ีแล้วความเช่ือเหล่านี้ยังเป็นกรอบแนวคิดหรอืแนวทางในการดําเนินชีวิตเพื่อให้คนในสังคมเกิด
ความสงบสุข กินดีอยู่ดี นอกจากนั้นพิธีกรรมยังสะท้อนมาในลักษณะของวรรณกรรม นิทาน ตํานาน ที่สามารถเห็นได้ใน
ท้องถิ่นปัจจุบันคือ การเลี้ยงปูุตา การรําผีฟูารักษาโรค การสู่ขวัญ ให้ปรับตัวเข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคปัจจุบัน  
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การศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของครูโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา 
จังหวัดเลย สังกดัส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

The study of teacher’s quality of work life of private schools  
In thaichaiyo foundation network 

 
พระจักรพล ปูองศิริ๑ 

Phra Chakrapol Pongsiri 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของครูโรงเรียนปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จําแนกตามเพศ อายุ และประสบการณ์ในการสอน 
และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะและแนวทางในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทํางานครูโรงเรียนปริยัติธรรมดังกล่าว ให้มีคุณภาพ
ชีวิตการทํางานที่ดีขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนของโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย 
สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จํานวน ๑๓๓ คน เครื่องมือวิจัยคือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scales) และแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที ( t-test) และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) โดยใช้สถิติทดสอบเอฟ (F-test) ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ได้ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ LSD 
 คุณภาพชีวิตในการทํางานของครู โรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย สังกัดสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ดา้นสภาพแวดล้อมการทํางานที่
สะดวกและปลอดภัย รองลงมาด้านบูรณาการทางสังคม ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านความก้าวหน้า
และความมั่นคงตามลําดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด คือ ด้านค่าตอบแทนในการทํางานที่เพียงพอและยุติธรรม  เมื่อ
เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานของครูโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จําแนกตามเพศ ภาพรวมและรายด้าน 
พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ เมื่อเปรียบเทียบรายด้าน พบว่า ด้านค่าตอบแทนในการ
ทํางานที่เพียงพอและยุติธรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ส่วนในข้ออื่นๆ ไม่แตกต่างกัน จําแนกตาม
อายุ ภาพรวมและรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ส่วนการจําแนกตามประสบการณ์ใน
การสอน ภาพรวม พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้าน
สภาพแวดล้อมการทํางานท่ีสะดวกและปลอดภัย และด้านบูรณาการทางสังคม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .
๐๕ ส่วนในข้ออ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน  
 ผลการสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะและแนวทางในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการทํางานของครูโรงเรียน
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย พบว่า คุณภาพชีวิตในการทํางานของครู ๕ ด้าน พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมการ
ทํางานท่ีสะดวกและปลอดภัย ครูต้องการมีความปลอดภัย โรงเรียนมีความสะอาด บรรยากาศร่มรื่น ด้านบูรณาการทางสังคม 
ครูต้องการจัดห้องพักครูเป็นหมวดวิชา ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล  ครูต้องการให้จัดการอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพในด้านความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ศึกษาดูงาน นําเสนอผลงานทางวิชาการของครู เพื่อจะได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อกัน ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง ครูต้องการได้รับความมั่นใจได้ว่าอาชีพครูมีความมั่นคง มี
สวัสดิการที่ดี เช่น การทําประกันสังคม และควรมีระบบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ชัดเจน ส่วนด้านค่าตอบแทนที่
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เพียงพอและยุติธรรม ครูต้องการมีการประเมินผลงานและปรับเงินเพิ่มเพื่อเป็นขวัญกําลังใจ  จัดสวัสดิการต่างๆ อย่าง
เหมาะสม  
ค าส าคัญ : คุณภาพชีวิตในการทํางาน, ครูโรงเรียนปริยัติธรรม, แผนกสามัญศึกษา, จังหวัดเลย  
 
ABSTRACT 
 The resrarch aims to study and compare the quality of life in the work of the teachers in the 
school. Loei Provincial General Education Office under the Office of National Buddhism, classified by 
gender, age and experience in teaching. And to study the suggestions and guidelines for enhancing the 
quality of working life. To have a better quality of working life. The samples used in this study were the 
teachers of the Buddhist Scripture School The Department of General Education, Loei Province under the 
Office of National Buddhism, ๑๓๓ persons. Rating scales and semi-structured interviews. Data were 
analyzed using computer program. Statistics used for data analysis were frequency, percentage, standard 
deviation. One-Way ANOVA (t-test) and one-way ANOVA (F-test) were used to test for differences. The 
mean of the pair is LSD. 
 Quality of life in the work of the school teachers. Loei Provincial General Education 
Department under the Office of National Buddhism Overall, and all aspects are at a high level. The 
highest average is the comfortable and safe working environment. Secondly, social integration. 
Opportunity to develop a person's abilities. Progress and stability, respectively. The lowest mean is the 
adequate and fair compensation. Comparing the quality of work life of the teachers in the school of law, 
classified by sex, overall and individual, it was found that there was no statistically significant difference at 
.๐๕ level. And fair Difference was statistically significant at the .๐๕ level. There was no significant 
difference in age, overall and perception, but at the .๐๕ level of significance. At the .๐๕ level, it was 
found that the working environment was convenient and safe. And social integration Difference was 
statistically significant at the .๐๕ level. not different 
 Interview results To study the suggestions and guidelines for enhancing the quality of life of the 
teachers of the school. The Department of General Education in Loei Province found that the quality of 
working life of ๕ teachers found that the working environment was convenient and safe. Teachers need 
to be safe. School is clean Atmosphere shady Social integration Teachers want to arrange teacher room 
as a subject. Opportunity to Develop a person's abilities. Teachers want to organize training to develop 
their potential in new knowledge and technology. Study the academic presentation of the teacher. To 
exchange with each other. Progress and security Teachers want to be assured that the teacher profession 
is secure. Have good welfare, such as social security. And should have a clear payroll deduction system. 
Compensation and fairness. Teachers want to evaluate their work and raise money for morale. Provide 
appropriate welfare 
Keywords : quality of work life, school mathematics teacher, general education department,  
Loei Province 
 
บทน า 
 ภายใต้สถานการณ์เปลีย่นแปลงท่ีรวดเรว็และซบัซ้อนทั้งภายในและภายนอกท่ีกําลังเผชิญนั้น คนจึงเป็นทรัพยากร
ที่มีค่าท่ีต้องสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีให้กับทรัพยากรบุคคล ดังที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้กําหนดไว้
ในหมวด ๔ มาตรา ๘๐ (๓) ว่า “พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับ
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๔๑๘ 

ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมจัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติกฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติจัดให้มีการ
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกรวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสํานึก
ของความเป็นไทยมีระเบียบวินัยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”ซึ่งยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – 
๒๕๕๙ ) แผนพัฒนาเศรษฐกิจได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน มุ่งเตรียมคนให้
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกันเพื่อเข้าสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร้างศักยภาพของคนในทุกมิติให้มีความพร้อมทั้ง
ด้านร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาที่รอบรู้ และมีจิตใจที่สํานึกในคุณธรรมจริยธรรม มีความเพียร และรู้คุณค่าความ
เป็นไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต ควบคู่กับการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในสังคมและสถาบันทางสังคมให้
เข้มแข็งและเอื้อต่อการพัฒนาคน รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งและสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้คนในชุมชน 
และเป็นพลังทางสังคมในการพัฒนาประเทศ 
 การทํางานมีความสําคัญต่อชีวิตของมนุษย์เพราะการทํางานคือการทําให้มีรายได้และ เมื่อมีรายได้ก็สามารถนําไป
ซื้อหาอาหาร เครื่องใช้ ตลอดจนปัจจัยทั้ง ๔ ที่มีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิต นอกจากนี้การทํางานยังเป็นตัวกําหนดฐานะ
และหน้าท่ีทางสังคมทําให้เกิดคุณค่าในชีวิตของคน ซึ่งในอดีตจะเห็นว่านายจ้างมองมนุษย์เป็นเพียงวัตถุดิบในการผลิตเท่านั้น
ในฐานะทางสังคมที่มีผลอันเกิดจากการทํางานของมนุษย์ในสมัยนั้นไม่ได้ยอมรับเท่าที่ควร ต่อมาผู้บริหารและบุคลากรของรัฐ
ได้หันมาให้ความใส่ใจต่อชีวิตการทํางานของพนักงานของตนมากยิ่งขึ้น (ผจญ เฉลิมสาร, ๒๕๔๖) จึงเป็นที่มาของคําว่า 
คุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of Work Life) ดังนั้น คุณภาพชีวิตการทํางานเป็นความรู้สึกสุขใจ พึงพอใจในการทํางาน 
และรู้สึกว่าการทํางานทําให้ชีวิตมีคุณค่าถ้าคุณภาพชีวิตการทํางานต่ําย่อมส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพงานและศักยภาพของ
บุคลากรไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควร และคุณภาพชีวิตการทํางานยังส่งผลทําให้บุคลากรมีความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร 
(นิยม สี่สุวรรณ, ๒๕๔๔) อีกทั้งคุณภาพชีวิตในการทํางานเป็นปัจจัยสําคัญอย่างหนึ่งในการทํางานซึ่งทําให้เกิดประโยชน์ต่อ
องค์กรและทําให้พนักงานพึงพอใจในการทํางาน (Lawler, ๑๙๙๐)  
 คุณภาพชีวิตในการทํางานมีปัจจัยพื้นฐานมาจากสภาพการดํารงชีวิตที่ดี องค์ประกอบของตัวกําหนดคุณภาพชีวิต
การทํางานที่เอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานทั้งความรู้สึกที่เกิดจากความพึงพอใจในการทํางานและขวัญกําลังใจของ
ผู้ปฏิบัติงาน อันเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางานเป็นวิธีการ
หนึ่งในการพัฒนาองค์การ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อตัวบุคลากรผู้ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรนั้น ๆการมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นเป็นสิ่ง
ที่ให้ประสบการณ์ที่มีคุณค่าต่อชีวิตมนุษย์ เพราะเป็นโอกาสที่ทําให้เกิดการ พบปะสังสรรค์กับบุคคลอื่น ๆ กับสถานที่ กับ
ขั้นตอนและเรื่องราวต่างๆตลอดจนความคิดเห็นทั้งหลายจากผู้เกี่ยวข้อง ดังนั้นการทํางานจึงเป็นการเปิดโอกาสให้แสดงออก
ถึงเชาว์ ปัญญา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อันจะนํามาซึ่งเกียรติภูมิและความพึงพอใจในชีวิตผู้ที่เป็นครูก็ควรจะมีคุณภาพชีวิต
ในการทํางานท่ีดีเช่นนี้เหมือนกัน เพราะจะส่งผลต่อผู้เรียนซึ่งเป็นอนาคตของชาติต่อไปและเช่ือว่าถ้าหากว่าเวลาส่วนมากของ
ครูในการทําการสอนนี้ได้อยู่กับสิ่งที่ตนเองพอใจ ก็จะช่วยให้มีสภาพจิตใจและอารมณ์ที่จะส่งเสริมให้เกิดสภาพการทํางานที่ดี 
สามารถทําการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนซึ่งย่อมถือได้ว่ามีคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ี
ดี และจะส่งผลดีตอ่ผู้เรยีนให้เป็นสขุ ซึ่งแสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดขีองครูนั้นจะสง่ผลต่อผู้เรียน
และโรงเรียน ซึ่งถือว่าผู้เรียนและครูเป็นปัจจัยท่ีสําคัญที่สุด ที่จะมีผลทําให้โรงเรียนนั้นมีประสิทธิภาพมากหรือน้อยเพราะถ้ามี
การเปลี่ยนครูสอนระหว่างภาคเรียนหรือมีการเปลี่ยนครูผู้สอนบ่อยๆ ก็จะส่งผลต่อผู้เรียนทําให้โรงเรียนนั้นมีประสิทธิภาพ
ลดลง โดยความหมายที่แท้จริงแล้วมิได้หมายความถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านการนําเอาความรู้ใหม่ ๆทางเทคโนโลยีมาใช้
เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเท่านั้น แต่ยังหมายความรวมไปถึงการพัฒนาครูในโรงเรียนซึ่งเป็นการพัฒนาให้ครูเหล่านี้รู้จัก
ที่จะปรับตัวให้เข้ากับชีวิตการทํางาน และสภาพแวดล้อมการทํางานได้อย่างมีความสุข ถ้าครูมีคุณภาพชีวิตการทํางานต่ําลง 
ผลที่ตามมาคือ คุณภาพการทํางานของครูลดลง ทําให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํา
การเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ให้ผู้เรียนหรือการพัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ความยุ่งยากในการบริหาร 
เนื่องจากครูยังห่วงเรื่องปากท้อง และสวัสดิการของตนเองอยู่ ซึ่งส่งผลให้โรงเรียนเองก็ต้องประสบกับการคาดแคลนครูที่มี
คุณภาพ และให้การเรียนการสอนลดประสิทธิภาพลง อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวมด้วย  
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๔๖๙ 

 โรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นสถานศึกษาที่แบ่งเบาภาระของรัฐ ซึ่งจัดการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี 
มี ๓ ลักษณะ คือ ๑) โรงเรียนที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาในรูปแบบการศึกษาในระบบ 
๒) โรงเรียนที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการจัดในรูปแบบนอกระบบ ๓) โรงเรียนที่จัดการศึกษาให้แก่
บุคคลที่มีลักษณะพิเศษ การบริหารโรงเรียนเอกชนในปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงและส่วนใหญ่เป็นการบริหารเชิงธุรกิจ 
การศึกษาเพื่อความอยู่รอด ดังนั้น จึงไม่ยึดติดอยู่กับระเบียบขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสามารถจัดหาบุคคลที่มี
คุณภาพเข้ามาทํางานได้โดยจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม (จรวยพร ธรณินทร์, ๒๕๔๓) โรงเรียนเอกชนหลายแห่งต้องปิดตัวลง
เนื่องจากปัญหาการแข่งขันกับโรงเรียนรัฐบาลที่มีค่าเล่าเรียนต่ํากว่า ความมั่นคงของโรงเรียนเอกชน และการบริหารจัดการไม่
เป็นระบบ ทําให้ครูโรงเรียนเอกชนหลายแห่งลาออก เพื่อสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ปัญหาขาดแคลนครูที่มีคุณภาพ  
  จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นทําให้โรงเรียนเอกชนต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารให้สามารถ
สรรหาครูที่มีคุณภาพ การพัฒนาชีวิตของครู จึงเป็นความจําเป็นประการแรกที่ควรดําเนิน เพราะว่าครูเป็นตัวขับเคลื่อนที่
สําคัญในการจัดการเรียนการสอน ถ้าครูมีความพอใจ มีความมั่นคง และมีความสุขในการเรียนการสอน ครูย่อมคิดค้นวิธีการ
สอนที่ดีๆ เหมาะสมกับผู้เรียน ทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร โรงเรียน
เอกชนก็เป็นโรงเรียนที่มีหน่วยงานองค์กรใหญ่องค์กรหนึ่งท่ีได้รบัผลกระทบ จะเห็นได้ว่าอัตราการลาออกของครูโรงเรียนปรยิตัิ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ลาออกร้อยละ ๑๔ ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ ลาออกร้อยละ ๑๑ (รายงานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา : ๒๕๕๙) จาก
ข้อมูลของทางโรงเรียนจะเห็นว่าอัตราการออกของครูเป็นปัญหาหนึ่งของโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย 
สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
   ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นบุคลากรของโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย สังกัดสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ จํานวน ๑๕ โรงเรียน เพื่อนําผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการสอน และเทคนิค
วิธีการสอนที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากข้ึน เพื่อเป็นข้อมูลการพัฒนาครูโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
จังหวัดเลย สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้เจริญก้าวหน้า ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๑. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ของครูโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย สังกัด
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 ๒. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของครูโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย 
สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จําแนกตาม เพศ อายุ แลประสบการณ์ในการสอน  
 ๓. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะและแนวทางในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทํางานครูโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดเลย สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้มีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดีขึ้น 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

จากการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
ครูที่มีความถี่มาก ๕ อันดับ ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมการทํางานที่สะดวกและปลอดภัย ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและ
ยุติธรรม ด้านโอกาสความก้าวหน้าและการพัฒนาความสามารถ ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง และด้าน บูรณาการทาง
สังคม 
 ขอบเขตด้านตัวแปร  
 ตัวแปรต้น ได้แก่ เพศ อายุ และประสบการณ์ในการสอน 

 ตัวแปรตามจากการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตใน
การทํางานของครู ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมการทํางานที่สะดวกและปลอดภัย ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและ
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

๔๑๘ 

ยุติธรรม ด้านโอกาสความก้าวหน้าและการพัฒนาความสามารถ ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง และด้าน บูรณาการทาง
สังคม 
 
ประชากรกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มเป้าหมายการสัมภาษณ์ 
 เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed method research: MMR) ผู้วิจัยจึงกําหนดประชากร
กลุ่มตัวอย่างและกลุ่มเปูาหมายการวิจัย ดังนี้  

ประชากร 
 ในการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม ผู้วิจัยกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัยดังน้ี  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย สังกัดสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จํานวน ๑๓๓ คน  
 กลุ่มเปูาหมายการสัมภาษณ์ 
 ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยกําหนดกลุ่มเปูาหมายสําหรับการสัมภาษณ์ด้วยการใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) เนื่องจากเป็นผู้เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของครูผู้สอนในโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
จังหวัดเลย สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยเลือกเฉพาะผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Keyinformant) ประกอบด้วยบุคคล 
๓ กลุ่ม จํานวน ๑๕ คน คือ ผู้จัดการโรงเรียน จํานวน ๕ รูป ผู้อํานวยการโรงเรียน จํานวน ๕ รูป/คน และรองผู้อํานวยการ
โรงเรียน จํานวน ๕ รูป/คน  
 
เครื่องมือที่ในการวิจัย  
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ๒ ชนิด ได้แก่แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
 แบบสอบถาม  
 ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณผู้วิจัยใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) จํานวน ๑ ชุด 
แบ่งออกเป็น ๓ ตอน มีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ (Rating Scales) ตามวิธีการของ 
Likert แบ่งระดับการวัดออกเป็น ๕ ระดับ กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนการตอบ และเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของครูโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด 

แบบสัมภาษณ์ 
ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured or guided interviews) 

ใช้การสัมภาษณ์แบบเป็นกลุ่ม (Group interview) โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เก็บรวบรวมข้อมูลจากการแสดง
ความคิดเห็น ทัศนคติ ของผู้ให้สัมภาษณ์ เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ คุณภาพชีวิตของครูผู้สอนของโรงเรียนปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ได้มาตรฐาน โดยผู้วิจัยแบ่งออกเป็น ๒ ตอน คือ 
ตอนที่ ๑ แบบสัมภาษณ์สถานภาพทั่วไป โดยถามในประเด็นต่อไปนี้ คือ ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ อายุ ประสบการณ์ทํางาน ระดับ
การศึกษาและจํานวนนักเรียน และตอนที่ ๒ เป็นแบบสัมภาษณ์เป็นลักษณะกึ่งมีโครงสร้างเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตในการทํางานของครูโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ทั้ง ๕ ด้าน  

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 แบบสอบถาม 

 หลังจากท่ีผู้วิจัยได้แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์แล้วผู้วิจัยได้ทําการรวบรวมข้อมูล โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
๑) ผู้วิจัยจัดทําหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อขอความร่วมมือไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่ใช้

เป็นหน่วยของกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย 
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๒) ผู้วิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บข้อมูล กับครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน ๑๓๓ ฉบับ โดยเตรียมแบบสอบถามให้
เพียงพอกับกลุ่มตัวอย่าง แล้วเดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง 

 ๓) นําแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล ในการตอบ ลงรหัสแบบสอบถาม แล้ว
ดําเนินการไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  
 แบบสัมภาษณ์ 

 หลังจากท่ีผู้วิจัยได้แบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์แล้วได้ทําการรวบรวมข้อมูล โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
  ๑) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน ๑๕ รูป/คน โดยการสัมภาษณ์แบบเป็นกลุ่ม (Group 
interview) 
  ๒) ผู้วิจัยส่งแนวสัมภาษณ์ให้กับกลุ่มเปูาหมายล่วงหน้าก่อนการสัมภาษณ์เป็นเวลา ๑ สัปดาห์ เพื่อให้กลุ่ม
ตัวอย่างทําความเขา้ใจ และนัดหมายกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์ จากนั้นผู้วิจัยนําแนวทางการสัมภาษณ์ไป
ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเปูาหมาย จํานวน ๑๕ รูป/คน 
  ๓) ผู้วิจัยลงเก็บข้อมูลของการสัมภาษณ์ใช้วิธีการจดบันทึกซึ่งผู้วิจัยจะขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการบันทึก
ก่อนทุกครั้ง 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยประมวลผลข้อมูลโดยใช้
คอมพิวเตอร์ โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ข้อมูลแบบสอบถามตอนที่ ๑ ใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistic) ได้แก่ ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)  
 วิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของครูผู้สอน โรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย 
วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) (เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์. ๒๕๕๒, หน้า ๔  
 เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานของครูผู้สอน จําแนกตามเพศ ซึ่งแบ่งเป็น ๒ กลุ่มใช้สถิติทดสอบที (t-test) 
 วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานของครูผู้สอน จําแนกตามอายุ และประสบการณ์ในการสอน ใช้
การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) โดยใช้สถิติ ทดสอบเอฟ (F-test) เมื่อพบว่ามีนัยสําคัญ จะ
ทําการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของ LSD 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ใช้การข้อมูลจากผลการสัมภาษณ์ โดยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 
การจําแนกและจัดระบบข้อมูล (Typology and Taxonomy) และนําเสนอข้อมูลในรูปของการพรรณนาวิเคราะห์ 
(Descriptive analysis) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 สภาพผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๗ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๓ มีอายุ
ระหว่าง ๓๐ – ๔๕ ปี คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๔ มีอายุต่ํากว่า ๓๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๖ มีอายุ ๔๕ ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
๑๒.๐ และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการสอนต่ําน้อยกว่า ๕ ปี คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๘ มีประสบการณ์ใน
การสอน ๕ – ๑๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๖ มีประสบการณ์ในการสอน มากกว่า ๑๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๖ 
 ระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของครูโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย สังกัดสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
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 ๑. คุณภาพชีวิตในการทํางานของครูโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย พบว่า ครูโรงเรียนปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย มีคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดย
เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้าน ๒. สภาพแวดล้อมการทํางานท่ีสะดวกและปลอดภัย ด้าน ๕. บูรณาการทาง
สังคม ด้าน ๓. โอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้าน ๔. ความก้าวหน้าและความมั่นคง และด้าน ๑. ค่าตอบแทน
ในการทํางานท่ีเพียงพอและยุติธรรม ตามลําดับ 
 ๑.๑ คุณภาพชีวิตในการทํางานของครูโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย ด้าน ๑. ค่าตอบแทนใน
การทํางานท่ีเพียงพอและยุติธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย ๓ อันดับแรก ได้แก่ ข้อ ๖. เงินเดือนของท่านมีความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ ข้อ ๕. ท่านได้รับค่าตอบแทน
อย่างยุติธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ร่วมวิชาชีพอื่นที่มีลักษณะงานคล้ายกัน ข้อ ๘. ผลการปฏิบัติงานของท่านส่งผลต่อการ
พิจารณาความดีความชอบอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ตามลําดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุดได้แก่ ข้อ ๙. ท่านได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ นอกเหนือจากเงินเดือนอย่างเหมาะสม เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง บ้านพัก ฯลฯ 
 ๑.๒ คุณภาพชีวิตในการทํางานของครูโรงเรียนปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย ด้าน ๒. สภาพแวดล้อม
การทํางานท่ีสะดวกและปลอดภัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ๓ อันดับแรก ได้แก่ ข้อ ๕. โรงเรียนของท่านให้ความสําคัญกับการรักษาความสะอาดภายในอาคารสถานที่และบริเวณ
โรงเรียน ข้อ ๗. โรงเรียนของท่านมีความสะอาดร่มรื่นและสวยงาม ข้อ ๑. โรงเรียนของท่านมีความสะอาด ปลอดภัยและ
อากาศถ่ายเทสะดวก ตามลําดับ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยที่น้อยท่ีสุด ได้แก่ ข้อ ๙. ท่านได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากผู้บังคับบัญชาใน
การตรวจสุขภาพประจําปี  
 ๑.๓ คุณภาพชีวิตในการทํางานของครูโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย ด้าน ๓. โอกาสในการ
พัฒนาความสามารถของบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ๓ อันดับแรก ได้แก่ ข้อ ๖. ท่านมีโอกาสปฏิบัติงานได้ตามความรู้ความสามารถและความสนใจ ข้อ ๕. ท่านมีโอกาสได้ใช้
ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ข้อ๒. ผู้บริหารให้การสนับสนุนในการพัฒนาความรู้ความสามารถของท่าน
อย่างต่อเนื่อง ตามลําดับส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุดได้แก่ ข้อ ๔. ท่านมีโอกาสเสนอผลงานหรือความคิดริเริ่มที่เป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียนได้  
 ๑.๔ คุณภาพชีวิตในการทํางานของครูโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย ด้าน ๔. ความก้าวหน้า
และความมั่นคง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย๓ อันดับแรก 
ได้แก่ ข้อ๓. ท่านมั่นใจว่าอาชีพครูมีความมั่นคงสูง ข้อ ๘. ท่านพอใจในผลการปฏิบัติงานของท่านเสมอ ข้อ ๖. ท่านได้รับ
คําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา ตามลําดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุดได้แก่ ข้อ ๑. โรงเรียนของท่าน
กําหนดหลักเกณฑ์ให้ครูได้มีโอกาสก้าวหน้าในตําแหน่งที่สูงข้ึน  
 ๑.๕ คุณภาพชีวิตในการทํางานของครูโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย ด้าน ๕.บูรณาการทาง
สังคม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ๓ อันดับแรก ได้แก่ ข้อ 
๑๐. ท่านมีความรักและความผูกพันกับโรงเรียน ข้อ ๘. ท่านมีความสนิทสนมเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ ข้อ ๙. เพื่อนร่วมงานให้
ความเคารพในสิทธิส่วนบุคคลของกันและกัน ตามลําดับ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยที่น้อยท่ีสุดได้แก่ ข้อ ๗. ผลงานของท่านได้รับการ
ยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน  
 ๒. คุณภาพชีวิตในการทํางานของครูโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย สังกัดสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ จําแนกตาม เพศ อายุ และประสบการณ์ในการสอน 

 ๒.๑ ครูโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย ภาพรวมและรายด้าน จําแนกตามเพศ พบว่า 
ครูโรงเรียนโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย มีคุณภาพชีวิตในการทํางาน ในภาพรวมและรายด้าน ไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ในทุกด้าน 

 ๓. ครูโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ภาพรวมและรายด้าน จําแนกตามอายุ พบว่า ครูมีระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน และเมื่อพิจารณาจําแนกตามอายุ 
พบว่า 
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ครูที่มีอายุต่ํากว่า ๓๑ ปี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ยที่มีค่ามาก
ไปหาน้อย ได้แก ่ด้าน ๒. สภาพแวดล้อมการทํางาน ที่สะดวกและปลอดภัย ด้าน ๕. บูรณาการทางสังคม ด้าน ๓. โอกาส ใน
การพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้าน ๔. ความก้าวหน้าและความมั่นคง ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ด้าน ๑. 
ค่าตอบแทนในการทํางานท่ีเพียงพอและยุติธรรม 

 ครูที่มีอายุ ๓๑ – ๔๕ ปี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียง
ค่าเฉลี่ยที่มีค่ามากไปหาน้อย ได้แก่ ด้าน ๒. สภาพแวดล้อมการทํางานท่ีสะดวกและปลอดภัย ด้าน ๕.บูรณาการทางสังคม 
ด้าน ๓. โอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้าน ๔. ความก้าวหน้าและความมั่นคง ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ทีสุ่ด ด้าน ๑. ค่าตอบแทนในการทํางานท่ีเพียงพอและยุติธรรม 

 ครูที่มีอายุ มากกว่า ๔๕ ปีขึ้นไป โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก 
เรียงค่าเฉลี่ยที่มีค่ามากไปหาน้อย ได้แก่ ด้าน ๕.บูรณาการทางสังคม ด้าน ๒. สภาพแวดล้อมการทํางานที่สะดวกและ
ปลอดภัย ด้าน ๓. โอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้าน ๔. ความก้าวหน้าและความมั่นคง ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด ด้าน ๑. ค่าตอบแทนในการทํางานท่ีเพียงพอและยุติธรรม  

๔. ครูโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของครูโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย ภาพรวมและรายด้าน จําแนกตาม
ประสบการณ์ในการสอน พบว่า  

ครูที่มีประสบการณ์ในการสอนน้อยกว่า ๕ ปี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก
และปานกลาง เรียงค่าเฉลี่ยที่มีค่ามากไปหาน้อย ได้แก ่ด้าน ๒. สภาพแวดล้อมการทํางานที่สะดวกและปลอดภัย ด้าน ๕. บูรณา
การทางสังคม ด้าน ๓. โอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้าน ๔. ความก้าวหน้าและความมั่นคง ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด ด้าน ๑. ค่าตอบแทนในการทํางานท่ีเพียงพอและยุติธรรม  

 ครูที่มีประสบการณ์ในการสอนระหว่าง ๕–๑๐ ปี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่
ในระดับมากและปานกลาง เรียงค่าเฉลี่ยที่มีค่ามากไปหาน้อย ได้แก่ ด้าน ๒. สภาพแวดล้อมการทํางานที่สะดวกและ
ปลอดภัย ด้าน ๕. บูรณาการทางสังคม ด้าน ๓. โอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้าน ๔. ความก้าวหน้าและ
ความมั่นคง ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ด้าน ๑. ค่าตอบแทนในการทํางานท่ีเพียงพอและยุติธรรม  

 ครูที่มีประสบการณ์ในการสอนมากกว่า ๑๐ ปี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุดและมาก เรียงค่าเฉลี่ยที่มีค่ามากไปหาน้อย ได้แก่ ด้าน ๕.บูรณาการทางสังคม ด้าน ๒. สภาพแวดล้อมการ
ทํางานที่สะดวกและปลอดภัย ด้าน ๓. โอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้าน ๔. ความก้าวหน้าและความ
มั่นคง ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ด้าน ๑. ค่าตอบแทนในการทํางานท่ีเพียงพอและยุติธรรม  

ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการท างานของครูโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย 
สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จ าแนกตาม เพศ อายุ และประสบการณ์ในการสอน 
 ผลเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานของครู โรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย สังกัด
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จําแนกตามเพศ พบว่า ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานของครูโรงเรียนปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย ในภาพรวมและรายด้าน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ใน
ทุกด้าน 
  ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานของครูโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย สังกัด
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่มีอายุต่างกัน พบว่า ครูโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย มีคุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  
  ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานของครู โรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย 
สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จําแนกตามประสบการณ์ในการสอน โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ครูโรงเรียน
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย มีคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยภาพรวมและรายด้าน ในด้านที่ ๒. สภาพแวดล้อม
การทํางานท่ีสะดวกและปลอดภัย และด้านที่ ๕. บูรณาการทางสังคม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ส่วน



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 
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๔๑๘ 

ด้านที่ ๑. ค่าตอบแทนในการทํางานท่ีเพียงพอและยุติธรรม ด้านที่ ๓. โอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านที่ ๔. 
ความก้าวหน้าและความมั่นคงและโดยรวม ไม่แตกต่างกัน 
  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินของโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของครูโรงเรียนปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
   ๑) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของครูโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดเลย สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ด้าน ๑. ค่าตอบแทนในการทํางานที่เพียงพอและยุติธรรม พบว่า 
ครูโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามความถี่จาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ ข้อ ๑.ค่าตอบแทนของการทํางานมีความยุติธรรมและเพียงพอต่อค่าให้จ่าย ข้อ ๒. อยากให้ทางโรงเรียน
มีการประเมินผลงานและปรับเงินเพิ่มเพื่อเป็นขวัญกําลังใจแก่ครู ข้อ ๓. ค่าตอบเพียงพอและยุติธรรมต่อการประกอบวิชาชีพ 
แต่ยังไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในครอบครัวในเศรษฐกิจปัจจุบัน ส่วนข้อที่มีความถี่น้อยที่สุดได้แก่ ข้อ ๖. ปรับเงินเดือนได้ตรง
ตามวุฒิการศึกษา 
   ๒) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของครูโรงเรียนปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดเลย สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ด้าน ๒. สภาพแวดล้อมการทํางานที่สะดวกและปลอดภัย 
พบว่า ครูโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิต ตาม
ความถี่จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ข้อ ๑. ความปลอดภัยดี สงบ สะอาด สวยงาม ข้อ ๒.อยากให้มีห้องพักครู เพื่อเตรียมการ
สอน ข้อ ๓. โรงเรียนมีบรรยากาศท่ีเหมาะสมต่อการเรียนการสอน ส่วนข้อท่ีมีความถี่น้อยที่สุดได้แก่ ข้อ ๙.ควรมีคอมพิวเตอร์
เพื่อให้เด็กได้ค้นคว้าข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
   ๓) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของครูโรงเรียนปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดเลย สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ด้าน ๓. โอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคลพบว่า 
ครูโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามความถี่จาก
มากไปหาน้อย ๓ ได้แก่ ข้อ ๑. อยากให้ทางมูลนิธิเปิดโอกาสให้ทุกโรงเรียนได้พัฒนาความรู้โดยการได้ศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้นข้อ ๒. ควรมีโครงการพัฒนาครูบุคลากรอยู่ตลอดมีการอบรมครุทุกปีการศึกษา ข้อ ๓. อยากให้พาครูในโรงเรียนศึกษาดู
งานนอกสถานท่ีเพื่อเพ่ิมศักยภาพของครู ส่วนข้อท่ีมีความถี่น้อยที่สุดได้แก่ ข้อ ๙. สอนไม่ตรงตามเอกท่ีเรียนมา 
   ๔) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของครูโรงเรียนปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดเลย สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ด้าน ๔. ความก้าวหน้าและความมั่นคง พบว่า ครูโรงเรียน
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามความถี่จากมากไปหา
น้อย ได้แก่ข้อ ๑. หน้าท่ีของครูเป็นหน้าท่ี ที่มีเกียรติและก้าวหน้า ข้อ ๒. มั่นใจได้ว่าอาชีพครูมีความมั่นคงสูงมาก ข้อ ๓. ควร
ให้ครูได้มีสิทธิตามกฎหมายของรัฐบาล ส่วนข้อท่ีมีความถี่น้อยที่สุดได้แก่ ข้อ ๙. การปฏิบัติงานในตําแหน่งครูผู้สอนให้มีความ
เชี่ยวชาญแล้วจะทําให้หน้าที่การงานมีความก้าวหน้าและมั่งคงมากขึ้น 
   ๕) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของครูโรงเรียนปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดเลย สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ด้าน ๕. บูรณาการทางสังคม พบว่า ครูโรงเรียนปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเสริมสรา้งพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามความถี่จากมากไปหาน้อย ได้แก่ข้อ 
๑. มีความร่วมมือร่วมใจในการทํางานร่วมกัน ข้อ ๒. เพื่อนร่วมงานทุกคนตั้งใจในการทํางาน ข้อ ๓. มีความสุขในการทํางาน
เพราะ มีเพื่อนร่วมงานที่ดี ส่วนข้อที่มีความถี่น้อยที่สุดได้แก่ ข้อ ๙.อยากให้ครูนั่งแบบเป็นหมวดวิชาเพื่อที่จะได้ปรึกษาและ
สอนเป็นแนวเดียวกัน 
 ผลการศึกษาเชิงปริมาณ และผลการศึกษาเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของครู
โรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 ผลการศึกษาเชิงปริมาณ และผลการศึกษาเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของครู
โรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย เกี่ยวกับการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของครูโรงเรียนปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย พบว่า ผลการศึกษาเชิงปริมาณครูมีคุณภาพชีวิตในการทํางานสอดคล้องกับการศึกษาเชิง
คุณภาพทุกด้าน โดยเรียงตามลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่  
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๔๗๕ 

 ด้านที่ ๑. สภาพแวดล้อมการทํางานที่สะดวกและปลอดภัย  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยมี
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา คือ มีความปลอดภัยดี สงบ สะอาด สวยงาม  
 ด้านที่ ๕. บูรณาการทางสังคม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยมีข้อเสนอแนะและแนวทางในการ
พัฒนา คือ อยากให้โรงเรียนจัดห้องพักครูเป็นหมวดวิชาเพื่อที่จะได้ปรึกษาและสอนเป็นแนวเดียวกัน  ควรมีกิจกรรมสัมพันธ์
ระหวา่งครูโรงเรียนปริยัติธรรม 
 ด้านที่ ๓ โอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาเชิงคุณภาพที่ครูมีคุณภาพชีวิต
ในการาทํางาน มีข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา คือ ควรมีการจัดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านความรู้และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง สม่ําเสมอเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของครู และจัดหาทุนการศึกษาเพื่อให้ครูได้
มีโอกาสไปศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเอง อย่างน้อยปีละ ๒ ทุน ควรมีการศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ เป็นประจําและต่อเนื่อง  

ด้านที่ ๔. ความก้าวหน้าและความมั่นคง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาเชิงคุณภาพ ที่ครูมีคุณภาพชีวิตในการาทํางาน 
โดยมีข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา คือ ต้องการให้โรงเรียนตระหนักในหน้าที่ของความเป็นครู ศักดิ์ศรีความเป็นครู 
ว่าเป็นหน้าท่ีที่มีเกียรติ มีความก้าวหน้าตามความเหมาะสม 

ด้านที่ ๒. ค่าตอบแทนในการทํางานที่เพียงพอและยุติธรรม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาเชิงคุณภาพ ที่ครูมีคุณภาพ
ชีวิตในการาทํางาน โดยมีข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา คือ ต้องการค่าตอบแทนของการทํางานที่มีความยุติธรรม
และเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในสถานการณ์ปัจจุบัน  

 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพชีวิตในการทํางานของครูโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
จังหวัดเลย สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สามารถนํามาอภิปรายผลการวิจัย ดังน้ี 

๕.๒.๑ คุณภาพชีวิตในการทํางานของครูโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย สังกัดสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปหา
ต่ําสุด ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมการทํางานที่สะดวกและปลอดภัย  ด้านบูรณาการทางสังคม ด้านโอกาสในการพัฒนา
ความสามารถของบุคคล ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง และด้านค่าตอบแทนในการทํางานที่เพียงพอและยุติธรรม  
สอดคล้องกับงานวิจัยของจินดากานต์ คงเดชชาญ (๒๕๕๕) ได้ศึกษา คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานครูเทศบาลใน
สถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครนครปฐม พบว่า คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานครูเทศบาลในสถานศึกษา สังกัดเทศบาล
นครนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านการให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรมอยู่ในระดับปานกลาง และ
คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานครูเทศบาลในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครนครปฐม ตามทัศนะของพนักงานครู
เทศบาล โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ 

๕.๒.๒ ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานของครูโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย 
สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จําแนกตามเพศ พบว่า ครูโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย ทมี
คุณภาพชีวิตในการทํางาน ในภาพรวมและรายด้าน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ในทุกด้าน ซึ่ง
สอดคล้องการงานวิจัยของ นิพนธ์ เลาหภารากร (๒๕๕๐) ได้ทําการวิจัยเรื่อง ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการครู
ในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอบางปะกง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพ
ชีวิตการทํางานของข้าราชการครู โดยรวมและรายด้านอยู่ ในระดับมาก เมื่อจําแนกตามเพศ และขนาดโรงเรียนภาพรวม
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อจําแนกตามประสบการณ์ทํางาน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .๐๕  

๕.๒.๓ ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานของครูโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย 
สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จําแนกตามอายุ พบว่า ครูโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย มี
คุณภาพชีวิตในการทํางาน ในภาพรวมและรายด้าน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ในทุกด้าน สอดคล้องกับ
แนวคิดของเยาวลักษณ์ กลิ่นหอม (๒๕๔๘) ได้สรุปแนวความคิดของค่านิยมของคุณภาพชีวิตที่มีผู้กล่าวไว้มากมายออกเป็น ๒ 
กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีแนวคิดว่าคุณภาพชีวิต หมายถึง ความผาสุก ความสุขความพึงพอใจต่อการดําเนินชีวิตของบุคคล การกินดี
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๔๑๘ 

อยู่ดีของคนภายในสิ่งแวดล้อม อีกกลุ่มมีแนวคิดว่า คุณภาพชีวิตหมายถึง การรับรู้เกี่ยวกับสภาวะของตนในด้านต่างๆ ของชีวิต 
การรับรู้ถึงความผาสุกของบุคคลในด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ  

๕.๒.๔ ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานของครูโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย 
สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จําแนกตามประสบการณ์ในการสอน พบว่า ครูโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดเลย มีคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมการทํางานที่สะดวกและ
ปลอดภัย แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ส่วนข้ออื่นๆ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .๐๕ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนทรีพร อําพลพร. (๒๕๕๒). คุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการครู จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาผลการวิจัยพบว่า๑)ระดับคุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการครูจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๘ ด้านคือ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย การพัฒนาความสามารถของบุคคล 
ความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน บูรณาการทางสังคม ระเบียบข้อบังคับ ในการปฏิบัติงาน ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการ
ทํางาน และการปฏิบัติงานในสังคม ทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับสูง ๒) เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของข้าราชการครู จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์
ทํางาน ดังนี้ ๒.๑)ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการครูจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนก ตามเขตพื้นที่การศึกษา 
ทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ โดยข้าราชการครูในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ มีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานสูงกว่าข้าราชการครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ๒.๒) ระดับคุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการครูจงหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนก
ตามขนาดของโรงเรียน ทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ . ๐๕ ยกเว้นด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย แตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญ ๒.๓) ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการครู
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประสบการณ์การทํางานทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ยกเว้นด้านระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน แตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญ  

 ๑) การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของ คุณภาพชีวิตในการทํางานของครูโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดเลย สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ด้าน ๒. สภาพแวดล้อมการทํางานที่สะดวกและปลอดภัย จําแนก
ตามประสบการณ์ในการสอน ด้วยวิธีการของ LSD พบว่า ครูโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย ที่มี
ประสบการณ์ในการสอนน้อยกว่า ๕ ปี กับครูที่มีประสบการณ์ในการสอน ระหว่าง ๕-๑๐ ปี มีคุณภาพชีวิตในการทํางาน
แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ และครูที่มีประสบการณ์ในการสอน ระหว่าง ๕-๑๐ ปี กับครูที่มีประสบการณ์
ในการสอน มากกว่า๑๐ ปี มีคุณภาพชีวิตในการทํางานแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ และนอกน้ันไม่พบความ
แตกต่างเป็นรายคู่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรทัย ใจทหาร (๒๕๕๒) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการครู 
โรงเรียนประถมศึกษา อําเภอโคกสูง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต ๒ โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก 
จําแนกตามเพศและประสบการณ์ทํางานแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กรรณทิพย์ คํา
บรรจง (๒๕๕๓) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการครู โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ อยู่ในระดับมาก จําแนกตามเพศและประสบการณ์ในการทํางาน พบว่า 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 ๕.๒.๕ ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของ คุณภาพชีวิตในการทํางานของครูโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดเลย สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ด้านที่ ๕. บูรณาการทางสังคม จําแนกตามประสบการณ์ในการ
สอน ด้วยวิธีการของ LSD พบว่า ครูโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย ที่มีครูที่มีประสบการณ์ในการสอน 
ระหว่าง ๕-๑๐ ปีกับครูที่มีประสบการณ์ในการสอน มากกว่า ๑๐ ปี มีคุณภาพชีวิตในการทํางานแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .๐๕ นอกนั้นไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิพนธ์ เลาหภารากร (๒๕๕๐) ได้ทําการ
วิจัยเรื่อง ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอบางปะกง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการครู โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดับมาก 
เมื่อจําแนกตามเพศ และขนาดโรงเรียนภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อจําแนกตามประสบการณ์ทํางาน 
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕  
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๔๗๗ 

 จากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนที่มีคุณภาพชีวิตในการทํางานใน ๕ ด้าน พบว่า ครูผู้สอนมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน
มากที่สุด คือ ด้านสภาพแวดล้อมการทํางานที่สะดวกและปลอดภัย โดยให้ความเห็นว่า ครูผู้สอนส่วนมากได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีในเรื่อง การจัดห้องเรียนที่มีความสะอาด โรงเรียนน่าอยู่สวยงาม มีสาธารณูปโภคครบ มีความปลอดภัย แต่
ต้องการให้โรงเรียนมีการพัฒนาสภาพแวดล้อมขึ้นไปให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ รองลงมา คือ ด้านบูรณาการทางสังคม พบว่า ครูผู้สอน
ได้รับการช่วยเหลือจากผู้บริหาร เพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดี ได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจจากเพื่อร่วมงาน  ในการทํางาน
ทุกอย่าง ทําให้ทุกคนทํางานอย่างมีความสุข และสบายใจ แต่ครูผู้สอนมีความต้องการให้มีการจัดกิจกรรมเช่ือมความสัมพันธ์
ระหว่างครูภายในมูลนิธิ ชุมชน และผู้ปกครองเพิ่มมากขึ้น และทําเป็นประจําต่อเนื่องไปตลอด ด้านโอกาสในการพัฒนา
ความสามารถของบุคคล พบว่า มูลนิธิไทไชโย มีการพัฒนาครูในหลายรูปแบบ เช่น การจัดการฝึกอบรม การศึกษาต่อ เพื่อเพ่ิม
ศักยภาพในการทํางานมากขึ้น แต่ต้องการให้ทางโรงเรียน ได้เพิ่มโอกาสในการแสดงความคิดเห็น การนําเสนอผลงานทาง
วิชาการ และมีความเป็นอิสระในการคิดสร้างสรรค์ผลงาน เพิ่มมากขึ้น ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง พบว่า ครูผู้สอนมี
ความต้องการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในเรื่อง สวัสดิการสําหรับครู เช่น ทําประกันสังคมสําหรับครูโรงเรียนเอกชน โดยทาง
มูลนิธิเป็นผู้ดําเนินการเอง มีระบบการพิจารณาประเมินการเลือ่นขั้นเงินเดือนของครูให้ชัดเจนโดยพิจาณาจากผลงาน และการ
ทําประโยชน์ ช่ือเสียงให้กับโรงเรียน อยากให้มีทุนสนับสนุนในการอบรมระยะสั้นและดูงานอย่างต่อเนื่อง และอยากให้มี
สวัสดิการสิทธิในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่ดีขึ้นทั้งตนเองและครอบครัว และด้านค่าตอบแทนในการทํางานที่เพียงพอ
และยุติธรรม พบว่า ครูมีความพอใจในค่าตอบแทนท่ีได้รับในปัจจุบัน ว่ามีความเมาะสมและยุติธรรมตามความรู้ ความสามารถ 
และตามระดับการศึกษา แต่ต้องการให้มีการพัฒนาในเรื่อง การพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนโดยมีระยะเวลาที่ชัดเจน จะทําให้
ให้ครูมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน มีการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนในแต่ละปี โดยพิจารณาจากผลงานที่ทํา และโรงเรียน
ควรจะมีการจัดสรรสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับครูบ้างตามความเหมาะสม เช่น เงินโบนัสประจําปี เงินตอบแทนในกรณีที่สร้าง
ผลงาน สร้างช่ือเสียงให้กับโรงเรียน 
 

ข้อเสนอแนะ 
  จากผลการวิจัยดังกล่าวมีข้อเสนอแนะหลัก ๒ ประการ คือ ๑) ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ และ ๒) 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย ครั้งต่อไป  
 ๑. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  จากข้อค้นพบจากงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของครูโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดเลย สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ดังนี้ 
  ๑.๑ ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของครูโรงเรียน
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ตรงตามความต้องการและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานมากยิ่งข้ึน 
  ๑.๒ ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนคุณภาพชีวิตการทํางานของครู โดย
ผู้บริหารระดับสูง ผู้อํานวยการโรงเรียน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความสําคัญต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของครูหรือผู้
ที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในด้านที่ครูมีระดับคุณภาพชีวิตการทางานที่สูงอยู่แล้ว ควรคงสภาพไว้ ส่วน
ด้านที่อยู่ในระดับต่ํา หรือปานกลางควรหาทางปรับปรุงแก้ไขให้สูงขึ้น 
  ๑.๓ ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนคุณภาพชีวิตการทํางานของครู โดย
ผู้บริหารระดับสูง ผู้อํานวยการโรงเรียน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการกําหนดหลักสูตร การฝึกอบรมด้านการบริหารงาน
บุคคลของโรงเรียน โดยจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน  
  ๒. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
  ๒.๑ ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านครอบครัวที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของครูโรงเรียนปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดเลย สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อเจาะลึกถึงสาเหตุ การแก้ไขปัญหา และปัจจัยที่จะ
นําไปสู่ความสําเร็จในการพัฒนาครูผู้สอนของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งๆ ข้ึนไป 
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๔๑๘ 

  ๒.๒ ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบสภาพคุณภาพชีวิตการทํางานของครูโรงเรียนกับโรงเรียนปริยัติธรรมอื่นใน
ต่างเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  ๒.๓ ควรศึกษาตัวแปรอื่นที่คาดว่าน่าจะมีความสัมพันธ์ หรือส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน เช่น 
ความเครียด ค่านิยม ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ เป็นต้น 
  ๒.๔ ควรศึกษาวิจัยหาแนวทางในการกําหนดนโยบาย การวางแผน การพัฒนาหรือส่งเสริมคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของครู โดยเฉพาะด้านค่าตอบแทนที่ เหมาะสมและเป็นธรรมควรให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดย
คํานึงถึงความเท่าเทียมของเงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆ ท่ีครูได้รับเมื่อเทียบเคียงกับอาชีพอ่ืน ๆ และควรมีความเป็นธรรมใน
การพิจารณาความดีความชอบประจําปี รวมทั้งในการเลื่อนเงินเดือน ตําแหน่งที่สูงขึ้น เป็นต้น เพื่อจะได้ทราบระดับคุณภาพ
ชีวิตการทํางานได้อย่างชัดเจน สามารถท่ีจะนําผลการวิจัยมาอธิบายได้อย่างกว้างขวาง เพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ในการจัดการ
ช่วยเหลือหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของครูต่อไป 
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มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนากับการพัฒนาภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง: 
แขวงจ าปาสักกับจังหวัดอุบลราชธานี 

 
ดร.สิปป์มงคล ปูองภา๑  

บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาประวัติและวัตถุประสงค์การก่อตั้งโดยย่อของวิทยาลัยสงฆ์จําปาสัก กับ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี เพื่อแสวงหาจุดร่วมในการเผยแผ่หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาในพัฒนาคนในภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง จากการศึกษาพบว่า วิทยาลัยสงฆ์จําปาสักได้ได้รับการสร้างตั้งขึ้น โดย
ประธานศูนย์การองค์การพระพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว เพื่อส่งเสริมและให้ความสําคัญกับการศึกษาของพระภิกษุสามเณรและ
ญาติโยมให้มีคุณภาพทางด้านหลักวิชาการทางธรรมและศาสตร์สมัยใหม่ส่วนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตอุบลราชธานีน้ัน ก็มีวัตถุประสงค์ในการสร้างที่คล้ายคลึงกัน คือ เป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนของพระภิกษุสามเณรท้องถิ่น 
จะได้ไม่ลําบากในการเดินทางเข้าไปศึกษาในกรุงเทพมหานคร ดังนั้น เจ้าคณะพระสังฆาธิการในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีพระ
ราชรัตโนบล เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี และพระกิตติญาณโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้นําการต่อตั้ง 
 ในด้านหลักธรรมที่จะร่วมมือกันเผยแผ่เพื่อพัฒนาคนในภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขงนั้นก็คือ หลักคุณสมบัติ ๗ ประการที่
เรียกว่า “แสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดีงาม หรือ รุ่งอรุณของการศึกษา” ซึ่งเป็นหลักประกันของชีวิตที่จะพัฒนาสู่ความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ อันได้แก่ กัลยาณมิตรเป็นต้นและตามด้วยกิจกรรมเพื่อสานความสัมพันธ์อีก ๔กิจกรรม คือ ๑) การ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์๒) การจัดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานร่วมกัน ๓) การทําวิจัยร่วมกัน และ ๔)การแลกเปลี่ยน
พระสงฆ์ปฏิบัติศาสนากิจ 
คําสําคัญ: มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา การพัฒนาภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขงหลักธรรม  
 
Abstract 
 This article aims to study the history and objective of Sangkha University in brief at Champasak 
and Ubonratchathani province for finding out the starting point to propagate Dhamma in Buddhism to 
develop people along two sides of Kong River.The study was found that ChampasakSangkha Collage was 
established by the Sangkha leader of the Buddhist organization in Lao for supporting and giving priority to 
the education of the Sangkha and people in both Dhamma and modern science. For 
Mahachalongkornratjavidyalaya University, Ubonratchathanicampus was set up bythe most venerable 
Phrarachrattanobon, Phrakittiyanasopon and the provincial Sangkha to give the opportunity of education 
to local Buddhist monks and novices inUbonratchathani province. 
 Buddhadhamma for developing people along two sides of Khong River is “the auroras of a good 
life, or the dawn of education” These are the guarantees of a life moving toward full human 
development as “having a good friend”. There are four activities for relationship: ๑) Students and lecturer 
exchange ๒) Vippassana meditation retreat ๓) co-research and ๔) Buddhist missionary exchange.  
Key words: Buddhist University, Kong River’s Development, Dhamma 
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๔๑๘ 

บทน า 
 พระพุทธศาสนานอกจากจะเป็นรากฐานทางวัฒนธรรม เอกลักษณ์ และจิตวิญญาณในประเทศไทยและประเทศ
ลาวแล้ว ก็ยังเป็นเครื่องเหนี่ยวรังพฤติกรรมของคนในสังคมของประเทศทั้งสองให้เป็นไปตามครรลองหรือบรรทัดฐานของ
สังคมโดยปราศจากพันธนาการใดๆ ดังนั้น พระพุทธศาสนาจึงเป็นประดิษฐกรรมทางความคิดอันสูงส่งและมีคุณูปการต่อการ
พัฒนาคนในประเทศให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตามอัตภาพของตนๆ ได้ บทความนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะนําเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับการใช้กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาคนและการศึกษาดา้นพระพุทธศาสนาในลุ่มน้ําโขงโดยเน้นความสัมพันธ์
ของคนในแขวงจําปาสักกับจังหวัดอุบลราชธานีโดยใช้มหาวิทยาลัยของสงฆ์ทั้งสองแห่งที่ตั้งอยู่ในแขวงจําปาสักคือวิทยาลยัสงฆ์
จําปาสักท่ีตั้งอยู่เมืองปากเซ และ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตอุบลราชธานีเป็นสื่อกลางประสานความ
เข้าใจในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและการศึกษาแลกเปลี่ยนทั้งในด้านการศึกษา วัฒนาธรรม อันจะก่อประโยชน์สุขให้คน
ทั้งสองฝั่งได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
 
วิทยาลัยสงฆ์แขวงจ าปาสัก 
 สถานท่ีที่ถือว่าเป็นสถานศึกษาด้านพระพุทธศาสนาให้กับพระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาตลอดจนเป็นศูนย์
รวมใจในการสร้างกิจกรรมต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนาในแขวงจําปาสัก เมืองปาเซคือ วิทยาลัยสงฆ์ แขวงจําปาสัก 
 วิทยาลัยสงฆ์ แขวงจําปาสักได้รับการสร้างตั้งขึ้น โดยประธานศูนย์การองค์การพระพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว ฉบับ 
เลขที ๔๘๓/ องค์การพระพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว ๐๕/๑๐/๒๐๐๖ ลงนามและรับรู้โดยกระทรวงศึกษาธิการ อย่างเป็น
ทางการซึ่งเป็นแห่งที่สองของประเทศลาวดําเนินการสอนตามมติประชุมใหญ่ครั้งที่ ๘ ของพรรคในเดือนมีนาคมปี ค ส ๒๐๐๖ 
(พ.ศ. ๒๕๔๙ ) ที่ผ่านมาได้วางคาดหมายไว้ว่าถึงปี ค.ศ. ๒๐๒๐ (พ.ศ.๒๕๖๓)ต้องทําให้ประเทศหลุดพ้นออกจากความยากจน
ด้อยพัฒนามีปัจจัยพื้นฐานแห่งการเป็นประเทศ อุตสาหกรรม เพื่อบรรลุเปูาหมายในมตติกลงโดยเฉพาะปี ค.ศ.๒๐๐๕- ๒๐๐๖ 
(๒๕๔๘-๒๕๔๙) ถือเอาการศึกษาเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงรีบเร่งดําเนินการปฏิรูประบบการศึกษา
แห่งชาติให้มีคุณภาพและและมีมาตรฐานให้สูงขึ้นสืบต่อเร่งมือการสร้างคนให้เป็นพลที่ดีมีการศึกษามีความรู้มีวิชาชีพ มี
ความสามารถประดิษฐ์สร้าง และมีความกระตือรือร้น ต่อการพัฒนาประเทศชาติในระยะ๒๐ กว่าปีแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่
ระบบการศึกษาแห่งชาติได้รับการพัฒนาทางด้านปริมาณและคุณภาพดีขึ้นเป็นก้าวๆ คือระบบการศึกษาของลาวในปัจจุบันมี
ลักษณะผสมผสานระหว่างรูปแบบการศึกษาของระบอบเมืองขึ้นครึ่งศักดินากับการศึกษาแบบ ปฏิวัติ และการศึกษาแบบใหม่ 
ได้ถ่ายทอดบทเรียนมาเป็นการศึกษายู่บรรดาประเทศต่างๆของโลก๑ 
 องค์การพระพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว (อ.พ.ส) ถือเป็นสถาบันสูงสุดของการบริหารงานคณะสงฆ์ลาวได้มองเห็น
อนาคตของคณะสงฆ์ที่ยังขาดคณะสงฆ์ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และขาดความเข้าใจในทางพระพุทธศาสนา ๒ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งพระสงฆ์ผู้ที่สืบทอดพระพุทธศาสนาในอนาคตจึงได้มีนโนบายส่งเสริมการศึกษาของพระสงฆ์ซึ่งได้ตราไว้ในมาตราที่ 
๑๐ หมวด ๓ ของธรรมนูญปกครองคณะสงฆ์ลาว พ.ศ.๒๕๔๑ ว่า “ให้คณะส่งเสริมและให้ความสําคัญกับการศึกษาของ
พระภิกษุสามเณรโดยการยกระดับความรู้ความสามารถให้แก่พระภิกษุสามเณรและญาติโยมให้สูงขึ้นพร้อมกันนั้นต้องปรับปรุง
ระบบการศึกษาสงฆ์ให้มีคุณภาพทางด้านหลักวิชาการทางธรรมและทางโลกให้เท่าเทียมกันและทุมเทเอาใจใส่ในการนําเอา
หลักวิชาชีพแขนงที่มีประโยชน์รับใช้สังคมได้ดีเข้าในสถาบันการศึกษาสงฆ์ด้วย”๓  
 การจัดการศึกษาเพือ่นําไปสู่การพัฒนาคนให้มีคุณภาพได้นั้น ปัจจัยมีความสําคัญอย่างมากก็คือคุณภาพการสอน
ของครูผู้ที่จะช่วยพัฒนาแผนการศึกษา นโยบายการศึกษา ตลอดจนปรัชญาการศึกษา และทฤษฎีการศึกษาให้บรรลุเปูาหมาย 
                                                           

๑กระทรวงศึกษาธิการ, แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติ (นครหลวงเวียงจันทน์โรงพิมพ์ศรีวาส, ค.ศ.
๒๐๐๘), หน้า ๑๑-๑๒. 

๒ศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาต,ิ ธรรมนูญปกครองลาว, (นครหลวงเวยีงจันทน์: โรงพิมพ์ ชาวหนุ่ม ๒๕๔๑), หน้า ๕-
๖. 

๓อ้างถึงใน พระกันยา สุจิณฺโณ (กุลนะวงศ์) การจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยสงฆ์วัดหลวง แขวงจ าปาสัก
ประเทศ 
สาธารณรัฐ ประชาชนลาว (วิทยานิพนธ์ฑิต สาขาบรหิารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มจร. พ.ศ. ๒๕๕๕) หน้า ๑ 
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 
 

๔๘๑ 

มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งเป็นสถาบันผลิตครูทั้งที่เป็นพระสงฆ์และคฤหัสถ์ เพื่อให้ไปปลูกฝังนักศึกษาให้มีความรู้ 
ความสามารถทางด้านคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรมที่เป็นกระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนและ สร้างให้คนเหล่านั้นมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนพัฒนาตนให้มีความก้าวหน้าอย่างเต็มศักยภาพและยั่งยืนทันต่อเหตุการณ์โลกปัจจุบัน 
 ศาสตราจารย์ดร.สมกฎมังหนอเมฆกรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการลาวได้กล่าวว่าประเทศ
ลาวได้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคมการศึกษาและวัฒนธรรมมากขึ้นทําให้การศึกษามีความสําคัญและจําเป็น
อย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ฉะนั้นพรรคและรัฐบาล จึงยึดถืองานการพัฒนาการศึกษา เป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนา๑ 
 การยกระดับความรู้ความสามารถของคนภายในชาติให้เจริญก้าวหน้าให้สอดคล้องกับการขยายตัวทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนั้นรัฐบาลลาวจึงได้วางยุทธศาสตร์การศึกษาปี๒๕๔๓-๒๐๕๘ เพื่อปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติ
และขยายการศึกษาของประเทศสาธารณะรัฐ ประชาธิปไตประชาชนลาวให้เป็นเอกภาพ มีคุณภาพและมาตรฐานใกล้เคียงกับ
ต่างประเทศซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมแห่งชาติได้กําหนดว่าภายในปี๒๕๖๓ ประเทศสาธารณะรัฐ 
ประชาธิปไตย ประชาชนลาว จะต้องหลุดพ้นออกจากความด้อยพัฒนาโดยกระทรวงศึกษาธิการได้พัฒนายุทธศาสตร์ เพื่ อ
พัฒนาการศึกษาหลายเรื่องการจัดให้มีการศึกษาภาคบังคับ สําหรับพลเมืองทุกคน การขยายมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา การ
ปรับปรุงการฝึกหัดครู การจัดตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติ การขยายการศึกษานอกระบบโรงเรียน และการพัฒนาบุคลากร
เจ้าหน้าท่ีทางการศึกษาเป็นต้น ซึ่งจําเป็นต้องมีค่าใช้จ่าย และการบริหารจัดการที่ดีจึงจะบรรลุผลที่คาดหมายไว้จึงได้มีมติตก
ลงก่อตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นที่จําปาสัก (Champasak University of Laos) ซึ่งประกอบด้วย ๘ คณะวิชาและ๑วิทยาลัย โดย
วิทยาลัยมีชื่อว่า “วิทยาลัยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน” (School of science Foundation studies) ซึ่งเป็นสถาบันที่อยู่ภายใต้
การดูแลของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (เป็นหลักสูตรเตรียมนักศึกษาเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อสายต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
แห่งชาติลาวและสถาบันช้ันสูงภายในประเทศ)นับแต่นั้นมา มหาวิทยาลัยจําปาสัก ได้เริ่มดําเนินการจัดการเรียนการสอนอย่าง
เป็นระบบในเบื้องต้นเริ่มจาก ๘คณะวิชา และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์พื้นฐานมาถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยจําปาสักได้เติบโตขยาย
มาเป็น ๑๑คณะวิชาในการดําเนินงานด้านการพัฒนาบุคลกร ของมหาวิทยาลัยจําปาสัก เมืองปากเซ แขวงจําปาสักประเทศ
สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว ในปัจจุบัน ยังขาดงบประมาณ ด้านการพัฒนาบุคลากร อุปกรณ์การเรียนการสอน 
และการศึกษายังไม่เพียงพอ พร้อมยังขาดการฝึกอบรม ได้แก่ บุคลากร ครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ต่างๆ นอกจากนั้นยังมีครู 
อาจารย์ไม่เพียงพอต่อจํานวนการศึกษาที่เพิ่มขึ้น ซึ่งในปัจจุบันยังมีหลายอย่างที่ต้องใช้เวลาในการพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 
การสร้างหรือพัฒนาคนในของหน่วยงาน หรือองค์กรจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งการบริหารการศึกษา เพื่อให้หน่วยงานสามารถ
ดึงดูดและบํารุงรักษาคนดี มีความรู้ความสามารถไว้ในหน่วยงานให้มากที่สุดและได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถมีคุณภาพใน
การทําหน้าท่ีเป็นหัวหน้างาน เป็นผู้บริหารซึ่งจะนําพาองค์กร ไปสู่ความสําเร็จตามเปูาหมายได้การดําเนินการปรับปรุงและการ
พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยจําปาสัก ในปัจจุบันมีปัญหาและอุปสรรคหลายประการ ซึ่งสามารถแยกปัญหาออกเป็น๓ด้าน
ดังนี้  
 ๑. ปัญหาบุคลากรด้านการบริหารเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับน้อยขาดบุคลากรจึงไม่เอื้ออํานวยต่อการพัฒนา
เท่าที่ควร ครู อาจารย์มีชั่วโมงสอนมาก ยังรับผิดชอบงานต่าง ๆ เช่น งานธุรการ งานทะเบียน ห้องสมุด และงานอ่ืน ๆ 
 ๒. ปัญหาบุคลากรด้านการเรียนการสอน ครู อาจารย์ มีความรู้ ความเข้าใจในสาขาวิชา แต่ขาดกระบวนการสอน 
ไม่เตรียมการสอน มักใช้ความรู้ความสามารถท่ีเคยสอนและยังใช้ตําราบอกจด ขาดการพัฒนาสื่อการสอน 
 ๓. ปัญหาบุคลากรทางฐานะครอบครัวที่ยากจน และทางการศึกษาทางเศรษฐกิจ อาชีพทําให้เกิดปัญหาต่างๆ 
ตามมา จนขาดความหมั่นใจ ขาดความกระตือรือร้นในการสืบค้นหา แสวงหาความรู้และวิทยาการใหม่ๆ จากมุมโลก๒ 
 

                                                           
๑โครงการค้นคว้าท่ีปรึกษาสําหลับแผนการศึกษา, (เวียงจันทร์: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, ๒๕๔๖), 

หน้า ๑๓. 
๒พระสรุิยศักดิ์ จติฺตธมโฺม (จันคํามณี) การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยจ าปาสัก เมืองปาเซ แขวงจ าปาสัก 

ประสาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว (วิทยานิพนธ์ฑิต สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มจร. พ.ศ. ๒๕๕๓) 
หน้า ๒-๔ 
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

๔๑๘ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้ก่อกําเนิดขึ้นจากความดําริร่วมกัน

ของเจ้าคณะพระสงฆาธิการในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีพระราชรัตโนบล เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี และพระกิตติญาณ
โสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผูน้ํา ได้ส่งเสริมสนับสนุน และผลักดันเรื่องนี้มาโดยตลอด ท้ังนี้ด้วยความประสงคท์ี่
จะให้พระภิกษุสามเณร ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนอยู่ ในท้องถิ่นของตนเอง ไม่จําเป็นต้องเดินทางเข้าไปศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร เพราะความยุ่งยากนานาประการ เป็นต้นว่า ที่อยู่อาศัย อาหารการขบฉัน๑ และมองเห็นว่าพระสงฆ์ที่อยู่ใน
ชนบทนั้นขาดโอกาสทางการศึกษา ครั้นจะเดินทางเข้าไปศึกษาในกรุงเทพมหานคร ก็เกิดความลําบากต้องทิ้งศรัทธาญาติโยม
ไป ทําให้วัดขาดพระเณรอยู่อาศัย 

พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๓ โดย 
ฯพณฯ พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ นายกรัฐมนตรี (ในสมัยนั้น) เป็นประธาน และนายบุญช่วย ศรีสารคาม ผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุบลราชธานี (ในสมัยนั้น) เป็นรองประธาน โดยวางแบบแปลนไว้ขนาดกว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๖๐ เมตร สูง ๕ ช้ัน 
จากนั้นได้เริ่มหาปัจจัยมาก่อสร้างตามกําลัง โดยขอความร่วมมือจากพระสังฆาธิการและศรัทธาประชาชน ในเขตจังหวัด
อุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง และได้ลงมือก่อสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๕– ๒๕๒๗ การก่อสร้างดําเนินการได้ ๓ ช้ันก็หมด
งบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๒๙ การประชุมพระสังฆาธิการ มีมติให้เสนอเรื่องขอเปิดการเรียนการสอน เป็นสาขาของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในประบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งก็ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ให้จัดตั้งเป็น มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ที่วัดมหาวนาราม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๒๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี จัดตั้งขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามหนังสือท่ี ๓๙๕/๒๕๒๙ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๙ เรื่อง อนุมัติให้จัดตั้งวิทยาเขต
อุบลราชธานี และประกาศมหาวิทยาลัย ท่ี ๗๙/๒๕๒๙ เรื่อง จัดตั้งวิทยาเขตอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๙ โดย
สภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้จัดตั้งวิทยาเขตอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๒๙ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๒๙ วิทยา
เขตอุบลราชธานี ในระยะเริ่มแรก จึงได้ดําเนินการบริหารจัดการศึกษา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและวิธีการสอน 
วิชาเอกการสอนสังคมศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๓๐ 

พ.ศ.๒๕๓๐ ได้เปิดรับสมัครพระภิกษุ สามเณรเข้าศึกษาจํานวน ๕๐ รูป เปิดสอนสาขาวิชาบริหารการศึกษา และ
สาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้รับอนุมัติ เปิดเรียนในสาขาวิชาศาสนาคณะพุทธศาสตร์๒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตอุบลราชธานี (ดงบั้งไฟ) 

ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีนโยบายให้ส่วนงานระดับวิทยาเขต พิจารณาหา
สถานที่ตั้งแห่งใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัวทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพราะตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ นั้นได้เปิดโอกาสให้พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์สามารถเข้าศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาได้ หากวิทยาเขตใดมีความพร้อมที่จะขยับขยายหาที่ตั้งใหม่ได้ ก็ให้ดําเนินการได้ 

ด้วยเหตุนี้เอง พระเดชพระคุณพระเทพกิตติมุนี ประธานสภาวิทยาเขตอุบลราชธานีได้เรียกประชุมสภาวิทยาเขต
อุบลราชธานี และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกระโสบ ณ ศาลาการเปรียญวัดบา้นดอนนกชุม ตําบลกระโสบ อําเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อขออนุญาตใช้สถานท่ีปุาสาธารณประโยชน์ดงบั้งไฟ จํานวน ๒๑๒ ไร่เศษ ที่ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑ บ้าน
หมากมี่ ตําบลกระโสบ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี๓ 

                                                           
๑หนังสือท่ีระลึกพิธีเปิดอาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตอุบลราชธานี วัดมหา

วนาราม พระอารามหลวง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๓๖ หน้า ๒๓ 
๒ประวัติและความเป็นมามจร.วข.อุบลhttp://ubon.mcu.ac.th/?page_id=๑๑ (ออนไลน์ ๒๕ มิ.ย.๖๐) 
๓หนังสือท่ีระลึก “ครบรอบ ๒๕ ปี การสถาปนา มจร. วิทยาเขตอุบลราชธานี ธันวาคม ๒๕๕๕ หน้า ๒๔ 

http://ubon.mcu.ac.th/?page_id=11
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๔๘๓ 

ดังนั้นวิทยาเขตอุบลราชธานีจึงได้ย้ายถาวรมาตั้งอยู่ท่ีดงบั้งไฟจนถึงทุกวันน้ี โดยมีปรัชญาการศึกษาดังนี้ “ศูนย์กลาง
การศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม” และมีพันธกิจ คือ “การผลิตบัณฑิต การ
วิจัยและพัฒนา และ การบริการวิชาการแก่สังคม”๑ 
 จากสภาพภูมิประเทศของจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นจังหวัดชายแดนตะวันออกสุดของประเทศไทย มีพื้นที่อาณา
เขตชายแดนติดต่อกับแขวงจําปาสัก เมืองปาเซ ประเทศ สปป.ลาว และทั้งสองเมืองก็มีมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่ให้การศึกษาด้าน
พระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่ให้กับพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไปด้วย จึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเป็นจุดเริ่มต้นใน
การให้หลักธรรมะทางพระพุทธศาสนาในการพัฒนาภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขงให้เป็นลุ่มแม่น้ําแห่งธรรมะที่ให้ความชุ่มเย็นกับผู้ คน
อย่างแท้จริง 
หลักคุณธรรมท่ีควรเผยแผ่ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

หน้าท่ีของมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งคือนําหลักธรรมลงสู่จิตใจของคนในภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง เพื่อให้คนเหล่านั้น
ได้เกิดความมั่นใจในการฝึกหัดพัฒนาตนเองได้อย่างมั่นใจ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดดังที่พระพรหมคุณาภรณ์ ได้กล่าวไว้ใน 
“ธรรมมูญชีวิต” ในหมวดคนกับคนว่า๒ 

มนุษย์เป็นสัตว์พิเศษ ซึ่งแตกต่างจากสัตว์ทั้งหลายอื่น สิ่งที่ทําให้มนุษย์เป็นสัตว์พิเศษ ได้แก่ สิกขา หรือการศึกษา 
คือการเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนามนุษย์ที่ฝึก ศึกษาหรือพัฒนาแล้ว ช่ือว่าเป็น “สัตว์ประเสริฐ” เป็นผู้รู้จักดําเนินชีวิตที่ดีงามด้วย
ตนเอง และช่วยให้สังคมดํารงอยู่ในสันติสุขโดยสวัสดี 

มนุษย์ที่จะช่ือว่าฝึก ศึกษาหรือพัฒนาตน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ผู้เป็นสมาชิกใหม่ของมนุษยชาติ พึงมี
คุณสมบัติที่เป็นต้นทุน ๗ ประการ ท่ีเรียกว่า แสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดีงาม หรือ รุ่งอรุณของการศึกษา ซึ่งเป็นหลักประกัน
ของชีวิตที่จะพัฒนาสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ผู้เป็นสัตว์ประเสริฐอย่างแท้จริง ดังนี้ 

๑. กัลยาณมิตตตา (มีกัลยาณมิตร) แสวงแหล่งปัญญาและแบบอย่างที่ดี คือ อยู่ร่วมหรือใกล้ชิดกัลยาณชน ที่จะมี
อิทธิพลชักนําและชักชวนกันให้เจริญงอกงามในการพัฒนาพฤติกรรมจิตใจและปัญญา โดยเฉพาะให้เรียนรู้และพัฒนาการ
สื่อสารสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ด้วยเมตตา มีศรัทธาที่จะดําเนินตามแบบอย่างที่ดี และรู้จักใช้ปัจจัยภายนอกทั้งที่เป็นบุคคล 
หนังสือ และเครื่องมือสื่อสารทั้งหลาย ให้เป็นประโยชน์ในการแสวงหาความรู้และความดีงาม เพื่อนํามาใช้ในการพัฒนาชีวิต 
แก้ปัญหาและทําการสร้างสรรค์ 

๒. สีลสัมปทา (ท าศีลให้ถึงพร้อม) มีวินัยเป็นฐานของการพัฒนาชีวิต คือ รู้จักจัดระเบียบความเป็นอยู่กิจกรรม
กิจการและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อโอกาสแก่การพัฒนาชีวิต อย่างน้อยมีศีลขั้นพื้นฐาน คือมีพฤติกรรมที่ถูกต้องในความสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมทางสังคม ด้วยการอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์อย่างเกื้อกูลไม่เบียดเบียนกัน และในความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางวัตถุ
ด้วยการกินใช้ปัจจัย ๔ ตลอดจนอุปกรณ์เทคโนโลยีทั้งหลาย ในทางที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เกื้อหนุนการศึกษา การสร้างสรรค์ 
และระบบดุลยสัมพันธ์ของธรรมชาติ 

๓. ฉันทสัมปทา (ท าฉันทะให้ถึงพร้อม) มีจิตใจใฝุรู้ใฝุสร้างสรรค์ คือเป็นผู้มีพลังแห่งความใฝุรู้ ใฝุดี ใฝุทํา ใฝุ
สร้างสรรค์ ใฝุสัมฤทธ์ิ ใฝุความเป็นเลิศ อยากช่วยทําทุกสิ่งทุกคนที่ตนประสบเกี่ยวข้องให้เข้าถึงภาวะที่ดีงาม ไม่หลงติดอยู่แค่
คิดจะได้จะเอาและหาความสุขจากการเสพบริโภค ที่ทําให้จมอยู่ใต้วังวนแห่งความมัวเมาและการแย่งชิง แต่รู้จักใช้อินทรีย์ มี
ตาที่ดู หูที่ฟัง เป็นต้น ในการเรียนรู้ หาความสุขจากการศึกษา และมีความสุขจากการทําสิ่งดีงาม ด้วยการใช้สมองและมือใน
การสร้างสรรค์ 

๔. อัตตสัมปทา (ท าตนให้ถึงพร้อม) มุ่งมั่นฝึกตนจนเต็มสุดภาวะที่ความเป็นคนจะให้ถึงได้ คือ ระลึกอยู่เสมอถึง
ความจริงแท้แห่งธรรมชาติของมนุษย์ผู้เป็นสัตว์ที่ฝึกได้ และต้องฝึก ซึ่งเมื่อฝึกแล้วจะประเสริฐเลิศสูงสุดแล้วตั้งใจฝึกตนจน
มองเห็นความยากลําบากอุปสรรคและปัญหา เป็นดุจเวทีที่ทดสอบและพัฒนาสตปิัญญาความสามารถ มีจิตสํานึกในการพัฒนา
ตนยิ่งข้ึนไป จนเต็มสุดแห่งศักยภาพ ด้วยการพัฒนาท่ีพร้อมทุกด้านทั้งพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา 

                                                           
๑อ้างแล้ว หน้า ๓ 
๒พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโฺต) ธรรมมนูญชีวิต(มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพฯพ.ศ.๒๕๔๐) หน้า ๑๑-๑๓ 
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๔๑๘ 

๕. ทิฏฐิสัมปทา (ท าทิฏฐิให้ถึงพร้อม) ถือหลักเหตุปัจจัยมองอะไรๆ ตามเหตุและผล คือ ตั้งอยู่ในหลักความคิด
ความเช่ือถือที่ดีงามมีเหตุผล อย่างน้อยถือหลักเหตุปัจจัย ที่จะนําไปสู่การพิจารณาไตร่ตรองสืบสวนค้นคว้าเป็นทางเจริญ
ปัญญา และเช่ือการกระทําว่าเป็นอํานาจใหญ่สุดที่บันดาลชะตากรรม กับท้ังมีพฤติกรรมและจิตใจท่ีอยู่ในอํานาจเหตุผล แม้จะ
ใฝุทําให้สําเร็จและดีงามสูงสุด ก็รู้เท่าทันความเป็นไปได้ภายในขอบเขตของเหตุปัจจัยที่มีและที่ทํา ถึงสําเร็จก็ไม่เหลิงลอย ถึง
พลาดก็ไม่หงอยงง ดํารงจิตผ่องใสเป็นอิสระได้ ไม่วู่วามโวยวายเอาแต่ใจตน ตลอดจนไม่ปล่อยตัวเลื่อนไหลไปตามกระแสความ
ตื่นข่าวและค่านิยม 

๖. อัปปมาทสัมปทา (ท าความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม) ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท คือ มีจิตสํานึกในความไม่
เที่ยง มองเห็นตระหนักถึงความไม่คงที่ ไม่คงทน และไม่คงตัว ทั้งของชีวิตและสิ่งทั้งหลายรอบตัว ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุ
ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกตลอดเวลา ทําให้นิ่งนอนใจอยู่ไม่ได้และมองเห็นคุณค่าความสําคัญของกาลเวลา แล้ว
กระตือรือร้นขวนขวายเร่งศึกษาและปูองกันแก้ไขเหตุปัจจัยของความเสื่อม และเสริมสร้างเหตุปัจจัยของความเจริญงอกงาม 
โดยใช้เวลาทั้งคืนวันที่ผ่านไปให้เป็นประโยชน์มากท่ีสุด 

๗. โยนิโสมนสิการสัมปทา (ท าโยนิโสมนสิการให้ถึงพร้อม) ฉลาดคิดแยบคายให้ได้ประโยชน์และความจริง คือ 
รู้จักคิด รู้จักพิจารณา มองเป็น คิดเป็น เห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นไปในระบบความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย โดยใช้ปัญญา
พิจารณาสอบสวนสืบค้นวิเคราะห์วิจัย ไม่ว่าจะเพื่อให้เห็นความจริง หรือเพื่อให้เห็นแง่ด้านที่จะใช้ให้เป็นประโยชน์ กับทั้ง
สามารถแก้ไขปัญหาและจัดทําดําเนินการต่างๆ ให้สําเร็จได้ด้วยวิธีการแห่งปัญญาที่จะทําให้พึ่งตนเองและเป็นที่พึ่งของคนอื่น
ได้ 
กิจกรรมร่วมของมหาลัยสงฆ์ทั้ง ๒ แห่ง เพื่อพัฒนาภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
 ในปี ๒๕๕๕ ฉลองครบรอบ ๒๕ ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้ทําข้อตกลง
ร่วมกับแขวงจําปาสักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยให้พระสงฆ์ที่ได้รับการศึกษาในระดับอนุปริญญาแล้วให้เข้ามาศึกษา
ระดับปริญญาตรีใน มจร.วิทยาเขตอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยทางวิทยาเขตช่วยจัดหาวัด และทุนการศึกษาให้ นี้ก็
เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาบุคลากรของพระพุทธศาสนาร่วมกันของมหาวิทยาลัยทั้งสอง 
 ในอนาคตถ้าจะให้เกิดมีกิจกรรมแลกเปลี่ยน เช่น  

