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ศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรม 
วัดศรีอุดมวงศ์ จังหวัดเลย 

A STUDY OF BUDDHIST PROPAGATION OF WAT SRIUDOMWONG  
MEDITATION CENTER OF LOEI PROVINCE  

พระครูปริยัติกิจวรวัฒน์ (สุนประทุม)1 
 
บทคัดย่อ 

 

 งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ ศึกษาพุทธวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ปรากฏอยู่ใน
คัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท ศึกษากระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรม วัดศรีอุดมวงศ์
จังหวัดเลย และศึกษารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรม วัดศรีอุดมวงศ์ จังหวัดเลย 

ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 5 บท ครอบคลุมสาระแห่งการวิจัย โดยได้ศึกษาถึง
ความเป็นมา หลักการ ความส าคัญของปัญหาและความเป็นมาของปัญหา แนวคิด ทฤษฏี วรรณกรรม เอกสาร 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการและทฤษฏีเกี่ยวกับพุทธวิธีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เถรวาทที่ครอบคลุมถึงกิจเบื้องต้นในการเผยแผ่ ลีลาลการเผยแผ่ พุทธวิธีในการเผยแผ่ เป็นต้น ซึ่งส านักปฏิบัติ
ธรรมวัดศรีอุดมวงศ์ จังหวัดเลยได้ใช้เป็นแนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

 ในกระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมวัดศรีอุดมวงศ์ จังหวัดเลย ผู้วิจัยได้วิจัย
ประวัติ พัฒนาการของการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรม การน าหลักการแนวปฏิบัติและการประยุกต์แนวปฏิบัติให้
เหมาะแก่สภาพความเป็นจริงของบริบทของท้องถิ่นและบริบทของสังคมแห่งยุคสมัยที่เป็นผลให้ส านักปฏิบัติ
ธรรมวัดศรีอุดมวงศ์ จังหวัดเลย เป็นส านักปฏิบัติธรรมที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นส านักปฏิบัติธรรมดีเด่น
ประจ าจังหวัดอีกส านักหนึ่งในปัจจุบัน 

กระบวนการก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าสู่ส านักปฏิบัติ กระบวนการครองตนของนักปฏิบัติ ใน
การศึกษารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมวัดศรีอุดมวงศ์ จังหวัดเลยนั้น ผู้วิจัยได้
ศึกษาวิจัยทั้งหลักการ แนวคิดทฤษฏีต่างๆ ที่ส านักปฏิบัติธรรมวัดศรีอุดมวงศ์ จังหวัดเลยน ามาประยุกต์ใช้ ทั้ง
ได้สัมภาษณ์พระสงฆ์ผู้รับผิดชอบ พระวิปัสสนาจารย์ และพระสงฆ์ที่เคยร่วมปฏิบัติธรรมและได้สัมภาษณ์
อุบาสก อุบาสิกา ผู้ปฏิบัติธรรมที่เคยมาปฏิบัติธรรม ณ ส านักปฏิบัติธรรมวัดศรีอุดมวงศ์ จังหวัดเลยด้วย 
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ความฉลาดประยุกต์ใช้วิธีการและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเฉพาะการใช้สถานีวิทยุ
พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือในการเผยแผ่นั้นเป็นรูปแบบที่ประสบความส าเร็จที่สุด 

 
Abstract 
 This Thesis is aimed at study of 3 objects - as follows:-studyimg of Buddhist 
propagation methodology as appeared in Theravada Buddhism, studying of propagation 
proeess - as performed by Wat Sri-Udomwong Meditation Center and studying of Buddhist 

                                                           
 1 นิสิตปริญญาโท  หลักสูตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์สงฆ์เลย. 
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Propagation Model as Laid down and performed by Wat Sri-Udomwong Meditation Center 
continously. 
 This Researeh classified The field of study into 5 Chapters which covered of researeh 
contents of Buddhist basic ground, Buddhist Principles, Buddhist teachings Buddhist Theory, 
ete  
 To complete the objects of research, the researcher had been studied of all the 
prineiples of Theravada Buddhism which covered of the first orientation, how to keep 
oneself to meditate, how to know the means of meditation and how to keep oneself long in 
meditation period etc 

 For the process of Buddhist propagation of Wat Sri-Udomwong Meditation Center, 
The researcher studied of history, back ground and development of Wat Sri-Udomwong 
process through the documents and personnel interview which the most process applied to 
the local and social contents. The application of Wat Sri-Udomwong Meditation Center is 
known as the best way to declared as the prominent Buddhist propagation center of Loei. 
 For the models of Buddhist Propagation of Wat Sri-Udomwong Buddhist Meditation 
Center, the researcher studied of the principles, conecpts, the general means which applied 
from the different meditation contents and personel interviews. The results of studies found 
that the modernization and socialization of Phrakru-Udomvaraniwattara, The abbot of Wat 
Sri-Udomwong particularly Buddhishl Radio is the most valvable means to propagation.  
 
1. ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา 

 พระพุทธศาสนาอุบัติขึ้นมาในโลก หลังจากที่เจ้าชายสิตธัตถะ ทรงตัดสินพระทัยที่จะออกผนวช เพ่ือ
แสวงหาสัจจธรรม หลังจากท่ีพระองค์ได้ผนวชแล้ว ได้เสด็จไปศึกษาศิลปวิทยากับอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงในยุคนั้น 
2 ท่าน คือ ท่านอุทกดาบสและท่านอาฬารดาบส จนจบหลักสูตร แต่การศึกษาในครั้งนั้น ก็ไม่ได้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ พระองค์จึงออกจากส านักของอาจารย์ จึงทรงหาวิธีการด้วยพระองค์เอง โดยทรงทดลองด้วย
วิธีการต่าง ๆ เช่น การอดพระกระยาหาร การทรมานร่างกาย เป็นต้น แต่หลักปฏิบัติดังกล่าวก็ไม่ได้ผล ในที่สุด
ทรงบ าเพ็ญเพียรทางจิต โดยยึดหลักการปฏิบัติทางสายกลาง ในที่สุดพระองค์ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิ
ญาณ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อทรงตรัสรู้แล้ว พระพุทธเจ้าทรงใคร่ครวญถึงภูมิธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้ 
ว่าเป็นสิ่งที่ยากแก่คนที่มีธุลีในดวงตามาก คือ ผู้ที่ยังข้องอยู่กับกิเลสราคะตัณหา แต่พระองค์ยังทรงมีพระมหา
กรุณาคุณ ทรงเล็งเห็นสัตว์โลกว่า ยังตกอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์ จึงทรงตัดสินพระทัยที่จะอนุเคราะห์แก่เวไนย
สัตว์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระองค์จึงเริ่มต้นขึ้น การเผยแผ่พระพุทธศาสนา จึงมีความส าคัญต่อการ
สืบทอดพระศาสนาให้คงอยู่อย่างยาวนานได้ การเผยแผ่หลักธรรมของพระองค์เบื้องต้น ในการตัดสินพระทัยที่
จะสั่งสอนเวไนยสัตว์ ทรงวิเคราะห์ผู้ที่จะโปรด พระองคพิ์จารณาปัญญาของแต่ละบุคคลเหล่านั้น 
 พระผู้มีพระภาค ทรงรับค าทูลอาราธนาของพรหม และทรงอาศัยความกรุณาในหมู่สัตว์ จึงทรงตรวจดู
สัตว์โลกด้วยพุทธจักษุ เมื่อตรวจดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักษุได้ทรงเห็นสัตว์ทั้งหลายที่มีธุลีคือกิเลสในจักษุน้อยก็มี 
ที่มีธุลีคือกิเลสในจักษุมากก็มี ที่มีอินทรีย์แก่กล้าก็มี ที่มีอินทรีย์อ่อนก็มี ที่มีอาการดีก็มี ที่มีอาการทรามก็มี ที่
จะสอนให้รู้ได้ง่ายก็มีที่จะสอนให้รู้ได้ยากก็มี ที่มีปกติเห็นปรโลกและโทษโดยความเป็นภัยอยู่ก็มี มีอุปมา
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เหมือนดอกอุบลในกออุบล ดอกปทุมในกอปทุม หรือดอกบุณฑริกในกอบุณฑริก ที่เกิดแล้วในน้ า เจริญแล้วใน
น้ า งอกงามแล้ว ในน้ า บางเหล่ายังจมในน้ า อันน้ าเลี้ยงไว้ บางเหล่าตั้งอยู่เสมอน้ า บางเหล่าตั้งอยู่พ้นน้ า อัน
น้ าไม่ติดแล้ว พระผู้มีพระภาคทรงตรวจดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักษุ ได้ทรงเห็นสัตว์ทั้งหลาย บางพวกมีธุลี คือ 
กิเลสในจักษุน้อย บางพวกมีธุลี คือ กิเลสในจักษุมาก บางพวกมีอินทรีย์แก่กล้า บางพวกมีอินทรีย์อ่อน บาง
พวกมีอาการดี บางพวกมีอาการทราม บางพวกสอนให้รู้ได้ง่าย บางพวกสอนให้รู้ได้ยาก บางพวกมีปกติเห็น
ปรโลกและโทษโดยความเป็นภัยอยู่ ฉันนั้นเหมือนกัน ครั้นแล้วได้ตรัสคาถาตอบท้าวสหัมบดี พรหมว่า ดังนี้ :- 
เราเปิดประตูอมตะแก่ท่านแล้ว สัตว์เหล่าใดจะฟัง จงปล่อยศรัทธามาเถิด ดูกร พรหม เพราะเรามีความส าคัญ
ในความล าบาก จึงไม่แสดงธรรมที่เราคล่องแคล่ว ประณีตในหมู่มนุษย์2 
 ตลอดระยะเวลา 45 พรรษา ที่พระพุทธเจ้าทรงบ าเพ็ญพุทธกิจ อันเต็มไปด้วยความสงบ ความสุขและ
ความอุดมแห่งปัญญา อันเป็นความเจริญสูงสุดของกุศลกรรมทั้งหลาย บรรดามนุษย์ทั้งหลายที่เกิดร่วมสมัย 
แม้จะมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวรรณะ การศึกษา ฐานะ ความเชื่อความคิดเห็น แต่
พระพุทธเจ้าก็ทรงสามารถสมานความแตกต่างเหล่านั้นได้ด้วยพระธรรมวินัย ซึ่งเปี่ยมไปด้วยพระกรุณา 
พระองค์ได้ส่งสาวกออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยพระองค์ทรงประทานโอวาทเป็นเปูาหมายเอาไว้ว่า 
“ภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเที่ยวจาริกไป เพ่ือประโยชน์แก่ชนเป็นอันมาก เพ่ือความสุขแก่ชนเป็นอันมาก เพ่ือ
อนุเคราะห์สัตว์โลก เพ่ือประโยชน์ เพ่ือเกื้อกูล เพ่ือความสุขแก่เทพดาและมนุษย์ทั้งหลาย”3 
 นับจากวันนั้น พระสาวกได้ออกจาริกเผยแผ่พระพุทธศาสนา แผ่ขยายไปทั่วเขตชมพูทวีปได้อย่าง
รวดเร็ว การเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ การท าให้พระพุทธศาสนาขยายวงกว้างออกไปให้แพร่หลาย ได้แก่ 
การด าเนินการ เพ่ือให้หลักค าสอนในพระพุทธศาสนาเผยแพร่ออกไป ท าให้มีผู้เคารพเลื่อมใสในพระรัตนตรัย 
ได้น้อมน าเอาหลักค าสอนในพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติ เพราะพระพุทธศาสนา
บังเกิดขึ้น เพ่ือประโยชน์สุขแก่ชาวโลก หัวใจส าคัญของการเผยแผ่ค าสอนของพระพุทธศาสนานั้น ปลายทาง
ของค าสอนก็เพ่ือประโยชน์สุขแก่ชาวโลก โดยให้เกิดประโยชน์สุข ตามที่พระพุทธองค์ทรงมีจุดประสงค์อยู่ 3 
อย่าง คือ (1) ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ หรือประโยชน์ในชาตินี้ (2) สัมปรายิกัตถประโยชน์ หรือประโยชน์ใน
ชาติหน้า (3) ปรมัตถประโยชน์ หรือประโยชน์อย่างยิ่ง กล่าวคือ พระนิพพาน วิธีการสอนของพระพุทธเจ้าใน
แต่ละครั้ง มีคุณลักษณะที่เรียกได้ว่า เป็นลีลาการสอน ซึ่งมี 4 รูปแบบ คือ (1) สันทัสสนา ชี้แจงให้เห็นชัด (2) 
สมาทปนา ชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ (3) สมุตเตชนา ปลอบชโลมใจให้สดชื่น ร่าเริง (4) สัมปหังสนา เร้าใจ
ให้อาจหาญแกล้วกล้า เหล่านี้ เป็นพุทธลีลาที่น่าศึกษาอย่างยิ่ง 
 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ปรากฏในคัมภีร์
พระไตรปิฎกและคัมภีร์อ่ืน ๆ หรือต าราทางพระพุทธศาสนา โดยการศึกษาบทบาทการเผยแผ่ของพระภิกษุผู้ที่
สมควรเป็นแบบอย่างที่ดี เพ่ือจะน ามาเผยแผ่ให้ผู้ที่เคารพศรัทธาเลื่อมใสและประชาชนทั่วไปได้ศึกษา เพ่ือให้
เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่พุทธบริษัทรุ่นหลัง ๆ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอนาคตนั้น พระภิกษุจะต้องท าการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาในเชิงรุก ต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการที่ทันสมัยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา แต่จะต้อ ง
รักษาหลักธรรมค าสอนที่ถูกต้อง ตามพุทธวจนะไว้ให้มั่นคง การรื้อฟ้ืนมิติทางโลกุตรธรรมและมิติทางสังคมให้
คืนสู่พุทธศาสนา จึงไม่ใช่เพียงแค่การรักษาพระพุทธศาสนามิให้ผิดเพ้ียนผันแปรไปท่ามกลางกระแสที่เชี่ยว
กราดเท่านั้น เป็นขั้นตอนส าคัญในการท าให้พุทธศาสนากลับมีบทบาทที่ส าคัญในโลกอีกด้วย  

                                                           
 2 วิ.ม. (ไทย, มหาจุฬา ฯ) 4/9/14-15., วิ.ม. (บาลี) 4/9/11-12. 
 3 ที.ม. (ไทย, สยามรัฐ) 10/52/53., ที.ม. (บาลี) 10/52/53-55. 
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 โครงการปฏิบัติธรรมให้แก่ภิกษุสามเณร อุบาสกอุบาสิกา นักเรียนนักศึกษา ชาวพุทธทั่วไป รวมถึง
ชาวต่างชาติ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้และบริการทางการศึกษา เช่น การจัดตั้งสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา
เพ่ือเผยแผ่ธรรม ในแนวปฏิบัติธรรม และส่งเสริมด้านการศึกษาวิชาการของพระพุทธศาสนาทางไกล เช่น 
ข่าวสารงานบริการ แผนกนักธรรม-บาลี ธรรมศึกษา เป็นต้น บริบทในสถานที่วัดสะอาด ร่มรื่น เป็นที่พักผ่อน 
ตลอดทั้งการจัดกิจกรรมฝึกอบรมกัมมัฏฐานในวันส าคัญ เช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วัน
พ่อและวันแม่แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ การจัดกิจกรรมฝึกอบรมมีทุกเดือนตลอดปี การจัดกิจกรรมฝึกกอบรม
ธรรมให้เยาวชน เช่น โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร โครงการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน โครงการธรรมสัญจร
ของคณะสงฆ์ โครงการจูงลูกจูงหลานเข้าวัดทุกวันอาทิตย์ (ตลอดปี ตลอดชาติ) โครงการลานธรรมและลานวิถี
ไทย เป็นต้น 

การวิจัยเรื่อง การศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมวัดศรีอุดมวงศ์ จังหวัดเลยใน
ครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะจะได้รู้พุทธวิธีการเผยพระพุทธศาสนาในครั้งพุทธกาล ได้รู้บทบาทการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมวัดศรีอุดมวงศ์ ซึ่งเป็นส านักปฏิบัติที่มีบทบาทส าคัญในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ซึ่งได้น าพุทธวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในสังคมปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม ที่
จะเป็นประโยชน์ทางการศึกษาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เหมาะสมในยุคปัจจุบัน จะได้ศึกษารูปแบบ
วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เหมาะสม ที่จะได้ศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้
เจริญรุ่งเรือง เพ่ือเป็นคู่มือส าหรับพุทธบริษัท โดยเฉพาะพระภิกษุที่จะได้น าผลจากงานวิจัยเรื่องนี้เป็น
แบบอย่าง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรสืบไป 

 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาพุทธวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา เถรวาท 
2.2 เพ่ือศึกษากระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรม วัดศรีอุดมวงศ์จังหวัดเลย  
2.3 เพ่ือศึกษารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรม วัดศรีอุดมวงศ์ จังหวัดเลย 

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง ศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรม วัดศรีอุดมวงศ์ จังหวัดเลย เป็น

การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี้  
3.1 วิจัยเอกสาร 
ก. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 1) ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลที่เก่ียวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในส านักปฏิบัติธรรม วัด

ศรีอุดมวงศ์ จังหวัดเลย 
 2) ศึกษาแนวทางการน าพุทธวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรม วัดศรีอุดม

วงศ์ จังหวัดเลย 
 
ข. ขอบเขตด้านเอกสาร 
  1) พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

  2) ศึกษาข้อมูลจากวิทยานิพนธ์ งานวิจัย ต าราเอกสารทางวิชาการด้านจัดการและการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา 
  3) ศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด 
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 ค. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  การศึกษาครั้งนี้ จึงก าหนดศึกษาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรม วัดศรี
อุดมวงศ์ จังหวัดเลย ในช่วงระยะเวลา ระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 รวม
ระยะเวลา 10 เดือน 
 3.2 การวิจัยภาคสนาม 
 ก. พื้นที่ศึกษาวิจัย 
  ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดเลย วัดศรีอุดมวงศ์ บ้านน้อยนา ต าบลศรีสงคาม อ าเภอ
วังสะพุง จังหวัดเลย 
 ข. กลุ่มเป้าหมายที่คัดเลือก โดยวิธีคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วย 
  1) พระสงฆ์ในเขตพ้ืนที่จังหวัดเลย 5 รูป มีดังนี้ 

1.1) เจ้าคณะจังหวัดเลย 1 รูป 
  1.2) รองเจ้าคณะจังหวัดเลย 2 รูป  
  1.3) เจ้าคณะอ าเภอวังสะพุง 1 รูป 
  1.4) เจ้าคณะต าบลศรีสงคราม 1 รูป 
  2) ผู้บริหาร หรือหัวหน้าหน่วยงานในเขตพ้ืนที่จังหวัดเลย 5 คน 
   3) ประชาชนทั่วไปที่เข้าปฏิบัติธรรม จ านวน 5 คน 
 ค. เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1) แบบสัมภาษณ์ (ดูภาคผนวก) 
  2) การสัมภาษณ์ 
 ง. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
  2) วิเคราะห์ข้อมูลจากบทสัมภาษณ์ 
  3) วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
4. สรุปผลงานวิจัย 

จากการศึกษาเก่ียวกับเรื่อง “ศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรม 
วัดศรีอุดมวงศ์ จังหวัดเลย” สรุปพอสังเขปได้ ดังนี้ 
 4.1) ก าเนิดและพัฒนาการส านักปฏิบัติธรรมวัดศรีอุดมวงศ์ จังหวัดเลย 
 จุดประสงหลัก คือ ต้องการให้พระพุทธศาสนาเกิดความมั่นคงยั่งยืนและให้สังคมมีความสุขด้วยหลัก
พุทธธรรม โดยมีพันธกิจหลัก 5 ประการ คือ 

(1) เสริมสร้างให้สถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนามีความมั่นคงยั่งยืน 
(2) สนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาสงฆ์ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาให้มีความรู้คู่

คุณธรรม 
(3) จัดการศึกษาสงฆ์ เพ่ือผลิตและพัฒนาศาสนทายาทที่เปี่ยมปัญญาพุทธธรรมเผยแผ่ท านุบ ารุง

พระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงามและร่วมสร้างสังคมพุทธธรรมที่มีความเข้มแข็ง 
(4) ด าเนินการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาโลก 
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(5) พัฒนาการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติ เพ่ือให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและ
สังคม 
 4.2) รูปแบบในการเผยแผ่หลักธรรมของส านักปฏิบัติธรรมวัดศรีอุดมวงศ์ จังหวัดเลย 

(1) รูปแบบการสื่อสารโดยการบรรยาย 
(2) รูปแบบการสื่อสารโดยการปาฐกถา 
(3) รูปแบบการสื่อสารโดยการอภิปราย 
(4) รูปแบบการสื่อสารโดยการปราศรัย 
(5) รูปแบบการสื่อสารโดยใช้สถานีวิทยุกระจายเสียง 

 4.3) ประโยชน์และคุณค่าที่ได้รับจากการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 ส านักวัดปฏิบัติธรรม วัดศรีอุดมวงศ์ จังหวัดเลย ได้วางแผนการเผยแผ่และเพ่ือการส่งเสริมให้
พุทธศาสนิกชนมีความแข็งแกร่งทั้งในทางด้านความคิด เพ่ือให้เกิดคุณค่ากับตนและสังคม 
 4.4) คุณค่าที่ได้จากค าสอนจากส านักปฏิบัติธรรมวัดศรีอุดมวงศ์ จังหวัดเลย  

(1) รู้จักการด าเนินชีวิตในทางสายกลาง แบบพอเพียง พอประมาณ  
(2) รู้จักความสุขที่แท้จริง เช่น การรู้ว่าไม่จ าเป็นจะต้องร่ ารวย ต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างเกินความจ าเป็น ก็

สามารถมีความสุขได้  
(3) รู้จักการให้อภัย ไม่คิดเบียดเบียน อาฆาตพยาบาทจองเวรใคร  
(4) รู้จักหลีกเลี่ยงการสร้างบาป หรือสร้างกรรมชั่ว หันมาสร้างแต่ความดี 
(5) รู้จักการใช้เหตุผล มีสติ ไม่ว่าเวลาจะคิด จะพูดและจะท าสิ่งใด  
(6) ละจากความโลภ ความโกรธและความหลง เพ่ือความสงบสุขทางใจ  
(7) การได้รักษาศีลให้บริสุทธิ์ ปฏิบัติธรรม ฝึกจิตให้สงบและได้ปล่อยวาง เพ่ือการหลุดพ้นจากห้วง

แห่งความทุกข์อย่างถาวร 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษางานวิจัยเรื่อง “ศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมวัดศรีอุดมวงศ์ 

จังหวัดเลย” ตามท่ีผู้วิจัยได้น าเสนอและสรุปประเด็นเนื้อหาจากข้างต้นมาเป็นล าดับมีประเด็นที่ผู้วิจัย
เสนอแนะไว้ 2 ด้าน ดังนี้ 
 

1. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1) การศึกษาเชิงเปรียบเทียบวิธีการทางเทคนิคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทางสถานีวิทยุในแต่ละ
ภูมิภาค 
 2) การศึกษาเชิงเปรียบเทียบถึงบทบาทของนักเผยแผ่และทัศนคติของประชาชนที่มีต่อค าสอนกับนัก
เผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน 
 3) การศึกษารูปแบบและวิธีการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางสถานีวิทยุ  โดยวิธีการประยุกต์
สาระส าคัญของหลักธรรม เพ่ือน าไปใช้ให้เข้ากับเหตุการณ์ในปัจจุบัน  
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2. ข้อเสนอแนะกับหน่วยงาน 
 1) ควรมีระบบการจัดการและวางแผน เพ่ือวางระบบในการเผยแผ่ธรรมะในวันส าคัญในทาง
พระพุทธศาสนา เริ่มจากวัน “ธัมมัสสวนะ”หรือวันพระ เพ่ือจะได้ปรับปรุงและมีพัฒนาการทั้งรูปแบบและ
วิธีการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) ควรมีระบบการควบคุมและมีการตรวจสอบ ในเร่ืองการน าเสนอเนื้อหาสาระในการเผยแผ่ธรรมะ
ของนักเผยแผ่ ทั้งภิกษุและอุบาสกและอุบาสิกา เพ่ือท าให้เนื้อหาของธรรมะที่น าเสนอ ให้เป็นไปในมาตรฐาน 
อันจะเป็นการสืบสานพุทธธรรมให้ด ารงอยู่สืบต่อไป 
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การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณคดีวัดโพธิ์ชุมเชิงบูรณาการตามหลักพุทธธรรม 
Conservation and Development of Wat Pho Chum’s Archaeological Site  

Integrative Based on Buddhadhamma 
  ธีระวัฒน์ แสนค า  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย 
 
 
บทคัดย่อ 
  วัดโพธิ์ชุมตั้งอยู่ที่บ้านนาโคก ต าบลศรีสองรัก อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เป็นแหล่งโบราณคดีสมัย
ประวัติศาสตร์ซึ่งประกอบด้วย โบสถ์สร้างเมื่อ พ.ศ.2508 มีคุณค่าด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดีและศิลปกรรม
พ้ืนบ้านในจังหวัดเลยเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการผสมผสานทางศิลปกรรมและเกิดจากความสามัคคีของ
ชาวบ้าน แต่ปัจจุบันอยู่ในสภาพเสี่ยงต่อการช ารุด ควรที่จะได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาเชิงบูรณาการโดยใช้
หลักพุทธธรรม “อปริหานิยธรรม” เพ่ือให้แหล่งโบราณคดีวัดโพธิ์ชุมเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ โบราณคด ีพระพุทธศาสนาและศิลปกรรมต่อไป 
 
ค าส าคัญ : แหล่งโบราณคดี, วัดโพธิ์ชุม, การอนุรักษ์และพัฒนา, เชิงบูรณาการ, หลักพุทธธรรม 
 
 
ABSTRACT 
  Wat Pho Chum was located at Ban Na Kok, Si Song Rak Sub-District, Mueang Loei 
District, Loei Province. This temple was an archaeological site of resources which include, 
the church was built since 2508 its historical archeology and folk art was valuable in Loei 
province as well. It was a blend of art and of the unity of the people. But in a state 
vulnerable to damage it should be conserved and integrated development based on the 
Buddhadhamma “APARIHANIYADHAMMA” in order that the Wat Pho Chum was the 
archeological and historic site of archeology, religion and the arts. 
Keywords : Archaeological Site, Wat Pho Chum, Conservation and Development, 
Integrative, Buddhadhamma 
 
บทน า 
  ในอดีตการท านุบ ารุงดูแลรักษาโบราณสถานซึ่งส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับศาสนานั้น  มักจะเป็นซึ่ง
เป็นส านึกในเชิงศาสนา เช่น การอุทิศผู้คนเพ่ือดูแลรักษาศาสนสถาน การรวบรวมชิ้นส่วนพระพุทธรูปหินมา
ซ่อม การบูรณะวัด การขุดดูฐานสิ่งก่อสร้างภายในวัดและการออกกฎหมายควบคุม เช่น ในกฎหมายตราสาม
ดวงที่ช าระข้ึนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) โดยรวบรวมกฎหมาย
เก่าสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้ก าหนดโทษส าหรับผู้ที่ท าลายโบราณสถาน โบราณวัตถุในพระพุทธศาสนา  (คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529: 317-320) เป็นต้น  
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  แม้ว่าประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติโบราณวัตถุโบราณสถาน ฯลฯ มาตั้งแต่ พ.ศ.2504 มีอนุสัญญา
ระหว่างประเทศ และท าสัญญากับบางประเทศเพ่ือปูองกันการน าเข้า-ส่งออกโบราณวัตถุที่ผิดกฎหมาย เช่น 
โบราณวัตถุและศิลปวัตถุท่ีเป็นหลักฐานความเป็นมาของประเทศชาติ จะซื้อขายได้ก็เฉพาะสิ่งของที่เป็นสมบัติ
ส่วนตัวที่ได้รับเป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษผู้สร้างขึ้นมาเท่านั้น (กรมศิลปากร, 2541) เป็นต้น แต่
กระนั้นก็ยังมีการซื้อขายโบราณวัตถุอันเป็นสมบัติของชาติกันอย่างกว้างขวาง มิได้เกรงกลัวอาญาของกฎหมาย
เลยวิธีเดียวที่อาจช่วยแก้ปัญหานี้ได้คือ กระตุ้นจิตส านึกของคนให้มีคุณธรรม ให้มีความรู้สึกผิดชอบที่จะร่วม
แรงร่วมใจอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุของประเทศ ให้เป็นสมบัติวัฒนธรรมของบ้านเมืองมิใช่เป็น
สมบัติส่วนตน ทั้งนี้จะต้องรีบกระท านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพราะพรุ่งนี้ก็อาจสายไปเสียแล้ว (พระราชวชิร
เมธี และคณะ, 2556: 1) 
 ในพ้ืนที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ าเลย จังหวัดเลย ได้มีการพบร่องรอยชุมชนโบราณและแหล่งโบราณคดี
ส าคัญหลายแห่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชุมชนโบราณในวัฒนธรรมลาวหรือเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรลาวในยุค
จารีต เนื่องจากก่อนที่จะเกิดกรณีสงครามครั้งใหญ่ระหว่างสยามกับเวียงจันทน์ใน พ.ศ.2369-2371 นั้น 
บริเวณท่ีราบลุ่มแม่น้ าเลยในเขตจังหวัดเลย และพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนบน รวมทั้งลุ่มแม่น้ าโขงยังอยู่
ภายใต้การปกครองของอาณาจักรลาวทั้งหมด แต่หลังจากสงครามครั้งนั้นก็เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ครั้งใหญ ่บริเวณท้ังหมดที่กล่าวมากลับตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรสยามจนถึงปัจจุบัน ส่วนฝั่งซ้าย
แม่น้ าโขงต่อมาตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส และประกาศอิสรภาพเป็นประเทศลาวในที่สุด (สุวิทย์ ธีรศาศวัต, 
2543: 28-36)  
  แหล่งโบราณคดีส าคัญได้กระจายอยู่ตามที่ราบลุ่มแม่น้ าเลย เช่น วัดโพธิ์ชัยมงคล ต าบลนาโปุง วัดศรี
สัตตนาค ต าบลชัยพฤกษ์ วัดศรีสุมังคลารามและวัดโพธิ์ชุม ต าบลศรีสองรัก วัดศรีจันทร์ วัดศรีชมชื่นและวัด
ห้วยห้าว ต าบลนาอ้อ อ าเภอเมืองเลย และวัดพระธาตุ ต าบลธาตุ อ าเภอเชียงคาน วัดกู่ค าและวัดโพธิ์เย็น 
ต าบลทรายขาว อ าเภอวังสะพุง (คณะกรรมการฝุายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุฯ, 2544 : 96-111) เป็น
ต้น ซึ่งในบทความนี้ผู้เขียนได้ท าการศึกษาเฉพาะแหล่งโบราณคดีวัดโพธิ์ชุม  บ้านนาโคก ต าบลศรีสองรัก 
อ าเภอเมืองเลย เพราะเป็นแหล่งโบราณคดีที่น่าสนใจและยังขาดการศึกษาเป็นอย่างมาก ตลอดจนอยู่ในภาวะ
เสี่ยงต่อการถูกท าลายโดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 ดังนั้น ผู้เขียนจึงเล็งเห็นความส าคัญและความจ าเป็นในการศึกษาและเสนอแนะแนวทางการอนุรักษ์
และพัฒนาแหล่งโบราณคดีวัดโพธิ์ชุม ก่อนที่แหล่งโบราณคดีเหล่านี้จะถูกท าลายโดยการกระท าของประชาชน
ที่ปราศจากความรู้ความเข้าใจและรู้เท่าไม่ถึงการณ์  โดยด าเนินการส ารวจศึกษาความส าคัญของแหล่ง
โบราณคดี และแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณคดีวัดโพธิ์ชุมเชิงบูรณาการโดยใช้หลักพุทธธรรม
ทางพระพุทธศาสนา  เ พ่ือให้ เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางประวั ติศาสตร์  โบราณคดี 
พระพุทธศาสนาและศิลปกรรม ส าหรับนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ตลอดจนประชาชนในท้องถิ่นและ
นักท่องเที่ยว ได้เกิดความรู้ความเข้าใจและความภาคภูมิใจ น าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจที่ลุ่มลึกในการดูแลและ
อนุรักษ์แหล่งโบราณคดีและมรดกทางวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของท้องถิ่นและประเทศชาติ
แบบมีส่วนร่วมให้คงอยู่สืบไป  
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พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบ้านนาโคกโดยสังเขป 
บ้านนาโคกเป็นชุมชนเก่าแก่ในลุ่มแม่น้ าเลยโดย โดยมีวัดโพธิ์ชุมเป็นศาสนสถานส าคัญของชุมชนและ

ตั้งอยู่พ้ืนที่เนินสูงกลางชุมชนด้วย ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของ
ชุมชนบ้านนาโคกควบคู่กันไปด้วย ปัจจุบันบ้านนาโคกเป็นชุมขนาดใหญ่แยกการปกครองออกเป็น 2 หมู่บ้าน 
คือบ้านนาโคก หมู่ที ่2 และบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที ่3 ต าบลศรีสองรัก อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย  
  บริเวณบ้านนาโคกปรากฏร่องรอยการเข้ามาของผู้คนช้านานแล้ว ที่ถ้ าผาปูุซึ่งตั้งอยู่เชิงเขาทางทิศ
ตะวันตกห่างจากชุมชนบ้านนาโคกไปทางทิศใต้ประมาณ 1 กิโลเมตร ได้มีการส ารวจพบภาพเขียนสีสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ทีเ่พิงผาภายในวัดถ้ าผาปูุ (ไชยวุฒิ มนตรีรักษ์ และร าเพย ไชยสินธุ์, 2554: 14) ภาพเขียนด้วยสี
แดงคล้ า มีรูปสามเหลี่ยม 2 รูปคล้ายๆ ทรงผมผู้หญิงโค้ง (กรมศิลปากร, 2531: 83) มีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าระบาย
สีทึบเป็นบางส่วนลายเส้นคู่ขนาน เส้นล่างเขียนเป็นเส้นหยักฟันปลา รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า 
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทึบและลายเส้นตรง ภาพลายเส้นคล้ายหน้าจั่วบ้าน ภาพวงกลมผสมเส้นคดและเส้นตรงรูปตัว
วีหัวกลับ (ดนุพล ไชยสินธุ์, 2534: 69) การพบภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ถ้ าผาปูุได้เป็นหลักฐาน
ส าคัญที่แสดงให้เห็นว่า บริเวณภูเขาและที่ราบลุ่มบริเวณใกล้เคียงบ้านนาโคกในสมัยก่อนประวัติศาสตร์หรือ
เมื่อประมาณ 5,000-2,500 ปีมาแล้ว ได้มีมนุษย์เข้ามาอยู่อาศัย หรือมาท ากิจกรรมประกอบพิธีกรรมตาม
ความเชื่อขึ้นแล้ว บริเวณบ้านนาโคกจึงเป็นอีกพ้ืนที่หนึ่งที่มีการพบร่องรอยการเคลื่อนไหวของมนุษย์สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในเขตจังหวัดเลย  
  ในสมัยประวัติศาสตร์แม่น้ าเลยยังเป็นเส้นทางคมนาคมจากตอนในที่สามารถออกมายังแม่น้ าโขงเพ่ือ
ติดต่อกับบ้านเมืองใหญ่อย่างเมืองหลวงพระบางหรือเมืองเวียงจันทน์ได้ ท าให้ตลอดสองฝั่งแม่น้ าเลยตั้งแต่ช่วง
ที่ไหลผ่านที่ราบลุ่มตั้งแต่เขตอ าเภอวังสะพุงเป็นต้นมา มีการพบร่องรอยชุมชนโบราณและโบราณสถานใน
วัฒนธรรมล้านช้างกระจายอยู่เป็นระยะในที่ราบลุ่มแม่น้ าเลย ทั้งนี้เนื่องจากว่าในที่ราบลุ่มแม่น้ าเลยเป็นที่ตั้ง
ของเมืองซายขาว ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านส าคัญของอาณาจักรล้านช้าง (สุรศักดิ ์ศรีส าอาง, 2545: 52-56)  
  บริเวณที่ตั้งชุมชนบ้านนาโคกปัจจุบันได้มีการพบร่องรอยชุมชนโบราณในวัฒนธรรมล้านช้างตั้งอยู่ มี
รายงานการพบเศษภาชนะดินเผาทั้งแบบเคลือบน้ ายา และที่เป็นแบบเผาแกร่งกระจายอยู่ มีการพบกล้องสูบ
ยาดินเผาหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “กอกยาใหญ่” กระจายอยู่ทั่วไปตามเนินเขา พ้ืนที่ท าการเกษตรและพ้ืนที่
ชุมชน หรือแม้แต่ภายในบริเวณวัดโพธิ์ชุมก็เคยมีการพบเศษภาชนะดินเผากระจายอยู่เช่นกัน  (พระครูโพธิ
ธรรมสโมธาน, สัมภาษณ์) นอกจากนี้ ยังมีการพบร่องรอยโบราณสถานที่สันนิษฐานว่าเป็นศาสนสถานทาง
พระพุทธศาสนาในวัฒนธรรมล้านช้างบริเวณบ้านโคกจ านวน 2 แห่ง ซึ่งคงถูกทิ้งร้างจากภาวะสงครามระหว่าง
สยามกับเวียงจันทน์ที่เกิดข้ึนใน พ.ศ.2369-2371 แต่ปัจจุบันถูกท าลายจนไม่ปรากฏหลักฐานใดๆ เลยนอกจาก
เศษก้อนอิฐ 
 ในระหว่างปี พ.ศ.2425-2426 เอเจียน แอมอนิเย (ETIENNE AYMONIER) นักส ารวจชาวฝรั่งเศสที่
ต้องการส ารวจหาศิลาจารึกในลาวและอีสาน ซึ่งอยู่ในเขตอิทธิพลเขมรโบราณมาก่อน คณะส ารวจของเอเจียน
ได้เริ่มต้นส ารวจในเดือนกันยายน พ.ศ.2425 เสร็จสิ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ.2426 ต่อมาในปี พ.ศ.2438 
รายงานฉบับนี้จึงได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ช่วงที่ผ่านระหว่างเมืองเชียงคานกับเมืองเลย  ช่วงปลายเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2426 คณะส ารวจกลุ่มนี้ได้บันทึกถึงความยากล าบากในการเดินทางตามหุบเขา สภาพทั่วไป
ของหมู่บ้านในสังกัดเมืองเชียงคานและเมืองเลย วิถีชีวิต ลักษณะการปกครองของเมือง เจ้าเมือง การท ามาหา
กิน การเก็บภาษีอากรและความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นกับรัฐสยาม ที่ส าคัญคือ คณะเดินทางของเอเจียน แอ
มอนิเย ได้ผ่านบริเวณบ้านนาโคกด้วย ดังปรากฏข้อความว่า 
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  “วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พวกคนเดินทางออกจากบ้านธาตุ (Ban That) เวลา 6.00 น. ก็ไปถึง
แม่น้ าเลย...พวกเขาแลเห็นภูนาง (Phou Nang) ภูยักษ์ (Phou Ngak) และเวลา 12.30 น. ก็พากันหยุดพักที่
บ้านโคก (Ban Khuok) หมู่บ้านนี้มีกระท่อม 25 หลัง ขึ้นกับเมืองเลย แล้วจึงออกเดินทางไปต่อเวลา 
15.00 น. ไปตามทางผ่านทุ่งนา แลเห็นทิวเขาภูเลย (Phou Loeuy) และภูท่า (Phou Tha) ต่อจากนั้นไปพวก
เขาก็เข้าดงใหญ่ มีต้นเปือย ต้นเต็งรัง เข้าในป่าโปร่งต้นกุงและต้นซาด พวกเขาไปหยุดพักนอนที่บ้านน้ าภู 
(Ban Nam Phou) เวลา 4.30 น. หมู่บ้านดังกล่าวมีกระท่อม 25 หลัง ประชากรขึ้นกับเมืองเลยและอีกส่วน
หนึ่งขึ้นกับเมืองหล่ม”  
  จากข้อมูลในบันทึกของเอเจียน แอมอนิเย ซึ่งได้รับการแปลจากภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทยโดย
อาจารย์ทองสมุทร โดเร ผู้เชี่ยวชาญภาษาฝรั่งเศสและภาษาลาว และรองศาสตราจารย์สมหมาย เปรมจิตต์ 
ผู้ท าหน้าที่ขัดเกลาส านวนภาษาไทยกับตรวจทานกับต้นฉบับ จะพบว่า บ้านนาโคกในบันทึกเรียกว่า “บ้าน
โคก” ในช่วงเวลานั้นมีบ้านเรือนราษฎรอยู่เพียง 25 หลังคาเรือน เป็นหมู่บ้านที่อยู่บนเส้นทางคมนาคมโบราณ
ระหว่างเมืองเลยกับเมืองเชียงคาน แต่หมู่บ้านนี้ขึ้นกับเมืองเลย ที่ตั้งหมู่บ้านอยู่ใกล้กับภูเขา และแวดล้อมไป
ด้วยปุาดงใหญ่ ต้นเปือย ต้นเต็งรัง ปุาโปร่งต้นกุงและต้นซาด  
  จะเห็นได้ว่าภายหลังสงครามระหว่างสยามกับลาวในคราวศึกเจ้าอนุวงศ์สงบลง ก็คงมีราษฎรกลับเข้า
มาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณชุมชนเดิมก่อนที่จะถูกทิ้งร้าง ดังนั้น บริเวณบ้านนาโคกจึงมีการพบร่องรอยชุมชน
โบราณอยู่ในพื้นท่ีด้วย ต่อมาก็คงมีราษฎรอพยพโยกย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานมากขึ้น ทั้งจากชุมชนต่างๆ ในเขตลุ่ม
แม่น้ าเลยและจากบริเวณใกล้เคียงที่อพยพเข้ามา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มข้าราชการทหารที่ย้ายเข้ามาตั้งถิ่น
ฐานหลังการตั้งค่ายศรีสองรักขึ้นใน พ.ศ.2521 เพราะเป็นพ้ืนที่ติดต่อกันกับค่ายทหาร จนท าให้ชุมชนบ้านนา
โคกกลายมาเป็นชุมชนขนาดใหญ่ซึ่งมีจ านวนครัวเรือนกว่า 500 หลังคาเรือนในปัจจุบัน 
  ด้วยความเป็นชุมชนเก่าแก่และขนาดใหญ่ดังกล่าวจึงท าให้ชุมชนบ้านนาโคกมีก าลังแรงงานและก าลัง
ทรัพย์ที่สามารถสร้างโบสถ์ขึ้นมาประจ าวัดในชุมชนได้ การมีโบสถ์ประจ าวัดในชุมชนนั้นถือว่าเป็นสัญลักษณ์
ของมั่งคั่งของชุมชนที่ทัดเทียมกับชุมชนใกล้เคียง ท าให้โบสถ์วัดโพธิ์ชุมมีความส าคัญต่อชุมชนบ้านนาโคกใน
อดีตเป็นอย่างมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แผนที่แสดงต าแหน่งที่ตั้งแหล่งโบราณคดีวัดโพธิ์ชุมและบ้านนาโคก  
(ปรับปรุงจาก Google earth) 
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แหล่งโบราณคดีวัดโพธิ์ชุม 
 แหล่งโบราณคดีวัดโพธิ์ชุมตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดโพธิ์ชุม บ้านนาโคก หมู่ที่ 2 ต าบลศรีสองรัก อ าเภอ
เมืองเลย จังหวัดเลย ข้อมูลในทะเบียนวัดในจังหวัดเลยของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลยระบุว่า วัด
โพธิ์ชุมก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2460 เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาใน 
พ.ศ.2509 ภายในแหล่งโบราณคดีวัดโพธิ์ชุมมีสิ่งที่มีความส าคัญและน่าสนใจ คือ โบสถ์ศิลปกรรมพ้ืนบ้าน 
  โบสถ์วัดโพธิ์ชุมเป็นโบราณสถานส าคัญของวัด ชาวบ้านเรียกว่า “สิม” เป็นอาคารคอนกรีตวางผัง
แบบมีมุขหน้า แบบ 3 ช่วงเสาไม่รวมมุขหน้า ด้านหน้าท าซุ้มวงโค้ง 3 ซุ้ม พนักระเบียงท าเป็นแบบซี่ลูกกรงเว้น
ระยะห่าง ด้านข้างประดับซุ้มวงโค้งแบบฝีมืองานช่างญวน ซึ่งมักนิยมก่ออาร์คโค้งเหนือซุ้มประตู (วิโรฒ ศรีสุโร
, 2536: 310) กรอบซุ้มหน้าต่างท าเป็นซุ้มบันแถลง ด้านล่างกรอบซุ้มประดับเป็นฐานรองแบบแข้งสิงห์ บาน
ประตูและบานหน้าต่างท าด้วยไม้ แกะสลักลายเทพพนมและลายพันธุ์พฤกษา หลังคาซ้อนเทิบ 2 เทิบ ประดับ
ด้วยช่อฟูา ใบระกาและหางหงส์ เหนือหลังคาท าเป็นปราสาทเฟ้ือง หลังคามุงด้วยกระเบื้องว่าวที่จากซีเมนต์ 
ซึ่งคล้ายผังแบบโบสถ์มาตรฐาน พ.ศ.2483 ที่กรมการศาสนาได้ออกก าหนดให้ใช้ทั่วประเทศ  ใกล้เคียงกับผัง
โบสถ์เก่าวัดโพธิ์ศรีวิลัย ต าบลเมืองพาน อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี (ชวลิต อธิปัตยกุล, 2556: 412-415)  
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 สภาพและลักษณะทางศิลปกรรมภายนอกของโบสถ์วัดโพธิ์ชุม 
 (บันทึกภาพเมื่อ 25 มกราคม 2559) 

