
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 1 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 
เร่ือง “พระพุทธศาสนากบัภูมิปัญญาท้องถ่ินเพือ่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
ร่วมกับ 

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด 
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  

ที่ปรึกษา        : พระราชพรหมจริยคุณ         เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด /ท่ีปรึกษาวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด  
พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.        อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 พระราชวรเมธี,รศ.ดร.        รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
 พระเมธีธรรมาจารย์,ดร.        รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  
 พระโสภณวชิราภรณ์       รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ  
 พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น 
 พระครูวาปีจันทคุณ,ดร.         ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด  

บรรณาธิการ   : ดร.สุกานดา  จันทวารีย์  รักษาการผู้อ านวยการส านักวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 
กองบรรณาธิการ   : ดร.สุทธิพันธ์  อรัญญวาส  

 ดร. สุกานดา  จันทวารีย์  
 นางสาวอภิชญา  พรรณศรี 
 นายสนั่น ประเสริฐ  
 นายไชยนต์  อังกาน  
 นายกิตติพัทธ์  เทศก าจร 
 นายเด่นนภา ขันวิชัย  

ศิลปะและรูปเล่ม   : นายกิติพัทธ์  เทศก าจร, นางสาวอภิชญา  พรรณศรี  
คอมพิวเตอร์ดีไซน์ : นายเด่นนภา  ขันวิชัย 
พิมพ์เม่ือ             : กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  
จ านวนพิมพ์        : ๑,๐๐๐  เล่ม  
ISBN                 : 978-616-300-554-0 
จัดพิมพ์ในงาน      : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๑  
                          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 
       วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒  
พิมพ์ที ่               : โรงพิมพ์เดอะปริ้นท์    ๖๔๙ /๒  หมู่.๑  ต าบลท่าขอนยาง 

           อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
                โทรศัพท์ : ๐๘๖๒๓๒๗๓๗๗ 

Email: theprint0862327377@gmail.com



ก 

 

 

 

 

พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถ่ินเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Intellectuals)  หรือภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นองค์ความรู้อันเกิด
จากประสบการณ์ของชุมชนท่ีส่ังสมสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานจากรุ่นสู่รุ่น  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจึงเป็นชุดความคิดและวิถีปฏิบัติท่ีชุมชนได้น ามาเป็นฐานในการจัดการกับปัญหา พัฒนาตนเอง 
เรียนรู้ และถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่ เพื่อใหด้ ารงชีวิตและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
  อย่างไรก็ตาม ภายใต้บริบทของสังคมโลกท่ีก าลังเปล่ียนแปลงไปนั้น ได้ท าให้เกิดการต้ัง
ค าถามต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นว่า จะด ารงสถานะ และได้รับการจัดวางอย่างไร จึงจะสามารถตอบโจทย์
ความต้องการของชุมชนท่ีก าลังเผชิญกับนวัตกรรมการท าลายอย่างสร้างสรรค์ (Disruptive 
Innovation) ท่ีก าลังแพร่หลายและขยายพื้นท่ีอยู่ในขณะนี้ 
  ในขณะท่ีพระพุทธศาสนาจัดเป็นภูมิปัญญาของโลก ท่ีพระพุทธเจ้าได้ค้นพบกฎของธรรมชาติ 
(Law of Nature) แล้วน าออกมาเปิดเผยต่อมนุษยชาติทุกหมู่เหล่าได้น าไปประยุกต์ใช้เป็นธรรมนูญใน
การด าเนินชีวิตเพื่อให้สอดรับกับบริบทของชุมชนและสังคม  
  พระพุทธศาสนาในฐานะภูมิปัญญาของโลกกับภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงเกิดการผสมผสานและ
บูรณาการกันด้วยเหตุผลดังกล่าว จากภูมิปัญญาท้องถิ่นด่ังเดิมได้รับการเสริมแรงด้วยภูมิปัญญาโลก 
จึงกลายเป็นภูมิปัญญาส าคัญท่ีถูกหล่อหลอมขึ้นให้เป็นพลังของการเสริมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้
เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  การพัฒนาอย่างยั่งยืนในท้องถิ่น  จึงเป็นการน าหลักพระพุทธศาสนาไปร่วมพัฒนาท้ังทางด้าน
กายท่ีสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมและอาชีพ ด้านพฤติกรรม ด้านจิตใจ และด้านปัญญาครอบคลุมท้ังมิติ
ร่างกายกับจิตใจ ชีวิตท่ีได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสมบูรณ์แบบท้ัง 4 ด้านจะส่งผลต่อการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  ขออนุโมทนาวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดท่ีได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๑ ในหัวข้อ 
"พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" และเช่ือมั่นว่า การจัดงานครั้งนี้ จะ
ท าให้สังคมท้องถิ่นได้เกิดการตระหนักรู้ในคุณค่าของคุณูปการของพระพุทธศาสนาท่ีเป็นภูมิปัญญา
โลกกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการน าไปบูรณาการใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยืนต่อไป 
 
 
 

(พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.) 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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สมัโมทนยีกถา 
 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ ๑ 
“พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่น

เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน” 
“Buddhism and Local Wisdom 
for Sustainable Development” 

 
 

ในโอกาสที่วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัด
งานประชุมวิ ชาการระดับชาติ ครั้ งที่  ๑  (MCU ROI ET CONGRESS I) ใน หัวข้ อ 
“พระพุทธศาสนากับ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อเปิดโอกาสให้
คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและ เครือข่ายสถาบันการศึกษา ได้มีเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแผ่ผลงานวิชาการสู่การใช้ประโยชน์ในสังคมต่อไป 

ในนามคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ได้
มีโอกาสจัดงานฉลองครบรอบ ๒๐ ปี ในการก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ซึ่งได้ท าหน้าที่ตาม
พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตมาโดยตลอดตั้งแต่รุ่น ๔๘ จนถึงปัจจุบัน รวม ๑๖ รุ่น เพื่อให้
เป็นเกียรติและความภาคภูมิใจในการจัดการศึกษาและเปิดเวทีแห่งการเรียนรู้ เผยแผ่
วิชาการด้านพระพระพุทธศาสนาให้เจริญก้าวหน้าซึ่งทางคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ดได้มีส่วน
ร่วมอุปถัมภ์สนับสนุนการด าเนินงานมาโดยตลอด 

จึงขออนุโมทนาบุญขอบคุณ คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 
๑ ตลอดจนเจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตปกครองจังหวัดร้อยเอ็ดที่ให้การอุปถัมภ์ 
สนับสนุน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานจนส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ขออนุภาพแห่ง
บุญกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติอันเกิดจากการกระท ากุศลร่วมกันในครั้งนี้จงเป็นไปเพื่อความ
เจริญงอกงามไพบูลย์ในพระพุทธศาสนาตลอดกาลนานเทอญ.  

 
 
 

(พระราชพรหมจริยคุณ) 
เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด 
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สมัปสาทนยีกถา 
 

งานประชมุวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ ๑ 
“พระพุทธศาสนากับภูมปิัญญาท้องถิน่เพ่ือการ

พัฒนาที่ยั่งยืน” 
“Buddhism and Local Wisdom for 

Sustainable Development” 
 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ได้ก าหนดจัดประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๑ ในวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ภายใต้หัวข้อ  เรื่อง “พระพุทธศาสนากับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่
สังคม และเป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านบทความทางวิชาการและงานวิจัย บูรณาการหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ โดยทุกบทความวิชาการและ
ผลงานวิจัยได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ  สอดคล้องตามปณิธานและปรัชญาของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คือ “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ 
พัฒนาจิตใจและสังคม” 
  ขออนุโมทนาในความวิริยะอุตสาหะของผู้บริหาร  คณาจารย์  เจ้าหน้าท่ีของวิทยาลัยสงฆ์
ร้อยเอ็ด รวมท้ัง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์  และองค์กรภาคีเครือข่ายท่ีมีส่วนร่วมในการจัดงานประชุม
วิชาการระดับชาติครั้งนี้และน าเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ อันจะเป็นคุณูปการต่อ
การศึกษาพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมสืบไป 
 
 
 
 

(พระราชวรเมธี, รศ.ดร.) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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สมัโมทนยีกถา 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งท่ี ๑ 
“พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการ

พัฒนาท่ียั่งยืน” 
“Buddhism and Local Wisdom for 

Sustainable Development” 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งคณะ

สงฆ์ไทยท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ล้นเกล้ารัชกาลท่ี 
๕ ทรงสถาปนาข้ึน เพื่อเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาการช้ันสูง  

มหาวิทยาลัยมีพันธกิจในด้านการจัดการศึกษา การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
การบริการวิชาการแก่สังคม โดยเฉพาะการน าหลักพุทธธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการกับ
ศาสตร์สมัยใหม่เพื่อพัฒนาจิตใจและปัญญาเพื่อน าไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน โดยมีการส่งเสริมกิจการ
เรียนรู้และการปฏิบัติของประชาคมในการน าภูมิปัญญามาสู่การประยุกต์ใช้ ผลท่ีเกิดขึ้นมหาวิทยาลัย
ยังคงสามารถรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและได้มีการพัฒนาหลักสูตรท่ี
น าไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนตามเป้าหมายของสหประชาชาติได้ (Sustainable Development Goals) 

ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้เป็นโอกาสท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัย
สงฆ์ร้อยเอ็ด ได้ก าหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี ๑ (MCU ROI ET CONGRESS I) ใน
หัวข้อ “พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน” เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ 
นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและ เครือข่ายสถาบันการศึกษา ได้มีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
เผยแผ่ผลงานวิชาการสู่การใช้ประโยชน์ในสังคมต่อไป  ในนามของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการท่ีดูแล
งานวิชาการของมหาวิทยาลัย ขอแสดงน้ าใจอนุโมทนาช่ืนชมยินดีกับทุกท่านท่ีได้มีส่วนร่วมในการจัด
งานครั้งนี้ให้ส าเร็จด้วยดี ขออ านาจบารมีพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ อันมีพุทธานุภาพ
บารมีธรรม ได้เป็นร่มโพธิ์ใหญ่ให้เกิดเป็นศรีเป็นมงคลแก่ทุกท่าน ได้ประสบสุขสวัสด์ิตามวิถีแห่ง
พระพุทธศาสนา จึงขออนุโมทนาช่ืนชมมา ณ โอกาสนี้  

 

 

 

(พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ.) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
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                      สมัโมทนยีกถา 

งานประชมุวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ ๑ 
“พระพุทธศาสนากับภูมปิัญญาท้องถิน่

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
“Buddhism and Local Wisdom 
for Sustainable Development” 

 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เป็นวิทยาลัยสงฆ์ท่ีจัด
การศึกษาเพื่อสนองพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลท่ี ๕ พระองค์ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัย เพื่อ
ด ารงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงยั่งยืนสืบไป 

ในโอกาสท่ีวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดได้ก้าวย่างส าคัญในงานด้านวิชาการในฐานะท่ีวิทยาลัยต้ังอยู่
ท่ามกลางชุมชนท้องถิ่น เป็นการบูรณาการเอาค าสอนทางด้านพระพุทธศาสนา ศาสตร์สมัยใหม่ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ียังพอจะมีลมหายใจอยู่บ้าง แต่ก็ค่อนข้างจะรวยรินเต็มที แต่ในระดับปฏิบัติการ
นั้นก็ยังพอจะมีพื้นท่ีท่ีจะได้มีส่วนเอื้ออาศัยสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอยู่ จึงถือเป็นน้ าใจของชาววิทยาลัย
สงฆ์ร้อยเอ็ดท่ีก าลังจะเป็นสะพานแห่งสายใยเพื่อถักทอ ร้อยเรียงส่ิงส าคัญท่ีมีอยู่เช่นนี้ให้ผสม
กลมกลืนเพื่อประโยชน์ในด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในนามการประชุมวิชาการระดับชาติครั้ง
ท่ี 1 (MCU ROI ET CONGESS 1) ในหัวข้อเรื่อง “พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน” 

ขอแสดงความช่ืนชม ยินดีและให้ก าลังใจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ทุกคนในการเดินหน้า
เพื่องานวิชาการในระดับชาติครั้งนี้ 
            
 

(พระเมธีธรรมาจารย์,ดร.) 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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“พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
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มุทิตาพจน ์
งานประชมุวิชาการระดับชาติ ครั้งที ่๑ 

“พระพุทธศาสนากับภูมปิัญญาท้องถิน่เพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน” 

“Buddhism and Local Wisdom for 
Sustainable Development” 

 
 
 

 ในโอกาสท่ีวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้รับเป็นเจ้าภาพ
จัดกิจกรรมทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาระดับชาติขึ้น  เป็นครั้งท่ี ๑  ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๖๒  นับว่าเป็นความส าคัญยิ่ ง ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านพระพุทธศาสนาและด้าน
พระพุทธศาสนากับศาสตร์ต่างๆ  ท้ังยังเป็นการพัฒนาบุคลากรขององค์กรท่ีดีอีกทางหนึ่ง  เพราะการ
ด าเนินการขององค์ด้านการศึกษาจ าเป็นต้องมีกิจกรรมทางวิชาการบ่อยๆ  และหลากหลาย  ต้ังแต่
ระดับชาติและนานาชาติ 
 ท้ังนี้  ก็เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้พัฒนาบุคลากร  พัฒนาองค์กรและเครือข่ายความร่วมมือ
ท้ังระดับท้องถิ่นจนถึงนานาชาติ  ให้มีความสามารถท างานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ  ในการศึกษา  
ปฏิบัติ  และเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านการเผยแพร่กิจกรรมและผลงานเอกสารต่างๆ  ตามศักยภาพ
ของตน 
 ในนามของผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณณาชวิทยาลัย  วิทยาลัย
สงฆ์ร้อยเอ็ด  ท่ีได้รับด าเนินการในครั้งนี้ในระดับชาติและก็หวังว่าจะยกระดับสู่ความเป็นนานาชาติ
ร่วมกับองค์กรพหุวัฒนธรรมต่อไป 
 
 
 
 

พระโสภณวชิราภรณ์ 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ 

รักษาการผู้อ านวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ค าสมัโมทนยีกถา 
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๑ 

“พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน” 
“Buddhism and Local Wisdom for Sustainable 

Development” 

 ขออนุโมทนาชื่นชมยินดีกับวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดที่ได้จัดการศึกษามีพัฒนาการที่ดีมาโดยล าดับครบรอบ 
๒๐ ปีวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด และมีการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ (MUC101 CONGRESS I) เรื่อง 
“พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน” ในวันน้ี  ถือได้ว่าเป็นความพยายามที่ดีมากในการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการที่เป็นประโยชน์และการกระตุ้นความสนใจการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับงานวิชาการทางพุทธ
ศาสนากับภูมิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน ทั้งน้ีพระพุทธศาสนาในฐานะบ่อเกิดของภูมิปัญญาโดยเฉพาะภูมิ
ปัญญาในพระไตรปิฎกซึ่งเป็นสัทธรรมเพ่ือการด ารงอยู่อย่างเป็นมนุษย์ที่แท้ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เมื่อได้ศึกษา
และปฏิบัติตามแล้วจะเกิดการพัฒนาตนให้มีความสงบระงับภายในได้เกิดความสุขและเกิดความเรืองปัญญาเป็น
คุณภาพชีวิตที่บรรลุถึงความดีสูงสุดท าให้เกิดสันติภาพและความมั่นคงในสังคมสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีปรัชญาการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับ
ศาสตร์สมัยใหม่พัฒนาจิตใจและสังคม จัดการศึกษาตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา มีข้ันตอนสืบเน่ือง
อย่างเป็นระบบ เพ่ือพัฒนามนุษย์ทั้งกาย วาจา ความคิด จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพราะการศึกษาถือว่า
เป็นอาวุธที่ทรงพลังที่เราจะน ามาใช้ในการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่สังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ สู่การพัฒนาที่
ย่ังยืนตามหลักการที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได้อธิบายการพัฒนาที่ย่ังยืนว่า “การพัฒนาที่
ย่ังยืนมีลักษณะที่เป็นบูรณาการ คือ ท าให้เกิดองค์รวม (Holistic) หมายความว่าองค์ประกอบทั้งหลายที่เกี่ยวข้อง
จะต้องประสานกันครบองค์และมีลักษณะอีกอย่างหน่ึง คือการมีดุลยภาพ (Balance) หรืออีกนัยหน่ึงคือการท าให้
กิจกรรมของมนุษย์สอดคล้องกับธรรมชาติ” วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ได้มีส่วนส าคัญในการจัดการศึกษาตามหลักการ
ดังกล่าวข้างต้นมาบัดน้ีครบ ๒๐ ปี และก าหนดจัดงานฉลองครบรอบ ๒๐ ปีวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด และการจัดการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ (MUC ROI ET CONGRESS I) เรื่อง “พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือ
การพัฒนาที่ย่ังยืน” ในวันน้ี  นับได้ว่าได้ร่วมสร้างคุณงามความดีให้แก่ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นอเนกประการ ได้
สร้างศาสนบุคคล สร้างคน และสร้างงานเพ่ือพุทธศาสนา คณะสงฆ์ไทย และประเทศชาติ 

ขอชื่นชมและยกย่องในเกียรติคุณของผู้มีส่วนในการพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดทุกท่านที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติ
หน้าท่ีด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละทั้งก าลังกาย ก าลังสติปัญญาตามบทบาทหน้าที่ของตนเพ่ือพัฒนาวิทยาลัย
สงฆ์ร้อยเอ็ดด้วยความรู้ ภูมิปัญญาที่เข้มแข็ง ตามความถนัดและสายงานที่รับผิดชอบ ขออ านาจแห่งคุณพระ
รัตนตรัยและคุณงามความดีทั้งหลาย จงส่งผลให้ผู้มีส่วนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดทุกท่านประสบแต่ความสุข 
ความเจริญ มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าต่อวงการพุทธศาสนา การศึกษา สังคม และ
ประเทศชาติ ขออนุโมทนา 

 
พระราชวรมุนี,รศ.ดร. 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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สารรองอธกิารบด ี
 

พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. 
รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ 

 

 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแห่งคณะสงฆ์ ไทย เป็น

สถาบันการศึกษาวิชาช้ันสูงทางพระพุทธศาสนา ท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๕ ได้ทรงสถาปนาข้ึนเมื่อ ปีพุทธศักราช ๒๔๓๐ โดยมีพระราชปณิธานให้
เป็นสถานศึกษาเล่าเรียนพระไตรปิฎก และวิชาชีพช้ันสูงแห่งคณะสงฆ์ไทย  

เมื่อวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้อนุมัติให้จัดต้ัง 
“โครงการขยายห้องเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด” ท่ี วัดบูรพาภิราม (พระอารามหลวง) จังหวัดร้อยเอ็ด และได้เปิด
ด าเนินการเรียนการสอนครั้งแรกในภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๑  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาเอก
ศาสนา มีนิสิตจ านวน ๔๙ รูป ปัจจุบันวิทยาลัยสงฆ์ได้ด าเนินการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ๓ 
สาขาวิชา คือ  ๑. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๒. สาขาวิชารัฐศาสตร์ ๓. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มี
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีผ่านมาแล้วจ านวน ๖ รุ่น นอกจากน้ีได้ด าเนินการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาโท ๑ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

บัดน้ี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด นับแต่อุบัติมาในนาม
ของโครงการขยายห้องเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเวลา ๒๐ ปี ย่อมเป็นท่ีช่ืนชมยินดีโสมนัสแก่ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย เป็นธรรมเนียมท่ีจะต้องมีการเฉลิมฉลองตามควรในวันศุกร์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัย
สงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยท้ังบรรพชิตและ
คฤหัสถ์ต่างมีกุศลจิตเป็นสมานฉันท์จัดงานฉลองครบรอบ ๒๐ ปี วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด และการประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๑ (MCU ROI ET CONGRESS I) ในหัวข้อ “พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถ่ิน
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน”  

ขออวยพรให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี ประชาชนท่ัวไป วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จงประสบความส าเร็จเจริญก้าวหน้า สนองงานมหาวิทยาลัยและ
คณะสงฆ์ สมดังวิสัยทัศน์ท่ีว่า “จัดการศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยบูรณาการวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนาเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และ
การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการ
พัฒนามนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลและสันติสุข” สืบไป 

 
 
 
 

(พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.) 
รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ ่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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สมัโมทนยีกถา 
งานประชมุวิชาการระดับชาติ ครั้งที ่๑ 

“พระพุทธศาสนากับภูมปิัญญาท้องถิน่เพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน” 

“Buddhism and Local Wisdom for 
Sustainable Development” 

 
 
พระบาทสมเ ด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ พระองค์ผู้ทรงสถาปนาสถาบันการศึกษาแห่งน้ี ให้เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎก
และวิชาชั้นสูงส าหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ โดยมีปรัชญาของมหาวิทยาลัยว่า “จัดการศึกษา
พระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม” 
 ในโอกาสที่วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ได้จัดประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ (MCU ROI ET CONGRESS 
I)  เรื่อง พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถ่ินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Buddhism and Local Wisdom for 
Sustainable Development) ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือเป็นเวทีแห่งการ
ขับเคลื่อนทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ๒) เพ่ือสนับสนุนให้
คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้น าเสนอบทความทางวิชาการ บทความวิจัย อันเป็นการ
เผยแพร่ทางวิชาการแก่สังคมในระดับชาติ ๓) เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในท้องถ่ิน
ให้มากข้ึน ๔) เพ่ือฉลองครบรอบ ๒๐ ปี แห่งการก่อต้ังวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 

การจัดประชุมทางวิชาการในครั้งน้ี เป็นไปตามพระราชปณิธานของพระองค์ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัย  
และสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย  การพัฒนาตามพันธกิจของวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดมีความเจริญก้าวหน้า
อย่างต่อเน่ือง โดยได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างย่ิงจากคณะสงฆ์ภาค ๙  คณะสงฆ์จังหวัด
ร้อยเอ็ด และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เริ่มต้ังแต่การจัดต้ังเป็นโครงการขยาย
ห้องเรียนวิทยาเขตขอนแก่น วัดบูรพาภิราม จังหวัดร้อยเอ็ด จนกระทั้งยกสถานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 
ความส าเร็จทั้ง ๔ พันธกิจ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการทางพระพุทธศาสนา และการทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม เกิดจากความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษาทางพระพุทธศาสนา เพ่ือบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ 
ของคณะสงฆ์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ตลอดทั้งบุคลากรของวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ที่มีความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่
ตรงกัน 
 ขออนุโมทนาขอบคุณ ในความมีวิริยะ อุตสาหะของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ที่ได้
มุ่งมั่นพัฒนางานวิชาการอย่างต่อเน่ือง และพร้อมใจกันในการจัดประชุมทางวิชาการระดับชาติในครั้งน้ี อันเป็น
จุดเริ่มต้นที่ส าคัญในการน าองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนา และภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือการพัฒนาสังคมที่ย่ังยืนต่อไป 
 
 

 
(พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.) 

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตขอนแก่น 
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สมัโมทนยีกถา 
 

งานประชมุวิชาการระดับชาติ ครั้งที ่๑ 
“พระพุทธศาสนากับภูมปิัญญาท้องถิน่เพ่ือ

การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
“Buddhism and Local Wisdom for 

Sustainable Development” 
  
 
 

“เป็นแหล่งเรียนรู้ความเป็นเลิศด้านพระพุทธศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น บนแผ่นดินทุ่ง
กุลา สมยานามว่า สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี
มหาเจดีย์ไชยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ” 

ในโอกาสท่ีวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดงานประชุม
วิชาการระดับชาติครั้งท่ี ๑ (MCU ROI ET CONGRESS I) ในหัวข้อ“พระพุทธศาสนากับ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน” เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและ 
เครือข่ายสถาบันการศึกษา ได้มีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และเผยแผ่ผลงานวิชาการสู่การใช้ประโยชน์ใน
สังคมต่อไป 

ในนามผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนิสิต นักศึกษาของวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดขอ
อนุโมทนาบุญขอบคุณ และช่ืนชมยินดีในน้ าใจท่ีท่านได้มีส่วนร่วมในการอุปถัมภ์ สนับสนุนท้ังในด้าน
งบประมาณ บุคลากร ความคิดสติปัญญา บทความอันทรงคุณค่า และเวลาท่ีเป็นประโยชน์ให้การจัด
งานครั้งนี้จนประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ขออนุภาพแห่งบุญกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติอันจากการ
กระท ากุศลร่วมกันในครั้งนี้จงเป็นพละก าลังอันยิ่งใหญ่ ๕ ประการ กล่าวคือ ให้ทุกรูปท่านจงเจริญ
ด้วยศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิและปัญญางอกงามไพบูลย์ในพระพุทธศาสนาตลอดกาลนานเทอญ 

 
 
 

(พระครูวาปีจันทคุณ,ดร.) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ธ 

 

สารบัญ 

 
สัมโมทนียกถา            ก 
สารบัญ           ธ 
ก าหนดการ          ล 
รายชื่อผลงานวิชาการที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อตีพิมพ์และน าเสนอผลงาน 

ในงานประชุมวิชาการระดับชาติคร้ังที่ 1       ส 
ผลงานทางวิชาการ  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                       
ห้องประชุมย่อยที่ 1 กลุ่มพระพุทธศาสนาและปรัชญา  
1. ปัจจัยทางพุทธจิตวิทยาที่มีผลต่อความรับผิดชอบต่อองค์กรของบุคลากร สังกัด

องค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ินจังหวัดบุรีรัมย์        1 
>ผศ. ดร.ทิพย์  ขันแก้ว  และคณะ  

2. ศึกษาวิธีการดูแลผู้ป่วยตาแนวทางพระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถ่ิน ในจังหวัด
หนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ        17 
>พระราชรัตนาลงกรณ์, รศ.ดร.  และคณะ 

3. ปัจจัยเชิงพุทธในการบูรณการเพือ่การบริหารจัดการองค์การให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  25 
>ฑัมม์พร นิพนธ์พิทยา  

4. ศึกษาผลสัมฤทธิ์วิธีการสอนครูสมาธิ เพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันของสถาบันพลัง
จิตตานุภาพวัดมหาธาตุ อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม        33 
>วรรณพร ฮอฟมันน์ และคณะ  

5. การประยุกต์ใช้หลักกัลยาณมิตรธรรมของนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิ จังหวัด
สกลนคร        41 
>สมศักดิ์ ชวนเชย และคณะ   

6. ศึกษาวิเคราะห์วิถีชีวิตของชาวไทโย้ย ที่สัมพันธ์กับพระพุทธศาสนา อ าเภออากาศ
อ านวย จังหวัดสกลนคร        52 
>ภัทราวุฒิ ปัญจันทร์สิงห์ และคณะ  

7. วิเคราะห์หลักธรรมในประเพณีการท าบุญอุทศิของชาวพุทธในเขตเทศบาลต าบล
หาดค า   อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  60 
>พระมหามนตรี ฉนฺทสีโล (แช่โง้ว) และคณะ  

8. ศึกษาการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ การบริหารงานของผู้น าชุมชน   ในเขต
เทศบาลต าบลหนองเลิง อ าเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ        68 
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น 

>พระวิศิษฐ์ โชติโก (สุดงาม) และคณะ 
9. แนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงพุทธของวัดพระธาตุหลวง นคร

หลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว        76 
>แม่ชี vonmany chanthalath และคณะ  

10. ศึกษาการปฏิบัติกรรมฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางของส านักปฏิบัติ
ธรรมวัดป่านาคูนน้อย อ าเภอนาทรายทองนครหลวงเวียงจันทน์  84 
>พระพนัทอง วิสุทฺธิปญฺโญ (โพธิ์มีชัย)   และคณะ 

11. การศึกษาอิทธิพลความเชื่อเร่ืองพระพรหมในสังคมไทย  92 
>พระมหาดาวสยาม วชิรปัญโญ, ผศ.ดร.  

12. ศึกษาการสร้างความสามัคคีโดยใช้หลักศีล 5 ของชุมชนหมู่บ้านปรือคันตะวันออก 
อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ       101 
>พระครูสังฆรกัษ์เอกพันธ์ (แพงมาก) และคณะ  

13. ธรรมาธิปไตย: เกณฑ์มาตรฐานแห่งความดีงาม       109 
>พระมหาพงศ์ทราทิตย์ (ก้องเสียง) และคณะ  

14. “นาค” กับ สัญลักษณ์ที่ถูกน าไปใช้ของชาวอีสาน       118 
>ดร.ยโสธารา ศิริภาประภากร   และคณะ 

15. ศึกษาวิธีการดูแลผู้ป่วยตามแนวทางพระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถ่ิน ใน
จังหวัดบึงกาฬ       126 
>พระภิทักษ์  วชิรวํโส (สุนา)  และคณะ  

16. วิเคราะห์พฤติกรรมที่พึงประสงค์เชิงพุทธในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของพระ
นิสิต วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย       135 
>พระคงเดช สุจิตฺโต (พันเทศ) และคณะ 

17. การประยุกต์หลักอิทธิบาท ๔ กับการบริหารงานของผู้น าชุมชนในเขตเทศบาล
ต าบลกุดจับ อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี       143 
>พระรุง่ตะวนั สํวโร (เกษสว่าง) และคณะ  

 
ห้องประชุมย่อยท่ี 2  กลุ่มพระพุทธศาสนาและปรัชญา 
1. การประยุกต์หลักใช้อริยมรรคมีองค์ ๘ ในการด าเนินชีวิตของประชาชนใน ต าบลใน

เมือง อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย       151 
>พระรณชัย กิตฺติราโณ (ส่งศรี) และคณะ  

2. วิเคราะห์กระบวนทรรศน์พุทธศาสนา ไสยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในรวมเร่ืองสั้น
อยู่กับผ ี       160 
>พระอธิการสมหมาย อตฺถสิทฺโธ, ดร.     

3. วิเคราะห์การสอนสมาธิของพระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย)       171 
>พระมหาเข็มทอง ตนฺติปาโล และคณะ 

4. ศึกษาวิเคราะห์ปฐมวิญญาณปฐมกายและปฐมก าเนิด       181 
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บ 

>ผศ.พิเศษ พ.อ.ดร.เกื้อ ชัยภูมิ  
5. การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาจิตและปัญญา       195 

>พระครูโพธิสีลคุณ เป้งไชยโม  
6. การศึกษาวิเคราะห์คุณค่าการเข้าอยู่ปริวาสกรรมของพระสงฆ์ในจังหวัด ศรีสะเกษ       204 

>พระอภิสิทธิ์ อภิสิทฺธิโก (อ่อนคํา)    
7. การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการบ าบัดและป้องกันการกระท าผิดซ้ าของ

เยาวชนผู้ติดยาเสพติด: กรณีศึกษา วัดโนนสูงวราราม ต าบลโนนสูง อ าเภอขุนหาญ 
จังหวัดศรีสะเกษ       214 
>พระอธิการสุพิศ ทรงจิตร และคณะ   

8. การน าหลักสังคหวัตถุ 4  ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของชาวชุมชนมีชัย อ าเภอ
เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย        229 
>ประสพ ข่วงสิมมา  และคณะ 

9. บทบาทของพระพุทธศาสนาที่มีในเครือข่ายสงัคมออนไลน์“เฟซบุ๊ค”       236 
>รศ.วิเชียร ชาบุตรบุณฑริก และคณะ  

10. ภูมิปัญญาท้องถ่ินกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนา       252 
>พระแสงจันทร์ ฐิตสาโร (เหล็กศรี) และคณะ     

11. การศึกษาคติธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในพิธีการบูชาปู่ด้วง-ย่าดี ของชาว
ต าบลนาหนองทุ่ม อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ       261 
>พระเดชา จนฺทวํโส (ฐานวิเศษ) และคณะ    

12. การปรับใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาในการให้บริการประกันชีวิต       272 
>นิภา อาจริยาภิบาล และคณะ  

13. การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม       282 
>พระพิบูลสิน ญาณวฑฺฒโน (เฉลิมรัตน์)   

14. การด าเนินชีวิตหลังเกษียณอายุราชการตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของบุคลากร
สังกัดกระทรวงการคลัง ในเขตอ าเภอเมือง หนองคาย จังหวัดหนองคาย       290 
>นิมิตย์ เลิศสมพร และคณะ 

15. การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านตูม ต าบลบ้านจันทน์ อ าเภอบ้านดุง จังหวัด
อุดรธาน ี       298 
>พระมหาชินกฤต จิรวํโส และคณะ 

16. การศึกษาการรับรู้ความหมายของชีวิตกับความตายของผู้สูงอายุในมิติปรัชญา       309 
>วรรณวิสาข์ ไชยโย    

17. การรักษาพระวินัยของพระสงฆ์ โดยพิธีกรรมอุโบสถกรรมของพระสงฆ์อ าเภอโพน
ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด       319 
>พระปลัดยงยุทธ  ชุตินฺธโร (แวงวรรณ)  
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ห้องประชุมย่อยท่ี 3 กลุ่มพระพุทธศาสนาและปรัชญา 
1. พุทธศิลปกรรมปราสาทขอมในจังหวัดสุรินทร์: คุณค่าและความส าคัญ       329 

>ดร.ธนรัฐ สะอาดเอี่ยม และคณะ  
2. ฐานคิดพระพุทธศาสนาต่อโลกวิทยาศาสตร์       342 

>พระครูวุฒธิรรมาภิราม, ดร และคณะ 
3. พุทธจิตวิทยากับสตรีม่าย       353 

>ชัญญ์ชญา ธรรมเวทย์  
4. ศึกษาคติการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ในสงัคมไทย: กรณีศึกษาจังหวัด 
 ศรีสะเกษ       365 

>พระครูสารภัทรกิจ (พานิช ฐิตสาดร/ดวงมณี) และคณะ 
5. การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมโครงการรักนวลสงวนตัวของนักเรียน

โรงเรียนปรางค์กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ       378 
>พระพรรณธานุพงศ์ มุ่งหมาย และคณะ  

6. บทบาทพระสงฆ์กับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินวัดพระธาตุเรืองรอง อ าเภอ
เมือง จังหวัดศรีสะเกษ       390 
>พระพงศ์พิสิฐ สุระ และคณะ  

7. หลักพุทธธรรมกับการเสริมสร้าง   ภูมิปัญญาท้องถ่ิน       400 
>พระครูวรดิตถ์ธรรมาภรณ์ และคณะ  

8. ศึกษาแนวทางการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักพุทธธรรมของชุมชนบ้านม่วง
ค า ต าบลนาอุดม อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอด็       406 
>พระอธิการสมพร วิมโล  (พลเย่ียม) และคณะ    

9. การใช้หลักไตรลักษณ์ส าหรับการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุในชุมชนบ้านไก่ป่า ต าบล
หนองพอก อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด       415 
>พระอํานวย อตฺตสาโร (ตรีกุล) และคณะ 

10. การปรับใช้หลักพุทธธรรมในการดูแลพระสงฆ์ผู้สูงอายุในเขตอ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด       423 
>พระคงเดช ขนฺติสมฺปณฺโน (จันทร์ภักดี) และคณะ 

11. ศึกษาความเชื่อเร่ืองกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาทที่มีต่อประชาชนต าบลเมือง
ไพร อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด       434 
>พระครูปริยัติวรคุณ และคณะ  

12. กระบวนการอนุรักษ์ป่าเชิงพุทธ: กรณีศึกษาป่าโคกใหญ่ค าปลากั้ง อ าเภอโพนทอง 
จังหวัดร้อยเอ็ด       441 
>พระครูสุวรรณโพธาภิบาล (อคฺคปญฺโญ) และคณะ  

13. แนวทางการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสันติสุขสู่ชุมชนต าบล
หนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม       450 
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>พระใบฎีกาสุภัทร ปภสฺสโร (ภะคะวา) และคณะ  
14. แนวทางการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการพัฒนาชีวิตผู้สูงอายุของโรงเรียน

ผู้สูงอายุเทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด       459 
>พระครูวิเวกสุตาภรณ์  และคณะ 

15. แนวทางการส่งเสริมสุขภาวะในพระพุทธศาสนาตามแนวทางพุทธเถรวาท       469 
>พระครูสุตพัฒนาภรณ์  (ทองหุ้น) และคณะ    

16. ศึกษาแนวทางการส่งเสริมการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์
บ ารุง จังหวัดศรีสะเกษ       481 
>พระวีระพงษ์  (โคษา) และคณะ  

17. บทบาทการส่งเสริมพระพุทธศาสนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาใหญ่ อ าเภอ
สุวรรณภูมิ   จังหวัดร้อยเอ็ด       487 
>พระครูปริยัติกิจจารักษ์ และคณะ  

18. การศึกษาอักษรขอมที่ใช้ในพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศไทย       459 
>พระพรศักดิ์ ฐิตเมโธ (ปรีชา)  
 

ห้องประชุมย่อยท่ี 4 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
1. แนวทางการพัฒนาวัดเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบในจังหวัดศรีสะเกษ       502 

>พระมหาสุขสัญญา (สอดแก้ว) และคณะ  
2. การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ ๒๑       512 

>พระมหาลิขิต รตนรํสี (คําหงษา), ผศ.ดร และคณะ   
3. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ       521 

>ฐิติทัตน์ นิพนธ์พิทยา  
4. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร       530 

>ชาญชัย เพียงแก้ว  
5. กฎหมายเกษตรพันธสัญญา ไม่ใช่เรื่อง ชาวนา โง่ จน เจ็บ       539 

>อาทิตย์ แสงเฉวก และคณะ  
6. การเมืองการปกครองตามแนวพระพุทธศาสนา: ประชาธิปไตย       553 

>ดร.ทรงวุฒิ ประสานวงศ์  
7. จ่าแซม วีรบุรุษถ้ าหลวง กับการสร้างแรงบันดาลใจของเยาวชนไทยให้เปน็ผู้มีจิต

อาสา เสียสละ       565 
>พระระพิน ฐิตธมฺโม (วงศ์พรมมา) และคณะ 

8. การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร       577 
>พระพลากร สุมงฺคโล (อนุพันธ์)  

9. บทวิเคราะห์หลักการปกครองในพระพุทธศาสนา       587 
>สมหมาย กลางหิน และคณะ  

10. อาณาจักรตามพรลิงค์ในทัศนะของชาวศรีลังกา       596 



              

 

                  การประชุมวชิาการระดบัชาติ คร้ังที่ 1 วทิยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2562 

ฝ 

>พระมหาพจน์ สุวโจ, ผศ.ดร. และคณะ   
11. การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21       607 

>ภูรีภัทร ห้วยหงษ์ทอง  
12. ศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนโรงเรียนบ้าน

พร้าวเหนือในเขตต าบลกวนวัน อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย       618 
>พระมหาสุระนิตย์ สุรกฺโข (ไชยวงษา) และคณะ  

13. การบริหารจัดการองค์กรในยุค ๔.๐       626 
>นฤมล เพ็ญสิริวรรณ 626-634 

14. หลักพุทธธรรมกับการพัฒนาภาวะผู้นาในการบริหารจัดการองค์กรให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด       635 
>นฤมล เพ็ญสิริวรรณ  
 

ห้องประชุมย่อยท่ี 5 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   
1. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา : ระบบด าเนินคดีอาญาและหลักเกณฑ์วิธี

พิจารณาความอาญา       644 
>พระครูสารกิจประยุต,ดร. และคณะ      

2. บทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถ่ินไทย       652 
>พระมหาสุพัฒน์ นนฺทปญฺโญ (ศรียอด)  

3. ศึกษาภาวะผู้น าของพระธรรมมงคลรังษี (ค าบ่อ อรุโณ)ที่มีต่อการพัฒนาสังคมและ
องค์กรสงฆ์จังหวัดหนองคาย       665 
>นายสนั่น  บํารุงภักดี และคณะ  

4. การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยในยุค 4.0       674 
>ธงชัย คล้ายแสง  

5. ศึกษาวิเคราะห์ภาวะผู้น าของอริยะสงฆ์สองแผ่นดินพระราชครูหลวงโพนสะเม็ก ที่มี
ต่อวิถีชีวิตชาวพุทธของชุมชนสองฝั่งแม่น้ าโขง       686 
>พระครูภัทรสิริวุฒ,ิ ดร. และคณะ      

6. วิเคราะห์จิตอาสาที่ปรากฏในการท างานของสมาคมสตรีอาเซียน จังหวัดกาฬสินธุ์       695 
>อุมารินทร์ เลิศสหพันธ์ และคณะ   

7. ภาวะผู้น าการบริหารการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21       705 
>นายสมบัติ นามบุรี  

8. เมืองปราสาทสองยุค: วิเคราะห์ภาพตัวแทนในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
จังหวัดบุรีรัมย์ในสื่อออนไลน ์       722 
>กุสุมา สุ่มมาตร์     

9. การบริหารแบบมีส่วนร่วมและภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสุรินทร์       737 
>เจนจิรา  อร่ามเรื่อง  
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10. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่และวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อการบริการ
สาธารณะของเทศบาลต าบลในจังหวัดสุรินทร์       748 
>ธาริษา อร่ามเรือง    

11. พลวัตทางภูมิปัญญาท้องถ่ินกับพระพุทธศาสนาของชาวพนมสารคาม       759 
>ศิตภัทร  ศิริฉัตรเดชา และคณะ  

12. ความต้องการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดบุรีรัมย์       768 
>พิษณุ  โชติประไพ และคณะ     

13. การเสริมสร้างจริยธรรมในการท างาน       778 
>ดร.ศิลป ์ช่ืนนิรันดร์ และคณะ   

14. ห้องเรียนธรรมะภาคภาษาอังกฤษ: ประสิทธภาพการเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ ๔.๐       786 
>พระครูเมธจันทสิริ,ดร. และคณะ   
 
ห้องประชุมย่อยท่ี 6  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
1. ศึกษาพลวัตของประเพณีบุญแจกข้าวที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตชุมชนบ้านหนองบัวใหญ่ 

ต าบลโคกสว่าง อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด       796 
>พระอธิการสมัย ปัญญาธโร (วัฒนสิงห์) และคณะ   
2. รูปแบบการส่งเสริมชุมชนคุณธรรม บ้านสว่าง ต าบลสว่าง  อ าเภอโพนทอง จังหวัด

ร้อยเอ็ด       810 
>พระมหาอัมรัตน์ เทวิสิริ  (ศิริสาร) และคณะ     

3. ศึกษาวิเคราะห์เชิงสัญญะที่ปรากฏในพิธีบุญผะเหวด อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด       820 
>พระครูปัญญาธรรมพิทักษ์ และคณะ   

4. วัฒนธรรมความเชื่อผีปู่ตากับการอนุรักษ์ป่าชุมชน       834 
>พระมหานําเกียรติ  วิสุทฺโธ     

5. แนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธแก่ผู้สูงอายุต าบลสระบัว  อ าเภอปทุมรัตต์ 
จังหวัดร้อยเอ็ด       844 
>พระอธิการสุทัศน์  ปิยวณฺโณ (สุประกํา)  

6. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กระบวนการเรียนแบบ
โครงงานวิชาวิจัยเพื่อการจัดการส าหรับผู้เรียนที่มีปัญหาพื้นฐานการเรียนรู้       853 
>ดร.ศุภณัฐ   เจริญสุข   

7. ความกตัญญูในวันสงกรานต์ ที่มีต่อความม่ันคงของสังคม       864 
>พระทนงค์ศักดิ์  ปภงฺกโร  (ด่ืนขุนทด), ดร. และคณะ     

8. บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน ต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม       875 
>พระอธิการถาวร จารุธมฺโม และคณะ   

9. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยสู่ประชาคมอาเซียน       883 
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>กรกต  ชาบัณฑิต    
10. การเสริมสร้างเครือข่ายสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและชุมชนของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ       893 
>นายบุญส่ง นาแสวง  

11. ประสิทธิผลโมเดลพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย       908 
>พระฐิตะวงษ์ อนุตฺตโร     

12. การส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาวัดจ าปา 
อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ       918 
>พระอธิการประดิษฐ์ (เหมือนสวรรค์) และคณะ     

13. แนวทางการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของพระสงฆ์ในจังหวัดศรีสะเกษ : 
กรณีศึกษาวัดเมืองคง ต าบลเมืองคง อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ       929 
>พระอธิการสุริยนั  อาจสาลี, และคณะ     

14. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามหลักไตรสิกขา       918 
>พระมหาภาธร  อาภาธโร (อินทะพลู)  
 

ผลงานวิชาการที่ได้รับการคัดเลือกให้น าเสนอแบบโปสเตอร์  
กลุ่มพระพุทธศาสนาและปรัชญา     

15. ความเชื่อมโยงพระพุทธศาสนาในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง       957 
>ณรงค์  ชัยช้าง  

16. ชุดความคิดทางสังคมในหนังสือหลวงพ่อคณู ปริสุทฺโธ       964 
>พระครูวาปีจันทคุณ,ดร.  

97. การจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงพุทธ       976 
>พระสมจิตร ญาณวีโร  

98. วิเคราะห์แนวคิดและวิถีปฏิบัติปรัชญาไทยตามหลักพระพุทธศาสนา       983 
>ปัญญา นามสง่า และคณะ   

99. ภูมิปัญญาของเจ้าอาวาส เพื่อพระพุทธศาสนาและประเทศชาติ       993 
>พระครูปริยัติกิตตยาภรณ์  (กิตฺตินาโม)    

100. การด าเนินการเกี่ยวกับศาสนสมบัติของวัด      1003 
>สมุทร  สงวนสิน    

101. พุทธศาสนา : ขัดขวาง หรือพัฒนาสังคม?       1013 
>เดโช แขน้ําแก้ว    

102. วิเคราะห์การเปลี่ยนผ่านโลกทัศน์ศีล ๕ ในระดับมหัพภาค      1024 
>พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ (ตรีกมล), ดร.    

103. ความงามที่ทรงคุณค่าของดนตรีในพระพุทธศาสนา      1036 
>ภาวิทย์  โพธิ์ตาทอง และคณะ   

104. อิทธพิลแนวคิดทางพระพุทธศาสนาที่มีต่อภูมิปัญญาไทย      1042 
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>พระมหาจินดา  ถิรเมธี  (ไชยนาน) และคณะ     
105. พระมหาชนกค ากลอน : ศาสตร์ค าสอนที่สะท้อนความพอเพียง      1051 

>ส่งสุข  ภาแก้ว     
106. การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพครูและนักเรียนตาม

หลักการพุทธศาสนา      1060 
>พระปลัดธนากร  สนฺตมโน (เพราะถะ)    

107. พุทธธรรม : หัวใจส าคัญของการท างานเปน็ทีม      1072 
>นายกิตติพัทธ์  เทศกําจร และคณะ   

108. ไตรสิกขากับการพัฒนาสังคม      1081 
>ปรเมธ  ศรีภิญโย  

109. อิทธพิลของต านานปาจิต อรพิม กับ ความเชื่อ ช่ือบ้าน นามเมือง      1092 
>พระวฒันา ญาณวโร (ดาทอง),ดร. และคณะ  

110. ประโยชน์การปฏิบัติธุดงค์ในพระพุทธศาสนา      1107 
>พระศรีสัจญาณมุนี  

111. ประชาธิปไตยกับความสุขมวลรวมประชาชาติ      1126 
>นางอัญญาณี   ชัยช้าง  

112. การจัดการทุนมนุษย์      1134 
>ชนะพงษ์  กล้ากสิกิจ  

113. แนวทางการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับคนพิการในเทศบาลต าบลบ้านจั่น  อ าเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี      1143 
>ปุณญณุช วานิชย์  

114. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอพนมไพร 
จังหวัดร้อยเอ็ด      1149 
>พันจ่าอากาศเอกวิชัย  ศรีษะเกษ    

115. การศึกษาวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบระบบพรรคการเมืองไทยและระบบพรรค
การเมืองต่างประเทศตามระบอบประชาธิปไตย      1162 
>ตวงศักดา  กะตะศิลา    

116. การสื่อความหมายและอัตลักษณ์ทางสังคมในตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัย
ไทย     1176 
>สนั่น ประเสริฐ และคณะ  

117. การบริหารจัดการองค์กรภาคเอกชนตามหลักพุทธธรรมในยุคโลกาภิวัฒน์      1189 
>ดร.สยามพร พันธไชย และคณะ  

118. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ขุมเงิน  อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร      1200 
>ศุภลักษณ์ ปุระมงคล  
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119. ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขในเขต  
อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม      1211 
>สุธณัฐรดา กุบแก้ว และคณะ   

120. ความเชื่อของชุมชนด้านการประกอบพิธีกรรม “แซนโฎนตา” อ าเภอขุขันธ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ      1223 
>พระครูโกศลสุตคุณ มหาปญฺโญ และคณะ     

121. การประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนและผู้ดูแลนักศึกษาพิการเพือ่
จัดท าแผนการคัดกรองนักศึกษาพิการระดับอาชีวศึกษา      1234 
>เพ็ญพร เสรีกุล และคณะ   

122. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เร่ือง การสถาปนาอาณาจักร
อยุธยา เป็นราชธานี  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียน   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      1246 
>นุชนาต  ธิพุเทน  

123. การพัฒนาทักษะปฏิบัติเคร่ืองเปา่ทองเหลอืงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวีส์         1253 
>ธนภัทร  พยัพกลาง    

124. การพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์และพฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักธรรม
ทางพุธศาสนา โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      1260 
>ธณัฎฐา  ท้ิงเทพ  

125. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้วัฎจักรการเรียนรู้ 4MAT วิชาภูมิศาสตร์  
เร่ืองภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5      1268 
>ศุภาลักษณ์  วันท่าค้อ  

126. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการน านโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไปสู่การ
ปฏิบัติของโรงเรียนน าร่อง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต 1      1276 
>ธีระวฒัน์  มอนไธสง และคณะ  

127. แนวทางลดความขัดแย้งตามแนวคิดประชาสังคมกับชุมชนนิยม      1289 
>พระครูสุตวรธรรมกิจ,ดร . 

128. ความสัมพันธ์ระหว่างภาษา และอ านาจตามแนวคิดรัฐศาสตร์การปกครอง      1295 
>ประไพ พนิดง  

129. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม : กรณีศึกษาสถานี
ต ารวจภูธรทรายมูล จังหวัดยโสธร      1300 
>ดาบตํารวจพิทักษ์ แสนจันทร์ และคณะ   

130. การประยุกต์ใช้ระบบคลาวด์เพื่อการบริหารงานมหาวิทยาลัยสงฆ์     1314 
>พระมหาประสพสุข ปิยภาณี (สุขล้วน) และคณะ   
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131. การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อลดความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
ที่เตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา: กรณีศึกษาโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริม
วิทย์ อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ      1324 
>พระสมุห์ภมร เสือสา และคณะ 

132. ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3      1335 
>ขวัญณภัทร  ภาชนะวรรณ และคณะ  

133. ซ้ือสิทธิขายเสียง : ปัญหาการตีความ กตัญญูทางการเมือง      1345 
>พล.ต. ดร.ณรัฐ  สวาสด์ิรัตน์  

134. ภาวะผู้น าทางวิชาการ: ผู้น าวิถีพุทธ      1357 
>ไชยนต์ อังกาน และคณะ   

135. หลักค า : เปรียบเทยีบฉบับเมืองสุวรรณภูมิกับฉบับเมืองร้อยเอ็ด      1367 
>พระครูปริยัติวรเมธ ี และคณะ  

136. หลักประชาธิปไตย : ธรรมาภิบาลในองค์กรภาครัฐ      1381 
>พระมหาไทยน้อย  ญาณเมธี และคณะ  

137. อาหารพืน้บ้าน : กระบวนการจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและจริยธรรมทาง
สังคมในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      1391 
>พระมหาสังเวช  จนฺทโสภี (ศรีโคตร), ผศ.,ดร.   

138. ประเพณีบุญข้าวจ่ีและข้าวแดกงาบ้านนาอ้อ ต าบลนาออ้ อ าเภอเมือง จังหวัด
เลย :ภูมิปัญญาท้องถ่ินกับการผลิตซ้ าและการสร้างใหม่      1401 
>พระครูใบฎีกาทวีศักดิ์ ( ใต้ศรีโคตร) และคณะ   

139. กระบวนการเสริมสร้างจิตส านึกแห่งความเป็นพลเมืองตามแนวพระพุทธศาสนา      1412 
>ดร.ประสงค์ หัสรินทร์   

140. ภูมิปัญญาท้องถ่ินกับการพัฒนาชุมชน      1421 
>ผศ.ดร. ธงชัย สิงอุดม  และคณะ  

141. การสื่อสารภูมิปัญญาท้องถ่ินตามหลักธรรมพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน      1432 
>พวงเพชร  พลวิเศษ  

142. จริยธรรมผู้น ากับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0      1441 
>พระมหาสมศักดิ์  สติสมฺปนฺโน  และคณะ  

143. การพัฒนาการเมืองการปกครองตามหลักพระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถ่ิน      1448 
>ดร.จํานง  วงศ์คง และคณะ   

144. สตรีไทยในศตวรรษที่ 21 : บทบาทภาวะผู้น าร่วมสมัย      1462 
>อภิชญา  พรรณศรี และคณะ   

145. ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางสังคม กับการจัดสวัสดิการสังคมของ
ประเทศไทย      1475 
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>ดร.สุกานดา  จันทวารีย์ และคณะ   
146. กระบวนการสร้างความเป็นพลเมืองตามหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชา

รัฐศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด      1487 
>ดร.สุทธิพันธ์  อรัญญาวาส และคณะ   

147. การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย(Regulatory Impact 
Assessment: RIA) ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(พุทธศักราช 2560)      1497 
>สุพิชญา  กันกา  

148. ผ้าไหม ไทย-จีน ยุคก่อนประวัติศาสตร์ : คุณค่าความงามและสายสัมพันธ ์      1512 
>พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี (หาญพงษ์) และคณะ      

149. จุดยืนของอุดมการณ์ทางการเมืองยุคกระแสทุนและข้อมูลข่าวสาร      1522 
>รศ. ดร.พรรษา พฤฒยางกูร  

150. ส่องหน้า แลหลังสงฆ์ไทยในรอบปี 61      1529 
>พระเมธีธรรมาจารย์,ดร.   

151. ถอดบทเรียนจากพืน้ที่ : การดูแลผู้สูงอายุตามแนวพุทธในจังหวัดสมุทรสงคราม      1536 
>สุภัทรชัย  สีสะใบ และคณะ    

152. แนวทางการบริหารจัดการน้ าเพื่อแก้ปัญหาเกษตรกรลุ่มน้ าลี้ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่าพลู  อ าเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดล าพูน      1549 

 >นายวสิษฐ์พล  กูลพรม และคณะ  
153. การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาลสังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓      1559 
 >พระทวี โชติวโร (ณ หนองคาย)และคณะ  
154. การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ      1569 
>พระปลัดสมควร ปญฺญาวชิโร (ปล้ืมสุด) และคณะ 

155. การบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เขต ๑      1581 
>พระปลัดศรายุทธ มหานรินฺโท  (มหาประโค) และคณะ 

ภาคผนวก                  
- คําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประชุมวิชาการ                      1593 
- คําส่ังแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิกล่ันกรองบทความวิชาการ (Peer Review)                   1602 
- คําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกบทความดีเด่น                             1604 
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ก าหนดการ 
งานฉลองครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 

และการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 1 (MCU ROI ET CONGRESS I) 
“พระพุทธศาสนากบัภูมิปัญญาท้องถ่ินเพือ่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 

จัดโดย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด 
 

วันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
ณ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต าบลนิเวศน์ อ าเภอธวัชบรีุ 

จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562  
ภาคเช้า :                -  พิธีเปิดอาคารเรียน ณ บริเวณเต็นท์พิธีหน้าอาคารพระพรหมบัณฑิต 

(ประยูร ธมฺมจิตโต) อนุสรณ์ 60 ปี  
  
เวลา 08.00 น.        -  ผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นิสิต แขกผู้มีเกียรติและพุทธศาสนิกชนพร้อม

กัน ณ บริเวณมณฑลพิธีหน้าอาคารพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตโต) 
อนุสรณ์ 60 ปี  

เวลา 09.00 น.        - พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม  
รักษาการเจ้าคณะภาค 2 ประธานในพิธีเดินทางมาถึงมณฑลพิธี  

         -  จุดธูปเทียน กล่าวนําบูชาพระรัตนตรัย 
         -  ศาสนพิธีกร เบิกตัวผู้เข้าถวายสักการะตามลําดับ  

 -  การแสดงศิลปวัฒนธรรมของนิสิตคฤหัสถ์ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ในชุด “รํา
สาเกต” 

 -  พระครูวาปีจันทคุณ,ดร. ผู้อํานวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด กล่าวถวาย  
รายงานและเบิกตัวผู้ได้รับรางวัลปราชญ์ท้องถิ่นดีเด่น เข้ารับโล่และเกียรติ
บัตร 

         -  พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.  มอบโล่และเกียรติบัตร 
                            -  สมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดีเทพวงศ์ สมเด็จพระสังฆราชแห่ง

ราชอาณาจักรกัมพูชา 
         -  พระสังฆปธานาธิบดี ประธานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว 
          -  พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. 
          -  นายการุณ  สกุลประดิษฐ์  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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          -  รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการท่ัวไป  
 ประกอบพิธีเปิดป้ายอาคารพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตโต) อนุสรณ์ 

60 ปี 
          -  พระสงฆ์ท้ังนั้นเจริญชัยมงคลคาถา 

        -  สมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดีเทพวงศ์ สมเด็จพระสังฆราชแห่ง
ราชอาณาจักรกัมพูชาประทานสัมโมทนียกถา 

        -  พระสังฆปธานาธิบดี ประธานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว
ประทานสัมโมทนียกถา 

        -  นายการุณ  สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวแสดงความช่ืน
ชมยินดี 

                  -  รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการท่ัวไป 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวแสดงความช่ืนชมยินดี 

เวลา 10.00 น.        -  พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. ปาฐกถาพิเศษ “เรื่อง บทบาท
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ  ราชวิทยาลัย ในการบูรณาการ
พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่น” 

          -  บันทึกภาพหมู่ 
เวลา 11.30 น.        -  ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน 

................................................. 
 

ภาคบ่าย :                -  งานประชุมสัมมนาวิขาการระดับชาติ คร้ังที่ 1 ณ หอประชุมพระ 
ราชธรรมโสภณ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

เวลา 12.00 น.         -  ผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ/ผู้นําเสนอบทความท้ังแบบโปสเตอร์และแบบ
บรรยาย ลงทะเบียน/รับเอกสาร  ณ หอประชุม 

                              -  ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้นําเสนอผลงาน แขกผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ 
หอประชุม 

         -  ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของนิสิตคฤหัสถ์ ชุด “ออนซอนอีสาน”
ประมาณ 10 นาที  

         -  พระเดชพระคุณพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ประธานในพิธี เดินทางมาถึงหอประชุมพระราชธรรม
โสภณ 

          -  จุดธูปเทียน กล่าวนําบูชาพระรัตนตรัย 
          -  ศาสนพิธีกรเบิกตัวผู้เข้าถวายสักการะตามลําดับ 

        -  มอบคําส่ังแต่งต้ังผู้อํานวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย  

          -  ชมวิดีทัศน์ “พัฒนาการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด” ประมาณ 10 นาที 
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       -  พระครูวาปีจันทคุณ,ดร. ผู้อํานวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด กล่าวถวาย
รายงานและเบิกตัวผู้แทนสถาบันเครือข่ายการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ เข้า
รับโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร  

            -  พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช  
วิทยาลัย กล่าวเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 1 และปาฐกถา
พิเศษ “เรื่อง พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท่ี   

               ยั่งยืน”  
            -  บันทึกภาพหมู่  

เวลา 14.00-16.00 น.  เสนอผลงานวิชาการโดยแยกกลุ่มนําเสนอ ดังนี้ 
1. แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) นําเสนอผลงาน ณ เต็นท์

บริเวณหน้าหอประชุมพระราชธรรมโสภณ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 
2. แบบบรรยาย (Oral Presentation) นําเสนอผลงาน ณ ห้องประชุม

ย่อย อาคารพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตโต) อนุสรณ์ 60 ปี ดังนี ้
    ห้องประชุมย่อยที่ 1 กลุ่มพระพุทธศาสนาและปรัชญา 1 (ห้อง 204) 
    ห้องประชุมย่อยที่ 2 กลุ่มพระพุทธศาสนาและปรัชญา 2 (ห้อง 205)  
    ห้องประชุมย่อยที่ 3 กลุ่มพระพุทธศาสนาและปรัชญา 3 (ห้อง 207)  
    ห้องประชุมย่อยที่ 4 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 (ห้อง 304)   
    ห้องประชุมย่อยที่ 5 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 (ห้อง 305) 
    ห้องประชุมย่อยที่ 6 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 (ห้อง 306) 
เวลา 14.0–15.00 น. การแสดงศิลปวัฒนธรรมพืน้บ้านของนิสิตคฤหัสถ์ โดย ศิลปิน ก๊อต กําชัย 

นิสิตวิทยาลัยสงฆ์  ร้อยเอ็ด และหมอพิณช่ือดัง คําเม้า เปิดถนน  
เวลา 15.00-16.00 น.  บรรยายธรรมะ โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ธรรมะเดลิเวอร์ล่ี 
เวลา 16.30-17.30 น.  ประกอบพิธีปิด โดย พระเมธีธรรมาจารย์,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

และพัฒนา มหาวิทยาลัย 
                                มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เดินทางมาถึงบริเวณพิธี หอประชุมพระ

ราชธรรมโสภณ  
                                  วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด  
    - พระครูวาปีจันทคุณ,ดร.ผู้อํานวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด กล่าวสรุปผลการ
ดําเนินงานและเบิกตัว 
      ผู้ท่ีได้รับรางวัลบทความดีเด่น เข้ารับโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรและเบิก
ตัวผู้ทรงคุณวุฒิประจํา 
      ห้องประชุมย่อยเข้ารับเกียรติบัตร โดยลําดับ  
    - ประธานในพิธีกล่าวปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 1  
    - บันทึกภาพหมู่ 
    - เสร็จพิธี 
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ภาคค่ า  
เวลา 18.00 – 22.00 น. รับประทานอาหาร  การจัดกิจกรรมเครือข่ายศิษย์เก่า  กิจกรรมการแสดง

วัฒนธรรมพื้นบ้านของจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี 
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

     - เสร็จพิธี 
............................................................................. 

พิธีกร 
  1. ดร.นิเทศ สนั่นนารี    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น 
        2. ดร.สุกานดา จันทวารีย์ รักษาการผู้อํานวยการสํานักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 
 
 
ผู้ประสานงาน    1. ดร.สยามพร   พันธไชย รก.รอง ผอ.วส. ฝ่ายบริหาร (086-2381525) 
     2. พระครูวินัยธรวราวุฒิ มหาวโร,ดร. รก.ผอ.สํานกังานวิทยาลัย 
  (087-2307662) 
    3. ดร.สุทธิพันธ์  อรัญญวาส  รก.รอง ผอ.วส.ฝ่ายวิชาการ (095-6094499) 
    4. ดร.สุกานดา  จันทวารีย์ รก.ผอ.สํานักงานวิชาการ (083–2683820) 
    5. นางสาวอภิชญา  พรรณศรี อาจารย์ประจําสาขาวิชารัฐศาสตร์ 

        (089-4204635) 
 

การแต่งกาย  - บรรพชิต ห่มดองรัดอก สีเหลืองทอง 
                 - คฤหัสถ์ ชุดไทย, ชุดสุภาพ 
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รายชื่อผลงานวิชาการที่ผ่านการคัดเลือก   
เพื่อตีพิมพแ์ละน าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 1 

MCU ROI ET CONGRESS I 
เร่ือง “พระพุทธศาสนากบัภูมิปัญญาท้องถ่ินเพือ่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ต าบลนิเวศน์  อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 

 
ห้องประชุมย่อยที่ 1  ห้อง 204  ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 

กลุ่มพระพุทธศาสนาและปรัชญา 
ผู้ทรงคุณวุฒิ :   ร.ศ.ดร.โสวิทย์ บํารุงภักดิ์ 
           ผศ.ดร. หอมหวล บัวระภา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ผศ.ดร. พลเผ่า เพ็งวิภาศ     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ผู้ด าเนินรายการ/ผู้ประสานงาน :   

1. พระครูสุตวรธรรมกิจ,ดร.      
2. พระใบฎีกาสมบูรณ์  อนาลโย     
3. พระใบฎีกาโชติพล โสภโณ    
4. พระอดิศร อานนฺโท 

 
ผลงานวิชาการที่น าเสนอ 

ท่ี เร่ือง ผู้เขียนบทความ 

1 
ปัจจัยทางพุทธจิตวิทยาท่ีมีผลต่อความ
รับผิดชอบต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์  

ผศ.ดร. ทิพย์ ขันแก้ว 
พระมหาพจน์ สุวโจ, ผศ.ดร. 
ดร.รุ่งสุริยา หอมวัน, 
ไว ซึรัมย ์

2 
ศึกษาวิธีการดูแลผู้ป่วยตามแนวทาง
พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัด
หนองคายและจังหวัดบึงกาฬ 

พระราชรัตนาลงกรณ์,รศ.ดร. 
พระราเชนทร์ วิสารโท, ผศ.ดร. 
พระมหาปริญญา  วรญาโณ,ดร. 
พระครูจิรธรรมธัช, ผศ.ดร. 
ดร.บุญส่ง สินธุ์นอก 
ผศ.ดร.สมเดช  นามเกตุ 
ผศ.ดร.อริย์ธัช  เลิศรวมโชค 
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ท่ี เร่ือง ผู้เขียนบทความ 

3 
ปัจจัยเชิงพุทธในการบูรณาการเพื่อการบริหาร
จัดการองค์การให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  ฑัมม์พร นิพนธ์พิทยา 

4 
ศึกษาผลสัมฤทธิ์วิธีการสอนครูสมาธิเพื่อนําไปใช้
ในชีวิตประจําวันของสถาบันพลังจิตตานุภาพ 
วัดมหาธาตุ อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม  

วรรณพร  ฮอฟมันน ์
พระราเชนทร์ วิสารโท, ผศ.ดร. 
ดร.บุญส่ง สินธุ์นอก 

5 
การประยุกต์ใช้หลักกัลยาณมิตรธรรมของ
นักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิจังหวัดสกลนคร  

สมศักดิ์  ชวนเชย 
พระครูสุธีคัมภีรญาณ, ผศ.ดร. 
รศ.ดร.โสวิทย์ บํารุงภักดิ์ 

6 
ศึกษาวิเคราะห์วิถีชีวิตของชาวไทยโย้ยท่ีสัมพันธ์
กับพระพุทธศาสนาอําเภออากาศอํานวย  
จังหวัดสกลนคร 

ภัทราวุฒิ  ปัญจันทร์สิงห์ 
ดร.บุญส่ง  สินธุ์นอก 
ผศ.ดร. เจษฎา  มูลยาพอ 

7 
วิเคราะห์หลักธรรมในประเพณีการทําบุญอุทิศ
ของชาวพุทธในเขตเทศบาลตําบลหาดคํา  
อําเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย 

พระมหามนตร ี ฉนฺทสีโล /แซ่โง้ว 
พระมหาปริญญา  วรญาโณ,ดร. ผศ. 
ดร.สมเดช  นามเกตุ 

8 
ศึกษาการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4  การ
บริหารงานของผู้นําชุมชนในเขตเทศบาลตําบล
หนองเลิง  อําเภอเมือง  จังหวัดบึงกาฬ 

พระวิศิษฐ์  โชติโก /สุดงาม 
พระราเชนทร์ วิสารโท, ผศ.ดร.  
ดร.บุญส่ง  สินธุ์นอก 
 

9 
แนวทางส่งเสริมการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมเชิง
พุทธของพระธาตุหลวง  นครหลวงเวียงจันทน์  
สปป.ลาว 

แม่ชี  Vonmany  Chanthalath 
พระครูจิรธรรมธัช,ผศ.ดร. 
พระราเชนทร์ วิสารโท,ผศ.ดร. 

10 

ศึกษาการปฏิบัติกรรมฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามแนวทางของสํานักปฏิบัติธรรมวัดป่านา
คูนน้อย  อําเภอนาทรายทอง  นครหลวงเวียง
จันทร์ 

พระพนัทอง  วิสุทฺธิปัญฺโญ /โพธิ์มีชัย 
พระมหาปริญญา  วรญาโณ, ดร. 
ดร.บุญส่ง  สินธุ์นอก 

11 
การศึกษาอิทธิพลความเช่ือเรื่องพระพรหมใน
สังคมไทย พระมหาดาวสยาม  วชิรปญโญ,ผศ.ดร. 
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ฬ 

ท่ี เร่ือง ผู้เขียนบทความ 

12 
ศึกษาการสร้างความสามัคคีโดยใช้หลักศีล 5  
ของชุมชน หมู่บ้านปรือคันตะวันออก     
อําเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

พระครูสังฆรักษ์เอกพันธ์ / แพงมาก 

13 ธรรมาธิปไตย : เกณฑ์มาตรฐานแห่งความดีงาม พระมหาพงศ์ทราทิตย์  /ก้องเสียง 
วันชาติ ชาญวิจิตร 

14 "นาค" กับสัญลักษณ์ท่ีถูกนําไปใช้ของชาวอีสาน 
ดร.ยโสธารา  ศิริภาประภากร 
ดร. สุพัตรา วยะลุน 
สุริยา คลังฤทธิ์ 
สําเริง  อินทยุง 

15 
ศึกษาวิธีการดูแลผู้ป่วยตามแนวทาง
พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัด
บึงกาฬ 

พระภิทักษ์  วชิรวํโส /สุนา 
พระราชรัตนาลงกรณ์, รศ.ดร. 
พระครูจิรธรรมธัช, ผศ.ดร. 

16 
วิเคราะห์พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์เชิงพุทธในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของพระนิสิต  วิทยาลัย
สงฆ์หนองคาย 

พระคงเดช  สุจิตฺโต /พันเทศ 
พระราชรัตนาลงกรณ์, รศ.ดร. 
พระครูจิรธรรมธัช, ผศ.ดร. 

17 
การประยุคหลักอิทธิบาท 4  กับการบริหารงาน
ของผู้นําชุมชนในเขตเทศบาลตําบลกุดจับ  
อําเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี 

พระรุง่ตะวัน  สํวโร / เกษสว่าง 
พระราเชนทร์ วิสารโท, ผศ.ดร. 
พระมหาปริญญา วรญาโณ, ดร. 

 
ห้องประชุมย่อยที่ 2  ห้อง 205  ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 

กลุ่มพระพุทธศาสนาและปรัชญา 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ :    พระครูปริยัติธรรมวงศ์, ผศ.ดร.   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
             ผศ.ดร.ฉลอง พันธ์จันทร์   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
    ผศ.ดร.วิทยา ทองดี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ผู้ด าเนินรายการ/ผู้ประสานงาน :   

1.พระอธิการสมหมาย อตฺถสิทฺโธ, ดร.      
2.นายปรเมธ ศรีภิญโญ 
3.พระเจษฎา    ฐิตธมฺโม     
4.พระปิยวัฒน์  รติโก      
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อ 

5.พระธนิษฐ์    วชิรธมฺโม  
ผลงานวิชาการที่น าเสนอ 

ท่ี เร่ือง ผู้เขียนบทความ 

1 
การประยุกต์ใช้หลักอริยมรรคมีองค์ 8  ในการ
ดําเนินชีวิตของประชาชนในตําบลในเมือง  
อําเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย 

พระรณชัย  กิตฺติราโณ /ส่งศรี 
พระราชรัตนาลงกรณ์, รศ.ดร.  
พระครูจิรธรรมธัช, ผศ.ดร. 

2 
วิเคราะห์กระบวนทรรศน์พุทธศาสนา  ไสย
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในรวมเรื่องส้ันอยู่กับผี พระอธิการสมหมาย อตฺถสิทฺโธ,ดร. 

3 
วิเคราะห์การสอนสมาธิของพระราชสังวรญาณ 
(พุธ  ฐานิโย) 

พระมหาเข็มทอง  ตนฺติปาโล 
สมชาย หานนท์ 

4 
ศึกษาวิเคราะห์ปฐมวิญญาณปฐมกายและปฐม
กําเนิด  ผศ.พิเศษ พ.อ.ดร.เกื้อ  ชัยภูมิ 

5 
การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาจิตและ
ปัญญา พระครูโพธิสีลคุณ / เป้งไชยโม 

6 
การศึกษาวิเคราะห์คุณค่าการเข้าอยู่ปริวาส
กรรมของพระสงฆ์ในจังหวัดศรีสะเกษ พระอภิสิทธิ์ อภิสิทฺธิโก /อ่อนคํา 

7 

การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการ
บําบัดและป้องกันการกระทําผิดซ้ําของเยาวชน
ผู้ติดยาเสพติด : กรณีศึกษา  วัดโนนสูงวราราม  
ตําบลโนนสูง  อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 

พระอธิการสุพิศ  ทรงจิตร 
ดร. สุทัศน์  ประทุมแก้ว  
พระกญัจน์  แสงรุ่ง, ดร. 

8 
การนําหลักสังคหวัตถุ 4  ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันของชาวชุมชนมีชัย  อําเภอเมือง
หนองคาย  จังหวัดหนองคาย 

ประสพ  ข่วงสิมมา 
ผศ.ดร.สมเดช  นามเกตุ  
พระครูจิรธรรมธัช, ผศ.ดร. 

9 
บทบาทของพระพุทธศาสนาท่ีมีในเครือข่าย
สังคมออนไลน์“เฟซบุ๊ค” 

รศ.วิเชียร ชาบุตรบุณฑริก  
พระวฒันา ญาณวโร,ดร. 
ดร.บรรพต  แคไธสง 
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ฮ 

ท่ี เร่ือง ผู้เขียนบทความ 

10 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับความเช่ือทาง
พระพุทธศาสนา 

พระแสงจันทร์  ฐิตสาโร/เหล็กศรี  
พระมหาธนกร  กตปุญฺโญ/ดรกมลกานต์  
ปัญญา  เสนภูงา 

11 
การศึกษาคติธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ี
ปรากฏในพิธีการบูชาปู่ด้วง-ย่าดีของชาวตําบล
นาหนองทุ่ม  อําเภอแก้งค้อ  จังหวัดชัยภูมิ 

พระเดชา  จนฺทวํโส /ฐานวิเศษ  
รศ.ดร. โสวิทย์ บํารุงภักดิ์ 

12 
การปรับใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาในการ
ให้บริการประกันชีวิต 

นิภา อาจริยาภิบาล 
รศ.ดร. โสวิทย์ บํารุงภักดิ์ 

13 
การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการดูแล
สุขภาพของผู้สูงอายุ ในเขตตําบลในเมือง 
อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

พระพิบูลสิน ญาณวฑฺฒโน /เฉลิมรัตน ์

14 

การดําเนินชีวิตหลังเกษียณอายุราชการตาม
หลักฆราวาสธรรม 4 ของบุคลากรสังกัด
กระทรวงการคลังในเขตอําเภอเมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย 

นิมิตย์  เลิศสมพร  
พระครูจิรธรรมธัช,ผศ.ดร. 
ผศ.ดร.สมเดช  นามเกตุ 

15 

การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4  ในการจัดการ
เรียนการสอนของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
5 โรงเรียนบ้านตูม ตําบลบ้านจันทร์ อําเภอ
บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

พระมหาชินกฤต จิรวํโส 
ดร.บุญส่ง  สินธุ์นอก 
ดร.ประภาภรณ์  ภูขาว 

16 
การศึกษาการรับรู้ความหมายของชีวิตกับความ
ตายของผู้สูงอายุในมิติปรัชญา วรรณวิสาข์  ไชยโย 

17 
การรักษาพระวนิัยของพระสงฆ์ โดยพิธีกรรม
อุโบสถกรรมของพระสงฆ์อําเภอโพนทอง 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

พระปลัดยงยุทธ ชุตินฺธโร/แวงวรรณ 
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กก 

 
 

 
ห้องประชุมย่อยที่ 3  ห้อง 207 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 

กลุ่มพระพุทธศาสนาและปรัชญา 
ผู้ทรงคุณวุฒิ :   1. ศ.ดร.ประยงค์  แสนบุราณ        มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย   

  วิทยาเขตอีสาน 
          2. พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญฺ    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
           3. พระครูธรรมภาณโกวิท. ดร.       มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย   

     วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
ผู้ด าเนินรายการ/ผู้ประสานงาน :     

1. พระมหาพงศ์ทราทิตย์ สุธีโร   
2. ดร.สังเวียน สาผาง    
3. พระไวคุณ วิชโย      
4. พระธนวัฒน์ กิตติปญฺโญ 

 
ผลงานวิชาการที่น าเสนอ  

ท่ี เร่ือง ผู้เขียนบทความ 

1 
พุทธศิลปกรรมปราสาทขอมในจังหวัด
สุรินทร์ : คุณค่าและความสําคัญ 

ดร.ธนรัฐ สะอาดเอี่ยม 
พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ, ผศ.ดร. 
พระวฒันา ญาณวโร,ดร. 

2 ฐานคิดพระพุทธศาสนาต่อโลกวิทยาศาสตร์ พระครูวุฒธิรรมาภิราม,ดร. 
พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ,ดร 

3 พุทธจิตวิทยากับสตรีม่าย ชัญญ์ชญา ธรรมเวทย์ 

4 
ศึกษาคติการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ใน
สังคมไทย : กรณีศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 

พระครูสารภัทรกิจ (พานิช ฐิตสาโร/ดวงมณี) 
พระกญัจน์ แสงรุ่ง  
พระพรสวรรค์ ใจตรง ,ดร. 

5 

การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการ
ส่งเสริมโครงการรักนวลสงวนตัวของ
นักเรียนโรงเรียนปรางค์กู่ อําเภอปรางค์กู่ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

พระพรรณธานุพงค์  มุ่งหมาย 
พระกญัจน์ แสงรุ่ง  
พระมหาขุนทอง แก้วสมุทร์ 
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ขข 

ท่ี เร่ือง ผู้เขียนบทความ 

6 
บทบาทพระสงฆ์กับการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  วัดพระธาตุ
เรืองรอง  อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 

พระพงศ์พิสิฐ  สุระ 
พระกญัจน์ แสงรุ่ง 
พระมหาขุนทอง เแก้วสมุทร์ 

7 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับการ
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

พระครูวรดิตถ์ธรรมาภรณ์  
พระครูพิศาลโพธิธรรม 

8 

ศึกษาแนวทางการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพตามหลักพุทธธรรมของชุมชนบ้านม่วง
คํา  ตําบลนาอุดม อําเภอโพนทอง  จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

พระอธิการสมพร  วิมโล  /พลเย่ียม 
ดร.สังเวียน สาผาง 
ดร.ไพฑูรย์ สวนมะไฟ 

9 

การใช้หลักไตรลักษณ์สําหรับการดูแล
สุขภาพจิตผู้สูงอายุในชุมชนบ้านไก่ป่า  
ตําบลหนอกพอก  อําเภอธวัชบุรี  จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

พระอํานวย  อตฺตสาโร/ตรีกุล 
พระอธิการสมหมาย อตฺถสิทฺโธ,ดร. 
ดร. สังเวียน สาผาง 

10 
การปรับใช้หลักพุทธธรรมในการดูแล
พระสงฆ์ผู้สูงอายุในเขตอําเภอเสลภูมิ  
จังหวัดร้อยเอ็ด 

พระคงเดช  ขนฺติสมฺปณฺโณ /จันทร์ภักดี 
ดร.สังเวียน สาผาง  
ดร.ไพฑูรย์ สวนมะไฟ 

11 
ศึกษาความเช่ือเรื่องกรรมในพระพุทธ 
ศาสนาเถรวาทท่ีมีต่อประชาชนตําบลเมือง
ไพร  อําเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

พระครูปริยัติวรคุณ,  
พระครูวาปีจันทคุณ,ดร. 
พระอธิการสมหมาย อตฺถสิทฺโธ,ดร 

12 
กระบวนการอนุรักษ์ป่าเชิงพุทธ: กรณีศึกษา
ป่าโคกใหญ่คําปลากั้ง  อําเภอโพนทอง  
จังหวัดร้อยเอ็ด 

พระครูสุวรรณโพธาภิบาล /อคคฺปญฺโญ 
พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ,ดร 

ดร.ไพฑูรย์ สวนมะไฟ 

13 
แนวทางการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมใน
การเสริมสร้างสันติสุขสู่ชุมชนตําบลหนอง
แสง อําเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 

พระใบฎีกาสุภัทร ปภสฺสโร /ภะคะวา 
พระอธิการสมหมาย อตฺถสิทฺโธ,ดร 

 ดร.สังเวียน สาผาง 
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คค 

ท่ี เร่ือง ผู้เขียนบทความ 

14 
แนวทางการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมใน
การพัฒนาชีวิตผู้สูงอายุ ของโรงเรียน
ผู้สูงอายุเทศบาลตําบลท่าม่วง  
อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

พระครูวิเวกสุตาภรณ์ 
พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ,ดร. 

15 
แนวทางการส่งเสริมสุขภาวะใน
พระพุทธศาสนาตามแนวทางพุทธเถรวาท 

พระครูสุตพัฒนาภรณ์  /ทองหุ้น 
พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ,ดร 

 ดร.ไพฑูรย์ สวนมะไฟ 

16 
ศึกษาแนวทางการส่งเสริมการเรียนการสอน
ธรรมศึกษาในโรงเรียนขุขันธร์าษร์บํารุง 
จังหวัดศรีสะเกษ 

พระวีระพงษ์   โคษา 
พระพรสวรรค์  ใจตรง ดร.  
ดร.สุทัศน์  ประทุมแก้ว 

17 
บทบาทการส่งเสริมพระพุทธศาสนาของ
องค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่  อําเภอ
สุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 

พระครูปริยัติกิจจารักษ์ 

พระอธิการสมหมาย อตฺถสิทโธ,ดร. 
ดร.ไพฑูรย์ สวนมะไฟ 

18 
การศึกษาอักษรขอมท่ีใช้ในพระพุทธศาสนา
เถรวาทในประเทศไทย พระพรศักดิ์  ฐิตเมโธ /ปรีชา 

 
ประชุมย่อยที่ 4   ห้อง 304  ชั้น 3 อาคารเรียนรวม 

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ :  

1. รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
2. ผศ.ดร. ชาญชัย ฮวดศรี   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

 3. รศ.ดร. ภักดี โพธิ์สิงห์      มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   
ผู้ด าเนินรายการ/ผู้ประสานงาน :   

1. พระครูปริยัติวรเมธี  
2. ดร.สมหมาย กลางหิน 
3. พระดวง  อคคฺธมฺโม  
4. นายกิตติศักดิ์  สุขกําเนิด  
5. นางสาววิกุล วิลัยหล้า  

 
ผลงานวิชาการที่น าเสนอ  
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งง 

ท่ี เร่ือง ผู้เขียนบทความ 

1 
แนวทางการพัฒนาวัดเป็นศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนต้นแบบในจังหวัดศรีสะเกษ 

พระมหาสุขสัญญา  สอดแก้ว 
พระมหาขุนทอง  แก้วสมุทร์  
พระพรสวรรค์  ใจตรง, ดร. 

2 
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครูใน
ศตวรรษท่ี 21 

พระมหาลิขิต  รตนรํสี,/คําหงส์สา,ผศ.ดร. 
พระธนากร สนฺตมโน 

3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ ฐิติทัตน์ นิพนธ์พิทยา 

4 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร ชาญชัย  เพียงแก้ว 

5 
กฎหมายเกษตรพันธสัญญาไม่ใช่เรื่อง
ชาวนา โง่ จน เจ็บ 

อาทิตย์  แสงเฉวก 
พระมหาไทยน้อย   สลางสิงห์ 
พระณัฐวุฒิ   เนื่องแก้ว  
นางสาวนิตยา ปิ่นละออ 

6 
การเมืองการปกครองตามแนว
พระพุทธศาสนา :  ประชาธิปไตย 

ดร.ทรงวุฒิ ประสานวงศ์ 
ดร.สุรีพร ชาบุตรบุณฑริก 

7 
จ่าแซมวีรบุรุษถํ้าหลวงกับการสร้างแรง
บันดาลใจของเยาวชนไทยให้เป็นผู้มีจิต
อาสา  เสียสละ 

พระระพิน  ฐิตธมฺโม /วงศ์พรมมา 
ดร.ชนม์เฉลิม  สาระมาน 

8 การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร พระพลากร  สุมงฺคโล/อนุพันธ์ 

9 
บทวิเคราะห์หลักการปกครองใน
พระพุทธศาสนา 

ดร.สมหมาย  กลางหิน 
พระมหาไทยน้อย ญาณเมธี/สลางสิงห์ 

10 
อาณาจักรตามพรลิงค์ในทัศนะของชาว 

ศรีลังกา 

พระมหาพจน์  สุวโจ,ผศ.ดร. 
ผศ.ดร.ทิพย์ ขันแก้ว 
ไว ชึรัมย์ 

11 
การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 ภูรีภัทร  ห้วยหงษ์ทอง 

12 ศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการอบรม
คุณธรรมแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านพร้าว

พระมหาสุระนิตย์ สุรกฺโข / 
ไชยวงษา 
พระราเชนทร์ วิสารโท,ผศ.ดร. 
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จจ 

ท่ี เร่ือง ผู้เขียนบทความ 

เหนือ  ในเขตตําบลกวนวัน  อําเภอเมือง  
จังหวัดหนองคาย  

ดร.บุญส่ง สินธุ์นอก 

13 การบริหารจัดการองค์กรในยุค 4.0 นฤมล  เพ็ญสิริวรรณ 

14 
หลักพุทธธรรมกับการพัฒนาภาวะผู้นําใน
การบริหารจัดการองค์กรให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

นฤมล  เพ็ญสิริวรรณ 
 

 
ห้องประชุมย่อยที่ 5   ห้อง 305  ชั้น 3 อาคารเรียนรวม 

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ : 

1. รศ.ดร. ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   
2. ผศ.ดร. สุรพงษ์  แสงเรณู มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
3. ผศ.ดร. บุรินทร์ ภู่สกุล   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ผู้ด าเนินรายการ/ผู้ประสานงาน :    
1. พระมหาไทยน้อย ญาณเมธี  
2. พระไชยวัฒน์ จนฺทธมฺโม  
3. นายภูมินทร์ กระแจะทอง  
4. นายชัยวัฒน์ สุวรรณโท 
5. นายบัวทอง  ติดชม  

 

ผลงานวิชาการที่น าเสนอ  
ท่ี เร่ือง ผู้เขียนบทความ 

1 
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา : ระบบ
ดําเนินคดีอาญาและหลักเกณฑ์วิธีพิจารณา
ความอาญา 

พระครูสารกิจประยุต,ดร. 
พิพัฒน์  คันธา 

2 
บทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่นไทย  พระมหาสุพัฒน์ นนฺทปญฺโญ /ศรียอด 
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ฉฉ 

ท่ี เร่ือง ผู้เขียนบทความ 

3 
ศึกษาภาวะผู้นําของพระธรรมมงคลรังสี(คํา
บ่อ อรุโณ)ท่ีมีต่อการพัฒนาสังคมและองค์กร
สงฆ์จังหวัดหนองคาย 

สนั่น  บํารุงภักดี  
พระราเชนทร์ วิสารโท, ผศ.ดร.  
พระครูจิรธรรมธัช, ผศ.ดร. 

4 
การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของ
ประเทศไทยในยุค 4.0 ธงชัย คล้ายแสง 

5 
ศึกษาวิเคราะห์ภาวะผู้นําของอริยะสงฆ์สอง
แผ่นดินพระราชครูหลวงโพนสะเม็ก ท่ีมีต่อ
วิถีชีวิตชาวพุทธของชุมชนสองฝ่ังแม่น้ําโขง 

พระครูภัทรสิริวุฒ,ิ ดร.  
พระมหาประหยัด ปญฺญาวโร, ดร. 
พระมหาประทีป อภิวฑฺฒโณ, ดร. 
พระวนัชัย  ภูริทตฺโต, ดร. 
ผศ.ดร.เจษฎา  มูลยาพอ 

6 
วิเคราะห์จิตอาสาท่ีปรากฏในการทํางานของ
สมาคมสตรีอาเซียน จังหวัดกาฬสินธุ์ 

อุมารินทร์   เลิศสหพันธ์ 
รศ.ดร.โสวิทย์ บํารุงภักดิ์ 
พระมหาดาวสยาม วิชิรปญฺโญ 
พระครูปริยัติธรรมวงศ์ ผศ.ดร.  

7 
ภาวะผู้นําการบริหารเปล่ียนแปลงในศตวรรษ
ท่ี 21 สมบัติ  นามบุรี 

8 
เมืองปราสาทสองยุค : วิเคราะหภ์าพตัวแทน
ในการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวจังหวัด
บุรีรัมย์ในส่ือออนไลน ์

กุสุมา  สุ่มมาตร์ 

9 

การบริหารแบบมีส่วนร่วมและภาวะผู้นําการ
เปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลใน
จังหวัดสุรินทร์ 

เจนจิรา  อร่ามเรือง 

10 

การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่และ
วัฒนธรรมองค์กรท่ีมีผลต่อการบริหาร
สาธารณะของเทศบาลตําบลในจังหวัด
สุรินทร์  

ธาริษา  อร่ามเรือง 
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ชช 

ท่ี เร่ือง ผู้เขียนบทความ 

11 
พลวัตทางภูมิปัญญาท้องถิ่นกับ
พระพุทธศาสนาของชาวพนมสารคาม   

ศิตภัทร  ศิริฉัตรเดชา 
พระดนัย ธีรวงํโส 
พระพรหมพริิยะ ถาวโร 
ดร.สมศักดิ์ สายหยุด 

12 
ความต้องการเสริมสร้างศักยภาพในการ
จัดการส่ิงแวดล้อมชุมชนของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน จังหวัดบุรีรัมย์ 

พิษณุ โชติประไพ 
สุวารีย์  ศรีปูณะ 
ประภาพร  ชุลีลัง 
ผมหอม  เชิดโกทา 

13 การเสริมสร้างจริยธรรมในการทํางาน ดร.ศิลป์  ช่ืนนิรันดร์                                              
พรครูโพธิธรรมานุศาสก์ 

14 
ห้องเรียนธรรมะภาคภาษาอังกฤษ : 
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0 

พระครูสุเมธจันทสิริ, ดร. 
นิกร พลเย่ียม 
อิสรพงษ์ ไกรสินธุ ์

 
ห้องประชุมย่อยที่ 6 ห้อง 306 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม 

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ : 
1. ร.ศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
2. รศ.ดร. สัญญา เคณาภูมิ    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 3. ดร.นิเทศ สนั่นนารี    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ผู้ด าเนินรายการ/ผู้ประสานงาน :    

1. พระพลากร สุมงคฺโล  
2. พระระพิน ฐิตธมฺโม  
3. พระมนตรี ตนฺติปาโล  
4. พระพิทักษ์ วิสุทโท 
5.นางจิราภรณ์  ศรีชมช่ืน   

 
ผลงานวิชาการที่น าเสนอ  

ท่ี เร่ือง ผู้เขียนบทความ 

1 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตาม
หลักไตรสิกขา  พระมหาภาธร  อาภาธโร /อินทะพลู 
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ซซ 

ท่ี เร่ือง ผู้เขียนบทความ 

2 

ศึกษาพลวัตของประเพณีบุญแจกข้าวท่ี
ส่งผลต่อวิถีชีวิตชุมชนบ้านหนองบัวใหญ่  
ตําบลโคกสว่าง  อําเภอพนมไพร  จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

พระอธิการสมัย ปัญญาธโร /วัฒนสิงห์ 

ดร.สังเวียน สาผาง 

ดร.ไพฑูรย์ สวนมะไฟ 

3 
รูปแบบการส่งเสริมชุมชนคุณธรรม บ้าน
สว่าง ตําบลสว่าง  อําเภอโพนทอง จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

พระมหาอมรัตน์  เทวสิริ /ศิริสาร 
พระอธิการสมหมาย อตฺถสิทฺโธ,ดร 

 ดร.สังเวียน สาผาง 

4 
ศึกษาวิเคราะห์เชิงสัญญะท่ีปรากฏในพิธีบุญ
ผะเหวด  อําเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด 

พระครูปัญญาธรรมพิทักษ ์ 
ดร.สังเวียน  สาผาง 

พระอธิการสมหมาย อตฺถสิทฺโธ,ดร 

5 
วัฒนธรรมความเช่ือผีปู่ตากับการอนุรักษ์ป่า
ชุมชน 

พระมหานําเกียรติ  วิสุทฺโธ 
พระแสงจันทร์  ฐิตสาโร /เหล็กศรี 

6 
แนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธแก่
ผู้สูงอายุ  ตําบลสระบัว  อําเภอปทุมรัตต์  
จังหวัดร้อยเอ็ด 

พระอธิการสุทัศน์  ปิยวณฺโณ /สุประกํา 

7 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยใช้กระบวนการเรียนแบบ
โครงงานวิชาวิจัย เพื่อการจัดการสําหรับ
ผู้เรียนท่ีมีปัญหาพื้นฐานการเรียนรู้ 

ดร.ศุภณัฐ เจริญสุขและคณะ 

8 
ความกตัญญูในวันสงกรานต์ ท่ีมีต่อความ
มั่นคงของสังคม 

พระทนงค์ศักดิ์ ปภงฺกโร/ด่ืนขุนทด, ดร. 
พระสุวิจักขณ์   โชติวโร/กุลยศชยางกูร, ดร. 

9 
บทบาทของพระสงฆ์ในการพฒันาชุมชน 
ตําบลโพธิ์ชัย อําเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม 

พระอธิการถาวร จารุธมฺโม,  
พระครูวาปีจันทคุณ,ดร  
พระอธิการสมหมาย อตฺถสิทฺโธ,ดร. 

10 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรม
ฑูตไทยสู่ประชาคมอาเซียน กรกต ชาบัณฑิต 
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ฌฌ 

ท่ี เร่ือง ผู้เขียนบทความ 

11 
การเสริมสร้างเครือข่ายสถานีวิทยุ
พระพุทธศาสนาและชุมชนของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

บุญส่ง  นาแสวง 

12 
ประสิทธิผลโมเดลพฤติกรรมเชิงพุทธของ
ครอบครัวในสังคมไทย พระฐิตะวงษ์ อนุตฺตโร 

13 
การส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาวัดจําปา 
อําเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 

พระอธิการประดิษฐ์ เหมือนสวรรค์  
พระมหาขุนทอง  แก้วสมุทร์, ดร.  
พระพรสวรรค์  ใจตรง, ดร. 

14 

แนวทางการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของ
พระสงฆ์ในจังหวัดศรีสะเกษ: กรณีศึกษาวัด
เมืองคง ตําบลเมืองคง  อําเภอราษีไศล  
จังหวัดศรีสะเกษ 

พระอธิการสุริยัน  อาจสาลี 
พระพรสวรรค์   ใจตรง, ดร. 
ดร.สุทัศน์ ประทุมแก้ว 

 
ผลงานวิชาการที่ได้รับคัดเลือกให้น าเสนอภาคโปสเตอร์ 

 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  กลุ่มพระพุทธศาสนาและปรัชญา 

1. พระมหาโยธิน  โยธิโก, ผศ. 
2. ผศ.ดร. วิเชียร แสนมี   

 
ผลงานวิชาการที่น าเสนอ   

ท่ี เร่ือง ผู้เขียนบทความ 

1 
ความเช่ือมโยงพระพุทธศาสนาในภูมิภาคลุ่ม
น้ําโขง 

ณรงค์  ชัยช้าง 

2 
ชุดความคิดทางสังคมในหนังสือหลวงพ่อคูณ  
ปริสุทฺโธ 

พระครูวาปีจนฺทคุณ,ดร. 

3 การจัดการส่ิงแวดล้อมเชิงพุทธ พระสมจิตร ญาณวีโร 
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ญญ 

ท่ี เร่ือง ผู้เขียนบทความ 

4 
วิเคราะห์แนวคิดและวิถีปฏิบัติปรัชญาไทย
ตามหลักพระพุทธศาสนา 

ปัญญา นามสง่าและคณะ 

5 
ภูมิปัญญาของเจ้าอาวาส เพื่อ
พระพุทธศาสนาและประเทศชาติ 

พระครูปริยัติกิตตยาภรณ์ /กิตตินาโม 

6 ประโยชน์การปฏิบัติธุดงค์ในพระพุทธศาสนา พระศรีสัจญาณมุนี 

7 การดําเนินการเกี่ยวกับศาสนสมบัติของวัด สมุทร  สงวนสิน 

8 พุทธศาสนา : ขัดขวางหรือพัฒนาสังคม เดโช  แขน้ําแก้ว 

9 
วิเคราะห์การเปล่ียนผ่านโลกทัศน์ศีล 5 ใน
ระดับมหัพภาค 

พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ /ตรีกมลดร. 

10 
ความงามท่ีทรงคุณค่าของดนตรีใน
พระพุทธศาสนา 

ภาวิทย์  โพธิ์ตาทอง 

พิทยพล  กองพงษ์ 

11 
อิทธิพลแนวคิดทางพระพุทธศาสนาท่ีมีต่อภูมิ
ปัญญาไทย 

พระมหาจินดา  ถิรเมธี /ไชยนาน 

เอกลักษณ์  คงทิพย์ 

12 
พระมหาชนกคํากลอน : ศาสตร์คําสอนท่ี
สะท้อนความพอเพียง 

ส่งสุข  ภาแก้ว 

13 
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อ
พัฒนาคุณภาพครูและนักเรียนตามหลักการ
พุทธศาสนา 

พระปลัดธนากร สนฺตมโน/เพราะถะ 

14 
พุทธธรรม : หัวใจสําคัญของการทํางานเป็น
ทีม 

กิตติพัทธ์ เทศกําจร 
อภิชญา พรรณศรี  

15 ไตรสิกขากับการพัฒนาสังคม ปรเมธ   ศรีภิญโย 
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ฎฎ 

ท่ี เร่ือง ผู้เขียนบทความ 

16 
อิทธิพลของตํานานปาจิต อรพิม กับความ
เช่ือช่ือบ้านนามเมือง 

พระวฒันา ญาณวโร (ดาทอง),ดร. 

รศ.วิเชียร  ชาบุตรบุณฑริก 
 

ผลงานวิชาการที่ได้รับคัดเลือกให้น าเสนอภาคโปสเตอร์ 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1. ผศ.ดร. สุรพล พรมกุล  
2. ผศ.ดร. ธีรภัทร ลอยวิรัตน์   

 
ผลงานวิชาการที่น าเสนอ   

ท่ี เร่ือง ผู้เขียนบทความ 

1 
ประชาธิปไตยกับความสุขมวลรวม
ประชาชาติ อัญญาณี  ชัยช้าง 

2 การจัดการทุนมนุษย์ ชนะพงษ์  กล้ากสิกิจ 

3 
แนวทางการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับคน
พิการในเทศบาลตําบลบ้านจ่ัน อําเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี 

ปุณญณุช วานิชย์ 

4 
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของ
ประชาชนในตําบลโพธิ์ชัย  อําเภอพนมไพร 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

พันจ่าอากาศเอกวิชัย ศรีษะเกษ 

5 

การศึกษาวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบระบบ
พรรคการเมืองไทยและระบบพรรค
การเมืองต่างประเทศ ตามระบอบ
ประชาธิปไตย   

ตวงศักดา  กะตะศิลา 
 
 

6 
การส่ือสารความหมายและอัตลักษณ์ทาง
สังคมในตราสัญลักษณ์ประจํามหาวิทยาลัย
ไทย 

สนั่น ประเสริฐ 
ดร.สงวน หล้าโพนทัน 
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ฏฏ 

ท่ี เร่ือง ผู้เขียนบทความ 

7 
การบริหารจัดการองค์กรภาคเอกชนตาม
หลักพุทธธรรมในยุคโลกาภิวัฒน์ 

ดร.สยามพร พันธไชย 
ผศ.ดร.เสน่ห์  ใจรัมย์ 

8 
ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการ
ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
ขุมเงิน อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร 

ศุภลักษณ์ ปุระมงคล 
 

9 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสาธารณสุขในเขตอําเภอ
โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

สุธณัฐรดา กุบแก้ว  
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ 
 

10 
ความเช่ือของชุมชนด้านการประกอบ
พิธีกรรม "แซนโฎนตา" อําเภอขุขันธ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

พระครูโกศลสุตคุณ /มหาปญฺโญ 

ดร.สุทัศน์ ประทุมแก้ว 
พระกญัจน์ กนฺตธมฺโม, ดร 

11 

การประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ครูผู้สอนและผู้ดูแลนักศึกษาพิการ เพื่อ
จัดทําแผนการคัดกรองนักศึกษาพิการ
ระดับอาชีวศึกษา 

เพ็ญพร เสรีกุล 
ภาวิณี  ศรีสุขวัฒนานันท์ 
 

12 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณา
การ เรื่อง การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา
เป็นราชธานี กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรมของนักเรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

นุชนาช   ธิพุเทน 
 
 

13 

การพัฒนาทักษะปฏิบัติเครื่องเป่า
ทองเหลืองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
3 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
ของเดวีส์ 

ธนภัทร พยัพกลาง 
 
 

14 การพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์
และพฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักธรรม

ธณัฏฐา ท้ิงเทพ 
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ฐฐ 

ท่ี เร่ือง ผู้เขียนบทความ 

ทางพุทธศาสนา โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้
วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ สําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

 

15 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วัฏ
จักรการเรียนรู ้4MAT วิชาภูมิศาสตร์ เรื่อง
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ศุภาลักษณ์ วันท่าค้อ 
 
 

16 

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการนํานโยบาย
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไปสู่การปฏิบัติ
ของโรงเรียนนําร่อง สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

ธีระวฒัน์ มอนไธสง 
ปิยะ มีอนันต์ 
ทวีศักดิ์ จริตควร  

17 
แนวทางลดความขัดแย้งตามแนวคิด
ประชาสังคมกับชุมชนนิยม 

พระครูสุตวรธรรมกิจ,ดร. 
 

18 
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษา และอํานาจ
ตามแนวคิดรัฐศาสตร์การปกครอง 

ประไพ พนิดง 
 

19 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนั
อาชญากรรมกรณ๊ศึกษา : สถานี
ตํารวจภูธรทรายมูล จังหวัดยโสธร 

ดาบตํารวจพิทักษ์ แสนจันทร์ 
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ 

20 

การประยุกต์ใช้ระบบคลาวด์เพื่อการ
บริหารงานมหาวิทยาลัยสงฆ์ 

 

พระมหาประสพสุข  ปิยภาณี/สุขล้วน 
พรภิรมย์ ยอดบุญ 
ภูริทัต ศรีอร่าม  

21 
การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อลด
ความเครียดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 6  ท่ีเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อ

พระสมุห์ภมร เสือสา 
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ฑฑ 

ท่ี เร่ือง ผู้เขียนบทความ 
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1 

ปัจจัยทางพุทธจิตวิทยาที่มีผลต่อความรับผิดชอบต่อองค์กรของบุคลากร       
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์1 

Buddhist Psychological Factors That Influence an Organization’s Personnel 

Responibilities under the Local 

 Government Buriram Province 

 
ผศ. ดร.ทิพย์  ขันแก้ว2 

พระมหาพจน์ สุวโจ, ผศ.,ดร. 
ดร.รุ่งสุริยา หอมวัน, 

อาจารย์ไว ซึรัมย์ 
 

บทคัดย่อ 
  การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยทางพุทธจิตวิทยาที่มีผลต่อความรับผิดชอบต่อองค์กรของบุคลากร  
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์” มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยทางพุทธจิตวิทยา    
ที่มีผล  ต่อความรับผิดชอบต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ 2) 
เพ่ือพัฒนากระบวนการส่งเสริมปัจจัยทางพุทธจิตวิทยาที่มีผลต่อความรับผิดชอบต่อองค์กร  ของ
บุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ 3)เพ่ือตรวจสอบกระบวนการส่งเสริมปัจจัย
ทางพุทธจิตวิทยาที่มีผล ต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ 
  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods Research)แบ่งวิธี
ด าเนิน การวิจัยออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ใช้แนวทางวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ด าเนินการวิจัยด้วยการลงภาคสนาม ด้วยวิธีการสัมภาษณ์  ระยะที่ 2 จัดโครงการอบ
สัมมนาเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อองค์กร ระยะที่ 3 
ตรวจสอบกระบวนการ     ทางพุทธจิตวิทยาต่อความรับผิดชอบต่อองค์กร ใช้แนวทางวิธีการเชิง
ปริมาณ (Qualitative approach) ในการศึกษากระบวนการความรับผิดชอบต่อองค์กรของบุคลากร 
โดยการศึกษาจากกลุ่มทดลอง จ านวน 30 คน    
ผลการวิจัยพบว่า 
  1.ปัจจัยทางพุทธจิตวิทยาที่มีผลต่อองค์กรของบุคลากร พบว่า ด้านพุทธธรรม คือ การท างาน    
ในองค์กรควรใช้หลักพุทธธรรมเชิงบวก คือ การมองเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากว่าประโยชน์เพียงบาง
คนบางกลุ่ม แบ่งงานหน้าที่รับผิดชอบ มีอิสระในการแสดงความคิด มุ่งประโยชน์ของหน่วยงานเป็น
หลัก ปรึกษาหารือ หาแนวทางแก้ไขปัญหา มีกัลยาณมิตร  ด้านจิตวิทยา พบว่า  การสร้างกรอบ

                                           

  1 ทุนอุดหนุนการวิจัย : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ,
ปีงบประมาณ :  2560  (MCU RS 610761005) 

2 วิทยาลัยสงฆ์บรุีรมัย์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
 

http://www.udru.ac.th/kmudru/document/research2.pdf
http://www.udru.ac.th/kmudru/document/research2.pdf
http://www.udru.ac.th/kmudru/document/research2.pdf
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2 

แนวคิดพ้ืนฐานภายในองค์กรโดยการก าหนดแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรหรือพฤติกรรมองค์กร เพ่ือสร้างความแตกต่างและโดดเด่นกว่า
องค์กรอ่ืนๆ ด้านปัจจัยภายในองค์กร พบว่า ค่านิยมและการสร้างวัฒนธรรมองค์กร จะเห็ นว่า
องค์ประกอบส่วนใหญ่จะเป็นการสร้างวัฒนธรรมการท างานที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ในองค์กร  ซึ่ง
วัฒนธรรมการท างานที่มีความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียรและมีความรับผิดชอบ มีความเคารพและ
สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและจรรยาบรรณของทางราชการเกี่ยวข้องหรื อ
สัมพันธ์กับผลประโยชน์ของทางราชการ 
  2.พัฒนากระบวนการส่งเสริมปัจจัยทางพุทธจิตวิทยาที่มีผลต่อองค์กรของบุคลากร พบว่า 
เมื่อท าการทดสอบหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการสร้างพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อ
องค์กร ตามหลักพุทธจิตวิทยาด้วยโมเดล  4 อ แล้ว พบว่า พฤติกรรมความรับผิดชอบต่อองค์กรของ
บุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.43 
     3.ตรวจสอบกระบวนการส่งเสริมปัจจัยทางพุทธจิตวิทยาต่อความรับผิดชอบต่อองค์กร ของ
บุคลากร พบว่า การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา เป็นการจัดกิจกรรมที่มีเปิดโอกาสให้บุคลากร ได้เล่น
และมีปฏิสัมพันธ์กัน โดยการพูดหรือการกระท าภายใต้กติกาข้อตกลง ซึ่งเนื้อหาในเกมแต่ละชุด 
ส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคม และกิจกรรมที่สอดคล้องกัน ยังช่วยให้บุคลากร 
ได้เกิดประสบการณ์ใหม่ และช่วยให้เกิดทักษะในการอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืน เข้าใจบทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง  
  ผลการวิเคราะห์ Correlations ตรวจสอบกระบวนการส่งเสริมปัจจัยทางพุทธจิตวิทยาที่มีผล   
ต่อความรับผิดชอบต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ แบบมีค่า
Sig.>0.01 แสดงว่าปัจจัยทางพุทธจิตวิทยามีความสัมพันธ์กันกับความรับผิดชอบต่อองค์กรของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ค าส าคัญ : ความรับผิดชอบ,พุทธจิตวิทยา 
 

ABSTRACT 

  The Research "Buddhist Psychological Factors the Influence an Organization’s 

Personnel Responsibility under the Local Government Buriram Province” is 1) to study 

the factors of Buddhist psychology affecting the organizational responsibility of the 

personnel of the local administrative organization in Buriram Province; 2) to develop a 

process to promote the Buddhist psychological factors affecting the responsibility of 

the organization of the personnel of local administrative organizations in Buriram 

province and 3) to investigate the process of promoting Buddhist psychological factors, 

affecting responsibility of personnel of local administrative organizations in Buriram 

Province.   Mixed Methods Research is used in this research. There are 3  sections; 

the first section is used as qualitative research by fieldwork and interview method, the 

second is used as practical seminar for developing process for behavior responsibility 

for organization and the third is used as investigation the factor of Buddhist psychology 

for responsibility for organization. To study of process of responsibility for personnel 

of organization is used as qualitative approach by sampling study of 30 persons. 
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 The research found that 

   1 .  The Buddhist psychology factor affecting the organization of personnel 

shows that Buddhism principle for work in the organization should follow the positive 

dhamma, understanding the public benefit than person. Works should divide for 

responsibility.  Free comment should be accepted. Organization’s benefit should be 

focused. Any problem should be consulted. Good friend should be associated. The 

psychological factor shows that to decide conceptual framework by defining a work 

plan according to vision, mission, strategy, values, culture, organization or 

organizational behavior, creating a difference and stand out from other organizations. 

It is suggested that main composition focuses on creating for working culture, 

producing new knowledge for organization, creating for working culture, being honest, 

diligence and responsibility, respectfulness and support those who follows the law, rule 

and regulation and morality for official according to the benefit of government. 

 2. Development the supporting process for Buddhist psychological factors 

affection to organization’s personnel finds that testing after practical seminar and 

process for creating responsibility for organization according to 4 models. There are 

responsible behavior for organization of the Local Government Buriram Province 

which shows significant increases 4.43.   

  3. Investigation the supporting process for Buddhist psychological factors 

affection to organization’s personnel finds that to be educational management of gams 

playing widely open for be friend and harmonious of personnel. Verbal action and 

action should be followed the agreement. The details of games should be supported for 

changing one’s social behavior. The associated games help personnel to learn new 

world and new skill for live with others, understand one’s duty.  

  The result of correlations examines the process of promoting the Buddhist 

psychological factors effecting for responsibility of the organization of the personnel 

of local administrative organizations in Buriram Province for Sig0.01. It shows that 

Buddhist psychological factors associate with responsibility of organization for local 

administrative organizations in Buriram province with static significant. 

 

Keywords: Responsibility, Buddhist Psychology 

 
บทน า 
  คุณภาพของคนไทยที่สังคมต้องการถูกระบุไวอย่างชัดเจนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 10 (2550 – 2554) ว่าคนในสังคมไทยจะต้องมีคุณธรรม มีความรอบรู เท่าทันต่อ
สังคม   มีความพรอมทั้งร่างกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรมอันดี3 สอดคลองกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มาตราที่ 6 วาการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคน ให้เป็นมนุษย์ที่สม
บูรณทั้งทางร่างกายและจิตใจ ความรู คุณธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน

                                           

  3 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคม   
แห่งชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554), (กรุงเทพมหานคร : ส านักนายกรัฐมนตรี,2549), หน้า 51. 
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ไดอย่างมีความสุข4 ดังจะเห็นไดจากนโยบาย การจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2545– 2559 ไดระบุเป้าหมายอย่างชัดเจนว่าต้องบูรณาการ การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
ทั้งเนื้อหา กระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน5   
  พฤติกรรมความรับผิดชอบ (Responsibility) ต่อองค์กรเป็นคุณลักษณะส าคัญที่ทุกองค์กร
ต้องการให้มี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวการณ์ปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง และองค์กรถูกตัดสินด้วย
คุณภาพของบุคลากร ดังนั้นทุกๆ องค์กรจึงทุ่มเทงบประมาณรวมทั้งทรัพยากรด้านต่างๆ ส าหรับการ
พัฒนาบุคลากรที่เลือกสรรแล้วอย่างเต็มที่และคาดหวังว่าบุคลากรเหล่านั้น จะใช้ความรู้ความสามารถ            
ในการพัฒนาศักยภาพในทุกๆ ด้านให้กับองค์กรและปฏิบัติงานให้กับองค์กร ในระยะเวลายาวนาน       
เท่าที่องค์กรต้องการ ดังนั้นบุคลากรจึงถือได้ว่าเป็นทรัพยากรที่ส าคัญในหลายๆ ปัจจัยที่ประกอบเข้า    
เป็นองค์กรเพ่ือด าเนินการและปฏิบัติการตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ให้ประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย   ที่ได้ตั้งไว้  จึงกล่าวได้ว่าความส าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กร ขึ้นอยู่กับบุคลากรใน
องค์กรว่ามีพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อองค์กรมากน้อยเพียงใดหรืออาจกล่าวได้ว่า การมีพฤติกรรม         
ความรับผิดชอบนั้นเป็นสิ่งแรกที่ผู้บริหารต้องสร้างให้เกิดขึ้นในบุคลากร 
    การเสริมสร้างพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อองค์กรของเทศบาลต าบลล าปลายมาศและ
องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกโพรง สังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นองค์กรที่ต้อง
ให้ความส าคัญในการสร้างความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากลักษณะงานขององค์กร เป็น
องค์กรที่ต้องมีความพร้อมในการแก้ไขปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ บุคลากรทั้งที่เป็น
ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว จึงควรได้รับการพัฒนาและ
เสริมสร้างความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จ การ
สร้างความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานจึงเป็นภารกิจร่วมกันส าหรับใช้ในการบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
  การน าหลักธรรมทางพุทธศาสนามาประยุกต์เข้ากับหรือบูรณาการกับหลักจิตวิทยาทั่ว ไป          
ที่เรียกว่า พุทธจิตวิทยามาเป็นแบบ เช่น ด้านตัดสินใจจะศึกษาด้านใด ประกอบอาชีพใดหรือ
แก้ปัญหาอย่างไร และสามารถปรับตัวได้อย่างมีความสุขในชีวิต พัฒนาตนเองให้ถึงขีดสุดในทุกด้าน 6             
 ลักษณะของความรับผิดชอบนั้น เป็นการกระท าที่สอดคล้องกับมาตรฐานและกฎเกณฑ์
ข้อบังคับของกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของศาสนา อีกท้ังต้องค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนร่วมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตัว ความรับผิดชอบจะเป็นกลไกที่ส าคัญในการผลักดันให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบ  

                                           

  4 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545), หน้า 9. 

5 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545 –  2559) ฉบับสรุป), 
(กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟฟค, 2545 หน้า 16. 
 
  6 ศรีสุดา ชินรตันตรัย, สุขภาพจิตนิสิตปริญญาโทวิชาเอกจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา, (มหาวิทยาลัย
นเรศวร, 2536), หน้า 1. 
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ที่ได้ก าหนดไว้ มีความเคารพสิทธิของผู้อ่ืน ซื่อสัตย์สุจริตซึ่งจะช่วยให้สมาชิกในสังคมสามรถที่จะอยู่
ร่วมกันได้อย่างสงบสุข หากบุคลากรทุกคนในองค์กรเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ ปัญหาความวุ่นวาย
ต่างๆที่สังคมก าลังประสบอยู่ในปัจจุบัน คงไม่เกิดขึ้น ดังที่สัญญา สัญญาวิวัฒน์7 กล่าวไว้ว่าสังคม จะ
ขาดความสงบสุข เนื่องจากมีบุคคลส่วนหนึ่งของสังคมเป็นผู้ที่ขาดคุณลักษณะของความรับผิดชอบ  
ความสม่ าเสมอ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความซื่อสัตย์ความพยายามที่จะพ่ึงพาตนเองและลดความ
ต้องการที่จะพ่ึงพาผู้อื่นให้น้อยลง 
    จากความส าคัญดังกล่าวมาข้างต้นนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษากระบวนการ
เสริมสร้างพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อองค์กรตามหลักพุทธจิตวิทยาของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่
ให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์  เพ่ือให้ทราบถึง
กระบวนการเสริมสร้างพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อองค์กร อันจะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้าง
แรงจูงใจให้บุคลากร มีความรัก ความตั้งใจในการปฏิบัติงานและศรัทธาต่อองค์กร เพ่ือเอ้ือต่อการ
สร้างให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  (Knowledge Organization) เกิดการเรียนรู้ (Knowledge 
Worker) ซึ่งจะเป็นต้นทุนทางปัญญา (Intellectual Capital) ของสังคมส่งผลต่อความส าเร็จในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) ขององค์กร ที่จะน าพาองค์กรบรรลุ
เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ได้อย่างยั่งยืน  และจะเป็นข้อสนเทศในการเสริมสร้างพฤติกรรมความรับผิดชอบ
ต่อองค์กรตามแนวพุทธจิตวิทยาต่อไป 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
  1.เพ่ือศึกษาปัจจัยทางพุทธจิตวิทยาที่มีผลต่อความรับผิดชอบต่อองค์กรของบุคลากรสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ 
  2.เพ่ือพัฒนากระบวนการส่งเสริมปัจจัยทางพุทธจิตวิทยาที่มีผลต่อความรับผิดชอบต่อองค์กร   
ของบุคลากร สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ 
  3.เพ่ือตรวจสอบกระบวนการส่งเสริมปัจจัยทางพุทธจิตวิทยาที่มีผลต่อความรับผิดชอบต่อ
องค์กรของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 
 1.ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าปัจจัยทางพุทธจิตวิทยาที่มีผลต่อองค์กรของบุคลากร โดยแบ่ง
ขอบเขตการวิจัยออกเป็น  ดังนี้ 
   1.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรับผิดชอบและการบวนการส่ง เสริม              
ความรับผิดชอบต่อองค์กร 

                                           

  7 สัญญา สัญญาวิวัฒน์, ทฤษฎสีังคมวิทยา เนื้อหาและแนวการใช้ประโยชน์เบื้องต้น, พิมพ์ครั้งท่ี 12,  
กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์แหง่จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2550), หน้า 103, 
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   1.2 แนวคิดและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ เกี่ยวกับการส่งเสริมความ
รับผิดชอบ      ต่อองค์กร 
   1.3 แนวคิดและทฤษฎีแรงจูงใจที่ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อองค์กร 
   1.4 แนวคิดและทฤษฏีการฝึกอบรมที่ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อองค์กร 
   1.5 แนวคิดและทฤษฎีพุทธจิตวิทยาที่ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อองค์กร  
  2.ขอบเขตการวิจัยภาคสนาม (Field  Research)  มีขอบเขต ดังนี้ 
   2.1 ขอบเขตด้านพ้ืนที่  ประชากร กลุ่มเป้าหมาย และกลุ่มตัวอย่าง   
        1.กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ที่รับมอบหมายสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วย บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกโพรง      
อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ และบุคลากรองค์การบริหารเทศบาลต าบลล าปลายมาศ           
อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
        2.กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ นายกเทศบาลต าบล รองนายกเทศบาล
ต าบล และปลัดเทศบาลล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกโพรง 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกโพรง และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 8 คน 
        3.กลุ่มตัวอย่างในการทดสอบ ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในองค์การ
บริหารส่วนต าบลสะแกช า ต าบลสะแกซ า อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 30 คน 
        4.กลุ่มตัวอย่างในการอบรม ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในเทศบาลต าบล    
ล าปลายมาศและองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกโพรง ที่มีความสมัครใจเข้าร่วมการอบรม จ านวน 30 
คน 
 3.กลุ่มเป้าหมาย 
 ได้ก าหนดขอบเขตกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย  
   3.1กลุ่มผู้น าองค์กร ได้แก่ นายกเทศบาลต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรอง
นายกเทศบาลต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดเทศบาลและปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล    แห่งละ 4 คน จ านวน 8 คน 
        3.2กลุ่มปฏิบัติการ ได้แก่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวที่
ปฏิบัติหน้าที่ในเทศบาลต าบลล าปลายมาศ อ าเภอล าปลายมาศ และองค์การบริหารส่วนต าบลสะแก
โพรง อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 30 คน 
      4.ขอบเขตด้านพื้นที่ 
   4.1องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกโพรง ต าบลสะแกโพรง อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ 
จังหวัดบุรีรัมย์  
   4.2เทศบาลต าบลล าปลายมาศ ต าบลล าปลายมาศ อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย์ 
  5.ขอบเขตด้านระยะเวลา 
     ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัยจะด าเนินการวิจัยตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึงเดือน
กันยายน พ.ศ.2561 รวมระยะเวลา 1 ปี 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยทางพุทธจิตวิทยาที่มีผลต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อองค์กร           
ของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์”เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed 
Methods Research) แบ่งวิธีด าเนินการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ คือ  
  ระยะที่ 1 ใช้แนวทางวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ได้ด าเนินการวิจัย         
ด้วยการลงภาคสนาม ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ นายกเทศบาลต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล        
รองนายกเทศบาล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดเทศบาลและปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล แห่งละ 4 คน จ านวน 8 คน จากส านักงานเทศบาลต าบลล าปลายมาศ และส านักงานองค์การ
บริหาร  ส่วนต าบลบ้านสะแกโพรง สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์  เพ่ือค้นหาปัจจัย              
ทางพุทธจิตวิทยาที่มีผลต่อความรับผิดชอบต่อองค์กรของบุคลากร 
  ระยะที่ 2 จัดโครงการอบสัมมนาเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อองค์กร      
ของบุคลากร โดยมีบุคลากรจากส านักงานเทศบาลต าบลและส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ทั้ง 
2 แห่ง จ านวน 30 คน สมัครใจเข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าว ด าเนินการวัดผลการด าเนินโครงการ      
โดยการใช้แบบสอบถามในระยะที่ 2 เพ่ือพัฒนาปัจจัยทางพุทธจิตวิทยาที่มีผล ต่อความรับผิดชอบ       
ต่อองค์กรของบุคลากร   
  ระยะที่ 3 ตรวจสอบปัจจัยทางพุทธจิตวิทยาที่มีผลต่อความรับผิดชอบต่อองค์กรของบุคลากร 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้แนวทางวิธีการเชิงปริมาณ (Qualitative 
approach) ในการศึกษาปัจจัยทางพุทธจิตวิทยาที่มีผลต่อความรับผิดชอบต่อองค์กรของบุคลากร 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ โดยการศึกษาจากกลุ่มทดลอง จ านวน 30 คน เป็น
ระยะเวลา 2 วัน  
 
ผลการวิจัย 
 
  1) เพื่อศึกษาปัจจัยทางพุทธจิตวิทยาที่มีผลต่อความรับผิดชอบต่อองค์กรของบุคลากร
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ 
  สรุปได้ว่า ปัจจัยทางพุทธศาสนาต่อการท างานในองค์กรนั้น ควรใช้หลักพุทธธรรมเชิงบวก 
คือ การมองเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากว่าประโยชน์เพียงบางคนบางกลุ่มแบ่งงานหน้าที่รับผิดชอบ มี
อิสระในการแสดงความคิด มุ่งประโยชน์ของหน่วยงานเป็นหลัก ปรึกษาหารือ หาแนวทางแก้ไขปัญหา
มีกัลยาณมิตร และหลักพรหมวิหารธรรม 4 ใช้หลักฆราวาสธรรม 4 ในการบริหารจัดการ ท าให้งาน
ตรงไปตรงมากับทุกคน พูดน้อย อดทน พยายามประสานความร่วมมือภายในองค์กรอย่างเสมอ เอาใจ
เขามาใส่ใจเราให้ทุกคนเห็นว่าองค์กร คือ บ้านที่ให้   ที่พักพิงร่วมกันมองเห็นคุณค่าในตัวเอง ตระหนัก
ในหน้าที่ๆได้รับมอบหมาย ใช้หลักครองตนด้วยศีล 5 ครองคนด้วยพรหมวิหาร 4 และครองงานด้วย
อิทธิบาท 4 โดยยึดมั่น ในหน้าที่รับผิดชอบต่อหน้าที่ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในองค์กร ท างานที่ได้
รับผิดชอบให้ดีและให้ผลงานออกมาดี และยึดหลักการท างานตามระเบียบขององค์กรมีระเบียบ 
ประกาศ มีการประชุม พูดคุยเพ่ือความเข้าใจ ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร  

http://www.udru.ac.th/kmudru/document/research2.pdf
http://www.udru.ac.th/kmudru/document/research2.pdf
http://www.udru.ac.th/kmudru/document/research2.pdf
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   การบริหารบูรณาการแบบมีส่วนร่วม ร่วมคิด ช่วยกันออกความคิดเพ่ืองานที่ดี ร่วมท า 
ช่วยเหลือกันท างานตามพอใจ ร่วมรับประโยชน์ แบ่งผลประโยชน์โดยทั่วถึง ร่วมตรวจสอบ ช่วยเหลือ
กันแก้ปัญหา  ที่เกิดขึ้นให้ความเชื่อถืออย่างจริงใจ ยกย่องชื่นชมในการประสบความส าเร็จ และมีการ
ท าโทษ ต าหนิ ชี้แจงในงานที่มีปัญหา ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเอง มีความเป็นกัลยาณมิตร ตรงต่อเวลา
และให้บริการแบบเสมอภาค โดยมีการบริหารแบบมีน้ าใจเสียสละและช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา
เสมอ นอกจากนั้น ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบปฏิบัติในองค์กร ก็จะมีการตักเตือน ลงทัณฑ์ 
และสุดท้ายคือการลงโทษมอบความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน , มอบสวัสดิการในการสร้างแรงจูงใจมี
ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
    ส าหรับปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลต่อความรับผิดชอบต่อองค์กรของบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ในประเด็นแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลต่อความ
รับผิดชอบต่อองค์กรของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการศึกษาถึง
ความรู้สึก ของข้าราชการ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ประจ าอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีต่อองค์กรและมีการแสดงออกอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอในการท างานผ่านกรอบการ
ท างานที่ผู้น าองค์กรได้สร้างมาตรฐานไว้ปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลต่อความรับผิดชอบต่อองค์กรของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ด้านกระบวนการปฏิบัติงานนั้นต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการท างาน   และวิธีการท างาน   
  การสร้างกรอบแนวคิดพ้ืนฐานภายในองค์กรโดยการก าหนดแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรหรือพฤติกรรมองค์กรเพ่ือสร้างความ
แตกต่างและโดดเด่นกว่าองค์กรอ่ืนๆ การก าหนดกรอบการปฏิบัติงานดังกล่าวนั้นต้องจ าแนกลักษณะ
งานตามสายงานหลักและสายวิชาชีพ เพ่ือประสิทธิภาพสูงสุดขององค์กร และสร้างความรอบครอบใน
การใช้ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายเพ่ือการปฏิบัติงานในราชการเท่านั้นซึ่งบุคลากรภายในองค์กร
ต้องใช้ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดพันธกิจขององค์กรเป็น
หลัก 
     ปัจจัยภายในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อองค์กรของบุคลากรองค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ด้านค่านิยมและการสร้างวัฒนธรรมองค์กรนั้นจะให้เห็นว่าองค์ประกอบ      
ของความรับผิดชอบต่อองค์กรของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ด้านค่านิยม       
และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลทั้ง 2 แห่ง เห็นพ้องต้องกันในประเด็น      
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยการสร้างความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร รับผิดชอบ ปฏิบัติงานตาม
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ อย่างเคร่งครัดด้วยวิธีการที่เสริมสร้างความสามัคคีการสนับสนุนการ
ท างานเป็นทีม ก่อให้เกิดการเสียสละเพ่ือส่วนรวม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รวมทั้งการพัฒนาตนเองควบคู่
ไปกับการปฏิบัติงาน เพ่ือก่อให้เกิดความรู้ความสามารถที่ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
  ส่วนปัจจัยภายในองค์กรที่มีองค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อองค์กรของบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์  ด้านค่านิยมและการสร้างวัฒนธรรมองค์กร จะเห็นว่า
องค์ประกอบส่วนใหญ่จะเป็นการสร้างวัฒนธรรมการท างานที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ในองค์กร ซึ่ง
วัฒนธรรมการท างานที่มีความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ มีความเคารพและ
สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณของทางราชการ เกี่ยวข้องหรือ
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สัมพันธ์กับผลประโยชน์ของทางราชการรวมทั้งกระท าการใดๆ ที่จะท าให้เกิดการไม่สามารถ
ปฏิบัติงานภายในองค์กรตามสายงานของตนเองได้อย่างต่อเนื่องและเที่ยงธรรม การสร้างวัฒนธรรม
การท างานดังกล่าวเป็นการส่งเสริม การพัฒนาศักยภาพของตนเองรวมทั้งพัฒนาประสิทธิผลและ
คุณภาพของการท างานอย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่องจะท าให้บุคลากรในองค์กร มีการแสดงถึงความมี
น้ าใจต่อเพ่ือนร่วมงาน มีความสามัคคี รู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัยในองค์กรการสร้างวัฒนธรรมการท างานนั้นยัง
เป็นการแสดงออกถึงการเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมการระลึกถึงสติในการปฏิบัติงานที่ส าคัญจะ
ท าให้บุคลากรในองค์กรมีจิตส านึกและยึดหลัก  ความพึงพอใจและการตอบสนองของประชาชนผู้มา
ใช้บริการ 
 
  2)พัฒนากระบวนการส่งเสริมปัจจัยทางพุทธจิตวิทยาที่มีผลต่อความรับผิดชอบต่อองค์กร
ของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ 
  ในระยะพัฒนากระบวนการส่งเสริมปัจจัยทางพุทธจิตวิทยาที่มีผลต่อความรับผิดชอบต่อ
องค์กรนี้ ใช้ผลการศึกษาด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการน าข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์ สังเคราะห์แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง จากนั้นได้ด าเนินการวางแผนจัดกิจกรรม โครงการ
อบรมสัมมนา    เชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อองค์กร ตามหลักพุทธจิตวิทยาของ
บุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยหลักของโมเดล ๔ อ แล้วด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการของกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการ วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ เพ่ือน าเสนอปัจจัยทางพุทธจิตวิทยาที่มีผลต่อความรับผิดชอบต่อองค์กรของบุคลากร 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์  
      เมื่อท าการวิเคราะห์ปัจจัยทางพุทธจิตวิทยาที่มีผลต่อความรับผิดชอบของบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ จากการท ากิจกรรมที่ผู้วิจัยได้ก าหนดให้ท า พบว่าทั้ง 3 

ด้านอยู่ในระดับมาก ( = 4.43) 
 เมื่อท าการทดสอบหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติ          
การกระบวนการสร้างพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อองค์กรตามหลักพุทธจิตวิทยาด้วยโมเดล  4 อ มา
ใช้พบว่า พฤติกรรมความรับผิดชอบต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
บุรีรัมย์  โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.43 
  3)เพื่อตรวจสอบกระบวนการส่งเสริมปัจจัยทางพุทธจิตวิทยาต่อความรับผิดชอบต่อ
องค์กรของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อองค์กร    
ตามหลักโมเดล 4 อ โดยการจัดกิจกรรมประกอบด้วยเกมการศึกษา เป็นการจัดกิจกรรม  ที่มีเปิด
โอกาส  ให้บุคลากรได้เล่นและมีปฏิสัมพันธ์กัน โดยการพูดหรือการกระท าภายใต้กติกาข้อตกลง ซึ่งมี
เนื้อหาในเกมแต่ละชุดส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคม เนื้อหาในเกมและกิจกรรม
ที่สอดคล้องกัน ยังช่วยให้บุคลากรได้เกิดประสบการณ์ใหม่ และช่วยให้บุคลากร เกิดทักษะในการอยู่
ร่วมกันกับผู้อ่ืน เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในด้านการช่วยเหลือ การแบ่งปัน การยอมรับ ตาม
กฎเกณฑข์องสังคม 

x

http://www.udru.ac.th/kmudru/document/research2.pdf
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   ผลของการด าเนินโครงการอบรมกระบวนการทางพุทธจิตวิทยาที่มีผลต่อความรับผิดชอบ        
ต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์  ผ่านกิจกรรมต่างๆ มีผล
ปรากฏดังนี้ 
  1.เกมต่อเพลง ประสบความส าเร็จในการพัฒนากระบวนการส่งเสริมปัจจัยทางพุทธจิตวิทยา       
ที่มีผลต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
บุรีรัมย์ เนื่องจากบุคลากรที่เป็นกลุ่มควบคุม มีระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.15 (จาก 3.44 
เพ่ิมเป็น 3.59) สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ศลิษา เตรคุพ8 เรื่อง “ประสิทธิผลของเกมและเพลงช่วย
สอน   ในรายวิชาภาษาเยอรมันเบื้องต้น 1 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เกิดจากการใช้
เกม  มีแนวโน้มสูงกว่าการใช้เพลง ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีในการเรียนผ่านเพลงและเกม ผู้เรียนต้องการ
ให้น าเกมมาใช้ในการสอนค าศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการพูด และต้องการให้น าเพลงมาใช้ในการสอน
ค าศัพท์   และทักษะการฟัง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลักคะณา เสโนฤทธิ์9 ท าการศึกษาเปรียบเทียบ
พฤติกรรมทางสังคมก่อนและหลังการจัดกิจกรรม เกมการศึกษาของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเกมการศึกษาตั้งแต่สัปดาห์ที่1 ถึง 8 พบว่า ในแต่ละช่วงสัปดาห์ เด็กมีพฤติกรรมทาง
สังคม โดยเฉลี่ยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที ่ระดับ P < .01 
    2.เกมช่วยเหลือกัน ประสบความส าเร็จในการพัฒนากระบวนการส่งเสริมปัจจัยทางพุทธ
จิตวิทยาที่มีผลต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากบุคลากรที่เป็นกลุ่มควบคุม มีระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.68 (จาก 
3.32 เพ่ิมเป็น 4.00) สอดคล้องกับงานวิจัยของ วีระพงศ์ บุญประจักษ์10 ได้กล่าวถึง การช่วยเหลือว่า                 
เป็นการพยายามที่จะช่วยบรรเทาความต้องการที่ไม่ใช่ทางอารมณ์แก่ผู้อ่ืน เช่น การช่วยเหลือให้ข้อมูล 
ช่วยเหลือผู้อ่ืนท างาน หรือเสนอสิ่งของที่ตนเองไม่เคยเป็นเจ้าของมาก่อนและบี (Bee.1985 : 396 – 
401) ได้กล่าวถึง พฤติกรรมการช่วยเหลือเพ่ือนของเด็กปฐมวัยว่า เป็นการแสดงปฏิสัมพันธ์ทางสังคม   
เชิงบวก ซึ่งอายุ 2 – 3 ปี จะมีชนิดของการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  โดยเด็กจะท าตามค าขอร้อง            
หรือค าแนะน าของเพ่ือนมากกว่าคนที่ไม่ใช่เพ่ือน ซึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ์การปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคลในครอบครัว และบุคคลอ่ืนๆ รวมทั้งเพ่ือน จึงสรุปได้ว่า การช่วยเหลือเป็นการพยายามที่จะ
บรรเทาความต้องการ โดยการใช้ค าพูดหรือการแสดงการปลอบใจ หรือช่วยเหลือเพ่ือนในเรื่อง
เล็กน้อย การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา จึงเหมาะสมทีจ่ะใช้เป็นเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ทางสังคมให้กับเด็กปฐมวัย  

                                           

  8 ศลิษา เตรคุพ,  ประสิทธิผลของเกมและเพลงช่วยสอนในรายวิชาภาษาเยอรมันเบ้ืองต้น 1, วารสาร
มนุษยศาสตร ์ปีท่ี 17 ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2553, หน้า 50. 
  9 ลักคะณา เสโนฤทธ์ิ,  ผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาท่ีมีต่อพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย, 
บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ, การศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย, 2551, หน้า 64. 
  10 วีระพงศ์ บุญประจักษ์, การจัดประสบการณ์การเล่นพื้นบ้านของไทยที่มีผลต่อพฤติกรรมทางสังคม
ของเด็กปฐมวัย, ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. สาขาการศึกษาปฐมวัย บณัฑิตวิทยาลยั: มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ. 
2545, หน้า 13. 
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  3.เกมยอมรับผิดไหม ประสบความส าเร็จในการพัฒนากระบวนการส่งเสริมปัจจัยทางพุทธ
จิตวิทยาที่มีผลต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากบุคลากรที่เป็นกลุ่มควบคุม มีระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1.00        
(จาก 3.12 เพ่ิมเป็น 4.12) สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลักคะณา เสโนฤทธิ์11 เรื่องการจัดกิจกรรมเกม
การศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย พบว่า ช่วงสัปดาห์ที่ 4 และช่วงสัปดาห์ที่ 8           
มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมทางสังคมด้านการยอมรับเพ่ิมขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P < .01      
ที่เป็นเช่นนี้ เพราะภาพในเกมแต่ละชุดเช่นเกมโดมิโน เกมจับคู่ภาพที่เหมือนกัน เกมลอตโต เกมภาพ
ตัดต่อ ที่เด็กได้เล่นเป็นภาพที่มีเนื้อหาที่ดีและชื่อของเกมแต่ละชุด มุ่งเน้นพฤติกรรมในด้านการ
ยอมรับ เช่น ชุดเธอเก่งจัง ชุดปรบมือให้นั่นไงคนเก่ง ชุดยอดเยี่ยมชุดเด็กเก่งวันนี้ และเม่ือครูให้เด็กลง
มือเล่นเกมภายใต้กระบวนการที่มีกติกาข้อตกลง โดยการแสดงค าชมเชยกับเพ่ือนที่เล่นเกมได้ส าเร็จ
และถูกต้องเช่นการปรบมือ การชูนิ้ว เมื่อคนที่ได้รับค าชมเชย จากเพ่ือน ก็รู้สึกดีใจ มีความสุข เด็กเริ่ม
คุ้นเคยกับกิจกรรมและสื่อ คือ เกมการศึกษาแต่ละชุด จากการสังเกตพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย
ระหว่างด าเนินกิจกรรม 
  4.เกมฉันท าได้ ประสบความส าเร็จในการพัฒนากระบวนการส่งเสริมปัจจัยทางพุทธจิตวิทยา      
ที่มีผลต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
บุรีรัมย์ เนื่องจากบุคลากรที่เป็นกลุ่มควบคุม มีระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.91 (จาก 3.40 
เพ่ิมเป็น 4.31) สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมจินตนา คุปตสุนทร12 เรื่อง การศึกษาความเชื่อมั่นใน
ตนเอง   ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การละเล่นพ้ืนบ้านของไทย พบว่า เด็กปฐมวัยที่
ได้รับ   การจัดประสบการณ์การละเล่นพื้นบ้านของไทยเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการจัดประสบการณ์ 
มีคะแนน ความเชื่อมั่นในตนเองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p<.01 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐาน  ข้อ 1 ทั้งนี้เนื่องจากการจัดประสบการณ์การละเล่นพ้ืนบ้านของไทยเป็นการละเล่นที่
สามารถส่งเสริมอิสรภาพแห่งตน สร้างแรงจูงใจให้เด็กทุกคนเกิดความกระตือรือร้นอยากจะเล่นหรือ
กล้าแสดงออก   และให้ความร่วมมือ มีกฎกติกาไม่สลับซับซ้อนสามารถยืดหยุ่นง่ายต่อการเล่น ไม่เน้น
การแข่งขัน ท าให้พบความส าเร็จได้โดยง่าย รู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งจะพัฒนาต่อไปเป็นความ
เชื่อมั่นในตนเองนอกจากนั้นการละเล่นพ้ืนบ้านของไทยยังช่วยส่งเสริมคุณธรรมทางจิตใจของเด็กรู้
จากแพ้-ชนะ รู้จักอภัย  
  5.เกม Bingoสะท้อนความคิด ประสบความส าเร็จในการพัฒนาความรับผิดชอบต่อองค์ 
เนื่องจากบุคลากรที่เป็นกลุ่มควบคุม มีระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.14 (จาก 3.22 เพ่ิมเป็น 

                                           

  11 ลักคะณา เสโนฤทธ์ิ, ผลการจัดกจิกรรมเกมการศึกษาท่ีมีต่อพฤตกิรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย, 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ, การศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย, 2551 หน้า 
64. 
  12 สมจินตนา คุปตสุนทร, การศึกษาความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดประสบการณ์ 
การละเล่นพ้ืนบ้านของไทย, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย, 2547 หน้า 63. 
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4.36 ) สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์13 กล่าวว่า การเรียนรู้ของมนุษย์เกิดจาก
พฤติกรรมของบุคคลนั้น มีปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ระหว่างบุคคล และสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการ
เรียนรู้ เกิดจากตัวแบบ การเรียนรู้ดังกล่าว เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยการ
สังเกตพฤติกรรมจากตัวแบบการสังเกตการณ์ตอบสนองและปฏิกิริยาต่างๆของตัวแบบสภาพแวดล้อม
ของตัวแบบ ผลการกระท าค าบอกเล่า และความน่าเชื่อถือของตัวแบบการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยจึง
เกิดข้ึน 
  6.เกมเปิดใจให้กัน ประสบความส าเร็จในการพัฒนาความรับผิดชอบต่อองค์ เนื่องจาก
บุคลากร     ที่เป็นกลุ่มควบคุม มีระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.14 (จาก 4.57 เพ่ิมเป็น4.00 
) สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภัค ไหวหกิจ14  ได้ศึกษาการเปรียบเทียบการรับรู้วินัยในตนเอง ของเด็ก
ปฐมวัยที่ได้รับ  การจัดกิจกรรมการเล่านิทานคติธรรมและการเล่นเกมแบบร่วมมือ  กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนชาย – หญิงอายุระหว่าง 5 – 6 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2543 
ผลการศึกษาพบว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานและการจัดกิจกรรมการเล่นแบบ
ร่วมมือมีการับรู้วินัย   ในตนเองหลังการทดลองไม่แตกต่างกันซ้ ายังไม่เป็นตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้  แต่
พบว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานคติธรรมมีค่าคะแนนเฉลี่ย 39.87 และค่าเฉลี่ย 36.80 
ตามล าดับแตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตามล าดับ เด็กจะได้สร้างความสัมพันธ์
เรียนรู้บทบาทของตนเองว่าควรปฏิบัติตนอย่างไร เมื่อเด็กต้องอยู่ร่วมกับเพ่ือนอย่างมีความสุข มี
ทัศนะคติที่ดีต่อคนทั่วไป ซึ่งท าให้เด็กมีประสบการณ์ทางสังคมเพ่ิมขึ้นสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนและท า
กิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    ซึ่งจะส่งผลดีต่อเด็กปฐมวัยให้มีพฤติกรรมทางสังคมท่ีสูงขึ้น 
 
องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 
 ปัจจัยทางพุทธจิตวิทยาที่มีผลต่อความรับผิดชอบต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ 
  จากปัญหาที่ต้องการทราบที่ว่า กระบวนการเสริมสร้าง การพัฒนากระบวนการ และส่งเสริม
ปัจจัยทางพุทธจิตวิทยาที่มีผลต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นอย่างไร ซึ่งผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ว่า เพ่ือศึกษา
กระบวนการสร้าง  การพัฒนากระบวนการและตรวจสอบกระบวนการปัจจัยทางพุทธจิตวิทยา ต่อ
ความรับผิดชอบต่อองค์กรของบุคลากร สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ 
   สรุปได้จากผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้ค้นพบทั้งทางด้านการตอบแบบสอบถาม การสัมภาษณ์         
มาประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์จนเกิดองค์ประกอบต่างๆ ของการพัฒนาความรับผิดชอบต่อองค์กร    

                                           

  13 สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์, หลักสตูรครุศาสตร์บัณฑิต, ในเอกสารประกอบการสอนวิชา ECED 201 
สาขาการศึกษาปฐมวัย, กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต, 2550 หน้า 65. 
  14 สุภัค ไหวหกิจ, การเปรียบเทียบการรับรู้วินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรม 
เล่านิทานคติธรรมและการเล่นเกมแบบร่วมมือ, ปริญญานิพนธ์ กศม. (การศึกษาปฐมวัย), กรุงเทพมหานคร : 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ,  2543 หน้า 61. 
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ของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ จากการค้นพบผู้วิจัยได้เสนอรูปแบบการ
สร้างความรับผิดชอบต่อองค์กรของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งผู้วิจัย
เรียกว่า IPM-Model กล่าวคือเป็นโมเดลของการสร้างความรับผิดชอบต่อองค์กรของบุคลากรองค์กร
ปกครอง  ส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งโมเดลดังกล่าวได้ประยุกต์ใช้หลักธรรมที่เรียกว่า 
“สังคหวัตถุ 4” เป็นตัวส าคัญในส่งเสริมพัฒนากระบวนการของ IPBQ-Model นั้นให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ดัง
ได้แสดงรายละเอียดโมเดลดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ : ปัจจัยทางพุทธจิตวิทยาที่มีผลต่อความรับผิดชอบต่อองค์กร 
  
ข้อเสนอแนะ 
 
  1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ปัจจัยภายในองค์กร 

Internal 
factors 

จิตลักษณะ 

Public 
Mind 

แรงจูงใจ 

ความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงาน 

เจตคตติ่อที่ท างาน 

สภาพแวดล้อม 

การท างาน 

สังคหวัตถุ 4 

Bases of 
social 

solidarity 

สวัสดิการ 

ความก้าวหน้า 

ความมั่นคง 

การพัฒนาความรู ้

ความรับผิดชอบ 

ต่อองค์กรตาม
หลักพุทธ
จิตวิทยา 

การยอมรับใน
สังคม 

กัลยาณมิตร 
Qualities 
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  1.1จัดท าการสื่อสารอย่างชัดเจนถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงาน          
และผลตอบแทนของบุคลากร 
  1.2 สร้างความมั่นใจและเสริมแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงานที่สามารถแยกแยะผู้ที่มี
ผลงานการปฏิบัติงานดีและการประเมินผลงานอย่างยุติธรรมได้ 
  1.3 ก าจัดความล าเอียง ที่เป็นอุปสรรคในการท างานที่สามารถส่งผลกระทบในเชิง
ลบ    ต่อการสนับสนุนของบุคลากร เช่น การรับบุคลากรใหม่เข้าท างาน ต้องโปร่งใส ไม่มีระบบ
อุปถัมภ์   
  1.4 เลือกคนให้ เหมาะสมกับงานโดยค านึงถึงคุณสมบัติของต าแหน่งงาน                
และความสามารถของผู้ที่จะด ารงต าแหน่งนั้น มีการติดตามการพัฒนาและการประเมินผล 
บรรยากาศในการท างาน ผู้บริหารต้องมีความสามารถและมีรูปแบบการบริหารที่ เหมาะสมเพ่ือสร้าง
แรงจูงใจของบุคลากร 
  1.5 มุ่งเน้นถึงผลตอบแทนที่ไม่ได้อยู่แค่ในรูปของเงินเท่านั้น เช่น เพ่ิมสวัสดิการ ค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่ารักษาสุขภาพ ให้โอกาสการเติบโตในหน้าที่การงาน การพัฒนาในด้านต่างๆและการยก
ย่องชมเชย  
  2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
  2.1ควรก าหนดให้มีการสร้างกิจกรรมการร่วมกันระหว่างบุคลากรภายในองค์กร 
เพ่ือที่จะท าให้เกิดการละลายพฤติกรรมต่างๆ ที่จะส่งผลต่อความรับผิดชอบต่อองค์กรภายในองค์กร      
ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.2 ผู้บริหารควรปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างเป็นกันเองระหว่างบุคลกรภายในองค์กร       
จะท าให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความรู้ ความสามารถ สามารถเข้าท างานเข้ากับ
ผู้บริหารงานได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ 
  2.3 ควรก าหนดแผนปฏิบัติงานทั้งของฝ่ายบริหารและฝ่ายบุคลากรภายในองค์กร        
ให้มีการท างานร่วมกันแบบบูรณาการ เพ่ือที่จะให้ทั้งสองส่วนได้ท างานร่วมกันอย่างเต็มความรู้
ความสามารถ โดยมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทุกมิติ  
         3. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  เพ่ือประโยชน์ในเชิงวิชาการ ในประเด็นด้านความรับผิดชอบต่อองค์กร จาก
การศึกษาการวิจัยทั้งการรวบรวมเอกสาร ต ารา ทฤษฎี และการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามอย่าง
ใกล้ชิด ผู้วิจัย   ขอเสนอแนะให้ผู้ที่จะท าการศึกษาวิจัยในประเด็นนี้ ดังนี้ 
  3.1 การศึกษาปัจจัยทางพุทธจิตวิทยาที่มีผลต่อความรับผิดชอบต่อองค์กรของ
บุคลากรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งทางบวกและทางลบ เพ่ือหาทางป้องกัน การเกิดปัญหาต่างๆ  ในการ
บริหารจัดการงานองค์กร 
  3.2 การศึกษาถึงเครื่องมือทางการบริหารสมัยใหม่ เพ่ือน ามาใช้เสริมสร้างกระบวน
การพัฒนาปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่อองค์กรของบุคลากรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็น    การบูร
ณาการกับศาสตร์สมัยใหม่  
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  3.3 การศึกษาแนวทางกระบวนการเสริมสร้างปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่อองค์กร      
ของบุคลากรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยจิตวิทยาตะวันตกและด้วยหลักพุทธธรรม ทางพระพุทธศาสนา    
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาบุคลกรในองค์กร ให้มีความเข้มแข็งและแรงจูงใจในการท างานสืบไป 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ1) เพ่ือศึกษาวิธีการดูแลผู้ป่วยตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา 2) เพ่ือศึกษาวิธีการดูแลผู้ป่วยตามหลักภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย และ 3) เพ่ือศึกษาผล
การประยุกต์วิธีการดูแลผู้ป่วยตามแนวทางพระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย 
และจังหวัดบึงกาฬ โดยได้ศึกษาจากเอกสารปฐมภูมิ ได้แก่ คัมภีร์พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย อรรถ
กถา และจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย เชิงคุณภาพ การเก็บข้อมูล
ได้จากเอกสารต่างๆเป็นแนวคิดทฤษฎีของการวิจัยจากการแบบสัมภาษณ์ น าเสนอโดยพรรณา
วิเคราะห์ โดยล าดับ 
 ผลจากการวิจัยพบว่า 
 ความเจ็บป่วยหรือโรคมี 2 ประเภท คือโรคทางกายและโรคทางใจ โรคทางกายได้แก่ โรคที่
เกิดขึ้นกับอวัยวะในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น โรคปวดศีรษะ โรคเจ็บตา โรคหิด โรคทางกายนี้มี
สาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลและความไม่สมดุลของธาตุ เป็นต้น ส่วนโรคทางใจ เกิดจาก
การที่จิตใจถูกครอบง าด้วยอุปกิเลสอาสวะ คือความโลภความโกรธและความหลง และความเจ็บป่วย
ที่มีในกาย สามารถท าให้เกิดความทุกข์ทางใจ ในพระพุทธศาสนามีหลักในการดูแลรักษาโรคที่เกิดจาก
การเจ็บป่วย 2 แนวทางด้วยกัน คือการดูแลรักษาด้วยยาสมุนไพรและการดูแลรักษาด้วยธรรมโอสถ 
 แนวทางแรก สมุนไพรที่ใช้ในการดูแลรักษาโรคของภิกษุนอกจากใช้เภสัชทั้ง 5 แล้วยังมีพืช
ต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกอีกมากมาย เช่น รากไม้ ใบไม้ ผลไม้ ยางไม้ น้ าฝาด เกลือ มูลโค 
เป็นต้น ส่วนแนวทางท่ีสอง การดูแลรักษาโรคทางใจนั้นนอกจากรักษาด้วยโพชฌงค์ 7 และสัญญา 10 

                                           

1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 

 



              

 

                  การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 
 

18 

ควบคู่กับการท าสมาธิเพ่ือให้จิตสงบแล้วยังมีการแสดงธรรม และสนทนาธรรม เพ่ือระงับความทุกข์ที่
เกิดจากการเจ็บป่วย ต่าง ๆ ด้วยการฝึกจิตให้สงบได้เป็นอย่างดี 
 ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬเป็นองค์ความรู้ ความสามารถ
ที่สอดรับกับบริบทวัฒนธรรม ที่เกื้อหนุนในการน าไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพที่ยั่งยืน อันเกิด
จากการสั่งสมประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่ผ่านกระบวนการสืบทอด พัฒนา ปรับปรุงและเลือกสรร
มาแล้วเป็นอย่างดีและยังสามารถน ามาใช้ในการดูแลสุขภาพ ในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค 
การบ าบัดรักษา และฟ้ืนฟูสุขภาพท่ีครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสิ่งแวดล้อมแบบองค์
รวม โดยใช้หลักธรรมมานามัย 3 ประการ คือ กายานามัย จิตตานามัย และชีวิตานามัย การส่งเสริม
สุขภาพด้วยหลักกายานามัย เป็นการปรับความสมดุลของธาตุดิน น้ า ลม ไฟ ในร่างกาย โดยการ
รับประทานอาหารที่สะอาดถูกหลักอนามัย และใช้สมุนไพร การนวดแผนไทย การอบสมุนไพร การ
ประคบสมุนไพร และกายบริหารแบบไทย ๆ ส่วนจิตตานามัย เป็นการท าสมาธิสวดมนต์ และภาวนา
เป็นการดูแลรักษาสุขภาพทางใจ และชีวิตานามัยเป็นการด าเนินชีวิตสายกลางมีสิ่งแวดล้อมที่ดีและมี
อาชีพที่เหมาะสม ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬจึงมีประโยชน์ต่อการนามา
ใช้ในการดูแลสุขภาพของคนไทยโดยรวมผู้วิจัยตั้งประเด็นการเปรียบเทียบเพ่ือให้เห็นถึงความเหมือน
และความต่างกัน โดย 1) เปรียบเทียบทรรศนะ 2) เปรียบเทียบความหมาย 3) เปรียบเทียบ
องค์ประกอบ 4) เปรียบเทียบ ชื่อโรคและการรักษา 5) เปรียบเทียบสมุฏฐาน และ 6) เปรียบเทียบ
การดูแล ส่วนทางด้านบรรเทาโรคด้วย พระธรรมโอสถนั้น ใช้พุทธานุภาพ คือ กุศลกรรมบถ 10 คือ 
ความทางกาย ทางวาจา และทางใจ  
 วิธีการดูแลผู้ป่วยตามแนวทางพระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย และ
จังหวัดบึงกาฬนั้น ทั้งสองกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องความเจ็บป่วย และมีแนวคิดใน
เรื่องการรู้เท่าทันความเจ็บป่วย ซึ่งพุทธวิธีการดูแลรักษา และภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย 
และจังหวัดบึงกาฬมีการปรับตัวรับมือเมื่อเกิดความเจ็บป่วยขึ้นได้เป็นอย่างดีของแต่ละวิธีการรักษา 

 
ค าส าคัญ: วิธีการดูแลผู้ป่วยตามแนวทางพระพุทธศาสนา, พระพุทธศาสนา, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, 
จังหวัดหนองคาย, จังหวัดบึงกาฬ, 
 

ABSTRACT 

 There were three objectives in the research, which were: 1) to study how to take 

care of patients according to Buddhist ways; 2) to study how to take care of patients 

according to Thai local wisdom; 3) to study the applying results of patient care's method 

according to Buddhist ways and local wisdom in Nong Khai and Bueng Kan provinces. 

The qualitative research was conducted through the study of the primary documents, 

viz. Thai Tripitaka, commentaries and related research papers. Data collection was 

based on documents, conceptual theories of the research by interviewing and 

respectively presented by analytical description. 

  The research findings were found that illness or disease had two types, viz. 

physical and mental diseases. The physical diseases occurred with organs in various 

parts of the body, namely; headaches, eye diseases and scabies. The physical diseases 

were caused by seasonal changes and elemental imbalances. The mental diseases were 
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caused from the mind being overwhelmed by passion, viz. greed, anger and delusion.  

Moreover, physical illness could cause mental illness. There were two ways of disease 

cures in Buddhism, which were to take care with herbs and to take care with Dhamma. 

  The first way, there were, except for five kind medicines, herbs used in taking 

care of Buddhist monks, viz. roots, leaves, fruits, rubbers, acidulous water, salt and cow 

dung. The second way, taking care of mental diseases not only used with seven 

enlightenment factors and ten perceptions along with meditation practice in order to 

purify one’s mind but also used preaching and conversing Dhamma in order to alleviate 

one’s suffering from any illness by making the mind calm. 

   The whole of local wisdom in Nong Khai and Bueng Kan provinces, 

knowledge, any capabilities; matching with cultural contexts which supported applying 

in taking well care of health, occurred from any experiences which were well inherited, 

developed, adapted and chosen, could also be holistically used in taking care and 

strengthening health, disease prevention, treatments and health reactivation extended to 

the body, minds and environments by three Dhamānāmaya which were Kāyānāmaya, 

Cittānāmaya and Jīvitānāmaya. The health promotion with Kāyānāmaya was to balance 

four elements in the body by having healthy food, using herbs, Thai massage, herbal 

steam, herbal pressing and Thai exercise. The health promotion with Cittānāmaya was 

to chant, meditate, concentrate and purify one’s mind. The health promotion with 

Jīvitānāmaya was to live with the middle way in appropriate environments and 

occupations. The local wisdom in Nong Khai and Bueng Kan provinces was essential 

for taking care of Thai people’s heath. The researchers set comparative issues between 

similarities and differences; 1) view comparison, 2) significance comparison, 3) 

element comparison, 4) disease and cure comparison, 5) cause comparison and 6) care 

comparison. The alleviation with Dhamma was used by the Buddha’s power and 10 

wholesome courses of action which meant bodily, verbal and mental purity. 

  Both of patients’ care methods according to Buddhist ways and local wisdom 

in Nong Khai and Bueng Kan provinces caused comprehension and awareness of 

diseases. Each of Buddhist ways in cares and cures along with local wisdom in Nong 

Khai and Bueng Kan provinces was well adapted to cope with any diseases. 

 

Keywords: an analytical study, taking care of the patients in accordance with the way, 

Buddhism and local wisdom, Nong Khai province, Bueng Kan province 

 

๑. บทน า 
การรักษาผู้ป่วยก็จะมีการป่วยสองแบบ คือ หนึ่งการป่วยทางจิต ซึ่งแน่นอนว่าการเข้ามา

เรียนรู้และปฏิบัติตามค าสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะท าให้หายจากการป่วยแบบนี้ได้  แต่อีกแบบคือ
อาการป่วยทางกาย  จึงจ าเป็นที่จะต้องได้รับการรักษาในหลายประเด็น  เช่น รับการรักษาจาก
โรงพยาบาล  รักการรักษาจากแพทย์ทางเลือกในสาขาต่างๆ  เป็นต้น  จึงสามารถเป็นปัญหาเรื่อง
วิธีการดูแลผู้ป่วยเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์ เพราะหากเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ก็
สามารถที่จะประกอบอาชีพหรือท าหน้าที่การงานได้อย่างสมบูรณ์ให้บรรลุเป้าหมายของตนเองได้ แต่
หากมีสุขภาพอ่อนแอเจ็บป่วยก็จะต้องรีบหาทางรักษาเพ่ือให้ร่างกาย หายเป็นปกติในเร็ววัน ความ
เจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ ดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ให้พิจารณาอยู่เนือง ๆ ว่า "เรามีความ
แก่เป็นธรรมดา ไม่อาจล่วงพ้นความแก่ไปได้ เรามีความเจ็บ เป็นธรรมดา ไม่อาจล่วงพ้นความเจ็บไป



              

 

                  การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 
 

20 

ได้ เรามีความตายเป็นธรรมดา ไม่อาจล่วงพ้นความตายไปได้" สิ่งเหล่านี้เป็นสัจธรรมที่ไม่ว่าจะช้าหรือ
เร็ว ทุกคนต้องประสบพบอย่างแน่นอน2 

หลักค าสอนของพระพุทธศาสนา มีเนื้อหาที่ระบุถึงวิธีการดูแลรักษาโรคทางกาย และทางใจ
ไว้มากมาย แต่ว่าโรคทั้ง ๒ ที่เกิดขึ้นนั้นมีวิธีการดูแลรักษาแตกต่างกัน คือ โรคทางกายนั้นก็ให้ใช้ยาอัน
เป็นปัจจัยหนึ่งในสี่ที่ส าคัญของชีวิต3 ในบางครั้งก็ใช้พุทธมนต์ในการดูแลรักษาโรคด้วย เช่น เมื่อ
พระพุทธเจ้าประชวร พระมหาจุนทเถระได้สวดโพชฌงค์สูตรถวาย พระองค์ก็หายจากประชวร4 คราว
หนึ่งมีพระภิกษุอาพาธรูปหนึ่งนอนเกลือกกลิ้งอยู่กับอุจจาระและปัสสาวะของตนเอง พระพุทธเจ้าทรง
ให้การดูแลรักษาด้วยการสรงน้ าให้ภิกษุรูปนั้นจนร่างกายสะอาด โดยไม่แสดงอาการรังเกียจแม้แต่
น้อย ภิกษุรูปนั้นร่างกายสะอาดและหายจากอาพาธนั้นทันที5 ส่วนโรคทางใจสามารถดูแลรักษาได้ด้วย
การสนทนาธรรม ดังเช่น นกุลปิตาคหบดีป่วยด้วยโรคชรามีอาการเจ็บป่วยออดแอดอยู่เป็นประจ า
พระพุทธเจ้าทรงสนทนาธรรมกับนกุลปิตาคหบดีด้วยพระองค์เองว่าแม้เมื่อเรามีกายกระสับกระส่าย
อยู่จิตของเราจักไม่กระสับกระส่ายตามไปด้วย โดยใช้สติหรือใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นความจริงตาม
กฎไตรลักษณ์ เป็นการให้การดูแลทางด้านจิตใจ จิตใจไม่ฟุ้งซ่านผ่อนคลาย เบาสบายควบคุมสติได้ 
หายป่วยในฉับพลัน6 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

(๑) เพ่ือศึกษาวิธีการดูแลผู้ป่วยตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
(๒) เพ่ือศึกษาวิธีการดูแลผู้ป่วยตามหลักภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 
(๓) เพ่ือศึกษาผลการประยุกต์วิธีการดูแลผู้ป่วยตามแนวทางพระพุทธศาสนากับภูมิปัญญา

ท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ  
 

๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research) โดยการวิจัยเอกสารเป็นเป็น

ตัวเชื่อมหลัก ในการลงพ้ืนที่จริงในด้านการรวบรวมข้อมูล โดยมีวิธีการด าเนินการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ 
ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

๑) ขั้นตอนรวบรวมข้อมูล แบ่งข้อมูลออกเป็น 3 แหล่งส าคัญคือ 

                                           

2 องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/ ๗/๙๙. 
3พระศรีวสิุทธิวงศ์ , ธรรมะบ าบัดโรคใจ, (กรุงเทพมหานคร : วัดบวรมงคล, ๒๕๐๐), หน้า ๒๘.  
4 นันทนัช ชาวนาทุ่ง, "การศึกษาเปรียบเทียบกการบาบัดโรคโดยใช้วิธีการทางศาสนาระหว่าง ผู้นับถือ

ศาสนาพุทธและคริสต์", วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล , ๒๕๒๕), 
หน้า ๓๓. 

5 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ , พิมพ์ครั้งที่ ๒, 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑ ), หน้า ๒๙. 

6 นางประไพ เพิ่มกสิกรณ์, "การพยาบาลผู้ป่วยตามแนวพระพุทธศาสนา" , วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณทิต, (บัณทิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๖๑), หน้า ๔๕. 
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(๑) รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลชั้นปฐมภูมิ อันได้แก่ พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย 
และฉบับภาษาบาลี 

(๒) รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลชั้นทุติยภูมิ อันได้แก่ หนังสือ ต ารา บทความ 
และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

(๓) รวบรวมข้อมูลจากพ้ืนที่ของการวิจัยในจังหวัดบึงกาฬ ที่มีการรักษาผู้ป่วยโดย
แพทย์ทางเลือก และการรักษาผู้ป่วยทางใจในส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัด เพ่ือท าการข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ในการเปรียบเทียบ 
๒) ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อได้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่รวบรวมไว้แล้ว จึงน ามาจ าแนกและ

ก าหนดเป็นประเด็น เป็นหัวตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๓) ขั้นน าเสนอข้อมูล เมื่อได้จ าแนกข้อมูลและได้ประเด็นหัวข้อแล้ว จึงน ามาเสนอข้อมูล

รายงานการวิจัย ในแบบพรรณนาวิเคราะห์ ให้ได้งานวิจัยที่มีคุณภาพและได้ผลจริง 
 
๔. เปรียบเทียบด้านการดูแลผู้ป่วยตามแนวทางพระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัด
หนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ 

  การดูแลผู้ป่วยตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
  การดูแลผู้ป่วยตามแนวทางพระพุทธศาสนาแน่นอนว่าต้องใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
ซึ่งการปูพื้นฐานของการรักษานั้น ผู้ป่วยนั้นต้องได้รับการปลูกศรัทธาในพระพุทธเจ้าก่อน แล้วก็จะวาง
พ้ืนฐานของการเข้าใจในอริยสัจ ๔ เพราะจะได้เข้าใจในกระบวนการเปลี่ยนแปลงของความจริงในโลก
ปัจจุบัน ก่อนจึงจะลงลึกในรายละเดียดของพระธรรมโอสถที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ได้แก่ สัญญา ๑๐ 
ประการ โพชฌงค์ ๗ ประการ ขันธ์ ๕ พรหมวิหาร ๔ หลักไตรลักษณ์ เป็นต้น ต่อไปพระองค์ก็ทรง
แนะให้ท า สมาธิบ าบัด การเดินจงกรม การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน การฟังธรรม การพิจารณาธรรม 
การปฏิบัติตามธรรม เป็นต้น7 

เปรียบเทียบด้านการบรรเทาโรคด้วยธรรมโอสถ 
การดูแลสุขภาพโดยธรรมโอสถ เพ่ือให้จิตใจผ่องแผ้ว เบิกบานนั้นมีอยู่มากมายหลายวิธี แต่

ละวิธีก็เหมาะกับแต่ละคนแตกต่างกันไป วิธีหนึ่งอาจใช้กับคนหนึ่งได้ผล แต่อาจใช้กับอีกคนไม่ได้ผล
เลยก็มี ซึ่งการดูแลผู้ป่วยในทางพระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยซึ่งมีรายละเอียดดังตาราง 
ดังนี้ 

ตารางท่ี ๔.๑ เปรียบเทียบด้านการบรรเทาโรคด้วยธรรมโอสถ 
 

การบรรเทาโรคด้วยธรรมโอสถตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา 

การบรรเทาโรคด้วยธรรมโอสถ  
ในภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย และ

จังหวัดบึงกาฬ 

                                           

7 สัมภาษณ์ พระครูประสิทธิ์วรานุวัฒน์  เจ้าคณะต าบลชมภูพร  ต าบลชมภูพร อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึง
กาฬ, วันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖. 
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๑. พระธรรมโอสถที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ได้แก่ 
สัญญา ๑๐ประการ โพชฌงค์ ๗ ประการ ขันธ์ 
๕ พรหมวิหาร ๔ หลักไตรลักษณ์ เป็นต้น ต่อไป
พระองค์ก็ทรงแนะให้ท า สมาธิบ าบัด การเดิน
จงกรม การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน การฟัง
ธรรม การพิจารณาธรรม การปฏิบัติตามธรรม 
เป็นต้น 

๑. การดูแลสุขภาพจิต โดยการนั่งสมาธิ เดินจง
กลมและการสวดมนต์  เ พ่ือเป็นการฝึกจิต 
พัฒนาจิต ท าให้จิตสงบ จิตมีความเข้มแข็ง มี
พลังเกิดปัญญา ย่อมเลือกมีพฤติกรรมที่ส่งเสริม
สุขภาพที่ไม่ตามใจตนเองด้วยกิเลสและความ
อยากคือตัณหา 

เปรียบเทียบความเหมือน 
ในทางพระพุทธศาสนา กล่าวถึง หลักธรรมที่มีความหมายลึกซึ้ง เช่นพระพุทธองค์ทรง

สาธยายถึงอานุภาพของโพชฌงค์ ๗ ประการ แล้วสามารถรักษา พระมหากัสสปะ และพระมหาโมคัล
ลานะให้หายจากอาพาธรุนแรงได้ เป็นการพยาบาลผู้ป่วยทางด้านจิตใจ เป็นต้น 

ในภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ กล่าวถึง การดูแลสุขภาพจิต 
โดยการนั่งสมาธิ เดินจงกลมและ การสวดมนต์ เพ่ือเป็นการฝึกจิต พัฒนาจิต ท าให้จิตสงบ จิตมีความ
เข้มแข็ง มีพลังเกิดปัญญา 

สรุป การดูแลสุขภาพโดยธรรมโอสถทั้ง ๒ แนวทาง เพ่ือให้จิตใจผ่องแผ้ว จิตสงบ แล้วจะเกิด
ปัญญา รู้แจ้ง ทั้ง ๒ วิธีนี้ เมื่อจิตเข้มแข็งก็เกิดปัญญา และย่อมเลือกมีพฤติกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพที่ไม่
ตามใจตนเอง เป็นการฝึกจิตถึงข้ันละกิเลสได้ เป็นต้น 
 
๕. สรุปผลการวิจัย 
  ๕.๑ การศึกษาวิจัยถึงวิธีการดูแลผู้ป่วยตามแนวทางพระพุทธศาสนา  
  จากการศึกษาวิ จั ยถึ งวิ ธี การดูแลผู้ ป่ วยตามแนวทางพระพุทธศาสนา พบว่ า 
“พระพุทธศาสนา” มิได้ปฏิเสธการมีอยู่จริงของภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยและยอมรับว่าสิ่ งทั้งหลายมีอยู่ 
แต่มิได้ให้ความส าคัญต่อการมีอยู่ของสิ่งเหล่านี้ ทรงชี้ให้เห็นว่าการหวังพ่ึงอ านาจทางความเชื่อต่างๆ 
สิ่งเหล่านี้ล้วนมีขีดจ ากัดและไม่ใช่ที่พ่ึงอันเกษม 
  ส่วนวิธีการดูแลรักษา สามารถสรุปประเด็นได้ ๒ อย่าง คือการดูแลรักษาทางกายและทาง
ใจ โดยอาศัยยาสมุนไพร ต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในพระพุทธศาสนามีมากมาย โดยเฉพาะพระวินัยปิฎก 
ในหมวดเภสัชขันธกะ ได้ระบุถึงการดูแลรักษาโรคต่าง ๆ ด้วยเภสัช ๕ ชนิด คือเนยใส เนยข้น น้ ามัน 
น้ าผึ้ง น้ าอ้อย พร้อมทั้งยาสมุนไพรที่ได้จากรากไม้ต่าง ๆ เช่น เปลือกไม้ ใบไม้ ผลไม้ ยางไม้ แร่ ธาตุ 
ต่าง ๆ เช่นเกลือ กามะถัน ผงมูลโคแห้งแก้แผลพุพองและกลิ่นตัว และยานัตถุ์แก้ปวดหัว ส่วนการดูแล
รักษาทางใจ ทรงใช้วิธีการดูแลรักษา โดยใช้หลักธรรม ต่าง ๆ ได้แก่ หลักสัญญา ๑๐ ประการ, 
หลักธรรมโพชฌงค์ ๗ ประการ, ขันธ์ ๔, หลักพรหมวิหาร ๔, และหลักไตรลักษณ์ เป็นต้น ที่จริงแล้ว
พระพุทธศาสนา กล่าวถึงการป้องกันโรคมากกว่าการดูแลรักษา พระองค์ทรงให้ใช้ปัญญาและวิธีการ
นอกจากการใช้ตัวยา ผู้ปฏิบัติตามหลักศีล สมาธิ ปัญญา ย่อมมีโรคน้อย มีโรคเบาบาง ไม่เป็นโรคทาง
กายและทางใจตามความหมายทางพุทธศาสนาและทางจิตเวช เช่นการใช้สติตั้งมั่นอยู่ การพิจารณาถึง
ความเป็นไปของจิต เช่นพระบรมศาสดาทรงมีความสามารถที่จะดูแลรักษาโรค คือกิเลสพร้อมทั้ง
อนุสัยอันได้แก่ความโลภ ความโกรธ ความหลง และความมัวเมาพระองค์ทรงใช้ญาณตรวจดูโรค เมื่อรู้
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ภาวะของเหล่าสรรพสัตว์แล้ว ก็ทรงวางยา (แสดงธรรม) คือธรรมะโอสถ ธรรมะบางหมวดเมื่อฟังแล้ว
พิจารณาตาม ทาให้จิตใจสงบระงับผ่อนคลาย เป็นสมาธิ ส่งผลไปถึงกายให้หายจากโรคทางกายและ
โรคทางใจได้ ดังพระมหากัสสปะเถระที่อาพาธ พระพุทธเจ้าเสด็จไปเยี่ยมแล้วพระองค์ทรงแสดง
โพชฌงค์ ๗ ให้ฟังพระมหากัสสปะพิจารณาตามธรรมนั้นก็หายจากโรค เมื่อภิกษุอาพาธพระองค์ทรง
รับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายรักษาพยาบาลกันเอง 
  ๕.๒ รูปแบบวิธีการดูแลผู้ป่วยตามหลักภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 
  การดูแลสุขภาพตามหลักภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยสามารถดูแลสุขภาพด้วยการยึดหลักตาม
พระพุทธศาสนาแบบสบาย ๆ ผ่อนคลาย เมื่อภาวะเจ็บป่วยและภาวะที่ได้รับการวินิจฉัยโรคว่า
เจ็บป่วยจะใช้วิธีการนวดแบบไทยเพ่ือบาบัดรักษา และการฟื้นฟูสุขภาพสมรรถภาพ จะเห็นได้ว่า หลัก
ธรรมานานัย เป็นวิธีการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยวิธีหนึ่งที่สามารถน าไปใช้ในภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในจังหวัดบึงกาฬด้านการส่งเสริม ป้องกันสุขภาพ ดูแล บาบัดรักษาและฟ้ืนฟูสุขภาพ เพ่ือ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจให้อยู่ในภาวะที่สมบูรณ์ เป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์
รวม เนื่องจากเป็นการดูแลรักษาที่อาการของโรคแล้วยังแก้ที่ต้นเหตุของอาการของโรครวมถึงปัญหา
อ่ืน ๆ ของผู้ป่วย เช่นภาวะจิตใจอารมณ์ พฤติกรรมของผู้ป่วยที่เป็นปัจจัยให้อาการของผู้ป่วยรุนแรง
มากขึ้น จึงควรน าเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เพ่ือการดูแลสุขภาพเมื่อภาวะปกติ, 
ภาวะรับรู้ว่าเจ็บและภาวะที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วย ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่ควรอนุรักษ์ไว้
ให้คงอยู่สืบต่อไป 
  ๕.๓ ผลการประยุกต์วิธีการดูแลผู้ป่วยตามแนวทางพระพุทธศาสนากับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬเป็นเรื่องของความเชื่อมากกว่า
เป็นเรื่องของปัญญาถ้าหากมีความเชื่อแต่ไม่ใช้ปัญญาเข้าช่วย ก็อาจเข้าถึงความสุขได้เหมือนกัน แต่
ความสุขนั้นมักเป็นความสุขชั่วแล่นชั่วพริบตาผิดจากความสุขที่แท้จริงอันเกิดจากปัญญา ซึ่งอาจเป็น
ความสุขที่ถาวรก็ได้ เพราะเหตุนี้ ตามหลักพระพุทธศาสนา ถ้าผู้ใดมีปัญญาไตร่ตรองด้วยเหตุผล เห็น
จริงตามความเป็นจริงที่แนะน าสั่งสอนไว้ และประพฤติปฏิบัติตนไปตามหลักธรรมนั้นโดยลาดับ ก็จะ
ประสบแต่ความสุข เป็นขั้น ๆ จนกว่าจะบรรลุถึงความสุขที่แท้จริงอันเป็นที่สุดของชีวิต ซึ่งเรียกว่า 
"นิพพาน" 
  ผลของการดูแลผู้ป่วยตามแนวทางพระพุทธศาสนา ทางกายและทางใจแยกเป็น 4 ประเด็น 
คือ 
  ๑) ผลด้านสุขภาพกายในพระพุทธศาสนา ท าให้มีร่างกายสดชื่น แข็งแรง ผ่องใส จิตใจเบิก
บาน ปราศจากโรคภัยต่าง ๆ สามารถทากิจของสงฆ์ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
  ๒) ผลด้านจิตใจในพระพุทธศาสนา เป็นผู้มีจิตใจผ่องใส จิตไม่แปรปรวน ไม่ฟุ้งซ่าน มีความ
จาดี มีจิตเป็นกุศล สามารถขจัดโลภะ โทสะ โมหะ และสามารถเข้าถึงธรรมชั้นสูงได้เร็วขึ้นกว่าเดิม 
  ๓) ผลด้านพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนา ยึดหลักพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด ท าให้
เกิดการบัญญัติทั้งวินัยและคุณธรรม ส าหรับผู้ป่วยและผู้ให้การรักษาผู้ป่วย 
  ๔) ผลด้านสังคมในพระพุทธศาสนา เกิดความผาสุกในหมู่คณะ แบ่งเบาภาระสังคม คนใน
สังคมมีความสนใจ มีเมตตาเอ้ือเฟ้ือต่อกัน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและสันติ 
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๖. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาทัศนะวิธีการดูแลผู้ป่วยตามแนวทางพระพุทธศาสนา และ
วิธีการดูแลผู้ป่วยตามหลักภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย จากการศึกษาพบว่า การดูแลผู้ป่วยตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา มี ๒ ประเภท คือ การดูแลแบบรูปธรรม เป็นการดูแลรักษาโดยตรงจากสมุนไพร การ
ดูแลตามอาการ การเช็ดรักษาท าความสะอาดร่างกาย และการดูแลแบบนามธรรม เช่น การใช้ พุทธา
นุภาพ การแสดงธรรม-สนทนาธรรม และใช้ธรรมโอสถในการดูแลรักษา ส่วนการรักษาแบบ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นไทย แบ่งออกเป็น ๒ ประการ คือ ๑. การรักษาทางกาย การดูแลรักษาทางกาย โดย
การใช้สมุนไพรและการดูแลทางกายอ่ืนๆ ๒.การรักษาทางใจ หรือฤทธานุภาพ เป็นการดูแลรักษาโดย
ใช้พลังจิต หรือคาถาอาคม ซึ่งทั้งการดูแลรักษาผู้ป่วยทั้งทางพระพุทธศาสนาและทางภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไทยนี้ ทั้ง ๒ แนวทางนี้ มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์และสืบทอดถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน เพราะ
ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีการอนุรักษ์และสืบทอดเท่าที่ควร ดังนั้น ทางรัฐบาลจึงควรให้การส่งเสริมเพ่ือ
อนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่สืบต่อไป 
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ปัจจัยเชิงพุทธในการบูรณการเพื่อการบริหารจัดการองค์การให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
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บทคัดย่อ 

 ปัจจัยเชิงพุทธในการบริหารจัดการองค์การให้มีประสิทธิภาพ เป็นการกล่าวถึง การบูรณาการปัจจัยที่
เป็นประโยชน์ในการน าไปใช้ในการบริหารจัดการองค์การ เพื่อเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้ในการบริหารจัดการ
องค์การ โดยปัจจัยจูงใจหรือแรงจูงนั้นเป็นพลังผลักดันให้คนมีพฤติกรรม และยังก าหนดทิศทางและเป้าหมายของ
พฤติกรรม บทความวิชาการนี้มุ่งศึกษา นิยามของปัจจัยจูงใจหรือแรงจูงใจ แรงจูงใจในทางพระพุทธศาสนาตามอิทธิ
บาท 4 ปัจจัยค้ าจุน องค์ประกอบของปัจจัยค้ าจุน ความหมายของปัจจัยค้ าจุนตามองค์ประกอบ 
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Abstract 
 Motivation of Buddhist Factoring and adminicle factoring in Definition and 

integration is the factor of integration for benefit taking in organization administration. 

This article aims to study the definition of motivation factor, Motivation of Buddhist 

Factor by Iddhipada 4 is the  adminicle factoring and the component of adminicle 

factoring, the meaning of adminicle factoring by component.  
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บทน า 
 ปัจจัยจูงใจเชิงพุทธ และปัจจัยค้ าจุน : นิยาม และการบูรณาการ เพื่อเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้ใน
การบริหารจัดการองค์การ โดยปัจจัยจูงใจหรือแรงจูงนั้นเป็นพลังผลักดันให้คนมีพฤติกรรม และยังก าหนดทิศทาง
และเป้าหมายของพฤติกรรมนั้นด้วย คนที่มีแรงจูงใจสูงจะใช้ความพยายามในการกระท าไปสู่เป้าหมายโดยไม่ลดละ
แต่คนมีมีแรงจูงใจต่ าจะไม่แสดงพฤติกรรมหรือไม่ก็ล้มเลิกการกระท าก่อนบรรลุเป้าหมาย นอกจากแรงจูงใจตาม
ทฤษฎีทางตะวันตกแล้วก็ยังปรากฏแรงจูงใจในทางพระพุทธศาสนาอีกด้วย ซึ่งแรงจูงใจในทางพระพุทธศาสนาตามที่
ปรากฏก็คือ อิทธิบาท 4 (คุณเครื่องให้ถึงความส าเร็จ , คุณธรรมที่น าไปสู่ความส าเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย) อัน
ประกอบด้วย ฉันทะ (ความพอใจ) วิริยะ (ความเพียร) จิตตะ (ความคิดมุ่งไป) วิมังสา (ความไตร่ตรอง หรือ ทดลอง) 
การที่คนจะแสดงพฤติกรรมที่เป็นแรงผลักจากข้างในด้านเดียวนั้นอาจไม่พอ จึงควรมีปัจจัยค้ าจุนเข้ามาเป็นแรงผลัก
อีกแรงหนึ่งด้วย ปัจจัยค้ าจุนไม่ใช่สิ่งจูงใจให้คนท างาน หรือไม่มีคุณค่าในด้านการจูงใจคน แต่มันเป็นปัจจัยที่มีส่วน
สร้างความพอใจแก่บุคคลที่ท างาน หรือการป้องกันมิให้เกิดความไม่พึงพอใจในงาน มีส่วนท าให้การท างานสุขสบาย
มากขึ้น ถือได้ว่าเป็นเพียงมาตรการหนึ่งในการสนองความต้องการของคน ถ้าหากว่าภาวะแวดล้อมที่ ได้จัดไว้ดี
เพียงพอแล้ว ก็เป็นการสนองความต้องการของคนในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพขึ้นด้วย 
 

                                           

 * นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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นิยามของปัจจัยจูงใจ 
 ปัจจัยจูงใจหรือแรงจูงใจ คือพลังผลักดันให้คนมีพฤติกรรม และยังก าหนดทิศทางและเป้าหมายของ
พฤติกรรมนั้นด้วย คนที่มีแรงจูงใจสูงจะใช้ความพยายามในการกระท าไปสู่เป้าหมายโดยไม่ลดละแต่คนมีมีแรงจูงใจ
ต่ าจะไม่แสดงพฤติกรรมหรือไม่ก็ล้มเลิกการกระท าก่อนบรรลุเป้าหมาย มีผู้ให้ความหมายของแรงจูงใจไว้หลากหลาย 
ดังนี ้
 กลุ่มที่ให้ความหมายของแรงจูงใจในการท างาน ที่หมายถึง พลังทั้งจากภายในและภายนอก เช่น พลังทั้ง
จากภายในและภายนอกซึ่งช่วยกระตุ้นพฤติกรรมให้บุคคลท าในสิ่งต่าง ๆ ให้ส าเร็จตามเป้าหมายด้วยความเต็มใจ 
และเป็นตามกระบวนการจูงใจของแต่ละบุคคล (ชาญศิลป วาสบุญมา, 2546) สิ่งเร้าจากภายใน สิ่งจูงใจหรือสิ่งโน้ม
น้าวใจให้บุคคลเกิดพฤติกรรม เกิดความคิด ความเช่ือมั่นและความมานะพยายามที่จะกระท า และคงไว้ซึ่งการ
กระท านั้น ๆ เพื่อจะบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งตามที่ตัวบุคคลหรือองค์การได้ตั้งไว้(ชาญ
เดช วีรกุล, 2552) แรงผลักดันท้ังจากภายนอกและภายในซึ่งช่วยกระตุ้นทิศทางหรือแนวทางของพฤติกรรมให้บุคคล
กระท าสิ่งต่าง ๆ ให้ส าเร็จตามเป้าหมายด้วยความเต็มใจ และเป็นไปตามแรงจูงใจของบุคคล(ศุภลักษณ์ ตรีสุวรรณ, 
2548) นอกจากนั้นยังหมายถึง ปัจจัยหรือสิ่งต่าง ๆ ที่มากระตุ้นหรือชักน าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนเองต้องการ  แรงจูงใจจะมีทั้งแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจ
ภายนอก บุคคลที่มีแรงจูงใจภายในจะมีความสุขในการกระท าสิ่งต่าง ๆ เพราะมีความพึงพอใจโดยตัวของเขาเอง 
ไม่ได้หวังรางวัลหรือค าชม ส่วนบุคคลที่มีแรงจูงใจภายนอกจะท าอะไรต้องได้รับการยอมรับจากผู้อื่น หวังรางวัลหรือ
ผลตอบแทน(ศิริพร จันทศรี, 2550) 
 แต่ก็มีบางท่านที่ให้ความหมายแบบกว้าง ๆ เช่น แรงจูงใจในการท างาน หมายถึง สิ่งใด ๆ ที่เป็น
แรงผลักดัน หรือกระตุ้นให้บุคคลปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมด้วยความเต็มใจ เพื่อที่จะน ามาซึ่งการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งมูลเหตุจูงใจที่ส าคัญคือ ความต้องการ ความพึงพอใจในการท างานจะน ามาซึ่งการปฏิบัติที่ดีของ
บุคลากรท าให้บุคลากรมีความและจงรักภักดีต่อองค์การ ซึ่งจะเป็นเงื่อนไขส าคัญต่อความส าเร็จขององค์การในระยะ
ยาว(ธิดา สุขใจ, 2548) เป็นความสามารถในการตอบสนองความต้องการ หรือท าให้เกิดความพึงพอใจอัน
เนื่องมาจากความสามารถในการตอบสนองความต้องการดังกล่าว สิ่งใดก็ตามที่สามารถท าให้เกิดความพึงพอใจ
ขึ้นมาได้ อาจถือว่าเป็นสิ่งล่อใจและสิ่งจูงใจ ( Incentive) ซึ่งจะกลายเป็นเป้าหมาย (Goal) ที่บุคคลแสวงหาใน
องค์การ สิ่งจูงใจหรือเป้าหมายนี้อาจเป็นสิ่งจูงใจ หรือเป้าหมายทางปฏิฐานหรือทางบวก (Positive) หรืออาจเป็น
สิ่งจูงใจหรือเป้าหมายทางนิเสธหรือทางลบ (Negative) (สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ, 2550)  และ
แรงจูงใจ คือสิ่งท่ีอยู่ภายในตัวบุคคลเป็นแรงขับ เป็นพลังของแต่ละคนที่ท าให้กระท าอย่างใดอย่างหนึ่งจนส าเร็จโดย
มีกระบวนการเกิดจากการที่มนุษย์ทุกคนมีความคาดหวัง ความต้องการ (Needs) และเป้าหมายในชีวิต ท าให้เกิด
แรงขับ (Drive) เพื่อน าไปสู่เป้าหมาย (Goals) เพราะฉะนั้นแรงจูงใจจึงมิอิทธิพลในการกระตุ้นให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมออกมาทิศทางใดทิศทางหนึ่ง และรักษาพฤติกรรมนั้นไว้เพื่อให้ตนเองนั้นได้สิ่งที่คาดหวังหรือต้องการ 
(สุชาดา สุขบ ารุงศิลป์, 2553) 
 ดังนั้น แรงจูงใจในการท างาน จึงหมายถึง พลังทั้งจากภายในและภายนอกซึ่งช่วยกระตุ้นพฤติกรรมให้
บุคคลท าในสิ่งต่าง ๆ ให้ส าเร็จตามเป้าหมายด้วยความเต็มใจ และกระตุ้นหรือชักน าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งท่ีตนเองต้องการ จะท าให้มีความสุขในการกระท าสิ่งต่าง ๆ เพราะมีความพึงพอใจโดยตัวของเขาเอง ไม่ได้
หวังรางวัลหรือค าชม  
 แรงจูงใจจึงมีประโยชน์หลายอย่างทั้ง เสริมสร้างก าลังใจในการปฏิบัติงานให้แต่ละบุคคลในองค์การ 
ส่งเสริมและเสรมิสร้างสามัคคีธรรมในหมู่คณะ สร้างขวัญและก าลงัใจท่ีดีในการปฏิบัตงิาน แก่ผู้ปฏิบัติงานในองค์การ 
ช่วยเสริมสร้างให้เกิดความจงรักภักดีต่อองค์การ ช่วยท าให้การควบคุมด าเนินไปด้วยความราบรื่นอยู่ในกรอบแห่ง
ระเบียบวินัย และมีศีลธรรมอันดีงาม ลดอุบัติเหตุและอันตรายในการปฏิบัติงาน เกื้อกูลและจูงใจให้สมาชิกของ
องค์การเกิดความคิดสร้างสรรค์ในกิจการต่าง ๆ ในองค์การ ท าให้เกิดศรัทธาและความเช่ือมั่นในองค์การที่ตน
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ปฏิบัติงานอยู่ ท าให้เกิดความสุขกาย สุขใจ ในการท างาน และก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน(สุพัตรา 
สุภาพ, 2541) 
ปัจจัยจูงใจเชิงพุทธ 
 แรงจูงใจในทางพระพุทธศาสนาตามที่ปรากฏก็คือ อิทธิบาท 4 (คุณเครื่องให้ถึงความส าเร็จ, คุณธรรมที่
น าไปสู่ความส าเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย) ซึ่งประกอบด้วย ฉันทะ (ความพอใจ) วิริยะ (ความเพียร) จิตตะ (ความคิดมุ่ง
ไป) วิมังสา (ความไตร่ตรอง หรือ ทดลอง) จากองค์ประกอบดังกล่าวสามารถได้ความหมายได้ดังนี้ 
 ฉันทะ (ความพอใจ) หมายถึง ความต้องการที่จะท า ใฝ่ใจรักจะท าสิ่งนั้นอยู่เสมอและปรารถนาจะท าให้
ได้ผลดียิ่ง ๆ ขึ้นไป(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) , 2549) เพื่อความส าเร็จในการท างานของบุคคล ซึ่งมี
ความหมายคล้ายกันคือ การที่บุคคลสามารถท างานได้เสร็จสิ้นและประสบความส าเร็จอย่างดี เป็นความสามารถใน
การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ การรู้จักป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น เมื่อผลงานส าเร็จจึงเกิดความรู้สึกพึงพอใจและปลาบปลื้ม
ในผลส าเร็จของงานนั้น ๆ(Herzberg, Frederick and others, 1959) เป็นความรู้สึกรักชอบยินดีเต็มใจ หรือมีเจต
คติที่ดีของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความพอใจจะเกิดเมื่อได้รับตอบสนองความต้องการ ทั้งด้านวัตถุและด้านจิตใจ 
ความพึงพอใจเป็นเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ ความรู้สึก และทัศนะของบุคคล อันเนื่องมาจากสิ่งเร้าและสิ่งจูงใจ โดยอาจ
เป็นไปในเชิงประเมินค่าว่าความรู้สึกหรือทัศนคติต่อสิ่งเหล่านั้นเป็นไปในทางลบหรือบวก(อุทัยพรรณ สุดใจ, 2545) 
สิ่งที่ควรจะเป็นไปตามความต้องการ ความพึงพอใจเป็นผลของการแสดงออกของทัศนคติของบุคคลอีกรูปแบบหน่ึง 
ซึ่งเป็นความรู้สึกเอนเอียงของจิตใจที่มีประสบการณ์ที่มนุษย์เราได้รับอาจจะมากหรือน้อยก็ได้ และเป็นความรู้สึกท่ีมี
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นไปได้ทั้งทางบวกและทางลบ(กชกร เปาสุวรรณ และคณะ, 2550) เป็นความรู้สึกส่วนตัวของ
บุคคลในการปฏิบัติงาน ซึ่งรวมไปถึงความพึงพอใจเป็นความรู้สึกส่วนตัวของบุคคลในการปฏิบัติงาน ซึ่งรวมไปถึง
ความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมทางกายภาพด้วย การมีความสุขที่ท างานร่วมกับคนอื่นที่เข้ากันได้มีทัศนคติที่ดีต่อ
งานด้วยได้กล่าวถึง(Applewhite, P. B., 1965) และยังหมายถึงสภาพหรือระดับความพึงพอใจท่ีเป็นผลมาจากความ
สนใจและเจตคติของบุคคลที่มีต่องาน (Good, C. V., 1973) 
 ดังนั้นฉันทะ (ความพอใจ) จึงหมายถึง ความต้องการที่จะท างานนั้นให้ประสบความส าเร็จอย่างดี ใฝ่ใจ
รักจะท าสิ่งนั้นอยู่เสมอและปรารถนาจะท าให้ได้ผลดียิ่ง ๆ ขึ้นไป เมื่อผลงานส าเร็จจึงเกิดความรู้สึกพึงพอใจและ
ปลาบปลื้มในผลส าเร็จของงานนั้น ๆ  
 วิริยะ คือ ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทน เอาธุระ ไม่ท้อถอย(พระพรหม
คุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), 2549) ถือเป็นความต้องการความส าเร็จในชีวิต (Self-actualization) เนื่องจากเป็น
ความต้องการสูงสุดของแต่ละบุคคล เช่น ความต้องการที่จะท าทุกสิ่งทุกอย่างได้ส าเร็จ ความต้องการท าทุกอย่างเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตนเอง (Maslow, Abrah, 1970) เป็นแรงจูงใจซึ่งก าหนดทิศทางการกระท าเพื่อให้ได้
ตามค่านิยมของตน คือคาดหวังว่าจะได้ตามค่านิยม เป็นแรงจูงใจให้บุคคลใช้ความพยายามกระท าให้ส าเร็จ และ
ความส าเร็จของงานเกิดจากความพยายามบวกกับความสามารถของตนด้วย(Vroom, H Victor, 1964) เพื่อให้ได้รับ
การยอมรับนับถือ ซึ่งการยอมรับนับถือจะแฝงอยู่กับความส าเร็จในงานด้วย(Herzberg, Frederick and others, 
1959) เช่นเดียวกันก็ถือเป็นความต้องการประสบความส าเร็จ (nAch) ซึ่งบุคคลจะแสวงหาแนวทางเพื่อก้าวไป
ข้างหน้าจะใช้ความพยายามเพื่อมุ่งไปสู่ความส าเร็จ และจะมีความรับผิดชอบในการแก้ปัญหาต่างๆ(McClelland, 
David C, 1961) 
 ดังนั้นวิริยะ (ความเพียร) จึงหมายถึง ความขยันหมั่นเพียร ประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายาม เข้มแข็ง 
อดทน ไม่ท้อถอยเพื่อมุ่งไปสู่ความส าเร็จ และความส าเร็จของงานนั้นก็เกิดจากความพยายามบวกกับความสามารถ
ของตนด้วย 
 จิตตะ (ความคิดมุ่งไป) หมายถึง ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งท่ีท าและท าสิ่งนั้นด้วยความคิด เอาจิตฝักใฝ่ ไม่ปล่อยใจ
ให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไป อุทิศหัวใจให้แก่สิงที่ท า(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), 2549) ถือเป็นความรับผิดชอบ
ซึ่งหมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม่ ๆ และมีอ านาจในการรับผิดชอบ
ได้อย่างเต็มที่ โดยไม่มีการตรวจสอบหรือควบคุมอย่างใกล้ชิด(Herzberg, Frederick and others, 1959) เป็น
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คุณลักษณะของบุคคลซึ่งแสดงออกโดยมีความสนใจ เอาใจใส่ตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติหน้าท่ีซึ่งได้รับมอบหมายด้วยความ
พากเพียร พยายาม อดทนต่ออุปสรรคใด ๆ ที่ขัดข้อง มีการวางแผนงานอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้(ขวัญฤดี ข าซ่อนสัตย์, 2542) จะเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนให้บุคคลปฏิบัติงานอย่างสอดคล้องกับ
กฎเกณฑ์ทางศีลธรรมจรรยาและตามกฎเกณฑ์ของสังคม แม้ว่าจะไม่มีการใช้อ านาจในการบังคับควบคุมก็ตาม
(ลักขณา สะแกคุ้ม, 2543)  
 ดังนั้น จิตตะ (ความคิดมุ่งไป) หมายถึง ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ท าและท าสิ่งนั้นด้วยความคิด เอาจิตฝักใฝ่ ไม่
ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไป อุทิศหัวใจให้แก่สิงที่ท า เอาใจใส่ตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติหน้าท่ีซึ่งได้รับมอบหมาย มีการ
วางแผนงานอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 วิมังสา (ความไตร่ตรอง หรือ ทดลอง) หมายถึง หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจหาเหตุผลและ
ตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ท านั้น มีการวางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺ
โต), 2549) เป็นกิจกรรมที่มีขึ้นเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้ท าการตรวจสอบไปแล้ว การปรับปรุงอาจ
เป็นการแก้ไขปรับปรุงแบบเร่งด่วน เฉพาะหน้า หรือการค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
ปัญหาซ้ ารอยเดิม การปรบปรุงอาจน าไปสู่การก าหนดมาตรฐานของวิธี การท างานต่างไปจากเดิม เมื่อมีการ
ด าเนินงานตามวงจร PDCA ในรอบใหม่ ข้อมูลที่ได้จากการปรับปรุงจะช่วยให้การวางแผนมีความสมบูรณ์และมี
คุณภาพเพิ่มขึ้นด้วย (ปิ่นมณี ขวัญเมือง, 2557) 
 ดังนั้น วิมังสา (ความไตร่ตรอง หรือ ทดลอง) หมายถึง การหมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจหา
เหตุผลและตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ท านั้น มีการวางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง และหรือการจัดท า
มาตรฐานใหม่ ซึ่งถือเป็นพื้นฐานของการยกระดับคุณภาพ 
 
ปัจจัยค  าจุน 
 ปัจจัยค้ าจุนไม่ใช่สิ่งจูงใจให้คนท างาน หรือไม่มีคุณค่าในด้านการจูงใจคนแต่มันเป็นปัจจัยที่มีส่วนสร้าง
ความพอใจแก่บุคคลที่ท างาน หรือการป้องกันมิให้เกิดความไม่พึงพอใจในงานมีส่วนท าให้การท างานสุขสบายมากขึน้ 
ถือได้ว่าเป็นเพียงมาตรการหนึ่งในการสนองความต้องการของคน ไม่ใช่สิ่งที่จะก่อให้เกิดแรงจูงใจให้บุคคลท างาน ถ้า
หากว่าภาวะแวดล้อมที่ได้จัดไว้ดีเพียงพอแล้ว ก็เป็นการสนองความต้องการของคนในการท างานเท่านั้น(Herzberg, 
Frederick and others, 1959) 
  1 องค์ประกอบของปัจจัยค  าจุน 
 ปัจจัยค้ าจุน (Maintenance Factor) หรืออาจเรียกว่า ปัจจัยสุขอนามัย ซึ่งหมายถึง ปัจจัยที่จะค้ าจุน
ให้แรงจูงใจในการท างานของบุคคลมีอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่มีหรือมีในลักษณะไม่สอดคล้องกับบุคคลในองค์การบุคคล
ในองค์การจะเกิดความไม่ชอบงานขึ้น และปัจจัยที่มาจากภายนอกบุคคล ได้แก่ 
 จากการศึกษาสามารถสรุปองค์ประกอบของบรรยากาศองค์กรได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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He
rzb

er
g (

19
59

) 

Gl
im

m
er

 (1
97

1) 

Fr
en

ch
 (1

98
2) 

สุน
ัน

ทา
 เ

ลา
หน

ัน
ทน

์ 
(25

41
) 

Lo
ck

e 
(19

76
) 

คว
าม

ถี ่

เงินเดือนและผลตอบแทนอ่ืน      5 
โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต      5 

สถานะของอาชีพ      5 

สภาพการท างาน      4 
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ความมั่นคงในการท างาน      4 
  

ในการศึกษาครั้งนี้ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานนั้นใช้ปัจจัยค้ าจุน (Hygiene Factors) เป็น
องค์ประกอบที่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวงานโดยตรง แต่มีความเกี่ยวโยงกับการปฏิบัติงาน (Extrinsic Factors) เป็นปัจจัยที่
ไม่ใช่สิ่งจูงใจ แต่สามารถท าให้บุคลากรพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจที่จะปฏิบัติงานได้ มีอยู่ 5 องค์ประกอบคือ 1 ) 
เงินเดือนและผลตอบแทนอ่ืน 2) โอกาสความก้าวหน้าในอนาคต 3) สถานะของอาชีพ 4) สภาพการท างาน 5) ความ
มั่นคงในการท างาน 
 2 ความหมายของปัจจัยค  าจุนตามองค์ประกอบ 
 1) เงินเดือนและผลตอบแทนอ่ืน มีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ดังน้ี 
 เงินเดือนและผลตอบแทนอื่น หมายถึง เงินเดือนและการเลื่อนขั้นเงินเดือนในหน่วยงานนั้นๆ เพื่อให้
เป็นที่พอใจของบุคลากรในการท างาน(Herzberg, Frederick and others, 1959) นอกจากนั้นยังหมายถึง ค่าจ้าง
หรือรายได้จะมีความสัมพันธ์กับเงินซึ่งผู้ปฏิบัติงานมักจะจัดอันดับค่าจ้างนี้ไว้ในอันดับเกือบสูง แต่ก็ยังให้ความส าคัญ
น้อยกว่าโอกาสก้าวหน้าในการท างาน และความมั่นคงปลอดภัย องค์ประกอบนี้มักจะก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจ
มากกว่าความพึงพอใจ ผู้ชายจะเห็นค่าจ้างเป็นสิ่งส าคัญมากกว่าผู้หญิง และผู้ที่ปฏิบัติงานในโรงงานจะเห็นว่า 
ค่าจ้างมีความส าคัญส าหรับเขามากกว่าผู้ที่ปฏิบัติงานในส านักงาน หรือหน่วยงานของรัฐบาล  นอกจากนั้นยังได้
อธิบายเกี่ยวกับผลตอบแทนที่ได้รับจากการท างานเพิ่มเติมว่า หมายถึง เงินบ าเหน็จตอบแทนเมื่อออกจากงาน การ
บริการและการรักษาพยาบาล สวัสดิการอาหาร ที่อยู่ วันหยุดพักผ่อนต่างๆ(Glimmer, E, 1971) และสอดคล้องกับ
ค ากล่าวที่ว่า เงินเดือน ได้แก่ จ านวนเงินที่ได้รับความยุติธรรมและความทัดเทียมกันของรายได้และวิธีการจ่ายเงิน
ขององค์การ(Locke. E.A., 1976) เนื่องจากว่าเงินเดือนหรือค่าจ้างเป็นธรรมหรือเป็นไปตามหลักงานมากเงินมากจะ
ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน(French, S, 1982) ดังนั้นการให้เงินและรางวัลที่เกี่ยวกับเงินนั้น จาก
การศึกษางานวิจัยในปัจจุบันยังสรุปได้ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับความส าคัญของเงินท่ีมีต่อแรงจูงใจ เพียงแต่ชี้แนะว่าเงินเป็น
สิ่งที่ท าให้เกิดความไม่พอใจมากกว่าที่จะเป็นแรงจูงใจ แต่คนส่วนมากก็ยังให้คุณค่าเงินไว้สูง(สุนันทา เลาหนันทน์, 
2541) 
 สรุป เงินเดือนและผลตอบแทนอื่น หมายถึง ค่าจ้างหรือรายได้ ผลตอบแทนที่ได้รับจากการท างาน ทั้ง
เงินบ าเหน็จตอบแทนเมื่อออกจากงาน การบริการและการรักษาพยาบาล สวัสดิการอาหาร ที่อยู่ วันหยุดพักผ่อน
ต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดความพึงพอใจในการท างานและมีผลต่อแรงจูงใจ  
 2) โอกาสความก้าวหน้าในอนาคต มีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ดังน้ี 
 โอกาสความก้าวหน้าในอนาคต  หมายถึง การได้เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น การได้สิ่ งตอบแทนจาก
ความสามารถในการท างานของเขา(Glimmer, E., 1971) มีโอกาสได้ขึ้นค่าจ้าง เงินเดือน และเพิ่มพูนคุณวุฒิ
(French, S, 1982) นอกจากการที่บุคคลได้รับการแต่งตั้งเลื่อนต าแหน่งภายในหน่วยงานแล้ว ยังหมายถึง
สถานการณ์ที่บุคคลสามารถได้รับความก้าวหน้าในทักษะวิชาชีพด้วย(Herzberg, Frederick and others, 1959) 
การเปิดโอกาสให้เจริญก้าวหน้าทางด้านส่วนตัว การได้มีโอกาสเข้าร่วมการฝึกอบรมการศึกษาดูงาน การหมุนเวียน
งาน และการสร้างประสบการณ์จากการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ล้วนเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน(สุนันทา เลาหนันทน์, 
2541) 
 3) สถานะของอาชีพ มีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ดังน้ี  
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 สถานะของอาชีพ หมายถึง อาชีพนั้นเป็นที่ยอมรับนับถือของสังคมที่มีเกียรติ และศักดิ์ศรี(Herzberg, 
Frederick and others, 1959) งานที่ท ามีความสัมพันธ์กับความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานหากได้ท างาน
ตามที่เขาถนัด หรือตามความสามารถ เขาจะเกิดความพอใจ คนท่ีมีความรู้สูงมักจะรู้สึกชอบงานเพราะองค์ประกอบ
นี้มาก(Glimmer, E. 1971) นอกจากนั้นยังหมายถึงการให้การยกย่องสถานภาพบุคคลทุกคน ไม่ว่าอยู่ในฐานะอะไร 
ต้องการได้รับการยอมรับจากกลุ่ม และจากผู้บังคับบัญชาเหมือนกันหมดทุกคน แต่การยกย่องชมเชยต้องท าด้วย
ความจริงใจ และผลของการปฏิบัติงานจะต้องสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย รวมทั้งการให้ความรับผิดชอบมากขึ้น และการให้
อ านาจเพิ่มขึ้น การได้เลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง การให้อ านาจและการมอบหมายความรับผิดชอบ เป็นเครื่องมือในการ
จูงใจคนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สุนันทา เลาหนันทน์, 2541) และยังสอดคล้องกับค ากล่าวที่ว่าการได้รับ
การยอมรับนับถือนั้นเป็นการได้รับค ายกย่องชมเชยในผลส าเร็จของงาน การกล่าววิจารณ์การท างาน และความ
เชื่อถือในผลงาน (Locke. E.A., 1976) 

 4) สภาพการท างาน มีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ดังน้ี  
 สภาพการท างาน หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน เช่น แสงเสียง อากาศ ช่ัวโมงการท างาน รวมทั้ง

ลักษณะของสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ เช่น อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่าง ๆ อีกด้วย(Herzberg, Frederick and others, 1959
) และยังหมายถึง ห้องอาหาร ห้องน้ า ห้องสุขา(Glimmer, E. 1971) เช่นเดียวกันกับ Locke ที่กล่าวว่าสภาพการ
ท างาน ได้แก่ ช่ัวโมงการท างาน ช่วงเวลาพัก เครื่องมือเครื่องใช้ในการท างาน อุณหภูมิ การถ่ายเทอากาศ ท าเลที่ตั้ง
และรูปแบบการก่อสร้าง ของอาคารสถานท่ีท างาน(Locke. E.A. 1976)  
 5) ความมั่นคงในการท างาน มีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ดังน้ี 
 ความมั่นคงในการท างาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อความมั่นคงในการท างาน ความยั่งยืนของ
อาชีพ หรือความมั่นคงขององค์การ(Herzberg, Frederick and others, 1959) และยังหมายถึง การได้ท างานตาม
หน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ การได้รับความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชา คนท่ีมีพื้นความรู้น้อยหรือขาดความรู้ย่อม
เห็นว่า ความมั่นคงในการท างานมีความส าคัญต่อเขามาก แต่คนที่มีความรู้สูงจะรู้สึกว่าไม่มีความส าคัญมากนัก และ
คนท่ีมีอายุมากขึ้น จะมีความต้องการความมั่นคงในการท างานสูงขึ้น (Glimmer, E., 1971) นอกจากน้ันยังหมายถึง 
การให้ความมั่นคงและความปลอดภัย ความกลัวในสิ่งต่าง ๆ เช่น การไม่ให้งานท า การสูญเสียต าแหน่ง เป็นสิ่งที่แฝง
อยู่ภายในจิตใจของคน ความต้องการในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยจึงส าคัญ แต่ต้องค านึงด้วยว่าความมั่นคงปลอดภัย
มากน้อยเท่าใด จึงเป็นตัวกระตุ้นที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (สุนันทา เลาหนันทน์, 2541) 
 
สรุป  
 ปัจจัยจูงใจหรือแรงจูงนั้นเป็นพลังผลักดันให้คนมีพฤติกรรม และยังก าหนดทิศทางและเป้าหมายของ
พฤติกรรมนั้นด้วย คนที่มีแรงจูงใจสูงจะใช้ความพยายามในการกระท าไปสู่เป้าหมายโดยไม่ลดละแต่คนมีมีแรงจูงใจ
ต่ าจะไม่แสดงพฤติกรรมหรือไม่ก็ล้มเลิกการกระท าก่อนบรรลุเป้าหมาย นอกจากแรงจูงใจตามทฤษฎีทางตะวันตก
แล้วก็ยังปรากฏแรงจูงใจในทางพระพุทธศาสนาอีกด้วย ซึ่งแรงจูงใจในทางพระพุทธศาสนาตามที่ปรากฏก็คือ อิทธิ
บาท 4 (คุณเครื่องให้ถึงความส าเร็จ , คุณธรรมที่น าไปสู่ความส าเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย) อันประกอบด้วย ฉันทะ 
(ความพอใจ) วิริยะ (ความเพียร) จิตตะ (ความคิดมุ่งไป) วิมังสา (ความไตร่ตรอง หรือ ทดลอง) และปัจจัยค้ าจุนไม่ใช่
สิ่งจูงใจให้คนท างาน หรือไม่มีคุณค่าในด้านการจูงใจคนแต่มันเป็นปัจจัยที่มีส่วนสร้างความพอใจแก่บุคคลที่ท างาน 
การมีโอกาสได้ขึ้นค่าจ้าง ขึ้นเงินเดือน การได้เลื่อนต าแหน่งสูงข้ึน การได้สิ่งตอบแทนจากความสามารถในการท างาน 
การได้เพิ่มพูนคุณวุฒิมีความก้าวหน้าในทักษะวิชาชีพ มีโอกาสเข้าร่วมการฝึกอบรมการศึกษาดูงาน การหมุนเวียน
งาน และการสร้างประสบการณ์จากการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ด้วย 
 การประกอบอาชีพที่เป็นที่ยอมรับนับถือของสังคมมีเกียรติ และศักดิ์ศรี งานที่ท ามีความสัมพันธ์กับ
ความรู้ความสามารถของตน การได้รับการยอมรับจากกลุ่ม และจากผู้บังคับบัญชา การให้ความรับผิดชอบมากขึ้น 
และการให้อ านาจเพิ่มขึ้น การได้รับค ายกย่องชมเชยในผลส าเร็จของงาน การกล่าววิจารณ์การท างาน และความ
เช่ือถือในผลงาน สภาพแวดล้อมทางกายภาพของงานทั้ง แสง เสียง อากาศ ช่ัวโมงการท างาน รวมทั้งลักษณะของ
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สิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ทั้งอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่าง ๆ ห้องอาหาร ห้องน้ า ห้องสุขา ท าเลที่ตั้งและรูปแบบการก่อสร้าง 
ของอาคารสถานท่ีท างาน ความมั่นคงในการท างาน ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อความมั่นคงในการท างาน ความยั่งยืน
ของอาชีพ หรือความมั่นคงขององค์การ รวมทั้งการได้ท างานตามหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ การได้รับความเป็น
ธรรมจากผู้บังคับบัญชา รู้สึกมีความปลอดภัยจากความกลัวในสิ่งต่าง ๆ ทั้งการไม่ให้งานท า การสูญเสียต าแหน่งด้วย 
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ศึกษาผลสัมฤทธิ์วิธีการสอนครูสมาธิ เพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันของ 
สถาบันพลังจิตตานุภาพวัดมหาธาตุ อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
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ดร.บุญส่ง สินธุ์นอก 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่อง “ศึกษาผลส าฤทธิ์วิธีการสอนครูสมาธิ เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันของสถาบัน
พลังจิตตานุภาพวัดมหาธาตุ อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม”มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาหลักค าสอน
เกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธิในพระพุทธศาสนาเถรวาท (2) เพ่ือศึกษาวิธีสอนสมาธิของสถาบันพลังจิตตา
นุภาพวัดมหาธาตุ อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม และ (3) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์วิธีสอนครูสมาธิของ
สถาบันพลังจิตตานุภาพวัดดมหาธาตุ อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันของ
นักศึกษาสถาบันพลังจิตตานุภาพวัดมหาธาตุ อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม การศึกษาครั้งนี้เป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) การเก็บรวบรวมข้อมูล จากคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth interview) โดยสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลที่
ส าคัญได้แก่ อาจาริยสาสมาธิ และนักศึกษาครูสมาธิ ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพวัดมหาธาตุ อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครพนม และ น าเสนอข้อมูลโดยใช้วิธีเชิงพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 
 ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติสมาธิเพ่ือค้นหาทางหรือสาเหตุแห่งความเป็นจริง การรู้แจ้ง การ
สร้างวินัยในตนเอง การพัฒนาจิตใจด้วยวิธีการท าสมาธิ นอกจากจะท าให้เรมมีความสุข มีความสงบ
ทางจิตใจอย่างลึกซึ้งแล้ว สมาธิยังเป็นเกาะป้องกันความรู้สึกทางลบ หรือความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นใน
จิตใจของเราได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 
 ผลสัมฤทธิ์ด้านวิธีสอน พบว่า หลักสูตรครูสมาธิมีการสอนอย่างเป็นระบบ เป็นการเรียนตาม
แนวการสอนของพระอาจารย์ วิริยัง สิริธโร โดยใช้ต าราเรียน 3 เล่ม ทั้งภาคทฤษฎีละภาคปฏิบัติ เล่ม
ที่ 1 เป็นการปูพื้นฐานสมาธิเบื้องต้น เล่มที่ 2 เนื้อหาเก่ียวกับสมาธิ ฌาน เล่มที่ 3 เป็นการเปรียบเทียบ
สมถะและวิปัสสนา นอกจากเรียนทฤษฎีแล้ว ยังก าหนดภาคปฏิบัติ ภาคสนามโดยการเดินธุดงค์ ณ 
ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ จึงจบหลักสูตรใช้เวลาในการเรียน 6 เดือน เรียนในวันเสาร์ -วัน
อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00- 16.30 น. ผลสัมฤทธิ์เป็นที่พอใจ 
 ผลสัมฤทธิ์วิธีการสอนครูสมาธิของสถาบัน พบว่า มีประสิทธิภาพสูงอย่างยิ่ง ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนในด้านต่างๆ คือ ด้านจิตใจ ด้านร่างกาย ด้านครอบครัว ด้าน

                                                   
1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
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เศรษฐกิจ และด้านสังคม จะเห็นได้ว่า หลังจากเรียนสมาธิแล้ว ท าให้จิตใจผ่องใส สงบ เยือกเย็น 
ปลอดโปร่ง เบา สบาย มีความจ าและสติปัญญาดีขึ้น คิดได้ในทางท่ีเป็นกุศล อดทนต่อเหตุการณ์ และ
ลดความโกรธเป็นต้น จุดประสงค์ของการท าสมาธิก็คือ การสร้างพลังจิต อันเป็นวัตถุประสงค์ของการ
ท าสมาธิ คนทุกคนจะต้องมีพลังจิต จึงจะท างานส าเร็จได้ ถ้าขาดพลังจิต จะไม่พบความส าเร็จ และถ้า
ขาดพลังจิตมากจะก่อให้เป็นโรคประสาท แนวการสอนของพระอาจารย์ วิริยังค์ ได้ก าหนดไว้ได้ 12 
ประการ คือ 1. ท าให้หลับสบาย 2. ก าจัดโรคภัยไข้เจ็บ 3. ท าให้สมองปลอดโปร่งมีปัญญา 4. ท าให้มี
ความรอบครอบ 5. ท าให้ระงับความชั่วร้าย 6. บรรเทาความเครียด 7. มีความสุขพิเศษ 8. ท าให้จิต
อ่อนโยน 9. กลับใจท าความดี 10. เวลาสิ้นลม พบแต่ความดี 11. เจริญวาสนาบารมี 12. เป็นกุศล 
ดังนั้น ประโยชน์ของสมาธิจึงมีจ านวนมาก สามารถให้ประโยชน์แก่สังคมอย่างแท้จริง 

 
ค าส าคัญ  : วิธีการสอนครูสมาธิ, สถาบันพลังจิตตานุภาพ, วัดมหาธาตุ อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม, 
 

ABSTRACT 

 The purposes of the research entitled “A study of achievement of the teaching 

methods of the meditative teachers in order to apply for the daily life of Will-power 

Institute in Mahathat Temple, Muang District, Nakonphanom Province” were: 1) to  

study the  teaching principles related to the meditative training  in Theravada Buddhism; 

2) to study the methods to teach the meditation of the Will-Power Institute; 3) to study 

the achievement of the teaching methods of the meditative teachers of the Will-Power 

Institute. This study was the qualitative research. The data collection was done from 

the study of the Buddhist scriptures, related documents and the in-depth interview by 

interviewing the key informants, that is, the meditative teachers and the students who 

teach the meditation in the Will-Power institute the results of the research was reported 

by the descriptive analysis. 

 The results of the research found that to practice the meditation is to search for 

the way or the causes of the facts, enlightenment, self-discipline and spiritual 

development with the meditative methods; beside this, to make us happiness, and the 

deep mental peace. The meditation protects us from the bad feelings or unwholesome 

that occurs in our minds as well. 

 For the achievement in the aspect of teaching, it was found that the meditative 

curriculums are taught in the teaching system, that is, to study in accordance with the 

guideline of Ajahn Viriyang Siridharo by using three books both written in theory and 

practice. The first volume is to lay out the meditative foundation. The second volume 

is the contents related to the meditation and absorption. The third volume is the 

comparativeness between the Insight Meditation and Tranquility development. Besides 

the theoretical learning, there is still the field practice by walking for Austere Practice 

at the Intanon Peak in Chiangmai until finishing the curriculum and spending the time 

for 6 months, studying only on Saturday and Sunday from 08.00 – 16.30. The 

achievement is satisfactory. 

 The achievement of the teaching methods of the meditative instructors of the 

institute was that the teaching methods are the highest achievement. It makes changes 

of the behaviors in various aspects, that is, the aspect of mentality, physicality, family, 

economy and society. It can be seen that after learning meditation, it makes the mind to 

be more purified, calm, cold, free from troubles, soft, easy; to have better memory, 
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thought in the wholesome, endurance for situations and reduction of the hatred etc. The 

objectives of practicing the meditation are to create the will-power that is the purpose 

of practicing meditation. Everybody has the will-power, the work will be completed. If 

without the will-power, ones will not face the successfulness and if they are in the great 

deal of lacks, they will have the nerve diseases. The ways of teaching of Ajarhn 

Viriyang are assigned into 12 items, that is, 1) to have comfortable sleep, 2) to get rid 

of sickness, 3) to make the brain clear and to create the wisdom, 4) to make the 

carefulness, 5) to eleminate the evil,6) to reduce the seriousness, 7) to have the special 

happiness, 8) to make the mind soft, 9) to return to do good, 10) in the time of dying, 

ones will face the goodness, 11) to practice the perfect development and 12) to be the 

wholesome. So many benefits of meditation can be received and they will give the 

benefits to the society absolutely. 
 

KEYWORDS:  ACHIEVMENT OF THE TEACHING METHODS, MEDITATIVE 

TEACHERS, WILL-POWER INSTITUTE IN MAHATHAT TEMPLE, MUANG DISTRICT, 

NAKONPHANOM PROVINCE, 

 
๑. บทน า 
 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่  ทรงมีพระปรีชาสามารถยอดเยี่ยมในการสั่ง
สอนสรรพสัตว์  และประสบผลส าเร็จในการสอนอย่างสูงสุด  พระนามอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้าที่
ชาวพุทธได้ขนานนามถวาย  และชาวพุทธนิยมกล่าวเรียกกันเสมอคือ “พระบรมศาสดา หรือพระบรม
ครู” ซึ่งหมายถึงศาสดาผู้ยิ่งใหญ่  หรือเป็นบรมครู  ในภาษาบาลีก็มีบทพุทธคุณถวายพระเกียรติว่า 
“สัตถา เทวมนุสสาน ” แปลว่าเป็นศาสดาแห่งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย และมีค าเสริมพระพุทธคุณ
ว่า “อนุตฺตโร  ปุริสทมฺมสารถิ” แปลว่าเป็นสารถีฝึกคน  ไม่มีใครยิ่งกว่า2 ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นความ
ยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้า  พระพุทธศาสนาเป็นกระบวนการฝึกอบรมสรรพสัตว์ตามหลักไตรสิกขา  คือ
การศึกษาเรื่องระเบียบวินัยในการควบคุมอินทรีย์  และการบังคับตนเองได้จนกระทั่งมีกายวาจาปรกติ
เรียบร้อยงดงาม (สีลสิกขา) มีสุขภาพจิตดี  มีสมรรถภาพจิตดี  และมีคุณภาพจิตดี  มีความสุขสบาย 
สงบเยือกเย็น  มีความรักใคร่เมตตา มีความขยันขันแข็ง อดทน เอ้ือเฟ้ือ  เผื่อแผ่แก่ผู้อ่ืน (จิตสิกขา) มี
สติปัญญารู้จักแยกแยะพินิจพิจารณา  รู้จักคิด คิดได้ศึกษาเป็น  รู้เข้าใจเรา เข้าใจเขา เข้าใจโลก 
เข้าใจชีวิต  และเข้าใจสัจธรรม (ปัญญาสิกขา) เป็นการครองชีวิตอย่างประเสริฐ (พรหมจรรย์) ด าเนิน
ชีวิตด้วยปัญญาไปตลอดชีวิต (Life long Education)3  ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ ธนิต อยู่โพธิ์ “สติปัฏ
ฐานส าหรับทุกคน” กล่าวถึง ประโยชน์ของผู้เจริญสติปัฏฐาน ประโยชน์ส่วนตน  และประโยชน์
ส่วนรวม ประโยชน์ส่วนตน ดังตัวอย่างบางข้อได้แก่ 1. ผู้ฝึกสติปัฏฐานอยู่เนืองๆแม้จะยังไม่บรรลุผล
อานิสงส์  ที่สูงขึ้นไปในทางธรรม  แต่จะได้รับผลประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  โดยเป็นผู้มีสติควบคุม
จิตใจของตนมิให้โน้มเอียงไปในทางชั่วร้าย  ทั้งจะสามารถควบคุมตนเองให้มั่นคงในวิถึชีวิต  และ
                                                   
 2 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.  ปยุตโต), พุทธวิธีในการสอน, พิมพค์ร้ังท่ี ๑๑. (กรุงเทพมหานคร : 
สหธรรมิกจ ากดั, ๒๕๔๙), หนา้ ๒. 
         3 พระศรีปริย ัติโมลี  (สมชัย   กุล จิตโต) ,  พระพุทธศาสตร์ ร่วมสมัย  ๒,  พิมพ์ค ร้ัง ท่ี  ๒, 
(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๗), หนา้ ๑๙๑.  
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ประสบความส าเร็จในการงานเป็นอย่างดี  2. อันความชั่วร้ายนั้นเรียกว่ากระแส ได้แก่ ตัณหา ทิฏฐิ 
กิเลส ทรุจริต  อวิชชา สติเป็นตัวกั้นสิ่งเหล่านั้นไม่ให้ไหลเข้าสู่ใจ ๓. พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ทรง
ชี้ให้เห็นประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรมไว้ในพระสติปัฏฐานสูตรแล้วว่า  ผู้ปฏิบัติที่มีความเพียร มี
สติ มีสัมปชัญญะ พึงก าจัดอภิชฌา  และโทรมนัส  ได้ในทันทีที่ปฏิบัติ ๔. สติปัฏฐานเป็นทางปฏิบัติ
ทางเดียว  ที่ด าเนินไปเพ่ือความบริสุทธิ์  ของสัตว์ทั้งหลาย  เพื่อบรรลุอริยมรรค  เห็นแจ้งพระนิพพาน 
๕. ทรงตรัสอานิสงส์ไว้ตอนท้ายพระสติปัฏฐานสูตรอีกว่า แท้จริงผู้หนึ่งผู้ใดก็ตาม เจริญสติปัฏฐาน๔  
ผู้นั้นพึงหวังซึ่งได้ผล อย่างใดอย่างหนึ่งในผล๒อย่างคือ  บรรลุพระอรหันต์  หรือพระอนาคามีในทิฏฐ
ธรรม ๖. ผู้เจริญสติปัฏฐาน๔ พึงหวังตลอดคืนตลอดวัน ที่ผ่านมาว่าจะได้รับแต่ความเจริญในทางธรรม 
ที่เป็นกุศลแต่ถ่ายเดียว  ไม่มีวันเสื่อมเลย ๗. ผู้เจริญสติปัฏฐาน๒ อยู่เนืองๆ  ย่อมมีอินทรีย์ผ่องใส  สี
หน้าบริสุทธิ์สดชื่น ๘. ท่านผู้ที่มีจิตใจเข้าไปตั้งมั่นด้วยดีอยู่ในสติปัฏฐาน๔ ถึงจะมีทุกขเวทนาทางกาย
เกิดข้ึน  ก็ไม่อาจครอบง าจิตใจได้ ๙. ถ้าเป็นภิกษุ  เมื่อเจริญสติปัฏฐาน ๔  ท าสติปัฏฐาน๔ อยู่เนืองๆ
จะไม่ลาสิกขา  เพราะเป็นผู้มีจิตใจโน้มน้อมโอนเอียงไปในทางวิเวกอยู่แล้วเป็นเวลานาน 10. ผู้เจริญ
สติปัฏฐาน๔ ครบถ้วนบริบูรณ์  เป็นผู้ที่เรียกว่า  อเสกขะ หรือพระอรหันต์ ๑๑. ผู้เจริญสติปัฏฐาน๔  
จะมีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิ  ละอุปกิเลสได้  สามารถเรียนรู้นิมิตในจิตของตนได้  โดยส่วนรวม 1. ผู้เจริญ
สติปัฏฐาน4 ได้ชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองตนเอง  และคุ้มครองรักษาผู้อ่ืนด้วย ๒. ผู้เจริญสติปัฏฐาน4 เป็น
เหตุปัจจัยให้พระสัทธรรมไม่เสื่อมสูญอันตรธาน  และตั้งอยู่ต่อไปตลอดกาลนาน4 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

(๑) ต้องการทราบหลักค าสอนเกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธิ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท เป็น
อย่างไร 

(๒) ต้องการทราบวิธีการสอนครูสมาธิของสถาบันพลังจิตตานุภาพวัดมหาธาตุ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครพนม เป็นอย่างไร  

(๓) ต้องการทราบผลสัมฤทธิ์วิธีการสอนครูสมาธิ  เพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันของสถาบัน
พลังจิตตานุภาพวัดมหาธาตุ อ าเภอเมือง  จังหวัดนครพนม เป็นอย่างไร  

 
๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
        การศึกษาเรื่อง  “ศึกษาผลสัมฤทธิ์วิธีการสอนครูสมาธิ  เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันของ
สถาบันพลังจิตตานุภาพวัดมหาธาตุ  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครพนม” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัย
ก าหนดวิธีด าเนินการศึกษามีขั้นตอน ดังนี้ 
         ๑. รูปแบบการวิจัย  
 การท าวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ท าการศึกษาใน ๒ วิธีคือ อาศัยเอกสารต่างๆ และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก เป็นฐานในการน าเสนอและการอ้างอิง เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ซึ่งมีข้ันตอน 
๑) ศึกษาเอกสาร (Documentary - Research) จากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary source) คือ 
คัมภีร์พระไตรปิฎกอันเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นหลักค าสอนส าคัญในพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท ทั้ง

                                                   
4 ธนิต  อยูโ่พธ์ิ. สตปัิฏฐานส าหรับทุกคน, (กรุงเทพมหานคร: บุญนิธิพทุธจกัร, 2518), หนา้ 49. 
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ภาษาบาลีและภาษาไทย ๒) ศึกษาเอกสารจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary source) ได้แก่ 
เอกสาร งานวิจัย หนังสือที่นักปราชญ์ทั้งหลายเขียนไว้ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ  ๓) ศึกษาข้อมูลภาคสนาม จะใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้บุคคลที่เป็นแบบอย่างของ
ผู้สูงอายุ ตามเกณฑ์ท่ีผู้วิจัยก าหนดไว้ จ านวน ๓๐ ท่าน 

๒. วิธีการเก็บข้อมูล 
 ๑) ข้อมูลชั้นปฐมภูมิ เก็บข้อมูลจากคัมภีร์พระไตรปิฎกฉบับของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ฉบับภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๓๙ และคัมภีร์อรรถกถา ใช้ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 ๒) ข้อมูลทุติยภูมิ เก็บข้อมูลจากหนังสือ เช่น พุทธธรรม ธรรมะส าหรับการท าสมาธิ  
 ๓) ข้อมูลภาคสนาม ใช้วิธีสร้างชุดค าถาม เพ่ือใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งจะสัมภาษณ์
บุคคลที่เป็นแบบอย่างของผู้สูงอายุในสังคมปัจจุบัน ตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ โดยสร้างชุดค าถาม
เพ่ือหาข้อมูล ในเรื่องแนวคิด ทัศนคติ หลักการสมาธิในการจักการปัญหาต่างๆ หรือการฝึกสมาธิเพ่ือ
การท างาน เป็นต้น และแนวทางประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม จ านวน 30 ท่าน ซึ่งมีเกณฑ์การคัดเลือก
บุคคลที่จะมาท าการสัมภาษณ์เพ่ือเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ดังนี้ ๑) เป็นครูสอนสมาธิ 
และผู้ปฏิบัติฝึกสมาธิ ๒) เป็นผู้มีความรู้และมีความเชื่อถือศรัทธาในพระพุทธศาสนา ๓) มีประวัติ
ปฏิบัติธรรมเป็นประจ า ๔) มีสุขภาพดี จิตใจแจ่มใส ๕) มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเองได้ 

 
๔. ผลสัมฤทธิ์ของวิธีการสอนหลักสูตรครูสมาธิของสถาบันพลังจิตตานุภาพวัดมหาธาตุ อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครพนม  
  ผลสัมฤทธิ์ของวิธีการสอนหลักสูตรครูสมาธิของสถาบันพลังจิตตานุภาพวัดมหาธาตุ อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครพนม  เพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันของนักศึกษาสถาบันพลังจิตตานุภาพวัดมหาธาตุ 
อ าเภอเมือง  จังหวัดนครพนม จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ท าให้ทราบว่า มีประสิทธิภาพในการเรียนการ
สอนเป็นอย่างดียิ่ง  เกิดผลในด้านต่าง ๆ ด้านจิตใจ  พัฒนาตัวเองได้ดีมาก เพราะสมาธิที่เราปฏิบัติ
สะสมไว้แล้วจะท าให้เรามีสติ รอบคอบมากขึ้น สามารถท าให้เรา พัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้น ท างาน
ด้วยความรอบคอบ ท าให้จิตใจมีความสุขมาก จิตใจปลอดโปร่ง   ท าให้มีสติขึ้น ระงับความโกรธ หรือ
สิ่งที่มากระทบจิตใจให้ รู้ว่ารีบสงบ และไม่ก่อไปอีก แล้วบอกว่าไม่เป็นไร  จิตใจหนักแน่น ไม่คิดมาก
เข้าใจหลักการท าสมาธิมากขึ้น และน าไปบอกสอนให้ผู้อ่ืน ในการปฏิบัติหน้าที่การงานท าให้จิตใจไม่
ร้อนรน ล าดับการท างานว่า ควรท าอันไหนก่อน-หลัง ความจ าดีมากขึ้น   น าไปปฏิบัติ ใน
ชีวิตประจ าวันตามที่ได้เรียนหลักสูตรครูสมาธิ   เป็นก าลังใจในการด ารงชีพ การท างานให้เป็นสุข 
แนะน าบุคคลอ่ืน ๆ ให้ปฏิบัติตาม   ท าสมาธิได้ตามโอกาส เพราะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเข่าไม่สามารถ
นั่งนาน ๆ ได้ มีอาการปวด   แต่ก็พยายาม แนะน าบุคคลอ่ืน ๆ มาเรียนครูสมาธิ   หลังจากเรียนจบ 
จะน าไปใช้กับตนเอง คือ สวดมนต์ท าให้จิตใจสงบ เบิกบาน คลายความวิตกกังวล   จะน าความรู้ที่ได้
ไปใช้กับตนเอง คือ สวดมนต์ไหว้พระ เดินจงกรม นั่งสมาธิ ท าให้จิตสงบ นอนหลับง่าย ไม่วิตกกังวล   
จิตใจสงบเป็นสมาธิ  ได้ท าสมาธิเป็นประจ า มีความสุขสบายใจ ท าแบบสบายๆ ไม่เคร่งเครียด มีความ
เมตตา ช่วยยับยั้งอารมณ์โกรธ   สบายใจมีความสุข ท างานบ้านเสร็จแล้วนั่งสมาธิต่อทุกวัน  ท าให้
จิตใจผ่องใสสะอาด บริสุทธิ์ สงบ เยือกเย็น ปลอดโปร่ง เบา สบาย มีความจ า และสติปัญญาดีขึ้น คิด
อะไรได้รวดเร็วขึ้นและถูกต้อง   จิตใจมีสมาธิมากขึ้น จิตใจสงบและคิดว่าจะท าต่อไปเรื่อย ๆ  จิตใจ
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สงบขึ้น   นั่งสมาธิทุกวันเพ่ือดูแลจิตใจตัวเองทุกวันอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  ท าให้มีความอดทนต่อ
เหตุการณ์ที่ลดความโกรธลงได้ อารมณ์เกลียดถูกผลักดันออกไป เฉยๆ กับการร่ ารวยของผู้คนที่มาโอ้
อวด   จิตใจดีขึ้น เวลาไม่สบายบริกรรมพุทโธเวลานอนท าให้อาการป่วยดีขึ้น มีก าลังใจมากขึ้น  จิตใจ
สงบ ท าอะไรก็รู้มีสติมากขึ้น มีปัญญามากขึ้นด้วย   เดินจงกรม-นั่งสมาธิ ท าทุกวันท าให้เกิดพลังจิต  
จิตใจสงบ ไม่ใจร้อนวู่วาม บ่นน่อยลง   ท าสมาธิทุกๆ วันๆละ ๑-๒ ครั้ง ๆ ละ ๓๐ นาที เพ่ือสะสมพลัง
จิตให้เพ่ิมพูนมากยิ่งขึ้น  น าการสะสมพลังจิตจากการฝึกสมาธิอย่างสม่ าเสมอไปใช้ในการควบคุมจิต
ของตัวเองให้รู้ทันอยู่กับปัจจุบัน และไม่สะดุ้งกลัวต่อภัยที่จะเกิดขึ้น ในอิริยาบถทั้ง ๔ จนสามารถยัง
ยั้งมิให้เกิดกิเลสพอกพูนได้  มีความสุขทางใจและได้สร้างกุศล เพราะได้สวดมนต์ที่ห้องผู้ป่วยหนักตาม
ความต้องการของญาติผู้ป่วย  จิตใจสงบ ใจเย็นมีเมตตา ดีใจที่ได้เรียน  การบริกรรมพุทโธท าให้จิตใจ
สงบ เข้าใจง่าย และคิดว่าจะท าอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้จิตใจสงบมากขึ้น   การเดินจงกรมแล้วนั่ งสมาธิมี
ผลท าให้มีสติ และจิตใจสงบ  
  สรุป การน าผลจากการเรียนสมาธิไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ทางด้านจิตใจ มีการพัฒนาด้าน
จิตใจ ท าให้จิตสงบ นอนหลับง่าย ไม่วิตกกังวล ไม่เคร่งเครียด มีความเมตตา ช่วยยับยั้งอารมณ์โกรธ 
ใจหนักแน่น จิตใจมีความสุขมาก ปลอดโปร่ง  สามารถระงับความโกรธ หรือสิ่งที่มากระทบจิตใจ 
เยือกเย็น ปลอดโปร่ง เบา สบาย มีความจ า และสติปัญญาดีขึ้น คิดอะไรได้รวดเร็วขึ้นและถูกต้อง มี
ความอดทนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า 
 
๕. สรุป 
 ๕.๑ ผลสัมฤทธิ์วิธีการสอนครูสมาธิ  เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันของสถาบันพลังจิตตานุ
ภาพวัดมหาธาตุ  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครพนม สรุปได้ว่า  การศึกษาหลัก ค าสอนเกี่ยวกับการปฏิบัติ
สมาธิในพระพุทธศาสนาเถรวาท พบว่า การปฏิบัติสมาธิเพ่ือค้นพบหนทางหรือสาเหตุแห่งความเป็น
จริง การรู้แจ้ง การสร้างวินัยในตนเอง การพัฒนาจิตใจด้วยวิธีการท าสมาธิ นอกจากจะท าให้เ รามี
ความสุข มีความสงบทางจิตใจอย่างลึกซึ้งแล้ว สมาธิยังเป็นเกราะป้องกันความรู้สึกในทางลบหรือ
ความชั่วร้ายที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของเราได้เป็นอย่างดี 
 หลักสูตรครูสมาธิเป็นหลักสูตรที่พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธฺโร ได้ด าเนินการสร้าง
หลักสูตรครูสมาธิขึ้น มีทั้งภาคทฤษฎี เรื่อง สมาธิ ฌาน ญาณ จนถึงวิปัสสนา ซึ่งได้อธิบายตามล าดับ
ขั้นตอนให้เข้าใจอย่างง่าย ๆ เพ่ือจะได้เป็นแนวทางของการปฏิบัติให้มีความสะดวกและมีประโยชน์
อย่างแท้จริง จุดประสงค์ต้องการให้มีการท าสมาธิอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ผลที่ได้ก็คือ เป็นแนวทาง
หนึ่งที่จะน าความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคมโลก เพราะว่าจิตใจนี้เองที่เป็นต้นเหตุแห่งความวุ่นวายท า
ความกระทบกระทั่งจนเกิดความทุกข์ให้แก่สังคมโลก หากได้มีการด าเนินการด้านจิตใจให้มีสมาธิ
อย่างกว้างขวางขึ้น จะเป็นการแก้ไขต้นเหตุที่ถูกต้องที่สุด จุดประสงค์ของการท าสมาธิของสถาบัน
พลังจิตตานุภาพ คือ “พลังจิต” อันเป็นจุดประสงค์ที่แท้จริงของการท าสมาธิ คนทุกคนต้องมีพลังจิต
จึงจะท างานส าเร็จ ถ้าขาดพลังจิตก็จะไม่พบความส าเร็จ และถ้าขาดพลังจิตมากจะเป็นโรคประสาท 
แต่ถ้าพลังจิตยิ่งมีสูงมาก นั่นหมายความว่า จะท างานมีประสิทธิภาพ เป็นต้น ๕ . ๒  ก า ร เ รี ย น
หลักสูตรครูสมาธิ สามารถน าสมาธิไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ซึ่งก่อให้เกิดผลในด้านต่าง ๆ ดังนี้ การน า
ผลจากการเรียนสมาธิไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ทางด้านจิตใจ มีการพัฒนาด้านจิตใจ ท าให้จิตสงบ นอน
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หลับง่าย ไม่วิตกกังวล ไม่เคร่งเครียด มีความเมตตา ช่วยยับยั้งอารมณ์โกรธ ใจหนักแน่น จิตใจมี
ความสุขมาก ปลอดโปร่ง  สามารถระงับความโกรธ หรือสิ่งที่มากระทบจิตใจ เยือกเย็น ปลอดโปร่ง 
เบา สบาย มีความจ า และสติปัญญาดีขึ้น คิดอะไรได้รวดเร็วขึ้นและถูกต้อง มีความอดทนต่อ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า ท าให้ร่างกายของแข็งแรงขึ้น การเดินจงกรมเป็นการออกก าลังกาย ท า
ให้อาพาธน้อย สุขภาพร่างกายแข็งแรง ช่วยลดน้ าหนักได้ด้วยการเดินจงกรม สุขภาพไม่ค่อยดี การ
เดินจงกรม และนั่งสมาธิช่วยให้สุขภาพดีขึ้น เป็นส่วนน้อยที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ ท าให้ครอบครัวมี
ความสามัคคี มีความอบอุ่น มีความสุข ความเข้าใจกันดีและเห็นใจกันเข้าใจกันมากขึ้น การให้อภัย มี
ความเมตตาต่อกัน รักใคร่ช่วยเหลือดูแลกัน ไม่มีความขัดแย้ง หรือถ้ามีก็จะลดน้อยลง โดยการใช้
เหตุผลในครอบครัว น าความรู้ที่ได้รับ ไปแนะน าคนในครอบครัวและเพ่ือนบ้าน ให้ไปเรียนหลักสูตร
ครูสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพต่อไป การน าสมาธิไปใช้ในกิจการงานต่างๆ ได้ดี  มีความรอบคอบ มี
เหตุผลมากขึ้นพลังจิตที่เกิดจากการท าสมาธิท าให้คนที่อยู่ใกล้หรือลูกค้ารู้สึกดี อยากให้น าหลักสมาธิ
มาปฏิบัติทุกคน เพราะจะมีความสุขพิเศษ ท าให้เราคิดดี พูดดี ท าให้ค้าขายดี น าไปใช้ในกิจการงาน
ต่าง ๆ รู้จักความเพียงพอประหยัด มีวินัยในการใช้เงิน การจัดการการใช้จ่ายในครอบครัวดีขึ้น อยู่
แบบพอเพียงทางสายกลาง  การมาเรียนครูสมาธิท าให้มีกัลยาณมิตรมากขึ้น ท าให้รู้จักการเสียสละ
มากขึ้น เกิดความสามัคคีในเพ่ือนร่วมงาน ได้ประสบการณ์ชีวิต ได้มีเพ่ือนหลายคนจากหลากหลาย
อาชีพ สมาธิช่วยให้สังคมสงบสุข การอ่อนน้อมถ่อมตน ปราศจากปัญหาอาชญากรรม และปัญหา
สังคม การเคารพกฎหมายบ้านเมือง มีความรับผิดชอบ รู้จักการให้อภัย และมีเมตตาต่อเพ่ือนร่วมโลก 
ไม่เบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน  ใช้วิชาสมาธิในการอยู่ร่วมกันในสังคม ไม่ว่าจะเป็นการ
ปกครอง การบังคับบัญชา ประสานงาน และการปฏิบัติธรรมร่วมกัน 
 
๖. ข้อเสนอแนะ 
 ๖.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 โดยภาพรวม  มีข้อเสนอแนะหลายประเด็น สรุปได้ ดังนี้ 
 ๑. รัฐบาลควรบรรจุการเรียนการสอนหลักสูตรครูสมาธิ ในสถาบันการศึกษาของรัฐ เป็นหนึ่ง
ในวิชาหลักของหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ บทเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธิทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ โดยเริ่มตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงขั้นมหาวิทยาลัย  
 ๒. หน่วยงานของรัฐควรน าหลักสูตรไปอบรม บุคลกร ก่อนที่จะเริ่มทดลองปฏิบัติงานในแต่
ละหน่วยงานนั้น ๆ เพ่ือเป็นการละลายพฤติกรรมของแต่ละบุคคล มีสติในการท างาน และใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ๓. องค์กรสงฆ์ควรน าหลักสูตรครูสมาธิ บรรจุในหลักสูตรการเรียนธรรมศึกษาของพระภิกษุ
สามเณร จะเป็นประโยชน์ต่อวงการพระสงฆ์อย่างยิ่ง 
 ๖.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
  ๑. สถาบันพลังจิตตานุภาพ ควรมีหลักสูตรการสอนสมาธินอกสถานที่แก่ประชาชนตามศูนย์
ชุมชน ศูนย์การเรียนรู้  โดยใช้เวลาในการเรียนช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ๓ วัน แต่ได้ผลดีเพ่ือให้ประชาชน
ได้รู้จักแนวทางการปฏิบัติสมาธิที่ถูกต้อง ตามแนวค าสอนของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์สิรินธฺโร 
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 ๒. เอกชนควรน าหลักสูตรไปใช้สอนในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ  โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
เกี่ยวกับเครื่องจักรกล จะท าให้พนักงานมีสติ และมีความรอบคอบในการท างาน ตลอดจนถึงความ
ปลอดภัย ท าให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๓. การสอนสมาธิ และการเผยแผ่การสอนสมาธิทางสื่อออนไลน์ ที่มีรูปแบบการน า เสนอที่
น่าสนใจให้ความรู้ในเรื่องสมาธิอย่างถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา 
 ๖.๓ ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 ผู้วิจัยขอเสนอแนะการด าเนินการวิจัยในลักษณะต่อไปนี้ 
 ๑. ควรศึกษาการเปรียบเทียบวิธีการสอนสมาธิในสมัยพุทธกาลกับในสมัยปัจจุบัน เหมือนกัน
หรือแตกต่างกันอย่างไร  
 ๒. ควรศึกษาการสอนสมาธิของครูผู้สอนสมาธิ ที่เป็นพระสงฆ์กับฆราวาส มีวิธีการสอนที่
แตกต่างกันอย่างไร  
 ๓. ควรศึกษาแนวทางการสอนหลักสูตรครูสมาธิ  เ พ่ือน าไปประยุกต์ใช้ ในองค์กร
พระพุทธศาสนาต่อไป 
 
7. เอกสารอ้างอิง 
ธนิต  อยู่โพธิ์. สติปัฏฐานส าหรับทุกคน. กรุงเทพมหานคร: บุญนิธิพุทธจักร, ๒๕๑๘. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.  ปยุตโต). พุทธวิธีในการสอน. พิมพ์ครั้งที่ ๑๑. กรุงเทพมหานคร : 

สหธรรมิกจ ากัด, ๒๕๔๙. 
พระศรีปริยัติโมลี (สมชัย  กุลจิตโต). พระพุทธศาสตร์ร่วมสมัย ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๔๗. 
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การประยุกต์ใช้หลักกัลยาณมิตรธรรมของนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิ  
จังหวัดสกลนคร 

APPLICATION OF KALAYANAMITTA – DHAMMA PRINCIPLES  

OF STUDENTS IN MEDITATION INSTRUCTOR  

COURSE IN SAKONNAKHON PROVINCE 

 

นายสมศักดิ์  ชวนเชย1 
พระครูสุธีคัมภีรญาณ ผศ.ดร.2   

รศ.ดร.โสวิทย์ บ ารุงภักดิ3์    
 

บทคัดย่อ 
         การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)  ศึกษาสภาพการด าเนินชีวิตของนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิ 
สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขาที่ 95 (วัดนาเวง) จังหวัดสกลนคร  2)  ศึกษาการประยุกต์ใช้หลัก
กัลยาณมิตรธรรม ของนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขาที่ 95 จังหวัดสกลนคร 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาพระไตรปิฎก เอกสารทางวิชาการ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือวิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม และการสังเกต แล้ว
น าเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา   
         ผลการวิจัยพบว่า วัตถุประสงค์ประการแรกสภาพการด าเนินชีวิตของนักศึกษาหลักสูตรครู
สมาธิ  พบว่าเข้ารับการเรียนในวันเสาร์-อาทิตย์ เริ่มตั้งแต่ลงทะเบียน ท าวัตรเช้าเวลา 08.30 น. เริ่ม
การเรียนในภาคเช้า รับประทานอาหารกลางวัน การเรียนในภาคบ่าย และกลับภูมิล าเนาเมื่อเสร็จสิ้น
การเรียน ประมาณเวลา 16.00 น. นักศึกษามีความตั้งใจในการฟังบรรยาย และค าสอน ทั้งภาคทฤษฎี 
และภาคปฏิบัติ และการปฏิบัติสมาธิที่บ้านพัก วัตถุประสงค์ที่สองการประยุกต์ใช้หลักกัลยาณมิตร
ธรรมของนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิพบว่า พัฒนาตนเป็นบุคคลที่น่ารักของสังคม มีจิตเป็นสาธารณะ
ช่วยเหลือผู้อ่ืน เป็นมิตรกับทุกคน สนับสนุนผู้ท าความดีท าตนให้ผู้อ่ืนเกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ พ่ึงได้ 
และปลอดภัย (ปิโย) น าแนวทางการปฏิบัติจาก ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพ่ีเลี้ยงมาเป็น
แนวทางปฏิบัติตน ข้าราชการครูปฏิบัติตนให้เป็นที่น่าเคารพจากนักเรียน หัวหน้าครอบครัวปฏิบัติตน
เป็นตัวอย่างที่ดีให้คนในบ้านอบอุ่นปลอดภัย และเป็นตัวอย่างของสังคม (ครุ)  พัฒนาที่อยู่ ที่ท างาน 
การแต่งกาย หัวหน้าครอบครัวอยู่ในคุณธรรม จริยธรรม แช่มชื่นเบิกบาน ข้าราชการครูต้องอบรมสั่ง
สอนนักเรียนให้อยู่ในคุณธรรม ให้ก าลังใจ และยกย่องผู้ประกอบความดี (ภาวนีโย) คิดก่อนพูด มี
เหตุผล รู้จักกาลเทศะ มีประโยชน์ต่อส่วนรวม สุภาพ พูดด้วยความเมตตาและแจ่มใส ให้ก าลังใจ
โดยเฉพาะการให้ค าปรึกษาต่อลูก ไม่พูดเพ่ือการจับผิด ลามก มีอคติ และส่อเสียด (วัตตา จะ) อดทน

                                           

1 นิสิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา 
2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
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โดยรับฟังอย่างตั้งใจ ไม่เบื่อหน่าย โกรธเคือง หรือโต้แย้ง โดยเฉพาะคนในครอบครัว เมื่อได้รับ
ค าแนะน าต้องปรับปรุงทันที ทั้งการพูดและการฟังต้องใช้หลักธรรม ขันติ ทมะ และมีสติอยู่เสมอ (วจ
นักขโม) หัวหน้าครอบครัวแถลงเรื่องล้ าลึกการปฏิบัติตนในครอบครัวต่อบุตร ไม่ยุ่งเกี่ยวอบายมุข 
ด าเนินชีวิตที่ดีงาม ข้าราชการต้องแถลงเรื่องล้ าลึกเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ข้าราชการครูต้องแถลง
เรื่องการเรียน แก้ปัญหาขัดแย้งตามเหตุผล  (คัมภีรัญจะ กะถัง กัตตา) ไม่ชักน าบุคคลไปในอบายมุข 
และต้องน าบุคคลพ้นจากอบายมุข โดยเฉพาะบุคคลในครอบครัว ชี้ให้เห็นถึงโทษ ปฏิบัติตนเป็น
ตัวอย่างที่ดีอยู่ในศีลธรรม ข้าราชการครูต้องให้การอบรมสั่งสอน และเฝ้าระวังนักเรียนในเรื่องยาเสพ
ติด การพนัน (โน จัฏฐาเน นิโยชเย) นักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิตระหนักถึงความสุข ความสงบของ
บุคคล ครอบครัว และสังคม จึงได้น าหลักกัลยาณมิตรธรรมมาเป็นแนวคิด แนวปฏิบัติและขยายผล
ต่อไป 
 
ค าส าคัญ: การประยุกต์ใช้, หลักกัลยาณมิตรธรรม, นักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิ 
 

ABSTRACT 

 The aims of this research were: 1) to study the lifestyle of the students in the 

meditation instructor course of the Willpower Institute 95 (Naweng Temple), 

Sakonnakhon province; 2) to study the application of Kalayanamitta-Dhamma 

(Dhammas of Good Friends) of the students. This study was conducted by the 

qualitative research methodology through the study of Tipiṭaka, academic documents 

and relevant research. The research tools used were an in-depth interview form, group 

dynamic and observation. The data obtained were presented by the descriptive analysis.  

                 The research found that in regards to the first objective, the students were 

admitted to study on Saturday-Sunday, starting from registration, morning chanting at 

08.30, the morning learning session, lunch, afternoon study and then returning to their 

domicile upon completion of the study around 4:00 pm. Students had the intention of 

listening to lectures and teachings both theoretical and practical; and they practiced 

meditation at the house. In relation to the second objective, it was found that the 

students developed yourself as a lovely person of society, had a public mind to help 

others, became friendly to everyone, supported good deeds performance to make others 

feel warm, reliant, and safe (piyo). They also used the guidelines from the teachers, 

staff and mentors to practice. Teacher became respectable for their students. The head 

of the family acted as a good example for family members and as an example of society 

(garu). They developed their residence, work place, dressing properly. The head of the 

family was in virtue, ethics and cheerfulness. The teacher must train and teach students 

to be virtuous, encouraging, and praise the good doers (bhavanīyo). The students should 

be trained to thinks first, speak reasonably and tactfully, be useful to the public, politely 

speak with kindness and clarity, encouragement, especially to give counseling for 

children, not to speak for faulty, pornography, or with prejudice (vattā ca), angry or 

dispute, especially to family members. When receiving advice, they must apply 

immediately both in speaking and listening. They must use the dharma principles of 

patience and consciousness (vacanakkhamo). The head of the family should explain the 

matters in the family, not get involved with the evil, live a good life. Government 

officials have to declare matters deeply about civil service operations. Teachers must 
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declare the subject of study and solve the problem of conflict according to the 

reasonability (gambhīrañca katham kattā), not induce the person in all vices and must 

bring the person out of them. They should behave as a good example in morality. 

Teachers must provide training and watch out for students about drugs, gambling (no 

caṭthāne niyojaye). The students in the meditation instructor course were aware of 

happiness, peace of the people, family and society. They therefore adopted the 

Kalayanamitta-Dhamma principle as the idea and practice to further results. 

 

Keywords: application, Kalayanamitta-Dhamma, the students in the meditation 

instructor course 

 

1. บทน า 
         สภาพสังคมมนุษย์ปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สรรค์สร้างความเป็นประโยชน์ 
ความสะดวกให้แก่มนุษย์อย่างมหาศาลส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของบุคคลในสังคมที่ขาดปัญญา ขาด
สติต่อการใช้เทคโนโลยีเหล่านั้น ประกอบกับสภาพความเสื่อมโทรมของสังคมที่ปรากฏจากสื่อมวลชน
เสมอมา เช่น ปัญหายาเสพติด การล่วงละเมิดทางเพศ การใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาถึงขั้น
สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอันเนื่องจากการขาดสติยับยั้งที่ถูกครอบง าจาก ราคะ โทสะ และโมหะ 
สังคมมนุษย์จึงต้องการบุคคลที่มีความส าคัญช่วยจรรโลงให้สังคมผ่อนคลายจากความขัดแย้ง สู่ความ
สงบและสันติสุข สู่ความเป็นมิตรและเอ้ืออาทรต่อกันบุคคลนั้นคือ “กัลยาณมิตร” ความเป็น
กัลยาณมิตรมีแต่ความเมตตาที่คิดอยากจะให้ผู้อ่ืนพ้นจากทุกข์ และช่วยประสานท าให้ เกิดความสงบ
สุข ความเห็นแกตัวจะไม่บังเกิดขึ้นเพราะคุณธรรม จริยธรรมที่มีอยู่ประจ าใจ บุคคลผู้เป็นกัลยาณมิตร
มุ่งหวังแห่งความสงบสุขแห่งตน ครอบครัว และสังคม โดยยึดมั่นในหลักกัลยาณมิตรธรรม
ประกอบด้วยองค์ 7 ประการ คือ  1)  เป็นที่รักเป็นที่พอใจ  2)  เป็นที่เคารพ  3)  เป็นที่ยกย่อง  4)  
เป็นนักพูด  5)  เป็นผู้อดทนต่อถ้อยค า  6)  เป็นผู้พูดถ้อยค าลึกซึ้งได้  7) ไม่ชักน า ในอฐานะ 
(พระไตรปิฎก เล่มที่ 23 ข้อ 36, 2539: 57) และบุคคลเหล่านั้นนอกจากจะยึดมั่นในหลักกัลยาณมิตร
ธรรมแล้วยังเป็นผู้ที่สมบูรณ์ไปด้วย 1) ศรัทธา  2) ศีล  3) สุตะ  4) จาคะ  5) วิริยะ  6) สติ  และ 7) 
ปัญญา (พระพุทโฆสเถระ, 2554: 161)   
          สังคมมนุษย์จ าต้องอยู่รวมกันเป็นหมูคณะ ปฏิสัมพันธ์กันในฐานะระดับตาง ๆ ของสังคม เชน 
ในฐานะบิดามารดา ครูอาจารย์ บุตรภรรยา มิตรสหาย ผู้รับใช้ และสมณะสงฆ์ เปรียบทิศ 6 
(พระไตรปิฎกเล่ม 11 ข้อ 242, 2539: 199) แต่สังคมปัจจุบันจะเห็นว่าการขาด “กัลยาณมิตร” มีให้
เห็นอยู่ตั้งแต่ระดับครอบครัวไม่ท าหน้าที่กัลยาณมิตรต่อกัน เช่น พ่อแม่ไม่รับผิดชอบต่อครอบครัว ติด
อบายมุข กระท าช าเราต่อบุตร ลูกไม่เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่บางครั้งถึงขั้นท าร้ายและสูญเสียชีวิต 
บ่งบอกให้รู้ว่าสังคมมนุษย์ก าลังต้องการการเยียวยา เพ่ือบรรเทาความขัดแย้งในสังคมและให้เกิด
ความสงบสุขดังที่ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) กล่าวไว้ว่า “สังคมมนุษย์ ขาดการช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือ
ต่อกัน ซึ่งเป็นหลักของกัลยาณมิตร ที่ว่าด้วยความเมตตากรุณา ที่มนุษย์พึงมีต่อเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน 
ในมุมมองทางพระพุทธศาสนา มนุษย์ต้องหันมาใช้ปัญญามองให้เห็นเหตุปัจจัย มุ่งเน้นคุณค่าการ
พัฒนาทางจิตใจให้ มากที่สุด เมื่อใช้ปัญญาก็จะมองเห็นว่าเราติดในวัตถุ ติดในความสบายก็เป็นเรื่อง
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ของตัณหานั่นเอง ต้องใช้ปัญญา โดยมีกัลยาณมิตรช่วยชี้แนะให้เกิดปัญญา ปัญหาความขัดแย้ง
อาชญากรรมต่าง ๆ ก็ระงับ” (พระธรรมปิฎก, 2542 : 30-31)  
         นักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิ จังหวัดสกลนคร เป็นกลุ่มบุคคลที่เข้ารับการศึกษาหลักสูตรครู
สมาธิของ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 95 (วัดนาเวง) จังหวัดสกลนคร ตามแนวทางของสถาบัน
พลังจิตตานุภาพโดยมี พระธรรมมงคลญาณ (พระอาจารย์วิริยังค์ สิรินฺธโร) เป็นประธานผู้ก่อตั้ง เป็น
กลุ่มบุคคลที่ศึกษาและปฏิบัติสมาธิ ขณะท าการศึกษาตามหลักสูตรมีแนวทางการปฏิบัติตนตามหลัก
กัลยาณมิตรธรรมต่อกัน และปฏิบัติต่อนักศึกษารุ่นน้อง เช่น ให้การดูแลเอาใจใส่เรื่องการอ านวยความ
สะดวกทั้งมวลและ ช่วยจัดการระบบการเรียนการสอน ดูแลเรื่องความเป็นระเบียบและความสะอาด
ทั่วไป จัดการด้านอาหารและเครื่องดื่ม ให้ค าแนะน าในสิ่งที่ดีงามทั้งในสภาพชีวิตปกติ และขณะก าลัง
ศึกษาหลักสูตรครูสมาธิ การปฏิบัติดังกล่าวเป็นลักษณะจิตอาสาไม่มีสิ่งตอบแทน แนวทางการปฏิบัติ
ดังกล่าวเป็นแนวทางอันจะน าไปสู่การพัฒนาจิตใจเ พ่ือการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข 
รวมทั้งสามารถช่วยเหลือผู้อ่ืนให้เห็นแนวทางในการด าเนินชีวิตไปสู่ความสุข เหมาะสมกับสถานการณ์
ของสังคมปัจจุบันซึ่งเป็นประเด็นส าคัญให้ผู้วิจัยศึกษาในเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักกัลยาณมิตรธรรม
ของนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิ จังหวัดสกลนคร”  
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
         (1)  เพ่ือศึกษาสภาพการด าเนินชีวิตของนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ
สาขาที่ 95 จังหวัดสกลนคร 
         (2)  เพ่ือศึกษาการประยุกต์ใช้หลักกัลยาณมิตรธรรม ของนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิ สถาบัน
พลังจิตตานุภาพสาขาที่ 95 จังหวัดสกลนคร 

3.  กรอบแนวคิดในการวิจัย    

สถานภาพนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิ 
 เพศ 
อายุ 

สถานภาพ 
ความรู้ 

                   อาชีพ 

 

 

 
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย                                                                                                                                                                                                        

4.  วิธีด าเนินการวิจัย 
         4.1  แบบแผนการวิจัย  

กัลยาณมิตรธรรม 7 
1. ปิโย น่ารัก 
2. ครุ น่าเคารพ 
3. ภาวนีโย น่าเจริญใจ 
4. วตฺตา จ  รู้จักพูดให้ได้ผล 
5. วจนกฺขโม  อดทนต่อถ้อยค า 
6. คมฺภีรญฺจ กถ  กตฺตา  แถลงเรื่องล้ าลึกได้ 
7. โน จฏฐฺาเน นิโย ชเย  ไม่ชักน าในอฐาน 
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         งานวิจัยนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้
เทคนิคในการตรวจสอบด้านการรวบรวมข้อมูล จากแหล่งที่มาเพ่ือรวบรวมเป็นเรื่องเดียวกัน โดยใช้
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth  Interview)  การสนทนากลุ่ม (Focus Groups)  และการสังเกต ( 
Observation) 
         4.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
         กลุ่มเป้าหมายได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเป็นจิตอาสาเกี่ยวกับการฝึกอบรม
หลักสูตรครูสมาธิ ของสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 95 จังหวัดสกลนคร จ านวน 35 คน 
ประกอบด้วย 1)  ผู้บริหารสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 95 จ านวน 2 คน  2)  เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานทั่วไป จ านวน 5 คน 3)  อาจารย์ผู้บรรยาย จ านวน 3  คน  4)  คณะพ่ีเลี้ยง จ านวน 8 คน 
และ 5) นักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิ จังหวัดสกลนคร จ านวน 17 คน  
         4.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
             (1)  แบบสัมภาษณ์ (Interview) 
                จัดสร้างแบบสัมภาษณ์ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักกัลยาณมิตร
ธรรม ผ่านการตรวจคัดกรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา และผ่านการแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน 
แบบสัมภาษณ์ มี 2 ชุด  ชุดที่ 1 ส าหรับ ผู้บริหาร คณะอาจารย์ผู้บรรยาย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และ
คณะพ่ีเลี้ยง ชุดที่ 2 ส าหรับ คณะนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิ  แบบสัมภาษณ์มี 4 ตอน ตอนที่ 1 
เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบสัมภาษณ์ คือ เพศ อายุ สถานภาพ ความรู้ อาชีพ มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list)  ตอนที่ 2 เกี่ยวกับการศึกษาสภาพการด าเนินชีวิตของนักศึกษา
หลักสูตรครูสมาธิ จังหวัดสกลนคร มีลักษณะเป็นแบบปลายเปิด (Open – ended)  ตอนที่ 3  
เกี่ยวกับการศึกษาการประยุกต์ใช้หลักกัลยาณมิตรธรรม ของนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิ จังหวัด
สกลนคร มีลักษณะเป็นแบบปลายเปิด และ ตอนที่ 4 เป็นข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ มีลักษณะเป็นแบบ
ปลายเปิด   
                (2)  การสังเกต (Observation) โดยการเฝ้าดูพฤติกรรมของนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิ 
จังหวัดสกลนคร ที่เกิดขึ้นและก าหนดไว้อย่างมีระเบียบวิธี ดังนี้ 1)  การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
(Non-Participant Observation) เป็นการสังเกตที่เฝ้าสังเกตอยู่วงนอก โดยไม่เข้าไปร่วมในกิจกรรม
ที่ท าอยู่ในระยะแรก  2)  การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) โดยการสังเกตที่เข้า
ไปใช้ชีวิตร่วมกับกลุ่มนักศึกษา มีการร่วมท ากิจกรรมด้วยกัน มีสถานภาพบทบาทเช่นเดียวกัน และ
ประกอบด้วย การสังเกต  การซักถาม  การบันทึก ในระยะช่วงท้ายของการสังเกต   
                สิ่งที่ต้องสังเกต 1)  การกระท า เช่น การใช้ชีวิตประจ าวัน พฤติกรรมต่าง ๆ ของ
นักศึกษา  2)  แบบแผนการกระท า เช่น พฤติกรรมที่เป็นกระบวนการมีข้ันตอนและมีลักษณะต่อเนื่อง
จนเป็นแบบแผน  3) ความหมาย เช่น การให้ความหมายแก่การกระท าหรือแบบแผนพฤติกรรม  4)  
ความสัมพันธ์   เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมนักศึกษา 5)  การมีส่วนร่วมในกิจกรรม เช่น การให้
ความร่วมมือและยอมเป็นส่วนประกอบของโครงสร้างของสังคมนักศึกษา 6)  สภาพสังคม เช่น 
สถานภาพพ้ืนที่ศึกษา มีความหมายรวมถึงทุกสิ่งที่กล่าวมาในข้อ 1 ถึง 5 คือ ภาพรวมทุกมุมที่สามารถ
ประเมินได้                               
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                (3)  สนทนากลุ่ม (Focus Groups)  หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นกลุ่ม ต่อกลุ่มของ
นักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิ โดยท าการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน 
         4.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล  
               (1)  การเก็บข้อมูลตามแบบสัมภาษณ์ ตามขั้นตอนดังนี้  1)  สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 
ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะพ่ีเลี้ยง เป็นรายบุคคลหรือแบบเจาะลึก ซึ่งถือว่าเป็นผู้รอบรู้และ
เชี่ยวชาญ โดยจะอ่านค าถามในแบบสัมภาษณ์ พร้อมทั้งอธิบายให้ผู้ตอบเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ข อง
ค าถามดังกล่าว  2) การสัมภาษณ์แบบเป็นกลุ่ม หรือการสนทนากลุ่ม เป็นการสัมภาษณ์กลุ่มนักศึกษา
หลักสูตรครูสมาธิ เพ่ือท าการสัมภาษณ์ การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน และบันทึก
เพ่ือเก็บข้อมูล  3)  น าแบบตอบสัมภาษณ์ที่ได้มาท้ัง 2 วิธี ตรวจสอบความถูกต้อง จัดท าข้อมูล 
               (2)  การเก็บข้อมูลจากการสังเกต โดยใช้การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมในระยะแรก และ
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ด าเนินการสังเกตเฉพาะเหตการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการศึกษาตามหลักสูตร
ตามสิ่งที่ต้องสังเกต 6 ประการ จัดท าข้อมูล โดยการตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีร วบรวมข้อมูล 
(Methodological Triangulation) โดยการใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลทั้ง 3 วิธี เพ่ือรวบรวมข้อมูลเรื่อง
เดียวกัน  
        4.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 
         วิเคราะห์โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบสนทนา
กลุ่ม แล้วน ามาวิเคราะห์โดยด าเนินการดังนี้ 
                (1)  วิเคราะห์โดยการจ าแนกชนิดข้อมูล (Typological Analysis) ตามล าดับเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยหลักเกณฑ์ในการจ าแนกหรือการจัดกลุ่มข้อมูล 2 ประเภท คือ 1) 
การจ าแนกข้อมูลในระดับจุลภาค เป็นการจัดกลุ่มค าที่มีความสัมพันธ์กันไว้ในชุดข้อความเดียวกัน มี
ความหมายครอบคลุมกับข้อความอ่ืน ๆ ในชุดเดียวกัน  2)  การจ าแนกข้อมูลในระดับมหาภาค เป็น
การจ าแนกชนิดของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน โดยยึดหลักทฤษฎีเป็นกรอบในการจ าแนก  
                (2)  วิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักกัลยาณมิตรธรรมของนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิ 
จังหวัดสกลนคร โดยวิเคราะห์อภิปรายผลและน าเสนอในรูปแบบเชิงพรรณนา  
5.  สรุปผลการวิจัย 
        น าเสนอข้อมูลในลักษณะการพรรณนาความ (Descriptive presentation) เป็นการน าเสนอ
ผลการศึกษาตามจุดประสงค์แต่ละข้อที่ตั้งไว้  โดยการน าเสนอเชื่อมโยงกับกรอบแนวคิดในการวิจัย  
ได้แก่ 
        5.1  สภาพการด าเนินชีวิตของนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขาที่ 95 
(วัดนาเวง) จังหวัดสกลนคร จากการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และแบบมีส่วนร่วม สรุปดังนี้ นักศึกษา
หลักสูตรครูสมาธิ เป็นสุภาพสตรีมากกว่าสุภาพบุรุษ มีอายุมากกว่า 50 ปีเป็นส่วนใหญ่ มีความรู้สูง
กว่าปริญญาตรีเป็นส่วนมาก และเป็นข้าราชการบ านาญ และยังรับราชการ เข้ารับการเรียนในวันเสาร์ 
- อาทิตย์ ตั้งแต่ก่อนเวลา 08.30 น. เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว รถจักรยานยนต์ และรถยนต์โดยสาร
ประจ าทาง เมื่อถึงห้องเรียนจะท าการลงทะเบียน แล้วร่วมท าวัตรเช้า ต่อด้วยการเรียนในภาคเช้าเวลา 
09.00 น. ด้วยการฟังบรรยาย 30 นาที, ฟังค าสอนของพระธรรมมงคลญาณประมาณ 45 นาที, เดิน
จงกรม 30 นาที และนั่งสมาธิ 30 นาที เมื่อจบการเรียนภาคเช้า จะรับประทานอาหารกลางวัน และ



 

 

                  การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 

47 

ต่อด้วยการเรียนในภาคบ่าย เหมือนการเรียนภาคเช้า (ในการเรียนวันเสาร์มีหัวข้อการบรรยาย 2 
หัวข้อ และในหัวข้อที่ 2 ไม่มีการเดินจงกรมและนั่งสมาธิ) เสร็จสิ้นการเรียนประมาณ 16.00 น. การ
เรียนของนักศึกษามีความตั้งใจในการฟังค าสอนทั้งทฤษฎี และปฏิบัติ และการปฏิบัติสมาธิที่บ้านพัก 
เพ่ือการสร้างพลังจิตในอันจะสร้างสรรค์ให้เป็นบุคคลที่มีสติ มีความรับผิดชอบ มีเหตุผล และมีเมตตา 
ทั้งยังสามารถให้ค าแนะน าในสิ่งที่ดีงามต่อบุคคลอ่ืน เป็นตัวอย่างต่อสังคม มีความสามัคคี ให้การ
เคารพซึ่งกันและกัน  
        5.2  การประยุกต์ใช้หลักกัลยาณมิตรธรรม ของนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุ
ภาพสาขาที่ 95 (วัดนาเวง) จังหวัดสกลนคร จากการสัมภาษณ์กลุ่มสรุปดังนี้ 
              (1)  การประยุกต์ใช้หลัก ปิโย (น่ารัก) ผู้ที่ยังรับราชการ เช่น ครู ต ารวจ ทหาร พยาบาล มี
การแต่งกายที่สะอาด เรียบร้อย เป็นระเบียบตามที่ราชการก าหนด เป็นความน่ารัก  และศรัทธาใน
สายตาของผู้พบเห็น และสังคมทั่วไป มีการประพฤติท่ีเรียบร้อย และพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งยิ่งขึ้น เช่น 
การแต่งกาย การใช้ค าพูด รวมถึงผู้ที่ประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น การค้าขายเพ่ือให้ลูกค้าประทับใจ ทั้ง
มีการแสดงน้ าใจที่ดีต่อเพ่ือนร่วมชุมชนและคนรอบข้าง มีจิตใจเป็นจิตอาสาและช่วยเหลือผู้อ่ืนเมื่อ
เดือดร้อน เป็นมิตรกับทุกคนด้วยความจริงใจ มองเห็นข้อดีของคนอ่ืน ไม่ริษยา สนับสนุนผู้อ่ืนในทางที่
ดี มีความแจ่มใส ให้ก าลังใจผู้อ่ืนให้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข แสดงออกถึงความน่ารักต่อ
เพ่ือนบ้านอยู่เสมอ 
     (2)  การประยุกต์ใช้หลัก ครุ (น่าเคารพ) น าแนวปฏิบัติของ ผู้บริหาร คณะอาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ และคณะพ่ีเลี้ยง ที่ประพฤติตนด้วยความน่าเคารพ เช่น การให้ค าแนะน าในการปฏิบัติตน
ทั้งเรื่องการเรียน และส่วนตัวในการด ารงชีวิต มาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตน ผู้รับราชการครู
ปฏิบัติตนให้เป็นที่น่าเคารพต่อนักเรียนด้วยศรัทธา เช่น เป็นตัวอย่างในการประพฤติ การพูดจาโดย
สุภาพ แนะน าตักเตือนนักเรียนที่มีปัญหา แนะแนวให้นักเรียนเกิดความไว้วางใจโดยแสดงความรักโดย
การกอด  ทั้งการวางตนในครอบครัวให้เหมาะสมกับหน้าที่ของตนเอง เช่น การท าหน้าที่หัวหน้า
ครอบครัวให้เป็นที่น่าเคารพยกย่องต่อทุกคนในบ้าน ปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามให้ทุกคนในครอบครัวรู้สึก
อบอุ่นปลอดภัย  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ให้การช่วยเหลือสังคม เคารพกฎกติกาสังคม 
ให้ความรักความเป็นธรรมกับทุกคนในสังคม เมื่อพบข้อบกพร่องในการปฏิบัติตนต้องแก้ไขด้วยตัวเอง 
หรือจากค าแนะน าจากผู้อื่นด้วยความเต็มใจ 
     (3)  การประยุกต์ใช้หลัก ภาวนีโย (น่าเจริญใจ) การพัฒนาที่อยู่อาศัย สถานที่ท างาน และ
การแต่งกายให้ดีขึ้น จะสร้างความน่าเจริญใจ ต่อครอบครัว และสังคม หัวหน้าครอบครัวต้องฝึกฝน 
และ ปรับปรุงตนเองกระท าในสิ่งที่ดีงามอยู่ในคุณธรรม จริยธรรมที่ดี เป็นแบบอย่างของบุคคลใน
ครอบครัว และเพ่ือนบ้านในชุมชน ต้องพัฒนาตนให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีหน้าตาที่แช่มชื่นเบิกบานจะ
สร้างความรู้สึกให้ความไว้วางใจต่อกัน และเป็นที่น่าเจริญใจในสังคม มีความกระตือรือร้นต่อการ
ประพฤติตนที่ให้เกิดความเชื่อถือ ข้าราชการครูต้องให้การอบรมสั่งสอน นักเรียนให้ประพฤติตนอยู่ใน
ศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม ชมเชยให้ก าลังใจต่อนักเรียนที่ตั้งใจเรียน และยกย่องในการ
ประกอบความดี                
     (4)  การประยุกต์ใช้หลัก วัตตา จะ (รู้จักพูดให้ได้ผล) การพูดทุกครั้งให้คิดก่อนพูด
วิเคราะห์ถึงเหตุและผลของการพูดรู้ว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดรู้จักกาลเทศะ การพูดที่ดีท าให้มี
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ความรู้สึกที่ดีต่อกัน มีความห่วงใยเอ้ือเฟ้ือต่อกัน ค าพูดอาจไม่ถูกใจบางคนแต่เมื่ออยู่ในหลักเหตุผล 
คนส่วนมากจะยอมรับฟังและปฏิบัติตามอย่างเต็มใจ จึงควรพิจารณาว่าพูดกับคนที่ควรพูดด้วย 
บางครั้งต้องเป็นผู้รับฟังที่ดีฟังอย่างมีมารยาท ตั้งใจ และคอยให้ก าลังใจ ยิ่งการพูดเพ่ือให้ค าปรึกษา
ต่อบรรดาลูก ๆ ต้องพูดด้วยการยิ้มแย้มมีเหตุผล มีประโยชน์ต่อส่วนรวม และต้องไม่พูดเพ่ือการจับผิด 
ลามก อ้างบุญคุณ มีอคติ ส่อเสียดและนินทา  
     (5)  การประยุกต์ใช้หลัก วจนักขโม (อดทนต่อถ้อยค า) การพูดคุยบางเรื่องอาจไม่ถูกใจ
เราต้องใช้ความอดทน ใช้ความสงบนิ่ง ต้องแสดงตนพร้อมรับฟังปัญหาไม่แสดงความเบื่อหน่าย โกรธ
เคือง หรือโต้แย้งรุนแรง โดยเฉพาะกับบุคคลในครอบครัว บางครั้งค าพูดของผู้อ่ืนหากไม่สร้างสรรค์ 
ไม่มีประโยชน์เราไม่ควรเก็บไว้ในความนึกคิดของเรา หากว่าผู้ให้ค าปรึกษาต่อเราเสนอแนะแนว
ทางการปฏิบัติเสนอความคิดเห็นหรือข้อควรแก้ไขต้องส ารวจตัวเองเมื่อพบข้อบกพร่องต้องแก้ไข และ
พัฒนา แม้การพูดของเราถูกต้อง มีเหตุผลแต่มุมมองของผู้อ่ืนอาจเห็นว่าไม่ถูก เราต้องน าคุณธรรมเข้า
มาประจ าใจ คือ ขันติ ทมะ ทั้งต้องมี สติ สัมปชัญญะ  
     (6)  การประยุกต์ใช้หลัก คัมภีรัญจะ กะถัง กัตตา (แถลงเรื่องล้ าลึกได้) ผู้เป็นหัวหน้า
ครอบครัวต้องสามารถแถลงเรื่องล้ าลึก โดยอธิบาย แนะน า เรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการครอง
เรือนต่อบุตร ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข ด าเนินชีวิตที่ดีงาม โดยให้ค าสอนฝังในจิตใจของบุตรหลาน บาง
ท่านอาจใช้ค าพูดอย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจ าวันที่ให้เข้าใจได้โดยง่าย ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ตั้ ง
ตนอยู่ในความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน สามารถแถลงเรื่องล้ าลึกในการปฏิบัติงานต่อผู้ที่เข้ารับราชการ
ใหม่ หรือเพ่ือนร่วมงาน ส่วนครูต้องสามารถแถลงเรื่องล้ าลึก เรื่องการเรียน และเรื่องที่ต้องเกิดการ
พัฒนาขึ้นไป แก้ปัญหาเมื่อมีความขัดแย้งระหว่างนักเรียนด้วยกัน หรือระหว่างนักเรียนกับครู ต้องฟัง
อย่างมีเหตุผลทั้งสองฝ่ายเพ่ือพิสูจน์ข้อเท็จจริง ต้องวิเคราะห์ตามเหตุและผล และเมื่อทราบว่าใครผิด
ต้องพยายามอธิบายถึงความผิดนั้นและพิจารณาลงโทษ เช่น ว่ากล่าวตักเตือน เป็นต้น  
     (7)  การประยุกต์ใช้หลัก โน จัฏฐาเน นิโยชเย (ไม่ชักน าในอฐาน) ต้องไม่ชักน าแนะน า
บุคคลให้ตกอยู่ในเรื่อง เหลวไหล อบายมุข หรือเหตุท าให้ฉิบหาย 6 ประการ คือ 1)  การดื่มน้ าเมา  
2)  เที่ยวกลางคืน 3) เที่ยวดูเล่นการพนัน 4) เล่นการพนัน 5) คบคนชั่วเป็นมิตร 6) เกียจคร้านท าการ
งาน และเมื่อพบผู้ใดก าลังตกอยู่ในอบายมุขต้องน าพาบุคคลเหล่านั้นขึ้นมาจากอบายมุขทันที ต้อง
ชี้ให้เห็นประโยชน์และสิ่งที่ดีงามให้ห่างไกลจากอบายมุข โดยเฉพาะบุคคลในครอบครัว ต้องให้
ค าแนะน าที่ดีและเฝ้าระวัง ต้องเตือนทุกคนที่อยู่รอบตัวเราให้ตั้งตนอยู่ในการประพฤติที่ดีงามมี
ศีลธรรม และไม่ท าตามผู้ที่ชักน าไปในเรื่องอบายมุข ต้องตั้งตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืน สามารถชักจูง
ให้ปฏิบัติตนไปในทางที่ดี ผู้ที่รับราชการครูต้องให้ความส าคัญ ต้องอบรมสั่งสอน แนะน า เฝ้าระวังเด็ก
นักเรียน เช่น เรื่องยาเสพติด การพนัน เป็นต้น  

6.  อภิปรายผลการวิจัย 
         การศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้หลักกัลยาณมิตรธรรม ของนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิ จังหวัด
สกลนคร มีรายละเอียดดังนี้ 
         6.1 การประยุกต์ใช้หลัก ปิโย (น่ารัก)  พยายามที่จะพัฒนาตนให้เป็นบุคคลที่น่ารักของสังคม 
เช่น การแต่งกาย การพูด การมีจิตที่เป็นสาธารณะให้การช่วยเหลือผู้อ่ืน เป็นมิตรกับทุกคนด้วยความ
จริงใจ และการให้ความสนับสนุนผู้กระท าความดีที่ปรากฎต่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับ ปิโย (น่ารัก) ใน



 

 

                  การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 

49 

ฐานเป็นที่สบายใจและสนิทสนม ให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ เป็นที่พ่ึงได้ และปลอดภัย (พระพรหม
คุณาภรณ์, 2551: 204) และเห็นข้อดีของคนอ่ืนให้เขาได้โดดเด่นด้วยข้อดีเหล่านั้น ไม่รู้สึกริษยาและ
ส่งเสริมข้อเด่นเช่นนี้ (ประณม ถาวรเวช, 2537: 93)       
          6.2  การประยุกต์ใช้หลัก ครุ (น่าเคารพ)  น้อมน าแนวทางการปฏิบัติจาก ผู้บริหาร อาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ และคณะพ่ีเลี้ยง น ามาเป็นแนวทางปฏิบัติตน ผู้ประกอบอาชีพรับราชการครูปฏิบัติตนให้
เป็นที่น่าเคารพจากนักเรียน ให้ความไว้วางใจ ผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีให้ทุก
คนในบ้านอบอุ่นปลอดภัย เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมและพร้อมแก้ไขข้อบกพร่องของตน โดย
สอดคล้องและเป็นไปตาม ครุ (น่าเคารพ) ในฐานประพฤติสมควรแก่ฐานะ ให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ 
เป็นที่พ่ึงได้และปลอดภัย (พระพรหมคุณาภรณ์, 2551: 204)   
          6.3  การประยุกต์ใช้หลัก ภาวนีโย (น่าเจริญใจ)  จัดการพัฒนาที่อยู่ สถานที่ท างาน การแต่ง
กาย เพ่ือให้เป็นที่เจริญใจต่อครอบครัว และสังคม หัวหน้าครอบครัวอยู่ในคุณธรรมจริยธรรม (พระ
พรหมคุณาภรณ์, 2551: 204) เป็นแบบอย่าง ต่อคนในบ้านและสังคม มีการพัฒนาตน (ยุภาดี ปณะ
ราช, 2551: 16) มีความแช่มชื่นเบิกบานเป็นนิจ ข้าราชการครูต้องอบรมสั่งสอนนักเรียนให้อยู่ใน
คุณธรรม ให้ก าลังใจ และยกย่องนักเรียนผู้ประกอบความดี   
          6.4  การประยุกต์ใช้หลัก วัตตา จะ (รู้จักพูดให้ได้ผล) ต้องคิดก่อนว่าควรพูดหรือไม่ควรพูด 
(พระพรหมคุณภรณ์, 2551: 204) มีเหตุผล รู้จักกาลเทศะ มีประโยชน์ต่อส่วนรวม พูดสุภาพ พูดด้วย
ความเมตตา (เสถียรพงษ์ วรรณปก, 2552: 119) การพูดอาจไม่ถูกใจกับบางคนจึงควรพิจารณาว่าควร
พูดกับบางคนที่ควรแก่การฟัง พูดอย่างยิ้มแย้มแจ่มใส ให้ก าลังใจ โดยเฉพาะการให้ค าปรึกษาต่อลูก
ต้องให้ความส าคัญเป็นพิเศษ ต้องไม่พูดเพ่ือการจับผิด ไม่พูดลามก (วิทยา นาควัชระ, 2544 : 5) อ้าง
บุญคุณ มีอคติ และไม่ส่อเสียด  
          6.5  การประยุกต์ใช้หลัก วจนักขโม (อดทนต่อถ้อยค า) ต้องใช้ความอดทน โดยรับฟังอย่าง
ตั้งใจ ไม่เบื่อหน่าย โกรธเคือง หรือโต้แย้งอย่างรุนแรง (พระพรหมคุณาภรณ์, 2551 : 204) โดยเฉพาะ
คนในครอบครัว และเมื่อเราได้รับค าแนะน า ข้อควรแก้ไขต้องพิจารณาปรับปรุงทันที ทั้งการพูดและ
การฟังต้องใช้หลักธรรม ขันติ ทมะ และมีสติอยู่เสมอ  
          6.6  การประยุกต์ใช้หลัก คัมภีรัญจะ กะถัง กัตตา (แถลงเรื่องล้ าลึกได้) ต้องแถลงเรื่องล้ าลึก
เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในครอบครัวต่อบุตร เช่น ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข ต้องด าเนินชีวิตที่ดีงาม 
ข้าราชการต้องแถลงเรื่องล้ าลึกเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการได้ (ยุภาดี ปณะราช, 2551 : 16) ผู้มีอาชีพ
ครูต้องแถลงเรื่องล้ าลึกเกี่ยวกับการเรียน และเรื่องที่ต้องพัฒนายิ่งขึ้นไป (พระพรหมคุณาภรณ์, 2551: 
204) แก้ปัญหาขัดแย้งระหว่างนักเรียนด้วยกันหรือกับครู ต้องวิเคราะห์ตามเหตุผลหาผู้กระท าผิดและ
พิจารณาโทษ    
 6.7  การประยุกต์ใช้หลัก โน จัฏฐาเน นิโยชเย (ไม่ชักน าในอฐาน)  ต้องไม่ชักน าบุคคลไปใน
อบายมุข (พระพรหมคุณาภรณ์, 2551: 204)  และต้องน าบุคคลให้พ้นจากอบายมุขนั้น โดยเฉพาะ
บุคคลในครอบครัว ชี้ให้เห็นถึงโทษจากอบายมุข ต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีประพฤติอยู่ในศีลธรรม 
(ยุภาดี ปณะราช, 2551: 16) และครูต้องให้การอบรม แนะน า และเฝ้าระวังนักเรียนในเรื่องยาเสพติด 
การพนัน       

7.  ข้อเสนอแนะ 
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         7.1  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
               (1)  หน่วยงานทั้งราชการและองค์กรเอกชน เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะน าแนวทางการ
ประยุกต์ใช้หลักกัลยาณมิตรธรรมของนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิ จังหวัดสกลนคร เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติของบุคคลในองค์กรเพ่ือให้บังเกิดความสันติสุขในสังคมได้อย่างดี 
               (2)  สังคมในครอบครัว และสังคมทั่วไปเป็นสังคมที่ควรน าแนวทางการประยุกต์ใช้หลัก
กัลยาณมิตรธรรมของนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิ จังหวัดสกลนคร มาเป็นตัวอย่างการปฏิบัติในสังคม
เพ่ือให้สังคมพบแต่ความสุข ความสงบ ไร้ซึ่งปัญหาขัดแย้ง  
         7.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
               (1)  การวัดคลื่นสมองเป็นค่าของความสงบ ความเป็นสมาธิที่สามารถรับรู้ได้ในลักษณะ
รูปธรรม โดยการประสานหน่วยงานที่มีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการวัดค่า เช่น โรงพยาบาล เพ่ือ
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               (2)  การประยุกต์ใช้หลักธรรมอิทธิบาท 4 ทางพระพุทธศาสนาต่อนักศึกษาหลักสูตรครู
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ศึกษาวิเคราะห์วิถีชีวิตของชาวไทโย้ย  ที่สัมพันธ์กับพระพุทธศาสนา   
อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร 

A STUDY OF THE WAY OF LIFE OF THAIYOY RELATED  

TO BUDDHISM IN AKAT UMNUOY DISTRICT, 

 SAKONNAKHON PROVINCE 

 
นายภัทราวุฒิ  ปัญจันทร์สิงห์1  

ดร.บุญส่ง  สินธุ์นอก,  
ผศ.ดร. เจษฎา  มูลยาพอ, 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้  มีวัตถุประสงค์  คือ  (1)  ศึกษาความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทโย้ย  อ าเภอ
อากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร  (2)  ศึกษาวิถีชีวิตของชาวไทโย้ย  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัด
สกลนคร  ที่สัมพันธ์กับพระพุทธศาสนา  (3)  วิเคราะห์วิถีชีวิตของชาวไทโย้ย  อ าเภออากาศอ านวย  
จังหวัดสกลนคร  ที่มีต่อพระพุทธศาสนา  การวิจัยนี้ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research)  โดยการเก็บข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์และเอกสารต่างๆ  ประชากรกลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่  
พระภิกษุ  ชาวบ้านบ้านอากาศ  อ าเภออากาศอ านวย  วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาวิเคราะห์ 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 (1)  พบว่าชาวไทโย้ย  เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีประวัติความเป็นมาของการอพยพมาจากบ้าน
ฮ่อมท้าว  ประเทศลาว  มาตั้งถิ่นฐานอยู่บ้านม่วงริมยาม  เมื่อปี  พ.ศ. ๒๓๙๐  ในสมัยรัชกาลที่  ๒  
สาเหตุของการอพยพเนื่องจากต้องการแสวงหาพ้ืนที่ท ามาหากินและอพยพมาด้วยความสมัครใจไม่ได้
ถูกกวาดต้อนหรือขับไล่  โดยได้อพยพข้ามแม่น้ าโขงอาศัยแม่น้ าสงคราม  และล าน้ ายามตามล าดับ  
แล้วมาตั้งถิ่นฐานบริเวณที่เรียกว่าบ้านม่วงริมยาม  ปัจจุบันอยู่ในเขตอ าเภออากาศอ านวย  และอีก
ส่วนหนึ่งก็ได้อพยพเคลื่อนต่อไปทางทิศตะวันตกของอ าเภออากาศอ านวยเข้าไปอยู่ในอ าเภอวานร
นิวาส  ชาวโย้ยเข้ามาอาศัยในบ้านม่วงริมยาม  ซึ่งเป็นหมู่บ้านตั้งอยู่ระหว่างเขตจังหวัดสกลนครและ
จังหวัดนครพนม  (สาเหตุที่เรียกบ้านม่วงริมยามเพราะมีล าน้ ายามไหลผ่าน)  บริเวณนี้เป็นพ้ืนที่อุดม
สมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกมาก  จึงท าให้มีราษฎรจากท่ีอ่ืนอพยพเข้ามาอาศัยเป็นจ านวนมากขึ้น  
การอาศัยแม่น้ าเป็นเส้นทางการคมนาคม  ปัจจุบันชาวไทโย้ยยังตั้ งถิ่นฐานอยู่ในเขตอ าเภออากาศ
อ านวย  และอ าเภอวานรนิวาส 
 (2)  ชาวไทโย้ยเป็นชนเผ่าหนึ่งที่อพยพมาจากฝั่งซ้ายแม่น้ าโขง  การนับถือศาสนาของชาว
ไทโย้ยนั้นน าเอาศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์  รวมถึงศาสนาอ่ืนๆ  เช่น  ศาสนาผี  (ลัทธิบูชา – 
วิญญาณ)  และในขณะเดียวกันก็น าพิธีทางศาสนาและลัทธิความเชื่อที่ตนเคยนับถือมาด้วย  เช่น  การ
บ๊ะ  เป็นต้น  จะสังเกตเห็นได้จากการวางแผนสร้างวัด  เริ่มแรกท่านก็สร้างวัดกลาง  วัดทุ่ง  วัดจอม

                                           

1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
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แจ้ง  วัดไตรภูมิ  วัดศรีโพนเมืองและวัดอุดมรัตนาราม  ตามล าดับ  ชาวไทโย้ย  มีการท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองทั้ง  4  ด้าน  คือ  1.  ด้านศาสนาธรรมค าสอน  2.  ด้านศาสนบุคคล  
3.  ด้านศาสนวัตถุ  4.  ด้านศาสนพิธี  ชาวไทโย้ยจึงน าค าสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวจิตใจ  อีกทั้งมีนิสัยรักความสงบ  ไม่ชอบความรุนแรง  รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา  อาชญากรรม
มีน้อย  ชาวไทโย้ยจึงพากันอยู่เย็นเป็นสุข 
 (3)  พบว่าปัจจุบันสังคมสมัยใหม่ได้แพร่เข้าสู่หมู่บ้าน  ท าให้ประเพณีเก่าๆ  เริ่มสูญหายไป
บ้างเพราะคนในสังคมมุ่งเน้นในเรื่องของการด าเนินชีวิต  การท ามาหากินตามระบบเศรษฐกิจแบบทุน
นิยม  ประเพณีเกี่ยวกับชีวิตซึ่งเป็นประเพณีของชาวไทโย้ยบ้านอากาศยังมีการยึดถือปฏิบัติ  เช่น  
ประเพณีการเกิดที่มีการผูกแขน  การบวชที่มีการท าขวัญ  การแต่งงานที่มีบายศรี  และการตายที่มี
การสวดท าบุญแผ่ส่วนกุศลแล้งฝังหรือเผาหรือเก็บกระดูก  จากข้อมูลที่ได้พบว่าทุกๆ  ประเพณี
ดังกล่าวมีการปฏิบัติต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน  เพราะส่วนใหญ่ท าตามประเพณี  ส่วนหนึ่งท าแล้วสบาย
ใจและอีกส่วนหนึ่งท าเพ่ือความเป็นสิริมงคลต่อชีวิต  ในกลุ่มชาวไทโย้ยนี้ เป็นกลุ่มที่มีความ
ขยันหมั่นเพียรในการท างาน  มีความเป็นอยู่ในการด าเนินชีวิตอย่างมัธยัสถ์  มีรูปแบบแนวทาง
วัฒนธรรมเป็นของตนเอง  ชาวไทโย้ยนั้นนับถือศาสนาพุทธ  ท าให้มีอิทธิพลต่อกรอบการด าเนินชีวิต
และท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในความเป็นอยู่และเกิดการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม  ซึ่งชาวไทโย้ย
บ้านอากาศยังคงลักษณะเด่นเป็นเอกลักษณ์และคุณลักษณะต่างๆ  ของชาติพันธุ์เดิมที่ได้รับสืบทอด
มา 

 
ค าส าคัญ : วิถีชีวิตของชาวไทโย้ย,  พระพุทธศาสนา,  อ าเภออากาศอ านวย,  จังหวัดสกลนคร, 
 

ABSTRACT 

 The purposes of this research were: 1) to study the background of Thaiyoy 

ethnic groups in Akat Umnouy district, Sakonnakhon province; 2) to study the way of 

life of Thaiyoy folks related to Buddhsim in Akat Umnouy district, Sakonnakhon 

province; 3) to analyze the way of life of Thaiyoy folks in Akat Umnouy district, 

Sakonnakhon province towards Buddhism. This research was the qualitative research 

conducted by collecting the data from the interview and documents. The key informants 

were the Buddhist monks and the Akat folks in Akat Umnouy district. The data were 

analyzed by using the descriptive analysis. 

 The results of the research are found that 1) Thaiyoy folks are the ethnic groups 

who have the long chronicle of migration from Homtoaw village, the Laos country to 

be located in Moung Rimyam village in 2390 B.E. In the period of King Rama 2, the 

cause of migration was due to the requirement of searching for the location of earn 

living and to migrate with consent, not to be defeated or dispelled by migrating across 

Khong River by relying on Songkram River and Yam River respectively and then came 

to be located in the territory of Moung Rimyam village. At the present, this village is 

in Akat Umnouy district and some migrated to the west of Akat Umnouy district and 

entered to live in Vanonnivas district. Thaiyoy folks came to live in Moung Rimyam 

village located in between Sakonnakhon and Nakhonphanom provinces (the cause of 

calling Rimyam Village is because of Yam Canal flowing). This vicinity is fertile 

appropriate for planting and this area makes a lot of citizens from the other places 
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entering to live by relying on the river as the way for transportation. At the present, the 

Thaiyoy folks are located in the territory of Akat Umnouy district and Vanonnivas. 

 2) Thaiyoy folks are one tribe who migrate from the left bank of Khong River. 

The Thaiyoy folks’ beliefs were transmitted from Buddhism and Brahmanism including 

other religions such as the ghost religion (worship cults-spiritualism) and in the same 

time, the religious rituals and fatalism used to be worshiped such as to take vows etc. It 

can be seen that the constructive planning for building the temple begins from 

constructing the intermediary temple, Tung temple, Chomjaeng temple, Traibhoom 

temple, Sriphonmuang temple and Udomratanaram temple respectively. Thaiyoy folks 

nourish Buddhism in order to develop 4 aspects, that is, 1) the aspect of the religious 

teaching 2) the aspect of the religious personnel, 3) the religious materials and 4) the 

aspect of the religious rituals. Thaiyoy folks apply the Buddha’s teaching for the 

spiritual refuge including the habitual love of peace, non-violence, to know how to 

judge other people’s feeling by one’s own and less crime. Thaiyoy folks live with 

happiness. 

 3) It was found that in the present, the modern society has been widespread into 

the village, it makes the early tradition begins to be vanished because people in society 

focus on the lifestyle and earn living in accordance with capitalism. The tradition is 

related to the life, that is, the Thaiyoy folks’ tradition in Akat village is still maintained 

as practices such as the birth tradition by binding the alms, being ordained by blessing 

ceremony for longevity of life, to be married by auspicious ceremony and the death by 

chanting and making merit to devote to the death or funeral or burning or collecting the 

bolds. From the data, it is seen that every tradition as mentioned is still practiced until 

the present because the majority of people practice in accordance with traditions. Some 

who have done that they feel happy and the others have done in order to have auspicious 

life. In Thaiyoy ethnic groups, they are diligent in working and they earn living 

economically. They have the features of their own cultures. These Thaiyoy folks 

believe in Buddhism. It plays an influence role on the lifestyles and makes change in 

living to combine with the way of cultures. Thaiyoy folks in Akat village still have the 

dominant characteristics as the identity and various qualities of the former ethnics’ 

heritage. 

 

Keywords:  the way of Life, Thaiyoy folks, Buddhism, Akat Umnuoy district, 

Sakonnakhon province 

 

๑. บทน า 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่กว้างใหญ่  และจากประวัติศาสตร์อันยาวนานไม่มีการติดต่อ

กับโลกภายนอกเหมือนภาคอ่ืน  เว้นแต่กับชนชาติพันธุ์ต่างๆ ที่มารวมตัวตั้งถิ่นฐานอยู่ร่วมกัน  กล่าว
ได้ว่าชาวอีสานเป็นกลุ่มประชากรของประเทศไทยที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจยิ่ง  
พอจะแบ่งเป็น  ๔ กลุ่มใหญ่  ดังนี้  (๑)  กลุ่มวัฒนธรรมไทย-ลาว  กลุ่มไทย-ลาวหรือที่เรียกว่าชาว
อีสานเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุด  ส่วนใหญ่กระจายอยู่ทั่วไปในตอนบนของภาคเป็นกลุ่มที่สืบทอดวัฒนธรรม
ลุ่มน้ าโขงมาแต่โบราณมีตัวอักษรของตัวเอง  ๒  แบบ  คืออักษรไทยน้อย  ซึ่งเป็นอักษรสุโขทัยแขนง
หนึ่ง  และอักษรตัวธรรม  ซึ่งได้ต้นแบบอักษรมอญโบราณ  มีวรรณกรรมท้องถิ่นของตนเองและยึดมั่น
ในจารีต  ประเพณี  ซึ่งด าเนินชีวิตตามฮีตสิบสองคลองสิบสี่อันเป็นจารีตแม่บทของผู้คนในภาค  กลุ่ม
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ไทย-ลาว  ประกอบด้วยกลุ่มย่อยๆ คือ  กลุ่มไทยลาว  ผู้ไท  ไทย้อ  ไทโย้ยและไทแสก  (๒)  กลุ่ม
วัฒนธรรมมอญ-เขมร  คือกลุ่มที่ใช้ภาษาตระกูลมอญ-เขมร  ตั้งภูมิล าเนาอยู่ทางตอนล่างของภาค  
(๓)  กลุ่มวัฒนธรรมไทย (ไทยโคราช)  เป็นกลุ่มที่ใช้ภาษาไทยภาคกลางเพียงแต่ส าเนียงเพ้ียนเหน่อ
เท่านั้น  ส่วนใหญ่ตั้งภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา  บุรีรัมย์  ชัยภูมิ  ชาวอีสานจะเรียกชาว
โคราชว่าไทยโคราช  หรือไทยเบิ้งหรือไทยเดิ้ง  (๔)  กลุ่มวัฒนธรรมอ่ืนๆ ได้แก่  ญวณและกุลา  ญวน
นั้นชาวอีสานเรียกว่าแกว2 ซึ่ง นงเยาว์  ชาญณรงค์  อธิบายถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือวัฒนธรรม  ใน  
“วัฒนธรรมไทย”  ในหนังสือวัฒนธรรมและศาสนา :  วัฒนธรรมท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมพ้ืนบ้านว่า  
หมู่บ้านของคนไทยเป็นหน่วยทางสังคมที่สามารถพ่ึงตนเองได้  มีสิ่งต่างๆ  ซึ่งสามารถสนองความ
ต้องการที่จ าเป็นแก่ชีวิตของสังคม  นิสัยใจคอและขนบธรรมเนียมประเพณีของคนในหมู่บ้านจะมีหลัก
มาจากการกสิกรรมและศาสนา(คติความเชื่อ)  จึงเกิดเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละท้องถิ่น  ซึ่ง
โดยทั่วไปเรียกว่า “วัฒนธรรมท้องถิ่น” หรือ “วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน” ซึ่งจะแตกต่างกันในรายละเอียด
ของขนบธรรมเนียมประเพณี  พิธีกรรมและความเชื่อดั้งเดิมที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมา  เช่น  ท้องถิ่น
ภาคอีสานมีการผิดผี  การไหว้ผีปู่ตา  ผีฟ้า  การผูกเสี่ยว  การบายศรีสู่ขวัญ  การแห่บั้งไฟ  การแข่ง
เรือ  การแห่ผีตาโขน  การเป่าแคน  การเซิ้ง  เป็นต้น3 

ความเชื่อเรื่องภูตผี  ชาวไทโย้ยบ้านอากาศมีความเชื่อว่าผีมีจริง  ผีที่ชาวไทโย้ยนับถือได้แก่  
ผีบรรพบุรุษ  เป็นผีประจ าตระกูล  หมายถึง  ผีปู่ย่า  ตายาย  ที่คอยดูแลรักษาลูกหลานในครอบครัว
และผีเรือน  เป็นผีประจ าครอบครัว  ส่วนผีแฮก  เป็นผีดูแลไร่นาไม่ให้เสียหายจากภัยพิบัติต่างๆ และ
ให้ได้ผลผลิตมากๆ ชาวไทโย้ยบ้านอากาศท าพิธีเซ่นสรวงหรือเลี้ยงผีเหล่านี้เสมอ  โดยเฉพาะผีตาแฮก
เพราะถือว่าจะอ านวยผลดีในการท านา  เซ่นสรวงผีบรรพบุรุษ  เมื่ออยู่ดีกินดีมีความอุดมสมบูรณ์ก็ไป
วัดอุทิศส่วนกุศลให้  ดังนั้นไม่ว่าชาวไทโย้ยบ้านอากาศจะท ากิจกรรมใดจะไปไหนมาไหนมีความสุข
กายสุขใจ  จะมีการเซ่นสรวงผีทุกครั้งและจะไม่ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เรียกว่าการผิดผี  ซึ่งเป็นเรื่องที่
ไม่สามารถมองเห็น  การผิดผีอาจเกิดขึ้นได้จากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์  ความคึกคะนองหรือการผิด
ประเพณีอย่างใดอย่างหนึ่ง4 

ดังนั้น  ผู้วิจัยจึงเลือกท าการศึกษาเรื่อง  ศึกษาวิถีชีวิตของชาวไทโย้ย  อ าเภออากาศอ านวย  
จังหวัดสกลนคร  โดยมุ่งท าความเข้าใจมิติคุณค่าประเพณี  วัฒนธรรม  พิธีกรรม  ความเชื่อ  วิถีชีวิต  
ความเป็นอยู่  ว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือยังคงอยู่ไปมากน้อยเพียงใดในสภาวะปัจจุบัน  เพื่อประโยชน์
ต่อการศึกษาและยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรม  ประเพณี  พิธีกรรม  วิถีชีวิต  ความเชื่อของชนเผ่าไทโย้ย  
ต่อไป 
 

                                           

 2 ปราณี  ตันตยานุบุตร,  วัฒนธรรมพื้นบ้าน. ใน ภูมิปัญญาไทยกับวัฒนธรรมพื้นบ้าน.  ภูมิปัญญาไทย 
: วัฒนธรรมพื้นบ้าน (พิมพ์ครั้งท่ี ๒), (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ๒๕๕๐), หน้า ๒๑. 
 3 นงเยาว์  ชาญณรงค์, วัฒนธรรมไทย, หนังสือวัฒนธรรมและศาสนา : วัฒนธรรมท้องถิ่นหรือ
วัฒนธรรมพืน้บ้าน (พิมพ์ครั้งท่ี ๖), (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๙), ๖๒. 
 4 จุมพล  วิเชียรศีลป์, ชนเผ่าไทโย้ย. ใน ประวัติศาสตร์ไทโย้ยบ้านอากาศ, (สกลนคร : มหาวิทยาลัยราช
ภัฎสกลนคร, ๒๕๔๘), หน้า ๒๘๔. 
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๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(๑)  ศึกษาความเป็นมาของชาวไทโย้ย  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร 
(๒) )  ศึกษาความเชื่อของชาวไทโย้ย  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร  ที่สัมพันธ์กับ

พระพุทธศาสนา 
(๓) วิเคราะห์วิถีชีวิตของชาวไทโย้ย  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร  ที่มีต่อ

พระพุทธศาสนา 
 
๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยเอกสาร  (Documentary  Research)  โดยมีวิธีการวิจัย  ดังนี้ 
 ๑.  ศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ  ได้แก่  พระไตรปิฎก  เป็นต้น 
 ๒.  ศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารทุติยภูมิ  ได้แก่  หนังสือ  ต ารา  รายงานการวิจัย  โดย
แยกเป็นรายละเอียด  และลงพื้นที่สัมภาษณ์ ประชาชนชาวบ้านไทโย้ยบ้านอากาศอ านวย โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ปลายเปิด ดังนี้ 1)  ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล  เรียบเรียงข้อมูลไว้เป็นหมวดหมู่ ๒)  แยกแยะและ
วิเคราะห์ข้อมูล  ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 3)  น าเสนอผลงานการวิจัยโดยใช้วิธีพรรณาวิเคราะห์ 
 
๔. วัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับพระพุทธศาสนา 

ความเข้าใจเกี่ยวกับตนเองของชาวไทโย้ยบ้านอากาศ  ตามลักษณะทางสรีรวิทยาหรือกลุ่ม
ชาติพันธุ์ทั้งชายและหญิงมีรูปร่างสันทัด  ผิวสองสีค่อนข้างขาวกว่าชาวไทยลาว  หรือไทยกลาง  เมื่อ
ถูกเรียกว่าโย้ยก็ยอมรับด้วยความภาคภูมิใจแสดงให้เห็นว่าชาวไทโย้ยมีความเข้าใจตนเอง  ภูมิใจใน
การที่เป็นชาวโย้ย  ซึ่งยังรักษาเอกลักษณ์และคุณลักษณ์และคุณลักษณะต่างๆ  ของชาติพันธุ์เดิม  
เช่น  ความเป็นอยู่มัธยัสถ์  สมถะ  ขยัน  มีความสามัคคีในกลุ่ม  เคารพผู้อาวุโส  อาชีพหลักของชาว
ไทโย้ย  คือ  การท านา  อาชีพเสริม  ได้แก่  การหาปลา  เนื่องจากอยู่ใกล้ล าน้ ายาม  การจักสาน  
การทอผ้า  ซึ่งนอกจากจะเอาไว้ใช้เองแล้ว  ปัจจุบันเป็นสินค้าส่งออกไปจ าหน่ายทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  ผ้าที่ชาวไทโย้ยทอขึ้นนี้จัดเป็นผ้าทอที่งดงามมาก  แสดงให้เห็นว่าชาวไทโย้ยมีความ
เข้าใจตนเองและภูมิใจในการรักษาเอกลักษณ์ของกลุ่มตนเองในด้านภาษา  วัฒนธรรมความเป็นอยู่
และคุณลักษณะที่แสดงออกในกิจวัตรประจ าวัน  ซึ่งวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนาที่
ยังคงอยู่ 

ประเพณีบุญตูบ 
เป็นประเพณีที่ชาวไทโย้ย  บ้านอากาศถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาล  ๕๐  ปี

ย้อนหลัง  ตั้งแต่ปี  พ.ศ. ๒๕๐๓  ย้อนหลัง  ประเพณีบุญตูบเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติต่อเนื่องกันเป็น
ประจ าทุกปี  หลังจากฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าว  ท าไร่  ท านาเสร็จ  เดือนธันวาคม  ถึง  เดือนเมษายน  
ในช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาล  ประเพณีบุญตูบ  ตามแต่โอกาสจะเอ้ืออ านวย  ส่วนมากจะเริ่มในเดือน
มกราคม – กุมภาพันธ์  เพราะเป็นช่วงข้าวใหม่  ปลามัน  ปู  ปลาอาหารต่างๆ  ก็ยังอุดมสมบูรณ์หา
ได้ง่าย  น้ ากินน้ าใช้ตามแหล่งน้ าต่างๆ  ก็ยังไม่เหือดแห้ง  ซึ่งชาวไทโย้ยบ้านอากาศ  เรียกชื่อ  งานบุญ
ได้หลายชื่อ  เช่น  เอาบุญตูบ  บุญมหาชาติ  บุญประจ าปี  หรือบุญพระเวส  ประเพณีบุญตูบจะมี
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ขั้นตอน  คือ  สมภารวัด  (เจ้าอาวาสวัด)  พร้อมไวยาวัจกรวัด  พุทธศาสนิกชน  ชาวคุ้มวัด  คุ้มบ้าน  
จะต้องนัดหมายการประชุมกันส่วนมากจะก าหนด  เอาศาลาการเปรียญวัด  ครั้นพร้อมเพรียงกันแล้ว
ก็จะเปิดประชุม  ตกลงกันหาฤกษ์งามยามดี  ก าหนดวันรวมบุญ  (โฮมบุญ)  และก าหนดฉลากบุญ  
(ฎีกา)  ตามก าหนดของวันรวมบุญ 
 
๕. สรุป 
 ๕.๑ ความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทโย้ย  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร ชาว
ไทโย้ย  เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีประวัติความเป็นมาของการอพยพมาจากบ้านหอมท้าว  ประเทศลาว  มี
ท้าวดิวซอยเป็นหัวหน้า  พร้อมด้วยท้าวศรีสุราช  ท้าวจันทนาม  ท้าวนามโคตร  มาตั้งถิ่นฐานอยู่บ้าน
ม่วงริมยาม  โดยมีท้าวศรีสุราช  ซึ่งได้รับโปรดเกล้าฯ  ให้เป็นหลวงผลานุกูลเป็นเจ้าเมือง  เมื่อปี  พ.ศ. 
๒๓๙๐  ในสมัยรัชกาลที่  ๒  สาเหตุของการอพยพเนื่องจากต้องการแสวงหาพ้ืนที่ท ามาหากินและ
อพยพมาด้วยความสมัครใจไม่ได้ถูกกวาดต้อนหรือขับไล่  โดยได้อพยพข้ามแม่น้ าโขงอาศัยแม่น้ า
สงคราม  และล าน้ ายามตามล าดับ  แล้วมาตั้งถิ่นฐานบริเวณที่เรียกว่าบ้านม่วงริมยาม  ปัจจุบันอยู่ใน
เขตอ าเภออากาศอ านวย  และอีกส่วนหนึ่งก็ได้อพยพเคลื่อนต่อไปทางทิศตะวันตกของอ าเภออากาศ
อ านวยเข้าไปอยู่ในอ าเภอวานรนิวาส  ชาวโย้ยเข้ามาอาศัยในบ้านม่วงริมยาม  ซึ่งเป็นหมู่บ้านตั้งอยู่
ระหว่างเขตจังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนม  (สาเหตุที่เรียกบ้านม่วงริมยามเพราะมีล าน้ ายาม
ไหลผ่าน)  บริเวณนี้เป็นพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกมาก  จึงท าให้มีราษฎรจากที่อ่ืน
อพยพเข้ามาอาศัยเป็นจ านวนมากขึ้น  การอาศัยแม่น้ าเป็นเส้นทางการคมนาคม  ปัจจุบันชาวไทโย้ย
ยังตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตอ าเภออากาศอ านวย  และอ าเภอวานรนิวาส 
 กลุ่มชาวไทโย้ยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความขยันหมั่นเพียรในการท างาน  มีความเป็นอยู่ในการ
ด ารงชีวิตอย่างมัธยัสถ์และสมถะ  มีรูปแบบแนวทางวัฒนธรรมเป็นของตนเอง  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภาษาพูดในกลุ่มของตนและยังมีการเรียนรู้และใช้ภาษาไทยลาว  ภาษาไทยกลางในการติดต่อสื่อสาร
กับผู้อ่ืน  หรือในระบบราชการ  ชาวไทโย้ยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ท าให้มีอิทธิพลต่อกรอบการ
ด าเนินชีวิตและท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในความเป็นอยู่และเกิดการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม  
ซึ่งชาวไทโย้ยในอากาศอ านวยยังคงลักษณะเด่นเป็นเอกลักษณ์และคุณลักษณะต่างๆ  ของชาติพันธุ์
เดิมที่ได้รับสืบทอดมา  ดังนี้ ๑.  ชาวไทโย้ยมีความเป็นอยู่อย่างมัธยัสถ์และสมถะ  เรียบง่าย  มีความ
พอใจในความเป็นอยู่ของตนเอง ๒.  ชาวไทโย้ยมีความขยันหมั่นเพียร  อดทนในการท างาน  เช่น  ท า
นา  ท าไร่  และการทอผ้าซึ่งปัจจุบันได้รับการส่งเสริมให้มีกลุ่มทอผ้าที่มีฝีมือ  จนกลายเป็นสินค้าส่งไป
จ าหน่ายทั้งในและต่างประเทศในปัจจุบัน ๓.  ชาวไทโย้ยมีความรักความสามัคคีมีน้ าใจดี  เคารพผู้
อาวุโสและจะไม่ทะเลาะวิวาทกัน 
 ๕.๒ วิถีชีวิตของชาวไทโย้ย  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร  ที่สัมพันธ์กับพระพุทธ
ศาสนา ชนชาติต่างๆ  ในแหลมอินโดจีน  พากันยอมรับนับถือศาสนาต่างๆ  รวมถึงศาสนาพราหมณ์
และศาสนาพุทธ  ตามประวัติศาสตร์คนยอมรับนับถือศาสนาทั้งสองตั้งแต่สุโขทัยเป็นราชธานี  โดยคน
ไทยและคนลาวนับถือศาสนาพุทธและพราหมณ์มานานแล้ว  ซึ่งชาวไทโย้ยก็เป็นอีกชนเผ่าหนึ่งที่
อพยพมาจากฝั่งซ้ายแม่น้ าโขง  เข้าสู่ดินแดนที่เรียกว่าประเทศไทย  จนถึงทุกวันนี้และการนับถือ
ศาสนาของชาวไทโย้ย  ก็น าเอาศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์  รวมถึงศาสนาอ่ืนๆ  เช่น  ศาสนาผี  
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(ลัทธิบูชา – วิญญาณ)  มานานแล้ว  ซึ่งคนไทย  คนลาว  คนๆ  เดียวสามารถนับถือได้หลายศาสนา  
ชาวไทโย้ยก็เหมือนกันเป็นชาวพุทธไปวัดทุกวัน  และในขณะเดียวกันก็ท าพิธีทางศาสนาและลัทธิ
ความเชื่อที่ตนเคยนับถือมาด้วย  เช่น  การบ๊ะ  เป็นต้น  จึงแสดงว่าบรรพบุรุษชาวไทโย้ยมีการน า
ศาสนาที่เคยนับถือมาด้วย  จะสังเกตเห็นได้จากการวางแผนสร้างวัด  เริ่มแรกท่านก็สร้างวัดกลาง  วัด
ทุ่ง  วัดจอมแจ้ง  วัดไตรภูมิ  วัดศรีโพนเมืองและวัดอุดมรัตนาราม  ตามล าดับ ชาวไทโย้ย  มีการท านุ
บ ารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองทั้ง  ๔  ด้าน  คือ ๑.  ด้านศาสนาธรรมค าสอน  พระภิกษุ  
สามเณรศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติตามเทศนาว่ากล่าวเผยแผ่พระธรรมค าสอน ๒.  ด้านศาสนบุคคล  
ได้แก่  บริษัท  ๔  ภิกษุ  สามเณร  อุบาสก – อุบาสิกา  รู้หลักค าสอนแล้วได้ปฏิบัติตาม  ละชั่วท าดี  
จิตใจก็เจริญไม่เสื่อมจากความสุข ๓.  ด้านศาสนวัตถุ  ได้แก่  วัดวาอาราม  โบสถ์  วิหาร  ก็ได้สร้าง
ขึ้นจนพอเพียงเชิดหน้าชูตาแก่ผู้ได้เห็น  รวมทั้งยังมีพระแก้ว  ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ชาวไทโย้ยนับถือ 
๔.  ด้านศาสนพิธี  เช่น  การไหว้พระสวดมนต์  การกล่าวค าถวายทาน  ก็ได้รับการพัฒนาให้เป็น
สากลและเป็นประโยชน์รวมถึงความถูกต้องเหมาะสมมากข้ึน 
 ๕.๓ วิเคราะห์วิถีชีวิตของชาวไทโย้ย  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร  ที่มีต่อ
พระพุทธศาสนา ปัจจุบันสังคมสมัยใหม่ได้แพร่เข้าสู่หมู่บ้าน  ท าให้ประเพณีเก่าๆ  เริ่มเสื่อมไปเพราะ
คนในสังคมมุ่งเน้นในเรื่องของการด าเนินชีวิต  การท ามาหากินตามระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  
ประเพณีเกี่ยวกับชีวิตซึ่งเป็นประเพณีของชาวไทโย้ยบ้านอากาศเริ่มจากประเพณีการเกิดที่มีการผูก
แขน  การบวชที่มีการท าขวัญ  การแต่งงานที่มีบายศรี  และการตายที่มีการสวดท าบุญแผ่ส่วนกุศล
แล้งฝังหรือเผาหรือเก็บกระดูก  จากข้อมูลที่ได้พบว่าทุกๆ  ประเพณีดังกล่าวมีการปฏิบัติต่อกันมา
จนถึงปัจจุบัน  เพราะส่วนใหญ่ท าตามประเพณี  ส่วนหนึ่งท าแล้วสบายใจและอีกส่วนหนึ่งท าเพ่ือ
ความเป็นสิริมงคลต่อชีวิต ชาวไทโย้ยยังมีความเชื่อและนับถือผี  สิ่งลี้ลับน ามาเกี่ยวข้องกับการด าเนิน
ชีวิต  อาชีพ  สภาพสังคมความเป็นอยู่จึงต้องเคารพบูชา  พ่อจ้ าหรือกวานจ้ า  จึงมีบทบาทมากในการ
ติดต่อวิญญาณผี  ที่ชาวไทโย้ยให้ความเคารพและยึดมั่นว่าช่วยคุ้มครองป้องกันเหตุร้ายต่างๆ  ได้  คือ
ศาลเจ้าปู่หรือหอปู่ตา  ผีตาแฮกหรือผีไร่ผีนา  เป็นต้น  สิ่งลี้ลับเหล่านี้จึงท าให้สังคมของชาวไทโย้ยมี
ประเพณี  กฎเกณฑ์ของสังคมอย่างชัดเจนในพิธีกรรมต่างๆ  ส าหรับความศรัทธาในพระพุทธศาสนา  
มีบทบาทมากเพราะในสังคมชาวไทโย้ย  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ความศรัทธาที่มีต่อศาสนาจึงมี
วัดมากมายอยู่ละแวกใกล้เคียงกัน มีรูปแบบแนวทางวัฒนธรรมเป็นของตนเอง  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภาษาพูดในกลุ่มของตนและยังมีการเรียนรู้และใช้ภาษาไทยลาว  ภาษาไทยกลางในการติดต่อสื่อสาร
กับผู้อ่ืน   
 
๖. ข้อเสนอแนะ 
 ๖.๑  ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการศึกษาไปใช้ 
 จากการศึกษาดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  ผู้ศึกษาขอเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการน าผล
การศึกษา  เรื่องศึกษาวิเคราะห์วิถีชีวิตของชาวไทโย้ย  ที่สัมพันธ์กับพระพุทธศาสนา  อ าเภออากาศ
อ านวย  จังหวัดสกลนคร  ไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์  ดังนี้ 
 (๑)  ในการศึกษาเรื่อง  วัฒนธรรม  ประเพณีของชาวไทโย้ย  ผู้ศึกษาพบว่า  ประเพณีที่ชาว
ไทโย้ยยังคงยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมานั้น  ยังเป็นวัฒนธรรม  ประเพณี  ที่เป็นแบบดั้งเดิมที่ยังไม่มี
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การเสริม  เติมแต่งที่เป็นวัฒนธรรม  ประเพณี  สมัยใหม่เข้าไป  ยังคงเป็นประเพณีไทโย้ยดั้งเดิมขนาน
แท้  ที่น่าศึกษาค้นคว้าและยังคงสืบทอดมาถึงปัจจุบัน  ในขณะที่ชุมชนอ่ืนหรือที่อ่ืน  มีการผสมผสาน
หลายๆ  ประเพณีเข้ามา  แต่ที่นี้ยังมีให้เห็น  เช่น  ประเพณีบุญตูบ  บุญประเพณีแข่งเรือ  ไหลเรือไฟ  
บุญเดือนสิบบุญข้าวสาก  เป็นต้น 
 (๒)  ชาวไทโย้ย  รักษาเอกลักษณ์ของกลุ่มตนได้อย่างดี  คือ  มีการพูดภาษาไทโย้ยภายใน
ครอบครัวและในหมู่บ้าน  และมีประเพณีการละเล่นเป็นของตนเอง  เช่น  พิธีไหลฮ้านบูชาไฟ  
การละเล่นโย้ยกลองเลง  เป็นต้น 

๖.๒ ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 
 (๑)  ควรมีการศึกษาในเรื่องวัฒนธรรม  ประเพณี  ของชาวไทโย้ย  ที่มีความสัมพันธ์กับ  บุญ
ประเพณี  ของชาวอีสาน  ฮีต  ๑๒  คลอง  ๑๔ 
 (๒)  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบวิถีชีวิตของชาวไทโย้ย  กับชนเผ่าอ่ืนในจังหวัดสกลนคร  
เช่น  ชาวภูไท  ชาวไทญ้อ  ชาวโส้และกลุ่มลาว  ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันในด้านใดบ้าง 
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วิเคราะห์หลักธรรมในประเพณีการท าบุญอุทิศของชาวพุทธ 
ในเขตเทศบาลต าบลหาดค า   อ าเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย 

AN ANALYSIS OF THE DHAMMA PRINCIPLES IN MERIT DEDICATION 

TRADITION OF BUDDHISTS IN HAT KAM SUB-DISTRICT  

MUNICIPALITY AREA, MUEANG DISTRICT,  

NONG KHAI PROVINCE) 

 
พระมหามนตรี  ฉนฺทสีโล (แช่โง้ว)1  
พระมหาปริญญา  วรญาโณ, ดร.,  

ผศ.ดร.สมเดช  นามเกตุ 
 

บทคัดย่อ 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง“วิเคราะห์หลักธรรมในประเพณีการท าบุญอุทิศของชาวพุทธในเขต
เทศบาลต าบลหาดค า   อ าเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย”  มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 3 ประการ 
ได้แก่ 1)เพ่ือศึกษาหลักธรรมการท าบุญอุทิศที่ปรากฏในพระพุทธศาสนาเถรวาท 2) เพ่ือศึกษา
ประเพณีการท าบุญอุทิศของชาวพุทธในเขตเทศบาลต าบลหาดค า  อ าเภอเมืองหนองคาย  3) เพ่ือ
วิเคราะห์หลักธรรมประเพณีการท าบุญอุทิศของชาวพุทธในเขตเทศบาลต าบลหาดค า อ าเภอเมือง
หนองคาย  ตามหลักแนวคิดของพระพุทธศาสนาเถรวาท 

การท าบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลหรือการแจกข้าวในทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฎใน
พระไตรปิฎกนั้นมีพัฒนาการมาจากแนวความเชื่อเรื่องการอุทิศส่วนบุญในศาสนาพราหมณ์โดยเฉพาะ
ในพิธีศารทซึ่งเราก็อาจจะเรียกว่านั้นเป็นการท าบุญอุทิศให้กับผู้ตาย เมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น
พระพุทธศาสนาก็ได้ปรับปรุงแนวคิดดังกล่าวจากการท าบุญให้พระเจ้าก็เปลี่ยนมาเป็นการฝึกฝน
บุคคลให้รู้จักการให้ทาน รักษาศีลและเจริญภาวนาแทน โดยเฉพาะการอุทิศนี้มุ่งไปที่การให้บุญแก่
ผู้ตาย การท าบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลของชาวพุทธในเขตเทศบาลเมืองหนองคายได้เปลี่ยนชื่อตาม
วัฒนธรรมของชาวอีสานเรียกว่าการท าบุญแจกข้าว โดยมีแนวคิด หลักธรรมปรากฎในพิธีกรรมอยู่
หลายประการ ได้แก่ ค าสอนเรื่องความกตัญญู เรื่องไตรสิกขา หรือเรื่องความสามัคคี เป็นต้น 
 การท าบุญอุทิศหรือการแจกข้าว ของชาวพุทธในเขตเทศบาลต าบลหาดค าสามารถน ามา
วิเคราะห์คุณประโยชน์ได้ ๓ ประการคือ คุณค่าด้านการศึกษา คือสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการศึกษา 
ด้านสังคม คือสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้คนมีความสามัคคีและเร่งเร้าในการสร้างคุณธรรม ด้านจิตใจ คือ
สนับสนุนให้ผู้คนเห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตใจได้ 

 
ค าส าคัญ : ประเพณีการท าบุญอุทิศ, ชาวพุทธ, เทศบาลต าบลหาดค า   อ าเภอเมือง  จังหวัด
หนองคาย, 
 

ABSTRACT 

                                                   
1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
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 The purposes of the research were: 1) to study the Dhamma principle in merit-

making tradition for dedication as appeared in Theravada Buddhism; 2) to study the 

merit-making traditions of the Buddhists in Hat Kam sub-district municipality area, 

Mueang district, Nongkhai province; 3) to analyze the Dhamma principles in the merit-

making traditions for dedication in Hat Kam sub-district municipality area in 

accordance with the concept of Theravada Buddhism.  

 To make merit dedicated to the departed or to distribute the Buddhist offerings 

as appeared in Tipiṭaka develops from the beliefs in special merit-making dedication in 

Brahmanism in the ceremony that may be called as the ceremony done for merit-making 

dedicated to the parted. When Buddhism occurred, Buddhism improved the mentioned 

concept from the merit-making for the God and then to change to train individuals to 

know how to give donations, to observe the precepts and develop the mental culture 

instead by focusing on the dedication for giving the merit to the departed. 

 The merit-making tradition for dedication of the Buddhists in the territory of 

Nongkhai Municipality has been changed in accordance with the Isan culture that is 

called as the merit-charity by having the concept and the principle of Dhamma as 

appeared in various rituals, that is, the grateful teaching, the threefold trainings or unity 

etc.  

        To make merit for dedication or merit-charity of the Buddhists in the Hat 

Kam Municipal area can be provided for analysis of the threefold benefactors, that is, 

the virtue of education: to support to create the education, in the aspect of society: to 

support people to have the unity and encourage to build up the virtue and the aspect of 

mentality: to support people to realize the virtue of mental development. 

 

KEYWORDS:  Dhamma principle in Merit-making Tradition of Buddhists, Hat Kam 

Sub-district Municipality, Mueang district, Nongkhai province 

 

1. บทน า 
 เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความปรารถนาดี  มุ่งประโยชน์สุขต่อบุคคลเหล่านั้นเป็นที่ตั้ง  อีก
ทั้งเป็นเครื่องแสดงถึงความตระหนักในคุณงามความดีที่เขาเหล่านั้นได้เคยกระท าไว้แก่ตนเมื่อครั้งที่ยัง
มีชีวิตอยู่  โดยในระยะแรกที่ยังไม่มีศาสนาก็จะแสดงออกตามความเชื่อของตนด้วยการฝังสิ่งที่คนตาย
รักไปพร้อมๆกับการจากไปของเขาหรือการเผาสิ่งที่เขาต้องการไปให้โดยเชื่อว่าไฟจะน าสิ่งเหล่านั้นไป
ให้ผู้จากไปได้ หรือการสร้างศาสนสถานเพ่ืออุทิศให้ผู้ตายโดยคิดว่าเขาจะได้อยู่อย่างสุขสบายในโลก
แห่งความตายนั้นได้ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลตามความเชื่อในศาสนาในยุค
ต้น ต่อมาก็ได้พัฒนาความเชื่อเหล่านั้นในรูปของศาสนาที่ เป็นรูปแบบมากขึ้นโดยศาสนากลุ่มแรกๆ
เห็นว่ามีเทพเจ้าชื่อต่างๆน้อยบ้างมากบ้างอยู่บนสวรรค์ท าหน้าที่เป็นผู้ควบคุมวิญญาณคนตายอยู่การ
ที่จะให้ผู้ตายได้ส่วนบุญจะต้องอุทิศหรือแสดงออกผ่านทางเทพเจ้าองค์นั้น เช่น ในศาสนาพราหมณ์
การอุทิศส่วนบุญเรียกว่าพิธีศราทธ์ที่มุ่งอุทิศส่วนบุญให้ผู้ตายผ่านทางการรับรู้ของเทพเจ้า2ผ่านการ
ท าบุญให้กับนักบวชที่เรียกว่าพราหมณ์ ซึ่งตรงกับทัศนะของปีเตอร์  ฮาร์วีย์ (Peter Harvey) 
                                                   

2 Prof. Dr. Lal   Mani  Joshi,  Brahmanism  Buddhism   and  Hinduism  (Kandy : Buddhist  
Publication Society, 1 9 7 0 ), p. 8 .  See Heinz   Bechert,  “Buddha – Field   and   Transference   of   
Merit   in   a  Theravāda  Source,” Indo–Iranian  Journal  35 (1992) : 108.   
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ตั้งสมมติฐานว่า “พิธีศราทธ์ของศาสนาพราหมณ์  เป็นพิธีกรรมที่เชื่อว่าว่าทานถูกถ่ายโอนไปให้แก่
ญาติผู้ล่วงลับไป  โดยการให้แก่พวกพราหมณ์ ในประเพณีที่เป็นเครื่องระลึกถึงในช่วงเวลาต่าง ๆ 
ภายหลังจากสมาชิกภายในครอบครัวล่วงลับไป3 

 การอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลตามหลักการทางพระพุทธศาสนานั้นมีอยู่ 3 ประเภทได้แก่ 

ก) การอุทิศส่วนบุญด้วยการอธิษฐานจิต   ค าว่า“อธิษฐาน” คือ การตั้งใจมุ่งผลอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือ ความตั้งจิตปรารถนา4 โดยการตั้งเป้าหมายไว้ในใจให้มั่นคง  เพ่ือเป็นแรงกระตุ้นให้กระท า
กิจกรรมที่มุ่งประสงค์จนบรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

ข) การอุทิศส่วนบุญด้วยการเปล่งวาจา การเปล่งวาจาหรือวจีเภท นับเป็นกิริยาที่มี
ความส าคัญต่อการติดต่อสื่อสารของมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นเครื่องมือส าหรับสื่อความหมายโดย
การใช้ภาษาพูดระหว่างมนุษย์ด้วยกัน ท าให้เข้าใจความหมายของภาษานั้น ๆ ได้   

ค) การอุทิศส่วนบุญด้วยการแผ่เมตตา   การแผ่เมตตา คือ กิริยาที่บุคคลแผ่ความปรารถนาดี
ออกไปสู่ผู้ที่เป็นญาติ เป็นบุคคลที่รู้จัก และมีความรักใคร่คุ้นเคยกัน ตลอดจนสรรพสัตว์อย่างไม่จ ากัด5 

ง) การอุทิศส่วนบุญด้วยการกรวดน้ า   ค าว่า “กรวดน้ า”   ผู้ที่เป็นแบบอย่างของการอุทิศ
ส่วนบุญด้วยวิธีกรวดน้ าก็คือพระเจ้าพิมพิสาร โดยทรงหลั่งทักษิโณทกพร้อมกับเปล่งพระวาจาอุทิศ
ส่วนบุญให้แก่ญาติท่ีไปเกิดเป็นเปรตว่า “ขอทานนี้ จงส าเร็จแก่หมู่ญาติของข้าพเจ้าด้วยเถิด”6 

ชาวต าบลหาดค าได้มีการปฏิบัติตามประเพณีที่เกี่ยวข้องกับ การเกิด การตาย และการอุทิศ
บุญให้กับญาติที่จากโลกนี้ไปตามปกติของความเชื่อของชาวพุทธในภาคอีสาน โดยเฉพาะความเชื่อใน
เรื่องการท าบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนั้นชาวหนองคายเรียกว่าเป็น “บุญแจกข้าว” ที่มุ่งที่จะเป็นการ
ท าบุญเพ่ืออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติที่จากไปโดยมุ่งหวังว่าเขาเหล่านั้นจะสามารถได้รับส่วน
บุญส่วนกุศลจากการได้ประกอบพิธีกรรมในประเพณีดังกล่าวตามหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา ซึ่ง
จากการศึกษาประเพณีการท าบุญอุทิศส่วนบุญกุศลให้กับญาติที่จากไปของชาวจังหวัดหนองคายโดย
เฉพาะที่เขตเทศบาลต าบลหาดค า  อ าเภอเมืองหนองคายนั้นจะพบว่าในกระบวนการของการ
ประกอบพิธีกรรมนับจากเมื่อมีญาติหรือสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิตไปแล้ว บรรดาญาติที่ยังมีชีวิตอยู่
ก็จะพากันขวนขวายท าบุญอุทิศไปให้จนสิ้นสุดกระบวนการนั้นจะมีคติธรรมหรือหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาแทรกอยู่หลายประการ เช่น  หลักความกตัญญูเนื่องจากการประกอบพิธีกรรมใน
ประเพณีนี้โดยมากจะมีความกตัญญูเป็นที่ตั้งคือมีความส านึกในบุญคุณท่ีผู้ตายได้มีแต่ตน นอกจากนั้น
ก็มีหลักธรรมอีกหลายประการ ซึ่งถือว่าเป็นหลักธรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับการด าเนินชีวิต แต่ก็
ปรากฏว่าในเนื้อหาของประเพณีการท าบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลของชาวพุทธในเขตเทศบาลต าบล

                                                   
3Peter  Harvey,  An  Introduction  to  Buddhism :  Teachings,  history   and   practices   

(Cambridge : Cambridge  University  Press, 1995) , p. 43.   
 4พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์  ฉบับประมวลศัพท์, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน้า ๓๖๕.  

5 ขุ.ขุ.(ไทย) ๒๕/๑๐/๑๓. 
6พระสริิมังคลาจารย,์ มงคลตฺถทีปนี  ปโม  ภาโค,พิมพ์คร้ังท่ี ๑๒ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราช

วิทยาลัย, ๒๕๓๖), หน้า ๓๒๐. 



 

 
                  การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 

63 

หาดค า  อ าเภอเมืองหนองคายนั้นก็ไม่มีใครทราบถึงรายละเอียดของหลักธรรมที่มีปรากฏอยู่นั้นเลย 
ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะท่ีได้มาอยู่อาศัยในพ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลหาดค า   อ าเภอเมืองหนองคายเป็น
เวลาหลายปีได้สังเกตและศึกษาข้อมูลดังกล่าวอยู่จึงมีความประสงค์ท่ีจะศึกษาค้นคว้าในเรื่องดังกล่าว 
โดยผู้วิจัยเชื่อว่าเมื่อด าเนินการวิจัยจนเสร็จสิ้นแล้วผลการศึกษาที่ค้นพบจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ใคร่ต่อ
การศึกษาค้นคว้าในกรณีนี้เป็นอันดับต่อไปได้ 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

(๑) เพ่ือศึกษาหลักธรรมการท าบุญแจกข้าวที่ปรากฏในพระพุทธศาสนาเถรวาท  
(๒) เพ่ือศึกษาประเพณีการท าบุญแจกข้าวของชาวพุทธในเขตเทศบาลต าบลหาดค า  

อ าเภอเมืองหนองคาย   
(๓) เพ่ือวิเคราะห์หลักธรรมประเพณีการท าบุญอุทิศของชาวพุทธในเขตเทศบาลต าบลหาด

ค า อ าเภอเมืองหนองคาย  ตามหลักแนวคิดของพระพุทธศาสนาเถรวาท  
 

๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
ส าหรับการวิจัยการศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาประเพณีการท าบุญอุทิศของชาวพุทธในเขต

เทศบาลต าบลหาดค า”อ าเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้รูปแบบของ
การรวบรวมข้อมูล ๒ ประการ คือ  

๑. การศึกษาค้นคว้าจากเอกสารต าราที่เกี่ยวข้องทั้งพระไตรปิฎก อรรถกถาและเอกสาร
ทั่วๆไปตามแนวทางของการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ที่จะต้องอาศัยค้นคว้าจาก
เอกสารเป็นหลัก  
 ๒. การรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ด้วยการใช้วิธีการเพ่ือเข้าถึงข้อมูล ๒ ประการคือ (๑) การ
สัมภาษณ์เชิงลึก ( Indept Interviews) โดยแบ่งกลุ่มจ านวนผู้ให้การสัมภาษณ์ (๒) การใช้แบบ
สัมภาษณ์ เพ่ือวัดทัศนคติและความคิดเห็นเกี่ยวกับกาท าบุญอุทิศของชาวพุทธในเขตเทศบาลต าบล
หาดค า 

๓. เมื่อได้รวบรวมข้อมูลทุกส่วนแล้ว ผู้วิจัยจะได้ท าการด าเนินการวิจัย ดังนี้ (๑) ศึกษาข้อมูล
จากเอกสารทั้งปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และต าราที่เกี่ ยวข้องในเรื่องที่ต้องการศึกษา รวมถึงข้อมูลใน
ภาคสนาม (๒) น าข้อมูลที่ได้มาศึกษาวิเคราะห์วิเคราะห์หลักธรรมที่ปรากฏในประเพณีการท าบุญ
อุทิศของชาวพุทธในเขตเทศบาลต าบลหาดค าในประเด็นต่าง ๆ (๓) สรุป และน าเสนอข้อมูลที่ได้ 

 
๔. วิเคราะห์คติความเชื่อเกี่ยวกับประเพณีท าบุญอุทิศ  
  หลักค าสอนในพระพุทธศาสนาท าให้พวกเรารู้ว่าผู้เป็นหนี้บุญหนี้คุณของบิดามารดา ลุงป้า
น้าอามา ทุกคนก็พยายามประพฤติ ปฏิบัติ ท าตนให้ บุญกุศลบังเกิดขึ้นแล้วก็อุทิศส่วนกุศล ให้แก่
มารดา บิดา ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ตามล่วงลับไปสู่โลกหน้าก็เหมือนกันไม่ใช่ ท าบุญอุทิศ ให้แก่มารดา บิดา 
ที่ล่วงลับไปแล้วเท่านั้น แม้ยังมีชีวิตอยู่เราก็อุทิศกุศลให้ท่านเหมือนกัน เมื่อท่านได้รับส่วนบุญกุศล กับ
เราแล้วจิตใจท่านก็จะ เบิกบานท่านก็จะเกิดความเมตตา เอ็นดูลูกยิ่งๆ ขึ้นไป ลุกบางคน ของพ่อของ
แม่บางคน จิตใจหยาบช้าสามานย์ ไม่รู้จัก คุณจากนมของท่าน เมื่อท่านอุตส่าห์ว่ากล่าวก็โกรธ ก็ด่า
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ตอบ อย่างนี้อันนี้นะชื่อว่าเป็นลูกอกตัญญู ลูกไม่รู้จักคุณของพ่อของแม่ ก็เพราะเหตุว่าไม่ได้ฟังค าสอน
ของพระพุทธเจ้านี้เองแหละ เนื่องจากว่า พ่อแม่ก็ไม่ค่อยเอาใจใส่กับลูก ไปวัดไปวาก็ไม่พาลูกไป ลูก
มันก็เลยไม่ได้ฟังค าสอน พระพุทธเจ้า เช่นนี้แล้วมันก็ไม่รู้จักบุญจักคุณของพ่อของแม่ อะไรเลย 
เพราะฉะนั้นการ ที่พวกเราได้ มาพบพุทธศาสนาแล้วได้ฟังค าสอน พระพุทธเจ้าแล้ว เราจึงได้ประพฤติ
ตนให้เป็นคนดี ไม่ท าบาปท ากรรมอันชั่ว ถ้าได้ลุ่มหลงท าบาปมาแต่ก่อน ก็ภาวนาอธิษฐานละเว้น แต่
ก่อนข้าพเจ้าไม่รู้ บัดนี้ข้าพเจ้ารู้แล้วท าอย่างนั้น เป็นบาป เป็นกรรม บาปกรรมจะน าสนองให้เป็นทุกข์ 
ไปทั้งในโลกนี้โลกหน้า พวกเขามีเมตตานี่แหละให้พากันคิดให้ดี เมื่อเวลาที่ยังเล็กยังน้อย ไม่รู้เดียงสา 
ต้องได้รับอุปการะจากท่านผู้มีเมตตา กรุณา มีมารดา บิดา เป็นต้น  
  คนภาคอีสาน เขาพูดกันเป็นค าพังเพยว่า ผีกินอาย คนบายตอน ส านวนภาคอีสาน เอาต้ม
หมูต้มเป็ดต้มไก่ยังร้อนๆ นะ เอาไปตั้งไว้ศาลเจ้า เป็นไอออกมางั้นแหละ แล้วผีออกมากินไอนั้น บัดนี้
พอต้มหมูต้มเป็นต้มไก่เหล่านั้นมันเย็น ลงไป ไอมันก็หมดลงแล้ว บัดนี้ก็มนุษย์ก็ ผีกินอ่ิมแล้ว ผีกินไอ
มันหมดแล้ว บัดนี้คนก็ยกมา เลี้ยงกัน มันเป็นอย่างนี้จึงว่าผีกินอายคนบายตอน เป็นความเข้าใจผิด 
แม้ศาสนาพราหมณ์ ก็ยังทะลักเข้ามาเมืองไทย ตั้งแต่ปู่ย่าตายายนี้ก็นับถือกันมาจนถึงปัจจุบัน  
  ด้วยเหตุนี้  เราจึงไม่อาจปฏิเสธคุณค่าและความส าคัญของการอุทิศส่วนบุญที่มีผลกระทบ
ด้านบวกต่อปัจเจกบุคคลและสังคมได้    ผลกระทบด้านบวกดังกล่าวนี้ยั งขยายออกไปสู่
พระพุทธศาสนาด้วย  โดยเป็นปัจจัยสนับสนุนอย่างหนึ่ งซึ่ งมีผลต่อความเจริญมั่นคงของ
พระพุทธศาสนาไม่ทางตรงก็ทางอ้อม  
   ดังนั้น  หลักค าสอนนี้จึงชี้ให้เห็นถึงคุณค่าหลายประการ   ไม่เพียงคุณค่าในระดับปัจเจก
บุคคล  คือคุณค่าที่บุคคลเป็นผู้กระท าขึ้นและได้รับผลแห่งการกระท าของตนเอง  คุณค่าระหว่าง
ปัจเจกบุคคลกับสังคม  คือคุณค่าที่ปัจเจกบุคคลกระท าต่อสังคม  และคุณค่าต่อหลักการของ
พระพุทธศาสนาหรือคุณค่าต่อตัวธรรม  เช่น  ความเมตตากรุณาและความกตัญญูกตเวที  ซึ่งมีผลต่อ
การสร้างความดีภายในของทั้งปัจเจกบุคคลและสังคมโดยรวม  การอุทิศส่วนบุญตามนัยนี้  จึงมี
ลักษณะเป็นการสร้างจริยธรรมเชิงบวกให้แก่บุคคลแล้วขยายออกไปสู่สังคม  จนกลายเป็นพุทธ
จริยธรรมเพื่อสังคมหรือหลักปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขแก่สังคมตามแนวทางของพระพุทธศาสนานั่นเอง 
 
๕. สรุป 
 ๕.๑ ด้านแนวคิดเรื่องประเพณีการท าบุญอุทิศส่วนบุญกุศลที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา
เถรวาท  ผลการศึกษาพบว่า ประเพณีการท าบุญอุทิศส่วนบุญกุศลที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา
เถรวาท ปรากฏการณ์อันเนื่องด้วยการอุทิศส่วนบุญซึ่งเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลทั้งหมดนี้  แสดงให้เห็น
ถึงความส าคัญของการอุทิศส่วนบุญว่าเป็นสิ่งที่ควรจะกระท า  เพราะอาจมีผลเชิงบวกต่อสภาพชีวิต
ของญาติผู้ล่วงลับไปและแก่ชีวิตของบุคคลอ่ืนนอกเหนือจากญาติ  หากเขาไปเกิดอยู่ในภูมิที่เหมาะสม  
คือสามารถกระท าความดีและรับผลแห่งความดีที่ตนกระท าได้  โดยมีส่วนบุญที่ผู้อื่นอุทิศให้เป็นปัจจัย
ส่งเสริม  อย่างไรก็ตาม  การอุทิศส่วนบุญที่พึงประสงค์ตามหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา   ไม่ควร
จ าเพาะบุคคลผู้รับว่าต้องเป็นมนุษย์ด้วยกันเท่านั้นที่ควรอุทิศส่วนบุญให้  แต่ควรขยายรวมไปถึงสัตว์ผู้
อยู่ในภูมิก าเนิดอื่น ๆ ซึ่งแม้จะต่างประเภท  ต่างเผ่าพันธุ์  ไม่ใช่เพ่ือนร่วมโลก  แต่ก็ให้ถือว่าเป็นผู้ร่วม
ทุกข์โศก ร่วมสงสาร หรือยังเวียนเกิดเวียนตายภายใต้กฎแห่งสังสารวัฏอยู่เช่นเดียวกันด้วย  อย่าง
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น้อยก็ถือว่าสัตว์ทุกก าเนิดเป็นญาติหรือเป็นเสมือนหนึ่งญาติของตน   จึงควรปลูกความรัก  ปลูกไมตรี
จิตต่อพวกเขา  ด้วยการแผ่ความปรารถนาดีอุทิศส่วนบุญให้  การอุทิศส่วนบุญตามนัยนี้  มีลักษณะ
เป็นการแผ่เมตตาแบบอโนธิสผรณา  คือแผ่ไปโดยไม่เจาะจงบุคคล  แม้ว่าสัตว์ผู้อยู่ในภูมิก าเนิดอ่ืนที่
บุคคลอุทิศส่วนบุญให้จะรับได้หรือไม่ได้ก็ตาม นั่นไม่ใช่ประเด็นที่เป็นปัญหาใหญ่อะไร  เพราะการจะ
รับส่วนบุญได้หรือไม่  ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่เหมาะสม  ดังจะกล่าวต่อไปข้างหน้า  แต่เหตุผลส าคัญของ
การแผ่เมตตาโดยไม่เจาะจง  ก็คือความบริสุทธิ์ของจิตใจและความมีอัธยาศัยกว้างขวางของบุคคลผู้
แผ่เมตตาเป็นเบื้องต้น  ทั้งยังเป็นพื้นฐานที่ก่อให้เกิดคุณสมบัติด้านอ่ืนของจิตใจ เช่น ความตั้งมั่นแห่ง
จิต 

๕.๒ ด้านหลักธรรมที่ปรากฏในประเพณีการท าบุญอุทิศส่วนบุญกุศลของชาวพุทธในเขต
เทศบาลต าบลหาดค าในฐานะที่เป็นสื่อสอนธรรม  พบว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
ทั้งหลาย มีทั้งศีล สมาธิ  ปัญญา อันเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการพัฒนาตนในพระพุทธศาสนา
ประกอบด้วย 

๒.  ด้านพฤติกรรม คือ ด้านความสัมพันธ์กับโลกภายนอกได้แก่ ด้านศีล ดูว่ากิจกรรมการ
กระท าหรือพฤติกรรมของเรานี้จะเป็นการเบียดเบียน ก่อความเดือดร้อนแก่ใคร ท าอะไรให้เสียหาย
หรือเปล่า หรือเป็นไปในทางส่งเสริมเกื้อกูลช่วยเหลือกัน อย่างน้อยก็ไม่ก่อให้เกิดโทษ ไม่ท าให้ใคร
เดือดร้อน หรือท าอะไรให้เสียหาย 

๒.  ด้านจิตใจ สภาพจิตของเรา ที่ก าลังท าอยู่หรือท ากิจกรรมสิ่งนี้เราท าด้วยเจตนาอย่างไร มี
ความมุ่งหมายอย่างไร มีแรงจูงใจอะไร มีความหวังดีปรารถนาดี อยากจะช่วยเกื้อกูลหรือคิดร้าย มี
จิตใจที่ชื่นบานแจ่มใส่หรือขุ่นมัว มีความสุขหรือความทุกข์ 

๓.  ด้านปัญญา คือด้านความรู้ความเข้าใจ ก็ตรวจดูว่า เรารู้เข้าใจสิ่งที่เรากระท านี้ชัดเจนดี
หรือไม่ เป็นการกระท าที่ตรงตามเหตุปัจจัย จะก่อให้ เกิดผลที่เราต้องการได้ครบถ้วนกระบวนการ
หรือไม่ ท าไปแล้วจะเกิดผลดี ผลเสียอะไรบ้าง 

๕.๓ ด้านคุณค่าของประเพณีการท าบุญอุทิศของชาวพุทธในเขตเทศบาลต าบลหาดค า   
พบว่า ประเพณีท าบุญอุทิศเป็นการประสานร่วมมือกันของคนในสังคมเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นการ
รวมตัวกันเพ่ือท ากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาท าให้สังคมมีความรู้สึกถึงความเป็นพวกพ้องเป็นหมู่
เหล่าและร่วมกันรักษาพ้ืนที่ธรรมทางพระพุทธศาสนาไว้เป็นมรดกของคนในสังคมให้ยาวนานที่สุดเป็น
ขบวนการของประชาสังคมเชิงพุทธที่มีส่วนดีมากกว่าส่วนเสียพระพุทธศาสนามีองค์ประกอบที่ส าคัญ
คือความเชื่อค าสอนข้อบัญญัติพิธีกรรมและข้อปฏิบัติในฐานะสมาชิกทางสังคมต้องปฏิบัติตาม
กระบวนการทางศาสนาซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นข้อดีในการแก้ไขปัญหาทางสังคมการอยู่ร่วมกันเป็นสังฆะ
หรือหมู่คณะและการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมหรือกลุ่มคนในขั้นพ้ืนฐานต้องมีการแบ่งปันมาเชื่อมให้คนอยู่
ร่วมกันสังคมที่ขาดการแบ่งปันแล้งน้ าใจไร้ความเอ้ือเฟ้ือคือสังคมที่พร่องเมตตาพ่ึงพาอาศัยไม่ได้ซ้ ายัง
ท าให้คนในสังคมนั้นเกิด 

ประโยชน์และคุณค่าต่อสังคม  การปฏิบัติตนตามประเพณี หรือกฎระเบียบของสังคม 
กฎหมายบ้านเมือง ย่อมมีความราบเรียบสงบสุข โดยประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา 
การรักษาศีล การปฏิบัติธรรม ล้วนเป็นสิ่งที่สร้างให้สังคมเกิดความร่มเย็นเป็นสุข มีระเบียบ มีนิสัย
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โอบอ้อมอารี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีเมตตาและกรุณาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน แม้แต่ศัตรูก็ยังให้
ความอุปถัมภ์เลี้ยงดู ใครเดือดร้อนมาก็ให้ความช่วยเหลือมิได้นิ่งดูดาย รู้จักให้อภัยแก่ผู้อ่ืน 

สรุปได้ว่า กิจกรรมอุทิศส่วนกุศลไปให้กับผู้ตาย ที่เรียกว่า การท าบุญอุทิศ จึงประกอบไปด้วย
สาระและประโยชน์ ที่พึงจะได้รับอยู่หลายประการด้วยกันคือ 

๑) เป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพชน 
๒) นอกจากจะเป็นการสงเคราะห์เหล่าเปตชนผู้ล่วงลับไปแล้วยังนับว่าเป็นการสงเคราะห์ใน

การถวายอาหารตลอดถึงจตุปัจจัยต่างๆ แก่พระภิกษุสามเณร 
๓) เป็นสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวความสามัคคีปรองดองกันในหมู่ญาติพ่ีน้องให้มีความรักใคร่กลม

เกลียวกัน 
๔) ส่งผลให้เกิดความเบิกบานใจสุขใจของผู้ที่ได้กระท า 
๕) เป็นการปลูกฝังบรรดาลูกหลานให้ได้รู้จักการตอบแทนบุญคุณบรรพบุรุษ และได้ซึมซับ

เอาค าสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา ทั้งยังเป็นการได้ร่วมสืบทอดรักษาระเบียบประเพณีปฏิบัติ 
๖) เป็นการปฏิบัติตนตามแนวทางของพุทธศาสนิกชนที่ดี ตลอดถึงได้สืบทอดแนวทางการ

ปฏิบัติตนของบรรพบุรุษที่ท่านวางแนวทางไว้ให้ 
๗) ได้รับการยอมรับจากบุคคลในสังคม 
จากการศึกษาพบว่า พระพุทธศาสนานั้นมีความส าคัญต่อคนในสังคมไทยเป็นอย่างมากด้วย

ว่าเป็นรากฐานที่ท าให้เกิดเป็นวัฒนธรรม ประเพณีไทย อีกทั้งการปฏิบัติตนตามหลักค าสอนของ
พระพุทธศาสนานั้นยังส่งผล ให้คนไทยมีนิสัยฝักใฝ่ในการท าบุญมีความโอบอ้อมอารีเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
ตลอดถึงมีพิธีกรรมต่างๆ ที่ต้องร่วมตั้งแต่เกิดจนถึงตาย แม้กระทั่งจะเสียชีวิตไปแล้วก็ยังมีการอุทิศ
ส่วนบุญไปให้ เป็นต้น 
 
๖. ข้อเสนอแนะ 
 ๖.๑ ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 

ชาวพุทธมีความเชื่อว่า การท าบุญอุทิศ คือ ท าบุญอุทิศแจกส่งส่วนบุญให้ถึงดวงวิญญาณของ
ญาติผู้ตายไปแล้ว เพ่ือให้ผู้ตายได้รับผลบุญกุศลสนับสนุนให้ไปเกิดในภพหน้าที่ดี และนอกจากนั้น 
การท าบุญอุทิศยังสร้างหลักจริยธรรม คือ ความประพฤติปฏิบัติที่ดีงาม และท าให้เกิดความรับผิดชอบ
ชั่วดีของสังคม รวมทั้งความรู้สึกที่ดีงาม ชื่นชม สรรเสริญ เกลียดชัง และต าหนิสิงที่ไม่ดีของสังคม ซึ่ง
แต่ละสังคม แต่ละเชื้อชาติ มีระเบียบประเพณีที่แตกต่างกัน เมื่อมีการท าบุญอุทิศ ก็ให้ยึดหลัก
จริยธรรมมากกว่าอย่างอ่ืน เช่น การฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ฟังพระสงฆ์แสดงธรรม รักษาศีล 
เป็นต้น เพ่ือให้กาย วาจาสะอาด ให้ยึดหลักจริยธรรมตามหลักประเพณี คือ เคารพพระสงฆ์ ผู้สูงอายุ 
ผู้มีคุณธรรม เจ้าภาพ และสถานที่ เป็นการไม่ส่งเสริมการกระท าความชั่ว เล่นการพนัน ดื่มของมึนเมา
ในงาน ซึ่งเป็นการขัดต่อศีลธรรม แต่ยึดหลักความสงบเรียบร้อยดีงาม 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ ศึกษาประเพณีการท าบุญอุทิศของชาวพุทธในเขตเทศบาลต าบลหาดค า”  
ผลการศึกษาพบว่าแนวคิดดังกล่าวมีความส าคัญต่อพระพุทธศาสนาและสังคมไทยมาอย่างยาวนาน  
จึงพบประเด็นที่จะได้เสนอแนะเป็นนโยบายดังนี้ 

๖.๒ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
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  ๑) ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องควรน าผลการศึกษาวิจัยไปเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายในการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ โดยการออกแบบโครงการ หรือกิจกรรม ตลอดจนการสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือด ารงรักษาประเพณีดังกล่าวให้เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการสร้างความสามัคคีใน
ชุมชนและในเครือญาติต่างๆ  
 ๒) สถาบันการศึกษาควรท าการศึกษาวิเคราะห์และสร้างองค์ความรู้ในเรื่องดังกล่าวตลอดจน
ควรปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเห็นความส าคัญของประเพณีดังกล่าว 

๖.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 
งานวิจัยฉบับนี้  มีข้อที่ควรจะน าไปศึกษาวิเคราะห์ ดังนี้ 
๑. ควรจะศึกษาเปรียบเทียบการท าบุญในช่วงเทศกาลต่างๆ ของภาคต่างๆ ของประเทศไทย 
๒. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับค่านิยมในไทยในประเพณีต่างๆ ว่ายังคงมีความส าคัญต่อการสร้าง

สังคมเข้มแข็งหรือไม่ 
๓. ควรศึกษาเกี่ยวกับการจัดระเบียบทางสังคมปัจจุบันตามแนวทางของประเพณีและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น  
๔. การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่อง ประเพณีไทยที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของ

ต่างประเทศ 
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ศึกษาการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ การบริหารงานของผู้น าชุมชนในเขต  
เทศบาลต าบลหนองเลิง  อ าเภอเมือง  จังหวัดบึงกาฬ 

A Study of the Application of the Four Paths of Accomplishment in 

Administration of Local Leaders in NongLoeng Sub-district  

Municipality, Muang District, Buengkan Province 

 

พระวิศิษฐ์  โชติโก (สุดงาม)1  
พระราเชนทร์ วิสารโท, ผศ.ดร.2 

ดร.บุญส่ง  สินธุ์นอก3 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักอิทธิบาท 4 ของผู้น าชุมชน
ในเขตเทศบาลต าบลหนองเลิง  อ าเภอเมือง  จังหวัดบึงกาฬ” มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาหลัก
อิทธิบาท  4 ในทางพระพุทธศาสนาเถรวาท 2) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานของเทศบาล
ต าบลหนองเลิง อ าเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ  3)เพ่ือศึกษาการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท  4 ในการ
บริหารงานของผู้น าชุมชนในเขตเทศบาลต าบลหนองเลิง  อ าเภอเมือง  จังหวัดบึงกาฬ แนวคิด ทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องกับหลักอิทธิบาท 4 ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท  พบว่า หลักการและแนวคิดในการ
ท างาน  ให้ประสบผลส าเร็จ  ตามหลักอิทธิบาท  ที่ปรากฏ  ในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาทความหมาย
ของอิทธิบาท 4 หมายถึง  หลักธรรมน าไปสู่ความส าเร็จ  คือ   ฉันทะ  ความพอใจ, มีใจรักในงานที่ท า 
ด้วยใจรัก วิริยะ ความพากเพียร  อดทน  ต่อความล าบากบากบั่น  ไม่ว่าจะเป็นอาชีพ ใดๆ  ก็ตาม
ขอให้ท าอย่างสุจริต  จิตตะ  เอาจิตฝักใฝ่  ฝ่ายใจรัก  ด้วยความพยายามด้วยเอาจิตพยายามอาชีพ
นั้นๆ  ให้บรรลุผลส าเร็จ  วิมังสา  ใช้ปัญญาสอบสวนในงานที่ท า ติตรองหาเหตุผลและปรับปรุงแก้ไข
เพ่ือจะให้ประสบผลส าเร็จให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปจากผลการศึกษาหลักการและแนวคิดในการท างาน  ให้
ประสบผลส าเร็จตามหลักอิทธิบาท 4 ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาซึ่งให้ความส าคัญการด ารงชีวิตด้วย
หลักของอิทธิบาท 4 คือ เส้นทางไปสู่ความส าเร็จหรือคุณธรรมที่ให้ถึงความส าเร็จในการท างาน ช่วย
ให้การปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลได้ผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย ซึ่งทางแห่งความส าเร็จนั้น ประกอบไป
ด้วย 1) ฉันทะ คือ ความพอใจ ความมีใจรักในสิ่งที่ท า และพอใจใฝ่รักในจุดหมายของสิ่งที่ท านั้น 
อยากท าสิ่งนั้นๆ ให้ส าเร็จ อยากให้งานนั้น หรือสิ่งนั้นบรรลุถึงจุดหมาย และปรารถนาจะท าให้ได้ผลดี
ยิ่งๆ ขึ้นไป ซึ่งจะแสดงออกมาด้วยการกระท าด้วยความพอใจ เต็มใจ และสนใจในสิ่งที่ตนก าลังกระท า
อยู่ หรืองานที่ได้รับมอบหมายให้กระท า ท างานด้วยใจรัก 2) วิริยะ คือ ความเพียร ขยันหมั่นประกอบ
สิ่งนั้นด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทนเอาธุระ ไม่ท้อถอย ซึ่งแสดงออกมาด้วยความเพียร พยายาม
                                           

1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 

2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 

3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
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ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้สึกไม่ท้อถอย และมีความกล้าที่จะกระท างานนั้นๆ ถ้าเห็นอะไรเป็น
อุปสรรคหรืองานที่มาอยู่ข้างหน้าแล้วจะต้องเอาชนะท าให้ส าเร็จ ท างานให้เป็นเรื่องท่ีท้าทายจะสู้และ
จะพยายามเพ่ือท าให้ส าเร็จ 3) จิตตะ คือ ความตั้งใจ หรือเอาใจฝักใฝ่ ได้แก่ ความมีจิตผูกพัน จดจ่อ 
เฝ้าคิดเรื่องนั้นใจอยู่กับงานนั้น ไม่ปล่อย ไม่ห่างไปไหน ไม่สนใจไม่รับรู้เรื่องอ่ืนๆ ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ท า
และท าสิ่งนั้นด้วยความคิด เอาจิตฝักใฝ่ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไป อุทิศตัวอุทิศใจให้แก่สิ่งที่ท า 
ซึ่งแสดงออกมาด้วยการเอาใจใส่ จดจ่อ ตั้งใจในการท างานอย่างจริงจัง ไม่ปล่อยให้ความคิดฟุ้งซ่าน 4) 
วิมังสา คือ ความไตร่ตรอง หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจหาเหตุผลและตรวจสอบข้อยิ่ง
หย่อนในสิ่งที่ท านั้น ชอบคิด ค้นหาเหตุผล ชอบสอบสวนทดลอง มีการวางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไข
ปรับปรุง ซึ่งแสดงออกด้วยการใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรองหาเหตุผลในสิ่ งที่กระท าด้วยความพินิจ
พิเคราะห์ มีการวางแผน และวัดผลงานที่กระท าเสมอ จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า 
 แนวทางการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารจัดการองค์กรของผู้น าชุมชนการใช้ 
อิทธิบาท 4 เป็นแนวทางการท างาน ให้ประสบความส าเร็จที่พระพุทธองค์ได้ทรงสดับไว้อย่างแยบ
คลาย อันประกอบด้วยแนวปฏิบัติ 4 ข้อ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ซึ่งใครๆก็ท่องได้ จ าได้ แต่จะ
มีสักก่ีคนที่ปฏิบัติได้ครบกระบวนความทั้ง 4 ข้อ อันเป็น 4 ขั้นตอนที่ต่อเนื่องหนุนเสริมกัน จะขาดข้อ
ใดข้อหนึ่งไม่ได้ ด้วยว่ามันเป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงกันทั้ง 4 ข้อ จึงจะท าให้เราประสบผลส าเร็จใน
ชีวิตและการงานได้ตามความมุ่งหวัง วิธีการผสมผสานหรือประยุกต์ระหว่างบริหารจัดการกับค าสอน
ทางพระพุทธศาสนาแล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงภายในองค์การที่เห็นชัด คือองค์กรเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนโดยเฉพาะตัวบุคคล ผู้น าองค์กรประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องอยู่ในศีลธรรม 
พนักงานในองค์กรก็จะถือเป็นแบบอย่างที่ดี ถ้าหากผู้บริหาร และบุคลากรในองค์การมีหลักธรรมเป็น
เครื่องชี้น าแนวทาง การท างานก็จะสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันปัญหาที่เคยเกิดขึ้นต่าง ๆ ความ
ขัดแย้งก็ลดน้อยลง เพราะทุกคนได้เรียนรู้และน าหลักธรรมะทางพุทธศาสนาไปใช้  
 ดังนั้นถ้าผู้น าหรือผู้บริหารมองเห็นประโยชน์ของการใช้หลักค าสอนของพระพุทธศาสนามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตทางที่ดีคือ ทางสายกลาง และการรู้จักการปฏิบัติตนที่ถูกต้องและให้รู้สึกละอาย
เวลาที่ท าผิดในเรื่องของการท างาน  การให้โอกาส สร้างบุคลากรรุ่นใหม่มาช่วยพัฒนาองค์กรของตน
ให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป 

 
ค าส าคัญ : อิทธิบาท ๔, การบริหารงาน, ผู้น าชุมชน, 
 

ABSTRACT 

 The purposes of research were: 1) to study the principle of the Four Paths of 

Accomplishment in Theravada Buddhism; 2) to study the administrative problems of 

Nong Leung sub-district municipality; 3) to study the application of the Four Paths of 

Accomplishment for the leaders’ administration in Nong Leung sub-district 

municipality, Mueang district, Buengkan province. Based on the study of the concepts 

and theories related to the Four Paths of Accomplishment, it was found that the 

principles and concepts in working in order to achieve the success in accordance with 

the principle of the Four Paths of Accomplishment as appeared in the Buddhist texts of 

Theravada Buddhism. The principle of  4 means the principle of Dhamma leading to 

the achievement, that is, Chanda: satisfaction, appreciation in work, Viriya: energy, and 
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exertion, Citta: dedication, and active thought and with attention to work with heart, 

Vīmaṁsā: to investigate what one does, examination, reasoning and testing and to 

improve and solve in order to achieve from the result of studying the principle and the 

concept in working, this is because to get the achievement in accordance with the 

principle of the Four paths of Accomplishment in the Buddhist texts that focuses on the 

important in working and to assist to practice the duties for the benefit of one’s 

achievement in accordance with one’s wishes. The way of achievement consists of 1) 

Chanda:  satisfaction, attention to do what one does and to satisfy with the goal of that 

thing, to require to complete that thing and to require to receive the result better. It 

shows performance with the satisfaction, full mind and to get interested in what one is 

doing or the work assigned to do or to work with satisfaction; 2) Viriya: energy, 

diligence to do that thing with endurance and to try to do one’s duties without 

exhaustion and to be brave to do that work. If there is an obstacle or problems in front, 

one must conquer all those obstacles and problems and try one’s best to achieve the 

successfulness; 3) Citta:  attention, or to take care, that is, to pay attention to work and 

to concentrate on work and to get interested in that work, not to let it go, not to pay 

attention to other things and to work with the active thought; 4) Vīmaṁsā : 

investigation, to use wisdom for considering the reasons and to investigate what one 

does, thoughtfulness, to find out the causes and effects, to be fond of experiment, to 

plan, measurement, to find out the way for solving and improving. It shows by using 

the wisdom for contemplation in what one is doing with examination, to plan and 

always to assess. From the result of research, it is found that: 

 The ways to apply the principle of the Four Paths of Accomplishment for the 

organizational administration of the communicative leaders for work in order to achieve 

the success consist of the practical principles, that is, Chanda, Viriya, Cittaand  

Vīmaṁsā that can be recited by everybody, but a few persons can practice all of this 

principle that is the continuous procedures. It cannot be lack of any one of them. 

Because of the connection of the four steps, so it makes us to achieve the success in life 

and work in accordance with wishes. 

 The mixed or applied methods between the management and the Buddhist 

teachings cause the changes in the organization clearly, that is, to change in good way 

for oneself. If the communal leaders practice the right way and practice the morality, 

the employees in the organization will take as the good sample; if the administrators 

and the personnel in the organization use the Dhamma as the guidance, their works will 

comply with each other; the occurred problems and obstacles will reduce because 

everybody learns and applies the Buddhist teaching in their lives. 

 So the leaders and administrators realize the benefits of application of the 

Buddhist teaching in their lives, that is, the middle way and to know how to practice in 

the right way and to feel shamed when they practice in the wrong way at work. This 

will give the opportunity to develop the new personnel in order to develop their 

organization for progress continuously. 

 

KEYWORDS: Paths of Accomplishment, work management, community leader 

 
๑. บทน า 
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 สังคมมนุษย์  เป็นสังคมเป็นสังคมที่ประกอบด้วยองค์การหรือหน่วยงานนานาชนิด  ซึ่ง
องค์การเหล่านี้จะมีความผูกพันกับวิถีชีวิตมนุษย์ตั้งแต่แรกเกิด  กล่าวคือ  มนุษย์ถือก าเนิดใน
โรงพยาบาล  ได้รับการศึกษาจากสถานบันการศึกษา  และประกอบอาชีพทั้งทางภาครัฐและ
ภาคเอกชน  ด้งนั้น  องค์กรหรือหน่วยงานไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่  แต่เป็นสิ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ  
องค์การมักเป็นที่รวมของงานและบุคลคลที่ต่างมีหน้าที่รับผิดชอบต่างกันออกไปตามต าแหน่งและสิ่งที่
รับผิดชอบของแต่ละบุคคล  โดยงานจะส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับหลักการบริหาร
และการจัดองค์การเป็นส าคัญ4  เมื่อใดก็ตามที่ผู้บริหาร  มีความรู้  ความเข้าใจ  ในธรรมชาติของ
องค์การบริหารก็สามารถประยุกต์หลักการบริหารของการให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่
ต้องการได้  หลักการบริหารนั้นหากมองในแง่ของกลุ่มคน  ผู้บริหารจะต้องบริหารการโดยเน้นมนุษย์
สัมพันธ์  แต่หากมองในแง่ของระบบผู้บริหารก็ควรเน้นความส าคัญในทุกส่วนขององค์การ  ดังที่กล่าว
มาแล้วว่า  องค์การจะประกอบด้วยงานและบุคลลากรเสมอ  ดังนั้น  เมื่อผู้บริหารต้องการให้องค์การ
มีประสิทธิภาพรอบด้าน  ผู้บริหารจึงต้องให้ความส าคัญกับทั้งสองด้านดังที่กล่าวข้างต้นควบคู่กัน 5  
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม  นั่นเอง  ส่วนราชการต่าง ๆ  จึงต้องเล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนา
ประสิทธิภาพขององค์การและบุคคลากรเป็นระดับต้น  ไม่ว่าจะเป็นการจัดอบรมเชิงวิชาการ  เพ่ือ
เสริมความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  และทัศนคติของบุคลลากรภายในองค์การ  เพ่ือให้เหมาะสมกับ
ความคาดหวังและเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือผู้รับบริการอย่างแท้จริง6  สรุปได้ว่า
ประสิทธิภาพ  คือ  การสนับสนุนให้มีวิธีการบริหารจัดการให้ได้ผลดีที่มากสุด  แต่สิ้นเปลืองต้นทุน  
ค่าใช้จ่าย  แรงงาน  และเวลา  น้อยที่สุดซึ่งท าได้โดยกลไกในการลดค่าใช้จ่ายในทุก ๆ  ด้านลง  แต่
เพ่ิมความถูกต้อง  ความเร็วความราบเรียบของการบริหารให้มากข้ึน7 การบริหารงานบุคลลากร  และ
การจัดสรรงบประมาณมีความโปร่งใสถูกกฎระเบียบ  เพ่ือเกิดการพัฒนาและมีประสิทธิภาพสูงสุด
ส่งเสริมสนับสนุนระบบการให้บริการแก่ประชาชนให้ทันสมัย  รวดเร็ว  สะดวก  สบายและสร้างความ
ปลอดภัยส าหรับผู้บริโภค  และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพ่ือสร้างความมั่นคงในอาชีพ
ของเกษตรกรและรักษาไว้ซึ่งความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าใน
การท าเกษตร  ท าไร่  ท านา  โดยการสร้างฝายกั้นน้ าหลายแห่งในการท าการเกษตร  และช่วย
สงเคราะห์บรรเทาปัญหาน้ าท่วมแก่เกษตรกรผู้เดือดร้อน  โดยมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น  และ
เอกชน  ส่งเสริมความเข้มแข็งของผู้ประกอบการและเครือข่ายโดยการส่งเสริมต่อยอดภูมิปัญญาและ
ความเป็นไทยที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด8 

                                           

             4 สมคิด   บางโม,  รศ.,  องค์การและการจัดการ,  ฉบับพิมพ์ที่  ๔   แก้ไขเพิ่มเติมจากฉบับพิมพ์ที่  ๓,  
(กรุงเทพฯ : บริษัทวิทยพัฒน์ จ ากัด, ๒๕๔๗), หน้า ๑๕. 
               5 เรื่องเดียวกัน,  หน้า  ๒๕. 
               6 วราภรณ์  รุ่งเรืองกลกิจและพิมพ์มลจรรย์  นามวัฒน์,  “’งานวิจัยเร่ืองการศึกษาเพ่ือก าหนด
หลักสูตรการพัฒนาราชการ”, (สาขาวิชาการจัดการ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๗), หน้า ๒. 

7 ติน  ปรัชญพฤทธิ์,  ศัพท์รัฐประศาสนศาตร์,  พิมพ์ครั้งที่  ๖,  (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖),  หน้า  ๑๖. 

8 เทศบาลต าบลหนองเลงิ, แผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองเลิง  3 ปี อ าเภอเมือง  จังหวัดบึงกาฬ  พ.ศ. 2559-
2560, (บึงกาฬ : เทศบาลต าบลหนองเลิง, 2559), หน้า 10. 
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 จากการศึกษาในเรื่องของหลักธรรมเกี่ยวกับการบริหารที่ดี คือ ผู้บริหาร  มีความรู้  ความ
เข้าใจ  ในธรรมชาติขององค์การบริหารก็สามารถประยุกต์หลักการบริหารของการให้เกิดประสิทธิภาพ
และบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้  หลักการบริหารนั้นหากมองในแง่ของกลุ่มคน  ผู้บริหารจะต้อง
บริหารการโดยเน้นมนุษย์สัมพันธ์  แต่หากมองในแง่ของระบบผู้บริหารก็ควรเน้นความส าคัญในทุก
ส่วนขององค์การ  ดังที่กล่าวมาแล้วว่า  องค์การจะประกอบด้วยงานและบุคลลากรเสมอ  จึงมี
ความส าคัญที่จะศึกษาการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท  ๔ ในการบริหารงานของผู้น าชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลหนองเลิง  อ าเภอเมือง  จังหวัดบึงกาฬ เพ่ือเป็นการบริหารที่ดีและมีการต่อยอดต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

(๑) เพ่ือศึกษาหลักอิทธิบาท  ๔ ในทางพระพุทธศาสนาเถรวาท 
(๒) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานของเทศบาลต าบลหนองเลิง อ าเภอเมือง จังหวัด

บึงกาฬ 
(๓) เพ่ือศึกษาการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท  ๔ ในการบริหารงานของผู้น าชุมชนในเขต

เทศบาลต าบลหนองเลิง  อ าเภอเมือง  จังหวัดบึงกาฬ  
 

๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Reseach) ที่แบ่งเป็นการวิจัยเอกสารและ

ภาคสนามคือการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึก โดยมีขั้นตอนและวิธีการด าเนินการวิจัยดังนี้ 
๑.การด าเนินการวิจัยด้านเอสาร  มีข้ันตอนดังนี้ 

 ๑) ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักอิทธิบาท 4  จากข้อมูลปฐมภูมิ คือ พระไตรปิฎก และอรรถกา 
 ๒) ศึกษาเอกสารและงายวิจัยที่เก่ียวข้องกับบริบท การบริหารงานของเทศบาลต าบลหนอง
เลิง  อ าเภอเมือง  จังหวัดบึงกาฬ  จากเอกสารและสิ่งพิมพ์ที่เก่ียวข้อง 
 ๓) น าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อจัดท าแบบสัมภาษณ์ 
 ๔) น าข้อมูลมาสู่กระบวนการวิเคราะห์เพื่อน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบการพรรณา  
 
 

๒. การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึก 
การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึก  เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชนในเขต

เทศบาลต าบลหนองเลิง  โดยมีกลุ่มประชากรหรือผู้ให้สัมภาษณ์ 
๓. เครื่องมือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล            
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์ ( Interview) เป็นเครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ แบบสัมภาษณ์    มีลักษณะปลายเปิด โดยแบ่ง
ออกเป็น ๒ ตอน ดังนี้  ตอนที่ 1 เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ ซึ่งมี
จ านวน ๕ ข้อ ประกอบด้วย ชื่อนามสกุล อายุ ต าแหน่ง ประสบการณ์การบริหาร และวันเดือนปีที่ให้  
สัมภาษณ์    ตอนที่ ๒ เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารงานตามหลักอิทธิ
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บาท ๔ ของผู้น าชุมชนของเทศบาลต าบลหนองเลิง อ าเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งมีลักษณะเป็น
ค าถาม ปลายเปิด ให้ตอบโดยเสรี 
 
๔. การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการบริหารจัดการองค์กรของผู้น าชุมชน  
  การใช้ อิทธิบาท ๔ เป็นแนวทางการท างาน ให้ประสบความส าเร็จที่พระพุทธองค์ได้ทรง
สดับไว้อย่างแยบคลาย อันประกอบด้วยแนวปฏิบัติ ๔ ข้อ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ซึ่งใครๆก็
ท่องได้ จ าได้ แต่จะมีสักกี่คนที่ปฏิบัติได้ครบกระบวนความทั้ง ๔ ข้อ อันเป็น ๔ ขั้นตอนที่ต่อเนื่อง
หนุนเสริมกัน จะขาดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้ ด้วยว่ามันเป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงกันทั้ง ๔ ข้อ จึงจะท า
ให้เราประสบผลส าเร็จในชีวิตและการงานได้ตามความมุ่งหวัง  
  ความส าคัญของอิทธิบาท ๔ ที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่า ฉันทะ และวิริยะ เป็นหลักปฏิบัติที่ช่วย
ให้บุคคลมีความสามารถในการเผชิญปัญหาและอุปสรรคในการท างานได้เป็นอย่างดี โดยมีจิตตะและ
วิมังสาเป็นหลักปฏิบัติทีช่วยให้การเอาชนะปัญหาและอุปสรรคในการท างานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งในที่สุดแล้วก็จะช่วยเสริมให้บุคคลมีความสามารถในการเผชิญปัญหาและ
อุปสรรคมากขึ้นนั้นเอง  
  ดังนั้น อิทธิบาท ๔ จึงเป็นหลักธรรมส าคัญประการหนึ่ง ที่จะช่วยเหลือประโยชน์ในการ
ท างาน อันจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลดี
ต่อทั้งองค์การและประชาชนที่ข้าไปรับบริการ 
   องค์กรใดจะบรรลุผลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจัยก็คือ คนหรือบุคลากร
ในองค์กร ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุด และเป็นที่ยอมรับกันว่ามนุษย์หรือคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า 
และส าคัญที่สุดตามหลักการบริหาร การสร้างเสริมความต้องการในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร 
เพ่ือให้มีความรู้สึกที่ดีในการปฏิบัติงาน และพร้อมที่จะอุทิศตนเพ่ือความส าเร็จของงาน และของ
องค์กรอย่างต่อเนื่องสมบูรณ์จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหารที่ต้องค านึง ถึงเพราะด้านความ
ต้องการในการปฏิบัติงานย่อมส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพของงานดียิ่งขึ้นซึ่งมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความ
ต้องการหรือสิ่งจูงใจผู้ปฏิบัติงานโดยมุ่งอธิบายถึงองค์ประกอบต่างๆ ที่เป็นสิ่งที่ท าให้บุคลากรเกิด
ความพอใจในการปฏิบัติงาน ทุ่มเทความรู้ความสามารถมีความรับผิดชอบ และเอาใจใส่ในงานอย่าง
แท้จริง ไปสู่ความรักความผูกพัน และความซื่อสัตย์ในองค์กร 
 
๕. สรุป 
 ๕.๑ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหลักอิทธิบาท ๔ ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท  พบว่า 
หลักการและแนวคิดในการท างาน  ให้ประสบผลส าเร็จ  ตามหลักอิทธิบาท  ที่ปรากฏ  ในคัมภีร์พุทธ
ศาสนาเถรวาทความหมายของอิทธิบาท 4 หมายถึง  หลักธรรมน าไปสู่ความส าเร็จ  คือ   ฉันทะ  
ความพอใจ, มีใจรักในงานที่ท า ด้วยใจรัก วิริยะ ความพากเพียร  อดทน  ต่อความล าบากบากบั่น  ไม่
ว่าจะเป็นอาชีพใดๆ  ก็ตามขอให้ท าอย่างสุจริต  จิตตะ  เอาจิตฝักใฝ่  ฝ่ายใจรัก  ด้วยความพยายาม
ด้วยเอาจิตพยายามอาชีพนั้นๆ  ให้บรรลุผลส าเร็จ  วิมังสา  ใช้ปัญญาสอบสวนในงานที่ท า ติตรองหา
เหตุผลและปรับปรุงแก้ไขเพ่ือจะให้ประสบผลส าเร็จให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปจากผลการศึกษาหลักการและ
แนวคิดในการท างาน  ให้ประสบผลส าเร็จตามหลักอิทธิบาท  ทุกๆ คน ถ้าน าหลักอิทธิบาทไปใช้  จะ
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ประสบผลส าเร็จในหน้าที่การงานทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการท างานราชการ การท างานค้าขาย  การ
ท างานอุตสาหกรรม การท างานเกษตร และการประกอบอาชีพ  ถ้ามีความตั้งใจท า  ก็มีความสุข  ใน
การท างาน  ยินดีในสิ่งที่ตนได้กระท าในงานนั้นด้วยความเต็มใจท า ตั้งใจท า  พอใจในการท างาน  ให้
ประสบผลส าเร็จยิ่งๆ ขึ้นไป 

๕.๒ แนวทางการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการบริหารจัดการองค์กรของผู้น าชุมชนการ
ใช้ อิทธิบาท ๔ เป็นแนวทางการท างาน ให้ประสบความส าเร็จที่พระพุทธองค์ได้ทรงสดับไว้อย่างแยบ
คลาย อันประกอบด้วยแนวปฏิบัติ ๔ ข้อ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ซึ่งใครๆก็ท่องได้ จ าได้ แต่
จะมีสักกี่คนที่ปฏิบัติได้ครบกระบวนความทั้ง ๔ ข้อ อันเป็น ๔ ขั้นตอนที่ต่อเนื่องหนุนเสริมกัน จะขาด
ข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้ ด้วยว่ามันเป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงกันทั้ง ๔ ข้อ จึงจะท าให้เราประสบผลส าเร็จ
ในชีวิตและการงานได้ตามความมุ่งหวัง  วิธีการผสมผสานหรือประยุกต์ระหว่างบริหารจัดการกับค า
สอนทางพระพุทธศาสนาแล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงภายในองค์การที่เห็นชัด คือองค์กรเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนโดยเฉพาะตัวบุคคล ผู้น าองค์กรประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องอยู่ในศีลธรรม 
พนักงานในองค์กรก็จะถือเป็นแบบอย่างที่ดี ถ้าหากผู้บริหาร และบุคลากรในองค์การมีหลักธรรมเป็น
เครื่องชี้น าแนวทาง การท างานก็จะสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันปัญหาที่เคยเกิดขึ้นต่าง ๆ ความ
ขัดแย้งก็ลดน้อยลง เพราะทุกคนได้เรียนรู้และน าหลักธรรมะทางพุทธศาสนาไปใช้ 

๕.๓ การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท  ๔ ในการบริหารงานของผู้น าชุมชนในเขตเทศบาลต าบล
หนองเลิง  อ าเภอเมือง  จังหวัดบึงกาฬ ผลการวิจัยพบว่า หลักอิทธิบาท ๔ ประการ หลักคุณธรรม
เป็นเหตุนาไปสู่ความส าเร็จประกอบด้วย ฉันทะ พอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น วิริยะ เพียรประกอบสิ่งนั้น จิต
ตะ เอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้น ไม่ว่างธุระ วิมังสา หมั่นตริตรองพิจารณาหาเหตุผลในสิ่งนั้น คุณธรรมทั้ง ๔ 
ประการนี้ จะเป็นแรงผลักดันให้บุคคลผู้ประพฤติไปสู่ความส าเร็จแห่งผลตามที่มุ่งหมายบริหาร การ
สร้างเสริมความต้องการในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร เพ่ือให้มีความรู้สึกที่ดีในการปฏิบัติงาน และ
พร้อมที่จะอุทิศตนเพ่ือความส าเร็จของงาน และขององค์กรอย่างต่อเนื่องสมบูรณ์จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็น
ส าหรับผู้บริหารที่ต้องค านึง ถึงเพราะด้านความต้องการในการปฏิบัติงานย่อมส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภาพของงานดียิ่งขึ้นซึ่งมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความต้องการหรือสิ่งจูงใจผู้ปฏิบัติงานโดยมุ่ง
อธิบายถึงองค์ประกอบต่างๆ ที่เป็นสิ่งที่ท าให้บุคลากรเกิดความพอใจในการปฏิบัติงาน ทุ่มเทความรู้
ความสามารถมีความรับผิดชอบ และเอาใจใส่ในงานอย่างแท้จริง ไปสู่ความรักความผูกพัน และความ
ซื่อสัตย์ในองค์กรตลอดถึงประโยชน์และโทษของการขาดหลักธรรมนี้ในการบริหารองค์กรผลการวิจัย
พบว่า ประโยชน์ของอิทธิบาท 4 ส าหรับผู้บริหาร 
 
๖. ข้อเสนอแนะ 
 ๖.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ผู้วิจัยขอเสนอว่า แนวทางการใช้หลักอิทธิบาท ๔  ได้เห็น
ความส าคัญใน ๔ ด้านได้แก่ ด้านกายภาพ การบริหารการจัดการ และบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ 
ดังนั้น ผู้บริหารผู้น าองค์กรควรส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในบริหารจัดการองค์กร  

๖.๒ ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 จากการศึกษาครั้งนี้ ยังมีประเด็นที่ผู้วิจัยเห็นว่า ควรน าประเด็นอ่ืนๆ มาศึกษาเพ่ิมเติม 
ดังต่อไปนี้   
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      ๑.  ควรมีวิจัยเชิงทดลองเรื่อง การศึกษาเทคนิควิธีการพัฒนาสมรรถภาพการสอนของครู 
กับแนวทางการใช้หลักอิทธิบาท ๔  ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียนในสถานศึกษา อ่ืนๆ    
      ๒.  ควรมีการวิจัยเรื่อง แนวทางการใช้หลักอิทธิบาท 4 ในด้านตัวแปรอ่ืนๆ กับการ
จัดการเรียนการสอนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา  
      ๓.  ควรศึกษาวิจัย การใช้อิทธิบาท ๔ กับการท างานทั้งในองค์กรภาครัฐ และเอกชน 
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แนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงพุทธของ 
วัดพระธาตุหลวง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว 

AN APPROACH FOR ENHANCING THE BUDDHIST CULTURAL TOURISM OF 

WAT THATLOUNG, VIENTIANE,  

LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLC 

 
แม่ชี vonmany chanthalath1 

พระครูจิรธรรมธัช,ผศ.ดร.2 
พระราเชนทร์ วิสารโท,ผศ.ดร.3 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่อง “แนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงพุทธของวัดพระธาตุหลวง 
นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว” มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ 1. เพ่ือศึกษาความเป็นมาของการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงพุทธ 2. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
เชิงพุทธของวัดพระธาตุหลวง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว และ 3. เพ่ือศึกษาแนวทางการส่งเสริม
การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงพุทธของวัดพระธาตุหลวง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เพ่ือศึกษา
สภาพการจัดการแหล่งเรียนรู้ของวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ศึกษาความ คิดเห็นของพระสงฆ์แล ะ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  

การศึกษาความเป็นมาของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงพุทธ 1. ด้านพุทธศิลปะ
สถาปัตยกรรมเหมาะสมกับเป็นแหล่งเรียนรู้   ในอดีตวัดเป็นศูนย์กลางแห่งศิลปะวิทยาคารที่ชาวบ้าน
จากชุมชนรอบๆ วัดหรือแม้จากสถานที่ห่างไกลได้เดินทางเข้ามาเพ่ือศึกษาวิทยาการแขนงต่างๆ และ
รับการสั่งสอนอบรมทางด้านจิตใจ โดยมีพระภิกษุสงฆ์เป็นครูสอนแต่ในปัจจุบันสังคมได้เปลี่ยนแปลง
ไปเมื่อการศึกษาของประเทศได้พัฒนาเจริญมากขึ้น และการศึกษาได้แยกตัวออกจากวัด โดยตั้งเป็น
สถานศึกษาเป็นเอกเทศ และครูผู้สอนก็มิได้เป็นพระสงฆ์ ดังนั้นเด็กลาวในยุคปัจจุบัน จึงมิได้มีความ
ใกล้ชิดกับวัด 2.ด้านความสะดวกสบายในการท่องเที่ยววัด ในวัดมีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น การ
เดินทาง ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว ห้องน้ า ลานจอดรถ ร้านค้ากาแฟ และเครื่องดื่ม รวมทั้งร้านอาหาร
คอยให้บริการ นักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นปัจจัยภายในที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยว ซึ่งการท่องเที่ยวที่วัด
พระธาตุหลวงในปัจจุบันได้มีการพัฒนาขึ้นไปตามาล าดับที่อ านวยความสะดวกจะส่งผลดีต่อการ
ท่องเที่ยว 3.ด้านแหล่งเรียนรู้ที่เป็นสารประโยชน์  วัดในพระพุทธศาสนายังมีความส าคัญส าหรับชาติ
ไทยในฐานะเป็นแหล่งศึกษาพระธรรม โดยมีพระสงฆ์เป็นที่พ่ึงทางใจในยามมีทุกข์ และเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมส าหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ  ด้วยเหตุที่วัดยังคงมีความส าคัญทั้งต่อคนไทยใน
                                           

1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 

2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 

3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
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ฐานะเป็นที่พ่ึงทางใจ และต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติในฐานะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดังกล่าว
แล้ว วัดจึงควรได้รับการดูแลรักษาให้มีความสะอาด และปราศจากภัยสังคมจากกลุ่มบุคคลที่เข้ามา
อาศัยวัด และก่อความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้คนที่เข้าวัดเพ่ือแสวงหาความสงบ 

สภาพปัจจุบันและปัญหาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงพุทธของวัดพระธาตุหลวง นคร
หลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว การศึกษาข้อมูลวัดพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์ประเทศลาวนั้น  
ท าให้ทราบความเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ในแต่ละยุคสมัยซึ่งถือได้ว่าเป็นการสร้างระบบการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประเทศได้เป็นอย่างดี และประชาชนในประเทศก็จะได้ศึกษาเพ่ือที่จะ
ทราบถึงความร่วมมือของประชาชนในหลายกลุ่มของประเทศในยุคนั้นเพ่ือสร้างความเป็นหนึ่งเดี่ยว
ของประเทศในการสร้างความสามัคคีท าให้ประเทศชาติเกิดสันติสุขมาอย่างยาวนาน ความเชื่อ ความ
ศรัทธาของกษัตริย์ ในสมัยนั้นที่เป็นรูปแบบการปกครองในด้านต่างๆของการสร้างความสามัคคีของ
คนในประเทศ ความเชื่อของประชาชนจ านวนมากในเรื่องของพระพุทธศาสนาจึงเ กิดรูปแบบ
วัฒนธรรมอันดีงามที่ถูกรักษาไว้อย่างยาวนานมาถึงการท่องเที่ยวในรูปแบบวัฒนธรรมในปัจจุบันได้
อย่างลงตัว 

แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงพุทธของวัดพระธาตุหลวง นครหลวง
เวียงจันทน์ สปป.ลาว ต้องการระบบความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในวัดพระธาตุหลวงนคร
หลวงเวียงจันทน์ที่มีความส าคัญ สิ่งที่ก่อขึ้น เพ่ือเป็นที่เคารพบูชาหรือสิ่งที่ใช้เตือนใจให้ระลึกถึง 
ในทางศาสนาก็หมายเอาสถานที่หรือสิ่งที่เคารพบูชาเนื่องด้วยพระพุทธเจ้า หรือพระพุทธศาสนาเรียก
เต็ม ๆ ว่าสัมมาสัมพุทธเจดีย์หรือพุทธเจดีย์ แต่ที่วัดพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์นั้นนอกจาก
การสร้างเพ่ือให้สื่อถึงพระพุทธเจ้าแล้วยังสื่อถึง การสร้างความสามัคคีของประชาชนภายในประเทศ 
ด้วยที่เป็นศูนย์กลางของที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวควรที่จะท าให้สถานที่ท่องเที่ยวแห่งอ่ืนที่เป็นวัด
ส าคัญในประเทศนั้นได้จัดพ้ืนที่แสดงวัดที่ส าคัญในนครหลวงเวียงจันทน์ หรือจะเป็นการไหว้พระ 12 
วัดโชคดี 12 เดือน เป็นต้น 

 
ค าส าคัญ : ส่งเสริมการท่องเที่ยว, วัฒนธรรมเชิงพุทธ, วัดพระธาตุหลวง, นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.
ลาว, 
 

ABSTRACT 

 The purposes of the research were: 1) to study the background of the Buddhist 

cultural tourism; 2) to study the present situation and the problems of the Buddhist 

cultural tourism of WatThatluong, Vientiane, Lao People’s Democratic Republic; 3) to 

study an approach for enhancing the Buddhist cultural tourism of WatThatloung, 

Vientiane, Lao people’s democratic republic and to study the approach for the learning 

sources of Wat that is the source of tourism and to study the learning sources of Wat 

that is the source of tourism and study the opinions of Sangha and the tourists towards 

development of tourism. 