๑. แลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ในแต่ละเทอมการศึกษาเพื่อเรียนรู้ความเป็นอยู่ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี 
และระบบการศึกษาของกันและกัน 

๒. จัดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานระยะสั้น ในเวลา ๒ คืน ๓ วัน ในแขวงจําปาสักและจังหวัดอุบลราชธานีแบบสะลับ
สับเปลี่ยนกันไปเพื่อให้นักศึกษาและอุบาสกอุบาสกิาและผู้สนใจทั้งสองฝั่งได้แลกเปลีย่นเรยีนรู ้โดย มหาลัยสงฆ์
ทั้งสองแห่งเป็นเจ้าภาพร่วมกัน 

๓. ทําการศึกษาวิจัยร่วมกัน เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการศึกษาเกี่ยวกับ พระพุทธศาสนา วัฒนาธรรม ประเพณี วิถี
ชีวิตของคนท้ังสองฝั่ง  

๔. จัดให้มีโครงการแลกเปลี่ยนพระสงฆ์ในการปฏิบัติศาสนกิจตามวัดต่าง ๆ ทั้งในแขวงจําปาสักและจังหวัด
อุบลราชธาน ีเป็นต้น 

กิจกรรมเหล่านี้อาจจะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนในภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขงให้ได้รับประโยชน์จากมหาวิทยาลัยสงฆ์
ทั้งสองแห่ง และเป็นจุดเริ่มต้นของความเป็นกัลยาณมิตร ตามหลักธรรมที่ได้กล่าวในเบื้องต้น 

  
สรุป 
 จากการศึกษาประวัติและความเป็นมาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งแล้ว มีวัตถุประสงค์ในการสร้างคล้ายๆกัน 
คือ เพื่อเป็นสถานท่ีศึกษาเล่าเรียนของพระภิกษุสามเณร อุบาสกอุบาสิกาและผู้สนในพระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่อัน
จะเป็นแนวทางในการพัฒนาจิตใจและให้คนอยู่ดีมีความสุขแบบยั่งยืน 
 หลักธรรมที่มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งควรยึดเป็นหลักในการเผยแผ่นั้นก็คือ “แสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดีงาม 
หรือ รุ่งอรุณของการศึกษา๗ ประการ คือ ๑) ความเป็นผู้มีมิตรดีสหายดี มีน้ําใจเอื้อเฟื้อต่อกันและกัน ๒) ความเป็นผู้มีวินัย
เป็นฐานของการพัฒนาชีวิต๓) ความเป็นผู้มีจิตใจใฝุรู้ใฝุสร้างสรรค์ ๔) ความมุ่งมั่นฝึกตนจนเต็มสุดภาวะที่ความเป็นคนจะให้ถึง



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 
 

๔๘๕ 

ได้๕) ความเป็นผู้ถือหลักเหตุปัจจัยมองอะไรๆ ตามเหตุและผล ๖)ความเป็นผู้ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท๗) ความเป็นผู้ฉลาด
คิดแยบคายให้ได้ประโยชน์ 
 กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งควรจัดร่วมกันคือ ๑) การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ ๒) การจัด
วิปัสสนากรรมฐานร่วมกัน ๓) การทําวิจัยร่วมกัน และ ๔) การแลกเปลี่ยนพระสงฆ์ปฏิบัติศาสนากิจ 
 ทั้งหมดนี้ถือเป็นแนวทางในการให้มหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนาในการพัฒนาคนในภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขงในแขวง
จําปาสักและจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อให้เข้าถึงหลักธรรมในการพัฒนาตนเองแบบยั่งยืนถาวรในการดํารงชีวิตโดยไม่ตกเป็น
เหยื่อของข่าวสารข้อมูลและวัตถุนิยมจนทําให้เกิดความทุกข์กายทุกข์ใจ 
 บทบาทของมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งจะต้องสร้างสายน้ําโขงให้ชุ่มเย็นเป็นสายน้ําแห่ง ความสุข ความเจริญ ตาม
หลักพระพุทธศาสนา ให้ผู้คนทั้งสองฝั่งอิ่มเอมไปด้วยรสพระธรรมตามหลักพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า “สพฺพทานํธมฺมทานํชิ
นาตสพฺพํรสํธมฺมรโส ชินาติ 
 สพฺพํรตึธมฺมรตี ชินาติตณฺหกฺขโย สพฺพทุกฺขํ ชินาติ. 
 ธรรมทานย่อมชนะทานท้ังปวง รสแห่งธรรมย่อมชนะรสทั้งปวงความยินดีในธรรมย่อมชนะความยินดีทั้งปวง ความ
สิ้นไปแห่งตัณหาย่อมชนะทุกข์ทั้งปวง.”๑ 
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๔๑๘ 

อนุรักษ์สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสู่สังคมอาเซียน 
 

 ผศ.บัญชา จําปารักษ์๑ 
ความน า 
  ปัจจุบันปัญหาทางสังคมอาเซียนแต่ประเทศเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในสังคมแต่ประเทศมีความบกพร่อง
หย่อนยานทางคุณธรรมจริยธรรม พื้นฐานด้านจิตใจของมนุษย์มีความสําคัญต่อการดําเนินชีวิตเป็นพื้นฐานในการที่จะทําให้
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พื้นฐานท่ีกล่าวถึงนั้นก็คือ คุณธรรมจริยธรรมซึ่งเป็นพฤติกรรมหรือการปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามทาง
กาย วาจา และใจ ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบความสําคัญของความเป็นมนุษย์ 
  จากแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๔๕- ๒๕๕๙) ได้กล่าวถึง ประเด็นปัญหาวิกฤติของสถานการณ์ ปัจจุบันที่น่า
เป็นห่วง ซึ่งมุ่งพัฒนาความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของสังคมอาเซียน รวมถึงการพัฒนาทางวัตถุในด้านต่างๆ  ที่ขาด
ความสมดุล ซึ่งทําให้ให้บุคคลและสังคมโดยรวมไม่สามารถปรับตัวตามได้ทัน ก่อให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างการพัฒนาทาง
วัตถุกับการพัฒนาทางจิตใจที่ตามไม่ทันกับกระแสโลกและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติซึ่งกําลังก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทั้งในด้าน
เทคโนโลยีและวิทยาสาสตร์และเครื่องมืออีเมล์เป็นต้น 
 จากสิ่งท่ีกล่าวมานั้นเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่สําคัญที่เราจะต้องสร้างสังคมให้เข้มแข็งในด้านสติปัญญาความรู้ และการ
กระตุ้นเตือนพัฒนาคนในสังคมไทยและอาเซียนให้มีจิตสํานึกอนุรักษ์สร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและศิลปกรรม
ดังต่อไปนี้ 
 ศิลปะเป็นสิ่งท่ีมนุษย์สร้างขึ้นเพื่อความดีความงามเป็นผลมาจากสติปัญญาของศิลปินที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์
และการแสดงออกเชิงบวกที่มีผลต่อบุคคลและสังคมอาเซียน ด้วยเหตุนี้การสัมผัสกับงานศิลปะจึงนําไปสู่ความรู้สึกสะเทือนใจ 
ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และเป็นรากฐานของคุณธรรมจริยธรรม อีกทั้งยังช่วยขัดเกลาจิตใจของคนในสังคมอาเซียนให้ดีงาม
ขึ้น ซึ่งความสําคัญของศิลปะนั้นมิใช่จะงดงามแต่เพียงภายนอกที่เห็น เช่น งามด้วยรูปร่าง รูปทรง หรืองามด้วยสีสันสวยงาม 
แต่หากจะงามเพราะมีอํานาจแรงกล้าต่อความรู้สึกของผู้สร้างที่ได้ถูกกลั่นกรองออกมาเป็นศิลปกรรมที่มีคุณค่าถ่ายทอดไปยัง
ผู้ชม ผู้อ่าน หรือผู้ฟูงให้รับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกดังกล่าวตามประสบการณ์ของแต่ละคน ผลงานทางทัศนศิลป์จึงเป็นส่วนหนึ่ง
ที่จะช่วยกระตุ้นเตือนปลุกจิตสํานึกของผู้ชมผลงานได้บ้างไม่มากก็น้อย๒  
 ศิลปะ คือ ภาษาหนึ่ง ซึ่งถือว่างานทัศนศิลป์ใช้ภาพวรรณกรรมและกวีนิพนธ์ใช้ตัวอักษร ดุริยางคศิลป์ใช้เสียง เต้นรํา
นาฏศิลป์เป็นภาษากายใช้ท่าทาง ทัศนศิลป์ วรรณกรรม ดนตรี ล้วนเป็นการสื่อสารดว้ยสญัลกัษณ์เป็นการสร้างข้ึนเพื่อเป็นการ
สื่อถ่ายทอดสําหรับจินตนาการและความคิดเห็นคนกลุ่มหนึ่งต่อบุคคลทั่วไป ในส่วนของเทคนิควิธีการของศิลปกรรมเพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจะมีส่วนช่วยกระตุ้นและดึงดูดผู้ชมให้มาสนใจในงานศิลปกรรมโดยจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ
ช่วงวัย ซึ่งจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างงานศิลปกรรมกับผู้ชมให้เกิดการรับรู้และสร้างความเข้าใจด้วยการเป็นสื่อกลางใน
การขับเคลื่อนความคิดที่แตกต่างด้วยศิลปะ ซึ่งจะทําให้เกิดมุมมองใหม่ที่อิสระหลากหลาย สอดประสานไปกับการ
เปลี่ยนแปลงของชีวิตและสภาพสังคมอาเซียนได้อย่างมีความสุขยิ่งขึ้น 
  ผู้เขียนพยายามอธิบายถึงศิลปะเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับเยาวชนในสังคมอาเซียน ควรมีการนําเสนอ
ด้วยรูปแบบท่ีเข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน ซึ่งจะช่วยพัฒนาความรู้สึกและพฤติกรรมของมนุษย์ได้และก่อให้เกิดสุนทรียภาพกับมวล
มนุษย์ เผยให้เห็นคุณค่าของความดีงามที่แสดงออกมาทางจิตวิญญาณของผู้สร้างสู่ผลงาน ซึ่งต้องใช้สติปัญญาและ
ประสบการณ์ของตนต่อการสร้างงาน ด้วยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างงานศิลปะที่ก่อให้เกิดคุณค่าทางศิลปะอย่างสมบูรณ์ในตัวเอง 
ด้งที่ Supanimit (๒๐๐๖) ได้กล่าวถึงศิลปะไว้ว่า ศิลปะไม่มีประโยชน์กับใครด้านกายภาพแต่ศิลปะในงานเซิงวิจิตรศิลป์มี
ประโยชน์ทางด้านจิตใจและทางด้านพุทธิปัญญา ดังนั้นศิลปะจึงช่วยสร้างจิตสํานึกด้านความดีงามขึ้นในจิตใจของผู้ชม ช่วย
กระตุ้นเตือนให้เกิดการคิดถึงความดีงาม ในอีกทางหนึ่งศิลปะยังช่วยพัฒนาบุคลิกภาพท่ีเด็กจะได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ที่
เกิดเป็นความเคยชินในการปฏิบัติงานมาพัฒนาตนเองทั้งในทางตรงและทางอ้อม ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องนําไปสู่การใช้

                                                           

 ๑ อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี. 
  ๒ พิเชษฐ  สุนทรโชติ. วารสารวิจัยมหาวิทยาลยัสวนดสุิด,(กรุงเทพฯ :  พริกหวานกราฟฟิค ๒๕๕๙) หน้า ๒๑ 
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๔๘๗ 

ชีวิตที่ดีต่อไป ดังที่ Tungjaroen(๒๐๐๕)ได้กล่าวว่า กิจกรรมทางศิลปะได้รับการมองไปในเชิงกิจกรรมบําบัด โดยจะแสดง
ออกมาจากประสบการณ์และไม่ถูกบังคับจากผู้ใดซึ่งจะทําให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างสติปัญญา อารมณ์ความรู้สึก และ
กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะที่สามารถทําให้เด็กเกิดสัมฤทธิ์ผลในการบูรณาการ และพัฒนาบุคลิกภาพของตน ฉะนั้นงาน
ศิลปะจึงเป็นสื่อสําคัญอย่างหนึ่งอันจะเป็นพื้นฐานของการนํามาใช้เป็นเครื่องมือที่สร้างบทบาทในการปลูกฝังและพัฒนาคน 
โดยเฉพาะวิชาการทางศิลปะถือเป็นเรื่องจําเป็นสําหรับวงการศึกษาทุกระดับช้ัน โดยเฉพาะตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึง
มัธยมศึกษานั้นควรให้ความสําคัญเป็นพิเศษเป็นการปลูกฟังจิตใจพื้นฐานของมนุษย์ 
 ศิลปะเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับเยาวชน ควรนําเสนอเนื้อหาเรื่องราวในภาพได้ทั้งในด้านบวกและด้าน
ลบ การนําเสนอเนื้อหาเชิงบวกที่เข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้ง่าย ด้วยการแสดงออกทางด้านเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรม
โดยตรง ทําให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกนึกคิดถึงคุณค่าเชิงคุณธรรมจริยธรรมขึ้น เป็นการกระตุ้นเตือนให้ระลึกนึกถึงสิ่งดีงาม ทั้งนี้
การแสดงออกถึงเนื้อหาดังกล่าว ศิลปินจะต้องมีความเข้าใจและมีจิตใจที่ดีงาม คือ มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นพื้นฐานในใจอยู่
แล้ว ซึ่งเมื่อสร้างสรรค์ผลงานขึ้น ผลงานนั้นก็จะส่งผลโดยตรงต่อผู้ชมให้เกิดความซาบซึ้งและเกิดปัญญาขึ้นดังทฤษฏี
พัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจท์ท่ีเชื่อว่า มนุษย์ท้ังหลายมีความพร้อมที่จะเรียนรู้และมีปฎิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมผ่านการ
กระทํา โดยมีสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่กําเนิด คือ การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลโดยผ่านกระบวนการ ๒ อย่าง คือ ๑) 
การซึมซาบหรือการดูดซึม ซึ่งเป็นการรวบรวมประสบการณ์ใหม่เข้าอยู่ในโครงสร้างทางสติปัญญา ผ่านการตีความหรือการรับ
รับข้อมูลจากสิ่งแวดล้อม และ ๒)การปรับโครงสร้างทางปัญญา โดยการใช้เชาว์ปัญญาของตนปรับให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ที่
เป็นประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นความสามารถทางปัญญา (Suthasinobol, ๒๐๑๒) ดังนั้นลักษณะสําคัญของผลงาน
ศิลปะที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเน้นไปที่เนื้อหาเรื่องราวเป็นสําคัญ ทั้งนี้หากเป็นเนื้อหาด้านดีให้นําเสนอเพื่อเป็นตัวอย่าง
เพื่อท่ีผู้ชมดูแล้วจะช่วยส่งเสริมความคิดและต่อยอดจินตนาการให้เกิดขึ้นและก้าวหน้าต่อไปยังอนาคตได้ แต่ถ้าเป็นเนื้อหาด้าน
ร้ายให้นําเสนอเนื้อหาท่ีเป็นผลกระทบเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติ ซึ่งการตักเตือนเรื่องร้ายอาจใช้วิธีการเดียวกับละคร คือ ๑)แนว
สุขนาฏกรรมด้วยการล้อเลียน ๒)แนวโศกนาฏกรรมด้วยการให้เห็นถึงความสูญเสียความตายอันเกิดจากการกระทําของมนุษย์ 
เป็นต้น โดยเฉพาะเนื้อหาทางศิลปะที่เกี่ยวกับศาสนา หลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ดังท่ี Wongdhamma (๒๐๑๑) ได้
กล่าวว่า ศิลปะที่เกี่ยวกับศาสนามักจะเริ่มมาจากแรงศรัทธาและความบันดาลใจ จนเกิดการสร้างผลงานทางศิลปะต่างๆขึ้น
เช่น ประติมากรรม สถาปัตยกรรม การสร้างโบสถ์ วิหาร เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ คือ ร่องรอยของแรงศรัทธาที่มีต่อศาสนามาอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งผลงานนั้นจะช่วยทําให้มนุษย์เกิดศรัทธาต่อศาสนาในเรื่องของความดีงาม 
 รูปแบบของศิลปกรรมที่ง่ายต่อการรับรู้ของเด็กและเยาวชน ควรแสดงออกมาในรูปแบบเหมือนจริง และกึ่งเหมือน
จริงมากกว่าแบบนามธรรม เพราะผู้ชมจะเกิดความเข้าใจได้ง่ายกว่า โดยนําเสนอแบบโดยตรง ไม่ซับซ้อน รับรู้เข้าใจได้ทันที 
เพื่อให้ผู้ชมเกิดความคิดและซาบซึ้ง ตระหนักรู้ในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมด้วยตนเอง คุณค่าทางสุนทรียภาพที่เกิดจากการ
ลอกเลียนแบบธรรมชาติให้เหมือนจริงจะถือเอาความงามอันเกิดมาจากประสบการณ์ทางการรับรู้ด้วยการเห็น ผ่านการ
พรรณนาคุณค่าให้เห็นถึงความถูกต้องตามเป็นจริงของธรรมชาติทุกประการ๑ 
 สําหรับรูปแบบกึ่งเหมือนจริง (Semi Abstract) รูปแบบนี้มีลักษณะการถ่ายทอดที่เลือกเฟูนเอาส่วนที่เป็น
สาระสําคัญมาแสดงออกจากรูปแบบที่เหมือนจริงนํามาสกัดตัดทอน เอารูปทรงที่เป็นประโยชน์มานําเสนอ โดยไม่ยึดถือ
กฎเกณฑ์ หรือความถูกต้องตามความเป็นจริงจากสิ่งนั้นๆ ซึ่งทั้งสองรูปแบบจะง่ายต่อการรับรู้สําหรับเยาวชนมากกว่ารูปแบบ
นามธรรม ซึ่งเป็นรูปแบบทางศิลปะที่แสดงอารมณ์ ความรู้สึกของผู้สร้าง อย่างไรก็ตามศิลปะในรูปแบบนามธรรมบางครั้งก็
เหมาะกับเด็กบางคน ซึ่งสิ่งสําคัญ คือ รูปแบบทางศิลปะต้องสัมพันธ์ไปกับความคิด โดยเน้นเนื้อหาเรื่องราวที่ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม แล้วรูปแบบจะน้อมนําไปสู่การมีทัศนคติที่ดี งาม ในอีกทางหนึ่งศิลปกรรมก็ไม่ควรจํากัดด้วยรูปแบบในการ
สร้างสรรค์หรือจํากัดการรับชม ฉะนั้นควรมีการนําเสนอความหลากหลาย แต่ควรจํากัดกรอบในรูปแบบทางศิลปะที่ไม่
ล่อแหลมเกินไป สอดคล้องกับการศึกษาของ Saijai, Suntornchot & Dheppimol (๒๐๑๒) ได้ศึกษารูปลักษณ์ศิลปกรรม
เพือ่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รูปแบบทางศิลปะเป็นเรื่องของการแสดงออกของศิลปินท่ีแตกต่างกัน แต่ควรคํานึงถึงกลุ่มผู้ชม
ผลงานเพื่อที่จะสร้างงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกลุ่มเปูาหมาย ซึ่งรูปแบบทางศิลปะมีความเป็นไปได้ทั้งรูปแบบเหมือน

                                                           

  ๑ พิเชษฐ สุนทรโชติ.อ้างแล้ว  หนา้ ๓๒-๓๓ 
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๔๑๘ 

จริง รูปแบบกึ่งเหมือนจริงและรูปแบบนามธรรม ทั้งนี้ไม่ว่าศิลปินจะสร้างสรรค์รูปแบบใดควรเน้นไปที่รูปแบบที่ส่งเสริมการ
สื่อสารเป็นสําคัญ โดยมีเนื้อหาเรื่องราวท่ีเข้าใจได้อย่างตรงไปตรงมามากกว่าการแสดงรูปแบบทางเนื้อหาที่เน้นการแสดงออก
ของตัวผู้สร้าง หรือแสดงลักษณะเฉพาะตนมากเกินไป ซึ่งจะมีผลในเรื่องราวการสื่อสารหรือการรับรู้ระหว่างผลงานกับผู้ชม 
เนื่องมาจากประสบการณ์ทางการรับรู้คุณค่าความงามท่ีมีความแตกต่างกันส่วนการแสดงออกในด้านการใช้สื่อทางศิลปะควรมี
ความหลากหลายไม่เฉพาะเจาะจงกับแบบใดแบบหนึ่งและสามารถใช้วัสดุได้ทุกประเภท ทุกเทคนิค วิธีการ และกลวิธี
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเป็นไปตามความคิด ความถนัด และความต้องการของผู้สร้าง ซึ่งไม่
จํากัดในแบบใดแบบหนึ่งเป็นวิธีการที่อิสระเหมาะสมกับความรู้พื้นฐานประสบการณ์ของตนเป็นสําคัญ สอดคล้องกับ 
Singhayabut (๒๐๐๓)ได้กล่าวว่า กลวิธีทางศิลปะมีส่วนประกอบสําคัญอยู่ ๓ ส่วน คือ ๑) วัสดุ ๒) อุปกรณ์ และ ๓) วิธีการ
ในการสร้างสรรค์ กลวิธีในทางศิลปะจะเป็นส่วนสําคัญที่จะสร้างผลงานให้ปรากฏออกมาเป็นไปตามแนวทางของผู้สร้างสรรค์
ได้ และมีลักษณะเด่นเฉพาะตัวอันเกิดจากการค้นคว้าหรือแสวงหารูปแบบเฉพาะที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระที่ปฏิบัติ สําหรับ
ในด้านของเทคนิคอันเกิดจากวัสดุในการสร้างสรรค์ผลงานจะมีความหลากหลายมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับการทดลอง และ
หาแนวทางการสร้างผลงานให้เกิดความก้าวหน้าในด้านเทคนิควิธีการของผู้สร้างสรรค์ตามความชอบและความถนัดของแต่ละ
คนทําให้มนุษย์รับรู้เกิดปัญญาสืบสานต่อไป 
 ผู้เขียนรับรองว่าศิลปกรรมที่มีรูปแบบเนื้อหาเรื่องราวที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยผู้เขียนได้ให้ความเห็นว่า 
ผลงานสามารถสื่อให้เห็นถึงเนื้อหาเรื่องราวในเชิงคุณธรรมจริยธรรมได้ทั้งในทางตรงและทางอ้อม รูปแบบของผลงานสื่อและ
สะท้อนให้เห็นสภาพปัญหาคุณธรรมจริยธรรมที่เกิดขึ้นจริงในสังคมปัจจุบัน ซึงได้สะท้อนเรื่องราวระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ 
รวมถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆในสังคม ด้วยการเป็นสื่อกลางในการขับเคลื่อนเรื่องราวระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ รวมถึงสิ่งแวดล้อม
ต่างๆ ในสังคม ด้วยการเป็นสื่อกลางในการขับเคลื่อนความคิดที่ แตกต่างด้วยศิลปะ ซึ่งจะทําให้เกิดมุมมองใหม่ที่อิสระ
หลากหลายสอดประสานไปกับการเปลี่ยนแปลงของชีวิตและสภาพสงัคมได้อย่างมีความสุข ผู้เขียนได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร
ตําลาหลายเล่มเห็นว่า การใช้ศิลปะมาช่วยพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชนนับว่าเป็นความสําคัญ
มากสําหรับผู้ปกครองและประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการเรียนศิลปะดูจะไม่เกิดประโยชน์อะไร จึงหันไปให้ความสําคัญ
กับวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฯลฯ เพราะสามารถนําความรู้มาประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลายโดยมีตลาดแรงงานซึ่ง
ขยายตัวรองรับอยู่เป็นจํานวนมาก 
 ผู้เขียนเห็นว่าหลักคุณธรรมและจริยธรรม โดยเนื้อแท้แล้วคุณธรรมเป็นเรื่องของความดีและลักษณะของความดีงาม
เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนท่ีประพฤติปฏิบัติดีมาจากส่วนท่ีอยู่ภายในจิตใจและการประพฤติดีก็จะทําให้เกิดผล เช่น ไม่พูด
ปด ไม่โกหก ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่เกิดความรักโลภโกรธหลงเป็นตน้ การกระทําดีต่างๆจะปรากฏเป็นพฤติกรรมในสังคม การที่
มนุษย์ได้กระทํากรรมดี กระทําความดีและนํามาเป็นหลักปฏิบัติต่อตนเองต่อครอบครัวและต่อสังคมเป็นการต่อยอดของ
คุณธรรมเมื่อปฏิบัติได้ผลแลว้สิ่งนั้นเปน็จริยธรรม คุณธรรมและจรยิธรรมเป็นหลักธรรมที่มีมาด้วยกันมีความเป็นเหตุเป็นผลต่อ
กัน 
 คุณธรรม หมายถึง ความดีงาม สภาพของความดีงามและลักษณะของความดีที่มีอยู่ในตัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
 จริยธรรม หมายถึง ข้อที่ควรประพฤติปฏิบัติ เป็นธรรมะทางใจที่ควบคุมพฤติกรรมความประพฤติที่ดี ที่ชอบที่ถูกที่
ควรนําไปพัฒนาตนเองเมื่อได้ทําสิ่งดีๆแล้วพฤติกรรมที่ปรากฏก็จะดีและงดงามเหมาะสมตามไปด้วย 
 สําหรับจริยธรรมนั้น เป็นธรรมที่มนุษย์ทุกคนต้องมีและจําเป็นต่อการดํารงชีวิตต่อสังคมโดยเฉพาะสังคมยุคใหม่
สมควรที่จะต้องมีจริยธรรมนําชีวิต มนุษย์เราเมื่อมีจริยธรรมในตนเองแล้วคุณธรรมก็จะตามมาโดยอัตโนมัติ คือ จิต คิดดี พูดดี
และทําดี พฤติกรรมดี ความละอายและเกรงกลัวต่อบาปจะเกิดขึ้นในดวงจิต การที่กระทําในสิ่งที่ตรงกันข้ามก็จะไม่เกิดขึ้น
เพราะใจน้ันสะอาดและห่างไกลจากอกุศลทั้งปวง ในทุกอาชีพต้องมีจริยธรรมเพื่อปฏิบัติและเตือนตนเอง 
  ผู้เขียนพยายามยกตัวอย่างให้ผู้อ่านได้มองเห็นภาพรวมทางด้านศิลปะซ่ึงมีหลักธรรมทางพุทธศาสนาเกิดจาก
งานศิลปะ ฟาผนังงโบสถ์ และวิหาร เช่น ฟาผนังโบสถ์วัดพระแก้ว และที่สาลาลายวัดเชตุพลวิมลมังคลาราม อันเป็น
มหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของโลก และประเทศลาว ประเทศก ามพูชา และประเทศเมียนมาร์เป็นต้น นั้นแผงไปด้วย
คุณธรรมจริยธรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา 
 หลักธรรมสู่การปฏิบัติของสังคมอาเซียนเพราะคุณธรรมกับความเป็นมนุษย์เป็นสิ่งท่ีแยกกันการน าเอาหลักธรรม
ที่ส าคัญขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาปฏิบัติในทางสายกลางที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทา และฝึกฝนจิตใจให้หนักแน่น
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๔๘๙ 

ประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกที่ควรเป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคม หลักธรรมส าคัญท่ีสังคมอาเซียนสมควรถือปฏิบัติ เพ่ือความ
เจริญรุ่งเรืองในวิชาชีพประกอบด้วยหลักธรรมส าคัญ ๖ ประการคือ๑ 
   ๑.อริยมรรค ๘   ๒.พรหมวิหาร๔ 
   ๓.ฆราวาสธรรม  ๔.สังคหวัตถุ ๔ 
   ๕.อิทธิบาท ๔  ๖.เบญจศีล/ศีล ๕ 
 ๒.๑ อริยมรรค ๘ 
 อริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ ซึ่งถือได้ว่าเป็นธรรมขั้นสูงในศาสนาพุทธ ได้แก่ 
   ๑.๑ สัมมาทิฏฐิ การเห็นชอบ หมายถึง การเห็นชอบตามทํานองคลองธรรมเป็นแสงสว่างส่องทางให้พ้นทุกข์ บุคคล
ทั้งหลายหากมีสัมมาทิฏฐิและถือปฏิบัติที่ดี ย่อมเป็นคนท่ีมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
  ๑.๒ สัมมาสังกัปปะ การดําริชอบ หมายถึง การคิดอย่างฉลาด รอบคอบ รู้จักไตร่ตรอง เป็นผู้มีวิธีคิด รู้จักใช้
ความคิดในทางที่ถูกต้องดีงาม คิดในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ท้ังต่อตนเองและต่อสังคม 
  ๑.๓ สัมมาวาจา การพูดจาชอบ หมายถึง การไม่พูดจาส่อเสียด ไม่เพ้อเจ้อ ไม่พูดคําหยาบ และไม่พูดปด พูดเท็จ วิธี
พูดของตนมีผลต่อความรู้สึกและจิตใจของผู้อื่นเสมอ หากพูดด้วยความจริงใจอ่อนโยน ไพเราะย่อมทําให้ผู้อื่นมีความเคารพ
และรักนับถือ 
  ๑.๔ สัมมากัมมันตะ การทําการงานชอบ หมายถึง การทํากิจการต่างๆ ด้วยความเต็มใจและตั้งใจอย่างเต็ม
ความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  ๑.๕ สัมมาอาชีวะ การเลี้ยงชีพชอบ หมายถึง การทําอาชีพสุจริตและไม่ผิดกฎหมายทั้งหลาย 
  ๑.๖ สัมมาวายามะ การเพียรชอบ หมายถึง การมุ่งมั่นพยายามในทางดี ผู้มีความเพียร คือ พยายามศึกษาหาความ
รู้อยู่เสมอ มีมานะพยายามสร้างความก้าวหน้าในชีวิตและหน้าที่การงานตามทํานองคลองธรรม 
  ๑.๗ สัมมาสติ การระลึกชอบ หมายถึง การพิจารณาไตร่ตรองในทางที่ถูก ทั้งมีสติปัญญาเฉียบแหลมรอบคอบใน
การผจญปัญหาต่างๆ 
  ๑.๘ สัมมาสมาธิ ความตั้งใจมั่นชอบ หมายถึง การตั้งอยู่ในความสงบ ไม่ปล่อยให้กิเลสทั้งหลายเกิดขึ้ นจนหลงผิด 
หากผู้ใดมีความตั้งใจมั่นชอบย่อมเป็นผู้ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพตน 
 อริยมรรคสรุปได้เป็น ๓ กลุ่ม คือ 
 กลุ่มที่ ๑ ได้แก่ สัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะ เป็นเรื่องของปัญญาหรือความสว่าง กล่าวคือผู้มีปัญญาย่อมรู้และคิด
ในทางที่ถูกท่ีดี 
 กลุ่มที่ ๒ ได้แก่ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะ เป็นกลุ่มธรรมที่เกี่ยวกับการรักษาศีลหรือความสะอาด 
ผู้มีธรรมเหล่านี้ย่อมไม่เกิดความสับสน วุ่นวาย ทะเลาะเบาะแว้งแข่งขันชิงดีชิงเด่น 
 กลุ่มที่ ๓ ได้แก่ สัมมาวายามะ สัมมาสติและสัมมาสมาธิเป็นธรรมที่เกี่ยวกับสมาธิหรือความสงบ 
 ๒.๒ พรหมวิหาร ๔ 
 พรหมวิหาร ๔ เป็นหลักธรรมที่ค้ าจุนโลก ผู้ใหญ่ทุกสังคมต้องมีหลักธรรมอันประเสริฐนี้ เพ่ือเป็นหลักประพฤติ
ปฏิบัติตนที่ดีงาม รวมถึงการด ารงตนเมื่ออยู่ในสังคม ได้แก่ 
 ๒.๑ เมตตา คือ ความรักใคร่ ปรารถนาดี อยากให้ผู้อื่นมีความสุข มีจิตใจท่ีดีงาม ผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์และผู้นําท่ัวไป
จะต้องมีหลักธรรมเมตตาเป็นท่ีตั้ง 
 ๒.๒ กรุณา คือ ความเอ็นดูสงสานผู้อื่น พึงช่วยเหลือให้พ้นจากความทุกข์และความไม่รู้ 
 ๒.๓ มุทิตา คือ ความชื่นชมยินดี เมื่อผู้อื่นได้ดีและยกย่องเชิดชูให้ปรากฏ อันเป็นการให้กําลังใจและช่วยให้เกิดความ
ภูมิใจในตนเอง 

                                                           

 ๑ ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๘๖/๒๗๔,องฺ.ปญฺจก.(บาลี) ๒๒/๑๒๗/๒๒๗ 
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

๔๑๘ 

 ๒.๔ อุเบกขา คือ การวางตัววางใจเป็นกลาง อันจะให้ดํารงอยู่ในธรรมตามที่พิจารณาเห็นด้วยปัญญา มีจิตเรียบตรง
เที่ยงธรรมดุจตราช่ัง ไม่เอนเอียงด้วยรักหรือชังพร้อมท่ีจะวินิจฉัยและปฏิบัติไปตามธรรม พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ เกื้อกูล
เมื่อผู้อื่นเดือดร้อนเป็นทุกข ์
 ๒.๓ ฆราวาสธรรม ๔ 
 ฆราวาสธรรม ๔ เป็นหลักธรรมที่ให้แนวคิดเกี่ยวกับการครองเรือนและหลักการครองชีวิตของคฤหัสถ์มี ๔ ประการ 
คือ 
 ๓.๑ สัจจะ คือ ความจริง ความซื่อตรง ซื่อสัตย์และจริงใจ ได้แก่ สัจจะต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่อหน้าที่การงานและต่อ
ประเทศชาติ 
 ๓.๒ ทมะ คือ การฝึกฝน การข่มใจ ฝึกนิสัย รู้จักควบคุมจิตใจ แก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงตัวให้เจริญก้าวหน้า
ด้วยสติปัญญา 
 ๓.๓ ขันติ คือ ความอดทน ตั้งหน้าทําหน้าท่ีการงานด้วยความขยันหมั่นเพียร เข้มแข็งตั้งมั่นในจุดประสงค์ไม่ท้อถอย 
 ๓.๔ จาคะ คือ การเสียสละ การเป็นผู้ให้ การรู้จักละกิเลส มีใจกว้างพร้อมที่จะรับฟังความทุกข์ ความคิดเห็นและ
ความต้องการของผู้อื่น พร้อมที่จะร่วมมือ ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่น 
 ๒.๔ สังคหวัตถุ ๔ 
  สังคหวัตถุ ๔ เป็นหลักธรรมที่ให้แนวคิดเกี่ยวกับการยึดเหนี่ยวจิตใจบุคคลและการประสานความสามัคคีในกลุ่มคน
ประกอบด้วย 
  ๔.๑ ทาน หมายถึง การให้ ผู้เป็นครูอาจารย์จะต้องให้คําแนะนําสั่งสอน ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ 
  ๔.๒ ปิยวาจา หมายถึง การพูดจาด้วยน้ําใสใจจริงมีความหวังดี มุ่งให้เป็นประโยชน์และเกิดผลดีทําให้เกิดความเช่ือถือ
และมีความเคารพนับถือ 
  ๔.๓ อัตถจริยา หมายถึง การประพฤติอันเป็นประโยชน์ การขวนขวายช่วยเหลือกิจการสาธารณประโยชน์ ตลอดจน
ช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมในทางจริยธรรมแก่ผู้อื่น 
 ๔.๔ สมานัตตตา หมายถึง การทําตนให้เสมอต้นเสมอปลาย ตลอดจนการวางตัวให้เหมาะแก่ฐานะ ภาวะ บุคคล เหตุการณ์
และสิ่งแวดล้อม 
  ส่วนอิทธิบาท ๔ และเบญจศีล/ศีล ๕ เอาไว้ฉบับหน้าถ้ามีโอกาสจึงจะอธิบายให้ฟังและอ่าน จึง 
 สรุปได้ว่า การอนุรักษ์สร้างสรรค์ศิลปกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสู่สังคมอาเซียนั้นการส่งเสริมให้มนุษย์ในสังคมทั้ง
เยาวชนและทุกกลุ่มสาขาอาชีพ ศิลปะเป็นสิ่งท่ีมนุษย์สร้างขึ้นเพื่อความดงีาม คิดดี ทําดี ปฏิบัติดี คุณธรรม จริยธรรม เป็นแนว
ปฏิบัติ ศิลปะมาด้วยกันกับพระพุทธศาสนา ส่วนมากจะปรากฏในฝาผนังโบสถ์ วิหาร ท่ีหลากหลาย รูปแบบ เช่น ฝาผนังโบสถ์
วัดพระแก้ว หรือฝาผนังศาลาลายวัดเชตุพลวิมลมังคราราม(วัดโพธิ์) และประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เป็นต้น หลักธรรมคํา
สอนของพระพุทธเจ้า หลักธรรมจริยธรรมนํามาปฏิบัติ มีมรรค ๘ เป็นต้น ทําให้สังคมมนุษย์อยู่เย็นเป็นสันติสุขดังกล่าวข้างต้น  
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ปัญหาความยากจน : มุมมองตามหลกัทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 
Poverty problem : View of Dhiddhadhammikatthaprayote 

       
ดาบตํารวจ ดร.ไทยมณี ไชยฤทธิ์* 

 
บทคัดย่อ 

การนําเสนอบทความวิชาการนี้พยายามจะมุ่งการวิเคราะห์วิกฤติปัญหาความยากจนโดยมองผ่านหลั กธรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่เรียกว่า หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ หรือท่ีเรียกว่า หลักหัวใจเศรษฐี พบว่า ปัญหาความยากจนเป็นสิ่งอยู่คู่
กับการเกิดมาของมนุษย์ในโลกนับวันจะยิ่งวิกฤติหนักขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ระบุว่า การขาดแคลนปัจจัยที่
นํามาบริโภคไม่ว่าจะเป็น อาหาร เสื้อผ้า ยารักษาโรค และที่พักอาศัย แต่ในขณะเดียวกันมุมมองตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถ
ประโยชน์เสนอว่า การที่คนยากจนก็เพราะมีปัจจัย ๔ ประการ ได้แก่ ความเกียจคร้านการทํางานแสวงทรัพย์ การใช้จ่ายทรัพย์
ไปโดยสุรุ่ยสุร่าย การคบเพื่อนที่ไม่ดี และการใช้ทรัพย์และการใช้ชีวิตเกิดความพอดี 
ค าส าคัญ : ปัญหาความยากจน. ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์. 
 
Abstract 
The presentation of this academic article tries to focus on crisis analysis of the poverty problem by 
looking through the Buddhist principles called “Ditthadhammikattha” or “The heart of the millionaire” is 
found that the problem of poverty is related with the birth of mankind in the world and it will be more 
and more crisis. The economic concept states that the shortage of consuming factors, such as food, 
clothing, medicines and shelter. But in the same time, the view point of Ditthadhammikattha is said that 
the poor people of four factors, including sluggishness, spending on extravagance, bad friends and the use 
of property and living properly. 
Keywords: Poverty problem, Ditthadhammikattha. 
 
บทน า 

ปัญหาความยากจนของประเทศไทยเป็นปัญหาเชิงระบบและโครงสร้างระดับชาติ  ที่สั่งสม กันมานานจนเป็น
อุปสรรคสําคัญต่อความยั่งยืนของการพัฒนาประเทศ(สลิด ชูช่ืน ,ออนไลน์) จึงนับเป็นปัญหาที่ทุกประเทศทั่วโลกต่างให้
ความสําคัญ เนื่องจากความยากจนมีโอกาสที่ก่อให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัว ปัญหายาเสพติด 
ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาความเหลื่อมล้ํา ตลอดจนปัญหาคุณภาพประชากรและการพัฒนาประเทศ สําหรับประเทศไทย 
รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยต่างพยายามที่จะแก้ปัญหาความยากจน โดยได้บรรจุเข้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ ๑ เป็นต้นมา และได้ทุ่มงบประมาณในแต่ละปีเพื่อแก้ปัญหาความยากจนเป็นเงินจํานวนมาก ทั้งนี้เป็นเรื่องยากที่ความ
ยากจนจะหมดไปจากสังคมไทย เนื่องจากยังมีคนยากจนกลุ่มหนึ่งที่ขาดโอกาสที่จะเข้าถึงปัจจัยการผลิตและถูกเอาเปรียบซึ่ง
จะทําให้คนจนกลุ่มดังกล่าวยังจะจนเรื้อรังต่อไป ยังคงมีปัญหาการกระจายรายได้ ความไม่เท่าเทียมกันของคนในสังคม และ
ปัญหาหนี้สิน เป็นต้น (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , ออนไลน์) เพราะฉะนั้น ปัญหาความ
ยากจนที่เกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลานาน และมีแนวโน้มที่จะทวีคูณความรุนแรงมากยิ่งขึ้น  เพราะความแตกต่างกันของภาวะ
เศรษฐกิจของคนจน คนรวย และคนช้ันกลางที่นับวันจะยิ่งมีมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดความยากลําบากในการดําเนินชีวิตของ
ประชากรที่จัดอยู่ในกลุ่มของคนยากจน และส่งผลเสียหายต่อประเทศชาตใินท้ายท่ีสุด ซึ่งการแก้ปัญหาความยากจนเป็นเรือ่งที่

                                                           

 * ผู้บังคับหมู่ กองกําการ ๒ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน อ.แปลงยาว จ.
ฉะเชิงเทรา. 
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๔๑๘ 

สําคัญที่ทุกคนในสังคมต้องให้ความร่วมมือกน เพื่อท้ายที่สุดแล้วผลประโยชน์จะตกสู่ประชาชนทุกคนภายในประเทศชาติใน
ระยะยาวต่อไป (ธนพล สราญจิตร์, ๒๕๕๘ : ๑๓) 

ปัจจัยหลักของความยากจนในทัศนะทางพระพุทธศาสนามิได้หมายความว่ามนุษย์ที่ไม่มีปัจจัยสี่เพื่อการดํารงชีวิตนั่น
คือ ผู้ที่ยากจน แต่ทัศนะทางพระพุทธศาสนายังหมายรวมไปถึงความอยากที่เกินขอบเขต เกินความพอดี มีความโลภเป็นฐาน
ของการแสวงหาทรัพยากรให้ได้จํานวนมาก แต่กระนั้น การวิเคราะห์ในความนี้อาจจะไม่รวมไปถึงนัยยะดังกล่าวแต่จะนําหลัก
ของหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ซึ่งเป็นหลักธรรมที่เสริมสร้างความสุขในอัตภาพปัจจุบันที่ไม่สร้างความขัดสนในทรัพยากร
หรือท่ีเรียกว่า หัวใจการทําให้คนกลายเป็นเศรษฐีมีความประเสรฐิในการแสวงหาปัจจัยมาเกื้อกูลตนเอง ที่สร้างให้ครอบครัวอยู่
อย่างไม่ลําบากใดๆ ลดการเบียดเบียนมนุษย์ที่กําลังตกทุกข์ได้ยากเช่นเหมือนกันกับตนเอง เพราะฉะนั้น การไม่เป็นผู้ร่ํารวย
ไม่ได้แปลว่าผิด แต่จะการใช้ชีวิตจะเกิดความขัดสนเพราะสภาพทางธรรมชาติได้แก่ มนุษย์ผู้นั้นมีความเกียจคร้านการทํางาน
ในการแสวงทรัพย์เป็นฐานที่อันตราย (อุฏฐานสัมปทา) การใช้จ่ายทรัพย์ไปโดยสุรุ่ยสุร่าย ไม่รู้จักอดออมทรัพย์ที่หามาได้ (อา
รักขสัมปทา) การคบเพื่อนท่ีไม่ดีจนนําไปสู่สถานท่ีมีภัยทํางานทรัพย์สิน (กัลยาณมิตตตา) และการใช้ทรัพย์และการใช้ชีวิตเกิด
ความพอดี ขาดการยับยั้งช่างในการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ (สมชีวิตา) ดังนั้น การวิเคราะห์ปัญหาความยากจนผู้เขียนมองว่า การ
นําหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ มาเสนอแนวทางมิติการแก้ไขได้ถึงแม้ว่าจะไม่ร่ํารวยอย่างมหาศาลแต่ก็ไม่ทําให้ชีวิตติดขัดใน
กระแสแห่งการครองตน ครองครอบครัวของตนเองได้ 
มุมมองปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความยากจน 
  ปัญหาความยากจนเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยที่สั่งสมมานาน เป็นภาวะความขาดแคลนไม่มีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ ในระดับบุคคลส่งผลให้เกิดความทุกข์ยากในการดําเนินชีวิต รวมถึงการขาดโอกาสที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตในหลาย 
ๆด้าน และส่งผลต่อการพัฒนาในระดบัประเทศตามมาแตก่ระนั้น ปัจจัยที่ส่งผลต่อความอยากจนเมื่อสรุปแล้วจะรวมอยู่ในสอง
ปัจจัยหลัก ได้แก่ ปัจจัยภายในเกี่ยวกับพฤติกรรมการชีวิตของผู้นั้นเป็นสําคัญและปัจจัยภายนอก(ธนพล สราญจิตร์ ,๒๕๕๘ : 
๑๒)ในขณะที่นักวิชาการทั้งหลายพยายามมองบริบทต่าง ๆ กลับพบปัจจัยที่ส่งผลจากภายนอกดังต่อไปนี้ 

๑. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ หมายถึง การขาดแคลนทรัพย์สินที่จะก่อให้เกิดรายได้ ไม่ว่าจะเป็นที่ดิน ทุน ทรัพยากร
มนุษย์ รวมถึงโอกาสที่จะหามาซึ่งทรัพย์สินเหล่านี้ด้วย ผลก็คือครอบครัวที่ยากจนมักจะต้องเผชิญกับความยากจนถาวร ปัจจัย
ทางเศรษฐกิจประกอบด้วย 

๑.๑ ขนาดของที่ดินทํากิน จากการศึกษาของธนาคารโลก พบว่า ถ้าให้ประชากรในชนบทมีที่ดินทํากิน
เพิ่มขึ้น จะสามารถลดโอกาสที่จะตกอยู่ในภาวะ ยากจนได้ประมาณ ๐.๑% นอกจากนี้ ยังพบว่าลักษณะการถือครองที่ดินมี
ความสําคัญมาก หากเป็นผู้เช่า (แทนท่ีจะเป็นเจ้าของที่ดิน) จะเพิ่มโอกาสของการตกอยู่ในภาวะความยากจนถึง ๓๐% 

๑.๒ โอกาสการศึกษา งานของธนาคารโลก พบว่า ครัวเรือนที่มีผู้ใหญ่ที่ได้รับการศึกษาจนจบระดับ
ประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นอย่างน้อย ความเสี่ยง ของการตกอยู่ในภาวะความยากจนจะลดลงถึง ๖๖-๗๔% เมื่อ
เทียบกับครัวเรือนที่ไม่มีการศึกษาเลย และถ้าได้รับการศึกษาไปถึงระดับมหาวิทยาลัย โอกาสจะลดลงไปอีกถึง ๙๐% 

๑.๓ ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา พบว่าภายหลังจากการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี ๒๕๔๐ ประเทศไทยมีสัดส่วน
ประชากรที่จัดว่ายากจนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๖.๑๕ ในปี ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๘.๕๘ ในปี ๒๕๔๒ 

๒. ปัจจัยเชิงโครงสร้างประชากร ซึ่งธนาคารโลก พบว่า ครอบครัวที่มีขนาดใหญ่จะมีโอกาสตกอยู่ในภาวะความ
ยากจนมากกว่าครอบครัวขนาดเล็ก นอกจากน้ี ถ้าครอบครัวมีขนาดเท่ากัน ครอบครัวที่มีสัดส่วนของผู้ใหญ่มากกว่าจะเสี่ยงต่อ
ภาวะความยากจนน้อยกว่า 

๓. ปัจจัยเชิงภูมิศาสตร์ พบว่า การมีที่พักอาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย จะมีความเสี่ยงต่อความ
ยากจนเพิ่มขึ้นถึง ๕๖% ในขณะที่ถ้าที่พักอาศัยตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โอกาสที่จะตกเป็นคนยากจนจะลดลง
ถึง ๘๐% 

๔. เหตุปัจจัยเชิงสังคมและวัฒนธรรม การสํารวจทัศนคติของคนไทย คําถามเริ่มต้นว่า คุณคิดว่าตัวเองเป็นคนจน
หรือไม่? ประมาณ ๗๐% คิดว่าตัวเองเป็นคนจน ที่น่าสนใจก็คือ เมื่อถามต่อว่า ทําไมถึงจน คนท่ีคิดว่าตัวเองจน ส่วนใหญ่ตอบ
ว่า จนเพราะขาดโอกาส แต่คนที่คิดว่าตัวเองไม่จน ส่วนใหญ่ตอบว่า จนเพราะขี้เกียจ ทัศนคติที่แตกต่างเช่นนี้ทําให้คนจนที่คิด
ว่าตนเองจนไม่อาจได้รับโอกาสที่ดีพอจากคนท่ีคิดว่าตนเองไม่จนได้เลย(สมบูรณ์ ศิริประชัย, นิธินันท์ วิศเวศวร และศุภชัย ศรี
สุชาติ,๒๕๔๗ : ๙๖) 
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 
 

๔๙๓ 

นอกจากนี้ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความยากจน เช่น จากความไม่เท่าเทียมกันในความสามารถของบุคคล จาก
สิ่งของและบริการต่าง ๆ มีมากขึ้น จากไม่สามารถทํางานตามปกติทั้งนี้เนื่องจากความเจ็บปุวยความพิการทางร่างกายและ
จิตใจ ชราภาพ จากภัยธรรมชาติ เช่น ฝนแล้ง น้ําท่วม โรคระบาด ฯลฯ จากการว่างงาน จากการมีบุตรมาก จากการศึกษาต่ํา 
ไม่สามารถพัฒนาอาชีพของตนได้ และจากความเกียจคร้าน ไม่ชอบทํางาน (ดุจฤดี คงสุวรรณ์ , ออนไลน์) เพราะฉะนั้น ปัจจัย
เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความยากจนแม้ว่าบางอย่างอาจจะควบคุมให้ตนเองสามารถบังคับตัวได้ เช่น เมื่อก่อนเคยดื่มเหล้าก็งด
เสีย เมื่อก่อนเคยใช้จ่ายฟุุมเฟือยก็ประหยัด เป็นต้น ในขณะที่สถานการณ์และวิกฤติหลายอย่างไม่สามารถจะควบคุม เช่น 
วิกฤติต้มยํากุ้ง รวมไปถึงวิกฤติเศรษฐกิจโลก อีกทั้งนัยยะทางการเมือง และการลงทุนทุนจากภายในและภายนอกประเทศ 
ปัจจัยเหล่านี้ล้วนแล้วแต่สง่ผลต่อความยากจนของผู้คนในสังคมปัจจุบัน แต่ถึงอย่างไรก็ตามประเทศไทยเป็นประเทศท่ียังถือว่า
ทําอาชีพเกษตรกรรมแม้ว่าจะไม่ร่ํารวยเรื่องเงินทองแต่ไม่ได้ยากจนในเชิงปัจจัยการผลิตโดยเฉพาะการมีที่ดินเป็นของตนเอง 
อีกทั้งแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชการที่ ๙ ยังเป็นทางออกสําหรับคนไทยที่น้อมนําพระดํารัสไปปฏิบัติ
อย่างจริงจังก็จะทําให้ตนเองหลุดพ้นไปจากวังวนแห่งความยากจนได้ไม่มากก็น้อย 
ทางออก-ทางรอดส าหรับความยากจนด้วยหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 
  คําสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาที่ว่าด้วยการดํารงชีวิตให้มีความเป็นไปได้อย่างมีความสุขและยังอัตภาพร่างกายนี้ไป
ต่อยอดสําหรับการปฏิบัติตนเป็นคนดี มีศีลธรรม มีจิตใจเด็ดเดี่ยวท่ีจะใช้ปัญญาเพื่อการพัฒนาตนเองไปสู่เปูาหมายของชีวิตได้
ตามที่ต้องการ แต่ถึงกระนั้น เปูาหมายของแต่ละคนอาจจะมีข้อจํากัดเรื่องเปูาหมายเพราะการเกิดมาทุกคราวยอ่มเป็นทุกร่ําไป
แต่ยังมีหมู่มนุษย์อีกมากมายที่ไม่อาจเห็นภัยดังกล่าวเพียงแต่ต้องการมีเงินมีทอง มีการดําเนินชีวิตอย่างสะดวกสบายก็เพียงพอ
แล้วใยจะต้องคิดเรื่องไปสวรรค์ ไปนิพพานอีกทําให้ผู้คนในโลกปัจจุบันต่างก็ดิ้นรนขนขวายที่จะออกจากความทุกข์โดยเฉพาะ
การกอบโกยทรัพยากรไว้ในการครอบครองของตนเองให้มากที่สุด ทั้งนี้จึงคิดว่า หากมีทรัพยากรมากมายจะทําให้ตนเองมี
ความสุขได้ ซึ่งวิธีคิดดังกล่าวอาจจะถูกเพียงนิดเดียวแต่อาจจะส่งผลกระทบไปยังผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อนตามๆกันไป ทํา
ให้ต่างคนต่างแย่งชิงทรัพยากรจนนําไปสู่ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันโดยเฉพาะที่ทํากิน ในทางพระพุทธศาสนาต้อง
ยอมรับว่า ความยากจนเป็นอีกมิติหนึ่งที่มีผลต่อการปฏิบัติธรรมอันนําไปสู่การบรรลุนิพพานที่เป็นเปูาหมายสุดท้ายของชาว
พุทธ ทรงตรัสสอนไว้ว่า “ความยากจนเป็นทุกข์ในโลก” จนเพราะการกู้หนี้ จนเพราะความอยาก อยากได้โน้น อยากได้นี่ และ
ไม่อยากจน จนเพราะขี้เกียจ จนเพราะไม่รักษาทรัพย์ จนเพราะมีเพื่อนท่ีไม่ดี จนเพราะการใช้จ่ายเกินตัว เป็นต้น ทําให้มนุษย์
โลกในปัจจุบันมีความจนอย่างน้อย ๓ กลุ่มใหญ่ได้แก่ ยากจนเพราะไม่เพียงพอ ยากจนเพราะความอยาก ยากจนเพราะไม่มี
ทรัพยากร เพราะฉะนั้น คําถามจะผุดคิดว่า จะทําอย่างให้มนุษย์สามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้ในระดับหนึ่งแม้ว่าจะไม่
ทั้งหมดก็ตามหรืออาจจะไม่ถึงกับการบรรลุธรรมในทัศนะทางพระพุทธศาสนา จึงมีทางออกและทางรอดสําหรับความยากจน
ด้วยหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ เป็นหลักธรรมในพุทธศาสนา คือ ประโยชน์ในปัจจุบัน ๔ อย่าง บ้างเรียกว่า หัวใจเศรษฐี "อุ 
อา กะ สะ" อาจเรียกสั้นๆ ว่า ทิฏฐธัมมิกัตถะ (เนื่องจากอัตถะ แปลว่า ประโยชน์อยู่แล้ว จึงไม่จําเป็นต้องมีประโยชน์ ซ้ําซ้อน
กันสองคําก็ได้) หรืออาจเรียกเต็มๆ ว่า ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม ๔ หมายถึง ธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในปัจจุบัน 
หลักธรรมอันอํานวยประโยชน์สุขข้ันต้น เพื่อประโยชน์สุขสามัญที่มองเห็นกันในชาตินี้อันจะสําเร็จด้วยธรรม ๔ ประการ(พระ
พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), ๒๕๕๙: ๑๔๖-๑๔๗)ได้แก่  

ทางรอดที่ ๑ เรียกว่า อุฏฐานสัมปทา หมายถึง ความหมั่นเพียร ขยันหมั่นเพียร เลี้ยงชีพด้วยการหมั่นประกอบการ
งาน เป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านในการงานนั้น ประกอบด้วยปัญญาเครื่องสอดส่อง อันเป็นอุบายในการงานนั้น ให้สามารถทําได้
สําเร็จตามเปูาหมายของตนเองและครอบครัว ซึ่งธรรมที่เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งใหญ่ความขยันและมักกล่าวอ้างไปต่าง ๆ ก็คือ 
คนมักอ้างว่า หนาวนัก มักอ้างว่า ร้อนนัก เวลาเย็นแล้ว ยังเช้าอยู่ หิวนัก กระหายนัก แล้วไม่ทําการงาน (พระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป.อ.ปยุตฺโต),๒๕๕๙ : ๑๕๒)ดังนั้น มนุษย์เกิดมาในโลกใบนี้หากไม่ต้องการปัจจัยที่เกินตัวเพียงแต่มีความเพียร มีความขยันหา
ทรัพย์สินในทางที่ชอบไม่เบียดเบียนผู้อื่นย่อมได้ชื่อจะรอดจากความยากจนได้ ท้ังนี้หากพิจารณาจากข้อเท็จในปัจจุบันการงาน
และอาชีพในปัจจุบันมิได้อธิบายในเชิงการทํางานเฉพาะรายได้จากเงินเดือนเท่านั้นแต่ยังสามารถทํางานพิเศษได้เพียงพอ
สําหรับการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างสบายแต่กระนั้นการอ้างอย่างนั่นอย่างนี้จึงมิคําตอบสําหรับผู้ที่ต้องการจะหลุด
พ้นจากความยากจนดังพระพุทธองค์ได้ให้หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับอิทธิบาท ๔ ในสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิม

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

๔๑๘ 

ปัณณาสก์(ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๔๗/๒๙๒) ทรงตรัสไว้ว่า สาวกท้ังหลายของเรา ผู้ปฏิบัติตามเจริญอิทธิบาทย่อมจะมีความสําเร็จ
ได้ตามสิ่งที่ตนเองปรารถนา ประกอบด้วย ๔ประการพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), ๒๕๔๕ : ๔๐) ได้แก่ 

๑. ฉันทะ ความรักในงาน พอใจในงานท่ีตนเองกําลังทํา และงานท่ีนอกเหนือจากงานประจําที่สามารถแสวงหาทรัพย์
ได้ซึ่งมีความพอใจเป็นท่ีตั้ง 

๒. วิริยะ การสู้งานซึ่งเป็นมุ่งมั่นการทํางานตามที่กําลังของตนเองยังเหลืออยู่ อีกท้ังการใช้คําว่ากําลังใจเพื่อเปูาหมาย
ของผู้ที่ตนเองรักเคารพมาเสริมพลังในการทํางานให้ได้มากข้ึนแต่ไม่ได้ให้ฝืนสรรพกําลังของตนเอง 

๓. จิตตะ การใส่ใจงาน ซึ่งเป็นการตระหนักในการทํางานที่สามารถคิดค้นวิธีการทํางานให้มีมูลค่าเพิ่มให้มากที่สุด 
เช่น การทํางานอย่างหนึ่งแต่ได้ทรัพย์เกินกว่าสิ่งท่ีตนเองกระทําด้วยความใส่ใจอย่างละเอียดลออให้มากท่ีสุด  

๔. วิมังสา การทํางานด้วยปัญญา ซึ่งเป็นวิธีการทํางานที่ยากให้สามารถเข้าใจและปฏิบัติง่าย ๆ ด้วยวิธีคิดแบบใหม่
ให้มากข้ึน เช่น การเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทํางาน สามารถลดต้นทุนทางการผลิตได้ ลดงบประมาณรายจ่ายลงไปได้ เป็น
ต้น  

ทางรอดที่ ๒ เรียกว่า อารักขสัมปทา การรักษาโภคทรัพย์ให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด ทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความ
ขยันหมั่นเพียร โดยชอบธรรม ย่อมจะต้องรักษาคุ้มครองโภคทรัพย์เหล่านั้นไว้ได้พร้อมมูล ไม่ให้ถูกขโมยหรือการลัก หรือ
ทําลายไปโดยภัยต่างๆ เช่น การนําทรัพย์ไปฝากไว้กับธนาคาร นําทรัพย์ไปลงทุนต่อยอดทางธุรกิจเพิ่มเติม เป็นต้น การรักษา
ทรัพย์ก็คือ การจัดการทรัพย์สินนั้น ในทางพระพุทธศาสนาบอกวิธีการจัดทรัพย์สินไว้ ๔ ส่วนใหญ่ ได้แก่ ส่วนที่หนึ่ง พึงใช้จ่าย
ทรัพย์เลี้ยงชีพตน เลี้ยงครอบครัว และคนท่ีพึงเลี้ยงเช่นบิดา มารดา และ ทําประโยชน์ส่วนหนึ่ง ส่วนท่ีสองและสาม ควรเอาไป
เป็นทุนในการประกอบอาชีพ ซึ่งมีข้อหน้าสังเกตว่าทุนในการประกอบอาชีพเหตุใดจึงต้องแบ่งเป็นออกเป็นสองส่วน เพราะใน
การประกอบอาชีพน้ัน ควรมีทุนสําหรับลงทุนหนึ่งส่วน อีกส่วนหนึ่งพึงใช้เป็นทุนสํารอง(คราวจําเป็น)โดยที่ทุนส่วนที่หนึ่งหาก
เมื่อถึงคราวประสบปัญหา(ขาดทนุหรือไม่พอใช้) ทุนส่วนท่ีสองนี้จะเป็นทุนท่ีสามารถแก้ปัญหาได้ เพราะฉะนั้นท่านเลยให้แบ่ง
ทุนออกเป็น ๒ ส่วน และส่วนที่สาม ควรเก็บไว้ใช้ในคราวจําเป็นต่างๆ เช่น เกิดว่าเราปุวย เราก็สามารถนําทุนส่วนนี้มาใช้ใน
การรักษาได้เป็นต้น (พระครูวิฐธุราทร, ออนไลน์)เพราะฉะนั้น การรักษาทรัพย์ในปัจจุบันอาจจะแตกต่างไปจากการักษาทรัพย์
แบบเก่าไม่ว่าจะเป็นการฝังดินหรือใส่ไหไว้ท่ีใดท่ีหนึ่งแต่มาใช้วิธีการจัดการทรัพย์ที่สามารถต่อยอดไปสู่ทรัพย์ที่มากกว่าอีกทั้ง
สามารถเป็นหลักประกันความสุขของตนเองและครอบครัวได้ 

ทางรอดที่ ๓ เรียกว่า กัลยาณมิตตตา หมายถึง การเลือกคบสนทนากับคนที่ดี ไม่เลือกคลุกคลี่กับพวกคนช่ัวมั่ว
อบายมุขท้ังหลายไม่ว่าจะอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกับก็ตาม ซึ่งการคบผู้คนในโลกย่อมมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะการ
คบคนช่ัวตนเองมีโอกาสในการทําช่ัวมากข้ึน เช่น การท่องเที่ยวในยามราตรี การดื่มสุรายาเมาต่าง ๆ ทําให้เกิดการคึกคะนอง
ตนเองจนทําเรื่องช่ัวๆ ปรากฏออกมาย่อมทําให้ตนเอง และครอบครัวเดือนร้อน ดังนี้เพราะไปคบกับคนช่ัวนั่นเอง แต่หากคบ
กับคนดี จะมีสิ่งดีเข้ามามากมาย มีโอกาสในการแสวงหาความดีใส่ตัวได้มากขึ้น เช่น การทําบุญตักบาตร การปล่อยนกปล่อย
ปลา เป็นต้นท่ีมีกระทําดังนั้นก็เพราะคนดีจะคอยช้ีแนะคอยชวนเราไปดําเนินการในสิ่งที่ดีงามทําให้ผู้คนยกย่องสรรเสริญ เป็น
ต้น เพราะฉะนั้น ตัวบ่งช้ีของกัลยาณมิตรหรือมิตรที่ดีหรือมิตรแท้จะมี ๔ ลักษณะ(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต),๒๕๕๙ : 
๑๓๒) ได้แก่ 

๑. มิตรมีอุปการะ ซึ่งเป็นมิตรที่หวังดีกับอย่างที่สุดในฐานะสหาย เป็นทั้งเพื่อน ทั้งพี่ ทั้งน้อง รวมไปถึงสามารถ
อุปการะค้ําชูเราให้มีภูมิธรรมที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆ  

๒. มิตรร่วมทุกข์ร่วมสุข ซึ่งเป็นมิตรที่คอยปลอบให้เรามีกําลังใจ เป็นเพื่อนแท้ไม่ทอดทิ้งในยามที่เราเจอมรสุมปัญหา
ชีวิตคอยเฝูาระวังความคิดของเราให้อยู่กับความคิดดีๆ อยู่ตลอดเวลา 

๓. มิตรแนะนําประโยชน์ ซึ่งเป็นมิตรที่คอยช้ีทางสวรรค์ ช้ีทางแห่งการประพฤติปฏิบัติที่นํามาซึ่งความสุขปราศจาก
ทุกข์ในการดําเนินชีวิตมีสิ่งดีๆ จะคอยแนะนําให้ได้รับความเจริญรุ่งเรืองตลอดเวลา 

๔. มิตรมีความรักใคร่ ซึ่งเป็นมิตรที่พร้อมมอบความหวังดีให้กับเราอย่างมากมายไม่ว่าเราจะเป็นอย่างไรในสายตาของ
ผู้อื่น แต่มิตรลักษณะจะเข้าใจ และเห็นใจเราทั้งหมด มีความแต่ความรักมอบให้เสมอไม่รักเกียจแม้ว่าเราจะล้มเหลวในชีวิตสัก
กี่ครั้งก็ยังมอบความรักให้เราอยู่ตลอดเวลา 

 ๔. สมชีวติา อยู่อย่างพอเพียง รู้ทางเจริญทรัพย์และทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์ แล้วเลี้ยงชีพพอเหมาะ ไม่ให้สุรุ่ยสุร่าย
ฟูมฟายนัก ไม่ให้ฝืดเคืองนัก ด้วยคิดว่า รายได้ของเราจักต้องเหนือรายจ่าย และรายจ่ายของเราจักต้องไม่เหนือรายได้  ซึ่งมี



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 
 

๔๙๕ 

ลักษณะของความรู้จักประมาณ มีความพอดี เช่น ภิกษุรู้จักประมาณในการรับและบริโภคปัจจัยสี่ คฤหัสถ์รู้จักประมาณในการ
ใช้จ่ายโภคทรัพย์ พระมหากษัตริย์รู้จักประมาณในการลงทัณฑ์อาชญาและในการเก็บภาษี เป็นต้น(พระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป.อ.ปยุตฺโต), ๒๕๕๙ : ๒๑๐) 
  การนําหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตของพุทธศาสนิกชนในสังคมไทยปัจจุบัน เพราะเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับการแก้ปัญหาการขาดความเพียร เมื่อจะหลีกให้พ้นจากความช่ัวนานาประการ สิ่งสําคัญก็คือการระมัด ระวังหรือ
สํารวมรักษากาย วาจา ใจ แม้กระทั่งชีวิตของเรา ไม่ให้หลงไปตามกระแสวัตถุต่างๆ การแก้ปัญหาชีวิตการไม่รู้จักรักษาทรัพย์ 
อารักขสัมปทา คือการใช้เงินตามหลักธรรมะคนรู้จักทํามาหาเลี้ยงชีพ คนท่ีจะเรียกได้ว่า รู้จักหา รู้จักใช้ทรัพย์ หรือหาเงินเป็น 
ใช้เงินเป็น เป็นคนทํามาหากินที่ดี ตั้งตัวสร้างหลักฐานได้  การแก้ปัญหาชีวิตการคบคนพาล ต้องมีกัลยาณมิตรที่ดี คือ มีผู้
แนะนําสั่งสอน ที่ปรึกษาเพื่อนท่ีคบหาและบุคคลผู้แวดล้อมที่ดี. ความรู้จักเลือกเสวนาบุคคลหรือเข้าร่วมหมู่กับท่านผู้ทรงคุณ
ทรงปัญญามีความสามารถซึ่งจะช่วยแวดล้อม สนับสนุนชักจูง ช้ีช่องทาง เป็นแบบอย่างตลอดจนเป็นเครื่องอุดหนุนเกื้อกูลแก่
กัน ให้ดําเนินก้าวหน้าไปด้วยดีในการศึกษาอบรม การครองชีวิต การประกอบกิจการและธรรมปฏิบัติ.สิ่งแวดลอ้มทางสังคมทีด่ี 
และ และการแก้ปัญหาชีวิตการใช้จ่ายทรัพย์เกินฐานะ คือ การประหยัดเป็นสิ่งจําเป็นอย่างมาก เราจะมีชีวิตราบรื่นปกติสุขได้
ก็ต้องรู้จักใช้เงินทองอย่างประหยัด ใช้แต่ในสิ่งที่จําเป็นแก่การครองชีพของเราพยายามใช้จ่ายให้พอเหมาะกับรายได้ของเรา 
เพราะว่าผู้ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายใช้จ่ายเกินฐานะของตัวเองนั้นย่อมได้รับความเดือดร้อนทําให้ครอบครัวได้รับความลําบาก 
เพราะฉะนั้นจะต้องรู้จักประหยดัทรัพยพ์ยายามใช้จ่ายแต่ในสิ่งที่จําเป็นเท่าน้ันจึงมีความสุขได้ตามสมควรแก่อัตภาพของตัวเอง
และครอบครัว(พระครูโพธิธรรมานุกูล (บรรเทา ชุดจีน), ๒๕๕๔) 
 กล่าวได้ว่า การปฏิบัติตามหลักธรรม “ทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน์” เป็นเรื่องเกี่ยวกับปากท้อง การกิน การอยู่ ปัจจัย
การดํารงชีวิตของคน ถ้าบ้านเมืองมีเศรษฐกิจดี คนมีความอยู่ดี กินดี ต่างคนต่างประกอบอาชีพที่สุจริตไม่เบียดเบียนกัน 
รัฐบาลก็ไม่ต้องวุ่นวายอยู่กับการปราบปรามเรื่องทุจริต สามารถพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าไป และเศรษฐกิจของชาติ
จะดีขึ้น จําเป็นต้องมีการพัฒนา คือ มีการดําเนินกิจการเพื่อเพิ่มรายได้ของคนให้สูงขึ้นต่อเนื่องกันเป็นระยะยาวนาน ถ้าชุมชน
หรือประเทศมีหลักธรรมตามที่กล่าวมา ก็ถือว่าประเทศชาติมีประชากรที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการประกอบอาชีพ และ
เป็นอาชีพที่สุจริต รัฐบาลก็สามารถพัฒนาส่งเสริมอาชีพ ทางด้านเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพและปริมาณของผลผลิต มี
การศึกษาวิจัยคิดค้นนวัตกรรมให้ประชากรเกิดความชํานาญในวิชาชีพ การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศก็ย่อมจะบรรลุผลตาม
เปูาหมาย 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 หลักธรรมของพระพุทธศาสนาย่อมทําให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในเรื่องที่เป็นไปในลักษณะของประโยชน์สุขในปัจจุบัน 
ที่มีแง่มุมทางลึกซึ้งทางเศรษฐศาสตร์มีมิติที่ครอบคลุมการดําเนินชีวิตทั้งการอยู่ การกิน รวมถึงความสัมพันธ์ทางกิจกรรมของ
เศรษฐกิจในทุก ๆ เรื่องเลยทีเดียว นําพามาซึ่งความมั่นคงและสมบูรณ์ ซึ่งหลักธรรมที่นําพาสู่ความ ร่ํารวยและมั่งคั่ง  อย่าง
ยั่งยืนน้ันซึ่งสรุปได้ว่า การนําหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในสังคมไทยปัจจุบัน มี
ทั้งหมด ๔ ข้อ คือ (๑) การนําหลักอุฏฐานสัมปทามาแก้ปัญหาการขาดความเพียร เมื่อจะหลีกให้พ้นจากความช่ัวนานาประการ 
สิ่งสําคัญก็คือการระมัด ระวังหรือสํารวมรักษากาย วาจา ใจ แม้กระทั่งชีวิตของเรา ไม่ให้หลงไปตามกระแสวัตถุต่างๆ (๒) การ
นําหลักอารักขสัมปทามาแก้ปัญหาชีวิตการไม่รู้จักรักษาทรัพย์ คือการใช้เงินตามหลักธรรมะคนรู้จักทํามาหาเลี้ยงชีพ คนที่จะ
เรียกได้ว่า รู้จักหา รู้จักใช้ทรัพย์ หรือหาเงินเป็น ใช้เงินเป็น เป็นคนทํามาหากินที่ดี ตั้งตัวสร้างหลักฐานได้  (๓) การนําหลัก
กัลยาณมิตตตามาแก้ปัญหาชีวิตการคบคนพาล ต้องมีกัลยาณมิตรที่ดี คือ มีผู้แนะนําสั่งสอน ที่ปรึกษาเพื่อนท่ีคบหาและบุคคล
ผู้แวดล้อมที่ดี. ความรู้จักเลือกเสวนาบุคคลหรือเข้าร่วมหมู่กับท่านผู้ทรงคุณทรงปัญญามีความสามารถซึ่งจะช่วยแวดล้อม 
สนับสนุนชักจูง ช้ีช่องทาง เป็นแบบอย่างตลอดจนเป็นเครื่องอุดหนุนเกื้อกูลแก่กัน ให้ดําเนินก้าวหน้าไปด้วยดีในการศึกษา
อบรม การครองชีวิต การประกอบกิจการและธรรมปฏิบัติ.สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่ดี และ (๔) การนําหลักสมชีวิตามาแก้ปัญหา
ชีวิตการใช้จ่ายทรัพย์เกินฐานะ คือ การประหยัดเป็นสิ่งจําเป็นอย่างมาก เราจะมีชีวิตราบรื่นปกติสุขได้ก็ต้องรู้ จักใช้เงินทอง
อย่างประหยัด ใช้แต่ในสิ่งที่จําเป็นแก่การครองชีพของเราพยายามใช้จ่ายให้พอเหมาะกับรายได้ของเรา เพราะว่าผู้ใช้จ่าย
สุรุ่ยสุร่ายใช้จ่ายเกินฐานะของตัวเองนั้นย่อมได้รับความเดือดร้อนทําให้ครอบครัวได้รับความลําบาก  
 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธาน ี

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

๔๑๘ 

 
 

บรรณานุกรม 
ธนพล สราญจิตร์. ปัญหาความยากจนในสังคมไทย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์. ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๒. (เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม) ๒๕๕๘ : ๑๓. 
ดุจฤดี คงสุวรรณ์. ปัญหาความยากจน (Poverty). [ออนไลน์]. แหล่งข้อมูล : http://www. baanjomyut.com/library_

๒/development_of_society/๒๙.html [๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐]. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๓๔. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ

การศึกษาเพื่อสันติภาพ, ๒๕๕๙.  
__________. ธรรมนูญชีวิต. พิมพ์ครั้งท่ี ๔๖. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรมศาสนา, ๒๕๔๕.  
พระครูวิฐธุราทร . พุทธวิธีในการบริหารทรัพย์ของพระพุทธศาสนา . [ออนไลน์] . แหล่งข้อมูล : 

https://www.gotoknow.org/posts/๒๙๑๙๔๗ [ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐]. 
พระครูโพธิธรรมานุกูล (บรรเทา ชุดจีน) . ศึกษาแนวทางการนําหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์เพื่อแก้ปัญหาชีวิตของ

พุทธศาสนิกชนในสังคมไทยปัจจุบัน. พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา). บัณฑิตศึกษา : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๔. 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกร
ราชวทิยาลัย. ๒๕๓๙. 

สมบูรณ์ ศิริประชัย . นิธินันท์ วิศเวศวร และศุภชัย ศรีสุชาติ. “นโยบายเศรษฐศาสตร์มหภาคกับความยากจนในประเทศไทย: 
การสํารวจสถานะความรู้”. วาสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์. Volume ๒๒. (Number- September) ๒๐๐๔ :  

สลิด ชูช่ืน. ปัญหาความยากจนของประชากรกับนโยบายการแก้ปัญหาของรัฐบาล. [ออนไลน์]. แหล่งข้อมูล : 
https://www.gotoknow.org/posts/๓๐๐๘๗๘. [ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐]. 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. ภาวะความยากจนของครัวเรือนเกษตร ปีเพาะปลูก ๒๕๕๖/
๒๕๕๗. [ออนไลน์]. แหล่งข้อมูล : http://www.oae.go.th/ewt_ news.php?nid=๒๑๙๕๔ [๑๗ มิถุนายน 
๒๕๖๐]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www/
http://www.oae.go.th/ewt_


เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 
 

๔๙๗ 

รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงพุทธของพระสงฆ์สายวัดป่า 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

The form of Buddhist Tourism of Monk The forest Temples 
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บทคัดย่อ 
 การท่องเที่ยวเชิงพุทธของพระสงฆ์สายวัดปุาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปัจจุบัน เป็นทางเลือกหนึ่งของ
นักท่องเที่ยวที่กําลังได้รับความนิยมอย่างมาก แต่จะมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการแหล่งท่องเที่ยว การบริการ สิ่งอํานวยความ
สะดวกที่ยังไม่เพียงพอ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวท่ีไม่เหมาะสม โดยรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงพุทธของพระสงฆ์สายวัดปุา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่ามี ๑๔ รูปแบบ คือ การท่องเที่ยวเชิงปฏิบัติธรรม ศึกษาธรรมะ การเรียนรู้ สักการะสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม ประวัติ/ผลงาน ปฏิปทา การพักผ่อน การแสวงบุญ เพื่อสุขภาพ ศึกษาวิถีชีวิต
พระสงฆ์ เยี่ยมชมศิลปะ/จิตรกรรม และประวัติศาสตร์ ส่วนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงพุทธของพระสงฆ์สายวัดปุาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จําแนกออกเป็น ๑๐ ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ด้านนักท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว ตลาดการท่องเที่ยว 
สิ่งอํานวยความสะดวก การเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยว การจัดการแหล่งท่องเที่ยว การเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยว อัต
ลักษณ์การท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยว และการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว  
คําสําคัญ : รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงพุทธ/พระสงฆ์สายวัดปุา/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ABSTRACT 
 The form of Buddhist tourism of the Buddhist priest way forest temple in the Northeastern of Thailand in 
now which be the one way of a tourist who is is bingpopular at most but will get into trouble about 
tourist attraction administration the four administration offers the convenience that still not enough and 
the behaviour of a tourist who inappropriates to suit , by tourism manner Buddha format of the Buddhist 
priest way forest temple in the Northeastern meets that there is ๑๔ the format be manner tourism 
practices the dharma study the dharma learning worship the holy thing travel palace manner culture, the 
history is/works mode of practices relaxation pilgrimaging for the health study the way of life of the 
Buddhist priest see the arts / painting and the history strategy tourism manner Buddha part of the 
Buddhist priest way forest temple in the Northeastern separate go out ๑๐ the strategy be side tourist 
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บทน า  

ภาคการท่องเที่ยวจึงเข้ามามีบทบาทสําคัญในวิถีชีวิตของทุกสังคม ก่อให้เกิดธุรกิจและอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวเกิดขึ้นเป็นจํานวนมาก “สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ตั้งแต่เดือนมกราคม -สิ้นเดือนกรกฎาคม 
๒๕๕๘ มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยจํานวน ๑๗.๕ ล้านคน นําเงินตราเข้าประเทศ จํานวน ๘๑๘,๔๓๙ ล้านบาท 
คาดว่าตลอดทั้งปีจะมีนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ ๒๙-๓๐ ล้านคน และสร้างรายได้เข้าประเทศราว ๑.๖-๑.๘ ล้านล้านบาทต่อ
ปี”๑ ในประเทศไทยมีสถานท่ีท่องเที่ยวที่หลากหลายที่สุดประเทศหนึ่งของโลก ทําให้มีการผลักดันให้เปิดตลาดการท่องเที่ยว
มากขึ้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับ “ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ได้กําหนดให้มีการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงคุณภาพให้มีความเติบโตอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมการกระจายการเดินทางท่องเที่ยวและการเติบโตทางการ
ท่องเที่ยว เชื่อมโยงระหว่างกลุ่มจังหวัดและภูมิภาค สร้างการรับรู้เอกลักษณ์ของพื้นที่”๒ โดยมุ่งเสริมยุทธศาสตร์การกระจาย
นักท่องเที่ยวไปสู่ภูมิภาค เพื่อให้ “อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นตัวกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเข้มแข็งและ
เติบโตอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันยังสามารถเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบาน อันจะนําไปสูการพัฒนาแหล่งทองเที่ยวที่ได
มาตรฐานรวมกันอยางเปนระบบ ทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน”๓ ในส่วนของพระพุทธศาสนาได้มีส่วน
สําคัญในการกระตุ้นการท่องเที่ยว “มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถาน ๔ ตําบล ในประเทศอินเดีย หรือแม้แต่
คนไทยเดินทางไปศึกษาปฏิบัติธรรม ทอดผ้าปุา ทอดกฐิน ตามต่างจังหวัดในเทศกาลต่างๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า กิจกรรม 
ประเพณี และการเรียนรู้ทางศาสนาเป็นกิจกรรมที่ทําให้ผู้คนเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
จํานวนหนึ่งได้เลือกกิจกรรมการเรียนรู้ทางศาสนา๔ สอดคล้องกับทางการประเทศอินเดียที่ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการ
ท่องเที่ยวเชิงศาสนา “ปัจจุบันทางการอินเดียกําลังให้ความสนใจกับทัวร์เชิงศาสนา โดยเฉพาะในหมู่ชาวพุทธ เพราะสถานที่
ศักดิ์สิทธ์ิของศาสนาพุทธส่วนใหญ่อยู่ในประเทศอินเดีย ทําให้เกิดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และรัฐบาลอินเดียเริ่มมองเห็น
และเข้าใจว่าจะต้องทําอะไรบ้างเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวสําหรับทัวร์เชิงศาสนา เช่ือว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวพุทธปีละ ๒-๓ ล้าน
คน โดยรัฐบาลอินเดียเรียกโครงการนี้ว่า Buddhist circuit หรือ วงจรชาวพุทธ”๕ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาเป็น
ต้นทุนการท่องเที่ยวที่สําคัญ ซึ่งเป็นการแปลงต้นทุนทางพระพุทธศาสนามาเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ หากประเทศไทยมีการ
บริหารจัดการที่ดีก็จะสามารถดึงศักยภาพการท่องเที่ยวเข้าจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ “การท่องเที่ยวเชิงศาสนาและ
วัฒนธรรม ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวเพื่อชมสิ่งที่แสดงความเป็นวัฒนธรรม เช่น วัด โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประเพณี วิถีการ

                                                           
๑ ผู้จัดการรายวัน, นักท่องเท่ียวแห่เข้าไทย คาดสิ้นปีทะลุเป้า  ๒๘  ล้านคน, [ออนไลน]์, แหล่งท่ีมา :  

http://www. manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=๙๕๘๐๐๐๐๐๙๑๔๒๐ [๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐]. 
๒ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙, 

(กรุงเทพมหานคร : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ๒๕๕๔), หน้า ๓๔. 
๓ สํานักงานสถิติแห่งชาติ, การส ารวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ. ๒๕๕, 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักสถิติพยากรณ์ สํานักงานสถิติแห่งชาติ, ๒๕๕๗), หน้า ๗. 
 ๔ พระมหาสุทิตย์ อาภากโรและคณะ, “รูปแบบของเครือข่ายการเรียนรู้ทางสังคมในการท่องเที่ยวทาง

พระพุทธศาสนา”, http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JOS/article/viewFile/๓๘๑๑/๓๘๐๐ [๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๐] 

๕ วอยซ์ ออฟ อเมริกา, อินเดียเร่ิมให้ความสนใจสนับสนุนการท่องเท่ียวเชิงศาสนา โดยเฉพาะในหมู่ชาวพุทธ
ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ญี่ ปุ่ น  แ ล ะ ป ร ะ เ ท ศ อื่ น ๆ  ที่ มี ช า ว พุ ท ธ อ ยู่ ด้ ว ย ,  [อ อ น ไ ล น์ ],  แ ห ล่ ง ที่ ม า  : 
http://www.voathai.com/content/india-buddhist-tourism-nm/๑๖๐๖๙๙๕.html [๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐]. 

http://www/
http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JOS/article/viewFile/3811/3800
http://www.voathai.com/content/india-buddhist-tourism-nm/1606995.html
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 
 

๔๙๙ 

ดําเนินชีวิต ศิลปะทุกแขนง และสิ่งต่างๆ ท่ีแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองที่มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม การดําเนิน
ชีวิตของบุคคลในแต่ละยุคสมัย นักท่องเที่ยวจะได้รับทราบประวัติความเป็นมา ความเช่ือ มุมมองความคิด ความศรัทธา”๑  

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยพบว่า มีพระสงฆ์สายวัดปุาที่ปฏิบัติกรรมฐานเป็นจํานวนมาก ท่ีเป็น
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนท่ัวประเทศ ได้เดินทางไปกราบไหว้สักการะ ทําบุญ สนทนาธรรม ศึกษาแนวทางการดําเนินชีวิต 
และปฏิบัติธรรม ตลอดถึงการแสวงบุญกับพระสงฆ์สายวัดปุาในรูปแบบต่างๆ ถึงแม้ว่าบางรูปท่านจะมรณภาพไปแล้ว แต่ก็ยัง
เป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวท่ีมีความศรัทธาได้เดินทางไปกราบสรีระหรืออัฐิของท่านอยู่เสมอ ซึ่งวัดของท่านได้กลายมาเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงพุทธอีกรูปแบบหนึ่ง ทําให้คณะวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงพุทธ ซึ่ง
สอดคล้องกับ “สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ได้เสนอให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ทํางานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวเชิงพุทธ”๒ จึงทําให้คณะวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาในหัวข้อเรื่อง “รูปแบบการ
ท่องเท่ียวเชิงพุทธของพระสงฆ์สายวัดป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย”  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๑) เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหาและการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธของพระสงฆ์สายวัดปุาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๒) เพื่อศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงพุทธของพระสงฆ์สายวัดปุาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๓) เพื่อเสนอยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงพุทธของพระสงฆ์สายวัดปุาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยภาคสนามในพื้นที่วิจัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีขอบเขตของการวิจัยดังต่อไปนี้  
 ๑. ขอบเขตด้านเอกสาร 
 ในงานวิจัยนี้ได้จําแนกขอบเขตของการวิจัยด้านเอกสาร (Documentary Research) ออกเป็น ๒ ส่วน 
ดังต่อไปนี้ ๑) เอกสารช้ันปฐมภูมิ (Primary Sources) คือ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พุทธศักราช ๒๕๓๙ และ ๒) เอกสารช้ันทุติยภูมิ (Secondary Sources) คือ เอกสาร หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่
ศึกษา เช่น วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ตํารา เอกสารวิชาการ หนังสือ บทความ วิทยานิพนธ์ และงานวิจัย รวมทั้งข้อมูล
จากสื่ออินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษา ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เป็นต้น โดยอาศัยแหล่งข้อมูล
จากหอสมุดแห่งชาติ, หอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, หอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยา
เขตอีสาน, หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอุบลราชธานี ,  หอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น, หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นต้น รวมทั้ง
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต, หนังสือพิมพ์, บทความ, งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

๒. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 เนื้อหาในงานวิจัยนี้จําแนกเนื้อหาออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี ๑ มุ่งศึกษาสภาพ ปัญหา และการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงพุทธของพระสงฆ์สายวัดปุาในภาคตะวันอกเฉียงเหนือ ส่วนที่ ๒ มุ่งศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงพุทธของ
                                                           

๑ กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น, “รายงานการติดตามและประเมินผลการมี
ส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น”, (ขอนแก่น : องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น, ๒๕๕๕), หน้า ๒๕. 