 
  ส่วนสิงห์ที่ราวบันไดหน้าประตูทางขึ้นโบสถ์ท าด้วยปูนปั้นข้างละ 1 ตัว โดยทั่วไปของสิงห์วัดโพธิ์ชุมมี
ลักษณะทางศิลปกรรมคล้ายกับสิงห์ที่พบตามศาสนสถานในเขตล้านนา ลักษณะล าตัวยืนหันไปทางทิศ
ตะวันออก แต่หันส่วนหัวและหน้าเข้าหาทางบันได ผิวสิงห์ทาด้วยสีเขียว ฟันสีขาว ส่วนที่เป็นเครื่องประดับ พู่
ขนและลวดลายบนล าตัวทาด้วยสีเหลือง สิงห์ลักษณะนี้เป็นลักษณะของสิงห์พม่าซึ่งจะมีล าตัวค่อนข้างใหญ่
ยักษ์ มักจะเป็นสีขาว ขนส่วนหัวจะชี้ตั้งขึ้นคล้ายกับเปลวไฟและขนแผงคอจะเป็นเปลวเรียงกันลงไป เป็นชั้นๆ 
รูจมูกใหญ่และบานเหมือนหม ูขาจะประดับด้วยลายคล้ายกับเปลวไฟ หางยาวตรงพู่มักจะตกแต่งด้วยลายกนก 
มักจะสร้างไว้ตามประตูเข้าวัดหรือทางเข้าอาคาร ซึ่งมีการสร้างอย่างแพร่หลายในดินแดนล้านนาหลังจากที่
อาณาจักรล้านนาตกเป็นประเทศราชของพม่าและในช่วงที่มีชาวพม่าและชาวไทใหญ่เข้ามาท าปุาไม้ในราว
ปลายพุทธศตวรรษท่ี 24 จนถึงช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 25 (เชษฐ์ ติงสัญชลี, 2555: 396) 
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  มีการต่อเติมมุงหลังคาคลุมบันไดและสิงห์ ซึ่งไม่ค่อยปรากฏในงานศิลปกรรมโบสถ์ในลุ่มแม่น้ า เลย  
ที่พ้ืนซีเมนต์ใต้ท้องสิงห์ทางทิศใต้ มีอักษรจารึกข้อความไว้ว่า “20 ก.ย. 2509 คณะช่างท าโบสถ์ นายกอง  
 จันลาศรี ศิลป์ นายชุมพล นายค าคิด นายสติ นายบั่น จันลาศรี บ.ก าเนิดเพชร จ.เลย”  
 พระพุทธรูปภายในโบสถ์เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นจ านวน 3 องค์  พระพุทธรูปองค์กลางซึ่งเป็นพระ
ประธานประจ าโบสถ์มีขนาดหน้าตักกว้าง 1 เมตร สูง 1.30 เมตร พระพุทธรูปองค์ขวามือพระประธานมีขนาด
หน้าตักกว้าง 70 เซนติเมตร สูง 1.08 เมตร และพระพุทธรูปองค์ซ้ายมือพระประธานมีขนาดหน้าตักกว้าง 70 
เซนติเมตร สูง 1.05 เมตร ทุกองค์เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย พระวรกายระบายสีขาว ส่วนจีวรระบาย
สีเหลือง จีวรมีลักษณะเป็นริ้วแบบธรรมชาติ สังฆาฏิเป็นริ้ว ยกเว้นองค์ทางขวามือพระประธาน ขมวดพระ
เกศาเล็กแหลม พระรัศมีทั้งสามองค์ท าด้วยไม้แกะสลักเป็นทรงเปลวสูง 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ภาพที่ 3 ลักษณะพุทธศิลป์ของพระประธานภายในโบสถ์วัดโพธิ์ชุม (บันทึกภาพเมื่อ 7 มีนาคม 2558) 
 
 พระพุทธรูปในโบสถ์วัดโพธิ์ชุมมีลักษณะทางพุทธศิลป์ที่คล้ายคลึงกับพระพุทธรูปปูนปั้นหลายองค์ใน
เขตจังหวัดน่าน เช่น พระประธานในโบสถ์วัดพระธาตุเขาน้อย อ าเภอเมืองน่าน พระพุทธรูปปางมารวิชัย 2 
องค์หน้าพระประธานซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนปางเปิดโลก วัดบุญยืน อ าเภอเวียงสา พระประธานในโบสถ์วัด
หนองแดง อ าเภอเชียงกลาง และพระประธานในโบสถ์วัดต้นแหลง อ าเภอปัว ซึ่งสององค์หลังเป็นพระพุทธรูป
ศิลปะไทลื้อ ผู้เขียนสันนิษฐานว่าพระพุทธรูปในโบสถ์วัดโพธิ์ชุมน่าจะได้รับอิทธิพลจากพระพุทธรูปศิลปะ
พ้ืนบ้านล้านนาที่พบในบริเวณลุ่มแม่น้ าเลย ในเขตต าบลนาอ้อ ต าบลเมืองและต าบลชัยพฤกษ์ อ าเภอเมืองเลย 
ซึ่งมีช่างพ้ืนบ้านจากเมืองน่านได้เข้ามารับจ้างก่อสร้างศาสนสถานในช่วงครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 25  โดยเริ่ม
สร้างโบสถ์วัดศรีจันทร์ บ้านนาอ้อ ซึ่งอยู่ติดกับบ้านนาโคกเป็นแห่งแรก (ล้อม จ้องก่า, สัมภาษณ์) 
  บริเวณผนังด้านหลังพระประธานมีข้อความเขียนไว้ว่า “วันที่ 21 มกราคม 2508 หลวงพ่ออินทร์ อุตฺต
โร บ้านปากหมาก ผู้ใหญ่ใจ จ าปาชัยศรี นายมุข พรหมศิริ ไวยาวัจจกร และทายกทายิกาลงมือตัดไม้สร้าง
อุโบสถในวันพฤหัส แรม 4 ค่ า เดือนยี่ ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ได้จ้างนายกี๋ฮ่วงชาติยวนก่ออิฐในวันพุธ ขึ้น 9 ค่ า 
เดือน 3 ถึงแปปูพ้ืนเสร็จราคา 8,000 บาทถ้วน ถึงเดือน 9 ได้จ้างนายกอง จันลาศรี บ้านก้างปลาตัดหลังคามุง
แต้มลายระบายสีเสร็จราคา 13,500 บาท รวมทั้งเครื่องอุปกรต่างๆ สิ้นเงิน 45,000 บาท ถึงวันที่ 17-18-19 
มีนาคม 2510 ได้พร้อมกันท าบุญมะหาชาติและผูกพัทธสีมาฉลองพร้อมส่วนมุงบรรใดนั้น  หลวงพ่อพร้อม 
พระและเณรท าจนเสร็จ ทั้งลงทุนส่วนตัว 1,010 บาท ขอกุศลส่วนนี้จ่งติดตามพวกข้าพเจ้าตาบเท่าถึงนฤพาน
เทิญ” 



95เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิชาการครั้งที่ 1”
 

96 

  จากข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า โบสถ์วัดโพธิ์ชุมมีคุณค่าและความหมายต่อชุมชนบ้าน
นาโคกเป็นอย่างมาก เพราะเกิดขึ้นจากแรงศรัทธาของชาวบ้านที่สามัคคีกันรวบรวมทุนทรัพย์และแรงกายใน
การก่อสร้างโบสถ์หลังนี้ และจ้างช่างฝีมือในท้องถิ่นและใกล้เคียงมาด าเนินการจนท าให้โบสถ์มีความงดงาม ซึ่ง
สามารถสร้างเสร็จและท าการเฉลิมฉลองได้ในระยะเวลาเพียง 2 ปี สิ้นเงินทั้งหมดกว่า 67,510 บาท นาง
เสวียน ค าชมภู ชาวบ้านนาโคกยังจ าได้ว่า “ตอนที่สร้างโบสถ์หลังนี้ มีชาวบ้านจ านวนมากเข้าป่าตัดไม้ และขน
ทรายจากแม่น้ ามาใช้ในการก่อสร้าง ส่วนหนึ่งก็ช่วยกันขุดดินมาเผาท าอิฐ ชาวบ้านใกล้เคียง ทั้งบ้านนาอ้อ 
บ้านปากหมากก็มาช่วยกันเป็นลูกมือ” (เสวียน ค าชมภู, สัมภาษณ์)  
  ดังนั้น แม้ว่าโบสถ์วัดโพธิ์ชุมจะมีอายุการสร้างเพียง 50 ปี  แต่ก็มีความส าคัญและถือว่าเป็นแหล่ง
โบราณคดีของชุมชนได้ เพราะแหล่งโบราณคดีคือสิ่งก่อสร้างหรือสถานที่ที่มนุษย์สร้างขึ้น  หรือมีร่องรอย
กิจกรรมของมนุษย์ปรากฏอยู่ หรือมีความเกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของมนุษย์ในด้านใดด้านหนึ่ง  มีความ
เก่าแก่ มีประวัติความเป็นมาที่เป็นประโยชน์ทางด้านศิลปะ ประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี ดังนั้นโบสถ์วัดโพธิ์
ชุมจึงควรคู่ต่อการศึกษา อนุรักษ์และพัฒนาให้คงอยู่คู่ชุมชนตลอดไป  
  นอกจากนี้ ภายในแหล่งโบราณคดีวัดโพธิ์ชุมยังเคยมีรายงานเกี่ยวกับการประดิษฐานพระพุทธรูป
ส าริด ปางมารวิชัย ศิลปะล้านนา อายุราวพุทธศตวรรษที่ 22-24 จ านวน 3 องค์ (กลุ่มทะเบียนโบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ ส านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2546: ไม่ปรากฏเลขหน้า ; ราชกิจจานุเบกษา, 2547: 
18) แต่ปัจจุบันไม่ทราบว่าพระพุทธรูปดังกล่าวประดิษฐานอยู่ที่ใด เนื่องจากเป็นพระพุทธรูปส าคัญและง่ายต่อ
การโจรกรรม ทางวัดและชุมชนจึงมีมติให้ประดิษฐานไว้ในที่ปลอดภัย  และอัญเชิญออกมาให้ชาวบ้านได้
สักการบูชา สรงน้ าและเสี่ยงทายเฉพาะวันที่ 13 เมษายน ของทุกปีเท่านั้น  
 
สภาพปัญหาการละเลยการอนุรักษ์และพัฒนาของแหล่งโบราณคดีวัดโพธิ์ชุม 
 สภาพปัญหาการละเลยการอนุรักษ์และพัฒนาของแหล่งโบราณคดีวัดโพธิ์ชุมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  
ผู้เขียนจึงแยกปัญหาของแหล่งโบราณคดีวัดโพธิ์ชุมออกเป็น 4 ประเด็น คือ  
  1. ปัญหาการละเลยการอนุรักษ์และพัฒนาของแหล่งโบราณคดีวัดโพธิ์ชุมในระดับนโยบาย หน่วยงาน
ราชการโดยกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ยังขาดการให้ข้อมูลหรือความรู้ที่เกี่ยวข้องในแหล่งโบราณคดีวัด
โพธิ์ชุมแก่ชาวบ้าน โดยไม่มีการอธิบายถึงรูปแบบกฎหมาย อาทิ พ้ืนที่อาณาเขตที่แน่นอน การท าลายสมบัติ
ของชาติและโทษที่จะได้รับอย่างละเอียดเพ่ือไม่ให้เกิดความเรื่องราวหรือปัญหาในภายหลัง ขาดการในวิธีการ
จัดอบรมแบบประสานงานกับหน่วยงานหลายฝุาย และทุกครั้งที่อบรมต้องให้ชาวบ้านชี้แจงสาเหตุปัญหาและ
ความต้องการ เพ่ือให้รัฐมีส่วนร่วมเพ่ือหาทางออกให้กับประชาชน  
  โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นการขึ้นทะเบียนโบสถ์วัดโพธิ์ชุมเป็นโบราณสถานของชาติ  ยังไม่มีความ
ชัดเจนทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ พระครูโพธิธรรมสโมธาน เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชุมให้ข้อมูลว่า 
เจ้าหน้าที่ส านักศิลปากร ที่ 9 ขอนแก่น กรมศิลปากร เคยมาท าการส ารวจและเก็บข้อมูลโบสถ์วัดโพธิ์ชุมไป
หลายปีแล้ว แต่ก็ไม่มีเอกสารหรือการแจ้งกลับมายังวัดว่าได้มีการด าเนินการถึงขั้นใดแล้ว ทางวัดจึงไม่สามารถ
ด าเนินการใดๆ เกี่ยวกับโบสถ์ได้ เพราะเกรงว่าจะขัดต่อกฎหมายหากท าการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของ
ชาติแล้ว (พระครูโพธิธรรมสโมธาน, สัมภาษณ์)  
  นอกจากนี้ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดเลย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานเลย และองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ส านักงานพ้ืนที่พิเศษเลย ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการที่มีบทบาทส าคัญในก าหนด
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นโยบายและส่งเสริมการศึกษาประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์  ศิลปกรรม วัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดเลย ยังขาดการส่งเสริมสนับสนุนหรือผลักดันให้แหล่งโบราณคดีวัดโพธิ์ชุมเป็นแหล่งเรียนรู้
หรือแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเลย ทั้งที่ต าแหน่งที่ตั้งของวัดโพธิ์ชุมอยู่ห่างจากถนนสายเลย-เชียงคาน ซึ่งเป็น
เส้นทางจากตัวจังหวัดเลยสู่อ าเภอเชียงคานแหล่งท่องเที่ยวส าคัญเพียง 1 กิโลเมตรเท่านั้น  แม้จะมีปูายบอก
ทางเข้าวัดแต่ก็ไม่มีข้อมูลเกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ให้ทราบ จึงท าให้วัดโพธิ์ชุมไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและ
ประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะหน่วยงานราชการให้ความส าคัญกับแหล่งท่องเที่ยวส าคัญอ่ืนๆ มากกว่า  
จึงไม่ปรากฏในสื่อการท่องเที่ยวส าคัญๆ เลย (กองบรรณาธิการนายรอบรู้, 2555 ; ชาธร โชคภัทระ, 2554) 
  การที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับนโยบายไม่สามารถให้ความรู้และสร้างความเข้าใจกับชุมชน
เกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณคดีวัดโพธิ์ชุมได้  ท าให้ชาวบ้านไม่ความเข้าใจและไม่ทราบถึง
ความส าคัญของแหล่งโบราณคดี จนส่งผลท าให้เกิดการละเลยในการอนุรักษ์และพัฒนาในระดับปฏิบัติการได้ 
  2. ปัญหาการละเลยการอนุรักษ์และพัฒนาของแหล่งโบราณคดีวัดโพธิ์ชุมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
บ้านนาโคก ผลการศึกษาข้อมูลที่พบภายในชุมชนบ้านนาโคกพบว่า ชุมชนขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์โบราณคดีของชุมชนและวัดโพธิ์ชุม  จึงเกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการดูแลรักษาแหล่ง
โบราณคดี ตลอดจนขาดจิตส านึกในด้านการอนุรักษ์และรักษาแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน การที่
ชาวบ้านไม่ได้ให้ความส าคัญกับแหล่งโบราณคดีเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่น่าวิตกเป็นอย่างยิ่ง อันจะท าให้แหล่ง
โบราณคดีถูกปล่อยปะละเลยและถูกท าให้ทิ้งร้างในที่สุด  
  ทั้งนี ้อาจเป็นเพราะชุมชนเองไม่เข้าใจบทบาทหรือหน้าที่ที่ตนเองสามารถปฏิบัติต่อแหล่งโบราณคดีได้ 
ทั้งกลัวการกระท าที่ขัดต่อข้อกฎหมายโบราณสถานและการละเมิดหรือลบหลู่ความเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของ
ชุมชน อันจะน ามาซึ่งภัยอันตรายและความไม่สบายใจที่จะเกิดขึ้นต่อตนเองและครอบครัว  ปัญหาเหล่านี้อาจ
เป็นผลสืบเนื่องมาจากการขยายการคมนาคมสื่อสารจากส่วนกลางซึ่งเป็นผู้ควบคุมนโยบายเข้ามาในภาคอีสาน 
ท าให้คนอีสานรู้สึกว่าอนาคตของตนอยู่ที่การตัดสินใจของคนในกรุงเทพฯ  ขณะเดียวกันก็เกิดความส านึกว่า
วัฒนธรรมและแบบแผนการครองชีวิตในท้องถิ่นของตนด้อยกว่าคนในภาคกลาง (สุเทพ  สุนทรเภสัช, 2548: 
168) จนไม่กล้าปฏิบัติหรือแสดงออกใดๆ ที่คิดว่าท าแล้วจะท าให้เกิดภัยคุกคามต่อตนเอง 
  นอกจากนี้ ในชุมชนยังความคิดเห็นที่แตกต่างกันในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณคดีวัดโพธิ์ชุม  
เห็นได้จากความเห็นที่แตกต่างในการสร้างศาลาการเปรียญคอนกรีตหลังใหม่ของวัด  ที่มีมุขหน้ายื่นมาใกล้ชิด
กับตัวโบสถ์มากเกินไป จนท าให้รู้สึกว่าตัวโบสถ์ถูกเบียดด้วยอาคารที่ถูกสร้างขึ้นในภายหลัง พระครูโพธิธรรม
สโมธาน เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชุม และชาวบ้านส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการสร้างศาลาการเปรียญใกล้ตัวโบสถ์
ทางทิศเหนือ โดยอยากให้ขยับไปทางทิศตะวันตกหรือทิศตะวันออกจากผังเดิมก็ได้ และไม่เห็นด้วยที่จะมีมุข
หน้ายื่นออกมา แต่ในที่สุดเสียงชาวบ้านส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะสร้างในต าแหน่งปัจจุบัน จนท าให้หลายคนคิดว่า
ต้องท าการขยับโบสถ์ออกไปอีก เพ่ือให้ศาลาการเปรียญมีความโดดเด่นและไม่อยู่ประชิดกันมากจนเกินไป 
(พระครูโพธิธรรมสโมธาน, สัมภาษณ์ ; ค าหล้า ชัยศรีฮาด, สัมภาษณ์) ท าให้ไม่สามารถที่จะพัฒนาหรือ
ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆ โบสถ์ให้เกิดข้ึนในทางท่ีควรจะเป็นได้ 
  และยังพบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังก็ไม่ใส่ใจที่จะหาความรู้เกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีวัดโพธิ์ชุม 
โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่และกลุ่มชาวบ้านที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในบ้านนาโคกระยะหลัง ที่ไม่ได้รับรู้หรือเข้าใจ
ความส าคัญของโบสถ์วัดโพธิ์ชุมที่มีต่อชุมชน จนท าให้ชาวบ้านที่อยู่ในเขตบริเวณใกล้แหล่งโบราณคดีไม่เห็น
ความส าคัญของโบสถ์วัดโพธิ์ชุม และมองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตตามปกติของตนเอง จนเกิด
การละเลยและไม่ใส่ใจต่อการอนุรักษ์ (บุญล้อม จันทค าแพง, สัมภาษณ์ ; อินตอง สุพรมอินทร์, สัมภาษณ์) 
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ภาพที่ 4 สภาพการสร้างมุขหน้าศาลาการเปรียญวัดโพธิ์ชุมที่ยื่นมาชิดกับตัวโบสถ์มากเกินไป  
ท าให้ยากต่อการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆ โบสถ์ (บันทึกภาพเมื่อ 25 มกราคม 2559) 

 
  3. ปัญหาการละเลยการอนุรักษ์และพัฒนาของแหล่งโบราณคดีวัดโพธิ์ชุมโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสองรัก (อบต.ศรีสองรัก) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยัง
ขาดการก าหนดแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณคดีวัดโพธิ์ชุมซึ่งที่อยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ
หน่วยงานตนเองโดยตรง ขาดวิสัยทัศน์ในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณคดี ฝุายปกครองท้องถิ่นและฝุาย
ปกครองท้องที่ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างเข็มแข็งและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ยัง
ขาดการสนับสนุนให้สภาวัฒนธรรมต าบลศรีสองรักมีบทบาทในการด าเนินการทางด้านประวัติศาสตร์และ
โบราณคดีในท้องถิ่น โดยยังให้ความส าคัญเฉพาะด้านวัฒนธรรมประเพณีเป็นส าคัญอยู่  
  ถึงแม้ว่าจะมีการสนับสนุนในการดูแลแหล่งโบราณคดีอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ใช่การจัดสรรงบประมาณในการ
ดูแลแหล่งโบราณคดีโดยตรง  กลับเป็นงบประมาณที่ถวายกับทางวัดโพธิ์ชุมเ พ่ือใช้ในกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาทั่วไป ไม่ได้งบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอและต่อเนื่องต่อการซ่อมและบูรณะโบสถ์ (พระครู
โพธิธรรมสโมธาน, สัมภาษณ์) ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ทางด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีและส่วนที่เกี่ยวข้องทางด้านนี้  จึงท าให้เกิดการละเลยในการอนุรักษ์และ
พัฒนาแหล่งโบราณคดีวัดโพธิ์ชุมอย่างเป็นรูปธรรม 
  4. ปัญหาการละเลยการอนุรักษ์และพัฒนาของแหล่งโบราณคดีวัดโพธิ์ชุมของพระภิกษุและสามเณร
ภายในวัดโพธิ์ชุม แหล่งโบราณคดีประเภทโบราณสถานและโบราณวัตถุมักจะอยู่ภายในวัด  เพราะถือเป็น
สถานที่แสดงออกของช่างฝีมือในแต่ละยุคสมัยที่เกิดขึ้นจากความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาของแต่ละ
ท้องถิ่น พระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้ดูแลและครอบครองวัดจึงเป็นก าลังหลักที่สามารถด าเนินการและสนับสนุนการ
ปกปูองคุ้มครองและอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานเหล่านั้น พระสงฆ์จึงจ าเป็นที่จะต้องรู้กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์โบราณสถาน ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของพระสังฆาธิการตามท่ีกฎหมายก าหนดใน
การดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น (ส านักโบราณคดี  กรมศิลปากร, 2550) ดังนั้น 
พระภิกษุและสามเณรที่พ านักอยู่ภายในวัดโพธิ์ชุมเองถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการอนุรักษ์และพัฒนา
โบสถ์วัดโพธิ์ชุม  
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  ที่ผ่านมาภายในวัดมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนพระภิกษุสามเณร  โดยปกติจะมีเพียงพระครูโพธิธรรม
สโมธาน เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชุมพ านักอยู่เพียงรูปเดียวเท่านั้น ท าให้ไม่สามารถดูแลรักษาศาสนาสถานต่างๆ 
ภายในวัดได้อย่างทั่วถึง ท าให้ต้องปล่อยให้โบสถ์วัดโพธิ์ชุมต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ เช่น  การหลุดร่วงหรือ
เคลื่อนของกระเบื้องมุงหลังคาที่เกิดจากนกพิราบ ท าให้หลังคาร่วง หรือเกิดต้นหญ้าขึ้นตามหลังคาโดยการ
น าพาเมล็ดมาของจากการขับถ่ายมูลนกพิราบ แล้วพระภิกษุสามเณรเองก็ไม่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ (พระ
ครูโพธิธรรมสโมธาน, สัมภาษณ์)  
  แต่อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์พระครูโพธิธรรมสโมธานก็ท าให้ทราบว่าทางวัดก็มีความพยายามที่
จะอนุรักษ์และพัฒนาโบสถ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนเช่นกัน แต่ยังขาดหน่วยงานและผู้มีความรู้ใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเข้ามาสนับสนุน ในฐานะเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชุมจึงท าได้เพียงการดูแลรักษาตามสภาพและ
ความสามารถเท่านั้น บางครั้งก็อาศัยแรงงานและก าลังศรัทธาของชาวบ้านในการสอดส่องดูแลและพัฒนา
รอบๆ โบสถ์ ตลอดจนภูมิทัศน์ในบริเวณวัด เช่น การท าพ้ืนคอนกรีตรอบๆ โบสถ์ เพ่ือปูองกันปัญหาการกัด
เซาะพ้ืนโบสถ์ของกระแสน้ าที่ไหลจากศาลาการเปรียญในช่วงฤดูฝน เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการแก้ปัญหาในระดับที่
ทางวัดและชุมชนสามารถท าได้เฉพาะหน้าเท่านั้น 
  ปัญหาการละเลยการอนุรักษ์และพัฒนาของแหล่งโบราณคดีวัดโพธิ์ชุมทั้ง 4 ประเด็นที่ผู้เขียนสรุปมา
น าเสนอให้ทราบในข้างต้นนี้ จะเห็นได้ว่าโบสถ์วัดโพธิ์ชุมอาจต้องเผชิญกับปัญหาการช ารุดทรุดโทรมและ
พังทลายในอนาคต แม้ว่าในขณะนี้โบสถ์วัดโพธิ์ชุมยังสามารถใช้ประกอบศาสนกิจอยู่ได้ก็ตาม  แต่ก็ไม่ได้ความ
ว่าในอนาคตอันใกล้นี้ปัญหาต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและสภาพของโบสถ์วัดโพธิ์ชุมจะไม่เกิดขึ้น 
   
แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณคดีวัดโพธิ์ชุมเชิงบูรณาการตามหลักพุทธธรรม   
  พระไตรปิฎกถือเป็นศูนย์กลางค าสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตั้งแต่ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวันไปจนถึงการปฏิบัติเพ่ือบรรลุมรรคผลนิพพาน และเมื่อมีการประยุกต์ศาสตร์หรือ
การบูรณาการศาสตร์ทั้งหลายเข้ากับหลักพุทธธรรมแล้ว ย่อมส่งผลถึงการพัฒนาที่มีมิติสามารถต่อยอดหรือ
ขยายผลออกไปได้กว้างขวางและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น  ดังที่พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) 
(2552: 225-252) กล่าวว่าระบบการพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องมีการพัฒนาคนเป็นหลัก ประกอบกับการพัฒนา
สังคม ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี  
  แนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณคดีวัดโพธิ์ชุมก็เช่นกัน  ผู้เขียนได้น าหลักพุทธธรรม 
“อปริหานิยธรรม” มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณคดีเชิงบูรณาการ อัน
จะส่งผลให้เกิดแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
  อปริหานิยธรรม แปลว่า ธรรมอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม เป็นไปเพ่ือความเจริญฝุายเดียว มี 7 
ประการ ดังนี้ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2557: 212-213) 
  1. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ 
  2. พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันท ากิจที่สงฆ์จะต้องท า 
  3. ไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงบัญญัติ ไม่ล้มล้างสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ สมาทานศึกษาอยู่
ในสิกขาบททั้งหลายตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ 
  4. ภิกษุเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่ เป็นสังฆบิดร เป็นสังฆปริณายก เคารพนับถือภิกษุเหล่านั้น เห็นถ้อยค าของ
ท่านว่าเป็นสิ่งอันควรรับฟัง 
  5. ไม่ลุอ านาจตัณหาคือความอยากท่ีเกิดขึ้น 
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  6. ยินดีในเสนาสนะปุา 
  7. ตั้งสติระลึกไว้ในใจว่า สพรหมจารี (เพ่ือนพรหมจารี) ทั้งหลายผู้มีศีลงาม ซึ่งยังไม่มา ขอให้มา ที่มา
แล้ว ขอให้อยู่ผาสุก 
  อปริหานิยธรรมทั้ง 7 ประการ ถือว่าเป็นธรรมที่ท าให้เกิดความเจริญทั้งส่วนตนและส่วนรวม และยัง
เป็นหลักปฏิบัติที่น าความสุขความเจริญมาสู่หมู่คณะ เป็นหลักธรรมที่เน้นความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ความ
สามัคคีของหมู่คณะ และการเคารพนับถือซึ่งกันและกัน สามารถน าอปริหานิยธรรมมาประยุกต์เพ่ือเป็น
แนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณคดีวัดโพธิ์ชุมเชิงบูรณาการได้ ดังนี้ 
  1. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณคดีวัดโพธิ์ชุม ทั้งหน่วยงานราชการระดับ
นโยบายในพ้ืนที่หรือในจังหวัด ชุมชนบ้านนาโคก องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสองรัก และพระภิกษุสามเณร
วัดโพธิ์ชุม ต้องหมั่นประชุมกันเป็นประจ า เพราะการประชุมกันบ่อยๆ เป็นการระดมสมอง รวมความสามารถ
ที่ทุกคนมี น ามาแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่อง และหาแนวทางที่เหมาะสมในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่ง
โบราณคดีวัดโพธิ์ชุมร่วมกัน  
  โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนบ้านนาโคกที่ต้องหมั่นประชุมปรึกษาหารือในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่ง
โบราณคดีวัดโพธิ์ชุมร่วมกันอยู่เนืองๆ เพราะแหล่งโบราณคดีวัดโพธิ์ชุมถือเป็นทรัพยากรของชุมชน ที่คนใน
ชุมชนต้องมีสิทธิและส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรในชุมชนของตนเอง (อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2544: 205-
252) จะอาศัยเฉพาะกลไกของภาครัฐและการสนับสนุนจากภายนอกอย่างเดียวไม่ได้ 
  2. พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม และพร้อมเพรียงกันปฏิบัติการในการอนุรักษ์
และพัฒนาแหล่งโบราณคดีวัดโพธิ์ชุม มีความรับผิดชอบร่วมกัน ด าเนินไปอย่างพร้อมเพรียง และเมื่อถึงตอน
ท างานก็ต้องท างานของส่วนรวมให้ดี เพ่ือความมั่นคงถาวรของโบสถ์วัดโพธิ์ชุม 
  3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแหล่งโบราณคดีวัดโพธิ์ชุมต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับ  โดยทุกคน
ต้องถือระเบียบข้อบังคับเพ่ือปฏิบัติอย่างเสมอภาคกัน ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐก็ไม่ยกเอาอ านาจหน้าที่มา
ข่มชาวบ้าน จนเป็นเหตุให้เกิดความแตกแยก และต้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการอนุรักษ์และ
พัฒนาแหล่งโบราณคดีอย่างสุดความสามารถ 
  4. ในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณคดีวัดโพธิ์ชุมนั้น ควรให้ความเคารพนับถือผู้ใหญ่ เช่น พระ
ครูโพธิธรรมสโมธาน เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชุม วัฒนธรรมจังหวัดเลย ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เลย ผู้ใหญ่บ้านนาโคก นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสองรัก เป็นต้น เพราะความเป็นผู้ใหญ่กับความเป็น
ผู้น้อยเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก อย่างน้อยผู้ใหญ่หรือผู้น าก็จะมีประสบการณ์ในการ
ท างานมากกว่า 
  5. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแหล่งโบราณคดีวัดโพธิ์ชุมต้องไม่ลุแก่อ านาจความอยาก ความเห็นแก่ตัว เช่น 
ทุจริตงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้มาใช้ในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณคดีวัดโพธิ์ชุม ต้องใช้งบประมาณ
ให้ถูกต้องและเป็นประโยชน์มากที่สุด ไม่โลภเอาโบราณวัตถุหรือของมีค่าที่เกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีไปเป็นของ
ส่วนตน เป็นต้น  
  6. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแหล่งโบราณคดีวัดโพธิ์ชุมต้องรักสันติภาพ ขัดเกลาจิตใจอยู่เสมอ แสดงถึง
ความเป็นผู้มีนิสัยดี พร้อมที่จะปฏิบัติงานโดยไม่ประมาท การที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแหล่งโบราณคดีวัดโพธิ์ชุม
เป็นคนดี ย่อมเป็นเกียรติ เป็นศักดิ์ศรี เป็นเครื่องยืนยันความบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติภารกิจได้ดี 
  7. ตั้งใจสนับสนุนคนดี ปกปูองคนด ีส่งเสริมคนดี และเลือกคนดีมีความสามารถเข้ามาเป็นก าลังส าคัญ
ในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณคดีวัดโพธิ์ชุม เพ่ือที่จะน าพาให้แหล่งโบราณคดีวัดโพธิ์ชุมได้รับการ
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อนุรักษ์และพัฒนา เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์  โบราณคดี พระพุทธศาสนา
และศิลปกรรม ส าหรับนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ตลอดจนประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว ได้เกิด
ความรู้ความเข้าใจและความภาคภูมิใจสืบไป  
 
บทสรุป 
  แหล่งโบราณคดีวัดโพธิ์ชุม บ้านนาโคก ต าบลศรีสองรัก อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เป็นแหล่ง
โบราณคดีประเภทโบราณสถาน ที่มีโบสถ์เป็นโบราณสถานส าคัญ โบสถ์วัดโพธิ์ชุมเริ่มสร้างขึ้นใน พ.ศ.2508 
โดยมีหลวงพ่ออินทร์ อุตฺตโร บ้านปากหมาก เป็นผู้น าในการสร้าง และว่าจ้างช่างชาวเวียดนามและช่างพ้ืนบ้าน
ในละแวกใกล้เคียงมาด าเนินการ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปี พ.ศ.2509 และท าการฉลองผูกพัทธสีมา
ใน พ.ศ.2510 โดยใช้เวลาในการก่อสร้างทั้งสิ้นเพียง 2 ปีเท่านั้น แสดงให้เห็นถึงพลังศรัทธาของชาวบ้านนาโคก
ในอดีตได้เป็นอย่างด ี
  ลักษณะทางศิลปกรรมของโบสถ์วัดโพธิ์ชุม แม้จะสันนิษฐานว่ามีการวางผังมีลักษณะเป็นซึ่งคล้ายผัง
แบบโบสถ์มาตรฐาน พ.ศ.2483 ที่กรมการศาสนาได้ออกก าหนดให้ ใช้ทั่วประเทศ แต่โดยงานศิลปกรรม
ปลีกย่อยนั้นจะเห็นได้ว่ามีการผสมผสานงานพุทธศิลป์ที่หลากหลาย เช่น ส่วนบนของอาคารเป็นงานศิลปกรรม
ที่ได้รับอิทธิพลจากสกุลช่างภาคกลางที่ขึ้นมาพร้อมผังโบสถ์มาตรฐานของกรมการศาสนา  มุขหน้าท าเป็นซุ้ม
โค้งซึ่งเป็นศิลปะแบบญวนที่ได้รับอิทธิพลมาจากฝรั่งเศส สิงห์ที่หน้าโบสถ์เป็นสิงห์แบบพม่าหรือไทใหญ่ที่
ส่งผ่านมาทางกลุ่มช่างพ้ืนบ้านล้านนาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 24-25 ส่วนพระประธานภายในโบสถ์เป็น
พระพุทธรูปปูนปั้นที่ได้รับอิทธิพลสกุลช่างพ้ืนบ้านล้านนาในเขตเมืองน่าน จึงท าให้โบสถ์วัดโพธิ์ชุมเป็นโบราณ
สถานที่มีความน่าสนใจในแง่การผสมสานทางศิลปกรรม  พัฒนาการของงานช่างฝีมือในท้องถิ่น ตลอดจน
ความส าคัญที่มีต่อพัฒนาการทางประชาติท้องถิ่นของชุมชนอีกด้วย 
  ที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าแหล่งโบราณคดีวัดโพธิ์ชุมได้ถูกละเลยหรือถูกมองข้ามจากหน่วยงานภาครัฐที่มี
ส่วนก าหนดนโยบายในการอนุรักษ์และพัฒนาในด้านต่างๆ ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนและ
พระภิกษุสามเณรยังขาดข้อมูล ขาดความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณคดี  จนท าให้
แหล่งโบราณคดีแห่งนี้อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการช ารุดทรุดโทรมและพังทลายตามล าดับ 
  ดังนั้น แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณคดีวัดโพธิ์ชุมเชิงบูรณาการโดยใช้อปริหานิยธรรม
ทั้ง 7 ประการ ซึ่งเป็นหลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ผู้เขียนได้น าเสนอมานั้น จะเป็นแนวทางส าคัญที่จะ
ช่วยในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณคดีวัดโพธิ์ชุมจากทุกภาคส่วนให้ร่วมมือกัน  เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้
และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี พระพุทธศาสนาและศิลปกรรม น าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจ
ในการดูแล อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณคดีวัดโพธิ์ชุมให้ยั่งยืนสืบไป  
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ศึกษาความเชื่อเรื่องกรรมของนักเรียนโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จังหวัดเลย 
A STUDY OF BELIEF OF KAMMA OF THE LOEI ANUKULVITAYA SCHOOL 