To study the background of the Buddhist cultural tourism was; 1) in the aspect 

of Buddhist arts of architectural institution suitable for learning sources in the previous 

Wat as the center of the arts and science that are surrounded by the folks with Wat or 

from distant places coming to study various academic matters and to receive the 

teaching and the mental training taught by the Buddhist monks. But the present, the 
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society changes when the education of the country has been developed and the 

education is separated from Wat by establishing itself independently and the teachers 

are not the Buddhist monks. So the Lao children in the present are not closed with Wat; 

2) in the aspect of convenience in tourism in Wat, there have been facilities such as 

transportation, the service centers for tourists, closets, parking lots, coffee places and 

soft drinks including the foods for services. The tourists who are the factors motivate 

to invite the tourists coming to visit; the tourism at WatPhrathatLoung in the present 

has been developed gradually and caused the good results for tourism; 3) the aspect of 

the learning sources concerning the benefits, Wat in Buddhism plays an important role 

for Thai nation as the sources for studying Dhamma by having the Buddhist monks to 

be the mental refuge in the time of suffering and to be the sources of the cultural tourism 

for the tourist foreigners. Now that Wat still has importance for Thais as the mental 

refuge and for the foreigners as the sources of the cultural tourism as mentioned, So 

Wat should be taken care of in order to preserve cleanliness and to protect the evil 

persons who live in Wat and cause the trouble for persons who come to search for peace. 

The present situations and the problems for the Buddhist cultural tourism at 

WatPhrathatLoung Vientiane, Lao People’s Democratic Republic are that to study the 

data of WatPhrathatLoung, Vientiane, Lao country which makes us to understand the 

historical change in each period of time and it is considered as to create the system of 

the cultural tourism of the nation as well and people in the nation will study in order to 

understand the cooperation of the different groups of people of the nation in those 

periods of time in order to create the unity of the nation for peace and happiness for a 

long time. The Kings’ belief and faith in the former time will be the model for ruling in 

various aspects of creation of unity of people in the country. The beliefs of a lot of 

people in Buddhism create the good model of culture and to be preserved for a long 

time until coming to the model of the cultural tourism in the present. 

An approach for enhancing the Buddhist cultural tourism of WatPhrathatLoung 

Vientiane, Lao People’s Democratic Republic requires the systems of the requirements 

of the tourists whom come to visit WatPhrathatLoung Vientiane as important 

construction to worship or the warning things in order to remember the religion. It 

means the places or the worshiping things related to the Buddha or Buddhism that is 

called Sammasambudha Pagoda or Buddha Pagoda but WatPhrathatLoung, Viantian, 

beside to construct to remember the Buddha, still to remember to create the unity of 

people in the country also and to be the center of tourist sources of the tourists. The 

other tourist sources should be created as the important places in the country or to be 

worshiping places for 12 fortune months etc. 

 

KEYWORDS: An approach for enhancing, Buddhist cultural tourism, WatThatloung, 

Vientiane, Lao people’s Democratic Republic, 

 

๑. บทน า 
 ในโลกปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีบทบาทส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม
วัฒนธรรมมนุษย์เป็นอย่างมาก ในบางประเทศอาจถือได้ว่าการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุด
ก็ว่าได้องค์การท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization) ระบุว่าจ านวนท่องเที่ยวนานาชาติ
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๘ เพ่ิมขึ้นถึง ๗๘ ล้านคน ในอัตราเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๔.๗ 
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ต่อปีและคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นเป็น ๙๓๗ ล้านคน ในปี พ.ศ.๒๕๕๓ การเดินทาง
ท่องเที่ยวทุกภูมิภาพ4 ในหลายประเทศทั่วโลกได้ให้ความส าคัญกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็น
อย่างมากส่งผลให้อุตสาหกรรมด้านนี้เจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกลายเป็นอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่ที่น ารายได้เข้าสู่ประเทศ อย่างมหาศาลส าหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก็เช่นกัน5 

วัดในประเทศลาวมีรูปแบบที่หลากหลายแตกต่างกันไปตามสภาพพ้ืนที่ของแต่ละภูมิภาค
ของประเทศมีลักษณะและขนาด ฐานะ และอยู่ท่ามกลางชุมชนที่แตกต่างกันแต่วัดทั้งหลายเหล่านั้น
ท าบทบาทหน้าที่ของวัดได้ถูกต้องโดยรักษา และด ารงไว้ซึ่งความเป็นวัดให้ตรงหลักการของพุทธ
ศาสนาเป็นวัดที่มีความสะอาด สว่าง และสงบ ตามหลักไตรสิกขา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการบริหารและการ
จัดการวัดให้ถูกต้องและเหมาะสมการบริหารและการจัดการโดยผู้น าวัดคือเจ้าอาวาสร่วมกับพระเณร
ในวัด ประชาชนที่อยู่รอบ ๆ และกิจกรรมการปฏิบัติให้เกิดผลดีการบริหารและการจัดการวัดให้เป็น
ศูนยก์ลางชุมชนจึงเป็นกระบวนการที่ต้องน าหลักวิชาการและหลักการปฏิบัติมาผสมผสานกันอย่างลง
ตัวและถูกต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยที่เกิดข้ึน6 
 วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนในสังคมลาวมาตั้งแต่อดีต อิทธิพลของพุทธศาสนาเป็นปัจจัย
ส าคัญในการก าหนดวิถีชีวิตของคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นแหล่งรวมงานศิลปกรรมที่มีค่า เช่น 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ และจิตรกรรมฝาผนัง และความรู้สาขาต่าง ๆ มากมาย นับเป็นมรดกล้ าค่า
และเสมือนเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย7 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

(๑) เพ่ือศึกษาความเป็นมาของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงพุทธ 
(๒) เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงพุทธของวัดพระธาตุ

หลวง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว  
(๓) เพ่ือศึกษาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงพุทธของวัดพระธาตุ

หลวง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว  
 
 
๓.ค าถามในการวิจัย 

(๑) การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงพุทธมีความแตกต่างจากการท่องเที่ยวทั่วไปอย่างไร และ
ให้คุณค่าในด้านใดบ้างที่มีผลประโยชน์ต่อ ชุมชน และประเทศ 

                                           

4 การท่องเที่ยวแห่งประไทย, รายงานประจ าปี ๒๕๔๖, (กรุงเทพมหานคร : การท่องเที่ยวแห่ง                
ประเทศไทย, ๒๕๔๖), หน้า ๑๘. 

5 เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๐. 
6 วิชัย แข่งขัน, หลักการบริหารและการจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน์ , (กรุงเทพมหานคร : เอ. พี. 

กราฟิคดีไซน์การพิมพ์, ๒๕๓๙), หน้า ๑๙๕. 
7 รสิกา อังกูร, ความพร้อมของวัดในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดย

ผ่านการน าชมศิลปวัฒนธรรม, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๔), หน้า ๑. 
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(๒) สภาพปัจจุบันและปัญหาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงพุทธของวัดพระธาตุหลวง นคร
หลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ควรที่จะมีการพัฒนาไปให้ทิศทางใหนเพ่ือที่จะสร้างเป็นการส่งเสริมให้
เกิดผลประโยชน์ในหลายๆด้าน ต่อ ประชาชน  ชุมชน และประเทศ 

(๓) แนวทางหรือทิศทาการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงพุทธของวัดพระธาตุหลวง 
นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เมื่อมีการพัฒนาแล้วจะตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติอย่างไร 
 
๔. ขอบเขตการวิจัย  
  การวิจัยเรื่อง “แนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงพุทธของวัดพระธาตุหลวง 
นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัย
ตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
  ๑. ขอบเขตด้านเนื้อหา ชั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) ได้แก่ พระไตรปิฎกภาษาไทย 
ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.2539 และข้อมูลที่เป็นทุติยภูมิ (Secondary Sources) ได้แก่ 
เอกสารวิชาการทางพระพุทธศาสนาทั้งที่เป็นหนังสือ ต ารา เอกสารวิชาการอ่ืน ๆ และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 
  ๒.ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ศึกษาความเป็นมาและบทบาทด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิง
พุทธภายใน วัดพระธาตุหลวง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว 
  ๓. ขอบเขตด้านการวิเคราะห์ข้อมูล  เก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Research) โดยเลือกจาก
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย (Target group) จ านวน 20 รูป/คน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ พระสงฆ์ นักวิชาการทางศาสนาและวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่รัฐ และ
ประชาชนทั่วไป  เมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว ก่อนการวิเคราะห์ผู้ศึกษาได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
โดยตรวจสอบแหล่งที่มาเนื้อหา และความสมบูรณ์ของข้อมูล เมื่อได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จึงน ามา
จัดเรียงล าดับก่อน และหลังเรียงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา เพ่ือน าไปสู่ขั้นตอนของวิเคราะห์
ข้อมูลโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ 
  ๔. ขอบเขตด้านระยะเวลา การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้ระยะเวลาในการศึกษา ๓ เดือน ตั้งแต่
วันที่  ๑ กันยายน ๒๕๖๑ ถึง  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
   
๕. องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย  
  จากผลการสัมภาษณ์ ข้อมูลเกี่ยวกับวัดพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์ที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทั้งของคนลาวและคนต่างชาติ ได้วิเคราะห์ศาสนสถานที่ส าคัญของวัดพระธาตุหลวงนคร
หลวงเวียงจันทน์ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งของคนลาวและคนต่างชาติ ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล
จากแบบสัมภาษณ์เจ้าอาวาสหรือตัวแทนเจ้าอาวาสวัด ผู้นักท่องเที่ยว พ่อค้าแม่ค้า บริษัททัวร์
ผู้เกี่ยวข้องศาสนสถานที่ส าคัญแล้วน ามาวิเคราะห์ ซึ่ง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังต่อไปนี้ 
  เจดีย์ เจดีย์พระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์มีความส าคัญ สิ่งที่ก่อขึ้น เพ่ือเป็นที่เคารพ
บูชาหรือสิ่งที่ใช้เตือนใจให้ระลึกถึง ในทางศาสนาก็หมายเอาสถานที่หรือสิ่งที่เคารพบูชาเนื่องด้วย
พระพุทธเจ้า หรือพระพุทธศาสนาเรียกเต็ม ๆ ว่าสัมมาสัมพุทธเจดีย์หรือพุทธเจดีย์ มี ๔ ประเภท คือ 
๑. ธาตุเจดีย์ ๒.บริโภคเจดีย์ ๓. ธรรมเจดีย์ และ๔. อุเทสิกเจดีย์ แต่ที่วัดพระธาตุหลวงนครหลวง
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เวียงจันทน์นั้นนอกจากการสร้างเพ่ือให้สื่อถึงพระพุทธเจ้าแล้วยังสื่อถึง การสร้างความสามัคคีของ
ประชาชนภายในประเทศให้เกิดความเป็นหนึ่งเดี่ยวกัน เพราะในสมัยนั้น ความเชื่อของประชาชนนั้นมี
ความส าคัญในการสร้างความเป็นหนึ่งเพ่ือที่จะเป็นการปลูกฝังจิตใจให้เกิดการรักในถิ่นฐานแล้วก็จะ
เกิดการปกป้อง 
  พระอุโบสถ เป็นศาสนสถานที่ส าคัญอย่างหนึ่งของวัดพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์ 
การมีพระอุโบสถทุกวัดเพราะเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของพระสงฆ์ วัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว 
ไม่มีวัดใดวัดหนึ่งมีศาสนสถานแหล่งเพียงสิ่งเดียวสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ แต่ละวัดมักจะมีศาสน
สถานมากกว่าหนึ่งประเภท ในแต่ละประเภทของแต่ละศาสนสถานมักจะมีองค์ประกอบส าคัญที่สื่อ
ทางด้านความเชื่อ วัฒนธรรม ศาสนา สะท้อนวิถีการด าเนินชีวิต สภาพสังคม เช่น พระอุโบสถวัดจะ
แสดงสถาปัตยกรรมของช่างสกุลต่าง ๆ รูปลักษณ์ของพระอุโบสถ และภาพจิตรกรรม ซึ่งจะแสดง
ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสิ่งยึดถือของคนในสังคมลาวร่วมสมัย จิตกรรมในพระอุโบสถ
ช่วงตั้ง แต่ตอนต้นรัตนโกสินทร์ย้อนไป ภาพจิตกรรมหลังพระพุทธรูปจะแสดงไตรภูมิ พระอุโอบถยัง
เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปซึ่งเป็นเคารพของพุทธศาสนิกชนวัดพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์ 
พระอุโบสถจึงมีความส าคัญ 
  พระวิหาร พระวิหารหลวงจะเป็นศาสนสถานที่ตั้ง ของพระพุทธรูปและเป็นที่ประกอบ
พิธีกรรมของพระสงฆ์และเป็นที่ประกอบพิธีกรรมของพุทธศาสนิกชน พระวิหารหลวงท าหน้าที่คล้าย
กับพระอุโบสถและศาสนการเปรียญ แต่พระวิหารหลวงมีความส าคัญคล้ายกับพระอุโบสถ กล่าวคือ 
พระวิหารแสดงสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ฯลฯ ที่คนโบราณให้ความส าคัญกับพระพุทธเจ้าในแง่
หลักธรรม มากกว่าพระพุทธเจ้าในเชิงตัวบุคคล พระวิหารหลวงที่แสดงภาพจิตรกรรมที่สะท้อนคติ
ความเชื่อของคนในแต่ละยุคได้อย่างดี วัดพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์ในการประกอบกิจกรรม
ของการปฏิบัติธรรมของนักท่องเที่ยวก็จะใช้พระวิหารของทางวัดในการฟังพระธรรมเทศนา รักษาศีล 
และนั่งสมาธิ 
  พระพุทธรูป เป็นศาสนสถานที่ส าคัญที่สุดคู่กับพระอุโบสถ พระพุทธรูปจะถูกตั้ง ไว้ในพระ
อุโบสถ พระพุทธรูปเป็นศาสนสถานที่มีลักษณะเด่นที่สุดเพราะทุกวัดจะต้องมีพระพุทธรูปเป็น
สัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าเสมือนพระองค์ทรงมีพระชนม์อยู่ อย่างไรก็ดี แม้ทุกวัดจะมีพระพุทธรูป 
แต่พระพุทธรูปที่เป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวจะมีความพิเศษ ตรงที่ประวัติศาสตร์และความเป็นมา 
ตลอดจนผู้สร้าง พระพุทธรูปที่เป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาทัศนศึกษาหรือเป็นแหล่งศึกษาทาง
ประวัติศาสตร์ได้ดี ได้แก่ วัดพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์ ที่มีต านานทางประวัติศาสตร์ทั้งด้าน
การสร้างของแต่ละองค์มีจุดประสงค์ของการสร้างที่มีความแตกต่างกัน 
  ความเชื่อ ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา สาเหตุหลักของการสร้างศาสนสถานในทาง
พระพุทธศาสนาทุกยุคสมัย คือ ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา และต้องการท ากุศลด้วยการคิดว่า
การสร้างพระอุโบสถ การเจดีย์ ฯลฯ เป็นการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่ การสร้างศาสนาสถาน จึงมาแรง
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา แรงศรัทธาในพุทธศาสนาของผู้สร้างและชุมชน/สังคมขณะนั้น จึงเพ่ือ
สัญลักษณ์ที่เป็นที่เคารพร่วมกัน เพราะหลักศาสนาเป็นเป้าหมายทั้ง ตัวบุคคลและสังคมที่จะด าเนิน
ชีวิตร่วมกัน หลักค าสอนทางศาสนาในสมัยโบราณจะแทรกเข้าไปอยู่ทั้ง ทางด้านการเมือง การ
ปกครอง ทางด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ความเชื่อที่หลากหลายในนครหลวงเวียงจันทน์ประเทศ
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ลาวที่มีความหลากหลาย เช่น ความเชื่อเรื่องพญานาค ความเชื่อเรื่องผี ความเชื่อเรื่องพราหมณ์ ที่มี
ศูนย์กลางคือพระพุทธศาสนา จึงมีการแสดงออกในเรื่องของการปกครองที่ต้องสร้างเพ่ือให้ความ
แตกต่างทางด้านของความเชื่อนั้นรวมเป็นหนึ่งเดี่ยว คือ พระพุทธศาสนา 
  นักท่องเที่ยวที่ต้องการแสวงหาความรู้ โดยเฉพะทางประวัติ นอกจากจะศึกษาจากศาสนา
สถานโดยตรงและด้านเรื่องเล่าอ่ืนๆ แล้วหลักฐานเชิงประจักษ์อีกประการหนึ่งที่ส าคัญที่ซ่อนมิติทาง
ประวัติศาสตร์ มิติทางการเมือง มิติทางด้านเศรษฐกิจและมิติทางด้านสังคม จะปรากฏในจิตรกรรม 
สถาปัตยกรรม ฯลฯ ความเชื่อทางศาสนาที่เป็นแกนจัดความสัมพันธ์ของคนในด้านอ่ืนๆ เช่น การเมือง
นั้น จะค่อนข้างมีการสืบทอดอย่างต่อเนื่องและเห็นความคลี่คลายตามล าดับค่อนข้างจะค่อยเป็นค่อย
ไป จะเห็นจากจัดการวางต าแหน่งอุโบสถ พระประธานและจิตรกรรมในวัดสุทัศน์ จะแสดงมิติการ
นครหลวงเวียงจันทน์ให้เป็นเมืองเทวดา ความหมายสื่อเป็นเมืองเทวดาจะสื่อที่วัดพระธาตุหลวง อย่าง
ชัดเจน โบราณสถานจึงบอกเล่าทางประวัติได้อย่างดี 
    
  สภาพความเปลี่ยนแปลงทางสังคมจะมีปรากฏในสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างและลวดลายต่าง 
ๆ ด้วยเพราะฉะนั้น การที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเท่ียวในวัดต่างพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์จึงเป็น
การท่องเที่ยวเพ่ือแสวงหาความรู้และต้องการความเข้าใจศาสนสถาน สังคมการเมือง วัฒนธรรมของ
ลาวได้อย่างดีและโบราณสถานที่เหมาะที่จะเป็นแหล่งศึกษาได้อย่างดีด้วยเช่นกัน 
 
๖. สรุป 
 ๖.๑ ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงพุทธของวัดพระธาตุ
หลวง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว สภาพปัจจุบันและปัญหาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงพุทธ
ของวัดพระธาตุหลวง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว การศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์ของวัดพระธาตุ
หลวงนครหลวงเวียงจันทน์ประเทศลาวนั้น  ท าให้ทราบความเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ในแต่ละ
ยุคสมัยซึ่งถือได้ว่าเป็นการสร้างระบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประเทศได้เป็นอย่างดี และ
ประชาชนในประเทศก็จะได้ศึกษาเพ่ือที่จะทราบถึงความร่วมมือของประชาชนในหลายกลุ่มของ
ประเทศในยุคนั้นเพ่ือสร้างความเป็นหนึ่งเดี่ยวของประเทศในการสร้างความสามัคคีท าให้ประเทศชาติ
เกิดสันติสุขมาอย่างยาวนาน ความเชื่อ ความศรัทธาของกษัตริย์ ในสมัยนั้นที่เป็นรูปแบบการปกครอง
ในด้านต่างๆของการสร้างความสามัคคีของคนในประเทศ ความเชื่อของประชาชนจ านวนมากในเรื่อง
ของพระพุทธศาสนาจึงเกิดรูปแบบวัฒนธรรมอันดีงามที่ถูกรักษาไว้อย่างยาวนานมาถึงการท้องเที่ยว
ในรูปแบบวัฒนธรรมในปัจจุบันได้อย่างลงตัว 
 ๖.๒ แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงพุทธของวัดพระธาตุหลวง นคร
หลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ต้องการระบบความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในวัดพระธาตุหลวง
นครหลวงเวียงจันทน์ที่มีความส าคัญ สิ่งที่ก่อขึ้น เพ่ือเป็นที่เคารพบูชาหรือสิ่งที่ใช้เตือนใจให้ระลึกถึง 
ในทางศาสนาก็หมายเอาสถานที่หรือสิ่งที่เคารพบูชาเนื่องด้วยพระพุทธเจ้า หรือพระพุทธศาสนาเรียก
เต็ม ๆ ว่าสัมมาสัมพุทธเจดีย์หรือพุทธเจดีย์ แต่ที่วัดพระธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์นั้นนอกจาก
การสร้างเพ่ือให้สื่อถึงพระพุทธเจ้าแล้วยังสื่อถึง การสร้างความสามัคคีของประชาชนภายในประเทศ 
ด้วยที่เป็นศูนย์กลางของที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวควรที่จะท าให้สถานที่ท่องเที่ยวแห่งอ่ืนที่เป็นวัด
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ส าคัญในประเทศนั้นได้จัดพ้ืนที่แสดงวัดที่ส าคัญในนครหลวงเวียงจันทน์ หรือจะเป็นการไหว้พระ ๑๒ 
วัดโชคดี ๑๒ เดือน เป็นต้น 
 
๗. อภิปรายผลการวิจัย 
  แนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงพุทธของวัดพระธาตุหลวง นครหลวง
เวียงจันทน์ สปป.ลาว นักท่องเที่ยวที่ต้องการแสวงหาความรู้ โดยเฉพะทางประวัติศาสตร์ นอกจากจะ
ศึกษาจากศาสนาสถานโดยตรงและด้านเรื่องเล่าอ่ืนๆ แล้วหลักฐานเชิงประจักษ์อีกประการหนึ่งที่
ส าคัญที่ซ่อนมิติทางประวัติศาสตร์ มิติทางการเมือง มิติทางด้านเศรษฐกิจและมิติทางด้านสังคม จะ
ปรากฏในจิตรกรรม สถาปัตยกรรม ฯลฯ ความเชื่อทางศาสนาที่เป็นแกนจัดความสัมพันธ์ของคนใน
ด้านอ่ืนๆ เช่น การเมืองนั้น จะค่อนข้างมีการสืบทอดอย่างต่อเนื่องและเห็นความคลี่คลายตามล าดับ
ค่อนข้างจะค่อยเป็นค่อยไป จะเห็นจากจัดการวางต าแหน่งอุโบสถ พระประธานและจิตรกรรมในวัก
พระธาตุหลวง นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว จะแสดงมิติการนครหลวงเวียงจันทน์ให้เป็นเมือง
เทวดา ความหมายสื่อเป็นเมืองเทวดาจะสื่อที่วัดพระธาตุหลวง อย่างชัดเจน โบราณสถานจึงบอกเล่า
ทางประวัติได้อย่างดี 
 
๘. ข้อเสนอแนะ 
 สรุปการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธ กรณีศึกษาวัดพระ
ธาตุหลวง สปป.ลาว  ท าให้ผลการศึกษาที่ได้อาจอยู่ในขอบเขตจ ากัด ผู้ศึกษาจึงขอเสนอแนะเพ่ือ
ประโยชน์ในการท าวิจัยครั้งต่อไปในอนาคต ดังนี้  

๑. ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการก าหนดแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
พุทธ กรณีศึกษาวัดพระธาตุหลวง สปป.ลาว  เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธ  
เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศต่อไป  

๒. ควรศึกษาเรื่องความต้องการของนักท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ ต่อวัดพระธาตุหลวง สปป.
ลาว  เพ่ือเป็นแนวทางสนองตอบต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยววัดพระธาตุหลวง 
สปป.ลาว  เพ่ือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธให้มีความน่าสนใจ เพ่ิมมากข้ึน  

๓. ควรศึกษาผลกระทบต่างๆ ที่เกิดจากการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงพุทธของวัดพระธาตุ
หลวง สปป.ลาว  เพ่ือมาศึกษา พัฒนาและแก้ไขต่อไปให้ดีขึ้น 
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บทคัดย่อ 

 วัตถุประสงค์ของการวิจัย “แนวทางการปฏิบัติกรรมฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทาง
ของ ส านักปฏิบัติธรรมวัดป่านาคูนน้อย อ าเภอนาทรายทอง นครหลวงเวียงจันทน์” คือ  ๑) เพ่ือ
ศึกษาหลักการปฏิบัติกรรมฐานในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ๒) เพ่ือศึกษาวิธีการปฏิบัติกรรมฐานเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนลาว  ของส านักปฏิบัติธรรมวัดป่านาคูนน้อย อ าเภอนาชายทอง นคร
หลวงเวียงจันทน์ และ ๓) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ผลการปฏิบัติกรรมฐานของส านักปฏิบัติวัดป่านาคูน
น้อย เพ่ือปับไปประยุคใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนลาว อ าเภอนาชายทอง นครหลวง
เวียงจันทน์ งานนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ “ส าหรับการประยุกต์ใช้วิปัสสนากรรมฐานของโยคีวัดป่า
นาคูนน้อย อ าเภอนาทรายทอง นครหลวงเวียงจันทน์” 

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ความส าคัญของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามหลักมหาสติปัฏฐาน
สูตรมีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพ่ือรู้ เพ่ือละ และ เพ่ือแจ้งเป็นหลักธรรมค าสอนที่พระพุทธเจ้าได้แสดง
ไว้ เพ่ือการเรียนรู้ และ พัฒนาตนเอง คือ ดูกายดูจิตใจของตนเองจนสามารถบอกตนเองได้ใช้ตนเอง
เป็นที่จะน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ทุกที่ทุกเวลาทุกการกระท าทุกค าพูด เพ่ือละ
เสีย ซึ่งกิเลส ตัณหา อุปาทาน ความยึดมั่น ถือมั่น ความพึงพอใจ ในทุกข์ หรือ สุข ที่มีอยู่ในจิต ของ
บุคคลอันก่อให้เกิดความทุกข์โดยตรง 

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การประยุกต์ใช้วิปัสสนากรรมฐานของโยคีวัดวัดป่านาคูนน้อย อ าเภอ
นาทรายทอง นครหลวงเวียงจันทน์ ท าให้เกิดประโยชน์ และ คุณค่าในด้านต่าง ๆ ต่อบุคคลมากมาย 
กล่าวคือ เป็นการพัฒนาตน โดยเริ่มด้วยการพัฒนากาย (ศีล) พัฒนาอารมณ์ (ความรู้สึก) พัฒนาจิต 
(สมาธิ) และ พัฒนาปัญญา  ให้มีคุณภาพ สงบ ประกอบด้วยสติปัญญามองเห็นสภาวธรรม ตามความ

                                           

1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 

2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 

3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
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เป็นจริง รู้เท่าทันสภาวธรรมของโลกและชีวิต ไม่ยึดถือ ลดความเห็นแก่ตัวลง หรือ หมดไปพร้อมที่จะ
เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา
ในชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี 

ศึกษาวิเคราะห์ผลการปฏิบัติกรรมฐานของส านักปฏิบัติวัดป่านาคูนน้อย เพ่ือน าไปประยุคใช้
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนลาว อ าเภอนาชายทอง นครหลวงเวียงจันทน์ ให้ได้ประโยชน์ 
และ คุณค่าในด้านต่าง ๆ ต่อบุคคลมากมาย กล่าวคือ เป็นการพัฒนาตน โดยเริ่มด้วยการพัฒนากาย 
(ศีล) พัฒนาอารมณ์ (ความรู้สึก) พัฒนาจิต (สมาธิ) และ พัฒนาปัญญา  ให้มีคุณภาพ สงบ 
ประกอบด้วยสติปัญญามองเห็นสภาวธรรม ตามความเป็นจริง รู้เท่าทันสภาวธรรมของโลกคือเข้าใจ
การเปลี่ยนแปลงของชีวิต ไม่ยึดถือ ความเห็นแก่ตัวลดลง หรือ หมดไปพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์
ส่วนตนเพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน
ได้เป็นอย่างด ี

 
ค าส าคัญ : ปฏิบัติกรรมฐาน, พัฒนาคุณภาพชีวิต, ส านักปฏิบัติธรรมวัดป่านาคูนน้อย,  อ าเภอนา
ทรายทอง,นครหลวงเวียงจันทน์, 
 

ABSTRACT 

 The purposes of the research were: 1) to study the principle of the meditation 

practice in the Buddhist scriptures; 2) to study the practical methods of the meditation 

practice for a life quality development of Laos’ life qualities of the Dhamma practical 

school of Wat Pa Nokoonnoiy, Nazaithong district, Vientiane City; 3) to analyze the 

practice of the meditation practice of Dhamma practical school of Wat Pa Nakoonnoiy 

in order to apply for development of Laos’ life quality, Nazaithong, Vientiane City. 

This research was the qualitative research applied by the meditators as insight 

meditation in Wat Pa Nakoonnoiy, Nazaithong district, Vientiane City. 

 The results of research found that the importance of the insight meditation 

practice in accordance with the Foundation of Mindfulness is endowed with the main 

objectives, that is, to now, to abandon, and to realize as the Buddha’s teachings taught 

in order to learn and for self-development, that is, to see the body and mentality and to 

be able to tell and assist oneself in order to apply for daily life for anywhere, anyplace, 

every time, every action, and every words and to abandon the defilement, desire 

attachment, clinging, satisfaction in suffering or happiness being in individuals’ minds 

that cause the direct suffering. 

 Again the results of research found that the meditators’ application of insight 

meditation of Wat Pa Nakoonnoiy, Nazaithong District, Vientiane City causes the 

benefits and values in various aspects towards many people, that is, the self-

development by beginning with the physical development (Sīla), emotional 

development (Feeling), mental development and wisdom development to be quality, 

peace consisting of intelligence by realizing the state of Dhamma as they are and 

knowing the state of Dhamma of the world and life without attachment, releasing the 

selfishness or already destroyed and to be ready to sacrifice the self-benefit for the sake 

of the social benefits and to be able to apply for solving the problems in daily life as 

well. 
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 For an analytical study, the results of practicing the meditation practice of the 

Dhamma practical school of Wat Pa Nakoonnoiy to apply for life development of Lao 

people, Nazaithong District, Vientiane City creates the benefits and values in various 

aspects towards many people, that is, the self-development by beginning with the 

physical development, (Sīla), emotional development (feeling), mental development 

(Meditation), and wisdom to be qualification, peace consisting of intelligence in seeing 

Dhamma states as they are and to know what another is aiming at the state of Dhamma 

of the world, that is, to understand the change of life without exception the selfishness 

or extinction and to be ready to sacrifice the self-benefit for the sake of social benefit 

and to be able to apply for solving the problems in daily life as well. 

 

KEYWORDS:Approach of the meditation practice for life quality development, 

accordance with the guideline, the Dhamma Practical School of Wat Par Koonnoiy, 

Saithong District, Vientiane City 

 

๑. บทน า 
ส านักปฏิบัติธรรมวัดป่านาคูนน้อย อ าเภอนาทรายทอง นครหลวงเวียงจันทน์ เป็นอีกส านัก

หนึ่งที่ขึ้นชื่อลือนามว่ามีความโดดเด่นในเรื่องของการสอนกรรมฐานตามแนวมหาสติปัฏฐานสี มีผู้คน
ไปฟังธรรม จ าศีล ปฏิบัติธรรมกันอย่างเนื่องเน้นในทุก ๆ วันมิได้ขาดสาย วัดแห่งนี้เมื่อก่อนเป็นวัด
ธรรมยุต ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ พระอาจารย์ใหญ่ชาลี กนฺตสีโล ได้เข้ามาเป็นเจ้าอาวาส และเป็นผู้ริเริ่ม
เปิดสอนกรรมฐานขึ้นโดยใช้แนวการปฏิบัติของวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร แบบพระทันตะวิลาส 
(พระทันตะวิลาสะ วัดปรก กรุงเทพ) เป็นวิปัสสนาโดยตรงโดยใช้ตามแบบของพระพุทธเจ้าสอนสติปัฏ
ฐาน เป็นแนวการฝึกอบรมกัมมัฏฐาน ตามหลักการท่ีสืบทอดกันมาส่วนมากคือ เทคนิคข้ันพื้นฐาน เขา
เรียกว่าจังหวะ (ท่า) มันมีแบบ ๓ จังหวะ ๕ จังหวะ สมมุติว่านั่ง เอาสติมาตั้งไว้ที่มือ ตั้งใจดี ๆ แล้ว
เคลื่อนยกขึ้น ตั้งสติไว้ทั้งหมด ที่มือและการเคลื่อนไหว ไห้รู้ว่าเคลื่อน ให้รู้รอบ ถ้าเราก าลังปฏิบัติแล้ว
ได้ยินเสียงไก่ เสียงมีเท่าไรก็ให้เอาแต่อย่างเดียว4 เป็นการพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ต้องเริ่มที่การ
พัฒนาภายในจิต โดยพิจารณาตรวจสอบภายในตนเองที่เรียกว่าปฏิบัติกรรมฐาน กรรมฐานเป็นวิธีการ
ฝึกคนให้เจริญงอกงามให้เข้าใจถึงสภาวะธรรมตามที่เป็นจริง จิตที่ได้รับการฝึกฝนอบรมเป็นพ้ืนฐานที่
มั่นคงดีแล้ว ย่อมจะปฏิบัติต่อสิ่งเร้าใจทั้งหลายได้อย่างถูกต้อง ก็ให้เกิดความเจริญพัฒนาทั้งทางกาย 
ทางพฤติกรรมทางสภาพจิตใจ ทางปัญญาเป็นล าดับขึ้นไปเป็นทางน าไปสู่อิสรภาพ และสันติสุขอย่าง
แท้จริงตามจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา5 ซึ่งมีความเหมือนกับพุทธทาสภิกขุ บรรยาย เรื่อง 
อานาปานสติภาวนา โดยได้กล่าวถึง การปฏิบัติกัมมัฏฐานกับบุคคลผู้ปฏิบัติว่า การท ากัมมัฏฐานจะมี
ความมุ่งหมายถึงการหลุดพ้นเพื่ออยู่เหนือความยินดียินร้าย หรือเหนือการครอบง าของธรรมชาติก็จริง 

                                           

4 พระอาจารยใ์หญ่ชาลี กนฺตสีโล, ๘๐ ปี ชีวติธรรม ๒๕๔๖, (นครหลวงเวยีงจนัทน์ : สปป.ลาว, 
๒๕๔๖), หนา้ ๒๕.  

5 อง.ปญ.จก,(ไทย) ๒๒/๗๙/๑๗๔. 
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แต่ในขั้นเตรียมตัว ผู้ปฏิบัติ จะต้องรู้จักธรรมชาติภายนอกซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อม และธรรมชาติภายใน 
คือ จริตนิสัยของตนเอง จริต หมายถึง สิ่งที่จิตเคยประพฤติมาจนเคยชินเป็นนิสัย6 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)  ได้ให้ความหมายค าส าคัญเกี่ยวเนื่องกับการวิจัยนี้ไว้สรุปได้
ดังนี้กัมมัฏฐาน แปลว่า ที่ตั้งแห่งการท างานของจิต หรือที่ให้จิตท างาน มีความเป็นทางการว่า สิ่งที่ใช้
เป็นอารมณ์ในการเจริญภาวนา หรืออุปกรณ์ในการฝึกอบรมจิต หรืออุบายหรือกลวิธีเหนี่ยวน าสมาธิ 
พูดง่าย ๆ ว่าสิ่งที่เอาให้จิตก าหนด จิตจะได้มีงานท าเป็นเรื่องเป็นราว สงบอยู่ที่ได้ ไม่เที่ยววิ่งเล่นเตลิด
หรือเลื่อนลอยฟุ้งซ่านไปอย่างไร้จุดหมาย เฉพาะในกรณีนี้ ก็คือ สิ่งที่เอามาให้จิตก าหนดเพ่ือชักน าให้
เกิดสมาธิ หรืออะไรก็ได้ที่พอจิตก าหนดจับเข้าแล้ว จะชักน าให้แน่วแน่อยู่กับมันจนเป็นสมาธิได้เร็ว
และมั่นคงที่สุด พูดให้สั้นที่สุดว่า สิ่งที่ใช้ฝึกสมาธิกัมมัฏฐานเท่าที่พระอรรถกถาจารย์รวบรวมแสดงไว้
มี ๔๐ อย่าง กัมมัฏฐาน ๔๐ อย่างนี้ แตกต่างกันโดยความเหมาะสมแห่งผู้ปฏิบัติ ซึ่งควรเลือกใช้ให้
เหมาะกับลักษณะนิสัยความโน้มเอียงของแต่ละบุคคลที่เรียกว่าจริยาต่าง ๆ ถ้าเลือกได้ถูกกัน เหมาะ
กัน ก็ปฏิบัติได้ผลดีและรวดเร็ว ถ้าเลือกผิดอาจท าให้ปฏิบัติได้ล่าช้าหรือไม่ส าเร็จผล7 

พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) ได้แสดงเรื่องวิปัสสนากรรมฐานไว้ว่าให้เจริญ
กรรมฐานโดยการยกขันธ์ ๕ มาเป็นอารมณ์ก่อนพิจารณาเป็นไตรลักษณ์จนเกิดปัญญาญาณรู้แจ้งเห็น
จริงในอริยสัจ ๔ สรุปความได้ว่า เช่น การเจริญวิปัสสนาโดยการยกเอาขันธ์ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา 
สังขาร และวิญญาณ มาพิจารณาน้อมเข้าไปสู่ไตรลักษณ์ คืออนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ด้วยหัวคิดและ
สติปัญญาที่เราเรียนทรงจ ามา คิดเอา ปรุงเอา แต่งเอา ว่ารูปไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ก็ว่าเอา
เอง พร้อมๆ กับน้อมใจเชื่อลงไปว่า รูปไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตาจริงๆ แต่ในขณะที่เราพิจารณา
อยู่นั้น บางทีจิตอาจจะสงบลงเป็นสมาธิเพราะการค้นคิดในเหตุผล ในรูป เวทนา สัญญา สังขาร และ
วิญญาณนั้นเอง ซึ่งเป็นภาคปฏิบัติ เป็นอุบายที่จะท าให้จิตสงบเป็นสมาธิได้เหมือนกัน8 

พุทธทาสภิกขุ กล่าวว่า ท่านได้ตามรอย หรือค้นหารอยพระอรหันต์ โดยการค้นจากคัมภีร์
และทดลองด้วยตนเองในบางอย่าง ไม่ใช่เขียนโดยพระอรหันต์ให้ผู้อ่านได้ศึกษาไตร่ตรองแล้วจึงเดิน
ตาม ท่านได้ยกพระสูตรจากคัมภีร์ ๓ สูตร คือ ฉวิโสธนสูตร มหาอัสสปุรสูตร และสามัญญผลสูตร
ขึ้นมาพิจารณา ท าให้ได้หัวข้อที่เป็นหลักแห่งการตามรอยพระอรหันต์ถึง ๒๓ ขั้น เช่น ขั้นแรก ตั้งแต่
เมื่อได้ฟังเทศน์เกิดสัทธาและปัญญา จึงสละทรัพย์สมบัติ สละวงศ์ญาติ ออกบวช ปฏิบัติไปในหลาย
ขั้นตอนจนถึงขั้นสุดท้าย ขั้นที่ ๒๓ ท าอาสวะให้สิ้นไป เนื้อหาในเล่มจึงเป็นเรื่องให้ผู้อ่านรู้จักพระ
อรหันต์ และอธิบายหลักแห่งการตามรอยพระอรหันต์ทั้ง ๒๓ ขั้น ทั้งยังได้เทียบหลักเหล่านี้เข้ากับ

                                           

   6 พุทธทาสภิกขุ, อานาปานสติภาวนา, ฉบับพิมพ์ครั้งท่ี ๘, (สุราษฎร์ธานี : ธรรมทานมลูนิธิจัดพิมพ์, 
๒๕๒๓), หน้า ๓๗. 
 7 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโฺต), พุทธธรรม, พิมพ์ครั้งท่ี ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๕๐. 
 8 พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย), การฝึกอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ, พิมพ์ครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร 
: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๑๕. 
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มรรคมีองค์ ๘ น าหลักเหล่านี้สงเคราะห์ลงกับไตรสิกขา นอกจากนี้ท่านยังได้ให้ชื่อพระสูตร   อ่ืน ๆ 
ถึง ๑๖ สูตร ไว้คอยตรวจเทียบเคียงกับการตามรอยพระอรหันต์9 

ดั่งนั้นผู้วิจัยจึ่งสนใจที่จะศึกษาแนวทางการปฏิบัติธรรมในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา และ
เพ่ือศึกษาหลักการปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติกรรมฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต แล้วศึกษาผล
ที่เกิดจากแนวทางการปฏิบัติกรรมฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางของส านักปฏิบัติธรรมวัด
ป่านาคูนน้อย อ าเภอนาทรายทอง นครหลวงเวียงจันทน์  เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติสามารถเลือก
แนวการปฏิบัติที่เหมาะสมแก่แต่ละบุคคลได้ นอกจากนั้นการวิจัยครั้งนี้น่าจะท าให้มองเห็นแนว
ทางการปฏิบัติกรรมฐานที่ถูกต้องตามแนวทางในพระพุทธศาสนาได้ เพ่ือสาทาละนะประโยชน์แก่พุ
ทศาสนิกชนโดยทั่วไป อันจะเป็นประโยชน์แก่พระพุทธสานา ประเทศชาติ สังคม 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

(๑) เพ่ือศึกษาหลักการปฏิบัติกรรมฐานในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา 
(๒) เพ่ือศึกษาวิธีการปฏิบัติกรรมฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนลาว  ของส านัก

ปฏิบัติธรรมวัดป่านาคูนน้อย อ าเภอนาชายทอง นครหลวงเวียงจันทน์   
(๓) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ผลการปฏิบัติกรรมฐานของส านักปฏิบัติวัดป่านาคูนน้อย เพ่ือปับไป

ประยุคใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนลาว อ าเภอนาชายทอง นครหลวงเวียงจันทน์  
 

๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้: 
๑. รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ(Primary Source ) ได้แก่ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย ปีพุทธศักราช ๒๕๓๙ และอรรถกถา ฎีกา อนุฎีกาเป็นต้น 
๒. รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ  ได้แก่ แหล่งข้อมูล หนังสือ ต ารา เอกสาร ที่มีผู้ประพันธ์เกี่ยวกับ

ประวัติของพระธาตุ เว็บไซด์ ตลอดจนงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น ต่อการวิจัย ที่มี
ความสัมพันธ์กับวิธีการ แนวคิดการปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาในส านักปฏิบัติต่างๆ ทั้ง
ภายในประเทศลาว และต่างประเทศ เพ่ือที่จะเป็นการศึกษา ความเหมือนและความต่าง ข้อดี และ
ข้อเสียของการปฏิบัติธรรมว่าเป็นอย่างไร เพ่ือที่จะเป็นแนวคิด และทฤษฎีในการปฏิบัติธรรม ที่จะ
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป 
  ๓. เรียบเรียงข้อมูล ได้แก่การน าเอาข้อมูลทั้งสองส่วนที่ค้นได้จากปฐมภูมคือพระไตรปิฎก
ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีพุทธศักราช ๒๕๓๙ และอรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และ
ทุติยภูมิ ได้แก่ หนังสือ ต ารา เอกสาร ที่มีผู้ประพันธ์เกี่ยวกับประวัติของพระธาตุ เว็บไซด์ ตลอดจน
งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นต่อการวิจัย น ามาเรียบเรียงให้เป็นไปตามล าดับขั้นของ
วัตถุประสงค์ทั้งสามข้อที่ตั้งไว้เพ่ือท าการวิจัยในครั้งนี้ 

                                           

 9 พระธรรมโกศาจารย์, (พุทธทาสภิกขุ), ตามรอยพระอรหันต,์ ( กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๙). 
หน้า๕๒. 
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๔. วิเคราะห์ข้อมูล  วิเคราะห์โดยแยกแยะตามประเด็นที่ศึกษาโดยหาสิ่งที่เหมือนกัน สิ่งที่
ต่างกัน หรือสิ่งที่สัมพันธ์กันขององค์ความรู้ที่เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติกรรมฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามแนวทางของส านักปฏิบัติธรรมวัดป่านาคูนน้อย อ าเภอนาทรายทอง นครหลวงเวียงจันทน์  
หลังจากนั้นจะวิเคราะห์เนื้อหา ( Content Analysis ) ซึ่งเป็นการน าผลการศึกษาที่วิเคราะห์ความ
ถูกต้องว่า สามารถตอบวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้หรือไม่ หลังจากนั้นมาตรวดสอบ
ความสมบูรณ์ของข้อมูลเพ่ิมเติมในกรณีที่ข้อมูลบางส่วนขาดหายไปไม่สมบูรณ์ ต่อจากนั้นจึ่งวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ตามขอบเขตด้านเนื้อหาที่ก าหนดไว้ 
 
๔. การประยุกต์ใช้วิปัสสนากรรมฐานกับการพัฒนาตนเองของโยคีวัดป่านาคูนน้อย อ าเภอนาชาย
ทอง นครหลวงเวียงจันทน์  
  การฝึกอบรมจิตด้วยการปฏิบัติธรรมตามหลักสติปัฏฐาน ๔ เท่ากับเป็นการฝึกคุณธรรมข้อ
อ่ืน ๆ ให้เกิดขึ้นไปในตัวทั้ง ๔ ด้าน คือ กายภาวนา (การพัฒนากาย การพัฒนาศีล) เวทนาภาวนา 
(การพัฒนาอารมณ์ ความรู้สึก)จิตตาภาวนา (การพัฒนาจิต) และ ปัญญาภาวนา (การพัฒนาปัญญา) 
ดังต่อไปนี้ 
  กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน เป็นการพัฒนากาย ในด้านศีลศีล แปลว่า ปกติ สงบเย็น ความไม่
ละเมิด ในทางปฏิบัติหมายถึง การงดเว้นจากการประพฤติผิดทางกายทางวาจา เป็นการควบคุมกาย 
วาจา ให้เรียบร้อยดีงาม คือ ไม่ท าชั่วทางกาย เช่น การฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม เป็นต้น 
และทางวาจา คือ การรักษาวาจาให้เรียบร้อยดีงาม คือ การไม่ท าทางวาจา หรือ ค าพูด เช่น พูดค า
หยาบ พูดปด พูดส่อเสียด หรือ พูดให้เขาแตกกัน เป็นต้น ศีล ก็มีอยู่ ๒ประเภท คือ ศีลของนักบวช 
และ ศีลของฆราวาส ศีลของนักบวช คือ ศีล ๑๐ ข้อ ส าหรับสามเณร ศีล ๒๒๗ ข้อ ส าหรับพระภิกษุ 
และ ศีล ๓๑๑ ข้อ ส าหรับภิกษุณี ในส่วนของฆราวาส คือ ศีล ๕ ข้อ กับ ศีล ๘ ข้อ ศีลเป็นเหตุให้คน
อยู่กันเป็นปกติ ไม่เบียดเบียนกัน ไม่ฆ่ากัน ไม่ลักขโมยของกันและกัน ศีลจัดเป็นบุญกุศลอย่างหนึ่ง 
เมื่อเราประพฤติปฏิบัติรักษาศีลจึงเกิดเป็นบุญกุศลทั้งทางตรงต่อเราเองและทางอ้อมต่อสังคม คือ ศีล
ก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม ศีลเป็นหลักประกันความสงบสุขในสังคมโลกที่วุ่นวายกันทุกวันนี้ก็
เพราะว่าคนขาดความเข้าใจในหลักประพฤติปฏิบัติในการด าเนินชีวิต ดังนั้น ผู้ที่ฝึกอบรมปฏิบัติ
กรรมฐานตามหลักสติปัฏฐาน ๔ ย่อมท าให้คุณธรรมข้ออ่ืนเกิดขึ้น คือ ศีล สติ สมาธิ ปัญญา ความ
เมตตา กรุณา เป็นต้น สามารถด าเนินชีวิตอย่างรู้เท่าทันตามความเป็นจริงในสิ่งที่เข้าไปเกี่ยวข้อง และ 
ฉลาดรู้จักอุบายวิธีที่จะจัดการกับความทุกข์ และ กิเลสไม่ให้รบกวนจิตใจได้ 
  กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน เป็นการพัฒนากาย (ในระดับศีล) เป็นการก าจัดกิเลสอย่างหยาบ
เป็นการจัดระเบียบพฤติกรรม ทางกาย วาจา ที่ก่อประโยชน์ให้แก่ตนเอง และบุคคลอ่ืนในสังคมถือว่า
เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะบุคคลและปัญหาสังคมได้อย่างถ่องแท้ เพราะขณะด าเนินชีวิตประจ าวัน
นั้นจะต้องมีสิ่งต่างๆมากระทบกระทั่ง (ผัสสะ) ตลอดเวลา จึงเป็นการฝึกตน หมายถึง การดัดอุปนิสัย
ใจคอของตนให้ละเว้นจากความชั่วทั้งปวง ให้ท าแต่ความดีงามให้เกิดขึ้นเพ่ือจะได้ท าจิตใจของตนให้
ผ่องใส ตามหัวใจหลักของพระพุทธศาสนานั่นเองเป็นการฝึกตนในเบื้องต้นให้ตั้งอยู่ใน ศีล สมาธิ 
ปัญญา ย่อมท าให้ โลภะ โทสะ โมหะ บรรเทาเบาบางลงไป ก็ย่อมพบแต่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางกาย 
และทางใจ ไม่เดือดร้อนแล้วศีล คือ อะไร ? คือ การรักษา กาย วาจา ให้เรียบร้อยดีงาม รักษากายให้
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ดีงาม คือ ท าอย่างไร ? คือ ไม่ท าชั่วทางกาย มีฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม ดื่มของมึนเมา 
เป็นต้น รักษาวาจาให้ดีงาม คือ ท าอย่างไร ? คือ ไม่ท าชั่งทางวาจา หรือ พูดปด พูดค าหยาบ พูด
ส่อเสียดให้เขาแตกกัน พูดเพ้อเจ้อไร้สาระ เป็นต้น ดังนั้น ผู้รักษาศีลย่อมได้ประโยชน์ คือ ไม่มีความ
เดือดร้อนเพราะการท าชั่วทางกาย วาจา และยังมีอานิสงส์อ่ืนเกิดขึ้นอีกมากมาย สอดคล้องกับ พระ
อาจารย์สุพาวัน วงพะจิต  พระวิปัสสนาจารย์ กล่าวว่า การปฏิบัติกรรมฐานมีส่วนส าคัญในการพัฒนา
สังคมให้ดีขึ้น เพราะสังคมที่วุ่นวายเอารัดเอาเปรียบ แกร่งแย่ง แข่งขันกันอยู่ทุกวันนี้ เพราะว่าคนใน
สังคมส่วนมากจะขาดความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ต่อกันไม่ใส่ใจที่จะประพฤติตามหลักธรรม
ในทางพระพุทธศาสนา แต่ถ้าคนในสังคมปฏิบัติกรรมฐาน เจริญภาวนาแผ่เมตตาอยู่เสมอก็จะมีส่วน
ช่วยเสริมสร้าง พัฒนาสังคม ให้มีความสงบ ร่มเย็น มากขึ้น 
 
๕. สรุป 
 ๕.๑ หลักการปฏิบัติกรรมฐานในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา การเจริญกรรมฐานใน
พระพุทธศาสนาที่ปรากฏในพระไตรปิฎกนั้นมีทั้งสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานแต่หลักการ
ปฏิบัติที่ส าคัญและสมบูรณ์ที่สุดปรากฏอยู่ที่มหาสติปัฏฐานสูตร ค าว่า “ สติ ” ในพระสูตรนี้มี
ความหมายว่า ความระลึกได้ ความใส่ใจที่ดี หรือ ฉลาด หรือ เป็นกุศลตามความหมายในทางพุทธ
ธรรม ดังนั้น การฝึกปฏิบัติจึงเป็นการฝึกอบรมพัฒนากาย ฝึกอบรมพัฒนาความประพฤติ ฝึกพัฒนา
อารมณ์ และ ฝึกอบรมพัฒนาจิตให้เข้มแข็งมั่นคงเจริญงอกงามด้วยคุณธรรมทั้งหลาย เพ่ือให้เกิด
ปัญญาให้รู้ ให้เข้าใจสิ่งทัง้หลายตามความเป็นจริง รู้เท่าทัน เห็นแจ้งโลก และชีวิตตามสภาวะ สามารถ
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนได้ด้วยปัญญา  

๕.๒ วิธีการปฏิบัติกรรมฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนลาว  วิธีการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานตามหลักสติปัฏฐาน ๔ ของวัดป่านาคูนน้อย อ าเภอนาชายทอง นครหลวงเวียงจันทน์ ก็จัด
อยู่ในกลุ่มวิธีการปฏิบัติกรรมฐานแบบใช้ค าภาวนา หรือ ค าบริกรรมต่อท้ายอิริยาบถว่า หนอ เช่น 
พองหนอ-ยุบหนอหรือ ขวาย่างหนอ ซ้ายย่างหนอ นั่งหนอ ถูกหนอ เป็นต้น เป็นจุดเด่นที่ต่างจาก
วิธีการปฏิบัติของส านักอ่ืน คือการสร้างสติสัมปชัญญะโดยการท าความรู้สึกตัวอยู่ กับการเคลื่อนไหว
กายและมีสติรู้เท่าทันจิตด้วยค าบริกรรม หรือ ภาวนาว่า หนอ ต่อท้าย อิริยาบถ และ อยู่ในกรอบของ
หลักสติปัฏฐาน ๔ สอดคล้องกับหลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐาน ๔ ในคัมภีร์
พระไตรปิฎกของพระพุทธศาสนา  

๕.๓ หลักธรรมในพระพุทธศาสนามีจ านวนมาก ซึ่งการศึกษาธรรมะแต่ละหมวดจะน าไปสู่
การเข้าใจหลักธรรมนั้นได้ก็ต้องอาศัยสติ ว่าโดยหลักการปฏิบัติแล้วธรรมะแต่ละหมวดล้วนมุ่งสู่มรรค 
ผล นิพพานด้วยกันทั้งนั้นโดยเฉพาะหลัก มหาสติปัฏฐานสูตร ซึ่งถือว่าเป็น เอกายนมรรค เป็นทาง
สายเอกเป็นการปฏิบัติเพ่ือเกิดสติปัญญารู้เท่าทันสภาวธรรมที่เกิดขึ้น  ๔ ด้าน คือ กาย เวทนา จิต 
ธรรม วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของวัดป่านาคูนน้อย อ าเภอนาชายทอง นครหลวงเวียงจันทน์ 
ก็ได้น าเอาหลักการใน มหาสติปัฏฐานสูตร มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งวิธีการในการปฏิบัติก็
อาศัยรูปแบบของอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ประยุกต์วิธีการปฏิบัติขึ้นใหม่
ให้ เพ่ือง่ายและสะดวกแก่การปฏิบัติแต่ก็อยู่ภายในกรอบของ สติปัฏฐาน ๔ เพ่ือดับทุกข์ทางใจที่เกิด
จากกิเลสอันไม่พึงประสงค์เป็นการชั่วคราว หรือ ถาวรในปัจจุบันขณะได้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ
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ปฏิบัติตามหลัก สติปัฏฐาน ๔ ในคัมภีร์พระไตรปิฎก คือ การปฏิบัติที่มีสติเป็นประธานมีสติเป็นใหญ่ 
เพ่ือให้เกิดปัญญา   
 
๖. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๑. ควรมีการชักชวนให้พุทธบริษัท ๔ เห็นความส าคัญพาลูกหลานเข้าวัด เพ่ือฝึกปฏิบัติอบรม
พัฒนาจิต เพ่ือให้เกิดสติ สมาธิ และปัญญา ตามหลักสูตรที่ทางวัดจัดขึ้นในวันพระ หรือวันอาทิตย์ 
 ๑. ควรมีการบรรยายเรื่องการฝึกอบรมวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐาน 
๔ในคัมภีร์พระไตรปิฎกของ พระพุทธศาสนาเถรวาทที่ถูกต้องให้พุทธบริษัท ๔ ได้รับรู้และเข้าใจ 
เพ่ือให้เกิดสติ สมาธิ ปัญญา ที่มีหลากหลายรูปแบบในสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ ป้ายโฆษณา 
เครือข่าย Internet หรือ จัดให้มีโครงการธรรมสัญจรสอนตามชุมชน หรือ ตามสถานที่ศึกษา สถานที่
ราชการ เป็นต้น 
 ๓. ควรบันทึกเทปหรือแผ่น CD-ROM. เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติ
ปัฏฐาน ๔ ที่พุทธบริษัท ๔ สามารถปฏิบัติตามได้ง่ายและให้ผลเร็ว 
 

เอกสารอ้างอิง 
พุทธทาสภิกขุ. อานาปานสติภาวนา. ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๘.สุราษฎร์ธานี : ธรรมทานมูลนิธจิัดพิมพ์, 

๒๕๒๓. 
  พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). พุทธธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๑๑. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 
พระธรรมโกศาจารย์, (พุทธทาสภิกขุ). ตามรอยพระอรหันต์. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๙. 
  พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย). การฝึกอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ ๔.

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓ 
  ๘๐ ปี ชีวิตธรรม พระอาจารย์ใหญ่ชาลี กนฺตสีโล ๒๕๔๖. นครหลวงเวียงจันทน์ : สปป.

ลาว, ๒๕๔๖. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



              

 

                  การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 

92 

การศึกษาอิทธิพลความเชื่อเรื่องพระพรหมในสังคมไทย 
A Study of Brahman’s Influence in Thai Societies 

 
พระมหาดาวสยาม วชิรปัญโญ, ผศ.ดร.1 

 
บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1.เพ่ือศึกษาความเป็นมาของพระพรหมในทางพุทธศาสนา 2.
เพ่ือศึกษาความเป็นมาของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 3.เพ่ือศึกษาอิทธิพลความเชื่อในสังคมไทย 

เรื่องราวของ พระพรหม มีปรากฏทั้งในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู 
อันเป็นศาสนาดั่งเดิม ในเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติมีเรื่องราวเกี่ยวกับพระพรหมหลายครั้ง ในคัมภีร์
ฤคเวทเองได้พูดถึงบทบาทพระพรหมไว้มากเช่นกัน แต่บทบาทภาระหน้าที่ของพระพรหมใน 2 
ศาสนานั้น เป็นประเด็นที่น้อยคนจะทราบว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร พุทธศาสนาได้รับ
การยอมรับว่าเป็นศาสนาที่ปฏิเสธพระเจ้าผู้สร้างโลก จึงเท่ากับตัดบทบาทของพระพรหมไปในตัว 
เรียกว่า อเทวนิยม ส่วนศาสนาฮินดูนั้นเป็นศาสนาที่เชื่อถือในเรื่องพระเจ้าจึงเรียกว่าเทวนิ ยม เมื่อ
พุทธศาสนามีเรื่องราวเกี่ยวกับพระพรหม แต่ปฏิเสธบทบาทในการสร้างโลกของพระพรหมตามแบบ
ฮินดู บทบาทของพระพรหมจะมีลักษณะเป็นอย่างไร จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง บทความนี้มี
จุดประสงค์ต้องการศึกษาพัฒนาการความเชื่อในสังคมไทย ผลของการเปรียบเทียบท าให้เราได้ทราบ
ว่า พระพรหมนั้น มีบทบาทมากในสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  

 
ค าส าคัญ พระพรหม, พุทธศาสนา,ศาสนาฮินด ู

 
Abstract 

The aims of this article were: 1) to study the Brahman’s personality in 

Buddhism; 2) to study the Brahman’s personality in Hinduism; 3) to study Brahman’s 

influence in Thai society. The Brahman concept was well known in both Buddhism and 

Hinduism. In Buddhism, there are many stories associated with Brahman. In Rgveda, a 

holy text of Hinduism, it mentions about Brahman as well but there are very few people 

to know that how it is different or similar between Buddhist and Hindu Brahman. 

Buddhism is considered as atheism, in the meanwhile, Hinduism is regarded as theism 

In Buddhism, the Buddha rejected about the world creator of the God Brahman, did not 

consider him as a supreme god and did not refuge him like Triple Gem. How much are 

different between Buddhist and Hindu god Brahman? This article aims to clarify the 

similarities and differences in the Brahman theory according to Buddhism and 

Hinduism. Finally, the final finding suggest that there are the same personalities and 

differences between the Brahmans in Buddhism and Hinduism.  

 

Keywords: Brahman, Buddhism, Hinduism 
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บทน า  

เมื่อเราศึกษาพุทธประวัตออย่างละเอียด จะเห็นว่ามีหลายตอนที่มีเรื่องราวของพระพรหม
ปรากฏอยู่เช่นตอนประสูติ ตอนตรัสรู้ ตอนอาราธนาให้แสดงธรรม ตอนปรินิพพานเป็นต้น เรื่องราวข
ชองพระพรหมจึงควบคู่ไปกับพุทธประวัติตลอด และเม่ือพระพุทธศาสนาได้รับการเผยแผ่เข้าสู่ดินแดน
สุวรรณภูมิ หรือเมืองไทยแล้ว บทบาทของพระพรหม ในสังคมไทยก็ยังปรากฏอยู่ตลอดเวลา เราจะ
เห็นได้ว่ามีการสร้างศาลพระพรหมไว้บูชาแทนศาลพระพุทธไว้หน้าหน่วยงานราชการ ร้านค้า โรงงาน 
บริษัทใหญ่ๆ แม้แต่ตึกระฟ้า เมื่อมีการสร้างศาลบูชาแล้วมีการบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียน สิ่งสักการะ
แม้แต่หัวหมู ไม่เคยขาด ข้าราชการไทยเมื่อได้ต าแหน่งใหม่จะต้องไปท าการสักการะพระพรหมก่อน
เข้ารับต าแหน่งใหม่ เมื่อหนุ่มสาวพบรักกันก็เชื่อกันว่าเป็นพรหมลิขิต เมื่อผิดหวัง เสียใจ โชคชะตาตก
อับก็เชื่อว่าเป็นพรหมลิขิตให้ชีวิตเป็นไปแบบนี้เช่นกัน จนบางครั้งดูเหมือนว่า อิทธิพลความเชื่อเรื่อง
พระพรหมในสังคมไทยจะมีมากกว่าพุทธศาสนาเสียด้วยซ้ า  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในพระพรหมมาก
ขึ้นจึงควรศึกษาประวัติความเป็นมาของพระพรหมอย่างถ่องแท้ 
แนวคิดเรื่องพระพรหมในพุทธศาสนา 
 ค าว่า พรหม ในทางพุทธศาสนาหมายถึงผู้ประเสริฐ บริสุทธิ์ เจริญ กว้างขวาง ไม่เกลือกกลั้ว
กับกามคุณจึงน ามาใช้กับผู้ประพฤติธรรมไม่ยุ่งเกี่ยวทางเพศว่าพรหมจรรย์ คุณธรรมที่เป็นพ้ืนฐาน
อันมีเมตตาเป็นหลักว่า พรหมวิหาร และพรหมจรรย์นี้ยังเป็นค าแรกๆที่ใช้แทนค าว่าพระไตรปิฎกด้วย 
ในทัศนะพุทธศาสนา พระพรหมดูมีความแตกต่าง พระพรหมฝ่ายพุทธไม่ได้ชื่อว่าเป็นผู้สร้างแต่อย่าง
ใด เป็นลักษณะเหมือนเทวดา เกิดจากบุญของตนเองที่ได้กระท าไว้ในขณะเป็นมนุษย์ เมื่อตายแล้วจึง
มาเสวยบุญในสวรรค์ ทั้งยังมีหลายองค์ มีความเป็นอยู่เทวดาทั่วไป และดูมีความสะดวกสบายกว่า
พระพรหมฝ่ายฮินดูอยู่มาก ทั้งรักษาพรหมจรรย์ไม่มีครอบครัว ไม่ยุ่งเก่ียวทาเพศกับสตรีใดๆ เมื่อหมด
บุญแล้วยังสามารถกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ สัตว์ดิรัจฉาน อสุรกาย เปรต เทวดา ได้เช่นกัน แบ่งออกเป็น
หลายระดับ แต่โดยสรุปคือ ที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่าง มีเพียงแต่วาระจิตเท่านั้น 
 ในพุทธศาสนาได้พูดชื่อของพระพรหมหลายองค์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับพุทธประวัติคือ 

1.ฆฏิการพรหม ผู้ถวายไตรจีวรต่อต่อพระศาสดา เมื่อพระองค์ออกเดินทางจากเมือง
กบิลพัสดุ์มาถึงฝั่งแม่น้ าอโนมานที ทรงอธิษฐานเพศเป็นบรรพชิต แต่ทรงไม่มีบริขารรวมทั้งบาตร ท้าว
มหาพรหมนามว่าฆฏิการะจึงน้อมน ามาถวาย ในสมัยพระศาสนาของพระพุทธเจ้านามว่ากัสสปะ ฆฏิ
การพรหมและพระศาสดาเป็นสหายกัน เมื่อตายแล้วได้ไปเกิดเป็นพรหม จึงน าบริขารมาถวาย 

2.พกาพรหม ผู้มีความเห็นผิดว่าโลกเป็นของเที่ยงแท้ แน่นอน ไม่ผันแปรไปตามกาลเวลา จน
พระพุทธองค์ต้องเสด็จไปโปรด ท้ายที่สุดด้วยการทดสอบด้วยญาณ พระพรหมจึงยอมแพ้ เพราะรู้
ความจริงของทุกอย่างตามความเป็นจริง จึงหันมานับถือพระรัตนตรัย มีปรากฏในบทสวดชยสิทธิ
คาถา 

3.สหัมปติพรหม ผู้อาราธนาพระศาสดาให้แสดงธรรมแก่พุทธบริษัท หลังจากที่พระองค์เบื่อ
หน่ายเพราะความมักน้อยว่าจะมีมนุษย์สักกี่คนที่รู้เรื่องราวอันลึกซึ้งเหล่านี้ ในที่สุดจึงรับค าอาราธนา
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แสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว์ เหตุนี้เกิดขึ้นสัปดาห์ที่ 4 หลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว ในปัจจุบันเมื่อ
จะมีการสวดมนต์หรือการแสดงธรรมมักจะมีค าอาราธนาธรรมอันจะถึงท้าวสหัมบดีพรหมทุกครั้ง 

4.สนังกุมารพรหม เป็นพระพรหมที่มีลักษณะแปลกกว่าพรหมองค์อ่ืน คือมีรูปลักษณะเป็น
เด็ก ไว้ศีรษะเกล้าจุก 5 จุก  เนื่องจากว่า ในสมัยโบราณนานไกล  สนังกุมารพรหม  แม้เมื่อสมัยเป็น
เด็ก ไว้จุก 5 จุก ก็ได้ปฏิบัติสมาธิจนได้ฌาน ได้บังเกิดยังพรหมโลก เรื่องราวสามารถศึกษาได้ในสนัง
กุมารสูตร (Mahachulalongkornrajavidyalaya University. 2539: P. 214)    
 แม้การบูชา บวงสรวงอ้อนวอนพระพรหมนั้น เป็นเรื่องไม่ถูกต้องและสหัมบดีพรหมเองไม่ได้
สนับสนุนดังมีเรื่องกล่าวไว้ในพรหมเทวสูตรว่า นางพราหมณีคนหนึ่ง มีบุตรชายชื่อว่า พรหมเทวะ  ได้
ออกบวชในส านักของพระพุทธเจ้า ได้ปฏิบัติธรรมจนบรรลุเป็นพระอรหันต์  ส่วนนางพราหมณีผู้เป็น
แม่ ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิ ไม่เคยท าบุญใส่บาตรกับพระภิกษุสงฆ์ แต่ชอบท าพิธีถวายอาหารแด่พระพรหม
อยู่เสมอ ครั้งหนึ่ง พระพรหมเทวะ เที่ยวบิณฑบาตในเวลาเช้า เข้ามาในเรือนของนางพราหมณีผู้เป็น
มารดา  แต่นางพราหมณีก็ไม่ถวายแม้ข้าวสักกระบวยหนึ่ง มัวแต่วุ่นอยู่กับการท าพิธีถวายอาหารพระ
พรหม 

  สหัมบดีพรหมเห็นเรื่องนี้แล้ว จึงคิดว่าจะท าให้นางเกิดความสังเวช ท านองจะให้เห็นความ
ไร้สาระของพิธีกรรมที่ท าอยู่ นางจะได้เลิกทิฏฐิผิด และหันมานับถือพระพุทธศาสนา  คิด ดังนั้น ท่าน
จึงได้หายตัวจากพรหมโลก มาปรากฏที่เบื้องหน้าของนางพราหมณี แล้วกล่าวกับนางพราหมณี “ท่าน
มัวแต่บูชาก้อนข้าวแก่พรหมใดที่ห่างไกลเหลือเกิน แต่พรหมเทพที่เป็นบุตรมาหาก้อนข้าวแต่กลับไม่ให้ 
เขาเป็นพรหมที่บริสุทธิ์ ปราศจากกิเลส จงได้ถวายก้อนข้าวแก่พรหมนั้นเถิด” นางได้ฟังจึงยินดีถวาย
ข้าวน้ าต่อบุตรของตนทั้งปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะตั้งแต่นั้น การบูชาพระพรหมตามทัศนะของ
สหัมบดีพรหมนั้นไม่ถูกต้อง เพราะพระพรหมทั้งหลายนั้นอยู่ห่างไกลจากโลก แล้วพระพรหมก็ไม่ได้
กินอาหารอย่างที่นางก าลังท าเพ่ือบูชาอยู่   หลักฐานนี้ท าให้เราทราบว่า พรหมในพุทธศาสนาไม่
สนับสนุนการบูชาบวงสรวงให้พระพรหม (Mahachulalongkornrajavidyalaya University. 2539: 
P. 563)  

ค าว่า ตรีมูรติ แปลตามตัวแปลว่ารูปปั้น รูปเคารพ 3 องค ์ในที่นี่หมายถึงเทพเจ้า 3 องค์นั้น
ในพุทธศาสนามีกล่าวถึงเช่นกันเป็นเทพท่ีแตกต่างจากฮินดูคือ 

1.สมมติเทพ คือพระราชาที่ทรงธรรม ปกครองประชาชนด้วยทศพิธราชธรรม รวมทั้งพระ
เทวีพระราชวงศ์ 

2.อุปัตติเทพ คือ เทวดาโดยอุบัติหมายถึงเทวดา พรหม โดยทั่วไปที่เกิดด้วยอ านาจบุญของ
ตนเอง นับเป็นเทพโดยสมมติ  

3.วิสุทธิเทพ คือ เทวดาที่บริสุทธิ์ หมายถึงพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันต
สาวกท้ังหลาย เป็นเทพที่บริสุทธิ์จากกิเลสทั้งปวง (Phrabrahmagunaporn (P.A. Payutto).2553: 
P. 231) 

ค าว่าโอม มีปรากฏใช้ในพุทธศาสนาเช่นกัน คือ 
1.อ มาจากพระอรหันต์ หมายถึงพระพุทธเจ้า 2.อุ มาจากค าว่า อุตตมธรรม 3.ม มาจากค า

ว่า มหาสงฆ์ รวมแล้วคือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์นั้นเอง จะสังเกตได้ว่า ศัพท์ต่างๆเหล่านี้ทั้งพุทธ
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ศาสนาและฮินดูมีใช้อยู่ทั่วไปเหมือนค าว่าพรหม แต่ตัวความแตกต่างกันไป (Phramahavira T., 
2518: P. 67) 

ล าดับชั้นของพระพรหมในทางพุทธศาสนานั้นมีมากมาย เพราะเกิดจากอ านาจของบุญที่ได้
ท าแตกต่างกันออกไป ในพุทธศาสนาแบ่งพรหมออกเป็น 2 ระดับคือ 2.ชั้นรูปพรหม คือพรหมที่ยังมี
รูปปรากฏมี 16 ชั้น 2.ชั้นที่ไม่มีรูป มีแต่จิตกับเจตสิกเท่านั้น มี 4 ชั้น แต่เรียกรวมว่าพรหมโลก คือ 1.
ชั้นปาริสัชชา  2.ชั้นปโรหิตา 3.ชั้นมหาพรหมา 4.ชั้นปริตตาภา 5.ชั้นอัปปมาณาภา 6.ชั้นอาภัสส
รา 7.ชั้นปริตตสุภา 8.ชั้นอัปปมาณสุภา 9.ชั้นสุภกิณหา 10.ชั้นเวหัปผลา 11.ชั้นอสัญญสัตตา 12.
ชั้นอวิหา 13.ชั้นอตัป 14.ชั้นสุทัสสา 15.ชั้นสุทัสสี 16.ชั้นอกนิษฐะพรหม (Phrabrahmamoli 
(Vilas N.). 2554: P. 220-280) 

คุณธรรมของพระพรหมคือ คุณธรรม 4 อย่างเรียกว่าพรหมวิหาร แปลว่าที่อยู่ของพรหมคือ 
1.เมตตา คือ 2.กรุณา 3.มุทิตา 4.อุเบกขา 

ในอัคคัญญสูตรได้กล่าวถึงการก าเนิดของมนุษย์ไว้ว่า เมื่อโลกพินาศอยู่ สัตว์บางจ านวนมาก
ได้เกิดในสวรรค์ชั้นอาภัสสรพรหม ส าเร็จทางใจมีปีติเป็นอาหาร มีรัศมีซ่านออกจากกายของตนเอง 
สัญจรไปได้ทางอากาศอยู่ในวิมานของตนเอง พระพรหมจากชั้นอาภัสสระลงมาโลกมนุษย์เพราะมากิน
ง้วนดินเพราะมีกลิ่นหอมลอยอยู่ทั่วไป มีรสอร่อยหอมเหมือนน้ าผึ้ง ฤทธิ์จึงคลายไม่อาจจะเหาะเหินได้ 
ดวงอาทิตย์ พระจันทร์ปรากฏ กลางคืนกลางวันปรากฏ ปรากฏมีผู้หญิงผู้ชายเกิดขึ้น ต่อมาปรากฏมี
ข้าวสาลีเกิดขึ้น สัตว์เหล่านี้จึงกินข้าวสาลี แล้วเกิดความก าหนัดสมสู่กัน แล้วเกิดเป็นมนุษย์ต่อมา 
ต่อมาจึงเกิดมีการเสพสมสังวาสกันข้ึน จนกลายเป็นมนุษย์ต่อมา แต่ถูกต าหนิเพราะเป็นการกระท าชั้น
ต่ า จึงมีการสร้างบ้านเป็นที่อยู่อาศัยเพ่ือปกปิดการกระท าของตนเองโดยเฉพาะการเสพสังวาส แล้ว
รู้จักสะสมอาหารไว้บริโภคหลายๆวัน มีลูกมีหลานสืบต่อมา มีนายบ้านมาดูแลความเรียบร้อย จากนั้น
จึ ง เ กิ ด ร ะ บ บ ว ร ร ณ ะ คื อ ก ษั ต ริ ย์  พ ร า ห ม ณ์  แ พ ศ ย์  ศู ท ร แ ล ะ จั ณ ฑ า ล ต่ อ ม า 
(Mahachulalongkornrajavidyalaya University.2539: P. 71-88) 

แม้พระพรหมทางพุทธและพราหมณ์จะคล้ายกันอยู่หลายประเด็น แต่มีความแตกต่างกัน
หลายเรื่องคือ 

1.ด้านจุดก าเนิด พรหมในพุทธศาสนานั้นเปิดกว้างส าหรับทุกคน เมื่อประพฤติตามเกณฑ์ที่จะ
ได้เกิดเป็นพรหมแล้วทุกคนย่อมมีสิทธิ์เป็นพรหมได้ทั้งสิ้น แต่ฝ่ายฮินดู พระพรหมเป็นผู้สร้างจึงเป็นผู้
ยิ่งใหญ่ไม่มีใครจะไปแอบอ้างหรือทดทนได้  

2.ด้านความประพฤติ พรหมฝ่ายพุทธนั้นจะรักษาศีลข้อ 3 คือการไม่ยุ่งเกี่ยวทางเพศอย่าง
เคร่งครัด มักเรียกศีลที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสตรีนี้ว่า ศีลพรหมจรรย์คือมีความประพฤติแบบพรหม และเมื่อ
บ าเพ็ญสมณธรรมจนได้อนาคามีแล้วจะไปเกิดในพรมโลกที่สูงและก าจัดกิเลสจนบรรลุพระอรหันต์ได้ 
ฝ่ายฮินดูนั้น พระพรหมเต็มไปด้วยราคะโทสะและโมหะ พระองค์มีมเหสีหรือชายาคือกายคือพระนาง
สรัสวดีมีนกยูงเป็นพาหนะ มีความโกรธและโลภมีหลายครั้งที่ทะเลาะกับพระศิวะจนถูกตัดพระพักตร์  

3.ด้านการให้คุณให้โทษ พระพรหมฝ่ายพุทธไม่สนับสนุนให้พุทธสาวกหรือผู้คนมาบูชา เพราะ
การบูชาเพ่ือให้ได้สิ่งที่ต้องการด้วยการอ้อนวอนไม่มีประโยชน์อะไร เพราะการได้เกิดเป็นพรหมนั้น 
ไม่ใช่เกิดจากการอ้อนวอน แต่เกิดจากท าความดีอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีฤทธิ์มาก ทรงเน้นให้ดูที่การ
กระท าเป็นหลักเรียกว่ากรรมลิขิต แต่พระพรหมก็ไม่ได้สนับสนุนให้คุณให้โทษใคร ด้านศาสนาฮินดูนั้น 

http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=11&A=1703&Z=2129#refer
http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=11&A=1703&Z=2129#refer
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เพราะเป็นพรหมที่มีกิเลสย่อมพอใจที่มีคนมาบูชาสักการะกราบไหว้อ้อนวอน จึงมีการสร้างเพลงสวด
อ้อนวอนในฤคเวทเป็นจ านวนมาก และควบคุมให้มนุษย์ต้องอยู่ในกฎระเบียบของพระพรหม เรา
เรียกว่าพรหมลิขิต ผู้บูชาจะได้โชค ผู้ดูหมิ่นอาจจะถูกลงโทษ (Seri W. 2540. P.125) 

4.ด้านอายุการด ารงอยู่ ในพุทธศาสนา พระพรหมเกิดจากบุญกรรมที่ได้สร้างขณะเป็นมนุษย์ 
มีช่วงเวลาที่แตกต่างกันออกไป เริ่มตั้งแต่ 1 กัปไปจนถึง 8,400 กัป ขึ้นบุญที่ได้สะสมมา แม้จะมีเวลา
อายุในพรหมโลกยาวนานก็มีสิทธิ์เคลื่อนย้ายไปเกิดเป็นอย่างอ่ืนได้เมื่อหมดบุญ ส่วนพระพรหมฝ่าย
ฮินดูนั้นทรงเป็นอมตะ ไม่เคลื่อนย้ายไปไหน ด ารงอยู่ตลอดกาล โดยไม่มีใครไปทดแทน  
พระพรหมในทัศนะศาสนาฮินดู 
 ค าว่า “พระพรหม” หรือ “Brahaman” เป็นที่รู้จักกันดีในผู้คนในดินแดนเอเชียตะวันออก
เฉียงตี เช่น ไทย ลาว เขมร เวียดนาม อินโดนีเซีย ศรีลังกา แม้ในอินเดียเองก็เป็นที่รู้จัก แต่จะไม่เป็นที่
นิยมมากเท่าใดนักก็ตาม มีเพียงเทวาลัยไม่กี่แห่งในอินเดียที่ประดิษฐานรูปปั้นของพระพรหม มี
อานุภาพสูงสุดในการก าหนดชะตากรรมแห่งสรรพสิ่ง ควบคุมทุกสิ่งให้เป็นไปตามกฎ ทรงคุ้มครองผู้
ประพฤติดี ผู้เสียสละ ผู้มีจิตเป็นกุศลให้พ้นจากอันตรายแห่งกิเลสตัณหาและบาปกรรม ให้โอกาส
ความคิดความรู้แจ้งแก่ผู้บูชา ทรงคุ้มครองผู้บูชาให้มีชีวิตที่ราบรื่น พอเพียงประธานเกียรติยศและ
ชื่อเสียงในด้านศาสนา ทรงเห็นทุกสิ่งความรู้ความเป็นไปทั้งหมด และทรงรับฟังค าอธิษฐานอยู่เสมอ 
(Kitti W., 2553 : P.159) การควบคุมให้เป็นไปตามกฎนั้น เรียกว่าพรหมลิขิต มีการบูชาอย่างจริงจังที่
เมืองบุษกร (Pushkar) ใกล้เมืองอัชมีร์ (Ajmer) ในรัฐราชสถาน และที่รัฐโอริสสา เรียกว่าพรหมบูชา 
(Brahmapuja) ในวันเพ็ญ 15  ค่ าเดือน 3 ตรงกับวันมาฆบูชา ตามทัศนะของศาสนาฮินดูนั้น เทพเจ้า
ที่เคารพบูชามีมากมายมหาศาล แต่ที่ส าคัญท่ีสุดเรียกว่าตรีมูรติ คือ 

๑.พระพรหม (Brahma) คือผู้สร้างสรรค์สรรพสิ่งในโลกนี้ เปรียบดังพระอัลลาห์ในศาสนา
อิสลาม และพระยะโฮวา ในศาสนาคริสต์ ทรงหงส์เป็นพาหนะ 

๒.พระนารายณ์ หรือวิษณุ (Narayan or Vishnu) คือพระผู้เป็นผู้รักษา เมื่อโลกเกิดกลียุค
จะมาเป็นเป็นอวตารทั้ง 10  ปาง พระนารายณ์ทรงครุฑเป็นพาหนะ 

๓.พระศิวะ หรืออิศวร (Shiva or Ishwara) คือพระผู้เป็นผู้ท าลาย ทรงวัวนันทิเป็นพาหนะ 
มึงูเห่าเป็นสร้อยสังวาลย์ประดับที่พระศอ  

ความเชื่อเรื่องพระพรหมนั้นได้กระจายออกจากอินเดียมาตามดินแดนต่างๆพร้อมกับการเผย
แผ่ของศาสนาฮินดู มายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ไทย ลาว เขมร พม่า ศรีลังกา เวียดนาม ชวา 
แล้วผสมผสานคลุกเคล้ากับพุทธศาสนา ท าให้ผู้คนแยกไม่ออกว่าจุดมุ่งหมายในการบูชานั้นเป็นพระ
พรหมทางฮินดู หรือพุทธศาสนากันแน่ ในบรรดาประเทศที่ความเชื่อเรื่องพระพรหมแพร่หลายนั้น 
ประเทศไทยนับว่ามีอิทธิพลมากที่สุด  
 ศาสนาฮินดูเป็นศาสนาที่รวบรวมพระเจ้าไว้มากที่สุดในโลก ทั้งที่ไม่มีรูปร่าง หรือในร่างของ
สัตว์เดรัจฉาน จนไม่หวาดไม่ไหว ทั้งนี้เพราะพวกอารยันอพยพเข้ามาในอินเดียนั้นได้น าเอาความเชื่อ
ของตนเองมาผสมผสานกับความเชื้อพ้ืนเมืองเดิม ท าให้เกิดการผสมผสานความเชื่อระหว่างอารยันกับ
ท้องถิ่นกลายเป็นศาสนาฮินดูในปัจจุบัน  

ในบรรดาพระเจ้าทั้งหลายนั้น พระพรหมนั้นส าคัญที่สุด ได้ถูกยกเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ เพราะ
เป็นสร้างโลก (Creator) ผู้สร้างสรรพสิ่งให้เกิดขึ้นมาในโลก มนุษย์และสัตว์ทั้งมวลล้วนเกิดจากการ
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สร้างของพระพรหมทั้งสิ้น จากนั้นจึงเทพที่ส าคัญอีก 2 องค์คือ พระวิษณุ เป็นผู้รักษาโลกและสรรพ
สัตว์ และสุดท้ายคือ พระศิวะหรือพระอิศวร เป็นผู้ท าลายสรรพสิ่งทังมวล มนุษย์จึงเกรงกลัวศิวะมาก
เพราะอาจจะถูกท าลาย ถ้าท าให้พิโรษ ทั้ง 3 องค์นี้เรียกว่า ตรีมูรติ คือพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง 3 องค์ มี
ค าหนึ่งเป็นที่นิยมมากคือ โอม (Om) อย่างแพร่หลายเพราะเป็นการรวมเทพเจ้าทั้ง 3 องค์เข้าด้วยกัน
คือ 1.อะ มาจากท้ายนามของพระศิวะ 2.อุ มาจากค าว่าวิษณุ 3.ม มาจากค าว่า พระพรหม เมื่อรวม อ 
อุ มะแล้วจะออกเสียงว่าโอม ในยุคต้นของศาสนาพราหมณ์นั้น เทพเจ้าที่ส าคัญที่สุดคือพระพรหม 
ทรงเป็นเทพเจ้าสูงสุดเพียงพระองค์เดียว เป็นผู้สร้างโลกและสรรพสิ่ง เป็นมหาวิญญาณ แทรกอยู่ใน
ทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าอาตมัน หรือปรมาตมัน หากใครก็ตามในโลกนี้ได้บ าเพ็ญเพียรตามแนวคิดหรือ
หลักปฏิบัติจนสามารถเข้าถึงมหาวิญาณหรืออาตมันที่กล่าวมานี้นับได้ว่าเป็นผู้เข้าถึงบรมสุขที่สุดแล้ว 
เดิมทีพระพรหมนั้นไม่มีตัวตน เป็นลักษณะคล้ายจิต จึงถูกเรียกว่า ปรมพรหม ต่อมาการไม่มีตัวตน
เป็นสิ่งที่จับต้องได้ยาก จึงมีการสร้างรูปพระพรหมข้ึน โดยกล่าวว่า เมื่อโลกยังว่างอยู่พระอาตมภู (ผู้ที่
เกิดเอง) ประสงค์จะสร้างสรรพสิ่ง จึงสร้างน้ าขึ้นก่อน แล้วหว่านพืชลงไปในน้ านั้น ได้บังเกิดเป็นไข่
ทองขึ้น จากนั้นพระองค์ทรงแบ่งภาคไปเกิดในไข่ทองนั้น พอไข่ทองแตก ก็ปรากฏองค์พระพรหมมา
อยู่ข้างใน ไข่ซีกบนลอยขึ้นลายเป็นท้องฟ้า ส่วนไข่ซีกต่ าลอยมาเป็นแผ่นดิน จากนั้นพระพรหมได้สร้าง
สรรพสิ่งในโลก คือโลกทั้งใบ สวรรค์ เทวดา คน สัตว์ และพืช (Malai, 2530: P. 65) 

ในฤคเวทค าว่า พระพรหม ถูกน ามาใช้เพื่ออุทิศแก่อ านาจลึกลับในเพลงสวดที่ศักดิ์สิทธิ์ ต่อมา 
มันถูกน ามาใช้กับพระที่สวดมนต์อ้อนวอนด้วย จึงเรียกบุคคลเหล่านี้ว่าพวกพราหมณ์ (Brahmana or 
Brahmin) ในคัมภีร์อุปนิษัท หมายถึงพลังหรืออ านาจแห่งจักรวาล เป็นผู้ดลบันดาลทุกสิ่งอย่างให้
เกิดข้ึนในโลกใบนี้ มีเรื่องราวว่าด้วยการก าเนิดของพระพรหมมากมายแตกต่างออกไป โดยพระองค์ได้
เนรมิตไข่ทองค า แล้วพระองค์อยู่ในไข่ทองค านั้น บางต านานกล่าวว่าพระองค์เป็นหมูผู้โจมตีโลกด้วย
น้ าอมฤทธิ์ต่อมาจึงได้สร้างโลก แต่ส่วนใหญ่ได้พูดถึงตรงกันคือเป็นเทพผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งปวง  
(Dharam Vir S., 1995 : P. 9) 

ในยุคหลังเมื่อมีการนับถือเทพเจ้าอีก 1 องค์คือพระพระวิษณุและอิศวร บทบาทของพระ
พรหมจึงถูกลดระดับให้เป็นพระรองไป จุดก าเนิดของพระพรหมนั้นมีที่มาที่แตกต่างกันไปคือ ในคัมภีร์
ปัทมปุราณะกล่าวว่า พระวิษณุทรงประสงค์จะสร้างโลก จึงแบ่งภาคออกเป็น 3 คือ  โดยสร้างพระ
พรหมจากบั้นพระองค์ทางเบื้องขวา สร้างพระวิษณุจากบั้นพระองค์เบื้องซ้าย สร้างพระศิวะมหากาฬ
จากนั้นบั้นกลางพระองค์ ในคัมภีร์วราหะปุราณะกล่าวว่า พระพรหมเกิดขึ้นจากดอกบัวที่เกิดขึ้นจาก
พระนาภี (สะดือ) ของพระวิษณุ ขณะที่พระวิษณุบรรทมหลับบนหลังของอนันตนาคราช ณ 
เกษียรสมุทร ในคัมภีร์ฝ่ายไศวนิกาย (นิกายที่นับถือพระศิวะเป็นใหญ่) ได้กล่าวว่า พระศิวะได้ สร้าง
พระพรหมขึ้น โดยการลูบพระหัตถ์ขวาไปหาพระหัตถ์ซ้าย ด้วยเหตุนี้ไศวนิกายจึงมองพระพรหมเป็น
รองจากพระศิวะ (Sir Charles E., 2003: P.143)    

รูปกายของพระพรหมในทัศนะของศาสนาฮินดูนั้นมีลักษณะดังนี้ เป็นเทพรูปงาม บางครั้ง
เป็นรูปกายเป็นคนชรา วรกายสีแดง (ธิเบตเป็นสีขาว) 4 พักตร์(หน้า) 4 กรรณ(หู) 4 หัตถ์(มือ) (บาง
ต าราว่ามี 8 กร) ถือธารพระกร ช้อน หม้อน้ า และคัมภีร์ อาวุธประจ ากายคือธนู นามว่าปรวีตะ ที่พระ
ศอ (คอ) คล้องพวงลูกประค า มีสัตว์เป็นพาหนะคือคือหงส์ เรียกว่า หงสวาหนะ สถานที่ประทับคือ 
พรหมพฤนทาในสวรรค์ชั้นพรหม โดยมีพระนางสรัสวดีเป็นชายา ทรงมีอ านาจบันดาลสรรพสิ่งให้
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เป็นไปตามอ านาจของพระองค์เราเรียกว่า พรหมลิขิต เมื่อมีการสร้างมนุษย์นั้น ทรงสร้างให้มีฐานะที่
แตกต่างกันโดยการให้ถือก าเนิดในอวัยวะส่วนต่างของพระองค์เอง คือ 1.พราหมณ์เกิดจากโอษฐ์ 2.
กษัตริย์ เกิดจากอก 3.ไวศยะ (แพศย์) เกิดจากท้อง 4.ศูทร เกิดจากเท้า ตามทฤษฎีนี้คนจึงไม่เท่า
เทียมกัน คนที่อยู่วรรณะต่ าย่อมต้องเชื่อฟังและเคารพ และคอยรับใช้วรรณะสูง และห้ามการแต่งงาน
ข้ามวรรณะด้วย หากใครฝ่าฝืนกฎนี้ ลูกที่ออกมาจะถูกขับออกจากสังคมเรียกว่า พวกจัณฑาล มีฐานะ
ต่ าต้อยที่สุด ถูกตัดสิทธิ์ทุกสถานะในสังคม (Malai, 2530: P. 67) 
อิทธิพลของพระพรหมในสังคมไทย 

แม้สังคมไทยจะเป็นประเทศพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติก็ตาม แต่ความเชื่อศรัทธา
นอกพุทธศาสนา กลับมีมากขึ้น โดยเฉพาะในสังคมยุคปัจจุบันที่หลายคนขาดที่พ่ึง เพราะบทบาทสงฆ์
ลดน้อยลง คนรุ่นใหม่หาที่พ่ึงที่หลากหลาย สาเหตุที่พระพรหมมีบทบาทหรือมีอิทธิพลมากใน
สังคมไทยปัจจุบันคือ 

1.คนไทยนิยมอ้อนวอน ความเชื่อเรื่องอ้อนวอนมีมาตั้งแต่ยุคแรกๆของมนุษยชาติ การอ้อน
วอนนี้พระพุทธองค์ทรงปฏิเสธ เพราะทรงตรัสว่าถ้าการอ้อนวอนนั้นท าให้มนุษย์ส าเร็จสมปรารถนา
แล้วไซร์ โลกนี้จะไม่มีคนจน เพราะอ้อนวอนอะไรก็ได้ตามนั้น การอ้อนวอนมีหลายประการ เช่น ให้ได้
เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง ให้ได้แฟนสวยหล่อ ขอไม่ให้ติดทหารเกณฑ์ ให้ได้การงานดี ให้ได้
ลูกเป็นผู้ชาย หรือหญิง ขอให้หายเจ็บป่วย ขอให้รางวัลที่ 1 เลขโทรล๊อตเตอรรี่ ยิ่งถ้าค าอ้อนวอนนั้น
ประสบผลส าเร็จจะท าให้กระแสคลั่งไคล้เพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว   

2.คนไทยเชื่อง่าย เพราะคนไทยบางกลุ่ม ไม่ได้มีสติปัญญาพิจารณาตริตรองอย่างถี่ถ้วน เชื่อ
ไปตามกระแสของสังคมที่พัดพา ถ้าสังคมนิยมในการ้อนวอนก็ท าตาม ทั้งที่ท าไปแล้ว ไม่ประสบ
ความส าเร็จตามที่หวัง แต่ก็ยังอ้อนวอนต่อไป หรือขอต่อไป เพราะคิดว่า วันข้างหน้าจะต้องประสบ
ความส าเร็จอย่างแน่นอน 

3.ชาวพุทธไทยไม่รู้จักแก่นพุทธศาสนา มีชาวพุทธไทยไม่มากท่ีจะได้ศึกษาพุทธศาสนาจนถึง
แก่นแท้ ส่วนใหญ่นับถือกันตามบรรพบุรุษที่นับถือสืบมา จึงไม่เข้าใจว่าหลักพุทธศาสนาว่าแก่นแท้
สอนอย่างไร แตกต่างจากศาสนาฮินดูอย่างไร การอ้อนวอนนั้นถูกต้องตามหลักค าสอนทางศาสนา
หรือไม ่

4.คนไทยชอบได้มาแบบไม่เหนื่อย เพราะการอ้อนวอนเป็นสิ่งที่ท าได้ง่าย ในขณะที่การลง
มือท าเป็นสิ่งที่ท าได้ยาก อีกทั้งยังต้องใช้เวลานาน เช่นอยากจะร่ ารวย ก็เริ่มขยันขันแข็งท างาน รู้จัก
ออม รู้จักคบเพ่ือนที่ดี มีคู้ชีวิตที่ดีจึงจะร่ ารวยได้ แต่การท าแบบนี้ต้องใช้เวลา อีกทั้งคนส่วนใหญ่
ค่อนข้างขี้เกียวจ การอ้อนวอนจึงเป็นทางเลือกที่ง่าย ไม่ได้ลงทุนอะไรมาก เพียงแต่ซื้อธุปเทียน และ
พวงดอกไม้เท่านั้น  

5.ความเชื่อในเรื่องศาสนาพราหมณ์เดิม แม้ชาวไทยจะนับถือพุทธศาสนามานาน มากกว่า 
๒,๐๐๐ ปีแล้ว แต่ต้องไม่ลืมว่า ก่อนหน้าที่จะนับถือพุทธศาสนานั้น ชาวไทยนับถือศาสนาผี หรือ 
ศาสนาธรรมชาติที่เน้นการอ้อนวอนเป็นหลัก อีกทั้งก่อนและหลังที่พุทธศาสนาจะเข้ามานั้น มีการ
น าเอาความเชื่อในศาสนาพราหมณ์เข้ามาด้วย และส่งอิทธิพลควบคู่ไปกับพุทธศาสนามาโดยตลอด 
ความเชื่อในเรื่องพระพรหมจึงไม่ได้จางหายไปจากสังคมไทยแต่อย่างใด 
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เราจึงกล่าวได้ว่า ในยุคปัจจุบันที่การเข้าถึงพุทธศาสนาท าได้ง่ายขึ้น เช่นสามารถศึกษา
พระไตรปิฎกจากสื่อออนไลน์ เพ่ือง่ายในการข้อถึงศาสนาที่ตนเองนับถือ แต่กลายเป็นว่าคนกลับหลง
งมงายมากกว่าเดิม ถูกชักจูงได้ง่าย เมื่อต้องการในสิ่งที่ตนเองมุ่งหวังก็เน้นอ้อนวอน เพราะถือว่าง่ายดี 
ไม่ตอ้งอดทนท างานหนัก ดัชนีที่ท าให้ทราบว่า พระพรหมมีบทบาทมากในสังคมไทย คือ 

1.การสร้างศาลพระพรหม การสร้างพระพรหมมีทุกแห่ง ในกรุงเทพมีศาลพระพรหมที่
โรงแรมเอราวัณเป็นที่นิยมในการบูชามาก โดยส่วนใหญ่บุคคลที่ไปบูชานั้น ล้วนแต่เป็นชาวพุทธทั้งสิ้น 
ระดับจังหวัดเรียกว่าศาลหลักเมืองประจ าจังหวัด ระดับอ าเภอมีศาลหลักเมืองอ าเภอ ในศูนย์ราชการ
จะมีการสร้างศาลพระภูมิหรือศาลพระพรหมไว้ทุกที่ให้คนได้บวงสรวงบูชา แต่ไม่มีการสร้างศาลพระ
พุทธแต่อย่างใด เช่น สถานีขนส่งจังหวัดขอนแก่น แห่งใหม่ ผู้บริหารสร้างศาลพระพรหมรายรอบ
มากกว่า ๔ แห่ง แต่ไม่มีศาลพระพุทธให้ชาวพุทธที่แท้ได้กราบเลย   

2.มีความเชื่อเรื่องพรหมลิขิต ความเชื่อเรื่องนี้นรับเป็นเป็นปัจจุบัยบั้นทอนศักยภาพของ
มนุษย์มาก เพราะถือว่าตนเองจะรวยจะจนขึ้นอยู่กับอ านาจของพระพรหมที่ขีดเส้นให้เป็นไปทั้งสิ้น 
ความเชื่อเรื่องพรหมลิขิตจึงเป็นค าสอนที่ขัดกับหลักการพุทธศาสนามาก โดยพระพุทธองค์มุ่งเน้นให้
ชาวพุทธเชื่อในเรื่องผลแห่งกรรม คือการกระท าของตนเองนั้นแหละจะเป็นสิ่งตัดสินอนาคตเราหรือ
ชีวิตเรา หาใช่พระพรหมไม่ ผู้มีความเชื่อเรื่องนี้จะไม่มีการพัฒนา หรือไม่มีความพยายามที่ในการขัด
เกลาตนเองหรือยกระดับตนเอง 

3.มีการทรงเจ้าในเรื่องพระพรหมมาก การทรงเจ้าในสังคมไทยมีมากขึ้นตามล าดับ สาเหตุ
นั้นเพราะเชื่อว่าคนเหล่านี้หยั่งรู้ฟ้าดิน หรือรู้แจ้งในอดีตปัจจุบันและอนาคต จะสามารถทราบอนาคต
ของตนเองได้ จึงพากันหลงเชื่อ โดยบริจาคเงินและสิ่งของเพ่ือแลก ท าให้กิจกการเฟื้องฟูหลายต าหนัก 
บุคคลที่น ามาทรงนั้นเป็นพระเจ้าทางศาสนาฮินดู เช่นพระศิวะ พระวิษณุ พระพรหม พระพิฆเนศ 
พระแม่กาลี พระแม่ปารวตี และบุคคลส าคัญของไทย เช่นสมเด็จพระเจ้าตากสิน พระนเรศวรมหาราช 
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หลวงปู้โต หลวงปู่แหวน และพระพรหมเป็นองค์ที่ได้รับการทรงมากไม่
แพ้เทพเจ้าองค์อ่ืนๆ เพราะถือว่าพระองค์เป็นผู้สร้างสรรพสิ่งทุกอย่างย่อมทราบเรื่องราวทั้งหมดได้ 
ความเชื่องมงายที่ไม่ค่อยมีเหตุผลหรือไม่ใช้ปัญญาประกอบแบบนี้ท าให้เกิดมิจฉาชีพหาเลี้ยงชีวิตด้วย
การหลอกลวงมีมากในสังคมไทยปัจจุบัน 
บทสรุป 

 พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาที่เน้นปฏิรูปความเชื่อใหม่ในสังคมพราหมณ์-ฮินดูเดิมที่นิยมอ้อน
วอน บวงสรวงเทพเจ้าและท าการบูชายัญ เป็นศาสนาที่เน้นขัดเกลาตนเอง ไม่ยอมรับการดลบันดาล
จากเทพเจ้าใดๆ ปฏิเสธการอ้อนวอนวอน เพราะถึงว่าไม่ให้ส่งผลให้ประสบความส าเร็จเลย แต่ดู
เหมือนว่าแนวคิดในหลักเกี่ยวกับพระพรหมกลับมีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆ โดยไม่สนใจหลักการของ
พุทธศาสนา ดรรชนีที่ท าให้รู้ว่าพระพรหมมีอิทธิพลมากในสังคมไทยคือ มีการสร้างศาลพระพรหมใน
สถานที่ราชการทุกแห่งของไทย สถานประกอบการเอกชน โรงงาน บริษัท ห้างร้านต่างๆ มีความเชื่อ
เรื่องพรหมลิขิตอย่างมั่นคงทั้งที่พุทธศาสนาคัดค้าน ให้ชาวพุทธเชื่อในเรื่องกรรมลิขิตแทน มีต าหนักที่
ทรงเรื่องพระพรหมมาก ส่วนเหตุผลที่ท าให้อิทธิพลความเชื่อของพระพรหมแพร่หลายในสังคมไทยคือ 
คนไทยเป็นคนที่ชอบอ้อนวอน ไม่ขยันท างาน แต่เน้นอ้อนวอน เพราะง่ายในการปฏิบัติ ขาดการศึกษา
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แก้นแท้ของพระพุทธศาสนา แยกไม่ออกว่าพระพรหมกับพระพุทธใครส าคัญกว่า และสอนแตกต่าง
กันอย่างไร หรือ ถ้าจะบูชาพระพรหมพุทธศาสนาแตกต่างกันอย่างไรกับพรหมในศาสนาฮินดู มี
พระสงฆ์ที่ชี้แนวทางที่แท้จริงน้อยไป แม้พระสงฆ์ที่ชี้แนวทางจะมีบ้าง แต่มีน้อยเกินไปไม่สามารถ
เข้าถึงคนทุกกลุ่ม ความหวังรวย หรือหวังปรารถนาโดยทางลัด ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อย ขยันอาบเหงื่อซึ่ง
กว่าจะได้มาล าบาก การ้อนวอนดูง่ายกว่า ด้วยเหตุผลที่กล่าวว่ามา ความเชื่อเรื่องพระพรหมจึงยังมี
อิทธิพลในสังคมไทยต่อไป   
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ศึกษาการสร้างความสามัคคีโดยใช้หลักศีล 5 ของชุมชนหมู่บ้าน 
ปรือคันตะวันออกอ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

A STUDY OF HARMONY CREATION BY USING FIVE PRECEPTS OF MOOBAAN 

PRUEKHAN-TA-WAN-OCK KHUKHAN DISTRICT 

SISAKET PROVINCE 

 
พระครูสังฆรักษ์เอกพันธ์  แพงมาก1 
พระมหาขุนทอง  แก้วสมุทร์,ดร.2  

 
บทคัดย่อ 

 บทความวิ จัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) เพื่อศึกษาแนวคิดการสร้างความสามัคคีใน
พระพุทธศาสนา     2)เพื่อศึกษาบริบทชุมชนของหมู่บ้านปรือคันตะวันออก และ 3) เพื่อวิเคราะห์
แนวทางการสร้างความสามัคคีโดยใช้หลักศีล 5  ของหมู่บ้านปรือคันตะวันออก  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัด
ศรีสะเกษ  โดยใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสานประกอบด้วยเอกสารและเชิงคุณภาพ รวบรวมข้อมูลโดยการ
วิจัยเอกสาร การวิจัยภาคสนาม การสัมภาษณ์เชิงลึก มีกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 15 รูป/คน ผลการวิจัย
พบว่า ศีล 5  คือส่ิงท่ีท าให้เกิดความเป็นปกติไม่ล่วงละเมิด  ผู้อื่นด้วยกายหรือด้วยวาจาเพื่อให้เกิด
ความปกติเรียบร้อยสงบสุขในสังคม ระงับความเดือดเนื้อร้อนใจท้ังตนเอง และผู้อื่น เป็นข้อฝึกข้อ
ปฏิบัติเบ้ืองต้นในชีวิตประจ าวัน บ้านปรือคันตะวันออก อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ด าเนินการ
พัฒนาชุมชนโดยให้ประชนชนในชุมชนตระหนักตามหลัก ค าขวัญ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของชุมชน  
นอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนอนุรักษ์และรักษาซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ท่ีมี
อยู่ในชุมชน บ้านปรือคันตะวันออกได้ให้ประชาชนในชุมชนประพฤติตนตามหลักศีล 5 ท่ีเน้นการ
พัฒนาชีวิต น าไปสู่การพัฒนาหมู่บ้านให้เกิดความสงบร่มเย็น ท้ังส่ิงแวดล้อมและอาชีพ และก่อให้เกิด
ความสามัคคีในชุมชน  โดยเน้นย้ าให้ประชาชนในชุมชนมีความเห็นใจซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน 
ลดความเห็นแก่ตัว นึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก ด้วยเหตุนี้บ้านปรือคันตะวันออก  จึงเป็น
หมู่บ้านต้นแบบท่ีสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนได้โดยใช้หลักศีล 5 ท่ีเป็นต้นแบบของชุมชนอื่น
ต่อไปได้ 
 
ค าส าคัญ: ความสามัคคี, ศีล 5, หมู่บ้านปรือคันตะวันออก. 
 

ABSTRACT 

 The present research aimed to: 1) study the concept of harmony in Buddhism; 

2) study the communal context in MoobanPruekhan-ta-wan-ock; 3)analyze the process 

in harmonious promotions conducted by the Five precepts within MoobanPruekhan-ta-

                                                 
 1 นิสิตบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 
 2 อาจารย์บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย 
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wan-ock, Khukhan district, Sisaket province. The integrated research method complied 

by the documentary and qualitative assessment has been spelt out in this study. The 

documentary research, field research as well as the in-depth interview have been used 

for the data collection. The fifteen representative samples have been chosen for this 

research. The findings of the study revealed that the five precepts remain the normality 

in society, abstaining the people from physical and verbal misconduct for keeping the 

peace in community, preventing the physical and mental sufferings from oneself and 

the others, and the five precepts have been the initial principles for practicing in daily 

life. The motto, vision and mission of the community have been done and realized by 

the people in order to developing the society in MoobanPruekhan-ta-wan-ock, Khukhan 

district, Sisaket province. Moreover, the people in the community have been 

encouraged to conserve and preserve the traditions within MoobanPruekhan-ta-wan-

ock. In addition, the community have promoted the five precepts for the people based 

on the developing of life. The said processes have leaded to the advancement of the 

village, the peacefulness in environmental and professional mode as well as the 

harmony in the community. Meanwhile, the mutual sympathy, merciful, reducing of 

selfishness, realizing the public interest were undertaken by the people in the 

community. Thus, MoobanPruekhan-ta-wan-ock are now the prototypical village that 

establishing the harmony in community based on the five precepts for the other villages.  

  

KEYWORDS: Harmony, five  precepts, MoobanPruekhan-ta-wan-ock. 

 

1. บทน า 
 ปัจจุบันเกิดมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่องท้ังด้านเศรษฐกิจ การเมือง 
สังคม วัฒนธรรม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศข้อมูลข่าวสารต่างๆ ถูกส่งผ่านจากท่ี
หนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่งได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดแนวคิดและพฤติกรรมท่ีมีการแข่งขันกันมากขึ้น โดย
มุ่งเน้นวัตถุนิยมและบริโภคนิยมมากขึ้น ท าให้วิถีชีวิตของคนในชุมชนเปล่ียนแปลงไปโดยส้ินเชิง การ
เปล่ียนแปลงทางสังคมก่อให้เกิดการเห็นแก่ตัวมากขึ้นขาดคุณธรรม ขาดจริยธรรม ท าให้เกิดปัญหา
ต่าง ๆ ในสังคมขึ้นมากมาย  เมื่อความเจริญก้าวหน้าในวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เติบโตขึ้น
เท่าใด อัตราการก่ออาชญากรรมก็ยิ่งมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มจ านวนมากขึ้นตามไปด้วย  ปัญหา
อาชญากรรมท่ีปรากฏตามส่ือต่างๆ เช่น การปล้นฆ่า ชิงทรัพย์ข่มขืน กระท าช าเราเด็ก ฯลฯ สะท้อน
ให้เห็นความเส่ือมโทรมทางศีลธรรม ขาดการศึกษา และอบรมทางด้านจิตใจท่ีดีจึงก่อให้เกิดปัญหา
อาชญากรรมได้โดยง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเยาวชน ซึ่งเป็นช่วงหัวเล้ียวหัวต่อมีความอ่อนไหวสูง 
ขาดความสุขุมรอบคอบ การตัดสินใจขาดการตรึกตรองท่ีดี ขาดสติ การท่ีบุคคลไม่สามารถประพฤติ
ปฏิบัติศีล ๕ ได้ก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมา และกระทบต่อสังคมโดยรวมอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ เพราะ
มนุษย์เป็นสัตว์สังคมท่ีต้องอยู่ร่วมกัน ปฏิเสธไม่ได้ท่ีจะต้องมีการกระทบกระท่ังกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ปัญหาท่ีเกิดกับเยาวชน การกระท าความผิดประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในอ าเภอขุขันธ์ในปัจจุบัน นับเป็น
ปัญหาหนึ่งท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความผาสุกสงบของสังคม
โดยรวม บ้านปรือคันตะวันออก เป็นหมู่บ้านหนึ่งท่ีเคยประสบปัญหาการขาดการด าเนินชีวิตตามหลัก
ศีล 5 ท าให้เกิดปัญหาภายในชุมชน เช่น การขโมยส่ิงของ การท าร้ายร่าง การบิดเบือน และการ
แพร่หลายของส่ิงเสพติดหลายชนิด เป็นต้น กลายเป็นสังคมท่ีมีความสุขน้อย จนน าไปสู่ความขัดแย้ง 
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ต่อมา จึงได้มีพลังของทุกภาคส่วนรณรงค์ด้วยการสร้างความสามัคคีให้เกิดในชุมชนโดยใช้หลักศีล 5 
ทางพระพุทธศาสนา จนได้รับรางวัลหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบระดับประเทศ   
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาแนวคิดการสร้างความสามัคคีในพระพุทธศาสนา   
2.2 เพื่อศึกษาบริบทชุมชนของหมู่บ้านปรือคันตะวันออก  
2.3 เพื่อวิเคราะห์แนวทางการสร้างความสามัคคีโดยใช้หลักศีล 5  ของหมู่บ้าน ปรือคัน

ตะวันออก             อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ใช้วิธีการด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิในอ าเภอขุขันธ์   ได้
ก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัยตามล าดับข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
 4.1 ผู้ให้ข้อมูลหลัก  เนื่องจากการศึกษานี้ เป็นการออกสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักท่ี
เกี่ยวข้องจึงก าหนดผู้ให้ข้อมูล  ดังต่อไปนี้พระสงฆ์ จ านวน 3 รูป, นักปราชญ์ชุมชน  จ านวน 3 คน, 
ผู้น าชุมชน จ านวน 3 คน, ข้าราชการผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 3 คน, ชาวบ้านผู้เกี่ยวข้อง  จ านวน 3 คน 
 4.2 เคร่ืองมือที่ใช้ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการ
ออกแบบสัมภาษณ์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบแล้วจึงน าไปสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักได้ตอบตามแบบ
สัมภาษณ์ 
  1) แบบสอบถาม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากพระสงฆ์  นักปราชญ์
ชุมชน ผู้น าชุมชน  ข้าราชการผู้เกี่ยวข้อง  และชาวบ้านผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลในด้านกระบวนการ
สร้างความสามัคคีโดยใช้หลักศีล 5  ของหมู่บ้านปรือคันตะวันออก อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
  2) การสัมภาษณ์ ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ( in–depth interviews) ส าหรับ
พระสงฆ์  นักปราชญ์ชุมชน ผู้น าชุมชน ข้าราชการผู้เกี่ยวข้อง และชาวบ้านผู้เกี่ยวข้องเพื่อศึกษา
กระบวนการสร้างความสามัคคีโดยใช้หลักศีล 5 ของหมู่บ้านปรือคันตะวันออก อ าเภอขุขันธ์ จังหวัด
ศรีสะเกษ 
 4.3 การรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยได้ขอให้บัณฑิตศึกษาออกหนังสือไปยังผู้ให้ข้อมูลหลักเพื่อ
ขอสัมภาษณ์ เมื่อได้รับการตอบรับแล้วจึงนัดวันเวลาเพื่อขอสัมภาษณ์  และผู้วิจัยลงพื้นท่ีเพื่อ
สัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว ผู้วิจัยได้ท าการแยกแยะตามหมวด แล้ว
สังเคราะห์ข้อมูล เสร็จแล้วจึงน าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์ 
 4.5 การเขียนรายงานวิจัย  เมื่อท าการสังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  
ผู้วิจัยจึงน ามาเขียนเป็นรายงานวิจัยและสรุปรายงานวิจัย 
 
5. สรุปผลการวิจัย 
 5.1 แนวคิดการสร้างความสามัคคีในพระพุทธศาสนา 
 ความสามัคคีจัดเป็นหลักธรรมหรือหลักปฏิบัติสากลของสังคมมนุษย์ท่ัวโลกเพราะหากชน
ชาติใดมีความสามัคคีกัน  ปัญหาต่างๆ ความขัดแย้ง ความเส่ือมโทรมด้านต่างๆ ในสังคมนั้นๆ ก็
ย่อมจะมีน้อยหรือไม่มีเลย  ท้ังนี้เพราะการแสดงออกซึ่งการร่วมแรงร่วมใจกัน เพื่อปฏิบัติงานให้ส าเร็จ
ลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ  ความสามัคคีต้องอาศัยความอดทน เสียสละความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและ
กัน และตระหนักในปัญหาร่วมกัน ท้ังนี้จะต้องมีการท างานร่วมกันบ่อยๆ จะเห็นผลดีของการร่วมมือ
มากกว่าการแยกท าอะไรอยู่เพียงล าพัง ความสามัคคีจะก่อให้เกิดความรักใคร่กลมเกลียวกัน และ
สามารถปฏิบัติงานทุกอย่างได้ส าเร็จ ฉะนั้นการมีความเข้าใจถึงความหมาย ลักษณะ และประเภทของ
ความสามัคคีนั้น จึงนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งของสังคมมนุษย์ในปัจจุบันท่ีประสบกับ
สภาวะปัญหาต่างๆ ท้ังดีและไม่ดี เมื่อมีความเข้าใจในค าสอนเรื่องสามัคคีธรรมเป็นอย่างดีและถูกต้อง
แล้ว การพัฒนาสังคม ประเทศชาติไปสู่ความเจริญ ความสงบร่มเย็นก็เป็นเรื่องท่ีท าได้ง่ายและเกิดผล
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ของการพัฒนาได้อย่างดี  ดังนั้นพึงท าความเข้าใจถึงความหมาย ลักษณะ  องค์ประกอบ  และ
จุดมุ่งหมายของความส าคัญของสามัคคีธรรม ดังนี้ 
 5.3 ศีล 5 ในพระพุทธศาสนา 
 1) ความหมายของ ค าว่า ศีล (Morality) 
 “ศีล” (Morality) ตามความหมายในพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จุฬนิเทส ดังท่ี พระ
สารีบุตรได้กล่าวถึงศีลว่า “ศีล” หมายถึง การปฏิบัติของภิกษุท่ีมีความส ารวมในโอวาทปาฏิโมกข์ ถึง
พร้อมด้วยอาจาระ และโคจรเห็นภัยในโทษท้ังหลายแม้มีประมาณเล็กน้อยสมาทานอยู่ในสิกขาบท
ท้ังหลาย ความส ารวม ความระวัง ความไม่ก้าวล่วง ในสิกขาบทท้ังหลาย ซึ่งหมายถึงการส ารวมกาย 
วาจา ใจ (พระไตรปิฎกภาษาไทย , 2539) และในพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย มหานิเทส พระสารี
บุตรก็ได้ให้ความหมายเอาไว้ว่า ศีลเป็นท่ีต้ัง เป็นเบ้ืองต้น เป็นเครื่องประพฤติ ความส ารวม เป็นความ
ระวัง เป็นปากเป็นประธาน แห่งความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมท้ังหลาย นี้เรียกว่า อธิศีลสิกขา 
(พระไตรปิฎกภาษาไทย , 2539) 
 2) องค์ประกอบของศีล 5 
 มนุษย์ทุกคนในโลกล้วนแต่ต้องการความสุข ไม่ต้องการความทุกข์ คือ รักสุขเกลียดทุกข์
ด้วยกันท้ังนั้น แต่การด าเนินชีวิตไปสู่เป้าหมายท่ีต้องการนั้น คนท้ังหลายมีวิธีการด าเนินชีวิต ไปตาม
แนวหรือวิถีทางท่ีตนคิดเห็นว่าถูกต้อง บางคนด าเนินชีวิตด้วยการเบียดเบียนตน คือ การท าตนให้
ล าบากเดือดร้อนด้วยการกระท าของตน เช่น การดื่มน้ าเมาและเสพส่ิงเสพติด ให้โทษ เป็นต้น บางคน
ด าเนินชีวิตคนอื่นหรือสัตว์อื่นให้เดือดร้อน ล าบากเช่น ลักขโมย ฉ้อโกง ปล้นเขาเล้ียงชีพ เป็นต้น หรือ
หากินด้วยการเบียดเบียนคนอื่น สัตว์อื่นบางคนด าเนินชีวิตด้วยการเบียดเบียนท้ังตนเอง และผู้อื่น 
การด าเนินชีวิตประเภทนี้ ทางพระพุทธศาสนาถือว่า เป็นการด าเนินชีวิตท่ีไม่ประเสริฐ เพราะเป็นการ
กระท าตน และสังคมส่วนรวมให้เดือดร้อน ส่วนการด าเนินชีวิตด้วยการไม่เบียดเบียนตนเอง และผู้อื่น 
โดยด าเนินชีวิตไปตามหลักศีลธรรมท่ีพระพุทธองค์ทรงตรัสสอนไว้ ช่ือว่าการด าเนินชีวิตท่ีประเสริฐ
เพราะเป็นไปเพื่อท าตนเอง และสังคมให้สงบสุข (พระเทพวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ), 2538 : 17) 
ดังนั้น ในการด าเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาก็คือ การยึดหลักของมนุษย์ธรรมให้มั่นคง คือ ศีล 5 
หรือ เรียกว่า เบญจศีล หมายถึง เจตนา หรือความต้ังใจงดเว้นจากความช่ัวทางกาย วาจา เรียกกัน
โดยท่ัวไปว่า ศีล 5 เรียกตามบทบัญญัติว่า “สิกขาบท 5” (ไสว มาลาทอง, ม.ป.พ. : 119 ) ซึ่งมี
องค์ประกอบของศีล 5 ประการ คือ 1) ปาณาติบาต เว้นจากการฆ่าสัตว์ (มหามงกุฏราชวิทยาลัย 
2535 : 53)  2) อทินนาทาน เว้นจากการลักทรัพย์ 3) กาเมสุมิจฉาจารา เว้นจากการประพฤติผิดใน
กาม 4) มุสาวาทา เว้นจากการพูดเท็จ  5) สุราเมรัย เว้นจากการด่ืมน้ าเมา (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺ
โต) ,2546 : 772) 
 ศีล 5 คือ ส่ิงท่ีท าให้เกิดความเป็นปกติ ข้องดเว้นจากบาปท้ังหลายท้ังปวง ส ารวม อดทน
อดกล้ันต่อโลภะ โทสะ โมหะ ไม่ล่วงละเมิดผู้อื่นด้วยกาย หรือด้วยวาจา เพื่อให้เกิดความปกติ 
เรียบร้อย สงบสุขในสังคม ระงับความเดือดเนื้อร้อนใจท้ังตนเองและผู้อื่น เป็นข้อฝึกข้อปฏิบัติเบ้ืองต้น
ในชีวิตประจ าวันส าหรับฆราวาสเพื่อควบคุมความประพฤติทางกาย วาจาให้ต้ังอยู่ในความดีงาม สงบ 
และเป็นฐานปฏิบัติธรรมในขั้นสูงต่อไป 
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 5.3 แนวทางการสร้างความสามัคคีโดยใช้หลักศีล 5 ของหมู่บ้านปรือคันตะวันออก 
อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 ชาวบ้านปรือคันตะวันออก อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ปฏิบัติตามหลักของศีล 5 
ตามหลักพระพุทธศาสนานั้นท าให้มีการท าตามกฎระเบียบ กติกา กฎหมาย วัฒนธรรมประเพณีอย่าง
เข้มแข็งมากขึ้น ผลของการปฏิบัติก่อให้เกิดสันติสุขในสังคม ท าให้บุคคลมีความเป็นปกติทางด้านกาย
และวาจาเป็นการขัดเกลากิเลสให้เบาบางและให้มีมนุษยธรรมเมื่อประพฤติปฏิบัติจะเป็นเหตุให้ผู้
ปฏิบัติเจริญก้าวหน้า ปลอดเวร ปลอดภัย เพิ่มพูนความดีงามแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติตาม ในส่วนการ
ขับเคล่ือนการสร้างความสามัคคีตามหลักของศีล 5 นั้น พระสงฆ์ร่วมกับผู้น าหมู่บ้าน ส่วนราชการ ให้
ความรู้และเป็นแบบอย่างในการประพฤติตน เผยแพร่ไปในระดับครอบครัว ชุมชน โรงเรียน  ส่วน
ราชการ และระดับวัด ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมส าคัญในการขับเคล่ือนให้ด าเนินไปอย่างเต็มท่ี  โดยมี
รูปแบบการสร้างความสามัคคีตามหลักของศีล 2 ประการคือ การไม่ล่วงละเมิดกติกาของสังคม และ
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม  
 บ้านปรือคันตะวันออก อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีแนวทางการสร้างความสามัคคีด้วย
หลักศีล 5 ดังนี้  1) มีจิตส านึกในการไม่เบียดเบียนท าร้ายกันและกัน ไม่ลักขโมย ยึดมั่นในคู่ครอง พูด
จริง มีสติปัญญาในการด าเนินชีวิต และได้แสดงออกถึงความรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์
สังคม ถิ่นก าเนิดของตนเอง ด้วยการสร้างความรักความสามัคคี ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข 2) มีความรักความเข้าใจ เคารพในความคิดเห็นของกันและกัน มีความเอื้อเฟื้อ เป็น
สังคมเครือญาติ และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3) มองเห็นคุณค่าและประโยชน์ในการน า
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข   4) มีความตระหนัก รักปกป้อง เชิดชู
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศชาติมีความมั่นคงยั่งยืน 
 
6. อภิปรายผล  
 ในการศึกษาการสร้างความสามัคคีโดยใช้หลักศีล 5 ของหมู่บ้านปรือคันตะวันออก  
อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาวิจัยว่าผลของการสร้างความสามัคคีโดยใช้
หลักศีล 5 ของชุมชนบ้านปรือคันตะวันออก อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยอาศัยเครื่องมือและ
อุปกรณ์ท่ีหลากหลาย เช่น บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง เอกสาร อุปกรณ์ แบบสัมภาษณ์ เป็นต้น เพื่อน าเอาองค์
ความรู้ใหม่เข้ามาปรับปรุงรูปแบบและวิธีการสร้างความสามัคคีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงท าให้
ทราบถึงปัญหาและความต้องการของสังคมพอสรุปได้ดังนี้ 

 1. ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติตามหลักของศีล 5 เป็นปัจจัยส าคัญท่ีเอื้อต่อการสร้าง
ความสามัคคีของหมู่คณะซึ่งเป็นการแสดงออกซึ่งการร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วง
อย่างมีประสิทธิภาพ ความสามัคคีต้องอาศัยความอดทน เสียสละความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน 
และตระหนักในปัญหาร่วมกัน ท้ังนี้จะต้องมีการท างานร่วมกันบ่อยๆ จนเป็นผลดีของการร่วมมือ
มากกว่าการแยกท าอะไรอยู่เพียงคนเดียว ความสามัคคีจะก่อให้เกิดความรักใคร่กลมเกลียวกันและก็
สามารถปฏิบัติงานทุกอย่างได้ส าเร็จ การร่วมมือร่วมใจกันในหน้าท่ีการงานเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งใน
หมู่คณะ มีความพร้อมในด้านของการกระท า ความคิด รู้ดี รู้ช่ัวในส่ิงต่างๆ โดยมีการแบ่งภาระหน้าท่ี
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ตามความรับผิดชอบ เกิดความสามัคคีปรองดองกันฉันท์พี่น้อง ท าให้สังคมเกิดความเจริญรุ่งเรืองใน
ด้านต่างๆ  
  2. หลักธรรมท่ีก่อให้เกิดความสามัคคีตามแนวทางพระพุทธศาสนาเถรวาท จากการศึกษา
พบว่า หลักธรรมท่ีก่อให้เกิดความสามัคคีประกอบด้วย หลักสังคหวัตถุ 4 ประการ ได้แก่การให้ปัน 
การเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ส่ิงของของตนแก่บุคคลอื่น การมีวาจาเป็นท่ีรัก การประพฤติตนเป็นประโยชน์ 
ความมีตนเสมอต้นเสมอปลาย เพื่อเป็นประโยชน์ในการเกื้อกูลกันของบุคคลในสังคมหลักสาราณีย
ธรรม 6 ประการ อันได้แก่ จะต้องมีเมตตากายกรรม มีเมตตาวจีกรรม มีเมตตามโนกรรม การรู้จัก
แบ่งปันเฉล่ียเจือจาน ต้องมีศีล และจะต้องมีความเห็นท่ีดีงามเสมอเหมือนกับผู้อื่น โดยสะท้อนให้เห็น
ถึงความรักใคร่ ความระลึกนึกถึงกันด้วยหลักอปริหานิยธรรมท้ัง 7 ประการ ดังนั้น ความสามัคคีจึง
เป็นเครื่องบ่งบอกได้ว่า เมื่อสังคมมีความสามัคคี ความเส่ือม ความวุ่นวายต่างๆ ในทางสังคมก็ไม่
เกิดขึ้นอย่างแน่นอน เป็นความสัมพันธ์กันของบุคคลท่ีกระท าด้วยคุณธรรม ก่อให้เกิดผล คือ สันติสุข
ในการอยู่ร่วมกัน เคารพเกื้อกูลกัน สร้างความไพบูลย์แก่สังคม อ านวยความสะดวกแก่กัน ท าให้เกิด
ความสามัคคี และสันติภาพร่วมกัน   
 3. หมู่บ้านปรือคันตะวันออกนั้น ชาวบ้านต่างได้ปฏิบัติหลักค าสอนและหลักปฏิบัติในระดับ
ศีล 5 เป็นระบบควบคุมชีวิตด้านนอกเกี่ยวกับการแสดงออกทางกายและวาจา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันการด าเนินกิจการต่าง ๆ ของหมู่ชน การจัดสภาพความเป็นอยู่
และส่ิงแวดล้อมให้เรียบร้อยและเกื้อกูลแก่การด ารงอยู่ด้วยดีของหมู่ชนนั้น และแก่ความผาสุกแห่ง
สมาชิกท้ังปวงของหมู่ชนอันจะเอื้ออ านวยให้ทุกคนสามารถบ าเพ็ญกิจกรณีท่ีดีงามยิ่งขึ้น เพื่อบรรลุ
จุดหมายสูงสุดของชีวิตตามความตกลงนับถือของพวกตน หรือเพื่อเข้าถึงประโยชน์และความดีงาม
สูงสุดตามอุดมการณ์ของหมู่ชนนั้น ตลอดจนเกื้อกูลแก่การท่ีหมู่ชนนั้นจะเผยแพร่อุดมการณ์ กิจการ
และประโยชน์สุข ความดีงามของตนให้เผยแพร่ขยายกว้างออกไป ดังนั้น หลักค าสอนเรื่องศีล 5 ใน
พระพุทธศาสนาจึงสอนให้มนุษย์มีความสามัคคีและมีความเพียรพยายามในการรักษาศีลและมีความ
พยายามในการกระท าความดีและหมั่นช าระจิตใจให้บริสุทธิ์อยู่เสมอในการท่ีจะละความช่ัว ส่วนการ
รักษาศีลมีอานิสงส์ในการรักษาศีลท้ังต่อตนเองและสังคมโดยรวมนั้นส่งผลดีให้เกิดความเป็นอยู่ท่ีสงบ
เรียบร้อยมีความสุขท้ังในปัจจุบันและอนาคต ฉะนั้น ความสามัคคีจึงเป็นรากฐานในการด าเนินแก้ไข
ปัญหาความแตกแยก ความขัดแย้งและความรุนแรงในสังคมไทยในยุคปัจจุบันได้อย่างดีเย่ียม 
 
7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1) ในแง่ของการศึกษา ควรจัดให้มีการจัดกิจกรรมในด้านความสามัคคีในโรงเรียน โดยเริ่ม
ต้ังแต่ช้ันอนุบาลเป็นต้นไป ท้ังนี้โดยมีเป้าหมายท่ีชัดเจนให้เรียนรู้เกี่ยวกับความสามัคคีให้มากขึ้น อีก
ท้ังการบูรณาการให้รู้ถึงวิถีชีวิต ค่านิยม ประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น และให้มีประสบการณ์
ในเรื่องความสมานฉันท์และเอื้ออาทร 

  2) ควรส่งเสริมและสนับสนุนด้านงบประมาณและวิทยาการความรู้ต่าง  ๆ  อันเป็นสาระท่ี
สามารถน าความสมานฉันท์และเอื้ออาทรไปใช้ในชีวิตได้จริง และเป็นประโยชน์ต่อตัวเอง ต่อสังคม 
และต่อโลก 
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  3) ควรเน้นให้ประชาชนชาวไทยได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดความสามัคคีและ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันระหว่างคนไทยผู้นับถือพระพุทธศาสนาและผู้
นับถือศาสนาอื่น มีศาสนาคริตส์ ศาสนาอิสลาม เป็นต้น เช่น กิจกรรมเชิงวัฒนธรรม กิจกรรมเชิง
ท่องเท่ียวอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เป็นต้น 

  4) ควรปลูกฝังให้เยาวชนทุกเพศวัยในทุกระดับให้เกิดความสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อ
กัน โดยจัดกิจกรรมร่วมกันท้ังภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างเสริมความสามัคคี 

 7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

     1. ควรศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องการแก้ปัญหาการแตกความสามัคคีตามหลัก
พระพุทธศาสนาเถรวาท 
  2. ควรศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องการสร้างความสมานฉันท์ตามหลักพระพุทธศาสนาเถร
วาทในสังคมไทย 
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ธรรมาธิปไตย : เกณฑ์มาตรฐานแห่งความดีงาม 
Dhammadhipateyya: The Standard of Goodness 

 
พระมหาพงศ์ทราทิตย์  ก้องเสียง1  

วันชาติ ชาญวิจิตร  
 

บทคัดย่อ 
 การน าหลักเกณฑ์ว่าด้วยเรื่องของความดีความชั่วมาตัดสินการปฏิบัติตนของคนในสังคม
เพ่ือให้เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในสังคมทั่วไปนั้นผู้เขียนมีความเห็นว่า หลักธรรมาธิปไตยมี
ความเหมาะสมกับการเป็นเกณฑ์มาตรฐานแห่งความดีงามมากที่สุดเพราะธรรมาธิปไตยเป็นการถือ
ธรรมเป็นใหญ่ปรารภความถูกต้องสมควรตามธรรมเป็นประมาณโดยมีวิธีพิจารณาว่าการกระท านั้น
เป็นคุณหรือโทษต่อชีวิตรวมไปถึงจิตใจและบุคลิกภาพ เป็นคุณหรือโทษต่อบุคคล เป็นคุณหรือโทษต่อ
สังคมตามมโนธรรมและมาตรฐานทางสังคม แม้ว่าในสังคมปัจจุบันเป็นสังคมประชาธิปไตยให้การ
ยอมรับเรื่องของสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคสังคมจึงให้ความส าคัญกับเสียงของคนส่วนใหญ่เป็น
หลักแต่เราจะต้องยอมรับว่าความเห็นของคนส่วนใหญ่ไม่สามารถการันตีได้ว่าเป็นความเห็นที่ถูกต้อง
เสมอไปเพราะความเห็นนั้นเป็นเพียงการวัดในแง่ความต้องการของคนส่วนใหญ่ไม่สามารถชี้วัดความดี
ความชั่วได้ 

ความเห็นของคนส่วนใหญ่จึงไม่ใช่เกณฑ์ตัดสินความดีความชั่วที่ถูกต้องที่สุด การชี้วัดความดี
ความชั่วจะต้องอาศัยธรรมมาเป็นเครื่องก ากับดังนั้นท าอธิปไตยจึงเป็นเกณฑ์มาตรฐานเป็นความดีงาม
อันจะก่อให้เกิดความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ในสังคมและประเทศชาติ ซึ่งมีวิธีการคือเราจะต้อง
ใช้กระบวนการการพิจารณาถึงคุณและโทษต่อตนเองผู้อื่นและสังคมรวมถึงการพิจารณาโดยมโนส านึก
และมาตรฐานทางสังคมโดยยึดธรรมาธิปไตยเป็นที่ตั้ง 

ค าส าคัญ : ธรรมาธิปไตย, เกณฑ์มาตรฐาน, ความดีงาม, ประชาธิปไตย, พุทธปรัชญา 
 

Abstract 

An application of the principles of goodness and badness to judge the conduct 

of people in society is standardized and accepted in the general society. In author’s side, 

Dhammadhipateyya is suitable for being the highest standard of goodness. Since 

                                           

 1 วิทยาลยัสงฆ์ร้อยเอด็  มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 
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Dhammadhipateyya is considered as an important dhamma and mentions the 

correctness with the method of determining whether the action good or harmful on life 

including mind and personality for individual, society, conscience and social standards. 

Although in the present timethere is a democratic society which recognizes the human 

right, freedom and equality in societytherefore it gives an importance to people’s voice 

in a majority.  

While we should accept the agreement of a majority of people, this cannot 

guaranteethe opinion that is always correct because it is only measured in terms of the 

needs of a majority voices and cannot be the measure of good and evil. So, the opinions 

of most people are not the most accurate criteria for judging the good and evil. The 

measure of good and evil relies on a Dhamma as the regulation. Hence, 

Dhammadhipateyya is the standard of goodness which will create harmony and 

reconciliation in society and nation. This is how we must use the process for considering 

the advantage and disadvantages on the other people or in society importantly including 

to consider by conscience and social standard base on the Dhammadhipateyya. 

Keywords: Dhammadhipateyya, standards, goodness, democracy, Buddhist 

philosophy 

 

1.บทน า 
 มนุษย์จ าเป็นจะต้องอยู่รวมกันเป็นหมู่ เป็นกลุ่ม เพราะการอยู่ร่วมในกลุ่มของมนุษย์และ

สิ่งมีชีวิตด้วยกันนี้เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นส าหรับการเจริญเติบโตและพัฒนา  มนุษย์ต่างดิ้นรนแข่งขัน
เพ่ือให้ได้อาหาร คู่ครอง และความปลอดภัย แต่สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ต้องด าเนินการร่วมกันเพื่อประกันให้มี
สภาวการณ์ที่จ าเป็นในการพัฒนาและการอยู่รอด (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548:5) มนุษย์
มีลักษณะเป็นสัตว์สังคมโดยธรรมชาติ ตั้งแต่มนุษย์ถือก าเนิดขึ้นมาก็ได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสมาชิกของ
สังคม เมื่อมนุษย์มาอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะเป็นสังคมโดยมีเป้าหมายเพ่ือการอยู่ร่วมกันด้วยความ
สงบสุข แต่เนื่องจากธรรมชาติของมนุษย์มีอวิชชาหรือความไม่รู้เป็นพ้ืนฐาน ประกอบกับขาดการขัด
เกลาทางสังคมที่มีประสิทธิภาพ จึงก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมขึ้น ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับ
ตัวมนุษย์เองมนุษย์มาอยู่รวมกัน เป็นสังคม สังคมนั้นจะมีความสงบและผู้คนในสังคมจะอยู่ร่วมกัน 
อย่างเป็นสุขได้ ย่อมขึ้นอยู่กับคุณภาพของความเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมนั้นโดยกลไกและการยอมรับ
ของสังคม ในการอยู่ร่วมกันจึงจ าเป็นจะต้องมีกฎเกณฑ์ มีแบบแผน ให้สมาชิกในสังคมได้ยึดถือปฏิบัติ 
เพ่ือเป็นสังคมแห่งความดีงามเป็นสังคมที่พึงปรารถนา จึงเกิดค าถามขึ้นว่า อะไรคือความดีงาม และ
เราจะใช้เกณฑ์อะไรมาเป็นมาตรฐานชี้วัดความดีงาม 

พุทธศาสนามีค าสั่งสอนที่เรียกว่า ธรรม อันหมายถึงคุณความดีมีคุณสมบัติในการรักษาผู้
ประพฤติธรรม ให้ตั้งอยู่ในคุณความดีเป็นหลักท่ีน ามาใช้ในการปฏิบัติตนเพ่ือ ให้สามารถด ารงค์ชีวิตใน
สังคมได้โดยการไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันส่งเสริมเกื้อกูลกันน ามาซึ่งประโยชน์สุขของคนในสังคม  
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ดังนั้น ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่า ธรรมาธิปไตยหรือการถือเอาธรรมเป็นใหญ่ในการใช้เป็นเกณฑ์
พิจารณาความดีความชั่ว เพ่ือคัดกรองหลักการปฏิบัติตนเพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคม  เป็นเกณฑ์
มาตรฐานแห่งความดีงามอย่างแท้จริง 

2. ความหมายของธรรมและธรรมาธิปไตย 
ธรรม หมายถึงคุณความดี ค าสอนหรือหลักการประพฤติปฏิบัติตนในศาสนา (ราชบัญฑิตย

สถาน, 2554:597) เป็นสภาวะหรือปรากฏการณ์ที่ก่อให้เกิดความดีงามแก่ผู้ปฏิบัติใช้เป็นกฎเกณฑ์
ความถูกต้องของการอยู่ร่วมกันในสังคมเว้นวรรคมีคุณลักษณะในการรักษาบุคคลผู้ปฏิบัติไม่ให้ท า
ความชั่ว ช่วยรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมทั้งยังเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อการประกอบ
สิ่งที่เป็นคุณความดี 

ธ ร ร ม า ธิ ป ไ ต ย  คื อ  ก า ร ถื อ ธ ร ร ม เ ป็ น ใ ห ญ่  ถื อ ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง เ ป็ น ห ลั ก 
(ราชบัณฑิตยสถาน,2544:599) กระท าการด้วยการปรารภความถูกต้อง เป็นจริง สมควรตามธรรม
เป็นประมาณ (พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตฺโต), 2545:107) ซึ่งเป็นหลักค าสอนในทางพุทธศาสนา ในข้อ
นี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ถึงลักษณะของธรรมาธิปไตยมีปรากฏในพระไตรปิฎกตอนหนึ่ง ว่า 

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมาธิปไตยเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
อยู่ในป่าก็ดี อยู่โคนไม้ก็ดี อยู่ในเรือนว่างก็ดี ย่อมส าเหนียกว่า ก็เราออกบวชเป็นบรรพชิต 
ไม่ใช่เพราะเหตุแห่งจีวร ไม่ใช่เพราะเหตุแห่งบิณฑบาต ไม่ใช่เพราะเหตุแห่งเสนาสนะ เรา
ออกบวชเป็นบรรพชิต ไม่ใช่เพราะเหตุแห่งความมีและความไม่มีเช่นนั้น ก็แต่ว่าเราเป็นผู้อัน
ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์โทมมนัส อุปายาส ครอบง าแล้ว ชื่อว่าเป็นผู้มีทุกข์ท่วม
ทับแล้ว ไฉนความท าที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏ พระธรรมอันพระผู้มีพระภาค
ตรัสดีแล้ว อันบุคคลพึงเห็นเอง ไม่ประกอบด้วยกาล ควรเรียกให้มาดู ความน้อมเข้ามาในตน 
อันวิญญูชนจะพึงรู้เฉพาะตน” (องฺ.เอก. 20/479/166-167)2 เป็นต้น 

3. ลักษณะของความดีงาม 
การที่เราจะทราบได้ว่าสิ่งไหนเป็นความดีงามควรค่าแก่การน าไปปฏิบัตินั้น จะต้องอาศัย

หลักเกณฑ์อย่างหนึ่งมาพิจารณา ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าหลักเกณฑ์ที่เราควรน ามาใช้เป็นมาตรฐานในการ
พิจารณาความดีงาม นั่นคือ ธรรมาธิปไตย โดยมีเกณฑ์ตัดสินความดี -ความชั่วที่น ามาใช้จ าแนก
ลักษณะของความดีงาม (พระธรรมปฎิก(ป.อ.ปยุตฺโต), 2542:180) โดยกระบวนการพิจารณามีดังนี้  

                                           

2 อ้างอิงจากพระไตรปฎิกใช้การอ้างอิงแบบ 3 ตอน เป็นการอ้างช่ือคัมภีร/์เล่ม/ข้อ/ ตามล าดับ เช่น (องฺ.
เอก.20/479/166-167) หมายถึง สุตฺตนตฺปิฎก องฺคุตฺตรนิกาย เอกนิปาต เลม่ 20 ข้อ 479 หน้า 166-167. 
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1.พิจารณาว่าด้วยเรื่องคุณหรือโทษต่อชีวิต จิตใจและบุคลิกภาพ เป็นการส่งเสริมหรือบั่น
ทอน 

2.พิจารณาว่าด้วยเรื่องคุณหรือโทษต่อบุคคล เป็นการสร้างความเดือดร้อนหรือเบียดเบียน
ตนเองหรือไม่ เป็นไปเพ่ือการเอ้ือประโยชน์หรือท าลายแก่ตน 

3.พิจารณาว่าด้วยเรื่องคุณหรือโทษต่อสังคม เป็นการสร้างความเดือดร้อนหรือเบียดเบียน
ผู้อื่นหรือไม่ เป็นไปเพ่ือการเอ้ือประโยชน์หรือว่าท าลายแก่ผู้อ่ืนและสังคมโดยรวม 

4.พิจารณาว่าด้วยเรื่องมโนธรรม โดยอาศัยสามัญส านึกความเป็นมนุษย์ของตนเองพิจารณา
ความผิดชอบชั่วดี 

5.พิจารณาว่าด้วยเรื่องมาตรฐานทางสังคม โดยอาศัยการยอมรับของสังคม ตามความเห็นดี
งามของสถาบันและเงื่อนไขต่าง ๆ ทางสังคม เช่น ประเพณี ศาสนา กฎหมาย กาลเทศะ และการ
ยอมรับของวิญญูชน เป็นต้น 

กล่าวโดยสรุป เราจะสามารถทราบว่าอะไรคือความดีความชั่วได้โดยอาศัยหลักธรรมาธิปไตย 
คือการน าหลักธรรมทางพุทธศาสนามาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาถึงมูลเหตุ การกระท านั้นมี
มูลเหตุหรือเจตนาเช่นไร เป็นกุศลหรืออกุศล การกระท านั้นจะมีผลกระทบกับตนเอง ผู้อื่น และสังคม
อย่างไร ถ้าการกระท านั้นเป็นสภาพที่เกื้อกูลส่งเสริมก็จะเป็นความดี ถ้าการกระท านั้นเป็นเพ่ือการบั่น
ทอนท าลายก็ถือได้ว่าเป็นความชั่ว 

4. เกณฑ์การใช้อ านาจที่ดีงามต้องอิงอาศัยธรรมเป็นใหญ่ 
 เพ่ือให้เกิดความสงบสุขของสังคมโดยรวม ผู้มีอ านาจในการบริหารประเทศ จะต้องอาศัย
ธรรมเป็นเครื่องเหนี่ยวน าในการใช้อ านาจปกครอง ยึดความดีงาม ความยุติธรรม ความเสมอภาค และ
คุณประโยชน์ต่อสังคมเป็นที่ตั้ง ผู้เขียนจะได้น าเสนอแนวคิดการบริหารอ านาจโดยธรรม ที่ได้มีท่านผู้รู้
กล่าวไว้ ดังนี้ ท่านพุทธทาสภิกขุกล่าวไว้ว่าการใช้อ านาจจะต้องเกิดจากความไม่เห็นแก่ตัว ไม่มี
ส่วนเกิน เป็นอ านาจที่ต้องการให้เกิดกับประโยชน์ในสังคมส่วนรวม มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี 
เป็นระบบที่ใครไม่สามารถล่วงล้ าเข้าไปในสิทธิของผู้อ่ืน ไม่กอบโกยอะไรของใคร เป็นไปตามธรรมชาติ 
เป็นไปโดยอัตโนมัติ (2548:92) พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) กล่าวว่าการใช้อ านาจจะต้องมุ่งไปที่
ความดีงาม ไม่เป็นไปตามกระแส ยึดความถูกต้องเป็นหลัก โดยใช้สติปัญญาในการวิเคราะห์อย่าง
รอบคอบด้วยเหตุและผลอย่างถูกหลักเกณฑ์ มีความสุจริต ยุติธรรม ยกธรรมเป็นใหญ่ เหนือแม้เกียรติ
และศักดิ์ศรีของตน เพ่ือมุ่งให้เกิดความเป็นธรรม (2542:27) ว.วชิรเมธี กล่าวว่า เกณฑ์วัดมาตรฐานที่
ดีของอ านาจต้องพิจารณาว่า อ านาจได้มาโดยชอบธรรมหรือไม่ , ในขณะที่มีอ านาจ มีธรรมก ากับ
หรือไม่ ใช้ตามอ าเภอใจลุแก่อ านาจหรือไม่ อ านาจนั้นถูกใช้ไปเพ่ือความงอกงามในธรรมในสังคม
หรือไม่ อ านาจนั้นควรถูกใช้เพ่ือความงอกงามของธรรม (2551:48) ด้านความเห็นของ ติช นัท ฮันห์ 
(Thihc Nhut Hanh) เห็นว่าเพ่ือให้เกิดความสามารถในการใช้อ านาจได้อย่างแยบคาย จะต้อง
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ประกอบด้วยคุณธรรมแห่งการละเลิก หมายถึงการละเลิกจากความโลภ ความโกรธ ความหลง , 
คุณธรรมแห่งความรัก หมายถึงการมีความเมตตากรุณาต่อผู้อ่ืน โดยการให้ความรัก ให้การยอมรับ 
และการให้อภัย, คุณธรรมแห่งปัญญา มีปัญญาเห็นแจ้งเกิดจากการมองที่ลึกซึ้งเพ่ือชี้ทางให้พ้นทุกข์  
(2553:54-55)  

เมื่อพิจารณาจากทัศนะของท่านเหล่านี้จะเห็นได้ว่า ท่านทั้งหลายได้ชี้ให้เห็นถึงเกณฑ์การ
พิจารณาการใช้อ านาจที่จะเป็นไปเพ่ือความดีงานนั้นจะต้องยึดธรรมเป็นหลัก การใช้อ านาจจะต้องใช้
ปัญญาพิจารณาตามหลักเหตุและผลรวมถึงความถูกต้องดีงามตามธรรม 

5. ข้อโต้แย้งเกณฑ์ความดีงามต้องวัดโดยความเป็นประชาธิปไตย(โลกาธิปไตย) 
 สังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่ยึดถือหลักสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค โดยการยึดความเห็นของ
คนส่วนใหญ่ในสังคมเป็นหลัก การจะวางกฎเกณฑ์อะไรจะต้องค านึงถึงความต้องการของคนส่วนใหญ่ 
เพราะบุคคลเหล่านั้นจะต้องได้รับผลกระทบจากการวางกฎเกณฑ์ของสังคม เขาจึงควรมีสิทธิในการ
เลือกกฎเกณฑ์ท่ีจะมาบังคับใช้ร่วมกันนั้น  

ดังนั้น ในปัจจุบันสังคมที่ได้ชื่อว่าเป็นสังคมที่เจริญแล้ว จึงยึดหลักเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์
มาตรฐานและถือว่าเป็นความถูกต้อง ดีงาม เปี่ยมด้วยความยุติธรรม มีนักปราชญ์หลายท่านที่ได้เขียน
ถึงความส าคัญของเสรีภาพ ดังผู้เขียนจะยกมาเสนอบางส่วน ดังนี้ มหาตมะ คานธี กล่าวว่ามนุษย์ทุก
คน มีเหตุผล มีความคิด มีเจตต านงเสรี มีทิพยธาตุ ดังนั้นมนุษย์จึงมีการเลือกสรรการกระท า  (อ้าง
ใน,สุธรรม ชูสัตย์สกุล, 2545:66) ฌอง ปอล ซาร์ต กล่าวว่ามนุษย์สามารถเลือกได้ เพราะแก่นแท้ของ
มนุษย์คือเสรีภาพในการตัดสินใจเลือก มนุษย์ถูกสาปให้มีเสรีภาพ(อ้างใน , พระเมธีธรรมาภรณ์ 
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต, 2536:20) เดือน ค าดี มนุษย์คือตัวแทนของเสรีภาพ อยู่ในฐานะที่สามารถเลือก
กระท าการใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือชั่วได้ตามเจตจ านง และมีพันธะในการรับผิดชอบผลของการ
กระท านั้น (เดือน ค าดี, 2530:71-72) คูณ โทขันธ์ กล่าวว่า ประชาธิปไตยเปิดโอกาสให้ประชาชน
ตรวจสอการใช้อ านาจและป้องกันการผูกขาดอ านาจ (คูณ โทขันธ์, 2545:61) 
 หลักการในข้อโต้แย้งนี้ให้ความส าคัญกับสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของคนในสังคม
เป็นหลัก ทัศนะนี้ยืนยันในหลักการประชาธิปไตยโดยมีความเห็นว่ามนุษย์มีความเท่าเทียมกัน และคน
ในสังคมเป็นผู้ได้รัยผลกระทบโดยตรงจากการวางกฎเกณฑ์ ดังนั้นคนในสังคมจึงมีสิทธิในการพิจารณา
กฎเกณฑ์นั้นอย่างเท่าเทียมกัน เกณฑ์การคัดสินเรื่องความดีความชั่วจะต้องมาจากความคิดเห็นและ
ข้อเสนอของคนส่วนใหญ่เป็นหลัก 

6. ธรรมาธิปไตยเป็นเกณฑ์มาตรฐานของความดีงาม 
 แม้สังคมปัจจุบันส่วนใหญ่จะให้การยอมรับเรื่องเสรีภาพของบุคคล โดยถือว่าประชาธิปไตย 
หรือ โลกาธิปไตย คือเกณฑ์มาตรฐานความดีงาม เพราะเชื่อว่าคความดีงามคือการยอมรับของคนส่วน
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ใหญ่ ทุกคนในฐานะผู้จะต้องได้รับผลกระทบทั้งด้านบวกและลบ จะต้องมีสิทธิในการเลือกเกฎเกณฑ์
ด้วยตนเองตามหลักเสียงข้างมาก  จึงจะถือว่าสิ่งนั้นคือความบริสุทธิ์ ยุติธรรมอย่างแท้จริง แต่ในความ
เป็นจริงแล้ว ความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเสมอไป ไม่สามารถน ามาใช้เป็นเกณฑ์
มาตรฐานแห่งความดีงามได้ หลักการที่เหมาะสมที่จะน ามาใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานแห่งความดีงาม
อย่างแท้จริงนั้น คือ ธรรมาธิปไตย เพราะไม่ว่าเราจะใช้เกณฑ์ใดหากประกอบด้วยธรรมแล้ว เกณฑ์นั้น
จะเป็นไปเพื่อความถูกต้อง ดีงาม เป็นคุณประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ปฏิบัติตามและสังคม  

เพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือ ผู้เขียนจึงได้น าข้อความที่ท่านผู้รู้กล่าวไว้ เกี่ยวกับธรรมาธิปไตย 
และพระพุทธเจ้าทรงยกย่องธรรมาธิปไตย ดังมีปรากฏในพระปิฎก มาบางส่วน ดังนี้  ปรีชา ช้างขวัญ
ยืน กล่าวว่า ธรรมาธิปไตย เป็นทางสายกลางระหว่างอัตตาธิปไตยกับโลกธิปไตย จะส าเร็จได้ด้วยการ
ไม่ยึดติดในตัวตน และไม่โอนเอียงไปตามฌลกธรรม คือลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เสื่อมลาภ เสื่อมยศ 
เสื่อมสรรเสริญ และทุกข์ อันตนจะต้องได้รับ ไม่หวั่นไหวในสิ่งเหล่านี้ก็พิจารณาปัญหาด้วยความเป็น
จริงและความถูกต้องคือ ธรรม (ปรีชา ช้างขวัญยืน,2538:138) พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺค
โล) กล่าวว่า ผู้ปกครองต้องอาศัย หลักพุทธธรรม มาใช้ในการบริหารประเทศชาติด้วยหลักความ
ถูกต้อง เหมาะสม มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และมุ่งมั่นปฏิบัติการด้วยความเสียสละ และพึงส่งเสริมให้
ประชาชนในชาติปฏิบัติต่อกันด้วย สารณิยธรรม จะก่อให้เกิดความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ใน
สังคมและประเทศชาติ (พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล),2550:113,) ว.วชิรเมธี กล่าวว่า ผู้เป็น
ใหญ่ต้องมีธรรมก ากับอยู่เสมอ อ านาจที่ยั่งยืนต้องมีธรรมเป็นที่มา (ว.วชิรเมธี ,2551:42) พระธรรม
ปิฎก(ป.อ.ปยุตฺโต) กล่าวว่า ผู้เป็นธรรมาธิปไตย พึงประพฤติให้ถูกหลักธรรม ผู้เป็นหัวหน้าหมู่เป็นนัก
ปกครอง พึงถือธรรมาธิปไตย (พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตฺโต),2545:108.)  
 พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาที่สอนให้ถือธรรม คือความถูกต้องตามเหตุผลที่เป็นประมาณ ที่
เรียกว่า ธรรมาธิปไตย ไม่สอนให้ถือตนเองเป็นใหญ่ หลักค าสอนเรื่องผู้ เห็นพระพุทธเจ้า ค าสอนเรื่อง
อามิสบูชาและปฏิบัติบูชา และการตั้งพระธรรมวินัยไว้เป็นพระศาสนาแทนพระองค์ของพระพุทธเจ้า 
ก็เป็นการสอนแบบธรรมาธิปไตยนี้ ผู้เขียนได้ประมวลเหตุการณ์ และหลักค าสอนในพระพุทธศาสนา 
อันพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในพระสูตรต่าง ๆ เพ่ือแสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงยกย่อง
ธรรมาธิปไตย เพราะทรงใช้หลักธรรมาธิปไตย คือถือธรรมเป็นใหญ่ เป็นที่มาแห่งความดีงามเลื่อมใส 
ดังนี้ 
 1.ปวารณาสูตร พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมอบอธิปไตยความเป็นใหญ่ให้ภิกษุทั้งหลายทักท้วง
การกระท าทางกายและวาจาของพระองค์ได้ (ส .ส. 15/744/280.) 
 2.มหาปรินิพพานสูตร ก่อนจะปรินิพพาน พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่า “ดูก่อนอานนท์ ! 
ธรรมและวินัยอันใดที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่ท่านทั้งหลาย ธรรมและวินัยนั้นจักเป็นศาสดาของ
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ท่านทั้งหลาย เมื่อเราล่วงลับไป” (ที.ม. 10/8141/178.) พระด ารัสนี้ชี้ให้เห็นชัดว่า ในพระพุทธศาสนา
ไม่ถือผู้นั้นผู้นี้เป็นประมาณ หากถือธรรมเป็นส าคัญ 
 3.จักกวัตติสูตร พระพุทธเจ้าทรงยกย่องการปกครองโดยธรรมของธรรมาธิปไตย กล่าวคือไม่
ว่าจะปกครองแบบใด ถ้าผู้ปกครองนั้นเป็นผู้ทรงธรรม และปกครองประชาชนโดยธรรม ทรงเรียกว่า
ธรรมาธิปไตย แม้ปกครองแบบราชาธิปไตย ถ้าพระราชาเป็นผู้ทรงธรรม เป็นธรรมราชาที่ปกครองโดย
ธรรม ก็ทรงยกย่องว่าเป็นการปกครองที่ดี เป็นธรรมาธิปไตย  ดังที่ตรัสยกย่องพระราชาไว้ว่า ราชา 
มุข  มนุสฺสาน  : พระราชาเป็นประมุขของประชาชน (องฺ.เอก. 20/453/125-126) 
 4.อธิปปเตยยสูตร พระพุทธเจ้าทรงสรุปไว้ในตอนท้ายขออาธิปเตยยสูตร ว่า “คนมีธรรมเป็น
ใหญ่ ควรที่จะประพฤติตามธรรมมุนีผู้มีความบากบั่นอย่างจริงจัง ย่อมไม่เสื่อมบุคคลใดมีความเพียร 
ข่มมาร ครอบง ามัจจุราชผู้ก าหนดชะตากรรมเสียได้ สัมผัสธรรมเป็นที่สิ้นความเกิด บุคคลเช่นนั้นย่อม
เป็นผู้รู้แจ้งโลก มีปัญญาดีเป็นมุนี หมดความทะยานอยากในสิ่งทั้งปวง” (องฺ.เอก. 20/479/166.) 
 5.กูฎทันตสูตร (ที.สี. 9/323-358/125-250.) เป็นสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงการใช้อ านาจ
อธิปไตยแก่พราหมณ์กูฎทันตะ แสดงให้เห็นถึงการน าเอาหลักธรรมาธิปไตยมาใช้ในการปกครองควบคู่
ไปกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจอันเป็นสิ่งส าคัญ ที่มีผลกระทบต่อการปกครองโดยตรง จึงอาจจะเรียกว่าเป็น 
“เศรษฐศาสตร์การเมือง”ในยุคโบราณก็ว่าได้ เพราะเป็นการปกคอรงที่เริ่มต้นจากการพัฒนา
เศรษฐกิจ เพ่ือให้ประชาชนได้อยู่ดีกินดีเป็นล าดับแรก แต่ทั้งนี้ก็ไม่ลืมพัฒนาศีลธรรมอันเป็นหัวใจ
ส าคัญของการปกครองประเทศ 
 จากหลักฐานเหล่านี้เราจะเห็นได้ว่า ธรรมาธิปไตยไม่ได้ปฏิเสธหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ อย่างสิ้นเชิง 
แต่ธรรมาธิปไตยจะมีลักษณะของการเข้าไปส่งเสริมหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ เหล่านั้นให้มีความชอบธรรมมาก
ขึ้น เพราะหลักเกณฑ์ทุกหลักเกณฑ์ต่างมีจุดเด่นและความเหมาะสมกับการน าไปใช้ตัดสินในสภาวะที่
แตกต่างกัน แต่เพ่ือให้เกณฑ์มีความเป็นธรรมอย่างแท้จริงไม่ว่าเราจะนเกณฑ์ใดมาใช้ในการตัดสิน
จะต้องมีธรรมก ากับอยู่ เสมอ เพราะธรรมาธิปไตย เป็นหลักค าสอนที่เน้นหนักสอดคล้องกับ
คุณลักษณะพิเศษที่สามารถน าไปใช้ได้ในหลายกรณี เช่น ในการอ านวยความยุติธรรม ในการพิจารณา
ว่าอะไรผิดอะไรถูก ในการสร้างคุณค่าให้กับบุคคลผู้ปฏิบัติและสังคมโดยรวม จึงถือได้ว่าธรรมาธิปไตย
เป็นเกณฑ์มาตรฐานแห่งความดีงาม 

7. สรุป 
การที่มนุษย์มาอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นจ านวนมากนั้นก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา จึงจ าเป็น

จะต้องมีกฎเกณฑ์ มีแบบแผน ให้สมาชิกในสังคมได้ยึดถือปฏิบัติร่วมกัน เพ่ือให้เกิดความสงบสุขใน
สังคม จึงเป็นสาเหตุให้มนุษย์ต้องขบคิดกันว่าอะไรคือความดีงาม และมนุษย์จะใช้เกณฑ์อะไรมาเป็น
มาตรฐาน   ชี้วัดความดีงามเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ จึงจะเกิดความยุติธรรมมากที่สุด สังคมปัจจุบันส่วน
ใหญ่จะให้การยอมรับว่า ประชาธิปไตย หรือโลกาธิปไตย คือเกณฑ์มาตรฐานความดีงาม เพราะเชื่อว่า
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ความดีงามคือการยอมรับของคนส่วนใหญ่ ทุกคนในฐานะผู้จะต้องได้รับผลกระทบทั้งด้านบวกและลบ 
จะต้องมีสิทธิในการเลือกกฎเกณฑ์ด้วยตนเองตามหลักเสียงข้างมาก จึงจะถือว่าสิ่งนั่นคือความบริสุทธิ์ 
ยุติธรรม อย่างแท้จริง แต่ในความเป็นจริงแล้ว ความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเสมอไป 
ไม่สามารถน ามาใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานแห่งความดีงามได้ 
 พุทธศาสนา มีค าสั่งสอนที่เรียกว่า ธรรม อันหมายถึงคุณความดี มีคุณสมบัติในการรักษาผู้
ประพฤติธรรมให้ตั้งอยู่ในคุณความดี เป็นหลักที่น ามาใช้ในการปฏิบัติตนเพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตใน
สังคมได้โดยการไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ส่งเสริมเกื้อกูลกัน น ามาซึ่งประโยน์สุขของคนในสังคม 
พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ละความเห็นแก่ตัว มุ่งความสมควรเป็นใหญ่ ทรงติการถืออัตตาธิปไตยยกตน
เป็นใหญ่ และโลกาธิปไตยเพ่งโลกเป็นใหญ่ ทรงสรรเสริญธรรมาธิปไตย มุ่งธรรมเป็นใหญ่  

ดังนั้น ธรรมาธิปไตยหรือการถือเอาธรรมเป็นใหญ่ในการใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาความดีความ
ชั่ว เพื่อคัดกรองหลักการปฏิบัติตนเพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคม เป็นเกณฑ์มาตรฐานแห่งความดีงาม จึง
เป็นหลักการที่เหมาะสมที่จะน ามาใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานแห่งความดีงามอย่างแท้จริง เพราะไม่ว่าเรา
จะใช้เกณฑ์ใดหากประกอบด้วยธรรมแล้ว เกณฑ์นั้นจะเป็นไปเพ่ือความถูกต้อง ดีงาม เป็น
คุณประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ปฏิบัติตามและสังคมโดยรวม โดยการน าหลักธรรมทางพุทธศาสนามาเป็น
เกณฑ์ในการพิจารณาถึงมูลเหตุ การกระท านั้นมีมูลเหตุหรือเจตนาเช่นไร เป็นกุศลหรืออกุศล การ
กระท านั้นจะมีผลกระทบกับตนเอง ผู้อ่ืน และสังคมอย่างไร ถ้าการกระท านั้นเป็นสภาพที่เกื้อกูล
ส่งเสริมก็จะเป็นความดี ถ้าการกระท านั้นเป็นเพื่อการบั่นทอนท าลายก็ถือได้ว่าเป็นความชั่ว 
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“นาค” กับ สัญลักษณ์ที่ถูกน าไปใช้ของชาวอีสาน 
"Naga" with using  Symbolic of  Isan People 
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ดร.สุพัตราวยะลุน2  
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บทคัดย่อ 

“นาค”  เป็นสัตว์ในต านาน ปรากฏเป็นความเชื่อในกลุ่มชนท้องถิ่น  ในดินแดนอีสาน   และ
วัฒนธรรมตามลุ่มแม่น  า  “นาค”  ได้ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา นาค  ได้มีอิทธิพลต่อมนุษย์
ในด้านความเชื่อทางด้านความอุดมสมบูรณ์ เช่น น  าฝน  นาค  ถือเป็นสิ่งที่น ามาซึ่งความอุดมสมบูรณ์  
นาค มีบทบาทในการน ามาเป็น เครื่องราง ของขลัง  และได้กลายมาเป็นรูปแบบของสัญลักษณ์สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์  และน ามาออกแบบในลักษณะ เครื่องแต่งกาย  รูปเคารพ  ก าไร  แหวน  ข้อมือ  และได้
น าไปเป็นลักษณะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วย   

 
ค าส าคัญ: นาค,สัญลักษณ์,น าไปใช้, ชาวอีสาน 
 

Abstract 

‘Naga’ is a legendary creature. It appears in the belief of the local people in the 

northeast. Naga also appears in the Buddhist scriptures. Naga has a natural influence 

on the abundance of human beings such as rain. Naga is considered as the being of 

abundance. Naga plays a leading role as the mascot and becomes a form of the sacred 

symbol. Naga’s characteristics are taken to design the costume, respectful images, 

bracelet, ring and sacred images. 

 

Keywords: Naga, symbol, application, Northeast 
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ความเชื่อเกี่ยวกับ นาค (Naga)  มีมาตั งแต่โบราณคติความเชื่อที่มีต่อ นาค  เชื่อว่าเป็นสัตว์ใน
ต านาน มีเรื่องเล่า  ปรากฏมีประวัติและเชื่อว่ามีอ านาจวิเศษท่ีเชื่อว่าสามารถให้คุณและโทษแก่มนุษย์
ได้ “นาค” ได้ถูกกล่าวขานว่าเป็นพญางูใหญ่ หรืออาจเรียกขานว่าพญานาค และ “นาค” มีอิทธิพล
ต่อความเชื่อของมนุษย์ทั งในด้านความอุดมสมบูรณ์ ฝน น  า  บทบาทของ นาค ที่มีต่อมนุษย์ ในด้าน 
มีการน ารูปลักษณะของนาคมาใช้ อาทิเช่น การท านายอายุ พยากรณ์ดวงชะตา ยันต์นาคราช บายศรี
รูปนาค ทั งนี มีฐานคติด้านความเชื่อในเรื่อง ความอุดมสมบูรณ์ ทรัพย์ และลาภผล เป็นต้น  มนุษย์ได้
น า สัญลักษณ์ (symbol) ของ “นาค” (Naga) มาใช้ในรูปแบบที่แตกต่างกัน ทั งนี เพราะมนุษย์เชื่อว่า 
“นาค” คือสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์  (Symbol of abundance)  และสามารถอ านวยผลให้
มนุษย์ผู้นับถือได้ประสบผลที่ตนเองปรารถนา นั นหมายถึง “นาค” มีอ านาจและความวิเศษเฉพาะตน  
การน าสัญลักษณ์ของนาค ได้ถูกน ามาเป็นที่พ่ึงในด้านการอ้อนวอน ขอพร อธิฐาน  เห็นว่ามีนาคเป็น
สัตว์ศักดิ์สิทธิ์มีพลัง (the power)  อ านาจ   ความวิเศษ (Magic)  ตามฐานคติทางความเชื่อด้วย 
สัญลักษณ์ของนาคได้ถูกเป็นตัวแทน  สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์  (Sacred symbol) ที่สามารถน า
ผลประโยชน์บางประการมาให้แก่ผู้ที่ถือและครอบครอง เคารพกราบไหว้ และบูชา ด้วยเหตุนี จึงเกิด 
พิธีกรรมบูชานาค เฉพาะกลุ่ม และได้น านาคมาเป็นสัญลักษณ์ด้วย 

“นาค” (Naga)  เชื่อว่าเป็นพญาแห่งงูถือว่าเป็นสิ่งเคารพนับถือและบูชากันมาเป็นเวลานาน 
(สุพิชฌาย์ จินดาวัฒนภูมิ,2542 : 23) เป็นลัทธิบูชางูที่พัฒนาการมาจนถึงปัจจุบัน (จิตรกร เอมพันธ์
,2545 : 2-5)  บทบาทและความเชื่อที่มีต่อ “นาค”  ที่ปรากฏในพระพุทธศาสนาเถรวาทจะพบการ
กล่าวถึง นาค ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าและพระสาวกในอดีต  หรือแม้นแต่พระสงฆ์ที่มีชื่อเสียง ที่
ปฏิบัติตนตาม ถ  า ผา ป่าลึก มักกล่าวถึงประสบการณ์เหนือธรรมชาติว่า ได้พอเจอ นาค มารับฟังการ
เทศน์โปรด หรือ เข้ามาถวายอาหาร ถือเป็นสัตว์ในต านานในประวัติของพระภิกษุอยู่มาก  หรือ บาง
ท่านได้กล่าวว่าได้ติดต่อกับนาค และเกี่ยวพันธ์กับนาคเช่นกัน นาคจึงได้เกิดการยอมรับว่า นาคมี
บทบาทท่ีส าคัญหลายประการ คือ นาคมีความเกี่ยวข้องในพระพุทธเจ้า  นาคมีการติดต่อกับพระสงฆ์
ที่ปฏิบัติดี มีศีล และมีสมาธิขั นสูง  นาคจะให้การเคารพนับถือ ผู้กระท าความดี และมีบารมีสูง นาค
ยังให้การดูแลพระพุทธศาสนาด้วยเช่นกัน (พระครูโกวิทธรรมาภินันท์,2548 : 2)  

ศาสนาพราหมณ์ที่ปรากฏในคัมภีร์ได้กล่าวถึงที่อยู่ของ “นาค” ชื่อว่าเมืองโภควลี เป็นเมืองที่
วิจิตร สวยงาม ประดุจเมืองอมารวดีของพระอินทร์ ที่ปูลาดไปด้วยรัตนะ แก้ว และทอง (อรพิมพ์ บุญ
อาภา,2524: 17-24)  ด้วยเหตุนี มนุษย์ได้น าสัญลักษณ์ นาค มาเป็นสัญลักษณ์น าโชค ว่าเป็นเจ้าแห่ง
ทรัพย์ และเครื่องราง ของขลัง และน ามาเป็นสิ่งเคารพบูชาและยังน ามาผลิตเป็นเครื่องประดับ อาทิ 
แหวน  ก าไร มงกุฎ สร้อยสังวาล ต่างหู  เป็นต้น ทั งนี สิ่งที่กล่าวมานี เป็นผลพวงมาจากคติความเชื่อมา
จ า ก  น า ค  ที่ เ ชื่ อ ว่ า มี อ ยู่ จ ริ ง มี ผ ล ต่ อ ม นุ ษ ย์  ใ น ด้ า น ก า ร ด า เ นิ น ชี วิ ต  ( yasothara 
Siripaprapapgon,2018: 5-6) และพลังอ านาจด้านการให้คุณประโยชน์แก่มนุษย์ได้  จึงเป็น
นวัตกรรมผลิตผลของความเชื่อที่มีต่อ นาค จึงกลายมาเป็นผลงานการสร้างสรรค์โดยอาศัย นาค มา
แทนค่าในรูปแบบสัญลักษณ์ เพ่ือแปรให้เกิดเห็นเป็นรูปธรรมในงานออกแบบเสมือนเป็นตัวเชื่อม
หลอมรวมวัฒนธรรมอีสานให้ยังคงด ารงอยู่ และสืบทอดต่อไปในอนาคต และการน าสัญลักษณ์ในการ
น ามาใช้ในด้านต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ด้วย เป็นต้น    
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นาค กับสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ 

            ภาพที่ 1 พญานาค 5 หัว                                   
ภาพที่ 2 นาค 
   “นาค”  มีลักษณะเป็นงูที่มีรูปร่างใหญ่ ยาว ตามล าตัวมีเกร็ดมีสีเขียว พญานาคนั นสามารถ
แผ่พังพานได้ ถือว่า เป็นนาคที่มีฤทธิ์ มีอ านาจในตน และเป็นใหญ่กว่านาคชนิดอ่ืนๆ นาคเป็นสัตว์ที่
กล่าวตาม ต านาน ว่าเป็นกึ่งเทพกึ่งสัตว์ เป็นสัตว์ที่มีฤทธิ์อ านาจสามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ได้ นาค 
จะมีหงอน แสงดถึงชนิดของนาคท่ีมีฤทธิ์ มีเกล็ดตามตัว มีล ากายยาว ตาประกาย อาศัยอยู่ในพื นพิภพ 
นาคธานี  
           “นาค” เป็นสัตว์ที่เชื่อกันว่า มีอ านาจและมีอิทธิพลต่อธรรมชาติ อาทิ นาค เป็นสัตว์ที่อาศัย
อยู่ในน  า เมื่อนาคอาศัยอยู่ในพื นที่ใด ความอุดมสมบูรณ์ เรื่อง ฝน  น  า ดินจะเกิดความชุมชื่น นาค 
เป็นสัตว์ตามต านานได้กล่าวถึงการบ าเพ็ญตบะโดยการท าสมาธิ มาเป็นเวลานาน จึงมีฤทธิ์สามารถ
กลายร่างเป็นมนุษย์ได้ เพ่ือที่จะมาสร้างบุญบารมีเพ่ิมเติม จึงมาช่วยมนุษย์ในรูปแบบต่างๆ ด้วยเหตุนี 
เอง นาค แถบพื นที่อีสานจึงมีความเชื่อมากในเรื่อง นาค หรือ พญานาค พื นที่ที่ถือก าเนิด และเป็นที่
รู้จักกัน คือ ป่าค าชะโนด จังหวัดอุดรธานีชาวอีสานมีความเชื่อว่าสถานที่ดังกล่าว  เป็นพื นที่ศักดิ์สิทธิ์
เชื่อกันว่าเป็นประตูผ่านระหว่าง เมืองนาค ที่ติดต่อกับเมืองมนุษย์   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                                    ภาพ ศาลปู่ศรีสุทโท จังหวัดอุดรธานี ค าชะโนด 
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       ป่าค าชะโนดจึงเป็นสิ่งเสมือนที่สถิต และเป็นที่ระหว่างภพ นาค กับ ดินแดนมนุษย์ นาค ที่นี 
ตามที่ปรากฏ มีนามว่า พ่อปู่ศรีสุทโธ และแม่ย่าปทุมมา พญานาคแห่งป่าค าชะโนด กลายเป็นพื นที่
ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้เข้าไปท าพิธีกรรมบูชา บวงสรวง เซ็นไหว้มากที่สุดพื นที่หนึ่งของประเทศไทย 
 
ฐานคติความเชื่อที่มีต่อ “นาค” กับการน าไปใช้ให้เป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ 

1.นาค ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์เพ่ือเสริมความรัก (กฤษนันท์ 
แสงมาศ, ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑)  
2.นาค ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์เพ่ือช่วยเสริม อ านาจ วาสนา 
บารมี (ทองดา คลังฤทธิ์,๒๘ เมษายน ๒๕๖๑)  
3.นาค ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์เพ่ือช่วยเสริมความสม
ปรารถนา  (อวย จาบประโคน,๒๙ เมษายน ๒๕๖๑) 
4.นาค ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์เพ่ือการช่วยรักษาโรค เช่น 
อธิฐานน  าเพื่อการรักษาโรค (จักรกฤษ มณีรัตน์,๒๙
เมษายน ๒๕๖๑)   
5.นาค ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์เพ่ือการความอุดมสมบูรณ์

ทางเกษตรกรรม (สายสุดา แสงมาศ,๒๙ เมษายน ๒๕๖๑)  
 6.นาค ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ในการให้  น  า และ ฝน (วัน  สุวรรณพงษ์,๒๗ เมษายน ๒๕๖๑)   
นาค (Naga) กับ สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์  

 
 ค าว่า นาค (Naga) มีลักษณะคล้ายงู มีรูปร่าง
ใหญ่ ที่สามารถแผ่พังพาน เป็นใหญ่กว่านาค
ชนิดอื่นๆ มีลักษณะกึ่งเทพกึ่งสัตว์เป็นสัตว์ที่มี
ฤทธิ์อ านาจ นาคราชจะมีหงอน แสงดถึงชนิด
ของนาคที่มีฤทธิ์ มีเกล็ดตามตัว มีล ากายยาว 
ตาประกาย อาศัยอยู่ในพื นพิภพ นาคธานี  
นาคราช เป็นสัตว์ที่เชื่อกันว่า มีอ านาจและมี
อิทธิพลต่อธรรมชาติ อาทิ นาคราชเป็นสัตว์ที่
อาศัยอยู่ในน  า เมื่อนาคอาศัยอยู่ในพื นที่ใด 

ความอุดมสมบูรณ์ อาทิ เรื่อง ฝน  น  า ดินจะเกิดความชุมชื่น นาคราชเป็นสัตว์ตามต านานได้กล่าวถึง
การบ าเพ็ญตบะโดยการท าสมาธิ มาเป็นเวลานาน จึงมีฤทธิ์สามารถกลายร่างเป็นมนุษย์ได้ เพ่ือที่จะ
มาสร้างบุญบารมีเพ่ิมเติม จึงมาช่วยมนุษย์ในรูปแบบต่างๆ ด้วยเหตุนี เอง นาคราชแถบอีสานจึงมี
ความเชื่ออย่างมากในเรื่อง นาคราช หรือ พญานาค ต้นก าเนิดเรื่องราวคือ ป่าค าชะโนด  ต าบล บ้าน
จันทร์ อ าเภอบ้านดุง จังหวัด อุดรธานี ชาวอีสานมีความเชื่อว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นประตูผ่านระหว่าง
นาค กับ มนุษย์ ป่าค าชะโนดจึงเป็นสิ่งเสมือนที่สถิต และเป็นที่ระหว่างภพ นาค กับ ดินแดนมนุษย์ 
นาคราชที่นี ตามที่ปรากฏ มีนามว่า พ่อปู่ศรีสุทโธ และแม่ย่าปทุมมา พญานาคแห่งป่าค าชะโนด 
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กลายเป็นพื นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้เข้าไปท าพิธีกรรมบูชา บวงสรวง เซ็นไหว้มากที่สุดพื นที่หนึ่งของประเทศ
ไทย 
   
ความเชื่อที่มีต่อนาคราชก่อให้เกิดผลิตผลสู่นวัตกรรมการสร้างสรรค์ 
 นวัตกรรม (innovation) เป็นสิ่งที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ นใหม่ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อาจเป็น
เทคโนโลยี ความคิด ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ดังนั น นาค (Naga) ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่มาปรากฏตาม
ความเชื่อของกลุ่มคนที่เชื่อต่อนาคที่มีผลในการด าเนินชีวิต ความเป็นอยู่ การอิงอาศัย  ที่แสดงออก
ทาง ความเชื่อ (Believe) พิธีกรรม (Rite) ประเพณี (Tradition) ที่เกี่ยวข้องกับนาคด้วย นวัตกรรม
ทางความเชื่อที่มีต่อนาค เป็นผลท าให้การน าสัญลักษณ์แห่งนาคราชนี มาเป็นพลังในการขับเคลื่อน ที่
พ่ึงของผู้ที่เชื่อที่มีต่อนาค ได้กลายมาเป็นรูปแบบต่างๆ ดังนี   

นาค (Naga) ได้กลายมาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์  แสดง
กายภาพเป็นกึ่งมนุษย์กึ่งนาค เพ่ือสื่อถึงความพิเศษ 
แสงดงถึงความยิ่งใหญ่ กลายร่างมาเป็นมนุษย์ได้ 
รูปนาคนี ได้ เป็นตัวสื่อให้ เห็นถึงความมีตัวตน 
ความสามารถ และการเข้าถึงนาคและสามารถ
ได้รับการช่วยเหลือจากนาค ด้วยความเชื่อที่ตนมี
อยู่ด้วย   
นาค ได้กลายเป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่มนุษย์น ามาเป็น
รูปเคารพ เพ่ือบูชา อาจเป็นสถานที่ประกอบกิจการ 
บ้านเรือน สวนหน้าบ้าน หรือสถานที่มนุษย์เชื่อว่า
เป็นที่อยู่ของ นาค (Naga)  งู (Snake) ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับนาค สัญลักษณ์รูปเคารพนี เป็นสิ่งที่ช่วย
ให้ผู้เคารพบูชา สามารถน าไปเป็นตัวแทนของนาค
และสามารถน าไปบูชาที่พักอาศัยของตนเองได้ 
จัดเป็นรูปเคารพที่ได้ถูกสร้างจากฐานคติความเชื่อที่

มีต่อ นาค กลายมาเป็นผลิตผลทางทางความเชื่อ  
นาค เป็นสัญลักษณ์ที่น ามาเป็น แหวน ring เพ่ือ
สวมใส่นิ วมือของผู้ที่เชื่อต่อ นาคที่มีการออกแบบ
ทั ง ชาย หญิง และการออกแบบให้แข็งแรง หรือ 
อ่อนช้อยตามความชอบของผู้สวมใส่ นาค Naga 
ได้กลายเป็นนวัตกรรมเครื่องประดับที่สวยงาม 
โดยมีฐานคติมาจากความเชื่อ กับผู้ที่ครอบครอง 
สวมใส่  
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นาค ได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์โดยการน ามาท า
เป็น ก าไรและข้อมือ (Profit and wrist)  อาจเป็น
นาคเดี่ยว หรือ นาคคู่ เป็นผลิตผลที่เกิดจาก นาค 
(Naga) ที่เชื่อว่าจะน ามาซึ่งความสุข ร่มเย็น มีโชค 
ส่วนนาคคู่ มักจะมีความเชื่อในเรื่อง เนื อคู่ คนรัก 
ความมีคู่ครองที่มั่นคง หรือ ความเป็นหนึ่งเดียว 
และพลังด้านบวกที่ เชื่อว่าผู้ครอบครองจะมี
ความสุข ร่มเย็นแสดงถึงอ านาจอย่างหนึ่งของผู้ที่
สวมใส่ เป็นต้น  
 
นาค บนผ้าไหม ผลิตผลที่มีต่อนาค มนุษย์ได้น า
สัญลักษณ์ นาค ไปทักท่อบนผ้าไหม โดยส่วนมาก
มั ก เ รี ยกว่ า  นาค เกี่ ย ว  นาคพัน  นาคสะดุ้ ง 
ความหมายของนาคนี  ได้สื่อถึงสัญลักษณ์ทาง
ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์และ
ร่างกายที่หายจากโรคภัย ไข้เจ็บ  นาคที่ทักท่อบน
ผ้าไหมตามวัฒนธรรมท้องถิ่นเขมรแถบอีสานใต้ 
อริยธรรมดั งเดิมจะมักไม่นิยมน ามา    ส่วนใส่ 
เพราะสัญลักษณ์นาคเป็นสัญลักษณ์แห่งความ
ศักดิ์สิทธิ์ จะไม่สามารถน ามาเป็นผ้าถุงได้ มักมี

ความเชื่อว่าจะเกิดความโชคร้าย และถือว่าไม่เคารพ เพราะผ้าถุงนั นจะสวมใส่เป็นส่วนอวัยวะที่ต่ า ซึ่ง
ถือว่าสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ไม่ควรน ามาไว้ที่ต่ า โดยส่วนมากมักนิยมน าไปอัดกรอบเพ่ือเป็นของที่ระลึก 
หรือแขวนไว้ห้องท างาน รับแขก  อาจน ามาเป็นผ้าผาดบ่า คลุ่มไหล่ จะเกิดความเป็นสิริมงคล เป็น
ของฝากที่ทรงคุณค่า  

นาค  เกิดเป็นผลิตผลทางความเชื่อที่น ามาเป็น 
ผ้ายันต์ เพ่ือติดตัว ปกพา เป็นเครื่องรางของขลัง
เชื่อว่าสามารถ ป้องกันอันตราย และเพ่ิมโชคลาภ
แก่ผู้เคารพบูชา ในสัญลักษณ์นาค กล่าวกันว่า มี
ผลในด้าน ความรัก และเพ่ิมให้คนมารัก ตาม
ลักษณะของนาคที่มีลักษณะเกี่ยวพันกัน แสดงถึง
ความมั่งคง ความเป็นหนึ่งก่อให้เกิดพลังในด้าน
ป้องกันอันตราย และคุ้มครอง ประกอบกับการ
รักษาคุ้มครอง 
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 นาค ได้ถูกน าลงพื นผิวกายของมนุษย์ และที่
ต้องประกอบด้วยมนตรา คาถา เชื่อว่ามีพลัง
อ านาจให้เกิดคนรักใคร่ นิยม เสริมสร้างให้คุณ
ด้านบวก มักนิยมสักแก่ผู้ที่เป็น นักธุรกิจ งาน
การแสดง การร้อง เชื่อว่าท าให้คนเข้ามานิยม
รักใคร่ ชื่นชอบและยินดี  

 
 

 
นาค  ได้ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ สื่อความหมายใน
การท านาย ตามต าราพราหมณ์ชาติ  การ
ท านายในเรื่องคู่ครอง ตามจุดต่างๆของนาค มี
ส่วนส าคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง คู่ครอง การอยู่
ร่วมกันของชายหญิง ว่ามีดวงสมพงศ์ และ
แสดงได้ถึงเรื่องคู่รักที่จะสามารถ อยู่คู่กันจน
แก่เฒ่า ได้หรือไม่ ถือเป็นการน าสัญลักษณ์
นาคเพ่ือเป็นสื่อการท านาย ด้านโหราศาสตร์ 

 
การท านายตามประจ าวันเกิด อายุ เมื่อตก
รูปใด มักท านายตามลักษณะนั น นาค ได้
เป็นส่วนหนึ่ งของการพยากรณ์นี  การ
ท านาย ถ้าตกรูปนาคนี  ท านายว่า ถ้าตก 
นาค ท่านว่า ปีนั นจะมีอ านาจวาสนา ชะตา
ก าลังดี มีคนมาอ่อนน้อมยอมเป็นคนรับใช้ 
จะได้ลาภจากบริวารและผู้ใหญ่ แต่ให้ระวัง
ค าพูดและอารมณ์ให้มาก ดีปานกลาง 
สัญลักษณ์ของนาคถือว่าเป็น สื่อถึงอ านาจ 
วาสนา บารมี และความร่มเย็น นาคจึงมี 

อิทธิพลและบทบาทต่อสังคมอีสานมานับแต่อดีต 
 
      สรุป 

สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับ นาค (Naga) เชื่อว่าเป็นสัตว์ในต านานที่เชื่อว่ามีอยู่จริง นาคเป็นสัตว์
มีอ านาจมากและเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ เชื่อกันว่า นาค (Naga)  เป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์  
“นาค”  เป็นพญางูใหญ่ ที่มีคุณสมบัติพิเศษสามารถกลายเป็นมนุษย์ได้ มีอ านาจวิเศษ นาค ได้
กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อของชาวอีสาน  นาคได้ถูกน ามาเป็นสัญลักษณ์ เพ่ือ
ช่วยเสริมความเป็นมงคลแก่มนุษย์ ดังนั น นาค จึงได้น ามาเป็นสัญลักษณ์ที่มีรูป ลักษณะที่ท าได้หลาย
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รูปแบบ จะมีลักษณะที่มาจาก นาค เช่น รูปนาค เช่น ก าไรนาค แหวนนาค เหรียญรูปนาค การจัดท า
รูปนาคกับใบตอง เรียกว่า บายศรีพญานาค และ ลูกแก้วพญานาคท่ีเป็นลูกแก้ว สีสวยสดใส เชื่อกันว่า 
เป็นแก้วนาค ที่สามารถเชื่อมต่อกับวิญญาณนาคได้ สัญลักษณ์เหล่านี ที่เป็น นาค กับ ลูกแก้ว   ถูกเชื่อ
ว่าเป็นส่วนช่วยเสริมให้มนุษย์ผู้ครอบครองบูชาเกิด ผล ตามที่ตนปรารถนา ดังนั น นาค ได้มีอิทธิพล
ต่อชาวอีสาน และกลุ่มชนผู้มาให้ต่อความเชื่อที่มีต่อ นาค ด้วยวัฒนธรรมการนับถือนี เองจึงเป็นที่มา
ของการน านาคมาเป็นสัญลักษณ์ในการน าผล ที่ดีมี โชค เข้ามาสู่ตนเอง เป็นต้น  
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ศึกษาวิธีการดูแลผู้ป่วยตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ในจังหวัดบึงกาฬ 

AN ANALYTICAL STUDY OF TAKING CARE OF THE  PATIENTS IN 

ACCORDANCE WITH  THE WAY OF BUDDHISM AND THE LOCAL WISDOM IN 

BUENGKAN PROVINCE 

 
พระภิทักษ์วชิรวํโส (สุนา)1  

พระราชรัตนาลงกรณ์, รศ.ดร.2 
พระครูจิรธรรมธัช, ผศ.ดร.3 

 
บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาวิธีการดูแลผู้ป่วยตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา 2) เพ่ือศึกษาวิธีการดูแลผู้ป่วยตามหลักภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดบึงกาฬ และ 3) 
เพ่ือศึกษาผลการประยุกต์วิธีการดูแลผู้ป่วยตามแนวทางพระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
จังหวัดบึงกาฬ โดยได้ศึกษาจากเอกสารปฐมภูมิ ได้แก่ คัมภีร์พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย อรรถกถา 
และจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย เชิงคุณภาพ การเก็บข้อมูลได้
จากเอกสารต่างๆเป็นแนวคิดทฤษฎีของการวิจัยจากการแบบสัมภาษณ์ นําเสนอโดยพรรณาวิเคราะห์ 
โดยลําดับ 
 ผลจากการวิจัยพบว่า 
 การดูแลผู้ป่วยตามแนวทางพระพุทธศาสนา ความเจ็บป่วยหรือโรคมี 2 ประเภท คือโรคทาง
กายและโรคทางใจ โรคทางกายได้แก่ โรคที่เกิดขึ้นกับอวัยวะในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น โรคปวด
ศีรษะ โรคเจ็บตา โรคหิด โรคทางกายนี้มีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลและความไม่สมดุล
ของธาตุ เป็นต้น ส่วนโรคทางใจ เกิดจากการที่จิตใจถูกครอบงําด้วยอุปกิ เลสอาสวะ คือความโลภ
ความโกรธและความหลง และความเจ็บป่วยที่มีในกาย สามารถทําให้เกิดความทุกข์ทางใจ ใน
พระพุทธศาสนามีหลักในการดูแลรักษาโรคที่เกิดจากการเจ็บป่วย 2 แนวทางด้วยกัน คือการดูแล
รักษาด้วยยาสมุนไพรและการดูแลรักษาด้วยธรรมโอสถ แนวทางแรก สมุนไพรที่ใช้ในการดู แลรักษา
โรคของภิกษุนอกจากใช้เภสัชทั้ง 5 แล้วยังมีพืชต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกอีกมากมาย เช่น 
รากไม้ ใบไม้ ผลไม้ ยางไม้ น้ําฝาด เกลือ มูลโค เป็นต้น ส่วนแนวทางที่สอง การดูแลรักษาโรคทางใจ
นั้นนอกจากรักษาด้วยโพชฌงค์ 7 และสัญญา 10 ควบคู่กับการทําสมาธิเพ่ือให้จิ ตสงบแล้วยังมีการ
แสดงธรรม และสนทนาธรรม เพ่ือระงับความทุกข์ที่เกิดจากการเจ็บป่วย ต่าง ๆ ด้วยการฝึกจิตให้สงบ

                                           

1 มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตหนองคาย 

2 มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตหนองคาย 

3 มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตหนองคาย 
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ได้เป็นอย่างดี เพ่ือที่จะใช้หลักกุศลกรรมบถ  10 ที่เน้นสร้างความสะอาดทางกาย ทางวาจา และทาง
ใจ  
  ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดบึงกาฬเป็นองค์ความรู้ ความสามารถที่สอดรับกับบริบท
วัฒนธรรม ที่เกื้อหนุนในการนําไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพที่ยั่งยืน อันเกิดจากการสั่งสม
ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่ผ่านกระบวนการสืบทอด พัฒนา ปรับปรุงและเลือกสรรมาแล้วเป็น
อย่างดีและยังสามารถนํามาใช้ในการดูแลสุขภาพ ในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การ
บําบัดรักษา และฟ้ืนฟูสุขภาพที่ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสิ่งแวดล้อมแบบองค์
รวม โดยใช้หลักธรรมมานามัย 3 ประการ คือ กายานามัย จิตตานามัย และชีวิตานามัย การส่งเสริม
สุขภาพด้วยหลักกายานามัย เป็นการปรับความสมดุลของธาตุดิน น้ํา ลม ไฟ ในร่างกาย โดยการ
รับประทานอาหารที่สะอาดถูกหลักอนามัย และใช้สมุนไพร การนวดแผนไทย การอบสมุนไพร การ
ประคบสมุนไพร และกายบริหารแบบไทย ๆ ส่วนจิตตานามัย เป็นการทําสมาธิสวดมนต์ และภาวนา
เป็นการดูแลรักษาสุขภาพทางใจ และชีวิตานามัยเป็นการดําเนินชีวิตสายกลางมีสิ่งแวดล้อมที่ดีและมี
อาชีพที่เหมาะสม ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยจึงมีประโยชน์ต่อการนามาใช้ในการดูแลสุขภาพของคนไทย
โดยรวม 
 ผลการประยุกต์วิธีการดูแลผู้ป่วยตามแนวทางพระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัด
บึงกาฬ นั้น ทั้งสองกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องความเจ็บป่วยทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ และมีแนวทาง แนวคิดในเรื่องการรู้เท่าทันความเจ็บป่วย ซึ่งพุทธวิธีการดูแลรักษา ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในจังหวัดบึงกาฬมีการปรับตัวรับมือเมื่อเกิดความเจ็บป่วยขึ้นได้เป็นอย่างดีของแต่ละวิธีการ
รักษา พุทธวิธีการดูแลรักษาเน้นดูแลจิตใจจากภายในสู่ภายนอกที่มีกระบวนการฝึกการปฏิบัติธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งเป็นการอาศัยความเชื่อทางพระพุทธศาสนาบูรณาการกับ
สมุนไพรท้องถิ่นในการรักษาทั้งจากภายในสู่ภายนอก และจากภายนอกสู่ภายในร่างกาย 

 
ค าส าคัญ : วิธีการดูแลผู้ป่วยตามแนวทางพระพุทธศาสนา, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, 
 

ABSTRACT 

 The three purposes of this research were: 1) to study to take care of the patients 

in the way of Buddhism; 2) to study the way to look after the patients  in accordance 

with the way of Buddhism and the local wisdom in Buengkan province; 3) to study the 

results of application of the methods to take care of the patients in accordance with the 

way of Buddhism and the local wisdom in Buengkan province by studying the primary 

documents including Thai Tipiṭaka, commentaries and the related research documents. 

In this qualitative research, the data were obtained from the various documents related 

to the concepts and the theory of the research and interviewing before being reported 

by the descriptive analysis.  

 The results of the research found that for taking care of the patients, the sickness 

and diseases can be divided into 2 types, that is, physical diseases and mental diseases. 

The physical diseases are the diseases taking place in the physical proportions such as 

headache, eye pain, and scabies. The physical diseases result from the change of 

seasons and unbalance of elements etc. while the spiritual diseases result from the 

mentality that is covered with defilements, that is, greed, hatred and delusion and the 



              

 

                  การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 

128 

sickness in the bodies can cause the mental suffering. In Buddhism, there are the 

principles to take care of the diseases in two ways, namely, to take care of diseases with 

the herbs and to take care of the diseases with Dhamma. For the first way, the herbs 

used for taking care of the Buddhist monks’ sickness beside using the five pharmacies, 

there are still various plants as appeared in Tipiṭaka such as roots, leaves, fruits, resin, 

acidulous water, salt and cows’ excrements etc. For the second way, to take care of the 

mental diseases besides to look after with Seven Enlightenment Factors and Ten 

Contemplations in compliance with meditation in order to make the mind calm and then 

there is still exhibition of Dhamma and conversation of Dhamma in order to cease the 

suffering that results from various sicknesses with training the state of consciousness 

calm as well in order to use Ten Wholesome that emphasizes to clean the body, verbal 

acts and mentality. 

 For the aspect of local wisdom in Buengkan province, it is the body of 

knowledge and ability that is agreeable with the content of the culture that supports the 

application for taking care of the sustainable health resulted from the accumulation of 

experience in various aspects through the process of inheritance, development, 

improvement, and selection as well and it can be applied for taking care of the health, 

for creation of the health, for protecting the diseases, for healing and improving the 

health including the body, mentality, emotion and the environment as a whole by using 

the three principles of Dhamma sanitation, that is, the physical sanitation, mental 

sanitation and life-sanitation. To enhance the health with physical sanitation is to adapt 

the balance of the earth, water, wind and fire elements in the body by eating the clean 

foods in accordance with the sanitation principles and herbal usage, Thai massage, the 

roasting herbs, the massage with the herbs and the exercise as Thai styles. While the 

mental sanitation is to practice meditation and chant and the development is to take care 

of the mental health and the life- sanitation is to carry on the life in accordance with the 

middle way and to have good environment and the appropriate occupation. The local 

wisdom has the benefit for application in taking care of the health of Thai people as a 

whole. 

 For the application of the methods to take care of the patients in accordance 

with the way of Buddhism and the local wisdom in Buengkan province, both processes 

create the knowledge and understanding in both physical and mental sickness and to be 

the guideline, the concept to know the sickness. For the Buddhist methods in taking 

care of and curing the diseases, the local wisdom in Buengkan province is to well adapt 

themselves to face when the sickness occurs. The Buddhist method takes care and heals 

the diseases emphasizing on taking care of internal mind to external mind that is the 

process of practicing Dhamma and the local wisdom in Buengkan province that 

depends on the belief of Buddhism by integration with the local herbs both from inside 

healing to outside one and from outside to inside body. 

 

KEYWORDS:Taking care of the patients in accordance with the way of Buddhism, 

local wisdom 

 
๑. บทน า 
 หลักคําสอนของพระพุทธศาสนา มีเนื้อหาที่ระบุถึงวิธีการดูแลรักษาโรคทางกาย และทางใจ
ไว้มากมาย แต่ว่าโรคทั้ง ๒ ที่เกิดขึน้นั้นมีวิธีการดูแลรักษาแตกต่างกัน คือ โรคทางกายนั้นก็ให้ใช้ยาอัน
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เป็นปัจจัยหนึ่งในสี่ที่สําคัญของชีวิต4 ในบางครั้งก็ใช้พุทธมนต์ในการดูแลรักษาโรคด้วย เช่น เมื่อ
พระพุทธเจ้าประชวร พระมหาจุนทเถระได้สวดโพชฌงค์สูตรถวาย พระองค์ก็หายจากประชวร5 คราว
หนึ่งมีพระภิกษุอาพาธรูปหนึ่งนอนเกลือกกลิ้งอยู่กับอุจจาระและปัสสาวะของตนเอง พระพุทธเจ้าทรง
ให้การดูแลรักษาด้วยการสรงน้ําให้ภิกษุรูปนั้นจนร่างกายสะอาด โดยไม่แสดงอาการรังเกียจแม้แต่
น้อย ภิกษุรูปนั้นร่างกายสะอาดและหายจากอาพาธนั้นทันที6 ส่วนโรคทางใจสามารถดูแลรักษาได้ด้วย
การสนทนาธรรม ดังเช่น นกุลปิตาคหบดีป่วยด้วยโรคชรามีอาการเจ็บป่วยออดแอดอยู่เป็นประจํา
พระพุทธเจ้าทรงสนทนาธรรมกับนกุลปิตาคหบดีด้วยพระองค์เองว่าแม้เมื่อเรามีกายกระสับกระส่าย
อยู่จิตของเราจักไม่กระสับกระส่ายตามไปด้วย โดยใช้สติหรือใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นความจริงตาม
กฎไตรลักษณ์ เป็นการให้การดูแลทางด้านจิตใจ จิตใจไม่ฟุ้งซ่านผ่อนคลาย เบาสบายควบคุมสติได้ 
หายป่วยในฉับพลัน7 
 จากการศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎก พบว่ามีการนําเอายาสมุนไพรมาใช้ในการดูแลรักษาโรค
ภิกษุที่อาพาธครั้งพุทธกาล เพราะโรคเมื่อเกิดแล้วย่อมบั่นทอนทั้งกายและใจทําให้สุขภาพเกิด ทรุด
โทรมลง เป็นอุปสรรคต่อการดํารงชีวิต ที่ทําให้มนุษย์พยายามดูแลรักษาสุขภาพทางกายและใจ ให้
แข็งแรงจะทําให้ร่างกายและจิตใจมีความสมบูรณ์ ก็เพ่ือสร้างความผาสุกให้เกิดขึ้นแก่ร่างกายและ
จิตใจของตนเองอยู่เสมอ คือมีชีวิตอยู่อย่างปราศจากโรคภัยไข้ เจ็บทั้งทางกายและทางใจ8 พระบรม
ศาสดาทรงมีความสามารถในการดูแลรักษาโรค คือ กิเลสพร้อมทั้งอนุสัยอันได้แก่ความโลภ ความ
โกรธ ความหลง และความมัวเมา พระองค์ทรงใช้ญาณตรวจดูโรค เมื่อรู้ภาวะของเหล่าสรรพสัตว์แล้ว 
ก็ทรงวางยา (แสดงธรรม) คือธรรมะโอสถ ธรรมะบางหมวดเมื่อฟังแล้วพิจารณาตาม ทําให้จิตใจสงบ
ระงับ ผ่อนคลายเป็นสมาธิ ส่งผลไปถึงกายให้หายจากโรคทางกายและโรคทางใจได้ ดังพระมหา กัสส
ปะเถระที่อาพาธ พระพุทธเจ้าเสด็จไปเยี่ยมแล้วทรงแสดงโพชฌงค์ 7 ให้ฟัง พระมหากัสสปะพิจารณา
ตามธรรมนั้นก็หายจากโรค เมื่อภิกษุอาพาธพระองค์ทรงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายดูแลรักษาพยาบาล
กันเอง และทรงรับสั่งว่า “ถ้าหากภิกษุรูปใดมีความปรารถนาจะพยาบาลเราตถาคตแล้วไซร้ ขอเธอ
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8 พระครูอินทสารวจิกัษ ์(กิจไร่), "ศึกษาการรักษาโรคดว้ยยาสมุนไพรและธรรมโอสถท่ีปรากฏในคมัภีร์
พระพุทธศาสนา", วิทยำนิพนธ์พุทธศำสตรมหำบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลยั: มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วทิยาลยั", ๒๕๕๑ ), หนา้ ๖. 
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ทั้งหลายจงพยาบาลภิกษุไข้เถิด”9 แม้พระพุทธองค์ทรงเห็นธรรมโอสถเพ่ือรักษาใจให้หายจากทุกข์
ทางใจ แต่ในแง่ของทุกข์กาย พระองค์ก็ทรงให้ความสําคัญเช่นกัน ด้วยมีพุทธานุญาตให้ใช้สมุนไพร
ดูแลรักษาสุขภาพทางกายได ้
 
๒. วัตถุประสงค์ 

(๑) เพ่ือศึกษาวิธีการดูแลผู้ป่วยตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
(๒) เพ่ือศึกษาวิธีการดูแลผู้ป่วยตามหลักภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดบึงกาฬ 
(๓) เพ่ือศึกษาผลการประยุกต์วิธีการดูแลผู้ป่วยตามแนวทางพระพุทธศาสนากับภูมิปัญญา

ท้องถิ่นในจังหวัดบึงกาฬ  
 
 
 
 
 
 
 

๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research) โดยการวิจัยเอกสารเป็นเป็น

ตัวเชื่อมหลัก ในการลงพ้ืนที่จริงในด้านการรวบรวมข้อมูล โดยมีวิธีการดําเนินการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ 
ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

๑) ขั้นตอนรวบรวมข้อมูล แบ่งข้อมูลออกเป็น 3 แหล่งสําคัญคือ 
(๑) รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลชั้นปฐมภูมิ อันได้แก่ พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย 

และฉบับภาษาบาลี 
(๒) รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลชั้นทุติยภูมิ อันได้แก่ หนังสือ ตํารา บทความ 

และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
(๓) รวบรวมข้อมูลจากพ้ืนที่ของการวิจัยในจังหวัดบึงกาฬ ที่มีการรักษาผู้ป่วยโดย

แพทย์ทางเลือก และการรักษาผู้ป่วยทางใจในสํานักปฏิบัติธรรมในจังหวัด เพ่ือทําการข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ในการเปรียบเทียบ 
๒) ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อได้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่รวบรวมไว้แล้ว จึงนํามาจําแนกและ

กําหนดเป็นประเด็น เป็นหัวตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๓) ขั้นนําเสนอข้อมูล เมื่อได้จําแนกข้อมูลและได้ประเด็นหัวข้อแล้ว จึงนํามาเสนอข้อมูล

รายงานการวิจัย ในแบบพรรณนาวิเคราะห์ ให้ได้งานวิจัยที่มีคุณภาพและได้ผลจริง 
 

                                           

9 ว.ิม.(ไทย), ๒๕/๒๖ / ๖. 
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๔. เปรียบเทียบความรู้วิธีการดูแลผู้ป่วยตามแนวทางพระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
จังหวัดบึงกาฬ  

ความเข้าใจเรื่องวิธีการดูแลผู้ป่วย บุคคลทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้มีโรคทางใจเบียดเบียน
ตลอดเวลา ส่วนโรคทางกาย พระพุทธองค์ก็ตรัสว่า ร่างกายก็เป็นรังแห่งโรคที่ต้องดูแลเอาใจใส่
ตลอดเวลา สําหรับโรคทางกายนั้นนานๆ อาจจะเป็นครั้งก็ได้ แต่โรคทางใจถูกเบียดเบียนอยู่
ตลอดเวลาหรืออาจกล่าวว่าเป็นได้ง่ายกว่าโรคทางกายเท่านั่น ทางด้านร่างกาย ถือเป็นกิจวัตร
ประจําวันของมนุษย์ทุกคน ซึ่งเป็นสิ่งที่บุคคลจะต้องปฏิบัติด้วยตนเองในขณะที่มีสุขภาพดี ทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ แต่เมื่อเจ็บป่วย กิจวัตรประจําวันดังกล่าวจะหยุดชะงักลงไป และความต้านทาน
เชื้อโรคก็น้อยลง ฉะนั้นการดูแลทางร่างกายเป็นสิ่งสําคัญยิ่ง และจาจะต้องดูแลรักษาให้หายและมี
สุขภาพที่ดี จากการศึกษาเรื่องความรู้วิธีการดูแลผู้ป่วยตามแนวทางพระพุทธศาสนากับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไทย ทั้งสองแนวทาง มีประเด็นที่จะต้องนํามาเปรียบเทียบถึงความเหมือนความต่าง ตามที่
ผู้วิจัยวางหัวข้อไว้ในตารางดังต่อไปนี้ คือ 
 

ตารางท่ี ๔.๑ เปรียบเทียบความรู้ วิธีการดูแลผู้ป่วย 
 

คว ามรู้ วิ ธี ก า ร ดู แ ล ผู้ ป่ ว ย ต า ม แน ว ท า ง
พระพุทธศาสนา 

ความรู้วิธีการดูแลผู้ป่วยตามหลัก ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในจังหวัดบึงกาฬ 

๑.บิณฑบาตเลี้ยงชีพ ๑.ดูแลสุขสุขภาพของตนเองเพ่ือความอยู่รอด 
๒.ปัดกวาดใบไม้เพ่ือทําความสะอาด ๒.มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ใน

การดํารงชีวิต 
๓.นั่งสมาธิภาวนา เจริญกรรมฐาน ๓.ศึกษาภูมิปัญญา และขนบธรรมเนียมประเพณี 
๔.ไหว้พระ สวดมนต์ ๔.ความเชื่อถือทางไสยศาสตร์ 
๕.ฝึกอบรมให้มีสติ รู้ตามความเป็นจริง ๕.ใช้สมุนไพรในการรักษา 
๖.ดูแลรักษาร่างกายและจิตใจ อย่างสม่ําเสมอ ๖.มีการวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย

นิยม 
 

สรุปได้ว่า ความรู้ของวิธีการดูแลผู้ป่วยตามแนวทางพระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
จังหวัดบึงกาฬนั้น ชี้ให้เห็นถึงความเหมือนความต่างอย่างชัดเจนของทั้งสองวิธี คือ  

๑.) ด้านเหมือนบิณฑบาตเลี้ยงชีพ10 ดูแลรักษาร่างกายและจิตใจ อย่างสม่ําเสมอกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นไทยต้องดูแลสุขภาพของตนเพ่ือความอยู่รอด และมีความรู้ ความเข้าใจในการดํารงชีวิต  

๒) ด้านความแตกต่าง คือ ปัดกวาดใบไม้เพ่ือทําความสะอาด นั่งสมาธิภาวนา เจริญกรรมฐาน 
ไหว้พระ สวดมนต์ ฝึกอบรมให้มีสติ รู้ตามความเป็นจริง11 ส่วนศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น ศึกษา

                                           

10 ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๒๓/๑๘๑. 
11 องฺ.เอกก. (ไทย) ๒๐/๖๒/๒๕๐. 
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ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อถือทางไสยศาสตร์12 ใช้สมุนไพรในการรักษา และมีการวิวัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยนิยม 
 
๕. สรุป 
 ๕.๑ การศึกษาวิจัยถึงวิธีการดูแลผู้ป่วยตามแนวทางพระพุทธศาสนา  

วิธีการดูแลรักษา สามารถสรุปประเด็นได้ ๒ อย่าง คือการดูแลรักษาทางกายและทางใจ โดย
อาศัยยาสมุนไพร ต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในพระพุทธศาสนามีมากมาย โดยเฉพาะพระวินัยปิฎก ในหมวด
เภสัชขันธกะ ได้ระบุถึงการดูแลรักษาโรคต่าง ๆ ด้วยเภสัช ๕ ชนิด คือเนยใส เนยข้น น้ํามัน น้ําผึ้ง 
น้ําอ้อย พร้อมทั้งยาสมุนไพรที่ได้จากรากไม้ต่าง ๆ เช่น เปลือกไม้ ใบไม้ ผลไม้ ยางไม้ แร่ธาตุ ต่าง ๆ 
เช่นเกลือ กามะถัน ผงมูลโคแห้งแก้แผลพุพองและกลิ่นตัว และยานัตถุ์แก้ปวดหัว ส่วนการดูแลรักษา
ทางใจ ทรงใช้วิธีการดูแลรักษา โดยใช้หลักธรรม ต่าง ๆ ได้แก่ หลักสัญญา ๑๐ ประการ, หลักธรรม
โพชฌงค์ ๗ ประการ , ขันธ์ ๕ , หลักพรหมวิหาร ๔ , และหลักไตรลักษณ์ เป็นต้น ที่จริงแล้ว
พระพุทธศาสนา กล่าวถึงการป้องกันโรคมากกว่าการดูแลรักษา พระองค์ทรงให้ใช้ปัญญาและวิธีการ
นอกจากการใช้ตัวยา ผู้ปฏิบัติตามหลักศีล สมาธิ ปัญญา ย่อมมีโรคน้อย มีโรคเบาบาง ไม่เป็นโรคทาง
กายและทางใจตามความหมายทางพุทธศาสนาและทางจิตเวช เช่นการใช้สติตั้งมั่นอยู่ การพิจารณาถึง
ความเป็นไปของจิต เช่นพระบรมศาสดาทรงมีความสามารถที่จะดูแลรักษาโรค คือกิเลสพร้อมทั้ง
อนุสัยอันได้แก่ความโลภ ความโกรธ ความหลง และความมัวเมาพระองค์ทรงใช้ญาณตรวจดูโรค เมื่อรู้
ภาวะของเหล่าสรรพสัตว์แล้ว ก็ทรงวางยา (แสดงธรรม) คือธรรมะโอสถ ธรรมะบางหมวดเมื่อฟังแล้ว
พิจารณาตาม ทาให้จิตใจสงบระงับผ่อนคลาย เป็นสมาธิ ส่งผลไปถึงกายให้หายจากโรคทางกายและ
โรคทางใจได้ ดังพระมหากัสสปะเถระที่อาพาธ พระพุทธเจ้าเสด็จไปเยี่ยมแล้วพระองค์ทรงแสดง
โพชฌงค์ ๗ ให้ฟังพระมหากัสสปะพิจารณาตามธรรมนั้นก็หายจากโรค เมื่อภิกษุอาพาธพระองค์ทรง
รับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายรักษาพยาบาลกันเอง 

๕.๒  รูปแบบวิธีการดูแลผู้ป่วยตามหลักภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดบึงกาฬ   
ในรูปแบบวิธีการดูแลผู้ป่วยตามหลักภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดบึงกาฬ  ผู้วิจัยมีพบว่าคน

ไทยอยู่กันในสังคมหมู่มากน่าจะมีวิธีแก้ไขปัญหา โดยหันมาใช้วิธีการแบบไทย ๆ ซึ่งไม่มีการเสีย
ค่าใช้จ่ายมากนักซึ่งน่าจะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุได้อย่างดีทีเดียว เป็นการนาภูมิปัญญาไทยที่ทรงคุณค่า
ทางวัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพ ครอบคลุมประเด็นหลัก ๆ ได้แก่ การดูแลสุขภาพ
แบบองค์รวมด้วยการใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ในการส่งเสริมป้องกันและฟ้ืนฟูสุขภาพ ทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจจิตวิญญาณปัญญา สังคม และสิ่งแวดล้อมด้วยหลักธรรมานามัย เมื่อได้วิเคราะห์เพ่ือ
หาทางออกแล้วทางผู้วิจัยเห็นประเด็นความคิดของ ศ.นพ. อวย เกตุสิงห์ จึงได้เสนอแนวคิดที่น่าสนใจ
ว่า เราสามารถทําให้การแพทย์องค์รวมกลับคืนมาได้โดยระบบวัฒนธรรมของเราเอง คือการนําหลัก

                                           

12 ก่ิงแกว้ เกษโกวิท (และคณะ), "หมอพ้ืนบา้นและการดูแลสุขภาพตนเองของชาวบา้นอีสาน",รำยงำน
วจิยั, (มหาวทิยาลยัขอนแก่น, ม.ป.ป., ๒๕๓๖), หนา้ ๑๕. 
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ธรรมานามัยผสมผสานให้เข้ากับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพ่ือนามาประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษา
สุขภาพแบบองค์รวม 

๕.๓ ผลการประยุกต์วิธีการดูแลผู้ป่วยตามแนวทางพระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
จังหวัดบึงกาฬ  

การศึกษาผลการประยุกต์วิธีการดูแลผู้ป่วยตามแนวทางพระพุทธศาสนากับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในจังหวัดบึงกาฬในส่วนในด้านความเหมือนและความต่างกันผู้วิจัยขอยกเอาหลักสําคัญใน
พระพุทธศาสนามาใช้เพ่ือให้ผู้ที่สนใจศึกษาติดตาม พบว่าพระพุทธศาสนากับหลักภูมิปัญญาท้องถิ่น
ไทย พระพุทธศาสนานั้นสอนให้คนรู้จักใช้ปัญญาคิดด้วยเหตุผล เมื่อคิดเห็นจริงแล้วว่าสิ่งใดดี มีผู้รู้ยก
ย่องว่าเป็นความสุข ความเจริญ ก็จงปฏิบัติสิ่งนั้นให้มีอยู่ในตนยิ่ง ๆ ขึ้นไป ตรงกันข้าม ถ้าคิดเห็นจริง
แล้วว่า สิ่งใดชั่ว ผู้รู้ติเตียนว่าเป็นความทุกข์ความเสื่อม ก็จงพยายามละทิ้งเสีย อย่าให้กล้ากรายเข้ามา
มีอยู่ในตัวตนเลย ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดบึงกาฬเป็นเรื่องของความเชื่อมากกว่าเป็นเรื่องของ
ปัญญาถ้าหากมีความเชื่อแต่ไม่ใช้ปัญญาเข้าช่วย ก็อาจเข้าไม่ถึงความสุขได้เหมือนกัน เพราะการได้รับ
การรักษาต้องมีความเชื่อในเรื่องที่ตนเองนั้นรักษาจึงจะหายจากอาการเจ็บป่วยทางกาย เพราะตามที่
สัมภาษณ์จะเห็นว่าคนที่มีความเชื่อในแพทย์ทางเลือกนั้นและความเชื่อทางพระพุทธศาสนาก็จะหาย
ถ้าเข้ามีปัญญาท่ีดี 
 
๖. ข้อเสนอแนะ 
 ๖.๑ ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาทัศนะวิธีการดูแลผู้ป่วยตามแนวทางพระพุทธศาสนา และ
วิธีการดูแลผู้ป่วยตามหลักภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย จากการศึกษาพบว่า การดูแลผู้ป่วยตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา มี ๒ ประเภท คือ การดูแลแบบรูปธรรม เป็นการดูแลรักษาโดยตรงจากสมุนไพร การ
ดูแลตามอาการ การเช็ดรักษาทําความสะอาดร่างกาย และการดูแลแบบนามธรรม เช่น การใช้ พุทธา
นุภาพ การแสดงธรรม-สนทนาธรรม และใช้ธรรมโอสถในการดูแลรักษา ส่วนการรักษาแบบ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นไทย แบ่งออกเป็น ๒ ประการ คือ ๑. การรักษาทางกาย การดูแลรักษาทางกาย โดย
การใช้สมุนไพรและการดูแลทางกายอ่ืนๆ ๒.การรักษาทางใจ หรือฤทธานุภาพ เป็นการดูแลรักษาโดย
ใช้พลังจิต หรือคาถาอาคม ซึ่งทั้งการดูแลรักษาผู้ป่วยทั้งทางพระพุทธศาสนาและทางภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไทยนี้ ทั้ง ๒ แนวทางนี้ มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์และสืบทอดถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน เพราะ
ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีการอนุรักษ์และสืบทอดเท่าที่ควร ดังนั้น ทางรัฐบาลจึงควรให้การส่งเสริมเพ่ือ
อนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่สืบต่อไป 

๖.๒ ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป 
ในการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยขอเสนอแนะ ในการทาวิจัยในด้านอ่ืนที่มีความเกี่ยวข้องแล ะ

สัมพันธ์กับวิธีการดูแลผู้ป่วยตามแนวพระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ดังนี้ 
๑. ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการดูแลผู้ป่วยตามแนวทางพระพุทธศาสนากับพระพุทธศาสนา

นิกายมหายานในประเทศจีน ว่าเขามีความคิดเหมือนกัน และแตกต่างกันอย่างไร เพ่ือประเทศไทย
ของเราจะได้มีโอกาสทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศ 
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๒. ศึกษาวิเคราะห์การปฐมพยาบาลผู้ป่วยตามแนวทางพระพุทธศาสนากับการปฐมพยาบาล
ของแพทย์สมัยใหม่ 

๓. ศึกษาวิเคราะห์การใช้หลักธรรมเพื่อกําจัดโรคตามแนวทางพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 
๗. เอกสารอ้างอิง 
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บทคัดย่อ 

 วิทยานิพนธ์เรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และเพ่ือศึกษาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของพระ
นิสิต วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Document Research) จาก
พระไตรปิฎก เป็นหลักและข้อมูลขั้นทุติยภูมิ ในหนังสือวิชาการ เอกสาร งานวิจัย มีการสัมภาษณ์
กลุ่มเป้าหมาย วิเคราะห์แล้วนาผลมาประกอบสารนิพนธ์ น าเสนอผลการวิจัยเชิงพรรณนา 

ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
แสวงหาและการเข้าถึงสารสนเทศ ซึ่งพฤติกรรมนี้อาจจะเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ เช่น ผู้ใช้อาจจะใช้
ระบบสารสนเทศที่เป็นทางการโดยใช้ระบบการให้บริการแบบออนไลน์หรือศูนย์สารสนเทศ หรืออาจ
ใช้ระบบสารสนเทศที่ไม่เป็นทางการ คือระบบที่ไม่ได้ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศเป็นหลักแต่
อาจจะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสารสนเทศที่ต้องการได้ เทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์ต่อ
มนุษย์ในหลายด้าน เช่น ด้านการศึกษาช่วยให้การศึกษามีความสะดวกขึ้น 

พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของพระนิสิตในด้านต่างๆ แสดงให้เห็นว่า พระนิสิต
ของวิทยาลัยสงฆ์หนองคายใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์ไปได้หลายประการเช่น การ
ใช้เพ่ือสืบค้นข้อมูลด้านการศึกษา การใช้เพ่ือติดต่อสื่อสาร การใช้เพ่ือเป็นสื่อในการเจริญจิตภาวนา 
การใช้ผลิตสื่อประกอบการสอน รวมทั้งการใช้เพ่ือพิมพ์งานส่วนตัวหรืองานคณะสงฆ์ เทคโนโลยี
สารสนเทศก็คือวิชาการอย่างหนึ่งที่พระควรศึกษาและคณะสงฆ์ควรส่งเสริมให้พระได้มีโอกาสศึกษา
ให้มากขึ้น โดยใช้หลักปฏิสัมภิทาคือรู้จักความหมาย รู้จักหลักการ เพ่ือจะได้ใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทันและน าไปอธิบาย หลักธรรมของพระพุทธศาสนาให้กับคนร่วมสมัย
เข้าใจได้ ประโยชน์ที่ได้จากการใช้เทคโนโลยีมีความเกี่ยวข้องกับพระนิสิตนั้น ได้แก่ ประโยชน์ด้าน
การติดต่อสื่อสาร ท าให้สามารถได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ ประโยชน์ในด้าน
การศึกษาท าให้หาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และโทษของการใช้

                                                   
1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
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เทคโนโลยีสารสนเทศของพระนิสิตที่มากเกินไปจะก่อให้เกิดโทษที่มีผลต่อสุขภาพ และโทษที่มีผลต่อ
สังคมสงฆ ์

การวิเคราะห์พฤติกรรมที่พึงประสงค์เชิงพุทธในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
พระนิสิต วิทยาลัยสงฆ์หนองคายจากการศึกษาท าให้ทราบทั้งข้อดีและข้อเสียของการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้กับทั้ง การศึกษา และพระพุทธศาสนา ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและการศึกษาของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์หนองคายท าให้ทราบทั้งข้อดีและ
ข้อเสียของการน ามาใช้ในประเด็นของการศึกษาคือนิสิตสามารถสืบค้นข้อมูลการหาข้อมูลที่มี
ความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับรายวิชาที่อาจารย์ได้รับมอบหมายนิสิตก็จะสามารถสืบค้นข้อมูลได้ง่าย
และสามารถสร้างฐานข้อมูลขึ้นเพ่ือเป็นการแชร์กันในห้องเรียนในการที่จะท าให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้นอกต าราเรียนที่จะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ที่จะท าให้การศึกษามีการต่อยอดและท างานที่
ได้รับมอบหมายประสบความส าเร็จส่วนในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประยุกต์ในการ
เผยแผ่พุทธศาสนาจะเป็นการสร้างฐานข้อมูลที่มีความส าคัญยกตัวอย่างเช่นการเผยแพร่หลักธรรมที่
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา วิธีการปฏิบัติธรรมการเจริญอานาปานสติสมาธิ การเจริญมหาสติปัฏฐาน 
4 วิธีการเดินจงกรม วิธีการนั่งสมาธิ ซึ่งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคปัจจุบันท าให้ได้ฐานข้อมูลที่
สามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกที่ทุกเวลาของเพียงแค่ว่ามีอินเตอร์เน็ตในการเชื่อมต่อข้อมูลเพ่ือที่จะท าให้
กลุ่มผู้ที่มีความสนใจได้ใช้ประโยชน์จากการสร้างฐานข้อมูลของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์หนองคายซึ่งจะเป็น
การสร้างผลงานที่เป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทางสังคมในอีกรูปแบบหนึ่ง ส่วนข้อเสียของการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศคือการที่นิสิตไม่มีความรู้ในการโพสต์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ท าให้เกิดความ
เสียชื่อเสียงทั้งในตัวนิสิตและสถาบันการศึกษาเป็นต้นในบริเวณต่อมาคือเป็นการส่งผลต่อตนเองคือ
การใช้โทรศัพท์ในระยะเวลาที่ยาวนานท าให้เกิดการพักผ่อนไม่เพียงพอเมื่อเข้าสู่ห้องเรียนก็จะไม่มีสติ
ไม่มีสมาธิในการเรียนหนังสือท าให้ไม่สามารถสอบวัดผลคะแนนได้คะแนนที่เป็นที่น่าพอใจและ
หลักการต่อมามีผลต่อสายตาในการใช้คอมพิวเตอร์หรือใช้โทรศัพท์เป็นระยะเวลานาน 
ค าส าคัญ : พฤติกรรมที่พึงประสงค์เชิงพุทธ, เทคโนโลยีสารสนเทศของพระนิสิต, วิทยาลยัสงฆ์
หนองคาย, 
 

ABSTRACT 

 The purposes of this research were: to study the opinions and theories related to 

the behaviors in using the technological communication; to study the satisfactory 

behaviors in using the technological communication of the students of Nongkhai 

Buddhist College. This research was the documentary research from Tipiṭaka as the 

primary source and the secondary source was taken from academic books, documents, 

researches and to interview the key informants, to analyze the data. The results of the 

research were presented by the descriptive analysis. 

 The results of the research found that the behaviors in using the technological 

communication are one part of the process to search for and to approach the 

communication. These behaviors may occur in various forms for example the users may 

use the systems of communication that are the official ways by using the system of 

online services or the communication center or maybe use the unofficial 

communication, that is, the system does not mainly relate to the communication, but 

the details of data may be given in concerning with the required communication. The 
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technological communication is endowed with the benefits towards the human beings 

in various aspects for example it can provide more convenience in education. 

 Based on the study of the behaviors in using the technological communication 

of the students, it indicates that the students of the Nongkhai Buddhist College use the 

technological communication for many useful ways such as to use in searching for the 

data, in the aspect of education, they use in communication, to use for communication 

in the mental culture, to use for construction of teaching media including to use for 

individual work printing or for the work of the Sangha . The technological 

communication is considered as one of the academic works that the Buddhist monks 

and Sangha would enhance the Buddhist monks to have the opportunity to study 

increasingly by using the principle of discriminating knowledge, that is, to know the 

meaning, the principle for using the benefits from the technological communication and 

to explain the teaching of Buddhism for the modern people to understand. The benefits 

are received from using the technological communication related to the students are in 

the aspect of communication and to be able to receive the data quickly and up to date. 

The benefits in the aspect of education assist to search for the data related to learning 

and teaching efficiently. The disadvantages of using the technological communication 

of the students may occure when the students too much use it and may cause the danger 

to their health and this may cause the negative effects to the Sangha society. 

 From the analysis of the Buddhist satisfactory behaviors in applying the 

technological communication of the students of Nongkhai Buddhist College, it was 

found that both advantages and disadvantages of using the technological 

communication in terms of education and Buddhism of applying the technological 

communication for daily life are that the students can search for the data associated and 

related to the subjects as assigned by the teachers; the students can search for data easily 

and can create the data bases  in order to share the data in the classroom in the learning 

process besides learning from the books; this enhances the learning process that causes 

the continuing education and to complete their assignments successfully. While in the 

matter of  using the technological communication for applying in spreading Buddhism, 

it will create the important data base, such as to spread the principle of Dhamma that is 

the Buddhist importance, namely to practice the mindfulness on breathing, to practice 

the Four Foundations of Mindfulness and meditation. The present application of the 

technological communication creates the data bases that can be used everywhere and 

anytime just to have the internet in connection with the data that the groups who get 

interested have the chance to use the benefit from the data bases of the students of 

Nongkhai Buddhist College that will be the creation of the results of work enhancing 

the social morality in one way, while the weak point in using the technological 

communication is that the students do not have the knowledge to post the data in the 

online society, it will destroy the honor of both students and the educational institution 

and then oneself, that is, the students may use the telephones for a long time, have not 

enough time to take a rest, when entering the classroom, they will not pay attention in 

study, this will make them unable to have the unsatisfactory results and will effect to 

their eyes in using computer or telephone for a long time. 

 

KEYWORDS   : Buddhist behavioral satisfaction, using technological communication, 

students of Nongkhai Buddhist College 
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๑. บทน า 
 สังคมโลกยุคปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางด้านโทรคมนาคมท าให้ข้อมูลข่าวสาร สามารถ
ส่งผ่านถึงกันทั่วโลก เกิดสังคมที่เรียกว่า “สังคมข้อมูลข่าวสาร” (Information Society) ซึ่งเป็นสังคม
ที่มีการใช้ข้อมูลข่าวสารในการด าเนินงานด้านต่างๆ มีการกระจายภาพ เสียง และ ข้อมูล ไม่ว่า
เหตุการณ์นั้นเกิดข้ึนที่ใดในโลก ก็สามารถกระจายข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว และ แลกเปลี่ยนข่าวสารได้
อย่างทั่วถึงกัน ความสามารถดังกล่าวเป็นผลมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศ4 ที่ท าให้ระบบการสื่อสาร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ5  

ซึ่งข้อมูล ข่าวสารถือเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินธุรกิจทุกประเภท คนที่มีโอกาสในการ
เข้าถึงข้อมูลได้ รวดเร็วและลึกกว่าจะได้เปรียบคนที่เข้าถึงข้อมูลได้ช้ากว่า ซึ่งเปรียบเสมือนขุมทรัพย์
ข้อมูลข่าวสาร ที่คนส่วนใหญ่หันมาให้ความสนใจ โดยมีนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยจ านวนมากค้นคว้า 
และผลิต เทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นมา จนเกิด “กระแสเทคโนโลยีสารสนเทศท่วมท้น” (Information 
Explosion) เป็นการเพ่ิมขึ้นอย่างทวีคูณของเนื้อหาวิชาและปริมาณของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้กัน
อยู่ และรวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งการเพ่ิมจ านวนของเทคโนโลยีสารสนเทศ
นอกจากจะมีผลกระทบกับการผลิต และเผยแพร่เอกสารแล้วยังมีผลกระทบ และเป็นเรื่องยุ่งยาก
ซับซ้อนต่อสถาบันการศึกษา ที่ให้บริการสารสนเทศในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ 
เพ่ือให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน และสามารถใช้บริการสืบค้นสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
สถาบันการศึกษาจึงเข้ามามีบทบาทส าคัญในการเตรียมการเพ่ือรับปัญหาดังกล่าวโดยการพัฒนา
เทคนิคและกลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือให้สามารถจัดการกับสารสนเทศ จ านวนมากที่มีอยู่อย่างเหมาะสม และ
ค้นหาสารสนเทศต่างๆ จากแหล่งสารสนเทศอ่ืนๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ6 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology - IT) ที่ก าลังมีความส าคัญต่อ การพัฒนาสังคมและประเทศชาติได้ถูกให้
ค าจ ากัดความ โดยส านักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสาร สนเทศแห่งชาติว่า หมายถึง 
เทคโนโลยีหลายๆ กลุ่มรวมกันเพ่ือก่อให้เกิดการติดต่อ เชื่อมโยงหรือจัดหา การวิเคราะห์ประมวลผล 
การจัดเก็บและการจัดการ การเผยแพร่ และการใช้ สารสนเทศ (ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ข่าวสารและ
ข้อมูลดิบ จนถึงความรู้วิชาการ) ให้เกิดประโยชน์ใน รูปแบบของสื่อต่างๆ ทั้งเสียง ภาพ และตัวอักษร 
ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ “เทคโนโลยีสารสนเทศจึงประกอบด้วย เทคโนโลยีหลายประเภท อาทิ 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และฐานข้อมูล เทคโนโลยีโทรคมนาคมระบบมีสายและ

                                                   
4 ฝ่ายวิชาการภาษาไทย, พจนานุกรมไทยฉบับทันสมัยและสมบูรณ์, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทซีเอ็ด

ยูเคช่ัน จ ากัด, ๒๕๕๓ ), หน้า ๕๒๙. 
5 มนัส นามวงศ์, “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้าน อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาสถาบันราชภัฏสวนดุสิต”, 

รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฏ สวนดุสิต, ๒๕๔๓ ), หน้า ๘. 
6 ปริศนา มัชฌิมา , พฤติกรรมการสืบค้นสารสนเทศของนักศึกษาสถาบันราชภัฏสวนดุสิต , 

(กรุงเทพมหานคร : ส านักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๔๗), หน้า๑๔. 



 

 
                  การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 

139 

ไร้สายซึ่งรวมไปถึงระบบสื่อมวลชน (วิทยุ โทรทัศน์) เทคโนโลยีส านักงาน โรงเรียน มหาวิทยาลัย 
โรงพยาบาล บ้าน ห้างสรรพสินค้า” เป็นต้น7  

เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงคอมพิวเตอร์รูปแบบต่างๆ เช่น เครื่องพิมพ์ จานคอม แฟกซ์ 
โทรศัพท์ โทรสาร อุปกรณ์สลับสาย อินเทอร์เน็ต ดาวเทียม ใยแก้วน าแสง โมเด็ม โทรทัศน์ เครื่องเล่น
วิทยุ เครื่องเล่นอิเล็กทรอนิกส์ เกมคอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านบาร์โค้ด รวมถึงซอฟต์แวร์ ระบบและ
ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะด้าน และเทคโนโลยีอ่ืนๆ อีกเป็นจ านวนมาก เช่น ตู้ ATM (Automatic 
Teller Machine) เป็นต้น จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีให้เลือกมากมายตามความต้องการของ
มนุษย์ เพราะปัจจุบันโลกได้มีการวิวัฒนาการเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศจากประเทศที่เจริญมากกว่าก็จะไหลไปสู่ประเทศที่เจริญน้อยกว่า พระนิสิตนั้นไม่สามารถ
จะหลีกหนีไปจากยุคแห่งสังคมสารสนเทศไปได้ จ าเป็นต้องปรับตัวและเรียนรู้เพ่ือใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้เหมาะกับชีวิตประจ าวัน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ควรจะเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างไรจึงไม่ก่อให้เกิดปัญหา8 อันเป็นการสนองตอบนโยบายของประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ ที่มุ่งเน้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และยังเป็นการด าเนินการตาม
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ หรือ IT ๒๐๐๐9 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

(๑)  เพ่ือศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๒) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของพระนิสิต วิทยาลัย

สงฆ์หนองคาย 
(๓) เพ่ือวิเคราะห์พฤติกรรมที่พึงประสงค์เชิงพุทธในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ของพระนิสิต วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย  
 

๓. วิธีด าเนินการวิจัย  
การศึกษาวิจัยเรื่องศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ

พระนิสิต วิทยาลัยสงฆ์หนองคายครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ประเภทวิเคราะห์เอกสารและด้วยการสัมภาษณ์ ประชากรกลุ่มเป้าหมาย วิเคราะห์ผลแล้วน ามา
ประกอบการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินการวิจัยดังนี้  

ขั้นรวบรวมข้อมูล  

                                                   
7 ส านกังานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศแห่งชาติ, กรอบแนวคดิและความเป็นมาของ

ความเหล่ือมล าในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้, (กรุงเทพมหานคร : ศูนยเ์ทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ, ๒๕๔๔), หนา้ ๙. 

8 กาญจนา แกว้เทพ, ส่ือส่องวฒันธรรม, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิภูมิปัญญา, ๒๕๔๐), หนา้ ๖๖. 
9 อ านวย วีรวรรณ และเกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ, เมืองไทยในปี๒๕๖๐ : อนาคตเมืองไทยในสอง

ทศวรรษหน้า, (กรุงเทพมหานคร : ซคัเซสมีเดีย, ๒๕๓๙), หนา้ ๕๐. 



              

 
                  การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 

140 

๑. ศึกษาการวบรวมข้อมูลจากเอกสารขั้นปฐมได้แก่ พระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ๒๕๓๙  

๒. ศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารขั้นทุติยภูมิ ได้แก่ หนังสือเอกสารสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ เช่น 
นิตยสาร หนังสือ งานวิจัย และเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต ที่มีสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการศึกษาใน
ครั้งนี้และความเก่ียวข้อง  

การศึกษาภาคสนาม  
๑. การสัมภาษณ์ ดังนี้  
- เป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยการใช้แบบสัมภาษณ์ตามหัวข้อที่ก าหนดขึ้นมา

ก่อนที่จะท าการสัมภาษณ์ น าแบบสัมภาษณ์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๓ ท่าน เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องเชิงเนื้อหา ภาษาและโครงสร้างก่อนน าไปสัมภาษณ์ โดยการบันทึกและสังเกตการณ์แบบมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของนิสิตในวิทยาลัยสงฆ์หนองคายเพ่ือที่จะได้ข้อมูล ข้อเท็จจริงในเรื่องของการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆของการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย แล้วน ามา รวบรวม เรียบเรียง 
สังเคราะห์ แล้วน าเสนอผลงานวิจัย  

เครื่องมืออุปกรณ์ที่ช่วยในการเก็บข้อมูล ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีดังนี้  
๑. กล้องบันทึกภาพนิ่ง  
๒. เทปบันทึกเสียงสนทนา mp ๓  
๓. น าเอกสารที่ได้มาจากการศึกษาค้นคว้าและการสัมภาษณ์มาเรียบเรียงและน ามาวิเคราะห์  
๔. น าเสนอผลการศึกษาจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ใหม่ 

 
๔. วิเคราะห์พฤติกรรมที่พึงประสงค์เชิงพุทธในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของพระนิสิต 
วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย  
  วิเคราะห์พฤติกรรมที่พึงประสงค์เชิงพุทธในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของพระ
นิสิต วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย จากการศึกษาสัมภาษณ์และน าผลการศึกษาสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ท าให้
ทราบว่าการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์หนองคายมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่มี
ความแตกต่างกันแต่ข้อดีที่นิสิตส่วนมากใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษานั้นท าให้การสืบค้นข้อมูลในวงการ
วิชาการเพ่ือจัดท ารายงานเพ่ือเขียนบทความทางพระพุทธศาสนาเพ่ือเขียนงานดีๆที่เป็นวิทยานิพนธ์
ดุษฎีนิพนธ์ในการอนุมัติจบการศึกษาหรือวัดผลการศึกษา โดยส่วนมากแล้วมีสิทธิ์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการที่จะเป็นการสร้างฐานข้อมูลขึ้นเฉพาะตัวบุคคลในการเก็บข้อมูลหรือเป็นการใช้
เป็นแฟ้มสะสมข้อมูลในหลายๆเรื่องเช่นไฟล์งานเอกสารที่อาจารย์มอบหมายงานเพลงในเรื่องของสื่อ
ธรรมะท่ีเป็นลักษณะของ MP3 และสื่อของวิดีโอที่สามารถเรียนรู้การเรียนการสอนในประเด็นต่างๆ ที่
นิสิตไม่มีความเข้าใจก็ถือว่าได้ว่าเป็นการศึกษาในลักษณะของการเรียนการสอนที่ท าให้นิสิตนั้นด าเนิน
ชีวิตหรือด าเนินการเรียนการสอนผสมผสานหรือบูรณาการกับสารสนเทศได้อย่างลงตัวและได้อย่าง
เป็นระบบและการศึกษาในเรื่องของข้อดีก็จะมีในหลายประเด็นที่ 1 นิสิตมีพ้ืนที่ในการแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องของการตั้งค าถามที่ให้สังคมเป็นผู้ตอบค าถามซึ่งค าถามก็จะมีทั้งค าถามที่ท าเป็น
วิชาการที่ได้ค าตอบในหลายแง่มุมของแต่ละคนที่เข้ามาตอบค าถามเพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน
ที่ท าให้การด าเนินการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบง่ายและได้ผลงานไปในเวลาเดียวกัน ๒ 
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นิสิตมีพ้ืนที่ในการเก็บข้อมูลโดยการท าเป็นแฟ้มเป็นไฟล์งานข้อมูลขึ้นไปสู่ออนไลน์ที่สามารถเปิดและ
ใช้งานได้ทุกที่บนโลกใบนี้ขอเพียงแค่ว่ามีอินเตอร์เน็ตก็จะสามารถใช้ข้อมูลที่เก็บไว้และน าเสนอผลงาน
ของตนเองได้อย่างน่าสนใจ ๓  นิสิตได้ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มในห้องเรียนระหว่างนิสิต
กับอาจารย์เพ่ือเป็นสื่อกลางในการสั่งงานหรือมอบหมายงานในระยะเวลาที่อาจารย์หรือนิสิตไม่
สามารถเข้าสู่ห้องเรียนได้ก็จะมีการใช้สื่อกลางเช่น Facebook เช่น LINE และอ่ืนๆในการเป็น
สื่อกลางที่จะท าให้การเรียนการสอนนั้นไม่ได้เกิดความสะดุด ๔ นิสิตใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูลทั้งทางการเรียนการสอนและทางพระพุทธศาสนาในการเรียนการสอนด้วยและการ
กิจกรรมของคณะสงฆ์เช่นการเขียนบทความการเขียนเรื่องราวการออกแบบงานเทศกาลและพิธีกรรม
ต่างๆ ตามประเพณีนิยมของจังหวัดหนองคาย   
   
๕. สรุป 
 ๑. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการศึกษาพบว่า 
พฤติกรรม คือการกระท าของมนุษย์ เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ สัญชาติญาณ โดยก าเนิดแรงขับ
ชีวภาพ จิตใจ อารมณ์ การเรียนรู้ แรงจูงใจ ความเชื่อ ค่านิยม บรรทัดฐาน กฎเกณฑ์และประเพณี
ทางสังคม ท าให้มนุษย์มีการปรับพฤติกรรมของตนเองในทางดีและไม่ดี เพ่ือความอยู่รอดในสังคม   
นั้น ๆ ในแง่ของพระพุทธศาสนา พฤติกรรมมีอิทธิมาจากจิตใจ ที่สั่งการให้กระท าที่ก่อให้เกิดผลเป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมกับผลของกรรม แสดงออกทางกาย วาจา ใจ ทั้งด้านดีเรียกว่า กุศลกรรม 
ด้านไม่ดี เรียกว่า อกุศลกรรม การกระทาชื่อว่า กรรม หรือ สัตว์ทั้งหลายย่อมกระท ากรรมโดยอาศัย
ธรรมชาติ ที่เป็นเหตุให้ส าเร็จการกระท าเหล่านั้น โดยมีเจตนาและโลกียกุศลจิต ความหมายของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๒. การศึกษาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของพระนิสิต วิวิทยาลัย
สงฆ์หนองคาย ผลการศึกษาพบว่า พระนิสิตมีการปฏิสัมพันธ์กับโลกตามหลักอายตนะ ๖ โดยพระ
นิสิตต้องรู้จักวางท่าที ที่เหมาะสมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของพระนิสิต จะต้องสารวมระวังทุก
อย่างในอายตนะทั้ง ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์
ในการใช้อย่างแท้จริง ไม่ติดในวัตถุสิ่งของทางเทคโนโลยีจนเกินไป และต้องไม่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เกินความพอดีจนกระทบต่อสายตาผู้พบเห็น ถูกมองไปในทางลบ จนท าให้มีผลกระทบต่อศรัทธาของ
ชาวพุทธ พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของพระนิสิตในด้านต่างๆ แสดงให้เห็นว่า พระนิสิต
ของวิทยาลัยสงฆ์หนองคายใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์ไปได้หลายประการเช่น การ
ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลด้านการศึกษาซึ่งการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสืบค้นข้อมูลทางการศึกษาของพระนิสิต
นั้น เป็นไปเพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในรายวิชาที่ได้
ท าการศึกษา ให้เกิดความรวดเร็วในการท างาน และเกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
 ๓. วิเคราะห์พฤติกรรมที่พึงประสงค์เชิงพุทธในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของพระ
นิสิต วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย จากการศึกษาสัมภาษณ์และน าผลการศึกษาสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ท าให้
ทราบว่าการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์หนองคายมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่มี
ความแตกต่างกันแต่ข้อดีที่นิสิตส่วนมากใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษานั้นท าให้การสืบค้นข้อมูลในวงการ
วิชาการเพ่ือจัดท ารายงานเพ่ือเขียนบทความทางพระพุทธศาสนาเพ่ือเขียนงานดีๆ ที่เป็นวิทยานิพนธ์
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ดุษฎีนิพนธ์ในการอนุมัติจบการศึกษาหรือวัดผลการศึกษา โดยส่วนมากแล้วมีสิทธิ์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการที่จะเป็นการสร้างฐานข้อมูลขึ้นเฉพาะตัวบุคคลในการเก็บข้อมูลหรือเป็นการใช้
เป็นแฟ้มสะสมข้อมูลในหลายๆเรื่องเช่นไฟล์งานเอกสารที่อาจารย์มอบหมาย 
 
๖. ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของพระนิสิต 

วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย เท่านั้น แต่ส่วนที่ยังไม่ได้ศึกษาวิจัยและควรศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป ดังนี้ 
๑. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของพระนิสิตในวิทยาลัย

สงฆ์ที่อ่ืนๆ เพ่ือเปรียบเทียบจุดในด้านต่างๆ ของการพัฒนาระบบสารสนเทศในการเรียนรู้ที่ท าให้เกิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

๒. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตคฤหัสถ์ 
เปรียบเทียบกับการใช้พระสงฆ์ 

๓. ควรมีการศึกษาอิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อวิถีชีวิตของพระสงฆ์ในจังหวัด
หนองคาย 

๔. ควรมีการสร้างฐานข้อมูลเพ่ือการศึกษาเพ่ือการส ารวจจุดต่างๆ ของขอมูลเพ่ือที่จะหา
วิธีการพัฒนาให้ครบวงจรของการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมทางสังคมต่อไป 
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การประยุกต์หลักอิทธิบาท ๔  กับการบริหารงานของผู้น าชุมชน 
ในเขตเทศบาลต าบลกุดจับ อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 

APPLICATION OF IV IDDHIPADA TO THE COMMUNITY LEADERS’ 

WORK ADMINISTRATION IN KUDCHAB SUB- DISTRICT  

MUNICIPALITY, KUDCHAB DISTRICT,  

UDONTHANI PROVINCE 
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พระมหาปริญญา  วรญาโณ, ดร.3 

 
บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ๑) หลักอิทธิบาท ๔ ในทางพระพุทธศาสนาเถรวาท ๒) 
สภาพปัญหาการบริหารงานของผู้นําชุมชนในเขตเทศบาลตําบลกุดจับ อําเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี   
และ ๓) แนวประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการบริหารงานของผู้นําชุมชนในเขตเทศบาลตําบลกุดจับ  
อําเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากพระไตรปิฎก 
เอกสารวิชาการทางพระพุทธศาสนา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ แล้วนําเสนอ
ผลการวิจัยด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา 
  พระพุทธเจ้าทรงแสดง อิทธิบาท ๔ ไว้มีองค์ประกอบ คือ ฉันทะ หมายถึงสร้างความพอใจ
ในกุศล คือประสงค์จะทายิ่งขึ้น วิริยะ หมายถึงการปรารถนา ความเพียรทางใจ สัมมาวาจา จิตตะ 
หมายถึงความเพียรที่มุ่งมั่น ไม่ทอดทิ้งภาระ และวิมังสา หมายถึงปัญญากิริยาที่รู้ชัด ความไม่หลง  
๒) คุณค่าของอิทธิบาท ๔ เป็นหลักธรรมแห่งความสําเร็จแก่ผู้นําไปปฏิบัติที่ทันสมัยอยู่เสมอ นอกจาก
จะเป็นคุณธรรมนําไปสู่ความสําเร็จในการงานแล้ว ยังเป็นอายุวัฒนธรรม คือความเป็นเหตุให้คนมีอายุ
ยืนยาวด้วย นอกจากนั้น อิทธิบาท ๔ ยังมีสาระที่เกื้อหนุนการปฏิบัติ เมื่อเกิดฉันทะมีใจรักแล้วก็ให้
พากเพียร เมื่อพากเพียรแล้วก็เอาใจใส่เสมอ และเปิดช่องให้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรอง 
 แนวทางการพัฒนาของผู้นําในเขตตําบลกุดจับ การที่ผู้นําเป็นบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติ
หรืออุปนิสัยที่ดี เป็นบุคคลที่สร้างความรู้สึกเลื่อมใสศรัทธาสําหรับผู้ตามได้เป็นอย่างดีซึ่งเกิดมาจาก
ปฏิปทา หรือแนวทางปฏิบัติ  ดังนั้น ภาวะผู้นําชุมชน จึงต้องเป็นผู้นาที่สามารถนําได้ใน ๔ รูปแบบ 
คือ นําตน นําคน นํางาน และนําองค์การ นําตน คือ เป็นผู้นําที่สามารถนําตนเองให้รอดจากภัยพิบัติ
หรืออุปสรรคต่าง ๆ นอกจากจะสามารถพ่ึงพาตนเองได้แล้วยังเป็นที่พ่ึงพาอาศัยของผู้อ่ืนได้อีกด้วย 
เป็นที่เคารพนับถือศรัทธาของผู้อ่ืนที่อยู่ร่วมภายในองค์กรหรือสังคมนั้นๆ รวมถึงความสามารถที่จะ

                                           

1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 

2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 

3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
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นําพาเขาเหล่านั้นให้ประสบผลสําเร็จได้ด้วยการนํางานพัฒนาให้บรรลุสู่ความสําเร็จดังที่ทรงต้องได้
นั่นเอง โดยผู้นําเป็นบุคคลสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือทิศทางขององค์กรหรือวัดนั้น ๆ ได้อย่าง
รอบรู้ในเหตุและผล เป็นผู้มีความสามารถในอันที่จะประสานทุกฝ่ายให้เกิดการร่วมมือกันได้ดีด้วย
ความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลรู้จักเลือกสรรบุคคลให้เข้ามาทําหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม  
 การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการบริหารงานของผู้นําชุมชนในเขตเทศบาลตําบลกุดจับ  
อําเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี พบว่า ผู้นําชุมชนต้องมีพอใจในงานที่ทํา และมีความเพียรพยายามเอา
ใจใส่ในหน้าที่การงานนั้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพินิจพิจารณาอย่างรอบคอบรอบด้าน การศึกษาเล่า
เรียนจะประสบผลสําเร็จพัฒนาขึ้น การพัฒนาจิตใจคือการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นรวมทั้งการพัฒนา
หน้าที่การงานให้ดีขึ้นได้นั้นต้องมีธรรมประจําใจ คืออิทธิบาท ๔ ประการ เป็นหลักธรรมสําหรับพัฒนา
บุคคลให้เป็นบุคคลที่ดีของสังคมทําให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ประกอบด้วย ฉันทะ มีใจรัก 
วิริยะ พากเพียรทํา จิตตะ เอาจิตฝักใฝ่ วิมังสา ใช้ปัญญาสอบสวน หลักธรรมดังกล่าว เปรียบเสมือน
ต้นทุนชีวิต ช่วยให้ประสบความสําเร็จในทุกกิจการที่กระทําทั้งทางด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ 
การดํารงชีวิตทําให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ รวมตลอดถึงเป็นที่พ่ึงของคนอ่ืนได้ด้วย ซึ่งสามารถบูรณา
การในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้ 

 
ค าส าคัญ :การประยุกต์หลักอิทธิบาท ๔,  การบริหารงาน, ผู้นําชุมชน, 
 

ABSTRACT 

 The purposes of this research were: 1) to study the principle of the Four Paths 

of Accomplishment in Theravada Buddhism; 2) to study the problems of work 

administration of the community leaders in Kudchab Sub-district Municipality, 

Kudchab district, Udonthani province; 3) to study the guideline of application of the 

Four Paths of Accomplishment for the work administration of the community leaders. 

This research was the qualitative research and the data were analyzed from Tipiṭaka, 

Buddhist academic documents, related research and the data from interviews and then 

the results of the research were propounded by the descriptive analysis. 

 The Buddha taught the principle of the Four Paths of Accomplishment 

consisting of the components, that is, Chanda means the creation of satisfaction in the 

wholesome, that is, to do more, Viriya means the aspiration, mental energy and right 

speech, Citta means the active thought, not to neglect the burdens and Vīmaṁsā means 

the investigation and not to be illusion. The value of the Four Paths of Accomplishment 

is the principle of Accomplishment Dhamma for the leaders always to practice up to 

date. In addition, it will be the goodness leading to the success of work performance, it 

is still the longevity of age, that is, to make persons have the long lives. In addition, the 

Four Paths of Accomplishment still have the essences to support the practice. When the 

aspiration occurs, it will cause the energy. When the effort occurs, it will cause the 

dedication and to open the chance for the wisdom to contemplate. 

 For the guideline for development of the leaders in the territory of Kudchab sub-

district municipality, the leaders are persons who have the good character or good habits 

will be the persons who create the faith for the followers as well. It results from the 

practice or the guideline of practice. So the community leaders must be the leaders who 

are able to lead in the four models, that is, self-leaders, personal leaders, work-leaders 



              

 

                  การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 

144 

and organizational leaders. The self-leaders are the leaders who have the ability to take 

themselves from the peril or various obstacles. In addition, they can help themselves, 

and they still help the others also. They are the persons whom the others in the same 

organization or societies pay respect for including the ability to take all those persons 

to have the success by developing to the success as they desire. The leaders are the 

important persons who designate the policy or the direction of the organization or those 

temples carefully by using the cause and effect and they have to be able to join one 

another in order to participate each other so that they understand differences of people 

to be chosen to work as appropriate. 

 To apply the principle of the Four Paths of Accomplishment is the duty of the 

community leaders in Kudchab sub-district municipality. The community leaders must 

be satisfied with their own work continuously by considering carefully in the aspect of 

learning for the success. To develop the mind is to lift up the level of the mind including 

the development of duties. They must have Dhamma in their minds, that is, the Four 

Paths of Accomplishment; the principle of Dhamma for developing persons to be good 

persons of the society and to make the society to live happily consisting of Chanda: 

satisfaction, Viriya: the energy, Citta: thoughtfulness and Vīmaṁsā: investigation and 

to use Dhamma as mentioned. It is like the capital of life and it can assist to receive the 

successfulness in all activities including education, vocations, living, and can assist 

their own selves including the assistance of others. All these are able to integrate in the 

management of learning process. 

 

KEYWORDS:Application of the Four Paths of Accomplishment, work administration 

of community leaders 

 

๑. บทน า 
 การที่จะประสบความสําเร็จตามแนวทางพระพุทธศาสนาจะต้องมีใจรัก มีความเพียรมุ่งมั่น 
ทุ่มเทจึงจะเกิดผล ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าได้รับสั่งกับพระอานนท์ในเรื่องอิทธิบาท ๔ ไว้ว่า อิทธิบาท ๔ 
ผู้ใดผู้หนึ่งเจริญ ทําให้มากแล้ว ทําให้เป็นดุจยานแล้ว ทําให้เป็นที่ตั้งแล้ว ให้ตั้ งมั่นแล้ว สั่งสมแล้ว 
ปรารภดี ผู้นั้นเมื่อมุ่งหวัง พึงดํารงอยู่ได้ ๑ กัป4 นอกจากนั้น อิทธิบาท ๔ หากได้เจริญให้มากยิ่งขึ้น
แล้ว ยังเป็นอายุวัฒนะ คือความเป็นเหตุให้คนมีอายุยืนยาวอีกด้วย5 และเป็นหลักแห่งความสําเร็จ ใน
ความสําเร็จดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ต้องมีใจรักในงานนั้นๆ ก่อน ถ้าไม่รักงาน ทํางานด้วยใจฝืนทนทําไป 
ก็จะไม่เกิดผลสําเร็จ ต้องรักงาน ต้องมีความเพียรพยายาม แม้ได้ทํางานที่ถูกใจ แต่เกียจคร้าน การ

                                           

4 ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๗๙/๑๒๗. 
5 พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร  ธมฺมจิตโต) , อิทธิบาทกถาว่าด้วยอิทธิบาททาให้อา ยุ ยืน , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๑), หนา้ ๑. 



 

 

                  การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 

145 

งานก็ไม่ประสบความสําเร็จ6 อิทธิบาท ๔ จึงเป็นหลักแห่งความสําเร็จ7 การจะนําหลักอิทธิบาท ๔ ไป
ปฏิบัติ จนกระทั่งให้เกิดประโยชน์ได้นั้น ผู้ปฏิบัติต้องเข้าใจถึงความหมายขององค์ประกอบ ๔ อย่าง
ของอิทธิบาท ๔ ต้องเข้าใจถึงคุณประโยชน์ ตลอดจนเข้าใจถึงคุณค่าของอิทธิบาท ๔ อย่างถ่องแท้
เสียก่อน และลงมือปฏิบัติตามนั้นย่อมสําเร็จแน่นอนเช่นเดียวกับในองค์กรหนึ่ง ๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กร
ของภาครัฐหรือเอกชน บุคคลสําคัญที่จะทําให้กลไกในระบบการบริหารงานขององค์กร    ใด ๆ 
ดําเนินไปสู่จุดหมายที่ดีงาม ก็คือ “ผู้นํา” ทั้งนี้เนื่องจากผู้นําเป็นผู้มีบทบาทในการกําหนดนโยบายการ
บริหาร การจัดการ รวมถึงการริเริ่ม การวางแผน การบริการ กํากับการ และดําเนินการปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ให้สัมฤทธิผลตามเป้าหมายขององค์กรผู้นําจึงเป็นผู้มีอิทธิพลที่สามารถส่งผลกระทบต่อ
ความเป็นไปขององค์กรในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านที่เกี่ยวกับการบริหาร และการบุคคล ดังนั้นใน
ทุกองค์กรจึงจําเป็นต้องมีผู้นําในสังคมยุคโลกาภิวัตน์ที่เป็นยุคโลกไร้พรมแดนนี้ในแง่ข้อมูลข่ าวสาร
และเทคโนโลยีต่างๆ ย่อมส่งผลให้ศักยภาพในการแข่งขันขององค์กรสูงขึ้นตามลําดับ ไม่ว่าจะเป็นใน
ระดับประเทศในสถาบันของภาครัฐหรือเอกชน ความอยู่รอดขององค์กรดังกล่าวย่อมขึ้นอยู่กับการ
ตัดสินใจอย่างถูกต้อง รอบคอบและทันต่อสถานการณ์ของผู้บริหาร ซึ่งก็คือผู้นําขององค์ กรนั้นๆ 
ดังนั้นในทุกองค์กรจึงจําเป็นต้องมีผู้นําในทุกสังคมซึ่งประกอบด้วยสถาบันต่างๆ เช่น สถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา ย่อมต้องมีผู้นํา เพ่ือช่วยกําหนดทิศทาง ช่วยสั่งการ 
ช่วยควบคุมระบบ และช่วยประสานให้คนทั้งหลายทํางานร่วมกัน เพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ดีงามที่ได้วาง
ไว้ร่วมกันนอกจากนี้ ปัญหาเกี่ยวกับผู้นําก็มักเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันเสมอ ผู้นําบริหารงานอย่างไม่มี
เอกภาพ ไม่มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ใช้อํานาจโดยมิชอบ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนและ
พวกพ้อง และยึดหลักประโยชน์นิยมเป็นใหญ่ โดยไม่คํานึงถึงความอยู่รอดขององค์กรหรือคนในสังคม
ส่วนใหญ่8 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

(๑) เพ่ือศึกษาหลักอิทธิบาท ๔ ในทางพระพุทธศาสนาเถรวาท 
(๒) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานของผู้นําชุมชนในเขตเทศบาลตําบลกุดจับ อําเภอ

กุดจับ  จังหวัดอุดรธานี 
(๓) เพ่ือประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการบริหารงานของผู้นําชุมชนในเขตเทศบาลตําบล

กุดจับ  อําเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี  
                                           

6 พระกวีวรญาณ,วิชาศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๕๑), 
หนา้ ๒๔๓. 

7 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตุโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพค์ร้ังท่ี ๒๓, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพบ์ริษทั สหธรรมิก จากดั, ๒๕๕๓), หนา้๕๕๔.   
 8 มนตรี พีรพลพิพัฒน์, “จริยธรรมกับภาวะผู้นํา : ศึกษาทัศนะนักวิชาการรัฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัย
แห่งประเทศที่มีต่อผู้นําทางการเมือง”, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, (คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๐), หน้า ๑. 
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๓. วิธีการด าเนินการวิจัย 

การดําเนินการวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาทางเอกสาร (Documentary Research) โดยใช้
เครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องจากแหล่งข้อมูล ต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ  (First Sources) ได้แก่
พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๒. ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources) ได้แก่ ตํารา 
งานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ และเอกสารจากต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ 

๓. จัดกระทําข้อมูลที่ศึกษาและรวบรวมจากการประชากร กลุ่มเป้าหมาย ได้มาโดยวิธีการ
เจาะจง (Purposive Sampling) จากการสัมภาษณ์ผู้นําชุมชนในเขตเทศบาลตําบลกุดจับ อําเภอกุด
จับ จังหวัดอุดรธานี 

๔. สรุปผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ และเสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์  
(Descriptive Analysis)  
 
๔. แนวทางการประยุกต์ใช้อิทธิบาท ๔ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
  แนวทางการประยุกต์ใช้ อิทธิบาท ๔ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต หลักคําสอนของ
พระพุทธศาสนา เท่าที่นํามาบรรยายในที่นี้ หากนําไปประพฤติปฏิบัติอย่างจริงจังแล้ว จะทําให้บุคคล
ผู้ปฏิบัติได้รับประโยชน์และพัฒนาขึ้นโดยการประพฤติตามหลักอิทธิบาท ๔ กล่าวคือ  
  ๑. ฉันทะหมายถึง ความพอใจรักใคร่ การกระทําใด ๆ ที่เรามีใจรักเป็นพ้ืนฐานจะเป็นสิ่งที่
เรามีความถนัดและมีความภาคภูมิใจที่ได้สร้างสรรค์สิ่งนั้นขึ้นมา ซึ่งแตกต่างจากการกระทําใด ๆ ที่ 
มุ่งหวังผลกําไรเป็นพ้ืนฐานแต่เป็นสิ่งที่เราไม่ชอบไม่มีใจรักในสิ่งนั้น ความรักความชอบในสิ่งใดจะเป็น
ตัวกระตุ้นให้บุคคลเกิดความพยายามท่ีจะต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคท่ีจะเกิดขึ้น การไปถึงสิ่งที่บุคคล
ต้องการนั้นจะต้องใช้พลังงานในการขับเคลื่อนค่อนข้างสูง และหากไม่ประสบความสําเร็จก็จะท้อใจ
และเลิกกลางคัน  
  ๒. วิริยะหมายถึงความขยันพากเพียรกระทํางานใด ๆ โดยไม่ย่อท้อและกระทําต่อเนื่องไม่
ขาดตอนจนประสบความสําเร็จ แม้จะเผชิญปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ก็มีความพยายามที่จะเอาชนะ
ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ อย่างอาจหาญจนกว่าจะประสบความสําเร็จตามที่มุ่งหวัง วิริยะ จึงเปรียบ
เหมือนระบบกลไกภายใน เป็นจักรเฟืองที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการกระทําอย่างต่อเนื่อง แม้จะไม่
ประสบความสําเร็จในครั้งแรก  
  ๓. จิตตะ หมายถึงความเอาใจใส่ ในการงานอย่างสม่ําเสมอความไม่ทอดทิ้ง มีจิตจดจ่ออยู่
กับสิ่งนั้น หรืออาจเรียกว่ามีสมาธิในการทํางานนั้น ซึ่งจะทําให้ผลงานที่ได้มีคุณภาพ การกระทําครั้ง
แล้วครั้งเล่าอย่างใจจดใจจ่อด้วยจิตที่เป็นสมาธิ ทําให้การกระทําถูกบันทึกลงในจิตใต้สํานึก และแปลง
กลับมาเป็นพลังงานส่งให้ระบบกลไกภายในทํางานต่อไปอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย  
  ๔. วิมังสา หมายถึงความหมั่นดูแล ตรวจสอบผลของการกระทํากับผลที่ได้ด้วยการใช้
สติปัญญาที่แหลมคมในการค้นหาประเด็นปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และแสวงหาหนทางที่กระจ่างชัด
เห็นวิธีแก้ไขปัญหาอุปสรรคดังกล่าวอย่างชัดเจนลึกในยุทธวิธีในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคนั้น อิทธิบาท 
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๔ นี้ จะเกิดเป็นองค์รวมภายในตัวบุคคล ขอบุคคลเริ่มต้นในสิ่งที่เรารักเราชอบ การก่อร่างสร้างตัวการ
เริ่มต้นธุรกิจที่จะเป็นผู้ประกอบการใหม่จะบังเกิดขึ้นอย่างแน่นอน  
  ดังนั้น"อิทธิบาท ๔" จึงมีความหมายกับผู้นําชุมชนที่ต้องการจะเดินทางไปในสู่ความสําเร็จ
ในชีวิตและการงาน เพราะหากทําได้ตามกระบวนความแล้ว สังคมความรู้ ชุมชนความรู้ และปัจเจก
ชนความรู้ คงอยู่ไม่ไกลเกินฝัน ประการสําคัญ "อิทธิบาท ๔" ไม่ได้เกิดข้ึนอย่างโดดเดี่ยวจากหลักธรรม
ข้ออ่ืนๆ อันเป็นองค์รวมและเชื่อมโยงถึงกัน ๑. ฉันทะ ได้แก่ ความพึงพอใจในสิ่งที่ทํา ๒.วิริยะ ได้แก่ 
ความเพียรพยายามการมีความขยัน ๓. จิตตะ ได้แก่ ความตั้งใจ การฝักใฝ่อย่างจริงจัง ๔. วิมังสา 
ได้แก่ ความสุขุม รอบคอบใคร่ครวญพินิจพิจารณาสิ่งที่ทาด้วยปัญญาเพียงแต่อธิบายคนละบทบาท
เท่านั้น สิ่งสําคัญบุคคลนั้นได้ใคร่ครวญในเรื่องเหล่านี้มากน้อยเพียงใด เพราะในโลกปัจจุบันโลกที่สั่ง
สมอวิชชามามากจนเกินล้น จึงกลายเป็นโลกที่ฉาบฉวยและวุ่นวายสูงสุด นั่นแปลว่าบุคคลต้องฝึกฝน
ตนเองหลายเท่าตัวเพ่ือจะเข้าใจและเข้าถึงหลักธรรมที่ก่อกําเกิดการพัฒนาที่จุดเริ่มต้นของตนเอง
อย่างแท้จริง 
  จากการศึกษาการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการบริหารงานของผู้นําชุมชนในเขต
เทศบาลตําบลกุดจับ  อําเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี พบว่า ผู้นําชุมชนต้องมีพอใจในงานที่ทํา และมี
ความเพียรพยายามเอาใจใส่ในหน้าที่การงานนั้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพินิจพิจารณาอย่างรอบคอบ
รอบด้าน การศึกษาเล่าเรียนจะประสบผลสําเร็จพัฒนาขึ้น การพัฒนาจิตใจคือการยกระดับจิตใจให้
สูงขึ้นรวมทั้งการพัฒนาหน้าที่การงานให้ดีขึ้นได้นั้นต้องมีธรรมประจําใจ คืออิทธิบาท 4 ประการ เป็น
หลักธรรมสําหรับพัฒนาบุคคลให้เป็นบุคคลที่ดีของสังคมทําให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ประกอบด้วย ฉันทะ มีใจรัก วิริยะ พากเพียรทํา จิตตะ เอาจิตฝักใฝ่ วิมังสา ใช้ปัญญาสอบสวน 
หลักธรรมดังกล่าว เปรียบเสมือนต้นทุนชีวิต ช่วยให้ประสบความสําเร็จในทุกกิจการที่กระทําทั้ง
ทางด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ การดํารงชีวิตทําให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ รวมตลอดถึงเป็นที่
พ่ึงของคนอ่ืนได้ด้วย ซึ่งสามารถบูรณาการในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้ 
 
๕. สรุป 
 ๕.๑ หลักอิทธิบาท ๔ ในทางพระพุทธศาสนาเถรวาท  

หลักอิทธิบาท ๔ ในทางพระพุทธศาสนาเถรวาท คือหลักความสําเร็จ ปฏิบัติตามหลักธรรม ที่
จะนําไปสู่ความสําเร็จแห่งกิจการ ที่เรียกว่า อิทธิบาท (ธรรมให้ถึงความสําเร็จ) ซึ่งมี ๔ ข้อ คือ   

๑. ฉันทะ รักงาน (การเห็นคุณค่า ความรัก ความพอใจ) คือ มีใจรัก พอใจจะทําสิ่งนั้น และ
ทําด้วยใจรัก ต้องการทาให้เป็นผลสําเร็จอย่างดีแห่งกิจหรืองานที่ทํา มิใช่สักว่าทําพอให้เสร็จๆ หรือ 
เพียงเพราะอยากได้รางวัลหรือผลกําไร  

๒. วิริยะ สู้งาน (ความเพียร เห็นเป็นความท้าทาย ใจสู้ ขยัน) คือ พากเพียรทํา ขยันหมั่น
ประกอบ หมั่นกระทําสิ่งนั้นด้วยความพยายามเข้มแข็งอดทน เอาธุระ ไม่ทอดทิ้ง ไม่ท้อถอย ก้าวไป
ข้างหน้าจนกว่าจะสําเร็จ 

๓. จิตตะ ใส่ใจงาน (ความคิด อุทิศตัวต่องาน ใจจดจ่อ จริงจัง) คือ เอาจิตฝักใฝ่ ตั้งจิตรับรู้ใน
สิ่งที่ทา และทาสิ่งนั้นด้วยความคิดไม่ปล่อยจิตใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอย ใช้ความคิดในเรื่องนั้นบ่อยๆ 
เสมอๆ ทากิจหรืองานนั้นอย่างอุทิศตัวอุทิศใจ  
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๔. วิมังสา ทางานด้วยปัญญา (ไตร่ตรอง พิสูจน์ ทดสอบ ตรวจตรา ปรับปรุงแก้ไข) ใช้ปัญญา
สอบสวน คือ หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผล และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนเกินเลย
บกพร่องขัดข้องในสิ่งที่ทานั้น โดยรู้จักทดลอง วางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง เป็นต้น เพ่ือ
จัดการและดาเนินงานนั้นให้ได้ผลดียิ่งขึ้นไป 

   ๕.๒ แนวประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการบริหารงานของผู้นําชุมชนในเขตเทศบาล
ตําบลกุดจับ  อําเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี 

    การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการบริหารงานของผู้นําชุมชนในเขตเทศบาลตําบลกุด
จับ  อําเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี พบว่า ผู้นําชุมชนต้องมีพอใจในงานที่ทํา ไม่เลือกปฏิบัติ ต้องมี
ความเสมอภาคในการให้บริการ รวมทั้งการกระจายข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และมีความเพียร
พยายามเอาใจใส่ในหน้าที่การงานนั้นอย่างต่อเนื่อง เช่นในเวลาราชการต้องทําหน้าที่อย่างเอาใจใส่ไม่
ทําสีหน้าอันเป็นที่ไม่พอใจให้กับประชาชนเกิดความไม่สบายใจ  เป็นต้น  ด้วยการพินิจพิจารณาอย่าง
รอบคอบรอบด้าน การศึกษาเล่าเรียนจะประสบผลสําเร็จพัฒนาขึ้น การพัฒนาจิตใจคือการยกระดับ
จิตใจให้สูงขึ้นรวมทั้งการพัฒนาหน้าที่การงานให้ดีขึ้นได้นั้นต้องมีธรรมประจําใจ คืออิทธิบาท ๔ 
ประการ เป็นหลักธรรมสําหรับพัฒนาบุคคลให้เป็นบุคคลที่ดีของสังคมทําให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข ประกอบด้วย ฉันทะ มีใจรัก วิริยะ พากเพียรทํา จิตตะ เอาจิตฝักใฝ่ วิมังสา ใช้ปัญญา
สอบสวน หลักธรรมดังกล่าว เปรียบเสมือนต้นทุนชีวิต ช่วยให้ประสบความสําเร็จในทุกกิจการที่
กระทําทั้งทางด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ การดํารงชีวิตทําให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ รวม
ตลอดถึงเป็นที่พ่ึงของคนอ่ืนได้ด้วย ซึ่งสามารถบูรณาการในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้ แล้วนําสิ่งที่
ได้มาพัฒนาในหลายๆด้านของการดําเนินชีวิตหน้าที่การงาน ซึ่งจะเป็นการพัฒนาองค์กรให้เกิดความ
น่าอยู่ และการบริการประชาชนของผู้นําชุมชน หรือด้านอ่ืนๆ ก็จะประสบความสําเร็จและสร้างสังคม
ให้เป็นสังคมที่น่าอยู่มีศีลธรรมทางสังคม 

หลักอิทธิบาท ในพุทธศาสนาเถรวาท คือ ฉันทะ ความพอใจ , มีใจรักในงานที่ทํา ด้วยใจรัก 
ความรักในสิ่งที่ทําในด้านพระพุทธศาสนานั้น เป็นความตั้งใจที่อยากจะเห็นงานชิ้นนั้นที่เราตั้งใจ
ประสบความสําเร็จ ในกระบวนการนี้ผู้นั้นต้องมีสมาธิที่จะเห็นและเข้าใจในกระบวนการต่างๆอย่าง
เข้าใจ หรือมีความรักในสิ่งที่ทํา  วิริยะ ความพากเพียร อดทน ต่อความลําบากบากบั่น เพราะทุกๆ 
งานที่จะประสบความสําเร็จนั้นแน่นอนว่าจะต้องพบกับปัญหาในระหว่างทางอย่างแน่นอน ซึ่งปัญหา
นั้นนั้นอาจมาจากคนที่ไม่เข้าใจ หรือตัวเราเองก็เป็นได้ไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดๆ การมีความอดทน หรือ
วิริยะ ความพากเพียร นั้นก็จะทําให้งานชิ้นนั้นอาจจะใช้ระยะเวลาที่แตกต่างกัน แต่ก็เชื่อได้ว่างานนั้น
จะประสบความสําเร็จด้วยดี และออกมาดีอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามขอให้ทําอย่างสุจริตคือ จิตตะ 
เอาจิตฝักใฝ่ ฝ่ายใจรัก ด้วยความพยายาม ด้วยเอาจิตพยายามอาชีพนั้นๆ ให้บรรลุผลสําเร็จ โดยที่ไม่
เบียดเบียนผู้อ่ืน หรือสิ่งอ่ืนให้เกิดความเดือดร้อนซึ่งอาจจะอยู่บนฐานของการมีศีลธรรม จริยธรรมใน
การประกอบอาชีพและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  วิมังสา ใช้ปัญญาสอบสวนในงานที่ทํา 
ตรึกตรองหาเหตุผลและปรับปรุงแก้ไข เพ่ือจะให้ประสบผลสําเร็จให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปจากผลการศึกษา
หลักการและแนวคิดในการทํางาน ให้ประสบผลสําเร็จตามหลักอิทธิบาท 4  ทุกๆ คน ถ้านําหลักอิทธิ
บาทไปใช้ จะประสบผลสําเร็จในหน้าที่การงานทุกอย่าง เพราะกระบวนการนําหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาคือคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นไปปฏิบัติได้นั้นผู้นั้นย่อมประกอบด้วยศรัทธา และเชื่อ
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ในคําสอนของพระพุทธองค์ กระบวนการอิทธิบาท 4 เป็นองค์ประกอบทางวิทยาศาสตร์ที่เมื่อทุกๆ 
คนนั้นนําไปปฏิบัติและจะประสบความสําเร็จ ไม่ว่าจะเป็นการทางานราชการ การทํางานค้าขาย การ
ทํางานอุตสาหกรรม การทํางานเกษตร และการประกอบอาชีพเครื่องปั้นดินเผา ถ้ามีความตั้งใจทํา ก็
มีความสุข ในการทํางาน ยินดีในสิ่งที่ตนได้กระทําในงานนั้นด้วยความเต็มใจทํา ตั้งใจทํา พอใจในการ
ทํางาน ให้ประสบผลสําเร็จยิ่งๆ ขึ้นไป 
 
๖. ข้อเสนอแนะ 
 ๖.๑  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ นั้น เพ่ือให้เห็นความสําคัญ ๔ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ การ
บริหาร และการจัดการ และการเรียน ซึ่งรัฐบาล หรือผู้มีส่วนรับผิดชอบด้านการศึกษาของไทย ควร
กําหนดให้การเรียนการศึกษาทุกระดับ ควรมีการส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ แก่นักเรียน
นักศึกษา ตลอดจนบริษัท ห้าง ร้านต่างๆ ทุกสาขาอาชีพ ก็ควรมีการนาหลักอิทธิบาท ๔ มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้วยเช่นกัน  
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักอิทธิบาท ๔ นั้น ควรมีการพัฒนาให้ครบทั้ง 4 ทาง ได้แก่ ๑) 
ด้านกายภาพ เช่นการจัดกิจกรรมกลุ่มโดยการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ให้ ครอบคลุมกิจกรรม
หลายด้านที่เกิดขึ้นในสถานที่ต่าง ๆ และการจัดการผลกระทบของกิจกรรมเหล่านี้ต่อบุคลากรและ
สภาพแวดล้อมในการทางาน การส่งเสริมศักยภาพของกิจกรรมหลักขององค์กรต่าง ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ๒) ทางด้านการบริหาร เช่น องค์กรและผู้บริหารควรบริหารงานโดยนําหลัก
อิทธิบาท ๔ มาประยุกต์และบูรณาการกับนโยบายขององค์การบริหารในส่วนต่าง ๆ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดและนํามาซึ่ง ประโยชน์สุขของคนในองค์กรนั้น ๆ ๓) การจัดการ เช่นโดยนําหลัก
อิทธิบาท ๔ มาประยุกต์ใช้ กระบวนการของการวางแผน จัดองค์การ การสั่งการ และการควบคุมดูแล 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์การกําหนดไว้ และ๔) การเรียน หมายถึงนําเอาหลักอิทธิบาท ๔ มา
ปรับประยุกต์ใช้กับกระบวนการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น ให้ประสบความสําเร็จต่อไป  
 
 
 ๖.๒ ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  
 จากการศึกษาครั้งนี้ ยังมีประเด็นที่ผู้วิจัยได้ค้นพบในระหว่างที่ทําการศึกษาวิจัย เรื่องนี้ แต่ไม่
สามารถนํามากล่าวรายละเอียดไว้ในงานวิจัยเล่มนี้ได้ เพราะขัดข้องในเรื่องของกรอบการวิจัย ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะประเด็นหรือหัวข้อสําหรับการวิจัยในครั้งต่อไป ดังนี้  
 ๑) การประยุกต์อิทธิบาท ๔ ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนและ
มหาวิทยาลัย  
 ๒) การประยุกต์ใช้อิทธิบาท ๔ กับการทํางานทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชน  
 ๓) การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการพัฒนาอาชีพ 
 

เอกสารอ้างอิง 
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การประยุกต์ใช้หลักอริยมรรคมีองค์ ๘ ในการด าเนินชีวิตของประชาชนใน   
ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย 

An application of the Noble Eightfold Paths for the Lifestyle of People in 

Mueang Sub-district, Mueang District, Nongkhai Province 
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พระครูจิรธรรมธัช, ผศ.ดร.3 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่อง “การประยุกต์หลักใช้อริยมรรคมีองค์ 8 ในการด าเนินชีวิตของประชาชนใน
ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย” โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพ่ือศึกษาหลัก
อริยมรรคมีองค์ 8 ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท  2. เพ่ือศึกษาสภาพการด าเนินชีวิตของประชาชน
ในต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย และ 3. เพ่ือศึกษาการประยุกต์หลักใช้อริยมรรคมีองค์ 
8 ในการด าเนินชีวิตของประชาชนใน  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ซึ่งการศึกษาครั้ง
นี้ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ และเก็บข้อมูลภาคสนาม  แล้วน าผลวิเคราะห์น าเสนอโดยการพรรณา 
 การศึกษาหลักอริยมรรคมีองค์ 8 ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท  หลักอริยมรรคมีองค์ 8 
นั้น พบว่า มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับหลักธรรมอ่ืนๆด้วย ได้แก่ หลักอริยสัจ 4 หลักไตรสิกขา หลักอิ
ทัปปัจจยตา ปฏิจจสมุปบาท หลักไตรลักษณ์ และมีหลักธรรมที่ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักอริยมรรค
มีองค์ 8 ได้แก่ สติปัฏฐาน 4สัมมัปปธาน4 อิทธิบาท 4 อินทรีย์ 5 พละ 5 โพชฌงค์ 7 หลักธรรมธาตุ 4 
หลักธรรมขันธ์ 5 หลักธรรมอายตนะภายใน 6 และหลักกฎแห่งกรรม 
 สภาพการด าเนินชีวิตของประชาชนในต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย สามารถ
สรุปได้ดังนี้ ซึ่งจากการสัมภาษณ์ประชาชนในต าบลในเมืองหนองคายที่ประกอบอาชีพที่แตกต่างกัน 
จากการสัมภาษณ์ท าให้ทราบสภาพการด าเนินชีวิตโดยทั่วไปว่า ประชาชนที่เป็นคนจังหวัดหนองคาย
แล้วส่วนมากประกอบอาชีพค้าขายในพ้ืนที่ต่างๆของจังหวัดหนองคายที่เป็นท าเลที่ดีในการค้าขาย
ส่วนมากและก็จะอยู่ที่ตลาดท่าเสด็จ และรองลงมาคือการเป็นข้าราชการในศูนย์ราชการในจังหวัด
หนองคาย ซึ่งจากการสัมภาษณ์และท าให้ทราบหลายประเด็นที่มีความสัมพันธ์กับการน าหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาเพ่ือน ามาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต ในเรื่องของการรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาของประชาชนในต าบลในเมืองหนองคายนั้น ก็จะได้เข้ารับการฟังธรรมในส านัก
ปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดไกลเคียง และผ่านทางออนไลน์ใน

                                           

1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 

2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 

3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
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หลายรูปแบบ ก็จะมีความเข้าใจในหลักธรรมในการด าเนินชีวิตหลายประเด็น ที่เป็นหลักๆ ก็จะเป็น 
การรักษาศีล5  ศีล 8  การให้ทานในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
 การประยุกต์หลักใช้อริยมรรคมีองค์ 8 ในการด าเนินชีวิตของประชาชนใน  ต าบลในเมือง  
อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ซึ่งแนวทางการประยุกต์ใช้หลักอริยมรรคมีองค์ 8 เพ่ือแก้ปัญหาของ
การปฏิบัติหน้าที่การงานทั้ง 3 ประการดังกล่าว โดยเน้นการพัฒนาทิฐิของประชาชนให้เป็นสัมมาทิฐิ 
เพ่ือให้เป็นหลักธรรมน าวิถีการกระท าทางจิตใจหรือมโนกรรมให้เป็นสัมมาสังกัปปะ การกระท าทาง
วาจาหรือวจีกรรมให้เป็นสัมมาวาจา การกระท าทางกายหรือกายกรรมให้เป็นสัมมากัมมันตะ โดยมี
หลักธรรมที่เป็นก าลังอันประกอบด้วยสัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ เป็นกาลังที่ก่อให้เกิด
สัมมาทิฐิ เพ่ือน าไปสู่การมีสัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา และ สัมมากัมมันตะ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น
ในการแก้ปัญหาของการปฏิบัติหน้าที่การงานทั้ง 3 ประการดังกล่าว เพ่ือให้ตนเองปฏิบัติหน้าที่ให้เป็น
สัมมาอาชีวะ โดยพัฒนาองค์มรรคทั้ง 8 ประการไปพร้อมๆกันตามหลักมรรคสมังคี รวมทั้งหลักธรรม
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักอริยสัจ 4 หลักไตรสิกขา หลักอิทัปปัจจยตา ปฏิจจสมุปบาท และหลักไตร
ลักษณ์ ประกอบกับหลักธรรมที่ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักอริยมรรคมีองค์ 8 ได้แก่ สติปัฏฐาน 4
สัมมัปปธาน4 อิทธิบาท 4 อินทรีย์ 5 พละ 5 โพชฌงค์ 7 ธาตุ 4 ขันธ์ 5 อายตนะภายใน 6 และกฎ
แห่งกรรม 

 
ค าส าคัญ :อริยมรรคมีองค์ ๘,  การด าเนินชีวิต, 
 

ABSTRACT 

 The purposes of the research entitled “An application of the Noble Eightfold 

Paths for the lifestyle of people in Mueang sub-district, Mueang district, Nongkhai 

province were: 1) to study the principle of the Noble Eightfold Paths in the Buddhist 

scripture of Theravada Buddhism; 2) to study the lifestyles of people in Mueang sub-

district, Mueang district, Nongkhai province; 3) to study the application of the Noble 

Eightfold Path for the lifestyles of people in Mueang sub-district, Mueang district, 

Nongkhai province. This study was the qualitative research and the obtained data were 

collected by the fieldwork and then reported by using the descriptive analysis. 

From a study of the Noble Eightfold Path in the scripture of Theravada 

Buddhism, it was found that there are the contents concerning other Dhamma, that is, 

the principle of the Four Noble Truths, the Threefold Training, the Dependent Arising, 

the Three Characteristics of Existence, Dhamma enhancing the practice in accordance 

with the Noble Eightfold Path, that is, the Four Foundation of Mindfulness, the Four 

Efforts, the Four Paths of Accomplishment, the Four Controlling Faculties, the Five 

Strengths, the Seven Enlightenment Factors, the Four Elements, the Five Aggregates, 

the Six Internal Sense-fields and the Law of Kamma. 

The lifestyles of people in Mueang sub-district, Mueang district, Nongkhai 

province can be concluded as follows: from interviewing people in Mueang sub-district, 

they have different occupations. From interviewing, it makes us know their general 

lifestyles that a majority of people in Nongkhai province earn their living with trading 

in various areas especially in Ta-sadet market and descending official occupation in the 

official center of Nongkhai province. From interviewing, it can be seen that a great deal 

of aspect are related with the Buddhist teachings that can be applied for the lifestyles 
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and the aspects of people’s knowledge and understanding the principle of Buddhist 

teachings of people in Mueang sub-district, Mueang district, Nongkhai province appear 

that they listen to the Buddha’s teaching in the Dhamma practical institutions in 

Nongkhai, Udonthani province and near provinces and through online in various forms. 

They can understand the Buddhist teachings for their lives in many aspects that are the 

principles such as to observe the five precepts and eight precepts and to perform charity 

in the Buddhist holidays.  

The application of the Noble Eightfold Path for the lifestyles of people in 

Mueang Sub-district is the approach for application of the Noble Eightfold Path in order 

to solve the problems in the three practices of duty as mentioned by emphasizing to 

change the false views to be the right views in order to be the Dhamma principle leading 

the spiritual action to the Right understanding, the verbal action to be the ‘Right speech, 

the physical action to be the Right action by using the principle of Dhamma that is the 

power consisting of the Right Effort, the Right Mindfulness and the Right Meditation 

that are the power originating the Right View leading to the Right understanding, the 

Right Speech and the Right Action that are the necessary quality in solving the 

problems of the three practices of duties as said in order to make themselves practice 

as the Right Livelihood  by developing the Noble Eightfold Paths together with the 

unitary ways and the related principle of Dhamma, that is, the Four Noble Truths, the 

Threefold Training, the Dependent Arising, and the Three Characteristics of Existence 

including the Dhamma to enhance the practice of the Noble Eightfold Path, that is, the 

Four Foundation of Mindfulness, the Four Efforts, the Four Path of Accomplishment, 

the Five Controlling Faculties, the Five Strengths, the seven Enlightenment Factors, the 

Four Elements, the Five Aggregates, the Six Internal sense-fields and the Law of 

Kamma. 

 

KEYWORDS: The Noble Eightfold Paths in Buddhism, way of life 

 

๑. บทน า 
 ในสังคมมนุษย์ครั้งพุทธกาลมีหลายคนที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิตแต่ก็มีอีกเป็น
จ านวนมากที่ไม่ประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิตทั้งนี้เนื่องจากมีการวางแผนชีวิตที่แตกต่างกัน
ออกไปผู้ที่วางแผนชีวิตมาดีก็จะประสบความส าเร็จแม้จะมีอุปสรรคบ้างก็ตาม เช่นนางวิสาขามหา
อุบาสิกา4 ผู้ที่มารดาบิดาของนางได้ให้การอบรมมาเป็นอย่างดีส่วนผู้ที่ประสบความล้มเหลวในการ
ด าเนินชีวิตแม้ว่าชีวิตในวัยเด็กจะเริ่มต้นมาดีแต่ขาดการวางแผนที่ดีในวัยอ่ืนก็ประสบกับความ
ล้มเหลวได้เช่นบุตรของเศรษฐีผู้มีทรัพย์มาก5 ผู้ที่มารดาบิดามิได้วางแผนชีวิตที่ดีให้ไม่สงเคราะห์บุตร
แม้เรื่องการศึกษาเพราะคิดว่าตระกูลของตนมีทรัพย์มากพอที่จะท าให้บุตรของตนเองไม่ต้องท างานไป
ทั้งชีวิตแต่สุดท้ายเขาต้องตกเป็นทาสของสุราทั้งทรัพย์สินของตนเองและของภรรยาก็ถูกใช้จ่ายไปจน
หมดสิ้น 

                                           

 4ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๔/๔/๖๐-๙๔.  
 5ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๔๒/๔/๑๕๒. 
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 การด ารงชีวิตของมนุษย์แต่ละยุคมิได้เป็นอย่างไม่มีหลักเกณฑ์มนุษย์อยู่รวมกันเป็นกลุ่มแต่ละ
กลุ่มมีกฎหรือเกณฑ์ที่ทุกคนในกลุ่มพึงถือปฏิบัติพฤติกรรมของแต่ละคนในกลุ่มจึงเป็นไปในท านอง
เดียวกันเมื่อกลุ่มสังกัดชั้นทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชั้นทางสังคมและวัฒนธรรมที่กล่าวมาแล้ว
นี้พัฒนาแบบแผนการด ารงชีพหรือใช้ชีวิตตลอดจนถึงแบบแผนของการบริโภคขึ้นมาใช้ในสังคมแบบ
หรือแบบแผนดังกล่าวเราเรียกว่า “แบบของการใช้ชีวิต”6 
 ปรัชญาคติธรรมเพ่ือการด าเนินชีวิต” สรุปได้ว่าการด าเนินชีวิตของผู้คนในสังคมทั้งในฐานะ
ผู้น าและผู้ตามทั้งในยามคับขันและในยามปกติสุขปรัชญาคติธรรมก็เป็นเครื่องเตือนใจเมื่ อเดือดร้อน
นอนทุกข์ปรัชญาคติธรรมก็จะเป็นเครื่องผลักดันเป็นก าลังใจเพ่ือน าไปสู่ทางออกที่ดีของชีวิตและบน
เส้นทางชีวิตทุกคนต่างเป็นเจ้าของไม่มีใครอยากจะให้คนอ่ืนมาก าหนดแต่ความเป็นจริงของชีวิตที่อยู่
ภายใต้กฎธรรมชาติทุกชีวิตจึงมีโอกาสเกี่ยวข้องกับบุคคลอ่ืนเสมอล าพังชีวิตเดียวย่อมไม่อาจท าให้
ตนเองประสบในสิ่งที่ตนเองคาดหวังได้7 ธรรมะในชีวิตประจ าวัน” สรุปได้ว่าการพักผ่อนที่เป็นสุขและ
ถูกต้องมีความสุขทั้งกายและใจเพ่ือสันติสุขของครอบครัวและสังคมปรับปรุงจิตให้เกิดปัญญาใช้
ปัญญาพิจารณาตามสภาพที่เป็นจริง8 ซึ่งมีความสัมพันธ์ กับ วิมล จิโรจพันธุ์ ได้ว่า มรรคในความคิด
ตามนัยแห่งพระพุทธศาสนาการคิดแบบพระพุทธศาสนาพิจารณาได้จากกระบวนการในการแสวงหา
ความจริงหรือสัจธรรมของพระพุทธเจ้าจุดแรกที่น าไปสู่การแสวงหาสัจธรรมของพระพุทธเจ้าคือการ
สังเกตข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ทุกคนต้องเกิดแก่เจ็ บและตายทั้งสิ้นท าให้ทรงมองเห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างความแก่ความเจ็บและความตายกับการเกิดมามีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์เมื่อทรง
สังเกตข้อเท็จจริงและมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างข้อเท็จจริงต่างๆพระองค์ก็สามารถสร้างเป็น
ทฤษฎีขึ้นมาเมื่อมีภาวะที่มีความเกิดความเจ็บและความตายก็ต้องมีภาวะที่ไม่แก่ไม่เจ็บและไม่ตายอยู่
ด้วยแน่นอนในที่สุดพระองค์ก็ได้ตรัสรู้และบรรลุถึงภาวะที่พ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บและ
ความตายที่มุ่งหวังไว้ 9 พร้อมทั้งการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง คือ พระครูสาครธรรมประสิทธิ ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง “หลักธรรมมรรคมีองค์ ๘ ของเจ้าอาวาสวัดในเขตปกครองอ าเภอเมืองสมุทรสาคร”
ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีพรรษา ๕- ๑๐ พรรษามากที่สุดการศึกษานักธรรมตรี
มากที่สุดการศึกษาหลักธรรมมรรคมีองค์ ๘ ของเจ้าอาวาสวัดในเขตปกครองอ าเภอเมืองสมุทรสาคร
ในหลักธรรมมรรคมีองค์ ๘ โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตาม
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามสอดคล้องไปในทางเดียวกันเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่หลักธรรมมรรคมีองค์  ๘ ของเจ้าอาวาสวัดในเขตปกครองอ าเภอเมือง
สมุทรสาครด้านสัมมาทิฐิรองลงมาหลักธรรมมรรคมีองค์ ๘ ของเจ้าอาวาสวัดในเขตปกครองอ าเภอ

                                           

 6อดุลย์ จาตุรงคกุล, พฤติกรรมผู้บริโภค, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ ๒๕๕๐), หน้า ๖.  

 7สุพิมล ศรศักดา, ปรัชญาคติธรรมเพ่ือการด าเนินชีวิต, (อุบลราชธานี : มปท., ๒๕๔๘),หน้า ๔๓. 
 8พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ) , ธรรมะในชีวิตประจ าวัน, (กรุงเทพฯ : ธรรมสภา
,๒๕๔๘), หน้า ๗. 

 9วิมล จิโรจพันธุ์, พุทธประวัติ, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แสงดาว, ๒๕๔๙), หน้า ๓๐.   
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เมืองสมุทรสาครด้านสัมมาสังกัปปะ และต ่าสุดด้านสัมมาอาชีวะด้านความคิดเห็นของข้อเสนอแนะที่มี
ค่าความถ่ีมากที่สุดได้แก่ด้านสัมมาทิฐิเห็นชอบ10 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

(๑) เพ่ือศึกษาหลักอริยมรรคมีองค์ ๘ ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท   
(๒) เพ่ือศึกษาสภาพการด าเนินชีวิตของประชาชนในต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด

หนองคาย 
(๓) เพ่ือศึกษาการประยุกต์หลักใช้อริยมรรคมีองค์ ๘ ในการด าเนินชีวิตของประชาชนใน  

ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  
 

๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพท าการศึกษาใน ๒ วิธี คืออาศัยเอกสารต่างๆที่มี
ความสัมพันธ์กับเรื่องของการวิจัยเพ่ือเป็นแนวคิดทฤษฏี และกรอบประเด็นการตั้งค าถามเพ่ือท าการ
สัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นฐานในการน าเสนอและการอ้างอิงเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่
เชื่อถือได้ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
 ๑) ศึกษาเอกสาร (Documentary - Research) จากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary 
source) คือคัมภีร์พระไตรปิฎกอันเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นหลักค าสอนส าคัญในพระพุทธศาสนาฝ่ายเถร
วาทท้ังภาษาบาลีและภาษาไทยเก่ียวกับหลักอริยมรรคมีองค์ ๘ 
 ๒) ศึกษาเอกสารจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary source) ได้แก่เอกสารทางวิชาการ 
เช่น งานวิจัย  บทความที่มีความสัมพันธ์ หนังสือที่นักปราชญ์ทั้งหลายเขียนไว้ และอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินชีวิตของประชาชนและหลักธรรมในการด าเนินชีวิตที่สื่อออกในด้านของการพัฒนา
จริยธรรมทางสังคมได้อย่างลงตัว 
 ๓) ศึกษาข้อมูลภาคสนามโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ในน า
ข้อมูลที่ได้ เพ่ือน ามาสังเคราะห์แล้วอธิบายเป็นประเด็นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่จะท าทราบ
ข้อมูลและข้อเท็จจริงของการวิจัย 
 ๓.๒ วิธีการเก็บข้อมูล 
 ๑) ข้อมูลชั้นปฐมภูมิเก็บข้อมูลจากคัมภีร์พระไตรปิฎกฉบับของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ฉบับภาษาไทยพุทธศักราช ๒๕๓๙ 
 ๒) ข้อมูลทุติยภูมิเก็บข้อมูลจากคัมภีร์อรรถกถาต ารา เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ๓) ข้อมูลภาคสนามใช้วิธีสร้างชุดคาถามเพ่ือใช้ในกาสัมภาษณ์เชิงลึกซึ่งจะสัมภาษณ์บุคคล
กลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยก าหนดไว้โดยสร้างชุดค าถามเพ่ือหาข้อมูลในเรื่องแนวคิดทัศนคติ

                                           

 10 พระครูสาครธรรมประสิทธิ, “หลักธรรมมรรคมีองค์ ๘ ของเจ้าอาวาสวัดในเขตปกครองอ าเภอเมือง
สมุทรสาคร”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย : วิทยาลัยทองสุข, ๒๕๕๖), หน้า ก. 
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หลักการด าเนินชีวิตและแนวทางประยุกต์ใช้หลักอริยมรรคมีองค์ ๘  จ านวน ๕๐ ท่านซึ่งมีเกณฑ์การ
คัดเลือกบุคคลที่จะมาทาการสัมภาษณ์เพ่ือเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ดังนี้ 1) เป็นผู้มี
ความรู้และมีความเชื่อถือศรัทธาในพระพุทธศาสนา ๒) มีประวัติปฏิบัติธรรมเป็นประจ า ๓) มีสุขภาพ
ดีจิตใจแจ่มใส ๔) มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเองได้ 

 
๔. ผลการประยุกต์หลักใช้อริยมรรคมีองค์ ๘  ส าหรับประชาชนทั่วไป 
 สัมมาทิฏฐิ กิจกรรมที่ท าให้เกิดปัญญาเห็นชอบและเข้าใจในอริยมรรคมีองค์ ๘ ความพอใจรัก
ใครในการศึกษาเล่าเรียนหาความรู้ใส่ตัวเองให้มากขึ้น ความพอใจรักใคร่ในงานที่ท า เราก็มีใจรักเป็น
ทุนเดิม ถ้าใจไม่รักจะท าให้สิ่งนี้ไม่ได้ วิธีการท าให้เกิดความพอใจรักใคร่ในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ถ้า
นักเรียนมีความมุ่งมั่นว่าเราจ าจะต้องศึกษาเล่าเรียนให้ประสบผลส าเร็จลุล่วงด้วยดีเพ่ืออนาคตของ
ตัวเอง 
 สัมมาสังกัปปะ  กิจกรรมที่ท าให้เกิดการด าริชอบและเข้าใจในอริยมรรคมีองค์ ๘ มีความ
เพียรพยายามในการเรียนรู้ ในสิ่งที่ตัวนักเรียนยังไม่รู้ ความเพียรพยายามในการเรียนรู้ และการ
ท างานให้มีผลส าเร็จในการท า หรือการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น ความเพียรพยายามในการเรียนรู้ก็มีใจรักมาก 
ท าให้การเรียนรู้ถึงผลส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
                สัมมาวาจา  กิจกรรมที่ท าให้เกิดการเจรจาชอบและเข้าใจใน อริยมรรคมีองค์ ๘   การ
เอาใจฝักใฝ่ในเรียนรู้ การจดจ่อในการเรียนย่อมเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ รู้จักคิด รู้จักท า รู้จัก
แก้ปัญหา  ย่อมมีการฝักใฝ่ในการเรียน  จิตใจของนักเรียนต้องอยู่กับการเรียนรู้ จิตไม่วอกแวกไปที่อ่ืน
ในเวลาเรียนรู้ ต้องมีสมาธิ  วิธีการที่จะท าให้เกิดการเอาใจใส่ในการเรียนรู้และประยุกต์ใช้หลัก
อริยมรรค  คือ ถ้าสมมติว่าการเรียนรู้ไม่ประสบผลส าเร็จ  เราต้องมีจิตใจในการแก้ปัญหาอุปสรรค  
เมื่อพบอุปสรรค์ก็ต้องใช้ความพยายามให้ส าเร็จ 
 การประยุกต์ใช้หลักอริยมรรคมีองค์ ๘   ในการประกอบาชีพ คือ หลักธรรมที่ช่วยให้ท างาน
ส าเร็จ สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบความพอใจรักใคร่ หมายถึงว่าเราต้องมีความรักใคร่ในงานนี้ด้วย คือด้าน
ศิลปะ ต้องมีความสร้างสรรค์ต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น และธรรมชาติในการเรียนรู้ คือธรรมชาติต้องมา
ดูแล มาเพ่ิมเติมส่งเสริม ประสบผลส าเร็จให้ดีขึ้น คือ การพัฒนาด้านคุณภาพ ให้ทุนยุคทันสมัยอยู่
ตลอดเวลา สัมมาสังกัปปะ ด าริชอบด้วยความเพียรพยายามในการท างาน เป็นคนกระตือรือร้น คือไม่
ยอมแพ้ต่อสิ่งแวดล้อม หมายถึง ต่อดินฟ้าอากาศ อาจจะไม่อ านวยประโยชน์ในทางตรง สามารถผ่าน
อุปสรรคทั้งปวงได้ สัมมาวาจา มีความคิดในการเจรจาเป็นคนที่มีจิตส านึกในการทางาน และชอบงาน
ด้านนี้ เรียกว่ามีจิตวิญญาณอยู่ในใจ สัมมากัมมันตะ เหมือนเป็นหางท้ายเรือในการท างานเรือจะแล่น
ดีหรือไม่ดีอยู่ที่ตลิ่งอยู่ที่นายท้ายเรือ ควบคุมทุกอย่างในการท างาน ในการด าเนินงานให้ประสบ
ผลส าเร็จ เขาเรียกว่าประธานใหญ่ 
 
๕. สรุป 
 ๕.๑ การศึกษาหลักอริยมรรคมีองค์ ๘ ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท  หลักอริยมรรคมี
องค์ 8 นั้น พบว่า มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับหลักธรรมอ่ืนๆ ด้วย ได้แก่ หลักอริยสัจ ๔ หลักไตรสิกขา 
หลักอิทัปปัจจยตา ปฏิจจสมุปบาท หลักไตรลักษณ์ และมีหลักธรรมที่ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลัก
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อริยมรรคมีองค์ ๘ ได้แก่ สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ 
หลักธรรมธาตุ ๔ หลักธรรมขันธ์ ๕ หลักธรรมอายตนะภายใน ๖ และหลักกฎแห่งกรรม 

ทั้งนี้ เพราะหลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าล้วนมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันตามหลัก             
อิทัปปัจจยตา ปฏิจจสมุปบาท การน าหลักธรรมมาใช้ปฏิบัติ ต้องใช้อย่างบูรณาการเป็นองค์รวม 
เพราะไม่มีหลักธรรมใดที่น าไปใช้ได้อย่างเป็นเอกเทศโดยไม่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมอ่ืนๆ การน าหลัก
อริยมรรคมีองค์ ๘ ไปใช้ในการแก้ปัญหาของการปฏิบัติหน้าที่การงาน หรือการด าเนินชีวิตของ
ประชาชนในอ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ให้ถูกต้อง จึงจ าเป็นต้องศึกษาและเข้าใจหลักธรรมอ่ืนๆ 
ด้วย 

๕.๒  การศึกษาสภาพการด าเนินชีวิตของประชาชนในต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
หนองคาย นั้น สภาพการด าเนินชีวิตของประชาชนในต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
สามารถสรุปได้ดังนี้ ซึ่งจากการสัมภาษณ์ประชาชนในต าบลในเมืองหนองคายที่ประกอบอาชีพที่
แตกต่างกัน จากการสัมภาษณ์ท าให้ทราบสภาพการด าเนินชีวิตโดยทั่วไปว่า ประชาชนที่เป็นคน
จังหวัดหนองคายแล้วส่วนมากประกอบอาชีพค้าขายในพ้ืนที่ต่างๆของจังหวัดหนองคายที่เป็นท าเลที่ดี
ในการค้าขายส่วนมากและก็จะอยู่ที่ตลาดท่าเสด็จ และรองลงมาคือการเป็นข้าราชการในศูนย์ราชการ
ในจังหวัดหนองคาย ซึ่งจากการสัมภาษณ์และท าให้ทราบหลายประเด็นที่มีความสัมพันธ์กับการน า
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพ่ือน ามาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต ในเรื่องของการรู้ความเข้าใจใน
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของประชาชนในต าบลในเมืองหนองคายนั้น ก็จะได้เข้ารับการฟังธรรม
ในส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดไกลเคียง และผ่านทาง
ออนไลน์ในหลายรูปแบบ ก็จะมีความเข้าใจในหลักธรรมในการด าเนินชีวิตหลายประเด็น ที่เป็นหลักๆ 
ก็จะเป็น การรักษาศีล ๕ ศีล ๘  การให้ทานในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  การปฏิบัติธรรมใน
รูปแบบแต่ละที่ ที่มีความแตกต่างกันซึ่งแต่ละที่ก็จะสอนที่มีความเหมือนกัน คือ ความเข้าใจในอริยสัจ 
๔ การเดินทางสายกลาง การปฏิบัติธรรมตามหลักอริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นต้น 

๕.๓ การประยุกต์หลักใช้อริยมรรคมีองค์ ๘ ในการด าเนินชีวิตของประชาชนใน  ต าบลใน
เมือง  อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย นั้นจากการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอเมือง
จังหวัดหนองคาย โดยส่วนมากประชาชนจะไม่เข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือหลัก
อริยมรรคมีองค์ ๘ แต่การสัมภาษณ์การด าเนินชีวิตประจ าวันของประชาชนในพ้ืนที่การวิจัย ท าให้
ทราบความเกี่ยวข้องทางด้านพระพุทธศาสนานั้นจริงๆแล้ว มีความสัมพันธ์กับหลักอริยมรรคมีองค์ ๘ 
อยู่ทุกๆ ข้ออย่างบูรณาการที่ลงตัวในการด าเนินชีวิต ซึ่งจะเป็นการสรุปปัญหาของการปฏิบัติหน้าที่
การงานของไทยมีอยู่มากมายซึ่งสะท้อนให้เห็นและเข้าใจได้จากกฎหมาย กฎ กฎเกณฑ์ กติกา 
หลักการ และระเบียบราชการต่างๆ เพราะกฎหมาย กฎ กฎเกณฑ์ กติกา หลักการ และระเบียบ
ราชการต่างๆนั้น บัญญัติและก าหนดขึ้นมาเพ่ือแก้ปัญหาต่างๆที่มีอยู่ก่อนการบัญญัติกฎหมายและการ
ก าหนดกฎ กฎเกณฑ์ กติกา หลักการ และระเบียบราชการต่างๆ นั่นเอง 
 
๖. ข้อเสนอแนะ 

๖.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
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๑) งานวิจัยนี้เน้นการพัฒนาการด าเนินชีวิตซึ่งเป็นมนุษย์จากแก่นธรรมคือจิตใจซึ่งเป็น
ศูนย์กลางของความเป็นมนุษย์ และควบคุมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านโลกียะ และ ด้านโลกุต
ตระ อาจน าไปประยุกต์ใช้ได้กับการพัฒนาทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในการด าเนินชีวิตอย่างมี
ความสุข 

๒) แม้งานวิจัยนี้จะมุ่งถึงการปฏิบัติหน้าที่การงานทั่วไปในส่วนของการประกอบอาชีพ แต่
อาจน าไปประยุกต์ใช้ได้กับการปฏิบัติงานของประกอบอาชีพกันทุกประเภททั้ง ส่วนบุคคล เอกชน 
รวมทั้งพลเรือน ทหาร ต ารวจ อัยการ ศาล และข้าราชการอ่ืน ๆ ทั้งน าไปประยุกต์ใช้ได้กับราชการทุก
ส่วนไม่ว่าราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการประยุกต์ใช้
กับการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรอิสระ และการบริหารราชการแผ่นดินของนักการเมือง ให้เกิดความ
สบายใจทั้งผู้ให้บริการและผู้รับริการ 

๓) งานวิจัยนี้ได้วางกรอบการวิจัยและมีรายละเอียดพอสมควรแก่ความเข้าใจในระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท แต่มีความส าคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากมีการน าไปสู่การท าวิจัยใน
ระดับปริญญาเอกต่อไป เพ่ือเพ่ิมรายละเอียดและความลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพ่ือส่งเสริมการน าหลักธรรมที่
ส าคัญในพระพุทธศาสนาไปบูรณาการและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานที่เป็นตัวอย่างเห็นเป็นรูปธรรม 
การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรอิสระ และการบริหารราชการแผ่นดินของนักการเมืองไทยซึ่งเป็นงานที่มี
ความส าคัญต่อประชาชนและประเทศชาติที่ก าลังประสบปัญหาวิกฤติทางการบริหาร การเมือง การ
ปกครอง อันอาจน าไปสู่ความรุนแรง ความสูญเสีย ความเสียหาย และความล่มสลายของประเทศชาติ
ในอนาคต  

๖.๒  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
๑) ควรศึกษาวิจัยหลักอริยมรรคมีองค์ ๘ ในการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้นตั้งแต่

อนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัย เพ่ือปลูกฝังความเป็นคนดีและความเป็นคนเรียนเก่งและรองรับการเป็น
พลเมืองดีที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การ
บริหาร และการปกครองของประเทศชาติต่อไป 

๒) ควรศึกษาวิจัยหลักอริยมรรคมีองค์ 8 ในการพัฒนานักการเมืองให้เป็นนักการเมืองที่ดี 
ท างานการเมืองโดยมุ่งถึงประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร การปกครอง
เป็นส าคัญเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและประโยชน์ของประเทศชาติ
เป็นส าคัญเหนือสิ่งอื่นใด 

๓) ควรศึกษาวิจัยหลักอริยมรรคมีองค์ ๘ ในการปลูกฝังให้ประชาชนพลเมืองเกิดจิตส านึกใน
การธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักทั้งสามคือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพ่ือความเจริญรุ่งเรือง
และความพัฒนาสถาพรของประเทศชาติสืบไป 

๔) ความมีการศึกษาหลักอริยมรรคมีองค์ ๘ ที่มีความสัมพันธ์กับหลักธรรมอ่ืนๆ เพ่ือที่จะ
สร้างความเข้าใจในหลักธรรมที่ทุกๆหลักธรรมนั้นมีความสอดรับกันไม่ขัดแย้งกัน ซึ่งจะเป็นการเห็นอีก
มุมหนึ่งของค าสอนของพระพุทธเจ้า เมื่อเวลาหนึ่ง พระพุทธเจ้าได้พูดหลักธรรมในในที่นี้ แต่ไปอีกที่ไป
พูดอีกหลักธรรมหนึ่ง ซึ่งเป็นการสร้างความมหัศจรรย์ของค าสอนของพระพุทธเจ้า 
 

เอกสารอ้างอิง 
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วิเคราะห์กระบวนทรรศน์พุทธศาสนา ไสยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในรวมเรื่องสั้นอยู่กับผี 

An Analysis of Buddhist Paradigm, Superstition Paradigm and  

Sciencein Short Story Collection ‘Being with Ghost’ 

 

พระอธิการสมหมาย อตฺถสิทฺโธ, ดร.1 
 

บทคัดย่อ 
บทความวิชาการนี้มุ่งศึกษาวิเคราะห์กระบวนทรรศน์พุทธศาสนา ไสยศาสตร์ และ

วิทยาศาสตร์โดยตัวบทเรื่องสั้น 40 ในรวมเรื่องสั้นอยู่กับผีซึ่งใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพการวิเคราะห์
เนื้อหา  และใช้แนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Critical Discourse Analysis) ของแฟร์คลัฟ 
(Fairclough,1995) ผลการศึกษาพบว่า กระบวนทรรศน์พุทธศาสนา ไสยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ที่มี
มาจาก การประกอบสร้างความหมายของผี การก าหนดประเภทของผี การระบุบทบาทหน้าที่ของผี 
การระบุเพศสถานะของผี บทวิพากษ์ผี และบทวิพากษ์มนุษย์ 

 
 
ค าส าคัญ กระบวนทรรศน์พุทธศาสนากระบวนทรรศน์ไสยศาสตร์กระบวนทรรศน์วิทยาศาสตร์เรื่อง
สั้น 
 

Abstract 

 The objective of this research article is to analyze the Buddhist paradigm, 

paradigms of superstition and science in 40 ghost short story collection called ‘being 

with ghost’. This article is qualitative research based on the textual analysis with the 

use of Fairclough’s (1995) critical discourse analysis. The study results indicate that 

the three paradigms transmitted the construction of the meaning of ghosts, 

determination of the type of ghost, identification of the roles of ghost, identification of 

ghost genders, critique of ghost, critique of human. 

 

Keywords: paradigm of Buddhism, paradigm of superstition, paradigm of science, 

short story 

 

1.บทน า: ปฐมบท เปิดผลึก แกะค า-ไขความเรื่องผีๆ 

                                           

1 ผู้อ านวยการหลักสตูรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาวิทยาลยัสงฆร์้อยเอ็ด 
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 รวมเรื่องสั้นอยู่กับผี เป็นเรื่องสั้นล าดับที่ 3 ของหลวงเมือง ซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกในมติชนสุด
สัปดาห์ งานเขียนของหลวงเมืองมีมนต์เสน่ห์ ด้านการใช้ภาษาเป็นส าคัญ ดังที่ ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ 
กล่าวว่า “หลวงเมือง สามารถใช้ภาษาได้อย่างกระชับรัดกุม ไม่ยืดเย้อยืดยาด บทบรรยายสั้น รวบรัด 
แต่กลับอัดแน่นด้วยเรื่องราว สามารถสร้างภาพสื่อบรรยากาศและอารมณ์ได้อย่างดี” (ชูศักดิ์ ภัทรกุล
วณิชย์,2545) เสน่ห์อันแพรวพราวดังกล่าว เป็นเหตุให้ผู้ศึกษาเข้าไปสัมผัยสเรื่องผี แก่นสารของเรื่องผี 
และได้มีโอกาสพินิจพิเคราะห์การประกอบสร้างวาทกรรมผีของหลวงเมือง 

2.วิธีการศึกษา 
          บทความวิชาการนี้ มีวิธีการวิจัย โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) และ
การวิเคราะห์เนื้อหา (textual analysis) ดังนี้ 

1. การคัดเลือกตัวบท (text) 
ผู้วิจัยคัดเลือกตัวบท (text)วิธีการสุ่มคัดเลือกตัวบทแบบเจาะจง โดยใช้หลักเกณฑ์
คัดเลือกตัวบท  

(Text) ที่มีความน่าสนใจในการใช้แนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์  
               2. ขั้นรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี 
               ผู้วิจัยคัดเลือกแนวคิด ทฤษฎีและศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ 
(Critical discourse analysis)ของแฟร์คลัฟ (Fairclough,1995 อ้างใน ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร
,2545) 
              3. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 
              4.ขั้นสรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
              5.ขั้นน าเสนอผลการวิจัย 
             ผู้วิจัยเสนอผลการศึกษาวิจัยด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) 
3. บริบทสังคมไทย 
 ในเรื่องอยู่กับผี ผู้แต่งกล่าวถึงสังคมไทยในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงทศวรรษที่ 
2540 สังคมท่ีปรากฏในเรื่องสั้น คือ สังคมไทยในเมืองหลวง สภาพสังคมไทยช่วงหลังสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 เศรษฐกิจฝืดเคือง ข้าวยากหมากแพง ผู้คนดิ้นรนเพ่ือความอยู่รอดของชีวิต เงินตรา เป็นปัจจัย
ส าคัญในการด ารงชีพ เพราะว่าสังคมไทยเริ่มเข้าไปผูกกัดกับกระแสโลกท่ีขับเคลื่อนด้วยระบบเงินตรา
เป็นส าคัญ ล่วงมาถึงทศวรรษที่ 2520 สังคมไทยเริ่มเข้าสู่ยุคการพัฒนาอย่างชัดเจน ภายหลัง
เหตุการณ์ทางการเมือง ตุลาคม 2519 อันเป็นผลมาจากรัฐเริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนพัฒนาดังกล่าวให้ความส าคัญเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนา
ดังกล่าวให้ความส าคัญเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรม ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยจึงย่างเข้าสู่ประเทศ
อุตสาหกรรมใหม่ และสังคมไทยก็ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมต่างประเทศเป็นอย่างมากในช่วงเวลา
ดังกล่าว จวบจนทศวรรษที่ 2530 ประเทศไทยเข้าสู่ “ระบบโลกาภิวัฒน์” กระแสโลกาภิวัฒน์ท าให้
คนชั้นกลางรุ่นใหม่และวัยรุ่นเป็นกลไกส าคัญในระบบเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมของ
สังคมไทย ในช่วงทศวรรษที่ 2530 เกิดเหตุการณ์ส าคัญในสังคมไทย คือ ด้านการเมือง กลุ่มคนชั้น
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กลาง หรือม็อบมือถือ เรียกร้องประชาธิปไตยดังกล่าวท าให้เกิดรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยในปัจจุบัน 
ด้านเศรษฐกิจต้องประสบกับความผันผวนอีกครั้ง เมื่อเกิดเศรษฐกิจปี พ.ศ.2540 หรือยุค I.M.F. คน
ชั้นกลางที่เคยเฟ่ืองฟูในเมืองหลวง เริ่มหวนกลับสู่ภูมิล าเนา และเริ่มแสวงหาวิธีการแก้ไขปัญหา เช่น 
ปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
 อนึ่ง ปัจจัยส าคัญที่ท าให้บริบทสังคมไทยเปลี่ยนแปลงคือ ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ 
การเมืองไม่มีเสถียรภาพ หรือมีความผันผวน มีผลต่อด้านอ่ืนๆ เช่น ด้านการเมืองที่มีเสถียรภาพ หรือ
มีความผันผวน มีผลต่อด้านอ่ืนๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ ดังจะเห็นได้จากหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เกิด
ภาวะข้าวยากหมากแพง หลังตุลาคม 2519 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเริ่มต้นขึ้น แต่กระนั้นการ
พัฒนาก็มุ่งเน้นใช้ชีวิตคนเป็นไปตามกลไกระบบอุตสาหกรรม ซึ่งมีเงินตราเป็นตัวแปรส าคัญ จวบจน
เศรษฐกิจฟองสบู่แตก พ.ศ.2540 ผู้คนทั้งหลายหวนกลับสู่วิถีชีวิตคนไทยในอดีต หรือบางส่วนได้กลับ
สู่ภูมิล าเนา และเปลี่ยนแปลงแนวทางแก้ไขปัญหา เช่น ปรัชญาเศรษฐกิจแบบพพอเพียง 

4. ผี : สืบสาวความเป็นมา 

 สังคมไทยในอดีตนับถือผีเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรแก่การเคารพ เนื่องจากสังคมไทยในอดีตเป็น
สังคมเกษตรกรรม ผีจึงเป็นจิต (Spirit) ของจักรวาลและสังคม ซึ่งมีความหมายเกี่ยวเนื่องกับมิติต่างๆ
ของชีวิต ปรากฏในคน สัตว์ พืช สิ่งของ วิญญาณ บรรพบุรุษ ด้วยเหตุนี้ ผีในอดีตจึงมีความสัมพันธ์กับ
บุคคลในสังคมรูปแบบองค์รวม (Holistic) วิถีชีวิตของคนในสังคมเป็นไปในลักษณะที่พ่ึงพาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เช่น การเคารพผีเถรผีฟ้าที่ให้น้ าฝนหล่อเลี้ยงต้นข้าว และหล่อเลี้ยงชีวิตคนควบคู่กัน
ไป สืบเนื่องมาจนถึงสังคมไทยได้รับอิทธิพลของเทวดา ซึ่งเข้ามาพร้อมกับศาสนาพราหมณ์และพุทธ
ศาสนา ผีจึงกลายเป็นสิ่งชั่วร้าย ส่วนผีดีมักเรียกว่า เทวดา เทพ เทพารักษ์ ส่วนไสยศาสตร์ เป็นวิชา
ความรู้ของคนในขณะนั้น ความรู้ดังกล่าวคนในชุมชนก็ให้ความหมาย และคุณค่าตามวิถีทางของ
ชุมชนนั้นๆ เช่น ไสยศาสตร์ในรูปแบบที่ช่วยป้องกันภยันตรายจากผีร้าย จวบจนสังคมไทยเข้าสู่ยุคการ
พัฒนา ภาพลักษณ์ของผีปรากฏในเชิงลบในทัศนะผู้ที่ได้รับการศึกษา ผีกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดี ไร้เหตุผล 
ประกอบกับสังคมไทยก้าวสู่สังคมอุตสาหกรรมท าให้สังคมเกษตรกรรมเริ่มลดความส าคัญลง 
จนกระท่ังยุคเศรษฐกิจเติบโตถึงขีดสุด ราวทศวรรษท่ี 2530 ภาพลักษณ์ของผีปรากฏในเชิงบวก เมื่อผี
ให้ประโยชน์ต่อมนุษย์ได้ แปรรูปเป็นเงินตราได้ เช่น การบอกหวย ครั้นถึง พ.ศ.2540 เศรษฐกิจตก
สะเก็ด จนเริ่มหวนกลับสู่ภูมิล าเนา และปรับเปลี่ยนการแก้ไขปัญหาด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
หรือเริ่มกลับสู่อาชีพเกษตรกรรม ท าให้ผีอยู่ในองค์รวมของจักรวาลได้รับความสนใจอีกครั้ง หรือคน
เมืองที่สนใจเรื่องผี อาจเป็นเพราะสังคมเมืองที่ทันสมัย มีเทคโนโลยีนานัปการ แต่ไม่สามารถให้
ค าตอบและแนวทางแก้ไขปัญหาแก่มนุษย์ ผีจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจฟและท้าทาย 

 กล่าวได้ว่า สังคมไทยในอดีตให้คุณค่าและความหมายผี ผีจึงเป็นจิต (Spirit) ของจักรวาลและ
สังคม แตกต่างจากในปัจจุบัน ผีจึงมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อผีท าประโยชน์ให้เกิดเงินตรา เช่น การบอกหวย 
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หรือสังคมเมือที่มีความทันสมัย แต่ไม่สามารถตอบสนองทางด้านจิตใจระดับปัจเจกชน ดังนั้น ผีจึงเป็น
ทางเลือกหนึ่ง 

5. กระบวนทรรศน์ผี : โครงสร้างของถ้อยค าและความหมาย 

กระบวนทรรศน์ผี : โครงสร้างของถ้อยค าและความหมาย  หมายถึง การศึกษาการประกอบ
สร้างความหมาย การหล่อหลอมความเป็นตัวตนของผี ซึ่งผู้วิจัยใช้แนวคิด  “วาทกรรม (discourse) 
คือ สิ่งที่คนพูดเขียนกันในยุคหนึ่งๆ โดยสัมพันธ์โยงใยกับเงื่อนไขทางสังคมและกรอบความรู้ที่มาคอย
ก ากับว่าสิ่งใดพูดออกมาแล้วเป็นที่ยอมรับ หรือไม่เป็นที่ยอมรับ” (ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์,2546) 

วาทกรรม ตามแนวคิดของมิแชล ฟูโกต์ (Michel Foucault) มีสาระส าคัญ คือ ข้อความ หรือ
สิ่งที่พูดกัน สิ่งที่เขียนในช่วงเวลาหนึ่งยุคหนึ่ง โดยมีความสัมพันธ์กับคติ ความเชื่อ กระบวนทรรศน์
ความรู้ที่มียุคนั้นๆ เมื่อวาทกรรมเข้าไปเป็นหลักเกณฑ์ หรือยึดสิ่งใดก็ตาม เช่น เพศหญิง เพศชาย ผี 
ย่อมท าให้สิ่งนั้นสื่อความหมายและคุณค่าในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกลุ่มสังคมผลิต
หรือสร้างวาทกรรมนั้นๆ จากสาระส าคัญของวาทกรรมดังกล่าว อาจกล่าวได้ว่า วาทกรรมผีที่หลวง
เมืองประกอบสร้างขึ้นมีองค์ประกอบจากบริบททางสังคม ความคิด ความเชื่อของบุคคลในสังคมและผู้
แต่ง 

5.1 การประกอบสร้างความหมายของผี 
สิ่งใด ตามปกติไม่สามารถจะมองเห็นตัวได้ แต่เราถือหรือเข้าใจเอาว่าฤทธิ์และอ านาจอยู่

เหนือตน อาจให้ดีหรือให้ร้าย คือ ให้คุณหรือให้โทษแก่เราได้ สิ่งอย่างนี้เรากลัวเกรงและลางทีก็ต้อง
นับถือด้วย เรารียกสิ่งที่ว่านี้ว่าผี (เสฐียรโกเศศ,2515)  

จากนิยามข้างต้น อาจกล่าวได้ว่า เสฐียรโกเศศ ให้น้ าหนักว่าผีมีอ านาจเหนือมนุษย์ ซึ่งใน
ประเด็นดังกล่าวหลวงเมืองอาจจะไม่ให้ความส าคัญในการประกอบสร้างวาทกรรมผี ทั้งนี้ นิยามผีของ
หลวงเมือง วิญญาณท่ีออกจากร่างกายของมนุษย์ แม้ว่าวิญญาณนั้นจะออกจากร่างเพียงช่วงเวลาหนึ่ง 
แล้วกลับเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์อย่างเป็นปกติ หรือวิญญาณที่ออกจากร่างกายมนุษย์อย่างถาวร อนึ่ง 
ผีที่มีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกันออกไป เช่น สูง เตี้ย ผอม อ้วน รูปลักษณ์ของผีมีทั้งที่สวยงาม 
อัปลักษณ์ และน่าสะพรึงกลัว ผีมีทั้งที่มีอ านาจเหนือมนุษย์ และด้อยอ านาจกว่ามนุษย์ แต่มนุษย์ส่วน
ใหญ่กลัวผี ส่วนความเคารพนับถือนั้นไม่ปรากฏเด่นชัด 

5.2 การก าหนดประเภทของผี 
ประเภทของผีในรวมเรื่องสั้นอยู่กับผี ผู้ศึกษาใช้เกณฑ์ความประพฤติจ าแนกประเภท ได้แก่ ผี

ดี และผีร้าย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
5.2.1 ผีดี 
ผีดี หมายถึง ความประพฤติของผีเป็นไปในเชิงบวก กล่าวคือ ผีให้ความช่วยเหลือมนุษย์ และ

ไม่ท าร้ายมนุษย์ อีกท้ังไม่ท าร้ายผีด้วยกัน 
ผีที่ให้ความช่วนเหลือมนุษย์ส่วนใหญ่เป็นผีที่มีบทบาทหน้าที่เป็นพ่อ แม่ หรือบุคคลใกล้ชิดผู้

นั้นในโลกมนุษย์ เมื่อพวกเขาเหล่านั้นเสียชีวิต บทบาทหน้าที่ก็ยังคงบทบาทหน้าที่ก็ยังคงสืบเนื่อง
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มายังโลกของผี เช่น โลกมนุษย์เป็นพ่อ เมื่อพ่อเสียชีวิตก็ยังคงบทบาทหน้าที่พ่อ คือ ผู้ที่ปรารถนาดีต่อ
ลูก คุ้มครองปกป้องลุก ทั้งนี้ ลูกก็ต้องมีจิตที่ระลึกถึงพ่อ มิฉะนั้น พ่อที่อยู่ในโลกเมืองผี ก็จะช่วยเหลือ
ลูกไม่ได้ ดังจะเห็นได้จาก เรื่องลูกมีพ่อ อรระลึกถึงพ่ออยู่เสมอหรือพ่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของอร 
เมื่อพ่อเลี้ยงจะข่มขืนอร อรระลึกถึงพ่อ พ่อก็มาช่วยเหลืออรได้ทันท่วงที ดังตัวอย่าง 

“นึกข้ึนมาเองว่าอรเป็นลูกมีพ่อ แต่พ่อก็ไม่มีแล้ว ถ้าพ่ออยู่จะต้องช่วย 
อรหายอึดอัดทันที เห็นร่างคนกระเด็นปลิวไปโดนข้างฝาดังโครม...ในที่สุดก็หลุดปากออกมา

ว่า กลัวแล้ว จะตายแล้ว หยุดเถิด พอเสียงเงียบหมาก็หอนใหญ่” (หลวงเมือง,2548) 
นอกจากผีที่เป็นบุคคลใกล้ชิดในครอบครัวให้ความช่วยเหลือแล้ว ข้อสังเกตประการหนึ่ง ผีดี

อาจเป็นบุคคลที่ไม่สนิทสนม และเป็นบุคคลที่มีอาการทางจิต หรือ “เป็นบ้า”สามารถช่วยเหลือมนุษย์
ได้ ดังจะเห็นได้จาก เรื่องไมตรี ตัวละครชื่อป่วนมีอาการทางจิตหรือเป็นบ้า เมื่อเสียชีวิตก็ประพฤติตน
เป็นผีดี กล่าวคือ ผีป่วนได้ช่วยเหลือสมนึกให้รอดพ้นจากการถูกยิง แม้ว่าเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ สมนึกไม่
มีน้ าใจต่อป่วน โดยไม่ให้ป่วนเข้ามาในบ้าน เพราะสมนึกเกรงว่าป่วนจะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตน 
เรื่องนี้ผู้แต่งเย้ยหยันคนและยกย่องผีได้อย่างน่าสนใจว่า “ผีของคนไม่ได้บ้า” 

5.2.2 ผีร้าย 
ผีร้าย หมายถึง ความประพฤติของผีเป็นไปในเชิงลบ กล่าวคือ ผีแสดงพฤติกรรมให้มนุษย์เกิด

ความกลัว เช่น ผีเจตนาปรากฏตัวให้มนุษย์เห็นในลักษณะที่น่าสะพรึงกลัว หรือกล่าวได้ว่าผีหลอก
มนุษย์ให้เกิดความหวาดกลัว ท าร้ายมนุษย์ รวมทั้งการฆ่ามนุษย์ ผีที่หลอกมนุษย์ส่วนใหญ่มีสาเหตุมา
จากมนุษย์ไปรุกรานพ้ืนที่ของงผี หรือสถานที่ที่ผีอาศัย เช่น ป่าช้า ดังจะเห็นได้จาก เรื่องวุฒิภาวะ ซึ่ง
ตัวละครมนุษย์ คือ เด็กวัด อยากพิสูจน์ว่าผีมีจริงหรือไม่ เมื่อมนุษย์รบกวนผี ผีจึงโต้ตอบด้วยการ
หลอก ผีที่หลอกมนุษย์มีสาเหตุประการหนึ่งที่น่าสนใจ คือ ผีมีเจตนาหลอกมนุษย์ ทั้งๆที่มนุษย์มิได้
ละเมิดพ้ืนที่ของผี แต่การหลอกเป็นไปในลักษณะความขบขัน ดังจะเห็นได้จ่ก เรื่องหยอกล้อ  

ลักษณะส าคัญประการหนึ่งของผีร้าย คือ ผีฆ่ามนุษย์ ดังจะเห็นได้จาก เรื่องทางของอร 
ประชุม เป็นตัวละครผีฆ่าอร เพราะอรเป็นผู้บงการฆ่าลูกของประชุมที่เกิดจากภรรยาคนแรก อรไม่รู้
ว่าประชุมถูกรถชนเสียชีวิต อรจึงใช้ไสยศาสตร์ท าให้ประชุมมาหาอร เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่ามนุษย์ท า
ร้ายผี และในที่สุดผีก็ฆ่ามนุษย์เพ่ือล้างแค้น ดังตัวอย่าง 

“ที่ให้ไอ้ฟูเรียกมานี่เพราะมึงยังรักกูอยู่หรือ กูถูกรถทับทับบตายมึงไม่รู้หรือ... 
อีอร ประชุมพูด มึงมีคาถาอาคมอะไรเอาออกมาสวดสู้กับกู คืนนี้กูกับลูกมาเอาชีวิตมึง 
มึงอยากอยู่กับกูมากนักไม่ใช่หรือ กูอยู่กับมึงที่นี่ไม่ได้ ก็ต้องเอามึงไปอยู่ด้วยกันที่โน่นให้ได้” 

(หลวงเมือง,2548) 
ผีร้ายที่ฆ่ามนุษย์ปรากฏในเรื่องหลานยาย ซึ่งยายน าหลานไปท้ิงแล้วหลานตาย เมื่อหลานตาย

ก็กลับมาล้างแค้น การกระท าของยายอาจจะสะท้อนให้เห็นมิติโครงสร้างทางสังคม กล่าวถือ 
สังคมไทยในอดีต นาย เป็นญาติผู้ใหญ่ที่ช่วยอบรมเลี้ยงดูหลาน แต่สภาพเศรษฐกิจที่บีบรัดให้ทุกชีวิต
ขับเคลื่อนไปด้วยกลไกของเงินตรา ยายในเรื่องนี้จึงถูกบีบคั้นจากความยากจน เมื่อยายน าหลานไปทิ้ง
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แล้วมีผู้อุ้มหลานกลับมา ซึ่งตีความได้ว่าเป็นผี ในณะนั้นหลานเสียชีวิต แต่ยายไม่รู้ว่าหลานตายยิ่งไป
กว่านั้นหลานกลับมาพร้อมเพ่ือนอีกสองคน ยายจึงคิดว่า 

“เยื้อนคิดว่าเด็กสามคนนี่คงขายได้เป็นพันๆบาท เคยได้ข่าวว่ามีคนรับเด็กเอาไปฆ่าผ่าท้อง
เอายาเสพติดยัดเข้าไป แล้วน าศพออกนอกประเทศทางชายแดน โดยอ้างว่ามีพ่อแม่อยู่ทางโน้น” 
(หลวงเมือง,2548) 

กล่าวได้ว่า ภาพรวมของการประกอบสร้างประเภทของผี คือ มีทั้งผีดีและผีร้ายในรวมเรื่อง
สั้นอยู่กับผีมีจ านวนใกล้เคียงกัน และผีดีที่ให้ความช่วยเหลือมนุษย์ ส่วนใหญ่ผีเคยเป็นบุคคลใกล้ชิด 
เช่น พ่อ แม่ ส่วนผีร้ายในกรณีที่ฆ่าคนนั้น เป็นเพราะคนเลวกระท าต่อผี ผีจึงตามล้างแค้น น่าสังเกตว่า 
คนเลวเป็นบุคคลใกล้ชิด “ก็อาจตีความได้ว่า ในยุคของสังคมหลังสมัยใหม่นั้น ไม่อาจแบ่งแยกได้
ระหว่างความจริงและความลวง และรวมถึงการไม่สามารถจ าแนกได้ว่า คนดีและคนเลวคืออะไร” 
(ก าจร หลุยยะพงศ์ และสมสุข หินวิมาน,2548) 

5.3 การระบุบทบาทหน้าที่ของผี 
ผีในรวมเรื่องสั้นอยู่กับผี ตัวละครมีบทบาทหน้าที่อันสืบเนื่องจากโลกมนุษย์ กล่าวคือ ในโลก

มนุษย์ บุคคลผู้นั้นเป็นแม่ โลกของผีก็มีบทบาทหน้าที่แม่ แต่ในบางกรณีนั้นการสื่อสารระหว่างคนและ
ผีที่สื่อสารไม่สัมฤทธิ์ผล จนท าให้ตัวละครมีมีชะตาชีวิตพลิกผันจนเสียชีวิต เช่น เรื่องสั้นหัวใจไม่รับรู้ 
ซึ่งผีที่เป็นแม่ในเรื่องนี้ต้องการบอกลูกว่าอย่าไปเที่ยวต่างจังหวัด เพราะลูกจะได้รับอันตรายถึงขั้น
เสียชีวิต แต่แล้วแม่ในสถานะผีก็ติดต่อลูกไม่ได้ เพราะลูกไม่ได้มีจิตผูกพันกับแม่ ด้วยเหตุนี้ แม่ใน
สถานะผีจึงปกป้องคุ้มครองลูกไม่ส าเร็จ 

ข้อสังเกตประการหนึ่ง คนรับใข้ เป็นบทบาทหน้าที่หนึ่งที่ปรากฏในรวมเรื่องสั้นอยู่กับผี และ
แสดงให้เห็นว่า คนรับใช้เป็นผู้ถูกกระท า ในเรื่องสั้นวิศวกร ซึ่งค านึงถูกไกรสรฆ่าตายท าให้ผีชื่อค านึง
ขอความช่วยเหลือจากภวัน ซึ่งเป็นเพ่ือนบ้าน ดังตัวอย่าง 

“ภวันจ าได้ว่าในฝันเห็นค านึงเนื้อตัวเสื้อผ้าสกปรกเปรอะเปื้อนสกปรก เดินมาบอกท่ีประตูรั้ว
ทั้งๆท่ีภวันอยู่บนบ้านว่า ฉันไม่ได้กลับน าโสม นายเขาไม่ให้ไป ช่วยบอกพ่อแม่ฉันด้วย” (หลวงเมือง
,2548) 

5.4 การระบุเพศสถานะของผี  
เพศสถานะของผีมีการจัดแบ่งประเภทเป็นเพศชาย และเพศหญิง เช่นเดียวกับเพศสถานะ

ของมนุษย์ กล่าวคือ “มีความหมายเก่ียวเนื่องกับบริบททางสังคมที่ก าหนดพฤติกรรม สถานภาพ และ
บทบาทหน้าที่ของหญิงและชายให้แตกต่างกัน นอกเหนือจากความแตกต่างด้านกายภาพ” (กุสุมา 
รักษมณี และคณะ,2550) 

เพศสถานะในโลกของผียังคงอยู่ในกรอบปิตาธิปไตย (Partriarchy) กล่าวคือ แนวคิดที่ผู้ชาย
เป็นใหญ่ มีอ านาจเหนือกว่าผู้หญิง และการให้คุณค่ากับผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ดังจะได้จากเรื่องสั้นผู้
อาศัย ผีกล่าวว่า “กลัวแม่ตะเคียนจะเฆี่ยน” ชี้ให้เห็นภาพลักษณ์ของผีผู้หญิงในเชิงลบ และ
ภาพลักษณ์ดังกล่าวปรากฏในเรื่องอ่ืนๆ เช่น อยู่กับผี พูดเล่น เป็นเรื่องที่มนุษย์ตกอยู่ภายใต้อ านาจ
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ของผีผู้หญิง ส่วนเรื่องพูดเล่น ผีผู้หญิงเป็นคู่รักเก่าฆ่าอดีตคู่รัก เพราะอดีตคู่รักผิดค ามั่นสัญญา แต่ทว่า
ผีผู้หญิงก็ยังถูกมนุษยืเพศชายกระท า ซึ่งปรากฏในลักษณะความรุนแรงที่มนุษย์เพศชายกระท าต่อผี
ผู้หญิง ดังจะเห็นได้จาก 

“เขาล้มตัวลงบนที่นอน มีเสียงหัวเราะ เห็นหมอนข้างลุกขึ้นตั้งได้เอง ส่ายไปส่ายมาเหมือน
เต้นระบ า 

พ่ีกอดหนูนอนทุกคืน จะมาท าเป็นเกลียด ฮือๆฮือๆ หนูไม่ยอม ดาบสลุกขึ้นเตะหมอนข้าง
กระเด็น” (หลวงเมือง,2548) 

5.5 บทวิพากษ์ผี 
ผู้แต่งรวมเรื่องสั้นอยู่กับผีแสดงบทวิพากษ์ผีในประเด็นอ านาจ (Power) อ านาจของผีว่าด้อย

อ านาจกว่ามนุษย์ กล่าวคือ ผีอยู่ภายใต้อ านาจหรือการควบคุมของมนุษย์ ซึ่งมนุษย์ที่ควบคุมผีได้ คือ 
สัปเหร่อ ดังจะเห็นได้จาก 

“พ่ีจะพาผีของผมไปออกโทรทัศน์ละซี...บอกตรงๆนะครับ ผีเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยดุ ให้หวยก็ไม่แม่น 
งวดที่แล้วคนด่ากันโขมง” (หลวงเมือง,2548) 

จากข้างต้น อาจจะเป็นภาพแทน (representation) ชี้ให้เห็นมิติโครงสร้างทางสังคมว่า 
มนุษย์ใช้ผีเป็นประโยชน์ต่อตน เช่น การบอกหวย มนุษย์มิได้เคารพนับถือผีเช่นในอดีต และมี
ข้อสังเกตประการหนึ่ง คือ ผีไม่สามารถท าร้ายมนุษย์ได้ หรือเรียกร้องความยุติธรรมได้ ดังจะเห็ นได้
จาก  

“ขนาดถูกฆ่ายังท าอะไรคนร้ายไม่ได้ เข้าฝันบอกต ารวจก็ไม่ได้ ผมหลอกตัวเองมากกว่า” 
(หลวงเมือง,2548) 

จากข้างต้น ผู้ศึกษามีทัศนะว่า ผีส่วนใหญ่ท าร้ายมนุษย์ไม่ได้ หรือเข้าฝันบอกต ารวจไม่ได้ 
เนื่องจากผู้ที่ผีจะติดต่อด้วยมิได้มีจิตที่ระลึกถึงผี อาจกล่าวได้ว่า ผู้แต่งซ่อนนัยยะทางพุทธศาสนาเรื่อง
จิตวิญญาณท่ีสื่อสารระหว่างผีและมนุษย์ 

นอกจากนี้ มีบทวิพากษ์ผีหนึ่งที่น่าสนใจ คือ ผีไม่สามารถท าร้ายมนุษย์ได้ หรือเรียกร้องความ
ยุติธรรมได้ ดังจะเห็นได้จาก 

“ขนาดถูกฆ่ายังท าอะไรคนร้ายไม่ได้ เข้าฝันบอกต ารวจก็ไม่ได้ ผมหลอกตัวเองมากกว่า” 
(หลวงเมือง,2548) 

จากข้างต้น วิเคราะห์ได้ว่า ผีส่วนใหญ่ท าร้ายมนุษย์ไม่ได้ หรือเข้าฝันบอกต ารวจไม่ได้ 
เนื่องจากผู้ที่ผีจะติดต่อด้วยมิได้มีจิตที่ระลึกถึงผี อาจกล่าวได้ว่า ผู้แต่งซ่อนนัยยะทางพุทธศาสนาเรื่อง
จิตวิญาณท่ีสื่อสารระหว่างผีและมนุษย์ 

นอกจากนี้ มีบทวิพากษ์ผีโดยใช้ฐานความคิดทางพุทธศาสนาอย่างชัดเจน นั่นคือ ผีคือคน
ตายที่หมดบุญ ซึ่งค าว่า บุญ เป็นค าที่คยไทยส่วนใหญ่ที่นับถือพุทธศาสนาเข้าใจได้เป็นอย่างดี ดัง
ตัวอย่าง 
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“สุภาพนึกในใจว่า ถ้าสามีเจ้าของบ้านแน่จริงคงไม่ตายหรอก คนตายแสดงว่า บุญที่จะอยู่
เป็นคนได้อีกต่อไปจึงต้องไปอยู่เมืองผี” (หลวงเมือง,2548) 

จากข้างต้น รวมบทวิพากษ์ผีเป็นไปในลักษณะผีมีอ านาจด้อยกว่ามนุษย์ แม้ว่าจะเป็นผีดี 
หรือผีร้าย เพราะมนุษย์ในสังคมไทยปัจจุบันเป็นผู้มีอ านาจบังคับบัญชาทุกสิ่งให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของตน ซึ่งแตกต่างจากคนไทยในอดีตที่เคารพนับถือผีอยู่ร่วมกับโลกของผีอย่างถ้อยทีถ้อย
อาศัย มิได้ยึดตนเป็นศูนย์กลางเฉกเช่นคนไทยในปัจจุบัน 

5.6 บทวิพากษ์มนุษย์ 
ผู้แต่งแสดงบทวิพากษ์มนุษย์ในประเด็นมนุษย์เลวร้ายยิ่งกว่าผี ดังจะเห็นได้จาก ปัญหาการ

คอรัปชั่นในเรื่องวิสัยทัศน์ ปัญหาการซื้อขายสิทธิ์ขายเสียง ในเรื่องหมดตัว ปัญหาคุณธรรม จริยธรรม
ของมนุษย์ในสังคมไทยปัจจุบัน เช่น มนุษย์ปลอมตัวเป็นผีเพ่ือหลอกมนุษย์ด้วยกัน ในเรื่องเล่นกับใจ 
เจ้านายกลั่นแกล้งให้ลูกน้องออกจากบริษัทดังที่ปรากฏในเรื่องวันที่มืดมน มนุษย์ขัดขวางผู้อ่ืนมิให้
ท าบุญตักบาตรดังที่ปรากฏในเรื่องรังแกเด็ก 

บทวิพากษ์มนุษย์บทหนึ่งในประเด็นมนุษย์ต้องมีอ านาจเหนือกว่าผี กล่าวคือ พจน์เห็นสุระอยู่
ร่วมกับผี ซึ่งสุระอยู่ในความควบคุมของผี แต่พจน์แสดงความคิดว่า ไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของสุระ 
ดังตัวอย่าง 

“วันหนึ่งเขาไปเยี่ยมสุระ เห็นผุ้หญิงคนหนึ่งเดินด้วยมือ เท้าชี้ฟ้าขึ้นบันไดไปแล้วสุระก็ท า
เช่นนั้น เงยหน้าพูดกับเขาท้ังๆ ที่ศีรษะเรี่ยพื้นห้องว่า 

พจน์ไม่ต้องมาท่ีนี่อีกแล้วนะ 
พจน์สงสัยว่าคนที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของผีจะมีอนาคตฉันใด” (หลวงเมือง,2548) 
จากข้างต้น ภาพรวมบทวิพากษ์มนุษย์ชี้ให้เห็นเรื่องคุณธรรม จริยธรรมของมนุษย์ที่ลด

น้อยลง ซึ่งท าให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาการคอรัปชั่น ปัญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียง 
 

6. กระบวนทรรศน์พุทธศาสนา ไสยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
 กระบวนทรรศน์ (Paradigm) หมายถึง วิธีคิด วิธีให้คุณค่าและวิธีปฏิบัติ ซึ่งมีพ้ืนฐานอยู่ที่

ทัศนะแบบหนึ่งต่อความเป็นจริง (สุวรรณา สถาอนันต์ และเนื่องน้อย,2542 ) 
กระบวนทรรศน์ผี แสดงให้เห็นในลักษณะผีอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้ กล่าวคือ มนุษย์ระลึกถึงผีได้ 

ผีในที่นี้คือ ผีบรรพบุรุษ หรือผีที่เคยเป็นสมาชิกในครอบครัว เช่น พ่อ แม่ ลูก หากมนุษย์มีดวงจิตที่
ระลึกถึงผู้ล่วงลับ แม้ว่าผู้ล่วงลับอยู่ในโลกของผี เป็นวิญญาณก็ตาม วิญญาณนั้นๆ ก็จะรับรู้กระแส
ความคิดนั้นได้ อย่างไรก็ตาม ผู้แต่งก็มีท่าทีคัดค้านต่อการที่มนุษย์อยู่ภายใต้อ านาจของผีอย่างสมบูรณ์ 
ดังเช่น เรื่องอยู่กับผี 

กระบวนทรรศน์พุทธศาสนา ผู้แต่งชี้ให้เห็นว่า ชีวิตมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอน และมนุษย์ไม่
สามารถก าหนดเวลาตายได้ ปรากฏในเรื่องมรณญาณ หรือชีวิตมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอน และมนุษย์
ไม่สามารถก าหนดเวลาตายได้ ปรากฏในเรื่องมรณญาณ หรือชีวิตที่ตกต่ าอย่างกะทันหันราวกับผี สิ่ง
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ชั่วร้ายเข้าสิงชีวิต ปรากฏในเรื่องสัญญาณ ทั้งนี้ ผู้แต่งได้สอดแทรกคติธรรมบาป-บุญ ปรากฏในเรื่อง
รังแกเด็ก กล่าวคือ นายเภาขัดขวางมิให้สมานท าบุญตักบาตร ท้ายที่สุดนายเภาได้รับบาปที่ก่อขึ้น เภา
ป่วยเป็นโรคเนื้องอกในท้อง ต่อมาเภาก็เสียชีวิต 

นอกกจากนี้ ผู้แต่งกล่าวถึงการท าบาปโดยไม่เจตนา ปรากฏในเรื่อง มิใช่เลือดเนื้อ ซึ่งเป็น
เรื่องท่ีลูกยิงพ่อโดยไม่ตั้งใจ เพราะลูกเข้าใจผิดคิดว่าพ่อเป็นขโมย สิ่งที่น่าสนใจในเรื่องนี้ คือ วิธีการ
อธิบายเรื่องกรรมของผู้แต่ง โดยยกตัวอย่างเปรียบเทียบเรื่องการเจ็บป่วยกับการศัลยกรรม วิธีการ
ดังกล่าวท าให้ผู้อ่านเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมได้ ซึ่งช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจสาร
หรือสาระส าคัญที่ผู้แต่งต้องการสื่อมากยิ่งขึ้น ดังตัวอย่าง 

“ท าบาปคือท าไม่ดี อะไรที่มาดีจะดีไปไม่ได้ ลูกท าบาปครั้งนี้ คงจะเป็นกรรมต่อไป คือจะต้อง
รับผลชั่วที่ผู้อื่นท าโดยไม่มีเจตนา เหมือนคนที่ไม่ได้เจ็บไข้เลย แต่ไปผ้าตัดเสริมดั้งจมูกแล้วแพ้ยา” 
(หลวงเมือง,2548) 

อนึ่ง ผู้แต่งได้กล่าวถึงนรก-สวรรค์ โดยมีวิธีการน าเรื่อง หรือกลวิธีการเล่าเรื่องที่น่าสนใจ 
กล่าวคือผู้แต่งน าเรื่องนิดกลับมาเกิดใหม่  โดยประเด็นการกลับมาเกิดใหม่เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ใน
สังคมสนใจ รวมทั้งตัวละครในเรื่องด้วย จากนั้น ผู้แต่งจึงส่งสารเรื่องนรก สวรรค์ บาป ดังตัวอย่าง 

“ข้าพเจ้าก้มลงไปใกล้ ตอน ตอนนั้นลื้อไป ที่นั่นมาหรือนิด 
เปล่า อั๊วไม่ได้ตกนรก เขาพาไปเที่ยวเดี๋ยวเดียว แม้เสียงจะแผ่วเบาก็ยังยิ้มให้ข้าพเจ้า และตั้ง

อกตั้งใจพูดอย่างจริงจังว่า  
มีคนที่นั่นใครก็ไม่รู้ฝากให้อ๊ัวช่วยบอกลื้อให้ได้ว่า ไอ้ (ชื่อข้าพเจ้า) เอ็งอย่าท าบาปนะ นรกมี

จริงนะโว้ย(หลวงเมือง,2548) 
กระบวนทรรศน์ไสยศาสตร์  เป็นสิ่งที่หลวงเมืองประกอบสร้างเป็นสัดส่วนที่น้อยเมื่อ

เปรียบเทียบกับกระบวนทรรศน์อย่างอ่ืนๆ โดยกระบวนทรรศน์ที่ปรากฏชัดจนในเรื่องทางของอร 
เรื่องนี้อรใช้ไสยศาสตร์ในลักษณะที่เรียกว่า เดรัจฉานวิชา (Black Magic) คือ อรให้ผู้อ่ืนใช้เวทย์มนตร์
ให้ประชุมกลับมาหาอร โดยที่อรและผู้ที่ประกอบพิธีกรรมดังกล่าวไม่รู้ว่าประชุมเสียชีวิตแล้ว จากนั้น
ประชุมกลับมาหาอร แต่ประชุมก็พาอรกลับไปยังโลกของผีด้วย กระบวนทรรศน์ไสยศาสตร์ที่ผู้แต่ง
กล่าวถึงแสดงให้เห็นว่า การท าร้ายผู้อ่ืนด้วยไสยศาสตร์  มิได้เป็นประโยชน์ต่อผู้ใด แต่ท าให้เกิดโทษ
ต่อผู้กระท าและผู้ถูกกระท า 

  กระบวนทรรศน์ทางวิทยาศาสตร์ เป็นช่วงที่ไทยเริ่มเข้าสู่สังคมสมัยใหม่ เมื่อสังคมได้รับ
การศึกษาชรูปแบบตะวันตก นั่นจคือ การศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษาดังกล่าวมีฐานความคิดว่า 
หลักเหตุผล การทดลอง หรือการพิสูจน์ เมื่อทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมิได้พิจารณาความหมาย 
และคุณค่าที่สิ่งนั้นด ารงอยู่ ด้วยเหตุที่เมื่อฐานความคิดดังกล่าวเข้ามาจับกับเรื่องผีจึงเป็นไปในลักษณะ 
“ถ้าผีมีจริงต้องพิสูจน์ได้ แต่พิสูจน์ไม่ได้ ผีจึงไม่มีจริง” (เสรี พงศ์พิศ,2548) 

รวมเรื่องสั้นอยู่กับผีมีเรื่องสั้นหลายเรื่องท่ีตัวละครไม่เชื่อว่าผีมีจริงจึงพิสูจน์ เมื่อพิสูจน์ตัว
ละครก็เห็นผี จึงเชื่อว่าผีมีจริง พบในเรื่องวุฒิภาวะ บ้านร้าง อยู่คนเดียว ผู้ประสานงาน เป็นที่น่า



 

 

                  การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 

169 

สังเกตว่า เรื่องแรกตัวละครเป็นเด็กผู้ชายที่ต้องการทดสอบว่าผีมีจริงหรือไม่ ส่วนสามเรื่องหลังตัว
ละครเป็นชายหนุ่ม 

ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนทรรศน์ผี พุทธศาสนา ไสยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนทรรศน์ผี พุทธศาสนา ไสยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ที่ผู้แต่ง

ประกอบสร้างขึ้น ผู้แต่งให้น้ าหนักความส าคัญแก่กระบวนทรรศน์พุทธศาสนาเป็นล าดับแรก ส่วน
ล าดับที่สองคือ กระบวนทรรศน์ผี ล าดับที่สามคือ กระบวนทรรศน์วิทยาศาสตร์ และล าดับสุดท้ายคือ 
กระบวนทรรศน์ไสยศาสตร์ ผู้แต่งให้ความหมายว่ากระบวนทรรศน์พุทธศาสนาว่าเป็นสิ่งที่สามารถ
น ามาอธิบายโลกของผีได้ กล่าวคือ ผู้แต่งชี้ให้เห็นว่าพุทธศาสนาให้ค าอธิบาย “ผี” มีสาระส าคัญดังนี้ 
จิตวิญญาณของมนุษย์ที่ออกจากร่างกาย แม้ว่าจิตวิญญาณนั้นจะออกไปชั่วขณะ หรือถาวรก็ตาม เมื่อ
เป็นผีก็ย่อมต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร และพุทธศาสนาให้ค าอธิบายเรื่องการเกิดไว้ว่า การเกิด
ไปเป็นตามกรรมของแต่ละบุคคคล ส่วนการตายเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน มนุษย์ก าหนดรูปแบบการตาย
ไม่ได ้

อนึ่ง กระบวนทรรศน์ผีนั้น ผู้แต่งให้ความหมายว่า มนุษย์มีความสัมพันธ์แบบอยู่ร่วมกับผีได้ 
โดยไม่รุกรานซึ่งกันและกัน  กระบวนทรรศน์ไสยศาสตร์นั้น ผู้แต่งแสดงท่าทีว่ามีความสัมพันธ์กับ
กระบวนทรรศน์ทั้งสามว่า เป็นสิ่งชั่วร้าย ไม่ควรน ามาปฏิบัติ ในกรณีไสยศาสตร์ที่ให้โทษบต่อคนและผี 
ส่วนกระบวนทรรศน์วิทยาศาสตร์ ผู้แต่งแสดงท่าทีว่า ควรน าหลักเหตุผลมาพินิจพิเคราะห์ กระบวน
ทรรศน์ผี พุทธศาสนา ไสยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพราะทุกสิ่งมีเหตุผล ซึ่งผู้แต่งเน้นว่ากระบวน
ทรรศน์ต่างๆนั้นมีความหมาย และมีคุณค่าของการด ารงอยู่ ดังที่ สุวรรณา สถาอนันต์ และเนื่องน้อย 
บุญยเนตร (2542) กล่าวว่า “ความเชื่อเรื่องผียังคงอยู่คู่กับสังคมไทย แม้ว่ากระบวนทรรศน์ใหม่จะเข้า
มานานแล้ว จนกลายเป็นกระแสหลักของสังคม ระบบเศรษฐกิจ การเมือง สังคมปัจจุบันตั้งอยู่บน
กระบวนทรรศน์นี้ แต่ทัศนะของคนไทยต่อความเป็นจริงของชีวิตก็หาได้เปลี่ยนไปทั้งหมดไม่ ในหลาย
มิติ สังคมสมัยใหม่ไม่สามารถให้ค าตอบใหม่แทนค าตอบเดิมได้ กระบวนทรรศน์เดิมและกระบวน
ทรรศน์ใหม่จึงผสมผสาน หรืออยู่ร่วมกันได้ ดังที่ ผี-พราหมณ์-พุทธ ก็อยู่ร่วมกันมานานแล้ว จึงไม่เป็น
เรื่องแปลกส าหรับคนไทยจ านวนมากที่จะเพ่ิมวิทยาศาสตร์ เข้าไปเป็นองค์ประกอบที่สี่ในวิธีคิด วิธีให้
คุณค่าและวิธีการปฏิบัติ” 

อย่างไรก็ตาม ผู้แต่งให้น้ าหนักกระบวนทรรศน์พุทธศาสนาเป็นส าคัญ หรือเป็นแม่บทใหญ่ใน
ค าอธิบายเรื่องผี กระบวนทรรศน์อื่นๆอธิบายไปตามกรอบพุทธศาสนาจะให้ค าตอบได้ และการ
ผสมผสานระหว่างกระบวนทรรศน์ต่างๆ นั้น เน้นให้เกิดความสันติทั้งในโลกมนุษย์ และโลกของผี 
7.บทสรุป 
 การให้ความหมาย การจ าแนกประเภทของผี และบริบททางสังคมวัฒนธรรม เช่น ความคิด 
ความเชื่อในหล่อหลอมในกระบวนทรรศน์ผี พุทธศาสนา ไสยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มีการให้
น้ าหนัก การให้คุณค่า วิธีการปฏิบัติ อธิบายด้วยกระบวนทรรศน์พุทธศาสนาเป็นหลักส าคัญ ซึ่งผู้
ศึกษามีความคิดเห็นว่า ผู้แต่งต้องการกระแสวาทกรรมของตนให้เป็นวาทกรรมกระแสหลัก ทั้งนี้ วาท
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กรรมผีกระแสหลัก คือกระบวนทรรศน์ไสยศาสตร์ หรือการใช้ผีเพ่ือผลประโยชน์เฉพาะหน้าแห่งตน 
อาจเป็นเพราะความทันสมัยสังคมเมืองและความก้าวไกลทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไม่สามารถให้
ค าตอบกับมนุษย์ได้ หรือหาทางออกให้กับปัญหาของมนุษยืในสังคมไทยปัจจุบัน ส่วนกระบวนทรรศน์
อ่ืนๆ ผู้แต่งน ามาประยุกต์ได้เท่าที่กรอบพุทธศาสนาจะเอ้ือต่อการอธิบาย นอกจากนี้ยังพบว่า บทบาท
หน้าที่ และเพศสถานะเป็นไปในทิศทาง อันเนื่องมาจากโลกมนุษย์ ส่วนบทวิพากษ์ผี และบทวิพากษ์
มนุษย์ อาจกล่าวได้ว่า หลวงเมืองเน้นย้ ามนุษย์พึงมีอ านาจเหนือผี ไม่ควรอยู่ใต้อ านาจผี และประการ
ส าคัญมนุษย์ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ท าให้มนุษย์มีอ านาจเหนือผี หากมนุษย์ขาดองค์ประกอบดังกล่าว 
มนุษย์ก็ไม่แตกต่างอะไรกับผีร้าย หรืออาจกล่าวได้ว่าหลวงเมืองซ่อนนัยยะว่าผีนั้นมีสถานะด้อยกว่า
มนุษย ์
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วิเคราะห์การสอนสมาธิของพระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย) 
An Analytical Study of MeditationTeaching  

of Phrarajasaṁvarañāña 

 (PuthThāniyo) 

 
พระมหาเข็มทอง ตนฺติปาโล1 

สมชาย หานนท์2  
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิเคราะห์การสอนสมาธิของพระราชสังวรญาณ (พุธ 
ฐานิโย) โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ประเด็นจากการสอนสมาธิในพระพุทธศาสนาเถรวาท เพ่ือสรุปเป็น
แนวทางปฏิบัติต่อไปซึ่งการวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ สรุปผลการวิจัยว่า  สมาธิหมายถึง
การมีจิตตั้งมั่นในอารมณ์เดียวในทางกุศลมีปัญญารู้เข้าใจสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริงที่ควรคู่แก่การใช้
งานสมาธิมี3ระดับคือขณิกสมาธิเป็นสมาธิขั้นต้นส าหรับบุคคลท างานปกติทั่วไปอุปจารสมาธิสมาธิ
สามารถระงับนิวรณ์5ได้ และอัปปนาสมาธิเป็นสมาธิระดับสูงสุดการสอนสมาธิของพระราชสังวรญาณ 
(พุธ ฐานิโย)  มี2แบบคือสมถภาวนาเป็นการฝึกจิตให้สงบจนตั้งมั่นเป็นสมาธิและวิปัสสนาภาวนา เป็น
วิธีปฏิบัติในการฝึกฝนทางปัญญาเพ่ือเกิดความรู้แจ้งในรูปนามโดยความเป็นไตรลักษณ์การปฏิบัติ
สมาธิ เป็นวิธีการที่จะขัดเกลาจิตใจของมนุษย์ให้เข้มแข็งและเหมาะแก่การงานทุกอย่าง  เป้าหมาย
ของการฝึกสมาธิพระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย) มี 2 ประการคือเป้าหมายหลักหรือเป้าหมายสูงสุด
ของการฝึกสมาธิคือความหลุดพ้นโดยเจโตวิมุตติ(หลุดพ้นทางจิต) และปัญญาวิมุตติ(หลุดพ้นด้าน
ปัญญา)  โดยที่เจโตวิมุตติเป็นผลจากสมถะภาวนา และปัญญาวิมุตติเป็นผลจากวิปัสสนาภาวนา ส่วน
เป้าหมายรองที่ให้ความส าคัญในเรื่อง คือ การน าสมาธิไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาด้านต่างๆใน
ชีวิตประจ าวันเช่นพัฒนาด้านจิตใจสุขภาพกาย พฤติกรรมและเสริมสร้างด้านปัญญาให้รู้เท่าทัน 

 
ค าส าคัญ : การสอนสมาธิ, พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย). 
 

Abstract 

 This article aim was to study the meditation teaching of 

Phrarajasaṁvarañāña (PuthThāniyo) by implementing an analysis, and give the way of 

practicing. This research was qualitative research made from the study of all collected 

documentaries. A result of this study was found that Samadhi means mind 

concentrating on one wholesome emotion with wisdom to understand things as they 

really are. This concentration was proper to be used at work. Samadhi was divided into 

three levels. The first was momentary concentration (Khanika-samādhi), a basic 

concentration as seen in common men for their life to do work.  The second was 

                                           

1 มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยัวิทยาสงฆ์เลย 
2 มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยัวิทยาสงฆ์เลย 
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neighborhood concentration (upacara-samādhi), higher concentration to cease five 

hindrances. The third was attainment concentration (appana-samādhi), the highest 

concentration. The developing of concentration covered two types: concentration 

Development (samatha-bhāvanā) to make mind peaceful and concentrated and Insight 

Development (vipassana-bhāvanā) to grow wisdom to learn a form and mind as Three 

Characteristics. Thus, to develop concentration was a way to train human mind. The 

goal  of  his developing meditation to applied in daily life. The first was the major or 

highest purpose of developing concentration, i.e. freedom including: Mental freedom 

(ceto-vimutti), and Freedom by wisdom (paññā-vimutti).  The first came from 

practicing Samatha and the second came from practicing Vipassanā.  The other purpose 

of developing concentration stressed on using the concentration to develop various 

aspects in the daily life. There was the daily use of concentration in manyaspects : 

mental development, development of a body, behavior, wisdom, and societies. 

 

Keywords: meditation teaching, Phrarajasaṁvarañāña (PuthThāniyo). 