๒ คมชัดลึก, สกว.หนุน มจร ชงวิจัยจัดการท่องเที่ยวเชิงพุทธ, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : http://www. 
komchadluek.net/ detail/๒๐๑๓๐๘๐๘/๑๖๕๔๒๑/html [๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐]. 
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

๔๑๘ 

พระสงฆ์สายวัดปุาในภาคตะวันอกเฉียงเหนือ และส่วนท่ี ๓ มุ่งศึกษายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงพุทธของพระสงฆ์สายวัดปุา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งแผนกลยุทธ์ในการท่องเที่ยวเชิงพุทธของพระสงฆ์สายวัดปุาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เป็นประเด็นหลักในการวิจัย  

๓. ขอบเขตด้านพ้ืนที่วิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้ ใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ในการวิจัย ดังนี้ ๑) เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคอีสาน ๒) เป็นวัดที่มี

ปัจจัยการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงพุทธท่ีมีลักษณะความโดดเด่น ๓) เป็นวัดที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจํานวนมาก 
๔) เป็นวัดที่มีการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธอย่างเป็นรูปธรรม ๕) เป็นวัดที่มีพระสงฆ์สายวัดปุาที่มีช่ือเสียงและเป็นที่
เคารพศรัทธาของประชาชนท่ัวไป ๖) เป็นวัดที่ยังไม่มีการทําวิจัยในประเด็นรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงพุทธของพระสงฆ์สายวัด
ปุามาก่อน เมื่อพิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวพบว่า มีพื้นที่ที่เข้าหลักเกณฑ์ในการทํางานวิจัย จํานวน ๖ แห่ง จึงได้กําหนด
เป็นพื้นที่วิจัย ดังต่อไปนี ้
 ๑) ขอนแก่น : พระครูโพธิสารคุณ (หลวงปูุโพธิ์) วัดโพธ์ิ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
 ๒) อุดรธาน ี: หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดปุาบ้านตาด ตําบลบ้านตาด อําเภอเมือง  
  จังหวัดอุดรธาน ี
 ๓) หนองคาย : หลวงปูุเหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อําเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 
 ๔) สกลนคร : หลวงปูุมั่น ภูริทตฺโต วัดปุาสุทธาวาส ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
 ๕) จังหวัดอุบลราชธานี : หลวงปูุชา สุภทฺโท วัดหนองปุาพง อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
 ๖) จังหวัดสุรินทร์ : หลวงปูุดุลย์ อตุโล วัดบูรพาราม อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ๑. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เฉพาะกลุ่มประชากรที่
มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นการวิจัย ที่อยู่ในพ้ืนท่ีการวิจัย โดยจําแนกออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 

  ๑) เจ้าอาวาสวัดทั้ง ๖ แห่ง    รวมจํานวน ๖ รูป  
  ๒) พระสงฆ์วัดละ ๒ รูป   รวมจํานวน ๑๒ รูป 
  ๓) นักท่องเที่ยววัดละ ๕ รูป/คน   รวมจํานวน ๓๐ รูป/คน 

รวมประชากรกลุ่มเปูาหมายทั้งหมด จํานวน ๔๘ รูป/คน 
 ๒. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย/รวบรวมข้อมูล 
  เครื่องมือในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ เครื่องบันทึกเสียง สมุดบันทึก อนุทินการวิจัย 
คอมพิวเตอร์ แบบบันทึกการสังเกต การสนทนากลุ่ม และกล้องถ่ายรูป เป็นต้น 
 ๓. วิธิีการเก็บข้อมูล 
  การศึกษาวิจัยนี้มีวิธีการศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary) และการศึกษาเก็บข้อมูล
ภาคสนาม (Field Work Study) โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการวิจัย 
โดยมีวิธีเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้ 
  ๑) วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลภาคเอกสาร (Documentaries) 
  ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารแหล่งต่างๆ โดยจําแนกการศึกษาข้อมูลเอกสารออกเป็น ๒ 
ส่วน ดังต่อไปนี้ ๑) ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๙ และ 
๒) ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ อรรถกถาพระไตรปิฎก เอกสาร ตํารา บทความ หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ตช่องทางต่างๆ  
  ๒) วิธีเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Work Study) 
  การศึกษารวบรวมข้อมูลภาคสนามจากประชากรกลุ่มเปูาหมาย ๔ กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มเจ้าอาวาสวัด
ทั้ง ๖ แห่ง กลุ่มพระสงฆ์วัดละ กลุ่มนักท่องเที่ยว โดยมีขั้นตอนเก็บข้อมูลในพื้นที่วิจัย ดังต่อไปนี้ (๑) สํารวจพื้นที่วิจัย (๒) ขอ
อนุญาตเจ้าของพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลทําวิจัย (๓) กําหนดประเด็นที่จะเก็บข้อมูลในพื้นที่วิจัย (๔) สร้างเครื่องมือและตรวจสอบ
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 
 

๕๐๑ 

เครื่องมือ คือ สร้างแบบสัมภาษณ์ที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย กําหนดประเด็นคําถามในแบบสัมภาษณ์ให้สอดคล้องกับ
เนื้อหา โดยใช้ภาษาและเนื้อหาที่เหมาะกับประชากรกลุ่มเปูาหมาย จากนั้นจึงนําแบบสัมภาษณ์ไปให้ผูเ้ชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบ
ความถูกต้องและเหมาะสม แล้วจึงนํามาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง (๕) ทําหนังสือนัดหมายกลุ่มเปูาหมายเพื่อเก็บข้อมูลในการ
วิจัย (๖) จัดเตรียมเครื่องมือที่จําเป็นต้องใช้ให้พร้อม เช่น เครื่องบันทึกเสียง แบบสัมภาษณ์ กล้องถ่ายรูป และสมุดบันทึกการ
สังเกต เป็นต้น (๗) ลงมือเก็บข้อมูลในพื้นที่วิจัยและประชากรกลุ่มเปูาหมาย (๘) การรวบรวมข้อมูลทั้งหมด (๙) ตรวจสอบ
ความถูกต้องและความเที่ยงตรงของข้อมูล (๑๐) จัดระเบียบข้อมูลเพื่อให้ง่ายต่อการนําไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 ๔. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 งานวิจัยนี้ได้ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตีความข้อมูลที่รวบรวมมาทั้งหมดตามวัตถุประสงค์และโครงสร้าง
ของการวิจัย จัดความสัมพันธ์ของข้อมูลให้เช่ือมโยงกัน เพื่อตอบปัญหาในการวิจัยที่มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลบนฐานของความจริง สัมพันธ์กับบริบทพื้นที่ มีหลักฐานอ้างอิง และมีเหตุผลรองรับ 
โดยวิเคราะห์สภาพ ปัญหา และการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธของพระสงฆ์สายวัดปุาในภาคตะวันอกเฉียงเหนือ วิเคราะห์
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงพุทธของพระสงฆ์สายวัดปุาในภาคตะวันอกเฉียงเหนือ และวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิง
พุทธของพระสงฆ์สายวัดปุาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยจําแนกเนื้อหาออกเป็น ๓ ส่วน ประกอบด้วย ๑) สภาพและปัญหาของการท่องเที่ยวเชิงพุทธของ
พระสงฆ์สายวัดปุาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ๒) รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงพุทธของพระสงฆ์สายวัดปุาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ๓) ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงพุทธของพระสงฆ์สายวัดปุาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังผลการวิจัย
ต่อไปนี ้
 ๑. สภาพและปัญหาของการท่องเท่ียวเชิงพุทธของพระสงฆ์สายวัดป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  สภาพปัญหาของการท่องเที่ยวเชิงพุทธของพระสงฆ์สายวัดปุาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จําแนกตามพื้นที่วิจัย
ทั้ง ๖ แห่ง ดังต่อไปนี ้
 สภาพของการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับพระครูโพธิสารคุณในปัจจุบันที่นักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยว ประกอบด้วย 
อัฐบริขารของท่าน สักการระรูปหล่อของท่าน พิพิธภัณฑ์มรดกอีสาน ปริศนาธรรมบานประตูและหน้าต่างของพระอุโบสถ ปติ
มากรรมปูนปั้นปริศนาธรรมรอบศาลาโพธิสาร ๗๒ และจิตรกรรมปริศนาธรรมบนศาลาโพธิสาร ๗๒ นอกจากนี้ยังมีการ
อนุรักษ์ต้นไม้ขนาดใหญ่ไว้เป็นจํานวนมาก นักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งจึงมักมาเยี่ยวชมความร่มรื่นของต้นไม้ขนาดใหญ่ ส่วนปัญหา
ของการท่องเที่ยวพบว่ามี ๓ ส่วน คือ ๑) ปัญหาการบริการ คือ ขาดบุคลากรแนะนําการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ ๒) ปัญหา
การจัดแสดง คือ สถานที่เก็บและแสดงบริขารของท่านอยู่บนศาลาโพธิสาร ๗๒ ช้ัน ๓ จึงทําให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงได้ยาก ๓) 
ปัญหาด้านข้อมูล คือ ยังไม่มีแผนผังและการอธิบายสถานท่ีท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยว  
 สภาพการท่องเที่ยวปัจจุบันของวัดปุาบ้านตาด ประกอบด้วย นักท่องเที่ยวที่นิยมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในวัดปุา
บ้านตาด เพราะเป็นจุดเด่นของวัดที่สามารถรักษาความร่มรื่นของผืนปุาเอาไว้ได้ดี นักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งจะเรียนรู้และสักการะ
อัฐิ เยี่ยมชมสิ่งของ บริขาร และสถานที่ที่เกี่ยวกับหลวงตามหาบัว นักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งมาในรูปของการนักปฏิบัติธรรมด้วย 
อีกส่วนหน่ึงคือศึกษาวิถีชีวิตของพระสงฆ์สายวัดปุา ส่วนปัญหาของการท่องเที่ยวพบว่า มี ๓ ส่วน คือ ๑) ปัญหาเกี่ยวกับการ
ขาดบุคลากรด้านการท่องเที่ยวโดยตรง ๒) ปัญหาทางด้านข้อมูล เพราะฐานข้อมูลส่วนหน่ึงกําลังดําเนินการจัดสร้างยังไม่เสร็จ 
๓) ปัญหาด้านการบริการ เพราะวัดไม่ได้เน้นให้บริการนักท่องเที่ยว แต่จะเน้นการปฏิบัติธรรมเป็นหลัก 
 สภาพแหล่งท่องเที่ยวท่ีสําคัญของวัดอรัญบรรพต ประกอบด้วย มณฑปหลวงปูุเหรียญ วรลาโภ ซึ่งเป็นมณฑปที่
ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงปูุเหรียญในอิริยาบถยืน วิหารวรลาโภ ประดิษฐานรูปเหมือนเท่าองค์จริงของหลวงปูุเหรียญใน
อิริยาบถนั่ง พระสุธรรมเจดีย์ ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวท่ีสําคัญมาก เป็นจุดศูนย์รวมอัฐบริขาร สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันของ
ท่าน และยังมีอัฐิธาตุของท่านให้สักการบูชาด้วย สิ่งต่อมาที่เป็นจุดเด่นก็คือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพราะมีความสงบร่มรื่นและ
มีความหลากหลายทางชีวภาพ และยังมีเสนาสนะที่สร้างกลมกลืนกับธรรมชาติด้วย นอกจากนี้ยังมีเจดีย์หลวงปูุบุญหนัก ขันติ
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

๔๑๘ 

โก ซึ่งเป็นสหายธรรมของหลวงปูุเหรียญอีกท่านหนึ่ง ส่วนปัญหาการท่องเที่ยวหลวงปูุเหรียญ พบว่า ๑) ปูายบอกทางไม่ชัดเจน
ในบางช่วง ทําให้นักท่องเที่ยวหลงทางบ่อย ๒) ขาดบุคลากรให้คําแนะนําและให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว 
 สภาพการท่องเที่ยวของวัดปุาสุทธาวาสในปัจจุบันกลายสภาพเป็นวัดปุากลางเมือง เป็นสํานักเรียนสําคัญของ
พระภิกษุสงฆ์ในสกลนคร ปูชนียสถานสําคัญภายในวัดนอกจากอุโบสถและพิพิธภัณฑ์หลวงปูุมั่นแล้ว ก็ยังมี จันทสารเจติยา
นุสรณ์ ซึ่งเป็นเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปูุหลุย จนฺทสาโร โดยเจดีย์นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ได้ทรงมีพระราช
กระแสว่าควรสร้างเจดีย์ที่วัดปุาสุทธาวาส อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ท่ีวัดนี้ มีอัฐิธาตุของพระอาจารย์มั่น ท่านจะได้อยู่ใกล้
กัน และยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ร่างแบบเจดีย์องค์นี้ ด้วยพระองค์เอง พระราชทาน๑ สภาพด้านการท่องเที่ยวในปัจจุบัน
ของวัดปุาสุทธาวาส จะมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนไปเยี่ยมชมและถวายสักการะอัฐบริขารและอัฐิของหลวงปูุมั่นเป็นประจําทุกวัน 
เยี่ยมชมเจดีย์อัฐบริขารหลวงปูุหลุย เยี่ยมชมกุฏิและทางเดินจงกรม และเยี่ยมชมความสวยงามของอุโบสถ ความร่มรื่น และ
การประดับตกแต่งสถานท่ีสําคัญ รวมทั้งการซาบซึ้งกับวิถีชีวิตของพระสงฆ์สายวัดปุา ซึ่งในช่วงเทศกาลและวันหยุดราชการจะ
มีนักท่องเที่ยวมากเป็นพิเศษ ส่วนปัญหาพบว่า มี ๓ ส่วน คือ ๑) ปัญหาด้านการบริการ เพราะบุคลากรให้บริการนักท่องเที่ยว
มีน้อยเมื่อเทียบกับสัดส่วนนักท่องเที่ยวจํานวนมาก ๒) ปัญหาด้านข้อมูล เพราะมีข้อมูลที่ไม่ค่อยปรับปรุง บางส่วนใช้มานาน
หลายปีแล้ว ทําให้ข้อมูลไม่ชัดเจน ๓) ปัญหาจากนักท่องเที่ยวไม่รักษาความสะอาด 
 สภาพแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของวัดหนองปุาพง ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์พระโพธิญาณเถระ (ชา สุภทฺโท)  ซึ่ง
เป็นศูนย์รวมประวัติและผลงานหลวงปูุชา อัฐบริขาร รูปเหมือนหลวงปูุเท่าองค์จริง และสิ่งของที่ท่านเคยใช้ในชีวิตประจําวัน 
นอกจากน้ียังเป็นศูนย์รวมวิถีวัฒนธรรมของสังคมไทย ประกอบด้วยสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจําวัน เครื่องประดับ อาวุธ เงิน
สกุลต่างๆ เป็นต้น และยังมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในศูนย์เผยแผ่มรดกธรรมพระโพธิญาณเถร (หลวงปูุชา สุภัทโท) เพื่อ
ศึกษาธรรมะและประวัติความเป็นมา ซึ่งจะมีทั้งหนังสือ ซีดีธรรมะ และสื่อต่างๆ อีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมาก็คือเจดีย์
พระโพธิญาณเถร ซึ่งเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ ภายในบรรจุเจดีย์สีทองที่บรรจุอัฐิธาตุของหลวงปูุชา นอกจากน้ียังมีนักท่องเที่ยวบาง
กลุ่มที่นิยมศึกษาวิถีชีวิตพระสงฆ์วัดหนองปุาพง นอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มที่นิยมมาท่องเที่ยวเชิงนิเวศในวัดหนองปุา
พง เพราะยังเป็นปุาที่อุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพ ส่วนปัญหาจําแนกออกเป็น ๒ ส่วน คือ ๑) ปัญหา
เกี่ยวกับการบริการ เพราะยังไม่มีบุคลากรนํานักท่องเที่ยวเยี่ยมชมสิ่งต่างๆ ในวัด ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะเดินชมเอง ทําให้
บางครั้งเข้าไม่ถึงแหล่งท่องเที่ยวสําคัญเพราะมีพื้นท่ีกว้างใหญ่ ๒) ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ซึ่ง
มักส่งเสียงดังรบกวนพระสงฆ์ สามเณร และผู้ปฏิบัติธรรม 
 สภาพปัจจุบันของการท่องเที่ยวเชิงพุทธในวัดบูรพาราม อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ประกอบด้วย ปูชนียสถาน
เก่าแก่ อุโบสถสวยงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย เจดีย์อัฐบริขารและสิ่งของเครื่องใช้ของหลวงปูุดูลย์ อตุโล สักการะรูปหล่อ
ของท่าน รวมทั้งการเยี่ยมชมเสนาสนะที่ก่อสร้างอย่างสวยงาม วิหาร ภาพวาด พระประธานศักดิ์สิทธิ์ (หลวงพ่อพระชีว์) ส่วน
ปัญหาของการท่องเที่ยวจําแนกออกเป็น ๒ ส่วน คือ ๑) ปัญหาเกี่ยวกับบุคลากรดูแลรักษาเสนาสนะ เนื่องจากมีเสนาสนะ
จํานวนมาก ทําให้บางส่วนดูแลไม่ทั่วถึง ๒) ปัญหาเกี่ยวกับการบุคลากรให้บริการนักท่องเที่ยวยังมีน้อยเกินไป ทําให้
นักท่องเที่ยวไม่ได้รับข้อมูลที่สําคัญเกี่ยวหลวงปูุดูลย์ เป็นต้น  
 ๒. รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงพุทธของพระสงฆ์สายวัดป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ๑) รูปแบบการท่องเท่ียววัดโพธิ์ : หลวงปู่โพธิ์ 
  จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดโพธิ์ พบว่านักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวใน
วัดโพธิ์ จําแนกออกเป็น ๑๑ รูปแบบ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวิปัสสนา คือ นักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งที่มาท่องเที่ยวในวัดโพธิ์จะมาท่องเที่ยวใน
รูปของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เนื่องจากเป็นวัดที่ได้รับการยอมรับด้านการเผยแผ่และอบรมวิปัสสนากรรมฐานมาเป็นปี
ที่ ๔๑ ประกอบกับทางวัดได้จัดทําปฏิทินธรรมประจะปีขึ้น โดยได้กําหนดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเป็นประจําทุกเดือน และทุกวัน
พระ จึงทําให้มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจํานวนมาก 

                                                           

 ๑ วัดปุาสุทธาวาส ตาํบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร, 
http://luangpumun.org/wara/sutta.html [๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐] 

http://luangpumun.org/wara/sutta.html
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๕๐๓ 

  (๒) รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงศึกษาธรรมะ คือ มีนักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่เข้ามาท่องเที่ยวเพื่อศึกษาธรรมะ 
ทั้งการศึกษาธรรมะจากปติมากรรมปริศนาธรรมรอบศาลาโพธิสาร ๗๒ ช้ัน ๑ ภาพวาดปริศนาธรรมบนศาลาช้ัน ๓ และงาน
แกะสลักประตู หน้าต่างประตูไม้อุโบสถ ๒ ช้ัน เป็นภาพปริศนาธรรม นอกจากน้ียังมีสุภาษิต คติธรรม ของพระครูโพธิสารคุณ 
(หลวงปูุโพธิ์) และธรรมะที่เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันติดไว้ตามต้นไม้และสถานท่ีต่างๆ  
  (๓) รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในวัด คือ วัดโพธิ์ได้มีการจัดแหล่งเรียนรู้หลายรูปแบบ 
คือ แหล่งเรียนรู้เชิงธรรมะ แหล่งเรียนรู้ทางวิถีชีวิต แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และแหล่งเรียนรู้ทางด้านการดูแลรักษาสุขภาพ 
ซึ่งมีนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ภายในวัด  
  (๔) รูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คือ มีนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาท่องเที่ยวเพื่อ
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ เนื่องจากวัดโพธิ์เป็นวัดเก่าแก่ และมีพระพุทธรูปเก่าแก่ท่ีประดิษฐานไว้ในอุโบสถหลงัเล็ก (สิมเก่า) ซึ่งเป็น
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ิ จึงมีนักท่องเที่ยวมาสักการะอยู่เป็นประจํา 
  (๕) รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คือ วัดโพธิ์มีการอนุรักษ์ปุาไม้อย่างเป็นรูปธรรม มีการปลูกปุาเพิ่มเติม
อยู่เสมอ เมื่อมองจากภาพถ่ายทางอากาศในเขตเมืองพบว่าวัดโพธิ์เป็นพ้ืนท่ีสีเขียวมากที่สุด ทําให้มีความร่มรื่น และยังมีต้นไม้
ขนาดใหญ่เป็นจํานวนมาก เช่น ต้นมะขามขนาด ๓ คนโอบ จํานวน ๖ ต้น ต้นโพธิ์ขนาด ๓ คนโอบ จํานวน ๗ ต้น นอกจากนี้
ยังมีต้นไม้อื่นๆ เป็นจํานวนมาก ทําให้มีนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งที่ช่ืนชอบธรรมชาติ  
  (๖) รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คือ วัดโพธ์ิถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่งใน
จังหวัดขอนแก่น ซึ่งพระครูโพธิสารคุณ (หลวงปูุโพธิ์) ท่านได้จัดพิพิธภัณฑ์มรดกอีสาน เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้รากเหง้าทาง
วัฒนธรรม ประกอบด้วย สิ่งของเครื่องใช้เกี่ยวกับวิถีชีวิต เครื่องมือประกอบอาชีพ สิ่งประดิษฐ์ของชาวอีสาน เป็นต้น สิ่งของ
เชิงประวัติศาสตร์เมืองขอนแก่น เช่น เสื้อเจ้าเมืองขอนแก่น อาวุธ ตราประทับ โครงกระดูกโบราณที่ขุดพบภายในวัด 
นอกจากนี้ยังมีสิ่งของเครื่องใช้ในทางพระพุทธศาสนา เช่น กลอง ระฆัง ตู้คัมภีร์โบราณ เป็นต้น ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมก่อนจะไปเที่ยวต่อที่โฮงมูลมัง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่งใน
บริเวณข้างบึงแก่นนคร  
  (๗) รูปแบบการท่องเที่ยวประวัติและผลงานหลวงปูุโพธิ์ คือ ทางวัดได้จัดทําประวัติและผลงานของพระครู
โพธิสารคุณ (หลวงปูุโพธิ์) จัดแสดงไว้ให้กับผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาประวัติความเป็นมาและผลงานของท่าน ซึ่งทางวัดจัดแสดง
ไง้ให้นักท่องเที่ยวได้ชม 
  (๘) รูปแบบการท่องเที่ยววิถีชีวิต/ปฏิปทาหลวงปูุโพธิ์ คือ นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมวิถีชีวิตและปฏิปทา
ของหลวงปูุโพธิ์ ทั้งการเยี่ยมชมกุฏิที่ท่านเคยพํานักอยู่ อัฐบริขาร บริขารในการธุดงค์ สิ่งของที่ท่านเคยใช้ รูปเหมือนเท่าองค์
จริง เส้นเกสา เนื่องจากหลวงปูุท่านให้บรรจุศพของท่านไว้ใต้ฐานพระประธานในศาลา จึงไม่มีอัฐิของท่าน นอกจากนี้ยังมีไม้
เท้า รองเท้า และสิ่งของที่ท่านใช้ในชีวิตประจําวัน เป็นต้น โดยทางวัดจัดเป็นพิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปูุโพธิ์ให้ได้เยี่ยมชม 
ปัจจุบันกําลังก่อสร้างพระธาตุมหาบารมีเจดีย์หลวงปูุโพธิ์ เพื่อจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ของท่านไว้ในจุดเดียวกัน เพื่อให้
นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  
  (๙) รูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ คือ เนื่องจากวัดโพธิ์มีความสงบร่มรื่น หลวงปูุโพธิ์ท่าน
ได้อนุรักษ์ปุาไม้ไว้จํานวนมาก และทางวัดได้จัดพื้นที่บางส่วนไว้เป็นมุมพักผ่อนหย่อนใจ ทําให้แต่ละวันมีนักท่องเที่ยวเข้ามา
ท่องเที่ยวในเชิงพักผ่อนหย่อนใจ ในมุมที่สงบร่มรื่น และไร้มลภาวะ 
  (๑๐) รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงแสวงบุญ คือ มีนักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่เข้ามาท่องเที่ยวในรูปของการแสวง
บุญในวัด เช่น การมาร่วมทอดผ้าปุา ทอดกฐิน การทําบุญตามประเพณีของชาวอีสาน รวมทั้งการมาร่วมทําบุญทุกวันพระหรือ
การทําบุญด้วยการช่วยบริจาคเป็นกองทุนสนับสนุนสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวิปัสสนากรรมฐาน (FM ๙๑.๐ MHz) การ
ทําบุญเกี่ยวกับการก่อสร้างและทํานุบํารุงเสนาสนะ และการร่วมถวายทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร เป็นต้น  
  (๑๑) รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ คือ วัดโพธิ์มีศูนย์บริการเกี่ยวกับสุขภาพ ทําให้นักท่องเที่ยวมาใช้
บริการจํานวนมาก โดยมีหน่วยงานที่ทําหน้าที่บริการสุขภาพ ๒ หน่วยงาน คือ แพทย์แผนไทย และศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน 
คอยให้บริการสุขภาพทั้งแบบวิถีแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบัน เช่น นักท่องเที่ยวบางกลุ่มมารับการบริการนวดแผน
ไทย ทั้งนวดเพื่อการบําบัด รักษา และแบบผ่อนคลาย  
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๔๑๘ 

  ๒) รูปแบบการท่องเท่ียววัดป่าบ้านตาด : หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
  จากการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการท่องเที่ยววัดปุาบ้านตาดพบว่า นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว ๘ 
รูปแบบ ดังต่อไปนี้  
  (๑) ประวัติและผลงาน คือ นักท่องเที่ยวท่ีมาท่องเที่ยวในรูปของการศึกษาประวัติความเป็นมา และผลงาน
ของหลวงตามหาบัว โดยมีนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติและผลงานของท่านแสดงไว้ด้านหน้าของวัด ซึ่งเป็นข้อมูลโดยละเอียด 
เมื่อหากต้องการศึกษาประวัติความเป็นมาของท่านสามารถหาข้อมูลได้จากนิทรรศการที่มีอยู่เป็นจํานวนมาก มีทั้งควา ม
ละเอียดของข้อมูลและความสวยงามด้วย โดยจะมีนักท่องเที่ยวเดินอ่านประวัติและชมภาพประกอบ 
  (๒) รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คือ เนื่องจากอาณาบริเวณกว้างใหญ่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นปุาธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณ์ ประกอบกับทางวัดได้ทําทางเดินศึกษาธรรมชาติไปตามพื้นที่ต่างๆ และยังกันพื้นที่เขตพระภิกษุไม่ให้
นักท่องเที่ยวเข้าไปพลุกพล่าน ส่วนที่อนุญาตให้เข้าเยี่ยมชมได้จะมีทางเดินศึกษาระบบนิเวศ ชมความสงบร่มรื่นของแมกไม้
นานาพันธุ์ และยังมีสัตว์อีกหลายชนิด ทําให้จิตใจเบิกบาน ซึ่งเป็นการพักผ่อนอีกรูปแบบหนึ่ง 
  (๓) รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต/ปฏิปทาหลวงตามหาบัว คือ การที่นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชมวิถี
ชีวิตและปฏิปทาของหลวงตามหาบัว ซึ่งมีสถานท่ีสําคัญ ๓ จุด คือ ๑) ศาลาปฏิบัติธรรม จะเป็นศาลาไม้ ๒ ช้ันดั้งเดิม ที่มีการ
ดูแลรักษาอย่างดี ภายในศาลาช้ัน ๒ จะมีอัฐบริขารและสิ่งของเครื่องใช้อื่นๆ ของหลวงตามหาบัวจัดแสดงใส่ตู้เอาไว้ ๒) กุฏิ
หลวงตามหาบัว เป็นกุฏิที่ท่านพํานักเป็นประจําจนวาระสุดท้ายของท่าน ซึ่งทางวัดยังดูแลรักษาไว้เหมือนท่านยังมีชีวิตอยู่ แต่
ละวันจะมีลูกศิษย์ทั้งที่เป็นพระสงฆ์และฆราวาสมาช่วยกันทําความสะอาดและจัดดอกไม้ทุกวัน ซึ่งเป็นกุฏิที่ติดกระจกรอบ จึง
มีความโปร่งใส มองเห็นข้างในชัดเจน โดยภายในจะมีรูปเหมือนหุ่นขี้ผึ้งขนาดเท่าองค์จริง มีสิ่งของเครื่องใช้จัดวางไว้อย่างเป็น
ระเบียบ ในห้องพักของท่านจะมีเตียง และอัฐิธาตุของท่านจํานวนมาก ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นได้จากภายนอก ๓) 
พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน โดยจะจัดเอาไว้ภายนอกในพ้ืนท่ีที่ทางวัดจัดซื้อใหม่ เป็นอาคารขนาดใหญ่ 
ประดับตกแต่งสวยงาม เป็นสถานท่ีรวบรวมอัฐบริขาร อัฐิธาตุ และสิ่งของเครื่องใช้ในวิถีชีวิตของท่าน 
  (๔) รูปแบบการท่องเที่ยววิถีชีวิตพระสงฆ์ คือ มีนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งที่มาท่องเที่ยวในรูปของการศึกษาวิถี
ชีวิตแบบพระกรรมฐานสายวัดปุา ตั้งแต่กิจวัตรประจําวัน วัตรปฏิบัติ วิถีการปฏิบัติ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่กลมกลืนกับ
ธรรมชาติ ซึ่งทางวัดยังคงรักษาวัตรปฏิบัติตามแบบที่หลวงตามหาบัวท่านได้วางรากฐานเอาไว้อย่างเคร่งครัด และถือเป็นจุด
แข็งของวัดปุาบ้านตาด  
  (๕) รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงธรรมะ คือ การที่นักท่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่งเข้ามาท่องเที่ยวโดยมีจุดประสงค์
เพื่อศึกษาธรรมะ ๒ รูปแบบ คือ ๑) การศึกษาธรรมะจากนิทรรศการประวัติ ผลงานและธรรมะของหลวงตามหาบัว ๒) กลุ่ม
ที่มาฟังธรรมะจากพระสงฆ์วัดปุาบ้านตาด โดยรูปแบบแรกจะศึกษาด้วยตนเอง ส่วนรูปแบบที่สองจะมาในช่วงเทศกาล ช่วงที่
ทางวัดจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม และช่วงเช้าก่อนฉันภัตตาหารของแต่ละวัน ก็จะมีการแสดงธรรมทุกวัน 
  (๖) รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงมรณธรรม คือ การท่องเที่ยวตามสถานท่ีพระราชทานเพลิงศพของหลวงตาม
หาบัว ประกอบด้วยภาพกิจกรรมในวันพระราชทานเพลิงศพ เหตุการณ์สําคัญ รูปภาพที่เช่ือว่าเป็นปาฏิหาริย์ของหลวงตาใน
วันเผาศพ เช่น เปลวไฟเป็นรูปหลวงตาอุ้มบาตร เปลวไฟเป็นรูปหลวงตานั่งสมาธิ เปลวไฟเป็นรูปดวงแก้วต่างๆ เป็นต้น โดย
พื้นที่ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพยังรักษาไว้ตามเดิม ทําให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาปลงมรณธรรมในจุดสุดท้ายของชีวิต
หลวงตา 
  (๗) รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงปฏิบัติธรรม คือ การที่นักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งเข้ามาในวัดโดยมีจดุมุ่งหมายเพื่อ
ศึกษาและปฏิบัติธรรม บางกลุ่มมาเช้าเย็นกลับ บางกลุ่มมาค้างคืนที่วัด บางกลุ่มจะมาในช่วงเทศกาลวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา หรือวันสําคัญของชาติ นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะมาท่องเที่ยวในเชิงปฏิบัติธรรม 
  (๘) รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงแสวงบุญ คือ การที่นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในวัดเพียงระยะเวลาสั้นๆ 
โดยเข้ามาทําบุญหรือร่วมบริจาคปัจจัยในการบํารุงเสนาสนะ บริจาคสร้างเจดีย์ หรือร่วมบริจาคสร้างพิพิธภัณฑ์บริขารหลวง
ตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน 
  ๓) รูปแบบการท่องเท่ียววัดอรัญบรรพต : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ 
  จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการท่องเที่ยวของวัดอรัญบรรพตพบว่า มี ๖ รูปแบบ ดังรายละเอียด
ตอ่ไปนี ้  
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๕๐๕ 

  (๑) รูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อศึกษาประวัติและผลงาน คือ การศึกษาประวัติความเป็นมาและผลงานของ
หลวงปูุเหรียญ วรลาโภ ซึ่งทางวัดได้จัดแสดงไว้ในสุธรรมเจดีย์ช้ันที่ ๑ ซึ่งจะมีภาพกิจกรรมและผลงานต่างๆ รวมทั้งการจัด
แสดงภาพพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จมาเยี่ยมและสนทนาธรรมกับหลวงปูุเหรียญ เช่น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเสด็จเยี่ยมและสนทนาธรรม เป็นต้น  
  (๒) รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต/ปฏิปทาหลวงปุูเหรียญ คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวเพื่อศึกษา
วิถีชีวิตและวิถีการปฏิบัติของหลวงปูุเหรียญ และการศึกษาปฏิปทาของท่าน จากการจัดแสดงอัฐบริขาร รูปเหมือน อัฐิธาตุ 
สิ่งของเครื่องใช้ และอัฐบริขารของท่าน โดยได้จัดแสดงไว้ท่ีสุธรรมเจดีย์  
  (๓) รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คือ วัดอรัญบรรพตเป็นวัดที่มีความขนาดใหญ่ มีปุาไม้ที่อุดมสมบูรณ์ 
จึงมีความหลากหลายทางชีวภาพ มีทั้งสัตว์ปุาตามธรรมชาติ ทางวัดได้สร้างเสนาสนะกลมกลืนกับธรรมชาติ และพระสงฆ์มีวิถี
ชีวิตที่เกื้อกูลต่อธรรมชาติ จึงมีนักท่องเที่ยวจํานวนหนึ่งที่เข้ามาท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งทางวัดได้ทําทางเดินศึกษาธรรมชาติรอบ
สุธรรมเจดีย์ และตามแนวปุาต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
  (๔) รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงพักผ่อน คือ โดยรอบๆ พระสุธรรมเจดีย์จะมีการสร้างศาลาพักผ่อน มีที่นั่ง
สบาย ภายใต้แมกไม้ที่ร่มรื่น โดยทางทิศใต้ของพระสุธรรมเจดีย์ยังมีการจัดสวนหย่อม มีต้นไม้ร่มรื่น มีโต๊ะเก้าอี้หินอ่อนตั้งเรียง
รายไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ จึงมีนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งที่ชอบความสงบเงียบเพื่อจะได้
พักผ่อนหย่อนใจ คนในวัยทํางานหรือนักศึกษาชอบมาใช้พื้นที่นี้เพื่อคิดงานต่างๆ หรือคนที่กําลังมีความทุกข์ก็จะมาพักผ่อน
เพื่อให้ธรรมชาติบําบัด 
  (๕) รูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อแสวงบุญ คือ นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในแบบของการแสวงบุญ ทั้งมา
ทําบุญเองตามโอกาสที่เหมาะสม หรือการจัดกรุ๊ปทัวร์มาทําบุญ เพ่ือสมทบทุนในการทํานุบํารุงเสนาสนะ การบูรณปฏิสังขรณ์ 
และการก่อสร้างเสนาสนะเพิ่มเติม และขณะนี้ทางวัดกําลั งหาทุนในการก่อสร้างมณฑปหลวงปูุเหรียญ วรลาโภ ความสูง 
๓๓.๓๘ เมตร ความกว้าง ๒๐x๒๐ เมตร เพื่อทําเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงประวัติหลวงปูุเหรียญ อัฐบริขาร อัฐิธาตุ เพื่อเป็นที่
สักการะอีกแห่งหนึ่ง 
  (๖) รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงศิลปกรรมและจิตรกรรม คือ เนื่องจากมณฑปหลวงปูุเหรียญ วิหารวรลาโภ 
และพระสุธรรมเจดีย์มกีารออกแบบที่สวยงาม และโดดเด่นมาก มีสถาปัตยกรรมทรงไทยจัตรุมุข ทําให้นักท่องเที่ยวบางกลุ่มมา
ท่องเทียวเพื่อเยี่ยมชมสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมและจิตรกรรมที่งดงาม  
  ๔) รูปแบบการท่องเท่ียววัดป่าสุทธาวาส : หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต 
  จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการท่องเที่ยวในวัดปุาสุทธาวาสพบว่ามีจํานวน ๗ รูปแบบ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
  (๑) รูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อศึกษาประวัติและผลงาน คือ นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวเพื่อศึกษา
ประวัติความเป็นมาของหลวงปูุมั่น ผลงานของหลวงปูุมั่น ที่ทางวัดจัดแสดงไว้หน้าอาคารพิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปูุมั่น ซึ่ง
ประกอบด้วยข้อมูลและรูปภาพ ตั้งแต่ชาติกําเนิด การอุปสมบท การศึกษาวิปัสสนา การปลีกวิเวกและการจาริกธุดงค์ ปัจฉิม
สมัย ผลงานการเผลแผ่ธรรม ศิษยานุศิษย์รูปสําคัญ 
  (๒) รูปแบบการท่องเที่ยววิถีชีวิต/ปฏิปทาหลวงปูุมั่น คือ มีนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักที่เข้ามาท่องเที่ยว
เกี่ยวกับวิถีชีวิตและปฏิปทาของหลวงปูุมั่น เมื่อเข้ามาที่วัดปุาสุทธาวาสก็จะเข้าไปในพิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปูุมั่น ในพิพิธภัณฑ์
ได้จัดแสดงอัฐบริขาร สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันของท่าน สิ่งของและอุปกรณ์ที่ท่ านใช้ในชีวิตการธุดงค์ของท่าน ทําให้
นักท่องเที่ยวเกิดความศรัทธาลึกซึ้ง 
  (๓) รูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อศึกษาธรรมะ คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเพื่อศึกษาธรรมะของหลวงปูุมั่น 
ซึ่งทางวัดได้จัดทําเป็นนิทรรศการธรรมะ คติธรรมของหลวงปูุมั่นที่ติดไว้ตามต้นไม้ทั่วบริเวณวัด ทําให้มีนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งที่
นิยมศึกษาธรรมะ เพื่อเป็นการรําลึกถึงยุคสมัยที่ท่านสอนธรรมะว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้าง และยังมีหนังสือธรรมะของท่าน 
ทั้งที่จัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ และแจกให้นักท่องเที่ยว เช่น หนังสือมุตโตทัย เป็นต้น  
  (๔) รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา คือ ในเจดีย์จันทสารเจติยานุสรณ์ (เจดีย์
หลวงปูุหลุย) มีการจัดแสดงประวัติและพัฒนาการของพระพุทธศาสนา ตั้งแต่ยุคมืดด้วยอวิชชา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้น
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๔๑๘ 

ในโลก การสอนอริยสัจ ๔ พุทธดํารัสตรัสสั่งว่า “สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมเป็นธรรมดา พวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึง
พร้อมเถิด” การสังคายนาครั้งที่ ๑ พระเถระประกาศศาสนา คณะสงฆ์ไทยฝุายธรรมยุต และพระเถระรูปสําคัญฝุายธรรมยุต 
ซึ่งจะให้ทราบประวัติศาสตร์และพัฒนาการของพระพุทธศาสนา 
  (๕) รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงปฏิบัติธรรม คือ มีนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาเที่ยวในเชิงปฏิบัติธรรม ๒ 
รูปแบบ คือ การมาร่วมปฏิบัติกับทางวัดที่จัดขึ้นเป็นประจํา อีกแบบหนึ่งเป็นการเข้ามาปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ่งพบว่ามี
นักท่องเที่ยวเข้าไปกราบรูปเหมือนของหลวงปูุมั่นภายในพิพิธภัณฑ์แล้วก็นั่งปฏิบัติธรรม บางกลุ่มก็หาที่ปฏิบัติธรรมตามร่มไม้
หรือในศาลาปฏิบัติธรรม 
  (๖) รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงแสวงบุญ คือ การที่นักท่องเที่ยวมาทําบุญกับทางวัด ซึ่งมี ๓ กลุ่ม หลัก คือ 
กลุ่มที่มาร่วมทําบุญตามที่ทางวัดจัดขึ้น กรุ๊ปทัวร์แสวงบุญ และการเดินทางมาทําบุญด้วยตนเอง ซึ่งมีแรงจูงใจมาจากการได้ยิน
ปฏิปทาของหลวงปูุมั่นแล้วเกิดความศรัทธา จึงเดินทางมาแสวงบุญ 
  (๗) รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงพักผ่อนหย่อนใจ คือ กลุ่มที่มาท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งเป็นกลุ่มที่
ต้องการปลีกตัวออกจากสังคมอันวุ่นวาย เพื่อหาท่ีสงบในการพักผ่อนหย่อนใจ โดยที่วัดปุาสุทธาวาสมีมุมสงบจํานวนมากที่สงบ
ร่มรื่น มีสถานท่ีนั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจภายใต้แมกไม้ที่ร่มรื่น ในส่วนท่ีไม่มีคนพลุกพล่าน 
  (๘) รูปแบบการท่องเที่ยวสิ่งมงคล คือ นักท่องเที่ยวท่ีเข้ามาท่องเที่ยวเพื่อความเป็น สิริมงคล โดยกลุ่มนี้จะ
เข้ามาสักการะรูปเหมือนและอัฐิหลวงปูุมั่น โดยเชื่อว่าจะทําให้เป็นมงคลต่อชีวิต นอกจากนี้ยังมีการบูชาวัตถุมงคลกลับไปด้วย 
  ๕) รูปแบบการท่องเท่ียววัดหนองป่าพง : หลวงปู่ชา สุภัทโท 
  จากการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงพุทธของพระสงฆ์สายวัดปุาของวัดหนองปุาพง พบว่า 
สามารถจําแนกออกได้ ๗ รูปแบบ ดังต่อไปนี ้
  (๑) รูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อศึกษาประวัติและผลงาน คือ การท่องเที่ยวเพื่อศึกษาประวัติและผลงาน
หลวงปูุชา โดยจัดแสดงไว้ ๒ แห่ง คือ ในพิพิธภัณฑ์พระโพธิญาณเถระ (ชา สุภทฺโท) ซึ่งจัดเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติ
ความเป็นมา การปฏิบัติธรรม การสร้างวัดหนองปุาพง การสร้างวัดสาขา ผลงานการเผยแผ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ภาพแกะสลักนูนต่ําประวัติและเหตุการณ์สาํคัญของชีวิตหลวงปูุชา และอีกแห่งหนึ่งคือศูนย์เผยแผ่มรดกธรรมพระโพธิญาณเถร 
(หลวงปูุชา สุภทฺโท) เพื่อศึกษาประวัติและผลงานของท่าน  
  (๒) รูปแบบการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม คือ เนื่องจากในพิพิธภัณฑ์พระโพธิญาณเถร จะมีการจัดแสดง
สิ่งของเครื่องใช้ในวิถีชีวิตของคนทั่วไป เช่น ผ้า หม้อ ไห อาวุธ เครื่องมือทํามาหากิน เงินสกุลต่างๆ เครื่องทองเหลือง หีบ
โบราณ เป็นต้น ทําให้มีนักท่องเที่ยวท่ีชอบวิถีวัฒนธรรมเข้ามาท่องเที่ยวจํานวนมาก 
  (๓) รูปแบบการท่องเที่ยววิถีชีวิต/ปฏิปทาหลวงปูุชาและพระปุา คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เข้ามา
เยี่ยมชมและศึกษาวิถีชีวิตและปฏิปทาของหลวงปูุชา ซึ่งจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันและอัฐบริขารของท่านไว้ใน
พิพิธภัณฑ์พระโพธิญาณเถร นักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งนิยมศึกษาวิถีชีวิตของพระสงฆ์วัดหนองปุาพง ซึ่งยังรักษาวิถีทางตามที่หลวง
ปูุชาได้วางรากฐานเอาไว้ทุกประการ เคร่งครัดในพระธรรมวินัย มีวิถีชีวิตเกื้อกูลต่อธรรมชาติ ทําให้องค์กรสงฆ์วัดหนองปุาพง
และวัดสาขามีความเข้มแข็ง  
  (๔) รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมธรรมชาติ มักจะเข้ามาท่องเที่ยวเกี่ยวกับ
ธรรมชาติในวัดหนองปุาพง เสนาสนะและวิถีชีวิตของพระสงฆ์ก็กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม เพราะยังเป็นปุาไม้ที่อุดมสมบูรณ์และ
ยังมีสัตว์ตามธรรมชาติอาศัยอยู่จํานวนมาก ทําให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ ดึงดูดให้นักท่องเที่ยว เข้ามาท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ 
  (๕) รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงธรรมะ คือ นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในรูปของผู้สนใจศึกษาธรรมะ จากการ
สนทนาธรรมกับพระสงฆ์ การฟังแสดงธรรม และการอ่านคติธรรมของหลวงปูุชา ซึ่งทําเป็นแผ่นปูายติดไว้ตามต้นไม้ และ
เส้นทางเดินไปทั่วบริเวณวัด ซึ่งมีจํานวนหลายร้อยคติธรรม  
  (๖) รูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อปฏิบัติธรรม คือ กลุ่มที่มาปฏิบัติธรรมในวัด ทั้งการปฏิบัติธรรมเองและการ
ปฏิบัติธรรมเป็นกลุ่ม บางครั้งก็อยู่ค้างคืน บางครั้งก็มาปฏิบัติธรรมบางเวลา 
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๕๐๗ 

  (๗) รูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อแสวงบุญ คือ มาท่องเที่ยวแบบแสวงบุญ เพราะได้ยินช่ือเสียงของหลวงปูุชา
ว่าท่านเป็นพระอรหันต์อีกรูปหนึ่งของเมืองไทย และมีปฏิปทาน่าเลื่อมใส จึงมีความต้องการมาทําบุญกับท่าน แม้ว่าท่านจะ
มรณภาพไปแล้ว แต่ก็ขอมีส่วนในการทําบุญกับวัดของท่าน 
  ๖) รูปแบบการท่องเท่ียววัดบูรพาราม : หลวงปู่ดูลย์ อตุโล 
  จากการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดบูรพาราม พบว่า นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยว
ในวัดบูรพารามจําแนกออกเป็น ๖ รูปแบบ ดังต่อไปนี ้
  (๑) รูปแบบการท่องเที่ยวประวัติและผลงาน คือ การมาท่องเที่ยวศึกษาประวัติความเป็นมาของหลวงปูุ
ดูลย์ และผลงานของหลวงปูุท้ังทางด้านการปกครอบ การเผยแผ่ และการปฏิบัติธรรมแบบธุดงค์ของท่าน ทางวัดได้จัดทําเป็น
นิทรรศการและภาพวาดประวัติโดยสังเขปไว้ในพิพิธภัณฑ์กัมมัฏฐาน-อัฐิธาตุพระราชวุฒาจารย์ 
  (๒) รูปแบบการท่องเที่ยววิถีชีวิต/ปฏิปทาหลวงปูุดูลย์ คือ แรงดึงดูดนักท่องเที่ยวที่เคยทราบประวัติของ
ท่านว่าเป็นพระสงฆ์สายวัดปุาชั้นผู้ใหญ่อีกรูปหนึ่งท่ีมีปฏิปทาน่าเลื่อมใส จึงทําให้ต้องการมากราบสักการะ เยี่ยมชมอัฐบริขาร 
สิ่งของเครื่องใช้ของท่าน ซึ่งทําให้ทราบวิถีชีวิตของท่านว่ามีความเรียบง่าย แต่แฝงด้วยบารมีธรรมชั้นสูง 
  (๓) รูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อความเป็นศิริมงคล คือ นักท่องเที่ยวท่ีเข้ามาเป็นกลุ่มหลักที่ต้องการสักการะ
อัฐิธาตุของหลวงปูุดูลย์ และยังได้สักการะอัฐิธาตุของพระอรหันต์ทั่วประเทศ รวมทั้งพระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลที่ทางวัดได้
รวบรวมมาไว้ให้สักการะเป็นในจุดเดียว คือ ในเจดีย์หลวงปูุมั่น นอกจากนี้แล้วยังต้องการมากราบสักการะขอพรบารมีหลวง
พ่อพระชีว์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธ์ิประจําจังหวัดสุรินทร์ 
  (๔) รูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อปฏิบัติธรรม คือ นักท่องเที่ยวที่มุ่งเข้ามาเพื่อปฏิบัติธรรม มีทั้งกลุ่มที่มา
ปฏิบัติธรรมค้างคืนและแบบช่ัวคราว ส่วนกลุ่มที่มาปฏิบัติธรรมช่ัวคราวมักจะมาปฏิบัติด้วยตนเองในพิพิธภัณฑ์กัมมัฏฐาน-อัฐิ
ธาตุพระราชวุฒาจารย์ (ดูลย์) ต่อหน้ารูปเหมือนและอัฐิธาตุของท่าน 
  (๕) รูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อแสวงบุญ คือ นักท่องเที่ยวที่มาทําบุญกับทางวัด ถวายสังฆทาน ถวาย
ภัตตาหาร ส่วนใหญ่จะมาบริจาคปัจจัยเพื่อบํารุงวัด และร่วมสมบททุนสร้างเจดีย์บูรพาจารย์  
  (๖) รูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อเยี่ยมชมจิตรกรรมฝาผนัง คือ นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมภาพวาดฝาผนัง
อุโบสถ ซึ่งเป็นเรื่องราวของพุทธประวัติ ภาพพระเวสสันดรที่มีความสวยงาม ฝาผนังพิพิธภัณฑ์กัมมัฏฐาน-อัฐิธาตุพระราชวุฒา
จารย์ (ดูลย์ อตุโล) 
 ๓. ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวเชิงพุทธของพระสงฆ์สายวัดป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 จากการวิจัยพบว่า ควรมีการดําเนินยุทธศาสตร์ให้เป็นพลวัตที่สอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 
เพื่อให้การท่องเที่ยวเชิงพุทธของพระสงฆ์สายวัดปุาให้มีประสิทธิภาพ โดยจําแนกออกเป็น ๑๐ ยุทธศาสตร์ ๔๘ กลยุทธ์ 
ดังต่อไปนี้  
 ๑) ยุทธศาสตร์ด้านนักท่องเที่ยว จําแนกออกเป็น ๗ กลยุทธ์ ดังนี้ กลยุทธ์ที่ ๑ : กลยุทธ์ด้านนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ กลยุทธ์ที่ ๒ : ด้านนักท่องเที่ยวภายในประเทศ กลยุทธ์ที่ ๓ : ด้านนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาค้างคืนในแหล่ง
ท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๔ : ด้านนักท่องเที่ยวที่ไม่ค้างคืนในแหล่งท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๖ : ด้านการสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยว และกลยุทธ์ที่ ๗ : ด้านการขยายเพิ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆ  
 ๒) ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งท่องเที่ยว จําแนกออกเป็น ๓ กลยุทธ์ ดังนี้ กลยุทธ์ที่ ๑ : การรักษาแหล่งท่องเที่ยวของ
พระสงฆ์สายวัดปุาในอดีตเอาไว้ กลยุทธ์ที่ ๒ : การรักษาแหล่งท่องเที่ยวของพระสงฆ์สายวัดปุาที่ยังมีชีวิตอยู่ และกลยุทธ์ที่ ๓ : 
การเสริมสร้างแหล่งท่องเที่ยวของพระสงฆ์สายวัดปุารุ่นใหม่ 
 ๓) ยุทธศาสตร์ด้านตลาดการท่องเที่ยว จําแนกออกเป็น ๔ กลยุทธ์ ดังนี้ กลยุทธ์ที่ ๑ : การบริการข้อมูลข่าวสาร
แก่นักท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๒ : การโฆษณาประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว กลยุทธ์ที่ ๓ : การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และกลยุทธ์
ที่ ๔ : การบริการนักท่องเที่ยว 
 ๔) ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกในการท่องเที่ยว จําแนกออกเป็น ๓ กลยุทธ์ ดังนี้ กลยุทธ์ที่ ๑ : สิ่ง
อํานวยความสะดวกในการเดินทาง กลยุทธ์ที่ ๒ : สิ่งอํานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว และกลยุทธ์ที่ ๓ : สิ่งอํานวยความ
สะดวกด้านสาธารณูปการ 
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

๔๑๘ 

 ๕) ยุทธศาสตร์การเช่ือมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงพุทธของพระสงฆ์สายวัดปุาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จําแนกออกเป็น ๔ กลยุทธ์ ดังนี้  กลยุทธ์ที่ ๑ : มาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงพุทธของพระสงฆ์สายวัดปุาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ กลยุทธ์ที่ ๒ : การเช่ือมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงพุทธของพระสงฆ์สายวัดปุาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ กลยุทธ์ที่ ๓ : การจัดทําแผนการท่องเที่ยวเชิงพุทธให้สอดคล้องกับสภาพบริบทของแหล่งท่องเที่ยว กล
ยุทธ์ที่ ๔ : กําหนดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงพุทธของพระสงฆ์สายวัดปุาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๖) ยุทธศาสตร์การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธของพระสงฆ์สายวัดปุาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จําแนก
ออกเป็น ๘ กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ ๑ : การจัดการบริบทของแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธของพระสงฆ์สายวัดปุา กลยุทธ์ที่ ๒ : การ
จัดการขอบเขตและแผนผังในแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธของพระสงฆ์สายวัดปุา กลยุทธ์ที่ ๓ : การจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้
สอดคล้องกับสถานปฏิบัติธรรม กลยุทธ์ที่ ๔ : การจัดการกิจกรรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมประเพณี
พระพุทธศาสนา กลยุทธ์ท่ี ๕ : การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีธรรม กลยุทธ์ที่ ๖ : การจัดการระบบนิเวศในแหล่งท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ ๗ : การจัดการสภาพภูมิทัศน์ในแหล่งท่องเที่ยว และกลยุทธ์ที่ ๘ : การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
 ๗) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงพุทธของพระสงฆ์สายวัดปุาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จําแนกออกเป็น ๕ กลยุทธ์ ดังนี้ กลยุทธ์ที่ ๑ : ส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันให้กับการท่องเที่ยวเชิงพุทธของพระสงฆ์สายวัดปุา 
กลยุทธ์ที่ ๒ : การระดมทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวของพระสงฆ์สายวัดปุา กลยุทธ์ที่ ๓ : การผลักดันเข้าสู่แผนการท่องเที่ยว
ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กลยุทธ์ที่ ๔ : การส่งเสริมปัจจัยการท่องเที่ยวของพระสงฆ์สายวัดปุา และกลยุทธ์ที่ ๕ : 
การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับพระสงฆ์สายวัดปุา 
 ๘) ยุทธศาสตร์ด้านอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงพุทธของพระสงฆ์สายวัดปุาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จําแนก
ออกเป็น ๕ กลยุทธ์ ดังนี้ กลยุทธ์ที่ ๑ : กําหนดอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงพุทธ กลยุทธ์ที่ ๒ : กําหนดระเบียบและวิถีการ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธ กลยุทธ์ที่ ๓ : ขอบเขตของการท่องเที่ยวเชิงพุทธ กลยุทธ์ที่ ๔ : วิธีการท่องเที่ยวเชิงพุทธของพระสงฆ์สาย
วัดปุา กลยุทธ์ที่ ๕ : คุณค่าของการท่องเที่ยวเชิงพุทธของพระสงฆ์สายวัดปุา 
 ๙) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธของพระสงฆ์สายวัดปุาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จําแนก
ออกเป็น ๔ กลยุทธ์ ดังนี้ กลยุทธ์ที่ ๑ : ปลูกฝังจิตสํานึกให้หวงแหนแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม กล
ยุทธ์ที่ ๒ : หลักการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธของพระสงฆ์สายวัดปุา กลยุทธ์ที่ ๓ : วิธีการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเชิง
พุทธของพระสงฆ์สายวัดปุา และกลยุทธ์ที่ ๔ : กระบวนการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธของพระสงฆ์สายวัดปุา 
 ๑๐) ยุทธศาสตร์ด้านรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงพุทธของพระสงฆ์สายวัดปุาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จําแนก
ออกเป็น ๕ กลยุทธ์ ดังนี้ กลยุทธ์ที่ ๑ : รูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสม กลยุทธ์ที่ ๒ : รูปแบบการท่องเที่ยวที่เกื้อกูลต่อวิถี
ชีวิตและวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์สายวัดปุา กลยุทธ์ที่ ๓ : รูปแบบการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมปฏิปทาของพระสงฆ์สายวัดปุา กล
ยุทธ์ที่ ๔ : รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธของพระสงฆ์สายวัดปุา และกลยุทธ์ที่ ๕ : รูปแบบการ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธท่ีเกื้อกูลต่อบริบททางสังคมและวัฒนธรรม  
 
อภิปราย 
 การท่องเที่ยวเชิงพุทธของพระสงฆ์สายวัดปุาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นไปควบคู่กับการ
เลื่อมใสในปฏิปทาและวิถีชีวิตของพระสงฆ์สายวัดปุา ซึ่งเป็นพฤติกรรมของชาวพุทธทั่วไป ท่ีมักเดินทางเข้าไปสักการะพระสงฆ์
ที่ตนเองเคารพนับถือ เป็นการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดคุณค่าและความซาบซึ้งในวิถีปฏิบัติและหลักธรรมคําสอน จึงเป็นการ
ท่องเที่ยวในเชิงกุศลธรรม และไม่สิ้นเปลืองงบประมาณ แต่จะมีปัญหาเกี่ยวกับการบริการและการจัดปัจจัยเสริมการท่องเที่ยว
เพื่อสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว อีกทั้งแหล่งท่องเที่ยวบางแหล่งขาดการจัดการอย่างเป็นระบบ เนื่องจากไม่ได้ถูก
กําหนดขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ทางศาสนาเป็นหลัก ส่วนการท่องเที่ยวเป็นผลพวงมาจากกิจกรรมทางศาสนา ซึ่งเป็ นการนํา
ต้นทุนทางศาสนามาเป็นปัจจัยส่งเสริมการท่องเที่ยว และมีความเห็นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๒ ของกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา ที่ได้กําหนดให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพให้มีความเติบโตอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมการกระจายการ
เดินทางท่องเที่ยวและการเติบโตทางการท่องเที่ยว เชื่อมโยงระหว่างกลุ่มจังหวัดและภูมิภาค สร้างการรับรู้เอกลักษณ์ของพื้นที่ 
เพราะการท่องเที่ยวเชิงพุทธเป็นทางเลือกของนักท่องเที่ยวกําลังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงควรมีการกระจายแหล่ง
ท่องเที่ยวและเช่ือมโยกันเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละรูปแบบ ในส่วนที่ควรระวังเกี่ยวกับการจัดการแหล่งท่องเที่ยวของ
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 
 

๕๐๙ 

พระสงฆ์สายวัดปุาก็คือ ไม่ควรพัฒนาสิ่งก่อสร้างให้มีความเจริญทางวัตถุมากเกินไป เพราะจะทําลายอัตลักษณ์ของพระสงฆ์
สายวัดปุาที่เน้นความสงบร่มรื่น  
 
ข้อเสนอแนะ 

๑. ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
 ๑) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรนําผลการวิจัยไปปรับใช้เพื่อส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิง

พุทธ ๒) คณะสงฆ์ควรเพิ่มนโยบายจากภารกิจเดิม ๖ ด้าน โดยเพิ่มภารกิจด้านการท่องเที่ยวเข้าไปด้วย เพื่อให้มีกรอบ
ยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติร่วมกัน 

๒. ข้อเสนอแนะในพื้นที่วิจัย 
 ๑) ทุกพื้นที่วิจัยควรมีการจัดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ ๒) ควรมีการตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยว โดยมี

บุคลากรด้านการท่องเที่ยวอํานวยความสะดวก ๓) การสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกอย่าให้กลบความโดเด่นของพระสงฆ์สาย
วัดปุา ๓) ควรมีกระบวนการอนุรักษ์สิ่งของเครื่องใช้เกี่ยวกับพระสงฆ์สายวัดปุาอย่าถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่ออนุรักษ์ให้คง
อยู่ยาวอย่างนานยิ่งขึ้น 

๓. ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
  ๑) ควรมีการทําวิจัยเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงพุทธ ๒) ควรมีการทําวิจัยเกี่ยวกับการเสริมสร้าง
ปัจจัยการท่องเที่ยวเชิงพุทธของพระสงฆ์สายวัดปุา ๓) ควรมีการทําวิจัยเกี่ยวกับการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธของ
พระสงฆ์สายวัดปุา 
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ศีล ๕ คุณธรรมขั้นพื้นฐานของมวลมนุษย ์
 

พระครูสมุห์เฉวียน กตปุญฺโญ, ดร.๑ 
ความน า 
 ในการดําเนินชีวิตของคนเรานั้น มักจะเผชิญกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจํา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาส่วนตัว 
ปัญหาครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และปัญหาเหล่านี้ดูเหมือนจะทําลายความสมบูรณ์ของความเป็นคนไปด้วย 
การที่จะยับยั้งหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังกล่าว ให้ลดน้อยลงหรือมิให้เกิดขึ้นนั้น ทางพระพุทธศาสนาถือว่า ต้องให้คนมีศีลก่อน 
เพราะศีลเป็นเรื่องว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับสภาพแวดล้อม เพื่อให้เกิดความสมดุลในทุกระบบธรรมชาติ 
ทําให้คนแตกต่างจากสัตว์ประเสริฐกว่าสัตว์โลกทุกชนิด คนต้องมีมนุสสธรรม(มนุษยธรรม) ได้แก่ ศีล ๕ คู่กับธรรม ๕ นั่นเอง ๑ 
ถ้าทุกคนในโลกถือเอาแต่ประโยชน์ของตนเป็นใหญ่ ก็จะเบียดเบียนล้างผลาญกันยิ่งกว่าสัตว์ปุา ใครมีกําลัง(อํานาจ เงิน และ
พวก)มากกว่า ก็จะข่มเหงรังแกผู้มีกําลังน้อยกว่า แต่คนเราได้รับการยกย่องว่าสูง ส่งกว่าสัตว์ ก็เพราะมีคุณธรรมและระเบียบ
แบบแผนอันดีงาม รู้จักยับยั้งช่ังใจ ประพฤติปฏิบัติในทางที่พอเหมาะพอควร พระพุทธเจ้ามิได้ทรงสอนให้มองในแง่เดียว
เฉพาะที่จะเป็นฝุายได้เท่านั้น แต่ทรงสอนให้มองถึงความรู้สึกของผู้อื่นด้วย คือให้รู้จักเห็นใจผู้อื่น รู้จักให้ ไม่คิดเอาแต่ได้ฝุาย
เดียว ไม่พยาบาท ให้อภัยความจริง ถ้าคนเรายังเป็นฝุายได้เปรียบอยู่ ก็จะไม่รู้สึกถึงคุณค่าของศีลธรรมนัก แต่เมื่อตกเป็นฝุาย
เสียเปรียบ ถูกเบียดเบียน ถูกข่มเหงรังแก ถูกฉ้อฉล ถูกล่อลวง เป็นต้น ก็จะเรียกร้องโหยหาหาศีลธรรมและความยุติธรรมกัน 
การที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีลธรรมไว้ ก็เพื่อให้ทุกฝุายอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุก ไม่ 
ข่มเหงเบียดเบียนกัน ให้มีเมตตากรุณาต่อกันน้ัน นับว่าเป็นการสอนมนุสสธรรมให้แก่คนโดยเฉพาะอย่างแท้จริง 
 
ความหมาย 
 “ ศีล ” ในความหมายของท่านพุทธทาสภิกขุ คือ “ ปรกต ิ” อะไรที่คงอยู่ตามปกติ ก็เรียกว่า  
“ สีละ ” หรือทําอยู่ตามปกติ ไม่ผิดแปลกออกไป ถ้าประพฤติผิดปรกติก็เรียกว่าไม่ใช่ศีล ช่ือของการปฏิบัติ 
ที่เรียกว่าศีลนี้ ก็คือการทําให้ปกตินั่นเอง๒ 

 พระราชวรมุนี๓ ได้ให้ความหมายของศีลไว้ว่า ศีล คือ การรักษากาย วาจา ใจ ให้เรียบร้อย ประพฤติ 
ถูกต้องดีงามตามระเบียบวินัย ศีลมิได้หมายความเพียงความประพฤติดีงามสุจริตทางกาย วาจา เท่านั้น  แต่หมายถึง อาชีวสุ
จริต(การประกอบอาชีพท่ีสุจริต)ด้วย 
 ๑ เสรี พงศ์พิศ และคณะ, คนในทรรศนะของพุทธศาสนา อิสลาม และคริสตศาสนา. กรุงเทพฯ,  
 สภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา, ๒๕๒๔, หน้า ๗๒. 
 ๒ พุทธทาสภิกขุ, อริยศีลธรรม. กรุงเทพฯ, ธรรมทานมูลนิธิ ๒๕๒๐, หน้า ๔๑. 
๓ พระราชวรมุนี, พุทธธรรม. กรุงเทพฯ, มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๘, หน้า ๗๖๗. 
 ศีล จึงหมายถึง คําแนะนํา หรือหลักความประพฤติที่ดีงาม เป็นไปโดยปรกติกับธรรมชาติ ดังพุทธพจน์ที่ว่ า “ ผู้ใด
สํารวมด้วยกาย วาจา ใจ ไม่กระทําความช่ัวใดๆ ไม่พูดเหลาะแหละ เพราะเห็น 
แก่ตน คนเช่นนั้น เรียกว่า ผู้มีศีล ” ๑ และในแง่คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ ก็ต้องมีศีล ดังมีพุทธพจน์ท่ี 
ปรากฏอยู่ว่า “ ชีวิตของตนมีศีล บําเพ็ญฌาน แม้จะมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียว ก็ยังประเสริฐกว่าชีวิตของคน 
ผู้ไม่มีศีล มีจิตไม่มั่นคง แม้จะมีชีวิตอยู่ถึงร้อยปีก็ตาม ” ๒  
 
ระดับของศีล 
 ศีล แบ่งออกได้เป็น ๒ ระดับ คือ 

๑. ศีลระดับฆราวาส เรียกว่า อาคาริยวินัย ได้แก่ ศีล ๕ ศีล ๘ หรือวินัยสําหรับผู้ครอง 
เรือน น่ันเอง 

                                                           
๑ รองผู้ช่วยอธิการบดีฝาุยบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 
 

๕๑๑ 

๒. ศีลของพระสงฆ์และสามเณร เรียกว่า อนาคาริยวินัย ได้แก่ ศีล ๑๐ ของสามเณร 
ศีล ๒๒๗ ของพระภิกษุ และศีล ๓๑๑ ของภิกษุณี ซึ่งเป็นวินัยสําหรับผู้ออกบวชโดยเฉพาะ 
 
วิธีรักษาศีล 
 การรักษาศีลมี ๓ วิธี เรียกว่า วิรัติ ๓ คือ การงดเว้น ดังนี ้

1. สมาทานวิรัติ การงดเว้นด้วยการสมาทาน คือ การเปล่งวาจาขอสมาทานจากพระภิกษุ  
สามเณร หรือผู้มีศีล โดยเปล่งวาจาขอสมาทานเป็นข้อๆ ดังท่ีชาวพุทธปฏิบัติกันอยู่เป็นประจํา 

2. สัมปัตติวิรัติ การงดเว้นในขณะเผชิญหน้ากับเหตุการณ์นั้นๆ เช่น มีช่องทางที่จะโกง 
เขาได้ แต่ไม่โกง เพราะระลึกถึงศีล เป็นต้น 

3. สมุจเฉทวิรัติ การงดเว้นโดยเด็ดขาด แม้จะมีอันตรายมาถึงชีวิตตน ก็ไม่ล่วงละเมิด 
ศีล เป็นวิรัติของพระอริยบุคคล เช่น ถูกบังคับให้ฆ่าสัตว์ ถ้าไม่ฆ่า ตนเองจะถูกฆ่า ก็ไม่ยอมฆ่าโดดเด็ดขาด 
ยอมให้เขาฆ่าตนเองดีกว่ายอมตนเป็นลูกมือไปฆ่าคน หรือสัตว์อ่ืน เป็นต้น 
 ศีลขั้นต้นหรือข้ันพ้ืนฐาน คือ ศีล ๕ ส่วนผู้ที่มีความวิริยะอุตสาหะ จะประพฤติให้ยิ่งข้ึนไปอีก ก็มี 
ศีล ๘ หรืออุโบสถศีล สุดแล้วแต่ความต้องการของแต่ละบุคคล ในที่น่ี ผู้เขียนจะกล่าวถึงเฉพาะศีล ๕ เท่านั้น 
เพราะเป็นหลักความประพฤติที่มีอยู่ทั่วไป และเป็นที่น่าสังเกตว่า เกือบทุกศาสนาจะมีหลักคําสอนในเรื่อง 
ทํานองเดียวกับศีล ๕ อยู่ด้วย ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่า ศีล ๕ เป็นพื้นฐานความต้องการแรกสุดทางด้านจิตใจของคน เพราะคนมี
ความรักชีวิต และกลัวความตาย มีความหวงแหนในสิ่งท่ีเป็นของของตน ไม่ว่าจะเป็น 
 
 ๑ ขุ.ชา. ๒๗/๒๔๖๖/๕๔๐. 
 ๒ ขุ.ธ. ๒๕/๑๘/๒๙ 
 ๓ วิจิตร สมบัติบริบูรณ์ ป.ธ. ๙, เบญจศีล – เบญจธรรมส าหรับนักเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์. กรุงเทพฯ, 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด จัดพิมพ์เผยแพร่ ๒๕๒๗, หน้า ๓. 
 สิ่งของ บุตร ภรรยา หรือสามี นอกจากนี้ คนยังมีความต้องการให้คนอื่นซื่อตรงต่อตนเอง และมองเห็นโทษของ
เครื่องมึนเมาต่างๆ ท่ีทําให้คนขาดสติสัมปชัญญะ จนก่อให้เกิดความเดือดร้อนขึ้นในสังคม และเป็นที่น่าสังเกตว่า ชาวพุทธไทย
เรานิยมสมาทานศีลก่อนการถวายทาน เพราะมีความเช่ือว่า เมื่อสมาทานศีลแล้ว 
ตนเองเป็นคนบริสุทธ์ิ การถวายทานก็จะมีอานิสงส์มากด้วย 
 ในสังคีติสูตร๑ ได้กล่าวถึงศีล ๕ ไว้ว่า เป็นระบบควบคุมชีวิตด้านนอก ที่เกี่ยวกับการแสดงออกทางกายและวาจา มี ๕ 
สิกขาบท ดังนี ้

๑. ปาณาติปาตา เวรมณี เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการฆ่าสัตว์  
ก. เพื่อให้คนมีเมตตากรุณา ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน 
ข. เพื่อความปลอดภัยในชีวิต เอื้ออํานวยต่อการประกอบกิจการงานและการประพฤติธรรม 
ค. เพื่อสร้างพื้นฐานทางจิตใจให้น้อมไปในทางที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
ง. เพื่อให้คนอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 

๒. อทินนาทานา เวรมณี เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการลักทรัพย์และสิ่งของที่เขาไม่ให้ 
ก. เพื่อให้มีความซื่อสัตย์ ประกอบอาชีพในทางสุจริต 
ข. เพื่อให้มั่นใจในกรรมสิทธ์ิของตน แล้วตั้งหน้าประกอบอาชีพการงานด้วยความขยัน 

หมั่นเพียร 
ค. เพื่อเคารพในสิทธิของคนอ่ืน 
ง. เพื่อให้เกียรติตนเอง ปูองกันมิให้เป็นคนอยากได้ แต่ไม่อยากทํา 
จ. เพื่อให้คนอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 

๓. กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธาน ี

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

๔๑๘ 

ก. เพื่อให้เกิดความซื่อสัตย์ ไว้วางใจกัน ไม่แตกร้าวกัน 
ข. เพื่อเคารพในสิทธิของกันและกัน 
ค. เพื่อสร้างความอบอุ่นและมั่นคงให้กับครอบครัว 
ง. เพื่อปูองกันความสับสนในทางประเพณี 
จ. เพื่อให้คนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

๔. มุสาวาทา เวรมณี เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการกล่าวเท็จ 
ก. เพื่อให้มีความซื่อสัตย์ ไว้วางใจกันได้ 
ข. เพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
ค. เพื่อให้เกิดความกล้าหาญ เชื่อมั่นในตนเอง 

 ๑ ที.ปา. ๑๑/๒๘๖/๑๙๖ 
ง. เพื่อปูองกันการใช้คําพูดตัดรอนประโยชน์กัน 
จ. เพื่อปูองกันการยุยง ส่อเสียด และการนินทาว่าร้ายกัน 
ฉ. เพื่อให้คนอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 

๕. สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการดื่มน้ําเมา คือ สุรา และ 
เมรัย อันเป็นท่ีตั้งแห่งความประมาท  

ก. เพื่อสนับสนุนการรักษาศีล ๔ ข้อข้างต้น 
ข. เพื่อให้มีสติรอบคอบ ไม่ประมาทมัวเมา และปูองกันอุบัติเหตุ 
ค. เพื่อปูองกันการสิ้นเปลืองเวลาและทรัพย์สินโดยไม่จําเป็น 
ง. เพื่อปูองกันไม่ให้เกิดการทะเลาะวิวาท 
จ. เพื่อปูองกันมิจฉาชีพ อาชญากรรม และการชักจูงในทางที่ผิด 
ฉ. เพื่อปูองกันไม่ให้เกิดเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ 
ช. เพื่อให้คนอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 

ธรรมที่มาคู่กับศีล ๕ คือ ธรรม ๕ อย่าง ซึ่งเรียกว่า เบญจธรรม หรือ เบญจกัลยาณธรรม ผู้สมาทานศีล 
งดเว้นแล้ว ก็ต้องปฏิบัติธรรมควบคู่กันไป เบญจธรรม มีดังน้ี 

๑. เมตตา กรุณา ความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข และช่วยเหลือให้พ้นทุกข์ 
๒. สัมมาอาชีวะ การประกอบอาชีพในทางสุจริต 
๓. กามสังวร การสํารวมในกาม 
๔. สัจจะ การมีความซื่อสัตย์ จริงใจ  
๕. สัมมาสติ มีสติตั้งมั่น ไม่ประมาทมัวเมา 

องค์ประกอบของศีล ๕ 
ในบรรดาสิกขาบททั้ง ๕ นั้น แต่ละข้อมีองค์ประกอบท่ีต่างกัน ถ้าครบองค์ประกอบ ศีลจึงขาด ถ้า 

ไม่ครบ ศีลยังไม่ขาด เพียงแต่ด่างพร้อยเท่านั้น องค์ประกอบของศีล ๕ นั้น มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
๑. ปาณาติบาต มีองค์ประกอบ ๕ อย่าง คือ 

๑.๑ สัตว์มีชีวิต 
๑.๒ รู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิต 
๑.๓ มีเจตนาที่จะฆ่าสัตว์นั้น 
๑.๔ พยายามฆ่าสัตว์นั้น 
๑.๕ สัตว์ตายด้วยความพยายามนั้น๑ 

 ศีลข้อนี้ แม้จะมุ่งการฆ่ามนุษย์เป็นหลักก็ตาม แต่สัตว์ดิรัจฉานก็รักชีวิต รักสุข เกลียดทุกข์ และเป็น 
 ๑ วิจิตร สมบัติบริบูรณ์, เบญจศีล – เบญจธรรม, หน้า ๖ 
 เพื่อนร่วมโลกของมนุษย์ด้วย จึงไม่ควรเบียดเบียนเช่นเดียวกัน ท่านจึงสอนให้แผ่เมตตาคลุมไปถึงสัตว์ดิรัจฉานด้วย 
 การฆ่าเองหรือใช้ให้คนอื่นฆ่า ยุยงให้สัตว์อื่นฆ่ากันก็ดี เช่น จับหนูมาให้แมวกิน เป็นต้น ถือว่าศีล 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 
 

๕๑๓ 

ขาดเหมือนกัน นอกจากการฆ่าโดยตรงดังกล่าวแล้ว การทรมานหรือการทําร้ายร่างกาย ก็จัดเป็นอนุโลม 
การฆ่าได้ ซึ่งมีลักษณะดังนี้ 

ก. การท าร้ายร่างกาย เช่น ทําให้ร่างกายพิการ ทําให้เสียโฉม ทําให้เจ็บปวด หรือทุพพลภาพ  
เป็นต้น 

ข. การทรมาน คือ การทําให้ได้รับความลําบาก เช่น 
๑. ใช้งานเกินกําลัง เช่น ใช้งานสัตว์ท้ังวันโดยไม่มีเวลาพักผ่อน 
๒. กักขัง เช่น ขังนก ขังปลา ไว้ในที่คับแคบ 
๓. ลงโทษ เช่น เฆี่ยน ตี ผูกขาหิ้วหรือลากไป เป็นต้น 
๔. ยั่วยุ เช่น ยั่วยุให้ปลากัดกัน ให้ไก่ตีกัน ให้วัวชนกัน เป็นต้น 

การฆ่าโดยตรง ทําให้ศีลขาด ส่วนอนุโลมการฆ่า ศีลไม่ขาด แต่ด่างพร้อย หรือศีลทะลุ ก็เรียก  
และพระอรรถกถาจารย์ได้แสดงหลักสําหรับวินิจฉัยว่า การฆ่าสัตว์ใด มีโทษมากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู ่
กับองค์ประกอบ ๔ ประการ๑ คือ 

๑. คุณ ถ้าฆ่าสัตว์มีคุณมาก ก็มีโทษมาก สัตว์มีคุณน้อยหรือไม่มีคุณ ก็มีโทษน้อย เช่น 
   ฆ่าพระอรหันต์ มีโทษมากกว่าฆ่าปุถุชน ฆ่าสัตว์ช่วยงานมีโทษมากกว่าฆ่าสัตว์ดุร้าย 

เป็นต้น 
๒. ขนาด สําหรับสัตว์ดิรัจฉานท่ีไม่มีคุณเหมือนกัน ฆ่าสัตว์ใหญ่มีโทษมาก ฆ่าสัตว์เล็กมี 

โทษน้อย 
๓. ความพยายาม มีความพยายามในการฆ่ามาก ก็มีโทษมาก มีความพยายามน้อย ก็มีโทษน้อย 
๔. กิเลสหรือเจตนา กิเลสหรือเจตนาในการฆ่าแรงกล้า ก็โทษมาก ถ้ากิเลสหรือเจตนาอ่อน ก็มีโทษน้อย 

เช่น ฆ่าด้วยโทสะหรือจงใจเกลียดชัง ก็มีโทษมากกว่าฆ่าเพราะปูองกันตัว เป็นต้น 
ในการฆ่าสัตว์เอามาทําบุญเลี้ยงพระ เลี้ยงคน จะผิดศีลข้อนี้หรือไม่นั้น พระโสภณคณาภรณ์ได้ 

กล่าวไว้ว่า “ เรื่องนี้เป็นเรื่องต่างเจตนา ต่างกรรมกัน คือ การฆ่ามีเจตนาให้ตาย หรือเจตนาจะฆ่า ในฐานะที่เป็นการฆ่าเพื่อกิน 
เจตนาจึงประกอบด้วยความโลภ เมื่อฆ่าลงไป จึงเป็นบาปและผิดศีล ส่วนการเลี้ยงพระ 
เลี้ยงคน ประกอบด้วยเจตนา คือ เจตนาบริจาคบ้าง ศรัทธาบ้าง เมตตากรุณาบ้าง เป็นต้น การกระทําของเขา 
 ๑ มหามกุฏราชวิทยาลัย, มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม ๒, กรุงเทพฯ,โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย ๒๕๒๒, หน้า ๙๕. 
จึงเป็นบุญ เพราะมีลักษณะขจัดความโลภ ความเห็นแก่ตัว ความตระหนี่ออกไปจากจิตใจ หลังจากทําไปแล้ว 
ก็มีความสุขใจ ” ๑  

๒. อทินนาทาน มีองค์ประกอบ ๕ อย่าง คือ 
๒.๑ สิ่งของนั้นมีเจ้าของเขาหวงแหน 
๒.๒ รู้อยู่ว่าเป็นสิ่งของที่เจ้าของเขาหวงแหน 
๒.๓ มีจิตคิดลักสิ่งของนั้น 
๒.๔ พยายามลัก 
๒.๕ ลักมาได้ด้วยความพยายามนั้น ๒ 

ในศีลข้อนี ้ยังแยกออกเป็น ๓ สาขา คือ โจรกรรม อนุโลมโจรกรรม และฉายาโจรกรรม 
ซึ่งจะแยกให้เห็นรายละเอียดของแต่ละประเภท ดังต่อไปนี้ 

ก. โจรกรรม มี ๑๔ อย่าง๓ คือ 
๑. ลัก คือ เมื่อเจ้าของเขาเผลอก็หยิบเอาของนั้นไป 
๒. ฉก คือ ชิงเอาต่อหน้าเจ้าของแล้วหนีไป 
๓. กรรโชก คือ ทําให้เจ้าของตกใจกลัว แล้วถือเอาสิ่งของนั้นไป 
๔. ปล้น คือชวนกันเป็นพวกตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป ข่มขู่เจ้าของทรัพย์ แล้วถือเอาสิ่งของนั้นไป 
๕. ตู่ คือ สร้างหลักฐานขึ้น แล้วถือเอาสิทธ์ิในสิ่งของนั้น 
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๔๑๘ 

๖. ฉ้อ คือ การโกงเอาซึ่งหน้า 
๗. หลอก คือ ปั้นเรื่องขึ้นมาให้เจ้าของทรัพย์หลงเชื่อ แล้วถือเอาทรัพย์นั้นไป 
๘. ลวง คือ การใช้เพทุบายลวงให้เขาเช่ือ 
๙. ปลอม คือ การทําของเทียมขึ้น แล้วเปลี่ยนเอาของจริงของเขาไป 
๑๐. ตระบัด คือ การยืมสิ่งของของเขามาแล้ว ไม่ยอมส่งคืนเจ้าของเดิม 
๑๑. เบียดบัง คือ กินเศษกินเลย เล็กๆ น้อยๆ 
๑๒. สับเปลี่ยน คือ เอาของที่ไม่ดีไปเปลี่ยนเอาของดีของเขามา 
๑๓. ซ่อน คือ ปิดบัง ซ่อนเร้น หรือ ลักลอบ เช่น ลักลอบของหนีภาษี เป็นต้น 
๑๔. ยักยอก คือ ใช้อํานาจหน้าท่ีในทางทุจริต 

 ๑ พระโสภณคณาภรณ์, สู่สว่างทางใจ, กรุงเทพฯ, สภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๒๙, หน้า ๔๒ – ๔๓. 
 ๒ มหามกุฏราชวิทยาลัย, พระสูตรและอรรถกถาแปล ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เล่มที่ ๑ ภาคท่ี ๑, กรุงเทพฯ, 
 โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕, หน้า ๑๙๐. 
 ๓ วิจิตร สมบัติบริบูรณ์, เรื่องเดิม หน้า ๗ – ๘. 