STUDENTS IN LOEI PROVINCE 
พระครูประทีปวุฒิธรรม (พระวีระชัย ทีปธมฺโม)4 

 
 
บทคัดย่อ 
  การวิจัยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการได้แก่ 1) เพ่ือศึกษาหลักธรรมเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
2) เพ่ือศึกษาความเชื่อเรื่องกรรมของนักเรียนโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จังหวัดเลย  และ3) เพ่ือศึกษา
เปรียบเทียบความเชื่อเรื่องกรรมของนักเรียนโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาจังหวัดเลย จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาจังหวัดเลย โดยใช้สูตรค าณวนของ 
Yaro Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 285 คนใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิโดยใช้สัดส่วนของจ านวน
นักเรียน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม น ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(StandardDeviation) ส าหรับวัดการกระจายของข้อมูลใช้การทดสอบ ค่าที (t – test), Independent 
Groups, One – WayANOVA 
 
ผลการวิจัย พบว่า  
  1. หลักธรรมเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท พบว่า หลักความเชื่อเรื่องกรรมในทัศนะทาง
พระพุทธศาสนาเถรวาท เป็นสิ่งที่อยู่ในความนึกคิดของมนุษย์และมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่แสดงออกจะ
มีความเกี่ยวกับเรื่องศรัทธา คือ ความเชื่อ ประกอบด้วย กัมมสัทธาคือความเชื่อกรรมเชื่อกฎแห่งกรรม2 . วิ
ปากสัทธาคือเชื่อวิบากเชื่อผลของกรรมกัมมัสสกตาสัทธาคือเชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของของตน และ
ตถาคตโพธิสัทธาคือเชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า“กรรม” แปลว่า การกระท ามีความหมายกลางๆ ใช้ได้ทั้ง
ในทางดี และทางไม่ดี ถ้าเป็นกรรมดีเรียกว่ากุศลกรรม กรรมไม่ดี เรียกว่า อกุศลกรรม ซึ่งสาเหตุที่มนุษญ์
กระท ากรรมความชั่ว คือ โลภะ โทสะ โมหะ และสาเหตุที่มนุษย์กระท ากรรมดีคือ อโลภะอโทสะ และอโมหะ 
 2. พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ( =3.77) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความเชื่อ
เรื่องกฎแห่งกรรมมีระดับมากท่ีสุด ( =3.91) รองลงมาได้แก่ ด้านความเชื่อเรื่องมนุษย์มีกรรมเป็นของ ๆ ตน
อยู่ในระดับมาก (  =3.77) ด้านความเชื่อเรื่องการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอยู่ในระดับมาก (  =3.72) และ 
ด้านความเชื่อเรื่องผลของการกระท า( =3.69)มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด อยู่ในระดับมาก 
 3. การเปรียบเทียบความเชื่อเรื่องกรรมของนักเรียนโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาจังหวัดเลย จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า ปัจจัยด้านเพศ นักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องกรรมของทั้งโดยรวมและ
รายด้าน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่วางไว้ปัจจัย
ด้านระดับที่ก าลังศึกษา นักเรียนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องกรรมของนักเรียนโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา

                                                           
 4 นิสิตปริญญาโท  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์เลย. 
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จังหวัดเลยโดยรวม จ าแนกระดับชั้นที่ก าลังศึกษา พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ส าหรับรายด้าน พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกด้านปัจจัยจ าแนกลักษณะอาชีพ
ของผู้ปกครองนักเรียนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องกรรมของทั้ งโดยรวมพบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส าหรับรายด้าน พบว่ามีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ใน
ด้านความเชื่อเรื่องกรรมเนื่องมาจากความแตกต่างของระบบความคิดของนักเรียนที่ได้รับจากสภาพแวดล้อมที่
ต่างกันสถานที่อาศัยต่างกัน 
 
 Abstract 

  The objectives of this study were 1) to study the principle of Kamma (action or the 
law of action) in Theravada Buddhism, 2) to study the faith in Kamma of LoeiAnukulvittaya 
School students, Loei province, and 3) to compare the faith in action of LoeiAnukulvittaya 
School students, Loei province, classified by personal factors. The study population was the 
total number of students in LoeiAnukulvittaya School, and the samples of 285 students 
were selected by the Taro Yamane’s formula with the stratified random sampling. The data 
were collected by using the questionnaire and statistically analyzed by the Software Package 
for Social Science (SPSS) in terms of frequency distribution, percentage, mean, standard 
deviation, T-test, independent groups and one-way ANOVA. 
 The findings of this research were found as follows: 
 1. The principle of Kamma (action or the law of action) in Theravada Buddhism was 
found to be what was in human cognition and related to human behaviour. It was also 
involved with Saddha or faith, of which three kinds there were; namely, 1) Kammasaddha or 
the faith in action or the faith in the law of action, 2) Vipakasaddha or the faith in the 
consequence of action, 3) Kammassakatasaddha or the faith in the individual ownership of 
action, and 4) Tathagatabodhisaddha or the confidence in the Enlightenment of the Buddha. 
The word “Kamma” meant action, which was of a neutral meaning and used both in good 
and bad senses. If it was a good action, it was called a good deed or a wholesome action; if 
it was a bad action, it was called a bad deed or an unwholesome action. The causes 
encouraging a person to perform bad actions were Lobha (greed), Dosa (hatred), and Moha 
(delusion); the causes encouraging a person to perform good actions were Alobha (non-
greed), Adosa (non-hatred), and Amoha (non-delusion). 
 2. The study of the faith in Kamma of LoeiAnukulvittaya School students, Loei 
province was found that 161 respondents were female, accounting for 56.5%, and 124 
respondents were male, accounting for 43.5%. The majority of respondents were 53 
students of Mathayom 6, accounting for 18.6%, and the majority of respondents were 49 
parents, who were employees and merchants, accounting for 17.2%. The opinions of 
respondents on the faith in Kamma of LoeiAnukulvittaya School students, Loei province 
were found to be overall at a high level in all aspects (  = 3.77). When considered in each 
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aspect, the opinions of respondents on the faith in the law of action were found to be at 
the highest level (  = 3.91), followed by the opinions of respondents on the faith in the 
individual ownership of action at a high level (  = 3.77), the opinion of respondents on the 
confidence in the Enlightenment of the Buddha at a high level (  = 3.72), and the opinions 
of respondents on the faith in the consequence of action at the lowest level (  = 3.72). 
 3. The comparison of the faith in Kamma of LoeiAnukulvittaya School students, Loei 
province, classified by personal factors, was found that the faith in Kamma of 
LoeiAnukulvittaya School students, Loei province, classified by gender, was not found to be 
different at a statistically significant level of 0.05 in all aspects and each aspect. It was not in 
accordance with the research hypothesis. The faith in Kamma of LoeiAnukulvittaya School 
students, Loei province, classified by educational level, was found to be different at a 
statistically significant level of 0.05 in all aspects and each aspect. The faith in Kamma of 
LoeiAnukulvittaya School students, Loei province, classified by parents’ occupation, was not 
found to be different at a statistically significant level of 0.05 in all aspects, but in each 
aspect it was found to be different at a statistically significant level of 0.05 in the aspect of 
the faith in Kamma due to differences of students’ opinion system, received from different 
environment and different residence. 
 
บทน า 
 พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งเหตุผลมีความเชื่อความศรัทธาตั้งอยู่บนรากฐานแห่งปัญญาผู้ที่มี
ความเชื่อความศรัทธาตามค าสอนในพระพุทธศาสนาสามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิตได้ดังนั้น
พระพุทธศาสนาจึงหมายถึงวิถีแห่งชีวิตอันเป็นระบบแห่งการด าเนินชีวิตที่เรียกว่า  Way of life5 จึงท าให้
พระพุทธศาสนามีความแตกต่างจากศาสนาอ่ืนความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผลเรียกว่าศรัทธา 4 ประกอบด้วย 
 1. กัมมสัทธา คือ ความเชื่อกรรม เชื่อกฎแห่งกรรม เชื่อว่ากรรมมีอยู่จริง คือ เชื่อว่าเมื่อท าอะไร
โดยมีเจตนา คือจงใจท าทั้งรู้ย่อมเป็นกรรม คือ เป็นความชั่ว ความดีมีขึ้นในตนเป็นเหตุปัจจัยก่อให้เกิดผลดี
ผลร้ายสืบเนื่องต่อไปการกระท าไม่ว่างเปล่าและเชื่อว่าผลที่ต้องการจะส าเร็จได้ด้วยการกระท ามิใช่ด้วยอ้อน
วอนหรือนอนคอยโชคเป็นต้น 
 2. วิปากสัทธา คือ เชื่อวิบาก เชื่อผลของกรรม เชื่อว่าผลของกรรมมีจริงคือว่ากรรมที่ท าแล้วต้องมี
ผลและผลต้องมีเหตุผลดีจากกรรมดีผลชั่วเกิดจากกรรมชั่ว 
 3. กัมมัสสกตาสัทธา คือ เชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของของตน เชื่อว่าแต่ละคนเป็นเจ้าของกรรม
จะต้องรับผิดชอบเสวยวิบากเป็นไปตามกรรมของตน 
 4. ตถาคตโพธิสัทธา คือ เชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า มั่นใจในองค์พระตถาคตว่าทรงเป็นพระ
สัมมาสัมพุทธะทรงพระคุณทั้ง 9 ประการ ตรัสธรรมบัญญัติวินัยไว้ด้วยดีทรงเป็นผู้น าทางที่แสดงให้เห็นว่า

                                                           
5 พระเมธีธรรมาภรณ์, (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต), พุทธศาสนากับปรัชญา, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พรินติ้งกรุ๊พ

จ ากัด, 2533), หน้า 12. 
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มนุษย์คือเราทุกคนนี้หากฝึกตนด้วยดีก็สามารถเข้าถึงภูมิธรรมสูงสุดบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ดังที่พระองค์ได้ทรง
บ าเพ็ญไว้เป็นแบบอย่าง6 
  จากหลักศรัทธา4 เห็นได้ว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนเร่ืองกรรมและให้ความส าคัญหลัก
กรรมว่าเป็นหลักธรรมใหญ่และส าคัญทั้งนี้เพราะกรรมได้มีความสัมพันธ์กับการด าเนินชีวิตประจ าวันของ
มนุษย์กรรมจึงเป็นหลักธรรมมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของคนในสังคมบุคคลจะมีชีวิตที่เจริญขึ้น
หรือเสื่อมลงมีทุกข์หรือสุขนั้นมีผลมาจากกรรมของตนเองทั้งสิ้น ไม่ใช่การกระท าของผู้อื่นพระพุทธศาสนาได้ให้
ความหมายของกรรมไว้ดังที่ปรากฏในพุทธพจน์ที่ว่า“ภิกษุทั้งหลายเจตนานั่นเองเราเรียกว่ากรรมบุคคลจงใจ
แล้วจึงกระท าด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ”7 ดังนั้นกรรมจึงเกิดจากการกระท าของตัวเราเองมิใช่มีใครมา
ก าหนดการกระท าดีเรียกว่ากรรมดีการกระท าชั่วเรียกว่ากรรมชั่วในการกระท าทุกอย่างย่อมมีผลเรียกว่าวิบาก
ที่บุคคลผู้กระท าจะต้องเป็นผู้รับสังคมไทยแต่เดิมได้มีการปลูกฝังค่านิยมเรื่องกรรมให้เชื่อในกฎแห่งกรรมจนมี
ส านวนไทยว่า “ท าดีได้ดีท าชั่วได้ชั่ว” และยกย่องคนดีคือคนที่มีคุณธรรมแต่ปัจจุบันสังคมไทยได้มีค่านิยมที่
เปลี่ยนไปการให้ความส าคัญเรื่องกรรมมีน้อยลงสาเหตุเพราะสังคมไทยไปรับวัฒนธรรมของชาวตะวันตกเข้ามา
ยอมให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเพ่ืออ านวยความสะดวกสบายต่อวิถีการด าเนินชีวิตประจ าวันของคนไทยใน
ทุกเรื่อง จนส่งผลให้ความเชื่อค่านิยมของคนไทยเปลี่ยนไปเป็นสังคมบริโภคนิยมและวัตถุนิยมดังที่ท่านพุทธ
ทาสภิกขุได้กล่าวไว้ว่า “สังคมไทยปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุเป็นอย่างมากแต่การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวหาได้เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขที่แท้จริงของคนไทยไม่คนนิยมวัตถุหรือวัตถุนิยมมากไปมีกิเลสมากขึ้น 
และสิ่งที่ขาดคือศีลธรรมสภาพสังคมท่ีฟอนเฟะเพราะรับอิทธิพลอารยธรรมตะวันตก”8  
  จากค่านิยมเดิมที่ยกย่องคนดีคือคนมีคุณธรรมและเชื่อในกฎแห่งกรรมตามส านวนที่ว่า  “ท าดีได้ดี
ท าชั่วได้ชั่ว” ในปัจจุบันได้จางหายไปกับคนไทยรุ่นใหม่สังคมไทยได้เปลี่ยนค่านิยมไปยกย่องวัตถุคนดีคือคนที่มี
เงินทองมีอ านาจและผลตอบแทนของการท าดีได้ดี“ดี” ในความหมายของคนรุ่นใหม่คือได้วัตถุสิ่งของเงินทอง
ชื่อเสียงเกียรติยศท้ังๆ ที่ผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียแต่สังคมไม่ได้ให้ความสนใจความประพฤติ
หรือวิธีการที่ท าให้ได้มาซึ่งวัตถุสิ่งของเหล่านั้นเพียงแต่ขอให้ได้มาเป็นพอจึงเกิดส านวนที่น ามาใช้ในสังคมใหม่
ว่า“ท าดีได้ดีมีที่ไหนท าชั่วได้ดีมีถมไป” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของความเชื่อเรื่องกรรมในสังคมไทยได้
คลอนแคลนสังคมเกิดความเข้าใจเรื่องกรรมคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงและไม่เชื่อกฎแห่งกรรมว่ามีจริง
ความเชื่อเหล่านี้ไม่ได้มีผลเฉพาะผู้ใหญ่เท่านั้นแต่ได้ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างมากกับเด็กและ
วัยรุ่นที่จะเป็นก าลังของชาติท าให้เกิดความเชื่อเรื่องกรรมคลาดเคลื่อนและผิดเพ้ียนไปจากความเป็นจริงไม่เชื่อ
เรื่องกรรมและผลแห่งกรรมว่ามีจริง นอกจากนี้วัฒนธรรมตามกระแสโลกาภิวัตน์ยุคของการสื่อสารที่ไร้
พรมแดน สื่อสารออนไลน์ และเครื่องมือสื่อสารต่างๆ ได้ยั่วยุกระตุ้นให้เกิดความต้องการทางวัตถุเป็นบริโภค
นิยมเพ่ือสนองกิเลสอยู่ตลอดเวลาความสุขเกิดจากการมีวัตถุมีการแสวงหาด้านเดียวรวมถึงการห่างเหินจาก
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผลจากการมีความเชื่อเรื่องกรรมที่ผิดไปจากเดิมได้ก่อให้เกิดปัญหาในสังคม
ปัจจุบัน เช่นปัญหายาเสพติดปัญหาอบายมุขปัญหาอาชญากรรมปัญหาสังคมและอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

                                                           
6 พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยตฺุโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครัง้ที่ 9, 

 (กรุงเทพมหานคร : มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, 2543), หน้า 164. 
7 องฺ. ฉกฺก. (ไทย) 22/334/422. 
8 พุทธทาสภิกข,ุ ท่านพุทธทาสกับการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2545), หน้า 13. 
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 จากการที่ผู้วิจัยเป็นเจ้าคณะปกครอง เจ้าอาวาส เจ้าคณะต าบล พระธรรมวิทยากร พระวิทยากร 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนได้มาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เห็นว่าปัญหาวัยรุ่น
ไม่เชื่อเรื่องกรรมเป็นปัญหาที่ส าคัญเพราะจากความไม่เชื่อท าให้วัยรุ่นได้สร้างปัญหาต่าง ๆ  ให้กับครอบครัว 
โรงเรียน และสังคมมากมาย ผู้วิจัยจึงมีความสนใจใครที่จะท าการศึกษาหลักธรรมเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนา
เถรวาท ความเชื่อเรื่องกรรมของนักเรียนโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จังหวัดเลย และเปรียบเทียบความเชื่อเรื่อง
กรรมของนักเรียนโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จังหวัดเลย จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เพ่ือน าผลการวิจัยไปเป็น
แนวทางส าหรับส่งเสริมและปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรียนอนุกูลวิทยา จังหวัดเลย 
ให้มีความประพฤติดีถูกต้องสมควรเหมาะสมจึงได้ชื่อว่าเป็นพลเมืองที่ดี และเป็นพุทธมามกะที่มีค่าของสังคม 
และประเทศชาติต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
  2.1 เพ่ือศกึษาหลักธรรมเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 2.2 เพ่ือศึกษาความเชื่อเรื่องกรรมของนักเรียนโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จังหวัดเลย 
 2.3 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความเชื่อเร่ืองกรรมของนักเรียนโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จังหวัดเลย 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งมี
ขอบเขตดังต่อไปนี้  

 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตเนื้อหา โดยทบทวนเอกสาร ต ารา หนังสือ บทความ
วิชาการ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องกรรมของนักเรียน
โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จังหวัดเลย ดังมีขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 
 ขอบเขตด้านประชากร และกลุ่มตัวอย่าง  
   1. กลุ่มประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของ
นักเรียนโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จังหวัดเลย จ านวน 1, 177 คน9 
   2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ตัวแทนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายของนักเรียนโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จังหวัดเลยโดยใช้การเปิดตารางของ Krejcie and Morgan ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 285 คน  
   ขอบเขตด้านตัวแปร ได้แก่  
   1. ตัวแปรต้น ได้แก่ เพศ ระดับชั้นเรียน และอาชีพของผู้ปกครอง 
 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ หลักความเชื่อเรื่องกรรมในทัศนะทางพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย 4 
ประการด้วย 1) กัมมสัทธา คือ ความเชื่อกรรม เชื่อกฎแห่งกรรม 2) วิปากสัทธา คือ เชื่อวิบาก เชื่อผลของ
กรรม 3) กัมมัสสกตาสัทธา คือ เชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของของตน และ 4) ตถาคตโพธิสัทธา คือ เชื่อความ
ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า  
                                                           
 9 โรงเรียนเลยอนุกุลวิทยา, ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนเลยอนุกุลวิทยา. [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล :  
http://www.nukul.ac.th/ [20 มิถุนายน 2558]. 
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 ขอบเขตด้านสถานที่  
 พ้ืนที่ที่ท าการวิจัย ได้แก่ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จังหวัดเลย  
  ขอบเขตด้านระยะเวลา  
  ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558 ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 รวมระยะเวลา 5 เดือน 
 
สมมติฐานการวิจัย 
  นักเรียนที่มีเพศต่างกัน นักเรียนที่มีระดับชั้นต่างกัน และนักเรียนที่อาชีพผู้ปกครองต่างกันมีความ
เชื่อเรื่องกรรมแตกต่างกัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้เทคนิค
การส ารวจความคิดเห็นด้วยการแจกแบบสอบถามแก่นักเรียนในโรงเรียนเลยอนุกูล จังหวัดเลย  
   ผู้ให้ข้อมูลหลัก/ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1) กลุ่มประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของ
นักเรียนโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จังหวัดเลย จ านวน 1177 คน10 ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 285 รูป/คนขนาด 
   2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ตัวแทนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ของนักเรียนโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จังหวัดเลย โดยวธิีการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างประชากรผู้วิจัยใช้ด้วย
วิธี Yaro Yamane (1967)11 ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 285 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิโดยใช้
สัดส่วนของจ านวนนักเรียน (Proportional Stratified Sampling) โดยการใช้สูตร ดังนี้ 
 เครื่องมือการวิจัย 
  เครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณ (Survey Research) โดยผู้วิจยัได้ก าหนดการแจกแบบสอบถามซึ่ง
ประกอบ 3 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 2) แบบสอบถามที่ประกอบด้วยตัว
แปรที่ใช้ในการศึกษาความเชื่อเรื่องกรรมของนักเรียนโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จังหวัดเลยจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 285 คน 

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
  1. ศึกษาการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และทบทวนเอกสาร ต ารา หนังสือ บทความวิชาการ และ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องกรรมในทัศนะทาง
พระพุทธศาสนาแล้วก าหนดเป็นกรอบแนวคิดให้ครอบคลุมกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษาวิจัย 
  2. สร้างแบบสอบถามตามกรอบปัจจัยที่ได้ก าหนดไว้ใน ข้อ 1 ตามวิธีการสร้างแบบสอบถาม 
ซึ่งผู้ศึกษาได้แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 เปน็แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ระดับชั้น และ
ลักษณะอาชีพของผู้ปกครองลักษณะเป็นค าถามแบบเลือกตอบ (Check list) จ านวน 5 ข้อ  
                                                           
 10โรงเรียนเลยอนุกูล, ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนเลยอนุกุลวิทยา, ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558, [ออนไลน์], 
แหล่งข้อมูล :  http://www.nukul.ac.th/ [20 มิถุนายน 2558]. 

11Yaro Yamane (1967) อ้างใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, การวิจัยและวิเคราะห์ข้องมูลทางสถิติด้วย SPSS, พิมพ์
ครั้งท่ี 10, (กรุงเทพมหานคร : บิสซิเนสอาร์แอนด์ดี, 2552), หน้า 48 – 49.  
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  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความเชื่อเรื่องกรรมของนักเรียนโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 
จังหวัดเลยมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Numerical Rating Scale) มี 5 ระดับ12 คือ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด  
  จากนั้นผู้ศึกษาวิจัยได้รวบรวมคะแนนของแต่ละระดับมาหาค่าเฉลี่ยและน าค่าเฉลี่ยไปเทียบเกณฑ์
การแปลความหมายซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งระดับความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องกรรมของนักเรียนในโรงเรียนเลยอนุกูล 
จังหวัดเลย ออกเป็น 5 ระดับ13 คือ เป็นจริงมากท่ีสุด เป็นจริงมาก เป็นจริง ไม่เป็นจริง ไม่เป็นจริงอย่างยิ่ง ซึ่ง
การหาค่าเฉลี่ยสามารถกระท า  
 5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ การแจกแบบสอบถามแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียนโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จังหวัดเลย จ านวน 285 ชุด โดย
ด าเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. ทบทวนเอกสาร ต ารา หนังสือ บทความวิชาการ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาเฉพาะ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 2. จัดท าร่างแบบสอบถามจากแนวคิด ทฤษฎี และนิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัยเพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (IOC) จ านวน 5 รูป/คน และแจกแบบสอบถามจ านวน 30 ชุดเพ่ือ
วิเคราะห์หาความเที่ยงตรงของข้อมูล (Try out) พร้อมทั้งการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าจากอาจารย์ที่
ปรึกษา 
 3. ผู้ศึกษาวิจัยได้ด าเนินการขออนุมัติหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลเพ่ือการศึกษาวิจัย จากศูนย์
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย 
  4. ผู้ศึกษาวิจัยได้น าหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเลยอนุกูลจังหวัดเลยเพ่ือขออนุญาตเก็บข้อมูลท าการศึกษาวิจัย 
  5. ผู้ศึกษาวิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการแจกแบบสอบถามแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียนโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จังหวัดเลย จ านวน 285 ชุด   
 6.น าแบบสอบถามจ านวน 285 ชุดมาวิเคราะห์ สรุปผลการวิจัย และน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
เพ่ือการสอบปูองกันวิทยานิพนธ์ต่อไป 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประมาณท่ีเหมาะสมต่อการน าหลักเกณฑ์และวิธีการตามแบบระเบียบวิธี
วิจัยที่ได้ได้มาจากแบบสอบถามเป็นหลัก พร้อมกับหลักสถิตที่น ามาวิเคราะห์ตามประเด็นที่ได้ก าหนดขึ้น
ดังต่อไปนี้ 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม 
 ผู้ศึกษาวิจัยได้ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามอีกครั้ง แล้วน าข้อมูลถ่ายลงใน
แบบลงรหัส (Coding Form) และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์เพ่ือหาค่าสถิติต่างๆ 3 ตอน ดังนี้  

                                                           
 12ธีรยุทธ  พ่ึงเทียร, สถิติเบ้ืองต้นและการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์สูตรไพศาล, 2545), หน้า 130. 
 13 Best, John W., Research in Education, (New Jersey : Practice Hall Inc., 1970), p. 204-208. 
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   1) วิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ 
ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ (Percentage),14  
  2) วิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 2 เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องกรรมของนักเรียนโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 
จังหวัดเลยโดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean),15 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation),16 
   3) การวิเคราะห์ตอนที่ 3 เกี่ยวกับการเปรียบเทียบความเชื่อเรื่องกรรมของนักเรียนโรงเรียน
เลยอนุกูลวิทยา จังหวัดเลย จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลโดยใช้สถิติ ได้แก่ การทดสอบสมมติฐาน(t-test)17 
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(ONE-WAY ANOVA) หรือ(F-test) 18 
   4) การวิเคราะห์ข้อมูลเนื้อหาจากข้อเสนอแนะด้วยการวิเคราะห์แบบพรรณนาความ 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย พบว่า  
  1. หลักธรรมเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท พบว่า หลักความเชื่อเรื่องกรรมในทัศนะทาง
พระพุทธศาสนาเถรวาท เป็นสิ่งที่อยู่ในความนึกคิดของมนุษย์และมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่แสดงออก  
จะมีความเกี่ยวกับเรื่องศรัทธา คือ ความเชื่อ ประกอบด้วย กัมมสัทธา คือ ความเชื่อกรรม เชื่อกฎแห่งกรรม  
2. วิปากสัทธา คือ เชื่อวิบาก เชื่อผลของกรรม กัมมัสสกตาสัทธา คือ เชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของของตน 
และตถาคตโพธิสัทธา คือ เชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า “กรรม” แปลว่า การกระท ามีความหมายกลางๆ 
ใช้ได้ทั้งในทางดี และทางไม่ดี ถ้าเป็นกรรมดีเรียกว่ากุศลกรรม กรรมไม่ดี เรียกว่า อกุศลกรรม ซึ่งสาเหตุที่
มนุษญ์กระท ากรรมความชั่ว คือ โลภะ โทสะ โมหะ และสาเหตุที่มนุษย์กระท ากรรมดีคือ อโลภะ อโทสะ 
และอโมหะ 
  2. ความเชื่อเรื่องกรรมของนักเรียนโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จังหวัดเลย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า เพศหญิงจ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 56.5 มีเพศชาย 124 คน คิดเป็น
ร้อยละ 43.50 มีระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 53 คนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 18.60 และผู้ปกครองมี
ลักษณะอาชีพรับจ้างทั่วไป/ค้าขายมีจ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 17.20 มากที่สุด ส าหรับความคิดเห็นของ
ผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความเชื่อเรื่องกรรมของนักเรียนโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา พบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน (  = 3.77) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมมี
ระดับมากที่สุด (  = 3.91) รองลงมาได้แก่ ด้านความเชื่อเรื่องมนุษย์มีกรรมเป็นของ ๆ ตนอยู่ในระดับมาก 
(  = 3.77) ด้านความเชื่อเรื่องการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอยู่ในระดับมาก (  = 3.72,) และ ด้านความเชื่อ
เรื่องผลของการกระท า (  = 3.69) มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
  3. การเปรียบเทียบความเชื่อเรื่องกรรมของนักเรียนโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาจังหวัดเลย จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ปัจจัยด้านเพศ นักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องกรรมของทั้งโดยรวมและ
รายด้าน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ 0 .05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่วางไว้ 
                                                           
 14ธีรยุทธ พึ่งเทียร, สถิติเบื้องต้นและการวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, หน้า 12. 
 15พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ, การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการบริหาร ฉบับปรับปรุงใหม่, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
เสมาธรรม, 2548), หน้า 22-24. 
 16บุญชม  ศรีสะอาด,  2545,   หน้า 99. 

   17นิภา  เมธธาวีชัย, วิทยาการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร  : สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2543), หน้า 238. 
   18เรื่องเดียวกัน, หน้า 110. 
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ปัจจัยด้านระดับที่ก าลังศึกษา นักเรียนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องกรรมของนักเรียนโรงเรียนเลยอนุกูล
วิทยาจังหวัดเลยโดยรวม จ าแนกระดับชั้นที่ก าลังศึกษา พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ส าหรับรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกด้าน ปัจจัยจ าแนกลักษณะ
อาชีพของผู้ปกครอง นักเรียนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องกรรมของทั้งโดยรวม พบว่า ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส าหรับรายด้าน พบว่า มีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ในด้านความเชื่อเรื่องกรรมเนื่องมาจากความแตกต่างของระบบความคิดของนักเรียนที่ได้รับจาก
สภาพแวดล้อมที่ต่างกันสถานที่อาศัยต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
   การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ จะกล่าวถึงความเชื่อเรื่องกรรมของนักเรียนโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 
จังหวัดเลย โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นที่ส าคัญและน่าสนใจและน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
  หลักความเชื่อเรื่องกรรมในทัศนะทางพระพุทธศาสนาเถรวาท พบว่า หลักความเชื่อเรื่องกรรมใน
ทัศนะทางพระพุทธศาสนาเถรวาท จะมีความเกี่ยวกับเรื่องศรัทธา คือ ความเชื่อ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ที่แสดงออกศรัทธาหรือความเชื่อจะเป็นแรงดลใจให้มนุษย์มีพฤติกรรมต่าง ๆ หากเป็นกรรมดี เรียกว่า กุศล
กรรม หากเป็นกรรมชั่วเรียกว่า อกุศลกรรม ย่อมให้ผลที่แตกต่างกันเมื่อกระท าความดีจะเสวยผลต่อความสุข
หากเป็นการกระท าความชั่วจะเสวยผลเป็นความทุกสอดคล้องกับงานวิจัยของธนวัฒน์ พวงทะวาย19 วิจัย
เรื่อง “ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอาสันนกรรมกับชีวิตหลังความตาย” พบว่า อารมณ์ที่ปรากฏนี้มาจากกรรม
ที่มีอ านาจมากท่ีผู้นั้นได้กระท าไว้หากว่าเป็นผู้ท าแต่กรรมชั่ว ตอนใกล้จะตายไม่สามารถระลึกถึงความดีได้ ก็จะ
ไปเกิดในอบายภูมิ 4 แต่การท าอาสันนกรรมที่เป็นฝุายกุศลให้เกิดขึ้น ระลึกถึงสิ่งที่ดีเป็นกุศลก่อนตาย ท าจิตใจ
ไม่ให้ เศร้าหมองท าให้ผู้คนจ านวนไม่น้อยไม่เข้าใจเรื่องของกรรมจึงเกิดความสับสนไปสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พระอุทัย จิรธมฺโม (เอกสะพัง)20 วิจัยเรื่อง “ทัศนะเร่ืองกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาทและปัญหาเรื่อง
กรรมในสังคมชาวพุทธไทยปัจจุบัน” พบว่า ความเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องกรรม 1. มีความเข้าใจเรื่องกรรม
เฉลี่ยได้ 66.61 % 2. มีความเข้าใจคลาดเคล่ือนเรื่องกรรมเฉลี่ยได้ 33.38 % ข้อที่ควรแก้ไขเรื่องกรรม คือ 1. 
ในแง่ความหมาย 2. ในแง่ทัศนคติ 3. ในแง่เปูาหมาย 4. ในแง่การศึกษาพระคัมภีร์ 5. ในแง่การปฏิบัติธรรม 
นอกจากน้ีการกระท ากรรมไม่สามารถจะแยกแยะระบบความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผลเพราะหลักเกณฑ์ที่
แตกต่างกันไปในเรื่องของการให้ผลสอดคล้องกับงานวิจัยของปัทมา เอ้ือรักษ์โอฬาร21 วิจัยเรื่อง “การศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างค าสอนเรื่องกฎแห่งกรรมตามที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนากับค าสอนเรื่องกฎแห่ง
กรรมของ พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ตธมฺโม) วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี” พบว่า 1) ในด้านเนื้อหาค า

                                                           
  19 ธนวัฒน์ พวงทะวาย, “ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอาสันนกรรมกับชีวิตหลังความตาย”, วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557). 

20 พระอุทัย จิรธมฺโม (เอกสะพัง), “ทัศนะเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาทและปัญหาเรื่องกรรมในสังคมชาว
พุทธไทยปัจจุบัน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
2534).  
  21 ปัทมา เอื้อรักษ์โอฬาร , การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค าสอนเรื่องกฎแห่งกรรมตามที่ปรากฏในคัมภีร์
พระพุทธศาสนากับค าสอนเรื่องกฎแห่งกรรมของ พระธรรมสิงหบุ ราจารย์ (จรัญ ตธมฺโม) วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
2554). 
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สอนเรื่องกรรม มีความสอดคล้องและเชื่อมโยง ใน 2 หลักใหญ่ คือ (ก) ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว (ข) เ กณฑ์การ
ให้ผลของกรรมเป็นไปตามเหตุปัจจัย แม้ว่ากรรมที่บุคคลท าแล้วท าคืนไม่ได้ แต่การเปลี่ยนแปลงผลของกรรม 
ย่อมมีโอกาสท าได้ โดยการท ากรรมใหม่เพ่ือไปเปลี่ยนแปลงผลแห่งกรรมเก่าที่ท าแล้ว ทั้งนี้เพ่ือให้คนได้มี
โอกาสปรับปรุงพัฒนาตนเอง  
 
ข้อเสนอแนะ 
   การวิจัยเรื่อง “ความเชื่อเรื่องกรรมของนักเรียนโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จังหวัดเลย” ท าให้ค้นพบ
ข้อมูลที่ส าคัญซึ่งน าผลการวิจัยไปก าหนดเป็นนโยบายเพ่ือส่งเสริมความเชื่อและเลื่อมใสเรื่องกรรมให้กับ
นักเรียนโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จังหวัดเลย ดังต่อไปนี้ 
  ข้อเสนอแนะส าหรับนโยบาย 
  1. โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จังหวัดเลย ด้านความเชื่อกรรม ควรส่งเสริมให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นใน
การกระท ากรรมดีด้วยตนเองมากกว่าเชื่อค าอ้อนวอนค าร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิใด ๆ ว่าจะได้ตามสิ่งที่ตนเอง
ปรารถนา 
  2. โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จังหวัดเลย ด้านเชื่อผลของกรรม ควรส่งเสริมให้นักเรียนมีความเชื่อใน
เรื่องกระท ากรรมท่ีไม่ดีที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่ท าให้กลายเป็นคนปัญญาอ่อน ไร้สติปัญญา และท าให้เกิดความ
ประมาทในการด าเนินชีวิตของตนเอง 
 3. โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จังหวัดเลย ด้านเชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของของตน ควรส่งเสริมให้
นักเรียนกระท ากรรมทางกายกรรม ทางวจีกรรม และทางมโนกรรมที่ดีส าหรับการวางอุเบกขาในโทษและ
ผลกระทบที่ไม่ดีต่อเพ่ือนนักเรียนอันเกิดจากกระท าท่ีไม่ดีนั้น ๆ  
  4. โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จังหวัดเลย ด้านเชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ควรส่งเสริมให้นักเรียน
มีความเชื่อว่าค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณาการกระท าความดี ละการกระท าความชั่วทุก
อย่างด้วยการนิมนต์พระสงฆ์มาเทศนาบ่อย ๆ อย่างต่อเนื่องเพ่ือละความชั่ว ประกอบกรรมดี รักษาความดี 
และพัฒนาความดีต่อไป 
  ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปปฏิบัติ 
   1. โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จังหวัดเลย ด้านความเชื่อกรรม ควรจัดกิจกรรมส าหรับความเชื่อเกี่ยวกับ
ความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่มีบุญคุณในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนารวมทั้งส่งเสริมให้รักเรียนมีความกล้า
แสดงออกต่อการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ 
   2. โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จังหวัดเลย ด้านเชื่อผลของกรรม ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมของ
นักเรียนในการแสดงออกถึงมีความเมตตา กรุณาต่อผู้อ่ืน เช่น การออกน านักเรียนออกไปช่วยเหลือเด็กพิการ 
เด็กด้อยโอกาส รวมทั้งการนิมนต์พระสงฆ์ให้มาเทศนาถึงความรักในเพ่ือนมนุษย์ 
  3. โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จังหวัดเลย ด้านเชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของของตน ควรจัดกิจกรรม
ส าหรับการเพิ่มแนวทางกระท ากรรมทางกายที่ดี ทางวาจาที่ดี และทางใจที่ดีต่อผู้อื่นรวมทั้งการแสดงเหตุผลถึง
กระท าที่ไม่ดีที่น าไปสู่การได้รับผลกรรมที่ไม่ดีนั้น ๆ อย่างมีเหตุผลและสอดคล้องกับการด าเนินชีวิตของ
นักเรียน 
  4. โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จังหวัดเลย ด้านเชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ควรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสัปดาห์ทางพระพุทธศาสนา มีการจัดประกวดชิงรางวัลให้กับนักเรียนที่มีสามารถเรียนรู้พุทธประวัติ
ของพระพุทธเจ้าที่สามารถน าหลักธรรมไปปฏิบัติจนท าให้เกิดผลเป็นความสุข 
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 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาความเชื่อเร่ืองกรรมของนักเรียนในโรงเรียนเลยอนกูลวิทยา จังหวัด
เลย และโรงเรียนอ่ืน ๆ 
 2. ควรศึกษากระบวนการส่งเสริมหลักความเชื่อเร่ืองกรรมของนักเรียนในโรงเรียนเลยอนกูลวิทยา 
จังหวัดเลย และโรงเรียนอ่ืน ๆ 
 3. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพ่ิมความศรัทธาเร่ืองกรรมของนักเรียนในโรงเรียนเลยอนกูลวิทยา 
จังหวัดเลย และโรงเรียนอ่ืน ๆ 
 4. ควรศึกษาในรูปแบบระเบียบวิธีวิจัยในเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต การจัด
สนทนากลุ่ม เป็นต้น เพ่ือน ามาผลมาเทียบเคียงว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างอย่างไร  
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ศึกษาหลักพุทธธรรมทีป่รากฏในการแพทย์แผนไทย 
A STUDY OF BUDDHADHAMMA PRINCIPLES IN THAI TRADITIONAL MEDICINE 

พระครูอรุณวรวัตร (ทอง รินสูงเนิน)22 
 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาและจรรยาบรรณของ
การแพทย์แผนไทย (2) เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมที่ปรากฏในแพทย์แผนไทย (3) เพ่ือวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่
ปรากฏในการแพทย์แผนไทยการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยเป็นการวิจัยเชิง
เอกสาร(Documentary Research) จากพระไตรปิฎกคัมภีร์ทางการแพทย์แผนไทยต ารายาแผนโบราณทาง
การแพทย์แผนไทยพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะของแพทย์แผนไทยเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประวัติ
การแพทย์แผนไทยจรรยาแพทย์และจริยธรรมของแพทย์และพยาบาลจากเอกสารต่างๆ  
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. ประวัติความเป็นมาและจรรยาบรรณของการแพทย์แผนไทยการแพทย์แผนไทย  หรือ  
การแพทย์แผนโบราณ เป็นการดูแลสุขภาพท้ังสภาวะปกติ และสภาวะที่ผิดปกติ (เป็นโรค) โดยใช้ทฤษฎีความ
สมดุลของธาตุต่าง ๆ ในร่างกายและกายวิภาคศาสตร์ (anatomy) หลักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้ามา
อธิบาย ตามหลักวิชาการหลักเวชปฎิบัติจึงเป็นวิธีการดูแลสุขภาพและการบ าบัดรักษาความเจ็บปุวยของคน
ไทยที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมอันดีของไทย มีการใช้สมุนไพร การอบ การประคบ และการนวดไทย ที่มี
เอกลักษณ์เป็นแบบแผนไทย 
 2. หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในการแพทย์แผนไทยเป็นหลักค าสอนที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบ และ
ทรงสอนให้ผู้อื่นรู้ตามเพ่ือให้เวไนยสัตว์ได้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลส หลักพุทธธรรมเป็นหลักเกณฑ์ของทางจริย
ศาสตร์ที่พระพุทธองค์ได้ทรงวางไว้เพ่ือเป็นมาตรฐาน ซึ่งหลักพุทธธรรมที่ปรากฎในการแพทย์แผนไทย คือ 
หลักอริยสัจ หลักไตรลักษณ์ และหลักพรหมวิหาร เพ่ือให้มนุษย์ได้ด าเนินชีวิตที่ดีงามตามอุดมคติเท่าที่มนุษย์
จะเข้ากันได้ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พร้อมมีสติปัญญา มีความสุขอันสมบูรณ์ที่สุด เป็นความดีอันสูงสุดของ
มนุษย์ ในทางพระพุทธศาสนาได้ท าให้คนไทยมีคติประจ าใจในการพ่ึงตนเอง ในการแก้ความผิดหวังบ้าง ใน
การแก้ทุกข์กายใจอย่างหนัก เมื่อหมดวิธีแก้อย่างอ่ืนบ้าง ด้วยให้ยอมรับความจริงของชีวิตและรู้จักคิด เช่น คิด
ว่าเราต้องพ่ึงตนเอง 
 3. เมื่อวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในการแพทย์แผนไทยพบว่า พระพุทธศาสนาท าให้คนไทย
มีหลักส าหรับอยู่ร่วมกัน เช่น แสดงหน้าที่ของคนในสังคม ความสามัคคี และประเพณี เช่น  ประเพณีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ช่วยเหลือกัน ความมีน้ าใจต่อกัน และมีความเกรงใจกัน การสั่งสอนธรรมของพระพุทธเจ้าทรง
มุ่งผลในทางปฏิบัติให้ทุกคนจัดการกับชีวิตที่เป็นอยู่จริงๆในโลกนี้เริ่มแต่บัดนี้เช่นทรงสอนมนุษย์ให้รู้จักตนเอง
รู้จักร่างกายและจิตของตนจะได้บ ารุงรักษาร่างกายและจิตใจให้ด ารงอยู่อย่างปกติสุข 
 