 

1.บทน า 
 “สมาธิ” เป็นค าเรียกกันติดปากมาแต่เดิม (พระพุทธโฆสะเถระ, 2548) แม้ในครั้ง
พุทธกาลเอง พระพุทธองค์ก็ได้ตรัสแสดงไว้หลายแห่ง ทั้งในแง่ของหลักการ วิธีการ และผลที่ได้จาก
สมาธิ เพ่ือให้เหล่าพระสาวก พุทธบริษัทในครั้งนั้น ได้น าไปใช้อย่างถูกต้องที่ เรียกว่าจิตมี  
“สัมมาสมาธิ” เพ่ือใช้เป็นแนวทางก่อนเข้าสู่ภาคปฏิบัติจริงต่อไป เบื้องต้นควรรู้ถึงความหมายของ
สมาธิ  ระดับของสมาธิ  ศัตรูของสมาธิ ลักษณะของจิตที่เป็นสมาธิ  ความมุ่งหมายและประโยชน์ของ
สมาธิ (มองอย่างทั่วไป) ความมุ่งหมายและประโยชน์ของสมาธิ (สรุปตามประเภทของสมาธิภาวนา) 
วามมุ่งหมายและประโยชน์ของสมาธิ (ในแง่ช่วยป้องกันความไขว้เขว) วิธีเจริญสมาธิ 1) การเจริญ
สมาธิแบบธรรมดาพาไปเอง 2) การเจริญสมาธิตามหลักอิทธิบาท  3) การเจริญสมาธิอย่างสามัญ/
สมาธิโดยใช้สติเป็นตัวน า ) การเจริญสมาธิอย่างเป็นแบบแผน (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 
2551) นอกจากนั้นแล้ว “สมาธิ” ยังเป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวันของคนเราได้เป็นอย่างดี คือ คน
ฝึกท าสมาธิ จะท างานได้ดีกว่าคนปกติทั่วไปที่ไม่เคยฝึกเลย  โดยสมาธิท าให้จิตใจผ่องใสประกอบ
กิจการงานได้ราบรื่นและคิดอะไรก็รวดเร็วทะลุปรุโปร่ง เพราะว่าระดับจิตใจได้ถูกฝึกมาให้มีความนิ่ง
จากการเป็นสมาธิ ย่อมมีพลังกว่าระดับจิตใจที่ไม่มีสมาธิ เมื่อจิตเป็นสมาธิจะคิดท าอะไรย่อมท าได้ดี 
และได้เร็วกว่าปกติ (เจริญ ช่วงชิต,2558) ตามหลักการในพระพุทธศาสนา สมาธิอาศัยจิตอยู่และท า
ให้จิตตั้งมั่นไม่ซัดส่าย เพราะธรรมชาติของจิตไม่นิ่ง เมื่อสมาธิเกิดขึ้นเท่านั้น จิตจึงจะสงบ แต่การที่จะ
ให้สมาธิเกิดก็ต้องมีการฝึกจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จนจิตตั้งมั่นแนบแน่นสนิทอยู่ในอารมณ์เดียว 
หรือความมีอารมณ์เป็นอันเดียว ความตั้งมั่นหรือความแน่วแน่ของจิตนี้ที่เรียกว่า “สมาธิ” (ขุ.ธ. (ไทย) 
25/33-34/35)  
 ในปัจจุบัน การสอนสมาธิ พบว่า มีปัญหาที่ซับซ้อนมากกันเกิดจากกระบวนการฝึกสมาธิ
ที่ไม่ชัดเจนของพุทธบริษัทโดยเฉพาะในด้านสมถะภาวนา  เช่น เมื่อจิตเป็นสมาธิจะรู้ได้อย่างไรว่าอยู่ในระดับใด 
ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิ ใครควรจะให้ค าปรึกษาแนะน าที่ถู กต้องและเป็นสัมมาสมาธิ และจะ
ด าเนินการทางจิตสิกขาโดยวิธีการอย่างไร เป็นต้น เพราะถ้าผู้ฝึกสมถะภาวนาฝึกผิดทางก็จะตกเป็นเครื่องมือของ
มิจฉาสมาธิและน าไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง อีกทั้งเป็นโทษต่อตนและคนอื่น จนกลายเป็นสอนสมาธิแบบผิดๆ ท าให้
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พระพุทธศาสนากลายเป็นส านักต่างๆ มากมายในปัจจุบัน เพราะสอนไม่ตรงกับหลักในพระไตรปิฎกและไม่เคย
ปฏิบัติได้จริงนั้นเอง ซึ่งเป็นภัยมากในด้านของปฏิปัตติสัทธรรมที่อาจจะเสื่อมไปได้ เนื่องจากผู้ปฏิบัติมีจิต
คลาดเคลื่อนจากหลักปริยัติสัทธรรม ปฏิบัติสัทธรรม และผลคือปฏิเวธสัทธรรมจะเกิดได้อย่างไร  
 พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย) เป็นพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบอีกรูปหนึ่งที่มุ่งสอนสมาธิแก่พุทธ
บริษัททั้งฝ่าย โดยมีหลักการสอนสมาธิตามล าดับ ดังนี้ 1) ให้ผู้ปฏิบัติสมาธิเจริญหรือก าหนดจิตในวิธีการอย่างใด
อย่างหนึ่งเพื่อท าให้จิตมีสมาธิ เช่น จะก าหนดลมหายใจเข้าว่า  “พุท” และลมหายใจออกว่า “โธ” ก็ได้ หรือจะ
ก าหนดวิธีการอื่นๆ แทนก็ได้เช่นกัน เช่น จะก าหนดท้องพอง-ยุบ ก็ได้ 2) ให้แบ่งจิตออกเป็น 2 ภาค คือ จิตที่
บริกรรมดวงหนึ่งและจิตที่คอยรู้หรือจิตผู้รู้อีกดวงหนึ่ง 3) ให้ก าหนดจิตพร้อมกับค าบริกรรมจนกว่าจิตจะสงบเป็น
สมาธิรวมลงเป็นอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิ แม้เพียงครู่หนึ่งก็ยังดี 4) หากจิตเผลอสติไปจากค าบริกรรม เช่น นึก
ถึงความปวดของขา แขน เป็นต้น ก็ให้รีบใช้สติน าเอาจิตกลับคืนมาสู่ค าบริกรรมอีก ท าไปเรื่อยๆ อย่างนี้ จนกว่าจิต
จะสงบระงับจากนิวรณ์ธรรม 5 มีความรัก ความชัง เป็นต้น 5) เมื่ อจิตสงบเป็นสมาธิขั้นใดขั้นหนึ่งดังกล่าวแล้ว 
(หลวงพ่อพุธ ฐานิโย 014 จิตเพ่งจิต, 2560) ก็ให้ผู้ปฏิบัติยกจิตที่สงบนั้นขึ้นสู่การพิจารณาไตรลักษณ์ 3 คือ 
อนิจจัง ความไม่เที่ยง ทุกขัง ความเป็นทุกข์หรือทนได้ยาก และอนัตตา ความไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา ทั้งนี้ ใน
ขั้นตอนสุดท้ายนี้ จิตของผู้ปฏิบัติจะเข้าสู่วิปัสสนาภาวนาได้โดยอัตโนมัติ หากปฏิบัติจนเกิดวสีความช านาญต่อเนื่อง 
(พระราชสังวรญาณ, 2554) 
 ด้วยเหตุนั้น ผู้วิจัยจึงมุ่งที่จะศึกษาวิเคราะห์การสอนสมาธิตามแนวทางปฏิบัติของพระราช
สังวรญาณ (พุธ ฐานิโย) ซึ่งเป็นพระสงฆ์ที่มีแบบอย่างในการปฏิบัติตรงหลักมากที่สุดในด้านการสอน
สมาธิในยุคร่วมสมัยปัจจุบัน แม้ว่าท่านจะละสังขารไปแล้วก็ตาม แต่การสอนสมาธิยังคงปรากฏชัดเจน
ให้ประจักษ์มาจนทุกวันนี้ เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาและปฏิบัติในด้านจิตสิกขาหรือสมถะภาวนา
สืบต่อไป 
 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 (1) เพ่ือศึกษาการสอนสมาธิในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 (2) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์การสอนสมาธิของพระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย) 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยโดยใช้วิธีวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ดังต่อไปนี้ 
 3.1 ศึกษาค้นคว้าเรียบเรียงเรื่องการสอนสมาธิในพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกาเป็นข้อมูลชั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) เนื้อหาบางส่วนที่เป็น
รายละเอียด น าข้อมูลมาจาก หนังสือ เอกสารและงานวิจัยเชิงวิชาการที่ เกี่ยวข้องกับเนื้อหางานวิจัย 
อันเป็นข้อมูลชั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources) 
 3.2  ศึกษาวิเคราะห์การสอนสมาธิของพระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย)  
 3.3  การน าเสนอข้อมูล ได้แก่ การน าข้อมูลที่ได้นั้น มาน าเสนอในรูปแบบเชิงพรรณนา 
แล้วจึงน าเสนอผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 
 
4. ผลการศึกษา  
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 4.1 ความหมายสมาธิ การท าสมาธิ ก็คือ การท าจิตของตนเองให้เกิดความสงบมั่นโดย
ประเมินจากการนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมที่ใช้สงบจากหนึ่งชั่วโมงจนถึงสามชั่วโมง ว่าจิตสามารถตั้งมั่น
อยู่ได้นานหรือไม่เพียงใด ใน 3 ระดับ คือ จิตตั้งมั่นนิดหน่อย (ขณิกสมาธิ) จิตตั้งมั่นปานกลางเกือบถึง
สงบเงียบ (อุปจารสมาธิ) และจิตตั้งม่ันขั้นสูงสุดคือสงบระงับกายสังขารได้อย่างไม่รู้สึกเจ็บปวดในส่วน
ต่างๆ เช่น หายปวดขา เบาตัวเบากายเบาใจ โล่ง เย็น แทบไม่ได้ยินเสียงจากภายนอกใดๆ เลย แม้จะ
มีเสียงดังอยู่ก็ตาม (อัปปนาสมาธิ) และสามารถที่จะข่มนิวรณ์ธรรม 5 มีกามฉันท์ ความพอใจในกาม
คุณได้ (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน), 2551)   ในขณะเดียวกันจิตของ
ผู้ท าสมาธิ จะต้องไม่สัดส่ายไปมาทางโน้นทางนี้ แต่จิตมีพลังอันเดียวจดจ้องอยู่กับวัตถุหรือเรื่องที่ผู้ฝึก
มอบหมายงานให้จิตรับไปท า กล่าวคือ จิตมีความเป็นเอกัคคตารมณ์ที่แน่วแน่ ดิ่งลงสู่ฐานของสมาธิที่
ชัดเจนไม่คลอนแคลนไป พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) 2555) นอกจากนั้น สมาธิยังหมายไปถึง
การพักผ่อนทางจิตและทางร่างกายอีกด้วย เพราะจิตไม่เคยพักผ่อนเลย จึงต้องฝึกให้คนเราท าสมาธิ
กันบ้างและหลังจากท าสมาธิแล้ว ก็จะต้องน าไปใช้ทางปัญญาเสริมอีกชั้นหนึ่ง (พุทธทาสภิกขุ, 2545)  
สมาธิยังมีนัยอีก 3 อย่าง  คือ จิตตั้งมั่น บริสุทธิ์ และควรแก่การงาน จึงจะเรียกว่าเป็นสมาธิที่ถูกต้อง 
(พุทธทาสภิกขุ, 2532)  
 4.2 ประเภทของสมาธิ ประเภทของสมาธิในอรรถกถา แบ่งเป็น 3 คือ 1) ขณิกสมาธิ 
สมาธิชั่วขณะ (momentary concentration) เป็นสมาธิขั้นต้น ซึ่งคนทั่วไปอาจใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติหน้าที่การงานในชีวิตประจ าวันให้ได้ผลดี และจะใช้เป็นจุดตั้งต้นในการเจริญวิปัสสนา  2) 
อุปจารสมาธิ สมาธิเฉียดๆ หรือสมาธิจวนจะแน่วแน่ (access concentration) เป็นสมาธิขั้นระงับ
นิวรณ์ได้ ก่อนที่จะเข้าสู่ภาวะแห่งฌาน (สมาธิในบุพภาคแห่งอัปปนาสมาธิ)  3) อัปปนาสมาธิ สมาธิ
แน่วแน่ หรือสมาธิที่แนบสนิท (attainment concentration) เป็นสมาธิระดับสูงสุด ซึ่งมีในฌาน
ทั้งหลาย ถือว่าเป็นผลส าเร็จที่ต้องการของการเจริญสมาธิ สมาธิอย่างที่ 2 และ 3 มีกล่าวถึงบ่อยๆ ใน
ค าอธิบายเกี่ยวกับการเจริญกรรมฐาน และมีที่ก าหนดค่อนข้างชัดเจน คือ อุปจารสมาธิ เป็นสมาธิเมื่อ
จิตตั้งมั่นโดยละนิวรณ์ทั้ง 5 ได้ (ปฏิส .อ. (บาลี) 221) เป็นสมาธิจวนเจียนจะแน่วแน่โดยสมบูรณ์ ใกล้
จะถึงฌานอุปจารสมาธินั่นแหละ เป็นเมื่อช านิช านาญ คุ้นดีแล้ว ก็จะแน่วแน่ กลายเป็น อัปปนาสมาธิ 
เป็นองค์แห่งฌานต่อไปแต่สมาธิอย่างแรก คือ ขณิกสมาธิ ดูเหมือนจะไม่มีเครื่องก าหนดหมายที่
ชัดเจน จึงน่าจะพิจารณาพอให้เห็นเค้ารูปว่า แค่ไหนเพียงไร (วิสุทฺธิ. (บาลี) 1/107; 160, 175,187) 
 4.3 ปฏิปักษ์/ศัตรูของสมาธิ ปฏิปักษ์หรือศัตรูของสมาธิ เป็นสิ่งที่ต้องก าจัดเสีย จึงจะเกิด
สมาธิได้ หรือจะพูดว่า เป็นสิ่งที่ต้องก าจัดเสียด้วยสมาธิ ก็ได้ สิ่งเหล่านี้มีชื่อเฉพาะเรียกว่า “นิวรณ์” 
ซ่ึง แปลว่า เครื่องกีดกั้น เครื่องขัดขวาง แปลเอาความตามหลักวิชาว่า สิ่งที่กีดก้ันการท างานของจิตสิ่ง
ที่ขัดขวางความดีงามของจิต สิ่งที่ทอนก าลังปัญญา หรือแสดงความหมายให้เป็นวิชาการยิ่งขึ้นว่า สิ่งที่
กั้นจิตไม่ให้ก้าวหน้าในกุศลธรรม ธรรมฝ่ายชั่วที่กั้นจิตไม่ให้บรรลุคุณความดี หรืออกุศลธรรมที่ท าจิต
ให้เศร้าหมอง และท าปัญญาให้อ่อนก าลังค าอธิบายลักษณะของนิวรณ์   ดังพระพุทธพจน์ที่ตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย ธรรม 5 ประการเหล่านี้ เป็นเครื่องปิดกั้น (กุศลธรรม) เป็นเครื่องห้าม (ความเจริญ
งอกงาม) ขึ้นกดทับจิตไว้ ท าปัญญาให้อ่อนก าลัง” (ส .ม. (บาลี) 19/499/135)  “...เป็นอุปกิเลสแห่ง
จิต (สนิมใจ หรือสิ่งที่ท าให้ใจเศร้าหมอง) ท าปัญญาให้อ่อนก าลัง”  “ธรรม 5 ประการเหล่านี้ เป็น
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นิวรณ์ ท าให้มืดบอด ท าให้ไร้จักษุ ท าให้ไม่มีญาณ (สร้างความไม่รู้) ท าให้ปัญญาดับ ส่งเสริมความคับ
แค้น ไม่เป็นไปเพื่อนิพพาน” (ส .ม. (บาลี) 19/490/133)  
 4.4 ผลของจิตที่เป็นสมาธิ เมื่อกล่าวถึงลักษณะของจิตที่เป็นสมาธิ ก็จะมุ่งกล่าวไปถึง 
“อธิจิตตสิกขา” คือ การฝึกปรือเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพและสมรรถภาพของจิต ดังนั้น สมาธิ ซึ่งเป็น
เป้าหมายของอธิ- 
จิตตสิกขา จึงหมายถึง ภาวะจิตที่มีคุณภาพและมีสมรรถภาพดีที่สุดจิตที่เป็นสมาธิ หรือมีคุณภาพดี มี
สมรรถภาพสูงนั้น มีลักษณะที่ส าคัญ ได้แก่ 1)  แข็งแรง มีพลังมาก ท่านเปรียบไว้ว่า เหมือนกระแสน้ า
ที่ถูกควบคุมให้ไหลพุ่งไปในทิศทางเดียวย่อมมีก าลังแรงกว่าน้ าที่ถูกปล่อยให้ไหลพร่ากระจายออกไป 
2) ราบเรียบ สงบซึ้ง เหมือนสระ หรือบึงน้ าใหญ่ ที่มีน้ านิ่ง ไม่มีลมพัดต้อง ไม่มีสิ่งรบกวนให้กระเพ่ือม
ไม่พลิ้ว ไม่สั่นไหว  3) ใส กระจ่าง มองเห็นอะไรๆ ได้ชัด เหมือนน้ าสงบนิ่ง ไม่เป็นริ้วคลื่น และฝุ่น
ละอองที่มี ก็ตกตะกอนนอนก้นหมด 4) นุ่มนวล แคล่วคล่อง ควรแก่งาน หรือเหมาะแก่การใช้งาน 
เพราะไม่เครียด ไม่กระด้าง ไม่วุ่น ไม่ขุ่นมัว ไม่สับสน ไม่เร่าร้อน ไม่กระวนกระวาย (พระพรหมคุณา
ภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2555)  
 4.5 ประโยชน์ของสมาธิตามวัตถุประสงค์ การเจริญสมาธิ มีรูปแบบการฝึกสมาธิต่างๆ 
จ าแนกตามวัตถุประสงค์ มี 4 ข้อ ดังนี้ 1) สมาธิภาวนาที่เป็นไปเพ่ือทิฏฐธรรมสุขวิหาร (คือเพ่ือการอยู่
เป็นสุขในปัจจุบัน เช่น ใช้เป็นเครื่องพักผ่อนจิต หาความสุขยามว่าง เป็นต้น 2) สมาธิภาวนาที่เป็นไป
เพ่ือการได้ญาณทัสสนะ  3) สมาธิภาวนาที่เป็นไปเพ่ือสติและสัมปชัญญะ  4) สมาธิภาวนาที่เป็นไป
เพ่ืออาสวักขยะ คือความสิ้นอาสวะ (องฺ.จตุกฺก.(บาลี) 21/41/57)  ประโยชน์ที่เป็นความมุ่งหมาย
แท้จริงของสมาธิตามหลักพระพุทธศาสนา คือ เป็นส่วนส าคัญอย่างหนึ่งแห่งการปฏิบัติเพ่ือบรรลุ
จุดหมายสูงสุด อันได้แก ่ความหลุดพ้นจากกิเลส และทุกข์ทั้งปวง คือ ประโยชน์ที่ตรงแท้ของข้อนี้ คือ 
การเตรียมจิตให้พร้อมที่จะใช้ปัญญาพิจารณาให้รู้แจ้งสภาวธรรมตามความเป็นจริง เรียกตามศัพท์ว่า 
เป็นบาทแห่งวิปัสสนา หรือท าให้เกิดยถาภูตญาณทัสสนะ ดังได้กล่าวแล้ว ซึ่งจะน าไปสู่วิชชาและ
วิมุตติในท่ีสุด และประโยชน์ที่รองลงมาในแนวเดียวกันนี้ แม้จะไม่ถือว่าเป็นจุดหมายที่แท้จริง คือ การ
บรรลุภาวะที่จิตหลุดพ้นจากกิเลสชั่วคราว ที่เรียกว่าเจโตวิมุตติประเภทยังไม่เด็ดขาด กล่าวคือ หลุด
พ้นจากกิเลสด้วยอ านาจพลังจิต โดยเฉพาะด้วยก าลังของฌาน กิเลสถูกก าลังสมาธิ กด ข่ม หรือทับไว้
ตลอดเวลาที่อยู่ในสมาธินั้น เรียกเป็นศัพท์ว่า วิกขัมภนวิมุตติ 
 4.6 ประโยชน์ของสมาธิด้านอภิญญา  ข้อนี้เป็นเรื่องของผลส าเร็จอย่างสูงในทางจิต 
หรือเรียกสั้นๆ ว่า ประโยชน์ในด้านอภิญญา ได้แก่การใช้สมาธิระดับฌานสมาบัติเป็นฐาน ท าให้เกิด
ฤทธิ์ และอภิญญาขั้นโลกีย์อย่างอ่ืนๆ คือ หูทิพย์ ตาทิพย์ ทายใจคนอ่ืนได้ ระลึกชาติได้ (Noel 
Sheehy, 2002)  
 4.7 ประโยชน์ในของสมาธิด้านสุขภาพจิต/การพัฒนาบุคลิกภาพ  ตัวอย่างในข้อนี้ 
เช่น ท าให้เป็นผู้มีจิตใจ และมีบุคลิกลักษณะ ที่เข้มแข็ง หนักแน่น มั่นคง สงบ เยือกเย็น สุภาพ นิ่ม
นวล สดชื่น ผ่องใส กระฉับกระเฉง กระปรี้กระเปร่า เบิกบาน งามสง่า มีเมตตากรุณา มองดูรู้จัก
ตนเองและผู้อ่ืนตามความเป็นจริง (คนมีนิวรณ์ มีลักษณะตรงข้าม เช่น อ่อนไหว ติดใจหลงใหลง่าย 
หรือหยาบ กระด้าง ฉุนเฉียว เกรี้ยวกราด หงุดหงิด วู่วาม วุ่นวาย จุ้นจ้าน สอดแส่ ลุกลี้ลุกลน หรือ
หงอยเหงา เศร้าซึม หรือขี้หวาด ขี้ระแวง ลังเล) สมาธิเตรียมจิตให้อยู่ในสภาพร้อม และง่ายแก่การ
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ปลูกฝังคุณธรรมต่างๆ และเสริมสร้างนิสัยที่ดี รู้จักท าใจให้สงบ และสะกดยั้งผ่อนเบาความทุกข์ที่
เกิดขึ้นในใจได้ เรียกอย่างสมัยใหม่ว่า มีความมั่นคงทางอารมณ์และมีภูมิคุ้มกันโรคทางจิต ประโยชน์
ข้อนี้จะเพ่ิมพูนยิ่งขึ้น ในเมื่อใช้จิตที่มีสมาธินั้น (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.  
ปยุตฺโต), 2555) 
 4.8 ประโยชน์ของสมาธิในชีวิตประจ าวัน  มี 3 ด้าน คือ 1) ช่วยท าให้จิตใจผ่อนคลาย 
หายเครียด เกิดความสงบ หายกระวนกระวาย ยั้งหยุดจากความกลัดกลุ้มวิตกกังวล เป็นเครื่อง
พักผ่อนกาย ให้ใจสบาย และมีความสุข เช่น บางท่านท าอานาปานสติ (ก าหนดลมหายใจเข้าออก) ใน
เวลาที่จ าเป็นต้องรอคอย และไม่มีอะไรที่จะท า เหมือนดังเวลานั่งติดในรถประจ าทาง หรือปฏิบัติสลับ
แทรกในเวลาท างานใช้สมองหนัก   ประโยชน์ข้อนี้ อย่างสมบูรณ์แบบ ได้แก่ ฌานสมาบัติ ที่
พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายใช้เป็นที่พักผ่อนกายใจ เป็นอยู่อย่างสุขสบายในโอกาสว่างจาก
การบ าเพ็ญกิจ ซึ่งมีค าเรียกเฉพาะว่าเพ่ือเป็นทิฏฐธรรมสุขวิหาร   2) เป็นเครื่องเสริมประสิทธิภาพใน
การท างาน การเล่าเรียน และการท ากิจทุกอย่าง เพราะจิตที่เป็นสมาธิ แน่วแน่อยู่กับสิ่งที่ก าลังกระท า 
ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่วอกแวก ไม่เลื่อนลอยเสีย ย่อมช่วยให้เรียน ให้คิด ให้ท างานได้ผลดี การงานก็เป็นไป
โดยรอบคอบ ไม่ผิดพลาด และป้องกันอุบัติเหตุได้ดี เพราะเมื่อมีสมาธิ ก็ย่อมมีสติก ากับอยู่ด้วย ดังที่
ท่านเรียกว่าจิตเป็นกัมมนียะ หรือกรรมนีย์ แปลว่า ควรแก่งาน หรือเหมาะแก่การใช้งาน ยิ่งได้
ประโยชน์ในข้อ มาช่วยเสริม ก็ยิ่งได้ผลดีมากยิ่งขึ้นไปอีก  3) ช่วยเสริมสุขภาพกาย และใช้แก้ไขโรคได้ 
ร่างกายกับจิตใจอาศัยกัน และมีอิทธิพลต่อกัน ปุถุชนทั่วไป เมื่อกายไม่สบาย จิตใจก็พลอยอ่อนแอ
เศร้าหมองขุ่นมัว ครั้นเสียใจ ไม่มีก าลังใจ ก็ยิ่งซ้ าให้ โรคทางกายนั้นทรุดหนักลงไปอีก แม้ในเวลาที่
ร่างกายเป็นปกติ พอประสบเรื่องราวให้เศร้าเสียใจรุนแรง ก็ล้มป่วยเจ็บไข้ไปได้ ส่วนผู้ที่มีจิตใจ
เข้มแข็งสมบูรณ์ (โดยเฉพาะท่านที่มีจิตหลุดพ้นเป็นอิสระแล้ว) เมื่อเจ็บป่วยกาย ก็ไม่สบายอยู่แค่กาย
เท่านั้น จิตใจไม่พลอยป่วยไปด้วย ยิ่งกว่านั้น กลับใช้ใจที่สบาย มีก าลังจิตเข้มแข็งนั้น หันกลับมาส่ง
อิทธิพลบรรเทา หรือผ่อนเบาโรคทางกายได้อีกด้วย อาจท าให้โรคหายง่ายและไวขึ้น หรือแม้แต่ใช้
ก าลังสมาธิระงับทุกขเวทนาทางกายไว้ก็ได้ (พระพรหมคุณาภรณ์  
(ป.อ. ปยุตฺโต), 2555) 
 4.9 ประเภทของการสอนสมาธิในพระพุทธศาสนาเถรวาท การปฏิบัติสมถะกรรมฐาน
ที่จะให้เกิดสมาธินั้น มีอยู่ วิธีการหลักด้วยกัน คือ แบบธรรมดาหรือธรรมชาติพาไป แบบอิทธิบาท 4 
แบบฝึกสมาธิโดยใช้สติเป็นตัวน า และการฝึกสมาธิแบบมีแบบแผนที่ชัดเจน ดังนี้ 
 4.9.1 การสอนสมาธิแบบธรรมดาพาไปเอง  การเจริญสมาธิในข้อนี้ ก็คือ การปฏิบัติ
ตามหลักการเกิดขึ้นของสมาธิในกระบวนธรรมที่เป็นไปเองตามธรรมดาของธรรมชาติ หรือธรรมดาพา
ไปโดยไม่ต้องคิดตั้งใจ ซึ่งมีพุทธพจน์แสดงไว้มากมายหลายแห่งสาระส าคัญของกระบวนธรรมนี้คือ  
กระท าสิ่งที่ดีงามอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้เกิดปราโมทย์ขึ้น จากนั้นก็จะเกิดมีปีติซึ่งตามมาด้วยปัสสัทธิ 
ความสุข และสมาธิในที่สุด พูดเป็นค าไทยว่า เกิดความชื่นบานบันเทิงใจ จากนั้นก็จะเกิดความเอิบอ่ิม
ใจ ร่างกายผ่อนคลายสงบ จิตใจสบายมีความสุข แล้วสมาธิก็เกิดขึ้นได้  เขียนให้ดูง่าย (พระพรหม
คุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2555 : 841) ดังนี้ 
 

ปราโมทย ์ ปีต ิ   ปัสสัทธ ิสุข   สมาธิ 
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 องค์ธรรมส าคัญที่จะเป็นบรรทัดฐาน หรือเป็นปัจจัยใกล้ชิดที่สุดให้สมาธิเกิดขึ้นได้ ก็คือ 
ความสุข ดังพุทธพจน์ที่ตรัสเป็นแบบไว้ว่า “สุขิโน จิตฺต  สมาธิยติ” แปลว่า ผู้มีสุข จิตย่อมเป็นสมาธิ 
ขอยกตัวอย่างความเต็มมาดูสักแห่งหนึ่ง “(เมื่อเธอรู้แจ้งอรรถรู้แจ้งธรรม) ปราโมทย์ย่อมเกิด เมื่อ
ปราโมทย์ ปีติย่อมเกิด เมื่อมีใจปีติกายย่อมผ่อนคลายสงบ ผู้มีกายผ่อนคลายสงบ ย่อมได้เสวยสุข ผู้มี
สุข จิตย่อมตั้งมั่น” (องฺ.ปญฺจก. (บาลี)  22/26/22) อย่างไรก็ตาม ว่าที่จริง การเจริญสมาธิในข้อนี้ ก็
คือหลักท่ัวไปของการฝึกสมาธิ ซึ่งเป็นแกนกลางของวิธีฝึกทั่วไปถึงขั้นก่อนจะได้ฌานนั่นเอง 
 4.9.2 ประเภทของสมาธิแบบอิทธิบาท อิทธิบาท แปลว่า ธรรมเครื่องให้ถึงอิทธิ (ฤทธิ์ 
หรือความส าเร็จ) หรือธรรมที่เป็นเหตุให้ประสบความส าเร็จ หรือแปลง่ายๆ ว่า ทางแห่งความส าเร็จ 
พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องของการท าสมาธิที่ส าเร็จได้ ก็เพราะอาศัยอิทธิบาทเป็นข้อปฏิบัติที่ท าให้เกิด
สมาธิ และน าไปสู่ผลส าเร็จที่เป็นจุดหมายของสมาธิ สมาธิเกิดจากอิทธิบาทข้อใด ก็มีชื่อเรียกตามอิทธิ
บาทข้อนั้น โดยนัยนี้ จึงมีสมาธิ 4 ข้อ  1) ฉันทสมาธิ สมาธิที่เกิดจากฉันทะ หรือสมาธิที่มีฉันทะเป็น
ใหญ ่2) วิริยสมาธิ สมาธิที่เกิดจากวิริยะ หรือสมาธิที่มีวิริยะเป็นใหญ่ 3) จิตตสมาธิ สมาธิที่เกิดจากจิต
ตะ หรือสมาธิที่มีจิตตะเป็นใหญ่ 4) วีมังสาสมาธิ สมาธิที่เกิดจากวิมังสา หรือสมาธิที่มีวิมังสาเป็นใหญ่  
(ส .ม.(บาลี) 19/1150/343) 
 4.9.3 ประเภทของการสอนสมาธิแบบใช้สติเป็นตัวน าทาง การฝึกสมาธิด้วยอิทธิบาท 
4 นั้น ในด้านชีวิตประจ าวัน ใช้ได้กับงาน หรือการประกอบกิจต่างๆ เช่น การเล่าเรียนและกิจกรรม
ทั้งหลาย โดยใช้ “สติ” เป็นที่พ่ึงพ านักของใจในวิธีนี้ ใช้สติเริ่มต้นให้แล้ว พอรู้สึกว่าเข้าที หรืออย่างที่
ใช้ค าพูดแบบชาวบ้านว่าเข้าท่าเข้าทาง ฉันทะก็จะมาตามธรรมชาติเอง การฝึกสมาธิด้วยอาศัยสติเป็น
หลัก แยกได้เป็น 2 วิธีใหญ่ ดังนี้  1) การฝึกเพ่ือใช้งานทางปัญญา หรือมุ่งประโยชน์ทางปัญญา ได้แก่ 
การใช้สติน าทางให้แก่ปัญญา หรือท างานร่วมกับปัญญา โดยคอยจับอารมณ์ส่งเสนอให้ปัญญารู้ หรือ
พิจารณา ตามวิธีฝึกแบบนี้ สมาธิไม่ใช่ตัวเน้น แต่พลอยได้รับการฝึกไปด้วย พลอยเจริญไปด้วยเอง 
พร้อมกับที่พลอยช่วยส่งเสริมการใช้ปัญญาให้ได้ผลดียิ่งขึ้นด้วย การฝึกแบบนี้ ได้แก่วิธีการส่วนใหญ่
ของสติปัฏฐาน 2) การฝึกเพ่ือสร้างสมาธิล้วนๆ หรือมุ่งลึกลงไปในทางสมาธิเพียงด้านเดียว ได้แก่ การ
ใช้สติคอยจับอารมณ์ไว้ ให้จิตอยู่กับอารมณ์นั้น ไม่คลาดจากกัน หรือตรึงจิตให้อยู่กับอารมณ์ที่ก าลัง
ก าหนดนั้นเรื่อยไป เป็นวิธีการที่เน้นสมาธิโดยตรง (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2555) 
 4.9.4 ประเภทของการสอนสมาธิอย่างเป็นแบบแผน  หมายถึง วิธีฝึกอบรมเจริญสมาธิ
อย่างที่ได้ปฏิบัติสืบๆ กันมา ในประเพณีการปฏิบัติธรรมของพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท เป็นวิธีการ
ที่ปฏิบัติกันอย่างเอาจริงเอาจัง เป็นงานเป็นการ โดยมุ่งฝึกจ าเพาะแต่สมาธิแท้ๆ ภายในขอบเขตที่เป็น
ระดับโลกีย์ทั้งหมด ซึ่งก าหนดวางกันไว้เป็นรูปแบบ มีขั้นตอนที่ด าเนินไปตามล าดับ เริ่มตั้งแต่การ
ตระเตรียมตัวเบื้องต้นก่อนฝึก วิธีเจริญกรรมฐานแต่ละอย่างๆ และความก้าวหน้าในการฝึก จนได้รับ
ผลในขั้นต่างๆ ตลอดถึงฌานสมาบัติ และ 
โลกิยอภิญญาทั้งหลาย วิธีเจริญสมาธิอย่างเป็นแบบแผนนั้น สรุปความตามที่ท่านแสดงไว้ เป็นล าดับ
ขั้นตอนใหญ่ได้ คือ เบื้องแรก เมื่อมีศีลบริสุทธิ์ดี หรือช าระศีลให้หมดจดแล้วตัดปลิโพธ คือ ข้อติดข้อง 
หรือเหตุกังวล 10 ข้อ เข้าหากัลยาณมิตร คือ ครูอาจารย์ ผู้มีคุณสมบัติเหมาะที่จะให้กรรมฐาน รับเอา
กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งใน 40 อย่าง เช่น สมาธิที่ใช้อานาปานสติก าหนดลมหายใจเข้า-ออก เป็น



              

 

                  การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 

178 

ต้น ซึ่งเหมาะกับจริตของตน อย่างเช่น เข้าอยู่ในวัด ที่อยู่อาศัย หรือสถานที่ปฏิบัติ ซึ่งเหมาะแก่การ
เจริญสมาธิ ตัดปลิโพธ คือ ข้อกังวลเล็กน้อยเสียให้หมด แล้วก็ท าสมาธิภาวนา (พระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป.อ.ปยุตฺโต), 2555) 
 4.10  วิเคราะห์การสอนสมาธิของพระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย) การสอนสมาธิพระ
ราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย) สรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 (1) ใช้การสอนสมาธิอย่างมีรูปแบบ คือ ให้ก าหนดลมหายใจเข้า-ออก ตามหลักสติปัฏฐาน 4 ใน 
อานาปานสติบรรพ (ที.ม. (บาลี) 10/273–300/325–351) ผสมร่วมกับค าบริกรรมที่น ามาเอาบทพุทธคุณว่า 
“พุทโธ” มาใส่เข้าไปด้วยขณะก าหนดดูลมทั้งลมเข้าและลมออก คือ บริกรรมว่า “พุธ” ขณะก าหนดดูลมเข้า และ
บริกรรมว่า “โธ” ก าหนดดูลมออก 
 (2) ให้บริกรรมไปอย่างนี้ ไปอย่างต่อเนื่อง ซ้ าๆ กันหลายร้อยครั้งพันครั้ง จนกระทั่งจิตสงบระงับจน
เกิดระบบของสมาธิ ที่จิตไปเกาะเกี่ยวกับอารมณ์กรรมฐานนี้ จนช านาญ ท าให้เกิดขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิและอัปป
นาสมาธิตามล าดับ  ข้อควรสังเกตของผู้วิจัย  อารมณ์กรรมฐานที่น าฝึกสมาธิด้วยวิธีการประยุกต์ระหว่าง “อานา
ปานสติ” + ค าบริกรรมว่า “พุท-โธ” นี้ เป็นการท าให้จิตสามารถด าเนินไปด้วย เพราะกรรมฐานอันเป็นฐานของจิตที่
สามารถเข้าฌาน 4 ได้ มีอยู่ 22 อารมณ์ คือ กสิณ 10 อสุภะ 10 กายาคตาสติ 1 และอานาปานสติ 1 (วิสุทฺธิ. 
(บาลี) 1/150–217. และดูเพ่ิมเติมใน พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2555) 
 (3) กรณีท่ีผู้ฝึกท าสมาธิใหม่ๆ หากจิตไหลไปกับอารมณ์ต่างๆ ภายนอกบ้าง ภายในบ้าง ก็
ให้ดึงเอาจิตไปจดจ่อกับการดูลมหายใจเข้า-ออกและ ค าบริกรรมว่า “พุท-โธ” เหมือนกัน ท าซ้ าๆ ไปๆ 
มาๆ จนจิตอ่อนลงๆ และจะสงบไปเอง ทั้งนี้ อาจจะใช้เวลานานไปบ้าง บางรายก็อาจเป็นเดือน เป็นปี 
ก็มีเพราะจิตไม่ยอมท าตามท่ีผู้ฝึกสมาธิอยากให้จิตท านั้นเอง 
 (4) กรณีหากมีปรากฏการณ์ที่เกิดในขณะจิตสงบเป็นสมาธิระดับอุปจาร คือ จะเห็นนิมิตต่างๆ เช่น 
พระพุทธเจ้าเสด็จมาเทศน์ให้ฟังบ้าง เทวดามาพูดคุยบ้าง เห็นนรก-สวรรค์บ้าง สิ่งที่เกิดขึ้นน้ีมาสาเหตุมาจากการปรงุ
แต่งของจิตผู้ฝึกที่สั่งสมอารมณ์ไว้ในจิต บางครั้งก็เหมือนกับร่างกายผู้ฝึกสมาธิหายไปเลยไม่มีอะไรเลย แต่พอลืมตา
มาดู ก็ปกติดี ไม่ได้หายไปจริงๆ เหมือนในสมาธิ ฉะนั้น จึงต้องระวังให้มากที่สุด อย่าหลงทางของจิตที่คอยชักจูงไป
ในทางมิจฉาสมาธิอยู่เสมอๆ หากไม่ระวัง บางรายก็เสียสติไปเลยก็มีมาก เพราะเข้าใจว่าตนเป็นผู้วิเศษ เป็นพระ
อริยบุคคล ควรหมั่นตรวจสอบจิตอยู่เสมอกับครูอาจารย์ผู้ช านาญเรื่องสมาธิภาวนา 
 (5) กรณีการตรวจสอบจิต ว่า จิตเป็นมิจฉาสมาธิหรือสัมมาสมาธิ ท าได้โดยง่าย กล่าวคือ หากจิตเกิด
มิจฉาสมาธิในเวลาใด ก็จะความโลภแอบแผงอยู่ ท าสิ่งใดไปก็หวังสิ่งตอบแทน เช่น หากจิตมีพลังรักษาโรคบางชนิด
ได้ ก็จะเรียกค่ารักษาพยาบาลโดยขาดเมตตา หากจะสร้างถาวรวัตถุให้บูชา ก็มีค่าครูไม่ได้แจกเป็นอามิสบูชา คือ ท า
อะไรๆ ก็หวังลาภยศเงินทอง จึงท าให้ผู้ได้สมาธิและฌานเสื่อมไปในที่สุด ส่วนจิตหากเป็นสัมมาสมาธิ จะท าตรงกัน
ข้าม แม้จะรักษาโรคบางชนิดได้ ก็ไม่เรียกร้องค่าตอบแทน แม้ท าวัตถุมงคลให้ประชาชนน าไประลึกถึงพุทธคุณ 
ธรรมคุณ สังฆคุณ ก็ไม่ได้เรียกค่าบูชาใดๆ เลย เป็นต้น อีกนัยหนึ่ง มิจฉาสมาธิ เป็นไปเพื่อท าลายผู้มีสมาธิและฌาน 
และเป็นไปเพื่อท าลายพระพุทธศาสนาให้กลายเป็นศาสนาผีบ้าง ร่างทรงบ้าง เทพเจ้าผู้มีฤทธิ์บ้าง ไม่ควรปฏิบัติเลย 
ส่วนสัมมาสมาธิ เป็นไปเพื่อความเจริญของตน สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา  และเป็นการใช้อภิญญา 5 เช่น 
มีฤทธ์ิ หูทิพย์ ตาทิพย์ เป็นต้น ไปในทางสร้างสรรค์แก่ชาวโลก เป็นการอนุเคราะห์ สงเคราะห์ มากกว่าจะไปแสวงหา
ประโยชน์ 
 (6) ควรน าสัมมาสมาธิในระดับอุปจารสมาธินี้ ไปเจริญวิปัสสนาต่อ กล่าวคือ เมื่อจิตสงบในระดับพอดี
แล้วก็ยกจิตให้พิจารณาไตรลักษณ์อยู่ทุกๆ วัน คือ ความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ และความไม่ใช่ตัวตน จิตก็จะถูกฝึก
ให้รับข้อมูลทางที่ถูกต้องแล้วปัญญาอันบริสุทธ์ิ ก็จะเกิดขึ้นตามล าดับ เป็นการด าเนินจิตตามหลัก 
จิตตานุปัสสนา คือ การเห็นจิตในจิตนั้นเอง (ม.มู.12/131–152/103–127.)  
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5. สรุป 
 สมาธิในพระพุทธศาสนา มีวัตถุประสงค์ในการฝึก 2 ประการ คือ ฝึกเพ่ือให้การพักผ่ อน
ทางจิตและทางร่างกาย เพราะเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิในระดับขณิกะ อุปจารและอัปปนา ก็ล้วนให้
คุณภาพต่างกันบ้างตามความเข้มข้นของจิตที่ฝึกปรืออย่างต่อเนื่อง ฝึกอยู่เสมอๆ ทุกๆ วัน อาจจะ 30 
นาที- 3 ชั่วโมง/วัน ก็จะรักษาสภาพของสมาธิเอาไว้ได้ เนื่องจากพลังจิตอันเกิดจากสมาธินี้ เสื่อมได้ 
เจริญได้เพราะมีนิวรณ์ธรรม คอยมากีดขวางอยู่เป็นคราวๆ ไป หากจิตอ่อนแอเวลาใดนิวรณ์ก็เข้า
ครอบง าจิตทันที หากจิตมีพลังมีสมาธิที่เหมาะสมแล้ว ก็สามารถจะข่มนิวรณ์ไว้ได้เป็นเวลานานๆ 
เหมือนกับคนไม่มีกิเลส ตัณหาใดๆ แต่ที่จริงเพียงการข่มไว้เท่านั้นด้วยก าลังสมาธิระดับอุปจารสมาธิ
และอัปปนาสมาธิ   ส่วนประโยชน์ของสมาธิมีหลายด้าน เช่น เป็นการพักผ่อนทางจิตอย่างการ
เข้าฌานของพุทธองค์ เป็นการพักจิตให้เกิดมิติความคิดที่แปลกใหม่ เพราะหากคนเราหยุดพักจิตไว้
เพียงเล็กน้อย ความคิดดีๆ สิ่งสร้างสรรค์ก็จะไหลออกมาจากระบบสมองและจิตอย่างน่าอัศจรรย์ 
นอกจากนั้น คนที่มีสมาธิดียังใช้สมาธิไปในหลายลักษณะในปัจจุบัน เช่น รักษาโรคบางชนิดได้ 
แก้ปัญหาตนและครอบครัวได้ แก้ปัญหาของสังคม โดยวิธีการต่างๆ แล้วแต่กุศโลบายที่ผู้ได้สมาธิ
ระดับอภิญญานั้นจะไปใช้งานด้านสาธารณกุศล แต่ก็มีข้อควรระวังอย่างมากในการน าไปใช้ เพราะ
พระพุทธองค์เองก็ทรงใช้เฉพาะบุคคล เฉพาะเวลาเท่านั้น ไม่ใช่ทั่วกัน เนื่องจากหากผู้มีสมาธิระดับ
ฌานที่ 4 น าผลสมาธิไปใช้ทั่วไปแล้ว คนก็จะหวังพ่ึงสิ่งภายนอก ไม่ใช่ตนเอง ซึ่งก็จะท าให้คนเราหวัง
พ่ึงคนอ่ืนมากกว่าตนเอง เป็นสิ่งที่ไม่ควรท า เพราะมนุษย์เราควรพ่ึงตนเองเป็นหลักเท่านั้น 

 
6. ข้อเสนอแนะ 
 ในปัจจุบันประเทศไทย  การสอนสมาธิของหลายส านัก ไม่ว่าจะเป็นส านัก พุท-โธ, สัมมา 
อะระหัง, อานาปานสติ 16 ขั้นของท่านพุทธทาสภิกขุ, ยุบหนอ-พองหนอ, ไหว-นิ่ง, และแบบก าหนด
ลมเฉยๆ ไม่มีค าบริกรรมอย่างเช่น ของส านักท่านโคเอ็นก้า ก็ดี ล้วนมีจุดดีและจุดควรระวังทั้งสิ้น
ส าหรับผู้ฝึกหัดใหม่ๆ และขาดปัญญาไตร่ตรอง เพราะเป็นการฝึกสมาธิแบบประยุกต์ไปแล้ว (Applied 
Concentration) ทุกๆ ส านักและไม่ตรงกับพระไตรปิฎกเลยทีเดียว แต่อนุโลมใช้ได้ตามจริตนิสัยของ
ผู้ฝึกและอาจารย์ผู้สอนสมาธิ ก็เป็นเพียงวิธีการฝึกเท่านั้น ส่วนผลที่ต้องการหรือเป้าหมาย คือ ความ
สงบแห่งจิตเท่านั้น แล้วน าผลความสงบไปใช้เป็นฐานของจิตในการพิจารณาวิปัสสนาภาวนาต่อไป 
หากเป็นเช่นนี้แล้ว ก็คงไม่ต้องมาถกเถียงกันว่าส านักใดสอนตรงหรือไม่ และที่ส าคัญ การสอนจะต้อง
มุ่งประโยชน์ต่อบุคคลและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ไม่ใช่เพ่ือหวังสักการะหรือค่าตอบแทนอย่าง
โลกวิสัย หรือหวังเป็นผู้วิเศษแทนองค์ศาสดาเสียเอง 
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ศึกษาวิเคราะห์ปฐมวิญญาณปฐมกายและปฐมก าเนิด 

An Analysis of the Frist Consciousness, First Physicality and First Birth of Life 

 

ผศ.พิเศษ พ.อ.ดร.เกื้อ   ชัยภูมิ1 
 

บทคัดย่อ 
สิ่งมีชีวิต ประกอบด้วยกายและจิต หากจะถามว่า บรรดากายและจิต  ๒ อย่างนี้ อะไรเกิด

ก่อนกัน ตอบว่า จิตเกิดก่อนกาย ตามบาลีว่า นามรูป2นาม พระพุทธองค์ตรัสก่อนรูป  และมโน
ปุพฺพงฺคมา  ธมฺมา สิ่งทั้งหลายมีใจมาถึงก่อน3ถามว่า ใจหรือจิตเกิดอย่างไร  ตอบ เกิดจากการกระทบ 
โดย มโนธาตุ กระทบกับ ธมฺมธาตุ เกิด มโนวิญญาณธาตุ4 ถามว่า อะไรสร้างกาย ตอบ กรรม ฤดู จิต 
อาหาร สร้างกาย5 มีรายละเอียดข้างหน้า และถ้าถามว่า ในบรรดาก าเนิดทั้ง ๔ คือ(๑) อัณฑชโยนิ 
เกิดจากไข่ (๒)ชลาพุชโยนิ เกิดจากครรภ์(๓) สังเสทชโยนิ เกิดจากเถ้าไคลและที่ชื้นแฉะ (๔) โอปปา
ติกโยนิ เกิดผุดเกิดขึ้น สิ่งมีชีวิตในโลกนี้ในภัทรกัปนี้เกิดครั้งแรกในก าเนิดใด   ถามว่า มนุษย์ เมื่อถึง
คราวโลกแตก ได้ไปเกิดอยู่ที่ไหน ค าตอบ จะมีต่อไป ท้ายสุดของบทความนี้ถามว่า ระหว่างไก่กับไข่ 
อะไรเกิดก่อนกัน ค าตอบจะมีข้างหน้า 
 
ค าส าคัญ  สิ่งมีชีวิต,ร่างกาย วิญญาณ  ก าเนิด  โลก  ฯ 

Abstract 

 The being is composed is consciousness and physicality.  In this case, if there is 

a question: that between these, which one occurred first? Answer: it is consciousness. 
Based on Pāli texts, Buddha said 'nāma' comes before 'rūpa' and there is the Buddhist 

proverbs that: 'mano buppaṇgamā  dhammā  : 'consciousness comes first before all of 

things. Question: how did the consciousness occurred ?  Answer: it occurred by a 

touching of manodhātu and dhammadhātu then manoviññāṇdhātu occurs.  Question: 
what did the physicality is created from? Answer: it is created by kamma, udu ,time, 
citta, consciousness , āhāra.  The more details will be explained later.  By the ways, In 

this Phattharakappa, in the four kinds of births which did any birth of life of the 

humankind first occurred? The four kinds of birth are: andhachayoni, chalapuchayoni, 

                                           

1 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พิษณุโลก  มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
       2 วิ.มหา. ๔/๒ 
          3  ข.ุธ. ๒๕/๒๓ 

            4 (คือปฐมวิญญาณ) อภิ.๓๕/๑๓๑/๑๑๒ 

           5 พระอนรุุทธาจารย์/อภธิรรมสังคหะ ปริจเฉทท่ี ๖ หน้า ๑๕๗ 
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samsedhachayoni, and opapātikayoni.On the other hands, question: when our world is 

broken, where will the humankind's consciousness dwell? Answer: the Brahma haven. 
Finally, in this article, the question ‘between eggs and chicken, which one was first 

occurred?’ will be answered.  

 

Keywords: life, physicality, consciousness, birth, globe 

 

บทน า 

        ปฐมวิญญาณปฐมกายและปฐมก าเนิด ปฐมวิญญาณ เกิดจาก มโนธาตุ ธาตุรู้ เป็นธาตุตั้ง
ต้นของวิญญาณหรือจิต มีศัพท์แทนกัน ๑๑ ศัพท์ มี แต่มองไม่เห็น เหมือนนิพพานธาตุ มี แต่มองไม่
เห็น ได้ผัสสะคือกระทบแล้ว เกิดการรู้ ๆ คือการได้เกิด โดยมโนธาตุ รู้คือผสมกับธัมมธาตุ ๆ 
สิ่งแวดล้อม ๆ คืออารมณ์ ๆ แรกที่รู้คือรูปารมณ์ ๆ คือรูปเชื้อเพศผู้และไข่เพศเมียที่ผสมกัน 
กระบวนการรู้นี้ผู้เขียนเรียกว่า     “ปฐมวิญญาณ”เกิดแล้ว การรู้รูปครั้งแรกที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเกิดมา
ก่อนเรียก ปฐมวิญญาณ ๆ  เกิดแล้วไปอยู่ประจ าตัวสิ่งมีชีวิตเช่นคนเป็นต้น ได้ชื่อว่าภวังคจิต ๆนี้
ต่อมาชื่อว่าจิต สั่งสม,เกิด-ดับสืบต่อกันไม่ดับในระหว่างชาติ ตั้งแต่เป็นปฐมวิญญาณจนถึงบรรลุ
นิพพานที่ปุพเพนิวาสานุสติญาณ และจุตูปาตญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นหยั่งรู้ได้ ส่วน
ปฏิสนธิวิญญาณ เกิดจากอารมณ์สันตติของจุติจิต-ปฏิสนธิจิต  จิตดวงแรกในชาติที่ ๒ เป็นต้นไป เรียก
ปฏิสนธิวิญญาณ : ปฏิสนธิ+วิญญาณ =ปฏิสนธิวิญญาณ ๆ แปลว่ารู้การเกิด ๆ นี้เกิดต่อจากจุติจิต  ได้
รู้และยึดเหตุปัจจัยใดในที่ใดก็ไปเกิดเป็นภวังคจิตแบบสันตติต่อเนื่องในที่นั้น จิตดวงนี้ไม่ดับในระหว่าง
การเดินทางไปในวัฏสงสาร จะดับเมื่อถึงนิพพาน ปฏิสนธิวิญญาณ ๆ นี้มี“ธัมมา”คือกุศลอกุศลและ
อัพยากฤตเป็นอนุสัยติดจิตตามไปอยู่ประจ าตัวทุกภพทุกชาติและภวังคจิตนี้แยกได้ว่า  ภว+อังค+จิตต 
=ภวังคจิต ๆ นี้มีรูปเหมือนตัวที่ตนอยู่อาศัย,เหมือนเงา,เหมือนน้ าที่มีรูปเหมือนภาชนะที่ใส่น้ า เที่ยวไป
ในวัฏสงสาร มาเกิดเป็นมนุษย์ครั้งแรกกล่าวเฉพาะในโลกนี้ในภัทรนี้ มาถือก าเนิดในก าเนิดแรกคือ
โอปปาติกก าเนิดในโลกมนุษย์ในภัทรกัปนี้ในอัคคัญสูตรบาลีว่า อิตฺถตฺต  อาคจฺฉนติ  แปลว่า    มาเกิด
เป็นมนุษย์อย่างนี้ ซึ่งรายละเอียดจะมีในตอนต่อไป                                 

วัตถุประสงค ์

 ๑ .เพ่ือทราบการเกิดขึ้นของปฐมวิญาณ(จิต)ของสิ่งมีชีวิตเช่นมนุษย์เป็นตันว่าเกิดอย่างไร 
    ๒. เพ่ือทราบการเกิดขึ้นปฐมกายของสิ่งมีชีวิตเช่นมนุษย์เป็นต้นว่าเกิดอย่างไร 
    ๓. เพ่ือทราบ สิ่งมีชีวิตเช่นมนุษย์เป็นต้นที่เกิดมาในโลกนี้ ในภัทรกัปนี้ว่าเกิดด้วยก าเนิดใด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
  

๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปฐมก าเนิด                    
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 สิ่งมีชีวิตกล่าวมนุษย์เป็นต้นเป็นตัวอย่าง ประกอบด้วยกายและใจก็กายและใจของ
มนุษย์และสิ่งมีชีวิตนั้น ถ้าจะถามว่าใจหรือจิตดวงแรกและกาย ๆ แรกเกิดขึ้นมาได้อย่างไร จะมี
ค าตอบต่าง ๆ กันไป อย่างไรก็ดี มนุษยชาติก็จะต้องเดินทางไปในวัฏสงสารต่อไป ส าหรับกาย
เดินทางจากภพที่เกิดไม่ได้ ไปไหนไม่ได้ ต้องตายทับถมแผ่นดินนี้อยู่ตลอดไป ส่วนจิตเดินทางต่อไป
จนกว่าจะเข้านิพพาน ตอนนี้ จิตเกิดแล้วแบ่งเรียกชื่อ ๒ สาย คือ ๑ จิตที่ท างานอยู่กับกายปัจจุบันได้
ชื่อว่า วิถีจิต มีชื่อย่อย ๓ ขณะจิตมี ๓ขณะมี ๑๔ ภารกิจบ้าง ๑๖ ภารกิจบ้าง ขณะจิตยังเรียกชื่อตาม
ภารกิจตั้งแต่ อดีตภวังค์ ภวังคจลนะ ไปจนถึง ตทาลัมพนจิต สายที่ ๒ เดินทางไม่มีกายมีแต่จิต มีชื่อ
จิตว่าวิถีมุตตกจิต(มุตตกะ แปลว่าพ้นหรือไม่ท าตามข้อที่ ๑ นั้น) จิตในสายนี้เห็นได้ด้วยญาณของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสาวกผู้มีทิพย์จักษุเท่านั้น สายนี้จิตของสัตว์เฉพาะใน ๒ ภพเท่านั้นที่
สามารถมองเห็นกายที่มีจิตนั้นครองตัวอยู่ที่เรียกว่าภวังคจิต แต่ไม่เห็นตัวจิตเพราะเป็นนามคือ ๑. 
มนุษย์ในมนุษยภพ ๒ ติรัจฉานคตภพ  สัตว์เบื้องสูง ตั้งแต่ ผีบ้านผีเรือน พระภูมิเจ้าที่ ตลอดถึงเทวดา
ทุกชั้น ไม่เห็นตัวด้วยตาเปล่า ในทุคติภูมินับต่ าลงกว่าสัตว์เดรัจฉานลงไปเช่นเปรตอสุรกาย สัตว์นรก
ทั้งหลาย มองไม่เห็นจิตตัวด้วยตาเปล่าเหมือนมนุษย์ เพียงแต่รู้ตัวในเวลาที่พวกเขาเดินทางไปใน
วัฏสงสารไปเกิดด้วยสัญเจตนาจิต แต่เห็นร่างที่ตนเสวยสุขเสวยทุกข์ตามอาวัชชนะจิตที่ยึดอารมณ์
ตามท่ีปรุงแต่งด้วยสังขารธรรม 

 แต่อย่างไรก็ดี จิตทั้ง ๒ สายก็ดี จิตเรานี้ก็ดีต้องมีการไปเกิดด้วยปฏิสนธิจิต ที่เกิดนั้นเรียกว่า
ก าเนิดมี ๔ ก าเนิดคือ ๑ อัณฑช เกิดในไข่ ๒ ชลาพุช เกิดในครรภ์ของเพศเมีย ๓ สังเสทช เกิดในที่ชื้น
แฉะ ๔ โอปปาติกะ เกิดผุดขึ้นมาเป็นตัวทันที ส่วนปัญหาที่ว่า กายกับจิต อะไรเกิดก่อนได้กล่าวแล้ว  
             ๒.  การเกิดคือก้าวแรกของสิ่งทั้งหลาย   
                   มนุษย์และสัตว์ก็ต้องมีตัวตนเกิดครั้งแรกมิฉะนั้นจะมีสิ่งหรือตัวที่ ๒ ไม่ได้ ครั้งแรก
บาลีเรียกว่า ปฐม ท่านผู้อ่านก็เคยมี ครั้งปฐม ทุกคน เช่นลูกคนปฐม บวชนาคครั้งแรกท่านให้ถือ
อุปัชฌาย์ครั้งปฐมว่า6ปฐม  อุปชฺฌ  คาหาเปตฺวา ถือพระอุปัชฌาย์ ครั้งปฐมเหมือนในกรณียจิตก็
เช่นเดียวกันมี 7 ปฐม  จิตฺต  ปฐม  วิญญาณ  จิตดวงแรก วิญญาณดวงแรก และมนุษย์ก็ต้องมีก าเนิดแรก
ที่มาเกิดเช่นเดียวกัน    
                ถาม ร่างกายของสิ่งมีชีวิต เกิดครั้งแรก อย่างไร (กล่าวโดยทั่วไป) 
                ตอบ  กาย “เกิดจากการกระทบ”เรียกว่าสัปปฎิฆรูป จิตจะสร้างจิตตชรูปก่อนต่อด้วย
กรรมชรูปขึ้นตามท่ีจิตคิด รูปเหล่านี้จะเริ่มจากท่ีไม่มีภาพ ปรากฏร่างเป็นลายเส้น ชัดขึ้น ๆ ๆ ขึ้นแล้ว

                                           

6 วิ.มหา.อ.(อธิบายต่อในเลม่ที่  ๑ พระไตรปิฎกบาลี) หน้า ๑๓๗/๑๘๑ 
7 วิ.มหา. (มจร.ไทย) ๔/๑๙๑/๑๒๔   
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เป็นรูปที่โลดแล่น  ต่อมาเดิมมันเกิดอยู่ในดวงจิตมาก่อน การเกิดเป็นรูปต่าง ๆ  บาลีว่า 8สนิทัส
สนสัปปฎิฆา ธมฺมา แปลว่า สิ่งทั้งหลาย เช่นรูปกระทบตา เกิดจักขุวิญญาณคือการกระทบของ
อายตนะท้ัง๖+๖ =๑๒คู่                                 
              การเกิดของนามคือใจ ดวงแรก   เกิดอย่างไร   
              เกิดจากกระทบเช่นเดียวกัน  โดยมโนธาตุ กระทบกับ ธรรมธาตุ เกิดมโนวิญญาณธาตุ  มี
ดวงเดียวแต่มีชื่อ ๓ ชื่อตลอดไป จากเกิดครั้งแรกเป็น“ปฐมวิญญาณ”จนถึงเวลาเข้านิพพาน โดย
เปลี่ยนชื่อคือ 
               ๑. ชื่อแรกชื่อปฐมวิญญาณ ได้ชื่อเมื่อ มโนธาตุ กระทบ ธรรมธาตุ เกิด มโนวิญญาณธาตุ 
ผู้เขียนเรียกว่าปฐมวิญญาณ9 
               ๒. ชื่อที่ ๒ ชื่อ ภวังคจิต ได้ชื่อเมื่อปฐมวิญญาณนั้นรู้ รู้คือกระทบ กระทบแล้วไปอยู่กับ
ร่างที่รู้ ที่กระทบนั้น เรียกว่า ภวังคจิต  เป็นจิตประจ าตัวของคนหรือสัตว์ในร่างนั้น ๆ ในภพนั้น ๆ    
ภวังคจิตแยกเป็น ภว+องฺค+จิตต=ภวังคจิตแปลว่าจิตที่อยู่ประจ าตัวในภพนี้(โบราณาจารย์อธิบาย
ภวังคจิตว่าอย่างไร ผู้เขียนก็ไม่คัดค้าน 
                ๓. ชื่อที่ ๓ ชื่อว่า จิต ได้ชื่อนี้เมื่อท าหน้าที่ เมื่อจิตอยู่ประจ าตัวนั้น ๆของสัตว์นั้น ๆ  แล้ว
ท าหน้าที่ทั้งตามวิถีจิตและวิถีมุตตกจิตจึงเรียกว่าจิต จิตดวงนี้ท าหน้าที่ต่าง ๆ ในร่างกายในทุกภพทุก
ชาติที่ไปเกิด              
                  ๓.การเกิดของกายมีเพราะสิ่ง ๔ อย่าง  
                  ตามอภิธรรมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๖ หน้าที่ ๑๕๗ โดยรวม สิ่งที่ท าให้รูปกายเกิดและ
หล่อเลี้ยงรักษารูปกายเอาไว้มี ๔ อย่าง  ถ้าไม่มีสิ่ง ๔ ประการนี้ รูปจะไม่เกิดและตั้งอยู่ไม่ได้ คือ 

      ๓.๑  กรรม การกระท า    
               ๓.๑.๑ การกระท า ก่อให้เกดิทั้งรูปกาย ทั้งรูปที่เป็นอุปาทินนกสังขาร และอนุปา

ทินนกสังขาร   กรรม การกระท า จะไม่อธิบายดึงเข้าไปในวัดอย่างเดียว    มีผลเป็นการสร้างรูป  มี
กรรมกรชาวอังกฤษพูดไว้ว่า  “ โลกสร้างโดยกรรมกร”   

            ๓.๑.๒  รูปอนุปาทินนกสังขาร รูปที่ไม่มีใจครอง ท าด้วยมือ เท้าและอวัยวะส่วน
ต่างของคนและสัตว์ ด้วยมีด ขวาน เลื่อย สิ่วสว่านฟันและส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ เป็นรูปเกิดจากกรรม  
คือการกระท า 

               ๓.๑.๓  รูปอุปาทินนกสังขาร รูปที่มีใจครอง สิ่งมีชีวิตทั้งหลายเกิดจากก าเนิด ๔ 
และ๑๖ วิธีที่จะเสนอต่อไป กล่าวได้ว่า เกิดจาก ๓ ประสบ นั้นก็คือกรรม คือการกระท านั้นเอง 

                                           

8 อภิ.  ธมฺมสงคณี ๓๔ /๔/๒๒โดย 
9 อภิ.วิ ๓๕/๑๓๑/๑๑๒ 
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                ๓.๑.๔ รูปเกิดโดยศีลธรรม รูปของผู้รักษาศีล ๕ เกิดเป็นรูปกายสมบูรณ์และรูป
ในสวรรค์แม่นเหมือนจับวาง  ตรงกันข้ามถ้าไม่มีศีล  ๕ รูปพิการตกนรกแม่นเหมือนจับวาง 

                ๓.๑.๕ รูปเกิดโดยบารมี เช่นปริจจาคะ    ปริจจาคะ การเสียสลัชืวิตได้ผลถึง
เป็นพระพุทธเจ้า แตก่ารบริจาคเลือดเนื้อและชีวิตตน น าให้ได้ผลคือได้รูปเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า เช่น
พระเทวทัตต์บริจาคอวัยวะ จะเป็นพระปัจจเกพุทธเจ้าชื่อว่า อัฐิสระในอนาคต  

   ๒. ฤดู  ก าหนดเขตเวลา      
        ๒.๑  ฤดู  (อ่านว่า(รึดู) สร้างเป็นรูปธรรมชาติ    เช่นรูปผลไม้,น้ าขึ้นน้ าลงในทะเล   น้ า

น้อย น้ ามากมีตามฤดู  ดังนี้เป็นต้น  ใครจะสร้างรูปอะไรได้ นอกจากฤดู(ผลไม้ทวายก็คนกระท าให้มัน
เป็น) 

       ๒.๒ฤดู(อ่านว่าระดูหมายถึงการมีประจ าเดือนหญิงมนุษย์และการเป็น(ฮีต)ของสัตว์
เดรัจฉาน)สร้างรูปธรรมดา คือสิ่งมีชีวิตินทรีย์                     

 ๓. จิต  จิตสร้างรูปโดยจินตนาการ    งานปฏิมากรรม สิ่งใหญ่ ๆ แทบทุกอย่างจิตต้อง 
ออกแบบก่อน บาลีว่ามีปุเรจาริก หรือมโนปุพพังคมา คือคิดวางแผนก่อนตามจินตนากา 

  ๔. อาหาร คือสิ่งที่น าโอชะมาหล่อเลี้ยงชีวิต คู่กับลิ้น คือ ชิวหา ๆ แปลว่าน าชีวิตมา ตาม 
วิเคราะห์ที่ว่า ชีวิต   อวฺหา ชิวหา ในสมาธินิเทศ อาหารมี ๔ อย่าง คือ 

        ๔.๑. กพฬิงการาหาร  อาหารคือค าข้าว คืออาหารที่คนและสัตว์กลืนกินลงท้องไป 
        ๔.๒ ผัสสาหาร อาหารคือ ผัสสะ ได้แก่การสัมผัสของคนหรือสัตว์ข้างเคียง กล่าวคือ

ความอบอุ่นนั้นเอง  ผัสสาหาร น ารูปที่เป็นเหตุน าเวทนาทั้ง ๓ มาให้ 
       ๔.๓ มโนสัญเจตนาหาร อาหารคือ อารมณ์ทั้ง ๕ มีรูปารมณ์เป็นต้นที่เคย มีเคยได้ใน

อดีตชาติ คือจิตที่มีรูปารมณ์ข้ามภพข้ามชาติ ตามวิญญาณฐิติ ๗ หรือสัตตาวาส ๙ ได้มาจากมโน
สัญเจตนาหาร  เช่นการตั้งใจของพระโพธิสัตว์ ทั้งหลายในอดีตชาติ 
                     ๔.๔ วิญญาณาหาร  อาหารคือวิญญาณ ได้แก่อาสันนจิต คือจิตที่มีอาสันนารมณ์ 
ที่เกิดเมื่อใกล้จะแตกดับ เมื่อจุติออกจากร่างปัจจุบันไปหาร่างใหม่ไม่ว่าจะเป็น กุศลจิต หรือเป็นอกุศล
จิต  หรือ 10สังกิลิฏฐจิต  คือจิตที่เศร้าหมอง หรืออสังกิลิฏฐจิต  คือจิตที่ผ่องแผ้ว วิญญาณาหารนี้

                                           

 10  อง.เอก.(บาลี)  ๒๐/๑๑ และ ธรรมปทัฏฐกถา (บาลี) ภาค ๑/๒๒ 
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ปรียบด้วยฟาง ๕ เส้น ที่จะน าปฏิสนธิจิตไปสู่ภพสู่ชาติตามกรรมในก าเนิดทั้ง ๔ อัณฑชก าเนิดเป็นต้น
นั้ส่วนมนุษย์คนแรกหรือกลุ่มแรก 
ด้วยโอปปาติกก าเนิด โดยเป็นอาภัสสรสัตว์ก่อนมาแล้วมาเกิดผุดขึ้นในโลกนี้ (บาลีว่า อิตฺถตฺต  อาคจฺ
ฉนต ิ  

แปลว่ามาเป็นกายมนุษย์อย่างนี้ทันที ในก าเนิดนี้มีรูป  “เป็นโอปปาติกมนุษย์ ในโอปปาติก
ก าเนิด” ตามอัคคัญญสูตร11  และวิสุทธิ (บาลี) ภาค ๒ ที่พระพุทธ โฆษาจารย์ ท่านว่า12 ตทา จ อาภสฺ
สรพฺรหฺมโลเก ปฐมตราภินิพฺพตฺตา สตฺตา ฯลฯ แปลว่า ก็ในคราวนั้น สัตว์ทั้งหลายที่เกิดก่อนเขา
ทั้งหมด  ในพรหมโลกนั้น ได้เคลื่อนย้ายจากอาภัสสรพรหมนั้น ด้วยการสิ้นอายุ หรือสิ้นบุญแลัว “มา
เกิดในโลกมนุษย์นี้ โดยโอปปาติกะก าเนิด” สัตว์เหล่านั้น ยังมีรัศมีประจ ากาย  สามารถเหาะเหิน
เดินอากาศได้)ดังนั้น จึงสรุปได้ตรงกับ13พุทธพจน์ที่กล่าวแล้วผู้เกิดในก าเนิดนี้คือ  เทวดา,สัตว์นรก,
มนุษย์บางพวก และเปรตบางจ าพวก นี้เราเรียกว่า โอปปาติกะก าเนิด  เรื่องตรงนี้มีว่าสัตว์ทั้งหลาย มี
มโนทวาราวัชชนวิถีจิต เกาะติดอยู่ ณ ที่เคยอยู่อาศัยใดในวัฏสงสาร เมื่อเวลาจะเกิด จิตย้อนเห็นรูปา
รมณ์เป็นต้นเหมือนมนุษย์ในโลกไปสู่ที่หมายด้วยตาเห็นรูปเป็นต้นได้, เอาส่วนที่สัมผัสก็น าไปสู่ที่หมาย
ได้ ใช้ก าหนดธรรมรมณ์ว่าอยู่ที่ใดก็น าไป ณ ที่หมายนั้นได้บาลีว่า จิตเตน นียตี โลโก สัตว์โลกจิตย่อม
น าไป14และว่า กมฺมุนา วตฺตตี โลโก สัตว์โลก ย่อมเป็นไปตามกรรม    ตามที่ปรากฏคือ 
 ๔.๑.๑. มีกายเหมือนกันคือเป็นกายปัจจุบันของอาภัสสรพรหมมีอายุ ๘ มหากัป 
      ๔.๑.๒ กายที่กล่าวรวมทั้งสัญญาและสัญเจตนาที่จ าอารมณ์ ๖ ได้ในชาติปัจจุบัน ไม่ข้าม
ภพ 
        ข้ามชาติ ส่วนสัญเจตนาจ าอารมณ์ข้ามภพข้ามชาติได้ จนถึงวนเวียนกลับมาเป็นมนุษย์อีกคือ  
                  (๑) มีสัญญา(ภพภูมิปัจจุบันของที่นั้น ๆ) จ าได้ว่าปัจจุบันคือ มนุษย์,อาภัสสร 

 

                                           

 11  ที.ปา ๑๑/๑๑๙๘๙ 
 12  ม.มู. (มจรฺไทยฺ) ๑๒/๑๒๕ วิสุทธิ. (บาลี) ภาค  ๒/๒๖๓ 
 13  ม.มู. (มจร.ไทย.) ๑๒/๑๕๒ 

    14  ส  ส.  ๑๕/(๖๒)/๗๓ 
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พรหมและรูปอ่ืน ๆในโลกนี้ เช่นรูปบิดามารดาบุตรธิดาบ้านเมืองต่าง ๆ ได้ 
                  (๒)  มีสัญเจตนา(จ ากายในภพ)เช่นกายในอาภัสสรพรหมตอนนั้น ระลึกชาติจ า 
ร่างกายเดิมเช่นร่างกายในโลกมนุษยร์่างกาย หมู ไก่ วัว ควาย และพฤติกรรมอื่น ๆเป็นต้นได้  
                         (๓) ส่วนเฉพาะสัญเจตนาที่ว่า สัญเจตนา ๖ มีรูปสัญเจตนาเป็นต้นที่จ ารูปเช่นรูป
คน 
เป็นต้นข้ามภพข้ามชาติได ้เป็นดุจเข็มทิศน าข้ามภพข้ามชาติตามบาลีกล่าวถึงอัตภาพว่า        
          จตฺตาโร อตฺตภาวปฏิลาภา อตฺถาวุโส อตฺถภาวปฏิลาโภ ยสฺมึ อตตภาวปฏิลาเภ 
      อฺตตสญฺเจตนาเยว กมติ โน ปรสญฺเจตนา อตฺถาวุโส อตฺตภาวปฏิลาโภ ยสฺม ึ
 อตฺตภาวปฏิลาเภ ปรสญฺเจตนาเยว  กมติ โน อตตสญฺเจตนา อตฺถาวุโส 
                อตฺตภาวปฏิลาโภ ยสฺมึ อตตฺภาวปฏิลาเภ อตฺตสญฺเจตนาเจว ยสฺมึ อตตฺภาวปฏิลาเภ 
       อตฺตสญฺเจตนาเยว กมติ โน ปรสญฺเจตนา อตฺถาวุโส อตฺตภาวปฏิลาโภ ยสฺมึ 
 อตฺตภาวปฏิลาเภ ปรสญฺเจตนาเยว กมติ โน อตฺตสญฺเจตนา อตฺถาวุโส  
         อตฺตภาวปฏิลาโภ  เจว โส กมติ โน ปรสญฺเจตนา อตฺถาวุโส อตฺตภาวปฏิลาโภ 
                    ยัสมึ อตฺตภาวปฏิลาเภ อตฺตสญฺเจตนาเยว กมติ โน ปรสญฺเจตนา ฯ 
แปลว่า  
 ดูก่อนท่านผู้อายุ การได้อัตภาพใหม่(ต้องตายก่อน จึงจะได้) มี  ๔ ประเภท คือ    

(๑)ได้อัตภาพตามสัญเจตนาความจงใจ,ความตั้งใจ ความจ านง,ความแสวงหา,การ
จ าเป้าหมาย “ของตนด าเนินไป(เราเองอยากได้อัตภาพ)”  มิใช่สัญเจตนา ความ
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จงใจ,ความจ านง,ความแสวงหา การจ าเป้าหมายของผู้อื่นด าเนินไป (เราเองอยาก
ไดต้ายแล้วๆไปได้อัตภาพด้วยตนเอง) 

                      (๒)ได้อัตภาพด้วยสัญเจตนา  ตามความจงใจ,ความตั้งใจ ความจ านง,ความแสวงหา
,การจ าเป้าหมาย “ของผู้อ่ืนด าเนินไป” มิใช่สัญเจตนาของตนด าเนินไป (ผู้อ่ืนอยากได้ตายแล้วได้
อัตภาพ)   
                  (๓) ได้อัตภาพด้วยทั้งสัญเจตนา “ของตนและสัญเจตนาของผู้อื่นด าเนินไป” ใช่ทั้ง           
ของสัญเจตนาของตนและผู้อ่ืนด าเนินไป(ใช่ทั้งตนและผู้อ่ืนอยากได้ตายแล้วได้อัตภาพ) 
      (๔) ได้อัตภาพด้วยทั้ง”มิใช่ตนเองและผู้อื่นอยากได้ด าเนินไป” มิใช่สัญ 
 เจตนาผู้ของตนและอ่ืนด าเนินไป(มิใช่ทั้งตนและผู้อ่ืนได้อัตภาพ)15 
               อธิบายค าว่าอัตภาพ 
            ๑.ข้อสังเกตการได้อัตภาพใหม่ต้องตายก่อน การได้อัตภาพมี  ๔ ประเภท (ให้สังเกตค าว่า  
อัตตภาวปฏิลาภ การได้อัตภาพ) คือการตายไปเกิด บาลีตรงนี้กล่าวถึงการเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติ 
เปลี่ยนในปัจจุบันไม่ได้ และไม่ใช้ค าว่า“อัตภาพ”ในการเปลี่ยนแปลงภาวะอะไร ๆของร่างกาย ในชาติ
ปัจจุบัน  
จะใช้เพียงค าว่าเปลี่ยนหรือแปลงภาวะ “ร่างกาย”เท่านั้นเช่น ชายเป็นหญิง หญิงเป็นชาย เปลี่ยนร่าง
งูเป็นคน คนเป็นงู แต่ยังเป็นมนุษย์อยู่ยังไม่ตาย (แม้เรื่องนาคีในละคร ก็ยังเป็นคนเป็นงู) 
                ๔.๕ อนึ่ง ข้ออธิบายว่าการได้อัตภาพ หมายถึง 
                      ๔.๕.๑ การตายจาก(ชาติที่เกิดก่อน)แล้วจึงไปเกิดเป็น.. เช่นเกิดเป็นชูชกตายแล้วไป
เกิดเป็น พระเทวทัตต เป็นต้นเรียกว่าได้ อัตตภาพ แปลว่า การมีตัวตน แยกศัพท์ว่า  อัตต  ตัว  ภาวะ 
การม ี
การเป็นชาติ การเกิดมีตัวขึ้นในภัทรกัปนี่บาลีว่า  อิตถตฺต  อาคจฺฉนตฺิ แปลว่า อาภัสสรพรหมจุติมาเกิด
เป็นคนอย่างนี้ ๆ16 ยังไม่ตายจะเกิดในนชาติใหม่ไม่ได้(เว้นกรณีมนุษย์ต้นกัปคืออาภัสสรกายพรหมมา
เกิดด้วยโอปปาติกมนุษย์ในต้นกัปเท่านั้น ส่วนกรณีที่เข้าใจว่าคนมาจากลิงของชาลดาวิน ผิด
สภาวธรรม)                  
                  ๔.๕.๒. มีสัญเจตนาข้อใด ก็มีคติไปตามสัญเจตนานั้น เช่นเรื่องอดีตชาติท้าวสักกะ 17 
                     ๔.๕.๓ ปรารถนาจะไปก็ไปได้ตามเหตุปัจจัย18   
        ๔.๕.๔ ส าหรับมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานไปเกิดไดต้ามบุญและบาปที่พอเหมาะในการ 
ไปถือก าเนิดในก าเนิดทั้ง ๔19 
           กรรมเป็นเหมือนผู้เขียนแปลนเหมือนจิตกร กรรมเป็นตัวสร้างความส าเร็จสร้างวิบาก
ของการมีศีล ๕ และไม่มีศีล ๕ เป็นผู้สร้างรูปตามแบบที่ตนท ากรรมใดไว้ก่อนในคตินั้น ๆ ตามรูปแบบ
                                           

 15 ที.ปา.(บาลี) ๑๑/๒๖๕/๒๔๓,(ไทย) ๑๑/๓๑๒/๒๙๔ 
 16 ที.ปา.(บาลี) ๑๖/๙๒/๑๑(ไทย) ๑๖/๑๙๔/๒๙๔ 
 17  ข.ธ.อ. (ไทย) ๒/๑๔๑  

 18  ข.ุธ.อ.(ไทย) ๒/๘๘ 
 19  ม.ม.(บาลี) ๑๒/๓๑/๓๓, (ไทย) ๑๒/๑๕๑/๑๕๒ 
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คนมีศีล ๕ และไม่มีศีล ๕ เป็นต้นแล้วจึงน าไปเกิดในอัตภาพของ  “สัตตะ” ตามบาลีว่า กมฺมุนา วตฺต
ตี โลโก สัตว์ 
โลก ย่อมเป็นไปตามกรรม เช่นเป็นคนแขนขาดขาขาดเป็นต้น ตามกรรมชรูปที่ตนและสัตว์อ่ืน ๆ ท าไว้ 
กรรมมิใช่กรรมเก่าอย่างเดียวกรรมใหม่ก็มี และมิใช่เราท าฝ่ายเดียวคนอ่ืนท าก็มีในทุก ๆ ชาติ  
       ๔.๖ วิธีข้ามภพข้ามชาติของมนุษย์ให้ถึงฝั่ง ส าหรับมนุษย์ที่เดินทางข้ามภพข้ามชาติไป
ในวัฎ 
สงสาร มีอุปกรณ์การเดินทางเรียกว่า “ ฟาง ๖ เส้น จากมนุษยชาติในมนุษยภพไปสู่มนุษย์ในภาย 
ภาคหน้าหรือปรภพอ่ืน ๆ  ข้างหน้าด้วยอุปกรณ์คือกุศลและอกุศลและอัพยากฤตโดยมีมโนสัญเจตนา
เป็นตัวล็อกเป้าหมายเปรียบด้วยฟาง ๖ เส้น  ดังนี้  
         - ยึดรูป  ใช้ รูปสัญญาเจตนา  จ ารูปารมณ์ที่เคยรู้ น าไปเกิดได ้
            - ยึดเสียง  ใช้ สัททสัญเจตนา จ าสัททารมณ์คือเสียงที่เคยรู้ น าไปเกิดได ้  
     - ยึดกลิ่น  ใช้ คันธสัญเจตนา จ าคันธารมณ์ที่เคยดมรู้ น าไปเกิดได ้
              - ยึดรส ใช้ รสสัญเจตนา จ ารสารมณ์ท่ีเคยลิ้มรสรู้แล้ว น าไปเกิดได ้
            - กายสัมผัส ใช้ กายสัญเจตนา จ าโผฎฐัพารมณ์ท่ีเคยสัมผัสรู้ น าไปได้   
                    - ยึดธรรมารมณ์  ยึดธรรมารมณ์ที่เคยรู้ตามปัญจทวาราวัชชนวิถีรวมเป็น
อารมณ ์
ทั้ง ๕  จนถึงเวลาเข้าอมตมหานฤพาน ที่กล่าวมานี้คือกระบวนการเรื่องการเกิดหรือการเดินทางของ
จิตทั้งในจิตวิถีและวิถีมุตตกจิต 
                    ๔.๗ ส่วนจิตที่เป็นวิถีมุตตกจิต คือจิตที่ไม่มีร่างให้อยู่อาศัยเดินทาง จิตนอกวิถีคือจิต
ที่เดินทางภายใต้จิตใต้ส านึก (  subdivision หรือ Under Sub – consciousness)ข้ามภพขามชาติ 
หรือจิตที่เดินทางด้วยมโนสัญเจตนาหาร จิตดวงนี้ระลึกได้เมื่อต้องการจะนึกเท่านั้น เช่นเมื่อมี
พระพุทธเจ้าอุบัติ 
มาผ่านไปหลายพระองค์อาภัสสรพรหมเหล่านี้ก็ยังไม่จุติ ถ้าพรหมเหล่านี้จะระลึกย้อนดูพระพุทธเจ้า
องค์ใดหรือมนุษย์คนใดว่ามาเกิดจากไหนอย่างไรก็ได้ อุปมาเหมือนคนจ้องดูไก่เกิด ก็สามารถดูได้
ตั้งแต่แม่ไก่ออกไข่จนฟักออกจากไข่เป็นตัว ถ้าเป็นตัวเมียโตแล้วไปตกไข่ฟักเป็นตัวใหม่จนตายอีกแล้ว
ออกไข่ใหม่ มนุษย์นั้นก็ยังไม่ทันตาย ขณะที่ไก่ ตายเกิด ๆ ๆ แล้วหลายครั้งหลายคราว ทั้งนี้เพราะ
มนุษย์มีอายุไข ๑๐๐ ปี ไก่มีอายุไม่เกิน ๕ ปีเฉกเช่นเดียวกัน                        
                         ๔.๘  อธิบายการได้อัตภาพเฉพาะกาล 
                                ๔.๘.๑ เมื่อโลกก าลังเสื่อมมนุษย์พากันสร้างบุญบ าเพ็ญฌานแล้วไปเกิดเป็น  
อาภัสสร 
พรหม จิตยังมีสัญเจตนาเดิม  “จ า” ร่างเดิมข้ามชาติข้ามภพได้ด้วยสัญเจตนานั้น  
                      ๔.๘.๒ เมื่อโลกก าลังเจริญขึ้น มนุษย์หมดบุญจุติจากอาภัสสรพรหม(คล้าย ๆ 
แปลงกาย 
หรือย้ายแว็บ....)มาเกิดเป็นโอปปาติกมนุษย์โดยโอปปาติกก าเนิด มีร่างกายและใจเป็นมนุษย์สมบูรณ์
ตามรูปสัญเจตนาเป็นต้น(จ าได้อย่างไรก็มาเกิดอย่างนั้นเช่นมนุษย์มีร่างกายในรูปแบบคอหยัก ๆ เป็น
ต้น พรหมเหล่านั้นมีบุญจึงเกิดมาพร้อมกับความมีบุญ ๕ อย่าง พรหมเหล่านั้นบางตนยังไม่ทันตาย แต่
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ท่องเที่ยวไปด้วยฤทธิ์ ยังไม่หมดอายุขัย  จวิตฺวา ศัพท์นี้ตรงนี้แปลว่า ย้ายก็ได้ เพราะมันเกิดติดต่อกัน
แบบแปลงร่างแว็บเป็น........โอปปาติกมนุษย์ทันที เหมือนตัดกิ่งตอนต้นไม้มาปลูก ๆ ปุ๊บเป็นต้นปั๊ปมี
ลูกทันที บาลีว่า  ส วฎฺฎมาเน โลเก เยภุยฺเยน สตฺตา อาภสฺสรส วตฺตนิกา โหนฺติ วิวฏฺฏมาเน โลเก เยภุยฺ
เยน สตฺตา อาภสฺสรกายา จวิตฺวา อิตฺถตฺต  อาคจฺฉนฺติ เต จ โหนฺติ มโนมยา ปิติภกฺขา สย ปภา 
อนฺตลิกฺขจรา สุภฏฺฐานิโย จิร  ทีฆมทฺธาน  ติฎฺฐนฺติ แปลว่าเมื่อโลกก าลังเสื่อม สัตว์โลกทั้งหลาย)(รวม
มนุษย์ด้วย)บ าเพ็ญบุญด้วยการบ าเพ็ญฌาน       โดยมากตายไปเกิดเป็นอาภัสสรพรหม..เมื่อโลกก าลัง
เจริญตรงกับห้วงเวลาที่อาภัสสรพรหมที่ไปเกิดครั้งโน้นหมดบุญ จึงจุติ/ย้ายมาจากอาภัสสรพรหมมา
เกิดเป็นมนุษย์อย่างที่เห็น ๆ นี้(มาเกิดเป็นมนุษย์อย่างนี้บาลีว่าอิตฺถตฺต  อาคจฺฉนฺติ) และพวกเขามีบุญ
จึงมีดี ๕ อย่าง (เหมือนคนมีบุญเกิดมามีพร้อมทุกอย่าง)ได้แก่ มโนมยา ได้ทุกอย่างตามใจนึก  ปีติภกฺ
ขา (กิน)มีปีติเป็นอาหาร  สย ปภา ร่างกายมีรัศมี  อนฺตลิกฺขจรา เหาะได้   
สภฏฺฐานิโย ทีฆมทฺธาน  ติฏฺฐนฺติ มีร่างงดงาม มีอายุยืนนาน 
       (ในวงเล็บ จวิตฺวา ที่แปลว่าย้าย เพราะดูภาวะพรหมยังไม่ตาย เพราะมีลักษณะที่ ยังไม่
ตาย  ๕ อย่าง คือ ๑.มโนมยา คิดอะไรก็ ได้ตามใจคิด สิ่งที่ตายแล้วคิดไม่ได้ ๒. ปีติภกฺขา (กิน)มีปีติ
เป็นอาหาร  สิ่งที่ตายกินอะไรไม่ได้ ๓. สย ปภา ร่างมีรัศมี สิ่งที่ตายแล้วไม่มีสีสรร (เน่า) ๔ อนฺตลิกขจ
รา เหาะได้ ตายแล้วไป 
ไหนไม่ได้ ๕ สภฏฺฐานิโย ทีฆมทฺธาน  ติฏฺฐนฺติ มีร่างกายงดงาม มีอายุยืนนาน (สิ่งที่ตายแล้วเน่า,สลาย) 
                     ๔.๙ ปฏิสนธิวิญญาณเข้าไปเกิดในครรภ์ในท้องมารดาทางไหน อย่างไร        
                            เรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสไว้ในการเกิดของพระกุมารกัสสปะว่า  ภิกษุทั้งหลาย  
การเกิดนับตั้งแต่จิตดวงแรก วิญญาณ ดวงแรก เกิดปรากฏ(เข้าไป)เกิดขึ้นในครรภ์ของมารดา20 ภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตให้กุลบุตรมีอายุครบ ๒๐ ปีนับรวมทั้งอยู่ในครรภ์ในท้องมารดาบวชได้ การเข้าไป
เกิดในครรภ์มารดาครั้งนั้น และบาลีว่า โยนิชาว สมานา21แปลว่าเกิดทางโยนิทวาร และโยนิทวารนี้มี
ชื่ออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า พรหมจรรย์ บาลีว่า อพรหมจริยา เวรมณี 22 ฯ พรหม =ประเสริฐ+ จริย=
ช่องทางเที่ยวไป=พรหมจริย แปลว่า “ ช่องทางเที่ยวไปที่ประเสริฐ ๆ” เพราะเป็นช่องที่จิตมนุษย์เข้า

                                           

20 วิ.มหา.๔/๑๔๑/๑๘๗(ไทย)๑๒๔/๑๙๑ 
              21 ที.ปา ๑๑/๑๑๔/๘๕ 

22 วิ.มหา.(บาลี) ๑๗๐/๑๒๐(ไทย)๔/๑๐๖/๑๖๘ 
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ไปเกิดรักษาเผ่าพันธุ์ให้ด ารงอยู่ตั้งแต่เกิดในชลาพุชโยนิ ในยุคต้นกัปจนถึงปัจจุบัน  อะไรจะประเสริ ฐ
เท่ากับการท าให้ชีวิตด ารงอยู่ได้  
                      การเกิดการดับ เกิดที่ไหน ดับที่นั่น บาลีว่า จกฺขุวิญฺญาณ  โลเก ปิยรูปํ สาตรูปํ เอตฺ
เถสา ตณฺหา อุปปชฺชมานา อุปปชฺชติ เอตฺถ นิวีสมานา นิวีสติ แปลว่า จักษุวิญญาณ เมื่อจะเกิด เมื่อ
จะดับในโลก ก็เกิดก็ดับ  
ที่รูปที่น่ารักรูปที่น่าใคร่นี้ หมายความว่า เกิดท่ีไหนดับที่นั้น  
                      ๔  ชื่อมนุษย์ เมื่อมนุษย์เกิดมาแล้วในโลกนี้ ได้มีอนุสรณ์ชื่อ ๕ ชื่อในโลกคือ 
                                ๑. เรียกชื่อว่าสัตตะ  แปลว่า“ติดใจ ชอบใจ”อยู่ในโลกตอนแรกเกิด 
                                ๒. เรียกว่า นระ ตอนที่กายนั้นเกิดแล้วพร้อมกับจิตมีปัญญา เกิดขึ้นจน
สามารถเป็นผู้น าสัตว์อ่ืน ๆ ได้ภาวะผู้น า  และผู้น า“มีปกติชอบสงสัย”  พวกเขาสงสัยกันและกันนั้น
กันเองคือ 
                                    -หญิง  สงสัยชายเรียกว่า กินนร คุณเป็นคนใช่ใหม๊  ถ้าเป็นคน ท าไมไม่
เหมือนฉัน ? 
                                     -ชาย   สงสัยหญิงเรียกว่า กินนรี คุณเป็นคนใช่ใหม๊ ถ้าเป็นคน ท าไม
ไม่เหมือนฉัน ? 
                     มนุษย์เมื่อสงสัยจึงพิสูจน์ดัวยการจับต้องตัวกัน  เมื่อจับต้องแบบอโยนิโสมนสิการ 
จิตจึง 
แปรปรวนแล้วตามมาด้วยก าหนัดยินดีมีกิจกรรมทางเพศสัมพันธ์คือเมถุนธรรม ก่อให้เกิดบุตร ธิดา   
                                 ๓ ยุคต่อมาเรียกว่า ชนะ ต่อเนื่องจากข้อ ๒  ที่เรียกว่า “ชนะ” คือผู้ให้
เกิด ๆ นั้น 
ชายเรียก ชนก ผู้ให้เกิด ๆ นั้น  หญิงเรียก ชนนี  
                                 ๔. ต่อมาเรียกว่ายุค “บุคคละ” เพราะคล้อยไปทางเสีย เพราะละเมิดศีล
ข้อ ๒  คืออทินนาทาน   
                                  ๕. ต่อมาเรียกว่า23วรรณะ เมื่อไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนจึงต้องมีผู้ควบคุม จึงมี
กลุ่มวรรณะ กลุ่มผู้ปกครอง ประกอบด้วย กษัตริย์ พราหมณ์ แพทย์ ศูทร คนเหล่านั้นทั้งหมดเกิดใน
ก าเนิด  ๔  ประการและได้ไปเกิดด้วยปฏิสนธิจิต 
                     
               
                     อนึ่งจิตสัตว์โลกเมื่อตายแล้วจะไปเกิดด้วยปฏิสนธิจิตในก าเนิดทั้ง ๔  อย่างใดอย่าง
หนึ่ง ด้วย ๗  
วิธี24 คือกายส สคฺค การมีเพศสัมพันธ์เป็นต้น ก าเนิดบาลีว่า โยนิ ภาษาอังกฤษว่า 25Birth : way or  
kinds  of  birth, mode of generation สิ่งมีชีวิตถือก าเนิดตามก าเนิดทั้ง ๔ ดังกล่าวแล้ว มนุษย์ต้น
กัปมาเกิดในโลกนี้โดยโอปาติกก าเนิด26 
             ช่องทางไปเกิด ช่องทางที่ปฏิสนธิวิญญาณเข้าไปเกิดนั้นคือ ช่องพรหมจรรย์ ของเพศ 
เมียคือ” โยนิชา ว สมานา” “เข้า-ออกทางเดียวกัน ตามข้อ ๒.๗” ตามที่อ้างแล้ว กล่าวเฉพาะโยนิ
ทวารอันเป็นทาง”เข้า-ออก”ของ ปฏิสนธิวิญญาณ ๆ เข้าไปยึดหทยวัตถุ ครั้งแรกตั้งแต่วันที่เป็น 
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กลละ27คือวันที่ ๑ ที่เกิด ๓ ประสบที่ตั้งครรภ์ถึงเป็นปสาขา มีพัฒนาการโดยเอาวัน X สัปดาห์” ๗ X 
๕ = ๓๕ วัน จิต28 ยึดครองด้วยใจ บาลีว่า มโนทวาราวัชชนวิถี(เพราะเพ่ิงมี กลละยึดแบบจองตั๋ว ยัง
ไม่ได้เดินทาง ณ ที่ ๆ ที่จอง)ยึดบ้างคลายบ้างแบบท่านเจ้าคุณวัดวชิราลงกรณ์ ฯ)ที่อ้ างแล้ว จากวันที่ 
๓๖ เป็นต้นไป ยึดว่า ก้อนเลือดก้อน เนื้อนี้ เป็นของเราเพราะมีปุ่มร่างกาย ๕ ปุ่มแล้ว ยึดแบบเหนียว
แน่นที่สุดเรียกว่า 29นิเกตสารี”เรื่องนี้พึงศึกษาเรื่องพระกุมารกัสสปะตามพระพุทธพจน์ว่า  ภิกษุ
ทั้งหลาย  สัตว์เกิดนับตั้งแต่30จิตดวงแรก วิญญาณ ดวงแรก เกิดปรากฏขึ้นในครรภ์ของมารดา ภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตการอุปสมบทให้กุลบุตรที่อายุครบ ๒๐ ปีนับทั้งอยู่ในครรภ์ในท้องมารดา  ข้อนี้

                                           

      23  ที.ปา (มจร.ไทย.) ๑๑/๘๕ 
      24 วิ.มหา.(บาลี)๑/๒๕/๕๐(ไทย) ๒๕/๓๖/๒๕ 

 25 พจนานกรมพทุธศาสตร์  พระธรรมปิฏก (ป.อ.ประยตต์ ปยตฺุโต)         
    พ.ศ.๒๕๓๘ หน้า ๒๔๑ ข้อ  ๑๕๗  

      26 ที.ปา.(มจร.ไทย) ๑๑/๑๑๙/๘๙ และ ที.ปา.อ.๑๑๙/๕๐ 
      27 สํ.ส.(มจร.)๑๕/๒๓๕/๓๓๗ 
     28 ที.ปา.๑๐/๙๖,๑๑๕/๕๘,ม.ม.ู๑๒/๔๐๘/๔๔๓ 

 29 มงฺคลตฺถทีปนี ภาค ๒ ธรรมจริยา 
      30 วิ.มหา ๔/๑๒๔/๑๙๑ (พระกมุารกสัสปะ) 
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แสดงว่า อาวัชชนจิตของมนุษย์เวลาที่ไปยึดหทยวัตถุในท้องของมารดาเข้าไปทางโยนิทวาร ตั้งแต่เป็น
มโนทวาราวัชชนวิถีจิต แล้วยึดต่อไปทุกภพทุกชาติ 
                     อันที่จริง จิตออกจากร่างไปเกิดด้วยสันตติ เกิด-ดับ ตามปัจจัย และจิตดูเหมือนดับ
ชั่วคราวได้บ้าง จิตเช่นนี้มีชื่อว่า อัพโภหาริกจิต(แปลว่า จะว่าอย่างไรก็ได้)มี ๕ เวลา คือ  

๑. เวลาหลับ  จิตเป็นอัพโพหาริก เวลาหลับจะว่ามีจิตก็ได้ ว่าไม่มีก็ได้ เช่นถ้าพูดว่าจิต
มี 

วิญญาณมี สิ่งที่ท าในขณะหลับต้องรับผิดชอบด้วย แต่ถ้าพูดว่าไม่มี  จิตหรือวิญญาณก็ยังมีในเวลา
หลับ 
                     ๒.เวลาสลบ  จิตเป็นอัพโพหาริก  ถ้าพูดว่า  จิตมี   เหตุการณ์ที่เกิดในขณะสลบก็
ต้องเจ็บปวดรู้ตัวและเป็นจริง  ถ้าพูดว่า  ไม่มี  ขณะสลบก็ยังมีชีวิตอยู่ จิตออกจากร่างไปชั่วคราวแล้ว
กลับมาร่างเดิมได้ ถ้าไม่กลับมา ตาย 
              ๓  เวลาเข้าทรง (บางแห่งว่าขณะถอดจิต)  จิตออกจากร่างไปชั่วคราว กลับมาร่างเดิมได้ 
ถ้าไม ่
กลับมา ตาย(ข้อ ๓ นี้ถ้าแยกการเข้าทรงออกจากถอดจิต ก็จะมีขณะที่จิตออกจากร่างชั่วคราว  ๖ ข้อ) 
                ๔ เวลาเข้าสมาบัติ ถ้าพูดว่า มี เวลาเข้าสมาบัติ ก็ต้องรับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ
ท่าน แต่ถ้า 
พูดว่า ไม่มี ผู้เข้าสมาบัติก็ยังมีชีวิตอยู่ มีลมหายใจอยู่ และมีชีวิตอยู่  
                   ๕ เวลาตาย เป็นการไม่มีจิตวิญญาณแบบถาวรในชาตินี้ แต่เป็นอัพโพหาริกใน
วัฏสงสาร จิตจะ 
ดับในระหว่างเดินทางในวัฏสงสารไม่ได้ต้องเดินทางต่อไปเพราะถ้าดับในระหว่าง”บุญ-บาป”ที่ท าไว้ก็
หมดไปด้วย   ขอแยกค าว่า   “ น = ไม่ +โวหาร =พูด = อัพโภหาริกว่า ” พูดไม่ได้เต็มปากว่าเป็น
อะไรแน่ 
                        ๓. การวิเคราะห์เรื่องไก่กับไข่ ว่าอะไรเกิดก่อน-หลังกัน  ไก ่ๆ มี “ภวังคจิต”  จิต
ประจ าตัวไก่เหมือนสิ่งมีชีวิต เพียงแต่อินทรีย์นั้นยังอ่อน อยู่ในระดับสัตว์เดรัจฉาน มีสัญชาติญาณ
สมบูรณ์ แต่ไม่แก่กล้าพอที่จะบรรลุธรรม ทั้งไก่และไข่มีข้อที่ควรศึกษาวิเคราะห์อีกเล็กน้อยคือ 
                          ๓.๑ไก่ โดยชาติเกิดมาเห็นตัวแต่ไม่เห็นจิตเหมือนคน เกิดในก าเนิดเดรัจฉาน 
เป็นทุคติภูมิ เป็นทวิชาติสัตว์เกิด ๒ หนคือหนที่ ๑ เกิดเป็นไข่  หนที่ ๒ เกิดเป็นตัวไก่ โลดแล่นไปได้
เอง  
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                            ๓.๒ไข่ ไม่นับอยู่ในภพภูมิใด เป็นวัตถุ โลดแล่นไปไหนมาไหนเองไม่ได้ 
                            ๓.๓ การวิเคราะห์เรื่องไก่และไข่ว่า “อะไรเกิดก่อน”คือ                           
                                    ๓.๓.๑  ไก่ มีอินทรีย์เช่นจักขุนทรีย์ ต่อจากนั้นมีวิวัฒนาการทางกาย
เป็นตัวไก่ มีชีวิตจิตใจ,มีลมหายใจ (ปาณะ)มีเลือดเนื้อ,และสามารถเติบโตมีไข่ มีลูกไก่ มีวิวัฒนาการ 
อยู่ได้แม้ไม่มีไข ่
                                 ๓.๓.๒ ไข่ กระบวนการเกิดไข่ เป็นกรรมวิธีของแม่ไก่ทั้งออกไขทั้งฟักไข 
แต่ ไข่ ไม ่
สามารถสืบพันธุ์ ไม่มีลมหายใจด้วยตนเอง ไม่มีชีวิตินทรีย์ ไม่มีจิตใจ ไม่มีสัญชาตญาณ ไม่เจริญเติบโต
ฟองเท่าไรก็เท่านั้นเป็นวัตถุเน่าเสีย เปลือกไข่ไม่มีเลือดเนื้อไม่มีความรู้สึก ท้ายสุดเรียกว่า แตก ไม่
เรียกว่าตาย                                    
                     เห็นได้ว่ากระบวนการเกิดไข่ที่ว่าเกิดก่อนไก่นั้น พูดเอาเฉพาะที่เห็นด้วยตาใน
ปัจจุบันไม่ดูเบื้องหน้าและเบื้องหลัง  เมื่อวิจัยตรวจดูวงจรการเกิดจนครบกระบวนแล้ว  จึงเห็นอย่าง
ชัดเจนตามวิวัฒนาการและการวิเคราะห์นั้นว่า  ไก่  เกิดก่อน  ไข ่                            
                   สรุป จิตของสิ่งมีชีวิตเกิดเพราะธาตุ “กระทบ”กัน เกิดมโนวิญญาณธาตุ  เขียน
เรียกว่า  ปฐมวิญญาณ กายมีเพราะกระบวนการกระทบของสิ่ง ๔ อย่างคือกรรม ฤดู จิต อาหาร  ที่
สร้างรูปกายให้เกิดขึ้นแล้วหล่อเลี้ยงรักษา ต่อจากนั้น กายแตกสลายตายทับทมอยู่ ตรงภพที่เกิด  
เฉพาะจิตเท่านั้นที่ท่องเที่ยวไปด้วยวิถีวิมุตตกจิต สัญเจตนาคือกรรมเป็นเข็มทิศน าจิตไปพบรูปกายใน
วัฏสงสารสร้างรูปกายแล้วเกิดเป็นภวังคจิตของรูปนั้นในก าเนิดทั้ง ๔ ในภพน้อยภพใหญ่ ไม่ดับใน
ระหว่างการเดินทางนั้น เพราะถ้าดับ บุญ – บาปที่ท าไว้ก็จะสูญไร้ความหมาย แต่จะดับเมื่อบรรลุ
นิพพานในชาติสุดท้าย จึงไม่เป็นสัสตทิฐิ    
                  จึงขอเสนอแนะว่า อย่าประมาท เตส  วูปสโม สุโข รีบบ าเพ็ญธรรมดับสังขารเสียให้ได้ก็
จะเป็นสุขตลอดไป 
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การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาจิตและปัญญา 
Integrating Buddhist Principles for Mental  

and Intellectual Development 

 

พระครูโพธิสีลคุณ เป้งไชยโม1 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาหลักพุทธธรรมน ามาบูรณาการในการบริหารจิต ที่
เป็นอธิจิตตสิกขา เจริญปัญญาที่เป็นอธิปัญญาสิกขา และเพ่ือพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนเก่ง ดี และมี
ความสุข ไปพร้อม ๆ มีการบริหารจิต เพ่ือบริหารธาตุ บริหารกายจะมีความสมบูรณ์ ต้องมีจิตควบคู่
กันไป ว่าเมื่อฝึกจิตดีแล้ว น าความสุขมาให้ หากจิตขุ่นมัว ก็คิดชั่ว พูดชั่ว ท าชั่ว เมื่อจิตผ่องใส ให้คิดดี 
พูดดี และท าดี  
 
 ผลการศึกษาพบว่า ปัญญาเป็นสิ่งคู่กับมนุษย์ มีหลายระดับชั้น ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม และ
ปลูกฝังวิธีคิด มี 3 คือ 1. การฟัง 2. การคิด 3. การฝึกจิตให้สงบ ซึ่งการพัฒนานั้น มีวิธีการ (1) ฟัง (2) 
คิดค้นอย่างมีระบบ โดยวิธีวิจัยอย่างมีโยนิโสมนสิการ (3) รู้จักฝึกจิตและปัญญาให้ประสานกลมกลืน 
ฝึกสมาธิ เจริญสติปัฏฐาน (4) ปัญญาที่น าไปสู่เป้าหมายสูงสุด ดังนั้น จึงเป็นปัญญาที่น าไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจิตเจริญปัญญา พื้นฐานที่จะท าให้นักเรียนมีความ
คิดเห็นถูกต้อง มี 2 คือ เสียงเตือนภายนอกจากกัลยาณมิตรและการท าไว้ในใจโดยอุบายแยบคาย 
พร้อมการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นการสื่อถึงเรายุคปัจจุบันและรุ่นตอไปด้วย  เป็นการพัฒนาท่ามกลาง
กระแสโลกาภิวัตน์ก้าวไปกับระบบ ก่อเกิดการแสวงหาอ านาจเพ่ือครอบง าผลประโยชน์ในการแข่งขัน 
แต่การเข้ามามีอิทธิพลต่อระบบบริหารแบบ “อยู่ดี มีสุข” มีหลักธรรมค าสอนให้ก่อเกิดการพัฒนา
จิตใจ  สอนการพัฒนาเพื่อเป้าหมายคือความสงบสุข 

ค าส าคัญ: การพัฒนาจิต, การเจริญปัญญา และบูรณาการหลักพุทธธรรม 

Abstract 

 This article aims to study the principles of Buddhist ethics and integrate them 

into the administration of the mind which is supra-consciousness learning and wisdom 

cultivation as supra-wisdom learning; and to develop the youth to be an intelligent, 

good and happy person along with mental management, dhātu management and 

physical exercise. The body will be healthy, there must be the well trained mind. This 

leads to happiness acquirement. If the mind is not clear, this leads to bad thought, 

speech and conducts. If it is clear, it leads to good though, speech and conducts.  

 The research results revealed that intelligence always is with the human being, 

which can be divided into levels depending on its environment and there are three 
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thinking method implantations: 1) listening, 2) thinking, 3) training the mind to be calm. 

The development of this can be seen as follows: 1) listening, 2) systematically thinking 

with the use of research methodology together with the positive thought, 3) mind and 

wisdom training to unify them through meditation or mindfulness, 4) wisdom leading 

to the ultimate goal. The bases making the students to have the right thought are: the 

external warning voice from the good friends and careful thought which is ready to be 

developed sustainably. This is the medium from the present to the next generation. It is 

the development in the globalization stream with systems of seeking power, taking 

advantage, competition, administrative influence on ‘wellbeing’ system, if there is the 

teachings of mental development in this process, the goal as peace will be achieved.  

 

Keywords: mental development, intellectual development and the integration of 

Buddhist principles 

1.บทน า 
  การบริหารจิตและเจริญปัญญา เป็นหัวข้อที่ส าคัญมากในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนเก่ง  ดี 
และมีความสุขไปพร้อม ๆ กัน ทั้งนี้เพราะถ้าคนเรามีจิตเป็นสมาธิก็จะมีความจ าดี มีปัญญาดี เรียนเก่ง 
ท างานเก่ง ถ้าเขาบริหารจิตได้ดีก็จะเป็นคนดี มีสุขภาพจิตดีคือ มีคุณธรรมและความสุข การสอนเรื่อง
การบริหาจิตและเจริญปัญญา ไม่ใช่เป็นการบรรยายหรือให้นั่งหลับตาในห้องเรียนอย่างเดียว แต่
สามารถผนวกเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ให้เด็กลงมือปฏิบัติจริงด้วยการเรียน และการเล่นอย่างมีสติ
ส าหรับเด็กเล็ก ซึ่งครูจะต้องคิดหากิจกรรมให้ท าในการฝึกสติและสมาธิ การบริหาจิตและเจริญปัญญา  
  หลักพุทธธรรม คือ อริยสัจ 4 ถือเป็นหัวใจส าคัญ เพราะถือว่าเป็นแก่นธรรมในการตรัสรู้
ธรรมของพระพุทธเจ้า หากไม่ทรงตรัสรู้อริยสัจจทั้ง 4 แล้วโลกนี้ก็คงไม่มีพระพุทธศาสนา อริยสัจ 
หมายถึง ความจริงประเสริฐ จริงแท้ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์และสิ่งทั้งปวง โดยมีหลักการดังนี้ คือ  
            1) ทุกขสัจ ความจริงคือทุกข์ ได้แก่ความทุกข์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับทางด้านร่างกายและจิตใจ  
            2) ทุกขสมุทัย สาเหตุแห่งทุกข์ หรือสาเหตุของปัญหา  
            3) นิโรธ หมายถึงเป้าหมายในการแก้ปัญหา  
            4) อริยมรรค หมายถึงแนวทางที่ถูกต้องในการแก้ปัญหาและดับทุกข์ เรียกว่าทางสายกลาง 
ส าหรับการนี้ เด็กระดับมัธยมศึกษา ครูสามารถสอนวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญาตามแนว
ทางการปฏิบัติกรรมฐานของส านักท่ีตนเคยฝึกปฏิบัติมาแล้ว  
  ข้อส าคัญต้องฝึกปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน คือ ให้มีสติก าหนดพิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม 
นักเรียนต้องสามารถน าสติและสมาธิไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น เล่นกีฬาอย่างมีสติ พูดอย่าง
มีสติ ควบคุมความรู้สึกด้วยสติ สวดมนต์อย่างมีสติ การสวดมนต์ถูกก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารจิตและเจริญปัญญา เพราะการสวดมนต์จะท าให้จิตเป็นสมาธิได้เร็วขึ้น ข้อส าคัญต้องสอนเด็ก
ให้สวดมนต์อย่างมีสติ อย่าสวดแบบคล่องปากหรือใจลอย ครูควรเลือกบทสวดมนต์แปลที่มีคติสอนใจ
เพ่ือช่วยปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีงาม โรงเรียนควรก าหนดวันใดวันหนึ่งในรอบสัปดาห์ เป็นวันสวดมนต์
ร่วมกันของนักเรียนทั้งโรงเรียน วันพระ 8 ค่ า หรือ 14 ค่ า 15 ค่ า น่าจะเหมาะที่สุดส าหรับการสวด
มนต์ร่วมกัน เพราะนักเรียนจะได้รู้ว่าวันไหนเป็นวันพระ และการสวดมนต์นี้ให้จัดเป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
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  ดังนั้น ปัญญาที่น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยหลักพุทธธรรม เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร
จิตเจริญปัญญา พ้ืนฐานที่จะท าให้นักเรียนมีความคิดเห็นถูกต้อง มี 2 ประการ เสียงเตือนภาย
นอกจากกัลยาณมิตรและการท าไว้ในใจโดยอุบายแยบคาย เป็นต้น 

2.หลักการและวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญา 
  การอธิบายว่า เมื่อเหตุเป็นอย่างนี้ ผลจึงเป็นอย่างนี้  เมื่อเหตุดี  ผลก็จะดี  เมื่อเหตุไม่ดี  ผลก็
จะไม่ดี  เป็นปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทีเกิดขึ้นกับบุคคลหรือสังคม  ล้วนมีเหตุปัจจัยทั้งสิ้น  และการ
กระท าของบุคคลย่อมจะได้รับผลตามที่ตนได้ท านั้น ๆ มุ่งเน้นสอนให้ผู้คนหันมาให้ความส าคัญด้าน
สติปัญญา หรือเหตุผลมากกว่าความเชื่อศรัทธา  แม้ในค าสอนจะมีความศรัทธาอยู่ด้วย แต่ทุก ๆ ที่
พุทธองค์ก็จะเน้นว่าศรัทธา จะต้องประกอบด้วยปัญญาเสมอ มีเหตุผลเข้ามาก ากับอยู่ตลอดไป  บาง
กรณี จะใช้ศรัทธาเป็นตัวน าทาง  ก็จะต้องมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ศรัทธานั้นน าไปสู่การเข้าถึงปัญญา 

  2.1 การบริหารจิต  
  การบริหารจิตและเจริญปัญญา เป็นหัวข้อที่ส าคัญมากในการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง ดี 
และมีความสุขไปพร้อม มีเป้าหมายการพัฒนาประกอบด้วยร่างกายและจิตใจ ร่างกายประกอบด้วย
ดิน น้ า ไฟ และลม ภาษาธรรมว่า “ธาตุ (Phra Brahmagunabhorn (P. A. Payutto). 2011: 153)” 
การบริหารกายก็คือการบริหารดิน น้ า ไฟ และลม หรือบริหารธาตุ การบริหารกายจะมีความสมบูรณ์ 
ต้องบริหารจิตควบคู่กันไป  
  จิต (Phra Brahmagunabhorn (P. A. Payutto). 2011: 62) คือธรรมชาติที่สามารถนึกคิด 
รับรู้และจดจ าสิ่งที่มากระทบทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจได้ จิตเป็นนามธรรม สัมผัสและแตะต้อง
ไม่ได้ แต่สามารถรู้ได้ว่า จิตนั้นมีสภาพเป็นอย่างไร มีลักษณะอย่างไร พระพุทธเจ้าตรัสถึงลักษณะของ
จิตไว้ว่า “จิตมีลักษณะดิ้นรน กวัดแกว่ง รักษายาก ห้ามได้ยาก”  
  สรูปว่า จิตที่มีลักษณะอย่างนี้ เพราะฉะนั้น ผู้ใดไม่รู้จักควบคุมจิต ก็จะฟุ้งซ่านไม่มีสมาธิ ขาด
ความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนและการท างาน  
  อีกอย่าง พุทธองค์ทรงแนะน าให้ฝึกจิต บริหารจิตนั่น เมื่อฝึกจิตดีแล้ว ย่อมน าความสุขมาให้ 
จิตขุ่นมัว ท าให้คิดชั่ว พูดชั่ว ท าชั่ว จิตผ่องใส ท าให้คนคิดดี พูดดี และท าดี จึงเป็นเหตุน าไปสู่การ
พัฒนาที่ยังยืนด้วยหลักพุทธธรรมนี้  
  กา ร เ จ ริ ญปัญญา : ปั ญญา  (Phra Brahmagunabhorn (P. A. Payutto). 2011: 231) 
หมายความรู้ชัด ความรู้จริง ดังมีค าพังเพยว่า “รู้เท่าเอาไว้กัน รู้ทันเอาไว้แก้” ปัญญาเป็นสิ่งที่มีอยู่คู่
กับมนุษย์ ปัญญามีหลายระดับชั้น ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสิ่งแวดล้อม และการปลูกฝังวิธีคิด  
  เหตุนั้น ปัญญาที่จะท าให้มนุษย์มีความสุขที่แท้จริง จะต้องมีการพัฒนาและท าปัญญาให้งอก
งาม สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรควรท า ไม่ควรท า มีประโยชน์ มีโทษ เป็นสิ่งผิด เป็นสิ่งที่ถูก และ
สามารถตัดสินได้ว่า อะไรควรเว้น ควรท า ฉะนั้น ปัญญาจึงมีความจ าเป็นต่อมนุษย์  

  2.2 วิธีการเจริญปัญญา  
  การเจริญปัญญา ๆ มี 3 อย่าง คือ 1. สุตมยปัญญา ปัญญาเกิดจากการฟัง 2. จิตตามยปัญญา 
ปัญญาเกิดจากการคิด 3. ภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการฝึกจิตให้สงบและเจริญสติปัฏฐาน 4 
ดังนั้น การพัฒนาปัญญาจึงมีวิธีการ คือ (1) ฟัง อ่านข้อมูลอย่างตั้งใจ ดังภาษิตว่า “ฟังดี ๆ จะได้
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ปัญญา” (2) คิดค้นเป็นระบบให้ถึงต้นตอความรู้ โดยวิธีวิจัยและโยนิโสมนสิการ (3) รู้จักฝึกจิตและ
ปัญญาให้กลมกลืน ฝึกสมาธิและเจริญสติปัฏฐาน เกิดปัญญาญาณ (4) ภาวนามยปัญญา  (Phra 
Brahmagunabhorn (P. A. Payutto). 2011: 232-287) ปัญญาที่น าไปสู่เป้าหมายสูงสุด มีการเจริญ
สติปัฏฐาน ความส าคัญแก่ปัญญานี้ ท าให้มีความสุขแท้จริง รู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้น ประโยชน์การบริหาร
จิตและเจริญปัญญา 2 อย่าง คือ 
  1 ประโยชน์การบริหารจิต ประกอบด้วย - ท าให้มีความสุขในปัจจุบัน - เป็นไปเพ่ือการเห็น
แจ้ง เป็นไปเพื่อการรู้ตัวทั่วพร้อม - เป็นไปเพ่ือความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย  
  2 ประโยชน์ของการเจริญปัญญา ประกอบด้วย - ท าให้เกิดความบริสุทธิ์สูงสุด - ท าให้มีอิสระ
เหนือความทุกข์เศร้าโศก - รู้เห็นตามเป็นจริง - ท าให้ด าเนินชีวิตตามแนวทางที่ถูกต้อง - ท าให้พ้น
ทุกข์ทั้งปวงได้ เข้าถึงสันติสุขแท้จริง จึงเป้นพ้ืนฐานที่จะท าให้ผู้ปฏิบัติมีความคิดเห็นที่ถูกต้อง 2 
ประการ คือ  
  1. ปรโตโฆสะ เสียงเตือนจากภายนอก จากกัลยาณมิตร (Phra Brahmagunabhorn (P. A. 
Payutto). 2000: 65) ผู้หวังดีต่อเรา ในปัจจุบันนี้ นอกจากสื่อท่ีเป็นเสียงโดยตรงแล้ว รวมเอาเอกสาร
ต ารา หนังสือวารสาร สื่อสารสนเทศสมัยใหม่ที่เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง จะช่วยสร้างสติปัญญาแก่ผู้รับสาร 
ก่อให้เกิดทรรศนะท่ีถูกต้องต่อการมองโลกและการด าเนินชีวิต  
  2. โยนิโสมนสิการ (Phra Brahmagunabhorn (P. A. Payutto). 2000: 66) คือการท าไว้ใน
ใจโดยอุบายอันแยบคาย การคิดค้นวิจัยให้ถึงต้นตอที่เรียกว่า คิดเป็นระบบ (Systematic Thought) 
มีพุทธภาษิตในคัมภีร์อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาตว่า “โยนิโส วิจิเน ธัมมัง พึงวิจัยธรรมให้ถึงต้นตอ 
ปัญญายัตถัง วิปัสสะติ ย่อมเห็นแก่นความรู้ด้วยปัญญา” (Thai Tipitaka, 2014: 3) 
  และค าว่า ภิกษุ เรากล่าวการสิ้นไปแห่งอาสวะส าหรับผู้รู้ ผู้เห็น ไม่ได้กล่าว การสิ้นไปแห่งอา
สวะ ส าหรับผู้ไม่รู้ ไม่เห็น ...เมื่อไม่มีโยนิโสมนสิการ อาสวะ ที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้น อาสวะที่เกิดขึ้นแล้วก็
เพ่ิมมากขึ้น เมื่อมีโยนิโสมนสิการ… อาสวะที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้น เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ย่อมสิ้นไป (Thai 
Tipitaka, 2014: 1/1/684)”  
  โยนิโสมนสิการจึงมีอุปการะต่อการรู้ธรรม และการปฏิบัติธรรม เพ่ือความสิ้นทุกข์ โยนิโส
มนสิการ ที่ทรงแสดงไว้ ประมวลได้ 10 วิธี  ในทีนี้ จะกล่าวถึงวิธีคิดแบบอยู่ในปัจจุบันหรือทฤษฎี
จันทร์เพ็ญ หลักการมีอยู่ว่า อย่าคิดถึงอดีตด้วยอาลัย อย่าคิดถึงอนาคตแบบเลื่อนลอย แต่จงท า
ปัจจุบันให้ดี ดังค าเตือนว่า “วันคืนล่วงไป ๆ ท าอะไรอยู่  (Thai Tipitaka, 2014: 24/48/104)” 
“ความเพียรรีบท าในวันนี้ ใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้” จงอยู่กับปัจจุบันขณะตามหลัก
สติปัฏฐาน 4  
  เมื่อตามก าหนดต่อเนื่องก็จะท าให้เห็นกระแสธรรมดาที่มีอยู่ในสรรพสิ่งทั้งหลาย คือ ความไม่
เที่ยง เป็นทุกข์ และการบังคับบัญชาไม่ได้เป็นไปตามเหตุปัจจัยที่เรียกว่า อนัตตา จนถึง ขั้นจิตเบื่ อ
หน่ายคลายก าหนัด หลุดพ้น เอาชนะกิเลสได้เด็ดขาด มีสติสมบูรณ์ เรียก อริยชน  
  ส าหรับการปฏิบัติเพ่ือให้จิตอยู่กับปัจจุบันธรรม กรรมฐาน ถ้าท าใจให้สงบจากนิวรณ์ เรียก 
สมถะ ถ้าท าจิตให้สว่างมีปัญญา เรียก วิปัสสนา จนจิตเข้าถึงความเบิกบานเต็มที่ ดังนั้นจงท าจิตให้
เบิกบาน อยู่เสมอ รู้ให้เท่าทันปัจจุบัน เคลื่อนไหวทั้งร่างกายและจิตใจ ความรู้จะพัฒนาจากเบื้องต้น
ถึงท่ีสุดคือ มรรค-ผลญาณ กิเลสหมด ปัญญาจะสว่างเต็มท่ีดุจพระจันทร์วันเพ็ญ  



 

 

                  การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 

199 

  เมื่อปฏิบัติธรรมแนวสติปัฏฐาน 4 วิธีการอบรมจิตโดยหลักการของวิปัสสนากรรมฐานนี้ 
อาศัยมหาสติปัฏฐานเป็นหลักใหญ่ในการด าเนินการปฏิบัติ มหาสติปัฏฐาน 4 นั้น ก็คือ  
  1. กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน (Phra Brahmagunabhorn (P. A. Payutto). 2000: 156) สติ
ที่เข้าไปตั้งมั่นอยู่ในการก าหนดรู้เห็นเนือง ๆ ซึ่ง กาย มี 14 วิธี คือ อานาปานบรรพ 1 วิธี อิริยาปถบร
รพ 1 วิธี สัมปชัญญะบรรพ 1 วิธี ปฏิกูลมนสิการบรรพ 1 วิธี ธาตุมนสิการบรรพ 1 วิธี นวสีวถิกบรรพ 
9 วิธี รวม 14 วิธี  
  2. เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน (Phra Brahmagunabhorn (P. A. Payutto). 2000: 156) 
สติที่เข้าไปตั้งมั่นอยู่ในการก าหนดเนือง ๆ ซึ่งเวทนา 9 วิธี คือ (1) รู้ชัดว่า เราเสวยสุขเวทนา  ( 2 ) 
รู้ชัดว่า เราเสวยทุกขเวทนา (3) รู้ชัดว่า เราเสวยอทุกขมสุขเวทนา  (4) รู้ชัดว่า เราเสวยสุขเวทนามี
อามิส (5) รู้ชัดว่า เราเสวยสุขเวทนาไม่มีอามิส (6) รู้ชัดว่า เราเสวยทุกขเวทนามีอามิส (7) รู้ชัดว่า เรา
เสวยทุกขเวทนาไม่มีอามิส (8) รู้ชัดว่า เราเสวยอทุกขมสุขเวทนามีอามิส (9) รู้ชัดว่า เราเสวยอทุกขม
สุขเวทนาไม่มีอามิส  
 3. จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน (Phra Brahmagunabhorn (P. A. Payutto). 2000: 156) สติ
ที่เข้าไปตั้งมั่นอยู่ในการก าหนดเนือง ๆ ซึ่งจิต มี 16 วิธี คือ (1) รู้ชัดว่า จิตมีราคะ (2) รู้ชัดว่า จิต
ปราศจากราคะ (3) รู้ชัดว่า จิตมีโทสะ (4) รู้ชัดว่า จิตปราศจากโทสะ (5) รู้ชัดว่า จิตมีโมหะ  (6) รู้ชัด
ว่า จิตปราศจากโมหะ (7) รู้ชัดว่า จิตหดหู่ (8) รู้ชัดว่า จิตฟุ้งซ่าน (9) รู้ชัดว่า จิตเป็นมหัคคตะ  (10) รู้
ชัดว่า จิตไม่เป็นมหัคคตะ (11) รู้ชัดว่า จิตมีธรรมอ่ืนยิ่งกว่า  (12) รู้ชัดว่า จิตไม่มีธรรมอ่ืนยิ่ งกว่า 
(13) รู้ชัดว่า จิตตั้งมั่น (14) รู้ชัดว่า จิตไม่ตั้งมั่น (15) จิตหลุดพ้น ก็รู้ชัดว่า จิตหลุดพ้น (16) จิตไม่หลุด
พ้น ก็รู้ชัดว่า จิตไม่หลุดพ้น  

4. ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน (Phra Brahmagunabhorn (P. A. Payutto). 2000: 166) สติ
ที่เข้าไปตั้งมั่นอยู่ในการก าหนดเนือง ๆ ซึ่งธรรม มี 5 วิธี คือ (1) นีวรณบรรพะ 1 วิธี (2) ขันธบรรพะ 
1 วิธี (3) อายตนบรรพะ 1 วิธี (4) โพชฌังคบรรพะ 1 วิธี (5) สัจจบรรพะ 1 วิธี  
 เมื่อรวบรวมวิธีในมหาสติปัฏฐานทั้งหมดมีอยู่ 21 วิธี  
 ความจริง ค าว่า “รู้” นี้ พุทธองค์ตรัส หมายรู้สึกตัวว่า “ใครเดิน? การเดินของใคร? เดิน
เพราะเหตุอะไร? ถึงในการยืนก็นัยนี้เหมือนกัน ฉะนั้น ผู้จะรู้ชัดอิริยาบถ อย่างนี้ว่า จิตเกิดขึ้นว่า จัก
เดิน จิตนั้นจะให้เกิด การไหวเกิด การเคลื่อนไหวกายทั้งหมดไปข้างหน้า โดยการแผ่ขยายวาโยธาตุ 
เกิดจากกิริยาจิต เรียก การเดิน แม้ในการยืน ก็มีนัยนี้เหมือนกัน  
  ดังค าว่า เรือวิ่งไปได้ เพราะก าลังของลม ลูกศรวิ่งไปได้ เพราะก าลังสาย ฉันใด ร่างกายนี้ก็ฉัน
นั้น เดินไปได้เพราะลมภายใน พัดผัน แม้กายยนต์นี้ ที่ นายช่าง คือ ตัณหาประกอบไว้ เดิน ยืน นั่งได้ 
ด้วยอ านาจของสายชักคือจิต เหมือนหุ่นยนต์เคลื่อนไหวได้ ด้วยอ านาจของสายชัก ในเรื่องนี้จะมีสัตว์
อะไร นอกจากเหตุ ปัจจัยที่ยืนหรือเดินไป ด้วยอานุภาพตน  
  ความรู้สึกของผู้ปฏิบัติกรรมฐานกับของเด็กก็แตกต่างกัน เด็กอ่อนยังนอนหงายอยู่ เมื่อเสวย
ความสุขในเวลาดื่มน้ านมเป็นต้นก็รู้ชัดว่า “เราก าลังเสวยสุข” ก็จริง ถึงกระนั้น ค าว่า “รู้” นี้ พระ
พุทธองค์มิได้หมายเอาความรู้อย่างที่ว่านี้ เพราะว่าความรู้แบบนี้ ละสัตตูปลัทธิไม่ได้ ถอนอัตตสัญญา
ไม่ได้ ไม่เป็นกรรมฐานคือไม่เป็นสติปัฏฐานภาวนา  
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  ส่วน “การรู”้ ผู้ปฏิบัตินี้ ละสัตตูปลัทธิ (Thai Tipitaka, 2014: 1/1/684) ได้ คือความเห็นว่า
มีสัตว์ บุคคล ซึ่งเป็นความเห็นผิดเพราะจริง ๆ แล้ว เป็นเพียงแต่ นามธรรม   รูปธรรม ตามปกติ
ปุถุชน  ก็ยังมีความยึดถือว่ามีสัตว์บุคคล และถอนอัตตสัญญา (Thai Tipitaka, 2014: 1/1/684) ได้ 
เป็นทั้งกรรมฐาน และสติปัฏฐานภาวนาด้วย  

  2.3 พระวิปัสสนาจารย์ ครูผู้บอกกัมมัฏฐาน  
  พระวิปัสสนาจารย์ที่เชี่ยวชาญจะมีเทคนิคในการสอบอารมณ์ มีความเฉียบคม จับสภาวะของ
ผู้ฝึกได้แม่นย า และช่วยแก้ไขแต่งอินทรีย์ให้เราได้อย่างถูกต้องตรงตามสภาวะที่เป็นจริงในขณะนั้ น 
ประหนึ่งบอกทางให้แก่ผู้ที่หลงทาง 
  ทุกคนคงไม่ปฏิเสธว่า ครูส าคัญในการสอนทุกวิชา หากปราศจากครูเสียแล้ว สรรพวิชาการคง
ด าเนินไปไม่ได้ ที่ว่า ครูบอกกัมมัฏฐานเป็นครูชั้นพิเศษนั้น หมายถึง ครูที่นอกจากจะเป็นครูที่รู้หลัก
ปริยัติ ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกภาคปฏิบัติด้วย นอกจากนี้ ครูบอกกัมมัฏฐานต้องเป็นผู้ที่น่าเคารพ
เลื่อมใส สามารถที่จะแนะน ากัมมัฏฐานให้เหมาะกับจริตของผู้เรียนด้วย และสามารถอธิบายได้ว่า 
กัมมัฏฐานมีความส าคัญ มีประโยชน์ต่อวิถีชีวิต มีตัวอย่าง 3 เรื่อง ดังนี้ 
  ตัวอย่าง 1 แพท เป็นคนรักสวยรักงาม ชอบใช้ชีวิตหรูหรา ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย กัมมัฏฐานที่
เหมาะแก่จริตของแพท ควรเป็นอสุภกัมมัฏฐาน และกายคตาสติ  
  ตัวอย่าง 2 นัฏฐ เป็นคนช่างโกรธ มักมีอารมณ์ฉุนเฉียวเสมอ ใครพูดกระทบกระทั่งนิดหน่อย
ก็มักจะโกรธ มักผูกอาฆาตพยาบาทผูกใจเจ็บเสมอ กัมมัฏฐานที่เหมาะแก่จริตของนัฏฐ ควรเป็นเมตตา
พรหมวิหาร และวัณณกสิณ  
  ตัวอย่าง 3 เมย์ เป็นคนมักเก็บตัว ไม่ชอบสังคมกับเพ่ือนฝูง เศร้าซึมไม่เบิกบาน มักไม่สนใจ
บทเรียน กัมมัฏฐานที่เหมาะแก่จริตของเมย์ ควรเป็นอานาปานสติ  

 2.4 การสอนให้เรียนรู้ความเป็นจริงของชีวิต  
  การปฏิบัติที่สอดคล้องกับความเป็นจริงและกล่าวถึงผลที่ได้รับผลจากปฏิบัติที่ถูกต้องบนฐาน
ความจริงซึ่งส่งผลให้ได้รับความสุข สงบ เย็น เนื่องจากการสิ้นไปแห่งปัญหาหรือความทุกข์  
            กล่าวสรุปได้ว่า พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการศึกษาเรียนรู้ ฝึกฝนปฏิบัติเพ่ือเปลี่ยนผ่าน
ชีวิตที่เดือดร้อนวุ่นวาย ไปสู่ชีวิตที่สุขสงบเย็น ซึ่งจะให้ประโยชน์สุข เป็นผลที่เนื่องมากจากการปฏิบัติ
ของมนุษย์เป็นต้น ดังนั้น ผู้ที่จะเดินบนทางสายนี้ ต้องมีความสนใจในการศึกษาเรียนรู้ชีวิตที่ละเอียด
ลึกซึ้งและเชื่อมั่นในความเพียรที่จะปฏิบัติแก้ปัญหาด้วย และมีความหวัง มีความสุขกับการได้รับผล
แห่งการปฏิบัติ 

  2.5 ธรรมเครื่องกั้น  
  นิวรณ์ 5 (อ่านว่า นิ-วอน) (บาลี: nīvaraṇāna) หมายถึง เครื่องกั้น ใช้หมายถึงธรรมที่เป็น
เครื่องปิดกั้น ขัดขวาง ไม่ให้บรรลุความดี ปิดโอกาสให้ท าความดี และเป็นเครื่องกั้นความดีไว้ไม่ให้
เข้าถึงจิต เป็นอุปสรรคส าคัญท่ีท าให้ผู้ปฏิบัติบรรลุธรรมไม่ได้ ท าให้เลิกล้มความตั้งใจปฏิบัติไป เป็นสิ่ง
ที่กั้นจิตไม่ให้ก้าวหน้าในคุณธรรม ธรรมที่กั้นจิตไม่ให้บรรลุคุณความดี อกุศลธรรมที่ท าจิตให้เศร้า
หมองและท าปัญญาให้อ่อนก าลัง 1. พอใจในกาม ต้องการกามคุณ 2. คิดร้าย 3. หดหู่และเซื่องซึม 4. 
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ฟุ้งซ่านและร้อนใจ ความกระวนกระวายกลุ้มกังวล 5.  ลั ง เลสงสัย เรียกนิวรณ์  5  (Phra 
Brahmagunabhorn (P. A. Payutto). 2000: 195)  

 2.6 แนวทางแก้ไขเมื่อเกิดนิวรณ์ 5  
  การพอใจในกาม แก้ด้วยการเจริญอสุภะ มองเห็นว่า ไม่สวยไม่งาม อาฆาตมาดร้าย แก้ด้วย
การเจริญเมตตา ผ่อนคลายความโกรธด้วยอุบายวิธี 10 ประการ จากคัมภีร์วิสุทธิมรรค ง่วงเหงา
หาวนอน เซื่องซึม แก้ด้วยการประกอบความเพียร ขะมักเขม้นมากยิ่งขึ้น หงุดหงิดงุ่นง่านฟุ้งซ่าน
ร าคาญใจ แก้ด้วยการท าสมาธิให้จิตตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง ลังเลสงสัย แก้ด้วย โยนิโส
มนสิการ พิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบ ท าความเข้าใจให้กระจ่าง  

 2.7 การเตรียมพร้อมเพื่อปฏิบัติธรรม  
  ในขณะที่เราได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมนี้ หลังจากที่เราสลัดทิ้งภาระต่าง ๆ มาแล้ว ควรจะ
สละอีกอย่างหนึ่ง คือ สละมานะที่เกิดจากการศึกษาเล่าเรียน โดยส าคัญตัวว่า เป็นผู้มีความรู้ ดีกว่า
บุคคลอ่ืน สละมานะความถือตัวที่เกิดจากชาติตระกูล ยศศักดิ์ โดยส าคัญตนเองว่าเป็นผู้ที่มีชาติ
ตระกูล มั่งค่ัง มียศศักดิ์ เหนือบุคคลอื่น (Phra Brahmagunabhorn (P. A. Payutto). 2000: 453) 
   ความส าคัญว่า มีความรู้นี้ เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมเหมือนกัน มีข้อความในคัมภีร์ 
กล่าวถึงภิกษุกลุ่มหนึ่งเรียนพุทธพจน์เจนจบทั้งหมดโดยใช้เวลาไม่นานนัก จึงเกิดมานะข้ึนว่า ตนรู้พุทธ
พจน์ ที่ตรัสไว้ พลันทีเดียว เพราะว่า จะไม่ตรัสเรื่องอะไร ๆ นอกเหนือจากลิงค์ 3 บท 4 และวิภัตติ 7 
ก็เม่ืออย่างนี้ขึ้นชื่อว่าบทที่เป็นเงื่อนง าไม่เข้าใจ ส าหรับเราย่อมไม่มี”  
  พระพุทธเจ้าทรงทราบวาระจิตของภิกษุเหล่านั้น ทรงด าริว่า “ภิกษุเหล่านี้ยังถอนตะปูคือ
มานะไม่ได้ ก็ไม่ควรเพื่อจะท าให้แจ้งมรรคหรือผล” (Thai Tipitaka, 2014: 472) 

  2.8 การปฏิบัติวิปัสสนา คือ การดูตัวเอง  
  การเจริญ ฯลฯ ที่แท้มิใช่อื่นไกล ก็คือ “การที่มาสนใจเอาใจใส่ดูแลตัวเอง” นั่น ดังมีหลักฐาน
ปรากฏในโรหิตัสสสูตร (Thai Tipitaka, 2014: 666-667) ว่า “เออ นี่แน่ะอาวุโส เราบัญญัติโลก 
ความเกิด ความดับ และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งโลก ในร่างกายที่มีประมาณวา ซึ่งมีสัญญาและ
ใจ” ทรงแสดงว่า “เราย่อมไม่บัญญัติสัจจะ 4 เหล่านี้ ลงในหญ้าและไม้ เป็นต้น แต่บัญญัติลงในกายนี้
ที่มีมหาภูตรูป 4 เท่านั้น”  
 มีพุทธภาษิตที่เป็นคาถาประพันธ์อยู่บทหนึ่งว่า บุคคลค้นหาด้วยจิตตลอดทุกทิศ ไม่ได้พบใคร
ซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตน ในที่ไหน ๆ เลย สัตว์ทั้งหลายเหล่าอ่ืน ก็รักตนมากเช่นนั้นเหมือนกัน ฉะนั้น ผู้
รักตน จึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อ่ืน (Thai Tipitaka, 2014: 1/1/436) 
  ปัจจุบัน เป็นที่น่าเสียดายว่า เรารักตัวเองก็จริง แต่ให้ความสนใจตัวเองน้อย ส่วนมากจะไป
สนใจคนอ่ืนมากกว่า การที่จิตใจคอยแต่คิดถึงสิ่งอื่นที่นอกจากตน ชื่อว่าจิตใจย่อมตกเป็นทาส ระหว่าง
ความเป็นทาสกับความเป็นไท อย่างไหนดีกว่า ก็ยอมรับว่าความเป็นไทนั้นดีกว่าความเป็นทาส คือ รัก
ตัวเอง แต่ให้ความสนใจคนอ่ืน ความเป็นไทดี แต่ชอบความเป็นทาส  
  เมื่อมีโอกาสปฏิบัติธรรม ก็ชื่อว่า สามารถท าอะไรให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ไม่ท าอะไรให้
ตรงกันข้าม พร้อมกันนี้ ก็สามารถประกาศความเป็นไท ประกาศอิสรภาพอย่างเต็มที่ไม่ตกไปเป็นทาส
ของอะไร ที่กล่าวได้เช่นนั้น ก็เพราะการปฏิบัติธรรมนี้ มิใช่อ่ืนไกล ก็คือ “การที่สนใจเอาใจใส่ดูแล
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ตัวเอง” นั่น จึงได้ชื่อว่า การปฏิบัติธรรมนี้ เป็นการให้เวลาแก่ตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งยังประกาศ
ความเป็นไท ไม่ตกเป็นทาสของสิ่งใด ร้อยเปอร์เซ็นต์  

3.บูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาจิตปัญญาที่ยั่งยืน 
  การพัฒนาที่ยั่ งยืน ( Sustainable  Development ) (Phra Brahmagunabhorn (P. A. 
Payutto). 1996: 25) เป็นการสื่อถึงคนยุคปัจจุบันและคนรุ่นตอไปในอนาคตด้วย เป็นการพัฒนา
ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) ที่ก้าวไปกับระบบเทคโนโลยีและกลไกของการตลาด 
ก่อเกิดการแสวงหาอ านาจเพ่ือครอบง าผลประโยชน์ของอีกฝ่ายในการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นประชา
สังคม (Civil Society) หรือ รัฐประชาชาติ (Nation State) (Keyes, Charles F. 1991a: 89-130) ก็
ตาม แต่การเข้ามามีอิทธิพลนั้นชาวโลกก็ยังต้องการระบบบริหารแบบ Good Governance อยู่ดี เพื่อ
พัฒนาจิตปัญญาที่ยั่งยืน 
  การด าเนินชีวิตต้องมีการพัฒนาร่างกายและสติปัญญาควบคู่กันไปพร้อมสรรพ มีหลักธรรม
ค าสอนให้ก่อเกิดการพัฒนาทางด้านจิตใจ พุทธศาสนามีหลักพุทธธรรมที่สอนเกี่ยวกับการพัฒนาจิตใจ
คนเราเพ่ือเป้าหมาย คือ ความสงบสุข พอมีประเด็นดังนี้ 
  1. ด้านพัฒนาคนให้มีปัญญา มีองค์ประกอบอยู่หลายประการ ส าคัญที่สุดถือว่าเป็นคุณสมบัติ
พิเศษสุดคือปัญญา พัฒนาให้รู้เท่าทัน ให้อยู่รอดในทุกสถานการณ์เข้าถึงพุทธภาวะ 
  2. ด้านสัจธรรมเพ่ือชีวิต เมื่อคนเราได้ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติของวิถีชีวิตอันเป็นกระบวนการ
ของชีวิตคอื พฤติกรรมสัมพันธ์ จิต และปัญญา ทั้ง 3   
  3. ด้านคนเป็นตัวอย่างที่ดี ถือว่าเป็นบุคคลมีคุณสมบัติของคนดี  ว่า สัปปุริสธรรม 7 ข้อ 
(Thai Tipitaka, 2014: 11/331)  
  ในวิถีชีวิตที่เจริญก้าวหน้าได้นั้นมีหลักธรรมแห่งความเจริญในชีวิต 4 ข้อ (Thai Tipitaka, 
2014: 11/400) ในเส้นทางความส าเร็จ 4 ข้อ (Thai Tipitaka, 2014: 11/231) ผู้ที่รู้จักใช้รู้จักหา
ทรัพย์นับว่าเป็นคนมีหลักธรรมเป็นแง่คิดเตือนจิตใจ  หลักธรรมอ านวยสุขนั้น 4 ข้อ (Thai Tipitaka, 
2014: 23/144) บุคคลที่ควรยึดถือเอามาเป็นแบบอย่าง 4 ข้อ (Thai Tipitaka, 2014: 21/62) 
นอกจากนั้นยังด ารงตนอยู่ด้วยหลักธรรมของผู้ครองเรือน 4 ข้อ (Thai Tipitaka, 2014:  25/ 311) 
หลักพุทธธรรมมีค าสอนเกี่ยวกับการพัฒนาชีวิตอยู่มาก แต่ขอน าเสนอไว้เป็นเพียงตัวอย่างคือ  
หลักธรรมมีอุปการะมาก 2 ข้อ (Thai Tipitaka, 2014: 11/378) นอกนี้ยังมีหลักธรรมท าให้งดงาม 2 
ข้อ (Thai Tipitaka, 2014: 20/410) เพ่ือให้สังคมคนเราอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขจึงต้องปฏิบัติตาม
หลักศีลธรรม 5 ข้อ (Thai Tipitaka, 2014: 11/286)  เมื่อชีวิตต้องการเป็นอยู่ตลอด  จะมีชีวิตรอดได้
ด้วยการศึกษา  ในภาษาพระว่าหลักอริยมรรคมีองค์ 8 ข้อ (Thai Tipitaka, 2014: 10/ 299)   
        ฉะนั้น กระแสธรรมเหล่านี้ถือว่าเป็นแก่นสารทางพุทธธรรม  เพ่ือพัฒนาตนให้หลุดพ้นเป็น
อิสระ ตามหลักพุทธธรรมที่มีการพัฒนาไปถึงเส้นชัยคือนิพพานนั้นแล. 

4.บทสรุป 
  บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาหลักพุทธธรรมน ามาบูรณาการในการบริหารจิต ที่
เป็นอธิจิตตสิกขา เจริญปัญญา ที่เป็นอธิปัญญาสิกขา และเพ่ือพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนเก่ง ดี และมี
ความสุข ไปพร้อม ๆ     
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  เพราะปัญญาเป็นสิ่งคู่กับมนุษย์ มีหลายระดับชั้น ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม และปลูกฝังวิธีคิด 
และฝึกจิตให้สงบ มีวิธีการฟัง คิดค้นอย่างมีระบบ โดยวิธีวิจัยอย่างมีโยนิโสมนสิการ และรู้จักฝึกจิต
และปัญญาให้ประสานกลมกลืนเจริญสติปัฏฐาน มีปัญญาที่น าไปสู่เป้าหมายสูงสุด 

  ปัญญาที่น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือประโยชน์ต่อการบริหารจิตเจริญปัญญา พ้ืนฐานที่จะ
ท าให้นักเรียนมีความคิดเห็นถูกต้อง มีเสียงเตือนภายนอก มีกัลยาณมิตรและการท าไว้ในใจโดยอุบาย
แยบคาย พร้อมพัฒนาที่ยั่งยืน สื่อถึงยุคปัจจุบันและรุ่นต่อไป  
  ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ ก้าวไปกับระบบ ก่อเกิดการแสวงหาอ านาจเพ่ือครอบง า
ผลประโยชน์ในการแข่งขัน แต่การเข้ามามีอิทธิพลต่อระบบบริหารแบบ อยู่ดี มีหลักธรรมค าสอนให้
ก่อเกิดการพัฒนาด้านจิตใจ สอนเกี่ยวกับการพัฒนาจิตใจ เพ่ือเป้าหมายคือความสงบสุข  
 เมื่อตามก าหนดต่อเนื่องก็จะท าให้เห็นกระแสธรรมดาที่มีอยู่ในรรพสิ่งทั้งหลาย คือ ความไม่
เที่ยง เป็นทุกข์ และการบังคับบัญชาไม่ได้เป็นไปตามเหตุปัจจัยที่เรียกว่า อนัตตา จนถึงขั้นจิตเบื่อ
หน่ายคลายก าหนัด หลุดพ้น เอาชนะกิเลสได้เด็ดขาด มีสติสมบูรณ์ เป็นอริยชน 
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การศึกษาวิเคราะห์คุณค่าการเข้าอยู่ปริวาสกรรมของพระสงฆ์ในจังหวัดศรีสะเกษ 
An Analytical Study of Values of Parivāsakamma  

of Buddhist Monks in Sisaket Province 
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บทคัดย่อ 

วิทยำนิพนธ์นี้มีจุดประสงค์เพ่ือ ๑) ศึกษำพิธีกรรมกำรอยู่ปริวำสในพระไตรปิฎก ๒)ศึกษำ
พิธีกรรมกำรอยู่ปริวำสกรรมของพระสงฆ์ในจังหวัดศรีสะเกษ ๓) วิเครำะห์คุณค่ำของกำรเข้ำอยู่
ปริวำสกรรมของพระสงฆ์ในจังหวัดศรีสะเกษ 

ผลการศึกษาพบว่า 
 พิธีกรรมการอยู่ปริวาสกรรมในพระไตรปิฎกค ำว่ำ ปริวำส นี้มีมำแต่สมัยพุทธกำล เป็นชื่อ
ของสังฆกรรมประเภทหนึ่ง ที่สงฆ์จะพึงกระท ำเพ่ือกำรอยู่ชดใช้ เรียกสำมัญว่ำ “กำรอยู่กรรม” เรียก
รวมกันว่ำ “ปริวำสกรรม” เป็นระเบียบปฏิบัติส ำหรับภิกษุท่ีต้องอำบัติ "สังฆำทิเสส" แล้วปกปิดไว้ ทั้ง
ที่เกิดโดยควำมตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ และอำจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตำม จึงต้องประพฤติเพ่ือเป็นกำร
ลงโทษตัวเองให้ครบเท่ำกับจ ำนวนวันที่ปกปิดอำบัติไว้ปริวำสกรรม ในพระพุทธศำสนำ ใช้กระท ำ
ส ำหรับคน ๒ จ ำพวก จ ำพวกที่ ๑ ได้แก่พระภิกษุที่ต้องสังฆำทิเสส เพ่ือกำรออกจำกอำบัติสังฆำทิเสส 
ซึ่งเป็นอำบัติหนักดังกล่ำว จ ำพวกที่ ๒ ได้แก่ คฤหัสถ์ท่ีเคยบวชหรือนับถือศำสนำอื่นมำก่อน 
 พิธีกรรมการอยู่ปริวาสกรรมของพระสงฆ์ในจังหวัดศรีสะเกษกำรอยู่ปริวำสกรรมของ
พระสงฆ์ในจังหวัดศรีสะเกษที่ผู้วิจัยได้ศึกษำมี ๔ แห่งคือ ๑) วัดไตรรำษฎร์สำมัคคี ต ำบลโพธิ์กระสังข์ 
อ ำเภอขุนหำญ จังหวัดศรีสะเกษ๒) วัดอุทยำนธรรมดงยำง ต ำบลคลีกลิ้ง อ ำเภอศิลำลำด จังหวัดศรี
สะเกษ๓) วัดส ำโรงพลัน ต ำบลส ำโรงพลัน อ ำเภอไพรบึง จังหวัดศรีษะเกษ๔) วัดป่ำบ้ำนพะเยียว 
ต ำบลใจดี อ ำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ จำกกำรที่ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลโดยกำรเข้ำร่วมอยู่
ปริวำสกรรม สัมภำษณ์เจ้ำส ำนักท่ีจัดปริวำสกรรม อำจำรย์กรรมและพระสงฆ์ที่เข้ำปริวำสกรรมตลอด
ถึงอุบำสกอุบำสิกำที่เข้ำร่วมปฏิบัติธรรม สรุปได้ว่ำกำรจัดปริวำสกรรมของวัดทั้ง ๔ แห่งนั้นเป็นกำร
จัดมำอย่ำงต่อเนื่องมีจุดประสงค์เพ่ือเปิดโอกำสให้พระสงฆ์ได้ช ำระศีลของตนให้บริสุทธิ์ เป็นกำรสืบ
ต่ออำยุพระพุทธศำสนำและเปิดโอกำสให้ชำวพุทธได้ร่วมท ำบุญกับพระสงฆ์ด้วยกำรให้ทำน รักษำศีล
และเจริญภำวนำ 
 วิเคราะห์คุณค่าของการเข้าอยู่ปริวาสกรรมของพระสงฆ์ในจังหวัดศรีสะเกษจำกำร
วิเครำะห์คุณค่ำของกำรเข้ำอยู่ปริวำสกรรมของพระสงฆ์ในจังหวัดศรีสะเกษพบว่ำปริวำสกรรมมี

                                           

1นิสิตหลักสตูรพุทธศำสตรม์หำบณัฑิต สำขำวิชำพระพุทธศำสนำ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำช
วิทยำลัย วิทยำเขตสุรินทร ์
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คุณค่ำในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ ด้ำนวัฒนธรรม กำรอยู่ปริวำสกรรม นับว่ำเป็นหนึ่งในประเพณีสิบสองเดือน 
ของชำวอีสำนที่ชำวบ้ำนให้ควำมส ำคัญเสมอมำ เป็นกำรสืบต่ออำยุพระพุทธศำสนำด้ำนสังคม 
ประเพณีกำรอยู่ปริวำสกรรม ท ำให้ประชำชนได้สร้ำงควำมสำมัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะกำรอยู่ร่วมกัน
อย่ำงมีควำมสุข ด้ำนกำรศึกษำ ท ำให้เกิดกำรเรียนรู้ในกำรอยู่ปริวำสกรรม คนรุ่นใหม่สืบทอดประเพณี
ต่อไป ด้ำนเศรษฐกิจ พ่อค้ำแม่ขำยมำมำก ก็จะท ำให้เศรษฐกิจในหมู่บ้ำนที่จัดปริวำสดีขึ้น กำรค้ำขำย
ในชุมชนมีปริมำณมำกเพ่ือกระจำยรำยได้สู่ชุมชน หมู่บ้ำน ในกำรจัดงำนมีกำรใช้จ่ำย ได้จำกศรัทธำ
ญำติโยมที่มำท ำบุญ 
 
ค าส าคัญ : ปริวำสกรรม,วุฎฐำนวิธี,สังฆำทิเสส  
 

 Abstract 

The aims of this thesis were: 1) to study the Parivāsakamma ritual in Tripitaka; 

2) to study the Parivāsakamma ritual of the Sangha in Sisaket province; 3) to analyze 

the values of the Parivāsakamma of the Sangha in the province. The results of the study 

were as follows: 

The word ‘parivāsakamma’ comes from the era of the Buddha, which is the 

name Sangha activity that the monk should do as violated discipline indemnity. There 

is a common name called ‘parivāsakamma living’. It is a regulation that must be 

performed by the monks punished by the compensation of their Sanghathisesa 

discipline violation with or without intention. The monk must live in the restricted area 

equal to the number of the days that they concealed their offences.  

In this research, there are 4 places in Sikaket province that organize the ritual 

namely 1) Triratsamakkhi temple in Khun Han district, 2) Udayandhammadongyang 

temple in SilaLat district, 3) Samrongplan temple in PhraiBueng district, 4) 

Banphayiow temple in Kukhan district. From the interview of the key respondents, 

these temples organize the ritual to allow the disciple violated monks to purify their 

monkhood.  

The values of the ritual can be explained in various aspects: in term of culture, 

the ritual is one of the culture that E-san people give an importance as it prolongs the 

existence of Buddhism; in term of social dimension, the ritual causes harmony and 

happiness among people in the area; in terms of education, people in the new generation 

learn the ritual and be able to prolong it; in terms of economy, it supports the income 

growth of the residents in which the ritual is organized; in other words, when the 

laypeople come to perform offerings to the monks joining in the ritual, they spend their 

money in the area.  

 

Keywords:parivāsakamma,sanghathisesa 

 

๑.บทน า 
 ปริวำสกรรม กำรประพฤติวุฏฐำนวิธีนี้จัดเป็นสังฆกรรมชนิดหนึ่ง ในพระพุทธศำสนำ เพรำะ
เป็นกระบวนกำรและขั้นตอนในกำรปฏิบัติของพระภิกษุท่ีต้องอำบัติสังฆำทิเสส ๑๓ ข้อ ข้อใดข้อหนึ่ง
หรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะมีกำรปกปิดไว้หรือไม่ก็ตำม จะต้องปฏิบัติตำมหลักกำรที่วำงไว้อย่ำงเคร่งคัดเป็น
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กฏกติกำตำยตัวเฉพำะของคณะสงฆ์ ซึ่งมีพระพุทธเจ้ำเป็นศำสดำ ทั้งนี้เพรำะอำบัติสังฆำทิเสสแม้จะ
เป็นครุกำบัติ หรืออำบัติหนักก็ตำม แต่ก็จัดอยู่ในจ ำพวกสเตกิจฉำ คืออำบัติที่พอแก้ไขได้ ด้ำนควำม
เป็นมำของกำรประพฤติวุฏฐำนวิธีนั้น มีข้ึนหลังจำกท่ีพระพุทธเจ้ำทรงบัญญัติอำบัติสังฆำทิเสสแก่ภิกษุ
แล้ว ต่อมำก็มีภิกษุจ ำนวนมำกมีพระอุทำยี เป็นต้น เป็นอำทิกัมมิกะ คือ เป็นผู้ต้องอำบัตินั้นๆ เมื่อพระ
พุทธองค์ทรงทรำบก็ทรงประชุมสงฆ์ และก ำหนดวิธีปฏิบัติต่ำงๆข้ึนไว้ ดังปรำกฏในบทสรุปท้ำย
สิกขำบทสังฆำทิเสสว่ำ “ภิกษุต้องอำบัติสังฆำทิเสส สิกขำบทใด สิกขำบทหนึ่งแล้วรู้อยู่ แต่ปกปิดไว้สิ้น
วันมีประมำณเท่ำใด ภิกษุนั้นต้องอยู่ปริวำสกรรมด้วยควำมไม่ปรำรถนำ สิ้นวันมีประมำณเท่ำนั้น”2 
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมำ คณะสงฆ์ได้ให้ควำมส ำคัญและเอ้ือเฟ้ือต่อสังฆกรรมประเภทนี้ด้วยดีตลอดมำ ดังมี
ตัวอย่ำง คือ พระอุทำยีต้องอำบัติสังฆำทิเสส ชื่อ สัญเจตนิกำ สุกกวิสัฏฐิ คือ กำรเจำะจงท ำให้อำสุจิ
เคลื่อน แต่ไม่ได้ปิดบังไว้ แล้วเข้ำไปหำหมู่สงฆ์พร้อมทั้งแจ้งควำมในข้อนั้นให้ทรำบ ภิกษุเหล่ำนั้นกรำบ
ทูลพระผู้มีพระภำคเจ้ำ พระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่ำ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย เพรำะเหตุนั้นแล สงฆ์จงให้
มำนัต ๖ รำตรี เพ่ืออำบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเตนิกำ สุกกวิสัฏฐิ ไม่ได้ปิดบังไว้แก่ภิกษุอุทำยี”3 หลังจำกนั้น
ภิกษุก็ได้มีกำรต้องอำบัตินี้และขออยู่ปริวำสกรรมอย่ำงมำกมำย 
กำรอยู่ปริวำสจึงเป็นอุบำยที่ทรงคุณค่ำ อำจจะสอดคล้องกับยุคสมัยปัจจุบัน พระสงฆ์ มีควำมรู้มี
กำรศึกษำ มีควำมสะดวกสบำย หรือเป็นข้ำรำชกำรมียศมีต ำแหน่ง พอเข้ำมำบวช จึงไม่มีใครกล้ำว่ำ
กล่ำวตักเตือน เป็นพระที่มีทิฐิมำก เป็นคนว่ำอยำกสอนอยำก กำรอยู่ปริวำสจึงเป็นทำงออกที่ดีของ
พระสงฆ์ในปัจจุบัน เป็นอุบำยในกำรฝึกตน เพ่ือให้ตนเป็นคนว่ำง่ำยสอนง่ำย โดยอำศัยข้อวัตรของกำร
อยู่ปริวำส ยอมให้คนอ่ืนสั่งสอนหรือลงโทษว่ำกล่ำวตักเตือนได้ เป็นอุบำยที่พระพุทธเจ้ำทรงวำงไว้ให้
ปฏิบัติส ำหรับพระสงฆ์ในอนำคต ซึ่งในปัจจุบันนับว่ำเหมำะสมและในภำคอีสำนบำงพ้ืนที่ยังมีกำร
อำรำธนำนิมนต์พระสงฆ์ให้เข้ำอยู่ปริวำสกรรม จึงกลำยเป็นประเพณีท่ีเรียกว่ำบุญเดือนอ้ำยหรือบุญ
เข้ำกรรม เดิมทีประชำชนในภำคอีสำนซึ่งจังหวัดศรีสะเกษก็เคยมีกำรนับถือผีมำก่อนซึ่งได้รับเอำลัทธิ
พรำหมณ์ด้ำนพิธีกรรมต่ำงๆมำปฏิบัติ ต่อมำเมื่อพระพุทธศำสนำเผยแผ่เข้ำมำครูบำอำจำรย์ผู้มีปัญญำ 
ก็น ำเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนในพระพุทธศำสนำประยุกต์เป็นประเพณีท่ีประชำชนในภำคอีสำนนับถือ
ศำสนำพุทธและปฏิบัติกันสืบมำในโอกำสต่ำงๆ ทั้งสิบสองเดือนของทุกปี เป็นกำรผสมผสำนพิธีกรรมที่
เกี่ยวกับเรื่องผีและพิธีกรรมทำงกำรเกษตร เข้ำกับพิธีกรรมทำงพระพุทธศำสนำ นักปรำชญ์โบรำณได้
วำงฮีตสิบสองที่มำจำกมูลเหตุทำงพระพุทธศำสนำไว้ดังนี้ เดือนอ้ำย บุญเข้ำกรรม ตรงกับเดือน
ธันวำคม มูลเหตุแห่งกำรกระท ำ ถ้ำภิกษุต้องอำบัติแล้วจะเป็นอำบัติเบำหรือหนัก เมื่อไม่แสดงหรือไม่    

กำรอยู่ปริวำสกรรมเป็นสังฆกรรมที่มีควำมสลับซับซ้อนมำก ทั้งด้ำนระยะเวลำ พิธีกรรม
และสังฆกรรม สังฆกรรมถือว่ำเป็นกิจของคณะสงฆ์ที่พึงจะกระท ำร่วมกัน ซึ่งไม่น้อยกว่ำ ๒๐ รูป จนมี
                                           

2 วิ.มหำ. (ไทย) ๑/๔๔๒/๔๗๑ 
3 วิ.จู. (ไทย) ๖/๙๗/๑๙๒ 
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ข้อก ำหนดไว้ว่ำ ในสีมำ(โบสถ์)แห่งหนึ่ง จะต้องบรรจุภิกษุได้ ๒๐ รูปขึ้นไป ข้อก ำหนดนี้มีไว้เพ่ือสังฆ
กรรมชนิดนี้นั่นเอง และ สังฆกรรมทุกชนิดถือว่ำเป็นกิจของคณะสงฆ์ที่จะกระท ำร่วมกัน จะละเลย
มิได้ แม้แต่เพียงเล็กน้อย อีกอย่ำง กำรอยู่ปริวำสกรรมเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวินัยของสงฆ์ ซึ่งถือว่ำเป็น
รำกแก้วของพระพุทธศำสนำ คือ เป็นตัวแทนขององค์สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ ดังพุทธด ำรัสที่ว่ำ 
“ธรรมและวินัยที่เรำแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลำย หลังจำกเรำล่วงลับไป ก็จะเป็นศำสดำของ
เธอทั้งหลำย”4 ดังนั้นพระวินัยก็เปรียบเหมือนตัวแทนของพระศำสดำและค ำพูดของพระอรหันต์ 
๕๐๐ องค์ท่ีกล่ำวกับพระมหำกัสสปะในครำวท ำปฐมสังคำยนำว่ำ “ข้ำแต่มหำกัสสปะผู้เจริญ พระวินัย
เป็นอำยุของพระพุทธศำสนำ ถ้ำพระวินัยด ำรงอยู่ พระพุทธศำสนำก็ชื่อว่ำ ด ำรงอยู่เช่นกัน ”5

นอกจำกนั้น กำรอยู่ปริวำสกรรมยังถือเป็นข้อบังคับ เมื่อพิจำรณำให้ดีจะเห็นได้ว่ำมีควำมเหมำะสม 
โดยเฉพำะพระบวชใหม่ในปัจจุบัน มีจ ำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้บวชด้วยศรัทธำ จึงเป็นคนว่ำยำกสอนอยำก 
ไม่ยอมรับในค ำสอนของอำจำรย์ท ำให้เกิดปัญหำต่ำงๆมำกมำย ซึ่งเห็นได้จำกข่ำวสำรในปัจจุบัน งำน
ปริวำสกรรมจึงเป็นทำงออกท่ีดีส ำหรับกำรฝึกอบรมพระเหล่ำนี้ ให้รู้จักข้อวัตรกำรปฏิบัติ กำรนั่งสมำธิ 
กำรภำวนำ กำรเดินจงกรม ซึ่งทุกงำนปริวำสจะมีอำจำรย์คอยสั่งสอน 
 ควำมส ำคัญของปัญหำที่ต้องกำรวิจัยคือ ในปัจจุบันนี้มีหลำยส ำนักที่จัดงำนปริวำสกรรม แต่
ละส ำนักก็ยึดรูปแบบที่ตนเคยเห็นมำ ท ำให้เกิดกำรถกเถียงกันในเรื่องข้อวัตรและกำรปฏิบัติ หรือ
แม้แต่ตัวสังฆกรรมเอง จึงยำกที่จะหำข้อยุติได้ และท่ีส ำคัญที่สุดก็คือ กำรไม่รักษำพุทธประสงค์ดั่งเดิม
ของพระพุทธองค์ที่ทรงบัญญัติไว้แล้ว โอกำสที่จะท ำตนให้บริสุทธิ์และด ำรงไว้ซึ่งสมณะวิสัย ส ำรวม
ระวังต่อไป ฝ่ำยคณะสงฆ์ที่เป็นปกตัตภิกษุ หรือพระอำจำรย์กรรมก็ต้องคอยสงเครำะห์เพ่ือนบรรพชิต
ด้วยกันทำงสังฆกรรม ด้วยควำมเมตตำธรรม มิใช่เพ่ือผลประโยชน์อย่ำงอ่ืนใด ดังค ำตรัสของพระผู้มี
พระภำคเจ้ำที่รับสั่งกับภิกษุเกี่ยวกับเรื่องของพระฉันนะ ซึ่งเป็นภิกษุที่ว่ำยำกสอนยำก“ท่ำนอย่ำท ำตัว
ให้เป็นคนที่ว่ำกล่ำวตักเตือนไม่ได้  จงท ำตัวให้เป็นคนที่เขำว่ำกล่ำวตักเตือนได้แม้ท่ำนก็จงว่ำกล่ำว
ตักเตือนภิกษุทั้งหลำยโดยชอบธรรม  แม้ภิกษุทั้งหลำยก็จะว่ำกล่ำวตักเตือนท่ำนโดยชอบธรรม  
เพรำะว่ำบริษัทของพระผู้มีพระภำคเจริญแล้วด้วยอำกำรอย่ำงนี้”6พระพุทธองค์ทรงเปิดโอกำสให้ว่ำ
กล่ำวตักเตือนกันและกันและด้วยกำรช่วยเหลือกันและกันให้ออกจำกอำบัติ ค ำกล่ำวนี้แสดงให้เห็น
ควำมจริงใจ กำรสงค์เครำะห์ซึ่งกันและกันเป็นเครื่องหมำยของควำมเจริญ นักปรำชญ์โบรำณได้วำง  

ฮีตสิบสองที่มำจำกมูลเหตุทำงพระพุทธศำสนำไว้ดังนี้ เดือนอ้ำย บุญเข้ำกรรม ตรงกับเดือน
ธันวำคม มูลเหตุแห่งกำรกระท ำ ถ้ำภิกษุต้องอำบัติแล้วจะเป็นอำบัติเบำหรือหนัก เมื่อไม่แสดงหรือไม่
อยู่กรรมท่ำนว่ำบำปกรรม เป็นบำปกรรมติดตัวไปหลำยภพหลำยชำติ เว้นแต่ถ้ำเข้ำปริวำสกรรมแล้ว 
จึงจะออกจำกอำบัติได้ อย่ำงเช่นเรื่องเล่ำในธรรมบทอรรถกถำ ที่มีภิกษุต้องอำบัติแล้วไม่ได้แสดงตำย
ไปแล้วบังเกิดเป็นนำครำชชื่อเอรกปัตตะ ดังนั้น โบรำณจึงถือเป็นมูลเหตุแห่งพิธีบุญเข้ำกรรมสืบมำถึง
กับก ำหนดปีหนึ่งๆ มีเดือนหนึ่งไว้อยู่กรรม เพ่ือออกจำกอำบัติเสียครั้งหนึ่ง ปัญหำที่พบเห็นในปัจจุบัน
ซึ่งก็มีหลำยส ำนักที่จัดปริวำสกรรมขึ้นบังหน้ำ แต่เบื้องหลังนั้นมีผลประโยชน์ต่ำงๆแอบแฝงอยู่

                                           

4 ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๑๖/๑๖๔. 
5 วิ.อ. (ไทย) ๑/๑๓.  
6 วิ.มหำ. (ไทย) ๑/๔๒๕/๔๕๕ 
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มำกมำย เช่น ปัจจัย ลำภยศ ชื่อเสียง เป็นต้น และในบำงที่อำจน ำปัจจัยที่ได้ไปใช้ในทำงไม่เหมำะสม 
และในบำงกลุ่มออกตระเวนหำวัดเพ่ือจะจัดงำนดังกล่ำว มีกำรตกลงค่ำจ้ำง ในวันกลับมีค่ำพำหนะ
ถวำยให้กับทุกรูปเป็นต้น สิ่งเหล่ำนี้บทบังคุณค่ำที่แท้จริงของกำรเข้ำอยู่ปริวำสกรรม กำรศึกษำวิจัย
เรื่องนี้ ผู้วิจัยได้พิจำรณำเห็นว่ำ คุณค่ำกำรอยู่ปริวำสกรรมควรที่จะหำค ำตอบให้แก่เพ่ือนบรรพชิต 
กัลยำณมิตรและประชำชนต่อไป 

 
๒. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 ๑. เพ่ือศึกษำพิธีกรรมกำรอยู่ปริวำสในพระไตรปิฎก 
 ๒. เพ่ือศึกษำพิธีกรรมกำรอยู่ปริวำสกรรมของพระสงฆ์ในจังหวัดศรีสะเกษ 

๓. วิเครำะห์คุณค่ำของกำรเข้ำอยู่ปริวำสกรรมของพระสงฆ์ในจังหวัดศรีสะเกษ 
 

๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
 กำรวิจัยเรื่อง “กำรศึกษำวิเครำะห์คุณค่ำกำรเข้ำอยู่ปริวำสกรรมของพระสงฆ์ในจังหวัดศรีสะ
เกษ” เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative research) ศึกษำวิเครำะห์คุณค่ำกำรเข้ำอยู่ปริวำสกรรม
ของพระสงฆ์ในจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีล ำดับขั้นตอนวิธีกำรท ำวิจัยดังนี้ 

 ๑.กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญในกำรวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยพระสงฆ์ที่เข้ำอยู่ปริวำสกรรม ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ก ำหนดพื้นในกำรศึกษำไว้ ๔ แห่งคือ  
 ๑. วัดไตรราษฎร์สามัคคี ต ำบลโพธิ์กระสังข์ อ ำเภอขุนหำญ จังหวัดศรีสะเกษ สัมภำษณ์
เจ้ำอำวำส ๑ รูป พระสงฆ์ที่เข้ำอยู่ปริวำส ๕ รูป พระสงฆ์ที่ประกอบพิธีสวดสังฆกรรม ๔ รูป อุบำสก 
อุบำสิกำที่ร่วมปฏิบัติธรรม ๕ คน ประชำชนทั่วไปที่ร่วมท ำบุญ ๕ คน รวม ๒๐ รูป/คน 
 ๒. วัดอุทยานธรรมดงยาง ต ำบลคลีกลิ้ง อ ำเภอศิลำลำด จังหวัดศรีสะเกษ เจ้ำอำวำส ๑ 
รูป พระสงฆ์ท่ีเข้ำอยู่ปริวำส ๕ รูป พระสงฆ์ท่ีประกอบพิธีสวดสังฆกรรม ๔ รูป อุบำสก อุบำสิกำที่ร่วม
ปฏิบัติธรรม ๕ คน ประชำชนทั่วไปที่ร่วมท ำบุญ ๕ คน รวม ๒๐ รูป/คน 
 ๓. วัดส าโรงพลัน ต ำบลส ำโรงพลัน อ ำเภอไพรบึง จังหวัดศรีษะเกษ เจ้ำอำวำส ๑ รูป 
พระสงฆ์ที่เข้ำอยู่ปริวำส ๕ รูป พระสงฆ์ที่ประกอบพิธีสวดสังฆกรรม ๔ รูป อุบำสก อุบำสิกำที่ร่วม
ปฏิบัติธรรม ๕ คน ประชำชนทั่วไปที่ร่วมท ำบุญ ๕ คน รวม ๒๐ รูป/คน 
 ๔. วัดป่าบ้านพะเยียว ต ำบลใจดี อ ำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เจ้ำอำวำส ๑ รูป 
พระสงฆ์ที่เข้ำอยู่ปริวำส ๕ รูป พระสงฆ์ที่ประกอบพิธีสวดสังฆกรรม ๔ รูป อุบำสก อุบำสิกำที่ร่วม
ปฏิบัติธรรม ๕ คน ประชำชนทั่วไปที่ร่วมท ำบุญ ๕ คน รวม ๒๐ รูป/คน 
 รวมสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญท้ังสิ้น ๘๐ รูป/คน 
 ๒. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในกำรวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย  
 ๑. แบบสัมภำษณ์  
 ๒.กล้องถ่ำยรูป  
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 ๓. สมุดจดบันทึก  
 ๔.เครื่องบันทึกเสียง 
 ๓. การสร้างแบบสัมภาษณ์ 
 ในกำรสร้ำงแบบสัมภำษณ์นั้น ผู้วิจัยได้ศึกษำเอกสำรและมีขบวนกำรในกำรสร้ำงแบบ
สัมภำษณ์ดังนี้ 
 ๑. ศึกษำแนวคิด ทฤษฏี เอกสำร ต ำรำ งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องและแบบสัมภำษณ์พร้อม
กรอบแนวคิดในกำรวิจัยเกี่ยวกับกำรอยู่ปริวำสกรรมของวัดไตรรำษฎร์สำมัคคี ต ำบลโพธิ์กระสังข์ 
อ ำเภอขุนหำญ จังหวัดศรีสะเกษ วัดอุทยำนธรรมดงยำง ต ำบลคลีกลิ้ง อ ำเภอศิลำลำด จังหวัดศรีสะ
เกษ  วัดส ำโรงพลัน ต ำบลส ำโรงพลัน อ ำเภอไพรบึง จังหวัดศรีษะเกษ วัดป่ำบ้ำนพะเยียว ต ำบลใจดี 
อ ำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือน ำมำใช้เป็นแนวทำงในกำรสร้ำงแบบสัมภำษณ์ 
 ๒. ข้อมูลที่ได้มำจำกขั้นตอนที่ ๑ มำเป็นประเด็นค ำถำมแบบสัมภำษณ์ แล้วน ำเสนอ
อำจำรย์ที่ปรึกษำเพ่ือพิจำรณำและให้ข้อเสนอแนะ 
 ๓. ปรับปรุงแบบสัมภำษณ์ตำมข้อเสนอแนะของอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
 ๔. น ำแบบสัมภำษณ์ที่ปรับปรุงแล้วให้ผู้เชี่ยวชำญจ ำนวน ๓ ท่ำน คือ ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  
ทองทิพย์ ผศ.บรรจง โสดำดี และพระครูปริยัติวิสุทธิคุณ ผศ.ดร.พิจำรณำควำมเหมำะสมและควำม
ถูกต้องตำมเนื้อหำ ภำษำ และควำมสอดคล้องเก่ียวกับประเด็นค ำถำม 
 ๕. เมื่อปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภำษณ์ตำมค ำแนะน ำของผู้เชี่ยวชำญแล้วน ำไปเสนอ
อำจำรย์ที่ปรึกษำเพ่ือขอควำมเห็นชอบก่อนน ำไปเก็บข้อมูล 
 ๔.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรดังนี้  

 ๑.น ำหนังสือจำกบัณฑิตวิทยำลัย สำขำวิชำพระพุทธศำสนำ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลง  
กรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตสุรินทร์ ถึงเจ้ำอำวำสวัดที่จัดเข้ำปริวำสกรรมและบุคคลที่เกี่ยวข้องตำมที่
ก ำหนดไว้เพ่ือขออนุญำตเก็บรวบรวมข้อมูลและสัมภำษณ์ 
 ๒.สร้ำงควำมสัมพันธ์กับผู้ให้ข้อมูลหลัก และกลุ่มตัวอย่ำง พบปะพูดคุยเพ่ือสร้ำง
ควำมคุ้นเคยในกำรสัมภำษณ์และเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓. ก ำหนดนัดหมำยวันเวลำที่จะด ำเนินกำรสัมภำษณ์ที่แน่นอน เพ่ือให้กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
เตรียมตัว เตรียมเอกสำรในกำรสัมภำษณ์และเก็บข้อมูล 
  ๔) ด ำเนินกำรเก็บรวมรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภำษณ์กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ที่เป็นผู้ให้ 
และบุคคลอ่ืนๆ โดยใช้วิธีกำรบันทึกเทป จดบันทึก และกำรสนทนำ กับกลุ่มตัวอย่ำง 
 ๕.การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์โดยใช้ กำรแปลควำม กำรตีควำมและ
น ำ  เสนอข้อมูลโดยกำรพรรณนำวิเครำะห์ (Descriptive Analysis) เพ่ืออธิบำยกำรอยู่ปริวำสกรรม 
และวิเครำะห์คุณค่ำของกำรอยู่ปริวำสกรรมของคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษใน ๓  ประเด็นดังนี้   
 ๑.ควำมเป็นมำกำรอยู่ปริวำสกรรมของวัดทั้ง ๔ แห่งคือ 
  ๑) วัดไตรรำษฎร์สำมัคคี ต ำบลโพธิ์กระสังข์ อ ำเภอขุนหำญ จังหวัดศรีสะเกษ  
  ๒) วัดอุทยำนธรรมดงยำง ต ำบลคลีกลิ้ง อ ำเภอศิลำลำด จังหวัดศรีสะเกษ      
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  ๓) วัดส ำโรงพลัน ต ำบลส ำโรงพลัน อ ำเภอไพรบึง จังหวัดศรีษะเกษ  
  ๔) วัดป่ำบ้ำนพะเยียว ต ำบลใจดี อ ำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 ๒. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของกำรอยู่ปริวำสกรรมของวัดทั้ง ๔ แห่ง 
 ๓. คุณค่ำของกำรอยู่ปริวำสกรรมของวัดทั้ง ๔ แห่ง 
 
๔. ผลการวิจัย 
 ๑.พิธีกรรมอยู่ปริวาสกรรมในพระไตรปิฎก ผลกำรศึกษำพบว่ำ กำรอยู่ปริวำสกรรมจัดเป็นสังฆ
กรรมทำงพระพุทธศำสนำเพรำะเป็นกระบวนกำรและขั้นตอนในกำรปฏิบัติของภิกษุที่ต้องสังฆำทิเสส 
๑๓ ข้อ แม้ข้อใดข้อหนึ่งไม่ว่ำจะปกปิดไว้หรือไม่ก็ตำมจะต้องปฏิบัติตำมหลักกำรที่วำงไว้อย่ำงเคร่งครัด 
ซึ่งเป็นกฎกติกำเฉพำะของทั้งนี้เพรำะอำบัติสังฆำทิเสสแม้จะเป็นครุกำบัติ หรืออำบัติหนักก็ตำม แต่ก็
จัดเป็นจ ำพวก  สเตกิจฉำ คืออำบัติที่พอแก้ไขได้ 
 ปริวำสกรรม ในพระพุทธศำสนำ ใช้กระท ำส ำหรับคน ๒ จ ำพวก จ ำพวกที่ ๑ ได้แก่พระภิกษุ
ที่ต้องสังฆำทิเสส เพ่ือกำรออกจำกอำบัติสังฆำทิเสส ซึ่งเป็นอำบัติหนักดังกล่ำว จ ำพวกที่  ๒ ได้แก่ 
คฤหัสถ์ท่ีเคยบวชหรือนับถือศำสนำอื่นมำก่อน 
 ปริวำสกรรมส ำหรับพระภิกษุที่ต้องอำบัติสังฆำทิเสสประกอบด้วย ๑) อัปปฏิจฉันนปริวำส 
หมำยถึง ปริวำสส ำหรับภิกษุที่ต้องติดอำบัติสังฆำทิเสสแล้วไม่ได้ปกปิดไว้ ๒)ปฏิจฉันนปริวำส หมำยถึง 
ปริวำสส ำหรับอำบัติที่ปิดไว้วันเดียวชื่อสัญเจตนิกำสุกกวิสัฏฐิปิดไว้วันเดียวแล้วบอกภิกษุทั้งหลำยว่ำ 
“ท่ำนทั้งหลำย กระผมต้องอำบัติ ๑ ตัวชื่อสัญเจตนิกำสุกกวิสัฏฐิ ปิดไว้วันเดียว กระผมจะปฏิบัติ
อย่ำงไร”ภิกษุทั้งหลำยจึงน ำเรื่องนี้ไปกรำบทูลพระผู้มีพระภำคให้ทรงทรำบ พระผู้มีพระภำครับสั่งว่ำ 
“ภิกษุท้ังหลำย ถ้ำอย่ำงนั้น สงฆ์จงให้ปริวำสวันเดียว เพ่ืออำบัติ ๑ ตัวชื่อสัญเจตนิกำสุกกวิสัฏฐิ ปิดไว้วัน
เดียวแก่ภิกษุ7 ๓) สุทธันตปริวำส หมำยถึง ปริวำสส ำหรับอำบัติหลำยตัว ปิดไว้หลำยครำวต้องอำบัติ
สังฆำทิเสสหลำยตัว ภิกษุนั้นไม่รู้ที่สุดอำบัติ ไม่รู้ที่สุดรำตรี ระลึกที่สุดอำบัติไม่ได้ ระลึกที่สุดรำตรีไม่ได้ 
ไม่แน่ใจในที่สุดอำบัติ ไม่แน่ใจในที่สุดรำตรี จึงบอกแก่ภิกษุทั้งหลำยว่ำ “ท่ำนทั้งหลำยกระผมต้องอำบัติ
สังฆำทิเสสหลำยตัว กระผมไม่รู้ที่สุดอำบัติ ไม่รู้ที่สุดรำตรี ระลึกที่สุดอำบัติไม่ได้ ระลึกที่สุดรำตรีไม่ได้ ไม่
แน่ใจในที่สุดอำบัติ ไม่แน่ใจในที่สุดรำตรีกระผมจะปฏิบัติอย่ำงไร”ภิกษุทั้งหลำยจึงน ำเรื่องนี้ไปกรำบทูล
พระผู้มีพระภำคให้ทรงทรำบพระผู้มีพระภำครับสั่ง 
ว่ำ “ภิกษุทั้งหลำย ถ้ำเช่นนั้น สงฆ์จงให้สุทธันตปริวำสเพ่ืออำบัติเหล่ำนั้น แก่ภิกษุนั้น 8 ๔) สโมธำน
ปริวำส หมำยถึง สโมธำนปริวำส คือ ปริวำสที่ประมวลอำบัติที่ต้องแต่ละครำวเข้ำด้วยกัน แล้วอยู่
ประพฤติปริวำสตำมจ ำนวนรำตรีที่ปิดไว้นำนที่สุด 

                                           

7วิ.จู. (ไทย) ๖/๑๐๒/๑๙๗.  
8 วิ.จู. (ไทย) ๖/๑๕๖/๒๕๕. 
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 ปริวำสส ำหรับคฤหัสถ์ หรือเรียกว่ำติตถิยปริวำสติตถิยปริวำส คือ ผู้ที่เคยเป็นเดียรถีย์มีควำม
ประสงค์จะบรรพชำและอุปสมบท ในพระพุทธศำสนำจะต้องประพฤติวุฏฐำนวิธี (ปริวำส) ๔ เดือน 
ปริวำส เรียกว่ำ ติตถิยปริวำสท่ำนจัดเป็น อปฏิจฉันนปริวำสคือให้โกนผม ปลงหนวด นุ่งห่มกำสำยะท ำ
ผ้ำห่มเฉวียงบ่ำข้ำงหนึ่งไหว้เท้ำภิกษุทั้งหลำยเปล่งวำจำถึงพระรัตนตรัย ๓ จบ แล้วให้ภิกษุรูปหนึ่งสวด
ประกำศขอให้สงฆ์ให้ปริวำส(กำรอบรม) ๔ เดือน เมื่อไม่มีผู้ใดคัดค้ำนจึงส ำเร็จไปข้ันหนึ่งในระหว่ำง ๔ 
เดือน ถ้ำประพฤติตนไม่เรียบร้อยไม่เป็นที่พอใจ ก็ไม่ควรบวชให้ ถ้ำประพฤติตนเรียบร้อยเป็นที่น่ำพอใจ 
จึงบวชให้ พระผู้มีพระภำคได้ประทำนพระพุทธำนุญำตพิเศษแก่พระญำติผู้เกิดในศำกยะสกุล ถ้ำเคยเป็น
เดียรถีย์มำก่อนแล้วมำขอบวชพึงอุปสมบทให้ ไม่ต้องประพฤติวุฏฐำนวิธี(ปริวำส) ๔ เดือน พระผู้มีพระ
ภำคทรงให้ข้อยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติ “ติตถิยปริวำส”แก่พวกชฎิลบูชำไฟ เพรำะทรงถือว่ำเป็นผู้สั่งสอนศำ
สนิกในทำงที่เหมำะสมอยู่แล้ว คือ เป็นพวกกรรมวำทีและกิริยำพำท 
 ๒. พิธีกรรมอยู่ปริวาสกรรมของพระสงฆ์ในจังหวัดศรีสะเกษ ผลกำรศึกษำพบว่ำ กำรจัดงำน
เข้ำปริวำสกรรมของพระสงฆ์ในจังหวัดศรีเกษส่วนมำกจะจัดหลังจำกออกพรรษำแล้วโดยเฉพำะวัดที่จัด
งำนเข้ำปริวำสกรรมทั้ง ๔ แห่งที่ผู้วิจัยได้ก ำหนดเป็นสถำนที่ศึกษำเก็บข้อมูล โดยผู้วิจัยได้เข้ำร่วมงำนเข้ำ
ปริวำสกรรมเพ่ือศึกษำและเก็บข้อมูลในสภำพจริง พบว่ำกำรจัดงำนเข้ำปริวำสกรรมถือเป็นงำนใหญ่ของ
วัด มีกำรเตรียมกำรอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งเขียนโครงกำร ขออนุญำตจัดงำนจำกผู้ปกครองสงฆ์ตำมล ำดับ กำร
ประชุมคณะกรรมกำรทั้งฝ่ำยบรรพชิตและคฤหัสถ์ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมและมอบหมำยภำระหน้ำที่
ให้แก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่ร่วมเป็นคณะกรรมกำรในแผนกต่ำงๆ เช่นแผนกสถำนที่ แผนกต้อนรับ
พระสงฆ์และผู้มำร่วมท ำบุญ แผนกอำหำรเป็นต้น เมื่อถึงก ำหนดวันจัดงำนมีพระสงฆ์มำเข้ำปริวำสกรรม
เป็นจ ำนวนมำกบำงแห่งมีจ ำนวนพระสงฆ์เป็นพันทั้งพระเข้ำปริวำสกรรมและอำจำรย์กรรม รวมถึงญำติ
โยมที่มำร่วมปฏิบัติธรรม กิจกรรมในแต่ละวันของกำรเข้ำปริวำสกรรมนั้น เป็นไปตำมพระธรรมวินัย
ก ำหนด รวมถึงกำรจัดให้มีกำรเทศน์กำรบรรยำยธรรมแก่พุทธศำสนิกชนที่มำร่วมงำน กำรจัดเข้ำปริวำส
กรรมของคณะสงฆ์ในจังหวัดศรีสะเกษ จึงเป็นกำรจัดงำนที่มีคุณูประกำรต่อคณะสงฆ์ผู้ ต้องอำบัต
สังฆำทิเสสและเป็นประโยชน์ต่อพุทธศำสนิกชนอย่ำงแท้จริง 
 ๓. วิเคราะห์คุณค่าของการเข้าอยู่ปริวาสกรรมของพระสงฆ์ในจังหวัดศรีสะเกษ ผล
กำรศึกษำพบว่ำ จำกกำรที่ผู้วิจัยได้เข้ำร่วมงำนปริวำสกรรมและจำกกำรศึกษำข้อมูลเพ่ือน ำมำวิเครำะห์
ให้เห็นคุณค่ำหรือประโยชน์ของกำรเข้ำปริวำสกรรมท ำให้สรุปได้ว่ำกำรเข้ำปริวำสกรรมของคณะสงฆ์
จังหวัดศรีสะเกษมีคุณค่ำต่อไปนี้ ๑) คุณค่ำต่อพระสงฆ์ กำรเข้ำปริวำสกรรมมีคุณค่ำต่อพระสงฆ์ผู้ต้อง
อำบัติหนักคืออำบัติสังฆำทิเสส ที่จะได้โอกำสในกำรช ำระศีลของตนให้บริสุทธิ์ด้วยกำรเข้ำปริวำสกรรม 
๒) คุณค่ำต่อสังคม กำรจัดเข้ำปริวำสกรรมของวัดหรือส ำนักที่จัดงำนแต่ละครั้งต้องใช้ทุนทรัพย์มำก ทั้ง
ทุนที่เป็นเงินหรือปัจจัยต่ำงๆ และทุนที่เป็นบุคลำกรทั้งฝ่ำยบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่จะต้องร่วมแรงร่วมใจ
กันจัดงำนเพ่ือให้งำนส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ท ำให้วัดและบ้ำนเกิดควำมสำมัคคีปรองดองกัน ร่วมกันท ำงำน
และร่วมกันแก้ปัญหำที่อำจเกิดขึ้น ๓) คุณค่ำด้ำนกำรศึกษำ กำรจัดงำนเข้ำปริวำสกรรมท ำให้เกิดกำร
เรียนรู้ร่วมกันทั้งเรียนรู้ในด้ำนพระธรรมวินัยและเรียนรู้ในเรื่องของขบวนกำรจัดงำน กำรท ำงำนร่วมกัน
ระหว่ำงวัดและชุมชน ๔) คุณค่ำด้ำนเศรษฐกิจ กำรจัดงำนเข้ำปริวำสกรรมท ำให้เกิดกำรหมุนเวียนของ
ระบบเศรษฐกิจ ในงำนเข้ำปริวำสกรรมแต่ละแห่งมีกำรมำตั้งร้ำนจ ำหน่ำยสินค้ำที่จ ำเป็นเช่นร้ำนขำย
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เครื่องอัฐบริขำรของพระสงฆ์ ร้ำนขำยสินค้ำเบ็ดเตล็ด ตลอดถึงชุมชนได้น ำสินค้ำที่มีในชุมชนมำฝำกขำย
แก่ผู้ที่มำร่วมงำน มำท ำบุญแต่ละวันด้วย 
  
๕. อภิปรายผล 
 จำกกำรศึกษำกำรจัดงำนเข้ำปริวำสกรรมของคณะสงฆ์ในจังหวัดศรีสะเกษ ท ำให้ผู้วิจัยได้พบ
ข้อมูลในกำรจัดงำน กำรร่วมแรงร่วมใจกันระหว่ำงวัดและชุมชน กำรเอ้ือเฟ้ือต่อพระธรรมวินัยของ
พระสงฆ์ กำรปฏิบัติตำมหลักพุทธธรรม โดยเฉพำะกำรร่วมปฏิบัติธรรมอยู่ปริวำสกรรม เพ่ือเสริมสร้ำง
ศีลธรรมจริยธรรมเพ่ิมบุญบำรมีแก่ผู้ใฝ่ธรรม ย่อมชำระจิตใจให้บริสุทธิ์และให้เกิดควำมสันติสุขแก่ตนเอง
และครอบครัว จำกกำรศึกษำมำทั้งหมดสำมำรถน ำมำอภิปรำยผลได้ดังนี้ 
 ปริวำสกรรม มีมำตั้งแต่สมัยพุทธกำลเป็นชื่อของสังฆกรรมประเภทหนึ่งที่สงฆ์จะพึงกระทำ ซึ่ง
ในปัจจุบันนี้เป็นที่รู้จักแพร่หลำยในหมู่พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งกำรอยู่ปริวำสเรียกได้อีกอย่ำงหนึ่งว่ำ กำรอยู่
กรรม จึงนิยมเรียกรวมกันว่ำ ปริวำสกรรมเป็นกำรชดเชิญกำรอยู่ใช้ หรือ เรียกสำมัญว่ำ “กำร อยู่กรรม 
(วุฏฐำนวิธี) คืออยู่ให้ครบ กระบวนกำร สิ้นสุดกรรมวิธีทุกขั้นตอนของกำรอยู่ปริวำส กรรมทั้งนี้ก็ เพ่ือให้
ผู้อยู่ใช้กรรมหรือควำมผิดที่ได้ล่วงละเมิดพระวินัย หรือต้องอำบัติสังฆำทิเสส ซึ่งอำจจะล่วงละเมิดโดย
ควำมตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจหรืออำจล่วงละเมิดโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ดีนั้น ให้พ้นมลทิน หมดจดบริสุทธิ์ไม่มี
เหลือเครื่องเศร้ำหมองอันจะเป็นอุปสรรคในกำรประพฤติปฏิบัติ บำเพ็ญในทำงจิตของพระภิกษุสงฆ์ 
ปริวำสกรรมมีเพ่ือสำหรับบุคคล ๒ ประเภทคือ ปริวำสกรรม สำหรับพระภิกษุสงฆ์ที่บวชอยู่แล้วใน
พระพุทธศำสนำแต่ต้องครุกำบัติ ปริวำสกรรมสำหรับ คฤหัสถ์ หรือพวกเดียรถีย์ กำรอยู่ปริวำสกรรมของ
พระภิกษุที่พระองค์ทรงบัติญัตไว้ เพ่ือกำรอนุเครำะห์และให้ โอกำสกับภิกษุที่ต้องอำบัติสังฆำทิเสสกลับ
ตัวประพฤติตนเองเสียใหม่แล้วให้สงฆ์สวดรับกับเข้ำ หมู่คณะโดยมีข้อกำหนดและขั้นตอนต่ำงๆมำกมำย
และค่อนข้ำงยุ่งยำก พระผู้มีพระภำคเจ้ำจึงมี เงื่อนไขกับพระภิกษุผู้อยู่ปริวำสหลำยข้อ คล้ำย ๆ เป็นกำร
ลงโทษและให้ลดทิฏฐิ เช่น ไม่ให้กรำบ ไหว้ ไม่ลุกรับ ในขณะที่ภิกษุนั้นกำลังอยู่ปริวำส เป็นต้น กำรศึกษำ
และประพฤติปฏิบัติตำมหลักพุทธธรรมขั้นต้น มีทำน ศีล ย่อมเอำชนะกิเลสอย่ำงหยำบ ซึ่งนำมำ
ประโยชน์และควำมสุขในชีวิตทั้ง ทำงกำย ทำงวำจำ และทำงใจเป็นประโยชน์สุขแก่ตนเองและผู้อื่น 
 กำรจัดงำนเข้ำปริวำสกรรมของคณะสงฆ์ในจังหวัดศรีสะเกษเป็นไปตำมพระธรรมวินัยที่
พระพุทธเจ้ำบัญญัติไว้ เป็นกำรอนุเครำะห์ต่อพระสงฆ์ที่ต้องอำบัติ เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและ
ประเทศชำติ กำรจัดงำนเข้ำปริวำสกรรมของคณะสงฆ์ในจังหวัดศรีสะเกษเป็นกำรอนุรักษ์ รักษำ
ประเพณีดั้งเดิมของชำวพุทธที่มีมำตั้งแต่สมัยพุทธกำลและเป็นกำรรักษำประเพณีฮิตสิบสองคองสิบสี่ของ
ชำวอีสำนอีกด้วย 
 คุณค่ำของกำรจัดปริวำสกรรมพบว่ำ สังคมและวัฒนธรรมไทย มีควำมสัมพันธ์กันและกัน
ดังกล่ำวแล้ว สังคมจึงหมำยรวมถึงวัฒนธรรมด้วย ในทำนองเดียวกันวัฒนธรรมก็มักจะหมำยรวมถึงสังคม
ด้วย เพรำะท้ังสองมีควำมสัมพันธ์เป็นเนื้อเดียวกัน ปัจจัยส ำคัญที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำที่
ยั่งยืนปัจจัยหนึ่งคือ คุณภำพของประชำกร ดังนั้นกำรพัฒนำคุณภำพบุคคลไม่ว่ำจะผ่ำนกลวิธีกำรใด เช่น 
กำรวิจัย กำรปฏิบัติกำรจริง ควรมีเป้ำหมำยอยู่ที่ กำรที่ทำให้บุคคลมีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรกับ
ปัญหำที่เป็นเหตุแห่งควำมทุกข์ของมนุษย์ทั้งหมดได้ ซึ่งอำจเริ่มจำกสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดคือกำรจัดกำร ทุกข์
จำกปัญหำชีวิต โดยใช้หลักกำรและหลักพุทธธรรมของพระพุทธศำสนำเป็นพ้ืนฐำน กำรศึกษำและ
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ประพฤติประปฏิบัติ โดยละเอียดมีควำมเพ่งพินิจด้วยสติปัญญำที่ถูกต้องดีงำมตมหลักพุทธธรรมขั้นสูง
ย่อมเอำชนะอวิชชำได้ด้วยควำมเข้ำใจที่ถูกต้องรู้แจ้งแทงตลอดทั้งสมมติสัจจะ และปรมัตถสัจจะ เป็น
ควำมจริงอันประเสริฐสุด เป็นผู้บรรลุประโยชน์สุขแก่ตนเอง สังคม ประเทศชำติ และมวลมนุษยชำติตำม
ลำดับกำรปฏิบัตินั้นแท้จริง เรียกว่ำถึงพระนิพพำน 
 
๖. สรุปและข้อเสนอแนะ 
 จำกกำรศึกษำวิเครำะห์คุณค่ำพิธีกรรมเข้ำปริวำสกรรมของคณะสงฆ์ในจังหวัดศรีสะเกษ 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในเชิงนโยบำยและข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจัยครั้งต่อไปดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 คณะสงฆ์ควรมีนโยบำยสนับสนุนส่งเสริมให้มีกำรจัดงำนเข้ำปริวำสกรรมอย่ำงจริงจังและ
ต่อเนื่อง เพรำะกำรจัดงำนเข้ำปริวำสกรรมมีประโยชน์ทั้งต่อคณะสงฆ์ เป็นกำรเผยแผ่พุทธธรรมและมี
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมในวงกว้ำง  
 ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป  
 ๑.ควรมีกำรศึกษำเปรียบเทียบถึงปัญหำ อุปสรรคและควำมส ำเร็จของกำรจัดงำนเข้ำปริวำส
กรรมของคณะสงฆ์ในเขตอีสำนใต้ 
 ๒. ควรมีกำรศึกษำประเด็นกำรจัดงำนเข้ำปริวำสกรรมของคณะสงฆ์ไทยและคณะสงฆ์ใน
ต่ำงประเทศที่เป็นเถรวำทด้วยกัน 
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การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการบ้าบัดและป้องกันการกระท้าผิดซ ้าของเยาวชนผู้ติดยา
เสพติด : กรณีศึกษา วัดโนนสูงวราราม ต้าบลโนนสูง อ้าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 

Application of Buddhist Dharma to Promote Treatment and Reduction of the 

Repeated Offense of the Youth Addicts: A Case Study of Wat 

Noonsoongwanaram, khunhan District, Sisaket Province 
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ดร. สุทัศน์  ประทุมแก้ว2  
พระกัญจน์  แสงรุ่ง, ดร.3 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษา  เพ่ือศึกษาภูมิหลังความเป็นมาของโครงการรัก
นวลสงวนตัวของของนักเรียนโรงเรียนปรางค์กู่ อ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือศึกษาหลักพุทธ
ธรรมในการส่งเสริมการรักนวลสงวนตัวที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท  เพ่ือเสนอแนว
ทางการประยุกต์หลักพุทธธรรมในการส่งเสริมการรักนวลสงวนตัวของนักเรียนโรงเรียนปรางค์กู่ 
อ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีวิธีวิจัยเป็นงานวิจัยเชิงเอกสารและเชิงคุณภาพ  รวบรวมโดย
การวิจัยเอกสาร การวิจัยภาคสนาม การสัมภาษณ์เชิงลึก มีกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจ านวน 15 รูป/คน 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยและสาเหตุของการกระท าผิดซ้ าของเยาวชนติดยาเสพติดในสังคมไทย
ปัจจุบัน เกิดจากสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น อิทธิพลจากเพ่ือน ปัญหาครอบครัว  ปัญหา
ของตัวเอง ช่วงเวลาที่เกิดภาวะเครียด ค่านิยมท่ีผิดเกี่ยวกับการใช้สารเสพติด และสื่อต่างๆ ที่ส่งผลใน
ปัจจุบัน  2) หลักพุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมการบ าบัดและลดปัญหาการกระท าผิดซ้ าของเยาวชนติดยา
เสพติด ด าเนินการโดยใช้หลักพุทธธรรมมาเป็นแนวทางในลดปัญหาเพ่ือให้ผู้กระท าผิดซ้ าได้รู้จักโทษ
ของยาเสพติด 3) ประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมการบ าบัดและลดปัญหาการกระท าผิดซ้ าของ
เยาวชนติดยาเสพติด : กรณีศึกษา วัดโนนสูงวนาราม ต าบลโนนสูง อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ  
โดยการน าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ ให้ผู้กระท าผิดได้น าหลักพุทธธรรมให้เป็นเครื่องเตือนใจในการ
ด าเนินชีวิตในสังคม 
 
ค้าส้าคัญ :  การประยุกต์ , หลักพุทธธรรม, ส่งเสริมการบ าบัด, ป้องกันการกระท าผิดซ้ า,เยาวชนผู้ติด
ยาเสพติด 
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ABSTRACT 

This research is intended (1)to study the factors and causes of the repeated 

offense of the youth addicts in the Thai current society; (2) to the study Buddhist 

Dharma to promote treatment and reduction of the repeated offense of the youth addicts; 

(3) to apply Buddhist Dharma to promote treatment and reduction of the repeated 

offense of the youth addicts in the case study in WatNoonsoongwanaram,  Khun-han 

district, Sisaket province. This study was conducted through the data collection from 

the study of documents, field research, in-depth interviews with 15 samples. The 

research results has found that 1) factors and the causes of the repeated offense of the 

youth addicts in Thai society today are caused by the environmental change, influence 

from friends and family problems, stress, false value and media. 2) The main Buddhist 

principles to support the treatment and reduction of the problems for the repeated 

offense of the youth addicts is the good way to reduce the repetition of the problems in 

the area. 3) The application of Buddhist Dharma to promote the treatment and reduction 

of the repeated offense of the youth addicts is to use it as the warning of living in the 

society.  

 

Keywords: application, Buddhist Dharma, promote treatment, prevent misconduct, 

youth addicts 

 

1. ความส้าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
ปัจจุบันยาเสพติดนับเป็นปัญหาส าคัญของโลกปัญหาหนึ่ง ที่ผู้น าประเทศต่างๆ ให้ความ 

สนใจในการป้องกัน และปราบปรามอย่างจริงจัง องค์การสหประชาชาติประกาศให้วันที่ 26 มิถุนายน 
ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพราะทุกประเทศต่างทราบถึงพิษภัยของยาเสพติด ที่ก าลัง
แพร่ระบาดไปทั่วทุกภูมิภาคของโลกในขณะนี้ การแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งถือว่าเป็นปัญหาของโลกที่
มีผลกระทบต่อทุกประเทศ ในทุกภูมิภาคจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือซึ่งกันและกันของนานา
ประเทศ ประเทศไทยได้ด าเนินความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นความร่วมมือ
ระหว่างกันในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทั้งนี้ไทยและประเทศเพ่ือนบ้านมีความร่วมมือทั้ง
ในระดับทวิภาคีและพหุภาคี (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2546) 
 ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อสถานการณ์ยาเสพติดอาจเป็นผลมาจากสภาพสังคมปัจจุบันที่มีความ
หลากหลาย สลับซับซ้อน การขยายตัวและพัฒนาประเทศอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบทางสังคมท าให้
เกิดวิถีการด ารงชีวิตของบุคคลในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอันเกิดจากสภาวะแวดล้อมที่บุคคล
ต้องดิ้นรน และมีความต้องการเพ่ิมขึ้นในหลายรูปแบบท าให้เกิดปัญหาต่างๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมือง โดยเฉพาะยาเสพติดซึ่งนับเป็นปัญหาที่ส าคัญและเกิดขึ้นพร้อมกับสภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลง และยังเป็นปัญหาเรื้อรังไม่สามารถแก้ไขให้หายขาดไปจากสังคมได้ ทั้งยังมีการแพร่
ระบาดเข้าไปในชุมชนต่างๆ อย่างรวดเร็วและรุนแรงที่ส าคัญได้ท าลายเศรษฐกิจและสังคมตลอดจน
ความมั่นคงของประเทศ แม้ว่าทุกฝ่ายจะพยายามป้องกันแก้ไขปัญหามาโดยตลอดแต่กลับทวีความ
รุนแรงยิ่งขึ้น (นิพันธ์ จ าเนียรพันธุ์ , 2551) จนรัฐบาลต้องประกาศสงครามกับปัญหาดังกล่าว 
ตัวอย่างเช่น ยาบ้า แต่ปัญหายาเสพติดก็ยังคงเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงและยังไม่มีแนวโน้มลดลง ไม่
ว่าจะเป็นการผลิตการค้าและการแพร่กระจาย กล่าวได้ว่าปัญหายาเสพติดยังคงเป็นปัญหาที่มี
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ความส าคัญมากในปัจจุบัน มีการแพร่กระจายตัวอย่างกว้างขวางส่งผลให้สังคมไทยก้าวสู่ภาวะ
ครอบครัวแตกแยก ชุมชนล่มสลาย เกิดกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวงจรของยาเสพติดคือ  ผู้ผลิต ผู้ค้า
และผู้เสพเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในแง่ของจ านวนและความหลากหลาย เป็นจุดเปลี่ยนของปัญหายา
เสพติดที่ก่อตัวขึ้นส่งผลกระทบเชื่อมโยงไปสู่ปัญหาอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนจนกลายเป็นกลุ่มของปัญหาสังคมที่
ส าคัญที่สุดของประเทศ   
 อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในช่วงที่ผ่านมา แม้ภาครัฐ 
องค์กรเอกชนต่างๆ จะช่วยกันบ าบัดรักษาป้องกัน หรือการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดด้วยการลงโทษทาง
กฎหมาย แม้ว่าจะประสบผลส าเร็จเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง แต่หากพิจารณาโดยภาพรวมกลับดู
เหมือนว่านอกจากปัญหาจะไม่มีแนวโน้มลดลงแล้ว ยังกลับปรากฏว่าปัญหายาเสพติดมีการขยายตัว
รุนแรงมากขึ้น บางปัญหาก็เป็นปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นในลักษณะของผลกระทบจากการด าเนินงาน บาง
ปัญหาเป็นผลพวงมาจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงแผนพัฒนาฯ ที่ผ่านมา หรือความ
เปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม ที่ท าให้คนรู้สึกขาดที่พ่ึงพิง เมื่อเกิดปัญหา หาทางออกไม่ได้จึงหันกลับไป
กระท าผิดซ้ าเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งนี้เพราะระบบการเมืองและกระบวนการยุติธรรมที่ท าให้เกิด
ช่องว่างในการแสวงหาผลประโยชน์จากกระบวนการค้ายาเสพติดอีกด้วย 
 พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชาวตะวันออก เป็นศาสนาที่มีความ
แตกต่างจากศาสนาอ่ืนๆ ที่มีขันติธรรม และเชื่อในเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตร์ มองโลกแบบผู้รัก
สันติภาพ จึงอยู่ร่วมกับศาสนาอื่นๆ ได้โดยไม่มีความขัดแย้ง การสอนพระพุทธศาสนามีแต่บวกกับบวก
ในสังคม และความสุขของสังคมไทยนั้น มีรากฐานมาจากค าสอนของพุทธศาสนา (วิชั ย ตันศิริ,  
2551) สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ที่มุ่งเน้นพัฒนาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2545) โดยเป็นการสนับสนุนให้น าหลักธรรมของศาสนามาใช้เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย ดังนั้น หากบุคคลเหินห่างจากคุณธรรมทางศาสนา ก็ยิ่งจะท าให้การ
ประพฤติปฏิบัติขาดหลักธรรมด าเนินชีวิต ขาดหิริโอตตัปปะ ขาดความเสียสละเพ่ือส่วนรวม คุณธรรม
ทางพระพุทธศาสนาจึงจะช่วยสร้างวิถีชีวิตให้ด ารงอยู่ในทางสายกลาง และในขอบเขตของวัฒนธรรม
ที่ไม่ยึดติดได้และวิถีทางของพุทธธรรมก็เข้ากันได้เป็นอย่างดีกับการสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้ห่างไกลจากยาเสพติดได้ 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยและสาเหตุของการกระท าผิดซ้ าของเยาวชนติดยาเสพติดในสังคมไทย
ปัจจุบัน 

2. เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมการบ าบัดและลดปัญหาการกระท าผิดซ้ าของเยาวชน
ติดยาเสพติด 

3. เพ่ือประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมการบ าบัดและลดปัญหาการกระท าผิดซ้ าของ
เยาวชน               ติดยาเสพติด : กรณีศึกษา วัดโนนสูงวนาราม ต าบลโนนสูง อ าเภอขุนหาญ 
จังหวัดศรีสะเกษ 
3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

4. วิธีด้าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 

4.1 ประชากรและตัวอย่าง/ผุ้ให้ข้อมูลหลัก 
             เนื่องจากงานวิจัยนี้เป็นการออกสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักที่เกี่ยวข้อง จึงก าหนดผู้ให้
ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
  - พระสงฆ์     จ า น ว น   4  
รูป 
  - ปราชญ์ชุมชน    จ านวน  2  คน  
  - ผู้น าชุมชนและองค์กรปกครองท้องถิ่น   จ านวน  3  คน 
  - เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ปลัดอ าเภอ ต ารวจ เจ้าหน้าที่สารธารณสุขอ าเภอ    จ านวน  3  
คน 
  - นักจิตวิทยาเด็กและเยาวชนหรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขุนหาญ    จ า น ว น   1  
คน  
  - ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ในพื้นที่กรณีศึกษา    จ านวน  2  คน 
         รวม  15 รูป/คน  

4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการออกแบบสัมภาษณ์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบแล้วจึง

น าไปสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักได้ตอบตามแบบสัมภาษณ์ 
1) การใช้แบบสอบถาม เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากพระสงฆ์ ปราชญ์ชุมชน ผู้น า

ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น ปลัดอ าเภอ 
ต ารวจ เจ้าหน้าสาธารณสุขอ าเภอ นักจิตวิทยาเด็กและเยาวชน และตัวแทนผู้ปกครองเยาวชนที่เข้า
รับการอบรมบ าบัดยาเสพติดเพ่ือให้ได้ข้อมูลในด้านกระบวนการหรือวิธีการอบรมบ าบัดเยาวชนผู้ติด
ยาเสพติดเป็นรูปธรรม 
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2) การสัมภาษณ์ คณะผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ( in–depth interviews) ส าหรับ
พระสงฆ์ ปราชญ์ชุมชน ผู้น าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง เช่น นักจิตวิทยาเด็กและเยาวชน และตัวแทนเยาวชนที่เข้ารับการอบรม บ าบัดยาเสพติด 

4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ขอให้บัณฑิตศึกษาออกหนังสือไปยังผู้ให้ข้อมูลหลักเพ่ือขอสัมภาษณ์ เมื่อได้รับการตอบ
รับแล้วจึงนัดวันเวลาเพ่ือขอสัมภาษณ์ และผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้
ข้อมูลหลัก 

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว ผู้วิจัยได้ท าการแยกแยะตามหมวด แล้วสังเคราะห์

ข้อมูล เสร็จแล้วจึงน าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์ 
การเขียนรายงานวิจัย เมื่อท าการสังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจึงน ามา

เขียนเป็นรายงานวิจัยและสรุปรายงานวิจัย 
5. สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย มีปัจจัยและสาเหตุของการกระท าผิดซ้ าของเยาวชนติดยาเสพติดในสังคมไทย
ปัจจุบัน ดังนี้ 
 1) เพื่อศึกษาปัจจัยและสาเหตุของการกระท้าผิดซ ้าของเยาวชนติดยาเสพติดในสังคมไทย
ปัจจุบัน ได้แก่ ปัจจัยด้านครอบครัว แต่ในปัจจุบันปัญหาเศรษฐกิจท าให้วิธีการด าเนินชีวิตของพ่อแม่ 
วิธีการเลี้ยงดูลูกเปลี่ยนแปลงไป พ่อแม่ต้องช่วยกันท างานหาเงินเพ่ือสร้างรายได้ให้เพียงพอกับ
รายจ่ายของครอบครัว ภาวะความเครียดจึงตามมาเมื่อรายได้ไม่พอค่าใช้จ่าย ก่อให้เกิดปัญหาในการ
อบรมเลี้ยงดูที่ขาดระเบียบวินัย ไม่เสมอต้นเสมอปลาย ขาดการติดตามสอดส่องความประพฤติของลูก
ที่เหมาะสม ครอบครัวแตกแยกขาดความรักความอบอุ่นต่างได้รับแบบอย่างจากครอบครัว พ่อแม่หรือ
ญาติพ่ีน้องในบ้านเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ถูกจับกุมด าเนินคดีในข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นปัจจัยที่
จะท าให้เยาวชนมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้ง่ายด้วยมองเป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้ผิดอะไร
ผู้ใหญ่ท าได้เด็กก็ย่อมท าได้เช่นเดียวกัน 
 2. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและเพ่ือน รวมถึงต่อสังคม เมื่อเยาวชนเติบโตมาจาก
สภาพแวดล้อมที่ไร้ระเบียบ แหล่งอาชญากรรม จึงรู้สึกว่าปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องธรรมดา การคบ
เพ่ือนที่มีปัญหาหรือถูกเพ่ือนชักจูง ประกอบกับเยาวชนไม่มีอาชีพที่แน่นอน จึงใช้เวลาว่างไปมั่วสุมกับ
เพ่ือนที่ไม่ดี ท าให้เยาวชนหันไปติดยาเสพติดตามเพ่ือน เป็นเพราะเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจท าให้
แนวทางการด าเนินชีวิตเปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมเป็นสังคมอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นสังคมแห่งการ
แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นและต้องการเอาชนะผู้อ่ืน ถึงกลุ่มเพ่ือนและบุคคลอ่ืนในสังคมมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จึงถือเป็นสาเหตุที่ท าให้เยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
เช่น สภาพสังคมรอบข้างไม่ดี สิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ที่อยู่อาศัย ระดับการศึกษา รวมถึงการคบเพ่ือน 
ในทางสังคมการโน้มน้าว การชักชวนของเพ่ือนที่เคยเสพยาเสพติดชักชวนให้ทดลองเสพ ท าให้เกิด
ความอยากรู้อยากลองจึงอาจท าให้เกิดการปรับพฤติกรรมตนเองไปยึดติดกับกลุ่มเพ่ือนที่เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด การกดดันจากกลุ่มเพ่ือนในภาวะความจ ายอมที่ต้องตัดสินใจท าตามค าสั่งเพ่ือให้ตนเอง
ปลอดภัย หรือการล่อลวง ด้วยธรรมชาติของความที่อยู่ในวัยเดียวกัน ความต้องการความคิดจึงเป็นไป
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ในทิศทางเดียวกัน โดยไม่มีการคิดทบทวนให้รอบคอบหรือไตร่ตรองถึงผลได้ผลเสีย ก่อให้เกิดความ
โลภ ความโกรธ ความหลง การคบเพ่ือนและการเลียนแบบเพ่ือน สื่อมวลชน เสนอถึงความก้าวร้าว
รุนแรง ก็มีอิทธิพลต่อการเลียนแบบ การสร้างจิตส านึกที่ดีให้กับเยาวชน เป็นกระบวนการเรียนรู้แบบ
เน้นสอนทักษะ น าไปสู่การแสดงออกทางพฤติกรรมในการเสพยาเสพติดเพ่ือปิดบังกลบเกลื่นสิ่งต่าง ๆ 
เหล่านี้ ปัจจุบันเยาวชนจะให้ความส าคัญกับเพ่ือนมาก ใช้เวลาอยู่กับเพ่ือนและต้องการการยอมรับ
จากเพ่ือนให้ตนเองเป็นผู้น าหรือเข้าไปอยู่ในกลุ่มเดียวกันได้ ก็เป็นเส้นทางหนึ่งที่จะให้เยาวชนก้าวเดิน
เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ตามหลักจิตวิทยาที่ว่าด้วยทฤษฎี “ลอกเลียนแบบพฤติกรรม” 
 3. การเข้าถึงยาเสพติดของเยาวชน ความรู้สึกว่าตนเองไม่มีความส าคัญ และไม่มีคุณค่า ท า
ให้เยาวชนถูกชักชวนหรือถูกล่อลวงให้ท าผิดได้ง่าย เยาวชนขาดการทบทวน ยั้งคิด หรือวิเคราะห์ถึง
ผลดีผลเสียให้ละเอียด สภาพชุมชนสิ่งแวดล้อมที่พักอาศัย มีความส าคัญและเป็นอิทธิพลมากที่จะท า
ให้เยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เนื่องจากการอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดี มีแหล่งมั่วสุม กลุ่มผู้ค้า
ยาเสพติด ที่มีผู้ติดยาเสพติด แหล่งจ าหน่าย  เป็นชุมชนอบายมุข วิถีชีวิตในชุมชนมีค่านิยมยกย่อง
สนับสนุนคนชั่วที่มีเงิน ขาดแบบอย่างหรือสิ่งที่จะชักน าไปในทางทีดี ชุมชนดังกล่าวก็จะเป็นชุมชนที่
เอ้ือต่ออบายมุข เยาวชนจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้ง่าย ไม่รู้เท่าทันเหตุการณ์ในให้สังคมปัจจุบัน
ที่นิยมกระแสเชิดชูความมีหน้ามีตาทางสังคมการหลงเข้าไปในวัตถุนิยม เช่น โทรศัพท์มือถือ เสื้อผ้า 
รองเท้า กระเป๋า แบรนด์เนม ราคาแพงที่สั่งตรงจากนอกเป็นสิ่งเร้าที่ก่อให้เกิดการท าผิดเข้าไปติดกับ
ดักแห่งกิเลสหรือทาสทางการเงินได้ ส่งผลให้เยาวชนหลงทางท าในสิ่งที่ผิดกฎหมายเพ่ือสนองตอบต่อ
ความต้องการทางใจของตนเองให้มีคุณค่าเป็นที่ยอมรับเพ่ือนพ้อง โดยไม่ได้ทบทวนว่าสิ่งที่ตนเองได้
ท าไปนั่นคือสิ่งที่ผิด กล่าวได้ว่าความต้องการรายได้เพ่ือด ารงชีพหรือความฟุ้งเฟ้อส่วนบุคคล ความ
ต้องการรายได้มาใช้จ่ายหรือเหตุจ าเป็นต้องใช้ เป็นเหตุผลส าคัญที่น าไปสู่การตัดสินใจเข้าไปเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด โดยเลือกท่ีจะจ าหน่ายยาเสพติดเพ่ือให้เกิดรายได้ 

4. การแพร่ระบาดของยาเสพติด จากสถานการณ์ยาเสพติดบริเวณทางตอนเหนือของ
ประเทศไทย มีการลักลอบน าเข้ายาเสพติดที่ผลิตโดยชนกลุ่มน้อยในประเทศพม่าที่เป็นผู้ผลิตหลักใน
ภูมิภาคอาเซียน เป็นบริเวณที่ท าให้เกิดการลักลอบน าเข้ามาในประเทศไทยโดยชนกลุ่มน้อยทาง
ภาคเหนือการลักลอบผลิตยาเสพติดที่อยู่นอกประเทศซึ่งไม่สามารถจะควบคุมได้ การแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดในเยาวชนได้ทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น ปัญหาที่เอ้ืออ านวยต่อการแพร่ระบาดของยาเสพ
ติดคือสภาพชุมชน ครอบครัว และตัวยาเสพติด เยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีอายุ 15-24 ปี ยังคง
เป็นกลุ่มหลักท่ีเข้ามาเกี่ยวข้อง ตัวยาที่แพร่ระบาดสูงคือ ยาบ้า สถานที่มีการแพร่ระบาดต้องเฝ้าระวัง
อย่างใกล้ชิด ได้แก่ ร้านเกมส์/อินเตอร์เน็ต กลุ่มรถซิ่ง รวมถึงสถานบันเทิง/สถานบริการ หอพัก 
เยาวชนห่างไกลจากผู้ปกครอง ที่เข้าไปดูแลแก้ไข เพราะนั่นคืออาชีพที่ด าเนินการเพ่ือมุ่งหวังรายได้
หรือก าไรให้คุ้มค่ากับการลงทุนโดยไม่ได้สนใจว่าเยาวชนเหล่านั้นจะมีคุณภาพชีวิตในภายภาคหน้า
แบบใด จึงเป็นการลงทุนที่ขาดจิตส านึก มีคุณธรรมและจริยธรรมในอาชีพ จึงเป็นการเอ้ือประโยชน์
ต่างตอบแทนกันเมื่อความต้องการในการเสพยาเสพติดมีมากเท่าใด ปริมาณการผลิตยาเสพติดจะมาก
เพียงพอกับความต้องการเป็นความสมดุลที่เกิดการแพร่กระจายไปทั่วชุมชน 

 ดังนั้น จากสาเหตุและปัญหาของเยาวชนติดยาเสพติดนี้เองจึงต้องจัดการปัญหาด้วยวิธีการ
แก้ปัญหา        ในกรณีวัดโนนสูงวนาราม ผู้วิจัยได้ไปศึกษา พบว่า พระครูศีลธรรมโสภณ เจ้าอาวาส
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วัดโนนสูงวนาราม พบปัญหาในพ้ืนที่ว่ามีเยาวชนติดยาเสพติดมากขึ้นเรื่อยๆ ท่านจึงเป็นห่วงถึง
อนาคตของเยาวชน กอปรกับปัญหาเหล่านี้ระบาดหนัก ลุกลามถึงวัด จะเป็นผลเสียต่อพระภิกษุ
สามเณรภายในวัด ท่านจึงได้ศึกษารายละเอียดของการบ าบัดผู้ติดยาเสพติดอย่างจริงจัง วิธีการของ
ท่าน มีดงันี้  

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ สารเสพติดให้โทษต่อร่างกาย จากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถาน
พินิจ เรือนจ า ต ารวจ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ เข้าอบรมความรู้จาก ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จากการศึกษาดูงาน หลายที่ เช่น ส านักวัดถ้ ากระบอก จ.ลพบุรี มา
ปรับใช้ในกระบวนการบ าบัดมี ดังนี้ 
 เปิดรับเยาวชนหรือประชาชนผู้สมัครใจเข้ารับการบ าบัด เข้าอบรมคุณธรรมคุณธรรมด้วย
หลักธรรมให้ข้อคิด และแนวทางปฏิบัติ พร้อมการใช้ยาสมุนไพรบ าบัดด้วย เป็นภูมิปัญญาแพทย์แผน
ไทย ในบรรดาสมุนไพรใช้บ าบัด ผู้ติดยาเสพติดที่นิยมใช้ ได้แก่  
 รางจืด ใช้ใบสดหรือแห้ง ใส่ครกต าผสมน้ า ถ้าเป็นน้ าซาวข้าวยิ่งดี เป็นตัวล้างสารพิษ 
สรรพคุณถอนพิษ เช่น พิษสุราเรื้อรังและยาเสพติดชนิดอ่ืนๆ แก้อาการเม้าค้าง และช่วยลด-เลิกยาบ้า 
มีฤทธิ์ต่อระบบประสาทคล้ายกับ  สารเสพติด ท าให้ผู้ป่วยเกิดความพึงพอใจการรั กษาด้วย รางจืด 
เหมือนได้รับสารเสพติด ไม่ท าให้ทุรนทุราย 
 ปลาไหลเผือก (ยาสามราก) หรือ พญารากเดียว มีสรรพคุณ เป็นยาบ ารุงก าลัง ช่วยล้างสาร
เสพติดในร่างกาย ในการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด น าเอาส่วนของ ราก ช่วยแก้ไข้ ถ่ายพิษ  
 รากโลดทะนงแดง (นางแซง) มีสรรพคุณ ถอนพิษ เบื่อเมา ท าให้อาเจียน ท าให้ถ่าย 
 ฮังฮ้อน (พญารากไฟ) สรรพคุณช่วยให้เลือดลมเดินสะดวก ทั้ง ปลาไหลเผือก รากโลดทะนง
แดง และ      ฮังฮ้อน แก้อาการลงแดงจากสารเสพติด โดยทั้งสามราก น ามา ฝน กับ น้ ามะนาว 
ก่อนที่จะให้ผู้ป่วยหรือติดยาเสพติดรับประทานอาหารเช้า-เย็น หรือต้มกับน้ าใช้ดื่มกินได ้
 ทั้งนี้ วัดโนนสูวนาราม ยังร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ โรงพยาบาลขุนหาญ ที่ใช้สถานที่
วัดจัดโครงการพัฒนาระบบ รักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ผู้ใช้สารเสพติดโรงพยาบาลขุนหาญ ๒๕๕๐ ซึ่ง
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น เจ้าหน้าที่ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ าเภอขุนหาญ เจ้าหน้าที่ต ารวจอ าเภอขุนหาญ ปกครองท้องถิ่นอ าเภอขุนหาญ 
ผู้น า นักจิตวิทยา ตลอดจนพระสงฆ์ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้และมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้เยาวชนที่เป็น
ผู้ป่วยและใช้ยาเสพติดที่ยังไม่จบโปรแกรมการบ าบัดจากโรงพยาบาลขุนหาญ สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม
หรือรับการบ าบัด มีกลุ่มเสี่ยง และผู้ปกครอง ได้ปฏิบัติร่วมกันเพ่ือละลายพฤติกรรม และคลาย
ความเครียดที่เกิดจากผลกระทบทางจิตใจจากการติดยาเสพติด ช่วยลดปัญหาไม่ติดยาเสพติดซ้ าอีก 
 2) ศึกษาหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการบ้าบัดและลดปัญหาการกระท้าผิดซ ้าของเยาวชน
ติดยาเสพติด สมุนไพรทั้งหมด เป็นสมุนไพรที่ทางวัดจัดหามาบริการกับเยาวชนผู้ติดยาเสพได้รับการ
บ าบัดอย่างถูกสุขลักษณะและมีแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญคอยดูอย่างใกล้ชิด หากแต่การบ าบัดด้วย
สมุนไพร เพียงเป็นการบ าบัดทางร่างกาย ทางด้านจิตใจนั้นย่อมต้องน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
มาประยุกต์ใช้ให้เกิดการบ าบัดเยาวชนผู้ติดยาเสพติดจากการกระท าผิดซ้ ากลับไปติดยาเสพติดใหม่อีก 
ซึ่งต้องน้อมน าเอาหลักธรรมไปปฏิบัติให้เกิดผล คือ รักษาศีล 5 อย่างเคร่งครัด ซึ่งศีลข้อ 5 นั้นต้องพึง
รักษาเป็นส าคัญ ยังต้องมี หิริ โอตตัปปะ รู้จักละอาย เกรงกลัวต่อผลบาปจากโทษของการติดยาเสพ
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ติด ฆราวาสธรรม 4 รูจักการข่มใจ อดทน มีสัจจะ และการรู้จักแบ่งปัน ประพฤติตนสมฐานะ เป็น
หลักครองตนให้ห่างไกลยาเสพติด รวมไปถึง มงคล 38 ประการ ที่เป็นหลักการด าเนินชีวิตในสังคม
และสามารถอยู่ร่วมสังคมอย่างปกติสุข คุ้มครองปกป้องสิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิตเช่น ไม่หลงผิดไปติดยา
เสพติดหรือเกี่ยวข้องทั้งทางตรงหรือทางอ้อมได้ และยังมีหลักธรรมที่เป็นภูมิคุ้มกันที่เป็นหลักธรรม
ส าคัญยิ่งที่เยาวชนสามารถน าไปเป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือไม่กลับไปติดยาเสพติดซ้ าอีกหลังจากบ าบัดยา
เสพติดแล้ว ดังนี้ 
 หลักทิศ 6 เฉพาะความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ได้ก าหนดหน้าที่ที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติและมี
สิทธิอันชอบธรรมที่จะได้รับการปฏิบัติตอบ ประกอบด้วยบุคคลประเภทต่าง ๆ ที่เราต้องเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์ทางสังคมดุจทิศที่อยู่รอบตัวปุรัตถิมทิศ ทิศเบื้องหน้า คือ ทิศตะวันออก ได้แก่ มารดาบิดา
เพราะเป็นผู้มีอุปการะแก่เรามาก่อน จะเป็นภูมิคุ้มกันเยาวชนจากยาเสพติดได้ เนื่องจากเป็นพ่อแม่
เป็นผู้ให้โดยเฉพาะความรัก ความอบอุ่น การปกป้องคุ้มครอง การศึกษา และทรัพย์ โดยไม่ต้องการสิ่ง
ใดตอบแทน มีเพียงต้องการให้ลูกได้เติบโตมีชีวิตที่ดีมีคุณภาพ ดังนั้น พ่อแม่ผู้ปกครอง ต้องมีเวลา
ให้กับบุตรหลาน ให้ความรักความอบอุ่นแก่บุตรหลานไม่มากไปหรือน้อยไป ตั้งอยู่ในความพอดี    
ต้องเข้าใจช่วงวัย ความรู้สึกของเยาวชนอย่างถ่องแท้ จึงจะสามารถลดปัญหาเยาวชนติดยาเสพติดได้ 
 หลักคบมิตร ดังนั้น การจะเลือกคบเพ่ือนจึงควรพิจารณาเลือกคบแต่คนดีที่น าความ
เจริญรุ่งเรืองมาให้       ดังปรากฏจากค าสอนในพระไตรปิฎกเก่ียวกับมิตรดังนี้ 
 มิตรมีอุปการะ คือ การด าเนินชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีเรื่องราวมากมายผ่าน
เข้ามาในชีวิต     มีความโชคดี มีความเดือดร้อนกายเดือดร้อนใจ ในบางครั้งได้รับทรัพย์ ในบางครั้ง
เสียทรัพย์ ในยามที่เรามีความล าบาก หากมีมิตรที่ให้ความช่วยเหลือ ดูแลปกป้องภัยอันตราย ส่งเสริม
ให้อยู่ในสถานที่ปลอดภัยโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ แสดงถึงเราเป็นผู้มีมิตรดี 
 มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ คือ การปฏิบัติต่อมิตรในลักษณะ มีทุกข์ร่วมทุกข์มีสุ ขร่วมสุข ใน
สังคมไทยทุกวันนี้ปฏิบัติได้ยากยิ่งนัก โดยเฉพาะข้อที่ 4 ส่วนใหญ่ในสังคมไทยจะเห็นได้ว่า สมาชิกของ
สังคมจะปฏิบัติแตกต่างจากค าสอน เช่น มักพูดโกหกขยายความลับของเพ่ือนให้ไม่เป็นความลับ เอาตัว
ในยามมีภัยและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่จะยอมเสียสละชีวิตเพ่ือเพ่ือน ดังนั้น เยาวชนควรได้รับการ
ฝึกฝนอบรมในเรื่องของความมีน้ าใจในขณะอยู่ร่วมกันในสังคม 
 มิตรแนะน าประโยชน์ คือ การถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการด าเนิน
ชีวิตเพ่ือให้เพ่ือนเพ่ือความเจริญก้าวหน้า ตลอดจนแนะน าเพ่ือนในการท าความดีสร้างกุศลเพ่ือ
ประโยชน์ในวันข้างหน้า 
 มิตรมีความรักใคร่ คือ มิตรที่มีความห่วงใยพร้อมส่งเสริมสนับสนุนและยินดีให้เพ่ือนได้ดีมี
ภาพลักษณ์ที่เหมาะสมระแวดระวังไม่ให้เกิดความเสื่อมเสียกับเพ่ือน เมื่อเพ่ือนได้รับรางวัลก็พลอย
ยินดีและร่วมสนับสนุนสรรเสริญกล่าวถึงไปด้วยจะคอยเป็นหูเป็นตาไม่ยอมให้ใครเข้ามาท าลายมิตรไม่
ว่าจะเป็นวิธีใด ๆ 
 หลักปัญญา คือ ปัญญาสัมปทา หมายถึง ความพร้อมด้วยปัญญารู้จักบาป บุญ คุณ โทษ 
ประโยชน์ มิใช่ประโยชน์ และเข้าใจชีวิตนี้ตามความเป็นจริง ที่จะไม่ให้ลุ่มหลงมัวเมา การใช้ความคิด
พิจารณาเพ่ือให้รู้อย่างไม่วิปริต ใช้สติพิจารณาคติแห่งกุศลธรรมและอกุศลธรรม รู้สิ่งที่เกื้อกูลและสิ่ง
ไม่เกื้อกูลแก่ตนเองและผู้อ่ืนด้วยปัญญาตามความเป็นจริง และ ตลอดจนหลักธรรมที่ประกอบกัน
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ได้แก่ หลักพรหมวิหาร ๔ หลัก ฆราวาสธรรม ๔ หลักอทธิบาท ๔  หลักอริยสัจ ๔ รวมไปถึง หลัก
สติปัฎฐาน ๔ ในการเจริญวิปัสสนา เพ่ือการบ าบัดจิตใจมิให้ตกเป็นทาสของกิเลสและหลงเข้าไป
กระท าผิดซ้ าในคดียาเสตติดอีก  
 3) การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการบ้าบัดและลดปัญหาการกระท้าผิดซ ้าของ
เยาวชน               ติดยาเสพติด : กรณีศึกษา วัดโนนสูงวนาราม ต้าบลโนนสูง อ้าเภอขุนหาญ 
จังหวัดศรีสะเกษ ทางวัดได้ยึดแนววิธีการหรือกระบวนการบ าบัดยาเสพติด ทั้งการอบรมให้ความรู้
ของภาครัฐ เอกชน ประชาชน ทั้งการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน โครงการอบรมเยาวชนต้าน
ยาเสพติด โครงการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องโดยมีพระสงฆ์ โดยเฉพาะวัดโนนสูวนารามฯ เข้ามามีส่วนในการ
ให้ความรู้ในหลักธรรมค าสอนเพ่ือลดปัญหาหรือแก้ไข ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการกระท า
ผิดหรือกระท าผิดซ้ าในคดียาเสพติดหรือไปติดยาเสพติดซ้ า ได้ดังนี้ 
 1. การแก้ไขและบ าบัดด้วยครอบครัว คนในครอบครัวเป็นแบบอย่างอันชัดเจนและเหมาะสม
ก็มีแบบอย่างของความเป็นผู้มีเหตุมีผล เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน รู้จักให้อภัยกัน เอ้ือเฟ้ือและเอ้ือ
อาทรต่อกัน ส่วนเรื่องขอบเขตที่ใช้เป็นเครื่องชี้แนวปฏิบัติ จะต้องมีการชี้แนะเยาวชน เพ่ือให้เยาวชน
มีความรู้และความเข้าใจ ตลอดจนเกิดการพัฒนาไปสู่การสร้างความส านึกดี เรามีความเชื่อว่ามนุษย์มี
ศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและความประพฤติไปในทิศทางโดยตนเองเป็นผู้กระท าผิด  ซึ่ง
ทางวัดโนนสูงวนาราม ร่วมกับ เทศบาลต าบลโนนสูง ได้จัดโครงการเข้าค่ายพัฒนาครอบครัวไทย
ห่างไกลยาเสพติด ขึ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2553 วัตถุประสงค์โครงการให้สมาชิกในครอบครัวเห็น
ความส าคัญของครอบครัว การให้ความรักความเอาใจใส่แก่สมาชิกในครอบครัวไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติด ตระหนักถึงปัญหายาเสพติด ทักษะการปฏิเสธยาเสพติด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ในการดูแลสมาชิกในครอบครัวและชุมชนให้ครอบครัวห่างไกลยาเสพติด (เทศบาล
ต าบลโนนสูงฯ เอกสารภาพกิจกรรมการจัดตั้งและด าเนินกิจกรรม ศูนย์พัฒนาครอบครัวไทยในชุมชน
ต าบลโนนสูง, 2553) และโครงการครอบครัวอบอุ่น โรงพยาบาลอ าเภอขุนหาญ ปี 2560 ที่มี
วัตถุประสงค์ ให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยงติดยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดจากครอบครัวผู้เคยใช้สารเสพติด ให้
ตระหนักโทษภัย สร้างแรงจูงใจในการบ าบัด รักษา ฟ้ืนฟู ระวังไม่ให้กลับไปติดยาเสพติดซ้ า หรือ
กระท าผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติดซ้ า สร้างความอบอุ่นในครอบครัวและร่วมมือให้ผู้เสพหรือเยาวชนติด
ยาเสพติดเข้ารับการบ าบัด ทั้งนี้ร่วมรณรงค์กับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ และสอดรับกับนโยบาย
งานยาเสพติดของกระทรวงสาธารณสุข 
 2. การแก้ไขและบ าบัดด้วยสังคม การสร้างจิตส านึกดีให้กับเยาวชน การเรียนรู้ของเยาวชน
จะเกิดการเรียนรู้ 2 แหล่ง แหล่งแรกเป็นการเรียนรู้โดยการลอกเลียนจากตัวอย่างของผู้ใหญ่ที่เป็น
แบบอย่างที่ดี และจากการเรียนรู้ในโรงเรียนผ่านกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และถือได้ว่า
แหล่งการเรียนรู้นี้มีความส าคัญท่ีสุด เนื่องจากเวลาในการเรียนตลอดจนเนื้อหาสาระและการฝึกฝนใน
เรื่องระเบียบวินัย จะได้จากครูผู้สอนและจากต าราต่าง ๆ การฝึกทักษะในการเรียนรู้คู่กับทักษะทาง
สังคม การฝึกวินัยในโรงเรียนก็ถือว่าเป็นเรื่องส าคัญ การสอนให้เด็กรู้จักควบคุมพฤติกรรมของตนเอง 
การควบคุมพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอจะท าให้เด็กควบคุมตนเองได้ในที่สุด ส่วนการแก้ไขปัญหาสังคม
โดยการแก้ไขหรือพัฒนาเยาวชน จ าเป็นอย่างยิ่งที่กระบวนการสร้างจิตส านึกที่ดีจะเป็นหนทางหนึ่งใน
การพัฒนาและแก้ปัญหาให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดได้ ซ่ึงทางวัดโนนสูงวนารามได้เข้าไปเผยแผ่
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หลักค าสอนในโรงเรียนต่าง ๆ เช่น โรงเรียนบ้านโนนสูง โรงเรียนบ้านกระเจา วิทยาลัยการอาชีพขุน
หาญ เป็นต้น เพ่ือฝึกผนขัดเกลาความประพฤติให้อยู่ในศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมของชาวพุทธ เช่น 
การฝึกมารยาทชาวพุทธ การให้หลักธรรมการอยู่ร่วมกัน เช่น ฆราวาสธรรม 4 พรหมวิหาร 4 เป็นต้น 
ตลอดจนหลัก หิริโอตตัปปะ ให้เว้นการท าชั่ว เกรงกลัวต่อผลบาป ตลอดจนการจัดท าโครงการเข้าวัด
ปฏิบัติธรรมของเทศบาลต าบลโนนสูงที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุจูงบุตรหลานเข้าวัดฟังธรรมกล่อมเกลา
จิตใจ ทั้งยังร่วมกิจกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนามีกิจกรรมทางสังคมทุกวัย และกิจกรรมการ
อุปสมบทบรรพชาภาคฤดูร้อนห่างไกลยาเสพติดที่สนับสนุนโดย ท้องถิ่นอ าเภอ ฝ่ายปกครอง และผู้น า
ท้องถิ่น เพราะการบวชบุตรหลานก็จะเป็นอีกกิจกรรมที่สามารถลดปัญหาการมั่วสุมมีพฤติกรรมเสียง
ติดยาเสพติดหรือการกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เพราะเข้าบวชแล้วอยู่ในความดูแลและสายตาของ
เจ้าอาวาส พระพ่ีเลี้ยง  
 3. การแก้ไขและบ าบัดด้วยการเรียนรู้ การเรียนเป็นการสร้างรากฐานความมั่นคงให้กับชีวิต 
สร้างให้เยาวชนมีความมั่นใจในตนเองว่าจะด ารงชีวิต ประกอบอาชีพสุจริต มีความขยันหมั่นเพียร 
ขวนขวายหาความรู้ใส่ตนเองอยู่อย่างสม่ าเสมอ เป็นการสร้างอาชีพและฐานะตนเองและครอบครัวที่
จะมีขึ้นในวันข้างหน้า รู้เท่าทันในสิ่งเร้าด้าน ยาเสพติด และไม่ตกอยู่ในอ านาจของยาเสพติด เยาวชน
จึงต้องมีสติและรู้จักการวางแผนในอนาคตของตนเองว่าจะเดินไปในทิศทางแบบใด ซึ่งก็ต้องปูพ้ืนฐาน
ทางด้านจิตใจให้มีความมานะอดทน ขวนขวายที่จะเรียนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ต่อไปในอนาคต ปัญหา
ในการคบเพ่ือน การเลียนแบบเพ่ือน สื่อมวลชน ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ที่แสดงถึง
ความก้าวร้าวรุนแรง ต้องมีอิทธิพลต่อการเลียนแบบ การสร้างจิตส านึกที่ดีให้กับเยาวชน เป็น
กระบวนการเรียนรู้แบบเน้นสอนทักษะ ดังนั้นการเรียนของเยาวชนจึงต้องเน้นทักษะทางความคิด
พิจารณา รู้จักหน้าที่ของเยาวชนเพ่ือด ารงตนอยู่ในสังคมที่สามารถก้าวหน้าในชีวิต อยู่ในฐานะที่มี
เกียรติด้วยความอุตสาหะของตนเอง อันจะน าไปสู่การสร้างจิตส านึกท่ีดีให้กับเยาวชน ซึ่งจะสอดคล้อง
ในเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันที่เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่ง คณะสงฆ์อ าเภอขุนหาญ น า
โดย พระครูวีรปัญญาภรณ์ เจ้าคณะอ าเภอขุนหาญ มอบหมายให้ พระครูโพธิสุตาลังการ รองเจ้าคณะ
อ าเภอขุนหาญน าคณะพระธรรมทูต ออกปฏิบัติการอบรมศีลธรรมแก่นักเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลโนน
สูง นับว่าพระธรรมทูตในอ าเภอขุนหาญนั้น เป็นผู้บ าบัดทางด้านจิตใจของเยาวชนที่จะได้น าหลักค า
สอนไปปฎิบัติหรือด าเนินชีวิต รู้จักตนเอง คนอ่ืน สังคม การอยู่ร่วมกันอย่างไรไม่ให้ไปกระท าผิดคือ
การผิดศีลธรรมเห็นว่าสิ่งใดมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ โดยเฉพาะเห็นว่ายาเสพติดให้โทษมากกว่า
ให้คุณ 
 4. การแก้ไขและบ าบัดด้วยมิตร เมื่อเยาวชนอยู่ในกลุ่มจะแสดงพฤติกรรมทั้งในด้านบวกและ
ด้านลบ เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับและอยู่ในระดับต่าง ๆ ทั้งผู้น าและผู้ตามในกลุ่มเพ่ือน ดังนั้นการชี้แนะ
เยาวชนเพ่ือให้เยาวชนมีความรู้และความเข้าใจในการเลือกคบเพ่ือนว่าเพ่ือนเช่นไรคือเพ่ือนที่ควรคบ 
เพ่ือนเช่นไรไม่ควรคบตลอดจนการสร้างความรู้ความเข้าใจเพ่ือให้เยาวชนเกิดการพัฒนาไปสู่การสร้าง
ความส านึกดี การคบเพ่ือนจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญและมีผลต่อความเจริญก้าวหน้าหรือความเสื่อมของชีวิต
อย่างมาก ซึ่งวัดโนนสูงวนารามฯ  ร่วมกับเทศบาลต าบลโนนสูงมองเห็นว่าในพ้ืนที่ชุมชนต าบลโนนสูง 
พบว่ามีเยาวชนที่สุ่มเสี่ยงติดยาเสพติดอยู่มาก ซึ่งพบจากการแสดงพฤติกรรมที่ผิดปกติ เช่น มั่วสุมขับ
ขี่จักรยานยนต์ในยามวิกาล เยาวชนเก็บตัว หรือก้าวร้าวโต้เถียงผู้ปกครอง ตลอดจนลักขโมยสิ่งของ 
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เป็นต้น จึงจัดให้มีโครงการพัฒนาชีวิตเยาวชนต าบลโนนสูง เพ่ือส่งเสริมทักษะที่จ าเป็นในการด าเนิน
ชีวิตด้านคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้ห่างไกลยาเสพติด และมีทักษะทางสังคมต่าง ๆ โดยเฉพาะการ
เลือกคบเพ่ือนตลอดจนการช่วยเหลือเพ่ือนที่ติดยาเสพติดให้เลิกหรือปลอดภัยจากยาเสพติด  โดยการ
ประชาสัมพันธ์หรือมีหนังสือแจ้งไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ในพ้ืนที่ให้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติ
ธรรมบวชชีพราหมณ์ที่วัดโนนสูงวนารามฯ ที่เป็นสถานที่ด าเนินโครงการดังกล่าวโดยการสมัครขอ
นักเรียน(เทศบาลต าบลโนนสูงฯ เอกสารโครงการพัฒนาคุณภาพและทักษะชีวิตเยาวชนต าบลโนนสูง 
เทศบาลต าบลโนนสูง, 2552)  
 สรุป การใช้พุทธธรรมเพ่ือประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการบ าบัดและลดปัญหาเพ่ือสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจให้มีความเข้มแข็งไม่ให้เยาวชนกลับไปติดยาเสพติดซ้ า โดยใช้ภูมิคุ้มกันทาง
ครอบครัวที่เป็นความรักความอบอุ่น ความเข้าใจซึ่งกันและกัน ภูมิคุ้มกันจากสังคมสิ่งแวดล้อม 
ภูมิคุ้มกันจากกัลยาณมิตร รวมถึงการเสริมสร้างการเรียนรู้ที่เกิดจากตนเองเป็นผู้ก าหนด เยาวชนส่วน
ใหญ่ที่หลงเข้าไปเสพยาหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติด อาจเนื่องจากขาดความรักความอบอุ่น ขาดความรู้
ความเข้าใจต่อสังคมเข้าใจว่าตนเองไม่มีคุณค่า และขาดความรู้ทางธรรมะพ้ืนฐาน หากเราต้องการ
แก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดของเยาวชน เราจ าเป็นต้องแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เยาวชน ควรได้เรียนรู้ปรับ
ทัศนคติมุมมองด้วยการใช้ปัญญาเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในการแก้ปัญหาของตนเอง ในด้านครอบครัว 
สังคม และเพ่ือน ให้ประสานสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ เสมือนเฟือง 3 ตัวขับเคลื่อนกลไกให้ท างาน
ในเวลาเดียวกัน ดังนั้นการป้องกันมิให้เยาวชนได้มีโอกาสเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นการป้องกัน
ในลักษณะการสร้างความพร้อมในการใช้ชีวิตเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ใหญ่ หรือเป็นผู้ดูแล
ตนเองได้ โดยปัญญาเป็นเครื่องมือที่จะน าพาตนเองให้อยู่ในสังคมเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็น
เยาวชนที่เป็นคนเก่งเป็นคนดีที่สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ ท าให้เยาวชนก้าวข้ามช่วงวัย
แห่งการปรับเปลี่ยนจากเยาวชนสู่ความเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบ เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มี
ความเข้มแข็งที่เกิดจากกระบวนการใช้ปัญญาเป็นหลักที่ยึดเหนี่ยว อันเป็นรูปแบบอีกมิติหนึ่งที่มุ่งเน้น
การแก้ปัญหาจากสาเหตุของปัญหา เป็นภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นจาก ความอบอุ่น การดูแลตนเองได้ และ
จิตส านึกท่ีดี 
 ดังนั้นเหตุปัจจัยที่มีผลกระทบท าให้เยาวชนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด คือการยอมรับใน
ครอบครัว การยอมรับในสังคม และการยอมรับด้วยเหตุและผล ยอมรับพุทธธรรมที่น ามาสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้เยาวชนด้วย “ปัญญา” เป็นเครื่องมือเพ่ือแก้ปัญหาเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด ให้
เยาวชนมีภูมิต้านทานต่อสิ่งเร้าต่างๆ มีความเข้มแข็งในจิตใจ เป็นพ้ืนฐานท าให้ประเทศไทยมีพลเมือง
ที่มีคุณภาพน าพาประเทศให้มีความสุขสงบเจริญรุ่งเรือง 
6.อภิปรายผล  
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมการบ าบัดและป้องกัน
การกระท าผิดซ้ าของเยาวชนผู้ติดยาเสพติด : กรณีศึกษา วัดโนนสูงวนาราม อ าเภอขุนหาญ จังหวัด
ศรีสะเกษ “ท าให้ทราบว่า  

1) เพื่อศึกษาปัจจัยและสาเหตุของการกระท้าผิดซ ้าของเยาวชนติดยาเสพติดในสังคมไทย
ปัจจุบัน มีสาเหตุและปัจจัย ดังนี้ คือ 1.ปัจจัยด้านครอบครัว เช่นครอบครัวมีปัญหา พ่อแม่แยกทาง
กัน ฐานะยากจน ซึ่งสอดคล้องกับ สุวรรณ ใจคล่องแคล่ว ที่กล่าวว่า สาเหตุและปัจจัยมีลักษณะของ
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แหล่งที่อยู่อาศัยเป็นชุมชนแออัด (สลัม) ชอบเที่ยวเตร่ยามค่ าคืน เรียนรู้พฤติกรรมกระท าผิดจากเพ่ือน
มากที่สุด ต้องการเงินหรือทรัพย์สิน เนื่องจากไม่มีรายได้และว่างงาน มีฐานะทางครอบครัวค่อนข้าง
ยากจน มีภาระหนี้สิน เป็นต้น (สุวรรณ ใจคล่องแคล่ว, 2546) 2.ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและเพ่ือน  
มีสภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งค้าและเสพยาเสพติดและการคบเพ่ือนไม่ดี ซึ่งตรงกับความคิดเห็นของ 
มนตรี  บุญนาค ที่ว่า ในสถานที่เป็นแหล่งมั่วสุม สิ่งส าคัญการคบเพ่ือน หากคบเพ่ือนที่กระท าผิด
กฎหมายเสพหรือ จ าหน่ายยาเสพติด และการขาดความรู้เรื่องการรับโทษตามกฎหมาย ผู้ต้องขังที่มี
พฤติกรรมเสพและจ าหน่าย ย่อมถูกชักชวนให้เป็นทั้งผู้ค้าและผู้เสพขยายวงกว้างของการแพร่ระบาด
ยาเสพติด ท าให้กระท าผิดและก่อคดียาเสพติดซ้ าได้ เป็นต้น (มนตรี  บุญนาค, 2544) 3. การเข้าถึง
ยาเสพติดของเยาวชน เพราะเยาวชนไม่มีต้นแบบที่ดี และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี มีฐานะยากจน 
ไม่มีงานท า จึงมองเห็นว่าการค้ายาเสพติดมีรายได้แม้รู้ว่าเสี่ยงต่อการจับกุมของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็
ยอม และมีการคลายทุกข์ด้วยการเสพยาเสพติดก็ตาม ตรงกับแนวคิดของ สุวรรณ ใจคล่องแคล่ว 
เช่นกัน 4. การแพร่ระบาดของยาเสพติด เพราะการมีกฎหมายที่แต่ไม่บังคับใช้อย่างเคร่งครัด จึงมีการ
ลักลอบและขยายการแพร่ระบาดอย่ารวดเร็วและมีการปรับปรุงผลิตยาเสพติดชนิดใหม่ๆ เพ่ือดึงดูดผู้
ติดยาเสพติด ที่ส าคัญ 5. ปัจจัยจากตัวเยาวชนเอง การขาดสติหยั่งคิด ด้วยช่วงวัยและอายุที่ประกอบ
กับการเจริญเติบโตและสภาพแวดล้อมของสังคมที่เปลี่ยนแปลง เกิดจากต้องการมีความคึกคะนอง 
ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องโทษของยาเสพติดและการท าผิดซ้ าซ้อน ตรงกับความเห็นของ สมบุญ 
มาศประมุท ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการกระท าผิดซ้ า พบว่า มีสาเหตุมาจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ฐานะ
ครอบครัวยากจน มีรายได้ไม่พอใช้จ่ายในครอบครัว และต้องการเงินหรือทรัพย์สิน (สมบุญ มาศ
ประมุท,2547) 

2) หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการบ้าบัดและลดปัญหาการกระท้าผิดซ ้าของเยาวชนติดยา
เสพติด ได้ด าเนินการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาผู้กระท าผิดซ้ า 
เช่น การน าหลักธรรม หิริ โอตตัปปะ ความเกรงกลัวต่อสิ่งที่กระท าซึ่งส่งผลต่อการส่งเสริมท าให้
ผู้กระท าผิดซ้ าเกรงกลัวต่อการกระท าของตน หลักเบญจศีลเบญจธรรม การรักษาศีล ประพฤติตนใน
การเคารพในสิทธิ์ของผู้อ่ืน ไม่มัวเมาในสุราน าพาสู่อบายมุข หลักฆราวาสธรรม 4 ซึ่งเป็นหลักธรรม
ของผู้ครองเรือน การข่มใจ อดทน มีสัจจะ และการรู้จักแบ่งปัน ประพฤติตนสมฐานะ ทิศ 6 บุคคล
รอบตัวที่มีส่วนในการคุ้มครองปกป้องให้ห่างไกลยาเสพติด หลักการคบมิตร  ที่เป็นกัลยาณมิตร ทั้ง 
4 น าพาไปสู่ความเจริญไม่หลงผิดไปติดยาเสพติด ดังค าว่าที่ว่า “ คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบ
บัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล” ซึ่งก็สอดคล้องกับหลักมงคล 38 ประการ ที่เป็นหลักน าชีวิตที่ปลอดภัย
จากสภาพแวดล้อมในสังคมรอบตัวที่เสื่อมในปัจจุบัน การเข้าใจชีวิตและเรียนรู้ด้วยหลักอริยสัจ 4 
และ สติปัฎฐาน 4 เป็นหลักวิปัสสนากรรมฐาน มาเป็นแนวทางในการอบรมจิตใจให้เกิดความสงบ
ทางกาย ทางวาจาและทางใจ ให้พิจารณาให้เห็นโทษของยาเสพติด การด าเนินการโดยน าหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนายังส่งผลดีและประโยชน์มายังการด าเนินชีวิตประจ าให้ดีขึ้น โดยใช้สติพิจารณาคติ
แห่งกุศลธรรมและอกุศลธรรม ไม่หลงผิดไปท าชั่วซ้ า  

3) หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการบ้าบัดและลดปัญหาการกระท้าผิดซ ้าของเยาวชนติดยา
เสพติด : กรณีศึกษา วัดโนนสูงวนาราม อ้าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ จากปัญหาที่เกิดขึ้น เจ้า
อาวาสวัดโนนสูงวนาราม ได้มองว่ายาเสพติดมีโทษแก่ผู้เสพและยังผลมายังลูกหลานในชุมชนท าให้
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เกิดแนวคิดเพ่ือลดปัญหาดังกล่าว ได้ด าเนินการส่งเสริมการบ าบัดรักษาด้วยยาสมุนไพรพ้ืนบ้านที่หา
ได้เพ่ือช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด และการแก้ไขและบ าบัดด้วยบูรณาการเข้ากับหลักธรรมค าสอน
สอดแทรกเข้าไปในทุกกิจกรรมี่ทางวัดได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ส่วนราชการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง และ
กิจกรรมที่ทางวัดจัดกิจกรรมเอง ซึ่งจัดได้ 4 ประการที่เป็นภูมิคุ้มกันเป็นอย่างดี ได้แก่ 1.การแก้ไข
และบ าบัดด้วยครอบครัว มีการจัดอบรมให้ความรู้ประชาชนในชุมชนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ร่วมกับทางวัดโนนสูงฯ เช่น โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนต าบลโนนสูง โครงการ
ครอบครัวอบอุ่นของโรงพยาบาลขุนหาญ ตรงกับแนวคิดของ นวลศิริ เปาโรหิตย์ ที่ว่า เยาวชนจะ
ประสบความส าเร็จในชีวิตหรือไม่ ครอบครัวจึงมีบทบาทอย่างมากในการเลี้ยงดู เอาใจใส่เยาวชนอย่าง
ใกล้ชิด ให้ความรักความอบอุ่น เป็นก าลังใจ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจ 
ส่งผลให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ  เป็นเกาะในการสร้างภูมิคุ้มกันในตนเองที่เกิดจากครอบครัว (นวลศิริ 
เปาโรหิตย์, (มปป.) 2 .การแก้ไขและบ าบัดด้วยสังคม เช่น โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมของเทศบาล
ต าบลโนนสูง 3. การแก้ไขและบ าบัดด้วยการเรียนรู้ การมีส่งเสริมโน้มน้าวให้เยาวชนได้แสดงออก
ในทางท่ีถูกต้อง การอบรมคุณธรรมจริยธรรมจากพระสอนศีลธรรมหรือครูสังคมศึกษาในโรงเรียนต้อง
เป็นตัวอย่างหรือแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน มีพระธรรมทูตเพ่ือเผยแผ่สั่งสอนประชาชน และเยาวชน
เข้าร่วมกิจกรรมบรรพชาสามเณร บวชชีพราหมณ์ เพ่ือลดการกระท าผิดซ้ าในโรงเรียน ตรงกับ ณภัส
สร บุญเพ็ง ว่า การกระท าผิดของเยาวชนที่มีสาเหตุจากโรงเรียน ที่เป็นสถานที่ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
เยาวชนจะดีหรือไม่ดี ครูหรือโรงเรียนจึงเป็นองค์ประกอบส าคัญในการช่วยโน้มน้าวให้เยาวชนมี
พฤติกรรมที่ดีขึ้น 4. การแก้ไขและบ าบัดด้วยมิตร  หลักพุทธธรรมภูมิคุ้มกันเยาวชนจากยาเสพติดเช่น 
ทิศ 6 หลักคบมิตร และหลักปัญญา โดยให้เยาวชนเข้าโครงการพัฒนาชีวิตเยาวชนต าบลโนนสูง เพ่ือมิ
ให้เยาวชนกลับไปติดซ้ าอีก  จึงส่งผลให้การติดยาเสพติดของชุมชนลดลงอีกทั้งยังช่วยเหลือแก่
ผู้กระท าผิดซ้ า สอดคล้องกับ ณภัสสร บุญเพ็ง ด้วยว่า การชี้แนะเยาวชนเพ่ือให้เยาวชนมีความรู้และ
ความเข้าใจในการเลือกคบเพ่ือนว่าเพ่ือนเช่นไรคือเพ่ือนที่ควรคบ เพ่ือนเช่นไรไม่ควรคบตลอดจนการ
สร้างความรู้ความเข้าใจเพ่ือให้เยาวชนเกิดการพัฒนาไปสู่การสร้างความส านึกดี การคบเพ่ือนจึงเป็น
สิ่งที่ส าคัญและมีผลต่อความเจริญก้าวหน้าหรือความเสื่อมของชีวิตอย่างมาก (ณภัสสร  บุญเพ็ง, 
2549) ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีวิธีการแนะน าส่งเสริมการกระท าความดีโดยเริ่มที่ พ่อแม่เป็นบุคคลต้อง
มีเวลาให้ค าปรึกษาชี้แนะความเข้าใจความรักความอบอุ่นแก่เยาวชนได้ดีที่สุด เป็นการให้ค าปรึกษา
เป็นระยะ ๆ สร้างความใกล้ชิด เยาวชนจะรู้สึกได้ว่าตนเองมีที่พ่ึง ในขณะเดียวกันเยาวชนจะได้ความรู้
ต่าง ๆ เกี่ยวกับความรู้ทางสังคมในการปรับตัวและพร้อมใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเข้มแข็ง และน า
หลักธรรมเป็นแนวทางปฏิบัติไม่ให้กลับไปติดยาเสพติดซ้ าอีก  

 
7. ข้อเสนอแนะ 
  7.1 ข้อเสนอแนะในการน้าผลวิจัยไปใช้ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ต้องมีนโยบายที่เด่นชัด ใน
เรื่องการกระท าผิดซ้ าของเยาวชนติดยาเสพติด ในการมีเป้าประสงค์ จุดมุ่งหมายที่จะลดปัญหา
ดังกล่าวให้ลดลงไปในสังคมปัจจุบัน ทั้งในส่วนของการอบรมบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ ให้มี
ความรู้ แต่เป็นองค์การทางการประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและเยาวชนที่ก าลังศึกษาใน
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แต่ละโรงเรียน ได้สอดส่อง เฝ้าระวัง ร่วมกันแก้ไขปัญหาและไม่ทอดทิ้งธุระกับปัญหาเหล่านี้  
โดยเฉพาะบทบาททางสังคม ที่ผู้ปกครองควรตระหนักถึงปัญหา เอาใส่ใจบุตรหลานมอบความรัก 
เมตตา ความอบอุ่นอย่างถูกต้องและเข้าใจ รู้ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่
เข้าถึงพ้ืนที่ชุมชนและช่วยเหลืออย่างทันท่วงที เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ปกครองและเยาวชนสุ่มเสี่ยงมี
พฤติกรรมติดยาเสพติด และไม่ไปกระท าความผิดอีก ทั้งนี้การบ าบัดเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา
โดยเฉพาะการบ าบัดทางจิตใจโดยพระสงฆ์มีบทบาทส าคัญที่น้อมน าเอาหลักพุทธธรรมเป็นยารักษาใจ
ในการแก้ปัญหาหรือลดปัญหายาเสพติดของเยาวชนไม่ให้ไปกระท าผิดหรือกระท าผิดซ้ าที่เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด เยาวชนมีความรู้อย่างถ่องแท้เกี่ยวกับยาเสพติดและน้อมน าเอาหลักธรรมจากการสมัครใจ
เข้ารับการอบรมและปฏิบัติธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตปะจ าวัน เช่น การคบมิตร การรู้จักวางตัวใน
สังคมกับบุคคลแวดล้อมของเยาวชน ใน หลักทิศ 6 เป็นต้น ซึ่งจะท าให้ลดปัญหาการกระท าผิดซ้ าได้
อีก 

 7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั งต่อไป 
1) ควรจะมีการวิจัยเกี่ยวเกี่ยว โปรแกรมการแก้ไข การฟ้ืนฟู การบ าบัด สมรรถภาพเด็กและ

เยาวชน ที่กระท าความผิดซ้ าของเยาวชนผู้ติดยาเสพติด ทั้งการส่งเสริมกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ใน
ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง การศึกษา ที่เชื่อมโยงเครือข่ายของภาครัฐ ภาคเอกชน 
ประชาชน การแก้ปัญหาเยาวชนติดยาเสพติดให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชนมากที่สุด 

2) ควรศึกษารูปแบบการป้องกันหรือการแก้ปัญหาการกระท าผิดซ้ าที่เกี่ยวเนื่องกับฐาน
ความผิดของเยาวชนผู้ติดยาเสพติดและการช่วยเหลือติดตามผล หรือให้อาชีพเพ่ือเลี้ยงตัวได้หลังพ้น
โทษ 
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การน าหลักสังคหวัตถุ 4  ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของ 
ชาวชุมชนมีชัย อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

Application of IV Sangahavatthu in Daily life of Meechai  

Villagers, Mueang District, NongKhai Province 

 
ประสพ  ข่วงสิมมา,1  

ผศ.ดร.สมเดช  นามเกตุ2  

พระครูจิรธรรมธัช, ผศ.ดร.3 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่อง “การน าหลักสังคหวัตถุ 4  ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของชาวชุมชนมีชัย 
อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย”  โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ดังนี้   1. เพ่ือศึกษา
หลักสังคหวัตถุ 4 ในพระพุทธศาสนาเถรวาท  2. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาชีวิตประจ าวันของชาวชุมชน
มีชัย อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย  3. เพ่ือศึกษาการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันของชาวชุมชนมีชัย อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย  
 ด าเนินการวิจัยโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key Informants) ซึ่งประกอบด้วย ผู้น าชุมชนมีชัยกลุ่ม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  กลุ่มแม่บ้าน ประชาชนในเขตต าบลมีชัย อ าเภอเมือง
หนองคาย จังหวัดหนองคาย จ านวน 25 คน เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ ตามระเบียบวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) 
 ผลการวิจัยพบว่า หลักสังคหวัตถุ 4 ในพระพุทธศาสนาเถรวาท เป็นธรรมเป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวน้ าใจกัน เป็นธรรมที่เป็นที่ตั้งแห่งการสงเคราะห์กัน หมายถึง หลักการครองใจคน หลักยึด
เหนี่ยวใจกันไว้ หลักสังคมสงเคราะห์ หลักการอยู่กันด้วยความรักความปรารถนาดีต่อกัน สังคหวัตถุ  
มี 4 ประการ คือ ทาน การให้ การเสียสละ การแบ่งปัน เพื่อประโยชน์แก่คนอื่น ช่วยปลูกฝังให้เป็นคน
ที่ไม่เห็นแก่ตัว แบ่งปันกันซึ่งกันและกัน  ปิยวาจา การพูดจาด้วยถ้อยค าสุภาพอ่อนหวานไพเราะ 
จริงใจ ไม่พูดหยาบคาย ก้าวร้าว พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ เหมาะกับกาลเทศะ อัตถจริยา การ
ช่วยเหลือกัน และสมานัตตตา การเป็นผู้มีความสม่ าเสมอ โดยประพฤติตนมีความเสมอต้นเสมอปลาย   
 สภาพปัญหาชีวิตประจ าวันของชาวชุมชนมีชัย อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย  
สภาพโดยทั่วไปในการด าเนินชีวิต บางคนไม่ได้มีหลักธรรมใดยึดถือตายตัว แต่ยึดหลักการท าความดี 
ละเว้นชั่ว ด้านทาน บางคนจะมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ จึงท าทานได้ไม่มาก ด้านปิยวาจา โดยเฉพาะ
อาชีพค้าขาย การพบลูกค้าหลายประเภท อาจจะมีอารมณ์เสียในบางครั้ง พูดจาไม่ค่อยดีเท่าที่ควร 

                                                   
1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
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ด้านอัตถจริยา บางคนไม่คอยมีเวลามาร่วมกิจกรรมหรือช่วยเหลือชุมชน เพราะต้องท างานหาเลี้ยงชีพ 
ด้านสมานัตตา บางคนมีภารกิจงานที่ยุ่งยาก ไม่มีเวลาดูแลหรือไปเยี่ยมพ่อแม่อย่างสม่ าเสมอ 
 การน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของชาวชุมชนมีชัย อ าเภอเมือง
หนองคาย จังหวัดหนองคาย ทั้ง 4 ด้าน  คือ ทาน ประยุกต์ใช้ในด้านสังคม  ปิยวาจา ประยุกต์ใช้ใน
ด้านจริยธรรม  อัตถจริยา ประยุกต์ใช้ในด้านมนุษยธรรม สมานัตตตา ประยุกต์ใช้ในด้านคุณธรรม 
 
ค าส าคัญ :หลักสังคหวัตถุ 4,  การใช้ในชีวิตประจ าวัน ,ชาวชุมชนมีชัย, 
 

ABSTRACT 

 The objectives of the research were: 1) to study the principles of 4 

Sangahavatthu in Theravada Buddhism; 2) to study the problems in daily life of 

Meechai villagers, Mueang district, NongKhai province; and 3) to study the application 

of 4 Sangahavatthu in daily life of Meechai villagers.  

 The research procedures were of Purposive Sampling and In-depth Interview. 

Key informants consisted of Meechai community’s headmen, Village Health 

Volunteers (VHV), housewife groups, and 25 of people in Meechai village in order to 

get empirical data in accordance with qualitative research. 

 The findings of the research were that 4 Sangahavatthu in Theravada Buddhism 

was spiritual anchor and the foundation for helping each other. That means it is the 

principle of social and spiritual anchor, being the principle of loving kindness for one 

another. The 4 Sangahavatthu are of Dāna - giving, generosity, charity for other people 

for instill unselfishness and sharing to each other, Piyavācā - kindly speech; convincing 

speech, without rude and aggressive speech, useful and appropriate speech, Atthacariyā 

– helping each other, and Samānattatā - even and equal treatment; equality consisting 

in impartiality, participation and behaving oneself property in all circumstances. 

 For the problems in daily life of Meechai villagers, Mueang district, NongKhai 

province, they generally fixed their own principles in daily life, doing goodness and 

avoiding evils. About Dāna, some of them had economic problems. About Piyavācā 

and especially for merchants, they had to meet various customers, so they might have 

bad and inappropriate speech. About Atthacariyā, some of them did not have much time 

to participate in any activities of their community because they had to make living. 

About Samānattatā, some of them were very busy with their own work and did not have 

chance to visit their own parents. 

 Applying 4 Sangahavatthu in daily life of Meechai villagers was that Dāna was 

applied to society, Piyavācā was applied to ethics, Atthacariyā was applied to humanity 

and Samānattatā was applied to morality. 

 

KEYWORDS:4 Sangahavatthu, Daily life, Meechai Villagers 

 

๑. บทน า 
 พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลายสังคหวัตถุ (ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยว) ๔ 
ประการนี้สังคหวัตถุ ๔ ประการ อะไรบ้าง คือ ๑. ทาน (การให้) ๒. เปยยวัชชะ (วาจาเป็นที่รัก) ๓. 
อัตถจริยา (การประพฤติประโยชน์) ๔. สมานัตตตา (การวางตนสม่ าเสมอ) ภิกษุทั้งหลาย  สังคหวัตถุ 
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๔ ประการนี้แลทานเปยยวัชชะอัตถจริยาในโลกนี้ และสมานัตตตาในธรรมนั้น ๆ ตามสมควรสังคห
ธรรมเหล่านี้แล ช่วยอุ้มชูโลกเหมือนลิ่มสลักที่ยึดคุมรถซึ่งแล่นไปไว้ได้ ฉะนั้น ถ้าไม่พึงมีธรรมเหล่านี้
มารดาหรือบิดาก็ไม่พึงได้การนับถือหรือการบูชาเพราะบุตรเป็นเหตุ แต่เพราะบัณฑิตเล็งเห็น
ความส าคัญของสังคหธรรมเหล่านี้ ฉะนั้นบัณฑิตเหล่านั้นจึงถึงความเป็นใหญ่และเป็นผู้น่าสรรเสริญ”4 
 พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เกิดขึ้นมาแล้วกว่า ๒๕๐๐ ปี นับตั้งแต่ที่พระพุทธองค์ทรง
ตรัสรู้ และได้ประกาศพุทธธรรมซึ่งเป็นค าสอนที่เป็นบรมสัจจะหรือความจริงอันประเสริฐที่เกี่ยวกับ
โลกและชีวิต ที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบ และน ามาสั่งสอนเพ่ือประโยชน์เพ่ือความสุขของมวล
มนุษยชาติ5 ดังนั้น หลักค าสอนในทางพุทธศาสนาจึงมี 2 ระดับ คือ ระดับสัจธรรม และระดับ
จริยธรรม ในบรรดาค าสอนที่เป็นโลกุตตระ (สัจธรรม) และในระดับโลกียะ (จริยธรรม) ซึ่งค าสอนใน
ระดับโลกุตตระ เป็นค าสอนก็เพ่ือมุ่งความหลุดพ้นหมดจากกิเลส เป็นค าสอนในระดับที่สูง คือ 
นิพพาน ส่วนค าสอนระดับโลกียะ เป็นค าสอนทั่ว ๆ ไป เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติด ารงชีวิตอย่างเป็นสุขในชาติ
ปัจจุบัน และชาติอื่นต่อ ๆ ไป เป็นค าสอน ส าหรับผู้ที่ยังต้องการความเจริญ และความสุขในสังสารวัฎ 
หลักค าสอนที่เป็นจริยธรรมในการด ารงชีวิต เช่น ทาน ศีล สวรรค์6 เป็นต้น  
 หลักสังคหวัตถุ ๔ จึงเป็นหลักธรรมที่จะแก้ปัญหาของการด าเนินชีวิตของชุมชนมีชัย
อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ประกอบด้วย ๔ ประการ คือ 
 ๑. ทาน : เกื้อกูลกันด้วยการให้ หมายถึง การให้ การเสียสละ หรือ การเอ้ือเฟ้ือแบ่งปัน
ของๆตนเพ่ือประโยชน์แก่บุคคลอ่ืน ไม่ตระหนี่ถี่เหนียว ไม่เป็นคนเห็นแก่ได้ฝ่ายเดียว ดังนั้น การ
ท างานจะต้องช่วยเหลือกันแบ่งปัน ไม่เห็นแก่ตัว รวมถึง การมีน้ าใจที่ดีต่อกัน 
 ๒. ปิยวาจา : ใช้วาจาประสานไมตรี หมายถึง การพูดจาด้วยถ้อยค าที่ไพเราะอ่อนหวาน 
พูดด้วยความจริงใจ ไม่พูดหยาบคาย ก้าวร้าว พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับกาลเทศะ 
ดังนั้น การท างานร่วมกันจะต้องพูดหรือปรึกษาหารือกันโดยยึดถือหลักเกณฑ์ ๔ ประการ คือ (๑) เว้น
จากการพูดเท็จ  (๒) เว้นจากการพูดส่อเสียด  (๓) เว้นจากการพูดค าหยาบ และ (๔) เว้นจากการพูด
เพ้อเจ้อ และท่ีส าคัญอย่างยิ่ง คือ จะต้องพูดหรือ เจรจากันดัวยไมตรีและความปรารถนาดีต่อกัน 
 ๓. อัตถจริยา : ร่วมสร้างสรรค์อุดมการณ์ หมายถึง การสงเคราะห์ทุกชนิดหรือ การปฏิบัติ
ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ดังนั้น การท างานร่วมกันจะต้องช่วยเหลือกันด้วยก าลังงาน (กาย) ก าลัง
ความคิด และก าลังทรัพย์ 
 ๔. สมานัตตา : ร่วมทุกข์ร่วมสุขในทุกคราว หมายถึง การเป็นผู้มีความสม่ าเสมอ หรือมี
ความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย ดังนั้น การท างานร่วมกันจะต้องถึงคติว่า “มีทุกข์ร่วมทุกข์ มีสุข

                                                   
 4 องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๓๒, ๒๕๖/๕๐-๕๑, ๓๗๓. 
 5 มั่นเกียรติ โกศลนิรัติวงษ์, ทฤษฎีและเทคนิคในการให้ค าปรึกษาพุทธธรรม, พิมพ์คร้ังท่ี ๑, 
(กรุงเทพมหานคร:  สุวริียาสาส์น, ๒๕๔๑), หนา้ ๒๙. 
 6 นฤมล มารคแมน,  มนุษย์และความเป็นจริงของชีวิตในทัศนะของพุทธศาสนา, พิมพค์ร้ังท่ี ๒, 
(กรุงเทพมหานคร:  มหาวทิยาลยัรามค าแหง, ๒๕๔๓), หนา้ ๑. 
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ร่วมเสพ”และผู้ท างานร่วมกันทุกคนจะต้องไม่ถือตัว มีความเสมอภาค วางตนเสมอต้นเสมอปลาย ท า
ตนให้เป็นที่น่ารัก น่าเคารพนับถือ และน่าให้ความร่วมมือช่วยเหลือ7 
 การพัฒนาประเทศไทยที่ผ่านมามีปัญหาท าให้สังคมอ่อนแอเนื่องจากการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน
ไม่สมดุลมัวแต่มุ่งที่จะสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจคือการแข่งขันทางด้านวัตถุนิยมแต่ไม่ได้ คิด
กระบวนการเรียนรู้ให้กับสังคมไทยที่อุดมไปด้วยการผลิตและบริโภคโดยขาด  “ปัญญา”ท าให้การ
พัฒนาเศรษฐกิจเป็นแบบแยกส่วนใช้ “เงิน” เป็นเป้าหมายโดยไม่คาดว่าจะเกิดปัญหาหรือความทุกข์8

ประกอบกับสังคมไทยมีความโลภหิวกระหายอย่างไม่รู้จักพอ ดังพุทธภาษิตท่ีว่า “นตฺถิตณฺหาสมานที” 
แม่น้ าเสมอด้วยตัณหาไม่มีเพราะว่าแม่น้ านั้นบางครั้งบางเวลายังเต็มได้แต่ความต้องการของมนุษย์ไม่
มีวันเต็ม9 
 ในสังคมไทยจะเห็นว่า ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนา
ประจ าชาติ การด าเนินชีวิตของคนไทยและวัฒนธรรมต่างๆ ได้รับอิทธิพลหล่อหลอมด้วยหลักธรรมค า
สอนในพระพุทธศาสนา ซึ่งอยู่ในความคิดหรือชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นเวลานานสามารถสังเกตได้
จากผลสะท้อนที่ปรากฏออกมาในด้านต่างๆ เช่นวิถีชีวิต ทัศนคติ พฤติกรรม นิสัยใจคอของชาวไทย
ตลอดจนถึงวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ ลักษณะดังกล่าวซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา โดยการน ามาปฏิบัติดัดแปลงให้สอดคล้องกับการด าเนินชีวิต10 
 ปัจจัยที่มีอิทธิผลในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในยุคที่สภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจ
อยู่ในขั้นวิกฤตนี้ปัญหาสังคมปัจจุบันมีความสลับซับซ้อน ซึ่งต้องหาหลักธรรมเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ใน
การแก้ปัญหาการด าเนินชีวิตและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้นในยุคสมัยที่ตกอยู่ในสภาพ
ที่อดอยากยากจนหนี้สินมากล้นปลูกข้าวแต่ไม่มีข้าวกินปลูกพืชก็ขายไม่ได้ราคาเลี้ยงสัตว์ก็ถูกโรค
ระบาดชีวิตตกต่ าหลงใหลในอบายมุขไม่ใส่ใจในเรื่องสุขภาพอนามัยทั้งของตนเองและบุตรหลานเด็กๆ
ขาดการดูแลเอาใจใส่เพราะขาดสารอาหารเหล่านี้เป็นปัญหาของชาวบ้านที่ต้องมีหลักธรรมเข้ามามี
ส่วนในการแก้ปัญหาดังกล่าว 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการที่จะศึกษาเรื่อง “การน าหลักสังคหวัตถุ 4  ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันของชาวชุมชนมีชัยอ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย”               ซึ่งได้

                                                   
 7 พรสันต์ เลิศวิทยาวิวฒัน์, ดร.“การศึกษาภาวะผูน้ าการบริหารสถานศึกษาตามหลกัสังคหวตัถุ ๔ 
ของผูอ้  านวยการโรงเรียนมธัยมศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗” รายงานวิจัย, (การพฒันาการบริหารจดัการศึกษา 
โรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัล าปาง, ๒๕๕๗), หนา้ ๘. 
 8 สุเมธ ตนัติเวชกุล, เศรษฐกิจพอเพยีงตามแนวพระราชด าริ, (กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพม์ติชน, 
๒๕๔๔), หนา้ ๒๓๔. 
 9 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต), เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ, (กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก จ ากดั, 
๒๕๔๘), หนา้ ๒๖. 
 10 สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ, จามเทวีวงศ์ พงศาวดารเมืองหริภุญไชย, (พระนคร : ห้าง
หุน้ส่วนจ ากดั บรรณกิจเทรดด้ิง, 2516), หนา้ 7. 
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มองเห็นความส าคัญ และประโยชน์ที่จะได้รับในการวิจัย โดยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ดังต่อไปนี้ 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

(๑) เพ่ือศึกษาหลักสังคหวัตถุ ๔ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
(๒) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการด าเนินชีวิตประจ าวันของชาวชุมชนมีชัย อ าเภอเมือง

หนองคาย จังหวัดหนองคาย 
(๓) เพ่ือศึกษาการน าหลักสังคหวัตถุ ๔ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของชาวชุมชน มีชัย 

อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย  
 
๓. วิธีด าเนินการวิจัย  
  การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษาเอกสาร ดังนี้ 
  ๑. ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) ได้แก่ 
พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ 
  ๒.  ข้อมูลจากเอกสารชั้ นทุติ ยภูมิ  ( Secondary Sources) ได้ แก่  ต า รา  งานวิ จัย   
วิทยานิพนธ์ บทความ และเอกสารจากหนังสือต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บไชด์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ 
  ๓. ขั้นตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว ก่อนการวิเคราะห์ ผู้ศึกษาได้
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยตรวจสอบแหล่งที่มาเนื้อหาและความสมบูรณ์ของข้อมูลเมื่อได้
ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จึงน ามาจัดเรียงล าดับก่อนและหลังเรียงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา เพ่ือ
น าไปสู่ขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
  ๔. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 
ตามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ คือ ศึกษาหลักสังคหวัตถุ ๔ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท ศึกษาสภาพปัญหา
ชีวิตประจ าวันของชาวชุมชนมีชัย อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย และศึกษาการน า
หลักสังคหวัตถุ ๔ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของชาวชุมชน มีชัย อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัด
หนองคาย ตามล าดับ 
  ๕. ขั้นสรุปผลเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลส าเร็จเรียบร้อยแล้วผู้ศึกษาน าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ใน
แต่ละประเด็นมาสรุปเพื่อน าไปสู่ขั้นตอนของการเขียนรายงานการศึกษาต่อไป 
  ๖. ขั้นเขียนรายงานการวิจัย เขียนรายงานการวิจัยตามกรอบที่ก าหนดไว้ในคู่มือการท า
วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
๔. องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย  
 ผลจากการวิจัยเรื่อง “การน าหลักสังคหวัตถุ ๔  ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของชาว
ชุมชนมีชัย อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย” ท าให้เกิดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ดังนี้ 

 
 หลกัสังคหวตัถุ ๔ 
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            แผนภาพที่ ๔.๑  การน าหลักสังคหวัตถุ ๔ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของชาว
ชุมชนมีชัย 
 
๕. สรุป 
 การวิจัยเรื่อง “การน าหลักสังคหวัตถุ ๔  ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของชาวชุมชนมีชัย
อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย” พบว่า ชาวชุมชนมีชัยน าหลักสังคหวัตถุ ๔ ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี ด้านทานประยุกต์ใช้ด้านสังคม เช่น การให้สิ่งของแก่ผู้อื่นตามก าลังทรัพย์ 
การให้ด้วยก าลังกาย ก าลังทรัพย์ ให้สติ แนะน าเพื่อนในทางท่ีถูกต้อง ตลอดถึงการให้ก าลังใจแก่เพ่ือน
ที่มีความทุกข์ด้วย การแบ่งปันสิ่งของให้แก่เพ่ือนด้านปิยวาจาประยุกต์ใช้ด้านจริยธรรม เช่น การพูด
ค าสุภาพถูกกาลเทศะ การพูดให้เกียรติซึ่งกันและกัน ไม่ดูถูก หรือเหยียดหยามคนอ่ืน  ด้านอัตถจริยา
ประยุกต์ใช้ด้านมนุษยธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อประสบอุบัติเหตุ การบริจาคผ้าขาวห่อศพ โลง

ทาน 
เกื้อกูลกันด้วยการให้  

การเสียสละ การเอ้ือเฟื้อ
แบ่งปัน ไม่เป็นคนเห็น 

แก่ตัว 

ปิยวาจา 
การพูดจาด้วยถ้อยค าที่

ไพเราะอ่อนหวาน พูดด้วย
ความจริงใจ ไม่พูดหยาบคาย 
พูดในส่ิงที่เป็นประโยชน์ และ

เหมาะสมกบักาลเทศะ 

อตัถจริยา 
การปฏิบัติในส่ิงที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้อ่ืน 

สมานัตตตา   
การเป็นผู้มีความ

สม ่าเสมอ หรือมีความ
ประพฤติเสมอต้น 

เสมอปลาย 

    
    ด้านสังคม 
 

 
ด้านจริยธรรม 

 

 
ด้านมนุษยธรรม 

 

 
ด้านคุณธรรม 

การน าหลกัสังคหวตัถุ ๔   ไปประยุกต์ใช้ในชีวติประจ าวนัของ 
ชาวชุมชนมีชัย อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวดัหนองคาย 
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ศพแก่มูลนิธิการกุศลต่าง ๆ การช่วยงานชุมชนอย่างเต็มใจ ด้านสมานัตตตาประยุกต์ใช้ด้านคุณธรรม 
เช่น การส านึกในพระคุณผู้มีพระคุณไปเยี่ยมพ่อแม่อยู่เสมอ การประพฤติตนรักษาศีล  เจริญเมตตา
ภาวนาเป็นประจ า อีกท้ังได้แนะน าเพ่ือนในชุมชนปฏิบัติธรรมด้วยกันอยู่เสมอ ๆ  ความเสมอต้นเสมอ
ปลายในการปฏิบัติต่อบุคคลที่ตนเคารพนับถือ 

สังคหวัตถุ 4 คือ หลักธรรมอันเป็นเครื่องจรรโลงสังคม เป็นหลักที่สร้างความสมานสามัคคี
ของคนในสังคม ในองค์กรต่าง ๆ หรือในแต่ละชุมชน  อันประกอบด้วย   ทาน คือ การให้ เกื้อกูลกัน
ด้วยการให้ การเสียสละ การเอ้ือเฟ้ือแบ่งปัน ไม่เป็นคนเห็นแก่ตัว ปิยวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยค า
ที่ไพเราะอ่อนหวาน พูดด้วยความจริงใจ ไม่พูดหยาบคาย พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ และเหมาะสมกับ
กาลเทศะ อัตถจริยา คือ การปฏิบัติในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน และสมานัตตตา คือ การเป็นผู้มี
ความสม่ าเสมอ หรือมีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย การร่วมทุกข์ร่วมสุขกันต่อเพ่ือนในสังคมใน
องค์กรและชุมชน   
 ดังนั้น หากชาวชุมชนมีชัยด าเนินตามหลักสังคหวัตถุ ๔  ย่อมจะไม่เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ อัน
จะน าไปสู่ความขัดแย้งกันและความแตกแยกกันในสังคมได้  เปรียบเสมือนผู้คนไม่ละเมิดศีล ก็ไม่
ละเมิดหรือกระท าผิดกฎหมายบ้านเมืองในที่สุด 
 
๖. ข้อเสนอแนะ 
 ในการท าวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยขอน าเสนอในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้  
 ๑. ควรศึกษาเกี่ยวกับหลักธรรมอ่ืนเพื่อเปรียบเทียบกับหลักสังคหวัตถุ ๔  
 ๒. ควรศึกษาการน าหลักสังคหวัตถุ ๔ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน กับชุมชนอ่ืน หรือ
ความสัมพันธ์ในการด าเนินชีวิตในแต่ละสาขาวิชาชีพ 
 ๓. ควรศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตของชุมชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดหนองคายตาม
หลักธรรมอ่ืน 
 

เอกสารอ้างอิง 
นฤมล มารคแมน. มนุษย์และความเป็นจริงของชีวิตในทัศนะของพุทธศาสนา. พิมพ์ครั้งที่ ๒. 
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ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗” รายงานวิจัย. การพัฒนาการ
บริหารจัดการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัดล าปาง, ๒๕๕๗. 

สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ. จามเทวีวงศ์ พงศาวดารเมืองหริภุญไชย. พระนคร :  
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณกิจเทรดดิ้ง, ๒๕๑๖. 

สุเมธ ตันติเวชกุล. เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์  
มติชน, ๒๕๔๔. 

 



              

 

                  การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 

236 

บทบาทของพระพุทธศาสนาที่มีในเครือข่ายสังคมออนไลน์“เฟซบุ๊ค” 
The Role of Buddhism on the Online  

Social Networking “Facebook” 

 
รศ.วิเชียร ชาบุตรบุณฑริก1 
พระวัฒนา ญาณวโร,ดร.2 

ดร.บรรพต  แคไธสง,3 
 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาอยู่ ๓ ประการคือ ๑) เพ่ือศึกษาบทบาท

ของพระพุทธศาสนาในสังคมไทยที่ปรากฏบนเฟซบุ๊ค ๒) เพ่ือเสนอภาพตัวแทนของพระพุทธศาสนาใน
สังคมไทยที่ปรากฏบนเฟซบุ๊คและ๓) เพ่ือวิเคราะห์บทบาทของพระพุทธศาสนาในสังคมไทยที่ปรากฏ
บนเฟซบุ๊ค 

ผลการวิจัยพบว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ คือ เฟซบุ๊คนี้ ได้สะท้อนบทบาทของ
พระพุทธศาสนาครบทั้ง ๗ มิติ ได้แก่ มิติด้านการปฏิบัติและการเจริญสมาธิภาวนามิติด้านหลักธรรม
และค าสอนมิติด้านต านานปรัมปรามิติด้านประสบการณ์ทางศาสนามิติด้านศีลธรรมมิติด้านสังคมและ
สถาบันมิติด้านศิลปวัตถุกล่าวให้ชัดขึ้นก็คือ ปรากฏการณ์ของพระพุทธศาสนาบนโปรไฟล์ต่างๆ ที่ได้
ท าการคัดเลือกไว้ ได้แก่ โปรไฟล์ “PhraPaisalVisalo” ทั้งที่เป็นส่วนตัวและสาธารณะของพระ
ไพศาล วิสาโล, โปรไฟล์ “พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี” และ ว. วชิรเมธี  (W.Vajiramedhi) ซึ่งเป็นสอง
โปรไฟล์สาธารณะของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี , โปรไฟล์“หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ : 
BuddhadasaIndapanno Archives”ซึ่ งเป็นโปรไฟล์สาธารณะของหอจดหมายเหตุพุทธทาส 
อินทปัญโญ, โปรไฟล์ “เสถียรธรรมสถานSathiraDhammasathan”ซึ่งเป็นโปรไฟล์สาธารณะของ
เสถียรธรรมสถานพบว่าปรากฏการณ์        ของพระพุทธศาสนาได้แสดงออกให้เห็นครบทุกมิติ 

                                           

1 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญา   
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลยัสงฆ์บรุีรมัย์ 

2 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญา  
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรรีัมย์ 

3 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญา  
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลยัสงฆ์บรุีรมัย์ 
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ยกเว้น โปรไฟล์ “Tilopa  House” ซึ่งเป็น โปรไฟล์สาธารณะของบ้านตีโลปะ โดย วิจักขณ์ พานิช ที่
ไม่ปรากฏมิติด้านเรื่องเล่าและ   ปรัมปราคติ 

บทบาทของพระพุทธศาสนาที่แสดงออกผ่านมิติของศาสนา    ยังได้สะท้อนภาพตัวแทน
ของพระพุทธศาสนาในสังคมไทยที่ปรากฏบนเฟซบุ๊คไว้อยู่ ๕ ความหมาย คือ (๑) “พระพุทธศาสนา
แบบเน้นโลกนี้ ” (๒) “พระพุทธศาสนาแบบไม่ผูกติดกับความเชื่อใดความเชื่อหนึ่ ง ” (๓) 
“พระพุทธศาสนาแบบส านึกในคุณค่าของธรรมชาติ” (๔) “พระพุทธศาสนาแบบสังคมฆราวาส และ 
(๕) “พระพุทธศาสนาแบบกระแสโต้” ทั้งนี้ภาพตัวแทนต่างๆ ที่ถูกประกอบสร้างขึ้นมานั้น กล่าวได้ว่า
เป็นผลจากความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก คือ โลกาภิวัตน์ ผนวกกับกระแสความเจริญรุดหน้าของ
สื่อใหม่ ซึ่งก็คือ เฟซบุ๊คอันควรกล่าวได้ว่าเป็น “เงื่อนไข” หลักที่ขับเน้นให้พระพุทธศาสนาเกิดการ
ปรับเปลี่ยน “ต าแหน่งแห่งที่” ของตนเองในยุคปัจจุบันอย่างส าคัญ  

        

ค าส าคัญ: เฟชบุ๊ค,  ภาพตัวแทน, พิธีกรรม, ปรัชญา, จริยศาสตร์   

 
Abstract 

This research article is of 3 objectives namely: 1) to study the role of 

Buddhism in Thai society on Facebook ; 2) to demonstrate the role of Buddhism in Thai 

society on Facebook ;  3) To analyze the role Buddhism in Thai society on Facebook. 

 From the study, it is found that the Online Social Networking i.e. Facebook, 

reflects the religious phenomena in all 7 dimensions namely:- (1) Practical and 

Meditation dimensions, (2) Dhamma and Doctrinal dimensions, (3) Narrative and 

Mythic dimensions, (4) Religious Experiential dimensions, (5) Moral dimensions, (6) 

Social and Institutional dimensions, (7) Material and Artistic dimensions. To speak 

more precisely, All of 7 dimensions are found on the 4 chosen profiles, viz. (1) 

“PhraPaisalVisalo” which is of individual and public profiles of PhraPaisālVisālo, (2) 

“พระมหาวุ ฒิชัยวชิร เม ธี” and “ว.วชิร เม ธี  (W. Vajiramedhi)” which are the public profiles of 

PhramahāWutthichaiVajiramedhī, (3) “ห อ จ ด ห ม า ย เ ห ตุ พุ ท ธ ท า ส อิ น ท ปั ญ โ ญ  : 

BuddhadasaIndapañño Archives” which is the public profile of BuddhadāsaIndapañño 

Archives, (4) “เ ส ถี ย ร ธ ร รมสถ านSathiraDhammasathan” which is the public profile of 

SathiraDhammasathān. While “Tilopa House”, the public profile of Tilopa House by 

VichakPanich, is the only one profile that Narrative and Mythic dimensions are not 

found. 

 Moreover, the role of Buddhism that are presented in the 7 dimensions of 

religion that reflect the representation of Buddhism in Thai society on Facebook in 5 

kinds of meaning namely: (1) Worldly Buddhism, (2) Pluralistic Buddhism, (3) Value 

of nature-recognized Buddhism, (4) Lay-person Buddhism and (5) “Stream-counter” 
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Buddhism. This representation is constructed by globalization and the rapid growth of 

new media i.e. Facebook. These conditions force Buddhism to change its “ place” 

significantly in the present day. 

 

Keywords: Facebook, Ritual dimension, Philosophy, Ethics, Society 

 

๑.บทน า 
 เฟซบุ๊ค (Facebook)  เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ (online social networking)  ที่มี
บทบาทเก่ียวเนื่องกับมนุษย์และสังคม  จนสามารถเปลี่ยนแปลงวิถีการด าเนินชีวิตของมนุษย์4อีกทั้งยัง
สะท้อนภาพสังคมบนโลกกายภาพได้อีกด้วย ที่เป็นเช่นนี้เพราะมิติระหว่างโลกออนไลน์ (online) กับ
โลกทางกายภาพหรือโลกออฟไลน์ (offline) นั้นแท้จริงแล้วไม่ได้แยกขาดจากกันแต่ในทางตรงกันข้าม
กลับเชื่อมโยงและท างานร่วมกันอย่างส าคัญเสมอ 
 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาตามแนวคิดทางวัฒนธรรมศึกษา (cultural studies)5 ซึ่งวิ เคราะห์
วัฒนธรรมโดยใช้แนวคิดทางสัญวิทยา (semiology) แล้ว กล่าวได้ว่า เฟซบุ๊คเป็นพ้ืนที่หนึ่งที่อุดมไป
ด้วย “สัญญะ” (sign) โดยความหมายของค าว่า “สัญญะ” ในงานวิจัยชิ้นนี้ผู้วิจัยใช้ตามความหมายที่
โรล็องด์ บาร์ตส์ (Roland Barthes) นักสัญวิทยาชาวฝรั่งเศสได้ให้ไว้คือ สัญญะหมายถึงหน่วยสื่อ
ความหมายที่ประกอบขึ้นด้วยสิ่งที่รับรู้ด้วยประสาทสัมผัส (รูปสัญญะ หรือ signifier) กับสิ่งที่เข้าใจได้
ว่าเป็นความหมายที่สื่อออกมา (ความหมายสัญญะ หรือ signified)6 กล่าวโดยสรุป “สัญญะของสัญ

                                           

 4นิตยสารไทม์ (Time Magazine) ได้มอบรางวัลบุคคลแห่งปี ๒๐๑๐ (person of the year) แก่ 
มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก (Mark Zuckerberg) ผู้สร้างเฟซบุ๊ค (facebook) ด้วยเหตุผลที่ว่า เฟซบุ๊คเป็นเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ท่ีสามารถเช่ือมต่อผู้คนทั่วโลกมากกว่า ๕๐๐ ล้านคน ทั้งยังเป็นระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารรูปแบบใหม่
และสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตประจ าวันของมนุษย์  Lev Grossman, “Person of the year 2010,” 
<www.time.com> Wednesday, Dec. 15, 2010 
 5วัฒนธรรมศึกษา (culture studies) ถือก าเนิดขึ้นในประเทศอังกฤษ ตั้งแต่ในช่วงทศวรรษ ๑๙๖๐ 
เป็นที่รู้จักกันหลายช่ือตั้งแต่ ทฤษฎีส านักวัฒนธรรมศึกษาแห่งอังกฤษ (British culture studies) หรือ ส านัก
วัฒนธรรมศึกษาเชิงวิพากษ์ (Critical culture studies) และในบางครั้งก็อาจเรียกกันตามช่ือของสถาบันวิชาการที่
ก่อตั้งทฤษฎีว่า ทฤษฎีส านักเบอร์มิงแฮม(The Birmingham School) โดยมีกลุ่มนักวิชาการชาวอังกฤษ คือ ริชาร์ด 
ฮอกการ์ต (Richard Hoggart) เรย์มอนด์ วิลเลี่ยม (Raymond Williams) และสจ๊วต ฮอลล์ (Stuart Hall) เป็นผู้
ร่วมก่อตั้งเป็น ศูนย์แห่งการศึกษาวัฒนธรรมร่วมสมัย (Centre for Contemporary Cultural Studies / CCCS) ดู
รายละเอียดใน กาญจนา แก้วเทพและสมสุข หินวิมาน, สายธารแห่งนักคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองกับสื่อสาร
ศึกษา (กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ์, ๒๕๕๑), หน้า๖๓๖ - ๖๙๕. 
 6โรล็องด์ บาร์ตส์, มายาคติ, แปลโดย วรรณพิมล อังคศิริสรรพ, พิมพ์ครั้งที่ ๓ (กรุงเทพมหานคร : 
คบไฟ, ๒๕๕๑), หน้า ๙. 



 

 

                  การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 

239 

วิทยาได้แก่บรรดาสรรพสิ่งต่างๆ ที่ห่อหุ้มเราอยู่ในสังคม และความหมายของสัญญะเหล่านี้ก็ขึ้นกับ
รหัส/กฏเกณฑ์ของสังคมนั้นๆ หรือก็คือระบบวัฒนธรรมนั่นเอง”7  ยิ่งไปกว่านั้น ความหมายที่ได้จาก
การวิเคราะห์สัญญะเหล่านี้ยังเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรียกว่า “ภาพตัวแทน” (representation) ที่ สจ๊วต
ฮอลล์ (Stuart Hall) ได้ให้ความหมายไว้ว่า  

ภาพตัวแทนเป็นผลผลิตทางความหมายของระบบความคิดในจิตใจของมนุษย์ผ่านการท างาน
ของภาษาโดยการเชื่อมโยงระหว่างระบบความคิดกับภาษา ซึ่งอ านวยให้มนุษย์สามารถอ้างอิง
โลกแห่งความจริงของวัตถุ ผู้คนและเหตุการณ์ต่างๆรวมถึงโลกแห่งจินตนาการที่มีแต่วัตถุ ผู้คน
และเหตุการณ์ที่ปรุงแต่งข้ึน8 

 ซึ่งกาญจนา แก้วเทพ ได้อธิบายเพ่ิมเติมว่า ภาพตัวแทนไม่ใช่สิ่ง/ผลผลิตที่เคยเป็นอยู่/มีอยู่ 
หากแต่เป็นผลผลิตที่มีการประกอบสร้างขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลา (reproduce)9 ดังนั้นภาพตัวแทนจึง
ไม่ใช่การสะท้อน เลียนแบบหรือค้นพบ หากแต่เป็นการประกอบสร้างส่วนเสี้ยวหนึ่งของโลกความเป็น
จริง สิ่งที่เป็นจินตนาการ รวมไปถึงความคิดเชิงนามธรรมที่ไม่ปรากฏบนโลกวัตถุ การประกอบสร้างใน
ลักษณะดังกล่าวนี้ เ รียกว่า “การประกอบสร้างทางสังคม/วัฒนธรรม” (social/cultural 
construction) ซึ่งหมายถึง “การที่ปรากฏการณ์ทางสังคมถูกให้ความหมายโดยความเชื่อหรือการ
ปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรมที่ถูกยอมรับร่วมกันของสมาชิกภายในสังคม”10 
 จากความส าคัญและความน่าสนใจตามที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่าเฟซบุ๊ค
เหมาะสมที่จะใช้เป็นพื้นที่เพ่ือการศึกษาวิจัยภาพตัวแทนของปรากฏการณ์ทางสังคมด้านต่างๆ รวมทั้ง

                                           

 7ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, สัญวิทยา โครงสร้างนิยม หลังโครงสร้างนิยมกับการศึกษารัฐศาสตร์ 
(กรุงเทพมหานคร : วิภาษา, ๒๕๔๕), หน้า ๙๕. ตัวอย่างของสัญญะ เช่น การใช้/ใส่เสื้อกันฝนมิใช่เพื่อป้องกันฝน
อย่างเดียว แต่การใช้/ใส่เสื้อกันฝนในขณะเดียวกันก็บ่งบอกถึงสภาพอากาศในขณะนั้นด้วยเพียงแต่เราคุ้นเคย เคย
ชินจนมองข้ามความหมายระดับนี้ หรือที่โรล็องด์ บาร์ตส์ (Roland Barthes) เรียกว่า “ความหมายในระดับที่สอง” 
กล่าวคือ มองข้ามหรือมองไม่เห็นความหมายในระดับวัตถุ/สิ่งของต่างๆมีฐานะเป็นสัญญะ หรือถูกท าให้กลายเป็น
สัญญะ มีบทบาท/หน้าที่ในเชิงสัญญะ (sign - function)ไป มองเห็นแต่ฐานะการเป็นวัตถุ สิ่งของเพื่อการใช้สอย
แคบๆของสิ่งเหล่านี้เท่านั้น (a non - signifying object)  
 8Stuart Hall, Representation: culture representations and signifying practices (London: 
Sage in association with the Open University, 1997) อ้างใน วิภาภรณ์  กอจรัญจิตต์, “การวิเคราะห์ภาพ
เสนอ ‘ความขาว’ ในโฆษณา”, วิทยานิพนธ์วารสารศาสตรมหาบัณฑิต(สื่อสารมวลชน) , (บัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๕), หน้า ๑๒.  
 9กาญจนา แก้วเทพ, “สื่อและวัฒนธรรมศึกษากับสังคมไทย”, รัฐศาสตร์สาร, ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓ 
(๒๕๔๕)  : ๘๐. 
 10ดู เ พิ่ ม เ ติ ม  Zina O’Leary, “ Social Constructionism” in The Social Science Jargon 
Buster : The Key Terms You Need to Know (London :SAGE Publications, 2007), pp. 250-251.  
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ศาสนาซึ่งจัดเป็นปรากฏการณ์สังคมที่ส าคัญที่สุดอย่างหนึ่ง และเมื่อส ารวจพ้ืนที่บนเฟซบุ๊ค พบว่ามี
การใช้เฟซบุ๊คสร้างทั้งโปรไฟล์ส่วนตัว/สาธารณะ รวมถึงสร้างกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาปรากฏ
อยู่เป็นจ านวนไม่น้อย อีกท้ังยังหลากรูปแบบ เช่น โปรไฟล์ส่วนตัว/สาธารณะของผู้น าทางจิตวิญญาณ
ของศาสนาต่างๆ อย่างพระสันตปาปา องค์ทะไลลามะ ท่านติช นัท ฮันห์ เช่นเดียวกับ พระท่ีมีชื่อเสียง
ในประเทศไทยอย่างพระไพศาล วิสาโล พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี) รวมถึงการสร้างกลุ่ม
ต่างๆ ที่เกิดจากความชอบ/สนใจร่วมกันอย่างสถานที่หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสนา เป็น
ต้น 
 
๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาบทบาทของพระพุทธศาสนาในสังคมไทยที่ปรากฏบนเฟซบุ๊ค 
 ๒.๒ เพ่ือเสนอภาพตัวแทนของพระพุทธศาสนาในสังคมไทยที่ปรากฏบนเฟซบุ๊ค 
 ๒.๓ เพ่ือวิเคราะห์บทบาทและภาพตัวแทนของพระพุทธศาสนาในสังคมไทยที่ปรากฏ
ในเฟซบุ๊ค 
 
๓.วิธีการด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบมีจุดมุ่งหมาย (purposive 
sampling) โดยจ ากัดเฉพาะโปรไฟล์ที่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาซึ่งใช้ภาษาไทยในการ
สื่อสารเป็นหลัก สมาชิกที่เข้าใช้โดยส่วนใหญ่เป็นคนไทยและ/หรือผู้สร้างโปรไฟล์ส่วนตัว/สาธารณะ
เป็นคนไทย ทั้งนี้เพ่ือต้องการให้ได้ภาพตัวแทนของพระพุทธศาสนาในสังคมไทยที่ปรากฎบนเฟซบุ๊คให้
มากที่สุด ซึ่งโปรไฟล์ที่ผู้วิจัยเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างเพ่ือศึกษาวิจัย มีดังต่อไปนี้  

๑)“PhraPaisalVisalo” เป็นโปรไฟล์ส่วนตัวและโปรไฟล์สาธารณะของพระไพศาล 
วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นพระนักคิด นักเขียนที่มีชื่อเสียงในสังคมไทยท่าน
หนึ่ง    

๒) “พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี”และ “ว. วชิรเมธี (W.Vajiramedhi)” เป็นสองโปร
ไฟล์สาธารณะของ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ผู้อ านวยการสถาบันวิมุตตยาลัยพระนักเขียนชื่อดัง ซึ่ง
เป็นที่รู้จักกันดีในนามปากกาชื่อว่า “ว. วชิรเมธี” 

๓) “หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ  : BuddhadasaIndapanno Archives”
เป็นโปรไฟล์สาธารณะของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ซึ่งเป็นหอจดหมายเหตุศาสนธรรม 
(Religious Archives) ที่ท าการเก็บรักษา อนุรักษ์ ศึกษาค้นคว้าและเผยแผ่ผลงานของท่านพุทธทาส
ภิกขุ  
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๔) “เสถียรธรรมสถาน SathiraDhammasathan”เป็นโปรไฟล์สาธารณะของเสถียร
ธรรมสถาน ซึ่งก่อตั้งเพ่ือส่งเสริมการศึกษา ปฏิบัติและเผยแผ่ธรรมะ โดยแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต 

๕) “Tilopa House” เป็นโปรไฟล์สาธารณะของบ้านตีโลปะ กรุงเทพมหานคร ที่
ก่อตั้งเพ่ือการศึกษาและปฏิบัติธรรมแบบประยุกต์ตามแนวพระพุทธศาสนาวัชรยานและมหายาน โดย 
วิจักขณ์ พานิช ซึ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนาโรปะประเทศสหรัฐอเมริกา  
 อนึ่ง เหตุที่ผู้วิจัยเลือกโปรไฟล์ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นมาเป็นกรณีศึกษา เนื่องด้วยเหตุผล
ดังต่อไปนี้  “PhraPaisanVisalo” เป็นโปรไฟล์ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากการที่มีทั้ง
โปรไฟล์ส่วนตัวและสาธารณะโดยใช้ชื่อเดียวกัน มีจ านวนยอดสมาชิกที่เป็นเพ่ือนมากถึง ๔,๙๗๙คน
และมีสมาชิกถูกใจมากถึง ๓,๙๕๓ คน ตามล าดับ เช่นเดียวกับ “พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี” และ “ว. 
วชิรเมธี (W.Vajiramedhi)” โปรไฟล์สาธารณะ ที่มียอดจ านวนสมาชิกถูกใจมากถึง ๓๕๑,๕๒๙ คน 
แ ล ะ  ๓ ๒ ๘ , ๒ ๖ ๑  ค น  ต า ม ล า ดั บ 11  ใ น ข ณ ะ ที่  “ ห อ จ ด ห ม า ย เ ห ตุ พุ ท ธ ท า ส 
อินทปัญโญ :BuddhadasaIndapanno Archive”เป็นโปรไฟล์ของสถานที่ซึ่งมีการจัดกิจกรรมที่
หลากหลายและต่อเนื่องตลอดปีส่วน“เสถียรธรรมสถาน SathiraDhammasathan” เป็นโปรไฟล์ของ
สถานที่ปฏิบัติธรรม ซึ่งมีความโดดเด่นในการจัดกิจกรรมที่เน้นส าหรับสตรี เด็กและเยาวชน และ 
“Tilopa House”เป็นโปรไฟล์ของสถานที่เพ่ือการเผยแผ่ธรรมะ ซึ่งมีความน่าสนใจในแง่ของการ
น าเสนอกิจกรรมที่มีรูปแบบแปลกใหม่ 
 
๔.สรุปผลการวิจัย 
 การฉายภาพปรากฏการณ์ทางศาสนาบนเฟซบุ๊คดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาซึ่งจัดได้ว่าเป็นศาสนาหลักของสังคมไทยนั้น 12ได้ท าให้
ผู้วิจัยเกิดค าถามส าคัญว่า ภาพตัวแทนของพระพุทธศาสนาในสังคมปัจจุบันบนเฟซบุ๊คเป็นเช่นไร และ
กระบวนการประกอบสร้างทางสังคม/วัฒนธรรมของภาพเหล่านั้นเป็นอย่างไรดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะท าการศึกษาวิจัยเพ่ือตอบค าถามส าคัญดังกล่าว ในการวิจัยครั้งนี้ส่วนหนึ่งจะใช้การศึกษา

                                           

 11จ านวนสมาชิก ณ วันที ่๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 12เหตุผลที่ถือว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักของสังคมไทยนั้น เราสามารถพิจารณาได้   จากการ
ที่พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ หรือ พระพุทธศาสนาเป็นแกนน าและเป็นรากฐาน
ส าคัญของวัฒนธรรมไทย ทั้งในด้าน วิถีชีวิต, ความเช่ือ, ภาษา, วรรณกรรม รวมไปถึงศิลปะและดนตรี เป็นต้น 
อย่างไรก็ดียังมีความส าคัญของพระพุทธศาสนากับสังคมไทยในแง่อื่นๆ ให้พิจารณาประกอบอีกหลายประการ ทั้งนี้
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต), ความส าคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนา
ประจ าชาติ, พิมพ์ครั้งท่ี ๑๐ (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๔๓) 
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แบบ “สังคมวิทยาแนวปรากฎการณ์วิทยา” (phenomenological sociology)13ซึ่งการศึกษาใน
รูปแบบดังกล่าวจ าเป็นต้องอาศัยความต่อเนื่องของการด าเนินกิจกรรมต่างๆ บนเฟซบุ๊ค อาทิ “การ
แสดง/แลกเปลี่ยนความเห็น” “การแสดงความถูกใจ/ไม่ถูกใจ” “โพสรูปภาพ/วิดีโอ/หนังสือ
อิเล็คทรอนิค” หรือ “เขียนบันทึก” ทั้งนี้เพ่ือข้อมูลที่มากเพียงพอส าหรับการเห็นภาพปรากฎการณ์ 
ตลอดจนสามารถรายงานสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีนัยส าคัญ ในขณะเดียวกันยังสามารถสะท้อนให้
เห็น “วิถีเฟซบุ๊ค” ที่ตรงตามเจตนารมณ์ของผู้สร้างได้อย่างชัดเจนร่วมด้วย 
 อย่างไรก็ตาม ต้องย้ าให้เข้าใจตรงกันอีกครั้งว่า ค าว่า “ภาพตัวแทนของพระพุทธศาสนาใน
สังคมไทย” ที่ใช้ในงานวิจัยชิ้นนี้ มิได้หมายถึงภาพตัวแทนที่เกิดจาก “การสะท้อนภาพ” (reflection) 
ของพระพุทธศาสนาแบบที่เป็นทางการของรัฐซึ่งปกครองโดยมหาเถรสมาคมอันเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงใน
สังคมไทย หากแต่หมายถึงภาพตัวแทนที่เกิดจาก“การประกอบสร้าง” (construction) จากการเก็บ
เกี่ยวและรวบรวมสัญญะต่างๆ ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาซึ่งสมาชิกบนเฟซบุ๊คร่วมกันสร้างขึ้น 14 
แม้ว่าภาพตัวแทนจากการศึกษาในลักษณะนี้จะเป็นเพียงการประกอบสร้างส่วนเสี้ยวหนึ่งของโลกแห่ง
ความเป็นจริง แต่ผู้วิจัยก็ยังคงยืนยันที่จะเสนอ/ชี้ชวนให้เห็นถึงความส าคัญของการตั้งค าถามและหา
ค าตอบจากค าถามส าคัญดังที่กล่าวไว้ข้างต้น เพราะผู้วิจัยเชื่อว่าค าตอบที่ได้จะสามารถแสดงให้เห็น
ภาพของพระพุทธศาสนาในสังคมยุคปัจจุบันได้อย่างมีนัยส าคัญ ยิ่งไปกว่านั้น แม้แนวคิดเรื่องภาพ
ตัวแทนนี้จะเป็นแนวคิดที่ถูกศึกษามานานแล้ว แต่แนวคิดดังกล่าวกลับไม่ได้ถูกน ามาใช้เพ่ืออธิบาย
ปรากฏการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาโดยตรงเลย ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการพยายามมอง
ปรากฏการณ์ของพระพุทธศาสนาอย่างที่เป็นอยู่จริงบนไซเบอร์สเปซซึ่งเป็นสนามวิจัยใหม่ที่ยังไม่เคย
มีการศึกษามาก่อน โดยอาศัยรูปแบบและวิธีการที่อยู่ในขอบข่ายของ “สังคมวิทยาศาสนา” 
(sociology of religion)15 (ในที่นี้ก็คือ “สังคมวิทยาพระพุทธศาสนา sociology of Buddhism”) 

                                           

 13สังคมวิทยาแนวปรากฎการณ์วิทยา (phenomenological sociology) มีความคิดพื้นฐานว่าคนใน
สังคมสร้างความรู้เกี่ยวกับความเป็นจริงในสังคมขึ้นจากประสบการณ์ ความรู้ที่คนสร้างขึ้นนี้เป็นผลจากการที่
จิตส านึกจัดระบบประสบการณ์ที่สับสนคลุมเครือให้เป็นแบบฉบับที่ชัดเจน จนเกิดเป็นสิ่งที่สังคมเช่ือและยึดถือ
ร่วมกัน ใน ราชบัณฑิตยสถาน, ศัพท์สังคมวิทยา อังกฤษ – ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ ๓ ฉบับ
ปรับปรุง (กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๙), หน้า๑๘๕.  
 14สจ๊วต ฮอลล์ ได้แบ่งวิธีการศึกษาการสร้างภาพตัวแทนออกเป็น ๓ แบบ คือ แบบแรกเป็นแบบ
สะท้อนภาพที่เป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคมทั้งหมด (reflective approach) แบบที่สอง เป็นแบบที่ให้ความสนใจต่อ
วิธีการมองโลกของตัวผู้ส่งสาร ที่เรียกว่า การตั้งใจให้เป็นความจริง (intentional approach) และแบบสุดท้าย เป็น
แบบการประกอบสร้างทางสังคม (constructionist approach) 
 15สังคมวิทยาศาสนา (sociology of religion) คือ สังคมวิทยาสาขาหนึ่งที่ศึกษาปรากฏการณ์ ทาง
ศาสนา ซึ่งการศึกษาของนักสังคมวิทยาในรุ่นหลังนั้นได้ให้ความสนใจกระบวนการโลกิยานุวัตร (secularization), 
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น่าจะเป็นการช่วยเพิ่มเติมและขยับขยายพ้ืนที่การศึกษาพระพุทธศาสนาให้กว้างขวางขึ้นจากเดิมที่มัก
ใช้กันเป็นส่วนใหญ่ในสาขาพุทธศาสนศึกษา (Buddhist Studies) ท าให้เกิดเป็นความรู้และความ
เข้าใจพระพุทธศาสนาในแง่มุมใหม่ที่ต่างออกไปมากขึ้น แม้ว่าความรู้ใหม่ที่ได้จะไม่ใช่ข้อสรุปใน
ลักษณะการตีความหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาก็ตาม ฉะนั้นผู้วิจัยจึงเชื่อมั่นว่า ผลจากการศึกษา
พระพุทธศาสนาในเชิงสังคมวิทยาดังที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ นอกจากจะก่อให้เกิดคุณูปการทางวิชาการ
แล้ว ยังมีประโยชน์ในแง่ของการน าไปปฏิบัติจริงในสังคมปัจจุบันได้ กล่าวคือสามารถใช้เป็นแนวทาง
ในการก าหนดนโยบายส าหรับองค์กรทางพระพุทธศาสนาเช่น มหาวิทยาลัยสงฆ์ ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกเพ่ือให้
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนรุ่นใหม่ เป็นต้น 

ยิ่งไปกว่านั้น โปรไฟล์ต่างๆ ที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น ล้วนมีการน าเสนอข้อมูล ข่าวสาร 
ทั้งที่เป็น ข้อความบนกระดาน ข้อเขียนจากบันทึก หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ (e-book) รูปภาพ วิดีโอ ที่
หลากหลาย เป็นต้น ตลอดจนมีการร่วมแลกเปลี่ยนและแสดงความเห็นบนโปรไฟล์ของตนอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งความถี่ของการแบ่งปันความเคลื่อนไหวหรือการด าเนินกิจกรรมทั้งหมดอย่างต่อเนื่องบน
โปรไฟล์นั้น ถือได้ว่ามีความส าคัญต่องานวิจัยเรื่องนี้อย่างมากอยู่ ๒ ประการคือ ประการแรก ในแง่
ของรูปแบบการศึกษา งานวิจัยเรื่องนี้มีความจ าเป็นต้องอาศัยเนื้อหาหรือข้อมูลที่มากเพียงพอส าหรับ
การรวบรวมและน าเสนอเนื้อหาในระดับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนแต่ละโปรไฟล์ ประการที่สอง 
ลักษณะส าคัญดังกล่าวยังได้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีของเฟซบุ๊ค ซึ่งเป็นพ้ืนที่/สนามวิจัยของงานวิจัยชิ้นนี้
ได้อย่างชัดเจน ทั้งยังสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของผู้สร้างเฟซบุ๊คร่วมด้วย 16โดยผู้วิจัยได้ท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๕๓ – มีนาคม ๒๕๕๔ 

ส าหรับการบรรยายปรากฏการณ์ของพระพุทธศาสนาบนเฟซบุ๊คผ่านกลุ่มตัวอย่างที่ท า
การคัดเลือกไว้ ผู้วิจัยบรรยายสิ่งที่ปรากฏบนโปรไฟล์ต่างๆเช่น ข้อมูลและข่าวสาร ประเด็นการสนท

                                           

การเกิดองค์การทางศาสนาแบบต่างๆ เช่น การเกิดลัทธิใหม่หรือนิกายใหม่ บทบาท ของผู้น าทางศาสนา ตลอดจน
ความเช่ือศาสนาของสังคมต่างๆ รวมทั้งการศึกษาศาสนาในฐานะสถาบันทางสังคม โดยพิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างศาสนากับการเมือง เศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความขัดแย้ง ใน ราชบัณฑิตยสถาน, ศัพท์
สังคมวิทยา อังกฤษ – ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งท่ี ๓ ฉบับปรับปรุง,หน้า๒๓๕-๒๓๖. 
 16มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก (Mark Zuckerberg) มีความเช่ือว่า สิ่งที่น าไปสู่การปฏิรูปได้มากที่สุดอย่าง
หนึ่งของคนในรุ่นนี้ คือ การมีข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ไดม้ากขึ้น แนวคิดดังกล่าวน าไปสู่จุดมุ่งหมายส าคัญส าหรบัการ
เติบโตของเฟซบุ๊ค ซึ่งนั่นก็คือการขยายขอบเขตของข้อมูลที่ผู้ใช้ใช้แบ่งปันและให้ผู้ใช้ท าการแบ่ งปันข้อมูลต่างๆให้
มากที่สุด ใน Dan Fletcher, “How Facebook Is Redefining Privacy,” <www.time.com> Thursday, May. 
20, 2010 
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นา กิจกรรมต่างๆ เพ่ือรายงานสภาพให้เห็นถึงภาพรวมของแต่ละโปรไฟล์ ทั้งนีผู้้วิจัยไดน้ าแนวคิดเรื่อง 
“มิติของศาสนา ๗ มิติ” (The seven dimensions of Religion) ของ นิเนียน สมาร์ท (Ninian 
Smart, 1927 – 2001)  ได้ แก่  ๑ )  มิ ติ ด้ า นการปฏิบั ติ และ พิ ธี ก ร รม  ( Practical and Ritual 
dimensions) ๒) มิติด้านเรื่องเล่าและปรัมปราคติ (Narrative and Mythic dimensions) ๓) มิติ
ด้านประสบการณ์และอารมณ์ (Experiential and emotional dimensions) ๔) มิติด้านสังคมและ
สถาบัน (Social and Institutional dimensions) ๕) มิติด้านจริยศาสตร์และกฏ/วินัย (Ethical and 
legal dimensions) ๖) มิติด้านค าสอนและปรัชญา (Doctrinal and philosophical dimensions) 
และ ๗) มิติด้านวัตถุและศิลปะ (Material and Artistic dimensions) มาใช้เพ่ือความเป็นหมวดหมู่
เนื้อหา อนึ่ง วัตถุประสงค์ของงานวิจัยเรื่องนี้มีอยู่ ๓ ประการ คือ ๑) เพ่ือศึกษาปรากฏการณ์ของ
พระพุทธศาสนาในสังคมไทยที่ปรากฏบนเฟซบุ๊ค ๒) เพ่ือเสนอภาพตัวแทนของพระพุทธศาสนาใน
สังคมไทยที่ปรากฏบนเฟซบุ๊คและ  ๓) เ พ่ือวิ เคราะห์การประกอบสร้างภาพตัวแทนของ
พระพุทธศาสนาในสังคมไทยที่ปรากฏบนเฟซบุ๊ค 
 
๕.อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ คือ เฟซบุ๊คนี้ได้สะท้อนปรากฏการณ์ทาง
ศาสนาที่เชื่อมโยงกันครบทั้ง ๗ มิติ ได้แก่ มิติด้านการปฏิบัติและพิธีกรรม มิติด้านค าสอนและปรัชญา
มิติด้านเรื่องเล่าและปรัมปราคติ มิติด้านประสบการณ์และอารมณ์ มิติด้านจริยศาสตร์และกฎ/วินัย 
มิติด้านสังคมและสถาบัน มิติด้านวัตถุและศิลปะกล่าวให้ชัดขึ้นก็คือ ปรากฏการณ์บนโปรไฟล์ต่างๆ ที่
ได้ท าการคัดเลือกไว้ ได้แก่ โปรไฟล์ “PhraPaisalVisalo” ทั้งที่เป็นส่วนตัวและสาธารณะของพระ
ไพศาล วิสาโล, โปรไฟล์ “พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี” และ ว. วชิรเมธี  (W.Vajiramedhi) ซึ่งเป็นสอง
โปรไฟล์สาธารณะของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, โปรไฟล์“หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ : 
BuddhadasaIndapanno Archives”ซึ่ ง เป็นโปรไฟล์สาธารณะของหอจดหมายเหตุพุทธทาส 
อินทปัญโญ, โปรไฟล์ “เสถียรธรรมสถาน SathiraDhammasathan”ซึ่งเป็นโปรไฟล์สาธารณะของ
เสถียรธรรมสถานพบว่าปรากฏการณ์ของพระพุทธศาสนาได้แสดงออกให้เห็นได้ครบทุกมิติ ยกเว้น 
โปรไฟล์ “Tilopa  House” ซึ่งเป็นโปรไฟล์สาธารณะของบ้านตีโลปะ โดย วิจักขณ์ พานิช  ที่ไม่
ปรากฏมิติด้านเรื่องเล่าและปรัมปราคติ 

ยิ่งไปกว่านั้น ปรากฏการณ์ของพระพุทธศาสนาที่แสดงออกผ่านมิติของศาสนายังได้
สะท้อนภาพตัวแทนของพระพุทธศาสนาในสังคมไทยที่ปรากฏบนเฟซบุ๊คไว้อยู่ ๕ ความหมาย คือ 

(๑) “พระพุทธศาสนาแบบเน้นโลกนี้” 
พระพุทธศาสนาแบบเน้นโลกนี้ ในที่นี้หมายถึง พระพุทธศาสนาที่มีลักษณะของการให้ 
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ความส าคัญกับชีวิตใน “โลกนี้” มากกว่าชีวิตใน “โลกหน้า” กล่าวคือ มีเป้าหมายอยู่ที่ความสุข และ
ความส าเร็จในชีวิตปัจจุบัน ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การหลุดพ้นหรือดับทุกข์โดยสิ้นเชิง คือ นิพพาน หรือการ
เกิดในสุคติหรือภพภูมิที่ดี เช่น สวรรค์ โดยความสุขและความส าคัญของชีวิตในโลกนี้ได้ปรากฏให้เห็น
อยู่ ๔ ด้านคือ ด้านการงาน/การประกอบอาชีพ เช่น มุ่งเน้นความเป็นเลิศในงานด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้อื่น เช่น ให้แนวทางเก่ียวกับการคบหา/ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างราบรื่นของคู่รัก ด้านการท าประโยชน์ต่อ
สังคมและประเทศชาติ เช่น ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคสิ่งของเพ่ือช่วยเหลือพระสงฆ์ที่ประสบภัย
น้ าท่วม และด้านการดูแล/รักษาสุขภาพร่างกาย เช่น ให้ความส าคัญ/ความสนใจต่อการรักษา
รูปลักษณ ์เป็นต้น 

(๒) “พระพุทธศาสนาแบบไม่ผูกติดกับความเชื่อใดความเชื่อหนึ่ง”  
พระพุทธศาสนาแบบไม่ผู กติดกับความเชื่ อ ใดความเชื่ อหนึ่ ง ในที่นี้ หมายถึ ง 

พระพุทธศาสนาที่มีลักษณะของการน าเอาความเชื่อจากหลายๆ แหล่งที่สอดคล้องกับค าสอนของ
พระพุทธศาสนามาใช้ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความรู้ รวมถึงสร้างทางเลือกแก่ผู้ที่สนใจ ในขณะเดียวกันยัง
เป็นไปเพ่ือปรับประยุกต์และสนับสนุนค าสอนในพระพุทธศาสนาเองอีกด้วยโดยการไม่ผูกติดกับความ
เชื่อใดความเชื่อหนึ่งนั้นปรากฏในลักษณะน าเสนอเรื่องราว/ทัศนะของบุคคลต่างศาสนา/นิกาย เช่น 
การตายของมหาตมา คานธี (Mahatma Gandhi) หรือ แนวคิดทางการเมืองของอองซาน ซูจี (Aung 
San SuuKyi) หรือน าเสนอเรื่องราวของพระ/นักบวชต่างนิกาย เช่น ประสบการณ์การภาวนาของ
สามเณรีเทนซิน พัลโม (Tenzin Palmo) บทบาทการต่อต้านการใช้ระเบิดนิวเคลียร์ของท่านติช นัท 
ฮันห์ (Thich Nhat Hanh) การตอบค าถามทางธรรมของทะไล ลามะ (Dalai Lama) ตลอดจน
สะท้อนให้เห็นผ่านการน าเสนอโดยการผนวกเอา“ศาสตร์สมัยใหม่” ควบคู่กับการอธิบายหลักค าสอน
ในพระพุทธศาสนา เช่น น าผลการทดลองของนักจิตวิทยาตะวันตกมาอธิบายควบคู่กับแนวคิดเรื่อง
ทุกข์ในพระพุทธศาสนา รวมทั้งยังสะท้อนให้เห็นในลักษณะศูนย์บริการทางจิตวิญญาณเช่น สถานที่
ทางศาสนาอย่างหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ ได้จัดกิจกรรมย่อยในหลายรูปแบบ อีกทั้งยังหลากนิกาย 
เป็นต้น 

(๓) “พระพุทธศาสนาแบบส านึกในคุณค่าของธรรมชาติ”        
พระพุทธศาสนาแบบส านึกในคุณค่าของธรรมชาติ ในที่นี้หมายถึงพระพุทธศาสนาที่มี

ลักษณะตระหนักใน “ความหมาย” ของธรรมชาติ กล่าวคือ ธรรมชาติถือเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มนุษย์
สามารถเก็บเกี่ยวและเรียนรู้ “ความหมาย” ในทางธรรม ที่ส าคัญไปกว่านั้นก็คือ ต้องมีจิตส านึกใน
การหวงแหนและอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นส าคัญร่วมด้วย โดยลักษณะการสะท้อนให้เกิดส านึกในคุณค่า
ของธรรมชาติ ก็คือ น าเสนอภาพกิจกรรมการใช้ธรรมชาติเป็นสื่อการสอน น าเสนอภาพกิจกรรมและ
ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ “ธรรมยาตรา” เป็นต้น   

(๔) “พระพุทธศาสนาแบบสังคมฆราวาส  
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พระพุทธศาสนาแบบฆราวาส ในที่นี้หมายถึงการที่ฆราวาสมีบทบาทในทางศาสนาเพ่ิม
มากขึ้น บทบาทหรือหน้าที่ซึ่งก าหนดความเป็นพระหรือฆราวาสที่ตายตัวนั้นอาจกล่าวได้ว่าเริ่มพร่า
เลือนด้วยลักษณะต่อไปนี้ ๑) ฆราวาสเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณ เช่น เชอเกียม ตรุงปะ  (Chogyam 
Trungpa) ๒) ฆราวาสท าหน้าที่สอนการเจริญภาวนา เช่น งานนิเวศภาวนา “ชีวิตคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์” 
ของเสมสิกขาลัย มีอาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์และวิจักขณ์ พาณิชเป็นผู้น าในการท ากิจกรรม  ๓) 
ฆราวาสท าหน้าที่ ให้ความรู้หรือให้ค าอธิบายหลักธรรม  เช่น นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช  
ผู้อ านวยการหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯได้อธิบายเกี่ยวกับหลักปฏิจจสมุปบาทซึ่งท าการแบ่งปันผ่าน  
ยูทูป (youtube) ด้วยประเด็น “ความทุกข์เกิดขึ้นได้อย่างไรและดับลงด้วยวิธีใด”เป็นต้น 

(๕) “พระพุทธศาสนาแบบกระแสโต้”       
พระพุทธศาสนาแบบกระแสโต้ ในที่นี้หมายถึง พระพุทธศาสนาที่มีลักษณะของการ

แสดงความเห็นโต้แย้งกับค าสอน/แนวคิด/แนวทางปฏิบัติของพระพุทธศาสนาแบบกระแสหลักหรือ
พระพุทธศาสนาแบบจารีต เช่น การวิพากษ์วิจารณ์การท างานขององค์กรทางพระพุทธศาสนาการ
วิจารณ์ปรากฏการณ์ต่างๆ ของพระพุทธศาสนาในสังคมไทย การวิพากษ์วิจารณ์ “ปัจฉิมโอวาท”ของ
พระสงฆ์ท่ีเป็นที่รู้จักกันดีในสังคมไทยจากข่าวที่ปรากฏ เป็นต้น 

ทั้งนี้ภาพตัวแทนต่างๆ ที่ถูกประกอบสร้างขึ้นมานั้น กล่าวได้ว่าเป็นผลจากความ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลก คือ โลกาภิวัฒน์ ผนวกกับกระแสความเจริญรุดหน้าของสื่อใหม่ ซึ่งก็คือ 
เฟซบุ๊ค อันควรกล่าวได้ว่าเป็น “เงื่อนไข” หลักที่ขับเน้นให้พระพุทธศาสนาเกิดการปรับเปลี่ยน 
“ต าแหน่งแห่งที”่ ของตนเองในยุคปัจจุบันอย่างส าคัญ 

ค าว่า “โลกาภิวัฒน์” (globalization)หมายถึง“สภาวะที่คน กิจกรรม บรรทัดฐาน
ความคิด สินค้า บริการ เงินตรา ฯลฯ ได้เพ่ิมบทบาทจากที่เคยถูกจ ากัดด้วยขอบเขตภูมิศาสตร์ให้
ออกไปมีบทบาทในระดับโลกและมีวิถีปฏิบัติอย่างเดียวกัน”17กล่าวในอีกแง่หนึ่งก็คือเป็นกระบวนการ
พัฒนาการที่ต่อเนื่องของระบบทุนนิยม18ด้วยลักษณะการไหลเวียนของโลกาภิวัฒน์ที่ปรากฏอยู่ใน ๕  

                                           

17อ้างถึงใน ประทุมพร วัชรเสถียร, โลกร่วมสมัย: ตอบค าถามของคนรุ่นใหม่, (กรุงเทพมหานคร: ปา
เจรา,๒๕๔๘), หน้า ๒๕๐. 

18ระบบทุนนิยมมีพัฒนาการที่ก้าวออกมาในหลายระดับ ดังนี้ ขั้นตอนแรก คือ การเข้ามาหา
ประโยชน์กับทรัพยากรในประเทศอื่น โดยผ่านกลไกของระบบอาณานิคม ขั้นตอนที่สอง คือ พยายามที่จะเอา
ประโยชน์จากแรงงานในสังคมอื่น ขั้นตอนที่สาม คือ พยายามที่จะมาหาประโยชน์จากทุนท่ีอยู่ในรูปแบบต่างๆ และ
ขั้นตอนสุดท้าย คือ การมาเอาประโยชน์จากวัฒนธรรม อนึ่ง โลกาภิวัฒน์ในปัจจุบันนี้ ทุนนิยมจะพัฒนามาสู่ระดับ
ขั้นนี้ (ขั้นสุดท้าย) กล่าวคือ เป็นขั้นที่พยายามจะเปลี่ยนวัฒนธรรมให้เป็นสินค้า อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน
อานันท์ กาญจนพันธุ์, เส้นผมบังภูเขา: ความคิดสามัญเชิงวิพากษ์, (กรุงเทพมหานคร: เคล็ดไทย, ๒๕๔๕), หน้า 
๑๔๒-๑๔๓.  
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“แ ด น ”(-scapes)ไ ด้ แ ก่  “แ ด น ข อ ง ม นุ ษ ย์ ” ( ethnoscapes)“แ ด น ข อ ง เ ท ค โ น โ ล ยี ” 
(technoscapes)“แดนของเงินตรา” (finanscapes) “แดนของสื่อ”(mediascapes)   และ “แดน
ของความคิด” (ideoscapes)19ไม่แต่เท่านั้น การไหลเวียนดังที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นนี้ยังจะเพ่ิมมาก
ขึ้นทั้งในด้านความถี่ ปริมาณและการเชื่อมต่อกันระหว่างประเทศ และภูมิภาคต่างๆ20 กล่าวคือ เป็น
การเพ่ิมข้ึนอย่างมากมายมหาศาลกว่ายุคใดๆ ก่อนหน้านี้อย่างไม่อาจเทียบกันได้ 

ลักษณะการไหลเวียนดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นการท าให้โลกทั้งโลก ซึ่งแต่ละส่วนมีความ
แตกต่างกันและบ้างส่วนแยกกันอยู่นั้นได้หลอมรวมให้เป็นโลกใบเดียวกัน ทั้งนี้การหลอมรวมดังกล่าว
นั้นมิได้สะท้อนในลักษณะของการสร้างจิตส านึกที่เรียกว่า “we are the world”21 เท่านั้น หากแต่
ยังสามารถส่งผลกระทบที่ “เป็นจริง” ได้ด้วยในขณะเดียวกัน โลกาภิวัฒน์ยังมีลักษณะเป็น
กระบวนการที่มีความขัดแย้งในตัวเอง (contradictory process)22ซึ่งสามารถพิจารณาได้อยู่ ๔ 
ประเด็น คือ ประเด็นแรก โลกาภิวัฒน์มีลักษณะของ“กระบวนการท าให้ เป็นระดับโลก” 
(globalization) ไปพร้อมๆ กันกับลักษณะที่เรียกว่า“กระบวนการท าให้เป็นท้องถิ่น”(localization) 

                                           

19ศาสตราจารย์อรชุน อัพพาดูไร (Arjun Appadurai) นักมานุษยวิทยาวัฒนธรรมชาวอินเดียเสนอไว้
ว่าในโลกาภิวัฒน์มีการไหลเวียนอยู่ใน ๕ แดนดังต่อไปนี้ (๑) “แดนของมนุษย”์ (ethnoscapes) เป็นการเคลื่อนย้าย
ของผู้คนที่ปรากฏในรูปของ นักท่องเที่ยว ผู้อพยพลี้ภัย คนพลัดถิ่น และแรงงานข้ามชาติ     (๒) “แดนของ
เทคโนโลยี” (technoscapes) เป็นการเคลื่อนย้ายของเทคโนโลยีด้วยความเร็วสูงข้ามพรมแดนประเทศต่างๆ ไปท่ัว
ทั้งโลก ทั้งเทคโนโลยีเชิงกล (mechanical technologies) เช่น เทคโนโลยีในการเพาะปลูกพืช หรือการท าเหมือง
แร่ และเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร (informational technologies) (๓) “แดนของเงินตรา” (finanscapes) เป็นการ
เคลื่อนย้ายเ งินหรือสิ่ งที่ ใ ช้แทนเงิน ผ่านตลาดเงิน ตลาดหุ้น ตลาดสินค้าในระดับโลก (๔) “แดนของ
สื่อ”(mediascapes) เป็นการแพร่กระจายของ “ความเป็นจริง”(reality) และโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure) 
ที่เป็นตัวผลิตและแพร่กระจายความเป็นจริงนั้น และ(๕) “แดนของความคิด” (ideoscapes) เป็นการแพร่กระจาย
ของความคิด (idea) หรืออุดมการณ์ (ideology) ทางการเมืองของรัฐและ “อุดมการณ์ค้าน” (counter- ideology) 
ของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมใน ArjunAppadurai, Modernity at Large: Cultural Dimension of 
Globalization (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996), chapter 2. 

20Jame A. Beckford, “New Religious Movements and Globalization,” in New Religious 
Movements in the 21st century: Legal, Political, and Social Challenges in Global Perspective, 
edited by Phillip Charles Lucas and Thomas Robbins, (New York: Routledge, 2004), p. 254. 

21กาญจนา แก้วเทพ, สื่อส่องวัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร :อมรินทร,์ ๒๕๓๙), หน้า ๖๒.  
22เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา, โลกาภิวัฒน์ บรรษัทข้ามชาติ , (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,๒๕๔๘), หน้า๑๒. และ อานันท์ กาญจนพันธุ์, “โลกาภิวัฒน์กับวัฒนธรรมไทย,” ใน 
ท้องถิ่นพัฒนากับโลกาภิวัฒน์ วิกฤตโลก วิกฤตไทย อะไรคือทางรอด, บรรณาธิการโดยชัชวาล บุญปัน  
และสมเกียรติ ตั้งนโม, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์,๒๕๔๔), หน้า ๗. 
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ซึ่งหมายถึง “การพยายามสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละประเทศในระบบ
ตลาดโลก”23 และเกิดเป็นค าใหม่ที่ว่า “กระบวนการผสานระหว่างกระแสโลกและกระแสท้องถิ่น” 
(glocalization)24ส่วนประเด็นที่สอง ในแง่วัฒนธรรมโลกาภิวัฒน์มีลักษณะของ“กระบวนการท าให้
เป็นแบบ (วัฒนธรรม) เดียวกัน” (homogenization) หรือเรียกอีกอย่างว่าการสร้าง “วัฒนธรรม
เดียว” (monoculture) แต่ในขณะเดียวกันกลับท าให้มีการเกิดขึ้นหรือการสร้างอัตลักษณ์ที่แตกต่าง
ขึ้นอย่างหลากหลายส าหรับประเด็นที่สาม ในแง่ของระบบตลาดโลกาภิวัฒน์มีลักษณะของการ  บูรณา
การ (integration) เข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของตลาดโลก แต่ในขณะเดียวกันก็มีการกีดกันผลักไส 
(exclusion) ออกจ ากชุ ม ชนร่ ว มด้ ว ย  กล่ า ว ใ นแ ง่ หนึ่ ง คื อ  ก า รท า ใ ห้ เ ป็ น คนชายขอบ 
(marginalization)25 นั่นเอง และประเด็นสุดท้าย ในขณะที่กระแสหลักของโลกาภิวัฒน์ด าเนินไป 
ด้านหนึ่ งก็ได้ท าให้ เกิดกระแสต่อต้านที่ เรียกกันทั่วไปว่ า “การต่อต้านโลกาภิวัฒน์” (anti-
globalization) ของกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากกระแสดังกล่าวเกิดขึ้นด้วยเช่นกัน 

ยิ่งไปกว่านั้น ประเด็นเรื่องความเปราะบาง (fragility)26 ของสังคมโลก กล่าวได้ว่ายังเป็น
อีกประเด็นหนึ่งที่ส าคัญซึ่งควรกล่าวถึง ทั้งนี้เพราะประเด็นดังกล่าว คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึง
สภาวการณ์ของโลกปัจจุบันที่ล้วนเต็มไปด้วย “ความเสี่ยง” “ความซับซ้อน” “ความสับสนวุ่นวาย” 
ซึ่งพร้อมที่จะปะทุหรือเกิดปัญหาต่างๆ นับตั้งแต่ปัญหาระดับปัจเจกบุคคลไปจนถึงปัญหาระดับโลกได้
อยู่ตลอดเวลา อนึ่ง ความเปราะบางดังกล่าวนี้ ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร ได้จ าแนกไว้ ๒ ประการ คือ
ความเปราะบางทางการเมือง (political fragility) และความเปราะบางทางเศรษฐกิจ (economic 

                                           

23วิทยากร เชียงกูล, อธิบายศัพท์ใหม่เพ่ือเข้าใจโลกยุคใหม่, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: สาย
ธาร, ๒๕๔๗), หน้า ๑๔๔-๑๔๕. 

24เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา, โลกาภิวัฒน์ บรรษัทข้ามชาติ, หน้า ๑๒. 
25สุริชัย หวันแก้ว, กระบวนการกลายเป็นคนชายขอบ Marginalization(กรุงเทพมหานคร: 

คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,๒๕๔๖), หน้า ๓๓-๓๔. 
26การเรียกที่สื่อให้เห็นถึงสภาวการณ์ของโลกที่เปราะบางนั้น พบว่าการเรียกที่แตกต่างกันไป เช่น 

“สังคมแห่งความเสี่ยงระดับโลก” (global risk society) ใน Ulrich Beck, Risk Society: Towards a New 
Modernity, (London: Sage, 1992) “ความสลับซับซ้อนระดับโลก” (global complexity) ใน John Urry, 
Global Complexity, (Cambridge: Polity, 2003) และ “โลกที่สับสนวุ่นวาย” (turbulent world) ใน James 
N. Rosenau, Along the Domestic-Foreign Frontier: Exploring Governance in a Turbulent World, 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1997)เป็นต้น 
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fragility)27อย่างไรก็ตามยังมีความเปราะบางอีก ๒ ประการที่มีความส าคัญไม่แพ้กันก็คือ ความ
เปราะบางทางนิเวศวิทยา (ecological fragility) และความเปราะบางทางสังคม (social fragility)28 

เมื่อประเด็นความเปราะบางหรือความเสี่ยงต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น คือกระบวนการหนึ่ง
ที่โอบล้อมสังคมโลกไว้ อีกทั้งยังสามารถส่ง “ผลกระทบข้างเคียง” (side effect) ต่อทั้งมนุษย์และ
สังคมได้อย่างส าคัญ มากไปกว่านั้นยังเป็น “เงื่อนไข” ที่ท าให้เกิดรูปแบบการเคลื่อนไหวทางสังคม
แบบใหม่ หรือที่เรียกว่า “ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่”29 (new social movements 
- NSM) กล่าวเฉพาะการเกิดขึ้นของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่นั้น นอกจากจะมี
เงื่อนไขมาจากประเดน็เรื่องความเปราะบางของสังคมแล้ว ยังมีเงื่อนไขอ่ืนที่ส าคัญ หรือกล่าวได้ว่าเป็น
เหตุผลหลักอีกประการหนึ่งที่ท าให้ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเช่นที่กล่าวมานี้เกิดขึ้นก็คือ อ านาจ
ของข้อมูลข่าวสารที่เชื่อมถึงกันอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยี ด้วยเหตุดังนั้นลักษณะเด่นของขบวนการ
ดังกล่าวจึงอยู่ท่ีความสามารถในการเชื่อมโยงชีวิตประจ าวันเข้ากับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ทั้งใน
ระดับประเทศหรือระดับโลก กล่าวอีกแง่หนึ่งก็คือการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ได้สลายเส้น
แบ่งระหว่าง “เรื่องส่วนตัว” กับ “เรื่องส่วนรวม” หรือมีลักษณะการเรียกร้องที่โยงเรื่องส่วนตัวกับ
เรื่องส่วนรวมให้เป็นเรื่องเดียวกัน ไม่เว้นแม้แต่ขบวนการเคลื่อนไหวทางศาสนา 
 
๖.ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

ส าหรับข้อเสนอในการวิจัย ผู้วิจัยเห็นว่าสิ่งที่ส าคัญไปกว่านั้น ในโลกปัจจุบัน พ้ืนที่ไซ
เบอร์ยังเป็นอีกหนึ่ง “พ้ืนที่” ที่ส าคัญยิ่ง ทั้งนี้เพราะพ้ืนที่ดังกล่าวได้เข้ามาท างานแทนพ้ืนที่อันจ าเป็น
ซึ่งขาดหายไปในสังคมสมัยใหม่หลายอย่าง กล่าวคือ พ้ืนที่ไซเบอร์ได้เอ้ืออ านวยและเปิดให้ผู้คนเข้ามา
พบปะกัน แลกเปลี่ยนข้อมูล ร่วมในการลงทัณฑ์ทางสังคมแก่บุคคลหรือการกระท าที่ต่างเห็นว่าให้ผล
ร้ายแก่ส่วนรวม พ้ืนที่ประเภทนี้เปิดโอกาสให้ผู้คนสามารถจัดองค์กรเพ่ือบรรลุเป้าประสงค์ร่วมกัน
บางอย่าง ดังนั้น พ้ืนที่ประเภทนี้จึงเป็นอ านาจของสังคม เป็นพื้นที่ซึ่งไม่อยู่ภายใต้อาญาสิทธิ์  (ของรัฐ, 
ของผู้ใหญ่บ้าน, ของสมภาร, ของเจ้าพ่อ ฯลฯ) ในสังคมสมัยก่อนพ้ืนที่เหล่านี้ก็คือ บ่อน้ า, ตลาด, 

                                           

27ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, “การบริหารจัดการภาคสาธารณะในโลกยุคหลังสงครามเย็น 
(Governance in the Post-Cold War World),” (กรุงเทพมหานคร: ทุนปรีดี พนมยงค์, มูลนิธิ ๕๐ ปีธนาคารแห่ง
ประเทศไทย, ๒๕๔๗), หน้า ๘๐-๑๑๓. (อัดส าเนา) 

28ความเปราะบางทั้ง ๔  ประการนี้ แท้ที่จริงแล้วมีลักษณะทับซ้อนกันอยู่ไม่มากก็น้อย กล่าวอีกนัย
หนึ่งก็คือ มีลักษณะที่ไม่แยกขาดจากกันอย่างสิ้นเชิง ทั้งยังเป็นเง่ือนไขในการเกิดขึ้นของกันและกันอย่างส าคัญ ด้วย
เหตุดังนั้นการแบ่งประเภทจึงมีเหตุผลเพื่อความสะดวกต่อการอภิปรายและท าความเข้าใจเท่าน้ัน 

29ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่, พิมพ์ครั้งท่ี ๒(กรุงเทพฯ: วิ
ภาษา, ๒๕๔๕) 
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ศาลาริมทาง, หรือแม้แต่ในวัดเองด้วยเหตุดังนั้นพ้ืนที่ไซเบอร์จึงมีความคล้ายคลึงกับพ้ืนที่สาธารณะ
ทางสังคมของสมัยโบราณมาก เพราะเปิดกว้างให้ทุกคนเดินเข้าสู่พ้ืนที่นี้ได้ตามใจชอบ เลือกที่จะร่วม
พูดคุยแลกเปลี่ยนกับกลุ่มคนที่ต้องการ เหมือนบ่อน้ าใหญ่ในหมู่บ้านโบราณ กล่าวคือเป็นพ้ืนที่
สาธารณะที่แฝงความเป็นส่วนตัวอยู่ด้วย หรือกล่าวในอีกแง่หนึ่งก็คือ เป็นพ้ืนที่กึ่งสาธารณะกึ่ง
ส่วนตัว30 นั่นเอง ฉะนั้น เฟซบุ๊ค ซึ่งจัดเป็นสื่อใหม่ซึ่ง “กระท าการ” หรือ ปฏิบัติการบนพ้ืนที่ไซเบอร์
จึงสามารถตอบสนองอารมณ์/ความรู้สึกหรือสามารถทดแทนความต้องการที่ขาดหายไปดังที่กล่าวมา
ข้างต้นได้ ส าคัญไปกว่านั้น เฟซบุ๊คยังสามารถยังขยายรสสัมผัสของมนุษย์ให้กว้างขวางและ
สลับซับซ้อนมากขึ้น เหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะสื่อใหม่อย่างเฟซบุ๊คมีคุณลักษณะที่ให้คุณสมบัติทั้งใน
เชิงเทคนิค(technical aspect) และคุณสมบัติในเชิงสังคม (social aspect)เป็นต้น31 จึงจ าเป็นที่
จะต้องมีการศึกษาอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊คที่มีต่อพระพุทธศาสนาทั้งในแง่บวกคือ
ด้านที่ส่งเสริมสนับสนุนพระพุทธศาสนาและด้านลบคือบ่อนท าลายหรือบิดเบือนหลักค าสอนใน
พระพุทธศาสนา ท าให้ภาพตัวแทนของพระพุทธศาสนาที่ไม่ตรงกับภาวะที่ควรจะเป็น 

 

                                           

30นิธิ เอียวศรีวงศ์, เสรีภาพในพื้นที่ไซเบอร์<botkwamdee.blogspot.com/2012/04/n-right-
g.html> 

31โรเบิร์ต เค โลแกน (Robert K. Logan) ได้จ าแนกไว้ ๑๖ ประการ ได้แก่ ๑) สื่อใหม่เป็นการสื่อสาร
สองทาง (Two-way communication) ๒) สื่อใหม่ง่ายต่อการเข้าถึงและการแพร่กระจายสารสนเทศ (Ease of 
access to and dissemination of information) ๓) สื่อใหม่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องกัน (Continuous 
learning) ๔) สื่อใหม่มีการวางตัวในแนวเดียวกันและเอื้อต่อการบูรณาการ (Alignment and Integration) ๕) สื่อ
ใหม่เอื้อต่อการสร้างชุมชน (Creation of community)  (๖) สื่อใหม่มีลักษณะที่ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย พกพาได้
สะดวก (Portability) ๗) สื่อใหม่มีลักษณะที่หลอมรวมกัน (Convergence) ๘) สื่อใหม่มีลักษณะปฏิบัติงานร่วมกัน
ได้ (Interoperability) ๙) สื่อใหม่มีความสามารถท่ีจะประมวลเนื้อหาจากหลายแหล่งมารวมกันไว้ได้ (Aggregation 
of Content) ๑๐) สื่อใหม่เพิ่มความหลากหลาย เพิ่มทางเลือก (Variety, Choice Long-tail) ๑๑) การหวน
คืนกลับมาประสานกันครั้งใหม่ระหว่างผู้ส่งสาร/ผู้รับสาร (Reintegration of consumer & producer) ๑๒) สื่อ
ใหม่มีลักษณะส่งเสริมการรวมกลุ่มกันทางสังคมและการร่วมมือกันทางไซเบอร์ (Social collectivity & Ceber-
cooperation) ๑๓) การเกิดวัฒนธรรมแบบรีมิกซ์ (Remix Culture) ๑๔) การเปลี่ยนจาก “ผลผลิต” มาสู่  
“บริการ” (From products to services) ๑๕) เป็นสื่อที่อนุญาตให้ผู้รับสารเป็นผู้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา (User-
based transformation of new media) และ ๑๖) จากคุณลักษณะทั้ง ๑๕ ประการที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ สื่อ
แบบเดิม คือ สื่อเก่า  ก็อาจจะมีคุณลักษณะดังที่กล่าวมา แต่ความต่างนั้นก็อยู่ตรงที่ว่าสื่อเดิมนั้นอาจมีบาง
คุณลักษณะเท่านั้นและจะไม่ครบทุกคุณลักษณะ ในขณะที่สื่อใหม่นั้นจะมีทุกคุณลักษณะอ้างใน กาญจนา แก้วเทพ
และนิคม ชัยขุนพล, คู่มือสื่อใหม่ศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ์, ๒๕๕๕), หน้า ๑๙-๕๑. 
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ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนา 
Local WisdomandBuddhist Beliefs 

 
พระแสงจันทร์  ฐิตสาโร (เหล็กศรี)1 

พระมหาธนกร  กตปุญฺโญ (ดรกมลกานต์)2 
ปัญญา  เสนภูงา3 

 
บทคัดย่อ 

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือน าเสนอ ความเชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นกับความเชื่อทาง
พระพุทธศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับความเชื่อเกิดขึ้นจากความคิดค านึงว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนั้นไม่ดี 
จะต้องส่งผลกระทบอย่างนั้น ความเชื่อจึงปรากฏเป็นข้อห้ามค าสอนของโบราณภูมิปัญญาท้องถิ่ น 
เป็นสิ่งที่มีลักษณะของการสะสม เรียนรู้ สืบสาน สืบทอด และต่อเนื่องจากอดีตถึงปัจจุบันจากบรรพ
บุรุษสู่ชนรุ่นหลังกันมาอย่างยาวนานและมีความสัมพันธ์กันและสอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของ
ชาวบ้าน จนไม่สามารถแยกออกจากกัน ความเชื่อในทางพระพุทธศาสนาสอนให้เชื่อบนฐานของ
เหตุผล เชื่อกรรม หรือการกระท า เชื่อผลจากการกระท าทุกอย่างจะเกิดขึ้นอย่างเหมาะสมกับเหตุที่
ท าลงไป และความเชื่อนี้จะน าไปสู่การศึกษา และการปฏิบัติตนในเรื่องต่างๆ ด้วยการพัฒนาจิตให้
เข้าถึงปัญญา เพ่ือให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตดีอย่างครบถ้วนภูมิปัญญาท้องถิ่นกับความเชื่อทาง
พระพุทธศาสนา สันนิษฐานว่าเมื่อพระพุทธศาสนาแผ่อิทธิพลเข้าในดินแดนแถบนั้นๆค าสอนของ
พระพุทธเจ้าที่มีแฝงอยู่ในภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับควาเชื่อก็น่าจะเริ่มแต่เมื่อนั้นประกอบกับกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นกับความเชื่อดั้ งเดิมที่มีอยู่ก่อนแล้ว ซึ่ งน่าจะสอดคล้องกับหลักธรรมในทาง
พระพุทธศาสนาจึงได้ผสมผสานได้อย่างกลมกลืนแล้วกลายมาเป็นวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีต 
ประเพณีให้คนในสังคมได้ประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมาตราบเท่าทุกวันนี้ 

 

ค าส าคัญ : ภูมิปัญญาท้องถิ่น,ความเชื่อ,พระพุทธศาสนา 
  

Abstract 

 This article is intended to present local wisdom and Buddhist beliefs. The local 

wisdom about faith occurs from thinking that this thing is good that is not good or must 

affects that faith. Therefore appears to be a taboo of ancient teachings, local wisdom 

which is knowledge that has the characteristics of accumulating, learning, inheriting 

and continuing from the past to the present, from the ancestors to the long-standing 

generations together, and is related and consistent with the traditional way of life of 

                                           

1 อาจารย์บรรยายพิเศษ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
2 อาจารย์บรรยายพิเศษ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
3 นิสิตปรญิญาเอกหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบณัฑิต 
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villagers without separation. The belief in Buddhism teaches belief on the basis of 

reason, belief, karma or action. Believing the result of every action will occur 

appropriately according to the cause and practice in various matters by training the mind 

to gain access to wisdom, to provide complete physical and mental health. Local 

wisdom and Buddhist beliefs assumed that when Buddhism spread its influence in that 

region, the teachings of the Buddha that are hidden in the local wisdom about faith 

should begin and combine with local wisdom and traditional beliefs that existed before. 

This should be consistent with the principles of Buddhism and merge harmoniously and 

then become a culture, tradition and tradition for people in the society to behave 

together until today. 

Keywords: local wisdom, beliefs, Buddhism  

 
๑. บทน า 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นพ้ืนความรู้ ความสามารถ และทักษะของประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ ที่
ได้รับการถ่ายทอดและสั่งสมประสบการณ์ สืบต่อกันมาเป็นวัฒนธรรม ช่วยในการเรียนรู้ การ
แก้ปัญหา การจัดการ และปรับตัวในการด าเนินชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดเป็นองค์รวมความรู้ ซึ่ง
รวบรวมประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถต่าง ๆ ที่มีอยู่นั้น ให้สัมพันธ์กันจนเกิดมิติรอบด้าน 
สะท้อนความคิด ความเชื่อ ความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัว คนในชุมชนท้องถิ่นและจารีต
ประเพณีต่าง ๆ ซึ่งเป็นรากฐานการด ารงชีวิตของคนในสังคมนั้น เป็นสรรพวิชาความรู้ทั้งหมดที่ชุมชน
ท้องถิ่นใช้แก้ปัญหาหรือจรรโลงชีวิต ซึ่งเป็นประโยชน์ในการเลี้ยงชีพหรือประโยชน์ด้านอ่ืน ๆ ในการ
ด ารงชีวิตของชุมชนท้องถิ่นและปัจเจกชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับความเชื่อเป็นสิ่งที่ติดตัวมากับ
มนุษย์ทุกคน เกิดจากความรู้สึกความเข้าใจของบุคคลนั้นๆ ซึ่งอาจจะเชื่อถูกต้องตามหลักเหตุผลหรือ
ผิดจากหลักเหตุผลก็ได้ ความเชื่อของคนไทยโบราณมีหลายอย่าง อาทิเช่น ความเชื่อเรื่องผีป่า เจ้าป่า 
เทพารักษ์ พระภูมิเจ้าที่ พระภูมินา การสู่ขวัญ และการให้ความเคารพแม่โพสพ ความเชื่อนี่เองที่เป็น
ต้นเหตุของการเกิดประเพณีและหลักปฏิบัติต่างๆ มากมายของสังคมไทยในปัจจุบัน4   
 หลักค าสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้บุคคลมีหลักในการด าเนินชีวิตที่ดี รู้จักเหตุผลว่าสิ่งนี้ควร
ท าสิ่งนี้ไม่ควรท า รู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดีด้วยตนเอง ช่วยให้มีชีวิตที่ราบรื่นและสงบสุข เป็นอิสระ 
สามารถควบคุมตนเองได้ หลักความเชื่อในพุทธศาสนาเน้นความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผล พิจารณา
ด้วยปัญญา หาเหตุผลให้เห็นจริงแกใจจึงเชื่อ คือ เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ เชื่อด้วยเหตุด้วยผล เชื่อมั่นในคุณ
งามความดี มีความเชื่อความเลื่อมใสในความจริง เพ่ือที่จะไมให้บุคคลลู่ไหลไปตามสิ่งที่ยั่วยวน และ
ลักษณะอาการที่เป็นไปในภายนอก5 หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาจึงมีผลต่อการบ่มเพาะภูมิ
ปัญญา ในการครองตนให้ละเว้นสิ่งที่ถือว่าเป็นบาปที่คนดีพึงรักษาตัวให้ห่าง และมุ่งบ าเพ็ญกุศลเพ่ือ

                                           

 4 เดือน  ค าดี, ศาสนศาสตร์, ภาควิชาปรัชญาและศาสนาคณะสังคมศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร  : 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๑), หน้า ๔๙. 
 5 พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร 
: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕), หนา ๑๑๑. 
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เป็นเนื้อนาบุญ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเก่ียวกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนาหากมีความเข้าใจอย่างถูกต้อง 
เมื่อน ามาปรับใช้กับการด าเนินชีวิต จะเป็นสิ่งที่สอดคล้องกันไปได้อย่างดี เป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญในการ
พัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืน ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น บทความนี้มุ่งศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้าน
ความเชื่อกับหลักความเชื่อทางพระพุทธศาสนา ซึ่งผู้เขียนจะได้น าเสนอเป็นล าดับไป 

๒. ความหมายความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น   
ภูมิปัญญา เป็นความรู้ที่ประกอบไปด้วยคุณธรรมซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้าน

ในวิถีดั้งเดิมนั้น ชีวิตของชาวบ้านไม่ได้แบ่งแยกเป็นส่วนๆ หากแต่ทุกอย่างมีความสัมพันธ์กันการท า
มาหากิน การอยู่ร่วมกันในชุมชน การปฏิบัติศาสนา พิธีกรรมและประเพณี6 ส านักงานคณะกรรมการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ กล่าวว่า ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ความรู้และประสบการณ์ทั้งหลายของ
ชาวบ้านในท้องถิ่น ที่ใช้แก้ปัญหาหรือการด าเนินชีวิต โดยได้รับการถ่ายทอดและกลั่นกรองกัน
ยาวนาน7 ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์ ได้ให้ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ องค์ความรู้
ความสามารถของชุมชนที่สั่งสมสืบทอดกันมานาน เป็นความจริงแท้ของชุมชนเป็นศักยภาพที่จะใช้
แก้ปัญหา จัดการปรับตน เรียนรู้ และถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่ เพ่ือให้ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างผาสุก เป็นแก่น
ของชุมชนที่จรรโลง ความเป็นชาติให้อยู่รอดจากทุกข์ภัยพิบัติท้ังปวง8 

สรุปได้ว่า  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  หมายถึง องค์ความรู้ที่ เกิดจากการสั่ งสมความรู้และ
ประสบการณ์ของคนในชุมชนหรือท้องถิ่นที่มีการถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจนเป็นวิถีชีวิต มรดกทาง
วัฒนธรรมที่มีคุณค่าและมีความหมายเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นที่น ามาใช้ในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาชีวิตของคนในท้องถิ่น 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้กล่าวถึง ลักษณะส าคัญของ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ไว้ ดังนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ ความเชื่อ และพฤติกรรม แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง คน
กับคน คนกับธรรมชาติแวดล้อม และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ ลักษณะภูมิปัญญาที่เกิดจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม จะแสดงออกมาในลักษณะภูมิปัญญาในการด าเนิน
ชีวิตขั้นพ้ืนฐาน ด้านปัจจัยสี่ การบริหารจัดการองค์กร ตลอดทั้งการประกอบอาชีพต่างๆ เป็นต้น ภูมิ
ปัญญาที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนอ่ืนในสังคม จะแสดงออกมาในลักษณะจารี ต
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะแลนันทนาการ ภาษาและวรรณกรรม ตลอดทั้งการสื่อสารต่างๆเป็น
ต้น เป็นองค์รวม หรือกิจกรรมทุกอย่างในวิถีชีวิต เป็นเรื่องของการแก้ปัญหา การจัดการ การปรับตัว 
การเรียนรู้ เพ่ือความอยู่รอดของบุคคล ชุมชนและสังคม เป็นแกนหลัก หรือกระบวนทัศน์ในการมอง

                                           

 6 ภูมิปัญญาชาวบ้าน. สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน เลม่ ๑๙. (ออนไลน์), แหล่งที่มา :  
http://www.kanchanapisek.or.th/kp๖/BOOK๑๙/chapter๘/chap๘.htm. ๒๘ ธันวาคม  ๒๕๖๑). 

 7 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ,แนวทางการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยภูมิปัญญา
ชาวบ้านในโรงเรียน, (กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพ์คุรุสภา, ๒๕๓๗), หน้า ๔๗. 

 8 ศักดิ์ชัย  เกียรตินาคินทร,์ ภูมิปัญญาไทยพัฒนาไทย,วารสารวัฒนธรรมไทย,๗-๑๗ ;เมษายน-พฤษภาคม
,  ๒๕๔๒), หน้า ๒. 
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ชีวิต เป็นพ้ืนความรู้ในเรื่องต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการปรับสมดุลในพัฒนาการทางสังคม
ตลอดเวลา มีลักษณะเฉพาะหรือมีเอกลักษณ์ในตัวเอง 
 ดังนั้น อาจสรุปได้ว่า ภูมิปัญญา เป็นความรู้ ความสามารถ และวิธีการที่กลุ่มชนได้จาก
ประสบการณ์ที่สั่งสมไว้ในการปรับตัวและด ารงชีพในระบบนิเวศหรือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม ที่ได้มีการพัฒนาสืบสานกันมา ภูมิปัญญาชาวบ้าน จึงเป็น
ความรู้ความสามารถ และวิธีการปฏิบัติของชาวบ้านที่น ามาใช้ในการแก้ปัญหาในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน ซึ่งได้สืบทอดและเชื่อมโยงมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน หากวิธีการนั้น
เป็นที่ยอมรับของคนในท้องถิ่น และมีการน าไปปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายในชุมชนก็จะเรียกว่า ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น แต่ถ้าได้รับการยอมรับในระดับชาติก็จะขยายกว้างเป็น ภูมิปัญญาไทย 

๓. ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับความเชื่อ 
ความเชื่อเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ และถือว่าเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์อย่างหนึ่ง 

ความเชื่อเกิดจากปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ความเชื่อดั้งเดิมมนุษย์ มีความเชื่อเรื่อง
ผีสางเทวดา การนับถือบรรพบุรุษ ความเชื่อเรื่องโลกจักรวาล และก าเนิดคนสัตว์ ความเชื่อดังกล่าว
มนุษย์จึงพยายามที่จะคิดหาวิธีการที่จะก่อให้เกิดผลในทางที่ดี และเกิดความสุขให้กับตนเอง ท าให้
เกิดเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็น พิธีกรรมและความเชื่อ เป็นสิ่งที่มีอยู่ในสังคมไทยทุกยุคทุกสมัยสืบทอด
กันมาช้านาน ถึงแม้ว่าสังคมไทยจะมีการเปลี่ยนแปลง แต่ความรู้สึกนึกคิดที่เกี่ยวกับพิธีกรรมและ
ความเชื่อมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต  วิทย์  เที่ยงบูรณธรรม ได ให้ความหมายของค าว่า ศรัทธา ใน
พจนานุกรมไทยไววา ศรัทธา หมายถึง ความเชื่อ ,ความเลื่อมใส, ความเห็นดี, ความไววางใจ, ความ
ชื่อตรง, ความจงรัก, ความประสงค์ ความอยาก, ความบริสุทธิ์, ความเคารพนับถือ, ยินดีเลื่อมใส9   
 งามพิศ  สัตย์สงวน ได้กล่าวว่า ชาวไทยแต่ในอดีตนั้นวิถีชีวิตมีความเชื่อที่เกี่ยวพันกับเรื่อง
ภูตผีวิญญาณ ผีสางเทวดา ซึ่งอดีตศาสนาพุทธ และศาสนาพราหมณ์อิทธิพลต่อวิถีชีวิต สังคมไทยใน
อดีตต่างพยายามแสวงหาพลังอ านาจให้กับตนเอง เพ่ือให้ได้รับการยอมรับและเพ่ือการอยู่รอด ใน
ขณะเดียวกันอ านาจที่คนยอมรับมาก คือ อ านาจที่มาจากความเชื่อทางพุทธศาสนา และอ านาจทาง
ไสยศาสตร์ ซึ่งบางครั้งต้องอิงกฎเกณฑ์ทางศีลธรรม ความเชื่อเรื่องอ านาจเหล่านี้ มีบทบาทต่อวิถีชีวิต
ของคนในสังคมเป็นอย่างมาก ท าให้รูปแบบพฤติกรรมของชาวบ้านด าเนินภายในกรอบของความเชื่อ
ดังกล่าว การถวายของและเครื่องบูชาต่าง ๆ แก่ภูตผีเทพเจ้า เป็นการปฏิบัติการทางศาสนาที่พบเห็น
กันอยู่ทั่วไป10 และการยอมรับต่างๆ ว่าเป็นจริง มีอยู่จริง และมีอ านาจที่จะบันดาลให้เกิดผลดีหรือ
ผลร้ายต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ ถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงด้วยเหตุผล 
แต่เป็นที่ยอมรับกันในกลุ่มชนหรือสังคม ความเชื่อเป็นพ้ืนฐานให้เกิดการกระท าต่าง ๆ ทั้งด้านดีและ
ด้านไม่ดี ธรรมดาคนเราจะมีความเชื่อและความไม่เชื่อเป็นของคู่กัน คือ ระหว่างความศรัทธา และไม่

                                           

 9 วิทย์  เที่ยงบูรณธรรม, พจนานุกรมไทย, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ประชุม ทองกาน, 
๒๕๓๖), หนา ๕๒๘.  
 10 งามพิศ  สัตย์สงวน, หลักมานุษยวิทยาวัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 
๒๕๓๘), หน้า ๒๑๒. 
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ศรัทธา การจะก าหนดให้แต่ละบุคคลเชื่ออย่างเดียวกันย่อมท าได้ยาก เพราะความเชื่อที่ให้ผลตรงกัน
ข้ามก็มี และความไม่เชื่อเกิดผลไปอีกแนวหนึ่งก็มี  
 ฉะนั้น ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับความเชื่อมักเกิดขึ้นจากความคิดค านึงว่าสิ่งนี้ดี สิ่งนั้นไม่ดี 
จะต้องส่งผลกระทบเช่นนั้น เป็นเช่นนี้ ความเชื่อที่ปรากฏเป็นข้อห้ามค าสอนของโบราณ ซึ่งเป็นสิ่งท้า
ทายต่อดวงปัญญาของมนุษย์ผู้น าสมัยอย่างยิ่ง หากศึกษาให้ถ่องแท้ จะทราบถึงเจตนารมณ์ของบรรพ
บุรุษว่า ข้อห้ามค าสอนนั้นทรงคุณค่าต่อสังคมเพียงใด  

๔. ความเชื่อทางพระพุทธศาสนา 
 ในสังคมไทย ความเชื่อและศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างแยกไม่ออก ค าว่า ศรัทธา 
แปลตรงตัวว่า ความเชื่อ ได้แก่ สภาพจิตที่ยึดเหนี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเหนียวแน่นด้วยความมั่นใจ
ว่า เมื่อมีสิ่งนั้นอยู่ในชีวิตแล้วความส าเร็จหรือความสุขจะเกิดขึ้นใน ชีวิตของคนแต่ละคนจึงต้องมี
ศรัทธาต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือ อาจจะมีศรัทธาต่อหลายๆ สิ่งเพ่ือสร้างพลังใจอันเป็นพลังส าคัญที่ จะ
ขับเคลื่อนชีวิต ไปสู่ความส าเร็จในหน้าที่การงานหรืออุดมคติอย่างใดอย่างหนึ่ง  พุทธศาสนาเป็น
ศาสนาหลักที่คนไทยโดยมากและทุกระดับยอมรับนับถือ แต่การนับถืออาจต่างกันไปตามพ้ืนฐานทาง
ปัญญาของแต่ละบุคคล พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาแห่งเหตุและผล ไม่สอนให้เชื่ออย่างงมงาย แม้จะ
สอนเรื่องศรัทธา หรือความเชื่อ แต่ความเชื่อนั้น ต้องตั้งอยู่บนรากฐานแห่งปัญญา เนื่องจากศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา มีความเกี่ยวข้องกับกฎแห่งกรรมโดยตรง ดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในพระไตรปิฎก 
ว่า "บุคคลท ากรรมใด ย่อมมองเห็นกรรมนั้นในตน ผู้ท ากรรมดี ย่อมได้ผลดี ผู้ท ากรรมชั่ว ย่อมได้ผล
ชั่ว บุคคลหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น"11.การที่คนเราจะมุ่งท าความดี ก็ต้องมีศรัทธา หากขาด
ศรัทธาแล้ว การท าความดีหรืองานที่ท านั้น ย่อมมีผลน้อย ถ้าศรัทธาในเรื่องใดมาก ก็ตั้งใจในสิ่งนั้น
มาก ถ้าไม่ศรัทธาก็ไม่อยากท า ศรัทธา เป็นทั้งวิถีทางและเป็นปัจจัยเสริมของชีวิต ศรัทธาที่เป็นวิถีจะ
บอกชัดเจนว่า ต้องท าอะไรบ้าง อะไรถูก อะไรผิด ต้องมีศรัทธาอย่างไร เช่น ความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา ศรัทธาจึงมีความจ าเป็นมากในการท าความดี แต่เพ่ือไม่ให้ศรัทธาของคนเรางมงาย 
หรือออกนอกลู่นอกทาง ขอน าเสนอเรื่องศรัทธาสี่ประการดังต่อไปนี้ 
 ๑. กัมมสัทธา เชื่อกรรม เชื่อกฎแห่งกรรม เชื่อว่ากรรมมีอยู่จริง คือ เชื่อว่าเมื่อท าอะไรโดยมี
เจตนา คือ จงใจท าทั้งรู้ ย่อมเป็นกรรม คือ เป็นความชั่วความดีมีขึ้นในตน เป็นเหตุปัจจัยก่อให้เกิด
ผลดีผลร้ายสืบเนื่องต่อไป การกระท าไม่ว่างเปล่าและเชื่อว่าผลที่ต้องการจะส าเร็จได้ด้วยการกระท า 
มิใช่ด้วยอ้อนวอนหรือนอนคอยโชค เป็นต้น  
 ๒. วิปากสัทธา เชื่อวิบาก เชื่อผลของกรรม เชื่อว่าผลของกรรมมีจริง คือ เชื่อว่ากรรมที่ท า
แล้วต้องมีผล และผลต้องมีเหตุ ผลดีเกิดจากกรรมดี ผลชั่วเกิดจากกรรมชั่ว  
        ๓. กัมมัสสกตาสัทธา เชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตน, เชื่อว่าแต่ละคนเป็นเจ้าของ จะต้อง
รับผิดชอบเสวยวิบากเป็นไปตามกรรมของตน  
        ๔. ตถาคตโพธิสัทธา เชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า มั่นใจในองค์พระตถาคต ว่าทรงเป็น
พระสัมมาสัมพุทธะ ทรงพระคุณทั้ง ๙ ประการ ตรัสธรรม บัญญัติวินัยไว้ด้วยดี ทรงเป็นผู้น าทางที่

                                           

 11 ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๗๑๓/๑๖๓. 
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แสดงให้เห็นว่า มนุษย์ คือ เราทุกคนนี้ หากฝึกตนด้วยดี ก็สามารถเข้าถึงภูมิธรรมสูงสุด บริสุทธิ์หลุด
พ้นได้ ดังที่พระองค์ได้ทรงบ าเพ็ญไว้เป็นแบบอย่าง12  
 ฉะนั้น ความเชื่อทางพระพุทธศาสนาจะต้องเชื่อบนฐานของเหตุผลสี่ประการ คือ เชื่อกรรม 
หรือการกระท า เชื่อผลจากการกระท าจะเกิดขึ้นอย่างเหมาะสมกับเหตุที่ท าลงไปทุกอย่าง ไม่มี
ผิดเพ้ียนลักลั่น เชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเอง และเชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า. ความ
เชื่อนี้จะน าไปสู่การศึกษา และการปฏิบัติตามค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องต่างๆ ที่พระพุทธเจ้า 
สอนเกี่ยวการด าเนินชีวิต และการฝึกฝนจิตใจเพื่อให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตดีอย่างครบถ้วน 

๕. ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนา 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเก่ียวกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนา อันเป็นพื้นฐานในการก าหนดวิถีชีวิต
ของคนไทยดังที่ปรากฏในประเพณีไทย ซึ่งคนไทยยอมรับนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ โดยน า
หลักธรรมค าสอนทางศาสนามาปรับใช้ในวิถีชีวิตได้อย่างเหมาะสม ท าให้คนไทยเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อม
ตน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ประนีประนอม รักสงบ ใจเย็น มีความอดทนให้อภัยแก่ผู้ส านึกผิด ด ารงชีวิตอย่าง
เรียบง่าย ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนา ที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันนี้ เช่น ความเชื่อ
เกี่ยวกับเรื่อง ข้าว การเคารพ ไม่ดูถูกดูหมิ่นจึงจะเกิดผลดี ที่เรียกว่า ขวัญ หรือ เรียกว่า พลัง ของชีวิต 
จึงเกิดเป็นประเพณีปฏิบัติต่อข้าว ในกระบวนการการปลูกข้าว เก็บเกี่ยวข้าว เหมือนหนึ่งว่า ข้าวเป็น 
"บุคคล" ความเชื่อที่เป็นระบบก่อให้เกิดพิธีกรรม ซึ่งมีปรากฏในประเพณีท าขวัญข้าว เป็นบุญที่ท าขึ้น
เพ่ือแสดงความเคารพในปัจจัยยังชีพของคน คือ ข้าวที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับลูกหลานในการที่จะ
ได้เข้ามานั้นยากล าบาก และถือว่าปีใดได้ข้าวเยอะแสดงว่า ปีนี้นั้นมีความอุดมสมบูรณ์ดี และเป็นการ
ท าให้เกิดสิริมงคลแก่ชาวบ้าน และขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้แก่ ผีปู่ตา ผีตาแหก เจ้าแม่โพสพ 
ที่ประทานข้าวมาอย่างอุดมสมบูรณ์13 การท าขวัญข้าวถือเป็นภูมิปัญญาและความเชื่อของชาวไทยทุก
ภาคในการอยู่ร่วมกันและเคารพวิถีธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นพิธีกรรมที่ตอบสนองทางด้านจิตใจ ช่วย
สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ชาวนาไทย เมื่อมีการเก็บเกี่ยวข้าวก็จะมาช่วยลงแรงช่วยเหลือกันให้
ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เอกวิทย์  ณ ถลาง ได้กล่าวว่า คนไทยไม่ว่าจะอยู่ในภาคใดก็ด ารงชีพด้วยท าไร่
ไถนา เห็นได้จากความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างคนกับข้าว อันมีพัฒนาการมาเป็น ความเชื่อ พิธีกรรม 
ประเพณี วิธีการผลิต และการบริโภคทุกปีเมื่อย่างเข้าฤดูฝนพระมหากษัตริย์ก็จะทรงโปรดให้ท า
พิธีกรรมแรกนาขวัญ และทรงเสด็จเป็นองค์ประธาน เมื่อมีการท านามานานชั่วอายุคนความรู้ความ
ช านาญ ได้สะสมไว้มาก เช่น การคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับดินฟ้าอากาศ การเลือกสรรตกแต่ง
ท าเลเพาะปลูก การผลิตเครื่องไม้เครื่องมือใช้ อาหาร บ้านเรือน ยุ้งฉาง เครื่องปรุงอาหาร ตลอดจน

                                           

 12 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๓, 
(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ผลิธัมม์, ๒๕๕๙), หน้า ๑๔๐. 

 13 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, โฮมของดี ประเพณีอีสาน, (จังหวัดขอนแก่น : หจก.
โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, ๒๕๕๘), หน้า ๖๑. 
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ศิลปวัตถุ วรรณกรรม ท้องถิ่น พิธีกรรมและการละเล่นต่างจะมีความเกี่ยวสัมพันธ์กับข้าวจึงจัดได้ว่า
วัฒนธรรมข้าวเป็นลักษณะร่วมทางสังคมและวัฒนธรรม14 
 
 ประเพณีการท าขวัญข้าวเป็นพิธีกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณหมาย
รวมธรรมชาติด้วย สะท้อนให้เห็นความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อสรรพสิ่งรอบตัวที่เกื้อกูลให้ชีวิตด ารงอยู่ 
เป็นเหตุปัจจัยก่อให้เกิดผลดีสืบเนื่องต่อไป แม้พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในพระไตรปิฎก ว่า  "บุคคลนั่ง
หรือนอนที่ร่มเงาต้นไม้ใด ไม่ควรหักกิ่งต้นไม้นั้น ผู้ประทุษร้ายมิตร เป็นคนเลวทราม พระพุทธองค์ได้
ตรัสแนะน าให้พระภิกษุ ตระหนักในความกตัญญูรู้คุณว่า “ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้
ว่า เราทั้งหลายจักเป็นผู้กตัญญูกตเวที และอุปการะแม้เพียงเล็กน้อยที่บุคคล อ่ืนกระท าในเรา
ทั้งหลาย จักไม่เสื่อมสูญไปเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้”15 “ภิกษุทั้งหลาย คุณธรรมข้อนี้ คือ กตัญญู
กตเวทิตา การรู้จักตอบแทนคุณเป็นภูมิธรรมของคนดี”16 คุณแห่งข้าวเปรียบเสมือนผู้ให้ร่มเงา ได้
อาศัยหล่อเลี้ยงกายให้ด ารงชีพได้ พิธีท าขวัญข้าว จึงเป็นการระลึกถึงคุณแห่งข้าวด้วยการตอบแทน ผู้
มีคุณ ด้วยการรู้จักอุปโภคบริโภคพอประมาณ เพ่ือประโยชน์เกื้อกูลต่อตนเองและสังคมส่วนรวมสืบไป 
 อีกอย่าง พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวว่า ความกตัญญูนี้ ไม่ใช่มีเฉพาะต่อมนุษย์
ด้วยกันเท่านั้น แต่ท่านให้มีแม้แต่ต่อสัตว์ และพืชทั้งหลายด้วย อันนี้เป็นความรู้สึกท่ีดีงามต่อพืชพรรณ 
คือ ต่อระบบชีวิตด้วยกันแม้แต่พืช เป็นเรื่องของท่าทีในจิตใจ คือ ก่อนที่จะแสดงออกมาเป็นพฤติกรรม 
พฤติกรรมจะออกมาได้ ก็เกิดจากท่าทีในจิตใจ ถ้าเรามีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในจิตใจ ก็จะเป็นเครื่ อง
เหนี่ยวรั้งหรือท าให้มีความโน้มเอียงของจิตที่จะเป็นไปในทางที่ดี ที่จะช่วยเหลือเกื้อกูล ไม่ท าลายกัน17 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับความเชื่อดังกล่าวจึงแฝงไว้ด้วยหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา เป็นสิ่งที่
คนในสังคมยึดถือปฏิบัติสืบต่อๆ กันมานาน การรู้จักตอบแทนผู้มีคุณเป็นคุณธรรมของคนดี มีคุณค่า
ทางชีวิต ท าให้เกิดสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจที่ท าให้คนในสังคมด ารงอยู่ร่วมกันได้ และยังแสดงให้เห็นถึง
จิตใจอันโอบอ้อมอารีและความสมัครสมานสามัคคีในการอยู่ร่วมกันของสังคม  
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับความเชื่อจึงมีความเกี่ยวข้องกับปรัชญาพ้ืนฐานของชีวิตคนไทย 
โดยความเชื่อและศาสนาเป็นระบบที่ยึดถือปฏิบัติที่ควบคู่กัน อันเป็นพื้นฐานในการก าหนดวิถีชีวิตของ
คนไทยดังที่ปรากฏในประเพณีไทย ที่ได้รับอิทธิพลของความเชื่อดั้งเดิม โดยมีการผสมผสานความเชื่อ
แบบศาสนาพราหมณ์รวมอยู่ด้วย อาทิความเชื่อเรื่องผีสางเทวดา การนับถือบรรพบุรุษ ท้าวจตุ
โลกบาลผู้รักษาทิศท้ังสี่ เป็นต้น คนไทยจึงใช้พิธีกรรมปัดเป่าภัยจากอ านาจของภูตผีปีศาจ18 จะเห็นได้
จากประเพณีบุญเบิกบ้านหรือบุญซ าฮะของภาคอีสาน เป็นบุญที่จัดขึ้น เพ่ือท าพิธีปัดรังควาน ขับไล่

                                           

 14 เอกวิทย์  ณ ถลาง, ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการความรู้, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์,2546). 

 15 ที.ปา.(ไทย) ๑๖/๒๓๔/๓๒๔. 
 16 ม.ม.(ไทย) ๒๐/๓๓/๖๑. 
 17 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), คนไทยกับป่า, (กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๔), หน้า 
๑๔. 
 18 เสาวภา  ไพทยวัฒน์. ลักษณะทางวัฒนธรรมไทย, กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ลักษณ์, ๒๕๓๘), หน้า ๙๓. 
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ความเสนียดจัญไรภูตผี ปีศาจ ออกจากหมู่บ้านบางแห่ง เรียกว่า บุญเบิกบ้าน หรือบุญบ้าน เป็นบุญที่
แต่ละหมู่บ้านจะท าไม่ขาดเป็นบุญเกี่ยวกับภูตผีปีศาจ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจ าหมู่บ้าน ผีปู่ตา ผีตาแฮก 
มเหศักดิ์ หลักเมือง ที่คอยคุ้มครองหมู่บ้าน ชาวบ้านเชื่อว่าจะรวมผีบรรพบุรุษอยู่ด้วยที่ช่วยดลบันดาล
ให้ชาวบ้าน เมืองมีความสุข19 พิธีกรรมดังกล่าวมีปรากฏในพระไตรปิฎก20 ซึ่งผู้เขียนจะไม่น ามาอธิบาย 
ทั้งนี้ประเพณีดังกล่าวได้น าเอาหลักค าสอนของพุทธศาสนาผสมผสานพิธีกรรม ในการสวดพระปริต  
จัดได้ว่าเป็นบทสวดที่มีความศักดิ์สิทธิ์และมีอ านาจเหนือธรรมชาติ  องค์พระพุทธรูปกลายเป็นสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์อันทรงอานุภาพ ในการอัญเชิญพระรัตนตรัย เพ่ือดลบันดาลให้คนไทยประสบความสุขความ
เจริญจึงได้นิมนต์พระสงฆ์ประกอบพิธีท าขวัญ การผูกข้อมือโดยใช้สายสิญจน์ การปัดเป่าคาถาอาคม 
พิธีกรรมต่าง ๆ เป็นการแสดงความยกย่องสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย มีอ านาจศักดิ์สิทธิ์เหนืออ านาจ
ภูตผีปีศาจ 

๖. บทสรุป 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ความสามารถในการคิด และการกระท าโดยใช้ความรู้ ตลอดจน 
ประสบการณ์ทั้งหลายในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสิ่งที่มีลักษณะของการสะสม เรียนรู้ สืบสาน 
สืบทอด ต่อเนื่องจากบรรพบุรุษสู่ชนรุ่นหลังกันมาอย่างยาวนาน และมีความสัมพันธ์กันสอดคล้องกับ
วิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้านจนไม่สามารถแยกออกจากกัน ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับความเชื่อเกิดขึ้น
จากความคิดค านึงว่าสิ่งนี้ดี สิ่งนั้นไม่ดี จะต้องส่งผลกระทบอย่างนั้น ความเชื่อจึงปรากฏเป็นข้อห้าม
ค าสอนของโบราณ หลักค าสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ท าความดี และต้องเชื่อบนฐานของเหตุผล คือ 
เชื่อกรรม หรือการกระท า เชื่อผลจากการกระท าทุกอย่างจะเกิดขึ้นอย่างเหมาะสมกับเหตุที่ท าลงไป 
และความเชื่อนี้จะน าไปสู่การศึกษา และการปฏิบัติตามค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องต่างๆ ใน
การด าเนินชีวิต และการฝึกฝนจิตใจให้เข้าถึงปัญญา เพ่ือให้สุขภาพกาย และสุขภาพจิตดีอย่าง
ครบถ้วน การขึ้นของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องยากที่จะหาค าตอบ 
สันนิษฐานว่า เมื่อพระพุทธศาสนาแผ่อิทธิพลเข้าในดินแดนแถบนั้นๆ ค าสอนของพระพุทธเจ้าที่มีแฝง
อยู่ในภูมิปัญญาท้องถิ่นเก่ียวกับความเชื่อก็น่าจะเริ่มแต่เมื่อนั้น แล้วมีวิวัฒนาการเป็นล าดับขั้นมา และ
กว่าจะพัฒนาจนกลายเป็นหลักยึดเหนี่ยวใจ คติในการด าเนินชีวิตของคนในสังคม ก็น่าจะใช้เวลา
พอสมควร ประกอบกับภูมิปัญญาท้องถิ่นกับความเชื่อดั้งเดิมที่มีอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งน่าจะสอดคล้องกับ
หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา จึงได้ผสมผสานได้อย่างกลมกลืนแล้วกลายมาเป็นวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี ให้คนในสังคมได้ประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมาตราบเท่าทุกวันนี้ 
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การศึกษาคติธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในพิธีการบูชาปู่ด้วง-ย่าดี 
ของชาวตาบลนาหนองทุ่ม อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 

A STUDY OF BUDDHIST FAITH IN WORSHIP PRUDUNG-YADREE 

OF NANONGTOOM PEOPLE, KAENGKROR DISTRICT, 

CHAIYAPHUM PROVINCE 

 
พระเดชา จนฺทวํโส (ฐานวิเศษ)1 

รศ.ดร. โสวิทย์ บํารุงภักดิ์ ประธานกรรมการ2 
 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและพิธีกรรมการ

บูชาปู่ด้วง-ย่าดีของชาวตําบลนาหนองทุ่ม และ 2) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์คติธรรมทางพระพุทธศาสนา ที่
ปรากฏในพิธีกรรมการบูชาปู่ด้วง-ย่าดีของชาวตําบลนาหนองทุ่ม การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากหนังสือตําราวิชาการต่าง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เครื่องมือวิจัยได้แก่การสัมภาษณ์เชิงลึก แล้วนําเสนอผลการวิจัยด้วยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา 

ผลการวิจัยพบว่า ชาวตําบลนาหนองทุ่มมีความสํานึกในคุณงามความดีของปู่ด้วง-ย่าดี จึงได้
ประกอบพิธีกรรมการบูชาเป็นประจําทุกปี ในระหว่างวันขึ้น 1-3 ค่ํา เดือน 3 ชาวบ้านจะนําดอกไม้ 
ธูปเทียน พานบายศรี ไปกราบไหว้บูชา ซึ่งมีคติธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในพิธีกรรมการบูชา
ปู่ด้วง-ย่าดีอยู่ 5 ประการ ได้แก่ 1) ความกตัญญูรู้คุณแล้วทําตอบแทนต่อผู้ทําความดีมาก่อน 2) อามิส
บูชา การประกอบพิธีกรรมการบูชาด้วยการนําเครื่องบูชาต่างๆ นั้น ถือว่าชาวบ้านได้ปฏิบัติตาม
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ อามิสบูชา ได้แก่ การบูชาด้วยวัตถุสิ่งของมีดอกไม้ ธูปเทียน เป็น
ต้น 3) ความมีสามัคคีธรรม การที่ชาวบ้านได้ร่วมกันประกอบพิธีกรรมการบูชาเป็นจํานวนมากในทุกปี
นั้น เป็นเครื่องแสดงความสมัครสมานและรักใคร่กลมเกลียวต่อกัน 4) ปูชนียบุคคล ได้แก่ ปู่ด้วง-ย่าดี
เป็นบุคคลที่ควรประกอบพิธีกรรมให้เป็นประจํา เพราะการได้ทําอย่างนั้น ถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่ง 
และ 5) ความเป็นเทพ (เทวดา) คือชาวบ้านมีความเชื่อว่าปู่ด้วง-ย่าดีมีภาวะประดุจดังเทพเทวดาหรือ
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําชุมชน 

 
คําสําคัญ : คติธรรมทางพระพุทธศาสนา, พิธีกรรมการบูชาปู่ด้วง-ย่าดี, ชาวตําบลนาหนองทุ่ม 
 

ABSTRACT 

 The objectives of this research were: 1) to study the current conditions and ritual 

of worship ‘Pudung-Yadee (literally, Dung grandfather-Dee grandmother) of people in 

the Nanongtoom Sub - district; 2) to analyze the Buddhist dhammas appeared in such 

                                           

 1 มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั   สาขาวิชาพระพทุธศาสนา 

 2 มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั  สาขาวชิาพระพทุธศาสนา 



              

 

                  การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 

262 

ritual. This study employed the qualitative research methodology through its 

investigation of academic work and research. The data were obtained by using the in-

depth interview before being interpreted through the descriptive analysis. 

The research results revealed that NanongToom Sub-district people have a 

sense of thankfulness of Grandfather Dung-Grandmother Dee; they therefore 

performed an annual worship ceremony during the day 1-3, in the evening of the 3rd 

month. The villagers will bring flowers, incense, candles and rice barns to worship. 

After careful analysis, five Buddhist morals appear in this worshiping ceremony: 1) 

gratitude and reward to the good deeds doers; 2) material worship, the villagers have 

followed the principles of Buddhism by performing the worship with objects, flowers, 

incense, candles, etc; 3) fellowship, many villagers made their contribution to 

organizing the worship ceremony every year; this showed their fellowship; 4) the 

ancestors, Grandfather Dung-Grandmother Dee are the person who should be paid 

respect by performing the ritual regularly because of doing that is considered a very 

auspicious thing; 5) being a deity (angel), a villagers’ belief showed that Grandfather 

Dung- Grandmother Dee are like gods, angels, or sacred things in the community. 