ข. อนุโลมโจรกรรม มี ๓ อย่าง คือ 
๑. สมคบ คือ สมคบกับพวกโจร หรือให้การสนับสนุนพวกโจร เช่น รับซื้อ 

ของโจร เป็นต้น 
๒. ปอกลอก คือ คบกับคนอื่นโดยหวังผลประโยชน์ของตนฝุายเดียว เช่น  

เสียน้อย อยากได้มาก เป็นต้น 
๓. รับสินบน คือ การรับสินจ้างรางวัลในทางที่ผิด เพื่อทําลายสิทธิของคนอ่ืน 

หรือ ให้สิทธิแก่คนอื่น 
ค. ฉายาโจร มี ๒ อย่าง คือ 

๑. ผลาญ คือ ทําลายทรัพย์สินของคนอ่ืนให้เสียหาย 
๒. หยิบฉวย คือ การถือวิสาสะเกินขอบเขตหยิบเอาไป 

โจรกรรมโดยตรง ศีลขาด ส่วนอนุโลมโจรกรรมและฉายาโจรกรรม ศีลไม่ขาด แต่ด่างพร้อย และ 
โทษของอทินนาทานจะมีมากน้อยเพียงใด ข้ึนอยู่กับองค์ประกอบ ๓ ประการ คือ 

๑. ค่าหรือราคาของวัตถุ ถ้ามีราคาแพง มีค่ามาก หรือประณีตมาก ก็มีโทษมาก ถ้ามีราคาน้อยหรือเป็น
ของหยาบ ก็มีโทษน้อย ของใหญ่ก็มีโทษมาก ของน้อยก็มีโทษน้อย 

๒. เจ้าของทรัพย์ ถ้าเจ้าของทรัพย์เป็นคนดีมีศีลธรรม หรือเป็นอริยบุคคล เมื่อขโมยของเขามา ย่อมมี
โทษมาก ถ้าเจ้าของมีคุณน้อย โทษก็มีน้อย แม้ของที่ลักนั้นจะมีขนาดหรือราคาเท่ากันก็ตาม 

๓. กิเลสหรือเจตนาในการลักขโมย ถ้ามีความพยายามอย่างแรงกล้า เช่น ฆ่าหรือทําร้ายร้ายเจ้าของ
ทรัพย์หรือเคหสถานเจ้าของทรัพย ์แล้วขโมยของของเขามา ถือว่าม ี
โทษมาก ถ้ากิเลสหรือเจตนาอ่อน ก็มีโทษน้อย ๑ 

๓. กาเมสุมิจฉาจาร มีองค์ประกอบ ๔ ประการ คือ 
 ๓.๑ วัตถุอันไม่ควรถึง คือ หญิงหรือชายเป็นคนท่ีต้องห้าม 
 ๓.๒ มีจิตคิดจะเสพเมถุนธรรม 
 ๓.๓ การยังมรรค(อวัยวะสืบพันธุ์)ให้ถึงมรรค คือการใช้อวัยวะสอดใส่ให้ล่วงล้ําเข้าไป ๒ 

 กาเมสุมิจฉาจาร คือ การประพฤติล่วงละเมิดในภรรยาหรือสามีของคนอ่ืน หรือการประพฤตินอกใจ 
คู่ครองของตนนั่นเอง เพื่อความเข้าใจง่าย พึงพิจารณาความผิดที่เกิดขึ้นดังน้ี 

๑. หญิงมีสามีแล้ว ลอบประพฤติผิดทางกามกับชายอื่น  
๒. ชายลอบประพฤติผิดทางกามกับหญิงท่ีมีสามีแล้ว 

 ๑ มหามกุฏราชวิทยาลัย, มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม ๒. หน้า ๙๘. 
 ๒ เรื่องเดิม หน้า ๑๐๑ – ๑๐๒. 
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 
 

๕๑๕ 

 
๓. ชาย มีภรรยาแล้วหรือยังไม่มีก็ตาม ลอบประพฤติผิดทางกามกับหญิงที่มีบิดามารดาเป็นต้น คุ้มครองอยู่ คือยัง

ไม่อนุญาตให้อยู่ร่วมกับชาย 
๔. หญิง มีสามีแล้วหรือยังไม่มีก็ตาม ลอบประพฤติผิดทางกามกับนักบวชชาย ในลัทธินิกาย 

ที่ห้ามนักบวชประพฤติเช่นนั้น 
๕. ชาย มีภรรยาแล้วหรือเป็นโสดก็ตาม ลอบประพฤติผิดทางกามกับนักบวชหญิง ในลัทธินิกาย 

ที่ห้ามนักบวชประพฤติเช่นนั้น 
๖. ชายหรือหญิงก็ตาม ลอบประพฤติผิดทางกามกับเพศตรงข้ามผู้ยังเยาว์(ผู้ที่กฎหมายยังคุ้มครอง 

อยู่ คือ ไม่ยินยอมให้ใครประพฤติทางกามกับผู้เยาว์ โดยเฉพาะหญิงผู้เยาว์) 
๗. การข่มขืน๑ 
 หญิงหรือชายที่ถูกข่มขืน ไม่ถือว่าผิดศีลข้อนี้ เพราะไม่มีความพยายามที่จะคิดเสพ หญิงหรือชายที่ 

คู่ครองตายหรือหย่าขาดกันแล้ว ช่ือว่ามีอิสระในตนเอง ย่อมมีสิทธิที่จะแสวงหาคู่ครองใหม่ ที่มิใช่บุคคล 
ต้องห้ามได้ 
 โทษของกาเมสุมิจฉาจาร จะมีมากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ ๓ อย่าง คือ 

๑. ถ้าผู้ถูกละเมิด มีคุณความดี มีศีลธรรม เป็นอริยบุคคล การล่วงละเมิดนั้น ก็มีโทษมาก 
ถ้ามีคุณความดีน้อย มีศีลธรรมน้อย ก็มีโทษน้อย 

๒. มีความพยายามที่จะเสพอย่างแรงกล้า เช่น ข่มขืน เป็นต้น ถือว่ามีโทษมาก ถ้าทั้งสองฝุายต่างพอใจ
ซึ่งกันและกัน ก็มีโทษน้อย 

๓. ถ้าถึงประเวณี(สําเร็จกิจ) มีโทษมาก ถ้าไม่ถึงประเวณี มีโทษน้อย 
แม้หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาจะระบุไว้เช่นนี้ก็ตาม แต่ทางฝุายอาณาจักรก็มีกฎหมายสําหรับ 

ลงโทษผู้ประพฤติผิดประเวณีไว้สถานหนักอยู่แล้ว เพราะถือว่า การประพฤติในกามเป็นการล่วงละเมิดสิทธิ 
กัน หากมีการล่วงละเมิดเกิดขึ้น การทําร้ายหรือฆ่ากันย่อมเกิดขึ้นแน่นอน 
 อน่ึง สําหรับเรื่องสทารสันโดษ ที่แปลว่า “ พอใจในภรรยาของตน ” นั้น พระราชวรมุนี๒ ได้ให ้
ความเห็นไว้ตอนหนึ่งว่า โดยสาระก็คือยินดีเฉพาะคู่ครองของตน แม้ว่ามองกว้างๆ หลักการจะเปิดให้ เกี่ยวกับจํานวนคู่ครอง 
มิได้กําหนดไว้ตายตัวว่าคนเดียวหรือกี่คน สุดแต่จะตกลงยินยอมกัน โดยสอดคล้อง 
กับประเพณีและบัญญัติของสังคม โดยถือสาระว่าไม่ละเมิดต่อคู่ครองหรือของหวงห้ามที่เป็นสิทธิของคนอื่น ไม่ละเมิดฝุาฝืน
ความสมัครใจของคู่กรณี และไม่นอกใจคู่ครองของตน เมื่อพร้อมใจกันและเป็นไปโดย 
 ๑ วศิน อินทสระ, หลักค าสอนส าคัญในพระพุทธศาสนา, กรุงเทพฯ, สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย,  
 ๒๕๒๗, หน้า ๑๖๗ – ๑๖๘. 
 ๒ พระราชวรมุนี, พุทธธรรม, หน้า ๗๗๓ – ๗๗๔. 
 เปิดเผย ไม่ละเมิดและเสียความซื่อสัตย์ต่อกันแล้ว ก็ไม่จัดเป็นเสีย แต่กระนั้นก็ตาม เมื่อว่าโดยนิยม ท่าน 
ยกย่องการมีมีคู่ครองแบบผัวเดียวเมียเดียว ซึ่งมีความรักใคร่ภักดีต่อกันมั่นคงและยั่งยืน มีความมั่นคง 
ภายในครอบครัว ลูกหลานมีความร่มเย็นเป็นสุขและอบอุ่นใจ 

๔.มุสาวาท มีองค์ประกอบ ๔ อย่าง คือ  
3.1 พูดเรื่องที่ไม่เป็นจริง 
3.2 มีเจตนาที่จะพูดให้ผิดไปจากความจริง  
3.3 พยายามพูดให้ผิดจากความจริง 
3.4 คนฟังเข้าใจความหมายในคําพูดนั้น ๑  

การแสดงมุสานี้ ไม่เฉพาะแต่ทางวาจาอย่างเดียวเท่าน้ัน แม้ทางกายก็อาจเป็นได้ เช่น เขียนหนังสือ 
มุสาเขา หรือสั่นศีรษะที่เขาเข้าใจว่าเป็นการปฏิเสธ ในข้อที่ไม่ควรปฏิเสธ และการพูดมุสา มี ๗ อย่าง ดังนี ้

๑. พูดปด คือ โกหก เช่น เห็น บอกว่าไม่เห็น รู้ บอกว่าไม่รู้ โดยโวหารต่างกันของผู้พูด  
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๔๑๘ 

ซึ่งท่านแสดงไว้พอเป็นตัวอย่าง ๔ ประการ คือ 
ก. พูดเพื่อให้เขาแตกกัน เรียกว่า ส่อเสียด 
ข. พูดเพื่อที่จะโกงเขา เรียกว่า หลอก 
ค. พูดเพื่อจะยกย่องเกินจริง เรียกว่า ยอ 
ง. พูดแล้วไม่รับว่าได้พูดไว้ เรียกว่า กลับคํา 

๒. ทนสาบาน คือ ทนสาบานเพื่อหวังผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ใจไม่ตั้งจริงเช่นนั้น เช่น เป็น
พยานศาล ทนสาบานแล้วเบิกความ เป็นต้น 

๓. ท าเล่ห์กระเท่ คือ อวดอ้างคุณวิเศษหรือความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ที่ไม่เป็นจริง เช่น อวดอ้างวิชาอยู่ยงคง
กระพัน ยิงไม่ออก ฟันไม่เข้า เป็นต้น เพื่อเป็นอุบายหาลาภ 

๔. มารยา ได้แก่ กิริยาที่แสดงออกให้เขาเห็นผิดจากที่เป็นจริง เช่น เป็นคนทุศีล ก็แสดง 
 ให้คนอื่นเห็นว่า เป็นคนดี มีศีล เป็นต้น 

๕. ท าเลศ คือ พูดมุสาเล่นสํานวน เช่น เห็นคนว่ิงหนีเขามา เมื่อผู้ไล่มาถาม แต่ไม่อยากจะ 
ให้เขาจับคนนั้นได้ และไม่อยากยอมรับว่าเป็นคนพูดมุสา จึงย้ายมายืน ณ ที่อ่ืนเสีย พูดเล่นสํานวนว่า 
“ ตั้งแต่ย้ายจากท่ีนั่น มายืน ณ ท่ีนี่ ไม่เห็นใครมาเลย ” แม้จะถือว่า 
เป็นภาษาที่จริง แต่ก็เป็นมุสา เพราะผู้พูดต้องการให้ผู้ฟังเข้าใจว่า ไม่มีใครวิ่งมาทางนี้จริง 

๖. เสริมความ คือ เรื่องจริงมีน้อย แต่ขยายความออกให้มากกว่าท่ีเป็นจริง เช่น พรรณนา 
สรรพคุณของยาเกินกว่าตัวยาพอที่จะรักษาโรคได้ เป็นต้น 

 ๑ วิจิตร สมบัติบริบูรณ์, เรื่องเดิม หน้า ๙ – ๑๐ 
๗. อ าความ คือ เรื่องจริงมีมาก แต่กลับพูดให้เห็นเป็นเรื่องเพียงเล็กน้อย เช่น นักเรียนผู้ 

จะเสียคน ไปบ้านเพื่อนท่ีเป็นเช่นเดียวกับตนเอง พากันไปเที่ยวซุกซน ทําความไม่ดี 
ต่างๆ จนกลับบ้านผิดเวลา เมื่อถูกผู้ปกครองถาม ก็ตอบว่าไปบ้านเพื่อน เขาพูดจริง 
แต่เขาพูดให้ผู้ปกครองเข้าใจว่า ไม่ได้ไปท่ีอื่น นอกจากบ้านเพื่อนเท่านั้น ๑ 

 นอกจากน้ี การพูดท่ีอนุโลมเข้ากับมุสาได้ มีอีก ๒ ประเภทด้วยกัน คือ 
๑. อนุโลมมุสา คือ เรื่องที่จะพูดนั้น ไม่จริง และผู้พูดก็ไม่ได้จงใจพูดให้ผู้อื่นเข้าใจผิด 
มี ๒ อย่าง คือ  

ก. เสียดแทง ได้แก่ การว่าให้ผู้อื่นเจ็บใจ เช่น อ้างเรื่องไม่เป็นจริง กล่าวยกให้ 
สูงขึ้นกว่าฐานะเดิมของเขา เรียกว่า ประชด กล่าวข่มให้เขาต่ํากว่าฐานะเดิม 
เรียกว่า ด่า 

ข. สับปลับ ได้แก่ พูดปดด้วยความคะนองวาจา แต่ผู้พูดไม่ได้ตั้งใจจะให้เขา 
เข้าใจผิด 

๒. ปฏิสสวะ คือ เดิมรับคําเขาด้วยเจตนาว่าจะทําตามรับจริง แต่ภายหลังไม่ทําตามนั้น 
มี ๓ อย่าง คือ  

ก. ผิดสัญญา ได้แก่ ทั้งสองฝุายทําสัญญากันว่าจะทําอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ภายหลัง ฝุายหนึ่ง
ไม่ทําตามสัญญานั้น 

ข. เสียสัตย์ ได้แก่ ให้สัตย์หรือรับปฏิญาณว่าจะไม่ทําเช่นนั้น แต่ภายหลังไม่ 
ทําตาม เช่น ข้าราชการถวายสัตย์ปฏิญาณว่า จะรับราชการปฏิบัติหน้าท่ีด้วย 
ความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ 
แต่ภายหลังฝุาฝืนเสีย เป็นต้น 

ค. คืนคํา ได้แก ่รับปากว่าจะทําสิ่งนั้นๆ แต่ภายหลังไม่ทํา เช่น รับปากว่าจะให้ 
สิ่งของแก่เขา แล้วไม่ให้ เปน็ต้น 

 การพูดมุสาหรือพูดเท็จน้ัน มีโทษทั้งฝุายพุทธจักรและอาณาจักร ฝุายพุทธจักรปรับโทษอย่างหนัก 
ถึงอาบัติปาราชิก คือ การอวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีในตน และอย่างเบาก็ปรับอาบัติปาจิตตีย์ ซึ่งจะดูได้จาก 
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๕๑๗ 

มุสาวาทวรรค ท่ี ๑ สิกขาบทที่ ๑ – ๓ เป็นต้น ๒ส่วนอาณาจักรก็ปรับโทษตามฐานหักประโยชน์ของผู้อื่น 
และเมื่อกล่าวโดยความเป็นกรรม จะมีโทษหนักหรือเบา ก็เพราะองค์ประกอบ ๓ ประการ คือ 
 
 ๑ เลี่ยงเซียงจงเจริญ,โรงพิมพ์, คู่มือเบญจศีล – เบญจธรรม. ม.ปป. หน้า ๓๓ – ๓๕. 
 ๒ วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา, นวโกวาท, กรุงเทพฯ, มหามกุฏราชวิทยาลัย ๒๕๒๐, 
 หน้า ๑๐. 

๑. วัตถุ ถ้าเป็นเรื่องหักประโยชน์คนอ่ืน เป็นพยานเท็จ กล่าวใส่ความ หลอกลวง 
เอาทรัพย์ หรือ กล่าวเท็จกับผู้มีพระคุณ ผู้มีศีลธรรม มีโทษหนัก ถ้าเป็นเรื่อง 
เล็กน้อย ก็มีโทษเบา 

๒. เจตนา ถ้าเจตนาแรงกล้าที่จะกล่าวเท็จ ก็มีโทษมาก ถ้าเจตนาอ่อน ก็มีโทษน้อย 
๓. ประโยคหรือความพยายาม ถ้าผู้พูดพยายามทําให้เขาเชื่อได้สําเร็จ ก็มีโทษมาก 

ถ้าไม่สําเร็จ ก็มีโทษน้อย 
 มุสาวาท ที่ไม่มีโทษ 
  คําพูดที่ไม่ผิดศีล เรียกว่า ยถาสัญญา๑ คือพูดตามที่จําได้ แต่ผู้พูดมีเจตนาบริสุทธ์ิ และพูด 
ตามที่เข้าใจว่าไม่เป็นการพูดเทจ็ มี ๔ ประเภท คือ 

๑. โวหาร ได้แก่ ถ้อยคําที่ใช้กันตามธรรมเนียมหรือประเพณี เช่น การบรรยาย และ 
การอภิปราย ท่ีพูดตามที่จําได้ หรือตามความเห็นส่วนตัว หรือคําลงท้ายของจดหมายว่า 
“ ขอแสดงความเคารพอย่างสูง ” , “ คิดถึงคุณทุกลมหายใจ ” ดังนี้ เป็นต้น 

๒. การเล่านิยายหรือนิทาน หรือผูกเรื่องขึ้นมาเล่าเอง เช่น การแสดงละคร ลิเก และแสดง 
ภาพยนตร์ เป็นต้น  

๓. ส าคัญผิดหรือเข้าใจผิด เช่น ถูกถามว่าวันนี้เป็นวันอะไร ก็รีบตอบว่าวันจันทร์  ทั้งที่เป็นวันอังคาร 
เป็นต้น  

๔. การพูดพลั้ง เช่น ถูกถามว่า “ ไปไหนมา ” ก็รีบตอบทันทีว่า “ เปล่า ไปธุระมาหน่อย ”  
คําว่า “ เปล่า ” นั้น เป็นคําพลั้งหรือพูดอย่างเคยชินที่ไม่มีเจตนา อีกอย่างหนึ่ง การพูด 
ที่ผู้พูดมีเจตนาดี มุ่งประโยชน์แก่ผู้ฟัง คําพูดนั้น แม้จะไม่ตรงตามความเป็นจริงนัก  
ปราชญ์ท่านก็ไม่ตําหนิ และนิยมพูดกัน การตัดสินใจกระทําหรือพูดให้เหมาะสมกับ 
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า นักปราชญ์ทางจริยศาสตร์เรียกว่า prima facie duty ๒ 

เช่น แพทย์คนหนึ่งรักษาคนไข้ที่มีอาการหนักมาก เมื่อคนไข้ถามว่าเขาจะรอดหรือตาย 
ทั้งๆที่แพทย์ก็รู้ตามหลักวิชาการว่า ไม่น่าจะรอด แต่ก็บอกคนไข้ว่าให้ทําใจดีๆ ไว้  
ความหวังที่จะหายนั้นยังมีอยู่ แม้ว่าแพทย์จะพูดเท็จ เพื่อให้กําลังใจแก่คนไข้ คําพูด 
ของเขาไม่หักรานประโยชน์ของใคร พูดด้วยเจตนาดี อย่างน้ี ไม่มีโทษ กลับมีคุณที่ 
ทําให้ขวัญและกําลังใจของคนไข้ดีขึ้น 

๑. วิจิตร สมบัติบริบูรณ์, เรื่องเดิม หน้า ๑๐. 
๒. วศิน อินทสระ, หลักค าสอนส าคัญในพระพุทธศาสนา, หน้า ๑๔๐. 

 ๕.สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน มีองค์ประกอบ ๕ อย่าง คือ 
  ๕.๑ น้ําดื่มเป็นนํ้าเมา 
  ๕.๒ รู้ว่าน้ํานั้นเป็นน้ําเมา 
  ๕.๓ มีจิตคิดจะดื่ม 
  ๕.๔ พยายามดื่ม 
  ๕.๕ น้ําเมานั้นล่วงพ้นลําคอลงไป ๑ 
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

๔๑๘ 

 
 
 
สุราและเมรัยมีชนิดละ ๕ อย่าง ดังนี้ 
สุรา เมรัย 

๑. สุราทําด้วยแปูง ๑. น้ําดองดอกไม ้
๒. สุราทําด้วยขนม ๒. น้ําดองผลไม้ 
๓. สุราทําด้วยข้าวสุก ๓. น้ําดองน้ําผึ้งหรือน้ําดองน้ําหวาน 
๔. สุราที่หมักด้วยเชื้อ ๔.น้ําดองน้ําอ้อย 
๕. สุราที่ปรุงด้วยเครื่องเทศต่างๆ   ๕.น้ําท่ีปรุงด้วยเครื่องเทศต่างๆ 

  
นอกจากน้ี ของมึนเมาอื่นๆ เช่น กัญชา ฝิ่น เฮโรอีน มอร์ฟีน ยาเสพติด หรือยากล่อมประสาท อัน 

เป็นเหตุให้เกิดความประมาท ก็อนุโลมเข้าในศีลข้อนี้ได้ จะมีโทษต่อเมื่อดื่มหรือเสพเอง และไม่เป็นโทษที่ใช้ผู้อื่นให้ดื่มหรือเสพ 
พูดง่ายๆ คือ ผู้ใดเสพ ผู้นั้นผิดศีลข้อนี้ การดื่มหรือเสพจะมีโทษมากหรือน้อย ขึ้น 
อยู่กับกิเลสหรือเจตนาที่จะดื่ม ตามปริมาณที่ดื่ม และตามผลที่จะก่อให้เกิดการกระทําผิดพลาดและความชั่ว 
ต่างๆ ส่วนโทษตามกฎหมายนั้น ทางก็มีบทบังคับใช้ลงโทษผู้กระทําผิดหนักเบาอยู่แล้ว  
 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ๒ ได้ตรัสถึงโทษของการดื่มสุรา เมรัย และ 
ของมึนเมาต่างๆ ไว้ ๖ อย่าง ดังนี ้

๑. ทําให้เสียทรัพย์   
๒. ก่อการทะเลาะวิวาท 
๓. เกิดโรคและทําให้สุขภาพเสื่อม 
๔. ถูกตําหนิติเตียน ทําให้เสียชื่อเสียง 
๕. ไม่มีความละอาย 
๖. บั่นทอนกําลังสติปัญญา 

 ๑ วิจิตร สมบัติบริบูรณ์, เรื่องเดิม หน้า ๑๐. 
 ๒ วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า, กรมพระยา, นวโกวาท. หน้า ๘๐. 

โทษของการดื่มสุรานี้ พ.ต.อ.ชลอ อุทกภาชน์ ๑ ได้อธิบายไว้อย่างชัดเจน พอที่จะนํามาเสนอ 
ได้ ดังนี ้

๑. เสียทรัพย ์เพราะต้องใช้เงินซื้อมาดื่ม และเสียค่ากับแกล้มอื่นๆ อีก ทําให้มีภาระในการดํารง 
ชีวิต ถ้ามีครอบครัวแล้ว บุตรและภรรยาของคนประเภทน้ี ก็จะประสบกับความอดอยาก 
เพราะหัวหน้าครอบครัวนํารายได้ที่มีอยู่อย่างจํากัด ไปใช้จ่ายหาความสําราญใส่ตัวเพียงคน 
เดียว ส่วนผู้ที่ยังไม่มีรอบครัว ก็จะต้องเจียดรายได้ของตนเองที่มีอยู่น้อย มาใช้จ่าย หรือผู้ 
ที่ยังไม่มีรายได้เลย ก็จะต้องขอจากบิดามารดา เพื่อนฝูง หรือ ญาติพี่น้อง  

๒. ก่อการทะเลาะวิวาท เพราะผู้เสพสุรามึนเมา ย่อมขาดสติยั้งคิด ซึ่งจะก่อเหตุทะเลาะวิวาท 
กับผู้อื่นอย่างไม่มีเหตุผล หรือขาดความอดทน อดกลั้น เมื่อก่อเหตุขึ้นโดยไม่รู้ตัวเพราะ 
ฤทธิ์สุรา ย่อมเป็นชนวนให้เกิดอาชญากรรมขึ้นได้ง่าย 

๓. เกิดโรค เมื่อดื่มเป็นประจํา ย่อมเป็นสาเหตุให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เช่น โรคพิษสุราเรื้อรัง 
โรคเกี่ยวกับปอด ตับแข็ง กระเพาะอาหารพิการ มะเร็งลําไส้ โรคประสาท โรคหัวใจ ความดัน 
โลหิตสูง เป็นต้น มีอาการอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ร่างกายทรุดโทรม สุขภาพเสื่อม แก่เร็วเกินวัย 

๔. เป็นเหตุให้เสียชื่อเสียง เพราะผู้ดื่มสุรามึนเมาจนควบคุมสติตนเองไว้ไม่ได้ ย่อมจะแสดงกิริยา 
วาจาในทางที่ไม่สมควรออกมา ทั้งในที่ลับและในท่ีสาธารณะ เมื่อเป็นเช่นนี ้ก็จะถูกตําหน ิ
ติเตียนได้ ถ้าบุคคลนั้นเป็นผู้ใหญ่ในวงราชการ หรือเป็นครูอาจารย์ ย่อมจะถูกนินทา และขาด 
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 
 

๕๑๙ 

ความนิยมยกย่องนับถือจากบุคคลทั่วไปได้ง่าย 
๕. หมดความละอาย เพราะคนเมาสุราย่อมขาดสติยั้งคิดว่า อะไรควร ไม่ควร จึงไม่รู้สึกละอาย 

ในการกระทําของตน สิ่งที่ไม่เคยแสดงออก ก็กล้าแสดงออกได้ มีบางคนเดินแก้ผ้าในขณะที่ 
เมาสุรา 

๖. ทอนก าลังสติปัญญา แอลกอฮอล์ในสุราเมรัย มีส่วนสําคัญในการทําลายระบบประสาทของ 
ร่างกาย ระบบสมองจะเสื่อมเร็วกว่าปกติ เมื่อระบบประสาทสมองถูกพิษสุราทําให้เสื่อมเร็ว 
สติปัญญาของคนคนน้ัน จะเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว อุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้น จนทําให้มี 
ผู้เสียชีวิต หรือมีร่างกายทุพพลภาพ มีสาเหตุมาจากการเมาแล้วขับเป็นส่วนมากด้วย 
 

สุราเมรัยเป็นเหตุให้ละเมิดศีลข้ออื่นๆ 
 ผู้หวังความเจริญรุ่งเรือง และความดีในชีวิตคฤหัสถ์ พึงงดเว้นจากสิ่งที่ทําให้มึนเมา เพราะสุรา 
เมรัย และสิ่งเสพติดต่างๆ เป็นเหตุทําให้คนเราละเมิดศีลข้ออื่นๆ ได้ง่าย เนื่องจากขาดสติ ดังท่ีสุชีพ 
ปุญญานุภาพ ได้นําพุทธพจน์มากล่าวยืนยันไว้ ดังนี้ 
 ๑ ชลอ อุทกภาชน์, พ.ต.อ., พุทธศาสนากับสังคมศาสตร์, กรุงเทพฯ, แพร่พิทยา, ๒๕๑๔, หน้า ๘๓๑ – ๘๓๒. 
 “ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ถูกแล้ว แม้เราก็ไม่เคยเห็น ไม่เคยได้ยิน ข้อที่ว่า บุรุษละเว้นเหตุเป็นที่ตั้ง 
แห่งความประมาท คือ (การดื่ม)นํ้าเมา คือสุราและเมรัย แล้วถูกพระราชาจับฆ่าหรือจองจํา เนรเทศหรือ 
ลงโทษอย่างอ่ืนตามควรแก่เหตุ เพราะเหตุที่มีเจตนาเว้นจากที่ตั้งแห่งความประมาท คือ (การดื่ม) น้ําเมา 
คือสุราและเมรัย โดยที่แท้ กรรมชั่วของบุรุษนั้นต่างหาก ที่ประกาศว่าบุรุษนี้ ประกอบเนืองๆ ซึ่งท่ีตั้ง 
แห่งความประมาท คือ(การดื่ม)น้ําเมา คือ สุราและเมรัย จึงฆ่าหญิงบ้าง ชายบ้าง ถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ให ้
จากบ้านบ้าง จากปุาบ้าง ด้วยอาการแห่งขโมย จึงก้าวล่วงในภริยาของผู้อื่น ในบุตรีของผู้อื่น จึงหักราน 
ประโยชน์ของคฤหบดีบ้าง บุตรของคฤหบดีบ้าง ด้วยการพูดปด เขาย่อมถูกพระราชาจับฆ่าหรือจองจํา 
เนรเทศหรือลงโทษอย่างอื่นตามสมควรแก่เหตุ เพราะเหตุที่ตั้งแห่งความประมาท คือ(การดื่ม)น้ําเมา คือ 
สุราและเมรัย ” ๑ 
 โทษของการมีศีลวิบัติ 
 ในพระสุตตันตปิฎก ได้กล่าวถึงโทษของการเป็นคนทุศีล ไม่มีศีล ท่ีเรียกว่าศีลวิบัติ ไว้ ๕ อย่าง 
ดังนี ้

๑. เสื่อมจากโภคทรัพย์เพราะความประมาทเป็นเหตุ 
๒. ความช่ัว(ช่ือเสีย)ย่อมระบือไปท่ัว 
๓. ไม่กล้าหาญ หวาดระแวง เก้อเขิน เมื่ออยู่ในท่ีชุมชน 
๔. หลงสติตาย(ตายโดยไม่มีสติมั่นคง) 
๕. ตายแล้วย่อมไปเกิดในทุคติภูมิ ๒ 

อานิสงส์ของศีลสมบัติ 
 สําหรับผู้รักษาศีลได้บริบูรณ์เป็นประจําสม่ําเสมอ ที่เรียกว่าศีลสมบัติ น้ัน ย่อมได้รับอานิสงส์  
๕ อย่าง ดังนี ้

๑. มีทรัพย์สมบัติ 
๒. ช่ือเสียงเกียรติยศย่อมกระจายไป 
๓. เป็นคนกล้าหาญ เช่ือมั่นตนเอง เมื่ออยู่ในท่ีชุมชน 
๔. ไม่หลงสติตาย(ตายโดยมีสติมั่นคง) 
๕. ตายแล้วย่อมไปเกิดในสุคติ ๓ 

 ๑ สุชีพ ปุญญานุภาพ, พระไตรปิฎกฉบับส าหรับประชาชน, กรุงเทพฯ, มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๘,  
 หน้า ๑๒๓ อ้างใน ปัญจกนิบาต อังคุตตรนิกาย ๒๒/๒๓๕. 
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

๔๑๘ 

 ๒ ที.ปา. ๑๑/๒๙๐/๑๙๘. 
 ๓ องฺ ปญฺจก. ๒๒/๘๐/๗๖. 

การขาดศีล ๕ จะเนื่องมาจากสาเหตุใดก็ตาม ย่อมเป็นมาตรฐานวัดความเสื่อมโทรมของสังคม 
ได้ ส่วนสภาพท่ีทําให้คนเราอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข มีสุขภาพจิตดี ไม่หวาดระแวงซึ่งกันและกัน ถือ 
ว่าเป็นเพราะคนมีศีล ๕ นั่นเอง สังคมใดมีคนรักษาศีล ๕ เป็นจํานวนมาก สังคมนั้นก็จะมีความสุขอย่าง 
มั่นคงตลอดกาลนาน 
 ฉะนั้น ศีล ๕ จึงเป็นเกณฑ์มาตรฐาน(criteria)อย่างต่ําที่สุดของความประพฤติของคนเรา เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม
ทางสังคม ให้อยู่ในภาวะเกื้อกูลกัน และเป็นพ้ืนฐานของการดําเนินชีวิตที่ดีงามต่อไป 
 
บรรณานุกรม 
 
การศาสนา, กรม,  พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ ๒๐๐ ปี, 
    เล่มที่ ๑๑, ๒๒, ๒๓, ๒๕, ๒๗. กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๒๕. 
ชลอ อุทกภาชน์, พ.ต.อ.,   พุทธศาสนากบัสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ, แพร่พิทยา, ๒๕๑๔. 
มหามกุฏราชวิทยาลัย,  มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม ๒, กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย,  
    ๒๕๒๒. 
------------------------,   พระสูตรและอรรถกถาแปล ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เล่มที่ ๑ ตอนที่ ๑, 
    กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕. 
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๕๒๑ 

การพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือเตรียมเด็กและเยาวชนสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 
 

พระจักรพล ปูองศิริ๑ ละอองดาว ชาทองยศ๒ 

 
บทคัดย่อ 
 บทความเรื่อง การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อเตรียมเด็กและเยาวชนสู่ศตวรรษที่ ๒๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอแนวคิด
การพัฒนาทักษะชีวิต เป็นกลไกขับเคลื่อนในการเตรียมเด็กและเยาวชนเพื่อก้าวสู่ศตวรรษที่ ๒๑ (ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๔-
๒๖๔๓) โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาทักษะอาชีพและชีวิต ในฐานะที่เป็นทักษะที่จะใช้ในการพัฒนาคนให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง ในทิศทางที่พัฒนาขึ้น โดยในบทความจะกล่าวถึง ความเป็นมาและความสําคัญของการมีทักษะอาชีพและทักษะ
ชีวิตของการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ คือ การเรียนรู้ตามอายุและพัฒนาการของสมอง เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ลงมือปฏิบัติ 
โดยเน้นทักษะด้านความยืดหยุ่นและการปรับตัว การพัฒนาทักษะชีวิตมีความสําคัญ เนื่องจากทักษะชีวิตเป็นสิ่งที่ควรส่งเสริม
ให้เกิดขึ้น เพื่อพัฒนามนุษย์ในสังคมและช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม โดยมีความสําคัญต่อเด็กและเยาวชน ต่อสังคม และ
ต่อการศึกษา การพัฒนาเด็กและเยาวชนจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเอง ตระหนักในปัญหาใกล้ตัวและ
สร้างทักษะชีวิตในด้านต่าง ๆ ให้มีความพร้อมกล้าเผชิญปัญหาสังคมอย่างเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันนี้จะเป็นพื้นฐานสําคัญในการ
สร้างครอบครัวและการดํารงชีวิตต่อไปในอนาคต บทความนี้ได้เสนอมุมมองในการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนใน
การที่จะทําให้เด็กและเยาวชนมีการพัฒนาทักษะชีวิตได้เป็นอย่างดีในมุกด้าน จะต้องมีบุคคลและองค์กรต่างๆ เข้ามาให้ความ
ร่วมมือ คือ สถาบันครอบครัว คือ พ่อ แม่ จากการใช้ชีวิตประจําวัน สถาบันการศึกษา คือ ครู อาจารย์ จากการจัดการเรียน
การสอนทัง้ในและนอกหลักสูตร ท่ีเน้นการปฏิบัติ ลงมือทํา และชุมชน คือ ผู้ใหญ่ในท้องถิ่น จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ใน
ท้องถิ่น  
และยังได้เสนอมุมมองเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้หลักคุณธรรม ๗ ประการ ท่ีเรียกว่า สัปปุริสธรรม ๗ คือ รู้หลักและ
รู้จักเหตุ รู้ความมุ่งหมายและรู้จักผล รู้ตน รู้ประมาณ รู้กาล รู้ชุมชน รู้บุคคล เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยมีการพัฒนาทักษะ
ชีวิตตามคุณลักษณะในศตวรรษท่ี ๒๑ อยู่ในสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างมีความสุขและประสบความสําเร็จ  
ค าส าคัญ : การพัฒนา ทักษะชีวิต การเตรียม เด็กและเยาวชน ศตวรรษที่ ๒๑  
 
ความเป็นมา 

สภาพสังคมในยุคปัจจุบัน เป็นยุคของความเร็วและความล้ําสมัยของเทคโนโลยีการสื่อสาร ความหลากหลายทาง 
เชื้อชาติวัฒนธรรม การหล่อหลอมรวมความคิดและความเช่ือของกลุ่มคน ที่บุคคลในสังคมจะต้องตั้งรับการมีวิถีชีวิตยุคใหม่
อย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างมากนี่เอง ได้ส่งผลกระทบต่อเด็กวัยเรียน ทั้งการดําเนินชีวิต
ท่ามกลางกระแสเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการศึกษาต่อของบุตรหลาน ตลอดจนการ
เผชิญสิ่งยั่วยุหรือตัวแบบที่ไม่เหมาะสมต่าง ๆ รอบตัว ก่อให้เกิดปัญหาเด็กและเยาวชนอย่างมากทั้ งปัญหาด้านการปรับตัว 
ปัญหาด้านอารมณ์และจิตใจ ปัญหาสุขภาพ ปัญหาความรุนแรง ปัญหาเด็กติดเกม ปัญหายาเสพติด ฯลฯ (สํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา. ๒๕๕๒ : ๕๗) โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนที่มีทักษะชีวิตต่ําขาดภูมิคุ้มกันทางสังคมที่ดี เมื่อจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปแล้ว อาจเป็นคนที่ไม่ประสบความสําเร็จในชีวิต มีปัญหาทางอารมณ์จิตใจ และมีความขัดแย้งในชีวิต
ได้ง่าย ครูจึงต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตเป็นภูมิคุ้มกัน ให้รอดพ้นจากการครอบงํา
ความคิด ของสื่อเทคโนโลยีและตั้งรับต่อการก้าวรุกทางสังคมอย่างรู้เท่ากัน (อรุณวรรณ บุญเทียบทิฆัมพร. ๒๕๔๒ : ๒-๓) 

                                                           

 
๑
 สาขาบรหิารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรลี้านช้าง กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน 
 

๒
 สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน 
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๔๑๘ 

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization ใช้ตัวย่อว่า WHO) ได้บัญญัติศัพท์ คําว่า ทักษะชีวิต (Life 
Skills) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนรู้จักดูแลตนเอง ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ ซึ่งจะส่งผลให้คนมีสภาพการ
ดํารงชีวิตที่มีความสุข และสามารถดํารงตนอยู่ในสังคมโดยไม่เป็นภาระของสังคม โดยเน้นความสําคัญของบุคคลให้รู้จักการ
ปรับตัว พร้อมที่จะเผชิญในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยในเวลาต่อมาได้มีการเผยแพร่การศึกษาเรื่องทักษะชีวิตไปยัง
หน่วยงานต่าง ๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะองค์การช่วยเหลือเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ได้นําทักษะชีวิตไปใช้ในการปูองกัน
โรคเอดส์ โดยให้ความสําคัญในการพัฒนาคนไม่ให้ติดเช้ือ HIV เนื่องจากทักษะชีวิต เป็นทักษะที่นํามาใช้ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถเชิงจิตวิทยาสังคม ( Psychosocial competence) ที่จะช่วยให้บุคคลสามารถเผชิญหน้ากับสถานการณ์ต่างๆ 
และความท้าทายในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยส่งเสริมให้บุคคลมีสภาวะสุขภาพจิตที่ดี รวมทั้งสามารถปรับตัว
และมีพฤติกรรมในทางที่ถูกต้อง ในขณะที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นไม่ว่าจะอยู่ในวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อมอย่างไร ในด้านสุขภาพ
อาจกล่าวได้ว่า ทักษะชีวิตมีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมสุขภาพ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม 

จากสถานการณ์ปัจจุบัน พบว่า เด็กไทยส่วนใหญ่เรียนแบบท่องจํา ทําให้เด็กไทยขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เมื่อ
ประกอบกับเด็กไทยยังขาดทักษะชีวิต เห็นได้จากกรณีท้องก่อนวัยอันควร ปัญหายาเสพติด ซึ่งประเด็นสําคัญ คือ เราจะทําให้
เด็กเกิดความมั่นคงด้านจิตใจ และเห็นคุณค่าในตัวเองได้อย่างไร โดยเฉพาะวัยมัธยมต้นซึ่งเป็นวัยที่จะค้นพบความถนัดของ
ตัวเอง หรือ “แวว” ได้เด่นที่ชัดเจนที่สุด โดยเด็กแต่ละคนจะมีแววที่โดดเด่น ๑ ด้าน ใน ๑๐ แวว ซึ่งประกอบด้วย แววผู้นํา 
แววนักคิด แววนักสร้างสรรค์ แววนักวิชาการ แววนักคณิตศาสตร์ แววนักวิทยาศาสตร์ แววนักภาษา แววนักกีฬา แววนัก
ดนตรี และแววศิลปิน แต่เป็นที่น่าเสียดายที่อุปสรรคในการพัฒนาตามความถนัดหรือการฉายแววของเด็กคือ ผู้ปกครองไม่
ยอมรับในศักยภาพนั้น เพราะคาดหวังแววที่เป็นไปตามกระแสความนิยมของสังคม และบทบาทของครูหากไม่เข้ามาส่งเสริม 
แววนั้นก็จะหมดไป (จิราภรณ์. ๒๕๕๔). 

นายอมรวิชช์ นาครทรรพ ที่ปรึกษาสถาบันรามจิตติ กล่าวว่า เด็กกว่า ๑ ใน ๓ ที่ยังขาดทักษะชีวิตทั้งจากครอบครัว 
โรงเรียนและชุมชน อยากเห็นทุกฝุายเข้าร่วมกันผลักดันการสอนทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้ม กันให้เด็กตั้งแต่เล็กอย่างจริงจัง 
โดยเฉพาะโรงเรียน ท่ีต้องหันมาทบทวนบทบาทความสําคัญของตนในการขับเคลื่อน เรื่องทักษะชีวิตเด็กร่วมกับครอบครัวและ
ชุมชน และควรดูแลเด็กด้อยโอกาส เด็กเรียนอ่อนเรียนช้าอย่างจริงจังเป็นระบบ เน้นการสร้าง “แรงบันดาลใจ” ให้กับเด็กใน
การเรียนไม่ปล่อยให้มีเด็กศักดิ์ศรีบกพร่อง ถอดใจและพาตัวเข้าสู่พฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ ขณะที่มีกว่า ๗ ล้านครอบครัวที่เด็ก
ไม่ได้อยู่พร้อมหน้ากับพ่อและแม่ (สํานักข่าวไทย. ๒๕๕๕).  

สํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) เปิดผลสํารวจทักษะของเด็กไทยในศตวรรษที่ 
๒๑ พบว่า เด็กไทยมีทักษะการเรียนรู้ที่ดี แต่ขาดทักษะชีวิตและการทํางานเป็นทีม ส่งผลทักษะการสื่อสารน้อยที่สุด ช้ี
สิ่งแวดล้อมในห้องเรียน ครูเน้นสอนวิชา ขาดการฝึกกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ส่งผลเด็กชอบฉายเดี่ยว เปิดคําถามเด็กไทย มีเงิน 
๑๐๐ บาทจะซื้ออะไรเป็นของขวัญ พบ ๕๐% ไม่สามารถบริหารจัดการเงินได้ ขณะที่เด็ก ๑๒ สะท้อน“ผมจะซื้อผู้หญิงให้พ่อ” 

นางสุนีย์ ชัยสุขสังข์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝุายพัฒนาองค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย หนึ่งใน
คณะทํางานร่วมทดสอบการประเมินทักษะของเด็กไทยในศตวรรษท่ี ๒๑ กล่าวว่า เด็กไทยมีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมได้
ดีไม่แพ้ชาติใดในโลก แต่มีปัญหาเรื่องการทํางานเป็นทีม ซึ่งอยู่ในกลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ จึงส่งผลต่อทักษะด้านการสื่อสาร 
เด็กส่วนใหญ่อยากคิดแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง ปฏิเสธการถามความเห็นและทํางานร่วมกับผู้อื่น ทั้งที่ทักษะการทํางานร่วมกัน
ถือเป็นคุณลักษณะที่ตลาดแรงงานและบริษัทช้ันนําของโลกต้องการ โดยพบว่า สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาเป็นตัวหล่อหลอม ให้
เด็กเป็นเช่นนี้ท่ีต่างคนต่างเรียน ไม่มีกิจกรรมฝึกให้เด็กทํางานร่วมกับผู้อื่น รวมถึงค่านิยมการแข่งขัน ดังนั้นสิ่งท่ีเริ่มง่ายท่ีสุดคือ 
ครู เพราะโรงเรียนยังเป็นสภาพแวดล้อมท่ีจัดขึ้นได้และควบคุมได้มากกว่าบ้านที่มีหลายปัจจัยมาเกี่ยวข้อง โดยครูควรกระตุ้น
กิจกรรมเป็นกลุ่มให้มากขึ้น รวมถึงการให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเปิดรับทักษะทางสังคมให้ดียิ่งขึ้น 
 จากสถานการณ์และสภาพปัญหาดังกล่าว จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่า จะมีวิธีการอย่างไรที่จะทําให้เด็กและเยาวชนไทย
เกิดทักษะชีวิต มีความสามารถในการกระทําสิ่งต่างๆ เพื่อการดํารงชีวิต ทั้งที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิด รวมกับความสามารถที่เกิด
จากการเรียนรู้ และได้รับการพัฒนาและฝึกฝนทักษะ จนเกิดเป็นความชํานาญ หรือเป็นคุณลักษณะประจําตัว สามารถนําเอา
ทักษะต่างๆ เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตและสามารถปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมี
ความสุข 
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๕๒๓ 

ทักษะชีวิตคืออะไร 
ทักษะชีวิต คือ ทักษะทางสังคมจิตวิทยา ที่จะช่วยให้เด็กสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและรับมือกับปัญหา

และความเปลี่ยนแปลงต่างๆได้ พ่อแม่สามารถสร้างเสริมทักษะชีวิตให้ลูกได้ตั้งแต่เด็ก ด้วยความรักความอบอุ่นและให้ความ
ไว้วางใจ มีการสื่อสารที่ดีต่อกัน ต่างคนต่างไว้วางใจปรึกษาหารือ มีการยอมรับฟังความคิดเห็น มีหลักการ มีเหตุผล มีความ
ยืดหยุ่น ควบคุมตัวเองได้ดี ท้ังอารมณ์และพฤติกรรม ยอมรับความสามารถของเด็ก เข้าใจและสนับสนุนในความสามารถด้าน
อื่นๆ (กุสุมาวดี คําเกลี้ยงและคณะ. ๒๕๕๔)  

ทักษะชีวิต คือ ความสามารถของบุคคล ซึ่งประกอบด้วยความรู้และเจตคติในการจัดการกับปัญหาต่างๆ รอบตัวใน
สังคมปัจจุบันและเตรียมความพร้อมสําหรับการปรับตัวในอนาคต ทั้งในเรื่องบทบาทหญิงชาย เพศสัมพันธ์ สารเสพติด 
สุขภาพ จริยธรรม อิทธิพลของสื่อ สิ่งแวดล้อม ชีวิตครอบครัว ตลอดจนปัญหาสังคมด้วยความคิดเชิงเหตุผล ซึ่งนําไปสู่การ
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ (สํานักพัฒนาสุขภาพจิต. ๒๕๔๒)  

ทักษะชีวิต หมายถึง ความสามารถข้ันพ้ืนฐานของบุคคลในการปรับตวัและเลือกทางเดินชีวิตที่เหมาะสมในการเผชิญ
ปัญหาต่างๆ ที่อยู่รอบตัวและเตรียมพร้อมสําหรับการปรับตัวในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการถ่ายทอด
ประสบการณ์ด้วยการฝึกฝนอบรม (กองสุขศึกษา. ๒๕๔๒) 

สรุปได้ว่า ทักษะชีวิต (Life Skill) เป็นทักษะที่จะช่วยให้บุคคลสามารถเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมพร้อมสําหรับการปรับตัวในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลสุขภาพ เอดส์
ยาเสพติด คุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ ดังนั้นมนุษย์ทุกคนจําเป็นต้องศึกษาทักษะชีวิตเพื่อให้สามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข และเผชิญสิ่งที่ท้าทายต่างๆ ในชีวิตประจําวันได้ ซึ่งสามารถช่วยให้มนุษย์ปรับตัวและดํารงชีวิตอยู่ได้ในสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การที่จะมีทักษะชีวิต ต้องประกอบด้วย การตัดสินใจ การคิดแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร 
การสร้างสัมพันธภาพ การตระหนักรู้ในตนเอง การเห็นอกเห็นใจผู้อื่นการจัดการกับอารมณ ์และการจัดการกับความเครียด ซึ่ง
เป็นทักษะที่ส่งเสริมมนุษย์ให้สามารถเข้าใจศักยภาพของตนเองได้อย่างแท้จริง 
 
ความส าคัญของทักษะชีวิต 
 องค์การอนามัยโลก (World Health Organization. ๑๙๙๔ : ๑๗) กล่าวว่า ทักษะชีวิตเป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมให้
เกิดขึ้น เพื่อพัฒนามนุษย์ในสังคมและช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งมีความสําคัญดังนี้ 

ความสําคัญต่อเด็กและเยาวชน 
วัยรุ่นจํานวนมากมแีนวโน้มที่จะมีปัญหาทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต ซึ่งปัจจัยที่ทําให้เกิดปัญหา ได้แก่ การ

ใช้สารเสพติด การสูบบุหรี่ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การกระทําความผิดดังนั้นการจัดกิจกรรมสามารถช้ีแนวทางที่จะส่งเสริมเด็ก
และวัยรุ่นให้จัดการกับความเครียด และความกดดันต่างๆ ดํารงชีวิตได้อย่างเข้มแข็งและปรับเปลี่ยนตนเองให้มีพฤติกรรมที่
เหมาะสมได้ซึ่งจะนําไปสู่การแก้ปัญหาได้ในท่ีสุด 

ความสําคัญต่อสังคม 
  ความสามารถที่เป็นทักษะชีวิต เป็นสิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้นจากประสบการณ์และการฝึกฝนซึ่งเกิดขึ้นในวงจรของ
ชีวิตประจําวันในสังคม โดยการปะทะหรือมีปฏิสัมพันธ์กับพ่อแม่ พ่ีน้อง เพื่อน และผู้คนในชุมชน ดังนั้น แหล่งที่มาของทักษะ
ชีวิตของเยาวชน อาจจําแนกเป็น ๓ แหล่งใหญ่ ได้แก่ 
   ๑. บ้านหรือครอบครัว : ทักษะชีวิต ได้มาจากการใช้ชีวิตประจําวันร่วมกันของคนในครอบครัว มีการ
ถ่ายทอดหล่อหลอมค่านิยมและเจตคติในการดําเนินชีวิต จากการบอกเล่า การอบรมสั่งสอน การเป็นแบบอย่างหรือ การ
แสดงออก และพฤติกรรมของคนในครอบครัว  
  ๒. ชุมชน : ทักษะชีวิต ได้จากการร่วมกิจกรรมในชุมชน ได้ความคิดและแบบอย่างจากการปฏิบัติของ
ผู้ใหญ่ในชุมชน จากการละเล่นพื้นเมือง เกมส์ งานประเพณี การเล่นกับเพื่อน ๆ การพบปะสนทนากับบุคคลต่างกลุ่มต่างวัย 
โดยที่ไม่มีภาวะกดดัน เป็นต้น 
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๔๑๘ 

  ๓. สถานศึกษา : ทักษะชีวิต ได้จากการฝึกอบรม จากกระบวนการเรียนการสอนทั้งในและนอกหลักสูตร 
โดยเฉพาะการสอดแทรกทักษะต่างๆ ที่จําเป็นในการดํารงชีวิตในวิชาเรียนทุกรายวิชา หรือในการอบรมสั่งสอนและการเป็น
แบบอย่างของครูอาจารย์ รวมถึงได้รับการฝึกจากกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ ท่ีสถานศึกษาจัดให้ 

ความสําคัญต่อการศึกษา 
ผู้เรียนที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น จะมีความเป็นตัวของตัวเองสูง ไม่ชอบให้ผู้ใหญ่ออกคําสั่ง ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญ

กับเพื่อน ดังนั้นการเรียนการสอนควรกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน เพราะจะทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบคิดเอง 
แก้ไขปัญหาเอง และการเรียนรู้แบบการมีส่วนร่วมจะช่วยให้ผู้เรียนได้แบบอย่างเจตคติและทักษะต่างๆ และที่สําคัญเปูาหมาย
ในการสอนทักษะชีวิตนั้น ผู้สอนจะเน้นให้วัยรุ่นเกิดทัศนคติหรือการแลกเปลี่ยนทัศนคติไปในทางที่ถูกต้อง และสามารถผ่าน
เหตุการณ์ที่ยั่วยุไปได้ โดยเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ขึ้น ดังนั้นจึงมีความจําเป็นต้องตระหนักและให้ความสําคัญต่อโปรแกรม
การศึกษาที่จะต้องสอนทักษะชีวิตเข้าไปด้วย เพราะสิ่งเหล่านี้มีความสัมพันธ์ต่อการปูองกันพฤติกรรมที่เป็นปัญหาในบุคคล 
(ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์. ๒๕๔๐ : ๘๔) 

จากความสําคัญข้างต้น พบว่า เยาวชนในปัจจุบันอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหา เช่น  ทะเลาะวิวาท การมี
เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน สื่อลามกอนาจาร การใช้สินค้าฟุุมเฟือย การเสพยาเสพติดฯลฯ และปัญหาของความอบ อุ่นใน
ครอบครัว ดังน้ัน การพัฒนาเด็กและเยาวชนจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเอง โดยเริ่มตระหนักในปัญหา
ใกล้ตัวและสร้างทักษะชีวิตในด้านต่างๆ เพื่อมีความพร้อมกล้าเผชิญปัญหาสังคมอย่างเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันเหล่านี้จะเป็น
พื้นฐานสําคัญในการสร้างครอบครัว และการดํารงชีวิตต่อไปในอนาคต  

 
องค์ประกอบของทักษะชีวิต 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กําหนดองค์ประกอบทักษะชีวิตที่สําคัญที่จะสร้างและพัฒนาเป็น
ภูมิคุ้มกันชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนในสภาพสังคมปัจจุบันและเตรียมพร้อมสําหรับอนาคตไว้ ๔ องค์ประกอบ ดังนี ้

๑. การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น หมายถึง การรู้จักความถนัดความสามารถ จุดเด่น จุดด้อยของ
ตนเอง เข้าใจความแตกต่าง ของแต่ละบุคคล รู้จักตนเอง ยอมรับเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในตนเองและผู้อื่น มีเปูาหมายใน
ชีวิต และมีความรับผิด 

๒. การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การแยกแยะข้อมูลข่าวสาร ปัญหาและ
สถานการณ์รอบตัว วิพากษ์วิจารณ์ และประเมินสถานการณ์รอบตัวด้วยหลักเหตุผลและข้อมูลที่ถูกต้องรับรู้ปัญหา สาเหตุของ
ปัญหา หาทางเลือกและตัดสินใจแก้ปัญหาใน สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ 

๓. การจัดการกับอารมณ์และความเครียด หมายถึง ความเข้าใจและรู้เท่าทันภาวะอารมณ์ของบุคคลรู้สาเหตุของ
ความเครียด รู้วิธีการควบคุมอารมณ์และความเครียด รู้วิธีผ่อนคลาย หลีกเลี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะก่อให้เกิด
อารมณ์ไม่พึงประสงค์ไปในทางที่ดี 

๔. การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น หมายถึง การเข้าใจมุมมอง อารมณ์ ความรู้สึกของผู้อื่น ใช้ภาษาพูดและภาษา
กาย เพื่อสื่อสารความรู้สึก นึกคิดของตนเอง รับรู้ความรู้สึกนึกคิดและความต้องการของผู้อื่น วางตัวได้ถูกต้อง เหมาะสมใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ใช้การสื่อสารที่สร้าง สัมพันธภาพท่ีดีสร้างความร่วมมือและทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
  องค์การยูเนสโก้ (UNESCO: ๒๐๐๑) ได้แบ่งองค์ประกอบของทักษะชีวิตไว้ ๓ ด้าน ดังนี ้   ๑ . 
ด้านความสามารถทางความคิด (Cognitive Abilities) ความสามารถทางความคิด เป็นความสามารถในการเรียนรู้ที่จะรู้ 
(Learning to Know) โดยแบ่งออกเป็น ๒ ทักษะ คือ  
  ๑.๑ ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ประกอบด้วย ทักษะในการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร การ
ประเมินผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของพฤติกรรมในปัจจุบันสําหรับตนเองและผูอ้ื่น การกําหนดทางเลือกต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา 
ทักษะการวิเคราะห์เกี่ยวกับอิทธิพลของค่านิยมและเจตคติของตนเองและบุคคลอื่นที่มีต่อแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรม 
  ๑.๒ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบด้วย การวิเคราะห์กลุ่มเพื่อนและอิทธิพลของสื่อต่าง ๆ 
การวิเคราะห์เจตคติ ค่านิยม ปทัสถานทางสังคม และความเชื่อและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อตนเอง 
 ๒. ด้านความสามารถส่วนบุคคล (Personal Abilities) เป็นความสามารถในการเรียนรู้ที่จะเป็น (Learning to be) 
โดยแบ่งออกเป็น ๓ ทักษะ คือ 
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 
 

๕๒๕ 

  ๒.๑ ทักษะการเพิ่มการควบคุมภายในตนเอง ประกอบด้วย ทักษะการสร้างความเช่ือมั่น และความ
ภาคภูมิใจในตนเอง ทักษะการตระหนักรู้ในตนเอง รวมถึงการตระหนักรู้ในสิทธิ อิทธิพล ค่านิยม เจตคติ จุดแข็งและจุดอ่อน 
ทักษะในการกําหนดเปูาหมาย ทักษะในการดูแลตนเอง และทักษะในการประเมินตนเอง 
  ๒.๒ ทักษะการจัดการกับความรู้สึก ประกอบด้วย การจัดการความโกรธ การจัดการกับความวิตกกังวล
และความเศร้าหรือความผิดหวัง ทักษะการเผชิญหน้าและการจัดการในการสูญเสีย และความทุกข ์
  ๒.๓ ทักษะการจัดการความเครียด ประกอบด้วย การบริหารเวลา การเพิ่มความคิดทางบวก การรู้จัก
เทคนิคการผ่อนคลาย 
 ๓. ด้านความสามารถระหว่างบุคคล (Interpersonal Abilities) ความสามารถระหว่างบุคคล เป็นความสามารถใน
การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น แบ่งออกเป็น ๔ ทักษะ คือ 
  ๓.๑ ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล ประกอบด้วย การสื่อสารทั้งภาษาท่าทางและภาษากาย การฟังอย่าง
มีประสิทธิภาพ การแสดงความรู้สึก การให้ข้อมูลย้อนกลับ (ไม่ใช่ทางลบ) และการรับข้อมูลย้อนกลับ 
  ๓.๒ ทักษะการปฏิเสธและการเจรจาต่อรอง ประกอบด้วย การบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง 
ทักษะการแสดงออกอย่างเหมาะสม และทักษะการปฏิเสธ 
  ๓.๓ ทักษะการเห็นอกเห็นใจ ประกอบด้วย ความสามารถท่ีจะฟังและเข้าใจความต้องการของบุคคลอื่นใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแสดงถึงความเข้าใจในสิ่งนั้น 
  ๓.๔ ทักษะการทํางานเป็นทีมและการให้ความร่วมมือ ประกอบด้วย การแสดงความเคารพในความคิดเห็น
ของบุคคลอื่น การประเมินความสามารถของบุคคล และการสนับสนุนกลุ่ม 
  กู๊ดชิพ (Goodship. ๒๐๐๑) แบ่งทักษะชีวิตออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ 
  ๑. ทักษะการดํารงชีวิตประจําวัน (Daily Life Skills) ซึ่งเป็นทักษะที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน ผู้ที่มี
ทักษะด้านนี้จะแสดงความสามารถออกมาให้ปรากฏจนเป็นนิสัยที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือ ความสามารถในการบริหารจัดการ
ระบบ ความสามารถในการเลือกและจัดการงานบ้าน ความสามารถในการดูแลตนเอง การตระหนักถึงความ ความสามารถใน
การจัดหา จัดเตรียม และการบริโภคอาหาร ความสามารถในการซื้อและถนอมเครื่องแต่งกาย การแสดงออกถึงการเป็น
พลเมืองดี ความสามารถในการใช้เครื่องนันทนาการและการใช้เวลาว่าง และความสามารถในการอยู่ร่วมกับชุมชน  
  ๒. ทักษะเฉพาะบุคคลและทักษะทางสังคม (Personal and Social Skills) ซึ่งเป็นทักษะที่จําเป็นต่อการทํางานและ
การสร้างมิตรภาพ ได้แก่ ความสามารถในการรู้จักตนเอง การสร้างความมั่นใจในตนเอง การแสดงพฤติกรรมที่รับผิดชอบต่อ
สังคม ความสามารถด้านมนุษยสัมพันธ์  ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ความสามารถในการแก้ไขปัญหา และความสามารถ
ในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น  
  ๓. ทักษะการประกอบอาชีพ (Occupational Skills) เป็นทักษะที่จําเป็นต่อความสําเร็จในการประกอบอาชีพ ได้แก่ 
ความรอบรู้ และความสามารถในการสํารวจทางเลือกอาชีพ  ความสามารถในการคัดเลือกและวางแผนทางเลือกอาชีพ การ
แสดงนิสัยและพฤติกรรมที่เหมาะสมในการทํางาน ความสามารถในการแสวงหางาน การรักษาความปลอดภัย และการรักษา
งาน ความสามารถในการดูแลสุขภาพ และความสามารถในการประกอบอาชีพ  
  สรุปได้ว่า องค์ประกอบของทักษะชีวิต ที่สําคัญและจําเป็นในการดํารงชีวิต ประกอบด้วย  ๑) ทักษะการคิด ได้แก่ 
การคิดวิเคราะห์ การคิดวิจารณญาณ การคิดวิพากษ์วิจารณ์ และการคิดแก้ปัญหา และการคิดสร้างสรรค์  ๒) ทักษะการ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเองและผู้อื่น ๓) ทักษะการจัดการปัญหารอบตัว ทักษะการจัดการอารมณ์และความเครียด  ๔) ทักษะ
การตัดสินใจและการปรับตัว และ ๕) ทักษะการสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
 
กลยุทธ์ในการสร้างทักษะชีวิต 

 การสร้างทักษะชีวิตให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนอยู่บนพื้นฐานของแนวคิด ๓ ประการ คือ ๑) การส่งเสริม หมายถึง การ
สร้างทักษะชีวิตให้เกิดกับผู้เรียนกลุ่มปกติ หรือมีพฤติกรรมปกติ (Normal behavior) เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันปัญหาที่เกิดขึ้นในการ
ดําเนินชีวิตของผู้เรียน ๒) การปูองกัน หมายถึง การช่วยเหลือผู้เรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง (Risk behavior) เช่น เด็กที่เริ่มมี
พฤติกรรมที่เป็นแนวโน้มเข้าสู่ผู้ที่มีปัญหาทางพฤติกรรม ให้มีทักษะชีวิตและปรับเปลี่ยนให้มี พฤติกรรมเป็นปกติ และ ๓) การ
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๔๑๘ 

แก้ไขหรือรักษาและฟื้นฟู หมายถึง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนที่เป็นปัญหาแล้วหรือปุวยแล้ว โดยช่วยเหลือบําบัด
และรักษา (ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ และคณะ. ๒๕๕๓: ๗)  

 กลวิธีในการสร้างทักษะชีวิต  
 ๑. การสร้างทักษะชีวิตโดยระบบเรียนรู้ (การเรียนการสอน) จากความหมายของทักษะชีวิต ที่ว่า “ทักษะ

ชีวิตเป็นความสามารถอันประกอบด้วย ความรู้ เจตคติ และทักษะ ในอันที่จะจัดการกับปัญหารอบ ๆ ตัวในสภาพสังคม
ปัจจุบัน และเตรียมพร้อมสําหรับการปรับตัวในอนาคต” จากองค์ประกอบท้ัง ๑๒ ประการของทักษะชีวิตอาจจะแบ่งออกเป็น 
๒ กลุ่ม คือ 

ทักษะชีวิตทั่วไป ซึ่งเป็นความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนที่จะเผชิญกับปัญหาปกติในชีวิตประจําวัน เช่น ความ
ขัดแย้งทะเลาะกัน การตัดสินใจเลือกทําสิ่งต่าง ๆ เป็นต้น ความสามารถนี้ กระทรวงศึกษาธิการเรียกว่า “คิดเป็น ทําเป็น 
แก้ปัญหาได้” และเป็นองค์ประกอบของทักษะชีวิตที่ เรียกว่า ความคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) และความคิด
วิเคราะห์วิจารณ์ (Critical thinking) ความสามารถทั้ง ๒ ประการนี้ เกิดจากการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วมในการสอนตามปกติในช้ันเรียน ซึ่งการสอนแบบนี้ช่วยให้ผู้เรี ยนได้ฝึกวิเคราะห์ก็จะ เกิด
ทักษะชีวิตพื้นฐานสองประการนี้  

ทักษะชีวิตเฉพาะ คือ ความสามารถที่จําเป็นในการเผชิญปัญหาเฉพาะ เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาโรคเอดส์และ
เพศสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสม ฯลฯ ก็ต้องมีทักษะชีวิตเฉพาะอีก ๑๐ ประการที่เหลือ เช่น ความตระหนักรู้ในตนก็คือ ตระหนักใน
ความแตกต่างระหว่างชาย หญิงในเรื่องเพศ ความภูมิใจ ในตนเอง เช่น ตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีของชายหญิง ทักษะใน
การปฏิเสธในการชวนไปมีพฤติกรรมเสี่ยง เป็นต้น แต่ในการสอนปกติในหลักสูตรที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงก็ 
สามารถสร้างทักษะชีวิตได้ครบทุกตัวเช่นกัน ทักษะชีวิตเฉพาะเกิดจากการสอนทักษะชีวิตในวิชาที่เกี่ยวข้องกับปัญหา สังคม
ศึกษา สุขศึกษา พลานามัย การแนะแนว และรายวิชาทักษะชีวิต เป็นต้น 

 ๒. การสร้างทักษะชีวิตโดยระบบกิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมเสริม หลักสูตรที่จําเป็นในการ
สร้างทักษะชีวิตมีหลากหลายลักษณะ เช่น การทํากิจกรรมชมรมต่าง ๆ เพื่อ ผู้เรียนได้ทํางานร่วมกัน ได้มีโอกาสสร้าง
สัมพันธภาพ ได้สื่อสารกับผู้อื่น ได้รู้จักตนเองและรู้จักผู้อื่น ได้ตัดสินใจแก้ไขปัญหา เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เกิดความ
รับผิดชอบต่อสังคม ฯลฯ กิจกรรมที่ ได้จะต้องมีลักษณะ คือ ผู้เรียนคิดเองทําเอง โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา, ดําเนินการได้
ตลอดปี เพราะมาจากพลังของผู้เรียนเอง, สามารถสืบทอดจากรุ่นพ่ีไปสู่รุ่นน้องได้ เพราะมีความรู้สึกเป็นเจ้าของจากผู้เรียนเอง
, กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สร้างทักษะชีวิตทั่วไปให้กับผู้เรียน เช่น กิจกรรมชมรมห้องสมุด กิจกรรมชมรมทางวิชาการต่าง ๆ 
กิจกรรมกีฬา และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สร้างทักษะชีวิตเฉพาะปัญหา เช่น ชมรมต้านสารเสพติด ชมรมต้านภัยเอดส์ ชมรม
เพื่อนเตือนเพื่อน ฯลฯ 

๓. การสร้างทักษะชีวิตด้วยระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การสร้างทักษะชีวิต เพื่อปรับ เปลี่ยน พฤติกรรมโดยการ
ช่วยเหลือแนะนํา (Advisory) โดยอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งทําหน้าที่การให้คําปรึกษา และช่วยเหลือโดยการรู้จักผู้เรียนเป็น
รายบุคคล การคัดกรองเพื่อวิเคราะห์แยกแยะพฤติกรรมของผู้เรียนและการค้นหาผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ตลอดจนให้ความ
ช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ตั้งแต่ต้นก่อนท่ีจะเกิดปัญหาที่รุนแรง  

๔. การสร้างทักษะชีวิตเพื่อช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมที่เป็นปัญหา ซึ่งเป็นปัญหาเกินกว่าที่อาจารย์ ที่ปรึกษาจะ
แก้ไขได้ และต้องอาศัยการใช้จิตวิทยาการแนะแนวหรอื การให้คําปรึกษา (Counseling) หรืออาจส่งต่อ (Refer) กรณีต้องการ
บําบัดรักษาจากสถานบริการทางสาธารณสุขหรือหน่วยงานต่างๆ เช่น การติดยาบ้าแล้ว หรือการมีพฤติกรรมทางจิต เป็นต้น 
 
การพัฒนาทักษะชีวิตที่จ าเป็น 

การพัฒนาทักษะต่าง ๆ (Skills Development) ในการออกแบบการพัฒนาทักษะชีวิตนั้นขึ้นอยู่กับว่าผู้ออกแบบ
ปรารถนาจะให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างไร โดยทักษะชีวิตอาจแบ่งออกเป็นทักษะที่จําเป็นได้เป็นหลายประการ เช่น การ
แก้ปัญหาระหว่างบุคคล การให้ความร่วมมือ การแสดงออกอย่างเหมาะสม การมีความรับผิดชอบ การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น การ
ควบคุมตนเอง ทักษะการสื่อสาร การแก้ปัญหาความขัดแย้ง ทักษะการควบคุมความโกรธ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ การตระหนักรู้ในตนเอง การเผชิญและจัดการกับความเครียด ตลอดจนการจัดการกับ
อารมณ์ของตนเอง เป็นต้น 
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๕๒๗ 

แมนกรูก้า วิทแมน และโพสเนอร์ (Mangrulkar, Whitman, & Posner. ๒๐๐๑) ได้ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการพัฒนา
ทักษะชีวิตในเด็กและวัยรุ่น โดยได้แบ่งองค์ประกอบสําคัญของโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตไว้ ๓ องค์ประกอบ คือ 

 ๑. องค์ประกอบทักษะทางสังคม (Social Skills) ประกอบด้วย ทักษะการติดต่อสื่อสาร ทักษะการปฏิเสธ
และเจรจาต่อรอง ทักษะการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ทักษะระหว่างบุคคล (การพัฒนาสัมพันธภาพที่ดี) ทักษะการให้
ความร่วมมือ ทักษะการเห็นอกเห็นใจบุคคลอื่น และเนื่องจากวัยรุ่นเป็นวัยของความท้าทายมีความสมัพันธ์กับบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นพ่อ แม่ กลุ่มเพื่อน หรือบุคคลอื่นๆ ในสังคม สิ่งเหล่านี้จะเพิ่มความซับซ้อนของการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมให้กับ
วัยรุ่น การที่วัยรุ่นขาดทักษะทางสังคมที่พอเพียง หรือวัยรุ่นที่ล้มเหลวในการพัฒนาทักษะสําหรับการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น 
อาจถูกการปฏิเสธจากกลุ่มสังคมนั้นและนํามาซึ่งพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ไม่เหมาะสม เช่น พฤติกรรมก้าวร้าว การแยกตัวออก จาก
สังคม การใช้สารเสพติดต่าง ๆ เป็นต้น 

 ๒. องค์ประกอบทักษะทางความคิด (Cognitive Skills) ประกอบด้วย ทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการ
ตัดสินใจ (การเข้าใจผลที่จะเกิดขึ้นของการกระทํา การกําหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา) การพัฒนาทักษะชีวิตส่วนใหญ่จะ
รวมทักษะทางสังคมและทักษะทางความคิดเข้าด้วยกัน การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ เป็นทักษะสําคัญของทักษะทาง
ความคิดในการที่จะช่วยพัฒนาทักษะชีวิตให้กับวัยรุ่น จากทฤษฎีของแบนดูรากล่าวไว้ว่า บุคคลที่มีประสบการณ์ที่ยุ่งยาก
เกี่ยวกับการตัดสินใจและการแก้ปัญหา จะส่งผลให้บุคคลนั้นไม่สามารถสร้างเปูาหมายที่เหมาะสมและประสบความสําเร็จใน
เปูาหมายที่ตั้งไว้ได้ ดังนั้นสิ่งสําคัญในการฝึกทักษะการตัดสินใจและการแก้ปัญหาให้กับวัยรุ่นนั้นจะต้องออกแบบโมเดลให้
วัยรุ่นเรียนรู้ว่าอย่างไร (How) ไม่ใช่รู้ว่าคืออะไร (What) เท่านั้น เนื่องจากทักษะทางความคิดจะช่วยให้เด็กนําทักษะที่ได้ฝึกไป
ประยุกต์ใช้ในการต่อต้านหรือปฏิเสธความกดดันจากกลุ่มเพื่อนสื่อและสังคม  ได้โดยการเรียนรู้ที่จะคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เกี่ยวกับความกดดันต่าง ๆ ที่เข้ามาคุกคามในชีวิต 

 ๓. พ้ืนฐานสําคัญของโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิต ประกอบด้วยส่วนสําคัญ ๓ ส่วน ดังนี้ คือ ส่วนที่ ๑ 
การพัฒนาทักษะ ประกอบด้วย ทักษะ ๓ ทักษะ ได้แก่ ทักษะทางด้านสังคม ทักษะทางด้านความคิด และทักษะการจัดการ
ทางอารมณ์ ส่วนที่ ๒ เนื้อหาข้อมูลข่าวสาร เนื้อหาข้อมูลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตนั้น อยู่บนพื้นฐานของบุคคล 
สังคม และประเด็นสําคัญเฉพาะของวัยรุ่นเป็นหลัก และส่วนที่ ๓ วิธีการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์ โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้
อย่างเป็นธรรมชาติ ได้แก่ การแสดงบทบาทสมมติ การเรียนรู้จากตัวแบบและการใช้กิจกรรมกลุ่ม เป็นต้น (Mangrulkar, 
Whitman, & Posner. ๒๐๐๑) 
 
ปัจจัยท่ีสนับสนุนการเสริมสร้างทักษะชีวิต 
 สําหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสริมสร้างและสนับสนุนทักษะชีวิตที่เข้มแข็งและอ่อนแอ มีหลายปัจจัย  ดังนี้ 
(Nelson-Jones. ๑๙๙๗) 
  ๑. สัมพันธภาพที่ให้การสนับสนุน (Supportive Relationships) ไม่ว่าบุคคลจะอยู่ในช่วงอายุใดก็ตาม จะ
เกิดความสุขและสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากบุคคลนั้นรู้สึกว่ามีคนไว้วางใจเขา เขาได้ให้ความสําคัญและ
เน้นเป็นอย่างยิ่ง กับสัมพันธภาพท่ีให้การสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นการให้ความเคารพ ความจริงใจ ความเข้าใจ และเห็นอก เห็น
ใจต่าง ๆ ดังนั้นปัจจัยด้านสัมพันธภาพท่ีให้การสนับสนุนจะช่วยพัฒนาทักษะชีวิตกับบุคคลได้ ทั้งนี้สัมพันธภาพที่สนับสนุน จะ
ก่อให้บุคคลจะเกิดความรู้สึกปลอดภัยในการสํารวจพฤติกรรมและการเรียนรู้ที่ผิดพลาดต่าง ๆ ของตน อีกทั้งยังช่วยให้บุคคล
รับฟังตัวเองมากขึ้นมีความรู้สึกภูมิใจและมีความเข้าใจในตนเองที่ลึกซึ้งสามารถเกิดการสัมผัสกับความต้องการที่แท้จริงของ
ตนเอง ตลอดจนความต้องการของชีวิตตนเองได้ 
  ๒. การเรียนรู้จากตัวอย่าง (Learning from Example) การเรียนรู้จากตัวอย่างเป็นวิธีที่สําคัญวิธีหนึ่งใน
การช่วยให้บุคคลได้มาซึ่งทักษะชีวิต การเรียนรู้จากตัวอย่างอาจส่งผลกระทบต่อทักษะชีวิตที่ดีและไม่ดีได้ เด็กและวัยรุ่นจะ
เรียนรู้ที่จะแสดงความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมจากตัวอย่างรอบ ๆ ตัว เช่น เด็กที่มีพ่อแม่ที่ขาดการแสดงออกทางอารมณ์ 
จะทําให้เด็กขาดโอกาสสําหรับการสังเกตวิธีการของการแสดงออกทางอารมณ์ได้  หรือถ้าพ่อแม่ และบุคคลอื่น ๆ รอบ ๆ ตัว
เด็ก มีการคิด รู้สึก และพฤติกรรมที่ขาดประสิทธิภาพ เช่น การตําหนิ ดุด่า หรือมีการแสดงออกที่เกินจริง จะทําให้เด็กมี
พฤติกรรมเช่นนั้นตามไปด้วย ในทางตรงกันข้ามถ้าเด็กได้เรียนรู้จากตัวแบบท่ีดีของพ่อแม่หรือบุคคลที่มีความสําคัญสําหรับเด็ก 
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๔๑๘ 