 

                                                           

 
22

 นิสิตปริญญาโท   สาขาวิชาพระพทุธศาสนา  มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั  วิทยาลยัสงฆ์เลย. 
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 ABSTRACT 
The objectives of this research were (1) to study the history and ethics of Thai 

traditional medicine, (2) to study the Buddhadhamma principles (the Buddhist principles) in 
Thai traditional medicine, and (3) to analyze the Buddhadhamma principles in Thai 
traditional medicine. This documentary research was the analytic study of qualitative data in 
Tripitaka (the Buddhist Scriptures), books on Thai traditional medicine, the pharmacopoeia of 
Thai traditional medicine, the Practitioner of Thai Traditional Medicine Act, and documents 
related to the history of Thai traditional medicine, the medical ethics and the doctor’s and 
nurse’s codes of ethics.   
 The research findings were as follows 
 1. For the history and ethics of Thai traditional medicine, it was found that Thai 
traditional medicine or the traditional medicine referred to treatment or health care in both 
normal and abnormal (ill) conditions, described by the medical practitioner theory according 
to the balance theory of elements in the human body, anatomy and physiology, and the 
theory of medical sciences.It was the treatment and health care of Thai people in 
accordance with Thai culture through herbal treatment, herbal sauna, massage with a bag of 
heated medicinal herbs, and Thai traditional massage, considered as an identity of Thai 
tradition.  
 2. The Buddhadhamma principles in Thai traditional medicine was the doctrine 
discovered and declared by the Buddha in order to teachtractable beings to release 
frommental intoxications or defilements. The Buddhadhammaprincileswere the ethical 
criteria the Buddha appointed as the religious standards. Also, the Buddhadhamma 
principles in Thai traditional medicine were the Four Noble Truths, the Three Characteristics, 
and the Four Holy Abidings (Four Sublime States of Mind) with the purposes to have people 
lead their lifeideologically and to make them perfect with intelligence and definitive 
happiness, the human supreme perfection. Buddhism granted Thai people a motto of 
dependence upon oneself in order to deal with disappointment or suffering. When they 
were unable to clear up those problems, they had to accept the truth of human life and 
acknowledge that one had to depend upon oneself.  
 3. The analysis of the Buddhadhamma principles in Thai traditional medicine was 
found that Buddhism had four bases of sympathyor the principle for coexistence in society 
for Thai people. That principle referred to the performance of duties in society, harmony, 
custom, munificence, kindness, and considerateness. The teaching of the Buddha was 
targeted practical consequences for all people to deal with their own living lifein this world 
at present. For example, the Buddha taught human beings to know themselves and 
understand their own bodies and mindsin order to nurture their bodies and minds happily. 
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บทน า  
 จากประวัติศาสตร์สมัยพุทธกาล มีการบัญญัติและกล่าวถึงสมุนไพรในพระไตรปิฎก เช่น ขมิ้น ขิง 
ดีปลี สมอ มะขามปูอม มหาหิงคุ์ เป็นต้น รวมทั้งเรื่องราวของชีวกโกมารภัจจ์ ปรมาจารย์แพทย์แผนโบราณ23 
สมัยพุทธกาลหมอชีวกโกมารภัจเป็นนายแพทย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดมีประวัติการศึกษาและการใช้วิชาการแพทย์ที่
น่าสนใจการแพทย์แผนโบราณถือกันว่าหมอชีวกโกมารภัจเป็นบรมครูทางการแพทย์ความเชี่ยวชาญในการใช้
วิชาการแพทย์ของท่านเป็นที่กล่าวขวัญกันไม่สิ้นสุดจนถึงปัจจุบันการใช้วิชาชีพการแพทย์ของหมอชีวกไม่เลือก
ชนชั้นวรรณะหรือยากดีมีจนท าให้ท่านเป็นที่รักของคนทั่วไปได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่า “เป็นผู้เลิศ
ในทางเป็นที่รักของประชาชน”  

ประวัติของหมอชีวกโกมารภัจจ์มีกล่าวไว้ในพระวินัยปิฎกและคัมภีร์ชั้นอรรถกถาบางส่วนว่าหมอชี
วกโกมารภัจเป็นหมอที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาการแพทย์อย่างยิ่งสมกับที่นักปราชญ์ทางศาสนาได้ให้สมญา
ท่านว่าเป็น “หมอตัวอย่าง” หรือ “หมอเทวดา” ชีวิตของหมอชีวกโกมารภัจเป็นชีวิตตัวอย่างที่น่าศึกษาและ
ถือเอาเป็นแบบอย่างท่ีดี24 
 ประเทศจีนและอินเดียมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านสมุนไพรมากที่สุด เพราะนอกจากจะมีต ารา
ยาสมุนไพรใช้สืบต่อกันมายาวนานแล้ว ยังได้รับการส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบครบวงจร
จากวัตถุดิบ ถึงผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ทั้งในรูปยาแผนโบราณและยาแผนปัจจุบันมาโดยตลอดและอย่างต่อเนื่อง 
คนไทยมีความศรัทธาและใช้ยาสมุนไพรแผนโบราณ โดยได้รับอิทธิพลจากประเทศจีนและอินเดียเข้ามาพร้อมๆ
กับการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ประเทศไทยมีต ารายาแผนโบราณเป็นจ านวนมากที่ได้รับการตรวจสอบความ
ถูกต้องทั้งทางด้านต ารับยาและสรรพคุณ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าให้จารึกไว้ ณ 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมื่อ พ.ศ.237525  

 เมื่อปี พ.ศ.2493 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชด าเนินวัดพระเชตุ
พนวิมลมังคลาราม(วัดโพธิ์) ในครั้งนั้นพระองค์ทรงมีพระราชปรารภว่า วัดโพธิ์เป็นแหล่งรวมต าราแพทย์แผน
โบราณอยู่แล้ว เหตุใดจึงไม่จัดให้มีโรงเรียนสอนการแพทย์แผนโบราณในวิชาเวชกรรม เภสัชกรรม ผดุงครรภ์
และหัตถเวช26 ท าให้คณะกรรมการวัดพร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนโบราณที่ยังหลงเหลืออยู่ 
ได้สนองพระราชปรารภ กล่าวคือ ท่านเจ้าคุณพระธรรมวโรดม (ปุุน ปุณฺณสิริ) ซึ่งต่อมาได้ด ารงสมณศักดิ์เป็น
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 ได้จัดตั้งสมาคมแพทย์แผนโบราณและโรงเรียน
แพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพน(วัดโพธิ์)ขึ้น โดยโรงเรียนได้เริ่มเปิดสอนวิชาแพทย์แผนโบราณทั้ง 3 ประเภท 
วิชาตามกฎหมายคือ วิชาเวชกรรม วิชาเภสัชกรรมและวิชาผดุงครรภ์ ในช่วงเวลาดังกล่าวจึงเป็นจุดเปลี่ยนครั้ง
ส าคัญที่ท าให้วิทยาการเกี่ยวกับสมุนไพรและการแพทย์แผนโบราณหยุดชะงักและกระจัดกระจายและขาดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดผลกระทบที่ส าคัญคือ 1. ประชาชนขาดการสนใจในเร่ืองสมุนไพรและยาแผน
                                                           
 

23 วิ.ม.(ไทย) 5/329/181-182. 

 24 เจ้าพระยาวิชยาธิบดี (กล่อม), ต าราโรคนิทาน, หน้า 1. 

 25นิพล ธนธัญญา, ต ารายาแผนโบราณ, เข้าถึงใน http://doctor.or.th/node/3725 (3 กุมภาพันธ์   2558). 

 26การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, รายงานการสาธารณสุขไทย การแพทย์
พ้ืนบ้าน  2554-2556, (นนทบุรี : กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์ไทย, 2556), หน้า 2. 
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โบราณ 2. ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณได้ใช้สมุนไพรมาปรุงยารักษาโรคตามความเชื่อที่สืบทอดมา แต่ยัง
ขาดความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนสรรพคุณยาแผนโบราณที่ปรุงขึ้น  3. ยังไม่มีการควบคุมการผลิต 
จ าหน่ายสมุนไพร ท าให้ไม่สามารถคุ้มครองผู้บริโภคได้ ประชาชนไม่เชื่อมั่นในสมุนไพร  4. การศึกษาวิจัย
สมุนไพรทางด้านเภสัชวิทยา พิษวิทยาและการพัฒนาต ารับยามีไม่เพียงพอท าให้แพทย์สมัยใหม่ยอมรับกัน  
น้อยมาก 

พระพุทธศาสนา มีทัศนะว่าความเจ็บปุวยเป็นปัญหาส าคัญของมนุษย์เช่นเดียวกับปัญหาเรื่อง
ความเกิด ความแก่ และความตาย เนื่องจากความเจ็บปุวยเป็นกระบวนการทางธรรมชาติ อย่างหนึ่งของทุก
ชีวิตด าเนินไปตามกฎของธรรมชาติซึ่งใครๆ ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ แม้แต่พระพุทธเจ้า ผู้เป็นศาสดาเอกในโลกทรง
พ้นจากทุกข์ทั้งปวงพระองค์ก็ทรงประชวรทางพระวรกายและดับขันธ ปรินิพพานเช่นกัน  เรื่องนี้เป็นปกติ
ธรรมดาดังที่พระองค์ตรัสว่า27 "เรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วง พ้นความแก่ไปได้ เรามีความเจ็บเป็นธรรมดา
ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไปได้ เรามีความตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้" เพราะฉะนั้น เมื่อบุคคลมี
ความเจ็บปุวยเกิดข้ึนจึงต้องแสวงหาวิธีการ รักษาบ าบัดตามกระบวนการบ าบัดที่แตกต่างกันไป ในแต่ละสังคม
นั้นๆ จะพึงแสวงหาได้ เพ่ือให้ ตนเองพ้นไปจากความทุกข์ทรมาน ซึ่งได้รับจากความเจ็บปุวยที่เป็นอยู่นั้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อให้ชีวิตรอดพ้นจากความตายถึงแม้ว่าในการรักษาบ าบัดโรค บางครั้งก็หายบางครั้งก็ไม่
หายสุดแล้วแต่สาเหตุของโรคและวิธีการรักษาซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า ความตื่นตัวของ 
ประชาชนทั่วโลกในการแก้ปัญหาการเจ็บปุวยด้วยโรคเรื้อรังทุกชนิดก่อให้เกิดทางเลือกในการดูแล สุขภาพของ
ตนเองลักษณะต่างๆกันเช่นสมุนไพรบ าบัดธรรมชาติบ าบัดชีวจิตพลังจักรวาลสมาธิ บ าบัดการนวดแผนไทย ซึ่ง
เป็นการรื้อฟ้ืนภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เคยใช้ได้ผลดีในอดีตมาผสมผสาน การดูแลสุขภาพตามแนวทางของแพทย์
แผนปัจจุบัน28ฉะนั้น การรักษาบ าบัดโรคที่มีความเชื่อทาง พระพุทธศาสนาเป็นพ้ืนฐานและการปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามีความสัมพันธ์ อย่างเด่นชัดกับจิตลักษณะที่เป็นรากฐานของพฤติกรรมที่น่า
ปรารถนาของบุคคลนั้นคือบุคคลที่มี ความเชื่อและการปฏิบัติทางพุทธศาสนาจะมีความเชื่ออ านาจในตนมี
เหตุผลเชิงจริยธรรมมีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมที่น่าปรารถนาทั้งยังมีลักษณะมุ่ งอนาคตและยังพบว่าความเชื่อ
และการปฏิบัติทางพุทธศาสนาเมื่อพิจารณาร่วมกับจิตลักษณะสามารถเป็นตัวท านายประสิทธิภาพการท างาน
ที่ดีด้วย29 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคติธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฎ
ในแพทย์แผนไทย เพ่ือน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่วงการแพทย์แผนไทย
ปัจจุบันและน ามาประยุกต์ใช้ในการบ าบัดรักษาโรคสืบต่อไป 
 
 
 

                                                           
27องฺ. ปฌฺจก.(ไทย) 22/57/99-100. 

 28อาภรณ์   เช้ือประไพศิลป์, แนวคิดการพยาบาลแบบองค์รวม , (สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ , 
2543), หน้า  ค าปรารภ. 
 29ปริญญาณ  วันจันทร์, "ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการท างานของครูประถมศึกษาใน จังหวัด
เชียงราย", ว ิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยศรนครินทรวิโร, 2539). 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาและจรรยาบรรณของการแพทย์แผนไทย  
 2. เพ่ือศึกษาคติธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฎในแพทย์แผนไทย 
 3. เพ่ือวิเคราะห์คุณค่าคติธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในแพทย์แผนไทย 
 
ปัญหาที่ต้องการทราบ 
 1. ประวัติความเป็นมาและจรรยาบรรณของการแพทย์แผนไทย เป็นอย่างไร  
 2. คติธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในแพทย์แผนไทย มีอะไรบ้าง 
 3. คุณค่าคติธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในการแพทย์แผนไทย เป็นอย่างไร 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร(Documentary 
Research) ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 
 ขอบเขตด้านเอกสาร 
 1) ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.2539  
 2) ข้อมูลทุติยูมิ ได้แก่ หนังสือ ต ารา บทความ คัมภีร์ทางการแพทย์แผนไทย ต ารายาแผนโบราณ 
ทางการแพทย์แผนไทย พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะของแพทย์แผนไทย เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
ประวัติการแพทย์แผนไทย จรรยาแพทย์ และจริยธรรมของแพทย์และพยาบาล จากเอกสารต่างๆ 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาคติธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในการแพทย์แผนไทย 
 
สรุปผลการวิจัย 
 สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาและจรรยาบรรณของ
การแพทย์แผนไทย (2) เพ่ือศึกษาคติธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในแพทย์แผนไทย (3) เพ่ือวิเคราะห์
คุณค่าคติธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในแพทย์แผนไทย การวิจัยครั้งนี้เป็น  
การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยเป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) จาก
พระไตรปิฎก คัมภีร์ทางการแพทย์แผนไทย ต ารายาแผนโบราณทางการแพทย์แผนไทย พระราชบัญญัติการ
ประกอบโรคศิลปะของแพทย์แผนไทย เอกสารที่เกี่ยวข้องกับประวัติการแพทย์แผนไทย จรรยาแพทย์ และ
จริยธรรมของแพทย์และพยาบาล จากเอกสารต่างๆ  
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1) ประวัติความเป็นมาของการแพทย์แผนไทย 
 การแพทย์แผนไทย หรือ การแพทย์แผนโบราณ เป็นการดูแลสุขภาพทั้งสภาวะปกติ และสภาวะที่
ผิดปกติ (เป็นโรค) โดยใช้ทฤษฎีความสมดุลของธาตุต่าง ๆ ในร่างกายและกายวิภาคศาสตร์ (anatomy) หลัก
วิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้ามาอธิบาย ตามหลักวิชาการหลักเวชปฎิบัติ โดยอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ 
อัษฎางค์เดชาวุธ (แน่นกระโทก) ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกจังหวัด
นครราชสีมา สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ได้อภิปรายบรรยายไว้ ดังต่อไปนี้ 
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 จากหลักฐานสมัยอยุธยาพบว่า การแพทย์แผนไทยได้รับจากอายุรเวทอินเดียเป็นส าคัญ โดยกล่าวว่า
หมอชีวกโกมารภัจจ์ (แพทย์ประจ าตัวของพระพุทธเจ้า) เป็นผู้แต่งคัมภีร์แพทย์ ครั้นพระพุทธศาสนาเริ่มเผยแผ่
เข้ามาสู่ไทย พระสงฆ์ผู้เข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้น าความรู้ในการรักษาโรคเข้ามาใช้กับชาวบ้านด้วย จึง
เกิดการผสมผสานกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทย 

 องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยล้วนเป็นผลสืบเนื่องจากการสะสมประสบการณ์ในการต่อสู้กับ
โรคภัยไข้เจ็บตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมองว่าจิตใจและอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์มีการท างานที่
สัมพันธ์และเป็นหนึ่งเดียว นอกจากนี้ยังสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงจักรวาล การแก้ปัญหาจึงใช้วิธีแบบ
องค์รวม (holistic) ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องของการแพทย์อย่างเดียวล้วน ๆ แต่เป็นเรื่องของปรัชญาความคิดที่
ครอบคลุมไปถึงการด าเนินชีวิตตามแบบวิถีชีวิตคนไทย 
 การแพทย์แผนไทยเป็นความจ าเป็นในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ เนื่องจากร่างกายคนเราย่อม
เสื่อมสภาพไปตามธรรมชาติ หรือด้วยเหตุต่างๆ เพ่ือต่อสู้กับภาวะดังกล่าวการค้นหาวิธีปูองกันการเจ็บปุวย 
การบ าบัดรักษา การบรรเทาอาการเจ็บปุวย และการบริบาลจึงก่อเกิดขึ้นมา และพัฒนาต่อๆ มาจนกับระบบที่
มีแบบแผนกลายเป็น "การแพทย์แผนไทย"ที่มีแบบแผนชัดเจน 
 การแพทย์แผนไทย จึงเป็นภูมิปัญญาของสังคมที่มาจากความเชื่อ ความรู้ ความคิด การลองผิด
ลองถูก และกลายเป็นการยอมรับในสังคมแต่ละชนชาติ ต่างมีวิวัฒนาการทางการแพทย์ของตนเอง กลายเป็น
ภูมิปัญญาของชนชาตินั้นๆหรือท้องถิ่นนั้นๆ 
 การแพทย์แผนไทยมีวิวัฒนาการมานาน มีหลักฐานตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์อย่างไรก็ตามยุค
ทองของการแพทย์แผนไทย ก็ต้องนับสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลก 
(พุทธศักราช ๒๓๒๕ - ๒๓๕๒) ได้มีการจัดตั้งกรมหมอและโรงพระโอสถ มีการปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม โปรดให้รวบรวมต ารายาและฤาษีดัดตนไว้ตามศาลาราย ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันจนถึงปัจจุบัน สม
กับเป็นโรงเรียนแพทย์แห่งแรกของไทย 
 การแพทย์แผนไทย จึงเป็นวิธีการดูแลสุขภาพและการบ าบัดรักษาความเจ็บปุวยของคนไทยที่
สอดคล้องกับวัฒนธรรมอันดีของไทย มีการใช้สมุนไพร การอบ การประคบ และการนวดไทย ที่มีเอกลักษณ์
เป็นแบบแผนไทย 
 2. หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในการแพทย์แผนไทย  

หลักพุทธธรรมเป็นหลักค าสอนที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบและทรงสอนให้ผู้อ่ืนรู้ตามเพ่ือให้เวไนย
สัตว์ได้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลส หลักพุทธธรรมเป็นหลักเกณฑ์ของทางจริยศาสตร์ที่พระพุทธองค์ได้ทรงวางไว้
เพ่ือเป็นมาตรฐาน ความประพฤติของมนุษย์มีทั้งระดับพ้ืนฐานเบื้องต้น ระดับกลางและระดับสูง เพ่ือให้มนุษย์
ได้ด าเนินชีวิตที่ดีงามตามอุดมคติเท่าที่มนุษย์จะเข้ากันได้ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พร้อม มีสติปัญญา มีความสุข
อันสมบูรณ์ที่สุด เป็นความดีอันสูงสุดของมนุษย์  
 ค าสอนทางพระพุทธศาสนามีลักษณะเป็นปรัชญาที่แบ่งสภาวะของธรรมออกเป็น 2 ระดับ คือ 
ระดับโลกียธรรมและโลกุตรธรรม โดยเฉพาะในระดับโลกียธรรม ซึ่งเป็นธรรมที่ต้องเกิดขึ้นใน ชีวิตประจ าวัน
ของบุคคลที่มีจริยโดยทั่วไป ซึ่งต้องรวมถึงอาชีพการแพทย์แผนไทย โดยพุทธธรรมก็ได้แสดงให้เห็นว่า ในการ
ปฏิบัติ หรือให้บรรลุในสิ่งที่ดีที่สุดนั้น จะต้องอาศัยพ้ืนฐานที่ดี คือการปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมนั่งเองซึ่งหลั ก
พุทธธรรมที่ปรากฎในการแพทย์แผนไทย มีดังนี ้
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 อริยสัจ 4  
 ธรรมข้อนี้ผู้ในการแพทย์แผนไทยจ าเป็นต้องใช้เพ่ือการศึกษาหาสาเหตุของปัญหาอุปสรรคในงาน
นั้น ๆ และยังสามารถก าหนดเปูาหมายโดยท าเป็นยุทธศาสตร์ และแนวทางในการด าเนินหนทางไปสู่เปูาหมาย
นั้น ๆ ด้วย 
 (1) ทุกข ์ความทุกข ์หรือปัญหา 
 (2) สมุทัย ต้นเหตุแห่งทุกข์ สมมุติฐาน 
 (3) นิโรธ ความดับทุกข์ เปูาหมาย 
 (4) มรรค หนทางดับทุกข์ มรรควิธีการเข้าสู่เปูาหมาย 

 ไตรลักษณ์ หรือ สามัญญลักษณะ 3 
 ชีวิตเมื่อเกิดขึ้นมาตั้งแต่ก าเนิดในครรภ์จนกระทั่งวาระสุดท้ายย่อมตกอยู่ใต้อ านาจของกฎ

ธรรมชาติ 3 อย่าง ได้แก่ อนิจจตา (ความไม่เที่ยง) ทุกขตา (ความถูกกดดัน) และอนัตตตา (ความหาสภาพที่
เป็นตัวตนแท้จริงไม่ได้) หรือกล่าวตามภาษาที่คล่องปากกันว่า ชีวิต เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาทั้ง 3 ประการนี้มี
ชื่อเรียกตามภาษาธรรมะว่า ไตรลักษณ์ หรือ สามัญญลักษณะ  
 หลักพรหมวิหาร 4 ประการ  

 หลักธรรมนี้ต้องการให้มนุษย์อยู่กันอย่างสันติมีความรักความผูกพันกัน มีความเอ้ืออาทรต่อกัน
และกันมีสันติภาพ ภราดรภาพและเสรีภาพอย่างแท้จริง เป็นธรรมที่ต้องตั้งไว้เป็นหลักใจก ากับความประพฤติ
และปฏิบัติตนต่อมนุษย์สัตว์ทั้งหลายโดยชอบ 
 (1) เมตตา ความเมตตาสงสาร ความรักใคร่ ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุข มีจิตอันแผ่ไมตรี
และคิดท าประโยชน์แก่มนุษย์สัตว์ทั่วหน้า 
 (2) กรุณา ความกรุณาเอ้ืออาทร สงสาร คิดช่วยให้พ้นทุกข์ใฝุใจในอันจะปลดเปลื้องบ าบัดความ
ทุกข์ยากเดือดรอนของปวงสัตว์ 
 (3) มุทิตา ความพลอยยินดี ในเมื่อผู้อื่นอยู่มีสุข มีจิตผ่องใสบันเทิง ประกอบด้วยอาการแช่มชื่นเบิก
บานอยู่เสมอ ตอสัตว์ทั้งหลายผู้ด ารงในปกติสุข พลอยยินดีเอเขาได้ดีมีสุข เจริญงอกงามยิ่งข้ึนไป 
 (4) อุเบกขา ความวางเฉยในโอกาสที่ควรปล่อยวาง การวางใจเป็นกลาง อันจะให้ด ารงอยู่ในธรรม
ตามท่ีพิจารณาเห็นด้วยปัญญาคือมีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตราชั่ง ไม่เอนเอียงด้วยความรักความชังพิจารณา
เห็นกรรมที่สัตว์ทั้งหลายกระท าแล้ว อันควรได้รับผลดีหรือชั้วสมควรแก่เหตุอันตนประกอบ พร้อมที่จะวินิจ
และปฏิบัติไปตามธรรม  
 3. วิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในการแพทย์แผนไทย 
 พระพุทธศาสนาท าให้คนไทยมีหลักส าหรับอยู่ร่วมกัน เช่น แสดงหน้าที่ของคนในสังคม ความ
สามัคคี และประเพณี เช่น ประเพณีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ช่วยเหลือกัน ความมีน้ าใจต่อกัน ขอกันกินได้ มีความ
เกรงใจกัน ข้อนี้ก็มาจากพรหมวิหารธรรมความรู้บุญคุณคนก็มาจากเรื่องกตัญญูกตเวทีประเพณีการทอดกฐินก็
เนื่องด้วยพระพุทธศาสนาหน้าที่ของบุคคลในสังคมนั้นๆ ที่พึงปฏิบัติต่อกันการสั่งสอนธรรมของพระพุทธเจ้า
ทรงมุ่งผลในทางปฏิบัติให้ทุกคนจัดการกับชีวิตที่เป็นอยู่จริงๆในโลกนี้เริ่มแต่บัดนี้เช่นทรงสอนมนุษย์ให้รู้จัก
ตนเองรู้จักร่างกายและจิตของตนจะได้บ ารุงรักษาร่างกายและจิตใจให้ด ารงอยู่อย่างปกติสุขการน าหลักพุทธ
ธรรมมาใช้ในการแพทย์แผนไทย เป็นวิธีที่ท าให้ร่างกายและจิตใจมีความอดทนต่อความทุกข์ต่าง ๆ พระสาวก
ของพระพุทธเจ้าได้ให้สมญานามพระองค์ว่าทรงเป็นนายแพทย์ผู้รักษาโรคดังปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา
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ว่า “มหาการุณิโกสตฺถาสพฺพโลกติกิจฺฉโก” แปลว่า “พระศาสดาทรงมีพระกรุณาอย่างใหญ่หลวงทรงเยียวยา
รักษาสัตว์โลกทั้งมวล” 
 หลักพระพุทธศาสนาชี้ให้เห็น คือ ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ คือ ส่วนหนึ่งของ
องค์ประกอบการแพทย์แผนไทยที่ได้สืบสานถ่ายทอดสืบกันมาจนถึงปัจจุบัน คนไทยส่ วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ โดยน าหลักธรรมค าสอนของศาสนามาปรับใช้ในวิถีชีวิตได้อย่างเหมาะสม ท าให้คนไทยเป็นผู้อ่อนน้อม
ถ่อมตน เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ ประนีประนอม รักสงบ ใจเย็น มีความอดทน ให้อภัยแก่ผู้ส านึกผิด ด ารงวิถีชีวิตอย่าง
เรียบง่ายปกติสุข ท าให้คนในชุมชนพ่ึงพากันได้ แม้จะอดอยากเพราะแห้งแล้ง แต่ไม่มีใครอดตาย เพราะพ่ึงพา
อาศัยกัน แบ่งปันกันแบบ “พริกบ้านเหนือเกลือบ้านใต้”เป็นต้น ทั้งหมดนี้สืบเนื่องมาจากหลักพุทธธรรม เป็น
การใช้ภูมิปัญญาในการน าเอาหลักของพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวัน และในการแพทย์แผน
ไทย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย โดย
วิธีการสังเกตพฤติกรรมอย่างมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ืออธิบายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้วย
การแพทย์แผนไทยได้ครอบคลุมและชัดเจนมากขึ้น  

 2. ควรมีการวิจัยในรูปแบบโปรแกรมสุขศึกษา เกี่ยวกับการพฤติกรรมดูแลสุขภาพตนเอง ด้วย
การแพทย์แผนไทย ก าหนดกิจกรรมต่างๆ ในโปรแกรมสุขศึกษา โดยน าผลการวิจัยครั้งนี้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน 
เพ่ือเป็นการต่อยอดความรู้จากผลงานวิจัยครั้งนี้ต่อไป  
 3. ควรมีการวิจัยในเชิงทดลอง เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย
ด้านต่างๆ เช่น การนวดไทย การใช้ยาสมุนไพร การดูแลสุขภาพตามหลักธรรมานามัย เป็นต้น 
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ศึกษาพฤติกรรมเชิงจรยิธรรมของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
THE STUDY OF STUDENTS ETHICAL BEHAVIOUR OF 

PRINCESS CHULABHORN’S COLLEGE LOEI 
       ศุภมาส ไชยปะ30 

 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนจุฬา
ภรณราชวิทยาลัย เลย 2) เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เลย ด าเนินการวิจัยโดยวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เลย จ านวน 253 คน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์  โดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธี
ผลต่างนัยส าคัญท่ีน้อยที่สุด (least signifificantdifference: LSD.) 
 
ผลการวิจัยพบว่า  

 1. พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนอยู่ในระดับมาก จ านวน 3 ด้าน คือ 
ด้านความมีวินัย ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความมีน้ าใจ และอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 2 ด้าน คือ ด้านความ
ขยัน ด้านความประหยัด ตามล าดับ 
 2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ที่มีเพศ ระดับการศึกษา อาชีพของผู้ปกครอง 
รายได้ของผู้ปกครอง ต่างกัน มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรม โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่.05  
 3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เลย ที่ส าคัญได้แก่ นักเรียนควรมีการฝึกสมาธิ มีจิตสาธารณะ และครูควรสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
นักเรียนในขณะที่สอน ควรมีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน ในเรื่องความสุภาพเรียบร้อย  การ
เคารพผู้อาวุโส และควรสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนเรื่องการทิ้งขยะ 
 
ABSTRACT 
 The purposes of this research were (1) to study the ethical behaviour of Princess 
Chulabhorn’s College Students, Loei, and (2) to compare the ethical behaviour of Princess 
Chulabhorn’s College Students, Loei. The research population was a total of the students of 
Princess Chulabhorn’s College, Loei, and the samples of 253 students were selected. The 
data were statistically analyzed in terms of frequency distribution, percentage, mean and 
standard deviation. The hypothesis test was conducted by T-test and One-way ANOVA. 

                                                           
 30 นิสิตปรญิญาโท  สาขาวิชาพระพทุธศาสนา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์เลย. 
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Meanwhile, paired comparison of the means was applied to obtain the least significant 
difference (LSD). 
The research findings were as follows: 
 1. The ethical behaviour of the students of Princess Chulabhorn’s College, Loei, 
was found overall at a high level. When considered in each aspect, the ethical behaviour of 
the students of Princess Chulabhorn’s College, Loei, was found at a high level in three 
aspects: discipline, integrity and kindness. It was found at a moderate level in diligence and 
frugality, respectively.  
 2. The comparison of the ethical behaviour of the Princess Chulabhorn’s College 
students, whose parents were with different gender, educational level, occupations and 
earnings, was found overall to be different at a statistically significant level of 0.05.  
 3. The key recommendations on the ethical behaviour of the students of Princess 
Chulabhorn’s College, Loei, were that the students should be trained in meditation practice 
and public mind. The moral and ethical matter should be added by the teachers, while 
teaching in the class. The morality and ethics should be cultivated to the students in the 
etiquette of talk, courteousness, and respect, as well as the realization of self-discipline like 
littering should be encouraged in the students, too. 
 
บทน า 
 ปัจจุบัน สถานการณ์บ้านเมืองของประเทศไทยเราน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง จากกระแสข่าวที่เกิดขึ้นกับ
สังคมไทยในปัจจุบันทั้งด้านการเมือง สังคม การศึกษา ศาสนา และเศรษฐกิจโดยเฉพาะปัญหาความเสื่อมถอย
ในด้านคุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคม ในส่วนของสังคมไทยนั้นก็เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนา
คุณธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าสังคมตะวันตกกลุ่มที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดก็คือกลุ่มเยาวชนที่
จะเป็นก าลังส าคัญของชาติในอนาคต ปัจจุบันคุณธรรมและจริยธรรมของเยาวชนไทย นับวันมีแนวโน้มว่าจะดิ่ง
ลง ซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงต่อกระบวนการการด าเนินชีวิตของเยาวชนและการด ารงอยู่ของระบบครอบครัว
ในสังคมไทย ปัญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่มของเยาวชนทุกคนต่างลงความเห็นตรงกันว่าเยาวชนไทยของเราขาดการ
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอย่างยั่งยืน คืออาจจะมีอยู่บ้างแต่เป็นแบบฉาบฉวยไม่เกิดผลที่ถาวรในขณะที่
สังคมไทยต้องการเห็นภาพการพัฒนาเยาวชนไทยไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย
และจิตใจมีสติปัญญามีความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีความสุข สภาพสังคมปัจจุบันมีภาวะบีบคั้นทางเศรษฐกิจและสังคมท าให้บิดา-มารดาต้องออกไป
ท างานนอกบ้าน ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวขาดความผูกพันที่แนบแน่นสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นสถาบัน
พ้ืนฐานแรกที่มีความส าคัญในการสร้างกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมให้สมาชิกภายในครอบครัวเป็นก าลัง
ส าคัญของประเทศชาติรวมทั้งอบรมให้รับรู้และปฏิบัติตามประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามต่างๆ ของสังคมเพ่ือให้
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
 นอกจากนี้ การที่จะพัฒนาคนในสังคมโดยเฉพาะนักเรียนซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาชาติ
บ้านเมืองในอนาคตให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนจึงมีหน้าที่จัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนของ
ชาติได้สนองนโยบายของรัฐบาลโดยจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดี  เน้นการฝึกฝนปลูกฝัง
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คุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กับ
ความรู้และทักษะด้านต่างๆ อย่างชัดเจนสาระส าคัญเกี่ยวกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของเด็กและ
เยาวชนคือการมุ่งเน้นฝึกฝนความมีเหตุมีผลทางคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน  สถานศึกษาจึงเป็น
หน่วยงานส าคัญที่จะผลักดันให้มีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง
เพ่ือให้นักเรียนยืนหยัดต่อสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงการที่นักเรียนจะเป็นคนดีของสังคม
นั้นนักเรียนจะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน อันได้แก ่ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย และมีน้ าใจ 
 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มีนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ
จาก 7 จังหวัด คือ ขอนแก่น บึงกาฬ สกลนคร หนองคาย หนองบัวล าภู อุดรธานี และเลย ดังวิสัยทัศน์
โรงเรียนที่ก าหนดไว้ว่า โรงเรียนที่จัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ในลักษณะของโรงเรียนประจ า เพ่ือเป็นการ
กระจายโอกาสให้กับผู้มีความสามารถพิเศษที่มีกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ  และเพ่ือเป็นการเพ่ิม
โอกาสให้กับนักเรียนกลุ่มด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้น
น าของนานาชาติ ผู้เรียนมีจิตวิญญาณของการเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้น  มีสุขภาพอนามัยที่ดี มี
คุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้ มีความเป็นไทย มีความมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีต่อเพ่ือนร่วม
โลกและธรรมชาติ31 
 ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ
นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เลย ตามนโยบายเร่งรัดการปฏิ รูปการศึกษา  2550 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดคุณธรรมน าความรู้ สร้างความตระหนักส านึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพ้ืนฐานของกระบวนการ
เรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษาเพ่ือพัฒนา
เยาวชนให้เป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ดีมีสุข ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ เพ่ือต้องการทราบถึงพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ด้านความขยัน ความประหยัด ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย 
และความมีน้ าใจ ว่าอยู่ในระดับใด จะได้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ให้เป็นก าลังส าคัญของชาติและมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เลย ตาม

ตัวแปร เพศ ระดับการศึกษา อาชีพของผู้ปกครอง และรายได้ของผู้ปกครอง 
ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย” ผู้วิจัยได้
ก าหนดขอบเขตการวิจัย ไว้ดังนี้ 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  
เลย 5 ด้านคือ ความขยัน ความประหยัด ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย และความมีน้ าใจ 
                                                           

 31 หลักสูตรกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  พุทธศักราช  2554,  หน้า  5. 
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 2. ขอบเขตด้านประชากร  
 ประชากร ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 
ประจ าปีการศึกษา 2558 จ านวน 695 คน กลุ่มตัวอย่าง 253 คน 
 3. ขอบเขตด้านตัวแปร 
   1) ตัวแปรต้น คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพของผู้ปกครอง และ
รายได้ของผู้ปกครอง 
  2) ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 5 
ด้านคือ 1) ความขยัน 2) ความประหยัด 3) ความซื่อสัตย์ 4) ความมีวินัย 5) ความมีน้ าใจ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “ศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เลย” 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากร ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 
ประจ าปีการศึกษา 2558 จ านวน 695 คน32 
  กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ตั้งแต่นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro 
Yamane)33 ที่ระดับความคาดเคลื่อน 0.05 จากจ านวนนักเรียน 695 คน ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 253 คน โดย
ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งระดับชั้น 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับระดับ
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย จ านวน 5 
ด้าน คือ ด้านความขยัน ด้านความประหยัด ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความมีวินัย และด้านความมี 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  

 การเก็บข้อมูลแบบสอบถาม 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลแบบสอบถามตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

 1) ผู้ วิจัยท าการขอหนังสือขออนุญาตในการแจกแบบสอบถามจากศูนย์บัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตสงฆ์เลย ถึงผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เลย  

                                                           
 32 งานทะเบียนและวดัผล,  ฝุายจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการ, โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เลย.(ข้อมูล  

ณ  วันท่ี  10  มิถุนายน  2558) 
 33 ธานินทร์  ศิลป์จารุ, การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย spss, พิมพ์ครั้งที่ 10, (กรุงเทพมหานคร : บิส
ซิเนสอาร์แอนด์ดี, 2552), หน้า 58. 
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 2) ผู้วิจัยได้น าหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลน าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย เลย เพ่ือขออนุญาตเก็บข้อมูลจากประชากรกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ 
 3) ท าการแจกแบบสอบถาม จ านวน 253 ฉบับ โดยการแจกด้วยตนเอง  
 4) ท าการเก็บแบบสอบถามท่ีกลุ่มตัวอย่างท าการตอบเรียบร้อยแล้ว 
 5) ท าการตรวจความถูกต้อง และความครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์สถิติท่ีใช้
วิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม  
 หลังจากที่ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ดังนี้  
 สถิติพรรณนา  
 1. ใช้สถิติจ านวน (Frequency) และร้อยละ (Percentage) อธิบายปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการน าเสนอเป็นตารางประกอบการบรรยายผล  
 2. ใช้สถิติวิ เคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย  (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (standard 
deviation) อธิบายข้อมูลระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เลย 
น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
 สถิติอนุมาน  
 เปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เลย วิเคราะห์
โดยการการทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way anova) เมื่อพบมี
ความแตกต่าง จะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้วิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด 
(least signifificantdifference: LSD.) 
 