 

Keywords: Buddhist Dhamma, ritual of worship ‘Pudung-Yadee’, NanongToom Sub-

district people 

 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 มนุษย์ทุกคนที่เกิดมานั้นล้วนต่างก็มีคติความเชื่อและความศรัทธา ในอํานาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
ถึงแม้ว่าจะยังไม่รู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นคืออะไร แต่ทุกคนเชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มีอํานาจ  สามารถให้คุณ
และให้โทษแก่มนุษย์ทุกคนได้   มนุษย์มีคติความเชื่อและความศรัทธา ตามหลักของแต่ละศาสนาสืบ
ทอดกันมาจากบรรพบุรุษ ตามเผ่าพันธุ์ที่สืบเชื้อสายกันมา และมักจะเชื่อว่าสิ่งที่ตนเองศรัทธานั้นเป็น
สิ่งที่ถูกต้อง จากความเชื่อและความศรัทธาเหล่านั้น เป็นเหตุให้มนุษย์ตกหลุมพรางสู่ความมืดมน โง่
เขลาและงมงาย  จนกระทั่งสติปัญญาที่มีอยู่นั้น ไม่สามารถที่จะใช้พิจารณาเพ่ือให้เกิดความถูกต้อง 
ตามความเป็นจริง  ซึ่งต่างจากพระพุทธเจ้า   ที่ทรงสอนให้มนุษย์ใช้ศรัทธาประกอบด้วยปัญญา   เป็น
เครื่องกํากับในเรื่องความเชื่อ โดยยึดหลักกาลามสูตร ดังปรากฏในเกสปุตติสูตร3  ในหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา เมื่อกล่าวถึงศรัทธาแล้ว ต้องมีปัญญากํากับอยู่ในหลักธรรมนั้นเสมอ ทั้งนี้ ก็เพราะว่า
เมื่อมีความเชื่ออย่างเดียวโดยไม่มีปัญญา ก็จะเป็นความเชื่อที่งมงาย (Blind Faith) ปราศจากเหตุผล 
(Cause and Effect) และการพิสูจน์  เพราะฉะนั้น ความเชื่อจึงเป็นลักษณะความรู้แบบหยาบ ๆ     โดย
ไม่ผ่านการเจียรนัยทางความคิด หรือไม่ผ่านการไตร่ตรอง  ด้วยโยนิโสมนสิการ   พระพุทธเจ้าทรงตรัส
สอนเรื่องศรัทธาไว้ที่ไหนก็จะมีปัญญามาพร้อมด้วย ทั้งนี้ก็เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้เชื่อเกิดความงมงาย  ดังที่
พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็น “อวิชชา” เมื่อได้พบเหตุการณ์ทางธรรมชาติ เช่น  ฟ้าผ่าคนตาย  แผ่นดินถล่ม   
ก็เกิดความคิดว่า จะต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่เบื้องหลังมาบังคับให้เป็นอย่างนี้ จึงพากันสร้างผีวิญญาณ 
เทพารักษ์ขึ้น เป็นการสมมติว่าเทพเจ้าหรือผีจะมีรูปร่างเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามจินตนาการของตน 
และทําพิธีกรรมต่าง ๆ บูชาสักการะ  เซ่นสรวง  เพ่ือให้สิ่งที่ตนคิดว่ามีอยู่นั้นผ่อนคลายความรุนแรง

                                           

3 องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๖๖/ ๒๕๗.   
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และมีเมตตากรุณาไม่ทําร้ายและบันดาลความสุขมาให้ เมื่อแรกเป็นขนบธรรมเนียม ภายหลังเกิดเป็น
วัฒนธรรมขึ้นโดยเฉพาะวัฒนธรรมทางศาสนาคือแนวปฏิบัติการประพฤติ ตนตามศาสนา  เกิดคัมภีร์ที่
สําคัญขึ้นในศาสนาต่าง ๆ  สําหรับทางพระพุทธศาสนา  เกิดพระธรรมคําสอนที่จําแนกบุญบาป ว่าคน
ทําดีมีบุญย่อมจะประสบผลเป็นความสุขสมบูรณ์ได้เกิดในสวรรค์ และจะหมดกิเลสตัณหาเข้าสู่พระ
นิพพาน  คนทําชั่วคือบาป จะได้รับความทุกข์ทรมาน  ตกนรกไม่มีวันจบสิ้น คนที่เชื่อในคําสอนก็
ประพฤติปฏิบัติตามด้วยความหวังให้พบกับความสุขในชีวิตของตน4 
         คติความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์  และระบบความเชื่อทางไสยศาสตร์ หรือการนับถือ
วิญญาณ ยังผสมกลมกลืนอยู่ในระบบความเชื่อของสังคมไทย  แม้ประเทศไทย จะเป็นประเทศที่
ประชากรส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนา  แต่ก็เป็นพุทธศาสนาแบบชาวบ้าน (Popular Buddhism)  นั่น
คือ คนไทยยังมีความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณอย่างไม่เสื่อมคลายโดยเฉพาะสังคมชนบท    สิ่งที่มาพร้อม
กับความเชื่อดัง กล่าว  ก็คือ การประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ การบนบานศาลกล่าว การแก้บน  การทรง
เจ้าเข้าผี เป็นต้น เพ่ือให้ตนเองได้ประสบความสุขและพ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวง ความเชื่อในเรื่องดังกล่าว  
จึงเป็นสื่ออย่าง หนี่งที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เข้าด้วยกัน  มนุษย์กับสิ่งที่มองไม่
เห็นตัว และมนุษย์กับธรรมชาติ   เพราะทําให้เกิดกลุ่มหรือชุมนุมชนต่าง ๆ   ทําให้มนุษย์มีความเชื่อ
ในการเวียนว่ายตายเกิดตามหลักของพระพุทธศาสนา  ความเชื่อเป็นความรู้สึกยึดม่ัน ถือมั่นศรัทธา
ของมนุษย์ในสิ่งต่าง ๆ  ว่าจะบันดาลอะไรให้เราก็ได้    หากกระทําและปฏิบัติต่อความเชื่อในทางที่ถูก
ที่ควรแล้ว ความสุขก็จะเกิดตามมา  หากละเลยความทุกข์ร้อนก็อาจจะเกิดข้ึนได้   ด้วยเหตุนี้ ความ
เชื่อจะบันดาลทุกข์ สุข ให้เกิดขึ้นได้ เช่น  การบวงสรวงบูชา หรือการกระทําใด ๆ   ที่ทําให้อํานาจเร้น
ลับที่แฝงอยู่ในแต่ละความเชื่อเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นความเชื่อท่ีมนุษย์ปฏิบัติเช่นนี้ เป็นความเชื่อที่
เหนือธรรมชาติเช่น เทวดา ภูติผี วิญญาณเป็นต้น  
         ปู่ด้วง แม่ย่าดี  เป็นเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับความเคารพนับถือมาก ในพ้ืนที่แถบจังหวัด
ชัยภูมิ โดยเฉพาะในเขตอําเภอ หนองบัวแดง อําเภอแก้งคร้อ   และอําเภอเมือง   นอกจากบริเวณผา
เกิ้งแล้ว  ความเชื่อในเรื่องปู่ด้วง-ย่าดี ยังปรากฏให้เห็นในอีกหลายพื้นที่ของจังหวัดชัยภูมิ พบว่ามีศาล
ปู่ด้วง-แม่ย่าดี  อยู่อีกหลายแห่งในจังหวัดชัยภูมิเช่น ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (ภูสระหงส์ อําเภอ
เมือง) ภาย  ในวัดพระธาตุเกศแก้วจุฬามณี บ้านหนองแวง ตําบลซับสีทอง อําเภอเมือง   ที่บ้านผักคํา
แพรว ตําบลซับสีทอง อําเภอเมือง และที่ตําบลช่องสามหมอ อําเภอแก้งคร้อ เป็นต้น   ในหลายท้องถิ่น
ยังมีการจัดงานประจําปีไหว้ปู่ด้วงแม่ย่าดี สืบต่อมาจนถึงปัจจุบันด้วย เช่น ชาวบ้านที่บ้านผักคําแพรว  
จะจัดงานบูชาปู่ด้วงแม่ย่าดี  เป็นประจําทุกปีในช่วงวันขึ้น ๑-๓ ค่ํา เดือน ๓   โดยชาวบ้านจะนําเครื่อง
สักการะ เช่น หัวหมู เป็ด ไก่ ดอกไม้ ธูปเทียน พานบายศรี ไปกราบไหว้ปู่ด้วงแม่ย่าดี ในงานมีรําแคน 

                                           

            4 มณี พยอมยงค,์ ความเชื่อของคนไทย, ใน วัฒนธรรมพื้นบ้าน : คติความเช่ือ. เพ็ญศรี ดุ๊ก, ไพฑูรย์ สิน
ลารัตน,์ ปิยนาถ บุนนาค และวราภรณ์ จิวชัยศักดิ,์ บรรณาธิการ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, ๒๕๓๖), หน้า 69-70. 
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และมีแม่หมอกล่าวนําคําไหว้บูชา ทําหน้าที่เป็นตัวแทนขอพรให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขไม่เจ็บไข้ได้
ป่วย5  
         ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา  คติความเชื่อของชาวอีสาน  และศึกษาคติธรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่ปรากฏในพิธีการบูชาปู่ด้วง-ย่าดีของชาวตําบลนาหนองทุ่มอําเภอแก้งคร้อ  จังหวัด
ชัยภูมิ  พร้อมทั้งจะได้ทําการวิเคราะห์ในเรื่องดังกล่าว เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ   โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในเรื่องคุณค่าของคติความเชื่อนั้นมีผลในด้านใดบ้าง และให้ประโยชน์เกื้อกูลตามหลักธรรมทางพระ
พุทธ ศาสนาหรือไม่อย่างไร ผลที่ได้จากการวิจัยจะเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับคติความเชื่อต่อปู่ด้วง-ย่าดี 
ที่เป็นแนวทางในการกําหนดนโยบายในการอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น  และเป็นแนวทางใน
การวิจัยในครั้งต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
        2.1 เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและพิธีกรรมการบูชาปู่ด้วง-ย่าดีของชาวบ้านตําบลนาหนอง
ทุ่ม  อําเภอแกง้คร้อ  จังหวัดชัยภูมิ 
 2.2 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์คติธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในพิธีการบูชาปู่ด้วง-ย่าดี 
ของชาวตําบลนาหนองทุ่มอําเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ 
 
3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาคติธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในพิธีการบูชาปู่ด้วง-ย่า
ดีของชาวตําบลนาหนองทุ่ม อําเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ” เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Quality 
Research)โดยใช้วิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ (Primary 
Sources) จากคัมภีร์พระไตรปิฎก และอรรถกถา ส่วนข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary sources) ศึกษา
                                           

               5 เกสรบัว อุบลสรรค,์ “ศาลปู่ด้วง-แม่ย่าดี แห่งวัดผาเกิ้ง”, วารสารเมืองโบราณ  [ออนไลน]์, แหล่งที่มา 
: เว็บไซต์ http://www.muangboranjournal.com (๑๘ มี.ค. ๒๕๖๑). 
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พิธีกรรมการบูชาปู่ด้วง-ย่า
ดีของชาวตําบล 

นาหนองทุ่ม 

 

นําเสนอคติธรรมทางพระพุทธศาสนาในพิธีกรรมการบูชาปูด่้วง-ย่าด ี
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จากเอกสาร วารสาร บทความ และรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือนํามากําหนดเป็นคําถามในการ
วิจัยโดยยึดตามวัตถุประสงค์ และกรอบแนวคิดเป็นหลักในการนําเสนอเนื้อหา เสร็จแล้วได้ทําเป็นแบบ
สัมภาษณ์ (Interview)ขึ้นมา เมื่อนําแบบสัมภาษณ์ที่ได้ไปมาผ่านขบวนการสร้างเครื่องมือในการวิจัย
แล้ว  ผ่านการรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วจึงนําแบบสัมภาษณ์ลงสัมภาษณ์
ประชากรและผู้ให้ข้อมูลสําคัญ  โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ต่อไป 
 4.1 พื้นที่วิจัยและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 1) ผู้วิจัยใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ชาวตําบลนาหนองทุ่ม อําเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ โดย
มีเกณฑ์ในการคัดเลือก (Criteria) ดังนี้ 
 (1) เป็นชุมชนใหญ่มีความหนาแน่นด้วยกลุ่มคนที่ส่วนใหญ่เป็นเครือญาติกัน 
 (2) เป็นชุมชนที่ยึดมั่นถือมั่นจารีตประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างเหนียวแน่น 
 (3) เป็นชุมชนที่มีความเชื่อร่วมกันในปู่ด้วง-ย่าดี 
 (4) เป็นชุมชนที่ได้ประกอบพิธีกรรมการบูชาปู่ด้วง-ย่าดีมายาวนาน 
 2) ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key  Informants)  ผู้วิจัยได้คัดเลือกจากประชากร ตําบล นาหนองทุ่ม 
อําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ     ที่มีคุณสมบัติตามท่ีได้กําหนดไว้  คือผู้นําท้องถิ่นได้แก่  ผู้ใหญ่บ้าน 
กํานัน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบล  ที่อาศัยอยู่ที่ตําบลนาหนองทุ่ม อําเภอแก้งคร้อ จังหวัด
ชัยภูมิ จากประชากรตําบลนาหนองทุ่ม 8 หมู่บ้าน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  
   กลุ่มท่ี 1 ผู้นําท้องถิ่น    จํานวน   11  คน 
   กลุ่มท่ี 2 ชาวบ้านตําบลนาหนองทุ่ม  จํานวน     8  คน   
   กลุ่มท่ี 3 ร่างทรงปู่ด้วง-ย่าดี   จํานวน     6  คน 
       รวมทั้งสิ้น จํานวน 25 คน 
 4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้  ได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  ด้วยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ยึดหลัก
องค์ประกอบจาก ๒ ประเด็นหลัก คือ การรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร และการรวบรวมข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก    (In-depth Interview) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือสัมภาษณ์ แล้ว
นําข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์สังเคราะห์และเขียนงานวิจัยเป็นเชิงพรรณา  ประกับการแสดง
ความเห็นของผู้วิจัย ดังรายละเอียดตามขั้นตอนดังนี้ 
 1) การรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Data) รวมรวมจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ 
(primary source) คือพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพุทธศักราช ๒๕๓๙  
และรวบรวมจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ (secondary source) คือ เอกสาร  หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงศึกษาบทความต่าง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ หนังสือ วิทยานิพนธ์ รวมทั้งเอกสาร
จาก สื่ออิเล็คทรอนิคต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ“การศึกษาคติธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏใน
พิธีกรรมการบูชา ปู่ด้วง-ย่าดีของชาวตําบลนาหนองทุ่ม อําเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ” 
 2) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ (Interview) ดําเนินการตามขั้นตอนที่ทาง
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยเริ่มจากการทําเรื่องขอหนังสือรับรองและแนะนําตัว จากมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ไปยัง
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ประชากรและผู้ให้ข้อมูลสําคัญ  แล้วดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ตามข้ันตอนการ
วิจัยต่อไป  

(1) ผู้วิจัยได้ติดต่อนัดหมายเพ่ือกําหนดวันเวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์
ประชากรและผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 

(2) การดําเนินการสัมภาษณ์ใช้วิธีการจดบันทึก  การสัมภาษณ์ประชากรและผู้ให้
ข้อมูลสําคัญและการบันทึกเสียง  

(3) นําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์  พร้อมทั้งนํามาแยกแยะให้ตรงกับ
แต่ละประเด็นที่กําหนดไว้  ตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

4.3 อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย 
 1) เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ 

 2) กล้องถ่ายรูป 
 3) เครื่องบันทึกเสียง 

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลวิธีการเชิงคุณภาพ โดยเป็นการวิเคราะห์ข้อมูล

แบบบรรยายและพรรณนา (Descriptive Research) ในการนําเสนอ ข้อมูลการวิจัยจะอยู่ในลักษณะ
การพรรณนาความ (Descriptive presentation) ประกอบภาพถ่าย และการพรรณนาความ
ประกอบการบรรยายเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยเครื่องมือเก็บข้อมูลใช้ แนวคําถามซึ่งผู้วิจัย
กําหนดดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเมื่อผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเอกสารและภาคสนาม ได้เพียงพอ
ต่อการศึกษาตามวัตถุประสงค์แล้ว ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นต้น โดยนํามาจัดหมวดหมู่ให้เป็น
ระเบียบตามเค้าโครงเรื่องแล้วสรุปออกมา เพ่ือเป็นแนวทางในการวิเคราะห์และหาข้อมูลเพ่ิมเติม
ต่อไป หลังจากนั้นอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ โดยการสัมภาษณ์
เพ่ิมเติมในบางประเด็น ที่เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ข้อมูลมากข้ึน และทําการวิเคราะห์ข้อมูลอีก
ครั้งหนึ่งซึ่งให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงมากท่ีสุด  

4.5 การน าเสนอข้อมูล    
ในการสรุปกระบวนการวิจัยนี้ ผู้วิจัยจะนําข้อมูลที่ผ่านการ วิเคราะห์อย่างสมบูรณ์แล้วมา

ทาการเขียนพรรณาความ ดังต่อไปนี้  
1) บทสรุปที่เป็นการวิเคราะห์ในลักษณะรวบยอด หรือเป็นประเด็นสําคัญ  
2) อภิปรายความเห็นของผู้วิจัย  
3) ข้อเสนอแนะ ซึ่งแบ่งออกเป็นข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของวิจัย 

และ ข้อเสนอแนะของผู้ที่สนใจในการศึกษาวิจัยต่อไป  
 
5. สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาคติธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในพิธีการบูชาปู่ด้วง-
ย่าดีของชาวตําบลนาหนองทุ่ม อําเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ” ผู้วิจัยได้สรุปตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 5.1  ศาสนาและความเชื่อของชาวชัยภูมิ มีความคล้ายคลึงกับชาวไทยในภาคอีสานโดยทั่วไป 
คือการนับถือศาสนากับความเชื่อในอํานาจเหนือธรรมชาติเช่น การนับถือผีแถน ผีค้ํา หรือผีบรรพบุรุษ 
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ผีมเหสักข์ (ผีหอผีโฮง) ผีน้ํา ผีป่า ทําให้เกิดประเพณี พิธีกรรม เพ่ือทําให้ผีพอใจเช่น ในฮีตสิบสอง คอ
งสิบสี่ อันเป็นกฎหมายแบบจารีตประเพณี กําหนดพิธีกรรมต่างๆ จึงมีลักษณะผสมผสานเป็นพุทธ
ศาสนาที่ปะปนกับคติเรื่องผี นอกจากนั้นยังมีลัทธิศาสนาต่างๆ ได้แก่ความเชื่อเกี่ยวกับปู่ด้วง ย่าดี  ใน
พิธีกรรมเกี่ยวกับผีบรรพบุรุษ ผู้เข้าร่วมพิธีจะต้องเชิญท่านทั้งสองมาเป็นอาจารย์ในพิธีกรรมเสมอ 
ผู้คนถือว่าท่านคือผู้คุ้มครองสรรพสิ่งในขุนเขาภูแลนคาให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข จะพบศาลปู่ด้วงตั้ง
กระจัดกระจายอยู่หลายแห่งบนเทือกเขาภูแลนคาจนมีคํากล่าวว่า "ปู่ด้วง เจ้าแห่งขุนเขาภูแลนคา" 
ส่วนย่าดี เป็นผู้เกิดหลังปู่ด้วงเสียชีวิตแล้วประมาณ 20 ปี ได้ไปจําศีลภาวนา ณ บริเวณท่ีปู่ด้วงเคยอยู่ 
และปฏิบัติตนเช่นเดียวกับปู่ด้วง บริเวณนั้นจึงเรียกว่า หมู่บ้านเก่าย่าดี อยู่ในเขตอําเภอแก้งคร้อ 
 5.2 การประกอบพิธีกรรมการบูชาปู่ด้วง-ย่าดีสะท้อนให้เห็นคติธรรมทางพระพุทธศาสนาอยู่ 
5 ข้อ ได้แก่ ๑) ความกตัญญูกตเวที คติธรรมข้อนี้สังเกตได้จากการกระทําและการแสดงออกของชาว
ตําบลนาหนองทุ่ม ที่น้อมกายกรรมคือการแสดงออกทางกาย และวจีกรรมคือการแสดงออกทางวาจา
ด้วยการกล่าวถึงบุญคุณหรือคุณงามความดีของปู่ด้วง-ย่าดีที่ได้กระทํามาแต่ในอดีต เป็นเหตุให้ชาว
ตําบลนาหนองทุ่มได้กล่าวถึงและประกอบพิธีกรรมการบูชาด้วยดีเสมอมา 2) อามิสบูชา เมื่อชาวตําบล
นาหนองทุ่มรําลึกนึกถึงคุณความดีของปู่ด้วง-ย่าดีแล้ว ได้ชักชวนเชิญชวนกันนําดอกไม้ ธูปเทียน แต่ง
ขันหมากเบ็ง ผ้าหลายหลากสีมีสีแดงเป็นต้น ข้าวปลาอาหาร หวานคาว เป็นเครื่องสักการะบูชาแทน
ความคิดความเชื่อความศรัทธาที่มีอยู่ภายในจิตใจของชาวบ้าน 3) สามัคคีธรรม การที่ชาวตําบลนา
หนองทุ่มได้รวมตัวกันเป็นหมู่ใหญ่ แล้วประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับการบูชาปู่ด้วง-ย่าดี โดยแสดงออก
ทางกายให้เห็นถึงความเป็นหนึ่งใจเดียวกัน (Unity as One) มีความช่วยเหลือเกื้อกูลกันตั้งแต่เริ่มต้น
จนจบงาน ถือว่าชาวตําบลนาหนองทุ่มธรรมที่ชื่อ...สามัคคีธรรม 4) การประกอบพิธีกรรมการบูชาปู่
ด้วง-ย่าดีเป็นการแสดงถึงการบูชาบุคคลที่ควรบูชา เพราะปู่ด้วง-ย่าดีเป็นบุคคลผู้ทําความดีมาก่อน ซึ่ง
ตรงกับหลักมงคลข้อว่า ปูชา จ ปูชนียาน ํเอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ แปลว่า การบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคล 
(สิ่งดีงาม) อย่างยิ่ง และ 5) คติธรรมเรื่องเทพหรือเทวดาหรือเทพเจ้าผู้ดลบันดาลสุขทุกข์ให้แก่มนุษย์ 
ซึ่งเข้ากันได้กับหลักการในพระพุทธศาสนาข้อที่ว่า เป็นอุปปัตติเทพคือเทวดาโดยกําเนิด หมายถึง
เทวดาในสวรรค์และพรหมทั้งหลาย 
 
6. อภิปรายผล  

จากผลการวิจัยมีประเด็นที่ควรนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 6.1 สภาพปัจจุบันและพิธีการบูชาปู่ด้วง-ย่าดีของชาวบ้านตําบลนาหนองทุ่ม อําเภอ
แก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ ประชาชนชาวบ้านตําบลนาหนองทุ่มได้มีการจัดงานประจําปีไหว้ปู่ด้วง ย่าดี 
เป็นประจําทุกปีในช่วงวันขึ้น 1-3 ค่ํา เดือน 3 โดยชาวบ้านจะนําเครื่องสักการะ เช่น หัวหมู เป็ด ไก่ 
ดอกไม้ ธูปเทียน พานบายศรี ไปกราบไหว้ปู่ด้วง ย่าดี ในงานยังมีรําแคน และมีแม่หมอกล่าวนําคําไหว้
บูชา และเป็นตัวแทนขอพรให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุข ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย  และชาวบ้านตําบลนาหนอง
ทุ่ม ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ผู้วิจัยได้ทําการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์  เป็นพ้ืนที่ที่เป็นท้องถิ่นเดิมที่ปู่ด้วงเคยอาศัย  และ
เป็นบ้านเกิดของย่าดีด้วย ประเพณีการบูชาจะมีเป็นประจํา และเป็นประเพณีสําคัญท่ีลูกหลานต้อง
สืบทอดกนัต่อไป ด้วยเหตุที่มีความเคารพในท่านทั้งสอง หลายคนได้นําข้อวัตรปฏิบัติของปู่ด้วงมาใช้
ในชีวิตประจําวัน  จนประสบความสุขความเจริญในการดําเนินชีวิต สอดคล้องกับคุณค่าและ
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ประโยชน์ของศรัทธาในการพัฒนามนุษย์ที่มีมาในพระไตรปิฎก (ที.ปา./11) กล่าวไว้ว่า ศรัทธานั้น
นับว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและประโยชน์อย่างยิ่ง ในการพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน จากปุถุชน
จนกลายเป็น อาริยะชนขั้นสูงสุดได้ และสามารถหลุดพ้นเป็นอิสระจากวัฏฏทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิง ซ่ึง
การดําเนินชีวิตของปู่ด้วงและย่าดีก็เป็นแบบอย่าง และก่อให้เกิดความศรัทธา นํามาปฏิบัติตามจาก
อดีตจนถึงปัจจุบัน  
 6.2 คติธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในพิธีการบูชาปู่ด้วง-ย่าดีของชาวตําบลนาหนอง
ทุ่มอําเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ เป็นเรื่องเก่ียวกับความศรัทธาที่มีต่อปู่ด้วงและย่าดี ซึ่งตรงกับคติ
ธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ว่า ศรัทธาในฐานะเป็นเครื่องมือพัฒนาให้ได้อริยทรัพย์ คือ เมื่อบุคคลมี
ศรัทธาเท่ากับบุคคลมีทรัพย์  ทรัพย์ที่ทําให้บุคคลสามารถปลดเปลื้องความยากจนได้  ศรัทธาก็เปรียบ
ได้กับทรัพย์ดังที่ได้นําข้อมูลมากล่าวอ้างไว้ในข้างต้นนี้ว่า ศรัทธาคือทรัพย์  หมายถึงศรัทธาในตถาคต 
นับว่าเป็นอริยะทรัพย์อันประเสริฐเป็นเครื่องปลื้มใจ เป็นเหตุให้ได้มาคือปัญญา เพราะปัญญาทั้งท่ีเป็น   
โลกียะและที่เป็นโลกุตตระนั้น สามารถป้องกัน ระงับ และดับทุกข์ได้แก่ความมีชาติและชรา ฯลฯ และ
เป็นเครื่องมือพัฒนาบุคคลให้ได้อริยทรัพย์  เมื่อได้ใช้ทรัพย์คือศรัทธาในพระรัตนตรัย จึงทําให้ได้
ผลตอบแทนกลับมาคือปัญญา ปัญญานั้นก็จะทําหน้าที่เป็นตัวนําสู่เป้าหมายในสุด ศรัทธาจึงนับได้ว่า
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาให้ได้อริยทรัพย์  และศรัทธาเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจที่ประเสริฐดังนี้ และ
สอดคล้องกับพระไตรปิฏก (องฺ.จตุกกฺ/21) ได้กล่าวถึงหลักการของเหตุที่ทําให้เกิดความศรัทธา  ใน
เรื่องท่ีเกี่ยวกับธัมมัปปมาณิกา (ธรรมประมาณ) บุคคลผู้ถือธรรมเป็นประมาณ การที่บุคคลมีความ
เลื่อมใสในธรรม  บุคคลบางคนในโลกนี้เห็นศีล สมาธิ  ปัญญาแล้วถือเอาประมาณในศีลเป็นต้นนั้นแล้ว 
เกิดความเลื่อมใส บุคคลนี้เรียกว่าผู้ถือธรรมเป็นประมาณ เลื่อมใสในธรรม   จึงเกิดความชอบใจ
เลื่อมใส  น้อมใจที่จะนับถือ  ผู้นําทางวัฒนธรรมอาจเป็นคนธรรมดาสามัญทั่วไปเมื่อยังมีชีวิตอยู่ แต่
ต้องเป็นผู้ที่เคยประกอบคุณงามความดีเมื่อยังมีชีวิต ผูน้ําทางวัฒนธรรมต้องสามารถรวมกลุ่มคนที่
เหมือน และแตกต่างเข้าไว้ด้วยกัน ทําให้คนอยู่ในศีลธรรมจรรยา ช่วยสร้างบรรทัดฐานทางศีลธรรมให้
เกิดข้ึนในสังคม ผู้นําทางวัฒนธรรมยังต้องบูรณาการสังคมได้ จึงเป็นเรื่องยากเกินกว่าคนธรรมดาทั่วไป
จะทําได้ ดังนั้น จึงต้องมีกระบวนการทําให้คนธรรมดากลายเป็นเทพ สิ่งเหนือธรรมชาติ หรือสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์เพ่ือคุ้มครองสังคมนั้นๆ ผู้นําทางวัฒนธรรมทั้งระดับท้องถิ่น และระดับรัฐล้วนเกิดข้ึนเพ่ือรับ
ใช้สังคม เพ่ือเป็นศูนย์กลางความเชื่อ และสร้างความสงบสุขให้ท้องถิ่น เพราะความสงบสุขของผู้คนใน
สังคมไม่ได้ขึ้นอยู่กับอํานาจส่วนกลาง แต่ข้ึนอยู่กับสิ่งเหนือธรรมชาติที่คนในสังคมนั้นๆ เคารพนับถือ 
และเกรงกลัว   จึงเป็นบทสรุปเกี่ยวกับตํานานท้องถิ่นเรื่องปู่ด้วงย่าดีแห่งภูแลนคา เมืองชัยภูมิได้เป็น
อย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับโสวิทย์ บํารุงภักดิ์, ชยันต์ บุญพิโย และ สมชัย ศรีนอก, ได้กล่าวไว้ในเรื่อง 
“พฤติกรรมความเชื่อของประชาชนในวรรณกรรมเรื่องสังข์ศิลป์ชัย” เกี่ยวกับเรื่องความเชื่อเรื่องผีและ
เทพกับวรรณกรรมอีสานว่า ผีหรือภูตผีเป็นสิ่งที่มนุษย์เชื่อว่าเป็นสภาพลึกลับที่มีอยู่เหนือธรรมชาติ ผี
หรือวิญญาณตามความคิดและความเชื่อของคนไทยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 2 คือ ผีดีกับผีร้าย 
ผีดีคือผีที่ตามปกติจะไม่หลอกหลอนใคร แต่ถ้าถูกรบกวนมากหรือคนปฏิบัติไม่ถูกต้อง เช่น ไม่เซ่นไหว้
ตามประเพณีก็อาจสําแดงตนให้ปรากฏได้ ผีดีมีหลายชั้นหลายระดับ ที่ใกล้ชิดกับมนุษย์ ได้แก่ ผีเรือน 
ผีบรรพบุรุษ และผีวีรบุรุษ ส่วนผีร้ายคือผีที่เที่ยวหลอกหลอนและสร้างความหวาดกลัวให้แก่มนุษย์ ผี
ร้ายก็แบ่งออกได้หลายประเภท ได้แก่ ผีตายโหง ผีปอบ ผีกระสือ ผีโขมด และผีเปรต ความเชื่อเรื่อง
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ภูตผีหรือวิญญาณก็ไปกลมกลืนกับพ้ืนฐานเดียวกับภาคอ่ืนด้วย คือคนไทยส่วนมากมีความเชื่อเรื่องผี
และเทวดามาก จะเห็นได้จากเม่ือเกิดความเดือดร้อนหรือแก้ปัญหาไม่ตก จะหันไปพ่ึงพาอํานาจเหนือ
ธรรมชาติเป็นหลัก ผีและเทวดาจะเข้ามามีบทบาทต่อมนุษย์มากที่สุด 
 สรุปได้ว่า ในการดําเนินชีวิตของผู้คนที่มีความศรัทธาต่อปู่ด้วง-ย่าดี ได้นําหลักการปฏิบัติของ
ท่านมาเป็นแนวทางในก่ีดําเนินชีวิต เพ่ือความเป็นผู้ที่มีชีวิตที่ดีงาม เกิดจากแรงศรัทธาที่มีต่อปู่ด้วง- 
ย่าดี ซึ่งเป็นเรื่องที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามคติธรรมทางพระพุทธศาสนา ในเรื่องของความศรัทธาในธรรม 
เมื่อบุคคลมีเหตุคือธรรม มีผลคือศรัทธา ศรัทธานั้นเป็นปัจจัยเกื้อกูลต่อการเข้าถึงเป้าหมาย ดังที่เหล่า
ปัญจวัคคีย์เมื่อเกิดศรัทธาในธรรมของพระพุทธเจ้า เพราะถือเอาธรรมในพระพุทธเจ้าแล้ว  ไม่ได้หยุด
อยู่เพียงแค่ศรัทธาในธรรมเท่านั้น แต่เกิดความสนใจแล้วจึงได้เข้าไปหา นั่งใกล้เงี่ยหูฟังธรรม ว่าพระผู้
มีพระภาคจะตรัสเรื่องอะไร  แล้วจึงจดจําในธรรม นั้น ๆ  นําธรรมนั้นมาพิจารณาในเนื้อความ ความเพ่ง
พินิจในธรรม เกิดความดียินพอใจเกิดความขยันอดทน ไตร่ตรอง และย่อมอุทิศทั้งกายและใจ จึงเกิด
ปัญญารู้แจ้งธรรม เมื่อได้ฟังธรรมอันเป็นผลแห่งพระอรหัต ก็สามารถสําเร็จ  เป็นพระอรหันต์ได้ใน
ที่สุด สอดคล้องกับพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต)  ได้กล่าวว่า ศรัทธาเป็นเครื่องมือให้ได้รับทั้ง
ประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ภายหน้า บุคคลล้วนมีความปรารถณาในประโยชน์สุข ทั้งประโยชน์
ในปัจจุบันและประโยชน์ภายหน้า แต่ยังไม่รู้ในหลักของการทําตนให้ได้รับประโยชน์สุขนั้น ว่าควรจะ
กระทําการณ์อย่างไร ถึงจะให้ได้ในสิ่งนั้นมา ดังที่อาฬวกยักษได้ทูลถามพระพุทธเจ้าที่ว่า บุคคลละโลก
นี้แล้วไปสูโลกหน้า ทําอย่างไรเล่าจึงจะไม่เศร้าโศก   
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การปรับใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาในการให้บริการประกันชีวิต 
Application of the Buddhist Principles in Life Insurance Service 

 

นิภา  อาจริยาภิบาล 
รศ.ดร. โสวิทย์ บ ารุงภักดิ์1  

 

บทคัดย่อ 
วิทยานิพนธ์เรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ  1. เพ่ือศึกษาบริบทและสภาพปัญหาการให้บริการ

ประกันชีวิตในสังคมไทยปัจจุบัน  และ 2. เพ่ือเสนอแนวทางการปรับใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาใน
การให้บริการประกันชีวิตเป็นการวิจัยเอกสาร  ซึ่งศึกษาจากพระไตรปิฎก หนังสือเกี่ยวกับหลักธรรม 
และเอกสารวิชาทางพระพุทธศาสนา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวบรวมเรียบเรียง วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สรุปและน าเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีการพรรณนาตามหลักอุปนัยวิธี 

ผลการวิจัยพบว่า  หัวใจของการประกันชีวิตคือการให้บริการที่เกิดจากภายในของผู้ขาย
ประกันชีวิต แต่การให้บริการประกันชีวิตในปัจจุบันมีปัญหาในการให้บริการ เช่น พนักงานขายไม่
รักษาผลประโยชน์ของผู้ซื้อประกันชีวิต พูดจาไม่ไพเราะ เป็นต้น เมื่อน าหลักธรรมในพระพุทธศาสนา
ไปปรับใช้แล้ว ได้พบแนวทางการให้บริการประกันชีวิตอยู่ ๔ แนวทาง คือ1) ผู้ให้บริการประกันชีวิต
ควรรู้จักค าว่า การให้  คือเป็นผู้เดินเข้าไปให้โอกาส แนวคิด  หลักการ และความรู้เกี่ยวกับการประกัน
ความเสี่ยงของชีวิต (ทาน) 2) ผู้ให้บริการประกันชีวิตควรพูดความจริงที่เต็มไปด้วยความจริงใจ  ดูดดื่ม
น้ าใจ ก่อความซาบซึ้งใจ สุภาพ ไพเราะ และอ่อนหวาน (ปิยวาจา) 3) ผู้ให้บริการประกันชีวิตควรรู้จัก
ท าประโยชน์คือมีการช่วยเหลือ เกื้อกูล อนุเคราะห์ และสงเคราะห์แก่ผู้ซื้อประกันชีวิตตามโอกาส 
และควรหาโอกาสท าประโยชน์ เช่น มอบทุนการศึกษา เป็นต้น (อัตถจริยา) และ4) ผู้ให้บริการประกัน
ชีวิตควรไปพบปะสนทนา พูดคุยกับผู้ซื้อประกันชีวิตในวันแรกอย่างไร ก็ควรหาเวลาไปพบอย่าง
สม่ าเสมอ คือท าตัวเหมือนกับไปพบญาติผู้เป็นที่รัก ฉะนั้น  

 
ค าส าคัญ : การปรับใช้หลักธรรม, การให้บริการ, การประกันชีวิต 
 

Abstract 

 The aims of this research were: 1) to study the contexts and problematic 

conditions of life insurance services in the present Thai society; 2) to suggest the ways 

to apply the Buddhist Dhammas with the life insurance services. The research was 

conducted through the study of Tipiṭaka, dhamma texts, Buddhist academic documents 

and relevant research. The obtained information was compiled, analyzed, synthesized, 

summarized and presented by the descriptive analysis in accordance with the deductive 

principles.  

                                           

1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
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 The research found that the heart of life insurance is the service provided by the 

inside of the life insurance seller but the current life insurance service has problems in 

providing services, such as sales staff do not protect the interests of life insurance 

buyers or speak impolitely etc. The principles of Buddhism can be used in 4 ways to 

provide life insurance services: 1) life insurance service providers should be a giver 

providing opportunities, idea, principles and knowledge of life risk insurance 

(generosity); 2) life insurance service providers should speak the truth that is full of 

sincerity, soulfulness, kindness, gratitude, kindness, sweetness and sweetness (good 

speech); 3) the life insurance service provider should create the benefits, assistance and 

relief to those who buy insurance on occasion and should provide perform good deeds 

such as scholarships, etc. (useful conduct) and 4) life insurance service providers should 

have the same manner with the service buyers as same as the first date they met or 

meeting with their beloved one.  
 

Keywords: dhamma application, service, life insurance  
 

 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 การประกันชีวิตที่ถือว่าเป็นสถาบันการเงินที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการให้บริการทางการเงิน

แก่ระบบเศรษฐกิจ งานของบริษัทประกันชีวิตก็คือระดมเงินออมจากเอกชนในรูปการเก็บค่าเบี้ย
ประกันซึ่งมีลักษณะคล้ายการฝากออมทรัพย์พิเศษ2 โดยมีเงื่อนไขว่าหากผู้เอาประกันชีวิต เสียชีวิตลง
ในระหว่างสัญญาหรือมีชีวิตอยู่จนครบสัญญา บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินก้อนหนึ่งให้ตามประเภท
ของสัญญาหรือเงินก้อนหนึ่งพร้อมดอกเบี้ย3  จากบทบาทที่ส าคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมบริษัท
ประกันชีวิตประกอบกับการได้รับการยอมรับจากประชาชนมากขึ้นส่งผลให้ธุรกิจประกันชีวิตมีการ
ขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2540 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้จัดตั้งบริษัท
ประกันชีวิตจ านวน 12 บริษัท จากเดิมท่ีม ี13 บริษัท รวมเป็น 25 บริษัท4 เช่นเดียวกับองค์กรอ่ืนๆ ที่
จะพบปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กร โดยอย่างยิ่งปัญหาที่เกิดจากบุคคลากรขาดความภักดีของผู้ที่มี
หน้าที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตในทุกระดับ เช่น ปัญหาเกี่ยวกับผู้บริหารระดับสูง หรือตัวแทน
บริษัทที่ลาออกจากบริษัท หรือเปลี่ยนบริษัทใหม่ และลูกค้ามีการหยุดส่งช าระเบี้ยประกันแก่บริษัท
ประกันชีวิต เป็นต้น5 

                                           

   2 โพธิ์ จรรย์โกมล. การพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตเพ่ือความมั่นคงแห่งชาติ. (เอกสารการวิจัยส่วนบุคคล 
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในที่ 24, 2525), หน้า 18. 

3 คณะกรรมการรณรงค์ระดมเงินออมธนาคารแห่งประเทศไทย. เอกสารรณรงค์ส่งเสริมการประหยัด
และการออม. (กรุงเทพมหานคร : ประชุมทองพริ้นติ้ง กรุ๊ป, 2542), หน้า 23 

4กระทรวงพาณิชย์, 20 ปีกรมการประกันภัย. (กรุงเทพมหานคร : กระทรวงพาณิชย์, 2542), หน้า 13. 
5 ชานิณี ยศพันธ์, การวิเคราะห์ความภักดีต่อการประกันชีวิตของบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจ ากัด 

(มหาชน) ภาคพระนคร, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2557), หน้า 3. 
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ประกันชีวิตจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยแบกรับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนจาก
เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบเหตุและครอบครัว อันเนื่องมาจาก
การเจ็บป่วย เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ นอกจากนี้ ประกันชีวิตยังมีประโยชน์ในแง่การออมเงิน โดย
สามารถทาประกันชีวิตไว้เป็นเงินออมสาหรับใช้ในยามชรา จึงอาจกล่าวได้ว่า ประกันชีวิตสามารถเป็น
หลักประกันทางการเงินให้แก่ตนเองและครอบครัวปัจจุบันบริษัทประกันชีวิตต่างก็แข่งขันกันเพ่ือแย่ง
ชิงส่วนแบ่งทางการตลาด มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น โดยมีการออกผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายครอบคลุมความต้องการ
ของลูกค้าทุกกลุ่มมีช่องทางการขายที่หลากหลาย รวมทั้งมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ 
เรียกได้ว่าการแข่งขันในธุรกิจประกันชีวิตมีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆ โดยบริษัทที่เข้าถึงความ
ต้องการของลูกค้าได้มากกว่าก็ย่อมมีโอกาสประสบความส าเร็จในธุรกิจประกันชีวิตได้มากกว่าคู่แข่ง6 

สภาพปัญหาและอุปสรรค งานการบริการของส านักงานประกันสังคม คือ เจ้าหน้าที่ขาด
ความเต็มใจในการให้บริการท าตามหน้าที่มากกว่าท าด้วยใจ ความช่วยเหลือแนะน าให้ความรู้ไม่
ชัดเจน ไม่กระจ่าง ท าให้ผู้ประกันตนขาดความรู้ ความเข้าใจในงานบริการประกันสังคมและมี
เจ้าหน้าที่ในงานการให้บริการไม่เพียงพอต่อความต้องการ ขาดความรู้ความสามารถในการแก้ไข
ปัญหา ถึงแม้จะมีจุดประชาสัมพันธ์ การไปติดต่อกับประกันสังคมตามเขตพ้ืนที่ ก็ขาดการประสานงาน
กัน ต้องใช้เวลาไปติดต่อมาก7 

จากเหตุผลที่กล่าวมา จึงท าให้ผู้วิจัยมีความประสงค์ที่ศึกษาวิจัยทางการปรับใช้หลักธรรม
ทางพุทธศาสนาในการให้บริการประกันชีวิต วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือศึกษาบริบทและสภาพ
ปัญหาการให้บริการประกันชีวิตในสังคมไทยปัจจุบัน  และเพ่ือเสนอแนวทางการปรับใช้หลักธรรมทาง
พุทธศาสนาในการให้บริการประกันชีวิต และวิธีการบริการองค์กรอย่างไร ในการพาองค์กรไปสู่
ความส าเร็จ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อวิชาการ และผู้ที่สนใจสืบต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(1) เพ่ือศึกษาบริบทและสภาพปัญหาการให้บริการประกันชีวิตในสังคมไทยปัจจุบัน 
(2) เพ่ือเสนอแนวทางการปรับใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาในการให้บริการประกันชีวิต 
 

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

                                           

6วันวนัชท์ วงศ์วิรัชจิต, การศึกษาความพึงพอใจในการทาประกันชีวิตของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร,วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2558),  หน้า 
1. 

7 ชญานิศฐ์  รักแจ้ง, การให้บริการของสานักงานประกันสังคมตามหลักสังคหวัตถุ 4 ตามทัศนะของ
ผู้ประกันตนเขตกรุงเทพมหานคร,วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, 2554), บทคัดย่อ. 

หลกัสงัคหวตัถุ 4  

ในพระพทุธศาสนา 

ความคิดเห็น/ 

ขอ้วพิากษข์อง

ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

 

บริบทและสภาพปัญหา

การใหบ้ริการประกนัชีวติ

ในสงัคมไทยปัจจุบนั 
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แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 4.1 รูปแบบการวิจัย 
     การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary 
Research)  มุ่งศึกษาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับใช้หลักสังคหวัตถุ 4 กับการให้บริการประกันชีวิต
ในจังหวัดกาฬสินธุ์  

4.2  การวิจัยด้านเนื้อหา  
ศึกษาบริบทและสภาพปัญหาการให้บริการประกันชีวิตในสังคมไทยปัจจุบัน แนวคิดและ

หลักการของสังคหวัตถุ 4 ที่สัมพันธ์กับการให้บริการ แนวทางการปรับใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาใน
การให้บริการประกันชีวิต  

4.3 การวิจัยด้านเอกสาร  (Documentary Research) 
1. เอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Source) คือ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย  พุทธศักราช 2539   
2. เอกสารชั้นทุติยภูมิ  (Secondary Source) คือ  เอกสาร หรืองานวิจัยที่เก่ียวข้อง

และบทความต่างๆทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในบางส่วนที่เกี่ยวข้องเช่น หนังสือ งานวิจัย 
บทความ และวิทยานิพนธ์  

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลที่ได้จากจากด้านต าราเอกสารงานวิจัย น ามาวิเคราะห์ 

และน าเสนอสรุปผลการวิจัย ด้วยวิธีการน าเสนอผลการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Method) 
เกี่ยวกับแนวทางการปรับใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาในการให้บริการประกันชีวิต  ใน 4 ด้านคือ  

1. การให้โอกาส ให้เวลา ให้ค าแนะน าสิ่งดีงาม (ทาน) 
2. การพูดคุย การสนทนา มีวาจาที่เอ้ือประโยชน์และไพเราะ (ปิยวาจา) 
3. การลงมือท าประโยชน์เกื้อกูลด้วยการอนุเคราะห์และสงเคราะห์ตามโอกาส (อัตถ

จริยา) 

วเิคราะห์ สงัเคราะห์องคค์วามรู้ใหม่ 

ของหลกัสงัคหวตัถุ 4 กบัการใหบ้ริการประกนัชีวติ 

แนวทางการปรับใชห้ลกัธรรมทางพทุธศาสนาในการใหบ้ริการประกนัชีวติ 
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4. เมื่อได้ให้โอกาส ได้พูดคุยสนทนาและได้ท าประโยชน์เกื้อกูลอย่างเสมอต้นเสนอ
ปลายแล้ว ก็ควรท าอย่างส่ าเสมอ (สมานัตตตา) 

 
5. สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary 
Research)  มุ่งศึกษาประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปรับใช้หลักสังคหวัตถุ 4 กับการให้บริการประกันชีวิต 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

1. การบริการ คือ การท าให้ผู้อื่นได้รับความพึงพอใจ ชอบใจ ประทับใจ ในการรับบริการ
จากผู้ให้บริการ  ซึ่งเป็นกระบวนการในการส่งมอบบริการจากผู้ให้บริการไปยังผู้รับบริการการบริการ
จึงเป็นสิ่งส าคัญในการประกอบธุรกิจบริการ โดยเข้าถึงในสิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง และตอบสนองลูกค้าด้วย
บริการที่เป็นเลิศ โดยต้องสอดคล้องตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ จนเกิดความพอใจ 
หลักการให้บริการเป็นหลักส าคัญที่จะเสริมสร้างการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุด เพ่ือพัฒนาศักยภาพของงานการให้บริการให้มีความก้าวหน้า และพัฒนาอย่างต่อเนื่องในงาน
การให้บริการซึ่งจะต้องค านึงถึงการให้บริการอย่างอย่างเสมอภาค ทันต่อเวลา คุณภาพของการ
ให้บริการ เป็นมิติการรับรู้คุณภาพการบริการจากความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจ ความสามารถของ
พนักงานในการท าให้ลูกค้ารู้สึกเชื่อมั่นและไว้วางใจ สิ่งที่สัมผัสได้ คุณลักษณะของการ ให้บริการที่ดี 
การเข้าใจ มีศิลปะในการฟัง และให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วขึ้น  การรู้จักวิธีติดต่อสื่อสาร
ที่ดีความมีมารยาท การมีความรับผิดชอบ รู้จักหน้าที่ของตน มีความน่าเชื่อถือ เกิดความศรัทธา ความ
น่าไว้วางใจ ให้ความสนใจ มีความจริงใจ แนวคิดและหลักการประกันชีวิต คือ วิธีการที่คนกลุ่มหนึ่ง
รวมตัวขึ้นเพ่ือเสี่ยงภัยเนื่องจากความตายที่เกิดขึ้นก่อนเวลาอันสมควร โดยบริษัทประกันชีวิตเป็นผู้
รวบรวมเงินจากการเฉลี่ยของคนกลุ่มหนึ่ง และน าไปลงทุนเพ่ือท าหน้าที่ชดใช้ความสูญเสียเนื่องจาก
ความตายของคนกลุ่มนี้ โดยมีสัญญาประกันภัยอย่างหนึ่งที่จ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์ เมื่อผู้เอาประกัน
เสียชีวิตหรือครบตามสัญญาการประกันชีวิตเริ่มต้นมีมาแล้ว ส าหรับประเทศไทยเรา การประกันชีวิต
จึงเริ่มพัฒนาอย่างเป็นระบบมากขึ้น เป็นผลให้อัตราการเจริญเติบโตของการประกันชีวิตพัฒนาอย่าง
รวดเร็วมาก หลังจากนั้นธุรกิจประกันภัยเริ่มแพร่หลายในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ประโยชน์ของการประกันชีวิต เป็นประโยชน์ในด้านการลงทุน เนื่องจากผู้ท าประกันจะ
ได้รับดอกผลเช่นเดียวกับการฝากเงินในสถาบันการเงินทั่วไปด้านการออม ลักษณะการออมของการ
ท าประกันภัยนั้น จะเป็นในลักษณะแบบกึ่งบังคับ โดยเฉพาะการประกันชีวิตแบบตลอดชีพและสะสม
ทรัพย์ ซึ่งผู้เอาประกันจะต้องมีหน้าที่ในการจ่ายเบี้ยประกันอย่างสม่ าเสมอ และหากผู้เอาประกันไม่
เสียชีวิตเมื่อครบระยะเวลาตามที่กรมธรรม์ก าหนดไว้ ก็จะได้เงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย  ด้านการให้
ความคุ้มครอง ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องการเงิน รวมทั้ง เรื่องค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของ
ครอบครัว อันเนื่องมาจากการเสียชีวิตของบุคคลใดบุคคลหนึ่งในครอบครัวนั้น  ด้านการสร้างความ
มั่นคงให้กับชีวิต   ด้านการได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและอ่ืนๆ 
 2. การบริหารงานบุคคลตามหลักทาน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปัน ช่วยเหลือกันด้วย
สิ่งของตลอดถึงให้ความรู้และแนะน าสั่งสอนมาใช้บริหารงานบุคคลในองค์กรธุรกิจโดย จัดให้มีการ
วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการอัตราก าลัง จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
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บุคลากร และเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน ให้ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและระเบียบ วินัย ในการ
บริหารงานบุคคลตามหลักปิยวาจา กล่าวค าสุภาพไพเราะอ่อนหวานสมานสามัคคี ให้เกิดไมตรีและ
ความรักใคร่นับถือ ใช้บริหารงานบุคคลในองค์กรธุรกิจในด้านการวางแผนอัตราก าลังและการก าหนด
ต าแหน่ง  ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ด้าน
วินัยและการรักษาวินัย รวมถึงการลาออกจากองค์กรธุรกิจ ในการการบริหารงานบุคคลตามหลักอัตถ
จริยา ขวนขวายช่วยเหลือกิจการ บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตลอดถึงช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริม
ในทางจริยธรรม ใช้บริหารงานบุคคลในองค์กรธุรกิจในด้านการวางแผนอัตราก าลังและการก าหนด
ต าแหน่ง  ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้าน
วินัยและการรักษาวินัย รวมถึงการลาออกจากองค์กรธุรกิจ  การบริหารงานบุคคลตามหลักสมานัตต
ตา ท าตนเสมอด้วยปลาย ปฏิบัติสม่ าเสมอกันในชนทั้งหลาย และเสมอในสุขทุกข์โดยร่วมรับรู้ร่วม ใช้
บริหารงานบุคคลในองค์กรธุรกิจ ด้านการวางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง  ด้านการสรร
หาและบรรจุแต่งตั้ง ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ด้านวินัยและการรักษาวินัย 
รวมถึงด้านการลาออก ต้องด าเนินการอย่างถูกต้องยุติธรรมอยู่เสมอ  
 3. การปรับใช้หลักสังคหวัตถุ 4 กับการให้บริการประกันชีวิต ดังนี้ 

1)  การปรับใช้ทาน คือ การให้กับผู้ให้บริการประกันชีวิตหรือพนักงานตัวแทน  โดยเขา
จะต้องมีความจริงใจในการเป็นผู้ให้อย่างแท้จริง  เล็งเห็นผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก ในกรณีที่ใช้
ทานกับกรณีท่ีผู้มารับบริการของบริษัทประกันชีวิตก็ต้องมีน้ าใจเป็นผู้เช่นกัน ให้ความร่วมมือในข้อมูล
ที่จ าเป็นต่อลูกค้า  ให้การต้อนรับอย่างมีอัธยาศัยไมตรี ในฐานะเป็นบริษัทยิ่งมีความส าคัญออก
โครงการดีๆ คุ้มครองอย่างคุ้มค่าเงินที่ลูกค้าจ่ายออกไป และในส่วนของสังคมยิ่งมีความจ าเป็นต้องให้
เกิดจิตส านึกของสังคมแห่งความเป็นผู้ให้ ให้โอกาส ให้ก าลังใจ ให้ค าแนะน าให้ทั้งวัตถุและให้ธรรม
ทานที่มีผลต่อทางด้านจิตใจ   

2) การปรับใช้ปิยวาจากับผู้ให้บริการการประกันชีวิต ผู้ที่มีการเจรจาที่ดีรู้จักใช้ถ้อยค า
ย่อมท าให้คนประทับใจยิ่งในฐานะตัวแทนที่ไปเสนอโครงการประกันชีวิตถ้าอธิบายและท าให้ลูกค้าได้
เห็นถึงความจ าเป็นที่ต้องท าประกันชีวิตเขาก็ย่อมจะมีลูกค้าเพ่ิมข้ึน และในส่วนของคนท่ีเป็นลูกบริษัท
ประกัน หรือผู้มารับบริการบริษัทประกัน ก็ต้องมีมารายาทในการพูดกับตัวแทน ไม่พูดข่มตัวแทนด้วย
ถือดีว่าตัวเองเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นผู้ที่เหนือกว่าตัวแทน ในส่วนของหลักการใช้ปิยวาจาในฐานะ
บริษัทประกันเป็นการบอกข่าวทางสื่อสาธารณะถึงเป้าหมายของบริษัทหรือนโยบาย ตลอดถึง
โครงการคืนก าไรสู่สังคมต่างๆ ของบริษัท เพ่ือให้ผู้คนขดจ าหรือคุ้นเคยกับแบรนด์ของตนเอง  และ
การปรับใช้ปิยวาจาของผู้คนในสังคมกล่าวค าสุภาพไพเราะอ่อนหวานสมานสามัคคี  

3) การปรับใช้อัตถจริยากับตัวแทนประกันชีวิตในฐานะผู้ให้บริการ ข้อนี้เป็นการให้ความ
ช่วยเหลือในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน หรือผู้ที่มาเป็นลูกค้าซื้อแบบกรมธรรม์ประกันชีวิต ช่วยเหลือ
ให้เขาได้รับการคุ้มครองและรับผลประโยชน์ที่คุ้มค่าคุ้มราคากับเงินที่จ่ายออกไป และจัดแบบประกัน
ที่ตรงตามความต้องและความจ าเป็นของลูกค้าอย่างแท้จริง ในขณะที่น าอัตถจริยามาใช้ในฐานะที่เป็น
ลูกค้าบ้างก็จะได้ประโยชน์ในแง่ เป็นผู้เล็งเห็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนในกรณีการท าประกันชีวิตของตน เรา
ท าเพ่ือผู้อื่นเวลาเราไม่อยู่คนที่อยู่ข้างหลังก็จะได้สบาย ถ้ามองในมุมของบริษัทประกันชีวิตก็จะเห็นใน
รูปแบบของโครงการที่บริษัทผลิตออกมาถ้าบริษัทค านึงถึงอัตถจริยาอย่างแท้จริงก็จะออกแบบประกัน
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ที่ให้ประโยชน์กับลูกค้าอย่างสูงสุด โดยเอาผลประโยชน์เข้าบริษัทอย่างเป็นธรรมไม่เอาเปรียบลูกค้า
จนเกินไปนั่นเอง และน าอัตถจริยามาใช้กับสังคมนี่ยิ่งส าคัญมากในปัจจุบันซึ่งมีแต่ความเห็นแก่ตัวเต็ม
ไปหมด พวกเราจะต้องช่วยกันปลูกฝังให้ผู้คนในสังคมรู้จักเสียสละประโยชน์สุขของตัวเองเพ่ือสังคม 

4) การปรับใช้สมานัตตตากับผู้ให้บริการการประกันชีวิต หรือตัวแทน เป็นหัวใจในการที่
จะรักษาลูกค้าให้อยู่กับเราได้เป็นอย่างดีเพราะเราให้บริการเป็นอย่างดีและสม่ าเสมอ  เสมอต้นเสมอ
ปลาย สามารถให้ค าปรึกษากับลูกค้าได้อย่างทันท่วงที และถ้าหากน าสมานัตตตาปรับใช้กับผู้มารับ
บริการหรือลูกค้าของบริษัทประกันก็จะได้ในส่วนของการเป็นผู้สม่ าเสมอในการส่งเบี้ยประกันและ
เล็งเห็นผลประโยชน์ที่จะได้รับในระยะยาว ในการท าประกันชีวิตจะต้องค านึงถึงข้อนี้เป็นอย่างมาก
มิฉะนั้นก็จะท าให้ทิ้งสัญญากลางครัน ส่วนการปรับใช้สมานัตตตาในฐานะบริษัทประกันชีวิตนั้น
เกี่ยวกับการส่งข่าวสารความเคลื่อนไหว ความเป็นไปของบริษัทว่ามีความเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือ
รูปแบบกรมธรรม์ใหม่ที่บริษัทเปิดตัว หรือกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือสังคมต่างๆ ถ้าบริษัทมีความต่อเนื่อง
และเสมอต้นเสมอปลายกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็จะท าให้แบรนด์ของบริษัทเป็นที่จดจ าและเกิดการรับรู้
ของผู้คนในสังคม สุดท้ายปรับใช้สมานัตตตากับสังคมถ้าคนในสังคมไม่ตระหนักในความประพฤติเสมอ
ต้นเสมอปลาย  การเป็นผู้มีความสม่ าเสมอ จริงใจต่อกัน  ความเสมอต้นเสมอปลายจะช่วยให้เกิด
ความรู้สึกปลอดภัย  ไม่ระแวงกันและกัน เป็นการสร้างความไว้วางใจกันเชื่อใจกัน   

 
6. อภิปรายผล  

จากผลการวิจัยมีประเด็นที่ควรน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
ผลการวิจัย พบว่า แนวคิดและหลักการของสังคหวัตถุ 4 ที่สัมพันธ์กับการให้บริการโดย

สังคหวัตถุ 4 เป็นธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวใจบุคคล และประสานหมู่ชนไว้ในสามัคคี  ซึ่งประกอบไปด้วย  
ทานการให้ คือ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปัน ช่วยเหลือกันด้วยสิ่งของตลอดถึงให้ความรู้และ
แนะน าสั่งสอน ปิยวาจา หมายถึง การเจรจาถ้อยค าซึ่งเป็นที่รักเป็นที่จับใจแก่กันและกันอันเป็น
ถ้อยค าสุภาพ เพราะวาจาที่พูดออกไปนั้น ถ้าเป็นวาจาที่ไม่สุภาพไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นวาจาที่อาจ
เสียดแทงน าใจของผู้อ่ืน  อัตถจริยา หมายถึง การประพฤติประโยชน์กันและกัน สมานัตตตา คือ  การ
มีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย การเป็นผู้มีความสม่ าเสมอจริงใจต่อกันความเสมอต้นเสมอปลาย
จะช่วยให้เกิดความรู้สึกปลอดภัย ไม่ระแวงกันและเป็นการสร้างความไว้วางใจกันเชื่อใจกัน  การที่น า
หลักสังคหวัตถุ 4 มาประยุกต์ใช้กับการให้บริการนั้น ก็เนื่องมาจากองค์ประกอบของหลักธรรมนี้ ซึ่ง
ประกอบด้วยทาน ปิยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตตา เป็นหัวใจส าคัญในการให้บริการเพ่ือให้เกิด
ความพอใจของผู้มารับบริการ และปัจจัยส าคัญก็คือพนักงานที่ต้องมีคุณธรรม 4 ประการนี้ด้วยเช่นกัน
การปฏิบัติงานบริการจึงจะส าริดผลอย่างสมบูรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับพระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺม
จิตฺโต) ได้กล่าวว่า สังคหพละ แปลว่า กาลังแห่งการสงเคราะห์ หรือมนุษย์สัมพันธ์ ซึ่งเป็นธรรมที่
ส าคัญมากสาหรับนักบริหาร ผู้ทางานให้ส าเร็จโดยอาศัยคนอ่ืนถ้านักบริหารบกพร่องเรื่องมนุษย์
สัมพันธ์ ก็จะไม่มีคนมาช่วยท างาน เมื่อไม่มีใครช่วยท างานเขาก็เป็นนักบริหารไม่ได้ สามารถน ามา
อภิปรายผล ได้ดังนี้ 

1) การให้บริการตามหลักทาน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปัน ช่วยเหลือกันด้วยสิ่งของ
ตลอดถึงให้ความรู้และแนะน าสั่งสอนมาใช้การให้บริการในองค์กรธุรกิจโดย จัดให้มีการวิเคราะห์
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ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการอัตราก าลัง จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากร 
และเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน ให้ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและระเบียบ วินัย  ซึ่งสอดคล้องกับหลัก
พุทธธรรมที่กล่าวไว้ของ พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ. ปยุตฺโต) ว่า ทาน คือการให้ การเสียสละ หรือการ
เอ้ือเฟ้ือแบ่งปันของ ๆตนเพ่ือประโยชน์แก่บุคคลอ่ืน ไม่ตระหนี่ถี่เหนียว ไม่เป็นคนเห็นแก่ได้ฝ่ายเดียว 
เป็นคุณธรรมที่จะช่วยให้ไม่เป็นคนละโมบ ไม่เห็นแก่ตัว 

2) การให้บริการตามหลักปิยวาจา กล่าวค าสุภาพไพเราะอ่อนหวานสมานสามัคคี ให้เกิด
ไมตรีและความรักใคร่นับถือ ใช้การให้บริการในองค์กรธุรกิจใน ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน ด้านวินัยและการรักษาวินัย รวมถึงการลาออกจากองค์กรธุรกิจอีกด้วย  ซึ่งสอดคล้อง
กับพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)  ได้กล่าวว่า ปิยวาจา คือการพูดจาน่ารักนิยมนับถือ 
พระพุทธเจ้าทรงเน้นว่าต้องเป็นถ้อยค าไพเราะอ่อนหวาน ที่ประกอบด้วยสัจจะ คือความจริงใจและ
ต้องเกิดประโยชน์แก่ผู้เจรจาด้วย 

3) การให้บริการตามหลักอัตถจริยา ขวนขวายช่วยเหลือกิจการ บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
ตลอดถึงช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมในทางจริยธรรม ใช้การให้บริการในองค์กรธุรกิจในการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านวินัยและการรักษาวินัย รวมถึงการลาออกจากองค์กรธุรกิจ  ซึ่ง
สอดคล้องกับพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) ได้กล่าวว่า อัตถจริยา คือการบ าเพ็ญประโยชน์ ซ่ึง
หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลอ่ืน พระพุทธเจ้าเน้นที่โลกัตถจริยา คือการ
ท าคุณประโยชน์ให้แก่บุคคลในวงกว้างไม่จากัดเฉพาะตนเองและญาติผู้ใกล้ชิด 

4)  การให้บริการตามหลักสมานัตตตา ท าตนเสมอด้วยปลาย ปฏิบัติสม่ าเสมอกันในชน
ทั้งหลาย และเสมอในสุขทุกข์โดยร่วมรับรู้ร่วม ใช้การให้บริการในองค์กรธุรกิจ ด้านการวางแผน ด้าน
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ด้านวินัยและการรักษาวินัย รวมถึงด้านการลาออก 
ต้องด าเนินการอย่างถูกต้องยุติธรรมอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับ ค าตุ่น บุตรสิม ศึกษาเรื่อง วิถีชีวิตของ
ตัวแทนขายประกันชีวิต : กรณีศึกษาตัวแทนขายประกันชีวิตในเขตอ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ผล
การศึกษาพบว่า  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจขายประกันชีวิตได้แก่ ปัจจัยด้านสังคม ประกอบด้วย 
ความต้องการการยอมรับจากสังคมและต้องการมีบทบาทในสังคม ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ประกอบด้วย 
ด้านค่านิยม วิธีการด าเนินชีวิต และขนบธรรมเนียมประเพณี ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 
ความต้องการมีรายได้เพ่ิม ต้องการช าระหนี้สิน มีผู้ชักชวนและมีใจรักในอาชีพผลของการวิจัยครั้งนี้
สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน ที่จะน าไปปรับเปลี่ยนระบบการท างาน และสวัสดิการของอาชีพ
ตัวแทนขายประกันชีวิต เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการท างานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยเน้นการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ในการท างานร่วมกัน 

 
7. ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยมีประเด็นส าคัญที่ใช้เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/เชิงฏิบัติการและใช้ใน
การวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 

7.1 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
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1) จัดการอบรมการให้บริการด้วยความเสมอภาคตระหนักในหน้าที่การปฏิบัติงาน 
โดยยึดหลักสังคหวัตถ 4 เป็นการเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกันตนกับเจ้าหน้าที่มีใจที่หนักแน่น เป็นการ
เพ่ิมค่านิยมและการไว้วางใจความเชื่อถือกับผู้ประกันตน 

2) ผู้บริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการ อบรม ประชุม สัมมนา และพัฒนาให้มี
ความรู้ ความสามารถในหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง  ควรให้ค าแนะน า ความรู้ และชี้แนะ
แนวทางท่ีมีประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ โดยยึดหลักสังคหวัตถ 4 
 7.2  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  1) ควรศึกษาจากกลุ่มประชากร หรือกลุ่มตัวอย่างโดยรวม การให้บริการจาก
หน่วยงานอ่ืน เพ่ือศึกษาข้อมูลว่ามีการใช้หลักสังคหวัตถุ 4 เกี่ยวกับการให้บริการของสานักงาน
ประกันสังคมตามหลักสังคหวัตถุ 4 ที่มีความเหมือนกัน หรือแตกต่างกันจากการวิจัยครั้งนี้ 
  2) ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการให้บริการของบริษัทประกันชีวิต เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพกระบวนการให้บริการและขวัญกาลังใจต่อการให้บริการ 
 
8. กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ์นี้  ส าเร็จด้วยดีด้วยความเมตตาจิตของท่านรองศาสตราจารย์ ดร.โสวิทย์  
บ ารุงภักดิ์ ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่เอาใจใส่ 
ตลอดจนการตรวจทานต้นฉบับ แก้ไข เพ่ิมเติมในบางส่วน และปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน  
 ขอขอบคุณ  เจ้าหน้าที่ศูนย์บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตขอนแก่นทุกท่าน  ซึ่งได้กรุณาตรวจ
รูปแบบวิทยานิพนธ์ฉบับนี้   พร้อมกับแนะน าเพ่ิมเติม ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่และบุคลากรห้องสมุด
วิทยาเขตขอนแก่น ที่ได้เอ้ือเฟ้ือ วิทยานิพนธ์ หนังสือ ต ารา และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้
อนุเคราะห์ด้วยดีมาตลอด  ในการค้นคว้าข้อมูลอันเป็นประโยชน์ 
 ขอขอบคุณ เพ่ือนๆ นิสิตปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตทุกคน ขอบคุณนายภิญโญ  อา
จริยาภิบาล  จังหวัดกาฬสินธุ์  บริษัท เอ.ไอ.เอ. จ ากัด และตัวแทน/เจ้าหน้าที่บริษัท เอ.ไอ.เอ. จ ากัด 
ที่ได้ให้ข้อมูลและขวัญก าลังใจ อีกทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจให้งานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ด้วยดีในการ
วิจัยครั้งนี้ 
 ประการสุดท้ายนี้ ผู้วิจัย ขอน้อมอุทิศส่วนความดีของงานวิจัยนี้ แด่ผู้มีพระคุณทุกท่าน 
และขอบพระคุณ ผู้รู้ ปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา นักวิจัย นักวิชาการทุกท่าน ผู้แต่ง ผู้เรียบเรียง 
ต าราวิชาการ ตลอดงานวิจัยที่ผู้ศึกษาวิจัย ได้น ามาอ้างอิงในครั้งนี้ จนกระทั่งท าให้งานวิจัยเล่มนี้ 
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 

                                                    นางนิภา  อาจริยาภิบาล 
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การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ 
ในเขตต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 

AN APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF BUDDHADHAMMA OF 

AGING PEOPLE IN MUEANG SUB-DISTRICT,  

NAKHON PHANOM PROVINCE 

 
พระพิบูลสิน ญาณวฑฺฒโน (เฉลิมรัตน์)1 

 
บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาการดูแลสุขภาพและหลักพุทธธรรมในการดูแล
สุขภาพของผู้สูงอายุในสังคมไทยปัจจุบัน 2) เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ
ในเขตพ้ืนที่ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม  และ 3) เพ่ือศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้
หลักพุทธธรรมในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม  
การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสาร และการ
สัมภาษณ์เพ่ือท าการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผลการวิจัยพบว่า  ผู้สูงอายุหมายถึงผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หลักพุทธธรรมที่เหมาะสมส าหรับ
ผู้สูงอายุจะน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต เพ่ือให้ได้รับประโยชน์สุข ตั้งแต่ขั้นต้นในการลงมือ
ปฏิบัติ ได้แก่ หลักไตรลักษณ์ เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ คือให้ยอมรับความเป็นจริงที่
เกิดขึ้นทั้งด้านบวกและด้านลบ ยอมรับกับทุกข์ที่เกิดขึ้น โดยยึดถือปฏิบัติตามหลักพุทธธรรม เพ่ือท า
ให้ผู้สูงอายุมีอายุยืน สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี หลักความไม่ประมาท ท าให้ไม่ประมาทในทรัพย์สินใช้
ทรัพย์ให้เกิดประโยชน์ ท าให้ไม่ดูหมิ่นผู้อ่ืน และหลักบุญกิริยาวัตถุ เป็นหลักธรรมค าสอนที่ประยุกต์ให้
เหมาะสม  
 สภาพและปัญหาการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
นครพนม  ปัญหาด้านร่างกายที่มีผลต่อสุขภาพของผู้สูงอายุที่พบมากที่สุด คือ ที่เป็นไปตามความ
เสื่อมของร่างกาย การใช้ร่างกายท างานมากเกินไป รับประทานอาหารตามใจตนเอง และโรค
ประจ าตัว ปัญหาด้านจิตใจและอารมณ์ บางคนกลัวการถูกทอดทิ้ง กลัวการอยู่คนเดียว บางคนเป็น
โรคซึมเศร้า ท าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ ปัญหาด้านครอบครัวและสังคม ผู้ที่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป 
เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมน้อย บางคนมีปัญหาทางครอบครัว เป็นตัวแทนของลูกหลานที่ไปท างาน
ดูแลบ้านทุกอย่างแทน บางคนเจ็บป่วยไปร่วมกิจกรรมของสังคมไม่ได้ ด้านครอบครัวเกิดความขัดแย้ง
ที่ไม่เข้าใจกันระหว่างลูกหลานกับผู้สูงอายุ  
 การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมส าหรับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ในต าบลในเมือง อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครพนม  พบว่า ความสุขตามหลักพุทธธรรมไม่ได้มุ่งเพียงแค่ให้มนุษย์มีความสุขต่อ
สุขภาพเท่านั้น แต่ค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาทั้งต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และ
สิ่งแวดล้อม น าหลักพุทธธรรมที่ตนยึดถือปฏิบัติในวิถีชีวิตมาส่งเสริมและแก้ปัญหาด้านร่างกาย เพ่ือ
                                           

1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
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ขัดเกลากิเลสของตนเอง พยายามบ าเพ็ญความดีเพ่ือควบคุมรักษาความประพฤติทุกกด้านที่มีอยู่ในตัว 
ป้องกันมิให้ท าความชั่วอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือความสุขในปัจจุบันและหลังจากละโลกนี้ไปแล้วโดยการ
ปฏิบัติ ดังนี้  1. การแก้ปัญหาด้านร่างกาย ยอมรับความจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นทุกคนต้องเป็นเช่นนี้ ไม่ใช่
เราคนเดียวที่เป็นเชื่อในกฎแห่งกรรมท าดีได้รับผลดีท าชั่วได้รับผลชั่วไม่ประมาทอดทนปล่อยวาง  2. 
การแก้ปัญหาด้านจิตใจและอารมณ์รักษาศีลฟังธรรมอดทนอดกลั้นลดความโกรธ ความโลภ เจริญสติ 
ฟังธรรมช่วยเหลือสังคม  3. การแก้ปัญหาด้านสังคมและครอบครัว มองโลกในแง่ดี เข้าใจ เห็นใจ ให้
เกียรติ ไม่ใส่ร้ายหลีกเลี่ยงปัญหาการขัดแย้ง ให้ทานช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือจุนเจือกัน ยินดีกับการท าความ
ดีของผู้อ่ืนเคารพในความดีของเพ่ือนและของครอบครัว  และ 4. การแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจและ
รายได้ ไม่ประมาทในการใช้จ่ายทรัพย์ ด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง ใช้จ่ายในสิ่งที่จ าเป็น รู้จักประมาณ
ตน ท าตนให้เป็นคนเลี้ยงง่าย 

 
ค าส าคัญ : การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม, การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ, 
 

ABSTRACT 

 The purposes of this research were: 1) to study the supervision of the health of 

the aging people in the modern society; 2) to study the state and the problems of the 

supervision of the aging people in Mueang sub-district, Mueang district, 

Nakhonphanom province; 3) to study the way to apply the principle of Buddhadhamma 

in the supervision of the aging people in Mueang Sub-district, Nakhonphanom 

province. This research is the qualitative research by studying the data from the 

documents and to interview the key informants and the obtained data were reported by 

using the descriptive analysis. 

The results of the research were found that the ‘aging people’ refers to the 

people who are in the 60 years old up. The appropriate Buddhadhamma for the aging 

people in order to apply for the lives and for the beneficial happiness from the first step 

to practice, that is, the principle of Characteristics of Existence concerning the 

supervision of aging people, namely, to accept both positive and negative facts that 

occurs and to accept the suffering that occurs by adhering to practice in accordance with 

the principle of Buddhadhamma in order to sustain the old people’s ages both the 

physical and spiritual health. The principle of carefulness makes people careful in the 

properties that are used as advantages, not to insult others and the principle of the Bases 

of Meritorious Actions that are the principle of Buddha’s teachings applied for 

suitability. 

For the states and the problems of supervision of aging people in the territory 

of Mueang sub-district, Nakhonphanom province, the physical problems give effect to 

the health of aging people are found in the high level, that is, it is the decay of the body, 

to work too hard, to have meals in accordance with their own satisfaction and their own 

diseases, the spiritual and emotional problems. Somebody is afraid of ignorance, to be 

afraid of loneness and some are in the permeative diseases, cannot protect the mind 

with the occurring situation, to have the family problems, and the social problems. The 

general employees have the less chance to participate in the society. Some have the 

family problems and are the representative of the offspring who goes to work and to 

take care of everything in the houses. Some are sick and cannot participate in society. 
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The family has the conflict and does not understand between the offspring and the aging 

persons. 

The application of the principle of Buddhadhamma for the supervision of the 

health of aging people in the territory of Mueang sub-district, Mueang district, 

Nakhonphanom province was found that the happiness in accordance with the principle 

of Buddhadhamma does not only emphasize the human beings to have the happiness 

but also  to realize of the impact that will occur continuously to oneself, family, society, 

and environment and the principle of Buddhadhamma that is adhered to practice for the 

way of life should enhance and solve the problems in the physical aspect in order to 

refine their own defilements. Ones should try to do goodness in order to control the 

behaviors in every aspects and to protect them from doing any evils for the sake of the 

modern happiness and after passing away from this world by practicing as follows: 1) 

to solve the physical problems and to accept the fact with the occurrence that everybody 

must face it. It is not only up to us, but also for the other persons who believe in the law 

of Kamma, that is, to do goodness, to receive the good results, to do badness, to receive 

the bad results, not to be carelessness, 2) to solve the spiritual and emotional problems, 

to practice the precepts, to listen to Dhamma, to be endurance, to reduce the hatred, 

greed, to develop the mindfulness and to assist the society, 3) to solve the social and 

family problems, to have the optimistic vision, to understand to be sympathetic , to 

honor others, not to insult other, to avoid the conflict problems, to give alms, to assist 

others, to enjoy the others doing goodness, to pay respect to the family and friends” 

goodness and 4) to solve the economic problems and earnings, to be careful in spending 

the properties, to live in appropriate way, to spend the necessary things, to live 

economically and to make oneself in easy-going. 

 

KEYWORDS:An Application of the Principle of Buddhadhamma, supervision of the 

Aging People in the Territory, 

 

๑. บทน า 
 สภาพทั่งไปที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ตั้งแต่ ๖๐ ขึ้น ของประเทศไทยยอมมีความเสื่อมถอยตาม
สภาพของร่างกาย มีก าลังลดลง เชื่องช้า เป็นผู้สมควรให้การอุปการะ เป็นผู้ที่มีโรคควรได้รับการ
ช่วยเหลือ ความต้องการของผู้สูงอายุ แบ่งได้เป็น ๓ส่วนใหญ่ ดังนี้ ๑) ความต้องการทางด้านร่างกาย
ของผู้สูงอายุ  ต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ ต้อมมีความช่วยเหลือดูแลอย่างไกลชิด และ
ต้อมมีที่อยู่อาศัย อากาศดี สิ่งแวดล้อมดี การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ที่มีอัตราการเกิดและ
อัตราการตายไม่สมดุลกันเหมือนในอดีต คือ มีอัตราการเกิดมากกว่าการตาย ท าให้ภาวะประชากรสูง
วัยในประเทศไทยสูงขึ้น อีกทั้งสังคมมีความเจริญทางวัตถุมากขึ้น วิถีชีวิตของคนจึงเปลี่ยนแปลง คน
ในครอบครัวไม่ค่อยมีเวลาให้แก่กัน เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องออกไปประกอบอาชีพ หารายได้เลี้ยง
ตนเองและครอบครัว ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว จึงเกิดช่องว่างระหว่างผู้สูงวัยกับคนในครอบครัว 
ผู้สูงวัยจึงเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตทางสังคมค่อนข้างสูงอันอาจเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงบทบาทของตนเอง จากการที่เคยเป็นหัวหน้าครอบครัว มีอาชีพ มีรายได้ ต้องออก
จากบ้านไปประกอบอาชีพ ได้พบปะผู้คน มีอ านาจในการตัดสินใจภายในครอบครัว แต่เมื่อถึงวัย
สูงอายุ บทบาทดังกล่าวลดลงหรือหมดสิ้นไป ประกอบกับภาวะเสื่อมถอยของระบบต่างๆ ในร่างกาย 
คิดช้า ท าช้า บางรายเกิดภาวะซึมเศร้า เกิดความเหงา ความว้าเหว่ความเครียด บางรายมีปัญหาใน
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การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับคนในครอบครัวและชุมชน ซึ่ งไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงของผู้สูงวัย ที่มี
ความเสื่อมถอยทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งต้องการความรักความเข้าใจ ความเอ้ืออาทรจากคนรอบ
ข้างเป็นอย่างยิ่ง2  

ปัจจัยที่เอ้ือส าคัญประการหนึ่ง คือการที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้
ความส าคัญเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพ่ือสังคมผู้สูงวัย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๐ นับเป็นแผนพัฒนาฉบับแรก ที่บูรณาการประเด็นผู้สูงอายุเข้าแผนพัฒนาประเทศ  โดยให้
ความส าคัญกับการเตรียมความพร้อมเพ่ือสังคมผู้สูงวัย และพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ดังปรากฏใน
ยุทธศาสตร์ต่างๆ เช่น ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน เป็นต้น3 

ปัจจุบันผู้สูงอายุเป็นการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุเป็นเรื่องธรรมชาติของทุกคนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง
ได้ การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรนี้ท าให้ประเทศไทยอยู่ในภาวะที่เรียกว่าสังคมผู้สูงอายุ 
การเพ่ิมของประชากรสูงอายุอย่างชัดเจนนี้ท าให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการเตรียมความพร้อมและให้ความส าคัญต่อความต้องการและการสนับสนุนแก่ผู้สูงอายุในด้าน
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการด ารงชีวิตประจ าวัน การส่งเสริมสุขภาพ จิตใจ สังคม รายได้ การท างาน ที่อยู่
อาศัยและความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชน จะเห็นได้ว่าปัญหาของผู้สูงอายุไม่ได้ขึ้นอยู่กับจ านวน
ที่เพ่ิมขึ้นเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ขึ้นอยู่กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้วยได้แก่การจัดระบบบริการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุขเพ่ือรองรับปัญหาผู้สูงอายุ ตลอดจนการจัดบริการขั้นพ้ืนฐานทางสังคม 
การดูแลป้องกันและรักษาสุขภาพอนามัย การศึกษาต่อเนื่องและความมั่นคงของรายได้ให้เกิดขึ้นใน
ครอบครัวและชุมชนเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้สูงอายุ4 บทบาททางสังคมและความส าคัญ
ของผู้สูงอายุในสังคมมักถูกก าจัดให้ลดลง ทั้งนี้เนื่องจากถูกมองว่าสุขภาพไม่แข็งแรง เกิดภาวะความ
เจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุได้ง่าย การสื่อสารกับคนท าได้ล าบากมีผลให้ผู้สูงอายุต้องอยู่ในบ้านมีความรู้สึก
ว่าตนเองไม่มีประโยชน์หมดคุณค่าเป็นภาระให้ลูกหลาน โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เคยพ่ึงตนเองหรือเป็นที่
พ่ึงให้สมาชิกในครอบครัวต้องเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้รับการช่วยเหลือและถ้าผู้ใกล้ชิดไม่ให้ความสนใจ
จะส่งผลให้ผู้สูงอายุเกิดอาการซึมเศร้าอย่างรุนแรงถึงขั้นท าร้ายตนเองได้ 5 ปัญหาผู้สูงอายุหญิง 
ผู้สูงอายุชายเหมือนกันรายได้ลดลง ญาติทางสังคมลดลง มีเวลาว่างมากขึ้น ถูกตัดขาดจากงานและ

                                           

2 พระบุญทรง หมีดา (ปุญฺญธโร), “ปัญหาและทางออกของผู้สูงอายุตามหลักพระพุทธศาสนา”,  
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๙), หน้า ๓๔. 

    3 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. 
๒๕๔๕ - ๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เทพเพ็ญวานิสย์, ๒๕๕๒) หน้า 
๓๑. 

4 ธาริน สุขอนันต์และคณะ, “คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ”, วารสารสาธารณสุขศาสตร์วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี,ปีท่ี 41 ฉบับท่ี 3 (กันยายน-ธันวาคม 2554), หน้า 40. 

5 อ าไพขนิษฐา สมานวงศ์ไทย. ปัญหาผู้สูงอายุ 3 ด้าน. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา :http //www. Love 
4 home. Com [ 23 ตุลาคม 2558] : หน้า 2. 



              

 

                  การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 

286 

เพ่ือน บทบาททางสังคมลดลง เสียอัตลักษณ์การเกษียณท าให้ชีวิตบางคนเครียด แต่ไม่ใช่ทุกคนสาเหตุ
มาจากการถูกแยกจากสังคมเป็นหลักแต่โดยทั่วไปแล้วไม่มีปัญหา สิ่งที่จะช่วยให้ผู้เกษียณมีความสุข
คือการมีครอบครัว มีเพ่ือนซึ่งส าคัญมากกว่ามีงานนอกเหนือให้ท า6  

จากข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กับชุมชน และประเทศอย่างเห็นได้ชัดจึ่งเป็นเหตุผลในการที่
จะท าการวิจัยเพ่ือที่จะศึกษาเพ่ือจะเสนอเป็นแนวทางหนึ่งในการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการ
ดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนมเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืนของประเทศต่อไป 
๒. วัตถุประสงค์ 

(๑) เพ่ือศึกษาการดูแลสุขภาพและหลักพุทธธรรมในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ 
(๒) เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่ต าบลในเมือง 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
(๓) เพ่ือเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุใน

เขตพ้ืนที่ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม  
๓. ค าถามที่ใช้ในการวิจัย 

(๑) การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุควรที่จะเป็นอย่างไร และการใช้หลักพุทธธรรมในการดูแล
สุขภาพของผู้สูงอายุจะเกิดประโยชน์อย่างไรต่อสังคมโดยส่วนรวม 

(๒) สภาพและปัญหาการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครพนมสิ่งที่ขาดหรือความต้องการของผู้สูงอายุนั้นมีความแตกต่างจากท่ัวไปอย่างไร 

(๓) การเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุใน
เขตพ้ืนที่ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม จะท าให้เกิดการพัฒนาอย่างไรที่เป็นการตอบ
ปัญหาของผู้สูงอายุในประเทศไทย 

 
๔. ขอบเขตของการวิจัย 

การท าวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ท าการศึกษาใน ๒ วิธีคือ อาศัยเอกสารต่างๆ เป็น
แนวคิดทษฏีเพ่ือใช้ในการศึกษา และการสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นฐานในการน าเสนอและการอ้างอิง 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ซึ่งมีข้ันตอน ดังนี้ 

๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา  ศึกษาเอกสาร จากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ คือ คัมภีร์พระไตรปิฎกอัน
เป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นหลักค าสอนส าคัญในพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท ทั้งภาษาบาลีและภาษาไทย 
และศึกษาเอกสารจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ เอกสาร งานวิจัย หนังสือที่นักปราชญ์ทั้งหลายเขียน
ไว้ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ  และศึกษาข้อมูลภาคสนาม จะใช้วิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้บุคคลที่เป็นแบบอย่างของผู้สูงอายุ ตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ จ านวน ๓๐ 
ท่าน โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษา ๓ เดือน 

                                           

6 กุลยา ตันติผลาชีวะ, คู่มือการดูแลสุขภาพใจส าหรับผู้สูงอายุ “สูงวัยด้วยใจสุข”, (กรุงเทพมหา 
นคร : เรือนปัญญา, 2551), หน้า 47. 
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๕. วิธีการด าเนินการวิจัย 

๑) ข้อมูลชั้นปฐมภูมิ เก็บข้อมูลจากคัมภีร์พระไตรปิฎกฉบับของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ฉบับภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๓๙ และคัมภีร์อรรถกถา ใช้ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย 

๒) ข้อมูลทุติยภูมิ เก็บข้อมูลจากหนังสือ เช่น พุทธธรรม ธรรมะส าหรับผู้สูงอายุพุทธธรรมน า
สุขภาพ ฯลฯ โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) การด ารงชีวิตที่ถูกต้อง แก่อย่างฉลาดและเป็น
สุข ธรรมส าหรับผู้สูงอายุ ฯลฯ โดย พุทธทาสภิกขุ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผู้สูงอายุ โดย กชกร สังข
ชาติ ฯลฯ รวมทั้งบทความจากวารสารต่างๆ ได้แก่ วารสารพุทธศาสน์ศึกษา เสขิยธรรม ฯลฯ  

๓) ข้อมูลภาคสนาม ใช้วิธีสร้างชุดค าถาม เพ่ือใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งจะสัมภาษณ์
บุคคลที่เป็นแบบอย่างของผู้สูงอายุในสังคมปัจจุบัน ตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ โดยสร้างชุดค าถาม
เพ่ือหาข้อมูล ในเรื่องแนวคิด ทัศนคติ หลักการดูแลสุขภาพและแนวทางประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม 
จ านวน ๓๐ ท่าน ซึ่งมีเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลที่จะมาท าการสัมภาษณ์เพ่ือเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key 
Informants) ดังนี้ ๑) เป็นผู้มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ๒) เป็นผู้มีความรู้และมีความเชื่อถือศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา ๓) มีประวัติปฏิบัติธรรมเป็นประจ า ๔) มีสุขภาพดี จิตใจแจ่มใส ๕) มีความสามารถ
ในการพึ่งพาตนเองได้ การได้มาซึ่งกลุ่มเป้าหมายได้ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง  
 
๖. สรุป 
 ๖.๑ การดูแลสุขภาพและหลักพุทธธรรมในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ  หลักพุทธธรรม
หลายประการที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุจะน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตเพ่ือให้ได้รับประโยชน์
สุข ตั้งแต่ขั้นต้นในการลงมือปฏิบัติ กล่าวคือ เริ่มตั้งแต่การรู้จักปฏิบัติตนที่ดีต่อสภาพสิ่งแวดล้อม
ภายนอก ซึ่งเรียกว่า ความส ารวมอินทรีย์ทั้งหลายมีส ารวมตาส ารวมหู ส ารวมจมูก ส ารวมลิ้น ส ารวม
กายและส ารวมใจ เพ่ือจะได้ใช้เป็นพ้ืนฐานของศีล คือ เจตนางดเว้นจากความชั่วทางกาย และเจตนา
งดเว้นจากความชั่วทางวาจา เรียกว่า พัฒนาด้านความประพฤติหรือพัฒนาด้านพฤติกรรมที่ดี อันเป็น
ช่องทางให้จิตใจพัฒนาและช่วยให้ปัญญางอกงาม อย่างน้อยพึงพัฒนาพฤติกรรมที่ไม่เบียดเบียน แต่
เป็นพฤติกรรมที่สร้างสรรค์เกื้อกูลให้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติและเข้าถึงสิ่งที่ดีงามเป็น
ประโยชน์ ท าให้เข้าใจและเห็นชีวิตที่มีคุณค่าเป็นความดีงาม พร้อมกับท าให้มีอายุยืนต่อไปด้วย 
ผู้สูงอายุจึงต้องศึกษาเรียนรู้และท าความเข้าใจหลักพุทธธรรม และน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 

๖.๒ สภาพและปัญหาการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่ต าบลในเมือง    อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครพนม ความต้องการของผู้สูงอายุต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม ปกติ
โดยทั่วไปนั้นผู้สูงอายุมีปัญหาเกิดขึ้นหลายๆ ด้านด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ เศรษฐกิจและสังคม 
ผู้สูงอายุจะปรับตัวเข้ากับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้นั้นจะต้องเกิดจากปัจจัยในตัวของผู้สูงอายุเอง ซึ่ง
เรียกว่าปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยภายในของผู้สูงอายุพร้อมกับปัจจัยภายนอกที่อยู่รอบๆ ตัวของ
ผู้สูงอายุเช่น ครอบครัว ชุมชน นโยบายของรัฐ ผู้สูงอายุต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐและ
ต้องการให้ทางครอบครัวช่วยเหลือไปพร้อมกัน รายได้จากเบี้ยยังชีพ การรักษาพยาบาลจากรัฐฟรี
ต้องการมีส่วนร่วมในชุมชนร่วมกิจกรรมในชุมชน เพ่ือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพ่ือจะได้พัฒนาตนเองให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมเป็นการรักษาสุขภาพทางด้านร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง ต้องการพ่ึงพา
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ตนเองช่วยเหลือตนเองได้จะได้ไม่เป็นภาระแก่ลูกหลานและสังคมชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ นอกจากนั้นยัง
มีความต้องการให้คนในสังคมและบุคคลภายในครอบครัวเคารพยกย่อง นับถือ ยอมรับว่าเป็นบุคคลที่
มีความส าคัญในสายตาของคนในสังคมและผู้ใกล้ชิด ผู้สูงอายุยังต้องการความปลอดภัยในที่อยู่อาศัย
เพ่ือจะได้ไม่เกิดความหวาดกลัวว่าจะมีคนมาท าร้าย ต้องการความช่วยเหลือจากครอบครัวด้าน
การเงินเพ่ือที่จะมีเงินใช้จ่ายในเวลาเจ็บป่วยหรือเวลาต้องการจะซื้อสิ่งของที่ตนจ าเป็น 

๖.๓ แนวทางการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่ต าบล
ในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม ความส าเร็จในครอบครัวของผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม จากการน าหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า มาอบรมเลี้ยงดูลูกหลาน 
ท าให้ลูกหลานประสบความส าเร็จในชีวิต มีอาชีพการงานที่ดีเป็นคนดีประพฤติปฏิบัติดี มีความสุข
ความเจริญมาจนทุกวันนี้ ผู้สูงอายุในในเขตพ้ืนที่ต าบลในเมือง อ าเมือง จังหวัดนครพนม ส่วนใหญ่น า
หลักพุทธธรรมมาใช้ไม่แตกต่างกันเพ่ือขัดเกลากิเลสของตนเอง พยายามบ าเพ็ญความดีเพ่ือควบคุม
รักษาความประพฤติทุกกด้านที่มีอยู่ในตัว ป้องกันมิให้ท าความชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือความสุขใน
ปัจจุบันและหลังจากละโลกนี้ไปแล้วโดยการปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. การแก้ปัญหาด้านร่างกาย ยอมรับความจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นทุกคนต้องเป็นเช่นนี้ ไม่ใช่เรา
คนเดียวที่เป็นเชื่อในกฎแห่งกรรมท าดีได้รับผลดีท าชั่วได้รับผลชั่วไม่ประมาทอดทนปล่อยวาง 

๒. การแก้ปัญหาด้านจิตใจและอารมณ์รักษาศีลฟังธรรมอดทนอดกลั้นลดความโกรธ ความ
โลภ เจริญสติ ฟังธรรมช่วยเหลือสังคม 

๓. การแก้ปัญหาด้านสังคมและครอบครัว มองโลกในแง่ดี เข้าใจ เห็นใจ ให้เกียรติ ไม่ใส่ร้าย
หลีกเลี่ยงปัญหาการขัดแย้ง ให้ทานช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือจุนเจือกัน ยินดีกับการท าความดีของผู้ อ่ืน
เคารพในความดีของเพ่ือนและของครอบครัว 

๔. การแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจและรายได้ ไม่ประมาทในการใช้จ่ายทรัพย์ ด าเนินชีวิตอย่าง
พอเพียง ใช้จ่ายในสิ่งที่จ าเป็น รู้จักประมาณตน ท าตนให้เป็นคนเลี้ยงง่าย 

ไม่ว่าผู้สูงอายุจะดูแลสุขภาพอย่างดี หลีกเลี่ยงเหตุซึ่งจะตัดรอนหรือลดทอนชีวิตให้สั้น ปฏิบัติ
ตามวิธีการฝ่ายรูปธรรมในการท าให้อายุยืน ด าเนินตามข้อปฏิบัติทางจิตใจเพ่ือให้ประสบ อายุวัฒนะ 
หรือจะท าให้ตนเองมีคุณค่าตลอดเวลาที่ด ารงอยู่ด้วยการทรงธรรมและสร้างสรรค์ คุณประโยชน์ ทุก
อย่างล้วนต้องอาศัยกุศลธรรมข้อหนึ่งเป็นแกน เป็นหลัก หรือเป็นประธานจึง จะส าเร็จได้กุศลธรรมข้อ
นั้น ก็คือ ความไม่ประมาท 
 
๗. อภิปรายผลการวิจัย  
  ปัญหาด้านร่างกายที่มีผลต่อสุขภาพจิตของผู้สูงอายุอ าเภอเมือง  จังหวัดนครพนม ที่พบ
มากที่สุด คือ ที่เป็นไปตามความเสื่อมของร่างกาย ปัญหาบางอย่างของร่างกายเกิดจากกรรมพันธุ์ท า
ให้เจ็บป่วย และการใช้ร่างกายท างานมากเกินไป รับประทานอาหารตามใจตนเอง และโรคประจ าตัว
ที่พบมากได้แก่โรคเบาหวาน ซึ่งบางคนมีโรคแทรกซ้อนด้วย เช่น ความดันโลหิตสูงและโรคไต เป็นต้น 
ส่วนมะเร็งพบว่า มีผู้สูงอายุชุมชนบ้านกลางที่เป็นโรคนี้อย่าง แต่เป็นจ านวนน้อย นี้จะระวังดูแลรักษา
สุขภาพร่างกายตนเองอยู่เสมอ ตรวจโรคประจ าปีทุกครั้ง ฟังค าแนะน าของแพทย์หรือบุคคลที่เข้ามา
ให้ความรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ 
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  ปัญหาด้านจิตใจและอารมณ์ของผู้สูงอายุอ าเภอเมือง  จังหวัดนครพนมบางคนกลัวการถูก
ทอดทิ้ง กลัวการอยู่คนเดียว บางคนเป็นโรคซึมเศร้า ท าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ บางคนเวลาเหงา ก็หา
วิธีการทางออกโดยการร้องเพลง ผู้สูงอายุชุมชนบ้านกลาง ส่วนใหญ่สุขภาพจิตดี ร่าเริง แจ่มใสปัญหา
ด้านครอบครัวและสังคมของผู้สูงอายุต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผู้ที่ประกอบอาชีพ
รับจ้างทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมน้อย บางคนมีปัญหาทางครอบครัว เป็นตัวแทนของลูกหลาน
ที่ไปท างานดูแลบ้านทุกอย่างแทนหลาน บางคนเจ็บป่วยไปร่วมกิจกรรมของสังคมได้ไม่ได้ด้าน
ครอบครัวเกิดความขัดแย้งที่ไม่เข้าใจกันระหว่างลูกหลานกับผู้สูงอายุ แต่เป็นเพียงปัญหาเล็กน้อย 
ผู้สูงอายุบางคนชอบอยู่คนเดียวอยากช่วยเหลือตัวเองโดยไม่พ่ึงลูกหลาน 
 
๘. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผู้สูงอายุการด าเนินวิถีชีวิตตามหลักพุทธธรรม ดังนี้ 

๑) ปัญหาด้านร่างกาย ผู้สูงอายุต้องช่วยเหลือตนเอง  นอกจากช่วยเหลือตนเองไม่ได้จริงๆ 
หมั่นออกก าลังกายสัปดาห์ละ 4 ครั้งอย่าหักโหมต่อการออกก าลังกาย เลือกออกก าลังกายที่เหมาะสม
กับวัย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอ ออกมานั่งนั่งรับแสงอาทิตย์ในช่วงเวลาไหน
ก็ได้ ประมาณ 30 นาท ี

๒) ปัญหาด้านจิตใจและอารมณ์ รักษาศีล ปล่อยวาง พยามยามระงับสติอารมณ์ให้สงบสติอยู่
กับตัวเองตลอดเวลา ควบคุมกาย วาจาและใจอย่าไปคิดถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึง นึกเสมอว่าความตาย
เป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนหนีไม่พ้น 

๓) ปัญหาด้านสังคมและครอบครัว ผู้สูงอายุต้องมองโลกในแง่ดีให้อภัยในความผิดพลาดของ
ผู้อื่น ปล่อยวางลดความขัดแย้งกับบุคคลรอบข้าง ช่วยงานสาธารณเท่าท่ีตนเองพอจะช่วยเหลือได้ 

๔) ปัญหาด้านเศรษฐกิจและรายได้ ด ารงชีวิตด้วยความพอเพียงใช้จ่ายทรัพย์เท่าที่จ าเป็น ท า
ตนให้เป็นคนเลี้ยงง่าย พยายามพ่ึงพาตนเองให้มากโดยพึ่งพาผู้อ่ืนให้น้อยที่สุด 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่อง “การด าเนินชีวิตหลังเกษียณอายุราชการตามหลักฆราวาสธรรม 4  ของ
บุคลากรสังกัดกระทรวงการคลัง  ในเขตอ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
1. ศึกษาหลักฆราวาสธรรม 4 ในพระพุทธศาสนาเถรวาท  2. ศึกษาสภาพปัญหาการด าเนินชีวิตหลัง
เกษียณอายุราชการของบุคลากรสังกัดสังกัดกระทรวงการคลัง ในเขตอ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัด
หนองคาย  และ 3. ศึกษาการด าเนินชีวิตหลังเกษียณอายุราชการตามหลักฆราวาสธรรม 4  ของ
บุคลากรสังกัดกระทรวงการคลัง ในเขตอ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย  
 ด าเนินการวิจัยโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการสัมภาษณ์เชิง
ลึก ( In-depth Interview) ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ (key Informants) ซึ่ งประกอบด้วย บุคลากรผู้ที่
เกษียณอายุราชการ สังกัดกระทรวงการคลัง ในเขตอ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย จ านวน 
25 คน เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ ตามระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
 ผลการวิจัยพบว่า หลักฆราวาสธรรม 4 ในพระพุทธศาสนาเถรวาท  มี 4 ด้าน คือ 1. สัจจะ 
หมายถึง ความจริง ซื่อสัตย์ จริงใจ พูดจริง ท าจริง 2. ทมะ หมายถึง การฝึกฝน การข่มใจ ฝึกนิสัย 
ปรับตัว รู้จักควบคุมจิตใจ ฝึกหัดดัดนิสัย แก้ไขข้อบกพร่อง ปรับปรุ งตนให้เจริญก้าวหน้าด้วย
สติปัญญา 3. ขันติ หมายถึง ความอดทน ตั้งหน้าท าหน้าที่การงานด้วยความขยันหมั่นเพียรเข้มแข็ง 
ทนทาน ไม่หวั่นไหว มั่นในจุดหมาย ไม่ท้อถอย 4. จาคะ หมายถึง ความเสียสละ สละกิเลส สละ
ความสุขสบาย และผลประโยชน์ส่วนตนได้   
 สภาพปัญหาการด า เนินชี วิ ตห ลั ง เกษียณอายุ ราชการของบุคลากรสั งกัดสั งกัด
กระทรวงการคลัง ในเขตอ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย  โดยภาพรวม ไม่ค่อยมีปัญหา มี

                                           

1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 

2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 

3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
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ปัญหาเป็นส่วนน้อยด้านร่างกาย คือ สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง  ต้องไปพบแพทย์ ตรวจสุขภาพประจ าปี 
ต้องออกก าลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ ด้านอารมณ์ มีความหงุดหงิด เบื่อหน่ายและเกิดความเหงา 
ว้าเหว่ บางคนต้องอยู่โดดเดี่ยว ไม่มีคนดูแล 
 การด าเนินชีวิตหลังเกษียณอายุราชการของบุคลากรสังกัดสังกัดกระทรวงการคลัง ในเขต
อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวม ได้ด าเนินการตามหลักฆราวาสธรรม 4 ทั้ง 4 
ด้านค่อนข้างดี คือ ด้านสัจจะ มีความซื่อสัตย์ ซื่อตรง พูดจริง ท าจริง จริงใจ ซึ่งเป็นหลักส าคัญท่ีจะให้
เกิดความไว้วางใจ และไมตรีจิตต่อกัน ต่อสมาชิกในครอบครัวต่อเพ่ือนบ้าน และสังคม ได้ค่อนข้างดี 
ด้าน ทมะ การฝึกฝน การข่มใจ ฝึกนิสัย ปรับตัว ฝึกหัดดัดนิสัย ปรับปรุงตนให้เจริญก้าวหน้าด้วย
สติปัญญา การรู้จักบังคับควบคุมอารมณ์ข่มใจ ระงับความรู้สึกต่อเหตุบกพร่องของกันและกัน รู้จัก
ฝึกฝนปรับปรุงตน แก้ไขข้อบกพร่อง ปรับนิสัยนั้น ได้ปฏิบัติต่อสมาชิกในครอบครัว ต่อเพ่ือนบ้าน และ
สังคม ได้ในระดับปานกลาง ด้านขันติ ความอดทน อดกลั้น ต่อความหนัก และความร้ายแรงทั้งหลาย 
ตั้งหน้าท าหน้าที่การงานด้วยความขยันหมั่นเพียรเข้มแข็งทนทานไม่หวั่นไหวมั่นในจุดหมายไม่ท้อถอย 
ได้ปฏิบัติต่อสมาชิกในครอบครัว ต่อเพ่ือนบ้าน และสังคม ได้ค่อนข้างดี ด้านจาคะ ความเสียสละ สละ
กิเลส สละความสุขสบาย และผลประโยชน์ส่วนตนให้ใจกว้างพร้อมที่จะรับฟังความทุกข์ความคิดเห็น 
และความต้องการของผู้อ่ืนพร้อมที่จะร่วมมือช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ไม่คับแคบเห็นแก่ตน หรือเอา
แต่ใจตัว  ได้ปฏิบัติต่อสมาชิกในครอบครัว ต่อเพ่ือนบ้าน และสังคม ได้ค่อนข้างดี 

 
ค าส าคัญ : การด าเนินชีวิตหลังเกษียณอายุราช, หลักฆราวาสธรรม ๔,  บุคลากรสังกัด
กระทรวงการคลัง, 
 

ABSTRACT 

 The objectives of the research were: 1) to study the principles of four 

Ghāravasadhamma in Theravada Buddhism; 2) to study the problems in a life style after 

retirement of Ministry of Finance officials in Mueang district, NongKhai province; 3) 

to study a life style after retirement in accordance with Ghāravasadhamma of Ministry 

of Finance officials in Mueang district, NongKhai province. 

 The research procedures were of Purposive Sampling and In-depth Interview. 

Key informants consisted of 25 retired officials from Ministry of Finance in Mueang 

district, NongKhai province in order to get empirical data in accordance with qualitative 

research. 

 The findings of the research were that Ghāravasadhamma in Theravada 

Buddhism has four aspects; namely, 1) Sacca: truth, honesty, faithfulness, and truly 

speech, 2) Dama: taming and training oneself, adjustment, self-development, and 

improve oneself with wisdom, 3) Khanti: tolerance, forbearance, perseverance, and to 

be diligent in doing in their own work, 4) Cāga: liberality, generosity, sacrifice one’s 

own personal benefits. 

 For the problems in a life style after retirement of Ministry of Finance officials 

in Mueang district, NongKhai province, they generally did not have much problems, 

they just had physical problems, being quite unhealthy. They, therefore, had to go and 

see a doctor annually, exercise, take a rest. About emotion, they were easily irritable, 

moody, and lonely as well as no one takes care of them.  
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 For the life style after retirement of Ministry of Finance officials in Mueang 

district, NongKhai province, they well complied with four Ghāravasadhamma. About 

Sacca, they much had faithfulness, love, and generosity to one another, family, 

neighbors, and society. About Dama, they had tame and trained oneself, got adjustment, 

self-development, got how to control their own emotion, withheld bad mood and any 

mistakes, and improve oneself with wisdom for family, neighbors, and society. About 

Khanti, they very much had tolerance, forbearance, perseverance, and to be diligent in 

doing in their own work, and being stable in their own goals and accomplishments for 

family, neighbors, and society. About Cāga, they had liberality, generosity, sacrifice 

one’s own personal benefits and were ready to share opinions and needs from the others 

in order to help them, and did anything beneficial for family, neighbors, and society 

respectively. 

 

KEYWORDS:A Life Style after Retirement, Four Ghāravasadhamma, Ministry of 

Finance Officials 

 
๑. บทน า 
 หลังการเกษียณอายุการท างานถือเป็นช่วงเวลาที่มีความส าคัญส าหรับบุคคลทั่วไป เพราะ
ช่วงระยะเวลาดังกล่าวถือว่าเป็นช่วงเวลาช่วงสุดท้ายของชีวิต เป็นช่วงเวลาที่ต้องหยุดพักจากการ
ท างาน และเกษียณตัวเองออกจากการท างาน ท าให้บุคคลเหล่านี้ประสบปัญหาต่าง ๆ หลายด้าน ทั้ง
ปัญหาสุขภาพ เศรษฐกิจ การขาดเพ่ือนที่อยู่อาศัย และปัญหาการปรับตัวโดยปัญหาที่เกิดขึ้นมีทั้งเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงของร่างกายในลักษณะของการเสื่อมถอยลงไปตามธรรมชาติ ท าให้สถานภาพ
และบทบาทที่มีเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีรายได้ลดลงและยังมีรายจ่ายที่ต้องใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และในการดูแลสุขภาพจึงต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจการออกจากงานท าให้มีเวลา
ว่างมากขึ้นเกิดปัญหาการปรับตัวเข้ากับวิถีชีวิตใหม่ ๆ กล่าวคือ ผู้เกษียณจะรู้สึกตัวเองด้อยคุณค่าไม่มี
ความส าคัญไม่มีประโยชน์ด้านจิตใจ ท าให้เกิดความรู้สึกเหงาว้าเหว่และซึมเศร้าเพราะขาดเพ่ือนขาด
การท างาน4 
 ในสังคมไทยจะเห็นว่า ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนา
ประจ าชาติ การด าเนินชีวิตของคนไทย และวัฒนธรรมต่างๆ ได้รับอิทธิพลหล่อหลอมด้วยหลักธรรม
ค าสอนในพระพุทธศาสนา ซึ่งอยู่ในความคิดหรือชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นเวลานานสามารถสังเกตได้
จากผลสะท้อนที่ปรากฏออกมาในด้านต่างๆ เช่น วิถีชีวิต ทัศนคติ พฤติกรรม นิสัยใจคอของชาวไทย
ตลอดจนถึงวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ ลักษณะดังกล่าวซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา โดยการน ามาปฏิบัติดัดแปลงให้สอดคล้องกับการด าเนินชีวิต5 

                                           

 4 วันชัย แก้วสุมาลี, “ความเช่ือทัศนคติและพฤติกรรมการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุการท างาน”
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๒), หน้า ๑. 

    5 สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ, จามเทวีวงศ์ พงศาวดารเมืองหริภุญไชย , (พระนคร : ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด บรรณกิจเทรดดิ้ง, ๒๕๑๖), หน้า ๗. 



 

 

                  การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 

293 

 สิ่งที่ถือเป็นเรื่องที่ส าคัญและควรให้ความสนใจเพ่ิมขึ้นในการเตรียมพร้อมในการรับสภาพ
ต่อการเกษียณอายุการท างานนั้นก็คือ การที่บุคคลในสังคมมีหรือไม่ได้มีการเตรียมตัววางแผนการ
เกษียณอายุการท างานกล่าวไว้ว่าเมื่อก้าวสู่วัยเกษียณอายุการท างานบุคคลจะต้องพบกับความ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายจิตใจและสังคมที่เกิดขึ้น
อย่างที่ไม่ได้ตั้งตัวมาก่อน การเตรียมความพร้อมให้กับชีวิตหลังเกษียณอายุนั้นมีความส าคัญและ
จ าเป็นกับบุคคลที่ก าลังจะก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาของชีวิตที่เรียกว่า วัยเกษียณอายุผู้ที่ไม่มีการเตรียมก่อน
การเกษียณท างานมักจะกลายเป็นผู้ที่ต้องใช้ชีวิตในวัยหลังเกษียณอายุการท างานอย่างไม่มีความสุข
ซึ่งการที่บุคคลที่ก าลังจะก้าวสู่วัยเกษียณอายุนั้น ถ้าเกิดความไม่พร้อมในการเตรียมตัวจนท าให้เกิด
ความคับข้องใจความไม่รู้ถึงเป้าหมายชีวิตจิตใจทรุดโทรมผู้ที่จะเกษียณอายุการท างานจะไม่สามารถ
รับสภาพกับสภาวะวิกฤตดังกล่าวได้6 
 ดังนั้น หลักธรรมที่มีส่วนส าคัญในการด าเนินชีวิตหลังเกษียณอายุราชการให้มีความสุข คือ 
หลักฆราวาสธรรม ๔ มีมาในพระสุตตันปิฏกสังยุตตนิกายสคาถวรรค ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบ
ปัญหาของอาฬวกยักษ์มีความตอนหนึ่งว่า “เชิญท่านถามสมณพราหมณ์เป็นอันมากเหล่าอ่ืนดูซิว่า ใน
โลกนี้มีอะไรยิ่งไปกว่า สัจจะ ทมะ จาคะ และขันติ7  อนึ่ง ในขุททกนิกายสุตตนิบาตก็มีปรากฏเรื่องนี้
เช่นเดียวกันโดยพระพุทธองค์ตรัสด้วยค าถามของอาฬวกยักษ์ว่า  “มีธรรมะของผู้ครองเรือน 4 คือ 
สัจจะ ทมะ ธิติ (ขันติ) และจาคะ ละโลกนี้ไปแล้วย่อมเศร้าโศก”8 
 หลักพุทธธรรมส าหรับความดีในจิตใจของคนครองเรือนต้องมีคุณสมบัติ 4 อย่าง                       
ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่า “ฆราวาสธรรม”9 หรือ ฆราวาสธรรม ๔ หมายถึง ธรรมส าหรับฆราวาส
ธรรมส าหรับการครองเรือนหลักการครองชีวิตของคฤหัสถ์ประกอบด้วย10 
 ๑. สัจจะ ความซื่อสัตย์ ซื่อตรง พูดจริง ท าจริง จริงใจต่อกันเป็นหลักส าคัญที่จะให้เกิด
ความไว้วางใจ และไมตรีจิตสนิทต่อกัน ขาดสัจจะเมื่อใดย่อมเป็นเหตุให้เกิดความระแวงแคลงใจกัน
เป็นจุดเริ่มต้นแห่งความร้าวฉาน ซึ่งยากนักที่จะประสานให้คืนดีได้ดังเดิม 
 ๒. ทมะ การฝึกฝน การข่มใจ ฝึกนิสัย ปรับตัว ฝึกหัดดัดนิสัย ปรับปรุงตนให้เจริญก้าวหน้า
ด้วยสติปัญญา การรู้จักบังคับควบคุมอารมณ์ข่มใจ ระงับความรู้สึกต่อเหตุบกพร่องของกันและกัน 
รู้จักฝึกฝนปรับปรุงตน แก้ไขข้อบกพร่อง ปรับนิสัย และอัธยาศัยให้กลมกลืนประสานเข้าหากันได้ไม่

                                           

 6 ธาดา วิมลวัตรเวที, การเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุท างานของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ , 
รายงานวิจัย, ทุนงบประมาณแผ่นดินประจ าปี ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๒),
หน้า ๔๗. 

 7 ส .ส. (ไทย) ๑๕/๘๔๕/๓๑๖.   
 8 ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๓๑๑/๓๖๑. 
 9 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม , พิมพ์ครั้งที่ ๒, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๑๑๓.   
 10 เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๑๔.  
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เป็นคนดื้อด้านเอาแต่ใจ และอารมณ์ของตน คนที่ขาดธรรมข้อนี้ย่อมปล่อยให้ข้อแตกต่างปลีกย่อย
ทางอุปนิสัย และการอบรมกลายเป็นเหตุแตกแยกสามัคคีใหญ่โตจนไม่สามารถแก้ไขได้ 
 ๓. ขันติ ความอดทน อดกลั้น ต่อความหนัก และความร้ายแรงทั้งหลาย ตั้งหน้าท าหน้าที่
การงานด้วยความขยันหมั่นเพียรเข้มแข็งทนทานไม่หวั่นไหวมั่นในจุดหมายไม่ท้อถอย นอกจากมีข้อ
แตกต่างขัดแย้งทางอุปนิสัย การอบรมและยังจะต้องมีความอดทนต่อความล าบากตรากตร า และเรื่อง
หนักใจต่าง ๆ ในการประกอบการงานอาชีพ เป็นต้น มีสติอดกลั้น คิดอุบายใช้ปัญญาหาทางแก้ไข
เหตุการณ์ให้ลุล่วงไปด้วยดี 
 ๔. จาคะ ความเสียสละ สละกิเลส สละความสุขสบาย และผลประโยชน์ส่วนตนให้ใจกว้าง
พร้อมที่จะรับฟังความทุกข์ความคิดเห็น และความต้องการของผู้อ่ืนพร้อมที่จะร่วมมือช่วยเหลือ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ไม่คับแคบเห็นแก่ตน หรือเอาแต่ใจตัว ความเผื่อแผ่แบ่งปันตลอดถึงความมีน้ าใจ
เอ้ือเฟ้ือต่อกัน จะต้องรู้จักความเป็นผู้ให้ด้วย และยังหมายถึงการให้น้ าใจแก่กันการแสดงน้ าใจเอ้ือเฟ้ือ
ต่อกันตลอดจนการเสียสละความพอใจ และความสุขส่วนตัวได้ 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการที่จะศึกษาเรื่อง“การด าเนินชีวิตหลังเกษียณอายุ
ราชการตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ของบุคลากรสังกัดกระทรวงการคลัง ในเขตอ าเภอเมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย” ซึ่งได้มองเห็นความส าคัญ และประโยชน์ที่จะได้รับในการวิจัย เพ่ือจะได้น าข้อมูล
ที่เป็นสภาพปัญหา การแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ เป็นแนวทางให้ผู้เกษียณอายุราชการน าไปปรับใช้
ในการด าเนินชีวิตตามหลักฆราวาสธรรม ๔ โดยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

(๑)  เพ่ือศึกษาหลักฆราวาสธรรม ๔ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท  
(๒) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการด าเนินชีวิตหลังเกษียณอายุราชการของบุคลากรสังกัด

กระทรวงการคลัง ในเขตอ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
 (๓) เพ่ือศึกษาการด าเนินชีวิตหลังเกษียณอายุราชการตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ของ

บุคลากรสังกัดกระทรวงการคลัง ในเขตอ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
 
๓. ค าถามในการวิจัย 

(๑)  หลักฆราวาสธรรม ๔ ในพระพุทธศาสนาเถรวาทเป็นหลักธรรมที่มีความส าคัญอย่างไร
ส าหรับการด าเนินชีวิตให้เกิดความสุข และผู้ที่ขากหลักธรรมจะมีผลอย่างไรในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน  

(๒) สภาพปัญหาการด าเนินชีวิตหลังเกษียณอายุราชการของบุคลากรสังกัดกระทรวงการ
คลัง ในเขตอ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย มีความแตกต่างกันอย่างไร และท าอย่างไรจึงจะ
ด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขหลังชีวิตเกษียณอายุราชการในหน่วยงานอื่นๆ 
      (๓) การด าเนินชีวิตหลังเกษียณอายุราชการตามหลักฆราวาสธรรม ๔ หรือหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาอ่ืนๆ ของบุคลากรสังกัดกระทรวงการคลัง ในเขตอ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัด
หนองคาย ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในด้านใดบ้าง 
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๔. ขอบเขตของการวิจัย  
  การวิจัยเรื่อง “การด าเนินชีวิตหลังเกษียณอายุราชการตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของ
บุคลากรสังกัดกระทรวงการคลัง ในเขตอ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย” มีขอบเขตของการ
วิจัย ดังนี้ 
  ๑. ขอบเขตด้านเอกสาร แบ่งออกเป็น ๒ ส่วนที่เป็นแนวคิดทฤษฎี คือ ๑) พระไตรปิฎกฉบับ
ภาษาไทย   มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2539  ๒) เอกสารวิชาการทางพระพุทธศาสนาทั้งที่
เป็นหนังสือ ต ารา เอกสารวิชาการอ่ืน ๆ และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
  ๒. ขอบเขตด้านเนื้อหา จะแบ่งออกเป็น การศึกษาจากแนวคิดทฤษฎีที่มีความสัมพันธ์กับ
ชื่อเรื่องของการวิจัยและวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือที่จะเป็นการตั้งค าถามเพ่ือสร้างแบบสอบถาม
ปลายเปิดในการลงภาคสนามเพ่ือที่การสัมภาษณ์ แล้วน าเข้ามูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์
และสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยวิธี พรรณา 
  ๓. ขอบเขตด้านพ้ืนที่การวิจัยนี้ เป็นการศึกษาเฉพาะในเขตอ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัด
หนองคาย 
  ๔. ขอบเขตด้านกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ จ านวน ๒๕ คน ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ได้เกษียณอายุราชการ
ในจังหวัดหนองคาย 
  ๕. ขอบเขตด้านระยะเวลา การศึกษา ครั้งนี้ใช้ระยะเวลา ๓ เดือน เริ่ม วันที่ ๑ กันยายน 
๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
 
๕. ผลการวิจัย  
  ผลการวิจัยเรื่อง “การด าเนินชีวิตหลังเกษียณอายุราชการตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ของ
บุคลากรสังกัดกระทรวงการคลัง ในเขตอ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย” พบว่า หลักฆราวาส
ธรรม ๔ คือ ๑. สัจจะ ความซื่อสัตย์ ซื่อตรง พูดจริง ท าจริง จริงใจต่อกันเป็นหลักส าคัญที่จะให้เกิด
ความไว้วางใจ และไมตรีจิตสนิทต่อกัน  ๒. ทมะ การฝึกฝน การข่มใจ ฝึกนิสัย ปรับตัว ฝึกหัดดัดนิสัย 
ปรับปรุงตนให้เจริญก้าวหน้าด้วยสติปัญญา การรู้จักบังคับควบคุมอารมณ์ข่มใจ ระงับความรู้สึกต่อ
เหตุบกพร่องของกันและกัน รู้จักฝึกฝนปรับปรุงตน แก้ไขข้อบกพร่อง ปรับนิสัย ๓. ขันติ ความอดทน 
อดกลั้น ต่อความหนัก และความร้ายแรงทั้งหลาย ตั้งหน้าท าหน้าที่การงานด้วยความขยันหมั่นเพียร
เข้มแข็งทนทานไม่หวั่นไหวมั่นในจุดหมายไม่ท้อถอย ๔. จาคะ ความเสียสละ สละกิเลส สละความสุข
สบาย และผลประโยชน์ส่วนตนให้ใจกว้างพร้อมที่จะรับฟังความทุกข์ความคิดเห็น และความต้องการ
ของผู้อ่ืนพร้อมที่จะร่วมมือช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ไม่คับแคบเห็นแก่ตน หรือเอาแต่ใจตัว  ส่วนใหญ่
มีสภาพปัญหาการด าเนินชีวิตของบุคลากรทางด้านจิตใจ อารมณ์ ร่างกายและสังคม การด าเนินชีวิต
หลังเกษียณอายุราชการของบุคลากรตามหลักฆราวาสธรรม ๔  ไดเ้ป็นอย่างดี 
  สภาพปัญหาการด าเนินชีวิตหลังเกษียณอายุราชการของบุคลากรสังกัดสังกัดกระทรวงการ
คลัง ในเขตอ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย  โดยภาพรวม ไม่ค่อยมีปัญหา                 มี
ปัญหาเป็นส่วนน้อยด้านร่างกาย คือ สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง  ต้องไปพบแพทย์ ตรวจสุขภาพประจ าปี 
ต้องออกก าลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ ด้านอารมณ์ มีความหงุดหงิด เบื่อหน่ายและเกิดความเหงา 
ว้าเหว่ บางคนต้องอยู่โดดเดี่ยว ไม่มีคนดูแล 
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  การด าเนินชีวิตหลังเกษียณอายุราชการของบุคลากรสังกัดสังกัดกระทรวงการคลัง ในเขต
อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวม ได้ด าเนินการตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ทั้ง ๔ 
ได้ดี คือ ด้านสัจจะ มีความซื่อสัตย์ ซื่อตรง พูดจริง ท าจริง จริงใจ ซึ่งเป็นหลักส าคัญที่จะให้เกิดความ
ไว้วางใจ และไมตรีจิตต่อกัน ต่อสมาชิกในครอบครัวต่อเพ่ือนบ้าน และสังคม ได้ดี ด้าน ทมะ การ
ฝึกฝน การข่มใจ ฝึกนิสัย ปรับตัว ฝึกหัดดัดนิสัย ปรับปรุงตนให้เจริญก้าวหน้าด้วยสติปัญญา การรู้จัก
บังคับควบคุมอารมณ์ข่มใจ ระงับความรู้สึกต่อเหตุบกพร่องของกันและกัน รู้จักฝึกฝนปรับปรุงตน 
แก้ไขข้อบกพร่อง ปรับนิสัยนั้น ได้ปฏิบัติต่อสมาชิกในครอบครัว ต่อเพ่ือนบ้าน และสังคม ได้ ด้าน
ขันติ ความอดทน อดกลั้น ต่อความหนัก และความร้ายแรงทั้งหลาย ตั้งหน้าท าหน้าที่การงานด้วย
ความขยันหมั่นเพียรเข้มแข็งทนทานไม่หวั่นไหวมั่นในจุดหมายไม่ท้อถอย ได้ปฏิบัติต่อสมาชิ กใน
ครอบครัว ต่อเพ่ือนบ้าน และสังคม ได้ดี ด้านจาคะ ความเสียสละ สละกิเลส สละความสุขสบาย และ
ผลประโยชน์ส่วนตนให้ใจกว้างพร้อมที่จะรับฟังความทุกข์ความคิดเห็น และความต้องการของผู้อ่ืน
พร้อมที่จะร่วมมือช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ไม่คับแคบเห็นแก่ตน หรือเอาแต่ใจตัว   ได้ปฏิบัติต่อ
สมาชิกในครอบครัว ต่อเพ่ือนบ้าน และสังคม ได้ดี 
๖. อภิปรายผลการวิจัย 
 หลักพุทธธรรมส าหรับความดี ในจิตใจของคนครองเรือนต้องมีคุณสมบัติ  4 อย่าง                       
ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่า “ฆราวาสธรรม”  หรือ ฆราวาสธรรม ๔ หมายถึง ธรรมส าหรับฆราวาส
ธรรม ส าหรับการครองเรือน หลักการครองชีวิตของคฤหัสถ์ ประกอบด้วย สัจจะ ความซื่อสัตย์ 
ซื่อตรง ทมะ การฝึกฝน การข่มใจ  ขันติ ความอดทน อดกลั้น ต่อความหนัก และความร้ายแรง
ทั้งหลาย และจาคะ ความเสียสละ ผลประโยชน์ส่วนตน พร้อมที่จะร่วมมือช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
ไม่คับแคบเห็นแก่ตนหรือเอาแต่ใจตัว  
 ดังนั้น ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการของบุคลากรสังกัดกระทรวงการคลัง ในเขตอ าเภอเมือง
หนองคาย จังหวัดหนองคาย หากน าหลักฆราวาสธรรม ๔  ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต ก็จะเป็นการ
เตรียมความพร้อมให้กับชีวิตหลังเกษียณอายุนั้น มีความส าคัญและจ าเป็นกับตัวบุคลากรเองที่ก าลังจะ
ก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาของชีวิตที่เรียกว่าไม้ใกล้ฝั่ง  อาจจะอ้างว้าง โดดเดี่ยว จิตใจหดหู่ ซึ่งต้องเตรียมกาย 
เตรียมใจ เพื่อให้สามารถรับสภาพกับสภาวะวิกฤตดังกล่าวได้ 
๗. ข้อเสนอแนะ 
 ในการท าวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยขอน าเสนอในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้  
 ๑. ควรศึกษาหลักฆราวาสธรรม๔ ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตกับหน่วยงานอื่น 
 ๒. ควรศึกษาการบริโภคและการดูแลสุขภาพของผู้เกษียณอายุราชการตามหลักโภชนาการ
ในสมัยพุทธกาลและในสมัยปัจจุบัน  
 ๓. ควรศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาภาวะซึมเศร้าของผู้เกษียณอายุราชการตามหลักพุทธ
ธรรม 
 

เอกสารอ้างอิง 
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม . พิมพ์ครั้งที่ ๒. 
 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖.  



 

 

                  การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 

297 

สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ. จามเทวีวงศ์ พงศาวดารเมืองหริภุญไชย. พระนคร :                   
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรรณกิจเทรดดิ้ง, ๒๕๕๖. 
วันชัย แก้วสุมาลี. “ความเชื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรมการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุการท างาน”.  

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๒. 
ธาดา วิมลวัตรเวที. การเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุท างานของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ.  

รายงานวิจัย. ทุนงบประมาณแผ่นดินประจ าปี ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร :  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๒. 



              

 
                  การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 

298 

การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านตูม ต าบลบ้านจันทน์ 

อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 
An Application of the Four Paths of Accomplishment in the Learning and Teaching 

Management of the Students in thePrimary school in the 5th  

Grade of Bantoom School,Banchan Sub-district,  

Bandung District,Udonthani Province 

 
พระมหาชินกฤต  จิรว โส,1 

ดร.บุญส่ง  สินธุ์นอก2 
ดร.ประภาภรณ์ ภูขาว กรรมการที่ปรึกษา3 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์แนวทางการน าหลักอิทธิ
บาท 4 มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารและจัดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านตูม ต าบลบ้านจันทน์ อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ด าเนินการวิจัย
โดยการศึกษาเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อมูลจากพระไตรปิฎก เอกสารวิชาการทาง
พระพุทธศาสนา  และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูล 25 คน น าเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีการ
วิเคราะห์เชิงพรรณนา จากผลการวิจัยพบว่า  การประยุกต์ใช้หลักธรรมของอิทธิบาท 4 ในการจัดการ
เรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านตูม ต าบลบ้านจันทน์ อ าเภอบ้านดุง 
จังหวัดอุดรธานี  มีการใช้ ฉันทะ และวิริยะ เป็นหลักปฏิบัติที่ช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการ
เผชิญปัญหาและอุปสรรคในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งจิตตะและวิมังสาเป็นหลักปฏิบัติที่ช่วยให้
การเอาชนะปัญหาและอุปสรรคในการท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยช่วยเสริมให้บุคคล
มีความสมารถในการเผชิญปัญหาและอุปสรรคมากข้ึน การที่ทุกคนมีส่วนร่วมทั้งความคิดเห็นและการ
กระท าภายในสถานการณ์ที่ก าหนด ท าให้สมาชิกในกลุ่มมีการวางแผนการท างานร่วมกัน แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และแก้ปัญหาร่วมกัน เกิดการเรียนรู้และน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

                                                   
1 สาขาวชิาพระพทุธศาสนา คณะพทุธศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั  วิทยาเขต

หนองคาย 
2 สาขาวชิาพระพทุธศาสนา คณะพทุธศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั  วิทยาเขต

หนองคาย 
3 สาขาวชิาพระพทุธศาสนา คณะพทุธศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั  วิทยาเขต

หนองคาย 
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ค ำส ำคัญ: อิทธิบาท 4, การประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4, การประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ในการจัดการเรียน
การสอน 
 

ABSTRACT 

 This research is the qualitative research studying the application of the Four 

Paths of Accomplishment in the learning and teaching management of the students in 

the primary school in the 5th grade of Ban Toom school, Ban Chan sub-district, Ban 

Dung district, UdonThani province with its objective to analyze the applicative 

approach of the Four Paths of Accomplishment in the learning and teaching 

management of the students in the mentioned school. This research was conducted 

through the study of the documents and related literatures: Tipiṭaka, Buddhist academic 

documents and the in-depth interview of 25 key informants and the results of research 

is reported by the descriptive analysis. The result of research are found that the 

application of the Four Paths of Accomplishment in the learning and teaching 

management of the students in the school is to apply the aspiration (Chanda) and effort 

(Viriya) for practices in order to encourage people to be able to cope with the problems 

and obstacles with the people participation in providing both visions and works in the 

determined situations  and the members in a group joined one another to make the plan, 

experience exchange, co-learning and applying in learning effectively. 

 

KEYWORDS: The Four Paths of Accomplishment, Application of the Four Paths of 

Accomplishment in the learning and teaching management 

 

1. บทน ำ 
 การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 อยู่ในห้วง

เวลาของการปฏิรูปประเทศเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนฐานหลายด้านที่สั่งสมมานาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้
สรุปจริยธรรมของเยาวชนที่น่าสนใจไว้ ดังนี้ ปัญหานักเรียนขาดระเบียบวินัยและย่อหย่อนในด้าน
จริยธรรมการแต่งกายไม่เรียบร้อย การทะเลาะวิวาทและการติดยาเสพติดให้โทษอันเนื่องมาจาก
สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ทั้งยังขาด การเอาใจใส่ดูแลและให้ค าแนะน าอบรมสั่งสอนจาก
ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ผู้ที่มีความเข้าใจทางจริยธรรมเท่าที่ควร การพัฒนาการศึกษาให้ได้ตามแนวทาง
มาตรฐานการศึกษาชาตินั้นท าได้ยาก แต่นับเป็นเรื่องที่ส าคัญยิ่ง สามารถท าได้และมี โอกาสที่จะ
ประสบความส าเร็จ เพราะเป็นเรื่องที่อยู่ในใจของคนทุกคน ดังจะเห็นได้จากตั้งแต่ปี 2544 ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ได้ให้การ สนับสนุนคณะนักวิจัยหลักจากคณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการด าเนินงานวิจัยของเยาวชนเกี่ยวกับ ปัญหานักเรียนขาดระเบียบวินัย
การย่อหย่อนในด้านจริยธรรม  การแต่งกายไม่เรียบร้อย การทะเลาะวิวาท และการติดยาเสพติดให้
โทษ เนื่องจากขาดการเอาใจใส่ดูแลและให้ค าแนะน าอบรมสั่งสอนจากผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และผู้ที่
มีความเข้าใจทาง จริยธรรมเท่าที่ควร การพัฒนาการศึกษาให้ได้ตามแนวทางมาตรฐานการศึกษาชาติ
นั้นท าได้ยาก แต่นับเป็นเรื่องที่ส าคัญยิ่ง ดังจะเห็นได้นับจาก 2544 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.)  ได้ให้การ สนับสนุนคณะนักวิจัยหลักจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใน
การด าเนินงานวิจัยเพ่ือแสวงหายุทธศาสตร์ แนวทางและรูปแบบการปฏิรูป การเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ ภายใต้ชื่อว่า “รูปแบบการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนด้วยการวิจัยและพัฒนา”  เป็น
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โครงการที่อยู่ในความสนใจ ของผู้บริหารทั้งหลายที่ต้องท าหน้าที่ในการพัฒนาโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ  โดยผู้บริหารคือกลุ่มเป้าหมายที่ มีบทบาทในการ
ด าเนินงาน กระบวนการรูปแบบดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการศึกษาที่สามารถสร้างพัฒนาการเรียนรู้
ทั้งโรงเรียน  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ ปรับเปลี่ยนรากฐานความรู้ในการพัฒนาด้านการศึกษาให้มีทั้ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ทิศนา แขมมณี, 2549) 

จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรม พบว่า การจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียน การส ารวจ
ปัญหาจริยธรรมที่ต้องการของนักเรียนทั้งระยะสั้นและระยะยาวยังไม่เอ้ือต่อการส่งเสริมจริยศึกษา ครู
อาจารย์ส่วนใหญ่มีแนวคิดและทัศนคติ ในเรื่องระเบียบต่างๆ ของโรงเรียนไม่ตรงกันจากสภาพการณ์
ทางสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมี  รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก าหนดนโยบาย 
การปฏิรูป การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการให้มีจุดมุ่งหมายของการศึกษาเพ่ือสร้างบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ องค์การแห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น ให้ถึงจุดหมายสูงสุดที่ก าหนดไว้ คือ 
เพ่ือให้ ประชาชนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แนวคิดข้างต้นได้สะท้อนให้
เห็นถึงความส าคัญของผู้น า ได้อย่างดียิ่ง ผู้น าในองค์การทาง การศึกษาในระดับสถานศึกษา คือ 
ผู้บริหารโรงเรียนจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีคุณลักษณะของผู้น า ที่ เอ้ือต่อการบริหารจัดการศึกษาให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนั้นผู้บริหารต้องมีคุณธรรมหรือการมี
หลักธรรมที่จ าเป็นส าหรับการบริหารจัดการศึกษา ซึ่งได้แก่ หลักธรรมในการครองตน หลักธรรมใน
การครองคน และหลักธรรมในการครองงาน ซึ่งหลักธรรมที่จ าเป็นส าหรับการบริหารจัดการศึกษาที่
ผู้บริหารโรงเรียนควร น ามาใช้ คือหลักอิทธิบาท 4 เป็นหลักธรรมที่จะน าพาบุคคลไปสู่ความส าเร็จได้
อย่างมีประสิทธิภาพ องค์ประกอบของอิทธิบาท 4 คือ ฉันทะ หมายถึง ความพึงพอใจ วิริยะ หมายถึง 
ความเพียรพยายาม จิตตะ หมายถึง ความมุ่งม่ันเอาใจใส่ และวิมังสา หมายถึง ความใคร่ครวญในงาน
ที่ท า ซึ่งผู้บริหารที่ใช้อิทธิบาท 4 (พระราชวรมุนี, 2526) เป็นหลักธรรมในการบริหารย่อมจะกลายเป็น
ศูนย์รวมใจรวมงานและสามารถจัดการให้งานบรรลุผลไปได้ด้วยดี  

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรม 4 ประการ 
ในการเรียน การสอน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านตูม ต าบลบ้านจันทน์ อ าเภอ
บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เพ่ือทราบถึงแนวทางในการใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารงานของ
ผู้บริหารและใช้ส่งเสริมการจัดการการเรียนรู้ของนักเรียน และน ามาประยุกต์ใช้ในการบริ หารงาน 
และหลักอิทธิบาท 4 คือ หลักธรรมหนึ่งที่จะช่วยให้การบริหารงานของผู้อ านวยการโรงเรียน การ
จัดการเรียน การสอนของครู และการเรียนของนักเรียน บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือศึกษาหลักอิทธิบาท 4 ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา  
2.2 เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและเสนอแนวทางการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ในการจัดการ

เรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านตูม ต าบลบ้านจันทน์ อ าเภอบ้านดุง 
จังหวัดอุดรธานี  
 
3. วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย  
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ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ที่ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและข้อมูลที่เกี่ยวกับหลักธรรมอิทธิบาท 4 ในพระไตรปิฎก เอกสาร งานวิชาการและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง จากผู้ให้ข้อมูลจ านวน 25 คน โดย
เลือกผู้ให้ข้อมูลอย่างเฉพาะเจาะจง คือ ผู้บริหารโรงเรียนบ้านตูม จ านวน 3 คน ครูสอนกลุ่มวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน 8 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จ านวน 14 คน จากนั้น
ได้น าข้อมูลมาจัดกลุ่ม วิเคราะห์หาความเชื่อมโยงตามวัตถุประสงค์การวิจัย และน าเสนอผลการวิจัย
แบบพรรณนา 
4.  ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล   

ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ใช้ในการจัดการเรียนรู้ไว้เป็น 4 ด้าน 
ดังต่อไปนี้ 

4.1 ผลของกำรประยุกต์หลักอิทธิบำท 4  ส ำหรับผู้บริหำร ผลการวิจัยพบว่า  
ฉันทะ คือ ความพอใจรักใคร่ ในการบริหารในสถานศึกษา ผู้บริหารได้น าหลักอิทธิบาทธรรม 

4 มาใช้ในการบริหารงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ได้แนะน าให้บุคลากรในสถานศึกษาไห้รู้จักน าหลัก
อิทธิบาท4 มาประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์  โดยเฉพาะ คือ
ข้อที่ 1 ฉันทะ ให้มีความรักและพอใจในการสอน เมื่อมี ฉันทะ แล้วงานในแต่ละด้านก็ส าเร็จลุล่วง 
งานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 คือ ฉันทะ ในการ
บริหารงาน ท าให้ผู้บริหารเกิดความรักในงาน ท าให้ประสบผลส าเร็จ ด้านการบริหารโรงเรียนได้อย่าง
ดีเยี่ยม 

วิริยะ  คือ ความเพียรพยายาม การบริหารงานในสถานศึกษา ผู้บริหารได้ใช้ความวิริยะ
อุตสาหะเพ่ือจะบริหารงานและแก้ปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี มีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 คือ 
ข้อที่ 2 วิริยะความเพียรพยายามในการบริหารงาน ทั้งยังแนะน าบุคลากรในสถานศึกษา ให้มีความ
หมั่นเพียรในการสอน การท างานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ วิธีการท าให้เกิดความเพียรพยายามในการท างาน
ให้ส าเร็จ  คือ ต้องสร้างความพอใจในการบริหารงานเป็นเบื้องต้นเสียก่อน เมื่อมีความพอใจ รักใคร่ใน
งานที่ตนเองท า ย่อมมีความเพียรพยายามเป็นล าดับต่อมา ผลการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทธรรม ข้อที่ 
2 คือ วิริยะ เป็นเหตุให้งานในสถานศึกษามีความก้าวหน้า ผล คือ โรงเรียนได้รับการประเมินไปในทาง
ที่ด ี 

จิตตะ คือ จิตใจที่มุ่งมั่น ไม่หันเห ส่ายไปส่ายมา  การบริหารงานของผู้บริหาร ผู้บริหารมี
ความมุ่งมั่นในการบริหารงาน แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ทอดทิ้ง ไม่วางธุระปล่อยให้งาน หรือปัญหาค้าง
คา การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทธรรม ข้อที่ 3 คือ จิตตะ ท าให้งานของผู้บริหารสถานศึกษาส าเร็จ
ลุล่วงไปได้ เพราะมีจิตใจที่มุ่งมั่น เอาใจใส่รับผิดชอบต่องาน ท าให้งานต่างๆ ไม่คั่งค้าง ผู้บริหาร
สถานศึกษายังได้แนะน าให้บุคลกรในสถานศึกษาของตนมีความเอาใจใส่รับผิดชอบต่องานของตน 
ไม่ให้วางเฉยในธุระหน้าที่ ให้ท าด้วยความมุ่งมั่น จดจ่อ หากมีงานใดเกิดขึ้น และเป็นงานที่ต้องการ
อย่างเร่งด่วน ผู้บริหารสถานศึกษาก็ไมนิ่งนอนใจในการก าชับให้บุคลากรในสถานศึกษาของตนมุ่งมั่น 
ตั้งใจท าให้ส าเร็จ  ผลการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทธรรม ข้อที่ 3 คือ จิตตะ เป็นเหตุให้งานที่ท าส าเร็จ
ตามเป้าหมาย ผลที่ได้คือความส าเร็จของงาน งานไม่ค้างคา  
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วิมังสา  คือ หมั่นไตร่ตรอง ใคร่ครวญ หาเหตุและผลในงานที่ท า การบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้บริหารมีความคิด ความไตร่ตรองใคร่ครวญในงานที่ตนเองท าแล้ว จึงลงมือท าและสั่ง
การให้บุคลากรในสถานศึกษาของตนได้ท า การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทธรรม ข้อที่ 4 คือ วิมังสา 
ผู้บริหารสถานศึกษาได้หมั่นไตร่ตรอง พิจารณาเหตุผลในงานที่เกิดขึ้นแล้ว จึงลงมือและสั่งการให้
บุคลากรในสถานศึกษาของตนได้ด าเนินการตามขั้นตอน แก้ไขให้ถูกต้อง ไม่ขาดตกบกพร่องแล้ว จึง
ส่งไปตามค าสั่งของหน่วยงานหลัก ทั้งยังก าชับและแนะน าให้บุคลากรในสถานศึกษาของตน หมั่นใช้
ความใคร่ครวญ พิจารณาหาเหตุและผลในงานที่ตนได้รับมอบหมายให้ถูกต้องสมบูรณ์ ไม่ขาดตก
บกพร่อง เมื่อมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทธรรม ข้อที่ 4 คือ วิมังสา เป็นเหตุให้ งานนั้นมีความ
ถูกต้อง สมบูรณ์ ไม่ขาดตกบกพร่องแต่อย่างใด เป็นผลให้งานของผู้บริหารสถานศึกษานั้นเป็นที่
ยอมรับจากหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งเป็นผู้ออกค าสั่งงานนั้น  

4.2 ผลของกำรประยุกต์หลักอิทธิบำท 4 ส ำหรับครูผู้สอน ผลการวิจัยพบว่า  
ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในการสอน ความพอใจรักใคร่ในงานที่ท า ครูมีความชอบใจ รักใน

การสอนแก่นักเรียน มีความชอบใจที่จะสอนให้นักเรียนไห้มีความรู้ ความสามารถ รักและพอใจที่จะ
สอนนักเรียนให้มีทักษะ เมื่อปัญหาใดเกิดขึ้นในการสอนก็มีความพอใจที่จะแก้ให้ปัญหานั้นลุล่วงไป
ด้วยดี การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทธรรม ข้อที่ 1 คือ ฉันทะ ท าให้ครูเกิดความรู้สึกพอใจในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนแก่นักเรียน เมื่อครูมีความพอใจ รักในการจัดกระบวนการเรียนการสอน
นักเรียนก็ย่อมได้รับผลจากความพอใจในการสอนของครู ครูรักในการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
ท าให้การท าหน้าที่ของครูด าเนินไปอย่างเรียบร้อย นักเรียนก็ได้ย่อมได้รับผลดีไปด้วย เมื่อมีการ
ประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทธรรม ข้อที่ 1 คือ ฉันทะ เป็นเหตุให้การจัดกระบวนการเรียนการสอนด าเนิน
ไปได้อย่างเรียบร้อย ผลที่ได้รับ คือนักเรียนได้รับผลดี ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนของครู 

วิริยะ ความเพียรพยายามในการจัดกระบวนการเรียนการสอน ความเพียรพยายามในการท า
หน้าที่ของครู ครูมีความเพียร มีความมุมานะบากบั่นที่จะจัดกระบวนการเรียนการสอนแก่นักเรียน 
อีกท้ังมีความมุมานะบากบั่นในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในขณะจัดกระบวนการเรียนการสอนแก่นักเรียน 
การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทธรรม ข้อที่ 2 คือ วิริยะ ท าให้ครูเกิดความพากเพียรในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนแก่นักเรียน มีความมุมานะในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียน
การสอน ท าให้กระบวนการเรียนการสอนด าเนินไปได้อย่างเรียบร้อย เป็นขั้นเป็นตอน ท าให้นักเรียน
ได้รับผลที่ดีของการเพียรพยายามในการจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูนั้น  เมื่อมีการ
ประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทธรรม ข้อที่ 2 คือ วิริยะ เป็นเหตุให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนด าเนิน
ไปอย่างเรียบร้อย มีขั้นมีตอน ผลที่รับ คือ นักเรียนได้รับผลที่ดีของการเพียรพยายามในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนของครูนั้น  

จิตตะ การเอาใจฝักใฝ่ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน การเอาใจจดจ่อในสิ่งที่ตนเองท า 
ในงานที่ตนเองรับผิดชอบ ครูมีจิตจดจ่อในการจัดกระบวนการเรียนการสอนอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งเอา
ใจฝักใฝ่ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดกระบวนการเรียนการสอน เมื่อใดที่ครูมีคาบเรียนก็ไม่วาง
ธุระ จัดการด าเนินการเรียนการสอนให้เสร็จสิ้นเป็นคาบ ๆ ไป การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทธรรม ข้อ
ที่ 3 คือ จิตตะ คือ ความเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้นไม่วางธุระนี้ ท าให้ครูมีใจจดจ่ออยู่กับการจัดกระบวนการ
เรียนการสอน ท าให้การสอนเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีขั้นมีตอน นักเรียนก็ได้รับผลที่ดีจากการจัด
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กระบวนการเรียนการสอนนั้นไปด้วย  เมื่อมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทธรรม ข้อที่ 3 คือ จิตตะ เป็น
เหตุให้การจัดกระบวนการเรียนการสอนเป็นไปอย่างเรียบร้อยดีงาม ผลที่ได้รับ คือ นักเรียนได้รับผล
จากการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เรียบร้อยนั้นไปด้วย  

วิมังสา การพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุผลในการจัดกระบวนการเรียนการสอน การหมั่น
ไตร่ตรองหาเหตุผลในสิ่งที่ท านั้น ครูเมื่อจะด าเนินการเรียนการสอนจะพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุหา
ผลในสิ่งที่ท า เมื่อใคร่ครวญดีแล้วจึงสั่งงานให้นักเรียนท า งานที่มีการพิจารณาใคร่ครวญหา เหตุผลดี
แล้วจึงเป็นเหตุให้นักเรียนได้รับงานที่มีประสิทธิภาพ เมื่อนักเรียนลงมือปฏิบัติก็ย่อมได้รับประสิทธิผล
ที่ดี การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทธรรม ข้อที่ 4 คือ วิมังสา  ความหมั่นตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่ง
นั้นนี้ ท าให้ครูมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มีความเรียบร้อยดีงาม สั่งงานที่มีประสิทธิภาพ
ให้แก่นักเรียน นักเรียนย่อมได้รับงานที่มีประสิทธิภาพเช่นกัน เมื่อมีการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทธรรม 
ข้อที่ 4 คือ วิมังสา เป็นเหตุให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างเรียบร้อยดีงาม สั่งงานที่มี
ประสิทธิภาพ ผลที่ได้รับ คือ นักเรียนได้รับงานที่มีประสิทธิภาพ เมื่อลงมือปฏิบัติย่อมได้รับ
ประสิทธิผลที่ดี  

4.2.1 ส าหรับการเรียน การสอน ผลการวิจัยพบว่า  
ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในการเรียน การสอน ความพอใจรักใคร่ในงานที่ท า การจัดกระบวน

การเรียน การสอนที่จัดไปตามหลักอิทธิบาทธรรม 4 ประการ ท าให้กระบวนการจัดการเรียน การสอน 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม ไม่มีปัญหาใดๆ เกิดข้ึน เพราะ ฉันทะ มีความพอใจรักใคร่ในงานที่ท า 
ปัญหาในการจัดกระบวน การเรียน การสอน จึงไม่เกิดขึ้น การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทธรรม ข้อที่ 1 
คือ ฉันทะ เป็นเหตุให้การจัดกระบวนการเรียน การสอนด าเนินไปได้อย่างเรียบร้อยดีงาม ผลที่ได้รับ 
คือ ผู้เรียนได้รับผลดีจากการจัดกระบวนการเรียน การสอนตามหลักอิทธิบาทธรรม ข้อ ฉันทะ ไปด้วย  

วิริยะ ความเพียรพยายามในการจัดกระบวนการเรียน การสอน ความเพียรพยายามในการท า
หน้าที่ มีความมุมานะบากบั่นในการจัดกระบวนการเรียน การสอนแก่ผู้เรียน การจัดกระบวนการ
เรียน การสอนที่อาศัยหลักอิทธิบาทธรรม 4 ประการนี้ ท าให้กระบวนการจัดการเรียน การสอน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม ไม่มีปัญหาใดๆ เกิดขึ้น  เพราะวิริยะ มีความพอใจรักใคร่ในงานที่ท า 
ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ปัญหาจึงไม่เกิดขึ้น ท าให้ผู้เรียนได้รับผลดี การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทธรรม 
ข้อที่ 2 คือ วิริยะ เป็นเหตุให้การจัดกระบวนการเรียน การสอนด าเนินไปได้อย่างเรียบร้อยดีงาม ผลที่
ได้รับ คือ ผู้เรียนได้รับผลดีจากการจัดกระบวนการเรียน การสอนตามหลักอิทธิบาทธรรม ข้อ วิริยะ 
ไปด้วย  

จิตตะ การเอาใจฝักใฝ่ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน การเอาใจจดจ่อในสิ่งที่ตนเองท า 
ในงานที่ตนเองรับผิดชอบ การจัดกระบวนการเรียน การสอนที่ประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทธรรม 4 
ประการนี้  ท าให้การจัดการเรียน การสอนเป็นไปอย่างเรียบร้อย ผู้เรียนก็ได้รับผลที่ดีจากการจัด
กระบวนการเรียนการสอนนั้นไปด้วย  ด้วยการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทธรรม ข้อที่ 3 คือ จิตตะ เป็น
เหตุให้การจัดกระบวนการเรียน การสอนด าเนินไปได้อย่างเรียบร้อยดีงาม ผลที่ได้รับ คือ ผู้เรียนได้รับ
ผลที่ดีจากการจัดกระบวนการเรียน การสอนตามหลักอิทธิบาทธรรม ข้อ วิริยะ ไปด้วย  

วิมังสา การพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุผลในการจัดกระบวนการเรียน การสอน การหมั่น
ไตร่ตรองหาเหตุผลในสิ่งที่ท านั้น ผู้สอนเมื่อจะด าเนินการเรียน การสอนจะพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุ
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หาผลในสิ่งที่ท า เมื่อใคร่ครวญดีแล้วจึงสั่งงานให้ผู้เรียนท า งานที่มีการพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุผลดี
แล้วจึงเป็นเหตุให้ผู้เรียนได้รับงานที่มีประสิทธิภาพ เมื่อผู้เรียนลงมือปฏิบัติก็ย่อมได้รับประสิทธิผลที่ดี  
ด้วยการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทธรรม ข้อที่ 4 คือ วิมังสา เป็นเหตุให้ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนการ
สอนได้อย่างเรียบร้อยดีงาม สั่งงานที่มีประสิทธิภาพ ผลที่ได้รับ คือ ผู้ เรียนได้รับงานที่มีประสิทธิภาพ 
เมื่อลงมือปฏิบัติได้รับประสิทธิผลที่ดีจากการจัดกระบวนการเรียน การสอนตามหลักอิทธิบาทธรรม 
ข้อ วิมังสา ไปด้วย   

4.2.2 ส าหรับการประกอบอาชีพ ผลการวิจัยพบว่า  
ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในอาชีพของตน เช่น มีอาชีพเป็นผู้บริหารในสถานศึกษา ต้องอาศัย

ความพอใจรักใคร่ในอาชีพของตนจึงจะประสบผลส าเร็จในอาชีพนั้นๆ ได้ ยกตัวอย่างเช่น หากไม่มี
ความพอใจ ชอบใจในอาชีพผู้บริหารในสถานศึกษา ย่อมไม่พอใจที่จะเข้าท าหน้าที่ตามเวลา เวลา
ราชการแปดนาฬิกา สามสิบนาที อาจจะเข้าท าหน้าที่สิบนาฬิกาก็ได้ เพราะความไม่พอใจ ไม่ชอบใจ
ในอาชีพของตน ฉะนั้นการจะประสบความส าเร็จในอาชีพของตน จะต้องประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท
ธรรม 4 ข้อที่ 1 คือ ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้นเสียก่อน จึงจะประสบความส าเร็จในอาชีพนั้น
ได้  

วิริยะ เพียรประกอบสิ่งนั้น คือ ขยันหมั่นเพียร หากไม่มีความขยันหมั่นเพียรในอาชีพของตน 
ก็ยากจะท าหน้าที่ในอาชีพของตนได้ หากมีอาชีพเป็นครู ต้องใช้ความขยันหมั่นเพียร ยกตัวอย่างเช่น 
มีอาชีพเป็นครู แต่ไม่มีความขยันหมั่นเพียร ถึงเวลาเข้าสอนแต่ไม่เข้าสอน ใช้ข้ออ้างต่างๆ เพ่ือไม่เข้า
สอน อย่างนี้เป็นต้น การประกอบอาชีพของตนก็จะไม่สมบูรณ์ ฉะนั้นการจะท าหน้าที่ในอาชีพของตน
ให้สมบูรณ์ได้ จะต้องประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทธรรม 4 ข้อที่ 2 คือ วิริยะ ความเพียรประกอบสิ่งนั้น
เสียก่อน จึงจะมีความสมบูรณ์ในการท าหน้าที่ในอาชีพนั้นได้  

จิตตะ เอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้นไม่วางธุระ คือ เอาใจจดจ่อแต่สิ่งนั้น ไม่วางเฉย การประกอบอาชีพ
ใดอาชีพหนึ่ง ต้องมีใจจดจ่อแน่วแน่ต่อการท าอาชีพนั้น เช่น มีอาชีพเป็นนักเรียน ต้องมีใจจดจ่อแน่ว
แน่ต่อการท าหน้าที่ในอาชีพของตน มีงานใดท่ีครูสั่งให้ท า ก็ต้องมีใจจดจ่อแน่วที่จะท าให้ส าเร็จ ไม่วาง
เฉย การท าหน้าที่ในอาชีพของตนจึงจะส าเร็จได้ตามความต้องการ ฉะนั้นการจะประสบผลส าเร็จใน
การท าหน้าที่ในอาชีพของตน จะต้องประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทธรรม 4 ข้อที่ 3 คือ จิตตะ เอาใจฝักใฝ่
ในสิ่งนั้นเสียก่อน จึงจะประสบผลส าเร็จในการท าหน้าที่ในอาชีพนั้นได้  

วิมังสา หมั่นตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้น คือ หมั่นใคร่ครวญหาเหตุผลในสิ่งนั้นเสียก่อน
จึงลงมือท า แต่หากการท างานในอาชีพของตน ไม่มีการใคร่ครวญหาเหตุผลเสียก่อนแล้วลงมือท า งาน
ที่ท าในอาชีพนั้นๆ ก็จะเกิดความล้มเหลว ไม่ผ่านได้ เช่น มีอาชีพเป็นพนักงานข้าราชการใน
สถานศึกษา ท างานในต าแหน่งธุรการ แต่ในการท างานขาดการใคร่ครวญหาเหตุผลในสิ่งนั้น งานนั้นก็
จะเกิดความไม่เรียบร้อย ขาดตกบกพร่อง อย่างนี้เป็นต้น ฉะนั้นการจะท างานในอาชีพของตนให้ผ่าน
ไปได้ด้วยดี จะต้องประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทธรรม 4 ข้อที่ 4 คือ วิมังสา หมั่นตริตรองพิจารณาเหตุผล
ในสิ่งนั้นเสียก่อน การท างานในอาชีพนั้นจึงจะผ่านไปได้  

4.3 ผลของกำรประยุกต์หลักอิทธิบำท 4 ส าหรับนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า  
ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ ความรักความชอบในการเรียน ในเรื่องการประยุกต์หลักอิทธิบาท 

4 นี้ บิดามารดา ญาติผู้ใหญ่ คอยแนะน าให้นักเรียนมีความพอใจในการเรียน นักเรียนได้ใช้หลักอิทธิ
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บาท 4 ในการเรียนอยู่เสมอ  นักเรียนมีความพอใจในการเรียนอยู่ตลอด มีใจรักในสิ่งที่ตนท า รักใน
หน้าที่ คือ การเรียน ทั้งยังมีครู คือ แรงผักดันให้นักเรียนมีความชอบในการเรียน ขยัน เอาใจใส่ และ
พินิจใคร่ครวญในการเรียนอยู่เสมอ การส่งการบ้าน ก็ส่งเป็นประจ าทุกรายวิชาที่ครูมอบหมายให้ท า 
เพราะด้วยหลักอิทธิบาทธรรมข้อที่ 1 คือ ฉันทะ ความพอใจ ชอบใจในการเรียน ท าให้การเรียนนั้น
เกิดประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลสูงขึ้น  

วิริยะ ความเพียรพยายามที่จะใช้เพ่ือแก้ปัญหาผลการเรียนในสถานการศึกษาของนักเรียน 
นักเรียนมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้ มีความตั้งใจในการเรียน นักเรียนมีความพยายามศึกษาหา
ความรู้อยู่เสมอ  โดยใช้หลักอิทธิบาทธรรม ข้อที่ 2 คือ วิริยะ กับการเรียนของตัวเอง มีความพากเพียร
ไม่ยอท้อต่อการเรียนอยู่ตลอดเวลา เช่น เมื่อได้รับค าสั่งให้ท าการบ้าน หรือ ท าชิ้นงานส่งครู ก็จะมี
ความอุตสาหะ พากเพียรจนการบ้าน หรืองานชิ้นนั้นแล้วเสร็จ ไม่ย่อท้อแม้การบ้าน หรืองานชิ้นนั้น 
จะยากล าบากสักเพียงใดก็ตาม ผลการประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 มาใช้ในการเรียน ท าให้ผลการเรียน
ของนักเรียนประสบผลส าเร็จขึ้นตามล าดับ  

จิตตะ การเอาใจฝักใฝ่ในการเรียนรู้ ถ้าเกิดนักเรียนไม่เอาใจใส่ในสิ่งที่นักเรียนควรรู้แล้ว ย่อม
เกิดปัญหากับนักเรียนในภายภาคหน้าได้ การใช้หลักอิทธิบาทธรรมข้อที่ 3 คือ จิตตะ จะท าให้งาน 
หรือชิ้นงานที่ครูสั่งให้ท า ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี เพราะจิตใจฝักใฝ่แต่ในงาน หรือชิ้นงานที่ครูสั่งให้ท า 
โดยที่นักเรียนไม่เพิกเฉยต่องานหรือชิ้นงานนั้น ไม่เพียงแต่งาน หรือชิ้นงานที่ครูสั่งให้ท า แม้แต่การ
ท างานทุกอย่างที่บ้านของตนก็ย่อมส าเร็จไปด้วยดี เพราะจิตตะ คือความเอาใจใส่ต่องาน ผลของการ
ประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ท าให้นักเรียนมีคะแนนกับงาน และชิ้นงานที่ครูสั่งท าเพ่ิมข้ึนเป็นอย่างมาก 

วิมังสา การพิจารณาใคร่ครวญ ที่ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจเพ่ิมขึ้น ท าให้
นักเรียนเกิดความรู้ความสามารถมากขึ้น เพราะวิมังสา คือ การใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ  การ
ประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทธรรมข้อที่ 4 คือ วิมังสา ท าให้นักเรียนเกิดการใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ
ก่อนท างาน หรือชิ้นงานทุกครั้ง มีการใคร่ครวญหาเหตุผลในการท างาน หรือชิ้นงานที่ครูสั่งอยู่
ตลอดเวลา  ผลของการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทธรรม ข้อที่ 4 นี้ ท าให้งาน หรือชิ้นงานของนักเรียนที่
ครูสั่ง เป็นงานที่ถูกต้องสมบูรณ์ ไม่มีข้อผิดพลาด หรือบกพร่องแต่อย่างใด  

4.4 อภิปลำยผล 
อิทธิบาท 4 หมายถึง หลักธรรมน าไปสู่ ความส าเร็จ  คือ   ฉันทะ  ความพอใจ ,  มีใจรักใน

งานที่ท า  ด้วยใจรัก  วิริยะ  ความพากเพียร อดทน  ต่อความล าบากบากบั่น ไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดๆ 
ก็ตามขอให้ท าอย่างสุจริต  จิตตะ  เอาจิต ฝักใฝ่ ฝ่ายใจรัก ด้วยความพยายาม ด้วยเอาจิตพยายาม
อาชีพนั้นๆ ให้บรรลุผลส าเร็จ  วิมังสา  ใช้ปัญญาสอบสวนในงานที่ท า ติตรอง หาเหตุผลและปรับปรุง
แก้ไข เพ่ือจะให้ประสบผลส าเร็จให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปจากผลการศึกษาหลักการและแนวคิดในการท างาน 
ให้ประสบผลส าเร็จตามหลักอิทธิบาท ทุกๆ คน ถ้าน าหลักอิทธิบาทไปใช้ จะประสบผลส าเร็จในหน้าที่
การงานทุกอย่าง ไม่วาจะเป็นการท างานราชการ การมีอาชีพเป็นครู การมีอาชีพเป็นนักเรียน การ
ท างานเป็นพนักงานราชการ  ถ้ามีความตั้งใจท า ก็มีความสุข ในการท างาน ยินดีในสิ่งที่ตนได้กระท า
ในงานนั้นด้วยความเต็มใจท า ตั้งใจท า พอใจในการท างาน ให้ประสบผลส าเร็จยิ่งๆ ขึ้นไป  
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การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 เพ่ือเสริมทักษะในการเรียน การสอน หลักธรรมที่คอยสกัด
กั้นอุปสรรคต่อความส าเร็จและเป็นแรงเสริมก าลังใจที่คอยผลักดันการการเรียนรู้ของนักเรียนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ซึ่งหลักอิทธิบาท 4 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้  

1. ฉันทะ คือเป็นข้าศึกกับความเบื่อหน่าย ท าให้ไม่เบื่องาน ไม่ท้อถอย มีก าลังใจต่อสู้ป้องกัน
สร้างสรรค์สิ่งที่ตนรัก จากสิ่งที่ว่าหนักกลายเป็นงานเบา ที่ยากก็กลายเป็นง่าย เช่น การประกวดวาด
ภาพ “ลดภาวะโลกร้อน” นักเรียนรักงานที่ตนได้รับผิดชอบและตั้งใจท างานจึงได้ผลงานที่ดี ถ้าขาด
ฉันทะ ท าให้ขาดก าลังใจ เบื่องาน ทอดทิ้งงาน กลายเป็นคนจับจด ไม่ก้าวหน้า สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ณิชาภัทร เงินจัตุรัส (2555 : 75)   

2. วิริยะ คือ ก าจัดความเกียจคร้าน ท าให้งานต่อเนื่อง เช่น นักเรียนมีงานที่ครูผู้สอนสั่ง
การบ้านแล้วส่งให้ครบตามจ านวน นักเรียนไม่เกียจคร้านต่อหน้าที่ของตนเองให้สมบูรณ์ ถ้าขาดวิริยะ
จะท าให้เป็นคนอ่อนแอ หนีที่ยากไปหาที่ง่าย ท าอะไรไม่ส าเร็จ ขาดความก้าวหน้ามีแต่งานค้าง 
กลายเป็นคนหย่อนสมรรถภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาบรรจง ติสรโณ (ศรีสุข) (2560 : 
73)   

3. จิตตะ คือ ท าให้ทราบความเป็นไปของงานอยู่เสมอ เมื่อมีปัญญาสามารถแก้ไขเหตุการณ์
ได้ทันท่วงที เช่น รู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการตอบปัญหา เรื่อง “อาเซียน” ในงาน Excellent 
fair ด้วยการใช้ปัญญาจึงท าให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้านักเรียนขาดจิตตะงานอาจเสียหายได้ง่ายโดย
ไม่รู้ตัวหรือรู้ตัวเมื่อสายเกินแก้เสียแล้ว  สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญมี วิทยาสิทธิ์ (2560 : 96)  

4. วิมังสา คือ ช่วยให้ท างานไม่ผิดพลาด และท าให้มองเห็นลู่ทางที่จะท างานให้ได้ผลดี ถ้า
ขาดวิมังสาจะท างานถูกๆ ผิดๆ เปลืองทุน เปลืองแรง เปลืองเวลา และท าให้โง่เขลา หลักธรรมอิทธิ
บาท 4 นี้ก่อให้เกิดประโยชน์ดังนี้ 1) ท าให้เป็นคนมีนิสัยรักงาน ใฝ่ใจติดตามผลงานอย่างเพลิดเพลิน 
2) รู้จักรับผิดชอบงานที่ท าด้วยมีระเบียบและสมเหตุสมผล 3) มีประสบการณ์จัดเจนในกิจกรรมหลาย
สาขา สามารถแก้ปัญหาได้เฉียบขาด ถูกต้องและรอบคอบ และ 4) ท าให้กิจการซึ่งไม่เหลือบ่ากว่าแรง 
บรรลุเป้าหมายส าเร็จ คุ้มค่าและทันเหตุการณ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาฉัตรชัย ธมฺมวรเมธี 
(ทันบาล) (2560 : 104)   

จากการประยุกต์ใช้หลักธรรมของอิทธิบาท 4 ที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่า ฉันทะ และวิริยะ เป็น
หลักปฏิบัติที่ช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการเผชิญปัญหาและอุปสรรคในการเรียนรู้ได้เป็นอย่าง
ดี โดยมีจิตตะและวิมังสาเป็นหลักปฏิบัติที่ช่วยให้การเอาชนะปัญหาและอุปสรรคในการท างานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งในท่ีสุดแล้วก็จะช่วยเสริมให้บุคคลมีความสมารถในการเผชิญปัญหาและ
อุปสรรคมากขึ้นนั่นเอง เพ่ือให้ทุกคนมีส่วนร่วมทั้งความคิดเห็นและการกระท าภายในสถานการณ์ที่
ก าหนด ท าให้สมาชิกในกลุ่มมีการวางแผนการท างานร่วมกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแก้ปัญหา
ร่วมกัน เกิดการเรียนรู้และน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
5. สรุป 

อิทธิบาท 4 หมายถึง หลักธรรมน าไปสู่ ความส าเร็จ คือ ฉันทะ ความพอใจ มีใจรักในงานที่
ท า ด้วยใจรัก วิริยะ  ความพากเพียร อดทน  ต่อความล าบากบากบั่น ไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดๆ ก็ตาม
ขอให้ท าอย่างสุจริต  จิตตะ  เอาจิต ฝักใฝ่ ฝ่ายใจรัก ด้วยความพยายาม ด้วยเอาจิตพยายามอาชีพ
นั้นๆ ให้บรรลุผลส าเร็จ  วิมังสา  ใช้ปัญญาสอบสวนในงานที่ท า ติตรอง หาเหตุผลและปรับปรุงแก้ไข 
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เพ่ือจะให้ประสบผลส าเร็จให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปจากผลการศึกษาหลักการและแนวคิดในการท างาน ให้
ประสบผลส าเร็จตามหลักอิทธิบาท ทุกๆ คน ถ้าน าหลักอิทธิบาทไปใช้ จะประสบผลส าเร็จในหน้าที่
การงานทุกอย่าง ไม่วาจะเป็นการท างานราชการ  การมีอาชีพเป็นครู การมีอาชีพเป็นนักเรียน การ
ท างานเป็นพนักงานราชการ ถ้ามีความตั้งใจท า ก็มีความสุข ในการท างาน ยินดีในสิ่งที่ตนได้กระท าใน
งานนั้นด้วยความเต็มใจท า ตั้งใจท า พอใจในการท างาน ให้ประสบผลส าเร็จยิ่งๆ ขึ้นไป 
6. ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษา เรื่อง “ผลการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการเรียนการสอนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านตูม ต าบลบ้านจันทน์ อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี” ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะโดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้  

6.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ผู้วิจัยขอเสนอว่า การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ได้เห็น
ความส าคัญใน 4 ด้านได้แก่ ด้านกายภาพ การบริหารการจัดการ การเรียนการสอน และบรรยากาศ
และปฏิสัมพันธ์ ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับควรส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4 ใน
การศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาในรูปแบบต่างๆ  

6.2.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  
จากการศึกษาครั้งนี้ ยังมีประเด็นที่ผู้วิจัยเห็นว่า ควรน าประเด็นอ่ืนๆ มาศึกษาเพ่ิมเติม 

ดังต่อไปนี้  
1. ควรมีวิจัยเชิงทดลองเรื่อง การศึกษาเทคนิควิธีการพัฒนาสมรรถภาพการสอนของครู  กับ

การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 ใช้ในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนในสถานศึกษาอ่ืนๆ  
2. ควรมีการวิจัยเรื่อง การประยุกต์อิทธิบาท 4 ในด้านตัวแปรอ่ืนๆ กับการจัดการเรียนการ

สอนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา  
3. ควรศึกษาวิจัย การใช้อิทธิบาท 4 กับการทางานทั้งในองค์กรภาครัฐ และเอกชน 
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การศึกษาการรับรู้ความหมายของชีวิตกับความตายของผู้สูงอายุในมิติปรัชญา 

A Study of Perceived Meaning of Life and Death of the Elderly  

in Philosophical Dimension 

 

วรรณวิสาข์  ไชยโย1 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการรับรู้ความหมายของชีวิตกับความตายของ
ผู้สูงอายุในมิติปรัชญา และ 2) ศึกษาปัจจัยในการรับรู้ความหมายของชีวิตกับความตายของผู้สูงอายุ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มตัวอย่าง
เป็นผู้สูงอายุในชุมชนบ้านสันต้นกอก ต าบลดอนแก้ว อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 15 คน 
ผลการวิจัยที่ได้รับมาวิเคราะห์ในมิติปรัชญา  

ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ความหมายของชีวิตกับความตายของผู้สูงอายุในมิติปรัชญาได้แก่  
ความต้องการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง การตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง การยึดศาสนาเป็นที่พ่ึงทาง
จิตใจ และมีความพึงพอใจในชีวิตสอดคล้องกับสุขนิยม, อัตถิภาวนิยม, จิตนิยมและพระพุทธศาสนา 
ส่วนปัจจัยในการรับรู้ความหมายของชีวิตกับความตายของผู้สูงอายุได้แก่ ภาวะสุขภาพ ฐานะทาง
เศรษฐกิจ สภาพความเป็นอยู่ ศาสนา ส่วนปัจจัยที่ไม่มีผลต่อการรับรู้ความหมายของชีวิตกับความตาย
ของผู้สูงอายุได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา พบว่าไม่แตกต่างกัน 

ค าส าคัญ: ความหมายของชีวิต, ความตาย, ผู้สูงอายุ 

 
Abstract 

 The purposes of this research are as follows: 1) to study perceived meaning of 

life and death of the elderly in the philosophical dimension; 2) to study factors of 

perceived meaning of life and death of the elderly. The research is qualitative research 

using standard questionnaires and in-depth interviews. The sample size is 15 Thai 

elderly in Ban San Ton Kok community, Don Kaew sub-district, Sarapee district, 

Chiang Mai province. The results of the research were analyzed in the philosophical 

dimension. 

 The results of the research reveal that: perceived meaning of life and death of 

the elderly in the philosophical dimensionis the need for healthy, self-esteem, need for 

the good and satisfaction. The research results correspond to Hedonism, Existentialism, 

Idealism and Buddhism. The factors indicate that health, economic status, living 

                                           

1 ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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conditions and religion related to the perceived meaning of life and death of the elderly. 

The factors indicate that age, gender,marital status and education are not related to the 

perceived meaning of life and death of the elderly. 

 
Keywords: meaning of life, death, the elderly 

 
1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
  ในสังคมโลกปัจจุบัน สถานการณ์ประชากรก าลังเป็นที่ได้รับความสนใจ โดยเฉพาะเรื่องที่
เกี่ยวกับโครงสร้างประชากรที่ก าลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสังคมที่เข้าสู่ “สังคม
ผู้สูงอายุ (Aging society)” ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วและคาดการณ์ว่า
ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2567  ประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมี
สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 20 ซึ่งภาวะดังกล่าวจะมีผลต่อสภาพสังคม สภาวะเศรษฐกิจและการจ้างงาน 
ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรทางสุขภาพและสังคมของประเทศอย่างต่อเนื่องในระยะยาว การ
ก าหนดแผนระยะยาวที่เหมาะสมและเป็นรูปธรรมส าหรับการเปลี่ยนและพัฒนา จึงเป็นที่ตระหนักท้ัง
ของรัฐและประชาคมต่างๆ ว่ามีความส าคัญในล าดับต้น ดังจะเห็นได้จากแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 
2 (พ.ศ.2545-2564) และแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) ที่ให้ความส าคัญต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุอยู่ในวัยที่พละก าลังถดถอยลงและผ่านประสบการณ์ชีวิตมายาวนานจึงมีการมอง
ชีวิตต่างไปจากเดิม  เบอร์ทรันด์ รัสเซลล์ นักปราชญ์ชาวอังกฤษกล่าวเมื่อมีอายุ 85 ปีไว้ว่า คนหลัง
เกษียณอายุแล้วพากันล้มหายตายจากไปด้วยความเบื่อหน่ายว้าเหว่ การมีอายุยืนเป็นของไม่ยากแต่
ความทุกข์ที่แท้จริงคือ การด าเนินชีวิตไปโดยไม่ได้กระท าให้ความสามารถของเขาถูกน าออกมาใช้ คน
ที่กระชุ่มกระชวย เมื่อเข้าวัยชรากลับอ่อนเปลี้ยไม่มีความสุข เพราะร่างกายและจิตใจไม่ได้เคลื่อนไหว
อย่างคล่องแคล่วเป็นประจ า (จินตนาการ สมประสงค์, 2538, น. 119) จากการที่ผู้สูงอายุมีสภาพ
ร่างกายเสื่อมโทรมลงย่อมท าให้เขาต้องลดกิจกรรมต่างๆไปตามสภาพร่างกายด้วย การลดกิจกรรม
เท่ากับเป็นการลดอ านาจหน้าที่ ซึ่งเป็นผลให้จิตใจของผู้สูงอายุเปลี่ยนแปลงไปด้วย  

การรับรู้ความหมายของชีวิตและความพร้อมยอมรับความตายนับเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้
สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข การท าความเข้าใจความหมายของชีวิตจ าเป็นต้องเข้าใจ
เกี่ยวกับความหมายของความตายเนื่องจากทัศนะของมนุษย์ที่มีต่อชีวิตย่อมเกี่ยวข้องกับทัศนะที่
มนุษย์มองความตาย ความตายเป็นอีกมิติหนึ่งที่ส าคัญของชีวิตและไม่สามารถแยกออกจากการด ารง
อยู่ เพราะเราไม่สามารถกล่าวถึงสิ่งมีชีวิตได้โดยไม่หมายถึงสิ่งที่ต้องตาย การขบคิดเกี่ยวกับความตาย
อาจท าให้เข้าใจความหมายของชีวิตได้กระจ่างชัดขึ้นและสามารถเอาชนะความวิตกกังวลเมื่อต้อง
เผชิญความตาย เพ่ือให้เกิดพลังและก าลังใจในการต่อสู้และสร้างสรรค์ชีวิตให้มีความหมายและมี
คุณค่ามากท่ีสุด  

จากการที่ประเทศไทยก าลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคม
ผู้สูงอายุที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ จึงเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายในสังคมต้องร่วมมือกันก าหนดเป็นแนว
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ทางการพัฒนาเพ่ือให้สังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ ผู้วิจัยเห็นว่า การศึกษาวิจัยเรื่องการ
รับรู้ความหมายของชีวิตและความตายของผู้สูงอายุในมิติปรัชญา จะท าให้ทราบวิธีการคิดของผู้สูงอายุ
และข้อมูลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ในการน ามาพัฒนาและปรับปรุง เพ่ือสร้างจิตส านึกให้คนในสังคม
ตระหนักถึงผู้สูงอายุในฐานะบุคคลที่มีประโยชน์ต่อสังคม อีกท้ังช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุด ารงชีวิตอย่าง
มีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1) เพ่ือศึกษาการรับรู้ความหมายของชีวิตกับความตายของผู้สูงอายุ 
2) เพ่ือศึกษาปัจจัยในการรับรู้ความหมายของชีวิตกับความตายของผู้สูงอายุ จ าแนกตามเพศ 

อายุ  
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ศาสนา ฐานะทางเศรษฐกิจ สภาพความเป็นอยู่ และภาวะสุขภาพที่
แตกต่างกัน 
3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ปัจจัยในการรับรู้ความหมายของชีวิตกับความตาย 

 

การรับรู้ความหมายของชีวิตกับความตายของผู้สูงอายุ 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
4.1 รูปแบบการวิจัย 
     การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  
4.2 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้สูงอายุในชุมชนบ้านสันต้นกอก ต าบลดอนแก้ว อ าเภอ

สารภี จังหวัดเชียงใหม่   โดยการสุ่มตัวอย่างจ านวน 15 คน แบ่งออกเป็นเพศชาย 5 คนและเพศหญิง 
10 คน 

4.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ เพศ อายุ สถานสมรส ระดับการศึกษา ศาสนา ฐานะทาง

เศรษฐกิจ สภาพความเป็นอยู่ และภาวะสุขภาพ 
4.4 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

           เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แบบสัมภาษณ์ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับเพศ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ สภาพความเป็นอยู่ และภาวะสุขภาพ และแนวค าถามท่ีใช้
ในการสัมภาษณ์เจาะลึก ผู้วิจัยสร้างแนวค าถามโดยใช้แนวคิดจากการศึกษาเอกสารงานวิจัยต่าง ๆ 
โดยแนวค าถามมีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด 

4.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การรวบรวมข้อมูลจากแบบบันทึกข้อมูลทั่วไปและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผู้วิจัยเปิด

โอกาสให้   ผู้ให้ข้อมูลแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเต็มที่ ไม่มีค าถามน าที่ชี้แนะให้ผู้ให้ข้อมูลตอบ มี
การบันทึกเสียงการสนทนาระหว่างการสัมภาษณ์และถอดเทปการสัมภาษณ์อย่างละเอียดแบบค าต่อ
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ค า ประโยคต่อประโยค จ านวนครั้งที่ใช้ในการสัมภาษณ์อยู่ระหว่าง 1-2 ครั้ง โดยค านึงความเหมาะสม
และความสมบูรณ์ของข้อมูล  

4.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลจะกระท าไปพร้อมกับการรวมรวมข้อมูลตลอดระยะเวลาในการท าวิจัย 

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) และน าข้อมูลที่
ได้มารวบรวมจัดประเภท น าส่วนที่เกี่ยวข้องมาสรุปใจความส าคัญ โดยตีความและแยกแยะข้อมูลที่มี
ความหมายเดียวกันอยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน หลังจากนั้นสรุปเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของหมวดหมู่และ
น าข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์เพ่ือให้ทราบถึงการรับรู้ความหมายของชีวิตกับความตาย ตลอดจนปัจจัย
ที่มีผลต่อการรับรู้ความหมายของชีวิตกับความตาย และวิเคราะห์ในมิติปรัชญา 
5. ผลการวิจัย 

การรับรู้ความหมายของชีวิตกับความตายของผู้สูงอายุในมิติปรัชญา ได้แก่  

1. ความต้องการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปัญหาทางสุขภาพตามวัย
ได้แก่  

โรคความดัน โรคเบาหวาน ข้อเสื่อม เป็นต้น ท าให้ผู้สูงอายุเกิดความทุกข์ทรมานกายและใจ ไม่
สามารถท ากิจกรรมต่างๆ ได้อย่างสะดวก ดังนั้นผู้สูงอายุจึงต้องการมีสุขภาพร่างกายที่ดีและสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ ไม่เป็นภาระแก่ผู้ลูกหลานและคนอ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ผู้สูงอายุยอมรับได้ต่อความ
เจ็บป่วยและการเสื่อมลงของสภาพร่างกาย ผู้สูงอายุจึงรับรู้ความหมายของชีวิตกับความตาย โดยให้
ความส าคัญกับคุณค่าของการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ดังที่ผู้สูงอายุได้กล่าวว่า “อยากมีสุขภาพดี 
ท างานได้ ท างานนี่แหละ ยังท างานได้อยู่ก็รู้สึกสบายอกสบายใจ” “เราไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงอะไร ก็
รักษาอยู่ ทุกวันนี้ก็ทานยาจากท่ีอนามัย เจ็บป่วยมันเรื่องธรรมดา” 

2. การตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง ผู้สูงอายุเป็นวัยที่ผ่านประสบการณ์มายาวนานท าให้มี 
ความเข้าใจและยอมรับได้ต่อเรื่องราวที่ผ่านมาในอดีตด้วยความภาคภูมิใจในความส าเร็จของตน และ
สามารถท าใจยอมรับได้ต่อความล้มเหลวในชีวิตที่ผ่านมา เพราะถือว่าตนเองได้พยายามท าในสิ่งที่ ดี
ที่สุดแล้วเหมือนว่าทุกสิ่งในอดีตเป็นชีวิตที่ผสมผสานกลมกลืนอย่างลงตัว ดังที่ผู้สูงอายุได้กล่าวว่า 
“ภูมิใจว่าเมื่อก่อนนี้ยายก็ไม่มีอะไร แต่ก่อนนี่หาเงินกันยากเนาะ ก็หาเงินมาเก็บไว้  ไปซื้อสวน ซื้อ
อะไรมาไว้ก่อนแต่ซื้อไม่เยอะ แต่ถ้าสมัยนี้คงซื้อไม่ได้แล้ว มันแพง” ผู้สูงอายุเป็นวัยที่เข้าใจในตนเอง
จึงเลือกที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในสังคมตามความพึงพอใจของตนมากขึ้น กิจกรรมที่ผู้สูงอายุชอบท าคือ
การไปท าบุญท าทานที่วัดตามสภาพร่างกายเอ้ืออ านวย  ผู้สูงอายุส่วนมากชอบที่จะอยู่บ้าน ฟังวิทยุ ดู
โทรทัศน์ตามล าพังมากกว่า ผู้สูงอายุรับรู้ความหมายของชีวิตกับความตายจากการตระหนักเห็นคุณค่า
ในตนเอง มองตนเองในทางบวก ท าให้เกิดความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง ว่าตนเองมี
ความส าคัญ มีความสามารถ มีคุณค่าทัดเทียมกับผู้อ่ืนและเป็นที่ยอมรับของครอบครัวและสังคม 

3. การยึดหลักศาสนาเป็นที่พึ่งพิงทางจิตใจ ผู้สูงอายุเป็นวัยที่อยู่ในระยะสุดท้ายของช่วง
ชีวิต 
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จึงเป็นวัยที่มีแนวโน้มที่จะครุ่นคิดถึงความตายมากกว่าบุคคลในวัยอ่ืน  ผู้สูงอายุยึดหลักศาสนาเป็นที่
พ่ึงพิงทางจิตใจและน าศาสนามาเป็นเป้าหมายของชีวิต ผู้สูงอายุหมั่นท าบุญท าทานตามก าลังทรัพย์
และเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางวัดจัดขึ้นตามสภาพที่ร่างกายเอ้ืออ านวย เพราะเชื่อว่าผลบุญจะท าให้มีชีวิต
ที่ดีกว่าในโลกหน้า  ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เห็นว่าการเข้าวัดท าบุญท าให้เกิดความสบายใจและ
สามารถยอมรับความตายได้ ดังที่ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4 กล่าวว่า “ชีวิตคนเราเนาะ หมั่นไปเข้าวัดท าบุญ
บ้าง ไปโน่น ไปนี่ ไปเรื่อยเปื่อย จะได้สบายใจ” “การตายนี่ ของมัน...ขอแค่เราไปสบาย ไม่เจ็บ ไม่
ทรมาน ก็สบายอกสบายใจล่ะ” “การตายนี่น่ะ...ถึงคราวมันก็ต้องตายกันหมด แต่อยู่อย่างนี้เราก็อยู่
ไปวันๆ อย่าไปคิดอะไรเยอะเนาะ คนเรามันยังไงก็ต้องตายเหมือนกัน” 

4. ความพึงพอใจในชีวิต  ผู้สูงอายุเป็นวัยที่ผ่านประสบการณ์มาอย่างยาวนานได้เกิด
ความรู้สึก 

เปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยมีความสนุกสนานกับการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม การสะสมวัตถุ มาเป็นการ
มีความสุขกับสิ่งธรรมดาหรือสิ่งเรียบง่ายหรือสิ่งที่เป็นธรรมชาติ อยู่กับลูกหลาน ต้องการมีความสุข
จากการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ไม่สนใจที่จะเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติมากมาย เนื่องจากผู้สูงอายุ
ตระหนักว่ายิ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติมากเท่าไร ก็ยิ่งต้องเฝ้าระมัดระวังมิให้เกิดการสูญหาย จึงท าให้
ชีวิตของตนไม่มีอิสระเพราะต้องคอยห่วงใยวิตกกังวลเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติหรือต้อง
ปกป้องทรัพย์สินเงินทองของตน   ผู้สูงอายุในปัจจุบันกลับพึงพอใจกับการมีความสุขแบบเรียบง่าย
หรือสิ่งที่เป็นธรรมชาติ ซึ่งผู้สูงอายุใช้ชีวิตสอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติมากขึ้นได้แก่ รับประทาน
อาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพของตน การเก็บสะสมทรัพย์สมบัติหรือวัตถุนิยมน้อยลง และกิจกรรมที่
ผู้สูงอายุชอบท าได้แก่ ชอบปลูกต้นไม้หรือท าสวนมากขึ้น ท างานบ้านเล็กๆน้อยๆ แต่ผู้สูงอายุที่มี
ปัญหาทางเศรษฐกิจยังคงต้องการที่จะทรัพย์สินอย่างเพียงพอที่จะใช้จ่ายในการด าเนินชีวิตอย่าง
สะดวกสบาย 
 
ปัจจัยในการรับรู้ความหมายของชีวิตกับความตายของผู้สูงอายุ ได้แก่ 

1. ภาวะสุขภาพ ผู้สูงอายุมีความเสื่อมของร่างกายเป็นไปตามวัยท าให้เกิดความทุกข์
ทรมานจาก 

ความเจ็บป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุที่มีภาวะสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้
ด้วยตนเองจะมีความสุขมากกว่าผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพไม่ดี  อย่างไรก็ตาม ผู้สูงอายุมองว่าความ
เจ็บป่วยเป็นธรรมดาของชีวิตและยอมรับความตายที่จะเกิดขึ้นกับตน  

2. ฐานะทางเศรษฐกิจ รายได้เป็นปัจจัยที่มีต่อการรับรู้ความหมายของชีวิตกับความตาย  
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในครอบครัวที่มีรายได้ของครอบครัวที่ดี  ได้รับเงินจากบุตรหลาน ย่อมได้รับการ
ดูแลเอาใจใส่ดีกว่า มีคุณภาพชีวิตดีกว่าผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีไม่มี
ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการด ารงชีวิตและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาหรือการประกอบ
พิธีกรรมต่างๆ  



              

 

                  การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 

314 

3. สภาพความเป็นอยู่ เนื่องจากสังคมไทยมีวัฒนธรรมความเป็นอยู่ระบบเครือญาติซึ่งมี
ความ 

ผูกพันกันมากในครอบครัว บุตรหลานมีความกตัญญูต่อบุพการี และช่วยดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว
จนกระทั่งถึงแก่กรรม ผู้สูงอายุที่อาศัยกับบุตรหลานจึงไม่มีความวิตกกังวลกับความตายและยอมรับ
ความตายที่จะเกิดขึ้นกับตนได้ ขณะที่ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่เพียงล าพังจะวิตกกังวลว่าไม่มีใครดูแลยาม
เจ็บป่วยและจัดการงานศพเมื่อตนเองตาย  

4. ศาสนา ความเชื่อทางศาสนามีผลต่อการรับรู้ความหมายของชีวิตกับความตายของ
ผู้สูงอายุ  

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่าผู้สูงอายุมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการตายของตนน้อยลง ยอมรับความ
ตายได้มากขึ้นและมองว่าความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว เพราะความตายเป็นความจริงของธรรมชาติที่ไม่
มีใครสามารถหลีกเลี่ยงได้ ยอมรับได้ว่าความแก่ชราและความเจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดาของสังขาร จึง
มีการดูแลร่างกายอย่างเหมาะสม ไม่หมกมุ่นวิตกกังวลมากเกินไปกับความแก่ชราหรือความเจ็บป่วย
ของตน และไม่วิตกกังวลจนเกินเหตุในเรื่องความเจ็บป่วยเล็กน้อยของตน  

ส่วนปัจจัยที่ไม่มีผลต่อการรับรู้ความหมายของชีวิตกับความตายของผู้สูงอายุได้แก่เพศ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา พบว่าไม่แตกต่างกัน 

 
6. สรุปผลการวิจัย 

การรับรู้ความหมายของชีวิตกับความตายของผู้สูงอายุในมิติปรัชญาพบว่า ความหมายของชีวิต
ของผู้สูงอายุได้แก่ ความต้องการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง การตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง การยึด
ศาสนาเป็นที่พ่ึงทางจิตใจ และมีความพึงพอใจในชีวิต ผู้สูงอายุตระหนักว่าความตายเป็นธรรมชาติที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้และสามารถท าใจยอมรับได้ต่อความตายของตน สอดคล้องกับอัตถิภาวนิยมที่ว่ามนุษย์
ตระหนักถึงความตายเป็นข้อจ ากัดอย่างหนึ่งของชีวิตและมนุษย์ได้ตัดสินใจเลือกใช้ชีวิตให้กับตนเอง 
และสอดคล้องกับจิตนิยมและพระพุทธศาสนาที่ว่าผู้สูงอายุมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ 
โดยหมั่นท าบุญท าทานเพราะเชื่อว่าจะมีชีวิตที่ดีกว่าในโลกหน้า  ส่วนปัจจัยในการรับรู้ความหมายของ
ชีวิตกับความตายของผู้สูงอายุได้แก่ ภาวะสุขภาพ ฐานะทางเศรษฐกิจ สภาพความเป็นอยู่ ศาสนา 
ส่วนปัจจัยที่ไม่มีผลต่อการรับรู้ความหมายของชีวิตกับความตายของผู้สูงอายุได้แก่ อายุ เพศ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา พบว่าไม่แตกต่างกัน 

 
7. อภิปรายผลการวิจัย 

การรับรู้ความหมายของชีวิตกับความตายของผู้สูงอายุในมิติปรัชญา ได้แก่  

1. ความต้องการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปัญหาทางสุขภาพตาม
วัย 
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ได้แก่ โรคความดัน โรคเบาหวาน ข้อเสื่อม เป็นต้น ท าให้ผู้สูงอายุเกิดความทุกข์ทรมานกายและใจ ไม่
สามารถท ากิจกรรมต่างๆ ได้อย่างสะดวก ดังนั้นผู้สูงอายุจึงต้องการมีสุขภาพร่างกายที่ดีและสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ ไม่เป็นภาระแก่ผู้ลูกหลานและคนอ่ืนๆ สอดคล้องกับสุขนิยม (Hedonism) ที่ถือว่า
มนุษย์ต้องการความสุขและหลีกเลี่ยงความทุกข์ ดังนั้นผู้สูงอายุต้องการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและ
หลีกเลี่ยงความเจ็บป่วย ผู้สูงอายุหมั่นท าบุญท าทานเพราะเชื่อว่าจะมีชีวิตที่ดีกว่าในโลกหน้า 
สอดคล้องกับจิตนิยมที่เชื่อว่า จิตวิญญาณจึงเป็นแก่นแท้ของความเป็นมนุษย์ที่มีความคงที่และเป็น
อมตะ ผลกรรมท าให้ชีวิตเกิดการเวียนว่ายตายเกิด  เพ่ือรอรับรางวัลหรือการลงโทษตามที่สมควร
ได้รับในชีวิตหลังความตาย ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับว่าบุคคลนั้นใช้ชีวิตอยู่อย่างไรเมื่อครั้นที่ยังมีชีวิตอยู่ 

2. การตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง ผู้สูงอายุเป็นวัยที่ผ่านประสบการณ์มายาวนานท า
ให้ม ี

ความเข้าใจและยอมรับได้ต่อเรื่องราวที่ผ่านมาในอดีตด้วยความภาคภูมิใจในความส าเร็จของตนและ
สามารถท าใจยอมรับได้ต่อความล้มเหลวในชีวิตที่ผ่านมา เพราะถือว่าตนเองได้พยายามท าในสิ่งที่ดี
ที่สุดแล้วเหมือนว่าทุกสิ่งในอดีตเป็นชีวิตที่ผสมผสานกลมกลืนอย่างลงตัว ผู้สูงอายุรับรู้ความหมายของ
ชีวิตกับความตายจากการตระหนักเห็นคุณค่าในตนเอง มองตนเองในทางบวก ท าให้เกิดความเชื่อมั่น
และภาคภูมิใจในตนเอง ว่าตนเองมีความส าคัญ มีความสามารถ มีคุณค่าทัดเทียมกับผู้อ่ืนและเป็นที่
ยอมรับของครอบครัวและสังคม สอดคล้องกับปรัชญาอัตถิภาวนิยม ตระหนักถึงเสรีภาพอันเป็นธาตุ
แท้ของมนุษย์ ความเป็นอิสระที่จะเลือกกระท าสิ่งต่างๆ มันเป็นสิ่งที่แยกไม่ออกจากมนุษย์ ไม่เคยมี
ครั้งใดเลยที่จะพูดได้ว่ามนุษย์ไม่เป็นเสรีและไม่มีสถานการณ์ใดเลยที่จะกล่าวได้ว่าในสภาพอย่างนั้น  

3. การยึดหลักศาสนาเป็นที่พึ่งพิงทางจิตใจ ผู้สูงอายุเป็นวัยที่อยู่ในระยะสุดท้ายของ
ช่วง 

ชีวิตจึงเป็นวัยที่มีแนวโน้มที่จะครุ่นคิดถึงความตายมากกว่าบุคคลในวัยอื่น ผู้สูงอายุยึดหลักศาสนาเป็น
ที่พ่ึงพิงทางจิตใจและน าศาสนามาเป็นเป้าหมายของชีวิต ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยอมรับและพึงพอใจสภาพ
ความเป็นอยู่และไม่ทุกข์ร้อนเรื่องอนาคต ไม่กังวลกับความตายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มองว่าเป็น
ธรรมดาของคน ธรรมดาของธรรมชาติ แม้ผู้สูงอายุจะเข้าใจและยอมรับกฎธรรมชาติ เข้าใจความเป็น
จริงของชีวิต โดยมีหลักพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวก็ตาม กระนั้นผู้สูงอายุไม่คิดจะออกบวช
แต่พึงพอใจกับชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบัน สอดคล้องกับความสุขตามนัยประเภทโลกียสุข โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกามสุขที่ถือว่าเป็นความสุขทางโลก การปฏิบัติหลักพระพุทธศาสนาและการอ่านหนังสือ
ธรรมะเพ่ือสงบจิต เป็นไปเพ่ือความสุขปัจจุบัน  แต่ไม่ได้มุ่งหวังเพ่ือก าจัดกิเลสทั้งปวงและไม่แสวงหา
ความสุขชนิดที่เรียกว่านิพพานสุข  

4. ความพึงพอใจในชีวิต  ผู้สูงอายุเป็นวัยที่ผ่านประสบการณ์มาอย่างยาวนานได้เกิด 
ความรู้สึกเปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยมีความสนุกสนานกับการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม การสะสมวัตถุ 
มาเป็นการมีความสุขกับสิ่งธรรมดาหรือสิ่งเรียบง่ายหรือสิ่งที่เป็นธรรมชาติ อยู่กับลูกหลาน ต้องการมี
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ความสุขจากการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ไม่สนใจที่จะเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติมากมาย เนื่องจาก
ผู้สูงอายุตระหนักว่ายิ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติมากเท่าไร ก็ยิ่งต้องเฝ้าระมัดระวังมิให้เกิดการสูญหาย 
จึงท าให้ชีวิตของตนไม่มีอิสระเพราะต้องคอยห่วงใยวิตกกังวลเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติ
หรือต้องปกป้องทรัพย์สินเงินทองของตน    
 ปัจจัยในการรับรู้ความหมายของชีวิตกับความตายของผู้สูงอายุ ได้แก่ 

1. ภาวะสุขภาพ ผู้สูงอายุมีความเสื่อมของร่างกายเป็นไปตามวัยท าให้เกิดความทุกข์
ทรมาน 

จากความเจ็บป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุที่มีภาวะสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน
ได้ด้วยตนเองจะมีความสุขมากกว่าผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพไม่ดี  อย่างไรก็ตาม ผู้สูงอายุมองว่าความ
เจ็บป่วยเป็นธรรมดาของชีวิตและยอมรับความตายที่จะเกิดขึ้นกับตนได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของพีร
ศักดิ์ ศรีฤาชา ศึกษา ชีวิตที่มีความสุขของผู้สูงอายุในหมู่บ้านแห่งหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น : 
กรณีศึกษาบ้านไก่นา อ.เมือง พบว่า ภาวะสุขภาพมีความสัมพันธ์กับระดับความสุขในชีวิต โดย
ผู้สูงอายุที่มีภาวะสุขภาพที่ดีมีระดับความสุขในชีวิตสูงกว่าผู้สูงอายุที่มีภาวะสุขภาพไม่ดี และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของรสรินทร์ เกรย์ และคณะ (2549) ท าการศึกษา ความสุขบนความพอเพียง : 
ความมั่นคงในบั้นปลายชีวิตพบว่าผู้สูงอายุที่มีภาวะสุขภาพแตกต่างกัน มีระดับความสุขแตกต่างกัน 
โดยผู้สูงอายุที่มีภาวะสุขภาพดีที่สุดและสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ด้วยตนเอง จะมีความสุข
มากที่สุด 

2. ฐานะทางเศรษฐกิจ รายได้เป็นปัจจัยที่มีต่อการรับรู้ความหมายของชีวิตกับความ
ตาย  

ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในครอบครัวที่มีรายได้ของครอบครัวที่ดี ได้รับเงินจากบุตรหลาน ย่อมได้รับการ
ดูแลเอาใจใส่ดีกว่า ผู้สูงอายุที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีไม่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการด ารงชีวิตและ
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาหรือการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ชาวพุทธส่วนใหญ่มีความเชื่อ
เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดและถือว่าการท าบุญจะช่วยให้มีชีวิตที่ดีในชาติภพต่อไป และเป็นการเตรียม
ตัวเพ่ือเผชิญกับความตาย ซึ่งการท าบุญจะต้องใช้เงินเป็นส่วนประกอบ ผู้สูงอายุที่มีฐานะดีสามารถใช้
จ่ายเงินได้ตามอัตภาพและไม่เป็นภาระลูกหลานท าให้เกิดความสุขใจ สอดคล้องกับศรีเมือง พลังฤทธิ์ 
และคณะ (อ้างในชุติไกร ตันติชัยวนิช, 2551, น. 58) ศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดย
ตนเอง ครอบครัวและชุมชน พบว่า รายได้ของครอบครัวมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยรายได้ของครอบครัวเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่จะส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุได้รับการดูแลที่ดีจากครอบครัว มีโอกาสในการแสวงหาแหล่งประโยชน์ต่างๆ และสิ่งที่ดีที่สุด
ได้ ซึ่งท าให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าผู้สูงอายุที่อยู่ในครอบครัวที่มี
รายได้น้อย  
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3. สภาพความเป็นอยู่ เนื่องจากสังคมไทยมีวัฒนธรรมความเป็นอยู่ระบบเครือญาติซึ่ง
มี 

ความผูกพันกันมากในครอบครัว บุตรหลานมีความกตัญญูต่อบุพการี และช่วยดูแลผู้สูงอายุใน
ครอบครัวจนกระทั่งถึงแก่กรรม ผู้สูงอายุที่อาศัยกับบุตรหลานจึงไม่มีความวิตกกังวลกับความตายและ
ยอมรับความตายที่จะเกิดขึ้นกับตนได้ ขณะที่ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่เพียงล าพังจะวิตกกังวลว่าไม่มีใครดูแล
ยามเจ็บป่วยและจัดการงานศพเมื่อตนเองตาย ครอบครัวเป็นแหล่งก าเนิดของสมาชิกใหม่แก่สังคม 
เป็นหน่วยที่มีความผูกพันใกล้ชิดในระหว่างสมาชิกด้วยกัน การได้รับการประคับประคอง ความรัก 
ความเข้าใจ ผู้สูงอายุที่มีสัมพันธภาพอันดีกับลูกหลานจะเป็นผู้สูงอายุที่มีขวัญดี มีความรู้สึกมั่นคงใน
ชีวิต เกิดพลังใจในการเผชิญกับการเจ็บป่วย ยอมรับความตาย ท าให้มีความหวังในการด าเนินชีวิต จาก
การศึกษาของบุปผา ชอบใช้ (2536) พบว่าลูกหลาน คู่สมรสจะเป็นปัจจัยที่สัมพันธ์กับสิ่งที่เป็นความ
ต้องการทางจิตวิญญาณ เนื่องจากเป็นก าลังใจ คอยให้ความรักความห่วงใย เอ้ืออาทรต่อกัน ได้เห็น
หน้าพูดคุย คอยช่วยเหลือในกิจวัตรประจ าวัน และคอยช่วยเหลือในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ที่ให้
ความหมายในชีวิตและเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิต เช่น การท าบุญท าทาน การถวายอาหารแด่พระภิกษุ
สงฆ์ (นงเยาว์ กันทะมูล, 25) 

4. ศาสนา ความเชื่อทางศาสนามีผลต่อการรับรู้ความหมายของชีวิตกับความตายของ 
ผู้สูงอายุจากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่าผู้สูงอายุมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการตายของตนน้อยลง
ยอมรับความตายได้มากขึ้นและมองว่าความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว เพราะความตายเป็นความจริงของ
ธรรมชาติที่ไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงได้ ยอมรับได้ว่าความแก่ชราและความเจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดา
ของสังขาร จึงมีการดูแลร่างกายอย่างเหมาะสม ไม่หมกมุ่นวิตกกังวลมากเกินไปกับความแก่ชราหรือ
ความเจ็บป่วยของตน และไม่วิตกกังวลจนเกินเหตุในเรื่องความเจ็บป่วยเล็กน้อยของตน ทั้งนี้ความ
เชื่อเรื่องความตายแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ผู้สูงอายุหมั่นท าบุญไหว้พระเป็น
ประจ าตามโอกาสที่จะอ านวยให้ โดยผู้สูงอายุเชื่อว่าการท าบุญท าทานจะท าให้เกิดมาในชาติหน้าจะ
สุขสบายมากกว่าโลกที่เป็นอยู่นี้ สอดคล้องกับงานวิจัยทรรศนะเรื่องความสุขในผู้สูงอายุ : กรณีศึกษา
บ้านวัยทองนิเวศน์ ของวรรณวิสาข์ ไชยโย (2551) ผลการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่น าพุทธ
ศาสนามาเป็นหลักปรัชญาชีวิตจะท าให้มีความสุขจากการได้ปฏิบัติกิจกรรมตามหลักพระพุทธศาสนา 
ผู้สูงอายุมักจะสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนและหนังสือที่อ่านโดยส่วนมากมักจะเป็นหนังสือธรรมะเพ่ือ
ใช้ในการสวดมนต์ก่อนนอน สาเหตุที่ผู้สูงอายุมีท่าทีสนใจในศาสนาเพราะว่าผู้สูงอายุมีความทุกข์ทาง
กาย ร่างกายไม่แข็งแรงและสุขภาพทรุดโทรมไปตามวัย นอกจากนี้ผู้สูงอายุมีความทุกข์ทางใจ  ขาด
ลูกหลานเอาใจใส่ ท าให้รู้สึกเหงา ว้าเหว่ จึงต้องหันมาพ่ึงหลักธรรมในพุทธศาสนาเป็นปรัชญาชีวิตเพ่ือ
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ  

ส่วนปัจจัยที่ไม่มีผลต่อการรับรู้ความหมายของชีวิตกับความตายของผู้สูงอายุได้แก่เพศ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา พบว่าไม่แตกต่างกัน 
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8. ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและ
การ 

เตรียมตัวเกี่ยวกับความตายของผู้สูงอายุ 
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การรักษาพระวินัยของพระสงฆ์  
โดยพิธีกรรมอุโบสถกรรมของพระสงฆ์อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 

THE DISCIPLINE OBSERVATION BY UPOSATHA  

CEREMONY OF THE SANGHA IN PHONTHONG  

DISTRICT  ROI-ET PROVINCE 

 
พระปลัดยงยุทธ  ชุตินฺธโร (แวงวรรณ)1 

 
บทคัดย่อ 

 คณะสงฆ์อ ำเภอโพนทองให้ควำมส ำคัญกับกำรรักษำพระวินัย จึงได้ก ำหนดให้มีกำรท ำ
อุโบสถกรรมร่วมกัน โดยเวียนไปตำมวัดที่มีควำมพร้อมต่ำงๆ นอกจำกจะเป็นกำรลงอุโบสถกรรม
ร่วมกันแล้ว ยังใช้พิธีอุโบสถกรรมเป็นส่วนหนึ่งในกำรรักษำพระวินัย โดยมีกระบวนกำรเรียนรู้
องค์ประกอบและขั้นตอนของกำรท ำอุโบสถกรรม กำรแสดงอำบัติ กำรส ำรวจพฤติกรรมตนเอง กำร
รักฟังกำรสวดพระปำฏิโมกข์ภำษำบำลี และแปลภำษำไทยบำงสิกขำบทที่ส ำคัญ โดยกำรอธิบำย
แนวทำงปฏิบัติตำมพระวินัย กำรรับฟังโอวำทและแนวนโยบำยจำกเจ้ำคณะอ ำเภอที่ได้รับนโยบำยมำ
จำกจังหวัด รวมทั้งกำรปฏิบัติกำรภำรกิจของคณะสงฆ์อ ำเภอโพนทอง และกำรประชุมหลังจำกเสร็จ
สิ้นกำรสวดพระปำฏิโมกข์แล้ว เพ่ือจะได้ร่วมกันทบทวนและวำงแผนงำนกำรบริหำรคณะสงฆ์ กำร
มอบหมำยให้พระวินยำธิกำรในอ ำเภอได้รำยงำนสรุปผลกำรติดตำมตรวจสอบพฤติกรรมของพระภิกษุ 
และก ำหนดบทลงโทษส ำหรับภิกษุที่ล่วงละเมิดพระวินัย โดยให้คณะสงฆ์มีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ 
ควบคุมดูแลให้เป็นไปตำมพระวินัย และร่วมกันหำมำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรละเมิดพระ
วินัย ดังนั้น กำรท ำอุโบสถกรรมของคณะสงฆ์อ ำเภอโพนทองจึงเป็นกระบวนกำรรักษำพระวินัยในรูป
ของกำรปฏิบัติตำมพระวินัย กำรให้ควำมรู้ทำงพระวินัย กำรท่องจ ำพระวินัย กำรอธิบำยขยำยควำม 
กระบวนกำรตรวจสอบและวินิจฉัยพฤติกรรมทำงพระวินัย กำรรับฟังนโยบำยทำงกำรปกครอง และ
กำรลงโทษตำมพระวินัย เป็นต้น นอกจำกนี้ยังเป็นกำรส่งเสริมสนับสนุนและเชิดชูพระภิกษุที่ทรงจ ำ
พระปำฏิโมกข์ด้วย ซึ่งส่งผลให้พระภิกษุในอ ำเภอโพนทองส ำรวมระวังพฤติกรรม ท ำให้มีควำมเข้ำใจ
และปฏิบัติตำมพระวินัยได้อย่ำงถูกต้อง  
 
ค าส าคัญ: กำรรักษำพระวินัยสงฆ์/พิธีกรรมอุโบสถกรรม/พระสงฆ์อ ำเภอโพนทอง 
 

Abstract 

 The Sangha of Phon Thong district has emphasized on maintaining monk 

discipline and so decided to practice customary recitation together at the temple that 

has the availability. In addition to recitation, the practice is also a part of clergy 

discipline. The process consists of learning the components of the custom, the 

procedure of chanting, repenting, introspection, listening to Patimokkha recitation in 

                                           

 1นิสิตพุทธศำสตรมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 
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Pāli and the Thai translation on key teaching, receiving teaching and policy from the 

District Sangha Governor, and meeting after the prayer so to plan on the administration 

of the clergy and setting disciplinary action for monks who violate the discipline rules. 

The clergy also participates in the monitoring and control the clergy discipline and 

together design a prevention measure and solution to disciplinary breach. In this sense, 

the customary recitation is a form of clergy discipline promotion by following the 

teaching, communicating knowledge, remembering the rules, understanding the 

disciplinary process. The customary recitation also promotes the clergy to remember 

the Patimokkha teaching which helps the clergy of Phon Thong district to be more 

careful toward one’s behavior and has better understanding of the monk discipline. 

 

Keywords: clergy discipline/customary recitation/Phon Thong district clergy 

 
๑. บทน า 
 พุทธศำสนำมีพระธรรมวินัยเป็นหลักแห่งควำมประพฤติของผู้อยู่ในสังคมสงฆ์ เมื่อผู้ที่มำ
บวชมีหลำกหลำยชนชั้นและมีพ้ืนฐำนแตกต่ำงกัน พระวินัยจึงเป็นเครื่องมือควบคุมพฤติกรรมให้
เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน เมื่อละเมิดพระวินัยก็จะเป็นอำบัติและเกิดอธิกรณ์ขึ้น เมื่อเกิดมีอธิกรณ์ขึ้น
ก็มีกระบวนกำรในกำรระงับอธิกรณ์ และมีวิธีกำรลงโทษตำมควรแก่โทษำนุโทษ แต่ถ้ำเป็นควำมผิด
ร้ำยแรงอย่ำงปำรำชิก ถึงกับขำดจำกควำมเป็นภิกษุและกลับบวชใหม่ไม่ได้อีก ซึ่งเป็นเหมือน “กำร
ประหำรชีวิตของสงฆ์” คือกำรท ำให้สูญสิ้นจำกควำมเป็นพระ สังคมบรรพชิตนอกจำกจะต้องปฏิบัติ
ตำมกฎระเบียบของสังคมของตนแล้ว ยังจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยของบ้ำนเมืองด้วย กำรกระท ำ
บำงอย่ำงของผู้เป็นภิกษุนอกจำกจะผิดพระวินัยพุทธบัญญัติแล้ว ยังผิดและต้องรับโทษตำมกฎหมำย
ของบ้ำนเมืองด้วย เช่น กำรฆ่ำคน และกำรลักขโมย เป็นต้น ดังนั้น ถ้ำไม่รู้และไม่เข้ำใจพระวินัยก็จะมี
โอกำสกระท ำผิดได้ง่ำย พระสงฆ์ต้องทบทวนศีลหรือวินัยด้วยสติอยู่ตลอดเวลำในกำรใช้ชีวิตเพศ
บรรพชิต พระพุทธเจ้ำจึงก ำหนดให้พระสงฆ์ท ำอุโบสถกรรม ๑๕ วัน ในช่วง ๒๐ พรรษำแรก
พระพุทธเจ้ำทรงแสดงโอวำทปำฏิโมกข์เองทุกกึ่งเดือน2  เพ่ือร่วมกันทบทวนพระวินัยป้องกันควำม
ประมำทและกำรหลงลืม รวมทั้งจะได้ปฏิบัติตำมพระวินัยได้อย่ำงถูกต้อง ดังมีพุทธด ำรัสว่ำ “อำนนท์ 
ธรรมและวินัยที่เรำตถำคตแสดงไว้แล้ว บัญญัติไว้แล้วแก่เธอทั้งหลำย ธรรมและวินัยนั้นจักเป็นศำสดำ
ของเธอทั้งหลำย เมื่อเรำตถำคตล่วงลับไปแล้ว”3 แสดงให้เห็นว่ำพระพุทธเจ้ำทรงให้ควำมส ำคัญกับ
กำรสวดปำฎิโมกข์ทุกครึ่งเดือน เพรำะทรงยกให้พระธรรมและวินัยเป็นสิ่งแทนพระองค์ ดังนั้น กำรไม่
ปฏิบัติตำมพระธรรมและวินัยจึงเป็นกำรไม่เคำรพพระพุทธเจ้ำด้วย 
 พระพุทธเจ้ำทรงมีพุทธประสงค์ให้เหล่ำพระสำวกท่ีจะเป็นผู้สืบทอดพระศำสนำต่อไปเป็น
ผู้ตั้งใจในกำรศึกษำพระธรรมวินัยที่เป็นรำกแก้วของศำสนำ และหมั่นทบทวนแล้วจดจ ำธรรมเหล่ำนั้น

                                           

 2 ดูรำยละเอียดใน วิ.มหำ. (ไทย) ๑/๒๐-๒๑/๑๒-๑๓ 
 3 ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๑๖/๑๖๔. 
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ด้วยควำมเคำรพ จึงสะท้อนให้เห็นว่ำควำมส ำคัญของพระธรรมวินัยว่ำมีควำมส ำคัญและจ ำเป็นต่ อ
ควำมเจริญมั่นคงของพระพุทธศำสนำอย่ำงยิ่ง ซึ่งเป็นหน้ำที่หลักของพระสงฆ์ในกำรสืบทอดอำยุพระ
ศำสนำ แต่ถ้ำหำกพระสงฆ์ไม่จดจ ำ ไม่เรียนรู้ให้เข้ำใจในพระธรรมวินัยแล้ว ก็ปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องตำม
พระธรรมวินัย มีพฤติกรรมไม่ส ำรวม ประชำชนก็ไม่ศรัทธำ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อควำมตั้ งมั่นของ
พระพุทธศำสนำ ท ำให้พฤติกรรมเสื่อมของพระสงฆ์กลำยเป็นกำรท ำลำยพระพุทธศำสนำไปด้วย  
 จำกกำรส ำรวจควำมคิดเห็นประชำชนของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยำกรณ์ทำงกำรเกษตร 
หรือแม่โจ้โพลล์ คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยแม่โจ้ โดยได้ส ำรวจควำมคิดเห็นพุทธศำสนิกชนใน
หัวข้อ “พุทธศำสนำในสังคมไทยปัจจุบัน” เผยปัจจัยที่ท ำลำยควำมเลื่อมใสของชำวพุทธมำกท่ีสุด เป็น
พฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมของ ส่วนปัจจัยที่ส่งผลท ำลำยควำมเลื่อมใสศรัทธำพุทธศำสนำ พบว่ำ ร้อยละ 
๖๐.๓๖ เห็นว่ำพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมของพระสงฆ์ที่ท ำลำยควำมเลื่อมใสมำกที่สุด รองลงมำ ร้อย
ละ ๒๑.๔๕ เห็นว่ำกำรบิดเบือนหลักธรรมค ำสอนของศำสนำ และร้อยละ ๑๘.๑๘ เห็นว่ำกำรหำ
ผลประโยชน์จำกวัด องค์กรทำงศำสนำที่ท ำลำยควำมศรัทธำ4  จำกสภำพปัญหำและพฤติกรรมละเมิด
พระวินัย กำรมีพฤติกรรมเสื่อมเสียของพระสงฆ์ กำรไม่เรียนรู้และทบทวนพระวินัย รวมทั้งกำรไม่
เข้ำใจเจตนำรมณ์ในกำรท ำอุโบสถกรรม กระบวนกำรท ำอุโบสถกรรมที่มีผลต่อกำรรักษำพระวินัยของ
คณะสงฆ์อ ำเภอโพนทอง จึงท ำให้ผู้วิจัยมีควำมสนใจที่จะศึกษำเรื่อง “การรักษาพระวินัยโดยพิธี
อุโบสถกรรมของพระสงฆ์อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด” ซึ่งมุ่งเน้นไปที่กำรศึกษำกำรท ำ
อุโบสถกรรมของพระสงฆ์อ ำเภอโพนทองที่มีผลต่อกำรรักษำพระวินัย เพ่ือให้ได้องค์ควำมรู้ในกำร
รักษำพระวินัยอย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป      
 
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 ๒.๑ เพ่ือศึกษำกำรรักษำพระวินัยของพระสงฆ์ในพระพุทธศำสนำ 

 ๒.๒ เพ่ือศึกษำกระบวนกำรท ำอุโบสถกรรมในปัจจุบันของพระสงฆ์อ ำเภอโพนทอง   
จังหวัดร้อยเอ็ด 

 ๒.๓ เพ่ือศึกษำกำรรักษำพระวินัยโดยพิธีอุโบสถกรรมของพระสงฆ์อ ำเภอโพนทอง   
จังหวัดร้อยเอ็ด 

  
๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
  ๑) รูปแบบการวิจัย 
  กำรศึกษำวิจัยนี้เป็นกำรศึกษำวิจัยแบบเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธี
กำรศึกษำรวบรวมข้อมูลจำกเอกสำร (Documentary) และกำรศึกษำเก็บข้อมูลภำคสนำม (Field 
Work Study) ดังนี้  

   (๑) การศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research)   

                                           

 4 กรุงเทพธุรกิจ, โพลล์เผยพฤติกรรมของสงฆ์ท าลายศาสนาพุทธมากสุด, [ออนไลน์] แหล่งข้อมูล : 
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/637238 [๓๐ สิงหำคม ๒๕๖๑]. 

http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/637238
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   กำรวิจัยนี้ได้ศึกษำค้นคว้ำและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจำกเอกสำรแหล่งต่ำงๆ โดย
จ ำแนกเอกสำรออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ โดยจ ำแนกข้อมูลเอกสำรออกเป็น ๒ ส่วน คือ ๑) กำรศึกษำจำก
เอกสำรปฐมภูมิ คือ พระไตรปิฎกภำษำไทย ฉบับมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ และ
พระไตรปิฎกภำษำบำลี ฉบับมหำจุฬำเตปิฏก  พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นเอกสำรหลัก และ ๒) กำรศึกษำ
เอกสำรทุติยภูมิ คือ ศึกษำเอกสำรวิชำกำร หนังสือ บทควำม ต ำรำ และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ
เอกสำรอ่ืนที่เกี่ยวข้อ ทั้งเป็นภำษำไทยและส่วนที่เป็นภำษำต่ำงประเทศเป็นต้น โดยมุ่งเน้นศึกษำ
เกี่ยวกับเรื่องกำรท ำสังฆกรรม, กำรท ำอุโบสถกรรม, กำรสวดพระปำฏิโมกข์, โครงสร้ำงพระวินัย และ
กำรรักษำพระวินัย เป็นต้น ทัง้ที่เป็นภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ  

   (๒) การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
   กำรศึกษำวิจัยเชิงคุณภำพเป็นกระบวนกำรเก็บข้อมูลจำกกลุ่มเป้ำหมำยในพ้ืนที่วิจัย 

โดยวิธีกำรสัมภำษณ์ ( Inter view) เป็นรำยบุคคล กำรสนทนำกลุ่มย่อย (Focus Group) ร่วมกัน
ระหว่ำงพระสงฆ์ ก ำนัน, ผู้ใหญ่บ้ำน, อุบำสก และอุบำสิกำ โดยใช้วิธีกำรศึกษำควำมคิดเห็นจำก
พระภิกษุ และคฤหัสถ์ที่เกี่ยวข้องในกำรท ำอุโบสถกรรม โดยใช้แบบสัมภำษณ์ (Inter view) เป็น
เครื่องมือในกำรวิจัย 

   (๓) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
   กำรวิจัยนี้ได้แบ่งกำรเก็บข้อมูลภำคสนำมออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ เป็นกำรเก็บ

ข้อมูลจำกพระสงฆ์ ก ำนัน, ผู้ใหญ่บ้ำน, อุบำสก และอุบำสิกำ โดยใช้วิธีกำรสัมภำษณ์และออกแบบ
สอบถำม ส่วนที่ ๒ เป็นกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพระวินัยของพระภิกษุในอ ำเภอ
โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกำรคัดเลือกพระสังฆำธิกำรระดับปกครองในเขตอ ำเภอมำประชุม
ร่วมกัน โดยมีกำรออกแบบหัวข้อและวำระกำรประชุมเชิงปฏิบัติให้สอดคล้องกับประเด็นกำรวิจัย 
เพ่ือให้ทรำบข้อมูลเกี่ยวกับแนวทำงกำรรักษำพระวินัย และแนวทำงกำรท ำอุโบสถสังฆกรรมในกำร
รักษำพระวินัยจำกของคณะสงฆ์ 
  ๒) พื้นที่ศึกษา ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
  ในกำรวิจัยภำคสนำมได้ก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย เพ่ือจะเก็บข้อมูลในพ้ืนที่วิจัย ซึ่งใช้วิธีกำร
คัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำยแบบเจำะจง (criterion based selection) เฉพำะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำร
ท ำอุโบสถกรรมนั้น โดยใช้แบบสัมภำษณ์เป็นเครื่องมือเก็บข้อมูลกับกลุ่มเป้ำหมำย ซึ่งได้จ ำแนก
ออกเป็น ๗ กลุ่ม ดังต่อไปนี้ ๑. เจ้ำคณะอ ำเภอโพนทอง จ ำนวน ๑ รูป ๒. รองเจ้ำคณะอ ำเภอโพน
ทอง จ ำนวน ๒ รูป ๓. เจ้ำคณะต ำบล จ ำนวน ๑๐ รูป ๔. เจ้ำอำวำสวัด จ ำนวน ๒๐ รูป ๕. พระสงฆ์ที่
เขำ้ร่วมลงอุโบสถกรรม จ ำนวน ๒๐ รูป ๖. ก ำนัน,ผู้ใหญ่บ้ำน จ ำนวน ๕  คน ๗. อุบำสกและอุบำสิกำ 
จ ำนวน ๑๐ คน รวมประชำกรที่ให้ข้อมูลทั้งสิ้น จ ำนวน  ๗๐ รูป/คน 
  ๓) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย  
  เครื่องมือวิจัยคือ แบบสัมภำษณ์ (Interview) โดยมีผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
ประกอบด้วย (๑) พระอธิกำรสมหมำย อตฺถสิทฺโธ ดร. มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
วิทยำลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด (๒) ดร.ไพฑูรย์ สวนมะไฟ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำลัย
สงฆ์ร้อยเอ็ด (๓) ดร.ศรัญญู ชัยวิเชียร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตสกลนคร 
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 จำกกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ โดยเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีและมุ่ง
ตอบวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย เพ่ือให้ได้ชุดควำมรู้ กระบวนกำร วิธีกำร ท ำให้เข้ำใจกำรรักษำพระ
วินัยโดยใช้กำรท ำอุโบสถกรรมของพระสงฆ์อ ำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด และเป็นแนวทำงในกำร
พัฒนำอย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป 
๔. ผลการวิจัย 
 ๔.๑ การรักษาพระวินัยของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา 
  พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน ได้กล่ำวว่ำ วินัย หมำยถึง ระเบียบแบบแผน และ
ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ5 พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ. ประยุตฺโต) ได้กล่ำวไว้ว่ำ วินัย6 (บำลี: วินย) หมำยถึง 
ระเบียบหรือแบบแผนควำมประพฤติควำมเป็นอยู่และกำรประกอบกิจ ด ำเนินกำรต่ำงๆ ซึ่งจัดตั้งวำง
ไว้โดยเป็นประมวลแห่งข้อบัญญัติ ข้อปฏิบัติ ข้อก ำหนด กฎน้อยใหญ่ ส ำหรับฝึกฝนควบคุมก ำกับ
ควำมประพฤติและกำรปฏิบัติ ให้เป็นไปในแนวทำงอันหนึ่งอันเดียวกัน ที่จะเกิดควำม เรียบร้อยดีงำม 
และควำมเจริญงอกงำมสัมฤทธิ์ควำมมุ่งหมำย พระมหำโพธิวงศำจำรย์ (ทองดี) ได้กล่ำวว่ำ วินัย
หมำยถึง ค ำสั่งสอนที่เนื่องด้วยข้อบัญญัติ อันมีหลักกำรเพ่ือควำมสงบเรียบร้อย เพ่ือควำมดีงำมของ
หมู่คณะ อยู่ร่วมกันอย่ำงมีอิสระ และปลอดภัย7 
  ดังนั้น พระพุทธเจ้ำทรงบัญญัติพระวินัยด้วยหลักกำรเกิดเหตุ คือต้องรอให้มีเหตุจำกควำม
ประพฤติไม่เหมำะสมของพระภิกษุในพระศำสนำก่อนจึงจะเริ่มท ำกำรบัญญัติสิกขำบทข้ึนมำ หลังจำก
พระองค์ตรัสรู้แล้ว ๑๙ พรรษำไม่มีกำรบัญญัติสิกขำบทเลย นอกจำกพุทธธรรมเนียมเล็กน้อยที่ให้สงฆ์
ปฏิบัติ หำกไม่มีกำรท ำผิดเลยก็คงไม่มีกำรบัญญัติสิกขำบทเลยตลอดอำยุของพระองค์ แต่ด้วยสมัย
ต่อมำมีผู้มำบวชมีจุดมุ่งหมำยในกำรเข้ำมำบวชที่ต่ำงออกไป และพระสงฆ์จ ำนวนมำกจึงเริ่มมีผู้ท ำผิด 
จึงเริ่มบัญญัติเรื่อยมำ ในข้อสังเกตนั้นสิกขำบทหนึ่งๆ มีผู้กระท ำผิดที่เรียกว่ำต้นบัญญัติอย่ำงน้อยก็ ๑ 
ครั้งในกำรพระบัญญัติวินัย ๑ สิกขำบท จึงมีผู้ท ำผิดที่เป็นต้นบัญญัติหลำยร้อยครั้งที่เป็นเหตุแห่งกำร
บัญญัติสิกขำบท จุดมุ่งหมำยกำรรักษำวินัย ดังนี้8 ๑) เพ่ือคลำยควำมก ำหนัด ๒) เพ่ือควำมพรำก ๓) 
เพ่ือกำรไม่สะสม ๔) เพ่ือควำมมักน้อย ๕) เพ่ือควำมสันโดษ ๖) เพ่ือควำมสงัด ๗) เพ่ือควำมไม่เกียจ
คร้ำนมีควำมเพียร ๘) เพ่ือควำมเป็นคนเลี้ยงง่ำย 
 ควำมมุ่งหมำยในกำรบัญญัติพระวินัยในภำพรวมสรุปได้ ๑๒ ประกำร ดังนี้ ๑) เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้พระสงฆ์เป็นคนเหี้ยมโหด เบียดเบียนผู้อ่ืน ๒) เพ่ือป้องกันพระสงฆ์ปฏิบัติลวงโลก ไม่ปฏิบัติดี 
ปฏิบัติชอบ ๓) เพ่ือป้องกันควำมเดือดร้อนที่จะเกิดกับพระสงฆ์ในอนำคตข้ำงหน้ำ ๔) เพ่ือป้องกัน
พระสงฆ์ประพฤติเลวทรำม ๕) เพ่ือป้องกันควำมประพฤติเสียหำยที่จะเกิดกับพระสงฆ์ หมู่คณะ และ

                                           

 5 รำชบัณฑิตยสถำน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, (กรุงเทพมหำนคร:นำน
มีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, ๒๕๕๖), หน้ำ ๑๑๒๑ 
 6 พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ. ประยุตฺโต),พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งท่ี๑๕, 
(กรุงเทพมหำนคร:บริษัทสหธรรมิก จ ำกัด, ๒๕๕๓), หน้ำ ๓๗๑ 
 7 พระมหำโพธิวงศำจำรย์ (ทองดี), วินัยบัญญัติ, ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหำนคร:บริษัทรุ่งศิลป์กำรพิมพ์ 
จ ำกัด, ๒๕๖๑), หน้ำ ๗ 
 8 วิ.จู. (ไทย) ๒/๔๐๖/๓๒๓ 
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พระศำสนำ ๖) เพ่ือป้องกันควำมเล่นซุกซน ควำมคึกคะนองของพระสงฆ์ ๗) เพ่ือให้เป็นธรรมเนียม
ของภิกษุในกำรน ำไปประพฤติปฏิบัติตำมเป็นแนวทำงเดียวกัน ๘) เพ่ือให้เกิดควำมเลื่อมใสของ
ประชำชนที่พบเห็นพระภิกษุสงฆ์ ๙) เพ่ือเกื้อกูลต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ๑๐) เพ่ือควบคุมกิเลส
ตัณหำ ๑๑) เพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำจิตและปัญญำ ๑๒) เพ่ือควำมมั่นคงของพระพุทธศำสนำ 
 แนวทำงกำรรักษำพระวินัยมีดังนี้ ๑) กำรปฏิบัติตำมหลักไตรสิกขำ “เมื่อภิกษุผู้บวชเข้ำมำ
ในพระศำสนำ สิ่งแรกที่ต้องเร่งรีบศึกษำก่อนอย่ำงอ่ืน คือ สิกขำท้ัง ๓ ประกำร เรียกว่ำ ไตรสิกขำ คือ
กำรฝึกหัดอบรม กำย วำจำ ใจ และปัญญำให้ยิ่งขึ้นไป จนบรรลุจุดมุ่งหมำยสูงสุดคือพระนิพพำน”9 
๒) กำรรักษำพระวินัยด้วยกำรศึกษำในพระวินัย ๓) กำรรักษำพระวินัยด้วยกำรปฏิบัติตำมพระวินัย 
๔) กำรรักษำพระวินัยด้วยมุขปำฐะ (ท่องจ ำบทบัญญัติในพระวินัย) ๕) กำรรักษำด้วยกำรเผยแผ่พระ
ธรรมวินัย ๖) กำรรักษำพระวินัยด้วยปฏิบัติกิจในสังฆกรรม ๗) กำรรักษำพระวินัยด้วยอินทรีย์สังวร 
๗) กำรรักษำพระวินัยด้วยกำรควบคุมโดยผู้ปกครองสงฆ์  ๘) กำรรักษำด้วยกำรปกป้องคุ้มครอง
พระพุทธศำสนำ 
 สังฆกรรมมีควำมเกี่ยวข้องและส ำคัญต่อกำรรักษำพระวินัย ๔ ประกำร ดังนี้ ๑) เพ่ือสืบ
ทอดทำยำทศำสนำ หมำยถึง กำรท ำให้เกิดมีพระภิกษุสงฆ์ เช่น กำรบวชให้ถูกต้องตำมพระวินัยที่
พระพุทธเจ้ำอนุญำต กำรค้ ำจุนเครื่องนุ่งห่มของพระสงฆ์ เช่น กรำนผ้ำกฐิน ๒) เพ่ือกำรรักษำพระวินัย  
สังฆกรรมเองที่เป็นเครื่องมือคอยบังคับพระภิกษุสงฆ์ท่ีให้ตั้งอยู่ในพระธรรมวินัย เป็นกำรป้องกันรักษำ
ตัวพระวินัยนั้นเอง เมื่อพระพุทธเจ้ำปรินิพพำนแล้วก็ต้องอำศัยหมู่สงฆ์ส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งในกำรรักษำ
พระวินัยโดยอำศัยกระบวนกำรสังฆกรรมที่ท ำโดยคณะสงฆ์  ในพระวินัยบำงข้อพระพุทธเจ้ำระบุไว้
อย่ำงชัดเจนให้ท ำสังฆกรรม หำกไม่ท ำท่ำนให้ปรับอำบัติ เช่น กำรพ้นจำกอำบัติสังฆำทิเสสท่ำนให้
ออกจำกอำบัติด้วยวิธีกำรท ำสังฆกรรมหำกไม่ท ำปิดบังไว้ท่ำนปรับอำบัติถุลลัจจัย เป็นต้น ๓) เพ่ือเป็น
เครื่องมือในกำรลงโทษ ครั้งเมื่อพุทธกำล พระพุทธเจ้ำยังยกให้สงฆ์ในกำรตัดสิน และลงโทษพระภิกษุ
ที่ท ำผิดพระวินัย กำรบัญญัติพระวินัยของพุทธองค์ก็ยังต้องเรียกประชุมสงฆ์ทุกครั้งที่จะบัญญัติ
สิกขำบท ในกำลต่อมำได้มอบให้คณะสงฆ์เป็นผู้ตัดสินในอธิกรณ์ต่ำงที่เกิดขึ้นในพระพุทธศำสนำ เมื่อ
สงฆ์ที่ระงับนั้นสวดเสร็จเป็นอันเสร็จขบวนกำรลงโทษ และอำบัติที่หนักอย่ำงสังฆำทิเสสนั้น 
พระพุทธเจ้ำให้เป็นขบวนกำรของคณะสงฆ์ทั้งหมดตั้งแต่กำรเริ่มขออนุญำตประพฤติตนเพ่ือออกจำก
อำบัติ จนเสร็จสิ้นมีถึง ๓ ขั้นตอน ล้วนแล้วแต่ต้องผ่ำนขบวนกำรสังฆกรรม ๔) เพ่ือเป็นเครื่องมือใน
กำรงดโทษ  เมื่อต้องโทษแล้วยอมรับผิดที่ท ำนั้นแล้ว ก็มีกำรงดโทษที่ส ำนึกนั้นโดยผ่ำนกระบวนกำร
สังฆกรรม เช่น กำรอัพพำนกรรม ดังที่กล่ำวมำแล้วในขบวนกำรออกจำกอำบัติสังฆำทิเสส  
 ๒) การท าอุโบสถกรรมในปัจจุบันของพระสงฆ์อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 ค ำว่ำ อุโบสถกรรม (อุโปสถกมฺม) จึงมีควำมหมำยตรงกันว่ำ กำรท ำอุโบสถ หมำยถึง ธรรม
เนียมของพระภิกษุตำมพุทธบัญญัติ พระภิกษุทุกรูปต้องท ำอุโบสถกรรมทุกกึ่งเดือน ถ้ำไม่มีเหตุจ ำเป็น
ที่มีพุทธำนุญำตไว้ จะเว้นหรือขำดกำรกระท ำเสียมิได้ ต้องท ำในสีมำชนิดใดชนิดหนึ่งตำมพระวินัย วัด
ส่วนมำกมีพัทธสีมำประจ ำวัด พระภิกษุทั้งวัดต่ำงร่วมกันท ำภำยในเขตพัทธสีมำ คือ โรงอุโบสถทุกวัน
อุโบสถ ถ้ำวัดไหนยังไม่มีพัทธสีมำ และจะก ำหนดสีมำชนิดอ่ืนตำมพระวินัย ใช้เป็นเขตสังฆกรรมไม่
                                           

 9 องฺ.เอกก. (ไทย) ๒๐/๘๖/๓๑๑ 
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เหมำะ ก็ให้ไปรวมท ำกับสงฆ์วัดใกล้ที่สุด อุโบสถกรรมที่พระภิกษุร่วมกันท ำตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไป ต้อง
สวดพระปำฏิโมกข์ในท่ำมกลำงสงฆ์เป็นหลักของกำรกระท ำ 

 
 คณะสงฆ์อ ำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ก็เป็นเขตกำรปกครองที่มี ปัญหำเกี่ยวกับ
พฤติกรรมไม่เหมำะสมของพระสงฆ์ “คณะสงฆ์อ ำเภอโพนทอง มีเจ้ำอำวำสวัดและเจ้ำส ำนักที่พักสงฆ์
ในเขตปกครอง ๑๓๘ รูป มีเจ้ำคณะต ำบล/เขต ๑๗ รูป”10 เป็นอ ำเภอมีวัดและที่พักสงฆ์เป็นจ ำนวน
มำก กำรปกครองของคณะสงฆ์จึงค่อนข้ำงยุ่งยำก และมีปัญหำเกี่ยวกับกำรท ำผิดพระวิ นัยและกำร
ประพฤติตัวไม่เหมำะสมของภิกษุสงฆ์อยู่บ่อยครั้ง จะเห็นได้จำกกำรร้องเรียนจำกประชำชนมำยังคณะ
สงฆ์ผู้ปกครอง และมีกำรท ำโทษตำมพระธรรมวินัย โดยที่ประชุมคณะสงฆ์มีควำมเห็นร่วมกันว่ำ 
พฤติกรรมไม่เหมำะสมของพระสงฆ์ส่วนส ำคัญคือกำรไม่เรียนรู้และไม่เข้ำใจพระวินัย หรือที่เคยเรียน
มำแต่ไม่ทบทวนก็จะหลงลืม เพรำะในอดีตให้แต่ละวัดต่ำงท ำกันเอง วัดส่วนใหญ่ก็ไม่ท ำอุโบสถกรรม 
จึงท ำให้ขำดควำมเป็นเอกภำพ และไม่ได้เป็นกำรทบทวนพระวินัยตำมเจตนำรมณ์อย่ำงแท้จริง เพรำะ
เป็นเพียงกำรท ำพิธีกรรมเท่ำนั้น ต่อมำในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เจ้ำคณะอ ำเภอโพนทองได้มองเห็นถึงควำม
ละเลยต่อกำรไม่ท ำอุโบสถสังกรรมของวัดในเขตปกครอง อันเกิดจำกปัญหำหลักคือกำรขำดพระสงฆ์ผู้
สวดพระปำฏิโมกข์ วัดส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้สวดปำฏิโมกข์ พระสงฆ์ขำดกำรเอำใจใส่ในพระธรรมวินัย 
ท ำให้มีพฤติกรรมไม่เหมำะสม จึงท ำให้เกิดนโยบำยในกำรปกครองที่จะพยำยำมแก้ปัญหำในกำรท ำ
อุโบสถกรรมร่วมกันในอ ำเภอโพนทอง  
 ในกำรท ำอุโบสถสังฆกรรมของคณะสงฆ์อ ำเภอโพนทองในปัจจุบัน ถึงแม้จะได้ผลบ้ำงใน
กำรแก้ปัญหำบำงอย่ำง แต่ก็ยังมีปัญหำด้ำนอ่ืนๆ เพรำะสภำพปัญหำของควำมห่ำงไกลกันแต่ละวัดจึง
มีปัญหำที่ทำงคณะสงฆ์อ ำเภอได้หำทำงแก้ไขปัญหำในกำรลงท ำอุโบสถสังฆกรรมของพระภิกษุ จำก
สถิติในกำรลงอุโบสถสังฆกรรมสำมัคคีของคณะสงฆ์อ ำเภอโพนทอง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่ำ จ ำนวน
พระจ ำพรรษำ ๕๑๑ รูป โดยจัดสถำนที่ลงอุโบสถกรรมไปตำมวัดต่ำงๆ ดังนี้ วัดโพธิ์ร้อยต้น วัดเทพยุ
ดำรำม วัดโพนทองใหญ่ วัดศรีวิไลมงคล วัดสุทธำรำม วัดสุทธำรำม วัดนิคมคณำรำม เป็นต้น11 
รวมทั้งหมุนเวียนไปตำมวัดอ่ืนๆ ที่มีควำมพร้อม โดยเฉลี่ยขำดประมำณ ๕๐ รูปต่อครั้ง นอกจำกนี้ยัง
เจ้ำคณะอ ำเภอยังได้หำข้อมูลเกี่ยวกับกำรท ำอุโบสถสังฆกรรม พบประเด็นส ำคัญ คือ พระสงฆ์
บำงส่วนมีควำมตั้งใจที่ไม่มำร่วมท ำสังฆกรรม บำงส่วนก็อ้ำงว่ำกำรเดินทำงล ำบำก อำพำธ ติดกิจ
นิมนต์ ไม่มีคนเฝ้ำวัด เป็นต้น และยังพบว่ำพระสงฆ์ที่มำร่วมท ำอุโบสถสังฆกรรมเป็นประจ ำจะมี
ควำมรู้เกี่ยวกับพระวินัยมำกกว่ำผู้ที่ไม่เข้ำร่วม ในขณะที่พฤติกรรมเสื่อมที่ได้รับกำรร้องเรียนมำยังเจ้ำ
คณะอ ำเภอก็มีน้อยกว่ำ เพรำะได้เรียนรู้และทบทวนพระวินัยอยู่ทุกครึ่งเดือน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำ กำร
ท ำอุโบสถสังฆกรรมร่วมกันของคณะสงฆ์สำมำรถรักษำพระวินัยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และยังมีกำร

                                           

 10 พระพรทิพย์ สนฺตจิตฺโต เลขำนุกำรเจ้ำคณะอ ำเภอโพนทอง “ข้อมูลงำนปกครองคณะสงฆ์” จังหวัด
ร้อยเอ็ด : ส ำนักงำนเจ้ำคณะอ ำเภอโพนทอง, ๒๕๖๑), (อัดส ำเนำ)  
 11 พระพรทิพย์ สนฺตจิตฺโต เลขำนุกำรเจ้ำคณะอ ำเภอโพนทอง “ข้อมูลงำนปกครองคณะสงฆ์” จังหวัด
ร้อยเอ็ด : ส ำนักงำนเจ้ำคณะอ ำเภอโพนทอง, ๒๕๖๑), (อัดส ำเนำ)  
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พัฒนำกิจกรรมกำรเรียนรู้พระวินัยไปด้วยกับกำรท ำอุโบสถสังฆกรรม โดยได้มีกำรพัฒนำกำรท ำ
อุโบสถสังฆกรรมเพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้และรักษำพระวินัยร่วมกัน  
 คณะสงฆ์อ ำเภอโพนทอนจึงได้ปรับแนวทำงกำรลงอุโบสถกรรมมำเป็นกำรรักษำพระวินัย
อย่ำงเป็นรูปธรรม เพรำะกำรที่ได้ประชุมสงฆ์จ ำนวนมำกและพร้อมกันทั้งอ ำเภอเป็นกำรยำกยิ่ง โดย
ส่วนมำกก็มีเฉพำะระดับเจ้ำอำวำส เจ้ำคณะต ำบล ที่ยังขำดไปคือพระภิกษุผู้ไม่มีหน้ ำที่ด้ำนปกครอง
เลย จึงถือว่ำเป็นกำรประชุมใหญ่ของคณะสงฆ์ในเขตอ ำเภอโพนทอง เพ่ือให้ประสงฆ์เหล่ำนั้นได้เข้ำ
ร่วมประชุมเพ่ือให้ได้ประโยชน์ตำมหลักอปริหำนิยธรรม ๗ ประกำร12 โดยกล่ำวถึงเรื่องกำรประชุมมี
ประโยชน์ต่อกำรรักษำพระธรรมวินัยว่ำ หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำตรัสว่ำ ภิกษุ
ทั้งหลำยยังจักประชุมกันเนือง ๆ จักประชุมกันอยู่มำกตลอดกำลเพียงไร ภิกษุทั้งหลำยพึงหวังควำม
เจริญอย่ำงเดียวหำควำมเสื่อมมิได้ ควำมเจริญของพระสงฆ์ก็หมำยถึงกำรเจริญพระธรรมวินัยนั้นเอง  
 สำเหตุส ำคัญที่พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำทรงให้ควำมส ำคัญกับกำรประชุมโดยให้ภิกษุประชุม
กันบ่อย ๆ นั้นมีหลำยประกำร ประกำรแรก เพ่ือต้องกำรให้พระภิกษุทุกรูปมีส่วนร่วมในกำรบริหำร
หมู่คณะ ควำมรักในหมู่คณะก็จะเกิดขึ้น เมื่อพระองค์และพระอริยบุคคลรุ่นบุกเบิกปรินิพพำนไป
หมดแล้ว ภิกษุรุ่นหลังจะได้ช่วยกันสืบทอดพระธรรมวินัยต่อไปได้ ประกำรที่สอง เมื่อประชุมกันจะ
ช่วยให้เห็นภำพตรงกัน เข้ำใจกัน ศึกษำพระธรรมวินัยในพระศำสนำเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ได้ดีกว่ำ
กำรท ำไปคนละทิศละทำง ประกำรที่สำม เพ่ือสร้ำงควำมสำมัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่สงฆ์ เพรำะเมื่อได้มำ
เจอกันสำมำรถแบ่งปันควำมรู้ สิ่งที่ข้องคำใจในพระธรรม และพระวินัย ตลอดจนท ำให้มีควำมคุ้นเคย
กันจะเข้ำใจซึ่งกันและกัน จะอยู่ร่วมกันอย่ำงเป็นสุข ไม่เป็นในลักษณะต่ำงคนต่ำงอยู่  ประกำรที่สี่ 
ก่อนพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำปรินิพพำนพระองค์ตรัสว่ำ "ธรรมวินัย" ที่ตรัสไว้ดีแล้วจะเป็นศำสดำแทน
พระองค์ต่อไป นัยของพระด ำรัสนี้คือ พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำประสงค์ให้คณะสงฆ์ร่วมกันบริหำรจัดกำร
หมู่คณะโดยยึดธรรมวินัยเป็นแบบแผน คล้ำย ๆ กับเป็นรัฐธรรมนูญสูงสุดขององค์กรสงฆ์ ดังนั้นเมื่อ
จะท ำอะไร เมื่อมีปัญหำอะไร เมื่อจะตัดสินใจอะไร จึงต้องประชุมสงฆ์เพ่ือร่วมกันพิจำรณำหลักธรรม
วินัยแล้ว และรักษำพระวินัย โดยคณะสงฆ์อ ำเภอโพนทองได้ใช้กำรลงอุโบสถกรรมร่วมกันของ
พระสงฆ์ทั้งอ ำเภอมำสู่กำรรักษำพระวินัยแบบมีส่วนร่วม ไม่ใช่แค่กำรไปร่วมฟังสวดพระปำฏิโมกข์
เท่ำนั้น ยังมีกระบวนกำรถ่ำยทอดควำมรู้ทำงพระวินัย กำรควบคุมพฤติกรรมละเมิดพระวินัย กำร
ตรวจสอบ กำรวินิจฉัย กำรลงโทษ โดยใช้กระบวนกำรในกำรลงอุโบสถกรรม 
 ๓) การรักษาพระวินัยโดยพิธีอุโบสถกรรมของพระสงฆ์อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 กำรท ำอุโบสถสังฆกรรมเป็นกระบวนกำรศึกษำที่ก่อให้เกิดควำมกำรฟัง กำรเรียนรู้ กำร
ทรงจ ำ และกำรใคร่ครวญ ซึ่งจะท ำให้พระสงฆ์มีควำมรู้และเข้ำใจพระวินัยแล้วน ำไปปฏิบัติได้อย่ำง
ถูกต้อง คณะสงฆ์อ ำเภอโพนทองให้ควำมส ำคัญกับกำรรักษำพระวินัย จึงได้ก ำหนดให้มีกำรท ำ
อุโบสถกรรมร่วมกัน โดยเวียนไปตำมวัดที่มีควำมพร้อมต่ำงๆ นอกจำกจะเป็นกำรลงอุโบสถกรรม
ร่วมกันแล้ว โดยมีขั้นตอนดังนี้ ๑) ขั้นกำรก ำหนดสถำนที่ลงอุโบสถกรรม คือ ประชุมคัดเลือกวัดเพ่ือ
เป็นสถำนที่ลงอุโบสถกรรม โดยจัดท ำเป็นตำรำงลงอุโบสถกรรมประจ ำปีขึ้น เพ่ือประกำศให้ทรำบทั่ว
กัน ๒) ขั้นกำรเตรียมสถำนที่โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน เพรำะสถำนที่ใดได้รับเป็นเจ้ำภำพถือว่ำ
                                           

 12 ที.ม.(ไทย) ๑๐/๗๐/๖๘ 
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ได้รับเกียรติอย่ำงสูง เพรำะจะได้มีโอกำสท ำบุญกับคณะสงฆ์หมู่ ใหญ่ ๓) ขั้นกำรจัดเตรียม
องค์ประกอบที่จะใช้ในกำรลงอุโบสถ โดยพระสังฆำธิกำรในพ้ืนที่จะมำช่วยกันจัดเตรียมสถำนที่ให้
พร้อม ๔) กำรจัดกิจกรรมในวันลงอุโบสถ โดยนิมนต์พระสงฆ์ทั้งหมดมำฉันภัตตำหำรเพลร่วมกัน 
บำงครั้งก็ถือโอกำสประชุมสงฆ์ก่อนแล้วค่อยเข้ำสู่พิธีลงอุโบสถ ๕) พิธีอุโบสถกรรมในกำรรักษำพระ
วินัย โดยมีกระบวนกำรเรียนรู้องค์ประกอบและขั้นตอนของกำรท ำอุโบสถกรรม กำรแสดงอำบัติ กำร
ส ำรวจพฤติกรรมตนเอง กำรรักฟังกำรสวดพระปำฏิโมกข์ภำษำบำลี และแปลภำษำไทยบำงสิกขำบท
ที่ส ำคัญ โดยกำรอธิบำยแนวทำงปฏิบัติตำมพระวินัย กำรรับฟังโอวำทและแนวนโยบำยจำกเจ้ำคณะ
อ ำเภอที่ได้รับนโยบำยมำจำกจังหวัด รวมทั้งกำรปฏิบัติกำรภำรกิจของคณะสงฆ์อ ำเภอโพนทอง และ
กำรประชุมหลังจำกเสร็จสิ้นกำรสวดพระปำฏิโมกข์แล้ว เพ่ือจะได้ร่วมกันทบทวนและวำงแผนงำนกำร
บริหำรคณะสงฆ์ กำรมอบหมำยให้พระวินยำธิกำรในอ ำเภอได้รำยงำนสรุปผลกำรติดตำมตรวจสอบ
พฤติกรรมของพระภิกษุ และก ำหนดบทลงโทษส ำหรับภิกษุที่ล่วงละเมิดพระวินัย โดยให้คณะสงฆ์มี
ส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ ควบคุมดูแลให้เป็นไปตำมพระวินัย และร่วมกันหำมำตรกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำกำรละเมิดพระวินัย ๖) หลังกำรลงอุโบสถแต่ละครั้งมีกำรจัดท ำบันทึกสถิติ บันทึกปัญหำ
ที่พบ และเตรียมประเด็นปัญหำที่พบด้ำนพระวินัยเพ่ือเป็นฐำนข้อมูลในกำรลงอุโบสถครั้งต่อไป ดังนั้น 
กำรท ำอุโบสถกรรมของคณะสงฆ์อ ำเภอโพนทองจึงเป็นกระบวนกำรรักษำพระวินัยในรูปของกำร
ปฏิบัติตำมพระวินัย กำรให้ควำมรู้ทำงพระวินัย กำรท่องจ ำพระวินัย กำรอธิบำยขยำยควำม 
กระบวนกำรตรวจสอบและวินิจฉัยพฤติกรรมทำงพระวินัย กำรรับฟังนโยบำยทำงกำรปกครอง และ
กำรลงโทษตำมพระวินัย เป็นต้น นอกจำกนี้ยังเป็นกำรส่งเสริมสนับสนุนและเชิดชูพระภิกษุที่ทรงจ ำ
พระปำฏิโมกข์ด้วย ซึ่งส่งผลให้พระภิกษุในอ ำเภอโพนทองส ำรวมระวังพฤติกรรม ท ำให้มีควำมเข้ำใจ
และปฏิบัติตำมพระวินัยได้อย่ำงถูกต้อง โดยกระบวนกำรท ำอุโบสถกรรมในกำรรักษำพระวินัยของ
พระสงฆ์อ ำเภอโพนทอง จ ำแนกออกเป็น ๔ ส่วน คือ ๑) กระบวนกำรส ำรวจตรวจสอบสภำพปัญหำ
ทำงพระวินัยของพระสงฆ์ ๒) กระบวนกำรแก้ไขปัญหำ ๓) กระบวนกำรพัฒนำองค์ควำมรู้และกำร
ปฏิบัติตำมพระวินัย และ ๔) กระบวนกำรรักษำพระวินัย 
 ประโยชน์หลักของกำรท ำอุโบสถกรรม ๕ ประกำร คือ ๑) ประโยชน์ต่อคณะสงฆ์หรือ
ส่วนรวม ท ำให้เกิดควำมสมำนสำมัคคี ก ำจัดจัดควำมขัดแย้งควำมเห็นที่ต่ำงกันให้มีควำมเข้ำใจตรงกัน 
๒) ประโยชน์พระภิกษุเอง เป็นประโยชน์ส่วนตัวของภิกษุ เพ่ือได้ช ำระศีลของตนเองให้บริสุทธิ์ท ำให้  
พระภิกษุสงฆ์ได้ทบทวนศีลของภิกษุเอง ตลอดจนถึงขบวนกำรศึกษำพระวินัยต่ำง ๆ ที่เกิดในสังฆ
กรรมที่ท ำอยู่ ๓) ประโยชน์แก่ประชำชน อุโบสถกรรมเป็นพิธีกรรมทำงศำสนำมีผลดีแก่จิตใจของ
ประชำชน ท ำให้คนมีจิตใจผ่องใสด้วยอำศัยควำมดีงำมของพระสงฆ์เป็นสื่อน ำ ท ำให้ควำมเลื่อมใสของ
ประชำชนที่พบเห็น ๔) ประโยชน์แก่พระศำสนำ กำรท ำอุโบสถกรรมเป็นกำรแสดถึงควำมตั้งมั่นแห่ง
สัทธรรม กำรพระภิกษุทบทวนถึงศีลของตนอยู่สม่ ำเสมอเท่ำกับว่ำยังมีศีลบริสุทธิ์อยู่ เมื่อพระภิกษุมี
ศีลบริสุทธิ์อยู่พระศำสนำก็ชื่อว่ำยังด ำรงมั่นคงอยู่ และ๕) ประโยชน์ในกำรรักษำพระวินัย 
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Buddhist Art as the Khmer Castles in Surin Province:  

The Value and Importance 

 
ดร.ธนรัฐ สะอาดเอ่ียม1  

พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ, ผศ.ดร.2  
พระวัฒนา ญาณวโร,ดร.3 

 

บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของบทความวิชาการนี้ คือเพ่ือน าเสนอพุทธศิลปกรรมขอมที่มีปรากฏในจังหวัด
สุรินทร์ รวมถึงความหมายและความส าคัญ โดยการศึกษาจากข้อมูลทางเอกสารประวัติศาสตร์และ
ทางหลักฐานทางโบราณคดี และซึ่งจากหลักฐานข้อมูลทางประวัติศาสตร์และทางโบราณคดีนั้น เมื่อ
พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้าในในดินแดนสุวรรณภูมิในช่วงพุทธศตวรรษที่ 3 ส่งผลให้มีผู้มีจิตศรัทธา
และอุทิศตนสร้างงานศิลปะที่เกี่ยวเนื่องด้วยพระพุทธศาสนา เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา ซึ่งงานศิลปะ
ดังกล่าวนี้เรียกว่า “พุทธศิลป์” ในบรรดาอารยธรรมที่ส าคัญในโลกนี้ “อารยธรรมขอม (เขมร) โบราณ 
ซึ่งเจริญขึ้นระหว่างพุทธศตวรรษที่ 12-18 คือ อารยธรรมที่มีความส าคัญมากแห่งหนึ่งในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบขอม หรือสถาปัตยกรรมแบบลพบุรีนั้น 
แบ่งออกได้ 3 ประเภท คือ (1) เทวลัย หรือเทวสถาน (วัด) (2) ธรรมศาลา ที่พักคนเดินทางหรือบ้านมี
ไฟ (3) อโรคยาศาล โรงพยาบาล  ในส่วนของจังหวัดสุรินทร์นั้น ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีปราสาทขอมตั้งอยู่เป็นจ านวนมาก ทั้งปราสาทขอมที่เป็นของศาสนา
พราหมณ์และปราสาทขอมที่เป็นของพระพุทธศาสนา นิกายมหายาน แบบวัชรยาน ดังที่มีปรากฏ
พุทธศิลปะผ่านสถาปัตยกรรม และประติมากรรมรูปเคารพต่าง ๆ ซึ่งจากหลักฐานข้อมูลดังกล่าวนี้ 
ย่อมเป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าในเขตพ้ืนที่จัดหวัดสุรินทร์นั้น เคยมีพระพุทธศาสนา นิกายมหายาน แบบ
วัชรยาน เจริญรุ่งเรืองและมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตชาวจังหวัดสุรินทร์เป็นระยะเวลายาวนาน และถึงแม้
พระพุทธศาสนา นิกายมหายาน แบบวัชรยาน ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ ในปัจจุบันได้เสื่อม แต่
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ และคติความเชื่อยังคงมีอยู่ตราบเท่าถึงทุกวันนี้  
 

                                           

1 บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสรุินทร์ 
2 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ 
3 บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลยัสงฆ์บรุีรมัย ์
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ค าส าคัญ: พุทธศิลปกรรม, ปราสาทขอม, จังหวัดสุรินทร์ 

Abstract  

The purpose of this academic article is to present the Buddhist art that appears 

in Surin province, including meaning and importance, by studying the data from 

historical documents and archaeological evidence, as results from the historical and 

archaeological evidences. When Buddhism was spread into the Suvarnabhumi region 

during the 3rd century AD, there was a devotee and dedication to create art related to 

Buddhism as the offering. This art is called "Buddhist art". Among all the important 

civilizations in this world, "Khmer civilization (Khmer), ancient which grew during the 

12-18 century, is one of the most important civilizations in Southeast Asia, which forms 

of Khmer architecture or Lopburi architecture that can be divided into 3 types: (1) 

Devalai or temple (temple); (2) Dhammasala, accommodation for travelers or houses 

with lights; (3) Arogayasala (Chapel of the hospital) .  In the part of Surin province 

located in the northeast of Thailand is a province with a large number of Khmer castles 

both Khmer castles belonging to Brahmanism and Khmer castles, which belonging to 

the Mahayana sect of Vajrayana Buddhism, as shown by Buddhist art through 

architecture and various idol sculptures. From this evidence, it is an indication that in 

the Surin province used to have the Mahayana Buddhism flourishing and influencing 

the way of life of Surin people for a long time. Although Buddhist Mahayana sect in 

Surin province at present has deteriorated, but historical evidences and beliefs still exist 

today. 

Keywords: Buddhist Art, Khmer Castle, Surin province 

 

1.บทน า 
พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้าในในดินแดนสุวรรณภูมิในช่วงพุทธศตวรรษที่ 3 ส่งผลให้มีผู้มี

จิตศรัทธาและอุทิศตนสร้างงานศิลปะที่เกี่ยวเนื่องด้วยพระพุทธศาสนา เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา ซึ่งงาน
ศิลปะดังกล่าวนี้เรียกว่า “พุทธศิลป์” ซึ่ง“ค าว่า พุทธศิลป์ หรือ พุทธศิลปะกรรม สามารถแยกออกได้
เป็นค า 2 ค า คือ พุทธะ + ศิลปะ ซึ่ง ค าว่า พุทธะ คือ เรื่องราวที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และเป็นค า
ที่ใช้ในความหมายถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่วนค าว่า ศิลปะ เป็นเรื่องราวของความงามความพึง
พอใจในสิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น ดังนั้น ความหมายโดยรวมของค าว่า พุทธศิลป์ คือ สิ่งที่มนุษย์สร้าง
ขึ้นเพ่ือความงาม เพ่ือความพอใจ ที่แฝงไว้ด้วยปรัชญาธรรมทางวัตถุถวาย เพ่ือเป็นพุทธบูชาเนื่องใน
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พระพุทธศาสนา”4 โดยความประสงค์ที่แท้จริงของงานพุทธศิลป์นั้น ก็เพ่ือให้ “…เกิดผลอันเป็นคุณค่า
ทางจิตใจ ให้เกิดความเกษมเบิกบานเป็นความสุขสงบและร่มเย็น จึงกล่าวได้ว่า งานพุทธศิลป์เป็น
เสมือนสะพานบุญ หรือเป็นสื่อที่น้อมน าความศรัทธาเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนา งานพุทธศิลป์ที่
ปรากฏอยู่ทกุแขนง จึงเป็นประจักษ์แห่งความเลื่อมใสนั้น ๆ ของพุทธบริษัทต่อ ๆ กันมาทุกยุคทุกสมัย 
ที่ได้ปรากฏต่อสายตามาถึงปัจจุบัน”5 และองค์ประกอบของงานชิ้นงานที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นมานั้น จะ
สามารถระบุว่าสิ่งใดเป็นศิลปะหรือไม่นั้น งานศิลปะนั้นจะก็ต้องเป็นงานที่ “องค์ประกอบด้วยสิ่ง 5 
ประการ คือ (1) มนุษย์ (2) ความคิด สติปัญญาของมนุษย์ (3) การกระท าของมนุษย์ (4) ความงามที่
พึงพอใจ (5) ความนิยมชมชอบ”6 และงานศิลปะวิจิตรศิลป์ (Fine Art) ซึ่งเป็นแขนงหนึ่งของานศิลป์ 
ซึ่งเป็น“งานอันเป็นความพากเพียรของมนุษย์ ซึ่งนอกจากต้องใช้ความพยายามด้วยมือ และด้วย
ความคิดแล้วยังต้องมีใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ท า เพ่ือให้เกิดปัญญาความคิดและความรู้สึกทางจิตพวยพุ่ง
ออกมาและแทรกซึมเข้าไปในงานนั้น”  ซึ่งประเภทของงาน“วิจิตรศิลป์แสดงออกได้เป็น 5 ลักษณะ 
คือ วรรณคดี, ดนตรี, จิตรกรรม, ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม” 

2. อารยธรรมขอมในราชอาณาจักรไทย 

 ในบรรดาอารยธรรมที่ส าคัญในโลกนี้ “อารยธรรมขอม (เขมร) โบราณ ซึ่งเจริญขึ้นระหว่าง
พุทธศตวรรษที่ 12-18 คือ อารยธรรมที่มีความส าคัญมากแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
อ านาจทางวัฒนธรรมของขอมแผ่ขยายไปกว้างไกล จนได้รับการยกย่องให้ เป็น “มหาอ านาจ” ยุค
โบราณของภูมิภาคนี้ โดยมีพ้ืนที่ครอบคลุมตั้งแต่บริเวณทะเลสาบเขมร ไปจนถึงภาคอีสานตอนล่าง
ของไทย และพ้ืนที่ของตอนใต้ของลาวในปัจจุบัน รวมไปถึงบริเวณปากแม่น้ าโขง ทางตอนใต้ของ
เวียดนามในปัจจุบัน”7 

ในส่วนศิลปกรรมของปราสาทขอมนั้นจัดอยู่ในประเภทสถาปัตยกรรม (Architecture) คือ 
“การก่อสร้างอาคาร สิ่งก่อสร้าง งานวางผังเมือง (ซึ่ง) แบ่งออกเป็น 3 ชนิดคือ (1) สถาปัตยกรรม
เครื่องใช้ (wood working) (2) สถาปัตยกรรมเครื่องหิน (stone making) (3) สถาปัตยกรรมคอนกรีต
เสริมเหล็ก (Reinforce Concrete)”8 ดังนั้น สถาปัตยกรรมทางศาสนาซึ่งเป็น 1 ใน 5 งานวิจิตรศิลป์

                                           

4 จารุวรรณ พ่ึงเทียร, พุทธศิลป,์ พิมพ์ครั้งท่ี 3, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
2555, หน้า 1. 

5  เร่ืองเดียวกัน. 
6 เร่ืองเดียวกัน. 
7 เชษฐ์ ติงสัญชล,ี ประวัติศาสตร์ศิลปะ อินเดียและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้, พิมพ์ครั้งท่ี 3, นนทบุร:ี มิว

เซียมเพรส, หน้า 220. 
8 จารุวรรณ พ่ึงเทียร, อ้างแล้ว, หน้า 5. 
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ที่ถูกมนุษย์สร้างขึ้นในเขตพ้ืนต่าง ๆ โดยกลุ่มชาติพันธ์มนุษย์ในแต่ละพ้ืนฐาน ซึ่งสถาปัตยกรรมทาง
ศาสนานี้ เป็นศาสนสถานที่บ่งบอกความเจริญของสังคมมนุษย์ในเขตพ้ืนที่นั้น ๆ ว่าเป็นชาติพันธ์ที่มี
อายธรรม อนึ่ง ชาติพันธ์ของก็เป็นอีกชาติพันธ์หนึ่งที่มีอารยธรรมเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 
โดยเฉพาะปราสาทที่ถูกสร้างขึ้นในยุคต่าง ๆ ภายใต้ชนชาติพันธ์ขอม ซึ่ง“ค าว่า ขอม นี้ จิตร ภูมิศักดิ์ 
สันนิษฐานไว้ว่า ค าว่า “ขอม” น่าจะมาจากค าว่า “กะหล่อม” หรือ “กรอม” มีความหมายว่าอยู่ทาง
ใต้หรือต่ า ต่อมาจากคนไทยสมัยโบราณใช้เรียกกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่กระจายเป็นวงกว้างในแถบลุ่ม
แม่น้ าโขง และแม่น้ าเจ้าพระยา ขึ้นไปจนถึงรัฐฉาน”9 “มีหลักฐานปรากฏอยู่ในจารึกสมัยสุโขทัยที่วัด
ศรีชุมตอนหนึ่งว่า “ขอมเรียกพระธมนั้นแล” รวมทั้งมีพงศาวดารสมัยกรุงศรีอยุธยาฉบับเอ๋ยถึงค าว่า 
ขอมโดยสื่อความหมายถึงชาวเขมรและประเทศเขมร”10 “ค านี้มีใช้ในภาษาไทลื้อ ไทใหญ่ พม่า ลาว 
เป็นต้น โดยมีความหมายแตกต่างกันไป แต่โดยสรุปแล้วค าว่า “ขอม” น่าจะมาจากค าว่า “กะหล่อม” 
หรือ “ขแมร์กร่อม”11 และสันติ เมืองสุข ได้แสดงทัศนคติเกี่ยวกับศิลปะขอมในเมืองไทยไว้ว่า “ศิลปะ
ขอมในประเทศไทยหรือศิลปะลุพบุรี หมายถึง ศิลปะที่สร้างขึ้นภายใต้อิทธิพลวัฒนธรรมขอม 
การศึกษาศิลปะที่พบในประเทศไทย สามารถเทียบเคียงกับศิลปะของในกัมพูชาได้ เพราะมีความ
ละม้ายคล้ายคลึงกับศิลปะขอมสมัยเมืองพระนคร ได้แพร่อยู่ทางภาคอีสาน และเข้าสู่ภาคกลางของ
ไทย”12 ซึ่งมีความสอดล้องกับ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิสกุล ที่ได้แสดงทัศนะไว้ว่า“ศิลปกรรมเขมรหรือ
ศิลปกรรมขอมแพร่หลายอยู่ในประเทศกัมพูชา และประเทศใกล้เคียงในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 12 -
18 เป็นศิลปะที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะอินเดีย ในระยะแรกมีลักษณะคล้ายศิลปะอินเดียมาก ต่อมามี
ความเป็นตัวของตัวเองมากยิ่งขึ้น และโดดเด่นในด้านลวดลายประดับที่งดงาม ซึ่งไม่ปรากฏในศิลปะ
อินเดียมาก่อน ประติมากรรมแสดงความแข็งปนการแสดงอ านาจที่ไม่พบในศิลปะอินเดียเช่นกัน”13  

ดังนั้น รูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบขอม หรือสถาปัตยกรรมแบบลพบุรีนั้น แบ่งออกได้ 3 
ประเภท คือ “(1) เทวลัย หรือเทวสถาน (วัด) (2) ธรรมศาลา ที่พักคนเดินทางหรือบ้านมีไฟ (3) อโรค
ยาศาล โรงพยาบาล”14 ซึ่งทั้ง 3 ประเภทยังคงมีปรากฏในหลายพ้ืนที่ของภาคอีสานใต้ของประเทศ
ไทย และหากแบ่งเป็นกลุ่มนั้น สมเกียรติ โหล์เพชรัตน์ ได้แบ่งกลุ่มของศิลปะแบบลพบุรีเอาไว้ 3 กลุ่ม
ใหญ่ๆ ดังนี้ “ (1) กลุ่มศิลปะสมัยลวปุระของชาวมอญทวารวดีเดิม ที่มีอายุอยู่ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 
6-11 (2) กลุ่มศิลปะสมัยเมืองละโว้หรือลพบุรี เป็นศิลปะลูกผสมแบบเขมรในประเทศไทย ที่อยู่ในช่วง
                                           

9 อ้างใน ภภพพล  จันทร์วัฒนกุล, 30 ปราสาทขอมในเมืองพระนคร, นนทบุรี: เมืองโบราณ, 2560, หน้า 
32. 

10 เร่ืองเดียวกัน, หน้า 45. 
11 เร่ืองเดียวกัน. 
12 สันติ เล็กสุขุม, ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย, กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์, 2547, หน้า 62. 
13 อ้างใน ภภพพล  จันทร์วัฒนกุล, อ้างแล้ว, หน้า 45. 
14 อ้างใน จารุวรรณ พ่ึงเทียร, อ้างแล้ว, หน้า 116. 
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คริสต์ศตวรรษที่ 11-13 หรือปีคริสต์ศักราช 1010-1237 (3) กลุ่มศิลปะเขมรสูงชาวพุทธที่ตั้งถิ่นฐาน
อยู่ในประเทศไทย มีอายุอยู่ในระหว่างคริสต์ศตวรรษท่ี 7-11”15 
 จากหลักฐานทางโบราณคดีพบว่า“...ช่วงอารยธรรมเขมรหรือขอมในประเทศกัมพูชาได้
เจริญรุ่งเรืองถึงขีดสูงสุดในราวพุทธศตวรรษที่ 16-18 ได้แพร่ขยายเข้ามาเจริญขึ้นในดินแดนแถบ
อีสานตอนล่าง ดังปรากฏหลักฐานของอารยธรรมเขมรเป็นจ านวนมาก ทั้งท่ีเป็นปราสาทหิน และเมือง
โบราณ” และจังหวัดสุรินทร์เป็นหนึ่งในจังหวัดชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา และเป็นอีกจังหวัด
หนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่อีสานใต้ของประเทศไทย  และมีหลักฐานทางโบราณคดีของอารยะธรรมขอม
ตั้งอยู่เป็นจ านวนมาก และสัญลักษณ์ของอารายธรรมขอมที่ปรากฏเด่นชัด โดยผ่านการสื่อจากดวง
ตราของจังหวัดสุรินทร์ที่เป็นรูปของพระอินทร์ทรงช้าง และด้านหลังเป็นรูปปราสาทขอม ซึ่ง“จังหวัด
สุรินทร์นี้มีช้างมาแต่โบราณ และมีผู้จับช้างป่ามาเลี้ยงเสมอ ๆ ดวงตราของจังหวัดสุรินทร์จึงมีรูปช้าง 
ชื่อของจังหวัดเป็นค าสนธิของค าสองค า คือ “สุระ” กับ “อินทร์” หมายถึง พระอินทร์ผู้เก่งกล้า
สามารถ ภาพเจดีย์สลักปรักพัง เบื้องหลังแสดงถึงอิทธิพลการก่อสร้างของขอมโบราณ ซึ่งมีอยู่
มากมายแห่งในภูมิภาคนี้16 

จากพงศาวดารเมืองสุรินทร์กล่าวว่า “บริเวณนี้เป็นหลักแหล่งของชนชาติไทยสมัยเรือง
อ านาจ เจ้าเมืองผู้มีนามว่าขุนเกตุสร้างโบราณไว้หลายแห่ง และมีตัวอักษรภาษาไทยภาคอีสานจารึก
ไว้ด้วย ไทยเสื่อมอ านาจลงจนถอยร่นไปอยู่ที่อ่ืน เมืองขอมตั้งราชธานีที่เมืองพิมาย”17 ดังมีปรากฏตาม
อักษรศิลาจารึกท่ีบ้านปราสาท ดังนี้ 

“สิทธิการิยะ บรมนารถชาติภิรมย์ สมชตาปะสิการาชา เจ้าสังฆ์ราชาพุทธวงษา และ
เจ้าสมเด็จอุตมะวรปัญญา และเจ้าหม่อมเกษ เจ้าสมเด็จโฆตวงษา เจ้ากุลวงษา เจ้า
นัครีวงษา และเจ้าเมืองเทพราชา ขุนไกร ขุนแก้ว ขุนศรี ต่างตา ขุนจันเฒ่าแก่ พ่อ
แม่พ่ีน้องญาติกาวงษา ลูกหลานทั้งมวล พร้อมกันสร้างพระมหาธาตุ 3 ลูกนี้ ไว้กับ
ศาสนาพระเจ้า ตราบต่อห้าพันวัตษา นิพพานะ ปัจติโยโหตุ”18 

3.จังหวัดสุรินทร์ แหล่งปราสาทขอม 

                                           

15 สมเกียรติ โล่เพชรัตน์, พระพุทธรูปศิลปะสมัยอยธุยา ประวัติศาสตร์ชนชาติไทยกับปฎิมากรรมใน
พระพุทธศาสนา, พิมพ์ครั้งท่ี 3, กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งพับลิชช่ิง จ ากัด (มหาชน), 2549, หน้า 369. 

16 สุพร ประเสริฐราชกิจ, รวมประวัติและสัญลกัษณ์ 76 จังหวัด, พิมพ์ครั้งท่ี 3, กรุงเทพฯ: รวมสาส์น 
(1977) จ ากัด, 2537, หน้า 83. 

17 เรื่องเดียวกัน. 
18 บรรณ สวันตรัจฉ์, พงษาวดารเมืองสุรินทร์, พิมพ์ครั้งท่ี 3, สุรินทร์: ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

, 2553, หน้า 28. 
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จังหวัดสุรินทร์นั้นมีอาณาเขตดังนี้ อาณาเขตทิศเหนือติดต่อจังหวัดมหาสารคามและจังหวัด
รอยเอ็ด ทิศใต้ติดต่อกับประเทศกัมพูชา ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษ ทิศตะวันตกติดต่อ
กับจังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจากกรุงเทพมหานคร 454 กิโลเมตร พ้ืนที่ 9,101.381 ตารางกิโลเมตร แบ่ง
การปกครองออกเป็น 17 อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองสุรินทร์, อ าเภอปราสาท, อ าเภอท่าตูม, อ าเภอจอม
พระ, อ าเภอสนม, อ าเภอ           เขวาสินทร์, อ าเภอสนม, อ าเภอรัตนบุรี, อ าเภอส าโรงทาบ, อ าเภอ
โนนนารายณ์, อ าเภอสังขะ, อ าเภอบัวเชด, อ าเภอศีขรภูมิ, อ าเภอล าดวน, อ าเภอกาบเชิง, อ าเภอ
พนมดงรัก, อ าเภอชุมพลบุรี”19 

ปราสาทที่ส าคัญในเขตจังหวัดสุรินทร์ โดยแยกออกเป็นกลุ่มปราสาทของแต่ละอ าเภอ 
เรียงล าดับจ านวนปราสาทจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ 

อ าเภอสังขะ มี 6 ปราสาท ประกอบด้วย (1) ปราสาทภูมิโปน ต าบลดม (2) ปราสาทสิงข์
ศิลปะชัย ต าบลกระเทียม (3) ปราสาทมีชัยหรือปราสาทหมื่นชัย ต าบลกระเทียม (4) ปราสาทยาย
เหงา ต าบลสังขะ (5) ปราสาทบ้านจารย์ ต าบลจารย์ และ (6) ปราสาทบ้านด่าน ต าบลบ้านด่าน และ
นอกจากปราสาทขอมโบราณแล้ว ก็ยังมีธาตุเก่าแก่องค์ส าคัญอีก 1 แห่ง คือ ธาตุบ้านธาตุ ต าบลพระ
แก้ว 

อ าเภอปราสาท มี 4 ปราสาท ประกอบด้วย (1) ปราสาทบ้านพลวง อ าเภอปราสาท (2) 
ปราสาทบ้านไพล หรือวัดโคกปราสาท อ าเภอปราสาท (3) ปราสาทบ้านทะนง อ าเภอปราสาท และ 
(4) ปราสาทอังกัญโพธิ์ อ าเภอปราสาท 

อ าเภอเมืองสุรินทร์ มี 3 ปราสาท ประกอบด้วย (1) ปราสาทเมืองที ต าบลเมืองที อ าเภอ
เมืองสุรินทร์         (2) ปราสาทโอรงา ต าบลเฉนียง และ (3) ปราสาทเขาพนมสวาย อ าเภอเมือง
สุรินทร์ และนอกเหนือจากปราสาทหินแล้ว ก็ยังมีปรากฏร่องรอยเมืองโบราณในเขตอ าเภอเมือง
สุรินทร์ คือ ก าแพงเมืองสุรินทร์และคูเมือง ทั้งชั้นนอกและชั้นใน 

อ าเภอศีขรภูมิ จ านวน 3 ปราสาท ประกอบด้วย (1) ปราสาทช่างปี่ ต าบลช่างปี่ (2) ปราสาท
ศีขรภูมิ หรือปราสาทบ้านระแรง ต าบลระแรง และ (3) ปราสาทบ้านอนันต์หรือปราสาทอานาร์ ต าบล
ยาง  

อ าเภอบัวเชด จ านวน 1 ปราสาท คือ ปราสาทตามอยหรือตามอญ ต าบลบัวเชด และอีก 1 
ภู คือ ภูศาลา ซึ่งตั้งอยู่ต าบลบัวเชดเหมือนกัน 

อ าเภอท่าตูม จ านวน 2 ปราสาท ประกอบด้วย (1) ปราสาทบ้านบัลลังก์ ต าบลท่าตูม (2) 
ปราสาทนางบัวตูม อ าเภอท่าตูม และมีแหล่งโบราณคดีอีก 1 แห่ง คือ โนนแท่น ต าบลโพนครก 

                                           

19 สุพร ประเสริฐราชกิจ, อ้างแล้ว, หน้า 83. 
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อ าเภอล าดวน มีจ านวน 3 ปราสาท คือ  (1) ปราสาทบ้านตะเปรียงเตียหรือปราสาทระเบียง
เตีย ต าบลตระเปียงเตีย (2) ปราสาทบ้านกระดูก ต าบลล าดวน และ (3) ปราสาทบ้านล าดวน ต าบล
ล าดวน 

อ าเภอพนมดงรัก มีจ านวน 3 ปราสาท คือ (1) ปราสาทตาเหมือน ต าบลปักได (2) ปราสาท
ตาเหมือนโต๊จ ต าบลปักได และ (3) ปราสาทตาเหมือนธม อ าเภอพนมดงรักอ าเภอกาบเชิง จ านวน 2 
ปราสาท คือ (1) ปราสาทเบ็ง ต าบลปราสาทเบง (2) ปราสาทหมอนเจริญ ต าบลกาบเชิง 

อ าเภอเขวาสินรินทร์ มีจ านวน 2 ปราสาท คือ (1) ปราสาทแก้ว ต าบลบ้านแร่ (2) ปราสาท
ทอง ต าบลตากูก  

อ าเภอส าโรงทาบ มีจ านวน 1 ปราสาท คือ ปราสาทหมื่นศรีน้อย ต าบลหมื่นศรี 
อ าเภอจอมพระ มีจ านวน 1 ปราสาท คือ ปราสาทจอมพระ ต าบลจอมพระ 
อ าเภอสนม มีจ านวน 1 ปราสาท คือ ปราสาทบ้านสนม ต าบลสนม 

 อนึ่ง จากจากลุ่มปราสาทขอมโบราณแล้ว ก็ยังมีปรากฏแหล่งโบราณคดีที่มีลักษณะเป็น
ปรางค์ ในเขตอ าเภอรัตนบุรี อีก 2 แห่ง คือ (1) ปรางวัดโพธิ์ศรีธาตุ ต าบลธาตุ (2) ปรางค์วัดบ้าน
หนองหิน ต าบลแรด และอีก 1 โบราณสถาน คือ โบราณสถานวัดป่าดงน้ าค า ต าบลเชิด 

4.พุทธศิลปกรรมท่ีมีปรากฏในปราสาทขอมจังหวัดสุรินทร์ 

4.1 สถาปัตยกรรม 
จากหลักฐานทางโบราณคดีทั้งหมดที่มีปรากฏ พบว่าปราสาทที่เป็นพุทธสถานของพระพุทธ

ศาสนา ในนิกายมหายาน แบบวัชรยาน ดังมีหลักฐานปรากฏใน “ในจารึกของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
(ซึ่งได้) กล่าวถึงพระปณิธานในการสถาปนาอโรคยาศาลหรือสถานพยาบาลในปีมหาศักราช 1108 
(พ.ศ.1729) จ านวน 102 แห่ง ทุกๆ วิษัย (เมือง) ทั่วพระราชอาณาจักร”20  

(1) อโรคยาศาล:  จากหลักฐานจารึกปราสาทตาพรหมของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ได้ระบุไว้ว่า 
“อโรคยาศาลจ านวน 18 แห่งปรากฏจารึกที่มีข้อความคล้ายคลึงกันหมดทุกแห่ง โดยพบในประเทศ
ไทยจ านวน 7 หลัก และอโรคยาศาลที่ 17 แห่ง โดยพบในดินแดนประเทศไทย มีความคล้ายคลึงกัน
ทางรูปแบบสถาปัตยกรรม”21 ซึ่งการก่อสร้าง“อโรคยาศาล (นั้นจะ) ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ (1) 
สถานพยาบาล และ (2) สุตตาลัย (ศาสนสถานประจ าอโรคยศาลหรือปราสาทศิลา) อันเป็นที่
ประดิษฐาน “พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาสุต” หรือพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นครูของแพทย์ที่มีแสง

                                           

20 อัษฎางค์ ชมดี, อ้างแล้ว, หน้า 123. 
21 จารุวรรณ พ่ึงเทียร, อ้างแล้ว, หน้า 114. 
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ประภามณฑลประดุจดั่งแสงแก้วไพฑูรย์”22 ในส่วนของการจัดการสถานพยาบาลหรือโรคยาศาลนั้น 
จารุวรรณ พ่ึงเทียร ได้ระบุไว้ว่า “อโรคยาศาลขนาดใหญ่นั้นมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการทั้งหมด 200 คน 
ขนาดเล็กมีเจ้าหน้าที่ 50 คน และพระองค์จะทรงบริจาคยารักษาโรคแก่อโรคยาศาลเหล่านี้ปีละ 3 
ครั้ง”23 และ“ในปัจจุบัน เฉพาะในดินแดนภาคอีสานของประเทศไทย พบสุคตาลัยที่เป็นศาสนสถาน
ประจ าอโรคยาศาลจ านวนทั้งสิ้น 30 แห่ง ซึ่งเกือบราวหนึ่งในสามของจ านวน อโรคยาศาลทั้งหมด ทั้ง
ยังพบศิลาจารึกอโรคยาศาลอีก 12 หลัก”24 

(2)  สุตตาลัย: ส าหรับในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ได้มีการส ารวจพบสุคตาลัย จ านวน 5 แห่ง คือ 
(1) ปราสาทบ้านปราสาท บ้านถนน ต าบลกระเทียม อ าเภอสังขะ (2) ปราสาทช่างปี่ บ้านช่างปี่ ต าบล
ช่างปี่ อ าเภอศีขรภูมิ (3) ปราสาทจอมพระ บ้านจอมพระ ต าบลจอมพระ อ าเภอจอมพระ (4) 
ปราสาทบ้านเฉนียง บ้านเฉนียง ต าบลบ้านเฉนียง อ าเภอเมืองสุรินทร์ และ (5) ปราสาทตาเมือนตู๊จ 
บ้านหนองคันนา ต าบลตาเมียง อ าเภอพนมดงรัก”25  

4.2 ประติมากรรมรูปเคารพ 

(1) หลักฐานที่ค้นพบประติมากรรม: จากหลักฐานข้อมูลทางโบราณคดี ที่มีปรากฏในเขต
จังหวัดสุรินทร์นั้น “นอกจากนี้ยังพบจารึกในกลุ่มจารึกพระเจ้าชัยวรวันที่ 7 จ านวน 3 หลัก คือ (1) 
จารึกปราสาท (สร.4) (2) จารึกตาเมือนตู๊จ (สร.1) และ (3) จารึกสุรินทร์ (สร.6)”26 “ซึ่งในช่วงเวลา
ดังกล่าวนี้ได้ปรากฏการสร้างประติมากรรมรูปเคารพเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปเคารพใน
พระพุทธศาสนาลัทธิมหายาน เช่น พระพุทธรูปปางสมาธิ พระพุทธรูปนาคปรก พระวัชรสัตว์ พระ
โพธิสัตว์วัชระปาณี พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร เป็นต้น” โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 2 ปราสาทหลัก คือ 
ปราสาทตาเหมือน และปราสาทตาเหมือนตู๊จ ซึ่งจากการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีนั้นได้ “พบ
ศิลาจารึกของพระเจ้าชัยวรวันที่ 7 ประจ าอโรคยาศาล 1 หลัก เป็นอักษรขอม ภาษาสันสกฤต 
กล่าวถึงพระไภษัชยคุรุ พระโพธิสัตว์ผู้ประทานความไม่มีโรคแก่ประชาชนผู้นับถือ” และในปราสาท
จอมพระ อ าเภอจอมพระ จากการค้นพบหลักฐาน “จากการด าเนินการขุดแต่งของกรมศิลปากรเมื่อปี 
พ.ศ.2530 พบโบราณวัตถุท่ีส าคัญ คือ เศียรพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร และพระวัชระสัตว์”  

(2) ความหมายและความส าคัญของประติมากรรมรูปเคารพ 

                                           

22 อัษฎางค์ ชมดี, อ้างแล้ว, หน้า 124. 
23 จารุวรรณ พ่ึงเทียร, อ้างแล้ว, หน้า 114.  
24 อัษฎางค์ ชมดี, อ้างแล้ว, หน้า 126. 
25 เร่ืองเดียวกัน. 
26 เร่ืองเดียวกัน. 
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1.พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาสุต  (Bhaisajyaguru) 
แนวความคิดที่โดดเด่นของพระพุทธศาสนามหายาน ที่พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทไม่มี ก็

คือเรื่องแนวความคิดในการนับถือและบูชา พระไภษัชยคุรุ หรือ พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน    “ประเทศทิเบต ประเทศจีน และประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีความศรัทธาต่อพระองค์
ในฐานะพระพุทธเจ้าการแพทย์ที่มีพุทธานุภาพในการรักษาโรคทั้งในระดับกายภาพและจิต
วิญญาณ”27 ดังนั้น พระนามเต็มๆ คือ “พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต พระนามของท่าน
หมายถึงพระตถาคตเจ้าผู้เป็นบรมครูแห่งยารักษาโรค ผู้มีรัศมีน้ าเงินดังไพฑูรย์ พระนามอ่ืน ๆ ของ
ท่านคือ พระไภษัชยคุรุตถาคต พระมหาแพทย์ราชาพุทธเจ้า พระมหาไภษัชยราชพุทธเจ้า”28 แต่ใน
มุมมองของนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาชาวตะวันตก ได้ให้ความหมายของพระองค์ว่าเป็น “The 
Medicine Buddha”29 ซึ่งแปลว่าพระพุทธเจ้าการแพทย์, หรือ “Healing Buddha”30 แปลว่า 
พระพุทธเจ้าการแพทย์ และ “Master of Healing31” ซึ่งแปลว่า อาจารย์แห่งสุขภาพ ก็มี ดังนั้น โดย
ภาพรวมแล้ว แนวคิดเกี่ยวกับพระองค์ก็คือ พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับการแพทย์ หรือยา โดย
มุ่งประสงค์เพ่ือที่จะช่วยรักษาสรรพสัตว์ให้พ้นจากโรค ทั้งโรคทางกายและโรคทางใจก็คือความโง่เขลา 
หรือโรคกรรม เป็นต้น 

รูปลักษณ์:  พุทธลักษณ์หรือรูปลักษณ์ที่มีการสร้างเป็นประติกรรมรูปเคารพ โดยเฉพาะใน
ส่วนของ“การนับถือพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า หรือ “อาจารย์แห่งสุขภาพ” (Master of Healing) โดย
ส่วนมากมีรูปเคารพของพระองค์ท่านกับพระอมิตาภะประดิษฐานอยู่เคียงข้างพระศรีศากยมุนีพุทธ
เจ้า ซึ่งโดยปกติแล้วการสร้างรูปเคารพของพระองค์ จะทรงถือบาตรแก้วไพฑูรย์ และประดับด้วยหิน
รัตนะสีน้ าเงินเข้ม โดยมีความเชื่อที่ว่า มีคุณสมบัติของการรักษาสุขภาพ พระวรกายของพระองค์มีก็
ลักษณะเหมือนแก้วไพฑูรย์และมีแสงสว่างช่วงโชติ”32 ความแตกต่างในข้อปลีกย้อยของแต่ละประเทศ
นั้นมีความแตกต่าง ดังที่มีปรากฏ“ในความเชื่อของชาวจีนรูปของพระองค์อยู่ในท่านั่งสมาธิ มีรัตน
เจดีย์วางบนพระหัตถ์ บ้างถือกระปุกยา”33 แต่ ดี. คีโอน (D.Keown) บอกว่าเป็น “ขวดน้ ายาทิพย์”34 

                                           

27 Damien Keown, Dictionary of Buddhism, (London: Oxford University Press, 2005), 
p.31. 

28 https://th.wikipedia.org/wiki/พระไภษัชยคุร ุ
29 Damien Keown, Ibid. p.31. 
30 หน้า 65. 
31 Peter Harvey, An Introduction to Buddhism Teachings, History and Practices, (UK: 

Cambridge University Press, 2005), p. 189. 
32 Loc., Cit., p. 189. 
33 https://th.wikipedia.org/wiki/พระไภษัชยคุร ุ
34 Damien Keown, Ibid. p.31. 
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แต่ในมิติของความเชื่อของชาวทิเบตนั้น “...พระองค์มีกายสีน้ าเงินเข้ม นั่งสมาธิ พระหัตถ์ขวาถือยา
สมุนไพร (ทางจีนนิยมเป็นเห็ดหลินจือ) พระหัตถ์ซ้ายถือบาตรวางบนพระเพลา ถือกันว่าเป็น
พระพุทธเจ้าที่สามารถรักษาโรคทางกาย และโรคทางกรรมของสัตว์โลก... ”35 ซึ่งในส่วนทิศที่
ประดิษฐานพระองค์ ซึ่งง่ายส าหรับการสังเกตนั้น โดยทั่วไป “รูปสักการะพระองค์ มักประทับอยู่เบื้อง
ซ้ายของพระศรีศากยมุนีพุทธะ และเสร็จประทับทางทิศตะวันออก (ตรงกันข้ามกับพระอมิตาภะ) ใน
สัทธรรมปุณฑริกสูตร กล่าวถึงนางกุฎทันตีว่าเป็นรากษสีประจ าในพระองค์ และทรงมีมหายักษ์
เสนาบดีรักษา 12 ตน คัมภีร์ไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตสูตรนี้ พระอาจารย์ธรรมคุปต์ (พ.ศ.
1667-1702) ได้แปลเป็นภาษาจีน”36  

ความเชื่อ: ในส่วนของความเชื่อหรือความศรัทธาที่ต่อพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้านั้น  “พระ
ไภษัชยคุรุเป็นที่นับถืออย่างแพร่หลายในหมู่ชาวพุทธมหายาน แต่ไม่มีนิกายเป็นของตนเองอย่าง
พระอมิตาภะ ทรงมีแดนศุทธิไวฑูรย์ที่เหมือนกับแดนสุขาวดีของพระอมิตาภะ นอกจากนี้ในคัมภีร์
ไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาสัปตพุทธปูรวปณิธานสูตร กล่าวว่า ทรงเป็นหนึ่งในพระไภษัชยคุรุทั้ง 7 มีพระ
โพธิสัตว์เป็นสาวก 2 องค์ คือ พระสุริยประภาโพธิสัตว์ และพระจันทรประภาโพธิสัตว์ ดังนั้น จึงเป็น
ที่มาของพระกริ่งปวเรศ ที่มีการจัดสร้างขึ้นเฉพาะในราชอาณาจักรไทยแต่เพียงผู้เดียว เพราะพุทธ
ลักษณะของพระกริ่ งคล้ายคลึงกับพระไภษัชยคุรุ พุทธเจ้ามาก”37ดังนั้น ความศรัทธาของ
พุทธศาสนิกชนชาวมหายานนั้นมีความเชื่อว่า พระองค์เป็น“พระพุทธเจ้าแห่งการรักษาพยาบาล ทรง
รักษาโรคทุกชนิด รวมทั้งโรคคืออวิชชา ในไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตสูตร ได้กล่าวถึงประณิธาน
ของพระองค์ที่ขอให้สรรพสัตว์ปราศจากโรคภัยทั้งปวง”38 และในส่วนของการบูชาพระองค์ 
โดยเฉพาะ “ในพิธีกรรมการดูแลสุขภาพของชาวจีนนั้น ประชาชนต้องรักษาศีล 8 ข้อตลอด 7 วัน, 
ถวายทานต่อพระสงฆ์ บูชาพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า และสาธยายพุทธมนต์ของพระองค์ 75 ครั้ง แล้ว
สร้างรูปเคารพของพระองค์อีก 7 องค์ แล้วหลังจากนั้นพิจารณาใคร่ครวญในองค์พระปฏิมากร ซึ่งเป็น
รูปเคารพของพระองค์ ด้วยเหตุผลเพ่ือต้องการให้มีชีวิตชีวาขึ้นด้วยพลังทางจิตวิญญาณและพลังการ
รักษาของพระองค.์ ในประเด็นนี้ก็เพ่ือต้องการให้ผู้ที่ศรัทธาได้มีก าลังใจด้วยพลังที่เกิดจากจิตศรัทธาที่
มีต่อพระองค”์39 

                                           

35 https://th.wikipedia.org/wiki/พระไภษัชยคุร ุ
36 พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 

2542, หน้า 51. 
37 https://th.wikipedia.org/wiki/พระไภษัชยคุร ุ

38 https://th.wikipedia.org/wiki/พระไภษัชยคุร ุ
39 Peter Harvey, Ibid. p. 189. 
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2.พระวัชรสัตว์ (Vajrasattva): พระพุทธเจ้าผู้สูงสุดของนิกายตันตระ หมายถึง พระผู้มี
สารัตถะที่แกร่งดุจวัชระ ซึ่งถือว่า เป็นหลักสูงสุดแห่งเอกภาพ ค าว่า “วัชระ” ในที่นี้ หมายถึง ศูนยตา 
และค าว่า “สัตตวะ” หมายถึง ความบริสุทธิ์อันปรากฏในสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายในจักรวาล 
ทั้งสองนี้เป็นธรรมชาติแห่งวัชระสัตว์ นอกจากนี้ ยังถือว่า วัชระสัตว์เป็นจิตบริสุทธิ์ปราศจากมลทิน 
ครอบครองจักรวาล และเป็นแกนของธรรมะทั้งปวงอีกด้วย บางครั้งทางฝ่ายวัชรยานอธิบายว่า วัชร
สัตว์เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมกาย แต่บางครั้งก็อธิบายแยกออกมาเป็นกายที่ 4 ของพระพุทธเจ้าเรียกว่า 
สหัสกาย วิวัฒนาการแห่งความคิดในเรื่องวัชระสัตว์นี้เมื่ออธิบายว่า วัชรสัตว์เป็นปฐมพุทธะ หรืออาทิ
พุทธะ พระองค์ทรงมีคุณลักษณะแห่งสมาธิ 5 ประการ เชื่อมโยงไปสู่ธยานิพุทธะ 5 พระองค์ ได้แก่ 
พระไวโรจนะ พระรัตนสัมภาวะ (รัตนเกตุ) พระอมิตาภะ พระอโมฆสิทธิ และพระอักโษภยะ ซึ่งแต่ละ
พระองค์ทรงเป็นใหญ่เหนือขันธ์ 5 คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ตามล าดับ ชายาของ
พระวัชระสัตว์ คือ พระนางวัชรวาราหี หรือ พระนางปรัชญาปารมิตา ฝ่ายเนปาลนิยมเขียนรูปพระ
หัตถ์ประทับบนพระจันทร์เสี้ยวเหนือจินดามณี ซึ่งอยู่ตรงกลางดอกบัวยนยอดเขาพระสุเมรุ อันถือว่า
เป็นศูนย์กลางของจักรวาล พระวัชระสัตว์นั้นนิยมท าเป็นรูปลิงค์ อันหมายถึงองค์ก าเนิด คือ พระอาทิ
พุทธะ ในธิเบต พระวัชรสัตว์มักประทับนั่งบนดอกบัวในท่าขัดสมาธิเพชร แต่บางครั้งห้อยพระบาท
ขวาอยู่บนดอกบัว ทรงมงกุฎลักษณะเดียวกับพระธยานิโพธิสัตว์ พระหัตถ์ขวาทรงวัชระอยู่ที่ระดับอก 
และพระหัตถ์ซ้าย ทรงระฆังระดับสะโพก ต่างกับพระธยานิพุทธะองค์อ่ืนตรงที่มักจะอยู่ในท่ายับ-ยุม 
โดยที่ศักดิของพระองค์จะถือถ้วยที่ท าจากกะโหลกศีรษะ พระวัชรสัตว์เป็นปางที่บูชาในพิธีเฉพาะ
ส าหรับผู้ที่เข้าพิธีอภิเษกในวัชรยานเท่านั้น40 

3.พระโพธิสัตว์วัชระปาณี (Vajrapani): ซึ่งหากแปลตามศัพท์ สามารถแปลได้ว่า “พระผู้
ถือวัชระ” เป็นเชื่อพระโพธิสัตว์องค์หนึ่ง แทนอ านาจทั้งมวลของพระพุทธเจ้า ดังเด่นพระอวโลกิเต
ศวรเป็นสัญลักษณ์ของมหากรุณา และพระมัญชุศรีเป็นสัญลักษณ์ของปัญญา ผู้ที่กราบไหว้พระวัชร
ปาณี เชื่อว่า พระองค์สามารถขจัดอุปัทวันตรายทั้งปวงได้รูปพระวัชรปาณีบางครั้งเป็นรูปคู่กับพระ
ชายาในท่ายับ-ยุม เท้าเหยียบคนอยู่อันเป็นสัญลักษณ์ของการเอาชนะอวิชชา41 

4.พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร (Avakokitesvara): พระองค์มีสถานะเป็นพระโพธิสัตว์ ซึ่งมี
ความส าคัญมากที่สุดพระองค์หนึ่งในพระพุทธศาสนานิกายมหายาน เป็นพระโพธิสัตว์คู่พระบารมีของ
พระอมิตาภพุทธเจ้า ทรงประกอบด้วยพระมหาเมตตา และพระมหากรุณาธิคุณคอยช่วยสรรพสัตว์ให้
พ้นจากความทุกข์ยากโดยเฉพาะในการเดินทางหรือเวลาประสบอัคคีภัย เป็นต้น ปางหนึ่งของอวโลกิ
เตศวรซึ่งเป็นสตรี ได้แก่ เจ้าแม่กวนอิม เป็นพระโพธิสัตว์ที่พุทธศาสนิกชนในเอเชียตะวันออก คือ จีน 

                                           

40 พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, อ้างแล้ว, หน้า 331-332. 
41 เร่ืองเดียวกัน, หน้า 331. 
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ญี่ปุ่น และเกาหลี เคารพยกย่องมาก ในทิเบตนิยมบูชาพระนางตารา ซึ่งเป็นพระชายาของพระอวโลกิ
เตศวร และถือองค์พระทะไลลามะที่ 14 เป็นอวตารปางหนึ่งของพระโพธิสัตว์องค์นี้ด้วย42 

5. บทสรุป 

ดังนั้น จากหลักฐานของวัตถุทางพระพุทธศาสนามหายานที่ปรากฏในปราสาทขอมเหล่านี้ 
เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ทางโบราณคดี ซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถระบุได้ว่า ในเขตพ้ืนที่ของจังหวัดสุรินทร์ 
ได้เคยเป็นพ้ืนที่ ซึ่งมีพระพุทธศาสนามหายาน แบบวัชรยาน ได้เผยแผ่เข้ามาก่อนพระพุทธศาสนาเถร
วาท ซึ่งพระพุทธศาสนามหายาน แบบวัชรยานนี้มีอิทธิพลต่อความเชื่อและฝั่งรากลึกในจิตใจของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่อย่างมาก กระทั่งมีพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาอย่างมั่นคงต่อพระรัตนตรัย 
และได้สร้างศาสนวัตถุ และประติมากรรมทางด้านพระพุทธศาสนา เพ่ือเป็นพุทธบูชาและได้ประกาศ
พลังศรัทธาที่มีต่อหลักธรรมค าสั่งสอนของพุทธศาสิกชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ ด้วยการสร้าง
ปราสาทเพ่ือน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และสร้างศาสนสถาน ประติกรรมรูปเคารพ ดังที่มีการพบภาพ
แกะสลักของพระไภษัชยคุรุ พระโพธิสัตว์อวโกลิเตศวร พระวัชรสัตว์ หรือลวดลายของปราสาทที่
ปรากฏอยู่ที่หน้าบัน ทับหลัง กรอบประตู ฯลฯ ล้วนแต่แสดงถึงคติความเชื่อและอิทธิพลของ
พระพุทธศาสนานิกายมหายานที่มีอิทธิพลในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งหลักฐานทางพุทธศิลปกรรม
เหล่านี้ย่อมแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรขอมโบราณที่มีหลักฐานด้านโบราณคดีมาตั้งแต่
สมัยอาณาจักรเจนละ ซึ่งมีอิทธิพลในพ้ืนที่ของอีสานใต้ โดยเฉพาะเมืองสุ รินทร์มากกว่า 1,000ปี 
รวมทั้งการสร้างสถาปัตยกรรม และประติมากรรมรูปเคารพอันเนื่องด้วยพุทธศิลป์นี้ก็เพ่ือเกื้อกูลแก่
คนทั่วไป อันเป็นการบ าเพ็ญบารมีแบบพระโพธิสัตว์ ตามแบบคติความเชื่อของพระพุทธศาสนา
มหายาน ในเขตพ้ืนที่ของจังหวัดสุรินทร์ และใกล้เคียง ซึ่งยังทรงคุณค่า และมีอิทธิพลต่อคติความเชื่อ 
และการด าเนินชีวิตของประชาชน 
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ฐานคิดพระพุทธศาสนาต่อโลกวิทยาศาสตร์ 
Buddhist Conceptual Base towards Science 

 
พระครูวุฒิธรรมาภิราม,ดร.1 
พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ,ดร.2 

 
บทคัดย่อ 

 วิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้เป็นไปอย่างมีระบบ มีขั้นตอน และสามารถ
พิสูจน์ได้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักอริยสัจ ๔ ในพระพุทธศาสนา โดยอริยสัจ ๔ จะไปสู่ความหลุดพ้น 
(นิพพาน) แต่วิทยาศาสตร์ที่ขาดกุศลธรรมก็จะน าความรู้ไปใช้เพ่ือพอกพูนตัณหา มานะ และทิฏฐิ ซึ่ง
เป็นต้นตอของปัญหาความทุกข์และวิกฤติการณ์ของมนุษยชาติ ซึ่งวิทยาศาสตร์จ าแนกออกเป็น ๒ 
ประเภท คือ วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ (Pure Science) และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science) 
โดยฐานคิดพระพุทธศาสนาต่อวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ คือ การไม่ให้วิทยาศาสตร์ครอบง าพุทธ การใช้
วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์มาพัฒนาให้จิตบริสุทธิ์  และการชี้ทางให้กับวิทยาศาสตร์ ส่วนฐานคิด
พระพุทธศาสนาต่อวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คือ การไม่หลงใหลวิทยาศาสตร์ การใช้เทคโนโลยี
พอประมาณ ใช้วิทยาศาสตร์มาเป็นเครื่องมือพัฒนาจิต และการใช้วิทยาศาสตร์เพ่ือเสริมปัญญาเชิง
กุศลธรรม 
 
ค าส าคัญ : ฐานคิดพระพุทธศาสนา/โลกวิทยาศาสตร์ 
 

Abstract 

 

 Science is a process searching for knowledge systematically and verifiably 

which corresponds with the Four Noble Truths in Buddhism. The Four Noble Truths 

will lead to extrication (nirvana) but science without Kusala Dhamma will bring 

knowledge into lust, endurance, and misbelief which are a cause of humanity’s hardship 

and crisis. Science is classified into two categories: pure science and applied science. 

Buddhist conceptual base towards pure science is not to prevent science from 

dominating Buddhism, to apply pure science to purify spirit and directing science. 

Buddhist conceptual base towards applied science is not to be allured by science, to 

apply technology adequately, to apply science as a tool for spirit development, and to 

apply science for enhancing wisdom for Kusala Dhamma.    

 

Keywords: Buddhist conceptual base /scientific world 

๑. บทน า 
                                           

1 เจ้าคณะต าบลดอนช้าง อ าเภอเมอืง จังหวัดขอนแก่น 
2 อาจารย์ประจ าหลักสตูรพุทธศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาลัย

สงฆ์ร้อยเอด็ 
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 ในยุคข้อมูลข่าวสารและสังคมเทคโนโลยี ซึ่ ง เป็นผลพวงมาจากความเจริญทาง
วิทยาศาสตร์ ซึ่งมนุษย์ได้รับเข้ามาเป็นปัจจัยหนึ่งในการด าเนินชีวิตจนแทบขาดไม่ได้ ท าให้โลก
วิทยาศาสตร์เข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์มากขึ้น และความเจริญทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้
ก่อให้เกิดปัญหากับสังคมมนุษย์รุนแรงมากขึ้น เนื่องจากมนุษย์ได้ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาเป็น
เครื่องมือสนองตัณหา มานะ และทิฏฐิของตนเอง โดยการประดิษฐ์คิดค้นอาวุธและเครื่องมือ รวมทั้ง
เทคโนโลยีอันเป็นนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือเป็นภัยคุกคามและท าลายล้างกันอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งท าให้เกิดความหวาด
ผวาและรู้สึกไม่ปลอดภัยกับการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบัน และมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งแสดงให้เห็นระบบของศีลธรรมว่ามีอิทธิพลต่อสังคมน้อยลง ซึ่งมีผลกระทบต่อฐานคิดและความเชื่อ
ทางศาสนาด้วย จึงมีค าถามตามมาว่า พระพุทธศาสนามีฐานคิดต่อวิทยาศาสตร์อย่างไร ซึ่งจะได้
กล่าวถึงในบทความนี้ 
  
๒. แนวคิดพื้นฐานและการจัดประเภททางวิทยาศาสตร์ 
 ก่อนจะกล่าวถึงฐานคิดพระพุทธศาสนาที่มีต่อวิทยาศาสตร์ ในบทความนี้จะได้กล่าวถึง
แนวคิดพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์และการจัดประเภทของวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้เข้าใจความรู้เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์เบื้องต้นดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ แนวคิดพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
 ค าว่า “วิทยาศาสตร์” เป็นศัพท์บัญญัติที่มีความหมายตามอักษรว่า “ระบบวิชาความรู้” 
ภาษาอังกฤษว่า “science” ซึ่งมาจากภาษาลาตินว่า “scientia” แปลว่า “ความรู้” แตว่ิทยาศาสตร์
ไม่ใช่ระบบความรู้ธรรมดาที่ทุกคนก็มีได้ วิทยาศาสตร์เป็นความรู้พิเศษที่เกิดจากการสังเกต และ
พิสูจน์ทดลองแล้วตั้งเป็นกฎหรือหลักการขึ้นมา3 วิทยาศาสตร์ (science) หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับสิ่ง
ต่างๆ ในธรรมชาติ และกระบวนการค้นคว้าหาความรู้ที่มีขั้นตอนมีระเบียบแบบแผน 4 วิทยาศาสตร์ 
(science) เป็นระบบความรู้ จึงใกล้เคียงกับความหมายของค าว่า “philosophy” (ปรัชญา) ที่
หมายถึงความรักในความรู้ เพราะวิทยาศาสตร์และปรัชญามีจุดก าเนิดเดียวกัน โดยนักปรัชญากรีก
สมัยโบราณเป็นผู้ให้ก าเนิดวิทยาศาสตร์ในตะวันตก ซึ่งได้จัดวิทยาศาสตร์เป็นสาขาหนึ่งของปรัชญา 
และตั้งชื่อว่าปรัชญาธรรมชาติ (Natural Philosophy) วิทยาศาสตร์เติบโตในนามของปรัชญา
ธรรมชาติ ๒,๐๐๐ ปี จึงได้แยกออกมาเป็นวิทยาศาสตร์5 เมื่อวิทยาศาสตร์แยกตัวออกมาจากปรัชญา
แล้วจึงได้มีการพัฒนากระบวนการและเครื่องมือแสวงหาองค์ความรู้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้
เข้าถึงความจริงในธรรมชาติ และน าความจริงที่ค้นพบมาประยุกต์ใช้ในรูปแบบต่างๆ   

                                           

 3 พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พระพุทธศาสนากับวิทยาการโลกยุคใหม่, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน้า ๒๕. 
 4 Science-news, ความหมายของวิทยาศาสตร์, [ออนไลน]์ แหล่งข้อมูล : http://www.neutron. 
rmutphysics.com/science-news/index.php?option=com_content&task=view&id=1252&Itemid=4[
๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑].  
 5 พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พระพุทธศาสนากับวิทยาการโลกยุคใหม่, หน้า ๒๕-๒๖. 

http://www.neutron/
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 ดังนั้น วิทยาศาสตร์จึงเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่ มีอยู่ใน
ธรรมชาติหรือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์อย่างเป็นระบบและมีขั้นตอน ซึ่งสามารถพิสูจน์ความจริง
นั้นได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เมื่อความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผ่านการพิสูจน์แล้วจะได้รับการ
ยอมรับจากคนส่วนใหญ่ เพราะองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นความจริงสากล   
 ๑.๒ ประเภทของวิทยาศาสตร์ 
 ในช่วงแรกที่วิทยาศาสตร์แยกออกมาจากปรัชญาได้จ าแนกออกเป็น  ๒ สาขา คือ 
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Science) และวิทยาศาสตร์สังคม (Social Science) ดังนี้6 
 ๑) วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เป็นส่วนที่อธิบายถึงความรู้ในเรื่องวัตถุที่มีอยู่ในธรรมชาติ เช่น 
ฟิสิกส์ (Physics) เป็นความรู้ในเรื่องพลังงานและสมบัติต่างๆ ภายนอกวัตถุ เคมี (Chemistry) เป็น
ความรู้ในเรื่องสมบัติภายในเนื้อของวัตถุ ศึกษาส่วนประกอบและโครงสร้าง ชีววิทยา (Biology) เป็น
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติที่รวบรวมความรู้ที่เกี่ยวกับชีวิต และความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิต ดาราศาสตร์
(Astronomy) เป็นวิทยาศาสตร์ที่บรรยายถึงความรู้ที่เก่ียวกับเทหวัตถุบนท้องฟ้า 
 ๒) วิทยาศาสตร์สังคม เป็นวิทยาศาสตร์ที่กล่าวถึงสิ่งมีชีวิตเกี่ยวข้องกับทางสังคมต่างๆ
เช่น จิตวิทยา รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา ฯลฯ และมีการจ าแนกตามธรรมชาติของวิชา แบ่งเป็น ๓ สาขา 
คือ (๑) วิทยาศาสตร์กายภาพ เป็นวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและปรากฏการณ์ต่างๆ ของ
ทุกสิ่งในโลกและจักรวาลในด้านสิ่งไม่มีชีวิต (๒) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เป็นวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
ธรรมชาติและปรากฏการณ์ต่างๆ ของทุกสิ่งในโลกและจักรวาลในด้านสิ่งมีชีวิต (๓) วิทยาศาสตร์สห
สาขาวิชา เพราะในวิชาวิทยาศาสตร์จะมีสหสาขาวิชาอยู่หลายวิชารวมกัน 
 ในระยะต่อมาได้มีการจัดกลุ่มประเภทของวิทยาศาสตร์ออกเป็น ๒ ประเภท ประกอบด้วย 
๑) วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ (Pure Science ) คือ ความรู้ขั้น พ้ืนฐาน ซึ่งประกอบด้วย กฎ และ ทฤษฎี
ต่างๆ ตลอดจนความจริง ความคิดรวบยอด ที่มาจากการค้นคว้าหาความรู้ของนักวิทยาศาสตร์
เนื่องจากความต้องการที่จะหาความรู้ต่างๆ ๒) วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science) คือ การน า
ความรู้ขั้นมูลฐานในวิทยาศาสตร์ไปคิดประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อมนุษย์โดยมุ่งหวัง
ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยตรง 
 วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์กับวิทยาศาสตร์ประยุกต์มีความสัมพันธ์กัน ในกรณีที่นักวิทยาศาสตร์
ค้นพบหลักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับความร้อนไว้ว่า สสารเกิดจากการรวมตัวของอะตอมหรือปรมาณูที่
เคลื่อนที่ตลอดเวลา การเคลื่อนที่ของอะตอมนี้เองที่ท าให้รู้สึกว่าเป็นความร้อน เมื่อนักวิทยาศาสตร์
ค้นพบวิธีการสร้างความร้อน ๓ วิธี คือ การเผาไหม้ กระแสไฟฟ้า และการเสียดสี จึงสามารถสร้าง
แหล่งให้พลังงานความร้อนขึ้นมาด้วยวิธีการดังกล่าว ในกรณีค้นพบเรื่องความร้อนและวิธีการสร้าง
ความร้อนจัดเป็นวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ ส่วนการน าเอาความรู้หลักการนี้ไปใช้สร้างเครื่องผลิตพลังงาน
ความร้อนจัดเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์7  วิทยาศาสตร์จึงมี ๒ ประเภท คือ วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ 

                                           

 6 สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก, เอกสารประกอบการสอน SWU 142 กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์, 
[ออนไลน์] แหล่งข้อมูล : http://ilc2.swu.ac.th/Portals/127/Documents/swu142/กระบวนการคิดทาง
วิทยาศาสตร์. [๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑]. 
 7 พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พระพุทธศาสนากับวิทยาการโลกยุคใหม่, หน้า ๒๒. 

http://ilc2.swu.ac.th/Portals/127/Documents/swu142/กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์.%20%5b๑๕
http://ilc2.swu.ac.th/Portals/127/Documents/swu142/กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์.%20%5b๑๕
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(pure science) ที่มุ่ งแสวงหาความจริงเกี่ยวกับความเป็นเหตุเป็นผลของสิ่ งทั้ งหลาย และ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (applied science) ที่มุ่งน าความรู้และการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ไปใช้พัฒนา
เทคโนโลยี ดังนั้น วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์จึงเป็นพื้นฐานความรู้ของวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
 
 
 
๓. ความมุ่งหมายของพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 
 ถึงแม้ว่าพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์จะมีความสอดคล้องกัน ทั้งการมุ่งค้นหาความ
จริง และวิธีการแสวงหาความจริง แต่ก็มีความมุ่งหมายแตกต่างกัน ดังจะได้กล่าวถึงต่อไปนี้   
 ๓.๑ ความมุ่งหมายของวิทยาศาสตร์ 
  ๑) วิทยาศาสตร์เน้นการทดลองและพิสูจน์ความจริงอย่างเป็นระบบ 
  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นไปอย่างมีระบบ “การที่มนุษย์รู้จักรวบรวมข้อมูล 
คิดค้น ตรวจสอบความจริง โดยค าตอบเป็นความรู้จากการสังเกตและทดลอง เรียกว่าวิทยาศาสตร์ 
เป็นความรู้จากการค่อยๆ พิสูจน์ทีละอย่าง”8 วิทยาศาสตร์จึงพิสูจน์สมมติฐานทีละอย่าง 
นักวิทยาศาสตร์บางคนจึงใช้ความพยายามทั้งชีวิตเพ่ือศึกษาค้นคว้าและพิสูจน์ความจริงทาง
วิทยาศาสตร์ โดยมีการทดลองและพิสูจน์สิ่งใดมักจะท าซ้ ากันหลายครั้งเพ่ือเป็นการยืนยันความจริงที่
ค้นพบ โดยไม่ใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยการใช้ตรรกะ การอนุมาน หรือคาดการณ์จาก
ประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส    
  ๒) มุ่งสร้างเครื่องมือและปัจจัยต่างๆ เพ่ือค้นหาและพิสูจน์ความจริง  
  การพิสูจน์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ประดิษฐ์คิดค้น
ขึ้นมา และเมื่อได้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แล้วก็หาวิธีการใช้ประโยชน์ โดยการก าหนดผลไว้ล่วงหน้า
แล้วจึงสร้างปัจจัยเอ้ือต่างๆ เพ่ือให้ได้ผลตามที่ต้องการ เช่น เมื่อต้องการสัตว์ลักษณะใดก็น าสาร
พันธุกรรมจากพ่อและแม่ที่มีลักษณะตามต้องการมาผสมกัน ซึ่งเป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ 
โดยสร้างเครื่องมือและปัจจัยต่างๆ ให้เอ้ือต่อการพัฒนาการเพ่ือให้ได้ลักษณะตามต้องการ  “แต่มีผล
นอกเหนือจากผลที่ได้รับติดตามมาด้วย ซึ่งอาจน าไปสู่ผลเสียต่อไปในโลก”9 วิทยาศาสตร์จึงมุ่งสร้าง
เครื่องมือและปัจจัยเอ้ือต่อการพิสูจน์ความจริง ซึ่งบางครั้งความจริงที่ค้นพบมักมีคุณค่าในวงแคบๆ 
หรือเป็นการค้นพบความจริงทางธรรมชาติแล้วน ามาประยุกต์ใช้ในด้านการท าลาย เช่น การค้นพบ
ทฤษฎีสัมพันธภาพแล้วน ามาใช้ผลิตอาวุธปรมาณู เป็นต้น โดยกระบวนการและเครื่องมือที่ถูกผลิต
ขึ้นมาเพ่ือหาความจริงต้องใช้ทุนมหาศาลและใช้บุคลากรจ านวนมาก แต่กลับมีผลกระทบต่อสังคม

                                           

 8 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ 
๑๒, (นนทบุรี : ส านักพิมพ์กรีน ปัญญาญาณ, ๒๕๕๗), หน้า ๓๓. 
 9 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ : การใช้หลักพุทธธรรมในการ
ท าธุรกิจ, พิมพ์ครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภาล ๒๕๔๘), หน้า ๖๐. 
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และธรรมชาติด้านอื่นๆ วิทยาศาสตร์จึงมุ่งสร้างเครื่องมือเพ่ือพิสูจน์ความจริง บางครั้งต้องใช้เวลาและ
เงินทุนในการสร้างเครื่องมือมากกว่าการมุ่งค้นหาความจริง    
  ๓) เน้นค้นหาความจริงทางธรรมชาติเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ 
  การที่นักวิทยาศาสตร์จะค้นคว้าเรื่องใด นอกจากความสงสัยและสนใจแล้ว ยังมี
เจตนารมณ์ที่ว่ามนุษย์จะได้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม สิ่งใดที่ไม่ตอบสนองความต้องการของ
มนุษย์ก็จะไม่ได้รับการสนับสนุน เนื่องจากการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์จะต้องใช้งบประมาณเป็น
ค่าใช้จ่ายจ านวนมาก โดยมนุษย์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ กระท าต่อธรรมชาติเพ่ือสนองความ
ต้องการ ก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ เพราะท าให้ธรรมชาติผันแปรเปลี่ยนรูปใหม่ “มนุษย์ใช้ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ประดิษฐ์เทคโนโลยีขึ้นมา แล้วก็ใช้เทคโนโลยีเป็นช่องทางหรือเป็นเครื่องมือในการ
จัดการธรรมชาติ เพ่ือหาความสะดวกสบายให้กับตนเอง”10 การน าความรู้จากวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
มาใช้ประโยชน์ก่อให้เกิดการดัดแปลงธรรมชาติ เช่น การตกแต่งพันธุกรรมพืชและสัตว์เพ่ือประโยชน์
ทางอุตสาหกรรมและส่งเสริมบริโภคนิยม ซึ่งจะมีผลกระทบกับธรรมชาติทั้งทางตรงและทางอ้อม 
  ๔) การมุ่งเน้นที่จะควบคุมธรรมชาติ 
  การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์นอกจากเป็นการแสวงหาความรู้แล้ว ยังมุ่งค้นคว้าหา
ความรู้เพ่ือสนองตัณหาของมนุษย์ด้วย “จุดหมายของวิทยาศาสตร์คือการน าเอาความรู้นั้นมาพิชิต
ธรรมชาติ แล้วก็หาความสุขและความพรั่งพร้อมบ ารุงบ าเรอมนุษย์”11 เมื่อรู้ความจริงทางธรรมชาติ
แล้วก็จะใช้ความรู้เพ่ือควบคุมธรรมชาติให้เป็นไปตามความต้องการของตนเอง เช่น การควบคุม
อุณหภูมิ การผสมสายพันธ์ของพืชและสัตว์ การตัดแต่งพันธุกรรม การโคลนนิ่ง รวมทั้งพันธุวิศวกรรม 
เป็นต้น ซึ่งท าให้วิทยาศาสตร์มีแนวคิดในการควบคุมและก าหนดธรรมชาติเพ่ือสนองตัณหาโดยขาด
จิตส านึกทางศีลธรรม 
 

 ๒) ความมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาที่มีต่อวิทยาศาสตร์ 
  ๑) น าองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาเพ่ือขยายอินทรีย์ 
  ธรรมชาติของอินทรีย์มนุษย์มีวิสัยอย่างจ ากัด จึงได้สร้างกล้องโทรทรรศน์เพ่ือส่องดู
ดวงดาว สร้างกล้องจุลทรรศน์เพ่ือเป็นอุปกรณ์ส าหรับมองดูวัตถุที่มีขนาดเล็กเกินกว่าจะมองเห็นด้วย
ตาเปล่า เช่น นิวเคลียส เซลล์ เป็นต้น โดยการเห็นธรรมชาติของนิวเคลียสและเซลล์เป็นความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ พระพุทธศาสนาน าวิทยาศาสตร์มาขยายอินทรีย์เพ่ือพิสูจน์หลักธรรมทาง
ธรรมชาติ ใช้วิทยาศาสตร์เพ่ือพิสูจน์ธรรม เพ่ือจะได้เข้าถึงธรรมะได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น เมื่อจะ
พิสูจน์อนิจจังในระดับที่สายตาไม่สามารถมองเห็นได้ก็ใช้กล้องจุลทรรศน์เข้ามาช่วย   
  ๒) เน้นสอนกรรมนิยาม จิตนิยาม และธรรมนิยาม 
  พระพุทธเจ้าค้นพบนิยามทั้ง ๕ ซึ่งเป็นความรู้แบบวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ ประกอบด้วย 
อุตุนิยาม คือ กฎธรรมชาติเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น อุณหภูมิ ดินฟ้าอากาศ สิ่งแวดล้อม

                                           

 10 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์, หน้า ๑๓. 
 11 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ , หน้า 
๑๑๐. 
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พีชนิยาม คือ กฎธรรมชาติที่เก่ียวกับพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ จิตนิยาม คือ กฎธรรมชาติ
เกี่ยวกับการท างานของจิตและเจตสิก กรรมนิยาม คือ กฎแห่งกรรม คือกฎแห่งการกระท าและผลของ
การกระท า และธรรมนิยาม ได้แก่ กฎไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็นต้น “พระองค์ทรง
เน้นสอนนิยามที่เกี่ยวกับจิตนิยามและกรรมนิยาม ส่วนเรื่องอุตุนิยามและธรรมนิยามสอนเพียง
เล็กน้อย แตน่ักวิทยาศาสตร์เน้นศึกษานิยามในส่วนที่เกี่ยวกับอุตุและพีชนิยาม ไม่สนใจในกรรมนิยาม 
แต่สนใจจิตนิยามเพียงเล็กน้อย ซึ่งเป็นข้อแตกต่างกันระหว่างพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ ”12 
แม้ว่าพระพุทธเจ้าค้นพบอุตุนิยามกับพีชนิยามก็ตาม แต่ทรงเห็นว่าการมุ่งศึกษากฎธรรมชาติทั้ง ๒ ท า
ให้เข้าใจธรรมชาติได้ แต่ยังไม่ใช่ทางตรงที่จะบรรลุถึงความหลุดพ้น หรืออาจใช้เวลานานเกินไป ทั้งยัง
ยากท่ีจะหาเครื่องมือในการตรวจสอบและไม่ใช่ทางแห่งความพ้นทุกข์ได ้
  ๓) พระพุทธศาสนาเน้นส านึกทางศีลธรรม 
  พระพุทธศาสนาเห็นว่ามนุษย์ควรตระหนักถึงความดีควบคู่กับการพัฒนาและการ
สร้างสรรค์ เพ่ือให้มีส านึกทางศีลธรรมและการกระท าในกรอบของศีลธรรม ซึ่งจะท าให้เกิดความสงบ 
เรียบร้อย ไม่เบียดเบียนมนุษย์ด้วยกัน และไม่เบียดเบียนธรรมชาติ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ชั้นน าของโลก
อย่างอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ กล่าวว่า “พระพุทธศาสนามีสภาวะที่เรียกว่า cosmic religious feeling คือ 
ความรู้สึกหรือส านึกทางศาสนาอันยึดโยงสรรพสิ่งทั่วสากลนี้อย่างเข้มข้นหรือแรงกล้ามาก”13 
เพราะว่าพระพุทธศาสนามีฐานคิดที่ประกอบด้วยเมตตากรุณาทั้งต่อมนุษย์และสัตว์ รวมทั้ง
สิ่งแวดล้อมด้วย โดยเห็นว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติร่วมกับสิ่งอ่ืนๆ และมนุษย์ก็เป็นไปตาม
กฎธรรมชาติ จึงมีแนวคิดแบบเกื้อกูลและเป็นกัลยาณมิตร ซึ่งเป็นฐานคิดที่สะท้อนจิตส านึกทาง
ศีลธรรมของพระพุทธศาสนา 
  ๔) เน้นการน าความรู้ไปพัฒนาและแก้ปัญหาความทุกข์ 
  พระพุทธศาสนามีความเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ว่าสามารถพัฒนาได้ จึงมี
หลักธรรมทั้งในระดับการด าเนินชีวิต การแก้ปัญหา การพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักปฏิบัติเพ่ือให้ถึง
ความพ้นทุกข์ “จุดหมายของพระพุทธศาสนาคือการน าความรู้ ความจริง หรือความรู้ในกฎธรรมชาติ 
มาแก้ปัญหาและพัฒนามนุษย์ให้ถึงความไร้ทุกข์”14 โดยน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้เพ่ือการ
เยียวยาและแก้ปัญหาความทุกข์ รวมทั้งพัฒนาชีวิตและพัฒนาสังคมด้วย โดยเป้าหมายสูงสุดของ
พระพุทธศาสนาจึงเป็นไปเพ่ือรู้ทุกข์ เข้าใจทุกข์ และพัฒนาชีวิตเพ่ือน าไปสู่ความพ้นทุกข์ “การศึกษา
ที่แท้จริงในพระพุทธศาสนาต้องเป็นไปเพ่ือความหลุดพ้น คือ น าปริยัติสู่การปฏิบัติ และน าปฏิบัติสู่
ปฏิเวธ”15 โดยน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพ่ือแก้ปัญหาความทุกข์ในระดับอินทรีย์ เช่น ผลิตอาหารที่
มีคุณภาพ เครื่องนุ่งห่มที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยที่ถูกสุขลักษณะ และความรู้
วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เป็นต้น  

                                           

 12 พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พระพุทธศาสนากับวิทยาการโลกยุคใหม่, หน้า ๑๘. 
 13 Albert Einstein, Ideas and Opinions, (New York : Bonanza Books, 1954) , p.40. อ้างใน
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์, หน้า ๑๔๙. 
 14 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต),พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์,หน้า ๑๑๐. 
 15 พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พระพุทธศาสนากับวิทยาการโลกยุคใหม่, หน้า ๒๓. 
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  ๕) พุทธศาสนามองวิทยาศาสตร์เชิงธรรมชาติ 
  พุทธศาสนามองว่าชีวิตมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะดีหรือชั่วก็ล้วนอยู่ในโลกของความ
เปลี่ยนแปลง และอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติ คือ “ความจริงของธรรมดาที่ว่าสิ่งทั้งหลายล้วนไม่เที่ยง มี
ความผันผวนปรวนแปรไป ไม่คงอยู่ยั่งยืนตลอดไป เป็นไปตามเหตุปัจจัย”16 มนุษย์มีความสัมพันธ์กับ
ธรรมชาติ “มนุษย์กับธรรมชาติแยกจากกันไม่ได้ มนุษย์เกิดในธรรมชาติจ าเป็นต้องอยู่อาศัยใน
ธรรมชาติ”17 และการมองมนุษย์ทุกเชื้อชาติและสรรพสัตว์ว่าล้วนเป็นไปตามกระบวนการธรรมชาติ 
“มนุษย์และสัตว์มีการเกิด แก่ เจ็บ และตาย เป็นสภาวะทางธรรมชาติ ชีวิตด าเนินไปสู่ความแก่และ
ความตายทุกเวลาไม่มีหยุด”18 โดยเป็นกระบวนการทางธรรมชาติที่ต่อเนื่องกันไม่ขาดสาย (สันตติ) 
ฐานคิดพระพุทธศาสนาเห็นว่ามนุษย์กับธรรมชาติมีลักษณะเดียวกัน ซึ่งเป็นลักษณะวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ การเข้าใจสภาวธรรมทางธรรมชาติก็เป็นวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์  

    
 
 
 
๔. ฐานคิดพระพุทธศาสนาต่อวิทยาศาสตร์ 
 วิทยาศาสตร์จ าแนกออกเป็นวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์กับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ การก าหนด
ฐานคิดของพระพุทธศาสนาจึงจ าแนกออกเป็น ๒ ส่วน คือ ฐานคิดต่อวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดังต่อไปนี้ 
 ๔.๑ ฐานคิดพระพุทธศาสนาต่อวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ 
 วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์เป็นการค้นพบสิ่งที่มีอยู่และเป็นไปตามกระบวนการธรรมชาติโดย
มนุษย์ไม่เข้าไปแทรกแซง ค้นพบอะไรก็น าเสนอความรู้ตามนั้น ยังไม่มีการดัดแปลงความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์มาใช้ประโยชน์ จ าแนกออกเป็น ๓ ฐานคิด ดังต่อไปนี้ 
  ๑) ไม่ให้วิทยาศาสตร์ครอบง าพระพุทธศาสนา 
   พระพุทธศาสนาควรศึกษาวิทยาศาสตร์ในแง่ของเครื่องมือพิสูจน์ความจริงและเป็น
สิ่งช่วยตรวจสอบและยืนยันค าสอนทางพระพุทธศาสนา แต่วิทยาศาสตร์ก็ไม่ใช่พระพุทธศาสนา "ชาว
พุทธไม่ควรหลงเชื่อมั่นวิทยาศาสตร์เกินไปจนกลายเป็นวิทยาศาสตร์นิยม ทั้งไม่ควรที่จะพยายามแปร
สภาพพระพุทธศาสนาให้เป็นวิทยาศาสตร์ เพราะพระพุทธศาสนามีระบบค าสอนที่เป็นนามธรรม เช่น 
กรรม การเวียนว่ายตายเกิด นิพพาน อันเป็นเรื่องที่อยู่นอกขอบเขตของวิทยาศาสตร์ ”19 เพราะค า

                                           

 16 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), หลักสูตรอารยชน, (กรุงเทพมหานคร : เจริญดีมั่นคงการพิมพ์, 
๒๕๕๖), หน้า ๑๘. 
 17 สิทธิ์ บุตรอินทร์, ปรัชญาเปรียบเทียบ มนุษยนิยมตะวันออกกับตะวันตก , (กรุงเทพมหานคร : 
สร้างสรรค์บุ๊คส์, ๒๕๕๔), หน้า ๒๔๗. 
 18 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน), พระพุทธศาสนากับปัญหาทาง
อภิปรัชญา, พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๑๓. 
 19 พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พระพุทธศาสนากับวิทยาการโลกยุคใหม่, หน้า ๓๕. 
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สอนบางอย่างในพระพุทธศาสนา การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ยังเข้าไม่ถึง จึงใช้วิทยาศาสตร์
เพ่ือพิสูจน์และยืนยันค าสอนบางอย่างของพระพุทธศาสนา แต่ไม่ควรน าพระพุทธศาสนาไปเป็น
วิทยาศาสตร์ เพราะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อาจไม่ได้ยึดโยงกับศีลธรรม และความมุ่งหมายของ
วิทยาศาสตร์ก็ไม่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์   
  ๒) ใช้วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์พัฒนาให้จิตบริสุทธิ์  
  พระพุทธศาสนามองว่าสรรพสิ่งประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่ง สรรพสิ่งมีสภาวะ
ลักษณะเปลี่ยนแปลง (อนิจจัง) ตามธรรมชาติปรุงแต่งอยู่เสมอ ไม่มีความยั่งยืน และเคลื่อนไปสู่การ
แปรสภาพเป็นสิ่งอ่ืนต่อไป พระพุทธศาสนามองปัจจัยปรุงแต่เป็นสภาวธรรม ไม่มีความส าคัญมั่น
หมายและยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตน การรู้แจ้งสภาวธรรมท าให้จิตไม่ยึดมั่นถือมั่นและหลุดพ้นจาก
ความปรุงแต่ง ซึ่งเป็นการเห็นธรรมธาตุและสภาวธรรมบริสุทธิ์ตามสภาพที่เป็นอยู่ เมื่อปัญญาเห็นตาม
สภาพแล้วจิตไม่ถูกปรุงแต่งก็จะท าให้จิตบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นกระบวนการแบบวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ที่มี
วิถีทางไปสู่จิตบริสุทธิ์ 
    ๓) การชี้ทางให้วิทยาศาสตร์ออกจากความหลง 

  แม้ว่ามนุษย์จะค้นพบทฤษฎีสัมพันธภาพ ทฤษฎีควอนตัม หรือทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์อีกมากมายแค่ไหนก็ตาม “วิทยาศาสตร์จะไม่สามารถน ามนุษย์เข้าถึงความจริงขั้นสุดท้าย
ได”้20 แม้ว่านักวิทยาศาสตร์จะค้นพบความรู้แบบวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ แต่ยังมีความหลงในสิ่งที่ตนเอง
รู้ จึงตกอยู่ในสภาพที่ถูกความรู้ครอบง า “วิทยาศาสตร์ไม่สามารถไขความลับขั้นสุดท้ายของธรรมชาติ
ได้ เพราะตัวเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ และเป็นส่วนหนึ่งแห่งความลี้ลับที่เราก าลังพยายาม
จะไข”21 ยิ่งมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ยิ่งลุ่มหลงในความรู้และทฤษฎีที่ค้นพบ จึงมีนักวิทยาศาสตร์
จ านวนมากที่มีความทุกข์มากกว่าชาวบ้านทั่วไป ไอน์สไตน์กล่าวว่า “ผู้ท างานทางวิทยาศาสตร์อย่าง
จริงจัง เป็นคนจ าพวกเดียวเท่านั้นที่มีศาสนาอย่างลึกซึ้ง”22 เนื่องจากมีโอกาสได้ค้นคว้าและพิสูจน์
ธรรมะทางศาสนาผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความรู้ วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ท าให้เข้าใจสภาพ
ธรรมตามที่เป็นจริง ตรงกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่สอนให้เข้าใจสภาพที่แท้จริงของธรรมชาติ 
โดยมองผ่านความเป็นตัวตน สามารถแยกแยะเหตุปัจจัยของสิ่งที่รวมกลุ่มกัน เข้าใจเหตุปัจจัยที่ท าให้
เกิดการรวมกันเป็นกลุ่มก้อนและการแยกแตกตัวออกจากกัน ฐานคิดพระพุทธศาสนาต่อวิทยาศาสตร์
บริสุทธิ์ คือ การน าวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์มาเป็นสภาวธรรม และท าความเข้าใจในฐานะสภาวธรรม 
ไม่ให้สิ่งที่รู้เห็นปรุงแต่งจิตให้เกิดความหลงผิดยึดมั่นถือมั่น ทั้งไม่น าความรู้ทางสภาวธรรมไปสนอง
ตัณหา มานะ และทิฏฐิของมนุษย์    

                                           

 20 Sir James, The Mysterious Universe, (Cambridge University Press, 1931), p. 111. อ้าง
ใน พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์, หน้า ๑๓๑. 
 21 Max Planck, “The Mystery of Our Being” , in Quantum Question, ed. Ken Wilber 
(Boston : New Science Library, 1984), p. 153. อ้างในพระพรหมคุณาภรณ ์(ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธศาสนาในฐานะ
เป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์, หน้า ๑๓๑. 
 22 Albert Einstein, Ideas and Opinions, (New York : Bonanza Books, 1954) , p.40. อ้างใน
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์, หน้า ๑๔๘. 
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 ๔.๒ ฐานคิดพระพุทธศาสนาต่อวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
  ๑) ไม่หลงใหลความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
  ปัจจุบันความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้ถูกน ามาใช้ประดิษฐ์คิดค้นและสร้างเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ท าให้มนุษย์ใช้เทคโนโลยีจนเคยชิน กลายมาเป็นความยึดมั่นถือมั่นในเทคโนโลยี ท าให้
เทคโนโลยีซึ่งเป็นโลกแห่งวัตถุมีอิทธิพลต่อจิตใจ “วิทยาศาสตร์มีผลต่อจิตใจของมนุษย์”23 ฐานคิด
พระพุทธศาสนาต่อความรู้ทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์คือการใช้โยนิโสมนสิการและสัมมาทิฎฐิเพ่ือท าให้
มีญาณสังวร คือ การส ารวมในความรู้ เพ่ือไม่ให้ตกเป็นทาสของความรู้ โดย ใช้นวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือส่งเสริมการด าเนินชีวิต  
  ๒) การใช้เทคโนโลยีพอประมาณ 
  พระพุทธศาสนามีท่าทีต่อวิทยาศาสตร์ประยุกต์ด้วยการใช้ประโยชน์อย่าง
พอประมาณ โดยค านึงถึงคุณค่าแท้ของการใช้ผลิตผลทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์อย่างเหมาะสมและ
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ไม่พ่ึงพาเทคโนโลยีมากจนเกินไป เพราะจะท าให้ศักยภาพในการ
พ่ึงพาตนเองลดลง “การใช้เทคโนโลยีรู้จักพอประมาณ การใช้เทคโนโลยีเพ่ือท าประโยชน์ การใช้
เทคโนโลยีเสริมปัญญาและพัฒนามนุษย์”24 การใช้เทคโนโลยีในฐานะเป็นสิ่งอ านวยความสะดวก
บางส่วนเพ่ือเสริมประสิทธิภาพการใช้อินทรีย์ของมนุษย์ พระพุทธศาสนามีฐานคิดเกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีตามหลักมัตตัญญุตา คือ เป็นผู้รู้จักประมาณ คือ ความพอดีในปัจจัยการด ารงชีพ พิจารณา
ถึงคุณค่าแท้และคุณค่าเทียม โดยใช้ปัจจัยสันนิสิตศีลเป็นตัวควบคุม คือ พิจารณาใช้สอยปัจจัยสี่ให้
เป็นไปตามความมุ่งหมายและประโยชน์ของสิ่งนั้น โดยไม่บริโภคหรือใช้สอยตามอ านาจของตัณหา 
  ๓) ใช้วิทยาศาสตร์มาเป็นเครื่องมือพัฒนาชีวิต 
  วิทยาศาสตร์ประยุกต์สามารถน ามาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทางด้านร่างกาย
เพ่ือให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ส่งเสริมและสร้างปัจจัยเอ้ือต่อสังคม การใช้เพ่ือพัฒนาจิตใจ
และปัญญา โดยการผลิตอุปกรณ์ที่ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม เช่น เบาะนั่ง อุปกรณ์ในการเพ่งกสิณ 
เครื่องเสียงในการอบรมธรรมะ ซีดีธรรมะ คอมพิวเตอร์ที่ใช้เป็นสื่อการสอน เป็นต้น  ซึ่งเป็นการใช้
เทคโนโลยีด้วยปัญญา “ใช้เทคโนโลยีเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยส่งเสริมคุณค่าของความเป็นมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม และให้ตัวเทคโนโลยีเป็นสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาจิตและปัญญาด้วย ใช้
เทคโนโลยีที่เสริมปัญญาและพัฒนามนุษย์”25 ซึ่งเป็นฐานคิดในการใช้วิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริม
สติปัญญาและพัฒนาชีวิต การรู้จักเลือกสรรในการเสพเทคโนโลยี การพิจารณาคุณค่าแท้แล้วจึงใช้
เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน โดยไม่ยึดติดผูกพันและหลงใหลในเทคโนโลยี  
 
๕. สรุป 

                                           

 23 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์, หน้า ๑๑. 
 24 เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๗๙. 
 25 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ , หน้า 
๑๘๐. 
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 วิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ อีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นไปอย่างมีระบบ
ระเบียบ มีขั้นตอน และสามารถพิสูจน์ได้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักอริยสัจ ๔ ในพระพุทธศาสนา แต่
ปลายทางของอริยสัจ ๔ น าไปสู่ความหลุดพ้น (นิพพาน) แต่วิทยาศาสตร์ที่ขาดกุศลธรรมก็จะน า
ความรู้ไปใช้เพ่ือพอกพูนปปัญจธรรมของมนุษย์ คือ ตัณหา มานะ และทิฏฐิ ซึ่งเป็นต้นตอของปัญหา 
ความทุกข์และวิกฤติการณ์ของมนุษยชาติ โดยส่วนใหญ่นิยมจ าแนกวิทยาศาสตร์ออกเป็น ๒ ประเภท 
คือ วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ (Pure Science) และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science)  
 ฐานคิดของพระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์มีทั้งส่วนที่เหมือนและแตกต่างกัน โดยฐาน
คิดที่เหมือนกัน คือ การเริ่มต้นจากความสงสัยใฝ่รู้ จากนั้นจึงมีการตั้งสมมติฐานขึ้นมาแล้วจึงแสวงหา
กระบวนการศึกษาทดลองและพิสูจน์สมมติฐาน โดยมีการพิสูจน์ความรู้ซ้ าหลายครั้งจึงสรุปเป็นความรู้
และตั้งทฤษฎีขึ้นมา ดังนั้น สิ่งที่เหมือนกันก็คือกระบวนการแสวงหาความรู้ 
 ส่วนฐานคิดที่แตกต่างกัน คือ ฐานคิดของวิทยาศาสตร์มุ่งค้นหาความจริงทางธรรมชาติ
เพ่ือแสวงหาวิธีการแทรกแซงและควบคุมธรรมชาติเพ่ือสนองความต้องการของมนุษย์  โดยให้
ความส าคัญกับกระบวนการแสวงหาความจริงมากกว่าส านึกทางศีลธรรม ท าให้มีกระบวนการค้นคว้า
และพิสูจน์ความจริงโดยใช้สัตว์และมนุษย์เป็นเครื่องมือ ซึ่งเป็นการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เป็นเครื่องมือละเมิดศีลธรรมเพ่ือตอบสนองตัณหา จึงเป็นฐานคิดในแบบอัตวิสัย เพราะมีความยึดมั่น
ถือมั่นในสิ่งที่ค้นพบ ท าให้ปลายทางของวิทยาศาสตร์เป็นการส่งเสริมอัตตา จึงน าความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ไปใช้ส่งเสริมอัตตาในรูปของตัณหา มานะ และทิฏฐิ อันเป็นต้นเหตุของปัญหาโลก ส่วน
พระพุทธศาสนาสอนให้ใช้ตัวเองเป็นทั้งนักวิทยาศาสตร์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ น าตัวเองเข้า
ไปทดลองปฏิบัติและพิสูจน์ให้ประจักษ์แจ้งด้วยประสบการณ์ตรง  
 ส่วนฐานคิดของพระพุทธศาสนาจ าแนกออกเป็น ๒ ฐานคิด ดังนี้ ๑) ฐานคิดหลักต่อ
วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ คือ ฐานคิดแบบภววิสัย ซึ่งเห็นว่าความจริงแท้เป็นอิสระจากเจตจ านงของมนุษย์ 
เพราะเป็นความจริงตามธรรมชาติ มนุษย์ไม่สามารถก าหนดบังคับหรือฝืนได้  เช่น ขันธ์ ๕ ปฏิจจสมุป
บาท ไตรลักษณ์ เป็นต้น โดยเห็นว่าสรรพสิ่งเป็นไปตามสภาวลักษณะตามไตรลักษณ์ คือ ความไม่
เที่ยงแท้ถาวร ความเปลี่ยนแปลง และความว่างเปล่าจากตัวตน ซึ่งเป็นฐานคิดแบบอนัตตวิสัย โดย
เห็นว่าความจริงเป็นเพียงสภาวธรรมที่ถูกค้นพบ ซึ่งเป็นความจริงบริสุทธิ์ โดยไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่
ค้นพบ ปลายทางของฐานคิดพระพุทธศาสนาจึงเป็นไปเพ่ือสลายอัตตา หลุดพ้นจากพันธนาการของ
กิเลสตัณหาและอุปาทาน เรียกว่า “นิพพาน” และ ๒) ฐานคิดรองต่อวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คือ การ
น าองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาเป็นเครื่องมือขยายอินทรีย์ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการด าเนินชีวิต
ภายใตส้ านึกทางศีลธรรม เช่น น าจริต ๖ ซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตมาใช้ในกระบวนการพัฒนาจิตใจ 
หรือน าศีล ๕ ซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ทางสังคมมาใช้เพ่ือให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข โดยการน าความรู้ไป
ประดิษฐ์สร้างเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหาความทุกข์ของมนุษย์ ซึ่งเป็นฐานคิดแบบอัตถวิสัย คือ 
ประโยชน์ ๓ ระดับ ได้แก่ การน าความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในปัจจุบัน ประโยชน์ในอนาคต
และประโยชน์ระดับสูงคือนิพพาน ดังนั้น แม้ว่าจะเป็นฐานคิดหลักหรือฐานคิดรองก็เป็นไปเพ่ือบรรลุ
นิพพาน เพียงแต่ฐานคิดหลักจะมุ่งสู่นิพพานวิถีตรงและฐานคิดรองจะมีวิถีอ้อม        
 ฐานคิดพระพุทธศาสนาต่อวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ คือ ค้นพบธรรมธาตุอันเป็นความจริงตาม
ธรรมชาติ ค้นพบสภาวธรรมอันเป็นความจริงที่ เป็นไปตามธรรมชาติ เข้าใจและเ ข้าถึงความ
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กระบวนการพัฒนาจิตใจและปัญญา (สมถและวิปัสสนากรรมฐาน) การไม่ให้วิทยาศาสตร์ครอบง า
พุทธศาสนา การใช้วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์พัฒนาให้จิตบริสุทธิ์ และการชี้ทางให้กับวิทยาศาสตร์เพ่ือออก
จากโมหะ (ความหลงผิด) ๒) ฐานคิดพระพุทธศาสนาต่อวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คือ การไม่หลงใหล
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การใช้เทคโนโลยีพอประมาณ และการใช้วิทยาศาสตร์มาเป็นเครื่องมือพัฒนา
ชีวิต โดยยึดโยงอยู่กับจิตส านึกทางศีลธรรมและความเก้ือกูลต่อระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
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พุทธจิตวิทยากับสตรีม่าย 
Buddhist Psychology and Widowed women 

 

ชัญญ์ชญา  ธรรมเวทย์1 
 

บทคัดย่อ 

 พุทธจิตวิทยาเป็นการบูรณาการศาสตร์ทางตะวันตก คือ จิตวิทยา และหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาอธิบายปรากฏการณ์ทางจิตและกระบวนการทางจิตใจของมนุษย์เพ่ือให้มนุษย์รับรู้ 
เข้าใจความเป็นจริงของชีวิต การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ที่ประกอบด้วยกาย และจิต เมื่อเข้าใจถึง
การท างานของจิตแล้ว ก็จะสามารถพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หลักธรรมที่ส าคัญ
ในทางพระพุทธศาสนาที่กล่าวถึงการท าความเข้าใจในเรื่องความจริงของชีวิต ได้แก่ อริยสัจ ๔ ที่
อธิบายถึง การท าความเข้าใจกับทุกข์ วิเคราะห์ปัญหาที่ท าให้เกิดทุกข์ ปราศจากทุกข์ และลงมือ
แก้ปัญหาตามวิธีการนั้น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีทางจิตวิทยาที่ส าคัญ และเป็นที่ยอมรับของ
นักจิตวิทยาร่วมสมัย ได้แก่ ทฤษฎีการยอมรับและพันธสัญญาที่อธิบายถึงกระบวนการที่ท าให้มนุษย์มี
ชีวิตที่มีความสุขและมีความหมาย ซึ่งในขณะเดียวกันก็สามารถรับมือกับความทุกข์ทรมานที่ ไม่
สามารถหลีกเลี่ยงได้ ความทุกข์ประการหนึ่งที่ควรได้รับการบ าบัดทางจิตใจ คือ ความทุกข์ที่เกิดจาก
ความเป็นม่ายของสตรี อาจจะเกิดจากการหย่าร้าง หรือคู่ครองเสียชีวิต ซึ่งสตรีม่ายได้รับผลกระทบทั้ง
ทางด้านการด าเนินชีวิต และสภาพทางจิตใจ ขบวนการพัฒนาจิตใจของสตรีม่ายสามารถกระท าได้
โดยการปฏิบัติตามหลักพุทธวิทยาในขอบเขตของการปฏิบัติตามหลักอริยสัจ ๔ และกระบวนการตาม
ทฤษฎีการยอมรับและพันธสัญญา ซึ่งทั้งสองศาสตร์มีเป้าหมายร่วมกัน คือ กระบวนการด าเนินชีวิตให้
ด ารงอยู่ในความทุกข์นั้น ๆ ได้อย่างมีความสุข 
 

ค าส าคัญ: พุทธจิตวิทยา, สตรีม่าย 

ABSTRACT 

 Buddhist psychology is that the integration of western science, psychology 

and Buddhist principles, to clarify the mental phenomena and mental processes of 

human beings so that humans perceive the understanding of real life, understanding the 

nature of man that consists of the body and additionally the mind. Moreover, human 

will be able to develop the mind, to create wisdom and a better quality of life. The 

mandatory principles in Buddhism that describe the perceiving of the reality of life is 

Four Noble Truths that specify the way to understand the suffering, analyse issues that 

                                           

1 นิสิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยาภาควิชาจิตวทิยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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cause suffering, painless and to unravel the matter by itself. This is consistent with 

important theories of psychology and also accepted from contemporary psychologists 

that’s Acceptance and Commitment Therapy (ACT) that describes the happiness and 

significant life method whereas we have a tendency to additionally ready to deal with 

suffering that can’t be avoided. The suffering that ought to be treated psychologically 

is that the suffering caused by the widowhood of woman which can be caused by 

divorce or the spouse dies. Additionally, all the widowed women were affected each in 

their lives and psychological state. The widow's mental development method is also 

achieved by following the principles of Buddhism within the realm of the Four Noble 

Truths and Acceptance and Commitment Therapy (ACT) that each of them share a 

common achievement to live with happiness in those suffering. 

 
KEYWORDS: Buddhist Psychology, Widowed women 

 
๑. บทน า 

 ปัจจุบันสังคมไทยได้รับอิทธิพลจากประเทศทางตะวันตก โดยเฉพาะด้านการศึกษา 
ด้านเศรษฐกิจ และการเมือง ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวหน้าในระบอบประชาธิปไตย จาก
ยุคเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมไปสู่ยุคเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรม รวมถึงการเกิดค่านิยมใหม่ ๆ เช่น 
ความเสมอภาคระหว่างบุคคล ความเป็นอิสรเสรี ความเป็นตัวของตัวเองของบุคคล เพศหญิงมีโอกาส
ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้ผู้หญิงไทยตื่นตัวเรื่องความเสมอภาคเท่าเทียมกับผู้ชาย มีอิสระและ
เสรีภาพมากกว่ากว่ายุคก่อนในด้านการด าเนินชีวิต ซึ ่งผลจากการ เปลี ่ยนแปลงดังกล่าวมี
ผลกระทบต่อโครงสร้าง และความสัมพันธ์ภายในครอบครัว  ซึ่งพบว่าการสิ้นสุดการสมรส หรือ
การหย่าร้างเพ่ิมสูงขึ้นทั้งในสังคมเมือง และสังคมชนบท   ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจพบว่า สถิติหย่า
ร้างมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้จากการสถิติที่มีผู้มาจดทะเบียนการหย่าอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย ไม่นับรวมถึงข้อมูลการหย่าร้างที่ไม่มีการจดทะเบียนตามกฎหมายและในสังคมชนบท  
การสิ้นสุดการสมรสที่เกิดขึ้นในแต่ละสังคมนั้นขึ้นอยู่กับบริบททางการศึกษา สังคม และวัฒนธรรม ซึ่ง
ตัวบุคคลเป็นตัวก าหนด  สตรีม่าย ผู้ได้รับผลกระทบจากการหย่าร้างนั้นต้องเผชิญกับปัญหาในการ
ด าเนินชีวิต และสภาพจิตใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรได้รับการศึกษา เพราะการหย่าร้างเป็นเครื่องชี้วัดคุณภาพ
ชีวิต ซึ่งหมายถึง ความสุขในการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ สตรีม่ายควรได้รับการพัฒนาทางด้านจิตใจ 
โดยปฏิบัติตามหลักพุทธจิตวิทยา ซึ่งรวมแก่นธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ หลักอริยสัจ ๔ และทฤษฎี
ทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับทฤษฎีการยอมรับและพันธสัญญา เพ่ือให้จิตใจมีก าลังในการด าเนินชีวิตต่อไป 
รู้สึกถึงความทุกข์ได้น้อยลง และสามารถด ารงอยู่ได้ในความทุกข์อย่างมีความสุขได้  

๒. ความหมาย แนวคิด และประโยชน์ของพุทธจิตวิทยา 

 พุทธจิตวิทยา มาจากค าว่า พุทธ+จิต+วิทยา แปลว่า การรู้ตามความเป็นจริงของชีวิตตาม
หลักพุทธธรรม ได้แก่ การรู้ในแก่นของพระพุทธศาสนา คือ หลักอริยสัจ ๔ ซึ่งกล่าวถึงการใช้
สติปัญญาในการรู้จักทุกข์ การรู้จักสาเหตุแห่งทุกข์ การรู้จักดับทุกข์ และการรู้จักวิธีแห่งการดับทุกข์  
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของพุทธจิตวิทยา (Buddhist Psychology) ไว้ดังนี้ 
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 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้ความหมาย พุทธจิตวิทยา คือ ความเข้าใจ
เบื้องต้นในหลักความเป็นจริงที่เป็นกลางตามธรรมชาติ ได้แก่  ชีวิตและความเป็นไปของชีวิต การ
พัฒนามนุษย์ด้วยไตรสิกขา  การด าเนินชีวิตที่เป็นสุขสงบเย็น การพัฒนาตนเองตามแนวพุทธธรรม 
เน้นการเรียนรู้ปริยัติและปฏิบัติควบคู่กันเพ่ือให้บรรลุสู่ปฏิเวธ การน าศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับด้าน
จิตใจ และกระบวนการทางจิตคือจิตวิทยามาอธิบายการเกิดทุกข์และการพ้นทุกข์ อันเป็นสาระส าคัญ
ของพุทธศาสนา (ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์, ๒๕๔๘) การศึกษาวิเคราะห์เรื่องจิตซึ่งมีความสัมพันธ์กับ
ปัญหา คือ ทุกข์ เพ่ือให้เข้าใจสภาพที่แท้จริงของชีวิต เข้าใจถึงสาเหตุของปัญหา เข้าใจถึงเป้าหมายที่
แท้จริงของชีวิต รู้วิธีการและรู้วิธีปฏิบัติเพ่ือเผชิญปัญหา ไม่ถูกบีบคั้นโดยปัญหา ไม่ท าให้เกิดความหด
หู่ ท้อแท้ แต่กระตุ้นให้สู้และเผชิญกับปัญหาคือทุกข์ อย่างองอาจและทรนง (ภานุวังโส และมิน ซอง 
ซิน, ๒๕๔๙)  ดังนั้น พุทธจิตวิทยา  จึงหมายถึง การศึกษาวิเคราะห์กระบวนการทางจิตร่วมกับการ
ปฏิบัติตามหลักอริยสัจ ๔ ที่สัมพันธ์กับความจริงของชีวิต โดยการเรียนรู้ท าความเข้าใจเกี่ยวกับทุกข์ รู้
ถึงสาเหตุของการเกิดทุกข์ เข้าใจถึงเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตคือการพ้นทุกข์ และรู้วิธีปฏิบัติในการ
ด าเนินชีวิตเพ่ือให้ถึงเป้าหมายของชีวิต   
 เมื่อทราบถึงความหมายของพุทธจิตวิทยาแล้ว ประเด็นถัดมา คือ แนวคิดทางพุทธ
จิตวิทยา ในทางพระพุทธศาสนา องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรมที่เป็นเรื่องราว
ที่เกี่ยวกับจิตวิทยาแทบทั้งสิ้น ดังตัวอย่างเช่น พระพุทธองค์ทรงสอนหลักธรรมเพ่ือรักษาโรคทางจิต 
เพ่ือให้เหล่าสาวกสามารถฝึกฝนจิตให้บรรลุถึงธรรมได้ ดังในพระพุทธพจน์ที่ว่า “โลกถูกจิตน าไป ถูก
จิตผลักใสไป จิตเป็นธรรมอย่างหนึ่งที่โลกทั้งหมดตกอยู่ในอ านาจ” (ส .ส. (ไทย) ๑๕/๖๒/๗๓) ธรรม
ทั้งหลาย มีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ ส าเร็จด้วยใจ ถ้าคนมีใจชั่ว ก็จะพูดชั่วหรือท าชั่วตามไปด้วย 
เหมือนล้อที่หมุนไปตามรอยโคที่ลากเกวียน” (ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑/๒๓) จิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ 
เป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้ มีลักษณะที่มีอ านาจในการควบคุมชีวิตของมนุษย์ได้ ซึ่งได้แก่ การ
แสดงออกทางกาย วาจา ใจ โดยเจตนาเป็น กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม จิตและพฤติกรรมนั้น
จะส่งผลไปถึงภพภูมิข้างหน้า เป็นการการเวียนวายตายเกิดอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ส่วนในทางจิตวิทยา
ตะวันตก การศึกษาเรื่องจิตและพฤติกรรมนั้นมุ่งศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของจิตที่แสดงออกมาเป็น
บุคลิกภาพ อุปนิสัย เป็นต้น การศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพ และอุปนิสัยว่ามีปัจจัยใดที่สามารถควบคุม 
หรือแก้ไข ปรับปรุงพฤติกรรม หรือบุคลิกภาพที่อาจไม่พึงประสงค์นั้น (นฤมล มารคแมน)  ดังนั้น
พระพุทธศาสนาและจิตวิทยาตะวันตกจึงมีเป้าหมายร่วมกันอย่างหนึ่ง คือ ความเข้าใจในเรื่องของทุกข์ 
และวิธีการปฏิบัติเพ่ือลดความทุกข์ได้อย่างแท้จริง  
 เมื่อทราบถึงประเด็นส าคัญดังกล่าวข้างต้นแล้ว สิ่ งส าคัญอีกประการหนึ่ ง  คือ 
คุณประโยชน์ของพุทธจิตวิทยา การศึกษาเรื่องจิตและกระบวนการท างานของจิตในแง่ของการฝึกฝน
จิตสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตตนเอง ครอบครัว และสังคมได้หลายประการ 
เช่น การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ที่ประกอบด้วยกาย และจิต การเข้าใจกระบวนการท างานของจิต 
ธรรมชาติของจิต และเหตุปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นตัวภาวะแฝงของจิต การตามรู้ตามดูจิตที่เกิดอารมณ์ต่าง 
ๆ เช่น ความเศร้าหมองที่เกิดจากทุกข์ ความกลัวจากสิ่งที่จิตปรุงแต่ง เป็นต้น เมื่อเข้าใจถึงการท างาน
ของจิตแล้ว ก็จะสามารถพัฒนาจิตของตนให้มีคุณภาพ มีสติสัมปชัญญะ เกิดปัญญา ต่อมาก็จะเริ่มมี
ความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืนเกี่ยวกับเรื่องจริต ๖ ซึ่งท าให้มนุษย์มีความแตกต่างกัน เช่น อุปนิสัย 
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พฤติกรรม บุคลิกภาพ เป็นต้น  ซึ่งความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืนนี้ ส่งผลให้เกิดความเมตตา กรุณา มี
ความเห็นอกเห็นใจ และอภัยให้แก่ผู้อ่ืนได้มากข้ึน ยังประโยชน์ให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

๓. ความหมายและลักษณะของอริยสัจ ๔ 

 วิถีการด าเนินชีวิตของมนุษย์ให้มีคุณภาพได้นั้น มนุษย์ควรมีปัญญา เพราะเมื่อใดที่มนุษย์
เกิดปัญญาย่อม แสดงให้เห็นว่ามนุษย์นั้นเกิดความเข้าใจถึงความจริงแท้ของชีวิต คือ ความเข้าใจ
ในอริยสัจ ๔  อริยสัจ ๔ หมายถึง ความจริงอันประเสริฐ ความจริงของพระอริยะ ความจริงที่ท าให้ผู้
เข้าถึงกลายเป็นพระอริยะ (Ariyaswacca: The Four Noble Truths)  อริยสัจ ประกอบด้วย
ค าว่า อริยะ+สัจจะ ค าว่า “อริย, อริยะ” ซึ่งเป็นค านามในพระพุทธศาสนา เป็นค าส าหรับเรียก
บุคคลผู้บรรลุธรรมวิเศษ มีโสดาปัตติมรรค เป็นต้น พระอริยะ หรือพระอริยบุคคลยังเป็นค าวิเศษณ์ 
หมายถึง เป็นของพระอริยะ เป็นชาติอริยะ เจริญ เด่น ประเสริฐ ค าว่า “สัจ, สัจจะ” เป็นค านาม 
หมายถึง ความจริง ความจริงใจ  “อริยสัจ” จึงหมายถึง ความจริงของพระอริยะ ความจริงอัน
ประเสริฐ (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๒)  ธรรมส าคัญหมวดหนึ่งในพระพุทธศาสนา 
คือ อริยสัจ ๔  (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๕๘) มีองค์ประกอบดังนี้  
 (๑) ทุกข์ หมายถึง ความทุกข์ สภาพที่ทนได้ยาก สภาวะที่บีบคั้น ขัดแย้ง บกพร่อง ขาด
แก่นสาร และความเที่ยงแท้ ไม่ให้ความพึงพอใจแท้จริง ได้แก่ ชาติ ชรา มรณะ  การประจวบกับสิ่ง
อันไม่เป็นที่รัก การพลัดพรากจากสิ่งที่รัก ความปรารถนาไม่สมหวัง โดยย่อว่า อุปาทานขันธ์ ๕ เป็น
ทุกข ์
 (๒) ทุกขสมุทัย หมายถึง เหตุเกิดแห่งทุกข์ สาเหตุที่ทุกข์เกิด ได้แก่ ตัณหา ๓ ได้แก่ 
กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา  สมุทัย แปลว่า เกิดขึ้นพร้อม  “สัง” แปลว่า พร้อม  “อุ” 
แปลว่า ขึ้น  “ทย” แปลว่า ไป   “สังอุทยะ” จึงแปลว่า ขึ้นไปพร้อม หรือเกิดขึ้น  ได้แก่ การปรุงแต่ง
ให้เกิดข้ึนซึ่งความทุกข์  สมุทัยถือเป็นชื่อของกิเลส กิเลสทุกตัว ทุกชนิดล้วนแต่เป็น “สมุทัย” คือ เป็น
ต้นเหตุให้เกิดความทุกข ์
 (๓) ทุกขนิโรธ หมายถึง ความดับทุกข์ ได้แก่ ภาวะที่ตัณหาดับสิ้นไป ภาวะที่เข้าถึงเมื่อ
ก าจัดอวิชชา ส ารอกตัณหาสิ้นแล้ว ไม่ถูกย้อม ไม่ติดข้อง หลุดพ้น สงบ ปลอดโปร่ง เป็นอิสระ คือ 
นิพพาน 
 (๔) ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา หมายถึง ปฏิปทาที่น าไปสู่ความดับแห่งทุกข์ ข้อปฏิบัติให้
ถึงความดับทุกข์ ได้แก่ อริยอัฎฐังคิกมรรค หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า มัชฌิมาปฏิปทา แปลว่า “ทาง
สายกลาง” มรรคมีองค์แปดนี้ สรุปลงในไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา 
 ทั้งในการแสดงอริยสัจ และในการปฏิบัติธรรมตามหลักอริยสัจเพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
นั้น จะต้องใช้อริยสัจแต่ละข้อสัมพันธ์ตรงกันกับกิจกรรมแต่ละอย่าง จึงจะเป็นการแสดงและเป็นการ
ปฏิบัติโดยชอบดังนี้ 
 (๑) ทุกข์ เป็นขั้นแถลงปัญหาที่จะต้องท าความเข้าใจ และรู้ขอบเขต  หน้าที่ต่อทุกข์ คือ 
ปริญญา ได้แก่ การก าหนดรู้ เป็นกิจในทุกข์ ตามหลักว่า ทุกฺขํ อริยสจฺจํ ปริญฺเญยฺยํ  ทุกข์ควรก าหนดรู้ 
คือควรศึกษาให้รู้จัก ให้เข้าใจชัดตามสภาพที่เป็นจริง ได้แก่ การท าความเข้าใจ และก าหนดขอบเขต
ของปัญหา 
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 (๒) สมุทัย เป็นขั้นวิเคราะห์ และวินิจฉัยมูลเหตุของปัญหา ซึ่งจะต้องแก้ไขขจัดให้หมด
สิ้นไป  หน้าที่ต่อสมุทัย คือ ปหานะ  ได้แก่ การละ เป็นกิจในสมุทัย ตามหลักว่า ทุกฺขสมุทโย อริยสจฺจํ 
ปหาตพพํ  สมุทัยควรละ คือ ก าจัด ท าให้หมดสิ้นไป ได้แก่ การแก้ไขก าจัดต้นตอของปัญหา 
 (๓) นิโรธ เป็นขั้นชี้บอกภาวะปราศจากปัญหา อันเป็นจุดหมายที่ต้องการให้เห็นว่าการ
แก้ปัญหาเป็นไปได้ และจุดหมายนั้นควรเข้าถึง ซึ่งจะต้องท าให้ส าเร็จ  หน้าที่ต่อนิโรธ คือ สัจฉิกิริยา 
ได้แก่ การท าให้แจ้ง เป็นกิจในนิโรธ ตามหลักว่า ทุกฺขนิโรโธ อริยสจฺจํ สจฺฉิกาตพฺพํ  นิโรธควรท าให้
แจ้ง คือ เข้าถึง หรือบรรลุ ได้แก่ การเข้าถึงภาวะที่ปราศจากปัญหา บรรลุจุดหมายที่ต้องการ 
 (๔) มรรค เป็นขั้นก าหนดวิธีการ ขั้นตอน และรายละเอียดที่จะต้องปฏิบัติในการลงมือ
แก้ปัญหา  หน้าที่ต่อมรรค คือ ภาวนา ได้แก่ การเจริญ เป็นกิจในมรรค ตามหลักว่า ทุกฺขนิโรธคามินี 
ปฏิปทา อริยสจฺจํ ภาเวตพฺพํ  มรรคควรเจริญ คือ ควรฝึกอบรม ลงมือปฏิบัติ กระท าตามวิธีการที่จะ
น าไปสู่จุดหมาย ได้แก่ การลงมือแก้ปัญหา  
 สรุปความได้ว่า อริยสัจ ๔ เป็นความจริงอันประเสริฐที่ท าให้คนเป็นอริยะ เป็นผู้มีความ
เจริญ ท าให้มีปัญญาห่างไกลจากกิเลส ท าความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นจริงของทุกข์ สาเหตุที่ท าให้
เกิดทุกข์ วิธีการดับทุกข์ และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ก็จะเข้าใจถึงความเป็นจริงของความสุข 
เหตุที่ท าให้เกิดความสุข ความสุข และวิธีปฏิบัติเพ่ือให้ถึงความสุข เมื่อมนุษย์ปฏิบัติตามอริยสัจ ๔ 
แล้วก็สามารถลดความรู้สึกทุกข์ บังเกิดความสุขมากขึ้นได้ทั้งทางกาย และทางใจ  เมื่อมนุษย์มี
ความสุขทางใจมากขึ้น ย่อมก่อให้เกิดคุณประโยชน์นั้นคือ ท าให้มนุษย์มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามไปด้วย 
หลักอริยสัจ ๔ นี้เป็นแก่นค าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนา มีลักษณะที่
เทียบเคียงได้กับทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ของนักจิตวิทยา เช่น ทฤษฎีการยอมรับและพันธสัญญา ซึ่ง
เป็นทฤษฎีหนึ่ งของทฤษฎีการบ าบัดทางจิตสังคมที่มีประสิทธิภาพ และเป็นนิยม ยอมรับของ
นักวิทยาศาสตร์ว่าเป็นทฤษฎีที่สามารถลดความรู้สึกทุกข์ลงได้จริง 
 

๔. ความหมายและลักษณะของทฤษฎีการยอมรับและพันธสัญญา 

 จิตวิทยา คือ การศึกษาพฤติกรรม และกระบวนการทางจิตอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ เช่น 
การบ าบัดทางจิตเป็นกระบวนการทางจิตวิทยาในการช่วยเหลือมนุษย์ ผู้มีปัญหาทางด้านจิตอารมณ์
ซึ่งอาจแสดงออกให้เห็นทางกาย ทางอารมณ์ พฤติกรรม ทางปฏิสัมพันธ์ และการอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืน  
เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนความคิด ความเชื่อ เจตคติ การรับรู้เหตุการณ์ และพฤติกรรม มีสุขภาพจิตที่ดี
ขึ้น มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูงขึ้น และอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข  เป็นกระบวนการการรู้
คิด อารมณ์ และพฤติกรรมของมนุษย์ที่พยายามค้นหาวิธีการ หรือการปรับตัวที่มีประสิทธิภาพต่อ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิต การคิดแก้ปัญหาทางสังคมของมนุษย์ ประกอบด้วย ๒ กระบวนการ ได้แก่ 
การตระหนักรู้ต่อปัญหาทางบวก และวิธีการคิดแก้ปัญหาอย่างสมเหตุสมผล การคิดแก้ปัญหาทาง
สังคมจึงเป็นทักษะความสามารถในการด าเนินชีวิตที่ควรพัฒนาเพ่ือมนุษย์มีความสามารถในการคิด
แก้ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาคือ คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติ และ
พฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น ซึ่งการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพในการคิด
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แก้ปัญหาของมนุษย์ โดยอาศัยทฤษฎีการบ าบัดทางจิตสังคม ซึ่งมีทฤษฎีที่เป็นที่ยอมรับ และมี
ประสิทธิภาพหลายทฤษฎี ประกอบด้วย   (๑) พฤติกรรมบ าบัด (Behavioral Therapy: BT)  (๒) 
การบ าบัดทางความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy: CBT) และ (๓) การบ าบัด
ด้วยการยอมรับและพันธสัญญา (Acceptance and Commitment Therapy: ACT) 
 ทฤษฎีการยอมรับและพันธสัญญา (Acceptance and Commitment Therapy: 
ACT) (Hayes, S.C., Strosahl, K.D., & Wilson, K.G., ๑๙๙๙) เป็นผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะในการเสริมสร้างชีวิต และความรู้เกี่ยวกับวิธีหลุดพ้นจากกับดักของ
ความคิด เป็นการบ าบัดทางความคิด และพฤติกรรมในยุคที่ ๓ (Third wave of CBT) ซึ่งตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของการปฏิวัติครั้งใหม่ทางจิตวิทยามนุษย์ เป็นรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ 
ACT ได ้ถ ูกส ร ้า งขึ ้น โ ดยน ัก จ ิต ว ิท ย าชาว สหรัฐอเมริกา คือ Steven C. Hayes และคณะ 
วัตถุประสงค์ของทฤษฎีการยอมรับและพันธสัญญา คือ การช่วยเหลือให้คนมีชีวิตที่เต็มอิ่ม และมี
ความหมาย ซึ่งในขณะเดียวกันก็สามารถรับมือกับความเจ็บปวด และทุกข์ทรมานที่ไม่สามารถ
หลีกเลี ่ยงได้ หรือหลีกเลี ่ยงแล้วไม่ได้ผล ช่วยพัฒนาทักษะในการสร้างความยืดหยุ ่นทาง
จิตวิทยา (Psychological Flexibility) ACT มีสมมติฐานในการบ าบัดว่า กระบวนการคิดแบบปกติ
ของบุคคลทั่วไปจะน าไปสู่ความทุกข์ใจ เพราะความคิดของบุคคลไม่สามารถควบคุมได้  การพยายาม
แก้ปัญหาที่เกิดจากความคิดจะยิ่งท าให้ปัญหานั้นขยายตัวใหญ่มากขึ้น สรุปความได้ว่า แนวคิดการ
บ าบัดด้วย ACT ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ และวิจัยเกี่ยวกับวิธีการใหม่ในการแก้ปัญหา
เกี่ยวกับความสุข และความพอใจในชีวิต ในทฤษฎีการยอมรับและพันธสัญญานี้มีหลักส าคัญในการ
ปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมาย คือ เข้าใจความทุกข์ที่ผ่านมา สังเกตความทุกข์ที่ผ่านไป และในที่สุด
ความทุกข์ต่าง ๆ ก็จะค่อย ๆ ลดลงได้ และมีความสุขเพ่ิมมากข้ึน 
 หลักการส าคัญ ๖ ประการของทฤษฎีการยอมรับและพันธสัญญา (ACT) (Hayes, 
S.C., Strosahl, K.D., & Wilson, K.G., ๑๙๙๙)  มีดังนี้  
 (๑) การแยกตัวออกจากความคิด (Cognitive Defusion) เป็นการสังเกตความคิด และ
กระบวนการคิด เพ่ือให้รู้ว่าความคิดเป็นเพียงเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นเอง และดับหายไปเองโดยไม่
จ าเป็นต้องเชื ่อ หรือถือว่าเป็นความจริง การฝึกการแยกตัวออกจากความคิดนี ้ เพื ่อให้เกิด
พฤติกรรมที่เหมาะสมแม้มีความคิดที่ไม่ต้องการโดยปล่อยให้ความคิดที่ไม่ต้องการนั้นได้เกิดขึ้น และ
ปล่อยมันดับไปเอง 
 (๒) การยอมรับความคิด (Acceptance) หรือ การขยาย (Expansion) เป็นการเปิด
โอกาสยอมรับให้ความคิด อารมณ์ ความรู้สึกเกิดขึ้น โดยไม่ตัดสิน และไม่เข้าไปควบคุมดัดแปลงมัน 
ไม่ให้ความส าคัญกับมันมากเกินไป 
 (๓) การอยู่กับปัจจุบัน (Being Present)  คือ การมีสติรู้ตัวอย่างเต็มที่กับปัจจุบัน กับ
สิ่งที่เกิดข้ึนในขณะนี้ด้วยจิตใจที่เปิดกว้าง ให้ความสนใจ และรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง มีสติมุ่งและเป็นส่วน
หนึ่งของสิ่งที่ก าลังท าอยู่อย่างเต็มที่ โดยปราศจากการตัดสิน หรือประเมิน ไม่ว่าจะเป็นสภาวะ
ทางจิตใจ หรือสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ  
 (๔) ตัวตนผู้สังเกต (Observing Self) การรับรู้ตนเองว่าตนเป็นเพียงการรวมกันของ
ประสบการณ์ต่าง ๆ โดยไม่เข้าไปยึดติดกับมัน เป็นตัวตนที่ไม่มีร่างกาย คือ ความรู้ตัวที่บริสุทธิ์ 
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ฝึกจินตนาการเป็นเหมือนมีผู้สังเกตการณ์อีกคนหนึ่งที่คอยมองประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น 
ความคิด ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนนั้น 
 (๕) คุณค่า หรือ ค่านิยม (Values)  การให้ค้นหาว่าอะไรเป็นสิ่งที่มีคุณค่า และส าคัญที่สุด
ส าหรับตนเอง โดยแยกแยะระหว่างคุณค่าที่แท้จริงที่ตนต้องการ กับคุณค่าที่ถูกผู้อ่ืนหรือสังคมตัดสิน
ให้เรา เป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดในจิตใจอย่างแท้จริง และมีความหมายในชีวิต เป็นสิ่งที่เราอยากจะยืนหยัด
ต่อสู้เพื่อสิ่งนั้นในชีวิต เป็นหลักการที่ช่วยก าหนดทิศทาง ให้ก าลังใจในการด าเนินชีวิต 
 (๖) การมุ่งม่ันลงมือปฏิบัติ (Committed Action)  เป็นการลงมือปฏิบัติอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับค่านิยม หรือการมีชีวิตที่มีคุณค่าในการน าทาง และเป็นแรงบันดาลใจ 
มุ่งมั่น ทุ่มเท ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องแม้จะล้มเหลวกี่ครั้งก็ตาม 
 ในแต่ละกระบวนการของทฤษฎีจะเน้นการยอมรับและการให้ความสนใจ (Mindfulness) 
เพ่ือให้บุคคลมีสติอยู่กับปัจจุบัน รวมถึงการใช้เทคนิคอ่ืน ๆ ของกลุ่มพฤติกรรมนิยม เช่น การเสริมแรง 
การคิดแก้ปัญหา เป็นต้น ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ และปัญหาของแต่ละบุคคล เพ่ือช่วย
ให้บุคคลมีความยืดหยุ่นทางจิตวิทยา หรือสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันได้อย่าง
มีสติ เพ่ือรับรู้ความเป็นจริงของสถานการณ์ต่าง ๆ มีองค์ประกอบหลัก คือ 
 (๑) ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ด้วยการเปิดกว้าง มีสติรับรู้ และมีสมาธิอยู่
กับสิ่งนั้น ๆ  
 (๒) ความสามารถในการลงมือให้ชีวิตมีคุณค่าอย่างมีความหมาย มีการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน 
สามารถท าให้เกิดขึ้นได้จริงในปัจจุบัน และลงมือปฏิบัติเพ่ือสร้างชีวิตที่ต้องการนั้นได้ 
 จากหลักการส าคัญ ๖ ประการดังกล่าวมาข้างต้นนั้น สามารถสรุปเป็นสูตรพ้ืนฐานของ 
ACT ได้ดังนี้  
 A  =  Accept       คือ การยอมรับความคิด และความรู้สึกของตนเอง และการอยู่กับ
ปัจจุบัน 
 C  =  Connect     คือ  การเชื่อมโยงกับค่านิยมของตนเอง 
 T  =  Take           คือ  การลงมือปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
 สรุปรวมลงได้ว่า ทฤษฎีการยอมรับและพันธสัญญา เป็นการมุ่งมั่นใช้พลังกายและใจของ
ตนเองไปในการลงมือปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างตั้งใจ ท าในสิ่งที่มีคุณค่า มีส่วนร่วมเต็มที่ในสิ่งที่เรา
ก าลังท า และให้ความสนใจกับผลที่เกิดขึ้นจากการกระท าของเรา และปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
ค่านิยมของเรา ไม่ว่าการกระท านั้นจะเล็กน้อยเพียงใด ก็ถือว่าก าลังเติมเต็มให้กับชีวิตที่สมบูรณ์ 
และมีคุณค่าถือเป็นการมุ่งมั่นในสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ คือ การกระท า และความตั้งใจของตนเอง
จนสามารถลดความทุกข์ในใจลงได้ 

๕. ความหมาย และปัญหาของสตรีม่าย 

 การมีสถานภาพม่ายนั ้นมีสาเหตุมากจากการหย่าร้าง หรือคู ่สมรส/คู ่ครองเสียชีวิต 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเป็นม่ายนั้นส่วนใหญ่จะเกิดกับผู้หญิง หรือสตรี ซึ่งสามารถเรียกได้ว่า 
หญิงม่าย หรือสตรีม ่าย ในบทความนี ้ขอใช้ค าว ่า “สตรีม ่าย” มีน ักว ิชาการหลายท่านได้ให้
ความหมายเกี ่ยวกับหญิงม่าย ไว้ดังนี ้ พจนานุกรม ฉบับบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๕๔ ให้



              

 

                  การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 

360 

ความหมายว่า ม่าย หมายถึง ไร้คู่ครองเพราะผัวหรือเมียตายจากไปและยังไม่ได้แต่งงานใหม่ และ
หมายรวมถึงเพราะหย่าขาดจากกันด้วย ถ้าเป็นชายเรียกว่า พ่อม่าย, ถ้าเป็นหญิงเรียกว่า แม่ม่าย 
โดยปริยายเรียกหญิงที่เลิกกับผัวว่า แม่ม่ายผัวร้าง หรือ แม่ร้าง เขียนเป็น หม้าย ก็มี.  (ถิ่น-พายัพ, 
อีสาน หม้ายว่า คู่ครองตายจากกัน) สตรีที่ผ่านการหย่าร้างหรือแยกทางการอยู่ร่วมกันกับสามีอย่าง
ถาวร สรุปได้ว่า สตรีม่าย หมายถึง สตรีที่ผ่านการหย่าร้างโดยมีการแยกทางกันอย่างถาวรโดยมิได้
อยู่ร่วมกันกับสามีอีกต่อไป หรือ สามีได้เสียชีวิต 
 ในปัจจุบันการสิ้นสุดการสมรสก าลังกลายเป็นปัญหาทางสังคมที่ส าคัญ  ในประเทศ
อังกฤษ อัตราการหย่าร้างสูงขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๔  จาก ๒.๖ ต่อหนึ่งพันคน  ในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ 
เพ่ิมขึ้นเป็น ๑๒.๗ ต่อหนึ่งพันคน และในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ เพ่ิมขึ้นอีกเป็น ๑๓.๗ ต่อหนึ่งพันคน  ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา คู่สมรส ๑ ใน ๒ คู่จะหย่าร้างกันในที่สุด   ส่วนในประเทศไทยนั้นจากส านักงาน
สถิติแห่งชาติ กรมการปกครอง แสดงให้เห็นถึงอัตราการหย่าร้างก็มีจ านวนเพิ่มข้ึนเช่นกัน ในปี พ.ศ. 
๒๕๓๒ มีจ านวนผู้จดทะเบียนหย่า ๔๐,๘๗๕ คู่  ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ เพ่ิมข้ึนอีกเป็น ๖๗,๕๕๑ คู่   ในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๕  ผู้จดทะเบียนหย่าเพ่ิมขึ้นเกือบเท่าตัวเป็นจ านวน ๑๑๑,๓๗๗ คู่  และในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้จด
ทะเบียนหย่าเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวน ๑๑๗,๘๕๐ คู่ จากส านักงานสถิติแห่งชาติ กรมการปกครอง 

 

ภาพที่ ๑  อัตราการหย่าร้าง ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๒  ๒๕๔๑  ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๘ 
 จากภาพที่ ๑ แสดงให้เห็นถึงอัตราการหย่าร้างที่เพ่ิมขึ้น ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๒–๒๕๕๘ และ
มีแนวโน้มที่จะเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการศึกษาในประเทศไทยและต่างประเทศ พบว่าปัจจัยที่
ท าให้เกิดการหย่าร้างมีความคล้ายคลึงกัน เช่น การมีความสัมพันธ์นอกสมรส การใช้สารเสพติด 
พฤติกรรมก้าวร้าว ปัญหาทางเศรษฐกิจ ระดับการศึกษาต่ า การแต่งงานเมื่ออายุน้อย การใช้เวลา
ร่วมกันน้อย ความแตกต่างกันอย่างมากระหว่างคู่สมรส การไม่มีลูกเลยหรือมีลูกมากเกินไป ฯลฯ 
สาเหตุปัญหาการหย่าร้างในสังคมมักมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งในชีวิตสมรสอันเป็นผลมาจากความ
ล้มเหลวในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันระหว่างคู่สมรส เพราะความไม่เข้าใจกัน ได้แก่ (๑) คู่สมรส
มีความแตกต่างที่จุดยืนทางความคิด  (๒) คู่สมรสไม่ได้ตระหนักถึงความรู้สึกของคู่สมรสด้วยกัน และ 
(๓) คู่สมรสไม่สามารถที่จะสื่อสารให้เข้าใจกันได้ถึงความรู้สึก และการรับรู้ของคู่สมรส  สาเหตุของ

๔๐,๘๗๕

๖๗,๕๕๑

๑๑๑,๓๗๗ ๑๑๗,๘๕๐

๐

๒๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

๑๔๐,๐๐๐

๒๕๓๒ ๒๕๔๑ ๒๕๕๕ ๒๕๕๘ปี พ.ศ.

อตัราการหย่าร้าง ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๒  ๒๕๔๑  ๒๕๕๕  และ ๒๕๕๘ 
(คู่)
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การหย่าร้างของคู่สมรสในความหมายของนักจิตวิทยาสังคมได้กล่าวไว้ว่า การหย่าร้างเริ่มขึ้นครั้งแรก
จากความรู้สึกของคู่สมรสเองซึ่งเรียกว่า “การหย่าร้างทางอารมณ์ (Emotion  Divorce)” คือ ลักษณะการ
เข้ากันไม่ได้ของคู่สมรส อาการที่ติดตามมา คือ ความรู้สึกเกลียดกันอย่างรุนแรง รวมไปถึงความรัก 
ความศรัทธาที่มีให้กันจะหมดไป คู่สมรสหย่าร้างจะเกิดความรู้สึกที่เจ็บปวด และโกรธแค้นกัน ต่อจาก
การหย่าร้างทางอารมณ์แล้ว “การหย่าร้างทางกฎหมาย (Legal Divorce)” ก็จะเกิดข้ึนตามมาเพราะ
ความที่ไม่สามารถทนอยู่ร่วมกันได้อีก เมื่อถึงขึ้นนี้แล้วคู่สมรสจะรู้สึกสับสน ตื่นตระหนกจนบางครั้ง
ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ หลังจากนั้นคู่สมรสจะท าการแบ่งทรัพย์สินกันซึ่งเรียกว่า “การหย่า
ร้างทางเศรษฐกิจ (Economic Divorce)” และสุดท้ายคู่สมรสจะมีความรู้สึกออกมาในทางลบ เมื่อ
เวลาที่คิดถึงผู้จะต้องได้รับผลกระทบจากการหย่าร้าง เช่น ลูก รวมไปถึงแวดวงสังคมปัญหาต่าง ๆ นี้
เกิดข้ึนโดยตรงกับสตรีหลังการหย่าร้าง หรือที่เรียกว่า สตรีม่ายนั้นมีมากที่สุด สตรีหลังการหย่าร้างจะ
มีความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจ ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง รู้สึกอับอายกับสถานภาพที่เป็นสตรีม่ายท า
ให้เกิดความเครียดที ่ต ้องเผชิญกับความรู้สึกโดดเดี่ยว มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายสูงจาก
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจบีบคั้น  สตรีม่ายไม่สามารถท าหน้าที่เลี้ยงดูบุตรอย่างเต็มที่ได้ เพราะต้อง
ออกไปท างานเพ่ือหารายได้ จึงต้องฝากบุตรไว้กับบิดามารดา หรือญาติของสตรีม่าย บทบาทการท า
หน้าที่ทั้งพ่อและแม่จึงไม่สามารถกระท าได้ดี หรือท าได้น้อยมาก  
 จากผลการวิจัยพบว่าสังคมชนบทยังไม่เปิดใจยอมรับเรื่องการหย่าร้าง โดยเฉพาะใน
กลุ่มผู้ที่มีอายุ ๗๓ ปีขึ้นไป จะมองสตรีหม้ายว่าเป็นหญิงไม่ดี สืบเนื่องมากจากโลกทัศน์เกี่ยวกับคนดี
ของชาวอีสานนั้นจะต้องมีคู่ครองคนเดียว และอยู่ด้วยกันไปจนสิ้นอายุขัย สาเหตุที่เป็นตัวแปรที่
ส าคัญที่เป็นสาเหตุให้เกิดการหย่าร้างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น พบว่า (๑) ด้านเศรษฐกิจ 
(๒) ด้านความประพฤติ (๓) ด้านศาสนา (๔) ด้านสุขภาพ (๕) ด้านอารมณ์และจิตใจ (๖) ด้านอาชีพ 
(๗) ด้านการศึกษา (๘) ด้านอายุ (๙) ด้านผู้ร่วมอาศัย (๑๐) ด้านเพศรส (๑๑) ด้านสังคม (ประสาน 
ก าจรเมนุกุล, ๒๕๕๖) สตรีหม้ายต้องการแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตหลังการหย่าร้าง เพ่ือให้
สามารถดูแลตนเองทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ การเลี้ยงดูบุตร การเข้าสังคม การด ารงอยู่ในยุค
เศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรม ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในทางด้านศาสนานั้น
ถือได้ว่าเป็นสถาบันหนึ่งที่ช่วยขัดเกลาสังคมไม่ให้เกิดปัญหา และสร้างสันติสุขโดยใช้หลักค าสอนทาง
ศาสนาเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาแก่สังคม สถาบันศาสนามีบทบาทส าคัญต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ใน
ทุกด้าน โดยแสดงบทบาทเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของจิตใจ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีทางจิตวิทยาที่มี
เป้าหมายเดียวกัน คือ การลดความทุกข์ และเพ่ิมความสุขให้มากขึ้น 

๖. พุทธจิตวิทยากับสตรีม่าย  

 ผลจากการสิ้นสุดการสมรสส่งผลกระทบทางด้านจิตใจกับสตรีม่ายเป็นอย่างมาก เช่น ท า
ให้เกิดการขาดความเชื่อมั่นในตนเอง รู้สึกอับอายกับสถานภาพที่เป็นสตรีม่าย มีความรู้สึกโศกเศร้า
เสียใจ เกิดความเครียดที่ต้องเผชิญกับความรู้สึกโดดเดี่ยวทั้งในการด าเนินชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม 
สภาวะทางจิตของสตรีม่ายควรได้รับการบ าบัดด้วยรูปแบบทฤษฎีการยอมรับและพันธสัญญาร่วมกับการ
ปฏิบัติตามหลักอริยสัจ ๔ ที่สามารถหลอมรวมวิธีการบ าบัดร่วมกันและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
เป็นการประยุกต์ใช้พุทธจิตวิทยาในการด าเนินชีวิตให้รู้สึกถึงความทุกข์น้อยลง และมีความสุขมากขึ้น  
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 การประยุกต์ใช้พุทธจิตวิทยาในการด าเนินชีวิตของสตรีม่าย ปาระกอบด้วยหลักการ
ส าคัญ ๔ ประการ ได้แก่ 
 (๑) การตระหนักรู้ความจริงเกี่ยวกับทุกข์ การเข้าใจถึงตัวทุกข์ หมายถึง สตรีม่ายควร
ตามรู้ดูความคิด ความรู้สึก อารมณ์ ตัวตัวผู้คิด ที่เกิดขึ้นในกาย เรียกว่า วัฏฏะ ๓ ซึ่งเป็นการเวียนว่าย
ตายเกิดของสิ่งที่มีชีวิตที่ยังมีกิเลสอยู่ สามารถแบ่งกิเลสออกเป็น ๓ ประการ ได้แก่ 
 ๑.๑ กิเลสวัฏฏ์ คือ วงจรของกิเลสเป็นตัวสาเหตุผลักดันให้คิดปรุงแต่งการกระท าต่าง ๆ 
ซึ่งประกอบด้วย อวิชชา ตัณหา อุปาทาน  ได้แก่ ความคิด 
 ๑.๒ กัมมวัฏฏ์ คือ วงจรของกรรมเป็นกระบวนการกระท า หรือปรุงแต่งชีวิตให้เป็นไปต่าง 
ๆ ประกอบด้วย สังขาร และกรรมภพ  ได้แก่ ความรู้สึก หรือ อารมณ์ 
 ๑.๓ วิปากวัฏฏ์ คือ วงจรวิบาก เป็นสภาพชีวิตที่เป็นผลแห่งการปรุงแต่งของการกระท า 
และกลับเป็นปัจจัยเสริมสร้างให้เกิดกิเลสต่อไปอีก ประกอบด้วย วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ 
เวทนา ซึ่งแสดงออกในรูปที่ปรากฏที่เรียกว่า อุปัตติภพ ชาติ ชรา ได้แก่ ตัวตนผู้คิด การตระหนักรู้
ความจริงในเหตุแห่งทุกข์นี้เน้นที่ ตัณหา หมายถึง ลักษณะความทะยานอยาก แบ่งออกเป็น ๓ 
ประการ ได้แก่ 
         ๑) กามตัณหา  คือ ความอยากได้มา (มี)  เป็นความอยากได้ทางกามคุณ เป็นแรงดัน
เข้าหาตัวเรา 
        ๒) ภวตัณหา    คือ ความอยากรักษาของที่มีอยู่ไม่ให้สูญสิ้นไป อยากมี อยากเป็นอยู่
อย่างนั้นตลอดไป 
        ๓) วิภวตัณหา คือ ความอยากให้เป็นไป ไม่อยากมี ไม่อยากเป็น อยากหนีให้พ้นไป
เสีย อยากท าลายเสีย อยากให้ดับสูญ เป็นแรงผลักดันให้ออกไปจากตัวเรา 
 (๒) การยอมรับความคิด ความรู้สึกของตนเอง และการอยู่กับปัจจุบัน คือ สตรีม่ายควร
มองเห็นความทุกข์ย่อมเกิดขึ้นได้ และดับหายไปเองได้ ควรท าใจยอมรับมันอย่างตรงไปตรงมา โดย
แบ่งออกเป็น ๒ ประการ ได้แก่  
                      ๒.๑  ทุกข์โดยตรง เป็นสภาวะทุกข์ที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ ไม่มีการปรุงแต่ง 
ได้แก่ ชาติ ชรา มรณะ 
 ๒.๒ ทุกข์โดยอ้อม (อาคันตุกทุกข์) เป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะเราไปก าหนดสิ่งที่เป็นที่รักขึ้น
เอง เป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะเราเชิญเขามา ได้แก่ โสกะ (แห้งใจ)  ปริเทวะ (คร่ าครวญ)  ทุกข์ (ไม่
สบายกาย)  และ อุปาสาย (คับแค้นใจ)  
 (๓) การเชื่อมโยงกับมรรคมีองค์แปด (ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ) คือ สตรีม่ายควร
เชื่อมโยงกับค่านิยมของตนเอง หมายถึง ควรมีสติรับรู้อย่างเต็มที่กับความคิด อารมณ์ ความรู้สึกที่
เกิดขึ้นด้วยจิตใจที่เปิดกว้าง ให้ความสนใจ และรับรู้ทุกอย่าง มีสติมุ่งและเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ก าลัง
ท าอยู่อย่างถูกต้อง และสามารถน าไปสู่ความดับทุกข์ ประกอบด้วย สัมมาทิฐิ (เห็นถูก)  สั มมา
สังกัปปะ (คิดถูก)  สัมมาวาจา (เจรจาถูก)  สัมมากัมมันตะ (การงานถูก)  สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพถูก)  
สัมมาวายามะ (ความเพียรถูก)  สัมมาสติ (ระลึกถูก)  และสัมมาสมาธิ (ตั้งใจถูก) 
 (๔) นิโรธหรือการลงมือปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ คือ สตรีม่ายควรลงมือปฏิบัติเพ่ือ
ความดับทุกข์ให้สอดคล้องกับค่านิยมของตนเอง ซึ่งประกอบด้วย ตทังคนิโรธ (ดับชั่วคราว)  วิกขัมภ
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นิโรธ (ดับข่มไว้)  สมุจเฉทนิโรธ (ดับเด็ดขาด)  ปฏิปัสสัทธินิโรธ (ดับสงบเย็น)  และนิสสรณนิโรธ (ดับ
ปลอดโปร่ง) 
 การประยุกต์ใช้พุทธจิตวิทยาส าหรับสตรีม่าย ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ ๑ สตรีม่ายควรตระหนักรู้ต่อปัญหา เป็นการฝึกการอยู่กับปัจจุบัน เพ่ือให้รู้ทัน
การเปลี่ยนแปลงของความคิด อารมณ์ และความรู้สึก การฝึกการยอมรับ การเข้าใจปัญหา และ
รูปแบบการแก้ปัญหา ควรเข้าใจว่าอาการต่าง ๆ ไม่ใช่ปัญหา แต่การตอบสนองต่ออาการของสตรีม่าย
นั้นที่ท าให้เกิดปัญหา และควรเข้าใจเกี่ยวกับความคิด ว่าความคิดเป็นเพียงเรื่องราว หรือค าพูดที่มา
รวม ๆ กัน ไม่ใช่ความจริงทั้งหมด ไม่จ าเป็นต้องเชื่อ หรือตอบสนอง เพราะความคิดไม่สามารถควบคุม
ได้ ให้พยายามเลือกท่ีจะเฝ้ามอง และสังเกต รับรู้ว่าเป็นเพียงความคิดที่ผ่านเข้ามาและดับหายไปเองได้
เท่านั้น 
 ขั้นตอนที่ ๒ สตรีม่ายควรฝึกอยู่กับปัจจุบันเพ่ือการแยกความคิด เรียนรู้วิธีการพัฒนา
ศักยภาพสมอง ผลของความเครียดต่อสมอง และการบริหารความเครียด โดยเน้นเกี่ยวกับความเครียด 
ความเศร้า และอาการต่าง ๆ ที่สตรีม่ายมีความทุกข์ทรมาน ไม่พยายามที่จะควบคุมความคิดที่ไม่พึง
ประสงค์ไม่เป็นประโยชน์ ไม่พยายามต่อสู้ หรือหลีกหนี กับอาการต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนเป็นการเพ่ิมความถี่ 
ความรุนแรง และความทุกข์ทรมานมากยิ่งขึ้น  แต่ควรยอมรับอาการต่าง ๆ นั้น เกิดการยอมรับความคิด 
ความรู้สึก ลดการตอบสนองด้านร่างกายได้ แม้สตรีม่ายจะไม่ชอบก็ตาม 
 ขั้นตอนที่ ๓ สตรีม่ายควรพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา ควรฝึกให้อยู่กับปัจจุบัน เรียนรู้
กระบวนการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือน ามาสู่การประยุกต์ในสถานการณ์ปัญหาของตนเอง  โดย
เน้นที่การหาความหมายของชีวิต การมีชีวิตที่มีคุณค่า การบรรลุเป้าหมาย และสามารถท าได้จริงใน
ปัจจุบัน 
 ขั ้นตอนที ่ ๔  สตรีม่ายควรท าตามพันธสัญญา เพื่อสร้างแผนที่ชีวิต คือเป็นการ
ทบทวนความต่อเนื่องของอาการต่าง ๆ กับเหตุการณ์ปกติ การยอมรับของอาการที่ไม่ชอบ และการ
เผชิญปัญหาเพ่ือให้ความสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ เป็นการฝึกการอยู่กับปัจจุบันเพ่ือค้นหาค่านิยมที่
ต้องการอย่างแท้จริงของตนเอง เรียนรู้การก าหนดเป้าหมายระยะสั้น และระยะยาว รวมทั้งการ
ก าหนดแนวทางปฏิบัติ และด ารงไว้ซึ่งการปฏิบัติตามพันธสัญญาที่ได้ตั้งใจไว้   

๕. บทสรุป 

 การสิ้นสุดการสมรสมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นในสังคมไทย การหย่าร้างเป็นเครื่องชี้วัดคุณภาพ
ชีวิตและ ความสุขในการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพของสตรีหม้าย สาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงจาก
ยุคเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมมาเป็นยุคเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมท าให้สังคมไทยเกิดปัญหาต่าง ๆ 
ขึ้นมามากโดย เฉพาะปัญหาด้านจิตใจของสตรีหม้ายขาดความเชื่อมั่นในตนเอง มีความเศร้าโศกเสียใจ 
เกิดความอาย และความเครียดที่ต้องเผชิญกับความรู้สึกโดดเดี่ยว มีความทุกข์ในการด าเนินชีวิต การ
บ าบัดความทุกข์ของสตรีหม้ายโดยรูปแบบหัวใจแห่งวิถีปฏิบัติในพุทธจิตวิทยาด้วยหลักการ ๔ อย่าง 
ได้แก่ การตระหนักรู้ความจริงเกี่ยวกับทุกข์ การยอมรับความคิด ความรู้สึกของตนเอง และการอยู่กับ
ปัจจุบัน การเชื่อมโยงกับมรรคมีองค์ ๘ และ การลงมือปฏิบัติเพ่ือดับทุกข์อย่างมีประสิทธิภาพ จะ
สามารถช่วยให้สตรีหม้ายรู้ทันการเปลี่ยนแปลงของความคิด ความรู้สึก อารมณ์ ยอมรับและเข้าใจปัญหา 
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มีสติอยูก่ับปัจจุบัน รู้จักการแยกตนเองออกจากความคิด พัฒนาศักยภาพของสมอง ท าให้ความเครียด 
ความเศร้า และอาการต่าง ๆ ลดน้อยลง สามารถคิดแก้ปัญหา และค้นหาความหมายของชีวิต ด าเนิน
ชีวิตอย่างมีคุณภาพ สร้างแผนที่ชีวิต และปฏิบัติตามอย่างมุ่งมั่นตามที่ตั้งใจไว้ เมื่อปฏิบัติดังนี้แล้วการ
ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพของสตรีหม้ายย่อมมีความสุข และสามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตได้อย่างมีความสุข  
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ศึกษาคติการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ในสังคมไทย : กรณีศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
A STUDY OF CONCEPT ON LARGE BUDDHA STATUE CONSTRUCTION IN 

THAI SOCIETY: A CASE STUDY OF SISAKET PROVINCE 

 
พระครูสารภัทรกิจ (พานิช ฐิตสาดร/ดวงมณี)1 

พระกัญจน์  แสงรุ่ง  
พระพรสวรรค์  ใจตรง, ดร. 

 
บทคัดย่อ 

วิทยานิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ในพระพุทธศาสนา 
การสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ในสังคมไทย และคติการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ในจังหวัดศรี สะ
เกษ โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพวิเคราะห์เอกสาร ประกอบข้อมูลความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์เชิง
ลึกโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการศึกษาพบว่า 1) การสร้างพระพุทธรูปเกิดขึ้นหลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จดับ
ขันธปรินิพพานแล้วกว่า 600 ปี สันนิษฐานว่าเกิดขึ้นในศิลปะอินเดียสมัยคันธาระหรือศิลปะมถุรา ส่วน
การสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ปรากฏมีขึ้นในสมัยศิลปะคันธาระ ได้แก่ พุทธปฏิมากรรมขนาดใหญ่
แห่งบามิยัน เป็นต้น 2) การสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ในสังคมไทย นับเป็นปรากฏการณ์ที่ส าคัญใน
การสร้างพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่ปรากฏคู่กับสังคมไทยมาทุกยุคทุกสมัย โดยเฉพาะในสมัย
รัตนโกสินทร์มีการสร้างพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่โตมาก และอาจใหญ่ที่สุดกว่าทุกสมัย จึงเป็นสิ่ง
สะท้อนได้ถึงความเจริญของพระพุทธศาสนาและยังบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองในสมัย
นี้ได้เป็นอย่างดี 3) คติการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ในจังหวัดศรีสะเกษ พบว่า เป็นคติที่สืบเนื่องกัน
มาแต่โบราณดั้งเดิม ได้แก่ เป็นสื่อด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ด้านจิตใจด้านอิทธิพลค าสอนทาง
พุทธศาสนา ด้านคุณค่าทางสังคม ด้านคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และด้านการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจ 
ซึ่งถือเป็นคติความเชื่อแบบใหม่ที่ปรับเปลี่ยนไปในการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ในปัจจุบัน แต่คติ
โดยทั่วไปต่างก็มีจุดมุ่งหมายคือ เป็นการสั่งสมบุญบารมีเพ่ือไปเกิดในยุคของพระศรีอาริย์ และการถึง
พระนิพพาน ถือเป็นความปรารถนาสูงสุดของพุทธศาสนิกชนแทบทุกคน ส่วนคติด้านพุทธศิลป์ พบว่า 
ส่วนใหญ่ย้อนกลับไปสร้างตามรูปแบบศิลปะร่วมสมัยดั้งเดิม ที่นิยมมากที่สุดได้แก่ ศิลปะแบบสุโขทัย 
ผสมผสานกับศิลปะแบบพ้ืนถิ่น 

 
ค าส าคัญ: คต,ิ พระพุทธรูปขนาดใหญ่, จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ABSTRACT 

 The purpose of this thesis is to study the creation of large Buddha images in 

Buddhism, Thai society and in Sisaket province. This is a qualitative research collecting 

                                           

1 บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลยัสงฆ์ศรีสะเกษ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
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the information from in-depth interviews of the experts. The study indicated that 1) the 

creation of the Buddha image occurred after the Buddha's death or extinction, more than 

600 years, this assumes that it occurred in the Indian art of Gandhara or martial arts. The 

large Buddha image appears in the art of Gandhara, including the great Buddha of the 

Bamiyan. 2) The creation of a large Buddha image in Thai society is an important 

phenomenon that has appeared in the Thai society in all ages. Especially in the Ratanakosin 

period, a large Buddha image was created and probably was the largest of all. It is a 

reflection of the progress of Buddhism and also indicates the prosperity of the country in 

this period as well. 3) The motto for creating a large Buddha image in Sisaket province is 

that it is a tradition that is traditionally associated with the promotion of Buddhism in the 

minds of the Buddhists. Its influence on social value, historical value and economic tourism 

is a new belief in modifications to the creation of large Buddha images today. The merit to 

the birth of the Sri Ariya Metteyya Buddha or to Nirvana is the ultimate desire of all 

Buddhists. The Buddhist artifact were created back to the traditional art form. The most 

popular are: Sukhothai art mixed with local art. 