(กลุ่มเพื่อน ครู พี่น้อง ญาติและสื่อ) ก็จะทําให้เด็กมีทักษะชีวิตที่เข้มแข็งในด้านความคิดความรู้สึกและพฤติกรรม 
  ๓. การเรียนรู้จากผลที่ตามมา (Learning from Consequences) การเรียนรู้ทักษะชีวิตจากการสังเกตตัว
แบบ เป็นการผสมผสานของการเรียนรู้ผลที่ตามมาทั้งดีและไม่ดี บุคคลจะรับรู้ผลที่เกิดขึ้นตามมาด้วย ๒ วิธี คือ การเรียนรู้
แบบวางเงื่อนไข และการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ผลที่เกิดขึ้นท่ีดีจะช่วยให้บุคคลได้มาซึ่งทักษะชีวิต 
  ๔. การสั่งสอน และการสอนตนเอง (Instruction and Self-Instruction) การสั่งสอน เป็นปัจจัยหนึ่งที่
ช่วยให้บุคคลเกิดทักษะชีวิต การสอนทักษะชีวิตเกิดขึ้นอย่างไม่เป็นทางการในครอบครัว เช่น การขอร้องให้ลูกหรือเด็กทําบาง
สิ่งบางอย่างโดยมีการสื่อสารว่า “ได้โปรด” หรือ “ขอบคุณ” สิ่งเหล่านี้เป็นทักษะชีวิตพื้นฐานในด้านการสั่งสอนที่เริ่มต้นจาก
ครอบครัว ทําให้เด็กเรียนรู้ที่จะสร้างสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ๆ ภายนอกครอบครัวได้ การสั่งสอนสามารถเป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่
ไม่มีคุณค่าได้ เช่น เมื่อบุคคลเกิดการต่อต้านผู้สั่งสอน หรือผู้สั่งสอนบางคนเน้นด้านการพูดคุยมากกว่าการที่จะบอกบุคคลว่า
จะต้องทําอะไร เป็นต้น 
  ๕. ข้อมูลข่าวสารและโอกาส (Information and Opportunity) บุคคลต้องการข้อมูลข่าวสารที่พอเพียง
ตอ่การที่จะพัฒนาทักษะชีวิต เช่น การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปูองกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ นอกจากน้ีเด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่ 
มีความต้องการเช่นเดียวกันในเรื่องของโอกาสที่จะทดสอบและพัฒนาทักษะชีวิต 
  ๖. ความวิตกกังวลและความเช่ือมั่น (Anxiety and Confidence) เด็กๆ จะเจริญเติบโตภายใต้
ประสบการณ์ที่ดีและไม่ดี สําหรับการพัฒนาความภูมิใจในตนเอง ระดับความวิตกกังวลจะมีความสัมพันธ์กับการปูองกันการ
ต่อต้านจากอันตรายและแรงจูงใจของตนเองเกี่ยวกับความสําเร็จที่เป็นจริง ผลของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม มีความสัมพันธ์กับ
ความวิตกกังวล ซึ่งความวิตกกังวลในท่ีนี้ รวมถึงความไม่เต็มใจความตึงเครียด ความตื่นเต้น การเรียนรู้โดยไม่ผ่อนคลายความ
ตึงเครียด หรือแม้กระทั่งการขาดความมุ่งมั่น จะพยายามอย่างไรก็ตาม บุคคลที่จะเรียนรู้ทักษะชีวิตหรือทักษะในการช่วย
ตนเองได้ดีจะต้องมีทักษะของการจัดการความวิตกกังวล 
 
การเสริมสร้างต้นทุนชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน  
   เด็กและเยาวชนต้องมีปัจจัยปูองกัน และปัจจัยสร้างเสริมหลายอย่าง ที่จะสามารถช่วยให้เขามีการพัฒนาทางด้าน
จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพื่อการดํารงชีพในสังคมอย่างเข้มแข็ง เรียกว่า ต้นทุนชีวิต โดยอาศัยแนวคิดเชิงบวก ซึ่งรวมทั้ง
ทักษะชีวิต ความรับผิดชอบช่ัวดี จิตสํานึก วิถีพอเพียง วิถีประชาธิปไตย และทุนด้านสังคม เช่น ครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา 
โดยพัฒนาเป็นองค์ประกอบ ๕ พลัง ในการสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน ได้แก่ 

พลังตัวตน - เป็นการรวมกันของทักษะชีวิตและพลังคุณค่าในตนเอง ที่สะท้อนทั้งจิตสํานึก ความรับผิดชอบช่ัวดี 
ค่านิยมในการทําความดี วิถีประชาธิปไตย และวิถีพอเพียง  

พลังครอบครัว - ครอบครัวให้การสนับสนุนด้วยความรัก ความเอาใจใส่ สมาชิกในครอบครัวให้กําลังใจซึ่งกันและกัน
และปรึกษาได้ทุกเรื่อง ครอบครัวมีวินัย กรอบกติกาที่เหมาะสม และติดตามสมาชิกในครอบครัว รู้สึกอบอุ่น ปลอดภัยในการ
ใช้ชีวิตที่บ้าน มีวินัยเป็นแบบอย่างท่ีดี  
 พลังสร้างปัญญา - มุ่งมั่นท่ีจะเพิ่มพลังปัญญา ท้ังในและนอกหลักสูตรการศึกษา มีสัมฤทธ์ิผลทางการเรียน ผูกพันกับ
สถาบันในทางที่ดี เด็กรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัยในการใช้ชีวิตที่โรงเรียน โรงเรียนช่วยสร้างเสริมวินัยในขอบเขตที่เหมาะสม ติดตาม
ผลงานและพฤติกรรมของเด็ก ครูและผู้ปกครองช่วยให้กําลังใจและกระตุ้นในการเรียน  
 พลังเพื่อนและกิจกรรม - ได้รับแรงใจที่ดีจากเพื่อน มีเพื่อนที่เป็นแบบอย่างที่ดี ทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในหมู่
เพื่อนๆและชุมชน เช่น กิจกรรมออกกําลังกาย ศาสนา สันทนาการนอกหลักสูตร  
 พลังชุมชน - เป็นชุมชนที่อาศัยอยู่ร่วมกันด้วยความเอื้ออาทร มิตรไมตรี มีความปลอดภัย ผู้ใหญ่ที่อยู่ในชุมชนเห็น
คุณค่าและให้ความสําคัญแก่เด็ก เด็กได้ร่วมทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน วินัย และขอบเขตที่เหมาะสมและติดตาม
สมาชิก มีผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างท่ีดี 
  สรุปได้ว่า ปัจจัยพื้นฐานสําคัญของการพัฒนาทักษะชีวิต ผู้พัฒนาจะต้องทําความเข้าใจกับทักษะที่จําเป็น
ของแต่ละบุคคล โปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิตและจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันปูองกันความเสี่ยงจากปัจจัยคุ้มกันภายใน  และ
ปัจจัยคุ้มกันภายนอกรวมทั้งการสร้างความรับผิดชอบช่ัวดี จิตสํานึก วิถีพอเพียง วิถีประชาธิปไตย และทุนด้านสังคม เช่น 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 
 

๕๒๙ 

ครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา โดยพัฒนาเป็นองค์ประกอบ ๕ พลัง ในการสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน ได้แก่ 
พลังตัวตน พลังครอบครัว พลังสร้างปัญญา พลังเพื่อนและกิจกรรม และพลังชุมชน  

 
การพัฒนาทักษะชีวิต 
  การพัฒนาทักษะชีวิตของเยาวชน เป็นการพัฒนาความสามารถทางสังคม ความคิดอ่าน ความพยายามเพิ่มพูน
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ให้ประสบผลสําเร็จ ทําให้สามารถแก้ไขปัญหาในสถานการณ์วิกฤตที่ก่อให้เกิ ด
พฤติกรรมที่เป็นปัญหาตลอดจนเป็นความสามารถท่ีจะส่งเสริมสุขภาพของบุคคลและชุมชนด้วย การสอนทักษะชีวิตซึ่งมีความ
ครอบคลุมทุกแง่มุม เป็นการสอนแบบเบ็ดเสร็จ ในจํานวนทักษะชีวิตทั้งหมด สิ่งที่จะต้องได้รับการพิจารณาก็คือ ทักษะชีวิตที่
เป็นแกน (corelifeskill) หรือทักษะชีวิตพื้นฐานซึ่งจะต้องจัดให้มีการสอนให้สัมพันธ์กับการนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 
  การเสริมสร้างทักษะชีวิต จึงหมายถึง การอบรม ฝึกฝนให้เยาวชนเข้าใจ มีความชํานาญในการใช้ทักษะชีวิตที่เป็น
แกน (core life skill) โดยได้รับการขัดเกลาจากผู้ใหญ่ทุกฝุายที่มองเห็นความสําคัญของปัญหาเยาวชน 
  อย่างไรก็ตามในการแก้ปัญหา มิได้มุ่งให้ความสําคัญแต่เพียงด้านใดด้านหนึ่ง ไม่ว่าด้านเฉพาะบุคคล หรือสังคม แต่
หากมุ่งให้ความสําคัญต่อสภาพปัญหาของชีวิตที่เป็นองค์รวมอย่างแท้จริงทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสิ่งแวดล้อมทางสังคม
ของมนุษย์ด้วย เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ต่างเป็นปัจจัยเช่ือมโยงกันไปอย่างเป็นระบบ คือมุ่งให้มนุษย์ทุกคนเกิดฉันทะ ความเพียร 
ความมุ่งมั่น อย่างระมัดระวังในการเรียน รู้ชีวิตของตนเอง โดยเริ่มจากการอาศัยกัลยาณมิตรที่มีประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว
อย่างถูกต้อง เพื่อสามารถเพิ่มทักษะที่ถูกต้องในการแก้ปัญหาและพัฒนาชีวิต พร้อมทั้งมีจิตสํานึกแห่งความเป็นกัลยาณมิตร 
ตามกําลังท่ีตนจะพึงกระทําได้ไปพร้อมๆ กันอีกด้วย การขัดเกลาในรูปแบบวิถีชีวิตของเยาวชน ก็เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองให้มี
ความสมบูรณ์ในด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับภาวะของเยาวชน เช่น มีชีวิตที่ดีงาม มีความสุข มีการเรียนรู้ที่ดีมีครอบครัวที่อบอุ่น 
ความหมายของการขัดเกลา จึงเน้นที่การเรียนรู้ด้วยตนเองให้บรรลุเปูาหมายที่แท้จริงของชีวิตในระดับต่างๆ สาระของการขัด
เกลามีขอบเขตครอบคลุมถึงกระบวนการ การเรียนรู้ด้วยตนเองทุกๆ ด้าน (บรรพต แสนสุวรรณ. ๒๕๕๐ : ๓๓-๓๗) 
 
ทักษะชีวิต กับ เด็กและเยาวชน 
  ในปัจจุบันเด็กและเยาวชนอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมท่ีสามารถทําให้เด็กมีพฤติกรรมที่เป็นปัญหา การสอนหรือฝึกทักษะ
ชีวิตจะทําให้เกิดภูมิคุ้มกันและสามารถเผชิญกับปัญหาต่างๆ ได้การสอนทักษะชีวิตจะช่วยสร้างด้านเจตคติสร้างทักษะที่สําคัญ
ต่อการมีชีวิตครอบครัวและการปรับตัวในครอบครัว ได้แก่ 
  ๑. สร้างเจตคติของความเสมอภาคของชายหญิง ในด้านบทบาททั้งในครอบครัวและในสังคม 
  ๒. สร้างค่านิยมที่ดีด้านชีวิตครอบครัว ค่านิยมผัวเดียว เมียเดียว ความรับผิดชอบต่อครอบครัว 
  ๓. สร้างค่านิยมในเรื่องเพศ เช่น การมีเพศสัมพันธ์ที่รับผิดชอบ วุฒิภาวะทางเพศการสอนทักษะชีวิตต้องคํานึงถึง
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและแบบแผนของการดําเนินชีวิต เพราะทักษะชีวิตเป็นสิ่งท่ีสําคัญในสถานการณ์ที่ประชาชนต้อง
เผชิญกับภาวะสุขภาพท่ีไม่ดี อยู่ในภาวะความเครียดที่ไม่สามารถจัดการแก้ปัญหาได้ ทักษะชีวิตมีความจําเป็นสําหรับเด็กและ
เยาวชนในวัยที่ต้องเจริญเติบโตในโลกที่ไม่สามารถพยากรณ์ได้ว่า จะเกิดอะไรขึ้นในวันข้างหน้า ด้วยการที่สังคมโลกมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีความเป็นสังคมเศรษฐกิจมากข้ึน แต่ไม่ยอมเปิดกว้างให้มีการสง่เสรมิเด็กและเยาวชนให้มีคุณคา่ 
และเยาวชนเองก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีความกระจ่างชัด ในความคิดของตน เกี่ยวกับโอกาสชีวิตข้างหน้าว่าจะเป็นอย่างไร ปัจจัย
ทั้งหมดจึงชักนําให้เยาวชนมีความอ่อนแอ การมีทักษะชีวิตจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทําให้เด็กและเยาวชนเข้มแข็งขึ้น สามารถ
พัฒนาปรับปรุงตัวเองให้อยู่ในสถานการณ์ที่ยุ่งยากได้และช่วยให้เยาวชนปรับเปลี่ยนตนเองให้มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีได้ (สํานัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา. ๒๕๕๒ : ๑๓-๑๘) 

สําหรับเด็กวัยเรียน ควรเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตพื้นฐานที่สําคัญ ๒ ด้าน ๔ องค์ประกอบ ได้แก่ ทักษะชีวิตด้าน
เจตคติ ๒ องค์ประกอบ คือ ความภูมิใจในตนเอง ความตระหนักรู้ในตนเองหรือการมีวินัยและความรับผิดชอบ ส่วนทักษะชีวิต
ด้านทักษะอีก ๒ องค์ประกอบ คือ การสร้างสัมพันธภาพ และการสื่อสารหรือทักษะทางสังคมนั่นเอง ทักษะชีวิตดังกล่าวนี้ จะ
เป็นพื้นฐานด้านบุคลิกภาพที่สําคัญที่เด็กควรได้รับการพัฒนาอย่างจริงจัง ความภูมิใจในตนเอง คือ ความคิดความรู้สึกว่า
ตนเองมีคุณค่า มีความภูมิใจ เห็นคุณค่าความสามารถของตนเอง มีความมั่นใจในการคิด ตัดสินใจ มีการแสดงออก สามารถทํา
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๔๑๘ 

สิ่งต่างๆ ได้อย่างมีความสุข ประสบความสําเร็จ สร้างประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม เด็กวัยเรียน จะเป็นวัยที่พัฒนา
ความรู้สึก ความรับผิดชอบในตนเอง เป็นวัยที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ อยากรู้อยากเห็น ช่างสังเกต สนใจสิ่งต่างๆ ชอบคิด 
ชอบทํา แก้ปัญหาได้ มีความขยัน ตั้งใจ ต้องการความสําเร็จ เป็นคนเด่น เป็นคนสําคัญ เป็นที่นิยมชมชอบของผู้ใหญ่ จึงเป็น
วัยท่ีสามารถสร้างเสริมพัฒนาบุคลิกภาพ ปลูกฝังความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับคุณค่า ความภูมิใจในตนเอง เพื่อให้เด็กเติบโตอย่างมี
คุณค่าต่อไป การมีวินัยและความรับผิดชอบ เด็กที่มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ จะเป็นเด็กที่สามารถบังคับตนเองให้
ปฏิบัติตนให้ถูกกาลเทศะ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคม เคารพสิทธิของผู้อื่น ทําตามหน้าที่ของตน และมีความซื่อสัตย์สุจริต 
โดยไม่ต้องมีผู้ควบคุมหรือลงโทษ หากผู้ใหญ่เสริมสร้างความมีวินัยในตนเองและความรับผิดชอบให้กับเด็กวัยเรียน จะทําให้
เด็กเรียนรู้ที่จะปรับตัวและยอมรับกติกา กฎระเบียบของกลุ่ม ของโรงเรียน เข้าใจสิทธิของผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็น มี
ความอดทน อดกลั้น ควบคุมตนเองได้ และสามารถปรับตัวอยู่ในกลุ่มสังคมได้อย่างภาคภูมิ ทักษะทางสังคม คือ การที่เด็ก
สามารถแสดงออกเหมาะสมกับกาลเทศะ เป็นที่ยอมรับในสังคม เด็กวัยเรียนเป็นช่วงสําคัญสําหรับ “เตรียมตัว” เข้าสู่วัยรุ่น
และวัยผู้ใหญ่ เริ่มเรียนรู้มารยาททางสังคม เรียนรู้ที่จะทํากิจกรรม อยู่ร่วมกับผู้อื่น ที่นอกเหนือไปจากคนในครอบครัว เด็กที่มี
ทักษะชีวิตที่ดี จะช่วยให้เด็กรู้จักที่จะอยู่กับตัวเอง รู้จักท่ีจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความบากบั่น รู้จักคิด 
พบปัญหา สามารถแก้ไขได้ รู้จักปรับตัวที่จะอยู่ในสังคมได้ เป็นภูมิคุ้มกัน สร้างความเข้มแข็งให้เด็กรู้จักดูแลตนเองและ
พึ่งตนเองได้ในท่ีสุด 

 
การส่งเสริมให้เกิดทักษะชีวิต 

ครูเป็นแบบอย่างที่ดี ให้เด็กได้เห็น ได้ทําตาม โดยเป็นแบบอย่างในการพูด การประพฤติปฏิบัติ หรือยกตัวอย่าง
บุคคลสําคัญที่พบเห็นในชีวิตจริง ท่ีเด็กรู้จัก ให้เห็นถึงการกระทําท่ีน่ายกย่องหรือแบบอย่างที่ดีงาม จากสื่อต่างๆ สิ่งเหล่านี้จะ
เป็นการกระตุ้น เป็นแรงเสริมให้เด็กสนใจและชักนําให้เกิดการประพฤติปฏิบัติตามที่ดีต่อไป ให้เด็กได้ค้นหาลักษณะที่ภูมิใจ 
ฝึกให้เด็กคิดบวก มองตัวเองในทางที่ดี เห็นข้อดี เห็นความสามารถ สิ่งที่น่าภาคภูมิใจของตัวเอง ทั้งด้านการเรียน การเล่น การ
ดูแลตนเอง การช่วยเหลือผู้อื่น โดยครูกําหนดพฤติกรรมและจัดเป็นกิจกรรมให้เด็กทําเป็นประจํา ด้วยความสนุกสนานจน
ปฏิบัติเป็นนิสัย และให้คําช่ืนชม ให้กําลังใจ เมื่อเด็กมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ได้แก่ การวาดรูป เล่นดนตรี กีฬา การทํางานกับ
เพื่อน การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน หรือการไปทัศนศึกษา เข้าค่ายพักแรม สิ่งเหล่านี้ล้วนฝึกให้เด็กเกิดการเรียนรู้ 
จากการกระทําสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง และทําให้สําเร็จ เด็กได้แสดงความคิดเห็น ตัดสินใจแก้ไขปัญหา ทําให้เห็นความสามารถ
ของตนเอง เห็นคุณค่า และเกิดความภูมิใจในตนเอง ส่งเสริมให้เด็กมีวิธีสร้างความสุขให้กับตนเอง เสริมสร้างทักษะทาง
ร่างกายของเด็ก ให้ใช้อวัยวะต่างๆ (เช่น มือ เท้า แขน ขา ฯลฯ) อย่างคล่องแคล่วฉับไว ทําในสิ่งท่ีชอบ/รัก เช่น เลี้ยงสัตว์ ปลูก
ต้นไม้ ฟังเพลง เล่นดนตรี เล่นกีฬา เล่นกับเพื่อนเป็นกลุ่ม ปล่อยให้เด็กเพลิดเพลินกับการแสวงหาคําตอบด้วยตัวเองผ่านการ
เล่น ทั้งการเล่นอย่างมีแบบแผน กติกา และการเล่นอิสระตามจินตนาการ รวมถึงการเล่นกีฬาในร่ม เกมกระดาน เช่น หมาก
รุก คอมพิวเตอร์ ตลอดจนการดูโทรทัศน์และอ่านหนังสือ ล้วนแล้วแต่เป็นการผ่อนคลายความเครียด และให้ประโยชน์ต่อเด็ก
วัยเรียนอย่างมาก แต่ครูควรจัดเวลาให้พอเหมาะ ไม่หมกมุ่นจนทําให้เสียการเรียนและสุขภาพ เปิดโอกาสให้เด็กได้ทํากิจกรรม
กลุ่มบ่อยๆ เป็นการเสริมสร้างทักษะการเข้าใจตนเองและเข้าใจคนอื่น ให้เด็กได้ตระหนักรู้ว่าตนเองมีลักษณะเป็นอย่างไร มี
ความสามารถในด้านใดบ้าง ได้รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งท่ีตนเองชอบ/ไม่ชอบ ขณะเดียวกันได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เพ่ือนชอบ/ไม่ชอบ เรียนรู้ที่
จะเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ครูควรจัดโครงงานที่เป็นประโยชน์ต่อเด็ก ส่งเสริมให้เด็กอาสาเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียน มีส่วนร่วมรับผิดชอบทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น ปลูกต้นไม้ในโรงเรียน เก็บใบไม้ เศษกระดาษ
บริเวณสนาม ทําความสะอาดห้องเรียน ช่วยกันประหยัดน้ําไฟ อนุรักษ์ต้นไม้ ธรรมชาติ ไม่ทําร้ายสัตว์ ปฏิบัติตนให้มีระเบียบ
วินัย เป็นลูกศิษย์ เป็นนักเรียนท่ีดีของครู เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อน ให้เขารู้สึกว่าตนเองมีความสําคัญต่อบุคคลอื่น ทั้งได้รับการ
ช่ืนชมยอมรับ และให้เกียรติยกย่อง นับถือผู้อื่น (กระทรวงยุติธรรม, ๒๕๔๙) 
 
วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ ในศตวรรษที่ ๒๑ ด้านทักษะอาชีพและทักษะชีวิต 
 ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตนั้นจะต้องเรียนตั้งแต่ช้ันประถม (หรืออนุบาล) ไปจนถึง ม. ๖ และมหาวิทยาลัย โดย
เรียนตามพัฒนาการของสมอง ครูจะต้องเรียนรู้วิธีการออกแบบการเรียนรู้แบบ PBL ให้แก่ศิษย์แต่ละกลุ่มอายุและตาม
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๕๓๑ 

พัฒนาการของสมองเด็กแต่ละคน เพราะทักษะกลุ่มนี้สอนไมไ่ด้ เด็กต้องเรียนเอง และครูยิ่งต้องทํางานหนักขึ้นในการคิดค้นหา
วิธีออกแบบการเรียนรู้ วิธีกระตุ้นและอํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ของทีมงานและศิษย์ รวมถึงวิธีชวนกันถอดบทเรียน
หลังงานสําเร็จเพื่อช่วยให้การเรียนรู้ลึกซึ้งและกว้างขวางยิ่งข้ึน การทํางานของครูเพื่อศิษย์ในสภาพนี้จะยิ่งน่าสนุกและท้าทาย
ยิ่งขึ้นจะเห็นว่าการประเมินพนักงานในปัจจุบัน นอกจากประเมินผลงานแล้วพนักงานยังได้รับการประเมินทักษะเพื่อการ
ดํารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ด้วย 

ความยืดหยุ่นและการปรับตัว เป็นทักษะเพื่อการเรียนรู้ การทํางานและการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นความ
ยืดหยุ่นและปรับตัวเพื่อบรรลุเปูาหมาย ไม่ใช่ยืดหยุ่นและปรับตัวแบบไร้หลักการและเลื่อนลอย การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว 
รุนแรง และไม่คาดฝันอย่างที่เป็นอยู่ในโลกปัจจุบัน และรุนแรงขึ้นในอนาคต ทําให้การวางแผนการทํางานแบบตายตัวใช้ไม่
ได้ผล มนุษย์ในศตวรรษท่ี ๒๑ จึงต้องมีความสามารถสูงในการยืดหยุ่นและปรับตัวเพื่อบรรลุเปูาหมายและคุณค่า การใช้วิกฤติ
เป็นโอกาส ใช้ปัญหาเป็นโอกาสหาทางออกอย่างสร้างสรรค์สุดๆ ซึ่งจะเกิดการเรียนรู้สูงสุด ยิ่งงานมีความยากและซับซ้อนมาก
เพียงใด คนก็มีโอกาสใช้และเรียนรู้ทักษะด้านความยืดหยุ่นและปรับตัวมากเพียงนั้น ครูจึงต้องออกแบบการเรียนรู้เพื่อให้ศิษย์
พัฒนาทักษะต่อไปนี้ 

เปูาหมาย : ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 
- ปรับตัวเข้ากับบทบาทที่แตกต่าง งานท่ีได้รับมอบหมายกําหนดการที่เปลี่ยนไป และบริบทท่ีเปลี่ยนไป 

  - ทํางานได้ผลดีในสภาพของความไม่ชัดเจน ไม่แน่นอนและในสภาพที่ลําดับความสําคัญของงานเปลี่ยนไป 
เปูาหมาย : มีความยืดหยุ่น 

   - นําเอาผลลัพท์ที่เกิดขึ้น มาใช้ประโยชน์อย่างได้ผล 
- จัดการเชิงบวกต่อคําชม คําตําหนิ และความผิดพลาด 

   - สามารถนําเอาความเห็นและความเชื่อที่แตกต่างหลากหลาย ของทีมงานจากหลากหลายวัฒนธรรม มา
ทําความเขา้ใจต่อรอง สร้างดุลยภาพ และทําให้งานลุล่วง 
 จะเห็นว่าการทํางานในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทั้งลักษณะพึ่งพาอาศัยกันและกัน (inter-dependence) และเป็นอิสระต่อ
กัน (independence) ซึ่งดูเผินๆ เป็นขั้วตรงกันข้าม แต่ฝึกให้ดีจะเป็นทักษะที่สําคัญมากในการทํางานและดํารงชีวิตในโลกยุค
ใหม่ และมนุษย์ในศตวรรษที่ ๒๑ ต้องฝึกทักษะนี้ตั้งแต่เด็ก และวิธีเรียนหรือฝึกที่ได้ผลคือ การเรียนแบบ PBL ครูต้อง
ออกแบบการเรียนรู้เพื่อให้ศิษย์พัฒนาทักษะต่อไปนี้ 

เปูาหมาย : จัดการเปูาหมายและเวลา 
- กําหนดเปูาหมายโดยมีเกณฑ์ความสําเร็จที่จับต้องได้ และที่จับต้องไม่ได้ 

   - มีความสมดุลระหว่างเปูาหมายเชิงยุทธวิธี (tactical) ซึ่งเป็นเปูาหมายระยะสั้น กับเปูาหมาย 
 เชิงยุทธศาสตร์ (strategic) ซึ่งเป็นเปูาหมายระยะยาว 

   - ใช้เวลาและจัดการภาระงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
เปูาหมาย : ทํางานได้ด้วยตนเอง 
 - ทํางานสําเร็จได้ด้วยตนเอง โดยกําหนดตัวงานเอง คอยติดตาม ผลงานเอง และกําหนดลําดับความสําคัญ 
 ของงานเอง 
เปูาหมาย : เป็นผู้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (self-directed learner) 
 - นอกเหนือจากเรียนรู้ทักษะในงานของตนโดยตรงแล้วสามารถมองเห็นโอกาสเรียนรู้ใหม่ๆ เพื่อขยาย 
 ความเชี่ยวชาญของตน 

- ริเริ่มการพัฒนาทักษะไปสู่ระดับมืออาชีพ 
   - แสดงความเอาจริงเอาจังต่อการเรียนรู้ว่าเป็นกระบวนการที่ต้องทําตลอดชีวิต 

- สามารถทบทวน ใคร่ครวญ ประสบการณ์ในอดีต เพื่อใช้คิดหาทางพัฒนาในอนาคต  (วิจารณ์ พานิช. 
๒๕๕๕: ๔๘-๕๓) 
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๔๑๘ 

 
 
 
ทักษะแห่งความส าเร็จในยุคศตวรรษที่ ๒๑ 

ทักษะทางสังคม ๑๐ ประการ ที่เด็กจําเป็นต้องมีหากต้องการเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองและประสบความสําเร็จใน
ชีวิต (https://th.theasianparent.com/ทักษะ-๑๐-ประการ-ช่วยให้เด็กประสบความสําเร็จ) 

๑. ความมุ่งมั่น แรงผลักดันสู่ความสําเร็จที่ไม่หยุดหย่อนอาจเป็นเหมือนดาบสองคมได้ พ่อแม่หรือครูอาจารย์ไม่ควร
หวังพึ่งการผลักดันลูกหรือนักเรียนไปตลอด โดยเฉพาะช่วงที่ลูกเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา 

วิธีการ : ส่งเสริมให้ลูกแสดงออกถึงความคิดเห็นท่ีลูกมีหรือสิ่งท่ีเป็นแรงบันดาลใจของลูก อย่าเก็บไว้คนเดียว 
๒. ระเบียบวินัย ด้วยสื่อสังคมออนไลน์ท่ีมีรุกคืบอย่างมากในปัจจุบัน การมีระเบียบวินัยดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ทําได้

ยากสําหรับเด็กในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การมีระเบียบวินัยในตนเองอยู่เสมอสามารถช่วยให้นักเรียนประสบความสําเร็จใน
เปูาหมายที่ตั้งไว้ได้ 

วิธีการ : ส่งเสริมให้ลูกเป็นคนมีระเบียบวินัยโดยให้ทํากิจกรรมที่สร้างระเบียบวินัยขึ้น เช่น เรียนเล่นดนตรี เป็นต้น 
๓. ความพากเพียร “ไม่มีอะไรได้มาง่าย ๆ” ไม่มีทางลัดสําหรับความสําเร็จของชีวิต และนักเรียนจําเป็นต้องเรียนรู้

ให้มาก นั่นเป็นเพียงหนทางเดียวท่ีจะก้าวไปสู่จุดสูงสุดของชีวิต ซึ่งต้องมาจากความขยันหมั่นเพียรนั่นเอง 
วิธีการ : สอนให้ลูกคุณเข้าใจว่าไม่มีอะไรได้มาง่าย ๆ ตั้งแต่เขาอายุยังน้อย และลูกจะได้รางวัลตอบแทนก็ต่อเมื่อเขา

ได้ใช้ความพยายามแล้ว 
๔. เข้าสังคม ในชีวิตนี้คุณจะพบเจอกับผู้คนมากมายและคุณต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่นเพื่อหนทางสู่

ความสําเร็จของคุณ การจะเป็นเช่นนั้นได้คุณต้องทําให้พวกเขาชอบคุณเสียก่อน 
วิธีการ : เข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรพิเศษต่าง ๆ ตั้งแต่อายุยังน้อย นักเรียนจะได้พบเจอกับผู้คนมากมายและจะ

พัฒนาทักษะที่จําเป็นต้องใช้ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม 
๕. ความเป็นผู้นํา ความเป็นผู้นําเป็นเรื่องของคุณภาพที่ตอนนี้นายจ้างจํานวนมากปรารถนา โรงเรียนเองก็มีการ

พัฒนาและมองหาความสามารถในการเป็นผู้นําในตัวนักเรียนเช่นกัน 
วิธีการ : การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมนอกห้องเรียนเป็นวิธีที่จะช่วยพัฒนาทักษะความเป็นผู้นําได้ 
๖. ความยืดหยุ่น ไม่มีใครมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบไปทุกอย่าง และทุกคนก็มีวันท่ีผิดหวังด้วยกันทั้งนั้น สิ่งที่สําคัญคือ เรา

ต้องมีความเข้มแข็งที่จะยืนขึ้นสู้อีกครั้งได้ 
วิธีการ : ตามที่สมาคมด้านจิตวิทยาของอเมริกากล่าวไว้ การปลูกฝังให้เด็กมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟูนกับเพื่อน ๆ 

และครอบครัวจะทําให้เขาได้รับการสนับสนุนที่ดี และเขาจะมีกําลังใจที่จะกลับมาต่อสู้กับสิ่งต่าง ๆ ได้อีกครั้ง หลังจากที่ต้อง
ทุกข์กับเรื่องร้าย ๆ 

๗. เป็นคนดี ทําอย่างไรได้อย่างน้ัน ถ้าคุณดีกับคนอื่น คนอื่นก็จะดีกับคุณเช่นกัน 
วิธีการ : สอนให้ลูกคุณรู้จักผิดชอบช่ัวดีตั้งแต่เขาอายุยังน้อย เมื่อโตขึ้นเขาจะมีเข็มทิศท่ีช่วยช้ีนําสิ่งผิดสิ่งถูก 
๘. ความรับผิดชอบ คนท่ีประสบความสําเร็จมักเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมาก และหากนักเรียนขาดคุณสมบัติ

ข้อนี้แล้ว พวกเขาจะไปได้ไม่ไกล 
วิธีการ : จัดแบ่งภาระหน้าที่เบา ๆ ให้ลูกรับผิดชอบ เช่น ให้ลูกรับผิดชอบงานบ้านตั้งแต่อายุยังน้อย ดูให้เหมาะสม

ตามอายุของลูก เขาจะเรียนรู้ถึงความสําคัญของการรับผิดชอบงาน 
๙. รู้จักให้อภัย การให้อภัยเป็นเรื่องที่สําคัญ การนึกถึงเรื่องหมางใจไม่เพียงแต่ทําให้จิตใจเหนื่อยล้า แต่ยังทําให้คุณ

สูญเสียโอกาสหลายอย่างและทําให้คุณเป็นไม่ค่อยมีความสุขในชีวิตด้วย 
วิธีการ : สอนให้ลูกรู้จักให้อภัยและรู้จักลืม เพื่อให้เขาฝึกมีทัศนคติในด้านบวก 
๑๐. รู้จักอดทน “ช้า ๆ ได้พร้าเล่มงาม” คนท่ีรู้จักรอคอยมักได้สิ่งที่ดี น่ันจึงทําให้ความอดทนมีความสําคัญ การเป็น

คนใจร้อนหรือข้ึน ๆ ลง ๆ อยู่ตลอดเวลามักนําไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดได้ 
วิธีการ : สอนให้ลูกคุณรู้จักอดทนตั้งแต่เขายังอายุยังน้อย 
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๕๓๓ 

ทักษะชีวิตในการป้องกันและลดความขัดแย้ง 
๑. ทักษะการสื่อสาร คือ การมีความสามารถในการเป็นผู้พูด ละผู้ฟังที่ดี เพ่ือให้การสื่อสารบรรลุวัตถุประสงค์ 
๒. ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ เป็นทักษะที่ช่วยให้บุคคลมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพื่อปูองกันและลดความขัดแย้ง 

โดยใช้ความรักและความเข้าใจต่อกัน 
๓. ทักษะการต่อรอง เป็นการสื่อสารให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความตั้งใจเดิมมาคล้อยตามตนเองโดยรักษาไว้ซึ่ง

สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
๔. ทักษะการปฏิเสธ เป็นการสื่อสารเพื่อแสดงความรู้สึกของตนว่าไม่เห็นด้วยโดยไม่เสียสัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน 
๕. ทักษะการคิดวิเคราะห์ เป็นการใช้ข้อมูลคิดใคร่ครวญ หาเหตุผลและคาดหมายผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่าง

แม่นยํา 
๖. ทักษะการตัดสินใจ เป็นการประเมินทางเลือกโดยใช้ความรู้ เจตคติทางเลือกทางที่ก่อให้เกิดผลดี 
๗. ทักษะการแก้ไขปัญหา เป็นการใช้ปัญญาและมีสติในการดําเนินการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง เพื่อให้ปัญหา

คลี่คลาย 
 

ประโยชน์จากการมีทักษะชีวิต 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต หรือใช้ทักษะชีวิตเป็น จะเกิดประโยชน์ต่อเด็ก คือ เด็กและเยาวชนมีความสุขที่ได้

อยู่กับครอบครัว เห็นคุณค่าของการมีชีวิตและครอบครัวที่อบอุ่นเป็นสุข มีการแสดงออกถึงความรัก ความกตัญญูระหว่างกัน
ในครอบครัวในโอกาสที่เหมาะสม ช่วยทํางาน ช่วยแบ่งเบาภาระในครอบครัว และรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจน
สําเร็จ มีความรู้ ทักษะ และกระบวนการเรียนรู้ ที่หลากหลายมาสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ และนํามาแก้ปัญหาใน
การดําเนินชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม มีทักษะในการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร สามารถเช่ือมโยงความรู้ จัดกลุ่ม
ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ท่ีได้จากการเรียนรู้ นํามาจําแนกเป็นประเด็นความรู้เดิมกับประเด็นความรู้ใหม่ ตั้งใจเรียนหนังสือ และ
มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทํางานและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข สามารถทํางานด้วยตนเองและทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
สําเร็จ ยอมรับฟังความคิดเห็น และแสดงความคิดเห็นของตนเองด้วยกิริยาวาจาสุภาพ สามารถจัดการกับปัญหาความขัดแย้ง 
และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม รู้จักปูองกันหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและ
ผู้อื่น สามารถดูแลสุขภาพร่างกายของตนตามหลักของสุขบัญญัติ ให้ความสําคัญกับการออกกําลังกาย ไม่ก่อเหตุที่นําไปสู่การ
ทะเลาะวิวาทและความรุนแรง มีสุขภาพจิตที่ดี มีมุมมองเชิงบวก มีการควบคุมอารมณ์ สามารถจัดการกั บอารมณ์และ
ความเครียดด้วยการปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เพื่อผ่อนคลายความเครียดได้ (กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๕๑) 

ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต หรือการใช้ทักษะชีวิตเป็น เป็นการดําเนินชีวิตประจําวัน เพื่อให้เกิดเป็นปัจจัย
เกื้อหนุนสามารถก้าวไปสู่จุดหมายแห่งความเป็นชีวิตที่ดี ผู้ใหญ่รอบตัวจึงควรสอนให้เด็กรู้จักตนเอง เรียนรู้ที่จะปรับตัว อยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข รู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น สามารถจัดการกับ
ความกดดัน ความบีบคั้น ปัญหารอบตัว และเตรียมพร้อมสําหรับปรับตัวในอนาคต จึงจะเรียกได้ว่า เป็นคนสมบูรณ์แบบ เป็น
สมาชิกที่ดีมีคุณค่าอย่างแท้จริงของสังคม สามารถนําสังคมไปสู่สันติสุขคนสมบูรณ์แบบประกอบด้วยคุณธรรม ๗ ประการที่
เรียกว่า สัปปุริสธรรม ๗ ดังนี ้

๑. รู้หลักและรู้จักเหตุ คือ รู้หลักการและกฎเกณฑ์ของสิ่งทั้งหลาย มีการดําเนินชีวิต ปฏิบัติกิจหน้าที่ต่างๆ อย่างรู้
เข้าใจสิ่งที่จะต้องประพฤติปฏิบัติตามเหตุผล รู้ว่าตนมีหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างไร จะต้องทําอะไร อย่างไรจึงจะบรรลุผล
สําเร็จนั้น รู้ความมุ่งหมายและ 

๒. รู้จักผล คือ รู้ความหมายและความมุ่งหมายของหลักการที่ต้องปฏิบัติ รู้ว่าดําเนินชีวิตอย่างนั้น เพื่อวัตถุประสงค์
อะไร ทําแล้วจะเกิดผลดีหรือผลเสียอย่างไร  

๓. รู้ตน คือ รู้ตามความเป็นจริงว่า ตัวเรามีกําลัง ความรู้ ความถนัด ความสามารถ และมีคุณธรรมอย่างไร เท่าไร 
แล้วประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสม ตลอดจนแก้ไขปรับปรุงตนให้เจริญงอกงามถึงความสมบูรณ์ยิ่งข้ึนไป  

๔. รู้ประมาณ คือ รู้จักพอดี ในการบริโภค การใช้จ่าย การพูดจา การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการพักผ่อน
นอนหลับและความสนุกสนานรื่นเริงทั้งหลาย  
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๕. รู้กาล คือ รู้เวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาที่พึงใช้ในการประกอบกิจ ทําหน้าที่การงาน ปฏิบัติการต่างๆ และ
เกี่ยวข้องกับผู้อื่น รู้ว่าเวลาไหน ควรทําอะไร อย่างไร และทําให้ตรงเวลา ให้เป็นเวลา ให้ทันเวลา ให้พอเวลา ให้เหมาะเวลา ให้
ถูกเวลา รู้จักกะเวลาและวางแผนการใช้เวลาอย่างได้ผล  

๖. รู้ชุมชน คือ รู้จักถิ่น รู้การอันควรประพฤติปฏิบัติต่อชุมชนนั้น รู้ว่าควรปฏิบัติ พูด ทํา  เกี่ยวข้อง รักษาระเบียบ
วินัย เมื่อเข้าไปอยู่ในชุมชนนั้น  

๗. รู้บุคคล คือ รู้จักและเข้าใจความแตกต่างแห่งบุคคลว่า ทั้งนิสัย ความสามารถ และคุณธรรม เป็นต้น และรู้จัก ที่
จะปฏิบัติต่อบุคคลอื่นๆ ด้วยดีว่า ควรจะคบหา จะสัมพันธ์เกี่ยวข้องอย่างไร จึงจะได้ผลดี ในทางกลับกัน เด็กที่ไม่มีทักษะ ใน
การใช้ชีวิต หรือใช้ทักษะชีวิตไม่เป็น จะเป็นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่มีความภูมิใจ ไม่เห็นคุณค่าในตนเอง อาจนําไปสู่การมี
บุคลิกภาพที่อ่อนแอ ต้องการพึ่งพาผู้อื่น ขาดความกระตือรือร้น ไม่กล้าคิด ไม่กล้าตัดสินใจ เกิดปัญหาในการปรับตัว มนุษย
สัมพันธ์ไม่ดี ชดเชยปมด้อย ใช้ความก้าวร้าวรุนแรง โทษผู้อื่น ต้องการเป็นผู้ชนะ เรียกร้องความสนใจ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับ
ตัวเองในทางที่ไม่เหมาะสม (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). ๒๕๔๖). 

 
บทสรุป 

การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อเตรียมเด็กและเยาวชนสู่ศตวรรษที่ ๒๑ เป็นการใช้กระบวนการที่มุ่งจะเปลี่ยนแปลงเด็ก
และเยาวชนให้มีทักษะทางสังคม มีคุณลักษณะที่พร้อมที่จะก้าวสู่ศตวรรษที่ ๒๑ อย่างสมบูรณ์ หากได้ประสานแนวคิดที่
นําเสนอไว้ข้างต้น ซึ่งจะเป็นการที่จะเตรียมการในทุกๆ ฝุายที่เกี่ยวข้อง โดยควรเริ่มตั้งแต่ครอบครัว จากการใช้ชีวิตประจําวัน 
โรงเรียน จากการจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกหลักสูตร ท่ีเน้นการปฏิบัติ ลงมือทํา และชุมชน จากการเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ในท้องถิ่นของตนเอง และที่สําคัญที่สุดที่จะทําให้การพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนมีการพัฒนาที่ดีขึ้น บุคคลที่
เกี่ยวข้องทุกฝุายทั้ง พ่อ แม่ ครู อาจารย์ และผู้ใหญ่ในชุมชน ต้องจริงใจ จริงจัง พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนไทยมีคุณลักษณะในศตวรรษท่ี ๒๑ และยืนอยู่ในสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างมีความสุขและประสบความสําเร็จ  

 
บรรณานุกรม 
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข สํานักพัฒนาสุขภาพจิต, (๒๕๔๒). 
กองสุขศึกษา. (๒๕๔๒). แนวคิด ทฤษฎี และการนําไปใช้ในการดําเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ. นนทบุรี :  
 กองสุขศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
กุสุมาวดี คําเกลี้ยงและคณะ. (๒๕๕๔). หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานสุขศึกษา ๖ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖. กรุงเทพฯ : บริษัท  
 สํานักพิมพ ์เอมพันธ์ จํากัด. 
จิราภรณ์. (๒๕๕๔). เผยเด็กไทยขาดทักษะการใช้ชีวิต แถมคิดเองไม่เป็น, จาก http://www.manager.co.th/qol/ News 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). (๒๕๔๖). ธรรมนูญชีวิต พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม. พิมพ์ครั้งท่ี ๕๗, กรุงเทพฯ  
บรรพต แสนสุวรรณ. (๒๕๕๐). การพัฒนากิจกรรมการสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต ๑.  
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. สกลนคร. 

ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร. (๒๕๕๕) : Think People Consulting 
ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์. (๒๕๔๐). การสอนทักษะชีวิตเพื่อปูองกันการใช้สารเสพติด. เอกสารประกอบการประชุม. เชียงใหม่ :  
 ม.ป.พ. อัดสําเนา. 
วิจารณ์ พานิช. (๒๕๕๕). วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษท่ี ๒๑. กรุงเทพฯ : มลูนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์. 
สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. (๒๕๕๑). คู่มือดูแลสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน. (พิมพ์ครั้งท่ี ๔)  
 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด. 
สกล วรเจริญศรี. (๒๕๕๐). การศึกษาทักษะชีวิตและการสร้างโมเดลกลุ่มฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนวัยรุ่น.  
 ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
สํานักข่าวไทย. (๒๕๕๕). เด็กไทยรอบปี ๕๕ น่าห่วง ขาดทักษะชีวิต ติดเหล้าบุหรี่ไม่ลดลง วันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ จาก  



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 
 

๕๓๕ 

 http://www.thaihealth.or.th/Content 
สํานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม. (๒๕๔๙). คู่มือ “เทคนิคการจัดกิจกรรมเพื่อ
 สอนทักษะชีวิตสําหรับเยาวชน” ของโครงการที่ปรึกษาด้านยาเสพติด สํานักงานแผน โ ค ลั ม โ บ . 
 กรุงเทพมหานคร : บริษัท ทีฟิล์ม จํากัด. 
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (๒๕๕๒). การพัฒนาทักษะชีวิตในระบบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน.  
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. โรงพิมพ์คุรุสภา. กรุงเทพฯ. 
สํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. (๒๕๕๕). คู่มือประเมินสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖.  
 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. 
อรุณวรรณ บุญเทียบทิฆัมพร. (๒๕๔๙).การพัฒนาทักษะชีวิตของเยาวชนพุทธภาวนา. ปริญญาพุทธศาสนามหาบัณฑิต.  
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพฯ. 
Goodship, John M. (๒๐๐๑). Life Skills Mastery for Students with Special Needs. ERIC Digest & E ๔๖๙.  
 Available from, http: // Eericae. Netericdebe / ED ๓๒๑๕๐๒. Htm 
https://th.theasianparent.com/ทักษะ-๑๐-ประการ-ช่วยให้เด็กประสบความสําเร็จ 
Mangrulkar, L., Whitman, C. V., & Posner, M.(๒๐๐๑). Life Skills Approach to Child and Adolescent Health  
 Human Development. Washington, D.C. Education Development Center, Inc 
UNESCO. (๒๐๐๑). Life Skills in Non-Formal Education: A Review. New Delhi: Indian National Commission 
for Co-operation With UNESCO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธาน ี

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

๔๑๘ 

 

บทบาทของพระสังฆาธิการต่อการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน 
ในอ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์๑ 

The Roles of Sangha Administrators towards Temple Development 
As a Community Center in Prasart District, Surin Province 

 

พระวิชาญ วิสุทโธ๒ จิรายุ ทรัพย์สิน๓  วันชัย สุขตาม๔  
บทคัดย่อ 
 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อค้นพบจากการวิจัยเรื่อง บทบาทของพระสังฆาธิการต่อการพัฒนาวัดให้เป็น
ศูนย์กลางของชุมชนในอําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ มุ่งนําเสนอประเด็นสําคัญ ๒ประเด็น คือ ๑) หลักพรหมวิหาร ๔ ในการ
ปกครอง พระสังฆาธิการจะต้องมีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้นํา สร้างความเช่ือถือศรัทธาให้เกิดขึ้นจากพระลูกวัด ๒) 
หลักการบริหาร ๒ อย่าง ได้แก่ ๒.๑) บริหารศาสนบุคคล บริหารศาสนวัตถุ และบริหารศาสนธรรม ๒.๒) หลักปราศจากอคติ ๔ 
ได้แก่ ฉันทาคติ เพราะรัก หรือ โทสาคติ โมหาคติ ภยาคติ ปกครองด้วยความเสมอภาค เท่าเทียม ไม่มีความลําเอียง ด้าน
การศาสนศึกษา ควรให้การสนับสนุนด้านศาสนศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่ทําให้เยาวชนและชุมชนได้ศึกษาธรรมะ จัด
อบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยอย่างสม่ําเสมอ จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ควรเข้ามามีส่วน
ร่วมในการเป็นครูสอนหลักธรรมทางศาสนา ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาด้านจิตใจประชาชน เพื่อให้นักเรียนนําหลักธรรมไป
ใช้ในชีวิตประจําวันอย่างถูกต้องและเห็นคุณค่าของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ด้านการเผยแผ่ศาสนธรรม ควรปรับกลยุทธ์
ในการเผยแผ่ธรรมะผ่านสื่อต่างๆ ให้ทันต่อยุคสมัย เพื่อเข้าถึงประชาชนในชุมชนและเปิดโอกาสให้วัดได้มีส่วนร่วมกับชุมชน
และโรงเรียนด้วยการเข้าไปสอนธรรมะตามโรงเรียนต่างๆ นํานักเรียนเข้ามาปฏิบัติธรรมที่วัด มีการเผยแผ่ธรรมทุกวันพระ ด้าน
การสาธารณูปการ ควรพัฒนาวัดด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม จัดสถานที่ในวัดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม 
เพื่อให้เด็กและเยาวชนรุ่นหลังได้รับความรู้ศิลปะเก่าแก่ผ่านศิลปกรรมในวัด  และด้านการสาธารณะสงเคราะห์ ควรคงไว้ซึ่ง
ประติมากรรมที่สามารถถ่ายทอดศิลปกรรมทางศาสนาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เยาวชน  
ค าส าคัญ : บทบาทพระสังฆาธิการ,พัฒนาวัด,ศูนย์กลาง 
 
Abstract 
  This article is a part of the research named The Roles of Sangha administrators towards Temple 
Development as a Community Center in Prasart District, Surin Province. The article focuses on two key 
points, namely; ๑) the application of Brahmavihara ๔ principles in the administration, Sangha 
administrator must have the knowledge, ability, leadership, trust and faith building to the regular monks 
and ๒) the ๒ principles of administration, namely; ๒.๑) the administration of religious people, religious 
objects, and religious Dhamma, and ๒.๒) principles of avoiding wrong course of behavior consisting of 
prejudice caused by love or desire, prejudice caused by hatred or enmity, prejudice caused by delusion 
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๕๓๗ 

or stupidity, and prejudice caused by fear. In Religious education administration, Sangha administrators 
should support religious education by encouraging activities that make youth and communities study the 
Dhamma, Regularly preaching the discourses and training moral ethics for youth. In welfare education 
administration, Sangha administrators should be involved in being a religious teacher, promote 
educational and mental development for the students to apply the principles of dhamma correctly and 
appreciate the principles of Buddhism. In Dhamma propaganda administration, Sangha administrators 
should adjust the strategy to spread the Dhamma through various media, keep up with the times to reach 
out to the people in the community and provide opportunities for the temple to engage with the 
community and the school by attending Dhamma schools by bring students to practice in the temple as 
well as a Dhamma propagation in the Buddhist holy day. In public facilities administration, Sangha 
administrators should develop a temple in a side of building and environment, place the temple as a 
source of learning in the arts and culture for later generation children and youth get old art knowledge 
through fine arts in temples. In public welfare administration, Sangha administrators should There should 
be sculptures that can convey religious art as a source of learning for youth. And in public assistant 
administration, Sangha administrators should be sculptures that can convey religious art as a source of 
learning for youth. 
Keywords : The Roles of Sangha administrators, Temple Development, Community Center 
 
บทน า 
 พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันที่สําคัญสถาบันหนึ่งในสามสถาบันหลักของชาติไทย มีประชาชนชาวไทยกว่าร้อยละ 
๙๐ เคารพนับถือ เป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทยและวิถีชีวิตของคนไทย อย่างไรก็ตามความเจริญและความเสื่อมของ
พระพุทธศาสนานั้น พระพุทธองค์ฝากไว้กับพุทธบริษัท ๔ แต่โดยทั่วไปประชาชนมักมองว่าพระสงฆ์เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่อง
ดังกล่าวทั้งหมด(เฉียบ ไทยยิ่ง,๒๕๒๙)วัดเป็นศาสนสถานที่สําคัญที่สุดของศาสนาพุทธเมื่อกล่าวถึงบทบาทของวัด ซึ่งเป็น 
หน่วยงานหนึ่งที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะวัดที่อยู่ติดกับชุมชน เป็นหน่วยงานย่อยที่ เข้าถึงประชาชนในระดับท้องถิ่น 
มีความเกี่ยวพันธ์กับชุมชนมาทุกยุคทุกสมัย วัดจึงต้องมีบทบาทมากขึ้น เพื่อผสานความแตกร้าวทางสังคม โดยส่วนใหญ่แล้ววัด
ทําหน้าที่เป็นสถานที่จัดพิธีกรรม ต่างๆ เกี่ยวกับศาสนาเป็นหลัก ส่วนการให้บริการสังคมด้านต่างๆ นั้น เป็นบทบาทหน้าที่ที่
ภาครัฐเพิ่มเติม (พระมหาทนงชัย บูรณพิสุทธ์,๒๕๔๕)  
 วัดเป็นทุกอย่างของสังคม เป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนในชุมชนและสังคม เป็นศูนย์กลางกิจกรรมต่างๆ ทางสังคม 
เป็นส่วนประกอบท่ีขาดเสียมิได้สําหรับชุมชนอําเภอในแต่ละระดับ โดยมีพระสงฆ์เป็นตัวแทนของวัดในการปฏิบัติกิจกรรมทาง
สังคมของวัด ทําให้พระสงฆ์มีความสําคัญกับชุมชนอย่างแนบแน่นเช่นเดียวกับวัด พระสงฆ์จึงมีลักษณะของความเป็นผู้นําใน
ทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวัด เมื่อวัดเป็นศูนย์กลางที่รวมจิตใจ พระสงฆ์ก็มีฐานะเป็นผู้นําจิตใจของชุมชน เป็นศูนย์รวมแห่งความ
เคารพเช่ือถือและความรวมมือต่างๆ และนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วัดมีบทบาทยิ่งในการสืบทอดพระพุทธศาสนาทั้งเป็นการ
เผยแผ่วิชาการต่างๆ ไปสู่สังคมตลอดถึงศิลปะวัฒนธรรมของไทยส่วนใหญ่มาจากวัดแทบทั้ งสิ้น ดังนั้นวัดและพระสงฆ์จึงมี
ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งต่อชุมชนในอําเภอและสังคม ทั้งนี้แต่ละอําเภอหรือหมู่บ้านต่างมีวัดประจําเป็นศูนย์กลางของการ
ประกอบพิธีกรรมและการทํากิจกรรมต่างๆ วัดเป็นสมบัติของคนรวมกันทั้งอําเภอหรือหมู่บ้าน ที่ทุกคนจะต้องช่วยอุปถัมภ์ค้ํา
จุนและช่วยกันปกปูองดูแลรักษา วัดในพระพุทธศาสนาจึงอยู่ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนในอําเภอ ที่มีบทบาทสําคัญยิ่ง
ต่อวิถีชีวิตของคนไทยสืบต่อมาจนถึงทุกวันน้ี (พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต),๒๕๒๗)  
 วัดเป็นหน่วยงานสวัสดิการที่ใหญ่ที่สุดในชุมชนที่ช่วยเหลือและแก้ปัญหาต่างๆ ของครอบครัวชุมชนและสังคมใน
ส่วนรวมได้เป็นอย่างดี จนกระทั่งเมื่อความเจริญแบบตะวันตกได้หลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทย ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้าน
ต่างๆ มากมาย ส่งผลให้บทบาทของวัดและพระสงฆ์ลดความสําคัญลงไปมาก ทําให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันของชุมชนจึงเปลี่ยนแปลงจากสังคมแบบพึ่งพาตนเองมาเป็นสังคมแบบบริโภคนิยม ที่มา
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๔๑๘ 

พร้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม และได้กลายมาเป็นกระแสที่ครอบงําแนวคิด ค่านิยม และวิถีชีวิตของคนใน
สังคมไทยเป็นอย่างมาก และจากการที่มุ่งเน้นพัฒนาแต่ทางโลก แต่ละเลยมิติทางธรรมได้ก่อให้เกิดความเสื่อมถอยทางด้าน
ศีลธรรมและจริยธรรมแก่ผู้คนในชุมชน จึงทําให้ผู้คนในชุมชนเริ่มเหินห่างจากวัดมากขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมต่างๆ 
ตามมามากมาย 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนในอําเภอ จึงมี
ความสนใจและตั้งใจอย่างยิ่งที่จะศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของพระสังฆาธิการต่อการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนใน
อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เพื่อนําผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนในอําเภอ ให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ๑. เพื่อศึกษาบทบาทของพระสังฆาธิการต่อการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนในอําเภอปราสาท จังหวัด
สุรินทร์ 
 ๒. เพื่อเปรียบเทียบบทบาทของพระสังฆาธิการต่อการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนในอําเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร์ จําแนกตาม อายุ พรรษา ตําแหน่ง ระดับการศึกษา 
 ๒. เพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนาบทบาทของพระสังฆาธิการต่อการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนใน
อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง บทบาทของพระสังฆาธิการต่อการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนในอําเภอปราสาท จังหวัด
สุรินทร์ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และ การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีขั้นการวิจัย ดังนี้  
 ๑) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร ได้แก่ พระสงฆ์
มหานิกาย ในอําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ณ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จํานวน ๗๑๔ รูป(สํานักงานเจ้าคณะอําเภอปราสาท
,๒๕๕๙) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก ่ตัวแทนพระสงฆ์มหานิกายในอําเภอปราสาท ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๑๔ ตําบล จํานวนทั้งสิ้น 
๒๔๔ รูป จากการคํานวณสูตรยามาเน่ (Yamana.๑๙๖๐ : ๑๐๘๘-๑๐๘๙.) ซึ่งใช้ระดับค่าความเช่ือมั่นที่ ๙๕% ที่นัยสําคัญ .
๐๕ วิธีการคํานวณกลุ่มตัวอย่าง พระสงฆ์มหานิกายท่ีอาศัยอยู่ในเขตอําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ในปี ๒๕๕๙ คํานวณของ
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรยามาเน่(Yamana.๑๙๖๐ : ๑๐๘๘-๑๐๘๙.) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน ๕% ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสิ้น ๒๔๔ รูป   
 ๒) การวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎี ที่เกี่ยวกับบทบาทของพระสังฆาธิ
การต่อการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนในอําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ พร้อมทั้งขอคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ จากนั้นนําข้อมูลทั้งหมดมาบูรณาการ เพื่อสร้างแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระตามขอบเขตของการวิจัย 
หลังจากได้แสดงความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับบทบาทของพระสังฆาธิการต่อการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนในอําเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ผู้วิจัยนําไปเป็นกรอบในการสร้างเครื่องมือในการสัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลในขั้นตอนที่ ๒ ได้แก่ 
นายอําเภอ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าคณะอําเภอ รองเจ้าคณะอําเภอ เจ้าคณะตําบล และเจ้าอาวาส ผู้อํานวยการเขตการศึกษา
สุรินทร์เขต ๒ ผู้อํานวยการโรงเรียน โดยใช้วิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน ๑๕ รูป/คน 
 ๒) การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะทําการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เนื่องจากความ
น่าเชื่อถือของการวิจัยเชิงคุณภาพขึ้นอยู่กับตัวผู้วิจัยและข้อมูลที่นํามาใช้ในการวิเคราะห์ (สุภางค์  จันทวานิช,๒๕๔๐ : ๑๙) 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงให้ความสําคัญกับการตรวจสอบข้อมูลโดยใช้วิธีการสามเส้า คือบุคคล สถานที่  และเวลาแตกต่างกัน โดยการ
ควบคุมคุณภาพของการบันทึกข้อมูล โดยการจดบันทึกอย่างละเอียดและทันทีที่มีการสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูล นําข้อมูล
ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพมาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อจัดหมวดหมู่ของเนื้อหา (Category) จากนั้นนํามา
สังเคราะห์เป็นประเด็นร่วมหรือประเด็นหลัก (Theme) และอธิบายเนื้อหา (Text) จากนั้นจึงนําผลการศึกษาที่ได้เสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ภายหลังที่มีการอภิปรายผล และเพิ่มเติมข้อมูลให้สมบูรณ์ 
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๕๓๙ 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย เรื่อง บทบาทของพระสังฆาธิการต่อการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนใน
อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ลําดับขั้นการนําเสนอ ดังนี้ 

 ๑. ผลการวิจัยเชิงปริมาณ  
ผู้วิจัยได้ทําการสุ่มตัวอย่างและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่องมือแบบสอบถาม จํานวน ๒๔๔ ชุด แล้วนํามาวิเคราะห์

และประมวลผลข้อมูล เพื่อคํานวณหาค่าสถิติต่าง ๆ สําหรับตอบปัญหาการวิจัย และวัตถุประสงค์การศึกษา พร้อมทั้งนําเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมล โดยมีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยในรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 ๑.๑ ผลการวิเคราะห์บทบาทของพระสังฆาธิการต่อการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนในอ าเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยรวม 
 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นต่อการบทบาทของพระสังฆาธิการต่อการพัฒนาวัดให้เป็น
ศูนย์กลางของชุมชนในอําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = ๒.๙๒, S.D. = ๐.๗๐๘) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บทบาทของพระสังฆาธิการต่อการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนในอําเภอปราสาท จังหวัด
สุรินทร์ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ด้านการปกครอง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =๔.๐๒, S.D = ๐.๗๔๕) รองลงมา คือ 
ด้านการสาธารณูปการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =๒.๙๙, S.D. = ๐.๗๘๔) ด้านการศาสนสงเคราะห์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ( X = ๒.๙๖, S.D. =๐.๘๑๘) ด้านการเผยแผ่ศาสนธรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =๒.๙๕, S.D. = ๐.๘๐๐) 
ด้านการศาสนศึกษา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =๒.๘๗, S.D. =๐.๘๙๐) ตามลําดับ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ด้าน
การศึกษาสงเคราะห์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =๒.๗๘, S.D.= ๐.๘๕๘) 
 ๑.๒ ผลการวิเคราะห์บทบาทของพระสังฆาธิการต่อการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนในอ าเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ จ าแนกเป็นรายด้าน 
 ผู้วิจัยนําข้อมูลบทบาทของพระสังฆาธิการต่อการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนในอําเภอปราสาท จังหวัด
สุรินทร์ โดยจําแนกรายด้าน มาดําเนินการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า  
 ด้านการปกครอง โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = ๔.๐๒, S.D. = ๐.๗๔๕) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า บทบาทของพระสังฆาธิการต่อการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนในอําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ด้านการ
ปกครอง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ เจ้าอาวาส,เจ้าสํานัก, หรือพระสงฆ์ที่เป็นผู้นําในวัดดําเนินการสอดส่องดูแลพระภิกษุ
สามเณร เพื่อให้เกิดความสงบ เรียบร้อย ดีงามภายในวัด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = ๔.๒๒, S.D. = ๐.๘๙๗) รองลงมา 
คือ พระสังฆาธิสร้างความร่วมมือในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ที่วัดดําเนินการจัดขึ้น ที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย และกฎระเบียบ
ของมหาเถรสมาคม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = ๔.๐๒, S.D. = ๐.๙๒๙) พระสังฆาธิการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการ และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของวัด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = ๔.๐๑, S.D. = ๐.๙๖๙) พระ
สังฆาธิการมีรูปแบบในการบริหารปกครองวัด และปลูกจิตสํานึกให้แก่ประชาชนในการดูแลสอดส่องและปกปูองรักษาศาสน
สมบัติภายในวัดอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = ๒.๙๘, S.D. = ๐.๙๖๐) ตามลําดับ และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการจัดตั้งคณะกรรมการวัดและมอบหมายหน้าที่ เพื่อให้การขับเคลื่อนงานของวัดเป็นไปด้วยความ
รวดเร็ว และเรียบร้อย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = ๒.๙๒, S.D. = ๐.๙๐๖) 
  ด้านศาสนศึกษา โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = ๒.๘๗, S.D. = ๐.๘๙๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า บทบาทของพระสังฆาธิการต่อการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนในอําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ด้านศาสน
ศึกษา ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีการจัดการศึกษาเพื่อให้พระภิกษุและสามเณร ได้ศึกษาตามหลักสูตรพระปริยัติธรรม 
แผนกธรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = ๒.๙๒, S.D. = ๐.๙๗๑) รองลงมา คือ มีการจัดการศึกษาให้พระภิกษุและ
สามเณรได้ศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = ๒.๙๑, S.D. = ๑.๑๒๙) มีการจัดการส่งเสริมสนับสนุน
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๔๑๘ 

ให้พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาพระธรรมวินัยทั้งด้านปริยัติธรรมและไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 
๒.๘๖, S.D.=๑.๐๙๙) มีการจัดการศึกษาเพื่อให้พระภิกษุและสามเณร ได้ศึกษาตามหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกบาลี มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = ๒.๘๒, S.D. = ๑.๐๔๘) ตามลําดับและด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการจัดการศึกษาให้
พระภิกษุและสามเณรได้ศึกษาตามหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = ๒.๘๒, S.D. = 
๑.๑๐๔) 

 ด้านการศึกษาสงเคราะห์ โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = ๒.๗๘, S.D. = ๐.๘๕๘) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า บทบาทของพระสังฆาธิการต่อการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนในอําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
ด้านการศึกษาสงเคราะห์ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีการจัดการ ให้ความรู้ด้านศีลธรรมจริยธรรมแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = ๒.๙๑, S.D. = ๑.๐๐๔) รองลงมา คือ มีการจัดการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมที่สอดคล้อง
กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไปมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 
๒.๘๒, S.D. = ๑.๐๒๒) มีส่วนช่วยในการจัดหาอุปกรณ์การศึกษาให้กับโรงเรียนในชุมชน และจัดโครงการบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อนประจําปี อย่างละเท่ากัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = ๒.๗๙, S.D. = ๑.๐๑๙) และ ( X = ๒.๗๙, S.D. = 
๑.๐๕๖) ตามลําดับ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโบราณสถานและโบราณวัตถุให้กับ
นักเรียน และประชาชนท่ัวไป มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X  = ๒.๕๙, S.D. = ๑.๐๙๘) 

 ด้านเผยแผ่ศาสนธรรม โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = ๒.๙๕, S.D. = ๐.๘๐๐) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า บทบาทของพระสังฆาธิการต่อการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนในอําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ด้าน
เผยแผ่ศาสนธรรม ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีการจัดกิจกรรมรักษาอุโบสถศีลทุกวันพระ หรือในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษา มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = ๔.๐๔, S.D. = ๑.๐๔๘) รองลงมา คือ มีการจัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรมในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาในวัด เช่น วันธรรมสวนะ วันเข้าพรรษา วันวิสาขบูชา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = ๔.๐๒, S.D. = 
๐.๙๔๐) มีการอบรมสั่งสอนหลักธรรมของพระพุทธศาสนาแก่ประชาชนผู้มาบําเพ็ญบุญในงานเทศกาลต่างๆ มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ( X = ๒.๙๗, S.D. = ๑.๐๖๗) มีการรับกิจนิมนต์จากประชาชนไปเทศนาที่บ้านและที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม  มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = ๒.๙๕, S.D. = ๐.๙๒๗) ตามลําดับ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ จัดอบรมวิปัสสนา
กรรมฐานท้ังในวัดและนอกสถานท่ีให้แก่ประชาชนท่ัวไป มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = ๒.๗๕, S.D. = ๑.๐๖๔) 

 ด้านการสาธารณูปการโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = ๒.๙๙, S.D. = ๐.๗๘๔) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า บทบาทของพระสังฆาธิการต่อการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนในอําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ด้าน
การสาธารณูปการ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ นําพระสงฆ์ในวัดก่อสร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนวัตถุและศาสนสถานของ
วัด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = ๔.๐๒, S.D. = ๐.๙๗๒) รองลงมา คือ มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสาธารณูปการภายในวัด 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X  = ๔.๐๒, S.D. = ๐.๙๑๖) นําพระสงฆ์ในวัดให้มีส่วนร่วมในการซ่อมแซมศาสนสมบัติภายในวัด
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = ๒.๙๙, S.D. = ๐.๙๕๖) ประสานงานกับหน่วยงานในท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
สาธารณูปการภายในวัด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = ๒.๙๗, S.D. = ๑.๐๐๔) ตามลําดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
จัดให้มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความสวยงามภายในวัด ( X = ๒.๙๔, S.D. = ๐.๙๖๕) 
 ด้านการสาธารณสงเคราะห์โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = ๒.๙๖, SD. = ๐.๘๑๘) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า บทบาทของพระสังฆาธิการต่อการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนในอําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
ด้านการสาธารณสงเคราะห์ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ จัดให้มีกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เนื่องในวัดเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ของทุกปี มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = ๔.๐๖, S.D. = ๑.๐๗๗) 
รองลงมา คือ ให้การอํานวยความสะดวกในการบําเพ็ญกุศลต่างๆ แก่ประชาชน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = ๔.๐๒, S.D. 
= ๐.๙๒๖) นําประชาชนจัดสถานท่ีภายในวัดให้ร่มรื่น สงบ สะอาด และมีที่สําหรับปฏิบัติธรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X
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= ๒.๙๗, S.D. = ๑.๐๖๕) ให้คําปรึกษาด้านจิตใจเกี่ยวกับปัญหาชีวิตต่างๆ แก่พระสงฆ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X = 
๒.๙๐, S.D. = ๑.๐๒๘) ตามลําดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ให้คําแนะนําชักจูงให้ประชาชนร่วมบริจาคทรัพย์สิ่งของ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ( X = ๒.๘๖, S.D. = ๐.๙๕๒) 

 ๑.๒ ผลการเปรียบเทียบบทบาทของพระสังฆาธิการต่อการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนในอ าเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ จ าแนกตาม อายุ พรรษา ต าแหน่ง และระดับการศึกษา 
 ผู้วิจัยนําข้อมูลผลการเปรียบเทียบบทบาทของพระสังฆาธิการต่อการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนใน
อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ จําแนกตาม อายุ พรรษา ตําแหน่ง และระดับการศึกษา มาดําเนินการเปรียบเทียบความ
แตกต่างของการให้บริการที่มีประสิทธิภาพด้วยการแจกแจงแบบ F-test ด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One 
Way ANOVA) ในกรณีที่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จะทําการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็น
รายคู่ ด้วยวิธีผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference: LSD) ปรากฏผลดังนี้ 

 สมมติฐานที่ ๑ พระสังฆาธิการที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นท่ีมีต่อบทบาทของพระสงฆ์ต่อการพัฒนาวัดให้
เป็นศูนย์กลางของชุมชนใน อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ที่แตกต่างกัน 
 ๑) โดยภาพรวมพระสงฆ์ที่มีอายุระหว่าง ๒๐ – ๒๐ ปี มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสังฆาธิการต่อการพัฒนา
วัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนในอําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ แตกต่างกันกับพระสงฆ์ที่มีอายุระหว่าง ๕๑-๖๐ ปี และ ๖๐ ปี
ขึ้นไป อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  
 ๒) พระสงฆ์ที่มีอายุระหว่าง ๒๑-๔๐ ปี มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสังฆาธิการต่อการพัฒนาวัดให้เป็น
ศูนย์กลางของชุมชนในอําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ด้านการปกครองแตกต่างกันกับพระสงฆ์ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  
 ๒) พระสงฆ์ที่มีอายุระหว่าง ๒๐-๒๐ ปี มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสังฆาธิการต่อการพัฒนาวัดให้เป็น
ศูนย์กลางของชุมชนในอําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ด้านการศาสนศึกษา แตกต่างกันกับพระสงฆ์ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  
 ๔) พระสงฆ์ที่มีอายุระหว่าง ๒๐-๒๐ ปี มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสังฆาธิการต่อการพัฒนาวัดให้เป็น
ศูนย์กลางของชุมชนในอําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ แตกต่างกันกับพระสงฆ์ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  
 ๕) พระสงฆ์ที่มีอายุระหว่าง ๒๐-๒๐ ปี และ ๒๑-๔๐ ปี มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสังฆาธิการต่อการพัฒนา
วัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนในอําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ด้านการเผยแผ่ศาสนธรรม แตกต่างกันกับพระสงฆ์ที่มีอายุ ๖๐ 
ปีขึ้นไป อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  
 ๖) พระสงฆ์ที่มีอายุระหว่าง ๒๐-๒๐ ปี มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสังฆาธิการต่อการพัฒนาวัดให้เป็น
ศูนย์กลางของชุมชนในอําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ แตกต่างกันกับพระสงฆ์ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  
 ๗) พระสงฆ์ที่มีอายุระหว่าง ๒๐-๒๐ ปี มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสังฆาธิการต่อการพัฒนาวัดให้เป็น
ศูนย์กลางของชุมชนในอําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ แตกต่างกันกับพระสงฆ์ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  
 สมมติฐานที่ ๒ พระสังฆาธิการที่มีพรรษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นที่มีต่อบทบาทของพระสงฆ์ต่อการพัฒนา
วัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนในอ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ที่แตกต่างกัน 

๑) พบว่าโดยภาพรวมพระสงฆ์ที่มีจํานวนพรรษา ระหว่าง ๑-๕ พรรษา มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสังฆาธิ
การต่อการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนในอําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ แตกต่างกันกับพระสงฆ์ที่มีจํานวนพรรษา 
๑๑-๒๐ และ๒๑ พรรษาข้ึนไป อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  
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๒) พบว่าพระสงฆ์ที่มีจํานวนพรรษา ระหว่าง ๑-๕ พรรษา มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสังฆาธิการต่อการ
พัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนในอําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ด้านการปกครองแตกต่างกันกับพระสงฆ์ที่มีจํานวน
พรรษา ๒๑ พรรษาข้ึนไป อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  
 ๓) พบว่า พระสงฆ์ที่มีจํานวนพรรษา ระหว่าง ๑-๕ พรรษา มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสังฆาธิการต่อการ
พัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนในอําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ด้านศาสนศึกษาแตกต่างกันกับพระสงฆ์ที่มีจํานวน
พรรษา ๒๑ พรรษาข้ึนไป อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  
 ๔) พบว่า พระสงฆ์ที่มีจํานวนพรรษา ระหว่าง ๑-๕ พรรษา มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสังฆาธิการต่อการ
พัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนในอําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ด้านการศึกษาสงเคราะห์แตกต่างกันกับพระสงฆ์ที่มี
จํานวนพรรษา ๑๑-๒๐ พรรษา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  

๕) พบว่า พระสงฆ์ที่มีจํานวนพรรษา ระหว่าง ๑-๕ พรรษา มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสังฆาธิการต่อการ
พัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนในอําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ด้านการเผยแผ่ศาสนธรรมแตกต่างกันกับพระสงฆ์ที่มี
จํานวนพรรษา ๒๑ พรรษาข้ึนไป อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  
 ๖) พบว่า พระสงฆ์ที่มีจํานวนพรรษา ระหว่าง ๑-๕ พรรษา มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสังฆาธิการต่อการ
พัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนในอําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ด้านการสาธารณูปการแตกต่างกันกับพระสงฆ์ที่มี
จํานวนพรรษา ๒๑ พรรษาข้ึนไป อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

๗) พบวา่ พระสงฆ์ที่มีจํานวนพรรษา ระหว่าง ๑-๕ พรรษา มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสังฆาธิการต่อการ
พัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนในอําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ด้านสาธารณสงเคราะห์แตกต่างกันกับพระสงฆ์ที่มี
จํานวนพรรษา ๑๑-๒๐ และ ๒๑ พรรษาข้ึนไป อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  

สมมติฐานที่ ๒ พระสังฆาธิการที่มีต าแหน่งแตกต่างกัน มีความคิดเห็นที่มีต่อบทบาทของพระสงฆ์ต่อการ
พัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนใน อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ที่แตกต่างกัน 

๑) พบว่าพระสงฆ์ที่มีตําแหน่งพระสงฆ์ทั่วไป มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสังฆาธิการต่อการพัฒนาวัดให้เป็น
ศูนย์กลางของชุมชนในอําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ด้านการปกครอง แตกต่างกันกับพระสงฆ์ที่มีตําแหน่งเจ้าคณะตําบล 
รองเจ้าคณะตําบล เจ้าอาวาส และรองเจ้าอาวาส อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  

๒) พบว่าพระสงฆ์ที่มีตําแหน่งพระสงฆ์ทั่วไป มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสังฆาธิการต่อการพัฒนาวัดให้เป็น
ศูนย์กลางของชุมชนในอําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ด้านศาสนศึกษา แตกต่างกันกับพระสงฆ์ที่มีตําแหน่งเจ้าอาวาส และ
รองเจ้าอาวาส อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  

๓) พบว่าพระสงฆ์ที่มีตําแหน่งพระสงฆ์ทั่วไป มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสังฆาธิการต่อการพัฒนาวัดให้เป็น
ศูนย์กลางของชุมชนในอําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ด้านศาสนสงเคราะห์ แตกต่างกันกับพระสงฆ์ที่มีตําแหน่ง เจ้าอาวาส 
และรองเจ้าอาวาส อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  

๔) พบว่าพระสงฆ์ที่มีตําแหน่งพระสงฆ์ทั่วไป มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสังฆาธิการต่อการพัฒนาวัดให้เป็น
ศู น ย์ ก ล า ง ข อ ง ชุ ม ช น ใ น อํ า เ ภ อ ป ร า ส า ท  จั ง ห วั ด สุ ริ น ท ร์  ด้ า น 
ศาสนสงเคราะห์ แตกต่างกันกับพระสงฆ์ที่มีตําแหน่งเจ้าคณะตําบลและเจ้าอาวาส อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  
 สมมติฐานที่ ๔ พระสังฆาธิการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นที่มีต่อบทบาทของพระสงฆ์ต่อ
การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนใน อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ที่แตกต่างกัน 
 ๑) พระสงฆ์ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสังฆาธิการต่อการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของ
ชุมชนในอําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว ้
 ๒) พระสงฆ์ที่มีจํานวนพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสังฆาธิการต่อการพัฒนาวัดให้เป็น
ศูนย์กลางของชุมชนในอําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึง
ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 ๓) พระสงฆ์ที่มีตําแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสังฆาธิการต่อการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของ
ชุมชนในอําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
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 ๔) พระสังฆาธิการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นที่มีต่อบทบาทของพระสงฆ์ต่อการพัฒนาวัดให้เปน็
ศูนย์กลางของชุมชนใน อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ที่แตกต่างกัน   ๑.๔ ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทาง
ในการพัฒนาบทบาทของพระสังฆาธิการต่อการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนในอ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาบทบาทของพระสังฆาธิการต่อการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของ
ชุมชนในอําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากคําถามปลายเปิด (Open-Ended) ซึ่งผู้วิจัยได้สรุปเป็นตาราง ๒ 
หัวข้อ ได้แก่ ๑) การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน ควรพัฒนาด้านใด ๒) ข้อเสนอแนะในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลาง
ของชุมชน 
 ๑) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน อําเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ด้วยการพัฒนาการศึกษาและปลูกฝังให้เยาวชนเข้าวัด จํานวน ๑๑ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕๐ 
รองลงมา คือ ควรพัฒนาคุณธรรม จิตใจ รักษาศีล เจริญสติภาวนะ จํานวน ๘ รูปคิดเป็นร้อยละ ๒๐ ควรพัฒนาด้านสถานที่
และสิ่งแวดล้อมต่างๆในวัด จํานวน ๖ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ควรพัฒนาด้านความรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ จํานวน ๕ รูป คิด
เป็นร้อยละ ๑๒.๕๐ ควรพัฒนาบุคลากรในวัดให้มีคุณภาพ มีภาวะผู้นํา จํานวน ๔ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ควรพัฒนาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จํานวน ๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๗.๕๐ ควรพัฒนาบ้าน วัด โรงเรียนควบคู่กัน จํานวน ๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕ 
ตามลําดับ และสุดท้าย คือ ควรส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์รวมในการจัดกิจกรรมต่างๆ จํานวน ๑ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๐ 
 ๒) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน อําเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร์ ด้วยการจัดหลักสูตรปฏิบัติธรรมแก่ประชาชนอย่างสม่ําเสมอ จํานวน ๑๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๐ รองลงมา คือ 
ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆในวัด จํานวน ๑๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ควรพัฒนาด้านจิตใจของ
ประชนชน จํานวน ๘ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ควรมีแหล่งเรียนรู้ด้านต่างๆในวัด จํานวน ๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๗.๕ ควรปลูกฝัง
ให้เยาวชนรุ่นใหม่เข้าวดัจํานวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๕ ควรพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จํานวน ๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๗.๕๐ 
ตามลําดับ และ สุดท้ายคือพระควรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ พระ เณร และประชาชนทั่วไป และควรศึกษาธรรมวินัย
อย่างสม่ําเสมอ อย่างละเท่ากัน คือ จํานวน ๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๐ 
 ๒. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