ผลการวิจัย 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 65.2 เป็นนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5 จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 20.6 ผู้ปกครองมีอาชีพรับราชการจ านวน 116 คน 
คิดเป็นร้อยละ 45.8 ผู้ปกครองมีรายได้จ านวน 15,000 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.8 
 2. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
 พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย โดยรวม อยู่ในระดับมาก 
(  = 3.78) เม่ือพิจารณาในรายด้าน พบว่า พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน 
เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านความมีวินัย ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความมีน้ าใจ และอยู่ใน
ระดับปานกลาง 2 ด้าน เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านความขยัน ด้านความประหยัด สรุป
ได้ดังนี้ 

1) ด้านความขยัน  
 ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ด้านความขยัน โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง ( = 3.43) เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก จ านวน 2 ข้อ เรียงล าดับ
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จากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ นักเรียนจดบันทึกข้อความส าคัญ เช่น สูตร ข้อสรุป เป็นต้น ลงในสมุด
บันทึก และ นักเรียนตั้งใจเรียนขณะที่ครูท าการสอน และอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 4 ข้อ เรียงล าดับจาก
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ นักเรียนมีการทบทวนบทเรียนหรือแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับเพ่ือนหลังเลิก
เรียนเสมอ นักเรียนใช้เวลาว่างศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมจากที่ครูสอน  นักเรียนหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ
บทเรียนจะรีบสอบถามครูโดยทันที และนักเรียนอ่านหนังสือล่วงหน้าก่อนเข้าชั้นเรียน 
 2) ด้านความประหยัด  
 ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ด้านความประหยัด โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง ( = 3.27) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมอยู่ในระดับมาก 
คือ นักเรียนซื้อเสื้อผ้าจะค านึงถึงประโยชน์เป็นหลัก และอยู่ในระดับปานกลาง เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย คือ นักเรียนไม่ใช้จ่ายเงินซื้อสิ่งของฟุุมเฟือย นักเรียนใช้จ่ายเงินตามความจ าเป็น นักเรียนมีการ
ดัดแปลงวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง นักเรียนมีการท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจ าเดือน  
 3) ด้านความซ่ือสัตย์  
 ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ด้านความซื่อสัตย์ โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ ( = 4.10) เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับจาก
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ เมื่อนักเรียนเก็บเงินหรือสิ่งของได้จะรีบหาทางคืนเจ้าของ นักเรียนส่งหนังสือ
คืนห้องสมุดตรงเวลาที่ก าหนดทุกครั้ง นักเรียนจะขออนุญาตก่อนที่จะหยิบของคนอ่ืนมาใช้ นักเรียนไม่เอา
สิ่งของส่วนรวมมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว การพูดโกหกเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม นักเรียนท าการบ้านหรือรายงานด้วย
ตนเองเสมอ 
 4) ด้านความมีวินัย  
 ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ด้านความมีวินัย โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก ( = 4.10) เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย คือ นักเรียนเข้าแถวตามล าดับก่อนหลังในการใช้บริการ เช่น ซื้ออาหาร ถ่ายเอกสาร เป็น
ต้น นักเรียนทิ้งขยะลงถังขยะท่ีโรงเรียนจัดไว้ให้ นักเรียนเข้าเรียนทันตามที่ตารางเรียนก าหนด นักเรียนปฏิบัติ
ตนตามกฎระเบียบของโรงเรียน นักเรียนพูดจากับคุณครูและเพ่ือนด้วยภาษาที่สุภาพ นักเรียนไม่แอบใช้
โทรศัพท์ในห้องเรียนขณะที่ครูก าลังสอน 
 5) ด้านความมีน้ าใจ  
 ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีระดับพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ด้านความมีน้ าใจ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณารายละเอียดแต่ละข้อ พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมอยู่ในระดับมากทุกข้อ 
( = 4.07) เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ นักเรียนแบ่งปันสิ่งของให้เพ่ือนโดยไม่ล าเอียง 
นักเรียนบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน เมื่อท างานกลุ่มจะแบ่งหน้าที่ด้วยความยุติธรรม 
นักเรียนบริจาคเงินหรือสิ่งของช่วยเหลือผู้ยากไร้  นักเรียนทบทวนบทเรียนให้เพ่ือนด้วยความเต็มใจ  เมื่อ
นักเรียนเห็นครูถือของมานักเรียนจะเข้าไปอาสาช่วยถือ 
3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เลย 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ผลการวิจัยพบว่า 
 1) นักเรียนที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรม โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที ่.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักเรียนที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ด้านความซื่อสัตย์ ด้าน



128 “ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากลด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ก้าวสู่ยุคอาเซียน”  

129 

ความมีวินัย แตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ด้านความขยัน ความ
ประหยัด และด้านความมีน้ าใจ ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้  
 2) นักเรียนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรม โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญท่ี .05 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้าน
ความซื่อสัตย์ ด้านความมีวินัย และด้านความมีน้ าใจ แตกต่างกัน พฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความขยัน และ
ความประหยัด ไม่แตกต่างกัน  
 ดังนั้นจึงท าการเปรียบเทียบระดับความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญสถิติท่ีระดับ .05  
 3) นักเรียนที่ผู้ปกครองมีอาชีพต่างกัน มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรม โดยภาพรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานตั้งไว้ 
 4) นักเรียนที่ผู้ปกครองมีรายได้ต่างกัน มีพฤติกรรมเชิงจริยธรรม โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงไม่
เป็นไปตามสมมติฐานตั้งไว้ 
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ศึกษาประสิทธิภาพการสอนศีลธรรมของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

A STUDY EFFICIENCY OF THE MONKS TEACHING MORALITY  
IN LOEI PRIMARY SCHOOLS AREA 2 

พระปลัดธนากร สนฺตมโน34
 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการสอนศีลธรรมของพระสอนศีลธรรม
ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 (2) เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับ
ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 2 ท าการวิจัยโดยวิธีวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการแจก
แบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 317 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) 
แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์  โดยหาค่าความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทอสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One 
way analysis of variance) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธีผลต่างนัยส าคัญที่น้อยที่สุด (Least 
Singificant Differnce : LSD.) 
 
ผลการวิจัยพบว่า 

1. ผู้ตอบแบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 67.2 มีอายุ 51 ปีขึ้น
ไป จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 41.6 มีต าแหน่งครู/บุคลากร จ านวน 291 คน คิดเป็นร้อยละ 91.8 ระดับ
การศึกษา ปริญญาตรี จ านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ74.1 และมีประสบการณ์ในการสอน 11-20 ปี จ านวน 
163 คน คิดเป็นร้อยละ 51.4 

2. ประสิทธิภาพการสอนศีลธรรมของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาสังกัดส านั กงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.58) เมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่า 
ประสิทธิภาพการสอนของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต2 อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการผลิตและการใช้สื่อ, 
ด้านเนื้อหาและหลักสูตร, ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน, และด้านการวัดและประเมินผล 

3. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการสอนศีลธรรมของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ ต าแหน่ง 
การศึกษา และประสบการณ์ในการท างานต่างกัน พบว่า ประสิทธิภาพการสอนศีลธรรมของพระสอนศีลธรรม
ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อ
พิจารณาในรายด้าน คือ ด้านเนื้อหาและหลักสูตร ด้านการผลิตและการใช้สื่อ ด้านกระบวนการจัดการเรียน
การสอน และด้านการวัดประเมินผล พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.05 

                                                           
34นิสิตปริญญาโท  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์เลย. 
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4. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะประสิทธิภาพการสอนศีลธรรมของพระสอนศีลธรรมใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 พบว่า ด้านเนื้อหาและหลักสูตร ขาด
ความรู้ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ทั้งไม่สามารถก าหนดโครงสร้างหลักสูตรได้ตาม
เปูาประสงค์ที่จะให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ด้านการผลิตและการใช้สื่อ ขาดความรู้ในการใช้เทคโนโลยีรวมทั้ง
ขาดแคลนเทคโนโลยีในการสอน ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน นักเรียนไม่เชื่อฟัง ไม่สามารถควบคุม
ชั้นเรียนได้ดีเท่าที่ควรในขณะท าการสอน ด้านการวัดผลประเมินผล  สถานศึกษาไม่มีระเบียบการวัดผล
ประเมินผลของสถานศึกษาแก่พระสอนศีลธรรม ทั้งไม่มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินผลตามสภาพจริง 
ข้อเสนอแนะ วางแผนการท างานให้พระสอนศีลธรรมอย่างเป็นระบบ และต้องมีนโยบายในการหาพระที่มี
ความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานเพ่ือให้การสอนศีลธรรมมีประสิทธิภาพ  สนับสนุนทุนในการซื้อ
เทคโนโลยีให้พระสอนศีลธรรม และจัดอบรมถวายความรู้แก่พระวิทยากรที่สอนศีลธรรมอย่างทั่วถึง พระสอน
ศีลธรรมควรมีการสอนแบบผ่อนคลายไม่ควรสอนแต่หลักธรรม ควรสอดแทรกความสนุกสนานอย่างอ่ืนเพ่ือ
ดึงดูดความสนใจของนักเรียน สถานศึกษาควรมีเจ้าหน้าที่วัดผลประเมินผลที่ช านาญให้แก่พระสอนศีลธรรม 
และมีการประเมินผลอย่างจริงจัง เพ่ือจะได้ทราบถึงความส าคัญของการเรียนการสอนหลักพุทธธรรม  
 
ABSTRACT 

This objectives of this research were (1) to study the efficiency of Buddhist monks in 
teaching Buddhism subject in schools under supervision of Loei Primary Educational Service 
Area Office 2,and (2) to compare the opinions of school administrators, teachers, and 
personnel in those schools. Survey research was designed for the current study. Data 
collection of 317 samples was conducted through rating scale questionnaires. The samples 
were obtained by simple random sampling. SPSS was adopted for data analysis of 
frequency, percentage means, standard deviation, t-test, and one way analysis of variance. 
Paired comparison of the means was applied to obtain the least significant difference (LSD.). 
 
Research Results 

1. The questionnaire respondents were mostly female consisting of (213 people or 
67.2%), age 51 years of age; (132 people accounting for 41.6%), with the teacher or 
personnel (291 people representing 91.8%), with a Bachelor degree (235 people representing 
74.1%), and with the teacher who have experience age between 11-20 years (163 people 
accounting 51.4%) respectively. 

2. The overall efficiency of the Buddhist monks in teaching Buddhism subject was at 
the high level ( X =3.58). Analysis on an aspect basis showed that the efficiency of the 
Buddhist monks in teaching the subject was at the high level for all aspects. The means of 
each aspects ranked from the highest to the lowest were the production and the media 
utilization, the content and the curriculum, the teaching and learning process, and the 
evaluation and the measurement, respectively. 
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3. The comparison of teaching efficiency based on individual factor: age, position, 
education, and working experience indicated that the overall teaching efficiency of the 
Buddhist monks was not different. Among the aspects the production and the media 
utilization, the content and the curriculum, the teaching and learning process, and the 
evaluation and the measurement, it was found that there was no significant difference at 
the rate of 0.05  

4. The problems and the recommendation for the Buddhist monks' instruction of 
Buddhism subject were as follows: for the content and the curriculum aspect, it was found 
that the Buddhist monks lacked the knowledge on curriculum designing. They had limited 
competence in structuring a curriculum to serve the goal of student-centered education. For 
teaching media utilization, the problem was not only dealt with the monks' knowledge on 
teaching technology but also the lack of arrangement for the teaching technology. Regarding 
to the teaching and learning process, there was no efficient measurement for class 
management; the monks were unable to control students while teaching. In terms of the 
measurement and the evaluation, it was found that the schools did not provide any 
assessment policy and practice as required by the monks. It was recommended to plan for 
the monks to teach the subject systematically; have recruitment for the monks with higher 
teaching ability and knowledge of the subject for more efficient outcome; have financial 
support for teaching technology and related training courses; have teaching strategies with a 
more relaxed attitude for drawing motivation out of the students; school personnel with 
experiences on measurement and evaluation should be arranged as the monks' consultants; 
and a strict assessment should be conducted in order to understand the roles of Buddhism 
morals and values.  
 
1. บทน า 

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเกิดขึ้นโดยข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม
กับกระทรวงศึกษาธิการในการสนับสนุนให้พระภิกษุเข้าไปสอนในโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา ในระยะแรกรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้กรมการศาสนากระทรวง
วัฒนธรรมเพ่ืออุดหนุนค่าใช้จ่ายถวายพระภิกษุที่เข้าไปสอนในสถานศึกษาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยมี
วัตถุประสงค์เริ่มแรกคือ 1) เพ่ือจัดพระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถทั้งในด้านปริยัติ และปฏิบัติเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา 2) 
เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมที่ส าคัญของพระพุทธศาสนา 3) เพ่ือปลูกฝังให้
นักเรียนนักศึกษามีความรู้คูคุณธรรม สามารถน าความรู้ คุณธรรมไปบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่าง
เหมาะสมและมีความสุข ปัจจุบันการเรียนรู้พระพุทธศาสนานับเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งส าหรับคนไทย เนื่องจาก
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คนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา และวิถีชีวิตผูกพันประสานกลมกลืนกับหลักความเชื่อ และหลักปฏิบัติ
ในทางพระพุทธศาสนา35 

สถาบันสงฆ์นับว่าเป็นสถาบันที่ส าคัญอย่างยิ่งสถาบันหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือต่อสังคมไทยดังจะ
เห็นได้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าคนไทยในสมัยก่อนส่วนมากจะน าลูกหลานไปฝากไว้กับวัดเพ่ือให้มีโอกาส
ได้เล่าเรียนหนังสือ ให้มีความรู้ อ่านออก เขียนได้ เมื่ออายุครบบวชก็จะได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ศึกษา
เล่าเรียนวิชาการชั้นสูงต่อไป ส่วนสตรีและคนชราจะได้รับความรู้จากการไปสดับฟังพระธรรมเทศนาที่วัด ดังนั้น
คนไทยส่วนใหญ่ในสมัยก่อนๆ จึงด าเนินชีวิตโดยยึดหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นแกนน าแทบทั้งสิ้นการ
ด าเนินชีวิตท านองนั้น คนไทยรุ่นหลังมักจะเรียกขานอย่างชื่นชมว่า วิถีไทย นั่นคือ พ่อ แม่ ปูุ ย่า ตา ยาย จะให้
การฝึกอบรม แก่บุตรหลานของตนให้ครองชีวิตแบบไทยๆ โดยมีพระพุทธศาสนาเป็นพื้นฐานของชีวิต สั่งสอนให้
อนุชนทุกคนมี ศีล สมาธิ ปัญญาท าให้ครองชีพอยู่ในสังคมอย่างสงบสุขได้36 

การที่จะสร้างเสริมครอบครัว เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจการครองชีพสูงขึ้นไม่มีเวลาจะพบปะสั่งสอน
อบรมลูกได้อย่างเพียงพอ การอบรมบ่มนิสัยและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมจึงตกเป็นหน้าที่ของโรงเรียน  ซึ่ง
เป็นคุณธรรมจริยธรรม ให้กับผู้เรียนนั้น จึงจ าเป็นที่จะต้องน าพระพุทธศาสนาให้กลับมามีบทบาทในการจัด
การศึกษา เพ่ือให้การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาจิตใจและสติปัญญาของผู้เรียนไปพร้อมกันๆ37 

ดังนั้น ผู้ วิจัยในฐานะเป็นผู้หนึ่ งที่มีความเกี่ยวข้องในการสอนโดยเฉพาะการสอนเกี่ ยวกับ
พระพุทธศาสนา และเพ่ือให้การปฏิบัติงานการสอนของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาว่ามีประสิทธิภาพในการ
สอนมากน้อยแค่ไหนจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะศึกษา เช่น พระสงฆ์บางรูปส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แต่บางรูปก็
ยังไม่ส าเร็จการศึกษาและไม่มีวุฒิการศึกษาสายครู เช่น ครุศาสตร์  ศึกษาศาสตร์ และประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู อาจส่งผลให้การเรียนการสอนไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ประสิทธิภาพของการสอนของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 2 และน าผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลในการพัฒนา ปรับปรุง คุณภาพการสอนของพระสอนศีลธรรมใน
สถานศึกษา เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
ตลอดไป 
 
2. วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการสอนศีลธรรมของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

2.2 เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู บุคลากรในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 

 
                                                           

35มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, คูม่อืปฏิบัติงานโครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน, (ขอนแก่น : โรงพิมพ์แอนนาออฟเซต ขอนแก่น, 2552), หน้า 5. 

36วรวิทย์  วศินสรากร, การปรับตนตามวิถีพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : วารสานสารานุกรมศึกษาศาสตร์,  
2547), หน้า 43. 

37เมตตา ภิรมย์ภักดิ์, แนวทางการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต2, 2547), ค าน า. 
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3. ปัญหาทีต่้องการทราบ 
3.1 ประสิทธิภาพการสอนศีลธรรมของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เป็นอย่างไร 
3.2 เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรในสถานศึกษา

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีอะไรบ้าง 

4. ขอบเขตการวิจัย 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาประสิทธิภาพการสอนศีลธรรมของพระสอนศีลธรรมใน

สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี้ 
4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษาโดยมุ่งศึกษาเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพการ 

สอนศีลธรรมของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 1) ด้านเนื้อหาและหลักสูตร  
2) ด้านการผลิตและการใช้สื่อ 3) ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน และ 4) ด้านการวัดและประเมินผล 

4.2 ขอบเขตด้านตัวแปร 
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาตามตัวแปร ดังนี้ 
ตัวแปรต้น คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์ใน

การท างาน 
ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพการสอนศีลธรรมของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ประกอบด้วย 1) ด้านเนื้อหาและหลักสูตร 2) ด้านการผลิตและการใช้
สื่อ 3) ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน และ 4) ด้านการวัดและประเมินผล 

4.3 ขอบเขตด้านประชากร  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จ านวน 1,809 คน 
4.4 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ก าหนดโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie & 
Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่างท้ังหมดจ านวน 317 คน 

 
5. วิธีด าเนินการวิจัย 

5.1 รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “ศึกษาประสิทธิภาพการสอนศีลธรรมของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย 
และเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 
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5.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
(1) ประชากร ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จ านวน 1,809 คน 
(2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากการใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ 

(Taro Yamane)38 จากจ านวนผู้บริหาร ครู และบุคลกรทางการศึกษาสังกัดส านักเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 317 คน โดยผู้วิจัยได้ท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) 

5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการวิจัย ดังนี้ 
ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิด 
(1) ลักษณะของแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมาโดยศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ปรึกษาอาจารย์ทีป่รึกษา และผู้เชี่ยวชาญ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข ซึ่งแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอนดังนี้ 
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ

เลือกตอบ (Check List) หรือตรวจสอบรายการ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์การ
ในการสอน 

ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาประสิทธิภาพการสอนศีลธรรมของพระสอนศีลธรรมใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ได้แก่ 1) ด้านเนื้อหาและหลักสูตร 2) 
ด้านการใช้และผลิตส่ือ 3) ด้านการจัดการเรียนการสอน 4) ด้านวัดผลประเมินผล  โดยที่ผู้ตอบแบบสอบถาม
จะต้องแสดงความคิดเห็นจากค าถามที่ผู้วิจัยก าหนดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนศีลธรรมของพระสอน
ศีลธรรมในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประเมินค่า (Numerical Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จ านวน 
40 ข้อโดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้39 

5  หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 
4  หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดับมาก 
3  หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 
2  หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดับน้อย 
1  หมายถึง  มีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด 

ตอนที่ 3 เป็นสอบถามเกี่ยวกับ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะการศึกษาประสิทธิภาพการสอน
ศีลธรรมของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 2 
แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบปลายเปิด (Open ended) 
                                                           

38ธานินทร์  ศิลป์จารุ, การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย spss, พิมพ์ครั้ง 3, (กรุงเทพมหานคร :   บิส
ซิเนสอาร์แอนด์ดี, 2552), หน้า 58-58. 

39สุวรีย์ ศิริโภคารภิรมย์, การวิจัยทางการศึกษา, (ลพบุรี : สถาบันราชภัฏเทพสตรี, 2546), หน้า 140. 
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5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ดังนี้ 
1) ผู้วิจัยขอหนังสืออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากศูนย์บัณฑิตศึกษา 
2) ผู้วิจัยได้น าหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากศูนย์บัณฑิตศึกษา  น าเสนอผู้ตอบ

แบบสอบถาม ได้แก่ ผู้บริหาร ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลในการวิจัย 
3) ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
4) เก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับมาด้วยตนเอง ทั้งหมดโดยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ จ านวน 317 ชุด คิด

เป็นแบบสอบถามที่ได้รับคืนร้อยละ 100 ของจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด แล้วน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
5.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์  สถิติที่ใช้

วิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้ 
5.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม 
ผู้วิจัยน าข้อมูลจากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องแล้ว น า

ข้อมูลที่ได้ไปท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ดังนี้ 
สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) 
1. ใช้สถิติจ านวน (Frequency) และร้อยละ (Percentage) อธิบายปัจจัยส่วนบุคคลของ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการน าเสนอเป็นตารางประกอบการบรรยายผล 
2. ใช้สถิติวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

อธิบายข้อมูลการศึกษาประสิทธิภาพการสอนของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาสังกัดส านักง านเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต2 น าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 

สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) 
1. ใช้สถิติทดสอบค่าที (t-test) ในกรณีตัวแปรต้นสองกลุ่ม 
2. ใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)40 ในกรณีตัวแปรต้นมากกว่า

สองกลุ่มขึ้นไปเมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ 
โดยใช้วิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD.) 
  
6. ผลการวิจัย 
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 67.2 มีอายุ 51 ปีขึ้น
ไป จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 41.6 มีต าแหน่ง ครู/บุคลากร จ านวน 291 คน คิดเป็นร้อยละ 91.8 มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 74.1 และมีประสบการในการท างาน 11–20 ปี 
จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 51.4 ตามล าดับ 
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสอนศีลธรรมของพระสอนศีลธรรมใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยภาพรวมมีระดับประสิทธิภาพการ
สอนศีลธรรมของพระสอนศีลธรรม อยู่ในระดับมาก ( X =3.58) เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่าประสิทธิภาพ

                                                           
40ชูศรี วงศ์รัตนะ, เทคนิคการใช้สถิติเพ่ือการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : เทพเนรมิตการพิมพ์, 2541), หนา้ 236. 



137เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิชาการครั้งที่ 1”  

138 

การสอนศีลธรรมของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 
2 อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการผลิตและการใช้สื่อ, ด้าน
เนื้อหาและหลักสูตร, ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน, และด้านการวัดและประเมินผลตามล าดับ  

3. ด้านเนื้อหาและหลักสูตร ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพการสอนศีลธรรมของพระสอน
ศีลธรรมในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต2  โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
( X =3.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ความรู้
เกี่ยวกับเนื้อหาสาระและจุดประสงค์ของวิชาพระพุทธศาสนา ความรู้ ความสามารถในการน าหลักสูตรไปใช้ใน
การจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2551 ความรู้เกี่ยวกับการนิเทศการสอนและการสร้างความร่วมมือในการจัดการแก้ไขปัญหาด้านการสอน 
ความรู้ความสามารถในการปรับเนื้อหาวิชาพระพุทธศาสนาให้เชื่อมโยงกับสภาพสังคมในปัจจุบัน ความรู้
เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ความรู้ความเข้าใจในการก าหนดหน่วยการเรียนรู้วิชา
พระพุทธศาสนาให้สอดคล้องกับหลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายการศึกษาตามนโยบายการศึกษาชาติ 
และความรู้ความเข้าใจในการก าหนดเนื้อหาสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 

4. ด้านการผลิตและการใช้สื่อ ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพการสอนศีลธรรมของพระสอน
ศีลธรรมในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ( X =3.61) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านความรู้ความสามารถในการ
ประเมินผลการใช้สื่อการเรียนการสอน ความรู้ความสามารถในการคิดค้นนวัตกรรมสื่อและน าไปใช้
ประกอบการสอน ความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้สื่อ เทคโนโลยีประกอบการสอน ความรู้ความสามารถ
ในการใช้ห้องปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้ ความรู้ ความสามารถด้านการผลิตสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ 
ความรู้ความเข้าใจในการใช้แหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ความรู้ความสามารถในการ
ส่งเสริมให้นักเรียนร่วมคิดค้น ผลิต ปรับปรุงสื่อการสอนประกอบการเรียนรู้ ความรู้ความสามารถในการหาสื่อ
จากแหล่งต่างๆ ที่ส่งเสริมการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม
ในการประกอบบทเรียน และ ความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนรู้   

 5. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพ การสอนศีลธรรมของ
พระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 พบว่า ด้าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ความรู้ความสามารถในการก าหนดเนื้อหาที่เร้าความ
สนใจนักเรียนในขณะปฏิบัติการสอน ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการสอนพระพุทธศาสนา ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการสอน ความรู้ความสามารถในการวางแผนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ความรู้ความ
เข้าใจในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อบุคลากรครูอย่างเป็นกัลยาณมิตร ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา
และอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนในขณะสอน ความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในขณะท าการ
สอน ความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น บรรยาย สาธิต แสดงบทบาทสมมุติ  
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ความรู้ความสามารถในการน าหลักธรรมมาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน  และความรู้ความเข้าใจใน
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อนักเรียนอย่างเป็นกัลยาณมิตร  

6. ด้านการวัดและประเมินผล ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพการสอนศีลธรรมของพระสอน
ศีลธรรมในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต2 ด้านการวัดและประเมินผล 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.57) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับ
จากมากไปหาน้อยดังนี้ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา  ความรู้
ความเข้าใจในการส่งเสริมการประเมินผลโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ความรู้ความเข้าใจในการออกแบบข้อ
ค าถามได้ครอบคลุมพุทธพิสัย จิตพิสัยและทักษะพิสัย ความรู้ความเข้าใจในการเลือกรูปแบบการวัด
ประเมินผลให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์คะแนนการวิเคราะห์
ข้อสอบ ความรู้ความเข้าใจในการประเมินผลตามสภาพจริง ความรู้ความเข้าใจในการสร้างเคร่ืองมือวัด
ประเมินผล ความรู้ความเข้าใจในการประเมินผลตามสภาพจริง  ความรู้ความเข้าใจในการประเมิน
ความก้าวหน้าในการเรียนของนักเรียนจากแฟูมสะสมผลงาน และความรู้ความเข้าใจในการแปลผลและน าผลที่
ได้ไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา 

6.1. ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จากการศึกษาประสิทธิภาพการสอนศีลธรรมของพระสอนศีลธรรมใน

สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 สามารถน ามาเสนอแนะได้ดังนี้ 
1) ผู้รับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาทุกระดับ ควรมีการสร้างความเข้มแข็ง 

ความรู้ ความสามารถ ในด้านเนื้อหาหลักสูตร ด้านการผลิตและการใช้สื่อ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน และด้านการจัดและประเมินผล ให้แก่พระสอนศีลธรรมได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในการถ่ายทอด 
และการน าคุณค่าอย่างถ่องแท้แห่งพุทธธรรม น้อมน าหลักค าสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องปฏิบัติตนในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้เยาวชน ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศเจริญเติบโตด้วยหลักแห่งพุทธธรรม เป็นคนดี
ของชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป 

2) ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการก าหนดนโยบายอย่างชัดเจนในการส่งเสริมสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรม ให้เหมือนกับบุคลากรครูในสถานศึกษา มีการนิมนต์เข้าร่วมประชุมเพ่ือร่วม
วางแผน ด าเนินงานตามแผน ร่วมประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่
นักเรียน 

3) ผู้บริหารโครงการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรมีการนิเทศการด าเนินงานโครงการและหาที่ปรึกษาที่
เป็นกัลยาณมิตร มีความรู้ความเข้าใจในหลักพุทธธรรมอย่างถ่องแท้ เพ่ือช่วยสนับสนุน ให้การปฏิบัติงานของ
พระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

6.2 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปปฏิบัติ 
1) ควรมีการศึกษาอย่างเจาะลึก ในบริบทของสถานศึกษาที่เป็นสถานศึกษาคุณธรรมชั้นน าว่ามี

การด าเนินการอย่างไรในการส่งเสริมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา 
2) ควรมีการศึกษาแนวทางการประสานความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน และผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง (Stakeholder) ในการส่งเสริมด าเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง 
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด พระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาสามารถเป็นตัวแทนในการถ่ายทอดความรู้ด้าน 
พุทธธรรม และแนวทางในการด าเนินชีวิต เป็นการน าคุณค่ามหาศาลกลับสู่สังคมอย่างยั่งยืน 
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6.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
 1) ควรศึกษาประสิทธิภาพการสอนของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขตอ่ืน ว่ามีความเหมือนกัน หรือแตกต่างกัน 

2) ควรศึกษาประสิทธิภาพการการสอนของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขตอ่ืน ว่ามีปัญหาอะไรส าคัญที่ต้องแก้ไขเป็นการเร่งด่วน เพ่ือเป็นแนว
ทางแก้ไขท่ียั่งยืน 

3) ควรศึกษาเชิงพัฒนาเพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้พระสอนศีลธรรมมีความตื่นตัวและมีความ
พร้อมในการสอนมากยิ่งขึ้น 
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สันติภาพโลกบนพื้นฐานแนวคิดทางพระพุทธศาสนา 
World peace based on the Buddhist thought 

Dr.samart Boonyarat41 
 
บทคัดย่อ 
 บทความเรื่องสันติภาพโลกบนพ้ืนฐานแนวคิดทางพระพุทธศาสนาเพราะเห็นว่า พระพุทธศาสนาเป็น
ศาสนาที่ส่งเสริมเรื่องสันติภาพอย่างแท้จริงพระพุทธองค์ทรงสอนให้เห็นความส าคัญของเพ่ือมนุษย์ ให้มีความ
รัก ความเอ็นดูต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนร่วมเกิด แก่ เจ็บ และตายด้วยกัน เพียงทุกคนพึงระลึกอย่างนี้
ก็สามารสร้างสันติภาพในโลกได้อย่างยั่งยืนเป็นแน่แท้ 
 
ค าส าคัญ : สันติภาพ, พระพุทธศาสนา. 
 
Abstract 
 Articles about world peace based on the concept that because Buddhism. Buddhism 
is a religion that promotes peace truly Buddha taught that it is essential for man to love, 
compassion towards fellow beings who are going to hurt and die together. Just remember 
all this, it can build a sustainable peace in the world is unmistakable. 
Keywords :World peace,Buddhist. 
 
แนวคิดทฤษฎีเร่ืองสันติภาพแนวพุทธ 
 แนวคิดเรื่องสันติภาพในทางพระพุทธศาสนาได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่แต่ยุคพุทธกาล พระพุทธเจ้าเผยแผ่
ธรรมด้วยความดี ด้วยความไม่เบียด และพยายามให้ทุกคนเห็นคุณค่าของการด ารงชีวิ ตอย่างเป็นสุขที่
ปราศจากโทษทั้งปวง พระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องสันติภาพ คือ ความสงบภายในที่ไร้กิเลสตัณหาเข้ามารบกวน 
หรือที่เรียกว่า พระนิพพานนั่นเอง ดังนั้น การสร้างสงคราม การขัดแย้ง การเบียดเบียนผู้อ่ืน หรือแม่กระทั่ง
การล่าอาณานิคมด้วยทุนนิยม หรือแม้กระทั่งการล่าทุนทางวัฒนาก็ตามสิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์
ที่แอบแผงทั้งสิ้นที่จะได้มาซึ่งอ านาจทางความคิดหรืออ านาจทางเชื่อ เป็นต้น ฉะนั้น การท าสงครามในหลาย
ประเทศที่ก าลังเกิดขึ้นจึงตรงกันข้ามกับค าว่าสันติภาพโดยสิ้นซึ่งเหตุผลทางความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีสันติภาพไว้ 
3 ประการ(ชัยวัฒน์ สถาอานันท์,2539 :1-9) ได้แก่ 
 1) เพราะสงครามเป็นเรื่องรูปธรรมยิ่งและเป็นที่ยอมรับกันว่าสอดคล้องกับความเป็นจริง ในขณะ
ที่สันติภาพมักถูกมองเป็นพวงช่างฝัน/อุดมคติ ดังนั้นการมองทฤษฎีสันติภาพจากทฤษฎีสงครามอาจช่วยให้
ผู้คนรับรู้เรื่องสันติภาพในภาวะที่เป็นไปได้จริงมากยิ่งขึ้น 
 2) สงครามมีทั้งเรื่องระหว่างประเทศและภายในประเทศ ดังเรื่องสงครามกลางเมืองและการใช้
ก าลังเข้าแก้ไขปัญหาระหว่างกลุ่มคนที่คนฝันต่างกัน ในแง่นี้ สันติภาพจึงมีทั้งเรื่องระหว่างประเทศและ