 

KEYWORDS: ideology, large Buddha statue, Sisaket province 

 

1. บทน า 
 พระพุทธรูปเป็นรูปเคารพแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันถือเป็นอุเทสิกเจดีย์ประเภทหนึ่ง

ที่สร้างขึ้นเพ่ือเจตนาอุทิศต่อพระพุทธเจ้าโดยไม่ก าหนดว่าจะต้องเป็นอย่างไร (สมเด็จฯ กรมพระยา
ด ารงราชานุภาพ, 2545) ซึ่งความเชื่อและคติเมื่อแรกเริ่มการสร้างนั้นประการแรก อาจเป็นการสร้าง
ขึ้นเพ่ือประดิษฐานเป็นประธานของวัด ในโบสถ์ วิหาร เมื่อมีการสถาปนาศาสนสถานขึ้นรองลงมาอาจ
เกี่ยวเนื่องกับการสืบทอดพระพุทธศาสนาหรือการร าลึกถึงพระธรรมที่ทรงตรัสรู้และเผยแพร่สั่งสอน 
(ศักดิ์ชัย สายสิงห์, 2556) แรกเริ่มต้นก าเนิดของการเกิดมีพระพุทธรูปนั้น ปรากฏขึ้นราว พ.ศ. 500 ใน
สมัยของพระเจ้ามิลินท์ กษัตริย์บากเตรียหรือโยนก ทรงเป็นพุทธมามกะเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา 
และถือเป็นต้นก าเนิดของพระพุทธรูปที่สืบมาจนปัจจุบัน (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2556) 
ภายหลังต่อมาจึงมีการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ขึ้นครั้งแรกในศิลปะอินเดียแบบคันธาระ เช่น พุทธ
ปฏิมากรรมขนาดใหญ่บามิยัน และกลายเป็นแรงบันดาลใจในงานสร้างสรรค์พุทธปฏิมาที่มีขนาดใหญ่
ในดินแดนต่าง ๆ ที่พระพุทธศาสนาแผ่ขยายไป 

ส าหรับประเทศไทย หลักฐานทางศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาปรากฏชัดเจน
ตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 12 ในวัฒนธรรมทวารวดีและสืบเนื่องเรื่อยมา แสดงให้เห็นถึงความศรัทธา
ของคนในดินแดนไทยที่มีต่อพระพุทธศาสนา (ศักดิ์ชัย สายสิงห์, 2554) และในแต่ละยุคสมัยได้มีการ
สร้างพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และมีขนาดใหญ่ ที่ถือเป็นอุเทสิกเจดีย์อันมีความส าคัญและมีคุณค่ายิ่ง
ส าหรับพุทธศาสนิกชน และกลายมาเป็นคตินิยมของการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ถวายไว้ใน
พระพุทธศาสนาสืบต่อกันมาอย่างแพร่หลายในดินแดนที่ส าคัญทั้งสุโขทัย ล้านนา อยุธยา สืบเนื่องมา
จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ (สันติ เล็กสุขุม, 2544) รวมถึงดินแดนเขตภาคอีสาน 

“จังหวัดศรีสะเกษ” เป็นจังหวัดหนึ่งตั้งอยู่บนดินแดนแห่งที่ราบสูงในเขตภาคอีสานตอนล่าง
ของไทยและถือเป็นดินแดนส าคัญแห่งหนึ่งของพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ยุคต้นประวัติศาสตร์ ทั้งยังเป็น
ดินแดนที่มีความนิยมในการสร้างพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ อันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธา
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ในพระบวรพระพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟ้นมาตั้งแต่โบราณ (ปราโมทย์ ทัศนาสุวรรณ, 2525) การ
สร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่นี้อาจเชื่อมโยงความเชื่อเกี่ยวกับอานิสงส์ที่ท าให้ผู้มีจิตศรัทธาประสงค์ที่
จะสร้างถวายไว้ในบวรพุทธศาสนา เพ่ือให้ได้รับอานิสงส์อันเป็นประโยชน์สุขทั้งแก่ตนและผู้อ่ืน ดัง
ความที่ปรากฏในวัฏฏังคุลีชาดกตอนหนึ่ งว่า  “...ผู้ เป็นมหาราชบุรุษหรือสตรีผู้ ใดผู้หนึ่ง ซึ่ง
ประกอบด้วยศรัทธา เมื่อได้สร้างพระพุทธปฏิมากรไว้ในพระพุทธศาสนา พระพุทธปฏิมากรนั้น บุคคล
จะสร้างด้วยดินเหนียว หรือศิลาก็ตามหรือท าด้วยโลหะแลทองแดงก็ตาม จะท าด้วยไม้ แลสังกะสี 
ดีบุกก็ตาม จะท าด้วยรัตนะ เงินทองก็ตาม ผู้ที่สร้างท านั้น จักได้อานิสงส์ผลอันมากพ้นที่จะนับ
ประมาณ…”(คณะสงฆ์หนเหนือ, 2552)  

ดังนั้น การศึกษาถึงคติความเชื่อของการสร้างพระพุทธรูปจึงเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ การ
ท าความเข้าใจในงานช่าง ผู้สร้างและศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาของผู้คนในแต่ละยุคสมัยได้  ด้วย
เหตุผลดังกล่าวมา ท าให้ผู้วิจัยมีความต้องการศึกษาถึงคติการสร้างพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ใน
สังคมไทย กรณีศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ว่ามีความเป็นมาอย่างไร เพ่ือให้เกิดความกระจ่ างชัดขึ้น 
ตลอดจนผู้ที่มีศรัทธาและชื่นชอบในการสร้างพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่จะได้เกิดการเรียนรู้ การท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับคติในคุณค่า ความส าคัญ ความเข้าใจในรูปแบบศิลปะ เพ่ือให้เกิดความศรัทธาการ
เคารพบูชาอันเป็นบุญกุศลในการสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1) เพ่ือศึกษาการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ในพระพุทธศาสนา  
2) เพ่ือศึกษาการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ในสังคมไทย 
3) เพ่ือศึกษาคติการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ในจังหวัดศรีสะเกษ 

 
3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเก็บข้อมูลจาก

เอกสาร (Documentary Research) และเก็บข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
ประกอบด้วย พระสงฆ์ ปราชญ์ชาวบ้าน เจ้าหน้าที่วัฒนธรรม เจ้าหน้าที่ส านักงานพระพุทธศาสนา 
และประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 14 รูป/คน ซ่ึง
มีล าดับขั้นตอนดังนี้ 
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ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสาร (Documentary Research) จากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary 
Source) คือคัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาไทย และคัมภีร์อรรถกถา อันเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นหลักค าสอน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนาเถรวาท และศึกษาเอกสารจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) 
ได้แก่ เอกสารงานวิจัย หนังสือ ต าราวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธรูปในแต่ละยุคสมัย ใน
พระพุทธศาสนา สังคมไทยและในจังหวัดศรีสะเกษ 

ขั้นที่ 2  ศึกษาข้อมูลภาคสนาม โดยผู้วิจัยได้ท าเครื่องมือสัมภาษณ์  โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบเครื่องมือ แล้วขอให้บัณฑิตศึกษาออกหนังสือไปยังผู้ให้ข้อมูลหลักเพ่ือขอสัมภาษณ์ เมื่อ
ได้รับการตอบรับแล้วจึงลงพ้ืนที่ท าการสัมภาษณ์เชิงลึก ( in–depth interviews) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key Informants) จ านวน 14 รูป/คน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
บุคคลที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย พระสงฆ์ ปราชญ์ชาวบ้าน เจ้าหน้าที่วัฒนธรรม เจ้าหน้าที่ส านักงาน
พระพุทธศาสนา และประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ในจังหวัดศรีสะเกษ  

ขั้นที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ขอให้บัณฑิตศึกษาออกหนังสือไปยังผู้ให้ข้อมูลหลักเพ่ือ
ขอสัมภาษณ์ และลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์เก็บรวมรวมข้อมูล 

ขั้นที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยท าการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารและจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกน ามาวิเคราะห์ จัดกลุ่ม แยกแยะประเด็น และอธิบายตีความให้ความหมายและ
สรุปเป็นประเด็นที่ได้จากการลงพ้ืนที่ศึกษา เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาประกอบกับข้อมูลเชิงเอกสารที่
วิเคราะห์ไว้เกี่ยวกับคติความเชื่อการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่เป็นหลัก แล้วน ามาเรียบเรียงเสนอ
ผลการศึกษา 

ขั้นที่ 5 สรุปผลการวิจัย ผู้วิจัยได้ท าการสรุปผลการวิจัย เพ่ือให้เป็นไปตามประเด็นปัญหาที่
อยากทราบในการศึกษาวิจัยที่ได้ตั้งไว้ แล้วน ามาเขียนเรียบเรียงเป็นรายงานวิจัยและสรุปเสนอ
ผลการวิจัย พร้อมข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป 
 
5. สรุปผลการวิจัย 

1) ด้านการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ในพระพุทธศาสนา พบว่า เกิดขึ้นหลังจากพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว ซึ่งจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และหลักฐานทาง
โบราณวัตถุสถานที่ปรากฏอยู่ นักวิชาการทางด้านพระพุทธศาสนาส่วนใหญ่ได้ให้ข้อสรุปที่สอดคล้องกัน
ว่าการสร้างพระพุทธรูปขึ้นครั้งแรก น่าจะปรากฏประมาณปลายพุทธศตวรรษที่ 6 หรือต้นพุทธ
ศตวรรษท่ี 7 ในอินเดียฝ่ายเหนือซึ่งขณะนั้นอยู่ในการปกครองของกษัตริย์ราชวงศ์กุษาณะ ในรัชสมัย
ของพระเจ้ากนิษกะ (พ.ศ. 663-705) ที่ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และได้ทรงสร้างปฏิมากรรมที่
เป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระพุทธรูปขึ้นเป็นครั้งแรก นอกจากนี้ยังได้เขียนพระ
ธรรมเป็นภาษาสันสกฤต ทั้งยังส่งสมณทูตไปเผยแพร่พระพุทธศาสนายังนานาประเทศใกล้เคียงอีกด้วย 

ส่วนการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่พบหลักฐานปรากฏมีขึ้นครั้งแรกในศิลปะอินเดียสมัย
ศิลปะคันธาระ ได้แก่ พระพุทธรูปขนาดใหญ่แห่งบามิยัน สันนิษฐานว่าอาจเกิดจากแนวคิดที่เชื่อมโยง
กับคติเรื่องสัดส่วนความสูงของพระพุทธเจ้าในแต่ละพระองค์ที่มีความต่างทางสรีระความสูง เพ่ือสื่อ
ให้เข้าใจถึงพุทธสรีระจริงของพระพุทธเจ้าว่ามีสัดส่วนเช่นไร ดังปรากฏในพระไตรปิฏก ขุททกนิกาย 
พุทธวงศ ์ที่ระบุพระสรีระความสูงของพระพุทธเจ้าไว้ใน ปมาณเวมัตตะของพระพุทธเจ้า 25 พระองค์ 
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คือ ความแตกต่างกันแห่งประมาณของพระสรีระความสูงของพระพุทธเจ้าพระองค์ต่าง ๆ ความว่า  
“พระพุทธเจ้าบางพระองค์สูง บางพระองค์ต่ า...พระพุทธเจ้าคือ พระทีปังกร พระเรวต ฯลฯ พระวิปัส
สี มีพระสรีระสูง 80 ศอก...พระพุทธกกุสันธะ พระโกนาคมนะ และพระกัสสปะ พระวรกายสูง 40 
ศอก 30 ศอก 20 ศอก ตามล าดับ ส่วนพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราสูง 18 ศอก” สอดคล้องกับคัมภีร์
มธุรัตถวิลาสินีที่เป็นคัมภีร์อรรถกถาพุทธวงศ์แต่งโดยพระพุทธทัตตะเถระ (พ.ศ. 940-1000) ก็ปรากฏ
คติความเชื่อที่กล่าวถึงพระพุทธเจ้าว่าทรงมีพระสรีระสูง 18 ศอก ดังบาลีที่ระบุว่า “อมฺหาก  ภควา 
อฏฺฐรศหตฺถุพฺเพโธ” ความว่า “ส่วนพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราสูง 18 ศอก” 

การเน้นความส าคัญเรื่องความสูงของพระพุทธเจ้านี้ คงอาจต้องการสื่อแสดงให้เห็นความ
แตกต่างของแต่ละพระองค์ในเชิงสัญลักษณ์ ที่สามารถจินตนาการออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรม และ
อาจเชื่อมโยงน าไปสู่ที่มาของการสร้างสรรค์งานประติมากรรมพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นใน
พระพุทธศาสนาก็เป็นได้ อย่างไรก็ดี จากการศึกษายังพบว่า โดยหลักการสร้างพระพุทธรูปนั้นมีข้อ
ส าคัญบังคับอยู่ 2 อย่าง คือ (1) ต้องคิดให้แปลกกว่ารูปภาพของคนอ่ืน ๆ คือใครเห็นก็ให้รู้ได้ทันทีว่า
เป็นรูปของพระพุทธเจ้า โดยอนุโลมรูปแบบบางอย่างตามมหาบุรุษลักษณะ 32 ประการ และอนุ
พยัญชนะ 80 (2) ต้องให้งามชอบใจคนทั้งหลายที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ส่วนประเภทวัสดุที่สร้าง
พระพุทธรูปมาจากวัสดุหลายอย่าง เช่น ระยะแรกนิยมใช้ ดิน ปูนปั้น ศิลา (หิน) ส าริด ต่อมามีการใช้
วัสดุชนิดอ่ืนเพ่ิมขึ้น เช่น ทองค า นาก ไม้ หินสีต่าง ๆ แต่การสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่จะนิยมสลัก
จากศิลาแลง การก่ออิฐถือปูน หรือหล่อจากโลหะส าริด 

2) ด้านการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ในสังคมไทย พบว่า การสร้างพระพุทธรูปขนาด
ใหญ่ในสังคมไทย มีการสืบทอดรูปแบบและคติการสร้างมาตั้งแต่สมัยศิลปะสุโขทัยจนมาถึงสมัย
รัตนโกสินทร์ สร้างขึ้นมีทั้งที่เป็นปูนปั้นและส าริด และมีรูปแบบอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ทั้ งยังคงมี
ความนิยมสร้างกันอย่างต่อเนื่องทุกยุคสมัย โดยแรกเริ่มคงเกิดจากการที่ต้องการสร้างพระพุทธรูปให้มี
ความสูงเท่ากับพระพุทธเจ้าพระองค์จริงครั้งด ารงพระชนม์ชีพ โดยมีการก าหนดเรียกพระพุทธรูป
อิริยาบถยืนว่าพระอัฏฐารส หรือพระพุทธรูปยืนสูง 18 ศอก ในศิลปะสุโขทัยสืบต่อมาในสมัยล้านนาที่
ปรากฏหลักฐานในหลายด้าน ทั้งงานศิลปกรรม วรรณกรรม และจารึก ส่วนพุทธรูปอิริยาบถนั่งต่อมา
มักเรียกว่าพระใหญ่หรือพระโต คงสร้างขึ้นเพ่ือเป็นการบูชาแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามพระ
สรีระจริงเมื่อครั้งยังด ารงพระชนม์ชีพ โดยมักนิยมสร้างพุทธรูปขนาดใหญ่ปางมารวิชัยเป็นอย่างมาก 
รองลงมาคือพุทธรูปไสยาสน์ซึ่งแสดงแนวความคิดการปรินิพพาน อย่างหนึ่งคงมาจากรูปแบบการ
สร้างที่เป็นไปในแนวราบท าให้สามารถก่อสร้างง่ายกว่าอิริยาบถอ่ืนก็เป็นไปได้ ส่วนการสร้าง
พระพุทธรูปอิริยาบถยืนขนาดใหญ่ไม่ปรากฏหลักฐานความนิยมมากนัก อาจเป็นเพราะเสื่อมความ
นิยมลงไปหรืออาจมีเทคนิคการสร้างที่ซับซ้อนเลยไม่เป็นที่นิยมสร้าง 

3) ด้านคติการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ในจังหวัดศรีสะเกษ  พบว่า การสร้าง
พระพุทธรูปขนาดใหญ่ จะมีล าดับพัฒนาการของงานช่างที่เป็นฝีมือช่างแบบท้องถิ่นผสมผสานกับ
ศิลปะร่วมสมัยในแต่ละยุคปะปนกันอยู่ อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงรูปแบบศิลปะที่ปรับเปลี่ยนตาม
แนวความคิดและแรงบันดาลใจ อย่างไรก็ดีส าหรับคติความเชื่อการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ใน
จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า มีวัตถุประสงค์หลักอยู่ 7 ประการ กล่าวคือ  
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ประการที่หนึ่ง การสร้างที่เป็นเรื่องของการส่งเสริมหรือสืบทอดพระพุทธศาสนา ที่สื่อถึงความ
มั่นคงของพระพุทธศาสนา ประการที่สอง เป็นเรื่องจิตใจที่เกี่ยวข้องกับบุญกุศลและการสร้างเพ่ืออุทิศ
ส่วนกุศล ประการที่สาม เป็นเรื่องเก่ียวกับอิทธิพลค าสอนทางพระพุทธศาสนา ที่สื่อถึงพุทธานุสติและ
การสะสมคุณงามความดี ประการที่สี่ เป็นเรื่องคุณค่าทางสังคม ที่สื่อถึงความสมัครสมานสามัคคีของ
ผู้คนชุมชนสังคม และยังสะท้อนถึงความมั่นคงของพระพุทธศาสนาอีกด้วย ประการที่ห้า เป็นเรื่อง
คุณค่าทางประวัติศาสตร์ ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมทางสังคมและความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมือง ใน
ขณะนั้น ๆ ประการที่หก ด้านพุทธศิลป์ ที่สื่อถึงงานสร้างสรรค์ฝีมือช่างในการสร้างพระพุทธรูป คือ
กลุ่มงานช่างพ้ืนบ้าน (ช่างท้องถิ่น) และกลุ่มงานช่างหลวง (ช่างฝีมือ) โดยมักนิยมสร้างตามรูปแบบ
ดั้งเดิมที่เคยสร้างกันมา ที่พบมากสุดคือ ศิลปะแบบสุโขทัย ผสมผสานกับงานช่างฝีมือแบบท้อ งถิ่น
ปะปนกันอยู่ และ ประการที่เจ็ด ด้านการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจ ที่แอบแฝงถึงประโยชน์จาก
พระพุทธรูปขนาดใหญ ่

อย่างไรก็ดี วัตถุประสงค์ทั้ง 7 ประการนั้น ต่างก็มีเป้าหมายสูงสุดในลักษณะที่คล้าย ๆ กัน 
คือ การขอกุศลผลบุญในการสร้างพระพุทธรูปเพ่ือเป็นการสะสมบุญบารมีให้ไปเกิดชาติต่อ ๆ ไปที่ดี
ขึ้นกว่าเดิม โดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญคือการขอไปเกิดในยุคของพระศรีอาริย์และขอให้ถึงพระนิพพาน 
ซึ่งถือเป็นความปรารถนาสูงสุดของพุทธศาสนิกชนแทบทุกคน อนึ่ง การสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่
ในจังหวัดศรีสะเกษ รวมถึงสังคมไทยแต่ละยุคสมัยยังเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ความ
เป็นมาและความเจริญรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนา ศิลปะ และวิทยาการด้านต่าง ๆ รวมถึงสภาพ
บ้านเมืองที่มีความสงบสุข มีความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี จึงมีการสร้างพระพุทธรูปขนาด
ใหญ่ขึ้นเป็นจ านวนมาก ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงบุญบารมีและอ านาจทางการเมืองการปกครองของผู้น า 
ในสังคม ชุมชน ของแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดี 

 
6. อภิปรายผล  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่อง “ศึกษาคติการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ในสังคมไทย 
: กรณีศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ” ครั้งนี้ มีประเด็นที่น่าสนใจ ซึ่งผู้วิจัยได้น ามาอภิปรายผลดังนี้ 

1. ด้านการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ในพระพุทธศาสนา การสร้างพระพุทธรูปเกิดขึ้น
หลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว ซึ่งจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และ
หลักฐานทางโบราณวัตถุสถานที่ปรากฏอยู่ นักวิชาการทางด้านพระพุทธศาสนาส่วนใหญ่ได้ให้ข้อสรุป
ที่สอดคล้องกันว่าการสร้างพระพุทธรูปขึ้นครั้งแรก น่าจะปรากฏประมาณปลายพุทธศตวรรษที่ 6 
หรือต้นพุทธศตวรรษที่ 7 ในอินเดียฝ่ายเหนือซึ่งขณะนั้นอยู่ในการปกครองของกษัตริย์ราชวงศ์
กุษาณะ ในรัชสมัยของพระเจ้ากนิษกะ (พ.ศ. 663-705) ที่ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และได้ทรง
สร้างปฏิมากรรมที่เป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระพุทธเจ้าคือพระพุทธรูปขึ้นเป็นครั้งแรก ทั้งยังส่งสมณ
ทูตไปเผยแพร่พระพุทธศาสนายังนานาประเทศใกล้เคียงอีกด้วย สอดคล้องกับ พรศิลป์ รัตนชูเดช ได้
กล่าวในงานวิจัยเรื่อง “ศึกษาเรื่องการสร้างพระพุทธรูปดินเหนียวในเชิงประวัติศาสตร์” ว่า 
พระพุทธรูปถูกสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศอินเดียเมื่อพุทธศตวรรษที่ 5 สมัยราชวงศ์กุษาณะ โดย
มุ่งให้เป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระพุทธเจ้า จากนั้นจึงได้แพร่หลายไปสู่ประเทศต่าง ๆ ที่ยอมรับ
พระพุทธศาสนา ประเทศเหล่านั้นได้อาศัยพระพุทธรูปอินเดียเป็นแบบอย่างแล้วน าไปปรับปรุงสร้าง
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พระพุทธรูปให้เหมาะสมกับความงามตามอุดมคติของชาติตน จนเป็นพุทธศิลป์สกุลช่างต่าง ๆ เกิดขึ้น 
พระพุทธรูปจึงมีความส าคัญกับชาวพุทธในฐานะเจดีย์ 1 ใน 4 ประเภทที่เรียกว่า อุทเทสิกเจดีย์ ที่
พระบรมศาสดามีพุทธานุญาตให้สร้าง ชาวพุทธต่างนิยมสร้างพระพุทธรูปกันอย่างแพร่หลาย โดย
จุดมุ่งหมายหลักเพ่ือเป็นที่เคารพกราบไหว้ให้เกิดบุญกุศลและเพ่ือสืบอายุพระพุทธศาสนา (พรศิลป์ 
รัตนชูเดช, 2551) ส่วนการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่พบหลักฐานปรากฏมีขึ้นครั้งแรกในศิลปะ
อินเดียสมัยศิลปะคันธาระ ได้แก่ พระพุทธรูปขนาดใหญ่แห่งบามิยัน สันนิษฐานว่าอาจเกิดจากแนวคิด
ที่เชื่อมโยงกับคติเรื่องสัดส่วนความสูงของพระพุทธเจ้าในแต่ละพระองค์ที่มีความต่างทางสรีระความ
สูง เพ่ือสื่อให้เข้าใจถึงพุทธสรีระจริงของพระพุทธเจ้าว่ามีสัดส่วนเช่นไร ดังปรากฏในพระไตรปิฏก ขุ
ททกนิกาย พุทธวงศ์ ที่ระบุพระสรีระความสูงของพระพุทธเจ้าไว้ใน ปมาณเวมัตตะของพระพุทธเจ้า  
25 พระองค์ คือ ความแตกต่างกันแห่งประมาณของพระสรีระความสูงของพระพุทธเจ้าพระองค์ต่าง 
ๆ ความว่า “พระพุทธเจ้าบางพระองค์สูง บางพระองค์ต่ า...พระพุทธเจ้าคือ พระทีปังกร ฯลฯ พระ
วิปัสสี มีพระสรีระสูง 80 ศอก...ตามล าดับ ส่วนพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราสูง 18 ศอก”และคัมภีร์มธุ
รัตถวิลาสินีที่เป็นคัมภีร์อรรถกถาพุทธวงศ์แต่งโดยพระพุทธทัตตะเถระ (พ.ศ. 940-1000) ก็ปรากฏคติ
ความเชื่อที่กล่าวถึงพระพุทธเจ้าว่าทรงมีพระสรีระสูง 18 ศอก ดังบาลีที่ระบุว่า “อมฺหาก  ภควา 
อฏฺฐรศหตฺถุพฺเพโธ” ความว่า “ส่วนพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราสูง 18 ศอก” สอดคล้องกับ อลงกรณ์ 
ประมวญทรัพย์ ได้กล่าวในงานวิจัยเรื่อง “พุทธปฏิมาขนาดใหญ่ในดินแดนไทย : ความศรัทธาและพุทธ
พานิชย์” ว่า พุทธปฏิมาขนาดใหญ่ปรากฏการสร้างนับเนื่องมาอย่างช้านาน โดยแนวคิดการสร้างที่
ปรากฏได้กล่าวถึงแรงบันดาลใจของการสร้าง เพ่ือให้เท่าพระสรีระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อยังทรงมี
พระชนม์ชีพอยู่ ที่ระบุว่าพระพุทธองค์ทรงมีความสูง 18 ศอก ในคัมภีร์มธุรัตถวิลาสินี และที่ปรากฏในป
มาณเวมัตต จนเป็นที่มาของการสร้างพระอัฏฐารส และพระพุทธรูปฉลองพระองค์พระพุทธเจ้า เพ่ือให้
เท่าพระสรีระของพระพุทธเจ้าพระองค์จริง โดยหมายให้เห็นว่าเป็นสัญลักษณ์แทนพระองค์ว่ายังทรงพระ
ชนม์ชีพอยู่ (อลงกรณ์ ประมวญทรัพย์, 2557) 

นอกจากนี้ วัสดุที่สร้างพระพุทธรูปจะมาจากวัสดุหลายอย่าง เช่น ระยะแรกนิยมใช้ ดิน ปูนปั้น 
ศิลา (หิน) ส าริด ต่อมามีการใช้วัสดุชนิดอ่ืนเพ่ิมขึ้น เช่น ทองค า นาก ไม้ หินสีต่าง ๆ แต่การสร้าง
พระพุทธรูปขนาดใหญ่จะนิยมสลักจากศิลาแลง การก่ออิฐถือปูน หรือหล่อจากโลหะส าริด ซึ่งสอดคล้อง
กับ พรศิลป์ รัตนชูเดช ที่ได้กล่าวในงานวิจัยเรื่อง “ศึกษาเรื่องการสร้างพระพุทธรูปดินเหนียวในเชิง
ประวัติศาสตร์” ว่า ชาวพุทธต่างนิยมสร้างพระพุทธรูปกันอย่างแพร่หลาย โดยจุดมุ่งหมายหลักเพ่ือเป็น
ที่เคารพกราบไหว้ให้เกิดบุญกุศลและเพ่ือสืบอายุพระพุทธศาสนา วัสดุที่นิยมน ามาสร้างพระพุทธรูปมี 
5 ประเภท ได้แก่ ดิน ปูน หิน ไม้ และโลหะ (พรศิลป์ รัตนชูเดช, 2551)  

2. ด้านการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ในสังคมไทย มีความนิยมสร้างกันอย่างต่อเนื่องมา
ทุกยุคสมัย และมีการสืบทอดรูปแบบการสร้างมาตั้งแต่สมัยศิลปะสุโขทัยจนมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ 
สร้างขึ้นเพ่ือเป็นการบูชาแทนองค์พระพุทธเจ้าตามพระสรีระจริงด้วยเช่นกัน  และมักนิยมสร้างเป็น
พระพุทธรูปขนาดใหญ่ปางมารวิชัยเป็นอย่างมาก รองลงมาคือพุทธรูปไสยาสน์ซึ่งแสดงแนวความคิด
เกี่ยวกับการปรินิพพาน สันนิษฐานว่ารูปแบบการสร้างที่เป็นไปในแนวราบนี้สามารถก่อสร้างได้ง่าย
กว่าอิริยาบถยื่น จึงมีการสร้างอยู่มากก็เป็นได้ ส่วนการสร้างพระพุทธรูปอิริยาบถยืนขนาดใหญ่ไม่
ปรากฏหลักฐานความนิยมมากนัก อาจเป็นเพราะเสื่อมความนิยมลงไปหรืออาจมีเทคนิคการสร้างที่
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ซับซ้อนเลยไม่เป็นที่นิยมสร้าง โดยปรากฏคติความเชื่อการสร้างพระพุทธรูปในสังคมไทย ที่ผูกพันกับ
วิถีการด าเนินชีวิตของผู้คนในสังคมที่ส าคัญ 6 ประการ ประกอบด้วย 1) คติการสร้างเพ่ือเป็น
สัญลักษณ์แทนองค์พระพุทธเจ้า 2) คติการสร้างเพ่ือเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา 3) คติการสร้าง
เพ่ือการอุทิศส่วนกุศล หรือเพ่ือสร้างกุศล 4) คติการสร้างเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ 5) คติ
การสร้างเพื่อสื่อถึงเป็นการช าระบาป และ 6) คติความเชื่อที่เก่ียวข้องกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่
ส าคัญ เช่น การสร้างพระเจ้าทันใจ เป็นต้น  

ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์หลักร่วมกันคือเพ่ือการเคารพกราบไหว้ในฐานะเป็นพุทธานุสติ  คือ 
เป็นเครื่องระลึกถึงพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้า ซึ่งสอดคล้องกับ รอบทิศ ไวยสุศรี ได้กล่าวถึงความ
คุณค่าของพระพุทธรูปหรือพระเครื่อง ในงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์พระเครื่องในฐานะเป็น
กุศโลบายในการปฏิบัติธรรม” พอสรุปได้ว่า พระพุทธรูปหรือพระเครื่องนั้น เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาใน
ยุคหลังจากที่พระพุทธองค์ทรงปรินิพพานไปแล้ว โดยค าว่า "พระเครื่อง" นั้น มาจากค าว่า "พระ
เครื่องราง" หมายถึงพระพุทธรูปองค์เล็ก ๆ ที่นับถือว่าเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันอันตราย โดยในสมัย
เริ่มแรกนั้นถูกสร้างขึ้นในลักษณะของพระพิมพ์ที่สร้างไว้เพ่ือสืบอายุพระศาสนา อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน
พระเครื่องถือว่ามีบทบาทอยู่ในวิถีชีวิตและความเชื่อของคนไทยเป็นอย่างมาก บางคนบูชาพระเครื่อง
ในฐานะเป็นเครื่องรางของขลังที่สามารถช่วยคุ้มครองป้องกันอันตราย บางคนบูชาพระเครื่องในฐานะ
เป็นปูชนียวัตถุทางพระพุทธศาสนา เป็นอนุสติ เป็นสัญลักษณ์ที่ระลึกไว้ให้ผู้ใช้พระเครื่องได้มีโอกาส
กราบไหว้บูชาระลึกถึงพระรัตนตรัย บางคนก็บูชาพระเครื่องในฐานะเป็นกุศโลบายในการปฏิบัติธรรม 
(รอบทิศ ไวยสุศรี, 2551) สอดคล้องกับ ปรียาลักษณ์ โทณะวณิก ที่กล่าวถึงผลส าเร็จและกุศโลบาย
ของการสร้างพระพุทธรูปในงานวิจัยเรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์บทบาทของพระสงฆ์ไทยในการสร้าง
พระพุทธรูปและกุศโลบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา : กรณีศึกษา พระครูภาวนาจิตสุนทร (สม
จิตร จิตฺตส วโร)” สรุปได้ว่า พุทธศาสนิกชนมีศรัทธาในพระพุทธรูปอย่างแรงกล้าและเชื่อว่า 
พระพุทธรูปเป็นที่พ่ึงที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าและมีพุทธานุภาพ รวมทั้งความเชื่อในอานิสงส์จากการ
สร้างพระพุทธรูป นอกจากนี้ การสร้างพระพุทธรูปยังเป็นกุศโลบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ดี
และมีหลากหลายวิธีสามารถน้อมน าให้พุทธศาสนิกชนเกิดความศรัทธาเบื้องต้นจนถึงระดับปัญญา
สูงสุดในขั้นส าเร็จมรรคผลได้ แต่ก็ขึ้นกับแต่ละบุคคลว่าจะมีปัญญาในล าดับใด อย่างไรก็ดี พระพุทธรูป
ก็ไม่ใช่กุศโลบายที่ดีที่สุดในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะต้องมีองค์ประกอบอ่ืนด้วย  สิ่งส าคัญคือ 
พระสงฆ์จะต้องมีเจตนาบริสุทธิ์ในการสร้างพระพุทธรูป ส่วนโครงการก็ต้องมีความโปร่งใสและมีกุศโล
บายน ามวลชนให้มีศรัทธาต่อพระพุทธรูปและพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องด้วย  เพ่ือต่อยอดไปสู่
ปัญญา เพ่ือเข้าให้ถึงธรรมและเกิดการหยั่งรู้ในมรรคผลนิพพาน ทั้งนี้เพราะมีแต่พระอรหันต์ที่หลุดพ้น
เข้าสู่กระแสสุญญตาแล้วเท่านั้น ที่จะละทิ้ง ศรัทธา อาจารย์  พระพุทธเจ้า หรือพระพุทธรูปได้ แต่
แน่นอนที่ว่า ปุถุชนคนธรรมดาย่อมแตกต่างกัน (ปรียาลักษณ์ โทณะวณิก, 2554) 

๓. ด้านคติการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ในจังหวัดศรีสะเกษ การสร้างพระพุทธรูปขนาด
ใหญ่ใหญ่ในจังหวัดศรีสะเกษ มีลักษณะของงานช่างที่เป็นฝีมือช่างแบบท้องถิ่นผสมผสานกับศิลปะ
ร่วมสมัยในแต่ละยุคปะปนกันอยู่ แสดงให้เห็นถึงรูปแบบศิลปะที่ปรับเปลี่ยนตามแนวความคิดและแรง
บันดาลใจ โดยมีคติความเชื่อการสร้างอยู่ 7 ประการ กล่าวคือ 1) การสร้างที่เป็นเรื่องของการส่งเสริม
หรือสืบทอดพระพุทธศาสนา ที่สื่อถึงความมั่นคงของพระพุทธศาสนา 2) เป็นเรื่องจิตใจที่เกี่ยวข้องกับ
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บุญกุศลและการสร้างเพื่ออุทิศส่วนกุศล 3) เป็นเรื่องเก่ียวกับอิทธิพลค าสอนทางพระพุทธศาสนา ที่สื่อ
ถึงพุทธานุสติและการสะสมคุณงามความดี 4) เป็นเรื่องคุณค่าทางสังคม ที่สื่อถึงความสมัครสมาน
สามัคคีของผู้คนชุมชนสังคม และยังสะท้อนถึงความม่ันคงของพระพุทธศาสนา 5) เป็นเรื่องคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมทางสังคมและความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองในขณะนั้น ๆ 6) 
ด้านพุทธศิลป์ ที่สื่อถึงงานสร้างสรรค์ฝีมือช่างในการสร้างพระพุทธรูป คือกลุ่มงานช่างพ้ืนบ้าน (ช่าง
ท้องถิ่น) และกลุ่มงานช่างหลวง (ช่างฝีมือ) โดยมักนิยมสร้างตามรูปแบบดั้งเดิมที่เคยสร้างกันมา 
ผสมผสานกับงานช่างฝีมือแบบท้องถิ่นปะปนกันอยู่  และ 7) ด้านการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจ ที่แอบ
แฝงถึงประโยชน์จากพระพุทธรูปขนาดใหญ่  

วัตถุประสงค์ทั้ง 7 ประการนั้น ต่างก็มีเป้าหมายสูงสุดในลักษณะที่คล้าย ๆ กัน คือ การขอ
กุศลผลบุญในการสร้างพระพุทธรูปเพ่ือเป็นการสะสมบุญบารมีให้ไปเกิดชาติต่อ ๆ ไปที่ดีขึ้นกว่าเดิม  
โดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญคือการขอไปเกิดในยุคของพระศรีอาริย์และขอให้ถึงพระนิพพาน ซึ่งถือเป็น
ความปรารถนาสูงสุดของพุทธศาสนิกชนแทบทุกคน สอดคล้องกับ พระมหาปพน กตสาโร ที่ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง “พระพุทธรูปไม้ : คุณค่าและคติธรรมที่มีต่อวิถีชีวิตคนอีสาน” ผลการศึกษาแสดงให้
เห็นว่า พระพุทธรูปสร้างขึ้นเพ่ือการเคารพบูชา เป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธองค์ เพ่ือระลึกถึง
พุทธคุณเป็นพุทธานุสสติ ท าให้พระพุทธคุณที่เป็นนามธรรม ถูกสื่อมาเป็นรูปธรรม โดยมีคตินิยมใน
การสร้างเพ่ือเป็นสื่อกลางของการท าความดี และเพ่ือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตของตนและชุมชนให้อยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยมีคติความเชื่อดั้งเดิมที่สอดคล้องกับหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา คุณ
ค่าท่ีได้จากพระพุทธรูปไม้ ท าให้คนในสังคมอีสานมีวิถีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย มีน้ าใจ รักความสงบ อยู่
อย่างพอเพียง จนเป็นแนวทางในการประพฤติและเป็นกรอบของสังคมจนเกิดเป็นวิถีชีวิต  ประเพณี 
และวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยมีพระพุทธศาสนาเป็นพ้ืนฐานเป็นเบ้าหล่อหลอมลักษณะอุปนิสัยให้ดีงาม 
จนเป็นเอกลักษณ์ในเชิงรูปธรรมให้แก่สังคมคนอีสาน (พระมหาปพน กตสาโร, 2560) สอดคล้องกับ 
รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง ที่กล่าวถึงคติการสร้างพระพุทธรูปในงานวิจัยเรื่อง “พระพุทธรูปและพระพิมพ์
ทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” พอสรุปได้ว่า ในด้านคติความเชื่อนั้น เป็นผลมาจากความเชื่อเรื่อง
การสร้างบุญสร้างกุศลไว้ในพระพุทธศาสนา และยังมีความหมายอันเป็นมงคลแฝงอยู่ อีกจ านวนมาก 
(รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, 2552) ซึ่งสอดคล้องกับ ศิรพงศ์ ศักดิ์สิทธิ์ ที่ได้กล่าวถึงคติในการสร้าง
พระพุทธรูปไว้ในงานวิจัยเรื่อง “คติการสร้างพระพุทธรูปไม้ในล้านนา” พอสรุปได้ว่า คติการสร้างพระ
ปฏิมามีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องอานิสงส์ ซึ่งหมายถึงผลแห่งกุศลกรรม หรือประโยชน์อันจะได้รับ
จากการได้ท าบุญอันมีเจตนาบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากความศรัทธาในพระพุทธศาสนามีความ
ปรารถนาเพ่ือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจยามทุกข์ ยามสุข ต้องการสืบพระศาสนาไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ 
จากรุ่นสู่รุ่นตามความเชื่อของชาวพุทธคือ เพ่ือค้ าชูพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตราบ 5,000 ปี เพ่ือเป็นที่
ไหว้บูชาแก่คนและเทวดาทั้งหลาย เพ่ือเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ญาติหรือสัตว์ที่ล่วงลับ 
เพ่ือเป็นพระพุทธรูปดวงชะตา เพ่ือแก้ค าบนบานสานกล่าวให้เป็นสิริมงคลแก่ตัวผู้สร้างเอง และ
ต่อท้ายด้วยค าปรารถนาเพ่ืออานิสงส์ที่ได้จากการถวาย คือ สุข 3 ประการ สุขบนโลกมนุษย์ โลก
สวรรค์ และโลกพระนิพพาน รวมถึงความปรารถนาเพ่ือไปเกิดเป็นพระอรหันต์ในยุคพระศรีอาริย์ 
ปรารถนาไปเกิดบนสวรรค์ชั้นฟ้า ให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ และปรารถนามีปัญญาดุจแม่น้ าทั้ง 5 สาย 
พุทธศาสนิกชนจึงเชื่อว่าถ้าได้สร้างถวายให้กับพระพุทธศาสนาแล้ว กุศลผลบุญที่ได้กระท าไว้ในชาตินี้ 
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จักน้อมน าผู้คนเหล่านี้ให้มีความสุขท้ังชาตินี้ ชาติหน้า และชาติต่อ ๆ ไป ดังจารึกท่ีฐานพระพุทธรูปว่า 
“สุขที่เมืองมนุษย์ สุขที่เมืองสวรรค์ และสุขแห่งพระนิพพาน” (ศิรพงศ์ ศักดิ์สิทธิ์, 2554) 

นอกจากนี้  การสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ยังถือเป็นการร่วมกันรักษาพ้ืนที่ทาง
พระพุทธศาสนาไว้ในสังคมได้ยาวนานที่สุด ทั้งยังเป็นขบวนการของประชาสังคมเชิงพุทธที่จะสามารถ
รักษาความมั่นคงของพระพุทธศาสนา เป็นบันทึกที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ คุณค่าทางพุทธศิลป์
และยังสร้างฐานคุณค่าทางเศรษฐกิจในสังคมอีกด้วยสอดคล้องกับ อลงกรณ์ ประมวญทรัพย์ ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง “พุทธปฏิมาขนาดใหญ่ในดินแดนไทย : ความศรัทธาและพุทธพานิชย์” ผลการศึกษา
แสดงให้เห็นว่า พุทธปฏิมาขนาดใหญ่มีผลกับการเรียกศรัทธาการบุญ การบริจาค พิธีกรรมต่าง ๆ ที่
แปรผันไปจากอดีต รวมถึงการเรียกศรัทธาการบุญจากการท่องเที่ยวที่สามารถเรียกปัจจัยการบุญได้
เป็นอย่างมาก โดยทั้งที่มาจากความศรัทธาอย่างแท้จริง และการเรียกศรัทธาเกินพอดีจนเป็นแนวทาง
ของพุทธพานิช (อลงกรณ์ ประมวญทรัพย์, 2557) และสอดคล้องกับ สกนธ์ ภู่งามดี ที่วิจัยเรื่อง “การ
ท่องเที่ยววัดภาคกลาง : การพัฒนายุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามโครงการท่องเที่ยวไหว้พระ 9 
วัด ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)” ซึ่งผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า วัดที่ประกอบด้วย
ถาวรวัตถุสวยงามเต็มไปด้วยศิลปะและสถาปัตยกรรมโบราณที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เป็นวัดที่
มีชื่อเสียงโด่งดังในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลาย ๆ ด้าน เช่น มีพระพุทธรูปเก่าแก่โบราณที่เป็นที่เคารพ
บูชาของคนทั่วไป มีประโยชน์แก่ชาวพุทธที่สนใจในการท่องเที่ยวและการท าบุญในคราวเดียวกัน ทั้ง
ยังเป็นการส่งเสริมให้คนเข้าวัด ทั้งยังเป็นผลดีด้านเศรษฐกิจแก่ชุมชนเหล่านั้น สมควรที่รัฐบาลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้การสนับสนุนเพ่ือก่อให้เกิดสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขสืบไป (สกนธ์ ภู่งามดี, 
2553) และยังสอดคล้องกับ ประพันธ์ กุลวินิจฉัย ที่กล่าวถึงคุณค่าของพระพุทธรูปในรายงานวิจัยเรื่อง 
“วิเคราะห์เรื่องพระพุทธรูปในฐานะปูชนียวัตถุของชาวพุทธ” พอสรุปได้ว่า พระพุทธรูปส าคัญที่มี
ชื่อเสียงในดินแดนไทย นอกจากจะเป็นที่เคารพสักการะชองประชาชนทั่วไปแล้ว  บทบาทของ
พระพุทธรูปยังแสดงให้เห็นถึงศรัทธาความเชื่องของคนไทยในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์  และอภินิหาร
ตามมาด้วย เช่น พระพุทธชินราช พระพุทธโสธร หลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ หลวงพ่อวัดบ้านแหลม 
หลวงพ่อวัดไร่ขิง เป็นต้น ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ได้รับการกล่าวขวัญว่ามีความศักดิ์สิทธิ์  และเป็นที่
เคารพสักการะของคนท้องถิ่นและพุทธศาสนิกชนทั่วไป ขณะเดียวกันวัดหรือสถานที่ที่ประดิษฐาน
ของพระพุทธรูปนั้น ๆ ยังก่อให้เกิดเป็นแหล่งเศรษฐกิจของชุมชนขึ้นหรือกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
เชิงเศรษฐกิจที่ส าคัญ เป็นแหล่งรวมสินค้าท้องถิ่นที่คนมากราบไหว้ได้ถือโอกาสจับจ่ายซื้อสินค้าของที่
ระลึก ส่งผลให้เกิดเศรษฐกิจชุมชนได้เป็นอย่างดี (ประพันธ์ กุลวินิจฉัย, 2555) 

อนึ่ง การสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ในจังหวัดศรีสะเกษ รวมถึงสังคมไทยแต่ละยุคสมัยยัง
เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาและความเจริญรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนา 
ศิลปกรรม และวิทยาการด้านต่าง ๆ รวมถึงสภาพบ้านเมืองที่มีความสงบสุข มีความรุ่งเรืองทาง
เศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี จึงมีการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ขึ้นเป็นจ านวนมาก ทั้งยังแสดงให้เห็นถึง
บุญบารมีและอ านาจทางการเมืองการปกครองของผู้น า ในสังคม ชุมชน ของแต่ละยุคสมัยได้อีกด้วย 
สอดคล้องกับ อลงกรณ์ ประมวญทรัพย์ ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง “พุทธปฏิมาขนาดใหญ่ในดินแดนไทย : 
ความศรัทธาและพุทธพานิชย์” ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า พุทธปฏิมาขนาดใหญ่มีผลกับเรื่องศรัทธา
มาทุกยุคทุกสมัย ด้วยปรากฏคติการสร้าง หลักฐานการสร้าง และการกล่าวถึงพุทธปฏิมาขนาดใหญ่
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อย่างสืบเนื่องในทุกอาณาจักรด้วยเป็นการแสดงความรุ่งเรืองของอาณาจักรทั้งการปกครอง  และการ
ศาสนา ตลอดจนถึงอ านาจบารมีของผู้สร้างทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมีการปรับเปลี่ยนตามบริบท
ของสังคม (อลงกรณ์ ประมวญทรัพย์, 2557) และสอดคล้องกับ ประพันธ์ กุลวินิจฉัย ที่กล่าวถึง
คุณค่าของพระพุทธรูปไว้ในรายงานวิจัยเรื่อง “วิเคราะห์เรื่องพระพุทธรูปในฐานะปูชนียวัตถุของ
ชาวพุทธ” ว่า พระพุทธรูปส าคัญที่มีชื่อเสียงในดินแดนไทย นอกจากจะเป็นที่เคารพสักการะชอง
ประชาชนทั่วไปแล้ว ลักษณะของพระพุทธรูปที่แสดงออกในด้านพุทธศิลป์ สามารถสะท้อนถึงภาพ
ความเป็นอยู ่ศรัทธาความเชื่อของคนท่ีมีต่อพระพุทธศาสนา ทั้งรูปแบบศิลปกรรม ปริมาณที่สร้างและ
ขนาดที่พบ และบางยุคบางสมัยมีการสร้างพระพุทธรูปมีขนาดใหญ่โต  เหล่านี้ย่อมแสดงให้เห็นถึง
ความรุ่งเรืองทางศิลปกรรมและความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองด้วยเช่นกัน (ประพันธ์ กุลวินิจฉัย, 
2555) 

มีข้อสังเกตว่า การสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ในจังหวัดศรีสะเกษแม้จะไม่มีขนาดใหญ่โตใน
เชิงสถิติมากนัก แต่แนวคิดคติของการสร้างก็ได้ปรับเปลี่ยนผันแปรไปจากเดิม  จากครั้งอดีต
เช่นเดียวกัน ทั้งรูปแบบศิลปะ และวัสดุการสร้างมีความหลากหลายยิ่งขึ้น ส่วนส าคัญคงมาจากความ
ไม่เข้าใจคติดั่งเดิมในการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ วัดทุกวัดที่มีการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ แม้
จะไม่มุ่งเน้นเรื่องสถิติ แต่ก็แอบแฝงด้วยคติที่ปรับเปลี่ยนไปแบบใหม่ในเชิงของพุทธพานิชการ
ท่องเที่ยว อันสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมที่ผิดหลักพระพุทธศาสนา ด้วยเกือบทุกวัดที่มีการประดิษฐาน
พระพุทธรูปขนาดใหญ่ สิ่งที่พบเห็นอยู่เสมอ คือ ตู้บริจาคต่าง ๆ การขายดอกไม้ธูปเทียนบูชาองค์พระ 
จากผู้คนที่มาท่องเที่ยว ศรัทธา กราบไหว้ บางแห่งมีการท าบุญห่มผ้าองค์พระ ซึ่งส่วนหนึ่งมักเป็นการ
เวียนกลับมาใช้ใหม่ เรียกได้ว่าเป็นศรัทธาโดนฉาบเคลือบด้วยพุทธพานิชอย่างแท้จริง และการสร้าง
พระพุทธรูปขนาดใหญ่ มักเป็นวัดที่มีชื่อเสียง ซึ่งนอกจากสร้างไว้ในวิหารขนาดใหญ่แล้ว ก็มักจะสร้าง
บนพ้ืนที่ที่สังเกตเห็นง่าย ถือได้ว่าเป็นจุดดึงดูดทางศรัทธาและการท่องเที่ยวได้ด้วย สะท้อนให้เห็นถึง
ลักษณะการใช้ประโยชน์จากรูปเคารพขนาดใหญ่ในเชิงพานิชท่องเที่ยว ที่นอกเหนือไปจากคติความ
เชื่อแบบดั้งเดิมอีกแบบหนึ่ง โดยอาศัยศรัทธาที่มีอยู่เป็นทุนเดิมต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของผู้คนในสังคม ผู้วิจัย
เห็นว่า ไม่ว่าการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่จะเชื่อมโยงกับคติแบบดั้งเดิมหรือคติแอบแฝงแบบใหม่ที่
ปรับเปลี่ยนไป สุดท้ายแล้วการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ก็แสดงให้ เห็นถึงศรัทธาอ านาจบารมีของ
ผู้สร้าง และแสดงความเป็นสัญลักษณ์องค์แทนของพุทธเจ้าให้ยังด ารงอยู่ เพ่ือสืบทอดความศรัทธา
ของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อบวรพุทธศาสนาสืบไป 

 
7. ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยเรื่อง “ศึกษาคติการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ในสังคมไทย : กรณีศึกษาจังหวัดศรี
สะเกษ” มุ่งเน้นศึกษาความเป็นมาในการสร้างพระพุทธรูปที่ปรากฏในพระพุทธศาสนา และสังคมไทย 
ตลอดจนคติการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ในจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งอาจจะไม่ได้ลงลึกถึงรายละเอียด
ของแต่ละสมัยอย่างชัดเจน ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไป ผู้วิจัยขอเสนอแนะว่า 
 (1) ควรมีการศึกษาต่อเนื่องเกี่ยวกับพระพุทธรูปขนาดใหญ่ในแต่ละยุคสมัยให้ชัดเจนขึ้น คือ
ทั้งในสมัยสุโขทัย ล้านนา อยุธยา รัตนโกสินทร์ และในส่วนภูมิภาคต่าง ๆ ในปัจจุบัน เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจมากยิ่งข้ึน 
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 (2) ควรมีการทบทวนใหม่เกี่ยวกับพัฒนาการการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ในศิลปะสมัย
ต่าง ๆ เนื่องจากอาจมีหลักฐานเพ่ิมเติมที่สามารถให้ค าอธิบายที่แตกต่างและเป็นประโยชน์ต่อไปได้ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาภูมิหลังความเป็นมาของโครงการรักนวลสงวนตัว หลัก
พุทธธรรมในการส่งเสริมการรักนวลสงวนตัวที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท และแนวทาง
การประยุกต์หลักพุทธธรรมในการส่งเสริมการรักนวลสงวนตัวของนักเรียนโรงเรียนปรางค์กู่ อ าเภอ
ปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานทั้งเชิงเอกสารและคุณภาพ มีการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างจ านวน 15 รูป/คน ผลการวิจัยพบว่า 1) ภูมิหลังความเป็นมาของโครงการ
รักนวลสงวนตัวฯ เกิดขึ้นจากการจัดตั้งกลุ่ม เพ่ือท าโครงการเยาวชนท าความดีถวายในหลวง มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือลดภาวะเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนของนักเรียนโรงเรียนปรางค์กู่ ระดับชั้น
มัธยมศึกษา ในปี 2549 จนถึงปัจจุบัน โดยได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนปรางค์กู่ 2) หลักพุทธธรรมที่
น ามาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการรักนวลสงวนตัวฯ ได้แก่ หลักเบญจศีลเบญจธรรม ปรโตโฆสะและ
โยนิโสมาสิการ หิริโอตตัปปะ สติสัมปชัญญะ ฆราวาสธรรม 4 สัปปุริสธรรม 7 อินทรีย์ 6 และสมถะ
วิปัสสนากัมมัฏฐาน 3) แนวทางการประยุกต์พุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมการรักนวลสงวนตัว โดยน า
หลักธรรมดังกล่าวไปจัดกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการรักนวลสงวนตัวฯ ทั้งการจัดสัมมนา อบรม 
บรรยายเทศนาสั่งสอน เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทั้งด้านกาย ทักษะการด าเนินชีวิต จิตใจ และปัญญา โดย
ค านึงถึงพ้ืนฐานปัจจัย 2 ประการ คือ ปัจจัยภายใน ได้แก่ โยนิโสมนสิการ คือ การคิดไตร่ตรองอย่าง
แยบคายรอบด้าน และปัจจัยภายนอก ได้แก่ ปรโตโฆสะ คือ การเสพสิ่งแวดล้อมที่ดีทางสังคมเพ่ือ

                                           

1 นิสติบณัฑิตศกึษา สาขาวิชาพระพทุธศาสนา วิทยาลยัสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณ

ราชวิทยาลยั 
2 บณัฑิตศกึษา สาขาวิชาพระพทุธศาสนา วิทยาลยัสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณรา

วิทยาลยั 

3 บณัฑิตศกึษา สาขาวิชาพระพทุธศาสนา วิทยาลยัสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณรา

วิทยาลยั 
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ก่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นต้นทางของความดีงามให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าความส าคัญในการรัก
นวลสงวนตัว เพื่อการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 
ค าส าคัญ: การประยุกต์, หลักพุทธธรรม, ส่งเสริม, รักนวลสงวนตัว 
 

ABSTRACT 

 This research aims to study the backgrounds of the celibacy reservation project, 

the Buddhist dhamma principles for the celibacy reservation in Theravada scriptures 

and to propose the guidelines for application of the Buddhist dhamma principles for the 

celibacy reservation of the Prang Ku school students by using research methodology 

with combination of the documentary and the quality research. There were 15 samples 

joined in-depth interview. The research found that: 1) the backgrounds of the celibacy 

reservation project raised from the establishment of a group for a making a beloved 

“King youth program”, with its aim to reduce the risk of having sex of the high school 

students in the Prang Ku in 2549 BC, until this project is still supported by the school; 

2) the Buddhist Dhammas applied to promote the celibacy reservation are five precepts, 

the five ennobling virtues, leaning from others and systematic attention, moral shame 

moral dread, mindfulness, clear comprehension, virtues for a good household life, 

qualities of a good man, controlling six faculties, and Concentration (Samatha)  and 

insight development (Vipassana kammatthan); 3) the guidelines to promote celibacy 

reservation are to bring these principles to organize activities for celibacy reservation 

in the forms of training, seminars, describing, teaching to preach to create immunization 

both body, mind, and wisdom, in particular the consideration of fundamental factors 

for 2 reasons: internal factors which are systematic attention to ponder the example 

smartly and external factors which are the  leaning from others, it  is a good social 

environment to induce right view, which is the source of goodness, the student realizes 

the value to reserve the celibacy,  so they prevent having sex in their school age. 

 

KEYWORDS: application, the Buddhist Dhamma principles, promote, reserve 

 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
ในสภาวการณ์ปัจจุบัน สภาพแวดล้อมและสังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไป มีความเจริญก้าวหน้า

ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ความเจริญก้าวหน้าท าให้สถานการณ์ต่าง ๆ 
เปลี่ยนไป ท าให้วัฒนธรรมไทยซึ่งเคยมีเอกลักษณะเฉพาะตัวเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก 
ความคิด ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตของคนท่ีมีสภาพความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายมีความ
เป็นเอกลักษณ์ของตนเองอย่างโดดเด่นเริ่มจางหายไป กอปรกับเมื่อโลกก้าวสู่ยุคโลกไร้พรมแดนท าให้
เกิดภาวะไหลบ่าผสมผสานของวัฒนธรรมต่างแดนหรืออิทธิพลของอารยธรรมทางตะวันตกที่ได้มีการ
เผยแพร่มาสู่สังคมไทยในรูปแบบต่าง ๆ ท าให้สังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงก้าวไปสู่ความทันสมัย 
และส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิด การผสมผสานระหว่างความเป็นไทยกับความเป็นตะวันตกที่บางครั้งไม่
กลมกลืนกัน แต่ก่อให้เกิดปัญหาหลาย ๆ ประการตามมา หนึ่งในหลาย ๆ ปัญหาเหล่านี้ ได้แก่ ปัญหา
วัยรุ่น ความประพฤติที่เป็นอิสระมากขึ้นในเรื่องของวัยรุ่น ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปมี
ความคิดแบบเสรีนิยม ค่านิยมความเสมอภาคทางเพศชายและหญิง ตลอดจนทัศนคติในเรื่องต่าง ๆ 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความคิดเห็นของวัยรุ่นไทยที่มีต่อเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ โดยปัจจุบันพบว่า
วัยรุ่นไทยส่วนใหญ่ ภายใต้การครอบง าของวัฒนธรรมตะวันตกเกิดความสนใจเรื่องการมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควรเป็นอย่างมาก แนวคิดเช่นนี้ก่อให้เกิดพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ในวัยที่ยังไม่สมควร
แก่เวลา ท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาเป็นลูกโซ่ (รางวัล สุขี, 2551) 

นอกจากนี้ จากการส ารวจของส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
พบว่า รากเหง้าของปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นเนื่องจากปัญหาการล่มสลายและความอ่อนแอของสถาบัน
ครอบครัวและชุมชน ประกอบกับการปรับตัวของสถาบันหลักในสังคม เช่น สถาบันการศึกษา สถาบัน
ศาสนาและวัฒนธรรมอ่ืน ๆ ท าให้สื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามีอิทธิพลครอบง าและชักพา
เยาวชนไปสู่ทางแห่งความเสื่อมมากขึ้น เช่น ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข ในปี พ.ศ. 2556 พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นที่มีเพศสัมพันธ์มากที่สุด คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียน ปวช. 
(ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2557)  

จากปัญหาดังกล่าว ได้มีความพยายามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายและหลายระดับ ที่
หาทางแก้ไขเพ่ือบรรเทาวิกฤติที่เกิดขึ้น หลายองค์กรได้ให้ความส าคัญกับการระดมพลังในการมีส่วน
ร่วมของสถาบันทางศาสนา ซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่ส าคัญยิ่งที่จะมีส่วนในการแก้ปัญหาใน
ระยะยาวและยั่งยืน เช่น องค์การยูเนสโก (UNESCO) เป็นองค์กรที่ให้ความส าคัญกับปัญหานี้อย่าง
จริงจัง โดยได้ผลักดันเพ่ือให้เกิดการระดมพลังทางศาสนาต่าง ๆ ให้มีส่วนร่วมในการแก้วิกฤติของ
สังคมดังกล่าว ภายใต้ชื่อว่า Faith-based Advocacy for Adolescent Reproductive and Sexual 
Health in Asia and the Pacific- ARSH โดยหนึ่งในความพยายามภายใต้โครงการนี้ คือ การส่งเสริม
ให้มีการท างานเพ่ือระดมความร่วมมือของผู้น าทางศาสนา 3 ศาสนา คือ ศาสนาพุทธ คริสต์ และ
อิสลาม เพ่ือให้มีส่วนร่วมผลักดันในการด าเนินงานแก้ปัญหาทางเพศของวัยรุ่น (ลือชัย ศรีเงินยวง , 
2552)  

ส าหรับประเทศไทย พระพุทธศาสนาถือเป็นศาสนาที่เป็นรากเหง้าของวัฒนธรรมที่มีอิทธิพล
ต่อวิถีชีวิตของชาวพุทธในสังคมไทยอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่เกิดจนตาย และการน้อมน าเอาหลักค าสอนใน
พระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติ เป็นหลักในการด าเนินชีวิตให้ถูกต้อง ล้วนเชื่อมโยงอยู่ ในหลัก
ประพฤติให้มนุษย์บริหารประโยชน์จากการด าเนินชีวิตให้อยู่ในธรรมนองคลองธรรม การน าหลักธรรม
ซึ่งเป็นค าสอนทางพระพุทธศาสนาเข้ามาสู่การปฏิบัติ เพ่ือแก้ไขปัญหา จึงเป็นกระบวนการแก้ปัญหา
แบบองค์รวม ให้บุคคลบรรลุถึงอิสรภาพ ดังนั้นวิถีทางของพุทธธรรมจึงเข้ากันได้เป็นอย่างดีกับการ
สร้างคุณภาพชีวิตของบุคคลให้หลุดพ้นจากปัญหาต่าง ๆ ได้ 

ผู้วิจัยจึงเห็นว่าประเด็นปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นในวัยเรียนที่กล่าวไว้ข้างต้น สมควร
อย่างยิ่งที่จะต้องน าเอาหลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนา มาเป็นแบบแผนในทางปฏิบัติด้วยการ
ประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ปัญหาและป้องกันไม่ให้ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นให้น้อยที่สุดหรือลดจ านวนลงในทาง
สถิติ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาการน าหลักธรรมทางพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการป้องกันการมี
เพศสัมพันธ์ในวัยเรียนของนักเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนปรางค์กู่ อ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ใน
ฐานะเครื่องมือที่เป็นสื่อกลางส าคัญที่จะช่วยให้เยาวชนทุกคนสามารถท่ีจะป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ใน
วัยเรียน และเข้าถึงประโยชน์สุขได้ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ได้องค์ความรู้ที่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งใน
การป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนที่ก าลังกลายเป็นปัญหาอย่างหนึ่งในสังคมไทยปัจจุบัน  
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(1) เพ่ือศึกษาภูมิหลังความเป็นมาของโครงการรักนวลสงวนตัวของนักเรียนโรงเรียนปรางค์กู่ 
อ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ  

(2) เ พ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมในการส่งเสริมการรักนวลสงวนตัวที่ปรากฏในคัมภีร์
พระพุทธศาสนาเถรวาท 

(3) เพ่ือเสนอแนวทางการประยุกต์หลักพุทธธรรมในการส่งเสริมการรักนวลสงวนตัวของ
นักเรียนโรงเรียนปรางค์กู่ อ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 
3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

4. วิธีด าเนินการวิจัย  
ศึกษาเอกสาร (Documentary Research) จากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source) คือ

คัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาไทย และคัมภีร์อรรถกถา อันเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นหลักค าสอนส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาเถร-วาท และศึกษาเอกสารจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) ได้แก่ 
เอกสารงานวิจัย หนังสือ ต าราวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการไม่รักนวลสงวนตัวนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา 

4.1 ประชากรและตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน 16 รูป/คน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เป็นทางการ

และไม่เป็นทางการ ทั้งการร่วมสังเกตการณ์การพูดคุยสนทนากลุ่ม ตลอดถึงบุคคลที่เกี่ยวข้ อง 
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียนปรางค์กู่ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน อดีต
ผู้อ านวยการโรงเรียนปรางค์กู่ ครูที่ปรึกษาโครงการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ าเภอ นักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
นักเรียนผู้เข้าร่วม/ท าโครงการ และพระสงฆ์ 
 4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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 ศึกษาข้อมูลภาคสนาม โดยผู้วิจัยได้ท าเครื่องมือสัมภาษณ์ โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
เครื่องมือ แล้วขอให้บัณฑิตศึกษาออกหนังสือไปยังผู้ให้ข้อมูลหลักเพ่ือขอสัมภาษณ์ เมื่อได้รับการตอบ
รับแล้วจึงลงพ้ืนที่ท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (in–depth interviews) ท าแบบสอบถามและประเมินผล
ของงานวิจัยเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์      
      4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  ผู้วิจัยท าการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารและจากการสัมภาษณ์เชิงลึกน ามา
วิเคราะห์ จัดกลุ่ม แยกแยะประเด็น และอธิบายตีความให้ความหมายและสรุปเป็นประเด็นที่ได้จาก
การลงพ้ืนที่ศึกษา เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาประกอบกับข้อมูลเชิงเอกสารที่วิเคราะห์ไว้และหลักธรรมเพ่ือ
เสนอแนวทางการประยุกต์พุทธธรรมในโครงการส่งเสริมการรักนวลสงวนตัวในโรงเรียน 
  4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยท าการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารและจากการสัมภาษณ์เชิงลึก แล้วน ามา
วิเคราะห์ จัดกลุ่ม แยกประเด็น อธิบายตีความให้ความหมายและสรุปเป็นประเด็นที่ได้จากการลง
พ้ืนที่ศึกษา เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาประกอบกับข้อมูลเชิงเอกสารที่วิเคราะห์ไว้  เพ่ือเสนอแนวทางการ
ประยกุต์หลักพุทธธรรมในการส่งเสริมการรักนวลสงวนตัวของนักเรียนโรงเรียนปรางค์กู่ อ าเภอปรางค์
กู่ จังหวัดศรีสะเกษ                  

4.5 การสรุปผลวิจัย 
ผู้วิจัยได้ท าการสรุปผลการวิจัย เพ่ือให้เป็นไปตามประเด็นปัญหาที่ต้องการทราบในการ

ศึกษาวิจัยที่ได้ตั้งไว้ แล้วน ามาเขียนเรียบเรียงตอบโจทย์วัตถุประสงค์เป็นรายงานวิจัยไปตามล าดับ
และสรุปเสนอเผยแผ่ผลการวิจัย 
5. สรุปผลการวิจัย  

จากการศึกษา ผู้วิจัยสามารถสรุปผลได้ดังนี้  
1. ภูมิหลังความเป็นมาของโครงการรักนวลสงวนตัวของของนักเรียนโรงเรียนปรางค์กู่ 

อ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า โครงการรักนวลสงวนตัวฯ เกิดขึ้นจากการจัดตั้งกลุ่มของ
นักเรียนที่เรียกว่า “กลุ่มกัลยาณมิตร” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนปรางค์กู่ โดยให้ชื่อว่า 
“โครงการรักนวลสงวนตัว ท าความดีถวายในหลวง” เพ่ือแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนของ
นักเรียนโรงเรียนปรางค์กู่ อันน าไปสู่ผลกระทบต่าง ๆ ต่อนักเรียนทั้งทางด้านร่างกายจิตใจ เช่น 
ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการท าแท้งและความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนที่ตามมา และยังส่งผลกระทบ
ต่อครอบครัว การศึกษา และสังคม 

โครงการรักนวลสงวนตัวฯนี้ เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นปัญหาวัยรุ่นไทยในปัจจุบัน ที่ก าลังมีทัศนะ
ที่เปิดกว้างเกี่ยวกับเรื่องเพศมากขึ้น และถือเป็นเรื่องเสี่ยงที่จะส่งผลให้เด็กเหล่านี้ มีเพศสัมพันธ์ในวัย
เรียนเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในวัยเรียน  พบว่า เกิด
จากสาเหตุหลายประการ ได้แก่ 1) ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น อิทธิพลจากฮอร์โมนเพศ ความหมกมุ่นและ
วุฒิภาวะทางเพศของวัยรุ่น 2) ปัจจัยด้านครอบครัว เช่น ฐานะทางเศรษฐกิจต่ า การไม่ได้รับเวลา
เอาใจใส่ดูแล การอบรมสั่งสอนเรื่องเพศในครอบครัว 3) อิทธิพลกลุ่มเพ่ือนเกี่ยวกับค่านิยมและ
บรรทัดฐานในเรื่องเพศ 4) ปัจจัยด้านการศึกษา จะพบว่า วัยรุ่นที่มีการศึกษาต่ าหรือการเรียนล้มเหลว
จะมีเพศสัมพันธ์เร็วกว่าวัยรุ่นที่มีการศึกษาสูงหรือมีความต้องการที่จะศึกษาในระดับสูง 5) ปัจจัยด้าน
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สังคม เช่น ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และการเลียนแบบพฤติกรรมตามกระแสตะวันตก 
และ 6) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น เด็กที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี  พบเห็นสิ่งที่ไม่ดี การดื่ม
แอลกอฮอล์ และเสพสารเสพติด ตลอดจนสื ่อต่าง ๆ  ที่ท าให้วัยรุ ่นได้เรียนรู ้เรื ่องเพศ  ซึ ่งอาจ
ก่อให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนได้ท้ังสิ้น  

2. พุทธธรรมในการส่งเสริมการรักนวลสงวนตัวที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท 
พบว่า พระพุทธศาสนาให้ความส าคัญกับเยาวชนในฐานะประชากรของโลกในอนาคต การแก้ไข
ปัญหาของเยาวชนด้วยหลักธรรมจึงเป็นเรื่องส าคัญยิ่ง เพราะถ้าเราดึงเยาวชนกลับมาสู่หนทางของ
ธรรมะได้ ก็ยังมีหวังจะให้สังคมมีความสุข พุทธศาสนามีหัวใจอยู่ที่ทุกข์และการดับทุกข์ ปัญหาการมี
เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ก่อให้เกิดความทุกข์ทั้งด้านปัจเจกบุคคล ครอบครัว และสังคม ดังนั้น หลัก
พุทธธรรมค าสอนจึงเป็นแนวทางที่ดีที่เหมาะสมที่จะแก้วิกฤตินี้ เพราะสามารถสอนให้มนุษย์รู้ถึงความ
จริงแท้ของธรรมชาติในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในชีวิต เมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็ต้องตามแก้ไข โดยเริ่มที่
ตนเองก่อน เพ่ือให้ตนและผู้อ่ืนสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยหลักธรรมที่น ามาส่งเสริม
การรักนวลสงวนตัวฯ คือ  

2.1 หลักธรรมที่ใช้แก้ปัญหาและการด าเนินชีวิตประจ าวัน ไม่ให้เยาวชนลุ่มหลงหรือเข้าไป
เกี่ยวข้องกับการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ได้แก่ “เบญจศีลเบญจธรรม” อันเป็นธรรมจริยาส าหรับ
ควบคุมตนให้ตั้งอยู่ในความประพฤติชอบในทางกายและวาจาก่อนเป็นอย่างน้อย, “หิริโอตตัปปะ” ธรรม
ที่ช่วยสร้างโลกให้น่าอยู่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เดือดร้อนและสับสนวุ่นวาย, “สติสัมปชัญญะ” 
เป็นธรรมที่เปรียบเสมือนรั้วป้องกันภัยให้มีความยับยั้งชั่งใจกระท าในแนวทางที่ถูกต้อง, “สัปปุริส
ธรรม 7” คุณธรรมที่เป็นคุณสมบัติของคนดีที่น่าชื่นชม, “ฆราวาสธรรม 4” ส าหรับก ากับควบคุมให้
ด าเนินชีวิตถูกต้องดีงาม, “อินทรียสังวร” ที่เป็นเสมือนยามรักษาการณ์ ที่คอยระแวดระวังไม่ให้กิเลส
เข้าครอบง าจิตใจ, “ปรโตโฆสะ”เปรียบเสมือนเครื่องชี้น าให้รู้จักพ่ึงพาประโยชน์จากคน สื่อเทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อม, “โยนิโสมนสิการ” เข็มทิศให้รู้จักคิดพิจารณาชี้แนวทางที่ถูกต้องได้ด้วยตนเอง ให้รู้
ข้อดีข้อเสีย รู้คุณโทษอย่างไร และยังเป็นที่พ่ึงของคนอ่ืนได้อีกด้วย, “สมถะและวิปัสสนากัมมัฏฐาน” 
ที่เป็นเสมือนเกราะป้องกันภัย ให้มีความมั่นคงไม่ประมาท คอยระแวดระวังภัยต่าง ๆ รอบตัวไม่ให้
ผิดพลาดพลั้งเผลออีกครั้ง 

2.2 หลักธรรมที่ใช้แก้ปัญหาและเป็นแก่นแท้ของชีวิต เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเยาวชน
วัยเรียน ให้รู้จักปัญหา สาเหตุ เป้าหมาย และแนวทางแก้ปัญหา ได้แก่ “อริยสัจ 4” คือ (1) ชี้ปัญหา 
(ทุกข์) การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ย่อมก่อให้เกิดปัญหาอ่ืน ๆ ตามมา เช่น ปัญหาการท าแท้ง เสีย
การศึกษา ท าให้ได้รับทุกข์ทั้งตนเอง ครอบครัวและสังคม (2) หาสาเหตุ (สมุทัย) การเกิดเพศสัมพันธ์
ในวัยเรียน เพราะเพ่ือนยุ เสพสื่อลามก อยากลอง คะนองตามวัย มีปัญหาครอบครัว เป็นต้น (3) 
ก าหนดเป้าหมาย (นิโรธ) หยุดพฤติกรรมเสี่ยงมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน น าสังคมที่ดีงามด้วย
ขนบประเพณีอันดีงามให้คืนกลับมา (4) แนวทางการแก้ปัญหา (มรรค) ร่วมกันป้องกันสร้างกิจกรรม
ในโรงเรียนให้เข้มแข็ง ร่วมกันเป็นพลังที่จะต่อต้านขจัดปัญหาเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนและดูแลเอาใจใส่
เพ่ือนไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวได้อีกต่อไป   

3. แนวทางการประยุกต์หลักพุทธธรรมในการส่งเสริมการรักนวลสงวนตัวของนักเรียน
โรงเรียนปรางค์กู่ อ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนยังคง
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เป็นปัญหาท้าทายที่ส าคัญในสังคมปัจจุบัน ฉะนั้นการแก้ปัญหาจึงต้องอาศัยการประสานความร่วม
แรงร่วมใจกันหลาย ๆ ฝ่าย เพ่ือดูแลป้องกันลดปัญหาดังกล่าวให้น้อยลง ทั้งนี้แนวทางการประยุกต์ใช้
หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการรักนวลสงวนตัวฯ มีดังนี้ 

3.1 การส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะทางกาย ด้วยการน าธรรมะมาฝึกฝนอบรมตนให้ส ารวมใน 
“อินทรีย์สังวร” เพ่ือเป็นหลักประกันให้รู้จักระมัดระวังรักษาตนไม่ให้หลงใหลจนเกิดโทษแก่ตนเองใน
การรับสื่อเทคโนโลยี และพิจารณาอย่างรอบคอบแยบคายตามหลัก “โยนิโสมนสิการ” คิดถึงรากถึง
โคน กลั่นกรองแยกแยะข้อมูลก่อนการตัดสินใจ เพ่ือระแวดระวังยับยั้งไม่ให้กิเลสเข้าครอบง าจิตใจไม่
เผลอไผลกับสิ่งยั่วเย้าทางเพศได้ เป็นต้น  

3.2 การส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะทักษะการด าเนินชีวิตทางสังคม ด้วยการฝึกฝนความ
ประพฤติตามหลักศีลของเยาวชนให้เข้าใจหลักการด าเนินชีวิต ให้ตั้งอยู่ในระเบียบวินัย เป็นผู้มีความ
ประพฤติที่ดีงามเหมาะสม โดยเฉพาะพฤติกรรมในเรื่องเพศสัมพันธ์ ผู้มีศีลย่อมเป็นผู้มีความประพฤติ
ปฏิบัติที่ถูกต้อง ย่อมมีชื่อเสียงที่ดีเป็นที่ยอมรับของคนและสังคมทั่วไป ด้วยหลัก “เบญจศีล-เบญจ
ธรรม”เพ่ือรักษาปกติตามระเบียบวินัยบรรทัดฐานทางสังคม มี “หิริโอตตัปปะ” ไม่ปล่อยใจให้ตกอยู่
ในอ านาจฝ่ายต่ า ละอายแก่ใจเมื่อก าลังเดินไปสู่แนวทางที่เสื่อมที่ผิด และนึกกลัวผลของการกระท าที่
ไม่ดีของตัวเอง หรือไม่กระท าในสิ่งที่ฝ่าฝืนต่อขนบประเพณีอันดีงาม มีคุณธรรมของคนดีคือ “สัปปุริส
ธรรม 7” เพ่ือให้เป็นผู้สามารถรู้เหตุ รู้ผลที่ถูกที่ควรได้ และมีวิธีการคิดตามแนวของ “ปรโตโฆสะและ
โยนิโสมนสิการ” อันเป็นวิถีทางเบื้องต้นแห่งปัญญาและสัมมาทิฐิ เป็นข้อมูลที่จะช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจของเรา คอยเชื่อมโยงเพ่ือให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับการบูรณาการร่วมกับหลักธรรมอ่ืน 
ๆ ดังกล่าวข้างต้น เพ่ือไม่ท าให้เราเกิดความงมงาย หูเบา เชื่อง่าย ไร้เหตุผลจนเกิดมิจฉาทิฐิหลงผิดเกิด
เพศสัมพันธ์ได้ง่าย ซึ่งจะช่วยท าให้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนของเยาวชน
ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องให้เกิดการประพฤติท่ีเหมาะสมแก่ภาวะเพศและวัยของตนได้  

3.3 การส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะทางจิตใจ  ด้วยการฝึกอบรมจิตใจ ให้เข้มแข็งมั่นคง
สามารถต่อสู้กับความรู้สึกฝ่ายอกุศล หรือ บาปทางใจ เพราะเมื่อบุคคลที่อบรมจิตใจดีแล้ว ก็จะ
สามารถเอาชนะพ้นจากเครื่องผูกของมาร ไม่ให้หลงใหลไปกับกระแสของโลก คือ ตัณหา และกามคุณ
ทั้งหลายได้ด้วยการหมั่นฝึกฝนจิตใจของตนไม่ให้เป็นทาสวัตถุนิยมที่จะท าให้หลงมัวเมา  โดยเจริญ
“สติสัมปชัญญะ”มีข้อปฏิบัติที่จะส่งเสริมความเป็นผู้ที่มีนิสัยที่ดีงามตามหลัก “ฆราวาสธรรม 4” 
เพ่ือปลูกฝังอบรมนิสัยยกระดับจิตใจของตนเอง และมีหลัก “สมถะวิปัสสนากรรมฐาน” เป็นแนวทาง
ประพฤติปฏิบัติเพ่ือพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็ง มั่นคง ไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ต่าง ๆ ภายนอกที่เข้ามา
กระทบ ท าให้เกิดความมั่นใจ เช่น การมองเห็นว่าการรักนวลสงวนตัวเป็นสิ่งที่มีคุณค่า และหัดเอาใจ
เขามาใส่ใจเรา คือไม่เห็นแก่ตัว แต่ให้นึกถึงจิตใจของผู้อ่ืน ด้วยการใช้ “โยนิโสมนสิการ” ให้มาก ๆ คือ 
พิจารณาปัญหา และช่วยกันหาหนทางแก้ไขปัญหา แทนที่จะซ้ าเติมกัน 

3.4 การส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะทางปัญญา ด้วยการฝึกอบรมปัญญา ให้รู้เข้าใจสิ่งทั้งหลาย
ตามเป็นจริง รู้เท่าทันเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถท าจิตใจให้เป็นอิสระจากกิเลสและปลอด
พ้นจากความทุกข์แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยปัญญา การใช้พุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะทาง
ปัญญา จึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการสนับสนุนส่งเสริมเยาวชนวัยเรียนให้เป็นผู้มีความประพฤติที่ดี
งามเหมาะสม โดยเฉพาะปัญญาในการเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องเพศสัมพันธ์ โดยมีแนวทางปฏิบัติ คือ 
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เรียนรู้จากประสบการณ์ โดยอาศัย “ปรโตโฆสะ” ที่น าไปสู่การแสวงหาแนวค าตอบข้อสงสัย 
ประสบการณ์ใกล้ตัวจะสามารถเป็นบทเรียนหรือเป็นกรณีตัวอย่างให้เขาได้คิดและตัดสินใจเลือกในสิ่ง
ที่ดีที่สุด การแก้ปัญหาที่ดีที่สุด มีวิธีคิดแบบ “โยนิโสมนสิการ” เป็นเครื่องมือสนับสนุนให้บุคคลได้คิด
ทบทวนหาเหตุผลในสิ่งต่าง ๆ ว่าถูกต้องดี ไม่ดี เหมาะสม ไม่เหมาะสมอย่างไร จนเข้าถึงความจริงและ
แก้ปัญหา หรือท าประโยชน์ ให้ เกิดขึ้นแก่การด า เนินชีวิตของตน และสั งคมส่วนรวม มี  
“สติสัมปชัญญะ” รู้อยู่ทุกขณะเสมือนเป็นเครื่องบังคับควบคุม ให้เกิดความระมัดระวัง เป็นตัวคอย
ป้องกันยับยั้งตนเอง ไม่ให้ถล าลงไปในทางเสื่อม และรู้หลักวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุมีผลตามแนว
แห่ง อริยสัจ 4 เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรค 
 
6. อภิปรายผล  

 จากผลการศึกษา ผู้วิจัยมีประเด็นที่เป็นข้ออภิปรายดังนี้ 
1. ภูมิหลังความเป็นมาของโครงการรักนวลสงวนตัวของของนักเรียนโรงเรียนปรางค์กู่ 

เกิดขึ้นจากความพยายามของกลุ่มนักเรียน ครู ตลอดจนความช่วยเหลือจากพระสงฆ์ทางพุทธศาสนา
เพ่ือรณรงค์ในการแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนของนักเรียน และปัญหาที่เป็นผลกระทบ
ต่าง ๆ เช่น ผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากการท าแท้งจากการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ ผลกระทบ
ต่อครอบครัว การศึกษา และสังคม สอดคล้องกับ นฤมล สุขศิริ ได้กล่าวถึงผลกระทบต่อการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรจากงานวิจัยของตัวแทนเยาวชนจากเวทีสิทธิเด็กว่า ปัญหาวัยรุ่นท้องไม่
พร้อมมีเพ่ิมมากขึ้น โดยแม่ที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี มีถึง 80,000 คน ในปี 2551 และน าไปสู่การท าแท้ง
ซึ่งพบถึงร้อยละ 46.8 รวมถึงปัญหาเด็กถูกทอดทิ้งมีถึงปีละ 800 คน นอกจากนี้ ยังต้องเผชิญกับความ
เสี่ยง เช่น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อม รวมถึงการต้องออกจากสถานศึกษา
เนื่องจากประสบปัญหาดังกล่าว ทั้งยังมีผลกระทบต่อสังคม เช่น การปล่อยทิ้งบุตรตามยถากรรม การ
รับหรือแพร่เชื้อเอชไอวี ดังนั้น จึงควรเตรียมตัวให้เยาวชนพร้อมที่จะเผชิญปัญหาที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต ตลอดจนรู้จักแก้ไขปัญหาและป้องกันเหตุการณ์อันเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างดี
ที่สุด (นฤมล สุขศิริ, 2556) 

ปัจจุบันการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนได้กลายเป็นสิ่งสะท้อนเกี่ยวกับปัญหาด้านทัศนะที่เปิด
กว้างในเรื่องเพศของวัยรุ่นไทยที่เปลี่ยนไป และน าไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศที่ได้รับอิทธิพลจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ 1) ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น ความหมกมุ่นและวุฒิภาวะทางเพศของวัยรุ่น 2) ฐานะ
ทางเศรษฐกิจต่ า ขาดการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว 3) อิทธิพลค่านิยมและบรรทัดฐานในเรื่องเพศ
ในกลุ่มเพ่ือน 4) ด้านการศึกษาซึ่งพบมากในกลุ่มที่มีการเรียนล้มเหลว 5) การเลียนแบบพฤติกรรม
ตามกระแสตะวันตกหรือเกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณี  และ 6) การอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่ไม่ดี การพบเห็นสิ่งที่ไม่ดี การดื่มแอลกอฮอล์ และการเกี่ยวข้องกับสารเสพติด 
ตลอดจนสื่อต่าง ๆ ที่ท าให้เกิดการเรียนรู้เรื่องเพศ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์ในวัย
เรียนได้ทั้งสิ้น ซ่ึงตรงกับ กาญจนา ปู่จุ้ย ที่ได้กล่าวถึงพฤติกรรมเสี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนว่า 
มีสาเหตุ 5 ด้าน คือ 1) การไปเที่ยวในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม 2) การดื่มสุราของมึนเมาและการใช้สาร
เสพติดต่าง ๆ 3) การเปิดรับสื่อปลุกเร้า/ยั่วยุอารมณ์ทางเพศ 4) การอยู่ล าพังสองต่อสองกับเพศตรง
ข้าม และ 5) การแตะต้องสัมผัสในเชิงชู้สาวกับเพศตรงข้าม (กาญจนา ปู่จุ้ย, 2553) และตรงกับ
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ความเห็นของ ณิฐินันท์ วิชัยรัมย์ ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยพบว่า นักเรียนที่มี
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์จะเกิดจากระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน 
และสภาพครอบครัว (ณิฐินันท์ วิชัยรัมย์, 2545) 

2. พุทธธรรมในการส่งเสริมการรักนวลสงวนตัวฯ พุทธศาสนามีหัวใจอยู่ที่ทุกข์และการดับ
ทุกข์ โดยมีหลักพุทธธรรมที่เชื่อกันว่าเป็นภูมิปัญญาของพระพุทธองค์ ทั้งยังเป็นภูมิปัญญาโลก ภูมิ
ปัญญาของมนุษยชาติ เป็นมรดกโลกที่ได้ถ่ายทอดสืบต่อกันมาเป็นเวลากว่า 2600 ปี ดังนั้น การน าหลัก
พุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการรักนวลสงวนตัวและการแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนจึงเป็นเรื่อง
ส าคัญยิ่ง เพราะปัญหาดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความทุกข์ทั้งต่อตนเอง ต่อครอบครัว และสังคม ดังนั้น 
หลักพุทธธรรมค าสอนจึงเป็นแนวทางที่ดีที่เหมาะสมที่จะสามารถแก้วิกฤตินี้ โดยการสร้างภูมิคุ้มกัน
ไม่ให้ลุ่มหลงไปกับวัตถุนิยมตามโลกกระแสสมัยใหม่ ซึ่งเห็นพ้องกับ พระไพศาล วิสาโล ที่กล่าวว่า 
ปัจจัยเหล่านี้ (วัตถุนิยม) ล้วนลดทอนพลังทางศีลธรรมและครอบง าให้เยาวชนกลายเป็นทาสของวัตถุ
และตกอยู่ในความหลงมากขึ้น อันเป็นอุปสรรคต่อความเจริญงอกงามทางกาย (กายภาวนา) ความ
เจริญงอกงามทางพฤติกรรมและความสัมพันธ์ (ศีลภาวนา) ความเจริญงอกงามทางจิต (จิตภาวนา) และ
ความเจริญงอกงามทางปัญญา (ปัญญาภาวนา) ทั้งในระดับบุคคลและสังคม อีกทั้งยังเป็นปัจจัยส่งเสริม
อกุศลมูล คือ โลภะ โทสะและโมหะ อันท าให้บุคคลมีความร้อนรุ่มในจิตใจและหาความสงบสุขในชีวิต
ไม่ได้ ยิ่งไปกว่านั้น สื่อและเทคโนโลยีโทรคมนาคมที่ก้าวไกลนับเป็นหนึ่งในเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้ลัทธิ
บริโภคนิยมแพร่หลายไปอย่างรวดเร็วมากขึ้น ถึงกระนั้นก็ตาม หากบุคคลได้ด าเนินชีวิตโดยยึดหลักค า
สอนทางศาสนาเป็นที่ตั้งแล้วย่อมน าพาให้บุคคลมีภูมิคุ้มกัน และเป็นอิสระจากลัทธิบริโภคนิยม รวมทั้ง
มีสุขภาวะทางปัญญาในการท าความเข้าใจและมองโลกท่ีเข้มแข็งขึ้น ตลอดจนจัดการกับปัญหาต่าง ๆ 
ในชีวิตได้อย่างเหมาะสม อันก่อให้เกิดความสุขทั้งระดับบุคคลและสังคมตามมา (พระไพศาล วิสาโล, 
ออนไลน์) และเห็นด้วยกับ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ที่กล่าวไว้ในหนังสือ “พุทธธรรม” 
และ “ธรรมนูญชีวิต” ว่าค าสอนของพุทธศาสนาตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของธรรมชาติ  มีทั้งในส่วนที่เป็น
ธรรมะและในส่วนที่เป็นวินัยหรือศีลที่บัญญัติขึ้น ซึ่งมีหลักค าสอนหลายหมวดที่จะน ามาใช้ว่าชีวิต
เป็นไปอย่างไร ชีวิตควรเป็นไปอย่างไร และควรให้เป็นอย่างไร หลักค าสอนที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้
ได้ เช่น โยนิโสมนสิการ ปรโตโฆสะหิริโอตตัปปะ เบญจศีลเบญจธรรม ฆราวาสธรรม 4 อริยสัจ 4 
อินทรียสังวร สัปปุริสธรรม 7 และหลักธรรมอ่ืน ๆ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2555) ที่
เหมาะกับวัยรุ่น ครอบครัว และองค์กรอื่น ๆ ของสังคมท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหานี้ เป็นต้น 

3. แนวทางการประยุกต์หลักพุทธธรรมในการส่งเสริมการรักนวลสงวนตัวฯ พุทธศาสนามี
หลักธรรมค าสอนที่สอนให้มนุษย์เราค านึงถึงความจริงแท้ของธรรมชาติในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
ชีวิตประจ าวันว่า มันมีกลไกหรือบทบาทที่แท้จริงต่อชีวิตอย่างไร มันเกิดขึ้นได้อย่างไร และมีผลลัพธ์
ต่อตนเอง ผู้อ่ืน และสังคมที่แวดล้อมอย่างไร เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นก็ต้องตามแก้ไข ขณะเดียวกันก็ต้อง
หาทางป้องกันไม่ให้เกิดหรือถ้าเกิดขึ้นแล้วก็ป้องกันไม่ให้มีความรุนแรงมากกว่าเดิม เพราะ
พระพุทธศาสนาสอนให้มนุษย์ได้เรียนรู้และค้นหาด้วยตนเอง มองให้ถึงต้นเหตุแห่งปัญหาหรือต้นเหตุ
แห่งทุกข ์แล้วแก้ไขท่ีใกล้ตัวก่อนคือการแก้ไขที่ตนเอง จากนั้นจึงแก้ไขในระดับท่ีสูงขึ้นไป เช่น สถาบัน
ครอบครัว ตลอดจนสังคมที่เก่ียวข้อง  
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แนวทางการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมการรักนวลสงวนตัวของนักเรียนจึงเป็น
ทางออกของการแก้ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนที่ยังคงเป็นปัญหาที่ท้าทายส าคัญ ด้วยการ
ป้องกันตนเองก่อนที่ปัญหาจะเกิดและยังสามารถแก้ไขหลังจากที่ปัญหาเกิดขึ้นแล้ว โดยแนวทางการ
ประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการส่งเสริมการรักนวลสงวนตัวของนักเรียนโรงเรียนปรางค์กู่ คือการน า
หลักธรรมไปจัดกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการรักนวลสงวนตัวฯ ทั้งการจัดสัมมนา อบรม บรรยาย
เทศนาสั่งสอน เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชน ที่ประกอบด้วย 1) การส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะทาง
กาย 2) การส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะทักษะการด าเนินชีวิตทางสังคม 3) การส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะ
ทางจิตใจ 4) การส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะทางปัญญา ซึ่งตรงกับ ที่กล่าวว่า  ซึ่งเป็นการน าธรรมะมา
ปรับทัศนคติปรับค่านิยมมุมมองของเยาวชนวัยเรียนโดยการสร้างภูมิคุ้มกันทั้งภายในและภายนอกที่
เป็นจุดแข็งและก าจัดจุดอ่อน เพ่ือเป็นเครื่องข่มจิตไม่ให้ตามใจกิเลส ซึ่งหลักธรรมที่วัยรุ่นวัยเรียนควร
น ามาใช้ในชีวิตประจ าวันเพ่ือส่งเสริมและป้องกันปัญหา ได้แก่ มี “อินทรีย์สังวร” เพ่ือรักษาตนไม่ให้
หลงใหลในการรับสื่อเทคโนโลยีจนเกิดโทษแก่ตนเอง, ก าจัดจุดอ่อนในการด าเนินชีวิตด้วยหลัก
ประพฤติแห่งศีลที่ประกอบด้วย “เบญจศีล-เบญจธรรม” เพ่ือรักษาบรรทัดฐานทางสังคม เป็นผู้มีความ
ประพฤติเรื่องเพศที่ดีงามเหมาะสมถูกต้อง, มี “หิริโอตตัปปะ” ไม่ปล่อยใจให้ตกอยู่ในอ านาจฝ่ายต่ า 
ละอายแก่ใจเมื่อก าลังเดินไปสู่แนวทางที่เสื่อมที่ผิด, มี “สติสัมปชัญญะ”เพ่ือไม่ให้ถล าลงไปในทางเสื่อม
หรือไม่ให้เป็นทาสวัตถุนิยมที่จะท าให้หลงมัวเมา, มีข้อปฏิบัติที่จะส่งเสริมความเป็นผู้ที่มีนิสัยที่ดีงาม
ตามหลัก “ฆราวาสธรรม 4”, มีคุณธรรมของคนดีคือ “สัปปุริสธรรม 7” เพ่ือให้เป็นผู้สามารถรู้เหตุ รู้
ผลที่ถูกที่ควรได้, มีหลัก “สมถะวิปัสสนากรรมฐาน” เพ่ือเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติพัฒนาจิตใจให้
เข้มแข็ง มั่นคง ไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ต่าง ๆ ที่เข้ามากระทบ ท าให้เกิดความมั่นใจ เช่น การ
มองเห็นว่าการรักนวลสงวนตัวเป็นสิ่งที่มีคุณค่า, รู้หลักวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุมีผลตามแนวแห่ง
อริยสัจ 4 เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรค และหลักธรรมทั้งหมดสรุปลงในหลักการคิดที่มีวิธีการ
คิดตามแนวของ “ปรโตโฆสะและโยนิโสมนสิการ” อันเป็นวิถีทางเบื้องต้นแห่งปัญญาและสัมมาทิฎฐิ 
เป็นข้อมูลที่จะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของเรา คอยเชื่อมโยงเพ่ือให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับ
การบูรณาการร่วมกับหลักธรรมอ่ืน ๆ ดังกล่าวข้างต้น เพ่ือไม่ท าให้เราเกิดความงมงาย หูเบา เชื่อง่าย 
ไร้เหตุผลจนเกิดมิจฉาทิฐิหลงผิดเกิดเพศสัมพันธ์ได้ง่าย ซึ่งจะช่วยท าให้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมี
เพศสัมพันธ์ในวัยเรียนของเยาวชนได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง ให้เกิดการประพฤติทีเ่หมาะสมแก่ภาวะ
เพศและวัยของตนได้ 

หลักธรรมต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น หากวัยรุ่นวัยเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ท าความเข้าใจ และ
ประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมมีเทคนิคกลยุทธ์ต่าง ๆ จนออกมาเป็นรูปแบบการปฏิบัติที่เข้าถึงวัยรุ่นตาม
แนวทางที่เสนอ การส่งเสริมการรักนวลสงวนตัวและการป้องกันแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัย
เรียนนี้ก็คงเป็นไปในทิศทางที่ได้ประโยชน์แก่ตัวนักเรียนและเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคม 

อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนนี้ แท้จริงแล้วมีรากฐาน
ส าคัญมาจากปัญหาการขาดศีลธรรมและการห่างเหินจากศาสนา ทุกวันนี้เยาวชน โดยเฉพาะใน
สังคมไทย ห่างไกลจากศาสนากันมาก เนื่องจากระบบการศึกษาแบ่งแยกความรู้ออกจากความดี พ่อ
แม่พาลูก ๆ เข้าวัดน้อยลง ขณะที่ลูก ๆ ต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้ศีลธรรมมากกว่าส่งเสริมศีลธรรม 
ปัจจุบันสังคมเริ่มมีความตื่นตัวในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกันมากขึ้น โดยเฉพาะเป้าหมายใน



              

 

                  การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 

388 

การน าหลักธรรมทางพุทธศาสนาเป็นหนทางในการส่งเสริมการรักนวลสงวนตัวของวัยรุ่นในวัยเรียน  
การน าหลักธรรมทางพุทธศาสนามาเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาการรักนวลสงวนตัวของนักเรียน
โรงเรียนปรางค์กู่ จึงเป็นการน าต้นทุนทางสังคมที่มีอยู่มาใช้อย่างคุ้มค่าที่สุด นักเรียนสามารถน า
หลักธรรมที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม น้อมน าไปประพฤติปฏิบัติประยุกต์ใช้ ในการ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข เหมาะสม สมวัย และถูกต้องตามท านองคลองธรรม ขนบจารีตประเพณี มี
ความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการปฏิบัติตัว มองเห็นคุณค่าของตนเอง รักตนเอง และภูมิใจใน
ตนเอง อันจะเป็นเกราะก าบังความไม่ดีต่าง ๆ ให้พ้นไป ป้องกันตัวไม่ให้ไปพลั้งเผลอมี เพศสัมพันธ์ใน
วัยเรียน ซึ่งผลการด าเนินโครงการรักนวลสงวนตัวที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมในทางที่ดี 
หลังจากเข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ อบรมขัดเกลาจิตใจโดยยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ฝึก
ปัญญา นั่งสมาธิวิปัสสนากัมมัฎฐานจากพระสงฆ์ผู้น าพาปฏิบัติ โดยการบวชชีพรามณ์ถือศีล 8 ปฏิบัติ
ร่วมกันระหว่างกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มปกติ สร้างสัมพันธภาพอันดีต่อกัน ทั้งนี้ยังได้กลุ่มเป้าหมายใหม่ คือ
กลุ่มนักเรียนที่รักเพศเดียวกัน โดยการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมมาส่งเสริมและบูรณาการเข้าไป
แก้ปัญหาเช่นเดียวกัน 

ดังนั้น แนวทางการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมการรักนวลสงวนตัวของนักเรียน ที่มี
กระบวนทัศน์ของหลักพุทธธรรมดังกล่าวข้างต้นเป็นเครื่องมือ ย่อมจะอ านวยผล คือ ท าให้เยาวชนวัย
เรียนเป็นคนคิดกว้าง มองไกล ใฝ่สูง เพราะแนวทางของพุทธธรรมจะเป็นกระบวนการที่สอดคล้อง
เกี่ยวเนื่อง ถักทอ และเชื่อมต่อกันตลอดสายซึ่งมีคุณค่าและมีความส าคัญต่อการส่งเสริมการรักนวล
สงวนตัวของนักเรียน ให้นักเรียนได้รู้จักคิดอย่างถูกวิธี มีเหตุมีผลในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ 
อย่างรู้เท่าทันความจริง ไม่มองเห็นสิ่งต่าง ๆ อย่างตื้น ๆ ผิวเผินแล้ว ก็ย่อมจะเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท า
ให้เกิดดุลยภาพเชิงพฤติกรรมของนักเรียนต่อเรื่องเพศสัมพันธ์ได้ จนสามารถพัฒนาตนไปสู่ความเป็น
เยาวชนที่ดี ที่มีคุณภาพ เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุขได้ในสังคม 

 
7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

ผู้วิจัยให้ข้อแนะน าว่า สถาบันทางสังคมต่าง ๆ ทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา 
สถาบันศาสนา และองค์กรหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความส าคัญกับการท าหน้าที่อบรม
กล่อมเกลาและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมทางพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์ให้แก่เยาวชนวัย
เรียนให้มากขึ้น เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักค าสอนทางศาสนา โดยหัวใจส าคัญ คือ การ
น าหลักค าสอนอันเป็นแก่นแท้ทางพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตของเยาวชน เพ่ือให้สามารถ
เข้าใจและปรับตัวต่อสภาพปัญหาที่ก าลังเผชิญได้อย่างมีสติบนฐานแห่งคุณธรรมจริยธรรมได้อย่าง
เหมาะสม 

 7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
(1) ควรท าการศึกษาวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR)เพ่ือระดมการมีส่วนร่วมของ

หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน องค์กร/กลุ่มต่างๆ ในการลงมือปฏิบัติการ เพ่ือดึง
และเสริมสร้างศักยภาพของผู้ที่ท างานด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เรื่องโทษของการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรหรือในวัยเรียน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในทุกด้านแนวทางการแก้ปัญหาที่
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ครอบคลุมรอบด้าน และการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังประสานความร่วมมือจากโรงเรียนหนึ่งไปสู่อีก
โรงเรียนหนึ่งและไปสู่ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน องค์กร/กลุ่มต่างๆ 

(2) ควรท าการศึกษาการบูรณาการความรู้เรื่องปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรกับ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ เพ่ือขยายขีดความสามารถของการเรียนการสอน อบรม
ให้ความรู้แก่นักเรียน ในเรื่องการดูแลสุขอนามัยทางเพศ การป้องกันโรคทางเพศสัมพันธ์ใหม่ๆ เพ่ือให้
ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป 

(3) ควรท าการศึกษาด้านทัศนคติและเจตคติที่มีผลต่อกิจกรรมการส่งเสริมและแก้ปัญหาการ
มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของสังคมยุคสมัยใหม่ ที่ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะแต่ชายกับหญิงเท่านั้น แต่
ขยายผลไปถึงเพศเดียวกันด้วย เพราะจากการวิจัยพบว่าวัยรุ่นติดเชื้อ HIV เพ่ิมมากข้ึนทุกป ี
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บทคัดย่อ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ศึกษาภูมิหลังของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

วัดพระธาตุเรืองรอง อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 2. สภาพการแนวทางอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ในอดีตและปัจจุบันวัดพระธาตุเรืองรอง 3. ศึกษาปัญหา อุปสรรค และเสนอแนวทางการส่งเสริม
บทบาทพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นวัดพระธาตุเรืองรอง อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะ
เกษ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และเก็บข้อมูลภาคสนามจากการสัมภาษณ์จ านวน 15 รูป/คน 
ผลการวิจัยพบว่า 1) พิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุเรืองรอง ก่อตั้งโดยพระครูวิบูลธรรมภาณ ด้วยเห็นว่าจาก
กระแสโลกาภิวัตน์ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วได้ท าลายวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเก่าแก่ลง จึงได้จัดสร้าง
พิพิธภัณฑ์พระธาตุเรืองรองขึ้น เ พ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ และอนุรักษ์มรดก
ศิลปวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าศรีสะเกษไว้ 2) สภาพการแนวทางอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในอดีต
และปัจจุบัน มีลักษณะของการรวมศูนย์โดยมีพระครูวิบูลธรรมภาณ เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการ
บริหารจัดการและตัดสินใจต่าง ๆ 3) ปัญหา อุปสรรคต่อบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมวัดพระธาตุเรืองรอง ได้แก่ ด้านการอนุรักษ์ดูแลรักษา ด้านการเผยแพร่และฟ้ืนฟู ด้าน
บุคลากร ด้านการบริหารจัดการ ส่วนแนวทางการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ต่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
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ท้องถิ่นวัดพระธาตุเรืองรองในอนาคต มี 6 ด้าน ประกอบด้วย (1) บทบาทต่อการเป็นผู้น าและ
แบบอย่างในการสืบสาน (2) บทบาทต่อการส่งเสริมความร่วมมือสนับสนุน (3) บทบาทต่อการส่งเสริม
การบริหารจัดการอย่างมีส่วนรวม (4) บทบาทต่อการเผยแพร่และฟ้ืนฟู (5) บทบาทต่อการเสริมสร้าง
ปราชญ์ท้องถิ่นในการให้ความรู้ (6) บทบาทต่อการสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน 

 
ค าส าคัญ: บทบาทพระสงฆ์ / การอนุรักษ์ / ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

ABSTRACT 

 This thesis aims 1) to study the background of conservation the local arts and 

culture, Wat Phra That Rungrueng, Mueang district, Sisaket province; 2) to study the 

state of conservation of local arts and culture in the past and present of Wat Phra That 

Rongrong; 3) to study the problems, troubles and promoting the role of monks in the 

conservation of the local arts and culture at Wat Phra That Rungrueng by the using 

qualitative research methodology and field interviews. The data were collected from 

the interviews of 15 key informants. The research found that 1) the museum of Wat Phra 

That Rungrueng was established by Phra Khru Wibul Thammapan, he agreed that the 

globalization came quietly, it has destroyed the local lifestyle and culture. Therefore, 

he has built the Phra That Rungrueng Museum as a source of learning lifestyle, history 

for preserving the local art and culture of the four tribes in Sisaket province; 2) the state 

of conservation of local art and culture in the past and present, the character of 

centralization was the center by Phra Khru Wibul Thammapan, who plays an important 

role in the management and decision making; 3)  the problems and obstacles to the role 

of monks in the promotion of the cultural heritage of Wat Phra That Rongrong, 

supposing; preserving care,  publicity and restoration,  personnel, management, so  the 

state of promoting the role of monks in conservation of local arts and culture in the past 

and present of Wat Phra That Rongrong, there are 6  aspects; (1)  the  role in leadership 

and role models in preservation (2)  the role in promoting of cooperative (3)  the role of 

the supporting, management ( 4 )  the role in dissemination and rehabilitation (5)  the role 

as local professor of educators (6) to build a network of folk museums. 

 

KEYWORDS: role of monks, conservation, local culture 

 

1. บทน า 
 ศิลปวัฒนธรรมเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงความเป็นลักษณะเฉพาะของสังคมหรือชุมชนนั้น ๆ สังคมใดมี

การรักษาไว้ซึ่งความมีศิลปวัฒนธรรมย่อมแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของสังคมนั้นๆ ที่ได้สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่
รุ่น โดยส่วนใหญ่ความเป็นศิลปวัฒนธรรมมักจะเกี่ยวโยงกับศาสนาท่ีคนในชุมชนนั้น ๆ นับถือ ส าหรับสังคมไทยส่วน
ใหญ่เป็นสังคมที่ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ในสังคมไทย ตลอดจนรากฐานทาง
ศิลปวัฒนธรรมหลายแขนงล้วนได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังพบว่าศาสนสถานโดยส่วน
ใหญ่ยังเป็นแหล่งรวมของศิลปวัฒนธรรมไว้อีกด้วย โดยเฉพาะวัฒนธรรมท้องถิ่น อันเป็นแบบแผนการด าเนินชีวิตที่มี
คุณค่าทีแ่สดงถึงความเฉลียวฉลาดของบุคคลและสังคมซึ่งได้สั่งสมและปฏิบัติสืบต่อกันมา (จารุวรรณ ธรรมวัตร, 2543) 

การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นจึงนับเป็นกระบวนการส าคัญที่จะช่วยสงวนรักษาสืบทอดศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นเหล่านั้นให้คงอยู่ไม่สูญหายและรักษาให้คงมีไว้สืบต่อไปให้ถึงคนในรุ่นลูกรุ่นหลานและจะประสบความส าเร็จ
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ได้นั้น จึงต้องมีการประสานร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในฐานะที่มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือผู้ที่
ได้รับผลกระทบ เช่น สังคมหรือชุมชนนั้น ๆ เพื่อน าไปสู่ความร่วมมือในการท างานให้บรรลุเป้าหมายโดยเฉพาะ 
พระสงฆ์ถือเป็นผู้น าในทางจิตใจเป็นที่เคารพนับถือของชุมชนและสังคมมาช้านาน (พระครูสุจิณธรรมนิวิฐ อธิปญฺโญ, 
2555) พระสงฆ์ทุกรูปได้รับการยอมรับเป็นส่วนใหญ่จากประชาชน และหน่วยงานราชการ ชาวบ้านมองพระสงฆ์ว่า
เป็นผู้น าชาวบ้านในทางที่ดี เกื้อกูลชาวบ้านมีจริยาวัตรที่งดงามควรแก่ศรัทธาและการปฏิบัติตาม มีเวลาอยู่กับ
ชาวบ้านตลอด จึงสามารถขอความร่วมมือจากชาวบ้าน กลุ่มบุคคล องค์กรของรัฐได้อย่างดี กอปรกับพระสงฆ์ยัง
สามารถที่จะน าเอาจารีตประเพณีและวัฒนธรรม ค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคมมาเป็นกลยุทธ์ในการอนุรักษ์ได้ด้วย 
(ประสพสุข พันประยูร, 2535) เช่นเดียวกับพระสงฆ์ในวัดพระธาตุเรืองรอง ซึ่งเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญ
ในการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนสังคมให้คงอยู่  ด้วยฐานะเป็นผู้มีบทบาทส าคัญและมี
ความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นต่อชุมชนและสังคมนอกจากจะเป็นผู้น าเอาหลักพุทธธรรมค าสั่งสอนมาอบรมประชาชน
เพื่อไปสู่การประพฤติปฏิบัติในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขแล้ว ยังต้องมีบทบาทในการปลูกฝั่งจิตส านึกให้แก่
ประชาชนในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางอีกด้วยสอดคล้องกับพระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) 
ที่กล่าวถึง บทบาทความส าคัญของวัดโดยมีใจความตอนหนึ่งว่า  “วัดเป็นศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรมที่รวบรวม
ศิลปกรรมต่าง ๆ ของชาติ เสมือนพิพิธภัณฑ์ (พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2527) 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวมา ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา “บทบาทของพระสงฆ์กับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
วัดพระธาตุเรืองรอง อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่ชัดเจนเกี่ยวกับบทบาท
ของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อเป็นข้อมูลที่จะสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นแก่องค์กร หน่วยงาน หรือชุมชนอื่น ๆ ต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1) เพื่อศึกษาภูมิหลังของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น วัดพระธาตุเรืองรอง อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 
2) เพื่อศึกษาสภาพแนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในอดีตและปัจจุบันวัดพระธาตุ

เรืองรอง อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 
3) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค และเสนอแนวทางการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นวัดพระธาตุเรืองรอง อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 
 

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย   
ผู้วิจัยก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยไว้ ดังนี ้
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แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ศึกษาเอกสาร (Documentary 
Research) และใช้วิธีในการศึกษาโดยการเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Research) โดยมลี าดับขั้นตอน ดังนี ้
 ข้อมูลปฐมภูมิ 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลชุมชนและประวัติความเป็นมา และแนวทางการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของพิพิธภัณฑ์
ตลอดจนปัญหาอุปสรรค และบทบาทพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลใน
การศึกษาคือพระสงฆ์ผู้ริเริ่มก่อตั้งและท าหน้าที่ดูแลจัดการพิพิธภัณฑ์และคณะกรรมการพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุ
เรืองรองโดยการสัมภาษณ์ 
 ข้อมูลทุติยภมู ิ
 ผู้ศึกษาวิจัยท าการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary study) คือเอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์
รายงานการวิจัย วารสาร รวมทั้งสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
 4.1 กลุ่มประชากร/ผู้ให้ข้อมูลในการศึกษา 
 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน 15 รูป/คน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการและไม่
เป็นทางการ จากผู้ทรงคุณวุฒิและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย พระสงฆ์ สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้น า
ท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน  
 4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ศึกษาข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (in–depth interviews) โดยผู้วิจัยได้ท าเครื่องมือ
สัมภาษณ์ โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือแล้วจึงน าไปสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักได้ตอบแบบสัมภาษณ์ และ
ผู้เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อศึกษาบทบาทของพระสงฆ์กับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น วัดพระธาตุเรืองรอง อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 
 4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  ผู้วิจัยได้ขอให้บัณฑิตศึกษาออกหนังสือไปยังผู้ให้ข้อมูลหลักเพื่อขอสัมภาษณ์ และลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์เก็บ
รวมรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล   
  4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยท าการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารและจากการสัมภาษณ์เชิงลึก แล้วน ามาวิเคราะห์ จัด
กลุ่ม แยกประเด็น อธิบายตีความให้ความหมายและสรุปเป็นประเด็นที่ได้จากการลงพื้นท่ีศึกษา เพื่อน าข้อมูลที่ได้มา
ประกอบกับข้อมูลเชิงเอกสารที่วิเคราะห์ไว้และเสนอแนวทางการส่งเสริมบทบาทของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  4.5 การสรุปผลวิจัย 

ผู้วิจัยได้ท าการสรุปผลการวิจัย เพื่อให้เป็นไปตามประเด็นปัญหาที่ต้องการทราบในการศึกษาวิจัยที่ไดต้ัง้ไว้ 
แล้วน ามาเขียนเรียบเรียงตอบโจทย์วัตถุประสงค์เป็นรายงานวิจัยไปตามล าดับและสรุปเสนอเผยแผ่ผลการวิจัย 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
 จากการศึกษา ผู้วิจัยสามารถสรุปผลได้ ดังนี ้
 1. ภูมิหลังของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นวัดพระธาตุเรืองรอง อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 
พบว่า เกิดจากเจตนารมณ์ของพระครูวิบูลธรรมภาณ (หลวงปู่ธัมมา พิทักษา) ที่ตระหนักในการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ี
เป็นไปอย่างรวดเร็วได้ท าลายวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเก่าแก่ของท้องถิ่นลงจึงมีแนวคิดควรมีแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต
ประวัติศาสตร์และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ชนสี่เผ่าอันเป็นบรรพบุรุษดั้งเดิมของชาวศรีสะ
เกษเอาไว้ ประกอบด้วย ส่วย เขมรลาว เยอ จึงได้สร้างพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านขึ้นให้ช่ือว่า “พระธาตุเรืองรอง” หรือที่เรียก
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อีกอย่างหนึ่งว่า“พิพิธภัณฑ์สี่เผ่าไทย” โดยเป็นการจัดแสดงแบบจ าลองปูนปั้น ปริศนาธรรม ตลอดจนโบราณวัตถุและ
เครื่องมือเครื่องใช้อันเป็นวิถีชีวิตของชนสี่เผ่า ที่เคยใช้นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงภาพเขียนฝาผนังที่บอกเล่า
เรื่องราวต่าง ๆ เช่น สถานท่ีส าคัญทางประวัติศาสตร์ และแหล่งโบราณคดีในเขตอีสานใต้ วรรณกรรมท้องถิ่น และวิถี
ชีวิตพื้นบ้าน เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้เข้าใจถึงรากเหง้าความเป็นมาและตัวตนของตนเองได้เพิ่มขึ้น ทั้งยังเป็นการปลูก
จิตส านึกให้เกิดความรัก ความหวงแหน ในคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับชุมชนสังคมสืบไป 

2. สภาพการแนวทางอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในอดีตและปัจจุบันวัดพระธาตุเรืองรอง พบว่า 
พระครูวิบูลธรรมภาณ (หลวงปู่ธัมมา พิทักษา) เป็นพระสงฆ์ที่มองเห็นความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งยัง
มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ที่จะท าให้ประชาชนได้เรียนรู้เรื่องราวที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตน และเป็นผู้มี
บทบาทส าคัญต่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นวัดพระธาตุเรืองรอง ซึ่งสภาพการแนวทางอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นในอดีตถึงปัจจุบัน มีปัจจัยทั้งภายในและภายนอกท่ีเกี่ยวข้องต่อการด าเนินการอนุรักษ์คือ 

ปัจจัยภายใน มีการตั้งคณะกรรมการวัดซึ่งเป็นชาวบ้านสร้างเรือง อันเป็นที่ตั้งของวัดได้เข้ามาช่วยเหลือ
ด าเนินงานบางอย่างในลักษณะการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมีพระครูวิบูลธรรมภาณ หรือหลวงปู่ธัมมา พิทักษา เป็น
ประธานคณะกรรมการ ทั้งยังเป็นผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์พระธาตุเรืองรอง และเป็นก าลัง
หลักในการด าเนินการและตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ แต่เพียงผู้เดียวตั้งแต่เริ่มก่อตั้งพระธาตุเรืองรองจนถึงปัจจุบัน 

ปัจจัยภายนอก มีการสนับสนุนช่วยเหลือจากองค์กรและหน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยราช
ภัฏศรีสะเกษ สภาวัฒนธรรมจังหวัด สถานศึกษา และชุมชนท้องถิ่น ซึ่งมีบทบาทในการให้ข้อเสนอแนะและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์งานพิพิธภัณฑ์ แต่ก็ไม่ได้มีความต่อเนื่องเท่าที่ควร 

อย่างไรก็ด ีการบริหารจัดการที่รวมศูนย์อยู่ที่พระครูวิบูลธรรมภาณหรือหลวงปู่ ธัมมา พิทักษา อย่างเบ็ดเสร็จ
นั้น ท าให้การเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและตัดสินใจงานพิพิธภัณฑ์ของหน่วยงานต่าง ๆ และชุมชน มีอยู่
ค่อนข้างน้อยถึงแม้จะมีการแต่งตั้งบุคคลในชุมชนให้เข้ามาเป็นคณะกรรมการร่วมในการบริหารจัดการก็ตาม ซึ่งอาจท า
ให้ขาดความรู้ความเข้าใจและมองข้ามความส าคัญในการท าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้การส่งเสริม
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นพระธาตุเรืองรองขาดความต่อเนื่องต่อการด าเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์ในอนาคตได้ 

3. ปัญหา อุปสรรค และเสนอแนวทางการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น วัดพระธาตุเรืองรอง อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 

3.1 ผลการศึกษาปัญหาอุปสรรคของพระสงฆใ์นการแสดงบทบาทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น พบว่า 
 1) ด้านการอนุรักษ์ดูแลรักษา ซึ่งพระสงฆ์ประสบปัญหาขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษา

โบราณวัตถุอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมหรือไม่มีประสบการณ์ในการดูแลรักษาวัตถุทางศิลปวัฒนธรรมเหล่านี้ 
เนื่องจากขาดการประสานความร่วมมือกับองค์กร หน่วยงาน และชุมชนท้องถิ่น รวมถึงงบประมาณไม่ได้รับการ
ส่งเสริมเท่าทีค่วรเพื่อการรักษาดูแลให้สืบสานไปสู่อนุชนรุ่นหลัง 

 2) ด้านการเผยแพร่และฟ้ืนฟู ซึ่งพระสงฆ์ประสบปัญหาขาดผู้รู้ที่ทรงภูมิวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อ
ขับเคลื่อนรณรงค์เผยแพร่ให้ความรู้ และยังขาดกระบวนการมีส่วนร่วมสนับสนุนจากภายนอกที่ไม่ตอบสนองและ
สนับสนุนอย่างเต็มก าลัง ทั้งในด้านงบประมาณ ก าลังแรงกาย และสติปัญญา เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในงานพัฒนา
เผยแพร่และฟื้นฟูเอกลักษณ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม 

 3) ด้านบุคลากรพระธาตุเรืองรองถือเป็นแหล่งเรียนรู้ทางมรดกศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ทั้งยังเป็น
แหล่งศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการ นักเรียน นักศึกษาจากสถานศึกษาและประชาชนทั่วไปทั้งในท้องถิ่นและนอก
ท้องถิ่นรวมทั้งเป็นศูนย์กลางการจัดกิกรรมด้านต่าง ๆ ของชุมชน แต่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่จัดตั้งในวัดหรือศาสนา
สถานส่วนใหญ่ ยังขาดบุคลากรที่จะท าหน้าที่ ที่จ าเป็นตามลักษณะงานพิพิธภัณฑ์ เช่น นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ด้าน
กิจกรรมการเรียนรู้ หรือปราชญ์ผู้ทรงภูมิปัญญาของท้องถิ่น จึงท าให้พิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุเรืองรองขาดการพัฒนา
ให้น่าสนใจ และขาดพลังท่ีจะขับเคลื่อนให้งานพิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งการเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของท้องถิ่น 

 4) ด้านการบริหารจัดการ เนื่องจากพระธาตุเรืองรอง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ภายในวัด ซึ่งเกิดจากการ
ด าริของพระครูวิบูลธรรมภาณ (หรือหลวงปู่ธัมมา พิทักษา) ผู้ดูแลและบริหารจัดการจึงเป็นเจ้าอาวาส ก็คือ หลวง
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ปู่ธัมมา พิทักษา เป็นผู้บริหารงานต่าง ๆ และรับผิดชอบตัดสินใจเองเพียงผู้เดียว ทั้งการจัดแสดงวัตถุ และการ
ควบคุมดูแลพระธาตุเรืองรองจึงท าให้ประสบปัญหาไม่สามารถดูแลจัดการพระธาตุเรืองรองได้อย่างเต็มที่ และอาจส่งผล
กระทบต่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นวัดพระธาตุเรืองรองในอนาคตอีกด้วย หากไม่มีหลวงปู่ธัมมา พิทักษา แล้ว 

3.2 ผลการศึกษาแนวทางการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  พบว่าจาก
การศึกษาการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระธาตุเรืองรอง ท าให้ได้แนวทางการปฏิบัติเพื่อส่งเสริม
บทบาทพระสงฆ์ต่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ดังนี้  

 1) บทบาทต่อการเป็นผู้น า/แบบอย่างในการสืบสานพระสงฆ์ถือว่าเป็นผู้น าในทางจิตใจเป็นท่ีเคารพ
นับถือและยอมรับของชุมชนสังคมมาช้านานชาวบ้านจึงมองพระสงฆ์ว่าเป็นผู้น าชาวบ้านในทางที่ดี เกื้อกูลชาวบ้านมี
จริยาวัตรที่งดงามควรแก่การปฏิบัติตาม มีเวลาอยู่กับชาวบ้านตลอด จึงสามารถขอความร่วมมือจากชาวบ้าน กลุ่ม
บุคคล องค์กรของรัฐได้เป็นอย่างดี สามารถที่จะน าเอาจารีตประเพณีและวัฒนธรรม ค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม
มาเป็นกลยุทธ์ในการอนุรักษ์ได้ 

 2) บทบาทต่อการส่งเสริมความร่วมมือสนับสนุน  การสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น พระสงฆ์หรือวัดในฐานะเป็นศูนย์กลางทางจิตใจของชุมชนสามารถที่จะสร้างความร่วมมือ
สนับสนุนจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา และชุมชนในการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดย
รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนเกิดความตระหนักในการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างจริงจัง ในลักษณะ 
“ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมเรียนรู้” ในฐานะของการเป็นเจ้าของและการเป็นหุ้นส่วนทางสังคมร่วมกัน 

 3) บทบาทต่อการส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีส่วนรวม ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการในรูปแบบ
องค์กร เพื่อด าเนินการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นทางการ ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ขอความ
สนับสนุนจากปราชญ์ท้องถิ่นให้ข้อมูล ตลอดจนส่งเสริมประสานความร่วมมือจากหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน 
และสถานศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม มีการแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความรู้ต่าง ๆ อีกทั้งยัง
เป็นการทราบปัญหาของการแสวงหาแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูร่วมกันทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมน าไปสู่
ส านึกร่วมของคนในท้องถิ่นให้เห็นคุณค่าและรู้จักหวงแหนศิลปวัฒนธรรมของตน 

 4) บทบาทต่อการเผยแพร่และฟื้นฟู วัดถือเป็นสถาบันทางศาสนาท่ีส าคัญ เพราะเป็นศูนย์รวมแหล่ง
ความรู้แขนงต่างๆพระสงฆ์จึงมีบทบาทส าคัญในการกระตุ้นจิตส านึกร่วมในการฟื้นฟูและเผยแพร่เพื่อการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีในรูปแบบต่างๆเช่น การเทศน์การอบรมการเรียนการสอน รวมถึงความสามารถในการเป็นผู้
ประสานกับหน่วยงานของจังหวัดหรือท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชนและตัวบุคคลเพื่อช่วยจัดการเผยแพร่และฟื้นฟู
วัฒนธรรมประเพณีให้เป็นที่รู้จักได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น คู่มือหนังสื่อแนะน าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น แผ่นพับแนะน าพิพิธภัณฑ์ และเว็ปไซด์ที่ทันสมัย มีเนื้อหา
น่าสนใจ ดึงดูดให้ไปเข้าเยี่ยมชม นอกจากนี้หลาย ๆ พื้นที่คนในชุมชนเองยังไม่ทราบว่าพิพิธภัณฑ์มีความน่าสนใจ
อย่างไร เพียงแต่รับรู้ถึงกิจกรรมที่พิพิธภัณฑ์ด าเนินอยู่ พระสงฆ์จึงควรสร้างช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญและคุณค่าของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 

 5) บทบาทต่อการเสริมสร้างปราชญ์ท้องถิ่นในการให้ความรู้ พระธาตุเรืองรองถือเป็นศูนย์กลางของ
การอนุรักษ์และเก็บรวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ส าคัญ ทั้ งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการศึกษา
ค้นคว้า การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมรดกทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นการเล่าเรื่องราวความเป็นมา ความ
เช่ือ ในวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นจึงเป็นภารกิจส าคัญ เช่น ควรจัดให้มีปราชญ์ชาวบ้านในการให้ความรู้แก่ผู้เข้าชม 
หรือการจัดให้มีมัคคุเทศก์น้อย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นตนเองจากศิลปวัฒนธรรมที่จัดแสดง
ในพิพิธภัณฑ์และที่มีอยู่ในชุมชน เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตน 

 6) บทบาทต่อการสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน บทบาทต่อการสร้างเครือข่ายนับเป็นจุดเด่น
อย่างหนึ่งส าหรับพิพิธภัณฑ์วัด ทั้งภายในท้องถิ่นและภายนอก เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาในการจัดกิจกรรมและการ
สนับสนุนในลักษณะการถ่ายทอดข้อมูลพื้นฐานในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการบริหารจัดการ การสร้างความร่วมมือ การ
เผยแพร่และฟื้นฟู ทั้งยังเป็นการพบปะอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารกระบวนการด้าน
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พิพิธภัณฑ์ ซึ่งย่อมจะก่อให้เกิดมุมมองที่แตกต่าง เกิดการสร้างและรวมกลุ่มเครือข่ายในลักษณะการบูรณาการเพื่อให้
พิพิธภัณฑ์แต่ละแห่งประสบความส าเร็จร่วมกันและสามารถน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการด าเนินงาน
พิพิธภัณฑ์วัดของพระสงฆ์ในการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เกิดความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมได้ง่าย
กว่าทั้งยังเป็นการให้แรงบันดาลใจต่อกันในการสร้างสรรค์งานเพื่อสังคมต่อไป ดังค ากล่าวที่ว่า “ก าลังใจจากคน
ภายนอกช่วยสร้างแรงบันดาลใจและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคนในย่อมเป็นตัวบ่งช้ีถึงความส าเร็จได้” 

 

6. อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทพระสงฆ์กับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น วัดพระธาตุเรืองรอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษผู้วิจัยมีประเด็นที่เป็นข้ออภิปรายดังนี ้
 1. ภูมิหลังของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นวัดพระธาตุเรืองรอง เป็นการจัดตั้งที่สืบเนื่องมาจาก
วิสัยทัศน์ของพระสงฆ์หรือวัดเพื่อต้องการตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านให้เป็นสถานที่ส าหรับเก็บรักษาองค์ความรู้มรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชนสี่เผ่าที่อาศัยอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ คือ ส่วย ลาว เขมร เยอ ไม่ให้สูญหายซึ่งนอกจาก
จะเป็นแหล่งอนุรักษ์ฯให้ชุมชนแล้ว ยังใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมด้วยซึ่งสอดคล้องกับจิรโชค วีระสัย ที่ให้
ทัศนะว่าจุดประสงค์ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบันคือการเก็บรักษาการศึกษาหาความรู้และการจัดแสดง
นิทรรศการวัตถุทางวัฒนธรรมเพื่อสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ในกาลเวลาและสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง
กันพิพิธภัณฑ์ถือเป็นแหล่งการศึกษาที่มีประโยชน์ต่อคนที่ไม่รู้หนังสือเนื่องจากสามารถมองเห็นเป็นรูปธรรมได้โดย
แนวคิดนี้ทั้งยังเป็นการปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนท่ีเป็นการอนุรักษ์และยังเป็นการเชิดชูภูมิปัญญาของบรรพบุรุษฯ เพื่อ
เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีอีกส่วนหนึ่งด้วย (จิรโชค วีระสัย, 2540) การก่อตั้งพระธาตุเรืองรองขึ้น จึงมี
จุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการช่วยอนุรักษ์รักษาป้องกันมรดกทางศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่กับท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน ซึ่ง
สอดคล้องกับส านักหอจดหมายแห่งชาติที่อธิบายถึงลักษณะของการอนุรักษ์ (Conservation) ไว้ 2 นัยกล่าวคือ    
1) การป้องกัน (Prevention) เป็นวิธีการชะลอการช ารุดหรือเสื่อมสภาพที่จะเกิดซึ่งก่อนที่จะป้องกันมิให้เกิดความ
ช ารุดหรือเสื่อมสภาพได้นั้นจ าเป็นจะต้องเข้าใจถึงคุณสมบัติของวัตถุสาเหตุและปัญหาต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความ
ช ารุดเสื่อมสภาพเพื่อที่จะสามารถเลือกวิธีการป้องกันและหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมซึง่
จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการที่จะอนุรักษ์นั้นๆ ให้คงอยู่ได้ตลอดไป 2) การปฏิบัติการอนุรักษ์เป็นวิธีการน ามาเพื่อแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่ได้เกิดขึ้นโดยการก าจัดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นออกไปให้หมดแล้วซ่อมแซมหรือเสริมสร้างให้กลับคืนสู่
สภาพเดิมหรือใกล้เคียงสภาพเดิมที่สุดทั้งความแข็งแรงรูปแบบและเนื้อวัสดุทั้งนี้วิธีการที่น ามาใช้นี้จะต้องไม่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ และสามารถแก้ไขให้กลับไปเหมือนเดิมได้ซึ่งกระบวนการดังกล่าวถือเป็นหน้าที่ของนัก
อนุรักษ์ที่ได้รับการฝึกอบรมมาแล้วเป็นอย่างดี (ส านักหอจดหมายแห่งชาติอ้างใน พระอธิการวิน ทีปธมฺโม, 2556) 
โดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์วัดซึ่งนับวันจะมีบทบาทในสังคมมากขึ้น เพราะเป็นหน่วยงานท่ีจะอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
ระดับท้องถิ่นเอาไว้ ตลอดจนยังเป็นแหล่งที่คนในชุมชนสังคมจะสามารถแสวงหาความรู้และความบันเทิงทาง
วิชาการได้อย่างกว้างขวางอีกด้วย 
 2. สภาพการแนวทางอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในอดีตและปัจจุบันวัดพระธาตุเรืองรอง ในช่วง
เวลาที่ผ่านมา ความต้องการในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมีมากข้ึน ซึ่งส่วนใหญ่แนวทางอนุรักษ์มักเป็นการ
ช้ีน าความคิดจากผู้น าชุมชน เช่น พระสงฆ์ จึงท าให้เกิดการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์อยู่ในวัด 
เช่นเดียวกับพระธาตุเรืองรองถือเป็นสถานท่ีส าคัญในการรวบรวมและจัดแสดงศิลปวัตถุและโบราณวัตถุของชาวบ้าน
กลุ่มชาติพันธ์ชุมชนสี่เผ่าไทย สอดคล้องกับต่อจรัส พงษ์สาลี ที่กล่าวว่า “ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวัดในท้องถิ่นเป็นศูนย์
รวมของชุมชนนอกจากนั้นวัดยังเป็นแหล่งที่มีสิ่งของต่างๆ รวบรวมอยู่พระสงฆ์ซึ่งได้รับความเช่ือถือและมีบทบาท
ส าคัญในชุมชนระดับท้องถิ่นจะได้รับการถวายจากผู้มีจิตศรัทธาในวาระต่างๆ ท าให้เป็นแหล่งที่มาของวัตถุที่จะ
สามารถน าไปจัดแสดงเพื่อสื่อให้เห็นถึงวิถีชีวิตรวมทั้งรูปแบบวัฒนธรรมของชุมชนได้เป็นอย่างดี” (ต่อจรัส พงษ์สาลี, 
2547) ซึ่งจะท าให้ประชาชนได้เรียนรู้เรื่องราวท่ีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตนทั้งยังเป็นท่ีเก็บรวบรวมทางภูมิ
ปัญญาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและเพื่อเป็นหลักฐานที่บรรดาผู้มีสติปัญญาจะใช้เป็นสถานท่ีค้นคว้า ซึ่งสอดคล้องกับ
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พระพชรพร โชติวโร ที่กล่าวว่า “การอนุรักษ์โบราณวัตถุศิลปวัตถุตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นมีความส าคัญอย่าง
ยิ่งเพราะเป็นการสงวนรักษาและบูรณะผลิตผลทางด้านวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นแนวคิดอุดมการณ์และความเช่ือ
ทางศาสนาสถานที่ที่รวบรวมโบราณศิลปวัตถุและภูมิปัญญาท้องถิ่น ก็คือวัดโดยมีพระสงฆ์เป็นผู้ท าหน้าที่ในการ
อนุรักษ์และสืบทอด” (พระพชรพร โชติวโร, 2554) สอดคล้องกับกรมศิลปากร ที่ให้ความเห็นว่า “พระสงฆ์สามารถ
น าวิทยาการความรู้ที่เป็นประโยชน์มาถ่ายทอดให้แก่ประชาชน โดยการศึกษาหาความรู้จากสื่อต่างๆ เช่น 
หนังสือพิมพ์วิทยุ โทรทัศน์ และนอกจากพระสงฆ์จะเป็นผู้เรียนรู้ถ่ายทอดมาโดยตรงแล้ว จะต้องเป็นผู้ประสานงาน
ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับชาวบ้านให้ร่วมมือกันด าเนินกิจกรรมต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน เช่น สนับสนุน
อบรมสั่งสอนชาวบ้านให้เห็นคุณค่าของมรดกวัฒนธรรมของตนและชักชวนชาวบ้านให้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมเพื่อการ
ดูแลรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่นให้มั่นคงและทรงคุณค่าอยู่เสมอ เช่น การดูแลรักษา พัฒนา ส่งเสริม ฟ้ืนฟู 
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้มีอยู่ต่อไป” (กรมศิลปากร, 2544) และสอดคล้องกับสุภาพร มากแจ้ง ที่กล่าวในงานวิจัยเรื่อง
วิถีชีวิตของชาวมอญบางกระดี่ว่า “ภูมิปัญญาชาวบ้านควรได้รับการอนุรักษ์พัฒนาให้เป็นระบบและสืบทอดแก่อนุชน 
ชุมชน สถานศึกษา และวัด เป็นส่วนหนึ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณี” (สุภาพร มากแจ้ง, 2540) 

แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสภาพการแนวทางอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในอดีตถึงปัจจุบันวัดพระธาตุ
เรืองรองที่มีพระครูวิบูลธรรมภาณเป็นผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการ และเป็นก าลังหลักในการด าเนินการ
และตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ แต่เพียงผู้เดียวจึงท าให้ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่ต่อเนื่องใน
การบริหารจัดการต่อการอนุรักษ์ในอนาคตได้สอดคล้องกับกฤษฎา ตัสมา ที่กล่าวว่า “การขาดการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ย่อมท าให้การด าเนินงานพิพิธภัณฑ์ขาดความต่อเนื่อง ขาดการพัฒนาในการจัดกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ดังนั้น 
รูปแบบการจัดการที่เหมาะสมจะต้องให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เชิญปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ที่มีความรู้ใน
การให้ข้อมูลและขอความสนับสนุนจากกลุ่มชาวบ้านในท้องถิ่น สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย หน่วยงานของ
ภาครัฐ และเอกชน ซึ่งจะน าไปสู่ส านึกร่วมของคนในท้องถิ่น ให้รู้จักหวงแหนและเห็นคุณค่าในท้องถิ่น ขณะเดียวกัน
ยังสามารถเช่ือมโยงสายสัมพันธ์ของคนในชุมชนได้ด้วย”(กฤษฎา ตัสมา, 2556) 

 3. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นวัด
พระธาตุเรืองรองฯ จากการวิจัยสัมภาษณ์กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิท าให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขท่ีเป็นปัญหาอุปสรรค
ส าคัญต่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของพระสงฆ์วัดพระธาตุเรืองรอง เช่นด้านการบริหารจัดการซึ่งสอดคล้องกับ 
อลงกรณ์จุฑาเกตุที่กล่าวในงานวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
กรุงเทพมหานครว่า“พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครแม้มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนแต่ยังขาดความ
คล่องตัวในการบริหารจัดการจึงท าให้การเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนมีอยู่ค่อยข้างน้อยถึงแม้จะมีการแต่งตั้งบุคคลใน
ชุมชนเข้ามาเป็นคณะกรรมการแต่ก็ยังไมม่ีบทบาทหรอืส่วนร่วมในการบริหารจัดการอย่างแท้จรงิ”(อลงกรณ์จุฑาเกตุ
, 2557) ส่วนแนวทางการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ที่ส าคัญเพื่อให้เกิดความส าเร็จในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นวัดพระธาตุเรืองรองฯ เช่นบทบาทต่อการเป็นผู้น า/แบบอย่างในการสืบสานบทบาทต่อการส่งเสริมความ
ร่วมมือสนับสนุนบทบาทต่อการส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีส่วนรวม บทบาทต่อการเผยแพร่และฟื้นฟู บทบาท
ต่อการเสริมสร้างปราชญ์ท้องถิ่นในการให้ความรู้และบทบาทต่อการสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านซึ่งสอดคล้อง
กับบุษยมาส แดงข า ท่ีกล่าวในงานวิจัยเรื่องการจัดการพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านวัดฝั่งคลองฯอ าเภอปากพลีจังหวัดนครนายก
ว่า“แนวทางที่เหมาะสมในการจัดการพิพิธภัณฑ์วัดฝั่งคลองแบ่งออกเป็น 5 ด้าน กล่าวคือ ด้านการจัดการข้อมูลด้าน
สถานที่ ด้านงบประมาณ ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน และด้านผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์วัดฯ 
(บุษยมาส แดงข า, 2556) จะเห็นได้ว่า บทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจึงต้องค านึงถึง
ปัจจัยต่าง ๆเช่น บทบาทต่อการส่งเสริมความร่วมมอืสนับสนุนบทบาทต่อการส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีส่วนรวม 
บทบาทต่อการเผยแพร่และฟื้นฟู บทบาทต่อการเสริมสร้างปราชญ์ท้องถิ่นในการให้ความรู้และบทบาทต่อการสร้าง
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเป็นส าคัญ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการด าเนินงานที่เกี่ยวเนื่องด้วยพิพิธภัณฑ์ให้
สามารถส่งเสริมในการท าหน้าที่ดูแลรักษาอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เกิดความมัน่คงและยั่งยืนต่อไป 
  

7. ข้อเสนอแนะ 
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 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
 ผู้วิจัยให้ข้อแนะน าว่าการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุ

เรืองรอง ควรต้องจัดการส่งเสริมให้ครบทั้ง 6 ด้านอย่างสมดุลคือ 1) บทบาทต่อการเป็นผู้น า/แบบอย่างในการสืบสาน 
2) บทบาทต่อการส่งเสริมความรว่มมอืสนับสนุน 3) บทบาทต่อการส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีส่วนรวม          4) 
บทบาทต่อการเผยแพร่และฟื้นฟู 5) บทบาทต่อการเสริมสร้างปราชญ์ท้องถิ่นในการให้ความรู้และ 6) บทบาทต่อ
การสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเพื่อให้พิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุเรืองรองสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวของคนในท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปโดยหัวใจส าคัญคือการส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีส่วนรวม เพื่อ
สร้างความร่วมมือในการส่งเสริมให้รักท้องถิ่น เกิดความหวงแหนในภูมิปัญญาที่มีในท้องถิ่นของตนสิ่งส าคัญต่อมาคือ
การสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน เพื่อการขับเคลื่อนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อให้
พิพิธภัณฑ์เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสามารถน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานพิพิธภัณฑ์
วัดของพระสงฆ์ในการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เกิดความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

 
7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1) ควรมีการศึกษาในการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและแหล่ง
ศึกษาที่ส่งเสริมการอนุรักษ์เพ่ือให้เกิดความอย่างยั่งยืน 

2) ควรมีการศึกษาในการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุเรืองรองให้มีมาตรฐาน
เดียวกับการบริหารจัดการงานพิพิธภัณฑ์ในระดับชาติ 

3) ควรมีการศึกษาวิจัยรูปแบบการบริหารงานวัดพระธาตุเรืองรองเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 
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หลักพุทธธรรมกับการเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น 

Buddhist Principles and Local Wisdom Reinforcement 

 
พระครูวรดิตถ์ธรรมาภรณ์ 
พระครูพิศาลโพธิธรรม1 

 
บทคัดย่อ 

บทความวิชาการเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับการ
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลการศึกษาพบว่า หลักพรหมวิหาร ๔ เป็นหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่
น ามาการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นหลักธรรมที่สร้างความสงบเรียบร้อยให้กับท้องถิ่นเป็นภูมิ
ปัญญาของพระพุทธศาสนา เพราะภูมิปัญญาท้องถิ่นในที่นี้หมายถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท้องถิ่น
ให้เจริญก้าวหน้ามากขึ้น เป็นชุมชนที่ดี  โดยใช้หลักพรหมวิหาร ๔ เพ่ือสร้างความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สังคมสงบสุข คนในสังคมมีความรักความสามัคคีปรองดองเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ประชาชน
มีวินัยรู้จักปฏิบัติตามหน้าที่ ด้วยความรับผิดชอบ ผู้น ามีความยุติธรรม  โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางชอง
ชุมชนทุกระดับชั้น โดยใช้หลักธรรมของพรหมวิหาร ๔ เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา เป็นการอนุรักษ์
วิถีการด าเนินชีวิตแบบมีวัดเป็นศูนย์กลาง 

 
ค าส าคัญ : หลักพุทธธรรม/การเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

Abstract 

 

 This academic article was aimed to study the Buddhist principles and local 

wisdom development. The study finding was found that the Buddhist principle of 

Brahmavihara (four virtues leading to make the other happiness), which was called 

Brahmavihara somewhere, was used to develop local wisdom. It was the principle to 

make peace for local communities and the Buddhist principle for local wisdom 

development here meant development of the locality in progress and creation of a good 

community with the principle of harmony to make orderliness in the society. Apart 

from the principle of harmony, the society was peaceful; people in the society had love, 

harmony and homogeneity; people with discipline performed their duties with 

responsibility; the leader had justice whereas the temple was the center of the 

communities at all levels and the principle of harmony was used as the central tool of 

development. It was regarded the conservation of the temple-centered living life. 

 

Keyword: Buddhist principle, local wisdom reinforcement  
 
                                           

1 อาจารย์ประจ าหลักสตูรพุทธศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทย
บริการวิทยาเขตขอนแก่น วัดอภิสทิธ์ิ จังหวัดมหาสารคาม 
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บทน า 
วัดสามารถน าบทบาทหน้าที่ให้เป็นศูนย์กลางของท้องถิ่นและชุมชน เป็นที่พ่ึงของประชาชน 

เป็นแหล่งศึกษาส าหรับการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน ก็ด้วย
เหตุผลที่ว่า ๑. ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับวัด มีความแนบแน่นต่อกัน ๒. กิจกรรมของวัดกับชุมชน
เป็นกิจกรรมที่เอ้ือประโยชน์ต่อกัน ๓. บรรยากาศของวัดทั้งพระเณร สถานที่ พิธีกรรม เป็นที่ศรัทธา
ของประชาชน ๔. กิจกรรมที่ทางวัดจัดขึ้นนั้นส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชน ๕. วัดท า
บทบาทหน้าที่ถูกต้อง ในด้านการบริหาร การจัดการวัด การปรับปรุงวัด และการพัฒนาวัดให้เป็นที่พ่ึง
เป็นศูนย์กลางชุมชนและท้องถิ่นได ้

สังคมไทยปัจจุบันมีปัญหาทางสังคมมากมายทั้งที่เป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา และเมื่อ
พิจารณาถึงเหตุที่แท้จริงแล้วจะพบว่าสาเหตุของปัญหาเกิดมาจากความเสื่อมทางจิตใจของคนใน
สังคมเป็นเพราะการขาดคุณธรรมประจ าใจมีความเห็นแก่ตัว ขาดเมตตาธรรม ดังนั้นการแก้ปัญหาที่
ถูกต้องที่สุด คือการท าให้คนในสังคมมีศีลธรรมประจ าใจ ปลูกฝังศีลธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจได้ดังนั้น
ต้องมีปัจจัยอยู่หลายประการข้อส าคัญที่สุดก็คือ “การมีแบบอย่างที่ดีของสังคม ”การมีแบบอย่างที่ดี
ของสังคม หมายถึง คุณความดีที่คนไทยทุกคนสมควรน ามาเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิตได้ทั้งหมด 
มีอยู่แล้วใน“หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา”ได้กล่าวถึงพระพุทธศาสนาเป็นหลักน าทางในการ
พัฒนาว่าการที่จะพัฒนาประเทศให้ส าเร็จผลดีบรรลุจุดหมายที่ต้องการได้อย่างแท้จริงนั้น จะพัฒนา
เพียงด้านวัตถุอย่างเดียวไม่เพียงพอแต่กลับสร้างปัญหาอย่างมากมาย เช่น ปัญหาความยากจน ปัญหา
ด้านสุขภาพ ปัญหาด้านจริยธรรมคุณธรรม ปัญหาด้านวัฒนธรรม มีความเสื่อมโทรมทางด้าน
วัฒนธรรม ปัญหาทางเพศและอบายมุข ทั้งในกรุงและชนบทและก่อปัญหาแก่สังคมโดยเป็นผล
สืบเนื่องจากการติดยาเสพติด 

การพัฒนาที่ผ่านมาสอนให้รู้ว่าการพัฒนาจะต้องเป็นไปอย่างรอบด้านและอย่างทั่วถึงไม่ใช่มุ่ง
พัฒนาแต่เพียงด้านวัตถุอย่างเดียวโดยเฉพาะตัวคนซึ่งเป็นผู้ร่วมในกระบวนการพัฒนาและได้รับผล
จากการพัฒนาโดยตรงจะต้องได้รับการพัฒนาเป็นอย่างดี และในการพัฒนาคนนั้นส่วนที่ส าคัญที่สุดก็
คือจิตใจ 

ปัญญาของชุมชนและท้องถิ่นเป็นเครื่องน าครอบครัวและชุมชนในการด าเนินชีวิตและ
ประกอบอาชีพการงานให้เจริญก้าวหน้าและอยู่ร่วมกันด้วยดีมีความร่มเย็นเป็นสุขควรแก่ความ
ประพฤติปฏิบัติต่อมาเมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไป วัฒนธรรมจากประเทศตะวันตกแพร่หลายเข้ามาและ
ระบบการต่างๆ แบบตะวันตกได้รับการยอมรับและแนวทางการพัฒนาก็เปลี่ยนแปลงไปวัดก็เหินห่าง
ออกไปจากกระบวนการพัฒนาตามล าดับโดยเฉพาะเมื่อการพัฒนามุ่งเน้นด้านวัตถุ บทบาทของวัด
พระสงฆ์และพระพุทธศาสนาก็ยิ่งลางเลือนลง เหลือแต่บทบาทในด้านการเอ้ือต่องานพัฒนาเช่น 
อ านวยสถานที่และอุปกรณ์ของวัด การให้ก าลังใจและค ากล่าวสอนสนับสนุนในคราวชุมนุมอย่างมี
พิธีกรรม เป็นต้น 

ครั้นมาถึงปัจจุบันเมื่อแนวโน้มของการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอีกโดยหันมาเน้นการพัฒนา
จิตใจและการพัฒนาด้านคนมากขึ้นก็เป็นโอกาสที่วัดและพระสงฆ์หรือพระพุทธศาสนาทั้งหมดจะได้
รื้อฟ้ืนบทบาทในการพัฒนาและบทบาทของผู้น าในการพัฒนาขึ้นใหม่โดยปรับตัวปรับวิธีการและปรับ
บทบาทนั้นให้เข้ากับสภาพปัจจุบันการที่จะน าทางพัฒนาและรับบทบาทต่างๆในการพัฒนาให้ได้ผลดี 
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จะต้องมีความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทที่เหมาะสม และขอบเขตของการด าเนินบทบาทของ
วัดและพระสงฆ์แล้วสิ่งส าคัญก็คือจะต้องมีหลักธรรมน าทางส าหรับชี้แนวทางของการพัฒนาอย่าง
ชัดเจน2 

การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า
มากขึ้น เป็นชุมชนที่ดี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สังคมสงบสุข คนในสังคมมีความรักความสามัคคี
ปรองดองเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ประชาชนมีวินัยรู้จักปฏิบัติตามหน้าที่ ด้วยความรับผิดชอบ ผู้น ามี
ความยุติธรรม  โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางชองชุมชนทุกระดับชั้น โดยใช้หลักธรรมของความสามัคคีธรรม
เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา เป็นการอนุรักษ์วิถีการด าเนินชีวิตแบบมีวัดเป็นศูนย์กลาง 

วัดสามารถน าบทบาทหน้าที่ให้เป็นศูนย์กลางของท้องถิ่นและชุมชน เป็นที่พ่ึงของประชาชน 
เป็นแหล่งศึกษาส าหรับการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา  เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน ก็ด้วย
เหตุผลที่ว่า ๑. ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับวัด มีความแนบแน่นต่อกัน ๒. กิจกรรมของวัดกับชุมชน
เป็นกิจกรรมที่เอ้ือประโยชน์ต่อกัน ๓. บรรยากาศของวัดทั้งพระเณร สถานที่ พิธีกรรม เป็นที่ศรัทธา
ของประชาชน ๔. กิจกรรมที่ทางวัดจัดขึ้นนั้นส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชน ๕. วัดท า
บทบาทหน้าที่ถูกต้อง ในด้านการบริหาร การจัดการวัด การปรับปรุงวัด และการพัฒนาวัดให้เป็นที่พ่ึง
เป็นศูนย์กลางชุมชนและท้องถิ่นได ้

 หลักพรหมวิหารธรรมกับมีเมตตาธรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ความสามัคคีเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันมีความเอ้ือเฟ้ืออาทรกัน เป็นคุณธรรมที่ส าคัญในการอยู่

ร่วมกันเป็นหมู่คณะใหญ่อย่างมีความสุข เป็นปราการด่านส าคัญที่สุด ในการที่จะท าให้สังคม
ประเทศชาติ มีความมั่นคงและปลอดภัย ไม่ถูกข้าศึกรุกราน หรือถูกแทรกแซงให้บ้านเมือง          
ระส ่าระสาย ความมีใจเอ้ือเฟ้ือกันจะน าความสามัคคีมาสู่หมู่คณะจะเป็นยิ่งกว่าป้อมปราการของ
บ้านเมือง ที่สูงตระหง่านเสียดฟ้า เพราะเป็นประดุจป้อมปราการ หรือก าแพงเมืองที่มีชีวิตจิตใจ ที่ทุก
คนต่างมีความเข้มแข็ง พร้อมที่จะเสียสละรักษาประเทศชาติ แม้ข้าศึกจะมีพลังอ านาจ มี
ความสามารถมากมายเพียงไร แต่ก็ไม่สามารถทลายก าแพงแห่งความสามัคคีของหมู่คณะไปได้ ความ
มีเมตากรุณาของหมู่คณะจึงน าสุขมาให้ นักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลาย จึงยินดีในหลักธรรมข้อนี้ และ
สนับสนุนให้หมู่คณะมีความเมตตา มีน้ าใจไมตรีต่อกันและกันหากขาดน้ าใจไมตรี  นั่นเปรียบเสมือน
ลางร้ายว่า ความเสื่อมสลายก าลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้าและจะไม่มีความสามัคคีกัน ชัยวัฒน อัตพัฒน
และวิธาน สุชีวคุปต ไดกลาวไวในหนังสือเรื่อง “หลักการ ด ารงชีวิตในสังคม”3 สรุปไดวาความสามัคคี 
หมายถึง ความพรอมเพรียงกัน คนตั้งแตสองคนขึ้นไป มีความคิดเห็นรวมกัน และมีความรักใครตอนับ
ถือกัน ปฏิบัติหนาที่รวมกัน จนท าหนาที่ไดส าเร็จ เรียกวา มีความสามัคคีความสามัคคีจะเกิดขึ้นในหมู่
คณะก็ต่อเมื่อมีความเมตตากรุณาต่อกันโดย ความสามัคคีมีประเด็นที่ต้องพิจารณาอยู ๒ ประเด็นคือ 
การแสดงออก ทางการท างานและความนึกคิดทางจิตใจ เพ่ือความสะดวกในการศึกษาก็จะขอแบงค
วามสามัคคี ออกเป็น๒ อยางไดแกความสามัคคีทางกายกับทางใจ 

                                           

2 https://www.l3nr.org/posts/448506. 
3 http://buddha.dmc.tv/ธรรมะเพื่อประชาชน/สามัคคีธรรม.html. 
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คนที่มีเมตตากรุณานั้น แมวาจะอยูหางกันคนละเมือง หรือคนละประเทศ แตมีจิตใจรักใคร 
นับถือกัน มีความเป็นห่วงกันย่อมแสดงออกทั้งทางกายและทางใจเช่นทางกายคือเดินทางไปเยี่ยม
เยียนกัน สวนใจกับกายอยางไหนที่ท าใหเกิดความสามัคคียากงายกวากันน้ัน ก็ต้องพิจารณาเป็น
เรื่องๆ ไป ในบางครั้ง เมื่อคนมารวมกัน ประชุมกันแลว แตก็ยังมีความคิดเห็นแตกต่าง กันใน หัวขอป
ระชุม บางคนมีความเห็นขัดแยงกันในเรื่องเดียวกัน บางคนก็มีความเห็นสอดคลองกัน หรือ เห็นดี 
เห็นชอบดวยกัน ดังนั้น เมื่อกล่าวถึงพรหมวิหารธรรมแล้วมีอยู่ ๔ อย่างไดแก  

๑.เมตตา คือ ความรักใคร่ ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุข มีจิตอันแผ่ไมตรีและคิดท า
ประโยชน์แก่มนุษย์สัตว์ทั่วหน้า เป็นความคิดที่จะให้ผู้อื่นมีความสุขในชีวิตการงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
ต่อเพ่ือนร่วมงาน การให้ความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อกัน พูดจาไพเราะไม่สร้างความแตกแยก การ
ช่วยให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ซึ่งกันและกัน มองทุกคนเป็นเพ่ือนไม่เอารัดเอาเปรียบกัน การไม่
บาดหมางใจกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน ไม่เบียดเบียนกัน ไม่ใส่ร้ายกัน ตลอดจนปรารถนาดีต่อทุกคน
อย่างสม่ าเสมอ 

๒.กรุณา คือ ความสงสาร คิดช่วยให้พ้นทุกข์ ใฝ่ใจในอันจะปลดเปลื้องบ าบัดความทุกข์ยาก
เดือดร้อนของปวงสัตว์ การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือและพัฒนาด้านความรู้ทั่วไป ด้าน
อารมณ์จิตใจและสังคม การแสดงออกทาวงกาย วาจา ที่แสดงต่อผู้อ่ืนด้วยความสุภาพ มีน้ าใจรับฟัง
ปัญหาของผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่มีความโศกเศร้าเข้ามาเจือปน 

๓.มุทิตา คือ ความยินดี ในเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข มีจิตผ่องใสบันเทิง ประกอบด้วยอาการแช่มชื่น
เบิกบานอยู่เสมอ ต่อสัตว์ทั้งหลายผู้ด ารงในปกติสุข พลอยยินดีด้วยเมื่อเขาได้ดีมีสุข เจริญงอกงาม
ยิ่งขึ้นไป ไม่อิจฉาริษยา ไม่กลั่นแกล้งเมื่อเพ่ือนร่วมงานได้ดี ไม่พูดถึงเพ่ือนร่วมงานในทางเสียหาย เป็น
ก าลังใจให้เพ่ือนและเห็นความส าเร็จของเพ่ือนเป็นความส าเร็จของส่วนรวม โดยจะไม่เอาตัวเข้าไป
ผูกพันกล่าวคือ ไม่ยินดีโดยหวังว่าตนจะได้รับผลประโยชน์ด้วย 

๔.อุเบกขา คือ ความวางใจเป็นกลาง อันจะให้ด ารงอยู่ในธรรมตามที่พิจารณาเห็นด้วยปัญญา 
คือมีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตาชั่ง ไม่เอนเอียงด้วยรักและชัง พิจารณาเห็นกรรมที่สัตว์ทั้งหลาย
กระท าแล้ว อันควรได้รับผลดีหรือชั่ว สมควรแก่เหตุอันตนประกอบ พร้อมที่จะวินิจฉัยและปฏิบัติไป
ตามธรรม รวมทั้งรู้จักวางเฉยสงบใจมองดู ในเมื่อไม่มีกิจที่ควรท า เพราะเขารับผิดชอบตนได้ดีแล้ว 
เขาสมควรรับผิดชอบตนเอง หรือเขาควรได้รับผลอันสมกับความรับผิดชอบของตน 

พรหมวิหารธรรมจัดเปนหลักธรรมหรือหลักปฏิบัติสากลของสังคมมนุษยทั่วโลกก็วาได เพราะ
หากชนชาติใดมีความเมตตากัน ปญหาตางๆ ความขัดแยง ความเสื่อมโทรมดานตางๆ ใน สังคมนั้นๆ 
ก็จะมีนอยหรือไมมีเลย ทั้งนี้ก็เพราะตางคนตางยึดหลักความรัก ความสมัครสมาน สามัคคีนั่นเอง การ
มีความเขาใจถึงความหมาย ลักษณะ และประเภทของความสามัคคี จึงนับว ามี ความส าคัญและ
จ าเป็นอยางยิ่งของสังคมมนุษยในปจจุบันที่ก าลังประสบกับสภาวการณตางๆ ทั้งดี และไมดี เมื่อมี
ความเขาใจถึงความหมาย ลักษณะ และประเภทของความสามัคคีเปนอยางดีและ ถูกตองแลว การ
พัฒนาสังคม ประเทศชาติไปสูความเจริญ ความสงบรมเย็นก็เป็นเรื่องที่ท าไดงาย และเกิดผลของการ
พัฒนาไดอยางดีเยี่ยม ดังนั้น พึงท าความเขาใจถึงความหมาย ลักษณะประเภท และความส าคัญของ
สามัคคีธรรม สามัคคีธรรมเปนหลักที่สอดคลองกับการกระท าอันเปน แนวคิดที่มุ่งปลุกจิตส านึกของ
มนุษยใหเขาใจถึงความเปนไปไดเกี่ยวกับการกระท าอยางมีความ สามัคคีทางกาย วาจา และทางใจ  
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หลักการสรางชุมชนใหแข็งแกรง มั่นคง สามัคคี และอยูรวมกันอยางเมตตาธรรม และ คอย
ใหความชวยเหลือดูแลกันได เรียกวาหลัก “สาราณียธรรม” คือ ธรรมเปนที่ตั้งแหงความให คิดถึงกัน 
หรือ ระลึกถึงกันเสมอ มีอยู ๖ ขอ ไดแก ๑. สามัคคีทางกาย คือ ใหความชวยเหลือแรงกายตอกัน 
๒. สามัคคีทางการพูด คือ ใหค าแนะน าที่เปนประโยชนตอกัน ๓. สามัคคีทางมโนธรรม คือ ตั้งความ
ปรารถนาดีไวในใจตนตอชุมชน ๔. จัดสรรผลประโยชนที่ไดใหเปนธรรมตอสมาชิกในชุมชน ๕. รวมกัน
ท างานอยางมีระเบียบวินัยไมขัดแยงกันทางกาย วาจา ๖. มีความเห็นรวมกันท างานโดยไมขัดแย้งด้าน
ความคิดเห็น4 

จากหลักธรรมทั้ง ๖ ขอนี้และพรหมวิหารธรรม ผูน าชุมชนไดน ามาประยุกตใชแกปญหาการ
ความขัดแยงใน ๓ ลักษณะ โดยด าเนินการเพื่อแกปญหาอยางตอเนื่อง คือ  

๑) เปนการสรางความสามัคคีทางกายเมื่อจะมีกิจกรรมรวมกันซึ่งตองใชแรงกายใน การท า
กิจกรรมนั้นตองมีการเสียสละความสุขสวนตน เพ่ือรวมกิจกรรมของสวนรวม เชน เมื่อถึง งานเทศกาล
ท าบุญกฐินผาป่าในท้องถิ่นและชุมชนตองสรางประร าพิธี กางเต็นท จัดเกาอ้ี เปนตน ชาวบาน จะตอง
ออกแรงชวยกันเพ่ือใหสถานที่เสร็จสมบูรณกอนในวันงานหรือประกอบพิธีนั้นๆ  

๒) เปนวิสัยทัศนรวมกันโดยเมตตาธรรม การท างานรวมกันยอมมีการกระทบกระทั่ง กันเป
นธรรมดา ผูมีการศึกษาอบรมพัฒนาจิตใจมาดีแลวก็สามารถระงับอารมณได สวนผูที่ยังออน ประสบ
การณก็จะมีการแสดงออกทางอารมณ เรื่องที่เกิดขึ้นนี้ ก็จะตองอาศัยความมีเมตตาธรรมตอ กันให
อภัยซึ่งกันและกันไมยึดติดเปนอารมณเลิกแลวต่อกันใหอภัยกัน  

๓) น ามาเปนหลักประชาพิจารณ กลุมผูน าชาวชุมชนชานเมือง ไดน าหลักพุทธธรรม มาเป็น
แนวทางการพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะการเปดโอกาสใหสมาชิกมาแสดงความคิดรวมกัน ใน การวิจารณ
ผลดีผลเสีย เชน การการจัดตั้งกลุมตางๆ ขึ้นในชุมชน ถามีผลดีมากกวาผลเสีย ก็จะมีมติ ตกลงใหมี
การจัดตั้งกลุมนั้นขึ้น แตถากลมุงานที่จะจัดขึ้นนั้นมีผลเสียมากกวาก็จะยกเลิกไป  

การประยุกตหลักธรรมเพ่ือแกปญหาของท้องถิ่นและชุมชน ในการสรางความรักและความ
สามัคคีนั้น เป็นเรื่องที่ท าใหเห็นเปนรูปธรรมไดยาก เพราะมนุษยเราตางจิตตางใจกัน มีความเห็นที่
ต่างกัน แต่ถึงอย่างไรก็ตามเมื่อมีหลักการที่ดีร่วมกันแลว ก็ท าให้ท างานร่วมกันทั้งทางกาย การพูด 
การเจรจา การแบงปนผลประโยชนใหลงตัวเหมาะสม การสร้างที่ดีตอกัน การเรียนรูระเบียบ กติกา 
กฎเกณฑของชุมชน และการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นที่ถูกตอง เปนธรรม ยอมเปนไป เพ่ือ
ความรัก ความปรองดองกัน เนื่องจากหลักพุทธธรรม มีวัตถุประสงคที่ชัดเจนในตัวอยูแลว ดังนั้น
ชุมชนแหงนี้จึงน ามาเปนหลักในการปฏิบัติที่เขากันไดกับหลักสารานิยธรรมเพียง ๓ ขอ ตัวอยางเชน 
การสรางความสามัคคีทางกาย (กายเมตตา) คือ อาศัยความสอดสองดูแล สุขทุกขของ สมาชิกใน
ชุมชนดวยกายสุจริต ไมประทุษรายกันทางกาย แมในการแสดงออกทางความคิดเห็น หรือวิสัยทัศน
ก็เปนไปเพ่ือความเจริญของชุมชน ไมใชเพ่ือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือ แกพวกใด พวกหนึ่ง ในการ
แสดงวิสัยทัศนนั้น เปนการเปดโอกาสใหทุกคนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น อยางเสรี และดวย
เมตตาจิตตอกัน เปนลักษณะประชาพิจารณ คือ ใหถือเอาเสียงของประชาชนสวน ใหญในชุมชนเป็น

                                           

4 องฺ. ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๒๘๒/๓๒๑. 
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เกณฑ เพ่ือเปนแนวทางแกปญหาความขัดแยงทุกชนิดเพ่ือปองกันความขัดแยงในท้องถิ่นชุมชน 
เพราะท้องถิ่นและชุมชนเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศชาติ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในที่นี้หมายถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้ามากขึ้น 
เป็นชุมชนที่ดี โดยใช้หลักสามัคคีธรรม เพ่ือสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย สังคมสงบสุข คนใน
สังคมมีความรักความสามัคคีปรองดองเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ประชาชนมีวินัยรู้จักปฏิบัติตามหน้าที่ 
ด้วยความรับผิดชอบ ผู้น ามีความยุติธรรม  โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางชองชุมชนทุกระดับชั้น โดยใช้
หลักธรรมของความสามัคคีธรรมเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา เป็นการอนุรักษ์วิถีการด าเนินชีวิตแบบมี
วัดเป็นศูนย์กลาง หลักการสรางชุมชนใหแข็งแกรง มั่นคง สามัคคี และอยูรวมกันอยางเมตตาธรรม 
และ คอยใหความชวยเหลือดูแลกันได เรียกวาหลัก “สาราณียธรรม” คือ ธรรมเปนที่ตั้งแหงความให 
คิดถึงกัน หรือ ระลึกถึงกันเสมอ มีอยู่ ๖ ขอ ไดแก ๑. สามัคคีทางกาย คือ ใหค้วามช่วยเหลือแรงกาย
ต่อกัน ๒. สามัคคีทางการพูด คือ ใหค้ าแนะน าที่เป็นประโยชนต่อกัน ๓. สามัคคีทางมโนธรรม คือ ตั้ง
ความปรารถนาดีไวในใจตนตอชุมชน ๔. จัดสรรผลประโยชนที่ไดใหเปนธรรมตอสมาชิกในชุมชน ๕. ร
วมกันท างานอยางมีระเบียบวินัยไมขัดแยงกันทางกาย วาจา ๖. มีความเห็นรวมกันท างานโดยไม
ขัดแย้งด้านความคิดเห็นและหลักพรหมวิหารธรรม อันได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา และ อุเบกขา 
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ศึกษาแนวทางการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักพุทธธรรมของชุมชน 
บ้านม่วงค า ต าบลนาอุดม อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 

A Study of Guideline for Promoting the Occupation according to Buddha-

Dhamma Principle of Ban Muang kham Na-Udom sub-district, Phon Thong 

district, Roi-Et province 

 
พระอธิการสมพร วิมโล (พลเยี่ยม)1 

ดร.สังเวียน สาผาง2 
ดร.ไพฑูรย์ สวนมะไฟ3 

 
บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมในพระพุทธศาสนา (2) 
เพ่ือศึกษาการส่งเสริมการประอบอาชีพตามหลักพุทธธรรมของชุมชนบ้านม่วงค าต าบลนาอุดมอ าเภอ
โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด (3) เพ่ือวิเคราะห์การส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักพุทธธรรมของ
ชุมชนบ้านม่วงค า ต าบลนาอุดม อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 หลักพุทธธรรมตามนัยพระพุทธศาสนาพบว่า พุทธธรรม ได้แก่ หลักสัมมาอาชีวะ การเว้น
มิจฉาอาชีวะ อันได้แก่ การเลี้ยงชีพไม่ชอบ ซึ่งเป็นแนวทางการดับทุกข์หรือการแก้ไขปัญหาชีวิต มุ่ง
ผลในทางปฏิบัติให้ทุกคนจัดการกับชีวิตที่เป็นอยู่จริงๆ ในโลกนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับการเลี้ยงชีพที่
ถูกต้องของคนแต่ละคน โดยอยู่บนพ้ืนฐานการด าเนินชีวิตด้วยการประพฤติชอบ หรือการเลี้ยงชีพ
ชอบเรียกว่าสุจริต 3 ซึ่งสามารถจ าแนกออกได้เป็น 2 ระดับคือ ระดับโลกิยะและระดับโลกุตระ  
 การส่งเสริมการประกอบอาชีพของชุมชนบ้านม่วงค าพบว่า ชาวบ้านในชุมชนบ้านม่วงค านั้น
จะเน้นการประกอบอาชีพที่มีในหมู่บ้านโดยอาชีพหลักๆ คือ การท านา ท าไรท าสวน ค้าขาย และยังมี
เศรษฐกิจที่ส าคัญของชุมชน คือ โรงสีข้าวชุมชน ร้านค้าสวัสดิการชุมชน กลุ่มผู้ค้าพริก เป็นต้น 
ชาวบ้านในชุมชนบ้านม่วงค านั้นจะมีการหมุนเวียนในการท ามาเลี้ยงชีพ  
                                           

1 นิสติหลกัสตูรพทุธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาพระพทุธศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราช

วิทยาลยั วิทยาลยัสงฆ์ร้อยเอ็ด 

 
2 อาจารย์ประจ าหลกัสตูรพทุธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาพระพทุธศาสนา  มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลง

กรณราชวิทยาลยั วิทยาลยัสงฆ์ร้อยเอ็ด 
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 วิเคราะห์การส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักพุทธธรรมของชุมชนบ้านม่วงค าพบว่า 
ชาวบ้านในชุมชนบ้านม่วงค าจะประกอบอาชีพที่เน้นความถูกต้องไม่ผิดกฎหมายและไม่ท าให้คนอ่ืน
เดือดร้อน แต่ก็ยังอยู่ในระดับโลกิยะยังไม่ถึงกับเป็นหลักสัมมาอาชีวะที่สมบูรณ์แบบ เพราะยังมีการท า
ขัดต่อศีลธรรมบ้าง เช่น การก าจัดศัตรูพืชด้วยยาฆ่าแมลง การแสวงหาอาหารตามแหล่งน้ าเพ่ือเลี้ยง
ชีพตามวีถีชาวชนบท โดยสัมมาอาชีวะที่ปรากฏในชุมชนบ้านม่วงค านั้นมีอยู่สามรูปแบบ คือ การ
แสวงหา การบริโภคใช้จ่าย และการเก็บรักษา 
ค าส าคัญ : แนวทางการส่งเสริมการประกอบอาชีพ, หลักพุทธธรรม, อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ABSTRACT 

 

 The purposes of this study were (1) to study the principle of Buddha’s doctrine 

(Buddha-Dhamma); (2) to study the guideline for promoting the occupation according 

to Buddha-Dhamma of Ban Muang Kham, Na-Udom sub-district, Phon Thong district, 

Roi-Et province; (3) to analyze the promotion of occupation according to Buddha-

Dhamma of Ban Muang Kham, Na-Udom sub-district, Phon Thong district, Roi-Et 

province.  

 The Buddha-Dhamma are: Right livelihood, to avoid wrong livelihood that is 

the path leading to cessation of suffering or solution for problem of life that focuses on 

the fulfillment from practice by supporting everybody to manage their existence life 

that is suitable with their right livelihood on the basic of good actions; also it is called 

three of honesty either Lokīya- dhamma or Lokuttra-dhamma (dharma which releases 

one from the world).    

 The occupation promotion of Ban Muang Kham is that the villagers focused on 

the occupations in their village namely farmer, agriculture and seller. There was the 

principle economy of this village included community rice mill, community shop, chili 

sellers, etc. 

 An analysis the occupation promotion according to Buddha-Dhamma of Ban 

Muang Kham reveals that the right occupation was chosen to run their occupation for 

most of them. It was legal as well as not cause the others to be suffering. However, it is 

just a Lokīya level. It is not right livelihood as some occupations are immoral like pest 

controlling, fishing for living according to folk ways. The right livelihood that appeared 

in Ban Muang Kham includes 3 models consisting of earning, spending and keeping.               

 

Keywords: guideline for promoting the occupation, Buddha-Dhamma Principle, Phon 

Thong district, Roi-Et province 

 
บทน า 

 การประกอบอาชีพเพ่ือเลี้ยงชีวิตของคนในสังคมในปัจจุบันเต็มไปด้วยค่านิยมทางด้าน
วัตถุประชาชนส่วนใหญ่จะต้องท างานและประกอบอาชีพเพราะหารายได้มาเลี้ยงชีพโดยไม่ค านึงถึง
ความถูกต้อง บ้างก็ประกอบอาชีพที่สุจริต และก็ประกอบอาชีพที่ไม่สุจริต ทั้งนี้ก็เพราะสภาพทาง
สังคมได้บีบบังคับบ้างหรือเกิดจากกิเลสที่เกิดขึ้นของแต่ละคน ความต้องการที่จะแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตัวจึงส่งผลให้ด าเนินชีวิตที่ผิดต่อหลักศีลธรรมจนก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมเกิดขึ้น เช่น การลัก
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ขโมย การค้าขายยาเสพติด เป็นต้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าวีถีชีวิตของชาวพุทธเปลี่ยนไปจากในอดีตที่
เคยยึดถือหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักในการด าเนินชีวิต  
 หลักพุทธธรรมได้แก่ “สัมมาอาชีวะ คือ การเลี้ยงชีพที่ถูกต้อง เพ่ือให้ชีวิตเป็นอยู่อย่างมี
ความสุข จึงไม่ควรท าร้ายหรือท าอันตรายต่อชีวิตสัตว์ทุกชนิด การด าเนินชีวิตที่ไม่สร้างหนี้ไม่ท าก าไร
แต่เป็นชีวิตที่ยังประโยชน์ เพราะพ้นจากมิจฉาอาชีวะ (บุญมี แท่นแก้ว,2539) ซึ่งเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติเพ่ือมุ่งส่งผลให้การด าเนินชีวิตนั้นมีแต่ความสงบสุขร่มเย็น การปฏิบัติในหลักสัมมาอาชีวะนั้น
เป็นการปฏิบัติที่จัดว่าอยู่ในกรอบของศีลธรรมและกฎหมาย โดยยึดหลักสุจริตด้วยกาย วาจาและ
จิตใจที่ไม่ตกอยู่ในอ านาจของกิเลส คือ ความโลก ความโกรธ ความหลง เป็นเหตุแห่งการสร้างความ
เดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อ่ืน ซึ่งอ านาจแห่งความโลภ ความโกรธ ความหลงเหล่านี้จะก่อให้เกิดการ
กระท าที่ผิดต่อหลักสัมมาอาชีวะ คือการประกอบอาชีพในทางที่ผิด เช่นการค้าขายมนุษย์ การค้าขาย
ของที่ผิดกฎหมาย หรือการไปเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตต่างๆ เป็นต้น นั้นจัดว่าเป็น “มิจฉาวาณิชชา” (บุญ
มี แท่นแก้ว,2539) ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เป็นมิจฉาอาชีวะหรือเป็นมิจฉาชีพอันเป็นการเบียดเบียนผู้อ่ืน
และสังคมให้ได้รับความเดือนร้อนและจะสงผลต่อการด าเนินชีวิตของตนเองเพราะจะก่อให้เกิดความ
เกรงกลัวต่อสิ่งที่ได้กระท าท่ีขัดต่อหลักกฎหมายและศีลธรรม ยิ่งภาวะทางเศรษฐกิจ สังคมการเมืองใน
ปัจจุบันเป็นประเด็นส าคัญที่มีสร้างผลกระทบ ต่อวิถีชีวิตการด าเนินชีวิตของประชาชนให้เกิดการ
ประกอบอาชีพที่ยึดผลประโยชน์ อันเกิดจากความโลภเป็นหลักในการแสวงหาเลี้ยงชีพแม้แต่ชาว
ชนบทก็ยังถูกกระตุ้นด้วยยอดขายรายได้ให้เกิดความกระหายอยากท าให้เกิดการท าการเกษตรแบบ
เร่งเร้าให้ทันความต้องการด้วยกระบวนการต่างๆ ทั้งทางวิทยาศาสตร์และเทคนิควิธีการที่ผิดและฝืน
ธรรมชาติ 

 เนื่องจากสังคมในปัจจุบันนี้เป็นสังคมวัตถุนิยมและมีการแข่งขันค่อนข้างสูงในการด าเนิน
ชีวิต จึงท าให้ผู้คนต้องมีการดิ้นรนเพ่ือจะหารายได้มาเลี้ยงชีพและท าให้เกิดการแข่งขันทางด้านการ
แสวงหาผลประโยชน์จนก่อให้เกิดการเลี้ยงชีพที่ผิดด้วยเหตุนี้การด าเนินชีวิตของบุคคล สังคมจึงมีแต่
ความแก่งแย้งกันไม่เว้นแม้แต่สังคมระดับหมู่บ้านแต่ยังมีอีกชุมชนหมู่บ้านอีกหลายหมู่บ้านที่ยึด
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการด าเนินชีวิต 

 ชุมชนบ้านม่วงค านั้นเป็นอีกชุมชนหนึ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่จะเป็นการประกอบอาชีพที่มี
อยู่ตามหมู่และชุมชนของตนเองโดยอาชีพหลักของชาวบ้านจะเป็นด้านการท านา ท าไร่ และท ากิจการ
ของตัวเองเช่น การค้าขาย เป็นต้น แต่การประกอบอาชีพของชาวชุมชนบ้านโนนสว่างนั้นยังมีการ
กระท าท่ีขัดต่อหลักสัมมาอาชีวะอยู่บ้างในบางกรณี เช่น การท าเกษตร การค้าขาย แต่ยังไม่ขัดแย้งต่อ
หลักกฎหมายบ้านเมือง 

 ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการส่งเสริมการประกอบอาชีพของชุมชน ว่า
เป็นไปตามหลักสัมมาอาชีวะอย่างไร ซึ่งลักษณะการด าเนินชีวิตของชาวบ้านนั้นท าให้ชาวบ้านใน
ชุมชนบ้านม่วงค านั้นมีความเป็นอยู่ที่สงบสุขและไม่สร้างความเดือนร้อนให้แก่ตัวเองตลอดทั้งสังคม  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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 1 เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมในพระพุทธศาสนา 
 2 เพ่ือศึกษาการส่งเสริมการประอบอาชีพตามหลักพุทธธรรมของชุมชนบ้านม่วงค าต าบล
นาอุดมอ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 3 เพ่ือวิเคราะห์การส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักพุทธธรรมของชุมชนบ้านม่วงค า 
ต าบลนาอุดม อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 

 การส่งเสริม หมายถึง การสนับสนุน การให้ความช่วยเหลือ การให้ค าแนะน าเพ่ือชุมชน
ประกอบอาชีพตามหลักพุทธธรรม 
 การประกอบอาชีพ หมายถึง การท ากิจกรรม การท างาน การประกอบการที่ไม่เป็นโทษ
แก่ตนเองและสังคม มีรายได้ตอบแทน โดยอาศัยแรงงาน ความรู้ ทักษะ อุปกรณ์ เครื่องมือ วิธีการ ที่

น าไปใช้ในการประกอบการ 
งานในชีวิตประจ าวัน  
 หลักพุทธธรรม หมายถึง หลักธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท ทั้งพระธรรมและพระวินัย
ที่เป็นค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ได้แก่ สัมมาอาชีวะ มรรคมีองค์ 8 ศีล 5 อิทธิบาท 4 สจุริต 3 
ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 4 สังคหวัตถุ 4 พรหมวิหาร 4 ฆราวาสธรรม 4 
 ชุมชนบ้านม่วงค า หมายถึง ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านบ้านม่วงค า ต าบลนาอุดม 
อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 

ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ซึ่งมีขอบเขตการวิจัย 4 ด้าน 
ดังนี้ 
 ขอบเขตด้านเอกสาร 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลต าราทางวิชาการ บทความ ตลอดจนแหล่งข้อมูล เอกสารที่น ามา
ศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 
  (1) เอกสารปฐมภูมิ ได้แก่ พระไตรปิฎก ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย อรรถกถา 
  (2) เอกสารชั้นทุติยภูมิ ได้แก่ หนังสือต าราทางวิชาการและบทความที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักพุทธธรรมของ หมู่บ้านม่วงค า ต าบลนาอุดม อ าเภอโพนทอง 
จังหวัดร้อยเอ็ด พุทธศักราช 2560 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การวิจัยนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาแนวทางการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักพุทธธรรม ใน 
พระพุทธศาสนาที่ปรากฏในประไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา จากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและน า
ข้อมูลมาศึกษาวิเคราะห์นัยความหมาย ตามกฎเกณฑ์และศึกษาสภาพปัญหาของชาวบ้านชุมชน 
รวมถึงประโยชน์ของการใช้หลักพุทธธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิตในชุมชนบ้านม่วงค า ต าบลนาอุดม 
อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
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 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ พระสงฆ์ ผู้น า

ชุมชนและ 
ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพอยู่ในชุมชนบ้านม่วงค า รวมทั้งสิ้น 20 คน  
 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดพื้นที่ในการเก็บข้อมูลประชากร คือ ชุมชนบ้านม่วงค า ต าบลนาอุดม 
อ าเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
ผลการวิจัย 
 หลักพุทธธรรมตามนัยพระพุทธศาสนา  
 หลักพุทธธรรมตามนัยพระพุทธศาสนา หมายถึง หลักสารัตถะธรรมค าสอนของ
พระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ดีแล้ว กล่าวคือ หลักธรรมที่แสดงสาระแห่งการพัฒนาตุณภาพชีวิตและสังคมให้
มีความเจริญงอกงามท้ังในด้านพฤติกรรมที่แสดงออกทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ 
 ในบทความวิจัยนี้คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนด้าน
ประกอบอาชีพ ได้แก่ หลักสัมมาอาชีวะ คือการเว้นมิจฉาอาชีวะ อันได้แก่ การเลี้ยงชีพไม่ชอบ อัน
เป็นหลักธรรมข้อหนึ่งในมรรค ๘ ซึ่งเป็นแนวทางการดับทุกข์หรือการแก้ไขปัญหาชีวิต มุ่งผลในทาง
ปฏิบัติให้ทุกคนจัดการกับชีวิตที่เป็นอยู่จริงๆ ในโลกนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการเลี้ยงชีพที่ถูกต้องของ
คนแต่ละคน โดยอยู่บนพ้ืนฐานการด าเนินชีวิตด้วยการประพฤติชอบอยู่ในกรอบของกฎหมาย
บ้านเมือง ตลอดทั้งการไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อ่ืน 
 สัมมาอาชีวะยังจ าแนกออกได้เป็น 2 ระดับ คือ สัมมาอาชีวะระดับโลกิยะหรือการเลี้ยง
ชีพในระดับปถุชนหรือส าหรับคนทั่วไปเป็นสัมมาอาชีวะที่เป็นส่วนแห่งบุญให้ผลเป็นอุปธิคือการละ
เว้นมิจฉาชีวะ ได้แก่ การเลี้ยงชีวิตในทางท่ีไม่ชอบ เลี้ยงชีวิตด้วยสัมมาอาชีวะ โดยการไม่ไปเบียน
เบียดผู้อ่ืน และสัมมาอาชีวะระดับโลกุตตระซึ่งเป็นสัมมาอาชีวะที่งดเว้น การเว้นขาดเจตนาเป็นเหตุ
งดเว้นจากมิจฉาอาชีวะของภิกษุผู้มีจิตไกลจากกิเลสข้าศึกมีจิตหาอาสวะมิได้เพียบพร้อมด้วย
อริยมรรคอยู่ เป็นการเลี้ยงชีวิตชอบในระดับของพระโสดาบัน พระอริยบุคคลขั้นต้นขึ้นไป จนถึงพระ
อรหันต์ ซึ่งจะให้ผลเป็นความสุขสงบเป็นไปเพ่ือความสิ้นทุกข์และเป็นไปเพ่ือนิพพิทาความเบื่อหน่าย
จากอารมณ์ที่เป็นโลกิยะทั้งปวง 
 การเลี้ยงชีวิตชอบตามหลักสัมมาอาชีวะในทางพระพุทธศาสนา มีหลักธรรมที่เกื้อหนุน
เพ่ือความสมบูรณ์ในการด าเนินชีวิตให้ถูกต้องเหมาะสม ทั้งในด้านการแสวงหาการครอบครอง และ
การใช้จ่ายบนพ้ืนฐานของความถูกต้องชอบธรรม ในทางที่จะก่อเกิดประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต  
ประกอบด้วย อริยมรรคมีองค์ 8 ศีล 5 อิทธิบาท 4 สุจริต 3 ทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน์ 4 นอกจากจะมี
หลักธรรมที่เก้ือหนุนให้ผู้เลี้ยงชีวิตชอบเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าแล้ว ยังมีหลักธรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เลี้ยงชีพ
ที่สุจริตประสบความส าเร็จยิ่งขึ้นไปอีกด้วย คือ สังคหวัตถุ 4 พรหมวิหาร 4 ฆราวาสธรรม 4 การเลี้ยง
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ชีพที่ถูกต้องของคนแต่ละคน โดยอยู่บนพ้ืนฐานการด าเนินชีวิตด้วยการประพฤติชอบ หรือการเลี้ยง
ชีพชอบเรียกว่าสุจริต 3 ได้แก่ การเลี้ยงชีพชอบทางกาย การเลี้ยงชีพชอบทางวาจา การเลี้ยงชีพชอบ
ทางใจซึ่งการวินิจฉัยว่าเป็นสัมมาอาชีวะหรือไม่นั้นต้องขึ้นอยู่กับเจตนาของการกระท านั้น  

 2.การส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักพุทธธรรมของชุมชนบ้านม่วงค า 
 วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านม่วงค านั้นได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาเข้าไป
เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นในด้านวัฒนธรรมประเพณีท่ีปฏิบัติสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น และ
การปลูกฝังลูกหลานให้รู้จักท าบุญโดยพาตักบาตรตอนเช้าและให้ความส าคัญต่อพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนา คือการท าด้วยความบริสุทธิ์ทั้งกายและใจ เพราะการท าบุญของชาวบ้านนั้นจะเน้น
ให้ปลอดอบายมุข ไม่ว่าจะเป็น งานบวช งานบุญกฐิน บุญทอดผ้าป่าเป็นต้น ตลอดทั้งยังช่วยกันท านุ
บ ารุงระพุทธศาสนาทั้งก าลังทรัพย์ตลอดทั้งก าลังกายในกานก่อสร้างปฏิสังขรณ์ สิ่งปลูกสร้างภายใน
วัดด้วยความสมัครสมานสามัคคีเป็นอย่างยิ่ง  
 การประกอบอาชีพที่มีในหมู่บ้านโดยอาชีพหลัก คือ การท านา ท าไรท าสวนจะเป็นการท า 
และค้าขาย การท านาของชาวบ้านในชุมชนบ้านม่วงค านั้นจะท าปีละ 2 ครั้งคือช่วงระยะเวลาเดือน 
พฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายนจะเป็นการท านาปี ช่วงระยะเวลาเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายนจะ
เป็นการท านาปรัง ส่วนการท าไร่ท าสวนนั้นส่วนใหญ่ชาวบ้านจะนิยมปลูกพริก ข้าวโพด มันส าปะหลัง 
และผักสวนครัว ในช่วงเวลาที่ว่างจากการท านาเป็นการเสริมรายได้และมีกลุ่มท่ีประกอบอาชีพค้าขาย
โดยการน าสินค้าจากหมู่บ้านไปขายในตลาดสดและที่เปิดร้านค้าขายของช าในหมู่บ้านและมีเศรษฐกิจ
ที่ส าคัญของชุมชนที่เกิดจากการรวมกลุ่มกันของชาวบ้านเพ่ือจัดตั้งขึ้นในชุมชน คือ โรงสีข้าวชุมชน 
ร้านค้าสวัสดิการชุมชน กลุ่มผู้ค้าพริก เป็นต้น  
 ชาวบ้านในชุมชนบ้านม่วงค านั้นจะมีการหมุนเวียนในการท ามาเลี้ยงชีพ โดยเมื่อว่างจาก
ฤดูท านาก็จะท าสวนปลูกผักเพ่ือรับประทานเองหรือออกไปรับจ้างท าก่อสร้างในพ้ืนที่ใกล้เคียงกับ
หมู่บ้านซึ่งก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในครอบครัว การด าเนินชีวิตของชาวชุมชนบ้านม่วงค าจึงจัดอยู่
ในรูปแบบของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งท าให้ชาวบ้านนั้นสามารถอยู่แบบพึ่งพาตนเองได้ 

             3.วิเคราะห์การส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักพุทธธรรมของชุมชนบ้านม่วงค า  
 ชาวบ้านในชุมชนบ้านม่วงค าจะประกอบอาชีพที่เน้นความถูกต้องไม่ผิดกฎหมายและไม่
ท าให้คนอ่ืนเดือดร้อน แต่ก็ยังอยู่ในระดับโลกิยะยังไม่ถึงกับเป็นหลักสัมมาอาชีวะที่สมบูรณ์แบบ 
เพราะยังมีการท าขัดต่อศีลธรรมบ้าง เช่น การก าจัดศัตรูพืชด้วยยาฆ่าแมลง การแสวงหาอาหารตาม
แหล่งน้ าเพ่ือเลี้ยงชีพตามวีถีชาวชนบทโดยหลักพุทธธรรม ตามแนวสัมมาอาชีวะที่ปรากฏในชุมชน
บ้านม่วงค านั้น มีอยู่สามรูปแบบดังนี้ 
 การส่งเสริมรูปแบบแรกในการแสวงหา การยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบ
อาชีพของชาวบ้านนั้นสามารถท าไดดีระดับหนึ่งเพราะสามารถพ่ึงพาตนองได้ โดยชาวบ้านส่วนใหญ่
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จะประกอบอาชีพในชุมชน เช่น การท านา ท าไร่ ท าสวนและรับจ้างตามหมู่บ้าน โดยในแต่ละปี
ชาวบ้านจะท านา 2 ครั้ง คือนาปีและนาปรัง และมีการปลูกพืชเศรษฐกิจ คือ พริก ข้าวโพด มันสัปปะ
หลัง ในช่วงที่ว่างจากการท านา ไม่ขวนขวายที่จะไปประกอบอาชีพต่างถิ่นเพียงแค่ยึดหลักความ
ขยันหมั่นเพียรในการท ามาหากินไม่เกี่ยงงาน การประกอบอาชีพของชาวบ้านในชุมชนบ้านม่วงค านั้น
จะเน้นประกอบอาชีพที่สุจริต ไม่ผิดต่อกฎหมายบ้านเมือง แต่มีบางส่วนที่ขัดต่อหลักสัมมาอาชีวะ 
เพราะชาวบ้านนั้นยังใช้สารก าจัดศัตรูพืชในการเกษตรอยู่แต่ก็เพราะความจ าเป็นที่จะต้องใช้ ซึ่งถือว่า
เป็นการเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นแต่อย่างไรชาวบ้านก็ยังมีจิตส านึกที่จะไม่ท าสิ่งที่ขัดต่อหลักกฎหมาย
บ้านเมืองและเลือกอาชีพที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่บุคคลอ่ืนที่อยู่ร่วมกันในสังคมแต่อย่างไร ซึ่ง
ดังที่กล่าวมานั้นการประกอบอาชีพของชาวบ้านม่วงค าจะอยู่ในระดับของสัมมาอาชีวะในขั้นโลกิยะ
ธรรมไม่ถึงกับเป็นสัมมาอาชีวะที่เป็นระดับโลกุตระธรรมแต่อย่างใด  
 การส่งเสริมรูปแบบที่สองการบริโภคใช้จ่าย การบริโภคของชาวบ้านนั้นส่วนใหญ่จะนิยม
รับประทานอาหารที่แสวงหามาได้ตามแหล่งธรรมชาติและปลูกผักเพ่ือรับประทานเอง จึงท าให้ลด
ค่าใช้จ่ายในด้านการบริโภคได้เป็นอย่างดีทั้งมีการวางแผนที่จะใช้จ่ายอย่างมีแบบแผนการใช้จ่ายรู้จัก
ประมาณในการบริโภค ไม่บริโภคสิ่งที่ไม่จ าเป็นต่อร่างกายและต้องค านึงถึงความปลอดภัย เราจะต้อง
ค านึงถึงความพอดี ไม่กินแบบฟุ่มเฟือย และบริโภคอาหารที่ไม่จ าเป็นต่อร่างกาย เช่น กาแฟ น้ าอัดลม 
เหล้า บุหรี่และสิ่งเสพติดที่ให้โทษ เพราะอาหารเหล่านี้อาจท าให้บั่นทอนก าลังทางกายได้ มีการท า
บัญชีรายรับรายจ่ายอย่างมีระบบ ค านึงถึงตัวเองว่าเรามีก าลังมากน้อยเพียงใดในการกินไม่ใช่ว่ามี
รายได้ 300 บาท/วันแต่กินและใช้จ่ายเกินที่เราหาได้ และต้องค านึงเสมอถึงความจ าเป็นในการใช้จ่าย
และวางแผนการใช้จ่ายไว้เผื่ออนาคตข้างหน้าด้วย 
 การส่งเสริมรูปแบบที่สามการเก็บรักษา  การเก็บรักษาทรัพย์สินของตนเองนั้นส าคัญมาก
ไม่ว่าจะเป็นของใช้สอยที่ใช้ในชีวิตจะประจ าวันหรือของที่เป็นมรดกจากพ่อแม่ เราจะต้องหามาเพ่ิม
ไม่ใช่ท าให้ลดน้อยลงไปจกเดิมและตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนว่าควรแบ่งเก็บเท่าไหร่ใช้เทาไหร่ทั้งนี้ก็เพ่ือใช้
ไว้เป็นเงินทุนในอนาคต ในการเก็บรักษาของชาวบ้านโนนสว่างนั้นสอดคล้องกับหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา คือ ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ คือการไม่ใช้ของเก่าแสวงหาเพ่ิมละมีการใช้อย่างมีการ
วางแผน 

สรุป 

 การส่งเสริมการประกอบอาชีพของชุมชนบ้านม่วงค าพบว่า ชาวบ้านในชุมชนบ้านม่วงค า
นั้นจะเน้นการประกอบอาชีพที่มีในหมู่บ้านโดยอาชีพหลักๆ คือ การท านา ท าไรท าสวน ค้าขาย และ
ยังมีเศรษฐกิจที่ส าคัญของชุมชน คือ โรงสีข้าวชุมชน ร้านค้าสวัสดิการชุมชน กลุ่มผู้ค้าพริก เป็นต้น 
ชาวบ้านในชุมชนบ้านม่วงค านั้นจะมีการหมุนเวียนในการท ามาเลี้ยงชีพ  
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 วิเคราะห์การส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักพุทธธรรมของชุมชนบ้านม่วงค าพบว่า 
ชาวบ้านในชุมชนบ้านม่วงค าจะประกอบอาชีพที่เน้นความถูกต้องไม่ผิดกฎหมายและไม่ท าให้คนอ่ืน
เดือดร้อน แต่ก็ยังอยู่ในระดับโลกิยะยังไม่ถึงกับเป็นหลักสัมมาอาชีวะที่สมบูรณ์แบบ เพราะยังมีการท า
ขัดต่อศีลธรรมบ้าง เช่น การก าจัดศัตรูพืชด้วยยาฆ่าแมลง การแสวงหาอาหารตามแหล่งน้ าเพ่ือเลี้ยง
ชีพตามวีถีชาวชนบท โดยสัมมาอาชีวะที่ปรากฏในชุมชนบ้านม่วงค านั้นมีอยู่สามรูปแบบ คือ การ
แสวงหา การบริโภคใช้จ่าย และการเก็บรักษา 
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การใช้หลักไตรลักษณ์ส าหรับการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ 
ในชุมชนบ้านไก่ป่า ต าบลหนองพอก อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด1  

An Application Tilakkhana (Three Marks of Existence) for Mental Health 

 Care of the Eldery in Ban Kaipa Nong Phok Sub- district,  

Thawat Buri District, Roi-Et Province 

 

พระอ ำนวย อตฺตสำโร (ตรีกุล)2 
พระอธิกำรสมหมำย อตฺถสิทฺโธ,ดร.3 

ดร. สังเวียน สำผำง 4 

 

บทคัดย่อ 

 บทควำมวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำ (1) เ พื ่อ ศ ึก ษ ำ ปัญ ห ำ สุข ภ ำ พจิต ข อ ง
ผู้สู งอำยุ ในชุมชนบ้ำนไก่ป่ำ  ต ำบลหนองพอก อ ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด (2) เพ่ือศึกษำกำรใช้
หลักพระไตรลักษณ์ส ำหรับดูแลสุขภำพจิตผู้สูงอำยุในชุมชนบ้ำนไก่ป่ำ ต ำบลหนองพอก อ ำเภอธวัชบุรี 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

ผลจำกกำรวิจัยพบว่ำ ผู้สูงอำยุคือผู้ที่มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป สภำพร่ำงกำยเสื่อมโทรมถดถอย 
ด้ำนจิตใจเริ่มมีอำรมณ์ไม่คงท่ี ไม่มีควำมเชื่อมั่นในตนเอง ไม่มีควำมมั่นคงปลอดภัยทำงใจ ด้ำ
ควำมส ำคัญของผู้สูงอำยุ เป็นผู้มีบุญคุณต่อลูกหลำน ชุมชน สังคม และต่อประเทศชำติ เป็นที่พ่ึงและ
ร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกหลำน จึงเป็นศูนย์รวมจิตใจ และถ่ำยทอดภูมิปัญญำในท้องถิ่นให้กับลูกหลำนและ
ชุมชนให้ด ำรงสืบต่อไป  
 จำกกำรศึกษำปัญหำสุขภำพจิตและกำรด ำเนินชีวิตของผู้สูงอำยุในเขตอ ำ เภอธวัชบุรี  
จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่ำ ปัญหำด้ำนร่ำงกำยของผู้สูงอำยุตำมควำมเสื่อมโทรมทำงร่ำงกำย ซึ่งโรคภัยมี

                                           

1 บทควำมนี้เป็นส่วนหน่ึงของวิทยำนิพนธ์ “กำรใช้หลักพระไตรลักษณ์ส ำหรับกำรดูแลสุขภำพจติผูสู้งอำยุ
ในชุมชนบ้ำนไก่ป่ำ ต ำบลหนองพอก อ ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด” หลักสูตรพุทธศำสตรมหำบัณฑติ สำขำวิชำ
พระพุทธศำสนำ บณัฑิตวิทยำลัยมหำวิทยำลยัมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

2 นิสิตหลักสูตรพุทธศำสตรมหำบณัฑิต สำขำพระพุทธศำสนำ ม.มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำลยั
สงฆ์ร้อยเอด็ 

3 อำจำรย์ประจ ำหลักสตูรพุทธศำสตรมหำบัณฑติ สำขำพระพุทธศำสนำ ม.มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลยั 
วิทยำลัยสงฆ์ร้อยเอด็ 

4 อำจำรย์ประจ ำหลักสตูรพุทธศำสตรมหำบัณฑติ สำขำพระพุทธศำสนำ ม.มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลยั 
วิทยำลัยสงฆ์ร้อยเอด็ 
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สำเหตุจำกกรรมพันธุ์ ปัญหำด้ำนสุขภำพจิตใจและอำรมณ์ ไม่มีควำมมั่นคงปลอดภัยทำงใจ และมี
ภำวะโรคซึมเศร้ำ 
ด้ำนครอบครัวและสังคมของผู้สูงอำยุ บำงคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่สำมำรถไปร่วมกิจกรรมทำงสังคม
ไม่ได้ บำงครอบครัวเกิดควำมขัดแย้งที่ไม่เข้ำใจกันระหว่ำงลูกหลำนกับผู้สู งอำยุ ผู้สูงอำยุบำงคนชอบ
อยู่คนเดียวอยำกช่วยเหลือตัวเองโดยไม่พ่ึงลูกหลำนหรือคนรอบข้ำง ปัญหำด้ำนเศรษฐกิจและรำยได้ 
ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหำเพรำะมีรำยได้จำกบ ำนำญ กำรประกอบอำชีพมีเบี้ยเลี้ยงยังชีพของผู้สูงอำยุ
ลูกหลำนส่งเงินมำให้เป็นรำยเดือน  

หลักพุทธธรรมที่ผู้สูงอำยุจะน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินชีวิต ได้แก่ หลักไตรลักษณ์ เป็น
หลักธรรมที่ท ำให้เข้ำใจควำมเปลี่ยนแปลงทำงร่ำงกำยและจิตใจ เข้ำใจในชีวิต ที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์
ขึ้น หลักควำมไม่ประมำท ช่วยให้ไม่ประมำทไม่มัวเมำหลงใหลในกิเลสตัณหำเข้ำมำครอบง ำ ควรใช้
ชีวิตในบั้นปลำยอย่ำงมีสติ และมีกำรด ำเนินชีวิตที่ถูกต้อง โดยกำรประพฤติปฏิบัติตำมหลักบุญกิริยำ
วัตถุ คือ ทำนมัย ศีลมัย และภำวนำมัย อย่ำงสม่ ำเสมอ 

ค าส าคัญ : หลักไตรลักษณ์, กำรดูแลสุขภำพจิตผู้สูงอำยุ, อ ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ABSTRACT 

 

The article aims (1) to study the mental problem of the elderly of Ban Kaipa 

Nong Phok sub-district, Thawat Buri district, Roi-Et province; (2) to study an 

application Tilakkhana (Three Marks of Existence) for mental health care of the elderly 

of Ban Kaipa Nog Phok sub- district, Thawat Buri district, Roi-Et province.   

The result of this study found that the elderly means the people who are 60 years 

up, the health condition whether physical, cognitive, or even emotional are changed 

namely, physical regression, agility changed, irritated mood, no confidence. The 

important aspect was a benefactor to community, society and country as well as reliable 

person for their son/daughter so, they were a soul and imparting the local wisdom to 

new generation and community ahead sustainable. 

The principles of Buddha-Dhamma to apply for the elderly lifestyle are as 

follows: the Three Marks of Existence, it is a principle which focuses on three 

characteristics of the existence: changing, impermanence and suffering. The 

heedfulness principle supports to be heedfulness from three desires that will control 

their mind and spend their life properly and wisely with mindfulness and follow three 

meritorious actions namely Dāna (generosity), Sīla (Moral) and Bhāvanā (Mediation).     

 

Keywords: Tilakkhana, mental health care of the elderly, Thawat Buri district, Roi-Et 

province 

 

1.บทน า 
  ประชำกรของอ ำเภอธวัชบุรีในปัจจุบันได้เ พ่ิมจ ำนวนมำกขึ้นเป็นล ำดับ โดยกำร
เปลี่ยนแปลงของประชำกรในประเทศและของโลก  กำรเกิดและกำรตำย ส่งผลกระทบต่ออัตรำกำร
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เกิดและกำรตำยของประชำกรในประเทศและของโลก เช่นเดียวกันในทุกประเทศทั่วโลก ประชำกร
ของโลกนั้นมีแนวโน้มว่ำจะมีวัยเด็กลดน้อยลง โดยจ ำนวนประชำกรของผู้สูงอำยุมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น
เรื่อยๆ  แสดงว่ำโครงสร้ำงประชำกรของโลกได้เปลี่ยนแปลงเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ (Anging Society) ซึ่ง
ในทวีปยุโรปขณะนี้กลำยเป็นภูมิภำค ที่มีผู้สูงอำยุมำกที่สุดในโลก โดยเฉพำะ อิตำลี กรีซ เยอรมัน 
และสวิสเซอร์แลนด์หลำยต่อหลำยประเทศจึงพยำยำมศึกษำและวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงวัยมำกขึ้น เพ่ือ
พัฒนำประเทศของตนให้มีคุณภำพเกี่ยวกับผู้สูงวัยกลำยเป็น “สังคมผู้สูงอำยุที่มีคุณภำพ” ต่อไปใน
อนำคตกำล หำกประเทศใดมีจ ำนวนประชำกรผู้สูงอำยุมำกกว่ำร้อยละ 10 ถือว่ำเป็นสังคมผู้สูงอำยุ
หรือมีจ ำนวนประชำกรที่ไม่สมดุลย์ (สำคร อินโท่โล่,2555)  ซึ่งในประเทศไทยปัจจุบันนี้มีจ ำนวน
ผู้สูงอำยุคิดเป็นร้อยละ 14.9 (พระเทพเวที,2534) จึงได้กลำยเป็นสังคมผู้สูงอำยุในปัจจุบัน 
เช่นเดียวกับหลำยๆ ประเทศท่ัวโลก 

ผู้สูงอำยุมีปัญหำที่ส ำคัญ คือปัญหำทำงด้ำนสุขภำพทำงร่ำงกำย ปัญหำทำงด้ำนเศรษฐกิจ 
ปัญหำทำงด้ำนควำมรู้ ปัญหำทำงด้ำนสังคม ปัญหำทำงด้ำนสุขภำพจิตใจ ปัญหำเกี่ยวกับครอบครัว 
ผู้สูงอำยุมีปัญหำที่น่ำเป็นห่วงคือ กำรเปลี่ยนแปลงทำงร่ำงกำย กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม ปัญหำ
ค่ำนิยมที่เปลี่ยนแปลง ในอนำคตประเทศไทยเมื่อกลำยเป็นประเทศอุตสำหกรรมแบบใหม่ สังคมไทย
อำจกลำยเป็นสังคมแบบตะวันตก มีค่ำนิยมแบบตะวันตกคือ ต่ำงคนต่ำงอยู่ ไม่ช่วยเหลือกัน ไม่มีกำร
เอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกัน ไม่มีกำรตอบแทนบุญคุณต่อบรรพบุรุษ บุตรหลำนเมื่อโตขึ้นแล้วก็จะไม่เลี้ยงดู
บิดำ มำรดำ เมื่อท่ำนแก่ชรำภำพลง 

ค ำสอนในคัมภีร์ของพระพุทธศำสนำ ซึ่งพระพุทธเจ้ำสอนให้คนเรำรู้จักควำมจริงของ
ธรรมชำติและชีวิต ให้รู้จักพิจำรณำธรรมชำติและชีวิตแก้ไขปัญหำของตนด้วยกำรใช้เหตุผล หลักค ำ
สอนของพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ ที่เรียกว่ำ พุทธธรรม “ เป็นหลักกำรสอนให้รู้จักธรรมชำติ และกำรใช้
ชีวิตเป็นกำรแนะแนวต้นแบบ เพรำะกำรแนะแนวพุทธธรรมนี้ ส่งเสริมให้บุคคลรู้จักช่วยตนเองยอมรับ
ศักยภำพของมนุษย์ในกำรแก้ไขปัญหำตลอดจนให้รู้จักในเงื่อนไข เหตุและปัจจัยที่มีวิธีกำรซึ่งมีขั้นตอน
ครบถ้วนตำมหลักกำรด ำรงชีวิตที่ดี” (พระเทพเวที,2534) ผู้ที่ปฏิบัติชอบตำมหลักพุทธธรรมจะเกิด
ภำวะควำมประพฤติหรือกำรด ำเนินชีวิต ที่เรียกว่ำ เป็นผู้มีศีล ประกอบแต่กุศลกรรม และสิ่งที่ดีงำม 
คือ ไม่มีโลภ ไม่โกรธ และไม่หลง ปรำศจำกอวิชชำ ตัณหำและอุปำทำนครอบง ำจิตใจ หรือจะถูกชักจูง
ไปในทำงที่ผิด และเป็นกำรกระท ำด้วยใจที่เป็นอิสระ ผลที่ตำมมำ คือ ท ำให้ผู้ปฏิบัติมีสุขภำพกำยดี 
ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ หรือมีควำมแข็งแรงทำงร่ำงกำย ท ำให้เกิดสุขภำพที่ดีเป็นภำวะที่สมบูรณ์ในตัวเอง 
ส่วนด้ำนจิตใจเกิดภำวะ ที่เรียกว่ำ อ่ิมเอิบ ชื่นบำน ปลอดโปร่ง เกิดขึ้นกับบุคคลผู้ที่มีประสบกำรณ์
เฉพำะตัวเท่ำนั้น ที่สัมผัสได้และรู้ว่ำสภำวะที่สุขกำยสบำยใจเป็นอย่ำงไร 

 ดังเหตุผลที่กล่ำวมำแล้วผู้สูงอำยุจึงมีกำรเตรียมตัว เตรียมใจกับควำมไม่เที่ยงของชีวิต 
ฉะนั้นกำรท ำบุญให้ทำนรักษำศีลและปฏิบัติธรรมจึงเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติที่เหมำะสมอย่ำงยิ่งแก่
บุคคลผู้สูงอำยุเพรำะเป็นกำรส่งเสริมให้ตนเองเป็นผู้มีสุขภำพทำงร่ำงกำยและสุขภำพทำงจิตใจที่
เข้มแข็งสำมำรถที่จะเตรียมตัวเพ่ือรับมือกับปัญหำต่ำงๆที่จะเกิดขึ้นกับตนเองและปัญหำรุมเร้ำอยู่
ตลอดเวลำได้อย่ำงน่ำอัศจรรย์เพรำะว่ำพุทธธรรมเป็นค ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ำที่เป็นประโยชน์
ส ำหรับให้มวลมนุษย์ชำติทุกเพศทุกวัยได้น ำไปประพฤติปฏิบัติและยังส่งผลดีในด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรแผ่
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เมตตำ กำรมีกรุณำช่วยท ำให้ตนมีควำมรักต่อเพ่ือนมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลำย รู้จักกำรให้อภัยต่อคน
อ่ืน ขณะเดียวกันก็จะได้ควำมรักควำมเมตตำกลับคืนมำสู่ตนด้วยเหตุดังกล่ำวนี้ 

ด้วยเหตุผลข้ำงต้นดังกล่ำวมำ ผู้วิจัยจึงต้องกำรที่จะศึกษำหลักพุทธธรรมในคัมภีร์
พระพุทธศำสนำมำปรับแก้ปัญหำสุขภำพจิตของผู้สูงอำยุในชุมชนบ้ำนไก่ป่ำ ต ำบลหนองพอก อ ำเภอ
ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด และกำรปรับใช้หลักพุทธธรรมส ำหรับกำรดูแลรักษำสุขภำพจิตของผู้สูงอำยุใน
ชุมชน เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้กำรด ำเนินชีวิตของผู้สูงอำยุมีอัตภำพที่ดีข้ึนต่อไป 
 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

กำรปรับใช้หลักไตรลักษณ์ส ำหรับกำรดูแลสุขภำพจิตผู้สูงอำยุในชุมชนบ้ำนไก่ป่ำ ต ำบล
หนองพอก อ ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. เ พื่อศึกษำปัญหำสุขภำพจิตของผู้สูงอำยุในชุมชนบ้ำนไก่ป่ำ  ต ำบลหนองพอก 
อ ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 
 2. เพ่ือศึกษำกำรใช้หลักไตรลักษณ์ส ำหรับดูแลสุขภำพจิตผู้สูงอำยุในชุมชนบ้ำนไก่ป่ำ 
ต ำบลหนองพอก อ ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
3.ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตด้านเอกสาร 
    กำรศึกษำคัมภีร์พระไตรปิฎกภำษำไทย ฉบับมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ๒๕๓๙ และ
ศึกษำจำกเอกสำรต่ำงๆ รำยงำนกำรวิจัย วิทยำนิพนธ์ที่เก่ียวข้องกับหลักพุทธธรรมและปัญหำ
สุขภำพจิตผู้สูงอำยุ 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 1. ศึกษำปัญหำสุขภำพจิตของผู้สูงอำยุในชุมชนบ้ำนไก่ป่ำ ต ำบลหนองพอก อ ำเภอธวัชบุรี 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยผู้วิจัยสัมภำษณ์ สังเกตและกำรเข้ำร่วมกิจกรรมในชุมชน 
 2. ศึกษำกำรปรับใช้หลักพุทธธรรมส ำหรับกำรดูแลสุขภำพจิตผู้สูงอำยุชำวบ้ำนไก่ป่ำ 
ต ำบลหนองพอก อ ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้กิจกรรม สัมภำษณ์ สังเกต ถึงวิธีกำรน ำหลัก
พุทธธรรมมำปรับใช้ในกำรดูแลสุขภำพจิตของผู้สูงอำยุในด้ำนต่ำงๆ 

ขอบเขตด้านพื้นที่ศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย 
ขอบเขตด้ำนพ้ืนที่ศึกษำบ้ำนไก่ป่ำ ต ำบลหนองพอก อ ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด และ

กลุ่มเป้ำหมำยคือ บุคคลเพศหญิงและเพศชำย ที่มีอำยุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปจ ำนวน 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่ม
ติดสังคม 2) กลุ่มติดบ้ำน 3) กลุ่มติดเตียง 

  
4.วิธีด าเนินการวิจัย 

กำรวิจัยครั้งนี้ เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) โดยศึกษำข้อมูลจำก
เอกสำร และลงภำคสนำมเพ่ือท ำกำรเก็บรวบรวมข้อมูล สัมภำษณ์ สังเกตกำรณ์สภำพทั่วไป กำรเข้ำ
ร่วมกิจกรรมกับผู้สูงอำยุในชุมชนบ้ำนไก่ป่ำ ต ำบลหนองพอก อ ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด มีข้ันตอน
ดังนี้ 
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1. ขั้นรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) 
1) แหล่งปฐมภูมิ (Primary Source) ศึกษำข้อมูลจำกพระไตรปิฎกภำษำบำลีฉบับมหำจุฬำ

เตปิฏก , 2500 โรงพิมพ์มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัยพุทธศักรำช 2535 และพระไตรปิฎกภำษำไทย
ฉบับมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัยพุทธศักรำช, 2539. 

2) แหล่งทุติยภูมิ (Secondary Source) ศึกษำข้อมูลจำกงำนวิจัยหนังสือเอกสำรและต ำรำ
วิชำกำรท่ีเกี่ยวข้องกับผู้สูงอำยุทั้งปัญหำและวิธีกำรดูแลสุขภำพจิตผู้สูงอำยุ 
 3) ท ำกำรศึกษำหลักไตรลักษณ์ที่เกี่ยวกับกำรดูแลสุขภำพจิตผู้สูงอำยุในชุมชนบ้ำนไก่ป่ำ 
ต ำบลหนองพอก อ ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสัมภำษณ์ สังเกต ถึงวิธีกำรน ำหลักไตรลักษณ์มำ
ปรับใช้ในกำรดูแลสุขภำพจิตผู้สูงอำยุพร้อมสรุปเขียนรำยงำน 

ขั้นศึกษาข้อมูลจากภาคสนาม (Field Work) 
ก. พ้ืนที่ศึกษำและกลุ่มเป้ำหมำย 
พ้ืนที่ศึกษำคือบ้ำนไก่ป่ำ ต ำบลหนองพอก อ ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด และเลือกสุ่ม

กลุ่มเป้ำหมำยเพ่ือน ำผลกำรศึกษำด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์เชิงลึกเป็นรำยบุคคล 
ข) กลุ่มเป้ำหมำยผู้สูงอำยุ 60 ปีขึ้นไปจ ำนวน 3 กลุ่มคือ 
  1) กลุ่มติดสังคม 
  2) กลุ่มติดบ้ำน 
  3) กลุ่มติดเตียง 
   ขั้นตอนในการวิจัยภาคสนามและสรุปวิเคราะห์ข้อมูล 
    1) เก็บรวบรวมข้อมูลตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดตำมวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกเอกสำร  

จำกกำรลงเก็บข้อมูลในพื้นท่ีศึกษำด้วยวิธีกำรสังเกตแบบมีส่วนร่วม และกำรสัมภำษณ์เชิงลึก 
 2) น ำผลกำรศึกษำมำจัดหมวดหมู่ตำมวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนด พร้อมวิเครำะห์ข้อมูล 
 3) เมื่อวิเครำะห์ข้อมูลทั้งหมดครบถ้วนแล้วน ำผลกำรวิจัยมำสรุป และข้อเสนอแนะและ

น ำเสนอต่ออำจำรย์ปรึกษำวิทยำนิพนธ์เพ่ือตรวจสอบควำมถูกต้องตำมล ำดับเสร็จแล้วจัดท ำเป็น
รูปเล่มที่สมบูรณ์น ำส่งผลกำรวิจัยที่มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัยเพ่ือเตรียมตัวขอสอบ
เป็นอันดับสุดท้ำย 

 
5.สรุปผลการวิจัย 
 จำกกำรศึกษำปัญหำสุขภำพจิตของผู้สูงอำยุในเขตอ ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด พบปัญหำ
ของผู้สูงอำยุและกำรปรับใช้หลักไตรลักษณ์ส ำหรับกำรดูแลสุขภำพจิตของผู้สูงอำยุดังต่อไปนี้ 
 5.1 สภำพปัญหำสุขภำพจิตและกำรด ำเนินชีวิตของผู้สูงอำยุ 
 ผู้สูงอำยุในอ ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ดคือผู้ที่มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป สภำพร่ำงกำยเสื่อม
ถอย ควำมคล่องแคล่วว่องไวเปลี่ยนแปลงไปตำมสภำพร่ำงกำยที่เสื่อมโทรม  ทำงด้ำนจิตใจเริ่มมี
อำรมณ์หงุดหงิด ไม่มีควำมเชื่อมั่นในตนเอง หวำดกลัวภัยต่ำงๆ นำนำ กลัวถูกทอดทิ้งจำกครอบครัว 
ลูกหลำน สังคม ชุมชนควำมส ำคัญของผู้สูงอำยุ ผู้สูงอำยุเป็นผู้มีบุญคุณต่อลูกหลำน ชุมชน สังคม และ
ต่อประเทศชำติ ควำมส ำคัญของผู้สูงอำยุคือ ผู้สูงอำยุผ่ำนประสบกำรณ์ในชีวิตมำหลำยรูปแบบทั้งดี
และไม่ดี เป็นที่พ่ึงและร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกหลำน สังคมไทยมีควำมเชื่อว่ำท ำคุณประโยชน์ต่อชุมชน 
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สังคม และประเทศชำติอย่ำงมำกมำย จึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของลูกหลำน ถ่ำยทอดภูมิปัญญำใน
ท้องถิ่นให้กับลูกหลำนให้ด ำรงสืบต่อไป กำรส่งเสริมกำรด ำเนินชีวิตของผู้สูงอำยุให้มีสุขภำพที่ดีจะต้อง
ได้รับควำมร่วมมือจำกครอบครัวลูกหลำน ญำติ ผู้ดูแลผู้สูงอำยุ ชุมชน และที่ส ำคัญขึ้นอยู่กับตัวของ
ผู้สูงอำยุเองว่ำจะให้ควำมร่วมมือขนำดไหนในกำรที่จะให้ตนเองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เคยมีมำใน
อดีตยอมรับสภำพปัจจุบันได้เป็นอย่ำงดี โดยน ำหลักธรรมค ำสอนของพระพุทธเจ้ำเข้ำมำใช้ในชีวิต 
โดยพิจำรณำว่ำสิ่งที่เกิดในโลกนี้ไม่มีตัวตนเป็นเพียงสิ่งสมมติ จะท ำให้จิตใจเข้มแข็งสุขภำพแข็งแรง
รู้จักผิดชอบชั่วดีไม่ยึดติดในสิ่งที่เคยกระท ำมำ รู้จักปลงกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่ำจะเป็นด้ำนร่ำงกำย จิตใจ 
สังคมและรำยได ้เพ่ือกำรอยู่ในสังคมอย่ำงมีควำมสุขจนถึงวำระสุดท้ำยของชีวิต  จำกกำรศึกษำสภำพ
ปัญหำกำรด ำเนินชีวิตของผู้สูงอำยุในอ ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด สรุปได้ว่ำ ปัญหำในกำรด ำเนิน
ชีวิตของผู้สูงอำยุ พบว่ำ ปัญหำด้ำนร่ำงกำยของผู้สูงอำยุ เป็นไปตำมควำมเสื่อมของร่ำงกำย ปัญหำ
บำงอย่ำงของร่ำงกำยเกิดจำกกรรมพันธุ์ท ำให้เจ็บป่วย  และกำรใช้ร่ำงกำยท ำงำนมำกเกินไป 
รับประทำนอำหำรตำมใจตนเอง ผู้สูงอำยุในเขตพื้นที่อ ำเภอธวัชบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนี้ พึงระวังดูแล
รักษำสุขภำพร่ำงกำยตนเองอยู่เสมอ ตรวจโรคประจ ำปีทุกครั้ง ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของแพทย์หรือ
บุคคลที่เข้ำมำให้ควำมรู้ด้ำนสุขภำพของผู้สูงอำยุ ปัญหำด้ำนจิตใจและอำรมณ์ของผู้สูงอำยุ บำงคน
กลัวกำรถูกทอดทิ้ง กลัวกำรอยู่คนเดียว บำงคนเป็นโรคซึมเศร้ำ ท ำใจกับสิ่งที่เกิดข้ึนไม่ได้ บำงคนเวลำ
เหงำ ก็หำทำงออกโดยกำรร้องเพลง ผู้สูงอำยุส่วนใหญ่สุขภำพจิตดี ร่ำเริง แจ่มใสปัญหำด้ำนครอบครัว
และสังคมของผู้สูงอำยุ ผู้ที่ประกอบอำชีพค้ำขำยหรือประกอบอำชีพส่วนตัวเข้ำร่วมกิจกรรมทำงสังคม
น้อยบำงคนมีปัญหำทำงครอบครัว เป็นตัวแทนของลูกหลำนที่ไปท ำงำนดูแลบ้ำนทุกอย่ำงแทนหลำน 
บำงคนเจ็บป่วยไปร่วมกิจกรรมของสังคมได้ไม่ได้ด้ำนครอบครัวเกิดควำมขัดแย้งที่ไม่เข้ำใจกันระหว่ำง
ลูกหลำนกับผู้สูงอำยุ แต่เป็นเพียงปัญหำเล็กน้อย ผู้สูงอำยุบำงคนชอบอยู่คนเดียวอยำกช่วยเหลือ
ตัวเองโดยไม่พ่ึงลูกหลำน ปัญหำด้ำนเศรษฐกิจและรำยได้ ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหำมีรำยได้จำกบ ำนำญ 
จำกกำรประกอบอำชีพ มีเบี้ยยังชีพของผู้สูงอำยุ บำงครอบครัวสำมีเป็นข้ำรำชกำรบ ำนำญภรรยำเป็น
แม่บ้ำน ภรรยำก็ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุหรือภรรยำมีบ ำนำญสำมีไม่มีบ ำนำญ แต่ก็รับเบี้ยยังชีพของ
ผู้สูงอำยุ บำงครอบครัวได้รับเงินบ ำนำญได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ลูกหลำนส่งเงินมำให้เป็นรำยเดือน มี
เงินออมเก็บไว้ 
 หลักไตรลักษณ์ส าหรับการดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ  

หลักไตรลักษณ์ ที่เกี่ยวข้องส ำหรับกำรดูแลสุขภำพจิตของผู้สูงอำยุ ได้แก่ ในอรรถกถำบำง
ทีเรียกว่ำ “สำมัญลักษณะ” ในฐำนะเป็นลักษณะร่วมที่มีแก่สิ่งทั้งหลำยเป็นสำมัญเสมอเหมือนกัน 
ยอมรับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้นทั้งด้ำนบวกและด้ำนลบ ท ำจิตใจให้เบิกบำนทุกอย่ำงในโลกนี้ไม่ใช่
ควำมสุข เป็นควำมทุกข์ที่เกิดขึ้น แต่มนุษย์ยึดว่ำเป็นควำมสุข ซึ่งเกิดจำกกำรปรุงแต่งของจิต ท ำให้
คนเรำลุ่มหลงยึดถือ เกิดทุกข์ตำมมำท ำให้เกิดปัญหำต่อตนเอง ลูกหลำนและสังคม ผู้สูงอำยุควร
พัฒนำตัวเองให้มำก ท ำจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในอำรมณ์เดียวเมื่อเกิดสภำวะที่เปลี่ยนแปลง ยอมรับกับทุกข์ที่
เกิดขึ้นโดยยึดถือปฏิบัติตำมหลักพุทธธรรมค ำสั่งสอน เพ่ือท ำให้ผู้สูงอำยุมีอำยุยืน สุขภำพกำยดี 
สุขภำพจิตดีสมกับวัยสูงอำยุ 

ควำมไม่ประมำท ท ำให้คนมีสติในวัย เช่น วัยหนุ่มสำว ควำมไม่มีโรค เพรำะควำมตำย
อำจจะมำถึงเมื่อไรก็ได้ไม่แน่นอน ท ำให้ไม่ประมำทในทรัพย์สินเพรำะคนมีทรัพย์อำจจะยำกจนได้ ท ำ
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ให้ไม่ดูหมิ่นผู้อ่ืน เพรำะผู้ที่ไร้ทรัพย์ไร้ยศต่ ำต้อยกว่ำ ภำยหลังอำจมีทรัพย์มียศและเจริญรุ่งเรืองกว่ำก็
ได้  
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การปรับใช้หลักพุทธธรรมในการดูแลพระสงฆ์ผู้สูงอายุ 
ในเขตอ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด1 

An Application of Buddha’s Doctrine (Buddha-Dhamma) for Taking Care of the 

Elderly Monks in Selaphum District, Roi Et Province 

 

พระคงเดช ขนฺติสมฺปณฺโน (จันทร์ภักดี)2 
ดร.สังเวียน สาผาง3 

 ดร.ไพฑูรย์ สวนมะไฟ4  

 
บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาของผู้พระสงฆ์ผู้สูงอายุ
ในสังคมไทยปัจจุบัน  (2) เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมส าหรับการด าเนินชีวิตของพระสงฆ์ผู้สูงอายุในเขต
พ้ืนที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และ (3) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปรับใช้หลักพุทธธรรม
ในการด าเนินชีวิตของพระสงฆ์ผู้สูงอายุในเขตอ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด การวิจัยนี้ เป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์  

ผลจากการวิจัยพบว่า พระสงฆ์ผู้สูงอายุคือผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป สภาพร่างกายเสื่อมถอย
ความคล่องแคล่วว่องไวเปลี่ยนแปลง มีอารมณ์หงุดหงิด ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง หวาดกลัวภัยต่างๆ 
นานา กลัวถูกทอดทิ้งจากครอบครัว ลูกหลาน สังคม ชุมชน  ความส าคัญของพระสงฆ์ผู้สูงอายุ เป็นผู้
มีบุญคุณต่อลูกหลาน ชุมชน สังคม และต่อประเทศชาติ เป็นที่พ่ึงและร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกหลาน จึง
เป็นศูนย์รวมจิตใจถ่ายทอดภูมิปัญญาในท้องถิ่นให้กับลูกหลานและชุมชนให้ด ารงสืบต่อไป  
 จากการศึกษาสภาพปัญหาการด าเนินชีวิตของพระสงฆ์ผู้สูงอายุในเขตอ า เภอเสลภูมิ  
จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ปัญหาด้านร่างกายของพระสงฆ์ผู้สูงอายุเป็นไปตามความเสื่อมของร่างกาย 
บางอย่างเกิดจากกรรมพันธุ์ท าให้เจ็บป่วย ปัญหาด้านจิตใจและอารมณ์ กลัวการอยู่คนเดียว บางรูป
เป็นโรคซึมเศร้า ท าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้  ปัญหาด้านครอบครัวและสังคมภายในวัดของพระสงฆ์
ผู้สูงอายุ บางรูปเจ็บป่วยไปร่วมกิจกรรมของคณะสงฆ์ไม่ได้ บางรูปเกิดความขัดแย้งที่ไม่เข้าใจกัน

                                           

1 บทความนี้เป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ “การปรับใช้หลักพุทธธรรมในการดูแลพระสงฆผ์ู้สูงอายุในเขต
อ าเภอเสลภมูิ จังหวัดร้อยเอ็ด ”หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2 นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอด็ 
3 อาจารย์ประจ าหลักสตูรพุทธศาสตรมหาบัณฑติ สาขาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆร์้อยเอด็ 
4 อาจารย์ประจ าหลักสตูรพุทธศาสตรมหาบัณฑติ สาขาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆร์้อยเอด็ 
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ระหว่างลูกหลานกับพระสงฆ์ผู้สูงอายุ พระสงฆ์ผู้สูงอายุบางรูปชอบอยู่คนเดียวอยากช่วยเหลือตัวเอง
โดยไม่พ่ึงลูกหลานและพระภายในวัด ปัญหาด้านเศรษฐกิจและรายได้ ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาเพราะมี
รายได้จากบ านาญจากการประกอบอาชีพ มีเบี้ยเลี้ยงยังชีพ ของพระสงฆ์ผู้สูงอายุลูกหลานส่งเงินมาให้
เป็นรายเดือนและเงินจากการท าบุญของญาติโยม  

หลักพุทธธรรมที่ผู้สูงอายุจะน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต ได้แก่ หลักไตรลักษณ์ เป็น
หลักธรรมที่ท าให้เข้าใจความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนของชีวิต เกิดความยึดติด เป็นเหตุให้
เกิดทุกข์ขึ้น หลักความไม่ประมาท ท าให้ไม่ประมาทไม่มัวเมาหลงใหลในกิเลสตัณหาเข้ามาครอบง า 
ควรใช้ชีวิตในบั้นปลายอย่างมีสติ และมีการด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง โดยการประพฤติปฏิบัติตามหลักบุญ
กิริยาวัตถุ คือ ทานมัย ศีลมัย และภาวนามัย  

ค าส าคัญ : หลักพุทธธรรม,  พระสงฆ์ผู้สูงอาย,ุ อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

ABSTRACT 

The purposes of this research article were: (1) to study the problem of elderly 

monks in current Thai society; (2) to study the principle of Buddha's doctrine (Buddha-

Dhamma) for living of the elderly monks in Selaphum district, Roi-Et province. This 

study was a qualitative research through the study of documents and interview used for 

data collection. 

The research results found that ‘the elderly monks’ refers to the general 

monks who are 60 years up, their health condition whether physical, cognitive, or even 

emotional are changed namely, physical regression, agility changed, irritated mood, no 

confidence; they have a panic from various danger such as abandon from family, 

society and community etc. 

The importance of the elderly monks is a benefactor for their son/daughter, 

community, society as well as country. So, the elderly monks are the spiritual leader 

imparting the local wisdom to new generation and community. 

Having studied on the life living of elderly monk of Selaphum district, it was 

found that the physical problem depends on the regression, whether, heredity, emotion 

problem, a panic on living alone or lonely, depression, family and social problem, being 

unable to participate the Buddhist activities, conflict with their son/daughter and their 

need to live alone. In terms of economic problem, most of them do not have any issue 

because they have a retirement welfare income, support from their son/daughter and 

donation from the devotees. 

The principle of Buddha’s doctrine that is suitable to apply for the elderly 

monks is the Three Marks of Existence which is a principle focusing on three 

characteristics of the existence: changing, impermanence and suffering. The 

heedfulness principle supports to be heedfulness from the three desires so that they can 

control their mind and spend their life properly and wisely with mindfulness and follow 

the three meritorious actions namely Dāna (donation), Sīla (moral) and Bhāvanā 

(mediation).     

Keywords: Buddha’s doctrine, the elderly monks, Selaphum district, Roi Et province 
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บทน า 
ปัจจุบันพระสงฆ์ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างมาก สภาพความเป็นสังคมไทยหรือสังคม

ต่างชาติทั่วโลกไม่ได้ให้ความส าคัญกับพระสงฆ์ผู้สูงอายุและมีการทอดทิ้งพระสงฆ์ผู้สูงอายุมาก การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในปัจจุบันเป็นไปอย่างรวดเร็วท าให้วิถีชีวิตของพระสงฆ์ผู้สูงอายุใน
ประเทศไทยต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพที่เป็นอยู่ร่างกายของพระสงฆ์ผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางเสื่อมมากกว่าเจริญเติบโตอวัยวะต่างๆสูญเสียหน้าที่และมรณภาพไปในที่สุด พระสงฆ์ผู้สูงอายุ
ปรับตัวไม่ทันท าให้พระสงฆ์ผู้สูงอายุเกิดความสับสนในตัวเองไม่เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองจึงท าให้เกิด
ปัญหาด้านจิตใจด้านสุขภาพด้านความเป็นอยู่ในปัจจุบันโดยไม่รู้ว่าจะท าตัวเองอย่างไรเพ่ือให้อยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
ก การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพระสงฆ์ที่มีอัตราการอุปสมบทและอัตราการมรณภาพไม่สมดุล
กันกล่าวคือ มีอัตราการอุปสมบทมากกว่าการมรณภาพท าให้ภาวะพระสงฆ์ผู้สูงวัยในประเทศไทย
สูงขึ้น อีกท้ังสังคมมีความเจริญทางวัตถุมากข้ึนวิถีชีวิตของพระสงฆ์จึงเปลี่ยนแปลง พระสงฆ์ภายในวัด
เดียวกันไม่ค่อยมีเวลาให้แก่กันเนื่องจากไม่ค่อยเอาใจใส่ซึ่งกันและกันภายในวัดเดียวกัน ความสัมพันธ์
ภายในวัดเดียวกันจึงเกิดช่องว่างระหว่างพระสงฆ์ผู้สูงวัยกับพระสงฆ์ภายในวัดเดียวกัน พระสงฆ์ผู้สูง
วัยจึงเป็นกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตทางสังคมค่อนข้างสูง อันอาจเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงบทบาทของตนเองจากการที่เคยเป็นบุคคลที่ช่วยเหลือตัวเองและมีรายได้ต้องออกจากวัด
ไปประกอบอาชีพได้พบปะผู้คนมีอ านาจในการตัดสินใจภายในสังคมแต่เมื่อถึงวัยสูงอายุบทบาท
ดังกล่าวลดลงหรือหมดสิ้นไปประกอบกับภาวะเสื่อมถอยของระบบต่างๆในร่างกาย พระสงฆ์บางรูป
เกิดภาวะซึมเศร้าเกิดความเหงาความว้าเหว่ความเครียดบางรายมีปัญหาในการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับ
พระสงฆ์ภายในวัดและชุมชนซึ่งไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของพระสงฆ์ผู้สูงวัยที่มีความเสื่อมถอยทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจซึ่งต้องการความรักความเข้าใจความเอ้ืออาทรจากพระสงฆ์รอบข้างเป็นอย่างยิ่ง 
(พระบุญทรงหมีดา (ปุญฺญธโร),2549) 

การเข้าสู่วัยพระสงฆ์ผู้สูงอายุเป็นเรื่องธรรมชาติของทุกคนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  การ
เปลี่ยนแปลงของโครงสร้างพระสงฆ์นี้ท าให้สังคมไทยและพระสงฆ์อ าเภอเสลภูมิ อยู่ในภาวะที่เรียกว่า
สังคมพระสงฆ์ผู้สูงอายุการเพ่ิมของพระสงฆ์ผู้สูงอายุอย่างชัดเจนนี้ท าให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
ตระหนักถึงความส าคัญของการเตรียมความพร้อมและให้ความส าคัญต่อความต้องการและการ
สนับสนุนแก่พระสงฆ์ผู้สูงอายุในด้านต่างๆ เช่น ด้านการด ารงชีวิตประจ าวัน การส่งเสริมสุขภาพจิตใจ
สังคมรายได้การท างานที่อยู่อาศัยและความสัมพันธ์กับพระสงฆ์ภายในวัดและชุมชนจะเห็นได้ว่า
ปัญหาของพระสงฆ์ผู้สูงอายุไม่ได้ขึ้นอยู่กับจ านวนที่เพ่ิมขึ้นเท่านั้น แต่ขึ้นอยู่กับคุณภาพชีวิตของ
พระสงฆ์ผู้สูงอายุด้วย ได้แก่การจัดระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเพ่ือรองรับปัญหา
พระสงฆ์ผู้สูงอายุ ตลอดจนการจัดบริการขั้นพ้ืนฐานทางสังคมการดูแลป้องกันและรักษาสุขภาพ
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อนามัยการศึกษาต่อเนื่องและความมั่นคงของรายได้ให้เกิดขึ้นภายในวัดและชุมชนเพ่ือเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพระสงฆ์ผู้สูงอายุ (ธาริน สุขอนันต์และคณะ,2554) 

ปัญหาของพระสงฆ์ผู้สูงอายุมี 3 ด้านการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายผิวหนังเหี่ยวย่นสีผิว
เปลี่ยนตกกระตามผิวหนังเส้นเลือดฝอยแตกง่ายท าให้มีรอยฟกช้ าตามตัวผมและขนเปลี่ยนเป็นสีขาว
มักหลุดร่วงง่ายกล้ามเนื้อและกระดูกไม่แข็งแรงเคลื่อนไหวช้าการท างานของอวัยวะต่างๆในร่างกาย
ลดลงสมองสั่งการช้าจ าเรื่องใหม่ได้น้อยลงหลอดเลือดแข็งตัวมากขึ้นท าให้หัวใจต้องสูบฉีดเลือดแรง
ขึ้นความแข็งของกล้ามเนื้อหัวใจลดลงมีผลให้เกิดอาการหัวใจล้มเหลวความดันโลหิตสูงง่ายต่อมผลิต
ฮอร์โมนต่างๆเสื่อมไปมีผลท าให้ปริมาณฮอร์โมนที่ส าคัญต่อร่างกายลดลงก่อให้เกิดโรคหลายๆอย่าง
ตามมาโรคเบาหวานโรคขาดธัยรอยด์ฮอร์โมนโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศด้านจิตใจและอารมณ์การ
เปลี่ยนทางจิตใจและอารมณ์ส่วนหนึ่งเป็นผลจากสภาพร่างกายเสื่อมลงอีกส่วนเป็นผลจากสภาพสังคม
ที่เปลี่ยนไปเพราะความสูงอายุชนิดของอารมณ์ที่พระสงฆ์ผู้สูงอายุมักแสดงออกและพบบ่อยคือ
อารมณ์เศร้าเบื่อหน่ายท้อแท้เหงาร้องไห้ง่ายน้อยใจ สภาวะแยกตัวออกจากกลุ่มสังคม อารมณ์วิตก
กังวล ห่วงใยลูกหลานมากขึ้น บางครั้งจะมีอาการเครียดหงุดหงิดบ่นมากขึ้น อาการทางจิตที่รุนแรงหู
แว่วประสาทหลอนหวาดระแวงต่างๆบางครั้งมีอาการสับสนเรื่องวันเวลาสถานที่และบุคคลบางคืนไม่
นอนขับถ่ายเลอะเทอะมีพฤติกรรมเหมือนเด็กทารกหรือมีพฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสมก็ได้ในกรณี
สมองเสื่อมมากๆ 

ด้านบทบาททางสังคมและความส าคัญของพระสงฆ์ผู้สูงอายุในสังคมที่ลดลง ทั้งนี้
เนื่องจากถูกมองว่าสุขภาพไม่แข็งแรงเกิดภาวะความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุได้ง่าย การสื่อสารกับคนท า
ได้ล าบากมีผลให้ผู้สูงอายุต้องอยู่ในบ้านมีความรู้สึกว่าตนเองไม่มีประโยชน์หมดคุณค่าเป็นภาระให้
พระสงฆ์ภายในวัดโดยเฉพาะพระสงฆ์ผู้สูงอายุที่เคยพึ่งตนเองหรือเป็นที่พ่ึงให้สมาชิกในครอบครัวต้อง
เปลี่ยนบทบาทเป็นผู้รับการช่วยเหลือและถ้าผู้ใกล้ชิดไม่ให้ความสนใจจะส่งผลให้พระสงฆ์ผู้สูงอายุเกิด
อาการซึมเศร้าอย่างรุนแรงถึงข้ันท าร้ายตนเองได้ (อ าไพขนิษฐาสมานวงศ์ไทย,2561) 

การเปลี่ยนแปลงเรื่องอายุและวัยเป็นต้นเหตุของความเครียดในชีวิตของคนคนมี
พฤติกรรมหรือการแสดงออกเพ่ือตอบโต้เหตุการณ์ที่เครียดในลักษณะต่างๆกันบางคนปฏิเสธแต่บาง
คนก็ยอมรับได้ความเครียดในวัยผู้สูงอายุที่ท าให้พฤติกรรมการแสดงออกแต่ละคนแตกต่างกันการ
ท างานเสื่อมสภาพจึงเป็นปัญหาของพระผู้สูงอายุที่มีอายุและวัยที่มากขึ้น ความไม่พร้อมท าให้เกิดการ
คับข้องใจเศร้าสูญเสียเป้าหมายของชีวิตมีความทรุดโทรมของจิตการไม่ยอมรับความจริงที่ต้องเสีย
สมรรถนะทางร่างกาย อาจท าให้พระสงฆ์บางรูปปรากฏอาการทางจิตปัญหาความไม่พร้อมมักเกิดจาก
ผู้ที่รู้สึกว่าอายุ 60 ปี ยังแข็งแรงสามารถท างานได้และคิดว่าการที่ร่างกายท างานไม่ได้ ไม่ยุติธรรม
ส าหรับเขาความรู้สึกนี้ท าให้เกิดปัญหาทางจิตเนื่องจากไม่พร้อมเกษียณมีพระสงฆ์ผู้สูงอายุหลายรูป
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สามารถปรับตัวได้ ส่วนผู้สูงอายุชายที่เกษียณจะยอมรับภาวการณ์เกษียณได้ง่ายกว่าพระสงฆ์ทั้งนี้
เพราะผู้ชายมีพันธกิจกับเพ่ือนและครอบครัวมากกว่าพระสงฆ์ ท าให้สามารถพัฒนายอมรับสังคม
เล็กๆใหม่ของตนเองได้ง่ายปัญหาพระสงฆ์ผู้สูงอายุ ชายผู้สูงอายุเหมือนกันรายได้ลดลงญาติทางสังคม
ลดลงมีเวลาว่างมากขึ้นถูกตัดขาดจากงานและบทบาททางสังคมลดลง บางคนเครียดแต่ไม่ใช่ทุกคน
สาเหตุมาจากการถูกแยกจากสังคมเป็นหลักแต่โดยทั่วไปแล้วไม่มีปัญหาสิ่งที่จะช่วยให้ผู้หมดสภาพ
ทางร่างกายมีความสุขคือการมีเพ่ือนซึ่งส าคัญมากกว่ามีงานนอกเหนือให้ท า (อ าไพ ขนิษฐา,2561) 

ค าสอนในพระพุทธศาสนาสอนให้คนรู้จักความจริงของธรรมชาติของชีวิตให้รู้จักตนเอง
พิจารณาแก้ไขปัญหาด้วยตนเองด้วยหลักการและเหตุผลหลักค าสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าหลักพุทธ
ธรรมผู้ที่ปฏิบัติตามแนวทางหลักพุทธธรรมจะเกิดภาวะทางความประพฤติหรือการด าเนินชีวิตที่เรียกว่า
มีศีลประกอบแต่กุศลกรรมปราศจากอวิชชาตัณหาและอุปาทานครอบง าเป็นการกระท าด้วยใจที่เป็น
อิสระส่วนในวัยสุดท้ายของชีวิตหรือวัยสูงอายุ (ปัจฉิมวัย) พึงด ารงตนอยู่ในหลักธรรมที่เหมาะสมแก่
ตนเองเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขและรู้จักการปล่อยวางอารมณ์ต่างๆที่ตนเคยผ่าน
ประสบการณ์มาเป็นเวลานานหากไม่รู้จักแสวงหาทรัพย์ภายในตนหรืออริยทรัพย์ไว้ให้แก่ตนแล้วเมื่อถึง
คราวเจ็บป่วยหรือใกล้ถึงแก่ความตายก็จะเกิดความไม่พร้อมในการเตรียมตัวก่อนตาย 

หลักพุทธธรรมหลายประการที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุจะน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตเพ่ือให้ได้รับประโยชน์สุขตั้งแต่ข้ันต้นคือการรู้เท่าทันสังขารว่ามีความไม่เที่ยงผ่านหลักไตรลักษณ์
การรู้เท่าทันในไตรลักษณ์เป็นสิ่งที่เร่งให้ผู้สูงอายุไม่อยู่ในความประมาท รวมทั้งเข้าใจการประชุม
รวมเข้าด้วยกันของขันธ์ 5 (อ าไพ ขนิษฐา,2561)ท่ีว่า ตัวตนของสิ่งทั้งหลายไม่มีจะช่วยท าให้ผู้สูงอายุ
เข้าใจและเห็นคุณค่าของความเป็นจริงการรู้จักมองสิ่งทั้งหลายตามสภาวะ คือมองเห็นสิ่งทั้งหลาย
ตามท่ีมันเป็นโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นจะช่วยให้ผู้สูงอายุคลายความทุกข์ลงได้นอกจากนี้ในแง่ของการ
ปฏิบัติตนในหลักบุญกริยาวัตถุ 3 (ที.ปา. ไทย 11/305/269). คือการบ าเพ็ญทานมัย ศีลมัย 
ภาวนามัย ผู้วิจัยมองว่าการท าบุญนั้นจะช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีจิตใจดีรู้จักการให้การเสียสละขจัด
ความโลภจะน าความสุขมาให้และเป็นการเตรียมเสบียงไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่และมีหลักพุทธธรรม
ส าหรับผู้สูงอายุถึง 23 ประการ (ทิพย์วดี เหลืองกระจ่าง,2550) อย่างไรก็ตามการให้ผู้สูงวัยมี
ความสามารถพ่ึงตนเองได้ก็เป็นสิ่งส าคัญเพราะเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าบุคคลภายในครอบครัวของ
เราจะช่วยเหลือเราได้มากน้อยแค่ไหนเพราะแต่ละบุคคลก็ล้วนประสบปัญหาสังคมรุมเร้าเช่นเดียวกัน 

จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดขนาดใหญ่พอควรแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็น
ศูนย์กลางการค้า การพานิชย์ การคมนาคมทางบก และอุตสาหกรรมของจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเมืองที่มี
ขนาดใหญ่พอคารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีประชากรและพระสงฆ์ผู้สูงอายุมีจ านวนและสัดส่วน
เ พ่ิ ม ม า ก ขึ้ น อ ย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ ต่ อ เ นื่ อ ง  ( น ค ร อุ ด ร ธ า นี [อ อ น ไ ล น์ ]. แ ห ล่ ง ที่ ม า  : 
http://udoncity.dungbhumi.com/public4/ [13 สิงหาคม 2561] ) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
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สภาพบริเวณพ้ืนที่ชุมชนในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นชุมชนเมืองเพ่ิมข้ึนและเป็นชุมชนที่มี
หลากหลายครอบครัวหลายอาชีพอยู่ร่วมกันในชุมชนมีพระสงฆ์ผู้สูงอายุอยู่เกือบทั่วทุกวัด และทั้งชาย
ที่มีท้ังครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวขยายปะปนอยู่ในหมู่บ้านแต่ละครอบครัวจะแตกต่างกัน พระสงฆ์
ผู้สูงอายุบางรูปน าหลักพุทธธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิตประสบความส าเร็จต่อตนเองและพระสงฆ์
ภายในวัด 

 จากปัญหาและเหตุผลข้างต้นผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการปรับใช้หลักพุทธธรรมใน
การดูแลเอาใจใส่ต่อชีวิตของพระผู้สูงอายุใน เขตพื้นที ่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดเพ่ือให้เกิด
ความสุขสงบร่มเย็นรู้วิธีการน าหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตที่ถูกต้องมาประพฤติปฏิบัติไม่ยึดติดใน
สิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนมีสุขภาพร่างกายดีสามารถดูแลตนเองพ่ึงตนเองได้ตามสมควรยอมรับสภาพความเป็น
จริงของชีวิต เป็นการดับทุกข์ทางกายทางจิตใจในช่วงเวลาที่เหลืออยู่น้อยก่อให้เกิดความสุขอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้ตามปกติไม่เกิดปัญหาใดๆเพ่ือเป็นการเสนอแนวทางการเตรียมความพร้อมแก่พระสงฆ์
ผู้สูงอายุในอนาคตโดยจะศึกษาถึงสภาพปัญหาการด าเนินชีวิตของพระสงฆ์ผู้สูงอายุในสังคมไทย
โดยทั่วไปและศึกษาหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของพระสงฆ์ผู้สูงอายุเพ่ือเป็น
แนวทางปฏิบัติส าหรับพระสงฆ์ผู้สูงอายุเพ่ือตอบปัญหาส าคัญที่ว่าการประยุกต์ใช้หลักหลักพุทธธรรม
ในการดูแลเอาใจใส่อย่างมีความสุขของพระสงฆ์ผู้สูงอายุเป็นอย่างไรในสังคมไทยปัจจุบัน 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1.    เพ่ือศึกษาการปรับใช้หลักพุทธธรรมในการดูแลพระสงฆ์ผู้สูงอายุในอ าเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด 

2. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาในการดูแลพระสงฆ์ผู้สูงอายุในอ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
3. เพ่ือศึกษาแนวทางรูปแบบการปรับใช้หลักพุทธธรรมส าหรับดูแลพระสงฆ์ผู้สูงอายุใน

เขตอ าเภอเสลภูมิ จังหวัดรอ้ยเอ็ด 
ค าถามการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยมุ่งตั้งค าถามตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1.หลักพุทธธรรมส าหรับดูแลพระสงฆ์ผู้สูงอายุในอ าเภอเสลภูมิปัจจุบันเป็นอย่างไร 
 2.สภาพปัญหาส าหรับการดูแลพระสงฆ์ผู้สูงอายุในปัจจุบันมีอะไรบ้าง 

3.แนวทางรูปแบบการปรับใช้หลักพุทธธรรมส าหรับการดูแลพระสงฆ์ผู้สูงอายุในเขตอ าเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดควรเป็นอย่างไร 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตด้านเนื้อหาผู้วิจัยได้ท าการศึกษาดังนี้ 
1) ศึกษาหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวกับการดูแลพระสงฆ์ผู้สูงอายุจากคัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาไทย

ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539 รวมทั้งเนื้อหาในหนังสือหลักพุทธธรรมฉบับปรับปรุงและ
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ขยายความและศึกษาจากหนังสือเอกสารต่างๆรายงานการวิจัยวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
พระสงฆ์ผู้สูงอายุนอกจากนี้ได้ศึกษาหลักพุทธธรรมที่สอดคล้องกับการดูแลพระสงฆ์ผู้สูงอายุ ในเขต
พื้นที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นแนวทางการดูแลพระสงฆ์ผู้สูงอายุตามหลักพุทธธรรมใน
การด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นปกติ 

2) ศึกษาแนวทางการปรับใช้หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสงฆ์ผู้สูงอายุในเขต
พ้ืนที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์สังเกตและการเข้าร่วมกิจกรรมใน
ชมรมและนอกชมรมกับพระสงฆ์ผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
            3) ศึกษาแนวทางรูปแบบการน าหลักพุทธธรรมมาปรับใช้ในการดูแลพระสงฆ์ผู้สูงอายุใน
เขตอ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยสัมภาษณ์สังเกตในวิถีชีวิตด้านต่างๆของพระสงฆ์ผู้สูงอายุ 

ขอบเขตด้านพื้นที่ 
ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
ขอบเขตด้านประชากร 
กลุ่มประชากรพระสงฆ์ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่อาศัยในเขตพ้ืนที่อ าเภอเสลภูมิ 

จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 20 รูป/คน จ าแนกเป็นพระสงฆ์ระดับพระสังฆาธิการ จ านวน 10 รูป และ
พระลูกวัด จ านวน 10 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

สรุปผลการวิจัย 

              งานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ท าการวิจัยเรื่องการปรับใช้หลักพุทธธรรมในการดูแลพระสงฆ์ผู้สูงอายุ
ในเขตอ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาของผู้
พระสงฆ์ผู้สูงอายุในสังคมไทยปัจจุบัน  (2) เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมส าหรับการด าเนินชีวิตของ
พระสงฆ์ผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และ (-) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์แนว
ทางการปรับใช้หลักพุทธธรรมในการด าเนินชีวิตของพระสงฆ์ผู้สูงอายุในเขตอ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสาร
และการสัมภาษณ์   
 1สภาพปัญหาการด าเนินชีวิตของพระสงฆ์ผู้สูงอายุในอ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

พระสงฆ์ผู้สูงอายุคือผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป สภาพร่างกายเสื่อมถอยความคล่องแคล่วว่องไว
เปลี่ยนแปลง มีอารมณ์หงุดหงิด ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง หวาดกลัวภัยต่างๆ นานา กลัวถูกทอดทิ้ง
จากครอบครัว ลูกหลาน พระภายในวัด ชุมชนความส าคัญของพระสงฆ์ผู้สูงอายุ พระสงฆ์ผู้สูงอายุเป็น
ผู้มีบุญคุณต่อลูกหลาน พระสงฆ์ภายในวัด ชุมชน และต่อประเทศชาติ ความส าคัญของพระสงฆ์
ผู้สูงอายุคือ พระสงฆ์ผู้สูงอายุผ่านประสบการณ์ในชีวิตมาหลายรูปแบบทั้งดีและไม่ดี เป็นที่พ่ึงและร่ม
โพธิ์ร่มไทรของลูกหลาน พระภายในวัด สังคมไทยมีความเชื่อว่าท าคุณประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ จึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของลูกหลาน ถ่ายทอดภูมิปัญญาในท้องถิ่นให้กับลูกหลานให้ด ารง
สืบต่อไป การส่งเสริมการด าเนินชีวิตของพระสงฆ์ผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่ดีจะต้องได้รับความร่วมมือ
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จากครอบครัวลูกหลาน ญาติ พระภายในวัด ชุมชน และที่ส าคัญขึ้นอยู่กับตัวของพระผู้สูงอายุเองว่า
จะให้ความร่วมมือขนาดไหนในการที่จะให้ตนเองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เคยมีมาในอดีตยอมรับสภาพ
ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี โดยน าหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาใช้ในชีวิต โดยพิจารณาว่าสิ่งที่
เกิดในโลกนี้ไม่มีตัวตนเป็นเพียงสิ่งสมมติ จะท าให้จิตใจเข้มแข็งสุขภาพแข็งแรงรู้จักผิดชอบชั่วดีไม่ยึด
ติดในสิ่งที่เคยกระท ามา รู้จักปลงกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและรายได้ เพ่ือ
การอยู่ภายในวัดและสังคมอย่างมีความสุขจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต   จากการศึกษาสภาพปัญหา
การด าเนินชีวิตของพระสงฆ์ผู้สูงอายุในอ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สรุปได้ว่า ปัญหาในการด าเนิน
ชีวิตของพระสงฆ์ผู้สูงอายุ พบว่า ปัญหาด้านร่างกายของพระผู้สูงอายุ เป็นไปตามความเสื่อมของ
ร่างกาย ปัญหาบางอย่างของร่างกายเกิดจากกรรมพันธุ์ท าให้เจ็บป่วย และการใช้ร่างกายท างานมาก
เกินไป รับประทานอาหารตามใจตนเอง พระผู้สูงอายุในเขตพื้นที่อ า เภอเสลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนี้ 
จะระวังดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตนเองอยู่เสมอ ตรวจโรคประจ าปีทุกครั้ง ฟังค าแนะน าของแพทย์
หรือบุคคลที่เข้ามาให้ความรู้ด้านสุขภาพของผู้สูองอายุ ปัญหาด้านจิตใจและอารมณ์ของพระสงฆ์
ผู้สูงอายุ บางคนกลัวการถูกทอดทิ้ง กลัวการอยู่คนเดียว บางคนเป็นโรคซึมเศร้า ท าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ไม่ได ้บางคนเวลาเหงา ก็หาทางออกโดยการฟังเพลง พระผู้สูงอายุส่วนใหญ่สุขภาพจิตดี ร่าเริง แจ่มใส
ปัญหาด้านครอบครัวและสังคมภายในวัดของพระผู้สูงอายุ ท่านที่เคยประกอบอาชีพค้าขายหรือที่เคย
ประกอบอาชีพส่วนตัวเข้าร่วมกิจกรรมทางคณะสงฆ์น้อยบางท่านมีปัญหาทางครอบครัว  เป็นตัวแทน
ของลูกหลานที่ไปท างานดูแลบ้านทุกอย่างแทนหลาน บางท่านเจ็บป่วยไปร่วมกิจกรรมของคณะสงฆ์
ไม่ได้ด้านครอบครัวเกิดความขัดแย้งที่ไม่เข้าใจกันระหว่างลูกหลานกับพระภายในวัด แต่เป็นเพียง
ปัญหาเล็กน้อย พระผู้สูงอายุบางท่านชอบอยู่คนเดียวอยากช่วยเหลือตัวเองโดยไม่พ่ึงลูกหลาน ปัญหา
ด้านเศรษฐกิจและรายได้ ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาเพราะมีรายได้จากบ านาญ จากการท าบุญของญาติโยม 
และมีเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ บางท่านที่เคยเป็นข้าราชการบ านาญก็ได้รับบ านาญ แต่ก็รับเบี้ยยังชีพ
ของผู้สูงอายุ บางท่านได้รับเงินจากลูกหลานส่งเงินมาให้เป็นรายเดือน มีเงินออมเก็บไว้ 
 2 หลักพุทธธรรมส าหรับการด าเนินชีวิตของพระสงฆ์ผู้สูงอายุ  

    หลักพุทธธรรมหลายประการที่เหมาะสมส าหรับพระสงฆ์ผู้สูงอายุ จะน าไปปรับใช้ในการ
ด าเนินชีวิตเพ่ือให้ได้รับประโยชน์สุข ตั้งแต่ขั้นต้นในการลงมือปฏิบัติ กล่าวคือ เริ่มตั้งแต่การรู้จัก
ปฏิบัติตนที่ดีต่อสภาพสิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งเรียกว่า ความส ารวมอินทรีย์ทั้งหลายมีส ารวมตาส ารวม
หู ส ารวมจมูก ส ารวมลิ้น ส ารวมกายและส ารวมใจ เพ่ือจะได้ใช้เป็นพ้ืนฐานของศีล คือ เจตนางดเว้น
จากความชั่วทางกาย และเจตนางดเว้นจากความชั่วทางวาจา เรียกว่า พัฒนาด้านความประพฤติหรือ
พัฒนาด้านพฤติกรรมที่ดี อันเป็นช่องทางให้จิตใจพัฒนาและช่วยให้ปัญญางอกงาม อย่างน้อยพึง
พัฒนาพฤติกรรมที่ไม่เบียดเบียน แต่เป็นพฤติกรรมทีส่ร้างสรรค์เกื้อกูลให้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
ปกติและเข้าถึงสิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์ ท าให้เข้าใจและเห็นชีวิตที่มีคุณค่าเป็นความดีงาม พร้อมกับ
ท าให้มีอายุยืนต่อไปด้วย พระสงฆ์ผู้สูงอายุจึงต้องศึกษาเรียนรู้และท าความเข้าใจหลักพุทธธรรม และ
น าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ 

หลักไตรลักษณ์ เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพจิตพระผู้สูงอายุ ได้แก่ ในอรรถกถาบางที
เรียกว่า “สามัญลักษณะ” ในฐานะเป็นลักษณะร่วมที่มีแก่สิ่งทั้งหลายเป็นสามัญเสมอเหมือนกัน 
ยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นทั้งด้านบวกและด้านลบ ท าจิตใจให้เบิกบานทุกอย่างในโลกนี้ไม่ใช่
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ความสุข เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้น เพียงเราเข้าไปยึดว่าเป็นความสุข ซึ่งเกิดจากการปรุงแต่งของจิต ท า
ให้คนเราลุ่มหลงยึดถือ เกิดทุกข์ตามมาท าให้เกิดปัญหาต่อตนเอง ลูกหลานและสังคมภายในวัด พระ
ผู้สูงอายุควรพัฒนาตัวเองให้มาก ท าจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวเมื่อเกิดสภาวะที่เปลี่ยนแปลง 
ยอมรับกับทุกข์ที่เกิดขึ้นโดยยึดถือปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมค าสั่งสอน เพ่ือท าให้พระผู้สูงอายุมีอายุ
ยืน สุขภาพกายสุขภาพจิตดีสมกับวัยของพระผ้สูงอายุ 

ความไม่ประมาท ท าให้คนไม่ประมาทไม่มัวเมา ในวัยว่ายังหนุ่มยังสาวในความไม่มีโรค 
เพราะความตายอาจจะมาถึงเมื่อไรก็ได้ไม่แน่นอน ท าให้ไม่ประมาทในทรัพย์สินเพราะคนมีทรัพย์
อาจจะยากจนได้ ท าให้ไม่ดูหมิ่นผู้อ่ืน เพราะผู้ที่ไร้ทรัพย์ไร้ยศต่ าต้อยกว่า ภายหลังอาจมีทรัพย์มียศ
และเจริญรุ่งเรืองกว่าก็ได้ เมื่อรู้ดังนี้ท าให้รู้ส ารวมตน อ่อนน้อมถ่อมตนต่อบุคคล ทุกระดับชั้น ไม่ยโส
โอหัง วางท่าใหญ่ ยกตนข่มท่าน อันเป็นกิริยาที่น่าเกลียดน่าชัง 

 บุญกิริยาวัตถุ เป็นหลักธรรมค าสอนที่พุทธองค์ทรงจัดวางหรือประยุกต์ให้เหมาะสม กับ
สมัย โดยหลักใหญ่ก็ถูกแยกออกจาก ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งเป็นวิธีของมรรคแต่ถูกจัดรูปขั้นตอนใหม่ 
เป็นหลักทั่วไปเรียกว่า บุญกิริยาวัตถุ ในงานวิจัยนี้  ผู้วิจัยศึกษาเพียงบุญกิริยาวัตถุ 3 ประการ คือ 
ทานมัย ศีลมัย และภาวนามัย 
   3 แนวทางการปรับใช้หลักพุทธธรรมส าหรับการด าเนินชีวิตของพระสงฆ์ผู้สูงอายุ ใน
เขตอ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 พระสงฆ์ผู้สูงอายุในในเขตพื้นที่อ าเภอเสลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด มีความสุขตามหลักพุทธ
ธรรมไม่ได้มุ่งให้มนุษย์มีความสุขต่อสุขภาพจิตเท่านั้น แต่ค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาทั้งต่อ
ตนเอง ครอบครัว สังคมภายในวัด และสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดทุกข์หรือปัญหาในภายหลัง และ
พัฒนาสูงขึ้นไปจนเป็นความสุขที่ปราศจากทุกข์ทั้งหลายโดยสิ้นเชิง หรือนิพพาน ส าหรับความสุขของ
พระผู้สูงอายุก็เช่นเดียว แม้ว่าความสุขที่อิงอาศัยกับวัตถุ (อามิสสุข) ก็มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิต 
แต่ก็ไม่ควรปล่อยให้ชีวิตตกเป็นทาสของวัตถุ หรือปล่อยใจไปตามกิเลสตัณหา นั้นคือ ควรให้
ความส าคัญกับความสุขภายในจิตใจที่ไม่ต้องอาศัยวัตถุภายนอก  โดยเฉพาะความสุขที่เกิดจาก
การศึกษาสัจธรรมและเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตรวมถึงความสุขที่เกิดจากศรัทธา  มีปีติในการได้
ท าบุญ บ าเพ็ญประโยชน์ ซึ่งชีวิตที่งอกงามด้วยกุศลธรรม จะอ านวยประโยชน์สุขแก่ตนเองและผู้อ่ืน 
แม้ชีวิตจะสั้นก็ยังประเสริฐกว่าชีวิตซึ่งยืนยาวแต่เป็นที่สั่งสมของอกุศลธรรมและเต็มไปด้วยความทุกข์ 
 การปรับใช้หลักพุทธธรรมส าหรับการด าเนินชีวิตของพระสงฆ์ผู้สูงอายุ ใน เขต พื้นที่
อ า เภอเสลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด ได้น้อมน าหลักพุทธธรรมที่ตนยึดถือปฏิบัติในวิถีชีวิตมาส่งเสริมและ
แก้ปัญหาด้านร่างกาย หลักพุทธธรรมที่ใช้คือ ไตรลักษณ์ เป็นหลักพิจารณาเพ่ือส่งเสริมและแก้ปัญหา
ด้านจิตใจ หลักธรรมที่ส่งเสริมและแก้ปัญหาด้านสังคมภายในวัดและครอบครัว คือ หลักบุญกิริยาวัตถุ 
หลักธรรมที่ส่งเสริมและแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจและรายได้  คือ ความไม่ประมาท พระผู้สูงอายุใน
ชุมชน เมื่อเกิดปัญหาจะใช้หลักความไม่ประมาทเพราะพระผู้สูงอายุผ่านชีวิตมามากรู้ว่าอบายมุขมัน
ไม่ด ีแม้ว่าเคยหลงผิดไปบ้างตอนยังหนุ่มยังสาว หรือตอนอายุกลางคนแต่ก็เลิกได้ เพราะมองเห็นว่าสิ่ง
ที่ท าลงไปนั้นไม่มีประโยชน์ มีแต่จะเกิดโทษต่อตนเองและสังคมภายในวัด พอเกิดการเจ็บป่วยก็เลิกไม่
แตะต้องอีกต่อไป ไม่ได้ดื่มสุราและยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข แต่ก็รู้ว่าโทษของอบายมุขเหล่านี้ จะไม่ให้มา
ท าลายชีวิตของตนและพระที่อยู่รอบข้าง  พระผู้สูงอายุในวัดและชุมชนนี้ศรัทธาในหลักธรรม และยึด
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หลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้ในวิถีชีวิต เชื่อมั่นในความจริงที่เกิดขึ้น พยายามแก้ไขปัญหา
อย่างมีเหตุผลจนมีความสุขกับลูกหลานสังคมภายในวัดไม่เกิดปัญหาใดๆ ความส าเร็จในครอบครัวของ
พระผู้สูงอายุใ น เ ข ต พื ้น ที ่อ า เ ภ อ เ ส ลภ ูม ิจังหวัดร้อยเอ็ด จากการน าหลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธเจ้า มาอบรมเลี้ยงดูลูกหลาน ท าให้ลูกหลานประสบความส าเร็จในชีวิต มีอาชีพการงานที่ดี
เป็นคนดีประพฤติปฏิบัติดี มีความสุขความเจริญมาจนทุกวันนี้ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่น าหลักพุทธธรรมมา
ใช้ไม่แตกต่างกันเพ่ือขัดเกลากิเลสของตนเอง พยายามบ าเพ็ญความดีเพ่ือควบคุมรักษาความประพฤติ
ทุกกด้านท่ีมีอยู่ในตัว ป้องกันมิให้ท าความชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือความสุขในปัจจุบันและหลังจากละ
โลกนี้ไปแล้วโดยการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. การแก้ปัญหาด้านร่างกาย ยอมรับความจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นทุกคนต้องเป็นเช่นนี้ ไม่ใช่
เราคนเดียวที่เป็นเชื่อในกฎแห่งกรรมท าดีได้รับผลดีท าชั่วได้รับผลชั่วไม่ประมาทอดทนปล่อยวาง 

2. การแก้ปัญหาด้านจิตใจและอารมณ์รักษาศีลฟังธรรมอดทนอดกลั้นลดความโกรธ  
ความโลภ เจริญสติ ฟังธรรมช่วยเหลือสังคมภายในวัด 

3. การแก้ปัญหาด้านสังคมภายในวัดและครอบครัว มองโลกในแง่ดี เข้าใจ เห็นใจ ให้
เกียรต ิไม่ใส่ร้ายหลีกเลี่ยงปัญหาการขัดแย้ง ให้ทานช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือจุนเจือกัน ยินดีกับการท าความ
ดีของผู้อื่นเคารพในความดีของเพ่ือนพรหมจรรย์และของคนรอบข้าง 

4. การแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจและรายได้ ไม่ประมาทในการใช้จ่ายทรัพย์ ด าเนินชีวิต
อย่างพอเพียง ใช้จ่ายในสิ่งที่จ าเป็น รู้จักประมาณตน ท าตนให้เป็นคนเลี้ยงง่าย ไม่ว่าพระผู้สูงอายุจะ
ดูแลสุขภาพอย่างดี หลีกเลี่ยงสาเหตุที่ลดทอนชีวิตให้สั้น ปฏิบัติตามวิธีการฝ่ายรูปธรรมในการท าให้
อายุยืน ด าเนินตามข้อปฏิบัติทางจิตใจเพ่ือให้ประสบ  อายุวัฒนะ หรือจะท าให้ตนเองมีคุณค่า
ตลอดเวลาที่ด ารงอยู่ด้วยการทรงธรรมและสร้างสรรค์ คุณประโยชน์ ทุกอย่างล้วนต้องอาศัยกุศล
ธรรมข้อหนึ่งเป็นแกน เป็นหลัก หรือเป็นประธานจึง จะส าเร็จได้กุศลธรรมข้อนั้น ก็คือ ความไม่
ประมาท 
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ศึกษาความเชื่อเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาทที่มีต่อประชาชน 
ต าบลเมืองไพร อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด1 

 
A Study of Belief in Kamma in Theravāda Buddhism of people in Muangprai 

sub-district, Selaphum district, Roi-Et province 

 
พระครูปริยัติวรคุณ2 

พระครูวาปีจันทคุณ,ดร3 
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บทคัดย่อ 

           บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) แนวคิดความเชื่อเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนา
เถรวาท 2)แนวคิดความเชื่อเรื่องกรรมของประชาชน ต าบลเมืองไพร อ าเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 
3)อิทธิพลความเชื่อเรื่องกรรมที่มีต่อประชาชนต าบลเมืองไพร อ าเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ผลการวิจัยพบว่า แนวคิดความเชื่อเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาทมี 2 ระดับ คือ 1)ระดับ
สังสารวัฏ 2)ระดับก าหนดจริยธรรมศีลธรรม โดยมีความเชื่อมโยงกับศรัทธา 4 ส่วนแนวคิดความเชื่อ
เรื่องกรรมของประชาชน ต าบลเมืองไพร อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดมี 3 แนวคิด คือ 1) เป็น
แนวทางอธิบายความหลากหลายของคนในสังคม 2) เป็นแนวทางอธิบายการเลื่อนชั้นทางสังคม 3) 
เป็นแนวทางเชื่อมโยงหลักพุทธธรรมอ่ืนในพุทธศาสนา ส่วนอิทธิพลความเชื่อเรื่องกรรมที่มีต่อ
ประชาชนต าบลเมืองไพร อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดมี 4 ประเด็น คือ 1) ความเชื่อเรื่องชาติภพ
เหมือนระบบขนส่งเชื่อมต่อกรรม 2) ความเชื่อเรื่องการสั่งสม 3)ความเชื่อเรื่องชดใช้กรรมด้วยการ
ท าบุญท าทาน 4) ความเชื่อว่ากรรมเป็นพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ 
ค าส าคัญ: อิทธิพลความเชื่อเรื่องกรรม, พระพุทธศาสนาเถรวาท,อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

Abstract 

                                           

1 บทความนี้เป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ “ศึกษาความเชื่อเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาทท่ีมตีอ่
ประชาชนต าบลเมืองไพร  อ าเภอเสลภูมิ ”หลักสตูรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย 

2 นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาพระพุทธศาสนา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลยั
สงฆ์ร้อยเอด็ 

3 อาจารย์ประจ าหลักสตูรพุทธศาสตรมหาบัณฑติ สาขาพระพุทธศาสนา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอด็ 

4 อาจารย์ประจ าหลักสตูรพุทธศาสตรมหาบัณฑติ สาขาพระพุทธศาสนา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอด็ 
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           The article aims 1) to study the concept and belief of Kamma in Theravāda 

Buddhism; 2) to study the concept and belief of Kamma of people in Muangprai sub-

district, Selaphum district, Roi-Et province; 3) to study the influence of belief in 

Kamma of people in Muangprai sub-district, Selaphum district, Roi-Et province. It was 

found that the concept and belief of Kamma in Theravāda Buddhism can be divided 

into 2 levels: 1) Samsaravata level, 2) Moral and Ethical level that related to the faith 

(saddha 4). However, for the concept belief of Kamma of people in Muangprai sub-

district Selaphum district Roi-Et province, there are 3 concepts: 1) the guideline to 

explain the variety of social mankind, 2) the guideline in explaining the promotion of 

social levels, 3) the guideline to connect the other principle of Buddha-Dhamma in 

Buddhism. Furthermore, the belief of Kamma of people in Muangprai sub-district 

Selaphum district Roi-Et province, there are 4 aspects: 1) the belief of former life and 

previous existence as it functions like transportation linking to kamma, 2) the belief of 

collection, 3) the belief of indemnity by making the merit, 4) the belief in holy place of 

kamma.       

Keywords: influence of belief in Kamma, Theravāda Buddhism, Selaphum district, 

Roi-Et province 

 

บทน า 
พุทธศาสนาเป็นศาสนากรรมวาที เน้นสอนเรื่องกรรมหรือการกระท าเป็นพิเศษ กล่าวคือ 

สอนให้เชื่อเรื่องกรรมหรือการกระท า เป็นศาสนาว่าด้วยเหตุและผล ผู้ที่มีศรัทธาสามารถน าไปสู่การ
พัฒนาให้เกิดปัญญาได้ ความเชื่อเป็นสิ่งที่อยู่ในสามัญส านึกของมนุษย์ทุกคน และมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมที่แสดงออกมา ความเชื่อเป็นสิ่งดลบันดาลให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมออกมาให้รูปแบบต่าง 
ๆ ที่จะน าไปถึงจุดหมายที่วางไว้ ความเชื่อจึงมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของทุกคนเป็นอย่างยิ่ง 
พฤติกรรมที่แสดงออกมาลักษณะนี้ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า กรรม กรรมจึงเกิดจากศรัทธาเป็น 
พ้ืนฐาน พฤติกรรมที่แสดงออกมาจึงน าไปสู่การก าหนดค่านิยมและวิถีชีวิตของคนในสังคม ท าให้คนใน
สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข ซึ่งมีหลักความเชื่อที่ว่า บุคคลท ากรรมดีย่อมได้รับผลที่ดี หรือท า
กรรมชั่ว ย่อมได้รับผลที่ชั่วตอบแทนเช่นเดียวกัน ดังเช่นพระพุทธพจน์ที่ “บุคคลหว่านพืชเช่นใด ย่อม 
ได้รับผลเช่นนั้น ผู้ท ากรรมดี ย่อมได้รับผลดี ผู้ท ากรรมชั่ว ย่อมได้รับผลชั่ว ”(องฺ.ติก. (ไทย) 
27/144/103) ่ ซึ่งค าว่า กรรมนั้น เป็น  ค ากลาง ๆ ไม่ดี ไม่ชั่ว เป็นเพียงการกระท าที่ประกอบด้วย
เจตนา ดังเช่นพระพุทธพจน์ที่ว่า “เจตนาห  ภิกฺขเว กมฺม  วทามิ” (องฺ.ติก. (บาลี) 22/63/395)แปล
ความว่า ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรม บุคคลจงใจแล้ว จึงกระท า ด้วยกาย ด้วยวาจา 
ด้วยใจ แสดงออกมาทางกาย ทางวาจาและทางใจ การกระท าทางใจส าคัญที่สุด เพราะไม่มีใจหรือ
เจตนาแล้วนั้น กายและวาจาไม่อาจท าได้ เนื่องจากใจหรือเจตนาเป็นตัว สั่งการให้ท าซึ่งกรรมไม่ได้
หมายเอาเฉพาะกรรมชั่วที่ท าไว้ในอดีต แต่หมายเอากรรมดีและกรรมชั่วที่ ท าไว้ในปัจจุบันและที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคตด้วย แต่ถ้าเป็นการกระท า จะท าเมื่อไรหรือเวลาไหน ไม่ว่า จะเป็นอดีต ปัจจุบันหรือ
อนาคตก็ตาม การกระท านั้นก็จัดเป็นกรรมทั้งสิ้น 
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พระธรรมปิฎก (2544) ได้กล่าวถึงความเชื่อเรื่องกรรมไว้ในหนังสือเรื่องกรรมของชาวพุทธ 
“ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง” พอสรุปได้ว่า ถ้าชาวพุทธตั้งอยู่ในหลักที่ถูกต้องแล้ว ก็จะเชื่อในเรื่องกรรม
หวังผลจากกรรม คือหวังผล จากการกระท าด้วยความเพียรพยายามของตนโดยใช้สติปัญญาพิจารณา
ตามเหตุตามผล ซึ่งจะท าให้ เราสามารถพัฒนาตนเองได้ไม่มัวมาตื่นข่าวมงคล ท าให้ต้องเสียเวลาซึ่ง
หาประโยชน์อันใดมิได้ เสียเวลาพัฒนาตนเองไปกันการหวังพ่ึงปัจจัยจากภายนอก ความเชื่อเรื่อง
กรรมจึงเป็นเรื่องท่ีส าคัญ มากส าหรับความเป็นชาวพุทธ หากเราจะเชื่ออะไรเป็นพิเศษออกไปโดยไม่
มีความหนักแน่นในการท าความดี โดยนั่งคอยนอนคอยโชค หวังผลจากการดลบันดาลเท่านั้น ก็
เป็นอันว่า ขัดต่อความเชื่อใน เรื่องกรรม ซึ่งหมายถึงการกระท า เมื่อไม่ได้ผลดังที่รอ การคอย ก็คือ
การสูญเปล่านั่นเอง ค าในพระพุทธศาสนาสามารถอธิบายเรื่องกรรมและความเชื่อเรื่องกรรมได้ มี
ระบบความเชื่อที่ประกอบด้วย ปัญญา กล่าวคือเชื่อด้วยการใช้ปัญญาพิจารณาหาเหตุผล จึงเป็นเหตุ
ให้พุทธศาสนาแตกต่างจาก ศาสนาอ่ืน สามารถน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิตได้ พระพุทธศาสนาจึง
หมายถึง วิถีแห่งชีวิต อันเป็นระบบแห่งการด าเนินชีวิตที่เรียกว่า Way of life 

ทั้งนี ้แนวคิดเรื่องกรรมมีความเชื่อมโยงกับองค์ประกอบอื่น นั่นคือ ความเชื่ออันประกอบด้วย
เหตุผล เรียกว่า ศรัทธา 4 ประการ ซึ่งพุทธภาสภิกขุ (2545) อธิบายไว้ว่า 1)  กัมมสัทธา  คือ  ความ
เชื่อกรรม  เชื่อกฎแห่งกรรม   เชื่อว่ากรรมมีอยู่จริง  คือ    เชื่อว่าเมื่อท าอะไรโดยมีเจตนา คือ จงใจ
ท าทั้งรู้ย่อมเป็นกรรม คือ เป็นความชั่วความดีมีขึ้นในตน เป็นเหตุปัจจัยก่อให้เกิดผลดีผลรายสืบเนื่อง
ตอไป การกระท าไม่ว่างเปลาและเชื่อว่าผลที่ต้องการจะส าเร็จได้ด้วยการกระท า  มิใช่ด้วย อ้อนวอน
หรือนอนคอยโชค เป็นตน  2) วิปากสัทธา คือ เชื่อวิบาก เชื่อผลของกรรม เชื่อวาผลของกรรมมีจริง 
คือวากรรมที่ท าแล้วต้องมีผล และผลต้องมีเหตุ ผลดีจาก กรรมดี ผลชั่วเกิดจากกรรมชั่ว  3) 
กัมมัสสกตาสัทธา คือ เชื่อความที่สัตวมีกรรมเป็นของของตน เชื่อว่าแตละคนเป็นเจ้าของกรรมจะต้อง
รับผิดชอบเสวยวิบากเป็นไปตามกรรมของตน  4) ตถาคตโพธิ สัทธา   คือ  เชื่อความตรัสรูของพระ
พุทธเจา มั่นใจในองค์พระตถาคตว่าทรงเปนพระสัมมาสัมพุทธะ ทรงพระคุณทั้ง 9 ประการ  ตรัส
ธรรม  บัญญัติวินัยไว้ด้วยดี ทรงเป็นผู้น าทางท่ีแสดงให้เห็นว่า มนุษย คือเราทุกคนนี้  หากฝึกตนด้วยดี
ก็สามารถเขาถึงภูมิธรรมสูงสุดบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ดังที่พระองคได้ทรงบ าเพ็ญไว้เป็นแบบอย่าง 

จากข้างต้น พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนเรื่องกรรม และให้ความส าคัญหลักกรรม 
เนื่องจากกรรมมีความสัมพันธ์กับการด าเนินชีวิตประจ าวันของมนุษย์ กรรมยังมีอิทธิพลต่อการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันของคนในสังคม บุคคลจะมีชีวิตที่เจริญก้าวหน้าหรือไม่ จะสุขหรือทุกข์นั้น มีผลมาจาก 
การกระท าหรือกรรมของตนทั้งนั้น หาใช่มาจากการกระท าของผู้อ่ืนหรือสิ่งอ่ืนไม่ กรรมเกิดจากการ 
กระท าของตนเอง หาใช่มีใครมาก าหนดไม่ ซึ่งแต่เดิมสังคมไทยได้มีการปลูกฝังค่านิยมเรื่องกรรม ให้ 
เชื่อในกฎแห่งกรรม ยกย่องคนดีมีคุณธรรม แต่ปัจจุบันสังคมไทยได้มีค่านิยมที่เปลี่ยนไป ความส าคัญ 
เรื่องกรรมจึงมีน้อยลง เนื่องจากวัฒนธรรมตะวันตกได้เข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมไทยความเจริญด้าน 
วัตถุเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้น เพ่ืออ านวยความสะดวกสบายต่อวิถีชีวิตการเป็นอยู่ จึงท าให้ 
ค่านิยมแต่เดิมเปลี่ยนไป กลายเป็นสังคมบริโภคนิยมและวัตถุนิยมดังเช่นค าที่ว่า สังคมไทยปัจจุบันได้ 
มีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุเป็นอย่างมาก แต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หาได้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ 
สุขที่แท้จริงของคนไทยไม่ คนนิยมวัตถุหรือวัตถุนิยม ถึงแม้ว่าความเชื่อเรื่องกรรมในสังคม ปัจจุบันจะ
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จางหายไปบ้าง แต่ยังถือว่าความเชื่อเรื่องกรรมมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของ คนใน
สังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงยังคงมีส านวนไทยเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องกรรมที่ว่า “ท าดีได้ดี 
ท าชั่วได้ชั่ว”  

จากความส าคัญและความเป็นมาของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา แนวคิด
เรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท แนวคิดความเชื่อเรื่องกรรม และอิทธิพลความเชื่อเรื่อง กรรมที่
มีต่อประชาชน ต าบลเมืองไพร อ าเภอเสลภูมิ  

วิธีด าเนินการวิจัย  
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) มุ่งศึกษาแนวคิดความเชื่อ
เรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท เพ่ือศึกษาแนวคิดความเชื่อเรื่องกรรมของประชาชน ต าบลเมือง
ไพร อ าเภอเสลภูมิ และศึกษาาอิทธิพลความเชื่อเรื่องกรรมที่มีต่อประชาชนต าบลเมืองไพร อ าเภอเสล
ภูม ิอีกท้ังมีการเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกอย่างเป็นทางการ โดยมีขั้นตอนการและ
แบบแผนวิธีการด าเนินการวิจัย 7 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

1. ขั้นก าหนดกรอบในการวิจัย 
ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 
1.1 ด้านเนื้อหา   
1) ศึกษาแนวคิดเรื่องบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนทั้งในด้าน  
2) ศึกษาแนวคิดความเชื่อเรื่องกรรมของประชาชน ต าบลเมืองไพร อ าเภอเสลภูมิ    
3) ศึกษาอิทธิพลความเชื่อเรื่องกรรมที่มีต่อประชาชน ต าบลเมืองไพร อ าเภอเสลภูมิ   

2. ขั้นออกแบบวิธีวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) แบบเชิงวิเคราะห์
โดยศึกษา 

ค้นคว้าทางเอกสาร (Documentary investigation) มีล าดับขั้นตอน ดังนี้    

1) วิเคราะห์ตีความ และแสดงเหตุผลความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ ผู้น าชุมชน  
ต าบลเมืองไพร  

อ าเภอเสลภูมิ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องกับ งานวิจัย  ตามอุปนัยวิธี 
(Inductive method)   

2)  สรุป เขียนรายงานการวิจัยและน าเสนอผลงานวิจัยต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 

3. ขั้นศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเอกสาร 
 ด้านแหล่งข้อมูล    

1) รวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Source) คือ ศึกษาข้อมูล จาก
พระไตรปิฎก 
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ฉบับภาษาบาลีและฉบับภาษาไทย พร้อมด้วยอรรถกถาฎีกา เป็นหลัก    

2) รวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Source) คือ ศึกษา ข้อมูล
จากเอกสาร 

หนังสือและต าราวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย    

3) รวบรวมความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน ต าบลเมืองไพร อ าเภอเสลภูมิ  
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีประสบการณ์ในด้านที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย จ านวน 30 คน 

4. ขั้นการสร้างเครื่องมือวิจัย 
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลภาคสนามเบื้องต้น จากนั้นสร้างเครื่องมือวิจัย และน าเครื่องมือวิจัย
ให้ 

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ ก่อนน าไปเก็บข้อมูลภาคสนามจริง 

5. ขั้นการเก็บข้อมูลภาคสนาม 
6. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 
7. ขั้นเรียบเรียงและเขียนวิทยานิพนธ์ 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

   จากการวิเคราะห์ ศึกษาความเชื่อเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาทที่มีต่อประชาชน
ต าบลเมืองไพร อ าเภอเสลภูมิ มีผลการวิจัยดังนี้ 

   แนวคิดความเชื่อเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาทมี 2 ระดับ คือ 1)ระดับสังสารวัฏ 
โดยสื่อความหมายถึงการเวียนว่ายตายเกิดของมนุษย์ที่ต้องชดใช้กรรม เพราะการกระท าที่สืบเนื่องใน
วัฏสงสาร นั่นหมายความว่ามนุษย์ไม่ได้บบรรลุธรรมระดับหลุดพ้น 2)ระดับก าหนดจริยธรรมศีลธรรม 
กล่าวคือ กรรมเป็นวิธีการแสดงเหตุผลเพ่ือเป็นพ้ืนฐานให้ใช้จริยธรรมศีลธรรมเป็นเครื่องมือ หรือ
แนวทางก ากับพฤติกรรมของมนุษย์ไม่ให้ออกนอกลู่นอกทาง โดยจ าแนกเป็น 2  ประเภท คือ กรรมดี 
และกรรมชั่ว ทั้งนี้ ระดับก าหนดจริยธรรมศีลธรรมมีความเชื่อมโยงกับศรัทธา 4  โดย)  กัมมสัทธา  
คือ  ความเชื่อกรรม  เชื่อกฎแห่งกรรม   เชื่อว่ากรรมมีอยู่จริง  คือ    เชื่อว่าเมื่อท าอะไรโดยมีเจตนา 
คือ จงใจท าทั้งรู้ย่อมเป็นกรรม คือ เป็นความชั่วความดีมีขึ้นในตน เป็นเหตุปัจจัยก่อให้เกิดผลดีผลราย
สืบเนื่องตอไป การกระท าไม่ว่างเปลาและเชื่อว่าผลที่ต้องการจะส าเร็จได้ด้วยการกระท า  มิใช่ด้วย
อ้อนวอนหรือนอนคอยโชค เป็นตน  2) วิปากสัทธา คือ เชื่อวิบาก เชื่อผลของกรรม เชื่อวาผลของ
กรรมมีจริง คือวากรรมที่ท าแล้วต้องมีผล และผลต้องมีเหตุ ผลดีจาก กรรมดี ผลชั่วเกิดจากกรรมชั่ว  
3) กัมมัสสกตาสัทธา คือ เชื่อความที่สัตวมีกรรมเป็นของของตน เชื่อว่าแตละคนเป็นเจ้าของกรรม
จะต้องรับผิดชอบเสวยวิบากเป็นไปตามกรรมของตน  4) ตถาคตโพธิ สัทธา   คือ  เชื่อความตรัสรูของ
พระพุทธเจา มั่นใจในองค์พระตถาคตว่าทรงเปนพระสัมมาสัมพุทธะ ทรงพระคุณท้ัง 9 ประการ  ตรัส
ธรรม  บัญญัติวินัยไว้ด้วยดี ทรงเป็นผู้น าทางที่แสดงให้เห็นว่า มนุษย คือเราทุกคนนี้  หากฝึกตนด้วยดี
ก็สามารถเขาถึงภูมิธรรมสูงสุดบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ดังที่พระองคได้ทรงบ าเพ็ญไว้เป็นแบบอย่าง 
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ส่วนแนวคิดความเชื่อเรื่องกรรมของประชาชน ต าบลเมืองไพร อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
มี 3 แนวคิด คือ 1) เป็นแนวทางอธิบายความหลากหลายของคนในสังคม  โดยอธิบายที่มาของ
พฤติกรรมของคนในสังคมที่มีความหลากหลายว่ามีกรรมเป็นเครื่องจ าแนก และเป็นพุทธจิตวิทยาให้
ยอมรับความแตกต่างของคนในสังคม โดยความเคารพในความแตกต่างซึ่งกันและกัน 2) เป็นแนวทาง
อธิบายการเลื่อนชั้นทางสังคม โดยอธิบายว่าคนในสังคมเปลี่ยนแปลงสถานภาพและบทบาททางสังคม
ได้ อันเนื่องมาจากกรรมดีและกรรมชั่ว เช่น การกระท ากรรมดีช่วยเหลือสาธารณประโยชน์กับชุมชน 
กรรมดีถึงพร้อม ก็ท าให้ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 1 3) เป็นแนวทางเชื่อมโยงหลักพุทธธรรมอ่ืน
ในพุทธศาสนา กล่าวคือ กรรมเกี่ยวข้องกับเรื่องบาป บุญ บารมี โดยตรง การท าความดีเรียกว่า ท าบุญ 
ท าชั่วเรียกว่า ท าบาป ดังนั้นความเข้าใจเรื่องกรรมที่สัมพันธ์กับบุญของคนในชุมชนนี้ ขอบข่าย
ความหมายจึงแคบเข้ามาแป็นเรื่องของการท าทาน คือ การให้วัสดุสิ่งของ หรือการท าบุญในงานมงคล 
งานอวมงคล งานบุญประเพณี งานบุญฮีตสิบสอง ส่วนบารมีก็สัมพันธ์กับกรรม คือ ผู้นั้นไม่มีกรรมบด
บัง บุญจึงแสดงผลที่แจ่มชัด ส่งผลให้สิ่งที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งสั่งสมมา ท าให้บุคคลนั้นเป็นใหญ่ได้ หรือ
มีอ านาจในทางบวกได้ 

ส่วนอิทธิพลความเชื่อเรื่องกรรมที่มีต่อประชาชนต าบลเมืองไพร อ าเภอเสลภูมิ  จังหวัด
ร้อยเอ็ดมี 4 ประเด็น คือ 1) ความเชื่อเรื่องชาติภพเหมือนระบบขนส่งเชื่อมต่อกรรม กล่าวคือ กรรม
ส่งต่อเชื่อมโยง หรือเปรียบเทียบได้ว่า การส่งไปรษณีย์ การท ากรรมดีในที่นี้ คือ การท าบุญส่งไปเก็บ
ไว้เพ่ือใช้ในชาติหน้า และหากผู้นั้นปรารถนาในกรรมดีหรือบุญก็จะส่งไปไว้เป็นของตนเองและส าเร็จ
ตามปรารถนา  2) ความเชื่อเรื่องการสั่งสม กล่าวคือ กรรมดี และกรรมชั่วเป็นสิ่งสะสมไว้เป็นเสบียง 
เพ่ือเป็นพ้ืนฐานให้บุคคลในจ าแนกการเกิดใหม่ในชาติภพใหม่ 3)ความเชื่อเรื่องชดใช้กรรมด้วยการ
ท าบุญท าทาน กล่าวคือ ความเชื่อนี้เป็นลักษณะพุทธจิตวิทยาเพ่ือการหาทางออกของมนุษย์เมื่อเกิด
ความคับข้องใจ ตลอดจนเกิดความรู้สึกผิด เกิดหิริ โอตับปปะ ย่อมใช้แนวทางชดเชยกรรมชั่ว ด้วยการ
กระท ากรรมดีที่เป็นรูปธรรม หรือสิ่งที่จับต้องได้ เช่น การบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส การ
ท าบุญกับบรรพชิต เป็นต้น 4) ความเชื่อว่ากรรมเป็นพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ หมายถึง กรรมเป็นพ้ืนที่เฉพาะที่
บันดาลผลให้เกิดความทุกข์ หรือความสุขได้ เช่น เมื่อบุคคลประกอบกรรมดีย่อมได้รับความสุข แต่
หากบุคคลประกอบกรรมชั่วย่อมได้รับความทุกข์ 

อภิปรายผล 

1) แนวคิดความเชื่อเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาทมี 2 ระดับ คือ 1)ระดับสังสารวัฏ 
โดยสื่อความหมายถึงการเวียนว่ายตายเกิดของมนุษย์ที่ต้องชดใช้กรรม เพราะการกระท าที่สืบเนื่องใน
วัฏสงสาร นั่นหมายความว่ามนุษย์ไม่ได้บบรรลุธรรมระดับหลุดพ้น 2)ระดับก าหนดจริยธรรมศีลธรรม 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของพระมหาพิเชษฐ์  ธีรว โส (2534) ได้ศึกษาเรื่อง “การศึกษาเชิง
วิ เคราะห์ เรื่องกรรมและ สังสารวัฏในพุทธปรัชญาเถรวาท ที่มีผลต่อการด าเนินชีวิตของ
พุทธศาสนิกชนไทยในปัจจุบัน” เรื่องบทบาทของกรรมที่มีต่อมวลมนุษยชาติเอาไว้เป็นข้อคิดว่า หลักค 
าสอนทาง พระพุทธศาสนาสอดคล้องกับกฎแห่งเหตุผล และสอดคล้องกับกฎศีลธรรมตามหลักสากล 
ค าสอนของ พระพุทธเจ้าล้วนเต็มไปด้วยเหตุผลทั้งหมด เรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมเป็นเรื่องที่
เร้นลับหรือ สับสนยากที่จะเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งด้วยปัญญาชั้นโลกียะได้ จะต้องใช้ปัญญาอันสุขุม
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รอบคอบเป็น เครื่องพิจารณาจึงจะเห็นได้ว่า ชีวิตของปวงสัตว์ทั้งมวลล้วนตกอยู่ใต้กฎแห่งกรรม ตั้งแต่
เกิดจนกระทั่ง ตาย ชีวิตของสรรพสัตว์อยู่ภายใต้กรรมลิขิตของตนเอง กล่าวคือท าเช่นใดย่อมได้รับ
เช่นนั้น กรรมเป็น ของเฉพาะตน พระพุทธศาสนาจึงถูกขานนามว่า เป็นกรรมวาที ดังพระพุทธพจน์
ที่ว่า “สัตว์ทั้งหลายมี กรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นก าเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ 
มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย กรรมย่อมจ าแนกสัตว์ให้เลยและประณีตได้ 

2) แนวคิดความเชื่อเรื่องกรรมของประชาชน ต าบลเมืองไพร อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดมี 
3 แนวคิด คือ 1) เป็นแนวทางอธิบายความหลากหลายของคนในสังคม  โดยอธิบายที่มาของ
พฤติกรรมของคนในสังคมที่มีความหลากหลายว่ามีกรรมเป็นเครื่องจ าแนก และเป็นพุทธจิตวิทยาให้
ยอมรับความแตกต่างของคนในสังคม โดยความเคารพในความแตกต่างซึ่งกันและกัน 2) เป็นแนวทาง
อธิบายการเลื่อนชั้นทางสังคม โดยอธิบายว่าคนในสังคมเปลี่ยนแปลงสถานภาพและบทบาททางสังคม
ได้ อันเนื่องมาจากกรรมดีและกรรมชั่ว สอดคล้องกับผลการศึกษาของพระอุทัย จิรธมฺโม (2543) ได้
ศึกษาเรื่อง “ทัศนะเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาเถร วาท และปัญหาเรื่องกรรมในสังคมชาวพุทธไทย
ปัจจุบัน” พอสรุปได้ว่า ความแน่นอนของกรรม นักศึกษาธรรมะที่กล่าวว่า เป็นกฎธรรมชาตินั้น มักน 
าไปเทียบกับความแน่นอนของพืช กล่าวคือ พืช พันธุ์ใดก็ตามเมื่อปลูกลงไปในดินแล้ว ก็จะผลิตดอก
ออกผลมาเป็นพันธุ์เดิมของตน โดยสิ่งแวดล้อมไม่ สามารถจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นพันธุ์อ่ืนไปได้กรรมก็
เช่นเดียวกัน เมื่อท าไปแล้วทั้งดีและชั่ว สิ่งแวดล้อม หรือกาลเวลา ไม่สามารถเปลี่ยนกรรมดีให้เป็น
กรรมชั่ว และกรรมชั่วให้เป็นกรรมดีได้ 
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บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ป่าเชิงพุทธ 2) เพ่ือศึกษา
สภาพปัญหาการอนุรักษ์ป่าโคกใหญ่ค าปลากั้ง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด   3) เพ่ือศึกษา
กระบวนการอนุรักษ์ป่าโคกใหญ่ค าปลากั้ง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า แนว
ทางการอนุรักษ์ป่าเชิงพุทธ โดยใช้หลักพุทธธรรม 4 หลัก ได้แก่ ปฏิจจสมุปบาท ไตรสิกขา ทิฏฐิธัม
มิกัตถประโยชน์ ฆราวาสธรรม  สภาพปัญหาการอนุรักษ์ป่าโคกใหญ่ค าปลากั้ง อ าเภอโพนทอง 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหา คือ คนในชุมชนขาดความรู้เรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ-ระบบนิเวศ คนในชุมชนขาดอุดมการณ์จิตอาสา คนในชุมชนขาดแรงจูงใจ
ให้ตระหนักถึงคุณค่าของป่าไม้ และคนในชุมชนไม่มีระบบงานเพ่ือแก้ไขปัญหาการอนุรักษ์ป่า   
กระบวนการอนุรักษ์ป่าโคกใหญ่ค าปลากั้ง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ดมีขั้นตอน ดังนี้ 1) ศึกษา
สภาพปัญหาและผลกระทบ   2)ก าหนดวัตถุประสงค์ของการอนุรักษ์ 3) ก าหนดขอบเขตและป้องกัน
พ้ืนที่อนุรักษ์ 4) จัดล าดับความส าคัญของปัญหา 5)ประเมินความเสี่ยงในการอนุรักษ์ 6) ศึกษาปัจจัย
เอ้ือต่อการอนุรักษ์ 7) ก าหนดนโยบายและแผนงานอนุรักษ์ 8) ด าเนินงานอนุรักษ์  
 

ค าส าคัญ: กระบวนการอนุรักษ์ป่าเชิงพุทธ, อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

Abstract 

                                                           

 1 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ “กระบวนการอนุรักษ์ป่าเชิงพุทธ : กรณีศึกษาป่าโคกใหญ่ค าปลาก้ัง อ าเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ด ”

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2 นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาพระพุทธศาสนา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลยั
สงฆ์ร้อยเอด็ 

3 อาจารย์ประจ าหลักสตูรพุทธศาสตรมหาบัณฑติ สาขาพระพุทธศาสนา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอด็ 

4 อาจารย์ประจ าหลักสตูรพุทธศาสตรมหาบัณฑติ สาขาพระพุทธศาสนา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอด็ 
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 This research article aims: 1)  to study Buddhist forest conservation guidelines; 

2) to study the forest conservation problems; 3) to study forest conservation processes .

The research found that Buddhist forest conservation guidelines by using the Buddha’s 

doctrine in 4 principles: Law of Causation (Paticca-samuppada), Threefold Learning, 

Ditthadhammikattha, Virtues for Layperson.  The problem of forest conservation in 

Khokyai Khamplakung  Phonthong District, Roi-Et Province is that people in the 

community lack of knowledge on the relationship between man and nature – 

ecosystems, volunteer ideology and a system to solve forest conservation problems. 

The forest conservation process of Khokyai Khamplakung  Phonthong District are: 1)to 

study of problems and impacts; 2) to determine the purposes of conservation; 3)  to 

define boundaries and protect conservation areas; 4) to prioritize the problems; 5 ) to 

assesses the conservation risks; 6) to study the factors contributing to conservation; 7) 

to set the policies and conservation plans; 8 )to maintain the operations. 

 

Keywords:  process of Buddhist forest conservation, Phonthong District, Roi-Et 

Province 

 

1. บทน า 

ทรัพยากรป่าไม้มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ป่าไม้ให้
คุณประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยพื้นฐานของคนชนบทนั้นมีความสัมพันธ์กับการใช้
วิถีชีวิตแบบพ่ึงพามาเป็นเวลานาน คนอาศัยทรัพยากรป่าไม้เพ่ือตอบสนองความต้องการในการด าร ง
ชีพตามปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม แต่สถานการณ์ป่าไม้ของประเทศ
ไทยก าลังเข้าสู่ภาวะวิกฤติ เนื่องจากประเทศไทยมีพ้ืนที่ป่าไม้ลดลงทุกปี (ธีรฤทธิ์ แป๊ะประภา, 2561) 
อาจกล่าวได้ทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ก าหนดลักษณะพฤติกรรมของ
มนุษย์ เพราะมนุษย์อาศัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการด ารงชีพ แต่ปัญหาทรัพยากรป่าไม้ และ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับป่าไม้ก็มีเพ่ิมมากขึ้น     

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดจากหลายสาเหตุ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการกระท าของมนุษย์ เช่น การ
เพ่ิมขึ้นของประชากรท าให้มีความต้องการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น การพัฒนาเมือง การ
พัฒนาทางอุตสาหกรรม การพัฒนาระบบขนส่ง การท าถนนตัดผ่านผืนป่า การปล่อยของเสียลงใน
สิ่งแวดล้อม การบุกรุกป่าเพ่ือใช้เป็นที่ท ากิน การตัดไม้ท าลายป่า การให้สัมปทานเหมืองแร่ เหมืองหิน
และการสัมปทานป่าไม้ เป็นต้น ปัญหาส่วนหนึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ เช่น ไฟป่า 
แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด เป็นต้น ซึ่งจะท าให้เสียความสมดุลในวงจรธรรมชาติ และท าให้เครือข่าย
ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพลดลง ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น 
ปัญหาโลกร้อน ท าให้น้ าแข็งที่ขั้วโลกละลายอย่างรวดเร็ว ปัญหามลภาวะในอากาศ มลภาวะทางน้ า 
มลพิษในอาหาร ท าให้พืชและสัตว์บางชนิดสูญพันธุ์ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงฤดูกาล ซึ่งจะกระทบต่อ
วิถีชีวิตของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ด้วย 
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 ล่าสุดเมื่อปี 2560 มีการส ารวจพ้ืนที่ป่าของประเทศไทย จ าแนกออกเป็นรายภาคพบว่า 
“ภาคเหนือมีพ้ืนที่ป่าร้อยละ 52.45 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ป่าร้อยละ 14.94 ภาคตะวันออก
มีพ้ืนที่ป่าร้อยละ 22.34ภาคกลางมีพ้ืนที่ป่าร้อยละ 33.01 ส่วนภาคใต้มีพ้ืนที่ป่าร้อยละ 24.02 เมื่อคิด
ร ว ม ทั้ ง ห ม ด ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ เ ห ลื อ พ้ื น ที่ ป่ า ร้ อ ย ล ะ  31.58 ข อ ง พ้ื น ที่ ทั้ ง ห ม ด ( ไ ท ย รั ฐ , 
https://www.thairath.co.th/content/493415 [22 สิงหาคม 2561])ซึ่งการลดลงของพ้ืนที่ป่าได้
ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศป่าและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยทุกรัฐบาลได้ตระหนักถึงปัญหา
ป่าไม้ จึงมีนโยบายและมาตรการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าเป็นเรื่องเร่งด่วน ซึ่งได้พยายามท างานร่วมกับ
หน่วยงาน องค์กร และสถาบันต่างๆ ร่วมกับภาคประชาชน แต่ก็ยังพบว่าพ้ืนที่ป่าไม้ได้ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง แม้จะมีการก าหนดเขตป่าสงวนและพ้ืนที่อนุรักษ์หรือการออกกฎหมายมาบังคับใช้ก็ตาม ป่า
ไม้ก็ยังถูกท าลายจนเข้าขั้นวิกฤติทุกภูมิภาค โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ป่าเหลือน้อย
กว่าภาคอ่ืน คือ ร้อยละ 14.94 เท่านั้น 

 พระพุทธศาสนาเป็นองค์กรหนึ่งที่ให้ความส าคัญกับระบบนิเวศ ในอดีตสถานที่พ านักและ
ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ คือ ป่าไม้ ภูเขา ซอกเขา ป่าช้า เช่น ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ป่ารักขิตวัน ป่า
มหาวัน และป่าสิงคาลสาละวัน เป็นต้น มีพระวินัยที่เอ้ือต่อการอนุรักษ์ป่า เช่น วินัยที่ห้ามพรากของ
เขียว ห้ามทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในพ้ืนที่ป่า ห้ามก่อไฟ และยังมีข้อปฏิบัติส าหรับอยู่ป่าให้เหมาะสมอีกหลาย
ข้อในธุดงควัตร เช่น “อรัญญิกังคะ ธุดงค์ที่ถือการอยู่ป่าเป็นวัตร รุกขมูลิกังคะ การถืออยู่โคนต้นไม้
เป็นวัตร โสสานิกังคะ อยู่ป่าช้าเป็นวัตร”(พระพรหมคุณาภรณ์,2549)  วิถีชีวิตของพระสงฆ์จึงมี
ความสัมพันธ์และเกื้อกูลต่อธรรมชาติ ลักษณะส าคัญของวัดในพระพุทธศาสนาจึงมีความสงบร่มรื่น 
ท าให้วัดได้กลายมาเป็นเขตอภัยทานซึ่งเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าไปด้วย ซึ่งพระสงฆ์ก็มีบทบาท
ส าคัญในการอนุรักษ์ป่าทั้งในพ้ืนที่วัดและพ้ืนที่ป่าชุมชน ส าหรับพระสงฆ์ที่เป็นฝ่ายอรัญวาสี (พระป่า) 
ท่านยิ่งต้องอาศัยธรรมชาติจากป่าไม้ในการแสวงหาความวิเวก  

 ปัจจุบันรัฐได้มีการออกกฎหมายมาคุ้มครองรักษาป่าไม้อันเป็นสมบัติของชาติไว้ และท า
ให้พระสงฆ์จะเข้าไปปฏิบัติธรรมในป่าหรือจะสร้างวัด ที่พักสงฆ์ ส านักสงฆ์ ต้องได้รับอนุญาตจากกรม
ป่าไม้ และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และส่วนใหญ่พระสงฆ์ที่สามารถด าเนินการขออนุญาตใช้
ประโยชน์โดยการสร้างวัด และยังได้ช่วยด าเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งเป็นการช่วยรัฐอีกส่วน
หนึ่ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน บทบาทของพระสงฆ์ต่อการรักษาป่าเริ่มเปลี่ยนไป จาก
ที่เคยเป็นผู้อนุรักษ์กลายเป็นผู้บุกรุก เพราะรัฐได้ก าหนดเขตพ้ืนที่ป่าอย่างเป็นรูปธรรมขึ้น ซึ่งท าให้วัด
หลายแห่งอยู่ในเขตป่าสงวน จึงมีการผลักดันให้พระสงฆ์ออกจากพ้ืนที่ป่า รวมทั้งการรื้อถอนเสนาสนะ
ออกมาด้วย ท าให้เกิดปัญหาด้านการอนุรักษ์ป่าและความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่รัฐ เมื่อไม่มีพระสงฆ์อยู่
ดูแลประจ าแล้วท าให้ป่าไม้ถูกท าลาย โดยเฉพาะไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ไม้พยุง ไม้สักทอง เพราะ
เป็นไม้ที่มีราคาสูง    

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีพ้ืนที่ป่าเหลือน้อยกว่าภาคอ่ืน แต่เมื่อพิจารณา
จากรายจังหวัดพบว่า “ป่าไม้ในจังหวัดร้อยเอ็ดนั้นมีป่าไม้เพียงประมาณร้อยละ 9 ของพ้ืนที่จังหวัด 
เป็นพื้นที่ของป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 10 แห่ง รวมเนื้อที่ประมาณ 459,307 ไร่ อยู่ในเขตอ าเภอโพน

https://www.thairath.co.th/content/493415
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ทอง อ าเภอหนองพอก อ าเภอโพธิ์ชัย และอ าเภอเมยวดี ชนิดของไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้ยางนา ไม้เหียง 
ไม้ตะแบก และไม้ประดู่ ร้อยละ 65 ปัจจุบันจังหวัดร้อยเอ็ดมีพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติเหลือเพียง 
137,289.50 ไร่ หรือร้อยละ 2.8 ของพ้ืนที่จังหวัด”(ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7,2559) แม้ว่า
พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติจะมีขอบเขตกว้างใหญ่แต่ป่าที่เหลือจริงในพ้ืนที่เหลือน้อยมาก เพราะคนบุกรุก
พ้ืนที่อยู่อาศัยหรือท ากินน้อยลงกว่าในอดีต แต่มีการบุกรุกในรูปของการตัดไม้ ในเขตพ้ืนที่ของจังหวัด
ร้อยเอ็ดนั้นส่วนใหญ่เป็นป่าเสื่อมโทรม ซึ่งเป็นผลพวงมาจากราษฎรบุกรุก เช่น เขตป่าสงวนดงแม่เผด 
ที่อยู่ในเขตอ าเภอโพธิ์ชัยและอ าเภอโพนทอง เนื่องจากราษฎรขาดแคลนที่ดินท ากิน ซึ่งผลจากการที่
จังหวัดมีพ้ืนที่ป่าเหลือน้อย ท าให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ และก่อให้เกิดความ
แห้งแล้งในบางปี ฝนไม่ตกตามฤดูกาล และนับเป็นปัญหาส าคัญประการหนึ่งของจังหวัด  

 ในส่วนของอ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด “เดิมเมื่อ 50 ปีก่อนเป็นพ้ืนที่ป่าไม้เป็นส่วน
ใหญ่  โดยชาวบ้านเรียกว่า “ดง” แปลว่า ป่า ป่าใหญ่  ป่าทึบ ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่น ”
(https://www.wordyguru.com   › Home › ภาษาอีสาน  เข้าถึงเมื่อวันที่ 12 ส.ค.2561) จึงเป็นที่
อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้ และสัตว์ป่าต่าง ๆ ในอดีตนั้นค าว่าดงในเขตอ าเภอโพนทองที่รู้จักกันดีคือ “ดง
แม่เผดและดงมะอ่ี ปัจจุบันแทบไม่เหลือสภาพป่าให้เห็นเลย ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงแม่เผด เนื้อที่ตาม
กฎกระทรวงฯ 49,375ไร่” (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7เข้าถึงเมื่อวันที่ 12 ส.ค.2561) ปัจจุบันไม่
เหลือสภาพป่าให้เห็นน้อยมาก คงเหลือแต่ร่องรอยของป่าที่ยังเห็นสภาพของความอุดมสมบูรณ์ เช่น 
ซากรากไม้ ตอไม้ พันธ์ไม้ที่มนุษย์น ามาปลูก “ป่าสงวนป่าดงมะอ่ี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของจังหวัดร้อยเอ็ด ครอบคลุมพ้ืนที่ตามเขตการปกครอง 6 อ าเภอ 60 ต าบล ป่าสงวนแห่งชาติป่าดง
มะอ่ี เนื้อท่ีตามกฎกระทรวงฯ 329,491ไร่” (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 เข้าถึงเมื่อวันที่ 12 ส.ค.
2561)  มีสภาพเสื่อมโทรมเป็นส่วนมาก ในส่วนพ้ืนที่อ่ืนที่ไม่เป็นป่าสงวนแห่งชาติจะเหลือสภาพเป็น
ป่าไม้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศรัทธาหรือความเชื่อที่ชาวบ้านมีต่อพ้ืนที่ท าให้ไม่กล้าบุกรุก เช่น 
ดอนปู่ตา และเขตที่พระสงฆ์อยู่อาศัย จากสภาพปัญหาป่าเสื่อมโทรมในอ าเภอโพนทอง ท าให้คณะ
สงฆ์อ าเภอโพนทอง น าโดยพระครูสุวรรณโพธาภิบาล เจ้าคณะอ าเภอโพนทอง ได้ตระหนักถึงปัญหา
ความเสื่อมโทรมของป่าไม้ จึงได้ร่วมกันจัดท าโครงการอนุรักษ์ป่าข้ึน โดยมีพระสงฆ์เป็นแกนน าร่วมกับ
ประชาชนทั่วไป ซึ่งได้ส ารวจพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมในอ าเภอโพนทองแล้วก าหนดเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ป่า 
โดยมีพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ท่ีประสบผลส าเร็จแล้ว จ านวน 5 แห่ง ประกอบด้วย 1) ที่พักสงฆ์พรหมประทาน 
ต าบลโนนชัยศรี มีพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ จ านวน 315 ไร่ 2) วัดธาตุอุปมุง ต าบลโพธิ์ศรีสว่าง มีพ้ืนที่ป่า
อนุรักษ์ จ านวน 91 ไร่ 3) ที่พักสงฆ์สุทธิธรรมวิเวก ต าบลหนองใหญ่ มีพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ จ านวน 110 
ไร่ 4) ที่พักสงฆ์โคกดินแดง ต าบลโพธิ์ศรีสว่าง มีพ้ืนที่อนุรักษ์จ านวน 1,300 ไร่ และ 5) ป่าโคกใหญ่ค า
ปลากั้ง ต าบลโพธิ์ทอง มีพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ จ านวน 600 ไร่ จากผลงานการอนุรักษ์ป่าทั้ง 5 แห่ง ท าให้มี
พ้ืนที่ป่าอุดมสมบูรณ์รวมทั้งหมด 2,416 ไร่  

  ส่วนป่าโคกใหญ่ค าปลากั้ง เป็นป่าแห่งเดียวที่ไม่ใช่พ้ืนที่ทางพระพุทธศาสนา เป็นป่า
สาธารณประโยชน์ ท าให้ชาวบ้านบุกรุกจนเสื่อมโทรมมาก คณะสงฆ์อ าเภอโพนทองร่วมกับภาคส่วน
อ่ืนๆ จึงได้เข้าไปด าเนินการอนุรักษ์ตั้งแต่  พ .ศ. 2550 แต่ก็มีปัญหาหลายด้านที่ท าให้ยากต่อการ
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ด าเนินการมากกว่าแห่งอ่ืน เพราะชาวบ้านได้เข้าไปจับจองพ้ืนที่ท าไร่ จึงท าให้มีปัญหาความขัดแย้ง
ด้วย เมื่อสามารถด าเนินการจนประสบผลส าเร็จ ท าให้มีผลงานด้านการอนุรักษ์เป็นที่ประจักษ์ จน
ได้รับรางวัล “ลูกโลกสีเขียว” ซึ่งเป็นรางวัลที่ยกย่องเชิดชูผลงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จากคณะกรรมการตัดสินรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 14 ประจ าปี 2555  ในงานเสวนา
และนิทรรศการผลงานการประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียวจากทุกภาคทั่วประเทศ ท าให้มีหน่วยงานและ
องค์กรต่างๆ เข้ามาศึกษากระบวนการอนุรักษ์ป่าโคกใหญ่ค าปลากั้งเป็นจ านวนมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
กระบวนการอนุรักษ์ป่าโคกใหญ่ค าปลากั้งมีประสิทธิภาพ  

  ดังนั้น จากสภาพและปัญหารวมทั้งผลงานส าคัญจากการอนุรักษ์ป่าของคณะสงฆ์อ าเภอ
โพนทองและภาคส่วนอ่ืนๆ จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่ศึกษาการอนุรักษ์ป่า โดยน าเสนอบทความวิจัย 
“กระบวนการอนุรักษ์ป่าเชิงพุทธ : กรณีศึกษาป่าโคกใหญ่ค าปลากั้ง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด” 
เพ่ือจะได้เข้าใจแนวทางการอนุรักษ์ป่าเชิงพุทธ เข้าใจบริบทพ้ืนที่อนุรักษ์ ปัญหาของการอนุรักษ์ 
กระบวนการอนุรักษ์ป่า ผลจากการอนุรักษ์ป่า รวมทั้งกระบวนการทั้งหมดในการอนุรักษ์ป่าโคกใหญ่
ค าปลากั้ง เพ่ือจะได้น าผลจากการศึกษาไปเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ป่าแห่งอ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป 

2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

    2.1 เพ่ือศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ป่าเชิงพุทธ 

    2.2 เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการอนุรักษ์ป่าโคกใหญ่ค าปลากั้ง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 

    2.3 เพ่ือศึกษากระบวนการอนุรักษ์ป่าโคกใหญ่ค าปลากั้ง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

3.วิธีด าเนินการวิจัย  
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) มุ่งศึกษาวิเคราะห์แนว
ทางการอนุรักษ์ป่าเชิงพุทธ ศึกษาสภาพปัญหา และศึกษากระบวนการอนุรักษ์ป่าโคกใหญ่ค าปลากั้ง 
อ าเอโนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด และศึกษาในส่วนที่เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าเชิงพุทธ อีกทั้ งมี
การเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกอย่างเป็นทางการ โดยมีขั้นตอนการและแบบแผน
วิธีการด าเนินการวิจัย 7 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

1. ขั้นก าหนดกรอบในการวิจัย 
2. ขั้นออกแบบวิธีวิจัย 

 
 
โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้  

 
 

กระบวนการอนุรักษ์ป่าเชิงพุทธ 
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3. ขั้นศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเอกสาร  
4. ขั้นการสร้างเครื่องมือวิจัย 
5. ขั้นการเก็บข้อมูลภาคสนาม 
6. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 
7. ขั้นเรียบเรียงและเขียนวิทยานิพนธ์ 

 

4.ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการอนุรักษ์ป่าเชิงพุทธหลักปฏิจจสมุปบาท หมายถึง ความสัมพันธ์
ระหว่างสรรพสิ่งล้วนเชื่อมโยงอิงอาศัย พ่ึงพากันและกัน  โดยการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งในระบบนิเวศ 
หรือการท าลายพ้ืนที่ป่าไม่ได้ตั้งใจ เช่น การเผาใบไม้ การเผาขยะในบริเวณป่าย่อมส่งผลกระทบต่อ
พ้ืนผิวดิน สัตว์ที่อยู่ในผืนป่านั้น ตลอดจนฝุ่น ละออง ควัน เขม่า ก็ลอยฟุ้งไปในบริเวณกว้าง และอาจ
เป็นเชื้อเพลิงให้เกิดไฟไหม้ป่าในบริเวณกว้าง เมื่อผู้วิจัยอธิบายผลที่เกิดจากการท าลายป่า ตาม
หลักปฏิจจสมุปบาท โดยไม่มีเจตนาให้คนในชุมชนตระหนักถึงความส าคัญ จากนั้นผู้วิจัยก็ประยุกต์ใช้

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 

แนวคิดทฤษฎีการ
อนุรักษ์ป่าเชิงพุทธ 

 

แนวคิดทฤษฎี 
การอนุรักษ์ป่าทั่วไป 

 

แนวคิดทฤษฎีการอนุรักษ์ป่าเชิงพุทธ 

 

สภาพปัญหาของการอนุรักษ์
ป่าโคกใหญ่ค าปลากั้ง 

 

บริบทพื้นที่ป่า 

สภาพของป่า 

ปัญหาของป่า  

การแก้ปัญหาป่า 

 

แผนงานอนุรักษ์ป่า 
หลักการอนุรักษ์ป่า 
วิธีการอนุรักษ์ป่า 

กระบวนการอนุรักษ์ป่า 

แนวร่วมในการอนุรักษ์ 

กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่า 

 

  กระบวนการอนุรักษ์ 
ป่าโคกใหญ่ค าปลากั้ง 

บ.บะเค หมู่ ๑๐ ต.โพธิ์ทอง  อ.โพนทอง 
จ.ร้อยเอ็ด ปัญหาและอุปสรรค  

สาเหตุของปัญหา 

ปัจจัยเอื้อ/ปัจจัยเสี่ยง 

1 2 

3 

4 
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ไตรสิกขา ทิฏฐิธัมมิกัตถประโยชน์ และฆราวาสธรรม เพ่ือให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
อนุรักษ์ป่า ซึ่งมีล าดับดังนี้ 1) การศึกษาสภาพปัญหาและผลกระทบ   2)วัตถุประสงค์ของการอนุรักษ์ 
3)ก าหนดขอบเขตและป้องกันพ้ืนที่อนุรักษ์ 4)การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 5)การประเมิน
ความเสี่ยงในการอนุรักษ์ 6)ศึกษาปัจจัยเอ้ือต่อการอนุรักษ์ 7) ก าหนดนโยบายและแผนงานอนุรักษ์
ป่าโคกใหญ่ค าปลากั้ง  โดยมีองค์ประกอบก าหนดบุคคลากรและหน้าที่ในการอนุรักษ์ ก าหนด
เครื่องมือในการอนุรักษ์ก าหนดระยะเวลาด าเนินการอนุรักษ ์8) การด าเนินงานอนุรักษ์ป่าโคกใหญ่ค า
ปลากั้ง  

การด าเนินงานอนุรักษ์ป่าโคกใหญ่ค าปลากั้งในขั้นแผนการด าเนินงาน  แบ่งเป็น 4 
กระบวนการ ได้แก่ 1) กระบวนการเฝ้าระวังป้องกันปัญหา 2) กระบวนการปลูกและฟ้ืนฟูป่าโคกใหญ่
ค าปลากั้ง  3) กระบวนการพัฒนาป่าโคกใหญ่ค าปลา 4)กระบวนการรักษาป่าโคกใหญ่ค าปลากั้ง  
ส่วนกระบวนการเฝ้าระวังป้องกันปัญหา เป็นการด าเนินงานเพ่ือไม่ให้ปัญหาเกิดซ้ า   ซึ่งมี 4 
องค์ประกอบ 1) การป้องกันภัยคุกคามจากมนุษย์ 2) การป้องกันภัยคุกคามจากสัตว์/แมลง 3) การ
ป้องกันภัยคุกคามจากโรคพืช 4) การป้องกันภัยคุกคามจากภัยธรรมชาติ ตลอดจนมีกิจกรรมเสริมเพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนที่ป่า โดยใช้วิธีการปลูกป่า ทั้งนี้ กระบวนการปลูกและฟ้ืนฟูป่าโคกใหญ่ค าปลากั้ง  มี 4 
กระบวนการ ดังนี้ 1)การปลูกป่า 2) คัดเลือกสายพันธ์ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 3)กระบวนการมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ 4)การบ ารุงป่า 

จากการเพ่ิมพ้ืนที่ป่ าดังข้างต้น ผู้วิจัยก็มีวิธีการรักษาและพัฒนาคุณภาพป่า หรือ
กระบวนการพัฒนาป่าโคกใหญ่ค าปลา โดยสื่อสารให้คนในชุมชนเข้าใจวิธีการว่ามี 6 กระบวนการ 
ดังนี้ 1) เพ่ิมอินทรียวัตถุและแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อพืช 2)ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ 3)
การสร้างกติการ่วมกัน 4)การใช้ประโยชน์ร่วมกัน  5)การถอดบทเรียนพัฒนาองค์ความรู้การ
อนุรักษ์ป่า 6)  แหล่งเรียนรู้กระบวนการอนุรักษ์ป่า ตลอดจนผู้วิจัยน าเสนอกระบวนการรักษาป่า
โคกใหญ่ค าปลากั้งให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม ซึ่งมี 6 กระบวนการ ดังนี้  1) การบวชป่า 2)การส่งเสริม
ปัจจัยเอ้ือต่อการอนุรักษ์การสร้างแรงจูงใจให้ตระหนักถึงคุณค่าของป่าไม้ 3) เสริมสร้างอุดมการณ์จิต
อาสาเพื่อการอนุรักษ์ป่า 4) การตรวจสอบ 5) ประเมินการอนุรักษ์ป่า 

5.สรุป 

กระบวนการอนุรักษ์ป่าโคกใหญ่ค าปลากั้ง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ดมีแนวทางการ
อนุรักษ์ป่าเชิงพุทธ โดยใช้หลกัพุทธธรรม 4 หลัก ได้แก่ ปฏิจจสมุปบาท ไตรสิกขา ทิฏฐิธัมมิกัตถ
ประโยชน์ ฆราวาสธรรม  สภาพปัญหาการอนุรักษ์ป่าโคกใหญ่ค าปลากั้ง อ าเภอโพนทอง จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยมีเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหา คือ คนในชุมชนขาดความรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับธรรมชาติ-ระบบนิเวศ คนในชุมชนขาดอุดมการณ์จิตอาสา คนในชุมชนขาดแรงจูงใจให้
ตระหนักถึงคุณค่าของป่าไม้ และคนในชุมชนไม่มีระบบงานเพ่ือแก้ไขปัญหาการอนุรักษ์ป่า ทั้งนี้
ขั้นตอนกรด าเนินงานดังกล่าวมีองค์ประกอบของการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นประการส าคัญ และ
ล าดับแผนงาน หรือขั้นตอนการด าเนินงาน เป็นองค์ประกอบที่ช่วยให้การด าเนินงานสัมฤทธิผล 

6.อภิปรายผลการวิจัย 
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   1) การประยุกต์ใช้หลักปฏิจจสมุปบาทสอดคล้องกับผลการศึกษาของสุกัลยา โหราเรือง 
(2560) ได้ศึกษาเรื่อง “พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหานิเวศวิทยาอย่างยั่งยืน”ผลการศึกษาพบว่า  
กระบวนทัศน์แบบพุทธศาสนาจะช่วยปรับทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ จากการที่
มนุษย์แยกตัวเองออกจากธรรมชาติและเอาตัวมนุษย์เป็นศูนย์กลาง มาสู่ทัศนะที่ว่าสรรพสิ่งล้วน
เชื่อมโยงอิงอาศัยซึ่งกันและกันเป็นองค์รวม 

 2) การประยุกต์ใช้หลักทิฏฐิธัมมิกัตถประโยชน์ในการด าเนินงานอนุรักษ์ป่าสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของสุกัญญา สร้อยฟ้า (2556) ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมการน าหลักทิฏฐิธัม
มิกัตถประโยชน์ไปใช้การด าเนินชีวิตประจ าวันของประชาชนในเขตเทศบาลต าลบาลนาเยีย อ าเภอนา
เยีย จังหวัดอุบลราชธานี” ผลการศึกษาพบว่าหลักทิฏฐิธัมมิกัตถประโยชน์มี 4 ด้าน คือ อุฏฐาน
สัมปทา ความถึงพร้อมด้วยความหมั่น อารักขสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยการรักษา กัลป์ยาณมิตตา 
ความเป็นผู้มีมิตรดี สมชีวิตา ความเป็นอยู่เหมาะสม 
 3) การด าเนินงานอนุรักษ์ป่าโคกใหญ่ค าปลากั้งในขั้นแผนการ ด าเนินงานแนวทาง
ด าเนินงาน กิจกรรมการด าเนินงานสอดคล้องกับผลการศึกษาของพระชาญชัย เพชรดี (2560) ได้วิจัย
เรื่อง “แนวทางพัฒนาการจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาโครงการส่งเสริมให้ ที่
พักสงฆ์เขาธงทองช่วยงานด้านป่าไม้ บ้านป่าแดง ต าบลป่าเลา อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์” 
ผลการวิจัยพบว่า“ประชาชนมีการใช้ประโยชน์จากป่าทั้งทางตรงและทางอ้อม และมีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่โครงการฯในระดับมาก กิจกรรมการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการส่วนใหญ่มีความเหมาะสม ด้านแนวทางการพัฒนาการจัดการป่าไม้แบบมีส่วนร่วมมีดังนี้ 
จัดตั้งคณะกรรมการป่าชุมชน จัดตั้งกฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่า ท าการ
รังวัดหมายเขตให้ชัดเจน การปลูกป่าเสริมในพ้ืนที่ใช้พันธุ์ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ การจัดแนวป้องกันไฟ
รอบพ้ืนที่โครงการฯ จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมแก่ผู้น าชุมชน สมาชิกในชุมชน โดยเฉพาะเยาวชน
ในชุมชน 
 
6.ข้อเสนอแนะ 

1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนเพ่ือพัฒนารูปแบบให้เยาวชนมีส่วนร่วมเป็น
ผู้น าในการ 

อนุรักษ์ เพ่ือเป็นการสร้างผู้น าเยาวชนในการอนุรักษ์ป่า 
2) ศึกษารูปแบบการบริหารงานในระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัด เพ่ือขยายต้นแบบการ

ด าเนินงานที่ 
มีภาพสมรรถนะในการบริหารงาน 

3) ศึกษารูปแบบการบวชป่าให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือให้คนภายนอก
ชุมชนมีส่วนร่วม 

ในรูปแบบการท่องเที่ยว 
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แนวทางการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสันติสุขสู่ชุมชนต าบลหนองแสง  
อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม1 

Guideline for Applying the Seven Sappurisa-dhamma to Promote  

Peace in Community: A Case Study of Nongsang Sub-District,  

Wapeephathum District, Mahasarakham Province 
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ดร.สังเวียน สาผาง4 

 
บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) หลักพุทธธรรมส าหรับการเสริมสร้างสันติสุข 2) 
สภาพปัญหาของชุมชนต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 3) แนวทางการ
ประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสันติสุขสู่ชุมชนต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า สัปปุริสธรรมเป็นหลักพุทธธรรมส าหรับการเสริมสร้างสันติสุข ส่วน 
ส่วนสภาพปัญหาของชุมชนต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม  คือ ความขัดแย้ง
ระหว่างบุคคลกับบุคคล ความขัดแย้งระหว่างบุคคลกับสังคม ส่วนแนวทางการประยุกต์ใช้หลักพุทธ
ธรรมในการเสริมสร้างสันติสุขสู่ชุมชนต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดย
ประยุกต์สัปปุริสธรรม ซี่งมีประกอบไปด้วย ธัมมัญญุตา รู้จักเหตุ อัตถัญญุตา รู้จักผล อัตตัญญุตา รู้จัก
ตน มัตตัญญุตา รู้จักประมาณ กาลัญญุตา รู้จักกาล ปริสัญญุตา รู้จักบริษัท ปุคคลัญญุตา รู้จักบุคคล 
ตลอดจนการใช้ภาษาสื่อสารเชิงประนีประนอม   

 
ค าส าคัญ: หลักพุทธธรรม, การเสริมสร้างสันติ,ชุมชน, ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม 
 

Abstract 
                                                           

 1 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ “แนวทางการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสันติสุขสู่ชุมชนต าบลหนองแสง อ าเภอวาปี
ปทุม จังหวัดมหาสารคาม ”หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2 นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาพระพุทธศาสนา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลยั
สงฆ์ร้อยเอด็ 

3 อาจารย์ประจ าหลักสตูรพุทธศาสตรมหาบัณฑติ สาขาพระพุทธศาสนา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอด็ 

4 อาจารย์ประจ าหลักสตูรพุทธศาสตรมหาบัณฑติ สาขาพระพุทธศาสนา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอด็ 
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         The article aims were: 1) to study Buddha-Dhamma to enhance peace; 2) to study 

the problems of Nongseang community, Wapeepathum district, Mahasarakham 

province; 3) to study the guidelines in applying Buddha-Dhamma to enhance peace in 

the Nongseang community. 

The research results found that Seven Qualities of Virtuous People (sappurisa-

dhamma) is the dhamma principle that is suitable to apply for enhancing peace. 

However, the interpersonal and social conflicts were the problem. The Seven Qualities 

of Virtuous People was used as the guideline to enhance peace in Nongseang 

community and it is composed of:  Dharmannutta: knowing the law; knowing the cause, 

Atthannuta: knowing the meaning; knowing the purpose; knowing the consequence, 

Attannuta: knowing oneself, Mattannuta: moderation; knowing how to be temperate; 

sense of proportion, Kālannutā: knowing the proper time; knowing how to choose and 

keep time, Parisannutā: knowing the assembly; knowing the society, Puggalannutā: 

knowing the individual; knowing the different individuals as well as using language 

communication for compromise.  

 

Keywords: Buddha-Dhamma, enhancing peace, community, Nongseang sub-district, 

Wapeepathum district, Mahasarakham province 

 

บทน า 

“ประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติล้วนมีการใช้ความรุนแรงมาทุกยุคสมัย ก่อให้เกิดความ
สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินและทรัพยากรอย่างมหาศาล ซึ่งความรุนแรงเป็นภัยคุกคามที่สร้างความ
หวาดหวั่นต่อมวลมนุษยชาติ จึงก่อให้เกิดการร่วมมือกันหาทางยุติความรุนแรงและสร้างสันติภาพโลก 
โดยการจัดตั้งองค์กรต่างๆ เกี่ยวกับสันติภาพเกิดขึ้นมากมาย “แต่มนุษยชาติก็ไม่เคยได้พบสันติภาพที่
แท้จริงเลยสักครั้ง สภาพการณ์ที่ปรากฏให้เห็นบนเวทีโลกก็คือ การเบียดเบียน ความรุนแรงในรูปแบบ
ต่างๆ และการท าลายล้างที่ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง สันติภาพในจินตนาการของมนุษย์ จึงเป็นเพียงการ
พักรบไว้ชั่วคราวเท่านั้น” (ชัชวาลย์ ชิงชัย,2549) แม้แต่การใช้กองก าลังเพ่ือสร้างสันติภาพ ซึ่งก็เป็น
เพียงวัฒนธรรมการใช้อ านาจบังคับให้เกิดสันติภาพขึ้นเท่านั้น แต่สันติภาพที่เกิดจากการใช้ก าลังทหาร
และแสนยานุภาพทางอาวุธยังไม่ใช่สันติภาพที่แท้จริง เป็นเพียงการลดความรุนแรงลงชั่วคราว 

จากวิวัฒนาการของมวลมนุษยชาติจึงพบว่า เมื่อมนุษย์ก่อความรุนแรงต่อกันครั้งใดก็จะ
พยายามแสวงหาสันติภาพเพ่ือยุติความรุนแรงครั้งนั้น แต่ในช่วงที่ไม่มีสงครามมนุษย์กลับมีการสร้าง
ความขัดแย้งและความรุนแรงขึ้นอยู่เสมอ แทนที่จะร่วมมือกันเสริมสร้างสันติภาพให้เข้มแข็ง และยัง
พบว่าในแต่ละประเทศมีปรากฏการณ์ความขัดแย้งและความรุนแรงภายในเกิดขึ้นอยู่เสมอ เช่น ความ
ขัดแย้งเกี่ยวกับภูมิภาค ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ ความขัดแย้งจากการแย่งชิงทรัพยากร ความ
ขัดแย้งทางความเชื่อ ความขัดแย้งทางการเมือง และความขัดแย้งทางวัฒนธรรม เป็นต้น โดยปัจจุบัน
มีความรุนแรงแฝงอยู่ในรูปของเศรษฐกิจ ความรุนแรงทางด้านอาชีพและการกดขี่แรงงาน ความ
รุนแรงทางการเมือง ความรุนแรงทางอบายมุขและอาชญากรรม ความรุนแรงทางวัฒนธรรม ความ
รุนแรงในรูปของการไม่ได้รับความเป็นธรรม ความรุนแรงในรูปของการเสียสิทธิประโยชน์ทางสังคม 
ความรุนแรงในรูปของการถูกลิดรอนเสรีภาพ ความรุนแรงในรูปของการถูกละเมิดศักดิ์ศรีความเป็น
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มนุษย์ ความรุนแรงในรูปของการเสพบริโภค ความรุนแรงทางทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ความรุนแรง
ด้านสาธารณสุข ความรุนแรงทางค่านิยม ความรุนแรงในชุมชน ความรุนแรงในครอบครัว ความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี และคนชรา นอกจากนี้ยังมีความรุนแรงทางด้านจิตใจ ความรุนแรงทางด้าน
อารมณ์ และความรุนแรงต่อสติปัญญา ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความรุนแรงที่มีอยู่ในทุกสังคมหรือชุมชน 

นอกจากความรุนแรงจะเป็นปัญหาทางสังคมแล้ว ปัญหาในระดับครอบครัวก็มีแนวโน้มจะทวี
ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยศูนย์การเฝ้าระวังและการเตือนภัยทางสังคมได้สรุปผลส ารวจความรุนแรง
ในครอบครัวในปี 2556 พบว่า “มีผู้ที่เห็นการกระท าความรุนแรงในครอบครัวทางร่างกายร้อยละ 
81.60 ความรุนแรงทางด้านจิตใจร้อยละ 76.05 ความรุนแรงทางเพศร้อยละ  28.94”(ศูนย์การเฝ้า
ระวังและการเตือนภัยทางสังคม ส านักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2556) โดยผู้กระท าและผู้ถูกกระท าจะเป็นคนในชุมชนหรือ
คนในครอบครัว ส่วนใหญ่เหยื่อที่ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวมักจะเป็นสตรี เด็ก และคนชรา 
ในขณะที่ส านักงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุขได้จัดท ารายงานความรุนแรง
ของเด็กและสตรีประจ าปี 2556 พบว่า “มีการกระท าความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก 5,064 ครั้ง” 

จากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน ทุกภาคส่วนทางสังคมได้พยายามหาแนวทางแก้ปัญหาสังคมและ
การเสริมสร้างสันติสุขแก่สังคมมาโดยตลอด แต่ด้วยความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีความซับซ้อนมาก
ยิ่งขึ้น จึงท าให้มีปัญหาซับซ้อนตามไปด้วย ซึ่งการสร้างสันติสุขควรเริ่มจากสถาบันครอบครัวก่อน แต่
จากสถิติดังกล่าวพบว่า ปัญหาครอบครัวยิ่งยากที่หน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้องจะเข้าถึงปัญหาและการ
แก้ไข เนื่องจากเป็นปัญหาภายในของสถาบันครอบครัว จึงเป็นหน้าที่ของคนในชุมชนที่จะต้องร่วมกัน
แก้ปัญหา โดยใช้ทั้งกระบวนการทางสังคมและกระบวนการทางศาสนา เพราะสถาบันศาสนามี
บทบาทส าคัญอย่างอย่างยิ่งในการเสริมสร้างและสนับสนุนให้เกิดสันติสุขขึ้นในชุมชน “เพราะการ
เกิดขึ้นของศาสนาเป็นไปเพ่ือความอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นและเป็นสันติสุขแก่ชาวโลก”(พระมหา
หรรษา ธมฺมหาโส,2553) กล่าวได้ว่า ทุกศาสนาจึงมีส่วนส าคัญในการสร้างสันติภาพแก่มวลมนุษยชาติ 
โดยเป็นการพัฒนาให้มีดุลยภาพทั้งทางโลกและทางธรรม 

ดังนั้น สันติสุขจึงเป็นสิ่งปรารถนาของมนุษย์ทุกคนในสังคม มนุษย์ไม่สามารถอยู่ล าพังเฉพาะ
ตนได้ ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มและมีความสัมพันธ์ต่อกันและกัน การที่มนุษย์จะอยู่ร่วมกันได้ดีต้องมี
หลักความเชื่อหรือเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอย่างเดียวกัน 

         พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาแห่งสันติภาพ มีหลักธรรมค าสอนและกระบวนการเสริมสร้างสันติ
สุขให้กับสังคมทุกระดับ ถ้าหากน าไปปฏิบัติและปรับใช้อย่างเหมาะสม ในมุมมองของพระพุทธศาสนา
เห็นว่า สันติสุขของชุมชนเป็นการอยู่ร่วมกันโดยปราศจากการเบียดเบียนหรือไม่ก่อความรุนแรงต่อกัน
ในทุกกรณี และมองว่าสันติภาพเป็นแนวทางการอยู่ร่วมกันทั้งในมิติของบุคคลและชุมชน ซึ่งเป็น
หลักประกันของความมั่นคงในชีวิต และก่อให้เกิดความสงบและสันติสุขอย่างแท้จริง โดยมีหลักธรรม
ที่สามารถน ามาเสริมสร้างสันติสุขทั้งภายในและภายนอก และจากสันติสุขระดับชุมชนขยายผลไปสู่
สันติสุขแห่งมวลมนุษยชาติต่อไป  
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 ดังนั้น จากความเป็นมาและสภาพปัญหาดังกล่าวพบว่า ความรุนแรงเกิดขึ้นในสังคมทุก
ระดับ มีทั้งความรุนแรงที่เป็นปรากฏการณ์และความรุนแรงที่แฝงอยู่ในทุกสังคมและวัฒนธรรม มีทั้ง
ความรุนแรงที่ปรากฏและความรุนแรงแฝง ทั้งความรุนแรงในรูปอบายมุขและสิ่งเสพติด รวมทั้งความ
รุนแรงที่มีต่อร่างกาย สังคม จิตใจ ปัญญา ซึ่งมีผลกระทบต่อคนในชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นปัญหาสันติสุขในชุมชนพหุวัฒนธรรมได้อย่างชัดเจน ถ้าหากไม่ได้รับการแก้ไขยิ่งจะท า
ให้ชุมชนมีปัญหาเพ่ิมมากขึ้น จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือ
เสริมสร้างสันติสุขในชุมชนเรื่อง “แนวทางการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสันติสุขสู่
ชุมชนต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม” เพ่ือเสนอแนวทางทางการประยุกต์ใช้
หลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสันติสุขสู่ชุมชน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
 การวิจัยเรื่อง “แนวทางการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสันติสุขสู่ชุมชน
ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม”  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative 
Research) โดยมีขั้นตอนการและแบบแผนวิธีการด าเนินการวิจัย 7 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

1. ขั้นก าหนดกรอบในการวิจัย 
1.1) ก าหนดกรอบตามชื่อเรื่อง คือ หลังจากได้ประเด็นที่สนใจแล้วน ามาสร้างชื่อ

เรื่อง เพ่ือ 
ก าหนดกรอบใหญ่ในการวิจัยให้ตรงประเด็น โดยชื่อเรื่องดังกล่าวแสดงจุดมุ่งหมายประกอบด้วย  
                              (1) แสดงประเด็นการวิจัย คือ แนวทางการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการ
เสริมสร้างสันติสุขชุมชน    

    (2) แสดงพ้ืนที่ศึกษาภาคสนาม คือ ศึกษาในพ้ืนที่ชุมชนในต าบลหนองแสง 
อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 25 แห่ง  

                               (3) แสดงลักษณะของการวิจัย คือ เป็นการวิจัยเชิงแสวงหาแนวทางการ
ประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสันติสุขชุมชน   

   1.2) ก าหนดกรอบเนื้อหาการวิจัย คือ การก าหนดกรอบเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ 3 
ประเด็น ได้แก่ (1) หลักพุทธธรรมส าหรับการเสริมสร้างสันติสุข (2) สภาพปัญหาชุมชนต าบลหนอง
แสง อ าเภอวาปีปทุม และ (3) แนวทางการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสันติสุขสู่ชุมชน
ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เป็นประเด็นหลักของการวิจัย 

   3) ก าหนดกรอบพ้ืนที่วิจัย คือ การส ารวจข้อมูลพ้ืนที่เพ่ือน ามาเป็นกรอบการศึกษา
ภาคสนาม คือ ชุมชนต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 25 หมู่บ้าน 
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   4) ก าหนดกรอบด้านกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ประกอบด้วย 4 กลุ่ม คือ กลุ่ม
พระสงฆ์ 10 รูป กลุ่มผู้น าชุมชนโดยต าแหน่ง 25 คน กลุ่มผู้น าโดยธรรมชาติ  10  คน และกลุ่ม
ประชาชนในพื้นท่ี 10 คน รวมทัง้สิ้น 55 รูป/คน 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
2. ขั้นออกแบบวิธีวิจัย 

 กระบวนการหลังจากก าหนดกรอบการวิจัยแล้ว จึงด าเนินการออกแบบการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามระเบียบวิธีวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย แล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอค าชี้แนะแนวทางและน ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าชี้แนะให้
ถูกต้องตามระเบียบวิธีการวิจัย เพ่ือขออนุมัติสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามล าดับ โดยได้ออกแบบ
โครงสร้างการวิจัยจ าแนกเป็น 3 ส่วนดังต่อไปนี้ 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 

1 แนวคิดการเสริมสร้างสันติสุข 

สภาพปัญหาชุมชนต าบลหนองแสง 
อ าเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคาม 

 

   แนวทางการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม 

ในการเสริมสร้างสันติสุขสู่ชุมชน 

ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 

 

 

 

แนวคิดการเสริมสร้างสันติสุข
ในชุมชน 

หลักพุทธธรรมส าหรับการ
เสริมสร้างสันติสุข 

สัปปุริสธรรม 

ธัมมัญญุตา รู้จักเหตุ 

อัตถัญญุตา รู้จักผล 

อัตตัญญุตา รู้จักตน 

3 2 

4 

5 

6 

วิธีด าเนินการวิจยั 

รูปแบบการวิจัย 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

เครื่องมือการเก็บข้อมูล 
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 1) การออกแบบงานวิจัยส่วนน า ประกอบด้วย ปกนอก ปกใน หน้าอนุมัติ บทคัดย่อ 
กิตติกรรมประกาศ สารบัญ ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ เพ่ือเป็นแบบในการด า เนินการวิจัยให้
ถูกต้องต่อไป  

 2) การออกแบบส่วนโครงสร้างเนื้อหา ประกอบด้วย โครงสร้างเนื้อหาบทที่ 1 เป็นเนื้อหาส่วน
ที่เป็นบทน าโครงร่างวิทยานิพนธ์ โครงสร้างเนื้อหาบทที่ 2 มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักพุทธธรรมส าหรับการ
เสริมสร้างสันติสุข และสภาพปัญหาชุมชนต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม โครงสร้างบทที่ 3 มี
เนื้อหาเกี่ยวกับวิธีด าเนินการวิจัย โครงสร้างบทที่ 4 มีเนื้อหาเกี่ยวกับผลการศึกษาแนวทางการ
ประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสันติสุขสู่ชุมชนต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม ส่วนโครงสร้างเนื้อหาบทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ในส่วนที่
ค้นพบจากการวิจัย  

   3) ส่วนท้าย ประกอบด้วย บรรณานุกรม ภาคผนวก ประกอบด้วย หนังสือขอ
อนุญาตเก็บข้อมูลภาคสนาม หนังสือขอความร่วมมือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจแบบสัมภาษณ์ และภาพ
เกี่ยวกับการด าเนินการวิจัย และประวัติผู้วิจัย โดยออกแบบการวิจัยให้มีทิศทางเดียวกัน และมีความ
เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน     
 

3. ขั้นศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเอกสาร  
                 หลังจากออกแบบการวิจัยแล้วจึงได้ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมเอกสารและรายงานการ
วิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้องค์ความรู้มาสนับสนุนประเด็นในการวิจัย โดยข้อมูลส่วนหนึ่งน าไปใช้
ประกอบในโครงร่างวิทยานิพนธ์ และข้อมูลอีกส่วนหนึ่งน าไปใช้ประกอบเนื้อหาบทที่ 2 ในประเด็นที่
เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย โดยน าเฉพาะข้อมูลที่น่าเชื่อถือมาใช้ในการวิจัย จ าแนก
ฐานข้อมูลออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 1) เอกสารปฐมภูมิ คือ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2539 2) เอกสารทุติยภูมิ คือ ศึกษาเอกสารวิชาการ ต ารา บทความ หนังสือ 
อินเตอร์ เน็ต และรายงานการวิจัยที่ เกี่ยวข้อง เป็นต้น ทั้ ง เป็นภาษาไทยและส่วนที่ เป็น
ภาษาต่างประเทศ 

 
4. ขั้นการสร้างเครื่องมือวิจัย 

ผู้วิจัยออกแบบเครื่องมือที่จะใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ (Inter View) ซึ่งมี
ขั้นตอนในการ 

สร้างเครื่องมือวิจัย ดังนี้ 1) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและตั้งประเด็นที่จะเก็บข้อมูลภาคสนาม 2) การสร้าง
แบบสัมภาษณ์ โดยตั้งค าถามให้สอดคล้องกับประเด็นที่ต้องการทราบจากกลุ่มเป้าหมายตามที่ระบุใน
ขอบเขตด้านประชากร 3) น าเครื่องมือที่สร้างขึ้นมาไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเนื้อหาและคุณภาพ
ของเครื่องมือวิจัย 4) น าแบบสัมภาษณ์มาปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 5) การเตรียมแบบ
สัมภาษณ์ให้พร้อมน าไปใช้เก็บข้อมูลในพ้ืนที่วิจัยต่อไป นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือเสริม คือ สมุดบันทึก
ข้อมูลการสังเกต เครื่องบันทึกเสียง และกล้องถ่ายรูป 
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5. ขั้นการเก็บข้อมูลภาคสนาม 
การเก็บข้อมูลภาคสนาม 2 ส่วน คือ การเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายตามที่ระบุไว้ใน
ขอบเขตด้าน 

กลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยใช้ 3 วิธีการ คือ (1) สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) 
โดยใช้ทั้งการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตามความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย (2) 
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (participation observation) โดยที่ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่ภาคสนามด้วยการ
ร่วมท ากิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้เข้าใจทัศนคติและกระบวนการในชุมชน โดยมีการพูดคุยซักถามใน
ประเด็นที่สงสัย และการจดบันทึกข้อมูล (note-taking) ในประเด็นที่ส าคัญ (3) การสนทนากลุ่ม 
(focus group discussion) เป็นการจัดกลุ่มสนทนาเพ่ือระดมความรู้และการอภิปราย โดยมุ่งเน้น
ประเด็นที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาของชุมชนต าบลหนองแสง และแนวทางการเสริมสร้างสันติสุขชุมชน
หนองแสง เป็นต้น เพ่ือน าไปเป็นฐานข้อมูลในการวิจัย 

6. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 
หลังจากขั้นตรวจสอบและจัดระเบียบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จึงวิเคราะห์ข้อมูลโดยน า
ข้อมูลเอกสาร 

และข้อมูลภาคสนามมาวิเคราะห์ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการ 1) การจ าแนกและ
จัดประเภทข้อมูล  2) การตีความ ( interpretation) และการหาข้อสรุปแบบอุปนัย (Analytic 
induction) ซึ่งได้มาจากการสังเกต การสัมภาษณ์ การจดบันทึก จากสิ่งที่ เป็นรูปธรรมหรือ 
ปรากฏการณ์ที่มองเห็นเชิงประจักษ์ 3) เปรียบเทียบข้อมูล 4) สังเคราะห์เนื้อหา 5) การวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) ซึ่งได้จากการศึกษาเอกสาร (Document Research) ในการวิเคราะห์
เอกสารผู้วิจัยต้องค านึงถึงบริบท (context) การวิเคราะห์บริบทและสภาพแวดล้อมของข้อมูล
ภาคสนาม 6) การพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) จากนั้นจึงอธิบายความให้เห็น
ข้อเท็จจริง เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัย 

7. ขั้นเรียบเรียงและเขียนวิทยานิพนธ์ 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 การวิจัยเรื่อง “แนวทางการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสันติสุขสู่ชุมชนต าบล
หนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม” มีผลการวิจัยดังนี้ 

สัปปุริสธรรมเป็นหลักพุทธธรรมส าหรับการเสริมสร้างสันติสุข ส่วน ส่วนสภาพปัญหาของ
ชุมชนต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม คือ ความขัดแย้งระหว่างบุคคลกับบุคคล 
โดยเป็นความขัดแย้งระหว่างคนในชุมชนมีปัญหาเรื่องผลประโยชน์ เรื่องทะเลาะวิวาท เรื่องเสียงดัง
รบกวนผู้อ่ืน และผู้ใหญ่บ้านก็ไม่สามารถไกล่เกลี่ยปัญหาดังกล่าวได้ ปัญหาจึงได้สะสมและทวีความ
รุนแรงขึ้นมาตามล าดับ ส่วนความขัดแย้งระหว่างบุคคลกับสังคม  โดยเป็นความขัดแย้งระหว่าง
ผู้ใหญ่บ้านและลูกบ้าน ซึ่งผู้ใหญ่บ้านถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานไปตามกฎเกณฑ์ กติกา แต่
ไม่ได้ค านึงถึงการครองใจลูกบ้านส่วนแนวทางการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างสันติสุข
สู่ชุมชนต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ดังนี้   การใช้ภาษาสื่อสารเชิง
ประนีประนอม  โดยประยุกต์หลักสัปปุริสธรรม 7 ตามหลักค าสอนในพระพุทธศาสนา ผู้ที่สามารถให้
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ความช่วยเหลือ แนะน า ชี้ช่องทาง การปฏิบัติเพ่ือดับทุกข์หรือขจัดปัญหาของชีวิตให้แก่บุคคลอ่ืนได้
ต้องเป็นผู้มีคุณธรรม 7 ประการ ธัมมัญญุตา รู้จักเหตุ อัตถัญญุตา รู้จักผล อัตตัญญุตา รู้จักตน 
มัตตัญญุตา รู้จักประมาณ กาลัญญุตา รู้จักกาล ปริสัญญุตา รู้จักบริษัท ปุคคลัญญุตา รู้จักบุคคล   อีก
ทั้งหลักสัปปุริสธรรม จัดได้ว่าเป็นหลักการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในแต่ละสถานการณ์ทั้งใน
สถานภาพผู้น าและผู้ตามในชุมชน โดยช่วยลดความขัดแย้งระหว่างบุคคลกับบุคคล ความขัดแย้ง
ระหว่างบุคคลกับสังคม 

อภิปรายผลการวิจัย 

   1) หลักสัปปุริสธรรมช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชุมชน และน าสันติสุขสู่ชุมชนได้  โดย
ประยุกต์ใช้ในกับผู้ใหญ่บ้านและลูกบ้าน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของอรนุช โขพิมพ์ (2555)ที่ว่า 
ภาวะผู้น าของการบริหารตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดขอนแก่น  ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  ในรายด้านพบว่า ทุกด้านมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก  ได้แก่   ด้านอัตถัญญุตา  ด้านปริสัญญุตา  ด้านกาลัญญุตา   ด้านปุคคลป
โรปรัญญุตา   ด้านมัตตัญญุตา   ด้านธัมมัญญุตา  และ ด้านอัตตัญญุตา 

  2)การใช้ภาษาสื่อสารเชิงประนีประนอมช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชุมชน และน าสันติ
สุขสู่ชุมชนได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของพิณจ์ทอง แมนสุมิตร์ชัย  (2555) ที่ว่า ทักษะในการใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสารอย่างสันติ คือ การใช้ภาษาเชิงบวกในการสื่อสาร เป็นการใช้ประโยคบอกเล่า 
แทนการใช้ประโยคปฏิเสธ 
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แนวทางการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการพัฒนาชีวิตผู้สูงอายุ 
ของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด1 
THE WAY OF BUDDHIST PINCIPLES APPLICATION IN LIFE   

DEVELOPMENT OF ELDERLY OF THE ELDERLY SCHOOL 

 IN THAMUANG SUB-DISTRICT, SALAPHUM DISTRICT,  
ROI-ET PROVINCE 

 
พระครูวิเวกสุตาภรณ์2 

พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ,ดร3 

 

บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เ พ่ือศึกษา 1)  หลักการพัฒนาชีวิตตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา 2) สภาพปัญหาของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด และ 3) เสนอแนวทางการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการพัฒนาชีวิตของผู้สูงอายุใน
โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า หลักการ
พัฒนาชีวิตมี 3 ประเภท 1) พัฒนากาย  2) พัฒนาจิต  3) พัฒนาปัญญา โดยใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา เช่น ไตรลักษณ์ ขันธ์ 5 โยนิโสมนสิการ เบญจศีล เบญจธรรม ส่วนสภาพปัญหาของ
ผู้สูงอายุมี 4 ปัญหา ดังนี้ 1) ปัญหาทางกาย เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต 2) ปัญหาทางสังคม 
ได้แก่ การถูกทอดทิ้งเพราะลูกหลานประกอบอาชีพต่างภูมิล าเนา 3) ปัญหาด้านอารมณ์และจิตใจ 
ได้แก่ ความเหงา ความโดดเดี่ยว 4) ปัญหาด้านปัญญา เช่น การหลงลืม มีสมาธิสั้น ส่วนแนวทางการ
ประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม ดังนี้ 1) ปัญหาทางกายใช้หลักไตรลักษณ์ ขันธ์ 5  2) ปัญหาทางสังคมใช้
หลักสังคหวัตถุ 4 ศีล 5 พรหมวิหาร 4  3) ปัญหาด้านอารมณ์ ให้หลักอุเบกขา รู้จักปล่อยวาง ไม่ยึด
มั่นในวัตถุ 4) ปัญหาด้านปัญญาแก้ปัญหาโดยการรักษาศีล สวดมนต์ เจริญภาวนา  

 

ค าส าคัญ: แนวทางการประยุกต์ใช้, การพัฒนาชีวิต, ผู้สูงอายุ, หลักพุทธธรรม 

 
Abstract 

                                           

1 บทความนี้เป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ “แนวทางการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการพัฒนาชีวิต
ผู้สูงอายุของโรงเรียนผูสู้งอายุเทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จงัหวัดร้อยเอ็ด ”หลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

2 นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาพระพุทธศาสนา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลยั
สงฆ์ร้อยเอด็ 

3 อาจารย์ประจ าหลักสตูรพุทธศาสตรมหาบัณฑติ สาขาพระพุทธศาสนา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอด็ 
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The aims of this research were: 1) to study the principle of life development in 

Buddhism; 2) to study the problematic conditions of the elderly in Elderly School in 

Thamuang sub-district, Selaphum district, Roit-et province; 3) to present the ways to 

apply the Buddha dhammas for life development of the elderly. The research results 

found that the principles of life development can be divided into three types: 1) physical 

development; 2) mental development; 3) intellectual development with the application 

of Buddhist doctrines: Three Characteristics, Five Aggregates, Positive Thought, Five 

Precepts and Five Dhamma. The problematic conditions of the elderly are in four 

aspects: 1) physical problems such as diabetes, blood pressure; 2) social problems, 

including being abandoned by their children who work in remote areas; 3) 3) emotional 

and mental problems, including loneliness, isolation; 4) intellectual problems such as 

forgetfulness, short attention span. The application of Buddhist dhamma for the elderly 

can be done by 1) using Three Characteristics to solve the physical problems; 2) Bases 

of Social Solidarity, Five Precepts, Brahmavihara to solve their social problems; 3) 

Equanimity and non-attachment to objects to solve their emotional problems and 4) 

precept observation, chanting and meditation to solve their intellectual problems.  

 

Keywords: application, life development, elderly, Buddhist dhamma 

 

๑. บทน า 
 ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรอาศัยอยู่ทั้งหมดประมาณ ๖๘ ล้านคน จากสถิตรายงาน
ว่าในปี พ.ศ.๒๕๕๗ ประชากรสูงวัยที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป มีจ านวนมากถึง ๑๐ ล้านคน หรือคิดเป็นร้อย
ละ ๑๕ ของประชากรทั้งหมด4 ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ๑๑ ล้านคนหรือคิดเป็น
ร้อยละ ๑๖ ของประชากรทั้งหมด5 ในปี พ.ศ.๒๕๕๙ มีจ านวนประชากรผู้สูงวัยที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป
ประมาณ ๑๑ ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๖.๕6 โดยมีอายุยืนยาวมากขึ้นเฉลี่ย ๗๗ ปี คาดว่าในปี 
พ.ศ. ๒๕๗๙ จะมีสัดส่วนผู้สูงอายุเกือบ ๑ ใน ๓ ของประเทศ ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคม
สูงวัยแล้วอย่างรวดเร็วและรุนแรง”7 โดยปัจจุบันสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปมากจึงก่อให้เกิดปัญหากับ
ผู้สูงอายุหลายด้าน ซึ่งเป็นปัญหารุมเร้าให้ผู้สูงอายุมีความทุกข์รุนแรงและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น    
 ขณะที่สถานการณ์ด้านผู้สูงอายุจังหวัดร้อยเอ็ดปัจจุบัน “ผู้สูงอายุทั้งหมดจ านวน 
๑๘๑,๐๙๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๖๑ ถือได้ว่าจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ นอกจากนั้นยังมี
ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาในจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน ๓๑,๕๒๐  คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๕๐ โดยมีปัญหา

                                           

 4 บรรลุ ศิริพานิช ,รายงานประจ าปีสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๕๗, (กรุงเทพมหานคร : 
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, ๒๕๕๗), หน้า ๖.     
 5 สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล, รายงานประจ าปีสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ (กรุงเทพมหานคร : 
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, ๒๕๕๘), หน้า ๗.     
 6 วรรณลักษณ์ เมียนเกิด,รายงานประจ าปีสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ (กรุงเทพมหานคร : 
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, ๒๕๕๙), หน้า ๓.     
 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, สถานการณ์สังคม
สูงวัย ๒๕๖๑, http://www.dop.go.th/th/know/2/127 (๒ กันยายน ๒๕๖๑). 

http://www.dop.go.th/th/know/2/127%20(๒
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ที่สมควรจะได้รับการช่วยเหลือ”8 ผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าถึงบริการหรือกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุด้าน
ต่างๆ ได้ ผู้สูงอายุยากจนและมีภาระต้องเลี้ยงดูบุตรหลาน ผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองไม่ได้โดยคนดูแล 
ไม่มีรายได้ และยังมีปัญหาด้านอ่ืนๆ รุมเร้าท าให้เทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
ได้ตระหนักถึงความส าคัญของผู้สูงอายุจึงได้มีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอ
เสลภูมิ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และช่วยเหลือผู้สูงอายุ รวมทั้งการพัฒนาชีวิตผู้สูงอายุเชิงบูรณาการ ท า
ให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจและได้ก าหนดเป็นประเด็นศึกษาเรื่องแนวทางการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม
ในการพัฒนาชีวิตของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
  
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาหลักการพัฒนาชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
 ๒.๒ เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ๒.๓ เพ่ือเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการพัฒนาชีวิตของผู้สูงอายุใน
โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง แนวทางการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการพัฒนาชีวิตผู้สูงอายุของ
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นการศึกษาโดยการใช้
รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มุ่งศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักธรรมในทาง
พระพุทธศาสนา น าเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการพัฒนาชีวิตผู้สูงอายุ ของ
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยได้ศึกษาใน ๒ ลักษณะ 
คือ ศึกษาค้นคว้าทางเอกสาร (Documentary investigation) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 ๓.๒ พื้นที่วิจัยและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
  ๑) พ้ืนที่วิจัย คือ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยเป็นโรงเรียนที่มีการด าเนินงานบริหารอย่างเป็นรูปธรรม มีผู้สูงอายุจ านวนมาก มี
กระบวนการพัฒนาชีวิตผู้สูงอายุแบบองค์รวม และมีการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการพัฒนาชีวิต
ผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม 
  ๒) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) โดยใช้การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบ
เจาะจง (Purposeful Selection) เพ่ือให้ได้ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญที่ เหมาะสมกับจุดมุ่ งหมายและ
วัตถุประสงค์ของการศึกษามากที่สุด โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth interview) จากผู้ให้ข้อมูล

                                           

 8 ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด, จ.ร้อยเอ็ด เปิดวิทยาลัยผู้สูงอายุเทศบาลต าบลท่าม่วง  
อ . เ ส ลภู มิ ต าม โค ร งก า รต า บล ต้นแบบก า รจั ด ส วั ส ดิ ก า รสั ง คมแก่ ผู้ สู ง อ า ยุ แบบบู ร ณา ก า ร , 
http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/WNSOC6105230010041 (๒ กันยายน ๒๕๖๑). 

http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/WNSOC6105230010041%20(๒
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ส าคัญ โดยแบ่งออกเป็น ๖ กลุ่มดังนี้ (๑) พระสังฆาธิการในต าบลท่าม่วง จ านวน ๗ รูป (๒) ผู้บริหาร
ของเทศบาลต าบลท่าม่วง จ านวน ๒ คน (๓) บุคลากรโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบลท่าม่วง จ านวน 
๓ คน (๔) ผู้น าชุมชน จ านวน ๑๐ คน (๕) ครูสอนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบลท่าม่วง จ านวน ๓ 
คน (๖) ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบลท่าม่วง จ านวน ๒๐ คน รวมทั้งสิ้น จ านวน ๔๕ 
รูป/คน 
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบการสัมภาษณ์ โดยมุ่งตั้ง
ค าถามในประเด็นที่เกี่ยวกับสภาพและปัญหาของผู้สูงอายุในโรงเรียนเทศบาลต าบลท่าม่วง และ
แนวทางการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการพัฒนาชีวิตผู้สูงอายุของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบล
ท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย จ านวน  ๓ รูป/คน ได้แก่  
๑) พระราชปริยัติวิมล,ดร. อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เจ้า
อาวาสวัดมิ่งเมืองเสลภูมิ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธ) ๒) ผศ.ดร.ประยูร แสงใส อาจารย์ประจ า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และ ๓) ดร.สังเวียน สาผาง อาจารย์
ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด  
  
 
๓.๔ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น ๒ ส่วน คือ ๑) การเก็บ
รวบรวมข้อมูลเอกสาร จ าแนกออกเป็นเอกสารปฐมภูมิ คือ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ และเอกสารทุติยภูมิ คือ หนังสือ ต ารา บทความ เอกสาร
อ่ืนๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการวิจัย ๒) การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการวิจัย และใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) กับกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ จากนั้นจึงรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลเพื่อน าไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 ๓.๔ การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอ 
 น าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย-
(Analytic induction) โดยน าข้อมูลมาเรียบเรียง และจ าแนกอย่างเป็นระบบ จากนั้นน ามา
ตีความหมาย เชื่อมโยงความสัมพันธ์และสรุปผลการวิจัย โดยการวิเคราะห์เพ่ือสร้างชุดความรู้จากการ
วิจัยตามวัตถุประสงค์ แล้วน าเสนอในลักษณะการพรรณนาความ (Descriptive Presentation) 
พร้อมกับการบรรยายประกอบแผนภาพ ตารางข้อมูล และการอธิบายความประกอบกับภาพถ่าย 
รวมทั้งสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะต่อไป 
 
๔. ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยนี้มีประเด็นที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ จึงได้จ าแนกผลการวิจัยออกเป็น ๓ 
ส่วน คือ หลักการพัฒนาชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา สภาพปัญหาของผู้สูงอายุในโรงเรียน
ผู้สูงอายุเทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และแนวทางการประยุกต์ใช้หลักพุทธ
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ธรรมในการพัฒนาชีวิตของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ดังต่อไปนี้ 
 ๔.๑ หลักการพัฒนาชีวิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
 การพัฒนาชีวิต หมายถึง การกระท าที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นขั้นตอนท าให้เกิด
การพัฒนาและเสริมสร้างคุณค่าของชีวิต ซึ่งเป็นกระบวนการที่ท าให้ชีวิตเจริญยิ่งขึ้นและเปลี่ยนแปลง
ไปในทางท่ีดีขึน้ โดยหลักธรรมส าหรับการพัฒนาชีวิต คือ ภาวนา ๔ ประกอบด้วย ๑) กายภาวนา คือ 
การพัฒนาด้านกาย ได้แก่ การส ารวมร่างกาย ส ารวมพฤติกรรม ส ารวมอินทรีย์ ๖ ได้แก่ ตา หู จมูก 
ลิ้น กาย และใจ การปรับปรุงพัฒนาบุคลิกภาพ การบริโภคที่ถูกสุขลักษณะ การบริหารร่างกาย การ
ใช้สอยปัจจัยด ารงชีพเกื้อกูลต่อสุขภาพ และการดูแลรักษาสุขภาพ เป็นต้น ๒) สีลภาวนา คือ การ
พัฒนาพฤติกรรมไม่ก่อปัญหาและความเดือดร้อนแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการปฏิบัติตามศีล ๕ 
เป็นพ้ืนฐาน และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางสังคมรวมทั้งจารีตและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ซึ่ง
เป็นการอบรมตนเองในด้านความประพฤติให้มีระเบียบวินัย มีความเคารพอ่อนน้อม อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
และสิ่งแวดล้อมด้วยดี ไม่เบียดเบียน ไม่ท าลายกันและกัน และการมีเป้าหมายดีงามร่วมกัน เป็นปัจจัย
เกื้อกูลให้ชีวิตสามารถด าเนินไปได้ด้วยดี เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความสงบสุข ๓) จิตต
ภาวนา คือ การพัฒนาทางด้านจิตใจ เป็นการฝึกจิตใจให้เข้มแข็งไม่หวั่นไหวต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ ฝึกจิตใจ
ให้มั่นคงและตั้งมั่นในคุณงามความดี ด้วยการเจริญสมถะกรรมฐานเพ่ือท าจิตให้มีสมาธิ ผ่องใส 
บริสุทธิ์ ท าจิตให้แน่วแน่มั่นคงมีสติอยู่ตลอดเวลา เป็นต้น จะให้ผู้ที่ฝึกจิตตนเองมีจิตใจที่ไม่หวั่นไหวได้
ง่าย ท าให้จิตใจร่าเริงแจ่มใส มีจิตที่หนักแน่น มีความมั่นคงทางอารมณ์และมีภูมิคุ้มกันโรคทางจิต ท า
ให้มีสุขภาพจิตที่ดี มีคุณภาพจิตและมีสมรรถภาพทางจิต ๔) การพัฒนาทางด้านปัญญา คือ การฝึก
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้มีปัญญาแบบสัมมาทิฏฐิ ๓ รูปแบบ คือ จินตามยปัญญา สุตมยปัญญา และ
ภาวนามยปัญญา โดยใช้กระบวนการฟัง พูด เขียน คิด อ่าน และปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ท าให้เกิด
ปัญญา โดยการพัฒนาทางความคิดวิเคราะห์ตามหลักหลักพุทธธรรม ๑๐ รูปแบบ โดยจะท าให้การ
พัฒนาตนเองให้มีปัญญาจะสามารถมองโลกในความเป็นจริงที่มันเป็นอยู่ รู้จริงอย่างถูกต้อง พัฒนา
ตามหลักของโยนิโสมนสิการ ท าให้สามารถมีความคิดอย่างชาญฉลาด มีระบบ มีระเบียบ มีขั้นตอน 
รู้เท่าทันต่อปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้น คิดอย่างมีหลักการและวิธีการในการแก้ปัญหานั้นได้ทันท่วงที ซึ่ง
ประกอบด้วยโลกิยปัญญาและโลกุตรปัญญา  
 ส่วนแนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุพบว่า ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่มี
ปัญหาสุขภาพที่ส่งผลต่อการด าเนินชีวิต โดยเป็นวัยที่มีปัญหารุมเร้าหลายด้าน ทั้งปัญหาด้านสุขภาพ
ร่างกาย ได้แก่ เนื้อหนังเหี่ยวย่น กล้ามเนื้อและกระดูกไม่แข็งแรง สมองสั่งการช้า ประสาทสัมผัสทั้ง
ห้ารับรู้น้อยลง เป็นต้น ปัญหาด้านสังคมเนื่องจากถูกลดความส าคัญลงจากอายุที่เพ่ิมมากข้ึนท าให้รู้สึก
ว่าตนเองไม่มีประโยชน์ ซึ่งจะส่งผลท าให้เกิดอาการซึมเศร้าอย่างรุนแรง จ าเป็นต้องมีแนวทางการ
ส่งเสริมชีวิตของผู้สูงอายุ ได้แก่ การรักษาศีล คือการละเว้นความชั่วการท าดี ปัญหาด้านจิตใจและ
อารมณ์ โดยคนวัยนี้มักจะมีความเหงามากกว่าคนวัยอ่ืน ตามมาด้วยโรคซึมเศร้า โรคเครียด และเบื่อ
อาหาร ท าให้มีปัญหาสุขภาวะทางจิต และปัญหาทางด้านปัญญา คือ การคิดเห็นและมีความรู้ที่ไม่เป็น
สัมมาทิฏฐิ ก่อให้เกิดการคิดปรุงแต่งและเป็นทุกข์เพราะความคิด ซึ่งเป็นปัญหาทางด้านปัญญา 
แก้ปัญหาโดยการท าสมาธิไปพร้อมกับการพัฒนาปัญญา รวมทั้งการน าธรรมมะในพุทธศาสนามาใช้ใน
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การด าเนินชีวิต พร้อมทั้งการแนวปฏิบัติร่วมกันอันเป็นแนวทางที่จะส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุตาม
สมควรแก่วัย 
 ในทัศนะของพระพุทธศาสนาต่อ “ผู้สูงอายุ” ว่ามีความหมายเช่นเดียวกับ “ชรา” ซึ่งตาม
หลักค าสอนของพระพุทธศาสนา “ชรา” เป็นปรากฏการณ์หนึ่งของชีวิตทุกชีวิตที่เกิดขึ้นสืบเนื่องมา
โดยตลอดตั้งแต่เป็นทารกจนกระทั่งตาย ในสัมมาทิฏฐิสูตรกล่าวถึงความแก่ชราว่า “ชรา คือ ความแก่ 
ความคร่ าคร่า ความมีฟันหลุด ความมีผมหงอก ความมีหนังเหี่ยวย่น ความเสื่อมอายุ ความแก่หง่อม
แห่งอินทรีย์ในหมู่สัตว์นั้น ๆ ของเหล่าสัตว์นั้น ๆ นี้เรียกว่า ชรา”9 ส่วนในเทวทูตสูตร ซึ่งเป็นพระสูตร
ที่เตือนให้ระลึกถึงคติธรรมดาของชีวิตโดยไม่ประมาท ได้แก่ ความแก่ ความเจ็บ และความตาย  ได้
แสดงลักษณะของหญิงหรือชายที่เป็นคนชราว่า “สตรีหรือบุรุษมีอายุ ๘๐ ปี ๙๐ ปี หรือ ๑๐๐ ปี เป็น
คนชรา มีซี่โครงคด หลังโกง หลังค่อม ถือไม้เท้าเดิน หมดความเป็นหนุ่มสาว ฟันหัก ผมหงอก ศีรษะ
ล้าน หนังเหี่ยว ตัวตกกระ”10 โดยมองว่าความชรายังเป็นกฎธรรมชาติหรือหลักความจริงที่มีอยู่โดย
ปกติธรรมดาตามหลักไตรลักษณ์11 และปฏิจจสมุปบาท12 คือ ความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของสังขาร  
โดยที่ค าว่า ชรา มักจะปรากฏควบคู่กับค าว่า พยาธิ (ความเจ็บ) และมรณะ (ความตาย) เสมอ จึงมัก
เรียกติดกันว่า “ชราพยาธิมรณะ”13 เป็นการอธิบายความหมายผู้สูงอายุ โดยใช้อายุ และลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงทางกายเป็นหลัก ส่วนความชราในปฏิจจสมุปบาท คือ ความแปรปรวนหรือวนเวียนอยู่
ในทุกข์หรือกองทุกข์14 ในส่วนหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ ได้กล่าวถึงผู้สูงอายุว่า “ผู้สูงอายุเป็นผู้เห็น
อนิจจังมากขึ้น เห็นทุกขังมากขึ้น เห็นอนัตตามากขึ้น เห็นสุญญตามากขึ้น เห็นอิทัปปัจจยตามากขึ้น 
เห็นตถตามากขึ้น จนคงที่ไม่หวั่นไหว ไม่เปลี่ยนแปลง”15 ซึ่งเป็นกระบวนทัศน์ต่อผู้สูงอายุในเชิงคุณค่า
และสะท้อนให้เห็นว่าเป็นวัยที่มีโอกาสเข้าใจธรรมะได้ง่ายขึ้น เพราะเป็นสิ่งที่ปรากฏชัดอยู่ใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น ความไม่เที่ยงของชีวิต ความเป็นทุกข์ ในขณะที่หลักอนัตตาจะต้องใส่ใจพัฒนา
ปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริงเพื่อสลายความยึดมั่นในตัวตน  
 ส่วนการพัฒนาชีวิตผู้สูงอายุโดยใช้หลักพุทธธรรมพบว่า ควรใช้หลักภาวนา ๔ ซึ่งเป็น
หลักการพัฒนาชีวิต ๔ ด้าน คือ การพัฒนาทางด้านกายภาพ สังคม จิต และปัญญา เพ่ือให้ถึง
เป้าหมายสูงสุด16 การน าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เพราะการมีอารมณ์ที่
ดีช่วยให้ภูมิต้านทานแข็งแกร่งขึ้น เช่น การฝึกเจริญเมตตาภาวนา การผ่อนคลายบ าบัดโรค โดยการ

                                           

 9 ม.มู. (ไทย) ๑๒/๙๒/๘๗. 
 10 องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๓๖/๑๙๒. 
 11 วิ.ม. (ไทย) ๔/๒๐-๒๔/๒๗-๓๑. 
 12 ที.ม. (ไทย) ๑๐/๖๔/๓๖. 
 13 องฺ.ทุก.(ไทย) ๒๐/๕๒/๒๑๔. 
 14 พระพรหมคุณาภรณ์ , พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม ,  พิมพ์ครั้ งที่  ๑๗, 

(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๒๕๒. 
 15 พุทธทาสภิกขุ, ธรรมส าหรับผู้สูงอายุ, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๕๐), หน้า ๑๐. 

 16 ชูฤทธิ์ เต็งไตรสรณ์ และคณะ , การพัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวมแนวพุทธ , วารสารวิชาการ
สาธารณสุข, ปีท่ี ๗ ฉบับเพิ่มเติม ๖ (กันยายน-ตุลาคม) ๒๕๕๙. 
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เจริญสติ การฝึกสมาธิ เช่น การฝึกการหายใจ การฝึกสมาธิ17  โดยวิธีการดูแลสุขภาพเอาไว้ว่า ถ้าเรา
สาวลึกลงไปถึงสาเหตุของโรคต่าง ๆ พบว่าสาเหตุของโรคเกิดจากคุณภาพจิตใจที่ไม่ดี มีอารมณ์ทาง
ลบ ความคิดอกุศล ความโลภ ความโกรธ ความหลง กิเลสตัณหาในใจ ล้วนเป็นสาเหตุที่ส าคัญที่ท าให้
เกิดโรคต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับการมีสุขภาพดีตามแนวคิดขององค์การอนามัยโลกที่ ได้ก าหนดไว้ว่า
จะต้องประกอบด้วย ๔ ด้าน ดังต่อไปนี้18 (๑) ด้านร่างกาย คือ เกี่ยวกับอาหาร การออกก าลังกายเพ่ือ
ส่งเสริมให้ร่างกายแข็งแรง ภูมิต้านทานดี ช่วยรักษาโรคต่าง ๆ ได้ (๒) ด้านจิตใจ คือ ใช้วิธีการผ่อน
คลายแบบต่าง ๆ การฝึกการหายใจ การใช้ดนตรีช่วยบ าบัด การใช้ศิลปะบ าบัด การจินตนาการบ าบัด 
การสะกดจิตบ าบัด การท าจิตบ าบัดรูปแบบต่าง ๆ (๓) ด้านสังคม คือ ใช้กลุ่มบ าบัด การอยู่ในหมู่ญาติ
พ่ีน้องเพ่ือนฝูงที่มีไมตรีจิตต่อกัน กลุ่มความเอ้ืออาทร กลุ่มกัลยาณมิตรผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกัน การ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีเมตตาต่อกันและให้อภัยต่อกัน ซึ่งจะท าให้ไม่โดดเดี่ยวและมีความภูมิใจใน
คุณค่าของตนเอง สิ่งเหล่านี้ช่วยให้โรคที่เป็นอยู่หายเร็วขึ้น ท าให้ภูมิต้านทานดี และ (๔) จิตวิญญาณ 
คือ การปฏิบัติธรรม การสวดมนต์ การแผ่เมตตา การฝึกสมาธิ วิปัสสนา จะช่วยท าให้จิตของเราดีอยู่
เสมอ ความโลภ ความโกรธ ความหลงจะลดลง ความยึดมั่นถือมั่นน้อยลง ปล่อยวางได้มากขึ้น 
สามารถปรับผ่อนจิตใจในเวลามีความทุกข์ใจได้ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงตามเหตุปัจจัย สามารถ
ปรับตัวเข้ากับความผันผวนของชีวิตได้ ยอมรับความจริงที่ว่าการเกิด แก่ เจ็บ และตาย เป็นไปตาม
ธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกับหลักภาวนา ๔ ตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
 ๔.๒ สภาพปัญหาของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 
  โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จัดตั้งโดยความร่วมมือระหว่าง
เทศบาลต าบลท่าม่วงกับส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด จัดท า
โครงการต าบลต้นแบบการจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุแบบบูรณาการ เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้เสริมสร้าง
และพัฒนาตนเองโดยการเรียนรู้ตลอดชีวิตและได้รับการยอมรับในฐานะสมาชิกของชุมชน โดยบูรณา
การหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน ซึ่งได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง 
และมีผู้สูงอายุจ านวนมาก โดยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาชีวิตผู้สูงอายุให้เหมาะกับวัย และ
สอดคล้องกับสภาพปัญหา โดยพบว่าปัญหาของผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลท่าม่วง จ าแนก
ออกเป็น ๔ ด้าน ประกอบด้วย ๑) ปัญหาทางด้านสภาพร่างกาย ได้แก่ ปัญหาสุขภาพ ปัญหาอวัยวะ
เสื่อม ปัญหาของระบบประสาท ปัญหาระบบไหลเวียนของโลหิต ปัญหาทางอายตนะเสื่อม  ซึ่งเป็น
ปัญหาเกี่ยวกับการเจ็บป่วยและการเสื่อมสมรรถภาพทางร่างกาย ๒) ปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ได้แก่ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ คือ การขาดรายได้เป็นค่าใช้จ่ายประจ าวันและค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา
สุขภาพ นอกจากนี้ยังมีปัญหาครอบครัว ถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามล าพัง การไม่เข้าสังคม ขาดกัลยาณมิตร 
บางคนถูกกระท าความรุนแรง การมีที่อยู่และสภาพสังคมกับสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสม รวมทั้งขาดการ
ดูแลเอาใจใส่จากครอบครัวและญาติพ่ีน้อง และยังพบว่าบางส่วนมีปัญหาการปรับตัวเข้ากับสภาพ

                                           

 17 พงษ์ วรพงศ์พิเชษฐ, พุทธธรรมบ าบัด, (กรุงเทพมหานคร : กองแพทย์ทางเลือก กรมการพัฒนา
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๕๐), หน้า ๓๙.   
 18 พงษ์ วรพงศ์พิเชษฐ, พุทธธรรมบ าบัด, หน้า ๙๙-๑๐๐.   
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สังคม มลภาวะ อากาศ อุณหภูมิ รวมทั้งมลภาวะเป็นพิษด้วย ท าให้มีปัญหาทางสังคมกับสิ่งแวดล้อม
ที่ส่งผลต่อปัญหาสุขภาพ เป็นต้น ๓) ปัญหาทางด้านจิตใจและอารมณ์ ได้แก่ ความทุกข์ทางใจ เหงา 
ซึมเศร้า ความหว้าเหว่ ความน้อยใจ ความรู้สึกไร้ค่า ความเครียด ความไม่สบายใจ คับแค้นใจ ขัด
เคืองใจ ความเสียใจจากการพลัดพราก การขาดก าลังใจ ขาดแรงจูงใจที่จะท าให้มีชีวิตอยู่อย่างรู้คุณค่า
ในตัวเอง ซึ่งส่วนส าคัญมาจากกิเลสในใจก าเริบ ซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิต ๔) ปัญหาทางด้าน
ปัญญา ได้แก่ การไม่เข้าใจชีวิต ไม่เข้าใจโลกธรรม หลงใหล มัวเมา มีมิจฉาทิฏฐิ ไม่ปล่อยวาง การยึด
มั่นถือมั่นในตัวเอง ถือมั่นในทรัพย์และญาติ การไม่เข้าใจชีวิตตามความเป็นจริง เป็นต้น  
 ๔.๓ แนวทางการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการพัฒนาชีวิตของผู้สูงอายุในโรงเรียน
ผู้สูงอายุ เทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 จาการศึกษาพบว่าแนวทางการพัฒนาชีวิตผู้สูงอายุในต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด มีการน าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชีวิตโดยค านึงถึงความเหมาะสมกับวัยของ
ผู้สูงอายุ โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้หลักภาวนา ๔ เพ่ือพัฒนาชีวิตผู้สูงอายุ ด้วยวิธีการน าหลักภาวนา 
๔ ไปประยุกต์ใช้เป็นหลักสูตรการเรียน แนวทางการส่งเสริม กระบวนการเรียน การฝึกอบรม การ
ส่งเสริม และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส าหรับผู้สูงอายุ โดยมีสถาบันทางพระพุทธศาสนาเข้า
มามีส่วนร่วมส าคัญในการด าเนินการของโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลท่าม่วง ท าให้สามารถปรับตัวและ
ด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมตามวัย เพ่ือให้เกิดศูนย์กลางในการบูรณาการงานด้านผู้สูงอายุระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการสร้างภาคีเครือข่ายในการร่วมพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลท่าม่วงได้รับการเรียนรู้หลายรูปแบบ ทั้งการ
ประกอบอาชีพ การถ่ายทอดภูมิปัญญา การส่งเสริมคุณธรรม การดูแลรักษาสุขภาพวิถีพุทธ เป็นต้น 
รวมทั้งได้เรียนรู้พระพุทธศาสนา ทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติ โดยมีพระสงฆ์มาอบรมเป็นประจ า 
และผู้บริหารก็มีนโยบายในการบูรณาการหลักพุทธธรรมมาใช้ในการพัฒนาชีวิตของผู้สูงอายุ   
 โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลท่าม่วงเป็นสถานศึกษาพิเศษที่จัดตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายในการ
พัฒนาชีวิตผู้สูงอายุ ๒ แนวทาง คือ ๑) ส่งเสริมวิถีการด าเนินชีวิตผู้สูงอายุ โดยการให้ความรู้และ
แนวทางปฏิบัติส าหรับการด าเนินชีวิตที่เหมาะสมกับวัยของผู้สูงอายุ ทั้งสิ่งที่ควรท าและสิ่งที่ควร
หลีกเลี่ยง เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาในวิถีชีวิตผู้สูงอายุ ๒) การพัฒนาชีวิตผู้สูงอายุ โดยมีการพัฒนา
ตามกรอบของภาวนา ๔ ซึ่งเป็นการด าเนินการโดยได้จัดท าหลักสูตรการอบรม วิ ธีการอบรม 
กระบวนการอบรม และได้จัดกิจกรรมข้ึนมารองรับ เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาชีวิตผู้สูงอายุทั้ง ๔ 
ด้าน คือ การประยุกต์ใช้กายภาวนาในรูปของการดูแลรักษาสุขภาพ การออกก าลังกายให้ถูก
สุขลักษณะเหมาะกับวัย การดูแลรักษาความสะอาด การบริหารกาย การบริโภคอาหารถูกสุขลักษณะ 
การตรวจสุขภาพ และการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ ให้ความรู้เกี่ยวกับเยียวยารักษา
โรคพ้ืนฐาน รวมทั้งการตรวจวัดสุขภาพ เป็นต้น การประยุกต์ใช้สีลภาวนาในรูปของการเรียนรู้และ
การพัฒนาชีวิตทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การเรียนรู้สังคม การปรับตั วกับสังคมและ
สิ่งแวดล้อม การท ากิจกรรมทางสังคม การจับกลุ่มกันเพ่ือเป็นชมรมสร้างประโยชน์ให้กับสังคม การ
ร่วมท ากิจกรรมทางพระพุทธศาสนา การถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิต รวมทั้งการฝึกอาชีพ เป็นต้น การ
ประยุกต์ใช้จิตตภาวนาโดยมีพระสงฆ์น าพาปฏิบัติธรรมทั้งที่โรงเรียนและจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมในวัด 
มีการประยุกต์ใช้จิตตภาวนาในรูปของการฝึกโยคะ และท ากิจกรรมไปพร้อมกับการฝึกสมาธิ เพ่ือ



 

 

                  การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 

467 

พัฒนาสุขภาพจิต คุณภาพจิต และสมรรถภาพทางจิต ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมสุขนิสัยเชิงกุศลธรรม 
ส่วนการประยุกต์ปัญญาภาวนาโดยเน้นปัญญาแบบสัมมาทิฏฐิ ทั้งส่วนที่เป็นปัญญาทางโลกและ
ปัญญาทางธรรม ทั้งในรูปของการฟังธรรมะ การสนทนาธรรม การฝึกวิปัสสนากรรมฐาน โดยเน้นการ
เสริมสร้างความเข้าใจชีวิตตามความเป็นจริง รู้จักสาระของชีวิต สามารถจัดล าดับความส าคัญของชีวิต
ได้ นอกจากนี้ยังมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิต และจัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาของผู้สูงอายุให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป ซึ่งจะท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าต่อ
สังคม โดยพยายามเสริมสร้างความตระหนักรู้คุณค่าและความส าคัญของชีวิต การเข้าใจชีวิต การ
จัดการชีวิตให้เหมาะสมกับวัย มุ่งปรับเปลี่ยนโลกทัศน์ต่อวัยผู้สู งอายุในเชิงคุณค่า โดยไม่ให้มองว่า
ตัวเองเป็นปัญหาและภาระของสังคม เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีและด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข     
 
๕. สรุป 
 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่าผู้สูงอายุมีปัญหา 
๔ ด้าน คือ ปัญหาทางร่างกาย ได้แก่ ปัญหาสุขภาพ อวัยวะและระบบในร่างกายเสื่อม ปัญหาทาง
สังคมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ขาดรายได้ มีปัญหาครอบครัว ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ ขาดปัจจัยด ารง
ชีพ และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ปัญหาทางด้านจิตใจและอารมณ์ ได้แก่ ความทุกข์ทางใจ 
เหงา ซึมเศร้า เครียด ไม่สบายใจ ซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิต และปัญหาทางด้านปัญญา ได้แก่ 
การไม่เข้าใจชีวิตและโลกตามความเป็นจริงและมีมิจฉาทิฏฐิ เป็นต้น ส่วนแนวทางการประยุกต์ใช้หลัก
พุทธธรรมในการพัฒนาชีวิตของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบลท่าม่วงพบว่า มุ่งเน้นการใช้
หลักธรรมภาวนา ๔ เป็นหลักในการด าเนินการ โดยได้บรรจุไว้ในหลักสูตรการอบรมและได้จัด
กิจกรรมขึ้นมารองรับเพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาทั้ง ๔ ด้าน คือ การประยุกต์ใช้กายภาวนาในรูป
ของการดูแลรักษาสุขภาพ การออกก าลังกายให้ถูกสุขลักษณะเหมาะกับวัย การบริโภคอาหาร การ
ตรวจสุขภาพ และการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ การประยุกต์ใช้สีลภาวนาเพ่ือให้เกิด
การเรียนรู้และการพัฒนาชีวิตทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การเรียนรู้สังคม การปรับตัวกับ
สังคมและสิ่งแวดล้อม การท ากิจกรรมทางสังคม รวมทั้งการฝึกอาชีพ เป็นต้น การประยุกต์ใช้จิต ต
ภาวนาโดยมีพระสงฆ์มาน าพาปฏิบัติธรรมทั้งที่โรงเรียนและจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมในวัด เพ่ือพัฒนา
สุขภาพจิต คุณภาพจิต และสมรรถภาพทางจิต ส่วนการประยุกต์ปัญญาภาวนาโดยเน้นการปัญญา
แบบสัมมาทิฏฐิ ทั้งส่วนที่เป็นปัญญาทางโลกและปัญญาทางธรรม ให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าต่อ
สังคม โดยพยายามเสริมสร้างความตระหนักรู้คุณค่าและความส าคัญของชีวิต การเข้าใจชีวิต การ
จัดการชีวิตให้เหมาะสมกับวัย มุ่งปรับเปลี่ยนโลกทัศน์ต่อวัยผู้สูงอายุในเชิงคุณค่า โดยไม่ให้มองว่า
ตัวเองเป็นปัญหาและภาระของสังคม เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีและด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
โดยสรุปแล้วพบว่าการใช้หลักพุทธธรรมในการพัฒนาชีวิตผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลท่าม่วงท าให้
ผู้สูงอายุมีสุขภาวะ ๔ ด้าน คือ มีสุขภาวะทางด้านร่างกาย สุขภาวะทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม สุข
ภาวะทางด้านจิตใจและอารมณ์ และสุขภาวะทางด้านปัญญา      
 

บรรณานุกรม 
 ๑. พระไตรปิฎก 
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มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

 ๒. หนังสือ 
บรรลุ ศิริพานิช. รายงานประจ าปีสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๕๗. กรุงเทพมหานคร :  
 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, ๒๕๕๗. 
พงษ์ วรพงศ์พิเชษฐ, พุทธธรรมบ าบัด. กรุงเทพมหานคร: กองแพทย์ทางเลือก กรมการพัฒนาแพทย์ 
 แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๕๐. 
พระพรหมคุณาภรณ์. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๑๗. 
 กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 
พุทธทาสภิกขุ. ธรรมส าหรับผู้สูงอายุ. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๕๐. 
วรรณลักษณ์ เมียนเกิด. รายงานประจ าปีสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๕๙. กรุงเทพมหานคร  
 : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, ๒๕๕๙. 
สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล. รายงานประจ าปีสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๕๘. กรุงเทพมหานคร  
 : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, ๒๕๕๘. 
 ๓. บทความ 
ชูฤทธิ์ เต็งไตรสรณ์ และคณะ. “การพัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวมแนวพุทธ”. วารสารวิชาการ 
 สาธารณสุข. ปีที่ ๗ ฉบับเพ่ิมเติม ๖ (กันยายน-ตุลาคม) ๒๕๕๙. 