๑) ด้านการปกครอง พระสังฆาธิการในอําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ควรยึดหลักในการบริหาร ดังนี้ ๑) หลัก
พรหมวิหาร ๔ ในการปกครอง คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา พระสังฆาธิการจะต้องมีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้นํา 
ส ร้ า ง ค ว า ม เ ช่ื อ ถื อ ศ รั ท ธ า ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น จ า ก พ ร ะ ลู ก วั ด  
๒) หลักการบริหาร ๒ อย่าง ได้แก่ บริหารศาสนบุคคล บริหารศาสนวัตถุ และบริหารศาสนธรรม  มีการปกครองแบบพ่อ
ปกครองลูก อยู่ร่วมกันแบบเป็นกันเอง ๒) หลักปราศจาก อคติ ๔ ได้แก่ ฉันทาคติ เพราะรัก หรือ โทสาคติ โมหาคติ ภยาคติ 
ปกครองด้วยความเสมอภาค เท่าเทียม ไม่มีความลําเอียง เพราะหากมีความลําเอียงจะทําให้ปกครองกันยากลําบาก 
 ๒) ด้านการศาสนศึกษา พระสังฆาธิการควรให้การสนับสนุนด้านศาสนศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่ทําให้
เยาวชนและชุมชนได้ศึกษาธรรมะ เช่น โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จัดอบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยอย่างสม่ําเสมอ 
จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน  

๒) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ พระสังฆาธิการควรเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นครูสอนหลักธรรมทางศาสนา 
ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาด้านจิตใจประชาชน เพื่อให้นักเรียนนําหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจําวันอย่างถูกต้องและเห็น
คุณค่าของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  
 ๔) ด้านการเผยแผ่ศาสนธรรม ควรปรับกลยุทธ์ในการเผยแผ่ธรรมะผ่านสื่อต่างๆ ให้ทันต่อยุคสมัย เพื่อเข้าถึง
ประชาชนในชุมชนและเปิดโอกาสให้วัดได้มีส่วนร่วมกับชุมชนและโรงเรียนด้วยการเข้าไปสอนธรรมะตามโรงเรียนต่างๆ นํา
นักเรียนเข้ามาปฏิบัติธรรมที่วัด มีการเผยแผ่ธรรมทุกวันพระ และนําญาติโยมทําวัตรเช้า -เย็น ในวันสําคัญต่างๆทาง
พระพุทธศาสนา  

๕) ด้านการสาธารณูปการ ควรพัฒนาวัดด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม การบูรณปฏิสังขรณ์ สิ่งปลูกสร้าง
ต่างๆให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ จัดสถานที่ในวัดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้เด็กและเยาวชนรุ่นหลัง ได้รับ
ความรู้ศิลปะเก่าแก่ ผ่านศิลปกรรมในวัด  
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 ๖) ด้านการสาธารณะสงเคราะห์ ควรคงไว้ซึ่งประติมากรรมที่สามารถถ่ายทอดศิลปกรรมทางศาสนาเพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ จัดอาคารในวัดเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางศาสนา บ้าน วัด โรงเรียน มีการทํากิจกรรมเพื่อทําความสะอาดในวัน
สําคัญ เช่น วันพ่อ วันแม่ ในการพัฒนาบ้าน วัด โรงเรียน และสถานท่ีสําคัญของอําเภอ เพื่อความสะอาด และความน่ามองใน
ภาพรวมของอําเภอ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ๑) ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน โดยเรียงตามลําดบัความถี่ ดังนี้ ๑) ควรพัฒนาการศึกษาและ
ปลูกฝังให้เยาวชนเข้าวัด ๒) ควรพัฒนาคุณธรรม จิตใจ รักษาศีล เจริญสติภาวนา ๒) ควรพัฒนาด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ต่างๆในวัด ๔) ควรพัฒนาด้านความรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ ๕) ควรพัฒนาบุคลากรในวัดให้มีคุณภาพ มีภาวะผู้นํา ๖) ควร
พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม ๗) ควรพัฒนาบ้าน วัด โรงเรียนควบคู่กัน ๘) ควรส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์รวมในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาวัดให้
เป็นศูนย์กลางของชุมชน โดยเรียงตามลําดับความถี่ ดังนี้ ๑) ควรจัดหลักสูตรปฏิบัติธรรมแก่ประชาชนอย่างสม่ําเสมอ ๒) ควร
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆในวัด ๒) ควรพัฒนาด้านจิตใจของประชนชน ๔) ควรมีแหล่งเรียนรู้ด้าน
ต่างๆ ในวัด ๕) ควรปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นใหม่เข้าวัด ๖) ควรพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม ๗) พระควรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี
แก่ พระ เณร และประชาชนท่ัวไป และ ๘) ควรศึกษาธรรมวินัยอย่างสม่ําเสมอ  
 ๒) ผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ด้านการปกครอง พระสังฆาธิการควรมีการปกครองตามพระธรรมวินัย ตาม
กฎระเบียบวินัย ข้อบังคับ ของมหาเถรสมาคม ควรยึดหลักในการบริหาร ดังนี้ ๑) หลักพรหมวิหาร ๔ ในการปกครอง คือ 
เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ด้านการศาสนศึกษาและด้านการศึกษาสงเคราะห์ต่อชุมชน วัด และโรงเรียน พระสังฆาธิการ
ควรให้การสนับสนุนด้านศาสนศึกษาและการศึกษาสงเคราะห์โดยการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่ทําให้เยาวชนและชุมชนได้
ศึกษาธรรมะ ด้านการเผยแผ่ศาสนธรรมต่อชุมชน วัด และโรงเรียน พระสังฆาธิการควรปรับกลยุทธ์ในการเผยแผ่ธรรมะผ่าน
สื่อต่างๆ ให้ทันต่อยุคสมัย เพื่อให้เข้าถึงประชาชนในชุมชนและเปิดโอกาสให้วัดได้มีส่วนร่วมกับชุมชนและโรงเรียนด้วยการเข้า
ไปสอนธรรมะตามโรงเรียนต่างๆ ด้านการสาธารณสงเคราะห์และด้านการสาธารณูปการ พระสังฆาธิการควรพัฒนาวัดด้าน
อาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม การบูรณปฏิสังขรณ์ สิ่งปลูกสร้างต่างๆให้อยู่ในสภาพดีอยู่ และคงไว้ซึ่งประติมากรรมที่สามารถ
ถ่ายทอดศิลปกรรมทางศาสนาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เยาวชน ข้อเสนอแนะในการพัฒนาให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน การ
พัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน ควรพัฒนาที่ตัวบุคคล คือ ตัวพระสงฆ์ก่อน ไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุ สามเณร ทุกรูปควรจะ
เป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่ชุมชนได้เห็นเป็นแบบอย่าง  
 
อภิปรายผล 
 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้านเกี่ยวกับบทบาทของพระสังฆาธิการต่อการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนใน
อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ สามารถนํามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 ด้านการปกครอง การปกครอง เจ้าอาวาสหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ดําเนินการสอดส่องดูแล รักษาความ
เรียบร้อยดีงาม เพ่ือให้พระภิกษุสามเณรที่อยู่ในวัดหรือในปกครองปฏิบัติตาม พระธรรมวินัย กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ
คําสั่ง ประกาศมหาเถรสมาคมหรือพระบัญญัติของสมเด็จพระสังฆราช และการจัดตั้งคณะกรรมการวัด เพื่ออําเภอได้มีส่วน
ช่วยเหลือบริหารจัดการวัดและการจัดกิจกรรมต่างๆ ของวัด  

 ด้านการศาสนศึกษา โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าวัดในอําเภอปราสาท จังหวัด
สุรินทร์ มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ทํากิจกรรมช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะโครงการโครงการ
บรรพชาสามเณร และจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน ทําให้ชุมชน วัด และโรงเรียนมีความใกล้ชิดกัน จึงควรจะทําการ
ฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชน ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาด้านจิตใจประชาชน  

 ด้านการศึกษาสงเคราะห์ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระสังฆาธิการในอําเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ มีการสงเคราะห์ด้านการศึกษาอย่างสม่ําเสมอ เห็นได้จากการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนใน
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๕๔๕ 

เขตพื้นท่ี ทุกปีการศึกษา และทุกระดับการศึกษา ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงระดับปริญญาตรี นอกจากนี้ อําเภอปราสาท ยังมี สํานัก
เรียนบาลี จํานวน ๑ แห่ง ประจําอําเภอปราสาท คือสํานักเรียนบาลีวัดอมรินทราราม ตําบลตาเบา อําเภอปราสาท จังหวัด
สุรินทร์ สํานักเรียนนักธรรม และธรรมศึกษา จํานวน ๑๔ แห่ง โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ๑ แห่ง คือ 
โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา วัดสุวรรณวิจิตร ตําบลกังแอนอําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  
  ด้านการเผยแผ่ศาสนธรรม โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในอําเภอปราสาท จังหวัด
สุรินทร์ ได้เปิดโอกาสให้วัดได้มีส่วนร่วมกับชุมชนและโรงเรียนด้วยการเข้าไปสอนธรรมะตามโรงเรียนต่างๆ นํานักเรียนเข้ามา
ปฏิบัติธรรมที่วัด มีการเผยแผ่ธรรมทุกวันพระ และนําญาติโยมทําวัตรเช้า-เย็น ในวันสําคัญต่างๆทางพระพุทธศาสนา และเป็น
วิทยากรในการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับโรงเรียน และแสดงธรรมะทุกครั้งท่ีโรงเรียนมีกิจกรรมร่วมกับวัด  

  ด้านการสาธารณูปการ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าวัดในอําเภอปราสาท จังหวัด
สุรินทร์ มีการพัฒนาวัดด้านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม การบูรณปฏิสังขรณ์ สิ่งปลูกสร้างต่างๆให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ จัด
สถานที่ในวัดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้เด็กและเยาวชนรุ่นหลัง ได้รับความรู้ศิลปะเก่าแก่ ผ่านอุโบสถ
วิหารต่างๆ และกําหนดให้มีที่ปรึกษาของการสร้างตลอดถึงการออกแบบให้ถูกต้อง เพื่อความมั่นคงถาวรของถาวรวัตถุ  
    ด้านการสาธารณะสงเคราะห์ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าวัดและชุมชนมีการจัดหาผ้าปุาเพื่อสมทบสร้างอาคารเรียน จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในวัด จัดอาคารในวัดเพื่อเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ทางศาสนา บ้าน วัด โรงเรียน มีการทํากิจกรรมเพื่อทําความสะอาดในวันสําคัญ เช่น วันพ่อ วันแม่ ในการพัฒนาบ้าน 
วัด โรงเรียน และสถานท่ีสําคัญของอําเภอ เพื่อความสะอาด ความน่ามองในภาพรวมของอําเภอ และคณะสงฆ์อําเภอปราสาท
ได้ต่อยอดโครงการ โดยการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “ หมู่บ้าน
รักษาศีล ๕” โดยกําหนดวัดในเขตการปกครองคณะสงฆ์อําเภอปราสาท จํานวน ๑๔ วัด ๑๔ ตําบลในเขตการปกครองคณะ
สงฆ์อําเภอปราสาท เพื่อเข้าร่วมโครงการในครั้งน้ี  
 การเปรียบเทียบบทบาทของพระสังฆาธิการต่อการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนในอ าเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร์ จ าแนกตาม อายุ พรรษา ต าแหน่ง และระดับการศึกษา 
 พระสงฆ์ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสังฆาธิการต่อการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน
ในอําเภอปราสาท โดยรวมแตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า พระสงฆ์ที่มีอายุน้อย อาจมี
มุมมอง ทัศนคติ และวิสัยทัศน์ เพราะภาวะทางสังคม ของคนในแต่ละช่วงวัยต่างกัน ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะพระที่เพิ่งบวชก็จะมี
ความรู้และความใกล้ชิดกับศาสนาต่างกับพระที่บวชมานานก็จะมีความผูกพันและรู้ที่มาที่ไปรู้เรื่องประวัติความเป็ นมาของ
กิจกรรมต่างๆที่พระสังฆาธิการได้ปฏิบัติต่อชุมชนหรือสังคมในอําเภอปราสาทได้เป็นอย่างดี จึงมีความคิดเห็นแตกต่างกัน  
 พระสงฆ์ที่มีตําแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสังฆาธิการต่อการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของ
ชุมชน อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยรวมไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะบทบาท
โดยรวมของพระสังฆาธิการนั้นเห็นได้เด่นชัดว่ามีการพัฒนาทุกรูปแบบที่จะให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นพระ
ลูกวัดทั่วไป หรือพระที่มีตําแหน่งระดับเจ้าคณะก็มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซึ่งในอดีตพระภิกษุสงฆ์มีฐานะเป็นครูบา
อาจารย์และผู้ฝึกอบรมหลักธรรมให้แก่ประชาชนในชุมชนทุกเรื่อง ทั้งด้านจิตใจ ด้านความเป็นอยู่หรืออาชีพ และวัดยังมีฐานะ
เป็นโรงเรียน แม้ปัจจุบันความเป็นศูนย์กลางในบางเรื่องจะลดน้อยถอยลงแต่ความสําคัญยังมีอยู่ บทบาทของวัดและพระสงฆ์
ยังมีความเข้มข้นอยู่ค่อนข้างมาก อาจเป็นเพราะพระสังฆาธิการในอําเภอปราสาท ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาของพระสงฆ์โดยเคร่งครัด ท้ัง ๖ ด้าน ได้แก่ ด้านการปกครอง ด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการ
เผยแผ่ศาสนธรรม ด้านการสาธารณูปการ และด้านการสาธารณะสงเคราะห์ ทําให้พระสงฆ์ทุกระดับการศึกษาสามารถรับรู้ได้
เป็นอย่างดี  
 แนวทางการพัฒนาบทบาทของพระสังฆาธิการต่อการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนในอ าเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร์  

พระสังฆาธิการในอําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ควรยึดหลักในการบริหาร ดังนี้ ๑) หลักพรหมวิหาร ๔ ใน
การปกครอง คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา พระสังฆาธิการจะต้องมีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้นํา สร้างความเช่ือถือ
ศรัทธาให้เกิดขึ้นจากพระลูกวัด ๒) หลักการบริหาร ๒ อย่าง ได้แก่ บริหารศาสนบุคคล บริหารศาสนวัตถุ และบริหารศาสน
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๔๑๘ 

ธรรม มีการปกครองแบบพ่อปกครองลูก อยู่ร่วมกันแบบเป็นกันเอง ๒) หลักปราศจาก อคติ ๔ ได้แก่ ฉันทาคติ เพราะรัก หรือ 
โทสาคติ โมหาคติ ภยาคติ ปกครองด้วยความเสมอภาค เท่าเทียม ไม่มีความลําเอียง เพราะหากมีความลําเอียงจะทําให้
ปกครองกันยากลําบาก พระสังฆาธิการควรให้การสนับสนุนด้านศาสนศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่ทําให้เยาวชนและ
ชุมชนได้ศึกษาธรรมะ เช่น โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จัดอบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยอย่างสม่ําเสมอ จัดอบรม
คุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน ด้านการศึกษาสงเคราะห์ พระสังฆาธิการควรเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นครูสอนหลักธรรมทาง
ศาสนา ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาด้านจิตใจประชาชน เพื่อให้นักเรียนนําหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจําวันอย่างถูกต้องและ
เห็นคุณค่าของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  
  ควรปรับกลยุทธ์ในการเผยแผ่ธรรมะผ่านสื่อต่างๆ ให้ทันต่อยุคสมัย เพื่อเข้าถึงประชาชนในชุมชนและเปิด
โอกาสให้วัดได้มีส่วนร่วมกับชุมชนและโรงเรียนด้วยการเข้าไปสอนธรรมะตามโรงเรยีนต่างๆ นํานักเรียนเข้ามาปฏบิัติธรรมที่วัด 
มีการเผยแผ่ธรรมทุกวันพระ และนําญาติโยมทําวัตรเช้า-เย็น ในวันสําคัญต่างๆทางพระพุทธศาสนา และเป็นวิทยากรในการ
ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับโรงเรียน และแสดงธรรมะทุกครั้งที่โรงเรียนมีกิจกรรมร่วมกับวัด ควรพัฒนาวัดด้านอาคาร
สถานท่ีและสิ่งแวดล้อม การบูรณปฏิสังขรณ์ สิ่งปลูกสร้างต่างๆให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ จัดสถานที่ในวัดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ทางศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้เด็กและเยาวชนรุ่นหลัง ได้รับความรู้ศิลปะเก่าแก่ ผ่านศิลปกรรมในวัด ควรคงไว้ซึ่งประติมากรรมที่
สามารถถ่ายทอดศิลปกรรมทางศาสนาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เยาวชน บ้าน วัด โรงเรียน มีการทํากิจกรรมเพื่อทําความสะอาด
ในวันสําคัญ เช่น วันพ่อ วันแม่ ในการพัฒนาบ้าน วัด โรงเรียน และสถานที่สําคัญของอําเภอ เพื่อความสะอาด และความน่า
มองในภาพรวมของอําเภอ 

ข้อเสนอแนะ 
 องค์กรภาครัฐควรสนับสนุนบุคลากรและงบประมาณในการดําเนินงานของพระสังฆาธิการเพื่อร่วมกันพัฒนาสังคม
ให้เจริญก้าวหน้า ควรมีการยกย่องสรรเสริญประกาศเกียรติคุณแก่พระสังฆาธิการที่มีบทบาทด้านการพัฒนา  ควรส่งเสริมให้
พระสงฆ์มีบทบาทในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน ควรกําหนดหลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันเพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของบ้าน วัด โรงเรียนอย่างแท้จริง วัด ชุมชน และโรงเรียน และควรปรับปรุงแนวทางการกิจกรรม
ร่วมกัน 
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๕๔๗ 

ความคิดเห็นของนิสิตต่อการเรียนการสอน หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ ในวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย ์

Student feedback on teaching political science 
In buri ram buddhist college 

 
ดร.ณัฐพงศ์ธัช กุรัตน์ธรรมา๑  

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑)เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสิตต่อการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ ในวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ๔ ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน ด้านการวัดผลและ
ประเมินผล และด้านการให้บริการอื่น รวมทั้งข้อเสนอแนะและความต้องการอื่น ๒) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตต่อ
การเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ จําแนกตามสถานภาพปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม คือ สถานภาพ ช่วงอายุ และช้ันปีที่ศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือนิสิตระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียนสาขาวิชา
รัฐศาสตร์ ในภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จํานวน ๑๑๑ รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) ประกอบด้วยคําถามด้านละ ๑๕ ข้อ ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ทํา
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เปรียบเทียบโดยการทดสอบสมมติฐานด้วยค่าที (T-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) 
 ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ในวิทยาลัย
สงฆ์บุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ๑) นิสิตมีความคิดเห็นต่อสื่อการเรียนการสอน
อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านสื่อการเรียนการสอน ด้านการเรียนการสอน ด้านการ
วัดผลและประเมินผล และด้านการให้บริการอื่น ๒) นิสิตมีสถานภาพปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความคิดเห็นต่อการเรียนการ
สอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทั้ง ๔ ด้าน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ยกเว้นนิสิตช้ันปีท่ี ๑ กับช้ันปีที่ ๒,ช้ันปีที่ ๒ 
กับช้ันปีท่ี ๓ และช้ันปีท่ี ๔ กับช้ันปีท่ี ๒ มีความคิดเห็นด้านการให้บริการอื่นๆ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .
๐๕ 
   

ABSTRACT 
 This research is aimed ๑) To study the opinions of students per the teaching courses Buddhist Academy. 
Political Science Buddhist Buri ram College in ๔ sides : Teaching, The medium of instruction, Measurement and Evaluation 
And the provision of services; The recommendation and the others have ๒) To compare the opinions of students per the 
teaching courses Buddhist Academy. Political Science by status, personal factors of the respondents' marital status, age and 
year of study. The sample consisted of undergraduate students. Enrolled in Political Science. In the second semester of 
academic year ๒๕๕๗ figure of ๑๑๑ / instrument used in the research scales (Rating Scale) by LiKert (Likert) consists of ๑๕ 
questions in the quantitative data collection. Data were analyzed with computer the statistics used to analyze the data 
were frequency, percentage, average, standard deviation. By comparison test with values (T-test) and a one-way analysis of 
variance (One-way ANOVA). 
 The results revealed that : The opinions of Student For the teaching Philosophy Graduate Course Political 
Science in Buri ram Buddhist College. The overall level. Considering it was found that ๑) Student opinions on the medium 

                                                           

 
๑

 อาจารย์ประจําหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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๔๑๘ 

of instruction in all aspects. In descending order, the highest is the medium of instruction. The teaching Measurement and 
Evaluation And the provision of services ๒) Student status, personal factors differing opinions on Buddhist teaching courses 
Bachelor of the top four overall no difference. Except for the first year students with grade ๒, grade ๒ and grade ๓ and 
grade ๔ to grade two opinions of other providers. Different levels of statistical significance at ๐.๐๕. 
  
บทน า 
 การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้  การ
ฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจาก
การจัดสภาพแวดล้อม สังคมการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต๑ การส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน มีนิสัยใฝุรู้รักการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก และส่งเสริมการ
เรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัยควบคู่กับการส่งเสริมให้องค์กร กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์ สื่อสารด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย รวมถึงส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต๒ 

การศึกษาท่ีจัดกันอยู่ในปัจจุบันเป็นผลที่เกิดมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม และการพัฒนาเทคโนโลยี เมื่อราว 
๒๐๐ ปีท่ีผ่านมา จนกระทั่งยุคปฏิรูปสังคมที่เกิดขึ้นในประเทศตะวันออก โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเมื่อ ๑๐๐ ปีที่ผ่านมาที่
เรียกว่า ยุคก้าวหน้า (Progressivism) แล้วแผ่กระจายแนวคิดไปสู่การศึกษาแนวใหม่ที่มุ่งแสวงหาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา
เทคโนโลยีและพัฒนาคนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ในทุกภูมิภาคของโลก โดยมุ่งพัฒนาคนเพื่อความเป็นเลิศที่ส่งผลมาสู่
ปัญหาสังคม ครอบครัว และบุคคล กล่าวคือสังคมที่ขาดความรัก ความเมตตา เกิดอาชญากรรม ยาเสพติด ฯลฯ ที่เรียกว่า 
“การล่มสลายของสังคม” ครอบครัวที่โดดเดี่ยว มุ่งทํางานหาเงิน ต่างคนต่างอยู่ ที่เรียกว่า “ครอบครัวขาดความอบอุ่น” และ
บุคคลที่มุ่งหาประโยชน์ส่วนตัว เห็นแก่ตัวขาดความรับผิดชอบต่อสังคม ท่ีเรียกว่า “เป็นคนท่ีเห็นแก่ตัว” เป็นการศึกษาท่ีทําให้
คนงมงายไม่รู้จักชีวิตตนเอง ไม่รู้จักการอยู่ร่วมกันในสังคม ชุมชน และสังคมโลก ไม่รู้จักว่าอะไรคือความจริง อะไรคือความเท็จ 
ไม่รู้คุณค่าและความดีงามในความเป็นมนุษย์ ดังตัวอย่างการศึกษาที่จัดการแข่งขันทางวิชาการที่เน้นคะแนนจากการสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทางเนื้อหา มิได้วัดความรู้ความสามารถทางสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณธรรมจริยธรรม การศึกษาที่สร้างค่านิยมใน
การบริโภคทรัพยากรอย่างไร้ขอบเขต ได้แก่ การสร้าง แบรนด์และการออกแบบสิ่งของอุปโภคบริโภค และแม้แต่การพูดถึง
ของเก่าอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่น ก็กลับเหมานํามาใช้ทั้งหมด โดยมิได้พิจารณาความเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ซึ่งล้วน
นําไปสู่ความงมงายผิดพลาดสะสมหนักยิ่งข้ึน๓ 

การจัดการศึกษาในทางพระพุทธศาสนายึดหลักไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิ ปัญญา ที่เน้น ภาคปฏิบัติมากกว่าที่จะ
เป็นการเรียนการสอนในทางทฤษฎี เมื่อกล่าวในเชิงบริหารต้องยอมรับว่า พระพุทธศาสนาได้ให้ความสําคัญแก่การจัด
การศึกษาอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้พระพุทธศาสนาจึงได้ช่ือว่าเป็นศาสนาแห่งการศึกษา  

การศึกษาจากการร่วมลงมือปฏิบัติจริงๆนอกจากจะหัดให้คนทําเป็น คิดเป็น แล้วยังปลูกฝังการทํางานเป็นหมู่
คณะ ไม่ใช่ต่างคนต่างท่อง เพื่อว่าใครจะได้คะแนนดีกว่าใคร ซึ่งเป็นการเห็นแก่ตัว และควรใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือพัฒนา
นิสัยที่ดีงามอื่นๆ ขึ้นมาด้วย เช่นจริยธรรมความรับผิดชอบต่อส่วนรวม การรักษาความสะอาดของที่สาธารณะ การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ จากการปฏิบัติจริงๆไม่ใช่ท่องเอาคะแนน๔ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้รับการสถาปนาจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
จุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ เพื่อให้เป็นที่ศึกษา พระไตรปิฎกและวิชาช้ันสูงสําหรับพระภิกษุสามเณร 
                                                           

 ๑ กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สํานักนายกรัฐมนตรี, 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ีสิบเอ็ด พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙.  
๓ วินัย วีระวัฒนานนท์.รศ.ดร.,นักสิ่งแวดล้อมศึกษามืออาชีพ,พิษณุโลก:พิษณุโลกดอทคอม, 

๒๕๕๕. 
๔ ประเวศ วะสี,ศ.นพ., พุทธธรรมกบัสังคม.,กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, ๒๕๒๖. 
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 
 

๕๔๙ 

และคฤหัสถ์ จึงได้กําหนดพันธกิจให้สอดคล้องกับพระราชปณิธานของพระองค์ พระผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัย กล่าวคือ ผลิต
บัณฑิต วิจัย และพัฒนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม ตลอดถึงการทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้
การศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร และคฤหัสถ์ให้มีความรู้เกี่ยวกับวิชาพระพุทธศาสนาและวิชาการสมัยใหม่สําหรับนําไป
ประยุกต์ใช้กับศาสตร์ต่าง ๆ อันจะอํานวยประโยชน์แก่การดําเนินชีวิต ตลอดถึงการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และพัฒนาสังคม 
เสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา เพื่อพัฒนาบุคคลให้มีความสมดุลในด้านสังคม จิตใจ และ
สติปัญญา  
 วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เป็นหน่วยงานที่ขยายการศึกษาสู่ภูมิภาคของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ส่วนกลาง เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ มีนิสิตเป็นภิกษุ สามเณร และประชาชนทั่วไปสมัครเข้าเรียนครั้งแรก จํานวน ๔๗๒ รูป/
คน ทําให้มีมติเห็นชอบให้ดําเนินการขยายห้องเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ มาดําเนินการจัดการเรยีนการสอน ณ วัดพระพุทธบาทเขากระโดง ตําบลเสม็ด 
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อขยายการให้บริการทางการศึกษาแก่ พระภิกษุสามเณร ในระดับอุดมศึกษา ให้กว้างขวาง
ยิ่งขึ้น และเป็นการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาในระดับท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้น ในด้านวิชาการทาง
พระพุทธศาสนา และศาสตร์แขนงอื่นๆที่นอกเหนือไปจากการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมบาลี เพื่อจะได้นําไปพัฒนา
สังคมประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาต่อไป  

เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๓ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ได้จัดให้มีการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจในการบริการวิชาการให้แก่สังคม โดยมีจุดมุ่งหมายในอันที่จะให้การศึกษาอบรมใน
ส่วนที่เป็นการบริการวิชาการแก่สังคม หลักสูตรดังกล่าวได้รับความสนใจจากพระภิกษุ สามเณร และประชาชนทั่วไป ด้วย
ความคาดหวังว่าจะสามารถนําวิชาการในด้านการบริหารจัดการ การปกครอง ไปปรับประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ การ
ดําเนินชีวิตประจําวันได้เป็นอย่างดี 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๑.เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของนิสิตต่อการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ 
๒.เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนิสิตต่อการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ จําแนกตามสถานภาพปัจจัยส่วนบุคคลของนิสิต 

  
วิธีด าเนินการวิจัย 

  การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) และเชิงพรรณนา (Descriptive Research) 
โดยทําการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทําการสํารวจความคิดเห็นของนิสิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ในวิทยาลัยสงฆ์
บุรีรัมย์ แล้วนํามาเปรียบเทียบ สังเคราะห์ ซึ่งสามารถนําไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน พัฒนา
หลักสูตรให้เป็นไปตามความต้องการของผู้เรียน และสอดคล้องกับมาตรฐานของคณะกรรมการอุดมศึกษา และเพื่อให้สามารถ
ตอบปัญหาของการวิจัยได้อย่างครอบคลุมและถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ประชากรที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นิสิตที่ศึกษาในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ในวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํานวน ๑๑๑ รูป/คน  

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามกรอบของความ
คิดเห็นของนิสิตต่อการเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เพื่อใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี ้ 

ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของนิสิตผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ สถานภาพ ช่วงอายุ 
และช้ันปีท่ีศึกษา 
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๔๑๘ 

ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรพุทธ
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ทั้ง ๔ ด้าน ประกอบด้วย ด้านการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการ
สอน ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านการให้บริการอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ตามวิธี
ของลิเคอร์ท (Likert) มี ๕ ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้ 

๕ หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
๔ หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  
๓ หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
๒ หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย  
๑ หมายถึง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด  

 
ตอนท่ี ๓ เป็นข้อเสนอแนะ และความต้องการด้านอ่ืนๆ 
 

  กรอบแนวคิดการสร้างและพัฒนา ชุดแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ในวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ ๑ ขั้นตอนการสร้างและพัฒนาแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตที่ต่อการ  
 เรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ในวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 
 
 
 

ศึกษาหลักการและแนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดเห็น   
-   เอกสาร 
- ผลการวิจัยทีเก่ียวข้อง 
 

สร้างและพัฒนาแบบสอบถามความ
คิดเห็นต่อการเรียนการสอนหลักสูตร
พุ ท ธ ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า
รัฐศาสตร์ ในวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 

ตรวจสอบความถูกต้องแบบสอบถาม
ความคิดเห็นต่อการเรียนการสอน
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ ในวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 
 

ปรับปรุงแก้ไข 

แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการ
เรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิ ช า รั ฐศาสตร์  ใน
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 
 

ประเมินแบบสอบถามความคิดเห็นต่อ
การเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิ ต  ส าขา วิ ช า รั ฐ ศ าสต ร์  ใ น
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 

นําไปทดลองใช้ 

นําไปใช้จริง 
นิสิตที่ศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ในวิทยาลัย
สงฆ์บุรีรัมย์ จํานวน  ๑๑๑ รปู/คน 
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 
 

๕๕๑ 

สรุปผลการวิจัย 
 ๑. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของนิสิตต่อการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
มีดังนี ้
 ๑.๑. ผลวิจัยเชิงปริมาณ 
  ๑.๑.๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า  นิสิตส่วนใหญ่เป็นคฤหัสถ์ 
จํานวน ๘๖ คน บรรพชิต จํานวน ๒๕ รูป มีช่วงอาย ุ๒๖-๓๕ ปี จํานวน ๕๔ คน รองลงมาคือ ๒๐-๒๕ ปี จํานวน ๓๑ คน ช่วง
อาย ุ๓๖-๔๖ ปี จํานวน ๒๐ ปี จํานวนน้อยท่ีสุด คือ อายุ ๔๖ ปีขึ้นไป จํานวน ๖ คน นิสิตส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ช้ันปีที่ ๔ จํานวน 
๓๒ คน รองลงมาคือ ช้ันปีท่ี ๓ จํานวน ๓๑ คน ช้ันปีท่ี ๒ จํานวน ๒๙ คน และช้ันปีท่ี ๑ จํานวนน้อยที่สุด คือ ๑๙ คน  
  ๑.๑.๒ ผลความคิดเห็นด้านการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์
บุรีรัมย์ ของนิสิต พบว่า โดยภาพรวมทั้งนิสิตที่เป็นคฤหัสถ์ และบรรพชิต แยกตามช่วงอายุ และช้ันปีที่ศึกษา ส่วนใหญ่ อยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งหมายถึง มีความคิดเห็นด้วยกับการจัดการเรยีนการสอนด้านการเรยีนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  
  ๑.๑.๓ ผลความคิดเห็นด้านสือ่การเรยีนการสอนหลกัสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์
บุรีรัมย์ ของนิสิต พบว่า โดยภาพรวมทั้งนิสิตที่เป็นคฤหัสถ์ และบรรพชิต แยกตามช่วงอายุ และช้ันปีที่ศึกษา ส่วนใหญ่ อยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งหมายถึง มีความคิดเห็นด้วยกับการจัดการเรียนการสอนด้านสื่อการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว ้ 
 ๑.๑.๔ ผลความคิดเห็นด้านการวัดผลและประเมินผล หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัย
สงฆ์บุรีรัมย์ ของนิสิต พบว่า โดยภาพรวมทั้งนิสิตที่เป็นคฤหัสถ์ และบรรพชิต แยกตามช่วงอายุ และช้ันปีท่ีศึกษา ส่วนใหญ่ อยู่
ในระดับมาก ซึ่งหมายถึง มีความคิดเห็นด้วยกับการจัดการเรียนการสอนด้านการวัดผลประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว ้ 
 ๑.๑.๕ ผลความคิดเห็นด้านให้บริการอื่นๆ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 
ของนิสิต พบว่า โดยภาพรวมทั้งนิสิตที่เป็นคฤหัสถ์ และบรรพชิต แยกตามช่วงอายุ และช้ันปีที่ศึกษา ส่วนใหญ่  อยู่ในระดับ
มาก ซึ่งหมายถึง มีความคิดเห็นด้วยกับการจัดการเรียนการสอนด้านให้บริการด้านอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกั บสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
ยกเว้นนิสิตช้ันปีที่ ๑ กับช้ันปีที่ ๒,ช้ันปีที่ ๒ กับช้ันปีที่ ๓ และช้ันปีที่ ๔ กับช้ันปีที่ ๒ มีความคิดเห็นด้านการให้บริการอื่นๆ 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ 

 

๑.๒ ข้อเสนอแนะ และความต้องการอื่นๆ 
   ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ในวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์  ได้มีข้อเสนอแนะ และความต้องการ ไว้ดังนี้  ๑) ต้องมีที่พักของนิสิตเป็น
กิจจะลักษณะมากกว่านี้ ๒) การออกเกรดให้แจ้งนิสิตเทอมต่อเทอม ๓) ต้องการติดเครื่องปรับอากาศทุกห้องเรียน ๔) ต้องการ
ให้เข้มงวดเรื่องระเบียบ ๕) ต้องการปรับภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคารเรียน ควรนําต้นไม้ และดอกไม้ มาปลูกเพิ่มให้มากขึ้น ๖) การ
เข้าห้องเรียน ควรมีมาตรการเด็ดขาด และเข้มงวดมากกว่าที่เป็นอยู่ ๗) การแต่งกายของนิสิตไม่ควรนุ่งสั้นจนเกินไป ๘) 
สถานท่ีจอดรถยังไม่เพียงพอ ควรแบ่งเป็นท่ีจอดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ให้เป็นระเบียบ ๙) ควรมีโรงอาหารสําหรับนิสิต
ให้เพียงพอกับจํานวนนิสิตที่เรียน ๑๐) ควรมีระบบ wifi internet ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ๑๑) สถานที่จอดรถให้เพียงพอ ๑๓) 
ควรมีทางเข้าวิทยาลัยให้นิสิตขับรถเข้าตอนนี้ไปใช้ทางเข้าของเขากระโดง ๑๔) ควรมีการจัดระเบียบเรื่องเครื่องแต่งกาย
สําหรับนิสิตให้ใส่เหมือนกัน ๑๕) อาจารย์มีความพร้อมตรงต่อเวลาในการเข้าสอน ๑๖) ให้นิสิตสามารถตอบข้อซักถามได้ มี
คําตอบท่ีเข้าใจง่าย สามารถนําเป็นมีแนวคิดในวันข้างหน้าได้หากมีปัญหา ๑๗) โตะ๊นั่งเรียนไม่เหมาะสม ต้องการโต๊ะเหมือนที่
ในห้องประชุม ๑๘) ต้องการแสดงความคิดเห็นเวลาประชุม ๑๙) ต้องการที่พักกรณีอยู่ไกล ๒๐) ต้องการให้แก้ไขที่จอดรถ 
๒๑) ต้องการให้อาจารย์ใช้สื่อการสอนที่สนุก เข้าใจง่าย ๒๒) การประชาสัมพันธ์เรื่องผลการเรียน ตรวจสอบได้ ๒๓) อยากให้
เลิกเรียนเวลา ๑๖.๓๐ น. 
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๔๑๘ 

 ๒. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนิสิตต่อการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ จําแนกตามสถานภาพปัจจัยส่วนบุคคลของนิสิต แตกต่างกันในแต่ละด้าน ไดแก ดานการเรียนการสอน ด้านสื่อการ
เรียนการสอน ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านการให้บริการอื่นๆ พบวา นิสิตที่มีสภาพปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ไม่แตกต่างกัน กล่าวคือนิสิตมีความคิดเห็น
ทุกดานอยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 
  
ข้อเสนอแนะ 
 เพื่อเป็นการนําเอาความคิดเห็นและความต้องการของนิสิตต่อการเรียนการสอน หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ในวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์  ประกอบการพิจารณาในการปรับปรุง แก้ไขข้อพร่อง ให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ เอื้อต่อผู้เรียน และผู้สอน ซึ่งจะทําให้ผลที่ได้มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของทุกฝุาย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ 
ดังนี ้ 
 ๑. ควรปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร ด้านการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล 
ตลอดทั้งการบริการด้านอื่นๆให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน และสังคมปัจจุบัน ทั้งนี้เพราะนิสิตเป็นกลุ่มบุคคลที่จะนํา
ความรู้ในด้านต่างๆ ไปปรับใช้ในการทํางาน การอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น และการดําเนินชีวิตประจําวันได้ โดยยึดหลักเกณฑ์ที่
ถูกต้อง เป็นสากล ก็จะทําให้เกิดความสุขอย่างแท้จริง 
 ๒. หลักสูตรควรจัดการประชุมหรอืสัมมนาหรอืปฐมนิเทศแก่นิสติหรอือาจารย์ผู้สอน เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
ด้านการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล และด้านบริการอื่นๆของหลักสูตร ก่อนทําการ
เปิดการเรียนการสอน และจัดการประชุมเพื่อสอบถาม หรือขอความเห็นในการดําเนินงานหรือการให้บริการของหลักสูตรหรือ
จัดหาช่องทางอื่นเพื่อจะรับฟังความคิดเห็นของนิสิตหรือผู้มารับบริการสม่ําเสมอ และรวบรวมนําความคิดเห็นดังกล่าวไป
ประกอบการพิจารณา กําหนดเป็นแผนพัฒนา หรือกําหนดเป็นนโยบายในการบริหารจัดการต่อไป  
 ๓. ควรจะมีคู่มือในการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล 
และด้านบริการอื่นๆของหลักสูตร เพื่อนิสิตและอาจารย์ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหรือใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงานไปในทางเดียวกัน 
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๕๕๓ 

สัญลักษณ์ท้องถิ่นนิยมกรณีบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 
Symbolic Media for making harmony in local case study Buriram United 

 
ธนันต์ชัย พัฒนะสิงห์๑รติกร จงริดมะดัน๒ 

 
บทคัดย่อ 

สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด หรือช่ือเดิมว่า บุรีรัมย์พีอีเอ เป็นสโมสรฟุตบอลของประเทศไทยได้สร้างความ
นิยมแก่ชาวบุรีรัมย์ โดยผู้ชายที่ช่ือ “เนวิน ชิดชอบ” ประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ที่ใช้ “กีฬา” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ให้กับบุรีรัมย์ ทั้งยังตั้งเปูาหมายให้เมืองน้ีเป็น ๑ ใน ๕ จุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ “ต้อง
มา” ภายในระยะเวลา ๕ ปี ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจด้านการท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ 
ยิ่งกว่านั้น เขาได้เป็นผู้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างทีมฟุตบอลกับแฟนบอลให้เป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จของสโมสรฟุตบอล
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด กล่าวคือเกิดปรากฏการณ์แฟนบอลสโมสรที่ให้การหนุนหลังท่ีมีรูปแบบท่ีแตกต่างกันออกไป ทั้งแฟนบอล ที่มี
ฐานมาจากหน่วยงานหรือองค์กรเดิม พวกที่มาจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสโมสร และกลุ่มที่มาจากการเป็นคนในพื้นที่
เดียวกัน ซึ่งนิยามตัวเองว่าเป็นคนบ้านเดียวกันหรือ เรียกสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นนี้ว่า “ท้องถิ่นนิยม”  

 แฟนบอลบุรีรัมย์ ร่วมแรงร่วมใจเชียร์ ทีมฟุตบอลในการแข่งขันรายการต่างๆ โดยยังความเช่ือในคาถาอาคม
และผีบรรพบุรุษมาใช้โดยเริ่มจากการไหว้ศาลที่แคมป์ฝึกซ้อมช่วงเช้าแล้วนําพวงมาลัย ดอกไม้ธูปเทียน ไปจุดที่สนามไอโมบาย 
สเตเดี้ยมก่อนทําการแข่งขัน วิธีการนี้ทีมผู้วิจัยมองว่าสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทําออกมาแล้วเราทําให้รู้ว่าเห็นได้ถึงความเป็น
ท้องถิ่นนิยมหรือ “จงภูมิใจในบ้านเกิด” ทําให้เกิดความสมัครใจหรือจิตอาสาที่จะช่วยพัฒนาท้องถิ่นของเราให้ดีขึ้นโดยที่ไม่
ต้องมีใครมาบังคับ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของบุรีรัมย์โดยการนําหลักวัฒนธรรมกีฬาฟุตบอลบนพื้นฐานความเช่ือดั้งเดิมของจังหวัด
บุรีรัมย์ที่ได้ผลอย่างแท้จริง 
ค าส าคัญ : สัญลักษณ์ท้องถิ่นนิยม, บุรีรัมย์ยูไนเต็ด 
 
ABSTRACT 

The Buriram United FC originated from “Buriram PEA” is a Thailand football club that makes a 
favor for Buriramians under supervision of the president of Buriram United FC, Mr. Nawin Chidchob who 
pushes economy of Buriram province by “sports.” He also plans to upgrade Buriram city a top five of 
tourism attraction for both local and international tourists within ๕ years. This approach arouses 
expansions of tourism business and development of infrastructures. In addition, he tries to formulate 
close relation between Buriram United FC and its fans so that the FC gradually achieves its success 
evidently, i.e., radical and localism fans who support the FC in various ways. It is true that those fans 
wholeheartedly sheer the Buriram United FC in every match under mystical belief of incantation and 
ancestral spirits because in the morning of the day when the FC has a football match a mystic ritual to 
pay respect to the shrine of the FC camp is conducted. Moreover, garland offering and candles lighting 
and incense burning will be done at the I-Mobile stadium before the FC football match begins. The 
researchers notice that the activities which Buriram United FC have practiced promote localism so that 
volunteer minded for hometown development can be effectively initiated through integration of football 
fever with traditional belief of Buriram province. 

                                                           
๑ วิทยาลัยสงฆ์บรุีรมัย์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั E - mail : ekmcukk @gmail.com 
๒ วิทยาลัยสงฆ์บรุีรมัย์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั E - mail : ekmcukk @gmail.com 
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๔๑๘ 

Keywords : Localism, the Buriram United FC 
บทน า 

มนุษย์ไม่ได้อยู่ในโลกเพียงคนเดียว มนุษย์นั้นรู้จักการอยู่ร่วมกัน รู้จักการรวมกลุ่มกัน ซึ่งการจะอยู่ร่วมกันนั้น
ต้องมีกฎเกณฑ์ ระเบียบแบบแผนเป็นตัวกําหนดแนวทางในการอยู่ร่วมกันเป็นสังคม จากกฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผนของสังคม
นั้นหากปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และแบบแผนของสังคมนั้นจะทําให้เกิดเป็นจารีตประเพณี หรือวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ ไปใน
ที่สุด ซึ่งวัฒนธรรมอาจกล่าวได้ว่าคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นจากการเรียนรู้ ความรู้ ความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติ วิถีชีวิต ในสังคมทุก
คนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของและมีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น วัฒนธรรมที่กลุ่มสังคมย่อยๆ นั้นยึดถือปฏิบัติเป็นแบบแผนกลุ่ม
เรียกว่าวัฒนธรรมย่อย และหากวัฒนธรรมย่อยได้รับการยอมรับจากสังคมมากขึ้นก็จะกลายเป็นวัฒนธรรมของสังคมในที่สุด 
จะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมของกลุ่มคนในสังคมนั้นเป็นตัวกําหนดให้ผู้คนในสังคมนั้นทําพฤติกรรมขึ้น ฟุตบอลเป็นวัฒนธรรมอย่าง
หนึ่งซึ่งกีฬาฟุตบอล(Football) เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมและแพร่หลายไปทั่วโลก หรืออาจจะเรียกได้ว่าฟุตบอลเป็นเสมือน
มหกรรมกีฬาโลก (Global Sport) ที่ทุกภูมิภาคให้ความสนใจและได้มีการจัดให้การแข่งขันในระดับต่างๆ รองรับอย่างเนือง
แน่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งความยิ่งใหญ่ของการแข่งขันฟุตบอลโลกและฟุตบอลระดับทวีปกลายเป็นเปูาหมายของนักฟุตบอลและ
องค์กรฟุตบอลของแต่ละชาติ ต่างใฝุฝันท่ีจะมีโอกาสร่วมสัมผัสกับการแข่งขันดังกล่าว ซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติของประเทศใน
ด้านวงการฟุตบอล จากการที่ฟุตบอลเป็นกีฬายอดนิยมของนานาประเทศเช่นนี้ได้ก่อให้เกิดแรงผลักดันให้เกมกีฬาฟุตบอลได้มี
การพัฒนาในด้านต่างๆอย่างไม่หยุดยั้งไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานและเทคนิคการเล่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โภชนาการและ
การบริหารจัดการ รวมถึงสิทธิประโยชน์ รวมถึงด้านสิทธิประโยชน์ ซึ่งล้วนแต่ได้จัดทําแบบมืออาชีพและเป็นระบบทั้งสิ้น๑ 

สโมสรบุรีรัมย ์ยูไนเต็ด คือ ทีมฟุตบอลอาชีพของประเทศไทย ที่ประสบความสําเรจ็สูงสดุ นับแต่ประเทศไทยเคย
จัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพมา เพียง ๓ ปี ที่ลงสู่สนามฟุตบอลอาชีพ กับแบรนด์ “บุรีรัมย์” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด สร้างความ
ยิ่งใหญ่ที่ต้องบันทึกไว้ในวงการฟุตบอลไทย ด้วยการคว้าแชมป์ ๖ รายการมาครอบครองจึงได้รับการบันทึกไว้ให้เป็นทีม
ฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลอาชีพของประเทศไทย เนื่องด้วยการเติบโตของสโมสรอย่างรวดเร็วทําให้ความ
นิยมแพร่หลายไปท่ัวทุกท่ีภายในจังหวัดบุรีรมัย์ ทาให้เกิดการรวมตัวกันเพื่อทากิจกรรมต่างๆ รวมทั้งมีการลงทุนในด้านการเงิน
และอุทิศเวลาในการติดตามข่าวสารนักฟุตบอลหรือสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด๒ 

กระแสสังคมโดยกีฬาฟุตบอลที่กําลังเติบโต ทําให้สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดได้รับความสนใจอย่างมากจากทุกภาค
ส่วนในจังหวัดบุรีรัมย์จน ทําให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยทั้งร่างกายและจิตใจ ที่ดี การมีน้ําใจ
นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนในท้องถิ่นไปพร้อมๆ กัน และเป็นที่มาของท้องถิ่นนิยมคือ
กระแสรักท้องถิ่นของชาวจังหวัดบุรีรัมย์ในปัจจุบัน 
 
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 

จังหวัดบุรีรัมย์มีสโมสรฟุตบอล ช่ือสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด หรือช่ือเดิมว่า บุรีรัมย์พีอีเอ เป็นสโมสร
ฟุตบอลของประเทศไทย โดยลงเล่นในระดับไทยพรีเมียร์ลีก ผลงานสูงสุดของทีมคือการคว้าแชมป์ไทยแลนด์พรีเมียร์ ลีก 
ฤดูกาล ๒๕๕๑ และฤดูกาล ๒๕๕๔ สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์-พีอีเอ เป็นสโมสรใหม่ที่เปลี่ยนแปลงมาจากสโมสรฟุตบอลการ
ไฟฟูาส่วนภูมิภาค ท่ีได้ก่อตั้งข้ึนเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๓ โดย ดร.วีระ ปิตรชาติ มีเปูาหมายเพื่อให้พนักงานการไฟฟูาส่วนภูมิภาคได้
ออกกําลังกายและสร้างความสามคัคีร่วมกันในหมู่คณะ การเทคโอเวอร์สโมสร เกิดขึ้นในช่วงฤดูกาล ๒๕๕๒ จากความต้องการ
ของ นายเนวิน ชิดชอบ นักการเมืองของจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ต้องการซื้อหุ้นทีมฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีกให้ย้ายไปเล่นในนาม
จังหวัดบุรีรัมย์เป็นการช่ัวคราว ในขณะเดียวกันก็สร้างทีมใหม่อีกหนึ่งทีม ไต่อันดับขึ้นมาจาก ดิวิช่ันต่ําสุด ในเบื้องต้นได้เจรจา
กับสโมสรฟุตบอลตํารวจ แต่ได้รับการปฏิเสธ นายเนวิน ได้มีการเจรจาในเบื้องต้นกับสโมสรฟุตบอลทีโอที และสโมสรฟุตบอล
                                                           

๑ ชัชวิทย์ พุ่มสงวน , “การศึกษาการบริหารจัดการสโมสรฟุตบอลอาชีพท่ีประสบความส าเร็จในประเทศไทย” 
, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (การจัดการการกีฬา) , (บัณฑติวิทยาลัย : มหาวิทยาลยัมหิดล,๒๕๕๖), หน้า ๒๕. 

๒ กิตติคุณ บญุเกต ุ,  “ปัจจัยท่ีมีอทิธิพลต่อการซ้ือผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ของผู้บริโภคใน
จังหวัดบุรีรัมย์” ,  วิทยานิพนธ์วิทยาศาตรมหาบณัฑิต (สถติิประยกุต์) , (บัณฑิตวิทยาลัย : สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
, ๒๕๕๖), หน้า ๓๑. 
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๕๕๕ 

ทหารบก แต่ตกลงกันไม่ได้ ในที่สุดจึงได้มีการซื้อขายหุ้นของสโมสรฟุตบอลการไฟฟูาส่วนภูมิภาค ซึ่งมีผลงานสิ้นสุดฤดูกาลใน
อันดับที่ ๙ ทางสโมสรได้ตกลงที่จะย้ายสนามแข่งจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ท่ามกลางการต่อต้าน
จากแฟนฟุตบอลชาวอยุธยา และพนักงานของการไฟฟูาฯ ทางสโมสรได้เปลี่ยนแปลงช่ือทีมเป็น บุรีรัมย์ -พีอีเอ พร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงทีมผู้บริหารทั้งหมด และทีมผู้ฝึกสอนบางส่วนการเข้ามาของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหม่ ส่งผลให้มีการปรับปรุงและ
พัฒนาทีมอย่างมาก มีการนําระบบบริหารจัดการสโมสรฟุตบอลอาชีพเข้ามาใช้กับบริษัท เช่น การทําสัญญาจ้างนักฟุตบอล 
การเจรจา และทําสัญญาซื้อขายนักฟุตบอลด้วยสัญญามาตรฐาน การสร้างสนามฟุตบอลแห่งใหม่ตามมาตรฐานของบริษัทไทย
พรีเมียร์ลีก จํากัด เพื่อใช้เป็นสนามเหย้า การจัดทําระบบบัญชี การเงิน กฎหมาย การตลาด การโฆษณา และการ
ประชาสัมพันธ์ เต็มรูปแบบ เพื่อสร้างความนิยมให้แก่ทีมบุรีรัมย์ พีอีเอ และ ความน่าเช่ือถือแก่บริษัท ผลจากการปรับปรุง
ระบบการบริหารจัดการธุรกิจ และพัฒนาทีมอย่างจริงจัง ภายใต้นโยบายของนายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรคนใหม่ ส่งผล
ให้บุรีรัมย์ พีอีเอ เป็นทีมท่ีได้รับความนิยมสูงสุดในไทยพรีเมียร์ลีกอย่างรวดเร็ว มีผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือแฟนคลับ มากถึง 
๖๕,๐๐๐ คน มีผู้เข้าชมเกมการแข่งขัน นัดละไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ คน เมื่อเป็นเจ้าบ้าน และเมื่อเป็นทีมเยือน จะมีแฟนบอล
ติดตามไปชมไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ คน อีกทั้งยังเป็นทีมที่สร้างสถิติผู้เข้าชมสูงสุดของไทยพรีเมียร์ลีก คือ ๒๕,๐๐๐ คน และ
สร้างสถิติจําหน่ายของที่ระลึกได้สูงสุด ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท ภายในวันเดียว คือนัดที่เตะกับเมืองทองยูไนเต็ด เมื่อเดือน 
กันยายน ๒๕๕๓ ในฤดูกาล ๒๕๕๔ ทีมบุรีรัมย์-พีอีเอได้เป็นแชมเปียนไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก หลังจากเอาชนะ ทีมอาร์มี่ 
ยูไนเต็ด ที่สนามกีฬากองทัพบก เมื่อวันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ได้คะแนน ๗๕ คะแนน ทิ้งห่างอันดับสอง ท้ังที่ยังมีการแข่งขัน
เหลืออีก ๔ นัด โดยมีพิธีมอบถ้วยรางวัลหลังการแข่งขันนัดสุดท้ายของฤดูกาล และยังได้ทริปเปิลแชมป์ หรือ ๓ แชมป์ ใน
ฤดูกาลเดียวกัน เมื่อเอาชนะทีมการท่าเรือไทย เอฟ.ซี.ไปได้ ๒-๐ ที่สนามศุภชลาศัย ได้แชมป์โตโยต้า ลีกคัพ หลังจากการได้
แชมป์ไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก และไทยคม เอฟเอคัพไปแล้ว โดยถือว่าเป็นทีมฟุตบอลทีมแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทยที่ทํา
ได้แบบนี้ และยังได้แชมป์ที่ ๔ ด้วยการเอาชนะ ทีมเวกัลตะ เซนได จากเจลีก ด้วยลูกจุดโทษ ในรายการโตโยต้า พรีเมียร์คัพ 
ไปได้ ๕-๓ หลังในเวลาเสมอ ๑-๑ 

เกียรติประวัติสโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 
ปี ๒๕๕๓ สโมสรได้รับตําแหน่งรองชนะเลิศในรายการแข่งขันไทยพรีเมียร์ลีกและรองแชมป์ โตโยต้า ลีกคัพ 
ปี ๒๕๕๔ สโมสรได้รางวัลชนะเลิศในรายการแข่งขัน ไทยพรีเมียร์ลีก แชมป์ไทยคม เอฟเอคัพ และแชมป์ โต

โยต้า ลีกคัพ  
ปี ๒๕๕๕ ได้รับตําแหน่งชนะเลิศในรายการ โตโยต้า ลีกคัพ รายการไทยคม เอฟเอคัพ และรองชนะเลิศรายการ 

ถ้วยพระราชทาน ก. (ชัชวิทย์ พุ่มสงวน, ๒๕๕๖) 
 

ปัจจัยหลักความส าเร็จของกีฬาฟุตบอลของจังหวัดบุรีรัมย์ 
สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดมีบทบาททางการเมืองคือสโมสรฟุตบอล บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ได้สร้างความนิยมแก่ชาว

บุรีรัมย์แต่ยังต้องพึ่งพาทุนจากนักการเมือง และยังเป็นช่องทางในการระดมฐานสนับสนุนจากประชาชน และเป็นเครื่องมือ
เสริมภาพลักษณ์เชิงบวกได้ ส่วนอีกข้อที่เป็นความเฉพาะตัวของนักการเมือง คือผู้ช่ืนชอบบอลส่วนใหญ่เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
หน้าใหม่และมีความตื่นตัวทางการเมืองสูง ก่อนหน้านี้ในจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีคนไม่ชอบนายเนวิน ชิดชอบ อยู่มาก เพราะเรื่อง
การเมือง แต่นับแต่เข้ามาทําเรื่องกีฬา คนท่ีขอบคุณนายเนวิน ชิดชอบ ก็มีมากข้ึน เพราะนําความเจริญมาให้กับจังหวัด ส่งผล
ให้เศรษฐกิจในจังหวัดบุรีรัมย์ดูคึกคักขึ้นมา แม้ว่าในสมัยก่อนบุรีรัมย์จะเป็นแค่ทางผ่านของการเดินทางในดินแดนอีสานใต้ 
และมีแหล่งท่องเที่ยว เพียงเขาพนมรุ้งที่เป็นจุดดึงดูด แต่ปัจจุบันบุรีรัมย์กลายเป็นเมืองต้องเที่ยวชม มีรีสอร์ทที่พักเกิดขึ้นใหม่
มากมายในราคาที่ไม่แพง การเดินทางที่สะดวกทั้งการขับรถไปเอง รถทัวร์โดยสาร และเครื่องบิน ที่เพิ่มเที่ยวบินมากขึ้น หาก
ใครเคยไปบุรีรัมย์เมื่อสมัยยังไม่มีสนามบอล และนํามาเทียบกับสมัยนี้คงต้องบอกว่าเจริญผิดหูผิดตาจริงๆ นอกจากนี้ ที่ดินใน
จังหวัดบุรีรัมย์ย่านตัวเมืองและอําเภอใกล้เคียงจากที่ราคาเคยซื้อกันได้ไร่ไม่กี่แสน ปัจจุบันราคาสูงเกิน ๒ ล้านไปแล้วในบาง
พื้นที่ แม้ว่าความเจริญจะมาเยือนแต่ที่นี่ก็คงมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย อาหารและที่พักราคาถูกหากเทียบกับจังหวัดท่องเที่ยวอื่น ๆ 
แม้ว่าตอนน้ีจะเห็นความสําเร็จจากสนามแข่งรถ และฟุตบอล แต่เช่ือว่าในอนาคตบุรีรัมย์จะกลายเป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งรวม
ด้านกีฬาอีกด้วย ซึ่งแน่นอนว่าเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยว และนักลงทุนจะหลั่งไหลเข้าไปยังจังหวัดบุรีรัมย์มากขึ้น ซึ่งแม้ว่า
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๔๑๘ 

ในทางการเมืองช่ือของ เนวิน ชิดชอบ จะไม่สวยหรูนักแต่ในด้าน ธุรกิจกีฬา เขาคือบุคคลที่ประสบความสําเร็จในอันดับต้นๆ 
ของธุรกิจแนวนี้ และแนวความคิด บุรีรัมย์โมเดล ยังต่อยอดให้ผู้ที่มีเงินทุนในจังหวัดอื่น ๆ ได้ทําตาม อย่างเช่น สนามแข่งรถ 
Diamond Hill ที่จังหวัด จ.หนองบัวลาภู นั้นคาดว่าน่าจะเปิดภายในสิ้นปีนี้ มีการคาดการว่าจะมีนักแข่งรถ และ มีรายการ
แข่งขันใหญ่ๆ ไปแข่งที่สนามแห่งนี้และแน่นอน จ.หนองบัวลาภู จะต้องคึกคักขึ้นอีกมากเลยที เดียว และอาจจะมีอีกหลายๆ 
แห่งที่อาจจะใช้กีฬาเป็นตัวนําธุรกิจเหมือนบุรีรัมย์โมเดล นอกจากนี้สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้บริหารบุคลากรได้แก่ นักฟุตบอล
ซึ่งจะเป็นผู้ที่กําหนดความสําเร็จในเชิงการแข่งขัน ของสโมสร ดังนั้นสโมสร จึงจําเป็นที่จะต้องมีการคัดเลือกนักฟุตบอลที่ มี
คุณภาพ และเมื่อได้นักฟุตบอลที่มีความสามารถมาอยู่ในทีมแล้ว สโมสรจะต้องมีการจัดการเพื่อรักษานักฟุตบอลที่มีคุณภาพ
เหล่านี้ไว้อย่างไรก็ตามการสรรหานักฟุตบอลที่มีคุณภาพ และรักษาบุคลากรเหล่านี้ไว้สโมสรก็ย่อมที่จะต้องใช้เงินจํานวนไม่
น้อย ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาสําหรับหลายสโมสรซึ่งอาจจะมีข้อจํากัดทางการเงิน อย่างไรก็ตามการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้นไม่
จําเป็นที่จะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินเสมอไป การสร้างบรรยากาศในการทํางาน รวมถึงการออกแบบงานให้กับบุคลากร 
ก็อาจจะเป็นส่วนหน่ึงที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของบุคลากรด้วยเช่นกัน ดังนั้นการบริหารทรัพยากรบุคคลจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่
สโมสรฟุตบอลควรให้ความสนใจ ในด้านสถานที่สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด คือไอ-โมบาย สเตเดียม หรือช่ืออย่างเป็นทางการว่า 
ธันเดอร์ คาสเซิล สเตเดียม เป็นสนามกีฬาท่ีสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอล บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ตั้งอยู่ที่ตําบลอิ
สาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สนามแห่งนี้มีความจุ ๓๒,๖๐๐ ที่นั่ง โครงสร้างประกอบด้วยเหล็กและไฟเบอร์ ใช้
งบประมาณในการก่อสร้างกว่า ๕๐๐ ล้านบาท โดยเป็นเงินสนับสนุนของไอ-โมบายและบางส่วนของ นายเนวิน ชิดชอบ 
ประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ และยังจัดเป็นสนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐานแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ไม่มีลู่วิ่งคั่น
สนามและผ่านมาตรฐานฟีฟุา เอเอฟซี และ เอเอฟเอฟ และยังผ่านมาตรฐานระดับเอคลาส สเตเดียม จากเอเอฟซี และยังผ่าน
มาตรฐานระดับเวิลด์คลาสจากฟีฟุา และยังได้บันทึกลง กินเนสบุ๊คว่าเป็นสนามฟุตบอลในระดับฟีฟุาแห่งเดียวในโลกที่ใช้เวลา
ก่อสร้างน้อยที่สุดในโลกเพียง ๒๕๖ วัน ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ความดีความชอบนี้เกิดจากผู้ชายที่ช่ือ “เนวิน ชิดชอบ” ประธาน
สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ที่ใช้ “กีฬา” ๑ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับบุรีรัมย์ ทั้งยังตั้งเปูาหมายให้เมืองนี้เป็น ๑ ใน ๕ 
จุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ “ต้องมา” ภายในระยะเวลา ๕ ปี ส่งผลให้เกิดการขยายตัว
ของธุรกิจด้านการท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทีมฟุตบอลกับแฟน
บอลเป็นปัจจัยความสําเร็จของทีมสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด กล่าวคือเกิดปรากฏการณ์แฟนบอลสโมสรที่ให้การหนุนหลัง
ที่มีรูปแบบท่ีแตกต่างกันออกไป ท้ังแฟนบอล ท่ีมีฐานมาจากหน่วยงานหรือองค์กรเดิม พวกที่มาจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของสโมสร และกลุ่มที่มาจากการเป็นคนในพ้ืนท่ีเดียวกัน ซึ่งนิยามตัวเองว่าเป็นคนบ้านเดียวกันหรือ เรียกสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นนี้ว่า 
“ท้องถิ่นนิยม” แฟนบอลบุรีรัมย์ ร่วมแรงร่วมใจเชียร์ ทีมฟุตบอลในการแข่งขันรายการต่างๆ ที่ผ่านมาจึงปรากฏ ภาพความ
เป็นกลุ่มก้อนท่ีเหนียวแน่นของแฟนบอลบุรีรัมย์ สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากจุดเล็กๆ ข้างสนามโดยมีตระกูลชิดชอบ เข้ามาจัดการกับ
ระบบแฟนบอลที่เป็นกองเชียร์ประจําเสียใหม่ ด้วยการรับสมัครแฟนบอลแล้วฝึกซ้อมการเชียร์ให้มีรูปแบบ และเป็นระเบียบ
แบบแผนมากยิ่งขึ้น ด้วยการสร้างแรงจูงใจ ให้เข้าชมฟรีในสนามฟุตบอล “ไอ-โมบาย สเตเดียม” อันทันสมัยตระการตา 
นอกจากนี้เมื่อมีการเดินทางไปเชียร์ยังถิ่นอื่นก็มีการดูแลเรื่องค่าเดินทาง ที่พัก เพื่อแลกกับการ ส่งเสียงเชียร์สโมสรฟุตบอล
บุรีรัมย์ข้างสนาม การจัดการอย่างเป็นระบบนับเป็นส่วนสําคัญทําให้มีฐานกองเชียร์เป็นกลุ่มก้อนอยู่ในสารระบบมาก เมื่อ
รวมเข้ากับกองเชียร์ที่เป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์และพื้นท่ี ใกล้เคียงซึ่งซื้อตั๋วเข้าชมทั้งในรูปแบบสมาชิกรายปี อันเป็นสถิติสูงที่สุด
ของสโมสรฟุตบอลบ้านเรา ภาพกองเชียร์ในสนามที่หนาตาและเต็มไปด้วยระบบ ระเบียบดูมีพลัง กอปรกับทีมฟุตบอลที่มีแนว
ทางการเล่นที่ สร้างความสนุกสนานให้คนดู เมื่อแพร่ออกไปตามสื่อต่างๆ ยิ่ง เป็นตัวเชิญชวนให้แฟนบอลอยากเข้ามาสัมผัส
เกมในสนามและร่วมติดตามสนับสนุนทีมอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 

                                                           
๑ นราธิป ตรีเจริญและคณะ,“การพัฒนาจังหวัดด้วยกีฬาฟุตบอลอาชีพ : ความรัก เอกลักษณ์และการพัฒนา

จังหวัดอันเกิดจากสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด”,(บทความ, วารสารวิจยัและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีท่ี ๑๑. 
ฉบับท่ี ๑. มกราคม – เมษายน,๒๕๕๙) 
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๕๕๗ 

สัญลักษณ์ท้องถิ่นนิยมกรณีบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 
ท้องถิ่นนิยม เป็นแนวคิดทางทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หมายถึง พันธะผูกพันทางอารมณ์ที่มนุษย์ทั้งใน

ระดับปัจเจกบคุคลและระดับกลุ่มมีต่อถิ่นที่อยู่อาศัย ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ประเพณี สัญลักษณ์และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ต่างๆ ของตนเอง ซึ่งหาใช่มีความหมายเพียงหน่วยในการตั้งถิ่นฐานตามเขตการปกครองเท่านั้น ในกระบวนการท้องถิ่นนิยมที่
เกิดขึ้นและกําลังเคลื่อนไหวในปัจจุบันพบได้ในหลากหลายแง่มุมด้วยกัน บ้างก็ใช้เพื่อเรียกร้องการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบ้างรณรงค์ให้ชุมชนหันมาอนุรักษ์หวงแหนวัฒนธรรมพื้นถ่ิน (ภาษา, การแต่งกาย, ขนบธรรมเนียมปฏิบัติ, 
สถาปัตยกรรมท้องถิ่น ฯลฯ) หรือการที่พรรคการเมืองบางพรรคนักการเมืองบางคนเอามาเป็นประเด็นสําคัญในการหาเสียง 
แม้กระทั่งในเกมกีฬาก็ไม่มีข้อยกเว้นแต่อย่างใด เป็นต้น ดังนั้นท้องถิ่นนิยมจึงเป็นกระแสของชุมชนท้องถิ่นที่มีรากฐานทาง
ทรัพยากร ภูมิปัญญา พัฒนาการและประวัติศาสตร์การดํารงอยู่ของตนเอง๑ วิถีชีวิตของคนท้องถิ่น ย่อมใช้ปัจจัยในการแก้ไข
ปัญหาที่เหมือนกันทั้งประเทศ ย่อมไม่ได้ หรือกล่าวอีกนัยยะหนึ่ง การแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นนั้น จะใช้รูปแบบในการแก้ไข
ปัญหาที่เป็น “พิมพ์เขียว” (Blueprint) จากส่วนกลางท่ีหยิบยื่นส่งให้มาแก้ไขปัญหาไม่ได้ เพราะมันไม่สอดคล้องกับบริบทของ
แต่ละท้องถิ่นที่มีสภาพปัญหาและอัตลักษณ์ที่หลากหลายแตกต่างกันไป ในวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นนั้น ย่อมมาซึ่ง เครื่องมือ
เครื่องใช้ไม้สอยท่ีต่างกัน ท้ังนี้ เกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดล้อม สิ่งของเครื่องใช้ย่อมต่างกันไปตามท้องถิ่น เช่น เรือกอและ ในภาคใต้ 
ย่อมมีโครงสร้างเรือที่แตกต่างไปจากเรือของชาวอยุธยา หรือ คนใต้อยู่กับท้องทะเล ต้องดํารงชีวิตด้วยการจับปลา อุปกรณ์
การหาปลาย่อมมีมากกว่าคนอยู่บนเขา ส่วนคนบนเขา มีชีวิตอยู่กับการล่าสัตว์ อุปกรณ์การดํารงชีวิต ย่อม ต่างจากคนทางลุ่ม
น้ํา หรือคนอยู่ทะเล เป็นต้นอย่างไรก็ตาม ในทุกสังคมย่อมจะเลือกรังสรรค์ เครื่องมือ เครื่องใช้ให้เหมาะกับวิถีชีวิตของตนเอง 
ซึ่งสิ่งน้ีจะได้รับการพัฒนาขึ้นจนเป็นสิ่งที่ดีท่ีย่อมรับกันในสังคมนั้น ๆ เรียกว่า “วัฒนธรรม” (Culture & Civilization)๒ ทําให้
เกิดความสวยงามและช่ืนชมในตนเองที่ถือว่าเป็น คุณลักษณะที่ดีงาม ควรค่าแก่การยอมรับและถือปฏิบั ติไปสืบจนช่ัวลูกช่ัว
หลาน โดยท้องถิ่นแต่ละแห่งก็จะมีลักษณะเฉพาะ ที่แสดงความเป็นตัวตนของตนเองที่เรียกว่า “อัตลักษณ์” อันเป็น 
“รากเหง้า” ทางวัฒนธรรมที่ฝังอยู่ในวิถีชีวิตและจิตใต้สํานึกของคนในท้องถิ่นนั่นเอง ซึ่งสามารถนํามาเป็นเง่ือนไขในการ
พัฒนาได้ เช่น ผ้าปุาข้าวช่วยชาวบ้านได้ หรือ วัฒนธรรมไทยกับงานพัฒนาชนบท ซึ่งเน้นถึงประโยชน์ของการนําเอาวัฒนธรรม
ของชาวบ้านมาใช้ในงานพัฒนา รวมทั้ง การที่แต่ละท้องถิ่นได้ร้อยเรียงวัฒนธรรมของตนเองออกมาในรูปของ “สินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์” ที่เป็นเอกลักษณ์หรืออัตลักษณข์องตนเอง แล้วนําเสนอต่อตลาดทั้งในในระดับชุมชน ระดับประเทศ หรือ ในระดับ
ระหว่างประเทศ จนกระทั่งมีชื่อเสียงในท่ีรู้จักกันทั่วไป เป็นต้น 

สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมีการนําความเช่ือในคาถาอาคมและผีบรรพบุรุษมาใช้โดยเริ่มจากการไหว้ศาลที่แคมป์
ฝึกซ้อมช่วงเช้าแล้วนําพวงมาลัย ดอกไม้ธูปเทียน ไปจุดที่สนามไอโมบาย สเตเดี้ยมก่อนทําการแข่งขันซึ่งปัจจัยที่มีผลกระทบ
ต่อขวัญในการปฏิบัติงานย่อมเกี่ยวข้องกับสภาพการทํางานหน้าที่การงานการมีหลักประกันหรือความมั่นคงในชีวิต
สภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศและมีส่วนร่วม เสริมสร้างความสามัคคีอย่างดีส่งผลให้นักเตะเกิดขวัญที่ดีในการปฏิบัติงานเกิด
จากการที่ผู้อื่นสร้างให้และเกิดจากความรู้สึกภายในจิตใจของเราเองซึ่งปัจจัยเหล่านี้ทําให้นักเตะมุ่งมั่นในเกมการแข่งขันและ
ประสบความสําเร็จในที่สุด ซึ่งวิธีการนี้ผู้เขียนมองว่าสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทําออกมาแล้วเราทําให้รู้ว่าเห็นได้ถึงความเป็น
ท้องถิ่นนิยมหรือ “จงภูมิใจในบ้านเกิด” ทําให้เกิดความสมัครใจหรือจิตอาสาที่จะช่วยพัฒนาท้องถิ่นของเราให้ดีขึ้นโดยที่ไม่
ต้องมีใครมาบังคับ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของบุรีรัมย์ นายเนวินได้กําชับว่าเป็นนักเตะบุรีรัมย์ต้องไม่ใช่เทพ เป็นคนธรรมดา ซึ่งตัว
นายเนวินเองก็ปฏิบัติแบบนีเ้ช่นกัน บุคลิกแบบนี้ทําให้กลมกลืนและ แทรกซึมแทรกแซงเปลี่ยนแปลงความคิดของชาวบ้านได้ 
โดยทําให้คนบุรีรัมย์เข้าใจว่ากีฬาเป็นเรื่องที่ดีมากมาย ถ้าอยู่ในกติการ่วมกันจะเอาไปใช้ในทางไหนในการดําเนินชีวิตก็ได้ 
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด โตในท้องถิ่นและเป็นของชนในท้องถิ่นส่งผลให้ชาวบุรีรัมย์เป็นแฟนของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ด ทุกคนมาเชียร์ 
ทุกคนใส่เสื้อผ้าของทีมสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เข้าไปเชียร์บอลเป็นการขายสินค้าไปอย่างปริยาย ประกอบกับประธาน

                                                           
๑ บุญยิ่ง ประทุม , “ท้องถิ่นนิยม :ในบริบทสังคมไทย ๒๕๕๑” , ภาควิชาการพัฒนาชุมชน คณะสังคม

สงเคราะห์ศาสตร์ (มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ ๒๒ ตลุาคม ๒๕๕๑) , http://www.oknation. 
๒ สรณะ เทพเนาว์ ,  “ว่าด้วยท้องถิ่นนิยม (Localism)” ,  แหล่งที่มี : (ออนไลน์ . www. www.gotoknow.org. 