                                                           
41อาจารย์ประจ าวิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
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ภายในประเทศด้วยเช่นกัน ข้อนี้เข้าใจว่าก าลังสื่อสารกับผู้สนใจเรื่องสันติภาพโดยทั่วไปที่มักจะมองเพียงเรื่อง
สันติภาพจากความขัดแย้งระหว่างประเทศเท่านั้น 
 3) ทฤษฎีสงครามมีมากกว่าเร่ืองการรบในสมรภูมิ แต่ยังรวมถึงปัจจัยอ่ืนๆในทางสังคมอีกมาก 
ดังนั้น สันติภาพจึงไม่ใช่เพียงเรื่องการปลอดสงคราม อย่างที่จารีตผู้สนใจสันติภาพมักให้ความส าคัญกัน แต่ยัง
เป็นเร่ืองการจัดรูปแบบของสังคมและปัญหาความเป็นธรรมอ่ืนๆอีกด้วย อย่างไรก็ตามการพิจารณาทฤษฎี
สันติภาพจากทฤษฎีสงครามนั้น ไม่ได้แปลว่ายอมรับสงครามในฐานะมาตรการหนึ่งในการรักษาสันติภาพ 
เหมือนนักวิชาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสาย “สัจนิยม” ยอมรับกัน  
 นอกจากนี้ยังเห็นว่าบทเรียนส าหรับทฤษฎีสันติภาพจากทฤษฎีสงครามมี 3ประการ (ชัยวัฒน์ 
สถาอานันท์, 2539:1-9) ได้แก่ 
 1) ไม่อาจเน้นยุติการรบเพียงอย่างเดียวได้ เพราะมีปัจจัยเชิงโครงสร้างที่ท าให้สงครามเป็นไปได้
อยู่ด้วยสงครามเกี่ยวกับเรื่องหลายประการทั้งเร่ืองจิตวิทยาของทหารและแม่ทัพ กระทั่งของสังคมใหญ่ที่ให้
ก าเนิดกองทัพ และเรื่องเชิงการเมืองในฐานะปัจจัยก าหนดเปูาหมายสูงสุดการยุทธ์ ดังนั้น ทฤษฎีสันติภาพจึง
ต้องมีลักษณะเป็นสหวิทยาการ ประสานความรู้สาขาต่างๆทั้งเรื่องจิตวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
ภาวะผู้น า เงื่อนไขทางสังคมเศรษฐกิจ ปัญหายุทธการและเทคโนโลยีการรบ รวมทั้งตระหนักถึงข้อจ ากัดของ
สาขาวิชาที่ตนเชี่ยวชาญอยู่ เพื่อก้าวพ้นการติดยึด 
 2) ทฤษฎีสันติภาพต้องเป็นทั้งทฤษฎีที่ให้ค าอธิบายปรากฏการณ์สงครามและสันติภาพและเป็น
ทฤษฎีที่เกื้อกูลให้เกิดการกระท าเพ่ือรักษา/สร้างสรรค์สันติภาพอีกด้วย รวมทั้งต้องเป็นทฤษฎีที่ไม่เห็นความ
ขัดแย้งเป็นปัญหา เพราะความขัดแย้งเป็นวิถีปกติของสังคม 
 จะเห็นได้ว่าทั้งทฤษฎีสันติภาพและบทเรียนทฤษฎีสงครามไม่ได้ช่วยอธิบายถึงกระบวนการสร้าง
สันติภาพที่แท้จริงมากนักเพราะส่วนใหญ่มองไปในอดีตที่ต้องการบทเรียนและปัญหาความขัดแย้งรวมทั้ง
สงครามทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่อย่างนั้นหามีที่สิ้นสุดไม่ ซึ่งไม่เหมือนกับ 
แนวคิดทางพระพุทธศาสนาที่พยามบอกชาวโลกทั้งหลายว่าการสร้างสันติภาพมิได้สร้างด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์ 
มิได้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมิได้สร้างด้วยอาวุธนิวเคลียร์ หรือปรมาณูที่มีกันเกือบทุกประเทศแนวคิดเชิงทาง
ปรัชญาการศึกษาสันติภาพในโลกตะวันตก ด้วย 5 ระยะ (กริยา หลังปูเต๊ะ,ออนไลน์) ได้แก่  
 ระยะที่ 1ระยะการศึกษาสันติภาพเชิงลบและการศึกษาสันติภาพในแง่มุมของการศึกษาสงคราม
ในความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงสภาวะที่ผู้คนต้องเจ็บปุวย ล้มตายเนื่องจากผลของสงคราม 
 ระยะที่ 2ระยะที่สันติภาพถูกน ามารวมไว้กับการพัฒนา ในยุคนี้กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสันติภาพ
นั้นด าเนินไปพร้อมกับการพัฒนาในด้านต่างๆ การศึกษาเรื่องสันติภาพ และทฤษฎีที่เกี่ยวกับสันติภาพก็มีการ
พัฒนาขึ้นและมีการอธิบายแนวคิดต่างๆที่สลับซับซ้อนมากขึ้น 
 ระยะที่ 3ระยะที่ผู้คนเริ่มให้ความส าคัญกับการลดก าลังอาวุธ ให้ความส าคัญกับเรื่องความเท่า
เทียมกันทางเพศ และการดูแลผู้อพยพ ในระยะนี้มีพัฒนาการดังนี้สันติศึกษาไม่มีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดไป
จากยุคก่อนหน้ามากนักกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสันติภาพและสันติวิธีจะมุ่งเน้นไปที่การร่วมมือกัน (ทางสังคม) 
ในความพยายามที่จะกดดันให้ประเทศ (รัฐ) ต่างๆทั่วโลกได้ตระหนักถึงภยันตรายของการแข่งขันกันสะสม
อาวุธยุทโธปกรณ์ และการรณรงค์การลดอาวุธประจ าการเพื่อลดความตึงเครียดระหว่างรัฐ ในบรรดาอาวุธที่อยู่
ในเปูาหมายการจ ากัดจ านวนที่ส าคัญก็คืออาวุธนิวเคลียร์ 
 ระยะที่ 4 ระยะนี้ก็คือเวลาตั้งแต่ปัจจุบันนี้เป็นต้นไป สิ่งที่นักสันติศึกษาพยายามที่จะผลักดันให้
เกิดข้ึนในสังคมก็คือวัฒนธรรมและวิธีการที่จะน าไปสู่การสร้างสันติภาพและต้องการให้การศึกษาทางสันติภาพ
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ขยายขอบเขตุให้กว้างขวางข้ึนเพื่อสังคมในวงกว้างจะเข้าใจว่าสันติภาพ(รวมทั้งสันติวิธี ความขัดแย้ง และความ
รุนแรง)ไม่ใช่เรื่องท่ีไกลตัวหรือเป็นเรื่องท่ีมีความสลับซับซ้อนจนยากท่ีจะเข้าใจ 
 ระยะที่ 5 การขยายกรอบการศึกษาไปครอบคลุมแนวความคิดที่หลากหลายมากขึ้นซึ่งในแง่มุม
ของสังคมวิทยาแล้วความเชื่อมโยงกันของแต่ละอนุภาคของสังคมล้วนเป็นสิ่งที่ส าคัญควรค่าแก่การศึกษาทั้งสิ้น
และแนวคิดของสันติศึกษาในยุคนี้เริ่มจากการล่มสลายของก าแพงเบอร์ลิน ซึ่งในทางสัญลักษณ์แล้วเปรียบได้
กับการล่มสลายของลัทธิคอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออก ในช่วงของการเปลี่ยนถ่ายทางสังคมครั้งนี้ กูสมันได้
เสนอแนวคิดที่ว่าสังคมโลกนั้นมีวิวัฒนาการมาจากวัฒนธรรมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนความรู้ของสงครามและความ
รุนแรงมาเป็นระยะเวลานานมากแล้ว น่าจะถึงเวลาที่มนุษยชาติร่วมกันสร้างวัฒนธรรมที่จะน ามนุษย์ไปสู่สังคม
ที่มีความสันติสุข และสังคมสันติสุขก็จะสร้างสันติวัฒนธรรมต่อเนื่องกันไป 
  ปรัชญาการศึกษาสันติภาพทั้ง 5 ระยะดังกล่าวพยามที่จะน าเสนอแนวคิดเรื่องการหยุดท าสงคราม
และความขัดแย้งในโลกหรือมองว่า สันติภาพ คือ ภาวะไร้สงคราม(มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศ
ไทย), ออนไลน์) ซ่ึงแนวคิดดังกล่าวได้มองไปที่การท าสนธิสัญญา และพันธสัญญาสันติภาพต่างๆที่เกี่ยวกับการ
หยุดสงครามให้ได้ แต่กระนั้นทั้งสัญญา พันธที่ได้ร่วมมือกันในหลายฝุายก็ได้หาสัมฤทธิ์ผลในทางปฏิบัติไม่ 
เพราะไม่รู้ถึงความเป็นจริงของกิเลสมนุษย์ที่มีความอยากใหญ่ อยากดัง อยากมี อยากได้ อยากท าลายศัตรูให้
พังพินาศไป หากเป็นเช่นนั้น ทั้งสหประชาชาติ และพ่ีใหญ่อย่างสหรัฐคงจะต้องทบทวนการด าเนินการดังกล่าว
แล้วหันไปมองกระบวนทัศน์ในการสร้างสันติภาพใหม่อย่างกระบวนทัศน์ในทางพระพุทธศาสนาเพราะ ไม่ต้อง
ลงทุนอะไรมากมายก็สามารถสร้างสันติภาพได้อย่างยั่งยืนแต่จะสร้างการฝึกสติปัญญาก็สามารถสร้างสันติภาพ
ได้แล้ว 
  การฝึกเจริญสติเพ่ือสร้างสันติภาพ แค่เพียงเราเพียรกลับมาตามดู ตามรู้ ตามสังเกต ลมหายใจเข้า
ออกของเราบ่อย ๆ ท าอย่างผ่อนคลาย สบาย ๆ ว่างเมื่อไหร่ก็ท าได้ เพียงแค่ตามดู ตามรู้ และสังเกตลมหายใจ
ที่ก าลังไหลเข้า ไหลออก ของเราอย่างเป็นธรรมชาติ โดยปราศจากการแทรกแซง จดจ่อ เพ่งจ้อง เราเพียงแค่ดู 
แค่รู้ แค่สังเกต เหมือนยืนมองดูสายน้ าที่ก าลังรินไหลโดยปราศจากความคิดที่จะกระโดดลงไปแหวกว่าย แค่ดู
เฉย ๆ เพียงแค่นี้จริง ๆ เราจะพบความจริงที่แสนมหัศจรรย์ว่า ลมหายใจของเราจะค่อย ๆ แผ่วเบา ผ่อนคลาย 
ช้าลง และประณีตข้ึน จากนั้นความเบาสบาย ความสดชื่น ความผ่อนคลายหายตึงเครียดจะเป็นดั่งลูกคลื่นน้อย 
ๆ ที่ก่อตัวขึ้นมาคลี่คลุมกายและใจของเรา พร้อมกับความเบาสบายนี้ เราจะสัมผัสได้ถึงความสดชื่น รื่นเย็น 
เบาสบาย ปีติสุข หากเราหล่อเลี้ยงสภาวะเช่นนี้ไว้ทุกต้นชั่วโมง ภายในหนึ่งวัน เราจะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน
ว่า ใจของเราสงบ วาจาของเราสงบ กายของเราสงบ โลกรอบ ๆ ตัวเราก็สงบ พร้อมกับความสงบก็คือ 
ความสุข ความเบาสบาย ภาวะอย่างนี้เอง คือ สันติภาพระหว่างวันที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา หากเราหล่อเลี้ยง
สันติภาพระหว่างวันนี้เอาไว้จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของเรา เราก็คือ บุคคลแห่งสันติภาพดี ๆ (The Peace 
Maker) นี่เองอนึ่ง มีข้อควรสังเกตที่ควรกล่าวไว้ในที่นี้ด้วย ก็คือ สันติภาพที่เกิดจากการตามดูตามรู้ลมหายใจนี้ 
ไม่ใช่สันติภาพล้วน ๆ หรือไม่ใช่สันติภาพจืด ๆ เรียบ ๆ เฉย ๆ หากแต่เป็นสันติภาพที่มาพร้อมกับสันติสุข สด
ชื่น รื่นเย็น คือ มีความสงบด้วย มีความสุขด้วย สันติภาพที่มาพร้อมกับความสุขนี้เอง เราควรถือว่า เป็น
สันติภาพแท้ เพราะไม่ใช่สันติภาพที่เกิดขึ้นหลังสงครามสงบ ไม่ใช่สันติภาพที่เกิดขึ้นหลังจากมีใครบางคนถูกท า
ให้เป็นผู้พ่ายแพ้หรือบาดเจ็บล้มตาย หากแต่นี่เป็นสันติภาพเชิงสร้างสรรค์ เป็นสันติภาพเชิงบวก เป็นสันติภาพ
ที่ก่อให้เกิดความสุขภายในใจของปัจเจกบุคคลที่พร้อมจะเผื่อแผ่แบ่งปันออกไปยังคนอ่ืน ๆ ก็ได้ด้วย สันติภาพ
ตามแนวพุทธเช่นที่กล่าวมานี้ มีลักษณะจ าเพาะก็คือ ไม่ได้เกิดจากการหยิบยื่นให้ของคนอ่ืน แต่เป็นสันติภาพที่
เราแต่ละคนจะต้องหยิบยื่นให้แก่ตัวเอง สันติภาพชนิดนี้ เราทุกคนมอบให้แก่ตัวเองได้ และใครสร้างขึ้นมาได้ 
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คนคนนั้นก็เป็นผู้มอบรางวัลสันติภาพให้แก่ตัวเอง อาจกล่าวในเชิงข าขันก็ได้ว่า รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพนั้น 
ไม่จ าเป็นต้องมอบโดยมูลนิธิอัลเฟรด โนเบล อีกต่อไป หากแต่เราทุกคนนี่เอง ก็สามารถมอบรางวัลสันติภาพที่
ดียิ่งกว่ารางวัลโนเบลให้แก่ตัวเองได้ ขอเพียงเราตระหนักรู้ว่า วิธีสร้างสันติภาพนั้นอยู่ในวิถีอันเราทุกคน
สามารถท าได้ด้วยตัวเองอยู่แล้ว(ว.วชิรเมธี,2555) 
 การนิยามสันติภาพวาสภาพที่ไรสงคราม“คนทั่วไปมักจะมองวา สันติภาพหมายถึงภาวะไรสงคราม 
“ภาวะขาดสันติภาพในโลกนี้จึงมีหลายแบบ” (พระธรรมปฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2538: 14)แมจะม ุงเนนและให
ความส าคัญแกสันติภาพภายในแตทานก็มิไดละเลยที่กลาวถึง“สันติเชิงสังคม”หรือสันติภาพภายนอกโดยชี้ให
เห็นวาสันติภาพเชิงสังคมนั้น หมายถึงความเปนเอกภาพ ความประสานสอดคลอง หรือประสมกลม มีเสรีภาพ 
และความยุติธรรมของบุคคล หรือกล ุมบุคคลในสังคม แตถึงกระนั้น ทานก็มองวา“สันติที่แทจริงและเปนพ้ืน
ฐานของสันติเชิงสังคมก็คือสันติภายใน”(Phra MedhiDhammaporn (Prayoon mererk),1994 : 19)ปญหา
ก็คือการมองสงครามแบบครบถวนหรือแบบองครวมควรจะมองอย่างไร“เราต้องมองความหมายในเชิงบวก
ด้วยกลาวว่าคือภาวะที่สงบ ราบรื่น ผ  ูคนด ารงชีวิตเปนสุขและมีสมานฉันท์ต่อกัน”(พระไพศาลวิสาโล
,2538:24–27)จะเห็นได้ว่ามุมมองเรื่องสันติภาพเป็นเรื่องใหญ่ที่ต่างฝุายพยายามน าเสนอหลักคิดของตนเอง
เพราะน าเสนอต่อโลกที่ก าลังเกิดความสับสน และขัดแย้งอยู่มาก ฉะนั้น ค าว่า สันติภาพของโลกคืออะไร โดย
หลักๆแล้วอยากจะสรุปทั้งหมดว่า เมื่อใดที่มนุษย์อยู่ด้วยกันด้วยการไม่เบียดเบียนกัน และอยู่ด้วยกันอย่าง
เอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลต่อกัน นั่นคือเป็นทางมาแห่งสันติภาพของโลก แล้วท าอย่างไรให้เกิดสันติภาพโลกขึ้นมาได้
กระบวนทัศน์ทางพระพุทธศาสนาได้สรุปเป็นแนวทางไว้ว่า ชาวโลกต้องมีความคิดที่ตกผลึกร่วมกัน ความคิด
ตรงกันหมด ที่เป็นสากลข้ามพ้นความเชื่อทางศาสนา ว่าอะไรคือคุณธรรมพ้ืนฐานที่มนุษย์พึงมี ซึ่งเรื่องนี้คิดว่า
มันหาจุดร่วมกันได้ (มหาวิทยาลัยสันติภาพโลก (ประเทศไทย), ออนไลน์) เช่น ศีล 5  
 ข้อที่ 1ไม่ฆ่า ท าร้าย ทรมาน ชีวิตอ่ืน อันนี้เป็นพ้ืนฐานที่ทุกศาสนาค่อนข้างจะเห็นด้วย เป็นความ
ดีสากล 
  ข้อที่ 2. ไม่ปล้น ขโมย เบียดเบียน ยักยอกของคนอ่ืนเขา แบบนี้ทุกคนก็รับได้ 
  ข้อที่ 3. ไม่ไปเบียดเบียนในเรื่องตัวบุคคล ไม่เจ้าชู้ ลูกเขาเมียใครอยากได้ก็ลุยเข้าไปเลย แบบนี้
คนเขาก็ไม่ยอมรับ ต้องรู้จักเคารพในสิทธิ์ของบุคคลอ่ืน 
  ข้อที่ 4. ไม่โกหก เพราะไม่มีใครชอบให้คนอ่ืนมาหลอกลวงเราได้ 
  ข้อที่ 5. เรื่องสุรา ยาเสพติดทั้งหลายก็ต้องเว้น 
 ฉะนั้น การรักษาศีลธรรมจึงเป็นแนวทางการสร้างสันติภาพเบื้องที่เป็นในส่วนของสังคมภายนอกที่
ปูองกันการจองซึ่งกันและกัน ที่ส าคัญ ศีลธรรมจะเกิดขึ้นก็ด้วยผู้น าประเทศต่างๆ แลผู้น าโลกอย่าง
สหรัฐอเมริกา หรือ ประเทศจีนในยุคปัจจุบันที่พยายามรวบรวมเกาะแก่งน้อยใหญ่มารวมไว้ในอ านาจของ
ตัวเองจนน าไปสู่การเผาตัวตายอย่างในธิเบตซึ่งถือได้ว่าลักษณะดังกล่าวหาได้เป็นการสร้างสันติภาพโลกไม่ แต่
รังจะสร้างความขัดแย้งเพ่ิมเติมเพราะการที่เป็นประเทศใหญ่ที่เห็นแก่ตัวเองนั้นจะน าไปสู่หายนะได้ในที่สุด 
ดังนั้น ผู้ควรน าระดับประเทศและระดับควรที่จะใส่ใจและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บรรดาประเทศเล็กๆเพ่ือการ
ด าเนินชีวิตอย่างปกติสุขของชาวโลกต่อไปจึงกล่าวได้ว่าแนวคิดทฤษฎีเรื่องสันติพยายามที่มุ่งไปที่การอธิบาย
และสร้างเงื่อนไขในภาวะที่ไร้สงคราม ไร้ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์ ซึ่งสันติภาพแนวพุทธค่อยข้างจะไม่เห็น
ด้วยเพราะภาวะของสันติภาพไม่ใช่อยู่เฉพาะภายนอกเท่านั้น หรือ สันติภาพมิได้อยู่ที่ภาวการณ์ไร้สงครามแต่
จะสันติภาพจะอยู่ในจิตส านึกของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน ไร้การเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อ่ืนพร้อม
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กันนั้นจะต้องท าให้ทุกคนอยู่ในภาวะของความมนุษย์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นหรือการท าลายความเห็นแก่ตัวนั้น
แหละเรียกว่า สันติภาพ 
 
หลักพุทธธรรมส าหรับการสร้างสันติภาพ 
 แนวปฏิบัติอันเป็นพ้ืนฐานชีวิตของชาวพุทธศาสนิกชนไว้ว่า คฤหัสถ์ชาวพุทธควรด าเนินชีวิตโดยละเว้น
จากความชั่ว 14 ประการ อันได้แก่ กามกิเลส 4 อคติ 4 และอบายมุข 6 แล้วจึงเตรียมชีวิตด้วยการคบหาคน 
รู้จักแยกแยะว่าผู้ใดเป็นมิตรแท้ มิตรเทียม ให้รู้จักจัดสรรทรัพย์ให้ดี รู้จักการไหว้ทิศทั้ง 6 คือ การท าหน้าที่ให้
ถูกต้องกับบุคคลที่อยู่รอบข้าง พร้อมทั้งปฏิบัติตามหลัก สังคหวัตถุ 4 ซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวนี้จะเป็นการ
วางรากฐานที่ดีให้แก่ชีวิต แล้วจึงด าเนินชีวิตให้เข้าถึงจุด มุ่งหมายทั้งในขั้นประโยชน์ที่ตามองเห็นคือการพ่ึง
ตัวเองได้ในทางเศรษฐกิจ เป็นที่ยอมรับของสังคม และขั้นประโยชน์ที่ตามองไม่เห็น คือ ความดีงาม ความสุข
ทางใจ และเข้าถึงประโยชน์อันสูงสุด คือ การเข้าถึงอิสรภาพของชีวิต(พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2553:46) 
อริยสัจ 4 มรรคมีองค์ 8 สังคหวัตถุธรรม ศีลธรรม พรหมวิหารธรรม สันโดษ อิทธิบาทธรรม ฆราวาสธรรม  
และ การเจริญภาวนาธรรมซึ่งผู้เขียนจะน าเสนอไว้เพียงบางหลักธรรมเท่านั้น 
 บุคคลมีจิตใจที่ถูกกระทบกระทั่งจากสิ่งภายนอกจะมีผลท าให้จิตใจสั่นสะเทือน หวั่นไหว ไม่มั่นคง 
อาจถึงถูกบีบคั้นจนเกิดความทุกข์ได้ ทั้งนี้ด้วยว่าไม่รู้เห็นตามความเป็นจริง และด้วยที่ภายในจิตใจชอบที่จะ
เก็บโน่นเก็บนี่มาคิดปรุงแต่งอยู่เสมอ จนท าให้เกิดความเข้าใจผิดเกินเหตุในบางครั้ง หลายครั้งท าให้พลาด
โอกาสส าคัญในน าชีวิตสู่ความเจริญ แต่ได้โอกาสที่พาตัวเองสู่ความเสื่อม พลาดโอกาสในการคบกัลยาณมิตร 
แต่ได้โอกาสในการคบคนพาลความคิดปรุงแต่งนั้นๆ ที่มักเกิดขึ้นอยู่เสมอในจิตใจมนุษย์ เนื่องจากขาดปัญญา
ในการพิจารณาเหตุปัจจัยและสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้เกิดความทุกข์ขึ้นในจิตใจจนจิตใจไม่สงบ ไม่มีความสุข 
แต่ถ้าเป็นบุคคลผู้มีปัญญาพิจารณาสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง ย่อมเกิดการระมัดระวังการรับรู้และพิจารณา
สิ่งต่างๆ จากภายนอกก่อนรับเข้าสู่ภายในจิตใจพระพุทธองค์ได้แบ่งปัญญานั้นแยกเป็นสองประเภทหลัก คือ 
อันดับแรกปัญญาทางโลก หมายถึง ปัญญาโดยทั่วไป เช่น การเรียนเก่ง การท างานเก่ง แต่อย่างไรก็ดีปัญหา
ทางโลกนั้นก็ยังไม่สามารถน าพามาซึ่งความสุขที่แท้จริงได้ ต้องใช้ปัญญาทางธรรมเท่านั้น ซึ่งหมายถึงปัญญาที่
ท าให้รู้เห็นตามความเป็นจริง นี่คือปัญญาที่ทุกคนควรฝึกฝน เพราะทางน าสู่ความสุขความเจริญในชีวิต น ามา
ซึ่งความสุขที่แท้จริง โดยการท าให้เกิดปัญญาทางธรรมนั้นคือ เราต้องมีการฝึกภาวนา หรือที่เรียกว่า 
ภาวนามยปัญญา การภาวนาหรือการฝึกจิตนั้นเรียกว่าจิตตภาวนา โดยสรุปเป็นหัวข้อหลัก 2 ประการ คือ 
สมาธิภาวนา (อบรมสมาธิ) และวิปัสสนา (อบรมวิปัสสนา) ความส าคัญอย่างยิ่งของการภาวนานั้น พระพุทธ
องค์โดยทรงให้โอวาทไว้ว่าท่านทั้งหลายจงอบรมสมาธิผู้มีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิ ย่อมรู้ตามความเป็นจริง (สิริวัฒน์ 
ศรีเครือดง, 2553: 283) การได้ปัญญาจนสามารถรู้ตามสภาวะความเป็นจริงนี้เอง เป็นเหตุผลที่คนเราผู้
ปรารถนาความสุขที่แท้จะต้องพากเพียรในการฝึกจิต เนื่องจากจิตที่ฝึกดีแล้วนั้นย่อมน าความสุขกลับเข้ามาหา
ผู้ฝึก จิตใจนี้เป็นสิ่งที่เราควบคุมได้ยากเป็นอย่างยิ่ง จิตใจคนเราเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แต่จิตที่ฝึก
ดีแล้วย่อมน าสุขมาให้(พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณาราชวิทยาลัย,25/35/36.)เมื่อเราทราบถึงเหตุแห่ง
ทุกข์แล้วฝึกจนสามารถลดละเหตุแห่งทุกข์ได้ ย่อมมีผลให้จิตใจของเราเกิดความสุขมากขึ้น ในขณะที่เรายัง
ไม่ได้ปัญญาจากการฝึกจิต เราก็ยังสามารถสร้างเหตุแห่งความสุขจากเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ขึ้นได้ก่อน โดยขอ
ยกตัวอย่างการปฏิบัติตามข้อธรรมต่างๆ เพ่ือทางด าเนินสู่วิถีแห่งความสุขดังนี้ คือ ศีล สันโดษ พรหมวิหาร 4 
และ อิทธิบาท 4 
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 ศีล การรักษาศีลจะช่วยให้เรามีความประพฤติดีทางกายและวาจา เพ่ือเว้นจากความชั่ว(พระพรหม
คุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตฺโต),2544 : 391) ศีลส าหรับคนเราโดยทั่วไปที่เรียกว่า มนุษย์พึงมี คือ ศีล 5 ศีลจะช่วยให้
เรามีจิตใจไม่โหดร้ายไม่ท าร้าย ไม่เบียดเบียนทั้งร่างกายและจิตใจผู้อ่ืน ไม่มือไว ไม่ลักทรัพย์ คดโกง คอรัปชั่น 
ถือเอาของผู้อื่นมาเป็นของตนโดยเจ้าของไม่อนุญาต ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่โกหก หลอกลวงพูดเพ้อเจ้อ พูด
หยาบคาย ยั่วยุ หรือพูดให้เกิดความแตกแยก ไม่ขาดสติ ทั้งจากการดื่มสุราของมึนเมา หรือเสพสิ่งติดอันท าให้
เป็นโทษต่อตนเองและผู้อ่ืน ซึ่งอานิสงส์ของการรักษาศีลนั้นเสมือนเป็นเกราะปูองกันภัยไม่ให้ชีวิตเราเกิดเรื่อง
ร้ายๆ การปราศจากเรื่องร้ายๆ ก็ย่อมท าให้จิตใจเราเป็นสุขได้ อย่างเช่น ไม่ค่อยเจ็บปุวย มีอายุยืน ก่อจิต
เมตตามากขึ้น กิเลสลดน้อย ทรัพย์สมบัติเพ่ิมพูนมากมาย ไม่รั่วไหล เป็นคนน่ารัก เป็นที่เชื่อถือ ชีวิตสม
ประสงค์ ห่างไกลจากความสับสน มีฌานสมาธิมากขึ้น ก่อเกิดปัญญา ปัญญาแจ่มใส จิตสงบสุขเกษม ไม่คิด
ฟูุงซ่าน ไม่เผอเรอ เป็นต้นแนวทางนั้นตามหลักพระพุทธศาสนาที่สามารถจะให้เกิดประสิทธิภาพและรู้ทันต่อ
สิ่งต่าง ๆ เข้ามาในชีวิตมนุษย์ คือ หลักธรรมที่ส าคัญประการหนึ่งซึ่งเป็นหลักธรรมที่กล่าวถึงความจริงอัน
ประเสริฐ ความจริงของพระอริยะ ความจริงที่ท าให้ปุถุชนเป็นพระอริยะ ประกอบด้วยองค์ธรรม 4 ประการ 
(พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณาราชวิทยาลัย,10/299/348) มีดังนี้ 
 1.ทุกข์ ความทุกข์ สภาพที่ทนได้ยาก สภาวะที่บีบคั้น สภาวะที่ขัดแย้ง บกพร่อง ขาดแก่นสารและ
ความเที่ยงแท้ ไม่ให้ความพึงพอใจแท้จริงหรือเรียกกันในส านวนชาวบ้านว่า ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ 
ได้แก่ ชาติ ชรา มรณะ การเกิด แก่ เจ็บ ตาย การประจวบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รัก การพลัดพรากจากสิ่งที่รัก 
ความปรารถนาที่ไม่ได้ดังหวัง  
 2.สมุทัย เหตุเกิดแห่งทุกข์สาเหตุให้ทุกข์เกิด ได้แก่ ตัณหา ความทะยานอยาก ความดิ้นรน ความเสน่หา
ในอารมณ์ จ าแนกเป็น 3 ประเภท คือ 
 2.1 กามตัณหา คือ ความทะยานอยากด้วยอ านาจความใคร่ หมายถึงความอยากในอารมณ์มีรูป 
เป็นต้น ที่เกิดขึ้นด้วยอ านาจความอยากได้กามคุณคือสิ่งสนองความต้องการทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 (ตา หู 
จมูก ลิ้น กาย) หรือความทะยานอยากในอารมณ์ที่น่าใคร่ น่าปรารถนา ชักให้ใคร่ พาใจให้ก าหนัด เช่น รูปที่
สวย เสียงที่เพราะ กลิ่นที่หอม รสที่อร่อย สัมผัสที่อ่อนนุ่ม ในกรณีที่คนเราเกิดความอยากกินข้าวอยากดื่มน้ า 
อันเป็นความต้องการทางร่างกาย เช่นนี้ไม่จัดเป็นตัณหา ส่วนความต้องการอย่าร้างกับภรรยา ซึ่งเป็นเรื่องของ
กามคุณ จัดเป็นกามตัณหาโดยแท้ 
 2.2 ภวตัณหา คือ ความทะยานอยากเป็นโน่นเป็นนี่ หมายถึงความอยากในภาวะของตัวตนที่จะ
ได้จะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง อยากเป็น อยากคงอยู่ตลอดไป ความติดใจอยู่ในรูปภพ อรูปภพหรือติดใจในฌาน
สมาบัติ ซึ่งประกอบด้วย “สัสสตทิฏฐิ” ความเห็นว่าอัตตาและโลกเที่ยง อยากอยู่ในกามสุขนาน ๆ อยากอยู่ใน
วัยหนุ่มสาวตลอดไป 
 2.3. วิภวตัณหา คือ ความทะยานอยากไม่เป็นโน่นไม่เป็นนี่ หมายถึงความอยากในความพราก
พ้นไปแห่งตัวตนจากความเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งอันไม่น่าปรารถนา โดยอยากท าลาย อยากให้ดับสูญซึ่ง
ประกอบด้วยอุจเฉททิฏฐิ ความเห็นว่าตายแล้วสูญ เช่น อยากฆ่าตัวตายเพ่ือให้พ้นจากความคับแค้นในชีวิต
ปัจจุบัน 

3.นิโรธ ความดับทุกข์ ความดับตัณหาได้อย่างสิ้นเชิง ภาวะที่ตัณหาดับสิ้นไป ภาวะที่เข้าถึงได้เมื่อ
ก าจัดอวิชชา ส ารอกตัณหาสิ้นแล้ว ภาวะที่หลุดพ้น สงบ ปลอดโปร่ง เป็นอิสระ หรือเรียกว่า ภาวะนิพพาน 
การบรรลุนิพพาน คือ ความดับเพลิงทุกข์เพลิงกิเลสได้โดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาด 
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 4.มรรค ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ หรือเรียกว่า อริยมรรค หมาถึงปัญญาอันเห็นชอบว่า สิ่งนี้เป็น
ทุกข์ สิ่งนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ สิ่งนี้คือความดับทุกข์ สิ่งนี้คือทางให้ถึงความดับทุกข์ 
 กล่าวได้ว่า อริยสัจทั้ง 4 ประการนี้ เป็นวิธีการแห่งปัญญา ซึ่งด าเนินการแก้ปัญหาตามเหตุผล ตาม
ปัจจัย เป็นการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของบุคคลด้วยปัญญาของตัวบุคคลเอง ไม่ต้องอาศัยการดลบันดาลจากสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เป็นความจริงที่เกี่ยวกับชีวิตของคนทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใด อยู่ในเพศภาวะใด 
จะต้องประสบด้วยกันทั้งสิ้น เป็นหลักความจริงที่เป็นกลางที่ติดเนื่องสัมพันธ์กับชีวิตของบุคคลตลอดเวลา ไม่
ว่าบุคคลจะแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาชีวิตขึ้นมาใหม่แล้วสูญสลายไปอย่างไร หลักนี้ยังคงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง 
ฉะนั้น อริยสัจ 4 จึงเป็นหลักความจริงอันประเสริฐ หลักความจริงอันมั่นคง โดยเฉพาะในการแก้ปัญหาชีวิต
มนุษย์ในสังคม เราสามารถน าหลักอริยสัจ 4 มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาชีวิตและความสมานฉันท์ได้
ตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
 1.ขั้นที่ 1 ทุกข์ เรียกว่าขั้น “ตัวปัญหา” หมายถึงสภาพปัญหาหรือความไม่พอใจ ความติดขัด 
บกพร่องที่บุคคลได้ประสบหรือเกิดขึ้นในชีวิตของตน ในขั้นนี้ พระพุทธศาสนาสอนให้บุคคลก าหนดรู้ ยอมรับ 
ท าความเข้าใจ และก าหนดขอบเขตของมันให้แจ่มชัดว่าเป็นปัญหาหรือไม่ เป็นปัญหาใหญ่หรือปัญหารอง 
จัดเป็นขั้นแถลงปัญหาที่จะต้องท าความเข้าใจและรู้ขอบเขต เรียกว่า ปริญญากิจ 
 2.ขั้นที่ 2สมุทัย เรียกว่าขั้น “สาเหตุปัญหา” หมายถึงเหตุปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นตัวก่อให้เกิดปัญหา เกิด
ความติดขัดบกพร่องในชีวิตบุคคล ในขั้นนี้พระพุทธศาสนาสอนให้บุคคลเฟูนหาสาเหตุแห่งปัญหาหรือความ
ทุกข์ต่าง ๆ ให้ถูกต้องชัดเจน และต้องเป็นสาเหตุต้นตอจริง ๆที่เกิดจากตัวเองเป็นส่วนใหญ่มิใช่ไปโทษดินฟูา
อากาศหรือโชคชะตาซึ่งเป็นเรื่องนอกตัวออกไปท่าเดียว จัดเป็นขั้นวิเคราะห์และวินิจฉัยมูลเหตุของปัญหาซึ่ง
จะต้องแก้ไขก าจัดให้หมดสิ้นไป เรียกว่า ปหานกิจ 
 3.ขั้นที่ 3นิโรธ เรียกว่า “ขั้นดับทุกข์” หมายถึงความหลุดพ้นจากปัญหา เป็นขั้นที่ต้องท าให้ประจักษ์
แจ้งแก่ใจ หรือท าให้เป็นจริงเป็นจังข้ึนมา เป็นขั้นก าหนดจุดหมายปลายทางที่แน่นอน พร้อมทั้งก าหนด
จุดหมายและเปูาหมายรองไว้ด้วยว่าแต่ละขั้นต้อนนั้นมีจุดหมายและเปูาหมายเพียงใด แค่ไหน จัดเป็นขั้น
ชี้บอกภาวะปราศจากปัญหาซึ่งเป็นจุดหมายที่ต้องการให้เห็นว่าการแก้ปัญหาเป็นไปได้และจุดหมายนั้นควร
เข้าถึงซึ่งจะต้องท าให้ส าเร็จเรียกว่า สัจฉิกิริยากิจ 
 4.ขั้นที่ 4มรรค เรียกว่าขั้น“ลงมือแก้ปัญหา” หมายถึงข้อปฏิบัติหรือวิธีการเพ่ือแก้ปัญหา เป็นขั้นลง
มือท าการแก้ปัญหาไปตามข้ันตอน เป็นวิธีการอย่างละเอียดเพื่อแก้ปัญหา เช่น ก าหนดวางวิธีการ วางแผนงาน 
และรายการที่จะต้องท าให้ละเอียด จัดเป็นขั้นก าหนดวิธีการและรายละเอียดที่จะต้องปฏิบัติในการลงมือ
แก้ปัญหา เรียกว่า ภาวนากิจ 

กล่าวได้ว่า หลักพุทธธรรมที่กล่าวมาทั้งแสดงให้เห็นแนวทางการสร้างสันติภาพได้อย่างยั่งยืนเพราะ
เป็นเพ่ือไปเพ่ือความความสะอาด ความสว่าง และความสงบแห่งจิตใจของมนุษย์ทั้งสิ้น และที่ส าคัญ
พระพุทธศาสนาถือได้ว่าเป็นศาสนาแห่งผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรมดังการเผยธรรมของพระพุทธเจ้าสามารถ
ที่จะน าสันติภาพมาสู่โลกนี้อีกครั้งด้วยการมอบรูปแบบแห่งสังคมพระอรหันต์ไว้เป็นตัวอย่างของสันติภาพ สันติ
สุขไว้กับโลกใบนี้ หากมนุษย์ในปัจจุบันปฏิบัติหลักดังกล่าวมาก็จะพบกับสังคมแห่งสันติภาพอีกครั้งอย่างแน่ 
กระบวนการสร้างสันติภาพเชิงพุทธ 
 เปูาหมายของทุกสังคมอยู่ที่ความสงบเรียบร้อยในการด าเนินชีวิตของประชาชน หากประชาชนรู้จัก
เคารพกติกาบ้านเมือง รู้จักเคารพผู้อ่ืนซึ่งกันและกันรู้จักที่จะช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ด้วยกันหรือแม้กระทั่งท า
ประโยชน์ให้เกิดแก่ส่วนรวมก็ได้ชื่อว่า เกิดสันติภาพได้ในระดับหนึ่ง นอกจากหากประชาชนหรือชาวบ้านมี
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ความต้องการสันติภาพที่แท้จริงมีความยั่งยืนจะต้องมองไปที่สภาวะทางจิตใจที่ไร้ซึ่งกิเลสตัณหาเข้ามาครอบง า
จิตใจ ด้วยการรู้จักรักษาศีล การเจริญสมาธิ และการเจริญปัญญาเพ่ือเรียนรู้ที่จะวางภาระที่ไม่สมควรจะแบก
เอาไว้น้ันก็คือ ความอยากได้ ความอยากมี ความอยากเป็นนั่น เป็นโน้น เช่น อยากเป็นนายรัฐมนตรีจะได้มี
อ านาจเหนือใครๆ อยากได้เงินทองไว้ใช้มากๆเพ่ือให้ตนอ่ืนยอมรับนับถือว่าเป็นพ่ีใหญ่ อยากได้ลาภ ยศ 
ต าแหน่งงานที่สูงขึ้นไป หรือแม้กระทั่งอยากที่เป็นผู้ปกครองโลกเมื่อมีความอยากจึงต้องแสวงหาด้วยวิธีการ
ต่างๆที่ไร้คุณธรรมจริยธรรม เมื่อแสวงหาก็ได้มาซึ่งบางครั้ งได้มาที่ต้องฆ่าบุคคลอ่ืนก็มีหรือเบียดเบียนผู้อ่ืนก็
มากท าลายคู่แข่งของตน เป็นต้น เมื่อได้มาก็รักษาหวงแหงนไว้ให้นานที่สุด เมื่อรักษาไว้ไม่ได้ก็เศร้าโศกเสีย
เสียใจเหล่านี้หาได้น าไปสู่การสร้างสันติภาพได้ เพราะความอยากท่ีไร้ขอบเขต ไร้ซึ่งกติกาของสังคม ไร้ซึ่งความ
เมตตาปราณีต่อผู้ใด ฉะนั้น การสร้างสันติภาพตามแนวพุทธธรรมจึงเป็นมุมมองที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่กล่าวมา 
คือ หากไม่มีความอยาก ก็ไม่ต้องแสวงหาให้เดือดร้อนแก่ผู้ใด ไม่ท าลายล้าง ไม่เบียดเบียน ไม่เอารักเอาเปรียบ 
ไม่ต้องฆ่าผู้อ่ืน เป็นต้น ดังนั้น กระบวนการสร้างสันติภาพจะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่เพียงองค์ประกอบเพียงประการ
เดียวหรือขั้นตอนเดียวแต่ยังมีอีกหลายประการที่จะให้ความส าคัญ กล่าวว่า กระบวนการสร้างสันติภาพนี้ มี
ขั้นตอน 3 ประการ คือ ก่อนที่ความขัดแย้งจะเกิดขึ้น เราต้องพยายามปูองกันไม่ให้เกิดขึ้น เมื่อมีความขัดแย้ง
เกิดขึ้นแล้ว เราต้องพยายามร่วมกันแก้ไข และ ภายหลังที่ความขัดแย้งสิ้นสุดลงแล้วเราจ าเป็นต้องรักษา
เยียวยา และประนีประนอมกันในการปูองกันความขัดแย้ง ผู้น าศาสนาต้องก าจัดความอคติทางด้านศาสนา
ของศาสนิกเราเอง เราต้อง ส่ังสอนให้เขาพัฒนาความเคารพและความไว้วางใจให้แก่ศาสนิกอ่ืนด้วย และต้อง
สอนให้แผ่ความรักไปยัง สรรพสัตว์ ยกตัวอย่างเช่น ชาวพุทธต้องปฏิบัติธรรมด้วยการแผ่เมตตาซึ่งเป็นการค า
นึกนึกถึงบุคคลอื่นด้วยความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกันกับเรา(พระเทพโสภณ,2544)ดังต่อไปนี้ 
  1) ต้องมองสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น และให้พรว่าจงเป็น 
สุข ๆ เถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย 
   2) ต้องมองสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น ให้พรว่าจงเป็น สุข 
ๆ เถิด อย่าได้มีอาฆาตพยาบาทซึ่งกันและกันเลย 
   3) ต้องมองสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น ให้พรว่าจงเป็น สุข 
ๆ เถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย 
   4) ต้องมองสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นให้พรว่า จงเป็น สุข 
ๆ เถิด จงมีความ สุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด 
  การปฏิบัติธรรมด้วยการแผ่ เมตตา ถือว่าเป็นส่วนหนึ่ งของการศึกษาเกี่ยวกับ สันติภาพใน
พระพุทธศาสนานอกจากนี้การสัมมนาชาวพุทธนานาชาติหัวข้อ “Searching for a Bridge of Peace” ณ 
เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุุน วันที่ 3 สิงหาคม 2548เป็นเสนอแนวทางการสร้างวัฒนธรรมแห่งสันตินั้น สิ่งที่ชาว
พุทธทั่วโลกควรให้ความสนใจและพยายามริเริ่ม (พระไพศาล วิสาโล,2538)ได้แก่  
 1) เสริมสร้างความไว้วางใจและความร่วมมือระหว่างผู้คนในโลกพลังที่จะดึงคนเข้ามาใกล้ชิดกัน 
ไว้วางใจ และร่วมมือกันที่จะท าสิ่งสร้างสรรค์ อย่างแรกที่น่าท าคือการสร้างความไว้วางใจและร่วมมือระหว่าง
ศาสนา ปฏิเสธไม่ได้ว่าในอดีตและปัจจุบันศาสนานั้นมีบทบาทอย่างมากในการก่อความเป็นปฏิปักษ์อันน าไปสู่
ความรุนแรงและสงคราม แต่ในเวลาเดียวกันศาสนาก็มีศักยภาพอย่างมากในการสร้างความรัก ความอดกลั้น
และการให้อภัย อันเป็นสิ่งส าคัญของสันติภาพ สันติภาพในโลกจะมีความหวังได้ต่อเมื่อศาสนาทั้งหลายหันหน้า
เข้าหากัน หรือท ายิ่งกว่านั้นคือการร่วมมือกันเพ่ือให้ความรักมาแทนที่ความเกลียดชัง การให้อภัยมาแทนที่
ความพยาบาท เพราะสิ่งที่ชาวพุทธสามารถท าได้เลยก็คือ การจัดเสวนาวิสาสะระหว่าง ศาสนา ทั้งใน
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ระดับประเทศและระดับนานาประเทศ เบื้องต้นก็เพ่ือให้เกิดความคุ้นเคยและไว้วางใจกัน ศาสนาทั้งหลายควร
รู้จักกันมากข้ึนว่ามีความเชื่อและหลักปฏิบัติอย่างไร มีแนวทางอย่างไรในการเข้าถึงสันติภาพทั้งในระดับบุคคล
และสังคม ขั้นต่อมาก็คือการร่วมมือกันเพ่ือเป็นพลังในทางสันติ เช่นการส่งเสริมสันติศึกษา การใช้สันติวิธี การ
ต่อต้านสงคราม ฯลฯ ดังจะได้กล่าวต่อไป 
 2) ส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ เพราะบทบาทที่ชาวพุทธสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้มาก ทั้งโดย
การน าเสนอในโรงเรียนต่าง ๆ และการฝึกฝนอบรมนอกโรงเรียน การศึกษาเพ่ือสันติที่ควรส่งเสริมให้มีมากขึ้น
นั้น ไม่เพียงเน้นย้ าถึงความส าคัญของสันติภาพเท่านั้น หากยังควรส่งเสริมให้เกิดทัศนคติที่เอ้ือต่อสันติภาพ 
เช่น ความใจกว้าง การเคารพและยอมรับความหลากหลาย การรู้จักให้อภัย และที่ส าคัญก็คือทัศนคติที่ว่า
ความรุนแรงนั้นไม่อาจแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน หากต้องแก้ด้วยสันติวิธี เพราะสันติวิธีเท่านั้นที่เป็นหนทางสู่
สันติภาพได้ สิ่งที่ควรควบคู่กับทัศนคติดังกล่าวก็คือทักษะการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี ไม่ว่าความ
ขัดแย้งในโรงเรียน ในที่ท างาน ในครอบครัว ในชุมชน และในประเทศ สามารถแก้ไข้ได้โดยสันติวิธี หากผู้คนได้
เรียนรู้ทักษะดังกล่าว หากเริ่มต้นตั้งแต่ในระดับโรงเรียนได้ยิ่งดี ดังที่ในสหรัฐอเมริกามีโรงเรียนประถมและ
มัธยมหลายพันแห่งได้สอนเด็กให้รู้จักทักษะการแก้ไขความขัดแย้งที่มีกับเพ่ือน รวมทั้งวิธีจัดการกับความโกรธ 
จนสามารถเป็นอาสาสมัครไปช่วยระงับความขัดแย้งของเพ่ือนในโรงเรียนได้ 
 3) สื่อมวลชนนั้นมีอิทธิพลอย่างมากต่อทัศนคติของผู้คน ปัจจุบันสื่อมีบทบาทไม่น้อยในการสร้าง
ความเกลียดชังและความระแวงต่อกันและกัน นอกเหนือจากการสั่งสมนิสัยก้าวร้าวและนิยมความรุนแรงใน
การแก้ไขปัญหา ชาวพุทธทั่วโลกควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาสื่อเพ่ือสันติภาพ เพ่ือสร้างทัศนคติที่ใฝุ
สันติภาพและสันติวิธี สื่อดังกล่าวนอกจากจะท าหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือสันติโดยมีเนื้อหาตามที่
ได้กล่าวข้างต้นแล้ว ควรจะมีบทบาทในการลดทอนอคติทางชาติพันธุ์ ศาสนา และสีผิว โดยน าเสนอภาพความ
เป็นมนุษย์ของคนกลุ่มต่าง ๆ เพ่ือให้เห็นว่าแท้จริงเขาก็มีความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับเรา สื่อดังกล่าวควรช่วย
ให้เห็นวิถีชีวิต ประเพณี ความเชื่อ รวมทั้งความสุขและความทุกข์ของคนกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะชนกลุ่มน้อย
ทางชาติพันธุ์ เพ่ือที่คนกลุ่มอ่ืนจะได้มีความเข้าใจชีวิตและความใฝุฝันของคนเหล่านั้นด้วยขณะเดียวกันสื่อ
ดังกล่าวควรมีบทบาทในการน าเสนอข่าวสารที่ส่งเสริมสันติวิธี เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าข่าวที่น าเสนอส่วนใหญ่มัก
เน้นเรื่องที่หวือหวาดึงดูดใจ ดังนั้นจึงมักหนีไม่พ้นที่จะน าเสนอข่าวเกี่ยวกับความรุนแรง อาชญากรรม และการ
ทะเลาะวิวาทกัน ขณะที่ข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมสร้างสรรค์ การร่วมมือกัน รวมทั้งการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี กลับ
ถูกมองข้าม ข่าวประเภทหลังเป็นสิ่งที่ชาวพุทธควรพัฒนาสื่อขึ้นมารองรับ ไม่ว่าในรูปของหนังสือพิมพ์ วารสาร 
วิทยุ และโทรทัศน์ และหากเป็นไปได้แม้กระทั่งรายการภาคบันเทิง หรือเกมต่าง ๆ ในวิทยุโทรทัศน์ ก็ควร
พัฒนาให้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมความร่วมมือยิ่งกว่าการแข่งขัน ความเสียสละยิ่งกว่าความเห็นแก่ตัว 
รวมทั้งการใช้สันติวิธียิ่งกว่าความรุนแรง 
 ส่วนในทัศน์ผู้เขียนมองว่าสันติภาพจะเกิดขึ้นก็ด้วยพฤติกรรมของมนุษย์เพราะเป็นสิ่งที่จะเกิดการ
กระท าทางทางกาย ทางวาจาและแรงขับท่ีออกท่ีทางใจซึ่งหากใครสามารที่จะปฏิบัติตนเองให้กรอบที่ดีแล้วจะ
ไม่เกิดการกระทบกระทั่งบุคคลอ่ืนอย่างแน่นอนพร้อมทั้งจะได้รับความเคารพนับถือจากบุคคลอ่ืนด้วยซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 3 กระบวนการได้แก่ 
 กระบวนการที่ 1กระบวนการที่เกี่ยวเนื่องด้วยกาย หากมองในส่วนนี้จะเป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวการ
กระท าที่อยู่นอกตัวเอง ซึ่งจะมีผลกระทบไปสู่บุคคลอ่ืนเสมอไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่หรือสิ่งที่ร้ายก็ตาม ให้ถือหลักไว้
ว่า เราจะไม่ท าร้ายไม่ท าร้ายใคร ไม่เบียดเบียนใครด้วยอาวุธ ด้วยมือ ด้วยเท่า ด้วยศอกและวัตถุที่สามารถจะ
น ามาท าร้ายได้ เช่น ปืน ดาบ มีด หรือแม้กระทั่งอาวุธสงครามอย่างอาวุธนิวเคลียร์ก็ตาม ฉะนั้น กระบวนนี้จึง
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เป็นการระงับพฤติกรรมที่ก้าวร้าว ที่รุนแรงที่โหดร้ายทารุนต่อบุคคลอ่ืน ท าให้บุคคลอื่นได้รับความเดือดร้อนทั้ง
ทางกายและทางใจ ซึ่งสามารถจะปูองกันการกระท าร้ายตอบ ปูองกันการพยาบาท ปูองกันการจองเวรต่อผู้ถูก
ท าร้ายได้ ดังนั้น ปัจจัยภายนอกที่น ามาสร้างเงื่อนในการก่อความไม่สงบสุขอย่าง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็น
การแก้แค้น หรือเป็นความอยากที่ต้องการตอบสนองต่อความเห็นแก่ตัว ต่อความโลภ ต่อความยึดมั่นในความ
คิดเห็นของตนเองเป็นทีต่ั้งจึงไม่สามารถน าไปสู่สันติภาพได้อย่างแท้จริงซึ่งแนวทางการพฤติกรรมจะทีลักษณะ 
3 ประการได้แก่ 1) การไม่ท าร้าย การไม่ฆ่าบุคคลอ่ืน 2) การไม่ลักเล็กขโมยวัตถุสิ่งของบุคคลอ่ืน และ3) การ
ไม่ล่วงล้ าสิทธิของครอบครัวบุคคลอื่นทั้ง 3 ประการหากใครปฏิบัติได้ก็จะเกิดสันติภาพในระดับที่ 1 
 กระบวนการที่ 2 กระบวนการที่เก่ียวเนื่องด้วยทางวาจา เพราะวาจาสามารถที่แปล่งเสียงออกมาแล้ว
ท าร้ายบุคคลอ่ืนให้ได้รับความเจ็บช้ าน้ าใจได้ หรือ บางครั้งน าไปสู่ความรุนแรงต่างๆนานจนมีนักท่านกล่าวว่า 
พูดดีเป็นศรีแก่ปาก พูดมากปากจะมีสี ซึ่งการดังกล่าวเป็นการถนอมน้ าในบุคคลอ่ืน หรือยึดเอาหัวใจของคน
อ่ืนไว้ได้ ที่เรียกว่า ปิยวาจา แปลว่า วาจาที่อ่อนหวานอ่อนนุ่ม ชวนฟัง มีความไพเราะเพราะพริ้ง หลักการที่
เกี่ยวกับวาจาที่จะไปสู่สันติภาพ มีองค์ประกอบ 4 ประการ ได้แก่ 1) การไม่พูดโหก ตลบตะแหลง โปปด
มดเท็จต่อผู้ใด 2) การไม่พูดเสียดสี 3) การไม่ค าหยาบด่าพ่อล่อแม่ใคร และ4)การไม่พูดเพ้อเจ้อ ทั้ง 4 ประการ
จะรวมอยู่ในค าว่า สัจจะ คือ ความจริง จะพูดสิ่งใดจงพูดด้วยความจริง เมื่อสามารถพูดความจริงได้ บุคคลอ่ืน
ก็จะนับถือ เชื่อถือ และเคารพศรัทธาในตัวเราเพราะเราได้พูดในสิ่งที่เป็นจริงมิได้หลอกลวงใคร มิได้พูดเพ่ือ
หวังสิ่งตอบแทนจากใครๆ ดังนั้น สันติภาพในระดับกลางจะเก่ียวเนื่องด้วยค าพูด ซึ่งสุนทรภู่ ได้ประพันธ์บทกวี
ไว้ว่า อันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซาก แต่ลมปากหวานหูไม่รู้หาย อันเจ็บอ่ืนหมื่นแสนยังแคลนคลาย เจ็บจน
ตายหนาวเหน็บให้เจ็บใจ ถึงบางพูด ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตแม้พูดชั่วตัวตายท าลาย
มิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา เป็นต้น ในยุคหลังมีค าคมที่สอนให้คิดว่า อยู่คนเดียวให้ระวังความคิด อยู่
กับมิตรให้ระวังวาจา ดังนั้น ผู้หวังที่สร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและสังคมควรที่จะระวังในค าพูดของ
ตนเองไว้เสมอ เพราะเมื่อยังไม่พูดออกไป เราจะเป็นนายค าพูด แต่เมื่อออกไปแล้ว ค าพูดนั้นจะเป็นนายเรา
เสมอ 
 กระบวนการที่ 3 เป็นกระบวนการที่เกี่ยวเนื่องด้วยจิตใจเพราะหากจิตใจดี สามารถที่จะบังคับ
บัญชากายกับวาจาให้ไปในทิศทางที่ดีได้ ในทางกลับหากจิตใจร้าย กายกับวาจาก็จะร้ายตามไปด้วย พระพุทธ
องค์จึงทรงสอนเรื่องนี้ไว้มาก เพราะใจเป็นใหญ่ ใจเป็นหัวหน้า ใจเป็นประธาน การงานสิ่งใดก็ส าเร็จได้ด้วยใจ 
หากใจดีงานก็ดี หากใจไม่ดีงานก็ไม่ดีตามไปด้วย นอกจากนี้ยังสอนให้รู้จักการพัฒนาจิตใจด้วยเจริญสมาธิ
ภาวนาเพ่ือลดความอยากในตนเอง ให้เจริญปัญญาที่จะน าไปก าราบกิเลสตัณหาภายในตน กระบวนการนี้จะ
กล่าวถึง 3 องค์ประกอบที่จะให้ความส าคัญได้แก่1) ทรงสอนให้ไม่โลภ เพราะความโลกเป็นที่มาของความ
ขัดแย้งกันในหมู่คณะอย่างนายทุนกันคนงานที่ขัดแย้งกันอยู่บ่อยๆเพราะการเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง 
หรือผู้มีอ านาจใช้อ านาจแสวงหาผลประโยชน์ยังความเดือดร้อนไปสู่ประชาชน หรือ บุคคลที่มีเงินมีทอง
มากมายแต่ไม่รู้จักพอ อยากได้เงินอยากได้ทอง อยากได้อ านาจ อยากได้ต าแหน่งที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆ ก็เกิดความ
ไม่พอใจน าไปสู่การประท้วงในหลายประเทศดังท่ีปรากฏข่าวอยู่ร่ าไป 2) ความไม่โกรธ ความขัดแย้งส่วนหนึ่งที่
เกิดรุนแรงเนื่องมาด้วยความโกรธจนน าไปสู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ดังประวัติศาสตร์ในหลายประเทศ เช่น ชาวยิว 
โดนฆ่านับล้านๆศพ ชาวเขมรที่โดนฆ่าจากความเคียดแค้น และยังไม่นับอีกหลายประเทศที่เกิดฆ่ากันจนนับไม่
ถ้วย ความไม่โกรธจึงเป็นบันไดของการสร้างสันติภาพเพราะเป็นการคิดที่จะฆ่า ไม่คิดที่จะท าลาย ไม่คิดที่จะ
เบียดเบียน เป็นต้น ดังนั้น พระพุทธองค์จึงส่งเสริมเรื่องการฆ่า(กิเลส) หากเราฆ่าความโกรธได้ เท่ากับว่า เราได้
สร้างสันติให้เกิดขึ้นในโลกใบนี้แล้ว และ3) ความไม่หลง การหลงอย่างหนึ่งที่ร้ายแรงที่สุดก็คือ หลงว่าบุญเป็น
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บาง และการท าบาปเป็นบุญ การไม่รู้ว่าพ่อแม่มีพระคุณอันใหญ่หลวง ครูบาอาจารย์เป็นผู้มีพระคุณอันมาก  
ค าสอนของพระพุทธองค์ก็คือย่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัว อย่าเห็นโทษ เป็นคุณประโยชน์ อย่าเห็นการฆ่าเป็น
เรื่องสนุก ดังนั้น มนุษย์ควรที่จะมีปัญญาไว้เป็นเครื่องปูองกันสิ่งชั่วร้ายที่เกิดจากความคิดผิด เห็นผิด และต้อง
มีความคิดทีดี ที่ถูกต้องจึงจะน าไปสู่ความเป็นสัมมาทิฏฐิได้ เป็นต้น  
 สรุปว่า กระบวนการสร้างสร้างสันติภาพเป็นการมองเพ่ือนมนุษย์ในฐานที่เท่าเทียมกันกับตนเอง 
ที่เป็นเพ่ือนร่วม เกิดแก่เจ็บตาย เพ่ือรวมทุกข์ ร่วมสุขด้วยกันแล้วใยต้องเบียดเบียนซึ่งกันและกันเพียงแต่ท า
หน้าที่ลูกท่ีดี ลูกศิษย์ที่ดี เพ่ือนที่ดี ประชาชนที่ดี และศาสนิกที่ดี ก็เพียงพอที่จะสร้างสันติให้เกิดขึ้นนอกจากนี้
ความประพฤติหรือพฤติกรรมของตนจะต้องมีกายที่สงบ ที่ไม่ท าร้าย ไม่มุ่งร้ายต่อใครไม่อยากได้สิ่งของๆใครจน
ต้องขโมย ไม่ไปท าผิดลูกเมียผัวจนสร้างความแตกแยกให้กับครอบครัวผู้ได้ พร้อมกันจงใช้วาจาเพ่ือสันติภาพ 
ใช้วาจาที่เป็นปิยวาจาเท่านั้น ซึ่งทั้งกายและวาจาที่สื่อออกมาเป็นการแสดงให้เห็นว่าบุคคลนั้นมีความไม่โลภ
เป็นที่ตั้ง มีความน่ารักไม่โกรธง่าย และไม่เห็นผิดจากท านองคลองธรรมแต่ประการใดเลย 
 