 ๔. สื่ออิเล็คทรอนิกส์ 
กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์. สถานการณ์สังคม 
 สูงวัย ๒๕๖๑. http://www.dop.go.th/th/know/2/127 (๒ กันยายน ๒๕๖๑). 
ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด. จ.ร้อยเอ็ด เปิดวิทยาลัยผู้สูงอายุเทศบาลต าบลท่าม่วง   
 อ.เสลภูมิตามโครงการต าบลต้นแบบการจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุแบบ 
 บูรณาการ.http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/   
 WNSOC6105230010041 (๒ กันยายน ๒๕๖๑). 
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แนวทางการส่งเสริมสุขภาวะในพระพุทธศาสนา ตามแนวทางพุทธเถรวาท1 
Approach of Health Promotion in Buddhism in Accordance  

with Theravada Buddhist Approach 

 
พระครูสุตพัฒนาภรณ์  (ทองหุ้น)2 

พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ,ดร.3 
ดร.ไพฑูรย์ สวนมะไฟ4 

 

บทคัดย่อ 

  งานวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษา
ธรรมโอสถที่ปรากฏในพระพุทธศาสนาเถรวาท 2) เพ่ือศึกษาสุขภาวะในพระพุทธศาสนาตามแนวทาง
พุทธเถรวาท และ3) เพ่ือน าเสนอแนวทางการส่งเสริมสุขภาวะในพระพุทธศาสนาตามแนวทางพุทธเถร
วาท 

ผลการศึกษาเชิงปริมาณพบว่า  
สุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา คือ ความสุขที่เกิดจากธรรมชาติ ความสงบสุข ความ

สบายใจ ประกอบด้วย สุขภาวะทางร่างกาย และจิตใจ ประกอบด้วย 1 . การพัฒนากาย (พัฒนา
อินทรีย์ 6) การพัฒนาจิต (จิตภาวนา )และการประพฤติธรรม เพ่ือแก้ไขปัญหาด้าน สังคมในการอยู่
ร่วมกัน ปัญหาด้านเศรษฐกิจและรายได้ประพฤติปฏิบัติ เพ่ือความดี  ความถูกต้องทั้งทางกายและ
จิตใจ ซึ่งเป็นพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถอยู่ในสังคมได้เป็นปกติ สามารถน าหลักพุทธธรรมมาใช้ใน
การด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและเหมาะสมกับตนเอง   

แนวทางการส่งเสิรมสุขภาวะตามแนวทางพระพุทธศาสนาเถรวาท คือ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตซึ่งในทางพระพุทธศาสนา คือ การแก้ปัญหาชีวิตโดยใช้แนวทางกายภาพที่เกื้อกูลและได้ผลดีใน
การด าเนินชีวิต เพ่ือความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกาย และจิตใจ โดยการใช้หลักธรรม ประกอบด้วย 
ดังนี้ สติปัฏฐาน 4 อิทธิบาท 4 โพชฌงค์ 7 มรรคมีองค์ 8 สมาธิ สัญญา 10 ไตรลักษณ์ พรหมวิหาร 4 
ส าหรับหลักดังกล่าวสามารถสัมพันธ์กับโลกภายนอก ในการส่งเสริมพัฒนาร่างกาย และจิตใจให้มี

                                           

1 บทความนี้เป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ “แนวทางการส่งเสริมสุขภาวะในพระพุทธศาสนาตามแนวทาง
พุทธเถรวาท ”หลักสตูรพุทธศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 

2 นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาพระพุทธศาสนา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลยั
สงฆ์ร้อยเอด็ 

3 อาจารย์ประจ าหลักสตูรพุทธศาสตรมหาบัณฑติ สาขาพระพุทธศาสนา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอด็ 

4 อาจารย์ประจ าหลักสตูรพุทธศาสตรมหาบัณฑติ สาขาพระพุทธศาสนา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอด็ 
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ความแข็งแรงสมบูรณ์ทุกๆด้าน หรือการปราศจาก ความเจ็บป่วย นอกจากนั้นยังเป็นการพัฒนา
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตควบคุมความพฤติกรรมที่ดีงามในความสัมพันธ์กับเพ่ือนมนุษย์ โดยตั้งอยู่ในวินัย
ในการพัฒนาหรือฝึกตนเอง ให้หลีกเว้นโทษทางกาย และวาจา ส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม ส่ วน
ในด้านจิต ก็จะท าให้เกิดความดีงามมีความอดทน เพราะเมื่อพบปัญหาทางด้านอารมณ์ ก็สามารถ
ควบคุมอารมณ์ได้ดี และจะท าให้เกิดปัญญา เกิดความรู้ ความคิด ให้เข้าใจกับปัญหาสามารถแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ได้ด้วยปัญญา แนวทางการส่งเสริมสุขภาวะตามแนวทางพระพุทธศาสนาเถรวาท จึงพอ
สรุปออกได้ ดังนี้  

1. กายภาวนา การดูแลสุขภาพ ร่างกายให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์และปราศจากความ
เจ็บป่วย รวมถึงการใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมภายนอกได้  อย่างถูกต้องเหมาะสมดีงาม เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ และสิ่งอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตผู้สูงอายุให้เกิด ความสุข  

2. ศีลภาวนา การพัฒนาเจริญศีลด้านความประพฤติให้ดีขึ้น มีระเบียบวินัย ไม่เบียดเบียน
ผู้อ่ืน ด าเนินชีวิต เป็นศีลเบื้องต้น เมื่อน ามาประพฤติปฏิบัติเพ่ือมุ่งสู่การไม่เบียดเบียน ทั้งทางกาย 
และวาจา ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับ สังคมให้ความเกื้อกูลต่อสังคม มีระเบียบวินัยอยู่ร่วมสังคม
อย่างมีประโยชน์สุข  

3. จิตภาวนา การพัฒนาจิต ให้เข้าใจความเป็นจริงของชีวิต เมื่อมีจิตที่มั่นคงแน่วแน่สามารถ
รู้ทันต่อเหตุปัจจัย ย่อมด าเนินชีวิตไปในทางท่ีถูก  

4. ปัญญาภาวนา การพัฒนาฝึกอบรมปัญญา ให้มีความรู้ความเข้าใจในสิ่งทั้งหลายเป็นไป
ตามความ เป็นจริง การรับรู้ในหลักธรรมชาติของสรรพสิ่งที่เกิดขึ้น สามารถใช้ปัญญาพิจารณาเหตุ
แห่งปัจจัยที่เข้ามา กระทบ ใช้ปัญญาไตร่ตรองยึดมั่นในหลักของคุณธรรมและจริยธรรมมองเห็นหลัก
ของเหตุและผล  

 
ค าส าคัญ: แนวทางการส่งเสริม, สุขภาวะ, พระพุทธศาสนาเถรวาท 

 

Abstract 

This study is a qualitative research with the following objectives: 1) to study 

Dharma which appears in Theravada Buddhism; 2) to study the health conditions in 

Buddhism according to the Theravada Buddhist Method; 3) to propose ways to promote 

health in Buddhism according to Theravada Buddhist guidelines 

 The study found that: 

 Happiness according to Buddhism is happiness caused by nature, peace, peace 

of mind, composed of physical and mental health, consisting of physical development 

(organic development 6), mental development (spiritual prayer) and moral behavior to 

solve problems in society, to live together, to overcome economic problems and 

income, behaving for goodness, accuracy both physically and mentally. This is to 

improve the quality of life to be able to live in a normal society and be able to use the 

principles of Buddhism in a happy and suitable life for oneself. 

 The way to send happiness in accordance with the Theravada Buddhism 

approach is to improve the quality of life, in which Buddhism solve life problems using 

a supportive physical approach and good results in life. For the full strength of the body 
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and mind, it can be made by using the principles of the principles as follows: 

Consciousness 4, Iddhipada 4 in promoting physical development and the mind to have 

complete strength in all aspects or being free from illness, also developing the quality 

of life, controlling good behavior in relation to human friends by being in the discipline 

of developing or practicing oneself to avoid physical and verbal punishment affecting 

social coexistence. In the mental aspect, it will cause goodness, patience because when 

experiencing emotional problems, it can control emotions well and will create wisdom, 

knowledge, ideas to understand problems, can solve various problems with intelligence. 

The guidelines for promotion of health according to the Theravada Buddhism 

guidelines were as follows: 

  1. Physical development, health care the body is strong, complete and 

without illness including caring for the external environment for the benefit and other 

things that are necessary for the happiness of the elderly. 

  2. Discipline development, the development of civilization in behavior 

discipline not persecuting others to live as a precepts when used to behave in order to 

focus on not hurting both physically and verbally, they can live in a society with good 

health. 

  3. Mental development, mental development to understand the reality of 

life .When people have a stable mind, they are able to know the factors and live in the 

right way. 

  4. Intellectual development, it is to have knowledge and understanding 

in all things according to reality, perception of the nature of all things which is the 

ability to use intelligence to consider the causes of factors that affect, use wisdom, 

reflect on the principles of morality and ethics and to see the principles of cause and 

effect. 

 

Keywords: approach, health, Buddhism, Theravada 

 

บทน า 

สมัยพุทธกาล เมื่อมีความเจ็บป่วยไข้ ก็ต้องพ่ึงพาหมอชาวบ้านหรือหมอสมุนไพรในการรักษา
อาการเจ็บป่วยได้ป่วยเหล่านั้น ซึ่งแต่ละอาการป่วยดังกล่าวจะมีความเจ็บปวดมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่
กับโรคที่เป็นอยู่ในขณะนั้น ปราชญ์โบราณท่านกล่าวไว้ว่า ความทุกข์เป็นสิ่งที่น่ากลัว  คนเราทุกคน
พยายามหลีกหนีให้พ้นจากความทุกข์เหล่านั้นไม่อยากประสบกับตัวเอง แต่ก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์
เราจะต้องประสบอยู่ดี คือ รักสุข เกลียดทุกข์ ฉันใด ก็จะประสบสิ่งนั้น ถึงแม้เราจะพยายามหลีกหนี
ให้ไกลแสนไกลเท่าใดก็จะยิ่งประสบพบเจอเท่านั้น ซึ่งเป็นธรรมชาติของคู่กันระหว่างความสุขกับความ
ทุกข์ เปรียบเหมือนความสว่างกับความมืด ถ้าเรารู้จักใช้โยนิโสมนสิการใช้ปัญญาในการพิจารณาใน
แก้ปัญหาอย่างตรงไปตรงมาถูกประเด็น ปัญหาก็ไม่มี ความไม่รู้ก็จะหายไป ความสว่างก็มาแทนที่ 
ความทุกข์ใจก็หายไป เพียงแค่เรารู้จักวิสัยทัศน์เปิดโลกให้กว้าง ใช้ปัญญาในทางที่ถูกความสุขก็จะมา
เยือน “เทียนจะสว่างเพราะคนจุด มนุษย์จะประเสริฐเพราะมีการฝึกฝน” หลวงพ่อชา ท่านสอนไว้ว่า 
คนเราต้องการความสุข เมื่อได้ความสุขแล้ว มันก็จะหายไป ความทุกข์ก็ เกิดขึ้นมาแทน ” 
พระพุทธศาสนาทรงสอนให้รู้จักวิเวกความสงบที่ท าให้เกิดความสุขเป็นส าคัญ สุขอ่ืนนอกจากความ
สงบไม่มี ความสงบที่เกิดจากความทุกข์ เราไม่รู้ด้วยว่าสุขและทุกข์นั้นความจริง มันมีอยู่ในตัวเดียวกัน 
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(จิตตคุรุวัน,2552) สภาพสังคมในอดีต ประชาชนตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นกลุ่มเป็นชุมชน มีรักความสามัคคี
กัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกัน คนส่วนใหญ่จะเห็นว่าสาเหตุที่ท าให้สังคมโลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปตกอยู่
ในภาวะที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันออกไป ท าให้ชุมชนแต่ละกลุ่มมีความคิดเห็นต่างกันท าให้มีการ
แบ่งแยกชนชั้นเกิดขึ้น อันที่จริงแล้วจิตใจของคนเราต่างหาก ที่มีอคติห่างไกลธรรมะ จิตใจเลยถูก 
ครอบง าด้วยอวิชชา ความไม่รู้ โลภะ ความโลภ โกธะ ความโกรธ โมหะ ความหลง เป็นเหตุให้มุ่งปอง
ร้ายผู้อ่ืนได้ท้ังทางตรงและทางอ้อม และไม่เกรงกลัวในการท าบาปและผลกรรมที่ท านั้นแต่อย่างใด 
 เมื่อสภาพสังคมเป็นเช่นนี้ คนที่มีความอ่อนแอ ทนอยู่ไม่ได้ ก็เกิดความท้อแท้หมดอาลัยตาย
อยาก ไม่อยากมีชีวิต บ้างก็เป็นโรคภายในและโรคภายนอกและโรคปัจจุบันทันด่วน คือ โรคเครียด 
โรคประสาท จึงท าให้ยาระงับประสาท ขายดีเป็นเทน้ าเทท่า ความจริงแล้ว ยาระงับประสาท จะช่วย
ได้ชั่วคราวเท่านั้น และอาจมีผลข้างเคียง (side effect) จากสารตกค้างหากใช้ในปริมาณที่มากหรือใช้
ติดต่อกันเป็นเวลานานหลายวัน แต่มียาชนิดหนึ่งที่ไม่จ าเป็นต้องไปซื้อ และใช้ได้ตลอดชีวิตในปริมาณ
ที่ไม่จ ากัด ไม่มีสารตกค้าง ไม่มีผลข้างเคียง จะใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานเท่าใดก็ไม่เป็นอันตราย ยา
ชนิดนี้มีใช้กัน มาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ผู้ค้นพบคือ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า สรรพคุณที่ใช้ เป็นยา
รักษาโรคทางใจ เมื่อโรคทางใจหาย โรคทางกายก็หายไปด้วย เพราะเป็นยาวิเศษ ยาชนิดนี้มีชื่อว่า 
“ยาธรรมโอสถ” ซึ่งต้องอาศัยหมอผู้เชี่ยวชาญ คือ พระพุทธเจ้า และผู้ที่เชี่ยวชาญมีความรู้ด้าน
สมุนไพรด้วยแปลกันตรงๆ ว่า ยาคือ ธรรมะ (สุจิตรา อ่อนค้อม ,2554)เป็นการน าธรรมะมารักษาโรค 
พระพุทธองค์ทรงใช้ธรรมโอสถรักษา โรคให้คนมาแล้วนับไม่ถ้วน ข้อดีอีกประการหนึ่งของธรรมโอสถ
คือ ไม่มีวันหมดอายุ (expired) 
 ในภาวะของสังคมปัจจุบัน เราคงเอากระแสโลกมาช่วยแก้ปัญหาไม่ได้แน่นอน ต้องใช้ กระแส
ธรรม มาแก้ไข ท าเป็นโอกาส คือ ความมีน้ าจิตน้ าใจที่อยู่ในภาวะเจ็บป่วยนั้นมารับธรรมะหรือ 
เรียกว่าเปิดใจสู่ธรรมะ ให้ธรรมะมาเยียวยาบ าบัดรักษาอาการเจ็บป่วยทางจิต คิดในทางดีว่า ถึงเวลา  
แล้วที่เราต้องหันมาศึกษาและปฏิบัติธรรมกันอย่างจริงจัง ดังค ากล่าวที่ว่า เห็นทุกข์จึงเห็นธรรม (พระ
ธรรมปิฏก,2546) ถ้าเรามัวแต่ยึดอยู่กับความสะดวกสบายเหมือนครั้งที่แล้วๆ ที่ผ่านมาเท่ากับเรา
ตั้งอยู่ในความประมาท เราจึงควรหัน มาพัฒนาจิตด้วยการปฏิบัติธรรมตามแนวทางหลักค าสอนของ
พุทธองค์ การพัฒนาจิตใจต่างจากการพัฒนา ร่างกาย และการพัฒนาอย่างอ่ืน ด้วยสภาพจิตเป็น
สภาพที่ละเอียดอ่อนมองไม่เห็น มีความอ่อนไหวง่าย เกิดความรู้สึกไว และมีสภาพเข้มแข็งอ่อนแอ
แตกต่างกันตามประสบการณ์ที่ตนเคยประสบมา มีความอยากได้ มีความต้องการไม่มีที่สิ้นสุด ปัญหา
หรือความทุกข์ต่างๆจึงเกิดขึ้น จากความต้องการของจิตใจ จิตใจจึงเป็นข้อมูลของปัญหาที่จ าเป็นต้อง
พัฒนา โดยมีเป้าหมายของการพัฒนาอยู่ที่ความเข้มแข็งของจิตใจและการเสริมสร้างจิตใต้ส านึกให้
เกิดข้ึน ดังนั้นถ้าเรามีจิตใจดีสะสมคุณงามความดี หรือมียาธรรมโอสถ จะส่งผลให้เราคิดดี ท าดี มีนิสัย
ดี บุคลิกภาพดีตามไปด้วยและวิถีชีวิตก็จะดีไปตามคุณภาพของจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมน าสุขมาให้เช่นกัน 
(วศิน อินทสระ,2545) 
 ดังค าที่กล่าวว่า “อันความสุขความทุกข์ ต่างก็เกิดจากจิตใจ หากเราสามารถรักษาเยียวยา 
จิตใจให้ปราศจากโรคได้ เราก็จะได้พบกับความสงบสุข ในโลกนี้ สุขใดเล่าจะเท่ากับสุขใจ (วศิน อินทส
ระ,2545) 
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 ในประเทศไทยนั้นผู้ที่ยังคงมีอิทธิพลต่อความคิดของมนุษย์มากที่สุดคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ศาสดาเอกแห่งพระพุทธศาสนา ซึ่งนอกจากพระองค์จะอยู่ในฐานะเป็นครูของมนุษย์และ เทวดา
ทั้งหลายแล้ว พระไตรปิฎกตอนหนึ่งทรงเปรียบพระองค์เองเหมือนแพทย์ผู้เยียวยา รักษาชาวโลกที่
เจ็บไข้ได้ป่วยและเปรียบพระธรรมค าสั่งสอนของพระองค์เท่ากับตัวยาขนาน ต่าง ๆ ที่ใช้ในการรักษา
โรคภัยไข้เจ็บของมนุษย์ (พระมโน เมตฺตานนฺโท,2557) 
 อุปมานี้แสดงให้เห็นบทบาทของพระพุทธศาสนา ตั้งแต่สมัยยุคแรก ๆ ในสังคมอินเดีย และ
ความจ าเป็นของการมีพระพุทธศาสนา ในฐานะที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นนายแพทย์และพระธรรมค า
สอนที่เป็นตัวยาแก้ไขทุกข์ของมนุษย์ในรูปแบบต่างๆ จนกระท่ังในยุคปัจจุบันสองพันกว่าปีที่ผ่านมา 
 แม้ว่าวิทยาการทางการแพทย์สมัยยุคใหม่ได้พัฒนาไปอย่าง มากแล้วก็ตาม บทบาทของ
พระพุทธศาสนาในการเยียวยาบ าบัดแก้ไขความทุกข์ของมนุษย์นั้นก็มิได้ เปลี่ยนไปจากเดิมมากนัก 
มนุษย์ยังต้องการพระธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ เพ่ือบ าบัดทุกข์ที่เวียนเข้ามา ในชีวิตของตน 
ซึ่งเป็นเหตุการณ์ท่ีทุกคนต้องเผชิญ ไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา เพศหรือวัย ถึงแม้ว่า พระพุทธศาสนาไม่
สอนให้เชื่อในเรื่องพระผู้ เป็นเจ้า ผู้ เป็นเทพสูงสุดในสรวงสวรรค์ ผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งปวง แต่
พระพุทธศาสนามีค าสอนในเรื่องของธรรมะในฐานะที่เป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ คือ เป็นสิ่งที่มีอยู่
แล้ว มิได้มีผู้ใดสร้างขึ้นเหมือนกับกฎของแรงโน้มถ่วงของโลกหรือกฎทาง วิทยาศาสตร์แขนงต่าง ๆ ที่
เป็นสิ่งที่มีคู่กับโลกนี้มาตลอด แต่มนุษย์ไม่มีความเข้าใจ จนถึงยุคสมัยที่ นักวิทยาศาสตร์คนส าคัญๆ 
ของโลก ได้ค้นพบกฎเหล่านั้น แม้พระพุทธเจ้าเองก็สามารถมองได้ว่าท่าน เป็นเหมือนนักวิทยาศาสตร์
ทางจิตท่านหนึ่งที่ค้นพบกฎทางจิตวิญญาณท่ีส าคัญ ต่อความเป็นอยู่ ของมนุษยชาติ และพระองค์เอง
เมื่อทรงค้นพบแล้วก็มิได้อยู่นิ่งเฉย ทรงประกาศสิ่งที่ทรงค้นพบให้ มนุษย์ผู้อ่ืนได้ทราบ เพ่ือให้เขามี
ความสุขและขจัดความทุกข์ได้เช่นเดียวกันกับพระองค์ มุมมองชีวิตในพระพุทธศาสนามีความแตกต่าง
ไปจากมุมมองของศาสนาอ่ืนเล็กน้อย คือ ชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของ ธรรมชาติ เมื่อมีเกิด ก็ต้องมีดับ 
เหมือนกับทุกอย่างที่อยู่รอบตัวมนุษย์ ไม่มีสิ่งใดที่อยู่ค้ าฟ้า ดังมีตัวอย่างในครั้งพุทธกาล มีบุคคล
ตัวอย่างหลายท่านที่สามารถท าวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ ดังเช่น นางปฏาจาราเมื่อครั้งนางสูญเสียทุก
อย่าง เป็นรายที่สาหัสที่สุดในชีวิต นางไม่เหลืออะไรเลย เห็นจะได้แก่ พระปฏาจาราเถรี ภิกษุณีผู้เป็น 
เอตทัคคะ ในทางทรงพระวินัย 
 พระพุทธองค์และพระอรหันตสาวก ได้พิสูจน์ได้สัมผัสธรรมโอสถที่วิเศษนี้แล้ว จึงได้ น าเอา
มาเผยแผ่ เอามาแจกจ่ายให้กับพวกเราทั้งหลาย ซึ่งเปรียบเหมือนกับคนไข้ที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกัน เมื่อถูก
โรคภัยของจิตใจเข้ามากระทบ ก็จะต้องทนทุกข์ทรมานใจ แต่ถ้าได้รับการดูแลด้วยธรรมโอสถ ที่ เป็น
เหมือนกับการรับประทานยาหรือการฉีดยาป้องกันโรคภัยต่างๆแล้ว ก็จะมีภูมิคุ้มกัน ท าให้ สามารถ
ต่อสู้กับโรคทุกข์ชนิดได้ ใจก็เป็นเหมือนกับร่างกาย ที่ต้องมีภูมิคุ้มกันดูแลเช่นเดียวกัน ยาที่จะ สร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับจิตใจได้ ก็คือ พระธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า ที่ทรงสอนให้หมั่นท าความดี ละการ
กระท าบาปและช าระจิตใจให้สะอาดผ่องใสขาวรอบหมดจด ด้วยการท าบุญให้ทาน เจริญจิตภาวนา
รักษาศีล ปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์ฟังธรรม อย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้เรามีจิตใจที่สงบ เยือก
เย็น ผ่อนคลาย ปล่อยวาง เป็นการให้ก าไรกับชีวิตของตนเองเสียบ้าง ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดี
ขึ้น มีจิตใจเบิกบานอยู่เสมอจากคนที่มีความทุกข์มากก็ท าให้มีความทุกข์น้อยลง จนสามารถดับความ
ทุกข์ได้ ถึงแม้จะอยู่ในยามเจ็บป่วย จิตก็จะกล้าแข็งอยู่เหนือความเจ็บป่วยนั้นได้ 
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 การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับการบูรณาการกับศาสตร์
สมัยใหม่ ให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น สามารถส่งเสริมให้เกิดสุขภาวะที่ดี คือ 
การพัฒนาด้านกาย สติปัญญา จิตใจ สังคม ที่สามารถน าไปสู่การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและเศรษฐกิจได้ ด้วยเหตุนี้ท าให้องค์กรทางพระพุทธศาสนา จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้ทัน
เหตุการณ์ทันยุคสมัย ต้องอาศัยศาสตร์สมัยใหม่มาปรับใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์และความสุขแก่พุทธ
บริษัทในการสร้างเสริมสุขภาวะของสังคม เพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอันเกื้อกูลต่อบุคคลและสังคม 
ดังนั้น การเสริมสร้างสุขภาวะและการท างานของผู้รู้ต้องอาศัยพระธรรมวินัยและการบูรณาการตาม
หลักทางพระพุทธศาสนาให้เข้ากับศาสตร์ต่างๆได้ เพ่ือให้เกิดสุขภาวะทางสังคมในมิติหลาหลายต่อไป 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแนวคิดสุขภาวะในทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ทรงใช้
ในการดูแลรักษาสุขภาวะของพระองค์และพุทธบริษัท หลักธรรมะต่างๆ ที่พระองค์ทรงเลือกใช้ในการ
ดูแลรักษาโรคทั้งกายและใจ ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก เพ่ือให้ทราบแนวทางในการดูแลรักษาโรค 
ความสัมพันธ์กับการดูแลรักษาสุขภาวะ และ ผลของการรักษาโรค ตลอดจนการน าหลักธรรมมา
ประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างสุขภาวะในปัจจุบัน เพ่ือน าผลการวิจัยครั้งนี้มาเผยแผ่ให้ชาวพุทธทั้งหลาย
ได้รับทราบ และมองเห็นคุณค่า หันมาใส่ใจศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งปฏิบัติตน
อย่างจริงจังเพ่ือประโยชน์สุขของตนเอง ครอบครัวและสังคมประเทศชาติต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาธรรมโอสถที่ปรากฏในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 2.2 เพ่ือศึกษาสุขภาวะในพระพุทธศาสนาตามแนวทางพุทธเถรวาท 

2.3 เพ่ือน าเสนอแนวทางการส่งเสริมสุขภาวะในพระพุทธศาสนาตามแนวทางพุทธเถรวาท 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้ งนี้ เป็นการวิจัยเชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาเอกสาร 

(Documentary Research) เป็นหลัก โดยมีขอบเขต ในการศึกษาที่มุ่งแสวงหาความรู้ความเข้าใจถึง
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ใช้บ าบัดรักษาท าให้สุขภาวะดีขึ้นที่ปรากฏในพระพุทธศาสนา การใช้
หลักธรรม ในการบ าบัดรักษาโรคทั้งกายและใจ ตลอดจนการน าหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการ
เสริมสร้างสุขภาวะบ าบัดรักษาโรคต่างๆในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดการศึกษาดังนี้  
  3.1 ขอบเขตด้านเอกสาร  ขอบเขตการวิจัยด้ านเอกสาร (Documentary 
Research) โดยการศึกษาที่มุ่งแสวงหาความรู้ความเข้าใจถึงหลักธรรม ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยก าหนด
ศึกษาวิเคราะห์เอกสารส าคัญๆ ดังนี้ 
   3.1.1 เอกสารปฐมภูมิ ได้แก่ การศึกษาเอกสารปฐมภูมิ ก าหนดศึกษาจาก
พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นเอกสารหลัก และฉบับมหามกุฏราช
วิทยาลัย พร้อมทั้งศึกษาจากอรรถกถา ปกรณ์วิเสสฏีกา 
   3.1.2 เอกสารทุติยภูมิ ได้แก่ การศึกษาเอกสารทุติยภูมิ ก าหนดศึกษาจาก
วิทยานิพนธ์ งานวิชาการ บทความ หนังสือ และเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่เป็นภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 
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  3.2 ขอบเขตด้านเวลา ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดศึกษาวิเคราะห์ในช่วง
ระยะเวลาระหว่างตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 รวมระยะเวลา 5 เดือน 
  3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  งานวิจัยนี้ได้ก าหนดเนื้อหาของการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง การใช้ธรรมโอสถใน
พระไตรปิฎกเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะตามแนวทางพระพุทธศาสนา โดยงานวิจัยนี้มุ่งศึกษาเนื้อหาใน 3 
ประเด็น ประกอบด้วย 
   3.3.1 ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด ในการเสริมสร้างสุขภาวะตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาเถรวาท 
   3.3.2 ศึกษากรณีตัวอย่างเก่ียวกับสุขภาวะที่ปรากฏในพระไตรปิฎก 
   3.3.3 ศึกษาวิธีการในการเสริมสร้างสุขภาวะที่ปรากฏในพระไตรปิฎกของ
พระพุทธศาสนาเถรวาท 
 
สรุปผล   
 ความหมายของสุขภาวะ 

ค าว่า “สุขภาพ” ในคัมภีร์พระไตรปิฎก มีคากล่าวที่บ่งถึงภาวการณ์มีสุขภาพกายดีมี 2 ค า 
คือ ค าว่า “อัปปาพาโธ”(ม.ม.(ไทย) 13/379/464.) มีความเจ็บป่วยน้อย หรือ “อัปปาตังโก” มีโรค
น้อย เช่น “ภิกษุ ในธรรมวินัยนี้… เป็นผู้มีอาพาธน้อย มีโรคเบาบาง” (ม.ม.(ไทย) 13/379/464) 
“บุคคลในโลกนี้ ...เป็นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ ... กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใด ๆ เขาก็จะเป็นผู้มีโรค
น้อย” (ที.ปา.(ไทย) 11/317/306-307, ม.ม.) “ภิกษุทั้งหลาย องค์ของภิกษุ ผู้บ าเพ็ญเพียรมี 5 
ประการ คือ...หลังจากตายแล้ว ถ้าไม่ไปเกิดในสุคติสวรรค์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดๆ เขาก็จะเป็น
ผู้มีอาพาธน้อย มีโรคเบาบาง” (อง.ฺปญฺจก. (ไทย) 22/53-54/92-93) 

ภาวะความมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี ควบคู่กันไปเป็น ความหมายที่สมบูรณ์สูงสุดใน
พระพุทธศาสนา แม้ว่าจะมีโรคทางกายเกิดขึ้น  ก็สามารถพัฒนาด้านจิตใจไว้ได้  เพราะมุ่งให้
ความส าคัญทางด้านจิตใจเป็นพิเศษ ดังพุทธภาษิตท่ีว่า “ใจเป็นผู้นาสรรพสิ่ง” (ขุ.ธ.(ไทย) 25/1/23.) 
 ค าว่า “สุขภาพ” องค์การอนามัยโลก ปี พ.ศ.2491  ให้ความหมายว่า สุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้ง
ทางด้านร่างกาย สังคม และจิตใจประกอบกัน โดยไม่หมายเฉพาะแต่เพียงการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
หรือพิการเท่านั้นพระพุทธเจ้า ตรัสถึงความส าคัญของการมีสุขภาพร่างกายดี ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน
ว่า เป็นช่วงเวลาที่เหมาะแก่การบ าเพ็ญเพียรอย่างยิ่ง (องฺ.ปญฺจก. (ไทย) 22/53-54/92-93) หาก
ร่างกายเจ็บป่วยไม่อาจเยียวยาได้แล้ว พระองค์จะทรงมุ่งเน้นการเยียวยาทางด้านจิตใจเป็นหลัก ดัง
เรื่องที่ปรากฏว่า ครั้งหนึ่งมีภิกษุทุพพลภาพป่วยหนัก ระยะสุดท้าย พระพุทธเจ้าทรงเยียวยารักษา
ด้านจิตใจ ทรงมีพระดารัสว่า “แม้ร่างกายจะเจ็บหนักแต่ยังสามารถพัฒนาให้ไปสู่การบรรลุธรรมได้” 

(อง.ฺปญฺจก. (ไทย) 22/121/201.) 
 องค์ประกอบสุขภาวะ 
 พระไพศาล วิสาโล กล่าวถึงสุขภาวะหรือความเป็นปกติสุข มี 4 ด้าน 

1( สุขภาวะทางกาย ได้แก่ การมีสุขภาพดี ปลอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ ไม่อดอยากหิวโหยมี
ปัจจัย 4 เพียงพอกับอัตภาพ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อสุขภาพ ปราศจากมลพิษหรือมลภาวะมี
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การเอาใจใส่ดูแลร่างกาย รวมทั้งการบริโภคใช้สอยในปัจจัย 4 อย่างถูกต้องและเหมาะสม และ
สามารถด าเนินชีวิตไปในทางท่ีไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของตนเอง 

2( สุขภาวะทางสังคม ได้แก่ การที่ได้อยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนได้อย่างกลมกลืน ราบรื่น และเป็นสุข
ประกอบไปด้วยไมตรีจิต ปราศจากความร้าวฉาน มีสวัสดิภาพในชีวิต มีสิทธิเสรีภาพที่ได้รับการ
คุ้มครอง ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน และไม่ก่อความเดือนร้อนให้กับผู้อ่ืน 

3( สุขภาวะทางจิต ได้แก่ การที่มีจิตใจที่สดชื่น เบิกบาน แจ่มใส สงบสุข ไม่กลัดกลุ้ม มีความ
มั่นคงภายใน มีกาลังใจ ไม่ท้อแท้ หดหู่ เศร้าโศก และมีจิตใจที่อ่อนโยน มีเมตตา กรุณา สามารถ
เข้าถึงความสุขที่ประณีตได้ 

4( สุขภาวะทางปัญญา ได้แก่ การที่มีความรู้และความคิดที่ดีงานและถูกต้อง มีการด าเนิน
ชีวิตได้อย่างมีความสุข มีความรู้จักนึกคิด และ พิจารณาด้วยเหตุผลจนสามารถแก้ปัญหา หรือหลุดพ้น
จากความทุกข์ได้ และมีความสามารถในการด าเนินการต่างๆ  ให้ส าเร็จได้ด้วยปัญญาด้วย
ความสามารถของตนเองและเป็นที่พ่ึงของตนเองได้ (พระไพศาล วิสาโล,2552) 
 ความส าคัญของสุขภาวะ 

1) สุขภาวะทางปัญญา (Intellectual Health) หมายถึง การมีสติปัญญา ความเชื่อ ความรู้ 
ความเห็น ความเข้าใจชีวิตและโลกอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง สามารถอยู่กับความเป็นจริงของ
โลกและชีวิตได้อย่างปกติสุข มองเห็นและเข้าใจกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง มีเหตุผล 
สามารถพิจารณาเห็นปัจจัยต่างๆ อันเป็นสาเหตุของความสุขและความทุกข์ในชีวิตได้ การใช้ปัญญาใน
การแก้ไขปัญหาและดับทุกข์ได้ นอกจากนี้ยังรวมถึง ผลที่เกิดขึ้นจากการใช้ปัญญาในระดับต่างๆ 
นับตั้งแต่การด ารงชีวิต ไปจนถึงการเข้าในชีวิตของมนุษย์และสรรพสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม หรือเป็น
สภาวะแห่งการไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความสุขและความทุกข์ของมนุษย์และสังคม 
แบ่งเป็น ๖ ประกอบ คือ  

)1) การเห็นคุณค่าในพัฒนาคุณภาพชีวิต หมายถึง การแสวงหาความรู้สิ่งใหม่ๆ การ
เร่งขวนขวายทาความด ีการใช้ชีวิตแบบไม่ประมาท  

)2) การเสียสละเพ่ือความสุขส่วนรวม หมายถึง การเสียสละผลประโยชน์ส่วนตน 
เพ่ือส่วนรวม การบาเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม การช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์  

)3) การรู้เท่าทันในการใช้ชีวิต หมายถึง การรู้เท่าทันและเห็นโทษในการเสพความสุข
เกินความพอดีการยอมรับความเปลี่ยนแปลงของชีวิตและการรับรู้สิ่งต่างๆตามความเป็นจริง  การ
รักษาใจให้นิ่งสงบและปล่อยวาง  

)4) การรู้จักใช้ชีวิตแบบพอเพียง หมายถึง การรู้จักพิจารณา รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล
ในการด าเนินชีวิตแบบพอเพียง การไม่ยึดติดกับวัตถ ุไม่ตกเป็นทาสของวัตถุ ความพอประมาณในการ
บริโภคปัจจัย ๔  

)5) การมีหลักธรรมะในการด าเนินชีวิต หมายถึง การมีคุณธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
ในการด าเนินชีวิต การฝึกอบรมสมาธิ การไม่กระทาบาปทั้งทางกายและทางใจ  

)6) การมีความสงบสุขในทางธรรม หมายถึง การศรัทธาเลื่อมใสในคาสอนของ
พระพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้ง ความซาบซึ้งใจในการกระทาความดี การไม่ยึดถือ ยึดติดกับสิ่งที่ความชอบ
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หรือสิ่งที่ชัง การมีความสุขในการใช้ชีวิตอย่างสงบ การไม่หวั่นไหวต่อสิ่งต่างที่มากระทบ การมีจิตใจ
อิสระ สงบเย็นไม่พ่ึงพาวัตถุภายนอก 

2) สุขภาวะทางกาย (Physical Health) หมายถึง ภาวะของบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมทางวัตถุหรือทางกายภาพ เพ่ือตอบสนองความสุข สามารถรับรู้อารมณ์ที่น่าปรารถนา 
น่ารัก น่าใคร่ น่าพอใจต่างๆ เช่น ได้เห็นภาพที่สวยงาม ได้ยินเสียงที่ไพเราะ โดยเป็นการเสพอารมณ์
ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ การบริโภคใช้สอยปัจจัย 4 อาหาร เสื้อผ้า 
ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค การใช้เทคโนโลยี เป็นไปด้วยสติและเพ่ือปัญญา ซึ่งจัดเป็นความสุขอันเป็น
วิสัยของโลก แบ่งเป็นองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ คือ  

)1) สุขภาวะทางกาย หมายถึง ภาวะของบุคคลที่มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มี
โรคภัยไข้เจ็บ การมีสุขภาพทางกายที่ดี เช่น มีร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้ การ
ดูแลสุขภาพ การบริโภคอาหารแบบพอประมาณ ค านึงถึงประโยชน์ต่อร่างกาย  

)2) การจัดการความสัมพันธ์ต่อสิ่งแวดล้อมทางวัตถุ หมายถึง การรู้เท่าทันการใช้
เทคโนโลยี การรู้จักพิจารณาก่อนการบริโภคใช้สอยสิ่งของในชีวิตประจาวัน  

)3) การจัดการและมีสภาพแวดล้อมที่ดี หมายถึง การอาศัยอยู่ในชุมชน องค์กร หรือ
สังคมที่ดี ดินฟ้าอากาศที่เหมาะสม สะอาด และส่งเสริมสุขภาพ เช่น ที่อยู่อาศัยสะอาด มีปัจจัย ๔ 
เพียงพอในชุมชน คนในสังคมเป็นคนดี  

)4) การจัดการทรัพย์สินโดยชอบธรรม หมายถึง ภาวะของการหาทรัพย์จากการ
ประกอบอาชีพด้วยความขยันหมั่นเพียร มีทรัพย์เพียงพอต่อการใช้จ่ายเลี้ยงตัวเอง เลี้ยงดูครอบครัว 
ไม่มีภาระหนี้สิน  

3) สุขภาวะทางจิตใจ (Emotional Health) หมายถึง การมีส่วนประกอบทางด้านคุณธรรม 
ความดีงามภายในจิตใจ เช่น มีความเมตตา กรุณา ความขยันหมั่นเพียร อดทน มีสมาธิ ผ่องใส สดชื่น 
เบิกบาน เป็นสุข ไม่ขุ่นมัวด้วยอารมณ์ต่างๆ ที่มากระทบที่จะมีกระทบต่อการด าเนินชีวิตประจาวัน 
รวมทั้งการมีสภาวะแห่งจิตใจที่มีความสาราญ แช่มชื่น ไม่ขุ่นมัวด้วยอ านาจของความโลภ ความโกรธ 
ความหลง อันเป็นเหตุแห่งความเศร้าหมองหรือความทุกข์ภายในจิตใจของตนเองซึ่งสามารถแบ่ง
ระดับของความสุขออกมาเป็นเชิงปริมาณที่วัดค่าจากความรู้สึกภายในจิตใจได้  สามารถแบ่ง 4 
องค์ประกอบย่อย คือ  

)1) การมีสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง หมายถึง การมีอารมณ์แจ่มใส จิตใจเบิกบาน การมอง
โลกในแง่ดี การมีจิตใจปลอดโปร่ง ผ่อนคลาย ไม่เศร้าหมอง การควบคุมตนเองในการกระทาสิ่งไม่ดี
งาม การมีเชื่อมั่นว่าตนเป็นที่พ่ึงแห่งตนได้  

)2) การมีสมรรถภาพแห่งจิตที่ดี หมายถึง ภาวะของบุคคลที่แสดงออกด้านคุณธรรม
ทั้งหลายในลักษณะต่างๆ เช่น ความขยันหมั่นเพียรในการทางาน ความอดทนในการด าเนินชีวิต การมี
สมาธิแน่วแน่ในการทางาน การมีสติที่ดีในการด าเนินชีวิต  

)3) การคุณภาพแห่งจิตดี หมายถึง สภาพความรู้สึกทางจิตใจที่แสดงออกมาใน
ลักษณะต่างๆ เช่น ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และโอบอ้อมอารีต่อผู้อ่ืน ความกรุณาอยากช่วยเหลือให้ผู้อ่ืน
พ้นทุกข์ การระลึกถึงและตอบแทนบุญคุณผู้อ่ืน การยกย่องและชื่นชมคุณค่าแห่งการกระทาความดี
ของผู้อื่น การใช้วาจาแนะนาให้ผู้อ่ืนกระทาความดี  
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)4) ความภาคภูมิใจและความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง  หมายถึง สภาพ
ความรู้สึกพอใจและเชื่อมั่นในตัวเอง การมีคุณค่าต่อสังคม ความเชื่อมั่นในการแก้ปัญหาในชีวิตได้ 
ความพอใจในสถานะทางสังคม เช่น เกียรติยศ ฐานะต าแหน่ง หน้าที่การงาน บริวาร ทีตนเองได้มา
อย่างชอบธรรม  

4) สุขภาวะทางสังคม (Moral Health) หมายถึง ความรู้สึก ความสะดวก ปลอดภัยในการ
ด าเนินชีวิตของมนุษย์ในครอบครัว และในสังคมที่ไม่มีการเบียดเบียน ท าร้ายซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันสร้างสรรค์สังคม อันเป็นพื้นฐานของการด ารงอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ความสัมพันธ์ในสังคม
ที่ เ อ้ือต่อการพัฒนาบุคคลให้มีความเจริญงอกงามและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข  แบ่งเป็น
องค์ประกอบ 4 องค์ประกอบย่อย คือ  

)1) ครอบครัวเป็นสุข หมายถึง สมาชิกในครอบครัวมีสัมพันธภาพที่ดี มีการเสียสละ 
มีน้าใจ เกื้อกูลกัน การมีธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในครอบครัว การมีความอดทนและอภัยกัน
ซึ่งกันและกัน  

)2) ความรักสามัคคีในสังคม หมายถึง การอยู่ร่วมกันในชุมชน องค์กร หรือสังคม
อย่างสันติสุขมีความประพฤติดีงาม มีระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการแสดง
ความเห็นที่ถูกต้อง มีประโยชน์ต่อสังคม  

)3) การสงเคราะห์ต่อผู้อ่ืน หมายถึง การอยู่ร่วมกันในชุมชน องค์กร หรือสังคมที่มี
การแบ่งปันสิ่งของและให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อ่ืน การให้กาลังใจผู้อ่ืน การทาประโยชน์ต่อสังคม 
การพูดจาให้เกียรติกันต่อผู้อื่น มีความเป็นธรรม เสมอภาค ไม่เอาเปรียบกันในสังคม  

)4) การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หมายถึง สมาชิกในชุมขน 
องค์กร หรือสังคมมีการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อ่ืน การไม่เบียดเบียนทรัพย์สิน 
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน การอยู่ในสังคมที่ไม่หวาดระแวงต่อกัน การประพฤติตนอยู่ในกรอบ
ของศีล 5  
ผลการวิเคราะห์ 
  การวิจัย แนวทางการส่งเสริมสุขภาวะในพระพุทธศาสนาตามแนวทางพุทธเถรวาท ผล
การวิเคราะห์ ดังนี้ 

สุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา คือ ความสุขที่เกิดจากธรรมชาติ ความสงบสุข ความ
สบายใจ ประกอบด้วย สุขภาวะทางร่างกาย และจิตใจ ประกอบด้วย 1 . การพัฒนากาย )พัฒนา
อินทรีย์ 6) การพัฒนาจิต )จิตภาวนา (และการประพฤติธรรม เพ่ือแก้ไขปัญหาด้าน  สังคมในการอยู่

ร่วมกัน ปัญหาด้านเศรษฐกิจและรายได้ประพฤติปฏิบัติ เพ่ือความดี  ความถูกต้องทั้งทางกายและ
จิตใจ ซึ่งเป็นพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถอยู่ในสังคมได้เป็นปกติ สามารถน าหลักพุทธธรรมมาใช้ใน
การด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและเหมาะสมกับตนเอง   

แนวทางการส่งเสิรมสุขภาวะตามแนวทางพระพุทธศาสนาเถรวาท คือ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตซึ่งในทางพระพุทธศาสนา คือ การแก้ปัญหาชีวิตโดยใช้แนวทางกายภาพที่เกื้อกูลและได้ผลดีใน
การด าเนินชีวิต เพ่ือความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกาย และจิตใจ โดยการใช้หลักธรรม ประกอบด้วย 
ดังนี้ สติปัฏฐาน 4 อิทธิบาท  โพชฌงค์ 7 มรรคมีองค์ 8 สมาธิ สัญญา 10 ไตรลักษณ์ พรหมวิหาร 4 
ส าหรับหลักดังกล่าวสามารถสัมพันธ์กับโลกภายนอก ในการส่งเสริมพัฒนาร่างกาย และจิตใจให้มี
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ความแข็งแรงสมบูรณ์ทุกๆด้าน หรือการปราศจาก ความเจ็บป่วย นอกจากนั้นยังเป็นการพัฒนา
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตควบคุมความพฤติกรรมที่ดีงามในความสัมพันธ์กับเพ่ือนมนุษย์ โดยตั้งอยู่ในวินัย
ในการพัฒนาหรือฝึกตนเอง ให้หลีกเว้นโทษทางกาย และวาจา ส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม ส่วน
ในด้านจิต ก็จะท าให้เกิดความดีงามมีความอดทน เพราะเมื่อพบปัญหาทางด้านอารมณ์ ก็สามารถ
ควบคุมอารมณ์ได้ดี และจะท าให้เกิดปัญญา เกิดความรู้ ความคิด ให้เข้าใจกับปัญหาสามารถแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ได้ด้วยปัญญา แนวทางการส่งเสริมสุขภาวะตามแนวทางพระพุทธศาสนาเถรวาท จึงพอ
สรุปออกได้ ดังนี้  

1. กายภาวนา การดูแลสุขภาพ ร่างกายให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์และปราศจากความ
เจ็บป่วย รวมถึงการใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมภายนอกได้  อย่างถูกต้องเหมาะสมดีงาม เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ และสิ่งอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตผู้สูงอายุให้เกิด ความสุข  

2. ศีลภาวนา การพัฒนาเจริญศีลด้านความประพฤติให้ดีขึ้น มีระเบียบวินัย ไม่เบียดเบียน
ผู้อ่ืน ด าเนินชีวิต เป็นศีลเบื้องต้น เมื่อน ามาประพฤติปฏิบัติเพ่ือมุ่งสู่การไม่เบียดเบียน ทั้งทางกาย 
และวาจา ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับ สังคมให้ความเกื้อกูลต่อสังคม มีระเบียบวินัยอยู่ร่วมสังคม
อย่างมีประโยชน์สุข  

3. จิตภาวนา การพัฒนาจิต ให้เข้าใจความเป็นจริงของชีวิต เมื่อมีจิตที่มั่นคงแน่วแน่สามารถ
รู้ทันต่อเหตุปัจจัย ย่อมด าเนินชีวิตไปในทางท่ีถูก  

4. ปัญญาภาวนา การพัฒนาฝึกอบรมปัญญา ให้มีความรู้ความเข้าใจในสิ่งทั้งหลายเป็นไป
ตามความ เป็นจริง การรับรู้ในหลักธรรมชาติของสรรพสิ่งที่เกิดขึ้น สามารถใช้ปัญญาพิจารณาเหตุ
แห่งปัจจัยที่เข้ามา กระทบ ใช้ปัญญาไตร่ตรองยึดมั่นในหลักของคุณธรรมและจริยธรรมมองเห็นหลัก
ของเหตุและผล  

5.1 ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ และสามารถน าผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ผู้วิจัยจึงได้

มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  (1) ควรนาหลักธรรมโอสถมาประยุกต์เป็นกิจกรรมในพระพุทธศาสนาแล้วนาไปใช้
ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมซึงจะทาให้ผลการรักษาได้ผลเร็วขึ้นโดยเฉพาะในสถานพยาบาลควรมี
นโยบายในการส่งเสริมกิจกรรมธรรมโอสถไว้เพ่ือดูแลรักษาด้านจิตใจด้วย  
  (2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวพุทธได้ปฏิบัติธรรม มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวน
ทุกรูปแบบเพื่อกระตุ้นให้ชาวพุทธทั้งหลายได้มองเห็นความสาคัญและสนใจมาปฏิบัติอย่างจริงจัง  

5.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
จากผลการวิจัย มีประเด็นที่ผู้วิจัย จะเสนอแนะให้ผู้ที่สนใจ จะวิจัยต่อยอด ดังต่อไปนี้ 

 1) ตามที่ได้ศึกษาแนวทางการส่งเสริมสุขภาวะในพระพุทธศาสนาตามแนวทางพุทธเถรวาท 
ผู้วิจัยได้พบว่า สุขภาวะในพระพุทธศาสนาตามแนวทางพุทธเถรวาท สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาใน
เรื่องอ่ืนๆ ได้อีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ปัญหาเรื่องการเกิด แก่ เจ็บ ตาย อันเป็นปัญหาที่ส าคัญ
ของชีวิต และจิตใจ ซึ่งหากได้มีการศึกษาวิจัยอย่างละเอียดถึงแนวความคิดเรื่องเกิด แก่ เจ็บ ตาย 
ในทางพระพุทธศาสนาแล้ว คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย จิตใจ และผู้สนใจทั่วไปได้  หากได้



              

 

                  การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 

480 

ศึกษาและเข้าใจถึงแนวความคิดเรื่อง ชีวิต จิตใจตามหลักพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง  ก็จะท าให้
สามารถเผชิญหน้า ต่อ ความเกิด ความแก่และความตายได้อย่างถูกวิธีโดยไม่หวาดกลัวพรั่นพรึง
เหมือนกับปุถุชนทั้งหลายที่ยังไม่เคยได้  
ศึกษาและรู้เรื่องการตายในทัศนะทางพระพุทธศาสนามาก่อน  
 2) ควรน าเอาหลักธรรมเกี่ยวกับการรักษาสุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนาไปใช้ในการธรรม
ปฏิบัติเพ่ือมุ่งเน้น แก่การด าเนินชีวิต เพ่ือรักษาจิตใจ เพราะจิตใจดี ร่างกายก็จะแข็งแรงมีก าลังใจต่อ
การต่อสู้ชีวิต  
 3) ควรมีการศึกษาวิจัยถึงแนวทางการน าหลักธรรมสุขภาวะเพ่ือการประยุกต์ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน ทั้งนี้ผู้วิจัยได้พบว่า หลักธรรมเกี่ยวสุขภาวะตามแนวพุทธสามารถพัฒนา ในร่างกาย
และจิตใจท าให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  
 4) ควรท าการศึกษาถึงเทคนิควิธีในการรักษาพยาบาลจากหมอชีวก ซึ่งถือได้ว่าเป็นแพทย์ที่มี
ชื่อเสียงในยุคพุทธกาล โดยเฉพาะความชาญฉลาดในการเยียวยารักษาโรคให้กับผู้ป่วยได้อย่างดีเลิศ
ของท่าน ที่น่าจะได้ศึกษาวิจัยเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการแพทย์และผู้รักษาพยาบาลได้ศึกษา และน าไป
เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไปได ้
กิตติกรรมประกาศ 
 งานการวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดีเพราะความอนุเคราะห์จากทางสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาราชวิทยาลัย และคณาจารย์ ที่ปรึกษา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่ าน ที่ให้ค าแนะน า  ขอ
อนุโมทนา ขอบพระคุณ พระอธิการสมหมาย  อตฺถสิทฺโธ  ดร. อาจารย์ที่ปรึกษา และพระวิมาน  คมฺ
ภีรปญฺโญ  ดร. ที่ปรึกษาร่วม ที่กรุณาให้ความรู้ ค าแนะน า ค าปรึกษา และตรวจแก้ไขอันเป็น
ประโยชน์แก่ผู้วิจัย จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้ ขออนุโมทนา ขอบพระคุณ ผู้เชี่ยวชาญ
ที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือการวิจัย ท าให้งานวิจัยเล่มนี้ส าเร็จสมบูรณ์  ขอ
อนุโมทนา ขอบพระคุณ ขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่าน ในวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาราชวิทยาลัย ที่ได้ให้ความร่วมมืออ านวยความสะดวกเป็นอย่างดี ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องที่ไม่ได้กล่าว
นามมา ณ โอกาสนี้ ได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ให้ก าลังใจและคอยช่วยเหลือสนับสนุนคุณค่า และ
ประโยชน์อันพึงมีจากงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขออุทิศเพ่ือบูชาพระคุณแด่บิดามารดา ครู อุปัชฌาย์ 
อาจารย์ ที่ให้การอบรมสั่งสอนให้มีสติปัญญา และคุณธรรมเครื่องชี้น าความส าเร็จในชีวิต 
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ศึกษาแนวทางการส่งเสริมการเรียนการสอนธรรมศึกษา 
ในโรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บ ารงุ จังหวัดศรีสะเกษ 

A STUDY GUIDELINE TO PROMOTE THE TEACHING OF THE DHAMMA 

STUDIES IN KHUKHANRAJBHUMROONG SCHOOL 

 IN SRISAKET PROVINCE 

 
พระวีระพงษ์  โคษา1  

พระพรสวรรค์  ใจตรง, ดร. 
ดร.สุทัศน์  ประทุมแก้ว 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความเป็นมาของการเรียนการสอนธรรมศึกษาใน
สังคมไทย                      2) เพ่ือศึกษาการส่งเสริมการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนขุขันธ์
ราษฎร์บ ารุง จังหวัดศรีสะเกษ  และ 3) เพ่ือวิเคราะห์อุปสรรคและแนวทางการส่งเสริมการเรียนการ
สอนธรรมศึกษา ในโรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บ ารุง  จังหวัดศรีสะเกษ  เป็นการวิจัยคุณภาพรวบรวมข้อมูล
โดยวิจัยเอกสาร ภาคสนาม สัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดจ านวน 18 รูป/คน ผลการวิจัย
พบว่า 1) การศึกษาความเป็นมาของการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสังคมไทยท าให้ได้ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาและประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนการสอนธรรมศึกษา  2) การส่งเสริม
การเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บ ารุง  จังหวัดศรีสะเกษได้มีการส่งเสริมการ
เรียนการสอนธรรมศึกษาตามหลัก ค าขวัญ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียน นอกจากนี้ยังมีการ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีการเรียนการสอนธรรมศึกษาในรายวิชาพระพุทธศาสนาและสนับสนุนให้นักเรียน
สอบธรรมศึกษาในทุกๆ ปี 3) วิเคราะห์อุปสรรคและแนวทางการส่งเสริมการเรียนการสอนธรรมศึกษา
ในโรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บ ารุง จังหวัดศรีสะเกษ น าไปสู่แนวทางการส่งเสริมการเรียนการสอนธรรม
ศึกษาอย่างเป็นระบบมีแบบแผนในการปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาท าให้ผู้เรียนเกิด
เข้าใจในการเรียนการสอนธรรมศึกษา และให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา
ที่ถูกต้องและเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาให้ผู้เรียนนั้น ได้น าหลักธรรมไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได ้
 
ค าส าคัญ: การส่งเสริม, การเรียนการสอน, ธรรมศึกษา 
 

ABSTRACT 

 The purposes of this study were: 1) to study the history of Thai education in 

Thai society; 2) to study the promotion of dhamma studies in Khukhanrajbhumroong 

School in Srisaket province; 3) to analyze the barriers and ways to support of teaching 

and learning dhamma in Khukhanrajbhumroong School. This qualitative research is 

                                           

1 สังกัด วิทยาลัยสงฆ์ศรสีะเกษ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 
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conducted by collecting the data from field research, in-depth interviews with 10 

samples. 1) The study of the history of teaching and learning the Dhamma in Thai 

society leads to obtain the knowledge and understanding about the history and the 

benefits of Dhamma Studies.  2) Promotion of teaching and learning in 

Khukhanrajbhumroong School, Sisaket province can be made by promoting Damma 

studies with the principles, motto, vision and mission of the school, supporting the 

students to teach the Dhamma studies in the Buddhist discipline and supporting them 

to take the dhamma test every year. 3) The analysis of the obstacles and the ways to 

promote the teaching and learning Dhamma in Khukhanrajbhumroong School leads to 

the solution that is to teach students to understand the doctrines of Buddhism correctly 

and to guide the students to apply the principles to practice in daily life. 

 

KEYWORDS: promotion, teaching, Dhamma Studies 

 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 การศึกษาเป็นเรื่องที่ได้รับการยอมรับและให้ความส าคัญในฐานะเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะท าให้มนุษย์อยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข การศึกษาเป็นเทคนิคหรือเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความพร้อมตอ่
การเปลี่ยนแปลงทางค่านิยมเจตคติและวัฒนธรรมในสังคมทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
ประเทศ และสังคมโลก อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดความรู้ เจตคติ และค่านิยมตลอดจน วัฒนธรรมทางสังคมที่
เกิดขึ้นจากกิจกรรมทุกอย่างด้านการศึกษา ได้ถูกด าเนินการโดยสถาบันและองค์การต่างๆ ด้วยแนวทางและยุทธวิธี
ที่แตกต่างกันหรืออาจจะกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่า บรรดากิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในองค์การและช่วยให้การด าเนินงาน
ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพย่อมเกิดจากการบริหารการศึกษา  
 การศึกษาให้สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคล สังคมไทย ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันและ
ร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในสังคมโลก ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส านึกในความเป็นไทย มีระเบียบวินัยค านึงถึงประโยชน์
ส่ วนรวม  และยึ ดมั น ในการปกครองระบบประชา ธิ ป ไตยอั นมี พระมหากษั ต ริ ย์ ทร ง เ ป็ นประมุ ข                                  
(ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สพฐ. 293/2555, 2555)  
 ในอดีตผ่านมาวัดและพระสงฆ์ต่างมีบทบาทด้านการศึกษา ส่วนวัดใหญ่จะเป็นศูนย์กลางทางด้าน
การศึกษาของชุมชนซึ่งจะมีพระภิกษุเป็นผู้สอนโดยส่วนใหญ่ชาวบ้านจะนิยมส่งบุตรหลานของตนเข้ามาอาศัยอยู่ใน
วัดเพื่อให้ได้รับการศึกษาซึ่งอาจกล่าวได้ว่าวัดเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับกุลบุตร 
 แม้ใจปัจจุบันการศึกษาได้กระจายไปท่ัวประเทศ แต่วัดก็ยังคงด าเนินบทบาทในด้านการศึกษาโดยเปิดเป็น
สถานศึกษาต่างๆเช่น โรงเรียนพระปริยัติธรรม มหาวิทยาลัยสงฆ์ ศูนย์อบรมเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ตลอดถึงการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาไปยังต่างประเทศซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นบทบาทที่ส าคัญของพระสงฆ์ ในการให้ความรู้เกี่ยวกับ
ศีลธรรม (จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์, 2547 : 52-53) แต่เดิมการศึกษาพระธรรมเป็นการยากในการศึกษาส าหรับบุคคล
ทั่วไป เพราะการศึกษาส่วนใหญ่เป็นภาคภาษาบาลี ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นภาคภาษาไทย โดยสมเด็จพระ
มหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส เมื่อคราวปกครองวัดบวรนิเวศวิหาร จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๔๘๒                           
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม ทรงขยายโอกาส
ให้ฆราวาสได้มีโอกาสศึกษาธรรมบ้าง จึงจัดหลักสูตรนักธรรมส าหรับฆราวาสขึ้นที่เรียกว่า “ธรรมศึกษา”                     
(พระราชวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ), 2536 : 439) 
 ปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจในการเรียนธรรมศึกษามากขึ้นมีทั้ง เยาวชน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ พนักงาน
ของรัฐ รวมไปถึงภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศซึ่งเป็นสิ่งที่ดีของการเผยแผ่พุทธธรรมผ่านธรรมศึกษาการเรียน
จะบังเกิดผลต่อเมื่อมีการน าหลักธรรมและความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันให้ได้ ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุด รวมทั้ง
นักเรียนธรรมศึกษายังได้ช่ือว่าเป็นบุคคลที่เป็นผูร้ับ และสืบสารมรดกแห่งหลักธรรมทางพุทธศาสนา จึงควรพิจารณา
ตนเองว่ามีความรู้ในเรื่องราวท่ีเกี่ยวกับพุทธศาสนามากน้อยเพียงใด การเรียนธรรมศึกษาจะท าให้เรามีความเป็นชาว
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พุทธที่สมบูรณ์ขึ้นทั้ง กาย และใจ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขัดเกลาผู้คนให้เห็นความส าคัญในการท าความดี 
เพื่อสร้างบ้านเมืองของเราให้เป็นสังคมสันติ และแสวงหาคุณธรรมต่อไป เมื่อชาวพุทธทุกคนมีโอกาสได้ศึกษาจะท า
ให้ความสับสนวุ่นวายของสังคมอย่างเช่นปัจจุบันลดน้อยลง (พระราตรี สิริจนฺโท , 2553 : 3) ดังนั้นการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมโดยผ่านการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมฝ่ายธรรมศึกษา ในสถานศึกษาจะท าให้ผู้เรียนได้
เข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพราะการอบรมเยาวชนโดยครวูิทยากร และพระภิกษุสงฆ์ โดยผ่านกระบวน
การเรียนการสอนธรรมศึกษาในช่วงช้ันต่างๆ โดยเริ่มต้นตั้งแต่ ธรรมศึกษาตรี , โท, และเอก ตามล าดับซึ่งผู้เรียนจะ
เข้าใจและมีทักษะในการน าสารประโยชน์จากการเรียนธรรมศึกษา ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ดี             ซึ่ง
จัดได้ว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกให้กับเด็กและเยาวชน และท าให้เข้าเหล่านั้นได้มีธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองตน 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(1) เพื่อศึกษาความเป็นมาของการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสังคมไทย 
(2) เพื่อศึกษาการส่งเสริมการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บ ารุง จังหวัด                      

ศรีสะเกษ 
 ( 3 )  เ พื่ อ วิ เ ค ร า ะห์ อุ ป ส ร รคและแนวทา งกา รส่ ง เ ส ริ ม ก าร เ รี ย นการสอนธร รมศึ กษา ใน                                
โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บ ารุง จังหวัดศรีสะเกษ 
 
3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาเรื่องศึกษาแนวทางการส่งเสริมการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บ ารุง 
จังหวัดศรีสะเกษ นี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัยตามล าดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
       4.1 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 ในการวิจัย จากงานวิจัยนี้เป็นการออกสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักท่ีเกี่ยวข้องจึงก าหนดผู้ให้ข้อมูล ดังต่อไปนี้  
1) พระสงฆ์ 5 รูป, 2) ผู้บริหาร 1 คน, 3) ครู 3  คน, 4) นักเรียน 9 คน  รวมทั้งหมด 18 รูป/ คน 
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     4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
      ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการออกแบบสัมภาษณ์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบแล้วจึงน าไป
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักได้ตอบตามแบบสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ( in–depth 
interviews) และผู้เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเรียนการสอนธรรมศึกษา เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการเรียน
การสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บ ารุง  จังหวัดศรีสะเกษ 
      4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  ผู้วิจัยได้ขอให้บัณฑิตศึกษาออกหนังสือไปยังผู้ให้ข้อมูลหลักเพื่อขอสัมภาษณ์ เมื่อได้รับการตอบรับแล้วจึง
นัดวันเวลาเพื่อขอสัมภาษณ์ และผู้วิจัยลงพื้นที่เพ่ือสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  
  เมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว ผู้วิจัยได้ท าการแยกแยะตามหมวด แล้วสังเคราะห์ข้อมูล เสร็จแล้วจึงน าข้อมูลมาท า
การวิเคราะห์ 
 4.5 การสรุปผลการวิจัย 
  ผู้วิจัยได้ท าการสรุปผลการวิจัยในการศึกษาตามวัตถุประสงค์แล้วน ามาเขียนเรียบเรียงเป็นรายงานวิจัย
และสรุปเสนอผลการวิจัย ตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) พร้อมข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
 5.1.1 ความเป็นมาของการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสังคมไทย 
  ความเป็นมาของการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสังคมไทย จากกรณีศึกษา พบว่า การศึกษา เป็นการ
จัดการเรียนการสอนเป็นการจัดมวลประสบการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ ที่มีความหลากหลาย เหมาะสม เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา และในส่วนของการเรียน
นักธรรมยังได้แผ่ประโยชน์ไปยังพุทธบริษัทฝ่ายฆราวาส ดังที่ฆราวาสจ านวนมากก็สนใจศึกษาและสอบธรรมศึกษา
กันเป็นจ านวนมาก การที่พุทธบริษัทฝ่ายฆราวาสได้มีโอกาสเรียนรู้ธรรมวินัย นับว่ามีประโยชน์ต่อการที่จะช่วย
ส่งเสริมและด ารงรักษาพระศาสนาให้เจริญมั่นคง  และยังเป็นแนวทางในการด ารงชีวิตให้กับฆราวาสได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา 
 5.1.2 การส่งเสริมการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บ ารุง จังหวัดศรีสะเกษ 
  การส่งเสริมการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บ ารุง จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า การจัดตั้ง
โรงเรียนการกุศล เป็นการส่งเสริมสนับสนุนเปิดโอกาสให้แก่นักเรียนหรือผู้เรียนที่ยากไร้ได้รับการศึกษา สนับสนุน
ส่งเสริมช่วยเหลือชุมชนด้านการศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่ไม่หวังผลก าไร มุ่งสงเคราะห์เด็กยากจน และเด็กด้อย
โอกาสทางการศึกษา มุ่งการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการความรู้ การ
ส่งเสริมเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพในสังคม การเรียนการสอนธรรมศึกษาใน
โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บ ารุง เป็นการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และให้ผู้เรียนได้เข้าใจ
ถึงหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นแนวทางการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนนั้น ได้เกิดความรู้ความเข้าใจท่ีดีขึ้น 
สามารถน าความรู้ที่ได้จากการเรียนธรรมศึกษามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง แก่บุคคลรอบข้าง รวมถึง
ประเทศชาติ ในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาส าคัญสุดเหนืออื่นใดคือ การอบรมนิสัยและพฤติกรรมให้รู้จัก 
ผิด ชอบ ช่ัว ดี และมีคุณธรรม จริยธรรม ให้อยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีความสุข 
 5.1.3 วิเคราะห์อุปสรรคและแนวทางการส่งเสริมการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์
บ ารุง จังหวัดศรีสะเกษ 
  จากกรณีศึกษาวิเคราะห์ พบว่า อุปสรรคและแนวทางการส่งเสริมการเรียนการสอนธรรมศึกษาใน
โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บ ารุงจังหวัดศรีสะเกษ การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนานั้น เป็น
ต้นต ารับหลักการนิเทศศาสตร์ กล่าวคือ จะทรงตั้งจุดมุ่งหมายในการสอนว่าทรงก าหนดจุดมุ่งหมายแต่ละครั้งเพื่อ
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อะไร แล้วก็ทรงเตรียมเนื้อหาหรือเรื่องที่จะสอนไปตามล าดับความยากง่ายไปพร้อมๆ กัน และทรงค านึงถึงตัวผู้รับ
สารด้วยว่า เขาจะสามารถเข้าใจและจะน าไปใช้ประโยชน์อย่างไร ซึ่งจะท าให้เกิดความรู้สึกอยากเรียนรู้ และสนใจ
เอาใจใส่มากยิ่งขึ้น วิธีการดังกล่าวก็ท าให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าในขณะนั้น มีบุคคลทุกช้ัน
วรรณะเลื่อมใสศรัทธา จนท าให้เกิดการอุปสมบทตามและสามารถบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เป็นจ านวนมาก ดังที่
ปรากฏในพุทธประวัติ ถึงแม้บางคนจะมิได้อุปสมบทก็ตาม แต่ก็ได้น้อมน าหลักพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่
สงบสุขทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม ท าให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองทั้งฝ่ายอาณาจักรและศาสนจักร
มาโดยตลอด  
  ในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษายอ่มมีปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนของการศึกษา 
ปัญหาที่พบเห็น คือ ด้านหลักสูตรที่มีความส าคัญต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อเป็นแผนพัฒนาระบบการศึกษาให้
ได้มาตรฐานของการเรียน ร่วมถึงปัญหาด้านกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งเป็นส่วนส าคัญของการเรียนการสอน
เพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยส่งผลให้ผู้เรียนได้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ ปัญหาที่สามารถพบเห็นได้อีก
นั่นคือ ปัญหาด้านสื่อการสอนซึ่งเป็นสิ่งส าคัญอีกอย่างหนึ่งเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน เพราะสื่อการสอนถือว่ามี
บทบาทในการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ สามารถมองเห็นบริบทหรือสิ่งที่ผู้สอนแสดงออกไปได้ชัดเจน และ
ปัญหาด้านการวัดผลและประเมินผลที่ผู้สอนต้องติดตามและประเมินผลของผู้เรียนจากการสอนเพื่อให้ทราบถึง
ปัญหาแล้วน ามาแก้ไขปรับปรุงในส่วนการเรียนการสอนธรรมศึกษา เพื่อให้การเรียนการสอนธรรมศึกษาเป็นไปอย่าง
มีระบบและสร้างแรงจูงใจในการเรียนธรรมศึกษา การส่งเสริมถือเป็นส่วนส าคัญของการเรียนการสอนธรรมศึกษาใน
โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บ ารุงจังหวัดศรีสะเกษ การส่งเสริมการเรียนการสอนนั้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาของการเรียน
การสอนธรรมศึกษาท่ีเป็นรูปธรรมอย่างเป็นระบบ  พร้อมท้ังสามารถน าสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้มาเป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิตและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
   
6. อภิปรายผล  
 การจัดการเรียนการสอน โดยครูหรือผู้สอนเป็นผู้มีบทบาทส าคัญนอกเหนือจากการถ่ายทอดความรู้แล้ว                   
ยังต้องเป็นผู้อ านวยการด าเนินการ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการวางแผนในการจัดการเรียน                   
การสอน  จึงจะท าให้การเรียนของผู้เรียน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บ ารุง ทางโรงเรียนมีแนวคิด
ให้นักเรียนได้มีโอกาสในการศึกษาเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้นักเรียนได้เกิดความรู้ความเข้าใจต่อ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง และมีการส่งเสริมโดยใช้วิธีสนับสนุนให้ผู้เรียนธรรมศึกษาได้สนใจและ
กระตุ้นตนเอง โดยบุคคลที่สอบผ่านจะมอบรางวัล กล่าวยกย่องช่ืนชมยินดี แก่ผู้สอบผ่านธรรมศึกษา และเป็น
แนวทางให้แก่นักเรียนผู้สอบธรรมศึกษาได้น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และเป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

(1)  โรงเรียนควรจดัให้มีการเรียนการสอนธรรมศึกษา คือ ควรจดัให้มีการเรียนการสอนในเวลาเรยีน
ปกติ เพื่อให้ผู้เรยีนเกิดความเข้าใจในรายวิชาการเรียนการสอนธรรมศึกษา 

(2) โรงเรียนควรจดัสถานท่ี หรือหอ้งเรียนส าหรับเรียนธรรมศึกษา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน โดยใหผู้้เรยีนได้ลงปฏิบตัิจริง และเพื่อให้ผูเ้รียนได้เกดิศรัทธาสามารถน าเอาสิ่งที่ไดจ้ากการเรียนมาเป็น
แนวทางในการปฏิบัติ ตามหลักธรรม ไปใช้ในชีวิตได้จริง 

(3) โรงเรียนควรจดัให้มีการเรยีนการสอนธรรมศึกษา ทุกภาคการศึกษาของการเรียนเพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้กิด
ความเข้าใจ และให้เกิดความพร้อมในการสอบธรรมสนามหลวง  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
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(1) ควรศึกษาแนวทางการส่งเสริมการเรยีนการสอนธรรมศึกษาเปรยีบเทียบการจดัการเรียนการสอน
ธรรมศึกษาในโรงเรียนสามญัและโรงเรียนเอกชน 

(2)  ควรศึกษาแนวทางการการเรยีนการสอนธรรมศึกษาของโรงเรียนการกุศลกับโรงเรยีนเอกชนว่ามี
รูปแบบการเรียนการสอนธรรมศึกษาแบบใด 

(3) ควรศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา การปฏิบัติงานของครูผูส้อนธรรมศึกษาในโรงเรียนการ
กุศลกับโรงเรียนสามญั ว่าหลักการสอนเหมือนหรือต่างกันอย่างไร โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยผูบ้ริหาร
โรงเรียน ครูประจ าการ นักเรียน ผู้ปกครองนักเรยีน และบคุคลผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง  

(4) ควรให้มีการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาต่อยอดการปฏิบัติงานด้านหลักสูตร ด้านกิจกรรมการ
เรียนการสอน ด้านการใช้สื่อการสอน และด้านการวัดผลและประเมินผลของครูผู้สอนธรรมศึกษาในโรงเรียน                 
การกุศล 

(5)  ควรศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาความคิดเห็นของครูผูส้อนธรรมศกึษาในโรงเรียนและครูประจ าการต่อ
กระบวนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา  
 
8. กิตติกรรมประกาศ 
  งานวิจัยเรื่อง “ศึกษาแนวทางการส่งเสริมการเรียนการสอนธรรมศึกษา ในโรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บ ารุง 
จังหวัดศรีสะเกษ” ส าเร็จได้เรียบร้อยเพราะได้รับการพิจารณาอนุมัติจากมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกกรณราช
วิทยาลัย ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ จากแหล่งข้อมูลที่เป็นพระไตรปิฎก เอกสาร ต าราวิชาการ รายงาน
การวิจัย วจิัยที่เกี่ยวข้อง โดยการใช้เครื่องมือในการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยในการด าเนินการอย่างเป็นระบบขั้นตอน 
  ขอกราบขอบพระคุณ พระพรสวรรค์ ฐิติญาโณ ดร , ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  และดร.สุทัศน์                     
ประทุมแก้ว กรรมการที่ปรึกษาท่ีได้ให้ความเมตตาสนับสนุนในทุกด้าน 
  ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยฉบับนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ท้ังในเชิงวิชาการ อ้างอิงศึกษาวิจัย หรือเชิง
นโยบายและเชิงปฏิบัติ พร้อมด้วยประเด็นอื่น ๆ ท่ีเป็นประเด็นสืบเนื่อง อันจะน าสู่การขยายผลประยุกต์ใช้เพื่อเป็น
การพัฒนาและน าปฏิบัติใช้ในชีวิตประจ าวัน สืบไป 
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บทบาทการส่งเสริมพระพุทธศาสนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาใหญ่  
อ าเภอสุวรรณภูมิ   จังหวัดร้อยเอ็ด1 

The Role of Nayai Sub-district Administrative Organization, Suvanaphumi 

District, Roi-Et province in Promoting Buddhism  

 
พระครูปริยัติกิจจารักษ์2 

พระอธิการสมหมาย อตฺถสิทโธ,ดร3 

ดร.ไพฑูรย์ สวนมะไฟ4 

 
บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) บทบาทการส่งเสริมพระพุทธศาสนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาใหญ่ อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 2) การด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาใหญ่ อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด   3) บทบาทการส่งเสริมพระพุทธศาสนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาใหญ่ อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด   ผลการวิจัยพบว่า บทบาทการ
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาใหญ่ อ าเภอสุวรรณภูมิ   จังหวัดร้อยเอ็ด มี 
3 ด้าน คือ บทบาทนโยบาย บทบาทการด าเนินงาน และบทบาทส่งเสริมและสนับสนุน ส่วนการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาใหญ่ อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดพบว่าใช้หลักอิทธิ
บาท 4 ในการด าเนินงาน  ส่วนบทบาทการส่งเสริมพระพุทธศาสนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนา
ใหญ่ อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดมี 11 ด้าน ได้แก่ 1) บทบาทการส่งเสริมด้านศาสนสถาน    2)
บทบาทการส่งเสริมด้านศาสนวัตถุ 3)บทบาทการส่งเสริมด้านศาสนธรรม 4)บทบาทการส่งเสริม
ด้านศาสนบุคคล 5)บทบาทการส่งเสริมด้านศาสนพิธี 6)บทบาทการส่งเสริมด้านการปกครอง7)
บทบาทการส่งเสริมด้านศาสนศึกษา 8)บทบาทการส่งเสริมด้านศึกษาสงเคราะห์ 9)บทบาทการ
ส่งเสริมด้านการเผยแผ่ 10)บทบาทการส่งเสริมด้านสาธารณูปการ 11)บทบาทการส่งเสริมด้านสา
ธารณสงเคราะห์ 

                                           

1 บทความนี้เป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ “บทบาทการส่งเสริมพระพุทธศาสนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาใหญ่ อ าเภอสุวรรณภมูิ จงัหวัดร้อยเอ็ด ”หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2 นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาพระพุทธศาสนา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลยั
สงฆ์ร้อยเอด็ 

3 อาจารย์ประจ าหลักสตูรพุทธศาสตรมหาบัณฑติ สาขาพระพุทธศาสนา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอด็ 

4 อาจารย์ประจ าหลักสตูรพุทธศาสตรมหาบัณฑติ สาขาพระพุทธศาสนา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอด็ 
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ค าส าคัญ : บทบาทการส่งเสริมพระพุทธศาสนา, องค์การบริหารส่วนต าบลนาใหญ่ อ าเภอสุวรรณภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

Abstract 

 The article aims were: 1) to study the role of Nayai Sub-district Administrative 

Organization, Suvanaphumi district Roi-Et province in promoting Buddhism; 2) to 

study the operations of Nayai Subdistrict Administrative Organization; 3) to analyze 

role of Nayai Sub-district Administrative Organization Suvanaphumi district Roi-Et 

province in encouragement Buddhism. It was found that the role of Nayai Sub-district 

Administrative Organization Suvanaphumi district, Roi-Et province in promoting 

Buddhism composed of 3 aspects: policy, operation and promotion. However, the 

operation of Nayai sub-district Administrative Organization was carried out based on 

that the principle of Buddha called Iddhipada 4. Moreover, the roles of Nayai sub-

district Administrative Organization in promoting Buddhism can be divided into 11 

aspects: 1) promotion on Buddhist places; 2) promotion on Buddhist materials; 3) 

promotion on Buddha’s principle; 4) promotion on Buddhist human resource; 5) 

promotion on Buddhist ritual;  6) promotion on ruling; 7) promotion on Buddhist 

education; 8) promotion on wale fare education; 9) promotion by propagation; 10) 

promotion of public welfare.     

 
Keywords: promotion of Buddhism, Administrative Organization, Suvanaphumi 

district, Roi-Et province 

 
บทน า 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 14 ว่าด้วยการปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น มาตรา 249ภายใต้บังคับมาตรา 1 ให้มีการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่ง การ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี ้ตามวิธีการและรูปแบบองค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่กฎหมายบัญญัติ การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใดให้ค านึงถึง 
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และความสามารถในการปกครองตนเองในด้านรายได้ จ านวน 
และความหนาแน่นของประชากร และพ้ืนที่ที่ต้องรับผิดชอบ ประกอบกับมาตรา 250 องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจดูแลและจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือ 
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการ 
จัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560ราชกิจจา
นุเบกษา,2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภา 
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ซึ่งได้บัญญัติให้สภาต าบลยกฐานะเป็นองค์การ
บริหารส่วนต าบล โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง เพ่ือกระจายอ านาจการปกครอง ให้ประชาชนใน 
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ท้องถิ่นระดับต าบล ซึ่งเป็นเขตชนบท ให้มีโอกาสเรียนรู้ การแก้ไขปัญหา และการสนองต่อความ 
ต้องการของตนเอง องค์การบริหารส่วนต าบล จึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับ 
ประชาชนมากที่สุด ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2546 ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า 
ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3) การป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ   
4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 6) ส่งเสริมการ 
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 7) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น และ 9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้  
ตามความจ าเป็นและสมควร (จารุณ ีพิมพ์จ าปา,2550) 

จากข้างต้น เห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนต าบลส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
โดยเป็นพันธกิจต้องท าให้ส าเร็จลุล่วง และจากหน้าที่ดังกล่าวท าให้ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงระหว่าง
ภาครัฐในส่วนการประกอบท้องถิ่นที่เข้ามามีบทบาทสนับสนุนพระพุทธศาสนาในระดับท้องถิ่น อีกท้ัง
ปัจจัยสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป แสดงบทบทในการด าเนินงานระหว่างรัฐในระดับท้องถิ่น หรือ
องค์การบริหารส่วนต าบลในด้านสนับสนุนส่งเสริมพระพุทธศาสนา ก็เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสยุค
โลกาภิวัฒน ์

ทั้งนี้ แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทนั้น จ านง อดิวฒันสิทธ์ิ และคณะ (2545) ได้กล่าวถึงลักษณะ
ของบทบาทไว้ 3 ลักษณะ คือ 1) บทบาทในอุดมคติ (Ideal Role) เป็นบทบาทที่ก าหนดไว้เป็น
กฎหมาย หรือตาม ความคาดหวังของบุคคลทั่วไปในสังคม เป็นแบบฉบบัที่สมบูรณ์ซ่ิงผมู้ิ
สถานภาพหน่ิงๆ ควรกระทา แต่อาจไม่มีใครท าตามนั้นก็ได้ 2) บทบาทท่ีบุคคลเขาิใจ (Perceived 
Role) เป็นบทบาทที่ขึ้นอยู่กับบุคคลนั้นๆ ที ่ คาดคิดด้วยตัวเองว่าควรเป็นอย่างไร ทั้งนี้เกี่ยวข้องกับ
ค่านิยม ทศันคติ บุคลิกภาพและประสบการณ์ ของแต่ละบุคคล 3) บทบาทที่แสดงออกจริง (Actual 
or Enacted Role) เป็นการกระท าที่บุคคลปฏิบัติจริง ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะหน้าในขณะนั้น
ด้วย สถานการณ์ดังกล่าวอาจเป็น สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและทางสังคม เช่น การกดดันของกลุ่ม
ต่างๆ  และบทบาทที่กระท าจริง อาจจะสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับบทบาทในอุดมคติหรือบทบาท
ที่บุคคลรับ 

อนึ่งบทบาทในการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับศาสนาเป็นหน้าที่ทางตรงที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลปฏิบัติตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย แต่รายละเอียดในขั้นด าเนินงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้า
อาวาส พระสงฆ์ และคนในชุมชน จึงเป็นสิ่งที่สนใจหาค าตอบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลมีบทบาทใน
การส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างไร ซึ่งจากแนวคิดบทบาทดังกล่าวเป็นแนวทางหนึ่งที่ผู้วิจัยประยุกต์
ในการศึกษาบทบาทการส่งเสริมพระพุทธศาสนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาใหญ่ อ าเภอสุวรรณ
ภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
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วิธีด าเนินการวิจัย  
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) มุ่งศึกษาบทบาทการ
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาใหญ่ อ าเภอสุวรรณภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด   บทบาทการส่งเสริมพระพุทธศาสนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาใหญ่ อ าเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  อีกทั้งมีการเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกอย่างเป็น
ทางการ โดยมีขั้นตอนการและแบบแผนวิธีการด าเนินการวิจัย 7 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

1. ขั้นก าหนดขอบเขตในการวิจัย 
1.1 ขอบเขตด้านเอกสาร    การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเอกสาร (documentary 
research) โดย 

การศึกษารวบรวม เอกสาร 2 ส่วน ได้แก่ 1) เอกสารปฐมภูมิ คือ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหา
จุฬาลงกรณราช วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นเอกสารหลัก ในประเด็นที่เกี่ยวกับหลักธรรมทางพุทธ
ศาสนาในการบริหาร และ 2) เอกสารทุติยภูมิ คือ ศึกษาเอกสารวิชาการ ต ารา บทความ หนังสือ และ
รายงานการวิจัยที่  เกี่ยวข้อง และเอกสารอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง ทั้งที่ เป็นภาษาไทยและส่วนที่ เป็น
ภาษาต่างประเทศ เกี่ยวกับ ประเด็นการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล การบริหารตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา และ การบริหารงานตามหลักอิทธิบาท ๔ เป็นต้น    

1.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา     งานวิจัยนี้ได้ก าหนดเนื้อหาออกเป็น 3 ประเด็นหลัก 
ได้แก่   1) เพ่ือ 

ศึกษาบทบาทการส่งเสริมพระพุทธศาสนา 2) เพ่ือศึกษาการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
นาใหญ่ อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด   3) เพ่ือศึกษาบทบาทการส่งเสริมพระพุทธศาสนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาใหญ่ อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด    
                1.3 ขอบเขตด้านพ้ืนที่    งานวิจัยนี้ได้ก าหนดขอบเขตด้านพ้ืนที่การศึกษาภาคสนาม 
เพ่ือให้เหมาะสมและสัมพันธ์ กับประเด็นการวิจัยเกี่ยวกับบทบาทการส่งเสริมพระพุทธศาสนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาใหญ่ อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด   โดยได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการ
คัดเลือกพ้ืนที่วิจัย ดังต่อไปนี้      1. เป็นองค์กรที่อยู่ในอ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด      2. เป็น
องค์กรที่มีปัญหาเกี่ยวกับการส่งเสริมบทบาท 3. เป็นองค์กรที่มีพระสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมในการอบรม
บุคคลากร     4. เป็นองค์กรที่ผู้น ามีนโยบายในการน าธรรมะเข้ามาใช้ในการบริหารองค์กร   
 1.4 ขอบเขตด้านประชากรที่ ให้ข้อมูล    ในการวิจัยภาคสนามได้ก าหนดประชากร
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือจะเก็บข้อมูลในพ้ืนที่วิจัย โดย ใช้การคัดเลือกกลุ่มประชากรแบบเจาะจง เพราะได้
ศึกษาประเด็นเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การ บริหารส่วนต าบลนาใหญ่ จึงใช้การคัดเลือกแบบ
เจาะจงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและรับรู้กระบวนการ ด าเนินงาน โดยได้จ าแนกประชากรที่ให้ข้อมูลในการ
วิจัยออกเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้     1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาใหญ่    จ านวน 1 คน 2. 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 1 คน 3. เลขานุการองค์การบริหารส่วนต าบล     ใน
ฐานะเป็นผู้จ านวน 1 คน 4. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     ในฐานะเป็นคณะกรรมการ
ร่วมบริหาร จ านวน 10 คน 5. กลุ่มพระสงฆ ์จ านวน 5 รูป 6. กลุ่มผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน   
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จ านวน 10 คน 7. กลุ่มลูกจ้าง/พนักงานของ อ.บ.ต.นาใหญ่  จ านวน 5 คน 8. กลุ่มประชาชนทั่วไป
ในต าบลนาใหญ่ จ านวน 20 คน รวมประชากรที่ให้ข้อมูลทั้งสิ้น จ านวน 53 รูป/คน 

2. ขั้นออกแบบวิธีวิจัย 
เมื่อได้ก าหนดกรอบการวิจัยแล้ว จึงด าเนินการออกแบบการวิจัย โดยการเขียนโครง
ร่าง  

วิทยานิพนธ์ตามระเบียบวิธีวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยได้ออกแบบ 
โครงสร้างการวิจัยจ าแนกเป็น 3 ส่วนดังต่อไปนี้ 1) การออกแบบงานวิจัยส่วนน า ประกอบด้วย ปก 
นอก ปกใน หน้าอนุมัติ บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ 2) การ 
ออกแบบส่วนเนื้อหา ประกอบด้วย 3) การออกแบบส่วนท้าย ประกอบด้วย บรรณานุกรม ภาคผนวก 
(ประกอบด้วย หนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลภาคสนาม หนังสือขอความร่วมมือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจแบบ
สัมภาษณ์ แบบ สัมภาษณ์ และภาพเก่ียวกับการด าเนินการวิจัย) และประวัติผู้วิจัย 

3. ขั้นศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเอกสาร  
ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเอกสารจากข่อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ 

4. ขั้นการสร้างเครื่องมือวิจัย 
เนื่องจากงานวิจัยนี้มีการเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยใช้แบบสัมภาษณ์ (Inter View) ซ่ึง
มี ขั้นตอนใน 

การสร้างเครื่องมือวิจัยดังนี้ 1) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเพ่ือน ามาเป็นฐานข้อมูลในการตั้ง ประเด็นใน
แบบสัมภาษณ์ 2) การสร้างแบบสัมภาษณ์ โดยตั้งค าถามให้สอดคล้องกับประเด็นที่ ต้องการทราบ
จากประชากรที่ระบุในขอบเขตด้านประชากร 3) น าเครื่องมือที่สร้างขึ้นมาไปให้ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
เนื้อหาและคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 4) น าแบบสัมภาษณ์มาปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 
5) การเตรียมแบบสัมภาษณ์ให้พร้อมน าไปใช้เก็บข้อมูลในพ้ืนที่วิจัยต่อไป โดยใช้เครื่องมือเสริม 
ประกอบด้วย สมุดบันทึกข้อมูลการสังเกต เครื่องบันทึกเสียง และกล้องถ่ายรูป 

5. ขั้นการเก็บข้อมูลภาคสนาม 
การเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ลึก (In-depth Interviews)  
และ การ 

สนทนากลุ่ม โดยมุ่งเน้นการเก็บข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วน ต 
าบลนาใหญ่  โครงสร้างการบริหาร ภาระหน้าที่  วิสัยทัศน์  บุคลากร บทบาทการส่ง เสริม
พระพุทธศาสนา การบริหารงานตาม หลักอิทธิบาท 4 ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาใหญ่ เป็นต้น 
โดยมีขั้นตอนการเก็บข้อมูลภาคสนาม ดังต่อไปนี้    1) การส ารวจบริบทพ้ืนที่   2) การประสานงาน
กับผู้เกี่ยวข้องล่วงหน้าเพ่ือขอเก็บข้อมูลวิจัย  3) ออกหนังสือนัดกลุ่มเป้าหมายพร้อมก าหนดวันเวลา 
และการส่งประเด็นที่ต้องการ ทราบล่วงหน้า เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้มีเวลาเตรียมข้อมูล  4) เตรียม
ความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการประชุมกับผู้ช่วย วิจัยและแบ่งหน้าที่ใน
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การเก็บข้อมูล เพ่ือให้สะดวกรวดเร็วและได้ข้อมูลตามที่ต้องการ  5) ลงมือเก็บข้อมูลในพ้ืนที่กับ
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย   6) รวบรวม/ตรวจสอบ/จัดระเบียบข้อมูล   

6. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยน าข้อมูลเอกสารและข้อมูลภาคสนามมาวิเคราะห์ ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์ ข้อมูล 

เชิงคุณภาพ โดยการจ าแนก จัดประเภทข้อมูล เปรียบเทียบ การตีความ สังเคราะห์เนื้อหา การ 
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และการหาข้อสรุปแบบอุปนัย (Analytic induction) และการ 
พรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) 

7. ขั้นเรียบเรียงและเขียนวิทยานิพนธ์ 
น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาเรียบเรียงตามโครงสร้างเนื้อหาและลงมือเขียน 
วิทยานิพนธ์ในรูป 

ของความเรียง น าเสนอข้อมูลในลักษณะการพรรณนาความ (Descriptive Presentation) เนื้อหา
บางส่วนน าเสนอในรูปของตารางข้อมูล เนื้อหาบางส่วนมีการน าเสนอแผนภาพ ประกอบผลการวิจัย 
และการอธิบายความประกอบกับภาพถ่าย โดยมุ่งตอบประเด็นตามวัตถุประสงค์ ของการวิจัย และน 
าเสนอข้อค้นพบส าคัญในการวิจัย สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และ ข้อเสนอแนะ รวมทั้ง
ตรวจสอบรูปแบบระเบียบวิธีวิจัยให้เป็นไปตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด   

 
ผลการวิจัย 

         จากการศึกษาบทบาทการส่งเสริมพระพุทธศาสนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาใหญ่ 
อ าเภอสุวรรณภูมิ   จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า 

 บทบาทการส่งเสริมพระพุทธศาสนา มี 3 ด้าน คือ บทบาทนโยบาย บทบาทการด าเนินงาน 
และบทบาทส่งเสริมและสนับสนุน บทบาทนโยบายปฏิบัติหลักเกณฑ์พระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนา
ประจ าชาติไทย และมีสายการบังคับบัญชางานจากระดับกระทรวง กรม จนถึงการปกครองส่วน
ท้องถิ่น แต่ทั้งนี้ นโยบายในส่วนรายละเอียดได้บางประการก็มีการปรับให้สอดคล้องกับบริบทนแต่ละ
วัด ส่วนบทบาทการด าเนินงาน คือ ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ส่วนการ
ด าเนินงานของพบว่าใช้หลักอิทธิบาท 4 ซึ่งหมายถึง คุณธรรมที่น าไปใช้ปฏิบัติเพ่ือให้ประสบ
ความส าเร็จและบรรลุเป้าหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 1) ฉันทะ หมายถึง ความพอใจ 
คือ ความพอใจในสิ่งที่ตนมีซึ่ง ถือว่าดีที่สุดแล้วเพ่ือ ใช้เป็นก าลังใจส าหรับเรื่องอ่ืนๆต่อไป 2) วิริยะ 
หมายถึง ความเพียร คือ ความเพียรพยายามที่จะกระท าการงานอย่าง ต่อเนื่องไม่ขาดตอนเพ่ือ
ผลส าเร็จในระยะยาว การมีวิริยะ จึงหมายรวมไปถึงการมีความกล้าหาญ ร่วมด้วย 3) จิตตะ หมายถึง 
ความคิด คือ การไม่ทอดทิ้งสิ่งนั้นไป จากความรู้สึกของตัวเอง ท าสิ่งซึ่งเป็นวัตถุประสงค์นั้นให้เด่นชัด
อยู่ในใจเสมอ รวมถึงการมีสมาธิอยู่ กับสิ่งที่ก าลังท าอยู่ 4) วิมังสา หมายถึง ความไตร่ตรอง หรือ 
ทดลอง คือ หมั่นใช้ปัญญาพิจารณา ใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่
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ท านั้น มีการวางแผน วัดผล คิดค้น วิธีแก้ไขปรับปรุง เป็นต้น (พระพรหมคุณาภรณ์,2551)  บทบาท
ส่งเสริมและสนับสนุน เป็นการติดตามหลังการด าเนินงานตามนโยบาย เพ่ือให้คนในชุมชนมีกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนาตลอดเนื่องตลอดทั้งปี โดยองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นปัจจัยสนับสนุนให้การ
ด าเนินงานหรือช่วยขับเคลื่อนการด าเนินงานประสบความส าเร็จ 

 บทบาทการส่งเสริมพระพุทธศาสนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาใหญ่ อ าเภอสุวรรณภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ดมี 11 ด้าน ได้แก่ 1) บทบาทการส่งเสริมด้านศาสนสถาน มีการส ารวจความต้องการ
ของวัดที่ขาดแคลนอุปกรณ์ วัสดุก่อสร้างในการซ่อมบ ารุงศาสนสนถาน  และมีส่วนช่วยสนับสนุน
อุปกรณ์ วัสดุก่อสร้างในการซ่อมบ ารุงศาสนสนถาน     2)บทบาทการส่งเสริมด้านศาสนวัตถุ โดย
จัดท าเลขทะเบียน และระบบฐานข้อมูลของศาสนวัตถุแต่ละวัด เนื่องจากระบบงานสารบรรณ หรือ
ฐานข้อมูลในวัดบางแห่ง ขาดแคลนพระลูกวัดในการด าเนินงานจัดเอก็บข้อมูลวัด ดังนั้นองค์การ
บริหารส่วนต าบลจึงท าหน้าที่นี้เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับวัด 3)บทบาทการส่งเสริมด้านศาสน
ธรรม โดยสนับสนุนการจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องการเผยแพร่หลักธรรมทั้งในรูปแบบหนังสือสวด
มนต์ เอกสารแผ่นพับที่เกี่ยวฮีตสิบสอง เป็นต้น 4)บทบาทการส่งเสริมด้านศาสนบุคคล โดยสนับสนุน
การท าฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับพระสงฆ์ และเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับการ
เทศน์ของพระสงฆ์ ตลอดจนสนับสนุนพาหนะในสถานการณ์ที่พระสงฆ์ขาดแคลนพาหนะในการไป
เทศน์เผยแผ่ศาสนา 5)บทบาทการส่งเสริมด้านศาสนพิธี โดยสนับสนุนงบประมาณในการอนุเคราะห์
ศพผู้ยากไร้ ในพิธีกรรมงานศพ ตลอดจนมีโครงการร่วมกับกลุ่มแม่บ้านประจ าต าบล ในรูปแบบ
กัลปพฤกษ์การกุศล ซึ่งแม่บ้านเป็นผู้จัดท า และอบต.น ามาจัดจ าหน่ายในราคาย่อยเยาว์เพ่ือใช้ในการ
พิธีกรรมต่างๆ 6)บทบาทการส่งเสริมด้านการปกครอง โดยสนับสนุนให้พระสงฆ์มีส่วนร่วมในการขัด
เกลาบุคคล โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ในรูปแบบการเทศน์สัญจรในหน่วยงานราชการ 
สถานศึกษา หลังจากกิจกรรมตักบาตรทุกวันพระของหน่วยงาน 7)บทบาทการส่งเสริมด้านศาสน
ศึกษา โดยสนับสนุนให้ภิกษุ สามเณร ได้รับการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม 8)บทบาทการส่งเสริม
ด้านศึกษาสงเคราะห์ โดยสนับสนุนให้วัดมีสื่ออิเลคทรอนิกส์อันทันสมัยเพ่ือใช้ศึกษา 9)บทบาทการ
ส่งเสริมด้านการเผยแผ่ 10)บทบาทการส่งเสริมด้านสาธารณูปการ 11)บทบาทการส่งเสริมด้านสา
ธารณสงเคราะห์  

อภิปรายผลการวิจัย 
   บทบาทการด าเนินงาน คือ ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ส่วนการ

ด าเนินงานของพบว่าใช้หลักอิทธิบาท 4 ซึ่งหมายถึง คุณธรรมที่น าไปใช้ปฏิบัติเพ่ือให้ประสบ
ความส าเร็จและบรรลุเป้าหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 1) ฉันทะ หมายถึง ความพอใจ 
คือ ความพอใจในสิ่งที่ตนมีซึ่ง ถือว่าดีที่สุดแล้วเพ่ือ ใช้เป็นก าลังใจส าหรับเรื่องอ่ืนๆต่อไป 2) วิริยะ 
หมายถึง ความเพียร คือ ความเพียรพยายามที่จะกระท าการงานอย่าง ต่อเนื่องไม่ขาดตอนเพ่ือ
ผลส าเร็จในระยะยาว การมีวิริยะ จึงหมายรวมไปถึงการมีความกล้าหาญ ร่วมด้วย 3) จิตตะ หมายถึง 
ความคิด คือ การไม่ทอดทิ้งสิ่งนั้นไป จากความรู้สึกของตัวเอง ท าสิ่งซึ่งเป็นวัตถุประสงค์นั้นให้เด่นชัด
อยู่ในใจเสมอ รวมถึงการมีสมาธิอยู่ กับสิ่งที่ก าลังท าอยู่ 4) วิมังสา หมายถึง ความไตร่ตรอง หรือ 
ทดลอง คือ หมั่นใช้ปัญญาพิจารณา ใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่
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ท านั้น มีการวางแผน วัดผล คิดค้น วิธีแก้ไขปรับปรุง เป็นต้น (พระพรหมคุณาภรณ์,2551)สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของนิพนธ์  โอภาษี (2557) ผลการศึกษา คือกล่าวถึงการบริหารเป็นตัวชี้วัด ความส 
าเร็จ ว่า การบริหาร (Administration) เป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานของ 
องค์การ เพราะเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะชี้ให้เห็นความส าเร็จ หรือความล้มเหลว  ความมี
ประสิทธิภาพ หรือความไร้ประสิทธิภาพของหน่วยงาน การบริหารเป็นเครื่องบ่งชี้ให้ทราบถึงความ
เจริญก้าวหน้า ของสังคม ความก้าวหน้าของวิทยาการต่าง ๆ การบริหารเป็นมรรคที่ส าคัญจะน าไปสู่
ความก้าวหน้า การบริหารเป็นลักษณะการท างานร่วมกันของกลุ่มบุคคลในองค์การ ซึ่งมีการวินิจฉัย
สั่งการนักบริหาร จะต้องค านึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ การวินิจฉัยสั่งการเป็นเครื่องแสดงให้ทราบ
ถึง ความสามารถ ของนักบริหาร และความเจริญเติบโตของการบริหารชีวิตประจ าวันของมนุษย์ ไม่
ว่าใน ครอบครัวหรือ องค์การใดย่อมเกี่ยวข้องกับการบริหารอยู่เสมอ ดังนั้น การบริหารจึงเป็นเรื่องท่ี 
น่าสนใจและจ าเป็น ต่อการที่จะด ารงชีวิตของมนุษย์ในสังคม 
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การศึกษาอักษรขอมที่ใช้ในพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศไทย 

A STUDY ON KHOM SCRIPT IS USED IN THERAVADA  

BUDDHISM IN THAILAND 

 
พระพรศักดิ์  ฐิตเมโธ (ปรีชา)1 

 
บทคัดย่อ 

  

 วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศึกษาอักษรขอมที่ใช้ในประเทศไทย 2) เพ่ือศึกษา
อักษรขอมที่ใช้ในพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศไทย 3) เพ่ือวิเคราะห์อักษรขอมที่ใช้ใน
พระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศไทย การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร โดยศึกษาจากหนังสือ 
เอกสาร วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ผลการวิจัยพบว่า 

 อักษรขอมเป็นอักษรที่คนไทยได้น ามาจากรูปอักษรปัลลวะ โดยน ามาประยุกต์ใช้และมีการ
ประดิษฐ์อักษรขึ้นมาใหม่ เริ่มใช้อักษรขอมมาตั้งแต่ก่อนก่อตั้งอาณาจักรไทยขึ้นมา เพ่ือน ามาใช้เป็น
ของชนชาติตนเอง มีการพัฒนารูปแบบอักษรมาตามยุคตามสมัย โดยได้ใช้อักษรขอมและอักษรไทย
ควบคู่กันไปทั้งสองแบบ อักษรขอมมีการแยกเป็นอักษรขอมบาลีและอักษรขอมไทย ดังนั้นภาษาที่เรา
ใช้เขียนจะมีอยู่สองภาษาคือภาษาขอมและภาษาไทย ภาษาท่ีใช้เขียนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเถรวาท
ในประเทศไทยจะเขียนด้วยอักษรขอมเท่านั้น  โดยเขียนด้วยอักษรขอมบาลีและอักษรขอมไทยเพราะ
มีความเชื่อว่าเป็นภาษาที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นของสูง  แต่ในปัจจุบันไม่มีการเรียนการสอนแบบเป็น
ทางการก็จะท าให้ภาษาขอมที่มีมาแต่โบราณกาลที่อยู่กับคนไทยมานานเริ่มเสื่อมสลายไปโดยปริยาย  
ซึ่งเป็นการน่าเสียดายที่มรดกของคนไทยจะต้องสูญหายไป  จึงควรที่จะรักษามรดกของคนไทยเอาไว้คู่
กับคนไทยให้นานที่สุด 

 

ค าส าคัญ : ภาษาขอม, พระพุทธศาสนาเถรวาท 

 
Abstract 

                                           

1 มหาวิทยาลัยมหามกฏุราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
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  This thesis aims to be 1) to study the Khom alphabet used in Thailand 2) to 

study the Khom alphabet used in Theravada Buddhism in Thailand 3) to analyze the 

Khom alphabet used in Theravada Buddhism in Thailand. This research is documentary 

research. By studying books, theses, and related research 

      The research found that 

     The Khom alphabet was written that Thai people have brought from the 

Palawan alphabet. By applying and having to invent a new font began to use the Khom 

script since before the establishment of the Thai Kingdom To be used as a nation of self 

Has developed the font style according to the modern era by using Khom and Thai 

characters together in both forms Khom letters are separated into Khom and Thai Khom 

characters. Therefore, the language we use to write will have two languages, namely 

Khom and Thai. The language used to write about Theravada Buddhism in Thailand is 

written only in Khom script. By writing with the letter of Khom Pali and Khom Thai 

alphabet because it is believed to be a sacred language and is high but at present, there 

is no formal teaching and learning, which will make the ancient Khom language that 

has been with Thai people for a long time, starting to decline by default. Which is a pity 

that Thai heritage must be lost, therefore, should preserve the Thai heritage with the 

Thai people for as long as possible. 

 

Keyword: Khom language, Theravada Buddhism 

 
1.บทน า 
 จารึกและเอกสารภาษาไทยที่พบในประเทศไทย  นอกจากจะใช้บันทึกด้วยตัวอักษรไทยแล้ว 
ยังบันทึกด้วยอักษรอ่ืน ๆ เช่น อักษรขอม อักษรมอญ และอักษรธรรม อักษรมอญไม่ได้ใช้แพร่หลาย
มากนัก ส่วนอักษรธรรมจะนิยมใช้ในกลุ่มไทยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส าหรับใน
ดินแดนภาคกลางของไทย จะนิยมใช้อักษรขอมบันทึกเรื่องราวที่เป็นภาษาบาลีและบันทึกเป็น
ภาษาไทยในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องในพระพุทธศาสนา อักษรขอมได้เข้ามามีอิทธิพลต่อคนไทยในอดีตเป็น
อย่างมาก เพราะการเรียนหนังสือในสมัยก่อนนั้น เมื่อนักเรียนสามารถเขียนหนังสือไทยได้แล้วก็จะ
เรียนอักษรขอม ซึ่งเป็นอักษรที่ใช้มาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ทั้งนี้เนื่องจากต าราวิชาการประเภทคาถาอาคม
หรือคัมภีร์พุทธศาสนานั้นเขียนด้วยภาษาบาลีจึงนิยมเขียนด้วยอักษรขอม ฉะนั้นผู้ที่จะศึกษาเล่าเรียน
ในระดับสูงต้องรู้จักอักษรขอม โดยเฉพาะต าราทางด้านพระปริยัติ บทสวดมนต์ พระธรรมวินัย พระ
ปาฏิโมกข์ ฯลฯ ต่างบันทึกด้วยอักษรขอมทั้งสิ้น 

ภาษาขอมที่ใช้เป็นค าสอนในพระพุทธศาสนามีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยคือสุภาษิตพระร่วงและ
ไตรภูมิพระร่วง  ส่วนศิลาจารึกจะเล่าเรื่องราวความเป็นอยูในยุคสุโขทัย และวรรณคดีเรื่องต ารับท้าว
ศรีจุฬาลักษณ์เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับจารีตประเพณีในสมัยนั้น พอถึงยุคกรุงศรีอยุธยาก็มีการเขียน
ภาษาขอมที่เป็นหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนามากขึ้น เช่น พระไตรปิฎก ลิลิตโองการแช่งน้ า 
มหาชาติค าหลวง พระมาลัยค าหลวง นันโทปนันทสูตรค าหลวง เป็นต้น และนอกจากนั้นยังมีต ารายา 
ต าราพิชัยสงคราม  ต าราไสยศาสตร์ที่เขียนเป็นอักษรขอมเป็นคาถาอาคมในบทสวดมนต์ต่าง ๆ ด้วย 

ดังนั้นอักษรขอมที่ใช้ในพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศไทย  มีมาตั้งแต่ก่อนสมัยกรุง
สุโขทัยเป็นต้นมา  ได้มีการใช้อักษรขอมเพ่ือการบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ในพระธรรมค าสั่งสอน
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แม้กระท่ังทุกวันนี้  การใช้อักษรขอมก็ยังไม่ได้ยกเลิกใช้ไปโดยเด็ดขาด  ยังมีการใช้เพ่ือลงคาถาอาคมก็
ดี  การลงเลขยันต์เพ่ือความศักดิ์สิทธิ์ก็ดี  ยังนิยมลงด้วยอักษรขอมบรรจงอยู่  โดยเหตุที่ปัจจุบันมี
เอกสารที่มีค่าต่างๆ ที่จารึกด้วยอักษรขอมไทยที่มีอยู่ตามวัดตามอารามต่าง ๆ รวมทั้งที่หอสมุด
แห่งชาติ มีจ านวนมากมาย เพราะฉะนั้นการศึกษาอักษรขอมไทยจะช่วยให้ผู้ศึกษาสามารถอ่านและ
ปริวรรตเอกสารที่มีค่าเหล่านั้นเป็นภาษาไทยปัจจุบัน ก็จะเป็นประโยชน์ให้อนุชนคนไทย ได้มีโอกาส
ศึกษาค้นคว้าต่อหาความรู้กับผู้ที่สนใจ ท าให้สามารถสืบทอดอักษรขอมรักษามรดกอันมีค่าของ
ประเทศไทยเอาไว้มิให้สูญหายต่อไป 

 
2 วัตถุประสงค์ของการวจัิย 
 2.1 เพ่ือศึกษาอักษรขอมที่ใช้ในประเทศไทย 
 2.2 เพ่ือศึกษาอักษรขอมที่ใช้ในพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศไทย 
 2.3 เพ่ือวิเคราะห์อักษรขอมที่ใช้ในพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศไทย 
 

3 วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาอักษรขอมที่ใช้ในพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศไทย  
ผู้วิจัยมีขอบเขตที่จะศึกษา  ดังต่อไปนี้ 
 3.1 ศึกษาอักษรขอมที่ใช้ในประเทศไทย 
 3.2 ศึกษาอักษรขอมที่ใช้ในพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศไทย 
 3.3 วิเคราะห์อักษรขอมที่ใช้ในพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศไทย 
 การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาจากคัมภีร์ทางพุทธศาสนาที่เขียนเป็นภาษาขอม ใน
ห้องสมุดต่าง ๆ  ในวัดต่าง ๆ  หนังสือทั่วไป วารสาร บทความ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง หนังสือที่ผู้รู้ภาษาขอมได้พิมพ์บันทึกเอาไว้ที่มีจ าหน่ายที่ร้านขายหนังสือทั่วไป ในเว็บไซต์  
(Website) ต่าง ๆ และสอบถามผู้ที่รู้ภาษาขอม เป็นต้น  

3.1 วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ข้ันส ารวจข้อมูล 
  1. ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องอักษรขอมที่ใช้ในพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศไทย 
  2. ส ารวจเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับอักษรขอมที่ใช้ในพระพุทธศาสนาเถรวาทใน

ประเทศไทย 
 2. ข้ันรวบรวมข้อมูล 

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเน้นการวิจัยทางเอกสาร 
(Documentary  Research) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ 
     1. ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารในชั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) คือ 
พระไตรปิฏก ศิลาจารึก ใบลาน สมุดข่อย เอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   2. ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources) คือ
คู่มือการอ่านถ่ายถอดอักษรขอม ส านักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เอกสาร
ต่างๆ จากคัมภีร์ทางพุทธศาสนาที่เขียนเป็นภาษาขอม หนังสือที่ผู้รู้ภาษาขอมได้พิมพ์บันทึกเอาไว้ที่มี



              

 

                  การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 

498 

จ าหน่ายที่ร้านขายหนังสือทั่วไป ต าราเรียน วารสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในเว็บไซต์ (Website) ต่าง ๆ  
และสอบถามผู้ที่รู้ภาษาขอม  เป็นต้น โดยได้ค้นคว้าหาข้อมูลในห้องสมุดต่างๆ ร้านหนังสือต่าง ๆ 
หนังสือเก่าท่ีเป็นภาษาขอม แล้วน าเอกสารข้อมูลที่เก่ียวข้องกันมาจัดล าดับ แยกประเภทให้เรียบร้อย 
  3. สถานที่รวบรวมข้อมูลมาจากแหล่งต่าง ๆ คือ 
   1. ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
   2. ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกรมศิลปากร 
   3. หอสมุดแห่งชาติ 
   4. ทางอินเตอร์เน็ต 
 3. ข้ันวิเคราะห์ข้อมูล   
  1. น าข้อมูลเกี่ยวกับความหมาย ประเภท และลักษณะของอักษรขอมที่ ใช้ ใน
พระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศไทย มาศึกษาวิเคราะห์ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ 
  2. ศึกษาวิเคราะห์แบบอักษรตามจุดประสงค์ของอักษรขอมที่ใช้ในพระพุทธศาสนาเถร
วาทในประเทศไทย 
 4. ข้ันน าเสนอข้อมูล 
  ผู้วิจัยจะน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าในเชิงคุณภาพแบบค้นคว้าทางเอกสาร แล้วเสนอ
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่องอักษรขอมที่ใช้ในพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศไทย  เป็น
การศึกษาอักษรขอมที่มีมาก่อนการก่อตั้งกรุงสุโขทัย  โดยศึกษาได้จากศิลาจารึก  มีการจารึกไว้ทั้ง
เป็นอักษรขอมภาษาไทยและอักษรภาษาบาลี  ซึ่งได้มีการศึกษาเล่าเรียนสืบทอดต่อเนื่องกันมาในสมัย
กรุงศรีอยุธยา  จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์  ซึ่งในแต่ละยุคสมัยก็เรียนทั้งอักษรขอมไทยและอักษร
ขอมบาลีควบคู่กันมาด้วยกันมาโดยตลอด  ในการเขียนบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ จะเขียนเป็นภาษาขอม
และภาษาไทย  ตามหลักฐานไม่แน่ชัดว่าภาษาใดเกิดขึ้นมาก่อน  เพราะในหลักศิลาจารึกที่ปรากฎอยู่
เป็นอักษรประดิษฐ์และดัดแปลงมาจากไหนไม่มีหลักฐานอ้างอิงที่เด่นชัด มีแต่การสมมติฐานว่าน ามา
จากภาษาโบราณต่าง ๆ ที่ใช้กันอยู่ในยุคนั้น  และได้ใช้อักษรเหล่านี้ไปตามยุคสมัย  มีการพัฒนา  
แก้ไขปรับปรุงตามความนิยมในยุคสมัยนั้น  ซึ่งในปัจจุบันเอกสารที่พบเห็นเป็นทั้งอักษรไทยและอักษร
ขอมไทย  อักษรขอมที่เขียนบันทึกไว้ส่วนมากจะเป็นคัมภีร์สวดมนต์  พุทธวัจนะ  ต าราไสยศาสตร์  
ต าราเลขยันต์  คาถาอาคมเวทย์มนต์ต่าง ๆ ต าราพิชัยสงคราม  เขียนเป็นวรรณคดีไทยมากมายหลาย
เรื่อง  และยังถือกันอีกว่าอักษรขอมเป็นอักษรที่ศักดิ์สิทธิ์  จึงใช้เขียนหรือจารลงไว้ก ากับส าหรับ
ประกอบพิธีการต่างๆ เพ่ือให้เกิดความขลังและมีความศักดิ์สิทธิ์  ดังนั้นอักษรขอมไทยและอักษรขอม
บาลีจึงอยู่คู่กับพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเป็นอันมาก  ซึ่งในสมัยอดีตการที่จะศึกษาเรียนรู้อักษร
ขอมนั้นต้องไปเรียนอยู่สองสถานที่คือ  วังกับวัด  ผู้ที่ เรียนในวังได้ต้องเป็นบุตรของคนที่มี
ยศฐาบรรดาศักดิ์หรือเป็นบุตรของเจ้าขุนมูลนายจึงจะเข้าไปเรียนได้  ส่วนที่วัดนั้นบุตรของชาวบ้าน
ทั่วไปก็สามารถเข้าไปศึกษาเล่าเรียนได้  ส่วนมากก็จะเป็นผู้ชายที่เข้าไปบวชเรียนในวัด  แต่ต่อมา
แบบเรียนอักษรขอมไทยได้มีการเปลี่ยนเป็นอักษรไทยล้วน  รวมถึงบทสวดมนต์ที่เป็นภาษาบาลีก็
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เปลี่ยนเป็นอักษรไทยล้วนด้วยเหมือนกัน  ในปีพุทธศักราช  2461  ผู้ที่บวชเรียนและมีการสอบเปรียญ  
6  ประโยค  จนถึง  9  ประโยค  ยังต้องมีการศึกษาเล่าเรียนภาษาขอมอยู่  และในปีพุทธศักราช  
2490  ก็ยกเลิกการเรียนการสอนอักษรขอมโดยสิ้นเชิง  เป็นการน่าเสียดายที่มรดกของชาติไทยที่ได้
ใช้มาตั้งแต่โบราณกาลต้องสูญสิ้นไป 
 4.1 อักษรขอมที่ใช้ในประเทศไทย 
  อักษรต่าง ๆ ที่พบในประเทศไทยมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกัน เช่น อักษรขอม อักษรมอญ 
อักษรธรรม เป็นต้น อักษรขอมเป็นการพัฒนารูปแบบมาจากอักษรปัลลวะที่ใช้อยู่ในประเทศอินเดีย
ตอนใต้ โดยหลักฐานที่ปรากฏและพบในประเทศไทยมีทั้งจารึกบนแผ่นศิลาและแผ่นอิฐ ซึ่งบันทึกด้วย
อักษรปัลลวะ  ระหว่างพุทธศตวรรษที่  11 - 12  จนถึงปลายพุทธศตวรรษที่  18  ต้นพุทธศตวรรษที่  
19  เป็นยุคของกรุงสุโขทัยและได้ประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นใช้ และได้บันทึกเรื่องราวต่างๆ ไว้บนศิลา
จารึกที่เราได้เห็นในทุกวันนี้ 
 เพราะฉะนั้นรูปแบบอักษรขอมที่ใช้ในประเทศไทยนั้น  น ามาจากหลายภาษาที่มีอยู่แล้ว
น ามาประยุกต์ใช้และประดิษฐ์อักษรตัวใหม่เพ่ิมเติม  เพื่อน ามาเป็นอักษรของตนเอง  แล้วสืบทอดกัน
มาเป็นมรดกของอักษรไทย  แล้วได้มีการวิวัฒนาการ  พัฒนา  แก้ไข  ปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัยนั้น ๆ 
จึงท าให้ตัวอักษรเดิมเปลี่ยนแปลงไป  
 4.2 อักษรขอมที่ใช้ในพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศไทย   
 อักษรขอมที่ใช้กับพระพุทธศาสนาในประเทศไทยนั้นจะมีอยู่สองลักษณะด้วยกันคือ  อักษร
ขอมที่เขียนเป็นภาษาบาลีกับอักษรขอมที่เขียนเป็นภาษาไทย 
  อักษรขอมที่เขียนเป็นภาษาบาลี  นับตั้งแต่ยุคโบราณท่ีมีการบันทึกภาษาขอมบาลีเป็น
ต้นมาจนถึงปัจจุบัน  การเขียนการสะกดค าจะมีลักษณะที่เหมือนกัน  ความแตกต่างที่เห็นเป็นเพียง
อักษรเท่านั้น  แต่หลักการเขียนจะเป็นแนวทางเดียวกัน  ถือเป็นแบบอย่างการอ่านการเขียนที่มี
รูปแบบไม่เปลี่ยนแปลงทุกยุคทุกสมัย ไม่ว่าจะเป็นยุคกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงรัตนโกสินทร์
ตอนต้น  จนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันก็ยังคงเขียนในลักษณะเดียวกัน 
  อักษรขอมที่เขียนเป็นภาษาไทย  อักษรไทยได้เริ่มประดิษฐ์ไว้ในยุคกรุงสุโขทัย  ที่ได้
บันทึกไว้ยังแท่งศิลาจารึก  ตามแผ่นศิลา  ตามวัตถุต่าง ๆ ต่อมาก็ถึงยุคกรุงศรีอยุธยาอักษรไทยก็มีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  มีการพัฒนารูปแบบให้อ่านง่ายเขียนง่ายขึ้นกว่าเดิม  มีการแยกตัวอักษรขอม
ไทย  และอักษรภาษาไทยชัดเจนขึ้น  มีการใช้อักษรขอมไทยไปใช้ในทางพุทธศาสนา  เพราะมีความ
เชื่อว่าเป็นภาษาที่ศักดิ์สิทธิ์  เป็นของสูง  เป็นสิ่งที่เป็นมงคล  จะน ามาใช้ปะปนกันกับภาษาชาวบ้าน
ไม่ได้  เช่น บทสวดมนต์ที่จารไว้บนใบลาน  ต าราพิชัยสงคราม  เวทมนต์คาถาอาคม  บทพิธีทางไสย
ศาสตร์  จารไว้ในวัตถุต่าง ๆ เพ่ือเป็นของขลัง  หรือสักยันต์ไว้ตามร่างกายมนุษย์เพ่ือป้องกันสิ่งไม่ดี
หรือภยันอันตรายต่อตนเอง  เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอย่างหนึ่ง  ส่วนอักษรที่เป็นภาษาไทย  ก็ใช้
ส าหรับเขียนและอ่านโดยทั่วไป  เป็นบทเรียนหัดเขียนหัดอ่าน  และได้วิวัฒนาการ  พัฒนา  แก้ไข  
ปรับปรุง  จนได้มาถึงทุกวันนี้  ดังนั้น  อักษรที่เราใช้กันจะมีอยู่สองแบบคืออักษรภาษาขอมไทยและ
อักษรภาษาไทย 
 ดังนั้น อักษรขอมที่ใช้กับพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศไทย จึงมีอยู่สองลักษณะแม้ว่า
จะมีการแยกกันระหว่างอักษรขอมไทยบาลีและอักษรขอมภาษาไทย  แต่โดยรวมแล้วยังแยกกันไม่
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ชัดเจนนัก  เพราะอักษรขอมไทยบาลีนั้น  เป็นภาษาบาลี  ต้องใช้ภาษาไทยอธิบาย  เพราะฉะนั้น
อักษรขอมบาลี  ต้องเขียนด้วยอักษรขอมไทยในการอธิบาย  หรือแปลให้เข้าใจความหมายของค าบาลี
นั้น ๆ จึงไม่สามารถแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิง 
 4.3 วิเคราะห์อักษรขอมที่ใช้ในพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศไทย 
 อักษรขอมปัจจุบันที่ใช้ในประเทศไทยนั้นจะมีอยู่  2  แบบด้วยกันคือ  อักษรขอมบาลีและ
อักษรขอมไทย 
  อักษรขอมบาลี จะเขียนหรือบันทึกเป็นบทสวดมนต์ในทางพุทธศาสนา  แต่ในยุคกรุง
ศรีอยุธยาส่วนมากที่พบจะจารไว้ที่ใบลานและสมุดบันทึก  ก็ได้พบเป็นจ านวนมากซึ่งเป็นมรดกตก
ทอดมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์  ต่อมาก็จะเขียนไว้ในกระดาษสมุดบันทึกต่างๆ  จนมาถึงปัจจุบัน  ใบลาน
และสมุดบันทึกที่เป็นอักษรขอมก็ผุพังไปตามกาลเวลา  ไม่ได้คัดลอกหรือท าขึ้นมาใหม่  ส่วนอักษร
ขอมบาลีก็ไม่ได้มีการเรียนการสอนแล้ว ท าให้มรดกชิ้นนี้เป็นอันจะต้องหายสาบสูญไปตามกาลเวลา
เหมือนกัน 
  อักษรขอมไทย  อักษรขอมไทยเริ่มมีใช้ที่เป็นหลักฐานก็อยู่ในยุคกรุงสุโขทัย  โดยมีการ
พัฒนารูปแบบให้ง่ายต่อการอ่านการเขียนตามยุคตามสมัยจนมาถึงปัจจุบัน  การใช้อักษรขอมไทย
เป็นไปตามความนิยมในแต่ละท้องที่  อาจจะเป็นเพราะเกิดในภาวะสงคราม  มีครูบาอาจารย์หลาย
ท่าน  ความรอบรู้มีความแตกต่างกัน  การถ่ายทอดจึงมีความผิดเพ้ียนกันไป  หรือจะเป็นสาเหตุอะไร
ที่เป็นปัจจัยในยุคก่อนก็ไม่ทราบได้  จึงท าให้การเขียนอักษรขอมไทยมีการเขียนหลายแบบ  ทั้ง ๆ ที่
เป็นค าค าเดียวกัน 
  แม้ว่าอักษรขอมปัจจุบันที่ใช้ในประเทศไทย  ไม่ได้มีการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการ
แล้ว  แต่ก็ยังมีการใช้กันอยู่  เช่น ท าเครื่องรางของขลัง  สักยันต์ต่าง ๆ อยู่  เป็นต้น  จึงยังมีบางวัด  
บางส านักของส่วนบุคคล  ได้สอนถ่ายทอดวิชาให้กับลูกศิษย์ของตน  และก็ยังมีบุคคลอยู่มากที่ยัง
สนใจอยากเรียนรู้กันอยู ่ ซึ่งก็หาครูบาอาจารย์ที่มีวิชาความรู้จริง ๆ เริ่มลดน้อยลงไปทุกที 
 
5. ข้อเสนอแนะ 
 5.1 ข้อเสนอแนะ 
  1. ควรน าเรื่องอักษรขอมที่ใช้ในประเทศไทยซึ่งมีมาตั้งแต่ก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัยจน
มาถึงปัจจุบัน  ซึ่งได้มีการพัฒนารูปแบบที่ดีแล้ว  น ามาเป็นวิชาแบบเรียนอีกวิชาหนึ่ง  ซึ่งมีเอกสารที่
เป็นอักษรขอมอยู่อีกมากท่ียังไม่ได้แปลออกมา  เพื่อที่จะทราบข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพิ่มข้ึน 
  2. สถาบันการศึกษาของสงฆ์หรือสถาบันการศึกษาของฆราวาส  ควรมีการเรียนการ
สอนวิชาอักษรขอมไทยบาลีและอักษรขอมไทย  เพื่อรักษาไว้อันเป็นมรดกที่ส าคัญของชาติไทยต่อไป 
  3. อักษรขอมบางตัวที่ยังสับสนไม่ชัดเจน  หรือพยัญชนะไม่ครบ  สระไม่สมบูรณ์  ควร
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับอักษรไทยในปัจจุบัน  เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบได้ถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น 
 5.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
   การศึกษาวิเคราะห์เรื่องการศึกษาอักษรขอมที่ใช้ในพระพุทธศาสนาเถรวาทใน
ประเทศไทย  ผู้ท าการวิจัยได้ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูล  เป็นเรื่องที่ต้องท าความเข้ าใจ  อ่านออก
และเขียนได้  ซึ่งต้องใช้ความพยายามศึกษาเรียนรู้เป็นอย่างมาก  จึงจะสามารถเรียนรู้เพ่ิมเติมจาก
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ความรู้พ้ืนฐานที่มีอยู่ เพ่ือศึกษาในเชิงลึกหรือรายละเอียดที่ยังมีอยู่อีกมาก ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะ
ส าหรับผู้จะท าการวิจัยในครั้งต่อไปคือ 
 1. ควรศึกษาวิเคราะห์อักษรขอมที่เริ่มใช้ในยุคเริ่มต้นของกรุงสุโขทัยที่ใช้ในพุทธศาสนา
เถรวาท 
 2. ควรศึกษาวิเคราะห์อักษรขอมและการเปลี่ยนแปลงในยุคกรุงศรีอยุธยาที่ใช้ในพุทธ
ศาสนาเถรวาท 
  3. ควรศึกษาวิเคราะห์อักษรขอมและการเปลี่ยนแปลงในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ที่ใช้ใน
พุทธศาสนาเถรวาท 
  หัวข้อที่ผู้วิจัยเสนอนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจ  เพราะเป็นการค้นคว้าที่มีความละเอียด
ยิ่งขึ้น  อักษรแต่ละตัวเริ่มต้นอย่างไรและแปรเปลี่ยนไปอย่างไร  มีความหมายอย่างไรในทางพุทธ
ศาสนาและเก่ียวข้องอย่างไร  ซึ่งเป็นการแนะน าให้ผู้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าน าไปพิจารณาต่อไป 
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แนวทางการพัฒนาวัดเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบในจังหวัดศรีสะเกษ 
THE GUIDELINE TO DEVELOPMENT OF THE TEMPLE IS A COMMUNITY 

LEARNING CENTER IN SISAKET PROVINCE 

 

พระมหาสุขสัญญา  สอดแก้ว1 
,พระมหาขุนทอง  แก้วสมุทร์,2  

พระพรสวรรค์  ใจตรง3 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการวิจัย แนวคิดการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน  เพื่อ

ศึกษาการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน เพ่ือวิเคราะห์การพัฒนาวัดเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน
ต้นแบบในจังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือศึกษาการพัฒนาวัดในด้านต่าง ๆ เพ่ือศึกษาสภาพการพัฒนาวัดเป็น
ศูนย์เรียนรู้ เพ่ือวิเคราะห์การพัฒนาวัดเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบในจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีวิธีวิจัย
เป็นงานวิจัยเชิงเอกสารและเชิงคุณภาพ  รวบรวมโดยการวิจัยเอกสาร การวิจัยภาคสนาม การ
สัมภาษณ์เชิงลึก มีกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจ านวน  10  รูป/คน ผลการวิจัยพบว่า 1) แนวคิดการพัฒนา
ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน หลักพัฒนาชุมชน 4 ประการ คือ  1.ปลูกฝังความเชื่อมั่นในการช่วยตนเอง 
2.ยึดการมีส่วนร่วมของประชาชน 3.ใช้ทรัพยากรท้องถิ่นให้มากที่สุด 4.รัฐบาลให้ความสนับสนุน
ทางด้านวิชาการและวัสดุ การพัฒนาวัดของพระครูบวรสังฆรัตน์วัดจ าปา และพระครูปริยัติสีลาภรณ์ 
วัดระกา มีแนวคิดใช้หลักธรรมไตรสิกขา อิทธิบาท ธัมมิกัตถ-ประโยชน์ สาราณียธรรม อปริหานิย
ธรรม สร้างศรัทธาจูงใจให้คนเข้าวัด 2)การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน ได้ศึกษาการ
บริหารจัดการวัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม การแก้ปัญหา บทบาทพระสงฆ์ในการเป็นผู้น า
พัฒนาวัด ทั้งในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างเศรษฐกิจพอเพียง ให้ชุมชนได้สร้างงาน มี
รายได้ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมดนตรีพ้ืนบ้าน และการบริการจัดการวัดอย่างเป็นระบบ ให้เป็น
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนอย่างยั่งยืนของทั้ง 2 วัด 3) การประยุกต์ใช้น าไปพัฒนาวัดเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน
ต้นแบบ ด้านการพัฒนาบุคคล ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านเศรษฐกิจ ด้านศาสนาวัฒนธรรม 
ประเพณี  ด้านการศึกษา  และการมีส่วนในการพัฒนาชุมชน 

  
ค าส าคัญ  : การพัฒนาวัด, ศูนย์การเรียนรู้ ,  ต้นแบบ 

                                           

1 บัณฑติศึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลยัสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณรา
วิทยาลัย 

2 อาจารย์ประจ าบณัฑิตศึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลยัสงฆ์ศรสีะเกษ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราวิทยาลัย 
 

3 อาจารย์ประจ าบณัฑิตศึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลยัสงฆ์ศรสีะเกษ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราวิทยาลัย 

 



 

 

                  การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 

503 

 

ABSTRACT 

This research aimed to study the concept of development of the learning center 

of community; to study the development of the temple as the learning center of the 

community; to analyze the development of a community learning center in Sisaket 

province; to study the development of monastery in various areas to study the 

development of monastery as a learning center, to analyze the development of a 

community learning center in Sisaket province. The research method is documentary 

and qualitative research, collecting the data from by fieldwork research and in-depth 

interview. The research results were as follows: 1) the concept of the community 

learning center development includes: 1) the confidence cultivation in self-help; 2) 

public participation, 3) using local resources as much as possible; 4) government’s 

academic and material support. The development of Wat Phra Khru Bovonsongkarasat, 

Wat Champa and Wat Phra Krua Phrariyatsilapon, Wat Rakar relies on the use of 

concept of Threefold Training, Four Paths of Accomplishment, Balanced Livelihood, 

Virtues for Fraternal Living, and Conditions of Welfare in creating faith motivating 

people to come to their monasteries; 2) to develop a monastery of community learning 

begins with to study the management of temples in order to solve problems, the role of 

monks in leadership development, both in the conservation of natural resources, 

sufficiency economy, and then the community has created jobs and incomes and it 

preserves the arts and culture of local music, and systematic management of the 

services. 3) The application is to develop the temple as the learning center, the prototype 

for environmental social person, economic development, religion, culture, education, 

and participation in community development. 

 

Keywords: development, learning center, prototype 

 
1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

ในอดีต วัดเป็นสถานที่ที่พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้ใช้เป็นสถานศึกษาให้มีความรู้ในด้านวิชาชีพ ต าราแพทย์
แผนไทย และศิลปกรรมแขนงต่างๆ เป็นสถานที่บ าเพ็ญกุศลเป็นศูนย์กลางของการบริหารและการปกครอง รวมทั้ง
เป็นที่พึ่งพิงทางจิตใจของประชาชน ดังนั้นวัดจึงเป็นสถานที่ที่ส าคัญยิ่งในการสืบทอดพระพุทธศาสนาตลอดมา 
(พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ) : 2540) จึงถือได้ว่าวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนไทยทั้งอดีตและปัจจุบัน วัด
ในพระพุทธศาสนากล่าวได้ว่า อยู่เคียงคู่กับชาติไทยมาเป็นเวลาหลายยุคหลายสมัยเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่
สามารถแยกออกจากกันได้ เราจะเห็นได้ว่าวัดในพระพุทธศาสนานั้นจะมีอยู่ในทุกภาคส่วนก็ว่าได้ตั้งแต่สมัยสุโขทัย
จวบมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันวัดจึงได้ถือว่าเป็นสถานท่ี ที่เหล่าสาธุชนท้ังหลายได้ถือว่าเป็นสถานที่ในการ
แสวงบุญ อีกทั้งเป็นสถานที่ที่ขาวสะอาดและบริสุทธิ์ เป็นสถานที่ที่ในสมัยก่อนเป็นสถานที่ใช้ในการศึกษาเล่าเรียน
หาความรู้เพื่อเป็นการฝึกในการพัฒนากาย วาจา ใจตัวเองให้มีความเจริญงอกงามในด้านศีลธรรม วัดยังถือว่าเป็น
สถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิของสาธุชนในการบ าเพ็ญเพียรทางจิตใจ อีกทั้งยังเปรียบเสมือนโรงพยาบาลที่คอยรักษาผู้ที่ตกอยู่ใน
ห้วงแห่งความทุกข์ ให้มีจิตที่กลับมาเบิกบาน วัดยังเหมือนกระจกใบใหญ่ที่คอยไว้ให้นักบวช นักบุญ สาธุชนท้ังหลาย
ได้ดูเพื่อเทียบความประพฤติของตนเองซึ่งอาจจะเป็นทั้งคุณและโทษของผู้ปฏิบัติ วัดเป็นทั้งที่พักอาศัยให้แก่ผู้ที่ไร้ที่
พักพิงพร้อมท้ังเป็นสถานท่ีเพาะสติปัญญาในการแสวงหาความรู้ในเรื่องต่าง ๆ เป็นต้น 

แต่ในสภาพสังคมปัจจุบัน ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม หรือกระแสโลกาภิวัฒน์ท าให้การ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม และ
ประการส าคัญคือการที่ประเทศไทยได้พัฒนาความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนั้น ท าให้สังคมชนบทของไทย
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เริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมเมืองมากขึ้นความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันของชุมชนจึงเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมบริโภค
นิยม ซึ่งได้ก่อให้เกิดความเสื่อมถอยทางด้านศีลธรรม และจริยธรรมแก่ผู้คนในชุมชนท าให้ผู้คนในชุมชนเริ่มเหินห่าง
จากวัดมากขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาสังคมต่าง ๆ ตามมา(พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตโต) : 2535) การท าให้วัดเป็น
ศูนย์กลางชุมชนเช่นเดิมนั้น จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่วัดแต่ละแห่งจะต้องช่วยกันพัฒนาทุกด้าน โดยเฉพาะด้านกิจกรรม
เพื่อประโยชน์ของชุมชนนั้น ๆ พระสงฆ์ซึ่งถือว่าเป็นผู้น าที่มีบทบาทมากในอดีต หรือแม้กระทั่งในปัจจุบันในด้านการ
เป็นผู้น าทางด้านจิตใจ จึงต้องรับภาระด้านนี้ร่วมกับผู้น าชุมชนเจ้าอาวาสจึงต้องเป็นผู้น าที่มีบทบาทหน้าที่ในการ
พัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนเพื่อให้เป็นสถานที่ดึงดูดมวลชน โดยใช้หลักการจัดกิจกรรมทางศาสนาเป็น
เครื่องมือดึงดูดคนเข้าวัดและใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องขัดเกลา พัฒนายกระดับจิตใจของเด็ก
เยาวชนและประชาชนรอบวัดให้มีภาวะจิตใจที่แฝงด้วยคุณธรรมที่สูงขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีทางด้านการพัฒนา
บุคลากรให้แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป (กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ : 2538) 

ดังนั้น ผู้ศึกษาวิจัยเห็นว่า วัดในปัจจุบันจ าเป็นต้องเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในชุมชน พระสงฆ์ในวัด
ควรมีบทบาทหน้าที่ให้การอบรมหลักธรรมค าสอนช้ีทางออกบอกทางถูกเป็นแสงสว่างทางปัญญาให้ประชาชนร่วมกับ
ผู้น าชุมชน ในการสร้างพลังบวร (บ้าน/วัด/ราชการ) ให้มีการขับเคลื่อนในการพัฒนาวัดและชุมชนไปด้วยกัน โดยมีวัด
เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ของชุมชน ท้ังด้านการศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้ทางวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีที่มีการอนุรักษ์สืบสานให้ด ารงอยู่ ด้านคุณธรรมจริยธรรมสร้างคนให้เป็นคนดีมีคุณภาพ ด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเป็นต้นแบบในการจัดระเบียบสิ่งปลูกสร้างและการปรับภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นเหมาะสมจัดวางอย่างสวยงามน่า
อภิรมย์  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีสาธารณูปโภคที่พร้อมใช้ สะอาด เพียงพอ ด้านส่งเสริมอาชีพและขับเคลื่อน
เศรษฐกิจชุมชน มีการฝึกอาชีพ ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างงาน ก่อร้ายได้ ลดรายจ่าย  ตลอดจนเป็นดั่งท่ีพัก
พิงแก่ผู้ยากไร้ประสบเคราะห์ภัยพิบัติ เป็นต้น 

นอกจากน้ีทั้งพระสงฆ์ในวัดและประชาชนในชุมชนที่วัดตั้งอยู่ จะต้องมีความร่วมมือกันในการพัฒนาวัดให้
เป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชน โดยให้ความส าคัญกับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในวัดที่เห็นว่ามีประโยชน์ด้วยวิธีการเข้าร่วม
กิจกรรมของวัด ด้วยการให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นแรงกาย สติปัญญาหรือทุนทรัพย์ เพราะชุมชนถือเป็นผู้ได้รับ
ประโยชน์จากวัดโดยตรง ดังนั้นแนวทางที่จะท าให้วัดเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนได้นั้น ทั้งวัดและชุมชนจะต้องมี
ความร่วมมือร่วมใจกันท้ังสองฝ่าย รวมไปถึงมีหน่วยงานสนับสนุนด้านงบประมาณ และการมีเครือข่ายสนับสนุนเพื่อ
สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาวัดของทุกภาคส่วนในชุมชนนั้น ๆ ให้เกิดพลังสามัคคีในชุมชน ได้ภาคภูมิใจใน
บทบาทหน้าท่ีและท าหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดและเกิดผลประโยชน์ต่อสว่นตนและส่วนรวม สร้างจิตส านึก จิตอาสา
พัฒนาชุมชนของตนเอง ที่เปรียบเสมือนเป็นฟันเฟืองส าคัญที่ขับเคลื่อนการพัฒนาวัดเป็นศูนย์กลาง เป็นแหล่งเรียนรู้
ของทุกคน ที่ได้ความรู้ ได้โอกาส ได้งาน ได้มีรายได้ ได้มีบทบาท ได้การมีส่วนร่วม และ ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเกิดสนัติ
สุขในชุมชนอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาแนวคิดการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 
2.2 เพื่อศึกษาการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 
2.3 เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนต้นแบบในจังหวัดศรีสะเกษ 

 
 
 
3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัยตามล าดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
4.1 ประชากรและตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก เนื่องจากงานวิจัยนี้เป็นการออกสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักที่เกี่ยวข้อง จึงก าหนดผู้ให้
ข้อมูล รวม 17 รูป/คนดังต่อไปนี้ 

1.พระสงฆ์            จ านวน   4  รูป  
2.ปราชญ์ชุมชน          จ านวน   4  คน 
3.ผู้น าชุมชน               จ านวน   4  คน 
4.นักวิชาการพัฒนาชุมชน/นักวิชาการศาสนา/วัฒนธรรม    จ านวน   2  คน 
5.ชาวบ้านผู้เกี่ยวข้อง       จ านวน   3  คน 

4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการออกแบบสัมภาษณ์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบแล้วจึงน าไป

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักได้ตอบตามแบบสัมภาษณ์ 
1) การใช้แบบสอบถาม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากพระสงฆ์ นักปราชญ์ชุมชน ผู้น าชุมชน 

และชาวบ้านท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลในด้านกระบวนการหรือแนวทางการพัฒนาวัดในด้านต่างๆ เช่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนา และในด้านนามธรรม เช่น ความรู้เกี่ยวกับหลักพุทธธรรม เป็นต้น 

2) การสัมภาษณ์ คณะผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ( in–depth interviews) ส าหรับพระสงฆ์ 
นักปราชญ์ชุมชน ผู้น าชุมชน และชาวบ้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษารูปแบบและกระบวนการพัฒนาการภูมิปัญญา
ท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนา และในด้านนามธรรม เช่น ความรู้เกี่ยวกับหลักพุทธธรรม เป็นต้น 

4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจัยได้ขอให้บัณฑิตศึกษาออกหนังสือสัมภาษณ์ไปยังผู้ให้ข้อมูลหลักเพื่อขอสัมภาษณ์ เมื่อได้รับการ

ตอบรับแล้วจึงนัดวันเวลาเพื่อขอสัมภาษณ์ และผู้วิจัยลงพื้นที่เพ่ือสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก 
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  

เมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว ผู้วิจัยได้น ามาวิเคราะห์ แยกแยะ ประเด็น และอธิบายตีความ และน ามาสรุป
ข้อมูลเชิงเอกสารที่ได้วิเคราะห์ไว้แล้ว เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาวัดเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบในจังหวัด  
ศรีสะเกษ 

 
 

4.5 การสรุปผลวิจัย 



              

 

                  การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 

506 

ผู้วิจัยได้ท าการสรุปผลการวิจัย เพื่อให้เป็นไปตามประเด็นปัญหาที่ต้องการทราบในการศึกษาวิจัยที่ได้
ตั้งไว้ แล้วน ามาเขียนเรียบเรียงตอบโจทย์วัตถุประสงค์เป็นรายงานวิจัยไปตามล าดับและสรุปเสนอเผยแผ่ผลการวิจัย 
5. สรุปผลการวิจัย 

1. แนวคิดการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ต้องเข้าใจถึงบริบทของความเป็นมาของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
ความหมายของการพัฒนาในทุก ๆ ประเด็น ทราบถึงบทบาทของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน การด าเนินงานของศูนย์การ
เรียนชุมชน ทั้งเข้าใจในหลักการบริหารจัดการที่เป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนา รวมไปถึงปัจจัยองค์ประกอบของ
การเรียนรู้ ทั้งด้านมนุษย์นิยม เป็นการวัดค่านิยมกับจริยธรรมในการพัฒนาคนให้มีคุณธรรมและมีคุณธรรม แนวคิด
ทางเศรษฐกิจ เพื่อกระจายรายได้ผลประโยชน์สูป่ระชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ แนวคิดด้านความจ าเป็นพื้นฐาน คือ
ปัจจัย 4 และการมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เคารพสิทธิมนุษยชน แนวความคิดแบบ
ปฏิบัติการทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจไปในทางที่ดี แนวคิดความขัดแย้งทางสังคม การพัฒนา
ชุมชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ที่มีลักษณะส าคัญ องค์ประกอบ/รูปแบบ ระเบียบ
ข้อบังคับ ภารกิจ/กิจกรรม/แหล่งที่ตั้ง อันเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องทราบของการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนให้เป็น
รูปธรรม รวมถึงแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตร์ได้แบ่งออกเป็น 
รูปแบบที่ใช่การอุปมาอุปไมยเทียบเคียงปรากฏการณ์ซึ่งเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่เป็น
นามธรรม รูปแบบที่ใช้ภาษาเป็นสื่อในการบรรยายหรืออธิบาย ปรากฏการณ์ที่ศึกษาด้วยภาษา แผนภูมิ รูปภาพ 
รูปแบบที่ใช้สมการทางคณิตศาสตร์เป็นสื่อในการ แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ และรูปแบบท่ีน าเอา ตัวแปร
ต่างๆ มาสัมพันธ์ กันเชิงเหตุและ ผลที่เกิดขึ้น เป็นต้น  และศึกษาทฤษฎีการจัดการที่เกี่ยวข้องเพื่อประสิทธิภาพใน
การพัฒนาในการเรียนรู้ คือ ทฤษฎีทฤษฎีการบริหารงานแบบระบบ (System Approach) คือ ระบบได้ว่าระบบ
เป็นกระบวนการความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยอิสระตั้งแต่สองปัจจัยขึ้นไปจนเกิดเป็น กระบวนการของความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยอิสระตั้งแต่สองความสัมพันธ์ซึ่งจะ เป็นตัวแบ่งแยกระบบ ออกจากสภาพแวดล้อม ทฤษฎีการบริหาร
องค์กรตามแนวปฏิบัติการทางสังคม (Social action theory) เป็นทฤษฎีตามแนวปฏิบัติการทางสังคมมคีวามเช่ือว่า
มนุษย์แต่ละคนมองโลกตามอัตวิสัยความจริงที่ ปรากฏได้รับการแปลความหมายตามทัศนคติของแต่ละบุคคลโลก
แห่ง ความเป็นจริงมิได้ด ารงอยู่ในสภาวะวัตถุวิสัยทฤษฎีการบริหารของเดมมิ่ง (Deming Cycle) (วีรพจน ลือประ, 
2541) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพไว้ ตามแนวคิดว่าด้วยวัฏจักรเดม
มิ่ง (Deming Cycle) คือ การหมุนของวัฏจักร PDCA ซึ่งเป็นค าย่อมาจากค าว่า “Plan – Do – Check – Act ” 
แปลว่า “วางแผน-ปฏิบัติ-ตรวจสอบ-ปรับปรุง”พร้อมทั้งด าเนินตามแนวคิดหลักการพัฒนาชุมชนอยู่ 4 ด้าน (จีรพร
รณ กาญจนะจิตรา, การพัฒนาชุมชน, พิมพ์ครั้งที่ ๑๒, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 
๒๕๓๔), หน้า ๖๕-๖๖. คือ 1. ปลูกฝังความเช่ือมั่นในการช่วยตนเอง 2. ยึดการมีส่วนร่วมของประชาชน 3. ใช้
ทรัพยากรท้องถิ่นให้มากที่สุด 4. รัฐบาลให้ความสนับสนุนทางด้านวิชาการและวัสดุ  เพื่อที่จะน าเอาหลักพัฒนาไป
ด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนนั้นมีระบบระเบียบที่ดีในการกระท ากิจกรรมบรรลุผลและสามารถแก้ไขข้อผิดพลาด
ในการท างานได้ สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีแบบระบบราชการ (Max Weber, 1974) เพื่อการประสานความ
ร่วมมือ จากองค์กรต่าง ๆ เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนเพราะศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้องอาศัยองค์กรต่าง ๆ
เหล่านี้ในการสนับสนุนงบประมาณในกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องใช้ทุน และก าลังในการด าเนินกิจกรรมให้ส าเร็จลุล่วง 
รวมถึงวัดซึ่งเป็นองค์กรชุมชน ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจที่สามารถดึงทุกภาคส่วนในการขอความร่วมมือและสนับสนุน
กิจกรรมเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพราะวัดคือแหล่งเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้งด้านวิถีชุมชน ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี คุณธรรมจริยธรรม ตามวิถีพุทธ ซึ่งจะเห็นเป็นรูปธรรมที่ไปสู่วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น วัดพัฒนา
ตัวอย่าง และอุทยานการศึกษาในวัดที่ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับอุทยานการศึกษาและเกณฑ์การพิจารณาวัดพัฒนา
ตัวอย่างตามที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก าหนด เพื่อพัฒนาวัดเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบเพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้แก่ประชาชนตลอดชีวิต 
 

2. การพัฒนาวัดศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดการพัฒนาวัดอยู่ 2 วัด ดังนี้   
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2.1 วัดจ าปา บ้านหัวนา ต าบลหนองแก้ว อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ  พบว่า การพัฒนาวัด
นั้น เริ่มมีการพัฒนา เมื่อปี พ.ศ. 2555 แต่ได้พัฒนาอย่างจริงจังในปี พ.ศ.2543 – 2554  โดยการน าของพระครู
บวรสังฆรัตน์ จากการพลิกฟื้นผืนดินวัด ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ปลูกต้นไผ่ ปลูกต้นไม้ เช่น ต้นสัก ต้นยางนา เป็นต้น 
เพื่อสร้างความร่มรื่น  และปลูกพืชผัก พืชเศรษฐกิจ เช่น  หอม กระเทียม พริก ผักบุ้ง ต้นกล้วย เป็นต้น โดยอาศัย
การท ากิจวัตร 10 ให้สมบูรณ์เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สาธุชน ทายก ทายิกา สร้างศรัทธาได้ เป็นรมณียสถานดึงดูดญาติ
โยมเข้ามาวัดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ท าให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงภายในวัดจ าปา ท่านดัดแปลงแนวคิดจากวัดต่างๆ โดย
อาศัยไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นครนายก และ
เมืองทองธานี ซึ่งจัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านอุทยานการเรียนรู้ มาประยุกต์พัฒนาวัด ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  ยึดหลักธัมมิกัตถประโยชน์ (สมชีวิตา = ใช้ชีวิตอย่าง
เหมาะสม) และไตรสิกขา เป็นหลักปฏิบัติเป็นแนวทางพัฒนาตนเองและพัฒนาวัดควบคู่กัน ยังสอนให้พระภิกษุ
สามเณรรู้จักส านึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ หมั่นดูแลรักษาความสะอาด จัดระเบียบวัดให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย และจัดเวรรักษาความปลอดภัยด้วย ในส่วนงานกิจการคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้านที่เป็นผลงานโดดเด่นมีดังนี้ 1) 
ด้านการปกครอง ปัจจุบันพระครูบวรสังฆรักษ์ เป็นรองเจ้าคณะอ าเภอกันทรารมย์ เมื่อวันท่ี 14 ตุลาคม 2537 (พระ
ครูบวรสังฆรักษ์, 2538) ด้านการศึกษา เป็นเจ้าส านักการศึกษาวัดจ าปา เป็นครูสอนปริยัติธรรม และได้ส่งเสริม
การศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณรภายในวัดทั้งปริยัติธรรมแผนกธรรม และแผนกบาลี และระดับอุดมศึกษาด้วย ให้ได้
ตระหนักรู้ในคุณค่าของการศึกษา สนับสนุนทุนการศึกษาทุกปี  3) งานการศึกษาสงเคราะห์ บริจาคทุนทรัพย์ปัจจัย
ในการสร้างอาหารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ และทุนค่าอาหารกลางวันด้วย และจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษาให้กับ
โรงเรียนบ้านกอก เป็นต้น  4) การเผยแผ่ เป็นพระธรรมทูตสายปฏิบัติการของคณะสงฆ์กันทรารมย์ และพระธรรม
วิทยากรของกรมศาสนาในโรงเรียนวิถีพุทธ เป็นต้น 5) ด้านสาธารณูปการ ด าเนินการก่อสร้างพระธาตุบรรจุพระ
บรมสารีริกธาตุ กุฏิสงฆ์ ห้องน้ า ประตูโขง  และปฏิสังขรณ์ศาลา โรงครัว เป็นต้น 6) สาธารณสงเคราะห์ ได้ร่วม
สร้างศาลาประชาคมหมู่บ้านหัวนา สร้างศาลาฝึกอาชีพบ้านหัวนา เป็นต้น   

2.2 วัดระกา บ้านระกา ต าบลพิมาย อ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ  พบว่าในด้านการจัดการวัดและ
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โดยพระครูปริยัติสีลาภรณ์ ได้ริเริ่มการปรับผังวัดใหม่ เมื่อท่านเข้ามาเป็นเจ้าอาวาสในปี 
พ.ศ. 2544  ด าเนินการสร้างถาวรวัตถุ ให้ได้ใช้ประโยชนสูงสุด ทั้งในการใช้ประโยชน์ในศาสนพิธี ประชุมคณะสงฆ์
และการจัดอบรมประชาชน อบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน สวดมนต์ปฎิบัติธรรมทุกวันพระ มีศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์โดยใช้ดนตรีพื้นบ้านเป็นเครื่องมือเรียกความสนใจให้เด็กและเยาวชนหันเข้าวัด เป็นดนตรี
ธรรมะ สอดแทรกหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในดนตรีพื้นบ้านที่เด็กและเยาวชนได้ฝึกหัด เล่น ขับร้อง น่ันคือ 
อิทธิบาท 4 และ อปริยหานิยธรรม สร้างความมุมานะ บากบั่น อดทน และการอยู่ร่วมกันในสังคมหมู่มากได้ มีความ
รักสามัคคีปรองดอง (ประวัติศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดระกา,2559) ปัจจุบัน สร้างเครือข่ายชุมชนรัก
บ้านเกิดและเยาวชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม ด้วยดนตรีบ าบัด เช่น ดนตรีกันตรึม ท าให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด สร้าง
งาน สร้างรายได้อีกด้วย ในด้านกิจการ คณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน มีดังนี้ 1) ด้านการปกครอง พระครูปริยัติสีลาภรณ์ 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเป็นเจ้าคณะต าบลพิมายเขต 2 เจ้าอาวาสวัดระกา 2) ด้านการศึกษา ท่านจบการศึกษา เปรียบ
ธรรม 3 ประโยค ณ ส านักเรียนวัดเครือวัลย์ จังหวัดชลบุรี และส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต  3) 
ด้านศึกษาสงเคราะห์ ท่านได้สนับสนุนทุกนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร เด็กและเยาวชน ที่ศึกษาอยู่ทั้งในระดับ
ปริยัติธรรมแผนกธรรม –แผนก บาลี ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา และมอบทุนการศึกษาเป็น
ประจ าทุกปี 4) ด้านการเผยแผ่ เป็นประธานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดระกา และรองประธานพระ
ธรรมทูตคณะสงฆ์ปรางค์กู่  เป็นนักเทศน์บรรยายธรรมะ 5) ด้านสาธารณูปการ ได้สร้างก าแพงรอบวัด สร้างศาลา
เมรุปลอดมลภาวะ ศาลาการเปรียญ 2 ช้ัน เป็นต้น 6) ด้านสาธารณสงเคราะห์  ร่วมสมทบทุนก่อสร้างอาคารเรียน
หลังใหม่ของโรงเรียนปรางค์กู่ ร่วมบริจาคช่วยเหลือญาติโยมผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ ทั้ง 2 วัดได้พัฒนา
วัดด้วยการบูรณาการเข้ากับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น วุฒิธรรม ธรรมเป็นเครื่องเจริญ , จักร 4 ธรรมสร้าง
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ก าลังใจน าบุคคลไปสู่ความเจริญ, วัฒนมุข 6 ประตูชัยที่เดินเข้าสู่ความเจริญก้าวหน้าของชีวิต ท าให้การพัฒนาวัด
กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเป็นวัดต้นแบบต่อไป    

3. เสนอแนวทางการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนต้นแบบ  จากการศึกษาข้อมูลของทั้ง
สองวดั ทั้งวัดจ าปาและวัดระกา ได้รับประโยชน์จากการศกึษาวิจัยดังต่อไปนี้ 1) การเรียกศรัทธาจากญาติโยมสาธุชน
ในแวดล้อมของวัด พระสงฆ์ต้องประพฤติตนอยู่ในพระวินัยและมีศีลาจารวัตรที่งดงาม น่าเคารพกราบไหว้ สั่งสอน
ธรรมะให้ข้อคิด หาทางออกแก่ญาติโยมในการด าเนินชีวิตให้ในทางที่ถูกต้อง 2) การจัดการปรับผังวัดและภูมิทัศน์
ของวัด อย่างถูกหลักพระธรรมวินัยตามบริบทแวดล้อมอย่างเหมาะสม ท าให้เกิดศรัทธาได้ เพราะ วัดได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซม หรือบูรณปฏิสังขรณ์ หรือก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆ เช่น โบสถ์ ศาลาการเปรียญ เจดีย์ หอไตร กุฏิ
สงฆ์ หอระฆัง ห้องน้ า เพื่อการประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาและบ าเพ็ญบุญกุศล เป็นสาธารณประโยชน์ จัด
สถานท่ีปลูกป่า หรือมีสวนหย่อม ท าให้เกิดความสบายหู สบายตา น่าอภิรมย์ แก่ญาติโยมที่พบเห็น สามารถชักน าให้
เกิดพลังในการช่วยกัน สนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาวัดร่วมกัน และสร้างวัดเป็นศูนย์การเรียนรู้ ให้บุคคลทั่วไปได้
ศึกษา 3) การใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อการพัฒนาคน ให้มีความรู้ ความสามารถ ส่งเสริมในด้าน
การศึกษา สนับสนุนให้ทุนการศึกษา เพื่อกลับมาช่วยกันพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรือง เพราะการพัฒนาคน เป็นการ
พัฒนาที่ยั่งยืน เพราะทรัพยากรบุคคล คือผู้ต้องด ารงรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป เมื่อบุคคลในชุมชนมี
คุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม ย่อมสรรสร้างสิ่งดี ๆ ต่อวัด พัฒนาเป็นวัดตัวอย่างได้ และสร้างศูนย์การ
เรียนชุมชนได้ เช่น หลักไตรสิกขา อิทธิบาท ธัมมิกัตถประโยชน์ (หลักสมชีวิตา) สาราณียธรรม อปริหานิยธรรม เป็นต้น   

โดยการพัฒนาวัดเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบในจังหวัดศรีสะเกษ จากการศึกษาทั้ง 2 วัด สามารถ
วิเคราะห์เป็นแนวการพัฒนาวัดเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ ได้ดังนี้   

1) วัดจ าปา เป็นวัดต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ 
ไม้ดอกไม้ประดับ การปลูกป่า ตามโครงการอุทยานการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา รักษาศีล 5 ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การรวมกลุ่มอาชีพ ท าให้สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบแนวทางใน
การด ารงชีวิต   

2) วัดระกา เป็นวัดต้นแบบด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้านดนตรีพื้นบ้าน กันตรึม โดยใช้ศูนย์
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และศูนย์ดนตรีพื้นบ้าน ในการเป็นกุศโลบายดึงประชาชนและเยาวชนเข้าวัด สวด
มนต์ปฏิบัติธรรม ส่งเริมการพัฒนาคน ให้เป็นบุคลากรของวัดเพื่อต่อยอดการพัฒนาวัดในหลายด้าน เช่น การศึกษา 
การศึกษาสงเคราะห์ การสังคมสงเคราะห์ แม้การจัดการงานภายในวัดก็จัดตั้งคณะกรรมการวัดเพื่อดูแลบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ ในด้านสาธารณูปการ ได้จัดจ้างประชาชนในชุมชนที่มีฝีมือด้านนวกรรม ก่อสร้างถาวรวัตถุ
ภายในวัด ท าให้มีรายได้แก่คนในชุมชน  

3) การบริหารจัดการของแต่ละวัดของวัดทั้ง 2 วัด เน้นการสร้างเอกลักษณ์และความถนัดของเจ้าอาวาส
ทั้ง 2 วัด 1) วัดจ าปาเจ้าอาวาสท่านถนัดในด้านการส่งเสริมอาชีพ และการรักษาสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่
ยึดติดแนวคิดทางใด อาศัยการเรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์จริง เป็นแนวทางในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์การ
เรียนรู้ในด้านเศรษฐกิจชุมชนพอเพียง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ชุมชนน าไปประยุกต์ใช้เลี้ยงชีพด้วย
ตนเองได้ ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสิน เป็นภาระบุตรหลาน สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป  2) 
วัดระกา พระครูปริยัติสีลาภรณ์ เล็งเห็นว่า วัฒนธรรมประเพณีบางอย่างของสังคมชนบทนั้น โดยเฉพาะ วัฒนธรรม
ท้องถิ่นและดนตรีพื้นบ้าน ก าลังสูญหายไป เช่น ดนตรีกันตรึม เป็นจุดเริ่มต้นของการของการพัฒนาคน และ โดยมี
การสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมคือกันตรึม ให้คงอยู่ต่อไป ท าให้เยาวชนได้ซึมซับเอาศิลปวัฒนธรรมเข้าไปในใจ อย่าง
ไม่รู้ตัว เยาวชนจึงส านึกรู้และตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของชุมชน และมีการสืบสานต่อยอดจากรุ่นสู่รุ่น 
ท าให้ ดนตรีกันตรึม ยังคงอยู่คู่ชุมชนต่อไป ดึงบุคลากรในชุมชนเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการวัดร่วมกับทางวัด 
เป็นการให้ความส าคัญและให้บทบาทหน้าท่ีแก่บุคคลในชุมชนในการช่วยกันพัฒนาวัดให้สมบูรณ์ เช่นคณะกรรมการ
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดระกา เพื่อการส่งเสริมอาชีพชุมชนให้มีรายได้ โดยใช้สื่อออนไลน์ขายผลิตภัณฑ์ใน
ชุมชนเช่น ขนมจีนน้ ายา ผ้าไหม เป็นต้น ยังให้การสนับสนุนพระภิกษุ สามเณร และเยาวชน ในด้านการศึกษาทั้ง
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ทางธรรม – บาลี และทางโลก วัดจึงได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น ในด้านการบริหารจัดการงานในวัด และ ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม  

ดังนั้น ทั้ง 2 วัดจึงเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบในด้านดังกล่าวให้วัดที่สนใจในการพัฒนาวัดของตนให้เป็น
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบได้เป็นอย่างดี เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลข่าวสารความรู้ของชุมชนที่จะน าไปสู่การ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ส าหรับประชาชน ในชุมชน เป็นแหล่งเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ การถ่ายทอด การ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสืบทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรม ค่านิยม และเอกลักษณ์ของชุมชน อีกทั้งเป็นแหล่ง
บริการชุมชนด้านต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการเรียนรู้ ของชุมชน โดยเน้นการ
กระบวนการเรียนรู้เพื่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ก่อให้เกิดชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ และมุ่งการพัฒนาแบบพึ่งตนเอง เป็นศูนย์ของประชาชน ที่ด าเนินการโดยประชาชน และเพื่อประชาชน ที่จะ
ก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน 
6.อภิปรายผล  

จากผลการศึกษา ผู้วิจัยมีประเด็นที่เป็นข้ออภิปรายดังนี้ 
1) เพ่ือศึกษาแนวคิดการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน แนวคิดการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ต้อง

เข้าใจถึงบริบทของความเป็นมาของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ความหมายของการพัฒนาในทุก ๆ ประเด็น ทราบถึง
บทบาทของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน การด าเนินงานของศูนย์การเรียนชุมชน ทั้งเข้าใจในหลักการบริหารจัดการที่เป็น
หัวใจส าคัญของการพัฒนา รวมไปถึงปัจจัยองค์ประกอบของการเรียนรู้ ทั้งด้านมนุษย์นิยม เป็นการวัดค่านิยมกับ
จริยธรรมในการพัฒนาคนให้มีคุณธรรมและมีคุณธรรม แนวคิดทางเศรษฐกิจ เพื่อกระจายรายได้ผลประโยชน์สู่
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ แนวคิดด้านความจ าเป็นพื้นฐาน คือปัจจัย 4 และการมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เคารพสิทธิมนุษยชน แนวความคิดแบบปฏิบัติการทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจไปในทางที่ดี แนวคิดความขัดแย้งทางสังคม การพัฒนาชุมชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของศูนย์
การเรียนรู้ชุมชน ที่มีลักษณะส าคัญ องค์ประกอบ/รูปแบบ ระเบียบข้อบังคับ ภารกิจ/กิจกรรม/แหล่งที่ตั้ง อันเป็นสิ่ง
ส าคัญที่ต้องทราบของการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนให้เป็นรูปธรรม เพื่อท่ีการด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนนั้น
มีระบบระเบียบที่ดีในการกระท ากิจกรรมให้บรรลุผลและสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดในการท างานได้ และมีทฤษฎี
แบบระบบราชการ เพื่อการประสานความร่วมมือ จากองค์กรต่าง ๆ เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนเพราะศูนย์
การเรียนรู้ชุมชนต้องอาศัยองค์กรต่าง ๆ เหล่านี้ในการสนับสนุนงบประมาณในกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องใช้ทุน และก าลัง
ในการด าเนินกิจกรรมให้ส าเร็จลุล่วง รวมถึงวัดซึ่งเป็นองค์กรชุมชน ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจที่สามารถดึงทุกภาคส่วนใน
การขอความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน สอดคล้องกับแนวคิดของ จีรพรรณ 
กาญจนะจิตรา ที่กล่าวว่า ต้องอาศัยหลักพัฒนาชุมชนอยู่ ๔ ด้านคือ หลักพัฒนาชุมชน 4 ประการ คือ 1. ปลูกฝัง
ความเช่ือมั่นในการช่วยตนเอง 2. ยึดการมีส่วนร่วมของประชาชน 3. ใช้ทรัพยากรท้องถิ่นให้มากท่ีสุด 4. รัฐบาลให้
ความสนับสนุนทางด้านวิชาการและวัสดุ ไปบูรณาการให้เกิดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาวัดเป็นอุทยานการเรียนรู้หรือ
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบในทุกๆ ด้าน และเป็นแหล่งเรียนรู้แก่อนุชนรุ่นหลังต่อไปตลอดจนหลักเกณฑ์พิจารณา
วัดเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานโดดเด่น วัดพัฒนาตัวอย่าง และอุทยานการศึกษาในวัดของส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติกิจการคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 ในด้านการด าเนินกิจกรรมเพื่อ
การบริหารจัดการทั้ง 6 ด้าน คือ การปกครอง การเผยแผ่ สาธารณูปการ การศึกษา ศึกษาสงเคราะห์ และสาธารณ
สงเคราะห์ ที่สัมพันธ์กันทุกด้านในการพัฒนาวัดเป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่พระสงฆ์ ประชาชน และองค์กร
ชุมชนต่าง ๆ เพราะวัดคือแหล่งเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้งด้านวิถีชุมชน ศิลปวัฒนธรรมประเพณี คุณธรรมจริยธรรม ตาม
วิถีพุทธ เพื่อพัฒนาวัดเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบและเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ประชาชนตลอดชีวิต 

2) เพ่ือศึกษาการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน ในด้านแนวคิดการพัฒนาวัดของพระครู
บวรสังฆรัตน์ เจ้าอาวาสวัดจ าปาฯ และและพระครูปริยัติสีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดระกาฯ มีจุดเริ่มต้นของการพัฒนา
วัดให้เป็นท่ีน่าสนใจ การสร้างแรงศรัทธาปสาทะเกิดขึ้นในจิตใจของประชาชนให้มีความร่วมมอืร่วมแรงร่วมใจ โดยใช้
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น ไตรสิกขา อิทธิบาท 4 ธัมมิกัตถประโยชน์ 4 สาราณียธรรม 6 อปริหานิยธรรม 7 
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จักร 4 วัฒนมุข 6 ปัญญาวุฒิธรรม 4 เป็นต้น เรียกศรัทธาประชาชน เยาวชน ญาติโยมในชุมชน เข้าวัด สวดมนต์
ปฎิบัติธรรม โดยพระสงฆ์ในวัดจะต้องเป็นต้นแบบในด้านการประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี สภาพการพัฒนาวัด
เป็นศูนย์ เรียนรู้  ในด้านของการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ทั้งผังวัดและ ภูมิทัศน์ของวัด ทั้งในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างเศรษฐกิจพอเพียง ให้ชุมชนได้เป็นแบบอย่างสร้างงาน สร้างรายได้ และอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้าน ตลอดจนการบริหารจัดการวัดให้เป็นระเบียบเรยีบร้อยสวยงาม การแก้ปัญหา บทบาท
พระสงฆ์ในการเป็นผู้น าพัฒนาวัด ซึ่งตรงกับแนวคิดของ พระครูสุนันทกิจโกศล (สุวัฒน สุวฑฺฒโน) ที่ให้หลักการ
บริหารจัดการวัดไว้ ๕ ด้านด้วยกันที่ต้องพัฒนาวัด คือ 1. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 2. ด้านสิ่งแวดล้อม 3. ด้าน
การเผยแผ่ประชาสัมพันธ์ 4. ด้านบุคลากร 5. ด้านการจัดการกิจการคณะสงฆ์ และการบริการจัดการวัดอย่างเป็น
ระบบเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนอย่างยั่งยืน (พระครูสุนันทกิจโกศล (สุวัฒน สุวฑฺฒโน)., 2558) ทั้งของวัดจ าปาและวัด
ระกา แก่วัดต่างๆ ที่ได้มาศึกษาเรียนรู้น าไปพัฒนาวัดของตนเองให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เช่นกนั  

3) แนวทางการพัฒนาวัดเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบในจังหวัดศรีสะเกษ ของทั้ง 2 วัด คือวัดจ าปา 
และวัดระกา สามารถน าเอาจุดดีไปใช้ เอาจุดด้อยไปแก้ไขปรับปรงุ หรือน าข้อดีและข้อเสียไปใช้ประโยชน์ในด้านการ
สร้างเศรษฐกิจชุมชนแบบพอเพียง เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ และอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีให้
สอดคล้องกับวิถีชุมชน แล้วน าไปใช้ในการบูรณาการการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบผสมผสาน 
โดยน าแนวคิดการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน แนวทางการพัฒนาวัดเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบในจังหวัดศรี
สะเกษ มีด้านการพัฒนาบุคคล ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ด้าน
การศึกษา และการมีส่วนในการพัฒนาชุมชน โดยมีรูปแบบการจัดการเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ 5 รูปแบบ
คือ 1. จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น วัดจ าปาฯ ได้มีการฟื้นฟูอนุรักษ์การจักสานแบบโบราณอีสาน 
การรวบรวมเครื่องใช้ไม้สอยท ามาหาเลี้ยงชีพของคนอิสานในอดีตมาจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน ใน
วิหารของวัด ส่วนวัดระกาฯ มีการสืบสานการท าเครื่องดนตรีกันตรึมพื้นบ้านและอนุรักษ์การขับร้องเจรียง (หมอล า
กลอนแบบเขมร) ร ามะม๊วด (ร าแม่มด) เป็นต้น 2. จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิถีชุมชน ด้านการศึกษาค้นคว้า การ
ส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน ก่อรายได้ ลดรายจ่ายมีคุณภาพชีวิตที่ดี  เช่น วัดจ าปาฯ เป็นวัดต้นแบบด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรผสมผสาน ตามโครงการอุทยานการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา รักษา
ศีล เป็นต้น 5 ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การรวมกลุ่มอาชีพ ท าให้สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่
ชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบแนวทางในการด ารงชีวิต  3.จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี ได้แก่ พัฒนาสื่อด้าน
พระพุทธศาสนาและชุมชนออกเผยแผ่ อบรม พระภิกษุสามเณรและประชาชนในการใช้สื่อที่ถูกต้อง เช่น วัดระกาฯ 
จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดระกา ที่ประชาชนและเยาวชนได้ใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาและสนับสนุนทุก
ระดับ และสร้างงานต่อยอดการตลาดเพื่อจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน เช่น ขนมจีน ผ้าไหม เป็นต้น 4. จัดเป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  และการมีส่วนในการพัฒนาชุมชน เช่น วัดจ าปาฯ สืบสานาน
ประเพณีการละเล่นพื้นบ้าน เช่น การเส็งกลอง การตีกลองตุ้ม ส่วนวัดระกาฯ เป็นวัดต้นแบบด้านอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้านดนตรีกันตรึมพื้นบ้าน โดยใช้ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และศูนย์ดนตรี
พื้นบ้าน ในการเป็นกุศโลบายดึงประชาชนและเยาวชนเข้าวัด การสวดมนต์ท าความดีทุกวันพระ เป็นต้น 5. จัดเป็น
สร้างเครือข่ายแหล่งการเรียนรู้ สร้างพลังบวร การมีส่วนร่วมทุก ๆ กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในชุมชนของทุกภาคส่วน 
เช่น วัดจ าปาจัดให้การประชุมปรึกษาหารือ ท าโครงการร่วมกับภาครัฐ เอกชน เช่น โครงการปลุกป่า โครงการเปิด
หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถีเชื่อมโยงภูมิปัญญาของวิถีชุมชน เป็นโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ถูกขับเคลื่อน
พัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” จากการที่รัฐบาลปัจจุบัน และงานบุญตุ้มโฮม ข้าวใหม่ – ปลามันฯ 
ส าหรับวัดระกามีงานบุญแห่พระเวสฯ ฟังเทศน์มหาชาติ ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของทั้ง ๒ วัด และให้
ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมและมีบทบาทหน้าที่ทุกกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของวัดหรือกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์
เกี่ยวเนื่องของทุกภาคส่วนในชุมชนท่ีมีวัดเป็นที่จัดกิจกรรม เพื่อการพัฒนาวัดและชุมชนอย่างเป็นระบบร่วมกัน เป็น
ตน้แบบในการพัฒนาคนตามหลัก สร้างคน สร้างงาน สร้างชาติ  
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7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

7.1.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย    
รัฐควรมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของประชาชน ให้เป็น
ศูนย์การเรียนรู้ เช่น อุทยานการเรียนรู้ มีจุดพักผ่อนหย่อนใจ โดยจัดท าวัดให้มีสถานท่ีสะอาด ร่มรื่น เพียงพอต่อการ
เข้ามาศึกษา อบรม จัดสัมมนาทางวิชาการทางโลกและทางธรรมบูรณาการร่วมกันได้   

7.1.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ   
1) วัดควรจัดบริเวณให้มีความร่มรื่น ทัศนียภาพท่ีสวยงาม สอดคล้องกับหลักธรรมและ การปฏิบัติทาง

พระพุทธศาสนา    
2) คณะสงฆ์ควรสนับสนุนให้เกิดการแสดงพระธรรมเทศนาตามวัดเป็นศูนยก์ารเรยีนรู้ชุมชนต้นแบบวดั 

เป็นอุทยานการศึกษา และมีการสนับสนุนบุคลากรซึ่งกันและกัน     
3) วัดควรจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ด้านการศึกษาและหรือพิพิธภัณฑ์ทางด้านภูมิปัญญา ที่มีความสัมพันธ์กับ 

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พร้อมจัดวิทยากรให้ค าแนะน า เช่น มัคคุเทศก์น้อยที่เป็นเยาวชนเพื่อปลูกฝังให้ส านึก
รักหวงแหนสมบัติทางมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นของเยาวชนในชุมชนนั้นๆ     
7.2ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1) กลยุทธ์การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ  
2) การประเมินผลกระทบการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ 
3) การบูรณาการเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อพัฒนาวัดเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ 
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บทคัดย่อ 

  บทความนี้เป็นหัวใจสําคัญของการปฏิรูปการศึกษานั้นต้องมีการปฏิรูปการเรียนรู้ของผู้เรียน
และครูผู้สอนเป็นสําคัญ  และกลไกที่สําคัญมากประการหนึ่ง ซึ่งช่วยให้การปฏิรูปการเรียนรู้ดังกล่าว
ประสบความสําเร็จนั้นต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการบริหารจัดการสถานศึกษาจาก
แนวทางดําเนินการแบบเดิมดังที่เคยผ่านมา  ไปสู่การพัฒนาสถานศึกษาให้มีความเป็นสถานศึกษา
แห่งการเรียนรู้ โดยจัดให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ขึ้นภายในสถานศึกษารูปแบบใหม่  ทั้งนี้  เพ่ือให้เป็น
สถานศึกษาที่มีบรรยากาศและวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้สําหรับสมาชิกทุกคน  ได้ทําการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และประสบการณ์ระหว่างกันอย่างทั่วถึงกัน โดยเป็นการสร้างความรู้ใหม่ ตลอดจนนวัตกรรมที่
เหมาะสมสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนสมัยใหม่  อีกทั้งเป็นสถานศึกษาที่ช่วยสร้างพลัง
ขับเคลื่อนให้การปฏิรูปการเรียนรู้ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษา 
  การรวมกลุ่มกันของครูในโรงเรียนนั้นเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการจัดการเรียนรู้ให้
ศิษย์ได้ทักษะในด้านต่างๆ เพ่ือการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ โดยที่ผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการ
โรงเรียน ผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู้บริหารการศึกษา ระดับประเทศ เข้ารวมจัดระบบมีการ
ส่งสเสริมสนับสนุน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของ
ศิษย์อย่างต่อเนื่อง เป็นวงจรไม่รู้จบนั่นคือเป็นการพัฒนาคุณภาพต่อเนื่องกระบวนการต่อเนื่องที่ครู
และนักวิชาการศึกษาทํางานร่วมกันในวงจรของการร่วมกัน ตั้งคําถามและการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือบรรลุผลการเรียนรู้ที่ดีขึ้นของนักเรียน โดยมีความเชื่อว่าหัวใจของการพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักเรียนให้ดีขึ้น อยู่ที่การเรียนรู้ที่ฝังอยู่ในการทํางานของครูที่เป็นทีมงานอย่างมีคุณภาพ เพ่ือให้เกิด
ผลลัพธ์แห่งการเรียนรู้ของศิษย์ที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องต่อไป  
 
ค าส าคัญ:  ชุมชนแห่งการเรียนรู้,ครูในศตวรรษที่ ๒๑ 

 

Abstract 

                                           

  1 อาจารย์ประจําหลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ (ค.บ.) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย  วิทยาลยัสงฆเ์ลย 

2 อาจารย์ประจําหลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ (ค.บ.) สาขาวิชาวิชาการสอนภาษาไทย  มหาวิทยาลยัมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลยัสงฆ์เลย 



 

 

                  การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 

513 

 This article is the heart of educational reform that requires the significant 

learning reform of learners and teachers which helps such learning reform successful. 

There must be a paradigm shift in the management of educational institutions from the 

traditional practices as before. To develop educational institutions to be a learning 

school by providing a learning community within a new educational institution. To be 

an educational institution with a learning culture for all members, there are exchanged 

knowledge and experience between each other thoroughly and creating new knowledge 

as well as appropriate innovations that are consistent with modern teaching and learning 

management. It is also an educational institution that helps to create the motive power 

for the learning reform success in accordance with the objectives of educational reform. 

 The combination of teachers in the schools in order to exchange learning and 

learning methods for students to gain skills in various fields in the 21st century should 

be made by the school administrators, school board educational area administrators and 

national education administrators enter the system and support system to create a 

continuous exchange of knowledge which is a continuous development of student 

learning methods, a continuous quality improvement, continuous processes that 

teachers and academic educators work together in a cycle of mutual question and action 

research to achieve better learning results for students with the belief that the heart of 

student learning is improved. In the learning, the work of a teacher is a quality team in 

order to continue to produce effective learning results for students. 

 

Keywords: learning community, teachers in 21st century 

 

1. บทน า 
โลกในยุคศตวรรษที่ 21 นั้น ถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เป็นยุคโลกาภิวัฒน์ อันหมายถึงยุคแห่ง

การสื่อสารไร้พรมแดน ซึ่งเป็นผลจากการนําเครือข่ายโทรคมนาคมดิจิทัลมาใช้ร่วมกับการพัฒนา
นวัตกรรมและวิทยาการต่างๆ ซึ่งช่วยให้เราสามารถทําสิ่งต่างๆ ได้รวดเร็วมากขึ้นภายในเวลาไม่กี่นาที
ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น การทําธุรกรรมทางการเงิน การติดต่อประสานงาน การประชุมทางไกล 
หรือการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ซึ่งจากการเติบโตนี้ จะเห็นได้ว่าทักษะทางเทคโนโลยีนั้นถือเป็นทักษะ
หนึ่งที่คนในยุคนี้จะต้องมี และรวมไปถึงทักษะสําคัญที่ใช้ในการสื่อสาร เช่น ภาษา ก็นับเป็นอีกทักษะ
หนึ่งที่มีความสําคัญ  

บทบาทหน้าที่ของครูก็ย่อมต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยเช่นกัน เพ่ือให้ทัน
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่ทันสมัย มีความก้าวหน้า และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากและรวดเร็วขึ้น ครูจึง
จําเป็นต้องปรับตัวให้พร้อมและพัฒนาตนเองให้ทันยุคที่เปลี่ยนไป อีกท้ังต้องมีความกระตือรือร้นที่จะ
พัฒนาด้านทักษะวิทยาการให้ทันสมัยเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้เทคนิค วิธีการเรียน การสอนแบบใหม่ๆ ที่
มีประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ปัญหาด้านบทบาทหน้าที่ของครู และการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียน 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้จึงเป็นลักษณะของชุมชนแห่งภูมิปัญญาที่ได้ตระหนักและมองเห็น
ความสําคัญของคนทุกๆ คน และทุกคนในองค์การนั้นมีอิสระในการคิด การทํางานอย่างสร้างสรรค์ 
โดยการทํางานเป็นทีม พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน แต่ต้องคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกในองค์การโดยการรวมตัวกันเป็นไปอย่างกระตือรือร้นและต่อการปรับปรุงต่อเนื่อง โดยสมาชิก
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ในชุมชนซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร บุคลากรทางวิชาชีพ นักเรียน และตัวแทนของชุมชน ทั้งนี้เพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดในการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) เป็นกระบวนการสร้าง
การเปลี่ยนแปลงโดยเรียนรู้จากการปฏิบัติงานของกลุ่มบุคคลที่มารวมตัวกันเพ่ือทํางานร่วมกันและ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ร่วมกันวางเป้าหมายการ
เรียนรู้ของผู้เรียน และตรวจสอบ สะท้อนผลการปฏิบัติงานทั้งในส่วนบุคคลและผลที่เกิดขึ้นโดยรวม
ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิพากษ์วิจารณ์ การทํางานร่วมกัน การร่วมมือรวมพลัง โดย
มุ่งเน้นและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม โดยมีการดําเนินการอย่างน้อย 5 ประการ 
ดังนี้ 1) มีเป้าหมายร่วมกันในการจัดการเรียนรู้/การพัฒนาผู้เรียนให้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 2) มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหน้างาน/สถานการณ์จริงของชั้นเรียน 3) ทุกฝ่ายเกี่ยวข้องร่วมเรียนรู้และ
รวมพลัง/หนุนเสริมให้เกิดการสร้างความเปลี่ยนแปลงตามเป้าหมาย 4) มีการวิพากย์สะท้อนผลการ
ทํางานพัฒนาผู้เรียน และ 5) มีการสร้าง HOPE ให้ทีมงาน อันประกอบด้วย (1) honesty & 
humanity เป็นการยึดข้อมูลจริงที่เกิดข้ึนและให้การเคารพกันอย่างจริงใจ (2) option & openness 
เป็นการเลือกสรรสิ่งที่ดีท่ีสุดให้ผู้เรียนและพร้อมเปิดเผย/เปิดใจเรียนรู้จากผู้อื่น (3) patience & 
persistence เป็นการพัฒนาความอดทนและความมุ่งมั่นทุ่มเทพยายยามจนเกิดผลชัดเจน (4) 
efficacy & enthusiasm เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในผลของวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียนว่าจะทําให้ผู้เรียนเรียนรู้ และกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่นั่นเอง3 
 
2.  PLC คืออะไร? 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) คือ การ
รวมตัวของบุคลากรในโรงเรียนโดยมีการดําเนินกํารอย่างน้อย 5 ประการ คือ 

1) มีเป้าหมายร่วมกัน คือการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนพัฒนาตามศักยภาพ 
2) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสถานการณ์จริงในชั้นเรียน 
3) ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมเรียนรู้ รวมพลังให้เกิดการสร้างการเปลี่ยนแปลงตาม

เป้าหมาย  
4) มีการวิพากษ์ สะท้อนผลการพัฒนาผู้เรียน 
5) มีการสร้าง HOPE ให้ทีมงาน คือ  (1) Honesty & Humanity เป็นการยึดข้อมูล

จริง และให้การเคารพกันอย่างจริงใจ  (2) Option & Open-mind เป็นการเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้
ผู้เรียน และพร้อมเปิดเผย/เปิดใจเรียนรู้จากผู้อื่น  (3) Patience & Persistence เป็นการพัฒนาความ
อดทน และความมุ่งมั่นทุ่มเท พยายามจนเกิดผลอย่างชัดเจน (4) Efficacy & Enthusiasm เป็นการ

                                           

  3 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการอบรมคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนกระบวนการPLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ” สู่สถานศึกษา
, (ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา, 2560) หนา้ 1 
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สร้างความเชื่อมั่น ในผลของวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน ว่าจะทําให้ผู้เรียน เรียนรู้และ
พัฒนาตนอย่างเต็มที ่

ชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นลักษณะของชุมชนแห่งภูมิปัญญาที่ได้ตระหนักถึงความสําคัญ ความ
จําเป็นของการที่ทุกคนและทุกส่วนในชุมชนมีความใฝ่รู้และพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ เป็นการเรียน
รู้อยู่เสมอ และเป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นและมีความต่อเนื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและทุก
สถานที่ของทุกคน คนจะพัฒนาตนเองจะต้องแสวงหาความรู้อยู่เสมอ โดยอาจศึกษาจะแหล่งเรียนรู้ 
หากคนรู้จักวิธีแสวงหาความรู้ มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ก็จะสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา 
และสามารถสร้างความรู้ใหม่ด้วย เมื่อนํามาผสมผสานกับความรู้เก่าจะเกิดความรู้ใหม่ขึ้นมาอีก4 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นองค์การที่สมาชิกในองค์การมีความตื่นตัวและมีแรงบันดาลใจที่จะ
พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความคิดริเริ่มที่จะสร้างสรรค์สิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ ให้เกิด
ขึ้นกับองค์การ มีความสัมพันธ์เพ่ือการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสมาชิก ตัวองค์การเอง โดยภาพรวมเป็น
องค์การที่มุ่งแสวงหาความเป็นไปได้และโอกาสเพ่ือการพัฒนา เพ่ือความเติบโต และเพ่ือให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงในสิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นชุมชนแห่งการเรียนรู้จึงหมายถึง การที่
บุคคลมาดําเนินงานร่วมกันโดยทุบกําแพงที่แบ่งแยกให้ต่างคนต่างอยู่ทั้งในและนอกโรงเรียนออกไปซึ่ง
มิใช่เรื่องง่ายๆ ที่จะทําให้ครู สมาชิกในคณะทํางาน ผู้ปกครอง และคนอ่ืนๆ ในชุมชน มีความมุ่งมั่นที่
จะร่วมมือเพ่ือชุมชนแห่งการเรียนรู้ จึงต้องใช้เวลาเป็นปีๆ ที่จะสร้างความสัมพันธ์ต่อกัน ผู้บริหารที่จะ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ต้องสนับสนุน แรงจูงใจ และการกระตุ้นให้มีความสําคัญพอๆ กับ
กระบวนการร่วมมือกัน5 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional learning community) เป็นลักษณะของผู้บริหารและ
บุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งทั้งผู้บริหารและบุคลากรที่ได้ทํางานร่วมกันเพ่ือ
เป้าหมายร่วมกันเพ่ือวัดและประเมินผลของผู้เรียนแล้วนําผลที่ได้จากการประเมินนั้นไปปรับปรุง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง6 
 
3. ลักษณะของชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC) เป็นการบริหารอีก
รูปแบบหนึ่งซึ่งเหมาะสมกับองค์การสมัยใหม่ที่จะก้าวสู่ความสําเร็จขององค์การ องค์การสมัยใหม่มี
ความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบูรณาการระบบการบริหารให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น 
                                           

  4 สุพัตรา โทวราภา และคณะ, หนงัสือเรียนสาระการพัฒนาสังคม รายวิชาชุมชนแห่งการเรียนรู้ (สค 
22010) ระดับมัธยมศึกษาต้นตอน, (ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ  
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  กระทรวงศึกษาธิกการ, 2554) หน้า 12 

  5 วิโรจน์ สารรัตนะ, โรงเรียนองค์การแห่งการเรียนรู้กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา, 
กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทิพย์วิสุทธ์ิ, 2544, หน้า 11. 
  6 Ontario,  Professional learning communities : A model for Ontario schools, The 
Literacy and Numeracy Secretariat Capacity Building Series, 3 (10), 2007) P.1-4. 
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ทั้งนี้ เพ่ือพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ และให้บรรลุเป้าหมายในเชิงคุณภาพ มากกว่าเชิงปริมาณการ
ปรับเปลี่ยนสถานศึกษาของตนให้เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้นั้น  ผู้นําสถานศึกษาสามารถจัดทําได้
เป็น 3 ระดับ โดยแต่ละระดับซึ่งมีความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ย่อย (Learning  community) 
ประกอบด้วย 

3.1 ระดับนักเรียน (Student level) ซ่ึงนักเรียนจะได้รับการส่งเสริมและร่วมมือ
ให้เกิดการเรียนรู้ขึ้น จากครูและเพ่ือนนักเรียนอ่ืนให้ทํากิจกรรมเพ่ือแสวงหาคําตอบที่สมเหตุสมผล
สําหรับตน  (Meaning making) และความสําคัญของการมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนใน
สถานศึกษา ก็เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active  learning)  และการสร้างความหมาย (Meaning making) จากสิ่งที่เรียนนั่นเอง 

3.2 ระดับผู้ประกอบวิชาชีพ (Professional level) ซึ่งประกอบด้วยครูผู้สอน
และผู้บริหารของโรงเรียน  โดยชุมชนแห่งการเรียนรู้ในระดับที่สองจะมีลักษณะเด่นตรงที่มีการจัดตั้ง
สิ่งที่เรียกว่า “ชุมชนแห่งวิชาชีพ หรือ Professional Community” ซึ่งเป็นกลไกสําคัญอย่างยิ่งต่อ
ความสําเร็จของการเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้   การมีชุมชนแห่งวิชาชีพจะช่วยส่งเสริมให้
ผู้ปฏิบัติงานทั้งครูผู้สอนและผู้บริหารได้ใช้หลักการแห่งวิชาชีพของตน  ไปเพ่ือการปรับปรุงด้านวิธี
สอน และด้านทักษะภาวะผู้นํา โดยใช้วิธีการศึกษาค้นคว้า การวิเคราะห์ไตร่ตรอง (Reflection) การ
ใช้วิธีเสวนา  (Dialogue) และการได้รับข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่แต่ละคนมีต่อกันกลับคืนมา 
เป็นต้น 

3.3 ระดับการเรียนรู้ของชุมชน (Learning community level) ที่ครอบคลุมถึง
ผู้ปกครอง  สมาชิกชุมชนและผู้นําชุมชน  โดยบุคคลกลุ่มนี้จําเป็นต้องมีส่วนเข้ามาร่วมสร้างและ
ผลักดันวิสัยทัศน์ของโรงเรียนให้บรรลุผลตามเป้าหมาย  กล่าวคือ  ผู้ปกครองนักเรียน  ผู้อาวุโสใน
ชุมชนตลอดจนสถาบันต่างๆ  ของชุมชนเหล่านี้ต้องมีส่วนร่วมในการส่งเสริมเป้าหมายการเรียนรู้ของ
ชุมชนและโรงเรียนให้เป็นลักษณะของชุมชนแห่งการเรียนรู้ 7 

การเรียนการสอนต้องมีการเปลี่ยนจากเน้นการสอนของครู มาเป็นเน้นการเรียนของนักเรียน 
เปลี่ยนจากเน้นการเรียนของปัจเจก (Individual Learning) มาเป็นเรียนร่วมกันเป็นกลุ่ม (Team 
Learning) เปลี่ยนจากการเรียนแบบเน้นการแข่งขันมาเป็นเน้นความร่วมมือช่วยเหลือแบ่งปันกัน  
ดังนั้น ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) จึงเป็นเครื่องมือในการดํารงชีวิตที่ดีของครูในยุคศตวรรษที่ 21 ที่
ครูต้องเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูสอน” (Teach) มาเป็น “ครูฝึก” (Coach) หรือครูผู้อํานวยความ
สะดวกในการเรียน (Learning Facilitator) ห้องเรียนต้องเปลี่ยนจากห้องสอน (Class Room) มา
เป็นห้องทางาน (Studio) เพราะในเวลาเรียนนักเรียนต้องเรียนเป็นกลุ่ม  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยนาไปสู่การตั้งโจทย์และทําวิจัยในชั้นเรียนที่ทรงพลังสร้างสรรค์อย่างมี
ประสิทธิภาพที่จะช่วยการออกแบบวิธีวิทยาการวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิจัย 
และการสังเคราะห์ออกมาเป็นความรู้ใหม่ ที่เชื่อมโยงกับบริบทความเป็นจริงของสังคมไทยและวง

                                           

  7 Sergiovanni, T, International Journal of Leadership in Education, (Vol.1 No.1,1998), 
P. 37 
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การศึกษาไทย ซึ่งจะเป็นผลการวิจัยในชั้นเรียนที่ไม่ใช่จํากัดอยู่เฉพาะข้อมูลในชั้นเรียนเท่านั้น แต่จะ
เชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงของผู้คนที่เป็นบริบทของการเรียนรู้ของนักเรียนและการทําหน้าที่ครูด้วย ซ่ึง ชุมชน
แห่งการเรียนรู้(PLC)  คือ CoP (Communities of Practice : CoP) ของครูนั่นเอง และ CoP คือ
รูปแบบหนึ่งของ KM (Knowledge Management) 

การพัฒนาวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นกระบวนทัศน์ที่พยายามช่วยครูได้กลับมา
ทบทวนเกี่ยวกับวิชาชีพของตนเอง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้หรือทักษะที่ลึกและเชื่อมโยง รวมทั้งเชื่อมโยง
ประสบการณ์ตรงเข้ากับทฤษฎี ทําให้เกิดการเรียนรู้ เชิงทฤษฎีจากการปฏิบัติ หัวใจสําคัญของการ
เปลี่ยนแปลงคือ เปลี่ยนจากเรียนรู้จากการฟังครูสอนมาเป็นเรียนรู้จากการลงมือทํา ทั้งหมดเป็นการ
เปลี่ยนแปลงโรงเรียนและวงการศึกษาทั้งในระดับจิตสํานึก ระดับรากฐาน และระดับโครงสร้าง ซึ่ง
ต้องมีการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) อย่างจริงจังและเป็นระบบ8 

เมื่อครูและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าใจเรื่องชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) นี้อย่างชัดเจน ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ก็จะกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร เป็นเครื่องมือในการพัฒนาครู และบุคลากรทุกฝ่าย
อย่างยั่งยืน แต่ต้องเข้าใจว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) นั้นเป็นกระบวนการที่ครูสามารถนํา
กระบวนการ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) นี้มาใช้เพ่ือศึกษาเรื่องที่ตนเองสนใจ หรือเพ่ือศึกษาหาทาง
แก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่ตนพบ หรือเพ่ือสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่
เหมาะสมกับบริบทของตนได้ตลอดไปอย่างยั่งยืน คือใช้กระบวนการ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) แต่
ปรับเปลี่ยนหัวข้อหรือปัญหาที่ต้องการศึกษาได้ตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน แต่ละพ้ืนที่จึง
จะทําให้การจัดการศึกษานั้นเกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายอย่างแท้จริง 
 
4. ความส าคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้  
 ชุมชนแห่งการเรียนรู้มีพัฒนาการมาจากกลยุทธ์ระดับองค์กรที่มุ่งเน้นให้องค์กรมีการปรับตัว
ต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเริ่มพัฒนาจากแนวคิดองค์กรแห่งการ
เรียนรู้และปรับประยุกต์ให้มีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและการเรียนรู้ร่วมกันในทาง
วิชาชีพที่มีหน้างานสําคัญ คือความรับผิดชอบการเรียนรู้ของผู้เรียนร่วมกันเป็นสําคัญจากการศึกษา
หลายโรงเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกาดําเนินการในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ พบว่าเกิดผลดีทาง
วิชาชีพครู และผู้เรียนที่มุ่งพัฒนาการของผู้เรียนเป็นสําคัญมีผลสรุปใน 2 ประเด็น คือ 1) ผลดีต่อ
ครูผู้สอน คือ เพ่ิมความรู้สึกผูกพันต่อพันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียน โดยเพิ่มความกระตือรือร้นที่
จะปฏิบัติให้บรรลุพันธกิจและเป้าหมาย โดยอาศัยความร่วมมือจากทีมการเรียนรู้ และ 2) ผลดีต่อ
ผู้เรียน คือ เพ่ิมศักยภาพจากการเรียนรู้ตามความสนใจ สามารถลดอัตราการตกซ้ําชั้นและจํานวนชั้น
เรียนที่ชะลอการจัดการเรียนรู้ให้น้อยลง 

                                           

8 ชวลิต ชูก าแพง, ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครู, วารสารการวดัผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, ปีท่ี 23 ฉบบัท่ี 2, 2560. หนา้ 5. 
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 การเรียนรู้ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีลักษณะที่สําคัญ ดังนี้9 
  1. เรียนรู้ที่สําคัญ คือ เรียนรู้ตัวเอง รู้ว่าเก่งหรือความสามารถอะไร รายได้/รายจ่าย
ของเรา การวางแผนพัฒนาตัวเอง การดูแลสุขภาพตัวเรา 

2. เรียนรู้ในครอบครัว ครอบครัวมีรายได้จากไหน รายจ่ายอะไรบ้าง ปัญหาของ
ครอบครัว การวางแผนครอบครัว กําหนดอนาคตครอบครัว จะบริหารจัดการ สมาชิกในครอบครัวจะ
เป็นอย่างไร 

3. เรียนรู้ชุมชน รายได้ของคนในชุมชนมาจากไหน รายจ่ายของคนในชุมชน 
ทรัพยากรชุมชน อาชีพหลักของคนในชุมชน ภูมิปัญญาของคนในชุมชน ความดีความงาม จุดเด่นจุด
ด้อยของชุมชนความหลากหลายของคนในชุมชน การย้ายถิ่นของคนในชุมชน ปัญหาของชุมชน การ
วางแผนพัฒนาชุมชนร่วมกัน มีการประชุมพูดคุย โดยใช้หลักมูลสภาพจริงของชุมชนเป็นหลัก 

4. เรียนรู้โลกภายนอก ชุมชนไม่หยุดนิ่ง เรียนรู้ผลกระทบจากภายนอก ไม่หลงชื่นชม
กับสิ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบัน เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  

หัวใจที่สําคัญชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning community : PLC) คือ เป็น
เครื่องมือในการดํารงชีวิตที่ดีของครูในยุคศตวรรษที่ 21  ที่การเรียนรู้ในโรงเรียน ต้องเปลี่ยนไปจาก
เดิมโดยสิ้นเชิง ครูต้องเปลี่ยนบทบาทจากครูสอน (teacher) มาเป็นครูฝึก (coach) หรือครูผู้อํานวย
ความสะดวกในการเรียน (learning facilitator) ห้องเรียนต้องเปลี่ยนจากห้องสอน (class room) มา
เป็นห้องทํางาน (studio) เพราะในเวลาเรียนส่วนใหญ่ นักเรียนจะเรียนเป็นกลุ่ม และทํางานร่วมกันที่
เรียกว่า การเรียนแบบโครงการ (Project-Based Learning) และการศึกษาต้องเปลี่ยนจากเน้นการ
สอนของครู มาเป็นเน้นการเรียนของนักเรียนเปลี่ยนจากเน้นการเรียนของปัจเจก ( Individual 
Learning) มาเป็นเรียนร่วมกันเป็นกลุ่ม (Team Learning) แล้วครูชวนศิษย์ร่วมกันทบทวนไตร่ตรอง 
ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้หรือทักษะที่ลึกและเชื่อมโยง รวมทั้งเชื่อมโยงประสบการณ์ตรงเข้ากับ
ทฤษฎีที่มีคนเผยแพร่ไว้แล้วทําให้เกิดการเรียนรู้เชิงทฤษฎีจากการปฏิบัติ ซึ่งไม่ใช่จาการฟังและอ่าน10 
 
5. บทบาทของครูกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ครูเป็นบุคลากรที่มีความสําคัญต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน จึงจําเป็นต้องเปลี่ยน
บทบาทของครู เปลี่ยนห้องสอนเป็นห้องเรียนรู้ของเด็ก ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ครูจะเปลี่ยนแปลงบทบาทนัก 
PLC จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ชวนครูมารวมตัวกันเป็นชุมชน เป็นเครือข่าย แล้วลุกขึ้นมาเป็นผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงตัวเอง เปลี่ยนแปลงห้องสอน ปฏิรูปการศึกษาจากห้องเรียนที่เล็กที่สุด แต่ก็ถือเป็น

                                           

  9 สุพัตรา  โทวราภา, และกัญญา สระใหญ่,  หนังสือเรียนสาระการพัฒนาสังคม รายวิชาชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (สค 22010) ระดับมัธยมศึกษาต้นตอน. (กรุงเทพฯ : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั
กลุ่มเป้าหมายพิเศษ สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) 
หน้า 12 

  10 วิจารณ์ พานิช, วิถีสร้างการเรียนรู้เพ่ือศิษย์ในศตวรรษที่ 21, (กรุงเทพฯ : มูลนิธสิดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 
2555) หน้า 134-135 
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จุดสําคัญที่สุดที่อยู่ติดกับนักเรียน สร้างการเปลี่ยนแปลงให้การเรียนรู้ของเด็กได้ทันที โดยครูต้องเป็น
ผู้ลงมือกระทําเอง และเรียนรู้ร่วมกัน เช่นเดียวกับการฝึกฝนสร้างทักษะของเด็กด้วยการลงมือฝึกเอง 
โดยการเปลี่ยนแปลงบทบาทของครูเพ่ือให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  โดยมีวิธีการ
เริ่มต้น ดังนี้ 
 5.1 การมีเป้าหมายหรือฉันทะร่วมกันในด้านการเรียนการสอน เป็นจุดเริ่มต้นสําคัญของ
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครู โดยผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีบทบาทสําคัญในการให้ครูทั้ง
โรงเรียนได้ร่วมกันเริ่มทบทวนและกําหนดทิศทาง หรือเป้าหมายเหล่านั้นอย่างแท้จริง กรณีตัวอย่าง 
เช่น โรงเรียนสุขภาวะ มีฉันทะร่วมกันในการเรียนรู้ของนักเรียน โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
ใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อพัฒนาปัญญาภายนอก และการใช้กิจกรรมจิตศึกษาเป็นฐานพัฒนาภายใน11 
 5.2 การแสวงหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน ซึ่งเริ่มต้นจากผู้บริหารและครูในโรงเรียนร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเป้าหมายขององค์กร โดยนําประสบการณ์และความรู้จากการปฏิบัติหรือความรู้
ที่ฝังอยู่จากการทํางานของครูแต่ละคน (Tacit Knowledge) ถ่ายทอดและบูรณาการร่วมกันทั้ง
องค์กรและนําไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน 
 5.3 ทบทวนผลการปฏิบัติที่ได้ร่วมกันวางแผนพัฒนาการสอนอย่างสม่ าเสมอ เมื่อครูได้
ทบทวนวิธีที่จะปฏิบัติร่วมกันก่อนไปสอนจริง (Before Action Review : BAR) ในวง PLC แล้ว มี
ความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนําผลการปฏิบัติเหล่านั้นมาทบทวนถึงผลที่เกิดขึ้นว่า ได้เห็นและได้
เรียนรู้อะไร หรืออาจเรียกกิจกรรมนี้ว่า การทบทวนหลังจากได้ปฏิบัติ (After Action Review : AAR) 
โดยในวง AAR จะเป็นวงที่ทบทวนการปฏิบัติ โดยบอกเล่าถึงสิ่งที่ทําและสิ่งที่ได้เรียนรู้ 

การพัฒนาคุณภาพครูโดยใช้วิธีการให้ครูร่วมมือซึ่งกันและกันพร้อมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทั้งในด้านความรู้ เกี่ยวกับเนื้อหาสาระวิชาทางด้านประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ อันก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อการเรียนรู้ ของผู้เรียน โดยการดําเนินงานชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาสมรรถนะและเพ่ิมประสิทธิภาพของครูให้เป็นครูมืออาชีพ  ผลลัพธ์
ของการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพก็จะก่อเกิดความสําเร็จแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างแท้จริง  
ดังนั้น ครูเป็นกลุ่มบุคคลที่สําคัญมากในด้านการจัดการศึกษา โดยเฉพาะคุณภาพของครูนั้นเป็นการ
สะท้อนคุณภาพของผู้เรียน  
 
6. สรุป 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นกระบวนการสร้าง การเปลี่ยนแปลง โดยเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน
ของกลุ่มบุคคลที่มารวมกันเพ่ือทางานร่วมกัน และสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ร่วมกันวางเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียน และตรวจสอบ สะท้อนผลการ
ปฏิบัติทั้ งในส่วนบุคคล  และผลที่ เกิดขึ้นโดยรวม  ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การ
วิพากษ์วิจารณ์ การทางานร่วมกัน การร่วมมือรวมพลัง โดยมุ่งเน้นและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
อย่างเป็นองค์รวม ในทางการศึกษาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นการร่วมมือรวมพลังของครูผู้สอน 
ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์และนักการศึกษาให้ความสําคัญกับการเรียนรู้ของผู้เรียน การตรวจสอบการ
                                           

11 มูลนิธิสถาบันวิจยัระบบการศึกษา(IRES), ถอดบทเรียนจากกิจกรรมโรงเรียนสุขภาวะ, มปท. 2558. 
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ปฏิบัติงานของครู กับผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูในศตวรรษที่ 21 ต้องยึดหลักสอนน้อย เรียนมาก  
“ทักษะเพ่ือการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21” ( 21st Century Skills) ที่ครูสอนไม่ได้ นักเรียนต้องเรียน
เอง หรือพูดใหม่ว่าครูต้องไม่สอน แต่ต้องออกแบบการเรียนรู้ และอํานวยความสะดวก ( facilitate) 
ในการเรียนรู้ ให้นักเรียนเรียนรู้จากการเรียนแบบลงมือทํา แล้วการเรียนรู้ก็จะเกิดจากภายในใจและ
สมองของตนเอง การเรียนรู้แบบนี้เรียกว่า PBL (Project-Based Learning) 

ครูในศตวรรษที่ 21 ต้องมีความคิดที่กว้างไกลมีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการสอน   และควร
คํานึงถึงวัยของผู้เรียนและความเข้าใจในสื่อที่จะนํามาถ่ายทอด อย่างเช่น สื่อสําหรับเด็กอนุบาลก็ควร
จะต้องมีสิ่งที่ดึงดูดความสนใจ เพราะเด็กจะมีสมาธิสั้นก็ควรจะมีการใช้ภาพเคลื่อนไหวหรือการ์ตูน
ต่างๆ เพ่ือให้เด็กมีไหวพริบปฏิภาณที่ดี สําหรับเด็กประถมก็ควรจะหาสื่อการเรียนการสอนที่ยากมา
อีกหน่อย อย่างเช่นเกมส์ และเด็กในวัยนี้สามารถเรียนการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้  และเด็กมัธยม
ต้นก็ควรจะหาสื่อที่ยากกว่านี้คือการเรียนที่ทันสมัยขึ้นมาอีกหน่อย เพราะเด็กในวัยนี้ มีความรู้เรื่อง
เทคโนโลยีมาก อาจจะให้เด็กสมัคร E-mail เป็นของตัวเองเพ่ือส่งงานให้กับคุณครูผู้สอน ส่วนเด็ก
มัธยมปลายก็ควรจะใช้สื่อ Power Point ในการเรียนการสอน ดังนั้นครูในศตวรรษที่ 21  จะต้องมี
ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน เพ่ือจะได้นําความรู้มาถ่ายทอดให้กับนักเรียน และ
ใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัยมาถ่ายทอดให้กับนักเรียน เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนให้มากที่สุด 
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การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ 
Human Resource Management in Government Sector 

 
ฐิติทัตน์  นิพนธ์พิทยา1 

 
บทคัดย่อ 

 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ เป็นการกล่าวถึงกระบวนการบริการทรัพยากร
มนุษย์ในการบริหารภาครัฐเพ่ือปรับปรุงให้ทันสมัย เนื่องจากบริบทของประเทศในปัจจุบันที่ต้องเผชิญ
กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค บทความวิชาการนี้มุ่งศึกษา 
ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภารกิจของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ ความแตกต่างของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐกับเอกชน และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐในระดับประเทศและระดับ
ภูมิภาค 
ค าส าคัญ : การบริหาร, ทรัพยากรมนุษย์, กระบวนการ 

 
Abstract 

 Human resource management in the government sector is the improvement 

process for its modernization, because in the present context, Thailand are facing with 

the changing conditions in both regional and national levels. This article aims to study 

the meaning of human resources management, the tasks of human resources, human 

resource administration in the government sector and in new era, the differences 

between human resources in the private and government sectors, and human resources 

management in government both regional and national levels.  

 

Keywords: management, human resources, process 

 
บทน า 
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management: HRM) เดิมเรียกกันว่าการบริหารงาน
บุคคล (Personnel Management) แต่เมื่อโลกธุรกิจปัจจุบันมีความเจริญเติบโตขยายตัวมากข้ึน กรอบแนวคิดด้าน
งานบุคคลจึงจ าเป็นต้องขยายและพัฒนาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งนักวิชาการส่วนใหญ่ไม่ได้
มองว่าบุคลากรในองค์การเป็นเพียงผู้รับค าสั่งตามที่มอบหมายเท่าน้ัน ในบทบาทใหม่บุคลากรมีฐานะเป็นทรัพยากร
ขององค์การ ถือเป็นสินทรัพย์ขององค์กรที่มีสภาพเป็น “ทุน (Capital)” หรือ “ทุนมนุษย์” (Human Capital) ซึ่ง
ในแต่ละคนมีสิ่งมีคุณค่าสูงอยู่ภายในได้แก่ เทคโนโลยี ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะที่แฝงอยู่ และมี
ความจ าเป็นในการปฏิบัติงาน เช่น ทักษะเชิงเทคนิค นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และสมรรถนะในการเป็นผู้น า  
ที่มีส่วนร่วมส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาระงานต่าง ๆ ขององค์การด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สร้างความส าเร็จ ความเจริญเติบโตก้าวหน้าให้แก่องค์การ ด้วยเหตุนี้เองจึงท าให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นท่ี

                                           

 1 หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาควชิารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
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ยอมรับและมีความส าคัญยิ่งต่อองค์การ ในบทความนี้จะได้อธิบายเกี่ยวกับ ความหมายของการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ภารกิจของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ ความแตกต่างของการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐกับเอกชน และความจ าเป็นในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ  
 

ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ นั้นสามารถแยกความหมายออกเป็นสองค า คือ ค าว่า “การบริหาร” และ 
“ทรัพยากรมนุษย์” และน าค าทั้งสองมารวมกันเป็น “การบริหารทรัพยากรมนุษย์” โดยมีความหมายดังต่อไปนี้ 
Barnard (1983) กล่าวว่าการบริหาร คือ การท างานของคณะบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ที่รวมปฏิบัติการให้บรรลุ
เป้าหมายร่วมกัน Simon (1960) กล่าวว่าการบริหาร หมายถึง ศิลปะในการท าให้สิ่งต่าง ๆ ได้รับการกระท าจนเป็น
ผลส าเร็จ กล่าวคือ ผู้บริหารไม่ใช่เป็นผู้ปฏิบัติ แต่เป็นผู้ใช้ศิลปะท าให้ผู้ปฏิบัติท างานจนส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่
ผู้บริหารตัดสินใจเลือกแล้ว นอกจากนั้น Sergiovanni (1980) กล่าวว่าการบริหาร คือ กระบวนการท างานร่วมกับ
ผู้อื่นเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และ Stoner and Freeman (1989) กล่าวว่าการ
บริหารคือ การบริหารเป็นวิธีการที่เป็นระบบก็เพราะว่าผู้บริหารทุกคนจะมีความสามารถในการจัดการล าดับ
กิจกรรม เพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการ การบริหารหมายถึง การท างานของคณะบุคคลในการใช้ศิลปะ
เพื่อให้สิ่งต่าง ๆ ได้รับการกระท าจนเป็นผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ผู้บริหารตัดสินใจเลือกแล้ว  
 ความหมายของทรัพยากรมนุษย์ นักวิชาการได้ให้ความหมายของทรัพยากรมนุษย์ไว้ เช่นบรรจง ชูสกุล
ชาติ (2533) กล่าวว่า ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) หมายถึง แรงงาน ความรู้ ความคิด ความช านาญของ
มนุษย์ ส่วนจีระ หงส์ลดารมภ์ (2533) กล่าวว่า ทรัพยากรมนุษย์ เป็นเป็นสิ่งที่มีค่า และให้ผลตอบแทน นอกจากนี้ 
Harbison (1973) กล่าวว่า ทรัพยากรมนุษย์ คือ พลังงาน ทักษะ พรสวรรค์ และความรู้ของประชาชน ซึ่งสามารถ
น ามาหรือควรน ามาใช้ในการผลิตสินค้าหรือให้บริการที่เป็นประโยชน์  และ Milkovich anf Boudreau (1991) 
กล่าวว่า ทรัพยากรมนุษย์จะเป็นผู้ผลิตสินค้าและบริการ การควบคุมคุณภาพ การตลาด การบริหารการเงิน การ
ก าหนดยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์ส าหรับองค์การทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) หมายถึง แรงงาน 
ความรู้ ความคิด ความช านาญของมนุษย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่า สามารถน ามาใช้ในการผลิตสินค้ าหรือให้บริการที่เป็น
ประโยชน์และให้ผลตอบแทน ตามวัตถุประสงค์ส าหรับองค์การ 
 ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ นักวิชาการได้ให้ความหมายของการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ไว้เช่นพยอม วงศ์สารศรี (2545) กล่าวว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหารใช้
ศิลปะและกลยุทธ์ด าเนินการสรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าปฏิบัติงานในองค์การ
พร้อมท้ังใส่ใจพัฒนา บ ารุงรักษาให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานได้เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ มีสุขภาพร่างกายและจิตใจ
ที่ดีในการปฏิบัติงาน และยังรวมถึงการแสวงหาวิธีการที่ท าให้บุคลากรในองค์การที่ต้องพ้นจากการปฏิบัติงานด้วย
เหตุทุพพลภาพ เกษียณอายุ หรือเหตุอื่นใดในงานให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เสนาะ ดิเยาว์  
(2547) กล่าวว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การจัดระเบียบดูแลบุคลากรให้ปฏิบัติงานเพื่อให้บุคลากรไดใ้ช้
ประโยชน์จากความรู้ ความสามารถของแต่ละบุคลากรให้ได้มากที่สุด อันเป็นผลท าให้องค์การอยู่ในฐานะได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน และความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร ตั้งแต่ระดับสูงสุดและต่ าสุด รวมตลอดถึงการ
ด าเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกคนในองค์การ ดนัย เทียนพุฒ (2543) กล่าวว่าการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ หมายถึง การจัดการในเรื่องทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ เช่น เรื่องการสรรหา การพัฒนา การรักษา และ
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรบุคคล ให้สามารถพัฒนาทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจและเทคโนโลยียุคใหม่ 
รวมถึงการตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคลากรให้มากที่สุดด้วยเทคโนโลยีและวิทยาการด้านต่าง ๆ Robert and 
David (2001) กล่าวว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การใช้ทรัพยากรบุคคลอันทรงค่าขององค์การให้
ปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ โดยมีภารกิจหลัก 7 ด้าน คือ การวางแผนด้านก าลังคน การสรร
หาและการคัดเลือก การฝึกอบรมพัฒนา การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล การดูแลสุขภาพความ
ปลอดภัย แรงงานสัมพันธ์ และการวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการที่ผู้บริหารใช้
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ศิลปะและกลยุทธ์ด าเนินการวางแผนด้านก าลังคน การสรรหาและการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้า
ปฏิบัติงานในองค์การ พร้อมท้ังพัฒนาให้มีความสามารถทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจและเทคโนโลยียุคใหม่ 
รวมถึงการตอบสนองความต้องการเฉพาะให้มากที่สุดดว้ยเทคโนโลยแีละวิทยาการด้านต่าง ๆ จนกระทั่งบุคลากรพ้น
ไปจากการปฏิบัติงานซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกคนในองค์การ  
 

ภารกิจของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คือ กระบวนการวางแผนด้านก าลังคน การสรรหา การคัดเลือกบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม การด ารงรักษา การพัฒนา จนกระทั่งบุคลากรพ้นไปจากการปฏิบัติงานดังนั้นภารกิจของการ
บริหารควรกระท าดังนี้ (กรรณิการ์ สุวรรณศรี. 2556) งานหาทรัพยากรมนุษย์ คือ หน้าที่ของการจัดหาบุคลากร 
(Procurement) ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่องค์กรต้องการอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจขององค์กร
ให้ส าเร็จลุล่วงลงไปตามที่ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ในการจัดหาพนักงานให้ได้ตามที่ต้องการ 
จะต้องอาศัยการออกแบบงาน (Job Design) การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) การวางแผนก าลังคน (Manpower 
Plan) การสรรหาและคัดเลือก (Recruitment and Selection) งานใช้ทรัพยากรมนุษย์ คือ หน้าที่ของการใช้
บุคลากร (Directing) เพื่อให้พนักงานที่มีอยู่ได้มีโอกาสใช้ความสามารถของตนเอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติภารกิจ
หน้าท่ีเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง หมู่คณะและขององค์กร ตลอดจนควบคุมดูแลให้บุคคลได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ และท าให้ทุกคนเต็มใจที่จะทุ่มเททั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อความส าเร็จของ
องค์กร การใช้คนให้ท างานตามที่ต้องการ โดยอาศัยกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ การบรรจุแต่งตั้ง (Placement) การ
ปฐมนิเทศ (Orientation) และการทดลองงาน (Probation) การสร้างแรงจูงใจ (Motivation) การสร้างทีมงาน (Teamwork 
Building) การประเมินผลการปฏิบัติ งาน (Performance Appraisal) การฝึกอบรมและพัฒนา (Training and 
Development) งานดูแลรักษาทรัพยากรมนุษย์ คือ หน้าที่การท านุบ ารุงรักษาพนักงานที่มีอยู่ให้มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคภัยทั้งหลายมาเบียดเบียนให้ต้องเจ็บป่วยแนะน าให้รู้จักป้องกันและหลีกเลี่ยง
ให้รอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง ตลอดจนยาเสพติดให้โทษอุบัติภัย อบายมุขและภัยที่จะบั่นทอนชีวิ ตของ
พนักงาน เพื่อให้มีชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุขสามารถท างานอยู่ได้จนครบเกษียณอายุงาน ซึ่งจะต้องอาศัยกิจกรรม
ต่าง ๆ ในกระบวนการบ ารุงรักษาพนักงาน ได้แก่ การพิจารณาความดีความชอบ (Promotion) การจ่ายค่าจ้าง
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ (Compensation) การส่งเสริมสุขภาพและอนามัย (Health Care Program) การ
บ ารุงรักษาสุขภาพอนามัยและการป้องกันอุบัติภัย (Health care and Safety) การควบคุมด้านวินัยและการลงโทษ 
(Disciplinary and Punishment) กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ ภารกิจหลักท้ัง 3 ประการของการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรนี้ถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้องมีความเข้าใจใน
สาระส าคัญของงานอย่างแท้จริง เพื่อให้ง่ายต่อการจดจ าและน าเอาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องก็คือ “หาให้ได้ ใช้ให้
เป็น และเก็บรักษาช้ า ๆ ไว้นาน ๆ” นับว่าเป็นคากล่าวสั้น ๆ แต่ได้ความหมายและเข้าใจได้ชัดเจนท่ีสุด 
 

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ 
 การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ เป็นแนวคิดที่เริ่มพูดถึงกันมากหลังจากรัฐบาลได้ประกาศ
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยเน้นให้เป็นรัฐบาลดิจิตอลมากขึ้นและเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้วยซึ่งควรมีการจัดการ การพัฒนาและคุณลักษณะทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ดังนี้ แนวคิด
ในการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (HR Value Added)ธนุเดช ธานี (2559.) การบริหาร
และพัฒนาคนเป็นเสมือนการพัฒนาทุน ซึ่ง “ทุนมนุษย์ (Human Capital)” นี้สามารถที่จะสร้างคุณค่า (Value 
Creation) อันมหาศาลและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ให้กับองค์กรได้ ฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์จึงต้องมีการก าหนดกลยุทธ์ขององค์กร (Corporate Strategy) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย (Goals) ที่ก าหนดไว้ มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าในสายตาของผู้รับบริการ โดยการช่วย
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ในการวางแผนงาน น าเครื่องมือการจัดการ ระบบงานด้าน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต่าง ๆ มาใช้ และส่งมอบงาน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าให้กับองค์กร (HR Value Added)  
 ดังนั้นกลยุทธ์ด้านคน (People Strategy) ในการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อความยั่งยืนขององค์กรที่นิยมใช้ 
เช่น การดูแลอัตราก าลังให้เหมาะสมพอเพียง (Manpower Planning) การเสาะแสวงหาบุคลากรที่มีความสามารถ 
(Recruitment) น ามาฝึกฝนและสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ (Training & Development) การดูแลให้พนักงานมี
โอกาสเติบโตก้ าวหน้า  (Career Development) การสร้ างความสุขความผูกพันในองค์กร ( Employee 
Engagement) และรักษาคนเก่งเหล่านั้นให้อยู่กับองค์กร เป็นต้น 
 คุณลักษณะของทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ คุณลักษณะของทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณ 
หากแต่ขึ้นอยู่กับ ความสามารถในการสื่อสาร (communication) ความคิดสร้างสรรค์ (creativity) ความร่วมมือ
ประสานงาน (collaboration) และความสามารถในการปรับตัว (adaptability / Transformation) อันเป็น “Soft 
Skill” พื้นฐานของยุคดิจิตอลอันเป็นโลกที่ไร้พรมแดน (Sang Woo Kim, 2014) หาใช่ความฉลาด (talent) หรือ
ความสามารถในการท างานตามค าสั่งแต่เพียงอย่างเดียวเหมือนในอดีตไม่ โดยความคิดสร้างสรรค์จะน ามาซึ่งการ
พัฒนานวัตกรรม (Innovation) ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงมากกวา่การผลิตพื้นฐาน หรือการเป็นโรงงานรับจ้างประกอบ ที่เห็น
ได้ชัดเจนคืออุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ และ Digital Contents ทั้งหลาย ส่วนความสามารถในการสื่อสารและการ
ปรับตัวจะท าให้ “ทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่” ของประเทศสามารถอยู่และท างานร่วมกับผู้อื่นซึ่งมีความแตกต่าง
หลากหลายได้ไม่ว่าจะเป็นสัญชาติ ชาติพันธ์ุ ศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อ ฯลฯ อันจะท าให้การท างาน การค้า และ
การบริการเป็นไปอย่างลื่นไหล ทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่นั้นนอกจากต้องมีความรู้พื้นฐานแล้ว ยังต้องมีความ
รับผิดชอบ มีความฉลาดทางอารมณ์สูง เข้ากับผู้อื่นได้ดี มีอัตตาต่ า ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง มีความคิด
สร้างสรรค์ และใฝ่ที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต(ส านักงาน ก.พ., 2560) 
 
ความแตกต่างของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐกับเอกชน 
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. คือ 
คณะกรรมการที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ท าหน้าที่ดูแลให้การด าเนินการด้าน
บริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน ในกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนนับตั้งแต่การก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือนการสอบเพื่อบรรจุบุ คคลเข้ารับราชการการ 
แต่งตั้ง โยกย้าย การเลื่อนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน ไปจนถึงการด าเนินการทางวินัย การออกจากราชการ และ
เรื่องอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง(ส านักงาน ก.พ., 2559) 
 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเป็นองค์กรกลาง บริหารงานบุคคลและเป็นฝ่ายเลขานุการ
ของ ก.พ. รับผิดชอบดูแลข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งเป็นข้าราชการส่วนใหญ่ของประเทศ แม้ว่าปัจจุบันนี้จะมีการ
มอบอ านาจไปให้แต่ละส่วนราชการรับไปด าเนินการเองในรูปของคณะอนุกรรมการสามัญแล้วก็ตาม เมื่อมีปัญหา
หรือข้อร้องเรียนจากข้าราชการในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมสุดท้ายแล้วส านัก ก.พ. ก็เข้ามาแก้ปัญหาเอง  
 นอกจากนี้บทบาทในการดูแล ก ากับ ตรวจสอบการบริหารงานบุคคล วางกฎระเบียบหลักเกณฑ์ต่าง ๆ 
แล้วยังมีหน้าที่ที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ การรักษาและพิทักษ์ระบบคุณธรรมเพื่อเป็นหลักประกันว่า ก.พ. และ
ส านักงาน ก.พ. จะเป็นหน่วยงานที่สามารถตัดสินให้ความเป็นธรรมแก่ส่วนราชการ และข้าราชการ เมื่อมีความ
ขัดแย้งหรือปัญหาเกิดขึ้นหรือในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ก.พ.และส านัก ก.พ. จึง
ต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อให้เป็นที่เช่ือถือและศรัทธาของข้าราชการและเป็ นการรักษา
ระบบคุณธรรมให้ข้าราชการมีขวัญและก าลังใจทุ่มเทปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างอุตสาหะและเต็มก าลังความสามารถ 
โดยตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการที่จะน านโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุข ของประชาชน และความ
เจริญก้าวหน้าของประเทศชาติโดยรวมต่อไป  
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 รูปแบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐของ ก.พ.คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้มี
กระบวนการการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อเป็นการบริหารบุคคลากรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
องค์การโดย ก.พ. ได้มีการด าเนินงานตาม กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ดังต่อไปนี้ 
 การสรรหา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด ซึ่ง ก.พ. ก าหนดโดยหนังสือส านักงาน ก.พ. 
ที่ นร 1004.1/ ว16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(ก.พ.) จะพัฒนาโดยเสริมสร้างให้ข้าราชการพลเรือนมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตมีขวัญก าลังใจ ใน
การปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ และประโยชน์สุขประชาชน โดยจะเน้นการพัฒนา การ
ฝึกอบรม จริยธรรม ฐานข้อมูลก าลังคน วินัย การรักษาทรัพยากรบุคคลไว้ในองค์กร การรักษาทรัพยากรบุคคลไว้
ของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จะเน้นการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน มีความเป็นธรรมในงานต่าง 
ๆ สร้างความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพโดยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้มีการด าเนินงาน ดังนี้ 
ปรับปรุงระบบและกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรให้สามารถดึงดูดก าลังคนที่มีคุณภาพได้มากขึ้น 
ปรับปรุงค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ให้เป็นแรงจูงใจและเป็นธรรมยิ่งขึ้น พัฒนาคุณภาพชีวิตและการเจ้าหน้าที่ 
สัมพันธ์ภาครัฐ สร้างแรงจูงใจและพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน การใช้ประโยชน์ทรัพยากรบุคคลในองค์กร
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จะใช้ประโยชน์จากบุคลากรให้ตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้ก าหนดไว้ 
โดยจะจัดสรรงานให้ตรงตามความสามารถของบุคคลกรและส่งเสริมให้บุคคลากร ท างานให้กับองค์กรอย่างเต็ม
ศักยภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 
 กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง ระบบริหารทรัพยากรบุคคลภาคราชการ ส านักงาน ก.พ. มีบทบาทเป็นผู้
เสนอแนะ ก ากับดูแล และให้ค าปรึกษาแก่ส่วนราชการในการด าเนินงานฝึกอบรม พัฒนา จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาข้าราชการพลเรือนขึ้น ขณะเดียวกันก็ได้จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนายุทธศาสตร์ ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) สนับสนุนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ชาติด้วยการผลักดันและพัฒนาให้ภาค
ราชการของประเทศเป็นราชการที่มีคุณธรรมปลอดทุจริต สร้างและส่งเสริมนวัตกรรมและมีประสิทธิภาพ โดยมี 4 
กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาคราชการคือ 
 กลยุทธ์ปรับปรุงระบบการสรรหาเพื่อให้ส่วนราชการเป็นองค์กรทางเลือกแรกของคนดีคน เก่ง (First 
Choice Civil Service) ส่งเสริมให้ส่วนราชการเป็นเจ้าภาพหลักเพื่อให้ได้มาซึ่งคนดีคนเก่งที่เหมาะสมกับส่วน
ราชการ เพิ่มประสิทธิภาพระบบด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 กลยุทธ์การกระจายอ านาจและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 
(Department focused HR Platform) ระบบจ าแนกต าแหน่ง ระบบค่าตอบแทน ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ระบบการแต่งตั้งย้ายโอนเลื่อน 
 กลยุทธ์การเสริมสรา้งเกียรตภิูมแิละคุณภาพข้าราชการ (Civil Service of Integrity & Passion) ระบบ
ทุนรัฐบาล ระบบการพัฒนาข้าราชการ ระบบการส่งเสริมจริยธรรม ระบบมาตรฐานวินัย 
 กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนานโยบายทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (Smart HR Policy) โดย
ด าเนินการในเรื่องที่ส าคัญได้แก่ การปรับปรุงกฎหมายและ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน ระบบการพัฒนา
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของราชการพลเรือนท่ีมีประสิทธิภาพ การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐในระดับภูมิภาคและระดับโลก 
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาคเอกชน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาคเอกชนส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการ
ด าเนินหน้าที่ต่าง ๆ พิจารณาภาวะแวดล้อมท้ังด้านเศรษฐกิจ (การแข่งขันในตลาดโลก) สังคม (โครงสร้างประชากร) 
กฎหมายที่เข้ามามีอิทธิพลต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เน้นกลยุทธ์ของการบริหารในแต่ละหน้าที่ (Function) ว่า
จะต้องปรับให้สอดคล้องซึ่งกันและกันกับสภาวะแวดล้อม เช่น เมื่อมีการปรับลดขนาดขององค์การลง (Downsizing) 
กลยุทธ์ก็มุ่งเน้นในด้านการก าจัดคนให้ออกไปจากองค์การ (Recruitment) และการฝึกอบรมและการพัฒนา 
(Training and Development) เพราะกลยุทธ์ดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้กับพนักงานที่
เหลืออยู่ และสามารถท างานแทนพนักงานที่ถูก Layoffs ได้ การฝึกอบรม (Training) และการพัฒนา (Development) 
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เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ในภาวะวิกฤติ ซึ่งจ าเป็นต้องปรับให้สอดคล้องกับภาวะ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การแข่งขันต่าง ๆ  เป็นต้น การบริหารค่าตอบแทน (Compensation) ต้องค านึงว่าท าอย่างไรที่จะ
ประหยัดต้นทุนได้ โดยที่ก าลังขวัญของพนักงานไม่เสีย การประเมินผลงาน (Performance Appraisal) เน้นการ
ประเมินผลงานตามผลงานจริง ๆ แล้วจ่ายค่าจ้างตามผลงานนั้น ๆ หรือการจ่ายค่าจ้างแบบ Pay for Performance 
มิใช่จ่ายแบบ Pay for Position  
 ความแตกต่างระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐและภาคเอกชน สามารถจ าแนกความ
แตกต่างได้ดังนี้คือ  
 ประเด็นแรก นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภาครัฐใช้นโยบายแบบปิด การโอนย้าย การแต่งตั้ง 
มักเป็นการด าเนินการภายในส่วนราชการเป็นส่วนใหญ่ ส่วนภาคเอกชนใช้นโยบายแบบเปิด มีการโอนย้าย และ
เปลี่ยนแปลงต าแหน่งข้ามบริษัทในเครือเดียวกัน  
 ประเด็นท่ีสอง การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ ภาครัฐเป็นแบบแนวดิ่ง ด าเนินการเป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องมากมาย ขาดวิธีการที่หลากหลาย โดยรับบุคคลที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ต่าง ๆ ของสถาบันการศึกษา แล้วน าไปบรรจุแต่งตั้งขั้นต่ าของระดับต าแหน่งนั้ น ๆ เพื่อให้เติบโตต่อไป ส่วน
ภาคเอกชนเป็นแบบแนวราบ ด าเนินการเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของบริษัท โดยเปิดกว้างให้บุคคลทั่วไปท่ีมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้สามารถเข้าสู่องค์การได้ในแทบทุกระดับต าแหน่ง และใช้เวลาน้อยในการสรรหาและ
คัดเลือก 
 ประเด็นที่สาม เงินเดือนค่าจ้าง ภาครัฐเป็นไปตามวุฒิ ตามบัญชีเงินเดือนที่ก าหนดไว้ ส่วนภาคเอกชน
เป็นไปตามความสามารถ ลักษณะงาน หรือสมรรถนะ ซึ่งจะสูงกว่าภาครัฐ  
 ประเด็นที่สี่ ระยะเวลาการจ้างงาน ภาครัฐมีการจ้างงานตลอดชีพส าหรับข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
และมีการใช้สัญญาจ้าง 1-4 ปี ส าหรับพนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างช่ัวคราว ซึ่งได้รับอิทธิพล
จากแนวคิดของภาคเอกชน ส่วนภาคเอกชนนิยมใช้สัญญาจ้าง และอาจเลิกจ้างได้เมื่อต าแหน่งนั้นหมดความจ าเป็น 
 ประเด็นที่ห้า กองทุนที่ให้ผลตอบแทนยามพ้นสภาพจากองค์การ ภาครัฐเปิดโอกาสให้ข้าราชการ
สามารถเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการได้ ส่วนภาคเอกชนให้พนักงานและลูกจ้างเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
 ประเด็นสุดท้าย การรักษาพยาบาล ภาครัฐเบิกค่ารักษาพยาบาลให้กับบิดา มารดา และบุตรได้ส าหรับ
ข้าราชการ และเข้าระบบประกันสังคมส าหรับพนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างช่ัวคราว ส่วน
ภาคเอกชนให้พนักงานและลูกจ้างเข้าระบบประกันสังคมนอกจากนี้ภาครัฐยังมีหน่วยงานกลาง คือ คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ท า
หน้าที่ดูแลให้การด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน ในกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนนับตั้งแต่การก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือนการสอบเพื่อบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการการแต่งตั้งโยกย้ายการเลื่อนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนไปจนถึงการด าเนินการทางวินัย การ
ออกจากราชการและเรื่องอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ 
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาหรือปรับปรุงให้ทันสมัย เนื่องจาก
บริบทของประเทศในปัจจุบันท่ีต้องเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการก าหนดนโยบายไทยแลนด์ 4 .0 ของรัฐบาล ส่งผลให้ภาครัฐ
ของไทยต้องมีการปรับตัวเพื่อให้ก้าวทันสมาชิกประเทศในภูมิภาคเดียวกัน โดยมีการก าหนดยุทธศาสตร์ประเทศ 
(Country Strategy) พ.ศ. 2556-2561 ซึ่งมีแนวยุทธศาสตร์และนโยบายในการบูรณาการ การท างานระหว่าง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงดังกล่าว ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 4 ประเดน็ 
 โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบรหิารทรัพยากรมนุษย์ก็คอืยุทธศาสตรท์ี่ 4 ซึ่งเน้นการสร้างสมดลุ
และปรับระบบบริหารจัดการภายในภาครัฐ (Internal Process) 
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 ส านักงาน ก.พ. (2557) ในฐานะองค์กรกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ซึ่งมีเป้าหมายที่จะสร้างสมดุลและปรับระบบบริ หาร
จัดการภายในภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ โดยระบุแนวทางการ
ด าเนินงานที่ส าคัญด้าน “การพัฒนาและบริหารก าลังคนภาครัฐ” 2 ประการ คือ 1) การบริหารก าลังคนให้
สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่มีในปัจจุบัน และเตรียมพร้อมส าหรับอนาคต 2) การพัฒนาทักษะและศักยภาพของ
ก าลังคนภาครัฐและเตรียมความพร้อมบุคลากรภาครัฐสู่ประชาคมโลก ซึ่งน าไปสู่การก าหนดเป้าหมายของการ
ยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ โดยแบ่งความจ าเป็นออกเป็น 3 ด้านดังนี ้
 ความจ าเป็นในการวางแผนและบริหารก าลงัคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด(สรุพงษ์ มาลี, 2556) การวางแผน
ก าลังคนให้สอดคล้องกับภารกิจของส่วนราชการ โดยการทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐและวาง
แผนการใช้ก าลังคน วิเคราะห์ความต้องการก าลังคนที่แท้จริงของส่วนราชการให้สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์
และการเปลี่ยนแปลง จัดท าแผนก าลังคนเพื่อแก้ไปปัญหาก าลังคนขาด/เกิน น าแผนก าลังคนไปสู่การปฏิบัติและ
ติดตามประเมินผล วางแผนและบริหารก าลังคนกลุ่มที่มีความส าคัญต่อยุทธศาสตร์การบริหารราชการ โดยการ
วิเคราะห์และระบุก าลังคนในสายอาชีพที่มีความขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานหรือจ าเป็นส าหรับ
ภารกิจส าคัญตามนโยบายของรัฐบาล เช่น บุคลากรทางการแพทย์และ สาธารณสุข และนักวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
วางแผนการสร้าง การสรรหาและการพัฒนาเป็นการเฉพาะเพื่อให้ความพร้อมและความต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารก าลังคนภาครัฐ โดยการพัฒนากลไกให้ส่วนราชการมีความคล่องตัวในการบริหารก าลังคน ควบคุมการ
เพิ่มอัตราก าลังและค่าใช้จ่ายด้านบุคคลภาครัฐให้ครอบคลุมก าลังคนส่วนใหญ่รวมทั้งศึกษาการนาเพดาน
งบประมาณมาใช้เป็นกรอบในการบริหารอัตราก าลัง วางกลไกให้ผู้บริหารทุกระดับรับผิดชอบต่อการบริหาร
อัตราก าลังและค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของหน่วยงาน ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการใช้ก าลังคนภาครัฐ โดยการ
พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใช้ก าลังคนภาครัฐ ก าหนดมาตรการปรับปรุงการบริหารและ
การพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับผลการประเมิน รายงานผลการตรวจสอบให้ ก.พ. และคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
โดยอาจก าหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบการใช้ก าลังคนภาครัฐ ด าเนินการก็ได้ พัฒนาฐานข้อมูลก าลังคนให้
สมบูรณ์ โดยการพัฒนาเช่ือมโยงและบูรณาการฐานข้อมูลก าลังคน ส่งเสริมให้มีการนาสารสนเทศด้านก าลังคนมา
ประกอบการวางแผน บริหารและพัฒนาก าลังคน  
 ความจ าเป็นในการพัฒนาก าลังคนและสร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์  (สุรพงษ์ มาลี, 2556)พัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
ภาษาเพื่อนบ้าน และเทคโนโลยีสารสนเทศให้พร้อมเข้าสู่ AEC และเวทีโลกพัฒนาขีดความสามารถของผู้บริหารใน
การบริหารท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและภาวะวิกฤติ พัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ตระหนักถึงการบริหารและการ
ปฏิบัติงานในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง ปรับเปลี่ยนทักษะและสมรรถนะให้เหมาะกับภารกิจ นโยบายและทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ (Workforce Renewal) เตรียมก าลังคนเพื่อรองรับกาสญูเสียจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้ง
อายุและความหลากหลาย โดยการวางแผนสร้างความต่อเนื่องในการด ารงต าแหน่งที่มีความส าคัญเชิงกลยุทธ์ 
(Succession Planning) วางระบบการจัดการความรู้ (KM) เพื่อให้พร้อมสาหรับการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องไม่ขาด
ช่วง วางระบบการขยาย/ปรับเปลี่ยนอายุเกษียณและพัฒนารูปแบบการจ้างงานหลังการเกษียณอายุ (ในต าแหน่ง/
สายงานที่จ าเป็นหรือขาดแคลน) เพิ่มขีดความสามารถของผู้บริหารในการบริหารกลุ่มคนต่างช่วงอายุ และมีความ
หลากหลาย เพื่อให้เกิดความราบรื่นและพลังร่วม การพัฒนาก าลังคุณภาพเพื่อให้เพียงพอส าหรับน าการเปลีย่นแปลง 
โดยการปรับปรุงระบบหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา พัฒนา รักษา และจูงใจก าลังคนคุณภาพภาครัฐ บูรณาการ
วิธีการบริหารก าลังคนคุณภาพในภาครัฐ พัฒนาระบบการเคลื่อนย้ายก าลังคนคุณภาพภายในภาครัฐและระหว่าง
ภาครัฐกับภาคส่วนอื่น เช่น Exchange Program หรือ secondment ติดตามประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่า
ในการพัฒนาก าลังคนคุณภาพ (Talent Contribution) การพัฒนาทางก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยการส่งเสริมการจดั
ทาเส้นทางและวางแผนพัฒนาความก้าวหน้าให้กับบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริมการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล ( IDP) ที่
สอดคล้องกับความจ าเป็น เน้นการพัฒนาผลงาน สมรรถนะ ศักยภาพและคุณธรรมจริยธรรม วางระบบติดตามและ
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ประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการลงทุนในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (ROI) พัฒนาความเป็นมืออาชีพในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยการพัฒนาสมรรถนะ   ในการบริหารคนของผู้บริหาร เร่งรัดการจัดท ามาตรฐานวิชาชีพ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ความจ าเป็นในการดึงดูดและการรักษาก าลังคนคุณภาพในภาครัฐ (สุรพงษ์ มาลี, 2556) การปรับปรุง
ระบบการสรรหาและคัดเลือก โดยการยกระดับหน่วยงานของรัฐในตลาดแรงงานให้เป็น Employer of Choice เพื่อ
ดึงดูดคนรุ่นใหม่/ก าลังคนคุณภาพ พัฒนาประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการสรรหาก าลังคนคุณภาพเข้าสู่ภาครัฐ เช่น 
การสรรหาในระบบเปิด (Lateral Entry) เป็นต้น ปรับปรุงหลักสูตร หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเพื่อให้ได้ก าลังคน
ที่มี Skillset และ Mindset ตรงตามที่ต้องการ  และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง  เ ช่น เพิ่มการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ หรือประเมินทักษะและสมรรถนะอื่น ๆ สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยผลิตกาลังคนในการก าหนด
คุณลักษณะของผู้สมัครที่พึงประสงค์ การปรับปรุงค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ โดยการปรับโครงสร้างบัญชี
เงินเดือนเพื่อลดความแตกต่างระหว่างค่าตอบแทนภาครัฐและอัตราตลาด ก าหนดค่าตอบแทนของสายอาชีพ โดย
เน้นสายงานที่จ าเป็นและขาดแคลน ได้รับผลกระทบจาการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี (MRA) ทบทวนค่าตอบแทนและ
สิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับความหลากหลายของก าลังคน ช่วงวัย และวงจรชีวิต ( Life Stages) เช่น ให้
ค่าตอบแทนสูงในช่วงเริ่มต้น และเพิ่มในอัตราที่ลดลงเมื่อด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น เป็นต้น ศึกษาเพื่อวางกลไกเพื่อดูแล
ความเสมอภาคและความเป็นธรรมด้านค่าตอบแทนของบุคลากรภาครัฐแต่ละประเภท การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เจ้าหน้าที่สัมพันธ์ภาครัฐ โดยการพัฒนาระบบและวางกลไกเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การท างานอย่างมีประสิทธิภาพ (Productive Climate) และมีความสุข (Happy Workplace) พัฒนาระบบและวาง
กลไกเพื่อให้บุคลากรภาครัฐมีความทุ่มเทและผูกพันต่อองค์กร (Engagement) พัฒนาทักษะการดูแลบริหารคน 
(People Management) ให้เกิดความรู้สึกเป็นธรรมในการบริหารงานบุคคล (Perceived Fairness) ปรับปรุงระบบ
และวิธีการท างานเพื่อให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบและวิธีการท างานที่จะน าไปสู่การให้อิสระในการ
ท างานและการตัดสินใจ (Empowerment) การสร้างแจงจูงใจและระบบงานบริหารผลงาน โดยการสร้างวัฒนธรรม
ที่เน้นผลงานและสร้างแรงจูงใจในการสร้างและพัฒนาผลงาน เพิ่มทักษะในการบริหารผลงานให้กับข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ทุกระดับ น าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะไปใช้ประกอบการตัดสินใจด้านทรัพยากร
บุคคลพัฒนาระบบเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนขีดสมรรถนะและการบริหาร 
 
บทสรุป  
 บทบาทใหม่ของบุคลากรในยุคใหม่มีฐานะเป็นทรัพยากรขององค์การ ถือเป็นสินทรัพย์ขององค์กรที่มี
สภาพเป็น “ทุน (Capital)” หรือ “ทุนมนุษย์” (Human Capital) ซึ่งในแต่ละคนมีสิ่งมีคุณค่าสูงอยู่ภายในได้แก่ 
เทคโนโลยี ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะที่แฝงอยู่ และมีความจ าเป็นในการปฏิบัติงาน เช่น ทักษะเชิง
เทคนิค นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และสมรรถนะในการเป็นผู้น าที่มีส่วนร่วมส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาระงาน
ต่าง ๆ ขององค์การด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล สร้างความส าเร็จ ความเจริญเติบโตก้าวหน้าใหแ้ก่
องค์การ ด้วยเหตุนี้เองจึงท าให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นที่ยอมรับและมีความส าคัญยิ่งต่อองค์การ เริ่มตั้งแต่
กระบวนการวางแผนด้านก าลังทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและการคัดเลือก การใช้งาน และการดูแลรักษา
ทรัพยากรมนุษย์ ภารกิจเหล่านี้ถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่จะต้องมีความเข้าใจใน
สาระส าคัญของงานอย่างแท้จริง เพื่อให้ง่ายต่อการจดจ าและน าเอาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องก็คือ “หาให้ได้ ใช้ให้
เป็น และเก็บรักษาช้ า ๆ ไว้นาน ๆ” เนื่องจากการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ปัจจุบันได้เปลี่ยนไปจากเดิม ถือ
เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ เน้นแนวคิดในการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม ก าหนดคุณลักษณะของทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณอีกต่อไป แต่ขึ้นอยู่ความสามารถใน
การสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ ความร่วมมือประสานงาน ความสามารถในการปรับตัว  
 ดังนั้นในส่วนของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาหรือปรับปรุงให้ทันสมัย 
เนื่องจากบริบทของประเทศในปัจจุบันท่ีต้องเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งในระดับประเทศและระดับ
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ภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการก าหนดนโยบายไทยแลนด์ 4 .0 ของรัฐบาล โดยมี
ความจ าเป็น 3 ด้านคือ ความจ าเป็นในการวางแผนและบริหารก าลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ความจ าเป็นในการ
พัฒนาก าลังคนและสร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์ และความจ าเป็นในการดึงดูดและการรักษาก าลังคนคุณภาพใน
ภาครัฐ เพื่อให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ (ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ) สอดคล้องกับความจ าเป็นในการ
ปฏิบัติภารกิจในปัจจุบันและเตรียมความพร้อมส าหรับอนาคต มีความยืดหยุ่นและช่วยให้ส่วนราชการใช้ก าลังคน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร 
Good Governance Reinforcement in Public Organization 

 
ชาญชัย  เพียงแก้ว1 

 
บทคัดย่อ 

 การเขียนบทความครั้งนี้ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 
1. เพ่ือเสนอแนวทางในการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในองค์กรภาครัฐให้มีการ

ปฏิบัติอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม 
 2. เพ่ือเสนอแนวทางในการสนับสนุนและกระตุ้นเตือนบุคลากรได้ตระหนักถึงหลักนิติธรรม
หลักการมีส่วนร่วม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่าและเกิด
จิตส านึกในการให้บริการประชาชน 
 แนวทางในการศึกษาใช้วิธีการค้นคว้าจากเอกสารต่าง ๆ เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่
มีการศึกษาค้นคว้าหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น  ผลการศึกษามีข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างธรร
มาภิบาลในองค์กรดังนี้ 
 
ด้านนโยบาย   

 1. รัฐบาลต้องจัดให้มีการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยเพ่ือให้ได้รัฐบาลที่ 
ประชาชนมีความเชื่อมั่นอย่างเหนียวแน่นและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ
ตามหลักการประชาธิปไตย 

 2. รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่อง  หากมีปัญหาจากสถาบันทาง 
การเมืองก็ให้มีการแก้ไขปัญหาตามวิถีทางประชาธิปไตย 

 3. รัฐบาลมีนโยบายในการปฏิรูประบบราชการ  ส่งเสริระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ 
ทันสมัย  รวมถึงการปฏิรูปการศึกษา 

 
ด้านการบริหารจัดการ 

 1. จัดการศึกษาอบรมในเรื่องประชาธิปไตย และธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชน สนับสนุนขบวนการภาคประชาสังคมให้บริหารจัดการด้วยตนเองได้ 
   2. สนับสนุนและปลุกจิตส านึกให้ข้าราชการ  ประชาชน องค์กรเอกชนและองค์กรชุมชนมี
การบูรณาการในการท างานร่วมกัน 
 
ค าส าคัญ : การเสริมสร้าง, ธรรมาภิบาล, องค์กร 

 

ABSTRACT 

                                                   
1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น  จังหวัดมหาสารคาม 

 



 

 
                  การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 

531 

 The purposes of this article were to study and find out the suggestions to make 

good governance reinforcement in public organization in 2 ways and these were: 1) 

how to stimulate personals to accomplish the organizations missions effectively; 2) how 

to improve the attitude of the public services to have the responsibility for the people 

as the center to response.  The results of the study found that:  1) the government must 

decide to have the general election in next few months to appreciate the people 

according to democratic regime, the people will get more freedom and participation; 2) 

we need plans to make political development continually; 3) the government must set 

the policy to reform bureaucracy, education and technology;  4) there should be a 

promotion of social movement looking forward as strong societies; 5) integration of the 

work of public and private sectors.   

 

KEYWORDS: reinforcement; good governance; public organization 

 
1. บทน า 

การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในสังคมโดยเฉพาะการท างานในหน่วยงานหรือองค์กร 
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนก็ตามไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เกิดจากการสระสมความรู้ที่เป็น
วัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมของมวลมนุษย์นับเป็นพันๆปีมาแล้ว  กล่าวคือ เป็นหลักการของ
การอยู่ร่วมกันในบ้านเมืองและสังคมอย่างมีความสุข สามารถประสานประโยชน์และคลี่คลายปัญหา
ข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี เพ่ือสร้างสังคมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน (จรัส, 2546) 

แต่อย่างไรก็ตามในช่วง 20 ปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางการเมือง การพัฒนา 
ประชาธิปไตยที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและมีการพัฒนาด้านต่างๆเข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์  การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้ประเทศต่างๆทั่วโลกตื่นตัวและได้ทุ่มเททรัพยากรเพ่ือการปฏิรูประบบ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมของตนให้ทันโลก ทันสมัย สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและกติกา
ใหม่ของสังคม  สาเหตุหลักที่ผลักดันให้กระแสการปฏิรูปเกิดขึ้นโดยน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้อย่าง
ต่อเนื่อง ได้แก่ (วรพล, 2552) 

1. ภาครัฐไม่สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกที่รวดเร็ว รุนแรง เปิดกว้าง
และมีการแข่งขันสูงขึ้น 

2. ผลจากการที่ภาครัฐปรับตัวไม่ทันการณ์ ท าให้ภาครัฐมีความอ่อนแอ ล้าสมัย ไม่สามารถบ
ริหารจัดการประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศตกต่ าเกิดภาวะ
หนี้ท่วมท้น 

3. สังคมเสื่อมศรัทธาในภาครัฐทั้งในในเรื่องการบริหารและการทุจริตประพฤติมิชอบ 
4. ภาครัฐในโลกยุคใหม่ต้องปรับลดบทบาทจากผู้ปกครองเป็นผู้ให้บริการและธ ารงรักษา

ความเป็นธรรมในสังคม ภาคประชาชนและภาคเอกชนมีบทบาทในการบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมมากข้ึน 

5. ทุกประเทศมีจุดร่วมเหมือนกัน คือ 
.๑ ความสงบสุขของประชาชน 
.๒ เสถียรภาพ ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
.๓ การพัฒนาประเทศอย่างสมดุล เท่าทันโลก 
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๔ เพ่ือให้มีความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก 
           กรณีของประเทศไทย มีการปรับเปลี่ยนหลายประการ คือ การเปลี่ยนแปลงเพ่ือก าหนด 
หลักเกณฑ์ของสังคมใหม่ ดังปรากฏใน รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ปี พ.ศ. 2540และรัฐธรรมนูญปี 
๒๕๖๑ ได้แก่ 1) การสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 2)  เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจของภาครัฐมากข้ึน 3)การประกันและคุ้มครองสิทธิขั้น
พ้ืนฐานของประชาชน 4) ภาครัฐมีการบริหารการปกครองที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบโดยประชาชน
มากขึ้น (ถวิลวดี, 2547)  

 

กล่าวได้ว่าภาครัฐในโลกประชาธิปไตยยุคใหม่ มีเป้าหมายร่วมกัน ๓ ประการ คือ (สมใจ, 
2553) 
1. การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. การปรับเปลี่ยนบทบาทภาครัฐ 
3. การบริหารแบบพหุภาคี  

ความหมายของธรรมาภิบาล (Good Governance) มีผู้ให้ความหมายไว้ เช่น 
 

Good Governance นักวิชาการหลายท่านแปลว่า “ประชารัฐ” บ้าง “ธรรมรัฐ” บ้าง  
“กลไกประชารัฐที่ดี” บ้าง “ธรรมราษฎร์” บ้าง แต่ที่นิยมใช้กันมากคือ “ธรรมาภิบาล” และ “การ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี” 

ค าว่า Governance เป็นเรื่องของการอภิบาล เป็นวิธีการใช้อ านาจในการปกครอง  
(Government) คือการดูแล ปกปักษ์รักษา (อภิบาล)  ดังนั้น ค าว่า “ปกครอง” มาจากค า ปก + 
ครอง, ปก หมายถึง ปกป้องคุ้มครอง ส่วน ครอง หมายถึง การครองจิต ครองใจคน  

ธนาคารโลก : คือ ลักษณะและวิถีทางของการที่อ านาจได้ถูกน าไปใช้ในการจัดการทรัพยากร 
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพ่ือการพัฒนา 

ธีรยุทธ บุญมี : คือการบริหารจัดการประเทศที่ดีในทุก ๆ ด้าน และทุก ๆระดับ โดยมีหลักคิด
ว่า ทั้งประชาชน ข้าราชการบริหารประเทศเป็นหุ้นส่วนกันในการก าหนดชะตากรรมของประเทศ  
โดยมีกฏเกณฑ์ กติกา ที่จะท าให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ประสิทธิภาพ ความเป็นธรรม และ
การมีส่วนร่วมของสังคมในการก าหนดนโยบาย ตรวจสอบ และประเมินผลอย่างจริงจัง  

 
ทิพาวดี เมฆสวรรค์ : ให้ความหมายว่า เป็นเรื่องท่ีทุกสังคม ทุกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศ 

ที่ก าลังพัฒนา หรือพัฒนาแล้ว ต้องการให้เกิดข้ึน โดยที่กรอบการบริหารจัดการนี้อาจมีท้ังดีและไม่ดี 
ประสิทธ์ ด ารงชัย : มีความเห็นว่า ธรรมาภิบาล เป็นวาทกรรมทางการเมืองที่องค์กรเหนือรัฐ 

 คือ ธนาคารโลก ได้น าเสนอหยิบยื่นให้กลุ่มประเทศที่ ๓ (ประเทศลูกหนี้)  เพราะเล็งเห็นความไม่ได้
มาตรฐานสากลในการบริหารบ้านเมืองของกลุ่มประเทศดังกล่าว  อันเนื่องมาจากความไร้
ประสิทธิภาพ และการคอรัปชั่นของรัฐบาล  

อมรา พงศาพิชญ์ : คือการก ากับดูแลผลประโยชน์ของส่วนรวมและการรักษาผลประโยชน์ซึ่ง 
กันและกันระหว่างสมาชิกในสังคม โดยมีกฎกติกาที่ตกลงร่วมกัน  การก ากับดูแลนี้มีอยู่ในทุกระดับ
ของสังคม หรือองค์กร เช่น ภาครัฐ องค์กรธุรกิจ องค์กรสาธารณ์ประโยชน์ องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น 
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หรือแม้แต่ครอบครัว  กล่าวโดยสรุปก็คือ กฎกติกาที่ตกลงร่วมกันว่าจะเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการ
ดูแลผลประโยชน์ของส่วนรวม เช่น ๑) การท างานอย่างมีหลักการและเหตุผล ตอบสนองความ
ต้องการของสังคม มีความชอบธรรม และรับผิดชอบในผลของการตัดสินใจ ๒) การท างานอย่าง
โปร่งใส ๓) การมีส่วนร่วม ๔) เป็นประชาธิปไตย  

อานันท์ ปันยารชุน : คือผลลัพธ์ของการจัดการกิจกรรม ซึ่งบุคคลและสถาบันทั้งในภาครัฐ 
และเอกชนมีผลประโยชน์ร่วมกัน ได้กระท าลงในหลายทาง มีลักษณะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีสาระที่ส าคัญคือ องค์ประกอบที่ท าให้เกิดการจัดการอย่างมีประสิทธิ์ภาพ เพ่ือให้แน่ใจ
ว่านโยบายที่ก าหนดจะใช้ได้ผล รัฐบาลสามารถสร้างผลงานที่สัญญาไว้กับประชาชน โดยมี
องค์ประกอบ ๕ ประการ คือ การท างานอย่างมีเหตุผล, การมีส่วนร่วมของประชาชน, สามารถท านาย
ถึงความก้าวหน้าได้, โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ มีความเชื่อมโยงกันทั้ง ๔ ข้อ เข้าด้วยกัน  

สรุปความหมายของค าว่า  ธรรมาภิบาลตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้าง
ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.๒๕๔๒ ได้สรุปนิยามความหมายค าว่า “ธรรมาภิ
บาล” หมายถึง การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีเพ่ือเป็นแนวทางส าคัญในการจัดระเบียบให้
สังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคเอกชน ซึ่งครอบคลุมถึงฝ่ายวิชาการ ฝ่ายราชการ และฝ่ายธุรกิจ 
สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความรู้รักสามัคคีและร่วมกันเป็นพลังก่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน และเป็นส่วนเสริมความเข้มแข็งหรือสร้างความคุ้มภัยแก่ประเทศเพ่ือบรรเทาป้องกัน หรือแก้ไข
เยียวยาภาวะวิกฤตอันตรายที่หากจะมีมาในอนาคต เพราะสังคมรู้สึกถึงความยุติธรรม ความโปร่งใส 
และความมีส่วนร่วม อันเป็นคุณลักษณะส าคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สอดคล้องกับความเป็นไทย รัฐธรรมนูญและ
กระแสโลกยุคปัจจุบัน (วรพล, 2552) 

บทความนี้จะกล่าวถึงแง่คิดมุมมองบางประการเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
ในองค์กรว่ารัฐบาลและบุคลากรจะมีแนวทางในการปฏิบัติในการท างานอย่างไรในฐานะที่เป็น
ผู้รับผิดชอบหน่วยงาน  เพ่ือให้เป็นมาตรการในการปฏิบัติกันอย่างจริงจั งซึ่งจะน าองค์กรไปสู่ความ
เป็นเลิศด้านธรรมาภิบาล  
 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเสนอแนวทางในการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในองค์กรภาครัฐให้มีการ
ปฏิบัติอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม 
 2. เพ่ือเสนอแนวทางในการสนับสนุนและกระตุ้นเตือนบุคลากรได้ตระหนักถึงหลักนิติธรรม
หลักการมีส่วนร่วม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่าและเกิด
จิตส านึกในการให้บริการประชาชน 
 

3. เนื้อเรื่อง  
 ปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจของไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 ได้ตอกย้ าถึงความจ าเป็นที่ 
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จะต้องสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (ธรรมาภิบาล) เพ่ือบูรณะและสร้างระบบ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีขึ้นใหม่เพ่ือสร้างสังคมที่มีเสถียรภาพที่มั่นคงและสันติโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการตอบสนองความต้องการของประชาชนที่นับแต่จะเพ่ิมขึ้น  นอกจากนี้ก็จะเป็นการ
แก้ปัญหาของประเทศที่สะสมมานานและสร้างศรัทธาของประชาชนต่อภาครัฐอีกด้วย  จึงจ าเป็นต้อง
มีการปรับการบริหารจัดการทรัพยากรของประเทศใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี, 2546) 
  ดังนั้น รัฐบาลและระบบราชการจึงต้องมีวิสัยทัศน์ที่จะปรับระบบการเมืองเศรษฐกิจ และ
สังคมตามกระแสประชาธิปไตย และกระแสโลกาภิวัฒน์ตามกระแสโลกไปด้วยเนื่องจากโลกมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  

การน าแนวคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีมาใช้ในองค์กร  มีองค์ประกอบที่
ส าคัญดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2544) 
1. หลักนิติธรรม. 

      ด าเนินการโดย การตรากฎหมาย  กฎ ข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับ
ของสังคม  สังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎข้อบังคับเหล่านั้น  การปฏิบัติตามกฎหมาย
ดังกล่าวเรียกได้ว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่ตามอ าเภอใจหรืออ านาจของตัวบุคคล  
กล่าวคือ การน าหลักนิติธรรมมาปฏิบัติจะต้องค านึงถึงความเป็นธรรมและความยุติธรรมและเป็น
มาตรฐานอันเดียวกัน  รวมถึงต้องมีการปรับปรุงกระบวนการร่างกฎหมาย ออกกฎหมาย และการ
บังคับใช้กฎหมายให้มีความรัดกุม รวดเร็ว และเป็นธรรมด้วย  
       2.หลักคุณธรรม 

หมายถึงการยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม (เป็นเรื่องของศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมที่สังคม 
ยอมรับว่าเป็นแบบอย่างท่ีพึงปฏิบัติ)  สามารถด าเนินการได้ดังต่อไปนี้ คือ 
                 2.1 รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือหลักในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นแบบอย่างแก่สังคม 
                 2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพ่ือให้คนไทยมีความ
ซื่อสัตย์ จริงใจ ขยันอดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริต จนเป็นนิสัยประจ าชาติ  
         นอกจากนี้ก็ยังพบว่าปัญหาในการบริหารการปกครองประเทศส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่ผู้มี 
อ านาจตัดสินใจ บางครั้ง    ขาดจิตส านึก ได้ใช้อ านาจบริหารที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว หรือเพราะ 
ความเกรงกลัวอิทธิพล 
 
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540  ได้พยายามแก้ไขปัญหานี้ โดย วางมาตรการให้ผู้แทนประชาชนที่เข้าไปใน 
ระบบราชการต้องเข้าสู่หน้าที่ด้วยความชอบธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ า
จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ  ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน จัดระบบงานที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของข้าราชการอีกด้วย  
 

3.  หลักความโปร่งใส  
ด าเนินการได้โดย ปรับปรุงกลไกการท างานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส ประชาชน 
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เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และเข้าใจง่ายมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้อง
ชัดเจนได้  การตัดสินใจและการปฏิบัติงานของภาครัฐต้องมีความโปร่งใส เปิดเผยให้สาธารณชน
ตรวจสอบได้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 การปฏิบัติตามหลักความ
โปร่งใสนี้เป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ ดูได้จากการร้องเรียนผ่านองค์กร
ต่างๆ มีก่ีมากน้อย 
 

4. หลักการมีส่วนร่วม 
มีลักษณะการด าเนินการโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความคิดเห็นใน 

การตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศ  เช่น แจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณ การประชาพิจารณ์ 
การแสดงประชามติ  นอกจากนี้รัฐต้องกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการ
ท้องถิ่นได้เอง  ในด้านการให้บริการแก่ประชาชนควรมีการส ารวจความคิดเห็นของผู้รับบริการเพ่ือ
ปรับปรุงงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ในด้านระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน เช่นการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง การสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองต้องเป็นไป
แบบเสรี ปราศจากการซื้อสิทธิขายเสียง ในด้านการเข้าร่วมกิจกรรมองค์กรทางสังคมหรือองค์กร
ประชาสังคมก็ต้องเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมสามารถด าเนินกิจกรรมในลักษณะที่ไม่แสว งหา
อ านาจได้ เช่น การแก้ไขปัญหาชุมชนเอง รัฐต้องเข้าไปสนับสนุนส่งเสริมให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง  มีแผน
ชุมชนและงบประมาณสนับสนุนแผนงานโครงการ  และส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมสหกรณ์ของกลุ่ม
อาชีพต่าง ๆ  
 

5. หลักความรับผิดชอบ 
บุคลากรทุกระดับจะต้องตระหนักในสิทธิหน้าที่และให้ความส าคัญในความรับผิดชอบต่อ 

สังคมด้วยการใส่ใจในปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและมีความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาด้วย
ความร่วมมือของทุกฝ่ายและเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง พร้อมด้วยความกล้าที่จะยอมรับผลดี
และผลเสียจากการกระท าของตน  ในส่วนของประชาชนก็จะต้องเข้าใจในสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่
ตามรัฐธรรมนูญก าหนดไว้  ด้านเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและใช้อ านาจโดย
ค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ  และจะต้องตระหนักเสมอ
ว่าเจ้าหน้าที่รัฐมีความรับผิดชอบตามบทบาทของภาครัฐ  ในด้านภาคธุร กิจเอกชนจะมีหน้าที่
สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัยให้ผู้บริโภค และไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อาศัย
ในท้องที่  ในกรณีเกิดปัญหาในสังคมภาครัฐเกิดปัญหาข้อผิดพลาดหรือเกิดทุจริตประพฤติมิชอบขึ้น 
ต้องหาผู้รับบางผิดชอบและชี้แจงให้ประชาชนทราบ  

6. หลักความคุ้มค่า 
ในการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณนั้นจะต้องมีการบริหาร 

จัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยการรณรงค์ให้คนไทยมี
ความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ 
สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก  ตลอดจนสร้างจิตส านักให้มีการรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
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 ดังนั้นในการบริหารขององค์กรภาครัฐและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จึ่งมีความจ าเป็นที่
จะต้องปฏิบัติตามหลักธรมาภิบาลทั้ง 6  ประการดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด   เทศบาล   องค์การบริหารส่วนต าบล  กรุงเทพมหานคร
และเมืองพัทยา   การด าเนินการต้องมีความโปร่งใสและประชาชนมีส่วนร่วมให้มากยิ่งขึ้นและเปิด
โอกาสให้มีการตรวจสอบโดยภาคประชาชน ดังจะได้กล่าวอย่างนี้ 
 ภาครัฐ 
  ๑. จะต้องเป็นหลักในการใช้บังคับกฎหมาย ซึ่งเป็นการปกครองโดยใช้หลักนิติธรรม 
  ๒. พิจารณาบุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม 
  ๓. การบริหารโครงการต้องมีความโปร่งใสมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด 
  ๔. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากยิ่งข้ึน เป็นการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน 
  ๕. มีการแบ่งหน้าที่การงานในองค์กรที่ชัดเจน โดยเฉพาะระบุอ านาจหน้าที่และ
ผู้รับผิดชอบ 
  ๖. การด าเนินงานตามแผนงานโครงการต่างๆ ต้องยึดหลักประหยัด คุ้มค่า โดยค า
นึ่งถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการด าเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เนื่องจากเป็นการบริหารโดน
ตัวแทนของประชาชน จึงจ าเป็นต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากข้ึน และให้ประชาชนได้เข้า
มาตรวจสอบการท างานได้อย่างเต็มท่ีทั้งดานความโปร่งใสและการปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน
ฝึกอบรมให้พนักงานส่วนงานทุกคนมี คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานโดยการจัดองค์กรและจัด
บุคลากรให้ชัดเจนว่าใครท าหน้าที่อะไรถ้าด าเนินการอย่างนี้ได้ก็จะท าให้การท างานมีประสิทธิภาพ 
ประหยัดงบประมาณ 
  ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยของเราจึงควรร่วมมือร่วมใจกันน าหลักการธรรมาภิบาลมา
ปฏิบัติกันในองคก์รที่เราปฏิบัติงานอยู่อย่างจริงจังเพ่ือความเจริญรุ่งเรืองของประเทศสืบต่อไป  
 

4. บทสรุป 
  ประเทศไทยก็ตกอยู่ในสภาวะเดียวกันกับประเทศทั้งหลายในโลกซึ่งก าลังเผชิญกับกระแส
โลกาภิวัฒน์ซึ่งมีกระแสของประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลเป็นกระแสหลัก ควบคู่การเสริมสร้างธรร
มาภิบาลและการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งจะน าความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศชาติและสังคม  ดังนั้น การ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กรจึงมีความจ าเป็นและต้องด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง  หมายความว่า  
ต้องช่วยให้องค์กรมีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น สิ่งใดที่เห็นว่าดีมีประโยชน์แก่สังคม เราก็ควรปฏิบัติเพ่ือ
เสริมสร้างสังคมให้ดียิ่งขึ้น การเสริมสร้างในพจนานุกรมฯ หมายถึง เพ่ิมพูนให้ดีหรือมั่นคงยิ่งขึ้น 
          ส าหรับแนวทางในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กรนั้น หากจะพิจารณาแบบองค์รวมแล้ว
จ าเป็นต้องมีการพัฒนาประชาธิปไตยให้เป็นระบอบการปกครองที่อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนและ
ประชาชนมีส่วนร่วม  เป็นระบอบการปกครองที่ยึดมั่นในหลักการพ้ืนฐานของประชาธิปไตยเพ่ือสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับประชาชนอย่างแท้จริงจึงจะมีการสนับสนุนรัฐบาลประชาธิปไตยกว่ารัฐบาลรูปแบบ
อ่ืน  มีการกระจายอ านาจการปกครองและการบริหารออกจากศูนย์กลางไปยังส่วนต่าง ๆ เช่น องค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นและราชการบริหารส่วนภูมิภาค เป็นต้น  นอกจากนี้ ในส่วนของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยประชาชนต้องมีความเชื่อมั่นในสถาบันการเมืองด้วย เช่น สภานิติบัญญัติ และ
ระบบราชการซึ่งเป็นความเชื่อมั่นที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  การได้มาของ
สมาชิกสภานิติบัญญัติ การซื้อสิทธิขายเสียง การตรวจสอบการท างานของรัฐบาลโดยฝ่ายนิติบัญญัติ  
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นต้น (ถวิลวดี, 2547) 

 จะเห็นได้ว่า  กระบวนการเป็นประชาธิปไตยและการมีธรรมาภิบาลเป็นไปตามกระแส 
โลกาภิวัฒน์ที่เร่งรัดให้ประเทศไทยของเราต้องปรับตัวด้วยการปรับกระบวนทัศน์ใหม่ในการบริหาร
ราชการแผ่นดินโดยการให้ความส าคัญกับประชาชน เอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง   หลักการธรรมาภิ
บาล 6 ประการตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นจึงเป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีมีความ
พึงพอใจ  ผลการปฏิบัติงานภาครัฐมีประสิทธิภาพส่งผลให้ประเทศชาติมีความแจริญรุ่งเรือง 

 

5. ข้อเสนอแนะ 
ด้านนโยบาย 
  1. รัฐบาลต้องจัดให้มีการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยเพ่ือให้ได้รัฐบาลที่ 

ประชาชนมีความเช่ือมัน่อยา่งเหนียวแนน่และประชาชนเข้ามามีสว่นร่วม ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ
ตามหลกัการประชาธิปไตย 
 

  2. รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่อง  หากมีปัญหาจาก 
สถาบันทางการเมืองก็ให้มีการแก้ไขปัญหาตามวิถีทางประชาธิปไตย 

  3. รัฐบาลมีนโยบายในการปฏิรูประบบราชการ  ส่งเสริมระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศให้ทันสมัย  รวมถึงการปฏิรูปการศึกษา 

 
ด้านการบริหารจัดการ 
  1. จัดการศึกษาอบรมในเรื่องประชาธิปไตย และธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วน 

ร่วมของประชาชน สนบัสนนุขบวนการภาคประชาสงัคมให้บริหารจดัการด้วยตนเองได้ 
  2. สนับสนุนและปลุกจิส านึกให้ข้าราชการ  ประชาชน องค์กรเอกชนและองค์กร 

ชุมชน ให้ตระหนักและเห็นความส าคัญของหลักธรรมาภิบาลเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง 
  3. เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการบังคับใช้กฎหมาย  และนโยบายต่าง ๆ ต้อง 

น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ 
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กฎหมายเกษตรพันธสัญญา  ไม่ใช่เร่ือง ชาวนา  โง่  จน  เจ็บ 
The covenant agricultural law is not a stupid farmer. 

 
อาทิตย์  แสงเฉวก 

พระมหาไทยนอ้ย สลางสิงห ์
พระอธิการณัฐวุฒิ  เนื่องแก้ว 

นิตยา  ปิ่นละออ 
 

บทคัดย่อ 

บทความนี้เป็นการศึกษา  กฎหมายเกษตรภายใตระบบเกษตรพันธสัญญาเพ่ือบรรเทา
ความยากจน  วัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษากฎหมายเกษตรภายใตระบบเกษตรพันธสัญญา      
ในประเทศไทย  ๒) เพ่ือศึกษาขอดีและจุดออนของการทําการเกษตรแบบพันธสัญญาของ
เกษตรกรในประเทศไทย   จากการศึกษาพบว่า ระบบเกษตรพันธสัญญาเมื่อถูกนําไปใชภายใต
เงื่อนไขที่ตางกัน  ยอมสงผลที่ตางกัน การวางแนวทางในการสงเสริมระบบเกษตรพันธสัญญา 
ใหไดผลตามวัตถุประสงคท่ีตองการ  จําเปนตองมีการวางแผนรองรับและการจัดการที่เหมาะสม
ประกอบดวย เพ่ือควบคุมและนําระบบไปสูผลสัมฤทธิท่ี์ตองการ การนําระบบเกษตรพันธสญัญา
มาใชหรือมาสงเสริมใหกับเกษตรกร  จึงควรพิจารณาและตระหนักถึงผลที่ตองการรวมไปถึงผล
ในระยะยาวที่จะใหประโยชนถึงเกษตรกรและคุมคากับการดําเนินการเปนสิ่งสําคัญเกษตรกร
เผชิญกับสถานการณ์ ๔ อย่าง คือ อยากได้ผลตอบแทนสูง มีความเสี่ยงสูง เกิดการขูดรดีสูง และ
เป็นปัญหาที่ไม่มีใครเห็นหัว (ไร้ตัวตน)  เกษตรกรไม่ใช่คนโง่ แต่เป็นคนที่มีประสบการณ์ต่อสู้มา
อย่างโชกโชน    แต่เงื่อนไขที่เหนี่ยวรั้ง คือ หนี้สินเกษตรกรหน้าใหม่ คนที่เคยไปขายแรงงาน
ต่างแดน  หรืออดีตข้าราชการ เข้ามาในระบบโดยอาจมีประสบการณ์ไม่มากนัก แต่อยาก
เกษียณแล้วทํางานอยู่กับบ้าน เก็บกินรายได้จากผลผลิตทางการเกษตรที่เขาว่า “แน่นอน 
ชัดเจน”  

ค าส าคัญ: กฎหมาย,เกษตร,พันธสัญญา,โง่,จน,เจ็บ 
 

ABSTRACT 

 

This article, pearls, education, agricultural lawObjectives 1) To study  

agricultural law under the agricultural system, the covenant in Thailand 2) to study the 

advantages and weak points of the agricultural contract of farmers in Thailand. 

According to studies, it has been found that Contracted agricultural system when used 

under different conditions Submitting different results Guidelines for the promotion of 

the agricultural contract system To achieve the desired objectiveIt is necessary to have 

proper planning and proper management, including To control and apply the system to 

the desired achievement Implementation of the agricultural system, the covenant to be 
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used, or to encourage farmers Therefore should consider and realize the desired results, 

including the long-term results that will benefit farmers and the value of the operation 

is important  Farmers face 4 situations which are high yields. High risk High racking 

And is a problem that no one sees the head (without identity). Farmers are not stupid 

people. But is someone who has experienced fighting But the conditions that curb the 

debt are new farmers People who used to sell foreign workers Or former government 

officials Entering into the system may not have much experience. But want to retire and 

work at home Consume income from agricultural products that he says "clear, clear" 

 

KEYWORDS: Law, covenant, agriculture, stupid poor, hurt,   

๑. บทน ำ 
  

การทําเกษตรพันธสัญญาเริ่มใช้โดยบริษัทของญี่ปุ่นที่ดําเนินการในไต้หวัน ช่วงปี ค.ศ. 
๑๙๓๐-๑๙๕๐ เกษตรพันธสัญญาเริ่มได้รับความนิยมแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหารและเยื่อ
ใย ช่วงท้ายของทศวรรษ ๑๙๕๐ เกษตรกรชาวเม็กซิกันก็ปลูกผักและผลไม้ส่งเข้าตลาดอเมริกา
โดยพันธสัญญา ช่วงปี ค.ศ. ๑๙๖๐-๑๙๘๐ เกษตรพันธสัญญาแพร่หลายอย่างมากในผัก ผลไม้ 
ถั่วและเมล็ดพันธุ์พืช ช่วงท้ายของศตวรรษที่ ๒๐ เกษตรพันธสัญญาก็แพร่หลายในยุโรป
ตะวันตก ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา และจนถึงกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาในปัจจุบัน (Kristen, 
๒๐๐๒ อ้างในกัลปพฤกษ์ ๒๕๕๒) 

การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ก็ทําให้อุตสาหกรรมอาหารและเกษตรกรต้อง
ร่วมมือกันในการบริหารจัดการอย่างแน่นแฟ้นมากขึ้น  หลักการเกษตรพันธสัญญาจะเป็น
ประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งธุรกิจ เกษตรกร รวมทั้งรัฐบาลด้วย เกษตรพันธสัญญาเพื่อลด
ความเสี่ยงจากความผันผวนทางด้านราคา ผลผลิต และรายได้ของเกษตรกร ในแง่ธุรกิจเอกชน 
บริษัทผู้รับซื้อสามารถควบคุมปริมาณ มาตรฐานของผลผลิต ตลอดจนสามารถคาดการณ์ 
วางแผนด้านการผลิต การตลาด และการส่งออก และส่งผลให้เกิดการขยายตัวของการลงทุน
ของภาคเอกชนในภาคเกษตรกรรม การขยายตัวของเกษตรพันธสัญญาจะก่อให้เกิดประโยชน์
แก่เกษตรกรในแง่ที่ว่าเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตรให้สูงขึ้น เพิ่มทักษะในการบริหาร
จัดการ และใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ  มีตลาดแน่นอน และความมั่นคงทางด้านราคา
และรายได้ ในแง่ของรัฐ รัฐบาลสามารถลดภาระของงบประมาณในการประกันราคาสินค้า
เกษตรเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรนั่นเอง 

ในช่วง ๔ ทศวรรษที่ผ่านมา เกษตรพันธสัญญาขยายตัวอย่างรวดเร็ว จึงมีคําถามว่า
อะไรเป็นปัจจัยสําคัญที่ก่อให้เกิดการขยายตัวดังกล่าว Prowse (๒๐๑๒) ได้อธิบายไว้ว่าสาเหตุ
สําคัญที่ทําให้เกษตรพันธสัญญาขยายตัวอย่างรวดเร็ว  เพราะเป็นช่วงเวลาที่ประเทศเหล่านี้ก้าว
เข้าสู่การเปลี่ยนผ่านและมีการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่สําคัญ   กล่าวคือ  เกิดการ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งทางด้านอุปสงค์ (demand) และด้านอุปทาน (supply) ที่สนับสนุนให้
เกิดการขยายตัวของการทําเกษตรพันธสัญญา   สําหรับด้านอุปสงค์ พบว่าประเทศต่างๆ ส่วน
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ใหญ่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจดีโดยเฉพาะประเทศในเอเชียและประเทศเกิดใหม่ (emerging 
countries) ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ก้าวกระโดด อาทิ จีน เกาหลีใต้ อินเดีย และไทย สิ่งที่
ตามมา คือ จํานวนประชากรที่มากขึ้นรวมทั้งรายได้ต่อหัวที่เพิ่มขึ้น  มีมาตรฐานการครองชีพที่
สูงขึ้น และมีความเป็นอยู่ที่เป็นสังคมเมือง (urbanization) นอกจากนี้พฤติกรรมในการเลือกซือ้
อาหารก็เปลี่ยนแปลงจากในอดีต กล่าวคือ จะมีความนิยมอาหาร  ที่มีคุณภาพดี  ราคาสูง        
มี โปรตีนสูง  และคํานึงถึงสุขอนามัยและความปลอดภัยในอาหาร (food safety) มากขึ้น สิ่ง
ต่างๆ เหล่านี้สนับสนุนให้เกิดความต้องการอาหารที่มีคุณภาพดีได้มาตรฐานในปริมาณที่มากขึ้น 
เกษตรพันธสัญญาจึงเป็นคาํตอบที่จะมารองรับความต้องการเหล่านี้  ส่วนด้านอุปทาน ก็นับเปน็
แรงผลักดันอีกด้านหนึ่งต่อการขยายตัวของเกษตรพันธสัญญา จากการเปิดเสรีทางการค้าและ
นโยบายส่งเสริมการส่งออกของประเทศต่างๆ ในระยะที่ผ่านมา  ส่งผลให้ปริมาณการค้าของ
โลกขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งสินค้าอาหารและสินค้าเกษตรอื่นๆ นอกจากนี้การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน ( infrastructure)  และระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพ  มีเทคโนโลยีการ
ติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย  ทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว  
รวมทั้งการมีต้นทุนธุรกรรมที่ต่ําลงจากการจัดการสมัยใหม่และการเกิดการประหยัดจากขนาด
การผลิตที่ ใหญ่ขึ้น (economies of scale) นอกจากนี้การรวมตัวในแนวดิ่ ง  (vertical 
integration) หรือ การผลิตแบบครบวงจรจะทําให้การผลิตมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จากปัจจัย
ต่างๆ เหล่านี้ส่งเสริมให้การทําเกษตรพันธสัญญาประสบความสําเร็จ ในบทบาทของการผลิต
ผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการอาหารที่มากขึ้น 

โดยทั่วไปประเภทของพันธสัญญามีด้วยกัน ๓ รูปแบบคือระบบประกันตลาด ระบบ
ประกันราคา และระบบประกันรายได้ 

ระบบประกันตลาด เป็นระบบท่ีเกษตรกรขายวัตถุดิบให้กับผู้แปรรูป ภายใต้คุณภาพ
และเวลาที่กําหนด โดยเกษตรกรมีอํานาจการตัดสินใจด้านการผลิตเต็มตัว 

ระบบประกันราคา เป็นระบบที่บริษัทควบคุมปัจจัยการผลิตบางส่วน และเกษตรกรทํา
สัญญาขายผลผลิตให้กับบริษัทในราคา ปริมาณและคุณภาพตามกําหนด 

ระบบประกันรายได้ เป็นระบบท่ีบริษัทควบคุมการผลิต ปัจจัยการผลิต และ บริการ
ต่างๆโดยเกษตรกรจะได้รับรายได้ตามที่ตกลงกันไว้เบื้องต้น 

การตัดสินใจทําเกษตรพันธสัญญา ทั้งเกษตรกรและบริษัทเกดิจะต้องคํานวณตน้ทุนและ
ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นแล้วว่าคุ้มค่ากว่าการไม่ทําสัญญา ต้นทุนดังกล่าวรวมถึงต้นทุนการผลิต
และต้นทุนการทําธุรกรรม (สําหรับเกษตรกร ตัวอย่างของต้นทุนที่ต้องคํานึงถึงได้แก่ ต้นทุนใน
การทําตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท การลงทุนเครื่องมือและอุปกรณ์ และสําหรับบริษัทก็จะ
หมายถึงต้นทุนที่ให้คําปรึกษาด้านการจัดการ ต้นทุนด้านการช่วยเหลือทางการเงินและปัจจัย
การผลิตให้แก่เกษตรกร เป็นต้น) ต้นทุนในการดําเนินธุรกรรมรวมถึงต้นทุนในการร่างสัญญา 
การต่อรอง และดําเนินตามสัญญา หลังจากที่ทําธุรกรรมร่วมกันแล้ว ต้นทุนในการดําเนิน
ธุรกรรมจะรวมถึงต้นทุนในการจัดการผู้ทําผิดสัญญา และต้นทุนในการดูแลคู่สัญญาในระยะยาว 
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เมื่อทั้งสองฝ่ายเห็นว่าประโยชน์ที่ได้รับสูงว่าต้นทุนที่จะเกิดขึ้นในการทําสัญญา ก็จะทําพันธะ
สัญญากัน พันธะสัญญามีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับต้นทุนการผลิตและทางการดําเนินธุรกรรม
ภายใต้การผลิตของแต่ละท้องถิ่น ในขณะที่บริษัทร่างสัญญาขึ้นมานั้นก็จะคํานึงถึงผลผลิตและ
ฐานะทางเศรษฐกิจของเกษตรกรแต่ในขณะเดียวกันก็พยายามลดต้นทุนของตนอีกด้วย 
 ประเทศไทยนับเปนผูสงออกอาหารและเลี้ยงดูชาวโลกมาเนิน่นาน จนไดรับสมญานามว
าเปน “อูขาว อูน้ําของโลก” และแมกระทั่งในปจจุบันก็ยังไดรับคํากลาวขานวาเปน “ครัวของ
โลก” นอกจากนี้เกษตรกรยังไดรับการกลาวขานวาเปนกระดูกสันหลังของชาติอีกดวย  อยางไร
ก็ตาม เกษตรกรกลับเปนกลุมอาชีพที่มีปญหาความไมมั่นคงทางรายไดมากที่สุด  มีเกษตรกรเป
นจํานวนมาก   ตองประสบกับปญหารายไดนอย  ไมเพียงพอแกการยังชีพและตกอยูในภาวะ
ความยากจน   ปญหาความมั่นคงในอาชีพและรายไดของเกษตรกร  จึงมีผลตอปญหาการ
พัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวของประเทศ  ทั้งในดานความเหลื่อมล้ําของรายไดระหวางอาชีพ
และระหวางพ้ืนที่ทํากิน  รวมทั้งปญหาดังกลาวไดผลักดันใหเกิดการยายถิ่นจากชนบทสูเมือง  
เพ่ือหาโอกาสสรางรายไดและความเปน  อยูที่ดีกวา ในชนบทไทยจึงเกิดภาวะการขาดแคลน
แรงงานในภาคเกษตรกรรม  นอกจากนี้ปญหาใหญของการผลิตในภาคเกษตรอีกประการหนึ่ง 
คือ ความผันผวนของราคาผลผลิต เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง  ทางดานอุปทานในการผลิต
รวมทั้งการขาดอํานาจตอรอง  ซึ่งมีผลตอเสถียรภาพรายไดของเกษตรกร  รัฐบาลที่ผานมาไดให
ความสําคัญกับการพัฒนาภาคเกษตร   โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนา  มูลคาเพ่ิมของสินค
าเกษตร การกระจายผลผลิตทางการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร เพ่ือรองรับ  การพัฒนา
อุตสาหกรรม  ระบบเกษตรพันธสัญญา (contract farming)  

กฎหมายเกษตรพันธสัญญา ในไทยทํากันอย่างเสรีปราศจากการควบคุมที่ดีพอ ทําให้ถูก
เปรียบเป็นสัญญาทาสที่เกษตรกรต้องทําตาม   ย้อยรอยกลับไปหลายสิบปี กฎหมายส่งเสริม
และพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา  หรือ “คอนแทรคท์ฟาร์มมิ่ง”(contract farming) ถูกพับ
เก็บ แม้จะมีความพยายามจากรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยที่จะออกกฎหมายดังกล่าวแต่ก็ยังไม่สําเร็จ  
เพราะถูกนายทุนใหญ่ในวงการเกษตรคัดค้านมาโดยตลอด  ขณะที่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
จากการทําเกษตรพันธ์สัญญาหลายรายต้องสิ้นเนื้อประดาตัว เป็นหนี้สิน บางรายก็ล้มละลาย 
ทําให้เกิดคําว่า “สัญญาทาส” พัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศบังคับใช้เป็นกฏหมาย  ซึ่งถือเป็นการ
ปฏิรูปวงการเกษตรกรรมของไทยในยุคนี้ (ราชกิจจานุเบกษา.เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๖ ก. น.๑, 
๒๕๖๐) 
 

๒. วตัถุประสงค์ 

๑) เพือ่ศกึษากฎหมายเกษตรภายใตระบบเกษตรพันธสญัญาในประเทศไทย   
 ๒) เพื่อศกึษาขอดแีละจดุออนของการทําการเกษตรแบบพันธสญัญาของเกษตรกรใน
ประเทศไทย    
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๓. ความหมาย 
ระบบเกษตรพันธสัญญา ( contract farming) เป็นแนวคิดที่ มุ่ ง จะก่อ ให้ เกิด

ประสิทธิภาพในการผลิตและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน ซึ่งนับเป็นระบบเกษตรกรรมที่มุ่งเน้น
ให้การพัฒนาธุรกิจ      มีระบบครบวงจรการผลิต  โดยอยู่ภายใต้การดําเนินการระหว่างบริษัท
ทางการเกษตรรายใหญ่     (เช่น บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ บริษัทบีทาโกร ฯลฯ) ร่วมกับเกษตรกร
ผู้ผลิต วัตถุประสงค์หลักของธุรกิจแบบเกษตรพันธะสัญญามีหลายประการที่สําคัญ คือ        
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรทั้งมีการปรับปรุงคุณภาพสินค้า และเพ่ือให้ต้นทุนการ
ผลิตต่อหน่วยลดลงโดยการนาํการบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตเพื่อก่อใหเ้กดิ
การประหยัดตอ่ขนาด มีการวางแผนการผลิตเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกใน
ภาวะที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรง ฯลฯ โดยแนวคิดดังกล่าวเชื่อว่าทั้งผู้ซื้อ (บริษัทฯ) กับผู้ขาย 
(เกษตรกร) จะได้ผลประโยชน์ร่วมกัน ผู้ซื้อหรือบริษัทสามารถควบคุมคุณภาพและต้นทุนการ
ผลิตที่ลดลง โดยผ่านการบริหารจัดการตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารกับเกษตรกรใน
ด้านการผลิตและการตลาด ส่วนเกษตรกรย่อมได้ประโยชน์จากราคาสินค้ารับซื้อที่แน่นอน    
ลดความผันผวนทางด้านรายได้และราคา เสถียรภาพของรายได้จึงมีมากขึ้นเพราะมีตลาดรับซื้อ
ที่แน่นอน           

คําว่า “ระบบเกษตรพันธสัญญา” หมายความว่า ระบบการผลิตผลิตผลหรือบริการทาง
การเกษตร ที่เกิดขึ้นจากสัญญาการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรประเภทเดียวกัน
ระหว่าง    ผู้ประกอบธุรกิจ ทางการเกษตรฝ่ายหนึ่งกับบุคคลธรรมดาซึ่งประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมตั้งแต่สิบรายขึ้นไป หรือกับ สหกรณ์การเกษตรหรือกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายว่า
ด้วยสหกรณ์ หรือกับวิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่าย วิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมอีกฝ่ายหนึ่ง  ที่มีเงื่อนไขในการผลิต 
จําหน่าย หรือจ้างผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยเกษตรกร ตกลง
ที่จะผลิต จําหน่าย หรือรับจ้างผลิตผลิตผลทางการเกษตรตามจํานวน คุณภาพ ราคา หรือ 
ระยะเวลาที่กําหนดไว้  และผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรตกลงที่จะซื้อผลิตผลดังกล่าวหรือ 
จ่ายค่าตอบแทนตามที่กําหนดไว้ตามสัญญา โดยผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรเข้าไปมีส่วนใน
กระบวนการผลิต เช่น เป็นผู้กําหนดวิธีการผลิต จัดหาพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
หรือปัจจัยการผลิต ให้แก่เกษตรกร        
 “ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร” หมายความว่า บุคคลซึ่งประกอบธุรกิจการผลิต   
แปรรูป จําหน่าย หรือการส่งออกผลิตผลทางการเกษตร หรือให้บริการด้านระบบการผลิตสนิคา้ 
หรือปัจจัยการผลิต  ทางการเกษตรในระบบเกษตรพันธสัญญา     
 “เกษตรกร” หมายความว่า บุคคลธรรมดาซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรม และให้
หมายความรวมถึง สหกรณ์การเกษตรหรือกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ และ
วิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่าย วิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ซึ่ง
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม         
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 “เกษตรกรรม” หมายความว่า การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา หรือ 
เกษตรกรรมอื่นที่คณะกรรมการประกาศกําหนด    (ราชกิจจานุเบกษา.เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๖ ก. 
น.๒, ๒๕๖๐) 

 จะเห็นได้ว่า การทําเกษตรพันธสัญญา หมายถึง  ระบบการเกษตร  การเลี้ยงสัตว์  
หรือการเพาะปลูกพืช ที่มีการทําสัญญาซื้อขายผลผลิตล่วงหน้าระหว่างฝ่ายเกษตรกร  หรือ
เจ้าของฟาร์ม กับคู่สัญญา คือ “ผู้รับประกัน” ซึ่งมักเป็นบริษัทเอกชนที่สัญญาว่าจะซื้อผลผลิต
คืนจากอีกฝ่ายในราคาที่ตกลงกัน  ตั้งแต่ต้น เรียกว่า “ราคาประกัน”  ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงได้ก็
ต่อเมื่อครบกําหนดสัญญา 

๓. กฎหมายเกษตรพันธสัญญา   
     กฎหมายคุมเกษตรพันธสัญญา  ๙ กฎเหล็ก ดังนี้ 

๑) ห้ามผู้ประกอบการส่งมอบพันธุ์พืชอาหาร ยา อุปกรณ์ ที่ไม่มีคุณภาพ 
๒) ห้ามทําสัญญาที่ผู้ประกอบการไม่ต้องรับผิดชอบ  หากไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
๓) ห้ามบังคับให้จําหน่วยทรัพย์สินของเกษตรให้ผู้ประกอบการหลังเลิกสัญญา 
๔) ห้ามให้เกษตรกรต้องรับผิดหากเกิดเหตุสุดวิสัยหรือภัยพิบัติ 
๕) ห้ามเลิกสัญญาหากเกษตรกรไม่ผิดสัญญาในสาระสําคัญ 
๖) ห้ามให้เกษตรกรต้องมีภาระเพ่ิมขึ้นมากกว่าภาระกําหนดในสัญญา 
๗) ห้ามนําเงินชดเชยหรือเงินช่วยเหลือของเกษตรที่ได้รับจากทางราชการมอบให้ผู้

ประกอบธุรกิจ 
๘) ห้ามเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบในการผลิต  หรือค่าตอบแทนในการผลิตได้แต่เพียง

ฝ่ายเดียว 
๙) ห้ามเกษตรกรต้องรับภาระเกินกว่าที่จะพึงคาดหมายได้ตามปกติ 
โดยที่ปัจจุบันมีการนําระบบเกษตร พันธสัญญามาใช้ในกระบวนการผลิต  ผลิตผลหรือ

บริการทางการเกษตรอย่างแพร่หลาย  ซึ่งหากมีการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
ให้มีความเป็นธรรมตามหลักสากลจะช่วยสร้างความไว้วางใจ ความร่วมมือ  ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพในการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรอย่างยั่งยืน ส่งผลให้เกษตรกรมีความ
มั่นคง ทางด้านรายได้ และได้รับการถ่ายทอดความรู้อันจําเป็นตลอดจนเทคโนโลยีการผลิตที่มี
มาตรฐาน มีการควบคุม ต้นทุนในการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตร  มีการป้องกัน
ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกและผู้ประกอบธุรกิจ  ทางการเกษตรสามารถประกอบธุรกิจโดย
ได้รับผลิตผลที่มีคุณภาพมาตรฐานตามระยะเวลาที่กําหนดไว้  ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและ
ความเข้มแข็งทางธุรกิจของประเทศให้สามารถแข่งขันในตลาดการค้าเสรีได้ต่อไป อย่างไรก็ตาม 
โดยที่การทําสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญามีลักษณะผสมผสานระหว่างสัญญาจ้างทําของ  
สัญญาจ้างแรงงาน และสัญญาซื้อขายซึ่งมีความซับซ้อนและยุ่งยากในการวิเคราะห์ถึงความ
คุ้มค่าและต้นทุน  ในการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตร ส่งผลให้ในกรณีที่คู่ สัญญาเป็น



 

 

                  การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 

545 

เกษตรกรรายย่อยซึ่งมีอํานาจต่อรอง ในการทําสัญญาน้อยกว่าผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร  
มีความเสี่ยงในการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในสัญญา สมควรที่รัฐจะกําหนดหลักเกณฑ์ใน
การทําสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย  รวมทั้งกําหนด
กลไกในการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา       

๔. แนวคิดการท าเกษตรพันธสัญญา 
ระบบเกษตรพันธสัญญา เปนแนวคิดที่มุงจะกอใหเกดิประสิทธภิาพใน การผลิตและเพ่ิม

ศักยภาพในการแขงขัน ซึ่งนับเปนระบบเกษตรกรรมที่มุงเนนใหการพัฒนาธุรกิจมี ระบบครบ
วงจรการผลิต โดยอยูภายใตการดําเนินการระหวางบริษัททางการเกษตรรายใหญ (เชน บริษัท
เจริญโภคภัณฑ บริษัทบีทาโกร ) รวมกับเกษตรกรผูผลิต วัตถุประสงคหลักของธุรกิจแบบ 
เกษตรพันธสัญญามีหลายประการที่สําคัญ คือ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรทั้งมีการ 
ปรับปรุงคุณภาพสินคา และเพ่ือใหตนทุนการผลิตตอหนวยลดลงโดยการนําการบริหารจัดการ  
และใช้เกษตรพันธสัญญากับความมั่นคงทางรายไดของเกษตรกร  เพ่ือกอใหเกิดการประหยัดต
อขนาด มีการวางแผนการผลิตเพื่อให สอดคลองกับความตองการของตลาดโลกในภาวะที่มีการ
แขงขันอยางรุนแรง  โดยแนวคิด ดังกลาวเชื่อวาทั้งผซูื้อ (บริษัทฯ) กับผูขาย (เกษตรกร)       จะ
ไดผลประโยชนรวมกัน ผูซื้อหรือบริษัท สามารถควบคุมคุณภาพและตนทุนการผลิตที่ลดลง  
โดยผานการบริหารจัดการตลอดจนเพ่ิม ประสิทธิภาพการสื่อสารกับเกษตรกรในดานการผลิต
และการตลาด สวนเกษตรกรยอมไดประโยชน จากราคาสินคารับซือ้ที่แนนอน  ลดความผันผวน
ทางดานรายไดและราคา เสถียรภาพของรายได้  จึงมีมากขึ้นเพราะมีตลาดรับซื้อที่แนนอน 
ระบบเกษตรพันธสัญญายังเปนสวนหนึ่งของหวงโซอุปทาน (supply chain) เพราะวาผูซื้อ 
(บริษัทคูสัญญา) ตองควบคุม ผูผลิต (เกษตรกร) เพราะอาหารที่ผลิตที่จะถึงมือผูบริโภคทั้งใน
และตางประเทศ ตองมีคุณภาพปลอดภัย และพรอมที่จะผานกระบวนการตรวจสอบทุกขั้นตอน
ของการ ผลิต ระบบดังกลาวทําใหทั้งผูซื้อและผูผลิตตองเกี่ยวของกันอยางใกลชิด เพราะบริษัท
ฯ ตองคัดเลือก เกษตรกรเขารวมการผลิตและศึกษาถึงความเปนไปไดในเรื่องความเสี่ยงของ
บริษัทฯ หากเกษตรกรไม สามารถปฏิบัติตามสัญญา คือ ไมสามารถสงมอบวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
แกบริษัทได  

ระบบเกษตรพันธสัญญาจะมีข้อดี  คือ เกษตรกรมีผลผลิตขายแน่นอน สามารถนํา
วัตถุดิบป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตได้อย่างสม่ําเสมอ และเป็นการประกันรายได้ ประกันราคา
สินค้าล่วงหน้า ซึ่งแต่ละพ้ืนที่ก็มีรายละเอียดไม่เหมือนกัน เกษตรกรได้รับความรู้  ทั้งด้าน
วิชาการ การออกแบบแปลนฟาร์มมาตรฐาน และเทคนิคในการปรับลดต้นทุนในการผลิต พร้อม
จัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตต่างๆ อาจรวมไปถึงการสนับสนุนสินเชื่อทางการเงิน  ผลผลิต
ได้มาตรฐานเดียวกับที่ทางบริษัทกําหนด และตรงตามความต้องการของตลาด 

ระบบเกษตรพันธสัญญาส่วนข้อเสีย คือ ภาคเอกชนมักจะทําสัญญาในรูปแบบสัญญา
เชิงเอาเปรียบเกษตรกร ในเรื่องของผลตอบแทน ความเสี่ยง และความเป็นธรรม เงินลงทุนต่อ
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ฟาร์มค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ที่จะเกิดขึ้น ทํา ขณะที่แหล่งเงินทุนของเกษตรกร 
มาจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ดังนั้น หากบริษัทยกเลิกพันธสัญญากับเกษตรกรในระยะสัน้
หรือไม่วางแผนการผลิตให้ เกษตรกรอาจล้มละลายได้ เกษตรกรมีความเสี่ยงสูง และเสี่ยงสูงขึ้น
เมื่อได้รับผลกระทบทางธรรมชาติ เช่น น้ําท่วม ภัยแล้ง หรือหวัดนก เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมี
ความเสี่ยงในการสูญเสียผลผลิตมากขึ้น เมื่อรวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน เช่น ค่า
ไฟ ค่าปุ๋ย ค่ายา ฯลฯ การที่สัญญาไม่ได้คํานวณรายได้ค่าตอบแทนจากการผลิตที่เป็นขั้นบันได
เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน ทําให้เกษตรกรไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะถึงจุดคุ้มทุน และมี
กําไรจากการลงทุนเมื่อไร จึงทําให้เกิดความเสียเปรียบสําหรับการทําเกษตรพันธสัญญาใน
ประเทศไทย พบว่ามีปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทําเกษตรพันธสัญญา ได้แก่ ความไม่
สมมาตรของข้อมูลข่าวสาร การตลาด การรับความเสี่ยง การควบคุมต้นทุนการผลิต และการ
ปฏิบัติตามสัญญา เป็นต้น เป็นปัจจัยสําคัญต่อความมั่นคงทางรายได้ของเกษตรกร รวมทั้ง
ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างคู่สัญญา โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยที่ไม่ได้รับความ
เป็นธรรม เสียเปรียบในด้านต่างๆ และในที่สุดนําไปสู่ความไม่มั่นคงทางรายไดข้องเกษตรกรราย
ย่อย    

๕. กลไกของการท าเกษตรพันธสัญญา 
นับแต่รัฐบาลปัจจุบันเข้าบริหารราชการแผ่นดิน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี  ได้วางแนวนโยบายของรัฐบาล ไว้ในหลายด้านเพ่ือทําการยกระดับชีวิตความ
เป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตามแนวทาง “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ในห้วง
ระยะเวลากว่า ๔ ปี รัฐบาลได้ออกทั้งนโยบาย มาตราการ กลไก รวมถึงออกกฎหมายที่มี
ความสําคัญต่างๆ มากมาย รัฐบาลตระหนักถึงความสําคัญของพ่ีน้องเกษตรกรที่เป็นกาํลังสาํคญั
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงเป็น อาชีพหลักที่มีความสําคัญมาช้านาน แต่ใน
ห้วงเวลาที่ผ่านมาคุณภาพชีวิตของพ่ีน้องเกษตรกรไม่ได้ดีขึ้นอย่างที่ควรจะเป็น รัฐบาลได้มีการ 
ออกนโยบาย มาตราการ รวมถึงผลักดันกฎหมายที่ช่วยพ่ีน้องเกษตรกร  โดยกฎหมายสําคัญ
ฉบับหนึ่งคือ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ เกษตร
พันธสัญญา หรือ คอนแทรคฟาร์มมิ่ง (contract farming) คือ ระบบการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ 
หรือการเพาะปลูกพืช ที่มีการทําสัญญาซื้อขายผลผลิตล่วงหน้าระหว่างฝ่ายเกษตรกร หรือ
เจ้าของฟาร์ม กับคู่สัญญา คือ "ผู้รับประกัน" ซึ่งมักเป็นบริษัทเอกชนที่ สัญญาว่าจะซื้อผลผลิต
คืนจากอีกฝ่ายในราคาที่ตกลงกันตั้งแต่ต้น เรียกว่า "ราคาประกัน"  ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงได้ก็
ต่อเมื่อครบกําหนดสัญญา Charles Eaton and. Andrew W. Shepherd (๒๐๐๑) ได้สรุป
ประโยชน์ของการทําเกษตรพันธสัญญาในมุมมองของเกษตรกรว่าการทํา สัญญากับบริษัทใหญ่
สามารถอํานวยความสะดวกแก่เกษตรกรรายย่อยด้านต่างๆ เช่น เงินทุน ข่าวสาร เทคโนโลยี 
ตลาด สามารถช่วย ป้องกันความเสี่ยงทางด้านรายได้ให้แก่ เกษตรกรเมื่อทําการเกษตรสมัยใหม่ 
ทําให้เกษตรกรผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของตลาด  มากขึ้น ให้การผลิตมีความ
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เชื่อมโยงกับหน่วยอื่นๆ ในห่วงโซ่คุณค่า (value chain) ทําให้ต้นทุนค่าขนส่งและค่าการตลาด
ลดลง นอกจากนี้ ต้นทุนในการควบคุมคุณภาพและความผันผวนของปริมาณวัตถุดิบลดลงด้วย 
ทําให้สามารถนําไปแปรรูปได้ดีขึ้น การที่บริษัทสามารถ ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ เท่ากับเป็นการ
ลดความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของอาหารที่จะเกิดกับผู้บริโภคอีกด้วย  พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ถูกตราขึ้นด้วยเหตุผลที่ปจัจุบันมกีาร
นําระบบเกษตรพันธสัญญามาใช้ในกระบวนการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรอย่าง
แพร่หลาย ซึ่งหากมีการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาให้มีความเปน็ธรรมตามหลกั
สากลจะช่วยสร้างความไว้วางใจ ความร่วมมือ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการผลิต ผลิตผล
หรือบริการทางการเกษตรอย่างยั่งยืน ส่งผลให้เกษตรกรมีความมั่นคง ทางด้านรายได้ และไดร้บั
การถ่ายทอดความรู้อันจําเป็น ตลอดจนเทคโนโลยีการผลิตที่มีมาตรฐาน  มีการควบคุม ต้นทุน
ในการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตร มีการป้องกันความเสี่ยงจาก ปัจจัยภายนอกและ  
ผู้ประกอบธุรกิจ  ทางการเกษตรสามารถประกอบธุรกิจโดยได้รับผลิตผลที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้  ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความเข้มแข็งทางธุรกิจของ
ประเทศให้สามารถแข่งขันในตลาดการค้าเสรีได้ต่อไป อย่างไรก็ตาม  โดยการส่งเสริมระบบ
เกษตรพันธสัญญา (Contact farming) ของรัฐบาล ๒ ที่การทําสัญญาในระบบเกษตรพันธ
สัญญามีลักษณะผสมผสานระหว่างสัญญาจ้างทําของ  สัญญาจ้างแรงงาน และสัญญาซื้อขาย  
ซึ่งมีความซับซ้อนและยุ่งยากในการวิเคราะห์ถึงความคุ้มค่าและต้นทุน  ในการผลิตผลิตผลหรือ
บริการทางการเกษตร ส่งผลให้ในกรณีที่คู่สัญญาเป็น เกษตรกรรายย่อยซึ่งมีอํานาจต่อรอง ใน
การทําสัญญาน้อยกว่าผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร  มีความเสี่ยงในการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
กําหนดไว้ในสัญญา  สมควรที่รัฐจะกําหนดหลักเกณฑ์ในการทําสัญญาในระบบเกษตรพันธ
สัญญาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย รวมทั้งกําหนดกลไกในการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เกษตรพันธสัญญา พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.๒๕๖๐     
ได้ให้คํานิยาม  “ระบบเกษตรพันธสัญญา” หมายความว่า ระบบการผลิตผลิตผลหรือบริการ
ทางการเกษตร ท่ีเกิดขึ้นจากสัญญาการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรประเภท เดียวกัน
ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ ทางการเกษตรฝ่ายหนึ่งกับบุคคลธรรมดาซึ่งประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมตั้งแต่สิบรายขึ้นไป หรือกับ สหกรณ์การเกษตรหรือกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายว่า
ด้วยสหกรณ์ หรือกับวิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่าย วิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่า ด้วยการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมอีกฝ่ายหนึ่ง ที่มีเงื่อนไขในการผลิต 
จําหน่าย หรือจ้างผลิตผลิตผลหรือบริการ ทางการเกษตรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยเกษตรกร ตกลง
ที่จะผลิต จําหน่าย หรือรับจ้างผลิตผลิตผลทางการเกษตรตามจํานวน คุณภาพ ราคา หรือ 
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ และผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรตกลงที่จะซื้อผลิตผลดังกล่าวหรือ 
จ่ายค่าตอบแทนตามที่กําหนดไว้ ตามสัญญา โดยผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรเข้าไปมีส่วนใน
กระบวนการผลิต เช่น เป็นผู้กําหนดวธิีการผลิต จัดหาพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
หรือปัจจัยการผลิต ให้แก่เกษตรกร (มาตรา ๔ ) รัฐบาลหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กระบวนการและ
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กลไกตามพระราชบัญญัตินี้หากถูกใช้บังคับอย่างจริงจังและ  ทั่วถึงทุกพ้ืนที่จะช่วยเหลือ
เกษตรกรมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ ลดความเหลื่อมล้ํา ในสังคม  รวมทั้งมีความเป็นอยู่และ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   

๖. เกษตรพันธสัญญา ไม่ใช่เรื่อง ชาวนา โง่ จน เจ็บ 
      ๑) เกษตรกร โง่ ถูกหลอกให้ท าสัญญา  สัญญาทั้งหมดเขียนมาเป็นแบบสําเรจ็รูป ห้าม
แก้ไข หากอยากทําต้องทําตามที่บรรษัทกาํหนด และบรรษัทก็ไม่มอบสัญญาให้เกษตรกรจํานวน
มาก วิธีชักจูง คือ การนําเสนอตัวเลขรายได้ที่ปิดบังค่าใช้จ่ายจุกจิกแอบแฝง เพิ่มน้ําหนักโดยนํา
สถาบันการเงินมายืนยันสร้างความเชื่อมั่นให้เกษตรกร เข้าไปลงทุน โดยอาศัยภาพลักษณ์ดูดี มี
ความยิ่งใหญ่ระดับชาติมาค้ําประกันให้เกษตรกรเชื่อถือ ในหลายกรณีตัวแทนของบรรษัทใช้วิธี
ประสานกับผู้มีอิทธิพลบารมีในท้องที่ให้เข้ามาช่วยหาลูกไร่ ลูกฟาร์มให้อีกด้วย ส่วนเงื่อนไขที่
เกษตรกรกระโดดเข้าไป คือ เรื่องการหารายได้เป็นก้อนมาปลดหนี้สิน หรือทําให้เงินเก็บงอก
เงย  
  ๒) เกษตรกร จน เลยไม่มีทางเลือกอื่นต้องตกเป็นทาสสัญญากับบริษัท  เกษตรกร
ส่วนใหญ่มีที่ดิน และเป้าหมายหลักของบริษัทคือหาเกษตรกรที่มีหลักทรัพย์ค้ําประกันเพื่อนําไป
ขอสินเชื่อกับสถาบันการเงนิทั้งหลาย เพื่อให้แน่ใจว่าที่ดินสวยๆในหลายพ้ืนที่จะกลายเปน็ทรพัย์
ถูกขายทอดตลาด ลองดูตัวเลขการถือครองที่ดินของบริษัทใหญ่ทางการเกษตรดูก็จะรู้
ข้อเท็จจริง  แล้วเสี่ยงอย่างนี้จะทําไปทําไม เกษตรกรตอบว่าดีกว่าไม่ทําอะไร อยู่เฉยๆ เป็นคนขี้
เกียจสันหลังยาว ให้คนเขาถากถางว่า จนเพราะขี้เกียจ หรือรอแต่ความช่วยเหลือ และเชื่อ
หรือไม่ คนจํานวนไม่น้อยเป็นอดีตข้าราชการเกษียณ หรือพนักงานองค์กรต่างๆที่เออรี่รีไทร์มา 
แล้วสูญเงินเก็บไปกับเกษตรพันธสัญญา แต่ไม่มีใครกล้าพูด เพราะ “อับอาย”  

๓) เกษตรกร เจ็บ ส าออย คอยเรยีกร้องแต่ความช่วยเหลือ 
เกษตรกรในระบบพันธสัญญา มิใช่ชาวนาที่มีภาพลักษณ์เป็นกระดูกสันหลังของชาติ 

ยากที่จะดึงดูดให้คนทั่วไปเห็นอกเห็นใจอยากช่วยเหลือ และถูกมองข้ามไปโดยนักการเมือง 
หรือแม้กระทั่งรัฐบาลทหาร เพราะช่วยไปก็มีแต่จะเสี่ยงภัย เนื่องจากเกษตรกรเหล่านี้มีคู่ต่อกร
เป็นบริษัทใหญ่ ที่เป็นผู้สนับสนุนทางการเงนิให้กบักลุ่มการเมืองหลายกลุ่ม ทั้งการเมืองในระบบ
และนอกระบบ สังเกตตราสัญลักษณ์ของบริษัทที่ปะไปตามทีมกีฬาของหนว่ยงานรัฐ  ทีมประจาํ
จังหวัดที่นักการเมืองสนับสนุนอยู่ หรือดูโครงการร่วมระหว่างบริษัทกับหน่วยงานต่างๆ ก็น่าจะ
เข้าใจ  

๔) ช่วยเกษตรกรโดยการจดัสรรที่ดินท ากิน หรือพัฒนาระบบชลประทาน พอรึ
เปล่า  
     เกษตรกรที่อยู่ในระบบพันธสัญญาจํานวนมากมีทีด่ินเปน็ของตวัเอง และอยู่ในเขต
ชลประทาน เส้นทางขนส่งด ีจึงได้มีบริษัทเข้ามาต่างหาก แต่สิ่งทีก่ําลังจะมีความสาํคัญแซงหนา้
ไปแลว้ คือ “ความเป็นเจ้าของพันธุ์พืช/พันธุ์สัตว”์ เนื่องจากเมลด็พันธุ ์หรือตัวอ่อน โดนผูกขาด
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โดยไม่กี่บรษิัทเท่านั้น และมจีํานวนมากที่โดนตัดแต่งพันธุกรรมทําใหเ้ปน็หมนั ปลูก/เลี้ยงได้
รอบเดียว รอบหนา้ต้องมาคอยซื้อจากบริษัทเสมอ “ความรู้ใน ปุ๋ย/อาหาร/ยา” ก็ถูกควบคุม
โดยบริษัทรว่มมือกับเจา้หนา้ที่ของรัฐ ทําให้เกษตรกรตอ้งซื้อจากบริษัทเสมอ บริษัท คุมต้นน้ํา
ได้ทั้งหมด รู้ว่าเกษตรกรต้องลงทุนเท่าไหร ่ยังไง เลยมอีาํนาจมากําหนดราคารบัซื้อคืนที่ “ปลาย
น้ํา” คอยเลี้ยงเกษตรกรไว้ดว้ยกําไรนดิๆหนอ่ยๆ พอเกดิภัยพิบัติเสียหายก็เข้ามาลดหนี้บอกว่า
ช่วยเหลอืทั้งที่จรงิแลว้ควรจะแบกรับความเสี่ยงร่วมกัน กลายเปน็ว่า ได้บญุคุณกบัเกษตรกรไป
เสียอีก  
  ๕) ปลดหน้ีให้เกษตรกรด้วยเงินภาษี แล้วชวีิตจะดตี่อไปในอนาคต  
     หากระบบสัญญายังเป็นเหมือนเดิม และบริษัทผูกขาดอํานาจควบคุมตัง้แต่การผลิต ซื้อขาย 
ขนส่ง และการบรโิภค มันกย็ังเป็นเหมอืนเดิมไม่เปลี่ยน รัฐกต็้องมาปลดหนี้ทุกปี ทุกห้าปี หรอื
ทุกทีที่เปลี่ยนรัฐบาลเพื่อหาเสียง แต่ชวีิตเกษตรกรก็ยังเสี่ยงที่จะเจ๊งเหมอืนเดิม คนกินกไ็ด้
อาหารอันตรายไม่เปลี่ยน และประชาชนทั้งชาติกม็าจ่ายภาษีเพื่อปลดหนี้ที่เกิดจากรีดกาํไรของ
บริษัท  
   ๖) เราลืมอะไรส าคัญไปบา้งหรือเปลา่  
      เกษตรกร หรอืแม้แต่นกัวิชาการที่ทํางานศึกษาในเรื่องเกษตรพันธสัญญา จํานวนไม่
น้อย มไิดว้ิเคราะห์ขอ้มูลเหล่านี้ เช่น  
     - ค่าจ้างตัวเองและคนในครอบครวั  
     - ค่าเช่าทีด่ิน  
     - ค่าลงทุนและดอกเบี้ยที่ต้องแบกรับเองทั้งหมด  
     - ความเสี่ยงระหว่างทางหากมีภัยพิบัตธิรรมชาติ หรือห่าลง(โรคระบาด)  
     - ต้นทุนในการทําลายธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เชน่ ป่าที่กลายเป็นไร่อุ้มน้ําไมไ่ด้ น้ําทว่ม
การเผาทําลายซากทําให้เกดิหมอกควนั ปุ๋ยเคมแีละสารพิษที่ทําลายดิน น้ํา และสุขภาพ กลิ่น
และเสียงที่รบกวนในชุมชน ลําน้ําทั้งสายที่กลายเป็นแพเศษซากอาหารและสารเคมี แล้วใคร
เป็นคนจ่ายคา่รักษาพยาบาลให้เกษตรกร และคนกิน จากระบบประกันสขุภาพทุกรูปแบบ ก็
ประชาชนทัง้ชาติ ทีไ่ม่ได้กําไรอะไรจากธรุกิจอาหารและการเกษตร แตต่้องมาแบกรับภาระด้าน
งบประมาณกันทกุปี        
 เกษตรพันธสัญญาในประเทศไทย เกษตรกรเผชญิกบัสถานการณ ์๔ อย่าง คือ อยาก 
ได้ผลตอบแทนสูง มีความเสี่ยงสูง เกิดการขูดรีดสูง และเป็นปัญหาที่ไม่มีใครเห็นหัว (ไร้ตัวตน)  
เกษตรกรไม่ใช่คนโง่ แต่เป็นคนที่มีประสบการณ์ต่อสู้มาอย่างโชกโชน แต่เงื่อนไขที่เหนี่ยวรั้ง คือ 
หนี้สินเกษตรกรหน้าใหม่ คนที่เคยไปขายแรงงานต่างแดน  หรืออดีตข้าราชการ เข้ามาในระบบ
โดยอาจมีประสบการณ์ไม่มากนัก แต่อยากเกษียณแล้วทํางานอยู่กับบ้าน เก็บกินรายได้จาก
ผลผลิตทางการเกษตรที่เขาว่า “แน่นอน ชัดเจน” บริษัทมีการนําเสนอแผนธุรกิจโดย การใช้
ตัวเลขผลตอบแทนที่ แน่นอน ชัดเจน และมีตัวแทนจากสถาบันการเงินมาพร้อมกับตัวแทนของ
บริษัทใหญ่  การทําสัญญาที่ประกันราคาขาย (ราคารับซื้อ) แต่อาจไม่เข้าใจในรายละเอียดอื่นๆ 
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ซึ่งเป็นเทคนิคทางการเกษตร ปศุสัตว์ ที่บริษัทกุมความรู้เหล่านี้ไว้ทั้งหมด ในหลายกรณีบริษัท
ร่วมกับเจ้าพนักงานของรัฐที่ควรจะดูแลเรื่องนั้นๆ ด้วยผลตอบแทนที่ว่าแน่ตามราคาที่เขียนใน
สัญญา จริงๆ ก็ยังขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ตอนที่ผลผลิตออกมา ถ้าราคาตลาดสูงกว่าที่
เขียนในสัญญา โดนบังคับขายแน่นอน แต่ถ้าราคาตลาดต่ํา บริษัทอาจชิ่งหนีไปก็มี หรือมารับซือ้
ช้าจนราคาตก หรือเกษตรกรต้องเสียเงินบํารุงผลผลิตไปเรื่อยๆ ทั้งที่ควรจะขายแล้วจบการ
ลงทุนในรอบนั้นไปแล้ว  ถ้าเกษตรกรเอาผลผลิตตนเองไปขายให้ได้ราคาดีกว่า เจอฟ้อง เป็นคน
ขี้โกง ชั่วช้า ต้องฟ้องจนล้มละลาย เอาไปประจาน     ถ้าบริษัทชิ่ง เกษตรกรอยากได้เงินตาม
สัญญา ตัวแทนบริษัทก็ท้าให้ไปฟ้องเอาเอง  ไปจ้างทนายสู้คดีในศาล อีกกี่ปีกว่าจะได้เห็นเงิน 
แต่ที่แน่ๆ เงินที่ลงทุนไป ดอกเบี้ยที่กู้เงินมา วิ่งทุกวัน 

ดังนั้น ผลตอบแทนที่สูง จึงมาพร้อมกับการลงทุนมากและความเสี่ยงสูงเสมอ เกษตรกร      
จึงกระโดดเข้าไปหาความเสี่ยง เพราะหวังผลตอบแทนสูงที่บริษัท สถาบันการเงิน เจ้าหน้าที่รัฐ
บางคน ปั้นมา  เกษตรกรอยู่ในความเสี่ยงว่าระหวา่งการผลิต ไม่รู้จะมีห่าลง (โรคระบาด) ฝนฟ้า
ลงโทษ หรือตัวเองตายไปก่อนรึเปล่า  ยิ่งถ้าเป็นการสูญเสียที่ดินไปเพราะทําเกษตรพันธสัญญา
แล้วเจ๊ง จนสุดท้ายต้องมาเป็นลูกจ้างบริษัทในที่ดินตนเอง มันคือ ความอดสู ที่อยู่ไปก็ไร้ค่า นี่คอื 
ที่มาของชาวนาฆ่าตัวตาย ในหลายพ้ืนที่  และไม่มีใครเห็นปัญหา ไม่มีพลังในการบอกเล่าเรื่อง
ให้สังคมฟัง เพราะทุกครั้งที่หาตัวเกษตรกรมายืนยันแทบทุกคนหันหลบ เกษตรกรในฐานะ
เจ้าของปัญหาจึงกลายเป็นคน “ไร้ตัวตน” 

๗.  สรุป  
การศึกษาเกษตรพันธสัญญากับความมั่นคงทางรายไดข้องเกษตรกร ได้ข้อสรุปที่สําคัญ คือ 

โดยทั่วไปเกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่มีข้อจํากัดเรื่องเงินทุน และไม่สามารถลงทุนในเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่ใช้เงินลงทุนสูงได้ จึงไม่สามารถเข้าถึงการเป็นคู่สัญญากับบริษัทใหญ่ที่มีมาตรฐานสูง
ในเรื่องระบบการเลี้ยงและการจัดการฟาร์ม ดังนั้นเกษตรกรรายย่อยเหล่านี้มักเลือกทําเกษตร
พันธสัญญากับบริษัทเล็กที่มีความยืดหยุ่นและไม่เข้มงวดในเงื่อนไขต่างๆ มากนัก ส่วนเกษตรกร
รายใหญ่ที่มีเงินทุนเพียงพอ/เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ดีก็สามารถลงทุนในระบบการเลี้ยงที่ทันสมัย
ได้ ทําให้สามารถเลือกบริษัทเอกชนที่จะมาเป็นคู่สัญญาได้ เพราะการมีเงินทุนและสามารถ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆได้ครบถ้วน จึงเป็นที่ต้องการร่วมทุนของบริษัทเอกชนต่างๆ เกษตรกร
รายใหญ่จึงมีข้อได้เปรียบที่จะเลือกคู่สัญญาได้ตามที่ตนต้องการ และโดยทั่วไปเกษตรกรราย
ใหญ่ก็มักเลือกบริษัทใหญ่เป็นคู่สัญญา 

สําหรับด้านบริษัทเอกชนนั้น ในส่วนของบริษัทเล็กและบริษัทใหญ่ก็มีความแตกต่างกัน
แม้ว่าจะประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมเดียวกันก็ตาม โดยความแตกต่างประการสําคัญ คือ 
ขนาดของเงินทุนและการเป็นธุรกิจครบวงจร โดยทั่วไปแล้วบริษัทเล็กมีเงินทุนต่ํา ขอบเขตการ
ดําเนินธุรกิจไม่กว้างขวางมากครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ ๓-๔ จังหวัด หรือบางครั้งอาจเรียกว่า
เป็นบริษัทท้องถิ่น การผลิตสินค้ามุ่งจําหน่ายตลาดภายในประเทศเป็นหลัก และที่สําคัญคือไม่มี
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ธุรกิจแบบครบวงจร ซึ่งแตกต่างจากบริษัทขนาดใหญ่ที่มีเงินทุนมาก และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก
อย่างกว้างขวางของคนทั่วไป ทําให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย โดยหลายบริษัทก็สามารถระดม
ทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ได้ มีการดําเนินธุรกิจแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ํา และมีการ
นําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพ สินค้าที่ผลิตได้ส่วน
ใหญ่ส่งไปจําหน่ายในตลาดต่างประเทศ เช่น ยุโรป และญี่ปุ่น เป็นต้น 

ดังนั้นจากความแตกต่างของผู้เล่นในอุตสาหกรรมและคู่สัญญาดังกล่าวข้างต้น จึงนําไปสู่
ข้อสรุปในประเด็นต่างๆที่ต่างกัน กล่าวคือเกษตรกรรายใหญ่เป็นกลุ่มที่ส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์
จากการทําเกษตรพันธสัญญา อาทิ สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่ดี มีต้นทุนการผลิตต่ําจากการประหยัดจากขนาด สามารถควบคุมคุณภาพได้ดี 
รวมทั้งมีปัญหาและอุปสรรคน้อย เป็นต้น ในขณะที่เกษตรกรรายย่อยกลับเป็นกลุ่มที่เผชิญกับ
ปัญหามากกว่า เช่น มีเงินทุนต่ําไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานได้ และเนื่องจากขนาด
การผลิตต่ําทําให้มิได้รับประโยชน์จากการประหยัดจากขนาด โดยทั่วไปแล้วเกษตรกรรายย่อย
จะมีต้นทุนการผลิตต่อหน่วยที่สูงกว่าเกษตรกรรายใหญ่ ส่วนบริษัทขนาดใหญ่และขนาดเล็กก็มี
ความแตกต่างกันในประเด็นที่สําคัญ เช่น เทคโนโลยีการผลิต โดยทั่วไปบริษัทขนาดใหญ่ที่มีเงิน
ลงทุนสูงและมีการผลิตแบบครบวงจร มักจะนําเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยมาใช้ ในขณะที่
บริษัทเล็กมีเทคโนโลยีต่ํากว่า ดังนั้นในเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีบริษัทขนาดใหญ่จึงทําได้
ดีกว่าบริษัทขนาดเล็ก เป็นต้น นอกจากนี้จากการที่บริษัทขนาดใหญ่มีธุรกิจที่ครบวงจรตั้งแต่ตน้
น้ําถึงปลายน้ํา ทําให้สามารถควบคุมคุณภาพปัจจัยการผลิตและต้นทุนการผลิตได้ดีกว่าบริษัท
ขนาดเล็กที่มีธุรกิจไม่ครบวงจร   โดยที่เกษตรกรไม่มีส่วนร่วมในการกําหนดเงื่อนไขต่างๆ        
ในสัญญาแต่ต้องจํายอมรับกับเงื่อนไขดังกล่าว ทั้งเกษตรกรรายย่อยและรายใหญ่ต่างเผชิญกับ
ความเสียเปรียบนี้เหมือนกัน อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติเกษตรกรจํานวนมากจึงไม่ใส่ใจในเรื่อง
นี้นักเพราะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ และเกษตรกรอีกจํานวนหนึง่ก็ไม่มีคู่สัญญาเพราะถกู
นําไปเก็บไว้ที่บริษัททั้ง ๒ ฉบับ อย่างไรก็ตามยังพบอีกว่า คู่สัญญาที่เป็นเกษตรกรรายย่อยกับ
บริษัทเอกชนขนาดเล็กมักจะเกิดความขัดแย้งสูงกว่าคู่สัญญาที่เป็นเกษตรกรรายใหญ่กับบริษัท
ใหญ่ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจนั่นเอง หากคู่สัญญามีความซื่อสัตย์
และรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนแล้ว ปัญหาและความเสี่ยงในเรื่องนี้จะลดลงไปมาก 
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การเกษตรระบบพันธะสัญญา ในจังหวัดเชียงใหม่และล าพูน:ผลกระทบต่อเกษตรกร 
รายยอ่ย ความ เชื่อมโยงตอ่นโยบายสาธารณะ. ศูนยว์จิัยเพ่ือเพิ่มผลผลิตทางเกษตร 
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสง่เสรมิเผยแพร่การเกษตรคณะเกษตรศาสตร์,  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

พลิกปูมเกษตรพันธะสัญญาในไทย http://tcijthai.com/tcijthainews/view.php?ids=  
๑๗๑ ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนเพ่ือสิทธิพลเมือง 

วิทยากร สุวรรณเรืองศรแีละคณะ (๒๕๕๖). ปัญหากฎหมายในการท าการเกษตรแบบ 
พันธะสัญญา (Contract Farming) ในประเทศไทย. นิตศิาสตรมหาบณัฑิต ภาควิชา 
กฎหมายธุรกิจ , มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 

ศจินทร ประชาสนัติ ์(๒๕๕๕). สรุปข้อเท็จจริงเรือ่งเกษตรพันธะสัญญา. ศนูย์คุ้มครองสิทธ ิ
เกษตรกร โครงการพัฒนาเครือขา่ยเกษตรพันธะสญัญาเพื่อความเปน็ธรรมด้านการผลิต 
และรายได้ เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลอืก, กรุงเทพมหานคร. 

พอพันธ อุยยานนทและคณะ: เกษตรพันธสัญญากับความม่ันคงทางรายไดของเกษตรกร: 
กรณกีารเลี้ยงไกและหมูในเขตภาคกลาง.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช,๒๕๕๘ 

กลัปพฤกษ์  ผิวทองงามและคณะ, เกษตรพันธสัญญา: ผลตอบแทน ความเสี่ยงและความเปน็ 
         ธรรม โครงการการคุ้มครองการพัฒนารปูแบบสัญญาทีเ่ป็นธรรมและกลไกการจดัการ , 
          ๒๕๕๒ 
 โฆสติ ปัน้เปิ่ยมรัษฎ์.นโยบายการเกษตรกับความเปน็ประเทศอุตสาหกรรม กรงุเทพฯ: สถาบัน  

นโยบายศึกษา ๒๕๓๔.  
ราชกิจจานุเบกษา.พระราชบัญญตัิส่งเสริมและพฒันาระบบเกษตรพันธสญัญา พ.ศ. ๒๕๖๐ : 

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๖ ก ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เข้าถึงได้จาก : http://  
www.ratchakitcha.soc.go.th /DATA/PDF/๒๕๖๐/A/๐๕๖/๑.PDF  (วันที่เข้าถงึ 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑).  
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การเมืองการปกครองตามแนวพระพุทธศาสนา : ประชาธิปไตย  
Buddhist Political Science Approach: Democracy 

 

ดร.ทรงวุฒิ ประสานวงศ์1 
ดร. สรีุพร  ชาบตุรบณุฑริก 

 
บทคัดย่อ 

 การเมืองการปกครองตามแนวพระพุทธศาสนา ในบทความนี้ได้ศึกษาเฉพาะการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งมีความหมายว่าเป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือ
ประชาชน คือระบอบการการปกครองที่ประชาชนเป็นใหญ่ มีสิทธิเสรีภาพ มีความเสมอภาค มีการ
ปกครองโดยกฎหมาย เพ่ือให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชน และเป็นการ
ปกครองโดยเสียงข้างมาก ควบคู่ไปกับการเคารพในสิทธิของเสียงข้างน้อย 
 หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนามีปรากฏในพระไตรปิฎก 
โดยเฉพาะพระวินัยปิฎก และพระสุตตันตปิฎก ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงวาง ไว้มีชื่อว่า “อปริหานิย
ธรรม” ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติที่มิให้เป็นที่ตั้งของความเสื่อม มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง 7 ประการคือ (1) 
ความพร้อมเพรียงกัน อันหมายความถึงความเสมอภาคกัน (2) ยึดถือตามข้อบัญญัติที่บัญญัติไว้ 
เปรียบเสมือนหลักนิติธรรม (3) เคารพ สักการะผู้เก่าแก่ของบ้านเมือง ไม่ข่มขืนน้้าใจของสตรี ถวาย
การคุ้มครองพระอรหันต์ เปรียบเสมือนการให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของ
ประชาชน หลักธรรมดังกล่าวข้างต้น พระพุทธเจ้าทรงมอบความเป็นใหญ่ให้คณะสงฆ์ในกิจการทั้งปวง 
เช่น การท้าสังฆกรรม เหมือนเป็นการกระจายอ้านาจการปกครอง โดยยึดหลักพระธรรมวินัยเป็น
ธรรมนูญ ยึดหลักความเสมอภาคภายใต้พระธรรมวินัย ยึดหลักประชาธิปไตย โดยมอบความเป็นใหญ่
ให้แก่คณะสงฆ ์
  
ค าส าคัญ : การเมืองการปกครอง, พระพุทธศาสนา, ประชาธิปไตย  
 

ABSTRACT 

 In this article, Buddhist political science only focuses on democracy to study 

because the word “ democracy” , defined as “ the rule of the people” , in a system 

dominantly government by people who have freedom an equal rights. It is a government 

by law or the rule of law that protect the basic rights of both in terms of rights and 

liberties in many cases.  Democracy is based on the principle of majority of voters in 

conjunction with the respect the rights of the minorities. 

 The democratic principle was found in Tripitaka, in many parts of Vinaya Pitaka 

and Sutta pitaka.  The first chapter of a real democracy is “Aporihaniya”  which is the 

Dhamma that brings the prosperous for the people who do and practice.  These are: 1 . 
doing together that means equality; 2.  practice according to the rule that means rule by 

                                           

1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น  จังหวัดมหาสารคาม 
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law; 3 .  respect the people who have Dhamma that means respect to the right of other 

people. This Dhamma is occurred by the order of Lord Buddha to delegate the 

governing system to monks that means the constitution to deliver power among the 

monks. These are the basic of democracy. 
 

KEYWORDS: political science; Buddhist; democracy 

 
1. บทน า 
 สืบเนื่องจากการที่ประเทศไทยได้ถือเอาพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ้าชาติมาตั้งแต่สมัย
กรุงสุโขทัย ตราบจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ซึ่งท้าให้เห็นได้โดยชัดเจนว่า เป็นวิถีชีวิตของคนไทยโดยส่วน
ใหญ่ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งค้าสั่งสอนของพระพุทธศาสนาได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการเมืองการ
ปกครองในหลายกรณีด้วยกัน ดังตัวอย่างที่ผู้ปกครองจะต้องยึดถือหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวในการบริหารงานหรือในการปฏิบัติหน้าที่ของตน แต่ในปัจจุบันปรากฏว่ายังไม่มีการ
น้าหลักธรรมมาใช้ในการปกครองโดยเฉพาะอปริหานิยธรรม ท้าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้นในสังคม เช่น 
การทุจริต คอรัปชั่น การเล่นพรรค เล่นพวก การแย่งชิงผลประโยชน์ ผลประโยชน์ทับซ้อน การซื้อสิทธิ์ 
ขายเสียง เป็นต้น ดังนั้น บทความนี้จึงได้ศึกษาหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามแนวอปริ
หานิยธรรมว่าจะมีแนวทางในการน้าหลักอปริหานิยธรรมมาใช้กับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยในปัจจุบันนี้ได้อย่างไร ถึงจะเป็นการพัฒนาประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์ 
2. วัตถุประสงค์ 

(1) เพ่ือศึกษาประชาธิปไตยตามแนวอปริหานิยธรรม  
(2) เพ่ือน้าหลักอปริหานิยธรรมมาประยุกต์ใช้กับการปกครองระบอบประชาธิปไตย  

3. การประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
การเมืองการปกครองตามแนวทางพระพุทธศาสนา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงวางหลัก

การเมืองการปกครองเอาไว้แก่เจ้าลิจฉวี ซึ่งได้ปกครองแบบสามัคคีธรรมหรือสมาพันธรัฐ ซึ่งถือว่ามี
การปกครองที่ค่อนข้างที่จะเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดในยุคนั้น หลั กธรรมการปกครองซึ่ง
พระพุทธเจ้าได้ทรงวางไว้มีชื่อว่า “อปริหานิยธรรม” แปลว่า ข้อปฏิบัติไม่เป็นที่ตั้งของความเสื่อม 
หรือข้อที่ประพฤติปฏิบัติแล้วจะไม่น้าไปสู่ความเสื่อม เรียกว่า ปฏิบัติแล้วจะสามารถรักษาความ
เจริญรุ่งเรืองเอาไว้นั่นเอง ซึ่งมีท้ังหมด 7 ประการ ได้แก่ 

1. มีการประชุมกันเสมอและพร้อมเพรียงกัน 
2. การประชุมเป็นไปโดยสามัคคี เข้าประชุมพร้อมกัน เลิกประชุมพร้อมกัน ปฏิบัติกรณียะที่ควร

ท้าโดยพร้อมกัน 
3. ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ควรบัญญัติ ไม่ท้าลายข้อบัญญัติที่เหมาะสม ยึดถือปฏิบัติตามบัญญัติที่รับรอง

อยู่ 
4. สักการะ เคารพ นับถือ บูชา ผู้เก่าแก่ของบ้านเมือง และเชื่อฟังปฏิบัติตาม 
5. ไม่ท้าการข่มขืนน้้าใจกุลสตรีโดยพลการ เชิดชูเกียรติศักดิ์ศรีของกุลสตรีให้สูงเด่น 
6. สักการะ เคารพ นับถือ บูชา ปูชนียสถานทั้งภายในและภายนอกเมือง ไม่ท้าลายการบริจาค

บ้ารุงที่เป็นมาโดยธรรมแต่โบราณ 
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7. ถวายการคุ้มครองป้องกันด้วยดีในพระอรหันต์ของชาวเมือง พร้อมด้วยใจปรารถนาว่า ท่านที่
ยังไม่ได้มา ขอได้โปรดมาเมืองข้าพเจ้า ส่วนท่านที่มาแล้วขอให้ท่านอยู่เป็นผาสุกในเมืองนี้เถิด 

  จะเห็นได้ว่าแนวทางการปกครองที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงวางไว้นั้น ซึ่ง
สามารถสรุปเป็นแนวทางและใจความได้ ดังนี้  คือ อปริหานิยธรรม ข้อที่ 1 และข้อที่ 2 นั้น 
พระพุทธเจ้าทรงเน้นเรื่อง 

1. หลักความสามัคคี คือมีความคิดเห็น การแสดงออกเป็นไปแนวทางเดียวกัน มีความรักใคร่
สมัครสมานสามัคคีเป็นพ่ีน้องกัน ซึ่งสอดคล้องกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

2. หลักความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ คือต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบของสังคมที่
วางไว้ ซึ่งเป็นไปตามหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย 

      ส่วนอปริหานิยธรรม ข้อที่ 3 นั้น พระพุทธองค์ทรงเน้นเรื่องหลักความเหมาะสม หมายถึง การ
รับเอาสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่ควรกับสังคมไทยมาใช้และบัญญัติไว้ อย่างเช่น รับแนวคิดวัฒนธรรม
ตะวันตกมาเป็นข้ออ้างและน้ามาบัญญัติเอาไว้เป็นกฎหมาย จะเห็นได้ว่าคนไทยคิดอย่างไร ก็ไม่ค่อยที่
จะแตกต่างกันจากฝรั่งมากนัก เพราะอิทธิพลตะวันตกได้แพร่ระบาดเข้ามาดุจเชื้อโรค ท้าให้คนไทยจึง
ต้องตกเป็นทาสวัฒนธรรมตะวันตกโดยปริยาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุนิยม เห็นเงินเป็นพระเจ้า บริโภค
นิยม เสรีนิยม ทุนนิยม เหล่านี้เป็นต้น เมื่อเป็นเช่นนี้ เมื่อจะร่างหรือบัญญัติกฎหมายจึงเป็นไปตาม
แนวทางตะวันตกทุกประการ ส่วนเรื่องการท้าลายข้อบัญญัติที่เหมาะสมนั้น เห็นได้อย่างชัดเจนใน
รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวฉบับนี้ได้ชัดเจนว่า ได้ถอดข้อความบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ ทรงเป็นพุทธมามกะ ซึ่งอย่างนี้ไม่ถูกต้อง เพราะเมืองไทยเป็นเมืองแห่งพุทธศาสนามา
ยาวนาน ครั้งตั้งแต่ก่อตั้งประเทศ การกระท้าของนักกฎหมายเป็นการท้าลายความมั่นคงของ
ประเทศชาติและพระพุทธศาสนาหรือไม่ หรือออกกฎหมายเพ่ือรับใช้ศาสนาอ่ืน ๆ เท่านั้น นอกจากนี้
ในส่วนของอปริหานิยธรรม ข้อที่ 4 กล่าวถึงเรื่อง หลักความเสมอภาคทางเพศ หรือยกย่องให้เกียรติ
สตรี หรือปัจจุบันได้มีการออกมาเรียกร้องให้สตรีมีความเสมอภาคเท่าเทียมกับบุรุษ (เพราะไปรั บ
แนวคิดมาจากตะวันตก) ซึ่งทางพระพุทธศาสนาได้มีมาก่อนแล้ว พระพุทธเจ้าทรงมองว่า ไม่ว่าหญิง 
หรือชาย ก็สามารถพัฒนาตนไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐได้นั่นเอง ส้าหรับ อปริหานิยธรรม ข้อที่ 
5 ข้อที่ 6 ข้อที่ 7 ได้กล่าวถึงเรื่อง หลักของการให้เกียรติสิทธิและหน้าที่ผู้ อ่ืน หมายถึง การยกย่องให้
เกียรติบุคคลที่มีอายุ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งตรงกับหลักการของระบอบประชาธิปไตย ที่เคารพใน
สิทธิของผู้อื่น รู้จักกฎ กติกา ระเบียบของสังคม ส่วนที่เป็น หลักการของศีลธรรม หมายถึง การมีความ
อ่อนน้อม เคารพบูชาในสิ่งที่ตนนับถือ มีมโนธรรม ตลอดจนให้การอุปถัมภ์คุ้มครองพระศาสนา ซึ่ง
เมืองไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ้าชาติมาตั้งแต่อดีต แต่ในปัจจุบันไม่ได้รับการคุ้มครอง
อุปถัมภ์เท่าที่ควร พระสงฆ์ทุกวันนี้จึงอยู่อย่างโดดเดี่ยว เหมือนถูกตัดหางปล่อยวัด ถูกกีดกันไม่ให้เข้า
มายุ่งเก่ียวกับสังคม ทั้งท่ีเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ที่จะต้องอบรมสั่งสอนให้คนเป็นคนดี แต่กลายเป็นว่า
พระสงฆ์ทุกวันนี้เหมือนถูกกักขังมิให้ไปไหน ให้กินนอนอยู่กับที่ แล้วอย่างนี้จะไม่ให้พระสงฆ์ อุบาสก 
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อุบาสิกา ออกมาเรียกร้องสิทธิได้อย่างไร ทั้ง ๆ ที่ประเทศไทยของเรามีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แต่ไม่ได้น้าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา
ประยุกต์ใช้อย่างจริงจังเหมือนสมัยพุทธกาล 

  หลักการเมืองการปกครองตามแนวทางพระพุทธศาสนานั้น ประกอบด้วยหลักการสามัคคี 
ความเสมอภาค (ทางสถานภาพ ทางเพศ) การให้เกียรติ ศีลธรรม ซึ่งการปกครองในลักษณะนี้จะท้าให้
สังคมเจริญขึ้น ไม่ก้าวถอยหลังไปสู่ความเสื่อม พอหันกลับมาดูสังคมไทยในปัจจุบันเรื่องการเมืองการ
ปกครองแล้ว จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า มีความแตกต่างจากแนวทางการเมืองการปกครองตาม
แนวทางพระพุทธศาสนาโดยสิ้นเชิง (ชาญชัย อาจินสมาจาร, 2548)  

  อย่างไรก็ตาม เราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยในปัจจุบันมีระบอบการปกครองที่ เป็น
ประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เมื่อถามถึงเรื่องศาสนาประจ้าชาติแล้ว หลายคน
ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติก็ตาม จะกล่าวในลักษณะที่ตรงกันว่า เมืองไทยมีพระพุทธศาสนา
เป็นศาสนาประจ้าชาติ ที่น่าจะเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่า หลักฐานต่าง ๆ ทั้งทางด้านสถาปัตยกรรมก็ดี 
หรือศิลปะการก่อสร้างต่าง ๆ สถานที่ส้าคัญ ๆ ล้วนบ่งบอกได้ว่า นี้เป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา
แทบทั้งสิ้น ไม่เพียงเท่านั้น ทั้งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ก็ล้วนบ่งบอกถึงความเป็นพุทธ
ศาสนาอีกด้วย ประกอบกับมีพลเมืองไทยที่นับถือศาสนาพุทธถึงร้อยละ 90 ปัญหาจึงมีอยู่ว่า ผู้บริหาร
ประเทศและพุทธศาสนิกชนมีการประยุกต์ใช้หลักธรรมในการปกครองมากน้อยเพียงใด คงไม่เก่ียวกับ
การที่  “พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ้าชาติไทย” เรื่องนี้ส้าคัญแค่ไหนที่จะต้องบัญญัติ
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ้าชาติ หรือไม่ควรที่จะบัญญัติเอาไว้ เพราะเหตุที่พระพุทธศาสนานี้
อยู่คู่คนไทยมานานแสนนาน พระพุทธศาสนาอยู่ในจิตใจของคนไทยอยู่แล้ว ไม่จ้าเป็นต้องบัญญัติหรือ
ตรากฎหมายอะไรต่าง ๆ ไว้ก็ได้ เพราะศาสนาเป็นเรื่องของจิตใจ ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับสังคมการเมือง
หรือกฎหมายใด ๆ ถึงแม้ไม่มีกฎหมาย พระพุทธศาสนาก็อยู่ได้ เพราะทุกวันนี้ศาสนาอยู่ได้ก็เพราะ
ประชาชน นั่นก็คือชาวบ้านเป็นผู้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองตราบจนทุกวันนี้ มิใช่ภาครัฐ
ที่จะมาช่วยเหลือหรืออุปถัมภ์พระพุทธศาสนาก็อยู่ได้และเจริญรุ่งเรืองเสียอีก (พระพรหมคุณาภรณ์ 
ป.อ. ปยุตโต, 2550) 

  นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ท่านพุทธทาส ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่า ท่านเป็น “ปราชญ์ทาง
พระพุทธศาสนา” ท่านวิเคราะห์หลักค้าสอนทางพระพุทธศาสนาและเผยแผ่หลักค้าสอนในรูปแบบ
ต่าง ๆ ท้าให้ผู้ที่ฟังหรืออ่านผลงานของท่านเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง และสามารถน้ามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ้าวันและวงวิชาการได้อย่างกว้างขวาง ผลงานทางการเมืองการปกครองของท่านนั้นที่โดด
เด่น ได้แก่ งานเขียนเรื่อง “ธัมมิกสังคมนิยม” แนวคิดทางการเมืองของท่านมีพ้ืนฐานแนวความคิดอิง



 

 

                  การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 

557 

หลักทางพระพุทธศาสนาเป็นส้าคัญ โดยการประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นหลัก
แนวคิดทางการเมืองแบบ “ธัมมิกสังคมนิยม” 

 ท่านกล่าวว่าหลักธรรมที่จะใช้เป็นที่พ่ึงแก่โลกในทางการเมืองได้นั้น สามารถน้ามาจากหัวใจ
ของทุก ๆ ศาสนา ทุกศาสนามีหัวใจเป็นสังคมนิยม ทุกศาสนาสอนสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ทุกคน ๆ 
ไม่ใช่เพื่อคนเดียว หัวใจของศาสนาจึงเป็นลักษณะของสังคมนิยม ไม่ใช่ปัจเจกนิยม 

 ธัมมิกะ แปลว่า “ประกอบอยู่ด้วยธรรมะ” ธรรมะคือความถูกต้อง ถูกต้องอย่างที่ไม่มีทางที่
จะผิด สังคมนิยมที่ประกอบอยู่ด้วยธรรมะนี้ เป็นหัวใจของทุกศาสนาอยู่แล้วโดยไม่รู้สึกตัว จะต้องน้า
ออกมาใช้หมดทุก ๆ ศาสนามารวมกันเป็นระบบธัมมิกสังคมนิยมของโลก ใช้กับคนทั้งโลก ระบบธัม
มิกสังคมนิยมจะเป็นที่พ่ึงในโลก แล้วในที่สุดจะมองเห็นกันได้ว่าเราเป็นสหธรรมิกกันได้ การก่อรูปว่า
ด้วยอุดมคติทางการเมือง แยกประเด็นได้ ดังนี้ 

1) การเมืองและอุดมคติทางการเมือง 
ค้าว่า “การเมือง” มาจากค้าว่า politics ท้าให้มองเห็นความหมายได้ง่าย เพราะค้าว่า  

politics นี้มีความหมาย “เกี่ยวกับคนมาก” หรือเกี่ยวกับเรื่องที่มาก ๆ และจะต้องนึกไปถึงความจริง
อันหนึ่งว่า อะไรก็ตามถ้าหากมีเพ่ิมมากขึ้น ก็จะเกิดเป็นปัญหาทันที poli แปลว่า “มาก” นี้ หมายถึง 
อะไรก็ได้ บัดนี้เอามาใช้ประกอบขึ้นเป็นค้าส้าหรับอุดมคติอันหนึ่ง ที่จะใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นมาจาก
การที่มีคนมาก ดังนั้น ก็ต้องมีระบบทางศีลธรรม หรือทางศาสนา เพ่ือแก้ปัญหาเหล่านี้ ถ้าค้าว่า 
“การเมือง” หมายความอย่างนี้ก็นับว่าดี คือว่าเป็นกลาง วางไว้ส้าหรับจะแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับคนมาก 
  ส่วนค้าว่า “อุดมคติทางการเมือง” มีคนกล่าวถึงอุดมคติเป็นจ้านวนมาก จนเกิดขึ้นหลาย ๆ 
ระบบ เป็นอุดมคติทางการเมืองที่แข่งขันกันขึ้นมาเสนอตัวเป็นผู้จัดสันติภาพโลก จนกระท่ังเราไม่รู้จะ
เอาระบบไหนดี จึงเกิดปัญหา 

  อุดมคติทางการเมืองจะตอ้งเก่ียวข้องกับศีลธรรม ระบบการเมืองที่แท้ก็คือ ศีลธรรม ถ้าระบบ
การเมืองนั้นถูกต้อง นั่นก็คือศีลธรรมที่มีแล้วอย่างถูกต้อง ระบบสังคมนิยมนี้คือ ระบบที่ประกอบด้วย
ศีลธรรมยิ่งกว่าระบบใด 

2) การเมืองตามแนวทางศาสนา 
สิ่งที่เรียกว่า การเมือง มีความหมายตามแนวทางของศาสนาว่า การเมือง คือการจัดอย่าง 

ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติ เพ่ือคนหมู่มากจะอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก สิ่งที่เรียกว่าการเมือง คือระบบ
ศีลธรรมอันเร้นลับ การดูอย่างนี้มีประโยชน์และเป็นสิ่งที่จ้าเป็น ถ้าน้ามาท้าให้ถูกต้องก็จะมีประโยชน์ 
ถึงอย่างนั้นก็ยังจะต้องแยกออกให้ง่าย ให้เห็นได้ง่าย ให้ง่ายแก่การที่จะศึกษาหรือปฏิบัติศีลธรรมในรูป
แห่งการเมือง และหากให้ดีกว่านั้นอีก ก็ให้การเมืองมาอยู่ในรูปของศาสนาเสียเลย เพราะว่าค้าว่า 
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“ศาสนา” ก็คือ ภาวะสมบูรณ์ของสิ่งที่เรียกว่า ศีลธรรม ความเต็มรูปของสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรม คือ 
ศาสนา (พระธรรมโกศาจารย์ พุทธทาสภิกขุ, 2549) 
  กล่าวโดยสรุป แนวคิดทางการเมืองของท่านพุทธทาส แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ แนวคิดที่ให้
คุณค่าทางด้านจิตใจ ที่มุ่งเน้นการเมืองที่ประกอบไปด้วยธรรม และแนวคิดที่ให้คุณค่าด้านการ
ปกครองที่มุ่งเน้นการปกครอง โดยใช้หลักของศีลธรรม ที่เป็นไปตามหลักของศาสนา เช่น หลัก
ทศพิธราชธรรม เป็นต้น 
  พระพรหมคุณาภรณ์ ได้เสนอแนวคิดทางการเมืองการปกครองตามแนวพระพุทธศาสนา 
ตามแนวคิดของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) ท่านได้น้าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ “ประชาธิปไตย” 
ซึ่ง ดร.สุรพล สุยะพรหม ได้กล่าวถึง พระพรหมคุณาภรณ์ ที่ด้ารงสมณศักดิ์ที่ พระธรรมปิฎก ไว้อย่าง
น่าสนใจ ดังนี้ 
  พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) เป็นพระนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาที่มีมุมมองต่อการ
แก้ไขปัญหาสังคม โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นพ้ืนฐาน พระธรรมปิฎก ได้ให้ความสนใจ
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยอย่างใกล้ชิด เห็นได้จากผลงานทางวิชาการทั้งในรูปแบบของงาน
นิพนธ์ การแสดงปาฐกถา และบรรยายธรรม ในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมานั้น ล้วนแล้วแต่เป็นการ
ผสมผสานแนวความคิดทางพระพุทธศาสนา ที่จะน้ามาประยุกต์กับศาสตร์สมัยใหม่ ในการน้าผลแก้ไข
ปัญหาสังคมไทยที่ เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา พระธรรมปิ ฎก ได้ เสนอแนวคิด 
“ประชาธิปไตย” (วิษณุ เครืองาม, 2549) 
  สอดคล้องกับ พระธรรมปิฎก ได้นิยามค้าว่า ประชาธิปไตย ไว้อย่างน่าสนใจว่า เมื่อพูดถึง
ประชาธิปไตย ถ้ากล่าวถึงความหมาย มีวิธีพูดง่าย ๆ อย่างหนึ่งคือ ยกเอาวาทะของประธานาธิบดี 
ลินคอล์น มาอ้าง เพราะคนชอบและรู้จักกันมาก คือวาทะที่ว่า “ประชาธิปไตยเป็นการปกครองของ
ประชาชน โดยประชาชน เพ่ือประชาชน” วาทะนี้คนจ้าได้ดี เวลาพูดกันคนมักมองความหมายในแง่
ของความรู้สึกตื่นเต้นว่า ตนเองจะได้ เช่น จะได้สิทธิ ได้อ้านาจ หรือได้ความเป็นใหญ่ในการที่จะเป็น
ผู้ปกครอง แต่อีกแง่หนึ่งที่ไม่ค่อยได้มองคือ “ความรับผิดชอบ”  
  ดังนั้น จากวาทะของลินคอล์นนั้น พระธรรมปิฎก มีความเห็นเพิ่มเติมว่า ที่ว่าประชาธิปไตย
เป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชนนั้น เป็นการเตือนให้รู้สึกตัวด้วยว่า 
คุณภาพของประชาธิปไตยอยู่ที่คุณภาพของประชาชน เพราะว่าโดยปกติคุณภาพของการปกครอง
ย่อมขึ้นต่อคุณภาพของผู้ปกครองเป็นส้าคัญ ด้วยว่าในสมัยก่อนการปกครองอยู่ในก้ามือของผู้ปกครอง
โดยตรง คุณภาพของประชาธิปไตยก็วัดได้จากผู้ปกครองนั่นเอง แต่สมัยนี้ เมื่อประชาชนมาเป็น
ผู้ปกครองบ้านเมืองจะเป็นอย่างไร ประชาธิปไตยจะมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหน ก็อยู่ที่คุณภาพของ
ประชาชนเป็นส้าคัญ 
  จึงกล่าวสรุปได้ว่า พระธรรมปิฎก ได้นิยามประชาธิปไตย โดยให้ความส้าคัญในแง่คุณภาพ
ของประชาธิปไตยเป็นหลัก โดยเน้นว่า “ถ้าประชาชนมีคุณภาพดี ประชาธิปไตยก็มีคุณภาพดีด้วย ถ้า
ประชาชนมีคุณภาพต่้า ประชาธิปไตยก็จะเป็นประชาธิปไตยอย่างเลวด้วย เพราะว่าคุณภาพของ
ประชาธิปไตยขึ้นต่อคุณภาพของประชาชน แล้วคุณภาพของประชาชนขึ้นต่ออะไร ก็ขึ้นต่อการศึกษา 
(พระธรรมโกศาจารย์ พุทธทาสภิกขุ, 2549)  
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  หลักการพ้ืนฐานประการหนึ่งของระบอบประชาธิปไตย คือการยอมรับในเสียงข้างมาก
ความเข้าใจของคนไทยทั่วไปที่มีต่อภาพลักษณ์ของประชาธิปไตยนั้น ก็คือ ในสังคมของคนหมู่มาก 
ต่างคนก็ต่างมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป เกณฑ์ตัดสินอ้านาจสูงสุดของความต้องการหรือ
ความประสงค์ของคนในระบอบนี้ก็คือ เสียงข้างมากของประชาชนนั่นเอง พระธรรมปิฎก เห็นว่าการ
ตัดสินใจเช่นว่านี้เป็นเรื่องส้าคัญมาก เพราะหากตัดสินถูกก็ดีไป ถ้าตัดสินผิดก็อาจเกิดความเสื่อม
ความพินาศทุกอย่างทุกประการ การที่จะตัดสินใจผิดหรือตัดสินใจถูก ก็อยู่ที่ความเป็นคนดี มีปัญญา 
คือมีคุณธรรม และมีความรู้ ความเข้าใจ เฉลียวฉลาด สามารถในการคิด เป็นต้น ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่
ประชาชนควรจะมี ถ้าประชาชนเป็นคนดี ตั้งใจดี มีความรู้ความเข้าใจ มีปัญญาชัดเจน คิดเป็น 
มองเห็นความเป็นจริง ก็ตัดสินใจได้ถูกต้อง 
  ดังนั้น จากแนวคิดเรื่องดังกล่าวนี้ ท้าให้เห็นได้ว่า ประชาธิปไตยจะดี ก็อยู่ที่ประชาชนที่เป็น
ผู้มีอ้านาจตัดสินใจนั้นว่า จะต้องเป็นคนดีและมีปัญญา โดยที่ว่าประชาชนเป็นใหญ่ มีอ้านาจตัดสินใจ
นี้ การตัดสินใจที่ว่านั้น วินิจฉัยด้วยเสียงข้างมากเป็นใหญ่ ในเรื่องนี้พระธรรมปิฎกให้ข้อสังเกตไว้ 2 
ประการด้วยกัน คือ 

1. ถ้าคนส่วนใหญ่เป็นคนโง่ เสียงข้างมากที่วินิจฉัยก็จะเป็นการตัดสินใจเลือกอย่างโง่ ๆ หรือแม้ 
แต่เลือกไปตามที่ถูกเขาหลอกล่อ ท้าให้ผิดพลาดเสียหาย แต่ถ้าคนส่วนใหญ่เป็นคนดี มีปัญญา ก็จะได้
เสียงข้างมากที่ตัดสินใจเลือกได้ถูกต้อง บังเกิดผลดี จึงต้องให้ประชาชนมีการศึกษา หรือจะได้เสียง
ข้างมากที่ตัดสินใจอย่างผู้มีปัญญา 

2. ความจริงของสิ่งทั้งหลายย่อมเป็นอย่างท่ีมันเป็น มันย่อมไม่เป็นไปตามการบอก การสั่ง การ 
ลงคะแนนเสียง หรือตามความต้องการของคน ดังนั้น คนจะไปตัดสินความจริงไม่ได้ แต่เป็นหน้าที่ของ
คนเองที่จะต้องตัดสินใจเลือกสิ่งที่เป็นจริง จึงต้องให้ประชาชนมีการศึกษา เพ่ือจะได้เสียงข้างมากที่
ตัดสินใจเลือกเอาสิ่งที่ถูกต้องเป็นจริง พระธรรมปิฎก ย้้าว่า เสียงข้างมากตัดสินความจริงไม่ได้ อันนี้
เป็นหลักธรรมดา เราตัดสินใจ ไม่ใช่ตัดสินความจริง ถ้าเอาเสียงข้างมากมาตัดสินความจริง ก็เป็นไป
ไม่ได้ เพราะฉะนั้น ตามหลักการแล้วไม่สามารถเอาเสียงข้างมากมาตัดสินความจริงได้ ถ้าอย่างนั้นจะ
เอาเสียงข้างมากตัดสินอะไร ประเด็นนี้ พระธรรมปิฎก ให้ความเห็นว่า เราเอาเสียงข้างมากมาตัดสิน
ความต้องการ คือบอกว่าจะเอาอย่างไร ในแง่นี้สามารถบอกได้ว่า ประชาชนต้องการอะไร จะเอา
อย่างไร แล้วมีมติเป็นที่ตกลงกันว่าจะเอาอย่างนี้ ซึ่งรวมความ ปัญหาอยู่ที่ว่า ท้าอย่างไรจะให้ความ
ต้องการที่ว่าจะเอาอย่างไรนั้น ไปประสานกับความมุ่งหมายที่ดี โดยมีสติปัญญาที่รู้เข้าใจว่า อะไรเป็น
ความจริง ความถูกต้อง แล้วตัวประโยชน์แท้ที่ควรจะเอา คือ ต้องให้ความต้องการนั้นไปตรงกับความ
จริง ความถูกต้องและความเป็นประโยชน์ที่แท้จริง มิฉะนั้น ความต้องการนั้นก็ผิด เมื่อคนตัดสินใจ
ด้วยความต้องการที่ผิด การตัดสินใจนั้นก็ผิด จะเลือกผิด เอาผิด และก่อให้เกิดผลร้าย เพราะฉะนั้น 
จึงหนีไม่พ้นที่จะต้องท้าให้คนมีความรู้ มีสติปัญญา จึงต้องเน้นกันว่า คนจะต้องมีวิจารณญาณ หรือจะ
ใช้ค้าศัพท์ให้ลึกลงไปกว่านั้น ก็คือ ต้องมีโยนิโสมนสิการ ด้วยเหตุนี้ การใช้เสียงข้างมากมาตัดสินจึง
ต้องเป็นเสียงแห่งสติปัญญา ที่แสดงถึงความต้องการอันฉลาดที่จะเลือกเอาสิ่งที่ดีงาม ถูกต้อง เป็น
ประโยชน์อย่างแท้จริง 
       พระธรรมปิฎก สรุปว่า การศึกษาจ้าเป็นต่อประชาธิปไตย หรือพัฒนาประชาชนให้ท้าหน้าที่
หรือใช้อ้านาจตัดสินใจอย่างได้ผลดีใน 2 ประการ คือ 
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1. ให้เสียงข้างมากที่จะใช้วินิจฉัย เกิดจากการตัดสินใจของคนท่ีเป็นบัณฑิต คือคนดีมีสติปัญญา 
2. ให้การตัดสินใจของคนที่เกิดจากความต้องการที่มาประสานกับปัญญาที่รู้ และให้เลือกเอาสิ่ง

ที่ถูกต้องดีงามจริงแท้ และเป็นประโยชน์แท้จริง 
      เมื่อพิจารณาจากแนวคิดเรื่องเสียงข้างมาก ในประชาธิปไตยตามแนวของพระธรรมปิฎก จึง
เห็นได้ชัดว่า สังคมไทยเป็นสังคมแห่งวิถีพุทธ ดังนั้น ระบอบประชาธิปไตยของไทยจึงควรที่จะน้า
แนวคิดในเรื่องของการตัดสินใจด้วยเสียงข้างมาก ตามแนวของพระธรรมปิฎกมาประยุกต์ใช้ ก็จะท้า
ให้ระบบการเมืองไทยได้เสียงข้างมาก ที่เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของระบอบประชาธิปไตย ที่แน่นอน 
กล่าวคือ เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของสังคมไทยโดยส่วนรวมนั่นเอง 
  ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 บัญญัติไว้ว่า รัฐ
ต้องให้ความอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ส่งเสริมความเข้าใจอันดี และความ
สมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมทั้งการสนับสนุนการน้าหลักธรรมของศาสนามาใช้
เพ่ือส่งเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 14 เรื่องดังกล่าวนี้ พระธรรมปิฎก ได้แสดงทัศนะ
ให้เห็นว่า โดยหลักการแล้ว การที่รัฐสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนานั้น สรุปได้ 2 ลักษณะ คือ 

1. เป็นความสัมพันธ์เชิงหน้าที่เกี่ยวกับธรรม หรือหน้าที่ต่อธรรม คือรัฐ โดยเฉพาะผู้ปกครองที่ดี 
ย่อมเป็นผู้ใฝ่ธรรม แสวงหาธรรม และเป็นผู้เชิดชูธรรม พระสงฆ์หรือทางฝ่ายศาสนานั้น เป็นผู้ด้ารงไว้
ซึ่งธรรม เป็นผู้เผยแผ่และสืบต่อ สืบทอดธรรมให้ด้ารงอยู่ในโลก ในสังคม เพราะฉะนั้น รัฐก็ท้าหน้าที่
ในการที่จะช่วยผู้ด้ารงรักษาสืบทอดธรรม เผยแผ่ธรรมนี้ ให้ท้าหน้าที่นั้นด้วยดี การกระท้าอย่างนั้นก็
เท่ากับรัฐได้เชิดชูคุณธรรมด้วย 
  สืบเนื่องจากหน้าที่ที่เกี่ยวกับธรรมเช่นนี้ พระธรรมปิฎก ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า หน้าที่
เกี่ยวกับธรรมของรัฐนั้น ก็ท้าให้พระมหากษัตริย์หรือทางรัฐมีหน้าที่ต่อไปอีก คือจะต้องพยายามให้
ศาสนาบริสุทธิ์ เพ่ือให้มีธรรมด้ารงอยู่สืบต่อไปในสังคมหรือในโลกนี้ การท้าสังคายนาก็ดี การก้าจัด
ช้าระล้างมลทินของศาสนาในบางสมัยก็ดี เป็นเรื่องที่จัดได้ว่าอยู่ในหน้าที่ข้อนี้ 
  เมื่อมีเหตุการณ์ไม่เรียบร้อยเกิดขึ้นในวงการศาสนา รัฐก็เข้ามาอุปถัมภ์คณะสงฆ์ในการท้า
สังคายนาร้อยกรองพระธรรมวินัย เพ่ือรักษาธรรมที่บริสุทธิ์ไว้ สังคายนาต่าง ๆ โดยมากก็มีพระเจ้า
แผ่นดินหรือทางรัฐเข้ามาเป็นผู้อุปถัมภ์ ทั้งในประเทศอินเดีย ในศรีลังกา ตลอดจนกระทั่งในประเทศ
ไทยหลายครั้งหลายสมัย 
  นอกจากนี้ ในกรณีปลีกย่อย เมื่อปรากฏว่ามีคนของรัฐ หรือพลเมือง คือคนของบ้านเมืองที่
เป็นคนร้าย คนไม่ดี เข้าไปซุกซ่อนตัวแอบแฝงอยู่ เข้าไปบวช เข้าไปเบียดเบียนท้าลายศาสนา ซึ่ง
เท่ากับท้าลายผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนด้วย ทางรัฐหรือทางพระเจ้าแผ่นดิน ก็ช่วยรักษา
ความบริสุทธิ์ของพระศาสนาด้วยการเอาคนของรัฐ หรือพลเมืองของตนเองที่เป็นคนไม่ดี ที่เข้าไป
ท้าลายศาสนานั้นออกมา ข้อนี้ถือว่าเป็นการช้าระล้างพระศาสนาด้วยการเอาคนร้าย พลเมืองไม่ดีของ
ตนเองกลับออกมาเสีย ไม่ให้เข้าไปหรืออยู่ท้าลายพระศาสนาอีกต่อไป 

2. เป็นความสัมพันธ์เชิงหน้าที่ในฐานะที่ผู้ปกครองหรือรัฐ เป็นตัวแทนของประชาชน ควรแสดง 
น้้าใจตอบแทนต่อทางฝ่ายสงฆ์หรือทางศาสนา โดยนัยนี้ พระธรรมปิฎก เห็นว่า ตามปกติพระภิกษุ
สงฆ์หรือทางฝ่ายศาสนาเป็นผู้แนะน้าสั่งสอนประชาชนให้ด้ารงอยู่ในศีลธรรม ให้ประพฤติปฏิบัติ
ในทางที่ดีงาม ให้พัฒนาทางจิตใจ ทางปัญญา ให้พระสงฆ์ท้าเช่นนี้ ประชาชนก็จะมีการศึกษาดี มี
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ความรู้ ประพฤติดี มีจิตใจที่มีคุณภาพดี ก็จะเป็นพลเมืองที่ดี ผลประโยชน์ก็ตกแก่รัฐด้วย ช่วยให้รัฐ
นั้นเจริญรุ่งเรือง มีความสงบสุข รัฐส้านึกในพระคุณฝ่ายสงฆ์ หรือทางศาสนานั้น เป็นการตอบแทนคุณ
ความดี หรือบูชาคุณของฝ่ายศาสนาหรือฝ่ายสงฆ์นั่นเอง และท้าหน้าที่ดังกล่าวแทนประชาชน คือ
อุปถัมภ์บ้ารุงพระศาสนาแทนประชาชน 
  ดังนั้น จากการที่รัฐจ้าต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อฝ่ายพระสงฆ์ หรือฝ่ายพุทธจักร และใน
ขณะเดียวกันฝ่ายของพระสงฆ์หรือฝ่ายพุทธจักรเอง ก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์ตามหน้าที่ของตนต่อฝ่ายรัฐ
หรือฝ่ายอาณาจักร เพราะโดยที่สุดแล้ว พระธรรมปิฎก สรุปว่า ก็ล้วนแต่เพ่ือประโยชน์สุขของพหูชน
ทั้งสิ้นนั่นเอง 
  ด้านสิทธิและเสรีภาพในประชาธิปไตย พระธรรมปิฎก มองว่า ประชาธิปไตยเป็นการ
ปกครองที่ช่วยประสานประโยชน์ระหว่างบุคคลและสังคม หลักการนี้ยังหาผู้ปฏิบัติได้ผลจริงได้ยาก 
จะเห็นได้ว่า ระบบสังคมต่าง ๆ มักมีปัญหาในเรื่องที่ว่า ถ้าให้สังคมได้ บุคคลก็ต้องยอมสละ ท้า
อย่างไรจึงจะประสานประโยชน์กันได้ อุดมคติอย่างหนึ่งของประชาธิปไตยก็คือ การช่วยประสาน
ประโยชน์ระหว่างบุคคลกับสังคม 
  อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะก้าวไปสู่การประสานประโยชน์ระหว่างบุคคลกับสังคมให้มาเสริมกัน
นั้น มีบททดสอบพ้ืนฐานหนึ่งที่จะให้เห็นว่า ประชาชนในสังคมนั้น ๆ มีคุณภาพเพียงพอที่จะท้าให้
คุณค่าของประชาธิปไตยข้อนี้บรรลุผลได้หรือไม่ บททดสอบนี้ก็คือ ความประสานสมดุลในการปฏิบัติ
ตามหลักแห่ง 1) สิทธิกับหน้าที่ 2) เสรีภาพกับความรับผิดชอบ 
  มุมมองต่อสิทธิกับหน้าที่นั้น พระธรรมปิฎก ชี้ว่าคู่กับการมีสิทธิที่จะได้และเรียกร้องเอาสิ่งที่
ตนพึงได้นั้น บุคคลก็มีหน้าที่ที่จะต้องท้า เพ่ือเป็นส่วนร่วมที่จะธ้ารงรักษาและสร้างสรรค์พัฒนาสังคม
ประชาธิปไตยนั้นด้วย ถ้าอยากใช้สิทธิก็ควรปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดี และเมื่อมีการท้าหน้าที่ด้วยดี 
สังคมประชาธิปไตยก็จะได้รับการรักษาไว้ เพ่ือให้คนมีโอกาสที่จะใช้สิทธิได้ต่อไป 
  ส่วนเรื่องของเสรีภาพกับความรับผิดชอบนั้น พระธรรมปิฎก มองเห็นว่า คู่กับเสรีภาพจะ
กระท้าต่าง ๆ ตามความปรารถนาของตน บุคคลจะต้องรู้จักรับผิดชอบต่อการกระท้าและผลการ
กระท้าของตน และใช้เสรีภาพนั้นอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่ตนมีส่วนร่วมอยู่ด้วย เพ่ือความ
ชัดเจนขึ้นในเรื่องของเสรีภาพนั้น พระธรรมปิฎก ได้ยกตัวอย่างเรื่องเสรีภาพที่เป็นหลักการของ
ประชาธิปไตย ที่เน้นความหมายในแง่ของการที่บุคคลมีโอกาสที่จะน้าเอาศักยภาพ เช่น สติปัญญา 
ความสามารถของตนออกไปเป็นส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สังคม ซึ่งเป็นความหมายเชิง
ความร่วมมือและเอ้ือเฟ้ือต่อกัน แต่ภายใต้อิทธิพลของทุนนิยม เสรีภาพเน้นความหมายในแง่ของการ
ที่จะได้ผลประโยชน์ตามที่ตนปรารถนา ซึ่งเป็นไปในทางแบ่งแยกและแก่งแย่ง 
  การปฏิรูปการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยก็มีความจ้าเป็น เนื่องจากการที่
ประเทศไทยเข้าสู่ยุคปฏิรูปการศึกษา โดยก้าหนดให้มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
ซึ่งระบุให้กระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส้านึกที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิหน้าที่ เสรีภาพ 
ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
  จากประเด็นดังกล่าวนี้ พระธรรมปิฎก มีมุมมองที่ชี้ให้เห็นว่า การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยจ้าเป็นต้องอาศัยการศึกษา เพ่ือท้าให้คนมีคุณภาพ เพราะคุณภาพของประชาธิปไตย



              

 

                  การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 

562 

ขึ้นอยู่กับคุณภาพของประชาชน และในเวลาที่มองประชาธิปไตย ก็อย่ามองแค่การปกครอง อย่ามอง
แค่ว่า นี่เราเป็นประชาธิปไตยแล้ว ประชาชนได้ข้ึนมาเป็นผู้ปกครอง แล้วก็หยุดแค่นั้น โดยนึกว่า นี่เรา
เก่ง เราได้เป็นใหญ่แล้ว สิ่งที่ส้าคัญก็คือ ต้องมองว่า เราปกครองเพ่ืออะไร เราควรจะมองไปให้ถึง
จุดหมายของการปกครอง 
  การปกครองนั้น ก็คือการที่มาร่วมกันจัดสรรสังคม เพ่ือสร้างสรรค์สังคมให้เจริญ มั่นคง มี
สันติสุข และให้แต่ละคนมีโอกาสพัฒนาศักยภาพ เพ่ือให้ชีวิตเจริญงอกงาม บรรลุประโยชน์สุขที่สูง 
ประเสริฐ และมาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมกันต่อไปอีก นี่แหละเป็นจุดหมายของการปกครอง 
  พระธรรมปิฎก ให้ความส้าคัญต่อการศึกษาอย่างยิ่ง โดยเน้นว่า การปกครองแบบ
ประชาธิปไตยนั้น จะต้องอาศัยการศึกษา อย่างน้อยก็เป็นการน้าเอาการศึกษามาช่วยเตรียมคนให้
พร้อม ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการปกครองของสังคมประชาธิปไตย นี่คือสาระส้าคัญที่สุด คือ
การเตรียมคนให้พร้อมที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคมประชาธิปไตย หรือในกระบวนการประชาธิปไตย
ทั้งหมด ถ้าไม่เตรียมการคนอย่างนี้ กระบวนการประชาธิปไตยก็จะกลายเป็นกระบวนการที่ล้มเหลว 
เพราะว่าบุคคลที่เป็นส่วนร่วมซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนกระบวนนั้น ไม่มีคุณภาพ ไม่มีความพร้อม 
  การศึกษาท้าให้คนได้เข้าถึงโอกาสในสังคมประชาธิปไตย เราบอกกันเสมอว่า ประชาธิปไตย
จัดสรรสังคมให้เกิดมีโอกาสแก่บุคคลแต่ละคนแล้ว แต่คนที่ไม่มีการศึกษา ก็ไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้
โอกาสนั้น คือไม่สามารถได้รับประโยชน์จากสังคมประชาธิปไตย เช่น ถ้าบุคคลใดไม่รู้หนังสือ โอกาสที่
มีอยู่มากมายในสังคมประชาธิปไตย ก็ไม่เป็นประโยชน์แก่เขา ดังนั้น ในขั้นที่หนึ่งนี้ พระธรรมปิฎก จึง
เห็นว่า การศึกษาช่วยให้คนเข้าถึงโอกาสและสามารถได้ประโยชน์จากสังคมประชาธิปไตยนั้น 
  ในขั้นต่อไป เมื่อคนมีการศึกษาดี ก็สามารถน้าศักยภาพของตนออกมาร่วมสร้างสรรค์สังคม 
ดังนั้น การศึกษาช่วยให้คนสามารถใช้โอกาสที่จะท้าประโยชน์แก่สังคมประชาธิปไตย และในที่สุดเมื่อ
กล่าวโดยรวม การศึกษาเข้ามาช่วยให้การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยมีคุณภาพที่แท้จริง และ
สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ของประชาธิปไตย มิเช่นนั้นประชาธิปไตยก็อาจจะเป็นเพียงชื่อ เป็น
เพียงแต่ระบบในอุดมคติที่ไม่สามารถบรรลุผลได้เลย จึงกล่าวในประเด็นนี้ได้ว่า ปัจจัยที่จะให้สังคม
ประชาธิปไตยบรรลุผลส้าเร็จก็คือ การศึกษา 
  ในทางกลับกัน ประชาธิปไตยก็ให้โอกาสแก่ทุกคนที่จะเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาคด้วย 
หมายความว่า เมื่อมีการปกครองแบบประชาธิปไตย ตัวระบบของประชาธิปไตยก็เปิดโอกาสให้กับคน
ที่จะเข้าถึงการศึกษาได้ (ไชยยศ เหมะรัชตะ, 2540)  
4. บทสรุป 
      จากการศึกษาประชาธิปไตยตามหลักอปริหานิยธรรม ปรากฏว่ามีหลักการทั้งหมด 7 
ประการ ที่จะน้ามาประยุกต์ใช้กับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย คือ 1. ความพร้อม
เพรียงกัน อันหมายความถึงความเสมอภาคกัน 2. ยึดถือตามข้อบัญญัติที่บัญญัติไว้แล้ว เปรียบเสมือน
หลักนิติธรรม 3. สักการะผู้เก่าแก่ของบ้านเมือง ไม่ข่มขืนน้้าใจของสตรี ถวายการคุ้มครองพระอรหันต์
เปรียบเสมือนการให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชน ดังจะเห็นได้ว่า  
 ค้าสอนของพระพุทธเจ้ามิได้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือจะสร้างสถาบันทางการเมืองแบบใหม่และมิใช่
เพ่ือสถาปนาโครงสร้างทางการเมืองใด ๆ ขึ้นมา แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือหาทางแก้ปัญหาของสังคม โดย
ท้าการปฏิรูปบุคคลที่ประกอบเป็นสังคม และโดยการให้ค้าแนะน้าหลักการทั่วไปบางอย่าง ที่จะช่วย
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ให้สังคมน้ามาใช้เพ่ือมนุษยธรรมอันยิ่งใหญ่ เพ่ือปรับปรุงสวัสดิภาพของสมาชิกของสังคม และเพ่ือ
แบ่งปันทรัพยากรให้เป็นไปอย่างยุติธรรม มีข้อจ้ากัดในการที่ระบบการเมืองจะสร้างเสริมความสุขและ
ความไพบูลย์ให้แก่ประชาชน เพราะว่าไม่มีระบบการเมืองใดที่แม้ว่าจะมีอุดมการณ์อันสูงส่งขนาดไหน
จะสามารถสร้างสันติสุขขึ้นมาได้ตราบเท่าที่ประชาชนในระบบการเมืองนั้นยังถูกครอบง้าด้วยความ
โลภ ความโกรธ และความหลงอยู่ นอกจากนั้นแล้วไม่ว่าระบบการเมืองใดจะถูกน้ามาใช้ ก็จะยังมี
องค์ประกอบทั่วไปบางอย่างที่สมาชิกของสังคมนั้น ๆ จะยังต้องประสบอยู่ต่อไป คือผลของกรรมดี
และกรรมชั่ว การขาดความพึงพอใจอย่างแท้จริง หรือความสุขถาวรในโลก ซึ่งมีลักษณะประจ้า 3 
อย่าง คือ ทุกขัง (ความไม่สมใจอยาก) อนิจจัง (ความไม่เที่ยง) และอนัตตา (ความไม่มีตัวตน) 
พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าไม่มีที่ใดในสังสารวัฏ ที่จะมีอิสรภาพอย่างแท้จริง จะไม่มีแม้กระทั่งในสวรรค์
และในพรหมโลก แม้ว่าระบบการเมืองที่ดีและมีความยุติธรรมจะให้หลักประกันสิทธิมนุษยชนขั้น
พ้ืนฐาน และมีระบบการถ่วงดุลในการใช้อ้านาจ ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จะสร้างความสุขในสังคมไว้ได้แล้วก็
ตาม แต่ประชาชนก็จะไม่ยอมเสียเวลาไปกับการแสวงหาระบบการเมืองขั้นดีที่สุดใด ๆ ซึ่งจะช่วยให้
มนุษย์สามารถมีอิสรภาพอย่างสมบูรณ์ได้ เพราะว่าการมีอิสรภาพที่สมบูรณ์นั้นจะไม่สามารถหาพบได้
ในระบบการเมืองใด ๆ แต่จะหาได้เฉพาะในจิตใจที่มีอิสรภาพแล้วเท่านั้น 
  การที่จะมีอิสรภาพได้นั้น คนเราจะต้องมองลงไปในจิตใจของตนและจะต้องมุ่งมั่ นที่จะ
ปลดปล่อยตนเองออกจากโซ่ตรวนของอวิชชาและตัณหาให้ได้ การมีอิสรภาพในความหมายที่แท้จริง
นั้นจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อบุคคลได้ใช้ธรรมะ เพ่ือพัฒนาลักษณะนิสัยของตนทั้งทางกาย ทางวาจา และ
ท้าการฝึกจิตใจ เพ่ือให้ขยายศักยภาพทางจิตของตน เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายสุดท้ายคือความรู้แจ้ง
เห็นจริงในธรรม กล่าวคือการบรรลุถึงพระนิพพาน ในขณะที่ได้ให้การรับรู้ถึงผลประโยชน์ของการแยก
ศาสนาออกไปจากการเมือง และข้อจ้ากัดของระบบการเมืองในการสร้างสันติสุขอย่างที่กล่าวมาแล้ว
นั้น แต่ก็มีลักษณะหลายอย่างของค้าสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งมีความสอดคล้องกับเรื่องราวของทาง
การเมืองในปัจจุบัน 
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จ่าแซม วีรบุรุษถ ้าหลวง กับการสร้างแรงบันดาลใจของเยาวชนไทย 
ให้เป็นผู้มีจิตอาสา เสียสละ 

Sam the Hero and Inspiring the Thai youth to be selfless and volunteer 

พระระพิน  ฐิตธมฺโม (วงศ์พรมมา) 
ดร.ชนม์เฉลิม สาระมาน 

 
บทคัดย่อ 

จากเหตุการณ์วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน จ านวน ๑ คน และนักฟุตบอล
เยาวชนทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมีแม่สายหรือทีมหมูป่า จ านวน ๑๒ คน เดินทางมาฝึกซ้อมฟุตบอลที่
สนามบ้านจ้อง ต าบลโป่งผา อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย หลังจากฝึกซ้อมฟุตบอลเสร็จ ได้เดินทาง
ที่เข้าไปส ารวจถ  าหลวง วนอุทยานถ  าหลวง-ขุนน  านางนอน อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายและหายตัว
ไป ทั งหมดได้เข้าไปในถ  าหลวงและไม่สามารถกลับออกมาได้เนื่องจากหลังจากทั ง ๑๓ คนเข้าไปในถ  า
หลวงในขณะนั นมีฝนตกหนัก และท าให้น  าฝนไหลเอ่อเข้าท่วมถ  าตามเส้นทางน  าภายในถ  า เมื่อมีการ
รายงานจากเจ้าหน้าที่ของอุทยานก็เริ่มปฏิบัติการค้นหาโดยทันที ตั งแต่วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
การปฏิบัติการครั งนี เป็นการค้นหาที่ยากล าบาก เนื่องจากสภาพพื นที่มีความซับซ้อนและสภาพอากาศ
ไม่เอื ออ านวยมีฝนตกตลอดทั งวัน จึงเป็นการระดมคนและขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านการ
กู้ภัย การด าน  า การขุดเจาะ นักภูมิศาสตร์ นักปีนเขา ต ารวจ ทหาร เอกชนจากทุกภาคส่วนทั งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งเป็นปฏิบัติการที่ได้รับความสนใจจากสังคมเป็นวงกว้าง ระยะเวลา
การค้นหาครั งนี ระหว่างวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึง ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จนถึงมีการล าเลียงผู้ติด
ถ  าออก จนครบหมดทุกคนได้ส าเร็จ รวมระยะเวลาปฏิบัติภารกิจทั งสิ น ๑๗ วัน ๔ ชั่วโมง ๒๙ นาที จ่า
แซม หรือ จ.อ.สมาน กุนัน นักท าลายใต้น  านอกราชการ อดีตหน่วยซีล งานในหน้าที่  สุดท้ายเป็น
เจ้าหน้าที่ตระเวนระงับเหตุฝ่ายรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ท่าอากาศสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศ
ยานไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นอีกหนึ่งคนที่มีจิตอาสา ลาออกจากงานในหน้าที่เพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยครั งนี จนตัวเองต้องเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่กู้ภัยในถ  าหลวงขุนน  านางนอน การ
เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ของจ่าแซมเป็นที่กล่าวขวัญยกย่องและชื่นชมในความมีจิตอาสา และ
เสียสละต่อมวลมนุษยชาติ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูให้เป็นวีรบุรุษถ  าหลวง ในหลวง ร.๑๐ ทรงพระ
กรุณา โปรดเกล้าฯพะราชทานยศ “นาวาตรี”และทรงพระกรุณาให้จัดงานพระราชทานเพลิงศพอย่าง
สมเกียรติ มีการจัดท าอนุสรณ์สถานเป็นรูปหล่อรูปเหมือน เพ่ือตั งไว้ที่อุทยานถ  าหลวงขุนน  านางนอน
และสวนสุขภาพอ าเภอจตุรพักตรพิมาน และมีกิจกรรมอ่ืนอีกมากมายจัดเพ่ือให้ขวัญก าลังใจกับ
ครอบครัวของจ่าแซมบุคคลผู้มีชื่อเสียงระดับโลกต่างชื่นชมและยกย่อง การมีจิตอาสาเสียสละครั งนี 
นับได้เป็นแรงบันดาลใจของเยาวชนไทยและทั่วโลกได้ถือเป็นแบบอย่าง ซึ่งก่อให้เกิดเอื ออาทรต่อกัน
สังคมสงบสุขน่าอยู่ต่อไป 
 

Abstracts 

  From the event on June 23, 2018, 1 assistant coach and a young football player, 

Boar Acadamai football team, Maesai, or 12 wild boar teams traveling to practice 

football at Ban Chong, Pong Pha Subdistrict, Mae Sai District, Chiang Rai Province. 
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After practicing football Traveled to explore the Tham Luang-Khun Nam Nang Norn 

Forest Park, Mae Sai District, Chiang Rai Province and disappeared. All went into the 

cave and could not return because the 13 people entered the cave at that time with heavy 

rain. And causing rain to flow into the cave along the water path inside the cave. When 

the report from the park staff was started, the search was conducted immediately from 

23 June 2018. This operation was a difficult search. Due to the complex conditions and 

unfavorable weather conditions, it rains throughout the day. Therefore, mobilizing 

people and asking for help from experts in rescue, diving, drilling, geographers, 

climbers, police, private soldiers from all sectors, both in Thailand and abroad. Which 

is a practice that it has received wide attention from society. This search period between 

23 June 2018 to 10 July 2018, until the caves were transported to the end, all were 

successful. Total duration of the mission is 16 days, 4 hours, 28 minutes, Sergeant Sam, 

or Saman Kunan, underwater destroyer, (ex-official) Suvarnabhumi Airport, Airports 

of Thailand Public Company Limited. Is another person who has volunteer. Leave a job 

to the duty to help the victims until he died in the rescue role in the Khun Nam Nang 

Norn cave. The death of Sergeant Sam's performance was praised and praised for his 

volunteering. And sacrifice to humanity. Therefore, it was honored to be the hero of the 

Royal Cave in King Rama 10. His Majesty graciously accepted his Rank. "Lieutenant" 

and graciously arranged a royal funeral ceremony. There is a monumental form of 

casting like to be set up at the Khun Nam Nang Norn Cave Park and Health Park, 

Chaturaphak Phiman District and there are many other activities organized to give 

morale to the Sam's family. World famous people admire and praise. This self-sacrifice 

spirit has inspired the Thai youth and the world to be a model. Which gives generosity 

to each other. 