๒๕๕๓). 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธาน ี

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

๔๑๘ 

สโมสร นายเนวิน ชิดชอบ ได้ทําให้แฟนฟุตบอล ในบุรีรัมย์ส่วนใหญ่เช่ือมั่นว่าได้หลุดจากวงโคจรทางการเมือง ในวงการ
ฟุตบอลของบุรีรัมย์เอกชนเดินนํารัฐบาล เอกชนสามารถสร้างความสําเร็จได้ชัดเจน ด้านความสําเร็จ กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่มี
ความนิยมสูงสุดของประเทศไทย ดังจะเห็นได้จากเยาวชนและประชาชนทั่วไปนิยมที่จะจับกลุ่มเล่นเล่นฟุตบอลในท้องถิ่นต่าง 
ๆ มากมาย อีกทั้งการถ่ายทอดฟุตบอลจากต่างประเทศ ก็อยู่ในความสนใจของผู้คนมากมาย ทุกเพศ ทุกวัย เป็นการสร้าง
ค่านิยมทางทัศนคติ เป็นแนวความคิดที่มีความสําคัญมากแนวหนึ่งในทางการส่งเสริมกีฬาและเป็นการสือ่สารทําความเข้าใจกัน
ระหว่างคนในจังหวัดและท้ายที่สุดเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่น สิ่งที่สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทําออกมาแล้วทําให้รู้ว่าเห็นได้ถึงความ
เป็นท้องถิ่นนิยมหรือ “จงภูมิใจในบ้านเกิด” ทําให้เกิดความสมัครใจหรือจิตอาสาที่จะช่วยพัฒนาท้องถิ่นของให้ดีขึ้นโดยที่ไม่
ต้องมีใครมาบังคับนี่คือการนําหลักวัฒนธรรมกีฬาฟุตบอลบนพื้นฐานความเชื่อดั้งเดิมของจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้ผลอย่างแท้จริง 

 
บทสรุป 

สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด หรือช่ือเดิมว่า บุรีรัมย์พีอีเอ เป็นสโมสรฟุตบอลของประเทศไทยได้สร้างความ
นิยมแก่ชาวบุรีรัมย์ โดยผู้ชายที่ช่ือ “เนวิน ชิดชอบ” ประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ที่ใช้ “กีฬา” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ให้กับบุรีรัมย์ ทั้งยังตั้งเปูาหมายให้เมืองน้ีเป็น ๑ ใน ๕ จุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ “ต้อง
มา” ภายในระยะเวลา ๕ ปี ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจด้านการท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ 
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทีมฟุตบอลกับแฟนบอลเป็นปัจจัยความสําเร็จของทีมสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด กล่าวคือ
เกิดปรากฏการณ์แฟนบอลสโมสรที่ให้การหนุนหลังท่ีมีรูปแบบท่ีแตกต่างกันออกไป ท้ังแฟนบอล ท่ีมีฐานมาจากหน่วยงานหรือ
องค์กรเดิม พวกที่มาจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสโมสร และกลุ่มที่มาจากการเป็นคนในพ้ืนที่เดียวกัน ซึ่งนิยามตัวเองว่า
เป็นคนบ้านเดียวกันหรือ เรียกสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นนี้ว่า “ท้องถิ่นนิยม” แฟนบอลบุรีรัมย์ ร่วมแรงร่วมใจเชียร์ ทีมฟุตบอลในการ
แข่งขันรายการต่างๆ ที่ผ่านมาจึงปรากฏ ภาพความเป็นกลุ่มก้อนที่เหนียวแน่นของแฟนบอลบุรีรัมย์ สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากจุด
เล็กๆ ข้างสนามโดยมีตระกูลชิดชอบ เข้ามาจัดการกับระบบแฟนบอลที่เป็นกองเชียร์ประจําเสียใหม่ ด้วยการรับสมัครแฟน
บอลแล้วฝึกซ้อมการเชียร์ให้มีรูปแบบ และเป็นระเบียบแบบแผนมากยิ่งขึ้น ด้วยการสร้างแรงจูงใจ ให้เข้าชมฟรีในสนาม
ฟุตบอล “ไอ-โมบาย สเตเดียม” อันทันสมัยตระการตา นอกจากนี้เมื่อมีการเดินทางไปเชียร์ยังถิ่นอื่นก็มีการดูแลเรื่องค่า
เดินทาง ท่ีพัก เพื่อแลกกับการ ส่งเสียงเชียร์สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ข้างสนาม การจัดการอย่างเป็นระบบนับเป็นส่วนสําคัญทํา
ให้มีฐานกองเชียร์เป็นกลุ่มก้อนอยู่ในสารระบบมาก เมื่อรวมเข้ากับกองเชียร์ที่เป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์และพื้นที่ ใกล้เคียงซึ่งซื้อ
ตั๋วเข้าชมทั้งในรูปแบบสมาชิกรายปี อันเป็นสถิติสูงที่สุดของสโมสรฟุตบอลบ้านเรา ภาพกองเชียร์ในสนามที่หนาตาและเต็มไป
ด้วยระบบ ระเบียบดูมีพลัง กอปรกับทีมฟุตบอลที่มีแนวทางการเล่นที่  สร้างความสนุกสนานให้คนดู เมื่อแพร่ออกไปตามสื่อ
ต่างๆ ยิ่ง เป็นตัวเชิญชวนให้แฟนบอลอยากเข้ามาสัมผัสเกมในสนามและร่วมติดตามสนับสนุนทีมอย่างต่อเนื่องการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างทีมฟุตบอลกับแฟนบอลเป็นปัจจัยความสําเร็จของทีมสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด กล่าวคือเ กิด
ปรากฏการณ์แฟนบอลสโมสรที่ให้การหนุนหลังที่มีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ทั้งแฟนบอล ที่มีฐานมาจากหน่วยงานหรือ
องค์กรเดิม พวกที่มาจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสโมสร และกลุ่มที่มาจากการเป็นคนในพ้ืนที่เดียวกัน ซึ่งนิยามตัวเองว่า
เป็นคนบ้านเดียวกันหรือ เรียกสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นนี้ว่า “ท้องถิ่นนิยม” แฟนบอลบุรีรัมย์ ร่วมแรงร่วมใจเชียร์ ทีมฟุตบอลในการ
แข่งขันรายการต่างๆ โดยยังความเชื่อในคาถาอาคมและผีบรรพบุรุษมาใช้โดยเริ่มจากการไหว้ศาลที่แคมป์ฝึกซ้อมช่วงเช้าแล้ว
นําพวงมาลัย ดอกไม้ธูปเทียน ไปจุดที่สนามไอโมบาย สเตเดี้ยมก่อนทําการแข่งขันวิธีการนี้ผู้เขียนมองว่าสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ด
ทําออกมาแล้วเราทําให้รู้ว่าเห็นได้ถึงความเป็นท้องถิ่นนิยมหรือ “จงภูมิใจในบ้านเกิด” ทําให้เกิดความสมัครใจหรือจิตอาสาที่
จะช่วยพัฒนาท้องถิ่นของเราให้ดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องมีใครมาบังคับ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของบุรี รัมย์โดยการนําหลักวัฒนธรรมกีฬา
ฟุตบอลบนพ้ืนฐานความเชื่อดั้งเดิมของจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้ผลอย่างแท้จริง 
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Development the Skills of Community Leaders to Transfer of Knowledge 
Environmental Laws to the People. 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะของผู้นําชุมชนในการถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมสู่
ประชาชน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลที่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์และบุรีรัมย์ จังหวัดละ ๘๐ คน รวมจํานวน ๓๒๐ คน เลือก
ตัวแทนผู้นําชุมชนจังหวัดละ ๓ คน รวม ๑๒ คน เพื่อถ่ายทอดความรู้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนซึ่งเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างที่อยู่ในพื้นที่ ๔ อําเภอจาก ๔ จังหวัดๆละ ๑ ครั้ง ครั้งละ ๓ วัน ได้แก่ อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา อําเภอ
บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ และอําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ เลือกแบบเจาะจงเป็นตัวแทน
ประชาชน อําเภอละ ๔๐ คน รวมจํานวน ๑๖๐ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นชุดความรู้กฎหมายสิ่งแวดล้อมสําหรับผู้นํา
ชุมชนและแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมของประชาชนก่อนหลังการถ่ายทอดของผู้นําชุมชน  เป็นแบบ
เลือกตอบ จํานวน ๑๐ ข้อ พร้อมข้อเสนอแนะและความต้องการอื่นๆ ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
 ผลการวิจัยพบว่า ผลการพัฒนาทักษะของผู้นําชุมชนในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมสู่
ประชาชน พบว่า ผู้นําชุมชน จํานวน ๑๒ คน ได้ปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้โดยการอบรมประชาชน จังหวัดละ ๑ ครั้ง ครั้งละ 
๓ วัน โดยใช้ชุดฝึกอบรมกฎหมายสิ่งแวดล้อมเป็นสื่อในการถ่ายทอดผลการประเมิน พบว่า หลังได้รับการถ่ายทอดประชาชนมี
ความรู้ ในระดับมากท่ีสุด (ร้อยละ ๗๓.๗๕)  
ค าส าคัญ : การพัฒนาทักษะ ผู้นําชุมชน การถ่ายทอดความรู้ 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to develop the skills of community leaders in the transfer 
of knowledge on environmental law to the people. The sample consisted of ๑๒ village headmen, village 
headmen and sub-district administrative organizations, namely Nakhon Ratchasima, Chaiyaphum, Surin 
and Buriram. Province, ๘๐ people, including ๓๒๐ people select representatives, community leaders, 
provincial of ๓ people, including ๑๒ people learned the law on environmental protection to the public. 
each for three days using a training environmental laws , Prathai District Nakhon Ratchasima province Ban 
Khwao District Chaiyaphum Province Prakhon Chai District Buriram province And Chumphon Buri District 
Surin Province The instrument used in the study was a knowledge set of environmental law for 
community leaders and a test of knowledge about environmental law of the people before the transfer 
of community leaders. This is a ๑๐-item answer to quantitative data collection. Analysis of data with the 
program. Statistics used in data analysis were percentage mean 
 The results were found that: The development of community leaders to convey knowledge of 
environmental law to the public that the number ๑๒ was the transfer of knowledge by training the public 
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by one, each for three days using a training environmental law as a medium. The results showed that 
after the broadcast has inherited the knowledge. At the highest level (๗๓.๗๕ percent)  
 Keywords: Skill development, Community leader, Knowledge transfer 
 
บทน า 
 การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของสังคมโลกในปัจจุบันเป็นไปอย่างรวดเร็ว จนบางครั้งไม่สามารถปรับตัวได้ทันต่อ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้การดําเนินชีวิตของมนุษย์มีแต่การแย่งชิง แข่งขัน กีดกัน เอาเปรียบกันในด้านสังคมและเศรษฐกิจอยู่
ตลอดเวลา ในด้านสังคมมีการรวมกลุ่มกันในระดับภมูิภาคเพื่อออกกฎระเบียบการใช้ทรัพยากร การปฏิบัติและอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติ ปราศจากการรุกราน การใช้ความรุนแรงต่อกัน พร้อมกับมีมาตรการในการควบคุม รักษา คุ้มครอง ปูองกัน ในกลุ่มตลอดจนมี
การร่วมมือกันทางด้านเศรษฐกิจ เพื่อเสถียรภาพความมั่นคง รักษาสภาพคล่องทางการเงินในแต่ละประเทศ พร้อมใช้เป็น
เครื่องมือในการต่อรองกับกลุ่มองค์กรหรือประเทศที่มีอิทธิพลเหนือกว่ า ซึ่งแต่ละประเทศมีการออกกฎหมายคุ้มครอง
ทรัพยากรที่มีอยู่จํากัดและมีความสําคัญต่อความเป็นอยู่ต่อประชากรในสังคมอันเป็นส่วนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สภาพแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตให้ได้รับความเสียหายนํามาใช้ประโยชน์ไม่ได้ จะเห็นได้ว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมจะเป็น
เพียงเรื่องที่มีการศึกษาหรือกล่าวถึงอย่างกว้างขวาง แต่การปฏิบัติเพื่อปูองกันมิให้ปัญหาเกิดขึ้น หรือแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ให้
เสร็จสิ้นไปกลับยังดูเหมือนจะไม่เป็นไปในเชิงรูปธรรมอย่างจริงจัง ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดไม้ทําลายปุา หรือการทิ้งขยะสร้าง
มลพิษให้แก่ธรรมชาติเป็นหลักฐานที่อาจช้ีให้เห็นได้ว่าปัญหาดังกลา่วยังไมไ่ด้รบัการแก้ไขให้ลุลว่งไป วิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะ
มีอยู่หลายประการ แต่ที่เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนในปัจจุบันวิธีหนึ่ง คือการที่รัฐออกกฎหมายห้ามมิให้กระทําการใน
ลักษณะที่จะก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม และแน่นอนว่าหากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวย่อมจะต้องถูกลงโทษ โดยวิธีน้ี 
ศาลจะเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เพราะศาลจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจในการลงโทษคดีดังกล่าว ซึ่งการลงโทษที่
เหมาะสม ย่อมจะทําให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวบรรลุเปูาหมายที่วางไว้ได้๑  
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันยังไม่มปีระสทิธิภาพเท่าที่ควร ขาดการบูรณา
การร่วมระหว่างหน่วยงานรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้การกําหนดเครื่องมือและกลไกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมเป็นแบบแยกส่วน ระบบการจัด การข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมยังไม่เป็นมาตรฐาน ไม่ครอบคลุม และ
ขาดการเช่ือมโยง กับข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม กฎหมายมีลักษณะของการบริหารจัดการทรัพยากร รายสาขาขาด
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้ ขาดความเป็นธรรม และไม่โปร่งใส นอกจากนี้ ยังมีปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน และความไม่เป็น
ธรรมในการจัดสรรทรัพยากร เช่น ที่ดิน น้ํา และปุาไม้ เป็นต้น ส่งผลให้เกิดความไม่ไว้ วางใจใน การบริหารจัดการของภาครัฐ 
ในขณะที่เกิดช่องว่างทางนโยบายในการบูรณาการระหว่างการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม กับการพัฒนาเศรษฐกิจ ประกอบกับความอ่อนแอ
ของกลไกการจัดการสิ่งแวดล้อมและการบังคับใช้ กฎหมาย และความไม่มีประสิทธิภาพของเครื่องมือกํากับและควบคุมในการ
บรรเทาผลกระทบของโครงการขนาดใหญ่ ส่งผลให้เกิดผลกระทบมากมายจากโครงการพัฒนาเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของทั้ง
ภาครัฐและเอกชน แม้โครงการพัฒนาเหล่านี้ จะตอบสนองเปูาหมายทางเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ แต่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมหลายประการ ดังเช่น กรณีปัญหามลพิษในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง
ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเติบโตของอุตสาหกรรมโดยขาดการควบคุมการปล่อยมลพิษให้เป็นไปตามกฎหมายกําหนด 
ก่อให้เกิดมลพิษด้านอากาศเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศในบางจุดตรวจวัดการปนเปื้อนโลหะหนักและสารอินทรีย์ ระเหยง่าย
ของน้ําผิวดิน น้ําใต้ดินและน้ําทะเล ปัญหาขยะและกากของเสียชุมชน การลักลอบ ทิ้งขยะอุตสาหกรรม และการเกิดอุบัติภัยจากการ

                                                           

 ๑ วินัย  เรืองศรี, (๒๕๕๒). การประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อม : ประสบการณ์จากศาลยุติธรรมสหรัฐอเมริกา, 
กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยพีพัฒนศักดิ์ และสถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝุายตุลาการ สํานักงานศาลยุติธรรม. 
  



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธาน ี

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

๔๑๘ 

รั่วไหลของสารเคมี บ่อยครั้ง ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชนในพื้ นที่ และมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของ
ประชาชน๑  
 ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ในขณะที่ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยรับรองสิทธิชุมชนในการเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการ บํารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งยังรับรองสิทธิของชุมชนในการออกเสียงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่
กระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง แต่ยังคงมีคําถามที่เกิดในใจของชาวบ้านและสังคมคือ เพราะเหตุใดชาวบ้านที่อาศัยที่ปุาทํากิน
ยังคงได้รับผลกระทบจากการเป็น “อาชญากรโลกร้อน” จึงเกิดเป็นประเด็นคําถามแก่สังคมว่า “ยุติธรรมแล้วหรือที่ชาวบ้าน
จะถูกดําเนินคดีโลกร้อน”๒ ปัญหาที่สําคัญประการหนึ่งที่ทําให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยไม่ได้รับการดูแล หรือเยียวยาอย่างที่
ควรจะเป็นมาจากความอ่อนแอในการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานรัฐ ซึ่งปัญหานี้ส่วนหนึ่งมาจากโครงสร้างอํานาจหน้าที่ที่
กระจัดกระจายของหน่วยงานรัฐ ความไม่มีเอกภาพในการจัดการปัญหา๓  
 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีสถิติคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมขึ้นสู่ศาลปกครอง ใน ๔ 
จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ พบว่า สูงกว่าจังหวัดอื่นท่ีอยู่ในภาคเดียวกัน เนื่องจากเป็นกลุ่มจังหวัดที่มี
วิถีการดําเนินชีวิต ภาษา ประเพณี วัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน มีการตั้งบ้านเรือนท่ีพักอาศัยเป็นชุมชนใหญ่ มีวัฒนธรรมประเพณี
หลากหลายเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีอาณาเขตติดกับประเทศกัมพูชาของอําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ อําเภอพนมดงรัก อําเภอกาบเชิง 
อําเภอสังขะ อําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ จากความใกล้ชิดทางด้านเช้ือชาติ สายพันธุ์ ทําให้จังหวัดทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน
ฉันพี่น้อง ทั้งด้านประเพณี วัฒนธรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กลุ่มคนดังกล่าวได้อาศัยกระจายเป็นชุมชนในหลายจังหวัดของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กลุ่มคนเหล่านี้ใช้ภาษาไทย-เขมร สื่อสารกันเป็นภาษาท้องถิ่น หรือพูดภาษาไทย-ลาว พูด-ฟัง-
อ่านภาษาไทยกลางไม่ค่อยเข้าใจในความหมาย โดยเฉพาะภาษากฎหมายที่เป็นภาษาที่ใช้คําศัพท์เฉพาะต้องตีความตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมายแต่ละด้าน จากการสนทนากับผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นํา อช.) ในกลุ่มจังหวัดข้างต้นเกี่ยวกับ
กฎหมายและสภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทําให้ทราบว่าประชาชนโดยทั่วไปไม่ทราบว่ามีกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม จึงขาด
ความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมาย ประกาศ ข้อห้าม ระเบียบปฏิบัติต่างๆเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม แม้กระทั่งตัวของผู้นําชุมชนเอง 
ไม่ว่าจะเป็นกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล การดําเนินชีวิตประจําวันบางครั้งจึงเป็นการละเมิดหรือกระทํา
ผิดต่อกฎหมายโดยไม่ได้ตั้งใจหรือเจตนา เช่น การเผาถ่านไม้ เผาขยะ การระบาย สิ่งปฏิกูลลงสู่แม่น้ําลําคลอง การเปิดเครื่องเสียง
หรือเสียงดังรบกวนของรถจักรยานยนต์ อันเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษในชุมชน ก่อให้เกิดมลภาวะมีปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อม
และสุขภาพร่างกายตามมาและที่สําคัญเป็นการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวสิ่งแวดล้อมโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์  ปัญหาข้อกฎหมาย
อันเป็นอุปสรรคต่อความเข้มแข็งของชุมชน เช่น เข้าไปหาเห็ด เก็บพืชผักต่าง ๆ เพื่อมาบริโภคซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านต้อง
พึ่งปุาหาอาหาร แต่ต้องถูกจับดําเนินคดี ในข้อหาบุกรุก เก็บของปุาโดยไม่ได้รับอนุญาต จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นก่อให้
ผู้นําชุมชนเกิดความวิตกกังวลต่อปัญหาว่าทําอย่างไรให้กลุ่มผู้นําชุมชนได้ศึกษาเรียนรู้กฎหมายสิ่งแวดล้อมให้เข้าใจ เกิดความ
ตระหนัก นําไปปฏิบัติ และสามารถถ่ายทอดต่อประชาชนได้อย่างถูกต้อง 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อพัฒนาทักษะของผู้นําชุมชนในการถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมสู่ประชาชน  
วิธีด าเนินการวิจัย 

  การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) และเชิงพรรณนา (Descriptive Research) 

                                                           

 ๑ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , สํานักนายกรัฐมนตรี.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ีสิบเอ็ด พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙.  
 ๒ กรวิไล เทพพันธ์กุลงาม, (๒๕๕๗). ปฏิรูปกฎหมายสิ่งแวดล้อม : ประเด็นร้อนของคดีโลกร้อน,กรุงเทพฯ: ประชาไท.  
 ๓ สงกรานต์ ปูองบุญจันทร,์ (๒๕๕๘). การก่อกําเนิดขององค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมอเมริกา.กรุงเทพฯ: มูลนิธินิติ
ธรรมสิ่งแวดล้อม. 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88
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๕๖๓ 

โดยทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะในการถ่ายทอดความรู้โดยเปรียบเทียบ
ก่อนและหลังได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมจากผู้นําชุมชน แล้วนํามาสังเคราะห์เป็นเครื่องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นนําไปใช้ในการเก็บข้อมูล และเพื่อให้สามารถตอบปัญหาของการวิจัยได้อย่างครอบคลุมและถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลที่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์และบุรีรัมย์ 
จังหวัดละ ๘๐ คน รวมจํานวน ๓๒๐ คน โดยมีทีมวิทยากรเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม โดย
ใช้วิธีการฝึกอบรมเป็นระยะเวลา ๓ วัน กิจกรรม ได้แก่ การบรรยาย การวิเคราะห์กรณีตัวอย่างการใช้กฎหมาย ปฏิบัติการ
ภาคสนามฝึกการเลือกใช้กฎหมายแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ และสร้างทักษะความเป็นผู้นําในการใช้กฎหมาย
สิ่งแวดล้อม โดยใช้วิธีการให้ผู้นําชุมชนปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้กฎหมายสู่ประชาชนและวิเคราะห์ทางเลือกใน การใช้
กฎหมายร่วมกัน โดยใช้สื่อในการเสริมสร้าง ได้แก่ ชุดฝึกอบรมกฎหมายสิ่งแวดล้อม สถานการณ์จริง กรณีตัวอย่างการใช้
กฎหมายแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และตัวอย่างผู้นําที่ประสบผลสําเร็จในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชน และมีผู้สนับสนุน 
ได้แก่ นักกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานด้าน
สิ่งแวดล้อม หลังจากนั้นเลือกตัวแทนผู้นําชุมชนจังหวัดละ ๓ คนเพื่อทําการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม รวม 
๑๒ คน ใช้เวลาในการถ่ายทอด พื้นที่ละ ๓ วัน กลุ่มตัวอย่างประชาชนที่เข้ารับการถ่ายทอดความรู้กฎหมายสิ่งแวดล้อมของ
ผู้นําชุมชนเป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ ๔ อําเภอ จาก ๔ จังหวัด ได้แก่ อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา อําเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 
อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ และอําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ เลือกแบบเจาะจงเป็นตัวแทนประชาชน อําเภอละ ๔๐ คน 
รวมจํานวน ๑๖๐ คน  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

๑. ชุดฝึกอบรมกฎหมายสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๗ ฉบับ 
  ๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  ๑.๒ พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  ๑.๓ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  ๑.๔ พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. ๒๕๒๖ 
  ๑.๕ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  ๑.๖ พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ 
  ๑.๗ ประมวลกฎหมายอาญา 

๒. แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งออกเป็น ๒ ตอน ดังนี ้ 
  ตอนที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบทดสอบความรู้  ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา และ
ตําแหน่ง 
  ตอนท่ี ๒ เป็นแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม จํานวน ๑๐ ข้อ  
สรุปผลการวิจัย 
 ๑. ผลการศึกษาจากการสํารวจโดยใช้แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้นํา
ชุมชน จํานวน ๓๒๐ คน จาก ๔ อําเภอใน ๔ จังหวัด ประกอบด้วย อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา อําเภอบ้านเขว้า 
จังหวัดชัยภูมิ อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ และอําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ปรากฏ ดังนี้ 
  
๑.๑. ผลวิจัยเชิงปริมาณ 
  ๑.๑.๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า พบว่า ผู้นําชุมชนส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๘๐ (๒๒๐ คน) เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๒๐ (๑๐๐ คน) ส่วนใหญ่มีช่วงอายุ ๓๖-๔๕ ปี คิด
เป็นร้อยละ ๖๑.๘๗ (๑๙๘ คน) รองลงมา คือ ๒๐-๓๕ ปี คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๓๗ (๗๘ คน) และช่วงอายุ ๔๖ ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
๑๓.๗๕ จํานวนน้อยที่สุด (๔๔ คน) ส่วนใหญ่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๖๙ (๒๐๗ คน) รองลงมา คือ 
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๔๑๘ 

ระดับอุดมศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๑๙ (๗๑ คน) การศึกษาในระดับอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๖๓ (๓๔ คน) และระดับประถมศึกษา 
จํานวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๐ (๘ คน) และผู้นําชุมชนส่วนใหญ่มีตําแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๒๕ (๑๙๖ คน) 
รองลงมา คือ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๙๔ (๘๓ คน) และกํานัน จํานวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
๑๒.๘๑ (๔๑ คน) 
  ๑.๑.๒ ผลการพัฒนาทักษะของผู้นําชุมชนในการถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมสู่ประชาชน 
พบว่า ผู้นําชุมชน จํานวน ๑๒ คน ได้ปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้โดยการอบรมประชาชน จังหวัดละ ๑ ครั้ง ครั้งละ ๓ วัน โดย
ใช้ชุดฝึกอบรมกฎหมายสิ่งแวดล้อมเป็นสื่อในการถ่ายทอดผลการประเมิน พบว่า หลังได้รับการถ่ายทอดประชาชนมีความรู้ ใน
ระดับมากท่ีสุด (ร้อยละ ๗๓.๗๕)  

๑.๒ ข้อเสนอแนะ และความต้องการอื่นๆ 
    ผู้ตอบแบบสอบถามได้เสนอความเห็นและความต้องการเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
   ๑.๒.๑ ควรให้ความรู้กฎหมายสิ่งแวดล้อมโดยการอบรม สัมมนากับผู้นําทุกชุมชนทุกระดับ โดยให้วัดและ
โรงเรียนมีส่วนในการให้ความรู้กฎหมายสิ่งแวดล้อมกับชุมชน   ๑.๒.๒ ควรทําเป็นชุดความรู้กฎหมายสิ่งแวดล้อมแจก
ผู้นําชุมชนทุกคน เพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้ และเป็นเครื่องมือในการนําทางในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน ควรให้อ่านง่ายมีภาพประกอบให้มากขึ้น และจัดทําเป็นชุดความรู้ฉบับการ์ตูนสําหรับเด็ก และเยาวชน 
   ๑.๒.๓ ควรทําเป็นชุดความรู้กฎหมายสิ่งแวดล้อมแจกผู้นําชุมชนทุกคน เพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้ และ
เป็นเครื่องมือในการนําทางในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในชุมชน ควรให้อ่านง่ายมีภาพประกอบให้มากขึ้น และจัดทํา
เป็นชุดความรู้ฉบับการ์ตูนสําหรับเด็ก และเยาวชน 
   ๑.๒.๔ ควรรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเสียง
ตามสายของชุมชน จัดให้มีปูายแสดงบอกกล่าวหรือข้อห้ามเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน จัดทําเป็นแผ่นพับ จัดทําเป็นแผ่นซีดี 
ให้เยาวชนหรือกลุ่มองค์กรมีส่วนร่วมในการรณรงค์ 
   ๑.๒.๕ ควรศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบที่ประสบความสําเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 
 ๑.๒.๖ ควรจัดประกวดชุมชนสีเขียวเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม 
 ๑.๒.๗ ควรบรรจุเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมลงในหลักสูตรการศึกษา 
 ๑.๒.๘ ควรให้ภาครัฐนําเสนอความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
 ๑.๒.๙ ควรให้ภาครัฐบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมาอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง  
ข้อเสนอแนะ 
 เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะของผู้นําชุมชนในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมสู่ประชาชน ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 ๕.๑ ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
  ๕.๑.๑ ควรมีการพัฒนาทักษะของผู้นําชุมชนในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมสู่
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพราะผู้นําชุมชนเป็นกลุ่มบุคคลที่ประชาชนให้ความศรัทธา เช่ือถือ หากมีปัญหาหรือข้อพิพาท
ด้านสิ่งแวดล้อม ผู้นําจะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเบื้องต้น โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๕.๑.๒ ควรจัดให้มีการเรียนรู้เป็นหลักสูตรระยะสั้นหรือโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
สิ่งแวดล้อมกับประชาชนท่ัวไป เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า ให้ความสําคัญต่อสิ่งแวดล้อม นําไปสู่ความ
ตระหนัก ปฏิบัติได้ถูกต้อง เหมาะสม ในการปูองกัน ดูแล แก้ไข ตลอดการอนุรักษ์ให้เห็นผล โดยกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการ และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๕.๑.๓ ควรมีการรวบรวมกฎหมายเกี่ยวสิ่งแวดล้อมสําหรับชุมชน เป็นศูนย์กฎหมายสิ่งแวดล้อมชุมชน 
ทําเป็นหนังสือ ซีดี ให้หลากหลาย เหมาะสม อ่านเข้าใจง่าย น่าสนใจ หรือปูายประชาสัมพันธ์ ข้อควรปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม 
สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้นําชุมชนและประชาชนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ดําเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข 
โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนักวิชาการ 
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  ๕.๑.๔ ควรพัฒนาทักษะของผู้นําชุมชนในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมสู่ประชาชน 
กําหนดเป็นนโยบายและแผนงาน ดําเนินในท้องถิ่น โดยกระทรวงยุติธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
กระทรวงมหาดไทย   
 ๕.๒ ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยในครั้งต่อไป 
  ๕.๒.๑ ควรวิจัยประเมินและติดตามผล ผู้นําชุมชนและประชาชนหลังได้รับการการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายสิ่งแวดล้อม 
  ๕.๒.๒ ควรวิจัยการพัฒนาทักษะการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมสําหรับเยาวชน  
  ๕.๒.๓ ควรวิจัยการมีส่วนร่วมในการจัดการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนด้วยกฎหมายสิ่งแวดล้อม 
  ๕.๒.๔ ควรวิจัยเชิงปฏิบัติการยกระดับประชาชนที่ผ่านการได้รับการถ่ายทอดความรู้เป็นแกนนําด้าน
กฎหมายพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 
  ๕.๒.๕ ควรวิจัยและสร้างสื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมทางระบบอินเตอร์เน็ตสู่
ประชาชน และเยาวชนไทย เพื่อการค้นคว้าด้วยตนเอง  
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๔๑๘ 

นักการเมืองท้องถิ่นกับหลักสุจริต ๓ 
Local Politicians with Three Good Conducts 

 
สมาพร มังคลัง๑ 

 
บทคัดย่อ 

การใช้หลักสุจริต ๓ สําหรับนักการเมืองท้องถิ่นนั้นเป็นฐานเบื้องต้นในการประยุกต์ใช้ทั้งตนเองและสังคม
รอบตัว เป็นกระบวนการพัฒนาความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นการศึกษาเรียนรู้ของมนุษย์นั้น จําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการศึกษาและ
พัฒนาทั้ง ๓ ด้านไป พร้อมๆ กัน คือ ด้านพฤติกรรมด้านกาย ด้านวาจา ด้านจิตใจ และด้านปัญญา ซึ่งล้วนเป็นแนวทางการ
ประยุกต์หลักของกายสุจริตในการพัฒนาสังคมให้ก้าวหน้าและให้เกิดประสิทธิภาพสําหรับมนุษย์ที่อยู่ในสังคมนี้ได้ เพราะการ
ใช้หลักกายสุจริตเกี่ยวเนื่องกับการแสดงออกทางกายที่ดีงาม เป็นความประพฤติที่ดีงาม เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของมนุษย์ต่อ
เพื่อนมนุษย์ มนุษย์ต่อสรรพสัตว์ และมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมด้วยกัน 
ค าส าคัญ : นักการเมืองท้องถิ่น, หลักสุจริต ๓ 
 
Abstract 
 The use of ๓ good conducts for local politicians based on foundation for both self and social 
application. It is a human developmental process. This is a study of human learning. It is essential that all 
three aspects of education and development be addressed simultaneously: physical, verbal, mental, and 
intellectual, which are the guiding principles of good conduct in social progress and to be effective for 
humans in this society. Because the use of good conduct deal with a good physical expression. It is a 
good behavior and it is human duty to human beings, human beings to animals and human beings to the 
environment together. 
Keywords : Local Politicians, Three Good Conducts 
 
บทน า 
 การปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศที่กําลังพัฒนา มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับผู้แทนของประชาชน โดยเฉพาะ
ในประเทศไทยนั้นมีการอ้างทางสื่อมวลชนและสภากาแฟต่าง ๆ ว่าในการเลือกตั้งทุกครั้ ง ผู้แทนบางคนได้เป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยการซื้อเสียง จึงได้มีหน่วยงานองค์กรอิสระขึ้นมาเพื่อดูแลในเรื่องการเลือกตั้งโดยตรง ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๔๕ และมาตรา ๑๔๗ บัญญัติให้คณะกรรมการเลือกตั้งมีอํานาจ
หน้าท่ีสืบสวนสอบสวนเพ่ือหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยช้ีขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง กฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ และกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งในปัจจุบันการบริหารราชการแผ่นดินของไทย เป็นไปตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔) ประกอบด้วยการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น จะ
เห็นได้ว่าการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นของไทย พ.ศ. ๒๔๔๐ เริ่มในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงมี
พระราชดําริให้ทดลองจัดตั้งหน่วยการปกครองแบบใหม่ในระดับท้องถิ่น เรียกว่า “สุขาภิบาลกรุงเทพ” พ.ศ. ๒๔๙๙ ต่อมา
รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้ออกพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนตําบลมีฐานะเป็นหน่วยการปกครอง
ท้องถิ่น (อบต.) ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีรายได้ รายจ่ายของตนเอง และสามารถดําเนินกิจการส่วนตําบลได้อย่างอิสระ พ.ศ. 
๒๕๓๗ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติสภา
                                                           

๑ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
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ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๘๕ ให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลมีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน๑ ในทางการเมืองการปกครอง 
ผู้นําหรือที่เรียกว่านักการเมือง(Politician) มีความสําคัญอย่างยิ่งที่จะทําให้กลไกของระบบการปกครองเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ นักการเมืองจึงเป็นผู้มีอิทธิพลที่จะสามารถส่งผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่ของประชาชนในทุกด้าน เพราะนักการเมืองมีหน้าที่ในการกําหนดนโยบาย และดําเนินตามนโยบายในการบริหาร
ประเทศ เป็นผู้มีบทบาทสําคัญ ดังนั้น นักการเมืองที่ดีจะต้องเป็นผู้มีจริยธรรมในตนเองเพื่อควบคุมความประพฤติตนเองให้
ประพฤติเป็นไปในทางแห่งความดี๒ ซึ่งพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ดีของนักการเมืองนั้นควรนําหลักสุจริตธรรม๓ เพื่อมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน คือ การปฏิบัติชอบด้วยกาย เรียกว่า กายสุจริต การปฏิบัติชอบด้วยวาจา เรียกว่า วจีสุจริต การ
ปฏิบัติชอบด้วยใจ เรียกว่า มโนสุจริต ซึ่งหลักสุจริตธรรมเป็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ที่สามารถนํามาเป็นแนวทางใน
พัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติงานในองค์กรได้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารพัฒนาท้องถิ่นในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งบุคลากรในสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบล นั้นมีบทบาท
สําคัญในการปฏิบัติงานและจะต้องมีรูปแบบในการปฏิบัติงานที่หลากหลาย ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและยุติธรรมอันจะนําไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนต่อไป 
 
บริบทของนักการเมืองท้องถิ่น 

ความหมายของนักการเมือง 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน ให้นิยามและความหมายนักการเมืองไว้ว่า นักการเมือง หมายถึงผู้ฝักใฝุ

ในทางการเมือง, ผู้ที่ทําหน้าท่ีทางการเมือง๔ 
นิยามดังกล่าวเน้นถึงบุคคลที่เข้ามารับตําแหน่งทางการเมืองเพื่อทําหน้าที่แทนบุคคลอื่น ซึ่งเรียกว่าผู้ให้การ

สนับสนุนและให้โอกาสเข้ามาดํารงตําแหน่งทางการเมือง ตามแผนนโยบายทางการเมืองเพื่อทําหน้าที่รับใช้ประเทศชาติและ
ประชาชนส่วนรวม เพื่อให้เป็นไปตามระบอบการเมืองการปกครองนั้นๆ เช่น ประเทศไทยมีการปกครองประเทศตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นพระประมุข ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเลือกผู้แทน โดยการใช้สิทธิเลือกบุคคลที่
ตนมีความเช่ือถือว่าเป็นคนดีมีคุณธรรม มีศีลธรรม และมีจริยธรรม สําหรับทําหน้าที่ทางการเมืองแทนประชาชนเรียกว่า 
นักการเมือง หรือผู้ที่ทําหน้าท่ีในทางการเมือง 

แต่ในทฤษฎีรัฐศาสตร์มองการเมืองหรือวิเคราะห์การเมือง (Approach to Political Analysis) ต่างออกไป 
แต่สาระสําคัญเป็นไปในทํานองเดียวกันคือเป็นการใช้อํานาจแบบสองทางระหว่างฝุายที่เป็นผู้ปกครอง(Rulers) และฝุายผู้ถูก
ปกครอง(Ruled) คําจํากัดความของนักการเมืองที่ชัดเจนและรัดกุมมากที่สุดควรพิจารณาจากทัศนะของนักรัฐศาสตร์ เช่น 

ศ.ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช มองว่า นักการเมืองหมายถึงกลุ่มคนท่ีเข้ามาวางรูปแบบของรัฐและการจัดระเบียบ
ความสัมพนัธ์ภายในรัฐระหว่างผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง โดยเมื่อสังคมมนุษย์ยังมีความจําเป็นที่จะต้องมีรัฐบาล คนเราจึง
ต้องแบ่งออกเป็นสองพวกใหญ่ๆ คือ ผู้ที่ทําหน้าท่ีบังคับ (นักการเมือง/นักปกครอง)กับผู้ถูกบังคับ (ประชาชน) เสมอ๕ 
                                                           

๑ กรรณิกา ประภาวะดิลก, “ความคาดหวังของประชาชนต่อนักการเมืองท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีตําบลดอน
แก้ว อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่”, สารนิพนธ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๑. 

  ๒ ทองเปลว ทองบ้านเกาะ, “การศึกษาวิเคราะห์จริยธรรมของนักการเมืองแนวพุทธปรัชญาเถรวาท”, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๒. 

๓ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๒/๑๔๐.   
๔ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์อักษรเจริญ

ทัศน์, ๒๕๔๒),หน้า ๒๓๗.   
๕ ชัยอนันต์ สมุทวณิช,ศ.ดร.,แนวคิดการเมืองไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

๒๕๔๑), หน้า ๖๑. 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธาน ี

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

๔๑๘ 

รศ.ดร.ณรงค์ สินสวัสดิ์ ให้คํานิยามนักการเมืองที่ครอบคลุมและช่วยให้เห็นภาพความเกี่ยวพันของการเมือง
กับคนในสังคมว่า การเมืองเป็นการต่อสู้ช่วงชิง การรักษาไว้และการใช้อํานาจทางการเมือง โดยที่อํานาจทางการเมืองหมายถึง
อํานาจในการที่จะวางนโยบายในการบริหารประเทศหรือสังคม นักรัฐศาสตร์บางท่านมองว่า แท้จริงนั้น การเมืองเป็นเรื่องของ
การต่อสู่แย่งชิงของกลุ่มผลประโยชน์ (Interest Group) ที่ดําเนินกิจกรรมทางการเมืองที่แย่งกันเข้าสู่อํานาจบริหารประเทศ 
หรืออย่างน้อยท่ีสุดก็ให้ผลผลิตจากระบบการเมือง (Political Outputs)๑ 

ทองเปลว ทองบ้านเกาะ นิยามความหมายการเมืองและนักการเมืองแล้ว แบ่งได้เป็น กลุ่ม ๕ ดังนี้๒ 
กลุ่มที่ ๑ การเมืองเป็นเรื่องของอํานาจ โดยเป็นการต่อสู้กันเพื่อให้ได้มาซึ่งอํานาจและอิทธิพลในการบริหาร

กิจการบ้านเมือง โดยคํานิยามของการเมืองในเชิงอํานาจที่น่าสนใจอันหนึ่ง ที่ได้ให้คําอธิบายที่ชัดเจนมากได้แก่นิยามของ ที่
กล่าวว่า การเมือง หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับอํานาจ สถาบันและองค์กรในสังคม ซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีอํานาจ
เด็ดขาดครอบคลุมสังคมนั้น ในการสถาปนาและทํานุรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม มีอํานาจในการทําให้
จุดประสงค์ร่วมกันของสมาชิกในสังคมได้บังเกิดผลขึ้นมา และมีอํานาจในการประนีประนอมความคิดเห็นที่แตกต่างกันของคน
ในสังคม 

กลุ่มที่ ๒ การเมืองเป็นเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรของรัฐหรือสิ่งที่มีคุณค่าทางสังคม ดังเช่นมุมมองของอี
สตัน (David Easton) ซึ่งได้อธิบายไว้ว่า การเมือง เป็นการใช้อํานาจหน้าที่ในการจัดสรรแจกแจงสิ่งที่มีคุณค่าต่างๆ ให้กับ
สังคมอย่างชอบธรรม (The authoritative allocation of values to society) ความหมายของการเมืองดังท่ียกตัวอย่างมานี้ 
เป็นนิยามที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงจากสํานักพหุนิยม (Pluralism) 

อย่างไรก็ดี ศ.ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช อธิบายว่า เราจะใช้ความหมายการเมืองดังกล่าวนี้ได้ก็ต่อเมื่อ ในสังคม
นั้นๆ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมเห็นพ้องต้องกันและยอมรับในกติกาที่
กําหนดการใช้อํานาจเพื่อแบ่งปันสิ่งท่ีมีคุณค่าเท่านั้น ส่วนในสังคมที่ยังไม่มีความเห็นพ้องต้องกันเกี่ยวกับกติกาที่กําหนดสิ่งที่มี
คุณค่าในสังคม การเมืองยังคงเป็นเรื่องของการแข่งขันกันเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์ในการแบ่งปันคุณค่าที่ให้ประโยชน์แก่ฝุายตน
มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ (The competition for the authority to determine the authoritative allocation of 
values to society) โดยนัยนี้ การเมืองจึงมี ๒ ระดับ คือ 

ระดับแรก การเมืองอยู่ภายใต้การแข่งขันขัดแย้งของฝุายต่างๆ เพื่ออํานาจทางการเมืองที่ทุกฝุายยอมรับ 
ขณะที่การเมืองในความหมายแรกดังทัศนะนักคิดกลุ่มพหุนิยมที่กล่าวไปแล้ว ดูจะยอมรับว่ารัฐเป็นการรวมกันของกลุ่ม
หลากหลายในสังคม และรัฐมิได้เป็นเครื่องมือทางการบริหาร โดยมิได้เป็นตัวกระทําทางการเมืองที่จะช้ีนําการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและเศรษฐกิจ แต่รัฐเป็นเพียงรัฐบาล ท่ีทาหน้าที่เพียงเอื้ออานวยความสะดวกในการแข่งขันกันของกลุ่มหลากหลาย
เท่านั้น 

ระดับที่สอง คือทัศนะของฮาโรลด์ ลาสเวลล์ (Harold D. Lasswell) ที่กล่าวว่าการเมืองเป็นเรื่องของ
การศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลและผู้มีอิทธิพล และเกี่ยวข้องกับว่าใคร ทําอะไร เมื่อไร และอย่างไร 

กลุ่มที่ ๓ การเมืองเป็นเรื่องของความขัดแย้ง เนื่องจากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด ขณะที่ผู้คนซึ่งต้องการใช้
ทรัพยากรนั้นมีอยู่มากและความต้องการใช้ไม่มีขีดจํากัด การเมืองจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการที่คนในสังคมไม่อาจตกลงกัน
ได้หรือเกิดมีความขัดแย้งขึ้น อย่างไรก็ดี การมองการเมืองในลักษณะนี้มีข้อโต้แย้งอยู่มากกว่าหากไม่อาจยุติข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น
ได้ บ้านเมืองย่อมตกอยู่ในสภาวะยุ่งยากวุ่นวาย ต่อมาจึงมีผู้ให้มุมมองการเมืองใหม่ว่าเป็นเรื่องของการประนีประนอมความ
ขัดแย้งมากว่าเป็นเรื่องของความขัดแย้ง 

กลุ่มที่ ๔ การเมืองเป็นเรื่องของการประนีประนอมผลประโยชน์ เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้เกิดความขัดแย้งจากการ
ดําเนินงานทางการเมืองที่ไม่มีทางออก 

                                                           
๑ ณรงค์ สินสวัสดิ์,รศ.ดร., การเมืองสยามประเทศ. (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 

๒๕๔๕),หน้า๑๑๗.   
๒ ทองเปลว ทองบ้านเกาะ, “การศึกษาวิเคราะห์จริยธรรมของนักการเมืองแนวพุทธปรัชญาเถรวาท”, หน้า ๑๒ – 

๑๓. 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 
 

๕๖๙ 

กลุ่มที่ ๕ การเมืองเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐและการบริหารประเทศ ในกิจกรรมหลัก ด้านคือ งานที่เกี่ยวกับรัฐ 
การบริหารประเทศในส่วนท่ีเกี่ยวกับนโยบาย และการอํานวยการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งเป็นการควบคุมให้มีการดําเนินงาน
ตามนโยบาย ซึ่งหากพิจารณาให้ละเอียดแล้ว การเมืองโดยนัยยะนี้เป็นเรื่องคาบเกี่ยวกับการเมืองเชิงอํานาจ ซึ่งได้ถูกนําไปใช้
ผ่านกระบวนการนโยบายและการแต่งตั้งคัดสรรผู้นํานโยบายไปปฏิบัติ(ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ) ในรูปของอํานาจและการ
ปฏิบัติงานทางการปกครองและแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองและการบริหารการปกครองที่ยากจะแยกจากกันได้ 

กลุ่มที่ ๖ การเมืองเป็นเรื่องของการกําหนดนโยบายของรัฐ กล่าวคือการเมืองเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการ
กําหนดนโยบาย หน่วยงานและเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการกําหนดนโยบาย โดยนัยหนึ่ง การเมืองก็คือกระบวนการกําหนด
นโยบายของรัฐ นั่นเอง 

การเมืองท้องถิ่น 
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในวัฒนธรรมการเมืองแบบนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับและ

ไว้วางใจจากกลุ่ม/องค์กรชุมชน และประชาชนทั่วไป และสนับสนุน (เป็นฐานเสียง) ให้มาทําหน้าที่เป็นผู้บริหารท้องถิ่น เป็น
คนในท้องถิ่น ไม่มีความสัมพันธ์กับพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองภายนอก และไม่ใช่คนของทางการ (ผู้ว่าฯ นายอําเภอ
หนุนหลัง) อย่างชัดเจน ผู้บริหารท้องถิ่นในวัฒนธรรมแบบนี้เป็น “นักประสานงาน” มากกว่าเป็นผู้นําที่เข้มแข็งเด็ดขาด ส่วน
ใหญ่มีแบบแผนบริหารแบบเน้นการมีส่วนร่วมของกลุ่ม/องค์กรชุมชน รับฟังความคิดเห็นผ่านเวทีชุมชน และการปรึกษาหารือ
ระหว่างกลุ่ม/องค์กรชุมชน และบางครั้งก็เชิญหน่วยงานของรัฐในพื้นที่มาร่วมปรึกษาหารือ และตัดสินใจร่วมกัน ใช้หลักการ
ตัดสินใจแบบ “เห็นพ้องต้องกัน” ให้ข้อมูล และรับฟังความเห็นของกันและกัน (ด้วยความอดทน) มากกว่าการใช้เกณฑ์เสียง
ข้างมาก นโยบายและแผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ริเริ่มมาจากความคิดและความต้องการของกลุ่ม/
องค์กรชุมชน จะมีเพียงบางกรณีเท่านั้นที่มาจากวิสัยทัศน์หรือความคิดความต้องการของผู้บริหารท้องถิ่นโดยลําพัง เป็นที่น่า
สังเกตว่าการริเริ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในวัฒนธรรมแบบนี้มักจะมุ่งแก้ปัญหาที่ประชาชนเผชิญหน้าอยู่ในอดีตและ
ปัจจุบันเป็นส่วนใหญ่ไม่ค่อยพบเห็นแผนงานที่เน้นการปูองกันปัญหาหรือการพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะมาถึงใน
อนาคต การเลือกตั้งในท้องถิ่นเป็นแบบปรึกษาหารือน้ีอาจมีผู้สมัครรับเลือกตั้งจากหลายกลุ่มและมีการแข่งขันทางการเมืองที่
เข้มข้นระหว่างกลุ่มต่างๆ ขึ้นได้เสมอ แต่ในที่สุดผู้ที่ได้รับเลือกจะเป็นผู้ที่กลุ่มองค์กรชุมชนส่วนใหญ่ให้การยอมรับมากที่สุด 
เมื่อเสร็จสิ้นการเลือกตั้งแล้ว การแข่งขันทางการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงการเลือกตั้งก็ค่อยๆ คลี่คลายและหมดไปสมาชิกสภ า
ท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นแกนนํากลุ่ม/องค์กรชุมชน สภาท้องถิ่นในวัฒนธรรมแบบนี้ส่วนใหญ่จะมีบทบาทชัดเจนเฉพาะด้านนิติ
บัญญัติเท่านั้น นอกจากนั้นก็จะเห็นสมาชิกสภาท้องถิ่นไปร่วมกับฝุายบริหารในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
และเวทีปรึกษาหารือกับกลุ่ม/องค์กรชุมชนและให้ข้อคิดเห็นแก่ฝุายบริหารเกี่ยวกับการดําเนินนโยบายต่างๆ สําหรับการทํา
หน้าท่ีตรวจสอบฝุายบริหารนั้น ดูเหมือนจะให้ความสําคัญเพียงเล็กน้อย ไม่ค่อยได้เห็นบทบาทการเป็นฝุายค้านหรือตรวจสอบ
ฝุายบริหารอย่างเข้มแข็งจริงจังมากนัก และไม่ค่อยพบการแบ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกลุ่มฝุายค้าน-ฝุายบริหารในวัฒนธรรม
การเมืองแบบน้ีบ่อยครั้งนัก๑ 
 
นักการเมืองท้องถิ่นกับหลักสุจริต ๓ 

บริบทของสุจริต ๓ 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ให้ความหมายสุจริต หมายถึง ความประพฤติดี, ประพฤติชอบ  
๑. กายสุจริต ความประพฤติชอบด้วยกาย มี ๓ คือ งดเว้นและประพฤติตรงข้ามกับ ปาณาติบาต 

อทินนาทาน และกาเมสุมิจฉาจาร 
๒. วจีสุจริต ความประพฤติชอบด้วยวาจา มี ๔ คือ งดเว้นและประพฤติตรงข้ามกับ มุสาวาท ปิสุณวาจา ผรุส

วาจา และ สัมผัปปลาปะ 

                                                           
๑ จรัส สุวรรณมาลา, ศ.ดร., วัฒนธรรมการเมืองท้องถิ่นในประเทศไทย, บทความวิชาการ, แหล่งท่ีมา (ออนไลน์) 

: www.local.moi.go.th (๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐). 
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๔๑๘ 

๓. มโนสุจริต ความประพฤติชอบด้วยใจ มี ๓ คือ อนภิชฌา อพยาบาท และ สัมมาทิฏฐิ๑ 
ลักษณะของการกระทําท้ัง ๓ ข้างต้นนี้รวมเรียกว่าสุจริตกรรม แบ่งออกเป็น ๓ ประการ ได้แก่  
๑. กายสุจริต ได้แก่ การประพฤติชอบทางกาย มี ๓ อย่าง ได้แก่ เว้นจากการฆ่าสัตว์ เว้นจากการลักขโมย 

และเว้นจากการประพฤติผิดในกาม  
๒. วจีสุจริต ได้แก่ การประพฤติชอบทางวาจา มี ๔ ได้แก่ ไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคําหยาบ และไม่พูด

เพ้อเจ้อ 
๓. มโนสุจริต ได้แก่ การประพฤติชอบทางใจ มี ๓ อย่าง ได้แก่ อนภิชฌา ไม่เพ่งอยากได้ของผู้อื่น อพยาบาท 

ไม่มีจิตประทุษร้ายใครและสัมมาทิฎฐิ มีความเห็นชอบ 
นักการเมืองท้องถิ่นกับหลักสุจริต ๓ 
การใช้หลักสุจริต ๓ สําหรับนักการเมืองท้องถิ่นนั้นคือ การประยุกต์หลักคําสอนเพื่อให้สอดคล้องกับการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้น ต้องเน้นไปที่ตัวปัจเจกบุคคล เพราะมนุษย์มีศักยภาพติดตัวมาด้วยกันทุกคน โดยมีจุดหมาย คือ 
ความสุข อิสรภาพ ความดีงามของชีวิต เพื่อพัฒนาตนเอง โดยมีหลักการให้เกิดความใฝุรู้  อดทนต่อความยากลําบาก เพื่อให้
ประสบผลสําเร็จ โดยการกระทําท่ีสอดคล้องตามคําสอน ทางกาย ๓ ประการ ได้แก่ ๑. ไม่ทําร้ายผู้อื่น แต่จงช่วยเหลือเกื้อกูล
เขา เพราะทุกคนต่างรักชีวิตของตนเองทั้งสิ้น เราจึงควรเห็นใจกัน ด้วยการไม่รังแก ไม่เบียดเบียนกัน กระทําด้วยความ
ปรารถนาดี มีเมตตา และช่วยเหลือ เป็นกรุณา เป็นการกระทําที่ถูกต้อง ตามหลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ดังที่ปรากฏใน
โอวาทปาติโมกข์นั้นประกอบด้วยหลักการต่างๆ ขั้นที่ ๑ เรียกว่าข้ันอุดมการณ์ ไม่เบียดเบียนทรัพย์สินหรือสิทธิของผู้อื่น แต่มี
ความเอื้ออาทรแบ่งปันและบริจาค การเบียดเบียนทรัพย์สิน หรือกรรมสิทธิ์ของใครก็ตาม ถ้าทําด้วยเจตนาถือว่าลักขโมย 
ฉ้อโกง การเอาสมบัติของผู้อื่นมาเป็นของตัวเอง เป็นการลักทรัพย์ ซึ่งเกิดจากความโลภ เป็นพวกหิวจัด ได้แล้วไม่รู้จักพอ แม้
ปัจเจกบุคคลนั้นจะมีฐานะ มีตําแหน่งหน้าท่ีการงานท่ีดีมีความสุขทางวัตถุ แต่ไม่รู้จักอิ่ม จะเป็นคนเห็นแก่ได้ ซึ่งจะแสดงออก
ทางพฤติกรรมที่เห็นได้ชัด เช่น ฉ้อโกงเอาต่อหน้า กอบโกย ปล้น ค้าของเถื่อน คอรัปชั่น การกระทําท่ีผิดๆ ท่ีเกิดจากความโลภ 
ความอยากได้ เพราะมีความไม่เข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ย่อมมีผลต่อตนเองคือ เหตุลักทรัพย์ ผลต้องติดคุ ก ฉ้อโกง ต้องมีคดี หรือ
แม้แต่การปอกลอก กอบโกย ยักยอกเอาสมบัติของส่วนรวม ตนเองต้องสูญเสียทรัพย์สินในรูปแบบต่างๆ เช่น ถูกฉกชิงวิ่งราว 
ถูกขู่กรรโชกทรัพย์ ถูกยึดทรัพย์ เป็นต้น ปัจเจกบุคคล หากทําให้ถูกต้องถูกทาง กระทําด้วยความไม่โลภอยากได้ของเขา 
เคารพในกรรมสิทธ์ในทรัพย์สมบัติของภรรยา สามี บิดา มารดา ของบุตรธิดา และผู้อื่น ไม่คิดจะลัก หรือหยิบไปโดยไม่ได้รับ
อนุญาต และมีการงดเว้นจากพฤติกรรมดังกล่าว หากงดเว้นได้ จะเป็นการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น เป็นเหตุให้ได้ความรัก ความ
นับถือ ความเกรงใจตอบแทน จะมีบริวาร มีพรรคพวก คนที่เคยให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นมาก่อน เมื่อถึงคราวต้องการความ
ร่วมมือร่วมใจ ก็จะได้รับความช่วยเหลือ กิจกรรมต่างๆ ก็จะสําเร็จได้ สทารสันโดษ พอใจในคู่ครองของตน คือ ไม่สําส่อนทาง
เพศ แต่จงพอใจเฉพาะคู่ของตนเอง การมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นที่ไม่ใช่คู่ครองของตนเอง ก่อให้เกิดปัญหาในสังคมมานาน ซึ่ง
ทําให้ครอบครัวแตกแยก การประพฤติสําส่อนทางเพศ เป็นการทําความผิดที่ร้ายแรง ควรจะละเลิก เพราะเป็นการเบียดเบียน
ทําร้ายผู้อื่นในสิ่งที่รักใคร่หวงแหน อยู่กับสารประโยชน์ ซึ่งหมายถึง การดําเนินชีวิตอยู่กับความเป็นจริง สิ่งที่เป็นประโยชน์ 
นํามาใช้ได้ และมีความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการคบเพื่อน การสมาคมในสังคม การเลือกอาหาร งาน ที่อยู่อาศัย และ
พฤติกรรม สร้างสารประโยชน์ การที่จะสร้างสารประโยชน์ให้ยิ่งใหญ่ได้นั้นต้องอยู่กับสารประโยชน์ก่อนหากจัดตัวเองให้อยู่ใน
สารประโยชน์ได้ในระดับใดก็สามารถสร้าง สารประโยชน์ในระดับนั้นหรือใกล้เคียงกันได้การสร้างคนให้มีคุณภาพ คือ ความ
เป็นคนมีลักษณะดีที่มีค่าต่อท้ังตนเองและผู้อื่น จัดเป็นคุณสมบัติที่สําคัญยิ่งประการหนึ่งของบุคคลที่จะประสบความสําเร็จ คน
ที่มีคุณภาพย่อมมี ความสามารถเป็นยอดและมีความอดทนเป็นเยี่ยม โดยต้องมีการวางตนให้เหมาะสม คือ การวางตัวอย่าง
เหมาะเจาะพอดีกับภาวะและฐานะของตน การวางตัวเหมาะสมกับภาวะ เช่น การวางตัวสมวัย เช่น เป็นเด็กก็วางตัวสมกับ
เป็นเด็ก คือ หมั่น เรียนรู้ ซักถาม เช่ือฟัง อ่อนน้อม หากอวดรู้หรือทําตัวกระด้างก็จะไม่ได้รับการสอนหรือความ เมตตาจาก
ผู้ใหญ่ เมื่อไม่ได้รับการสอนจากผู้ใหญ่ก็จะไม่ฉลาดขึ้น หรือเมื่อเป็นผู้ใหญ่ก็วางตัวให้ เหมาะสมกับผู้ใหญ่ คือ มีเมตตา กรุณา 

                                                           
๑ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต),พจนานกุรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งท่ี ๑๒ พ.ศ. 

๒๕๔๖. 
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๕๗๑ 

มุทิตา อุเบกขา ความยินดีให้อภัย หากเป็นผู้ใหญ่แต่ วางตัวไม่เหมาะสมก็จะเป็นได้แค่เพียงคนแก่ แต่ไม่ใช่ผู้ใหญ่ ๑ การนํา
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับกายสุจริตมาสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้องค์กรของสังคมนั้น ดํารงอยู่ด้วยความไม่ประมาท เพราะในองค์กร สังคมใด
ก็ตาม หากมีการแสดงออกทางกายและวาจา ท่ีประกอบด้วยเมตตาธรรมนั้น จะเป็นบทพิสูจน์ของการประพฤติชอบ ประพฤติ
ดี การประพฤติชอบและประพฤติดี เป็นเรื่องของกายและวาจา ส่วนความประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เป็นเรื่องของจิตใจ เป็นการ
ประพฤติที่เป็นเหตุให้บุคคลนั้นเป็นคนดี เป็นที่พึงประสงค์ของสังคม และองค์กรนั้นๆ ด้วยการนําแนวทางการประยุกต์หลัก
กายสุจริตใช้ระดับองค์กร มี ๓ ทาง ได้แก่ 

๑. สังคมระดับองค์กรต้องไม่พากันละเลย และรวมกันทําแต่ความช่ัวด้วยการเบียดเบียนต่อเพื่อนร่วมงานใน
องค์กร นับแต่ระดับหัวหน้าเป็นต้นมา 

๒. องค์กรใดก็ตามหากมีสวัสดิการดี เอาใจใส่ต่อลูกน้อง จะไม่มีการลักทรัพย์ ขโมยสิ่งของต่างๆ ในองค์กรได้ 
และไม่มีการเบียดเบียนเพื่อนร่วมงานในองค์กรด้วยการถือเอาทรัพย์สินของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต 

๓. ความรักเดียวใจเดียวในคู่ครองของตนเอง ในองค์กรใดก็ตามหากมีการนําหลักกายสุจริตข้อที่ ๓ ไม่
ประพฤติผิดในกาม บุคลากรมีความรักเดียวใจเดียว ในคู่ครองของตน ด้วยการให้คนในองค์กรมีจิตสํานึก ของความรับผิดชอบ 
มองเพื่อนร่วมงานเป็นเสมือนเครือญาติ การจะนอกใจจากคนรักจะไม่เกิด ไม่เกิดความทรยศต่อคนรัก ต่อครอบครัว เพราะคน
ในองค์กรอยู่กันอย่างพอเพียง อยู่อย่างเครือญาติ มีความเกื้อกูลต่อกันความเดือดร้อนก็จะไม่เกิดในสถาบันองค์กรนั้นๆ การ
ประพฤติผิดในกาม นอกใจในคู่ครองของตนเองก็จะไม่เกิดขึ้น๒  

การจะเป็นนักการเมืองที่ดีนั้นทําองค์กรให้สมบูรณ์นั้นสิ่งสําคัญอย่างยิ่ง เพราะถ้าในองค์กรมีการละความเห็น
ผิด แล้วมาแก้ไขปรับให้เห็นถูกต้องแล้ว ถึงแม้ว่าจะยังมีความโลภ ความโกรธชิงชังกันบ้างและมีความหลงเห็นแก่ตัวอยู่ ก็จะ
เป็นเหตุเกิดขึ้นเป็นรายๆ ไปไม่รุนแรง ไม่ยืดเยื้อ ไม่ยาวนานเกินไป เพราะไม่มีตัวทิฐิเข้าไปจับด้วย แต่ถ้าหากความโลภ ความ
โกรธแค้นชิงชัง ความเห็นแก่ตัว มีทิฐิ ความเห็นผิดเป็นฐานรองรับ จะร้ายและแผ่ไปในวงกว้างทําให้เกิดการเอาเปรียบใน
สิ่งแวดล้อมได้ การประพฤติดีทางกายทั้ง ๓ ประการนี้ หากบุคคลในองค์กรนั้น นํามาประยุกต์ใช้ให้เกิดขึ้นในตนเอง จะทําให้
คนในองค์กรนั้น สังคมนั้น อยู่อย่างมีความสุข เพราะนอกจากสุขของมนุษย์เราที่ว่าสุขเพราะการมีทรัพย์สินเงินทอง จาก
น้ําพักน้ําแรงของตนเอง มีความสุข สามารถใช้จ่ายอย่างไม่อัตคัดขัดสน ไม่เป็นหนี้เงินนอกระบบ หรือใช้เงินอนาคตให้ต้องเป็น
หนี้ เพราะการเป็นหนี้ ถือว่าเป็นทุกข์อย่างยิ่ง แต่สุขท้ังปวงที่กล่าวมา ถือว่าเป็นความสุขเล็กน้อย ถ้าหากสิ่งท่ีหามาได้ไม่พอกับ
ค่าใช้จ่าย แต่ถ้าหากเทียบกับสุขที่เกิดจากความประพฤติท่ีไม่มีโทษ จะมีความภูมิใจ อิ่มใจ ว่าตนเองประพฤติดี ประพฤติชอบ 
ไม่บกพร่อง ใคร ๆ ก็ติเตียนไม่ได้ ทั้งทางกาย วาจา และใจ โดยนัยที่กล่าวมา หากมนุษย์มีความสุขทางโภคทรัพย์ ที่ไม่ผิดศีล 
ผิดธรรมแล้ว มนุษย์ที่อยู่ในองค์กร ต้องมีการนําหลักสังคหวัตถุ ๔ มาประยุกต์ใช้ ปฏิบัติร่วมกับสุจริต ๓ ถึงจะพาองค์กรให้
ก้าวหน้ายิ่งข้ึนไป 

สุจริต ๓ ประการเป็นฐานเบื้องต้นในการประยุกต์ใช้ทั้งตนเองและสังคมรอบตัว เป็นกระบวนการพัฒนา
ความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นการศึกษาเรียนรู้ของมนุษย์นั้น จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาและพัฒนาทั้ง ๓ ด้านไป พร้อมๆ 
กัน คือ ด้านพฤติกรรมด้านกาย ด้านวาจา ด้านจิตใจ และด้านปัญญา ซึ่งล้วนเป็นแนวทางการประยุกต์หลักของกายสุจริตใน
การพัฒนาสังคมให้ก้าวหน้า ให้เกิดประสิทธิภาพสําหรับมนุษย์ที่อยู่ในสังคมนี้ได้ เพราะการใช้หลักกายสุจริต เป็นการ
แสดงออกทางกายที่ดีงาม เป็นความประพฤติที่ดีงาม เป็นการปฏิบัติหน้าท่ีของมนุษย์ต่อเพื่อนมนุษย์ มนุษย์ต่อสรรพสัตว์ และ
มนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมด้วยกัน 

 
 
 

                                                           
๑ สุจิตรา พรมนุชาธิป, มนุษยสัมพันธ,์ (กรุงเทพมหานคร : สุวีรยิาสาส์น, ๒๕๔๙), หน้า ๑๒๐.   
๒ Robinson G. Alan, and Schroeder M. Dean, “Ideas Are Free: How the Idea Revolution Is 

Liberating People and Transforming Organizations”, (San Francisco : Berrett-Koehler Publishers, ๒๐๐๓), 
P. ๘๙. 
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๔๑๘ 

 
สรุป 

นักการเมืองคือผู้ที่ทําหน้าที่ทางการเมือง เข้ามาวางรูปแบบของรัฐและการจัดระเบียบความสัมพันธ์ภายใน
รัฐระหว่างผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในวัฒนธรรมการเมืองแบบน้ีส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ได้รับ
การยอมรับและไว้วางใจจากกลุ่ม/องค์กรชุมชน และประชาชนทั่วไป และสนับสนุน (เป็นฐานเสียง) ให้มาทําหน้าที่เป็น
ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นคนในท้องถิ่น ไม่มีความสัมพันธ์กับพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองภายนอก และไม่ใช่คนของทางการ 
(ผู้ว่าฯ นายอําเภอหนุนหลัง) อย่างชัดเจน ผู้บริหารท้องถิ่นในวัฒนธรรมแบบนี้เป็น “นักประสานงาน” มากกว่าเป็นผู้นําที่
เข้มแข็งเด็ดขาด ส่วนใหญ่มีแบบแผนบริหารแบบเน้นการมีส่วนร่วมของกลุ่ม/องค์กรชุมชน รับฟังความคิดเห็นผ่านเวทีชุมชน 
และการปรึกษาหารือระหว่างกลุ่ม/องค์กรชุมชน และบางครั้งก็เชิญหน่วยงานของรัฐในพ้ืนท่ีมาร่วมปรึกษาหารือ และตัดสินใจ
ร่วมกัน ใช้หลักการตัดสินใจแบบ “เห็นพ้องต้องกัน” ให้ข้อมูล และรับฟังความเห็นของกันและกัน (ด้วยความอดทน) มากกว่า
การใช้เกณฑ์เสียงข้างมาก นโยบายและแผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ริเริ่มมาจากความคิดและความ
ต้องการของกลุ่ม/องค์กรชุมชน จะมีเพียงบางกรณีเท่านั้นที่มาจากวิสัยทัศน์หรือความคิดความต้องการของผู้บริหารท้องถิ่น
โดยลําพัง เป็นที่น่าสังเกตว่าการริเริ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในวัฒนธรรมแบบนี้มักจะมุ่งแก้ปัญหาที่ประชาชน
เผชิญหน้าอยู่ในอดีตและปัจจุบันเป็นส่วนใหญ่ไม่ค่อยพบเห็นแผนงานที่เน้นการปูองกันปัญหาหรือการพัฒนาเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงท่ีจะมาถึงในอนาคต การเลือกตั้งในท้องถิ่นเป็นแบบปรึกษาหารือนี้อาจมีผู้สมัครรับเลือกตั้งจากหลายกลุ่มและมี
การแข่งขันทางการเมืองที่เข้มข้นระหว่างกลุ่มต่างๆ ขึ้นได้เสมอ แต่ในท่ีสุดผู้ที่ได้รับเลือกจะเป็นผู้ที่กลุ่มองค์กรชุมชนส่วนใหญ่
ให้การยอมรับมากที่สุด เมื่อเสร็จสิ้นการเลือกตั้งแล้ว การแข่งขันทางการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงการเลือกตั้งก็ค่อยๆ คลี่คลาย
และหมดไปสมาชิกสภาท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นแกนนํากลุ่ม/องค์กรชุมชน สภาท้องถิ่นในวัฒนธรรมแบบนี้ส่วนใหญ่จะมีบทบาท
ชัดเจนเฉพาะด้านนิติบัญญัติเท่านั้น นอกจากนั้นก็จะเห็นสมาชิกสภาท้องถิ่นไปร่วมกับฝุายบริหารในการจัดเวทีรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน และเวทีปรึกษาหารือกับกลุ่ม/องค์กรชุมชนและให้ข้อคิดเห็นแก่ฝุายบริหารเกี่ยวกับการดําเนินนโยบาย
ต่างๆ สําหรับการทําหน้าที่ตรวจสอบฝุายบริหารนั้น ดูเหมือนจะให้ความสําคัญเพียงเล็กน้อย ไม่ค่อยได้เห็นบทบาทการเป็น
ฝุายค้านหรือตรวจสอบฝุายบริหารอย่างเข้มแข็งจริงจังมากนัก และไม่ค่อยพบการแบ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกลุ่มฝุายค้าน -
ฝุายบริหาร การใช้หลักสุจริต ๓ สําหรับนักการเมืองท้องถิ่นนั้นคือสุจริต ๓ ประการเป็นฐานเบื้องต้นในการประยุกต์ใช้ทั้ง
ตนเองและสังคมรอบตัว เป็นกระบวนการพัฒนาความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นการศึกษาเรียนรู้ของมนุษย์นั้น จําเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีการศึกษาและพัฒนาท้ัง ๓ ด้านไป พร้อมๆ กัน คือ ด้านพฤติกรรมด้านกาย ด้านวาจา ด้านจิตใจ และด้านปัญญา ซึ่ง
ล้วนเป็นแนวทางการประยุกต์หลักของกายสุจริตในการพัฒนาสังคมให้ก้าวหน้า ให้เกิดประสิทธิภาพสําหรับมนุษย์ที่อยู่ใน
สังคมนี้ได้ เพราะการใช้หลักกายสุจริต เป็นการแสดงออกทางกายที่ดีงาม เป็นความประพฤติที่ดีงาม เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของ
มนุษย์ต่อเพื่อนมนุษย์ มนุษย์ต่อสรรพสัตว์ และมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมด้วยกัน 
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียน 
มัธยมศึกษาตอนต้น สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ 

Factors affecting the Desirable characteristic sufficiency economy aspect 
of lower secondary education level students under the Secondary 

Education Office Service Area ๒๙ 
 

พระโกวิท โกวิโท (สร้างวัด)๑  
Phra Govit Govitho (Srangwat)๑ 

 

บทน า 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนช้ันมัธยมต้ น 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนช้ันมัธยมต้น และเพื่อสร้างสมการ
พยากรณ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงต่อนักเรียนช้ันมัธยมต้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๒๙ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมต้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ภาคเรียนที่ 
๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จํานวน ๙๕๘ คน ได้มาจากการจําแนกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สุ่ม
จากขนาดของโรงเรียน และกําหนดห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบทดสอบมีค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ .๗๓ 
แบบวัดมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .๗๘ และแบบสอบถาม มีค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ .๗๙ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์พหุคูณถดถอยเชิงเส้น  
 ผลการศึกษา พบว่า 
  ๑. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๒๙ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
  ๒. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต ๒๙ ได้แก่ เจตคติที่มีต่อการดํารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง (LA) การ
เห็นคุณค่าในตัวเอง (SE) สภาพแวดล้อมทางสังคม (ES) และการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย (AT) อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .๐๕ 
  ๓. สมการพยากรณ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ดา้นอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต ๒๙ ตัวพยากรณ์ทั้งหมดมีอํานาจในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 
๕๔.๗๐ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .๗๔๐ ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากับ .๒๕๕ 
ค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ เท่ากับ .๙๐๔และได้สมการพยากรณ์พยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ ละคะแนน
มาตรฐาน ดังนี ้ 
   สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ คือ 
    Ŷ  = .๙๐๔ + .๒๙๕ (LA) + .๒๘๒ (SE) + .๑๐๒ (ES) + .๐๕๑ (AT) 
   สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ 
    Ẑ  = .๔๐๖ (LA) + .๓๕๔ (SE) + .๑๒๓ (ES) + .๐๖๑ (AT) 
คําสําคัญ : ปัจจัยที่มีอิทธิพล, คุณลักษณะพึงประสงค์, อยู่อย่างพอเพียง, นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 

                                                           
๑ นักศึกษาระดับปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ  คณะรฐัศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were study Desirable characteristic sufficiency economy aspect 
lower secondary education level students. Factors related to Desirable characteristic sufficiency economy 
aspect lower secondary education level students. And constructing an equation to predict desirable 
characteristic sufficiency economy aspect lower secondary education level students under the secondary 
education office service area ๒๙. The sample used in this research is ๙๕๘ students under the secondary 
education office service area ๒๙ the second semester of academic year ๒๕๕๘ was determine by Office of 
the Basic Education Commission criterion, Random from size of school and define a classroom. The 
research used questionnaire with the reliability at .๗๓. The scale with the reliability at .๗๘. And 
questionnaire with the reliability at .๗๙. The statistics used were frequency, Percentage, Mean, Standard 
deviation and Multiple Linear Regression Analysis. 
 The research results were found as follows:  
  ๑. Desirable characteristic sufficiency economy aspect of lower secondary education level 
students under the Secondary Education Office Service Area ๒๙ as overall at high level. 
  ๒. Factors affecting the Desirable characteristic sufficiency economy aspect of lower 
secondary education level students under the Secondary Education Office Service Area ๒๙ follow: 
attitude toward living on self -sufficiency economy (LA) Self-Esteem (SE) social environment (ES) 
Democracy Child-Rearing (AT) in the level of statistical significance level at .๐๕.  
  ๓. Equation to predict desirable characteristic sufficiency economy aspect lower secondary 
education level students under the secondary education office service area ๒๙. All of predictors have 
predict power in ๕๔.๗๐ % .๗๔๐ multiple correlation coefficients value. ๒.๕๕ Standard Error of 
measurement value in predict. .๙๐๔ Constants of Equation for Predicting in unstandardized. And predict 
equation in unstandardized was presented at follows: 
   Predict equation in unstandardized 
    Ŷ  = .๙๐๔ + .๒๙๕ (LA) + .๒๘๒ (SE) + .๑๐๒ (ES) + .๐๕๑ (AT) 
   Predict equation in standardized 
    Ẑ  = .๔๐๖ (LA) + .๓๕๔ (SE) + .๑๒๓ (ES) + .๐๖๑ (AT) 
 
Keywords : Factors affecting, Desirable characteristic, Sufficiency economy aspect, Students under the 
Secondary Education 
 
ความเป็นมาของปัญหาการวิจัย 
 “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานและพระราชดําริเพื่อ
ช้ีแนะแนวทางการดําเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๗ โดยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแสดงให้เห็น
ถึงความพอเพียงความพอดีในความเป็นอยู่และการใช้เหตุผลเป็นเครื่องนําทาง ซึ่งหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ทรงเน้นย้ําแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
และการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น นําไปสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙) ที่ได้กําหนด
แนวทางพระราชดําริ โดยยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้หน่วยงานและองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนดังกล่าว 
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นําไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม จนถึงระดับประ เทศ (แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑๑. ๒๕๕๕ : ๒)  
 จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าว ทําให้หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ได้น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาดําเนินการให้เกิดผล ดังปรากฏใน แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๙) ด้านการศึกษา ได้กําหนด
เปูาหมายการพัฒนาการศึกษาของประเทศว่าเมื่อสิ้นสุดแผนฯใน ปี ๒๕๕๙ เปูาหมายคือ ให้คนไทยเป็นคนดี เก่ง มีความสุข มี
ความรู้เชิงวิชาการและสมรรถนะทางวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝุเรียนรู้ แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ดํารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง  
มีความสุข มีสุขภาพท้ังกายและใจท่ีสมบูรณ์ สามารถประกอบอาชีพและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
(สกศ๒. ๒๕๕๓ : ๑๐) รวมทั้งหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จึงได้กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนไว้ท้ังหมด ๘ ด้านด้วยกัน คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนใฝุรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการ
ทํางาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ซึ่งได้กําหนดลักษณะของบุคคลไว้ด้วยเช่นกัน 
 ในส่วนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ได้ยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน ซึ่งกําหนดสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 
ประกอบด้วย ด้านการดําเนินชีวิตอย่างพอประมาณด้านการดําเนินชีวิตอย่างมีเหตุผลรอบคอบ ด้านการดําเนินชีวิตอย่างมี
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ด้านการประยุกต์ใช้คุณธรรมในการดําเนินชีวิต และด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ที่เหมาะสมในการดําเนิน
ชีวิต (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๓, ๒๕๕๑ : ๗ ; นิคม กกขุนทด๔ ๒๕๕๐ : ๑๒ ; สุรศักดิ์ โจถาวร๕, 
๒๕๕๕ : ๒๓) เมื่อผู้เรียนได้รับการพัฒนาไปแล้ว นอกจากจะมีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดไว้
ในมาตรฐานการเรียนรู้แล้ว จะนําไปสู่การมีสมรรถนะสําคัญ ๕ ประการ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๕ ประการอีกด้วย 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่หลักสูตรกําหนดนั้น ต้องได้รับการปลูกฝังและพัฒนา ผ่านการจัดการเรียนการสอนการปฏิบัติ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในลักษณะต่างๆ จากการสังเกตพฤติกรรม ซึ่งใช้เวลาในการเก็บข้อมูลพฤติกรรมเพื่อนํามาประเมินและ
ตัดสิน (กระทรวงศึกษาธิการ๖. ๒๕๕๓ : ๓) 
 จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของนักเรียนทุกระดับ เพื่อนําไป
ปรับประยุกต์ใช้กับการเรียนและดําเนินชีวิตไปในทางสายกลาง มีความพอเพียง พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความ
จําเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง และขณะเดียวกันจะต้อง
เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจให้มีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความรอบรู้ที่เหมาะสมในการดําเนินชีวิต ด้วยความ
อดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ คุณลักษณะด้านอยู่อย่างพอเพียง เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
บุคคลที่มีความสําคัญในการนําไปปลกูฝัง ประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง และเหมาะสมแก่บุคลากรทางด้านการศึกษาและผู้เรียน เพื่อ

                                                           
๑ สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ -๒๕๕๙). ๒๕๕๕. 
 ๒ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๙). 
กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟฟิค, ๒๕๕๓. 
 ๓ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. แนวทางการวัด และประเมินผลคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมการเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด, ๒๕๕๑. 
 ๔ นิคม กกขุนทด.  การวิจัยเชิงปฏบิัติการเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารและครูด้านการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยับูรพา, ๒๕๕๐. 
 ๕ สุรศักดิ์ โจถาวร.  แนวทางการสง่เสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคด้์านอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑.วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาพัฒนาศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๕. 
 ๖ กระทรวงศึกษาธิการ.  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่ง
สินค้าและพัสดุภณัฑ,์ ๒๕๕๓. 
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๕๗๗ 

ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การดําเนินชีวิต ให้สุจริตด้วยพื้นฐานของความพอเพียง รวมทั้งเป็นการลดความเสี่ยงสร้างภูมิคุ้มกัน
ของสังคม ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๒๙ เพื่อพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลของ
ผู้เรียนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ๑. เพื่อศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนช้ันมัธยมต้น สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ 
 ๒. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนช้ันมัธยมต้น 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ 
 ๓. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงต่อนักเรียนช้ันมัธยมต้น สํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ 
 
สมมติฐานของการวิจัย  
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนช้ันมัธยมต้น สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ มีจํานวน ๖ ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจัยเจตคติที่มี
ต่อการดํารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอน ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคม ปัจจัยการ
อบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย และปัจจัยการเห็นคุณค่าในตัวเอง 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ๑. ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  ๑.๑ ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมต้น สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๒๙ ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จาก ๘๑ โรงเรียน จํานวน ๔๐,๕๗๑ คน 
  ๑.๒ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมต้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ภาคเรียนที่ ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ จํานวน ๙๕๘ คน ได้มาจากการจําแนกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สุ่มจาก
ขนาดของโรงเรียน และกําหนดห้องเรียนเป็นหน่วยใน 
การสุ่ม 
 ๒. ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี คือ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ 
 ๓. ตัวแปรในการวิจัย 
  ๓.๑ ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ ปัจจัยที่เกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่าง
พอเพียงของนักเรียนช้ันมัธยมต้น สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง เจตคติที่มีต่อการดํารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง สภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมทาง
สังคม การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย และการเห็นคุณค่าในตัวเอง 
  ๓.๒ ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียน
ช้ันมัธยมต้น สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประกอบด้วย ด้านการดําเนินชีวิตอย่างพอประมาณ ด้านการ
ดําเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล รอบคอบ ด้านการดําเนินชีวิตอย่างมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
ด้านการประยุกต์ใช้คุณธรรมในการดําเนินชีวิต และด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ที่เหมาะสมในการดําเนินชีวิต 
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

๔๑๘ 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ๑. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  ๑.๑ ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมต้น สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๒๙ ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จาก ๘๑ โรงเรียน จํานวน ๔๐,๕๗๑ คน 
  ๑.๒ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมต้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ภาคเรียนที่ ๒ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จํานวน ๙๕๘ คน ได้มาจากการจําแนกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สุ่ม
จากขนาดของโรงเรียน และกําหนดห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม 
  ๑.๓ การสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยมีขั้นตอนดังนี้ 
   ขั้นตอนที่ ๑ จําแนกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ออกเป็น ๔ ขนาด 
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก 
   ขั้นตอนท่ี ๒ สุ่มจากขนาดของโรงเรียน โดยพิจารณาจากเกณฑ์ของกรมสามัญศึกษา  
   ขั้นตอนที่ ๓ กําหนดห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม จากจํานวน ๑๐ โรงเรียน กําหนดโรงเรียนละ ๓ ห้อง 
ประกอบไปด้วย ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ จํานวน ๑ ห้อง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ จํานวน ๑ ห้อง และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ จํานวน 
๑ ห้อง ดังนั้น จํานวน ๑๐ โรงเรียนได้ห้องเรียนทั้งหมด ๓๐ ห้อง 
 ๒. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยอาศัยกรอบแนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุม
ตามวัตถุประสงค์ทั้ง ๓ ข้อ มีรายละเอียดดังนี้ 

ปัจจัยท่ีเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ด้านอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนชั้นมัธยม

ต้น ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต ๒๙ ประกอบด้วย 

๑. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจ

พอเพียง   

๒. เจตคติที่มีต่อการด ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจ

พอเพียง   

๓. สภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอน   

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียง

ของนักเรียนชั้นมัธยมต้น ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประกอบด้วย 

๑. ด้านการด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ   

๒. ด้านการด าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล รอบคอบ   

๓. ด้านการด าเนินชีวิตอย่างมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

๔. ด้านการประยุกต์ใช้คุณธรรมในการด าเนินชีวิต   

ตัวแปรอิสระ 
(Independent Variables) 

ตัวแปรตาม  
(Dependent Variables) 
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๕๗๙ 

   ๑. แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจัยที่เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ด้านอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๒๙ คือ ปัจจัย
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก ท้ังหมด ๑๐ ข้อ 
   ๒. แบบวัดเจตคติที่มีต่อการดํารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง และแบบวัดการเห็นคุณค่าในตัวเอง ปัจจัยที่
เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียง จํานวน ๑ ฉบับ แบ่งออกเป็น ๒ ตอน ดังนี ้
    ตอนที่ ๑ แบบวัดปัจจัยเจตคติที่มีต่อการดํารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๒๙ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี ๕ 
ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
    ตอนที่ ๒ แบบวัดปัจจัยการเห็นคุณค่าในตัวเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๒๙ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  
มี ๕ ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
   ๓. แบบสอบถามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียง และการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียง จํานวน ๑ ฉบับ แบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี ้
    ตอนท่ี ๑ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นคําถามชนิดแบบตรวจสอบรายการ 
(Check-list) ประกอบด้วย ระดับชั้นที่ศึกษา และโรงเรียนที่ศึกษา 
    ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๒๙  
จํานวน ๓ ปัจจัย เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี ๕ ระดับ คือ เป็นประจํา บ่อยครั้ง บางครั้ง นานๆ ครั้ง 
ไม่เคยเลย  
    ตอนที่ ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๒๙ จํานวน ๕ ด้าน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) มี ๕ ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
  
 ๓. การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
  ๓.๑ แบบทดสอบปัจจัยที่เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียง ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างและ
หาคุณภาพของแบบทดสอบที่ใช้ในการวิจัย โดยมีขั้นตอนในการสร้างตามลําดับดังต่อไปนี้ 
   ๓.๑.๑ ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และงานการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 
   ๓.๑.๒ สร้างแบบทดสอบปัจจัยที่เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียง  
ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก จํานวน ๑๐ ข้อ 
   ๓.๑.๓ นําแบบทดสอบที่สร้างเสร็จแล้วเสนอต่อที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสม และนําไปปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนํา 
   ๓.๑.๔ นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงตามข้อเสนอของที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จากนั้นนําแบบทดสอบที่ปรับปรุง
แก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ เพื่อพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความถูกต้องเหมาะสมของภาษาที่ใช้ 
และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อสอบและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ผู้เช่ียวชาญที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบ
เครื่องมือ จํานวน ๕ ท่าน 
   ๓.๑.๕ นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงตามความเห็นของผู้เช่ียวชาญแล้วไปทดลองใช้ (try – out) กับนักเรียน 
จํานวน ๕๐ คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
   ๓.๑.๖ ทําการวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ โดยทําการวิเคราะห์ค่าความยากและค่าอํานาจจําแนกและหาค่า
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ ใช้สูตร KR – ๒๐ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะห์ข้อสอบ ได้ค่าความยากง่าย ระหว่าง ๐.๔๔ 
– ๐.๗๘ ได้ค่าอํานาจจําแนก ระหว่าง ๐.๓๒ – ๐.๘๔ และได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ ๐.๗๓ 
   ๓.๑.๗ จัดพิมพ์แบบทดสอบ และนําไปใช้จริง 
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

๔๑๘ 

  ๓.๒ แบบวัดปัจจัยที่เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียง ได้แก่ เจตคติที่มีต่อการดํารงชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง และการเห็นคุณค่าในตัวเอง 
   ๓.๒.๑ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องตัวแปรที่เป็นปัจจยัที่เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านอยู่
อย่างพอเพียง เพื่อกําหนดนิยามและโครงสร้างของตัวแปรที่ต้องการวัดจากนิยามนํามาสร้างข้อคําถามเพื่อ โดยศึกษาลักษณะ
การสร้างข้อคําถามจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและแบบวัดของคนอื่นๆ ที่ได้วิจัยในเรื่องคล้ายกันโดยปรับปรุงภาษาให้เมาะสมกับ
วัยของกลุ่มตัวอย่างและสอดคล้องกับนิยามศัพท์ 
   ๓.๒.๒ นําแบบวัดที่สร้างเสร็จแล้วเสนอต่อที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม 
และนําไปปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํา 
   ๓.๒.๓ แบบวัดที่ปรับปรุงตามข้อเสนอของปรึกษาวิทยานิพนธ์ จากนั้นนําแบบวัดที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอ
ต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความถูกต้องเหมาะสมของภาษาที่ใช้ตามที่นิยามไว้และ
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของข้อความพร้อมนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขผู้เช่ียวชาญที่ให้ความอนุเคราะห์
ตรวจสอบเครื่องมือ จํานวน ๕ ท่าน โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญชุดเดียวกันของแบบทดสอบ  
   ๓.๒.๔ นําแบบวัดที่ปรับปรุงตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญ ๕ ท่าน ที่ผ่านการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ไป
ทดสอบ (Try out) กับนักเรียน จํานวน ๕๐ คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้วนํามาหาค่าอํานาจจําแนกรายข้อด้วยวิธีหา 
Corrected-Item Total correlation และหาค่าความเช่ือมั่นด้วยวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .๗๘ 