บทสรุปวิเคราะห ์
 การศึกษาปรัชญาการสร้างสันติภาพตามแนวตะวันตกท าให้เราทราบว่า พยายามที่จะมุ่งอธิบายว่า 
สันติภาพนั่น คือ ภาวะที่ไร้สงคราม ไร้ความขัดแย้ง ไร้การรบราฆ่าฟัน แต่มีนักคิดฝุายพุทธหลายท่านอีกเช่น 
กันที่กล่าวแย้งว่ามันเป็น“สันติเชิงสังคม”เท่านั้นไมมีการชวยเหลือเกื้อกูลกัน ก็ไม่ไม่มีความเปนเอกภาพของ
สังคม หากสันติภาพเป็นแบบนั้น ชาวบ้านที่ด าเนินอยู่ด้วยความเอารัดเอาเปรียบกันในชุมชนจะถือว่ามี
สันติภาพด้วย เพราะไม่ใช่สงคราม ฉะนั้น สันติภาพเชิงพุทธอาจจะมองไปในลักษณะ 2 ประการได้แก่ 
สันติภาพภายนอก ได้แก่รักษาศีลธรรมและคุณธรรมและส่วนสันติภาพภายในจะมีการเจริญสมาธิและปัญญา
บางท่านก็กล่าวว่า ค าว่า สันติภาพจะมีหลายประเภท เช่น สันติภาพในสังคม สันติภาพในครอบครัว สันติภาพ
ในตนเอง เป็นต้น นอกจากนี้ 
 สันติภาพตามแนวพระพุทธศาสนามีหลายวิธีการที่สามารถจะเข้าถึงและสร้างได้โดยง่าย บางท่าน
กล่าวว่า ก็ด้วยการฝึกสติปัญญา รู้เท่าทันกิเลสตัณหาภายในตนเอง ก็เป็นการสร้างสันติภาพ หากในเชิงของ
หลักที่น ามาสร้างสันติภาพจะมีหลัก อริยสัจ 4 มรรคมีองค์ 8 สังคหวัตถุธรรม ศีลธรรม พรหมวิหารธรรม 
สันโดษ อิทธิบาทธรรม ฆราวาสธรรมกามกิเลส 4 อคติ 4 และอบายมุข 6 ทิศหก การเจริญภาวนาธรรม 
 นอกจากนี้กระบวนการสร้างสันติภาพ เป็นการน าหลักพุทธธรรมดังกล่าวมาปรับประยุกต์ใช้ในสังคม
และการปฏิบัติของตนอย่างการเจริญเมตตาที่ต้องการให้ทุกคนอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอย่าได้มีอาฆาต
พยาบาทซึ่งกันและกันเลย อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดและจะต้อง
พยายามเป็นลูกที่ดี เป็นเพ่ือนที่ดี เป็นลูกศิษย์ที่ดี เป็นพลเมืองที่ดี และเป็นศาสนิกที่ดีของศาสนาของตนที่นับ
ถือด้วยการเสริมสร้างความไว้วางใจและความร่วมมือระหว่างผู้คนในโลกส่งเสริมการศึกษาเพ่ือสันติภาพ 
สื่อมวลชนนั้นมีอิทธิพลอย่างมากต่อทัศนคติของผู้คน ซึ่งจะเห็นได้ว่านอกจากการเป็นผู้มีใจดีต่อผู้อ่ืนแล้วยัง
จะต้องเป็นผู้มีความดีเฉพาะตัวอีกด้วย ดังนั้น กระบวนการสร้างสันติภาพนอกจากสิ่งที่กล่าวมาแล้วอีกประการ
สามารถจะสร้างด้วยการพัฒนากายของให้ไม่เบียดเบียนผู้ อ่ืนไม่สร้างความล าบากให้กับผู้ อ่ืนไม่ใช้วาจา
ประหัตประหารใครและไม่คิดที่จะท าลายบุคคลอ่ืนๆที่เป็นเพ่ือมนุษย์ด้วยกันเท่านี้ก็สามารสร้างสันติภาพใน
โลกได้อย่างยั่งยืนเป็นแน่แท ้
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ปัจจัยท่ีส่งเสริมการปลกูฝังคุณธรรม จริยธรรม 
 ของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 

THE FACTORS SUPPORTING STUDENTS TOWARDS THE CULTIVATION OF 
STUDENTS’ MORALITY AT PRINCESS CHULABHORN’S COLLEGE, LOEI 

อุไทย โกยชัย42 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) เพ่ือศึกษาระดับของปัจจัยที่ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย  ๒) เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งเสริมการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ๓) เพ่ือศึกษาแนวทางส่งเสริมปัจจัยที่
ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย การวิจัยครั้งนี้เป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม 
ด าเนินการวิจัยโดยวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย จ านวน ๒๕๓ คน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ โดยการหาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of 
variance) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธีผลต่างนัยส าคัญที่น้อยที่สุด (Least Significant 
Difference : LSD.)  
 
ผลการวิจัย 

1. ระดับปัจจัยที่ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เลย โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( =3.92) เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า ปัจจัยที่ส่งเสริมการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย อยู่ในระดับมากที่สุด มาก และปานกลาง 
โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ สภาพครอบครัวของนักเรียน, สภาพแวดล้อมด้านสถานศึกษา, ความ
เมตตา, ความอดทน, ความซื่อสัตย์, มีจิตส านึกในความรับผิดชอบ, ความมีวินัย, เศรษฐกิจพอเพียง, และ
สภาพแวดล้อมทางสังคม ตามล าดับ 

2. ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย เลย ที่มี เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ปกครอง และค่าใช้จ่ายต่อเดือนของนักเรียนต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ส่วนนักเรียนที่มี
ระดับชั้นปีที่เรียน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  โดยภาพรวม 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็น มากที่สุด รองลงมาคือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
ตามล าดับ 

3. แนวทางส่งเสริมปัจจัยที่ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย เลย มีดังต่อไปนี้ 
                                                           

42 นิสิตปรญิญาโท สาขาวิชาพระพทุธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆเ์ลย. 
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๑) ด้านสภาพครอบครัวของนักเรียนสมาชิกในครอบครัวต้องรู้จักรักสามัคคีกันมีการทานอาหาร
ร่วมกันและมีการพูดคุย ปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิดในทุกปัญหา บิดา-มารดาหรือผู้ปกครองควรมีเวลาให้กับ
ครอบครัว บิดา-มารดาหรือผู้ปกครองต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตรหลาน  

2) ด้านสภาพแวดล้อมด้านสถานศึกษา สถานศึกษาควรจัดให้ครูและนักเรียน ได้มี 
ส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อย่างต่อเนื่อง ครูควรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น
ต้นแบบที่ดีแก่นักเรียน  
 ๓) ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมสมาชิกในชุมชนควรมีการจัดกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
ที่นักเรียนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้  

 
Abstract 

The purposes of This research were to (1) study the inverted factor toward and ethics 
of students at Princess Chulabhorn’s College, Loei (2) to compare of the encourage factors 
to ward virtue and ethics of Students at Princess Chulabhorn’s College, Loei (3) to Study 
approach to promote of the factors Supporting toward virtue and ethics of Students at 
Princess Chulabhorn’s College, Loei. This is a quantitative research using the questionnaires. 
The samples in this study were 253 students at Princess Chulabhorn’s College, Loei. Analyze 
the data by using the Social Science Software Package, The statistic were frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t-test, one way analysis of variance and multiple 
comparison by Least significant Differences (LSD)  

The results of research were found that : 
1) the overall factors Supporting toward virtue and ethics of students at Princess 

Chulabhorn’s College, Loei were the High level (x=3.92). And found that The family, The 
school context, The kindness, The tolerance, The honesty, The responsibility, The economic 
sufficiency and The social are impacted for Students respectively. 

2) the results of the Comparison of impacted factors toward virtue and ethics of 
students, who had the differences in sex, age, parents, occupations, parents, mean salary, 
and students’ monthly expense were no differences among students’ opinion. In term of 
the overall impacted factors, students’ who were at difference grade, had difference opinion 
In term of the overall impacted factors with statistically significantly at the level .05 and 
found that Grade 12students have the highest level of thinking and Grade 7 students and 
Grade 8 students respectively. 

3) The approach to promote of impacted factors toward virtue and ethics:  
 1) family unity must has love, harmony, have meal together, talk about every problems. 
Parents should spend time and give a good relationship in family and be a good model for 
students. 
 2) School should be provide students, and teachers should participated in virtue and ethics 
activities continually. teachers should be a good model for students. 



154 “ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากลด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ก้าวสู่ยุคอาเซียน”  

155 

 

 3) Social context and community members should give the opportunity for students to 
participated in involving virtue ethnics activities. 
 
1. บทน า 

สังคมไทยก าลังเดินทางมาถึงจุดวิกฤต เป็นค าพูดที่คนไทยใช้สรุปสภาพของสังคมในปัจจุบัน ในขณะที่
สังคมไทยอยู่กันแบบครอบครัวเดี่ยว เป็นสังคมที่ขาดความอบอุ่น ค าพูดนี้ไม่ผิดนัก เพราะเยาวชนถูกเลี้ยงดู
ด้วยเงินเติบโตมากับสังคมแบบวัตถุนิยม ในขณะที่ผู้ใหญ่ซึ่งเป็นแบบอย่างแก่เยาวชนก าลังแข่งขันกันหาเงิน 
โดยมิได้เอาใจใส่สังคมหรือแม้แต่คนในครอบครัวส่งผลให้สังคมไทยกลายเป็นสังคมที่อยู่แบบตัวใครตัวมัน 
เยาวชนโดยเฉพาะวัยรุ่นถูกปล่อยให้อยู่กับกลุ่มเพ่ือน รวมกลุ่มท าสิ่งที่ไร้สาระ มีความเชื่อและค่านิยมที่ผิดๆ 
จนเลยเถิดถึงขั้นท าในสิ่งที่ผิดพลาด ทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ ทั้งหมดนี้เป็นเพียงบางส่วนที่เกิดขึ้นกับเยาวชน
ไทย 

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาถึง ปัจจัยที่ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เพ่ือให้ทราบว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียน สามารถน ามาสร้างแนวทางส่งเสริม ปัจจัยที่ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนได้  
เพ่ือจะได้เป็นข้อมูลส าหรับการวางแผน พัฒนาทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน ส าหรับ
สถานศึกษาต่างๆที่สนใจต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาระดับของปัจจัยที่ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนจุฬา
ภรณราชวิทยาลัย เลย 

2.2 เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนจุฬา
ภรณราชวิทยาลัย เลย 

2.3 เพ่ือศึกษาแนวทางส่งเสริมปัจจัยที่ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 

 
3. ขอบเขตการวิจัย  

3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา แนวคิดหลักการและทฤษฎี ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมรวมถึงปัจจัย

ต่างๆ ที่ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนมีรายละเอียดดังนี้ 
1. เอกสารชั้นปฐมภูมิ คือ พระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกาและปกรณ์วิเสสอื่นๆ 

2. เอกสารชั้นทุติยภูมิ คือ วิทยานิพนธ์งานวิจัย และหนังสืออ่ืนๆที่เกี่ยวข้องได้แนวคิดใน
การศึกษาในประเด็นต่อไปนี้ 

แนวคิดเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนที่ได้ศึกษามีดังนี้ 
ปัจจัยภายในตัวนักเรียน ประกอบด้วย ความเมตตา ,ความซื่อสัตย์,ความมีวินัย,ความอดทน,  

มีจิตส านึกในความรับผิดชอบ และเศรษฐกิจพอเพียง 
ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย สภาพครอบครัวของนักเรียน , สภาพแวดล้อมสถานศึกษา, 

สภาพแวดล้อมทางสังคม 
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3.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ที่ก าลังศึกษาอยู่

ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในปีการศึกษา 2558 จ านวน 695 คน ข้อมูลจ านวนประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ได้มาจากฝุายทะเบียนและวัดผลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 

 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 

4.1 รูปแบบการวิจัย  
การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราช

วิทยาลัย เลย” ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ซึ่งก าลังศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 – 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 695 คนข้อมูลจ านวนประชากรที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ได้มาจากฝุายทะเบียนและวัดผล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย ขนาดกลุ่มตัวอย่างได้จากการเปิดตารางทาโร่ยามเน่(Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%43 ซึ่งต้อง
ใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 253 คน จากนั้นท าการเลือกตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) เพ่ือให้ได้ตัวแทนของประชากรที่ท าการศึกษา โดยผู้วิจัยได้ท าการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น 
(StratifiedSampling) โดยการหาสัดส่วนของประชากรต่อกลุ่มตัวอย่างในแต่ละระดับชั้น 

4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการวิจัยดังนี้ 

แบบสอบถาม มีลักษณะปลายปิดและปลายเปิด โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ข้อมูลภูมิหลังของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

ศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ปกครอง ค่าใช้จ่ายต่อเดือนของนักเรียน มีลักษณะเป็นค าถามแบบปลายปิด 
ให้เลือกตอบแบบตรวจรายการ (check list) จ านวน 5 ข้อ 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ระดับของปัจจัยที่ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ของ
นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย จ านวน 9 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความเมตตา 2) ด้านความซื่อสัตย์ 
3) ด้านความมีวินัย 4) ด้านความอดทน 5) ด้านจิตส านึกในความรับผิดชอบ 6) ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 7) ด้าน
สภาพครอบครัวของนักศึกษา 8) ด้านสภาพแวดล้อมด้านสถานศึกษา 9) ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม มี
ลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยสุด 
จ านวน 45 ข้อ 

ตอนที ่3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ แนวทางในการส่งเสริม/พัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของนักเรียน 
ซึ่งเป็นค าถามแบบปลายเปิด เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นว่าปัจจัยด้านต่างๆ  ควรจะมี
แนวทางในการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนอย่างไร ได้แก่ ปัจจัยด้านครอบครัวของนักเรียน ปัจจัย
ด้านสถานศึกษา ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม 

 
                                                           

43 Yamane อ้างถึงในศิณาภรณ์ หู้เต็ม.  พฤติกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรมของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี  
วิทยาลัยราชพฤษ์, ปีการศึกษา 2552,หน้า 3. 
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4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บข้อมูลแบบสอบถาม  
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถาม ตามข้ันตอนดังนี้ 

1. ผู้วิจัยท าการขอหนังสือขออนุญาต ในการแจกแบบสอบถาม จากหัวหน้าศูนย์บัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย ถึงผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เลย  
  2. ผู้วิจัยน าหนังสือขออนุญาต น าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย  

3. แจกแบบสอบถาม จ านวน 253 ฉบับ 
4. เก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบเรียบร้อยแล้ว 
5. ตรวจความถูกต้อง ความครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วน าไปวิเคราะห์ข้อมูล 
4.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัย วิเคราะห์ข้อมูล จากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์โดยใช้

สถิติดังนี้ 
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม  

หลังจากท่ีได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ดังนี้ 
สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) 

1. ใช้สถิติจ านวน (Frequuency) และร้อยละ (Percentage) อธิบายปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการน าเสนอเป็นตารางประกอบการบรรยายผล 

2. ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์โดยค านวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) อธิบายข้อมูลปัจจัยที่ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียน
จุฬาภรณราขวิทยาลัย เลย น าเสนอเป็นตารางประกอบค าบรรยาย 
สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) 

1. ใช้สถิติทดสอบค่าที t-test และ F-test ในกรณีตัวแปรต้นสองกลุ่ม 2. ใช้สถิติการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)44 ในกรณีตัวแปรต้นมากกว่าสองกลุ่มขึ้นไป เมื่อพบว่ามีความ
แตกต่าง จะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด 
(Least Significant Difference : LSD.)  
 
5. ผลการวิจัย 

1. ระดับปัจจัยที่ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เลย โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( =3.92) เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า ปัจจัยที่ส่งเสริมการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย อยู่ในระดับมากที่สุด มาก และปานกลาง 
โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ สภาพครอบครัวของนักเรียน, สภาพแวดล้อมด้านสถานศึกษา, ความ
เมตตา, ความอดทน, ความซื่อสัตย์, มีจิตส านึกในความรับผิดชอบ, ความมีวินัย, เศรษฐกิจพอเพียง, และ
สภาพแวดล้อมทางสังคม ตามล าดับ 
                                                           

44 ชูศรี วงศ์รัตนะ,เทคนิคการใช้สถติิเพ่ือการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : เทพเนรมิตการพิมพ,์ 2541),หน้า 236. 
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2. ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย เลย ที่มี เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ปกครอง และค่าใช้จ่ายต่อเดือนของนักเรียนต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ส่วนนักเรียนที่มี
ระดับชั้นปีที่เรียน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  โดยภาพรวม 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็น มากที่สุด รองลงมาคือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
ตามล าดับ 

3. แนวทางส่งเสริมปัจจัยที่ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย เลย มีดังต่อไปนี้ 

1) ด้านสภาพครอบครัวของนักเรียนสมาชิกในครอบครัวต้องรู้จักรักสามัคคีกันมีการทานอาหาร
ร่วมกันและมีการพูดคุย ปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิดในทุกปัญหา บิดา-มารดาหรือผู้ปกครองควรมีเวลาให้กับ
ครอบครัว บิดา-มารดาหรือผู้ปกครองต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตรหลาน  

2) ด้านสภาพแวดล้อมด้านสถานศึกษา สถานศึกษาควรจัดให้ครูและนักเรียน ได้มีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อย่างต่อเนื่อง ครูควรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น
ต้นแบบที่ดีแก่นักเรียน  

3) ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมสมาชิกในชุมชนควรมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ที่นักเรียนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้  

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรศึกษาปัจจัยภายในด้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อตระหนักถึงการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนในการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีการสัมภาษณ์นักเรียนด้วยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นเชิงลึก และ
มีความละเอียดของข้อมูลมากยิ่งขึ้น 

2. ควรศึกษาปัจจัยภายนอกด้านศาสนา ที่เอ้ือต่อการเรียนและการปลูกฝังคุณธรรมแก่นักเรียน
ในการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการเฉพาะลงไป โดยมีการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่น ามาพัฒนาได้
อย่างเหมาะสมต่อไป 
 
 

บรรณานุกรม 
(1) หนังสือ  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, “ประกาศกระทรวงฯ เรื่องการจัดระเบียบหอพัก”,ประกาศ  
ณ วันที่ 8 ตุลาคม พุทธศักราช 2550, หน้า 1.หอพัก”,ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พุทธศักราช 2550, หน้า1. 

สุทัศน์พงษ์ กุลบุตร, การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา, (ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม :มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 
2550), หน้า 49. 

ราชกิจจานุเบกษา, หมวดที่ 1 บททั่วไปความหมายและหลักการ, (เล่มที่ 116 ตอนที่ 74ก,19สิงหาคม 2542),หน้า 3. 
Yamane อ้างถึงในศิณาภรณ์ หู้เต็ม. พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี วิทยาลัย

ราชพฤษ์,ปีการศึกษา 2552,หน้า 3. 
ชูศรี วงศ์รัตนะ,เทคนิคการใช้สถิติเพ่ือการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : เทพเนรมิตการพิมพ์, 2541),หน้า 236. 

 

158 

2. ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย เลย ที่มี เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ปกครอง และค่าใช้จ่ายต่อเดือนของนักเรียนต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ส่วนนักเรียนที่มี
ระดับชั้นปีที่เรียน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  โดยภาพรวม 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็น มากที่สุด รองลงมาคือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
ตามล าดับ 

3. แนวทางส่งเสริมปัจจัยที่ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย เลย มีดังต่อไปนี้ 

1) ด้านสภาพครอบครัวของนักเรียนสมาชิกในครอบครัวต้องรู้จักรักสามัคคีกันมีการทานอาหาร
ร่วมกันและมีการพูดคุย ปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิดในทุกปัญหา บิดา-มารดาหรือผู้ปกครองควรมีเวลาให้กับ
ครอบครัว บิดา-มารดาหรือผู้ปกครองต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตรหลาน  

2) ด้านสภาพแวดล้อมด้านสถานศึกษา สถานศึกษาควรจัดให้ครูและนักเรียน ได้มีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อย่างต่อเนื่อง ครูควรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น
ต้นแบบที่ดีแก่นักเรียน  

3) ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมสมาชิกในชุมชนควรมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ที่นักเรียนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้  

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรศึกษาปัจจัยภายในด้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อตระหนักถึงการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนในการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีการสัมภาษณ์นักเรียนด้วยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นเชิงลึก และ
มีความละเอียดของข้อมูลมากยิ่งขึ้น 

2. ควรศึกษาปัจจัยภายนอกด้านศาสนา ที่เอ้ือต่อการเรียนและการปลูกฝังคุณธรรมแก่นักเรียน
ในการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการเฉพาะลงไป โดยมีการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่น ามาพัฒนาได้
อย่างเหมาะสมต่อไป 
 
 

บรรณานุกรม 
(1) หนังสือ  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, “ประกาศกระทรวงฯ เรื่องการจัดระเบียบหอพัก”,ประกาศ  
ณ วันที่ 8 ตุลาคม พุทธศักราช 2550, หน้า 1.หอพัก”,ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พุทธศักราช 2550, หน้า1. 

สุทัศน์พงษ์ กุลบุตร, การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา, (ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม :มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 
2550), หน้า 49. 

ราชกิจจานุเบกษา, หมวดที่ 1 บททั่วไปความหมายและหลักการ, (เล่มที่ 116 ตอนที่ 74ก,19สิงหาคม 2542),หน้า 3. 
Yamane อ้างถึงในศิณาภรณ์ หู้เต็ม. พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี วิทยาลัย

ราชพฤษ์,ปีการศึกษา 2552,หน้า 3. 
ชูศรี วงศ์รัตนะ,เทคนิคการใช้สถิติเพ่ือการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : เทพเนรมิตการพิมพ์, 2541),หน้า 236. 
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การมีส่วนร่วมตามหลกัอปริหานิยธรรม 
The Participation to Aparihaniyadhamma 

(พระเมธีวชิรภูษิต) 
Phramedhivachiraphusit 

 
บทคัดย่อ 

 
 บทความวิชาการนี้มีความประสงค์น าเสนอถึงการมีส่วนร่วมตามหลักอปริหายิธรรมซึ่งเป็นการสร้าง
ความเจริญภายในสังคม องค์กรและประเทศชาติโดยส่วนเดียว รวมทั้ง เป็นการสร้างเงื่อนไขในการสร้างความ
เข้าใจอันดีต่อการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดการพัฒนาสังคมอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่
การสร้างกติกาในการประชุมร่วมกัน การร่วมและเลิกประชุมพร้อมกัน การปรับเปลี่ยนและรักษากติกาเดินไว้ 
การเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้น า การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพให้กับสตรี การสร้างวัฒนธรรม ประเพณีต่อสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ในองค์กร สังคมและประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมให้พระสงฆ์ได้ท าหน้าที่ในการสั่งสอนให้กับประชาชน
เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายจนน าไปสู่ความเข้าใจระหว่างพลเมืองกับรัฐ บุคลากรกับองค์กรซึ่งเป็นเงื่อนไข
ปัจจัยน าไปสู่ความสุข ความสงบร่วมกัน 
 
Keyword : การมีส่วนร่วม, อปริหานิยธรรม. 
 
Abstracts 
 This article intends to present to the participation based on Aparihaniyadhamma by 
the main mosque fore a religious context, which is creating prosperity within society, the 
organization and the country as well as creating the conditions to create a better 
understanding of the process of public participation in the development of a concrete 
society from, creating rules in a joint meeting, integration and quit simultaneously, modify 
and, maintain rules went into, a good example of leadership, promoting freedom to women, 
creating a Culture The tradition of sanctuary in the organization. Society and country 
including, encouraging have served to teach the people the law practice that leads to better 
understanding between citizens and the State. Personnel with the organization, which is a 
factor leading to happiness. Peace together 
Keyword: Participation,Aparihaniyadhamma. 
 