Keyword: Luang Cave heroes, to inspire, volunteerism and sacrifice 

๑. บทน้า 

            การท าความดี การมีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ ในยุคนี ถือว่าควรสนับสนุนอย่างยิ่งในสภาวะ
ที่สังคมขาดแคลนน  าใจ หลายหน่วยงานและองค์กรการต่างๆ ได้พยายามตื่นตัว เรียกร้องให้ผู้คน
เสียสละช่วยเหลือผู้อ่ืน และมุ่งเน้นไปที่จุดตั งต้นคือ การเริ่มปลูกฝังตั งแต่เด็กและเยาวชน โดยหวังว่า
สิ่งที่บ่มเพาะตั งแต่วัยเยาว์เหล่านั นจะท าให้บ้านเมืองของเราในอนาคตกลายเป็นสังคมที่ไม่แล้งน  าใจ
และเอื ออาทรต่อกันมากขึ น 
           สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรทรงห่วงใยและทรงค านึงถึง
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นส าคัญพระองค์จึงทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะท าให้
ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ นประกอบกับมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน 
รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและแนวพระราชด าริต่างๆ ของรัชกาลที่ ๙ ใน
การบ าบัดทุกข์และบ ารุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าดังนั น ในปีที่แล้ว โอกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิต
อาสา บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื นที่ต่างๆเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่
ประชาชนไม่ว่าจะเป็นปัญหาน  าท่วมในเขตชุมชน ปัญหาการจราจร และอ่ืนๆ เพ่ือสืบสานพระราช
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ปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร1 กิจกรรมที่แสดงออกถึง
ความมีจิตอาสาจึงมีมากขึ น การช่วยเหลือ การเสียสละของคนในสังคมจึงได้มีมากขึ นทั่วประเทศ 

    จากเหตุการณ์วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน จ านวน ๑ คน และนักฟุตบอล
เยาวชนทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมีแม่สายหรือทีมหมูป่า จ านวน ๑๒ คน เดินทางมาฝึกซ้อมฟุตบอลที่
สนามบ้านจ้อง ต าบลโป่งผา อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ทราบว่าหลังจากฝึกซ้อมฟุตบอลเสร็จทั ง
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และนักฟุตบอลเยาวชนทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมีแม่สาย ได้เดินทางที่เข้าไปส ารวจ
ถ  าหลวง วนอุทยานถ  าหลวง-ขุนน  านางนอน อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายและหายตัวไป ทั งหมดได้
เข้าไปในถ  าหลวงและไม่สามารถกลับออกมาได้เนื่องจาก หลังจากทั ง ๑๓ คนเข้าไปในถ  าหลวงใน
ขณะนั นมีฝนตกหนัก และท าให้น  าฝนไหลเอ่อเข้าท่วมถ  าตามเส้นทางน  าภายในถ  า จากทั งดอยผาหมี 
จากปากทางเข้าถ  า รวมไปถึงรอยแยกบนเขาและสันเขาจนท่วมเอ่อบริเวณท่ีเป็นเหวหรือจุดต่ าสุดของ
ถ  าที่ทั ง ๑๓ คนต้องเดินทางผ่าน และน  าได้ท่วมปิดทางออก จึงท าให้ผู้ประสบภัยทั ง ๑๓ คนออกมา
ไม่ได้ เมื่อมีการรายงานจากเจ้าหน้าที่ของอุทยานก็เริ่มปฏิบัติการค้นหาโดยทันทีตั งแต่ วันที่ ๒๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๑ การปฏิบัติการครั งนี เป็นการค้นหาที่ยากล าบาก เนื่องจากสภาพพื นที่มีความซับซ้อน
และสภาพอากาศไม่เอื ออ านวยมีฝนตกตลอดทั งวัน จึงเป็นการระดมคนและขอความช่วยเหลือจาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้ภัย การด าน  า การขุดเจาะ นักภูมิศาสตร์ นักปีนเขา ต ารวจ ทหาร เอกชนจาก
ทุกภาคส่วนทั งในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งเป็นปฏิบัติการที่ได้รับความสนใจจากสังคมเป็นวง
กว้าง  

      ปฏิบัติการช่วยเหลือครั งนี มีผู้เข้าร่วมในการช่วยชีวิตกว่า ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งรวมถึงนักด าน  า
กว่า ๑๐๐ คน, นักกู้ภัยจ านวนมาก, ตัวแทนจากหน่วยงานของรัฐประมาณ ๑๐๐ แห่ง, เจ้าหน้าที่
ต ารวจ ๙๐๐ คน และทหาร ๒,๐๐๐ คน รวมทั งจ าเป็นต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ต ารวจสิบล า, รถพยาบาล
ต ารวจเจ็ดคัน, ถังด าน  ามากกว่า ๗๐๐ ถัง และสูบน  ามากกว่าหนึ่งพันล้านลิตรออกจากถ  า รวมเวลา
การปฏิบัติภารกิจจนพบตัวเป็นเวลา ๙ วัน ๕ ชั่วโมง ๔๑ นาที ซึ่งพบว่าทั ง ๑๓ ชีวิตปลอดภัย และ
ระยะเวลาการค้นหาครั งนี ระหว่างวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑  ถึง ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จนถึงมีการ
ล าเลียงผู้ติดถ  าออกมาจนครบหมดทุกคนได้ส าเร็จ รวมระยะเวลาปฏิบัติภารกิจทั งสิ น ๑๗ วัน ๔ 
ชั่วโมง ๒๙ นาท ี

      จากประเด็นดังกล่าวจะเห็นได้ว่าปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอย่างมาก สังคมไทยเป็นสังคมพุทธที่ได้ยึดหลักค าสอนของพุทธศาสนามาถือปฏิบัติ 
ตระหนักถึงความเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ในปัจจุบันการแก้ปัญหาสังคมมีมากขึ นทุกวัน  สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ทรงห่วงใยและทรงค านึงถึงความอยู่ดี
มีสุขของประชาชนเป็นส าคัญพระองค์จึงทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะท าให้ประเทศชาติมั่นคง
และประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ นประกอบกับมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและแนวพระราชด าริต่างๆ ของรัชกาลที่ ๙ ในการบ าบัดทุกข์
และบ ารุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า  และจากเหตุการณ์ช่วยเหลือ
                                           

                         1 บทความพิเศษ/จติอาสา “ท าความดีด้วยหัวใจ” ในรัชกาลที่ ๑๐ ขยายตัว-มั่นคง-สืบเนื่อง ใน มติ
ชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันท่ี  ๒๗ กรกฎาคม - ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87-%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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ผู้ประสบภัยจ านวน ๑๓ คน ติดถ  าขุนน  านางนอนครั งนี ส าเร็จลุล่วงได้ดีเพราะการมีจิตอาสาและ
เสียสละร่วมกัน 

 ๒. การช่วยเหลือและจิตอาสา  
     นับตั งแต่วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่วนอุทยานถ  าหลวง-ขุนน  านางนอน 

สังเกตเห็นรถจักรยานจอดอยู่ ๑๑ คัน จนเวลา ๒๒.๐๐ น. ในวันเดียวกันทีมกู้ภัยของมูลนิธิสยามรวม
ใจแม่สาย และศูนย์วิทยุ ๑๙๑ สภ. แม่สาย ได้รับแจ้งเหตุว่ามีเด็กหายตัวเข้าไปในถ  าหลวง จึงได้
ประสานงานส่งเจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจในพื นที่ เข้าไปตรวจสอบเวลา ตี ๑ ของวันที่ ๒๔ มิถุนายน 
เป็นการค้นหาภายในถ  าเป็นครั งแรก ออกจากถ  าเวลาตี ๓ รายงานว่าพบรองเท้าแตะและข้าวของ
จ านวนหนึ่งวางทิ งไว้บนพื นถ  า และระดับน  าภายในถ  าที่สูงขึ นเรื่อย ๆ จนถึงของวันที่ ๒๔ มิถุนายน 
เริ่มกลับไปค้นหาต่อ พบว่าระดับน  าภายในถ  าสูงขึ นกว่าเดิม สภาพอากาศข้างในมีความชื นและอากาศ
ไม่ถ่ายเท ตอนบ่ายโมงได้พยายามสูบน  าออก แต่ก็เลิกไปเพราะน  าขุ่นและมีทรายไหล เจ้าหน้าที่
ประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยท าลายใต้น  าจู่โจม ได้ส่งทีมประดาน  าชุดแรกเข้าไป พบร่องรอย
หลักฐานเป็นรอยนิ วมือคนเกาะตามถ  า  

    วันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน  เริ่มมีการค้นหาจากหลายหน่วยงานทั งของทหารและต ารวจ
ตระเวนชายแดน (ตชด.) หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล าแม่น  าโขง (นรข.) หน่วยซีล ซึ่งมี
นาวาเอก อนันต์ สุราวรรณ เป็นหัวหน้างาน มาถึงบริเวณถ  าหลวง เพ่ือร่วมวางแผนค้นหา โดย
แบ่งเป็น ๔ ทีมเพ่ือค้นหา ได้แจ้งว่าพบรอยเท้าและสายผูกเปล แต่ต้องถอนก าลังออกจากถ  าเนื่องจาก
ปริมาณน  าสูงขึ นจนถึงระดับอันตราย  

  การค้นหาและการช่วยเหลือในครั งนี ได้มีการแผนอย่างดีจากผู้เชี่ยวชาญทุกภาคส่วน การ
ปฏิบัติตลอด๒๔ ชั่วโมง มีการระดมคนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั่วโลกเข้ามาช่วยเหลือในครั งนี  
ส่วนใหญ่เป็นจิตอาสาเสียสละทรัพย์ส่วนตัว เครื่องมือที่มีได้เข้ามาช่วย เช่น เครื่องสูบน  าเข้ามา นักปีน
เขา ส ารวจภายนอกถ  า การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากล าบาก เนื่องจากสภาพพื นที่ของถ  ามีความ
ซับซ้อน สภาพอากาศที่มีฝนตกตลอดทั งวัน ในการนี มีทีมกู้ภัยจ านวน ๓ คน จากองค์กร British 
Cave Rescue Council -BCRC มาบริเวณถ  าหลวง หลังจากนี ยังคงส ารวจโพรงถ  าและระบายน  า
อย่างต่อเนื่อง มีการซ้อมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินในวันที่ ๓๐ มิถุนายน และวันที่ ๑ กรกฎาคม มีค าสั่ง
ให้ระดมถังออกซิเจนเข้าถ  า  

     จนถึง ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นักประดาน  าชาวอังกฤษ ๒ คนได้ค้นพบผู้รอดชีวิตทั ง ๑๓ คน 
และณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าฯ เชียงราย ออกแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ พบ ๑๓ ชีวิตทีมหมูป่า
แล้ว พบ ๑๓ ชีวิตบริเวณบนเนินนมสาว เลยจากหาดพัทยาไป ๔๐๐ เมตร โดยอยู่ห่างจากปากถ  า ๔ 
กม. ผู้พบคือริชาร์ต สแตนตัน และจอห์น โวลันเธน ซ่ึงได้รับมอบหมายเป็นชุดปฏิบัติการแนวหน้าเพ่ือ
วางเส้นน าทางในถ  าส าหรับทีมซีล และทีมกู้ภัยนานาชาติคนอ่ืน ๆ แต่เมื่อโวลันเธน วางเส้นน าทางจน
สุดปลายเชือกแล้ว จึงโผล่เหนือน  าก็พบทั ง ๑๓ ชีวิตรอคอยอยู่บนเนินนมสาว และสามารถล าเลียง
ผู้ประสบภัยทั ง ๑๓ คนออกจากถ  าได้อย่างปลอดภัยในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑  

    ในปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยถ  าหลวง จ.อ.สมาน กุนัน รับภารกิจเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ล าเลียงขวดอากาศจากโถงสามไปวางตามจุดต่าง ๆ ณ บริเวณสามแยกในถ  า โดยเริ่ม

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C_%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95_%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%99_%E0%B9%82%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
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ด าน  าในถ  าตั งแต่เวลา ๒๐:๓๗ น. หลังเสร็จภารกิจได้ด าน  ากลับแต่หมดสติในน  า ระหว่างนั นคู่ด าน  าที่
ไปด้วยกันได้ปฐมพยาบาล (CPR) แต่ไม่ได้สติ จึงน ากลับมายังโถงสาม เพ่ือปฐมพยาบาลอีกครั ง แต่
ไม่ได้ผล สมาน กุนัน เสียชีวิต ณ เวลาประมาณ ๐๑:๐๐ น.  

   ภายหลังจากที่ทราบข่าวร้ายในภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยท้ง ๑๓ คนชาวไทยและ
ชาวต่างชาติที่ให้ความสนใจกับเรื่องนี ได้ร่วมไว้อาลัยและยกย่อง "จ.อ.สมาน กุนัน" หรือ "จ่าแซม" เป็น
วีรบุรุษถ  าหลวง พร้อมกับมีการแชร์ข้อความสุดท้ายที่ "จ่าแซม" ได้โพสต์ไว้บนเฟซบุ๊กส่วนตัว เมื่อวันที่ 
๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ว่า "เม่ือคุณตื่นนอนแล้วพับเก็บผ้าห่มให้เรียบร้อยนั่นคือคุณส้าเร็จไปแล้ว
หนึ่งอย่างในวันนี  เหลืออีกอย่างส้าหรับวันนี คือพาน้องๆ ทั ง ๑๓ คนเดินก้าวออกมาจากถ ้าหลวงสู่
อ้อมกอดของครอบครัว สู้สู้ครับ Hooya ไปช่วยทีมเรากัน  SEALs TEAM พาน้องกลับบ้าน” 
          จะเห็นได้ว่าการที่วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัย การสื่อสารที่ดี ผู้คนมีความสามารถที่สูง 
หากไม่มีจิตอาสา เสียสละ ขาดความสามัคคีการแก้ปัญหาครั งนี คงไม่ส าเร็จลุล่วงด้วยดีได้ ส าหรับการ
ช่วยเหลือครั งนี ทุกคนล้วนมีจิตส านึกที่ดี มีจิตอาสาและเสียสละทรัพย์ส่วนตนและร่วมแรงร่วมใจ
ช่วยเหลือแม้ผู้ประสบภัยจะไม่ใช่บุตรหลานของตนก็ตาม 

๓. จ่าแซม วีรบุรุษถ ้าหลวง2   
 จ่าแซม หรือ นาวาตรี สมาน กุนัน เกิดวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ ที่อ าเภอจตุรพักตร

พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นบุตรของนายวิชัย กับนางส าราญ กุนัน ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนชุมพล
ทหารเรือ และส าเร็จหลักสูตรนักเรียนท าลายใต้น  าจู่โจม รุ่น ๓๐ เข้ารับราชการที่หน่วยบัญชาการ
สงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการจนได้ครองชั นยศ “จ่าเอก” ก่อนจะลาออกจากราชการมา
ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ตระเวนระงับเหตุฝ่ายรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ท่าอากาศสุวรรณภูมิ 
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ยังเป็นทั งนักไตรกีฬา, นักวิ่งเทรลที่รู้จัก
กันดีและนักจักรยานสังกัดทีม Nich-๑๐๐Plus ทีมจักรยานสมัครเล่นที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย ผู้
เข้าแข่งขันในหลายรายการ ซึ่งถือเป็นนักกีฬาที่มีความสามารถสูง โดยได้รับเหรียญรางวัลต่าง ๆ เป็น
จ านวนมาก สมาน กุนัน เคยคว้าแชมป์โอเวอร์วอล หรือ การแข่งขันกีฬาผจญภัย รายการ "ดิไอบิส
เกาะสมุย โทรฟ่ี ๒๑๑๐ "ครั งที่ ๒ ซึ่งเป็นการแข่งขันวิ่ง ว่ายน  า พายเรือคายัค ระยะทาง ๔๓.๔๕ 
กิโลเมตร และปั่นจักรยาน จากผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ๑๐๓ ทีม จึงนับได้ว่าจ่าแซมเป็นนักกีฬาที่
แข็งแรงมากที่สุดคนหนึ่ง นอกจากนี  สมาน กุนัน ยังเป็นผู้ฝึกสอนการปั่นจักรยาน กิจกรรมค่ายเสือ
ปั่น ๐๑ ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมถึงเคยสอนเทคนิคการใช้อุปกรณ์เทรลรันนิงผ่าน
รายการเสน่ห์กีฬา ที่ด าเนินรายการโดยเซลีน่า วีสมันน์  

    ด้านชีวิตส่วนตัว สมรสกับ นางวลีพร กุนัน ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายพอเพียง นอกจากนี เปิด
ฟาร์มไก่งวง ที่อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือจ าหน่ายลูกไก่งวง และพันธุ์ไก่งวงเป็น
รายได้เสริม 

   ในปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยถ  าหลวง สมาน กุนัน รับภารกิจเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๖๑ ให้ล าเลียงขวดอากาศจากโถงสามไปวางตามจุดต่าง ๆ ณ บริเวณสามแยกในถ  า โดยเริ่มด าน  า

                                           

                       2 จ่าแซม วีรบุรุษถ  าหลวง ,ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนิวส์โชว์, วันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD_%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD_%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2_%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B3
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ในถ  าตั งแต่เวลา ๒๐:๓๗ น. หลังเสร็จภารกิจได้ด าน  ากลับแต่หมดสติในน  า ระหว่างนั นคู่ด าน  าที่ไป
ด้วยกันได้ปฐมพยาบาล (CPR) แต่ไม่ได้สติ จึงน ากลับมายังโถงสาม เพ่ือปฐมพยาบาลอีกครั ง แต่ไม่ได้
ผล สมาน กุนัน เสียชีวิต ณ เวลาประมาณ ๐๑:๐๐ น. วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  มีผู้คนยกย่อง
สมาน กุนัน เป็นจ านวนมาก และให้สมญานามเขาว่า "จ่าแซม วีรบุรุษถ  าหลวง" วันที่ ๖ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ดร.นิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ บริษัท การท่าอากาศยานไทย 
จ ากัด (มหาชน) ได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลค่ายพญาเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงรายเพ่ือรับศพ และ
ต่อมามีพิธีเคลื่อนย้ายศพจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติอู่
ตะเภา (ระยอง–พัทยา) เพ่ือรับพระราชทานน  าหลวงอาบศพ โดยมีพลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ 
ดร.นิตินัย ศิริสมรรถการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยพิธีน  าหลวงอาบศพจัดขึ นที่วัดสัตหีบ เวลา ๑๙.๓๐ 
น.โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมในพิธี  

  วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มีพิธีรับศพมาที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด โดยมีครอบครัวและ
ญาติมารอรับศพพร้อมทหารท าความเคารพและประชาชนส่วนหนึ่งมารอรับศพ ก่อนเคลื่อนย้ายไปที่ 
วัดหนองคู อ.จตุรพัตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด  วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ พลต ารวจโท สกลเขต 
จันทรา กรมวังผู้ใหญ่เป็นประธานในพิธีสวดอภิธรรมศพ โดย ดร.นิตินัย ศิริสมรรถการ นายเลิศบุศย์ 
กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอ าเภอจตุรพักตรพิมาน เข้าร่วม
พิธีสวดอภิธรรมศพ 

 วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑  มีพิธีพระราชทานเพลิงศพ นาวาตรี สมาน กุนัน ณ วัดหนองคู 
อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง
กูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานใน
พิธี3 โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนา
กร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ 
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นาย เลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ร้อยเอ็ด ดร.ตวง อันทะไชย ประธานกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ เข้าร่วมในพิธี 
            จ่าแซมเป็นนักท าลายใต้น  านอกราชการ อดีตหน่วยซีล ซึ่งจากรางวัลที่ได้รับจากการแข่งขัน
ต่างๆ และมีการฝึกฝนงานในหน้าที่อย่างเชี่ยวชาญ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง จากประวัติที่ได้เรียบ
เรียงมานับได้ว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและเชียวชาญในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการกู้ภัย
เป็นอย่างดี ส าหรับภารกิจครั งนี ซึ่งไม่ใช่ภารกิจหลักท่ีจ่าแซมต้องได้รับผิดชอบและต้องให้มาช่วยเหลือ 
แต่เกิดจากความสมัครใจและเสียสละมาท าภารกิจที่มีความเสี่ยงสูงจนท าให้เสียชีวิตในขณะปฏิบัติ
หน้าที่ แต่การเสียสละครั งนี ก็ได้รับการเชิดชูอย่างสมเกียรติ 

๔. ความช่วยเหลือและขวัญก้าลังใจ 

                                           

                  3 ในหลวงโปรดเกลา้พระราชทานเพลิงศพ น.ต สมาน กุนัน วีรบุรุษถ  าหลวง ใน หนังสือพิมพ์ข่าวสด, 
วันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%B2_(%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%87%E2%80%93%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%B2_(%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%87%E2%80%93%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93_%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93_%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3_%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93
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   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ทรงติดตามการให้ความ
ช่วยเหลือ และ 

หลังจากที่ทรงทราบว่า จ.อ.สมาน กุนัน ได้เสียชีวิต จึงมีรับสั่งให้จัดงานศพอย่างสมเกียรติและทรงมี
รับสั่งให้ดูแลครอบครัวและบุตรหลานอย่างดีที่สุด                    

      สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศโท ภักดี แสง-
ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปในพิธีพระราชทานน  าหลวงอาบศพ และ
วางพวงมาลาหลวง ที่หน้าหีบศพ จ.อ.สมาน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานพระมหากรุณาในการศพ ดังนี  พระราชทานน  าหลวงอาบศพ , พระราชทานพระราชานุ
เคราะห์ในการศพโดยตลอด, พระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ 4 

      สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี , ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ , พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา , พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณ
วรีนารีรัตน์ , พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์
เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม และโปรดให้ พลอากาศโท ภักดี แสง-
ชูโต เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วย 

    พล.ร.อ.นริศ ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้จัดพิธีรับศพ "จ่าแซม" อย่างสมเกียรติ 
บริเวณท่าอากาศยานนานาชาติ อู่ตะเภา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ
กองทัพเรือ พร้อมหน่วยงานภาครัฐในพื นที่ และแถวทหารกองเกียรติยศ คอยให้การต้อนรับอย่าง
สมเกียรติ ท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของญาติมิตร และเพ่ือนทหาร จากนั นมีการล าเลียงศพโดย
ขบวนรถทหารไปไว้ ณ ฌาปนสถานกองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพ่ือประกอบพิธีพระราชทานน  า
หลวงอาบศพ และพิธีสวดพระอภิธรรม และจัดพิธีเคลื่อนย้ายศพในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ไป
บ าเพ็ญกุศลยังวัดบ้านหนอคู ต.เมืองหงส์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด  

     พระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัด
ร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ต ารวจ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และญาติ
สนิทมิตรสหาย ได้เดินทางมารอรับศพ จ่าแซม โดยมีกองทหารเกียรติยศจากมณฑลทหารบกที่ ๒๗ 
ตั งแถวรับอย่างสมเกียรติ   
            กองทัพเรือ ได้จัดอากาศยานแบบ ดอร์เนียร์ ราชนาวี ๑๑๑๒ ล าเลียงศพจากสนามบินกอง
บังคับการบิน กองการบินทหารเรือ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง มาลงยังท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ก่อนจะ
เคลื่อนย้ายศพไปประกอบพิธีบ าเพ็ญกุศล ณ วัดบ้านหนองคู  ต.เมืองหงส์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.
ร้อยเอ็ด บรรยากาศการเคลื่อนย้ายศพของ "จ่าแซม" เส้นทาง กว่า ๕๐ กิโล มีประชาชนที่ทราบข่าว
ต่างพากันออกมายืนข้างทางเพ่ือไว้อาลัยให้กับ จ่าแซม-วีรบุรุษถ  าหลวง ที่สละชีพตัวเองเพ่ือคนอ่ืน
อย่างสมศักดิ์ศรี  

                                           

                4ร.๑๐พระราชทานน  าหลวงอาบศพ'จ่าเอกสมาน กุนัน ในหนังสือพิมพ์แนวหน้า, ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93_%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A3


              

 

                  การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 

572 

      กองทัพเรือ ยังได้ท าหนังสือขอพระราชทานยศ "ร.ท." และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่
สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั นที่ ๗ เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ง.ภ.) ให้แก่ "ร.ท.สมาน กุนัน" ทหาร
กองหนุนประเภทที่ ๑ ชั นที่ ๓ สังกัด กร.เป็นกรณีพิเศษ 

    ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีการวิ่งแข่งการกุศล ที่จังหวัดพะเยา เพ่ือหาทุน
ช่วยเหลือครอบครัวนาวาตรีสมาน ซึ่งรายการนี มีผู้เข้าแข่งขันประมาณ ๕๐๐–๗๐๐ คน และท ายอด
บริจาคกว่า ๒ แสนบาท 5 

  ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีพิธีอุปสมบทนักฟุตบอลเยาวชน พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้
ฝึกสอนทีมหมูป่าอะคาเดมี เพ่ืออุทิศแก่นาวาตรีสมาน ที่วัดพระธาตุดอยตุง จังหวัดเชียงราย เป็นเวลา 
๙ วันยกเว้นเด็กชายอดุลย์ ที่นับถือศาสนาคริสต์ แต่ได้ขอพรพระเจ้าให้แก่นาวาตรีสมาน ตามความ
เชื่อทางศาสนาของตน รวมถึงได้เดินทางมาร่วมงานอุปสมบทในภายหลัง 6 

  วันที่ ๒๖ กรกรฎาคม ๒๕๖๑ มีการแข่งฟุตบอลนัดพิเศษเพ่ือหารายได้ช่วยเหลือครอบครัว
นาวาตรีสมาน ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน  ซึ่งรายการนี มีทีมที่เข้าร่วมถึง ๖ ทีม ได้แก่ คาราวาน, 
การกีฬาแห่งประเทศไทย, นักเรียนนายเรือ, หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ, 
แมงปอล้อคลื่น และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 7 

   ความกล้าหาญ ความดี การเป็นผู้มีจิตอาสา เสียสละ ของ "จ่าแซม" ถูกจารึกเอาไว้ชั่วลูกชั่ว
หลาน อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ชาวจังหวัดเชียงราย ผู้สร้างศิลปะวัดร่องขุ่น ได้
น าศิลปินชาวเชียงรายประมาณ ๓๐๐ คนเตรียมจัดกิจกรรมเพ่ือเทิดทูนเกียรติประวัติของ จ่าแซม 
วีรบุรุษถ  าหลวง และจะสร้างเป็นอนุสรณ์สถานเหตุการณ์ในพื นที่วนอุทยานถ  าหลวง-ขุนน  านางนอน 
โดยใช้งบประมาณส่วนตัวทั งหมด โดยจะมีรูปวาด รูปถ่าย ท าให้เป็นแหล่งศึกษา ธรรมชาติ ประวัติ
ของจ่าแซม ปฏิมากรรมอนุสาวรีย์ของจ่าแซมขนาดใหญ่ ๒ เท่าคนจริง และวัดหนองคู ต าบลเมืองหงส์ 
อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ดก็มีการจัดท าศูนย์เรียนรู้บุคคลต้นแบบโดยน าเอาชีวประวัติ 
ผลงาน ของจ่าแซมมารวบรวมไว้เพ่ือให้เยาวชนและผู้สนใจได้มาศึกษา นอกจากนี ปฏิมากรรม
อนุสาวรีย์ของจ่าแซมขนาดใหญ่ ๒ เท่าคนจริง ได้มีการมาตั งไว้ที่สวนสุขภาพต าบลเมืองหงส์ เพ่ือเป็น
แรงบันดาลใจให้ผู้มีจิตอาสาเพื่อสังคมต่อไป   

๕. รางวัลตอบแทนที่วีรบุรุษถ ้าหลวงได้รับ 
           การเป็นผู้มีจิตอาสาและความกล้าหาญที่เสียสละชีวิตตนเองเพ่ือช่วยเหลือทีมหมูป่าหรือ
ผู้ประสบภัย ๑๓ คน ที่ติดในถ  าหลวง จังหวัดเชียงราย จนต้องเสียชีวิตครั งนี  จ่าแซม วีบุรุษถ  าหลวง
ได้รับรางวัลตอบแทนดังนี  

                                           

                  5 ชาวพะเยาจัด 'วิ่งนี เพื่อจ่าแซม' ยอดบริจาคทะลุ ๒ แสน,ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ, วันท่ี ๑๓ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
                 6 บวชแล้วหมูป่าอุทิศบุญให้จ่าแซม, ในหนังสือพิมพ์ข่าวสด, วันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑. 
                  7 จัดแข่งฟุตบอลการกุศลช่วยเหลือครอบครัวจ่าแซม,ในหนังสือพิมพ์คมชัดลึก, วันท่ี ๑๗ กรกฎาคม 
๒๕๖๑. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD_%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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            สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกูร ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ
พะราชทานยศ “นาวาตรี” เป็นกรณีพิเศษแก่ “จ่าเอกสมาน กุนัน” หรือ “จ่าแซม”เพ่ือเชิดชูคุณ
ความดี และความกล้าหาญที่เสียสละชีวิตตนเองเพ่ือช่วยเหลือทีมหมูป่า  ๑๓ คน ที่ติดในถ  าหลวง 
จังหวัดเชียงรายและได้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพอย่างยิ่งใหญ่สมเกียรติยศ 

๑. นาวาตรี สมาน กุนัน (จ่าแซม) นักท าลายใต้น า้จู่โจมนอกราชการ เป็นผู้ มีจิตอาสา 

ช่วยเหลือ ๑๓ ชีวิตหมูป่า แต่ขณะที่ด าน  าได้หมดสติและเสียชีวิตลง นับเป็นผู้กล้าหาญ เสียสละ ไม่
หวังสิ่งตอบแทน จึงเป็นวีรบุรุษแห่งถ  าหลวงขุนน  านางนอน เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค.๒๕๖๑ โดยมีพล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานใน
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสุดยอดวัฒนธรรมสร้างสรรค์แห่งปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้กับผู้มีผลงาน
สร้างสรรค์และบุคคลที่น าชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีมาสู่ประเทศ เพ่ือเผยแพร่เหตุการณ์ส าคัญ 
ผลงานสร้างสรรค์และควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม  

๒. สภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบรางวัลแม่ดีเด่น ปี ๒๕๖๑ เป็นกรณีพิเศษให้นางส าราญ กุนัน" 
มารดาจ่าแซม ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นสาขา"แม่ของผู้เสียสละ"จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันแม่แห่งชาติ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑8 

๓. สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พล.อ.อ.ชลิต พกุผาสขุ องคมนตรี 

เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่พ่อตัวอย่างแห่งชาติ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  ครั งที่ ๓๙ 

ประจ าปี ๒๕๖๑ จัดโดยสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ เพ่ือเป็น
การเทิดพระเกียรติในพระราชกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร แสดงความจงรักภักดี เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคมของทุกปี รวมทั ง
เป็นการเทิดทูนพระคุณพ่อ ยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม และแสดงความกตัญญู
กต เวที ของลู กที่ มี ต่ อ พ่อ  ได้ มอบ เกี ย รติบั ต ร พ่อตั วอย่ า งแห่ งชาติ  ส่ วนภู มิ ภ าค  (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) ได้มอบให้ นายวิชัย กุนัน อายุ ๖๒ ปี บิดา จ.อ.สมาน กุนัน หรือ "จ่าแซม" นัก
ท าลายใต้น  าจู่โจมนอกราชการ ซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัตรภารกิจช่วยเหลือ ๑๓ ชีวิต ทีมหมูป่า ภายใน
ถ  าหลวง ขุนน  านางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย 9 

                                           

                    8 แม่จ่าแซมสุดซาบซึ งรับรางวัลแม่ดีเด่นผู้เสียสละ,ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์, วันที่ ๑๒ สิงหาคม 
๒๕๖๑. 
                    9 พ่อจ่าแซมตื นตนัได้รับรางวัลพ่อตัวอย่างแห่งชาต ิปี๖๑ ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ , วันท่ี ๕ 
ธันวาคม ๒๕๖๑. 
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๔. บริษัทมหาชน จ ากดั ทา่อากาศยานไทย จดังานเชิดชเูกียรติวีรชนแหง่ถ า้หลวงนาวาตรี

สมาน กุนัน และเพ่ือน วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณและโล่เชิดชูเกียรติ
ให้แก่ นางวลีพร กุนัน ผู้แทนนาวาตรีสมาน กุนัน หรือ จ่าแซม อดีตนักท าลายใต้น  าจู่โจม และ
พนักงาน ทอท. คนอ่ืนๆ รวม ๓๒ คน ที่อาสาในภารกิจค้นหาและช่วยชีวิตทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี 
ให้ออกจากถ  าหลวง อ.แม่สาย จ.เชียงราย จนส าเร็จนอกจากนี  ยังพิจารณารับนางวลีพร ภรรยาของ
จ่าแซม เข้าท างานในต าแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจค้น ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
เพ่ือตอบแทนคุณงานความดีของ นาวาตรีสมาน กุนัน           

                 จากเหตุการณ์ครั งนี  จ.อ.สมาน กุนัน หรือ "จ่าแซม" นักท าลายใต้น  าจู่โจมนอกราชการ 
ซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัตรภารกิจช่วยเหลือ ๑๓ ชีวิต ทีมหมูป่า ภายในถ  าหลวง ขุนน  านางนอน อ าเภอ
แม่สาย จังหวัดเชียงรายซึ่งเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ ท าให้สังคมได้รับทราบและทุกหน่วยงานให้
ความสนใจและให้ความส าคัญถึงการเสียสละของจ่าแซมครั งนี จึงมีการให้ขวัญก าลังใจกับจ่าแซมและ
บุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างมากมายเพ่ือเป็นการตอบแทนและแรงจูงใจให้คนเอาเป็นแบบอย่างต่อไป 

๖. อนุสรณ์สถาน 
อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ผู้สร้างศิลปะวัดร่องขุ่น ได้ชักชวนศิลปินชาวเชียงรายประมาณ 

๓๐๐ คน จัดกิจกรรมศิลปะเพ่ือเทิดทูนเกียรติประวัติของจ่าแซม และได้ขออนุญาตจากกรมอุทยาน
แห่งชาติ เพ่ือสร้างอนุสรณ์สถานเหตุการณ์นี ในพื นที่วนอุทยานถ  าหลวง–ขุนน  านางนอน ประกอบไป
ด้วยสร้างรูปปั้นขนาด ๑.๕ เท่าตัวจริงของสมาน และศาลาเอนกประสงค์เพ่ือจัดแสดงนิทรรศการ 
ภาพถ่าย ข้อมูล และงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ถ  าหลวง รวมถึงเป็นที่พักส าหรับนักท่องเที่ยว 
โดยใช้งบประมาณส่วนตัวทั งหมด10 

ความดีของ "จ่าแซม" จะต้องถูกจารึกเอาไว้ชั่วลูกชั่วหลาน อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ 
ศิลปินแห่งชาติ ชาวจังหวัดเชียงราย ผู้สร้างศิลปะวัดร่องขุ่น ได้น าศิลปินชาวเชียงรายประมาณ ๓๐๐ 
คนเตรียมจัดกิจกรรมเพ่ือเทิดทูนเกียรติประวัติของ จ่าแซม-วีรบุรุษถ  าหลวง และจะสร้างเป็นอนุสรณ์
สถานเหตุการณ์ในพื นที่วนอุทยานถ  าหลวง-ขุนน  านางนอน จะใช้งบประมาณส่วนตัวทั งหมด โดยจะมี
รูปวาด รูปถ่ายสวยๆ ท าให้เป็นแหล่งศึกษา ธรรมชาติ ประวัติของจ่าแซม ปฏิมากรรมอนุสาวรีย์ของ
จ่าแซมขนาดใหญ่ ๒ เท่าคนจริง และตั งไว้ที่สวนสุขภาพ ต าบลเมืองหงส์ อ าเภอจตุรพักตรพิมาน 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

๗. แรงบันดาลใจ  

                                           

                       10กรมอุทยานฯไฟเขียว อ.เฉลิมชัยสร้างอนุสรณจ์่าแซม, ในหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์,วันที่ ๑๔ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑. 

http://www.sanook.com/news/7609866/
https://travel.sanook.com/thailand/chiangrai/
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B9%82%E0%B8%86%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
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            คนมีชื่อเสียงทั งในระดับประเทศและระดับโลกต่างก็ระลึกถึง พร้อมยกย่อง ‘จ่าแซม’ 
วีรบุรุษแห่งถ  าหลวง ยอมสละชีพช่วย ๑๓ ชีวิตทีมหมูป่าอะคาเดมี ซึ่งได้ส่งใจและระลึกถึงวีรบุรุษที่มี
นามว่า ‘จ่าแซม’ ในการปฏิบัติการช่วยเหลือครั งยิ่งใหญ่นี  อาทิ 
            เดวิด เบคแฮม ซูเปอร์สตาร์ลูกหนังชาวอังกฤษ ได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมว่า ทุกคน
ที่เข้าไปช่วยเหลือทั ง ๑๓ ชีวิตคือฮีโร่ โดยเฉพาะจ่าแซม ซึ่งถือเป็นเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจได้
มากเสียจริง 
ขณะที่ จอช โบรลิน นักแสดงชาวอเมริกัน ซึ่งรับบทธานอสในภาพยนตร์เรื่องอเวนเจอร์ส , เคเบิล ใน
เดดพูล ๒, เอเจนท์เค ในเมนอินแบล็ค ๓ เป็นต้น ก็ได้กล่าวถึงจ่าสมานว่า รู้สึกประทับอย่างสุดซึ งกับ
เรื่องนี เพราะได้เห็นความกล้าหาญ และต้องขอคารวะทุกคนที่เข้ามามีส่วนช่วยเหลือในเหตุการณ์ครั ง
นี  พร้อมติดแฮชแท็กว่า #ripsamankunan 
           ส่วน อิเกร์ กาซิยาส นายด่านลูกหนังชื่อดังทีมปอร์โตในลีกโปรตุเกส ได้โพสต์ข้อความพร้อม
ภาพจ่าแซม ระบุว่า สมาน กุนัน คือฮีโร่ตัวจริง เขาเสียชีวิตหลังจากท าภารกิจวางขวดอากาศภายใน
ถ  าหลวง เพื่อช่วยเหลือเด็ก ขอให้ไปสู่สุคติ 
           ด้านศิลปินนักก่อกองทรายชื่อดังชาวอินเดีย สุดาชาน ปัตเนก ได้รังสรรค์ปฏิมากรรมตามที่
ตนเองถนัด เพ่ือไว้อาลัยการจากไปของจ่าแซม รวมทั งเชิดชูว่าเป็นฮีโร่ตัวจริง 
            “ปุ๋ย” ภรณ์ทิพย์ ไซมอน นาคหิรัญกนก นางงามจักรวาล ปี ๒๕๓๑ ก็ได้โพสต์ข้อความว่า 
วีรกรรมของจ่าสมานจากการช่วย ๑๓ หมูป่าออกจากถ  า ได้ท าให้โลกรับรู้ว่ามนุษยธรรมที่แท้จริงนั น 
หน้าตาเป็นเช่นไร 
           วีรกรรมของจ่าแซม วีรบุรุษถ  าหลวงและความส าเร็จของกลุ่มเจ้าหน้าที่กู้ภัย ทั งในไทยและ
นานาชาติ ที่ระดมก าลังค้นหาและช่วยเหลือสมาชิกทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมีทั ง ๑๓ ชีวิตที่พลัดหลง
และติดภายในถ  าหลวง ออกมาได้อย่างปลอดภัย กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กลุ่มกลุ่ม เยาวชน ให้มีจิต
อาสาและมีความเสียสละต่อส่วนรวมและมีความตระหนักสร้างความดีต่อสังคมต่อไป 

๘. สรุป 
          จะเห็นได้ว่าจากการที่จ่าแซม อดีตนักท าลายใต้น  าจู่โจม และหน้าที่สุดท้ายคือเจ้าหน้าที่
ตระเวนระงับเหตุฝ่ายรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ท่าอากาศสุวรรณภูมิ บริษัท  ท่าอากาศยานไทย 
จ ากัด (มหาชน) ได้มีจิตอาสา และมีความเสียสละ ในครั งนี จนท าให้ตนเองต้องเสียชีวิตในขณะปฏิบัติ
หน้าที่ ความดีที่จ่าแซมได้กระท าครั งนี ท าให้ส่งผลต่อให้ตัวเขาเองได้รับเกียรติยกย่องให้เป็นวีรบุรุษถ  า
หลวง ซึ่งนั่นหมายถึงเกียรติที่ยิ่งใหญ่และส าคัญยิ่ง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร 
เทพยวรางกูร ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯพระราชทานยศ “นาวาตรี” เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งคุณงาม
ความดีครั งนี เป็นเกียรติกับตนเองและวงศ์ตระกูล ได้รับยกย่องในการสร้างอนุสรณ์รูปปั้นไว้ที่แหล่ง
ท่องเที่ยวขุนน  านางนอนและสวนสุขภาพต าบลเมืองหงส์ อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่ง
เป็นสิ่งที่จารึกและคอยย  าเตือนให้ผู้คนได้เอาแบบอย่างในการท าดี และการท าความดีครั งนี ส่งผลให้
ผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับผลตอบแทนในทางที่ดีมากมาย ซึ่งเป็นสิ่งจูงใจให้สร้างความดีได้ระดับหนึ่ง 
เหตุการณ์ครั งนี จ่าแซมจึงเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนทั่วโลกถือเอาแบบอย่าง ให้มีจิตอาสาและมี
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ความเสียสละต่อส่วนรวมและมีความตระหนักสร้างความดีต่อสังคม ก่อให้เกิดความสงบสุข ลดปัญหา
ของสังคมได้ในระดับหนึ่งต่อไป 
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การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร 
 The Development of Administration Capacity 

 

พระพลากร  สุมงฺคโล (อนุพันธ์)1 
 

บทคัดย่อ 
 สมรรถนะทางการบริหารเป็นหัวใจของการบริหารการพัฒนา ถ้าการพัฒนาขาดสมรรถนะ
ทางการบริหาร การพัฒนาจะล้มเหลว เนื่องจากระบบบริหารไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชน สาเหตุหลักมาจากปัญหาของระบบราชการ เช่น ระบบราชการมีขนาดใหญ่ มีขั้นตอน
มาก ล่าช้า และไม่สามารถน าโครงการพัฒนาไปปฏิบัติได้ การบริหารการพัฒนาปัจจุบันพยายาม
เปลี่ยนแนวทางการแก้ปัญหาโดยรับเอาวิธีการต่างประเทศมาใช้ โดยวิเคราะห์ข้อมูลของประเทศและ
ก าหนดกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับปัญหาและความต้องการของประเทศ กลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนามี 2  
กลยุทธ์ ได้แก่ การแสวงหาความสนับสนุนทางการเมือง และการศึกษาเพ่ือวางรากฐานในการ
เปลี่ยนแปลงระยะยาว 
 
ค าส าคัญ: การพัฒนาสรรถนะ, การบริหาร 
 

ABSTRACT 

 The administration competence is at the heart of development administration. If 

the development is lacking in the administrative capacity. Development will fail 

because the management system cannot meet the needs of the people. The main cause 

is the problem of the bureaucracy for example the bureaucracy is large, has a lot of 

delay, and cannot be implemented. Development management is currently trying to 

change the way that the problem is solved by adopting foreign methods by analyzing 

the country's data and setting strategies to suit the country's problems and needs. The 

strategies used in the development are two strategies: seeking political support and to 

lay the foundation for long-term change. 

 

KEYWORDS: performance development, administration 

 

 
1. บทน า 
 สมรรถนะทางการบริหาร นับเป็นหัวใจของการบริหารการพัฒนา เพราะการบริหารการ
พัฒนามีฐานคติว่าการขาดสมรรถนะทางการบริหารเป็นสาเหตุส าคัญของการด้อยพัฒนา 
กระบวนการบริหารการพัฒนาต้องหาทางแก้ไขสมรรถนะทางการบริหาร เริ่มจากการวิเคราะห์บริบท
การบริหารการพัฒนาของประเทศ เลือกกลยุทธ์และน ากลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารไป

                                                   
1อาจารย์ประจ า สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์

ร้อยเอ็ด  
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ปฏิบัติ (เรืองวิทย์  เกษสุวรรณ, 2558: 137) การด้อยพัฒนา คือ การเพ่ิมความเหลื่อมล้ าและท าให้
เกิดช่องว่างระหว่างประชาชนและทรัพยากรมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัญหาการด้อยพัฒนามาจากการ
ขาดอ านาจทางการเมือง การบริหารจะแก้ปัญหาการด้อยพัฒนาได้หรือไม่ เพราะผู้บริหารมักเป็นส่วน
หนึ่งของปัญหามากกว่าการแก้ไข เช่น ผู้บริหารสนใจรักษาสถานภาพเดิมมากกว่าการเปลี่ยนแปลง จึง
ไม่กระจายอ านาจหรือทรัพยากรและไม่สนใจตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานของประชาชน แต่มีผู้
โต้แย้งว่าปัญหาการบริหารมีรากฐานมาจากพฤติกรรมของผู้บริหาร จึงต้องแก้ที่ตัวผู้บริหารและความ
จริงยังมีปัญหามาจากการขาดสมรรถนะทางการบริหารและปัญหาโครงสร้างองค์การด้วย ส าหรับการ
ขาดสมรรถนะทางการบริหารเป็นการขาดความสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
แสดงออกโดยการมีระบบราชการขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยขั้นตอนที่ล่าช้ามากกว่าที่จะให้บริการและน า
โครงสร้างไปปฏิบัติอย่างรวดเร็ว สมรรถนะทางการบริหารเปรียบเสมือนกับการเก็บกวาดบ้าน เมื่อ
เก็บกวาดบ้านได้ดีก็ไม่มีสิ่งเกะกะ สภาพแวดล้อมอุปกรณ์เหมาะสมแก่การท างาน (Bryant and 
White, 1982: 25) 
 
2. การมีส่วนร่วมของประชาชน 
  ลักษณะทั่วไปของการบริหารภาครัฐในประเทศก าลังพัฒนา คือ เน้นการจัดการประชาชน 
แต่ประชาชนมีอิทธิพลต่อการจัดการของระบบราชการน้อยมาก วัฒนธรรมและโครงสร้างของระบบ
ราชการเน้นการตัดสินใจรวมศูนย์จากบนลงล่าง มีอิสระที่จะก าหนดว่าใครควรได้รับบริการอะไรและมี
ฐานคติว่าข้าราชการอยู่เหนือผู้รับบริการ ด้วยประการนี้ ประชาชน กลุ่มและองค์การจึงมีบทบาทน้อย
หรือไม่มีส่วนตัดสินใจว่าเขาควรจะได้รับบริการอะไรและมีอิทธิพลต่อคุณภาพการบริการต่ า ปัญหา
ทั้งหมดท่ีวิเคราะห์มานี้แก้ไขได้โดย “การมีส่วนร่วม” หมายถึง การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของระบบราชการจนกระทั่งระบบราชการต้องให้บริการตามที่ประชาชนต้องการและปรารถนา 
  ปัญหามีอยู่ว่าระบบราชการขนาดใหญ่จะปฏิรูปเพ่ือน าเอาผู้รับประโยชน์เข้ามามีส่วนร่วม
ตัดสินใจและจัดการกิจกรรมส าคัญได้หรือไม่ เรื่องนี้ คอร์เทน (Korten; cited in Turner and 
Hulme, 1997: 114) เสนอว่า มีความเป็นได้โดยการใช้แนวทางกระบวนการเรียนรู้ ( learning 
process approach) ซึ่งเสนอให้ชาวบ้านและข้าราชการแบ่งปันความรู้และทรัพยากรในการ
ออกแบบโครงการ ท าให้ความต้องการของผู้รับประโยชน์และสมรรถนะของข้าราชการสอดคล้องกัน 
และใช้แนวทางความเหมาะสมตามสถานการณ์ (contingency approach) ซึ่งต้องการให้องค์การมี
ความยืดหยุ่นเพ่ือตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมและเรียนรู้จากการปฏิบัติ ส่วนนักวิชาการต่างประเทศ 
เช่น จอห์นสัน และคลาร์ก (Johnson and Clark; cited in Turner and Hulme, 1997: 114) เตือน
คนที่มองการมีส่วนร่วมเป็นของได้เปล่าและมีจ านวนไม่จ ากัดว่า การมีส่วนร่วมมีต้นทุนส าหรับคนจน 
เขาจะลงทุนมีส่วนร่วมต่อเมื่อเชื่อว่าการมีส่วนร่วมให้ประโยชน์แก่เขา ตัวอย่าง หน่วยงานบริหารเขื่อน
แห่งชาติ (the National Irrigation Administration or NIA) ในฟิลิปปินส์เดิมหน่วยงานนี้ท าหน้าที่
เฉพาะการก่อสร้างเขื่อน แต่ ค.ศ. 1974 ได้รับค าสั่งให้หาความสนับสนุนจากชุมชนด้วย หน่วยงานนี้
จึงน าแนวทางการมีส่วนร่วมมาใช้จัดการเขื่อน จึงต้องเปลี่ยนวัฒนธรรมหน่วยงานให้ยอมรับการ
โต้ตอบจากชาวนามากขึ้น ด้านการประเมินผลก็เปลี่ยนไปวัดตัวชี้วัดที่สะท้อนความต้องการและการ
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กระท าของชาวนา อีกทั้งงบประมาณของหน่วยงานระดับจังหวัดส่วนหนึ่งได้มาจากการช าระเงินของ
ชาวนา จึงเป็นแรงกระตุ้นให้หน่วยงานปรึกษาหารือกับชาวนา 
  สรุปว่า การบริหารภาครัฐในประเทศก าลังพัฒนา เน้นการจัดการประชาชน เพ่ือให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการกับผู้รับบริการ การจัดกิจกรรมของระบบราชการ
จนกระทั่งระบบราชการจะต้องให้บริการตามที่ประชาชนต้องการและปรารถนา เปลี่ยนวัฒนธรรม
หน่วยงานราชการโดยให้ยอมรับการโต้ตอบจากผู้รับบริการมากข้ึน ด้านการประเมินผลก็เปลี่ยนไปวัด
ตัวชี้วัดที่สะท้อนความต้องการของผู้รับบริการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรียนระหว่างกันมากข้ึน 
 
3. กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร 
  การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารต้องสอดคล้องกับปัญหาการพัฒนาของแต่ละประเทศ 
ส าหรับการพัฒนากลยุทธ์เฉพาะที่ชัดเจนต้องอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของแต่ละประเทศ 
แต่โดยหลักการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารแล้ว กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารต้อง
ไม่ท าลายพ้ืนฐานเดิมของการพัฒนา เช่น อ านาจของผู้น าทางการเมืองและระบบราชการเดิมไม่
สนับสนุน การพัฒนาจะด าเนินไปได้ยากมาก นอกจากนั้น ยังต้องวิเคราะห์กลยุทธ์โดยแบ่งออกเป็น
ระยะสั้นและระยะยาวด้วย เพราะกลยุทธ์ทั้งสองระยะให้ผลแตกต่างกันและมีผลเชื่อมโยงต่อกัน 
ส าหรับกลยุทธ์ทั่วไปของการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารที่ใช้อยู่ในประเทศก าลังพัฒนาหลาย
ประเทศมี 2 กลยุทธ์ ดังนี้ (LaPalombara, 1971: 192-205) 

1. ความสนับสนุนทางการเมือง 
  การเพ่ิมหรือปรับปรุงสมรรถนะทางการบริหารจะเกิดขึ้นได้ยาก ถ้าหากผู้น าทางการเมือง
ไม่สนับสนุน โดยเฉพาะกรณีที่ข้าราชการเป็นผู้น าทางการเมืองด้วย อาจเป็นไปได้ทั้งอุปสรรคและ
โอกาสของการเปลี่ยนแปลงระบบบริหาร เพราะผู้น าที่มีอ านาจทางการเมืองเห็นด้วยกับการ
เปลี่ยนแปลง จะสามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทันที แต่ถ้าผู้น าไม่
เห็นด้วย การเปลี่ยนแปลงก็น่าจะเป็นไปไม่ได้ 
ส่วนกรณีที่ข้าราชการไม่ได้เป็นผู้น าทางการเมืองนั้น เป็นที่สงสัยว่าเขาจะแสดงบทบาทผู้พิทักษ์
ประเทศหรือไม่ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม การเปลี่ยนแปลงทางการบริหารต้องการให้ผู้น าทางการเมือง
ก าหนดล าดับความส าคัญของจุดมุ่งหมาย และหนีไม่พ้นที่ผู้อยู่ในระบบบริหารจะต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลง ถ้าโครงการดังกล่าวไม่มีล าดับความส าคัญหรือไม่ได้รับความไว้วางใจจากผู้น าทาง
การเมืองแล้ว จะไม่มีผลทางการปฏิบัติ 
  2. การศึกษา 
  การปรับปรุงสถาบันและการบริหารเป็นเรื่องการศึกษาโดยระยะยาว ดังเช่น ในประเทศ
ญี่ปุ่นมีการปฏิรูปการศึกษาเป็นกลยุทธ์ระยะยาวที่ส าคัญของการปรับปรุงการบริหารส่วนกลางและ
ส่วนท้องถิ่น ดังนั้น หากการศึกษาการศึกษาการปฏิรูปญี่ปุ่นในสมัยเมจิ ย่อมละเลยการสร้างพ้ืนฐาน
ทางการศึกษาสมัยโตกุงาวะ ไม่ได้ นอกจากการปฏิรูปสมัยเมจิจะสืบทอดมาจากผู้ชายที่รู้หนังสือแล้ว 
ยังรวมถึงประเพณีของระบบราชการที่มีรากฐานมาจากการศึกษาย้อนหลังไปหลายศตวรรษ เมื่อพูด
ถึงการใช้กลยุทธ์การศึกษาเพ่ือปรับปรุงสมรรถนะทางการบริหาร จึงต้องพิจารณาทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว รวมทั้งเครื่องมือทางการศึกษา โดยเฉพาะที่จะมีผลในแต่ละช่วง ส าหรับระยะยาว ที่จริง



              

 
                  การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 

580 

ต้องแก้ไขกรอบความคิด หรือให้การเรียนรู้ทางสังคมแก่พลเรือนใหม่เพ่ือมุ่งมั่นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
แต่มีเพียงสังคมส่วนน้อยเท่านั้นที่บรรลุเป้าหมายนี้ ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่ก าลังพัฒนาหรือพัฒนาแล้ว 
สังคมส่วนใหญ่เผชิญกับปัญหาช่องว่างระหว่างความต้องการเพ่ิมสมรรถนะของมนุษย์กับสมรรถนะ
ระบบการศึกษาที่จะตอบสนอง จากประสบการณ์ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยถูกโจมตีว่าผลผลิตระยะสั้น
ไม่เพียงพอ เช่น แพทย์ วิศวกรรมศาสตร์และสาขาอ่ืน ๆ ที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงควรแยกระดับหรือปรับปรุงสาขาท่ีขาดแคลนอย่างจริงจัง 
ส าหรับการแก้ปัญหาการศึกษา เพ่ือเป็นเครื่องมือของการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารที่ควรจะท า
มี 4 ประการ ดังนี้ 

1) ควรหลีกเลี่ยงการชี้ให้เห็นว่าข้อบกพร่องของสถาบันและการบริหารดั้งเดิมไม่สอดคล้องกับ
การพัฒนา แม้ว่าจะมีทฤษฎีองค์การและการจัดการสมัยใหม่กล่าวอ้างก็ตาม เพราะประเทศต่าง ๆ 
สามารถน าทฤษฎีสมัยใหม่ไปใช้ให้สอดคล้องกับค่านิยมและพฤติกรรมของสังคมแตกต่างกัน ดังนั้น 
แนวทางการบริหารของตะวันตกจะสามรถถ่ายโอนไปสู่สังคมอ่ืน ได้มากน้อยเพียงใด ไม่ใช่เรื่องที่เกิด
จากการก าหนดล่วงหน้า แต่ต้องเกิดจากการทดลองจริง เช่น พัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมโดย
ไม่ได้ท าตามหลักการจัดการอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ของเทเลอร์ (Talyorism) จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ 
ดังนั้นจึงควรปล่อยให้ประเทศก าลังพัฒนาเลือกทางเลือกเอาเอง 

2) ประเทศที่ก าลังพัฒนาหลายประเทศมีเจ้าหน้าที่ที่ส าเร็จการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์
ไม่เพียงพอ ระบบการศึกษาจึงควรเน้นการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่เท่าที่มีอยู่โดยการปรับปรุงสมรรถนะ 
นักวิชาการทั้งในและต่างประเทศมีความเห็นเหมือนกันว่าปัญหาอยู่ที่การรวมอ านาจทางการบริหาร
มากเกินไป ข้าราชการระดับสูงเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับรายละเอียดของการบริหารโครงการโดยไม่จ าเป็น 

3) การศึกษาควรค้นหาวิธีการเพ่ิมสมรรถนะทางการบริหารที่อยู่นอกพรมแดนของภาครัฐ 
แม้ว่าภาครัฐมีบทบาทที่เด่นกว่าในการพัฒนาก็ตาม เช่น การพัฒนาของภาคประชาสังคม องค์การ
สาธารณประโยชน์หรือส่วนที่ไม่ใช่ภาครัฐ 

4) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดกลยุทธ์การศึกษา ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ที่ปรึกษา นักพัฒนา 
ครูและนักฝึกอบรม ต้องเข้าใจว่าการบริหารไม่ใช่สิ่งที่แยกออกจากโครงการพัฒนา หรือเป็นทักษะที่
สามารถเพ่ิมเข้าไปในการพัฒนาได้ง่าย ๆ หลายประเทศเข้าใจผิดว่าสามารถแยกกันได้ เช่น โครงการ
ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคมีฐานคติว่าเนื้อหาของโครงการแยกออกจากการบริหารได้ เช่น 
โครงการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคมีฐานคติว่าเนื้อหาของโครงการแยกออกจากการบริหารได้ ดังที่ 
บราวน์ (Brown) ตั้งข้อสังเกตว่า หน่วยงานให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคที่ได้รับอิทธิพลจากนัก
เศรษฐศาสตร์ ให้ความสนใจประเด็นทางการบริหารน้อยลงมาก ซึ่งแทบจะไม่แปลกที่เป็นเช่นนั้น 
เพราะนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่จะละเลยบทบาทของรัฐในการพัฒนา หรือไม่ก็มองว่าบทบาทในการ
พัฒนาของรัฐเป็นตัวก่อกวนเศรษฐกิจ 

สรุปว่า กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร มี 2 ปัจจัยที่ส าคัญ คือ 1. ความ
สนับสนุนทางการเมือง การสนับสนุนของผู้น าทางการเมืองเป็นสิ่งส าคัญต่อการปรับปรุงสมรรถนะ
ทางการบริหาร ถ้าผู้มีอ านาจทางการเมืองเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลง จะสามารถด าเนินการได้อย่าง
รวดเร็วและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงได้ทันที 2. การศึกษา เป็นการวางรากฐานการเปลี่ยนแปลงระยะ
ยาว ถือว่ามีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาการบริหาร อีกทั้งยังเป็นการเพ่ิมสมรรถนะของมนุษย์กับ
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ความสามารถของระบบการศึกษาที่จะตอบสนองต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม ระบบการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาจึงควรยกระดับหรือปรับปรุงสาขาที่ขาดแคลนให้มีความเหมาะสม ความต้องการการ
พัฒนาเป็นขั้นตอนส าคัญและความส าเร็จขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงกรอบความคิดเพ่ือให้เข้าใจ
ความส าคัญของมิติการบริหารในการพัฒนาประเทศ 
 
4. การเปลี่ยนแปลงแนวทางการบริหารการพัฒนา 
  การบริหารการพัฒนามีแง่มุมที่แตกต่างไปจากรัฐประศาสนศาสตร์ที่เป็นสาขาแม่อยู่หลาย
ด้าน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการพัฒนารวมถึงจุดมุ่งหมายของนโยบายที่ต้องการสร้างความเป็นธรรม 
(equity) และการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง (structural change) การปรับโครงสร้างมีกลยุทธ์และ
เทคนิคหลายอย่าง เช่น การขจัดความล่าช้า การลดขนาดองค์การ การกระจายอ านาจ การปรับปรุง
และการตอบสนองต่อผู้รับบริการ เหตุผลของการปรับโครงสร้างมาจากทฤษฎีองค์การที่ว่า เรา
สามารถออกแบบโครงสร้างองค์การใหม่เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การได้ 
โครงสร้างไม่ใช่กล่องสี่เหลี่ยมและการลากเส้นเชื่อมโยงดังที่ปรากฏในแผนผังองค์การ แต่เป็นผลมา
จากการแบ่งงานออกเป็นง่ายย่อย ๆ และรวมงานทั้งหมดเข้าด้วยกันด้วยการประสานงาน ส าหรับการ
วิเคราะห์โครงสร้างองค์การมีอยู่ 3 มิติ ได้แก่ 

1) ความเป็นทางการ (formalization) หมายถึง ระดับการจัดงานในองค์การให้เป็นมาตรฐาน 
เช่น งานเสมียนมีความเป็นทางการสูง หมายความว่า มีกฎเกณฑ์และขั้นตอนเฉพาะซึ่งก าหนดว่าควร
ท าอะไร ท าอย่างไร และท าเมื่อใด ส่วนงานที่มีความเป็นทางการต่ า เช่น อาจารย์มหาวิทยาลัย จะใช้
ดุลพินิจในการท างานแก่ผู้ด ารงต าแหน่ง 

2) ความซับซ้อน (complexity) หมายถึง ระดับการจ าแนก (differentiation) ในองค์การ 
แสดงออกในรูปการแบ่งงานกันท าตามความช านาญเฉพาะด้าน การจัดกลุ่มกิจกรรมเป็นแผนกงาน 
ฝ่าย และส่วน จ านวนระดับชั้นในองค์การ จ านวนต าแหน่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมของหัวหน้างาน 
และการกระจายกิจกรรมงานออกตามพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ 

3) การรวมอ านาจ (centralization) หมายถึง ระดับการรวมอ านาจการตัดสินใจ เช่น 
ผู้บริหารระดับสูงตัดสินใจทั้งหมด เป็นการรวมอ านาจสูง ส่วนการตัดสินใจที่กระจายไปสู่องค์การ เป็น
การกระจายอ านาจการน ามิติทั้งสามมารวมกันท าได้หลายวิธี แต่เนื่องจากระบบราชการมีลักษณะ
คล้ายกันโครงสร้างใหญ่ ๆ จึงมีไม่กี่แบบ ส าหรับ เฮก และฟินสเตอร์บุช (Hage and Finsterbush, 
1987; cited in Turner and Hulme, 1997: 108) แบ่งองค์การในประเทศก าลังพัฒนา ออกตาม
ตารางที่ 4.1 
ตารางที่ 4.1 โครงสร้างองค์การพื้นฐานในประเทศก าลังพัฒนา 

โครงสร้าง เหมาะสมกับ 
1. จักรกล-ระบบราชการ (mechanical-
bureaucratic) 
- มีการแบ่งงานเฉพาะด้านน้อย 
- ผู้รอบรู้เรื่องทั่วไปเป็นผู้บริหาร 
- มีการรวมอ านาจสูง 

 
 
- ความต้องการบริการจ านวนมาก 
- การบริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
- การประหยัดอันเนื่องมาจากขนาด 



              

 
                  การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 

582 

- มีผู้น าตายตัว 
- มีการแบ่งชั้นทางสังคมสูง 
- มีบทบาทและความรับผิดชอบชัดเจน 
- มีความเป็นทางการสูง 

- เทคโนโลยีง่าย ๆ 

2. มีชีวิต-วิชาชีพ (organic-professional) 
- มีการแบ่งงานเฉพาะด้านมาก 
- นักวิชาชีพเป็นผู้บริหาร 
- กระจายอ านาจสูง 
- ก าหนดอ านาจหน้าที่ตามทักษะ 
- ผู้น าเปลี่ยนอยู่ตลอด 
- มีความเสมอภาคสูง 
- มีความเป็นทางการต่ า 
- ไม่มีการระบุบทบาทและความรับผิดชอบ 

 
- ความต้องการบริการน้อย 
- ไม่มีมาตรฐานการบริการ 
- ไม่มีการประหยัดอันเนื่องมาจากขนาด 
- เทคโนโลยีซับซ้อน 
- คุณภาพสูง 
- ความสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง 
 

โครงสร้าง เหมาะสมกับ 
3. ดั้งเดิม-ช่างมือ (traditional-craft) 
- ช่างฝีมือและทักษะกึ่งวิชาชีพ 
- รวมอ านาจและมีอิสระในการท างาน 
- มักถูกครอบง าโดยผู้ที่ก่อตั้ง 
- มีส่วนที่เป็นการบริหารน้อย 
- มีความเป็นทางการต่ า 
- มีขนาดเล็ก 

 
- ความต้องการในท้องถิ่นมีปานกลาง 
- มีการบริหารที่เป็นมาตรฐานบางส่วน 
- ไม่มีการประหยัดอันเนื่องมาจากขนาด 
- เทคโนโลยีง่าย ๆ 
- ง่ายต่อการเริ่มต้น 
- ปรับตัวเข้าความต้องการในท้องถิ่น 

4. ผสมระหว่างจักรกับมีชี วิต (mixed 
mechanical-organic) 
- วิศวกรและผู้เชี่ยวชาญ 
- ตัวแทนสาขาวิชาชีพ 
- มีทั้งรวมอ านาจและกระจายอ านาจ 
- ขนาดใหญ ่
- บางส่วนเป็นโครงสร้างจักรกล บางส่วนเป็น
โครงสร้างที่มีชีวิต 
- เทคโนโลยีซับซ้อน 
- เน้นการใช้ทุน 
- การครอบง าของคณะกรรมการ 

 
 
- ความต้องการขนาดใหญ่มีปานกลาง 
- มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างจากเทคโนโลยี อัน
เดียวกัน 
- การประหยัดอันเนื่องมาจากขนาด 
- เทคโนโลยีซับซ้อน 
- กลยุทธ์ที่ใช้ คือ ความหลากหลาย 
- เน้นทั้งการมีผลผลิตและการปรับตัว 
- ต้นทุนเริ่มต้นสูง 
- เป็นไปได้ที่จะมีค่านิยมขัดแย้งกัน 

ที่มา : (Hage and Finsterbush, 1987; cited in Turner and Hulme, 1997: 109) 
 
  เฮก และฟินเตอร์บุช (Hage and Finsterbush) ยอมรับหลักความเหมาะสมตามสถานการณ์
ที่เห็นว่าบริบทแตกต่างกันต้องใช้โครงสร้างองค์การแตกต่างกัน เช่น ถ้าเป็นการผลิตหรือให้บริการ
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เป็นมาตรฐานเดียวกัน ต้องใช้โครงสร้างองค์การแบบจักรกลที่มีความเป็นทางการและการรวมอ านาจ
สูง แต่ถ้าต้องการความยืดหยุ่น การคิดนวัตกรรมและการตอบสนองต้องใช้โครงสร้างองค์การแบบมี
ชีวิตและวิชาชีพ ในหลายกรณีต้องใช้ส่วนผสมจากหลายตัวแบบเพ่ือเอาชนะงานที่มีหลากหลาย และ
อยู่ในสภาพแวดล้อมแตกต่างกันและไม่แน่นอน 
  สรุปว่า แนวทางการบริหารการพัฒนา โดยเฉพาะการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร 
พยายามเปลี่ยนจากการรับเอาแนวทางของต่างประเทศ มาเป็นการค้นหาแนวทางของตนเองและมุ่ง
ปฏิบัติมากขึ้น เนื่องจากแนวทางของต่างประเทศไม่ตรงกับปัญหาและความต้องการของประเทศก าลัง
พัฒนา จึงต้องมีการปรับโครงสร้างกลยุทธ์และเทคนิคหลายอย่าง เช่น การขจัดความล่าช้า การลด
ขนาดองค์การ การกระจายอ านาจ การปรับปรุงและการตอบสนองต่อผู้รับบริการ เหตุผลของการ
ปรับโครงสร้างองค์การใหม่เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การได้ โครงสร้าง
องค์การมีอยู่ 3 มิติ ได้แก่ 1) ความเป็นทางการ หมายถึง ระดับการจัดงานในองค์การให้เป็นมาตรฐาน 
2) ความซับซ้อน หมายถึง ระดับการจ าแนก แบ่งงานกันท าตามความช านาญเฉพาะด้าน 3) การรวม
อ านาจ หมายถึง ระดับการรวมอ านาจการตัดสินใจ เช่น ผู้บริหารระดับสูงตัดสินใจทั้งหมด เป็นการ
รวมอ านาจสูง ส่วนการตัดสินใจที่กระจายไปสู่องค์การ เป็นการกระจายอ านาจ 
 
5. บทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
  ในกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศก าลังพัฒนา ผู้บริหารต้องแสดงบทบาทหลาย
ด้าน นอกเหนือจากการเป็นผู้บริหารส านักงานแล้ว ยังต้องแสดงบทบาทอ่ืน ๆ เช่น เป็นผู้ถ่ายทอด
ข่าวสารซึ่งเป็นวัฒนธรรมของสังคมสมัยใหม่ จากรัฐบาลไปสู่ชนบท และแสดงบทบาทใหม่ ๆ ซึ่งไม่ใช่
เฉพาะบทบาทของตัวเอง แต่ยังเป็นบทบาทใหม่ในทางด้านสาขาวิชาและการปฏิบัติในการบริหารการ
พัฒนาด้วย ส าหรับบทบาทใหม่ ๆ ของผู้บริหารจ าแนกได้ 5 ด้าน ดังต่อไปนี้ (Neale, 1971: 331-
334) 
  1. บทบาทนักการเมือง 
  ผู้บริหารในประเทศก าลังพัฒนาเป็นผู้เผยแพร่ข่าวสารของสังคมสมัยไปสู่ประชาชนซึ่งส่วน
ใหญ่อยู่ในชนบท แม้บางเรื่องอยู่เหนือการควบคุมของผู้บริหาร เช่น อากาศและฝน แต่บางเรื่องต้อง
อาศัยมาตรการที่เกี่ยวข้องกับคนส่วนใหญ่ เช่น โรคระบาด งานบริหารเป็นการชักจูงประชาชนให้เชื่อ
ว่า จริง ๆ มีกิจกรรมหลายส่วนที่สามารถใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม เปลี่ ยนทิศทาง
ธรรมชาติและบรรเทาความโหดร้ายของธรรมชาติได้ ที่ส าคัญที่สุดนั้นผู้บริหารมีภารกิจในการ
เปลี่ยนแปลงชีวิตประชาชนตามที่เขาต้องการ ในส่วนของการเผยแพร่ข่าวสาร ผู้บริหารต้องเป็นครู
และท าตัวเป็นตัวอย่าง รวมทั้งเป็นผู้น าแต่ไม่ใช่โดยอ านาจหน้าที่ ต้องใช้อ านาจโดยบุคลิกภาพและ
ความสามารถก าหนดเป้าหมายของตนเองให้สอดคล้องกับเป้าหมายของผู้ตาม ตรงนี้เองที่ผู้บริหารมี
บทบาทเหมือนนักการเมือง เพราะงานของนักการเมืองเป็นการเสนอนโยบายเพ่ือจูงใจให้ประชาชน
กลุ่มต่าง ๆ มั่นใจและสนับสนุนเขาอยู่ในต าแหน่งต่อไป 
  2. บทบาทของผู้ประกอบการ 
  เมื่ออ้างว่าภาคเอกชนในประเทศก าลังพัฒนาไม่สามารถสร้างผลผลิตหรือมองเศรษฐกิจ
ระยะยาว จนจ าเป็นที่รัฐบาลต้องเข้าไปมีบทบาททางเศรษฐกิจนั้น ในทางปฏิบัติ หมายถึง ผู้บริหาร
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ภาครัฐควรเป็นผู้คิดนวัตกรรมเหมือนกับการเป็นผู้ประกอบการของภาคเอกชน โดยทั่วไปนั้น 
แผนพัฒนาแห่งชาติก าหนดวงเงินรวมส าหรับการลงทุนหรือใช้จ่ายในสาขาต่าง ๆ และก าหนด
วิธีการใช้จ่ายเงินอย่างกว้าง ๆ เช่น แผนสาขาเกษตร การสร้างเขื่อนขนาดเล็กหรือการจัดตั้งสหกรณ์ 
ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะใช้เงินจ านวนดังกล่าว โดยการจัดท าโครงการเฉพาะขึ้นมา 
สาเหตุที่เป็นหน้าที่ของผู้บริหารส่วนหนึ่งเป็นเพราะโครงการพัฒนาก็เป็นโครงการของรัฐบาล แต่
สาเหตุส าคัญกว่านั้นเป็นเพราะไม่มีใครท าหน้าที่นี้ได้ ถ้าหากให้นักธุรกิจเสนอโครงการก็คงไม่มีใคร
เสนอ ถ้าหากให้ท้องถิ่นท า ท้องถิ่นคงจะไม่ท าอะไร ถ้าหากให้องค์การสาธารณะประโยชน์ในท้องถิ่น
ริเริ่มโครงการตามแผนพัฒนาก็คงไม่ริเริ่ม เพราะส่วนใหญ่ไม่มีองค์การชนิดนี้เกิดขึ้น ดังนั้น ไม่มีทาง
อ่ืนนอกจากผู้บริหารเป็นผู้ริเริ่ม 
  3. บทบาทผู้บริหารธุรกิจ 
  เมื่อโครงการเกิดขึ้นมาจ านวนมากแล้ว ผู้บริหารจะต้องควบคุมการด าเนินโครงการ ไม่ได้
หมายถึงเฉพาะบทบาทการตรวจรายงานและตรวจสอบเอกสารการเงินของโครงการ แต่ผู้บริหารต้อง
เข้าร่วมจัดการโครงการทั้งหมดทุกขั้นตอน ตั้งแต่การหาตลาดและแหล่งเงิน ฝึกอบรม ให้รางวัลและ
ลงโทษบุคลากร สังเกตดูว่าอุปกรณ์ถูกน าไปใช้อย่างเหมาะสมหรือไม่ และประเด็นที่ส าคัญที่ สุด คือ 
น าเสนอโครงการแก่บุคลากรภายนอก โดยเฉพาะคนที่มีอ านาจ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นบทบาทของผู้
บริหารธุรกิจ 
  4. บทบาทนักวางแผน 
  ผู้บริหารในฐานะนักวางแผนท าหน้าที่จัดสรรก าลังคนและทรัพยากรไปตามโครงการพัฒนา 
นักวางแผนในประเทศก าลังพัฒนามักเผชิญกับปัญหา 2 ประเภท ประเภทแรก การจัดสรรทรัพยากร
ตามความต้องการของประชาชน และประเภทที่สอง การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือเปลี่ยนแปลงความ
ต้องการของประชาชนจากความพึงพอใจกับการอยู่ในสังคมดั้งเดิมไปสู่สังคมสมัยใหม่ที่เป็นเป้าหมาย 
ส าหรับปัญหาประการแรก ผู้บริหารหรือนักวางแผนได้เปรียบ เพราะรู้วิธีใช้ทรัพยากรและเข้าถึงข้อมูล
มากกว่าประชาชนทั่วไป ดังนั้น ผู้บริหารจึงเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตอบสนองต่อประชาชน ผู้บริหารไม่
เพียงท าให้โครงการส าเร็จหรือด าเนินการแทนผู้มีอ านาจแต่ความจริงเขาเป็นทรัพยากรที่เพ่ิมเติมจาก
สังคมดั้งเดิม ส่วนการจัดสรรทรัพยากรประเภทที่สอง เป็นการตัดสินใจแยกวิธีการจัดการเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายของประชาชน กับการบรรลุเป้าหมายของสังคมสมัยใหม่ออดจากกัน ผู้บริหารหรือนัก
วางแผนมีบทบาทเป็นนักคิดนวัตกรรมทางสังคม เพ่ือเปลี่ยนสังคมดั้งเดิมไปสู่สังคมสมัยใหม่ ผู้บริหาร
ต้องสร้างเป้าหมายและวิธีการใหม่ ซึ่งต้องน าสิ่งของเทคโนโลยีและองค์การใหม่มาสู่สังคมดั้งเดิม 
  5. บทบาทผู้ใช้อ านาจและจัดสรรทรัพยากร 
  ภาษาเศรษฐศาสตร์เรียกผู้บริหารในโครงการพัฒนาว่า “ก าลังท าหน้าที่จัดสรรทรัพยากร” 
ส าหรับประเทศตะวันตก การจัดสรรทรัพยากรส่วนใหญ่กระท าโดยกลไกตลาดที่จัดสรรไปตามราคา
เชิงเปรียบเทียบ แต่ในประเทศก าลังพัฒนา การจัดสรรทรัพยากรอาศัยตัวบุคคลเป็นอย่างมาก การ
จัดสรรทรัพยากรจึงไม่ต่างไปจากบทบาทในการปกครองของผู้บริหาร การจัดสรรทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจมีลักษณะเฉพาะเจาะจงมากกว่าเป็นไปตามหลักการทั่วไป ขณะที่ผู้บริหารในโลกทุกคน
จัดสรรสิ่งที่ประชาชนชอบ แต่ว่าผู้บริหารในประเทศก าลังพัฒนาต้องจัดสรรสิ่งที่ประชาชนชอบหลาย
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อย่างมาก เพราะความชอบของประชาชนเป็นสิ่งที่มีผลต่อการเมืองมาก เช่น การสร้างถนนสายใหม่ก็
อาจก าหนดอนาคตของกลุ่มการเมืองหรือพรรคการเมืองท้องถิ่นได้ 
 
  สรุปว่า บทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาเศรษฐกิจ ในบทบาทของการพัฒนา ผู้บริการต้อง
แสดงบทบาทหลายด้านไปพร้อม ๆ กัน และแสดงบทบาทใหม่ ซึ่งมิใช่เฉพาะบทบาทของตนเอง เช่น 
บทบาทนักการเมือง บทบาทของผู้ประกอบการ บทบาทผู้บริหารธุรกิจ บทบาทนักวางแผน และ
บทบาทผู้ใช้อ านาจและจัดสรรทรัพยากร ทั้งนี้เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนกับการ
บรรลุเป้าหมายของสังคมสมัยใหม่ 
ดังนั้น การพัฒนาสรรถนะทางการบริหาร ที่จะสามารถน าพาหรือยกระดับขีดความ สามารถทางการ
บริหารเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
ผู้เขียน พัฒนาเป็นกรอบแนวคิด การพัฒนาสรรถนะทางการบริหาร จากทั้ง 4     คุณลักษณะ 
ดังกล่าวสามารถสรุปเป็นผังมโนทัศน์ตามความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (สัญญา เคณาภูมิ , 2557จ : 
33-42) ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. สรุป 
 สมรรถนะทางการบริหารเป็นหัวใจของการบริหารการพัฒนา ถ้าการพัฒนาขาดสมรรถนะ
ทางการบริหาร การพัฒนาจะล้มเหลว เนื่องจากระบบบริหารไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนสาเหตุหลักมาจากปัญหาของระบบราชการ เช่น ระบบราชการมีขนาดใหญ่ มีขั้นตอน
มาก ล่าช้า และไม่สามารถน าโครงการพัฒนาไปปฏิบัติได้ การพัฒนาสรรถนะทางการบริหาร กลยุทธ์
การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร มี 2 ปัจจัยที่ส าคัญ คือ 1. ความสนับสนุนทางการเมือง ถ้าผู้มี
อ านาจทางการเมืองเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลง จะสามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงได้ทันที 2. การศึกษา เป็นการวางรากฐานการเปลี่ยนแปลงระยะยาว ถือว่ามีบทบาท
ส าคัญต่อการพัฒนาการบริหาร การบริหารภาครัฐในประเทศก าลังพัฒนา เน้นการจัดการประชาชน 
เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการกับผู้รับบริการ การจัดกิจกรรมของ
ระบบราชการจนกระทั่งระบบราชการจะต้องให้บริการตามที่ประชาชนต้องการและปรารถนา เปลี่ยน
วัฒนธรรมหน่วยงานราชการโดยให้ยอมรับการโต้ตอบจากผู้รับบริการมากขึ้น ด้านการประเมินผลก็

การมีส่วนร่วมของประชาชน 

กลยทุธ์การพฒันาสมรรถนะทางการบริหาร 

การเปล่ียนแปลงแนวทางการบริหารการพฒันา 

บทบาทของผูบ้ริหารในการพฒันาเศรษฐกิจ 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
พฒันาสมรรถนะทางการบริหาร 
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เปลี่ยนไปวัดตัวชี้วัดที่สะท้อนความต้องการของผู้รับบริการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรียนระหว่างกัน
มากขึ้น 
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บทวิเคราะห์หลักการปกครองในพระพุทธศาสนา 
An Analysis of Governance Principle in Buddhism 

 
สมหมาย กลางหิน1 

พระมหาไทยน้อย  ญาณเมธี 
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์ต้องการศึกษาวิเคราะห์หลักการปกครองในพุทธศาสนา โดยศึกษา
จากพระสูตรส าคัญก็คือจักกวัติสูตร จากการศึกษาชี้ให้เห็นว่า จากหลักธรรมที่ปรากฏในจักกวัตติสูตร
แสดงให้เห็นถึง บทบาท หน้าที่ และคุณธรรมของพระราชา หรือนักปกครองระดับสูง ตามค าสอน
ในทางพระพุทธศาสนานั้นสามารถให้กล่าวได้ว่า ผู้ปกครองเป็นนักปกครองที่เข้าใจถึงปัญหาของผู้ใต้
ปกครองหรือบุคคลทั่วไปและมีวิธีการแก้ปัญหาเหล่านั้น ด้วยความถูกต้อง และตั้งอยู่ในธรรม ท าให้
ประชาชนส่วนมากมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เศรษฐกิจ สังคมในประเทศที่ตนปกครองนั้นพัฒนาไปได้อย่าง
รวดเร็ว  ทุกคนมีความสุข ประเทศชาติมั่นคง เพราะเกิดจากการที่ผู้ปกครองตั้งอยู่ในจักรวรรดิ 

ค าส าคัญ: หลักการปกครอง, จักกวัตติสูตร, พระพุทธศาสนา, การเมืองการปกครอง 

Abstract 

This article aims to study and analyze the governance principles in Buddhism 

by studying from the Cakkavati Sutta. The study indicated that the sutta explains the 

roles, duties and virtues of the king or high administrators. According to the teachings 

of Buddhism, it can be said that the governors must understand the problems of their 

sub-ordinates or the general public and have solutions to those problems and provide 

the correct and righteous solution of the problems to create better living, society and 

economy in the country so that everyone is happy and the country is stable.  

Keywords: governing principles, knowledge, Buddhism, politics 

 
บทน า 

หลังตรัสรู้พระพุทธเจ้าทรงเผยแผ่ศาสนาท่ามกลางบริบททางสังคม ซึ่งชาวชมพูทวีปใน
สมัยก่อนพุทธกาลนั้นนับถือศาสนาพราหมณ์เสียเป็นส่วนใหญ่ ทัศนะคติทางสังคมจึงมีความคิดความ
เชื่อที่ฝังแน่นอยู่กับพิธีกรรมการสวดอ้อนวอนและการบูชาเทพเจ้า คนสมัยนั้นอยู่รวมกันเป็นแว่น
แคว้นน้อยใหญ่มากมาย ตามบันทึกนับได้เป็น ๑๖ แคว้นใหญ่ และอีก๕ แคว้นเล็กและมีลักษณะการ
ปกครองอยู่ ๒ ระบบใหญ่คือ (๑) ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และ (๒) ระบบสามัคคีธรรม 

                                           

1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 
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(คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐ : ๑๐-๑๑.) ซึ่งการปกครองทั้ง ๒ ระบบ
นี้ ล้วนตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของระบบวรรณะ สภาพทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองรวมถึงความ
เป็นอยู่ของผู้คน สิทธิ์เสรีภาพอาชีพ และการศึกษากล่าวคือวิถีชีวิตโดยรวมยังมีความเหลื่อมล้ าและ
เอาเปรียบกันอยู่อย่างมาก ตลอดเวลาที่ทรงจาริกไปยังแว่นแคว้นต่างๆ ภายในชมพูทวีปนั้น พระองค์
ทรงเสนอทัศนะและแนวทางใหม่เพ่ือหักล้างทิฐิความเชื่อเดิมด้วยทฤษฎีก าเนิ ดวิวัฒนาการของโลก 
และสังคมโดยการกระท าของมนุษย์แทนทฤษฎีการสร้างโลกและบันดาลความเป็นไปในสังคมโดยพระ
ผู้เป็นเจ้า ด้วยทรงเห็นโทษของการถือทิฐิและวรรณะดังกล่าวซึ่งการเผยแผ่พระธรรมของพระองค์ใน
เวลานั้น นับว่าเป็นการท้าทายทัศนะและทิฐิเก่ารวมถึงกระทบโดยตรงต่อค าสอนของพราหมณ์ ทรง
พบปะสนทนากับบุคคลหลากหลายชนชั้น และมีจ านวนไม่น้อยที่ชนชั้นปกครอง เช่น ราชา เจ้าผู้ครอง
แคว้น เสนาอ ามาตย์ เป็นต้น มาเข้าเฝ้าเพ่ือทูลถามปัญหาเรื่องเดือดร้อนที่คับข้องใจ ทรงเมตตาตอบ
ปัญหาข้อติดขัด พร้อมทั้งแนะน าจริยธรรมคือพุทธวิธีไว้ส าหรับแก้ปัญหาให้แก่คู่สนทนาดังกล่าว 

ขณะเดียวกันพระองค์ทรงเมตตาวางระบบสังคมแบบพุทธบริษัทขึ้น เพ่ือที่จะช่วยค้ าจุน
สังคมปราศจากวรรณะไว้ โดยทรงประทานอนุญาตให้คนทุกวรรณะอุปสมบทและเป็นพุทธมามกะได้
อย่างเสมอกัน (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๕๘ : ๗) และให้เคารพนับถือกันตามอาวุโส 
พร้อมทั้งตรัสสอนไว้ความว่าบุคคลเรานั้นจะดีหรือเลวไม่ได้อยู่ที่ชาติก าเนิด (วรรณะ) หากแต่ดีหรือ
เลวเพราะการกระท า (กรรม) ของตนเอง (ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๑๔๒/๕๓๒.) ซึ่งการเสนอแนวคิดใหม่เพ่ือ
ปฏิวัติแนวคิดเดิมของพราหมณ์ การดูแลคณะสงฆ์และการก่อตั้งสังคมพุทธบริษัทขึ้ นนั้น โดยพุทธ
ประสงค์แล้วทรงต้องการให้สังคมยุคนั้นปราศจากการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน เพราะการ
ปกครองทั้ง ๒ ระบบใหญ่ที่มีอยู่ในยุคนั้น เชื่อมโยงสัมพันธ์อยู่กับวิถีชีวิตสิทธิและเสรีภาพรวมถึงความ
เป็นอยู่ของผู้คนดังกล่าวและด้วยความเที่ยงธรรมพระองค์จึงมิทรงสนับสนุนหรือปฏิเสธการปกครอง
ทั้ง ๒ แบบที่มีอยู่ในเวลานั้น และมิทรงแสดงความเห็นว่าระบอบการปกครองแบบใดดีกว่ากันเพราะ
ทรงเห็นว่าระบอบการปกครองใดก็ไม่ส าคัญ แต่สิ่งส าคัญอยู่ที่ผู้ปกครองต้องปกครองโดยธรรม การที่
ทรงกล่าวเช่นนี้ เมื่อมองในมิติของการปกครอง พระพุทธศาสนาก็ให้ความส าคัญกับการประพฤติธรรม
มากกว่าตัวบุคคล และแม้ว่าพระพุทธศาสนาจะไม่ใช่ศาสตร์แห่งการปกครองโดยตรงจึงไม่มีหลัก
ทฤษฎีทางการปกครองโดยเฉพาะ หากแต่มุ่งสอนให้ผู้ปกครองและผู้ใต้ปกครองได้ประพฤติ คือการ
ครองตนและท าหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดตามความสามารถ แล้วอยู่กับสังคมด้วยความปกติสุขไม่
เบียดเบียนซึ่งกันและกัน 

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว  ผู้เขียนจึงมีความสนใจและต้องการ
ที่จะศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการปกครองในพุทธศาสนาโดยเน้นไปที่พระสูตรส าคัญที่บรรจุหลักการ
ปกครองไว้ ซึ่งก็คือ จักกวัตติสูตร ซึ่งมีวัตถุประสงค์คือ เพ่ือวิเคราะห์รูปแบบการปกครองในจักกวัตติ
สูตร 
 
จักกวัตติสูตร: พระสูตรส าคัญส าหรับการปกครองในพุทธศาสนา 
 ๑. ที่มาของชื่อ 
 จักกวัตติสูตร  แปลว่า พระสูตรว่าด้วยพระเจ้าจักรพรรดิ ซึ่งหมายถึง กษัตราธิราช ผู้ได้รับ
มูรธาภิเษกแล้ว ทรงประพฤติธรรมที่เรียกว่า จักรวรรดิวัตร อันเป็นเหตุให้แก้ว ๗ ประการ มี จักรแก้ว 



 

 

                  การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 

589 

เป็นต้นเกิดขึ้น และทรงใช้จักรนี้แผ่พระราชอาณาจักร ปราบปรปักษ์จนมีเมืองทั้ง ๔ ทิศ ชื่อนี้จึงตั้ง
ตามเนื้อหาสาระของพระสูตร  ดังข้อความในพระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๑ (พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย 
ปาฏิกวรรค)  
 “ภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้ว ได้มีพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่า ทัฬหเนมิ ผู้ทรงธรรม 
ครองราชย์โดยธรรม ทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทรทั้งสี่  เป็นขอบเขต ทรงได้รับชัยชนะ มี
ราชอาณาจักรมั่นคง สมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ ได้แก่ (๑) จักรแก้ว (๒) ช้างแก้ว (๓) ม้าแก้ว (๔) 
มณีแก้ว (๕) นางแก้ว (๖) คหบดีแก้ว (๗) ปริณายกแก้ว มีพระราชโอรสมากกว่า ๑,๐๐๐ องค์ ซึ่งล้วน
แต่กล้าหาญ มีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตริย์ สามารถย่ ายีราชศัตรูได้ พระองค์ทรงชนะโดยธรรม ไม่ต้องใช้
อาชญา ไม่ต้องใช้ศัสตรา ครอบครองแผ่นดินนี้มีสาครเป็นขอบเขต...” (ที.ปา. (ไทย) ๑๑ /๘๑ /๕๘.) 
 อนึ่ง ในบางแห่ง เรียกชื่อพระสูตรนี้ว่า จักกวัตติสีหนาทสูตร (พระสูตรว่าด้วยการบันลือ                  
สีหนาท ประกาศเรื่องพระเจ้าจักรพรรดิ) ทั้งนี้ อาจจะให้แตกต่างกับจักกวัตติสูตรอ่ืน คือ ที่ปรากฏ
ในสังยุตตนิกาย มหาวรรค พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ และที่ปรากฏในอัคุตตรนิกาย ติกนิบาตร 
พระไตรปิฎกเล่มท่ี ๒๐ ก็ได้              
 ๒. ที่มาของพระสูตร 
 พระสูตรนี้ พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลาย ขณะประทับอยู่ที่เมืองมาตุลา 
แคว้นมคธ โดยทรงประสงค์ให้ผู้ฟังพ่ึงตนพ่ึงธรรม ไม่พ่ึงสิ่งอ่ืน เพราะการพ่ึงตนพ่ึงธรรมท าให้เจริญ
ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ โภคะ และพละ ท าให้มารขัดขวางความเจริญไม่ได้ 
 อรรถกถาอธิบายว่า ในตอนเช้าตรู่ของวันนั้น พระผู้มีพระภาคทรงตรวจดูหมู่สัตว์ ผู้ที่ควร
โปรด ทรงเห็นว่า ชาวเมืองมาตุลา จ านวน ๘๔,๐๐๐ คน (โดยประมาณ) มีอุปนิสัยสามารถบรรลุธรรม
ได้ ถ้าทรงแสดงพระสูตรที่เกี่ยวกับอนาคตวงศ์ให้ฟัง จึงเสด็จออกจากที่ประทับไปยังเมืองมาตุลา                                        
แต่เช้า พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ตามเสด็จจ านวน ๒๐,๐๐๐ (โดยประมาณ) พวกกษัตริย์ชาวเมืองตุลา เฝ้า
รับเสด็จ และได้ถวายมหาทาน แด่พระองค์และภิกษุสงฆ์ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นว่า ถ้าทรงแสดง
ธรรมที่ตรงนั้น จะเกิดปัญหาเรื่องสถานที่คับแคบ ไม่พอนั่งและยืนของผู้เข้าฟัง ฉะนั้น เมื่อเสวยพระ
กระยาหารเสร็จ ไม่ทรงกล่าวอนุโมทนา ทรงลุกจากพุทธอาสน์ เสด็จออกไปนอกตัวเมืองและประทับ
นั่งภายใต้ควงไม้มาตุละต้นหนึ่ง ซึ่งมีบริเวณกว้างพอรองรับผู้ฟังธรรมจ านวนมากได้ เมื่อประทับนั่ง
เรียบร้อยแล้ว หมู่ภิกษุสงฆ์เข้าไปเฝ้าทั้งด้านขวาและด้านซ้ายของพระองค์ ส่วนประชาชนเข้าไปนั่ง
ตรงด้านหน้า คือ ณ เบื้องพระพักตร์ของพระองค์ (ที.ปา.อ. ๘๐/๒๙-๓๐.) 
 ๓. รูปแบบของพระสูตร รูปแบบของจักกวัติสูตร เป็นบรรยายโวหารแบบสาธกนิทานทั้ง
เรื่องอดีตและอนาคต 
 ๔. ใจความส าคัญ มี ๓ ภาค สรุปสาระส าคัญ ได้ดังนี้  
  ๔.๑ ภาคอุทเทส พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนให้พ่ึงตนพ่ึงธรรม ไม่พ่ึงสิ่งอ่ืน วิธีพ่ึง
ตนพ่ึงธรรมให้กระท าโดยการเจริญสติปัฏฐาน ๔ (ทรงแสดงเฉพาะบทมาติกา) และให้ประพฤติธรรม
อันเป็นโคจรที่สืบเนื่องมาจากบิดา (พระองค์เอง) เมื่อประพฤติข้อนี้ บุญกุศลจะเจริญยิ่งขึ้น มารจะ
ขัดขวางมิได้ 
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  ๔.๒ ภาคนิทเทส  ทรงอธิบายว่า ผู้พ่ึงตนพ่ึงธรรมจะเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ 
โภคะ และพละแล้ว ทรงสาธกนิทานเกี่ยวกับพระเจ้าจักรพรรดิในอดีตทั้ง ๗ พระองค์ มีพระเจ้าทัฬห
เนมิ เป็นต้น ผู้ประพฤติจักรวรรดิสืบทอดต่อๆ กันมาโดยล าดับ 
  ตรัสเล่าว่า เมื่อกษัตราธิราชทรงประพฤติจักรวรรดิวัตรนี้โดยบริบูรณ์แล้ว แก้ว ๗ 
ประการได้เกิดขึ้น ท าให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์ พระเจ้าจักรพรรดิ และประชาราษฎร์ผู้
ประพฤติตามมีอายุยืนถึง ๘๐,๐๐๐ ปี มีวรรณะผ่องใส มีความสุข มีโภคะและพละ ตรัสเล่าต่อไปว่า 
ยังมีกษัตราธิราชผู้ได้รับมูรธาภิเษกพระองค์หนึ่ง ซึ่งนับเป็นองค์ที่ ๘ ไม่ทรงประพฤติจักรวรรดิวัตรสืบ
ทอดจากพระชนก จึงไม่ทรงมีแก้ว ๗ ประการ บ้านเมืองของพระองค์จึงไม่เจริญรุ่งเรือง ประชาราษฎร์
ประสบความเดือดร้อน  และตรัสเล่าต่อไปอีกว่า เมื่อมนุษย์มีอายุ ๘๐,๐๐๐ ปี พระเจ้าจักรพรรดิ
พระองค์หนึ่ง พระนามว่า สังขะ จะเสด็จอุบัติขึ้นในโลก พระองค์ทรงประพฤติจักรวรรดิวัตรอย่าง
เคร่งครัด ท าให้บ้านเมืองของพระองค์เจริญรุ่งเรือง  
  นอกจากนี้ ยังตรัสเล่าว่า ในสมัยนั้น พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า 
เมตไตรยจะเสด็จอุบัติขึ้นในโลก จะทรงสั่งสอนธรรมและบริหารการคณะสงฆ์อย่างเดียวกับพระองค์
ในบัดนี้ 
  ๔.๓ ภาคนิคมน์ ตรัสสรุปไว้ว่า ด้วยเหตุนี้ พระองค์จึงทรงสอนให้พ่ึงตนพ่ึงธรรมโดย
การเจริญสติปัฏฐาน ๔ และประพฤติธรรมอันเป็นโคจร ซึ่งสืบเนื่องมาจากบิดา (พระองค์เอง) ผู้
ประพฤติ ปฏิบัติธรรมย่อมเจริญย่อมเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ โภคะ และพละ คือ 
  ๑. ธรรมที่ท าให้มีอายุยืน ทรงแนะน าให้เจริญอิทธิบาท ๔ 
  ๒. ธรรมที่ท าให้มีวรรณะ ทรงแนะน าให้รักษาศีล 
  ๓. ธรรมที่ท าให้มีสุขะ ทรงแนะน าให้เจริญฌาน ๔ 
  ๑. ธรรมที่ท าให้มีโภคะ ทรงแนะน าให้เจริญอัปปมัญญา (พรหมวิหาร ๔) 

  ๑. ธรรมที่ท าให้มีพละ ทรงแนะน าให้เจริญวิปัสสนา จนได้เจโตวิมุตติ และปัญญา
วิมุตติ  
  (ที.ปา. (ไทย) ๑๑ /๑๐๙-๑๑๐ /๗๙-๘๒.) 

รูปแบบการปกครองในจักกวัติสูตร  

 การปกครองในจักรวัติสูตรมีความชัดเจนมาก  ในเรื่องของรูปแบบการปกครองอย่าง          
สมบูรณาญาสิทธิราช  พระมหากษัตริย์เมื่อถึงเวลาต้องสละราชสมบัติ ในพระสูตรนี้ ระบุว่าเมื่อจักร
แก้วเคลื่อนที่ไป  นั้นก็เป็นสัญญาณที่พระเจ้าจักรพรรดิ์จะต้องหมดวาระการด ารงต าแหน่ง หรือหมด
อายุขัย โดยเรียกพระราชโอรสองค์ใหญ่แล้วตรัสมอบให้เป็นแบบธรรมราชา ในพระสูตรระบุเอาไว้ว่า 
 “ล าดับนั้น  ท้าวเธอรับสั่งเรียกพระกุมารผู้ เป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่มาตรัสว่า                         
“ลูกเอ๋ย  ทราบว่าจักรแก้วอันเป็นทิพย์ของพ่อถอยเคลื่อนจากที่ตั้งแล้ว ก็พ่อได้ยินมาว่า จักรแก้วอัน
เป็นทิพย์ของพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์ใดถอยเคลื่อนจากที่ตั้ง   ณ  บัดนี้  พระเจ้าจักรพรรดิของ
พระองค์นั้นจะทรงพระชนม์อยู่ได้ไม่นาน ” กามทั้งหลายอันเป็นของมนุษย์พ่อก็ได้บริโภคแล้ว  บัดนี้
เป็นเวลาที่พ่อจะแสวงหากามทั้งหลายอันเป็นทิพย์   มาเถิดลูกเอย  ลูกจงปกครองแผ่นดินอันมี
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มหาสมุทรเป็นขอบเขตนี้  ส่วนพ่อจะโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ออกจากเรือนบวชเป็น
บรรพชิต ” (ที.ปา. (ไทย) ๑๑/ ๘๐-๑๑๐/๖๑.) 
 แม้การปกครองจะเป็นแบบสมบูรณาญาสิทธิราช  อ านาจโอนจากพ่อสู่ลูก  แต่กระนั้น
รัตนทั้ง  ๗  ประการมิได้โอนมาด้วย การจะให้บังเกิดคงอยู่ต่อไปต้องสร้างเอง   โดยค าแนะน าของ
กษัตริย์พระองค์ก่อน  
 เมื่อได้เป็นจักรพรรดิ์แล้ว ความเป็นจักรพรรดิ์ จะคงอยู่ได้ก็ด้วยการที่พระมหากษัตริย์ได้ 
กระท าการดังต่อไปนี้ คือ 
                ๑. ให้อาศัยธรรม  สักการะธรรม  เคารพธรรม  นับถือธรรม  บูชาธรรม  นอบน้อม
ธรรม มีธรรมเป็นธงชัย  มีธรรมเป็นยอด  มีธรรมเป็นใหญ่ 
                ๒. ให้จัดการรักษาป้องกัน และคุ้มครองชนภายใน (หมายถึงพระมเหสี   พระราช
โอรส  พระราชธิดา), ก าลังพล, กษัตริย์  ที่ตามเสด็จ(รับใช้), พราหมณ์ และคหบดี, ชาวนิคมและ
ชนบท,สมณะพราหมณ์, สัตว์จ าพวกเนื้อและนกโดยธรรม 
                ๓. ห้ามไม่ให้ท าผิดแบบแผน  (จารีตประเพณ)ี 
                ๔. สงเคราะห์ผู้คนที่ขาดทุนทรัพย์ 
                ๕. ให้เข้าหาสมณะพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ 
 จากการศึกษาความเป็นมาและรูปแบบการปกครองในจักกวัติสูตร  ผู้วิจัยสามารถ
วิเคราะห์รูปแบบการปกครองในจักกวัตติสูตร ได้ดังนี ้
 ๑. การบริหารอาณาจักร   
 เป็นหน้าที่ของผู้น าในฐานะผู้ปกครองบริหารอาณาจักรให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง  ๔ 
ประการ คือ 
  ๑. การตั้งตนอยู่ในธรรมและการรักษาคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรม (ธรรมาธิปไตย
และธรรมิการักขาวรณคุปติ) สร้างความชอบธรรมแก่ชนทุกหมู่เหล่าในแผ่นดิน  ได้แก่ บริวาร                               
ในปกครอง คือ พระมเหสี โอรส ธิดา ข้าราชการและสมาชิกภายใต้รัฐาภิบาลได้แก่ ชนทุกหมู่เหล่า
ชาวบ้านชนชั้นต่างๆ ตลอดจนพระสงฆ์บรรพชิตผู้ทรงคุณธรรมแม้กระท้ังสัตว์ทั้งหลาย 
  ๒. การจัดให้มีการป้องกัน ปราบปรามการกระท าความผิดผู้น าจะจัดการมิให้มีการ
กระท าความผิดความชั่วร้ายเดือดร้อนขึ้นในบ้านเมือง 
  ๓. การกระจายรายได้ (ธนานุปทาน) ผู้น าให้มีการปันทรัพย์สินเฉลี่ยให้แก่ชนผู้ไร้
ทรัพย์ มิให้มีคนยากไร้ในอาณาจักร 
  ๔. การแสวงหาปัญญาและคุณธรรม (สมณพราหมณปริปุจฉา) ผู้น าจะต้องหมั่น
ปรึกษาสอบถามปัญหากับสมณะพราหมณ์ นั่นคือ การมีคณะที่ปรึกษาซึ่งเป็นนักปราชญ์ ผู้มีคุณธรรม
เพ่ือช่วยงานกิจการบริหารราชอาณาจักรให้เกิดความเจริญก้าวหน้า 
 จะเห็นได้ว่า ผู้น าในฐานะผู้บริหารหรือผู้ปกครองราชอาณาจักรมีส่วนส าคัญในการ
สร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองแก่อาณาจักร และยังให้เกิดความผาสุกแก่สมาชิกหรือประชาชน ใน
อาณาเขต จุดส าคัญท่ีแสดงถึงภาวะความเป็นผู้น า กล่าวคือ การให้ทาน การเฉลี่ยแบ่งปันทรัพย์ให้แก่
ผู้ยากไร้ และดูแลความประพฤติของสมาชิกในเขตแดน สิ่งที่ต้องค านึงถึงอย่างมาก คือ ความเป็นอยู่
สุขสบาย หรือความมั่งคั่งของสมาชิกในราชอาณาจักรนั้น มิใช่เป้าหมายส าคัญของความรุ่งเรืองของรัฐ 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/ประเพณี
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แต่ความเป็นอยู่ตามธรรมคือ ความเป็นอยู่สุขสงบนั้นมีรากฐานมาจากความมีศีลธรรมคุณธรรมของ
สมาชิกทุกๆ คนในราชอาณาจักร ถือว่าเป็นเป้าหมายที่ส าคัญยิ่งของผู้น า 
  
 ๒. หลักการของจกัรวรรดิวัตร 
 จักกวัตติสูตร  หรือพระสูตรว่าด้วยพระเจ้าจักรพรรดิ ได้ปรากฏข้อความแสดงถึง                  
วัตรปฏิบัติของพระเจ้าจักรพรรดิ  ในการรักษาความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิให้ด ารงคงอยู่ตลอดไป               
วัตรปฏิบัติของพระเจ้าจักรพรรดิ ดังที่ทัฬหเนมิฤๅษีได้กล่าวถึง “จักรวรรดิวัตร” ว่า 
 “ลูกเอ๋ย ถ้าเช่นนั้น ลูกจงอาศัยธรรมเท่านั้น สักการะธรรม ท าความเคารพธรรม นับถือ
ธรรมบูชาธรรม ย าเกรงธรรม มีธรรมเป็นธงชัย มีธรรมเป็นยอด มีธรรมเป็นใหญ่จงจัดการรักษา
ป้องกันและคุ้มครองอันเป็นธรรมในชนภายใน (พระมเหสี พระราชโอรส และพระราชธิดา) ในก าลัง
พล ในพวกกษัตริย์ผู้ตามเสด็จ ในพวกพราหมณ์และคฤหบดี ในชาวนิคม และชาวชนบททั้งหลาย ใน
พวกสมณพราหมณ์ ในเหล่าเนื้อและนก  ลูกเอ๋ย การกระท าสิ่งที่ผิดแบบแผน อย่าให้มีได้ในแว่นแคว้น
ของลูกเลย  อนึ่ง บุคคลเหล่าใดในแว่นแคว้นของลูก ไม่มีทรัพย์ ลูกพึงให้ทรัพย์แก่บุคคลเหล่านั้นด้วย  
อนึ่ง สมณพราหมณ์เหล่าใดในแว่นแคว้นของลูกงดเว้นจาก ความเมาและความประมาท ตั้งมั่นอยู่ใน
ขันติและโสรัจจะ ฝึกตนแต่ผู้ เดียว สงบตนแต่ผู้เดียว ให้ตนดับกิเลสอยู่แต่ผู้เดียว พึงเข้าไปหาสมณ
พราหมณ์เหล่านั้น โดยกาลอันควรแล้วไต่ถามสอบถามว่า ท่านขอรับ กุศลคืออะไร ท่านขอรับ อกุศล
คืออะไร กรรมมีโทษคืออะไร กรรมไม่มีโทษคืออะไร กรรมอะไรควรเสพ กรรมอะไรไม่ควรเสพ กรรม
อะไรอันข้าพเจ้ากระท าอยู่ พึงมีเพ่ือไม่เป็นประโยชน์ เพ่ือทุกข์ สิ้นกาลนานหรือว่ากรรมอะไรที่
ข้าพเจ้ากระท าอยู่ พึงมีเพ่ือประโยชน์ เพ่ือความสุขสิ้นกาลนาน ลูกได้ฟังค าของสมณพราหมณ์
เหล่านั้นแล้ว สิ่งใด เป็นอกุศล พึงละเว้นสิ่งนั้นเสีย สิ่งใดเป็นกุศลพึงถือมั่นสิ่งนั้นประพฤติ   ลูกเอ๋ย นี้
แล คือ จักรวัตติวัตรอันประเสริฐนั้น” (ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๘๔/๖๒.)  
  ในขณะที่คัมภีร์ชั้นอรรถกถาได้ย้ าในประเด็นนี้ว่า ผู้ที่จะได้ชื่อว่า “ธรรมราชา” จะต้อง
ประกอบด้วยคุณธรรมที่เป็นจักรวรรดิวัตร ๑๐ ประการ  ดังคัมภีร์ได้แสดงรูปวิเคราะห์ว่า  “ธมฺเมว       
ทสวิเธน จกฺกวตฺเตน ราชา ชาโตติ ธมฺมราชา”  แปลว่า “บุคคลใด เป็นผู้ยังบุคคลอื่นให้ยินดีโดยธรรม 
คือ จักรวรรดิวัตร ๑๐ ประการ เหตุนั้น บุคคลนั้น ชื่อว่า ธรรมราชา 
 จากนัยดังกล่าวข้างต้น อธิบายได้ว่า การปฏิบัติของนักปกครองที่ยิ่งใหญ่ ที่ช่วยด าเนิน
ในทางการเมืองอันเป็นวัตถุประสงค์ของหลักจักรวรรดิวัตรนั้น เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขอย่างแท้จริง
ของสังคมโดยส่วนรวม โดยมุ่งสอนให้ผู้ปกครอง ใช้อ านาจเพ่ือสร้างสรรค์ความสงบสุข และระบบ
เศรษฐกิจที่ดีของราษฎรและจุดมุ่งหมายส าคัญ คือการอธิบายถึงวิธีการที่จะใช้อ านาจทางการเมือง 
เพ่ือราษฎรโดยเข้าไปปรึกษา สมณะพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ นักปราชญ์ นักวิชาการผู้ทรง
คุณธรรมเพ่ือให้รู้ชัดในรัฐประกาศนโยบาย อันดีชั่วนโยบายที่ควรประกอบหรือไม่ควรประกอบ 
เพ่ือที่จะปกครองหรือบริหารบ้านเมือง ให้มีความเจริญก้าวหน้า   
 ๓. ข้อพึงปฏิบัติในจักรวรรดิวัตร 
 จักรวรรดิวัตร  มีวัตรที่พึงปฏิบัติ  ๑๐ ประการ คือ 
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 ๑) สงเคราะห์แก่ชนภายใน นับตั้งแต่ในหมู่มเหสี โอรส ธิดา จนถึงปฏิบัติราชการใน
พระองค์ทั้งหมด (คือ คนในปกครองส่วนตัว ตั้งแต่บุตรธิดาเป็นต้นไป และกองทัพ คือ เหล่าเสนาข้า
ทหาร และข้าราชการฝ่ายทหาร  
 ๒) สังเคราะห์แก่กษัตริย์ทั้งหลายผู้อยู่ในพระบรมเดชานุภาพ เจ้าเมืองขึ้น ปัจจุบัน
สงเคราะห์ชนชั้นปกครองและนักบริหารชั้นผู้ใหญ่ทั้งหลาย ข้าราชการฝ่ายปกครอง   
 ๓) สงเคราะห์แก่ผู้ตามเสด็จ คือ ราชบริพารทั้งหลาย ปัจจุบันควรสงเคราะห์ฝ่ายพลเรือน
เข้าท้ังหมด  
 ๔) สงเคราะห์แก่เจ้าพิธี เจ้าต ารา พ่อค้า เจ้าไร่เจ้านา คือ ครูบาอาจารย์ นักวิชาการ หมอ 
พ่อค้า ผู้ประกอบอาชีพต่างๆ และเกษตรกร ด้วยช่วยจัดหาทุนและอุปกรณ์เป็นต้น  
 ๕) สงเคราะห์แก่ชาวนิคมชนบท คือ ราษฎรทั้งปวง ทุกท้องถิ่นตลอดถึงชายแดนทั่วไปไม่
ทอดทิ้ง 
 ๖) สงเคราะห์แก่พระองค์ และบรรพชิตผู้ทรงศีลทรงคุณธรรม  
 ๗) สงเคราะห์แก่เนื้อ และนก คือสัตว์ที่ควรสงวนทั้งหลาย   
 ๘) สงเคราะห์ห้ามปรามบุคคลในแคว้นมิให้กระท าผิดคิดคด ทุจริต คอรัปชั่น จนเกิดความ
เดือดร้อนแก่บ้านเมือง   
 ๙) สงเคราะห์แก่คนชนผู้ยากไร้ มิให้คนขัดสนยากไร้ในแว่นแคว้น   
 ๑๐) ปรึกษาสอบถามกับสมณพราหมณ์ หรือนักวิชาการผู้ทรงคุณธรรม ผู้ประพฤติดี 
ปฏิบัติชอบ ไม่ลุ่มหลงมัวเมา เพ่ือให้รู้ชัดการดีชั่ว ควรประกอบหรือไม่ประกอบ เป็นไปเพ่ือประโยชน์
สุขหรือไม่ แล้วประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปโดยถูกต้อง (องฺ.ทุก.อ. (ไทย) ๒/๑๔/๘๗.) 
 กล่าวโดยสรุปแล้ว สามารถแบ่งออกเป็น ๕ ประเด็นใหญ่ คือ  
 ๑) ธรรมาธิปไตย ถือธรรมเป็นใหญ่  ยึดความถูกต้องเป็นธรรมเป็นหลักในการปกครอง  
 ๒) ธรรมิการักขา จัดการรักษาป้องกันและคุ้มครองอันชอบธรรมแก่คนทุกหมู่เหล่า   
 ๓) อธรรมการนิเสธนา จัดการป้องกันและแก้ไขการกระท าความผิดต่างๆ ในบ้านเมือง   
 ๔) ธนานุประทาน เฉลี่ยทรัพย์ให้แก่คนยากไร้ มิให้ราษฎรขัดสน   
 ๕) ปริปุจฉา ปรึกษาสอบถามปัญหาต่างๆ กับสมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติชอบ รวมถึง
นักปราชญ์ ผู้รู้ เพ่ือให้รู้ชัดแจ้งการควรประกอบ และประเด็นใดเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของราษฎร
  

สรุป 
  จักกวัตติสูตร  แปลว่า พระสูตรว่าด้วยพระเจ้าจักรพรรดิ ซึ่งหมายถึง กษัตราธิราช ผู้ได้รับ
มูรธาภิเษกแล้วโดยมีมูลเหตุมาจากพระผู้มีพระภาคทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลาย ขณะประทับอยู่ที่เมือง
มาตุลา แคว้นมคธ โดยทรงประสงค์ให้ผู้ฟังพ่ึงตนพ่ึงธรรม ไม่พ่ึงสิ่งอ่ืน เพราะการพ่ึงตนพ่ึงธรรมท าให้
เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ โภคะ และพละ ท าให้มารขัดขวางความเจริญไม่ได้ การปกครองในจักรวัติ
สูตรมีความชัดเจนมาก ในเรื่องของรูปแบบการปกครองอย่างสมบูรณาญาสิทธิราช  พระมหากษัตริย์
เมื่อถึงเวลาต้องสละราชสมบัติ ในพระสูตรนี้ ระบุว่าเมื่อจักรแก้วเคลื่อนที่ไป  นั้นก็เป็นสัญญาณที่พระ
เจ้าจักรพรรดิ์จะต้องหมดวาระการด ารงต าแหน่ง หรือหมดอายุขัย โดยเรียกพระราชโอรสองค์ใหญ่
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แล้วตรัสมอบให้เป็นแบบธรรมราชา โดยผู้วิจัยวิเคราะห์เป็น ๓ ประเด็น คือ ๑) การบริหารอาณาจักร 
ผู้น าในฐานะผู้บริหารหรือผู้ปกครองราชอาณาจักรมีส่วนส าคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองแก่
อาณาจักร และยังให้เกิดความผาสุกแก่สมาชิกหรือประชาชน ในอาณาเขต จุดส าคัญที่แสดงถึงภาวะ
ความเป็นผู้น า กล่าวคือ การให้ทาน การเฉลี่ยแบ่งปันทรัพย์ให้แก่ผู้ยากไร้ และดูแลความประพฤติของ
สมาชิกในเขตแดน สิ่งที่ต้องค านึงถึงอย่างมาก คือ ความเป็นอยู่สุขสบาย หรือความมั่งคั่งของสมาชิก
ในราชอาณาจักรนั้น มิใช่เป้าหมายส าคัญของความรุ่งเรืองของรัฐ แต่ความเป็นอยู่ตามธรรมคือ ความ
เป็นอยู่สุขสงบนั้นมีรากฐานมาจากความมีศีลธรรมคุณธรรมของสมาชิกทุกๆ คนในราชอาณาจักร ถือ
ว่าเป็นเป้าหมายที่ส าคัญยิ่งของผู้น า ๒) หลักการของจักรวรรดิวัตรการปฏิบัติของนักปกครองที่ยิ่งใหญ่ 
ที่ช่วยด าเนินในทางการเมืองอันเป็นวัตถุประสงค์ของหลักจักรวรรดิวัตรนั้น เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
อย่างแท้จริงของสังคมโดยส่วนรวม โดยมุ่งสอนให้ผู้ปกครอง ใช้อ านาจเพ่ือสร้างสรรค์ความสงบสุข 
และระบบเศรษฐกิจที่ดีของราษฎรและจุดมุ่งหมายส าคัญ คือการอธิบายถึงวิธีการที่จะใช้อ านาจทาง
การเมือง เพ่ือราษฎรโดยเข้าไปปรึกษา สมณะพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ นักปราชญ์ นักวิชาการผู้
ทรงคุณธรรมเพ่ือให้รู้ชัดในรัฐประกาศนโยบาย อันดีชั่วนโยบายที่ควรประกอบหรือไม่ควรประกอบ 
เพ่ือที่จะปกครองหรือบริหารบ้านเมือง ให้มีความเจริญก้าวหน้า และ๓) ข้อพึงปฏิบัติในจักรวรรดิวัตร 
โดยสามารถแบ่งเป็น ๕ ประการคือ (๑) ธรรมาธิปไตย  (๒) ธรรมิการักขา (๓) อธรรมการนิเสธนา  
(๔) ธนานุประทาน (๕) ปริปุจฉา   
  

เอกสารอ้างอิง 
๑. ภาษาไทย: 
 ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 
_________. พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  กรุงเทพมหานคร :                    
 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
 ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 
(๑) หนังสือ: 
คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . ประวัติพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : 
 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 
ทวี  ผลสมภพ. ปัญหาปรัชญาในการเมืองของโลกตะวันออก. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย
 รามค าแหง, ๒๕๓๔. 
ปรีชา  ช้างขวัญยืน. ทรรศนะทางการเมืองของพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : บริษัทสามัคคี
 สาส์น, ๒๕๔๐. 
พระครูสิริจันทนิวิฐ. ภาวะผู้น าเชิงพุทธ. กรุงเทพมหานคร : นิติธรรมการพิมพ์, ๒๕๔๙. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.  ปยุตฺ โต) . พุทธธรรมฉบับปรับขยาย . พิมพ์ครั้ งที่  ๔๒ . ฉบับ
 ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ๑๑, ๒๕๕๘. 
พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). พุทธศาสนากับสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มูลนิธิ
 โกมลคีมทอง, ๒๕๒๖. 
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สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ  สุวฑฺฒโน). ๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า (ฉบับรวมเล่ม). พิมพ์ครั้งที่ 
 ๓. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
(๒) วารสาร: 
สมภาร  พรมทา, ศาสตราจารย์ ดร. “ส านักกฎหมายอิงธรรม (๓)”. วารสารปัญญา. ปีที่ ๑ ฉบับที่ 
 ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ : ๓๕๓-๓๕๔. 
(๓) สารนิพนธ์: 
นายนครินทร์ แก้วโชติรุ่ง. สารนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
 จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 
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อาณาจักรตามพรลิงค์ในทัศนะของชาวศรีลังกา 
Tambralinga Kingdom on Sri Lankan’s View  

 

พระมหาพจน์ สุวโจ, ผศ.,ดร. 
ผศ. ดร. ทิพย์ ขันแก้ว 
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บทคัดย่อ 

เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยและประเทศศรีลังกามีปฏิสัมพันธ์ทางศาสนามายาวนาน 
หลักฐานชี้บอกว่าประเทศไทยเป็นผู้รับคติความเชื่อพุทธศาสนาเถรวาทจากศรีลังกาในชื่อว่าลัทธิลังกา
วงศ์ เป็นที่น่าสังเกตว่าแม้ประเทศไทยจะรับคติความเชื่อมาจากศรีลังกาเป็นเวลานานก็จริง แต่หาได้มี
หลักฐานฝ่ายศรีลังการะบุถึงประเทศไทยแต่อย่างใดไม่ จนล่วงเข้าสู่สมัยอาณาจักรตามพรลิงค์ซึ่งอยู่
บริเวณภาคใต้ของไทย นักปราชญ์ชาวศรีลังกาจึงบันทึกเรื่องราวของอาณาจักรแห่งนี้ในฐานะเป็นผู้บุก
รุกเกาะลังกา บทความนี้แม้จะเน้นสืบค้นหลักฐานเกี่ยวกับอาณาจักรตามพรลิงค์ในสายตาของชาวศรี
ลังกาก็จริง แต่ผู้เขียนต้องการศึกษาวิเคราะห์ความยิ่งใหญ่ของสถาบันกษัตริย์และความรุ่งเรืองของ
พระพุทธศาสนาด้วย ทั้งนี้เพ่ือชี้ให้เห็นถึงความสอดคล้องกับหลักฐานฝ่ายไทย ซึ่งยืนยันถึงความ
ยิ่งใหญ่ทั้งสถาบันกษัตริย์และลัทธิลังกาวงศ์ในอาณาจักรตามพรลิงค์แห่งนี้  
 
ค าส าคัญ: อาณาจักรตามพรลิงค์, ทัศนะ, ศรีลังกา 
 

ABSTRACT 

 It was well known that Thailand and Sri Lanka have had a religious connection 

for long time. The evidence showed that Thailand acquired the tradition of Theravada 

Buddhism from Sri Lanka known as Lankavamsa. It is interesting to note that even 

though Thailand obtained Lankavamsa tradition from Sri Lanka for a long time, but the 

name of Thailand is not mentioned in any document of Sri Lanka. Since the 

establishment of the kingdom of Tambralinga, situating in the South of Thailand, 

Sinhalese scholars recorded this kingdom as the invader of Sri Lanka. Even if this 

academic topic needs to be traced in the document related to Tambralinga kingdom on 

the Sri Lankan’s view, but the topic also requires to theanalytical study the supremacy 

of kingship and the glory of Theravada Buddhism in Tambaling Kingdom. Also, the 

topic is required to show correspondence with Thai documents which assured the 

supremacy of both point, the kingship and Lankavamsa. 

 

KEYWORDS: Tambralinga Kingdom, view, Sri Lanka 

 
1. บทน า 
 พระพุทธศาสนาลังกาวงศ์ได้เข้ามาเผยแผ่ยังดินแดนประเทศไทยสมัยวัฒนธรรมทวารวดี ดัง
ปรากฏหลักฐานประวัติศาสตร์ที่เป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ จารึกถ้้านารายณ์ จังหวัดสระบุรี จารึก
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เนินสระบัว จังหวัดปราจีนบุรี จารึกบนธรรมจักรศิลาและจารึกฐานรองพระธรรมจักร จังหวัดนครปฐม 
และจารึกซับจ้าปา ๑ จังหวัดลพบุรี หลักฐานดังกล่าวล้วนชี้บอกถึงร่องรอยความสัมพันธ์ระหว่าง
พระพุทธศาสนาศรีลังกากับดินแดนประเทศไทย อีกส่วนหนึ่งเป็นหลักฐานไม่เป็นลายลักษณ์อักษร 
ได้แก่ พระพุทธรูปแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถ์ ใบเสมาสลักภาพพิมพาพิลาป ในเสมาตอนอนิมิส
เจดีย์ และชิ้นส่วนประติมากรรมจ้าหลักลายนูนต่้ารูปหม้อปูรณฆฏะ หลักฐานเหล่านี้มีความคล้ายคลึง
กันกับลักษณะประติมานวิทยาตามแบบศิลปะสมัยอนุราธปุระของศรีลังกา ซึ่งมีอายุราวพุทธศตวรรษ
ที่ ๙-๑๖ นอกจากนั้น ยังพบเห็นคติการสร้างพระพุทธรูปตามอิริยาบถและคติการบูชารอยพระพุทธ
บาท1 แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าหลักฐานเหล่านี้กลับไม่มีการบันทึกในฝ่ายศรีลังกา สันนิษฐานว่าสมัยนั้น
ดินแดนประเทศไทยน่าจะเป็นผู้รับอิทธิพลจากศรีลังกาฝ่ายเดียว หาได้มีความโดดเด่นจนเป็นเหตุให้
นักปราชญ์ชาวศรีลังกาพากันบันทึกเรื่องราวไว้ไม่ ด้วยเหตุนั้นความขาดหายไปของประวัติศาสตร์ใน
ระยะเวลาดังกล่าวจึงไม่สามารถน้าหลักฐานฝ่ายศรีลังกามาเชื่อมโยงกับหลักฐานทางโบราณคดีของ
ฝ่ายไทยได้ 
  เรื่องราวของดินแดนไทยที่มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในหลักฐานฝ่ายศรีลังกา 
ปรากฏพบเห็นในวรรณกรรมซึ่งระบุว่าพระเจ้าปรากรมพาหุที่ ๒ (พ.ศ.๑๗๘๓-๑๘๑๓) แห่งอาณาจักร
ดัมพเดณิยะโปรดให้อาราธนานิมนต์พระธรรมกิตติเถระแห่งแคว้นตัมพะ “ผู้งดงามด้วยเดชแห่งศีล” 
มาเกาะลังกาแล้วโปรดให้สร้างอารามอรัญวาสีนามว่าปลาภัตคะละถวายแด่พระเถระและผองศิษย์2 
อีกแห่งหนึ่งกล่าวถึงพระเจ้าจันทรภาณุผู้เป็นพระราชาเผ่าชาวะกะ “ผู้อ้างเลศว่าเป็นชาวพุทธ” ได้ยก
ทัพอันยิ่งใหญ่เกรียงไกรเข้าบุกรุกเกาะลังกา3 จากหลกัฐานดังกล่าวท้าให้เกิดค้าถามชวนสงสัยว่า 
แคว้นตัมพะอยู่ที่แห่งใด? และพระเจ้าจันทรภาณุผู้เป็นพระราชาแห่งเผ่าชาวะกะคือใคร? หากทราบ
สองค้าถามดังกล่าวน่าจะตอบโจทย์ที่ตั้งไว้แต่ต้นได้ 

หลักฐานฝ่ายศรีลังกาดังกล่าวข้างต้นแม้จะกล่าวถึงอาณาจักรตามพรลิงค์เพียงเล็กน้อย แต่ก็
สามารถชี้ให้เห็นว่ากษัตริย์และพระสงฆ์ไทยในสายตาของชาวศรีลังกาสมัยนั้นมีความส้าคัญมากน้อย
เพียงใด ผู้เขียนเห็นว่าหากน้ามาเชื่อมโยงกับหลักฐานฝ่ายไทยน่าจะท้าให้เรื่องราวของอาณาจักรตาม
พรลิงค์ชัดเจนมากข้ึน โดยเฉพาะความทรงอิทธิพลของพระพุทธศาสนาในอาณาจักรตามพรลิงค์ จน
เป็นเหตุให้นักปราชญ์ชาวสิงหลให้ความส้าคัญพากันบันทึกไว้เป็นหลักฐานในวรรณกรรมส้าคัญของศรี
ลังกา 
   
2. วัตถุประสงค์ 

(1) ตามพรลิงค์ในฐานะอาณาจักรของกษัตริย์ผู้ทรงเดชานุภาพ  
(2) อาณาจักรตามพรลิงค์ในฐานะดินแดนแห่งพุทธศาสนา 

                                           

1 บณัฑิต ล่ิวชยัชาญและคณะ, การประดษิฐานพระพุทธศาสนาจากลังกาทวปีในดนิแดนประเทศไทยสมัยวฒันธรรมทวาร
วด,ี (กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพส์มาพนัธ์ จ  ากดั, ๒๕๕๓), หนา้ บทคดัยอ่. 

2 พระมหานามเถระและคณะบณัฑิต, คมัภร์ีมหาวงศ์ ภาค ๒,  แปลโดย ผศ.สุเทพ พรมเลิศ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๕๓), หนา้ ๒๖๕. 

3 เร่ืองเดยีวกนั, หนา้ ๒๖๐. 
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3. ตามพรลิงค์ในฐานะอาณาจักรของกษัตริย์ผู้ทรงเดชานุภาพ 
ร่องรอยของอาณาจักรตามพรลิงค์ในสายตาของชาวศรีลังกา พบเห็นครั้งแรกในศิลาจารึกของ

พระนางสุนทรมหาเทวีผู้เป็นมเหสีของพระเจ้าวิกรมพาหุ (พ.ศ.๑๖๕๔-๑๖๗๕) แห่งอาณาจักรโปโฬน
นารุวะตอนต้น โดยกล่าวถึงพระสงฆ์ศรีลังกานามว่าอานนท์เถระเป็นผู้น้าในการปฏิรูปพระศาสนา
ในตัมพรัฏฐะ4 คัมภีร์มหาวงศ์ระบุว่าตัมพรัฏฐะปกครองโดยพระเจ้าจันทรภาณุ5 ด้านคัมภีร์หัตถน
คัลลวิหารวังสะอ้างว่าพระเจ้าจันทรภาณุเป็นกษัตริย์แห่งอาณาจักรตัมพลิงคะ6 ส่วนคัมภีรเ์อฬุอัตตนค
ลุวังสยะ คัมภีร์ราชรัตนากรยะ และคัมภีร์ดัมบเดณิยะ-อัสนะระบุว่าพระเจ้าจันทรภาณุเป็นผู้ปกครอง
เมืองตมลิงคมุ7 คัมภีร์น้อยใหญ่ดังกล่าวเบื้องต้นเป็นวรรณกรรมร่วมสมัยกับพระธรรมกิตติเถระ ผู้เป็น
พระสมณทูตไทยเดินทางไปฟื้นฟูพระศาสนาตามค้านิมนต์ของกษัตริย์ลังกาสมัยอาณาจักรดัมพเดณิ
ยะ ด้วยเหตุดังกล่าวความน่าเชื่อถือจึงเป็นที่ยอมรับของวงวิชาการท่ัวไป 

เสนารัต ปรณวิตานะ (Senarat Paranavitana) นักประวัติศาสตร์ชาวศรีลังกาได้แสดง
ความเห็นเพิ่มเติมว่า “ตมลิงคมุ” เป็นภาษาสิงหลมีรากศัพท์มาจาก “ตะมะลิ” บวกกับ “คมุ” รวมกัน
เป็น “ตะมะลิงคมุ” ส่วนศัพท์ว่า “ตัมพลิงคะ” เป็นภาษาบาลี เมื่อเปลี่ยนเป็นภาษาสันสกฤตใช้ค้าว่า 
“ตามพรลิงคะ”8 นักปราชญ์ศรีลังกาอีกคนหนึ่งนามว่าคุณวรรธนะ (Gunawardana) ได้แย้งว่า ค้าว่า 
“ตัมพรัฏฐะ” มิได้หมายถึงหัวเมืองบริเวณคาบสมุทรมาเลย์แต่เป็นเมืองทางอินเดียตอนใต้9 สอดคล้อง
กับความคิดเห็นของนิลกันตะสาสตรี (Nilakanta Sastri) ว่าตัมพรัฏฐะอยู่ภายใต้การปกครองของ
อาณาจักรโจฬะ10 ผู้เขียนเห็นว่าตัมพรัฏฐะเห็นสมควรแบ่งออกสองยุค ยุคต้นนักปราชญ์ส่วนใหญ่บ่ง
ถึงหัวเมืองทางอินเดียตอนใต้ ซึ่งสมัยนั้นโด่งดังแพร่หลายในฐานะเป็นที่อยู่ของพระอรรถกถาจารย์
หลายรูป11 ส่วนยุคหลังหมายถึงอาณาจักรตามพรลิงค์ทางภาคใต้ของประเทศไทย เพราะมีหลักฐาน
กล่าวถึงการติดต่อสัมพันธ์กับอาณาจักรตามพรลิงค์ค่อนข้างเด่นชัด โดยเฉพาะการบุกรุกยึดครองเกาะ
ลังกาของพระเจ้าจันทรภาณุนั้นปรากฏเห็นในคัมภีร์น้อยใหญ่เป็นจ้านวนมาก12  

ค้าว่า “ตามพรลิงค์” พบเห็นในจารึกวัดหัวเวียงเมืองไชยาหลักท่ี ๒๔ (ก) ระบุว่าจารึกขึ้นปี
พุทธศักราช ๑๗๗๓ โดยเนื้อความของจารึกกล่าวถึงกษัตริย์พระนามว่าจันทรภาณุศรีธรรมราชแห่ง

                                           

4 Epigraphia Zeylanica being Lithic and other Inscriptions of Ceylon, Vol. IV, edited and translated by H.W. 
Codrington and S. Paranavitana. (New Delhi: Asian Education Services, 1994), pp. 67-72. 

5 พระมหานามเถระและคณะบณัฑิต, คมัภร์ีมหาวงศ์ ภาค ๒, หนา้ ๒๕๖-๒๖๒. 
6 Hatthavanagallaviharavamsa. ed C.E. Godakumbura, (London P.T.S., 1956), p. 32. 
7 Elu-Attanagaluvamsaya, ed. R. Tennakoon (Colombo, 1954), p. 71; Rajaratnakaraya, ed. P. N. Tisera (Colombo, 

1929), p. 37; Kuveni Sihala saha Dambadeni-asna, ed. Gnanavimala, pp. 32, 35. 
8 Senarat Paranavitana, Ceylon and Malyasia, (Colombo: Lake House Investment Limited Publishers, 1966), p. 99.  
9 R.A.L.H. Gunawardana, Robe and Plough: Monasticism and Economic Interest in Early Medieval Sri Lanka, 

(Arizona: The University of Arizona Press, 1979), pp. 267-271. 
10 Nilakanta Sastri, ‘Ceylon and Sri Vijaya’, JCBRAS, NS, Vol. VIII, pt. I (1962), p. 162. 
11 (ออนไลน์), แหล่งท่ีมา: http://www.infolanka.com/org/srilanka/hist/85.htm (๒๐ ธนัวาคม ๒๕๖๑). 
12 W.M. Sirisena, Sri Lanka and South-East Asia, (Colombo: S. Godage & Brothers, 2016), pp. 36-42. 
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ปทุมวงศ์ทรงครองเมืองตามพรลิงค์ เป็นผู้อุปถัมภ์ดูแลพระพุทธศาสนาจนพระเกียรติยศเลื่องลือไปไกล 
อีกท้ังทรงเชี่ยวชาญนีติศาสตร์หรือการปกครอง13 ส่วนศิลาจารึกของพระเจ้าราเชนทรโจฬะที่ ๑ แห่ง
ราชวงศ์โจฬะที่เมืองตันชอร์แห่งอินเดียภาคใต้ จารึกขึ้นประมาณปีพุทธศักราช ๑๕๗๓-๑๕๗๔ 
กล่าวถึงเมืองน้อยใหญ่บนคาบสมุทรมาเลย์ที่พระองค์ยกทัพเรือเข้ายึดครอง บรรดาหัวเมืองเหล่านั้นมี
เมืองตามพรลิงค์รวมอยู่ด้วย แต่เรียกชื่อเพ้ียนเป็นมัทลิงคัม14  

หลักฐานของไทยอีกส่วนหนึ่งเรียกดินแดนตามพรลิงค์ว่า “ศรีธรรมราช” ปรากฏเห็นครั้งแรก
ในศิลาจารึกดงแม่นางเมืองหลักที่ ๓๕ ซึ่งจารึกข้ึนเมื่อปีพุทธศักราช ๑๗๑๐ กล่าวถึงพญาศรีธรรมา
โศกผู้เป็นพระราชโอรสปรารถนาจะถวายที่ดินบูชาแก่พระบิดาพระนามว่าพญาศรีธรรมาโศกผู้
สวรรคตแล้ว15 ถัดมาปรากฏเห็นในศิลาจารึกหลักที่ ๒๔ ซึ่งสลักข้ึนเมื่อพุทธศักราช ๑๗๗๓ ในรัชสมัย
ของพระเจ้าจันทรภาณุศรีธรรมราชผู้เป็นเจ้าเมืองตามพรลิงค์16 อีกแห่งปรากฏเห็นในศิลาจารึกพ่อขุน
รามค้าแหงหลักท่ี ๑ กล่าวถึงพ่อขุนรามค้าแหงได้ถวายทานแด่พระมหาเถระผู้เดินทางมาจากเมืองศรี
ธรรมราช17 ด้านคัมภีร์จามเทวีวงศ์ได้ระบุถึงพระเจ้าอัตราสตกราชแห่งเมืองหริภุญไชยก้าลังท้า
สงครามกับพระเจ้าอุจฉิฏฐจักวรัติราชแห่งเมืองละโว้ พระเจ้าสุชิตราชแห่งสิริธรรมนครเห็นเป็นโอกาส
จึงยกทัพมายึดเอาเมืองละโว้18 ส่วนหนังสือนิทานพระพุทธสิหิงค์กล่าวถึงพระร่วงแห่งสุโขทัยผู้ทราบ
ข่าวว่าพระพุทธสิหิงค์มาประดิษฐานอยู่ที่เมืองของพระเจ้าศรีธรรมราชได้เสด็จไปพร้อมเสนา
อ้ามาตย์19 และสุดท้ายหนังสือชินกาลมาลีปกรณ์อ้างถึงพระร่วงเดินทางไปเมืองสิริธรรมนครเหมือน
นิทานพระพุทธสิหิงค์20 ผู้เขียนเห็นว่าค้าว่า “ศรีธรรมราช” หรือ “สิริธรรมนคร” น่าจะบ่งถึงกษัตรยิ์
ชาวพุทธทั่วไปผู้ประพฤติวัตรตามแบบอย่างพระเจ้าอโศกมหาราชแห่งชมพูทวีป ลักษณะดังกล่าวพบ
เห็นในคัมภีร์รัตนพิมพ์วงศ์โดยกล่าวถึงพระราชาองค์หนึ่งพระนามว่าสิริธรรมแห่งเมืองม่าน21 และ
จารีตปฏิบัติแบบพระเจ้าอโศกมหาราชเช่นนี้มีกษัตริย์แห่งดินแดนอุษาคเนย์พากันประพฤติตามสืบต่อ
เรื่อยมา 

                                           

13 จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ อกัษรขอม อกัษรธรรม และอกัษรไทย พุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๔, (กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพภ์าพพิมพ,์ ๒๕๒๙), หนา้ ๑๔๔-๑๔๖. 

14 N.R. Ray, Sanskrit Buddhism in Burma, (University of Calcutta, 1936), pp. 78-79. 
15 จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ อกัษรขอม อกัษรธรรม และอกัษรไทย พุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๔, หนา้ ๑๐๙-๑๑๔. 
16 เร่ืองเดยีวกนั, หนา้ ๑๔๔-๑๔๖. 
17 ประชุมศิลาจารึกภาคที่ ๑, (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพเ์ลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ๒๕๒๑), หนา้ ๒๑-๒๒. 
18 พระโพธิรังสี, เร่ืองจามเทววีงศ์พงศาวดารเมืองหริภุญไชย, แปลโดย พระยาปริยติัธรรมธาดา (แพ ตาละลกัษมณ์) และ 

พระญาณวิจิตร (สิทธิ โลจนานนท)์, (นนทบุรี: ส านกัพิมพศ์รีปัญญา, ๒๕๕๔), หนา้ ๒๓๔. 
19 พระโพธิรังสี, นิทานพระพุทธสิหิงค์ ว่าด้วยต านานพระพุทธสิหิงค์, แปลโดย ร.ต.ท. แสง มนวิทูร, (กรุงเทพมหานคร: 

กรมศิลปากร, ๒๕๐๖), หนา้ ๔๑. 
20 พระรัตนปัญญาเถระ, ชินกาลมาลีปกรณ์, แปลโดย ศาสตราจารย ์(พิเศษ) ร.ต.ท. แสง มนวิทูร, (กรุงเทพมหานคร: บริษทั

ร าไทยเพลสจ ากดั, ๒๕๕๐), หนา้ ๑๑๑. 
21 พระภิกษุพรหมราชปัญญา, รัตนพมิพวงศ์ ต านานพระแก้วมรกต, แปลโดย ร.ต.ท. แสง มนวิทูร, พิมพเ์ป็นท่ีระลึกใน

งานฌาปนกิจศพคุณแม่ผิน แซ่พวั (พุม่พิมล), (พระนคร: โรงพิมพช์วนพิมพ.์ ๒๕๑๐), หนา้ ๓๖. 
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หลักฐานทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายศรีลังกาดังกล่าวเบื้องต้นสามารถสรุปรวมได้ว่า ค้าว่า “ตัมพ
รัฏฐะ” หรือ “ตามพรลิงค์” หรือว่า “ศรีธรรมราช” ล้วนเป็นอาณาจักรเดียวกัน ปกครองโดยพระเจ้า
จันทรภาณุ และสมัยนั้นอาณาจักรตามพรลิงค์น่าจะรับคติความเชื่อของพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สังเกตได้จากเรื่องราวของพระพุทธสิหิงค์ท่ีปรากฏเห็นในวรรณกรรมฝ่ายไทย 

ส้าหรับค้าว่า “ชาวะกะ” นั้น มีนักวิชาการหลายท่านแสดงความเห็นไว้อย่างน่าสนใจ ดังเช่น 
โกรม (Krom) แสดงความเห็นว่าพระเจ้าจันทรภาณุเป็นกษัตริย์แห่งอาณาจักรศรีวิชัย เฟอร์รัง 
(Ferrand) ยืนยันจากหลักฐานอาหรับว่าพระองค์เป็นกษัตริย์แห่งซาบัค ส่วนเซเดส์ (Coedes) อ้างว่า
พระองค์เป็นกษัตริย์แห่งคาบสมุทรมาเลย์22 สุดท้ายสิริเสนะ (Sirisena) ได้วิเคราะห์หลักฐานจาก
วรรณกรรมศรีลังกาแล้วสรุปว่าพระเจ้าจันทรภาณุพระองค์นี้เป็นกษัตริย์พระองค์เดียวกันกับพระเจ้า
จันทรภาณุในจารึกไชยาของประเทศไทย23 ผู้เขียนเชื่อว่าสมัยนั้นแม้พระเจ้าจันทรภาณุจะสามารถ
แยกตนเป็นอิสระจากอาณาจักรศรีวิชัยแล้วก็จริง แต่ในสายตาของชาวศรีลังกามองว่าอิทธิพลของ
อาณาจักรศรีวิชัยยังครอบง้าบริเวณคาบสมุทรมาเลย์อยู่ ด้วยเหตุนั้นจึงเรียกพระเจ้าจันทรภาณุแห่ง
อาณาจักรตามพรลิงค์ว่าราชาแห่งชาวะกะ 

หลักฐานจากต้านานพระธาตุเมืองนครศรีธรรมราชระบุว่า พระเจ้าจันทรภาณุเป็นพระราช
อนุชาของท้าวศรีธรรมาโศกราช ซึ่งอพยพมาจากเมืองอินปัตบุรีย์ “พาญาติวงษ์ไพร่พลช้างม้าหนีไข้ห่า 
ดั้นด้นมาช้านานประมาณได้ ๘-๙ ปี มาถึงหาดทรายแก้ว”24 แม้ต้านานเรื่องนี้จะเป็นนิทานประจ้า
ท้องที่และมีการแต่งขึ้นในแผ่นดินพระนารายณ์มหาราชก็จริง25 แต่ผู้เขียนเชื่อว่าน่าจะมีความจริงทาง
ประวัติศาสตร์ไม่น้อย เพราะพระนามของพระเจ้าจันทรภาณุและการสร้างบ้านแปลงเมืองบริเวณหาด
ทรายแก้วหรือนครศรีธรรมราช ล้วนสอดคล้องกับหลักฐานศิลาจารึกเป็นเนื้อเดียวกัน และพระนาม
ของพระองค์ก็ตรงกับหลักฐานศิลาจารึกของไทยหลายแห่ง 

 ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจันทรภาณุในฐานะกษัตริย์แห่งอาณาจักรตามพรลิงค์ ปรากฏเห็น
ในจารึกภาษาสันสกฤตและภาษาบาลีที่วัดเวียง ซึ่งจารขึ้นในพุทธศักราช ๑๗๗๓ ความว่า “สวัสดี
พระองค์ผู้เป็นใหญ่แห่งตามพรลิงค์ ทรงก้าเนิดจากวงศ์อันรุ่งเรืองคือแสงสว่าง (ของประทีปหรือไฟ) ที่
มีรูปดุจดังดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ และกามเทพ ทรงก้าเนิดจากวงศ์ตระกูลดวงจันทร์ (จันทรวงศ์) และ
เมื่อเกิดจากพระมารดาก็มาพร้อมกับพระสุรเสียงอันดัง (ดุจลมพายุ) ทรงมียอดของมะเดื่อคือพระ
ศาสนาอันถาวร พระองค์ทรงเป็นศรีธรรมราชา เสมอด้วยธรรมาโศกในความรอบรู้ทางนิติศาสตร์ ทรง
เป็นผู้ปกครองวงศ์ตระกูลทั้งห้าที่เกิดจากไข่แห่งพรหม สวัสดี พระองค์ผู้เป็นใหญ่แห่งตามพรลิงค์ ทรง
เป็นผู้ค้้าชูกมลกุล ทรงได้รับการขนานพระนามว่าภีมเสนผู้มีพลังแห่งพระพาหา (แขน) อันแข็งแรง ทรง
ปรากฏขึ้นด้วยอานุภาพแห่งพระอาทิตย์ (สูรยะ) และพระจันทร์ (จันทระ) จึงได้รับพระสมัญญาว่าศรี

                                           

22 W.M. Sirisena, Sri Lanka and South-East Asia, p.36. 
23  Ibild, p.36. 
24 ต านานพระธาตุเมืองนครศรีธรรมราช, พิมพใ์นงานปลงศพนางเทพนริทร (สงวน อิศรางกูร ณ อยธุยา) พิมพท่ี์โรงพิมพ์

โภสณพิพรรฒธนากร, เม่ือปีมะโรง พ.ศ.๒๔๗๑, หนา้ ๙. 
25 เร่ืองเดยีวกนั, หนา้ ค  าน า. 
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ธรรมราชา จันทร”26 ข้อความในจารึกตอนหนึ่งว่า “ตามฺพฺรลิงฺเคศวร” แปลว่า “ผู้เป็นใหญ่แห่งตามพร
ลิงค”์ และอีกแห่งหนึ่งว่า “ธรจนฺทรฺภานูปาธิ ศฺรีธรฺมมราช” แปลว่า “พระเจ้าจันทรภาณุผู้ทรง
ธรรม”27 สะท้อนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจันทรภาณุแห่งอาณาจักรตามพรลิงค์ในฐานะพุทธ
ราชา ซึ่งทรงด้าเนินตามเอาแบบอย่างพระเจ้าอโศกมหาราชแห่งชมพูทวีป 

ส้าหรับอาณาเขตของอาณาจักรตามพรลิงค์นั้นกว้างใหญ่ไพศาล เพราะมีหลักฐานชี้บอกว่ามี
เมืองสิบสองนักษัตรเป็นบริวาร กล่าวคือ ปีชวดคือเมืองสาย (สายบุรี) ฉลูคือเมืองตานี (ปัตตานี) ปีขาล
คือเมืองกลันตัน ปีเถาะคือเมืองปะหัง ปีมะโรงคือเมืองไทร (ไทรบุรี) ปีมะเส็งคือเมืองพัทลุง ปีมะเมีย
คือเมืองตรัง ปีมะแมคือเมืองชุมพร ปีวอกคือเมืองบันทายสมอ ปีระกาคือเมืองสอุเลา ปีจอคือเมือง
ตะกั่วถลา แลละปีกุนคือเมืองกระ (กระบุรี)28 หากวิเคราะห์อย่างละเอียดจะเห็นว่าเมืองสิบสอง
นักษัตรเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นเมืองท่าค้าขาย ด้วยความได้เปรียบทางการค้าน่าจะท้าให้อาณาจักรตาม
พรลิงค์สร้างความยิ่งใหญ่ จนสามารถยาตราทัพเรืออันยิ่งใหญ่ไปโจมตีลังกาถึง ๒ ครั้ง กล่าวคอื พ.ศ.
๑๘๙๐ และพ.ศ.๑๙๐๕29  
 
4. อาณาจักรตามพรลิงค์ในฐานะดินแดนแห่งพุทธศาสนา 
 พระพุทธศาสนาที่เผยแผ่เข้าสู่บริเวณภาคใต้ครั้งแรกเป็นสายมหายาน หลักฐานเก่าสุดคือ
จารึกวัดเสมาเมือง ซึ่งกล่าวถึงพระเจ้าวิชัยแห่งไศเลนทร์ ผู้เป็นอธิราชเหนือราชาน้อยใหญ่ โปรดให้
สร้างอาคารอิฐสามหลังถวายแด่พระโพธิสัตว์ผู้ถือดอกบัว (พระอวโลกิเตศวร) พระพุทธเจ้าผู้ช้านะมาร
และพระโพธิสัตว์ผู้มีวัชระ (พระโพธิสัตว์วัชรปาณี)30 ส่วนหลักฐานด้านศิลปกรรมที่แสดงคติพุทธ
ศาสนามหายานคือ รูปปั้นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรส้าริดสี่กร ซึ่งพบบริเวณใกล้วัดพระเพรง อายุราว
พุทธศตวรรษที่ ๑๓-๑๔31 ถัดมาเป็นพระโพธิสัตว์ปัทมปาณิซึ่งย้ายมาจากวัดเวียง อ้าเภอไชยา จังหวัด
สุราษฎร์ธานี อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๓-๑๗32 สันนิษฐานว่าพระโพธิสัตว์ปัทมปาณิองค์นี้อาจสร้าง
โดยพระเจ้ากรุงศรีวิชัยแห่งไศเลนทร์ ซึ่งจารึกวัดเสมาเมืองระบุว่าพระองค์โปรดให้สร้างอาคารก่ออิฐ
อุทิศถวายแก่พระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์33 หากสังเกตลวดลายเครื่องประดับเพชรพลอยบน

                                           

26 อมรา ศรีสุชาติ, ศรีวชัิยในสุวรรณทวปี, (กรุงเทพฯ: บริษทั รุ่งศิลป์การพิมพ ์(๑๙๗๗) จ ากดั, ๒๕๕๗), หนา้ ๒๖๕. 
27 วินยั พงศศ์รีเพียร, “จารึกพระเจา้จนัทรภาณุ ศรีธรรมราชา: มรดกความทรงจ าแห่งนครศรีธรรมราช” ใน ๑๐๐ เอกสาร

ส าคญั: สรรพสาระประวตัิศาสตร์ไทย ล าดบัที่ ๑๐, (กรุงเทพฯ: ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว.) ๒๕๒๔), หนา้ ๒๓.   
28 วิเชียร ณ นครและคณะ, นครศรีธรรมราช, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพอ์กัษรสมัพนัธ์, ๒๕๒๑), หนา้ ๘๐. 
29 วินยั พงศศ์รีเพียร, “จารึกพระเจา้จนัทรภาณุ ศรีธรรมราชา: มรดกความทรงจ าแห่งนครศรีธรรมราช”, หนา้ ๒๓.   
30 จารึกในประเทศไทย เล่ม ๑ อกัษรปัลลวะ หลงัปัลลวะ พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๔, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพภ์าพพิมพ,์ 

๒๕๒๙), หนา้ ๑๘๗-๒๐๓. 
31 กรมศิลปากร, น าชมพพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช, พิมพค์ร้ังท่ี ๒, ฉบบัปรับปรุงและแกไ้ขเพ่ิมเติม, 

(กรุงเทพมหานคร: บริษทั รุ่งศิลป์การพิมพ ์(๑๙๘๗), ๒๕๔๓), หนา้ ๕๕. 
32 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร. พิริยะ ไกรฤกษ,์ ศิลปทักษณิก่อนพุทธศตวรรษที่ ๑๙, (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์การพิมพ,์ 

๒๕๒๓), หนา้ ๑๖๒. 
33 จารึกในประเทศไทย เล่ม ๑ อกัษรปัลลวะ หลงัปัลลวะ พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๔, หนา้ ๑๘๗-๒๐๓. 
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ประติมากรรมพระโพธิสัตว์องค์นี้ จะเห็นว่ามีความคล้ายคลึงกับประติมากรรมจากชวาภาคกลาง เชื่อ
ว่าน่าจะมีความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์แห่งศรีวิชัย (ไชยา) และไศเลนทร์ในชวาภาคกลางเป็นแน่34  

อิทธิพลของมหายานด้านโบราณสถานคือพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ซึ่งสร้างขึ้นตาม
ลัทธิพุทธศาสนาฝ่ายมหายานสมัยอาณาจักรศรีวิชัย ซึ่งพุทธเจดีย์สมัยนี้มักท้าเป็นมณฑปส้าหรับ
ประดิษฐานพระพุทธรูป ส่วนยอดนั้นท้าเป็นพระสถูปและมีเจดีย์บริวารสี่มุม35 อีกแห่งหนึ่งคือพระ
บรมธาตุไชยาน่าจะสร้างสมัยอาณาจักรศรีวิชัย สอดคล้องกับจารึกวัดเสมาเมืองนครศรีธรรมราชซึ่ง
กล่าวถึงพระธรรมเสตุ ผู้เป็นกษัตริย์แห่งอาณาจักรศรีวิชัยทรงสร้างปราสาทอิฐสามหลัง อุทิศถวายแด่
พระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์สองพระองค์คือปัทมปาณิและวัชรปาณิ ระบุ พ.ศ.๑๓๑๓36 นอกจากนั้น
มีการค้นพบพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรส้าริดที่วัดพระบรมธาตุไชยา ๒ องค์ กล่าวคือ พระโพธิสัตว์อวโก
ติเตศวรสองกรและพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรแปดกรส้าริด พระโพธิสัตว์ทั้งสององค์มีลักษณะพระ
พักตร์และเครื่องทรงแบบเดียวกันกับศิลปะชวาภาคกลาง พระโพธิสัตว์ทั้งสององค์น่าจะอยู่ช่วงพุทธ
ศตวรรษท่ี ๑๔ ซึ่งเป็นยุคที่พุทธศาสนามหายานรุ่งเรืองสุดในชวาภาคกลางและน่าจะเป็นยุครุ่งเรือง
ของศรีวิชัยด้วย37 
 ส่วนพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ในอาณาจักรตามพรลิงค์ สันนิษฐานว่าน่าจะเข้ามาสมัย
อาณาจักรดัมพเดณิยะตอนกลาง โดยคณะสงฆ์กลุ่มหนึ่งเรียกว่า คณะป่าแก้ววนรัตน์ จารึกของพระ
นางสุนทรมหาเทวีระบุว่าพระอานนท์วนรัตนเถระได้รับฉายาว่าผู้เป็นธงชัยแห่งตัมพปัณณิ (ตัมพ
ปัณณิธะชะ)38 ด้านคัมภีร์สมันตกูฏวัณณนาซางเป็นผลงานของพระเวเทหเถระผู้เป็นศิษย์ของพระ
อานนท์วนรัตนเถระได้ระบุว่า อาจารย์แห่งตนมีสมญานามเป็นที่รู้จักแพร่หลายว่า “วนรัตนะ” หรือ 
“อรัญญรัตนะ” (หมายถึงอัญมณีแห่งป่า) เป็นนักกวีชั้นเลิศ เป็นปราชญ์นามอุโฆษ39 คัมภีร์คัมภีร์รูป
สิทธิผลงานของพระพุทธัปปิยเถระ ผู้เป็นศิษย์อีกรูปหนึ่งของพระอานนท์วนรัตนเถระก็ระบุว่าอาจารย์
แห่งตนเป็นธงชัยแห่งตัมพปัณณิ40 หลักฐานดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าพระอานนท์วนรัตนเถระน่าจะเป็นพระ
สมณทูตศรีลังกาผู้เดินทางมาเผยแผ่ลัทธิลังกาวงศ์ท่ีอาณาจักรตามพรลิงค์จริง  

หลักฐานฝ่ายศรีลังกาอ้างว่าพระอานนท์วนรัตนเถระรูปนี้นอกจากโดดเด่นด้านวิปัสสนาธุระ
แล้ว ยังแตกฉานในค้าสอนของพระพุทธเจ้าด้วย สังเกตได้จากการแต่งคัมภีร์เป็นภาษาสิงหลชื่อว่าป
ทสาธนสันยยะ เป็นการอธิบายไวยากรณ์ภาษาบาลีชื่อว่าปทสาธนะของพระปิยทัสสีเถระ41 ผลงานอีก

                                           

34 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. พิริยะ ไกรฤกษ,์ ศิลปทักษณิก่อนพุทธศตวรรษที่ ๑๙, หนา้ ๑๔๙. 
35 เร่ืองเมืองนครศรีธรรมราช, พิมพเ์ป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางตลบั จนัทราทิพย ์ณ ฌาปนสถานกองทพับก วดั

โสมนสัวิหาร วนัท่ี ๑๙ ธนัวาคม พทุธศกัราช ๒๕๑๐, หนา้ ๓๕. 
36 จารึกในประเทศไทย เล่ม ๑ อกัษรปัลลวะ หลงัปัลลวะ พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๔,หนา้ ๒๐๓. 
37 ศาสตราจารย ์ ดร. ศกัด์ิชยั สายสิงห์, เจดย์ีในประเทศไทย รูปแบบ พฒันาการ และพลังศรัทธา, (กรุงเทพมหานคร: 

ส านกัพิมพเ์มืองโบราณ, ๒๕๖๐), หนา้ ๑๔๔-๑๔๖. 
38 History of Ceylon, Vol. II, (Dehiwala: Sridevi Printers (Pvt.) Limited, 1995), p. 565. 
39 Samantakutavannana, ed. K. jnanavimala, (Colombo, 1959), p. 85. 
40 Rupasiddhi, ed K Pannasekhara, (Colombo, 1964), p. 279. 
41 Padasadhana-sanyaya, ed. Ratmalane Dharmrama, (Colombo, 1932), p. 52. 
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เล่มหนึ่งของพระเถระคือการแต่งอธิบายคัมภีร์ขุททกสิกขา มีเนื้อหาว่าด้วยการรวบรวมวินัยโดยสังเขป
ส้าหรับพระภิกษุ42  

ผู้เขียนสันนิษฐานว่าคณะป่าแก้วของศรีลังกาน่าจะเดินทางเข้ามาเผยแผ่ศาสนา หรือสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ทางศาสนากับอาณาจักรตามพรลิงค์โดยการน้าของพระอานนท์วนรัตนเถระ โดยถือเอา
ความโดดเด่นของพระเถระทั้งด้านวิปัสสนาธุระและคันถธุระเป็นส้าคัญ ข้อสันนิษฐานดังกล่าวอ้างจาก
ข้อความในคัมภีร์มหาวงศ์ ซึ่งพรรณนาคุณลักษณะของพระธรรมกิตติเถระอย่างหนึ่งว่า “ขณะพระ
เถระเดินบิณฑบาตมีดอกบัวผุดขึ้นมารองรับเท้าทุกย่างก้าว”43 หลักฐานตรงนี้สอดคล้องกับคุณสมบัติ
ของพระอานนท์วนรัตนเถระชาวศรีลังกา ซึ่งปรากฏเห็นในคัมภีร์ปัชชมธุของพระพุทธัปปิยเถระผู้เป็น
ศิษย์ ระบุว่าตนเป็นเสมือนรับใช้ใกล้ชิดดังหนึ่งดอกบัวรองรับบาทของพระเถราจารย์นามว่าอานันทวน
รัตนเถระ”44 เป็นไปได้หรือไม่ฉายานี้เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของพระเถระชาวศรีลังกาที่เดินทางมา
เผยแผ่ลัทธิลังกาวงศ์ท่ีอาณาจักรตามพรลิงค์ 

ค้าว่า “ป่าแก้ว” ในอาณาจักรตามพรลิงค์หรือนครศรีธรรมราชพบเห็นครั้งแรกในต้านานพระ
ธาตุเมืองนครศรีธรรมราช โดยเล่าถึงเหตุการณ์คราวเมื่อพระยานคร “มีตราให้นิมนต์พระสงฆ์มาช่วย
แต่งพระบรมธาตุ” สมัยนั้นมีพระสงฆ์ชักชวนญาติโยมมาช่วยบูรณะพระบรมธาตุ และสร้างวัดบริเวณ
พระบรมธาตุเจดีย์เป็นจ้านวนมาก เช่น พระมหาเถรสุทธิชาติพงษ์มาจากขนอมสร้างวัดมังคุด พระมหา
เถรเหมรังศรีมาจากโองพตานสร้างวัดขนุน พระมหาเถรเพชรมาจากยายคลังสร้างวัดจันเมาลี พระ
มหาเถรมังคลาจารย์มาจากกุฎีหลวงสร้างวัดหัสดีพระธาตุ พระมหาเถรโชติบาลมาจากปัตโวกเขาพระ
บาทสร้างวัดฝาง พระมหาเถรสรรเพชรสมาจากโองพตานสร้างวัดอาคเณพระธาตุ พระมหาเถรอุนุรุทธ์
มาจากยศโสธรสร้างวัดประดู่ พระมหาเถรพงษามาจากเพชรบุรีสร้างวัดตโนดพายัพพระมหาธาตุ ส่วน
พระมหาเถรพุทธสาครนั้นมอบหมายให้พระมหาปเรียนทศศรีและผขาวอริยพงษ์นายแวงไปนิมนต์จาก
วัดพระเดิมเป็นป่าแก้ว”45  

ชื่อของพระพุทธสาครพบเห็นอีกแห่งหนึ่งในพระนิพพานโสตรเคียงคู่กับพระพุทธค้าเภียร 
กล่าวถึงพระยาธรรมโศกราชแห่งเมืองสวัสดิราชโปรดให้อพยพไพร่พลมาสร้างเมืองใหม่บริเวณเขาชวา
ปราบ คราวเดียวกันนั้นได้สร้างวัดเวียงสระถวายพระพุทธค้าเภียรและพระพุทธสาคร46 ส่วนวัดพระ
เดิมพบเห็นอีกครั้งในต้านานพระธาตุเมืองนครศรีธรรมราช ความว่า “พระมหาเถรชื่อว่าสัจจานุเทพ
อยู่เมืองนครป่าหมาก (ปีนัง) รื้อญาติโยมมาอยู่เมืองนครศรีธรรมราชด้วยพระมหาเถรพรหมสุริยะ ขอ
ทีต่ั้งอารามปลูกพระศรีมหาโพธิ์ก่อพระเจดีย์ก่อก้าแพงไว้ ให้ญาติโยมรักษาอยู่ตามพระญาอุทิศถวาย
ไว้นั้น ได้ชื่อว่าวัดพระเดิม” สันนิษฐานว่าวัดพระเดิมดังกล่าวน่าจะเป็นศูนย์กลางป่าแก้วมาแต่เดิม 

                                           

42 C.E. Godakumbara, วรรรณคดภีาษาสิงหล: ว่าด้วยวรรณกรรมร้อยแก้ว ร้อยกรอง และพระธรรมวนิัย, แปลโดย ลงักา
กุมาร, (นครปฐม: สาละพิมพการ, ๒๕๖๑), หนา้ ๑๓. 

43 พระมหานามเถระและคณะบณัฑิต, คมัภร์ีมหาวงศ์ ภาค ๒, หนา้ ๒๖๔. 
44 G.P. Malalasekera, ศรีลงักา: ว่าด้วยประวตัิศาสตร์ การณ์พระศาสนา และวรรณคด,ี แปลโดย ลงักากุมาร, (นครปฐม: 

ส านกัพิมพส์าละ, ๒๕๕๔), หนา้ ๓๑๐. 
45 ต านานพระธาตุเมืองนครศรีธรรมราช, หนา้ ๑๘-๒๐. 
46 พระนิพพานโสตร ฉบับศูนย์วฒันธรรมภาคใต้ ส านวนที่ ๑, (กรุงเทพฯ: กรุงสยามการพิมพ,์ ๒๕๒๘), หนา้ ๖๘. 
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และน่าจะอยู่นอกก้าแพงเมืองตามประเพณีของพระวนวาสีศรีลังกา ผู้เขียนสันนิษฐานว่าวัดเดิม
ดังกล่าวน่าจะหมายถึงวัดมเหยงคณ์ เหตุผลคือมเหยงคณ์เป็นวัดส้าคัญแห่งหนึ่งของศรีลังกา เป็นวัด
เก่าแก่สมัยแรกเริ่มนับแต่พระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแผ่บนเกาะลังกา พระศรีลังกาสายป่าแก้วผู้เข้ามา
เผยแผ่ลัทธิลังกาวงศ์น่าจะใช้ชื่อนี้เพื่อร้าลึกถึงบ้านเกิดเมืองนอนแห่งตน อีกเหตุผลหนึ่งคือวัดแห่งนี้
ตั้งอยู่ภายนอกก้าแพงเมือง หลักฐานเช่นนี้มีลักษณะเดียวกันกับวัดป่าแก้วเมืองสุโขทัยและป่าแก้ว
อยุธยา47 ครั้นต่อมาคณะสงฆ์ป่าแก้วเป็นที่นิยมแพร่หลายจึงเผยแผ่ออกไปตามหัวเมืองน้อยใหญ่ เช่น 
เมืองสทิงพระ และเมืองพัทลุง เป็นต้น 

ค้าว่า “ป่าแก้ว” ปรากฏเห็นอีกครั้งในต้านานหรือเพลานางเลือดขาว ซึ่งระบุว่าก่อนก้าเนิด
นางเลือดขาวนั้นเมืองพัทลุงมีวัดของคณะสงฆ์สายป่าแก้ว ๓ วัด  กล่าวคือ วัดเขียน วดัสทังและวัด
สทิง48 สมัยต่อมาพระนางเลือดขาวได้ติดต่อกับสมณทูตลังกาเพ่ือนิมนต์เข้ามามาเผยแผ่
พระพุทธศาสนาลังกาวงศ์49 หลกัฐานอีกแห่งหนึ่งคือกัลปนาวัดหัวเมืองพัทลุงระบุว่า เจ้าเมืองสทิงพระ
ได้มอบหมายให้พระสงฆ์ชาวเมืองสทิงพระไปอัญเชิญพระบรมธาตุมาจากเมืองลังกา จากนั้นได้ก่อพระ
มหาธาตุประดิษฐานพระบรมธาตุ50 หลักฐานดังกล่าวเบื้องต้นชี้ให้เห็นว่านอกจากเมือง
นครศรีธรรมราชแล้ว พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ยังเข้าไปเผยแผ่บริเวณหัวเมืองรอบนอกด้วย 
ความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในอาณาจักรตามพรลิงค์เห็นได้จากการสร้างพระบรมธาตุเจดีย์
เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางของบ้านเมืองและท้องถิ่น51 โดยเลียนแบบเจดีย์ช้างล้อมจากศรีลังกานามว่ารุ
วันเวลิเจดีย์ (เจดีย์ทรายทอง) ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับค้าว่า “หาดทรายแก้ว” ตามคติความเชื่อดัง
ปรากฏในต้านานทักษิณหลายเล่ม 
 
5. สรุป 

พระเจ้าจันทรภาณุทรงสร้างอาณาจักรตามพรลิงค์ให้ยิ่งใหญ่เกรียงไกร เพราะความได้เทียบ
ทางชัยภูมิด้านเมืองท่าค้าขายและความอ่อนแรงของอาณาจักรศรีวิชัย อีกท้ังหัวเมืองที่อยู่ภายใต้
อาณาจักรตามพรลิงค์ก็ล้วนแต่เป็นเมืองท่าส้าคัญ จึงเป็นเหตุให้พระเจ้าจันทรภาณุสามารถสร้างความ
ยิ่งใหญ่สะสมก้าลังได้เร็วขึ้น แสนยานุภาพของพระองค์แผ่ไพศาลไปไกลจนครั้งหนึ่งทรงยกทัพไปบุก
รุกเกาะลังกา เพ่ือต้องการยึดครองเป็นขอบขัณฑสีมา ด้านพระพุทธศาสนานั้น พระองค์ทรงรับ

                                           

47 ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๑, คณะกรรมการพิจารณาและจดัพิมพเ์อกสารทางประวติัศาสตร์ ส านกันายกรัฐมนตรี, พ.ศ. 
๒๕๒๑, หนา้ ๒๐-๒๑; ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม ๒, คณะกรรมการอ านวยการจดังานฉลองสิริราชสมบติัครบ ๕๐ 
ปี จดัพิมพเ์ป็นท่ีระลึกเน่ืองในมหามงคลสมยัฉลองสิริราชสมบติัครบ ๕๐ ปี พทุธศกัราช ๒๕๓๙, หนา้ ๑๒. 

48 ชยัวฒิุ พิยะกูล, “การศึกษาเพลานางเลือดขาว ฉบับวดัเขียนบางแก้ว อ าเภอเขาชัยสน จังหวดัพทัลุง”, (มหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฬ, ๒๕๓๘), หนา้ ๓๖๘. 

49 ชยัวฒิุ พิยะกูล, “การศึกษาเพลานางเลือดขาว ฉบับวดัเขียนบางแก้ว อ าเภอเขาชัยสน จังหวดัพทัลุง”, หนา้ ๒๖. 
50 กลัปนาวดัหัวเมืองพทัลุง, ปริวรรตโดย ชยัวฒิุ พิยะกูล, (สถาบนัทกัษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลยัทกัษิณ, ๒๕๕๓), หน้า 

๑๙-๒๐. 
51 ศรีศกัด์ิ วลัลิโภดม, ความหมายพระบรมธาตุในอารยธรรมสยามประเทศ, พิมพค์ร้ังท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพ์

เมืองโบราณ, ๒๕๔๖), หนา้ ๑๔๐. 
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พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์มาจากประเทศศรีลังกา เพ่ือเป็นศาสโนบายเสริมส่งการปกครอง 
โดยเฉพาะคติความเชื่อเรื่องการสร้างพระบรมธาตุเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารริกธาตุนั้น พระองค์
โปรดให้สร้างพระบรมธาตุเจดีย์อย่างยิ่งใหญ่เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางของอาณาจักร ส่วนพระสงฆ์แม้ไม่มี
หลักฐานยืนยันชัดเจนว่าทรงให้ความอุปถัมภ์มากน้อยเพียงไร แต่บันทึกของศรีลังกาได้พรรณนา
คุณสมบัติของพระธรรมกิตติเถระว่ากอปรด้วยคันถธุระและวิปัสสนาธุระ ย่อมยืนยันได้ว่าพระสงฆ์
อาณาจักรตามพรลิงค์สมัยนั้นน่าจะแตกฉานในคัมภีร์พระไตรปิฎกและทรงวิปัสสนาคุณ นอกจากนั้น 
ยังงดงามด้วยศีลาจารวัตรประพฤติตนตามพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัด 
 
6. ข้อเสนอแนะ 

๑) พระธรรมกิตติเถระเดินทางไปฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนายังเกาะลังกามีบริบทเรื่องการเมือง
หรือไม่? 

๒) หลักฐานเกี่ยวกับส้านักหรือศิษยานุศิษย์ของพระธรรมกิตติเถระผู้รักษาสืบต่อมีหรือไม่? 
 
7. เอกสารอ้างอิง 
กัลปนาวัดหัวเมืองพัทลุง. ปริวรรตโดย ชัยวุฒ ิพิยะกูล. สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

, ๒๕๕๓.  
จารึกในประเทศไทย เล่ม ๑ อักษรปัลลวะ หลังปัลลวะ พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๔. กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพ์ภาพพิมพ์, ๒๕๒๙. 
จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ อักษรขอม อักษรธรรม และอักษรไทย พุทธศตวรรษท่ี ๑๙-๒๔. 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ภาพพิมพ์, ๒๕๒๙. 
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การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 
Training and Human Resource Development in the 21st Century 

 

ภูรีภัทร ห้วยหงษ์ทอง1 
 

บทคัดย่อ 
 การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่  21 เป็นการกล่าวถึง 
กระบวนการ วิธีการเพ่ิมความรู้ความช านาญ และความสามารถของบุคคลเพ่ือให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้รับความรู้แนวใหม่ ได้ความช านาญในการปฏิบัติงานมากขึ้น เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างานและแก้ปัญหา ตลอดจนถึงการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม คุณธรรม และทักษะความช านาญ
เฉพาะด้าน บทความวิชาการนี้มุ่งศึกษา ความหมายและค านิยามของการฝึกอบรม ค านิยามและ
ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ความแตกต่างของการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21 และการ
ตระเตรียมคนไทย 4.0 สู่โลกที่หนึ่ง ผ่าน 4 กระบวนการเรียนรู้ และพุทธวิธีการพัฒนาตนตามหลัก
พุทธศาสนา 
 
ค าส าคัญ : การฝึกอบรม, การพัฒนา, ทรัพยากรมนุษย ์

 
Abstract 

 

 Training and human resource development in the 21st century mentions the 

process of the methodology to increase the expert knowledge and ability of persons for 

the participants training to get the new knowledge, to increase the efficiency to work 

for solving the problems including changing of attitude, core value, morality and 

specific proficiency. This article aims to study the meaning, definition of training and 

the meaning of human resources development and the differences of training and 

human resources development in the 21st century, development of Thai people as the 

perfect human in the 21st century, preparation of Thai people for Thailand 4.0 through 

4 processes of learning and Buddhist principles for self-development.  

 

Keywords: training, development, human resources 

 
บทน า 
 การฝึกอบรมมีความส าคัญอย่างยิ่งในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากกระบวนทัศน์ในการ
ท างานยุคปัจจุบันได้มุ่งเน้นการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยหรือสื่อดิจิตอลเข้ามาใช้ในการท างานมากขึ้น แต่การฝึกอบรม
ของหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ได้แตกต่างจากเดิมในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ท้ังที่สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
องค์กรได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สภาวการณ์ต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด ในยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็น

                                           

1 นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
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การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจแบบเน้นคุณค่า (Value–Based Economy) มีการมุ่งเน้น และทรัพยากรมนุษย์
ที่มีความเช่ียวชาญและทักษะสูง มีการแบ่งปันความรู้ (Knowledge Share) กันมากขึ้น ในบทความนี้จะได้อธิบาย
ถึง ความหมายของการฝึกอบรม ความหมายของการพัฒนา ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษ
ที่ 21 ความแตกต่างของการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 ความส าคัญของการฝึกอบรม
และพัฒนา เทคนิคการฝึกอบรม การฝึกอบรมและพัฒนาในยุคไทยแลนด์ 4.0 และพุทธวิธีการพัฒนาตนเองตามหลกั
พุทธศาสนา 
 

การให้ค านิยามและความหมายของการฝึกอบรม 
 การฝึกอบรม (training) มีนักวิชาการและผู้เช่ียวชาญได้ให้ความหมายต่าง ๆ ดังนี้ การฝึกอบรม 
หมายถึง กระบวนการเพิ่มความรู้ความช านาญ และความสามารถของบุคคลหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เป็นการ
พัฒนาบุคคล” หรืออาจกล่าวได้ว่า การฝึกอบรม ก็คือ “กระบวนการที่จะส่งเสริมสมรรถภาพบุคคล (พนักงาน 
ข้าราชการ) ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลโดยตรงไปยังผลงานของสถาบัน สังคม 
ประชาชนวิจิตร อาวะกุล, (2550) การฝึกอบรมว่า เป็นแนวทางและความพยายามที่จะท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้รับความรู้แนวใหม่ ได้ความช านาญในการปฏิบัติงานมากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและแก้ปัญหา 
ตลอดจนทัศนคติที่จะปรับปรุงงาน เปลี่ยนแปลงงานให้ดีขึ้นตามแนวทางที่องค์การก าหนด  เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง, 
(2543) การฝึกอบรมว่า หมายถึง กระบวนการให้ความรู้ และฝึกทักษะแก่บุคคลภายใต้เงื่อนไขบางประการ แต่ยังไม่
เป็นระบบเหมือนกับการศึกษาในสถาบันทั่วไป Good, (1973) การฝึกอบรม เป็นทักษะในการเรียนรู้ เป็นระเบียบ 
กฎเกณฑ์ แนวคิด หรือทัศนคติอย่างมีแบบแผน เพื่อผลของการปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน บุคลากรที่ถูก
จ้างเข้ามานั้นต้องมีความสามารถขั้นพื้นฐานที่จะพัฒนาเพื่อให้ประสบความส าเร็จ และการฝึกอบรมนั้นจะเป็นการ
เปิดโอกาสให้คนที่ต้องการความท้าทายเพื่อหน้าที่ใหม่  Goldstein and Ford, (2002) การฝึกอบรม หมายถึง 
กระบวนการ วิธีการเพิ่มความรู้ความช านาญ และความสามารถของบุคคลเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้
แนวใหม่ ได้ความช านาญในการปฏิบัติงานมากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและแก้ปัญหา ตลอดจนถึงการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม คุณธรรม และทักษะความช านาญเฉพาะด้านให้เป็นไปตามที่องค์กรก าหนด 
 

การให้ค านิยามและความหมายของการพัฒนา 
 มนุษย์ คือ สัตว์ที่รู้จักใช้เหตุผล สัตว์ที่มีจิตใจสูง ทรัพยากร หมายถึง สิ่งทั้งปวงอันเป็นทรัพย์ ส่วน
พัฒนา หมายถึง ท าให้เจริญ (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525)  นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการได้ให้
ความหมายของการพัฒนาไว้ดังนี้ 
 พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต, 2530) ได้ให้ความหมายและอธิบายไว้ว่า การพัฒนาที่มาจากค า
ภาษาบาลีว่า วัฒนะ แปลว่า เจริญ แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ การพัฒนาคน เรียกว่า ภาวนา กับการพัฒนาสิ่งอื่น 
ๆ ที่ไม่ใช่คน เช่น วัตถุสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เรียกว่า พัฒนา หรือ วัฒนา ซึ่งเป็นเรื่องของการเพิ่มพูนขยาย ท าให้มาก
หรือท าให้เติบโตขึ้นทางวัตถุและได้เสนอข้อคิดไว้ว่า ค าว่า การพัฒนา หรือ ค าว่า เจริญ นั้นไม่ได้แปลว่าท าให้มากขึน้ 
เพิ่มพูนข้ึนอย่างเดียวเท่านั้น ดังนั้นการพัฒนาจึงเป็นสิ่งที่ท าแล้วมีความเจริญจริง ๆ คือ ต้องไม่เกิดปัญหาติดตามมา
หรือไม่เสื่อมลงกว่าเดิม ถ้าเกิดปัญหาหรือเสื่อมลง ไม่ใช่เป็นการพัฒนาแต่เป็นหายนะซึ่งตรงกันข้ามกับการพัฒนา 
สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2526) ได้ให้ความหมายของค าว่า พัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่มี การก าหนดทิศทาง 
(directed change) หรือการเปลี่ยนแปลงที่ได้วางแผนไว้แน่นอนล่วงหน้า (planned change) Rothwell and 
Sredl, (1992) ให้ความหมายว่า เป็นการจัดประสบการณการเรียนรู้ขององค์การ (Organizational Learning) โดย
นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อจุดประสงค์ในการปรับปรุงการท างานซึ่งเน้นการท าให้บุคลากรท างานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการบูรณาการเป้าหมายขององค์การและความต้องการของบุคคลให้สอดรับกัน  และการ
พัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่มีการก าหนดทิศทางหรือการเปลี่ยนแปลงที่ได้วางแผนไว้แน่นอนล่วงหน้า การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วมีความเจริญไม่เกิดปัญหาติดตามมาหรือไม่เสื่อมลงกว่าเดิม การพัฒนาองค์กรก็เพื่อ
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ปรับปรุงการท างานซึ่งเน้นการท าให้บุคลากรท างานให้มีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น โดยการบูรณาการเปา้หมายขององค์การ
และความต้องการของบุคคลให้สอดรับกัน 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์มีวิวัฒนาการมายาวนาน เริ่มตั้งแต่มนุษย์รู้จักการท างานร่วมกัน ที่เป็น
หลักฐานปรากฏ ผลจากการบริหาร คือ ผลงานการคิดออกแบบและการสร้างพีระมิดแห่งแรกของอียิปต์ซึ่งต้องการ
ความสามารถสูงสุดในการวางแผน การจัดองค์การที่ซับซ้อน ผู้น าที่มีทักษะและรายละเอียดในการประสานงาน
มากมาย มีความเก่าแก่อย่างน้อยที่สุดสองพันปีก่อนคริสต์ศักราชใช้แรงงานถึงหนึ่งแสนคน และใช้เวลาก่อสร้างนาน
ยี่สิบปี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงมีวิวัฒนาการมายาวนานและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างเห็นได้ชัดคือศตวรรษที่ 20 และศตวรรษที่ 21 โดยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 20 นั้นเป็นการ
บริหารตามแนวคิดใหม่ เน้นความเป็นระบบ โดยผู้บริหารหรือผู้เชียวชาญงานด้านนี้ต้องเพิ่มบทบาทหน้าที่ในการ
บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์โดยถือว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดี ซึ่งจะช่วยเป็นแรงผลักดันให้องค์การมีข้อ
ได้เปรียบในการแข่งขัน และมีความก้าวหน้าต่อไอย่างมั่นคงท่ามกลางสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจท่ีนับวัน
จะรุนแรงมากข้ึน  
 ดงันั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบดั้งเดิมนั้นอาจมองได้หลายมิติ ถ้ามองมิติด้านการวางแผนและ
การก าหนดกลยุทธ์นั้นจะมีส่วนร่วมในการวางแผนระดับปฏิบัติการเท่านั้น มิติด้านอ านาจผู้บริหารมีสถานภาพและมี
อ านาจระดับกลาง ต าแหน่งระดับสูง คือผู้อ านวยการฝ่าย มิติด้านขอบเขตของภารกิจส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ มิติด้านการตัดสินใจมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแค่ในระดับปฏิบัติการ  มิติด้านการ บูรณาการกับ
ภารกิจอื่นๆ ขององค์กร ภารกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์จะตอบสนองต่อภารกิจอื่นในระดับต่ า  มิติด้านการ
ประสานงานแต่ละกิจกรรมด าเนินการอย่างอิสระไม่สัมพันธ์กัน 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 มุ่งไปที่สามประเด็นหลัก ๆ (Main Issues) คือ เรื่องของ
คน (People) เรื่องของงาน (Work) และเรื่องของชีวิตส่วนตัว (Life)  
 ประการแรก คือ เรื่องของคน โดยความส าคัญอยู่ที่การพัฒนาคนให้มีศักยภาพ และมีบุคลิกท่ีเป็นไป
ในทิศทางเดียวกับองค์กร มากกว่าการสร้างคนให้มีวิสัยทัศน์แบบนักจัดการเปลี่ยนแปลง (Managing Change) ซึ่ง
เป็นคุณลักษณะของคนที่มีภาวะผู้น า (Leadership) แต่เมื่อค านึงถึงประวัติศาสตร์แล้ว ภาวะผู้น ามักค านึงถึงคนที่
เป็นเพศชายในฐานะกษัตริย์ ขุนนาง และนักบวช โดยสภาพการณ์ ได้เปลี่ยนแปลงจากการต่อสู้เพื่อแย่งชิงทรัพยากร
ทางการเมืองและการทหารมาสู่การให้ได้มาซึ่งทรัพยากรทางสังคมและเศรษฐกิจ (Socio-Economic) จึงเป็นผลให้
คนทั่วไป เข้าใจถึงภาวะผู้น าถูกจ ากัดอยู่ที่บุคคลที่ เป็นผู้ปกครอง ( Elite) หรือบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ 
(Charismatic) ซึ่งในปัจจุบันมีการน าผู้น าทางนวัตกรรม ประวัติศาสตร์ การเมือง และเศรษฐกิจใช้ประกอบ
การศึกษาภาวะผู้น ามากขึ้น 
 ประการที่สอง คือ เรื่องของงาน องค์กรของแรงงานกลุ่ม Generation Y จะมีลักษณะพิเศษ คือ ไม่
ชอบการท างานประจ า ซึ่งแรงงานกลุ่มนี้ได้ ให้คุณค่าต่องานประจ า (Full-Time) เป็นงานในลักษณะกิจวัตร 
(Routine) ในทางกลับกันแรงงานกลุ่มนี้กลับมองและให้ความส าคัญกับงานช่ัวคราว (Temporary) เพราะชอบความ
เป็นอิสระหรือความยืดหยุ่น 
 ประการสุดท้าย คือ เรื่องของชีวิตส่วนตัว เป็นแนวความคิดเรื่องของความสมดุลในชีวิตการท างาน 
(Work-Life Balance) Michael Armstrong (2006:875) ได้กล่าวถึง ความสมดุลในชีวิตการท างาน คือ สิ่งที่
แรงงานท าด้วยความรับผิดชอบต่องาน และความสนใจนอกเหนือจากงานท่ีท า โดยไม่เกิดผลกระทบต่องานและชีวิต
ครอบครัว กล่าวได้ว่า Armstrong สนับสนุนการแบ่งแยกกับชีวิตกับการท างานออกจากัน โดยไม่ให้ทั้งสองเรื่องมา
กระทบต่อกันในเวลาที่ต่างบทบาทกัน ซึ่งในทางตรงข้าม Stewart Friedman (2005:98-102) ได้กล่าวถึงความ
สมดุลในชีวิตการท างานไม่ใช่ทางแก้ไขปัญหาในระยะยาว แต่ทางที่เหมาะสม คือการบูรณาการในการท างานกับการ
พักผ่อนของชีวิต เพื่อเข้าใจในชีวิตแห่งความเป็นจริง (Real Life) ของ 4 ประการ คือ งาน (Work) บ้าน (Home) 
กลุ่มสังคม (Community) และตนเอง (Self) 
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 ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นการคิดค้นวิธีการหรือการสร้าง
แนวทางใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ทักษะความสามารถให้กับมนุษย์ เพิ่มขีดความสามารถในการท างานเชิงบูรณา
การก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และองค์การ เพื่อท าให้ประสิทธิผล
ขององค์การเพิ่มขึ้น โดยเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถและปรับปรุงพฤติกรรมของพนักงานให้ดีขึ้น 
โดยมุ่งเน้นใน 5 ส่วนส าคัญ คือ 1) ด้านการฝึกอบรม (Training) 2) ด้านการศึกษา (Education) 3) ด้านการพัฒนาของ
พนักงาน (Development) 4) ด้านการพัฒนาอาชีพ (Career development) และ 5) ด้านการพัฒนาองค์การ 
(Organization development) 
 
ความแตกต่างของการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 
 การฝึกอบรมจะมีแนวคิดและหลักปฏิบัติที่แตกต่างไปจากแนวคิดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ใน
แง่มุมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นเป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างใดอย่าง
หนึ่งเท่านั้น แต่จะเป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์การและการสร้างความ
เจริญก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับพนักงาน ทั้งนี้การพัฒนาหรือ Development นั้นจะมุ่งเน้นไปที่การก าหนด การ
สนับสนุน และการช่วยให้พนักงานมีโอกาสเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน ซึ่งแนวคิดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
นั้นจะช่วยท าให้พนักงานเป็นนักบริหารงานที่เก่ง (Work Smarter) มากกว่าการเป็นบุคคลที่มุ่งแต่ท างานหนัก
เท่านั้น (Work Harder) หากเปรียบเทียบความแตกต่างกันระหว่าง Training และ HRD แล้ว พบว่า Rothwell and 
et al. (2003) ได้กล่าวถึงแนวคิดและหลักปฏิบัติของค าสองค านี้แตกต่างกันดังต่อไปนี้  
 การฝึกอบรมมุ่งเน้นการก าหนดและการพัฒนาความสามารถ (Competency) ที่ส าคัญที่จะส่งผลให้
พนักงานท างานที่ได้รับมอบหมายในปัจจุบันให้ดีขึ้น การพัฒนาจะเป็นการบูรณาการแนวคิดของการฝึกอบรม และ
การพัฒนาพนักงาน รวมถึงการพัฒนาองค์การ และการพัฒนาสายอาชีพให้กับพนักงานโดยมีวัตถุปร ะสงค์เพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานของตัวบุคคล กลุ่มหรือทีมงาน และองค์การในท่ีสุด 
 การฝึกอบรม เป้าหมายของการฝึกอบรมมีขึ้นเพื่อปรับปรุงความรู้ ทักษะ และทัศนคติของคนท างาน
ที่ได้รับมอบหมายในปัจจุบัน การพัฒนา เป้าหมายหลักคือ การบูรณาการระบบการ ฝึกอบรมและการพัฒนา การ
พัฒนาองค์การ และการพัฒนาสายอาชีพเข้าด้วยกัน  เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการท างานผ่านการ
เรียนรู้ที่มีการวางแผนปฏิบัติงานอย่างชัดเจน (Planned Learning) 
 ลักษณะทั่วไป การฝึกอบรม จะเน้นไปที่สถานการณ์ที่ท าให้เกิดการเรียนรู้ ที่มีการก าหนดแผนงานไว้
แล้ว การพัฒนา จะเน้นไปท่ีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ในการเพิ่มความรู้และทักษะของพนักงานแต่ละคนเพื่อให้พวก
เขาสามารถท างานที่ได้รับมอบหมายได้ และช่วยพวกเขาให้มีเป้าหมายในอาชีพ/หน้าที่การงาน รวมถึงการช่วยให้
พวกเขาสามารถมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในกลุ่มงานอ่ืน ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 แรงขับเคลื่อนให้เกิดการ เรียนรู้ในองค์การ การฝึกอบรม การเรียนรู้เกิดขึ้นจากความ สามารถของแต่
ละคนในการรับผิดชอบงานที่ท าอยู่ในปัจจุบัน ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมจะมีผลต่องานที่ได้รับมอบหมายให้ท าใน
ปัจจุบัน การพัฒนา ทักษะและความรู้ที่เพ่ิมขึ้นนั้นจะเกิดขึ้นจากงานท่ีท าอยู่สามารถตอบสนองต่อประสิทธิภาพของ
ผลงานในระดับองค์การหรือไม่ ดังนั้นเครื่องมือท่ีถูกน ามาใช่นั้นจึงไม่ใช่การฝึกอบรมเท่าน้ัน แต่ยังมีเครื่องมืออ่ืนๆ ที่
ถูกน ามาใช้ควบคู่กันไปด้วย เช่น เครื่องมือในการพัฒนาองค์การ และเครื่องมือในการพัฒนาสายอาชีพ เป็นต้น  
 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน และผู้สอนการฝึกอบรม จุดมุ่งเน้นของการฝึกอบรมนั้นเป็นการเรียนรู้
ระยะสั้นที่ช่วยท าให้การท างานในปัจจุบันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนจึงเป็น
เพียงรูปแบบของครู/อาจารย์กับนักเรียน/นักศึกษา ทั้งนี้ผู้สอนที่ท าหน้าท่ีเป็นครู/อาจารย์จะสอนในสิ่งที่ผู้เรียนต้องรู้ 
ต้องท าและท าให้ผู้เรียนเกิดความปรารถนาที่จะรับผิดชอบงานนั้น ๆ ให้ประสบผลส าเร็จการพัฒนา  การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เป็นเครื่องมือเพื่อท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในองค์การผ่านการเรียนรู้ที่ มีการวางแผนงานไว้
อย่างชัดเจน โดยมุ่งเน้นไปที่การเตรียมความของพนักงานให้สามารถรับผิดชอบงานในอนาคตต่อไปได้  การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นการน าเครื่องมือต่าง ๆมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตั้งแต่การเรียนรู้ของพนักงานระยะสั้น ที่
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เน้นไปท่ีการฝึกอบรม รวมไปถึงการเรียนรู้จากกลุ่มคน/ทีมงานผ่านเครื่องมือการพัฒนาองค์การ หรือ Organization 
Development ซึ่ งจะน า ไปสู่ การ เ รี ยนรู้ ร ะยะยาวผ่ าน เครื่ อ งมื อการพัฒนาสายอา ชีพ หรื อ  Career 
Development ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนนั้นจึงมีความซับซ้อนและมีความหลากหลาย ข้ึนอยู่กบั
ลักษณะหรือรูปแบบที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลง และผลลัพธ์ที่คาดหวังให้เกิดขึ้น 

ความส าคัญของการฝึกอบรมและการพัฒนา 
 1. การฝึกอบรมท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กล่าวคือ สถานศึกษาไม่สามารถผลิต
บุคคลที่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีที่จบการศึกษา จ าเป็นต้องท าการฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจ 
ทักษะและทัศนคติที่ดีและเพียงพอก่อนท่ีจะเริ่มลงมือปฏิบัติงาน นั้น ๆ (มนูญ ไชยทองศรี, 2544) เพราะว่าลักษณะ
งานในองค์การมีความแตกต่างไปจากความรู้ที่ได้รับจากสถานศึกษา สถานศึกษาจะให้ความรู้และฝึกฝนงานกว้าง ๆ 
ไม่ได้เจาะจงในลักษณะงานขององค์การ ดังนั้นผู้ส าเร็จการศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการเรียนรู้งานก่อนท างานเป็นการ
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน อันเป็นผลท าให้การท างานด้วยความสบายใจ(สหชาติ ไชยรา, 2544) ในท านอง
เดียวกันการศึกษาเล่าเรียนมาจากโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ยังไม่อยู่ในสภาพที่จะปฏิบัติงานในองค์การที่มี
ประสิทธิภาพได้ ต้องมีการสอนงาน อบรมงานเพื่อปรับความรู้ที่เรียนมาให้สามารถนามาใช้ปฏิบัติงานในองค์การได้ 
เพราะองค์การมีลักษณะงานเฉพาะตัว มีแบบแผน ไม่ว่าจะเป็นองค์การขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ มีสภาพการ
ปฏิบัติงานที่เหมือนกันจะต้องอบรมพนักงานให้มีพฤติกรรม ทัศนคติ ฯลฯ ในรูปแบบที่องค์การต้องการพึงประสงค์
(ทรัพย์มณี สุทธ์ิโพธิ์, 2545) 
 2. ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี กล่าวคือ การฝึกอบรมต้องมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรู้จัก
แก้ปัญหาได้จริง มีความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก(อ านวย เดชชัยศรี , 2542:12-13) เพราะว่า
ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ผู้ปฏิบัติงานจึงควรได้รับการพัฒนาให้สามารถท างานได้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการฝึกอบรมเป็นวิธีการที่ดีที่สุด  (มนูญ ไชยทองศรี, 2544) องค์การต่าง ๆ จะต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงปรับปรุงอยู่เสมอ ทั้งการเปลี่ยนแปลงลักษณะงาน หรือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี หรือการน า
คอมพิวเตอร์มาใช้งานด้านต่าง ๆ จึงจ าเป็นต้องฝึกอบรมบุคลากรในองค์การให้สามารถท างานใหม่ได้เป็นอย่างดี เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่องค์การ 
 3. ความต้องการเจริญก้าวหน้าในอาชีพ กล่าวคือ ผู้ปฏิบัติงานที่จะมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพน้ัน 
ๆ ต้องพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเอง เพื่อให้มีโอกาสเลื่อนต าแหน่งหน้าที่การงานซึ่งจะส่งผลให้เกิดความ
เจริญก้าวหน้าต่อหน่วยงาน และสร้างขวัญก าลังใจต่อผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย และอีกอย่างหนึ่งบุคคลในองค์การ
จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา เพราะโดยธรรมชาติของมนุษย์เมื่อท างานไปนาน ๆ ความเฉื่อยชา ความเบื่อหน่ายจะ
เกิดขึ้น ฉะนั้นองค์การจ าเป็นต้องจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้น จูงใจให้เขาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้เขาเกิดความรู้สึกวา่
เขาอายุมากแล้วปล่อยให้เด็กรุ่นหลังท างาน จะต้องให้คนในองค์การเกิดจิตส านึกว่าทุกคนไม่มีใครแก่เกินเรียน 
(สหชาติ ไชยรา, 2544) ดังนั้นการฝึกอบรม เพื่อการพัฒนาเรียกว่า การปัดฝุ่น (Brush Up) หรือเคาะสนิมเป็นครั้ง
คราว เพื่อเป็นการกระตุ้นบ ารุงขวัญในการท างานที่ก าลังลดลงให้กลับกระฉับกระเฉงขึ้นเป็นการสร้างบรรยากาศ
ภายในองค์การให้มีชีวิตจิตใจ บรรยากาศสดใสเพื่อประสิทธิภาพของการอยู่ท างานร่วมกันในองค์การต่อไป 
 4. การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร กล่าวคือ องค์การต่างมุ่งหวังผลผลิตที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้ที่จะท าให้ผลผลิตไปสู่จุดหมายปลายทางที่องค์การก าหนดไว้ คือ บุคลากรใน
องค์การ ล าพังผู้จัดการหรือผู้บริหารยังไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องอาศัยบุคคลอื่น ๆ ที่ร่ วมแรงร่วมใจกันท างานให้
ประสบผลส าเร็จ ฉะนั้นจ าเป็นต้องมีหน่วยงานสอนให้เขาได้เรียนรู้งานนั้น ๆ ท้ังนี้เพื่อความเข้าใจงานอันจะน าไปสู่
ความรวดเร็วในการท างานและเป็นการป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการท างานนั้น ๆ ได้(สหชาติ ไชยรา, 
2544) และการฝึกอบรมเป็นวิธีการพัฒนาบุคคลที่ประหยัดที่สุด ทั้งในด้านเวลาและงบประมาณค่าใช้จ่าย การ
ฝึกอบรมเป็นการให้ประสบการณ์ตรงที่สามารถปรับปรุงและพัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ดีกว่าให้ผู้ปฏิบัติงาน
ทดลองกระท าเพื่อหาประสบการณ์เอง ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาด สิ้นเปลืองเวลา ค่าใช้จ่ายและอาจเกิดอันตรายได้
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(มนูญ ไชยทองศรี, 2544) ดังนั้นองค์การต้องวางแผนพัฒนาให้เหมาะสมสอดคล้องกับพนักงานแต่ละฝ่าย แต่ละคน 
เพราะทักษะหรือประสบการณ์ (Skill of Experiences) ของพนักงานในแต่ละต าแหน่งจะไม่เหมือนกัน ทั้งงานที่
ต้องใช้ความรู้ ความสามารถพิเศษ งานเทคนิควิชาการที่ยาก ๆ หรือแม้แต่งานด้านบริหารซึ่งต้องใช้เวลาในการ
เตรียมคนและฝึกอบรมเป็นระยะเวลานานก็ตาม 
 

เทคนิคการฝึกอบรม 
 เทคนิคการฝึกอบรม (Training Technique) หมายถึง วิธีการ หรือเครื่องมือ หรือกิจกรรม ที่ใช้ใน
การติดต่อสื่อสาร และสื่อความหมายระหว่างผู้ที่เป็นวิทยากรกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หรือระหว่างผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมด้วยกัน หรือระหว่างบุคคลอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมในกระบวนการฝึกอบรมเพื่อก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในระดับท่ีต้องการ เพื่อ
น าความรู้ ทักษะ และทัศนคติไปใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิคการฝึกอบรม
นั้นอาจแบ่งออกได้เป็นหลายวิธีข้ึนอยู่กับความเหมาะสม พอสรุปได้ดังนี้ 
 1. เทคนิคการฝึกอบรมที่เน้นบทบาทวิทยากรเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เทคนิคการฝึกอบรมแบบนี้
ประกอบด้วย  
 การบรรยาย (Lecture) เป็นวิธีถ่ายทอดความรู้ โดยบอกเล่าเหตุการณ์ ช้ีแจง ขยายความ อธิบาย
เนื้อหา ให้ความรู้ ข้อมูล ข้อเท็จจริง ประสบการณ์ หรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่ผู้อบรมจะได้เนื้อหาสาระมากและครบถ้วน
ตามความต้องการของวิทยากร ลักษณะของการบรรยาย เช่นวิทยากรน าเสนอความรู้ เนื้อหาสาระ ประสบการณ์
ตามหัวข้อท่ีได้รับมอบหมายโดยใช้สื่อ เช่น รูปภาพ แผ่นใส สไลด์ วีดิโอเทป เป็นต้น 
 การบรรยายเป็นชุด หรือการประชุมทางวิชาการ (Symposium) เป็นการบรรยายเชิงวิชาการ มี
วิทยากรผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน 2-6 คน แต่ละคนจะบรรยายเฉพาะหัวข้อที่ตนเองเช่ียวชาญเป็นพิเศษ อาจมีพิธีกร
เป็นผู้ด าเนินรายการ เช่ือมโยงระหว่างผู้เข้าอบรม สรุปประเด็นส าคัญของวิทยากรแต่ละคน และพิธีกรจะรวบรวม
ค าถามและถามแทนผู้เข้าอบรม 
 การอภิปรายเป็นคณะ (Panel Discussion) เป็นการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา 
อุปสรรค แนวทางแก้ไขซึ่งกันและกัน ในกลุ่มที่มีความรู้ความสนใจในเรื่องเดียวกัน วิทยากรมีความรู้ ความช านาญ
และประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ให้แนวคิดข้อเท็จจริงความคิดเห็นในมุมมองของตน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างกัน อาจใช้เหตุผลโต้แย้ง หรือสนับสนุนกัน มีพิธีกร หรือผู้ด าเนินรายการท าหน้าที่แนะน า ประสานการ
อภิปราย ตั้งประเด็นค าถาม สรุปประเด็นส าคัญของแต่ละคน เปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมซักถาม รวมถึงควบคุมเวลาใน
การอภิปราย 
 การสาธิต (Demonstration) เป็นการแสดงหรือลงมือกระท า เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นการปฏิบัติจรงิ 
เหมาะส าหรับเนื้อหาที่ไม่สามารถอธิบายให้เข้าใจได้โดยง่าย มีลักษณะคล้ายสอนงาน นิยมใช้กับหัวข้อวิชาที่มีการ
ปฏิบัติร่วมกับการบรรยาย  
 2. เทคนิคการฝึกอบรมที่เน้นบทบาท ผู้เข้าอบรมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ 
 การสัมมนา (Seminar) เป็นการประชุมของผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องเดียวกัน หรือมี
ต าแหน่งเดียวกัน ประสบปัญหาเหมือนกัน ต้องการที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถ่ายทอดความรู้ และค้นหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน อาจมีวิธีด าเนินการคือ วิทยากรจะบรรยายให้ความรู้พื้นฐานก่อนแล้วแบ่งกลุ่มย่อยก าหนด
หัวข้อให้แต่ละกลุ่มไปศึกษาค้นคว้า อภิปรายแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นระหว่างกลุ่ม ประธานสรุปน าเสนอต่อ
กลุ่มผู้เข้าอบรมทั้งหมด และวิทยากรสรุปโดยย่ออีกครั้ง 
 การระดมความคิด หรือระดมสมอง (Brainstorming) เป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจและตื่นตัว
ตลอดเวลา เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และน าทุกความเห็นมาวิเคราะห์ความ
คิดเห็นท่ีดีที่สุด เหมาะสมที่สุด 
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 การใช้กรณีศึกษา (Case Study) ช่วยให้ผู้อบรมได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง น าเหตุการณ์
ต่าง ๆ มาศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย วิจารณ์ ตัดสินใจ หาข้อสรุป หรือแก้ปัญหาร่วมกัน 
 การฝึกปฏิบัติ (Practical Exercise) เน้นความส าคัญในการเพิ่มทักษะ ความช านาญ โดยให้ผู้อบรม
ลงมือปฏิบัติเป็นรายบุคคล 
 การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) ผู้อบรมแสดงบทบาทในสถานการณ์ โครงเรื่องที่วิทยากร
ก าหนดเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นภาพในเรื่องราวที่ต้องการให้เรียนรู้ จากนั้นผู้อบรมที่เป็นผู้ชมจะอภิปราย วิเคราะห์
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นร่วมกับวิทยากร 
 เกมการบริหาร (Management Games) เป็นกิจกรรมกลุ่มย่อย เพื่อแข่งขันเล่นเกมต่าง ๆ ในกลุ่มจะ
เลือกหัวหน้า และก าหนดบทบาทสมาชิกแต่ละคน 
 การศึกษานอกสถานท่ี (Field Trip) ผู้เข้าอบรมได้เยี่ยมชมสถานท่ีต่าง ๆ ได้เห็นของจริง สถานการณ์
จริง การปฏิบัติงานจริง โดยมีวิทยากรเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ สรุปเนื้อหาสาระ ให้กลุ่มเขียนรายงานหลังจากกลับ
จากการศึกษาดูงาน 
 3. เทคนิคการฝึกอบรมที่เน้นบทบาทเฉพาะบุคคล เทคนิคนี้จะค านึงถึงความแตกต่างของผู้เข้าอบรม
แต่ละคน ใช้เฉพาะคนใดคนหนึ่งอาจสอนเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มเล็ก ๆ ประกอบด้วย 
 การสอนงาน (Coaching) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการปฏิบัติงาน เรียนรู้เทคนิค
การท างานอย่างรวดเร็ว เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สอนและผู้เข้าอบรม 
 การสอนโดยแบบเรียนส าเร็จรูป (Programmed Instruction) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกเรียนรู้ด้วย
ตนเอง จากสื่อ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ส าเร็จรูปที่จัดเตรียมไว้ ประกอบไปด้วย เนื้อหา แบบฝึกหัด แบบทดสอบ ที่
จะต้องศึกษา ปฏิบัติ ตรวจสอบด้วยตัวเอง  
 4. เทคนิคการฝึกอบรมที่ใช้รูปแบบการประชุม 
 การประชุมใหญ่ (Convention) เป็นการประชุมระดับหัวหน้า โดยมีต้นสังกัด หรือส านักงานใหญ่เป็น
ผู้รับผิดชอบ  
 การประชุมปรึกษาหารือ (Conference) เป็นการประชุมปรึกษาหารือ แสดงความคิดเห็น และ
เปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ซักถาม และตอบค าถาม ของผู้เข้าอบรมที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน โดยแบ่งกลุ่ม
ย่อยให้สมาชิกทุกคนได้มีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น เน้นบทบาทผู้เข้าอบรม 
 การประชุมกลุ่มย่อย (Buzz Group) ผู้เข้าอบรมมีโอกาสแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน ข้อมูล 
ประสบการณ์อย่างเสรี บรรยากาศเป็นกันเอง นิยมใช้กับผู้อบรมที่มีความแตกต่างกันในด้านพื้นฐานความรู้ ความ
คิดเห็น และภูมิหลัง 
 การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เน้นให้ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดทักษะความช านาญใน
การปฏิบัติงาน หรือเน้นในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ลงมือปฏิบัติจริ งหลักจากได้รับความรู้จากวิทยากร จะใช้เวลา
ปฏิบัติมากกว่าการบรรยาย 
 5 . เทคนิคการฝึกอบรมโดยอาศัยเทคโนโลยี  เทคนิคการฝึกอบรมโดยใช้โสตทัศนูปกรณ์ 
(Audiovisual-Based Training) เทคนิคการฝึกอบรมโดยใช้สถานการณ์จ าลอง (Simulated Training) เทคนิคการ
ฝึกอบรมโดยใช้การประชุมทางไกล (Video-Conferencing) เทคนิคการฝึกอบรมผ่านอินเตอร์เน็ต (Internet-
Based Training) 
 
การฝึกอบรมและการพัฒนาในยุคไทยแลนด์ 4.0  
 การฝึกอบรมและพัฒนาในยุคไทยแลนด์ 4.0 อาจกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การตระเตรียมเมล็ดพันธุ์ใหม่ 
ด้วยการบ่มเพาะคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21” ควบคู่ไปกับ การพัฒนา คนไทย 4.0 สู่โลกที่
หนึ่ง” คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21 คือ คนไทยที่มีปัญญาที่เฉียบแหลม (Head) มีทักษะที่เห็นผล 
(Hand) มีสุขภาพที่แข็งแรง (Health) และมีจิตใจที่งดงาม (Heart) การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นเง่ือนไขที่จ าเป็นใน
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การเตรียมคนไทย 4.0 สู่โลกที่หนึ่ง ซึ่งจะครอบคลุมการปรับเปลี่ยนใน 4 มิติดังต่อไปนี้  (กองบริหารงานวิจัยและ
ประกันคุณภาพการศึกษา, 2560) 
 1. เปลี่ยนจากคนไทยที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะที่จ ากัด เป็นคนไทยท่ีมีความรู้ และทักษะสงู 
มีความสามารถในการรังสรรค์นวัตกรรม 
 2. เปลี่ยนจากคนไทยที่มองเน้นประโยชน์ส่วนตน เป็นคนไทยท่ีมีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม 
 3. เปลี่ยนจากคนไทยแบบ Thai-Thai เป็นคนไทยแบบ Global Thai มีความภาคภูมิใจในความเป็น
ไทยและสามารถยืนอย่างมีศักดิ์ศรีในเวทีสากล 
 4. เปลี่ยนจากคนไทยที่เป็น Analog Thai เป็นคนไทยที่เป็น Digital Thai สามารถด ารงชีวิต เรียนรู้
ท างาน และประกอบธุรกิจได้อย่างเป็นปกติสุขในโลกยุคดิจิตอล 
 โดยเริ่มจากการเสริมสร้างให้เกิดการเจริญเติบโตในตัวคน (Growth for People) ผ่านการสร้าง
สังคมแห่งโอกาส เพื่อเติมเต็มศักยภาพ เมื่อคนเหล่านี้ได้รับการเติมเต็มศักยภาพอย่างเต็มที่จะกลายเป็นตัวหลักใน
การขับเคลื่อนการเจริญเติบโต (People for Growth) และน าพาประเทศสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืนอย่างแท้จรงิ  
 คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21 นั้นควรมีการปรับเปลี่ ยนที่กระบวนการเรียนรู้ เป็น
ส าคัญ โดยการปรับเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจ มีความมุ่งมั่น เพื่อให้มีชีวิตอยู่อย่างมีพลังและมี
ความหมาย (Purposeful Learning) ปรับเปลี่ยนจากการเรียนแบบเฉื่อยชา (Passive Learning) เป็น การเรียน
ด้วยความกระตือรือร้น (Active Learning) ปรับเปลี่ยนจากการเรียนตามภาคบังคับ (Duty-Driven) เป็นการเรียนท่ี
เกิดจากความอยากรู้ อยากท า และอยากเป็น (Passion-Driven) ปรับเปลี่ยนจากการเรียนตามมาตรฐาน 
(Standardized) เป็นการเรียนเพื่อตอบโจทย์เฉพาะบุคคล (Personalized) 
 การปรับเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการรังสรรค์นวัตกรรม
ใหม่ ๆ (Generative Learning) ปรับเปลี่ยนจากการเรียนรู้ในห้องเรียน ในโรงเรียน และในระบบ เป็นการเรียนรู้
นอกห้องเรียน นอกโรงเรียน และนอกระบบ ปรับเปลี่ยนจากการเรียนจากข้อเท็จจริง (Fact-Based) เป็น การเรียน
ที่เริ่มจากการใช้ความคิด (Idea-Based) ปรับเปลี่ยนจากการคิดในกรอบ (In the Box) เป็นการคิดนอกกรอบ (Out 
of the Box) ปรับเปลี่ยนจากการเรียนแบบถ่ายทอด (Transmitting) เป็นการเรียนแบบช้ีแนะ (Mentoring) 
 การปรับเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง (Mindful Learning) 
ปรับเปลี่ยนจากการเน้นผลประโยชน์ร่วม (Common Interest) เป็นการเน้นสร้างคุณค่าร่วม (Sharing Value) 
ปรับเปลี่ยนจากการมุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์ในรายบุคคล ( Individual Creating) เป็นการมุ่งเน้นการระดม
ความคิดสร้างสรรค์แบบกลุ่ม (Common Creating) ปรับเปลี่ยนจากการให้รางวัลจากการแข่งขัน (Competing 
Incentive) เป็น การให้รางวัลจากการท างานร่วมกัน (Sharing Incentive) 
 การปรับเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อมุ่งการท างานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ (Result-Based Learning)ปรับเปลี่ยนจาก
การเรียนโดยเน้นทฤษฎี เป็นการเรียนท่ีเน้นการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ปรับเปลี่ยนจากการเรียนแบบฟังบรรยาย 
เป็นการท าโครงงานและแก้ปัญหาโจทย์ในรูปแบบต่าง ๆปรับเปลี่ยนจากการวัดความส าเร็จจากระบบการนับหน่วย
กิต เป็นการวัดความส าเร็จจากการบรรลุผลสัมฤทธิ์ ปรับเปลี่ยนจากการเรียนเพื่อวุฒิการศึกษา เป็นการเรียนเพื่อ
การประกอบอาชีพ 
 การพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21 และการตระเตรียมคนไทย 4.0 สู่โลกที่
หนึ่ง ผ่าน 4 กระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว จะเป็นหัวใจส าคัญในการเปลี่ยนผ่านสังคมไทยไปสู่ “สังคมไทย 4.0” นั่น
คือ สังคมที่มีความหวัง (Hope) สังคมที่เปี่ยมสุข (Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmony) ในที่สุด 
 
พุทธวิธีการพัฒนาตนเองตามหลักพุทธศาสนา 
 ตามแนวคิดทางพุทธศาสนา การพัฒนาตนเป็นการเรียนรู้และการปฏิบัติเพื่อไปสู่ความพอดี หรือการ
มีดุลยภาพของชีวิต มีความสัมพันธ์อันกลมกลืนระหว่างการด าเนินชีวิตของบุคคล กับสภาพแวดล้อมและมุ่งการ
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กระท าตนให้มีความสุขด้วยตนเอง รู้เท่าทันตนเอง เข้าใจตนเองมากกว่าการพึ่งพาอาศัยวัตถุ จึงเป็นแนวทางการ
พัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน หลักการพัฒนาตนตามแนวพุทธศาสนาประกอบด้วยสาระส าคัญ 3 ประการ คือ ทมะ สิกขา และ
ภาวนา(ส .ส. 15/845/316; ขุ.สุ. 25/311/361) ทมะ คือการฝึกนิสัยดั้งเดิมที่ยังไม่ได้ขัดเกลาให้เหมาะสม มีขั้นตอน
ส าคัญ ได้แก่ การข่มใจตนเอง คือ การรู้จักใช้ปัญญาในการยับยั้งจิตใจตนเองไม่ให้ตกอยู่ในกิเลสทั้งหลายอันจะท าให้
ตนเสื่อมลง ประกอบด้วยการรู้จักข่มใจให้ห่างจากกิเลส 3 อย่าง ได้แก่ 
 ความโกรธ คือ รู้จักระงับความโกรธอันเป็นภาวะที่เกิดจากความขุ่นเคือง ความคับแค้นใจ ธรรมที่ใช้
เป็นแนวทางในการระงับความโกรธ ได้แก่ ขันติ คือ การรู้จักความอดทน 
 ความโลภ คือ รู้จักระงับความทะยานอยากเพื่อตอบสนองความต้องการของตน อันเป็นความทะยาน
อยากในรูปธรรมที่ทวารทั้ง 5 สัมผัสได้ ธรรมที่ใช้ระงับความอยากนี้ ได้แก่ การมีความเมตตา กรุณา และจาคะ คือ 
การรู้จักให้ รู้จักบริจาค 
 ความหลง คือ รู้จักระงับใจตนเองไม่ให้หลงมัวเมาในรูปธรรมที่ตนพอใจทั้งหลาย และไม่หลงมัวเมาใน
ภาวะความสุขอันเกิดจากการปรุงแต่งขึ้นจากจิตของตน ธรรมที่ใช้ในการระงับความหลงมัวเมานี้ ได้แก่ ปัญญา คือ 
การรู้จักใช้ความรู้หรือประสบการณ์ของตนพิจารณาวิเคราะห์ให้รู้แจ้งในสิ่งเหล่านั้นตามหลักแห่งเหตุ และผล อัน
น ามาสู่สัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็นชอบ รู้ชอบในทางอันเป็นกุศลธรรม 
 การฝึกฝนตนเอง คือ การรู้จักฝึกฝน ฝึกปฏิบัติ และมั่นยับยั้งจิตใจของตนให้ห่างจากกิเลสทั้งหลาย
ข้างต้น อันจะท าให้ความดีนั้นให้คงอยู่ และให้เจริญยิ่งขึ้นไป การฝึกฝนตนนั้น พึงให้ใช้ปัญญา คือ การใช้ความรู้เป็น
พื้นฐานในการคิดพิจารณาต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นนิจ ทั้งที่เคยเกิดแล้วมาเป็นประสบการณ ์ทั้งที่ขณะเกิดมาคิดถึงผลเสยี
ที่จะตามมา และสิ่งที่อาจจะเกิดในอนาคตด้วยการหลีกเลี่ยงให้ห่าง ทั้งนี้ วิธีการฝึกฝนตนท่านพึงให้ใช้การฝึกสมาธิ 
และมรรคทั้ง 8 เป็นแนวทางสิกขา คือการศึกษา เพื่อให้รู้แจ้ง รู้จักประโยชน์ มองทุกอย่างเป็นการเรียนรู้เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาตัวเอง เป็นกระบวนการฝึกฝนตนเองในการด าเนินชีวิต เรียกว่า ไตรสิกขา มี 3 ประการ คือ(ที.
ปา. 11/228/231;  องฺ.ติก. 20/521/294.) 
 ศีลสิกขา หมายถึงการฝึกความประพฤติสุจริตทางกาย ทางวาจาและการประกอบอาชีพ ด ารงตนใน
สังคมแบบสาธุชน เป็นคนดีของสังคม เป็นคนมีระเบียบ มีวินัย ปฏิบัติหน้าที่ตามปทัสถานของสังคมสามารถด าเนิน
ชีวิตได้อย่างดีงามโดยมีความรับผิดชอบเกื้อกูลต่อสังคม 
 จิตสิกขา หมายถึงการฝึกจิต สร้างคุณภาพและสมรรถภาพทางจิตให้เข้มแข็งมั่นคง แน่วแน่ ควบคุม
ตนเองได้ดี มีสมาธิ มีจิตที่สงบ บริสุทธิ์ ปราศจากสิ่งที่ท าให้เศร้าหมอง อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ปัญญาอย่างลึกซึ้ง
และตรงตามสัจจธรรม 
 ปัญญาสิกขา หมายถึงการฝึกปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจสรรพสิ่ง รู้แจ้งตามความเป็นจริง มี
จิตใจเป็นอิสระและมีปัญญาบริสุทธ์ิ 
 ภาวนา คือ ค านี้ตรงกับค าว่าพัฒนา ซึ่งประกอบด้วย กายภาวนา ศีลภาวนา และปัญญาภาวนา เทียบ
ได้กับการพัฒนาทางกาย พัฒนาทางสังคม พัฒนาอารมณ์ และพัฒนาสติปัญญากายภาวนา หมายถึงการพัฒนาทาง
กายเพื่อให้เกิดการเจริญงอกงามในอินทรีย์ 5 หรือ ทวาร 5 ได้แก่ช่องทางการติดต่อสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ คือ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวกาย การพัฒนากายเป็นการส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ท้ัง 5 ทางเป็นไปอย่างปกติ 
ไม่เป็นโทษ ไม่มีพิษภัยอันตราย เช่น รู้จักสัมพันธ์ทางตา เลือกรับเอาสิ่งดีมีประโยชน์จากการเห็นทางตามาใช้ รู้จัก
สัมพันธ์ทางหู เลือกรับฟังสิ่งดีมีประโยชน์ ไม่รับฟังสิ่งเลวร้ายเข้ามา เป็นต้น  (องฺ.ปญฺจก. 22/79/121.) ศีลภาวนา 
หมายถึงการพัฒนาการกระท า ได้แก่การสร้างความสัมพันธ์ทางกายและวาจากับบุคคลอื่นโดยไม่เบียดเบียนกัน ไม่
กล่าวร้ายท าลายผู้อื่น ไม่กระท าการใด ๆ ที่จะก่อความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น แต่จะใช้วาจาและการกระท าที่ดี ให้
ความช่วยเหลือเกื้อกูลและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี จิตตภาวนา หมายถึง พัฒนาจิตใจ เพื่อให้จิตมีคุณภาพดี 
สมรรถภาพทางจิตดี และสุขภาพจิตดี คุณภาพจิตดี คือจิตใจที่มีคุณธรรม ได้แก่ มีเมตตา กรุณา มุทิตา มีศรัทธา 
และมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นต้น สมรรถภาพทางจิตดี คือการมีความพร้อมในการท างาน ได้แก่  ขันติคือมีความ
อดทน สมาธิคือความมีใจตั้งมั่น อธิษฐานคือมีความเด็ดเดี่ยว วิริยะคือมีความเพียร สติคือมีความระลึกเท่าทัน เป็น
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ต้น ส่วนสุขภาพจิตดีเป็นสภาพจิตที่มีความสบายใจ อ่ิมเอิบใจ แช่มช่ืน เบิกบาน เกิดความสบายใจได้เสมอเมื่อ
ด ารงชีวิตหรือท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ปัญญาภาวนา หมายถึงการพัฒนาปัญญา ได้แก่การรู้เข้าใจสิ่งต่าง ๆ ตาม
ความเป็นจริง รู้เท่าทันสภาวะของโลกและชีวิต ท าให้จิตใจเป็นอิสระได้จนถึงขั้นสูงสุด ส่งผลให้อยู่ในโลกได้โดยไม่ตดิ
โลก มีอิสระที่จะเจริญเติบโตงอกงามต่อไป 
 นอกจากนั้น พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) (2532) เสนอวิธีการที่จะพัฒนาตนไปสู่วิถีชีวิตที่ดีงาม 
เรียกว่า "รุ่งอรุณแห่งการพัฒนาตน" ไว้ 7 ประการ ดังนี้ 
 1. รู้จักเลือกหาแหล่งความรู้และแบบอย่างที่ดี ได้แก่ การรู้จักใช้สติปัญญาในการวิเคราะห์ พิจารณา
ในการเลือก เริ่มจากการเลือกคบคนดี เลือกตัวแบบท่ีดี เลือกบริโภคสื่อและข่าวสารข้อมูลที่มีคุณค่า เรียกว่า ความมี
กัลยานมิตร (กัลยานมิตตา) 
 2. รู้จักจัดระเบียบชีวิต มีการวางแผนและจัดการกิจการงานต่าง ๆ อย่างมีระบบระเบียบ เรียกว่า ถึง
พร้อมด้วยศีล (ศีลสัมปทา) 
 3. ถึงพร้อมด้วยแรงจูงใจให้สร้างสรรค์ มีความสนใจ มีความพึงพอใจ มีความต้องการจะสร้างสรรค์
กิจการงานใหม่ ๆ ท่ีเป็นความดีงามและมีประโยชน์ เรียกว่า ถึงพร้อมด้วยฉันทะ (ฉันทสัมปทา) 
 4. มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนให้เต็มศักยภาพ ผู้มีความเช่ือในตนว่าสามารถจะพัฒนาได้ จะมีความงอก
งามถึงที่สุดแห่งความสามารถของตน เรียกว่า ท าให้ตนให้ถึงพร้อม (อัตตสัมปทา) 
 5. ปรับเจตคติและค่านิยมให้เหมาะสมกับการด าเนินชีวิตที่ดีงาม เอื้อต่อการเรียนรู้ ท าให้สติปัญญา
งอกงามขึ้น เรียกว่า กระท าความเห็นความเข้าใจให้ถึงพร้อม (ทิฎฐิสัมปทา) 
 6. การมีสติ กระตือรือร้น ตื่นตัวทุกเวลา หมายถึง การมีจิตส านึกแห่งความไม่ประมาท เข้าใจการ
เปลี่ยนแปลงของชีวิตและสภาพแวดล้อม เห็นคุณค่าของเวลาและใช้เวลาอย่างคุ้มค่า เรียกว่า ถึงพร้อมด้วยความไม่
ประมาท (อัปปมาทสัมปทา) 
 7. รู้จักแก้ปัญหาและพึ่งตนเอง จัดการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีความคิดวิจารณญาณตามเหตุ
ปัจจัยด้วยตนเอง เรียกการคิดแบบน้ีว่า โยนิสโสมนสิการ (โยนิโสมนสิการสัมปทา) 
 

สรุป 
 การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 เป็นกระบวนการ วิธีการเพิ่มความรู้
ความช านาญ และความสามารถของบุคคลเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้แนวใหม่ ได้ความช านาญในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและแก้ปัญหา ตลอดจนถึงการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม 
คุณธรรม และทักษะความช านาญเฉพาะด้านให้เป็นไปตามที่องค์กรก าหนด  เพื่อจุดประสงค์ในการปรับปรุงการ
ท างานซึ่งเน้นการท าให้บุคลากรท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการบูรณาการเป้าหมายขององค์การและความ
ต้องการของบุคคลให้สอดรับกันและการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงที่มีการก าหนดทิศทางหรือการเปลี่ยนแปลงที่ได้
วางแผนไว้แน่นอนล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วมีความเจริญไม่เกิดปัญหาติดตามมาหรือไม่เสื่อมลง
กว่าเดิม การพัฒนาองค์กรก็เพื่อปรับปรุงการท างานซึ่งเน้นการท าให้บุคลากรท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย
การบูรณาการเป้าหมายขององค์การและความต้องการของบุคคลให้สอดรับกัน และการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21 และการตระเตรียมคนไทย 4.0 สู่โลกที่หนึ่ง ผ่าน 4 กระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว จะเป็น
หัวใจส าคัญในการเปลี่ยนผ่านสังคมไทยไปสู่ “สังคมไทย 4.0” นั่นคือ สังคมที่มีความหวัง (Hope) สังคมที่เปี่ยมสุข 
(Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmony) ในที่สุด จะเห็นได้ว่า การพัฒนาเป็นสิ่งส าคัญต่อการ
ด ารงชีวิตในปัจจุบันนี้ ถ้าคนเราสามาถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีการเรียนรู้ฝึกฝนตนเองอยู่สม่ าเสมอมา
ใช้ในการก าด าเนินชีวิต ชีวิตก็จะประสบกับความสุขได้ และหากสามารถน าหลักธรรมเข้ามาฝกึฝนตนเองควบคู่ไปกบั
การฝึกฝนทักษะ ความรู้ในการท างานก็จะท าให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ เป็นบุคคลที่ถึงพร้อมด้ วยการเจริญเติบโต 
(People for Growth) และจะน าพาประเทศสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืนได้ในอนาคตอย่างแท้จริง 
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ศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านพร้าวเหนือใน
เขตต าบลกวนวัน อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

A STUDY OF THE SANGHA’S ROLE IN TRAINING THE VIRTUE AND 

MORALITY TO THE STIUDENTS OF THE PRIMARY SCHOOL IN THE 

TERRITORY OF KAUN WAN SUB-DISTRICT, MUANG DISTRICT, NONGKHAI 

PROVINCE 

 
พระมหาสุระนิตย์ สุรกฺโข (ไชยวงษา),1  

พระราเชนทร์ วิสารโท,ผศ.ดร.,2  
ดร.บุญส่ง สินธุ์นอก3 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่อง “ศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน
โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือในเขต ต าบลกวนวัน อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ” มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการอบรมคุณธรรม จริยธรรมในอดีตและ
ปัจจุบันสังคมไทย 2) เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของพระสงฆ์ในการอบรม คุณธรรม 
จริยธรรม ของหน่วยเผยแผ่พุทธศาสนา ต าบลกวนวัน อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย      3) 
เพ่ือเสนอแนวทางพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ ในการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนโรงเรียนใน
เขตต าบลกวนวัน อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย การวิจัยครั้ งนี้เป็นการวิจัย เชิงคุณภาพ 
การเก็บข้อมูลได้จากเอกสารต่างๆเป็นแนวคิดทฤษฎีของการวิจัยจากการแบบสัมภาษณ์ จ านวน 25 
รูป/คน น าเสนอโดยพรรณาวิเคราะห์ 

ผลการวิจัยพบว่า พระสงฆ์นอกจากมีบทบาทหน้าที่ในการอบรมสั่งสอน และปลูกฝังความมี
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนแล้ว พระสงฆ์ยังต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กเห็น
ด้วยซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่มีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าการอบรมสั่งสอน เพ่ือให้ผู้เรียนได้ซึมซับ
ภาพลักษณ์แห่งความดีความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแนวทางที่จะน าไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน ดังที่ วารุณี ธนวราณิช และคณะได้กล่าวว่า “แบบอย่างจะท าหน้าที่เป็นสิ่งเร้าให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้โดยการสังเกต ท าให้เกิดทัศนคติ ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมเปลี่ยนไป
ตามลักษณะ แบบอย่างที่สังเกต นอกจากกระบวนการสังเกต จะท าให้เกิดการเรียนรู้กฎเกณฑ์ของ
พฤติกรรมแล้ว บุคคลยังสามารถใช้กฎเกณฑ์เหล่านี้ ในการประเมินพฤติกรรมตนเอง ทั้งในเชิงบวก
และเชิงลบ ได้แก่  ความปีติเมื่อสามารถท าตามมาตรฐานที่ตนตั้งไว้หรือเสียใจ ละอายใจ เมื่อกระท า
ผิดจากกฎเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้  
 การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของพระสงฆ์ในการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วย
เผยแผ่พุทธศาสนา ต าบลกวนวัน อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ปัญหาที่พบคือทาง

                                           

1มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
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โรงเรียนบางแห่งยังไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมจึงเกิด
ปัญหาแต่ก็ไม่มากอุปสรรคในการจัดอบรมโครงการส่วนมากก็จะเป็นเรื่องสถานที่และเวลาในการจัด
โครงการและที่ส าคัญคือค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม มีปัญหาดังนี้คือ 
 1.เด็กสมาธิสั้นติดเกมตั้งแต่ยังเด็ก 
 2.พระสงฆ์ไม่มีเทคนิคเพียงพอที่จะถ่ายทอดความรู้แก่เด็กอายุขนาดนักเรียนประถมได้ 
3.เวลาและหน้าที่ไม่เพียงพอแต่การรับภาระหน้าที่ของพระสงฆ์ปัญหาที่พบและอุปสรรคในการจัดท า
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนปัญหาที่พบเจอส่วนมากจะเป็นเรื่องจ านวนนักเรียนที่จะ
เข้ารับการอบรมสถานที่ในการจัดอบรมและเวลาส่วนอุปสรรคส่วนมากนักเรียนจะไม่เข้าใจค าว่า
คุณธรรมจริยธรรมและยังขาดพระวิทยากรในการจัดอบรมเพราะส่วนมากจะไม่มีความรู้และทักษะใน
การอบรม  

การเสนอแนวทางพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ ในการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน
โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือในเขต ต าบลกวนวัน อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ด้านการมีวินัย
และรับผิดชอบ พบว่า นักเรียนปฏิบัติตามกฏระเบียบของโรงเรียนทุกวัน นักเรียนควรฝึกปฏิบัติตน 
หรือฝึกระเบียบให้เกิดแก่ตนเอง ตลอดถึงเข้าร่วมกิจกรรมการแต่งการตามกฏระเบียบของโรงเรียน
อย่างเท่าเทียมกัน และทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่สามารถพัฒนานักเรียนด้านการมีวินัยและความ
รับผิดชอบให้มากกว่าเดิม ด้านความซื่อสัตย์สุจริต การจัดกิจกรรมที่สามารถพัฒนาด้านความซื่อสัตย์ 
สุจริต และเห็นคุณค่าของความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง ผู้ปกครอง เพ่ือน ๆ การมอบวุฒิบัตรให้
นักเรียน ที่ท าคุณประโยชน์ให้แก่โรงเรียน ตนเอง และครอบครัว เป็นต้น ด้านการมีเมตตา พบว่า 
นักเรียนอยากให้มีกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการช่วยเหลือผู้ อ่ืนด้วยจิตเมตตา โดยไม่คิดหวัง
ผลตอบแทน การแนะน าเพ่ือนๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือเสมอ เป็นการพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้น ด้าน
ความประหยัด นักเรียนต้องการกิจกรรมเสริมด้านการประหยัด โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น ให้
นัก เรียนหยอดกระปุกออมวันละ 5 บาท เพ่ือปลูกฝังให้เกิดการรักการออมแก่นักเรียนด้านความ
กตัญญูกตเวที พบว่า นักเรียนมีความกตัญญูต่อพ่อ-แม่ และผู้มีพระคุณอยู่แล้ว เช่น การตั้งใจเรียน 
การเชื่อฟังพ่อ-แม่ ครู อาจารย์ ไม่ประพฤติผิดศีลธรรม เป็นต้นได้เสนอแนวคิดในการปลูกฝังและ
พัฒนาคุณธรรมไว้ว่า “คน”มิใช่เป็นเพียงสิ่งมีชีวิตที่ประกอบด้วยรูปร่าง หน้าตา ภายนอกที่มองเห็นได้
ด้วยตาเท่านั้น แต่หากยังต้องประกอบด้วยคุณสมบัติที่ส าคัญที่ส าคัญซึ่งท าให้แตกต่างกันจากสัตว์โลก
ทั่วไป สิ่งนั้นคือ“คุณธรรม” 

 
ค าส าคัญ : บทบาทของพระสงฆ์, การอบรมคุณธรรมจริยธรรม, นักเรียนโรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ,  
 

ABSTRACT 

 The purposes of the research were: 1) to study the Sangha’s roles in training the 

value and morality to the students of the primary school; 2) the problematic conditions 

of the Sangha’s roles in training the value and morality to the students in Mueang 

district, Nongkhai province;  3) to study the comparison of the samples’ opinions both 

males and females. This research was the qualitative research. The results of the 

research are as follows: 
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1) The Sangha’s roles in training the value and morality to the students in the 

primary schools in Mueang district, Nongkhai province as a whole were at the high 

level and when each level was considered, it was found that the aspect of the formats 

of training the value and morality, the knowledge and understanding the principle of 

value and morality, the application of value and morality for daily life, the process and 

the methods in training the value and morality and the curriculum for usage in training 

the value and morality were at the high level for each aspect. 

2) The results of comparison for the Sangha’s roles in training the value and 

morality to the students in the primary schools, Mueang district, Nongkhai province 

appeared that the test of hypothesis was done by analyzing the difference of variables. 

It was found that sexes, ages, education and statuses created the opinions of 

administrators, teachers and students towards to the Sangha’s roles in training the value 

and morality to the students in the primary schools were not different and it denied the 

hypothesis as established. 

The suggestions for the guideline in training the value and morality to the 

students in the primary schools should be trained in various branches and to show the 

good and bad point of that action and demonstrate the examples in order to make 

students understand deeply and should develop the modern teaching materials for 

dispersion or training because the adolescences want to learn and pay attention to the 

new surroundings. 

 

KEYWORDS:  A study of the Sangha’s  role,  training the value and morality,  the 

students of the primary school  

 

๑. บทน า 
 พระพุทธเจ้าเองก็ทรงแสดงพุทธพจน์ตรัสสอนพระสงฆ์ให้ส านึกในหน้าที่ และความ
รับผิดชอบต่อสังคมไว้ว่า “ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย จงจาริกไป เพ่ือประโยชน์และความสุขของชน
หมู่มาก เพ่ืออนุเคราะห์ชาวโลก เพ่ือประโยชน์เกื้อกูล และความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลาย”4 
ในอดีตประเทศไทยใช้วัดเป็นศูนย์กลางของการเรียนและการอบรมบ่มเพาะขัดเกลานิสัยทางด้าน
จริยธรรม โดยมีพระสงฆ์ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนมีบทบาท มีอ านาจในการอบรมสั่งสอน
แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดี เพราะพระสงฆ์ถือเป็นบุคลากรผู้ให้ความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องของจิตส านึกทางจริยธรรม เปรียบบุคคลเหมือนบัว ๔ เหล่า แต่ในปัจจุบันบทบาทของพระสงฆ์
ในด้านการขัดเกลาทางจริยธรรม ได้ลดน้อยลงไปบ้าง เพราะวัดไม่ได้เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมต่าง ๆ 
ของชุมชนเช่นในอดีตมากเท่าที่ควร ท าให้สัมพันธภาพระหว่างพระสงฆ์และเยาวชนมีน้อย เยาวชนใน
ปัจจุบันจึงมีระดับคุณธรรมจริยธรรมค่อนข้างต่ า และเป็นสาเหตุส าคัญของปัญหาของสังคมใน
ปัจจุบัน5 

                                           

  4 วินย.มหา. (ไทย) ๔/๓๗/๓๒. 
  5 พระมหาก าพล คุณงฺกโร,  “ศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการอบรมจริยธรรมแก่เยาวชน  ในอ าเภอ
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี”,  วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๓), หน้า ๓. 
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 ปัญหาของเยาวชนในสังคมไทยปัจจุบันถือได้ว่าเป็นปัญหาส าคัญระดับชาติ เนื่องจากมีปัจจัย
เสี่ยงที่จะก่อให้เกิดปัญหาหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น  ประการส าคัญ  คือ  ปัญหาเยาวชนใน
ปัจจุบันมีลักษณะเป็นพลวัต กล่าวคือ มีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคมสมัยใหม่อย่างไร้
ขีดจ ากัด ทั้งนี้อาจเกิดจากสาเหตุที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นบริบทรอบตัวเด็ก “กระแสวัฒนธรรม
ดั้งเดิมที่อ่อนแอลง สังคมไทยในปัจจุบันถือได้ว่าผ่านกระบวนการวิวัฒนาการทางสั งคมมาแล้ว ๓ ยุค 
คือ สังคมเกษตรกรรม สังคมอุตสาหกรรม และสังคมข้อมูลข่าวสาร”6 
 พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับปัญหาสังคมและการเปลี่ยนแปลงไว้
ว่า “วิถีชีวิตของคนไทยในอดีต วัดและชุมชนจะมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง โดยวัดท าหน้าที่เป็น
ศูนย์กลางของชุมชน เริ่มตั้งแต่การให้การศึกษา เป็นสถานที่พบปะปรึกษาหารือเพ่ือจัดกิจกรรมของ
ชุมชน รวมถึงการอบรมบ่มเพาะขัดเกลานิสัยของคนในชุมชนให้มีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม มีความ
รักใคร่สามัคคีเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยมีพระสงฆ์ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของพระพุทธศาสนาใน
การเผยแผ่ค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า “เป็นดังทิศเบื้องบน”7 และเป็นผู้น าในการท ากิจกรรม
ต่างๆ ของชุมชนในท้องถิ่น แต่จากการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมและสังคมไทยดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
ท าให้วิถีชีวิตของคนไทยในชุมชนเปลี่ยนแปลงไป ความสัมพันธ์ระหว่างวัดและชุมชนดังเช่นในอดีตก็มี
ระดับท่ีมีช่องว่างห่างกัน ท าให้คนส่วนใหญ่ไม่สามารถสืบทอดและปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทยแต่ดั้งเดิมได้ คนในชุมชนเริ่มละเลยศีลธรรม อยู่ในสภาพที่แล้งน้ าใจ และขนาดความเอ้ือเฟ้ือ   
เผื่อแผ่ต่อกัน มองไม่เห็นความส าคัญของวัดในทางพระพุทธศาสนาท าให้เกิดความขาดแคลนการนับ
ถือทางศาสนา และจริยธรรมและเป็นสาเหตุของปัญหาต่างๆ ในสังคมไทย ดังเช่นที่ปรากฏอยู่ใน
ปัจจุบัน8 และวิชาศีลธรรมจริยธรรม เป็นต้น เมื่อหลักสูตรการเรียนการสอน ที่ใช้ในสถาบันการศึกษา
ไม่มีวิชาหรือเนื้อหาที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ก็ย่อมเป็นเรื่องยากที่พระสงฆ์เองจะมีบทบาทในการ
ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาของสังคมที่อยู่ในปัจจุบัน เพราะการศึกษายุคใหม่เป็นการศึกษาที่มีสื่อ
และหลักสูตรการเรียนการสอนที่หลากหลายขึ้น ท าให้สังคมให้ความส าคัญกับการอบรมสั่งสอนของ
พระสงฆ์น้อยลง9 
 ดังนั้น ผู้วิจัยซึ่งมีความสนใจที่จะศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ ในเขตต าบลกวนวัน อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคายโดยมุ่งศึกษา
บทบาทของพระสงฆ์ในการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนประถมศึกษา ว่าความคิดเห็นของ
ผู้บริหาร ครูผู้สอนและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีต่อบทบาทของพระสงฆ์ในด้านการอบรม
                                           

  6 พระสมชาย ปโยโค (ด าเนิน),  “ความเข้าใจในการด าเนินชีวิต ตามหลักอริยสัจ ๔ ของเยาวชน : 
ศึกษาเฉพาะกรณี เยาวชนในโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ”,  วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๕๓), หน้า ๒๐. 
  7 ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๗๒/๒๐๖. 
  8 พระเทพเวที (ป.อ. ปยุตฺโต), ศาสนาและเยาวชน,  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มูลนิธิพุทธธรรม, 
๒๕๓๒),หน้า ๒๖. 
  9 ปัญญา สละทองตรง (และคณะ), “การศึกษารูปแบบและแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนศึกษา
ในสังคมไทย : ศึกษาสภาพความเป็นจริงและความคาดหวังของผู้เรียนธรรมศึกษาทุกระดับช่วงช้ันปีงบประมาณ 
2549”, รายงานการวิจัย, (ส านักพิมพ์กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๔๙), หน้า ๑. 
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รวมถึงแนวทางในการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ของพระสงฆ์ ทั้งนี้เพ่ือที่จะได้เป็นข้อมูลที่สามารถ
น าไปปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและประยุกต์ใช้ในการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งจะมีส่วนท าให้การ
อบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียนให้เข้าถึงเยาวชนของชาติ  ปลูกฝังหลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธศาสนา ให้ช่วยจรรโลงจิตใจเยาวชนให้ยึดหลักธรรมเป็นหลัก ในการด าเนินชีวิตด้วยความ
เลื่อมใสศรัทธาอย่างแท้จริง และเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมในอนาคต 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

(๑) เพ่ือศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการอบรม คุณธรรม จริยธรรม ในอดีตและปัจจุบัน
สังคมไทย 

(๒)  เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของพระสงฆ์ในการอบรม คุณธรรม จริยธรรม ของ
หน่วยเผยแผ่พุทธศาสนา ต าบลกวนวัน อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

(๓) เพ่ือเสนอแนวทางพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ ในการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่
นักเรียนโรงเรียนบ้านพร้าวในเขต ต าบลกวนวัน อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพและลงภาคสนาม มีข้ันตอนดังนี้ 
รูปแบบการวิจัย 
งานวิจัยเรื่อง “ศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน

โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ ในเขตต าบลกวนวันอ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย” ใช้ระเบียบวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพ ที่เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยผู้วิจัยผู้ก าหนดขั้นตอนการ
ด าเนินการวิจัย ตามล าดับ  

ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ พระสังฆาธิการในเขตต าบลกวนวัน พระภิกษุ พระ

สังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะต าบล รองเจ้าคณะต าบล และเจ้าอาวาส ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระสังฆาธิ
การที่มีต่อการบริหารกิจการคณะ ในเขตต าบลกวนวัน อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การเลือกเครื่องมือ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือเป็นแบบสัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์จาก พระสังฆาธิการ 

(เจ้าอาวาส) ในเขตต าบลกวนวัน อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
จาการศึกษาข้อมูลตั้งแต่การเก็บข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและจากการสัมภาษณ์

พระสังฆาธิการ (เจ้าอาวาส) ในเขตต าบลกวนวัน อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ๑. การ
วิเคราะห์และตีความตามข้อมูลในขณะปฏิบัติการเก็บข้อมูล โดยตรวจสอบความถูกต้องของค า
สัมภาษณ์ คือ ผู้วิจัยได้อ่านค าสัมภาษณ์ซ้ าเมื่อสัมภาษณ์เสร็จเพ่ือยืนยันความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง๒. 
ผู้วิจัยได้มีการตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์นั้นโดยการสัมภาษณ์และตรวจสอบจาก
ผู้เกี่ยวข้อง จ านวน ๒๕ รูป/คน เป็นต้น  
 
๔. การบูรณาการการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม  
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  การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม แก่นักเรียน ในเขตต าบลกวนวัน อ าเภอเมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมที่โรงเรียนควรส่งเสริมนั้น ถึงแม้ว่า
จะมีนักวิชาการได้เสนอแนะไว้มากมาย ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ได้น าแนวในการส่งเสริมคุณธรรม และ
จริยธรรม ของคณะสงฆ์ในเขตต าบลกวนวัน อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ซึ่งได้ก าหนด
นโยบายการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม นักเรียนมาใช้เป็นแนวปฏิบัติดังนี้ ๑.จัดกิจกรรมหน้าเสา
ธงทุกเช้าเป็นประจ า เน้นฝึกมารยาทความเป็นผู้น าให้ทั่วถึง มีกิจกรรมส าคัญ คือ  ๑) กิจกรรมเคารพ
ธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวค าปฏิญาณ ๒) กิจกรรมฝึกมารยาทการแสดงความเคารพบุคคลต่าง ๆ ๓) 
กิจกรรมรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสะอาด เขตรับผิดชอบประจ าวันของนักเรียน ๒. การ
จัดกิจกรรมทางศาสนาในวันสุดสัปดาห์ มีกิจกรรมดังนี้ ๑) กิจกรรมทางศาสนาทุกเย็นวันสุดสัปดาห์ 
ได้แก่ ฝึกจัดโต๊ะหมู่บูชาการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ สวดมนต์ไหว้พระท านองสรภัญญะ การนั่ง
สมาธิ ๒) กิจกรรมทางศาสนาที่จัดเพ่ือให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง นิมนต์พระสงฆ์มาอบรม
คุณธรรมจริยธรรม บรรยายธรรม ฝึกนักเรียนได้อาราธนาศีล อาราธนาธรรม ๓) กิจกรรมบันทึกความ
ดี ให้นักเรียนบันทึกความดีท าลงในสมุดแล้วน ามาเล่าให้เพ่ือนฟัง ๓. จัดกิจกรรมทางศาสนาในวันสิ้น
ภาคเรียน มีกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ได้แก่ ๑) การประกาศเกียรติคุณและ
มอบรางวัลแก่นักเรียนประพฤติดี ๒) จัดประกวดการเล่านิทานธรรมะหรือนิทานชาดก ๓) จัดการ
แสดงของนักเรียนโดยเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับจริยธรรม ๔) การคัดเลือกผู้น านักเรียนด้านจริยธรรม ๔. 
ปฏิบัติกิจกรรมตามศาสนาของตนตามความเหมาะสม 
          จะเห็นได้ว่านโยบายเหล่านี้เป็นแนวทางท่ีโรงเรียนในสังกัดจะต้องน าไปปฏิบัติหรือก าหนด
นโยบายขึ้นมาให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว โดยส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
คุณลักษณะต่าง ๆ ที่พ่ึงประสงค์คุณลักษณะของคนไทยที่ประเทศชาติต้องการและมีความจ าเป็นต้อง
ปลูกฝังให้ถึงพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบันมี ๑๐ ประการ คือ ๑) มีระเบียบวินัย ๒) มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต และยุติธรรม ๓) ขยัน ประหยัด และยึดมั่นในสัมมาชีพ ๔) ส านึกในหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและประเทศชาติ ๕) รู้จักคิดเป็น วิจารณ์ และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ๖) กระตือรือร้นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยรักและเทิดทูนชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ ๗) มีพลานามัยสมบูรณ์ท้ัง
ร่างกายและจิตใจ ๘) รู้จักพ่ึงตนเอง มีอุดมคติ ๙) มีความภาคภูมิ รู้จักท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ๑๐) มีความเสียสละ เมตตาอารี กตัญญูกตเวที กล้าหาญ และสามัคคี 
 
๕. สรุป 
 ๕.๑ ศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการอบรมคุณธรรม จริยธรรมในอดีตและปัจจุบันพระสงฆ์
ถือเป็นหลักในการอบรมจริยธรรมแก่เยาวชน เพราะพระสงฆ์เป็นผู้ก าหนดรูปแบบและวิธีการ  ซึ่งใน
ปัจจุบันจะเห็นว่ามีจ านวนมาก จากการศึกษางานวิจัยก็ได้มีผู้วิจัยศึกษาเรื่องนี้ไว้มากเช่นกัน ซึ่ง
ผลการวิจัยแต่ละเล่มก็มีความใกล้เคียงกันในด้านเนื้อหาและบทสรุป ดังนั้น จึงสรุปจากการทบทวน
งานวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ และวัดในการอบรมจริยธรรมแก่เยาวชนได้ว่า พระสงฆ์มี
บทบาทอย่างมากในการอบรมจริยธรรมแก่เยาวชน 
 ๕.๒ สภาพปัจจุบันและปัญหาของพระสงฆ์ในการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน
โรงเรียนบ้านพร้าวในเขตต าบลกวนวัน อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ปัจจุบันสังคมไทย
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ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสสังคมเศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม ทาให้เกิดภาวะ
สับสนในวิถีชีวิต ค่านิยมและภูมิคุ้มกันทางสังคมลดลง ละเลยศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม ซึ่ง
ปัญหาเหล่านี้ได้ส่งผลคุกคามเด็ก เยาวชนนักเรียน นักศึกษาให้หลงผิดและมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไป
ในทางที่ไม่พึงประสงค์ เช่น เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทะเลาะวิวาท มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และ
ขาดวินัยในการดาเนินชีวิต ดังนั้นจึงมีความจาเป็นอย่างเร่งด่วนในการปลูกฝังกล่อมเกลาด้วยหลัก
ศีลธรรมทางศาสนาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กและเยาวชนให้มีสานึกผิดชอบชั่วดี มีสติพิจารณายั้งคิด 
มีจิตใจใฝ่ดี และมีพลังใจที่เข้มแข็งในการดาเนินชีวิต การจัดการศึกษาทุกประเภทต้องเน้นความส าคัญ
ให้มีความรู้คู่คุณธรรมนับได้ว่าเป็นแนวนโยบายการจัดการศึกษาที่ถูกต้องเหมาะสม เนื่องจากการ
พัฒนาคนจะต้องให้ความส าคัญทั้งด้านความรู้ และคุณธรรมควบคู่กันไป  ก าหนดให้สถานศึกษา
จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝัง
คุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชาโรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม สังกัด
สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ได้จัดโครงการสร้างสรรค์พฤติกรรมนาความสุข 
เพ่ือพัฒนาพฤติกรรม จริยธรรม คุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนให้สมกับเป็นลูก
ที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครู เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และดาเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนมีมีจิตสานึกดี 
ประพฤติดี มวีินัย ใฝ่ศึกษา รู้ค่าคุณธรรม น าความเป็นไทย ไม่มัวเมาอบายมุข และสุขภาพดีท้ังกายใจ 
 ๕.๓ แนวทางพัฒนาบทบาทของคณะสงฆ์ในการอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่นักเรียน
โรงเรียนบ้านพร้าวในเขตต าบลกวนวัน อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย  บทบาทพระสงฆ์ ใน
การอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านพร้าวในเขตต าบลกวนวัน อ าเภอเมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย คือ ควรมีสื่อเพ่ือประกอบการจัดการเรียนให้ชัดเจน และระยะเวลาในการอบรม
น้อยเกินไปควรเพ่ิมระยะเวลาให้มากกว่านี้  การน าหลักคุณธรรมจริยธรรมไปประยุกต์ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน พบว่าบทบาทพระสงฆ์  ในการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านพร้าว
ในเขตต าบลกวนวัน อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย คือ ควรที่จะมีข้อมูลในการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมให้มากและมีความหลากหลายยิ่งขึ้น ความยากง่ายของการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม พบว่าบทบาทพระสงฆ์ในการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านพร้าวในเขต
ต าบลกวนวัน อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย คือ ไม่ยากและไม่ง่าย มีทั้งความสนุกสนาน 
และยังได้ความรู้และการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน แนวทางการส่งเสริมให้จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม
จริยธรรมในโรงเรียน พบว่าบทบาทพระสงฆ์ในการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนโรงเรียนบ้าน
พร้าวในเขตต าบลกวนวัน อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย คือ โรงเรียนควรจัดการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม ภาคการศึกษาละ ๒ ครั้ง เพ่ือฝึกให้    นักเรียนในโรงเรียนมีสมาธิในการเรียน จะ
ท าให้นักเรียนดีขึ้นแนวทางในการปลูกฝังและอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
๖. ข้อเสนอแนะ 
 ๖.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
         ๑) ด้านการจัดการอบบรมคุณธรรมจริยธรรม ควรส่งเสริมให้พระสงฆ์จัดรูปแบบการอบรมที่
เน้นให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในการอบรมให้มากท่ีสุด เช่น การใช้เกม การอบรมเป็นฐานความรู้ 
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 ๒) ด้านเทคนิคการอบรม ควรส่งเสริมให้พระสงฆ์น าเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มาใช้ใน
การเรียนการอบรม 
           ๓) ด้านสื่อการเรียนการอบรม ควรส่งเสริมให้พระสงฆ์ได้เข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาหา
ความรู้ด้านการผลิตสื่อประกอบการอบรม หรือส่งเสริมทรัพยากรในการสนับสนุนการ ผลิตสื่อ
ประกอบการอบรม 
 ๔) ด้านประเมินผลการอบรม  ควรส่งเสริมให้พระสงฆ์มีความรู้ในเรื่องการวัดผล ประเมินผล
ในรูปแบบต่างๆ น าวิธีการวัดผลประเมินผลและเพ่ิมเกณฑ์การวัดประเมินผลต่างๆ  ที่หลากหลายมา
ใช้ให้สอดคล้องกลับกระบวนการอบรม และคุณภาพของนักเรียนที่ผ่านการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
  ๖.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 ๑) ควรมีบุคลากรหรือวิทยากรที่หลากหลายในการน าเสนอสื่อการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
เพ่ือที่จะให้ผู้รับการฝึกอบรมได้รู้เรียนจากวิทยากร 
 ๒) ควรพัฒนาสื่อส าหรับเผยแผ่การอบรม ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพราะวัยรุ่นเป็นวัยที่มี
ความอยากรู้ อยากเห็น ให้ความสนใจกับสิ่งใหม่ๆ รอบตัวเสมอ ดังนั้น จึงต้องมีสื่อที่ทันสมัย
ประกอบการเผยแผ่การอบรม เพ่ือเร้าความสนใจให้แก่นักเรียน  โดยอาจเป็นอุปกรณ์มัลติมีเดีย  
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เทป ซีดี หรือจอภาพโปรเจคเตอร์ เป็นต้น ทั้งนี้ต้องพิจารณาเลือกให้เหมาะสม
กับวัยของนักเรียนเป็นส าคัญ 
            ๓) ควรก าหนดกิจกรรมในการอบรมให้ชัดเจน สื่ออุปกรณ์ที่ในการอบรมมีความ
พร้อม ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาบูรณาการใช้ร่วมกัน มีตารางการอบรมและระยะเวลาในการอบรมที่
เหมาะสมกับวัยและระดับความรู้ เพราะผู้ปฏิบัติธรรมมีระดับการรับรู้ หรือมีปัญญาไม่เท่ากัน ควรให้
การเอาใจใส่ตรวจตราแนะน าผู้ปฏิบัติให้ทั่วถึง เป็นการสร้างรูปแบบที่เพ่ิมความศรัทธาในการปฏิบัติ 
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การบริหารจัดการองค์กรในยุค ๔.๐ 
Organization Administration in 4.0 ERA 

 
นฤมล เพ็ญสิริวรรณ1 

 
บทคัดย่อ 

การบริหารจัดการองค์กรในยุค ๔.๐เป็นการกล่าวถึงการบริหารจัดการองค์กร บทความ
วิชาการนี้มุ่งศึกษากระบวนการการบริหารจัดการ องค์ประกอบของการบริหารจัดการ หลักส าคัญของ
การบริหารจัดการ ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ซึ่งสามารถใช้ได้กับการบริหารทุกชนิดไม่ว่าจะ
เป็นการบริหารธุรกิจ หรือการบริหารงานรัฐบาล และหลักการในการบริหารจัดการ ๑๔ ประการ ที่
เป็นส่วนประกอบส าคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการ  

 
ค าส าคัญ: การบริหาร, องค์กร, กระบวนการ  
 

Abstract 
Organization administration in 4.0 era is the management of the organization. 

This article mentions the process of management, elements of management, key 

principles of management and theories of management that can be used to manage all 

types of business management and government management. The 14 management 

principles are essential to optimize the process management.  

 

Keywords: management, organization, process  

 

บทน า 
 การบริหาร (Administration) และการจัดการ (Management) ทั้ง 2 ค ามีความหมาย 
ใกล้เคียงกัน แต่นิยมใช้ต่างสถานการณ์กัน กล่าวคือ “การบริหาร” มักใช้กับการบริหารกิจการ 
สาธารณะ หรือการบริหารราชการ ส่วนค าว่า “การจัดการ” มักใช้กับการบริหารธุรกิจเอกชน 
เนื่องจากการศึกษาเป็นกิจการที่มุ่งประโยชน์สาธารณะและจัดเป็นส่วนของราชการเราจึงใช้ค าว่าการ
บริหารการศึกษา ซึ่งการบริหาร หมายถึง บริการประเภทหนึ่งที่จะช่วยให้กลุ่มบุคคลรวมกันท าภารกิจ
ได้บรรลุตามเป้าหมาย ส่วนค าว่าการจัดการ หมายถึง กระบวนการกิจกรรมที่ท าหน้าที่รับผิดชอบใน
การด าเนินการขององค์กรธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยสรุปการบริหารหรือการจัดการโดย
ทั่วๆ ไปเป็นค าที่มีความหมายใช้แทนกันได้ นักวิชาการได้ให้ความหมายของการบริหารหลายทัศนะ
แตกต่างกัน โดยมีคุณธรรมส าหรับนักบริหารว่า นักบริหารจะต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะดังที่พระพุทธเจ้า
ตรัสไว้ คือ 1. จักขุมา หมายถึง ต้องมีปัญญามองการณ์ไกล ต้องเป็นผู้ฉลาดสามารถในการวางแผน 
และฉลาดในการใช้คน คุณลักษณะข้อนี้ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Conceptual Skill 2. วิธูโร หมายถึง 

                                           

1 นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
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ต้องเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการธุระต่างๆ หรือกิจกรรมทั้งปวงได้ดีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
ข้อนี้ตรงกับค าว่า Technical Skill 3. นิสสยสมปนโน หมายถึง เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดีกับเพ่ือน
ร่วมงานและบุคคลอ่ืนซึ่งเป็นทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ ข้อนี้ตรงกับค าว่า Human Relation Skill 
คุณลักษณะทั้ง 3 ประการนี้มีความส าคัญมากน้อยต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความแตกต่างของนัก
บริหาร ถ้าเป็นนักบริหารระดับต้นจะต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะข้อ 2 วิธูโร และข้อ 3 นิสสยสมปนโน 
เพราะต้องลงมือปฏิบัติงานร่วมกับผู้ร่วมงานหรือทีมงานอย่างใกล้ชิด แต่อย่างไรก็ตามผู้บริหารระดับ
ต้นจ าเป็นต้องพัฒนาคุณลักษณะข้อ 1 จักขุมา ไปด้วย ก็คือการพัฒนาปัญหาเพ่ือเตรียมพร้อมเลื่อน
ขึ้นสู่ต าแหน่งผู้บริหารระดับกลางต่อไปจากคุณลักษณะและทักษะของผู้บริหารระดับต่างๆ ตามที่ได้
กล่าวถึง (พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2549:38-39) การบริหาร หมายถึง ศาสตร์ที่ต้อง
ใช้ศิลปะ และเทคนิคอย่างสูง เพ่ือการวินิจฉัยตัดสินใจในกระบวนการวางแผน และการควบคุมการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพต่องานนั้น(ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2537:7) ภาระหน้าที่ของ บุคคลใดๆ 
ที่ปฏิบัติตนเป็นผู้บริหารที่ต้องเข้ามาท าหน้าที่จัดระเบียบและด ารงไว้ซึ่งสภาพภายใน (ทั้งที่เป็นคน 
วัสดุ เงินทุน ฯลฯ) ของกลุ่มหรือหน่วยงาน เพ่ือให้กลุ่มดังกล่าวสามารถท างานจนบรรลุวัตถุประสงค์
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (ประยุทธ เจริญสวัสดิ์, 2540:3) 
 
กระบวนการการบริหารจัดการ (Process of Administration) 
 การบริหารจัดการพิจารณาได้เป็น 3 ทางคือ 1) ทางโครงสร้าง เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับขั้นตอนของสายบังคับบัญชา 2) ทางหน้าที่ เป็นขั้นตอน
ของหน่วยงานที่ระบุหน้าที่ บทบาทความรับผิดชอบและ เครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือให้
ส าเร็จตามเป้าหมาย 3) ทางปฏิบัติการ เป็นกระบวนการ บริหารด าเนินการในสถานการณ์ที่บุคคลตอ
บุคคลก าลังมีปฏิสัมพันธ์ หรือรวมท าปฏิกิริยาเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน (วัชรี บูรณสิงห์, 2543: 9) โดย
การใช้ศาสตร์และศิลป์น าเอาทรัพยากรการบริหาร (Administration Resources) มาประกอบตาม
กระบวนการบริหาร (Process of Administration) ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (สมพงศ์ เกษมสิน, 2526: 6) การบริหารและหน้าที่ของนักบริหารไว้ว่าการบริหาร
หมายถึง ศิลปะแห่งการท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยคนอ่ืนนักบริหารมีหน้าที่วางแผนจัดองค์การ
อ านวยการควบคุมทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรอ่ืนๆ ให้ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ มีการก าหนดแนวทางหรือนโยบายการสั่งการการอ านวยการการสนับสนุน 
และการตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติสามารถด าเนินงานให้ได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ(มัลลิกา  ต้นสอน, 
2544:10) เป็นกิจกรรมที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปมาท างานร่วมมือกันด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายอ
ยางใดอย่างหนึ่งหรือหลายๆ อย่างรวมกันโดยประกอบไปด้วย ส่วนต่างๆ ดังนี้ (บรรจบ เนียมมณี, 
2553: 261) 
 1) บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป  
 2) ต้องมีการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งรวมกัน  
 3) ต้องมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการกระท ารวมกันเด่นชัด  
 4) วัตถุประสงค์นั้นๆ ต้องตรงกันในหมู่บุคคลผู้ร่วมกระท าการ  
 การบริหารคือการท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การโดยมีหลักการดังนี้  
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 1) ต้องมีองค์การ (Organization) และองค์การนั้นต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์  
(Objective) อันแน่ชัด  
 2) ต้องมีคนท างานรวมกันคนเป็นส่วนส าคัญในการบริหารหรือการท างาน  
 3) ต้องมีทรัพยากรในการบริหารซึ่งนอกจากคน (Man) แล้วจะต้องมีทรัพยากรอ่ืนๆ ที่
ส าคัญได้แก่ เงิน (Money) วัสดุ (Material) ในการท างาน 
 4) ต้องมีการจัดการในการบริหารหรือการท างานเพ่ือให้การท างานเป็นไปโดยราบรื่น
และบรรลุวัตถุประสงค์(ประทานคงฤทธิ์ ศึกษากร, 2549: 176) 
 การบริหารคือกระบวนการที่ผู้บริหารใช้อ านาจตลอดจนทรัพยากรต่างๆ เช่น คน เงิน
วัสดุ อุปกรณ์ที่มีอยู่หรือคาดว่าจะมีการจัดการด าเนินงานของสถาบันหรือหน่วยงานนั้นๆ  ให้ด าเนิน
ไปสู่จุดหมายที่ต้องการ(พนัส..หันนาคินทร์,. 2552: 10) โดยอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกใน
องค์การการตระหนักถึงความสามารถความถนัดความต้องการและความมุ่งหวังด้านความ
เจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การควบคู่ไปด้วยองค์การจึงจะสัมฤทธิ์ผลตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้(พะยอม วงศ์สารศรี, 2552: 36) ท างานเพ่ือจุดประสงค์อย่างเดียวกัน(จุมพล 
สวัสดิยากร, 2552: 10) งานของหัวหน้าหรือผู้น าที่จะต้องกระท าเพ่ือให้กลุ่มต่างๆ ที่มีคนหมู่มากมา
อยู่ร่วมกัน และร่วมกันท างานเพื่อวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้จนส าเร็จผลได้โดยประสิทธิภาพ(ธงชัย สันติวงษ์
, 2549: 2) 
 
องค์ประกอบของการบริหารจัดการ 
 1) วัตถุประสงค์ที่แน่นอนกล่าวคือจะต้องรู้ว่าจะด าเนินการไปท าไมเพ่ืออะไร และ
ต้องการอะไรจากการด าเนินการ เช่น ต้องมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการหรือในการผลิตต้องรู้ว่าจะ
ผลิตเพ่ือใครต้องการผลตอบแทนเช่นใด ถ้าหากไม่มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์แล้วก็ไม่มีประโยชน์ที่
จะบริหารการด าเนินงานต่างๆ จะไม่มีผลส าเร็จเพราะไม่มีเป้าหมายก าหนดไว้แน่นอน 
 2) ทรัพยากรในการบริหารได้แก่ วัตถุและเครื่องใช้เพ่ือประกอบการดาเนินงานรวมไปถึง
ความสามารถในการจัดการทรัพยากรในการบริหารได้แก่ 4Ms คือ มนุษย์ (Man) เงิน (Money) วัสดุ
อุปกรณ์ (Material) และความสามารถในการจัดการ (Management) หรือ 6Ms ที่มีเครื่องจักร 
(Machine) และตลาด (Market) เพ่ิมเข้ามาซึ่งในปัจจุบันมีความจ าเป็นมากข้ึน 
 3) มีการประสานงานระหว่างกันหรือเรียกได้ว่ามีปฏิกิริยาระหว่างกันกล่าวคือเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์รวมทั้งทรัพยากรในการบริหารทั้ง 4Ms หรือ 6Ms ดังกล่าวจะต้องมีความสัมพันธ์ซึ่ง
กันและเกิดปฏิกิริยาระหว่างกันหรือกล่าวได้ว่าจะต้องมีระบบของการท างานร่วมกันและที่เกิดขึ้น
จริงๆ ด้วยการน าปัจจัยทั้งหลายเบื้องต้นมาไว้ร่วมกันแล้วไม่เกิดปฏิกิริยาระหว่างกันไม่เกิด
ความสัมพันธ์ระหว่างกันการบริหารก็จะไม่เกิดขึ้น 
 4) ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบริหารงานนั้นสิ่งที่วัดผลส าเร็จของงานว่าบรรลุ
เป้าหมายของวัตถุประสงค์ขององค์การก็คือประสิทธิผลขององค์การ  หมายถึง ความสามารถของ
องค์การในอันที่จะบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การในการใช้ทรัพยากรขององค์การที่มีอยู่
ระยะสั้นโดยเปรียบเทียบกับปัจจัยน าเข้า และค่าใช้จ่ายกับปัจจัยน าออก และรายได้ขององค์การ
(สัมพันธ์ ภูไพบูลย์, 2552: 16.) 



 

 

                  การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 

629 

 
หลักส าคัญของการบริหารจัดการ 
 การบริหารเป็นการท างานกับคนและโดยอาศัยคนหมายความว่า การบริหารเป็น
กระบวนการทางสังคมคืออาศัยกลุ่มคนที่รวมกันท างานเพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์การผู้บริหาร
จะต้องรับผิดชอบให้ส าเร็จโดยอาศัยความร่วมมือของบุคคลอ่ืนมิฉะนั้นจะท างานไม่ส าเร็จสาระส าคัญ
ของการบริหารในข้อนี้แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จจะต้องมีสิ่งต่างๆ เหล่านี้คือมี
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ดีมีความเป็นผู้น า และสามารถท างานเป็นทีมได้มีความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้หากมีการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ และมีความสามารถท า
ให้งานบรรลุเป้าหมายได้ (เสนาะ ติเยาว์, 2554: 1-2.) การบริหารท าให้งานบรรลุเป้าหมายของ
องค์การเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์การต้องอาศัยความร่วมมือกันของคนทุกคนจึงจะท าให้
ส าเร็จลงได้เป้าหมายเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้บริหารจะต้องท าให้บรรลุได้นั้นจะต้องมีลักษณะส าคัญ 3 
ประการ คือเป้าหมายต้องสูงแล้วสามารถท าให้ส าเร็จเป้าหมาย สูงเกินไปก็ท าให้ส าเร็จไม่ได้เป้าหมาย 
ต่ าไปก็ไม่ท้าทายไม่มีคุณค่า ประการที่สองการจะไปถึงเป้าหมายจะต้องมีระบบงานที่ดีมีแผนงานที่มี
ประสิทธิภาพ ประการสุดท้ายจะต้องระบุเวลาที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายนั้น การบริหารเป็นการสมดุล
ระหว่างประสิทธิผลและประสิทธิภาพค าว่าประสิทธิผลหมายความว่า ท างานบรรลุผลส าเร็จตามที่
ก าหนดส่วนค าว่าประสิทธิภาพหมายความว่าท างานโดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดหรือเสียค่าใช้จ่าย
ต่ าสุดการท างานให้ส าเร็จอย่างเดียวไม่พอแต่จะต้องค านึงถึงค่าใช้จ่ายที่ประหยัดอีกด้วยการท าให้ได้
ทั้งสองอย่าง คืองานบรรลุผลตามที่ต้องการ และการใช้ทรัพยากรต่ าสุดจึงเป็นความสมดุลระหว่าง
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
การบริหารเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่าเรา
อาศัยในโลกที่มีทรัพยากรจ ากัดการใช้ทรัพยากรต่างๆ จึงต้องตระหนัก 2 ข้อใหญ่ๆ คือเมื่ อใช้
ทรัพยากรใดไปแล้วทรัพยากรนั้นจะหมดสิ้นไปไม่สามารถกลับคืนมาใหม่ได้  และจะต้องเลือกใช้
ทรัพยากรให้เหมาะสม อย่าให้เกิดสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ ดังนั้นการบริหารกับเศรษฐศาสตร์จึง
มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดเศรษฐศาสตร์เป็นการศึกษาถึงการกระจายการใช้ทรัพยากรที่มี อยู่จ ากัด
อย่างไร ส่วนผู้บริหารในองค์การจะต้องผลิตสินค้าและบริหารให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
การบริหารจะต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จจะต้อง
สามารถคาดคะเนเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นอย่างถูกต้องและสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับก าร
เปลี่ยนแปลงนั้น 
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ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ (Theries of Administration) 
 ทฤษฎีการบริหารจัดการมีความเชื่อว่า เป็นไปได้ที่จะหาทางศึกษาถึงศาสตร์ที่เกี่ยวกับ
การบริหาร (Administrative) ซึ่งสามารถใช้ได้กับการบริหารทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นการบริหารธุรกิจ 
หรือการบริหารงานรัฐบาล โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการบริหาร (Management Functions) ซึ่ง
ประกอบด้วยหน้าที่ทางการบริหาร 5 ประการคือ(Price, Alan, 2004:111) การวางแผน (Planning) 
หมายถึง ภาระหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องท าการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ต่างๆ  ที่จะมี
ผลกระทบต่อธุรกิจ และก าหนดขึ้นเป็นแผนปฏิบัติงาน หรือวิถีทางที่จะปฏิบัติเอาไว้เพ่ือเป็นแนวทาง
ของการท างานในอนาคต การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง ภาระหน้าที่ที่ผู้บริหารจ าต้องจัดให้
มีโครงของงานต่างๆ และอ านาจหน้าที่ ทั้งนี้เพ่ือให้เครื่องจักร สิ่งของ และตัวคน อยู่ในส่วนประกอบที่
เหมาะสมในอันที่ จะช่วยให้ งานขององค์การบรรลุผลส า เร็จ ได้  การบั งคับบัญชาสั่ งการ 
(Commanding) หมายถึง หน้าที่ในการสั่งการงานต่างๆ ของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะกระท าให้
ผลส าเร็จด้วยดี โดยที่ผู้บริหารจะต้องกระท าตนเป็นตัวอย่างที่ ดี จะต้องเข้าใจคนงานของตน จะต้อง
เข้าใจถึงข้อตกลงในการท างานของคนงานและองค์การที่มีอยู่รวมถึงจะต้องมีการติดต่อสื่อสารกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดทั้งขึ้น และล่อง นอกจากนี้ยังต้องท าการประเมินโครงสร้างขององค์การ
และผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของตนเป็นประจ าอีกด้วย หากโครงสร้างขององค์การที่เป็นอยู่ไม่เหมาะสมก็
จ าเป็นต้องปรับปรุงเช่นเดียวกัน ถ้าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาคนใดหย่อนประสิทธิภาพ การไล่ออกเพ่ือ
ปรับปรุงก าลังคนที่มีอยู่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นก็เป็นสิ่งจ าเป็นต้องท า การประสานงาน (Coordinating) 
หมายถึง ภาระหน้าที่จะต้องเชื่อมโยงงานของทุกคนให้เข้ากันได้ และก ากับให้ไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน 
การควบคุม (Controlling) หมายถึง ภาระหน้าที่ในการที่จะต้องก ากับให้สามารถประกันได้ว่า
กิจกรรมต่างๆ ที่ท าไปนั้นสามารถเข้ากันได#กับแผนที่ได้วางไว้แล้ว 
 
หลักการในการบริหารจัดการในการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการ 
 การแบ่งงานกันท า (Division of Labor) Henry Fayol ได้เสนอว่า คนงานควรจะได้รับ
การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติมากขึ้น หรือได้รับการกระตุ้นให้มีความรับผิดชอบในผลลัพธ์ของงาน
มากขึ้นซึ่งหลักการนี้จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในองค์การยุคปัจจุบันได้  อ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบ (Authority and Responsibility) แวปเบอร์ และฟาโย ได้ให้ความส าคัญของอ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบ อ านาจหน้าที่แบบเป็นทางการของแวปเบอร์จะได้มาจากต าแหน่งหน้าที่
ของผู้บริหารในสายการบังคับบัญชา ส่วนอ านาจหน้าที่แบบไม่เป็นทางการจะได้รับจากความช านาญ
งานของบุคคล (Expertise) ความรู้ทางด้านเทคนิค (Technical Knowledge) ความมีคุณค่าทาง
ศีลธรรม (Moral Worth) และความสามารถในการน า  (Leading) และสร้างความผูกพันกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนเน้นว่าอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ผู้บังคับบัญชาคนเดียว (Unity 
of Command) ค าสั่งสองค าสั่ง (Dual Command) อาจก่อให้เกิดปัญหาในการท างาน เช่น การ
รายงานจะมีความเกี่ยวข้อง ในเมื่อผู้ควบคุมสองคนได้ให้ ค าสั่งกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว ท า
ให้เกิดการสับสนในบางสถานการณ์ ค าสั่งสองค าสั่งนี้ท าให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้บังคับบัญชา และท า
ให้เกิดการสับสนในล าดับขั้นของอ านาจหน้าที่แบบเป็นทางการ (Formal Hierarchy of Authority) 
การประเมินอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารในระบบผู้บังคับบัญชาสองคนจะเป็นการ
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ยาก และผู้บริหารจะไม่สนใจในความรู้สึกของผู้ใต้บังคับบัญชา มักจะโกรธและอาจไม่ให้ความร่วมมือ
ในอนาคตถ้าผู้ใต้บังคับบัญชาไม่เชื่อฟัง สายการบังคับบัญชาตามอ านาจหน้าที่ (Line of Authority) 
เป็นสายการบังคับบัญชาจากผู้บริหารในระดับบนสู่ผู้ปฏิบัติงานในระดับล่างขององค์การ  
ความสัมพันธ์ของการจ ากัดความยาวของสายการบังคับบัญชา โดยการควบคุมจ านวนของระดับใน
ล าดับขั้นของการบริหารจัดการจ านวนที่ดีที่สุดในล าดับขั้นการบังคับบัญชา (Hierarchy) คือความยาว
ของการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริหารระดับสูงและพนักงานระดับล่าง  รวมถึงความล่าช้าในการ
วางแผน (Planning) และการจัดการ (Organizing) ซึ่งการจ ากัดจ านวนของระดับขั้นการบังคับบัญชา
ให้น้อยลงจะท าให้ปัญหาในการติดต่อสื่อสารลดลง และองค์การจะมีการปฏิบัติงานที่รวดเร็วและมี
ความยืดหยุ่นมากขึ้น ภายในองค์การได้มีการแบ่งแยกแผนกต่างๆ ซึ่งแต่ละแผนกจะมีระดับขั้นการ
บังคับบัญชาโดยผู้บริหารในระดับกลางและระดับต้นของสาย การบังคับบัญชาแต่ละแผนก ต้องมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้จัดการในระดับเดียวกันในแผนกอ่ืนๆ ซึ่งปฏิสัมพันธ์นี้ช่วยในการตัดสินใจให้เร็วขึ้น 
เนื่องจากผู#บริหารจะรู#จักบุคคลอ่ืน และรู้วิธีการในการแก้ปัญหาเพ่ิมมากขึ้น ส าหรับการท างาน
ข้ามแผนกหรือการท างานข้ามสายนั้นเป็นการสร้างทีมงานข้ามสาย ซึ่งสามารถควบคุมโดยผู#น าของ
แต่ละทีม การรวมอ านาจ (Centralization) เป็นการรวมอ านาจของการบังคับบัญชาไว#ที่ผู#บริหาร
ระดับสูงขององค์การ ซึ่งอ านาจหน้าที่จะไม่ได้รวมไว้ที่ผู้บริหารระดับสูงของสาย การบังคับบัญชา แต่
เป็นการก าหนดว่า ควรมีการรวมอ านาจไว้ที่ผู้บริหารระดับสูงเท่าไร อย่างไร และมีการกระจายอ านาจ
ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและคนงานในระดับล่างอย่างไร  สิ่งนี้ถือว่ามีความส าคัญเนื่องจากว่าจะมี
ผลกระทบต่อพฤติกรรมของพนักงานในทุกระดับขององค์การ การมีเป้าหมายเดียวกัน (Unity of 
Direction) เป็นการออกแบบหรือก าหนดแผนใน การปฏิบัติงานของผู้บริหารและคนงานที่ใช้
ทรัพยากรขององค์การ องค์การใดที่ไม่มีการวางแผนจะท าให้ขาดประสิทธิภาพและขาดประสิทธิผล  
ซึ่งจะไม่มีการมุ่งไปสู่กิจกรรมของกลุ่มหรือกิจกรรมของบุคคล  แต่การวางแผนจะเริ่มที่ผู้บริหาร
ระดับสูงท างานเป็นทีมร่วมกับกลยุทธ์ขององค์การ ซึ่งจะต้องมีการติดต่อกับผู้บริหารในระดับกลางที่มี
ส่วนในการตัดสินใจว่า จะใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างไร เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามกลยุทธ์  
หลักการในข้อนี้ยึดหลักว่า กิจกรรมของแต่ละกลุ่มต้องมีจุดหมาย และแผนเดียวกัน หลักความเสมอ
ภาค (Equity) ความเสมอภาคคือ ความเป็นธรรม (Justice) ความยุติธรรม (Impartiality) และความ
เหมาะสม (Fairness) ส าหรับสมาชิกทุกคนภายในองค์การซึ่งในปัจจุบันพนักงานมีความต้องการความ
เสมอภาคมากขึ้นเป็นการจัดการที่ใช้หลักความเท่าเทียมกัน การออกค าสั่ง (Order) วิธีการจัดการซึ่ง
อยู่ในต าแหน่งนั้นในการจัดหาเพ่ือให้องค์การได#รับประโยชน์สูงสุด และเป็นการจัดหางานให้แก่
พนักงานโดยใช้ผังองค์การ  (Organization Chart) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงต าแหน่งและหน้าที่ของ
พนักงานแต่ละคน และเป็นการชี้วัดว่าต าแหน่งของพนักงานแต่ละคนอาจจะมีการ เลื่อนขั้นได้ใน
อนาคต การวางแผนเกี่ยวกับอาชีพได#รับความสนใจมากขึ้นในองค์การยุคปัจจุบัน  เนื่องจาก
ทรัพยากรมนุษย์ถือว่า มีความจ าเป็นที่จะต้องให้การฝึกอบรม (Training) และการพัฒนาก าลัง
แรงงาน (Developing) โดยองค์การจะก าหนดต าแหน่งหน้าที่ส าหรับคนทุกคน และทุกคนจะเข้าใจ
ต าแหน่งหน้าที่ของตน ความคิดริเริ่ม (Initiative) เป็นความสามารถของบุคคลในการกระท าสิ่งต่างๆ 
โดยปราศจากการสั่งการจากผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารจะต้องกระตุ้นให้พนักงานมีความคิดริเริ่มซึ่ง
ความคิดริเริ่มนี้นับถือว่าเป็นจุดแข็งขององค์การ  เนื่องจากจะสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ได้
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ผู้บริหารมีความต้องการทักษะ (Skill) และไหวพริบ (Tact) เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างองค์การ
และความต้องการของพนักงาน และความสามารถ (Ability) จะท าให้เกิดความสมดุล ซึ่งเป็นสิ่งที่ชี้วัด
ผู้บริหารระดับสูงในการพัฒนาและการบริหารงาน 
 ความมีระเบียบวินัย (Discipline) เป็นการมุ่งให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องการเชื่อฟัง 
(Obedience) อ านาจ (Energy) ค าขอร้อง (Application) และลักษณะของการแสดงความนับถือ
ออกมา ส าหรับอ านาจของผู้บังคับบัญชา ความมีระเบียบวินัยเป็นบุคลิกลักษณะที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้บริหารหลายๆ คนที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด และท างานอย่างเข้มแข็ง
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ความมีระเบียบวินัยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายใน
องค์การกับคุณสมบัติของผู้น าภายในองค์การ และเป็นความสามารถของผู้บริหารในการที่จะปฏิบัติ
ตามอย่างยุติธรรมอีกด้วย ค่าตอบแทน (Remuneration of Personnel) การให้รางวัลประกอบด้วย
โบนัสและแผนการแบ่งก าไรเป็นการช่วยกระตุ้นการท างานของพนักงานได้  การให้หรือการจ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานมีความส าคัญอย่างมากต่อความส าเร็จขององค์การ ระบบรางวัลที่มี
ประสิทธิภาพสามารถให้ความยุติธรรมทั้งพนักงาน และองค์การ รวมทั้งสามารถกระตุ้นผลผลิตเพ่ิม
โดยการให้รางวัล เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้มีผลผลิตเพ่ิมขึ้น โดยยึดหลักว่าการจ่ายค่าตอบแทนควร
ยุติธรรม และตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดทั้งนายจ้าง และลูกจ้างเท่าที่จะท าได้ ความมั่นคงในงาน 
(Stability of Tenure of Personnel) ความมั่นคงในงานมีความส าคัญต่อการจ้างงานระยะยาว เมื่อ
พนักงานอยู่ในองค์การซึ่งมีแนวโน้มจะท างานเป็นทีมเป็นระยะเวลานาน  โดยพยายามพัฒนาทักษะ
และปรับปรุงความสามารถในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรขององค์การ การจ้างงานระยะยาวเป็น
ปัจจัยส าคัญที่ใช้อธิบายการประสบความส าเร็จของบริษัทขนาดใหญ่ในญี่ปุ่น ผลประโยชน์ส่วนตัวมี
ความส าคัญน้อยกว่าผลประโยชน์ขององค์การ (Subordination of individual interests to the 
common interest) ผลประโยชน์ขององค์การถือว่าเป็นประโยชน์ของทุกๆ คน หรือของทุกกลุ่มใน
องค์การ ในขณะที่องค์การยังด าเนินกิจการอยู่จะต้องมีการก าหนดผลประโยชน "เพ่ือให้เกิดความ
ยุติธรรมระหว่างองค์การ และสมาชิกภายในองค์การ ความสามัคคี (Sprit de corps) เป็นความรู้สึก
ร่วมกันของสมาชิกภายในองค์การที่ช่วยสนับสนุนการท างานของสมาชิกในกลุ่ม ในการออกแบบ
ประยุกต์ของอ านาจหน้าที่ตามล าดับขั้นภายในองค์การ และสิทธิในการสั่งการ หรือการบริโภค และ
ความร่วมมือกัน ถือว่าเป็นส่วนประกอบส าคัญในการที่ท าให้องค์การบรรลุผลส าเร็จและมีการพัฒนา 
ความสามัคคีจะสามารถบรรลุผลส าเร็จได้หากมีการติดต่อกันระหว่างผู้บริหารและคนงาน โดยการ
ติดต่อเพ่ือแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่ส าคัญเพราะความสามัคคีคือพลัง เมื่อสมาชิกมีความสามัคคีกัน
สูงก็จะท าให้องค์การมีความแข็งแกร่ง(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2545: 68-69.) 
 การบริหารจัดการของผู้บริหารให้ส าเร็จ  มี 5 ประการ ตามค าย่อภาษาอังกฤษว่า 
“POSDC” ดังนี้ คือ(ประยูร ธมมฺจิตฺโต, 2549: 3-5) P คือ Planning หมายถึง การวางแผน เป็นการ
ก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพ่ือความส าเร็จที่จะตามมาในอนาคต  ผู้บริหารที่ดีต้องมีวิสัยทัศน์ที่
กว้างไกลเพ่ือก าหนดทิศทางขององค์กร O คือ Organizing หมายถึง คือ การจัดองค์กร เป็นการ
ก าหนดโครงสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองค์กร  มีการแบ่งงานกันท า
และการกระจายอ านาจ S คือ Staffing หมายถึง งานบุคลากร เป็นการสรรหาบุคลากรใหม่ การ
พัฒนาบุคลากรและการใช้คนให้เหมาะสมกับงาน D คือ Directing หมายถึง การอ านวยการ เป็นการ
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สื่อสารเพื่อให้เกิดการด าเนินการตามแผน ผู้บริหารต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และต้องมีภาวะผู้น า C คือ 
Controlling หมายถึง การก ากับดูแล เป็นการควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงานภายในองค์กร 
รวมทั้งกระบวนการแก้ปัญหาภายในองค์กร 
 
สรุป 
 การพัฒนาประเทศในยุคดิจิทัลต้องอาศัยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง ทั้งในมิติ
ทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ผู้บริหารจะต้องมีองค์ความรู้รอบด้าน และมีทักษะขั้นสูง รวมถึง
ทัศนคติที่เหมาะสมกับ ทิศทางการพัฒนาของโลกยุคใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่ปัจจัยต่าง ใน
โลกเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้บริหารยุคใหม่จ าเป็นต้อง
เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถ ในการบริหารจัดการที่ทันสมัย มาพัฒนาองค์กร ช่วยเหลือสังคม 
และประเทศชาติไปสู่การพัฒนาประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่ Thailand 4.0 เพ่ือสามารถ
สนองตอบโลกธุรกิจในยุคดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว องค์กรธุรกิจที่สามารถปรับตัวตามนวัตกรรมใหม่ได้
ดีกว่าเท่านั้นจึงจะอยู่รอด และถ้าต้องการจะเป็นผู้น า เอาชนะการแข่งขัน ก็ต้องเพ่ิมความสามารถใน
การแข่งขัน โดยการสร้างและเป็นเจ้าของนวัตกรรมเสียเอง การริเริ่ม บ่มเพาะ และสร้างนวัตกรรม
ใหม่ข้ึนมาในองค์กร  
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The Buddha Dhamma and Leadership Development to Increase Organizational 

Management Efficiency. 
 

นฤมล เพ็ญสิริวรรณ1 
 

บทคัดย่อ 
หลักพุทธธรรมกับการพัฒนาภาวะผู้นาในการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

เป็นการกล่าวถึงการนาหลักธรรมในพระพุทธสาสนามาใช้ในการพัฒนาภาวะผู้นาเพ่ือการบริหาร
จัดการองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ บทความวิชาการนี้มุ่งศึกษาหลักพุทธธรรมในการพัฒนาภาวะผู้นา 
พรหมวิหารกับการปฏิบัติงานของผู้บริหารงาน คุณลักษณะของผู้บริหาร ผู้นาในทางพุทธศาสนาที่
ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก เพ่ือการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

 
ค าส าคัญ: หลักพุทธธรรม, การพัฒนา, ภาวผู้น า  
 

Abstract 
The Buddha Dhamma and leadership development in organizational 

management is the way leading to the highest efficiency in organizational 

administration. This paper aims to study the Buddhist principles used in leadership 

development, Brahmavihara Dhamma and working performance of the administrators, 

administrator characteristics, leaders in Buddhism as appeared in Tripitaka for the most 

effective organizational management.  

 

Keywords: Buddha Dhamma, development, leadership 

 
บทน า 
 หลักธรรม หรือค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งอยู่ในศาสนาพุทธมีมากถึง 84,000 อย่าง
โดยสรุปแล้วมี 3 ประการที่ส าคัญ คือ 1. ละชั่วทั้งปวง 2. ท าดีให้บริบูรณ์ 3. ท าใจให้บริสุทธิ์ สิ่งที่ ควร
ปฏิบัติทั้ง 3 ประการดังกล่าวยังแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วน “ศีลหรือวินัย” อันเป็นค าสั่งหรือข้อบังคับ
มิให้ท า ส่วนอีกอย่างหนึ่งคือ “ธรรม” เป็นค าสั่งสอน หรือจ้อที่ควรกระท า ในทีนี้จะศึกษา เฉพาะ
หมวดหลักธรรมพรหมวิหาร 4 เป็นธรรมที่ผู้บริหารทุกคนควรศึกษาและฝึกฝนพัฒนาตนเองให้เป็น
ผู้บริหารที่ดี ซึ่งมิใช่เรื่องยากแต่ประการใด ถ้าผู้บริหารมีธรรมในใจ(นิตย์ สัมมาพันธ์, 2529:43) 
 พรหมวิหาร 4 เป็นหลักธรรมในพุทธศาสนา เพ่ือให้ผู้บริหารแสดงพฤติกรรมเหล่านั้น 
ออกมาโดยไม่ต้องฝืนใจ นักบริหารต้องมีพรหมวิหาร ซึ่งจะท าให้ผู้ด ารงธรรมนี้ย่อมช่วยเหลือมนุษย์ 
สัตว์ทั้งหลายด้วยเมตตา กรุณา และยอมรักษาธรรมไว้ได้ด้วยอุเบกขา ดั้งนั้นเมื่อมีความกรุณาที่จะ 

                                           

1 นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
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ช่วยเหลือปวงสัตว์ก็ต้องมีอุเบกขาด้วยเพ่ือที่จะมิให้เสียธรรม ที่มาของค าว่าพรหมวิหารนี้ มาจากค าว่า 
“พรหม” ซึ่งแปลว่า ชื่อพระเป็นเจ้าผู้สร้างโลกตามศาสนาพราหมณ์ เทพพรหมโลกและมาจากค าว่า 
“วิหาร” ซึ่งแปลว่า วัด ที่อยู่ของพระสงฆ์ที่ประดิษฐานพระพุทธรูป รวมความแล้วพรหมวิหารจึง 
แปลว่า ธรรมของพรหม หรือธรรมของท่านผู้เป็นใหญ่ มี 4 ประการ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
(ราชบัณฑิตยสถาน,2525:568-569) สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระราชปรารภว่า 
พรหมวิหาร 4 เป็น หลักธรรมที่จะก่อให้เกิดความสงบสุขแก่โลก โดยเฉพาะเมตตาเป็นเครื่องค้ าจุน
โลก สามารถฝึกหัด และปฏิบัติได้โดยไม่มีขอบเขตและสิ้นสุด ส่วนกรุณาเป็นเครื่องประกอบตามก าลัง
สามารถของแต่ละ บุคคล จึงทรงอาราธนาสมเด็จพระญาณสังวร (สุวตาฒโน) วัดบวรนิเวศวิหาร ได้ให้
ความหมายของ พรหมวิหาร 4 ดังนี้ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 4 ประการนี้ พระบรมศาสดาทรง
แสดงว่าเป็นคุณธรรม ส าหรับเป็นที่อยู่ของจิตใจแห่งพรหม คือ ผู้ใหญ่หรือผู้ประเสริฐ ทรงเรียก
คุณธรรมนี้ว่าพรหมวิหาร เป็นธรรมเป็นที่อยู่ซึ่งมีทั้งความดีและความสุข 
 พรหมวิหารธรรม หมายถึง บุคคลผู้ที่มีคุณธรรมครบถ้วนบริบูรณ์เท่านั้นหมายถึง บุคคล
ผู้ที่มีคุณธรรมครบถ้วนบริบูรณ์เท่านั้นอันพรหมวิหารธรรมนั้นมี 4 ประการคือ  
 1. เมตตา : ความรัก หมายถึง รักที่มุ่งเพ่ือปรารถนาดี ปรารถนาให้ผู้อ่ืนเป็นสุขผู้บริหาร 
ควรมีความรัก ความปรารถนาต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยการให้ค าแนะน า สั่งสอน หรือ อบรมทั้งในเรื่อง 
ที่เกี่ยวข้องกับการท างานและความประพฤติที่เหมาะสมและดีงาม รวมถึงการใช้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ 
เหมาะสม (ถูก) กับวัย งาน และความถนัด  
 2. กรุณา : ความสงสาร หมายถึง ความปราณี ปรารถนาให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์ ผู้บริหารควรมี
ความกรุณาต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยการให้ความช่วยเหลือ แบ่งปันน้ าใจ หรือสงเคราะห์ทั้งทางด้าน 
วัตถุ ก าลังกายและก าลังใจ รวมถึงการจัดสรรสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ  ให้เหมาะสม 
กับความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชา  
 3. มุทิตา : ความยินดีเมื่อผู้ อ่ืนได้ดี หมายถึง ความปรารถนาให้ผู้อ่ืนมีความสุขความ 
เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้น ไม่มีใจอิจฉาริษยา ผู้บริหารควรสนับสนุนและแสดงออกถึงความยินดีเมื่อ 
ผู้ใต้บังคับบัญชา (รวมถึงครอบครัว) มีความสุข หรือ มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตการงานและชีวิต 
ครอบครัว รวมถึงการเชิดชูด้วยรางวัลและแบ่งปันด้วยน้ าใจ  
 4. อุเบกขา : ความวางเฉย หมายถึง การวางใจเป็นกลาง ผู้บริหารควรมีความปรารถนา
ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยการช่วยเหลือให้พ้นทุกข์/มีความสุขในลักษณะที่ถูกต้องตามท านองคลอง 
ธรรม ด้วยความยุติธรรม ไม่ล าเอียงหรืออคติต่อผู้ใดผู้หนึ่ง เพราะ รัก ไม่ชอบ (เกลียด) เขลา และ 
กลัวด้วยหลักธรรมพรหมวิหาร 4 นี้ เป็นหลักธรรมที่มีความส าคัญต่อการท างานมากโดยเฉพาะกับ 
หัวหน้า  
 ดังนั้นการที่หัวหน้าจะน าหลักธรรมนี้มาใช้กับผู้ใต้บังคับบัญชาควรพิจารณาสถานการณ์ที่ 
จะน าหลักธรรมนี้มาใช้ดังนี้  
 1. เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ปกติ หัวหน้าควรมีเมตตา หมายถึง การให้ความรัก ความ 
ปรารถนาดี มีความปรารถนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความสุข  
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 2. เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาตกต่ ากว่าเดิม ได้รับความเดือดร้อน เป็นทุกข์ หัวหน้า ต้องมี 
ความกรุณา หมายถึง การมีความรู้สึกหวั่นไหว เมื่อเห็นผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับความเดือดร้อน และ 
หัวหน้ามีความต้องการที่จะช่วยให้บุคคลนั้นหมดทุกข์  
 3. เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาดีขึ้น ประสบความส าเร็จ หัวหน้าควรมีมุทิตา หมายถึง มีความ
ปีติยินด ีกับความสุขของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย และคอยให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ดียิ่งๆ ขึ้น  
 4. ในกรณีที่มีการรักษาความถูกต้อง ชอบธรรมตามหลักการและกฎเกณฑ์หัวหน้า ควรมี
อุเบกขา หมายถึง การที่วางใจเป็นกลาง แต่ยังคงอยู่ใกล้ๆ กับผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ไม่เข้าไปก้าวก่าย
เพ่ือให้ความถูกต้องชอบธรรมนั้นยังคงอยู่ต่อไป 
 ดังนั้น การบริหารงานโดยใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารที่ดีนั้นจะส่ง ผลให้เกิด
ความประทับใจต่อผู้ร่วมงานเกิดขวัญก าลังใจและแรงจูงใจในการท างานอย่างดียิ่งอันจะน าไปสู่การ
ท างานให้เกิดความส าเร็จผล ตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้และด าเนินไปด้วยดี ดังนั้น เพ่ือให้ สามารถ
ครองใจคนในการปฏิบัติงานใดๆ ผู้บริหารจึงต้องมีทั้งความเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขาอย่าง
ครบถ้วน สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
ในขณะเดียวกัน ผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องน าเอาหลักธรรมพรหมาวิหาร 4 ด้าน อุเบกขา มาใช้ในการ
บริหารงาน ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานทุกคน เสมอภาคกันด้วยความยุติธรรมอีกอย่าง หนึ่ง ผู้บริหารต้อง
รู้เท่าทันของผู้ร่วมงานทุกคนและในบางสถานการณ์จ าเป็นต้องวางเฉยเป็นกลาง อย่างรู้เท่าทัน  
 
พรหมวิหารกับการปฏิบัติงานของผู้บริหารงาน 
 หลักธรรมหนึ่งของพระพุทธศาสนาที่สอนให้ประพฤติปฏิบัติ หรือควบคุม ก ากับทาง
จิตใจของมนุษย์ให้อยู่กับสังคมในโลกปัจจุบัน โดยการแสดงออกในด้านความรัก ความปรารถนาให้ทุก
คนมีความสุขและให้มีจิตใจสงสารคิดช่วยเหลือผู้อ่ืนรวมทั้งสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์ รวมถึงด้านจิตใจ 
พลอยยินดีกับคนที่เขาได้ดีมีสุข รวมถึงอาการที่แสดงออกด้วยความเที่ยงตรง เที่ยงธรรม ไม่ล าเอียง
ด้วยรักและชังใครท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว ผู้ใดมีพรหมวิหารธรรม ๔ ผู้นั้นย่อมมีจิตใจที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ ของตนเองและผู้อื่น ส าหรับผู้บริหารควรแสดงออกต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ถึงการมีเมตตา 
กรุณา มุทิตา อุเบกขา ก่อให้เกิดศรัทธาแก่เพ่ือนร่วมงานและชุมชน ตลอดจนการบริหารบุคคลด้วย
ความเป็นธรรม วางระบบและวิธีการให้คุณให้โทษ ให้รางวัลด้วยความเป็นธรรม 
 เมตตา (Loving Kindness) มีความรักใคร่ปรารถนาที่จะให้เป็นสุข หมายถึง พฤติกรรม 
มีความหวังดีเพ่ือให้ผู้อ่ืนมีความสุข มีจิตใจแผ่ไมตรีจิต สนิทสนมกับผู้น้อย หวังความดีงามแก่เขา 
อยากให้เขามีความสุข ไม่อยากให้มีอันตรายจากความอาฆาตบาดหมางใจกัน ปรารถนาให้มีความ 
สามัคคีกลมเกลียวกัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหวังให้เขาเจริญด้วยความรู้ ความสามารถอันเป็นทางให้
เกิด ลาภ ยศ และชื่อเสียง รักษาตนให้ได้รับความสุขโดยสวัสดิภาพ 
 กรุณา (Compassion) มีความสงสาร คิดจะช่วยให้พ้นทุกข์ หมายถึง พฤติกรรม หวังดี
เมื่อเห็นผู้อ่ืนมีความทุกข์ร้อน ตกทุกข์ได้ยากก็รู้สึกสงสารหวั่นใจไปตามเมื่อเห็นเขามีความทุกข์ กรุณา
ธรรมเป็นเครื่องปราบปรามจิตใจไม่ให้คิดเบียดเบียนคนอ่ืนให้ได้รับความลาบากในการกระทา  งาน 
กิจกรรมต่างๆ ย่อมมีความลาบากท้ังกายและใจ จึงมีความเห็นใจพลอยหาวิธีไม่ให้เกิดความล าบากแก่
ผู้ท างาน ด้วยการอ านวยความสะดวก สนับสนุน อุปกรณ ์เครื่องมือให้เต็มก าลังในการท างาน  
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 มุทิตา (Sympathetic Joy) มีความยินดีเมื่อผู้อ่ืนได้ดี หมายถึง ความชื่นบานในเวลาที่
ผู้อ่ืนได้รับความดี เมื่อเขามีความเจริญด้วยความรู้ความสามารถ เจริญด้วย ลาภ ยศและชื่อเสียง 
พลอยชื่นชมยินดีตามด้วยคุณธรรม มุทิตาธรรมเมื่ออยู่ในดวงจิตผู้ใด ผู้นั่นย่อมปราบปรามซึ่ง ความ
ริษยา อิจฉาตาร้อนในคุณงามความดีของผู้อ่ืนเมื่อผู้อ่ืนได้รับความดี อดรนทนไม่ได้เร่าร้อน ขุ่นเคือง 
หงุดหงิด งุ่นง่าน ความอิจฉาริษยาเป็นโทษท าลายความสามัคคี ความเจริญของหมู่คณะ เมื่อเกิดขึ้น
ย่อมชักน าจิตให้วิปริตไปต่างๆ นานา 
 อุเบกขา (Equanimity) มีการวางตนเป็นกลาง มีความวางเฉย ไม่เสียใจ ไม่ดีใจ เมื่อ
สถานการณ์เอ้ือที่จะแสดงพฤติกรรมตามคุณธรรมความมีเมตตา กรุณา และมุทิตาจิตได้อุเบกขา ธรรม
เป็นคุณธรรมของผู้ใหญ่ ผู้น า หัวหน้างาน ที่ปกครองพนักงาน เจ้าหน้าที่ หมู่คณะ ที่ต้อง ประพฤติ
อย่างสม่ าเสมอ 
 พรหมวิหาร 4 ประการดังกล่าวนี้ ผู้มีเมตตาธรรมควรเจริญในเวลาปกติย่อมท างาน 
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างไม่มีเวร ไม่มีภัย มีความรักใคร่ สนิทสนม กลมเกลียวกัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มี 
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ผู้มีกรุณาธรรมย่อมน ามาซึ่งการช่วยเหลือเกื้อกูลเอ้ืออาทรต่อกัน ไม่หนีเอาตัว 
รอด ความเดือดร้อน ความทุกข์ยากของผู้ร่วมงาน ผู้อยู่ในสังคมองค์การจะบรรเทาเบาบางลงอยู่ด้วย 
ความมีน้ าใจ ผูกพันกันอย่างแนบแน่น มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ผู้ที่มีมุทิตาธรรมควรเจริญในเวลาที่ 
คนอ่ืนได้รับความชอบที่เขากระท าคุณงามความดี 
 ยึดถือดังค าสั่งสอนใน สุตตนิบาต ขททกนิกาย ว่า “กัมมุนา วัตติ โลโก” สัตว์โลกย่อม 
เป็นไปตามกรรมนั่นคือ ตั้งสติ ท าความเข้าใจว่า คนทุกคนมีกรรมเป็นของตน ถ้าท ากรรมดีก็จะได้รับ 
ผลตอบแทนถ้าท ากรรมชั่วก็จะได้รับผลชั่วตอบสนอง ไม่มีทางหนีหนี้กรรมของตนพ้นกรรมจะติดตาม 
ตนไปเหมือนล้อหมุนไปตามรอยเท้าโคหรือเวลาที่เขามีความสุขไพบูลย์แล้วไม่จ าเป็นต้องช่วยเหลือ  
อีกเป็นต้น (กรมการศาสนา,2530:457) 
 
คุณลักษณะของผู้บริหาร 
 เมื่อกล่าวถึงคุณลักษณะของนักบริหาร มีนักการบริหารกล่าวไว้กันมากมาย ซึ่งมีทัศนะที่ 
เกิดขึ้นจากประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารมาและผลจากการศึกษาและวิจัยของนักวิชาการ  ซึ่งมีทั้ง 
ของไทยและต่างประเทศ เช่น กล่าวว่า นักบริหารที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ 
 ด้านเมตตา มีการเสียสละปราศจากการเห็นแก่ตัว เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเกียรติคุณดี มี
ความจริงใจ มีความรอบรู้ในวิชาการ มีความรักและห่วงใยผู้ร่วมงาน เป็นผู้น าที่ดีรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
อุทิศตนและเวลาให้องค์กรอย่างเต็มที่ เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เคารพในสิทธิและศักดิ์ศรี  
 ด้านกรุณา มีประสบการณ์มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการที่เคยถูก
ปกครองบังคับบัญชาจากหัวหน้าแบบต่างๆ เพ่ือได้ทัศนะในการปกครองบังคับบัญชาผู้ อ่ืน  มี
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อ่ืน เปิดโอกาสให้บุคคลจ านวนมากหรือบุคคลหลายๆ คน 
เข้ามามีส่วนร่วมในการกระท าโดยไม่ท างานตามล าพังยอมรับความคิดเห็นผู้อ่ืน  เป็นผู้ท าหน้าที่
ประสานประโยชน์บริการแก่ผู้อ่ืนทุกๆ คน ในการที่ช่วยให้เขาด าเนินงานต่างๆ ในการให้การท างาน
ได้ผลและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เป็นผู้เสียสละทุกอย่างเพ่ือให้บริการแก่ประชาชนและเพ่ือให้สังคม
ดีขึ้น เป็นผู้มีความสามารถส่งเสริมและสนับสนุนในการท างานเป็นทีม  เป็นผู้ศึกษาหาความรู้ 
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ความสามารถและมีความเข้าใจหลักสูตร กระบวนการจัดการ การปฏิบัติ การวัดผลและประเมินผล 
ตลอดจนสามารถจัดระบบการนิเทศ การบริหารจัดการภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ด้านมุทิตา มีความกระตือรือร้น เป็นมิตรและมองโลกในแง่ดี ประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก้ผู้ร่วมงานและผู้อ่ืน ต้องรู้จักยกย่อง ชมเชยผู้ร่วมงานที่ท าความดีตามความเหมาะสม 
เผยแพร่ผลงานที่ดีของผู้ร่วมงานทุกคน ชื่นชมผลงานการปฏิบัติงานของบุคคลอื่นด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
เป็นก าลังใจให้ผู้ร่วมงานหรือบุคคลอ่ืนประสบความส าเร็จในงานที่ได้รับมอบหมาย  
 ด้านอุเบกขา มีความเฉลียวฉลาด มีไหวพริบทันคน มีความสามารถรอบด้าน รู้บางสิ่งใน
ทุกสิ่งและรู้ทุกสิ่งในบางสิ่งและรู้หน้าที่ของตน อย่างกว้างขวางด้วย มีความเชื่อม่ันในตนเอง ไม่โลเล มี
กาลังกายและพลังประสาทมั่นคง มีความเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจ มีความยุติธรรม มีเหตุผลและ
วางตัวเป็นกลางอย่างสม่ าเสมอ ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อหน่วยงานและผู้อ่ืน เฉลียวฉลาดแต่ไม่อวดฉลาด 
กล้าหาญทั้งกายและใจ กล้าเผชิญกับเหตุการณ์ร้อนหรือด่วน สามารถควบคุมจิตใจ ตนเองได้ กล้า
ตัดสินใจเมื่อชั่งใจว่าถูกต้องและยืนหยัดอย่างไม่สะทกสะท้าน  มีความคิดริเริ่ม ท าให้งานต่างๆ 
ก้าวหน้าอยู่เสมอเป็นผู้ที่ส ารวจตัวเองและพัฒนา หน้าที่ของตนเองให้ดีอยู่เสมอ คิดและวางแผนการ
งานไว้ล่วงหน้า มีความยุติธรรม เมื่อใดผู้น้อยเกิดความรู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรม เมื่อนั้นขวัญ ของ
เขาก็จะเสื่อมลงทันที วางตัวดี การประพฤติปฏิบัติให้ประทับใจแก่ผู้น้อย แต่งกายสะอาด การด่าหรือ 
การต าหนิอย่างกราวรูดจะต้องยับยั้งโดยสิ้นเชิง ปฏิบัติงานอย่างเป็นทีม ให้ท างานแทนกันได้  
 ดังนั้น คุณลักษณะของผู้บริหารองค์กรที่ดีนั้น จะส่งผลให้การบริหารงานเป็นไปด้วยดี 
และจากแนวคิดที่สรุปมานั้น ผู้บริหารใดสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนจะถือได้ว่าเป็นผู้บริหาร
ที่มีความสมบูรณ์ในหลักพรหมวิหาร 4  
 แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นผู้น าในทางพุทธศาสนานั้นมีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก ที่เป็น
พระสูตรจ านวนมาก และแม้พระจริยาวัตรและคุณลักษณะของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้แสดงความ
เป็นผู้น า เป็นมหาสัตว์ หรือมหาบุรุษ ซึ่งสืบเนื่องมาจากการที่ได้กระทากุศลธรรมมาแต่ชาติปางก่อน
และในอดีตกาล ผู้เป็นผู้น าแบบเชิงพุทธต้องใช้หลักธรรมในการด าเนินยุทธศาสตร์ในการปกครอง มี
หลักธรรม อาทิ อปริหานิยธรรม 7 กุศลธรรมบถ 10 ธรรมโลกบาล 2 เป็นต้น ซึ่งล้วนน าไปสู่การขัด
เกลาตนเองทั้งทางกาย วาจา และใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์ขึ้น ซึ่งผู้น าหรือผู้ปกครองที่มีธรรมเป็นหลักชัย 
จักส าเร็จสมหวังในการครอบครองความสมบูรณ์มี รัตนะทั้ง 7 เป็นอาทิ และได้รับความเคารพนับถือ
จากหมู่ประชาชน และในยุคปัจจุบันก็ยังมีการคาดหวังในหมู่นักวิชาการว่าควรน าหลักธรรมทางพุทธ
ศาสนามาเป็นแนวทางในการท างานของรัฐบาล โดยเฉพาะการมุ่งหวังให้ผู้ปกครองหรือรัฐบาลท างาน
ด้วยความโปร่งใส สุจริต ปราศจากการฉ้อโกง พระธรรมของพระพุทธศาสนาเป็นกฎแห่งความเป็นจริง
ที่ไม่ข้ึนอยู่กับกาลเวลา สามารถน ามาปรับใช้ได้ในปัจจุบันและในอนาค 
 
การใช้หลักพุทธธรรมในการพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  
 องค์การที่ประสบผลส าเร็จอย่างต่อเนื่องมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกัน สร้างผลตอบแทนทางธุรกิจและผลตอบแทนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน
และมีความสามารถอย่างเด่นชัดในการสร้างมาตรฐานการท างานที่เป็นเลิศ  เพ่ือสร้างและธ ารงไว้ใน
ความสามารถทางการแข่งขันที่เหนือกว่า (พสุ เดชะรินทร์, 2549:15) องค์การที่เก่งมีแผนรองรับกับ
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สภาวะต่างๆ อย่างชัดเจน มีการวิเคราะห์สถานการณ์ที่สามารถกระทบต่อการท างานจากรอบด้านทุก
มุมมอง ท าให้สามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามเวลา และ
คุณภาพของผลงานดีเยี่ยม เป็นที่ยอมรับและมีเกณฑ์ในการพิจารณา  เพ่ือก้าวเข้าสู่องค์การ
ประสิทธิภาพสูงประกอบด้วย 7 มิต ิดังนี้ การน าองค์การ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ การ
ให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวัด การวิเคราะห์ การจัดการความรู้ การ
มุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล การจัดการกระบวนการและผลลัพธ์การด าเนินการ(ธงชัย สมบูรณ์,2551:16) 
 องค์การประสิทธิภาพสูง คือ องค์การที่บรรลุผลทางการเงินที่ดีกว่ากลุ่มที่เปรียบเทียบ
กัน โดยการจัดโครงสร้าง การจัดการที่รวมกันและวางแนวทางโดยการพัฒนาความสามารถหลักอย่าง
ต่อเนื่อง และโดยการปฏิบัติต่อลูกจ้างเหมือนเป็นทรัพย์สินหลักอย่างแท้จริง  จ าแนกหลักของ High 
Performance Organization (HPO) ที่มีผลต่อพฤติกรรมของคนในองค์การเป็น  4 ปัจจัย คือ 
วัฒนธรรมองค์การ โครงสร้างองค์การ (โครงสร้างที่เป็นทางการ ระบบ กระบวนการ นโยบาย กลยุทธ์ 
การออกแบบองค์การเทคโนโลยี) ความเป็นผู้น าขององค์การ สิ่งแวดล้อมภายนอก (องค์การคู่แข่ง 
องค์การเปรียบเทียบ องค์การสาธารณะและทางกฎหมาย ลูกค้า ซัพพลายเออร์ ผู้ร่วมงาน) และเสนอ
ปัจจัยส าคัญสาหรับการเป็น High Performance Organization (HPO) ประกอบด้วยแบบองค์การ 
(organizational structure) กลยุทธ์  (strategy)การจัดกระบวนการ  (process management) 
เทคโนโลยี (technology) ความเป็นผู้น า (leadership) ส่วนบุคคล และบทบาท (individual & 
roles) วัฒนธรรม (culture) การให้ค าแนะน าภายนอก (external orientation)  
 หลักการองค์การประสิทธิภาพสูงมาปรับประยุกต์ใช้ ประกอบด้วย (1) การน าองค์การ 
(2) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (3) การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (4) การ
วัด การวิเคราะห์ การจัดการความรู้ (5) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล (6) การจัดการกระบวนการ(8) 
ผลลัพธ์การด าเนินการ ในแต่ละมิติมีองค์ประกอบโดยสรุป ดังนี้  
 1. การน าองค์การ การน าองค์การเป็นการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมทิศทาง 
ความคาดหวังชัดเจน มีการสื่อสาร การถ่ายทอดวิสัยทัศน์และวิธีการปฏิบัติงานที่ดีกับบุคลากรทุก
ระดับ มีการด าเนินการอย่างมีจริยธรรม มีการกระตุ้น โน้มน้าวและผลักดันพนักงานให้ท างานบรรลุ
ตามภารกิจ มีบทลงโทษพนักงานที่ปฏิบัติงานทุจริตด้วยความยุติธรรม มีหน่วยการชี้วัดที่เหมาะสม มี
การเปรียบเทียบการท างานกับองค์การอ่ืน มีการกระจายอ านาจให้พนักงานในระดับต่างๆ มีการ
วิเคราะห์ ทบทวนผลการด าเนินการจากทุกด้าน  ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ  ผู้บริหารมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมใน
การก าหนดทิศทางขององค์การอย่างเหมาะสม การสร้างบรรยากาศการท างาน และผลักดันบุคลากร
ให้ท างานบรรลุตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสม การกากับดูแลการท างานอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือให้มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานและระบบการป้องกันการทุจริต  
 2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์หรือการวางแผนกลยุทธ์เป็น
การก าหนดทิศทางต่างๆ ขององค์การ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ ความท้าทายภายในองค์การ (internal 
challenges) ความท้าทายภายนอกองค์การ (external challenges) ความท้าทายด้านอ่ืนๆ (other 
challenges) สิ่งที่ต้องท าหลังจากรู้ปัญหาและอุปสรรค  การวัด การติดตามความคืบหน้าการ
ด าเนินการตามกลยุทธ์ มีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ การวางแผนที่เหมาะสมกับขนาด ลักษณะทาง
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ธุรกิจขององค์การ การก าหนดเป้าหมาย มองเห็นอุปสรรค มีแผนที่ยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม
สถานการณ์ เชื่อมโยงเป้าหมาย ค่าชี้วัด กับวิสัยทัศน์และ พันธกิจขององค์การ มีข้อมูลและระบบการ
จัดเก็บข้อมูลชัดเจนทั้งข้อมูลด้านการเงิน การตลาด บุคลากร ความเสี่ยงทางสังคม สิ่งแวดล้อมและ
แนวโน้มเศรษฐกิจพลังงาน (energy economics) ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนด คัดเลือก
กลยุทธ์ วางแผนปฏิบัติการ มีระบบการวางแผนที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกด้าน มีการถ่ายทอด
แผนไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน มีแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้  
 3. การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  การให้ความส าคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วยเสียเน้นที่การจัดการที่ดี เพ่ือภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การ องค์ประกอบที่
ส าคัญ คือ มีการวัด ส ารวจ เก็บข้อมูล ความต้องการความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย รับฟังความคิดเห็นเพ่ือใช้ในการออกแบบและปรับปรุงการให้บริการ  มีขนาดตัวอย่าง (sample 
size) เพียงพอในการเป็นตัวแทนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเชิงสถิติ การให้บริการต่างๆ 
การค านึงถึงผลประโยชน์ ความสะดวกสบายของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การให้บริการมี
วิธีการและช่องทางในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้สอดคล้อง
กับสภาวะเศรษฐกิจ มีข้อมูลพ้ืนฐานของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือก าหนดความต้องการ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการติดต่อกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ ปรับปรุงวิธีการสร้างความสัมพันธ์ให้เหมาะสมสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ เพ่ือให้บริการ
ที่มีกระบวนการในการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  อย่างต่อเนื่อง
เพ่ือสร้างความพึงพอใจ ความประทับใจอย่างต่อเนื่อง มีการส ารวจระบบ เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติ
ภารกิจ มีการติดตามผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่พึงพอใจเพ่ือรับรู้เหตุผลและน าไปปรับปรุง
พัฒนา  
 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ มีการด าเนินการวัด การวิเคราะห์ 
จัดเก็บข้อมูล จัดองค์ความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพ่ือใช้ในการ
วิเคราะห์แก้ไขปัญหาและสร้างโอกาส มีการระบุค่าชี้วัดชัดเจนทั้งระดับผู้ปฏิบัติงานและองค์การ  มี
การเชื่อมโยงค่าชี้วัดให้เข้ากับการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ มีค่าชี้วัดในการประเมินความส าเร็จของ
องค์การทั้งระยะสั้นและระยะยาวรูปแบบต่างๆ มีข้ันตอนการก าหนดมาตรฐานค่าชี้วัดต่างๆ เพ่ือสร้าง
ความน่าเชื่อถือ มีการบันทึกความสัมพันธ์ระหว่างค่าชี้วัดในทุกด้าน มีเจ้าหน้าที่ ที่สามารถใช้ข้อมูลใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสร้างความ
สะดวก ความน่าเชื่อถือในการเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูล มีมาตรฐานการบันทึกจัดเก็บข้อมูลและ
จัดแบ่งหมวดหมู่ของข้อมูลให้สามารถน าามาใช้งานได้ง่าย  
 5. การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตอบสนอง
ความพึงพอใจบุคลากร การพัฒนาความรู้ความสามารถและการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรมี
องค์ประกอบส าคัญ คือ การให้โอกาสบุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น อย่างสร้างสรรค์
น าไปปฏิบัติและปรับปรุงองค์การ ส ารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจและความต้องการของบุคลากร 
จัดงบประมาณพัฒนาบุคลากรเป็นระบบเหมาะสมและเพียงพอ สร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรอย่าง
เป็นระบบเหมาะสมมีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพและประสิทธิภาพการท างานกับหน่วยงานอ่ืนๆ มี
การก าหนดคุณลักษณะและทักษะที่จาเป็นของบุคคล ในแต่ละต าแหน่ง มีการสร้าง Career Path มี



              

 

                  การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 

642 

ระบบการพัฒนา มีการส่งเสริมด้านสุขภาพ อนามัย ความปลอดภัย การป้องกันภัยการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการท างานให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  มีการมอบหมายงานที่ท้าทายและ
เหมาะสม  
 6. การจัดการกระบวนการ การจัดการกระบวนการเป็นกระบวนงานภายในองค์การ 
และกระบวนงานที่มีผลต่อประชาชนโดยมีองค์ประกอบ คือมีกระบวนงานที่สนับสนุนพนักงานในการ
ท างานเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย เชื่อมโยงระหว่างกระบวนงานที่สร้างคุณค่าและตัวชี้วัดที่มีผลต่อ
ความส าเร็จขององค์การ มีคาอธิบายและความชัดเจนในการเลือกกระบวนงานที่สร้างคุณค่า (value 
creation process) เช่น กระบวนการที่สร้างผลก าไรให้แก่องค์การและกระบวนการสร้างความ
เชื่อมั่นต่อประชาชน มีการใช้เทคโนโลยีและวิธีที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและผลผลิตให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ การปรับปรุงกระบวนงานหลักและกระบวนการสนับสนุนอย่างสม่ าเสมอ  โดยใช้
ข้อมูลป้อนกลับจาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ มีการจัดการกระบวนงานอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือลด
ขั้นตอนการท างาน มีการตรวจสอบประสิทธิภาพงานด้านการเงินและแนวทางป้องกัน  มีระบบการ
ควบคุมเพ่ือให้ได้มาตรฐาน มีการอธิบายและอบรม การจัดกระบวนงานขององค์การเพ่ือให้เกิดความ
สอดคล้อง ความเข้าใจเดียวกัน ครอบคลุม ชัดเจนและยืดหยุ่นได้  
 7. ผลลัพธ์การด าเนินการ ผลลัพธ์การด าเนินการ หมายถึง ประสิทธิภาพขององค์การ 
วิธีการแสดงข้อมูลและผลลัพธ์ให้แก่สาธารณชนอย่างโปร่งใส มีองค์ประกอบ คือก าหนดมิติด้านต่างๆ 
ได้แก่ มิติด้านประสิทธิผลตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ  มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติ
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการและมิติด้านการพัฒนาองค์การและเปรียบเทียบผลการปฏิบัติ
ราชการกับองค์การอ่ืนๆ มีผลลัพธ์ที่มีการเชื่อมโยงค่าชี้วัดด้านการบริหารกับด้านอ่ืนๆ เช่น ความพึง
พอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาตรการในการลดต้นทุนการปฏิบัติงาน มาตรการเพ่ิม
ความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พนักงานและผู้ก ากับดูแลมาตรการลดความ
ซับซ้อนของกระบวนงาน การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการมาตรการการขยายผลสิ่งที่เป็นประโยชน์
ส าหรับประเทศ การจ าแนกผลลัพธ์ในการปฏิบัติราชการที่ดี การแยกผลลัพธ์แต่ละมิติและการ
ค านึงถึงผลลัพธ์ทางสังคมโดยประชาชนเป็นผู้ให้ความคิดเห็น 
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สรุป 
 หลักธรรมหนึ่งของพุทธศาสนาที่สอนให้ประพฤติปฏิบัติ หรือควบคุมก ากับทางจิตใจของ
มนุษย์ให้อยู่กับสังคมในโลกปัจจุบัน โดยการแสดงออกในด้านความรัก ความปรารถนาให้ทุกคนมี
ความสุขและให้มีจิตใจสงสาร คิดช่วยเหลือทุกคน รวมทั้งสัตว์ทั้งหลายให้ พ้นทุกข์รวมถึงด้านจิตใจ
พลอยยินดีกับคนที่เขาได้ดีมีสุข กอปรด้วยอาการที่แสดงออกด้วยความเที่ยงตรง เที่ยงธรรมไม่ล าเอียง
ด้วยรักและชัง ใครท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว ผู้ใดมีพรหมวิหาร 4 ผู้นั้นย่อมมีจิตใจ สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
จิตใจ ของตนเองและผู้อ่ืน ส าหรับผู้บริหารควรแสดงบทบาท ดังที่กล่าวถึงบทบาทผู้บริหารและ
บุคลากรตามทัศนะของการปฏิรูปการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ประเทศไทยก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่งคงรู้ทัน
โลก จึงจ าเป็นต้องให้ผู้บริหารและบุคลากรเป็นคนดี มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ก่อให้เกิดศรัทธา
แก่เพ่ือนร่วมงานและชุมชน ตลอดจนถึงการบริหารบุคคลด้วยความเป็นธรรมวางระบบและวิธีการให้
คุณให้โทษให้รางวัลด้วยความเป็นธรรม 
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บทคัดย่อ 
        บทความนี้ผู้เขียนมีความประสงค์เสนอเป็นแนวคิดในเชิงวิชาการเกี่ยวกับระบบด าเนินคดีอาญา
และหลักเกณฑ์วิธีพิจารณาความอาญาของประเทศไทยตามหลักอ านาจอธิปไตยได้แก่อ านาจนิติ
บัญญัติ อ านาจบริหารและอ านาจตุลาการซึ่งปัจจุบันในการด าเนินคดีอาญาสมัยใหม่รวมทั้งประเทศ
ไทยใช้ “ระบบกล่าวหา” (Accusatorial system ) โดยถือว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยเป็น “ประธานใน
คด”ี (Procedural  subject) แต่ประเทศไทยในขั้นตอนการด าเนินคดีอาญาชั้นก่อนฟ้องได้แยกความ
รับผิดชอบบอกเป็นการด าเนินคดีอาญาของพนักงานสอบสวนแล้วเชื่อมต่อด้วยการด าเนินคดีอาญา
พนักงานอัยการและการแยกความรับผิดชอบต่อด้วยการด าเนินคดีอาญาพนักงานอัยการและการแยก
ความรับผิดชอบในทางปฏิบัตินี้เป็นการแยกที่ค่อนข้างเด็ดขาดซึ่งผิดหลักเกณฑ์ของระบบอัยการที่
สมบูรณ์ของนานาประเทศกล่าวคือตามระบบอัยการที่สมบูรณ์ถือว่า  “การสอบสวนฟ้องร้อง”เป็น
กระบวนการด าเนินคดีอาญาที่แบ่งแยกไม่ได้เจ้าหน้าที่ต ารวจหรือพนักงานสอบสวนเป็นเพียง “เจ้า
พนักงานผู้มีหน้าที่ช่วยเหลืออัยการ”เพ่ือประกอบการศึกษาของผู้สนใจทั่วไป 
  
ค าส าคัญ: ระบบด าเนินคดีอาญา,หลักเกณฑ์วิธีพิจารณาความอาญา 
 

ABSTRACT 

          The aim of this article was to present the academic suggestion about the system 

of criminal process and regulation to adjudge the criminal case according to 

sovereignty; legislative power; executive power and legal power. At the present time, 

in Thailand are practicing procedure system in case of crime by criminating the 

offender. This case is supposed the offender as a procedural subject which is usually 

practicing in every countries including Thailand. In Thailand is different from other 

countries by the way of criminating because the police take action as an inquiry official 

at the first step and passes to public prosecutor. By this method, the process of 

inquisition is divided in to two responsible officers instead of being the duty of public 

prosecutor only. This is the main point of view to be exchanged. 
 

KEYWORDS: criminal prosecution system, criminal procedure rules 

 
 

                                           

1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น  จังหวัดมหาสารคาม 
2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น  จังหวัดมหาสารคาม 
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 บทน า 
   ยุคสมัยสุโขทัยเป็นสังคมที่ไม่สลับซับซ้อนและมีคนในสังคมจ านวนไม่มากนักการปกครอง 

บ้านเมืองมีลักษณะพ่อปกครองลูก  ผู้เป็นพ่อเมืองมิใช่แต่เพียงปกครองเมืองเท่านั้นหากแต่ต้องช าระ
ความของราษฎร์ด้วย พ่อเมืองหรือพระมหากษัตริย์จึงทรงใช้อ านาจตุลาการด้วยพระองค์เองโดยตรง
ดังที่ปรากฏในหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามค าแหงบรรทัดที่ ๓๑  ด้านที่ ๑ ถึง บรรทัดที่ ๒ ด้านที่ ๒”… 
ในปากประตูมีกระดิ่งอันหนึ่งแขวนไว้หั้น ไพร่ฟ้าหน้าปก  กลางบ้านกลางเมืองมีถ้อยมีความ เจ็บท้อง
ข้องใจ มันจักกล่าวถึงขุนบ่ไร้ ไปลั่นกระดิ่งอันท่านแขวนไว้ พ่อขุนรามค าแหงเจ้าเมืองได้ยินเรียก  เมื่อ
ถามสวนความแก่มันด้วยชื่อ ไพร่ในเมืองสุโขทัยนี้จึงชม…” 

  ในสมัยกรุงสุโขทัยไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีศาลยุติธรรมเป็นผู้ใช้อ านาจตุลาการแต่อย่างไรก็
ตามได้มีข้อความเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและพิพากษาของ”ตระลาการ” ปรากฏในศิลา
จารึกตอนหนึ่งว่า “ไพร่ฟ้าลูกเจ้าขุน ผิแลผิแผกเสียกว้างกัน  สวนดูแท้แล้ว จึงเล่งความแก่ข้าด้วยชื่อ  
บ่อเข้าลักมักผู้ซ่อน เห็นข้าวท่านบ่อใคร่เดือด” ซึ่งตีความได้ว่าผู้เป็น”ตระลาการ” ต้องพิจารณาและ
พิพากษาคดี  ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  บริสุทธิ์  ยุติธรรม ไม่เอนเอียงไปทางฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยเห็นแก้
ลาภสักการะหรือสินน้ าใจ แสดงว่าแม้ในสมัยสุโขทัยจะไม่มีองค์กรศาลเป็นผู้ประสาทความยุติธรรมก็
ตาม แต่พ่อเมืองหรือพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจตุลาการทรงสามารถมอบหมายให้บุคคลใดท า
หน้าที่ “ตระลาการ”ได้ (Law  ๒๒๒ (นามแฝง). (๒๕๕๐).ศาลในสมัยสุโขทัย. สืบค้นเมื่อ 
 ๕ มกราคม  ๒๕๖๒  จาก URL  ของ  oknationtv.tv/blog/Law  ๒๒๒/๒๐๐>./๐๗/๑๘/entry-
๒๓) ซึ่งเป็นการพิจารณาและพิพากษาคดีให้เป็นไปอย่างยุติธรรมโดยระบบไต่สวน ต่อมากระบวนการ
พิจารณาความอาญาของประเทศไทยได้ยกเลิก”ระบบไต่สวน” (Inquisitorial system) และให้ใช้การ
ด าเนินคดีอาญา”ระบบกล่าวหา” (Accusatorial system)แทนเช่นเดียวกับอารยประเทศซึ่งจะกล่าว
ในล าดับต่อไป 
 บทความนี้ผู้เขียนมีความประสงค์เสนอแง่มุมความคิดในเชิงวิชาการโดยสังเกตจาก
กระบวนการพิจารณาความอาญาของไทยในบางครั้งเริ่มตั้งแต่การปฎิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน
จนถึงมีค าพิพากษาถึงที่สุดหากพิจารณาจากข่าวสารทางสื่อมวลชนหรืออ่ืนๆปัญหาการด าเนิน
กระบวนพิจารณาความอาญามีทั้งพยานหลักฐานโจทก์อ่อนจ าเลยกลับกลายเป็นผู้เสียหายจาก
กระบวนการยุติธรรมทีผิดพลาดของพนักงานสอบสวนจนกลายเป็น”แพะรับบาป” หรืองต้องมีการตั้ง
คณะกรรมการรื้อคดีข้ึนใหม่หมด เป็นต้น  ดังนั้น บทความนี้จึงน าเสนอสาระเกี่ยวกับระบบการด าเนิน
คดีอาญาและหลักเกณฑ์วิธีพิจารณาความอาญา เพ่ือประกอบการศึกษาของผู้สนใจโดยทั่วไป 
 
เนื้อเรื่อง 

1.การจัดแบ่งหมวดหมู่ของกฎหมาย  
                      การจัดแบ่งหมวดหมู่ของกฎหมายที่สังคมเป็นที่ยอมรับในปจัจจุบัน ได้แก่ การแบ่ง
หมวดหมู่ออกเป็นกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน (สมยศ   เชื้อไทย,๒๕๖๐) 
          ๒.ความหมายของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (คณิต  ณ นคร,๒๕๖๑)  กฎหมายเอกชน  
กฎหมายมหาชน  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและศาลยุติธรรม มีความหมาย สาระส าคัญ ดังนี้ 
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                   “กฎหมายเอกชน” คือ กฎหมายที่ก าหนด “ความสัมพันธ์ทางกฎหมาย” หรือ”นิติ
สัมพันธ์” (Legal relation)  ระหว่างเอกชนกับเอกชน บนพื้นฐานของความเสมอภาค”กฎหมาย
เอกชน” เช่น กฎหมายแพ่งและกฎหมายพาณิชย์” 
                    “กฎหมายมหาชน” คือ กฎหมายที่ก าหนด “ความสัมพันธ์ทางกฎหมาย” หรือ”นิติ
สัมพันธ์”(Legal relation)ระหว่างเอกชนกับรัฐและกับองค์กรของรัฐซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจอธิปไตย 
รวมทั้งก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรของรัฐด้วยกันเองอีกด้วย 
          กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายวิธีพิจารณาความอ่ืนๆ เช่น กฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง เป็นกฎหมายที่ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับรัฐและกับองค์กรของรัฐ 
กฎหมายวิธีพิจาณาความทั้งหลายจึงรวมอยู่ในประเภท “กฎหมายมหาชน” 
          กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็น “กฎหมายวิธีสบัญญัติ” เพราะเป็นกฎหมาย
ก าหนดหลักเกณฑ์การบังคับใช้กฎหมายอาญาสารบัญญัติหรือกฎหมายอาญา 
         “ศาลยุติธรรม” (Court of justice)  เป็นศาลที่มีอ านาจพิจารณาพิพากษาทั้งคดีอาญา
และคดีแพ่ง ดังนั้น กฎหมายวิธีพิจารณาความที่ใช้ใน “ศาลยุติธรรม” จึงได้แก ่ กฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาและกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
          ดังนั้น กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและศาลยุติธรรม จึงมีความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามบทบัญญัติของกฎหมายที่ได้บัญญัติขึ้นไว้ 
   ๓. ความส าคัญของกฎหมายวิธีพิจารณาอาญา (คณิต  ณ นคร,  ๒๕๖๑ )   

          กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีความส าคัญต่อการกฎหมายอาญายิ่งกว่ากฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งมีต่อกฎหมายแพ่ง ทั้งนี้ เพราะการบังคับใช้กฎหมายแพ่งคู่กรณีอาจตกลงกันได้
โดยมิพักต้องอาศัยกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เช่น บุคคลยอมช าระค่าเสียหาย หรือเบี้ยปรับใน
กรณีท่ีตนผิดสัญญาโดยสมัครใจตนเอง แต่การบังคับใช้กฎหมายอาญาจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเท่านั้น 
          เห็นได้ว่ากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีความส าคัญยิ่งต่อสิทธิและหน้าที่ของ
องค์กรและเครื่องมือในคดีอาญาได้แก่ ศาล  พนักงานอัยการ  พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ  
พนักงานสอบสวน  นักจิตวิทยา   นักสังคมสงเคราะห์   ผู้ถูกกล่าวหา   ผู้ถูกกล่าวหาและทนายความ
ซึ่งย่อมรวมถึงพยานหลักฐาน (Evidence)  ส่วนการพิจารณาความคดีแพ่งถือเอาข้อตกลงของคู่กรณี
เป็นส าคัญซึ่งเป็นไปตามหลักการของกฎหมายเอกชน 

     ๔.ภารกิจของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา(คณิต  ณ นคร,  ๒๕๖๑ )   
            กฎหมายวธิีพิจารณาความอาญาเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการด าเนินคดีอาญาหรือ

เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับ”กฎหมายอาญา” ซ่ึง”กฎหมายอาญา”  คือบรรดากฎหมายทั้งหลายที่ระบุถึง
ความผิดอาญา  โทษ วิธีการเพ่ือความปลอดภัยและมาตรการบังคับทางอาญาอ่ืน  และเป็นกฎหมายที่
ก าหนดให้ความผิดอาญาเป็นเงื่อนไขของการใช้โทษ  วิธกีารเพ่ือความปลอดภัยและมาตรการบังคับ
ทางอาญาอ่ืนนั้น 
           “กฎหมายอาญา” มีภารกิจในการคุ้มครองสังคม ภารกิจในการปราบปรามและใน
การป้องกันการกระท าความผิดิและภารกิจในการคุ้มครอง “คุณธรรมทางกฎหมาย” (Legal 
interest) กับในการคุ้มครองคุณภาพของการกระท า 



 

 

                  การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 

647 

            การที่จะท าให้”กฎหมายอาญา” มีผลบังคับและท่ีจะท าให้ภารกิจของกฎหมาย
อาญาเกิดผลในทางปฏิบัตินั้น จ าเป็นต้องอาศัยกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นส าคัญ ดังนั้น
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจึงมีภารกิจในการที่จะท าให้กฎหมายอาญามีผลบังคับและท าให้
ภารกิจของกฎหมายอาญาเกิดผลอย่างจริงจัง 
            กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาสมัยใหม่แยกการด าเนินคดีอาญาของเจ้าพนักงาน
และการด าเนินคดีอาญาของศาลออกจากกัน ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการด าเนินคดีอาญาใน  
“ระบบกล่าวหา” (Accusatorial system )  กล่าวคือ ในการด าเนินคดีอาญาใน “ระบบกล่าวหา” นั้น
เจ้าพนักงานมีอ านาจหน้าที่ด าเนินคดีได้โดยอิสระจากศาลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย
เราก็เป็นดังกล่าวมานี้เช่นเดียวกัน  แต่ผู้เขียนคดีความเห็นว่ากระบวนการวิธีพิจารณาความอาญาของ
ไทยเริ่มต้นที่การสอบสวนของพนักงานสอบสวนโดยพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจซึ่งไม่สอดคล้อง
กับหลักสากลตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477 ซึ่งเป็นกฏหมาย
เกี่ยวกับการด าเนินคดีอาญาที่มีโทษ ประหารชีวิต จ าคุก กักขัง ปรับ ริบทรัพย์  

   ๕.ระบบการด าเนินคดีอาญา  
             เมื่อพิจารณาตามประวัติความเป็นมาของระบบการด าเนินคดีอาญาแล้ว กล่าวได้

ว่าระบบการด าเนินคดีอาญามี ๒ ระบบ  คือ(คณิต  ณ นคร,  ๒๕๖๑ )   
          (๑) การด าเนินคดีอาญา”ระบบไต่สวน” (Inquisitorial system) 
          (๒)การด าเนินคดีอาญา”ระบบกล่าวหา”(Accusatorial system) 
                  5.1 การด าเนินคดีอาญาระบบไต่สวน 
                   การด าเนินคดีอาญา”ระบบไต่สวน”  เป็น”การด าเนินคดีอาญาโดยรัฐ”ที่
เกิดข้ึนก่อน จากนั้นจึงได้มีการปรับปรุง””การด าเนินคดีอาญาโดยรัฐ”(Public prosecution) ใน”
ระบบไต่สวน” ให้มีความเป็นธรรมขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพัฒนาการด้านสิทธิมนุษย์ชน  การด าเนิน
คดีอาญาสมัยใหม่จึงเป็นการด าเนินอาญา”ระบบกล่าวหา” 
                   การด าเนินคดีอาญาโดยรัฐนั้น เดิมทีเดียวนานาประเทศใช้”ระบบไต่สวน” คือ 
ระบบการด าเนินคดีอาญาที่ไม่มีการแยก”หน้าที่สอบสวนฟ้องร้อง” และ“หน้าที่พิจารณาพิพากษา
คด”ีออกจากกันให้องค์กรในการด าเนินคดีที่ต่างหากจากกันเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ แต่การ
ด าเนินคดีอาญาทั้งหมดตกอยู่ในมือของบุคคลหรือองค์กรเดี่ยว กล่าวคือ การด าเนินคดีอาญาทั้งหมด
ตกอยู่ในมือของผู้พิพากษาหรือศาลและในการด าเนินคดีอาญาตาม”ระบบไต่สวน” นั้น ผู้ถูกไต่สวน
แทบจะไม่มีสิทธิอะไรเลย เขามีสภาพไม่ต่างอะไรกับวัตถุชิ้นหนึ่ง กล่าวคือ เป็น”กรรมในคด”ี 
(Procedural  object)  
                            ใน”ยุโรปภาคพ้ืน” (Continental  Europe)  นั้น การด าเนินคดีอาญาตาม”
ระบบไต่สวน”  ดังกล่าวมาได้เลวร้ายจนถึงขีดสุดเมื่อมีการทรมานร่างกายตามวิธีการเล่าแม่มด 
(Witchcraft) เกิดข้ึนก่อนใช้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความมีโทษส าหรับผู้ใช้ไปพลางก่อน 
รัตนโกสินทร์ ศก ๑๑๕   การด าเนินคดีอาญาในประเทศไทยเราก็ใช้”ระบบไต่สวน”(Inquisitorial  
system)  และการด าเนินคดีอาญาในประเทศไทยเราตามระบบไต่สวนนี้ได้เลวร้ายจนถึงขีดสุดเมื่อมี
วิธีพิจารณาจารีตนครบาลเกิดขึ้น 
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                   ผู้เขียนเห็นว่าถือเป็นจุดอ่อนของกระบวนพิจารณาความอาญาของไทยจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุดสมัยในขณะนี้ 
         5.2 การด าเนินคดีอาญาระบบกล่าวหา   
                    รัตนโกสินทรศ์ก(ร.ศ.) ๑๑๕ (พ.ศ.๒๔๓๙)   นับเป็นจุดเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ
จุดหนึ่งของการปรับปรุงกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศไทยเรา กล่าวคือ นอกจากจะได้
มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความมีโทษส าหรับใช้ไปพลางก่อน รัตนโกสินทร์ ศก ๑๑๕ 
แล้ว ยังได้มีพระราชบัญญัติยกเลิกวิธีพิจารณาจารีตนครบาล  รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๕ อีกด้วยอันเป็นผล
ให้ยกเลิกการด าเนินคดีอาญา”ระบบไต่สวน”และมาใช้การด าเนินคดีอาญา”ระบบกล่าวหา” แทนเช่น
เดี่ยวกับนานาอารยประเทศ 

                   ก่อนหน้านั้นเล็กน้อย คือ ในปี ร.ศ.112 (พ.ศ.2436) ในประเทศไทยเรามีเจ้า
พนักงานของรัฐบาลประเภทหนึ่งเกิดขึ้นแล้ว เจ้าพนักงานของรัฐบาลที่ว่าคือ “พนักงานอัยการ” 
หลักเกณฑ์พิจารณาความอาญาตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความมีโทษส าหรับใช้ไปพลางก่อน 
รัตนโกสินทร์ศก 115 นี้ ศาสตราจารย์ ดร.หยุด  แสงอุทัย กล่าวว่าเอาแบบอย่างมาจากอังกฤษ และ
ได้มีอิทธิพลตกทอดมาจนถึงประมวลกฏหมายพิจารณาความอาญาปัจจุบัน 

              พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความมีโทษส าหรับใช้ไปพลางก่อนรัตนโกสินทร์ศก 
115 เป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อใช้ชั่วคราวและประกอบด้วยมาตราต่างๆรวมทั้งสิ้น 40 มาตราแต่ก็
ปรากฏว่าได้ใช้บังคับอยู่นานร่วม 40 ปี 

              การด าเนินคดีอาญาสมัยใหม่ใช้ “ระบบกล่าวหา” (Accusatorial system)ซ่ึง
“ระบบกล่าวหา”คือระบบการด าเนินคดีความอาญาที่มีการแยกหน้าที่สอบสวนฟ้องร้อง และ หน้าที่
พิจารณาพิพากษาคดี ออกจากกันในองค์กรในการด าเนินคดีอาญาที่ต่างจากกันเป็นผู้ท าหน้าที่ทั้งสอง
นั้น และยกฐานะของผู้ถูกกล่าวหา (ผู้ต้องหาและจ าเลย) จากการเป็น  “กรรมในคดี” (Procedural 
object)ขึ้นเป็น “ประธานในคดี” (Procedural subject) 

             “ระบบกล่าวหา”อันเป็นระบบการด าเนินคดีอาญาสมัยใหม่นั้นแท้จริงแล้วมิใช่
ระบบการด าเนินคดีอาญาสมัยใหม่แต่เป็นระบบการด าเนินคดีอาญาที่แก้ไขข้อบกพร่องของการ
ด าเนินคดีอาญา ระบบไต่สวน (Inquisitorial system) นั่นเอง กล่าวคือการที่นานาประเทศเลิกใช้การ
ด าเนินคดีอาญา “ระบบไต่สวน” นั้นก็เพราะเห็นกันว่าในการด าเนินคดีอาญาตาม “ระบบไต่สวน” ผู้
พิพากษามีอ านาจมากเกินไป มักมีอคติความล าเอียง และมักรู้สึกตนว่าเป็นองค์กรที่มีหน้าที่
ปราบปราม ฉะนั้นเพื่อลดอ านาจของผู้พิพากษา จึงได้มีการตัดอ านาจผู้พิพากษาในส่วนที่เกี่ยวกับการ
สืบสวนฟ้องร้องออกให้เป็นองค์กรอีกองค์กรหนึ่ง คือ “อัยการ” หรือ “นักงานอัยการ” เป็นผู้ใช้หรือ
ผู้ด าเนินการ ส่วนอ านาจหน้าที่ของศาลก็คงเหลือแต่อ านาจพิจารณาพิพากษาคดี 

               ในทางกฎหมายมนุษย์หรือ “บุคคลธรรมดา” (Natural person) ต้องเป็น 
“ประธาน” (Subject) มนุษย์หรือ “บุคคลธรรมดา”จะเป็นกรรม (Object) ไม่ได้เด็ดขาดผู้ถูกกล่าวหา
ก็เป็นมนุษย์จึงต้องเป็น “ประธาน” (Subject)  

                การที่กล่าวข้างต้นว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็น ประธานในคดีนั้นก็เพราะว่าเป็นการ
ด าเนินคดี ระบบกล่าวหา กฎหมายไม่ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นวัตถุแห่งการซักฟอกหรือเป็น .กรรมใน
คดี” แต่ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็น “คน” และเป็นส่วนหนึ่งของวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายจึงให้
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สิทธิต่างๆ แก่ผู้ถูกกล่าวหา เปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาสามารถต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่และห้าม
ด าเนินการ กระบวนการพิจารณา (Procedural act )ที่มิชอบ 

              ตามระบบการด าเนินคดี ระบบกล่าวหา ศาลจะด าเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อพนักงาน
อัยการยื่นฟ้องขึ้นมา และศาลจะตัดสินหรือพิพากษานอกฟ้องไม่ได้ นอกจากนี้ ศาลจะขยายไปลงโทษ
ผู้ที่พนักงานอัยการไม่ได้ยื่นฟ้องขึ้นมาก็ไม่ได้เช่นเดียวกันดังจะเห็นได้จากบทบัญญัติของมาตรา 192 
วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติว่า 

“ห้ามมิให้พิพากษา หรือ สั่ง เกินค าขอหรือท่ีมิได้กล่าวในฟ้อง” 
              บทบัญญัติดังกล่าวนี้หมายความว่า ตาม ระบบกล่าวหานั้น ศาลจะตัดสินค า

พิพากษานอกฟ้องไม่ได้ดังกล่าวมาแล้วนั่นเอง (คณิต ณ นคร,2561) 
 
           ผู้เขียนขอยกตัวอย่างค าพิพากษาฎีกาที่ 850/2542 วินิจฉัยว่า เฮโรอีนของกลางคดี

นี้ไม่ใช่เฮโลอีนจ านวน 3 หลอดที่เจ้าพนักงานยึดได้จากบ้านจ าเลยในวันที่โจทก์กล่าวอ้างว่าจ าเลยได้
กระท าความผิดคดีนี้ ดังนั้น จ าเลยจึงไม่ต้องรับโทษในข้อหามีเฮโรอีนจ านวน 3 หลอดไว้ในครอบครอง 
โดยไม่ได้รับอนุญาตเพราะเป็นเรื่องที่โจทก์ไม่ได้กล่าวไว้ในเนื้อความตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 192 วรรคแรกและไม่ใช่เรื่องที่โจทก์ประสงค์ให้ลงโทษ   (สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
,2561) 

           เห็นได้ว่า กระบวนการพิจารณาอาจขาดความสมบูรณ์ตั้งแต่ขั้นตอนการท าหน้าที่
สอบสวนฟ้องร้องก็ได้ จนกระท่ังท าให้จ าเลยไม่ต้องรับโทษข้อหามีเฮโรอีน 3 หลอดไว้ในครอบครอง 

6.หลักเกณฑว์ิธีพิจารณาความอาญา(คณิต ณ นคร,2561) 
           เกณฑ์การพิจารณาความอาญามีหลายประการได้แก่ หลักการด าเนินคดีอาญาโยรัฐ 

การค้นหาความจริงในเนื้อหา การฟังความทุกฝ่าย หลักวาจา พยานโดยตรง การเปิดเผย ความเป็น
อิสระในการชั่งน้ าหนักพยานหลักฐานและการยกประโยชน์แห่งความสงสัย (คณิต ณ นคร,2561) 

           บทความนี้ผู้เขียนมุ่งประสงค์น าเสนอหลักเกณฑ์การด าเนินคดีอาญาโดยรัฐซึ่งมีผล
ต่อสิทธิของผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา(Public prosecution) ตามหลักการด าเนินคดีอาญาโดยรัฐ 
นั้นถือว่ารัฐเป็นผู้เสียหายและเจ้าพนักงานของรัฐเป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินคดีอาญา คือ พนักงาน
อัยการ อย่างไรก็ตาม รัฐไม่ได้ผูกขาดการด าเนินคดีอาญาไว้แต่ผู้เดียวโดยเด็ดขาด แม้ในประเทศที่ถือ
เป็นหลัก การด าเนินคดีอาญาโดยรัฐ โดยเคร่งครัดก็มีการผ่อนคลายให้ เอกชนฟ้องคดีได้บ้างเช่นกัน 
เพียงแต่จะจ ากัดประเภทและฐานความผิดไว้ ส าหรับในประเทศไทยเรานั้นผู้เสียหายฟ้องคดีอาญาได้
อย่างกว้างขวางมาก และจากการตีความค าว่า ผู้เสียหายที่ขาดหลักวิชาการท าให้เกิดปัญหาที่ตามมา 
                      ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นว่าพนักงานอัยการเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ด าเนินคดีอาญานั้น
หมายความว่าพนักงานอัยการเป็นผู้รับผิดชอบ “การด าเนินคดีอาญาชั้นก่อนฟ้อง”(Pretrial stage) 
อันเป็นหลักเกณฑ์ของระบบอัยการที่สมบูรณ์กล่าวคือตามระบบอัยการที่สมบูรณ์ถือว่า            “การ
สอบสวนฟ้องร้อง”เป็นกระบวนการด าเนินคดีอาญากระบวนการเดียวที่แบ่งแยกไม่ได้เจ้าพนักงาน
ต ารวจเป็นเพียง “เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ช่วยเหลืออัยการ”(Public prosecutor’s assistant officer 
) แต ่“การด าเนินคดีอาญาชั้นก่อนฟ้อง”ในประเทศไทยเราในทางปฏิบัติแยกความรับผิดชอบออกเป็น
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การด าเนินคดีอาญาของพนักงานสอบสวนแล้วต่อด้วยการด าเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการและ
การแยกความรับผิดชอบในทางปฏิบัตินี้เป็นการแยกท่ีค่อนข้างเด็ดขาดซึ่งผิดระบบ 

            ประเทศสเปนสมัย นายพลฟรังโกและในประเทศกรีกสมัยประธานาธิบดีปาปาโด
โปโลสซึ่งการปกครองเป็นเผด็จการหรือเป็นรัฐต ารวจก็มีการแยกความรับผิดชอบการด าเนินคดีอาญา
ชั้นก่อนฟ้องท านองเดียวกับประเทศไทยเราอ านาจต ารวจในประเทศทั้งสองในขณะนั้นจึงมีอยู่อย่าง
กว้างขวางจนขาดความเป็นนิติรัฐ 

            ข้อเท็จจริงนี้เห็นว่าสะท้อนให้เห็นสภาพการเมืองที่ยังมีความเป็นรัฐต ารวจใน
ประเทศดังกล่าวนั้นได้เป็นอย่างดีรวมตลอดถึงสภาพการเมืองในประเทศไทยโดยที่ในขณะนี้ได้มีการ
ปฏิรูปการเมืองไปมากแล้วความเป็นประชาธิปไตยและความเป็นนิติรัฐในประเทศไทยเราจึงมีอยู่สูงจน
ยากที่จะหวนกลับไปเป็นอย่างเก่าแม้จะยังขลุกขลักอยู่บ้างก็ตาม กรณีจึงชอบที่ฝ่ายนิติบัญญัติจะได้
ทบทวนนโยบายทางอาญาเกี่ยวกับเรื่องนี้กันอย่างจริงๆจังๆเสียทีเพราะการปฏิรูปกระบวนการ
ยุติธรรมในส่วนนี้ย่อมจะมีการน ามาซึ่งความเป็นธรรมและประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรม 

         การด าเนินคดีอาญาของพนักงานอาจเป็นไปตาม “หลักการด าเนินคดีอาญาตาม
กฎหมาย”( Legality principle )หรือก็เป็นไปตาม “หลักการด าเนินคดีอาญาตามดุลพินิจ”            ( 
Opportunity principle ) ส าหรับประเทศไทยเรานั้นการด าเนินคดีอาญาของพนักงานสอบสวนใช้
หลักการด าเนินคดีอาญาตามกฎหมายส่วนการด าเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการใช้หลักการ
ด าเนินคดีอาญาตามดุลพินิจ  

        จากการน าเสนอข้างต้นผู้เขียนมีความเห็นว่าประเทศไทยของเราควรยึดหลักอ านาจ
อธิปไตยที่แบ่งออกเป็นอ านาจนิติบัญญัติ  อ านาจบริหารและอ านาจตุลาการโดยต้องมองว่า
กระบวนการด าเนินคดีอาญาในยุคสมัยปัจจุบันต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับต่างประเทศโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งประเทศในยุโรปตามระบบอัยการที่สมบูรณ์ถือว่า “การสอบสวนฟ้องร้อง”เป็นกระบวนการ
ด าเนินคดีอาญากระบวนการเดียวที่แบ่งแยกไม่ได้ท่ีให้อ านาจพนักงานอัยการเป็นผู้รับผิดชอบ    “การ
ด าเนินคดีอาญาชั้นก่อนฟ้อง”อันเป็นหลักเกณฑ์ของระบบอัยการที่สมบูรณ์โดยเจ้าหน้าที่ต ารวจเป็น
เพียงเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ช่วยเหลืออัยการเท่านั้นแต่ประเทศไทยให้อ านาจการเป็นพนักงาน
สอบสวนแก่ต ารวจซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการพิจารณาคดีอาญาถือว่าไม่ได้ใช้หลักแบ่งแยก
อ านาจตุลาการออกจากอ านาจบริหารอย่างเด็ดขาดจึงอาจมีส่วนก่อให้เกิดปัญหาในกระบวนการ
พิจารณาคดีอาญาจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระแสสังคมซึ่งขณะนี้สภาพบริบททางสังคมได้
เปลี่ยนแปลงไปมากแล้วประกอบด้วยมีนโยบายปฏิรูประบบราชการของต ารวจจึงสมควรอย่างยิ่งที่
ต้องพิจารณาถึงประเด็นดังกล่าวด้วย 

 
บทสรุป 

เดิมประเทศไทยของเราใช้กระบวนการพิจารณาความอาญาด้วยระบบไต่สวนต่อมาได้ใช้
ระบบกล่าวหาโดยถือว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นประธานในคดีมีสิทธิต่างๆในอันที่จะสามารถต่อสู้คดีได้อย่าง
เต็มที่และมีหลักการด าเนินคดีอาญาที่ส าคัญประการหนึ่งคือหลักการด าเนินคดีอาญาโดยรัฐ  (Public 
prosecution) อันเป็นการด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบังคับใช้ของกฎหมายสาร
บัญญัติ(กฎหมายอาญา)ซึ่งมีบทลงโทษจ าเลยได้แก่ ประหารชีวิต จ าคุก กักขัง ปรับ ริบทรัพย์ตาม
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ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 18 ซึ่งหากกระบวนการพิจารณาความอาญาในขั้นตอนใดเป็นไปโดย
ไม่สมบูรณ์แล้วย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิของผู้กล่าวหาหรือผู้เสียหายผู้ถูกกล่ าวหาโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้ต้องหาจ าเลยรวมทั้งผู้ถูกผู้เสียหายฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 
165 วรรคสามด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากสภาพปัญหาที่ได้กล่าวมาแล้วในบทน าตามพยานหลักฐานโจทก์อ่อน กระบวนการ
พิจารณาความอาญาเกิด “แพะรับบาป” รวมทั้งมีการตั้งคณะกรรมการรื้อคดีขึ้นใหม่ความที่
สื่อมวลชนได้น าเสนอไปประกอบกับประเทศต่างๆใช้การด าเนินคดีอาญาชั้นก่อนฟ้องตามหลักเกณฑ์
อัยการที่สมบูรณ์รวมทั้งตามหลักอ านาจอธิปไตยมีแบ่งออกเป็นอ านาจนิติบัญญัติบริหารและตุลาการ 
การเขียนบทความเสนอแนะทางวิชาการครั้งนี้จึงเห็นว่าประเทศไทยของเราสมควรอย่างยิ่งที่จะน า
หลักเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้ให้ทันสมัยกับทั่วโลกและเป็นการพิทักษ์สิทธิและให้เกิดความยุติธรรมแก่
ประชาชนอย่างสมบูรณ์ 
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บทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นไทย 
The Roles of Sangha in Promoting and Preserving Thai Local Traditions 

 
พระมหาสุพัฒน์ นนฺทปญฺโญ (ศรียอด)1 

 
บทคัดย่อ 

 บทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นไทย เป็นการกล่าวถึง การท า
หน้าที่ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทยทั้งวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณีของ
ประเทศ บทความวิชาการนี้มุ่งศึกษา การนิยามความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ
พระสงฆ์ บทบาทของพระสงฆ์ต่อการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยในอดีต บทบาทของ
พระสงฆ์ต่อการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยในปัจจุบัน และบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริม
อนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น 
 

Abstract 
 

 The roles of Sangha in promoting and preserving of Thai local traditions refers 

to the Sangha functions in promoting and conserving Thai local cultures and traditions 

in country. This article aims to study the meaning, definition and concept concerned 

with the role of monks in promoting Thai local cultures and traditions from the past to 

the present.  
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บทน า 
 ในปัจจุบันเป็นยุคของการพัฒนาประเทศให้เจริญรุดหน้าเท่าเทียมกับอารยประเทศนั้น สิ่งส าคัญอย่าง
ยิ่งที่ควรค านึงถึงเป็นหลักการในการพัฒนาโดยต้องไม่ท าลายและต้องพยายามที่จะรักษาดุลยภาพระหว่างการ
อนุรักษ์กับการพัฒนาให้เหมาะสม การยอมรับในข้อที่ว่ามรดกด้านอารยธรรมที่เป็นสถาปัตยกรรมอันล้ าค่าของโลก
ซึ่งมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาต่างเป็นเจ้าของและปกป้องรักษา ฉะนั้นเราทุกคนต้องมีหน้าที่คุ้มครองป้องกันสิ่งต่างๆ 
เหล่านี้ให้รอดพ้นจากอันตรายร้ายแรงนานัปการซึ่งได้แก่การพังทลายอันเกิดขึ้นจากการละเลยไม่เอาใจใส่  หรือผล
พิษในอากาศหรือสาเหตุอื่นๆ อีกมากมายโดยเฉพาะการพิจารณาอย่างรอบคอบในเรื่องการรื้อท าลาย เพราะเป็นสิ่ง
ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการพัฒนาแผนใหม่(สิรินยา วัฒนสุขชัย,2545:1) 
 วัดและพระสงฆ์คือสถาบันทางรูปธรรมของพระพุทธศาสนาที่ส าคัญ หน้าที่หลักของพระสงฆ์คือ การสั่ง
สอนหลักธรรมทางศาสนาให้แพร่หลายและสืบต่อค าสอนของศาสนาให้คงอยู่ในสังคมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาวัดใน
ฐานะองค์กรที่ส าคัญองค์กรหนึ่งในสังคมว่าเป็นศูนย์กลางของชุมชนไทยในอดีตวัดเป็นทุกอย่างของสังคมเป็น
ศูนย์กลางที่รวมจิตใจของประชาชน เป็นศูนย์รวมแห่งความเคารพนับถือและเป็นศูนย์รวมในด้านจัดกิจกรรมต่างๆ 
                                           

 1นิสิตหลักสตูรรัฐปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
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โดยนัยนี้วัดและพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาจึงเป็นหลักที่ส าคัญของประเทศชาติ (พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย 
ชยมงฺคโล),2552:25) 

ในสังคมปัจจุบัน ซึ่งได้รับอิทธิพลจากวิทยาการสมัยใหม่ มีการเมืองการปกครองและการพัฒนาสังคมแบบ
ก้าวกระโดด และมีการหลั่งไหลของวัฒนธรรมจากต่างชาติ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุให้ความเป็นอยู่ และประเพณีดั้งเดิมของ
ชุมชนปรับเปลี่ยนไป วัฒนธรรมพื้นบ้านในหลายๆ ท้องถิ่นมีการเสื่อมถอย และสูญหายไปมากขึ้น แม้วัฒนธรรมไทยทรงด า
จะมีความเป็นมาที่ยาวนาน มีการประพฤติปฏิบัติสืบทอดกันมาของกลุ่มชาติพันธ์ที่มีความเข้มแข็ง แต่สังคมในปัจจุบันก็มี
อิทธิพลต่อเยาวชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าอย่างกว้างขวาง การให้ความส าคัญต่อวัฒนธรรมไทยทรงด าจึงลดน้อย
ถอยลงไปด้วยเช่นกัน 
 
การนิยามความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับบทบาท 
 บทบาท หมายถึง การท าท่าตามบท การร าตามบท โดยปริยาย หมายความว่า การท าตามหน้าที่ที่ก าหนดไว้ เช่น 
บทบาทของพ่อแม่ บทบาทของครู(ราชบัณฑิตยสถาน,2546:602) พฤติกรรมที่เป็นพลวัตรของสถานภาพ บทบาทไม่
สามารถแยกจากกันได้ นั่นคือ ไม่มีบทบาทที่ปราศจากสถานภาพหรือสถานภาพที่ปราศจากบทบาท(พระมหาสุวิทย์ 
คงช่วย,2543:8) บทบาทคือสิ่งที่เราท า หรือหน้าที่ที่เราต้องท า เมื่อเราเป็นอะไรสักอย่างหนึ่ง สิ่งที่เราท าต้องมาคู่กับ
สิ่งที่เราเป็น คือ สถานภาพ ส่วนบทบาทที่สังคมคาดหวัง หมายถึง สิ่งที่สังคมหรือคนส่วนใหญ่ตั้งเป็นข้อก าหนดว่า
ใครก็ตามที่มีต าแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่งในสังคมจะต้องปฏิบัติอย่างนั้น เพราะสังคมถือว่าเป็นสิ่งดีงาม สมาชิกของ
สังคมก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข (พระมหาไพสิทธิ์ สัตยาวุธ, 2542:65) บทบาท คือการปฏิบัติตามสิทธิและ
หน้าที่ของบุคคลในต าแหน่งที่เขามีอยู่ เป็นการรวมความคาดหวังที่เกี่ยวกับตนเอง และของบุคคลอื่นๆ ที่ผู้แสดงมี
สัมพันธ์ด้วย(ณรงค์ เส็งประชา,2538:19.)การปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ของสถานภาพน้ัน(สุพัตรา สุภาพ, 2540:26.) 
พฤติกรรมของบุคคลที่ถูกก าหนดโดยสถานภาพ หรือต าแหน่ง ต าแหน่งและบทบาทจึงเป็นสิ่งที่ควบคู่กัน ไม่สามารถ
แยกออกจากกันได้ เปรียบเสมือนเหรียญ ถ้าด้านใดด้านหนึ่งของเหรียญเป็นต าแหน่งอีกด้านหนึ่งก็เป็นบทบาท
(สมคิด เพ็งอุดม, 2535:50) บทบาท หมายถึง สิ่งที่มีลักษณะ 3 ประการ คือ ประการแรก บทบาทที่ก าหนดไว้เป็น
บทบาทตามอุดมคติที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของต าแหน่งไว้ ประการที่สอง บทบาทที่ควร (Perceived Role) เป็น
บทบาทที่แต่ละบุคคลอาจแตกต่างกัน และประการสุดท้าย บทบาทที่กระท าจริง (Performed Role) เป็นบทบาทที่
บุคคลได้กระท าจริงตามความเช่ือ ความคาดหวัง ตลอดจนความกดดันและโอกาสที่จะกระท าในแต่ละสังคมใน
ช่วงเวลาหนึ่งๆ(กรรณิกา ขวัญอารีย์,2524:12) ได้ให้ความหมายของบทบาทว่า บทบาท หมายถึงภาระหน้าที่ของ
องค์กรที่จะต้องจัดการให้ทรัพยากรที่เป็นบุคคลและวัสดุสามารถประสานเข้าด้วยกันเพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภาพ
ที่สุด (ธงชัย สันติวงษ์, 2523:10) จ านงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ และคณะ (2540) ได้ให้ความหมายของ บทบาท ว่าหมายถึง
พฤติกรรมที่เห็นได้ เป็นการกระท าของบุคคล ผู้ที่มีสถานภาพเหมือนกันย่อมมีการแสดงบทบาทแบบเดียวกันตาม
บรรทัดฐานท่ีก าหนดไว้ สัญญา  สัญญาวิวัฒน์ (2543) ได้ให้ความหมายของบทบาทว่าหมายถึงส่วนหนึ่งที่เป็นพลวัต
ของสถานภาพ บุคคลจะได้รับมอบหมายให้ด ารงสถานภาพ โดยมีความสัมพันธ์กับสถานภาพอื่น เมื่อเขาได้ใช้สิทธิ
และท าหน้าที่อันเป็นส่วนต่างๆ ของสถานภาพก็แปลว่า เขาแสดงบทบาท อัลพอรท (Allport) (1973) ได้เสนอ
แนวความคิดเกี่ยวกับการแสดงบทบาทของบุคคลว่า บทบาทนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง พจนานุกรมคอลลินส์
(1993) ให้ค าจ ากัดความของบทบาทไว้ 3 ลักษณะ คือ บทบาทการแสดงที่แสดงโดยผู้แสดงหญิงหรือชาย บทบาท
ทางจิตวิทยาที่บุคคลแสดงตามกฎเกณฑ์ของสังคม ด้วยอิทธิพลของความคาดหวังของบุคคลที่ คิดว่าเหมาะสม 
บทบาทที่เป็นหน้าที่ปกติ ซึ่งองค์กรเป็นผู้ก าหนดให้ โคเฮน และ ออร์บุช (Cohen and Orbuch) (1990) กล่าวว่า 
บทบาทหมายถึงพฤติกรรมที่บุคคลหนึ่งคาดหวังว่าบุคคลอื่นจะปฏิบัติตามต าแหน่ง หรือสถานภาพ และบทบาทที่
เหมาะสมเรียนรู้ได้จากกระบวนการต่างๆ ในสังคมที่ผ่านมาแล้วซึมซับเข้าไปในตัวบุคคลนิวคัม และ ดาเรนดอร์ฟ 
(Newcomb and Dahrendrof) (2002) ได้จ าแนกความแตกต่างระหว่างบทบาทที่จ าเป็นต้องกระท า (เป็นข้อ
ผูกพัน) กับบทบาทที่เลือกได้ว่าจะกระท าหรือไม่ และพฤติกรรมที่ห้ามมิให้กระท าไว้ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งเฉพาะ
บางต าแหน่ง งามพิศ สัตย์สงวน(2535) ได้อธิบายถึงลักษณะของสถานภาพไว้ว่า สถานภาพมี 2 ประเภท คือ สถานภาพ
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ที่ได้มาโดยก าเนิด และสถานภาพที่ได้มาด้วยความสามารถโดยสถานภาพที่ได้มาโดยก าเนิดหรือสถานภาพที่ติดตัวเรามา 
เป็นสถานภาพที่ได้จากการเป็นสมาชิกกลุ่มที่เราเลือกไม่ได้ เป็นสถานภาพหรือต าแหน่งที่ได้มาตั้งแต่เกิด ส่วนสถานภาพที่
ได้มาด้วยความสามารถ เป็นสถานภาพที่ไม่ได้มาตั้งแต่เกิดแต่ได้มาในภายหลัง สถานภาพประเภทนี้มักได้มาเพราะความ
พยายาม ความอดทนอดกลั้นต่อความยากล าบากต่างๆ มีการฝึกอบรมเป็นเวลานานและได้มาจากการแข่งขันกัน 
สถานภาพและบทบาทมักจะเป็นของคู่กัน โดยบทบาทเป็นการท าตามสิทธิ และหน้าที่ของผู้ที่อยู่ในต าแหน่งต่างๆ ซึ่งสิทธิ 
คือ สิ่งที่เขาพึงได้รับตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่ตามต าแหน่งนั้นๆ และหน้าที่ คือ สิ่งที่เขาต้องท าในฐานะที่ครอง
ต าแหน่งนั้นๆ อยู่ บทบาทจึงเป็นสิ่งต่างๆ ที่เขาท าในต าแหน่งที่เขาครองอยู่จากที่กล่าวมา จะเห็นว่าบทบาทมี
ความสัมพันธ์กับสถานภาพในลักษณะที่บทบาทเป็นการกระท าตามลักษณะของสถานภาพ การที่บุคคลจะมีบทบาท
อย่างไรนั้นจึงขึ้นอยู่กับว่าบุคคลนั้นมีสถานภาพอย่างไร จุมพล หนิมพานิช (2542) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับ พฤติกรรม
ของบทบาท (Role Behavior) ว่าหมายถึง พฤติกรรมของผู้ที่แสดงบทบาทนั้นๆ ซึ่งตรงกับที่สังคมได้คาดหวังว่าเขา
จะแสดงบทบาทนั้นๆ ถึงแม้ว่าบทบาทที่แสดงออกมานั้นจะไม่สมบูรณ์หรือไม่มีประสิทธิภาพ แต่ถือได้ว่าเขาได้แสดง
บทบาทที่ตรงกับที่มีการคาดหวังว่าเขาจะแสดงบทบาทนั้น โดยพฤติกรรมที่แสดงออกของบทบาทนั้น เป็นผลมาจาก
การที่บทบาทได้เช่ือมโยงกับลักษณะทางสังคมและลักษณะเฉพาะของบุคคล จึงท าให้การแสดงบทบาทของบุคคล
เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงลักษณะของบุคคลนั้นได้ ซึ่ง Allport (1964 : 184) ได้จ าแนกบทบาทที่สัมพันธ์กับสังคม และ
ลักษณะของบุคคลออกเป็น 4 ลักษณะ คือ 
 1 บทบาทที่สังคมคาดหวัง (Role-Expectations) เป็นบทบาทที่สังคมก าหนดให้แก่บุคคลในสังคมที่
ด ารงต าแหน่งหรือสถานภาพต่างๆ ซึ่งเป็นบทบาทท่ีคนส่วนใหญ่ในสังคมคาดหวังให้สมาชิกของสังคมได้แสดงออก 
 2 บทบาทที่อยู่ในความคิด (Role-Conception) เป็นบทบาทที่บุคคลแต่ละคนคาดหวังว่าตนเองควรมี
บทบาทอย่างไร จึงได้ก าหนดบทบาทในรูปแบบของตนเอง ซึ่งบทบาทที่ตนเองก าหนดขึ้นนั้น อาจจะมีลักษณะสอดคล้อง
หรือไม่สอดคล้องกับบทบาทที่สังคมคาดหวังก็ได้ 
 3 บทบาทที่ยอมรับ (Role-Acceptance) เป็นบทบาทที่บุคคลเลือกจะยอมรับหรือปฏิเสธลักษณะ
บทบาทที่ตนเองชอบหรือไม่ชอบจากบทบาทที่สังคมคาดหวัง หรือบทบาทท่ีอยู่ในความคิด 
 4 บทบาทที่แสดงออก (Role-Performance) เป็นบทบาทที่แต่ละบุคคลได้แสดงออก ซึ่งมีลักษณะที่
หลากหลาย เนื่องจากความแตกต่างในแต่ละบุคคล เช่น ความคิด การยอมรับ อุปนิสัยบุคลิกภาพ ฯลฯ รูปแบบ
ความสัมพันธ์ของบทบาททั้ง 4 ลักษณะสามารถแสดงเป็นแผนภาพ ได้ดังนี้ 
 จะเห็นว่าลักษณะที่สัมพันธ์กับการแสดงออกของบทบาท มี 2 สิ่ง คือ สังคมและบุคลิกภาพ โดยสังคมได้
ก าหนดบทบาทที่สังคมคาดหวังแก่คนในสังคมที่ด ารงสถานภาพต่างๆ  ซึ่งเมื่อบทบาทที่สังคมคาดหวังได้เข้าสู่
กระบวนการรับรู้ของแต่ละบุคคล โดยผ่านลักษณะบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล ซึ่งมีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ 
อาทิ ความสามารถ อารมณ์ ทัศนคติ อุปนิสัย ความต้องการ แรงดลใจ รูปแบบการรับรู้ ค่านิยม ฯลฯ โดยบุคลิกภาพ
ที่แตกต่างกันเหล่านี้ ได้ส่งผลต่อการก าหนดบทบาทของแต่ละบุคคล และการเลือกที่จะยอมรับหรือปฏิเสธบทบาท
ในรูปแบบที่แต่ละบุคคลต้องการ จากนั้นจึงเป็นการแสดงบทบาทซึ่งบทบาทที่แสดงนั้นจะมีลักษณะร่วมระหว่าง
บุคลิกภาพกับสังคม เพราะถึงแม้ว่าบทบาทที่แสดงออกจะเป็นเรื่องของแต่ละบุคคล แต่การแสดงออกนั้นมีผลต่อ
สังคมเพราะบุคคลต้องอยู่ในสังคมจึงต้องปฏิบัติในกรอบของสังคม 
 ลักษณะดังกล่าวท าให้ทราบถึงปัจจัยที่ท าให้แต่ละบุคคลแสดงบทบาทในลักษณะที่แตกต่างกันไป โดยมี
ปัจจัยหลักมาจากลักษณะบุคลิกภาพ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลท าให้ในการศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ 
ต้องพิจารณาถึงลักษณะทางบุคลิกภาพของพระสงฆ์ประกอบด้วย เพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทที่พระสงฆ์แต่ละรูปได้
แสดงออกมา ซึ่งสอดคล้องกับงามพิศ สัตย์สงวน(2535) ที่กล่าวว่า ถึงแม้บุคคลจะครองสถานภาพหรือต าแหน่ง
เดียวกันก็แสดงบทบาทต่างกันไป เพราะแต่ละคนมีลักษณะทางจิตวิทยาและบุคลิกภาพต่างกันไป รวมทั้งมีปัจจัยที่
ส าคัญอีกหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น กาลเวลา และสถานการณ์ที่เฉพาะต่างๆ จึงกล่าวได้ว่าการแสดงบทบาท
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ซึ่งส่งผลให้เกิดการแสดงบทบาทที่แตกต่างกันไป และลักษณะการแสดงออกจะเป็นสิ่งท่ี
บ่งบอกถึงลักษณะของบุคคลนั้นๆ 
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 ไพบูลย์ ช่างเรียน (2516) ได้กล่าวว่า บทบาทของบุคคลในสังคมย่อมขึ้นอยู่กับสถานภาพที่ตนครองอยู่ 
และคุณสมบัติของบุคคล ดังนั้น บทบาทของบุคคลจึงแตกต่างกันออกไปตามลักษณะ อุปนิสัย ความคิด ความรู้ 
ความสามารถ มูลเหตุจูงใจ การอบรมเลี้ยงดู และความพอใจ วีรพันธ์ พวงเพชร (2539) ได้จ าแนกปัจจัยที่มีผลต่อ
การก าหนดบทบาทไว้ดังนี้ อายุ เป็นตัวก าหนดบทบาทที่ส าคัญ เพราะคนที่มีอายุต่างกันจะมีบทบาทไม่เหมือนกัน 
เช่น คล้อยตามสังคมที่เปลี่ยนไป เพศ หญิง และชายจะมีบทบาทที่แตกต่างกันออกไปตามสังคมก าหนด อาชีพ คน
แต่ละอาชีพจะมีบทบาทแตกต่างกัน พระสงฆ์มีบทบาทหนึ่ง ต ารวจมีบทบาทหนึ่ง พ่อค้ามีบทบาทหนึ่ง ฐานะทาง
เศรษฐกิจต่างกันจะมีบทบาทต่างกัน เช่น คนรวยคนจน พ่อค้าที่ร่ ารวยกับชาวนาที่ยากจน หรือสังคมที่แบ่งช้ัน
วรรณะ เป็นต้น ต าแหน่งในครอบครัว ในครอบครัวลูกมีบทบาทต่างจากพ่อแม่ พี่จะมีบทบาทต่างจากน้อง เป็นต้น 
พิธีการต่างๆ ผู้ที่เข้าร่วมพิธีการจะถูกพิธีการนั้นๆ ก าหนดบทบาทของตนเองไว้ เช่น พิธีแต่งงาน พิธีเผาศพ พิธีการ
ทางศาสนา เป็นต้น บุคลิกภาพแต่ละบุคลกิภาพ จะมีผลต่อการแสดงบทบาทของบุคคลมาก โดยบุคคลจะเลอืกแสดง
บทบาทตรงกับบุคลิกภาพของตนเอง จะไม่แสดงบทบาทที่ขัดกับบุคลิกภาพของตนที่ไม่ถนัด บทบาทภายในกลุ่ม 
สมาชิกภายในกลุ่มจะมีบทบาทแตกต่างกันออกไป เช่น บทบาทของผู้น า บทบาทของเลขานุการ บทบาทของ
ประชาสัมพันธ์ หรือบทบาทของสมาชิก เป็นต้น 
 พระมหาไพสิทธิ์ สัตยาวุธ กล่าวว่า “บทบาท” มีความส าคัญเพราะว่ามนุษย์ทุกคนมีสถานภาพติดตัวท่ี
แตกต่างกันมาตั้งแต่เกิด ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ตามความแตกต่างของครอบครัวที่ให้ก าหนด จากนั้นบุคคลก็อาศัย
สถานภาพที่ตนได้รับ ติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอื่น รวมทั้งแสวงหาสถานภาพใหม่ให้กับตนต่อไปตามบรรทัดฐานที่
สังคมได้ก าหนด สังคมจึงเป็นเสมือนที่รวมของสถานภาพของบุคคล และการที่บุคคลในสังคมมีความสัมพันธ์กับ
บุคคลอื่นได้ ก็เป็นเรื่องของสถานภาพเสียเป็นส่วนใหญ่ ตัวอย่าง เช่น ภิกษุสงฆ์ ออกไปบิณฑบาตในหมู่บ้าน แม้ท่าน
จะไม่รู้จักใครสักคน แต่ก็สามารถรับอาหารบิณฑบาตได้ ทั้งนี้ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างด าเนินไปตามสถานภาพและ
บรรทัดฐานที่มีอยู่ในสังคมนั้นๆ สถานภาพจึงเป็นตัวก าหนดบทบาท (หน้าที่) ของบุคคลว่า จะต้องปฏิบัติต่อบุคคล
อื่นในสังคมอย่างไรมันเป็นเสมือนกุญแจที่จะไขเราให้เข้าใจถึงพฤติกรรมต่างๆ ที่มีอยู่ในสังคม ส่วนบทบาทของบุคคล
นั้นจะเป็นตัวสะท้อนให้เราเข้าใจถึงวิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม ทั้งสถานภาพและบทบาทจึงเป็นเครื่องมือ
ที่ส าคัญที่จะช่วยให้มนุษย์สามารถเข้าใจพฤติกรรมของบุคคล และสามารถจัดระเบียบการอยู่ร่วมกันในการพัฒนา
สังคมให้เจริญก้าวหน้าได้ 
 ภิญโญ  สาธร (2533) กล่าวว่า ความส าคัญของบทบาท คือเป็นสิ่งที่ผู้ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่ง
ได้รับการคาดหวังให้เขาท าบทบาทหน้าที่ก าหนดไว้ควบคู่กับต าแหน่งที่บุคคลนั้นครองอยู่ และหมายความรวมถึง
หน้าท่ี หรือเงื่อนไขที่บุคคลนั้นครองอยู่ 
 สมพงษ์ เกษมสิน (2526) กล่าวว่า บทบาทมีความส าคัญในการใช้เป็นแนวในการปฏิบัติให้สมาชิกของ
กลุ่มคาดหวังท่าทีจากบทบาทของสมาชิกแต่ละคนได้สามารถแยกสมาชิกกลุ่มออกจากผู้ที่มิได้เป็นสมาชิกกลุ่มได้ อีก
ทั้งอาจท าให้เกิดมีการบังคับให้สมาชิกแต่ละคนยอมรับและปฏิบัติตามสิทธิหน้าที่ของตนอีกด้วยบทบาทหมายถึง
พฤติกรรมของบุคคลที่จะปฏิบัติ หรือเป็นการปฏิสัมพันธ์ที่แสดงออกมา ซึ่งแต่ละบุคคลอาจจะมีหลายบทบาทได้
พฤติกรรมหรือปฏิสัมพันธ์ที่แสดงออกมาดังกล่าวนี้มีความแตกต่างกันออกไปตามสถานภาพของบุคคลด้วย และมี
ความเช่ือมโยงกับสถานภาพที่บุคคลนั้นได้รับโดยอาจมีเหตุผลในการกระท านั้นแฝงอยู่ด้วย และบทบาทของแต่ละ
บุคคลในสังคมนั้นๆ เป็นปัจจัยให้มีแนวคิดท่ีเชื่อว่าเป็นกลุ่มผลของการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งของมนุษย์ซึ่งเปลี่ยนแปลง
ไปตามปัจจัยหรือองค์ประกอบต่างๆ กล่าวคือการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีเหตุผลในการกระท าแฝงอยู่ด้วย และ
เหตุผลดังกล่าวมิได้จ ากัดอยู่เพียงปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเท่านั้นแต่จะประกอบไปด้วยเหตุผลหลายประการ ซึ่งอาจ
เหมือนกันหรือแตกต่างกันในแต่ละบุคคลอีกด้วย 
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บทบาทของพระสงฆ์ต่อสังคมในอดีต 
 บทบาทของพระสงฆ์ที่มีต่อสังคมนั้นจะมีความสอดคล้องกับบทบาทของวัด เนื่องจากพระสงฆ์ถือเป็น
ตัวแทนของวัดในการปฏิบัติกิจกรรมทางสังคมของวัดท าให้ในอดีตพระสงฆ์มีบทบาทสัมพันธ์กับสังคมอย่างแนบแน่น
เช่นเดียวกับวัดซึ่งบทบาทของพระสงฆ์ที่มีต่อสังคมในอดีตมีความสอดคล้องกับบทบาทของวัดในอดีต  ดังเอกสาร
ดังต่อไปนี้ 
 พระราชวรมุนี (ประยุทธ์  ปยุตฺโต) (2530) ได้กล่าวถึงบทบาทของวัดและพระสงฆ์ในอดีตว่า วัดเป็นทุก
อย่างของสังคม เป็นศูนย์กลางที่รวมจิตใจของประชาชน ส่วนพระสงฆ์ซึ่งเป็นตัวแทนของวัดในบทบาทเหล่านี้จึง
กลายเป็นผู้น าทางจิตใจของประชาชนเป็นศูนย์รวมแห่งความเคารพเช่ือถือและการร่วมมือ  ซึงการที่วัดกลายเป็น
ศูนย์กลางของสังคมท าให้พระสงฆ์กลายเป็นผู้น าทางจิตใจและศูนย์รวมความร่วมมือนั้นมีปัจจัยส าคัญอยู่ที่ความรู้สึก
ของประชาชนที่ว่า พระสงฆ์เป็นผู้ประพฤติธรรมมีความบริสุทธิ์เป็นผู้เสียสละบ าเพ็ญตนเพื่อผลประโยชน์ของ
ประชาชนโดยบริสุทธิ์ใจ และที่ส าคัญที่สุดคือความรู้สึกว่าพระสงฆ์เป็นผู้มีสติปัญญารอบรู้วิชาการต่างๆ  ทุกอย่าง
เหนือกว่าพวกตน สามารถเป็นที่ปรึกษาแนะน าชาวบ้านในปัญหาต่างๆ ได้ทั่วไป อันเป็นความรู้สึกในฐานะศิษย์กับ
อาจารย์ เป็นเครื่องรักษาความเคารพเช่ือถือได้ยั่งยืนมั่นคงยิ่งจึงมีปัจจัย 3 อย่างที่เชิดชูฐานะของพระสงฆ์ในสังคม
คือความบริสุทธ์ิ ความเสียสละบ าเพ็ญประโยชน์ และความเป็นผู้น าทางสติปัญญาด้วยเหตุที่พระสงฆ์เป็นตัวแทนของ
วัด พระสงฆ์จึงมีลักษณะของความเป็นผู้น าในทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวัด อาทิ  เมื่อวัดเป็นศูนย์กลางที่รวมจิตใจ
พระสงฆ์จึงมีฐานะเป็นผู้น าจิตใจเมื่อวัดมีหน้าที่เป็นสถานศึกษา พระสงฆ์จึงเป็นผู้ให้วิชาความรู้แก่ประชาชนซึ่ง
ลักษณะดังกล่าวท าให้ประชาชนเกิดความรู้สึกต่อบทบาทที่พระสงฆ์ได้แสดงออกว่าพระสงฆ์เป็นผู้มีสติปัญญารอบรู้
วิชาการต่างๆ ทุกอย่างเหนือกว่าพวกตนรวมกับสถานภาพของพระสงฆ์ที่ประชาชนเห็นว่ามีความบริสุทธิ์ พระสงฆ์คือผู้
ประพฤติธรรม และเสียสละบ าเพ็ญตนเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนโดยบริสุทธ์ิใจลักษณะเหล่านี้ท าให้ประชาชนให้
ความเคารพและยกฐานะของพระสงฆ์ไว้สูงจึงกล่าวได้ว่าการที่ประชาชนมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระสงฆ์เกิดมาจาก
สถานภาพของพระสงฆ์ และบทบาทที่พระสงฆ์ได้กระท าต่อสังคม 
 เมื่อสถานภาพและบทบาทของพระสงฆ์ต่อสังคมในอดีตเป็นสิ่งที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์กับ
สังคมให้ใกล้ชิดกันในลักษณะที่พระสงฆ์เป็นผู้น าทางปัญญาเป็นผู้สอนวิชาการต่างๆ ให้แก่คนในสังคมลักษณะเช่นนี้
เป็นสิ่งที่สร้างความเชื่อถือของประชาชนที่มีต่อพระสงฆ์แต่เมื่อความเจริญแบบตะวันตกเข้ามามีวิชาการสาขาต่างๆ 
มีสถาบันแบบใหม่ต่างๆ เกิดขึ้น แต่พระสงฆ์กลับไม่มีการปรับตัวเข้าหาความเจริญแบบใหม่นี้จึงเป็นเหตุให้พระสงฆ์
สูญเสียบทบาทที่เคยมีในอดีตไป  

 เมื่ออารยธรรมแบบตะวันตกเข้ามานั้นได้มีวิชาการสาขาต่างๆ เข้ามาด้วย ในขณะที่คนในสังคมต้องการ
ที่จะเข้ารับการศึกษาวิชาการแบบใหม่นี้แต่พระสงฆ์กลับไม่ยอมรับรู้ไม่ยอมเกี่ยวข้องกับวิชาการที่มากับความเจริญ
แบบใหม่กลับพยายามยึดถือและฝืนเอาสภาพเดิมให้คงอยู่ท่ามกลางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจึงเท่ากับเป็นการปล่อย
ให้ประชาชนปรับตัวเข้าหาและรับความเจริญแบบใหม่นั้นโดยล าพังขาดการเหนี่ยวรั้งจากพระสงฆ์ซึ่งเคยเป็นผู้แนะ
แนวทางมาแต่เดิมพระสงฆ์กับประชาชนซึ่งเคยสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจึงต้องห่างออกจากกันซึ่งผลจากการที่
พระสงฆ์ไม่ยอมรับรู้ ไม่ยอมเกี่ยวข้องกับวิชาการที่มากับความเจริญแบบใหม่ท าให้พระสงฆ์สูญเสียภาวะผู้น าทาง
ปัญญาของสังคม และท าให้พระสงฆ์ขาดความรู้อันเป็นสื่อกลางที่รู้ร่วมกันส าหรับชักน าคนในสังคมเข้าหาหลักธรรม
ทางศาสนาพระสงฆ์กับประชาชนจึงหาทางสัมพันธ์กันไม่ได้ส่งผลให้ยิ่งห่างเหินกันและไม่เข้าใจกันมากขึ้นซึ่งเมื่อ
พระสงฆ์ไม่มีการปรับเปลี่ยนบทบาทให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมท าให้ลักษณะบทบาทของพระสงฆ์
ที่ปรากฏในปัจจุบันยังคงไว้ซึ่งลักษณะเช่นในอดีต 
 
บทบาทของพระสงฆ์ต่อสังคมในปัจจุบัน 
 งานของสถาบันสงฆ์ในปัจจุบันซึ่ง คนึงนิตย์ จันทบุตร(2530:52-56) ได้ท าการศึกษาพบว่า แบ่งได้เป็น 3 
รูปแบบ คือ การพัฒนาคุณภาพของพลเมือง การสงเคราะห์ประชาชนและการช่วยเหลือทางราชการ ดังนี้ การ
พัฒนาคุณภาพของพลเมืองด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
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 การให้การบรรพชาอุปสมบทแก่กุลบุตร ทุกระดับอายุ ให้ได้เข้ามาอยู่ในพระธรรมวินัย ศึกษาและปฏิบัติ
ตามพระธรรมวินัย แม้จะเป็นการบวชในระยะสั้นๆ 3 วัน 7 วัน 15 วัน หรือ 1 พรรษาที่เรียกว่าบวชตามประเพณีก็
ตาม ถ้าผู้ที่มาบวชนั้นศึกษาเล่าเรียน และปฏิบัติตามพระธรรมวินัยที่พระสงฆ์ผู้เป็นอุปัชฌาย์อาจารย์ให้นิสสัย ให้
อนุศาสน์ และอบรมสั่งสอนอย่างจริงจังเมื่อลาสิกขาไปก็จะเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมได้ 
 การเทศนาอบรมสั่งสอนประชาชน ทีมาท าบุญที่วัดในวันธรรมสวนะและในงานท าบุญบ าเพ็ญกุศลต่างๆ ตาม
ประเพณีหรือในงานเทศกาลต่างๆ การเทศน์ทางวิทยุกระจายเสยีง โทรทัศน ์การบรรยายธรรม การสนทนาธรรม การปาฐกถา
ธรรมการเขียนบทความเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ การเรียบเรียงหนังสือธรรมเผยแพร่ในงาน และโอกาสต่างๆ ตลอดจน
กิจกรรมเผยแพร่พระพุทธศาสนาทั้งปวง เช่น งานพระธรรมฑูต งานพระธรรมจาริก งานตามโครงการอบรมประจ าต าบล ซึ่ง
ล้วนเป็นงานที่ท าให้ประชาชนได้ทราบ ได้รู้จัก ได้เข้าถึง และได้ปฏิบัตดิีปฏิบัติชอบตามพระธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจา้ 
 บทบาทด้านการศึกษาแยกเป็นสองประเภทคือหนึ่ง การจัดการศึกษาส าหรับภิกษุสามเณร และสอง 
การจัดสอนศาสนศึกษาแก่เด็กและประชาชน การจัดการศึกษาส าหรับภิกษุสามเณร มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์ 
ได้แก ่มหามกุฎราชวิทยาลัย พ.ศ.2488 และมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.2490 การจัดสอนศาสนศึกษาแก่เด็กและ
ประชาชน เช่น การสอนศีลธรรมในสถานศึกษาต่างๆ การสอนธรรมศึกษาแก่นักเรียนและประชาชน การจัดตั้งหน่วยพุทธ
มามกะผู้เยาว์ในวัด ในหมู่บ้าน ต าบล การจัดตั้งและด าเนินการโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โรงเรียนวัดสอนเด็กกอ่น
เกณฑ์ การจัดตั้งห้องสมุดในวัด การตั้งโรงมหรสพทางวิญญาณ การจัดตั้งและด าเนินการส านักวิปัสสนาต่างๆ งานเหล่านี้
ล้วนชักน าเด็กและประชาชนให้ได้ศึกษาเล่าเรียน และปฏิบัติตนตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการวางพื้นฐาน
สร้างคุณภาพของพลเมืองต่อไป การด าเนินกิจการคณะสงฆ์ และการพระศาสนาของวัด ชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อ
จรรโลงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ เสริมสร้างคุณภาพของประชาชนสืบไป 
 การสงเคราะห์ประชาชน เป็นหน้าที่ส าคัญของพระสงฆ์ตามคติพระพุทธศาสนา  การสงเคราะห์
ประชาชนของพระสงฆ์ มีดังนี ้การให้ความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศลแก่ประชาชนตามประเพณีเกี่ยวกับชีวิต เช่นใน
พิธีท าบุญเกี่ยวกับการเกิด การบวชนาค แต่งงาน ท าบุญอายุ พิธีศพ ฯลฯ งานประเพณีส่วนรวม เช่น งานเทศกาล
ต่างๆ การทอดกฐิน ผ้าป่า สงกรานต์ งานขึ้นปีใหม่ งานประจ าปีของท้องถิ่นต่างๆ การท าบุญในวันส าคัญทางพุทธ
ศาสนาของพุทธศาสนิกชนในท้องถิ่นต่างๆ การช่วยประกอบศาสนพิธีในงานท าบุญบ าเพ็ญกุศล เช่น การแนะน าพิธี 
การจัดเครื่องใช้และเครื่องประกอบพิธี การให้ศีลและสรณะ การเจริญพระพุทธมนต์ การสวดมนต์ การรับถวายทาน
ต่างๆ การเทศน์ การอนุโมทนาทั้งงานเอกชน ท้องถิ่นส่วนราชการ ตลอดจนงานรัฐพิธี และพระราชพิธี การให้ที่พัก
อาศัย แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ต่างท้องที่ที่มาศึกษาเล่าเรียนอยู่ในเมือง การให้ที่พักอาศัยแก่บุคคลที่มารักษาศีล 
เช่น ชีหรือคนชราทุพพลภาพ การให้ที่ดินหรือให้เช่าที่ดินในราคาถูกแก่ประชาชนที่ขัดสนปลูกบ้านพักอาศัย การดู
โชคชะตาราศี การประพรมน้ าพระพุทธมนต์ การให้ฤกษ์ยาม แม้บางกิจการที่ภิกษุบางรูปด าเนินการอยู่จะเป็นที่ติ
เตียน แต่ก็มีคนจ านวนไม่น้อยเลื่อมใสศรัทธา เป็นการสงเคราะห์ประชาชนด้านขวัญก าลังใจ การให้ทางราชการหรือ
ส่วนรวมใช้สถานที่วัด เช่น ศาลาการเปรียญ ลานวัด บริเวณวัด ประชุมราษฎร เป็นหน่วยเลือกตั้ง ท ากิจการบริการหรือ
สงเคราะห์ประชาชนด้านต่างๆ จัดงานรื่นเริง จัดหารายได้เพื่อสาธารณกุศล ตลอดจนการให้ที่ดินของวัดสร้าง
สาธารณสถานต่างๆ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล ห้องสมุดหรือที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน การรักษาโรคภัยไข้
เจ็บ การให้ค าปรึกษาในหน้าท่ีการงาน การเป็นผู้น าในการก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ในท้องถิ่น การให้ท่ีพักพิงแก่
ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ การรวบรวมสิ่งของ ตลอดจนเงินทองของผู้บริจาคแก่ผู้ประสบภัย
ต่างท้องถิ่น และยังมีการสงเคราะห์ด้านวัตถุอย่างอ่ืน แบบอ่ืนแก่เอกชนและประชาชนอีกมาก 
 การช่วยเหลือทางราชการ ด้านการรักษาความปลอดภัยของชาติ โดยเฉพาะทางสังคมจิตวิทยา ช่วยใน
การอบรมช้ีแจงราษฎรให้รู้จักผิดชอบช่ัวดี การควรท า และควรเว้น ความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ การ
ปฏิบัติตามค าแนะน าชักชวนของรัฐบาลหรือผู้ปกครอง ช่วยกิจการบริหารตามปกติของเจ้าหน้าที่รัฐบาล เช่น ช่วย
สอนหนังสือเผยแพร่กิจการต่างๆ ของรัฐบาล ชักชวนประชาชนให้มาช่วยราชการ ร่วมมือร่วมใจกับเจ้าหน้าที่
ปกครองระดับต่างๆ สงเคราะห์ประชาชน ในท้องถิ่นที่วัดตั้งอยู่ เช่น การสงเคราะห์อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค
แก่ผู้ยากจน ยากไร้ หรือประสบภัย ช่วยเหลือราชการเกี่ยวกับกิจการความมั่นคง เช่น ช่วยชักน าหรือเป็นศูนย์กลาง
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ให้ทางราชการ อ าเภอ จัดอบรมลูกเสือชาวบ้าน การอบรมไทยอาสาป้องกันชาติ การสงเคราะห์ชาวเขา การช่วย
บ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้โทษ 
 จะเห็นได้ว่าบทบาทของพระสงฆ์ต่อสังคมในปัจจุบัน จะเป็นบทบาทที่ครอบคลุมงานใน 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการพัฒนาคุณภาพของพลเมือง ซึ่งเป็นบทบาทของพระสงฆ์ในการบรรพชาอุปสมบทแก่คนในสังคม การเผยแผ่
หลักธรรมค าสอนแก่คนในสังคม และการให้การศึกษาที่มีการสอดแทรกธรรมะให้แก่เด็กและประชาชน  ด้านการ
สงเคราะห์ประชาชนเป็นบทบาทของพระสงฆ์ในการให้บริการด้านพิธีกรรมแก่คนในสังคม และให้ความช่วยเหลือแก่
คนในสังคมที่ประสบปัญหาในด้านต่างๆ ด้านการช่วยเหลือทางราชการเป็นบทบาทของพระสงฆ์ในการชักชวน
ประชาชนมาให้ความร่วมมือกับรัฐในด้านต่างๆ จะเห็นว่าบทบาทของพระสงฆ์ต่อสังคมในปัจจุบัน ไม่ปรากฏลักษณะ
บทบาทของพระสงฆ์ที่ เป็นการปรับบทบาทให้เข้ากับสังคมสมัยใหม่หากแต่ยังคงไว้ซึ่งบทบาทของพระสงฆ์ที่
สอดคล้องกับบทบาทของวัดที่มีต่อสังคมในอดีต อาทิการเป็นสถานศึกษา การเป็นสถานสงเคราะห์ เป็นศูนย์กลาง
การบริหารหรือปกครอง เป็นที่ประกอบพิธีกรรมหรือให้บริการด้านพิธีกรรม ซึ่งเมื่อสังคมปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป 
ส่งผลให้บทบาทของวัดเปลี่ยนแปลงไป บทบาทของพระสงฆ์จึงควรที่จะมีการปรับเปลี่ยนไปด้วย ด้วยเหตุที่บทบาท
ของพระสงฆ์มีความสัมพันธ์กับบทบาทของวัด ท าให้ต้องพิจารณาถึงแนวทางการปรับเปลี่ยนบทบาทของวัดใน
ปัจจุบัน เพื่อเช่ือมโยงสู่การปรับบทบาทของพระสงฆ์ต่อสังคมปัจจุบัน  
 นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2545:106-133) ได้เสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนบทบาทของวัดในปัจจุบัน สรุปได้ว่า 
“วัดถูกสร้างขึ้นโดยชุมชนและเพื่อชุมชนซึ่งอยู่ในท าเลนั้น ปัจจุบันชุมชนซึ่งเป็นฐานให้วัดก าลังหมดไป ท าให้ไม่มี
ชุมชนเป็นฐานแก่วัดอีกแล้ว ทั้งที่ความจริงตัวชุมชนในท าเลยังมีอยู่ เพียงแต่ว่าไม่รู้จะสัมพันธ์กับวัดได้อย่างไร
นอกจากบริจาคเงินทองเท่าน้ัน ปัญหาจึงอยู่ท่ีวัดจะต้องปรับกิจกรรมของวัดให้สามารถเช่ือมโยงสัมพันธ์กับชุมชนซึ่ง
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งกิจกรรมทางสังคมที่วัดรู้จักคุ้นเคยเป็นกิจกรรมทางสังคมที่เหมาะสมกับสังคมสมัยก่อนเท่านั้นท า
ให้ไร้ความหมายไปเรื่อยๆ วัดจึงจ าเป็นต้องเรียนรู้และสร้างกิจกรรมทางสังคมที่ตอบสนองชุมชนปัจจุบันได้ด้วย  
เนื่องจากวัดในสมัยก่อนเป็นพื้นท่ีสาธารณะที่มีกิจกรรมหลายอย่างของชุมชน ซึ่งคนเข้าสู่พื้นที่สาธารณะไม่ใช่เพราะ
พื้นที่นั้นเปิดให้เข้า แต่เข้าไปเพราะมีกิจกรรมที่เขาเห็นว่ามีประโยชน์หรือมีคุณค่า  วัดในสมัยปัจจุบันเป็นพื้นที่
สาธารณะ ซึ่งไม่มีกิจกรรมที่คนเห็นว่าเป็นประโยชน์หรือมีคุณค่า จึงไม่เข้าวัด ท าให้วัดในปัจจุบันไม่ใช่พื้นที่สาธารณะ
ที่มีความส าคัญต่อสังคมไทยอีกแล้ว ร้ายยิ่งไปกว่านั้น วัดยังเป็นพื้นที่สาธารณะทางความเช่ือหรือศาสนาแก่สังคม
น้อยลงไปด้วย แต่กลายเป็นพ้ืนท่ีท่องเที่ยว พื้นที่ธุรกิจ พื้นที่ของหลวงพ่อดังๆ ฯลฯ มากขึ้นตามล าดับ ด้วยเหตุนี้วัด
จะท าอย่างไรจึงจะสามารถท าให้สังคมที่เปลี่ยนไปแล้วเป็นฐานรองรับการเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาได้ 
โดยปราศจากครอบครัวและชุมชนอย่างที่เคยมีมาส าหรับรองรับการเผยแผ่ของวัดเหมือนในอดีต” จากมุมมองของ
นิธิที่มีต่อการปรับเปลี่ยนบทบาทของวัดในปัจจุบัน ท าให้เห็นว่าวัดควรปรับบทบาทให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม ซึ่งได้แก่ชุมชนรอบข้างวัดที่ปัจจุบันไม่เห็นประโยชน์ของการเข้าวัด รวมถึงการที่วัดควรปรับวิธีการเผยแผ่
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันการที่วัดจ าเป็นต้องปรับบทบาทให้
สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน ได้ส่งผลให้พระสงฆ์ที่ถือเป็นตัวแทนของวัด ต้องมีการปรับบทบาทที่มีต่อสังคม
เช่นเดียวกัน นิธ ิเอียวศรีวงศ์(2545: 135-139) มีมุมมองต่อการปรับบทบาทของพระสงฆ์ต่อสังคมปัจจุบัน สรุปได้วา่ 
“พระยังให้บริการแก่สังคมอยู่ ส่วนใหญ่เป็นบริการในเชิงพิธีกรรม เช่น สวดศพ สวดมนต์ขึ้นบ้านใหม่ ฯลฯ มีส่วน
น้อยที่พยายามปรับบทบาทของตนเอง เพื่อให้บริการใหม่ๆ ที่สังคมเห็นว่าจ าเป็น ซึ่งพระและวัดนั้นให้บริการสังคม
อย่างกว้างขวางในอดีต แต่ในปัจจุบันเมื่อสังคมเปลี่ยนไปบริการที่สังคมต้องการจากพระและวัดก็เปลี่ยนไปด้วย  
พระสงฆ์ไทยในขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับบทบาทมาสนองตอบบริการแบบใหม่ซึ่งสังคมต้องการ  ถ้าพระและวัด
ปรับบทบาทตรงนี้ได้ไม่ส าเร็จ พระและวัดก็ให้บริการแก่สังคมได้น้อยลง จนกระทั่งวันหนึ่งใครๆ ก็ลืมไปว่าวัดและ
พระอยู่ในสังคมด้วย” จะเห็นได้ว่าพระสงฆ์มีความจ าเป็นที่ต้องปรับบทบาทที่มีต่อสังคมปัจจุบันเพราะเป็นสิ่งที่จะท า
ให้พระสงฆ์ยังคงมีบทบาทอยู่ในสังคมต่อไปการปรับบทบาทของพระสงฆ์เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม
ปัจจุบันนั้น เป็นลักษณะบทบาทที่สังคมเป็นผู้ก าหนดบทบาทให้แก่พระสงฆ์ ทั้งนี้พระสงฆ์ต้องค านึงถึงบทบาทที่พึง
กระท าต่อสังคมโดยให้สอดคล้องกับสถานภาพความเป็นพระสงฆ์ที่เป็นผู้ประพฤติธรรมด้วย 
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 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ(2543:20-21) ได้ระบุบทบาทที่พระสงฆ์พึงกระท าต่อสังคม 
ไว้ในบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคมไทยว่า พระสงฆ์ควรเป็นแบบอย่างท่ีดีในเรื่องศีลธรรมและความประพฤติดี
งาม เพื่อเรียกความศรัทธาให้เกิดขึ้นกับประชาชนในท้องถิ่น พระสงฆ์ควรเป็นนักเทศน์ที่ดี เพื่อสามารถดึงดูดจิตใจ
ของประชาชนให้ปฏิบัติตามหลักค าสอนได้อย่างถูกต้อง พระสงฆ์ควรพัฒนาตนเองในด้านความรู้ทั้งทางโลกและทาง
ธรรมะ เพื่อรู้เท่าทันต่อกระแสโลกอันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมในปัจจุบัน พระสงฆ์ควรเอาใจใส่ในการพัฒนา
จิตใจของประชาชน มากกว่าที่จะเน้นการพัฒนาวัตถุในวัดหรือมุ่งหารายได้เพียงอย่างเดียว ซึ่งในขณะนี้วัดต่างๆ ได้
เดินหลงทางเข้าสู่ระบบวัตถุนิยม หากวัดด าเนินการเช่นนี้เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนความคิดของประชาชน
ที่จะเน้นทางด้านจิตใจมากกว่าวัตถุพระสงฆ์ควรเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ  ในที่นี้มิได้หมายความว่าเป็นเงิน หรือวัตถุ
สิ่งของแต่หมายถึงด้านค าสอนและหลักธรรมต่างๆ พระสงฆ์ควรด าเนินโครงการต่างๆ  เช่นเดียวกับมูลนิธิกลุ่มแสง
เทียนซึ่งน่าเลื่อมใสอย่างไรก็ตามจะต้องแก้ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการ การขาดปัจจัยและความแตกต่างระหว่าง
สังคมเมืองและสังคมชนบทให้ได้ พระสงฆ์ควรมีบทบาทในการศึกษาธรรมะให้ถึงแก่น แล้วน าสิ่งที่ศึกษามาถ่ายทอด
ให้กับประชาชน ท าให้คนไม่ดีกลับเป็นคนดีและมีความรับผิดชอบได้ ควรก าหนดให้มีต าแหน่งด้านความรู้และควร
แสวงหาพระสงฆ์ที่มีความรู้มาเป็นตัวอย่าง เพื่อให้พระสงฆ์ตื่นตัวในการศึกษาหรือมองเห็นความส าคัญในการศึกษา 
จึงจะน าธรรมะมาเผยแผ่ได้ พระสงฆ์ต้องมีความรู้สมภูมิ  สามารถรอบรู้ต่อการพัฒนาทั้งจิตใจ และรูปแบบการ
บริหาร มีความรู้ด้านกฎหมาย กฎระเบียบของสงฆ์ ต้องเป็นผู้น าในการพัฒนา และผลิตบุคลากรของศาสนาให้มีความ
เป็นผู้น า พระสงฆ์ควรมีบทบาทในการสั่งสอนเยาวชนด้ านศีลธรรมในโรงเรียนต่างๆ ของรัฐบาล และเอกชน 
พระสงฆ์ที่ปฏิบัติชอบสมควรที่จะไปให้การอบรมแก่ผูต้้องขังในเรือนจ าต่างๆ ทั้งด้านปฏิบัติ และปฏิเวธ พระสงฆ์ควร
มีการรวมตัวหรือท างานเป็นทีมและท างานเชิงรุก  ซึ่งต้องได้รับการสนับสนุนจากเจ้าอาวาส และรัฐบาลในเรื่อง
งบประมาณ 
 จากการศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ต่อสังคมจากอดีตถึงปัจจุบัน จะเห็นว่าบทบาทของพระสงฆ์มีความ
สอดคล้องกับบทบาทของวัด เนื่องจากพระสงฆ์เป็นตัวแทนของวัดในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเมื่อวัดมีการ
เปลี่ยนแปลงบทบาทตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปพระสงฆ์ซึ่งเป็นตัวแทนของวัดจึงควรปรับเปลี่ยนบทบาทให้
สอดคล้องกับบทบาทของวัด และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ทั้งนี้เพื่อให้พระสงฆ์และวัดยังคงมีบทบาทใน
สังคมต่อไปซึ่งบทบาทของพระสงฆ์ที่มีต่อสังคมในปัจจุบันนั้น  ควรเป็นบทบาทที่แสดงถึงสถานภาพความเป็น
พระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้ประพฤติธรรมมีบทบาทหลักในการเผยแผ่ศาสนา และควรเป็นบทบาทที่ตอบสนองความต้องการ
ของสังคม โดยเฉพาะควรปรับบทบาทของพระสงฆ์ให้สร้างกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนที่อยู่รอบ
ข้างวัด เพื่อให้ชุมชนเล็งเห็นประโยชน์ของการเข้าวัดซึ่งจะเป็นการเช่ือมโยงวัดกับชุมชนให้สัมพันธ์กัน และควรปรับ
วิธีการเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาให้สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน 
 
บทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น 
 วัดกับบ้าน หรือพระสงฆ์กับชาวบ้านนั้น ตั้งแต่ครั้งพุทธกาลจนถึงสมัยปัจจุบัน มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเสมอ เพราะวัดและพระสงฆ์เป็นสถาบันส าคัญทางศาสนาท่ีมีความผูกพันเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
ชุมชนมาเป็นระยะเวลายาวนานนับตั้งแต่เริ่มแรกของการมีวัดเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา ในการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เจาะจงเนื้อหาท่ีมีความเกี่ยวข้องและตรงประเด็นท่ีจะศึกษาถึงสภาพต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 รสิกา อังกูร และคณะ(2544:1-4) ได้เสนอว่า พระสงฆ์ควรแสดงบทบาทในการเผยแผ่พุทธศาสนาควบคู่
ไปกับการน าชมศิลปวัฒนธรรมในวัดโดยให้เหตุผลที่สรุปได้ว่า การที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงไป วัดและพระสงฆ์จึง
ควรมีการปรับเปลี่ยนบทบาทให้สอดรับกับสภาพสังคมในปัจจุบัน ซึ่งการท าหน้าที่ในการเผยแผ่พุทธศาสนาโดย
วิธีการแบบเดิมเพียงอย่างเดียวนั้น อาจไม่เพียงพอและไม่น่าสนใจส าหรับผู้ที่มาศึกษาหาความรู้และมาเที่ยวชมวัด  
ดังนั้นวัดและพระสงฆ์จึงควรมีการปรับกลวิธีในการเผยแผ่พุทธศาสนาใหม่โดยการเผยแผ่พุทธศาสนาควบคู่ไปกับ
การน าชมศิลปวัฒนธรรมในวัด เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมวัดพุทธศาสนา ในบางครั้งก็อาจต้องการข้อมูล
ค าแนะน า หรือข้อความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัด เช่น ประวัติความเป็นมาของวัด โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
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ลวดลายจิตรกรรมฝาผนัง และสถาปัตยกรรมต่างๆ ของวัด ตลอดจนกิริยามารยาทอันควรปฏิบัติเมื่อท่องเที่ยววัด ซึ่ง
ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ บุคคลที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดได้ดีที่สุด คือ เจ้าอาวาสหรือพระภิกษุสงฆ์ที่ประจ าอยู่วัดนั้นๆ อีกทั้งใน
ฐานะที่พระสงฆ์เป็นผู้สืบทอด และเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระสงฆ์จึงสามารถใช้บทบาทดังกล่าวในการถ่ายทอด
ประวัติหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา สู่ความเป็นรูปธรรมให้มากขึ้นและเด่นชัดยิ่งขึ้น ให้แก่ผู้ที่มาท่องเที่ยว
วัดให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและวัดอย่างแท้จริง เพราะศิลปกรรมต่างๆ ในวัด ไม่
ว่าจะเป็นจิตรกรรมฝาผนังโบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญ หรือรูปปั้น ส่วนใหญ่จะเป็นการน าเอาเรื่องราวในพุทธ
ประวัติหรือหลักธรรมของศาสนามาถ่ายทอดออกเป็นศิลปะ ท าให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจสามารถชม และได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา คุณค่าในศิลปกรรมต่างๆ ในวัดจากพระสงฆ์ ตลอดจนการสนทนาธรรม ซึ่งเป็นอีก
วัตถุประสงค์หนึ่งของการท่องเที่ยวได้อย่างซาบซึ้งและเข้าใจในพระธรรมค าสอนของพระพุทธองค์ บทบาทของพระสงฆ์
ในการเผยแผ่พุทธศาสนาควบคู่ไปกับการน าชมศิลปวัฒนธรรมในวัด จึงเป็นบทบาทที่พระสงฆ์พึงกระท า เพื่อดึงดูด
ให้คนเข้ามาศึกษาพระธรรม ตลอดจนข้อความรู้อื่นท่ีเกี่ยวข้องกับวัดให้มากขึ้นและไม่เกิดความรู้สึกน่าเบื่อหน่ายต่อ
กิจกรรมการเผยแผ่พุทธศาสนาแบบเดิมอีกต่อไป อีกท้ังยังเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวและประชาชนท่ัวไปที่สนใจทุก
ระดับช้ัน ให้หันมาศึกษาหาความรู้มากยิ่งขึ้นจะเห็นว่าแนวคิดการเผยแผ่พุทธศาสนาควบคู่ไปกับการน าชม
ศิลปวัฒนธรรมในวัด เป็นการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างการท่องเที่ยวกับศาสนา ซึ่งการท่องเที่ยวจะเป็นเครื่องมือ
ในการเผยแผ่พุทธศาสนาของพระสงฆ์ และปัจจัยส าคัญที่ท าให้การเผยแผ่พุทธศาสนาควบคู่ไปกับการน าชม
ศิลปวัฒนธรรมในวัดส าเร็จลุล่วงได้นั้นคือ ปัจจัยด้านบุคลากร อันได้แก่พระสงฆ์ เพราะพระสงฆ์มีลักษณะบทบาทที่
สัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิด โดยเป็นผู้ที่ถ่ายทอดข้อมูลให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งหากมีปัญหาที่เกิดจากตัว
พระสงฆ์ ก็จะส่งผลต่อการด าเนินกิจกรรมได้  
 สุภารัตน์ รักษ์มณี (2545) ได้ท าการวิจัยเรื่อง บทบาทพระสงฆ์ในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ศึกษากรณี
ชุมชนบ้านขุน อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในการสื่อสารเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งของพระสงฆ์ในครั้งนี้  ใช้สื่อ
บุคคลเป็นหลัก สื่อเฉพาะกิจ สื่อประเพณี เป็นส่วนเสริมให้การสื่อสารระหว่างบุคคลเป็นไปอย่างรวดเร็ว  ส่วน
สื่อมวลชนนั้นน ามาใช้น้อยเฉพาะนิตยสารบางเล่มที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน การสื่อสารระหว่างบุคคลใช้วิธี
เข้าถึงชาวบ้านทุกครอบครัว เปิดบ้านกัลยาณมิตร มีเครือข่ายกับวัดพระธรรมกาย วัดเจ้าคณะต าบล เจ้าคณะอ าเภอ 
เจ้าคณะจังหวัด และวัดอื่นๆ ตลอดจนข้าราชการและเอกชน นอกจากนี้ยังค้นพบว่า พระสงฆ์ได้น ากลยุทธ์ในการ
ถ่ายทอดทัศนะชุมชนเข้มแข็ง 5 ประการคือ เน้นกิจกรรมเป็นหลัก มีการตอกย้ าบ่อยๆ สร้างสารด้วยภาษาง่ายๆ 
ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ใช้สัญลักษณ์เป็นตัวเกี่ยวโยง และสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม  
 พลวัฒน์ ชุมสุข(2551:164) กล่าวสรุปเกี่ยวกับพระพุทธศาสนากับวัฒนธรรมไว้ว่า คนไทยส่วนใหญ่นับ
ถือพระพุทธศาสนา และนับถือมานานนับเป็นพันปี ได้มีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง ทั้งในและ
ต่างประเทศ พระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนไทย เป็นไปตามแนวค าสอนของพระพุทธเจ้าดังจะเห็นได้
จาก คนไทยมีนิสัยโอบอ้อมอารี เมตตาสงสาร ไม่นิยมความรุนแรง ไม่ชอบรุกรานใคร ไม่ชอบเอาเปรียบใคร มักมอง
คนอื่นในแง่ดี ไม่ผูกอาฆาตพยาบาท ให้อภัยคนง่าย และจากอิทธิพลของพระพุทธศาสนานี้เองที่ท าให้คนไทยมีใจ
กว้างไม่มีนิสัยกีดกันหรือเบียดเบียนชนชาติอื่นหรือศาสนาอื่น มีไมตรีต่อทุกคน ตลอดจนท าให้คนไทยยอมรับและ
ปรับตัวเข้ากับสิ่งที่มาจากต่างวัฒนธรรมได้ง่าย ในด้านสังคมและวัฒนธรรม การปกครอง พระพุทธศาสนามีค าสอน
เกี่ยวกับการปกครองอยู่มากท้ังที่เกี่ยวกับผู้ปกครอง ผู้อยู่ในปกครองและวิธีการปกครอง 
 ฉวีวรรณ สุวรรณาภา (2554) กล่าวว่า นับตั้งแต่ประเทศไทยได้รับอารยธรรมตะวันตก ชาวไทยได้พัฒนา
ประเทศไทยไปสู่สังคมที่เจริญขึ้นกว่าเดิม แต่การพัฒนายังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร เพราะยังมีปัญหาทางด้าน
การ พัฒนาบุคคล เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและศาสนา การพัฒนาประเทศจะด าเนินไปด้วยปริมาณ
และคุณภาพเพียงใดนั้นย่อมจะขึ้นอยู่กับลักษณะต่างๆ ของประชากรในประเทศนั้นๆ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องพัฒนาบุคคลด้านจิตใจให้มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาสังคมด้านอื่นๆ ด้วย  พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันที่
จ าเป็นของสังคมอันจะขาดไม่ได้ แม้จะถูกกระทบกระเทือน หรือตกต่ าในบางครั้งบางคราว ทั้งนี้เพราะชีวิตมนุษย์ไม่
สามารถด ารงอยู่ได้ด้วยวัตถุเพียงอย่างเดียว เพราะวัตถุไม่สามารถสนองตอบต่อความต้องการที่ไม่รู้จบสิ้นของมนุษย์ 
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ดังนั้นศาสนาและวัฒนธรรมจึงถูกหยิบยกขึ้นมาในฐานะเป็นแกนกลางทางจิตใจ  เป็นกรอบแห่งความประพฤติของ
ประชาชนในสังคม พระพุทธศาสนานอกจากจะมีพระธรรมคือค าสอนของพระพุทธเจ้าแล้วยังมีวัดและพระสงฆ์  วัด
และพระสงฆ์กับประชาชนมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด วัดเป็นทุกอย่างของสังคม เป็นศูนย์กลางที่รวมจิตใจของ
ประชาชนส่วนพระสงฆ์ซึ่งเป็นตัวแทนวัดก็กลายเป็นผู้น าทางด้านจิตใจของประชาชน เป็นศูนย์รวมแห่งความเคารพ
เชื่อถือศรัทธาและความร่วมมือ 
 สุริยัน พินทอง (2554) กล่าวว่า พระพุทธศาสนามีบทบาทที่ส าคัญยิ่งต่อสังคมทั้งในอดีตและปัจจุบัน 
เช่น ในอดีตวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน นอกจากเป็นที่ท าบุญฟังเทศน์ และร่วมพิธีกรรมทางศาสนาแล้ว ยังเป็น
สถานที่เล่าเรียนของบุตรหลาน เป็นที่ประชุม เป็นที่พักของคนเดินทาง บางแห่งเป็นสถานท่ีรักษาความเจ็บป่วย และ
เป็นที่รวมของศิลปวัฒนธรรมต่างๆ โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้ที่มีบทบาทหลักส าคัญในการอนุรักษ์ และสืบทอด
พระพุทธศาสนาดังนี้ 
 ด้านศิลปะ วัดเป็นศูนย์ร่วมของศิลปะ อันมีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนา สิ่งเหล่านี้เกิดจากความ
ศรัทธา  ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะที่ส าคัญ คือ สถาปัตยกรรม ถาวรวัตถุ และสิ่งก่อสร้างที่
ส าคัญภายในวัด เช่น โบสถ์ วิหาร เจดีย์ พระปรางค์ หอไตร ถูกสร้างขึ้นตามคติ และความศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
พระสงฆ์เป็นผู้มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา พระสงฆ์เป็นผู้มีบทบาทส าคัญยิ่งในการดูแลรักษาและอนุรักษ์ไว้คู่
กับพระพุทธศาสนาให้สืบทอดเป็นมรดกแก่อนุชนรุ่นหลัง ประติมากรรม ประติมากรรมเป็นงานศิลปะที่เกิดจากการ
ปั้น หล่อ และสลัก ฉลุ หรือดุน ผลงานประติมากรรมของพระพุทธศาสนาที่ส าคัญ คือ พระพุทธรูป นอกจาก
พระพุทธรูปซึ่งเป็นประติมากรรมรูปคนแล้ว ยังมีประติมากรรมรูปสญัลกัษณ์ ซึ่งสร้างเป็นเครื่องหมายแสดงความเช่ือ
ทางศาสนา เช่น งานปั้น หรืองานแกะสลักรูปดอกบัว ซึ่งเป็นเครื่องหมายของการประสูติของพระพุทธเจ้า เป็นต้น 
จิตรกรรม สมัยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาได้แผ่ขยายเข้ามาสู่ประเทศไทย ศิลปกรรมเป็นอุปกรณ์
ส าคัญในการสอน โดยเพิ่มเติมการถ่ายทอดภาษาพูดและภาษาเขียนด้วยภาษาภาพ หรือเล่าเรื่องด้วยภาพ เพื่อให้
เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาแก่พุทธศาสนิกชนได้ดียิ่งขึ้น ภาพจิตรกรรมของไทยโบราณ มักเป็นภาพ
เรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา หรือคติตามความเช่ือต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาดังนั้นการเขียนภาพจิตรกรรมจึงมักเขียนกนั
บนฝาผนังภายในโบสถ์หรือวิหารของวัดต่างๆ เพื่อถ่ายทอด เรื่องราวทางพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ ชาดก นรก 
สวรรค์ ซึ่งเป็นอุดมคติตามพระคัมภีร์ที่ระบุไว้ ตลอดจนกิจกรรมทางสังคม และชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน ภาพ
จิตรกรรมประเภทนี้จึงเป็นศิลปะที่สั่งสม สืบทอดจนกลายเป็นจิตรกรรมไทยแบบประเพณีที่เปรียบเสมือนภาพบันทึก
ประวัติศาสตร์ได้อย่างหนึ่ง วรรณกรรม วรรณกรรมเป็นงานนิพนธ์ที่แสดงออกมาด้วยดีอย่างใดอย่างหนึ่ ง เช่น 
หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ์ ปาฐกถา เทศนา ค าปราศรัย สุนทรพจน์ สื่อบันทึกเสียง ภาพ เป็นต้น วรรณกรรม
ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของไทยที่ส าคัญ คือ ศิลาจารึกหลักที่ 1 ของพ่อขุนรามค าแหง และไตรภูมิพระร่วงซึ่ง
เป็นพระราชนิพนธ์ของ พระมหาธรรมราชาที่ 1 หรือพญาลิไท กษัตริย์พระราชวงศ์พระร่วง ในขณะที่ทรงผนวชได้
รวบรวม เรื่องราวของพระพุทธศาสนาจากคัมภีร์โบราณ ด้วยมีพระประสงค์ในการแต่ง คือ เพื่อเทศนาถวายพระราช
มารดาและเพื่อเป็นธรรมแก่บุคคลทั่วไปดังการพรรณนาถึงนรกตอนหนึ่ง ดังนี้ “คนฝูงใดอันเจรจาซื้อสิ่งสินท่าน...แล
ตนใส่กลเอาสินท่านด้วยตาช่ังก็ดี...ครัน้ว่าเมื่อตายได้ไปเกิดในนรกนั้น ฝูงยมพะบาลเอาคีมคาบลิ้นเขาชักออกมา แล้ว
เอาเบ็ดเหล็กเกี่ยวลิ้นเขา ล าเบ็ดนั้นใหญ่เท่าล าตาล เทียรย่อมเหล็กแดง ลุกบ่มิเหือดสักเมื่อ...” 
 นอกจากไตรภูมิพระร่วงจะมีคุณค่าทางพระพุทธศาสนาแล้ว ยังมีอิทธิพลต่อคนไทยตราบจนถึงปัจจุบัน
ด้วยเป็นวรรณกรรมที่ปลูกฝังให้คนไทยนิยมยกย่องคนมีบุญที่มีจิตใจเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ตั้งอยู่ในศีลธรรม
อันดีงาม วรรณคดีไทยซึ่งเป็นวรรณกรรมล้ าค่ายิ่งที่มีถ้อยค าไพเราะอีกเรื่องหนึ่ง คือ ลิลิตตะเลงพ่าย ซึ่งเป็นพระ
นิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส พระองค์ทรงเป็นปราชญ์อย่างแท้จริง ทรงมี
ฝีมือเป็นเลิศในการแต่งโคลง ฉันท์ และลิลิต ซึ่งทรงพระนิพนธ์ไว้มากมาย 
 โบราณสถานและโบราณวัตถุ โบราณสถาน หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ เช่น โบสถ์ วิหาร วัง ที่มีอายุกว่า 
100 ปี ส่วนโบราณวัตถุ หมายถึง สังหาริมทรัพย์ เช่น พระพุทธรูป เทวรูป ศิลาจารึก ที่มีอายุมากกว่า 100 ปีขึ้นไป
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เช่นกัน หลักฐานแห่งการประดิษฐ์หรือหลักฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของโบราณสถานและโบราณวัตถุจะต้องเป็น
ประโยชน์ทางด้านศิลปะ 
 โบราณสถานและโบราณวัตถุ เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่บอกความเป็นมาของกลุ่มชน หมู่บ้าน 
เมือง และประเทศชาติ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ประวัติศาสตร์หรือความเป็นมาดังกล่าว แสดงพัฒนาการของผู้สร้าง
ในสมัยอดีต ส่วนการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุเพื่อไว้ให้ประโยชน์ เป็นหน้าที่ของคนรุ่นปัจจุบันและต่อๆ 
ไปท่ีจะต้องอนุรักษ์ทรัพยากรทางวัฒนธรรมนี้ ดังกระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมพิลอดลุยเดชได้
พระราชทานไว้เมื่อ พ.ศ. 2506 ในวโรกาสที่เสด็จประพาสจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่า “โบราณสถานน้ันเป็นเกียรติ
ของชาติ อิฐเก่าๆ แผ่นเดียวก็มีค่า ควรจะช่วยกันรักษาไว้ ถ้าเราขาดสุโขทัย อยุธยา และกรุงเทพฯ แล้ว ประเทศไทย
ก็ไม่มีความหมาย” 
 โบราณสถานและโบราณวัตถุล้วนเป็นสมบัติล้ าค่าของชาติ เป็นสิ่งแสดงถึงเผ่าพันธุ์ วิถีชีวิต ความ
เอื้อเฟ้ือ ความศรัทธา ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมา โดยมีต้นก าเนิดจากพระพุทธศาสนา ซึ่งพระสงฆ์เป็น
ผู้ที่มีบทบาทในการสืบทอดพระศาสนา ตลอดรวมทั้งเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนท่ีส าคัญยิ่ง 
 ด้านวัฒนธรรม วัฒนธรรม หมายถึง ชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มสังคมใดกลุ่มสังคมหนึ่ง เช่น วัฒนธรรม
จีน วัฒนธรรมไทย เป็นต้น คุณลักษณะที่เด่นท่ีสุดของวัฒนธรรม คือ เป็นมรดกทางความคิดที่สืบทอดต่อกันมา โดย
มีการถ่ายทอดใน 3 ลักษณะ คือ ด้านวัตถุ ศาสนาวัตถุ เป็นมรดกทางความคิดที่ถ่ายทอดกันมาในรูปศิลปะต่างๆ เช่น 
สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม และวรรณกรรม ซึ่งล้วนแต่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น จาก
อดีตจนถึงปัจจุบัน พระสงฆ์เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการท าหน้าที่สั่งสอน อบรม รวมทั้งสร้างสรรค์ และอนุรักษ์
วัฒนธรรมทางวัตถุไว้เป็นมรดกแก่พุทธศาสนิกชน 
 ด้านจิตใจ หลักค าสอนของพระพุทธศาสนาที่ส าคัญยิ่ง 3 ประการ คือ การงดเว้นจากการท าช่ัวทั้งปวง การสร้าง
สมความดีให้เกิดขึ้น และการช าระจิตตนให้บริสุทธ์ิ หลักท้ัง 3 ประการนี้ ฝังรากลึกจนกลายเป็นวัฒนธรรมทางจิตใจ
ของผู้ที่ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะการช าระจิตตนให้บริสุทธ์ินั้น ท าให้พุทธศาสนิกชนรู้จักท าใจให้สงบ 
ไม่ฟุ้งซ่าน หรือเรียกว่า การท าสมาธิ ให้รู้จักท าปัญญาให้เกิดขึ้นด้วยการคิด การฟัง และการอ่าน หรือศึกษาเล่าเรียนด้วย
การลงมือปฏิบัติ หรืออบรมให้เกิดปัญญา ซึ่งเรียกว่าญาณความรู้ หรือวิปัสสนา การท าสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญา เป็นข้อ
ปฏิบัติอบรมจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาด ผ่อนคลายความโลภ หรือเห็นแก่ตัวได้ย่อมคลายความโกรธและความหลง อันเป็น
เหตุให้ระงับดับทุกข์ได้ 
 ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี พระพุทธศาสนามีศาสนพิธีและพิธีกรรม ที่พุทธศาสนิกชนยึดถือปฏิบัติสืบ
ต่อกันมา จนกลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งมีประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาโดยตรง ได้แก่ ประเพณี
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ประเพณีการอุปสมบท ประเพณีทอดกฐิน เป็นต้น 
 
สรุปวิเคราะห์ 
 บทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น พบว่า ในปัจจุบันการส่งเสริมอนุรักษ์
ของพระสงฆ์จะเป็นเพียงการด าเนินกิจกรรมทางประเพณีทั่วไป มิได้มีลักษณะการส่งเสริมอนุรักษ์อย่างเป็นระบบ 
แต่เนื่องจากรากฐานของวัฒนธรรมส่วนใหญ่มาจากพระพุทธศาสนา และพระสงฆ์ก็มีความสัมพันธ์กับชุมชนเป็น
พื้นฐานที่ดีอยู่แล้ว ดังนั้น หากพระสงฆ์จะมีบทบาทในการส่งเสริมอนุรักษ์ย่อมเป็นสิ่งที่กระท าได้ แต่จ าเป็นต้องมี
การศึกษา วางแผน และดูแลอย่างเป็นระบบการศึกษา วางแผน และดูแลอย่างเป็นระบบปัจจุบันพระสงฆ์มีบทบาท
ต่อสังคมน้อยมาก เมื่อเทียบกับบทบาทที่มีต่อสังคมในอดีต เนื่องจากวิทยาการสมัยใหม่ที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว จน
สังคมให้ความสนใจวัดน้อยลง ทั้งในด้านการศึกษา การแพทย์ เหลืออยู่เพียงบทบาทในการเป็นศูนย์รวมทางจิตใจ 
จึงได้มีการเผยแผ่เชิงรุก คือร่วมพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ และสอดแทรกหลักธรรมให้แก่ประชาชนไปในตัว และใน
ด้านของการร่วมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่นนั้นๆ ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่วัดในปัจจุบันให้ความสนใจในการ
ร่วมอนุรักษ์พร้อมทั้งเผยแผ่ธรรมไปในตัวเนื่องจากวัฒนธรรมส่วนใหญ่ของชุมชนชาวไทยจะมีรากฐานมาจาก
พระพุทธศาสนา แต่ก็ยังไม่เป็นที่แพร่หลายนัก ซึ่งมาจากปัจจัยด้านบุคลากร และการด าเนินงานโดยขาดแผนที่มี
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คุณภาพ การส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมจึงเป็นบทบาทท่ีพระสงฆ์จะกระท าเพียงล าพังได้ยาก จึงมีการศึกษาวิจัย และ
แสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ ซึ่งท าให้พระสงฆ์ในปัจจุบันทราบว่า จ าเป็นต้องกระท าผ่านบทบาทด้านอื่นๆ ที่
พระสงฆ์มีปฏิสัมพันธ์ต่อชุมชนอยู่แล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือจาก
ภาคส่วนต่างๆ ของสังคมไปในตัว  
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ศึกษาภาวะผู้น าของพระธรรมมงคลรังษี (ค าบ่อ อรุโณ) 
ที่มีต่อการพัฒนาสังคมและองค์กรสงฆ์จังหวัดหนองคาย 
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(KHAMBO ARUNO) ON SOCIAL BUDDHIST ORGANIZATION DEVELOPMENT 

IN NONGKHAI PROVINCE 
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บทคัดย่อ 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 3 ประการ คือ (1) เพ่ือศึกษาองค์ความรู้และ
ความเป็นผู้น าในคัมภีร์พระพุทธศาสนา (2) เพ่ือศึกษาบทบาทภาวะของผู้น าในแต่ละด้านของพระ
ธรรมมงคลรังษี (ค าบ่อ อรุโณ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 และ (3) เพ่ือศึกษาผลการวิเครคาะห์บทบาท
ภาวะความเป็นผู้น าของพระธรรมมงคลรังษี (ค าบ่อ อรุโณ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 ที่มีต่อการพัฒนา
สังคมและองค์กรคณะสงฆ์ จังหวัดหนองคาย โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ และมีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม เพ่ือน ามาประกอบวิทยานิพนธ์ให้สมบูรณ์ และน าเสนอผลการศึกษาโดย
วิธีพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า  

บทบาทภาวะความเป็นผู้น าของพระธรรมมงคลรังสี (ค าบ่อ อรุโณ) พบว่าท่านใช้หลักธรรม
ภาวะผู้น าที่ดีกล่าวคือ รู้จักหลักอธิปไตย 3 หลักพรหมวิหาร 4 สังคหวัตถุ 4 พละ 5 สาราณิยธรรม 6 
ทิศหก อปริหานิยธรรม 7 และหลักสัปปุริสธรรม 7 ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 6 ด้าน คือ 1. ด้าน
การปกครอง 2. ด้านการศาสนศึกษา 3. ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 4.  ด้านการเผยแผ่ 5. ด้านการสา
ธารณูประโภค และ 6. ด้านการสาธารณะสงฆ์เคราะห์ ซึ่งสรุปภารกิจลงได้ ๓ ด้าน คือ ด้านวัตถุ ด้าน
จิตใจและด้านสังคม 

(1) ในด้านวัตถุ พบว่า  พระธรรมมงคลรังสี (ค าบ่อ อรุโณ) เป็นผู้มีบทบาทภาวะผู้น าด้านวัตถุ 
โดยท่านได้ช่วยเหลือสงเคราะห์แก่วัดต่างๆ ในเขตปกครอง ตลอดจนภิกษุสามเณรและประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อน เท่าที่พระสงฆ์องค์หนึ่งพึงปฏิบัติต่อพุทธบริษัทด้วยกันได้ โดยวัตถุประสงค์
ส าคัญ คือ บรรเทาความทุกข์ทางกาย แก่ผู้ไปขอความช่วยเหลือจากท่าน ท่านจึงสงเคราะห์เต็มก าลัง
ความสามารถ และเป็นแบบอย่างในฐานะผู้น าที่ดีต่อคนอ่ืน ตัวอย่างที่ท่านสงเคราะห์เช่น การสร้าง
อาคารเสนาสนะต่างๆ 

(2) ในด้านจิตใจพบว่า พระธรรมมงคลรังสี (ค าบ่อ อรุโณ) เป็นผู้มีบทบาทภาวะผู้น าด้าน
จิตใจ เพ่ือปลูกฝังศีลธรรมสู่พุทธศาสนิกชน ที่แสวงหาความพ้นทุกข์  โดยท่านได้จัดอบรม แสดงธรรม 
บรรยายธรรม แจกเอกสาร แจกแผ่นบันทึกเสียงเทศน์ เป็นต้นไปสู่วัดต่างๆ เพ่ือน าไปแสดงแก่
                                           

1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
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ประชาชนและให้ประชาชนเข้าถึงหลักค าสอนในพระพุทธศาสนา นอกจากนั้น ยังแสดงธรรมผ่านทาง
สถานีวิทยุ F.M. ๙๗.๗๕ MHz วัดโพธิชัย พระอารามหลวงและสถานีต่างๆจังหวัดหนองคาย และก็ยัง
ได้จัดกิจกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันวิสาขะบูชา วันมาฆะบูชา โดยมีการปฏิบัติ
ธรรมเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ การนั่งสมาธิ เจริญเมตตา และการท่องบนสาธยายพระไตรปิฎก เป็นต้น 
อันเป็นแนวทางให้พุทธศาสนิกชนมีกิจกรรมร่วมกัน และรู้จักคุณค่าในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
ปราศจากการเบียดเบียนหรือประทุษร้ายต่อคนอ่ืน 

(3) ในด้านสังคม พบว่า พระธรรมมงคลรังสี (ค าบ่อ อรุโณ) เป็นผู้มีบทบาทภาวะผู้น าด้าน
สังคม กล่าวคือ (ก) ในฝ่ายคณะสงฆ์ ท่านได้จัดประชุมปรึกษาหารือกับพระสงฆ์เนื่องๆ เช่น การลง
อุโบสถสามัคคีร่วมกันเป็นต้น (ข) ฝ่ายคฤหัสถ์ ท่านได้ให้ค าปรึกษาในฐานะของพระสงฆ์ที่เป็นหมอ
รักษาโรคทางจิตใจ และร่วมมือปฏิบัติกันทุกภาคส่วน การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างองค์กร
สงฆ์กับบุคคล หรือระหว่างประชาชนด้วยกัน เป็นต้น ซึ่งผู้ไกล่เกลี่ยในกรณีพิพาทเหล่านี้ จะต้องได้รับ
การยอมรับกับทุกฝ่าย การเจรจาจึงจะประสบผลส าเร็จ 

 
ค าส าคัญ : ภาวะผู้น า, พระธรรมมงคลรังษี (ค าบ่อ อรุโณ), การพัฒนาสังคมและองค์กรสงฆ์จังหวัด
หนองคาย, 
 

ABSTRACT 

 These three purposes of this thesis were: 1) to study the body of knowledge and 

to study the leadership in Buddhist text; 2) to study the roles of the leader for each 

aspect of Phradhammongkhonrungsri (Khambo Aruno), the Eighth Ecclesiastical 

Regional Governor’s Advisor; 3) to study the results of analyzing the roles of the 

leadership of Phradhammongkhonrungsri (Khambo Aruno), the Eighth Ecclesiastical 

Regional Governor’s Advisor towards the social development and Sangha’s 

Organization, Nongkhai province. This research was the qualitative research and to 

collect the data from the field interview in order to compile to make more complement 

and to report the result of the research with descriptive analysis. The results of the 

research were as follows: 

 The roles of the leadership of Phradhammongkhonrungsri (Khambo Aruno) 

were found that he applied the principle of Dhamma of the good leadership, that is, to 

know how to apply the principle of the Threefold Dominant Supremacy, the Four 

Sublime States of Mind, the Four Bases of Sympathy, the Five Strength Forces, the Six 

Virtues for Fraternal Living, the Six Directions, the Seven conditions of Welfare, and 

the Seven qualities of Gentleman for the administration of six Sangha’s activities, 

namely, 1) in the aspect of administration, 2) in the aspect of religious education 3) the 

aspect of the educational assistance 4) the aspect of dissemination, 5) the aspect of 

public utility and the aspect of the public assistances, all these are included into the 

three burdens, that is, the material aspect, spiritual aspect and the social aspect. 