  ๓.๒.๕ จัดพิมพ์แบบวัดและนําไปใช้จริง 
 ๓.๓ แบบสอบถามปัจจัยที่เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียง ได้แก่ สภาพแวดล้อม

ทางการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมทางสังคม และการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 
  ๓.๓.๑ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องตัวแปรที่เป็นปัจจยัที่เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านอยู่

อย่างพอเพียง เพื่อกําหนดนิยามและโครงสร้างของตัวแปรที่ต้องการวัดจากนิยามนํามาสร้างข้อคําถามเพื่อ โดยศึกษาลักษณะ
การสร้างข้อคําถามจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและแบบสอบถามของคนอื่นๆ ที่ได้วิจัยในเรื่องคล้ายกันโดยปรับปรุงภาษาให้
เหมาะสมกับวัยของกลุ่มตัวอย่างและสอดคล้องกับนิยามศัพท์ 

  ๓.๓.๒ นําแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วเสนอต่อที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสม และนําไปปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํา 

  ๓.๓.๓ นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามข้อเสนอของที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จากนั้นนําแบบสอบถามที่
ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ เพื่อพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความถูกต้องเหมาะสมของ
ภาษาที่ใช้ตามที่นิยามไว้และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของข้อความพร้อมนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขผู้เช่ียวชาญ
ที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือ จํานวน ๕ ท่าน โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญชุดเดียวกันของแบบทดสอบ 

  ๓.๓.๔ แบบสอบถามที่ปรับปรุงตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญ ๕ ท่าน ที่ผ่านการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ไป
ทดสอบ (Try out) กับนักเรียน จํานวน ๕๐ คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้วนํามาหาค่าอํานาจจําแนกรายข้อด้วยวิธีหา 
Corrected-Item Total correlation และหาค่าความเช่ือมั่นด้วยวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๗๑ 

  ๓.๓.๕ จัดพิมพ์แบบสอบถามและนําไปใช้จริง 
 ๓.๔ แบบสอบถามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๒๙ 
  ๓.๔.๑ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตัวแปรที่เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียง

ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๒๙ เพื่อกําหนดนิยามและโครงสร้าง
ของตัวแปรที่ต้องการวัดจากนิยามนํามาสร้างข้อคําถามเพื่อ โดยศึกษาลักษณะการสร้างข้อคําถามจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและ
แบบสอบถามของคนอื่นๆ ที่ได้วิจัยในเรื่องคล้ายกันโดยปรับปรุงภาษาให้เมาะสมกับวัยของกลุ่มตัวอย่างและสอดคล้องกับ
นิยามศัพท์ 
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๕๘๑ 

  ๓.๔.๒ นําแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วเสนอต่อที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสม และนําไปปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํา 

  ๓.๔.๓ นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามข้อเสนอของที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จากนั้นนําแบบสอบถามที่
ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ เพื่อพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความถูกต้องเหมาะสมของ
ภาษาที่ใช้ตามที่นิยามไว้และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของข้อความพร้อมนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขผู้เช่ียวชาญ
ที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือ จํานวน ๕ ท่าน โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญชุดเดียวกันของแบบทดสอบ 

  ๓.๔.๔ นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ ๕ ท่าน ที่ผ่านการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ไป
ทดสอบ (Try out) กับนักเรียน จํานวน ๕๐ คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้วนํามาหาค่าอํานาจจําแนกรายข้อด้วยวิธีหา 
Corrected-Item Total correlation และหาค่าความเช่ือมั่นด้วยวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๗๙ 

  ๓.๔.๕ จัดพิมพ์แบบสอบถามและนําไปใช้จริง 
 ๔. การเก็บรวบรวมข้อมูล    
   ๑. นําหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ถึง
ผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขอความอนุเคราะห์จากผู้อํานวยการโรงเรียน ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่าง 
   ๒. นําหนังสือขออนุญาตดังกล่าวไปติดต่อขอความร่วมมือกับโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อกําหนดวัน 
เวลา และห้องเรียน ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
   ๓. ผู้วิจัยจัดเตรียมแบบทดสอบ แบบวัด แบบสอบถาม และกระดาษคําตอบ ให้พร้อมตามจํานวนนักเรียน
ที่ต้องการศึกษา และใช้ห้องเรียนปกติของโรงเรียนเป็นสถานท่ีทดสอบ 
   ๔. ผู้วิจัยกําหนดให้มีผู้ช่วยวิจัยในการเก็บข้อมูล ๑ คน เพื่อนําแบบสอบถามแจกให้กลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัย
ช้ีแจงขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ๕. ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยนําเครื่องมือไปดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
   ๖. ผู้วิจัยและผู้ช่วยนําแบบทดสอบและแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจให้คะแนน และเตรียมข้อมูลสําหรับ
การวิเคราะห์ 
 ๕. การวิเคราะห์ข้อมูล 
   ๑. นําแบบทดสอบ แบบวัด และแบบสอบถามที่รวบรวมได้ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องทุก
ฉบับ แล้วลงรหัสตามแบบการลงรหัส (Coding From) 
   ๒. นําแบบทดสอบ แบบวัด และแบบสอบถามที่ลงรหัสแล้ว ให้คะแนนแต่ละข้อมากําหนดเกณฑ์ของการ
ให้คะแนน แล้วนําไปประมวลผลข้อมูล โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูป แล้วนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การให้
ความหมายหาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
   ๓. การวิเคราะห์ระดับปัจจัยที่เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๒๙ โดยสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ๕ ระดับ ตามแบบ Likert 
scale โดยใช้เกณฑ์ที่กําหนดค่าคะแนนดังนี้ คือ 
    มากที่สุด  ให้   ๕ คะแนน 
    มาก  ให ้  ๔ คะแนน 
    ปานกลาง  ให ้  ๓ คะแนน 
    น้อย  ให ้  ๒ คะแนน 
    น้อยที่สุด  ให ้  ๑ คะแนน 
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๔๑๘ 

   แล้วหาค่าเฉลี่ยของคําตอบของแบบวัด และแบบสอบถาม โดยใช้เกณฑ์ในการแปลผลค่าเฉลี่ย ดังนี้ (บุญ
ชม ศรีสะอาด๑. ๒๕๕๓ : ๒๐๙) 
    ๔.๕๑ – ๕.๐๐ ปัจจัยที่เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียง  
อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
    ๓.๕๑ – ๔.๕๐ ปัจจัยที่เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียง  
อยู่ในระดับมาก 
    ๒.๕๑ – ๓.๕๐ ปัจจัยที่เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียง  
อยู่ในระดับปานกลาง 
    ๑.๕๑ – ๒.๕๐ ปัจจัยที่เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียง  
อยู่ในระดับน้อย 
    ๑.๐๐ – ๑.๕๐ ปัจจัยที่เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียง  
อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
   ๔. การวิเคราะห์ระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๒๙ โดยสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale)  
๕ ระดับ ตามแบบ Likert scale โดยใช้เกณฑ์ที่กําหนดค่าคะแนนดังนี้ คือ 
    มากที่สุด  ให้   ๕ คะแนน 
    มาก  ให ้  ๔ คะแนน 
    ปานกลาง  ให ้  ๓ คะแนน 
    น้อย  ให ้  ๒ คะแนน 
    น้อยที่สุด  ให ้  ๑ คะแนน 
   แล้วหาค่าเฉลี่ยของคําตอบของแบบวัด และแบบสอบถาม โดยใช้เกณฑ์ในการแปลผลค่าเฉลี่ย ดังนี้ (บุญ
ชม ศรีสะอาด๒. ๒๕๕๓ : ๒๐๙) 
    ๔.๕๑ – ๕.๐๐ ปัจจัยที่เกีย่วกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียง  
อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
    ๓.๕๑ – ๔.๕๐ ปัจจัยที่เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียง  
อยู่ในระดับมาก 
    ๒.๕๑ – ๓.๕๐ ปัจจัยที่เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียง  
อยู่ในระดับปานกลาง 
    ๑.๕๑ – ๒.๕๐ ปัจจัยที่เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียง  
อยู่ในระดับน้อย 
    ๑.๐๐ – ๑.๕๐ ปัจจัยที่เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียง  
อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
   ๕. การวิเคราะห์ระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๒๙ โดยสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale)  
๕ ระดับ ตามแบบ Likert scale โดยใช้เกณฑ์ที่กําหนดค่าคะแนนดังนี้ คือ 
    มากที่สุด  ให้   ๕ คะแนน 
    มาก  ให ้  ๔ คะแนน 

                                                           

 ๑ บุญชม ศรีสะอาด. วิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งท่ี ๘.  กรุงเทพฯ  :  สุวีรยิาสาส์น. ๒๕๕๓. 
 ๒ _______.วิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครัง้ที่ ๘.  กรุงเทพฯ  :  สุวีริยาสาส์น. ๒๕๕๓. 
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๕๘๓ 

    ปานกลาง  ให ้  ๓ คะแนน 
    น้อย  ให ้  ๒ คะแนน 
    น้อยที่สุด  ให ้  ๑ คะแนน 
   แล้วหาค่าเฉลี่ยของคําตอบของแบบสอบถาม โดยใช้เกณฑ์ในการแปลผลค่าเฉลี่ย ดังน้ี  
(บุญชม ศรีสะอาด๑. ๒๕๕๓ : ๒๐๙) 
  ๔.๕๑ – ๕.๐๐ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียง อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  ๓.๕๑ – ๔.๕๐ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียง อยู่ในระดับมาก  
    ๒.๕๑ – ๓.๕๐ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียง อยู่ในระดับปานกลาง 
  ๑.๕๑ – ๒.๕๐ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียง อยู่ในระดับน้อย  
    ๑.๐๐ – ๑.๕๐ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียง อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
   ๕. หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงกับ
การปฏิบัติตนตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียง โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficien) 
   ๖. การสร้างสมการพยากรณ์โดยการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regressions) และคัดตัว
แปรเข้าสมการพยากรณ์แบบ Stepwise โดยใช้ปัจจัยที่เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียง เป็นตัว
พยากรณ์ 
 ๖. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์พหุคูณถดถอยเชิงเส้น 
 
สรุปผลการวิจัย  
 ๑. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๒๙ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = ๓.๗๕) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มาก จํานวน ๕ ด้าน โดยเรียงลําดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ที่เหมาะสมในการดําเนินชีวิต (   = 
๓.๙๗) รองลงมา คือ ด้านการประยุกต์ใช้คุณธรรมในการดําเนินชีวิต  
(= ๓.๘๐) ด้านการดําเนินชีวิตอย่างมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ( = ๓.๗๑) ด้านการดําเนินชีวิตอย่างพอประมาณ (  = ๓.๖๗) 
และด้านการดําเนินชีวิตอย่างมีเหตุผลรอบคอบ (= ๓.๖๐) ตามลําดับ 
 ๒. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต ๒๙ ได้แก่ เจตคติที่มีต่อการดํารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง (LA) การเห็น
คุณค่าในตัวเอง (SE) สภาพแวดล้อมทางสังคม (ES) และการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย (AT) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .๐๕ 
 ๓. สมการพยากรณ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต ๒๙ ตัวพยากรณ์ทั้งหมดมีอํานาจในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 
๕๔.๗๐ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .๗๔๐ ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากับ .๒๕๕ 
ค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ เท่ากับ .๙๐๔และได้สมการพยากรณ์พยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ ละคะแนน
มาตรฐาน ดังนี ้ 
  สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ คือ 
   Ŷ  = .๙๐๔ + .๒๙๕ (LA) + .๒๘๒ (SE) + .๑๐๒ (ES) + .๐๕๑ (AT) 
  สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ 
   Ẑ  = .๔๐๖ (LA) + .๓๕๔ (SE) + .๑๒๓ (ES) + .๐๖๑ (AT) 
                                                           
๑  บุญชม ศรีสะอาด. วิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งท่ี ๘.  กรุงเทพฯ  :  สุวีรยิาสาส์น. ๒๕๕๓. 
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๔๑๘ 

อภิปรายผล 
 จากการวิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษาเขต ๒๙ ผู้วิจัยอภิปรายผลของการวิจัยได้ ดังนี ้
  ๑. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนช้ันมัธยมต้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๙ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า นักเรียนมีการวางแผนการเรียนและการใช้
ชีวิตประจําวันบนพื้นฐานของความรู้ข้อมูลข่าวสาร สามารถนําความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ เสียสละ
ประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม และมีการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองอยู่เสมอๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมะลิ สมภูงา ๑ 
(๒๕๕๖ : ๑๑๗ – ๑๑๘) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวบ่งช้ีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ผลการวิจัยพบว่า  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
  ๒. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษาเขต ๒๙ จํานวน ๔ ปัจจัย ได้แก่ เจตคติที่มีต่อการดํารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
(LA) การเห็นคุณค่าในตัวเอง (SE) สภาพแวดล้อมทางสังคม (ES) และการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย (AT) ทั้งนี้เป็น
เพราะ 
   ๒.๑ เจตคติที่มีต่อการดํารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง (LA) มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านอยู่
อย่างพอเพียงของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต ๒๙ เพราะเป็นความรู้สึก
นึกคิดและความเชื่อในการใช้ชีวิต อันได้แก่ การรู้จักประมาณตน นําไปสู่คุณธรรมต่อนักเรียน และความสุขในชีวิต ดังที่ ชาติ
ชาย พิทักษ์ธนาคม๒ (๒๕๔๔ : ๙๖) ได้ให้ความหมายของเจตคติว่า เจตคติ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
ความรู้สึกดังกล่าวอาจจะเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของสภาพการณ์ เหตุการณ์ เป็นต้น เมื่อเกิดความรู้สึกบุคคลนั้นจะมีการ
เตรียมพร้อม เพื่อมีปฏิกิริยาตอบโต้ไปในทิศทางหนึ่งตามความรู้สึกของตนเอง  
   ๒.๒ การเห็นคุณค่าในตัวเอง (SE) มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๒.๙ เพราะนักเรียนมีความเพียรพยายามที่จะ
เอาชนะอุปสรรคและเผชิญ กระตือรือร้นที่จะมุ่งไปยังจุดมุ่งหมายที่วางไว้ จึงสามารถสร้างวิถีชีวิตของตัวได้อย่างมีคุณค่า ดังที่ 
จันทร์ฉาย พิทักษ์ศิริกุล๓ (๒๕๓๒ : ๕๔-๖๐) ได้กล่าวไว้ว่า การเห็นคุณค่าในตนเอง เป็นการที่บุคคลพิจารณาประเมิน ตนเอง
แล้วแสดงออกในแง่ของการยอมรับตนเองหรือไม่ยอมรับตนเองเป็นการแสดงให้เห็นถึงขอบเขต ความเช่ือของบุคคลที่มีต่อ
ตนเองในด้านความสามารถ ความสําคัญ ความสําเร็จ และความมีคุณค่าของตนเอง มีความต้องการได้รับความเช่ือถือ การ
ยอมรับนับถือโดยได้รับการสนับสนุนหรือยอมรับนับถือจากผู้อื่นเพื่อท่ีจะได้เกิดความรู้สึกภูมิใจและนับถือตนเอง 
   ๒.๓ สภาพแวดล้อมทางสังคม (ES) มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๒๙ เพราะสภาพแวดล้อมทางสังคม มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการรับรู้ข่าวสารข้อมูลต่างๆ การนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ นําไปสู่การยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ดังที่ ผจงจิตต์ อธิคมนันทะ๔ (๒๕๕๓ : ๑๑-๑๓) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมทางสังคม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่

                                                           
๑ มะลิ สมภูงา.  การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ ๖ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒.  วิทยานิพนธ์ ค.ม.  มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม, ๒๕๕๖. 

๒ ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม.  จิตวิทยาการเรียนการเรียน. กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตรจ์ุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๔. 

๓ จันทร์ฉาย พิทักษ์ศิริกุล. ผลการจัดโปรแกรมการฝึกความกล้าแสดงออกต่อความรู้สึกมี คุณค่าในตนเองของ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๓. จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 

๔ ผจงจิตต์ อธิคมนันทะ. สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม. พิมพ์ครั้งท่ี ๑๐. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลัย
รามคําแหง, ๒๕๕๓. 
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๕๘๕ 

เกิดขึ้นในระบบความสัมพันธ์ของบุคคลที่อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นพวกเดียวกัน เป็นการเปลี่ยนแปลงในกรอบกําหนดขอบเขต
สิทธิและหน้าท่ีที่บุคคลจะปฏิบัติต่อกันได้จากท่ีเคยกําหนดอยู่ก่อนการเกิด 
   ๒.๔ การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย (AT) มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียง
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษาเขต ๒๙ เพราะการอบรมเลี้ยงดูครอบคลุมถึง
การแนะนําสั่งสอน การฝึกฝน เพื่อมุ่งให้เด็กประพฤติดี มีระเบียบวินัย รู้จักควบคุมตนเอง มีความรับผิดชอบ การตอบสนอง
ความต้องการของเด็กท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ ดังที่ อรนุช สุธีสังข์๑ (๒๕๕๓ : ๗) กล่าวว่า การอบรมเลี้ยงดูเป็นการปะทะ
สัมพันธ์ระหว่างบิดามารดา และบุตร ซึ่งหมายถึง วิธีการดูแลบุตร และ พฤติกรรมการฝึกฝนบุตร รวมถึง การแสดงออกซึ่ง
คุณค่า เจตคติ ความสนใจ และความเชื่อของบิดามารดา 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ๑. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
  ๑.๑ นักเรียนควรนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มาสร้างภูมิคุ้มกันในให้ตนเองเพื่อที่จะได้อยู่ในสังคมได้อย่าง
เข้มแข็ง แม้จะเกิดเหตุการณ์ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตาม 
  ๑.๒ สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางส่งเสริมการดําเนินชีวิตของนักเรียน  เพื่อให้สอดคล้องกับ การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยการนําค่านิยมที่ดีงามมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และสถานศึกษา 
  ๑.๓ นักเรียนควรหาความรู้เกี่ยวกับการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน จากการอ่าน
หนังสือ ชมรายการสารคดี ชมรายการการสนทนาเกี่ยวกับบุคคลที่ดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๑.๔ ครอบครัวหรือผู้ปกครองควรแนะนํา ช้ีแจง อบรมสั่งสอน เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น 
  
 ๒. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  ๒.๑ ควรศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต ๒๙ ได้แก่ ปัจจัยเจตคติที่มีต่อการดํารงชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคม ปัจจัยการอบรมเลี้ยงดู และปัจจัยการเห็นคุณค่าในตัวเอง 
  ๒.๒ การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มั ธยมศึกษา
เขต ๒๙ เท่านั้น จึงควรมีการศึกษาในลักษณะเดียวกันนี้กับกลุ่มตัวอย่างที่กว้างออกไป เช่น ระดับช้ันอื่น โรงเรียนสังกัดอื่น
หรือขนาดของโรงเรียน เพื่อจะนําผลการวิจัยที่ได้มาเปรียบเทียบกัน 
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การบริหารการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักสัปปุริสธรรม ๗ 
ในเขตอ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์๑ 

Community Development Administration by Using the Seven Sappurisa-Dhamma 
in Khwao Sinarin District, Surin Province 

 
 

พระใบฎีกาพงษ์พัฒน์ ชวโน๒  อภิชาติ แสงอําพร๓  
วันชัย สุขตาม๔  

บทคัดย่อ 
 บทความนี้เป็นส่วนหน่ึงของข้อค้นพบจากการวิจัยเรื่อง การบริหารการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักสัปปุริสธรรม ๗ ใน
เขตอําเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ มุ่งนําเสนอประเด็นการการบริหารการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักสัปปุริสธรรม ๗ ซึ่งใน
แต่ละด้านมีผลการวิจัยพบว่า ๑.หลักธัมมัญญู ผู้นําควรรู้จักวิเคราะห์จากสาเหตุปัญหารู้ว่าสิ่งใดควรทําไม่ควรทําเข้าใจหลักการ
ระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคม มีการยึดกฎหมายเป็นที่ตั้ง และทําตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดี ๒.หลักอัตถัญญู ผู้นําควรรู้จักวิเคราะห์
ปัญหารู้ที่มาที่ไปของผลงานรู้ว่าสิ่งที่ทําจะเกิดผลดีผลเสียมากน้อยเพียงใด เข้าใจวัตถุประสงค์ที่ทํา รู้จักพิจารณาให้รอบคอบ
ก่อนลงมือทํา ๓.หลักอัตตัญญู ผู้นํามีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ รู้จักสภาพความคิดและจิตใจตัวเอง รู้จักตําแหน่ง
หน้าที่ตัวเองและวางตัวได้เหมาะสมตามหน้าที่เข้าใจบทบาทหน้าที่และรับผิดชอบต่อหน้าที่ตัวเอง ๔.หลักมัตตัญญู ผู้นํารู้จัก
ประมาณตนเอง รู้ความสามารถของตนเอง รู้จุดยืนของตัวเองรู้ความสามารถของตัวเองใช้ชีวิตโดยไม่ประมาทยึดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถดําเนินชีวิตโดยไม่ประมาท และมีความพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เพิ่มพูนได้ ๕.หลัก
กาลัญญู ผู้นําควรรู้จักการบริหารเวลาอย่างมีคุณภาพ รู้ว่าควรทําอะไรก่อนหลังรู้จักวางแผนและกําหนดเปูาหมายชีวิตใช้เวลา
ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด ๖.หลักปริสัญญู ผู้นําควรรู้จักชุมชนตัวเองว่ามีข้อตกลงร่วมกันอย่างไร รู้ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของชุมชน รู้จักปรับตัวให้เข้ากับชุมชน ก็จะรู้วิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับสภาพของชุมชนนั้นๆ และ ๗.หลักปุคคลัญญ ผู้นําควร
รู้จักเลือกคบคนท่ีควรคบฉลาดในการมองคน รู้จักคน โดยดูจากอุปนิสัย บุคลิกภาพทักษะ และศักยภาพ สามารถเลือกใช้คนให้
เหมาะกับงาน  
ค าส าคัญ : การบริหารการพัฒนา,ชุมชน,หลักสัปปุริสธรรม ๗ 
 

Abstract 
 This article is a part of the research named Community Development Administration by Using 
the Seven Sappurisa-Dhamma in Khwao Sinarin District, Surin Province. The article main focuses on 
community development administration by using the Seven Sappurisa-Dhamma or qualities of a good 
man, as for individual aspects, it revealed that; ๑. Knowing the Cause; a leader should know the cause of 
the problems, know what is to do and what is not to do, understand the rules of society, have a legal-
                                                           

๑บทความนี้เป็นส่วนหน่ึงของงานวิจัยเรื่อง “การบริหารการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักสัปปุริสธรรม ๗ ในเขตอ าเภอ 
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oriented place, and be a good role model for the subordinates. ๒. Knowing the Consequence; a leader 
should know the problems, know the source of the work, know how to do good and how much the effect 
is, understand the purpose of what is to do and be clear comprehension. ๓. Knowing oneself; a leader 
should have a deep understanding of roles, know the state of mind and the mind itself, know the position 
and act appropriately in order to understand the roles, duties and responsibilities for oneself. ๔. Knowing 
How to Be Temperate; a leader should know how to be temperate, know his own ability, know his own 
standing point, know his own ability to live with heedfulness of the sufficiency economy philosophy, be 
able to live without recklessness and be ready to develop his own potential to be increasingly. ๕. Knowing 
the Proper Time; a leader should know a quality time management, know what is to do first and after, 
know how to plan and target life, and know how to use his time wisely. ๖. Knowing the Society; a leader 
should know his communities on how they are mutually agreed upon, know the traditions of the 
community, know how to adapt to the community, and know how to solve any problems appropriating 
for the condition of the community. And ๗. Knowing the Individual; a leader should know how to choose 
to be friends with certain people, be clever to look at people by their looks, personality, skill and 
potential, and be able to put the right man on the right job. 
 

Keywords : Development Administration, Community, Seven Sappurisa-Dhamma  
 
บทน า 
 แนวคิดการพัฒนาชุมชนที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๘๓ ได้ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาในกลุ่มประเทศ
เครือจักรภพจากเดิมมาเป็นการพัฒนาที่เห็นว่าประชาชนเป็นแกนกลางของพลังขับเคลื่อนทางสังคม เมื่อแนวคิดการพัฒนา
ชุมชนนี้เผยแพร่ออกไปจนก่อเกิดเป็นปรัชญาเกี่ยวกับการทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างประชาชนกับรัฐบาลในการ
ปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ซึ่งเรียกว่าขบวนการพัฒนาชุมชน ในปี พ.ศ. ๒๔๘๓ กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศใช้แผนการ
บูรณะชนบทพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์ ๒ ประการ คือ สร้างสรรค์ชีวิตจิตใจของประชาชนในชนบทให้เหมาะสมที่จะเป็น
พลเมืองดี และส่งเสริมให้ประชาชนมีการครองชีพที่ดีขึ้น และได้จัดตั้งสํานักงานพัฒนาการท้องถิ่นขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ เพื่อ
ส่งเสริมการมีส่วนรว่มของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และรัฐบาลได้ออกพระราชบัญญตัิปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม ฉบับ
ที่ ๑๐ และจัดตั้งกรมการพัฒนาชุมชนขึ้นเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ ภารกิจในระยะแรกของ
กรมการพัฒนาชุมชนคือ ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและการพัฒนาตนเอง 
(กรมการพัฒนาชุมชน. ๒๕๕๙ : ออนไลน์) 
 การพัฒนาชุมชน เป็นกลไกอันสําคัญที่กําหนดทิศทาง นโยบาย แนวทางและกระบวนการในการพัฒนา เพื่อ
นําไปสู่จุดมุ่งหมายเบื้องหน้า คือ ชุมชน(ประชาชน)ที่สุขสมบูรณ์ การพัฒนาชุมชนนั้น เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างเป็น
ระบบ อันประกอบด้วย ปัจจัยภายใน ได้แก่ สภาพทั่วไปของปัญหา ความต้องการ กระบวนการแก้ไขปัญหา และผู้เกี่ยวข้องใน
ระบบ และปัจจัยภายนอก อันได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ และการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
ชุมชนต่างๆ ซึ่งการพัฒนาชุมชนเป็นกระบวนการ และยุทธวิธีหนึ่งที่ทํางานในชุมชนหรือในหมู่บ้าน โดยสนับสนุนให้มีการ
พัฒนาสภาพแวดล้อมของคน คือ พัฒนาทางด้านวัตถุ และมีการพัฒนาสภาพจิตใจของคน คือ พัฒนาทางด้านจิตใจควบคู่กัน
ไป เช่น การสร้างถนนสายหนึ่งขึ้นในหมู่บ้านจะต้องเกิดจากความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในหมู่บ้านนั้น มิใช่เกิดจาก
ความต้องการของนักพัฒนา นอกเหนือไปจากข้างต้นนี้ กระบวนการพัฒนาชุมชนยังช่วยสนับสนุนให้มีการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในชุมชนอย่างได้สัดส่วน ไม่หนักไปด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะอีกด้วย (สุวิทย์ ยิ่งวรพันธ์ุ. ๒๕๐๙ 
: ๕๗) 
 สภาพความเปลี่ยนแปลงทางสังคม การใช้ชีวิตที่ต้องแข่งกับเวลา เป็นมนุษย์แรงงาน ทําให้ประชากรในชุมชนต้อง
ดิ้นรนสู้กับชีวิตที่ต้องอยู่ในสังคมที่มีปัญหา ปัญหาที่ชุมชนต้องเผชิญและตามแก้ไขปูองกันตลอดมาทั้งที่ประสบผลสําเร็จบ้าง
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 
 

๕๘๙ 

และยังล้มเหลวบ้าง คือ ๑) ปัญหาความยากจน ๒) ปัญหาด้านสุขภาพ ๓) ปัญหาด้านการศึกษา ๔) ปัญหาด้านจริยธรรม
คุณธรรม ๕) ปัญหาด้านวัฒนธรรม และ ๖) ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (พระจํารัส ฐิตธมฺโม. ๒๕๕๔ : ๔) 
 พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติไทยมาช้านาน มีประชาชนนับถือเป็นจํานวนมาก พระพุทธศาสนาจึงมี
บทบาทสําคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาและจัดระเบียบทางสังคมไทยด้านต่างๆ ทั้งด้านการปกครอง  การศึกษา ประเพณี
วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตประจําวันโดยมีศูนย์กลางชองชุมชนอยู่ที่วัด ซึ่งสัมพันธ์กับบ้านและโรงเรียน ที่เรียกสั้น ๆ ว่า 
“บวร” อันมีรากฐานมาจากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น การพัฒนาชุมชนคือ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชุมชนให้
เจริญก้าวหน้ามากขึ้น เป็นชุมชนที่ดี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สังคมสงบสุข ประชาชนมีวินัยรู้จักปฏิบัติตามหน้าที่ ด้วย
ความรับผิดชอบ ผู้นํามีความยุติธรรม โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางชองชุมชนทุกระดับช้ัน เป็นแหล่งศึกษาสําหรับกา รเรียนรู้ทาง
พระพุทธศาสนา เป็นศูนย์ รวมจิตใจของคนในชุมชน ก็ด้วยเหตุผลที่ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับวัดมีความแนบแน่นต่อกัน 
กิจกรรมของวัดกับชุมชนเป็นกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน พระพุทธศาสนาจึงมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาและจัด
ระเบียบทางสังคมไทยด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการปกครอง การศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตประจําวันในปัจจุบัน
สังคมไทยก็เกิดปัญหามากมายเมื่อพิจารณาถึงเหตุที่แท้จริงแล้วจะพบว่ามูลเหตุของปัญหามีจุดกําเนิดมาจากความเสื่อมทาง
จิตใจของคนในสังคมเป็นเพราะการขาดคุณธรรมประจําใจ ดังน้ัน การพัฒนาชุมชนและการแก้ปัญหาที่ถูกต้องที่สุด คือการทํา
ให้คนในชุมชนมีศีลธรรมประจําใจนําหลักธรรมต่างๆมาใช้ต่อการพัฒนาชุมชน เมื่อคนพัฒนาทางด้านจิตใจแล้วก็จะสามารถ
เป็นแนวทางในการพัฒนาไปสู่การพัฒนาชุมชนและพัฒนาสังคมได้ (พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). ๒๕๔๙ : ๓-๕) 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะทําการวิจัยเรื่องการบริหารการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักสัปปุริส
ธรรม ๗ ในเขตอําเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อนําผลการวิจัยไปใช้ในการบริหารการพัฒนาชุมชนในเขตอําเภอเข
วาสินรินทร์ ซึ่งเป็นองค์กรที่ประสานงานสนับสนุนการดําเนินงานและสนองนโยบายของภาครัฐให้บรรลุเปูาหมายมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนสืบไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ๑. เพื่อศึกษาการบริหารการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักสัปปุริสธรรม ๗ ในเขตอําเภอ เขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
 ๒. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักสัปปุริสธรรม ๗ ในเขตอําเภอเขวาสินรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน 
 ๓. เพื่อนําเสนอแนวทางการบริหารการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักสัปปุริสธรรม ๗ ในเขตอําเภอเขวาสินรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการบริหารการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักสัปปุริสธรรม ๗ ในเขตอําเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และ การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีขั้นการวิจัย ดังนี้  
 ๑) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร ได้แก่ ประชาชนที่
อาศัยอยู่ในเขตอําเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จํานวน ๕๕ ชุมชนหมู่บ้าน จํานวน ๓๔,๔๗๗ คน (สํานักงานทะเบียน
อําเภอเขวาสินรินทร์. ๒๕๕๙) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ตัวแทนประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตอําเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
จํานวน ๕๕ ชุมชนหมู่บ้าน จํานวนทั้งสิ้น ๓๙๕ คน จากการคํานวณสูตรยามาเน่ (Yamana.๑๙๖๐ : ๑๐๘๘-๑๐๘๙.) ซึ่งใช้
ระดับค่าความเช่ือมั่นที่ ๙๕% ที่นัยสําคัญ .๐๕ วิธีการคํานวณกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตอําเภอเขวาสินรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ คํานวณของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรยามาเน่(Yamana.๑๙๖๐ : ๑๐๘๘-๑๐๘๙.) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 
๕% ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น ๓๙๕ คน 
  ๒) การวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎี ที่เกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา
ชุมชนโดยใช้หลักสัปปุริสธรรม ๗ ในเขตอําเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ พร้อมทั้งขอคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ จากนั้นนําข้อมูลทั้งหมดมาบูรณาการ เพื่อสร้างแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระตามขอบเขตของการวิจัย 
หลังจากได้แสดงความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักสัปปุริสธรรม ๗ ในเขตอําเภอเขวาสินริ
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

๔๑๘ 

นทร์ จังหวัดสุรินทร์ ผู้วิจัยนําไปเป็นกรอบในการสร้างเครื่องมือในการสัมภาษณ์  ผู้ให้ข้อมูลในขั้นตอนที่ ๒ ได้แก่ เจ้าคณะ
อําเภอ เจ้าคณะตําบล เลขานุการเจ้าคณะอําเภอ นายอําเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล นักพัฒนาชุมชนอําเภอ 
นักพัฒนาชุมชนตําบล กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้อํานวยการโรงเรียน โดยใช้วิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จํานวน ๑๕ รูป/คน  
 ๓) การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะทําการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เนื่องจากความ
น่าเชื่อถือของการวิจัยเชิงคุณภาพขึ้นอยู่กับตัวผู้วิจัยและข้อมูลที่นํามาใช้ในการวิเคราะห์ (สุภางค์  จันทวานิช,๒๕๔๐ : ๑๙) 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงให้ความสําคัญกับการตรวจสอบข้อมูลโดยใช้วิธีการสามเส้า คือบุคคล สถานที่ และเวลาแตกต่างกัน โดยการ
ควบคุมคุณภาพของการบันทึกข้อมูล โดยการจดบันทึกอย่างละเอียดและทันทีที่มีการสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูล นําข้อมูล
ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพมาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อจัดหมวดหมู่ของเนื้อหา (Category) จากนั้นนํามา
สังเคราะห์เป็นประเด็นร่วมหรือประเด็นหลัก (Theme) และอธิบายเนื้อหา (Text) จากนั้นจึงนําผลการศึกษาที่ได้เสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ภายหลังที่มีการอภิปรายผล และเพิ่มเติมข้อมูลให้สมบูรณ์ 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย เรื่อง การบริหารการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักสัปปุริสธรรม ๗ ในเขตอําเภอเข
วาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ลําดับขั้นการนําเสนอ ดังนี ้
 ๑. ผลการวิจัยเชิงปริมาณ  

ผู้วิจัยได้ทําการสุ่มตัวอย่างและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่องมือแบบสอบถาม จํานวน ๓๙๕ ชุด แล้วนํามาวิเคราะห์
และประมวลผลข้อมูล เพื่อคํานวณหาค่าสถิติต่าง ๆ สําหรับตอบปัญหาการวิจัย และวัตถุประสงค์การศึกษา พร้อมทั้งนําเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมล โดยมีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยในรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 ๑.๑ ผลการวิเคราะห์การบริหารการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักสัปปุริสธรรม ๗ ในเขตอ าเภอเขวาสินรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ โดยรวม 
 พบว่า ความคิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักสัปปุริสธรรม ๗ ในเขตอําเภอ เขวาสินรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = ๓.๘๒, S.D. = ๐.๕๓๒) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การ
บริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ หลักธัมมัญญู (รู้จักเหตุ)มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( 
= ๔.๑๓, S.D. = ๐.๘๕๓) รองลงมา คือ หลักอัตตุญญู (รู้จักตน) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = ๓.๙๐, S.D. = ๐.๖๑๗) หลัก
ปริสัญญู (รู้จักชุมชน) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = ๓.๘๖, S.D. = ๐.๕๘๐) หลักอัตถัญญู (รู้จักผล) มีค่าเฉลี่ยระดับมาก ( = 
๓.๘๒, S.D. = ๐.๖๑๓) หลักกาลัญญู (รู้จักกาล) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = ๓.๗๙, S.D. = ๐.๕๙๐) หลักมัตตัญญู (รู้จัก
ประมาณ) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = ๓.๗๘, S.D. = ๐.๖๓๑) ตามลําดับ และสุดท้าย คือ หลักปุคคลัญญู (รู้จักบุคคล) มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = ๓.๗๐, S.D. = ๐.๖๐๙) 
 ๑.๒ ผลการวิเคราะห์การบริหารการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักสัปปุริสธรรม ๗ ในเขตอ าเภอเขวาสินรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ จ าแนกเป็นรายด้าน 
 ผู้วิจัยนําข้อมูลการบริหารการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักสัปปุริสธรรม ๗ ในเขตอําเภอ เขวาสินรินทร์ จังหวัด
สุรินทร์ โดยจําแนกรายด้าน มาดําเนินการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า  
 ด้านหลักธัมมัญญู (รู้จักเหตุ) โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =๓.๙๒, S.D. =๐.๖๒๓) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักธัมมัญญู (รู้จักเหตุ) ที่มากที่สุด คือ ผู้นําชุมชนทราบระเบียบข้อปฏิบัติ 
กฎเกณฑ์ ประชาคม ของชุมชน ( = ๓.๙๙, S.D. = ๐.๗๒๓) รองลงมาคือ ผู้นํามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ให้บริการ
ประชาชน ( = ๓.๙๘, S.D. = ๐.๗๖๒) ผู้นําชุมชนตั้งมั่นอยู่ในหลักแห่งกฎหมายให้บริการประชาชนโดยยึดหลักความถูกต้อง ( 
= ๓.๙๔, S.D. = ๐.๗๕๖) ผู้นําชุมชนปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและปฏิบัติต่อประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน ( = ๓.๙๐, S.D. = 
๐.๗๒๘) ตามลําดับ และสุดท้าย คือ ผู้นําชุมชนรู้จักเหตุแห่งปัญหาต่างๆ และแก้ปัญหาตามเหตุได้ดี ( = ๓.๘๒, S.D. = 
๐.๗๖๕) 
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 
 

๕๙๑ 

  ด้านหลักอัตถัญญู (รู้จักผล) โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =๓.๘๒, S.D. =๐.๖๑๓) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่าการบริหารการพัฒนาชุมชนหลักอัตถัญญู (รู้จักผล) มากที่สุด คือ ผู้นําชุมชนมุ่งมั่นในการทํางานให้ถึงจุดหมายที่
ประชาชนต้องการ ( = ๓.๙๐, S.D.=๐.๗๙๖) รองลงมาคือ ผู้นําชุมชนมีการบริหารการพัฒนาท่ีดี ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน 
( = ๓.๘๖, S.D.=๐.๗๔๒) ผู้นําชุมชนดูแลและให้บริการเต็มที่ เมื่อมีประชาชนมาขอรับบริการหรือติดต่อซักถาม ( = ๓.๘๕, 
S.D.=๐.๗๐๗) เมื่อประชาชนมีการร้องเรียนต่อการปฏิบัติงานของผู้นําชุมชนก็สามารถยอมรับและช้ีแจงได้ ( = ๓.๗๘, S.D. = 
๐.๗๒๙) ตามลําดับ และสุดท้ายคือ ผู้นําชุมชนทราบถึงผลเสียหายที่เกิดจากการบริหารการพัฒนาอย่างไม่ถูกต้อง ( = ๓.๗๒, 
S.D. = ๐.๗๖๖) 

 ด้านหลักอัตตัญญู (รู้จักตนเอง) โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =๓.๙๒, S.D. =๐.๖๑๓) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าการบริหารการพัฒนาชุมชนหลักอัตตัญญู (รู้จักตนเอง) มากที่สุด คือ ผู้นําชุมชนปรับตัวเข้ากับประชาชนใน
ชุมชนได้เป็นอย่างดี ( = ๓.๙๖, S.D.=๐.๗๖๗) รองลงมาคือ ผู้นําชุมชนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน ( = ๓.๙๕, S.D.=
๐.๗๗๗) ผู้นําชุมชนมีความสามารถในการให้บรกิาร ( = ๓.๙๑, S.D.=๐.๗๐๓) ผู้นําชุมชนมีความสามารถในการวางตัวได้อย่าง
เหมาะสม ( = ๓.๘๗, S.D. = ๐.๗๑๑) ตามลําดับ และสุดท้ายคือผู้นําชุมชนมีความสามารถในการวางตัวได้อย่างเหมาะสม ( = 
๓.๘๑, S.D. = ๐.๗๔๐) 

 ด้านหลักมัตตัญญู (รู้จักประมาณ) โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =๓.๗๘, S.D. =๐.๖๓๑) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าการบริหารการพัฒนาชุมชนหลักมัตตัญญู (รู้จักประมาณ) มากที่สุด คือ ผู้นําชุมชนมีการใช้
ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ( = ๓.๘๒, S.D.=๐.๗๗๘) รองลงมาคือ ผู้นําชุมชนจัดกิจกรรมส่งเสริมหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ( = ๓.๗๙, S.D.=๐.๗๗๖) ผู้นําชุมชนพัฒนาชุมชนตามความจําเป็นของชุมชนนั้นๆ ( = ๓.๗๗, 
S.D.=๐.๗๒๕) ผู้นําชุมชนเข้าใจในผลที่ได้รับจากการรู้จักประมาณในการบริหารจัดการทรัพยากรภายในชุมชน ( = ๓.๗๖, 
S.D. = ๐.๗๕๗) ตามลําดับ และสุดท้ายคือผู้นําชุมชนบริหารจัดการงบประมาณภายในชุมชนได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง ( = 
๓.๗๕, S.D. = ๐.๗๘๓) 

 ด้านหลักกาลัญญู (รู้จักกาล) โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =๓.๗๙, S.D. =๐.๕๙๐) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าการบริหารการพัฒนาชุมชนหลักกาลัญญู (รู้จักกาล) มากที่สุด คือ ผู้นําชุมชนสามารถแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ 
ได้ทันท่วงที และรู้ว่าอะไรควรทําก่อนอะไรควรทําทีหลัง( = ๓.๙๐, S.D.=๐.๗๔๔) รองลงมาคือ ผู้นําชุมชนให้การดูแลความ
ปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงเวลาที่เหมาะสม ( = ๓.๘๘, S.D.=๐.๖๙๙) ผู้นําชุมชนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของ
ตนเองและตรงต่อเวลา ( = ๓.๗๘, S.D.=๐.๗๖๑) ผู้นําชุมชนมีการลําดับขั้นตอนในการทํางาน ( = ๓.๗๗, S.D. = ๐.๗๕๔) 
ตามลําดับ และสุดท้ายคือผู้นําชุมชนจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในด้านต่าง ๆ ช่วงวันหยุด ( = ๓.๖๑, S.D. = ๐.๗๖๑) 
 ด้านหลักปริสัญญู (รู้จักชุมชน) โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =๓.๘๖, S.D. =๐.๕๘๐) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าการบริหารการพัฒนาชุมชนหลักปริสัญญู (รู้จักชุมชน) มากที่สุด คือ ผู้นําชุมชนมีการลําดับขั้นตอนในการ
ทํางาน ( = ๓.๘๙, S.D.=๐.๗๐๓) รองลงมาคือ ผู้นําชุมชนบริหารและพัฒนาชุมชนโดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนใน
ชุมชน ( = ๓.๘๘, S.D.=๐.๗๒๘) ผู้นําชุมชนให้บริการต้อนรับ ดูแลผู้เข้ามาศึกษาดูงานในชุมชนเป็นอย่างดี ( = ๓.๘๗, S.D.=
๐.๖๙๙) ผู้นําชุมชนมีความจริงใจต่อการให้บริการกับประชาชน ( = ๓.๘๖, S.D. = ๐.๗๑๗) ตามลําดับ และสุดท้ายคือผู้นํา
ชุมชนให้ความช่วยเหลือตามสภาพความเดือดร้อนในชุมชน ( = ๓.๘๓, S.D. = ๐.๗๔๕) 
 ด้านหลักปุคคลัญญู (รู้จักบุคคล) โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =๓.๗๙, S.D. =๐.๖๐๙) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าการบริหารการพัฒนาชุมชนหลักปุคคลัญญู (รู้จักบุคคล) มากที่สุด คือ ผู้นําชุมชนรับฟังปัญหาจากประชาชน
ในชุมชนทุกระดับฐานะพร้อมให้คําแนะนําและช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ( = ๓.๘๗, S.D.=๐.๗๑๘) รองลงมาคือ ผู้นําชุมชน
มอบหมายหน้าที่ในชุมชนให้กับบุคคลที่มีความสามารถในชุมชน ( = ๓.๘๒, S.D.=๐.๖๙๖) ผู้นําชุมชนให้ความอนุเคราะห์ดูแล
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ( = ๓.๘๑, S.D.=๐.๗๒๘) ผู้นําชุมชนมีการจัดกิจกรรมที่บุคคลทุกคนในชุมชนเข้าร่วมได้ ( = ๓.๘๐, 
S.D.=๐.๗๒๑) ตามลําดับ และสุดท้ายคือ ผู้นําชุมชนเป็นผู้นําในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น เข้าวัดฟังธรรม เป็น
ต้น ( = ๓.๖๖, S.D. = ๐.๘๓๙) 

 ๑.๓ ผลการเปรียบเทียบการบริหารการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักสัปปุริสธรรม ๗ ในเขตอ าเภอเขวาสินรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน 
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

๔๑๘ 

 ผู้วิจัยนําข้อมูลผลการเปรียบเทียบการบริหารการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักสัปปุริสธรรม ๗ ในเขตอําเภอเขวาสินริ
นทร์ จังหวัดสุรินทร์ จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน มาดําเนินการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของความคิดเห็นประชาชนด้วยการแจกแจงแบบ t-test F-test ด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One 
Way ANOVA) ในกรณีที่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จะทําการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็น
รายคู่ ด้วยวิธีผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference: LSD) ปรากฏผลดังนี้ 

 สมมติฐานที่ ๑ ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนาโดยใช้หลักสัปปุริสธรรม ๗ 
ในการบริหารการพัฒนาชุมชนในเขตอ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ แตกต่างกัน  
 ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นด้านการบริหารการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักสัปปุริสธรรม ๗ ในการ
พัฒนาชุมชนโดยภาพรวม ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ t-test แบบข้อมูล ๒ กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกันที่ระดับนัยสําคัญ ๐.๐๕ 
พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นด้านการบริหารการพัฒนาชุมชนโดยหลักสัปปุริสธรรม ๗ ในการบริหารการ
พัฒนาชุมชน ทุกด้านไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกันมี
ความคิดเห็นด้านการบริหารการพัฒนาชุมชนโดยหลักสัปปุริสธรรม ๗ ในการบริหารการพัฒนาชุมชน ทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว้  
 สมมติฐานที่ ๒ ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนาโดยใช้หลักสัปปุริสธรรม ๗ 
ในการบริหารการพัฒนาชุมชนในเขตอ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ แตกต่างกัน  
  ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นด้านการบริหารการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักสัปปุ ริสธรรม ๗ ในการ
พัฒนาชุมชนโดยภาพรวม ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ  F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญ ๐.๐๕ พบว่า ประชาชนท่ีมีอายุต่างกันมีความคิดเห็นด้านการบริหารการพัฒนาชุมชนโดยหลักสัปปุ
ริสธรรม ๗ ในการบริหารการพัฒนาชุมชน โดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ประชาชนท่ีมีอายุต่างกันมีความคิดเห็นด้านการบริหารการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักสัปปุริสธรรม ๗ แตกต่างกันในด้าน
หลักธัมมัญญู (รู้จักเหตุ) หลักอัตถัญญู (รู้จักผล) หลักอัตตัญญู (รู้จักตน) หลักมัตตัญญู (รู้จักประมาณ) และ หลักปุคคลัญญู 
(รู้จักบุคคล) จึงทําการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักสัปปุริสธรรม ด้วยวิธี
ผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference: LSD) รายละเอียดดังนี้ 
 ด้านหลักธัมมัญญู (รู้จักเหตุ) ประชาชนที่มีอายุ ระหว่าง ต่ํากว่า ๒๕ ปี และ ๒๕-๓๕ ปี มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักสัปปุริสธรรม ๗ ในการพัฒนาชุมชนแตกต่างกันกันประชาชนท่ีมีอายุมากกว่า ๕๕ ปี อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 ด้านหลักอัตถัญญูประชาชนท่ีมีอายุมากกว่า ๕๕ ปี มีความคิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักสัปปุ
ริสธรรม ๗ ในการพัฒนาชุมชนแตกต่างกับประชาชนท่ีมีอายุ ๒๕-๓๕ ปี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 ด้านหลักอัตตัญญู (รู้จักตน) ประชาชนท่ีมีอายุ มากกว่า ๕๕ ปี ปี มีความคิดเห็นต่อการบรหิารการพัฒนาชุมชนโดย
ใช้หลักสัปปุริสธรรม ๗ ในการพัฒนาชุมชนแตกต่างกับประชาชนท่ีมีอายุ ๒๕-๓๕ ปี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 ด้านหลักมัตตัญญู (รู้จักประมาณ) ประชาชนท่ีมีอายุ ๔๖- ๕๕ ปี มีความคิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนาชุมชนโดย
ใช้หลักสัปปุริสธรรม ๗ ในการพัฒนาชุมชนแตกต่างกับประชาชนท่ีมีอายุต่ํากว่า ๒๕ ปี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 ด้านหลักปุคคลัญญู (รู้จักบุคคล) ประชาชนท่ีมีอายุ ๔๖- ๕๕ ปี มีความคิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนาชุมชนโดย
ใช้หลักสัปปุริสธรรม ๗ ในการพัฒนาชุมชนแตกต่างกับประชาชนท่ีมีอายุต่ํากว่า ๒๕ ปี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

สมมติฐานที่ ๓ ประชาชนที่มีสถานภาพต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนาโดยใช้หลักสัปปุริส
ธรรม ๗ ในการบริหารการพัฒนาชุมชนในเขตอ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ แตกต่างกัน 

ประชาชนท่ีมีสถานภาพการแตกต่างกันมีความคิดเห็นด้านการบริหารการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักสัปปุริสธรรม ๗ 
ในการพัฒนาชุมชนโดยภาพรวม ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญ ๐.๐๕ พบว่าสถานภาพการสมรสของประชาชนต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นด้านการบริหารการ
พัฒนาชุมชนโดยใช้หลักสัปปุริสธรรม ๗ โดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ประชาชนที่มีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันในการบริหารการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักสัปปุริสธรรม ๗ ในด้าน
หลักมัตตัญญู (รู้จักประมาณ) หลักกาลัญญู (รู้จักกาล) หลักปริสัญญู (รู้จักชุมชน) และ หลักปุคคลัญญู (รู้จักบุคคล) ที่ระดับ
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๕๙๓ 

นัยสําคัญที่ ๐.๐๕ จึงทําการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักสัปปุริสธรรม๗ 
ด้วยวิธีผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference: LSD) รายละเอียดดังนี ้

ด้านมัตตัญญู (รู้จักประมาณ) ประชาชนท่ีมีสถานภาพสมรส มีความคิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนาชุมชนโดยใช้
หลักสัปปุริสธรรม ๗ แตกต่างกับสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

ด้านกาลัญญู (รู้จักกาล) ประชาชนที่มีสถานภาพสมรส มีความคิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนาชุมชนโดยใช้
หลักสัปปุริสธรรม ๗ แตกต่างกับสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

ด้านปริสัญญู (รู้จักชุมชน) ประชาชนที่มีสถานภาพสมรส มีความคิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนาชุมชนโดยใช้
หลักสัปปุริสธรรม ๗ แตกต่างกับสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

ด้านปุคคลัญญู (รู้จักบุคคล) ประชาชนที่มีสถานภาพสมรส มีความคิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนาชุมชนโดยใช้
หลักสัปปุริสธรรม ๗ แตกต่างกับสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 สมมติฐานที่ ๔ ประชาชนที่มีระดับอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนาโดยใช้หลักสัปปุริส
ธรรม ๗ ในการบริหารการพัฒนาชุมชนในเขตอ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ แตกต่างกัน  
 ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความคิดเห็นด้านการบริหารการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักสัปปุริสธรรม ๗ ในการ
พัฒนาชุมชนโดยภาพรวม ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญ ๐.๐๕ พบว่าอาชีพของประชาชนต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นด้านการบริหารการพัฒนาชุมชนโดย
ใช้หลักสัปปุริสธรรม ๗ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้าน
ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นในการบริหารการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักสัปปุริสธรรม ๗ ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 สมมติฐานที่ ๕ ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนาโดยใช้หลักสัปปุ
ริสธรรม ๗ ในการบริหารการพัฒนาชุมชนในเขตอ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ แตกต่างกัน 
 ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นด้านการบริหารการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักสัปปุริสธรรม ๗ 
ในการพัฒนาชุมชนโดยภาพรวม ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญ ๐.๐๕ พบว่าระดับการศึกษาของประชาชนต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นด้านการบริหารการพัฒนา
ชุมชนโดยใช้หลักสัปปุริสธรรม ๗ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุก
ด้านประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นในการบริหารการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักสัปปุริสธรรม ๗ ไม่แตกต่างกัน จึง
ปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว้  
 สมมติฐานที่ ๖ ประชาชนที่มีรายได้รวมต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารการพัฒนาโดยใช้หลักสัป
ปุริสธรรม ๗ ในการบริหารการพัฒนาชุมชนในเขตอ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ แตกต่างกัน  
 ประชาชนท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีความคิดเห็นด้านการบริหารการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักสัปปุริสธรรม ๗ 
ในการพัฒนาชุมชนโดยภาพรวม ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญ ๐.๐๕ พบว่ารายได้ต่อเดือนของประชาชนต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นด้านการบริหารการพัฒนา
ชุมชนโดยใช้หลักสัปปุริสธรรม ๗ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุก
ด้านประชาชนท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นในการบริหารการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักสัปปุริสธรรม ๗ ไม่แตกต่าง
กัน จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว้  
  ๑.๔ ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลัก สัปปุริสธรรม ๗ ในเขต
อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักสัปปุริสธรรม ๗ ในเขตอําเภอเขวาสินริ
นทร์ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากคําถามปลายเปิด (Open-Ended) ซึ่งผู้วิจัยได้สรุปเป็นหัวข้อ ได้แก่ ๑) ในการบริหาร
การพฒันาชุมชน ควรพัฒนาในด้านใดบ้าง ๒) จากการบริหารการพัฒนาชุมชน ดังกล่าวท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไร 
 ๑) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในการบริหารการพัฒนาชุมชน ในอําเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัด
สุรินทร์ ว่าควรพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในชุมชน มากที่สุดคือ ร้อยละ ๒๕ รองลงมาคือ ควรพัฒนาด้านความ
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๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

๔๑๘ 

สะอาดและสุขอนามัยในชุมชน ร้อยละ ๒๒.๕๐ ควรพัฒนาด้านอาชีพและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้มีงานทํา ร้อยละ ๑๗.๕๐ 
ควรพัฒนาให้มีการทํากิจกรรมร่วมกันในชุมชนเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ร้อยละ ๑๒.๕๐ ควรพัฒนาด้านสาธารณูปโภค
ต่างๆ เช่น ไฟฟูา นํ้าประปา ถนน ร้อยละ ๑๐ ควรพัฒนาด้านกีฬา ร้อยละ ๗.๕๐ ตามลําดับและสุดท้ายคือ ควรพัฒนาตัวผู้นํา
ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาชุมชน ร้อยละ ๕ 
 ๒) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อเสนอแนะในการบริหารการพัฒนาชุมชน ในอําเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัด
สุรินทร์ ว่าควรพัฒนา “บวร” คือ บ้าน วัด โรงเรียน ให้ครบวงจรในชุมชน มากที่สุดคือ ร้อยละ ๓๙.๔๗ รองลงมาคือ ควรมี
การพัฒนาด้านความสะอาดและสุขอนามัยในชุมชน ร้อยละ ๒๖.๓๑ ควรมีการส่งเสริมอาชีพเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
ร้อยละ ๒๑.๐๕ ตามลําดับ และสุดท้ายคือ ควรพัฒนาการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ร้อยละ 
๑๓.๑๗ 
 ๒. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ด้านหลักธัมมัญญู (รู้จักเหตุ) คือ ผู้นําควรมีปัญญาในการแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์จากสาเหตุของปัญหา ใช้
หลักธรรมในการทํางาน โดยยึดหลักอริยสัจ ๔ ในการแก้ปัญหา ควรรู้จักและเข้าใจในหลักการ ระเบียบ และกฎเกณฑ์ของสิ่ง
ต่างๆ ในสังคมที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิต โดยรู้จักว่าตนจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่มีอยู่อย่างไร สิ่งใดควรทํา 
สิ่งใดไม่ควรทําภายใต้เหตุและผลอันถูกต้อง ผู้นําต้องรู้คิด วิเคราะห์ในบทบาทหน้าที่ของตัวเอง เพื่อให้กิจการงานบรรลุถึง
ผลสําเร็จ รู้วิธีและกระบวนการในการทํางานเรื่องนั้นๆ พร้อมทั้งยึดถือกฎหมายเป็นที่ตั้งในการบริหารงาน ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดีต่อชุมชน มีความจริงใจในการปฏิบัติงาน พร้อมแก้ปัญหาด้วยเหตุด้วยผล 
 ด้านหลักอัตถัญญู (รู้จักผล) คือ ผู้นําควรเป็นผู้รู้จักว่า ผลที่เกิดล้วนเกิดจากเหตุ  เมื่อเกิดปัญหาก็รู้สาเหตุ และ
แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ มีการวิเคราะห์ผลของงานด้วยเหตุ ด้วยหลักธรรม โดยมีความเข้าใจประโยชน์ที่ประสงค์หรือวัตถุประสงค์
ของงานท่ีตนทํา รู้ว่าสิ่งที่ตนทําอยู่อย่างนั้นๆ ดําเนินชีวิตอย่างนั้นเพื่อประสงค์ประโยชน์อะไร หรือควรจะได้บรรลุผลอะไร  มี
เปูาหมายในการทํางานและรู้ที่มาที่ไปของผลงานนั้นๆ การรู้จักผล ผู้นําควรจะรู้จักว่า เมื่อทําสิ่งนั้นจะเกิดผลดีหรือผลเสีย รู้จัก
ว่า เมื่อทําสิ่งนั้นจะเกิดผลดีแก่ใคร ผลเสียแก่ใคร รู้จักว่า เมื่อทําสิ่งนั้นจะเกิดผลดีหรือผลเสียมากน้อยเพียงใด รู้จักพิจารณา
ไตร่ตรองอย่างรอบคอบเสียก่อนจะลงมือปฏิบัติ ย่อมเข้าใจถึงผลทั้งหลายที่มีมาแต่เหตุ และเข้าใจวัตถุประสงค์ของเปูาหมาย
ในงานนั้นๆ ย่อมสามารถวิเคราะห์ผลที่จะได้รับการดําเนินงานต่างๆ อย่างถูกต้อง  
 ด้านหลักอัตตัญญู (รู้จักตน) คือ ผู้นําควรรู้จักตัวเองทั้งฐานะทางการเงิน และความเป็นอยู่ ฐานะหรือตําแหน่งใน
หน้าท่ีการงาน รวมไปถึงรู้จักสภาพความคิด และจิตใจของตน เมื่อรู้แล้วย่อมที่จะสามารถวางตัวหรือปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง 
และเหมาะสมในสังคม มีความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตัวเอง วางตัวได้เหมาะสมตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และรับผิดชอบ
ต่อหนา้ที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถ เมื่อเกิดปัญหาก็ต้องยอมรับและแก้ปัญหาด้วยตนเอง และมีการทํางานเป็นทีม 
 ด้านหลักมัตตัญญู (รู้จักประมาณ) ผู้นําควรรู้จักประมาณตนเอง รู้จุดยืนของตนเองรู้ความสามารถของตนเอง 
รวมถึงรู้จุดอ่อน จุดแข็งของตนเอง เพื่อที่จะทําการงานให้สําเร็จตามเปูาหมาย ควรมีหลักธรรมนําให้รู้จักดําเนินชีวิตไปอย่างไม่
ประมาท ไม่ยึดมั่นในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ด้วยอํานาจแห่งโมหะ ความหลง ผู้รู้จักประมาณตน จึงสามารถทําตน ทํางาน ให้ประสบ
ความสําเร็จและก้าวหน้าได้ดีกว่าคนอ่ืน ดังคํากล่าวที่ว่า รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง รู้จักประมาณตนว่าอยู่ตําแหน่งใด
เมื่อเทียบกับผู้อื่นที่ตําแหน่งสูงกว่าที่ควรนอบน้อมให้ความเคารพ ควรจะเป็นผู้ที่รู้จักความพอเหมาะพอดีในการปฏิบัติงาน 
ย่อมทําให้กิจการงานเป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่วางเอาไว้ ทั้งนี้ พึงใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาประยุกต์ใช้ยิ่ งทําให้
เกิดความเข้าใจ และปฏิบัติได้ง่ายขึ้น 
 ด้านหลักกาลัญญู (รู้จักกาล) ผู้นําควรเป็นคนท่ีรู้จักบริหารเวลา รู้จักเวลาเข้างาน เวลาเลิกงาน รู้จักงานใดทําก่อน 
งานใดทําหลัง รู้จักเวลาพูด เวลาใดไม่ควรพูด มีการตั้งเปูาหมายในชีวิตและเรียนรู้ที่จะจัดสรรเวลาในการทํากิจกรรมต่างๆนั้น 
จะทําให้พบความสําเร็จ และความก้าวหน้าในชีวิตการที่รู้จักจังหวะของเวลาในการดําเนินชีวิตและมีการจัดสรรเวลาในแต่ละ
ด้าน ได้แก่ ครอบครัว หน้าท่ีการงาน มิตรภาพสังคม ชีวิตส่วนตัวและอื่นๆได้ อย่างสมดุลชีวิต ก็สามารถที่จะประสบผลสําเร็จ
ในทุกๆด้านได้อย่างภาคภูมิใจสามารถนําเวลาไปทําในสิ่งต่างๆที่มีประโยชน์ ต่อตนเองและผู้อื่น กําหนดเปูาหมายในการดําเนิน
ชีวิตและปฏิบัติ ภารกิจของตน โดยมีการจัดระบบ การใช้เวลา ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุดเพื่อให้งานสําเร็จลุล่วง มี
ประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเปูาหมายที่ตนได้วางไว้ 



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 
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๕๙๕ 

 ด้านหลักปริสัญญู (รู้จักชุมชน) พบว่า ผู้นําควรรู้จักว่า ชุมชนมีกฎเกณฑ์หรือข้อตกลงร่วมกันอย่างไร รู้จักว่าชุมชน
มีขนบธรรมเนียม และประเพณีอย่างไรรู้จักว่าชุมชนมีความขาดแคลนในด้านใด รู้จักว่าชุมชนมีความต้องการอย่างไร รู้จัก
ปรับตัวให้เข้ากับชุมชน และเข้าใจในสภาพของชุมชนในด้านระเบียบวินัย ขนบธรรมเนียมประเพณีโดยการปรับปรุงตนเองให้
เหมาะสมกับชุนชนนั้น ๆ รู้พื้นหลังของถิ่นฐานชุมชนของตน รู้ว่าควรปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อจะเข้ากับสังคมของตนได้ การรู้จัก
กับชุมชนของตนเป็นอย่างดีก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด รู้ว่าควรแก้ปัญหาอย่างไร รู้ว่ าควรปฏิบัติต่อคนในชุมชนอย่างไร 
และควรให้ความช่วยเหลือตามสภาพของชุมชนนั้นๆ  
 ด้านหลักปุคคลัญญู (รู้จักบุคคล) พบว่า ผู้นําควรรู้จักเลือกคบคน ใครควรคบหรือไม่ควรคบ และรู้จักว่าคนแต่ละ
คนมีอุปนิสัยใจคอที่แตกต่างกัน มีคุณธรรมต่างกัน มีความประพฤติต่างกัน มีหน้าท่ีการงานต่างกัน ดังนั้น จึงควรรู้จักเลือกคบ
หาคนท่ีควรคบ ทําให้ได้คนดี คนทํางานเก่ง และเหมาะสมกับงาน ผู้นําควรมีความสามารถในการรู้จักคน รู้จักประเภทของคน 
และสามารถเลือกใช้คนให้เหมาะสมกับงานชนิดต่างๆได้ คือ การใช้คนให้เหมาะกับงาน ซึ่งการจะเลือกใช้คนให้เหมาะกับงาน
ได้นั้น คนเป็นผู้นําจะต้องเป็นคนฉลาดในการมองเห็นว่างานชนิดใด เหมาะกับคนประเภทใด ดังนั้น คนเป็นผู้นําจะต้องมองคน
เป็น โดยดูจากบุคลิกภาพ อุปนิสัย ทักษะ และศักยภาพ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ๑) ผลการวิจัยเชิงปริมาณ ผลการศึกษาการบริหารการพัฒนาชุมชน ตามหลักสัปปุริสธรรม ท้ัง ๗ หลักของอําเภอ
เขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ประกอบด้วย หลักธัมมัญญู (รู้จักเหตุ) หลักอัตถัญญู (รู้จักผล)  
หลักอัตตัญญู (รู้จักตน) หลักมัตตัญญู (รู้จักประมาณ) หลักกาลัญญู (รู้จักกาล) หลักปริสัญญู (รู้จักชุมชน) และหลักปุคคลัญญู 
(รู้จักบุคคล) แสดงให้เห็นว่า ผู้นําได้ปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาชุมชนตามบทบาทหน้าที่ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้ เป็น
อย่างดี ยึดมั่นในกฎระเบียบข้อบังคับ และปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ชุมชน มีการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้นําชุมชน องค์การชุมชนและเครือข่ายองค์การชุมชนให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และเพิ่มพูนศักยภาพในการ
ทํางานอย่างสม่ําเสมอ 
 ๒) ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาการบริหารการพัฒนาชุมชน ตามหลักสัปปุริสธรรม ท้ัง ๗ หลักของอําเภอ
เขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยรวมแต่ละด้าน  
 ด้านหลักธัมมัญญู ผู้นําควรรู้จักวิเคราะห์จากสาเหตุปัญหารู้ว่าสิ่งใดควรทําไม่ควรทําเข้าใจหลักการระเบียบ
กฎเกณฑ์ของสังคม มีการยึดกฎหมายเป็นที่ตั้ง และทําตัวให้เป็นแบบอย่างท่ีดี ด้านหลักอัตถัญญู ผู้นําควรรู้จักวิเคราะห์ปัญหา
รู้ที่มาที่ไปของผลงานรู้ว่าสิ่งที่ทําจะเกิดผลดีผลเสียมากน้อยเพียงใด เข้าใจวัตถุประสงค์ที่ทํา รู้จักพิจารณาให้รอบคอบก่อนลง
มือทํา ด้านหลักอัตตัญญู ผู้นํามีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ รู้จักสภาพความคิดและจิตใจตัวเอง รู้จักตําแหน่งหน้าที่
ตัวเองและวางตัวได้เหมาะสมตามหน้าที่เข้าใจบทบาทหน้าที่และรับผิดชอบต่อหน้าที่ตัวเอ ง ด้านหลักมัตตัญญู ผู้นํารู้จัก
ประมาณตนเอง รู้ความสามารถของตนเอง รู้จุดยืนของตัวเองรู้ความสามารถของตัวเองใช้ชีวิตโดยไม่ประมาทยึดปรัชญา
เศรษฐกิจ สามารถดําเนินชีวิตโดยไม่ประมาท และมีความพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เพิ่มพูนได้ ด้านหลักกาลัญญู 
ผู้นําควรรู้จักการบริหารเวลาอย่างมีคุณภาพ รู้ว่าควรทําอะไรก่อนหลังรู้จักวางแผนและกําหนดเปูาหมายชีวิตใช้เวลาให้เกิด
ประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด ด้านหลักปริสัญญู ผู้นําควรรู้จักชุมชนตัวเองว่ามีขัอตกลงร่วมกันอย่างไร รู้ขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ชุมชน รู้จักปรับตัวให้เข้ากับชุมชน ก็จะรู้วิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับสภาพของชุมชนนั้นๆ ด้านหลักปุคคลัญญ ผู้นําควรรู้จัก
เลือกคบคนที่ควรคบฉลาดในการมองคน รู้จักคน โดยดูจากอุปนิสัย บุคลิกภาพทักษะ และศักยภาพ สามารถเลือกใช้คนให้
เหมาะกับงาน 
 
อภิปรายผล 
 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้านเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาชุมชน ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ในเขตอําเภอเขวาสิน
รินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สามารถนํามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 ด้านหลักธัมมัญญู (รู้จักเหตุ) โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้นํามีความสามารถในการ
แก้ปัญหาโดยวิเคราะห์จากสาเหตุของปัญหา ใช้หลักธรรมในการทํางาน โดยยึดหลักอริยสัจ ๔ ในการแก้ปัญหา มีความรู้ความ
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๔๑๘ 

เข้าใจในหลักการ ระเบียบ และกฎเกณฑ์ของสิ่งต่างๆ ในสังคมที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิต โดยรู้ว่าจะต้องปฏิบัติให้
สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่มีอยู่อย่างไร รู้วิเคราะห์ในบทบาทหน้าที่ของตัวเอง เพื่อให้กิจการงานบรรลุถึ งผลสําเร็จ รู้วิธีและ
กระบวนการในการทํางานเรื่องนั้นๆ พร้อมทั้งยึดถือกฎหมายเป็นท่ีตั้ง มีความจริงใจในการปฏิบัติงาน พร้อมแก้ปัญหาด้วยเหตุ
ด้วยผล  
 ด้านหลักอัตถัญญู (รู้จักผล) โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้นํารู้จักผลที่เกิดล้วนเกิด
จากเหตุ เมื่อเกิดปัญหาก็รู้สาเหตุ และแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ มีการวิเคราะห์ผลของงานด้วยเหตุ ด้วยหลักธรรม โดยมีความเข้าใจ
ประโยชน์ท่ีประสงค์หรือวัตถุประสงค์ของงานท่ีตนทํา รู้ว่าสิ่งที่ตนทําอยู่อย่างนั้นๆ ดําเนินชีวิตอย่างนั้นเพื่อประสงค์ประโยชน์
อะไร มีเปูาหมายในการทํางานและรู้ที่มาที่ไปของผลงานนั้นๆ การรู้จักผล ผู้นําควรจะรู้จักว่า เมื่อทําสิ่งนั้นจะเกิดผลดีหรือ
ผลเสีย รู้จักว่า เมื่อทําสิ่งนั้นจะเกิดผลดีแก่ใคร ผลเสียแก่ใคร รู้จักว่า เมื่อทําสิ่งนั้นจะเกิดผลดีหรือผลเสียมากน้อยเพียงใด รู้จัก
ว่า จะทําสิ่งใดจะต้องมีเปูาหมาย 
 ด้านหลักอัตตัญญู (รู้จักตน) โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้นํามีความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าท่ีของตนเอง สามารถวางตัวได้เหมาะสมตามหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี สามารถทํางานร่วมกับคนอ่ืนได้ 
 ด้านหลักมัตตัญญู (รู้จักประมาณ) โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้นํารู้จักประมาณ
ตนเอง รู้จุดยืนของตนเอง รู้ความสามารถของตนเอง รวมถึงรู้จุดอ่อน จุดแข็งของตนเอง เพื่อที่จะทําการงานให้สําเร็จตาม
เปูาหมาย มีหลักธรรมนําให้รู้จักดําเนินชีวิตไปอย่างไม่ประมาท ทําให้เกิดความพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เพิ่มพูน
ขึ้นอยู่เสมอ จึงสามารถทําตน ทํางาน ให้ประสบความสําเร็จและก้าวหน้าได้ดีกว่าคนอ่ืน ดังคํากล่าวที่ว่า รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง
ชนะร้อยครั้ง รู้จักประมาณตนว่าอยู่ตําแหน่งใดเมื่อเทียบกับผู้อื่นท่ีตําแหน่งสูงกว่าท่ีควรนอบน้อมให้ความเคารพ รู้จักประมาณ
กําลังทรัพย์ของตนในการซื้อสิ่งของ รู้จักประมาณกําลังตนเองขณะทํางานรู้จักประมาณประโยชน์แก่ตนในปริมาณที่พอเหมาะ
และสิ่งที่ผู้นําควรนํามายึดถือปฏิบัติในการ รู้จักประมาณตนเอง ควรจะเป็นผู้ที่รู้จักความพอเหมาะพอดีในการปฏิบัติงาน 
 ด้านหลักกาลัญญู (รู้จักกาล) โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้นํารู้จักบริหารเวลา รู้จัก
เวลาเข้างาน เวลาเลิกงาน รู้จักงานใดทําก่อน งานใดทําหลัง รู้จักเวลาพูด เวลาใดไม่ควรพูด มีการตั้งเปูาหมายในชีวิตและ
เรียนรู้ที่จะจัดสรรเวลาในการทํากิจกรรมต่างๆนั้น จะทําให้พบความสําเร็จ และความก้าวหน้าในชีวิตการที่รู้จักจังหวะของ
เวลาในการดําเนินชีวิตและมีการจัดสรรเวลาในแต่ละด้าน ได้แก่ ครอบครัว หน้าที่การงาน มิตรภาพสังคม ชีวิตส่วนตัวและ
อื่นๆได้ อย่างสมดุลชีวิต ก็สามารถที่จะประสบผลสําเร็จในทุกๆด้านได้อย่างภาคภูมิใจสามารถนําเวลาไปทําในสิ่งต่างๆ ที่มี
ประโยชน์ ต่อตนเองและผู้อื่น มีส่วนช่วยพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น 
 ด้านหลักปริสัญญู (รู้จักชุมชน) โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้นํารู้จักชุมชนเป็นอย่าง
ดี ทราบว่าชุมชนมีกฎเกณฑ์หรือข้อตกลงร่วมกันอย่างไร รู้จักว่าชุมชนมีขนบธรรมเนียม และประเพณีอย่างไรรู้จักว่าชุมชนมี
ความขาดแคลนในด้านใด รู้จักว่าชุมชนมีความต้องการอย่างไร รู้จักปรับตัวให้เข้ากับชุมชน และเข้าใจในสภาพของชุมชนใน
ด้านระเบียบวินัย ขนบธรรมเนียมประเพณีโดยการปรับปรุงตนเองให้เหมาะสมกับชุนชนนั้น ๆ รู้พื้นหลังของถิ่นฐานชุมชนของ
ตน รู้วา่ควรปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อจะเข้ากับสังคมของตนได้ การรู้จักกับชุมชนของตนเป็นอย่างดีก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ตรง
จุด รู้ว่าควรแก้ปัญหาอย่างไร รู้ว่าควรปฏิบัติต่อคนในชุมชนอย่างไร สามารถให้ความช่วยเหลือตามสภาพของชุมชนนั้นๆ 
 ด้านหลักปุคคลัญญ (รู้จักบุคคล) โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้นํารู้จักเลือกคบคน 
ใครควรคบหรือไม่ควรคบ และรู้จักว่าคนแต่ละคนมีอุปนิสัยใจคอที่แตกต่างกัน มีคุณธรรมต่างกัน มีความประพฤติต่างกัน มี
หน้าที่การงานต่างกัน ดังนั้น จึงควรรู้จักเลือกคบหาคนที่ควรคบ ทําให้ได้คนดี คนทํางานเก่ง และเหมาะสมกับงาน มี
ความสามารถในการรู้จักคน รู้จักประเภทของคน รู้จักฉลาดในการเลือกใช้คน และสามารถเลือกใช้คนให้เหมาะสมกับงานชนิด
ต่างๆได้ดี 
 การเปรียบเทียบการบริหารการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักสัปปุริสธรรม ๗ ในเขตอ าเภอ เขวาสินรินทร์ จังหวัด
สุรินทร์ จ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา และ รายได้ต่อเดือน 
 ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นด้านการบริหารการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักสัปปุริสธรรม ๗ ในการ
พัฒนาชุมชนโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะ ไม่ว่าจะเพศไหนต่างก็มองเห็นการ
ทํางานท่ีทุ่มเทของผู้นํา ที่มีความพยายามให้คนในชุมชนมีชีวิตที่ดีขึ้น จากการใช้หลักสัปปุริสธรรม ๗  
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๕๙๗ 

 ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นด้านการบริหารการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักสัปปุริสธรรม ๗ ในการ
พัฒนาชุมชนโดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจเป็นเพราะ ประชาชนที่เป็นกลุ่มวัยรุ่น มีวิถีชีวิตตาม
แบบคนรุ่นใหม่ ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับชุมชนมากนัก บางคนอาศัยอยู่ในเมืองเพื่อทํางานหรือเรียนหนังสือ จึงไม่ได้สนใจและมีส่วน
ร่วมกับชุมชนว่าผู้นําได้ทํากิจกรรมเพื่อชุมชนอย่างไรบ้าง ต่างกับผู้ที่มีอายุมากขึ้นมาที่อยู่กับชุมชน มีโอกาสและมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชนมากกว่า 
 ประชาชนท่ีมีสถานภาพการแตกต่างกันมีความคิดเห็นด้านการบริหารการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักสัปปุริสธรรม ๗ 
ในการพัฒนาชุมชนโดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจเป็นเพราะคนที่มีสถานภาพสมรสมีครอบครัวที่
อาศัยอยู่ด้วยกัน มีโอกาสที่จะอาศัยอยู่ในชุมชนมากกว่าคนที่เป็นหม้ายที่ต้องไปทํางานในเมือง หาเลี้ยงชีพตามลําพัง จึงมี
โอกาสได้มีส่วนร่วมกับผู้นํา และได้เห็นการทํางานของผู้นําท่ีมีต่อชุมชน 
 ประชาชนท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความคิดเห็นด้านการบริหารการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักสัปปุริสธรรม ๗ ในการ
พัฒนาชุมชนโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจเป็นเพราะการทํางานของผู้นํามีความชัดเจน ยึด
หลักธรรมเป็นคุณธรรมสาํคัญสาํหรบัการปฏบิัติหน้าที่ของตัวเอง และสามารถดําเนินกิจการงานทุกอย่างให้บรรลุผลสําเร็จตาม
เปูาหมายที่วางไว้โดย มีการใช้หลักสัปปุริสธรรม ๗ เพื่อพัฒนาให้ชุมชนของตนดีขึ้น 
  แนวทางการบริหารการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักสัปปุริสธรรม ๗ ในเขตอ าเภอ เขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
 ผู้นําควรรู้จักวิเคราะห์จากสาเหตุปัญหารู้ว่าสิ่งใดควรทําไม่ควรทําเข้าใจหลักการระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคม มีการ
ยึดกฎหมายเป็นท่ีตั้ง และทําตัวให้เป็นแบบอย่างท่ีดี ผู้นําควรรู้จักวิเคราะห์ปัญหารู้ที่มาที่ไปของผลงานรู้ว่าสิ่งที่ทําจะเกิดผลดี
ผลเสียมากน้อยเพียงใด เข้าใจวัตถุประสงค์ที่ทํา รู้จักพิจารณาให้รอบคอบก่อนลงมือทํา ผู้นํามีความรู้ความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ รู้จักสภาพความคิดและจิตใจตัวเอง รู้จักตําแหน่งหน้าที่ตัวเองและวางตัวได้เหมาะสมตามหน้าที่เข้าใจบทบาทหน้าที่
และรับผิดชอบต่อหน้าที่ตัวเอง ผู้นํารู้จักประมาณตนเอง รู้ความสามารถของตนเอง รู้จุดยืนของตัวเองรู้ความสามารถของ
ตัวเองใช้ชีวิตโดยไม่ประมาทยึดปรัชญาเศรษฐกิจ สามารถดําเนินชีวิตโดยไม่ประมาท และมีความพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองให้เพิ่มพูนได้ ผู้นําควรรู้จักการบริหารเวลาอย่างมีคุณภาพ รู้ว่าควรทําอะไรก่อนหลังรู้จักวางแผนและกําหนด
เปูาหมายชีวิตใช้เวลาให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด ผู้นําควรรู้จักชุมชนตัวเองว่ามีขัอตกลงร่วมกันอย่างไร  รู้ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชุมชน รู้จักปรับตัวให้เข้ากับชุมชน ก็จะรู้วิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับสภาพของชุมชนนั้นๆ ผู้นําควรรู้จักเลือกคบ
คนท่ีควรคบฉลาดในการมองคน รู้จักคน โดยดูจากอุปนิสัย บุคลิกภาพทักษะ และศักยภาพ สามารถเลือกใช้คนให้เหมาะกับ
งาน 
ข้อเสนอแนะ 
 องค์กรภาครัฐควรสนับสนุนบุคลากรและงบประมาณในการบริหารงานของผู้นําในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาสังคม
ให้เจริญก้าวหน้า หน่วยงานภาครัฐควรมีการยกย่องสรรเสริญประกาศเกียรติคุณแก่ ผู้นําชุมชนที่มีบทบาทด้านการพัฒนา
ชุมชนโดยใช้หลักสัปปุริสธรรม ๗ ควรส่งเสริมให้มีการใช้หลักสปัปุริสธรรม ๗ ในการบริหารงานพัฒนาชุมชน หน่วยงานท่ีอยู่ใน
ท้องถิ่น ควรมีการบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักสัปปุริสธรรม ๗ 
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