1) บทน า  
 “การมีส่วนร่วม”อาจจะมองทั้งในแง่ของแนวคิด หลักการกระบวนการและวิธีการปฏิบัติในลักษณะ
ที่เป็นกระบวนการของการพัฒนา ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ ได้แก่ การวางแผน การตัดสินใจ การ
ด าเนินงาน การบริหารจัดการ การติดตามประเมินผล ตลอดจนการจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น ซึ่งหากเป็น
แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน(public participation) หมายถึง การกระจายโอกาส กระจายอ านาจ 
กระจายผลประโยชน์ให้กับประชาชนซึ่งเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความ
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เป็นอยู่ โดยการให้ข้อมูลแสดงความคิดเห็นให้ค าแนะน าปรึกษาตลอดจนควบคุมโดยตรงจากประชาชนจะมี
ความเกี่ยวข้องกับศาสตร์หลายแขนงทั้งทางด้านจิตวิทยาสังคมซ่ึงได้อธิบายถึงความหมายของการมีส่วนร่วมว่า 
การมีส่วนร่วมเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องทางจิตใจและอารมณ์ของบุคคลหนึ่งในสถานการณ์กลุ่มการเข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของสังคม ทางด้านการเมืองให้ทัศนะว่าการมีส่วนร่วมเป็นการกระจายอ านาจในการ
ตัดสินใจให้แก่สมาชิกในสังคม สร้างความเท่าเทียมกันและเพ่ิมพลังอ านาจให้แก่สมาชิกทุกคนทางด้านการ
พัฒนายังให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่าเป็นกระบวนการที่ผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนาได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจเลือกแนวทางในการพัฒนาด้วยตัวเอง พร้อมทั้งมีส่วนรับผลประโยชน์และผลเสียที่เกี่ยวข้อง
จากการพัฒนา(เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ,2544:150) ที่เกี่ยวข้องทางด้านจิตใจ และความรู้สึกนึกคิดของแต่ละ
คนที่มีต่อกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งของกลุ่ม หรือเป็นแรงกระตุ้นที่ช่วยท าให้มีความส าเร็จ ซึ่งเป็นเปูาหมายของ
กลุ่มหรือเป็นความรับผิดชอบต่อกิจกรรมร่วมกัน ด้วยการเข้าไปเกี่ยวข้อง (involvement) ช่วยเหลือ
(contribution) และร่วมรับผิดชอบ (responsibility)” (Davis Keith &John Newstrom W., 1989 : 232) 
ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของกิจกรรมทุกกิจกรรม กระบวนการตัดสินใจของกลุ่มจะเกิดจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุก
คนในกลุ่ม ซึ่งปัจจัยส าคัญของการมีส่วนร่วมมี 4ประการ คือ 1) เป็นความพยายามที่เกี่ยวข้องกันทางด้าน
จิตใจและความรู้สึก 2) เป็นการกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ3) เป็นการให้บุคลากรรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน
และ4) เป็นการพัฒนาการมีส่วนรวม ซึ่งค านึงถึงความสมดุลระหว่างการมีส่วนร่วมอย่างไม่แท้จริงกับการมีส่วน
ร่วมมากเกินไป” (Putti Joseph M, 1987: 305) 
 แนวคิดการมีส่วนร่วมจะมีความเกี่ยวข้องกับประชาชนเป็นส าคัญซึ่งอยู่ในรูปของกระบวนการตั้งแต่
เริ่มต้นไปจนส้ินสุดโครงการใดโครงการหนึ่งเสมอ ๆ โดยเฉพาะประเด็นการตัดสินใจในผลกระทบต่อส่วนรวม
หรือต่อประชาชนที่มีผลต่อการด าเนินชีวิตทางสังคมโดยใช้หลักอปริหานิยธรรมมาช่วยในการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่งหลักธรรมดังกล่าวมี 7 ประการ(พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย เล่มที่ 
10 ข้อที่ 68 หน้าที่ 86) ได้แก่ 1) หมั่นประชุมเนืองนิตย์ 2) พร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม 
พร้อมเพรียงกันท ากิจที่พึงท า3) ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ และไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว 4) ให้ความ
เคารพนับถือผู้ใหญ่ เห็นถ้อยค าว่าเป็นสิ่งอันควรรับฟัง5) ไม่ข่มเหงล่วงเกินสตรี และให้ความคุ้มครองปกปูอง 
6) ให้ความเคารพ สักการบูชาสถานที่ส าคัญและ 7) จัดให้ความอารักขา คุ้มครอง ปูองกันอันชอบธรรมแก่พระ
อรหันต์ (ผู้มีศีล) ทั้งหลายจะเห็นได้ว่า การมีส่วนร่วมตามแนวพระพุทธศาสนาอาจจะมีหลายประการแต่
นักวิชาการรวมทั้งนักวิจัยมักจะน าหลักอปริหานิยธรรมมาอธิบายถึงกระบวนการมีส่วนร่วมทั้งระบบการเมือง 
ระบบการบริหารจัดการ ระบบการประชาพิจารณ์หรือแม้กระทั่งการท าประชามติในรูปแบบต่าง ๆ ก็สามารถ
จะน าไปอธิบายในรูปของหลักเกณฑ์และแนวทางที่มีพระพุทธศาสนาเป็นกลไกขับเคลื่อนให้ประชาชาวพุทธได้
แสดงถึงวิธีการและการปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมที่ถูกต้องเหมาะสมกับข้อปฏิบัติของพระพุทธศาสนา ที่ถือได้
ว่าเป็นชาวพุทธสาวกท่ีดี 
 
2) การมีส่วนร่วมตามแนวพระพุทธศาสนา 
 การมีส่วนร่วมในทางพระพุทธศาสนาแม้ว่าจะสามารถอธิบายได้หลักการ เช่น หลักการของค าว่า สังฆะ 
หรือ สงฆ์ หลักการของสาราณียธรรม เป็นต้น ก็สามารถน ามาประกอบเป็นแนวทางส าหรับการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมได้แทบทั้งสิ้น แต่กระนั้นผู้เขียนบทความวิชาการมีความพยายามมุ่งอธิบายเฉพาะ หลักอปริหานิย
ธรรม ว่าเป็นหลักธรรมต่อการเสริมสร้างกระบวนมีส่วนร่วมได้อย่างเห็นเป็นรูปธรรม โดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ได้ทรงพบสิ่งที่เป็นต้นเหตุแห่งความไม่เข้าใจกัน ต้นเหตุแห่งความกระทบกระทั่งกัน จนก่อให้เกิดเป็นปัญหาใน
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การอยู่ร่วมกัน แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลมาจากการพูดจา การสื่อสาร การประสานงานที่ไม่เหมาะสม 
ความไม่เข้าใจความต้องการพ้ืนฐานนั้นไม่ใช่เป็นต้นเหตุแต่เป็นผล ซึ่งต้องเร่งแก้ไขเพ่ือไม่ให้ปัญหานั้นบาน
ปลายรุนแรงองค์กรที่จะประสบความส าเร็จในการท างานได้นั้น สิ่งส าคัญประการหนึ่งคือสมาชิกในองค์กรต้อง
ท างานร่วมกันอย่างมีความสุข หรือครอบครัวจะอยู่กันอย่างมีความสุขได้ สมาชิกในครอบครัวต้องให้
ความส าคัญกัน ดังนั้นจึงต้องหมั่นมีการพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน ทั้งภายในครอบครัวและ
ภายในองค์กร พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้หลักในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และสามารถท างานเป็นทีม
ได้ด้วย ซึ่งเป็นธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่รู้จักเสื่อม เป็นเหตุที่ตั้งแห่งความสามัคคี ความเป็นปึกแผ่นแห่ง
ครัวเรือน หมู่คณะ และประเทศชาติ(ชญานิศ เขียวสด,เข้าถึงเมื่อ 19 มกราคม 2559, ออนไลน์) 
 การมีส่วนร่วมตามหลักอปริหานิยธรรม(พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย เล่มที่ 10 ข้อที่ 68 หน้าที่ 86) เป็น
ของธรรมอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื ่อม เป็นไปเพื่อความเจริญฝุายเดียว ส าหรับหมู่ช นหรือผู ้บริหาร
บ้านเมือง ประกอบด้วย 7 ประการได้แก ่
 1) หม่ันประชุมกันเนืองนิตย์  
 การประชุมกันเนื่อง ๆ เป็นรูปแบบหนึ่งของการติดต่อสื่อสารแบบพบปะหน้าตา ซึ่งเป็นวิธีการของสังคม
มนุษย์ตั้งแต่ครั้งดึกด าบรรพ์ และยังคงใช้ได้ดีในยุคปัจจุบัน(วิทยุชุมชนพลเมืองนนท์ ,ออนไลน์เข้าถึงเมื่อ 19 
มกราคม 2559) เป็นการอยู ร วมกัน การท างานร วมกันของคนในสังคมที่จะต องมีการพบปะประชุม
ปรึกษาหารือกันสม่ าเสมอ เพ่ือแกไขปญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ยอมรับในเหตุผลที่ถูกต
อง ที่เปนประโยชน เพ่ือความเข้าใจที่ดีตอกันของทุกคนในสังคมที่มีความเจริญ ไมเกิดความเสื่อมในทุกกรณี 
ฉะนั้น การประชุมจึงเป็นกลไกที่ส าคัญของการพัฒนาทั้งในแง่ของการได้งาน และการได้กลุ่มบุคคล คือ ถ้าจัด
บรรยากาศการประชุมดีจะช่วยท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนพัฒนาศักยภาพของคน  (ศูนย์ประสานงานวิจัยเพ่ือ
ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ, ออนไลน์)ในกิจการบางอย่างแม้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีตามหลักอปริหานิยธรรม คือ ธรรม
อันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมเป็นไปเพ่ือความเจริญถ่ายเดียว ส าหรับหมู่ชนหรือผู้บริหารบ้านเมืองหากหมั่น
ประชุมกันเนืองนิตย์ย่อมมีแต่ความเจริญ แต่มีข้อแม้ว่าในการประชุมนั้นต้องรับฟังความคิดเห็นของบุคคลที่มี
ความเห็นแตกต่างด้วย หากต่างฝุายต่างมุ่งประชุมเพ่ือมุ่งหวังถึงผลประโยชน์ตนและหวังถึงการได้มาซึ่งอ านาจ 
การประชุมนั้นก็วุ่นวายเพราะหาบทสรุปที่ถูกต้องเหมาะสมไม่ได้(พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน, ออนไลน์)กล่าว
ได้ว่าการประชุมกันเนื่อง ๆ เป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมอย่างมากต่อองค์กรเอกชน และองค์กรของรัฐที่จะ
ร่วมคิดวางแผนต่าง ๆ ร่วมด าเนินการ ร่วมกันตัดสินใจ ร่วมกันรับผลประโยชน์ที่สามารถท าให้บุคลากรมี
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร พร้อมทั้งการสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นมีความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่าง
บุคลากร และระหว่างองค์กรซึ่งผลสุดท้ายท าเกิดการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมกันทั้งหมด 
 2) พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันท ากิจที่พึงท า ข้อนี้แปลอีก
อย่างหนึ่งว่า พร้อมเพรียงกันลุกขึ้นป้องกันบ้านเมือง พร้อมเพรียงกันท ากิจทั้งหลาย 
 การท างานทุกอย่างในชุมชนหรือหมู่บ้าน หากจะหวังความส าเร็จในการปฏิบัติงานทุกอย่างจะต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทุกฝุายไม่ว่าจะเป็นฝุายชาวบ้าน ฝุายผู้ใหญ่ก านัน ฝุายองค์กรท้องถิ่น ฝุายข้าราชการ ต ารวจ
ทหาร รวมไปถึงฝุายภาคเอกชนในการเข้ามาร่วมกันปรึกษาหารือเก่ียวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ดังนั้น ความ
พร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม และพร้อมเพรียงกันท ากิจจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการท างาน
ในทุก ๆ องค์กรให้ส าเร็จตามเปูาหมายที่วางไว้ ดังที่พระพุทธองค์ตรัสกับพระอานนท์ว่า “ดูกรอานนท์ พวกเจ้า
วัชชีจักพร้อมเพรียงกันประชุม จักพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม และจักพร้อมเพรียงกันท ากิจที่เจ้าวัชชีพึงกระท า
อยู่เพียงใด พึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียว ไม่มีเสื่อมเพียงนั้น”ทั้งนี้ ในการประชุมนั้นยอมมีก าหนดเวลา 
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ทุกคนควรตรงตอเวลา ไมใชวาตางคนตางเข้า หรือตางคนตางออกตามชอบใจ ซึ่งเปนการเสียระเบียบ เสีย
มรรยาท และอาจท าให้เสียเวลา เมื่อเขาประชุมแลวตองพรอมเพรียงชวยกันท ากิจที่สงฆจะตองท า หมาย
ความวากิจใดที่สงฆ์หรือหมูชนจะตองท ารวมกันดวยก าลังกายหรือก าลังวาจาหรือก าลังความคิดก็ตองรวมกัน
ท ากิจนั้น ชวยกันท าชวยกันพูด ชวยกันคิดปรึกษาหารือกัน ชวยแกไขสิ่งไมดีใหดีขึ้น ส่งเสริมสิ่งที่ดีใหดียิ่งขึ้น 
หากท าไดอย่างนี้ก็จะมีความเจริญความพรอมเพรียงของชนทั้งปวงยังความเจริญใหส าเร็จฯ” ดวยวาอันความ
พรอมเพรียงนั้นยอมยังความเจริญใหส าเร็จ (มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2546:75) กล่าวได้ว่าความพร้อม
เพรียงของหมู่คณะจะสามารถน าความสุขมาให้ภายในองค์กร หรือสังคมนั้น ๆ เพราะทุกคนมีการด าเนินไป
พร้อม ๆ กันซึ่งเป็นตัวชี้วัดขององค์กรได้เป็นอย่างดี เพราะหากมีผู้ใดไม่มีความพร้อมเพรียงทั้งการประชุม ทั้ง
การด าเนินการท าให้พลังขององค์กรอาจเกิดปัญหาในภายหลังเพราะขาดการรับรู้ร่วมกัน และไม่ยอมรับมติใน
ที่ประชุมได้ ดังนั้น การลงประชามติ ประชาพิจารณ์ หรือการตัดสินอะไรสักอย่างเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างต่อ
บุคลากรในองค์กรหรือประชาชนในสังคมที่จะต้องพร้อมเพรียงเพื่อการรับรู้ร่วมกันโดยตลอดสายท าให้สามารถ
ปูองกันปัญหาทีจ่ะเกิดขึ้นได้ 
 3) ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ (อันขัดต่อหลักการเดิม) ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้ (ตามหลักการ
เดิม) ถือปฏิบัติม่ันตามวัชชีธรรม (หลักการ) ตามที่วางไว้เดิม 
 การปฏิบัติตามกฎหมายจะต้องไม่สร้างเงื่อนไขที่ไม่จ าเป็น หรือพยายามหลีกเลี่ยงกฎหมาย และละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการท างาน เพราะบางคนอาจจะอ้างว่ากฎหมายข้อนี้ยังเป็นอุปสรรคต่อ
การท างานจึงเสนอให้มีการปรับเปลี่ยน ส่วนคนอ่ืนก็อาจเสนอว่าข้อกฎหมายข้อนั้นก็ท าให้กลุ่มเราไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้เช่นกันจึงเสนอการแก้ไข หากเป็นเช่นนี้อยู่ร่ าไปกฎหมายที่วางเอาไว้จะถูกแก้ไขไม่สิ้นสุด เพราะ
มัวแต่มุ่งในการปรับเปลี่ยนกฎข้อบังคับนั่นเอง นอกจากการสร้างเงื่อนไข หรือการบัญญัติกฎหมาย กติกา 
ระเบียบขึ้นมาใหม่ บางครั้งจะอาจมีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน แต่หากบัญญัติกฎหมายใหม่ออกมาอยู่
เรื่อย ๆ ก็จะท าให้ประชาชนขาดความสนใจและไม่ทราบถึงกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ที่ออกมา เหมือนอย่าง
ในรัฐสภาซึ่งมีหน้าที่ในการพิจารณากฎหมายต่าง ๆ ออกมาบังคับใช้ในสังคมไทยและท าการเสนอกฎหมาย 
ออกกฎหมาย อย่างไม่หยุดหย่อน ท าให้ชาวบ้านที่ไม่รู้กฎหมาย ระเบียบ กติกาเหล่านั้น จึงมีความยากล าบาก
ต่อการปฏิบัติงาน เพราะไม่รู้ว่าอย่างไหนท าได้ อย่างไหนท าไม่ได้ ประชาชนทั่วไปจึงคิดว่าอยู่เฉย ๆ ดีกว่าจะ
ได้ไม่ท าผิดกฎหมายบ้านเมือง ซึ่งบางครั้งการออกกฎหมายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ 
พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบังคับต่าง ๆ เป็นการมุ่งประโยชน์ให้กับพวกพ้องของตน
ด้วยซ้ า ท าให้ความยุติธรรมไม่เกิดขึ้นและมีความขัดแย้งกันในรัฐสภาไทยยุคปัจจุบันดังที่เห็นกันอยู่บ่อย ๆ 
ดังนั้น การยอมรับในตัวบทกฎหมายที่ได้วางไว้แล้วและไม่สร้างเงื่อนไขใหม่ ๆ จึงเป็น กลยุทธ์ที่ส าคัญในการ
ท างานด้านสิ่งแวดล้อม ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า “การไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ไม่ถอนสิ่งที่ได้บัญญัติไว้แล้ว 
สมาทานประพฤติอยู่ในธรรมตามที่บัญญัติไว้แล้วอยู่เพียงใด พึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียว ไม่มีเสื่อมเพียง
นั้น”(พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย เล่มที่ 10 ข้อที่ 68 หน้าที่ 77 -78) กล่าวได้ว่าการก าหนดสิ่งใหม่ที่มี
ผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่ผู้มีอ านาจจะต้องตระหนักและระมัดระวังอย่างมากเพราะนั่นหมายถึงการ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต หรือเปลี่ยนการด าเนินชีวิตของประชาชนอาจจะท าให้เกิดการต่อต้าน การประท้วงขึ้นได้
เพราะการปรับเปลี่ยนกติกาที่ประชาชนไม่ทราบ รวมทั้งการท าลายความเชื่อและหลักปฏิบัติ ธรรมเนียม 
วัฒนธรรมเก่า ๆ ซึ่งจะท าให้สิ่งยึดถือมาถูกท าลายกลายเป็นผู้ที่ขาดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเอง 
นอกจากนี้หากมีการปรับเปลี่ยนกฎหมายที่ล้าสมัยก็สามารถกระท าได้ แต่จะต้องเกิดการประชาชนหรือ
บุคลากรในองค์กรที่น าไปสู่การพัฒนาและรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างปลอดภัย 
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 4) ท่านเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่ในชนชาววัชชี เคารพนับถือท่านเหล่านั้น  
 การเป็นผู้น าเชิงพุทธใช่ว่าจะท าตามอ านาจความพอใจของตนเองเป็นใหญ่ แต่มองไปถึงบุคคลผู้ติดตาม
หรือผู้ใต้บังคับของเราด้วย หากเมื่อใดผู้น าเดินทางผิดพลาดหรือออกค าสั่งที่ผิดพลาดไป ย่อมท าให้ความ
ศรัทธาความเชื่อมั่นลดลง หรือ องค์กรอาจประสบกับปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ เพราะการเป็นผู้น าที่ดีที่มี
ความสามารถในการน าจึงควรพิจารณาข้อเตือนระวังสิ่งเหล่านี้ให้มาก พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต ,2546:10–
30) กล่าวว่า คุณสมบัติของผู้น าที่ดีมีอยู่ 2 ด้าน คือ 1) คุณสมบัติภายในตัวของผู้น า ได้แก่ (1) รู้หลักของสัปปุ
ริสธรรม มีการรู้หลักการเหตุผล เป็นต้น (2) มีสติปัญญา ไม่ประมาท (3) ตื่นตัว ทันต่อเหตุการณ์ (4) มี
วิสัยทัศน์ก้าวไกล (5) เป็นคนเข้มแข็ง และ2) คุณสมบัติภายนอก ในการที่จะประสานคนและงานเข้าด้วยกัน 
ได้แก่ (1) มีความรู้ ความสามารถ (2) มีพรหมวิหารธรรม (3) หวังประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม (4)น่ารัก น่าเคารพ 
(5)เป็นธรรมาธิปไตย (6)ฉลาดในการพูด และ(7)ไม่ล าเอียง 
 ส าหรับภาวะผู้น าเชิงพุทธ มองภาวะผู้น า คือ คุณสมบัติ เช่น สติ ปัญญา ความดีงาม ความรู้
ความสามารถของบุคคล ที่ชักน าให้คนทั้งหลายมาประสานกันและพากันไปสู่จุดหมายที่ดีงาม(พระธรรมปิฏก 
(ป.อ.ปยุตฺโต,2546:2-4)) พระพุทธองค์ตรัสไว้ในโคปาลสูตร โดยการเปรียบเทียบ ฝูงโค และโคจ่าฝูง เกี่ยวกับ
ผู้น า และผู้ตาม ไว้ว่าเหมือนโคหัวหน้าฝูงว่ายน้ าไปสู่ฝั่งตรงกันข้าม หากโคหัวหน้าฝูงว่ายไปตรง ฝูงโคทั้งหลาย
ก็ไปตรงตามกัน และประสบกับความปลอดภัย หากโคหัวหน้าฝูงพาว่ายไปคด โคทั้งฝูงที่ติดตามย่อมจะด าเนิน
ไปคดและประสบกับความล าบากฉันใด ในหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้น บุคคลผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นใหญ่หรือเป็นผู้น า 
หากมีคุณธรรมในการด าเนินชีวิตหรือในการปกครองแล้ว ผู้ตามย่อมจะเดินตามแบบของผู้น าด้วยดี และ
ประสบกับความปลอดภัย หากว่าผู้น าหรือหัวหน้า ไม่ประกอบด้วยคุณธรรมในการด าเนินชีวิตหรือในการ
ปกครองแล้ว ผู้ตามย่อมจะด าเนินไปตามและประสบกับความล าบาก ฉันนั้น (พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย เล่ม
ที่ 27 ข้อที่ 235 หน้าที่ 184) 
 กล่าวได้ว่าการให้ความเคารพต่อประธานในที่ประชุมหรือผู้น าในองค์กร และสังคมจะท าให้เกิดการ
ยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้อง เพราะหากผู้น าไม่สามารถประพฤติปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างหรือ
ตัวอย่างที่ดีจะท าให้เกิดศูนย์รวมของความศรัทธาจากบุคลากรและประชาชนซึ่งมีผลทางจิตวิทยาว่า หากผู้น า
สามารถจะน าพาหรือสร้างความมั่นใจให้กับลูกน้อง ฝุายลูกน้องจะให้ความเคารพ เกรงใจ และปฏิบัติตามต่อ
ผู้น าซึ่งท าให้เกิดพลังร่วมกันด าเนินงานต่าง ๆ ได้โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิ
บาลในการบริหารงาน และการบริหารประเทศ 
 5) บรรดากุลสตรีกุลกุมารีทั้งหลาย ให้อยู่ดีโดยมิถูกข่มเหง หรือฉุดคร่าขืนใจ 
 การไม่ข่มเหงล่วงเกินสตรี และให้ความคุ้มครองปกปูอง ซึ่งเป็นหลักธรรมข้อที่ 5 ของอปริหานิย
ธรรม เป็นการให้ความส าคัญแก่บทบาทสตรีในฐานะผู้ก่อก าเนิดชีวิต โดยจะต้องให้ความคุ้มครอง ปกปูอง ดูแล
แก่บรรดาสตรีทั้งหลาย ซึ่งในปัจจุบันสังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไปมากท าให้บทบาทสตรีแตกต่างจากสมัยก่อน 
จากที่เคยเป็นช้างเท้าหลังแต่ปัจจุบันได้เป็นช้างเท้าหน้า เป็นผู้น าระดับประเทศ เป็นผู้น าหมู่บ้าน เป็นผู้น า
องค์กรต่าง ๆ พระพุทธศาสนาได้ระบุถึงหน้าที่ของมารดาและภรรยาที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับตน (พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย เล่มที่ 11 ข้อที่ 269 หน้าที่ 214) การไม่ข่มเหงล่วงเกินสตรี และให้ความ
คุ้มครองปกปูอง ซึ่งเป็นหลักธรรมข้อที่ 5 ของอปริหานิยธรรม เป็นการให้ความส าคัญแก่บทบาทสตรีในฐานะผู้
ก่อก าเนิดชีวิต โดยจะต้องให้ความคุ้มครอง ปกปูอง ดูแลแก่บรรดาสตรีทั้งหลาย ซึ่งในปัจจุบันสังคมไทยได้
เปลี่ยนแปลงไปมากท าให้บทบาทสตรีแตกต่างจากสมัยก่อน จากที่เคยเป็นช้างเท้าหลังแต่ปัจจุบันได้เป็นช้าง
เท้าหน้า เป็นผู้น าระดับประเทศ เป็นผู้น าหมู่บ้าน เป็นผู้น าองค์กรต่าง ๆ พระพุทธศาสนาได้ระบุถึงหน้าที่ของ
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มารดาและภรรยาที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน(ธีรนาถ กาจญอักษร ,2543:223) เพราะ มี
ความอ่อนโยน ไม่ชอบความรุนแรงไม่ซื้อสิทธิ์ ซื้อเสียง มีทักษะในการพูดจูงใจโน้มน้าวจูงใจคนให้เห็นด้วยกับเรา
โดยใช้เหตใุช้ผลเป็นหลักสตรีสามารถที่จะใช้ความไม่เป็นธรรมที่ถูกบีบบังคับมาหลายช่วงคนสร้างความยุติธรรม
ในการบัญญัติตัวกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจส าคัญในการสร้างความเป็นธรรม (สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 
2553)กล่าวได้ว่าการดูแลรักษา และคุ้มครองสตรี รวมทั้งการส่งเสริมให้สตรีเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ 
เพ่ือการให้สิทธิ เสรีภาพในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมจะช่วยให้เกิดความเป็นธรรม สิทธิต่อสตรีในหลาย ๆ 
ด้าน เช่น ด้านกฎหมาย ด้านอาชีพ ด้านงบประมาณ เป็นต้นซึ่งเป็นการคุ้มครองในการด าเนินชีวิตในสังคมให้
เกิดความเป็นปกติมากที่สุดที่จะไม่ท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินต่าง ๆ  
 6) เคารพสักการบูชาเจดีย์ทั้งหลาย ทั้งภายในและภายนอก ไม่ปล่อยให้ธรรมิกพลีที่เคยให้เคยท าแก่
เจดียเ์หล่านั้นเสื่อมทรามไป  
 การให้ความเคารพ สักการบูชาต่อสถานที่ส าคัญหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นหลักธรรมข้อที่ 6 ของอปริหานิย
ธรรม โดยเฉพาะสถานที่ที่ประชาชนในพื้นท่ีนั้น ๆ เคารพนับถือ โดยคนไทยส่วนใหญ่เชื่อว่า สถานที่ต่าง ๆ ทั้ง
ที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น เจดีย์ วิหาร อุโบสถ ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าแม่ เป็นต้น สิ่งเหล่านั้นจะมีเทพารักษ์หรือ
เทวดาสถิตอยู่ หรือแม้แต่ตามธรรมชาติที่เป็นอยู่ เช่น ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง ปุาไม้ ต้นไม้ หรือ ตึกราม
บ้านช่องต่าง ๆ ก็จะมีเทวดาอาศัยอยู่ ซึ่งเป็นคติของสังคมไทยมาช้านานว่า การกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งที่ผิด
ศีลธรรมหรือผิดกฎหมายบ้านเมืองจะมีผู้ที่คอยดูการกระท าเหล่านั้นอยู่ ซึ่งท าให้คนไทยไม่กล้าที่กระท าสิ่งที่ไม่
ดีงามทั้งหลาย แต่เมื่อสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไป ท าให้ความเชื่อเหล่านั้นลบเลือนไปด้วยตามโลกสมัยใหม่ ท า
ให้สังคมไทยกล้าท าในสิ่งที่ผิดศีลธรรมมากขึ้น ทั้งในสถานที่แจ้งและสถานที่ลับ ปัญหาต่าง ๆ จึงเกิดขึ้น
มากมาย และผลสุดท้ายสังคมไทยจึงเป็นสังคมที่เสื่อมทรามไปจากศีลธรรมอย่างเห็นได้ชัด 
 สถานที่หรือสิ่งที่เคารพบูชาเนื่องด้วยพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธศาสนา เรียกชื่อเต็มว่า สัมมาสัมพุทธ
เจดีย์ หรือ พุทธเจดีย์ 4 ประการ ได้แก่1)ธาตุเจดีย์ สถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 2)บริโภคเจดีย์ คือ สิ่ง
หรือสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเคยทรงใช้สอย อย่างแคบหมายถึงต้นโพธิ์ อย่างกว้างหมายถึงสังเวชนียสถาน4
ตลอดจนสิ่งทั้งปวงที่พระพุทธเจ้าเคยทรงบริโภค เช่น บาตร จีวร และบริขารอ่ืน ๆ เป็นต้น 3)ธรรมเจดีย์ 
สถานที่บรรจุใบลานจารึกพุทธพจน์แสดงหลักปฏิจจสมุปบาท เป็นต้นและ 4)อุทเทสิกเจดีย์ สถานที่สร้างอุทิศ
แก่พระพุทธเจ้า เช่น พระพุทธรูป เป็นต้น(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต),2555:144-145)กล่าวได้ว่า การ
ให้เคารพ สักการะบูชาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปูองดูแลรักษาสถานเป็นวัฒนธรรมอันดีของประเทศชาติมาช้านาน
ซึ่งท าให้เกิดผลประโยชน์ในหลากหลายมิติ เช่น การดูแลรักษาปุาไม้ไม่ให้ถูกท าลาย เป็นต้น นอกจากนี้ใน
องค์กรต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะมีสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ประจ าองค์กร หรือประจ าบ้านไม่ว่าจะเป็นศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลเจ้า
พ่อ เจ้าแม่ และศาลอื่น ๆ ซึ่งเป็นผลทางจิตวิทยาที่ให้คนไทยได้ไปสักการบูชา บนบานสานกล่าวในเมื่อตนเอง
เกิดความทุก ดังนั้น หากในองค์กรมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วก็ความให้ความเคารพบูชา และสักการะทุก ๆ ปี 
โดยการก าหนดไว้ให้กับบุคลากรทุก ๆ คนได้มีโอกาสในการประพฤติปฏิบัติตามความเชื่อร่วมกันนั้น รวมทั้งงด
เว้นสิ่งที่องค์กรได้ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดผ่านความเชื่อในรูปขององค์กรหรือในสังคมนั้น ๆ  
 7) จัดให้ความอารักขา คุ้มครอง ป้องกัน อันชอบธรรมแก่ผู้มีศีลธรรมหรือพระสงฆ์ท้ังหลาย 
 การจัดให้ความอารักขา คุ้มครองปูองกันอันชอบธรรมแก่พระอรหันต์ (ผู้มีศีล) ทั้งหลาย เป็นหลักธรรม
ข้อที่ 7 ของอปริหานิยธรรม โดยการต้อนรับ การรักษาคนดี และการจัดให้ความอารักขา คุ้มครอง ปูองกัน อัน
ชอบธรรมแก่บรรดาพระสงฆ์ผู้มีศีลทั้งหลายรวมถึงบุคคลากรทางพระพุทธศาสนา เช่น สามเณร แม่ชี และ  
ผู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาทั้งหมดซึ่งระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ.2500 มาตรา 79 
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ระบุว่า “รัฐต้องให้ความอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับ
ถือมาช้านานและศาสนาอ่ืน ทั้งต้องส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุก
ศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการน าหลักธรรมของศาสนามาใช้เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต”
และในมาตรา 289 ระบุว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอ านาจหน้าที่บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น จึงกล่าวได้ว่า การคุ้มครองพระสงฆ์ซึ่งเป็นตัวแทนทาง
พระพุทธศาสนา ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเข้ามาร่วมกับพระสงฆ์ในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่
ผูกโยงกับสถาบันทางศาสนาโดยผ่านการจัดการเชิงวัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งใน
บางพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มิได้สนใจในพระสงฆ์ นอกจากนี้ยังมีข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับการรักษา
สิ่งแวดล้อมส าหรับพระสงฆ์อีกมาก กล่าวได้ว่า การให้ความคุ้มครองพระสงฆ์ในสังคมหรือในประเทศเป็นสิ่งที่ผู้
มีอ านาจควรตระหนัก และให้ความส าคัญเพราะพระสงฆ์จะท าหน้าที่ในการขัดเกลาพฤติกรรมของประชาชน
ให้เกิดความเคารพ ปฏิบัติตามกฎหมายของบ้านเมือง หากพระสงฆ์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการสั่งส อน
ประชาชนได้ ประชาชนจะไม่สามารถปฏิบัติกฎหมายและเกิดการต่อต้านผู้ปกครองหากมีการใช้อ านาจ
เบียดเบียนประชาชนมากเกินไปนอกจากนี้ ในการบริหารองค์กรฝุายผู้น าองค์กรจะต้องสร้างกระบวนการให้
เกิดความผูกพันระหว่างบุคลากรกับพระสงฆ์โดยจัดให้มีประเพณีการท าบุญในรอบปีและกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่
สามารถท าให้พระสงฆ์ได้ท าหน้าที่ในการแสดงธรรมชี้น าการประพฤติปฏิบัติธรรมตามค าสั่งสอนของ
พระพุทธศาสนาต่อไป 
 
3) การประยุกต์ใช้หลักการมีส่วนร่วมส าหรับองค์กรและสังคมไทย 
 การใช้หลักธรรมดังกล่าวสามารถที่จะตอบสนองต่อการท างานบริหารงาน บริหารองค์กร หรือการ
บริหารงานบุคคลให้มีความเข้าใจอันดีต่อกันซึ่งจะด ารงอยู่อย่างไม่เสื่อมต่อไปเพราะการยึดหลักอปริหานิย
ธรรมเป็นคติในการท างานร่วมกันของหมู่คณะจักท าให้เกิดการรักษาเกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน น ามาซึ่ง
ความไว้วางใจ ปรองดอง และให้อภัยต่อกัน อันหมายถึง การลดซึ่งทิฏฐิมานะ ความทะนงถือตัว อันจักเป็น
อุปสรรคในการเปิดใจรับฟัง หารือ หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อ่ืน โดยเฉพาะผู้มีประสบการณ์เชี่ยวชาญ
ในกิจการนั้น ๆ ด้วยเช่นกัน ยิ่งไปกว่านั้นยังได้อาศัยการขับเคลื่อนด้วยพลังแห่งหมู่คณะและการตั้งเปูาหมายไว้
ที่ประโยชน์แก่ส่วนรวมเป็นที่สุด ในการตรึงไว้ซึ่งความเพียรมิให้ย่อท้อต่ออุปสรรคในหน้าที่การงาน การถือคติ
เช่นนี้จักท าให้เกิดก าลังในการแก้ไขปัญหาที่บั่นทอนความมั่นคงของสังคมได้อย่างรอบคอบและรอบด้าน 
ขณะเดียวกันก็จักเกิดก าลังสรรค์สร้างความเจริญเติบโตสู่สังคมอย่างเหมาะสมบนฐานของทรัพยากรที่มี ท าให้
สังคมครองสถานภาพแบบดูแลพ่ึงพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งตามสมควรทั้งในระดับครอบครัวจนถึง
ประเทศชาติ(พระมูลคันธกุฎี, ออนไลน์)ดังนั้น การประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมในส่วนประชาชนทั่วไป ส่วน
องค์กรหรือ สังคม และส่วนของประเทศชาติย่อมสามารถปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้ 
 1) การประยุกต์ใช้การมีส่วนร่วมส าหรับประชาชน 
 การที่ประชาชนจะเข้าไปมีส่วนร่วมใด ๆ โดยอาศัยพื้นฐานตามหลักอปริหานิยธรรมเป็นความชอบธรรม
ในฐานพลเมืองของรัฐที่ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของรัฐในการแสดงออกถึงความ
ต้องการของตนเองซึ่งแสดงอาจจะมีหลายรูปแบบซึ่งบางรูปแบบก็ต้องเรียกร้องเพ่ือให้ได้มา บางรูปก็เป็นไป
ตามกระบวนการของกฎหมาย บางรูปแบบก็ต้องร่วมกันตัดสินใจ เช่น การร่วมกันประชุมกันบ่อย ๆ การพร้อม
เพรียงกันประชุม และเลิกประชุมโดยพร้อมกัน เป็นต้น ในลักษณะเป็นการรับรู้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาตลอด
สาย อันเป็นข้อตกลงร่วมกัน หากไม่สามารถจะตอบสนองต่อความต้องการของตนเองได้ก็อาจจะแสดงเหตุผล
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ต่อผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของตนเองและสังคมเพราะหากผ่านในที่ประชุมไปแล้วจะมีเรียกร้องก็อาจจะ
ล าบากและเป็นการสร้างปัญหาเพ่ิมเติมและไม่จบสิ้น และอาจจะแสดงถึงความเป็นผู้ที่ไร้เหตุผลได้ ทั้งนี้ 
ประชาชนจะต้องให้ความส าคัญต่อการประชุม การท าประชาพิจารณ์ที่ฝุายรัฐเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น
อย่างเต็มที่ ดังนั้น การมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องท าให้เกิดส่วนร่วมตลอดโครงการโดยเริ่มตั้งแต่ร่วมกัน
วางแผน ร่วมกันตัดสินใจ ร่วมกันประเมินตรวจสอบโครงการ และร่วมกันรับประโยชน์ที่เกิดขึ้น หากมี
ข้อผิดพลาดประการได้จะต้องอาศัยความเข้าใจในการเสนอแนะเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างทันที่อย่ารอช้า 
นอกจากนี้ ฝุายประชาชนยังจะต้องความเข้าใจในขอบเขตการมีส่วนร่วมว่าสิทธิเสรีภาพของตนเองมีเพียงใด 
หากเกินสิทธิไปหรือไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นจะท าให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้ 
 2) การประยุกต์ใช้การมีส่วนร่วมส าหรับองค์กรหรือสังคม 
 องค์กรหรือสังคมเป็นที่รวมของมนุษย์หรือประชาชนที่อาศัยรวมกันไม่มากนักอาจจะต้องมีกติกา 
ระเบียบที่ยึดถือปฏิบัติคล้าย ๆกัน มีความเชื่อที่เหมือน ๆ กัน รวมทั้งข้อประพฤติปฏิบัติที่เหมือนกัน มีสิทธิ 
เสรีภาพไม่แตกต่างกันมากนัก ซึ่งองค์กรหรือสังคมอาจจะต้องสื่อสาร ปทัฐฐานหรือบรรทัดฐานทางสังคมให้แก่
บุคลากรและประชาชนรับทราบ รับรู้เหมือน ๆ กันด้วย เพราะหากมีบุคลากรหรือประชาชนไม่ทราบจะท าให้
เกิดข้อถกเถียง เกิดการโตแย้งขึ้นได้ รวมทั้งต้องให้สตรีเข้ามีส่วนร่วมโดยอาศัยความเท่าเทียมไม่แบ่งเพศ ไม่
แบ่งสี ไม่แบ่งฐานทางสังคม เป็นต้นจึงจะเกิดความพร้อมเพรียงแห่งหมู่คณะได้ อีกทั้ง ฝุายผู้น าจะต้องประพฤติ
ปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อบุคลากรและประชาชนเพ่ือให้เกิดการยอมรับไม่พยายามสร้างกติกา หรือ
ระเบียบที่บุคลากรหรือประชาชนที่ไม่เห็นด้วยเพราะจะหมายความขัดแย้งจะเกิดขึ้นมาอย่างรุนแรง แต่หากผู้
จะท าอะไรก็ควรที่จะเรียกประชุม เพ่ือให้ทุกคนได้แสดงออกอย่างชัดเจนว่ามีผลดี ผลเสียอะไรบ้าง บุคลากร
และประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างไร ซึ่งหากประชาชนรับทราบถึงสิ่งที่ตนเองได้รับจะไม่ท าให้ความขัด
เคือง ขัดแย้งขึ้นจะท าให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างมาก นอกจากนี้ องค์กรจะต้องสร้างเงื่อนที่จ าเป็น
โดยเฉพาะการจัดสร้างสถานที่ส าคัญ ๆ ไว้ในสังคมหรือองค์กรเพ่ือให้บุคลากรและประชาชนได้สักการบูชาอัน
เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน และส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาวพุทธเพื่อการด ารงชีวิต
อย่างมีความสุข 
 3) การประยุกต์ใช้การมีส่วนร่วมส าหรับประเทศชาติ 
 การปกครองรูปแบบประชาธิปไตยอย่างในประเทศไทยเป็นสิ่งที่ควรตระหนักไว้หลาย ๆ เรื่อง 
โดยเฉพาะสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของพลเมืองที่ส่งผลต่อการท าหน้าที่ที่ดีของประชาชน
หากฝุายรัฐหรือผู้มีอ านาจเห็นความส าคัญของประชาชนจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความต้องการ 
และข้อเรียกร้องของประชาชนที่ปราศจาการแทรกแซงจากฝุายการเมือง ซึ่งที่ผ่านมาการเรียกร้องต่าง ๆ ส่วน
ใหญ่มักจะมีผู้อยู่เบื้องหลังอยู่มากท าให้เกิดการประท้วงกันบ่อย ๆ ในประเทศ ซึ่งอย่างฝุายผู้มีอ านาจจะต้อง
แยกแยะให้ได้และลงพ้ืนที่ไปดูด้วยตัวเองที่จะไม่ท าให้การบริหารจัดการเกิดความผิดพลาดและเกิดความ
เสียหายต่อประเทศและประชาชน ทั้งนี้ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมแม้ว่าจะอาศัยเสียงส่วนใหญ่แต่ก็ไม่ควรลืม
เสียงส่วนน้อยด้วย ซึ่งจะต้องท าความเข้าใจในบริบทการปกครองแบบประชาธิปไตยที่อาศัยเสียงส่วนใหญ่
เพราะเป็นความต้องการของประชาชนที่ผู้คนส่วนมากเห็นซึ่งท าให้เกิดพลังการพัฒนาอย่างมาก แต่ฝุายรัฐต้อง
ควบคุมความเสียหายได้ด้วย เพราะหากเสียงส่วนใหญ่คิดผิดจะเกิดความเสียหายในวงกว้างและมหาศาลได้ 
ดังน้ัน การมีส่วนร่วมของประชาชนที่รัฐมอบให้อาจจะอาศัยสถาบันต่าง ๆ เช่น สถาบันสงฆ์หรือองค์กรทาง
ศาสนาเข้ามาช่วยท าความเข้าใจกับประชาชนในการเทศนาหรือแสดงธรรมเพ่ือให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่าง
รัฐกับประชาชน การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามทั้งหลายจะช่วยให้ประชาชนรวมพลังในการพัฒนา
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ชาติต่อไป และสุดท้ายการวางกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน การบริหารประเทศจะต้องให้เกิดการยอมรับและ
คล้อยตามไปด้วยจึงจะเรียกว่า สร้างความเจริญให้กับประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง 
 
4) บทสรุปวิเคราะห์ 
 การมีส่วนร่วมตามหลักอปริหานิยธรรมเป็นหลักธรรมที่ส่งเสริมความเจริญในสังคม องค์กรและ
ประเทศชาติฝุายเดียว ซึ่งทางพระพุทธศาสนาอาจจะต้องสร้างเงื่อนไขในรูปของหลักการอย่างเป็นรูปธรรม 
เพราะหากมีความเข้าใจที่ผิดพลาดก็ไม่ช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ไม่ว่าจะเง่ือนไขในจัดประชุมกันบ่อย ๆ 
ซึ่งอาจจะต้องสร้างข้อบังคับ การตัดสิทธิ์บางประการแก่ผู้ที่ไม่เข้าร่วมประชุม การประชุมพร้อมเพรียงและเลิก
ประชุมอย่างพร้อมเพรียงก็เฉกเช่นกันอาจจะต้องมีการก าหนดร่วมกัน การบัญญัติสิ่งใหม่และเปลี่ยนแปลง
บทบัญญัติสิ่งเก่าจะต้องให้เกิดการยอมรับ รับรู้ร่วมกันอย่างชัดเจน การให้ความเคารพต่อผู้น าหรือประธานใน
ที่ประชุมซึ่งอยู่ภาวะผู้น าที่จะประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากร แก่ประชาชนก่อนที่จะเกิดความ
เคารพให้และปฏิบัติค าสั่งสอนของผู้น านั้น ๆ การให้ความส าคัญและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในส่วนสิทธิ
เสรีภาพอย่างเท่าเทียมและให้แสดงความคิดเห็นถึงความต้องการของกลุ่มสตรีอีกด้วย การสร้างเงื่อนไขในการ
ให้ความเคารพสักการบูชาต่อสถานที่ศักดิ์ในสังคมหรือในองค์กรจนเป็นวัฒนธรรมอันดีงามร่วมกัน และการ
คุ้มครองปกปูองผู้มีศีลหรือพระสงฆ์ในการให้เกิดการท าหน้าที่เพ่ือการสั่งสอนประชาชนให้สามารถปฏิบัติตาม
กฎหมายบ้านเมืองอย่างถูกต้อง ซึ่งฝุายรัฐ ฝุายผู้มีอ านาจอาจจะต้องเป็นสัมมาทิฐิอันชอบธรรมในการบริหาร
และการปกครองประเทศไม่มุ่งผลประโยชน์ต่อส่วนตนมากจนเกินไป แต่ควรมุ่งรับฟังการแสดงความคิดเห็น
ของประชาชนและนักปราชญ์ราชบัณฑิตทั้งหลายในการชี้น าแนวทางพัฒนาโดยมุ่งสร้างความสุขความสงบแก่
ประเทศชาติเป็นส าคัญ ซึ่งเมื่อทั้งประชาชน องค์กรหรือสังคม และประเทศชาติสามารถมีเงื่อนไขที่ประชาชน  
มีส่วนร่วมในทุก ๆ เรื่องได้ก็จะเป็นปราการปูองกันความเสื่อม และมีความเจริญฝุายเดียวอย่างแม้จริง 
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