1) For the material aspect, it was found that Phradhammongkhonrungsri 

(Khambo Aruno) posses the role of leadership in the material aspect by his assistance 

to various temples in the territory of administration including the monks, novices and 

people who get the troubles rather than one monk should practice towards the Buddhist 

assemblies by having the important objectives, that is, to relieve the physical suffering 

to one who request for assistance. You assist him with your ability and to be model as 
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the good leadership for others: the models that you use are such as to build various 

dwellings etc. 

  2) For the spiritual aspect, it was found that Phradhammongkhonrungsri 

(Khambo Aruno) posses the role of spiritual leadership in order to implant the morality 

for the Buddhists who search for the way of the cessation of suffering such as training, 

preaching Dhamma, explaining Dhamma, , distributing the documents and 

distributi8ng the taps of preachi8ng Dhamma etc. and sending all materials as 

mentioned to various temples in order to spread out Dhamma to all Buddhists . Besides 

these, he preached Dhamma through the radio station in F.M. 97.75 MHz of Wat 

Phochai, the Royal Temple and the diversities of the Radio station in Nongkhai 

Province and the various activities are managed in the Buddhist holidays such as  Day,  

Day by practicing Dhamma in order to glorify the king’s dignity, to practice meditation, 

loving-kindness and recitation of Tipiṭaka etc. and the Buddhists practice together and 

know the virtue in carry out their lives happily without troubling the others. 

3) For the social aspect, it was found that Phradhammongkhonrungsri (Khambo 

Aruno) possess the role of leadership in the social aspect, that is, (a) For the Sangha, he 

always organizes the meeting with Sangha such as to perform the activities in the 

Consecrated Assembly Hall together (b) For the laymen, he has advised people as the 

Buddhist monk who has been the spiritual treater and participated with all parts. He 

solves the conflict between the Sangha’s assembly and the Buddhists etc. Besides these, 

he still tries his best to release the case of dispute with good agreement. 

 

KEYWORDS:  leadership, Phradhammongkhonrungsri (Khambo Aruno), social 

Buddhist organization development 

 

1. บทน า 
 ภาวะผู้น า (Leadership) เป็นสิ่งที่ต้องการของทุกองค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้ง
ภาวะผู้น า แม้ในองค์กรสงฆ์ เพราะถ้าองค์กรใดมีผู้น าที่เพียบพร้อมด้วยภาวะผู้น า จะท าให้หน่วยงาน 
หรือองค์กรนั้นประสบความส าเร็จ ความเจริญก้าวหน้า ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาได้วางหลักธรรม
ส าหรับผู้น าไว้ทุกระดับชั้น เช่นนิทานชาดก ที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎกเล่มที่ 28 ว่าด้วยข้อวัตร
หรือปฏิปทาการด าเนินชีวิตแบบผู้น าของพระโพธิสัตว์ ดังตัวอย่างเช่น การศึกษาภาวะผู้น าในแง่ของ
คุณธรรมจากตัวละครในติตติรชาดกพบว่า ชาดกเรื่องนี้ ตัวละคร คือ ช้าง ลิง และนกกระทา เป็น
เพ่ือนกันและให้เกียรติแก่กันเคารพในสิทธิของคน ซึ่งจัดเป็นการบริหารตนและบริหารคนไปใน
ขณะเดียวกัน คือ รู้จักท าหน้าที่ที่ดีต่อเพ่ือน และให้ค าแนะน าในทางที่ถูกต้อง ไม่เสียหาย เพราะว่า
คุณธรรมข้อว่าด้วยเคารพนี้ ย่อมท าให้เป็นคนน่ารัก น่าเอ็นดู น่าเกรงใจ ได้รับความสุขกาย สบายใจ 
ผิวพรรณผ่องใส ไม่เดือดร้อน ไม่มีเวรหรือภัย สามารถถ่ายทอดความดีของตนไปสู่คนอื่นได้ง่าย ท าให้
ผู้อื่นอยากช่วยเหลือเพ่ิมเติมความดีให้ มีสติ ไม่ประมาท มีปัญญา รู้จริงและท าให้จริง ไปเกิดใหม่ก็เกิด
ในตระกูลสูง และท าให้สามารถเข้าถึงมรรคผลได้ง่าย เพราะคารวะธรรม4  ตัวอย่างที่สองที่ปรากฏใน
                                           

4 สุรพงษ์ จันลิ้ม, “ศึกษาวิเคราะห์คุณธรรมจากชาดก ตามที่ปรากฏในสาระการเรียนรู้ พระพุทธศาสนา 
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชั้นมัธยมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๔”,วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2547). หน้า ก. 
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สุวัณณสังขราชกุมารชาดก เป็นชาดกที่มีสื่อการสอนด้านจริยธรรมส าหรับการด ารงตน (บริหารตน) 
ด้วยศีล ๕ และศีล ๘ การปฏิบัติต่อบิดามารดาของบุตรธิดา การเลี้ยงดูครอบครัว ญาติพ่ีน้อง ซึ่ง
แสดงออกถึงความสัมพันธ์ในการรับผิดชอบต่อหน้าที่ในด้านการบริหารคน (ตามหลักทิศ ๖) อย่าง
เด่นชัด5 สิ่งเหล่านี้ จัดเป็นคุณธรรมที่บ่งบอกถึงภาวะผู้น าในทางพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นของพระ
โพธิสัตว์ก่อนที่พระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตรมะนี้ 
เมื่อกล่าวถึงพระพุทธศาสนา ย่อมแผ่ไพศาลไปในทิศต่างๆ แม้ในประเทศไทยก็ได้เจริญรุ่งเรืองมาโดย
ล าดับ กล่าวคือ ตั้งแต่สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา และรัตนโกสินทร์ ล้วนมีบทบาทต่อวิถีชีวิตจิตใจของคน
ไทยทุกด้าน เข้าถึงจิตใจของประชาชนอย่างแท้จริงพระพุทธศาสนาให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่ชีวิตคนไทย
และสังคมไทย 
 เมื่อพระสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ย่อมท าให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและหมู่คณะสงฆ์นั้น 
นอกจากนั้น พระสงฆ์ ยังมีบาททางภาวะผู้น าส าหรับการด าเนินชีวิตให้มีความเจริญรุ่งเรืองเรื่อยมา 
ถือได้ว่าเป็นแกนกลางที่ได้ช่วยน าสื่อแสงแห่งพระธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา มาช่วยพัฒนา
จิตใจของประชาชนให้เป็นคนดีมีศีลธรรม ให้ค าแนะน าช่วยเหลือในการแก้ปัญหาชีวิตประจ าวัน 
เหตุผลเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นความส าคัญและความสัมพันธ์ของพระภิกษุสงฆ์ที่มีต่อการ
ด ารงชีวิตประจ าวันของคนไทย การได้ศึกษาประวัติพระสงฆ์เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ทราบบทบาทส าคัญ  
ทีท่านได้สร้างคุณประโยชน์แก่ชุมชน สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนาเป็นการน าเสนอให้รู้จัก
ธรรมะและพระดี ทั้งนี้ เป็นการช่วยยกระดับจิตใจให้พุทธบริษัทมีความเบิกบานใจ เกิดก าลังและแสง
สว่างที่จะปฏิบัติตาม6 พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา จึงมีภาวะผู้น าที่ส าคัญในการพัฒนาประชาชน ใน 
๓ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านวัตถุ (๒) ด้านจิตใจ (๓) ด้านสังคม เช่น การพัฒนาด้านวัตถุอันหมายถึงพัฒนา
ปัจจัยที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค นอกจากนั้น 
พระสงฆ์ยังมีบทบาทในการเข้าไปส่งเสริมในด้านการจัดตั้งกองทุนต่างๆ เช่น ธนาคารข้าว สหกรณ์ 
การจัดการศึกษาแก่เยาวชน7 
 พระธรรมมงคลรังษี (ค าบ่อ อรุโณ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘ เป็นพระสงฆ์อีกรูปหนึ่งที่มี
ภาวะผู้น าในด้านต่างๆ คือ เป็นผู้น าด้านการพัฒนาทางวัตถุ ทางสังคมและทางจิตใจ โดยมีผลงานเป็น
ที่ประจักษ์ต่อประชาชนในหลายด้านได้เป็นอย่างดี เป็นพระนักพัฒนาและนักเผยแผ่หลักธรรมอีกรูป
หนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีบทบาทของภาวะผู้น าในด้านการพัฒนา การจัดการศึกษาและ
การเผยแผ่ มีศีลาจารวัตรที่ดีงาม ด้านปฏิปทาตามพระธรรมวินัย จัดเป็นพระเถระที่น่าเลื่อมใสศรัทธา 
มีความอ่อนน้อมถ่อมตนอัธยาศัยไมตรีจิตมีลักษณะ ยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ ในด้านวัตรปฏิบัติถูกต้อง

                                           

5 ธิตินัดดา จินาจันทร์, “กลวิธีการใช้ภาษาในการสร้างเรื่องชาดก : กรณีศึกษาจากสุวัณณสังขราชกุมาร
ชาดก”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๓). หน้า ก. 

6 พระมหาณรงค์ศักดิ์ โสภณสิทฺธิ (โสภา), “ศึกษาบทบาทการเผยแผ่พุทธธรรมของพระธรรมปริยัติเวที (สุ
เทพ ผุสฺสธมฺโม)”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๑๖. 

7 เริงฤทธิ์ พลนามอินทร์, “บทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนาตามแนวพุทธศาสนาในจังหวัดอุดรธานี”, 
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๐), หน้า ๓. 
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ตามหลักธรรมวินัย เปี่ยมด้วยความเมตตาธรรม มีความเชี่ยวชาญด้านเทศนาโดยเฉพาะท านองปุจฉา
วิสัชชนา และสามารถอธิบายธรรมะให้ เป็นที่เข้าใจง่ายแก่บุคคลทุกระดับชั้น ซึ่งเป็นที่พึงใจและน าให้
เกิดศรัทธาแก่ผู้ที่ได้สดับตรับฟังเป็นอย่างยิ่ง มีความรู้ ความสามารถในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
นอกจากนั้น ท่านยังมีบทบาทของภาวะผู้น า ในการปกครองคณะสงฆ์ การศึกษาการศึกษาสงเคราะห์ 
การเผยแผ่แก่ประชาชน การสาธารณูปการ การสาธารณสงเคราะห์และการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในเขตปกครองของตนเองได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาภาวะผู้น าในคัมภีร์พระพุทธศาสนา และบทบาทภาวะผู้น า
ของพระธรรมมงคลรังษี (ค าบ่อ อรุโณ) แล้วน ามาวิเคราะห์บทบาทภาวะผู้น าใน  ภารกิจ ๖ ด้าน 
ได้แก่ด้านการปกครอง ด้านศาสนศึกษา ด้านศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่ ด้านศาธารณ
สังเคราะห์ และด้านสาธารณูปการ ของพระธรรมมงคลรังษี (ค าบ่อ อรุโณ) ต่อการพัฒนาองค์กรสงฆ์ 
จังหวัดหนองคาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาภาวะผู้น า ในองค์กรคณะสงฆ์ และ
พุทธศาสนิกชนในจังหวัดหนองคายสืบต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

(1) เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท 
(2) เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าของพระธรรมมงคลรังษี (ค าบ่อ อรุโณ) 
(3) เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าในภารกิจ ๖ ด้านของพระธรรมมงคลรังษี (ค าบ่อ อรุโณ) ที่มีต่อ

การพัฒนาสังคมและองค์กรสงฆ์จังหวัดหนองคาย  
 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเก็บข้อมูลการวิจัย
ภาคสนาม เพ่ือน ามาเขียนเพ่ิมเติมเนื้อหาวิทยานิพนธ์ที่เชื่อมโยงไปถึงประเด็นที่เก่ียวข้องกัน ตลอดจน
การใช้แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีโครงสร้าง มีล าดับขั้นตอนต่อไปนี้  ๑) ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากแหล่งปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ศึกษาและเรียบเรียงข้อมูลที่ได้มาทั้งหมด โดย
แบ่งออกเป็น ๕ บท เพ่ือสะดวกในการค้นคว้า ข้อมูล  ๒) ขั้นน ามาสรุปวิเคราะห์ โดยการน าข้อมูลที่
ได้จากการศึกษามาสรุปวิเคราะห์ น าหลักธรรมที่เกี่ยวข้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องมาอธิบายประกอบ
ในแต่ละตอน เพ่ือให้เนื้อหามีความชัดเจนและหนักแน่นยิ่งขึ้น เพ่ือให้มองเห็นภาพรวมของงานวิจัย
ทั้งหมด  ๓) เครื่องมือที่ใช่ในการวิจัย  การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์ ( Interview) ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าคณะจังหวัด ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอ 
และพุทธศาสนิกชน  ดังนั้นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ชุดค าถาม
ในการสัมภาษณ์ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  ๔) การสร้างเครื่องมือในการวิจัย แบบสัมภาษณ์ ในการวิจัยมี
ขั้นตอนดังนี้ ศึกษาทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกรอบแนวคิดการวิจัย จากนั้นได้ร่างชุดค าถามที่
จะใช้ในการสัมภาษณ์ ขอค าปรึกษาแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับรูปแบบชุด
ค าถามการสนทนาเฉพาะกลุ่มและแบบสัมภาษณ์เชิงลึกปรับแก้ไขข้อค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์  น า
ชุดค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์เอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์
เนื้อหา น าเสนอเชิงพรรณนาตามกรอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัย   
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4. พระธรรมมงคลรังษี (ค าบ่อ อรุโณ) เป็นผู้มีบทบาทภาวะผู้น าคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชน
จังหวัดหนองคาย ใน ๓ ด้าน  
  จากการศึกษาพบว่า พระธรรมมงคลรังษี (ค าบ่อ อรุโณ) เป็นผู้มีบทบาทภาวะผู้น าคณะสงฆ์
และพุทธศาสนิกชนจังหวัดหนองคาย ใน ๓ ด้านหลักๆ ชึ่งมีความสัมพันธ์กับงานวิจัยของพระมหา
ณรงค์ศักดิ์ โสภณสิทฺธิ (โสภา) ที่ศึกษาเรื่อง “ศึกษาบทบาทการเผยแผ่พุทธธรรมของพระธรรมปริยัติ
เวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม)” ด้วยกัน คือ ด้านวัตถุ ด้านจิตใจและด้านสังคม 
  ๑) ในด้านวัตถุ พบว่า พระธรรมมงคลรังษี (ค าบ่อ อรุโณ) เป็นผู้มีบทบาทภาวะผู้น าด้าน
วัตถุ โดยท่านได้ช่วยเหลือสงเคราะห์แก่วัดต่างๆ ในเขตปกครอง ตลอดจนพระภิกษุ สามเณรและ
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในด้านปัจจัย ๔ กล่าวคือ ท่านได้ช่วยเหลือด้านอาหาร เสื้อผ้า/จีวร 
ที่อยู่อาศัยเสนาสนะ และยารักษาโรคเท่าที่ก าลังของพระสงฆ์รูปหนึ่งพึงปฏิบัติต่อพุทธบริษัทด้วยกัน 
โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญ คือ บรรเทาความทุกข์ทางกาย เช่น ร้อน หนาว หิว กระหาย เป็นต้น แก่ผู้
ไปขอความช่วยเหลือท่าน แต่ทั้งนี้การช่วยเหลือด้วยอามิสหรือวัตถุต่างๆ ไม่อาจจะสงเคราะห์ได้ทั่วถึง
ไม่ เนื่องจาก วัดและประชาชนมีจ านวนมาก ฉะนั้น ท่านจึงสงเคราะห์เต็มก าลังความสามารถและเป็น
แบบอย่างในฐานะผู้น าที่ดีต่อบุคคลอื่น 
  ๒) ในด้านจิตใจ พบว่า พระธรรมมงคลรังษี (ค าบ่อ อรุโณ) เป็นผู้มีบทบาทภาวะผู้น า ด้าน
จิตใจหรือจิตวิญญาณ เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามไปสู่พุทธศาสนิกชนที่เข้าไปฟังธรรม
หรือแสวงหาทางพ้นทุกข์ในวัด โดยท่านได้จัดอบรม แสดงธรรม บรรยายธรรม แจกเอกสาร แจกแผ่น
บันทึกเสียงเทศน์ เป็นต้น ไปสู่วัดต่างๆ เพ่ือน าไปแสดงแก่ประชาชนและให้ประชาชนเข้าถึงหลักพุทธ
ธรรมค าสอนให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นก็ยังได้จัดกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ อันเป็นแนวทางให้
พุทธศาสนิกชนมีกิจกรรมร่วมกันและรู้จักคุณค่าในการด าเนินชีวิตประจ าวันอย่างมีความสุข 
ปราศจากการเบียดเบียนหรือประทุษร้ายต่อคนอ่ืน รู้จักเข้าวัดฟังธรรม จ าศีล 
  ๓) ในด้านสังคม พบว่า พระธรรมมงคลรังษี (ค าบ่อ อรุโณ) เป็นผู้มีบทบาทภาวะผู้น าด้าน
สังคม กล่าวคือ (๑) ในฝ่ายคณะสงฆ์ ท่านได้ประชุมปรึกษาหารือกับคณะสงฆ์อยู่เนืองๆ เช่น การลง
อุโบสถสามัคคีร่วมกัน เป็นต้น (๒) ในฝ่ายคฤหัสถ์ ท่านได้ให้ค าปรึกษาในฐานะของพระสงฆ์ที่เป็นหมอ
รักษาโรคทางใจและประสานความร่วมมือจากทุกภาคแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างองค์กรสงฆ์กับ
บุคคลหรือระหว่างบุคคลด้วยกันเองได้ดี เป็นต้น จึงท าให้เรื่องราวหรืออธิกรณ์ต่างๆ ในพ้ืนที่สงบลง
ด้วยดีและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
  จากบทสรุปดังกล่าว จึงน ามาด าเนินการเป็นแผนภาพเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ภาวะผู้น า
ของพระธรรมมงคลรังษี (ค าบ่อ อรุโณ) ในกิจการคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน 
 
๕. สรุป 
 ๕.๑ ภาวะผู้น าในคัมภีร์พระพุทธศาสนา 
 ทฤษฎีที่บ่งบอกถึงความเป็นผู้น า แบ่งออกเป็น ๔ ยุค จากอดีตจนถึงปัจจุบัน และเรียกทฤษฎี
ต่างๆ เหล่านี้ คือ ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะ ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้น า ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้น า
ตามสถานการณ์ และทฤษฎีผู้น าเชิงปฏิรูป โดยในทฤษฎีทั้งหมดนี้ ทฤษฎีท้ายสุด มีลักษณะที่โดดเด่น
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ที่สุด เพราะเป็นการบูรณาการทฤษฎีต่างๆ เข้าด้วยกันเช่น หลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่ท าให้
ประสบกับความส าเร็จในการเป็นผู้น าที่ดีขององค์กรนั้น ประกอบด้วย หลักอธิปไตย ๓ พรหมวิหาร ๔ 
สังคหวัตถุ ๔ และการใช้หลัก พละ ๕ คือรู้ระบอบการบริหารงานที่เหมาะสมแก่องค์กรและชุมชน 
รู้จักใช้พระเดชและพระคุณ รู้จักหลักการผูกมิตรไมตรีต่อคนอ่ืนได้ดี  รู้จักบริหารตนเองอย่างชาญ
ฉลาด  มีความมั่นคงทางสติปัญญาและอารมณ์ 
 ๕.๒ บทบาทภาวะผู้น าของพระธรรมมงคลรังษี (ค าบ่อ อรุโณ) 
 พระธรรมมงคลรังษี (ค าบ่อ อรุโณ) ได้ใช้หลักธรรมทั่วไปของภาวะผู้น าที่ดีกล่าวคือ รู้จักการ
ใช้หลักอธิปไตย ๓ ในด้านการปกครอง รู้จักการใช้หลักพรหมวิหาร ๔ ในด้านการปกครอง การใช้
หลักสังคหวัตถุ ๔ ในด้านการศึกษาสงเคราะห์ สาธารณสงเคราะห์และการสาธารณูปการ การใช้หลัก
พละ ๕ ในด้านการศึกษาและการเผยแผ่ 

พระธรรมมงคลรังษี (ค าบ่อ อรุโณ) ได้ใช้หลักธรรมที่สนับสนุนภาวะผู้น าประกอบด้วย การใช้
หลักทิศ ๖  สาราณิยธรรม ๖ อปริหานิยธรรม ๗ และหลักสัปปุริสธรรม ๗ ในด้านการปกครอง ส่งผล
ให้เกิดความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในการบริหารจัดการ ให้รู้จักความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ปฏิบัติตามค าสั่ง ให้การบริหารคนและงานมีความสะดวกราบรื่นแ ละมี
บรรยากาศที่ดียิ่งขึ้น ช่วยให้การบริหารมีประสิทธิภาพต่อองค์กรได้มากขึ้น และเป็นการบูรณาการ
ความสามารถ ศักยภาพ และความฉลาดในการบริหารอย่างมืออาชีพเพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายของ
องค์กร 

๕.๓ วิเคราะห์บทบาทภาวะผู้น าในภารกิจ ๖ ด้านของพระธรรมมงคลรังษี (ค าบ่อ อรุโณ)  
ที่มีต่อการพัฒนาสังคมและองค์กรสงฆ์จังหวัดหนองคาย พระธรรมมงคลรังษี (ค าบ่อ อรุโณ) 

เป็นผู้มีบทบาทภาวะผู้น าในภารกิจ ๖ ด้านต่อคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจังหวัดหนองคาย ซึ่งสรุป
ภารกิจลงได้ ๓ ด้าน คือ ด้านวัตถุ ด้านจิตใจและด้านสังคม ผลสรุปได้ดังนี้  (๑) ในด้านวัตถุ เป็นผู้มี
บทบาทภาวะผู้น าด้านวัตถุ โดยท่านได้ช่วยเหลือสงเคราะห์แก่วัดต่างๆ ในเขตปกครอง ตลอดจน
พระภิกษุ สามเณรและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน  (๒) ในด้านจิตใจ เป็นผู้มีบทบาทภาวะผู้น า
ด้านจิตใจ เพ่ือปลูกฝังศีลธรรมและจริยธรรมสู่พุทธศาสนิกชนที่เข้าไปแสวงหาทางพ้นทุกข์โดยท่านได้
จัดอบรม แสดงธรรม บรรยายธรรม แจกเอกสาร แจกแผ่นบันทึกเสียงเทศน์ เป็นต้น (๓) ในด้านสังคม 
เป็นผู้มีบทบาทภาวะผู้น าด้านสังคม กล่าวคือ (ก) ในฝ่ายคณะสงฆ์ ท่านได้ประชุมปรึกษาหารือกับ
คณะสงฆ์อยู่เนืองๆ เช่น การลงอุโบสถสามัคคีร่วมกัน เป็นต้น (ข) ในฝ่ายคฤหัสถ์ ท่านได้ให้ค าปรึกษา
ในฐานะของพระสงฆ์ท่ีเป็นหมอรักษาโรคทางใจและประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  
 
๖. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้น าทั่วไป 

จากการศึกษาพบว่า ผู้น าองค์กรที่ดีและเป็นแบบอย่างต่อองค์กรและบุคคลอ่ืนควรถือ
แนวทางธรรมาธิปไตย คือ ให้เหตุผล ข้อเท็จจริง มาพิจารณาตัดสินเรื่องราวต่างๆ และจะต้องหลีกเว้น
การน าหลักอัตตาธิปไตยมาใช้บริหารงาน เพราะเป็นแนวทางที่เสี่ยงต่อการล้มเหลวขององค์กรและ
งาน นอกจากนั้น ยังต้องเว้นจากการใช้เสียงข้างมากโดยไม่ชอบธรรมหรือที่เรียกว่า โลกาธิปไตยผู้น าที่
ดี พึงศึกษาและส าเหนียกในหลักธรรมต่างๆ ให้ช านาญ เช่น พรหมวิหารธรรม โดยเฉพาะข้อ เมตตา 
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และ อุเบกขา ว่าควรใช้ในเวลาใด ต่อบุคคลใด เพราะหากใช้เมตตาเพียงอย่างเดียว ก็ท าให้ผู้ที่ได้รับ
เมตตาเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน แต่หากพิจารณาผลงานที่เหมาะสมแก่คนด้วย ก็จะท าให้เมตตามี
ลักษณะบูรณาการโดยอัตโนมัติ ส่วนผู้ที่ไม่ได้ใส่ใจในหน้าที่การงานอย่างเต็มศักยภาพ ก็ควรใช้
อุเบกขา คือ การไม่เลื่อนขั้นหรือต าแหน่งที่สูงให้ เป็นต้น 

ผู้น าที่ดี พึงศึกษาภาวะผู้น าทั้งในทางคดีโลกและคดีธรรมแล้วน ามาประยุกต์ใช้ในความเป็น
ผู้น าที่ทันสมัยและรู้ทันโลกอยู่เสมอ 

ผู้น าที่ดี พึงรู้จักบุคคล กลุ่มคน บริษัท องค์กร เพ่ือก าหนดสถานการณ์ต่างๆ ให้เป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์ขององค์กรที่ตนบริหารจัดการ และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการใช้คนอันไม่เหมาะแก่งาน โดย
จะเห็นได้จาก นิทานเรื่อง ชาวสวนใช้ลิงรดน้ าต้นไม้ เป็นต้น แทนที่ต้นไม้จะเจริญ แต่กลับเหี่ยวเฉา
ตาย เพราะความโง่ของลิงและความไม่ฉลาดของผู้น าคือชาวสวนนั้นเอง แม้เรื่องเล็กน้อย ผู้น าพึง
ตระหนักเช่นเดียวกัน จะต้องตัดไฟแต่ต้นลม 

ผู้น าที่ดี พึงเรียนรู้จริต 6 ประการ ตามหลักพระพุทธศาสนาให้ชัดเจน แล้วเลือกใช้บุคคลแต่
ละจริตให้เหมาะสม เช่น คนโทสจริต มักโกรธ ควรแก้ด้วยค าพูดไพเราะ ชมเมื่อเขาท างานได้ดี คน
โมหะจริต มักเชื่อคนง่าย ขาดเหตุผล ควรแก้ด้วยการสาธิตงานหรือมีผู้ช่วยท างานและท างานเป็นกลุ่ม 
(Team Works) เพ่ือลดปัญหาความไม่เข้าใจในการท างาน 

ผู้น าที่ดี พึงเรียนรู้ศาสตร์สมัยใหม่ให้รู้เท่าทันเครื่องมือสื่อสารต่างๆ ในโลกปัจจุบัน เช่น การ
ใช้คอมพิวเตอร์ (Computer) การใช้จดหมายอิเลคทรอนิกส์ (E-mail) ในการรับและส่งข้อมูลต่างๆ 
ไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาเพราะจะท าให้เวลาในการสื่อรวดเร็วยิ่งขึ้น การใช้เวปไซต์ทางอินเทอร์เน็ต 
(Web site / Internet ) ในการแสวงหาความรู้ใหม่มาปรับปรุงองค์กร การใช้ภาพและเสียงทางไกล
ผ่านระบบออนไลน์หรือ Social Media ซึ่งสามารถรับฟังและสนทนากันต่อหน้าทางไกลข้ามประเทศ
โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือโทรศัพท์มือถือเป็นต้น สิ่งเหล่านี้ ผู้น าที่แสวงหาความรู้สมัยใหม่ ควร
ตระหนักและเข้าใจในการใช้งาน 
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การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยในยุค 4.0 
Development of Tourism Industry of Thailand 4.0 Era 

 

ธงชัย คล้ายแสง1 
 

บทคัดย่อ 
 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยในยุค 4.0 เป็นการกล่าวถึง 
แนวโน้มส าคัญที่จะส่งผลต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยในอนาคต เนื่องจากอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงไปตามแนวโน้มของโลก บทความวิชาการนี้มุ่งศึกษา ปัจจัยในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวของไทยในอนาคต ผลกระทบจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่อภาพรวม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอนาคต องค์ประกอบด้านแนวโน้มการท่องเที่ยวในอนาคต และยุทธศาสตร์
การพัฒนาการท่องเที่ยวของไทย 
 
ค าส าคัญ: การพัฒนา, การท่องเที่ยว, อุตสาหกรรม 
 

Abstract 

 

 Development of tourism industry of Thailand 4.0 era mentions an important 

tendency effecting on tourism industry of Thailand in the future. Moreover, tourism 

industry has changing by the world tendency. This article aims to study the factors of 

tourism industry development in the future, effects from tendency change towards 

tourism industry in the future, components of tendency in tourism industry in the future 

and strategies to develop tourism in Thailand. 

 

Keywords: develop, tourism, industry 

 

บทน า 
 จากแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560–2564) ได้อธิบายเกี่ยวกับ
แนวโน้มส าคัญที่จะส่งผลต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของโลกในอนาคตไว้ดังนี้ว่า เนื่องจากอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงไปตามแนวโน้มของโลกดังนั้นจึงต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มหลักของโลก
หลายประการที่จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและสงผลกระทบต่อการ
ท่องเที่ยวของไทย โดยปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของ
ประเทศไทย (ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2560:10-12) 
  

                                           

 1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
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ปัจจัยในการพัฒนาการท่องเที่ยวของไทยในอนาคต 
 1. การเติบโตของชนชั้นกลางและรายได้ที่ เพ่ิมขึ้น (Growing middle class and rising 
disposable income) ด้วยพัฒนาการทางเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่องและโอกาสทางธุรกิจที่เพ่ิมสูงขึ้น 
ประชากรในกลุ่มชนชั้นกลางทั่วโลก มีแนวโน้มการเติบโตกว่าร้อยละ 5 ต่อปีในช่วงปี 2552 – 2573 โดย
ปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจากประเทศในกลุ่มเอเชียแปซิฟก และเมื่อพิจารณา 10 อันดับสูงสุดของ
นักท่องเที่ยวขาเข้าในประเทศไทย พบว่า เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศที่มีสัดส่วนของกลุ่มคนชน
ชั้นกลางค่อนข้างสูง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนและชาวอินเดีย อีกทั้งคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตของ
สัดส่วนของกลุ่มคนชนชั้นกลางเพ่ิมสูงขึ้นอีกในอนาคตซึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีความเต็มใจในการใช้
จ่ายระหว่างการท่องเที่ยวในระดับสูง ดังนั้นจึงควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาสินค้าและบริการทางการ
ท่องเที่ยวที่สอดคลองกับความต้องการทางด้านคุณค่าและมีความสอดคลองทางด้านภาษากับนักท่องเที่ยว
กลุ่มนี้ เพ่ือเป็นการแปรแนวโน้มของโลกให้เป็นการพัฒนาทางด้านรายได้ให้แก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของ
ไทย (กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา, 2560) 
 2. การเติบโตของสายการบินตนทุนต่ า  (Low cost carriers [LCC] on the rise) จะ
ส่งผลต่อการพัฒนาการเชื่อมต่อและเพ่ิมความสะดวกในเส้นทางการเดินทางภายในและระหว่าง
ประเทศทั่วโลก อันจะเป็นการเพ่ิมทางเลือกในการเดินทางและลดค่าใช้จ่าย จึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การเติบโตของการเดินทางและจ านวนของนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยคาดการณ์ว่าความต้องการ
ท่องเที่ยวด้วยบริการสายการบินตนทุนต่ าจะไดรับความนิยมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว  ในปัจจุบันการใช้
บริการสายการบินตนทุนต่ าเพ่ือเดินทางท่องเที่ยว มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่รอยละ 26 ของการ
เดินทางทางอากาศทั่วโลก โดยในประเทศไทยมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่รอยละ 24 ส าหรับเที่ยวบิน
ระหว่างประเทศและร้อยละ 63 ส าหรับเที่ยวบิน ในประเทศ สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นในการ
สนับสนุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับเส้นทางคมนาคมทางอากาศ รวมถึงการสงเสริมความ
ร่วมมือของสายการบินในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวภายในประเทศสู่เมืองรองต่างๆ การพัฒนา
เส้นทางท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้านและการเชื่อมต่อระหว่างประเทศเชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ อาทิ  
จีน และอินเดีย เพ่ือดึง ดูดนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศดังกล่าวให้เดินทางสู่ประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น 
 3. การเติบโตของสังคมผู้สูงอายุซึ่งมีการจับจ่ายใช้สอยเพ่ือการท่องเที่ยวสูง (Ageing 
population with high willingness to spend) จากการคาดการณ์ของ Horwath HTL ในอีก 35 
ปีข้างหน้าหรือภายในปี พ.ศ. 2593 จะมีสัดสวนผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปต่อประชากรโลก
เพ่ิมสูงขึ้นกว่าร้อยละ 21 เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งมีสัดส่วนผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งหมดเพียงร้อยละ 
12 โดยกลุ่มนักท่องเที่ยว ผู้สูงอายุเหล่านี้ถือเป็นกลุ่มที่มีความเต็มใจในการจับจ่ายใช้สอยระหว่างการ
เดินทางท่องเที่ยวต่อปีสูงกว่านักท่องเที่ยวในช่วงอายุอ่ืนเช่นกลุ่ม Millennials หรือกลุ่ม Gen Y ถึง 3 
เท่า โดยในปี 2558 นักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุทั่วโลกมีค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยอยู่ที่  
8,736 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี ในขณะที่ค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวของกลุ่ม Millennials เฉลี่ย อยู่
ที ่2,915 เหรียญสหรัฐ ดังนั้นกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ นับเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพสูงและควร
ให้ความส าคัญในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยวรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้โดยการ
พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวตามหลักการ Tourism For All เพ่ือสร้างโอกาสในการเพ่ิมรายได้จากการ
ท่องเที่ยว 
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 4. การใช้เทคโนโลยีระหว่างการท่องเที่ยว (Adoption of travel technology during 
the travel journey) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้สื่อสังคมออนไลน์หรือช่องทางออนไลน์มี
สวนส าคัญในการสืบค้นข้อมูลและเพ่ิมความสะดวกสบายตลอดการเดินทางของนักท่องเที่ยว จากการ
คาดการณ์ของEuro monitor พบว่าอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยของรายได้จากการใช้ชองทางออนไลน์
ส าหรับการทอ่งเที่ยวทั่วโลก (Global online travels revenues growth) อยู่ที่ร้อยละ 10 ต่อปี โดย
เพ่ิมข้ึนจาก 166พันล้านเหรียญสหรัฐใน ปี 2554 เป็น 363 พันลานเหรียญสหรัฐใน ปี 2563 อย่างไร
ก็ตามโครงสร้างพ้ืนฐานและศักยภาพด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยในปัจจุบัน
ยังเป็นข้อจ ากัดการพัฒนา ดังนั้น รัฐบาลควรให้ความส าคัญในการลงทุนพัฒนาและส่งเสริมระบบการ
ท่องเที่ยวผ่านช่องทางออนไลน์และสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ให้กับธุรกิจ
ท้องถิ่น เพ่ือตอบสนองต่อแนวโน้มการท่องเที่ยวที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไปซึ่งในปัจจุบันการท่องเที่ยวของ
ไทยยังล้าหลังด้านการส่งเสริมข้อมูลและอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทางออนไลน์ที่ต้องเร่ง
พัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวในอนาคต 
 5. นักท่องเที่ยวมุ่งเน้นประสบการณ์และให้ความส าคัญกับความรู้เชิงลึกของแหล่งท่องเที่ยว
ตางๆ (Experiential traveler witch more sophisticated expectations) ปัจจุบันนักท่องเที่ยวสวน
ใหญ่ให้ความส าคัญกับการแสวงหาประสบการณ์ที่มากกว่าการท่องเที่ยวรูปแบบเดิมๆ ทั่วไป โดยต้องการ
สัมผัสวิถีชีวิตผู้คนและประเพณีท่องถิ่นอย่างแท้จริงมากกว่าการเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว
ซึ่งเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ก าลังได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในปัจจุบันแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของ
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ และการจัดสรรแพ็กเกจการท่องเที่ยวที่สามารถให้ประสบการณ์
การท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้โดยการร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น 
 6. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงรูปแบบการท่องเที่ยว (Tourism segment trends) เนื่อง 
ด้วยปัจจัย และแนวโน้มที่ก าลังเปลี่ยนไปในทุกมิติ ส่งผลให้กลุ่มนักท่องเที่ยวในอนาคตมีจุดประสงค์ใน
การท่องเที่ยวที่แปรเปลี่ยนจากเดิม อีกทั้งวิวัฒนาการดังกล่าวยังจะสงผลส าคัญต่อตลาดการท่องเที่ยวโลก 
โดยสามารถจ าแนกตามพฤติกรรมของกลุ่มนักท่องเที่ยวออกเป็น 13 กลุ่ม ได้แก่การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม (Cultural Tourism) การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด (Sea Sun Sand Tourism) การ
ท่องเที่ยวเพ่ือการประชุมและนิทรรศการ (MICE) การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) การท่องเที่ยว
เชิงผจญภัย (Adventure Tourism) การท่องเที่ยวเพ่ือการเลือกซื้อสินค้า (Shopping Tourism) การ
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy tourism) การท่องเที่ยวเพ่ือสันทนาการและความบันเทิ ง 
(Entertainment Tourism) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health & Wellness Tourism) การท่องเที่ยวเชิง
สิ่งแวดล้อมและนิเวศ (Ecotourism) การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) การท่องเที่ยวเรือ
ส าราญ (Cruise Tourism) และการท่องเที่ยวเชิงศาสนา (Religious Tourism) 
 ดังนั้นแนวโน้มในระยะ 10 ปี ข้างหน้านักท่องเที่ยวที่ยังคงเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักของโลก 
ได้แก่ นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นักท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด และนักท่องเที่ยวเพ่ือการประชุม
และนิทรรศการเนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีสวนแบ่งทางตลาดเชิงมูลค่าอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะกลุ่ม
นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและทางทะเลและชายหาด อีกทั้งยังมีแนวโน้มการเดินทางท่องเที่ยวในแถบ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้น สาเหตุประการหนึ่งมาจากความแพร่หลายของข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวที่
แปลกใหม่ผ่านกระแสโลกสังคมออนไลน์หรือสื่อสังคมดิจิทัล อีกทั้งความต้องการสัมผัส แหล่งวัฒนธรรม
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และประเพณีดั้งเดิม นอกจากนี้กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาเริ่มมีแนวโน้ม เติบโตอย่างชัดเจนเช่นเดียวกันกับ
กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสิ่งแวดล้อมและนิเวศรวมไปถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ คาดว่าจะมีอัตราการ
เติบโตเพ่ิมขึ้นแบบทวีคูณเช่นเดียวกัน ทั้งหมดนี้เป็นผลสืบเนื่องจากรายได้ของนักท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้น
และความต้องการในบริการแบบครบวงจรที่เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้บ่งชี้ถึงนโยบายของ
รัฐบาลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศ 
 
ผลกระทบจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่อภาพรวมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอนาคต 
 แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแหงชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560–2564) ได้อธิบายเกี่ยวกับผลกระทบ
จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่อภาพรวมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอนาคตไว้น่าสนใจดังนี้ (ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2560:12-13) 
 1 ประเทศไทยมีโอกาสสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมสูงขึ้นทั้งจากนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศและนักท่องเที่ยวภายในประเทศ แนวโน้มการท่องเที่ยวที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไป เนื่องมาจาก
การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวและการเปลี่ยนแปลงเชิงรูปแบบการท่องเที่ยว แต่ด้วย
ปัจจัยพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยวที่แข็งแกรงและมีการเติบโตของปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ ของอุปสงค์หรือ
ศักยภาพด้านความต้องการของนักท่องเที่ยว จึงท าให้ประเทศไทยมีโอกาสสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
ได้มากขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ การท่องเที่ยวให้มีคุณภาพมาตรฐาน
เพียงพอกับความต้องการของนักท่องเที่ยวในอนาคต 
 2. การพัฒนาการท่องเที่ยวในอนาคตควรมุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพของการ
เติบโตด้านรายได้จากนักท่องเที่ยวในกลุ่มต่างๆ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยมีความส าคัญเชิง
ยุทธศาสตร์ต่อประเทศรัฐบาลไทยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน  จึงมีความจ าเป็น
ที่จะต้องเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มที่มีศักยภาพใน
การเติบโตในอนาคตเพ่ือตอบสนองต่ออุปสงค์ของตลาดการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป 
 กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงสุดส าหรับประเทศไทย ประกอบด้วย กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสิ่งแวดล้อมและนิเวศ กลุ่มนักท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด กลุ่ม
นักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ และกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เนื่องมาจากประเทศไทยมีศักยภาพและ
ความได้เปรียบในเชิงปริมาณและความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ อีกทั้ง
มีความพร้อมและความครบถ้วนทางการแพทย์และคุณภาพการให้บริการด้านสุขภาพอย่างครบวงจรใน
ราคาย่อมเยาเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งในภูมิภาค หากแต่วาแหล่งท่องเที่ยวหลักของประเทศไทย
ล้วนแล้วแต่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความเปราะบาง อีกทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรมหลายแห่งของประเทศยังขาดการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ดังนั้น เพ่ือรักษาและดึงดูด
นักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีศักยภาพเหล่านี้ รัฐบาลควรมุ่งเน้นยกระดับการท่องเที่ยวเหลานี้ให้ทัดเทียม
ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว รวมทั้งจ าเป็นต้องมีการอนุรักษ์และจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเสี่ยงต่อการ
เสื่อมโทรม อาท ิแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาต ิ 
 กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงระดับรองส าหรับประเทศไทย  ประกอบด้วย กลุ่ม
นักท่องเที่ยวเพ่ือการประชุมและนิทรรศการ กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงอาหาร กลุ่มนักท่องเที่ยวเพ่ือการ
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เลือกซื้อสินค้าและกลุ่มนักท่องเที่ยวทางน้ าและเรือส าราญโดยการพัฒนาเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม
นี้ รัฐบาลควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยวให ้เพียงพอกับความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีรายได้ค่อนข้าง
สูง และเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีค่าใช้จ่ายสูง 
 เมื่อวิ เคราะห์ข้อมูลและพิจารณารายได้ของนักท่องเที่ยวกลุ่มต่างๆ  พบว่า กลุ่ม
นักท่องเที่ยวในแต่ละสาขาการท่องเที่ยวนั้นมีรายได้ที่แตกต่างกัน อาทิ นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และนักท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาดจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไปที่มีรายได้ระดับปานกลาง ใน
ขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวเชิงสิ่งแวดลอมและนิเวศนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์  และนักท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชั้นดีหรือมีรายได้ค่อนข้างสูง ดังนั้นเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาลที่มุ่ง เน้นการท่องเที่ยวเชิง คุณภาพและมีเป้าหมายด้านรายได้จากการท่องเที่ยวจึงควรให้
ความส าคัญในระดับสูง (Priority) และระดับสูงมาก (High Priority) กับการพัฒนาสาขาการท่องเที่ยว
ที่มีศักยภาพสูงและมีขีดความสามารถเหนือประเทศอ่ืนในภูมิภาค อีกทั้งต้องเล็งเห็นการเติบโตของ
ความต้องการในตลาด เพ่ือคว้าโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้น าในภูมิภาคในกลุ่มท่องเที่ยวที่ประเทศ
ไทยโดดเด่น เช่น กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงสิ่งแวดล้อมและนิเวศ  กลุ่ม
ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ และกลุ่มท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด เป็นต้น ตัวแปรด้านแนวโน้มการ
ท่องเที่ยวในอนาคตประกอบไปด้วย การเติบโตของชนชั้นกลางและรายได้ที่เพ่ิมขึ้น การเติบโตของสายการ
บินต้นทุนต่ า การเติบโตของสังคมผู้สูงอายุ ที่มีการใช้สอย เพ่ือการท่องเที่ยวสูงการใช้เทคโนโลยีระหว่าง
การท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวมุ่งเน้นประสบการณ์ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงรูปแบบการท่องเที่ยว 
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แผนภาพที่ 1.1 องค์ประกอบด้านแนวโน้มการท่องเที่ยวในอนาคต  
ที่มา: (ธงชัย คล้ายแสง, 2560) 
 
องค์ประกอบด้านแนวโน้มการท่องเที่ยวในอนาคต 
 การเติบโตของชนชั้นกลางและรายได้ที่เพ่ิมข้ึน อัตราการเติบโตของสัดส่วนของกลุ่มคนชน
ชั้นกลางเพ่ิมสูงขึ้นอีกในอนาคต ซึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีความเต็มใจในการใช้จ่ายระหว่างการ
ท่องเที่ยวในระดับสูง ดังนั้นจึงควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่
สอดคล้องกับความต้องการทางด้านคุณค่าและมีความสอดคล้องทางด้านภาษากับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ 
เพ่ือเป็นการแปรแนวโน้มของโลกให้เป็นการพัฒนาทางด้านรายได้ให้แก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของ
ไทย 
 การเติบโตของสายการบินตนทุนต่ า การพัฒนาการเชื่อมต่อและเพ่ิมความสะดวกใน
เส้นทางการเดินทางภายในและระหว่างประเทศทั่วโลก อันจะเป็นการเพ่ิมทางเลือกในการเดินทาง
และลดค่าใช้จ่ายจึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโตของการเดินทางและจ านวนของนักท่องเที่ยวทั่ว
โลก โดยคาดการณ์ว่าความต้องการท่องเที่ยวด้วยบริการสายการบินตนทุนต่ าจะไดรับความนิยมมาก
ขึ้นอย่างรวดเร็ว สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นในการสนับสนุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับ
เส้นทางคมนาคมทางอากาศ รวมถึงการสงเสริมความร่วมมือของสายการบินในการพัฒนาเส้นทาง
ท่องเที่ยวภายในประเทศสู่เมืองรองต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน 
 การเติบโตของสังคมผู้สูงอายุซึ่ง มีการจับจ่ายใช้สอยเพ่ือการท่องเที่ยวสูง การมีสัดส่วน
ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปต่อประชากรโลกเพ่ิมสูงขึ้น โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุเหล่านี้ถือ
เป็นกลุ่มที่มีความเต็มใจ ในการจับจ่ายใช้สอยระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวต่อปี สูงกว่านักท่องเที่ยว
ในช่วงอายุอ่ืน ดังนั้นกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุนับเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพสูงและควรให้
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ความส าคัญในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยวรองรับ  นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้โดยการ
พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวตามหลักการ Tourism For All เพ่ือสร้างโอกาสในการเพ่ิมรายได้จากการ
ท่องเที่ยว 
 การใช้เทคโนโลยีระหว่างการท่องเที่ยว ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้สื่อสังคม
ออนไลน์หรือช่องทางออนไลน์มีส่วนส าคัญในการสืบค้นข้อมูลและเพ่ิมความสะดวกสบายตลอดการ
เดินทางของนักท่องเที่ยว ควรให้ความส าคัญในการลงทุนพัฒนาและส่งเสริมระบบการท่องเที่ยวผ่าน
ช่องทางออนไลน์และสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ให้กับธุรกิจท่องถิ่น  เพ่ือ
ตอบสนองต่อแนวโน้มการท่องเที่ยวที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในปัจจุบันการท่องเที่ยวของไทยยังล้า
หลัง ด้านการส่งเสริมข้อมูลและอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทางออนไลน์ที่ต้องเร่งพัฒนาเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวในอนาคต 
 นักท่องเที่ยวมุ่งเน้นประสบการณ์ ถึงปัจจุบันนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการ
แสวงหาประสบการณที่มากกวาการท่องเที่ยวรูปแบบเดิมๆ ทั่วไปโดยตองการสัมผัสวิถีชีวิตผู้คน และ
ประเพณีท่องถิ่นอย่างแท้จริงมากกว่าการเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว  ซึ่งเป็นรูปแบบ
การท่องเที่ยวที่ก าลังได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในปัจจุบัน  แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ และการจัดสรรแพ็กเกจการท่องเที่ยวที่สามารถให้ประสบการณ์
การท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้โดยการรวมมือกับชุมชนท้องถิ่น  
 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงรูปแบบการท่องเที่ยว ปัจจัยและแนวโน้มที่ก าลังเปลี่ยนไปใน
ทุกมิติ ส่งผลให้กลุ่มนักท่องเที่ยวในอนาคตมีจุดประสงค์ในการท่องเที่ยวที่แปรเปลี่ยนจากเดิม อีกทั้ง
วิวัฒนาการดังกล่าวยังจะส่งผลส าคัญต่อตลาดการท่องเที่ยวโลกด้วย 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวไทย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมตลาดท่องเที่ยว ผลการพัฒนาที่ผ่านมาอาจกล่าวได้ว่า 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยอยู่ในภาวะขาดสมดุล  และ มีความเสี่ยงต่อการเติบโตอย่างไม่ยั่งยืน
ค่อนข้างสูง เนื่องจากการเติบโตเป็นไปในลักษณะก้าวกระโดด  จนเกิดปัญหาการรองรับไม่เพียงพอ 
และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยส่วนแบ่งตลาด 1 ใน 3 ของนักท่องเที่ยว ทั้งหมดมาจาก 2 ตลาด
คือตลาดจีนและรัสเซีย และรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า 2 ใน 3 มาจากจังหวัดท่องเที่ยว เพียง 5 
จังหวัด ดังนั้น หากเกิดเหตุการณ์ทางลบในตลาดหรือจังหวัดท่องเที่ยวหลัก จะส่งผลต่อการเติบโตของ 
นักท่องเที่ยวอย่างมีนัยส าคัญทันทีซึ่งเคยปรากฏชัดเจนในช่วงวิกฤตต่างๆ ที่ผ่ านมา เช่น เหตุภัยพิบัติ
จากคลื่นสึนามิ จ.ภูเก็ต เหตุมหาอุทกภัยปี 2554 และเหตุความไม่สงบทางการเมืองในกรุงเทพฯ เป็น
ต้น (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558:20) 
 ดังนั้น การผลักดันและน าประเทศไทยสู่ความมั่งคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ของ
รัฐบาล โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือนั้น จะต้องสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การใช้ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว และการสร้างความพึงพอใจให้กับ
นักท่องเที่ยวและประชาชน เพ่ือวางรากฐานการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการเติบโตอย่างมีคุณภาพและ
ยั่งยืนในระยะยาว ในขณะเดียวกัน จะต้องท าให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้เพ่ือ
ฟ้ืนฟูสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศระยะสั้นเช่นกัน 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยว แม้ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ไทยจะได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกและความไม่สงบ ภายในประเทศมาอย่างต่อเนื่อง แต่
การท่องเที่ยวยังมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ  ของประเทศไทย และยังเป็น
จุดหมายปลายทางของนักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลก นอกจากนี้การรวมกลุ่ม เศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีความได้เปรียบ ทางด้าน
ภูมิศาสตร์เนื่องจากมีอาณาเขตติดต่อกับหลายประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียน ส่งผลให้มีการขยายตัว  
ของการเดินทางท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น มีการเพ่ิมเส้นทางการบินของสายการบินต้นทุนต่ า เกิดการ
ลงทุน ของเอกชนในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่
ส่งผลให้เกิด การท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ๆ ประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องมีมาตรการเตรียมความพร้อม
ของทรัพยากร ด้านการท่องเที่ยวเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมขึ้น  ความท้าทาย
ของการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยว คือ จะท าอย่างไรให้สินค้าและบริการ ท่องเที่ยวของไทยมี
คุณภาพ ได้มาตรฐานระดับสากล เพ่ือรองรับจ านวนนักท่องเที่ยวที่เ พ่ิมขึ้นได้โดยไม่ท าลาย  
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ เพ่ิมคุณค่าและมูลค่าสินค้าและบริการท่องเที่ยว กระจายรายได้สู่เกษตรกร 
และท้องถิ่น และยังคงอัตลักษณ์ของชุมชน ดังนั้น การจัดท ายุทธศาสตร์ในด้านนี้จึงมุ่งเน้นการบูรณา
การ การท างานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวอย่าง
สร้างสรรค์โดยใน ระยะเร่งด่วนนี้จะให้ความส าคัญในการเร่งพัฒนาเชิงพ้ืนที่ การพัฒนาสินค้าและ
บริการรายสาขาเพ่ือพัฒนา สินค้าและบริการใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่เพ่ือรองรับ
กลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ การเร่งพัฒนา สิ่งอ านวยความสะดวก โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ที่ส าคัญอีก
ประการคือ ปัญหาด้านความปลอดภัย การเอาเปรียบ หรือหลอกลวงนักท่องเที่ยว การช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยวในสภาวะวิกฤติปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นความท้าทาย ด้านการพัฒนาสินค้าและบริการ
ท่องเที่ยวที่จะสร้างความเชื่อมั่นและความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่มา ท่องเที่ยวประเทศไทยและ
เกิดการเที่ยวซ้ า ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยว(กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา, 2558:23) 
 ยุทธศาสตร์ที่3 การบริหารจัดการการท่องเที่ยว ด้วยภาวะการแข่งขันในตลาดท่องเที่ยว
โลก การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และแนวโน้ม การแข่งขันในอนาคตที่จะยิ่งทวีความเข้มข้น
มากขึ้น ท าให้ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ  ด้านการท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น 
เพ่ือให้การก าหนดนโยบายและการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ช่วยสนับสนุน  การส่งเสริมการตลาด
และการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน  ซึ่งที่ผ่าน
มาการพัฒนาการท่องเที่ยวพบว่า การบริหารจัดการยังมีจุดอ่อน ข้อด้อยอยู่หลายประการ ได้แก่ ขาด
การบูรณาการงบประมาณและการประสานงานทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนท าให้การพัฒนา  
การท่องเที่ยวขาดทิศทางที่ชัดเจน บุคลากรขาดทักษะและความรู้ด้านการจัดการและภาษา ขาด
ระบบ การจัดการข้อมูลในการบริหารและการจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ และกฎระเบียบที่
ล้าสมัยไม่ทัน ต่อการแข่งขันและการเปิดเสรีด้านการท่องเที่ยว  
 การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวจึงต้องมีการก าหนดกลยุทธ์และแนวทาง  ในการ
ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพ่ือแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ดังกล่าว โดยการบูรณาการระหว่างภาครัฐ  
ภาคเอกชน และภาคประชาคม ผ่านกลไกการด าเนินงานตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติมีการ
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พัฒนา - 30 - บุคลากรด้านการท่องเที่ยวในทุกระดับ พัฒนาระบบข้อมูลและกฎระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง นับเป็นสิ่งส าคัญ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการ
สนับสนุนจากภาคีการพัฒนาทั้งสามฝ่าย โดยเฉพาะบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาคมและ
ภาคเอกชนในท้องถิ่น เนื่องจากท้ายที่สุดแล้ว ประชาชนที่เป็นเจ้าของทรัพยากรจะเป็นผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบมากที่สุด (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558:29) 
 
นโยบายประเทศไทย 4.0 ต่อการการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลได้มีการปรับตัวตามนโยบายระดับประเทศ
เป็นนโยบายเชิงรุกในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว มีความส าคัญใน 4 ประเด็นหลักคือ 1.ด้าน
ดิจิตอล เตรียมความพร้อมรับประเทศไทย 4.0 2.การสร้างข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพ่ือให้เอาไปใช้ด้าน
การท่องเที่ยว 3.พัฒนาและยกระดับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพ่ือให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น เช่นอบรม
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น เป็นต้น 4.การท างานเข้าระบบเน้นให้ผู้ประกอบการการเข้าสู่ระบบการจดทะเบียน
ที่ถูกต้อง มีการเรียนรู้ในการจ่ายภาษีถูกต้องและให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวที่ถูกต้องเรื่องที่พักและราคา
สินค้าที่เป็นจริงตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติปี พ.ศ. 2558-2560 (กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา, 2558) 
 จากนโยบายด้านการท่องเที่ยวประเทศไทย 4.0จะเห็นได้ว่าท าให้เกิดความสะดวกสบาย
ในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ให้บริการที่เป็นระบบและข้อมูลมีความทันสมัยทั้งนี้ถ้าประเทศไทยได้น า
นโยบายทั้ง 4 ข้อมาใช้อย่างสมบูรณ์แบบจะท าให้เกิดการพัฒนาด้านข้อมูล การเข้าถึงศักยภาพของบุ
คลกรด้านการท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวเป็นอย่างมากซ่ึงสอดคล้องกับบทความของสุรเดช สุเมธา
ภิวัฒน์ (2559) ที่กล่าวสนับสนุนประโยชน์ของการตลาดในยุค 4.0 ถึงประสิทธิภาพในการสื่อสารผ่าน
เทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่าย ต้นทุนต่ าท าให้ลูกค้าเกิดความภักดีต่อสินค้าและบริการ
และเกิดผลกระทบค่อนข้างน้อย 

 
แผนภาพที่ 1.2 การขับเคลื่อนด้าน Thailand 4.0 สู่อุตสาหกรรมด้าน Smart Tourism 

ที่มา: ทวีศักดิ์ กออนันตกูล, 2559 
 จากรูปภาพนโยบายประเทศไทยยุค 4.0 สามารถน ามาต่อยอดพัฒนาในแต่ละ
อุตสาหกรรม เช่นด้านเทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีสุขภาพ ด้านเทคโนโลยีด้านยานยนต์และวิศวกรรม 
ด้านเทคโนโลยีดิจิตอลและเทคโนโลยีด้านวัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่งอุตสาหกรรมด้านวัฒนธรรมมีความ
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เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวเช่น เป็นการน าเทคโนโลยีมาใช้ด้านการออกแบบ ด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เกิดความสะดวกมากข้ึน และเชื่อมโยงอุตสาหกรรมภาพยนตร์เป็นต้น 
 ในปัจจุบันโครงสร้างธุรกิจจะมีการปรับตัวเกิดเป็นรูปแบบโครงสร้างเศรษฐกิจแบ่งปัน 
(Sharing Economy) เกิดเป็นธุรกิจด้านการท่องเที่ยวการแบ่งปันทรัพยากรร่วมกันเป็นนวัตกรรม
สมัยใหม่ขึ้น (ยุวดี นิรัตน์ตระกูล, 2560) ตัวอย่างเช่นการจองที่พักอาจจะมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องมีลักษณะ
การแบ่งปันทรัพยากรร่วมกันเกิดเป็น ธุรกิจกลุ่มใหม่ เช่นอูเบอร์(Uber) และแกร็บแท็กซี่ (Grab Taxi) 
เป็นธุรกิจการแบ่งระบบรถรับส่งผู้โดยสารและ นักท่องเที่ยว ที่พักแบบแบ่งปันที่พัก (Airbnb) ธุรกิจ
ด้านที่พักอาศัย โดยเป็นการแบ่งห้องพักจากเจ้าของบ้าน ถือว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
รูปแบบใหม่ จะท าให้รูปแบบการเดินทางเที่ยวภายในประเทศจัดการวางแผนด้วยตัวเองแบบอิสระ 
(DIT- Domestic Independent Tourism) และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มที่มาเที่ยวด้วยตนเอง
แบบอิสระ(FIT- Foreign Independent Tourism ) มีการจัดการวางแผน ด้วยตัวเองทุกอย่างจะมี
ปริมาณเพ่ิมขึ้น นักท่องเที่ยวจะเกิดความสะดวกสบายสามารถจองระบบออนไลน์ที่พัก โรงแรม สาย
การบิน ระบบขนส่งรถเช่าได้เอง หรือมีการใช้บริการแค่บางส่วนจากบริษัทน าเที่ยว (สุประภา สมนัก
พงษ,์ 2560) 
 นอกจากนั้นในการประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในปัจจุบันก็จะมีการปรับตัว
จากวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise หรือ SME) เข้าสู่การน า
แนวคิดด้านความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม เทคโนโลยีและโครงสร้าง Sharing Economy จะผลักดัน
ท าให้เกิดเป็นกลุ่มผู้ประกอบการ ด้าน Tech Startup จะประกอบธุรกิจน าเที่ยวบริษัทน าเที่ยว
รูปแบบใหม่ ซึ่งกลุ่ม Startup จะต่างจากกลุ่ม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือSME คือไม่
จ าเป็นต้องเป็นผู้ลงทุนเองอาจจะเป็นผู้คิดน าเสนอด้าน นวัตกรรม ด้านความคิดสร้างสรรค์แล้วไป
เสนอผู้ประกอบการ เพ่ือหาพันธมิตรร่วมสนับสนุน (Venture Partner) จะเป็นการเปิดกว้างในวงการ
ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ก็สามารถเข้ามาสนับสนุนในกลุ่มของ Startup ได ้(สุประภา สมนักพงษ,์ 2560) 
 
 
แนวโน้มการท่องเที่ยวประเทศไทยยุค 4.0  
 ในปัจจุบันมีนโยบายเรื่องประเทศไทยยุค 4.0 ที่มีการพัฒนามาจาก ประเทศไทยยุค 1.0 
(Mass Marketing) ที่เป็นยุคสังคมเกษตรกรรม การตลาดท่องเที่ยวในยุคนี้จะมีลักษณะเป็นการตลาด
ยุคที่เน้นผลิตภัณฑ์ สินค้าเป็นสิ่งส าคัญ ดังนั้นผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวจะผลิตให้
ตรงกับความต้องการของลูกค้า ในตลาดจะมีการใช้กลยุทธ์ส่งเสริมส่วนประสมการตลาด (4Ps) 
ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ (Products), ราคา (Price), ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
(Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) (Kotler, Philip, 2000) ในการวางแผนวิเคราะห์
ด้านการตลาดเพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริ โภคเข้าถึงตัวสินค้าได้ง่ายขึ้นประเทศ  ไทยยุค 2.0 (Brand 
Experience Marketing) เป็นยุคอุตสาหกรรมเบามีการค้าขายในเชิงพาณิชย์ที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก ใช้
แรงงานคนเพ่ือผลิต การตลาดท่องเที่ยวในยุคนี้จะมีลักษณะเน้นการท าการตลาดแบบแบ่งกลุ่ม 
เป้าหมายเ พ่ือหาลักษณะเด่น และท าการจัดการลูกค้าสัมพันธ์  (Customer Relationship 



              

 

                  การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 

684 

Management: CRM) ซึ่งเป็นกลยุทธ์การตลาดในการสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าและท าให้ลูกค้าเกิด
ความพึงพอใจเกิดเป็นความ ภักดีต่อตราสินค้าด้านการท่องเที่ยว (Brand Royalty) ส่วนประเทศไทย
ยุค 3.0 (Digital Marketing & Social Marketing) จะมุ่งอุตสาหกรรมหนักที่มีความซับซ้อนมากขึ้น 
ตลาดท่องเที่ยวในยุคนี้จะมีลักษณะเป็นยุคที่ ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับตราสินค้า(brand) และ
การตลาดยุคนี้จะเน้นเรื่องการท า (Corporate Social Responsibility: CSR) ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และในยุคประเทศไทย4.0 (Integration) มีการเน้นในเรื่องเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เป็นหลักดังนั้นการตลาด ท่องเที่ยวในยุคนี้จะมีลักษณะการตลาด
สังคมออนไลน์ (Social Media Marketing) เชื่อมโยงการตลาดออนไลน์  (Online), การตลาด
ออฟไลน์ (Offline) และการบริหารช่องทางในการเข้าถึงลูกค้า (Omni Channel) การท าการตลาดใน
ยุคนี้จะท าให้ลูกค้าและผู้ให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและเชื่อมโยงในการจัดการตลาดให้ลูกค้าเกิด  
ความประทับใจ (Customer Relationship Management) หรือ CRM (Kotler, Philip. 2017) 
 
สรุป 
 ความส าคัญของการท่องเที่ยวในฐานะเป็นเครื่องมือส าคัญ ในการช่วยรักษาเสถียรภาพ
และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยอาศัยข้อได้เปรียบของท า เลที่ตั้ง ความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรการท่องเที่ยว และความหลากหลายของวัฒนธรรมซึ่งรวมถึงความเป็นไทย  เป็นจุดขาย
ส าคัญในการส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวมาอย่างยาวนาน และเพ่ือให้ประเทศไทยมีกรอบทิศทางการ
พัฒนาที่ชัดเจน สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสการพัฒนาใหม่ๆ ที่จะเกิดข้ึน ในระยะที่ผ่านมา การ
ท่องเที่ยวในส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ของประเทศไทย การพัฒนาการท่องเที่ยว ท าให้ได้ข้อมูลที่มี
ความสอดคล้องกันในการสะท้อนให้เห็นถึงความส าเร็จของการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ผ่านมา ประเภท
ในการท าธุรกิจออนไลน์จะมีการแบ่งช่องทางเป็นในการเข้าถึงด้านการตลาดเป็น 2 ประเภท คือ
ประเภท Pure Dot Com Business คือเป็นการท าธุรกิจด้านการท่องเที่ยวที่เป็นระบบออนไลน์
อินเทอร์เน็ตเท่านั้นไม่มีร้านอยู่จริง และประเภท Click and Mortar Business เป็นการเพ่ิมกลยุทธ์
ทางการตลาดคือมีร้านอยู่จริงและขายออนไลน์ด้วย ในการท าหลักการตลาดออนไลน์ต้องท าให้ลูกค้า
ตระหนักถึงสินค้า จดจ าได้ สอบถามข้อมูล ตัดสินใจซื้อ และมีการบอกต่อจึงจะท าให้การท าการตลาด
ออนไลน์ประสบความส าเร็จ ซึ่งจากหลักการดังกล่าวสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยในปี 2560-2564 
ที่เน้นในการน าเรื่องนวัตกรรม เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ
ยั่งยืนสืบไปในอนาคต 
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พระราชครูหลวงโพนสะเม็ก ที่มีต่อวิถีชีวิตชาวพุทธของชุมชนสองฝั่งแม่น  าโขง 
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PHARAJAKHRU LUANG PONSAMEK TOWARDS THE WAYS OF LIFE OF 

BUDDHIST COMMUNITY ON BOTH SIDES OF THE KHONG RIVER 
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พระวันชัย  ภูริทตฺโต, ดร.4 
ผศ.ดร.เจษฎา  มูลยาพอ5 

 
บทคัดย่อ 

 งานวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย คือ เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาของพระราชครู
หลวงโพนสะเม็ก และวิเคราะห์ภาวะผู้น าของอริยะสงฆ์สองแผ่นดินพระราชครูหลวงโพนสะเม็กที่มีต่อ
วิถีชีวิตชาวพุทธในชุมชนสองฝั่งแม่น้ าโขง สรุปผลการศึกษามีดังนี้ 
 พระราชครูโพนสะเม็ก ถือว่าเป็นอริยะสงฆ์ในต านานล้านช้างเป็นบุคคลส าคัญใน
ประวัติศาสตร์ลาวยุคที่แผ่ราชอาณาจักรครอบคลุมสองฝั่งแม่น้ าโขง  ท่านเป็นผู้ท าให้เกิดนครจ าปาสัก
ขึ้นมา เป็นพระสงฆ์ที่มีบทบาทส าคัญในชุมชน และการเมืองสองฝั่งโขงที่มีพระสงฆ์ไม่กี่รูปที่สามารถ
ท าได้  บทบาทของพระราชครูหลวงโพนสะเม็กต่อพระมหากษัตริย์ ก็คือ ท่านได้เข้าไปช่วยแก้ปัญหา
และไกล่เกลี่ยเหตุการณ์ทางบ้านเมือง หลังจากนั้น พระราชครูโพนสะเม็กพร้อมผู้ติดตาม  ๓,๐๐๐ คน 
เดินทางเรื่อยไปจนถึงแดนเขมร ระหว่างการเดินทางนี้เอง  พระราชครูโพนสะเม็กและสานุศิษย์ได้
สร้างบ้านเมือง และก่อตั้งวัดวาอารามหลายแห่ง  จึงมีชุมชนชาวพุทธเกิดขึ้นตามมาตลอดสองฝั่งแม่น้ า
โขง  ตั้งแต่นครหลวงเวียงจันทน์ไปจนถึงนครหลวงจ าปาศักดิ์ในอดีต เหตุการณ์ครั้งนี้ท่านได้มีโอกาส
มาบูรณะพระธาตุพนม  และจัดให้มีครัวเรือนอยู่ดูแลองค์พระธาตุพนมที่เรียกวันว่าข้าพระธาตุ 
  

ในส่วนของอาณาจักรและศาสนจักร พระราชครูโพนสะเม็กได้ยึดหลักธรรมาธิปไตยและยังมี
ยังมีบทบาทส าคัญในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก โดยการก่อสร้าง บูรณะปฏิสังขรณ์  และ
พัฒนาศาสนวัตถุโดยเฉพาะอย่างยิ่ งพระธาตุพนม ที่ เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชุมชนชาว
พุทธศาสนิกชนทั้งสองฝั่งโขง นอกจากจะนับถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว ยังเป็นศูนย์กลางทั้งด้านการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคมที่มีความส าคัญอย่างมากด้วย จึงส่งผลให้พระราชครูโพนสะเม็กได้รับความเคารพ

                                                   
1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
4 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
5 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
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ศรัทธาเลื่อมใสจากพุทธศาสนิกชนทั้งสองฝั่งแม่น้ าโขง และผู้ได้ทราบประวัติของท่านมาจนถึงปัจจุบัน
นี้เจ้าราชครูหลวงโพนสะเม็กนี้ เป็นผู้ที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าเคารพศรัทธา ท่านเป็นผู้ที่มีปัญญาและ
เป็นนักปราชญ์ เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในศาสนาพุทธ เป็นผู้มีสติรอบคอบและเป็นผู้มีจิตใจโอบ
อ้อมอารีกตัญญูต่อชาติ ศาสนาและแม้กระทั่งเพ่ือนรวมชาติเดียวกัน ท่านมีธรรมที่สามารถยึดครอง
จิตใจคนได้ และท่านพร้อมจะเสียสละทุกสิ่งเพ่ือความสุขของประชาชนและท่านเป็นคนที่มีปิยวาจา
พูดไพเราะ จนท าให้มีคนตั้งสมัญญานามท่านว่า “ท่านพระครูขี้หอม” โดยนามที่เกิดขึ้นมาจากจิตใจ
อันบริสุทธิ์ของประชาชน ท่านพระครูท่านเกิดมาดี เป็นอัตตสัมมาปณิธิ คือ ตั้งตนไว้ชอบ ท่านมี
คุณธรรมที่สิงสถิตย์ในส่วนลึกของหัวใจ ดลบันดาลให้เกิดจริยธรรมอันงดงามที่เป็นประโยชน์แก่ตนเอง
และประชาชนทั่วไป จึงเป็นที่น่าเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่งในฐานะที่ท่านเป็นผู้ประกาศศาสนาประสบ
ผลส าเร็จเป็นอย่างสูง ท่านเป็นผู้ฝากผลงานอันล้ าค่าไว้ในโลกก่อนที่ท่านจะมรณภาพไปสู่สัมปรายภพ 

 
ค าส าคัญ : ภาวะผู้น า, อริยะสงฆ์สองแผ่นดินพระราชครูหลวงโพนสะเม็ก, วิถีชีวิตชาวพุทธของชุมชน
สองฝั่งแม่น้ าโขง, 
 

ABSTRACT 

 This thematic paper aimed at studying Phrarajakru Luang Phonsamek’s 

biography and analyzing his role of leadership towards the Buddhist ways of lives on 

both banks of Maekhong River.  

 The results were as follows: Phrarajakru Luang Phonsamek was the important 

Buddhist monk in the period of Lao history occupying both banks of Maekhong River. 

His duty settled the Champasakdi City and he played an important role in community 

and politics on both banks. Phrarajakru Luang Phonsamek’s role towards the King was 

that he assisted to solve the problems and mediate the national situations. After that 

Phrarajakru Luang Phonsamek with 3,000 followers traveled continuously until 

reached the Cambodian territory. During his traveling, Phrarajakru Luang Phonsamek 

with his followers settled a lot of inhabitants and temples. So Buddhist communities 

occurred along with both banks of Khong River. For this situation, he had a chance to 

renovate Phanom shrine.  

 Phrarajakru Luang Phonsamek had a confidence on the democratic principle of 

Dhamma and had an important role in approving Buddhism by constructing, 

renovating, and developing the religious materials, especially the Phra Thatphanom that 

was the heart center of the community of Buddhists on both banks of Khong River. In 

addition to holding it as the sacred thing, it was the political, economic, and social 

centers significantly. It resulted in Phrarajakru Luang Phonsamek to receive the 

respectfulness from the Buddhists on both banks of Khong River, who knew his 

biography from the past to the present. 

 

KEYWORDS :  analytical study, leadership, the most venerable Phrarajakru Luang 

Phonsamek, Buddhist Community on both sides of the Khong River 
 
๑. บทน า 
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ภาวะผู้น าตามทัศนะของพระพุทธศาสนา  โดยเฉพาะคุณสมบัติตามหลักธรรมในทาง
พระพุทธศาสนา จึงจะท าให้ผู้ตามเกิดความเชื่อมั่น และเป็นผู้ตามที่ให้ความร่วมมือ เพ่ือที่จะได้น า
สังคมไปสู้เป้าหมายร่วมกันอย่างมีเอกภาพ ผู้นาที่จะน าบุคคลอ่ืนนั้นพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นผู้ที่มี
ความส าคัญมาก ยิ่งองค์กรมีขนาดใหญ่เท่าใดความส าคัญของผู้นาที่มีต่อสมาชิกในกลุ่มก็ยิ่ งทวี 
ความส าคัญเป็นเงาตามตัว กลุ่มใดได้ผู้นาดีสมาชิกในกลุ่มก็พลอยดีไปด้วย ในทางตรงกันข้ามถ้ากลุ่ม
ใดได้ผู้น าที่ไม่ดี สมาชิกในกลุ่มก็ต้องประสบกับความล าบาก  แม้ในทางพระพุทธศาสนาก็ให้
ความส าคัญในเรื่องผู้น า6 ดังพุทธพจน์ที่เกี่ยวกับผู้น าว่า  

       “เมื่อฝูงโคข้ามน้าไป ถ้าโคจ่าฝูงไปคดเคี้ยว โคทั้งฝูงก็ไปคดเคี้ยวตามกัน ในเมื่อโคจ่า ฝูงไปคด
เคี้ยว ในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกัน ผู้ใดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นใหญ่ ถ้าผู้นั้นประพฤติไม่เป็นธรรม 
ประชาชนชาวเมืองนั้นก็จะประพฤติไม่เป็นธรรมตามไปด้วย หากพระราชาไม่ตั้งอยู่ในธรรม ชาวเมือง
นั้นก็อยู่เป็นทุกข์ เมื่อฝูงโคข้ามแม่น้าไป ถ้าโคจ่าฝูงไปตรง โคทั้งฝูงก็ไปตรงตามกัน ในเมื่อโคจ่าฝูงไป
ตรง ในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกัน ผู้ใดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นใหญ่ ถ้าผู้นั้นประพฤติชอบธรรม ประชาชน
ชาวเมืองนั้นก็จะประพฤติชอบธรรมตามไปด้วย หากพระราชาตั้งอยู่ในธรรม ชาวเมืองนั้นก็จะอยู่ เป็น
สุข”7  

วัฒนธรรมที่ปรากฏในบริเวณแม่น้ าโขงมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน ที่ถูกบันทึก 
และบอกเล่าในรูปแบบของนิทานพ้ืนบ้าน ต านาน พงศาวดาร จดหมายเหตุ ตลอดจนบันทึกทาง
ประวัติศาสตร์ต่างๆที่จารึกเป็นลายลักษณ์อักษร บอกเล่าความเป็นมาของชนชาติลาว ก าเนิดชาติลาว 
การอพยพโยกย้ายจนกระทั่งรวบรวมก่อตั้งเป็นอาณาจักร มีความรุ่งเรือง และยิ่งใหญ่อาณาจักรหนึ่ง
ในภูมิภาคนี้ มีชื่อว่าอาณาจักรล้านช้าง หรือนครศรีสัตนาคนะหุต เป็นอาณาจักรที่มีความยิ่งใหญ่รัฐ
หนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่นเดียวกับสุโขทัยและอยุธยาของประเทศไทย ตามพงศาวดารลาว
ได้กล่าวว่า อาณาจักรล้านช้าง เริ่มก่อตั้งขึ้นในสมัยขุนลอ โดยพระองค์ได้เข้ายึดเมืองชวา (หลวงพระ
บาง) จากขุนกันราง และได้จัดตั้งเมืองชวาขึ้นเป็นราชธานีของล้านช้างในปี พ.ศ. ๑๓๐๐ แล้วได้
เปลี่ยนชื่อจากเมืองชวาเป็น “เมืองเชียงทอง” ตั้งแต่นั้นมา ชนชาติลาวก็เริ่มอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ใน
ดินแดนล้านช้างกันมากขึ้น ซึ่งภายหลังจากรัชกาลของขุนลอ อาณาจักรล้านช้างก็ได้มีกษัตริย์ปกครอง
ต่อมาอีกหลายพระองค์ จนกระทั่งมาถึงสมัยของพระเจ้าฟ้างุ้ม (พ.ศ.๑๘๙๖-๑๙๑๖) เป็นระยะที่
อาณาจักรล้านช้างขยายอาณาเขตแผ่อิทธิพลออกไปอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในปี พ.ศ.1904 อาณา
เขตของล้านช้างได้ขยายมากขึ้นจนสามารถผนวกดินแดนที่เรียกว่า “อีสาน” ของไทยในปัจจุบัน
บางส่วนเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านช้าง8   

  กฎระเบียบ และค าสอนต่างๆ ที่ใช้ประพฤติปฏิบัติ และเล่าสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ
ในสมัยอดีตนั้น เริ่มบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในระหว่างปลายคริสต์ศตวรรษที่  ๑๕ ถึงต้น
                                                   

6 พระยุทธนา รมณียธมฺโม (แก้วกันหา), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์การจัดองค์กรคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาล”, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า๕๑. 

7 องฺ. จตุกฺก (ไทย)๒๑/๗๐/๑๑๕. 
8 ทองสืบ ศุภมาร์ก (ปริวรรต), ตามพงศาวดารลาว, (กรุงเทพมหานคร : องค์การค้าคุรุสภา, ๒๕๒๘), 

หน้า ๓๓. 
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คริสต์ศตวรรษที่ ๑๖จารึกทางพุทธศาสนา การเรียบเรียงต านาน และประมวลกฎหมายเริ่มแพร่หลาย
ในสมัยไร่เรี่ยกัน ปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมเช่นนี้ อาจจะเป็นผลสะท้อนของพัฒนาการทางการเมือง
ในขณะนั้น กล่าวคือ อาณาจักรล้านช้าง คงจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจึงสามารถขยายอิทธิพลทาง
การเมือง โดยเข้าปกครองกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ได้มากกว่าสมัยสถาปนาอาณาจักร ภายใต้สถานการณ์
ดังกล่าว การเรียบเรียงต านาน และประมวลกฎหมายนั้นน่าจะเป็นประโยชน์ไม่น้อย  เพ่ือสร้าง
ความชอบธรรมแก่สถาบันกษัตริย์ ในการปกครองราษฎร และการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของสังคม9   

ในสมัยปัจจุบันวัฒนธรรมของชาวพุทธ ๒ ฝั่งโขง มี่วัฒนธรรม ที่เกี่ยวเนื่องกับการด ารงชีวิตที่
สะท้อนผ่านกิจกรรมทางศาสนาของชาวลาว พระพุทธศาสนาได้ก่อให้เกิดความเป็นปึกแผ่นในสังคม
ชาวพุทธ เป็นพ้ืนรากฐานของวัฒนธรรม ประเพณี ความคิด ความเชื่อ พิธีกรรมและวันส าคัญต่าง ๆ 
เช่น ประเพณีท าบุญธาตุหลวง  และพระธาตุพนมอันเป็นประเพณี  และยังมีศิลปวัฒนธรรม 
ประติมากรรมสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนามากมาย  ล้วนมีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ และ
ศิลปกรรมเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นพระพุทธศาสนายังมีบทบาทในการสงเคราะห์ช่วยเหลือ
ประชาชนในด้านต่างๆ เช่น ในชุมชน พระสงฆ์เป็นที่พ่ึงของชุมชนในด้านการให้ค าปรึกษา วัดเป็น
ศูนย์กลางแห่งการศึกษาวัดเป็นศูนย์กลางของชาวบ้านและทางราชการ เป็นต้น 

จะเห็นได้ว่า วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถเป็นหลักในการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ สติปัญญาและจิตวิญญาณ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม 
และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างเป็นสุข ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจ
จะศึกษาวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาใน 2 ฝั่งแม่น้ าโขง ซึ่งงานวิจัยนี้ได้ก าหนดพ้ืนที่ในการศึกษา
วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดหนองคายจนถึงอุบลราชธานีของไทย และนครหลวง
เวียงจันทน์จนถึงแขวงจ าปาศักดิ์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้วิจัยในฐานะเป็นชาว
อีสาน และเป็นพระสังฆาธิการในจังหวัดหนองคาย ซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อนครหลวงเวียงจันทน์ จึงมีความ
สนใจศึกษาคุณค่าของพระพุทธศาสนาวิถีชีวิตของชาวพุทธสองฝั่งโขง อย่างยิ่ง เพราะจะเป็นประโยชน์
แก่ผู้ที่สนใจ และเป็นแนวทางในการพัฒนาพระพุทธศาสนาต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

(๑)  เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท 
(๒)  เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีของชาวพุทธในชุมชนสองฝั่ง

แม่น้ าโขง 
(๓) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ภาวะผู้น าของพระราชครูหลวงโพนสะเม็กที่มีต่อวิถีชีวิตชาวพุทธใน

ชุมชนสองฝั่งแม่น้ าโขง  
 
 

                                                   
   9 โยซิยูกิ มาซูฮารา. ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของราชอาณาจักรลาวล้านช้าง. (กรุงเทพมหานคร : พิฆ

เณศ พริ้นติ้ง เซนเตอร์, ๒๕๔๖), หน้า ๗๘. 
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๓. วิธีการด าเนินการวิจัย  
  การศึกษาวิเคราะห์ภาวะผู้น าของพระราชครูหลวงโพนสะเม็ก ผู้วิจัยได้การวิจัยครั้งนี้เป็น
การศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร  (Documentary research) และเชิงพรรณนา (Descriptive research) มี
วิธีการ ดังต่อไปนี้ 
  ๑.ขั นรวบรวมข้อมูล ๑) ส ารวจข้อมูลจากเอกสารปฐมภูมิ คือ พระไตรปิฏกฉบับมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย และคัมภีร์อ่ืนๆ ทางพระพุทธศาสนาเถรวาท ๒) รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทุติย
ภูมิ คือ พร้อมทั้งพงศาวดารลาว, ประวัติศาสตร์ต ารา หนังสือ งานวิจัยวิทยานิพนธ์เอกสารวารสาร 
บทความ งานเขียนที่เกี่ยวข้องทั่วไป ๓) ขอค าปรึกษา ค าแนะน า และความเห็นจากครูบาอาจารย์ที่มี
งานวิจัยหรือบทความที่เก่ียวข้องในเรื่องนี้ เพ่ือที่จะน ามาวางแผนการวิจัย  
  ๒.ขั นวิเคราะห์ข้อมูล ๑) น าข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องจากต าราและเอกสารงานวิจัย และ
หนังสือที่เกี่ยวข้องมาจัดประเภทตามความเหมาะสม ๒) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักวิธีการ
วิจัย  ๓) สรุปและน าเสนอข้อมูล 

 
๔. วิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนสองฝั่งแม่น  าโขง  
  ความเป็นมาวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนสองฝั่งแม่น้ าโขง ในการพิจารณาจ าแนก
ยุคสมัยประวัติศาสตร์ และยุคก่อนประวัติศาสตร์นั้นโดยทั่วไปจะก าหนดโดยยึดหลักเกณฑ์การมี
ตัวอักษรใช้ในสังคมนั้นๆ แต่กระนั้นก็ตามการก าหนดโดยยึดเกณฑ์การมีตัวอักษรก็ยังมีปัญหาอยู่
ค่อนข้างมาก เมื่อน ามาใช้พิจารณาตัดสินในภูมิภาคอีสาน เนื่องจากพบว่าในภูมิภาคอีสานมีตัวอักษร
หลายกลุ่มหลายรูปแบบรวมทั้งภาษาที่ใช้บันทึกในศิลาจารึก นั่นคือ มีอักษรปัลลวะ และอักษรขอม
โบราณเขียนภาษาสันสกฤตปนภาษาขอม และภาษาขอมล้วน ส่วนในยุคสุดท้ายใช้อักษรตัวธรรมและ
อักษรไทยน้อยบันทึกเป็นภาษาไทยอีสาน (ภาษาไทย-ลาว) ปัญหาส าคัญก็คือนักประวัติศาสตร์ และ
นักโบราณคดีไม่อาจจะชี้ชัดได้ว่ากลุ่มชนที่สร้างศิลาจารึกในยุคต้นๆ นั้น (อักษรปัลลวะ -อักษรขอม
โบราณ) เป็นชนชาติไทยที่สืบเผ่าพันธุ์และวัฒนธรรมที่ต่อเนื่องมาเป็นกลุ่มไทย-ลาวในปัจจุบัน  การ
ปรากฏตัวของอาณาจักรล้านช้าง ที่มีหลักฐานบันทึกอย่างชัดเจน เริ่มต้น ประมาณพุทธศตวรรษที่ 
๑๙ จนถึงต้นพุทธศตวรรษที่  ๒๐ ซึ่งก่อนหน้านั้น เป็นช่วงระยะเวลาที่ ไม่มีการบันทึกทาง
ประวัติศาสตร์ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนและแน่นอน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขออ้างอิงเอกสาร และหลักฐานทาง
วิชาการที่สามารถรวบรวมได้ เพ่ือกล่าวถึงเรื่องราวการก่อก าเนิดอาณาจักรล้านช้างวัฒนธรรม
ทางด้านพระพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลต่อทางคติธรรม ในเรื่องกรรม ผลหรือวิบากของกรรม เชื่อในผล
ของบุญและบาป เชื่อในทุคติคือนรก และ สุคติคือสวรรค์ ถ้าท าบุญหรือท าดีจะได้รับผลกรรมดี 
สิ้นชีวิตแล้วจะได้ขึ้นไปเกิดบนสวรรค์ หรือเทวโลก ถ้าท าบาปหรือท าชั่วจะได้รับผลกรรมชั่ว จะตกลงสู่
อบายภูมิ คือนรก ด้วยคตินี้ จึงส่งผลให้เกิดความเชื่อและศรัทธาในการท ากรรมดี คือ การท าบุญท า
ทาน หรือ บุญกิริยาวัตถุ ๓ คือ ทานมัย สีลมัย และภาวนามัย ซึ่งแสดงออกในวิถีชีวิตประจ าวัน 
รวมทั้งในงานบุญประเพณี ที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมา พุทธธรรมของพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวเนื่องกับ
ความเชื่อเรื่องกรรม บุญ – บาปและ นรก – สวรรค์ เช่น บุคคลในระดับชั้นที่ต่ าก็สามารถเขยิบฐานะ
ของตนเองเป็นชนชั้นสูงกว่าเดิมได้ด้วยการสะสมบุญบารมีให้มากยิ่งขึ้น ผู้มีศีล ผู้ให้ทานรักษาศีล ผู้มี
ตระกูลดี ผู้มีสัจจะ ผู้อยู่ในคลองธรรม ผู้มีใจซื่อสัตย์ ผู้มีลูกหลานมากและผู้มีชื่อเป็นที่ยอมรับ ในสังคม
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จึงอยู่บนพ้ืนฐานของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นการลดช่องว่างระหว่าง
ชนชั้น ท าให้ความสัมพันธ์ของบุคคลระหว่างชนชั้นเกิดความเข้าใจและยอมรับนับถือกันมากขึ้น จึง
พัฒนาการมาเป็นงานบุญจารีตประเพณีประจ าปีสิบสองเดือนหรือ ฮีตสิบสอง อันเป็นเอกลักษณ์ของ
ชุมชนลุ่มแม่น้ าโขง 
 
๕. สรุป 
 ผู้น า คือ ผู้ที่มีอ านาจหน้าที่สามารถมีอิทธิพลเหนือผู้อื่น และน าบุคคลเหล่านั้นไป พร้อมทั้งให้
ความเคารพนับถือ ให้ความร่วมมือและมีความมั่นใจในตัวผู้น าอย่างจริงจัง ส่วน ภาวะผู้น า เป็น
ความสามารถในการน า และจูงใจผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนให้ท างานด้วยความเต็มใจ
และกระตือรือร้น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่มและขององค์กร  ผู้น าจึงมีความส าคัญต่อกลุ่มและ
ผู้ร่วมงานในกลุ่ม ในฐานะผู้น าพาสมาชิก ไปสู่เป้าหมายซึ่งก็ต้องอาศัยผู้น าที่ดี เห็นแก่ส่วนรวม ผู้น าจึง
มีความส าคัญทั้งต่อกลุ่ม ผู้น าเป็นผู้ท าให้ศักยภาพที่แฝงอยู่ของผู้ร่วมงานแสดงออกมาเป็นรูปธรรม 
ความเป็นผู้น าจึงเป็นภาวะแห่งปฏิบัติการส่งผลกระทบต่อผลผลิตที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการ
ปฏิบัติงาน  ผู้น าหรือผู้บริหารควรค านึงที่สุดจะต้องด าเนินนโยบายในการท างานโดยปราศจากอคติ 
เพราะถ้าผู้น ามีกิเลสตัณหา ประพฤติล่วงธรรม ผู้น าหรือผู้บริหารนั้นไม่ควรมัวเมาประพฤติตนด้วย
อคติ แต่ให้ด ารงตนด้วยการประพฤติธรรม หรือมีคุณธรรม ที่จะก่อให้ เกิดประโยชน์ให้แก่ผู้ร่วมงาน 
หรือประชาชนโดยส่วนรวมและผู้น าจึงจะประสบความส าเร็จในการบริหารได้  โดยการยึดหลักธรรม
ในพระพุทธศาสนา หลักการดังกล่าวจึงเป็นการสอนให้คนมีภาวะผู้น าในตนเอง หรือพัฒนาตนเองให้
ก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้น า และการพัฒนาตนเองนั้นต้องพัฒนาทั้งกายวาจา และใจ คือ ไม่คิดชั่ว พูดชั่ว 
และท าชั่วที่เป็นเหตุแห่งความเดือดร้อนแก่ตนเองและสังคมเพียงแค่นี้ยังไม่พอ ต้องท าในสิ่งที่ถูกธรรม
และเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ตนและส่วนรวมด้วยและการจะพัฒนาตนเองตามกระบวนการดังกล่าว
ได้ ต้องมุ่งเน้นที่การพัฒนาจิตใจ งานวิจัยเรื่อง ““ศึกษาวิเคราะห์ภาวะผู้น าของอริยะสงฆ์สองแผ่นดิน 
พระราชครูหลวงโพนสะเม็กที่มีต่อวิถีชีวิตชาวพุทธของชุมชนสองฝั่งแม่น้ าโขง สรุปผลการศึกษามีดังนี้ 
 ภาวะผู้น าตามหลักพระพุทธศาสนา  ผู้น า คือ ผู้ที่มีศิลปะหรืออ านาจหน้าที่สามารถมีอิทธิพล
เหนือผู้อ่ืน และน าบุคคลเหล่านั้นไป พร้อมทั้งให้ความเคารพนับถือ ให้ความร่วมมือและมีความมั่นใจ
ในตัวผู้น าอย่างจริงจัง ส่วน ภาวะผู้น า เป็นความสามารถในการน า และจูงใจผู้ร่วมงานหรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนให้ท างานด้วยความเต็มใจและกระตือรือร้น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
กลุ่มและขององค์กร  ผู้น าจึงมีความส าคัญต่อกลุ่มและผู้ร่วมงานในกลุ่ม ในฐานะผู้น าพาสมาชิก ไปสู่
เป้าหมายซึ่งก็ต้องอาศัยผู้น าที่ดี เห็นแก่ส่วนรวม ผู้น าจึงมีความส าคัญทั้งต่อกลุ่ม ผู้น าเป็นผู้ท าให้
ศักยภาพที่แฝงอยู่ของผู้ร่วมงานแสดงออกมาเป็นรูปธรรม ความเป็นผู้น าจึงเป็นภาวะแห่งปฏิบั ติการ
ส่งผลกระทบต่อผลผลิตที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงาน ผู้น าหรือผู้บริหารควรค านึงที่สุด
จะต้องด าเนินนโยบายในการท างานโดยปราศจากอคติ เพราะถ้าผู้น ามีกิเลสตัณหา ประพฤติล่วงธรรม 
ผู้น าหรือผู้บริหารนั้นไม่ควรมัวเมาประพฤติตนด้วยอคติ แต่ให้ด ารงตนด้วยการประพฤติธรรม หรือมี
คุณธรรม ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ให้แก่ผู้ร่วมงาน หรือประชาชนโดยส่วนรวมและผู้น าจึงจะประสบ
ความส าเร็จในการบริหารได้  โดยการยึดหลักธรรมในพระพุทธศาสนา หลักการดังกล่าวจึงเป็นการ
สอนให้คนมีภาวะผู้น าในตนเอง หรือพัฒนาตนเองให้ก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้น า และการพัฒนาตนเองนั้น
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ต้องพัฒนาทั้งกายวาจา และใจ คือ ไม่คิดชั่ว พูดชั่ว และท าชั่วที่เป็นเหตุแห่งความเดือดร้อนแก่ตนเอง
และสังคมเพียงแค่นี้ยังไม่พอ ต้องท าในสิ่งที่ถูกธรรมและเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขแก่ตนและส่วนรวม
ด้วยและการจะพัฒนาตนเองตามกระบวนการดังกล่าวได้ ต้องมุ่งเน้นที่การพัฒนาจิตใจ  
 ผู้น าคือ ผู้ที่มีศิลปะหรืออ านาจหน้าที่สามารถมีอิทธิพลเหนือผู้อ่ืนและน าบุคคลเหล่านั้นไป 
โดยเขาให้ความไว้วางใจไม่ขัดขวางเชื่อใจอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งให้ความเคารพนับถือ ให้ความร่วมมือ
และมีความมั่นใจในตัวผู้น าอย่างจริงจัง สามารถดึงความสามารถของผู้อ่ืนมาใช้ในการด าเนินการจน
งานของกลุ่มหรือองค์กรบรรลุผลส าเร็จ และความเป็นผู้น านั้นมีฐานะอีกอย่างหนึ่ง เรียกว่าเป็น นาถะ 
แปลว่าเป็นที่พ่ึงของชาวโลก เหมือนอย่างท่ีพระพุทธเจ้าทรงบ าเพ็ญประโยชน์แก่โลก จึงเป็นโลกนาถะ 
แปลว่า เป็นที่พ่ึงของชาวโลก ท่านผู้น าเมื่อน าได้ดีก็จะเป็นที่พ่ึงของคนอ่ืน เป็นที่พ่ึงของหมู่ชน 
จนกระท่ังเป็นที่พ่ึงของมวลมนุษยชาติต่อไป 

พระราชครูหลวงโพนสะเม็กมีบทบาทต่อการแก้ปัญหาการเมืองการปกครอง ของล้านช้าง ซึ่ง
พระพุทธศาสนาเป็นหลักส าคัญในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของบุคคลและสถาบัน ตั้งแต่ชนชั้น
ปกครองไปจนถึงสามัญชนโดยทั่วไป นอกจากท่านจะเป็นผู้น าทางศาสนจักรแล้ว ด้วยความที่มีภาวะ
ผู้น าในตัวท่าน ยังส่งผลให้มีบทบาทในการแก้ปัญหาการเมืองในฝ่ายอาณาจักรของสถาบันกษัตริย์อีก
ด้วย ท าให้ราชวงศ์ของล้านช้างด ารงอยู่ และบทบาท ท่านมีส่วนในการวางรากฐานการปกครอง และ
แผ่ขยายดินแดนของอาณาจักรล้านช้างจ าปาศักดิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเมืองหลวงแห่งที่สามของล้านช้าง
ออกไปอย่างยิ่งใหญ่ ที่ส าคัญท่านไม่ได้ใช้ก าลังทหารหรืออุบายใดๆ ในการเข้าปกครองเมืองนั้นๆ เลย 
มีแต่บารมีธรรมและคุณงามความดีที่ท่านได้บ าเพ็ญมาแล้วเท่านั้น ที่ท าให้ประชาชนในถิ่นนั้นๆ ที่ท่าน
ได้จาริกไป ได้มอบถวายด้วยศรัทธาในตัวท่านอย่างแท้จริงภาวะผู้น าของพระราชครูโพนสะเม็กที่มีต่อ
การเมืองการปกครอง คือ การใช้หลักอธิปไตย ๓ ในด้านการปกครอง รู้จักการใช้หลักพรหมวิหาร  ใน
ด้านการปกครอง และการใช้หลักสังคหวัตถุ ๔ และการใช้หลักพละ ๕ ในด้านการสงเคราะห์ โดยการ
ใช้หลักธรรมต่างๆ โดยใช้ควบคู่กับระเบียบข้อบังคับของแต่ละสังคมองค์กรหรือหน่วยงานนั้นๆ เพ่ือให้
การบริหารลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้น าควรพิจารณาและปฏิบัติตามหลักธรรม เพราะ
หลักธรรมมุ่งเน้นให้ผู้บริหารหรือผู้ปกครอง สามารถประสานความสัมพันธ์กับหมู่ชนเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่สิ่ง
ที่เป็นประโยชน์ให้กับบุคคลอ่ืนๆ ตลอดไปจนถึงสังคมในวงกว้าง หลักธรรมของพระพุทธองค์ได้วาง
หลักการและแนวทางในการปกครอง โดยใช้การยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน หรือสมาชิกในสังคม
เพ่ือให้เกิดความสงบสุข ด้วยการปกครองที่เที่ยงธรรมไม่ล าเอียงโดยใช้ความรู้ความสามารถของ
ผู้ปกครองในด้านของปัญญา ความเพียร และความสุจริตในการจัดการเพ่ือให้เกิดความเจริญแก่
องค์กร บรรลุผลส าเร็จ และได้ผลดี ท่านพระครูโพนสะเม็กแห่งราชอาณาจักรล้านช้างแห่งนคร
เวียงจันทน์ ท่านได้มีส่วนในการสร้างความเจริญให้แก่ทั้งศาสนาจักร คือบวรเขตของพระพุทธศาสนา 
และอาณาจักร คือการเป็นหลักชัยของบ้านเมืองในการสร้างอาณาจักรจ าปาสัก ซึ่งอยู่ทางประเทศลาว
ตอนใต้ นอกจากนั้นท่านยังเป็นประธานน าเหล่าพุทธศาสนิกชนท าการบูรณะ ซ่อมแซมพระธาตุพนม
อันเป็นพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระอุระหรือที่เรียกว่าพระอุรังธาตุ เป็นต้น บทบาท
ของท่านพระราชครูหลวงโพนสะเม็กต่อราชอาณาจักรนั้นเราจะเห็นว่าท่านเป็นผู้ที่มีบทบาททางด้าน
การเมืองมากเพราะในตอนช่วงปลายรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวงศาสิทธิราช ก็เกิดกรณีพิพาทหรือการ
แย่งราชสมบัติขึ้น จนเป็นเหตุให้ท่านพระราชครูต้องอพยพคนลงใต้ไปนครจ าปาสัก ต่อไปจนถึงกรุง
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พนมเปญของเขมร ท่านจึงมีบทบาทต่อการเมืองทั้ง ๒ อาณาจักร คือ ๒)อาณาจักรล้านช้าง (ศรีสัตต
นาคนหุต) บทบาทของท่านพระราชครูในสมัยของพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราชนั้น บ้านเมืองก็เป็นสุข 
ราษฎรก็ร่มเย็น แวดวงพระศาสนาก็เจริญรุ่งเรือง มีการศึกษาทั้งปริยัติและปฏิบัติกันอย่างแพร่หลาย 
โดยมีพระราชครูหลวงโพนสะเม็กนั้นเป็นศูนย์รวมศรัทธาในฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายของ
พระพุทธศาสนา บทบาทของพระราชครูต่ออาณาจักรในช่วงนี้เป็นไปในเชิงบวกคือ เป็นจุดศูนย์รวมใจ
ของข้าราชการและราษฎร ๒) อาณาจักรจ าปาสักนาคบุรีศรี บทบาทของท่านพระราชครูหลวงโพนสะ
เม็กได้แต่งตั้งให้พระหน่อกษัตริย์ให้ขึ้นครองราชย์สมบัติโดยได้รับขนานพระนามใหม่ว่า“พระเจ้าศรี
สมุทรพุทธางกูร” ซึ่งผลจากการปกครองของพระองค์ท าให้สถานะของพระพุทธศาสนาในเมืองจ าปา
สักนั้นมั่นคงยิ่งข้ึน 

พระราชครูหลวงโพนสะเม็ดอริยะสงฆ์สองแผ่นดินนั้นมีความเป็นผู้น าทั้งสองด้านไม่ว่าจะเป็น
ผู้น าทางศาสนจักรและอานาจักรดังจะเห็นได้จากงานที่ท่านซ่อมแซมพระธาตุพนมอันเป็นแดน
ศักดิ์สิทธิ์ ท่านเป็นครูที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการก่อสร้างเป็นอย่างดี เช่น ท่านได้ปฏิสังขรณ์พระ
ธาตุให้มีศิลปะได้สวยงาม ท่านได้ประกาศพระพุทธศาสนาให้ประจักษ์แก่สายตาประชาชนได้อย่าง
กว้างขวาง เจ้าราชครูหลวงโพนสะเม็กนี้ เป็นผู้ที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าเคารพศรัทธา ท่านเป็นผู้ที่มี
ปัญญาและเป็นนักปราชญ์ เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในศาสนาพุทธ เป็นผู้มีสติรอบคอบและเป็นผู้มี
จิตใจโอบอ้อมอารีกตัญญูต่อชาติ ศาสนาและแม้กระทั่งเพ่ือนรวมชาติเดียวกัน ท่านมีธรรมที่สามารถ
ยึดครองจิตใจคนได้ และท่านพร้อมจะเสียสละทุกสิ่งเพ่ือความสุขของประชาชนและท่านเป็นคนที่มี
ปิยวาจาพูดไพเราะ จนท าให้มีคนตั้งสมัญญานามท่านว่า “ท่านพระครูขี้หอม” โดยนามที่เกิดขึ้นมา
จากจิตใจอันบริสุทธิ์ของประชาชน ท่านพระครูท่านเกิดมาดี เป็นอัตตสัมมาปณิธิ คือ ตั้งตนไว้ชอบ 
ท่านมีคุณธรรมที่สิงสถิตย์ในส่วนลึกของหัวใจ ดลบันดาลให้เกิดจริยธรรมอันงดงามที่เป็นประโยชน์แก่
ตนเองและประชาชนทั่วไป จึงเป็นที่น่าเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่งในฐานะที่ท่านเป็นผู้ประกาศศาสนา
ประสบผลส าเร็จเป็นอย่างสูง ท่านเป็นผู้ฝากผลงานอันล้ าค่าไว้ในโลกก่อนที่ท่านจะมรณภาพไปสู่
สัมปรายภพ 
 
๖. ข้อเสนอแนะ 
 ควรศึกษาและวิเคราะห์ภาวะผู้น า ของอริยะสงฆ์สองแผ่นดินทุกท่าน ที่มีต่อวิถีชีวิตชาวพุทธ
ของชุมชนสองฝั่งแม่น้ าโขง รวมทั้งบุคคลที่เป็นผู้น าในด้านต่างๆ เช่น ผู้น าทางด้านปราชญ์ชาวบ้าน
แขนงต่างๆในดินแดนสองฝังโขง ผู้น าที่มีบทบาททางด้านการเมืองการปกครอง เพ่ือที่จะเป็น
การศึกษาและรวบรวมประวัติศาสตร์อันส าคัญของประเทศ หรือจะเป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ที่เป็น
ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ มุมมอง หรือด้านต่างๆของวิถีชีวิตชาวพุทธของชุมชนสองฝั่ง
แม่น้ าโขง เพ่ือที่จะการอ านวยความสะดวกในทางวิชาการในพ้ืนที่ เป็นการอ านวยความสะดวกให้กับ 
นิสิต นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่มีความสนใจนั้นได้ใช้ข้อมูลทางวิชาการรวมกัน 
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บทคัดย่อ 

ิารดิจัภเรื่อ์นี้มีดัตถุประส์ค์ (1) เพ่ือศึิษาแนดคิวและหลัิิารเรื่อ์จิตอาสาใน
สั์คมไทภในปัจจุรัน (2) เพ่ือศึิษาสยาพิารทำา์านจิตอาสาขอ์สมาคมสตรีอาเซีภนจั์หดัวิาฬสินธุ์ 
(3) เพ่ือดิเคราะห์จิตอาสาที่ปราิฏในิารทำา์านขอ์สมาคมสตรีอาเซีภน จั์หดัวิาฬสินธุ์ ซึ่์เป็นิาร
ดิจัภเชิ์คุณยาพ ์วภศึิษาจาิคัมยีร์พระพุทธศาสนา เอิสารทา์ดิชาิาร และ์านดิจัภที่เิี่ภดข้อ์ 
ตลอวจนิารสัมยาษณ์ิลุ่มรุคคลศู้มีส่ดนไว้เสีภ แล้ดนำาเสนอศลิารดิจัภว้ดภดิธีิารดิเคราะห์เชิ์
พรรณนา  

ศลิารดิจัภดัตถุประส์ค์ (1) พรด่า ิระแสขอ์แนดคิวเรื่อ์จิตอาสา เิิวเป็นรูปแรร
ปฏิรัติในสั์คมไทภที่เป็นรูปธรรมอภ่า์ชัวเจนขึ้นในคราดเิิวเหตุิารณ์สึนามิครั้์ภิ่์ใหญ่ขอ์ประเทศ
ไทภในเวือนธันดาคม พ.ศ.2547 ์วภแนดคิวจิตอาสาวั์ิล่าดตั้์อภู่รนหลัิิารที่เป็นพรหมดิหารธรรม
ในพระพุทธศาสนา ิล่าดคือิารเห็นคดามทุิข์ภาิลำาราิขอ์ศู้ประสรยัภในเหตุิารณ์  (อุเริขา) 
แล้ดเมินเฉภไม่ไว้ (ิรุณา) จึ์ขดนขดาภช่ดภเหลือตามิำาลั์ขอ์ตน (มุทิตา) เพ่ือแสว์ิารมีส่ดนร่ดม
แิ้ไขปัญหา (เมตตา) ซึ่์แนดคิวและหลัิิารวั์ิล่าดเป็นพ้ืนฐานในิารทำา์านจิตอาสาขอ์อ์ค์ิร
ต่า์ๆ ในสั์คมไทภต่อมา รดมถึ์สมาคมสตรีอาเซีภนจั์หดัวิาฬสินธุ์  

ค าส าคัญ : จิตอาสา , ิารทำา์าน, สตรีอาเซีภน   

Abstract 

 The aims of this research were: 1) to study the concepts and principles of the 

public mind in the current Thai society; 2) to study the conditions of the public mind 

work of ASEAN Women's Association in Kalasin province; 3) to analyze the public 

mind occurred in the work of ASEAN Women's Association. This study was conducted 

                                           

1 นิสิตปรญิญา์ทพุทธศาสตรมหารณัฑิตสาขาดิชา พระพุทธศาสนา 
2 มหาดิทภาลัภมหาจุฬาล์ิรณราชดิทภาลัภ ดิทภาเขตขอนแิ่น 
3 มหาดิทภาลัภมหาจุฬาล์ิรณราชดิทภาลัภ ดิทภาเขตขอนแิ่น 
4 มหาดิทภาลัภมหาจุฬาล์ิรณราชดิทภาลัภ ดิทภาเขตขอนแิ่น 
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by the qualitative research methodology through the study of Buddhist scriptures, 

academic documents and relevant research as well as the interview of stakeholders. The 

data obtained were interpreted by the descriptive analysis. 

 The research results revealed that 1) the current concept of public mind was 

arisen into a concrete form of practice in Thai society and became more apparent in the 

time of the Great Tsunami of Thailand in December 2005. The idea of such public mind 

is based on the principles of Brahmavihara-dharma (brahmavihāra, sublime states of 

the mind) in Buddhism viz. to see the suffering of the victims in the event (upekkhā, 

equanimity) and then not to ignore (karuṇā, compassion), therefore strive to help in 

accordance with their capacity (muditā, sympathetic joy), to show participation in 

solving problems (mettā, loving kindness). The concepts and principles are the basis of 

the volunteerism work of various organizations in later Thai society including that of 

the ASEAN Women's Association in Kalasin province. 

Keywords: public mind, working, ASEAN women  

1. บทน า 
จิตอาสาที่เป็นต้นแรรไว้เิิวขึ้นมาแล้ดในอวีติาลเมื่อ 2600 ิด่าปี ิล่าดคือหลั์จาิ

เจ้าชาภสิทธัตถะไว้อธิษฐานจิตรำาเพ็ญตนเพ่ือตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจนิระทั่์รรรลุศลสำาเร็จเป็น
พระพุทธเจ้าแล้ด จึ์ให้ิำาเนิวจิตอาสา์วภเริ่มต้นจาิิารสร้า์พุทธสาดิ หรือ ศาสนรุคคล เพ่ือเป็น
ิลไิสำาคัญในิารเศภแศ่ และให้ิำาเนิวสั์ฆรัตนะ หรือพระส์ฆ์สาดิในพระพุทธศาสนาจนครรพระ
รัตนตรัภ ว้ดภดิธีที่เรีภิด่า เอหิยิิขุ อุปสมปทา จาินั้นพระพุทธอ์ค์ไว้ส่์พุทธสาดิเหล่านั้นไป
ประิาศพระศาสนา ว้ดภพุทธพจน์ด่า “ยิิษุทั้์หลาภ พดิเธอจ์จาริิไป เพ่ือประ์ภชน์สุขแิ่คน
จำานดนมาิ เพ่ืออนุเคราะห์ชาด์ลิ เพ่ือประ์ภชน์เิื้อิูลและคดามสุขแิ ่ทดภเทพและมนุษภ์...”
(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539.: 4/32/40) จาิพุทธพจน์วั์ิล่าดนี้ถือเป็น
จุวเริ่มต้นขอ์ิารสร้า์พุทธจิตอาสาจนเป็นต้นแรรถึ์ปัจจุรัน 

จิตอาสาในประเทศไทภนั้น มีมานานแล้ดแต่เิิวขึ้นิัรคนไทภเป็นิลุ่มๆ จาินั้นไว้เิิวเป็น
เครือข่าภจิตอาสาที่มีลัิษณะเชื่อม์ภ์ิารทำา์านทั้์ยาครัฐและเอิชน เพ่ือขัรเคลื่อนแิ้ปัญหาขอ์
ประเทศไทภอภ่า์จริ์จั์ยาภหลั์จาิเิิวเหตุิารณ์ยัภสึนามิครั้์ภิ่์ใหญ่ในพ้ืนที่ยาคใต้ในเวือน 
ธันดาคม พ .ศ. 2547 ที่มีคดามสูญเสีภทั้์ชีดิตและทรัพภ์สินเป็นจำานดนมาิ ถือเป็นเหตุิารณ์ที่เป็น
จุวเริ่มต้นที่ิระตุ้นให้คนไทภมีิระแสคดามเห็นอิเห็นใจเพ่ือนมนุษภ์ว้ดภคนจนไว้ภื่นมือเข้าไป
ช่ดภเหลือว้ดภหัดใจที่ไม่หดั์ศลตอรแทนใวๆ อภ่า์เป็นรูปธรรม  

 ”จิตอาสา“เป็นยาดะที่เิิวขึ้น์วภไม่จำาิัวอภู่เฉพาะรุคคลที่เป็นรุรุษ สตรี ญาติมิตร เพ่ือน 
หรือคนรู้จัิเท่านั้น แต่คดรต้อ์เศื่อแศ่ วูแลสั์คม วูแลสิ่์แดวล้อม ชุมชน ตลอวจนปัญหาต่า์ๆ ว้ดภ 
์วภร่ดมิันสร้า์สรรค์สิ่์วี์ามให้เป็นรูปธรรมิันมาิขึ้นในสั์คม ิล่าดเฉพาะสตรี คือศู้ที่มีรทราท
สำาคัญต่อิารพัฒนาประเทศในแทรทุิว้าน เป็นศู้ให้คดามรัิและคดามอรอุ่นแิ่รุตร ขัวเิลา สั่์
สอน รดมถึ์ิารปลูิฝั์จิตสำานึิในิารอนุรัิษ์สิ่์แดวล้อมให้ิัรคนในครอรครัด สตรีเป็นศู้มี
คดามสำาคัญต่อคุณยาพชีดิตและสั์คมเพราะพลั์ขอ์สตรีมีถึ์ครึ่์หนึ่์ขอ์พลั์มนุษภ์ทั้์์ลิ ยาครัฐ
ไว้เห็นคดามสำาคัญิารทำา์านขอ์สตรีจึ์ไว้มีิารส่์เสริมและให้์อิาสิารทำา์านขอ์สตรีในแต่ละ
อ์ค์ิรทั้์ยาครัฐและยาคเอิชน (คุณหญิ์ลัิษณาจันทร เลาหพันธุ์, 2556) 
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เมื่อเิิวประชาคมสั์คมและดัฒนธรรมอาเซีภน ประเทศประชาคมอาเซีภนทั้์ 10 ประเทศ 
ต่า์มีราิฐานดัฒนธรรมร่ดมิัน คือประเทศิลุ่มลุ่มแม่น้ำา์ข์ มีไทภ ลาด ิัมพูชา ซึ่์มีคดามคล้าภคลึ์
ิัน ทั้์เรื่อ์ยาษา ประเพณี ดัฒนธรรม แต่ในอนาคตเิือรทุิประเทศล้ดนจะต้อ์อภู่ในสั์คมพหุ
ดัฒนธรรม และเป้าหมาภขอ์ประชาคมอาเซีภน คือิารมีประชาิรที่มีคุณยาพ์วภเป็นประชาิรที่มี
ิารศึิษาและมีคุณธรรม มีคดามรัรศิวชอร ปฏิรัติตนเป็นพลเมือ์วีขอ์ประเทศ  

จาิรทคดามดิจัภเรื่อ์ รูปแรรและิระรดนิารสร้า์สั์คมจิตอาสาป้อ์ิันปัญหาภาเสพติวใน
ประเทศไทภ สรุปคดามไว้ด่า สั์คมในิลุ่มประเทศอาเซีภน มีลัิษณะขอ์สั์คมจิตอาสา ์วภมีิารให้
คดามหมาภ “จิตอาสา ”ที่แติต่า์ิัน ไปใน ไทภ ลาด พม่า เดีภวนามและิัมพูชาแต่มีรริรททา์สั์คม
และดัฒนธรรม ศาสนาและประดัติศาสตร์ เป็นพ้ืนฐานร่ดมิันในิารปลูิฝั์และร่มเพาะให้เิิวจิต
อาสาแิ่สมาชิิในสั์คม จิตอาสาในประเทศไทภ คือิารให้ทานที่ทำาให้เิิวคดามสุขทั้์แิ่ศู้ให้และ
ศู้รัร จิตที่เต็มไปว้ดภคดามเมตตา ิรุณา ปรารถนาวีต่อศู้อ่ืนอภ่า์รริสุทธิโใจ อภาิให้เขาพ้นทุิข์์วภ
ไม่หดั์ประ์ภชน์สุขหรือศลตอรแทนิลัรคืนมาให้แิ่ตัดเอ์ (พระครูปริภัติธรรมด์ศ์, ศศ .วร .และ

คณะ . 2561: 277) 
สยาพสั์คมไทภในปัจจุรันเสื่อม์ทรมล์เห็นไว้อภ่า์ชัวเจน ปัญหาต่า์ๆ มีมาิมาภ จิตอาสา

ทำาให้ทุิคนในสั์คมสามารถอภู่ร่ดมิันไว้ เป็นิารสร้า์จิตสำานึิเพ่ือช่ดภเหลือศู้อ่ืนและส่ดนรดม “ศู้ให้
ภ่อมเป็นสุข เป็นที่พึ์ปรารถนาขอ์ศู้รัร  ”ิารพัฒนาตนเอ์ตามแนดพุทธศาสตร์  มุ่์เน้นิารพัฒนาตนเอ์
เพ่ือประ์ภชน์ใน 3 ระวัร คือิารพัฒนาตนเพ่ือประ์ภชน์ตน ิารพัฒนาตนเพ่ือประ์ภชน์คนอื่น และ
ิารพัฒนาตนขั้นสู์สุว (พระพรหมคุณายรณ์ )ป. อ .ปภุตฺ์ต(, 2551 : 223) ิารพัฒนาตนเอ์ขั้นสู์สุว
นี้ิ็เพ่ือประ์ภชน์สั์คมหรือส่ดนรดมนั่นเอ์ ซึ่์มนุษภ์ศู้พัฒนาตนถึ์ขั้นนี้ไว้ใน์ลิและเป็นที่รู้จัิไว้รัร
ิารภอมรัร อาจิล่าดไว้ด่า มีจำานดนที่นัรไว้ วั์นั้น ิารสร้า์จิตสำานึิเพ่ือช่ดภเหลือศู้อ่ืนและส่ดนรดม
นั้น จึ์เป็นสิ่์ทีทุ่ิสั์คมรดมทั้์สั์คมไทภมีคดามต้อ์ิารเป็นอภ่า์ภิ่์ 

สมาคมสตรีอาเซีภนจั์หดัวิาฬสินธุ์ )ASEAN Woman’s Association : Kalasin  (เป็น
สมาชิิสมาคมอาเซีภน -ประเทศไทภ ) ASEAN Association-Thailand) และเป็นหนึ่์ในสมาชิิใน
ิลุ่มเครือข่าภขอ์สยาสตรีแห่์ชาติในพระรรมราชินูปถัมย์ ไว้ิ่อตั้์ขึ้นเพ่ือเสริมสร้า์รทราทขอ์สตรี
ในจั์หดัวิาฬสินธุ์ รทราทขอ์สมาคมสตรีอาเซีภนจั์หดัวิาฬสินธุ์ เิิวจาิศู้มีจิตอาสาเป็นศู้ิ่อตั้์์วภ
ที่มีหลัิิารรริหารอ์ค์ิร ซึ่์จะมีคณะิรรมิารเป็นศู้ิำาหนวน์ภราภและตัวสินใจเรื่อ์ต่า์ๆ ที่ไม่
แสด์หาิำาไรและไม่แสด์หาศลประ์ภชน์  

จุวประส์ค์ในิาริ่อตั้์สมาคม เพ่ือส่์เสริมมิตรยาพคดามสัมพันธ์อันวีและคดามเข้าใจ
เิี่ภดิัรดิถีชีดิตเชิ์ดัฒนธรรม สั์คมอาเซีภน ให้รรรวาสตรีิาฬสินธุ์ สตรีไทภ และสตรีในิลุ่มประเทศ
อาเซีภนมีคดามเป็นอันหนึ่์อันเวีภดิัน ประชาสัมพันธ์ ดัฒนธรรม และคดามรู้เิี่ภดิัร ASEAN ในหมู่
ประชาชนทั่ดไป์วภเฉพาะเว็ิและสตรีเพ่ือให้สมาชิิสตรีอาเซีภน จั์หดัวิาฬสินธุ์ ตระหนัิในหน้าที่
ขอ์ตนอันพึ์มีต่อประเทศชาติและต่อสถานิารณ์ขอ์์ลิ ร่ดมใจิันปฏิรัติ์านเพ่ือส่ดนรดมและ
สาธารณะประ์ภชน์ (เอิสารจวทะเรีภนสมาคมสตรีอาเซีภนิาฬสินธุ์, 2560: 10) 

จาิ์านดิจัภพรด่า ิารทำา์านจิตอาสาขอ์สมาคมสตรีอาเซีภนฯ นั้นไม่เพีภ์แต่เป็นิาร
ตอรแทนสั์คมเท่านั้น แต่นำามาซึ่์ศลวีหลาภประิาริลัรคืนสู่รุคลาิรในหน่ดภ์านขอ์ตน ทั้์ใน
ว้านิารพัฒนาศัิภยาพคดามสามารถและมีส่ดนสำาคัญในิารช่ดภลวปัญหาคดามขัวแภ้์ที่อาจเิิวขึ้น
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ในอ์ค์ิรให้ลวคดามรุนแร์ล์ ทั้์นี้เนื่อ์จาิิารทำา์านส่์ศลให้เิิวคดามยาคยูมิใจในตนเอ์และ
อ์ค์ิร ์วภิารวำาเนิน์านอาสาสมัครเพ่ือสั์คมขอ์อ์ค์ิรภ่อมส่์ศลให้สมาชิิขอ์อ์ค์ิรเิิว
คดามรู้สึิด่าตนเอ์มีคุณค่า มีคดามสามารถในิารทำาสิ่์ทีว่ีเพ่ือศู้อื่น ทำาประ์ภชน์ให้สั์คม รดมทั้์รู้สึิ
ยาคยูมิใจต่ออ์ค์ิรว้ดภด่า เป็นอ์ค์ิรที่ทำาประ์ภชน์เพ่ือสั์คม มีคดามรัรศิวชอรต่อสั์คม เิิวคดาม
สราภใจและรู้สึิมั่นค์ ส่์ศลให้สมาชิิมีคดามสุขเมื่อไว้ร่ดมิันทำาในทุิๆ ิิจิรรม 

วั์นั้น จาิิารมีจิตอาสาที่จะร่ดมิันแิ้ไขปัญหาสั์คมในพ้ืนที่จั์หดัวิาฬสินธุ์และจั์หดัว
ใิล้เคีภ์ ในนามสมาคมสตรีอาเซีภนิาฬสินธุ์และิิจิรรมในพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่ไว้ร่ดมิัรเครือข่าภสตรี
อาเซีภนจั์หดัวใิล้เคีภ์มาไว้ระภะเดลามาิิด่า 3 ปีแล้ดนั้น ศู้ดิจัภต้อ์ิารทรารด่า แนดคิวและ
หลัิิารจิตอาสาในสั์คมไทภ และสยาพิารทำา์านแรรขอ์สมาชิิสมาคมแล้ดดิเคราะห์จิตอาสาเชิ์
พุทธที่ปราิฏในิารทำา์านขอ์สมาคมสตรีอาเซีภนิาฬสินธุ์ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในิารพัฒนาอ์ค์ิรใน
ิารทำา์านจิตอาสาให้เิิวขึ้นในรุคคลต่า์ๆ เพ่ือรัรศิวชอรต่อตนเอ์และสั์คม อันเป็นิารสร้า์
คุณธรรมจริภธรรมให้เิิวในหมู่สตรีและรุคคลทั่ดไป ์วภเฉพาะเว็ิและเภาดชนให้เิิวิารร่ดมมือร่ดม
ใจในิารสร้า์สรรค์ประ์ภชน์ให้เิิวขึ้นในสั์คมส่ดนรดม ช่ดภิันลวปัญหาที่เิิวขึ้นิัรตนและสั์คม 
ช่ดภิันปลูิฝั์คุณลัิษณะจิตอาสาให้เิิวขึ้นสมาชิิและในอ์ค์ิร ที่เป็นิารส่์เสริมคดามส์รสุขแิ่
สั์คมที่มีด์ิด้า์ออิไปและมีคดามม่ันค์ภั่์ภืนต่อไป 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.2.1 เพ่ือศึิษาแนดคิวและหลัิิารเรื่อ์จิตอาสาในสั์คมไทภในปัจจุรัน 
1.2.2 เพ่ือศึิษาสยาพิารทำา์านจิตอาสาขอ์สมาคมสตรีอาเซีภนจั์หดัวิาฬสินธุ์ 
1.2.3 เพ่ือดิเคราะห์จิตอาสาที่ปราิฎในิารทำา์านขอ์สมาคมสตรีอาเซีภน จั์หดัว

ิาฬสินธุ์ 

3. กรอบแนวคิดการวิจัย 
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4. วิธีด าเนินการวิจัย 
4.1 รูปแรริารทำาดิจัภ ์านดิจัภนี้ใช้รูปแรร์านดิจัภเชิ์คุณยาพ )Qualitative Research) 

ในิารดิเคราะห์ข้อมูลจึ์ ต้อ์ใช้เทคนิคในิารตรดจสอรว้านดิธีิารรดรรดมข้อมูลจาิแหล่์ที่มาขอ์
ข้อมูล เพ่ือรดรรดมข้อมูลเป็นเรื่อ์เวีภดิัน ์วภใช้ดิธีิารค้นคด้าแรรดิจัภเชิ์เอิสาร )Documentary 
Research) ประิอริัริารทำาิารสัมยาษณ์เชิ์ลึิ )In-depth interview) และิารสนทนาิลุ่ม
เฉพาะ )Focus Group Discussion) เพ่ือให้ไว้อ์ค์คดามรู้ตามข้ันตอนที่ 1 และ 2 

4.2 พ้ืนที่ิารดิจัภและศู้ให้ข้อมูลสำาคัญ ไว้แิ่ ที่ปรึิษาขอ์สมาคม อุปนาภิ สมาชิิ ใน
สมาคมสตรีอาเซีภนฯ ์วภเลือิสัมยาษณ์เฉพาะศู้ที่จะให้ข้อมูลสำาคัญ (Key Informants) ที่เิี่ภดข้อ์
ิัรประเว็นที่ศู้ดิจัภต้อ์ิารศึิษาจำานดน 30 คน เพ่ือให้ไว้อ์ค์คดามรู้ตามข้ันตอนที่ 3 

4.3 เครื่อ์มือิารดิจัภ  แรรสัมยาษณ์แรรปลาภเปิว ิารสั์เิตแรรมีส่ดนร่ดม  
)Participation observe) ์วภศู้ดิจัภวำาเนินิารสั์เิตจาิิารทำาิิจดัตรประจำาดันและิิจิรรม
ต่า์ๆ ที่เิิวขึ้น รดมถึ์ิารเข้าร่ดมทำาิิจิรรมต่า์ๆ เช่น ิิจิรรมทา์ประเพณีดัฒนธรรมท้อ์ถิ่น 
ิิจิรรมทา์ศาสนา ฯลฯ เป็นต้น ิัริลุ่มตัดอภ่า์ในพ้ืนที่ดิจัภ เพ่ือให้ไว้อ์ค์คดามรู้ตามข้ันตอนที่ 3 

4.4 ิารเิ็รรดรรดมข้อมูลิารดิจัภ ์วภิารสัมยาษณ์ ซึ่์มีทั้์ิารสัมยาษณ์เชิ์ลึิิัรที่
ปรึิษา อุปนาภิ สมาชิิ ตามที่ิำาหนวได้ และสัมยาษณ์แรรไม่เป็นทา์ิาริัรศู้มีส่ดนไว้ส่ดนเสีภ 
)Stakeholders( ที่เิี่ภดข้อ์ิัริิจิรรมที่สมาคมไว้เข้าไปช่ดภเหลือในชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมาภขอ์
ิารดิจัภ มีิารจวรันทึิ ิารใช้เทปรันทึิเสีภ์ และิารรันทึิยาพนิ่์ เพ่ือประิอริารดิเคราะห์ข้อมูล
ตามข้ันตอนที่ 4 

4.5 ิารดิเคราะห์ข้อมูล จาิิารเิ็รรดรรดมข้อมูลิารดิจัภครั้์นี้ มี 3 ส่ดนคือ (1) ข้อมูล
เชิ์เอิสาร ทั้์ข้อมูลปฐมยูมิ )Primary Sources) ไว้แิ่ เอิสาร์านดิจัภ ์านดิชาิารททา์ว้านพุทธ
ศาสนาและตำาราอ่ืนๆ รดมทั้์รทคดามดิชาิารที่เิี่ภดข้อ์ิัร์านดิจัภ (2) ข้อมูลจาิิารสัมยาษณ์
เจาะลึิ )In–Depth interview) (3) ข้อมูลจาิิารสนทนาเฉพาะ )Focus Group discussion) เพ่ือ
สั์เคราะห์เป็นอ์ค์คดามรู้ตามดัตถุประส์ค์ิารดิจัภแต่ละข้อ เพ่ือสั์เคราะห์ให้ไว้อ์ค์คดามรู้ตาม
ขั้นตอนที่ 4 

4.6 ิารสั์เคราะห์อ์ค์คดามรู้และเขีภนราภ์านิารดิจัภ เพ่ือเสนอขออนุมัติจริารศึิษา
ขอ์หลัิสูตร ตามข้ันตอนที่ 5 

5. สรุปผลการวิจัย 
ศลิารศึิษา พรด่า ิารทำา์านจิตอาสาขอ์สมาคมสตรีอาเซีภนจั์หดัวิาฬสินธุ์ มีรทราท

ิารทำา์านที่สำาคัญในแ์่ิารรำาเพ็ญประ์ภชน์ต่อสั์คม์วภเฉพาะสั์คมในจั์หดัวิาฬสินธุ์ เป็นิารให้
ที่เปีภมว้ดภคดามสุข เพราะประิอรว้ดภแร์จู์ใจ ิารให้ขอ์สมาชิิสมาคมฯ จะให้ว้ดภเหตุศลใวิ็
ตามภ่อมส่์ศลิ่อเิิว เป็นคดามสุขแิ่ตนและสั์คม ปฏิรัติตามหลัิสั์คหดัตถุ 4 คือ (1  (มีิารให้  มี
ิารแร่์ปัน เอ้ือเฟ้ือ และมีคดามเสีภสละทั้์แร์ิาภและแร์ใจ ทำาว้ดภหัดใจ มีคดามรู้สึิวีที่ไว้มีส่ดน
ร่ดมในิารให้เข้าใจิารให้มาิภิ่์ขึ้น ์วภไม่หดั์สิ่์ตอรแทน ิารให้สิ่์ขอ์เ์ินทอ์คือ ดัตถุทาน แต่
อาจเป็นิารเปิว์อิาสให้ทำา์านที่ศู้ร่ดม์าน เิิวคดามสุขในิารทำา์านทา์ใจ คือธรรมทาน ซึ่์หลัิ
ปฏิรัติขอ์ิารทำา์าน จิตอาสาขอ์สมาชิิสมาคมสตรีอาเซีภนิาฬสินธุ์ (2  (ิารใช้ดาจาประสาน
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ไมตรี ิล่าดคือิารใช้ดาจาที่อ่อน์ภน อ่อนหดานและมีคดามเป็นิันเอ์ในิารติวต่อประสานไว้รัร
ไมตรีที่วีจาิสั์คม รดมถึ์เป็นิารใช้ดาจาเพ่ือพัฒนารุคลิิยาพขอ์ตนเอ์ ิารให้ิำาลั์ใจซึ่์ิันและ
ิันทำาให้สมาชิิสมาคมสตรีอาเซีภนิาฬสินธุ์ สามารถทำา์านไว้อภ่า์รารรื่น ิารล์พ้ืนที่พรปะเภี่ภม
เป็นแนดทา์ในิารสร้า์คดามเข้าใจและสร้า์คดามสัมพันธ์ไว้เป็นอภ่า์วี (3  (ิารรำาเพ็ญประ์ภชน์
เพ่ือสั์คม ไว้มีิารสร้า์ประ์ภชน์มาิมาภให้ิัรสั์คมมีิารทำาิิจิรรมที่สนัรสนุนสั์คมให้เิิว
รรรเทาคดามทุิข์และสร้า์คดามสุข ิารแร่์เรายาระ ร่ดมมือ ร่ดมใจิันทำา์านเพ่ือส่ดนรดม (4  (ิาร

ปฏิรัติตนเสมอต้นเสมอปลาภและสม่ำาเสมอ )สมานัตตา (ิารดา์ตัดมีคดามสำาคัญในิารทำา์านจิตอาสา 
ปฏิรัติตนให้เป็นแรรอภ่า์ให้ิัรสั์คมสามารถสรุปไว้วั์นี้ 

5.1 ิารรริจาคทรัพภ์เพ่ือสนัรสนุนิิจิรรมขอ์สมาคมสตรีอาเซีภนิาฬสินธุ์ ซึ่์สอวคล้อ์
ิัร “ทาน ”ตามหลัิพุทธศาสนา ์วภิารแร่์ปันจะเป็นสาภใภที่จะช่ดภให้สั์คมลวคดามขัวแภ้์ หรือ
ป้อ์ิันคดามขัวแภ้์ในอนาคต ว้ดภคำานึ์ถึ์คดามวีต่อิันและิัน ิารเลือิใช้ดาจาที่สุยาพน่าฟั์ จึ์
เป็นทา์ออิท่ีทำาให้ทุิฝ่าภสามารถแสว์คดามเห็นไว้อภ่า์ไม่เิิวคดามขัวแภ้์  

5.2 สื่อสารว้ดภดาจาที่สุยาพ อ่อนหดาน ซึ่์สอวคล้อ์ิัร “ปิภดาจา”์วภอาศัภ อ์ค์ธรรมที่
เรีภิด่า ดาจาสุยาษิต ซึ่์เป็นราิฐานสำาคัญในิารที่จะทำาให้ดาจาที่สุยาพไพเราะ เป็นดาจาที่เชื่อถือ
ไว้ มิใช่เป็นเพีภ์ลมปาิท่ีหดาน แต่ซ่อนอาดุธได้ในคดามหดาน สมาคมสตรีอาเซีภนิาฬสินธุ์ ไว้ปฏิรัติ
ที่สอวคล้อ์ิัรหลัิปิภดาจา คำาพูวคำาสัตภ์คำาจริ์ พูวเฉพาะเรื่อ์ที่เป็นประ์ภชน์ เมื่อนำามาปฏิรัติใน
ยาคสั์คม์วภต่อไป 

5.3 สร้า์สรรค์ประ์ภชน์เพื่อส่ดนรดม สอวคล้อ์ิัร “อัตถจริภา ”หมาภถึ์ สมาชิิในสั์คม
ต่า์ิ็มุ่์ท่ีจะทำาให้ตนเอ์เป็นประ์ภชน์ต่อศู้อ่ืน นอิจาิจะสร้า์ประ์ภชน์ให้ตนเอ์ ซึ่์หลัิิารนี้อาจ
เรีภิไว้ด่า เป็นิารทำา์านแรรจิตอาสา จุวเริ่มต้นแริคือสั์คมที่เป็นครอรครัด ิารทำาตนให้เป็น
ประ์ภชน์นั้น คือิารเอาใจเขามาใส่ใจเราให้มาิ ประพฤติตนเป็นประ์ภชน์ ภึวมั่นในิารทำา์านจิต
อาสา 

5.4 ิารดา์ตัดเสมอต้นเสมอปลาภ สอวคล้อ์ิัร “สมานัตตา ”ให้คดามเสมอ ยาคิัรทุิ
คนอภ่า์เท่าเทีภมิัน ไม่เอารัวเอาเปรีภร ร่ดมทุิข์ร่ดมสุขช่ดภเหลือเิื้อิูลิัน แิ้ปัญหา ช่ดภิันคิว
ในทา์สร้า์สรรค์ เพ่ือให้สั์คมอภู่เภ็นเป็นสุข สมาคมสตรีอาเซีภนิาฬสินธุ์นั้น มีิารปฏิรัติต่อทุิคน
เสมือนวุจวั์พ่ีน้อ์เครือญาติ ไม่ถือตัดหรือทำาตัดเภ่อหภิ่์ คดามประพฤติปฏิรัติวีต่อศู้อ่ืนอภ่า์เสมอต้น
เสมอปลาภ เป็นคุณเครื่อ์ภึวเหนี่ภดจิตใจศู้อ่ืนได้เป็นมิตรไมตรีที่วีต่อิันไว้เป็นอภ่า์วี 

์วภิารทำา์านจิตอาสาขอ์สมาชิิสมาคมสตรีอาเซีภนิาฬสินธุ์ มีคุณสมรัติขอ์ิาร
มีสั์คหดัตถุ 4 ซึ่์มีศลทำาให้ิารทำา์านจิตอาสานั้นประสรคดามสำาเร็จเป็นสมาคมที่ไว้รัรคดามเชื่อมั่น
ในิารรำาเพ็ญประ์ภชน์ต่อสั์คม ิล่าดคือ มี ทาน ปิภดาจา อัตถจริภา และสมานัตตา ในิารทำา์าน
เพ่ือให้สั์คมเิิวสันติสุขและสันติยาพ ์วภเป็นตัดอภ่า์ที่วีแิ่รุคคลทั่ดไป ตลอวถึ์เป็นแนดทา์ขอ์
พุทธศาสนิิชนที่วีในิารสนัรสนุนิำาลั์ทรัพภ์และิำาลั์ิาภที่ปรารถนาให้รุคคลอ่ืนมีคดามสุข 
สอวคล้อ์ิัรทัศนะขอ์ ศุยลัิษณ์ สุดรรณเครือ ไว้ศึิษาเรื่อ์ มรรคดิธีแห่์รัิและเมตตาเพ่ือรัรใช้
สั์คมในทัศนะดิทภาิรชาดพุทธที่พรด่า ประสริารณ์เิ่ีภดิัรยาดะทา์ปัญญา ทา์จิตใจ และยาดะ
ทา์ิารวำาเนินชีดิต ว้านิารพัฒนาคดามรัิและเมตตายาภในตนเอ์และิารส่์ศ่านไปภั์ศู้อ่ืนจะ
ทำาให้เิิวิารส์เคราะห์แิ่ิันและิันว้ดภสั์คหดัตถุคือ ิารให้ ิารพูวจาที่ไพเราะ ิารปฏิรัติตนให้
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เป็นประ์ภชน์และิารปฏิรัติตนอภ่า์เสมอต้นเสมอปลาภ จนทำาให้ เิิวิารเิื้อิูลช่ดภเหลือซึ่์ิัน
และิันในิารวำาเนินชีดิตขอ์รุคคลในสั์คมอภ่า์เป็นรูปธรรม  (ศุยลัิษณ์ สุดรรณเครือ, 2532: 
รทคัวภ่อ) 

6. อภิปรายผล 
จิตอาสาที่ปราิฎในิารทำา์านขอ์สมาคมสตรีอาเซีภน จั์หดัวิาฬสินธุ์ มีิาร พัฒนาจิต

อาสาตามหลัิพระพุทธศาสนาที่ใช้หลัิิารขอ์พรหมดิหาร 4 และนำาสู่ิระรดนิารปฏิรัติว้ดภสั์คห
ดัตถุ 4 จะเห็นไว้ด่า คนที่มีเมตตา ิรุณา มุทิตา และอุเริขา อภู่ในจิตใจ ทำาให้แสว์ออิว้ดภิารให้
ทาน มีคำาพูวคำาจาที่เป็นปิภดาจา มีิาริระทำาที่เป็นประ์ภชน์ ขณะเวีภดิันภั์มีิารปฏิรัติที่เป็น
สมานัตตา มีปัญญาคิวไตร่ตรอ์ว้ดภจิตที่เป็นอุเริขาตามคดามเป็นไปตามิรรมขอ์แต่ละคน 
สอวคล้อ์ิัรแนดคิวขอ์ท่าน พระธรรมปิฏิ (ป.อ. ปภุตฺ์ต) ์วภรุคคลพัฒนาจาิยาภในมาสู่
ยาภนอิ คือจะต้อ์พัฒนาในว้านพฤติิรรมให้มีระเรีภรดินัภในตนิ่อน หมาภถึ์จะต้อ์พัฒนา
อินทรีภ์ คือ ตา หู จมูิ ลิ้น ิาภ และจิตใจ ให้พร้อมรัรมือิัรสถาณิารณ์คดามเป็นไปตามเหตุตาม
ปัจจัภขอ์ธรรมอันเิิวขึ้นในิารวำาร์ชีดิตประจำาดันขอ์แต่ละรุคคล เช่นเวีภดิัริารดิ จัภขอ์ 
รุษราคัม จำาปา ไว้ทำาิารดิจัภ เรื่อ์ จิตอาสาิัริารช่ดภเหลือคนพิิาร ์วภิารใช้หลัิพรหมดิหาร 4 
สร้า์คดามพึ์พอใจให้ิัรศู้พิิารไว้มีศลทำาให้สุขยาพจิตวีขึ้น (พระธรรมปิฎิ (ป.อ. ปภุตฺ์ต), 2542: 
67-69) สอวคล้อ์ิัรศลิารดิจัภขอ์สุธาทิพภ์ แิ้ดเิลี้ภ์ ที่พรด่า พุทธศาสนามีหลัิธรรมที่มุ่์เน้นให้
รุคคลมีคดามเมตตา เอ้ืออาทร ช่ดภเหลือซึ่์ิันและิัน และเสีภสละเพ่ือประ์ภชน์ส่ดนรดม คือ สั์คห
ดัตถุ 4 พรหมดิหาร 4 ตลอวจนเรื่อ์ิารให้ทาน ซึ่์เป็นหลัิธรรมที่สอวคล้อ์ิัรจิตอาสา และิาร
พัฒนาจิตอาสา คือมุ่์เน้นให้รุคคลในสั์คมตระหนัิถึ์คดามสำาคัญขอ์ิารช่ดภเหลือคนอ่ืน และิาร
สร้า์ประ์ภชน์ต่อส่ดนรดม ซึ่์ิารทำา์านจิตอาสาสำาคัญอภ่า์ภิ่์ที่จะต้อ์มีพระธรรมเป็นหลัิในิาร
ปฏิรัติ สอวคล้อ์ิัร์านดิจัภขอ์ ใจเพชร ิล้าจน )หมอเขีภด (ที่มีิารปฏิรัติธรรม ลว ละ เลิิราป 
รำาเพ็ญิุศล ใจเริิราน (สุธาทิพภ์  แิ้ดเิลี้ภ์, 2549: 95) 

จาิิารศึิษาดิเคราะห์จิตอาสาที่ปราิฏในิารทำา์านขอ์สมาคมสตรีอาเซีภน จั์หดัว
ิาฬสินธุ์ ที่มีิารจัวิิจิรรม เช่น ิิจิรรมศู้สู์ดัภใส่ใจไม่ไร้ค่าิิจิรรมสร้า์พลั์รัิสู่คนพิิาร 
ิิจิรรมปลูิต้นไม้เพ่ือลวยาดะ์ลิร้อน ิิจิรรมส่์เสริมิารเรีภนรู้ยาษา ิิจิรรมมอรทุนิารศึิษา
และเลี้ภ์อาหาริลา์ดันเว็ิ ิิจิรรมช่ดภิาชาว ิิจิรรมช่ดภ์ร์พภาราลซื้อเครือ์มือแพทภ์ 
ิิจิรรม์คร์ิารคนิาฬสินธุ์ไม่ทิ้์ใครได้ข้า์หลั์ Kalasin happiness model มีิิจิรรมิาริุศล
ต่า์ๆ มีิารสร้า์ร้านให้ศู้ภาิไร้ เป็นต้น มีคดามสอวิัริารดิจัภขอ์ สุนิตภ์ เชษฐา และ ดินภ์ เมฆ
ไตรยพ ที่พรด่า ระรรอาสาสมัครไว้ิลาภเป็นส่ดนหนึ่์ขอ์ดัฒนธรรมไทภที่เป็นิลไิสำาคัญในิาร
ภิระวัรจิตใจขอ์คนไทภให้มีคดามเห็นใจและร่ดมช่ดภเหลือสั์คม ์วภแสว์ให้เห็นถึ์คุณูปิารขอ์
อาสาสมัครในระวัรต่า์ๆ เมื่อมีิารทำา์านเิี่ภดิัรจิตอาสาอภู่เป็นประจำาิ็ จะมีแนดคิวขอ์ิาร
ช่ดภเหลือมาิขึ้นว้ดภเช่นิัน มีเครือข่าภในิารร่ดมิิจิรรมมาิขึ้น (สุนิตภ์ เชษฐา และ ดินภ์ เมฆไตร
ยพ, 2548) วั์เช่น ์านดิจัภขอ์ อรศรี ์ามดิทภาพ์ศ์ ิรณีศึิษา “ฉลาวทำารุญ ”ซึ่์เป็นส่ดนหนึ่์

ขอ์ “ราภ์านิารประเมินศลและิิจิรรมอาสาสมัคร “ฉลาวทำารุญ”  ศลที่พรชัวเจนมาิที่สุว คือ
อาสาสมัครมีคดามสุข คดามพอใจในิารทำาิิจิรรมและจำานดนมาิอภาิทำาต่อไปอีิ อาสาสมัครเิิว
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มิตรยาพคดามคุ้นเคภจาิิารทำาิิจิรรมร่ดมิัน จนมีรา์ิิจิรรมที่พัฒนาเป็นิารรดมิลุ่มต่อเนื่อ์
และพรด่า มีศลลัพธ์ว้านิารพัฒนาจิตใจและปัญญาว้ดภ (อรศรี ์ามดิทภาพ์ศ,์ 2549: 4-6) 

จาิศลิารดิจัภที่พรด่า รูปแรริารทำา์านจิตอาสาขอ์สมาคมสตรีอาเซีภนจั์หดัวิาฬสินธุ์ 
ใน์คร์ิารศูิจิตดัภใสรัิอภ่า์ไรไม่ให้เสี่ภ์ )ดัภรุ่นิัริารวำาเนินชีดิตดิถีพุทธ (มีิารจัวในลัิษณะขอ์
ิารให้คดามรู้ น้อมนำาหลัิธรรมทา์พระพุทธศาสนาเข้ามาเิี่ภดข้อ์ว้ดภ พุทธศาสนามีหลัิธรรม
มุ่์เน้นให้รุคคลมีคดามเมตตา เอ้ืออาทร ช่ดภเหลือซึ่์ิันและิัน เสีภสละเพ่ือศลประ์ภชน์ส่ดนรดม 
์านจิตอาสาเป็นิารทำารุญอภ่า์หนึ่์ จะรู้สึิอภาิทำา์านจิตอาสามาิขึ้น ซึ่์นำาไปสู่ิารพัฒนาจิต
อาสาทา์หนึ่์ สอวคล้อ์ิัริารดิจัภขอ์สุธาทิพภ์ แิ้ดเิลี้ภ์ ิิจิรรมศูิจิตดัภใสรัิอภ่า์ไรไม่ให้
เสี่ภ์ เป็นิารสร้า์สถานิารณ์ในิารสร้า์นัิเรีภนเป็นจิตอาสาไว้ สอวคล้อ์ิัริารดิจัภขอ์ ไจตนภ์ 
ศรีดั์พล พรด่า หลัิธรรมที่ใช้คือพรหมดิหาร 4 และสั์คหดัตถุ 4 และหลัิธรรมที่ส่์เสริมิารทำา์าน
จิตอาสา คือหลัิ ไดภาดัจมัภ หมาภถึ์ิารขดนขดาภช่ดภเหลือตามิำาลั์ ทั้์นี้เพ่ือประ์ภชน์ตนและ
ประ์ภชน์ท่าน อันจะนำาไปสู่สั์คมที่ส์รร่มเภ็นเป็นประ์ภชน์ร่ดมิัน เิิวิารหล่อหลอมพฤติิรรม
และจิตใจขอ์เภาดชน ศ่านิิจิรรมิารเรีภนรู้  หล่อหลอมพฤติิรรมขอ์สมาชิิสมาคมที่มี
ประสริารณ์และิารทำา์านร่ดมิัน รดมถึ์ิารสอวแทริธรรมะเข้าไปในิิจิรรม ศลคือ เภาดชน 
และ รุคคลในสมาคมไว้เรีภนรู้ิารทำา์านจิตอาสา และศลจาิิารร่ดมิิจิรรมจิตอาสาทำาให้เิิว
ิระรดนิารทำา์านร่ดมิันขอ์สมาชิิสมาคมพัฒนาขึ้นตามลำาวัร ซึ่์หลัิธรรมขอ์พระพุทธศาสนา
ต่า์ๆ เหล่านี้จะนำามาซึ่์คดามสุขไว้ สอวคล้อ์ิัร์านดิจัภขอ์ พระมหาชำานาญ ิตธมฺ์ม )รุญแพ(  ที่
พรด่า จิตสาธารณะ หมาภถึ์คดามรู้สึินึิคิวหรือจิตสำานึิที่รู้จัิเอาใจใส่เป็นธุระเข้าร่ดมิิจิรรมใน
เรื่อ์ที่เป็นประ์ภชน์ต่อสั์คมประเทศชาติ ตลอวถึ์ิารรัรศิวชอรต่อหน้าที่หรือิารทำาหน้าที่ขอ์
ตนเอ์ในฐานะสมาชิิที่วีขอ์สั์คมจิตสาธารณะ เป็นจิตสำานึิที่วีที่อภู่ยาภในจิตใจขอ์รุคคล เป็นจิต
ใต้สำานึิที่ประิอรว้ดภคุณธรรมจริภธรรม ซึ่์ไว้รัรอิทธิพลมาจาิสยาพคดามเป็นอภู่ และสิ่์แดวล้อม
ทา์สั์คม คดามสุขคดามยาคยูมิใจจาิิารปฏิรัติ์านอาสา จะหา์อิาสช่ดภเหลือศู้อ่ืนและสร้า์
ประ์ภชน์ต่อไป ส่ดนิารออิแรริิจิรรมให้มีิารร่ดมประชุมแลิเปลี่ภน์านว้านจิตอาสาซึ่์ิันและ
ิัน จะทำาให้สมาชิิในสมาคมเรีภนรู้์านจิตอาสาหลาิหลาภ สมารถต่อภอว์านจิตอาสาในรูปแรร
อ่ืนและนำาสู่ิารพัฒนาที่ภั่์ภืนไว ้(พระมหาชำานาญ ิตธมฺ์ม, 2555: รทคัวภ่อ)  

7. ข้อแสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
แม้ด่ารูปแรริารประภุิต์แนดคิวดิเคราะห์จิตอาสาที่ปราิฎในิารทำา์านขอ์สมาคมสตรี

อาเซีภน จั์หดัวิาฬสินธุ์ เพ่ือใช้เสริมสร้า์อ์ค์ิรให้เิิวคดามสันติสุขนั้น พุทธสันติดิธีในิารเข้าถึ์
คดามสุขขอ์คนในอ์ค์ิร สามารถนำาไปปรัรใช้ในิารเข้าถึ์คดามสุขขอ์คนสมาคมสตรีอาเซีภน 
จั์หดัวิาฬสินธุ์ ศู้ดิจัภเสนอแนะให้ทำาิารศึิษารริรทขอ์สมาคมสตรีอาเซีภน จั์หดัวิาฬสินธุ์  
สำารดจดิเคราะห์ิารรำาเพ็ญประ์ภชน์ต่อิารทำา์านในอ์ค์ิรและสั์คมยาภนอิ เพ่ือให้ทรารแนด
ทา์ิารนำารูปแรรไปปรัรใช้ให้เหมาะสมิัน เพ่ือให้เิิวคดามสันติสุขขอ์อ์ค์ิรอภ่า์แท้จริ์ 

7.2 ข้อเสนอแนะ 
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จาิิารศึิษาอาจจะเป็นประ์ภชน์ในฐานะข้อมูลที่เป็นคดามรู้พ้ืนฐานสำาหรัรศู้สนใจจะ
ศึิษาด่า ดิธีิารศึิษาพระพุทธศาสนาสามารถศึิษาไว้ในมิติไหนร้า์ ใน์านดิจัภนี้ไว้ศึิษาร้า์แล้ดใน
รา์ส่ดนเช่น ในเรื้อ์ต้น ศู้ดิจัภมอ์ด่า ภั์มีประเว็นที่น่าสนใจคดรจะมีิารทำาดิจัภต่อไปอีิคือ  

1  (ศึิษาิารนำารูปแรรหลัิสั์คหดัตถุ 4 มาปรัรใช้ในิารรริหารจัวิารในอ์ค์ิร พร้อม
ทั้์มีิารประเมินคดามสัมพันธ์ระหด่า์ศู้ร่ดม์านและสมาคมสตรีอาเซีภน จั์หดัวิาฬสินธุ์  จะมีเิิว
คดามสุขและเป็นสมาคมในิารพัฒนาอภ่า์ต่อเนื่อ์ไว้อภ่า์ไร  

2  (คดรมีิารศึิษาเปรีภ รเทีภรระหด่า์ิลุ่มขอ์สมาคมสตรีอาเซีภน จั์หดัวิาฬสินธุ์และ
อ์ค์ิรอ่ืนที่ศู้นำาเอาหลัิศู้นำาตามหลัิขอ์สั์คหดัตถุ 4 มาใช้เพ่ือให้ทรารด่า มีคดามแติต่า์ิันขอ์
คนในสมาคมอภ่า์ไร 

3  (นำารูปแรรที่ไว้จาิิารดิจัภไปสร้า์เครื่อ์ มือในิารเสริมสร้า์อ์ค์ิรให้เิิวคดามสันติสุข
ในสมาคม์วภศู้นำาใช้หลัิ “สั์คหดัตถุ 4” เป็นหลัิพ้ืนฐานในิารทำา์านให้สอวคล้อ์ิัรคุณสมรัติ
ขอ์คนในสมาคมไว้อภ่า์ไร 

 

8. กิตติกรรมประกาศ 
ขอน้อมถดาภคุณ์ามคดามวีอันเิิวจาิรทคดามฉรัรนี้ รูชาแว่อ์ค์สมเว็จพระสัมมาสัม

พุทธเจ้า ศู ้เป็นรรมครูเอิขอ์์ลิ พระธรรม พระส์ฆ์ และคุณครูราอาจารภ์ รดมทั้์ คุณริวา 
มารวา ศู้มีพระคุณทุิท่าน ิารเขีภนรทคดามเพ่ือนำาเสนอให้ดิทภานิพนธ์เรื่อ์ “ดิเคราะห์จิตอาสาที่
ปราิฏในิารทำา์านขอ์สมาคมสตรีอาเซีภน จั์หดัวิาฬสินธุ์” ไว้รัริารเศภแพร่ฉรัรนี้สำาเร็จลุล่ด์
ไปว้ดภวี ศู้ดิจัภขอิรารขอรพระคุณ พระครูปริภัติธรรมด์ศ์, ศศ.วร., พระมหาวาดสภาม ดชิรปัญ์ญ, 
ศศ.วร. ที่ิรุณาเสีภสละเดลาอันมีค่าตรดจสอรรทคดามและให้คำาแนะนำาต่า์ๆ เพ่ือเติมเต็มให้เนื้อหา
มีคดามสมรูรณ์ภิ่์ขึ้น ์วภเฉพาะขอขอรพระคุณท่าน รอ์ศาสตราจารภ์ วร . ์สดิทภ์ รำารุ์ยัิวิโ 
อาจารภ์ที่ปรึิษาเป็นอภ่า์ภิ่์ที่ท่านิรุณาวูแล เอาใจใส่ ให้คำาปรึิษา ข้อชี้แนะและแนดคิวิารเขีภน
์าน ตลอวจนแิ้ไขข้อริพร่อ์ต่า์ๆ เพ่ือให้ศลิารดิจัภถ่าภทอวเป็นรทคดามฉรัรนี้ ตั้์แต่ต้นจน
สำาเร็จ ์วภไม่เห็นแิ่คดามเหนื่อภภาิ นอิจาินี้ ศู้ดิจัภขอิรารขอรพระคุณอาจารภ์ วร.นิรัช เรือ์
แสน ที่ไว้ิรุณาตรดจสอรและแิ้ไขรทคัวภ่อยาษาอั์ิฤษให้ถูิต้อ์ตามหลัิยาษาสาิล และ
ขอขอรพระคุณ คณาจารภ์รัณฑิตศึิษาดิทภาเขตขอนแิ่น ทุิรูป/ท่าน ที่ิรุณาประสาทดิชาคดามรู้
ทั้์ทา์ว้านพุทธศาสตร์และศาสตร์สมัภใหม่ จนเป็นพื้นฐานในิารเขีภนรทคดามนำาเสนอไว้  

ท้าภสุวนี้ ศู้เขีภนขอิรารขอรพระคุณ ริวา มารวาศู้ให้ิำาเนิว ที่ไว้เลี้ภ์วูอรรมสั่์สอน 
และให้ิารศึิษา ขอรคุณครอรครัดที่อรอุ่นที่เป็นิำาลั์ใจ ให้ิารสนัรสนุนศู้ดิจัภในทุิเรื่อ์ พร้อมิัน
นี้เจ้าหน้าที่รัณฑิตดิทภาลัภ เจ้าหน้าที่ห้อ์สมุวมหาดิทภาลัภมหาจุฬาล์ิรณราชดิทภาลัภ ดิทภาเขต
ขอนแิ่น และมหาดิทภาลัภขอนแิ่น ขอรคุณเพ่ือนร่ดมรุ่นรดมทั้์ศู้ที่เคภช่ดภเหลืออุปิาระทุิท่าน 
ขอมอรคุณ์ามคดามวีทั้์หมวอันเิิวจาิศล์านนี้แว่ทุิๆ ท่านที่ิล่าดมาแล้ดได้ ณ ที่นี้ ศู้ดิจัภหดั์ด่า 
รทคดามนี้ จัิเป็นประ์ภชน์ในิารนำาไปใช้ในิารวำาเนินชีดิต และเป็นแนดทา์ในิารศึิษาค้นคด้า
ต่อไป หาิมีข้อศิวพลาวประิารใว ศู้ดิจัภขออยัภได้ ณ ที่นี้ว้ดภ 
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ภาวะผู้น าการบริหารการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
Leadership in Administration Change in 21st Century 

 
นายสมบัติ นามบุรี1 

 

บทคัดย่อ 
 
         การพัฒนาตนให้เป็นผู้น าในศตวรรษที่ 21 นี้สิ่งที่ท้าทายความสามารถก็คือ ความสามารถ
น าพาองค์กรของตนให้อยู่ในฐานะผู้น าการเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะมองเห็น
การเปลี่ยนแปลงว่าเป็นโอกาส การทราบวิธีการค้นหาการเปลี่ยนแปลงที่ถูกต้องและทราบวิธีที่จะ
สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผลทั้งจากภายนอกและภายในองค์กร ทั้งด้านนโยบายการสร้าง
อนาคต ด้านวิธีการที่เป็นระบบในการมองหาและคาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลง ด้านวิธีที่ถูกต้องใน
การสร้างความคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร ด้านนโยบายในการสร้าง
สมดุลระหว่างการเปลี่ยนแปลงกับความต่อเนื่อง เพราะนโยบายการสร้างสรรค์สิ่งใหม่อย่างเป็นระบบ
สามารถสร้างจิตส านึกให้องค์กรในฐานะที่เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงได้ อีกทั้งยังท าให้องค์กรมองเห็น
ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นคือโอกาสที่เกิดขึ้นมาใหม่นั่นเอง ดังนั้นภาวะผู้น าการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 ที่ได้จากการสังเคราะห์จากงานวิจัย บทความ และแนวคิดต่าง ๆ ในครั้งนี้จึง
ประกอบด้วย ยอมรับการเปลี่ยนแปลง พร้อมเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง วิสัยทัศน์ก้าวไกล ใส่ใจในการ
สื่อสาร เชี่ยวชาญในเทคโนโลยี มีทักษะการประสาน และรู้จักประมาณตน ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ : ภาวะผู้น าการบริหารการเปลี่ยนแปลง, ศตวรรษท่ี 21 
 

Abstract 

 

  Oneself development to be a leader in this 21st century is challenging as it is the 

ability in leading the organization as the leader. The change leaders will see change as 

an opportunity, know how to find the right changes and know how to create effective 

changes from outside and inside the organization, the policy of creating the future in a 

systematic way of looking for and anticipating changes and the correct way to create 

familiarity with both internal and external changes, policy on balance between change 

and continuity because the system of creating a new system can create awareness for 

the organization as a leader of change. It also allows the organization to see that the 

change is a new opportunity. Therefore, the 21st century management change leadership 

derived from the synthesis of research, articles and ideas in this time therefore consists 

of accepted change ready to be a change leader with vision, communication, 

specializing in technology, coordination skills and humility respectively. 
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บทน า 
 ผู้น ามีปรากฏมาตั้งแต่อดีตแล้ว ในทางพระพุทธศาสนานั้นผู้น าคือ บุคคลที่จะมาประสานช่วย
ให้คนทั้งหลายรวมกันโดยที่ว่าจะเป็นการอยู่รวมกันก็ตามหรือท าการร่วมกันก็ตามให้พากันไปด้วยดี สู่
จุดหมายที่ดีงาม ส่วนภาวะผู้น า คือคุณสมบัติ เช่น สติ ปัญญา ความดีงาม ความรู้ ความสามารถของ
บุคคลที่ชักน าให้คนทั้งหลายมาประสานกันและพากันไปสู่จุดหมายที่ดีงาม (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺ
โต), 2546) รวมถึง ผู้ชักพาให้คนอ่ืน เคลื่อนไหวหรือกระท าการในทิศทางที่ผู้น าก าหนดเป้าหมายไว้ 
หลายคนมีบทบาทเป็นผู้น ากันอยู่แล้ว เช่น เป็นผู้น าองค์กร ผู้น าสมาคม ผู้น าวัดและแม้กระท่ังหัวหน้า
ครอบครัวก็จัดว่าเป็นผู้น า (พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2549) นอกจากนั้นผู้น ายัง
หมายความถึงบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับการยกย่องขึ้นเป็นหัวหน้าและเป็นผู้ตัดสินใจ
เนื่องจากเป็นผู้มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชาและจะพาผู้ใต้บังคับบัญชาหรือหมู่ชนไป
ในทางดีหรือทางชั่วก็ได้ ส่วนภาวะผู้น า คือ ศิลปะหรือความสามารถของบุคคลหนึ่งที่จะจูงใจหรือใช้
อิทธิพลต่อบุคคลอ่ืนอาจเป็นผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาในสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือปฏิบัติการและ
อ านวยการโดยการใช้กระบวนการ สื่อความหมายหรือติดต่อกันและกันให้ร่วมใจกันกับตน ด าเนินการ
จนกระทั่งบรรลุ ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ การด าเนินจะเป็นไปในทางที่ดี
หรือชั่วก็ได้ (กิติ ตยัคคานนท์, 2543) 
  ปัจจุบันหลายหน่วยงานเจอปัญหาหรือวิกฤติในด้านผู้น าตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนไปถึงระดับ
ปฏิบัติการซึ่งพอจะสรุปปัญหาหรือวิกฤติได้คือ 1) วิกฤติผู้น าระดับสูงที่ขาดทั้งปริมาณและขาดทั้ง
คุณภาพ โดยปกติแล้วผู้บริหารสูงสุดขององค์กรทั่วไปมักจะได้จากการสรรหา ผ่านคณะกรรมการที่
จัดตั้งขึ้น โดยมีวาระการท างาน 4 ปี แต่ถ้าเราติดตามดูให้ดีจะพบว่ามีองค์กรจ านวนไม่น้อยที่ใช้
ระยะเวลาสรรหายาวนานขึ้น บางองค์กรต้องเปิดรอบสองรอบสาม เพราะยังหาตัวบุคคลที่ดีและถูกใจ
ไม่ได้ บางองค์กรได้ผู้บริหารแล้วอยู่ไม่ครบวาระก็ต้องไปก่อนเวลาอันควร ดังนั้นการก าหนดวิสัยทัศน์ 
ยุทธศาสตร์ และการบริหารการเปลี่ยนแปลงในยุคที่สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงเร็วมากในปัจจุบัน
แทบเรียกว่าเป็นไปได้ยากจริง ๆ เพราะพนักงานภายในองค์กรก็จะนั่งรอว่าเมื่อไรจะมีคนมาชี้เป้า และ
กล้าลงมือผ่าตัดโดยไม่กลัวต่อแรงต้านทาน จึงได้แต่คอยช่วยกันประคองสถานะให้รอดไปวันวัน 2) 
วิกฤตอีกประการหนึ่งก็คือผู้บังคับบัญชาในทุกระดับชั้น ขาดทักษะความสามารถในการบริหารจัดการ 
บางส่วนอาจจะท างานได้ดีได้เก่ง แต่ไม่รู้จะบริหารคนบริหารความรับผิดชอบที่กว้างขวางมากขึ้นได้
อย่างไร อีกทั้งทักษะไม่พอจากการไม่ได้เติมหรือเติมไม่ทัน เพราะองค์กรไม่มีระบบพัฒนาคนที่ดี หรือ
มีก าหนดไว้แต่ไม่มีประสิทธิผล แน่นอนองค์กรที่มีระบบดีมีความก้าวหน้าก็จะไปได้ไกลและไปได้เร็ว 
ซึ่งเราสามารถเห็นได้แต่น้อยมาก 3) วิกฤตบุคลากร ซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ส าคัญไม่แพ้กันก็คือ ระดับ
คนท างานหรือระดับปฏิบัติการ ที่มีอยู่ก็ไม่สอดรับกับความต้องการทักษะใหม่ในยุคดิจิตัล (จ าลักษณ์ 
ขุนพลแก้ว, 2561) แม้บางครั้งองค์กรจะพยายามพัฒนาแต่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือ จะเอาคนรุ่นเก่าที่
ไม่ยอมพัฒนาออกไปก็ไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่มีใครอยากท า ครั้นจะเอาคนรุ่นใหม่เข้ามาท าแทนก็หา
ไม่ได้อีก เพราะคนรุ่นใหม่อยากจะไปสร้างอนาคตกับองค์กรแบบใหม่ที่เขามีส่วนร่วมสร้าง และได้



 

 

                  การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 

707 

แสดงฝีมืออย่างเต็มที่ ภาวะความต้องการคนเก่ง ความประพฤติดี มีวินัย และพร้อมจะท างานในระบบ
องค์กรใหญ่ ๆ ที่มีข้ันตอนและชั้นบังคับบัญชามาก จึงกลายเป็นสิ่งที่เหมือนกับไม่เหมาะกับยุคสมัยนี้  
 นอกจากปัญหาของผู้น าที่อยู่ในระบบแล้วปัญหาเกี่ยวกับผู้น าที่น่ากังวลมากก็คือ การที่เด็ก
และเยาวชนไทยจ านวนมากไม่เพียงไม่มีความปรารถนาที่จะเป็นผู้น า หากแต่มีจ านวนมากไม่มีภาวะ
ความเป็นผู้น าอีกด้วย เนื่องด้วยสาเหตุที่เด็กและวัยรุ่นไทยอยู่ภายใต้สังคมที่เคยชินกับการเป็นผู้ตาม
มากกว่าผู้น า การไม่ค่อยกล้าแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะในประเด็นที่แตกต่างจากคนอ่ืนเพราะกลัว
เป็นแกะด า สภาพครอบครัวไทยจ านวนมากที่พ่อแม่ดูแลอย่างใกล้ชิดแม้จะโตจนเรียนระดับ
มหาวิทยาลัย รวมถึงระบบการศึกษาไทยที่ครูจ านวนมากสอนโดยมีครูเป็นศูนย์กลาง เด็กต้องคิดตาม
กรอบที่ก าหนด หากคิดแตกต่างจะได้เกรดไม่ดีและไม่เป็นที่รักของครู รวมถึงการที่ระบบการศึกษา
ไทยที่ไม่ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีภาวะผู้น าเท่าที่ควร นอกจากนั้นยังมีสภาพการ
ปกครองของคนในสังคมที่มีกลุ่มชนชั้นน าเพียงบางกลุ่ม ส่วนกลุ่มอ่ืน ๆ เข้ามามีส่วนร่วมไม่มากนัก 
หรือไม่เข้ามามีส่วนร่วมหรือแสดงออกทางการเมือง โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาที่แผ่วเบาไปกว่าช่วง
สมัยก่อน ในขณะที่ปัจจุบันสังคมไทยต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีภาวะผู้น า เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการน า
ทิศทางของประเทศให้อยู่รอดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่มีการ
แข่งขันรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ 
 ดังนั้นการพัฒนาตนให้ เป็นผู้น าในศตวรรษที่  21 นี้สิ่ งที่ท้าทายความสามารถก็คือ 
ความสามารถน าพาองค์กรของตนให้อยู่ในฐานะผู้น าการเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ ผู้น าการเปลี่ยนแปลง
จะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงว่าเป็นโอกาส การทราบวิธีการค้นหาการเปลี่ยนแปลงที่ถูกต้องและทราบ
วิธีที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผลทั้งจากภายนอกและภายในองค์กร ได้แก่ ด้าน
นโยบายการสร้างอนาคต ด้านวิธีการอย่างเป็นระบบในการมองหาและคาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลง
ด้านวิธีที่ถูกต้องในการสร้างความคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร ด้าน
นโยบายในการสร้างสมดุลระหว่างการเปลี่ยนแปลงกับความต่อเนื่องเพราะนโยบายการสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่อย่างเป็นระบบสามารถสร้างจิตส านึกให้องค์กรในฐานะที่เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังท า
ให้องค์กรมองเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นคือโอกาสที่เกิดข้ึนมาใหม่นั่นเอง 
 
ภาวะผู้การบริหารการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 ความหมาย 
 การศึกษาภาวะผู้การบริหารการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ในครั้งนี้ส่วนที่หนึ่งจะได้
อธิบายความหมายของผู้น าและภาวะผู้น า ว่ามีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจในเบื้องต้น ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของผู้น าไว้อย่างน่าสนใจดังนี้ 
 ค าว่าผู้น าในทางพระพุทธศาสนานั้น คือ บุคคลที่จะมาประสานช่วยให้คนทั้งหลายรวมกันโดย
ที่ว่าจะเป็นการอยู่รวมกันก็ตามหรือท าการร่วมกันก็ตามให้พากันไปด้วยดี สู่จุดหมายที่ดีงาม ส่วน
ภาวะผู้น า คือคุณสมบัติ เช่น สติ ปัญญา ความดีงาม ความรู้ ความสามารถของบุคคลที่ชักน า ให้คน
ทั้งหลายมาประสานกันและพากันไปสู่จุดหมายที่ดีงาม (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2546) รวมถึง 
ผู้ชักพาให้คนอ่ืน เคลื่อนไหวหรือกระท าการในทิศทางที่ผู้น าก าหนดเป้าหมายไว้ หลายคนมีบทบาท
เป็นผู้น ากันอยู่แล้ว เช่น เป็นผู้น าองค์กร ผู้น าสมาคม ผู้น าวัดและแม้กระทั่งหัวหน้าครอบครัวก็จัดว่า
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เป็นผู้น า (พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2549) และนายสารถีที่ดี คือผู้ที่สามารถขับรถ
เทียมม้าให้สามารถบรรทุกสิ่งของได้มาก ไปถึงจุดหมายปลายทางได้รวดเร็วและปลอดภัย เพราะมี
คุณสมบัติของนายสารถีที่ดีสามารถ หรือนายวงดนตรีที่ดีคือ ที่สามารถควบคุมวงดนตรีหลายชิ้นหลาย
คน เป็นวงใหญ่ ให้บรรเลงเพลงได้ไพเราะเพราะพริ้ง สะกดใจผู้ฟังให้เคลิบเคลิ้ม เป็นสุข หรือให้
บรรเลงเพลงได้เร้าใจถูกใจผู้ฟังให้สนุกสนานเพราะเป็นนายวงดนตรีที่มีความสามารถ กล่าวคือ มี
สภาวะเป็นผู้น าสูง ฉันใด หัวหน้าฝ่ายบริหารตลอดถึงหัวหน้างานทุกระดับขององค์กรที่จะสามารถ
ปกครองบังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และสามารถบริหารจัดการ กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ 
ขององค์กรให้บรรลุผลดี มีประสิทธิภาพสูง ก็จะต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะความเป็นผู้น าที่ดีคือมีประมุข
ศิลป์สูงฉันนั้น (พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), 2548) 
  ความหมายของผู้น าในมุมมองทั่วไปนั้น ผู้น าจะต้องมีวิสัยทัศน์ จะต้องวิเคราะห์ตัดสินใจโดย
มองอย่างนก มองภาพรวมทั้งหมด และปฏิบัติตนอย่างหนอน เอากายใจและสมองเข้าสัมผัส สามารถ
วางแผนที่ชัดเจน จัดแผนงาน แผนคน และแผนเงินให้เข้ากันกระจายและมอบให้เป็น ตลอดจนการ
ควบคุมนโยบายต่าง ๆ หรือแผนงาน ขององค์กรให้สามารถด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย (สิปปนนท์ 
เกตุทัต, 2551) ผู้น า คือ ผู้ที่สามารถท าให้ผู้อ่ืนไปสู่จุดหมายปลายทางได้ ประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายโดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด โดยใช้วิธีการจูงใจและอาศัยบุคลิกภาพของตัวเอง ที่ท างานให้
ส าเร็จด้วยลักษณะต่าง ๆ คือ การใช้อ านาจ การก าหนดเป้าหมาย ทัศนะต่อองค์การ การท าหน้าที่
ผู้น าโดยอาศัยความร่วมมือของผู้อ่ืน ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนและการวางตัวที่เหมาะสม  (เสนาะ ติเยาว์, 
2544) นอกจากนั้นนักวิชาการในต่างประเทศก็ได้ให้ความหมายของผู้น าไว้ว่า ผู้น า คือบุคคลที่จะ
สามารถชักจูงให้คนอ่ืนปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ ท าให้ผู้ตามมีความเชื่อมั่นในตนเองและสามารถ
คลี่คลายความตึงเครียดต่าง ๆ ลงได้ และสามารถน ากลุ่มให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  (Raymond J. 
Burdy, 1967) และผู้น า คือบุคคลที่มีความสามารถในการบังคับบัญชาผู้อ่ืนและประสานให้ผู้อ่ืนช่วย 
ช่วยท ากิจการงานต่าง ๆ ของตนให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ด้วยความเต็มใจ  (Normond L. 
Frigon, Sr. & Harry K. Jackson, Jr., 1996) ดังนั้นค าว่า ผู้น า สามารถสรุปความหมายได้ว่า ผู้ที่มี
ศิลปะ มีอิทธิพลต่อกลุ่มชน ชักพาให้คนอ่ืนเคลื่อนไหวหรือกระท าการในทิศทางที่ผู้น า ก าหนด
เป้าหมายไว้ สามารถในการน าพา การด าเนินกิจการ การแก้ไขปรับปรุง และการรักษาขวัญและ
ก าลังใจของกลุ่มท าให้กลุ่มบรรลุถึงเป้าหมายที่ต้องการให้มากท่ีสุด 
 ส าหรับความหมายของภาวะผู้น า (Leadership) นั้นเป็นเรื่องที่มีการพูดถึงเป็นอย่างมากใน
การบริหารงานทั้งจากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน หรือแม้กระทั้งชุมชนต่าง ๆ เนื่องจากภาวะผู้น า
จะเป็นตัวก ากับให้องค์กรเดินไปในทิศทางใด ดังนั้นจึงมีการศึกษา และให้ความหมายของภาวะผู้น าไว้
มากมาย การศึกษาครั้งนี้ได้รวบรวมแนวคิดจากผู้รู้ทั้งหลายไว้ดังนี้ ภาวะผู้น า หมายถึง คุณสมบัติ เช่น 
สติปัญญา ความดีงาม ความรู้ความสามารถของบุคคล ที่ชักน าให้คนทั้งหลายมาประสานกันและพา
กันไปสู่จุดหมายที่ดีงาม (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2546) ภาวะผู้น าคือ การที่บุคคลหนึ่ง
สามารถใช้ศักยภาพของตนเอง ในการมีอิทธิพลหรือการเปลี่ยนแปลงขององค์การเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่บุคคลหรือองค์การนั้นต้องการ จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่า ภาวะผู้น า เป็นการใช้
อิทธิพลต่อบุคคลอ่ืนในการสร้างสรรค์หรือปลูกฝังศรัทธา ความร่วมมือร่วมใจให้เกิดขึ้นในระหว่าง
ผู้ร่วมงานหรือผู้ตามทั้งนี้เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางที่ผู้น าหรือผู้บริหารต้องการ อันเป็น
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วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การหรือกลุ่มนั่นเอง  (สมพงษ์ สิงหะพล , 2547) ภาวะผู้น า 
หมายถึง พฤติกรรมส่วนตัวของบุคคลคนหนึ่งที่จะชักน ากิจกรรมของกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน 
(Shared Goal) หรือเป็นความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลระหว่างผู้น า (Leaders) และผู้ตาม (Followers) 
ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน (Shared Purposes) หรือเป็น
ความสามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่น และให้การสนับสนุนบุคคลเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายองค์การ  
(รังสรรค์ ประเสริฐศรี, 2544)  
 นอกจากนั้นภาวะผู้น า หมายถึง ศิลปะ หรือ ความสามารถของบุคคลหนึ่งที่จูงใจ หรือใช้
อิทธิพลต่อบุคคลอ่ืนไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาในสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือปฏิบัติการ 
และอ านวยการโดยการใช้กระบวนการสื่อความหมายหรือติดต่อกันและกันให้ร่วมใจกันกับตน 
ด าเนินการจนกระทั่งบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ การด าเนินจะเป็นไป
ในทางที่ดีหรือชั่วก็ได้ (กิติ ตยัคคานนท์, 2543) ภาวะผู้น า คือ ภาวะที่ก่อให้เกิดศรัทธาเป็นที่ยอมรับ
และเกิดจุดมุ่งหมาย ร่วมกันในสังคมนั้น ๆ (ประเวศ วะสี, 2542) และภาวะผู้น าคือ การที่ผู้น าใช้
อิทธิพลในความสัมพันธ์ซึ่งมีอยู่ต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาในสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือปฏิบัติการและ
อ านวยการ โดยใช้กระบวนการติดต่อซึ่งกันและกันเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย (กวี วงศ์พุฒ, 2539)  
  ส าหรับนักวิชาการในต่างประเทศที่ได้ให้ความหมายไว้ว่าภาวะผู้น า หมายถึง คุณภาพของ
พฤติกรรมของบุคคลเพ่ือชี้น าบุคคลอ่ืน หรือชี้น ากิจกรรมต่าง ๆ ในภาระขององค์กร  (Chester I 
Bernard, 1962) และภาวะผู้น า คือกระบวนการซึ่งผู้น าจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับความคาดหวัง 
ค่านิยม และความสามารถในการติดต่อพบปะเจรจาของบุคคลและที่จะต้องไปเกี่ ยวข้องด้วย ดังนั้น
เ พ่ือจะก่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการท างานผู้น าต้องแสดงออกซึ่ งพฤติกรรมที่ จะท า ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชา เห็นว่าสนับสนุนในความสามารถของเขา (Rensis Likert, 1967)  
  สรุปได้ว่า ภาวะผู้น า หมายถึง พฤติกรรมส่วนตัวของบุคคลคนหนึ่งที่จะชักน ากิจกรรมของ
กลุ่มให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน (Shared Goal) ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติ เช่น ศิลปะสติปัญญา ความดี
งาม ความรู้ความสามารถของบุคคล ที่ชักน าให้คนทั้งหลายมาประสานกันและพากันไปสู่จุดหมายที่ดี
งามร่วมกันในสังคมนั้น ๆ 
 การสังเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้การบริหารการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
  จากทฤษฏีภาวะผู้น าต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่มากมายนั้น ผู้ เขียนได้รวบรวมและน าเสนอทฤษฏีจาก
นักวิชาการท่ีได้รวบรวมไว้และคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ดังต่อไปนี้ 
 มีนักวิชาการได้เสนอทฤษฎีของภาวะผู้น าแบบความสามารถพิเศษบนพ้ืนฐานจากคุณสมบัติ
ของผู้น าที่สังเกตเห็นได้ การศึกษาของเขาเป็นการสังเกตจากพฤติกรรมของผู้น า โดยท าการ
เปรียบเทียบระหว่างผู้น าที่มีความสามารถพิเศษกับผู้น าที่ไม่มีความสามารถพิเศษเขาได้ข้อค้นพบ
เกี่ยวกับคุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้น าที่มีความสามารถพิเศษ (Charismatic leaders) ที่ส าคัญ 
7 ประการ ดังต่อไปนี้ (Conger, J. A., & Kanungo, R. N., 1988 
   1. วิสัยทัศน์กว้างไกล (Extremity vision) คือผู้น าที่เห็นความส าคัญในการมีวิสัยทัศน์ไม่ใช่
แต่เพียงจะท าการต่างให้แค่ส าเร็จตามหน้าที่เท่านั้นการมีวิสัยทัศน์ย่อมต้องมีความกล้าในการ
ปรับเปลี่ยน ซึ่งก็ขึ้นอยู่ว่าผู้ตามจะรับได้หรือตามได้ทันแค่ไหนด้วยผู้น าที่ขาดความสามารถพิเศษ
โดยทั่วไปมักจะท าเพียงให้ได้อยู่ในต าแหน่งเท่านั้นจะคิดปรับเปลี่ยนก็เพียงเล็กน้อยเพ่ือไม่ให้ถูกต าหนิ
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ได้ ไม่มีนโยบายหรือกลยุทธ์ที่ชัดเจนพอเป็นแผนงานอย่างเป็นรูปธรรมให้ทุกคนได้รู้หรือปฏิบัติตามได้
อย่างไรก็ตามถ้าผู้น ามีวิสัยทัศน์ที่ไกลเกินไปจนลูกน้องปรับเปลี่ยนและรับไม่ได้ ก็คิดว่าผู้น าเพ้ียนไป 
หรือเพราะไม่มีความสามารถในการปฏิบัติงานในปัจจุบันไปเลย 
   2. กล้าเสี่ยง (High personal risk) โดยทั่วไปผู้น าที่มีความสามารถพิเศษนั้นจะเป็นบุคคลที่
ยอมเสียสละเพ่ือกลุ่ม เพ่ือองค์การ กล้าเสี่ยง และให้ความส าคัญของการมีส่วนในความส าเร็จร่วมกัน 
ไม่ใช่ของผู้น าเอง ความเชื่อในใจลูกน้องจะมีให้เห็นในผู้น าแบบนี้และลูกน้องก็จะเชื่อใจ ผู้น าที่สนใจใน
ความต้องการของลูกน้องไม่ใช่เพ่ือสิ่งที่ตนเองต้องการอย่างเดียว สิ่งที่จะประทับใจลูกน้องต่อการเสี่ยง
ของผู้น าก็คือ การเสี่ยงถึงข้ันยอมรับที่จะสูญเสียต าแหน่งหน้าที่ผลประโยชน์และมวลชนในองค์การไป 
เพ่ือความถูกต้องชอบธรรม 
   3. ใช้กลยุทธ์หลายรูปแบบ (Use of unconventional strategies) คือผู้น าที่จะใช้กลยุทธ์
วิธีรูปแบบต่าง ๆ ไม่ยึดติดอยู่กับแบบใดแบบหนึ่ง เพ่ือให้วิสัยทัศน์ร่วมกันของผู้น าและผู้ตามประสบ
ความส าเร็จ แม้ว่าบางยุทธวิธีจะสร้างแรงกดดันให้ผู้ตามมากกว่าปกติก็ตามการปรับเปลี่ยนยุทธวิธี
เพ่ือส าเร็จจะเป็นคุณสมบัติของผู้น าชนิดนี้ ซึ่งผู้ตามจะสังเกตเห็นได้ชัดเจน ซึ่งค่อนข้างจะชื่ นชอบ 
เพราะแสดงว่าได้มีความสนใจติดตามการปฏิบัติงาน รู้ถึงอุปสรรค และปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว 
ทันการ และประการสุดท้าย การแสดงถึงความตั้งใจทุ่มเทในการท างานของผู้น า 
   4. ประเมินสถานการณ์ตลอดเวลา (Accurate assessment of the situation) โดยทั่ว ๆ 
ไปผู้น าที่จะเสี่ยงในเรื่องใดก็ตาม ย่อมต้องมีข้อมูลต่าง ๆ อย่างดี เพ่ือจะได้รู้ถึงปัจจัยที่จะสนับสนุน
หรือขัดขวางการเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ โดยเฉพาะเรื่องเวลา ผู้น าต้องเรียนรู้และมีทักษะในเรื่องความ
ต้องการ ค่านิยมเท่า ๆ กับปัจจัยรอบด้านนี้จะท าให้กล้าเสี่ยงนั้นประสบความส าเร็ จในเวลาที่
เหมาะสม ดังนั้น ผู้น าจะต้องประเมินสถานการณ์ให้มีข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัย ตลอดเวลา 
   5. เปลี่ยนความยึดติดของผู้ตาม (Follower disenchantment) โดยทั่วไปหลายคน คิดว่า
ผู้น าที่มีความสามารถพิเศษจะเป็นที่ต้องการ หรือเหมาะที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีปัญหาที่วิกฤติ  เราจะพบว่า
เหตุการณ์วิกฤติไม่ใช่เงื่อนไขของความต้องการผู้น าที่มีความสามารถพิเศษ เพราะถึงแม้ไม่มีเหตุการณ์
วิกฤติเกิดข้ึนได้ เมื่อผู้น าต้องการเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน หรือเงื่อนไขการปฏิบัติงานใหม่ และกระตุ้น
ผลักดันให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ใหม่ โดยผู้น าใช้กลยุทธ์วิธีต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของ
ผู้น าในการปฏิบัติงานที่ไม่ติดยึดหรือจ าเจด้วยวิธีเดิม และเริ่มจะยอมรับการท างานที่มีการแสวงหาวิธี
ท างานใหม่ท่ีแตกต่างไป 
   6. สื่อสารด้วยความมั่นใจ (Communication of self-confidence) ผู้น าที่สื่อสารเรื่องราว
ต่าง ๆ ด้วยความมั่นใจดูจะเป็นที่ยอมรับว่ามีความสามารถพิเศษมากกว่าผู้ที่สับสนและไม่มีความ
ชัดเจน หรือคลุมเครือ ความส าเร็จของการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ด้านต่าง ๆ จะไม่มีทางส าเร็จได้ด้วย
ความโชคดีของผู้น าทุกครั้งไป หากเขาขาดการสื่อที่แสดงถึงความเชื่อมั่นความมั่นใจของผู้น าจะเป็น
แบบอย่างของผู้ตาม ความรู้สึกของผู้ตามที่เชื่อว่าผู้น ามีความรู้วิธีการที่จะท าให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมาย ย่อมตั้งใจท างานหนัก เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้น า นั่นคือเพ่ิมโอกาสของ
ความส าเร็จของงาน อันเนื่องมาจากการมีการสื่อสารด้วยความมั่นใจ 
   7. ใช้อ านาจส่วนบุคคล (Use of personal power) โดยทั่วไปพบว่าผู้น าที่มีความสามารถ
พิเศษชอบใช้อ านาจส่วนบุคคล ซึ่งได้แก่ อ านาจแห่งความเชี่ยวชาญ และอ านาจแห่งความเป็นเพ่ือน
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ในการปฏิบัติงานให้เสร็จลุล่วง ส่วนผู้น าที่ใช้อ านาจหน้าที่สั่งการให้ลูกน้องปฏิบัติงาน แม้ว่ างานจะ
เสร็จลุล่วงด้วยดี ผู้น าก็ดูเหมือนไม่มีความสามารถพิเศษใด ๆ เปรียบเหมือนกับการที่ผู้น าสั่งการให้
ลูกน้องช่วยกันหากลยุทธ์ต่างๆ และช่วยกันท างานแม้ลูกน้องจะพอใจที่ได้มีส่วนร่วม แต่ผู้น าก็ไม่ได้รับ
การยกย่องใด ๆ มากข้ึน เพราะไม่ได้แสดงความเชี่ยวชาญให้เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ตาม 
 
 ส าหรับสุเมธ แสงนิ่มนวล (2552) ได้อธิบายเกี่ยวกับภาวะผู้น าในการบริหารงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีต้องมี ไว้ 8 ด้านดังนี้ 
   1. ไว้วางใจ ไม่หวงอ านาจ ผู้น าต้องไว้วางใจผู้ตามหรือลูกน้อง ไม่หวงอ านาจ ยิ่งมอบอ านาจ
ออกไปมากยิ่งเป็นผลดีต่อการบริหาร เพราะจะช่วยแบ่งเบาในรายละเอียด ท าให้ผู้น ามีเวลาที่จะ
สร้างสรรค์ ควบคุม และติดตามงาน ความส าคัญของการมอบอ านาจจึงอยู่ที่วิธีการ และการเลือก
บุคคลที่จะรับมอบอ านาจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
   2. หยั่งรู้แล้วเตรียมพร้อม ผู้น าต้องสามารถหยั่งรู้ว่าจะเกิดสถานการณ์เหตุการณ์อะไรขึ้น
ข้างหน้า เพ่ือจะได้เตรียมรับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีการหยั่งรู้ในที่นี้หมายถึงการหยั่งรู้ในเชิง
วิทยาศาสตร์ คือหยั่งรู้จากการติดตามข่าวสารหรือจากการเก็บข้อมูลมาศึกษาในเชิงสถิติ ตัวอย่างเช่น 
ท้องที่ที่เคยประสบภัยธรรมชาติย่อมต้องมีข้อมูลเก่าที่สามารถน ามาใช้เตรียมการ เพ่ือรับสถานการณ์
ที่อาจเกิดข้ึนอีกได้ผู้น าที่ดีจึงต้องพยายามหาวิธีที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า ซ้ าซาก 
   3. รู้จักตัวเอง ผู้น าต้องรู้จักตัวเอง รู้ว่าตัวเองเป็นคนอย่างไร มีจุดเด่นจุดด้อยหรือข้อดีข้อเสีย
ประการใด จะได้ใช้เป็นปัจจัยในการน าผู้คนให้ได้ดียิ่งขึ้นโดยปกติ เรามักมีอคติท าให้มองตัวเองไม่ชัด
หรือเข้าข้างตัวเอง ท าให้ไม่รู้จักตัวเองอย่างแท้จริง ดังนั้น ปัจจุบันจึงมีการฝึกอบรม มีการให้ท าการ
ประเมินเบื้องต้น โดยใช้การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
ข้อจ ากัดของตนเอง ซึ่งใช้ได้ท้ังกับบุคคลและองค์กร หรือเราจะใช้วิธีง่าย ๆ โดยให้สามีหรือภรรยาหรือ
ลูก ซึ่งเป็นคนใกล้ชิด และจริงใจต่อเรา ช่วยวิเคราะห์และแนะน าก็ได้ วิธีการเหล่านี้ช่วยให้เรารู้จัก
ตัวตนของเราชัดเจนยิ่งขึ้น 
  4. มีจินตนาการและการจูงใจ ผู้น าต้องเป็นผู้ที่มีจินตนาการอย่างเช่นที่ไอน์สไตน์กล่าวไว้ว่า 
“จินตนาการส าคัญกว่าความรู้” เพราะจินตนาการคือวิสัยทัศน์และความคิดสร้างสรรค์ เป็น
ความสามารถในการจ าลองผลส าเร็จ ขั้นตอนการด าเนินการที่มีความเป็นไปได้ไว้ในสมอง คือ เมื่อคิด
สร้างสรรค์สิ่งใดแล้ว ต้องคิดภาพในรายละเอียดให้ออกว่าต้องมีขั้นตอนการด าเนินการอย่างไรจึงจะ
ส าเร็จในส่วนของความสามารถในการจูงใจนั้น เป็นศิลปะที่เรียนรู้ได้ จึงมีการเขียนไว้เป็นทฤษฎีต่าง ๆ 
ให้ผู้น าได้ศึกษามากมาย เพราะเม่ือผู้น าคิดสร้างสรรค์โครงการใด ๆ ได้แล้ว แต่ไม่สามารถจูงใจให้ผู้อ่ืน
ปฏิบัติตามจนประสบผลส าเร็จได้ จินตนาการนั้นก็ไร้ความหมาย ดังนั้น การมีจินตนาการและมี
ความสามารถในการจูงใจผู้อ่ืน จึงเป็นคุณสมบัติที่จ าเป็นของผู้น าที่ดี 
   5. ประพฤติสิ่งที่น่านับถือ ผู้น าจะต้องท าตัวเป็นแบบอย่าง เพราะการประพฤติปฏิบัติของ
ผู้น า นอกจากจะมีอิทธิพลต่อผู้ตามและองค์กร ดังค าพูดที่ว่า “หัวไม่ส่าย หางไม่กระดิก” แล้วการ
ปฏิบัติตนของผู้น ายังอยู่ในสายตาของผู้คน หากประพฤติดี ผู้คนก็ชื่นชม สรรเสริญ และในทางตรงกัน
ข้าม หากประพฤติไม่ดี ผู้คนก็ชิงชังไม่นับถือ การถูกชิงชังและขาดความนับถือจะท าให้บารมีของผู้น า 
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ตลอดจนแรงจูงใจที่จะปฏิบัติตามลดน้อยลงหรือหมดไปนั่นย่อมเป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานเป็น
อย่างยิ่ง 
  6. เชื่อมั่นและรับฟัง ผู้น าจะต้องมีความเชื่อมั่นในตนเองในขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน โดยเฉพาะกับผู้ตามหรือลูกน้อง โลกในยุคประชาธิปไตย คนรุ่ นใหม่ถูกฝึกให้มี
ความคิดเป็นของตนเอง และรับฟังเสียงของคนส่วนใหญ่ ดังนั้นผู้น าที่ดีต้องมีคุณสมบัติทันโลก จึงจะ
สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   7. รู้จักปรับตัวและยืดหยุ่นผู้น าต้องรู้จักปรับตัวตามสถานการณ์ เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของ
โลกในยุคโลกาภิวัตน์ และพร้อมที่จะน าผู้ อ่ืนให้ปรับตัวตาม อย่างที่ เรียกว่า “เป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง” อีกทั้งต้องมีความยืดหยุ่น รู้จักผ่อนปรนรับฟังความคิดเห็นของลูกน้องและเพ่ือน
ร่วมงานบ้าง นั่นคือท างานโดยยึดหลักนิติศาสตร์ ในขณะเดียวกันก็ต้องให้ความส าคัญแก่หลัก
รัฐศาสตร์ด้วย 
   8. ยอมรับทั้งความผิดพลาดและความถูกต้อง ผู้น าท าอะไรก็ตาม หากผิดพลาดต้องยอมรับ
ผิด ผู้น าต้องรู้จักการกล่าวค าขอโทษ เพราะคนเราไม่มีใครท าอะไรได้ถูกต้องเสมอไป แต่ความ
ผิดพลาดในเรื่องเดียวกันนั้น ไม่ควรจะกระท าผิดซ้ า และไม่ควรละเลยการเก็บสถิติ เพ่ือประเมินหา
ข้อดีข้อเสีย เมื่องานแต่ละงานเสร็จสิ้นลง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น 
  การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงต้องมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงด้านวิสัยทัศน์ที่มีต่อ
องค์กร กลยุทธ์ และวัฒนธรรม โดยมุ่งสู่การใช้วิสัยทัศน์ ค่านิยมร่วมกัน กระบวนการเปลี่ยนแปลงจึง
ขึ้นอยู่กับค่านิยมของบุคคล มักท างานเชิงรุกมากกว่าตั้งรับ มีการวางแผนอย่างละเอียดครอบคลุม
ได้แก่ (ธร สุนทรายุทธ์, 2551) 
   1. การรู้จักตนเอง (Self Awareness)  
   2. มีจินตนาการ (Imagination)  
   3. วิจารณญาณ (Conscious)  
   4. มีความมุ่งมั่นที่เป็นอิสระ (Independent will)  
  โดยมีบุคคลนั้นจึงมีความแตกต่างในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่านิยม ความเชื่อ ความรู้ ความคิดเห็น 
บุคลิกภาพ ตลอดจนเป้าหมายส่วนตัวของแต่ละบุคคลจึงจาเป็นต้องมีผู้นาเป็นผู้ประสานงานทั้ง
แนวความคิดและข้อขัดแย้งต่าง ๆ เพื่อชักจูงให้บุคคลในองค์กรมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  
  นักวิชาการที่ส าคัญอีกท่านได้กล่าวว่า องค์ประกอบของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มี
อิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตามโดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงานและผู้ตามให้สูงขึ้นกว่า
ความพยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานและผู้ตามไปสู่ระดับที่สูงขึ้นและศักยภาพ
มากขึ้น ท าให้เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของทีมและขององค์การ จูงใจให้ผู้ร่วมงาน
และผู้ตามมองให้ไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มองค์การหรือสังคม ซึ่ง
กระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานหรือผู้ตามนี้จะกระท าโดยผ่านองค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 
4 ประการ หรือที่เรียกว่า “4I’s” (Four I’s) คือ (Bass, B.M. and Avolio, B.J., 1990) 
   1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence or Charisma Leadership : ll 
or CL) หมายถึง การที่ผู้น าประพฤติตัวเป็นแบบอย่าง หรือเป็นโมเดลส าหรับผู้ตาม ผู้น าจะเป็นที่ยก
ย่อง เคารพนับถือ ศรัทธา ไว้วางใจ และท าให้ผู้ตามเกิดความภาคภูมิใจเมื่อได้ร่วมงานกัน ผู้ตามจะ
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พยายามประพฤติปฏิบัติเหมือนกับผู้น าและต้องการเลียนแบบผู้น าของเขา สิ่งที่ผู้น าต้องปฏิบัติเพ่ือ
บรรลุถึงคุณลักษณะนี้ คือ ผู้น าจะต้องมีวิสัยทัศน์ และสามารถถ่ายทอดไปยังผู้ตาม ผู้น าจะมีความ
สม่ าเสมอมากกว่าการเอาแต่อารมณ์สามารถควบคุมอารมณ์ได้ในสถานการณ์วิกฤติ ผู้น าเป็นผู้ที่ไว้ใจ
ได้ว่าจะท าในสิ่งที่ถูกต้อง ผู้น าจะเป็นผู้ที่มีศีลธรรมและมีจริยธรรมสูง ผู้น าจะหลีกเลี่ยงที่จะใช้อ านาจ 
เพ่ือผลประโยชน์ส่วนตน แต่จะประพฤติตนเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่ืนและเพ่ือประโยชน์ของกลุ่ม 
ผู้น าจะแสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาด ความมีสมรรถภาพความตั้งใจ การเชื่อมั่นในตนเอง ความ
แน่วแน่ในอุดมการณ์ ความเชื่อและค่านิยมของเขา ผู้น าจะเสริมความภาคภูมิใจ ความจงรักภักดี และ
ความมั่นใจของผู้ตาม และท าให้ผู้ตามมีความเป็นพวกเดียวกันกับผู้น า โดยอาศัยวิสัยทัศน์และการมี
จุดประสงค์ร่วมกัน ผู้น าแสดงความมั่นใจช่วยสร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย
ที่ต้องการ ผู้ตามจะเลียนแบบผู้น าและพฤติกรรมของผู้น าจากการสร้างความมั่นใจในตนเอง 
ประสิทธิภาพและความเคารพในตนเอง ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจึงรักษาอิทธิพลของตนในการบรรลุ
เป้าหมายและปฏิบัติภาระหน้าที่ขององค์การ 
   2. การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation : IM) หมายถึง การที่ผู้น าจะประพฤติ
ในทางที่จูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจกับผู้ตาม โดยการสร้างแรงจูงใจภายใน การให้ความหมายและท้า
ทายในเรื่องงานของผู้ตาม ผู้น าจะกระตุ้นจิตวิญญาณของทีม (Team Spirit) ให้มีชีวิตชีวา มีการ
แสดงออกซึ่งความกระตือรือร้น โดยการสร้างเจตคติที่ดีและการคิดในแง่บวก ผู้น าจะท าให้ผู้ตาม
สัมผัสกับภาพที่งดงามของอนาคต ผู้น าจะสร้างและสื่อความหวังที่ผู้น าต้องการอย่างชัดเจน ผู้น าจะ
แสดงการอุทิศตัวหรือความผูกพันต่อเป้าหมายและวิสัยทัศน์ร่วมกัน ผู้น าจะแสดงความเชื่อมั่นและ
แสดงให้เห็นความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ ผู้น าจะช่วยให้ผู้ตามมองข้าม
ผลประโยชน์ของตนเพ่ือวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์การ ผู้น าจะช่วยให้ผู้ตามพัฒนาความผูกพันของ
ตนต่อเป้าหมายระยะยาว และบ่อยครั้งพบว่า การสร้างแรงบันดาลใจนี้ เกิดข้ึนผ่านการค านึงถึงความ
เป็นปัจเจกบุคคลและการกระตุ้นทางปัญญา ช่วยให้ผู้ตามจัดการกับอุปสรรคของตนเองและเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ 
   3. การกระตุ้นทางปัญญา ( Intellectual Stimulation : IS) หมายถึง การที่ผู้น ามีการ
กระตุ้นผู้ตามให้ตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในหน่วยงาน ท าให้ผู้ตามมีความต้องการหาแนวทาง
ใหม่ ๆ มาแก้ปัญหาในหน่วยงาน เพ่ือหาข้อสรุปใหม่ที่ดีกว่าเดิม เพ่ือท าให้เกิดสิ่งใหม่และสร้างสรรค์ 
โดยผู้น ามีการคิดและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการตั้งสมมุติฐาน การ
เปลี่ยนกรอบ (Reframing) การมองปัญหา และการเผชิญกับสถานการณ์เก่า ๆ ด้วยวิถีทางใหม่แบบ
ใหม่ ๆ มีการจูงใจและสนับสนุนความคิดริเริ่มใหม่ๆในการพิจารณาปัญหาและการหาค าตอบของ
ปัญหา มีการให้ก าลังใจผู้ตามให้พยายามหาทางแก้ปัญหาด้วยวิธีใหม่ ๆ ผู้น ามีการกระตุ้นให้ผู้ตาม
แสดงความคิดและเหตุผล และไม่วิจารณ์ความคิดของผู้ตาม แม้ว่ามันจะแตกต่างไปจากความคิดของ
ผู้น า ผู้น าท าให้ผู้ตามรู้สึกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ท้าทายและเป็นโอกาสที่ดีที่จะแก้ปัญหาร่วมกัน 
โดยผู้น าจะสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ตามว่าปัญหาทุกอย่างต้องมีวิธีแก้ไข แม้บางปัญหาจะมีอุปสรรค
มากมาย ผู้น าจะพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้ จากความร่วมมือร่วมใจในการ
แก้ปัญหาของผู้ร่วมงานทุกคน ผู้ตามจะได้รับการกระตุ้นให้ตั้งค าถามต่อค่านิยมของตนเอง ความเชื่อ
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และประเพณี การกระตุ้นทางปัญญา เป็นส่วนที่ส าคัญของการพัฒนาความสามารถของผู้ตามในการที่
จะตระหนัก เข้าใจ และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 
   4. การค านึงถึงปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration : IC) หมายถึง การที่ผู้น าจะ
มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลในฐานะเป็นผู้น าให้การดูแลเอาใจใส่ผู้ตามเป็นรายบุคคลและท าให้ผู้
ตามรู้สึกมีคุณค่าและมีความส าคัญ ผู้น าจะเป็นโค้ช (Coach) และเป็นที่ปรึกษา (Advisor) ของผู้
ตามแต่ละคน เพ่ือการพัฒนาผู้ตามผู้น าจะเอาใจใส่เป็นพิเศษในความต้องการของปัจเจกบุคคล เพ่ือ
ความสัมฤทธิ์ผลและเติบโตของแต่ละคน ผู้น าจะพัฒนาศักยภาพของผู้ตามและเพ่ือนร่วมงานให้สูงขึ้น 
นอกจากนี้ผู้น าจะมีการปฏิบัติต่อผู้ตามโดยการให้โอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ สร้างบรรยากาศของ
การให้การสนับสนุน ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านความจ าเป็นและความต้องการ การ
ประพฤติของผู้น าแสดงให้เห็นว่าเข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น บางคนได้รับ
ก าลังใจมากกว่า บางคนได้รับอ านาจการตัดสินใจด้วยตนเองมากกว่า บางคนมีมาตรฐานที่เคร่งครัดว่า 
บางคนมีโครงสร้างงานที่มากกว่า ผู้น ามีการส่งเสริมการสื่อสารสองทาง และมีการจัดการด้วยการเดิน
ดูรอบๆ (Management by Walking Around) มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ตามเป็นการส่วนตัว ผู้น าสนใจใน
ความกังวลของแต่ละบุคคล เห็นปัจเจกบุคคลเป็นบุคคล (As a Whole Person) มากกว่าเป็น
พนักงานหรือเป็นเพียงปัจจัยการผลิต ผู้น าจะมีการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
(Empathy) ผู้น าจะมีการมอบหมายงานเพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้ตาม เปิดโอกาสให้ผู้ตามได้
ใช้ความสามารถพิเศษอย่างเต็มที่และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่ท้าทายความสามารถ ผู้น าจะดูแลผู้ตามว่า
ต้องการค าแนะน า การสนับสนุนและการช่วยให้ก้าวหน้าในการท างานที่รับผิดชอบอยู่หรือไม่ โดยผู้
ตามจะไม่รู้สึกว่าเขาก าลังถูกตรวจสอบ 
 ผู้น าการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาส่วนใหญ่จะมีคุณลักษณะส าคัญ 6 ประการต่อไปนี้ ได้แก่ 
(สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, 2549) 
 1. ต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ (Having vision) 
  2. มีความเชื่อว่า “โรงเรียนมีไว้เพ่ือเป็นสถานที่เรียนรู้ (Believing that the schools are 
for learning) 
 3. ต้องให้คุณค่าและความส าคัญของทรัพยากรมนุษย์ (Valuing human resources)  
 4. ต้องมีทักษะที่ดีของการเป็น “นักสื่อสารและนักฟัง” ที่มีประสิทธิผล (Being a skill 
communicators and listener) 
 5. ต้องแสดงพฤติกรรมเชิงรุก (Acting proactively) และ 
 6. ต้องกล้าที่จะเสี่ยง (Taking risks) 
 ส าหรับคุณลักษณะของผู้น าการเปลี่ยนแปลงโดยทั่ว ๆ ไปประกอบด้วย  (Tichy, N. M., & 
Devanna, M. A., 1986) 
   1. เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง จะเปลี่ยนองค์การที่ตนเองรับผิดชอบไปสู่เป้าหมายที่ดีกว่าคล้ายกับผู้
ฝึกสอนหรือโค้ชนักกีฬาที่ต้องรับผิดชอบทีมที่ไม่เคยชนะใครเลย ต้องมีการเปลี่ยนเป้าหมายเพ่ือความ
เป็นผู้ชนะและต้องสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกทีมเล่นให้ดีที่สุดเพ่ือชัยชนะ 
  2. เป็นคนกล้าและเปิดเผย เป็นคนที่ต้องเสี่ยงแต่มีความสุขและมีจุดยืนของตนเอง กล้าเผชิญ
กับความจริง กล้าเปิดเผยความจริง 
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   3. เชื่อมั่นในคนอ่ืน ผู้น าการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เผด็จการแต่มีอ านาจ และสนใจคน อื่น ๆ มี
การท างานโดยมอบอ านาจให้คนอ่ืนท าโดยเชื่อว่าคนอ่ืนก็มีความสามารถคุณลักษณะของผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง 
  4. ใช้คุณค่าเป็นแรงผลักดัน ผู้น าการเปลี่ยนแปลงนี้จะชี้น าให้ผู้ตามตระหนักถึงคุณค่าของ
เป้าหมายและสร้างแรงผลักดันในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่มีคุณค่า 
  5. เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตผู้น าการเปลี่ยนแปลงนี้จะนึกถึงสิ่งที่ตนเองเคยท าผิดพลาดในฐานะ
ที่เป็นบทเรียน และจะพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
  6. มีความสามารถที่จะเผชิญกับความสลับซับซ้อน ความคลุมเครือและความไม่แน่นอนผู้น า
การเปลี่ยนแปลงจะมีความสามารถในการเผชิญปัญหาที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
  7. เป็นผู้มองการณ์ไกลผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะมีความสามารถในการมองการณ์ไกลสามารถ
ที่จะน าความหวัง ความฝันมาท าให้เป็นความจริงได้ 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2556) ได้อธิบายว่าการเสริมสร้างภาวะผู้น า
การบริหารการเปลี่ยนแปลงเป็นปัจจัยเงื่อนไขแห่งความส าเร็จในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการไทยไปสู่การปฏิบัติต้องมีการเสริมสร้างภาวะผู้น าของส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐอย่างจริงจังต่อเนื่องโดย 
  1. ให้ตระหนัก รับรู้ ยอมรับ เข้าใจในบริบทและสภาพการเปลี่ยนแปลง  
2. พร้อมเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน  
3. มีความสามารถในการประสานงานข้ามหน่วยงานและสร้างเครือข่ายในการท างาน 
  4. มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล คิดนอกกรอบ  
  5. มีความสามารถในการสื่อสารท าความเข้าใจให้เกิดการยอมรับได้ทั้งอย่างเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ  
6. มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
  7. มีทักษะทางการเมือง  
8. เข้าใจในขั้นตอนและกระบวนการนโยบาย รวมถึงสามารถวางและผลักดันยุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติได้ส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  
และที่ส าคัญเป็นผู้น าที่มีคุณธรรม จริยธรรมสามารถบูรณาการการท างานอย่างเป็นระบบเพ่ือมุ่งไปสู่
เป้าหมายสุดท้ายคือเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
 ส่วนคุณลักษณะภาวะผู้น าในศตวรรษท่ี 21 สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ (สนุก สิงห์มาตร, พิกุล 
มีมานะ และดุษฎีวัฒน์ แก้วอินทร์, 2560) 
  1. การรอบรู้ (Knowing) หมายถึง ผู้น าองค์การที่ดีจะต้องมีความรอบรู้ในเรื่องต่าง ๆ ที่
ตนเองต้องบริหารจัดการเพ่ือให้การบริหารงานประสบความส าเร็จ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. อุดมการณ์ (Ideology) หมายถึง ผู้น าที่ดีต้องมีคุณลักษณะผสมทั้งหมดของความเชื่อ 
(beliefs) เจตคติ (attitudes) และความคิดหลัก (concepts) มีอิทธิพลเป็นตัวชักน าและก าหนด
ทิศทางของความคิดของบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้กับคณะบุคคลที่เป็นสมาชิกของสังคมเดียวกัน 
กลุ่มเดียวกัน 
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 3. เท่าทัน (In time knowing) หมายถึง การที่ผู้น าในศตวรรษที่ 21 นี้ จะต้องมีลักษณะ
พิเศษที่จะรู้เท่าทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของสถานการณ ์
 4. กล้าตัดสินใจ (Discussion Courage) หมายถึง การที่ผู้น าจะน าองค์กรให้ส าเร็จต้องมี
ความคิดท่ีเร็วบนหลักความแม่นย า 
 5. วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ (Strategy of Vision) หมายถึง การที่ผู้น าสมัยใหม่นั้นต้องมองการณ์
ไกลบนฐานความคิดที่นอกกรอบแต่บนฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ ไม่จ าเจกับแนวคิดแบบเดิม ๆ มองให้
ไกลแล้วเดินไปให้ถึงบนหลักคิด เทคนิค วิธีการที่ทันสมัย พร้อมทั้งหาเทคนิคใหม่ ๆ เข้ามาปรับใช้ใน
องค์การ 
 6. สร้างทีม (Team Work) หมายถึง ผู้น าที่ดีที่มีความคิดก้าวหน้านั้นต้องรู้จักการสร้าง
ทีมงาน สร้างเครือข่าย เพราะทีมงานหรือเครือข่ายเหล่านั้น จะเป็นปัจจัยผลักดันให้การบริหารงาน
ส าเร็จลุล่วงได้อย่างรวดเร็ว เพราะทีมงานถือเป็นหัวใจส าคัญในการบริหารงานยุค ผู้น าไม่สามารถ
ท างานให้ส าเร็จได้โดยปราศจากทีมงาน เพราะในปัจจุบันนี้สังคมมีความสลับซับซ้อนเป็นอย่างมาก 
องค์การจะไมส่ามารถอยู่ได้อย่างโดดเดี่ยวเพียงล าพัง 
 7. ใฝ่บริการ (Service Mind) หมายถึง การบริหารองค์การในยุคใหม่นี้ผู้น าต้องท าองค์กรให้
เป็นองค์กรที่มีชีวิต ทุกคนในองค์กรต้องร่วมด้วยช่วยกัน ต้องเดินไปพร้อม ๆ ผู้น าที่ดีไม่ควรเป็นผู้สั่ง
การเพียงอย่างเดียว ผู้น าต้องบริหารบนความเป็นมิตร มีคุณธรรม มีจิตใจงดงาม เอ้ือเฟ้ือ   ปารถนาดี 
ยอมสละความสุขส่วนตัวเพ่ือส่วนรวม ท างานให้เป็นแบบอย่างแก่บุคคลากรขององค์การ ในการ
ท างานผู้บริหารควรลงไปตรวจสอบการท างานทุกขั้นตอนเพ่ือที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที
หากกรณีเกิดปัญหาในการท างานหรือเพ่ือประสิทธิภาพในการท างาน ตลอดทั้งเป็นการสร้างขวัญ
ก าลังใจในการท างานให้กับบุคคลากรในองค์การอีกทางหนึ่งด้วย 
 นอกจากนั้นภาวะผู้น าในศตวรรษท่ี 21 ต้องประกอบด้วย (ธัญวิทย์ ศรีจันทร์, 2559) 
  1. มีคุณธรรมและจริยธรรม  

2. สร้างแรงจูงใจ  
3. มีวิสัยทัศน์  
4. กล้าตัดสินใจ กล้าคิด พูด ท า  
5. มีทักษะในการสื่อสาร  
6. ท างานเพ่ือบรรลุเป้าหมาย  
7. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน 

 และพิชญ์พจี สายเชื้อ (2557) ได้กล่าวถึงผู้น าในศตวรรษที่ 21 เอาไว้ว่า คุณสมบัติผู้น า
ส าหรับศตวรรษหน้า ควรประกอบด้วยสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ 
   1. ผู้น าต้องคิดหาทางออกได้หลากหลาย หมายถึง สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว บังคับให้ผู้น าต้องมีความคิดที่ปราดเปรียวหาทางออกได้หลากหลาย เพ่ือให้สอดรับกับ
ทุกสถานการณ์ ถ้าเป็นผู้น าแล้วไม่สามารถแก้ปัญหาโดยมีทางออกมากกว่าหนึ่งทางได้    คงน าองค์กร
ไปในอนาคตได้ยาก (เพราะแก้ปัญหาตามความเปลี่ยนแปลงไม่ทัน) นอกจากนี้ ผู้น ายังต้องสามารถ
ปรับตัวได้รวดเร็ว และมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะคะ (ถึงจะคิดหาทางออกได้หลากหลาย) 
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  2. ผู้น าต้องเข้าใจธุรกิจยุคดิจิทัล หมายถึง ผู้น าแห่งอนาคตต้องมีความเข้าใจการท าธุรกิจใน
โลกยุคดิจิทัลเพราะทั้งลูกค้าและพนักงานเขาพัฒนาไปไกลแล้ว ถ้าไม่เข้าใจ ตามไม่ทัน แล้วจะคิด
หาทางท าธุรกิจให้ประสบความส าเร็จได้อย่างไร ยกตัวอย่างเช่น การหาคนยุคใหม่เดี๋ยวนี้เขาไม่ส่ง 
Resume ทางอีเมล์แล้ว เขาบอกให้ไปเปิด Linkedin ดู หรือการสั่งสินค้าไม่มีใครสั่ง Order ด้วย
กระดาษ หรือโทรศัพท์แล้ว เขาสั่ง Online กันหมดแล้ว (เพราะมันสะดวก เซลส์ก็พก ipad หรือแท็บ
เลตไปรับ Order ลูกค้าทาง Online ที่ Link กับ Office และฐานข้อมูลลูกค้า เก็บข้อมูลก็ง่าย เช็ก
ข้อมูลก็สะดวก ไม่ต้องกลัว Order หาย หรือเซลส์ตุกติก เป็นต้น)  
  3. ผู้น าต้องเป็นนักประสานสิบทิศ หมายถึง การแก้ปัญหาและตัดสินใจส าหรับอนาคตใช้วิธี 
Top Down หรือสั่งการแบบก่อน ๆ คงไม่ได้แล้ว ต้องใช้วิธีประสานงานอย่างที่ตะวันตกเรียกว่า 
Collaboration คือไม่ใช่สั่ง แต่ประสานเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์อย่างที่ต้องการ การจะเป็นนักประสานสิบ
ทิศได ้ต้องให้ความส าคัญเรื่องการระดมสมอง (มากกว่าสั่งการ) และการสร้างทีม (มากกว่าการท างาน
คนเดียว) เป็นต้น โดยเฉพาะองค์กรยุคใหม่มีทั้ง Matrix Organization ทั้งสายการบังคับบัญชา
ทางตรงและทางอ้อม ยิ่งต้องประสาน (ประโยชน์) ทุกทิศจริง ๆ แล้วอย่าลืมเทคนิคการบริหารขั้น
พ้ืนฐานอีกเรื่องคือ Win-Win Situation เวลาประสานต้องอยู่บนพ้ืนฐานว่าทุกฝ่ายได้ประโยชน์ จึงจะ
ส าเร็จได้ง่ายนะคะ  
  4. ผู้น าต้องมี Global Mindset หมายความว่า ผู้น าต้องรู้ และเข้าใจการท างานในระดับโลก
ว่าท าอย่างไร คนอ่ืน (ในโลก) คิดอย่างไร ผู้น าต้องสามารถบริหารความต่าง (ของชนชาติ เพศ หรือ
วัย) ได้ดี ผู้น าต้องเข้าใจ และให้ความส าคัญกับความต่างของวัฒนธรรมได้อย่างดีมาก ๆ โดยเฉพาะ
การท างานในประเทศไทย ยกตัวอย่างง่าย ๆ ระหว่างความต่างของคนไทยกับฝรั่งในการประชุม และ
แสดงความเห็นในที่ประชุมถ้าคนไทยนั่งเงียบ และฟังโดยไม่ออกความเห็น ในมุมมองคนไทยเห็นว่า
เป็นการให้เกียรติประธาน และก าลังคิดวิเคราะห์อยู่ ถ้ามุมมองฝรั่งคือคนพวกนี้ไม่มีความคิด ไม่เข้าใจ 
จึงไม่มีอะไรจะพูด พูดง่าย ๆ คือไม่ Get กรณีกลับกัน ถ้าคนไทยพูดให้ความเห็นมากคน (ไทย) จะคิด
ว่าแหมคนนี้ Show-off จัง กลัวไม่รู้ว่าเก่งหรือไง แต่ฝรั่งจะมองว่าคนนี้ดี มี Idea มีการ Contribute 
ให้กับการประชุม เป็นคนเก่ง เป็นต้น 
  5. ผู้น าต้องตอบสนองอย่างรวดเร็วและด้วยความจริงใจ หมายถึง ผู้น าแห่งอนาคตต้อง
สามารถตอบสนองความต้องการของพนักงานได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากสถานการณ์มักจะเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา นอกจากความรวดเร็วแล้วต้องจริงใจด้วย  
  6. ผู้น าต้องเป็นคนน าในการเปลี่ยนแปลง หมายถึง การเป็นผู้น าในโลกอนาคตต้องยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงให้ได้ และยอมรับอย่างเดียวไม่พอ ต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้ได้ด้วย การจะ
ท าเรื่องนี้ได้ดี ผู้น าต้องมีความสามารถในการพูดและสื่อสาร โดยหลัก ๆ จะต้องมีองค์ประกอบเหล่านี้ 
คือ พูดเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้ มีวิธีพูดที่สร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานได้  
ยกตัวอย่างวาทะผู้น าที่คิดว่าฟังแล้วรู้สึกอยากท างานด้วยจริง ๆ เลย ตัวอย่าง เช่น สตีฟ จ็อบส์ พูดว่า 
"ถ้าคุณให้ความส าคัญกับก าไรก่อน สินค้าของคุณจะด้อยคุณภาพทันที แต่ถ้าคุณตั้งใจจะผลิตสินค้าที่ดี
เลิศก่อน ก าไรจะตามมาแน่นอน" (If you keep your eye on the profit, you′re going to skimp 
on the product. But if you focus on making really great products, then the profits will 
follow) 
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 จากการแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ดังกล่าวสามารถสรุปองค์ประกอบของภาวะผู้น าการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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การยอมรั บ  เ ข้ า ใจ ในบริ บทของกา ร
เปลี่ยนแปลง 

          4 

ความพร้อมเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง 

          10 

ความสามารถในการประสานงาน           3 
วิสัยทัศน์ก้าวไกล คิดนอกกรอบ           7 
การสร้างแรงจูงใจ           3 
ความสามารถในการสื่อสาร           5 
ความรู้ ความเข้าใจเทคโนโลยีที่
ทันสมัย 

          4 

มีทักษะทางการเมือง           4 
เข้าใจข้ันตอนและกระบวนการ
นโยบาย 

          1 

ใช้กลยุทธ์หลายรปูแบบ           3 
ประเมินสถานการณต์ลอดเวลา           1 
เปลี่ยนความยึดติดของผู้ตาม           2 
ใช้อ านาจส่วนบุคคล           1 
รู้จักตัวเอง           4 
รู้จักปรับตัวและยืดหยุ่น           1 
ยอมรับท้ังความผิดพลาดและ
ความถูกต้อง 

          1 

การค านึงถึงปัจเจกบุคคล           3 
ใช้คุณค่าเป็นแรงผลักดัน           2 
ใฝ่บริการ           2 

 
 จากตารางเลือกองค์ประกอบที่มีความถี่ตั้งแต่ 4 ขึ้นไปเพ่ือน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้ใน
การศึกษาครั้งนี ้ดังนั้นภาวะผู้น าการบริหารการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 จึงประกอบด้วย 1) การ
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ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 2) พร้อมเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 3) วิสัยทัศน์ก้าวไกล 4) ใส่ใจในการ
สื่อสาร 5) เชี่ยวชาญในเทคโนโลยี 6) มีทักษะการประสาน 7) รู้จักประมาณตน  
 สรุปภาวะผู้น าการบริหารการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 จึงประกอบไปด้วย  1) การ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง หมายถึง การที่ผู้น ามีการตระหนัก รับรู้ และยอมรับ เข้าใจในบริบทและ
สภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพ่ือจะได้เตรียมรับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที ทั้งในเชิง
วิทยาศาสตร์ การติดตามข่าวสารหรือจากการเก็บข้อมูลมาศึกษาในเชิงสถิติ เพ่ือจะได้รู้เท่าทันต่อ
สภาพการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของสถานการณ์ทางสังคม 2) พร้อมเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง หมายถึง 
ความพร้อมเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น กล้าเสี่ยง ให้ความส าคัญของการมีส่วนใน
ความส าเร็จร่วมกัน ท าตัวเป็นแบบอย่างหรือเป็นโมเดลส าหรับผู้ตาม ท าให้ผู้ตามเกิดความภาคภูมิใจ
เมื่อได้ร่วมงานกัน เพ่ือที่จะเปลี่ยนองค์การที่ตนเองรับผิดชอบไปสู่เป้าหมายที่ดีกว่า เป็นผู้น า ในโลก
อนาคต ยอมรับการเปลี่ยนแปลงไม่พอยังสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วย 3 ) วิสัยทัศน์ก้าวไกล 
หมายถึง การมีวิสัยทัศน์ก้าวไกล คิดนอกกรอบ ไม่ใช่แต่เพียงจะท าการต่างให้แค่ส าเร็จตามหน้าที่
เท่านั้น การมีวิสัยทัศน์ย่อมต้องมีความกล้าในการปรับเปลี่ยน มีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ 
เป็นความสามารถในการจ าลองผลส าเร็จ ขั้นตอนการด าเนินการที่มีความเป็นไปได้ไว้ในสมอง 
สามารถที่จะน าความหวัง ความฝันมาท าให้เป็นความจริงได้  4) ใส่ใจในการสื่อสาร หมายถึง มี
ความสามารถในการสื่อสารท าความเข้าใจให้เกิดการยอมรับได้ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่ เป็น
ทางการ สามารถสื่อสารเรื่องราวต่าง ๆ ด้วยความมั่นใจ มีความเชื่อมั่นในตนเองในขณะเดียวกันก็
พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน โดยเฉพาะกับผู้ตามหรือลูกน้อง มีทักษะที่ดีของการเป็น “นัก
สื่อสารและนักฟัง” ที่มีประสิทธิผล 5) เชี่ยวชาญในเทคโนโลยี หมายถึง การมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตและจะพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพ่ือ
พัฒนาตนเองตลอดเวลา ผู้น าแห่งอนาคตต้องมีความเข้าใจการท าธุรกิจในโลกยุคดิจิทัลเพราะทั่วโลกมี
การพัฒนาไปไกลแล้ว ถ้าไม่เข้าใจ ตามไม่ทัน ก็จะไม่มีทางประสบความส าเร็จได้ 6) มีทักษะการ
ประสาน หมายถึง การมีทักษะทางการเมือง ไว้วางใจผู้ตามหรือลูกน้อง ไม่หวงอ านาจ รู้จักการสร้าง
ทีมงาน สร้างเครือข่าย สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงานเพราะทีมงานหรือเครือข่ายจะเป็นปัจจัย
ผลักดันให้การบริหารงานส าเร็จลุล่วงได้อย่างรวดเร็ว ผู้น าจะไม่สามารถท างานให้ส าเร็จได้โดย
ปราศจากทีมงาน เพราะในปัจจุบันนี้สังคมมีความสลับซับซ้อนเป็นอย่างมาก องค์การจะไม่สามารถอยู่
ได้อย่างโดดเดี่ยวเพียงล าพัง 7) รู้จักประมาณตน หมายถึง ผู้น าต้องรู้จักตัวเอง รู้ว่าตัวเองเป็นคน
อย่างไร มีจุดเด่นจุดด้อยหรือข้อดีข้อเสียประการใด เป็นคนกล้าและเปิดเผย เป็นคนที่ต้องเสี่ยงแต่มี
ความสุขและมีจุดยืนของตนเอง กล้าเผชิญกับความจริง กล้าเปิดเผยความจริง มีคุณธรรมและ
จริยธรรม 
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เมืองปราสาทสองยุค : วิเคราะห์ภาพตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ 
การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ในสื่อออนไลน์ 

Two Era Castle Town: Image Analysis of Public Relations Representatives 

of Tourism in Buriram Province in Online Media 

กุสุมา สุ่มมาตร์1 

 
บทคัดย่อ 

     บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) กลวิธีทางภาษาที่ใช้สื่อความหมายของภาพแทน
ปราสาทสองยุคในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ในสื่อออนไลน์ 2) เพ่ือศึกษาภาพ
แทนของปราสาทสองยุคในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ในสื่อออนไลน์  ผล
การศึกษาพบว่า กลวิธีทางภาษาที่สื่อความหมายของภาพแทนของเมืองปราสาทสองยุคในการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ในสื่อออนไลน์มี 5 กลวิธี ได้แก่ 1)การใช้สัญญะ 2)การใช้
เรื่องเลา่ 3)การใช้ภาษาภาพพจน์ 4)การใช้ภาพลักษณ์บุคคลที่มีชื่อเสียง 5)การใช้วาทกรรมเมืองหลวง
กีฬา ภาพแทนของเมืองปราสาทสองยุคในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ในสื่อ
ออนไลน์มี 3  ภาพแทน ได้แก่ 1)เมืองวัฒนธรรมปราสาทที่มีพลวัต 2)มหานครเมืองท่องเที่ยวแห่ง
อีสานใต้ 3)เมืองรักสุขภาพ และรักกีฬา  

 
ค าส าคัญ: เมืองปราสาทสองยุค, ภาพแทน, การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์,สื่อ
ออนไลน์  

 
Abstract 

 The objectives of this research article are: 1)  to study techniques of language 

used in representation of Two era castle for public relations of tourism  in Buriram 

province in Online media; 2)  representation of two era castle for public relations of 

tourism in Buriram province in Online media. The research has found that there are five 

techniques of language used in representation the two era castle for public relations of 

tourism: 1) using sign; 2) using narrative; 3) using figurative language; 4) using image 

of famous person; 5)  using discourse of being the capital city of sports. The 

representation the two era castle is made in 3 aspects: 1)  dynamic cultural city; 2) 

greater tourist city of South E-San; 3) the city of health and sports.  

 

Keywords: representation, public relations of tourism in Buriram province, online 

                                           

1 ศูนย์บัณฑิตศึกษา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 
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บทน า 

             จังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทยก าหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ.2558-2560  ได้จัดจังหวัดบุรีรัมย์ไว้ในเขตพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ และจังหวัดบุรีรัมย์เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ  “12 เมืองต้องห้าม...
พลาด” โดยจังหวัดบุรีรัมยมีชื่อแนวคิดในการน าเสนอการท่องเที่ยวว่า “เมืองปราสาทสองยุค” (การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2558 : 23-24.) 

              ทั้งนี้ จังหวัดบุรีรัมย์มีภาพลักษณ์รูปแบบการท่องเที่ยวอารยธรรมมาเป็นเวลานาน ดังจะ
เห็นได้จาก สถานที่ท่องเที่ยวทางอารยธรรม คือ ปราสาทพนมรุ้ง ต่อมานายเนวิน ชิดชอบ ซึ่งเป็นผู้
ก่อตั้งสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้พัฒนาทีมฟุตบอลดังกล่าวท าให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และ
มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สืบเนื่องจากการท่องเที่ยวเชิงกีฬา คือ ปราสาทสายฟ้า และเป็นสัญลักษณ์หนึ่ง
ของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด จึงท าให้การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์มีการ
น าเสนอสัญลักษณ์ทั้งในรูปแบบอารยธรรมโบราณ และรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงกีฬาควบคู่กันไป  

จากข้างต้น เห็นได้ว่ารูปแบบการท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์มีการร่วมกันระหว่างภาครัฐบาล 
ภาคเอกชนซึ่งเป็นคนในชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งทั้งสองหน่วยงานอาจจะร่วมกันผลักดันให้เกิด
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ.2558-2560 และการน าเสนอแผนประชาสัมพันธ์โดยใช้แนวคิด
เมืองปราสาทสองยุคในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์   

เป็นที่น่าสังเกตว่า กลวิธีทางภาษาที่ใช้น าเสนอการท่องเที่ยวในโครงการ  “12 เมืองต้องห้าม
...พลาด” มีการเลือกใช้สัญลักษณ์ นั้นคือ ค าว่า เมืองปราสาทสองยุค  ซึ่งแนวคิดท่ีใช้ศึกษาสัญลักษณ์
นั้นมีหลายแนวคิด ทฤษฎี และในที่นี้ผู้เขียนเลือกใช้แนวคิดภาพแทน (representation)ของฮอลล์ 
(Stuart Hall) ภาพแทน  หมายถึง การใช้ภาษาเพ่ือกล่าวถึงน าเสนอสรรพสิ่งโดยที่มีการเน้นย้ า
ความหมาย(Hall , 1997,อ้างใน วันชนะ ทองค าภา,2551) โดยกระบวนการในการสร้างภาพแทนมี 2 
ระบบ คือ ระบบแรกคือระบบที่คอยจ าแนกความเหมือนความแตกต่างของสิ่งต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์
กับชุดความคิด หรือภาพแทนในความคิดในสมองของเรา ซึ่งเราจะตีความหมายของสิ่งต่างๆ ผ่าน
ระบบความคิด และภาพ (Image) ที่ถูกสร้างขึ้นในความคิดของเรา ท าให้เราสามารถใช้อ้างอิงกับโลก
วัตถุภายนอกสมองเราได้แต่แผนที่ความคิด (Conceptual map) ย่อมมีความแตกต่างกันในแต่ละ
บุคคลที่มีความตีความและเข้าใจสิ่งต่างๆ ต่างกัน และเพ่ือที่จะสามารถสื่อสารกันได้เข้าใจตรงกัน
จ าเป็นต้องมีระบบที่ 2 คือ การสร้างภาษา หรือชุดสัญญะ ที่มาจากการแปลงความหมายของชุด
ความคิดที่แต่คนมีให้เป็นรูปธรรม ได้แก่ภาษาที่เราใช้ทั่วไป ค า เสียงหรือแม้แต่ภาพที่ มีความหมาย 
สัญญะเหล่านี้จะใช้อ้างอิงความคิดหรือชุดความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ที่เราคิดเป็นนามธรรมในสมอง
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พร้อมกับสร้างระบบความหมายทางวัฒนธรรมของเราขึ้นมา ดังนั้นสัญญะ จะถูกใช้ในฐานะภาษาที่
แสดงความหมายและสื่อสารความคิดของเราไปยังคนอ่ืนๆ ที่มีความเข้าใจสัญญะเดียวกัน 

กล่าวได้ว่า ภาพแทนเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่แต่เดิมแต่เกิดจากการประกอบสร้างผ่านการใช้ภาษา
เป็นส าคัญ และไม่ได้สร้างหรือน าเสนออย่างตรงไปตรงมา แต่เกิดจากการเลือกสรรบางแง่มุม ดังนั้น
ภาพแทนที่ปรากฏจึงไม่ใช่ภาพละท้อนความจริงทุกด้าน หากแต่เป็นภาพแทนใดถูกเสนออย่ าง
สม่ าเสมอก็จะโดดเด่นกว่าภาพอ่ืน (Hall ,1997อ้างใน ธีระยุทธ สุริยะ, 2554) 

อนึ่ง การศึกษาการน าเสนอภาพแทนในการท่องเที่ยวมีประเด็นที่น่าสนใจประการหนึ่ง คือ 
ภาพแทนการท่องเที่ยวเป็นการน าเสนออย่างวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือกล่าว
ได้ว่าเป็นการน าเสนอภาพแทนเพ่ือให้นักท่องเที่ยวประทับใจ จดใจ ท าให้เกิดภาพจ า  และเกิด
แรงจูงใจที่จะมาท่องเที่ยว ซึ่งกล่าวว่าเป็นการน าเสนอภาพแทนเจตนาให้เกิดผลทางพาณิชย์ หรือ
กล่าวได้ว่าเป็นการประกอบสร้างภาษาและความหมายเพ่ือให้ผู้รับสารเกิดจดจ าภาพแทนที่เกิดจาก
แนวคิดในการน าเสนอการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรรัมย์ว่าเป็นเมือง “ปราสาทสองยุค”      

จากการเก็บข้อมูลเบื้องต้นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ในสื่อออนไลน์มี
ตัวอย่างดังนี้  

1) ยุคสมัยแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลาอดีต...สถานที่ และประวัติให้นักท่องเที่ยวยุคนี้ได้
ศึกษา ได้ท่องเที่ยว ปัจจุบัน...มีสถานที่ ที่สร้างเพ่ือให้อดีตยังเป็นความทรงจ าอยู่ ไม่ลืม
กันไป ยุคสมัยมาบรรจบกัน ในความลงตัวที่ผสมผสานด้วยกลิ่นอายของสถานที่ของเมือง
ที่ข้ึนชื่อในเรื่องของปราสาท... “บุรีรัมย์เมืองปราสาท 2 ยุค ที่ห้ามพลาด”  

2) กาลเวลาผ่านไป เมืองบุรีรัมย์บัดนี้เปลี่ยนแปลงชนิดก้าวกระโดด บุรีรัมย์กลายเป็นเมือง
เนรมิตของกีฬาระดับโลกทั้งเรื่องฟุตบอล และสนามแข่งรถ ท าให้เกิดการท่องเที่ยวแบบ
ควบคู่ รักษาแนวสมัยเก่าปรับให้เข้ากับความโมเดิร์นเปลี่ยนแปลงจากดินแดนต าน้ ากินที่
ขึ้นชื่อว่ายากจนที่สุดในเมืองไทย 

3) เหตุที่เรียก “บุรีรัมย์”ว่าเมืองปราสาทสองยุค เพราะสิ่งที่ต้องห้าม...พลาด เมื่อมาเยือน
เมืองแห่งนี้ก็คือปราสาทหินใน “ยุคอารยธรรมโบราณ” ซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์ส าคัญของ
จังหวัด เช่น ปราสาทพนมรุ้ง, ปราสาทเมืองต่ า และ Signature ที่ส าคัญของบุรีรัมย์ใน
ยุคสมัยนี้คือ  “ยุคสมัยของปรสาทสายฟ้า” ทีมฟุตบอล Buriram United ซึ่งมาพร้อม
กับสนามไอโมบาย สเตเดี้ยม ที่ทันสมัยและสวยงามที่สุดในเมืองไทย 

4) มาเที่ยวบุรีรัมย์ เมืองต้องพลาดพลาดแดนอีสาน สถานที่ท่องเที่ยวอันดับแรกๆที่เพ่ือน
หลานคนนึกถึงคงจะเป็นปราสาทพนมรุ้งหรือปราสาทเมืองต่ า แต่ในความเป็นจริงแล้ว 
ทุกวันนี้ใจกลางเมืองบุรีรัมย์ ยังมีปราสาทสายฟ้า หรือ “ไอ-โมบายสเตเดียม” สนาม
ฟุตบอลของสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด แชมป์ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกหลายสมัย เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวสุดยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวมาเดินทางชมความยิ่งใหญ่ของสนาม
แห่งนี้ปีละหลายแสนคน 
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       จากข้อมูลดังกล่าว ตัวบท (Text) มีความน่าสนใจ ดังนั้น ผู้เขียนจึงประสงค์ศึกษา  “เมือง
ปราสาทสองยุค การศึกษาภาพแทนในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ในสื่อออนไลน์”  
เพ่ือให้เบื้องหลังภาษาที่มีแนวคิดประกอบสร้างภาพแทนของปราสาทสองยุค เพ่ือใช้ประชาสัมพันธ์
จังหวัดบุรีรัมย์  

วิธีการศึกษา 

          บทความวิชาการนี้ มีวิธีการวิจัย โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) และ
การวิเคราะห์เนื้อหา (textual analysis) ดังนี้ 

1.การคัดเลือกตัวบท (text) 
ผู้เขียนคัดเลือกตัวบท (text)วิธีการสุ่มคัดเลือกตัวบทแบบเจาะจง คือ ภาษาท่ีใช้น าเสนอ
การท่องเที่ยวในโครงการ “12 เมืองต้องห้าม...พลาด” ของจังหวัดบุรีรัมย์โดยสื่อ
ออนไลน์ ในที่นี้หมายถึง สื่ออินเทอร์เน็ตประเภทเว็ปไซต์  

(www) สื่อสังคมออนไลน์ (social media) และการเก็บข้อมูลตัวบท (text) ผู้เขียนใช้ค าส าคัญ (key 
word) คือ เมืองปราสาทสองยุค โดยข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อออนไลน์ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 - 15 
มีนาคม 2560 รวมตัวบทที่ใช้ศึกษา 135 ข้อมูล   
             2. ขั้นรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี       
             ผู้เขียนใช้แนวคิดภาพแทนของฮอลล์ (Stuart Hall,1997 อ้างใน ธีระยุทธ สุริยะ, 2554) 
กล่าวโดยสรุปได้ว่า เป็นกระบวนการผลิตความหมายนั้นขึ้นอยู่กับภาษาแต่ภาษาที่ว่านี้ไม่ได้หมายถึง
รูปภาษาทั่วไปเท่านั้น เพราะตามแนวคิดสัญญวิทยา ภาษาคือ ระบบของสัญญะซึ่งรวมสิ่งที่สื่อความ
ได้ทั้งหมด เช่น เสียง ภาพวาด ภาพถ่าย ภาษาพูด ภาษาเขียน ฯลฯ อีกทั้งฮอลล์ได้อ้างแนวคิดของ
เฟอร์ตินานด์ เดอ โซซูร์ (Ferdinand de Saussure) ที่กล่าวว่าสัญญะ (sign) จะประกอบด้วย 2 ส่วน
คือ องค์ประกอบที่หนึ่ง เป็นสิ่งที่สามารถเข้าใจและรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสเช่น รูป ค าศัพท์ ภาพถ่าย 
ตลอดจนสิ่งที่สามารถสื่อความหมายได้โซซูร์เรียกส่วนนี้ว่า (signifier) องค์ประกอบที่สอง เป็นสิ่งที่
เป็นมโนทัศน์ หรือความคิดรวบยอดในความคิดของผู้รับสาร โซซูร์เรียกองค์ประกอบส่วนนี้ว่า 
ความหมายที่ถูกก าหนด (signified) 

อนึ่ง ฮอลล์ (Hall 1997 อ้างใน สุญาณี เย็นใจ, 2553) ได้กล่าวถึงแนวทางการศึกษาภาพ
แทน ดังนี้ 

1) วิธีการสะท้อนความจริง (reflective approach) หมายถึง การที่ความหมายนั้นที่อยู่
เบื้องหลัง วัตถุ ผู้คน ความคิดหรือเหตุการณ์ในโลกความเป็นจริง และภาษาท าหน้าที่เป็นกระจก
สะท้อนความหมายที่แท้จริง ที่ด ารงอยู่ในโลก ด้วยวิธีการนี้ภาษาท างานเพียงการสะท้อน หรือ
เลียนแบบความจริงที่มีอยู่และเป็นความจริงที่ตายตัวในโลก 

2) วิธีการตั้งใจให้เป็นความจริง (intentional approach) หมายถึง วิธีนั้นเป็นเพียงการใช้
ภาษา ค าพูด หรือข้อความให้เป็นไปตามที่ผู้ส่งสาร หรือผู้ผลิตต้องการเท่านั้น จะแปลหรือถอด
ความผิดไม่ได ้
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3) วิธีการประกอบสร้างความจริง (constructionist approach) หมายถึง วิธีการนี้เชื่อว่าไม่
มีสิ่งอ่ืนใด หรือผู้ใช้ภาษาคนใดท าให้ความหมายหยุดนิ่งได้ สิ่งต่างๆนั้นไม่ได้มีความหมายที่เป็น มนุษย์
เป็นผู้ประกอบสร้างความหมาย โดยใช้ระบบภาพเสนอ ซึ่งผนวกทั้งระบบความคิด และระบบสัญญะ
ต่างๆร่วมกัน วิธีการนี้จึงยอมรับการคงอยู่ของรูปวัตถุในโลกแต่ไม่เชื่อว่ารูปวัตถุนั้นจะสามารถส่ง
ความหมายได้ด้วยตนเอง 
              3. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 
                 ผู้เขียนวิเคราะห์ข้อมูลระดับค า และระดับความหมาย เพ่ือให้เข้าใจกลวิธีทางภาษาที่ใช้
ในการประกอบสร้างภาพแทนของปราสาทสองยุค เพ่ือใช้ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ 
              4.ขั้นสรุปผล  และข้อเสนอแนะ 
              5.ขั้นน าเสนอผลการวิจัย 
             ผู้เขียนเสนอผลการศึกษาวิจัยด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) 
 
ผลการวิจัย 

1. กลวิธีทางภาษาที่สื่อความหมายของภาพแทนของเมืองปราสาทสองยุคในการ
ประชาสัมพันธ์ 

การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ในสื่อออนไลน์ 
กลวิธีทางภาษาที่สื่อความหมายของภาพแทนของเมืองปราสาทสองยุคในการประชาสัมพันธ์

การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ในสื่อออนไลน์มี 5 กลวิธี ได้แก่ การใช้สัญญะ การใช้เรื่องเล่า การใช้ภาษา
ภาพจน์ การใช้ภาพลักษณ์บุคคลที่มีชื่อเสียง การใช้วาทกรรมเมืองหลวงกีฬา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

1.1 การใช้สัญญะ 
การใช้สัญญะมีลักษณะส าคัญ คือ เมื่อเราได้ยินหรือได้เห็นตัวก าหนดความหมาย (signifier) 
เราก็จะน ามา 

สัมพันธ์กับความหมายที่ถูกก าหนด (signifier) เช่น เมื่อเห็นภาพหรือค าศัพท์ว่า วอร์กแมน 
(Walkman) ซึ่งเป็นตัวก าหนดความหมาย เราก็จะน าไปสัมพันธ์กับความหมายที่ถูกก าหนดใน
ความคิดของเราว่ามีรูปร่างเป็นเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา หรือหากเราได้ยินเสียง ค าศัพท์ รูปภาพ 
ฯลฯ ของต้นไม้ เราก็จะนึกถึงพืชที่มีล าต้น มีกิ่งก้านและใบไม้ เป็นต้น ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า “สัญญะ” 
เป็นการประกอบกันระหว่างตัวก าหนดความหมายและความหมายที่ถูกก าหนด นอกจากนี้ความ
แตกต่างกันของความหมายที่ถูกก าหนดต่างๆยังท าให้เกิดความหมายขึ้น เช่น สีแดง เรารับรู้
ความหมายของสีแดงเพราะ แตกต่างจาก สีเขียว กล่าวได้ว่าความหมายแต่ละความหมายเกิดจากการ
เปรียบเทียบว่าแตกต่างจากสัญญะอ่ืนๆในระบบอย่างไร  
 ทั้งนี้ ปราสาทสายฟ้า เป็นการใช้สัญญะในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ที่
สื่อความหมยถึงความทันสมัย และเป็นสถานที่ตั้งที่เป็นหอเกียรติยศของทีมฟุตบอลปราสาทสายฟ้า 
ดังนี้ 
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ตัวอย่างที่ 1 
“ตะลุยเมืองต้อง...ห้ามพลาด บุรีรัมย์ดินแดนปราสาท 2 ยุค 

เมื่อเอ่ยถึงจังหวัดบุรีรัมย์ หลายคนอาจคิดถึงดินแดนภูเขาไฟเมืองไทย และแหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์ที่มีปราสาทหินร่องรอยของอาณาจักรขอมโบราณหลายแห่ง พร้อมด้วยมรดกทาง
วัฒนธรรม งานศิลปหัตถกรรมลือเลื่อง แต่คนส่วนใหญ่มักมองเป็นทางผ่านไปยังจังหวัดอ่ืนๆ ในภาค
อีสาน 

กาลเวลาผ่านไป เมืองบุรีรัมย์บัดนี้เปลี่ยนแปลงชนิดก้าวกระโดด บุรีรัมย์กลายเป็นเมือง
เนรมิตของกีฬาระดับโลก ทั้งเรื่องฟุตบอล และสนามแข่งรถ ท าให้เกิดการท่องเที่ยวแบบควบคู่ รักษา
แนวสมัยเก่าปรับให้เข้ากับความโมเดิร์น เปลี่ยนแปลงจากดินแดนต าน้ ากินที่ขึ้นชื่อว่ายากจนที่สุดใน
เมืองไทย จนกลายเป็นเมืองที่ร่ ารวย มีระเบียบวินัย และสะอาดสะอ้านที่สุดในภาคอีสาน กลายเป็น
เป้าหมายปลายทางท่ีนักท่องเที่ยวต้องการมาค้นหาความมหัศจรรย์ของเมืองบุรีรัมย์ 

ล่าสุด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ยกระดับให้บุรีรัมย์เป็นเมืองน่าเที่ยวประจ าปี 
2558 ภายใต้โครงการ "เมืองต้องห้าม...พลาด" สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ก าหนดให้เป็นปี
ท่องเที่ยววิถีไทย โดยชูความโดดเด่นในเรื่องเมืองปราสาท 2 ยุค ผสมผสานทั้งเรื่องท่องเที่ยวสมัยใหม่
และโบราณคดียุคเก่า ที่มา https://thaipost.net/ 19 เมษายน 2558 

จากตัวอย่างที่ 1 แสดงให้เห็นจากกล่าวถึงสัญญะที่เป็นภาพแทนของโลกยุคเก่า หรืออารย
ธรรมขอม ได้แก่ปราสาทหินพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ า เปลี่ยนแปลงมายังสัญญะที่เป็นภาพแทนของ
โลกสมัยใหม่ ได้แก่ ปราสาทสายฟ้า หรือ Thunder Castle Stadium ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า วิสามา
นยนามหรือชื่อเฉพาะที่สื่อสัญญะที่เป็นภาพแทนของโลกสมัยใหม่มีชื่อภาษาอังกฤษ อาจกล่าวได้ว่า
เป็นการสื่อความหมายให้โลกไร้พรมแดนได้รู้จักสัญญะนี้ในระดับสากล 

อนึ่ง การกล่าวถึงสัญญะที่เป็นตัวแทนของอินเดีย หรือโลกตะวันออกในยุคโบราณในนามชื่อ
สวนศิวะ โดยค าว่าศิวะมาจากศาสนาฮินดู ดังนี้ 
ตัวอย่างที่ 2 

“นายเนวินกล่าวต่อว่า บุรีรัมย์ คาสเซิล ยังเป็นเหล่งแฮ้งเอาต์ของแฟนฟุตบอล ถือเป็นคลับ
ของของชาว GU12 ส าหรับกองเชียร์แฟนฟุตบอลพันธุ์แท้ของทีมบุรีรัมย์ยูไนเต๊ด ที่บุรีรัมย์ คาสเซิล 
ทุกๆ ร้าน ให้ส่วนลดพิเศษ โดยไม่ต้องมีบัตร แค่ใส่เสื้อที่มีโลโก้สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเท่านั้น ถือเป็น
แหล่งพบปะสังสรรค์ของแฟนกีฬาฟุตบอล และยังมีสิทธิพิเศษต่างๆ เอาใจแฟนฟุตบอลขนานแท้ ส่วน
คอมมูนิตี้ มอลล์ บุรีรัมย์ คาสเซิล เป็นศูนย์รวมของร้านอาหารชื่อดัง พร้อมฟู้ดคอร์ดที่รวบรวมร้าน
อร่อยของเมืองบุรีรัมย์ไว้...  

ประธานสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด กล่าวต่อไปอีกว่า อีกหนึ่งไฮไลต์คือ “สวนศิวะ 12” 
สวนสาธารณะที่เป็นพ้ืนที่สีเขียวผืนใหม่ของบุรีรัมย์ ประกอบไปด้วยสวนตะบองเพ็ชรขนาดใหญ่ 
กล้วยไม้ และพันธุ์ไม้หายาก อีกท้ังยังเป็นที่ตั้งของ “มหาศิวลึงค”์ ท าจากหินทราย สูงกว่า 9 เมตร ซึ่ง
ใหญ่ที่สุดในโลก รายรอบด้วยแผ่นศิลาหินทราย “กามาสูตร” ซึ่งเปรียบดั่งจุดก าเนิดแห่งจักรวาล 
พร้อมเส้นทางวิ่งออกก าลังกายโดยรอบ ส าหรับให้ชาวบุรีรัมย์ และนักท่องเที่ยวมาชื่นชมความ
สวยงาม และพักผ่อนหย่อนใจ บุรีรัมย์ คาสเซิล จะเป็นแลนด์มาร์คแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่

https://thaipost.net/
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นักท่องเที่ยวจะต้องมาถ่ายรูป และแชร์รูปภาพ เพ่ือประชาสัมพันธ์บุรีรัมย์และประเทศไทยให้โด่งดัง
ไปทั่วโลก”ที่มา https://thaipost.net/ 7 กรกฎาคม 2558 

จากตัวอย่างที่ 2 นอกจากค าว่า สวนศิวะ นั้นมีรายละเอียดที่กล่าวถึงกามาสูตรที่ให้
รายละเอียด การขยายความว่า “จุดก าเนิดแห่งจักรวาล” โดยการให้ก าเนิดดังกล่าว เป็นมีความหมาย
ที่แสดงนัยยะทางเพศ ซึ่งเรื่องเพศในบริบทสังคมไทยเป็นสิ่งที่ไม่เปิดเผย เมื่อสัญญะดังกล่าวจัดแสดง
ในสถานที่สาธารณะก็ย่อมเป็นข่าว และเป็นที่สนใจในสื่อสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวาง 

1.2 การใช้เรื่องเล่า 
การใช้เรื่องเล่า (Narrative) หมายถึง การสื่อสารที่มีการล าดับความคิด มีการเปิดเรื่อง การ

ด าเนินเรื่อง และการปิดเรื่อง โดยองค์ประกอบของการสร้างความหมายให้กับข้อความในเรื่องเล่าผ่าน
ความมีเหตุผล และความรู้สึก และมีเจตนาใดเจตนาหนึ่งเพื่อเล่าเรื่องนั้นๆ ดังนี้ 
ตัวอย่างที่ 3 

“บุรีรัมย์เรียกกันในสมัยนี้ว่า เมืองปราสาทสองยุค ยุคอดีตคือ ปราสาทหินพนมรุ้ง 
โบราณสถานอันเลื่องชื่อที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ส่วนในยุคใหม่ คือ ปราสาทสายฟ้า 

บุรีรัมย์ เมืองปราสาทหิน หรือที่เรียกกันในสมัยนี้ว่า เมืองปราสาทสองยุค ยุคอดีตคือ 
ปราสาทหินพนมรุ้ง” โบราณสถานอันเลื่องชื่อที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ส่วนในยุคใหม่คือ ปราสาท
สายฟ้า ซึ่งก็คือชื่อเรียกขานของสโมสรฟุตบอล บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด นั่นเอง จากดินแดนที่เต็มเปี่ยมไป
ด้วยอารยธรรม ก าลังพลิกโฉมไปสู่ความล้ าสมัยของปราสาทยุคใหม่ท าให้ บุรีรัมย์ เป็นจังหวัดที่ก าลัง
ได้รับความสนใจอยา่งมาก 

ไม่น่าเชื่อว่าการเดินทางเยือนถิ่นเมืองปราสาทสองยุคเป็นครั้งแรกนี้จะรู้สึกสนุกสนานและ
เพลิดเพลินจนยากที่จะลืม เพราะจากเดิมที่คิดว่าบุรีรัมย์เป็นเมืองที่ไม่ค่อยมีอะไร แต่พอได้มาตระเวน
ท่องเที่ยวและสัมผัสด้วยตัวเองจริงๆ ทริปการท่องเที่ยวสั้นๆ 2 วัน 1 คืน ก็ดูน้อยลงไปทันที และเป็น
ที่น่าเสียดายเหลือเกินเพราะยังมีแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนอีกหลายแห่งที่ยังไม่ได้ไปสัมผัสความงดงามของ
อารยธรรม รวมถึงศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านที่มีชื่อเสียง ไม่ว่าจะเป็น หมู่บ้านทอผ้าไหม อ.นาโพธิ์ วัด
กลางพระอารามหลวง วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองบุรีรัมย์ ที่เปี่ยมไปด้วยมนต์ขลังจากต านานสระน้ า
ศักดิ์สิทธิ์ แหล่งดูนกในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า และผ้าภูอัคนี แห่งชุมชนบ้านเจริญสุข ซึ่งดินภูเขาไฟอังคาร
ที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นวัตถุดิบในการย้อมผ้า ซึ่งผมได้แต่บอกกับตัวเองว่าจะต้องกลับมาเยือนถิ่นเมือง
ปราสาทสองยุค แหลงอารยธรรมโบราณอีกครั้งแน่ 
ที่มา /www.dailynews.co.th/article/363408  27 พฤศจิกายน 2558  

จากข้างต้น วิธีการเล่าเรื่อง เปิดเรื่องโดย การกล่าวถึงค าศัพท์ที่ใช้ในปัจจุบัน คือ บุรีรัมย์เรียก
กันในสมัยนี้ว่า เมืองปราสาทสองยุค ซึ่งวิธีการดังกล่าวกลวิธีทางภาษาเพ่ือย้ าค าศัพท์ที่สร้างขึ้นใหม่ที่
สื่อถึงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์  ส่วนวิธีการด าเนินเรื่องใช้ค าที่สื่อความหมาย
แสดงความมีเหตุผล เช่น จากเดิมที่คิดว่าบุรีรัมย์เป็นเมืองที่ไม่ค่อยมีอะไร แต่พอได้มาตระเวน
ท่องเที่ยวและสัมผัสด้วยตัวเองจริงๆ นั่นหมายความว่า โน้มน้าวใจให้ผู้รับสารตระหนักถึงความส าคัญ
อย่างเป็นเหตุผล โดยใช้ค าว่า เพราะ และอธิบายประกอบว่า การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ควรเดินทาง
พิสูจน์ด้วยตนเองว่ามีความน่าใจ ตลอดจนการด าเนินเรื่องมีมุมมองของผู้เล่าเรื่องค าที่สื่อความหมาย

https://thaipost.net/
https://www.dailynews.co.th/article/363408%20ชื่อเรื่อง
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แสดงความรู้สึก เช่น ไม่น่าเชื่อว่าการเดินทางเยือนถิ่นเมืองปราสาทสองยุคเป็นครั้งแรกนี้จะรู้สึก
สนุกสนานและเพลิดเพลินจนยากที่จะลืม…ผมได้แต่บอกกับตัวเองว่าจะต้องกลับมาเยือนถิ่นเมือง
ปราสาทสองยุค แหล่งอารยธรรมโบราณอีกครั้งแน่ 

1.3 การใช้ภาษาภาพจน์ 
การใช้ภาษาภาพพจน์ (Figurative Language) หมายถึง การสื่อสารโดยใช้วิธีการ
เชื่อมโยง หรือถ่ายทอดความคิด 

ด้วยการเปรียบเทียบจากสิ่งเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม โดยใช้ศิลปะทางภาษา เพ่ือให้ผู้รับสาร
เข้าใจความคิด ความรู้สึกในสารนั้น  

จากตัวบทข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้พบว่า การใช้ภาพพจน์ประเภทอุปลักษณ์ (methor) 
ซึ่งอุปลักษณ์ เป็น 

ภาพพจน์ที่มีการน าสิ่งซึ่งมีคุณสมบัติร่วมกันมาเปรียบกัน โดยกล่าวว่าเป็นสิ่งเดียวกัน และ
ประกอบด้วยอุปลักษณ์แบบเปรียบตรงมากกว่า 1 ค า แต่ละค าช่วยกันประกอบความหมายรวม (โชษิ
ตา มณีใส,2553) ในที่นี้ คือ ลมหายใจของคนบุรีรัมย์ ดังนี้ 
ตัวอย่างที่ 4 
 

“สนามไอโมบาย สเตเดียม หรือปราสาทสายฟ้า ยกระดับบุรีรัมย์สู่เมืองกีฬาระดับโลก ด้วย
สนามฟุตบอลมาตรฐานฟีฟ่าแห่งแรกและแห่งเดียวในไทยสนามฟุตบอลของทีมลูกหนังชื่อดัง บุรีรัมย์ 
ยูไนเต็ด ที่ได้มาตรฐานระดับโลก มีความสวยงามและทันสมัยที่สุดในเมืองไทยใหญ่ที่สุดในเอเชีย ใคร
มาเที่ยวบุรีรัมย์จึงต้องห้าม...พลาด การเยี่ยมชมและสัมผัสสถานที่อันได้ชื่อว่า ลมหายใจของคน
บุรีรัมย์ พร้อมช้อปปิ้งในเมกะสโตร์ ที่มีสินค้าของสโมสรให้แฟนคลับได้เลือกซื้อมากมาย” 
ที่มา “เที่ยวบุรีรัมย์เมืองปราสาทสองยุค” www.bangkokbiznews.com 08 เมษายน 2558 

จากข้างต้น ลมหายใจของคนบุรีรัมย์ หมายถึง สิ่งที่มีความส าคัญเหมือนชีวิตของคนบุรีรัมย์ 
หากขาดสิ่งนี้ก็เหมือนไม่มีชีวิต ซึ่งอุปลักษณ์ดังกล่าวเป็นวิธีการโน้มน้าวใจให้ตระหนักถึงความส าคัญ
ของสนามไอโมบาย สเตเดียม หรือปราสาทสายฟ้า ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในภาพแทนการ
ท่องเที่ยวปราสาทสองยุคของจังหวัดบุรีรัมย์ 

1.4 การใช้ภาพลักษณ์บุคคลที่มีชื่อเสียง 
การใช้ภาพลักษณ์บุคคลที่มีชื่อเสียง หมายถึง การประชาสัมพันธ์ที่ใช้ชื่อเสียงของบุคคลเป็น

สื่อความหมายภาพแทนของเมืองปราสาทสองยุค และจากการศึกษาในครั้งนี้ บุคคลที่มีชื่อเสียง คือ 
เนวิน ชิดชอบ ดังนี้ 
ตัวอย่างที่ 5 

“นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด แนะเปลี่ยนมุมมองต่อวัยรุ่นซิ่งรถ เผยไม่
ขอเรียกวัยรุ่นซิ่งรถมอเตอร์ไซค์ว่า "เด็กแว้น" เรียก "ไบค์ บอย-ไบค์ เกิร์ล" ชี้มองมิติใหม่อาจเป็น "โอ
ทอป" เป็น "โชว์" แม่เหล็กได้ถ้าจัดระเบียบถูกท่ี 
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อ ดี ต  นั ก ก า ร เ มื อ ง ท้ อ ง ถิ่ น จ า ก บุ รี รั ม ย์ ขึ้ น เ ว ที เ ป็ น แ ข ก รั บ เ ชิ ญ ใ น  ง า น "
LeoBurnettCannesPrediction 2015" ที่โรงภาพยนตร์ SF World Cinema ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
เวิลด์ วันที่ 17 มิถุนายน นอกเหนือจากมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดการตลาดในยุค
ดิจิตอลที่มีการ เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ตอนหนึ่งในการเสวนาบนเวที นายเนวิน ยังพูดถึงการ
แก้ปัญหาวัยรุ่นซิ่งรถมอเตอร์ไซค์ที่น าวัยรุ่นเข้ามาปล่อยของ ประลองความเร็วอย่างเป็นระเบียบใน
สนามไอ-โมบายสเตเดียมทุกคืนวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา19.00-23.00 น.  

นายเนวิน เล่าว่า ไม่มีใครอยากเป็นคนเลวของสังคม ไม่มีใครไม่อยากเป็นฮีโร่ ส าหรับเรื่องนี้
คนกรุงเทพฯอาจเรียกกลุ่มนี้ว่า "เด็กแว้น" แต่ถ้าใครเรียกค านี้ในบุรีรัมย์อาจโดนตบได้ โดยที่บุรีรัมย์ใช้
ค าว่า "ไบค์ บอย - ไบค์ เกิร์ล" (Bike boy - Bike girl) นายเนวิน ระบุว่า แค่ความรู้สึกก็ต่างกันแล้ว 
พวกนี้ยังมีการแต่งตัวเฉพาะคือใส่รองเท้าแตะหูคีบและไม่ใส่หมวกกันน็อค 

ปธ.สโมสรดังเล่าต่อว่าช่วงที่ผ่านมาหลายพ้ืนที่พยายามแก้ปัญหาผู้ว่าฯบุรีรัมย์ก็อยากจัดการ
ทันทีที่ประกาศ กลุ่มเด็กพวกนี้ผลัดรอบกันมาบิดรถหน้าจวนผู้ว่าฯ ทั้งต ารวจและผู้ว่าฯนอนไม่ได้ คิด
ว่ามองแบบนั้นไม่ได้ ถ้าให้โอกาสเขา เด็กพวกนี้เปลี่ยนได้ 

วันนี้ผู้ใหญ่สอนเรื่องการออม แต่พวกเขารู้ไหมว่าเด็กพวกนี้กว่าจะได้มอเตอร์ไซค์สักคันต้อง
ออมแค่ไหน ชิ้นนั้นก็พันกว่าบาท ชิ้นนี้ก็พันกว่าบาท เขาเก็บเงินหมื่นกว่าบาท นี่เป็นวิธีการออมหรือ
เปล่า เคยมองในมิติโอทอปไหม ประกอบรถด้วยชิ้นส่วนต่างยี่ห้อให้เป็นมอเตอร์ไซค์คันเดียวกันแล้ววิ่ง
ได้มันใช่ภูมิปัญญาท้องถิ่นไหม นายเนวิน กล่าว 

นายเนวิน ยังกล่าวว่า มองเรื่องนี้ใน 3 ด้านคือ ฝึกวินัยการออม ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
เครื่องยนต์ และสุดท้ายคือใครจะไปรู้ว่าอาจมีนักแต่งเครื่องยนต์ที่เชี่ยวชาญเกิดขึ้นได้”  
ที่มา www.prachachat.net 17 มิ.ย. 2558 

  
จากตัวอย่างที่ 5 เป็นการสื่อความหมายว่าเนวิน ชิดชอบ ไปร่วมงานที่กรุงเทพฯ และมี
การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ถึง 

โครงการ"ไบค์ บอย-ไบค์ เกิร์ล" ซึ่งเป็นการพลิกมุมมองสิ่งที่เป็นปัญหา โดยปรับให้เป็นนวัตกรรมของ
จังหวัดบุรีรัมย์ และเป็นที่น่าสังเกตว่าโครงการนี้มีส่วนสนับสนุนทางอ้อมให้คนในสังคมได้รู้จัก
สนามแข่งรถ อีกทั้ง ภาพลักษณ์ของเนวิน ชิดชอบ เป็นนักการเมืองท้องถิ่นของจังหวัดบุรีรัมย์ที่มี
ส านึกรักท้องถิ่น สร้างงาน สร้างรายได้ให้คนในท้องถิ่น และประยุกต์ใช้ทรัพยากรบุคคคลทุกระดับ
เพ่ือให้ภาพแทนปราสาทสองยุคมีความคมชัดยิ่งขึ้น 

1.5 การใช้วาทกรรมเมืองหลวงกีฬา  
วาทกรรม (discourse) คือ สิ่งที่คนพูดเขียนกันในยุคหนึ่งๆ โดยสัมพันธ์โยงใยกับเงื่อนไข
ทางสังคมและกรอบความรู้ที่มา 

คอยก ากับว่าสิ่งใดพูดออกมาแล้วเป็นที่ยอมรับ หรือไม่เป็นที่ยอมรับ” (ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์,2546) ซึ่ง
วาทกรรมเป็นชุดความคิดของผู้ส่งสารที่แสดงเห็นพลังของสื่อสารที่เชื่อมโยงกับบริบทสังคม และผู้รับ

http://www.prachachat.net/
https://www.prachachat.net/
https://www.prachachat.net/
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สารมีฐานความคิดเดิมในทิศทางหนึ่งๆ ทั้งนี้ วาทกรรมเมืองหลวงกีฬามีที่มาจากสนามฟุตบอลไอโม
บายของจังหวัดบุรีรัมย์ จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวประเภทกีฬา และเมื่อมีโครงการของการท่องเที่ยว 
“เมืองต้องห้ามพลาด” ก็มีการเพ่ิมกิจกรรมโครงการใหม่ด้านกีฬา เช่น การแข่งขันปั่นจักรยาน ดังนี้ 
ตัวอย่างที่ 6 

“ปั่นปราสาทสองยุค เส้นทางพนมรุ้ง-ปราสาทสายฟ้า!!! บุรีรัมย์จ่อลั่นฆ้องงานน่องเหล็ก  

ดันเป็นเมืองพัฒนากีฬาสู่สากล 

จ.บุรีรัมย์ เชิญชวนนักปั่นน่องเหล็กทั่วประเทศ ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ปั่นจักรยาน 140 

กิโลเมตร ตามเส้นทางปราสาทสองยุค “ปราสาทพนมรุ้ง-ปราสาทสายฟ้า” วันที่ 19 มี.ค.60 นี้ที่สนาม

ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกายด้วยจักรยาน และส่งเสริมให้จังหวัด

บุรีรัมย์ เป็นศูนย์กลางการพัฒนากีฬาสู่สากล 

ปั่นปราสาทสองยุค เส้นทางพนมรุ้ง-ปราสาทสายฟ้า!!! 
วันนี้ (28 ก.พ.60) เวลา 09.00 น. ที่ห้องแถลงข่าว สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ต.

อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ นายด ารงชัย เนรมิตตกพงษ์ 
รองผู้ว่าฯบุรีรัมย์ พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ นางเสียงรัตน์ กีรติมาศ ประธาน
หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ และนายศักดิ์สิทธิ์ ประหยัดรัตน์ กรรมการหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกัน
แถลงข่าวจัดมหกรรมจักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ Buriram Bike Festival 2017 (ปั่น
ปราสาทสองยุค) 

ซึ่งส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับหอการค้า จังหวัดบุรีรัมย์ 
ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกันจัดขึ้นในวันที่ 19 มี.ค.60 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการออกก าลังกาย 
โดยใช้จักรยานที่จะเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งยังจะเป็นการลดมลพิษทางอากาศ
อันเนื่องมาจากยานพาหนะ รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นศูนย์กลางในการสร้าง
มาตรฐาน และพัฒนากีฬาสู่สากลของโลก 

 ด้านผู้ว่าฯบุรีรัมย์ กล่าวว่า จังหวัดบุรีรัมย์เป็น 1 ใน 12 เมือง ต้องห้าม…พลาด ภายใต้

สโลแกน บุรีรัมย์เมืองปราสาทสองยุค ที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางอารยธรรมขอมโบราณ ที่รุ่งเรืองในอดีต 

โดยเฉพาะปราสาทหินพนมรุ้ง และปราสาทเมืองต่ า เคียงคู่กับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ คือ ปราสาท

สายฟ้า หรือสนามฟุตบอลไอ-โมบาย สเตเดียม และสนามแข่งรถที่ได้มาตรฐานระดับโลก แห่งเดียว

ของไทย อย่างสนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิตที่ได้รับมาตรฐานจากสมาพันธ์ยานยนต์นานาชาติ 
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โดยในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยว ทั้งผู้ที่ชื่นชมศิลปะอารยธรรมขอมโบราณ และผู้ที่ชื่นชอบกีฬาเดิน

ทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก จ.บุรีรัมย์ ซึ่งภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้เล็งเห็น

ถึงความส าคัญ ของการท่องเที่ยวและกีฬา จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และกีฬาขึ้น

อย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้เพ่ือสร้างกิจกรรมกีฬา และนันทนาการให้เป็นสื่อกลาง ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ตามนโยบายรัฐบาล โดยการจัดกิจกรรมการออกก าลังกายเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ เชื่อมโยงการท่องเที่ยว 

เพ่ือเป็นการเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยว และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและกีฬาเข้าสู่จังหวัดฯ 

ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน

ท้องถิ่นในการพัฒนาการร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดอย่างยั่งยืน… 

นายด ารงชัย เนรมิตตพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การจัดมหกรรมปั่น

จักรยานปราสาทสองยุคในครั้งนี้เป็นปีที่ 3 เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสู่เมือง

กีฬามาตรฐานโลก ทั้งกระตุ้นส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองปราสาทสองยุคให้เป็นที่รู้จัก และดึงดูดให้

นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเข้ามาเท่ียวในจังหวัดบุรีรัมย์เพ่ิมมากขึ้นด้วย” 

ที่มา www.buriramworld.com/burirambikefest/28 กุมภาพันธ์  2560 

จากตัวอย่าง แสดงให้เห็นว่าเส้นทางการปั่นจักรยานก็เลือกใช้เส้นทางท่ีแสดงให้เห็นภาพแทน

ปราสาทสองยุค เพ่ือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของการใช้วาทกรรมเมือง

หลวงกีฬาที่มีมาตรฐานระดับโลก 

 
2. ภาพแทนของเมืองปราสาทสองยุคในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์

ในสื่อ 
ออนไลน์ 

จากผลการศึกษากลวิธีทางภาษาที่สื่อความหมายของภาพแทนของเมืองปราสาทสองยุคใน
การประชาสัมพันธ์การ 

http://www.buriramworld.com/burirambikefest/28
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ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ในสื่อออนไลน์ ท าให้เห็นการประกอบสร้างภาพแทนของเมืองปราสาทสองยุค
ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ในสื่อออนไลน์มี 3  ภาพแทน ได้แก่ เมืองวัฒนธรรม
ปราสาทท่ีมีพลวัต มหานครเมืองท่องเที่ยวแห่งอีสานใต้ เมืองรักสุขภาพ และรักกีฬา ดังมีรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
          2.1 เมืองวัฒนธรรมปราสาทท่ีมีพลวัต  
          จากกลวิธีทางภาษาที่ได้วิเคราะห์ดังข้างต้น เช่น การใช้สัญญะแสดงให้เห็นปราสาทหินในโลก
อารยธรรมขอม ซึ่งเป็นการประกอบสร้างภาพแทนจากพ้ืนฐานการท่องเที่ยวเดิมของจังหวัดบุรีรัมย์ 
จากนั้นสัญญะที่มีพลวัตเริ่มเข้ามามีบทบาท และสื่อความหมายถึงโลกสมัยใหม่ คือ ปราสาทสายฟ้า 
ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงกีฬาแห่งใหม่ ที่มียอดผู้เข้าชมสนามฟุตบอลไอ-โมบาย แม้ว่าจะไม่มีการ
แข่งขันฟุตบอล เป็นที่น่าสังเกตว่า ความเป็นพลวัตดังกล่าว มักจะขับเน้นควบคู่กันไป กล่าวคือ การ
ท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ประกอบสร้างภาพแทนค าว่า ปราสาทสองยุค โดยการท่องเที่ยวให้เข้าถึง
อรรถรสความเป็นบุรีรัมย์ควรไปเยือนทั้งปราสาทหินพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ า และปราสาทสายฟ้า 
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า เมืองวัฒนธรรมปราสาทที่มีพลวัตเป็นการผสมผสานโลกเก่าและโลกร่วม
สมัยให้เป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

          2.2 มหานครเมืองท่องเที่ยวแห่งอีสานใต้  
จากกลวิธีทางภาษาที่ได้วิเคราะห์ดังข้างต้น ท าให้เห็นการประกอบสร้างภาพแทนมหานคร

เมืองท่องเที่ยวแห่งอีสานใต้ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย  เช่น สนามแข่งขันรถ เพลาเพลิน บูติค รี
สอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ แคมป์  ดังนี้ 

“แนวคิดดังกล่าวเกิดจากการน าปราสาทหินโบราณ อาทิ ปราสาทหินพนมรุ้ง ปราสาทเมือง
ต่ า ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนรู้จักมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย และปราสาทยุคใหม่ คือ ”
ปราสาทสายฟ้า” หรือ Thunder Castle Stadium ของ Buriram FC จากการลงทุนอย่างมหาศาล
ในการสร้าง Sport arena ขนาดใหญ่ที่ได้มาตรฐานระดับโลก และสนามแข่งขันรถที่ใหญ่ที่สุดของ
เอเชีย นอกจากนี้ยังมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เน้นการเรียนรู้ ผจญภัย พร้อมมุมถ่ายรูปกับมหัศจรรย์
ดอกไม้แสนสวยนานาพันธุ์ได้ที่ เพลาเพลิน บูติค รีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ แคมป์” 

ที่มา www.buriramworld.com/burirambikefest 8 พฤษภาคม  2560 
 

          2.3 เมืองรักสุขภาพ และรักกีฬา 
          จากกลวิธีทางภาษาที่ได้วิเคราะห์ดังข้างต้น ท าให้เห็นการประกอบสร้างภาพแทนเมืองรัก
สุขภาพ และรักกีฬา โดยมีสนามฟุตบอลระดับโลก ทีมฟุตบอลที่มีชื่อเสียงระดับประเทศเป็นสิ่งการันตี
ว่าชาวจังหวัดบุรีรัมย์ให้ความส าคัญกับกีฬาประเภทนี้ และพ้ืนที่ในสวนศิวะก็เป็นสถานที่ออกก าลัง
ของชาวจังหวัดบุรีรัมย์ อีกทั้ง มีการจัดโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวกับกีฬาเพ่ือประกอบสร้างภาพแทน
เมืองรักสุขภาพ และรักกีฬาโดดเด่นยิ่งขึ้น ดังนี้ 

http://www.buriramworld.com/burirambikefest
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“มหกรรมปั่นจักรยานครั้งนี้ ต้องการส่งเสริมให้บุรีรัมย์เป็นศูนย์กลางในการสร้างมาตรฐาน 

เพ่ือพัฒนากีฬาสู่สากลของโลก และเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของ จ.บุรีรัมย์ ให้เป็นที่

รู้จักมากยิ่งขึ้นทั้งในและต่างประเทศ ที่ครั้งนี้นักปั่นจะได้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ การปั่นจักรยานใน

สนามแข่งรถที่ได้มาตรฐานของโลก และปั่นจากสนามแข่งรถไป-กลับปราสาทหินพนมรุ้ง ซึ่งเป็นมหา

เทวาลัยอันยิ่งใหญ่ เพ่ือร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการประกาศให้คนทั่วโลกรู้ว่าบุรีรัมย์ คือเมืองกีฬาอย่าง

แท้จริง”  

ที่มา https://thaipost.net/ 27 มกราคม 2560 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
           1) การใช้เรื่องเล่า (Narrative) เป็นกลวิธีทางภาษาที่ใช้เรื่องเป็นสื่อโน้มน้าวใจให้เรื่องเล่านั้น
มีชีวิตชีวา และช่วยก ากับทิศทางระบบคิดให้ผู้รับสารยอมรับของผู้ส่งสาร สอดคล้องกับจันทิมา อังค
พณิชกิจ (2561) กล่าวว่า “ในสังคมบริโภคเช่นในปัจจุบัน เรื่องเล่าได้กลายเป็นเป็นเครื่องมือสร้าง
สินค้าและสร้างผลประโยชน์ให้แก่กลุ่มบุคคลมากมาย โฆษณาใช้เรื่องเล่าเพ่ือโน้มน้าวใจให้คนคล้อย
ตาม และท าหน้าที่มากกว่าการบอกเล่าเรื่องราวธรรมดา หากแต่ได้เข้ามามีส่วนและมีอ านาจในการ
จัดการชีวิตและความคิดของผู้คน การปรับตัวความเคลื่อนไหสและการเลื่อนไหลของเรื่องเล่าจากอดีต
แห่งสังคมมุขปาฐะมาสู่สังคมยุคดิจิตัลในปัจจุบัน” 

2)ภาพแทนเมืองรักสุขภาพ และรักกีฬา โดยมีสนามกีฬาไอโมบาย ทีมฟุตบอล และปราสาท
สายฟ้าที่เป็นหอเกียรติยศของทีมฟุตบอลนี้ สอดคล้องกับสาวิณีย์  พลเยี่ยม (2558) ศึกษาเรื่อง 
“บทบาทของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์” บทบาทของ
สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่มีอิทธิพลต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ผลการศึกษา
พบว่าสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมีบทบาทส าคัญ  3 ประการ ได้แก่ บทบาทด้านสัญลักษณ์ 
บทบาทด้านการประชาสัมพันธ์  และบทบาทการเป็นผู้ตัดสินใจ 

ข้อเสนอแนะ  

       จากการศึกษาเมืองปราสาทสองยุค : การศึกษาภาพแทนในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
จังหวัดบุรีรัมย์ในสื่อออนไลน์มีข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในหัวข้ออื่น ดังนี้ 

     1.เปรียบเทียบการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในสื่อออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์ 

      2.เปรียบเทียบการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในภาครัฐและภาคเอกชน 

https://thaipost.net/
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      3.ศึกษาค ายืมในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ 

      4.ศึกษาการสร้างกระแสท้องถิ่นนิยมของจังหวัดบุรีรัมย์ 
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การบริหารแบบมีส่วนร่วมและภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อ 
ประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสุรินทร์ 

Participative Management and Transformational Leadership in Affecting 

Administration Efficiency of Sub-district Administrative  

Organization in Surin 

 
เจนจิรา อร่ามเรือง1 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการณ์ ความสัมพันธ์ และวิเคราะห์แนวทางการ
พัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมและภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสุรินทร์ ใช้วิธีด าเนินการวิจัยแบบผสมผสานทั้งการ
วิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ในการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
ประเมินค่า 5 ระดับ ซึ่งได้ทดสอบความตรงเชิงโครงสร้างได้ค่า KMO มากกว่า .50 ขึ้นไป และทดสอบ
ความเชื่อมั่นได้ค่า Alpha ทั้งฉบับ = .97 ประชากร ได้แก่ ข้าราชการและพนักงานในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลในจังหวัดสุรินทร์ โดยกลุ่มตัวอย่างได้จากการก าหนดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ 
Yamane จ านวน 364 คน ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่ง
ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสุรินทร์ จ านวน 9 ท่าน น าข้อมูลที่ได้
จากการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาผสมรวมกับค าให้การสัมภาษณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วได้ผลวิจัย ดังนี้ 
1) การบริหารแบบมีส่วนร่วม ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และประสิทธิภาพการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสุรินทร์มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทั้งตัวแปรหลักและองค์ประกอบ 
2) การบริหารแบบมีส่วนร่วม ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและประสิทธิภาพการบริหารงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน อยู่ในระดับมากอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 3) แนวทางการพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมและภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วย การมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ผล ร่วมกับ
การสร้างแรงบันดาลใจ การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และการกระตุ้นทางปัญญา ปัจจัยทั้งสอง
กลุ่มมีอ านาจในการพยากรณ์ประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
สุรินทร์ร้อยละ 57.1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 
 
ค าส าคัญ: การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ประสิทธิภาพการบริหารงาน 
 

ABSTRACT 

This research aimed to study state, relationship and to analyze the ways of 

developing participative management and transformational leadership affecting 

administration efficiency of Sub-district administrative organizations in Surin province. 

                                                 
1 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอสีเทิร์น 



              
 

                  การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 

738 

The researcher adopted mix methods, consisting of quantitative research and qualitative 

research. In Quantitative Research, information was collected through questionnaires 

featuring a five-point rating scale, was tested the structural validity found the KMO 

value was greater than .50 and the reliability found that overall Alpha equal .97. The 

sample group was 364 Government officials and employees of Sub-district 

administrative organizations in Surin province, which was determined by Yamane 

formula. The qualitative research was collected by the in-depth interview; the main 

informants were 9 chief executives of sub-district administration organizations in Surin 

province.  The result from the quantitative analysis combined with the interview words 

of experts. The finding revealed that get the results as follows:1) Participative 

management, transformational leadership and administration efficiency of Sub-district 

administrative organizations in Surin province in overall was at the high level including 

the main variables and elements. 2) The relationship of participative management, 

transformational leadership and administration efficiency of Sub-district administrative 

organizations at a hight level, which having the same direction and at the level of .01 

3) the ways for developing participative management and transformational leadership 

affecting administration efficiency of Sub-district administrative organizations in Surin 

province, they comprised being Decision Making Implementation Benefit Inspiration 

Motivation Individual  Consideration Intellectual Stimulation. Those two factors 

contributed 57.1 percent of the predictive power at the level of .05.  

 

KEYWORDS: Participative Management, Transformational Leadership, 

Administration Efficiency 

 

1 .ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
จากการศึกษาด้านการเมืองการปกครองของประเทศไทยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน พบว่า  มี

การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ดังจะเห็นได้จากอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่
เพ่ิมสูงขึ้น แต่ก็ยังประสบกับปัญหาต่างๆด้านการบริหารจัดการประเทศ สาเหตุส าคัญอีกส่วนหนึ่งเกิดขึ้น
จากกลไกและระบบการบริหารจัดการในระดับประเทศและระดับองค์กร ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนมี
ความบกพร่องและขาดประสิทธิภาพ รวมถึงการกระท าผิด ทุจริต และขาดจริยธรรมของบุคลากร 

(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ , 2552  )ประกอบกับการ เปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง รวมถึง การบริหารจัดการของรัฐทั้งภายในและภายนอกประเทศที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว อันเนื่องมาจากความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารในปัจจุบัน ส่งผลให้มีการถ่ายทอด
ข้อมูลข่าวสารและความรู้ไปสู่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว แต่การบริหารจัดการของรัฐโดยรวมเท่าที่ผ่าน
มายังไม่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ (ปัญญา  ฉายะจินดา
วงศ์ และรัชนี ภู่ตระกูล , 2546  )ทั้งนี้เพราะโครงสร้างการบริหารจัดการภาครัฐยังขาดความยืดหยุ่น และ

ข้าราชการยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยมในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงส่งผลให้เกิดปัญหาและผลกระทบอย่างกว้างขวางทั้งในระดับนโยบาย ระดับ
โครงสร้าง และระดับปฏิบัติการ ธณัฐพล ชอุ่ม และปรีชา หงส์ไกรเลิศ (2558) กล่าวว่า การบริหาร
องค์กรใดองค์กรหนึ่งให้บรรลุเป้าหมายได้นั้นมีความสัมพันธ์กับภาวะผู้น า โครงสร้างการบริหาร การ
กระจายอ านาจตัดสินใจ รวมไปจนถึงระบบควบคุม และก ากับติดตามผลการด าเนินงานโดยเฉพาะ
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องค์กรภาครัฐ หน่วยงานรัฐ รวมถึงตัวแทนหน่วยงานรัฐที่มักพบศักยภาพการบริหารเชิงประสิทธิภาพ
น้อยกว่าหน่วยงานภาคเอกชน 

จากที่กล่าวมาท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยในประเด็นที่ว่า การบริหารแบบมีส่วน
ร่วมและภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในจังหวัดสุรินทร์ หรือไม่ อย่างไร มีแนวทางการพัฒนาอย่างไร เพ่ือที่จะน าผลการวิจัยมาเป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 
 
2  .วัติุประสงค์ของการวิจัย  

(1  )เพ่ือ ศึกษาสภาพการณ์การบริหารแบบมีส่วนร่วมและภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสุรินทร์ 

(2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมและภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสุรินทร์ 

(3) เพ่ือวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมและภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสุรินทร์ 

 
3. สมมติฐานการวิจัย 
อายุ ระดับการศึกษา และต าแหน่งมีความแปรปรวนร่วมกันต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
4  .กรอบแนวคิดในการวิจัย   

 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
5  .วิธีด าเนินการวิจัย  
 5.1แบบแผนการวิจัย  
 วิธีด าเนินการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมทั้งวิธีการวิจัยเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณในการส ารวจความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่าง ที่

การบริหารแบบมส่ีวนร่วม 
 

ประสิทธิภาพการบริหารงาน 
 

ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง 
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ประกอบด้วย ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสุรินทร์ เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร จากนั้นจึงท าการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือให้ได้
ข้อมูลเชิงลึกจากการให้สัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญแล้วน าข้อมูลที่ได้รับกลับคืนมาผสมผสานกับข้อมูล
ค าตอบการวิจัยเชิงปริมาณ การผสมค าตอบเน้นความสมบูรณ์ แม่นย า มีผลวิจัยน่าเชื่อถือ 
 
      5.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  
1) ข้าราชการและพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสุรินทร์ จ านวนทั้งสิ้น 

3,996 คน  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น(www.dla.go.th, 2560) ก าหนดกลุ่มตัวอย่างตาม
วิธีการของ Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 364 ตัวอย่าง (Yamane, 1976) จากนั้นผู้วิจัยได้
คัดเลือกพ้ืนที่ในการวิจัย ก าหนดศึกษา 1 อ าเภอ 1 องค์การบริหารส่วนต าบล จากนั้นก าหนดสัดส่วน
ของกลุ่มตัวอย่างที่จะต้องเก็บข้อมูลจากองค์การบริหารส่วนต าบลทั้ง 17 แห่ง โดยแต่ละแห่งจะเฉลี่ย
จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด เพ่ือให้ได้ข้อมูลตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของทุกหน่วยประชากรตาม
หลักการสุ่มตัวอย่างแบบน่าจะเป็นของทุกหน่วยประชากรมีโอกาสเป็นตัวอย่างได้เท่ากัน (จุณาลักษณ์ 
โกมนตรี , 2550) 

2) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสุรินทร์ จ านวนทั้งสิ้น 144 คน (ข้อมูลจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,www.info.dla.go.th/public/survey: 
2560) ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ กลุ่มตัวอย่างของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสุรินทร์ ขั้นแรก
ผู้วิจัยเลือกนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจากองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 17 แห่งที่ถูก
คัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ และเลือกสัมภาษณ์แบบเฉพาะเจาะจง (ประสพชัยพสุ
นนท,์ 2555) ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ จ านวน 9 คน 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่น ามาใช้สนับสนุนการวิจัยเชิงปริมาณให้รัดกุมและน่าเชื่อถือ ตลอดจนมีความเป็นไป
ได้ให้มากที่สุด (สุภางค์ จันทวานิช, 2554) 

 
      5.3 ตัวแปรที่ศึกษา 

วัตถุประสงค์ในการวิจัยเพ่ือศึกษาสภาพการณ์ ความสัมพันธ์ และวิเคราะห์แนวทางการ
พัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมและภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อประสิทธิภาพ การ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสุรินทร์ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงศึกษาแนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และประสิทธิภาพการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล จากนั้นจึงน ามาก าหนดตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรการบริหารแบบมีส่วนร่วม ตัว
แปรภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และตัวแปรประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 

 
      5.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 (1) ส าหรับงานวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับเป็น
เครื่องมือวิจัย โดยพัฒนาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม เพ่ือวิเคราะห์สังเคราะห์กรอบแนวคิดการ

http://www.dla.go.th/
http://www.dla.go.th/
http://www.info.dla.go.th/public/survey
http://www.info.dla.go.th/public/survey
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วิจัย แล้วน าไปวิเคราะห์สังเคราะห์เป็นตัวแปรส าหรับน ามาใช้สร้างแบบสอบถามทัศนคติของกลุ่ม
ตัวอย่าง 
 (2) ส าหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพเครื่องมือที่ใช้เป็นแนวค าถามมีลักษณะเป็นเค้าโครง หรือหัวข้อ
การสนทนา เป็นค าถามปลายเปิด เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ให้ข้อมูลตอบค าถามเน้นความคิดเห็นหรือเหตุผลได้
อย่างเสรี 
 
      5.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 (1) การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ด าเนินการแจกและเก็บแบบสอบถามจาก
ข้าราชการและพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสุรินทร์ด้วยตนเอง ผลการจัดเก็บ
ข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการจัดเก็บข้อมูลตามจ านวนข้อมูลที่ต้องการใช้ 364 ฉบับ 
 (2) การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นกระบวนการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 9 คน โดย
มุ่งหมายให้ได้ค าตอบเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และ
ประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจะเน้นการ
เก็บข้อมูลโดยละเอียด ตามประสบการณ์ และการให้ความหมายของผู้ให้ข้อมูลแต่ละท่านเพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่สมบูรณ์ 
 
 5.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

(1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณนั้นใช้สถิติท้ังเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอ้างอิง ดังนี้  
     ก.การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาเป็นการวิเคราะห์ถึงระดับความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่าง

เกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและประสิทธิภาพการบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลที่เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

    ข.การวิเคราะห์สถิติอ้างอิง โดยใช้การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ใช้สถิติ Pearson 
Product Moment Coefficient of Correlation และใช้เทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณแบบ 
Enter โดยน าตัวแปรองค์ประกอบของทั้งสองตัวแปรวิจัยไปพยากรณ์ตัวแปรผลทีละรอบ แล้วน า
องค์ประกอบที่มีอิทธิพลพยากรณ์อย่างมีนัยส าคัญของทั้งสองกลุ่มองค์ประกอบตัวแปรพยากรณ์ไป
ท านายตัวแปรในรอบที่สองเพ่ือสร้างสมการโครงสร้างคะแนนมาตรฐาน (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2551) 
เนื่องจากผู้วิจัยได้ก าหนดสมมติฐาน ดังนี้ อายุ ระดับการศึกษา และต าแหน่งมีความแปรปรวนร่วมกัน
ต่อประสิทธิภาพการบริหารงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นสมมติฐานของงานวิจัย 
ดังนั้นผู้วิจัยได้เลือกใช้เทคนิคสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมหลายตัวแปรมาท าการทดสอบ
สมมติฐาน 

  (2) การวิจัยเชิงคุณภาพ เมื่อผู้วิจัยได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกแล้วจากนั้นได้ท าการ
วิเคราะห์ผลโดยวิธีการตรวจสอบสามเส้า คือ การน าบันทึกข้อมูลการให้ค าสัมภาษณ์มาจัดกลุ่มข้อมูล 
คัดแยกข้อมูล และน าเอาข้อมูลส าคัญมาอธิบายความหมาย แล้วน าไปให้ตรวจสอบเพ่ือน ามาปรับปรุง
แก้ไขให้มีความชัดเจนเน้นสนับสนุนผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณไปในทิศทางเดียวกัน  (Turner 
III, 2010) 
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6  .ส รุปผลการวิจัย 

(1) จากวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสภาพการณ์การบริหารแบบมีส่วนร่วมและภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสุรินทร์  
ดังนี้ 

กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรหลักและองค์ประกอบของการบริหารแบบมีส่วน
ร่วม ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทั้งหมดอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีค่ามากเป็นอันดับหนึ่ง มีค่าเฉลี่ย = 
3.86 (SD = .38) และ  ตัวแปรภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดในกลุ่ม โดยมีค่าเฉลี่ย = 
3.79 (SD. = .40) และเรียงตามล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ การบริหารแบบมีส่วนร่วม ประสิทธิภาพ
การบริหารงาน และภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  

(2) จากวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมและภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
สุรินทร์ 

ตัวแปรการบริหารแบบมีส่วนร่วม ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและประสิทธิภาพการ
บริหารงานมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันอยู่ในระดับมาก โดยมีค่า r ระหว่าง .624 - .694 อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการบริหารแบบมีส่วนร่วม
และประสิทธิภาพการบริหารงานมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก มีค่า r สูงที่สุด โดยมีค่า r = .694 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01  

(3) จากวัตถุประสงค์ เพ่ือวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมและภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
สุรินทร์ 

ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความแปรปรวนร่วมกันได้ร้อยละ 57.1 มีค่าทดสอบ F = 
81.575 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีอิทธิพลพยากรณ์ต่อตัวแปรตามประสิทธิภาพการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งประกอบด้วย 
องค์ประกอบของการบริหารแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ ตัวแปรการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ตัวแปรการมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน และตัวแปรการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ผล  ร่วมกับตัวแปร
องค์ประกอบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ตัวแปรการสร้างแรงบันดาลใจ การค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล และการกระตุ้นทางปัญญา มีอิทธิพลพยากรณ์ต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

(4) จากสมมติฐาน อายุ ระดับการศึกษา และต าแหน่งมีความแปรปรวนร่วมกันต่อประสิทธิ
ภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จาก
ผลทดสอบความแปรปรวนหลายทางของตัวแปรอิสระอายุ วุฒิการศึกษา และต าแหน่ง พบว่า มี
ความสัมพันธ์กันและมีอิทธิพลต่อตัวแปรตามประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าทดสอบ F = .590 และมีนัยส าคัญทางสถิติ 
.786 ซึ่งมากกว่าระดับส าคัญทางสถิติที่ตั้งสมมติฐานไว้ ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 



 

 
                  การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 

743 

 
 
 
 
 
7.อภิปรายผล  

ในการวิเคราะห์เพ่ือแนวทางการพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมและภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสุรินทร์  
จากผลการพยากรณ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลพยากรณ์ต่อตัวแปรตามประสิทธิภาพการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย องค์ประกอบของหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ การมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ผล 
ร่วมกับองค์ประกอบของหลักภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ การสร้างแรงบันดาลใจ การค านึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล และการกระตุ้นทางปัญญา มีอิทธิพลพยากรณ์ต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 

1) การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ในไทยการด าเนินงานของภาครัฐมักเคยชินกับการวางแผนจากส่วนกลางหรือการสั่งการจาก

บนลงล่างเพียงอย่างเดียวอีกทั้งงานบริหารราชการแผ่นดินส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร
งบประมาณการอนุญาตการออกกฎระเบียบ เป็นต้น ซึ่งมักเป็นกระบวนการตัดสินใจแบบรวมศูนย์
อ านาจไว้ที่ส่วนกลางโดยอ้างประเด็นประสิทธิภาพ ซึ่งกระบวนการมีส่วนร่วมนั้นมีแนวคิดที่ตรงกัน
ข้ามเป็นกระบวนการที่ต้องมีการกระจายอ านาจกระจายความรับผิดชอบและมอบอ านาจการตัดสินใจ
ให้กับผู้บริหาร ดังนั้น การที่ผู้บริหารมักจะตัดสินใจก่อนเริ่มกระบวนการมีส่วนร่วมภายในองค์กรท าให้
กระบวนการมีส่วนร่วมในประเทศไทยเป็นไปอย่างค่อนข้างจ ากัดและไม่สามารถพัฒนาไปได้อย่าง
เหมาะสม คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก .พ.ร. )ได้ก าหนดระดับการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการบริการ ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ (1  )ถือว่าเป็นระดับการมีส่วนร่วมน้อย คือ การแจ้งข้อมูลให้

ผู้มีส่วน เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ ระดับนี้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอาจร่วมให้ข้อมูลได้บ้าง
เท่านั้น (2  )เป็นการมีส่วนร่วมระดับที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นผู้ให้ข้อมูลด้วยการ
ร่วมปรึกษาหรือเป็นการร่วมคิดร่วมให้ความเห็น( 3  )เป็นการมีส่วนร่วมระดับร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วม
ตัดสินใจ( 4)เป็นระดับการมีส่วนร่วมโดยการร่วมลงมือปฏิบัติการหรือร่วมกันด าเนินการและ (5  )เป็น
การมีส่วนร่วมระดับสูงสุด คือ การร่วมตรวจสอบและประเมินผลของการปฏิบัติตามแผนในระดับที่ 4 
ถือว่าเป็นระดับของการมอบอ านาจให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ตัดสินใจอย่างแท้จริง (สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน ,2552) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยในครั้งนี้ที่พบว่า ปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่มีอิทธิพล
ต่อประสิทธิภาพการบริหารงานนั้น ต้องประกอบด้วยการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงาน และการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ผล 

2) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
จากการค้นพบว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการบริหารงาน

องค์การบริหารส่วนต าบลนั้น กล่าวได้ว่า ผู้น าจะต้องมีการสร้างวิสัยทัศน์ มีความสามารถที่จะกระตุ้น
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ให้ข้าราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีการพัฒนาทั้งด้านความรู้ ความสามารถ สร้างแรง
บันดาลใจในการท างานพัฒนาด้านศีลธรรมของตนเองอยู่เสมอ โดยที่ต้องค านึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล ความแตกต่างระหว่างบุคคล และการกระตุ้นทางปัญญาช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้
ข้าราชการและพนักงานมีการพัฒนาทักษะและการพัฒนาความรู้สอดคล้องกับผลการศึกษา
องค์ประกอบภาวะผู้น าของ  Bass และ Avolio  ( 1995  )ที่พบว่าองค์ประกอบของภาวะผู้น า 
ประกอบด้วยคุณลักษณะในอุดมการณ์การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ   การ
กระตุ้นทางปัญญา และการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ความสัมพันธ์ของภาวะผู้น าเป็นอิทธิพล
เหนือพฤติกรรมผู้ร่วมงาน หากก าหนดทิศทางความสัมพันธ์ได้ดังองค์ประกอบที่ค้นพบ โดยเฉพาะ
อิทธิพลเชิงอุดมการณ์นั้นน าไปสู่การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังประสิทธิผล
การให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลชัดเจน (Panagiotis et al, 2014) อีกทั้งยัง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของนิรัตน์  สังข์จีน (2548  )ได้ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของนายกรัฐมนตรี: ศึกษาเฉพาะกรณี  เทศบาลในจังหวัดปัตตานี  พบว่า
ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของนายกเทศมนตรีต่อประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของเทศบาลในจังหวัดปัตตานี  ปรากฏว่า  ผู้น าการเปลี่ยนแปลงการใช้อิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ของผู้น า การสร้างแรงบันดาลใจของผู้น า  การใช้การกระตุ้นทางปัญญาผู้ตาม  การค านึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคลของผู้น า  ผู้น าแบบแลกเปลี่ยน  ผู้น าแบบแลกเปลี่ยนโดยให้รางวัล  มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเทศบาลในจังหวัดปัตตานี  อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ  .01 

3) แนวทางการพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมและภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล พบการวิเคราะห์พบว่า การบริหารแบบมี
ส่วนร่วมและภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์และเป็นปัจจัยสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารงานได้ สอดคล้องกับ สุภาพร รอดถนอม (2542  )ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงและการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลกับประสิทธิผล
ขององค์การ ผลการวิจัยพบว่าภาวะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ระดับสูงกับประสิทธิผล
ขององค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยตัวแปรที่สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผล
ขององค์กร ได้แก่ การกระตุ้นปัญญา ภูสิต จาดชลบท (2545  )ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบ บ
ภาวะภาวะผู้น ากับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของผู้บริหารธนาคารออมสินส านักงานใหญ่ 
ผลการวิจัยพบว่าผู้บริหารธนาคารออมสิน มีรูปแบบภาวะภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมมุ่งงานและเชิง
พฤติกรรมมุ่งคนอยู่ในระดับค่อนข้างสูง และรูปแบบภาวะภาวะผู้น าดังกล่าวมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
8 .ข้อเสนอแนะ 
 8.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้  
 1) องค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีแผนงาน /โครงการในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรภายในองค์กร โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และ
การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ โดยมีการจัดประชุมภายในองค์กรเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือให้
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บุคลากรฝรายต่างๆได้อธิบายถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในการปฏิบัติงาน เพ่ือร่วมกันหาวิธีแก้ไขที่ตรง
จุด 
 2) ควรส่งเสริมให้ผู้บริหารมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง เริ่มจากการสร้างแรงบันดาลใจในการ
ท างาน โดยจะต้องการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ความแตกต่างของบุคคลนั้นๆ พร้อมทั้งกระตุ้น
ทางปัญญาในพัฒนาความศักยภาพและพร้อมของบุคลากร ทั้งด้านความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ เพ่ือประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 3) รัฐบาลควรมีการเพ่ิมงบประมาณในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่านท้องถิ่นให้มาก
ขึ้น เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาท้องถิ่น การบริหารส่วนต าบลต้องมีการพัฒนาระบบข้อมูล
ข่าวสาร และข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมัย และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

8.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรมีการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลที่ใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลที่ใช้รูปแบบการบริหารจัดการแบบ
อ่ืน 

2) ควรมีการวิจัยเพ่ือความสัมพันธ์ของภาวะผู้น าแบบอ่ืนๆที่มีผลต่อการประสิทธิภาพการ
บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล 

3) ควรมีการวิจัยในประเด็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมและภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีผล
ต่อประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอ่ืน 

 
9  .กิตติกรรมประกาศ  
 ดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จลงได้ ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งจาก พ .ต.ท.
ดร .จักรพงษ  ์ ฟองชัย ท่านอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร  .วีระศักดิ์  จินา

รัตน์ ท่านอธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ที่กรุณาให้ค าแนะน า 
เสนอแนะ และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องด้วยความเอาใจใส่ตลอดมา ตั้งแต่ต้นจนเสร็จเรียบร้อย 
ผู้ว ิจัยขอกราบขอบพระคุณไว้เป็นอย่างสูง และขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ประจ าหลักสูตร
รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือด้วยดี 
 ขอขอบพระคุณนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสุรินทร์ทุกท่านที่ให้ความ
อนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์ และขอขอบพระคุณข้าราชการและพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลในจังหวัดสุรินทร์ทุกท่านที่ให้สละเวลาในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 
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การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่และวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อ 
การบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลในจังหวัดสุรินทร์ 

New Public Management and Organizational Culture in 

Affecting the Public Service of Sub-district 

 Municipality in Surin Province 

 
ธาริษา อร่ามเรือง1 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการณ์ ความสัมพันธ์ และวิเคราะห์แนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่และวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อการบริการสาธารณะของ
เทศบาลต าบลในจังหวัดสุรินทร์ โดยใช้แบบสอบถามที่ได้ท าการทดสอบความตรงเชิงโครงสร้างได้ค่า 
KMO เท่ากับ .75, .89 และ .85 ในขณะที่ผลทดสอบความเชื่อมั่นได้ค่า Alpha เท่ากับ .95 ตลอดจน
มีค่าความสัมพันธ์รายข้อมากกว่า .30 ขึ้นไปแล้วจึงน าไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่ม
ข้าราชการและพนักงานในสังกัดเทศบาลต าบลในจังหวัดสุรินทร์ จ านวน 320 คน มาผสมรวมกับ
ค าให้การสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ นายกเทศมนตรีต าบล จ านวน 12 ท่าน แล้วพบว่า 1) การ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ วัฒนธรรมองค์กร และการบริการสาธารณะ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
ทั้งภาพรวมและองค์ประกอบ ยกเว้นองค์ประกอบการแข่งขันมีค่าเฉลี่ยปานกลาง 2) ตัวแปรหลักทั้ง
สามมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันอยู่ในระดับมากที่สุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และ3) พบว่าแนวทางการพัฒนาการบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลในจังหวัดสุรินทร์มีปัจจัย
อิทธิพลประกอบด้วย การจัดการแบบเอกชน การแข่งขัน การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การแยกหน่วยงาน การมี
ความเป็นมืออาชีพ การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และวัฒนธรรมแบบราชการ ทั้งนี้ยังพบ
เพ่ิมเติมอีกว่า การเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันในการจัดหาสินค้าและบริการ อาจจะเป็นในรูปแบบของ
การท าสัญญาและกระบวนการของการประมูลเป็นส าคัญ เพ่ือเป็นวิธีการที่จะน าไปสู่การมีต้นทุนใน
การบริการสาธารณะที่ต่ าและมีมาตรฐานของการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น 
 
ค าส าคัญ: การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ วัฒนธรรมองค์กร และการบริการสาธารณะ 
 

ABSTRACT 

  This research aimed to study the state, relationship and to analyze ways for 

developing new public management and organizational culture in affecting public 

service of Sub-district Municipality in Surin Province by using a questionnaire that has 

tested the structural validity. The KMO value is .75, .89 and .85, while the confidence 

test results Alpha can be equal to .95 as well as the related for each question got more 

than .30 , and then collected from the sample group was 320  government officials and 

employees of the sub-district municipality in Surin Province, combined with the 

                                           

1 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอสีเทิร์น 
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interview data were the mayors of 12 key informants and the results found that 1) new 

public management, organizational culture and public service have a high level of 

average both overview and composition 2) The three main variables were related in the 

same direction at the highest level with statistical significance at the level of .01 and 3) 

the ways for developing of the public services had influence factors consisting of the 

private management, competition, achievement departments professionalism efficient 

use of resources and civil service culture. Also found that opportunity for competition 

in the provision of products and services may be a form of contract and the process of 

bidding is important as a way to lead to low public service costs and higher standards 

of performance. 

 

KEYWORDS: New Public Management, Organizational Culture, Public Service 

 

 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา แนวคิดสมัยใหม่เกี่ยวกับการปฏิรูปการบริหารงานใน
ภาครัฐเริ่มแพร่หลายไปทั่วโลก รัฐบาลในหลายประเทศเริ่มรับเอาแนวความคิด เข้ามาด าเนินการ
ปฏิรูประบบการบริหารงานภาครัฐโดยมีรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม จากผลการศึกษาของ Peters ที่
ศึกษาถึงรูปแบบการบริหารงานภาครัฐในช่วงสองทศวรรษท่ีผ่านมาว่า การบริหารงานภาครัฐด้วยแนว
บริหารแบบระบบราชการดั้งเดิม(Bureaucracy) ของ Max Weber ไม่เหมาะสมกับบริบทปัจจุบัน 
การบริหารงานภาครัฐในอนาคตมีแนวโน้มที่จะน าภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมมากขึ้น (Peters, 1994) ซึ่งแนวคิดของ Peters ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อแนวคิดการปฏิรูปการ
บริหารงานภาครัฐในปัจจุบัน คือ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public 
Management : NPM)  มุ่งเน้นการให้อิสระ ความคล่องตัวของการบริหาร ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในเรื่องของประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพของการให้บริการและความคุ้มค่าและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่
ให้ประโยชน์สุขแก่ประชาชน ส่งผลให้เกิดการปฏิรูประบบราชการของไทยขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2545 มีการ
น าแนวคิดการบริหารจัดการภาครับแนวใหม่มาใช้อย่างชัดเจน จึงเริ่มมีการน าเครื่องมือบริหารจัดการ
ภาคเอกชนมาใช้ เช่น Balance Score Card, PMQA, ระบบที่วัดประเมินผลสัมฤทธิ์ เช่น ตัวชี้วัด
ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน เป็นต้น (จุมพล  หนิมพานิช, 2548)  
 หลังการปฏิรูประบบราชการไทยปี พ.ศ.2545 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มีอิทธิพล
ต่อหน่วยงานในภาครัฐอย่างมาก รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะ 
ส่งผลให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานให้สอดคล้องกับเหตุการณ์และเตรียมพร้อมอยู่ตล
อสิ่งที่จะเป็นตัวผลักดันและขับเคลื่อนให้องค์กรก้าวไปสู่ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์
ที่ก าหนดไว้นั้นต้องเสริมสร้างสิ่งที่เรียกว่า วัฒนธรรมองค์กรให้มีความสอดคล้องกับทิศทางขององค์กร 
เพ่ือน าพาองค์กรไปสู่อนาคต โดยเฉพาะองค์กรที่ให้บริการประชาชน วัฒนธรรมองค์กรเปรียบเสมือน
รากแก้วขององค์กร (วีระศักดิ์   จินารัตน์, 2557) เพราะวัฒนธรรมองค์กรมีอิทธิพลต่อการประพฤติ
ปฏิบัติของคนที่ท างานอยู่ในองค์กรสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการคิด การตัดสินใจ รวมถึงวางแผน
ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่จึงต้องก าหนดวัฒนธรรมขององค์กรที่พึงประสงค์และ
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สร้างวัฒนธรรมใหม่ที่สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจขึ้น เพ่ือให้พนักงานยึดถือเป็นแนวทางเดียวกัน (ณัฐวุฒิ 
แก้วบางพูด, 2554) 

 จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพการณ์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ วัฒนธรรมองค์กร และการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลว่ามี
ความสัมพันธ์กันหรือไม่และอย่างไร ตลอดจนวิเคราะห์หาแนวทางการพัฒนาการให้บริการสาธารณะของ
เทศบาลต าบลโดยการน าหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่และวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นแนวทางที่จะ
พัฒนาศักยภาพการให้บริการประชาชนในเทศบาลต าบลต่อไป  
  
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
      (1) เพ่ือศึกษาสภาพการณ์การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ วัฒนธรรมองค์กรและการบริการ
สาธารณะของเทศบาลต าบลในจังหวัดสุรินทร์ 
      (2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ วัฒนธรรมองค์กร และการ
บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลในจังหวัดสุรินทร์ 
      (3) เพ่ือวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่และวัฒนธรรมองค์กรที่
ส่งผลต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลในจังหวัดสุรินทร์ 
 
3. กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 4.1 แบบแผนการวิจัย  
 วิธีด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการณ์ 
ความสัมพันธ์และวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาของตัวแปร โดยผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมทั้งวิธีการวิจัย
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการส ารวจระดับความ
คิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างที่ประกอบด้วยข้าราชการและพนักงานในสังกัดเทศบาลต าบลในจังหวัดสุรินทร์ 

การบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ 

วฒันธรรมองคก์ร 

การบริการสาธารณะ 
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จากนั้นจึงท าการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้แก่ นายกเทศมนตรี
ต าบลในจังหวัดสุรินทร์ จ านวน 12 ท่าน เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึก แล้วน าข้อมูลที่ได้ผสมผสานกับข้อมูล
ค าตอบการวิจัยเชิงปริมาณ  
 
       4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
               (1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ 
 ข้าราชการและพนักงานในสังกัดเทศบาลต าบลในจังหวัดสุรินทร์ จ านวนทั้งสิ้น 1,598 คน 
จากเทศบาลต าบลในจังหวัดสุรินทร์ จ านวน 27 แห่ง (ข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,www.info.dla.go.th/public/survey: 2560) โดยก าหนดจ านวนของ
กลุ่มตัวอย่างจากการค านวณหากลุ่มตัวอย่างตามวิธีการของ Taro Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 
320 ตัวอย่าง (Yamane, 1976) จากนั้นผู้วิจัยได้คัดเลือกพ้ืนที่ในการวิจัย ก าหนดศึกษา 1 อ าเภอ 1 
เทศบาลต าบล โดยสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบจับสลากจากเทศบาลต าบล จ านวน 27 แห่ง จากนั้นผู้วิจัย
ได้ก าหนดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่จะต้องเก็บจากเทศบาลต าบลแต่ละแห่งโดยเฉลี่ยจากจ านวน
ตัวอย่างทั้งหมด เพ่ือให้ได้ข้อมูลตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของทุกหน่วยประชากรตามหลักการสุ่มตัวอย่าง
แบบน่าจะเป็นของทุกหน่วยประชากรมีโอกาสเป็นตัวอย่างได้เท่ากัน (จุฬาลักษณ์ โกมนตรี, 2550) 
 (2) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 นายกเทศมนตรีต าบลในจังหวัดสุรินทร์ จ านวนทั้งสิ้น 24 คน จากเทศบาลต าบลในจังหวัด
สุรินทร์จ านวน 27 แห่ง โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างของนายกเทศมนตรีต าบลในจังหวัดสุรินทร์ เพ่ือเป็น
ผู้ให้ข้อมูลหลักในการสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของ
เทศบาลส่วนต าบลเป็นส าคัญ จ านวน 12 ท่าน 
 
      4.3 ตัวแปรที่ศึกษา 

การวิจัยครั้งนี้เพ่ือศึกษาสภาพการณ์ ความสัมพันธ์ และวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่และวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลต าบล
ในจังหวัดสุรินทร์ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
วัฒนธรรมองค์กร และการบริการสาธารณะของเทศบาลต าบล  จากนั้นน ามาก าหนดตัวแปร ได้แก่ 
ตัวแปรการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ตัวแปรวัฒนธรรมองค์กร และตัวแปรการบริการสาธารณะ
ของเทศบาลต าบล  

 
 
 

     4.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 (1) ส าหรับงานวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับเป็น
เครื่องมือวิจัย โดยพัฒนาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม เพ่ือวิเคราะห์สังเคราะห์กรอบแนวคิดการ
วิจัย แล้วน าไปวิเคราะห์สังเคราะห์เป็นตัวแปรส าหรับน ามาใช้สร้างแบบสอบถามทัศนคติของกลุ่ม
ตัวอย่าง 

http://www.info.dla.go.th/public/survey
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 (2) ส าหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้เป็นแนวค าถามมีลักษณะเป็นเค้าโครง หรือ
หัวข้อการสนทนา เป็นค าถามปลายเปิด เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ให้ข้อมูลตอบค าถามเน้นความคิดเห็นหรือเหตุ
ผลได้อย่างเสรี 
 
      4.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
    (1) ผู้วิจัยด าเนินการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการแจกและ
เก็บแบบสอบถามด้วยตนเองจากข้าราชการและพนักงานในสังกัดเทศบาลต าบลในจังหวัดสุรินทร์  ผล
การจัดเก็บข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการจัดเก็บข้อมูลตามจ านวนข้อมูลที่ต้องการใช้ 320 ฉบับ 
    (2) การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นกระบวนการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 12 
ท่าน โดยมุ่งหมายให้ได้ค าตอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่และวัฒนธรรมองค์กรที่
ส่งผลต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลในจังหวัดสุรินทร์ โดยการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจะ
เน้นการเก็บข้อมูลโดยละเอียด ตามประสบการณ์ และการให้ความหมายของนายกเทศมนตรีต าบลทั้ง 
12 ท่าน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ 
 
 4.6 การวิเคราะห์ข้อมูล  

(1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เป็นการวิเคราะห์ถึง
ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ วัฒนธรรมองค์กร และ
การบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลในจังหวัดสุรินทร์ที่ได้จากการเก็บแบบสอบถาม โดยมุ่ง
น าเสนอเพ่ือใช้บรรยายสรุปลักษณะของตัวแปรในกลุ่มตัวอย่างเพ่ือดูแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (พวง
รัตน์ ทวีรัตน์, 2543) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปช่วยในการวิเคราะห์ แจกแจงความถี่แบบอันตรภาคชั้น 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2547) ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
วิเคราะห์เชิงสถิติอ้างอิง เนื่องจากงานวิจัยนี้ศึกษาความสัมพันธ์และวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลใน
จังหวัดสุรินทร์ ดังนั้นผู้วิจัยเลือกใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอ้างอิง ดังนี้  
  ก) การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ Correlation โดยใช้สถิติ Pearson Product 
Moment Coefficient of Correlation เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรย่อยของตัวแปรการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่ ตัวแปรวัฒนธรรมองค์กร และตัวแปรการบริการสาธารณะของเทศบาลต าบล 
เพ่ือดูความสัมพันธ์ตามกรอบแนวคิดการวิจัยระหว่างตัวแปร และใช้สถิติ วิเคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA) ว่าจะสามารถใช้ตัวแปรการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่และวัฒนธรรมองค์กร มาพยากรณ์
การให้บริการสาธารณะได้หรือไม่ (เกียรติสุดา ศรีสุข, 2552) 
  ข) สถิติวิเคราะห์อิทธิพลพยากรณ์ เพ่ือวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการบริการ
สาธารณะของเทศบาลต าบลในจังหวัดสุรินทร์ ผู้วิจัยได้เลือกใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ 
(MRA) แบบมีขั้นตอน โดยพิจารณาตามล าดับความส าคัญของผลทดสอบระดับนัยส าคัญทางสถิติ และ
พิจารณาตามค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ของแต่ละตัวแปรพยากรณ์  

ค) การทดสอบความแปรปรวนหลายตัวแปร (MANOVA) ในกรณีที่มีตัวแปรตาม
หลาย 
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ตัวแปรที่เป็นตัวแปรเชิงปริมาณ และผู้วิจัยต้องการทดสอบพร้อมกันหลายตัวแปรโดยมีตัวแปรต้นอยู่
ในรูปของตัวแปรกลุ่มทั้งนี้เพ่ือน าผลการทดสอบไปใช้ในการตอบสมมติฐาน โดยแบ่งกลุ่มประชากร
เป็นกลุ่มย่อยเพ่ือทดสอบความแปรปรวนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นเกณฑ์ประเมินผลการ
ทดสอบยึดเอาผลทดสอบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเป็นเกณฑ์ตัดสิน  

  (2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ส าหรับงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยพิจารณาถ้อยค า ความ
คิดเห็นในการตอบเหตุผลเพ่ือให้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน 
ดังนี้ ขั้นตอนการถอดข้อความ ขั้นตอนการทวนซ้ า ขั้นตอนการจัดหมวดหมู่ และแยกประเภท 
ขั้นตอนการคัดเลือกค าตอบที่ตรงประเด็น ขั้นตอนการตีความหมาย เพ่ือมุ่งให้ได้ผลที่สนับสนุน
ค าตอบการวิจัยเชิงปริมาณให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 
5. สรุปผลการวิจัย 

(1) จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาสภาพการณ์การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
วัฒนธรรมองค์กร และการบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลในจังหวัดสุรินทร์  กลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรที่ศึกษาทั้งสามอยู่ในระดับมาก โดยมีตัวแปรวัฒนธรรมองค์กรมีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.77 (SD.76) ในขณะที่ตัวแปรการให้บริการสาธารณะ มีค่าเฉลี่ยรองลงมา มีค่าเฉลี่ย 
3.76 (SD. 53) ส่วนตัวแปรการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด มีค่าเฉลี่ย 3.62 (SD. 
58) สรุปว่าตัวแปรทั้งสามตัวแปรมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ส่วนตัวแปรวัฒนธรรมองค์กร  ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลสรุปว่า ตัวแปรวัฒนธรรมองค์กรและองค์ประกอบอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
วัฒนธรรมแบบราชการมากเป็นอันดับหนึ่ง มีค่าเฉลี่ย 3.82 (SD. 72) ในขณะที่วัฒนธรรมเครือญาติมี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด มีค่าเฉลี่ย 3.66 (SD. 82) ในขณะที่ตัวแปรการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมีค่าเฉลี่ยองค์ประกอบตัวแปรอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยภาพรวม 3.62 (SD. 58) ส่วนค่าเฉลี่ยองค์ประกอบพบว่า องค์ประกอบด้านรูปแบบการ
จัดการแบบเอกชนมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3.86 (SD. 71) รองลงมาเป็นค่าเฉลี่ยขององค์ประกอบด้านการ
เป็นมืออาชีพมีค่าเฉลี่ย 3.67 (SD. 54) ส่วนองค์ประกอบด้านเน้นการแข่งขัน มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 3.40 
(SD. 62) และตัวแปรการบริการสาธารณะและองค์ประกอบอยู่ ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
องค์ประกอบด้านเสมอภาค มีค่าเฉลี่ย 3.82 สูงเป็นอันดับหนึ่ง ส่วนด้านการจัดสรรทรัพยากรอย่าง
เป็นธรรม มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 3.72 (SD. 67) 
 เพราะฉะนั้น สรุปได้ว่าสภาพการณ์ของตัวแปรการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ตัวแปร
วัฒนธรรมองค์กร ตัวแปรการบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลในจังหวัดสุรินทร์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากท้ังในภาพรวมตัวแปรและองค์ประกอบตัวแปร  

(2) จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการภาครัฐแนว
ใหม่ วัฒนธรรมองค์กร และการบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลในจังหวัดสุรินทร์  สามารถสรุปได้
ว่า ตัวแปรทั้งสามมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีคู่ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่และวัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์มากที่สุด โดยมี
ค่า r = .970 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สรุปว่าตัวแปรการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
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ตัวแปรวัฒนธรรมองค์กร และตัวแปรการบริการสาธารณะ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
.01  
 (3) จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแนว
ใหม่และวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลในจังหวัดสุรินทร์  น าผล
จากการวิจัยเชิงคุณภาพ  พบว่า ปัจจัยอิทธิพลที่มีผลต่อแนวทางการพัฒนาการบริการสาธารณะของ
เทศบาลต าบลในจังหวัดสุรินทร์นั้นประกอบด้วย ปัจจัยด้านการจัดการแบบเอกชน ปัจจัยการแข่งขัน 
ปัจจัยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปัจจัยการแยกหน่วยงาน ปัจจัยมีความเป็นมืออาชีพ ปัจจัยการใช้ทรัพยากร และ
ปัจจัยด้านวัฒนธรรมแบบราชการ ทั้งนี้มีสัมประสิทธิ์พยากรณ์ร่วมกันได้ร้อยละ 94.2 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
 ดังนั้น สรุปได้ถึงข้อค้นพบส าคัญจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่พบว่า แนวทางการ
พัฒนาการบริการสาธารณะจากปัจจัยอันเป็นองค์ประกอบของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
ร่วมกับองค์ประกอบวัฒนธรรมองค์กรนั้นประกอบด้วย 7 ปัจจัยที่มีอิทธิพลได้อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และยังมีค าให้การสนับสนุนแนวทางการพัฒนานี้จากค าให้การสัมภาษณ์ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้กล่าวสรุปไว้ว่า การเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันในการจัดหาสินค้าและบริการ อาจเป็น
รูปแบบของการท าสัญญาและกระบวนการของการประมูลเป็นส าคัญเพ่ือเป็นวิธีการที่จะน าไปสู่การมี
ต้นทุนการบริการสาธารณะที่ต่ าและมีมาตรฐานของการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น รวมถึงการสนับสนุนถึง
การมอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรต าแหน่งต่างๆให้มีอ านาจตัดสินใจในอย่างชัดเจน โดยการจัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน การคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ความสามารถตรงตามต าแหน่งนั้นเข้าท างานทั้งหมด
ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลมากที่สุด 

(4) จากการตั้งสมมติฐานว่า อายุ ระดับการศึกษา และต าแหน่งมีความแปรปรวนร่วมกันต่อ
การบริการสาธารณะอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบว่า อายุ การศึกษา และต าแหน่งมี
ค่าเฉลี่ยการบริการสาธารณะ การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ และวัฒนธรรมองค์กร แตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
6. อภิปรายผล  

  (1) จากผลการวิจัย พบว่า วัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลต าบลในจังหวัดสุรินทร์ส่วนใหญ่
เป็นวัฒนธรรมแบบเครือญาติ นั้นผู้วิจัยมีความเห็นว่ารูปแบบการปกครองของเทศบาลต าบลในจังหวัด
สุรินทร์ เป็นการกระจายอ านาจจากรัฐบาลกลาง   เพ่ือให้ท้องถิ่นดูแลและปกครองตน เอง  ภายใต้
แนวคิดที่ว่าคนในท้องถิ่นน่าจะแก้ปัญหาหรือจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนในพ้ืนที่ได้ตรงกับ
ความติองการมากที่สุด   ดังนั้นคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการ พนักงานจ้างต่างๆ   
ส่วนใหญ่จึงเป็นคนในพ้ืนที่ที่มีความเป็นเครือญาติสูง  รู้จักกันทั้งต าบล   บางแห่งใช้นามสกุลเดียวกัน
ทั้งต าบล  เมื่อเข้าสู่ต าแหน่งแล้ว ก็จะมีการส่งเสริมสนับสนุนให้เครือญาติเข้ามาท างานในองค์กร
ปกครองท้องถิ่น ท าให้วัฒนธรรมในองค์กรเป็นแบบเครือญาติมากกว่าแบบอ่ืนๆ  องค์การจึงมี
บรรยากาศของมวลมิตร   ที่ร่วมกันท างานคล้ายอยู่ในครอบครัวเดียวกัน ผู้น ามุ่งเน้นเรื่องความร่วมมือ 
การให้ความเอาใจใส่ โดยพยายามหลีกเลี่ยงมิให้เกิดความรู้สึกแตกต่างกันทางสถานะภาพ ผู้น าจะยึด
มั่นในการให้ความเป็นธรรมและการปฏิบัติตามค ามั่นสัญญาอย่างเคร่งครัดสอดคล้องกับผลวิจัยของ 
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ภัสนันท์  พวงเถื่อน (2555) ที่ค้นพบว่าความส าเร็จด้านการบริการสาธารณะแก่ประชาชนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนั้นต้องเริ่มต้นจากการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรที่จ าเป็นต้องเสริมบทบาท
ภาวะผู้น าองค์กร เนื่องจากภาวะผู้น ามีอิทธิพลต่อระดับความเชื่อที่สัมผัสได้ ระดับค่านิยมที่น ามา
ยึดถือ และระดับที่น าไปใช้เป็นฐานคติเบื้องต้นต่อการตัดสินใจ  

(2) จากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ตัว
แปรวัฒนธรรมองค์กร และการบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลในจังหวัดสุรินทร์ มีความสัมพันธ์
ไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่า วัฒนธรรมองค์กรส่งผลต่อประสิทธิผลการ
บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลในจังหวัดสุรินทร์ กล่าวคือ วัฒนธรรมองค์กรจะเป็นตัวก าหนด 
วิสัยทัศน์ ภารกิจของเทศบาลต าบล ก่อให้เกิดความผูกพัน  ความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างข้าราชการในการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการปรับตัว   ของข้าราชการเพ่ือที่จะปฏิบัติ งานใน
หน้าที่ให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พิเชษฐ  ทรวงโพธิ์ และ
คณะ (2552) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบวัฒนธรรมองค์กรกับแรงจูงใจในการท างานของ
บุคลากรกรมทรัพยากรน้ าบาดาล ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมองค์กรแบบเครือญาติ มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจ
ด้านความส าเร็จ ด้านการยอมรับ ด้านความรับผิดชอบที่ได้รับ และมีความสัมพันธ์กับผู้บริหาร  และเมื่อเทศบาล
ต าบลมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง และมีผู้น าที่สามารถน าหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มา
ประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม ย่อมจะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการท างานและยกระดับการ
บริการสาธารณะของเทศบาลต าบล ทั้งในด้านตัวของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานด้านบริการประชาชน 
ด้านอาคารสถานที่ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวกของเทศบาลต าบล ก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อ
ผู้รับบริการหรือประชาชน และถือเป็นการสร้างชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดีของเทศบาลต าบล หาก
พิจารณาในส่วนของการประสบความส าเร็จหรือการบรรลุจุดมุ่งหมายของแต่ละองค์การ จะเห็นว่า 
ประเด็นส าคัญที่จะท าให้องค์การประสบความส าเร็จและบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดได้ ได้แก่ รูปแบบ
วัฒนธรรมองค์การ ซึ่งจะเห็นว่าแต่ละองค์การต่างมีรูปแบบของวัฒนธรรมองค์การที่แตกต่างกัน
ออกไป นั่นย่อมหมายถึง ในแต่ละองค์การจะมีสิ่งยึดเหนี่ยวเพ่ือให้องค์การอยู่รวมกันได้ที่แตกต่างกัน 
เช่น ค่านิยม ความเชื่อ และความคาดหวัง เป็นต้น 
 (3) แนวทางการพัฒนาการบริการสาธารณะของเทศบาลต าบล เริ่มต้นจากการพัฒนาอิทธิพล
ของวัฒนธรรมแบบมุ่งผลส าเร็จที่ยึดเอาพันธกิจ และเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
ตัวก าหนดน ามาสู่การพัฒนารูปแบบที่สมบูรณ์ได้ ดังเช่นผลวิจัยของ เด่นณรงค์ ธรรมมา (2557) ที่
ค้นพบความส าคัญของการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรด้านการควบคุมงาน การก ากับวิถีชีวิตในองค์กร 
ตลอดจนการพัฒนาการเป็นองค์กรแห่งการตื่นรู้น าไปสู่การยกระดับประสิทธิผลการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล โดยเฉพาะการเพ่ิมผลผลิตเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ และการลดต้นทุน
บริหาร รวมถึงกระบวนการบริหารองค์กร พัฒนาวัฒนธรรมมุ่งผลส าเร็จมีอิทธิพลต่อการยกระดับ
ประสิทธิผลการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่ หน้าที่ส าคัญของเทศบาลต าบล ทั้งตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย และความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมซึ่งต้องเริมต้นจากการพิจารณาความส าคัญ
ของบทบาทพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบให้บริการแก่ประชาชน การพัฒนาบุคลิกภาพ 
พัฒนาการใช้กิริยาท่าทางที่สุภาพนอบน้อม ในขณะที่กระตือรือร้นต่อการบริการประชาชน การให้
ข้อมูลข่าวสาร การอธิบายขั้นตอนการให้บริการ ตลอดจนการสร้างมิตรภาพที่ดีระหว่างพนักงานและ
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ประชาชนมีผลต่อภาพลักษณ์องค์กรอันเป็นส่วนประกอบส าคัญท่ีมีผลต่อการยกระดับประสิทธิผลการ
บริการของเทศบาลต าบล โดยเฉพาะการสร้างความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร และระบบปฏิบัติงานอันเป็น
ความรับผิดชอบของบุคลากรที่ต้องใช้ความพยายามมากขึ้นต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุผล การอาศัย
ปัจจัยพัฒนาด้านการเสริมสร้างศักยภาพการท างานของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
การพัฒนาความรู้ การพัฒนาทักษะการให้บริการ ตลอดจนการสร้างแรงบันดาลใจต่อพนักงานให้เกิด
ความต้องการด้านความก้าวหน้าในชีวิตการท างานมีผลต่อประสิทธิผลการบริการสาธารณะของ
เทศบาลต าบล ซึ่งนอกจากต้องพัฒนาคุณลักษณะขององค์กร การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
รวมถึงการทบทวนนโยบาย และระบบปฏิบัติการแล้ว การพัฒนาคุณภาพของพนักงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นประเด็นส าคัญที่ต้องเร่งพัฒนาให้เชื่อมสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริการ
สาธารณะของเทศบาลต าบล 
 สรุปดังนั้นแนวทางการพัฒนาการบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลในจังหวัดสุรินทร์เป็น
กระบวนการที่ต้องเริ่มต้นพัฒนาจากภายในวัฒนธรรมองค์กร โดยเริ่มการปลูกฝังค่านิยมใหม่ การเอา
ใจใส่ของผู้บริหาร และพนักงานในสังกัดให้ตระหนักถึงความส าคัญของการให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชนโดยน าหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาปรับใช้ให้เหมาะกับองค์กรนั้น   
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
     (1) เทศบาลต าบลต้องมีแผนงาน โครงการในการพัฒนาความศักยภาพและพร้อมของ
บุคลากร ทั้งด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของหน่วยงาน 

  (2) เทศบาลต าบลต้องมีการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร และข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมัย
และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

  (3) เทศบาลต้องมีการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้สะอาด ร่วมรื่น สวยงาม เพ่ือเอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงานและสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการ 

  (4) เทศบาลต าบลต้องก าหนดให้การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ และนโยบายการ
บริการสาธารณะเป็นที่หน้าที่ซึ่งต้องพ่ึงปฏิบัติของทุกหน่วยงาน  

  (5) ผู้บริหารของเทศบาลต าบลทุกระดับต้องตระหนัก และให้ความส าคัญต่อการส่งเสริม
การแข่งขันในการปฏิบัติงาน การสร้างผลงาน และการตอบแทนด้วยรางวัลที่ชัดเจน  
   (6) เทศบาลต าบลต้องก าหนดนโยบายด้านความก้าวหน้าของบุคลากรทุกระดับอย่าง
ชัดเจน มีความโปร่งใส และเสมอภาคแก่บุคลากรโดยปราศจากข้อจ ากัด  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
    (1) ควรท าการศึกษาวิจัยในประเด็นของผลของวัฒนธรรมองค์กรแบบราชการ แบบปรับตัว 
และแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของเทศบาลต าบล 

  (2) ควรมีการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของภาวะผู้น าในรูปแบบอ่ืนที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล 
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  (3) ควรมีการวิจัยในประเด็นของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาล
ต าบล 

 
 
 
 
 

8. กิตติกรรมประกาศ 
 ดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จลงได้ ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งจาก พ .ต.ท.
ดร.จักรพงษ์ ฟองชัย อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร. วีระศักดิ์  จินารัตน์ 
ท่านอธิการบดีกิตติคุณมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ที่กรุณาให้ค าแนะน า 
เสนอแนะ และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องด้วยความเอาใจใส่ตลอดมา ตั้งแต่ต้นจนเสร็จเรียบร้อย 
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณไว้เป็นอย่างสูง และขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ประจ าหลักสูตร
รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือด้วยดี 
 ขอขอบพระคุณนายกเทศมนตรีต าบลในจังหวัดสุรินทร์ทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการ
สัมภาษณ์ และขอขอบพระคุณข้าราชการและพนักงานในสังกัดเทศบาลต าบลในจังหวัดสุรินทร์ทุก
ท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี ้
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บทคัดย่อ 

 บทความนี้  เขียนขึ้นเพ่ือมุ่งศึกษาพลวัตทางภูมิปัญญาท้องถิ่นกับพระพุทธศาสนาของชาว
พนมสารคาม  โดยอาศัยประเพณีขึ้นเขาเผาข้าวหลามที่ยังคงสืบสานดํารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของชุมชน
อันเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสืบทอดกันมากว่าสองร้อยปี  หากเรานําบุญข้าวหลามมาจัดเป็น
หลักสูตรท้องถิ่นเพ่ือสร้างองค์ความรู้แก่ประชาชน   ก็จะสามารถสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เป็นการ
เรียนของชุมชนเพ่ือชุมชน  อาจต่อยอดเพ่ือสร้างรายได้ให้กับชุมชน  หรือในด้านวรรณกรรมพ้ืนบ้าน 
เช่น นางสิบสอง ที่มีการสอดแทรกคติธรรมในพระพุทธศาสนาเอาไว้   เช่น ความกตัญญูของพระรถ
เสน  ปัญญาและเสียสละของนางเพลา กิเลสและตันหาของพระยาสิทธิ์  ความพยาบาทของนางยักษ์
ไม่รู้จักให้อภัย  ความลุ่มหลงและไม่มีสติของนางเมรี เป็นต้น ซึ่งหากเรานําเทคโนโลยีมาผสมผสาน
สร้างหลักสูตรท้องถิ่นจากภูมิปัญญานิทานพ้ืนบ้านมาเพ่ือจัดการเรียนการสอน  เพ่ือให้คนในท้องถิ่น
ได้เรียนรู้หลักสูตรที่ตรงกับบริบทของชุมชนและรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนที่ไม่ใช่เพียงคําบอกเล่าอีกต่อไป  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่าและมีความสําคัญในทางพระพุทธศาสนาเมื่อนํามาสร้างหลักสูตรท้องถิ่น  
จะก่อให้เกิดพลวัตทางภูมิปัญญาท้องถิ่นกับพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาพลเมืองให้สังคมเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้และมีคุณธรรมจริยธรรม 
 
ค าส าคัญ: พลวัต,ภูมิปัญญาท้องถิ่น,พระพุทธศาสนา,นิทานพื้นบ้าน,ประเพณี 
 

ABSTRACT 

 This article is written for the purpose of studying the dynamics of local wisdom 

and Buddhism of the Phanom Sarakham people. By relying on the tradition, he burned 

the Khao Lam that still continues to maintain the identity of the community, which is a 

heritage of cultural wisdom inherited more than two hundred years if we bring merit, 

Khao Lam is classified as a local course to create knowledge for the people. Will be 

able to create a learning community that is a community learning for the community 

May extend to generate income for the community or in folk literature, such as the 

twelve women who have inserted the morals of Buddhism, such as the gratitude of 

Phrarodsasan The wisdom and sacrifice of Mrs.Pao  Passion and tons of Phrayasit The 

giant's vengeance is unknown. The enchantment and unconsciousness of Mrs. Maree, 

which, if we combine technology, create a local curriculum from folk tales wisdom to 

                                                   
1 อาจารย์คณะครศุาสตร์  วิทยาลยัสงฆ์พุทธโสธร 
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organize teaching to allow local people to learn courses that match the context of the 

community and know the community history that is no longer just a statement Local 

wisdom that is valuable and important in Buddhism when creating a local curriculum 

Will give rise to dynamics of local wisdom and Buddhism in order to develop citizens 

for society to be a learning and moral society. 

 

KEYWORDS: Dynamics, local wisdom, Buddhism, folk tales, traditions  

 

1. บทน า 
 บทความนี้  เขียนขึ้นเพ่ือมุ่งศึกษาพลวัตทางภูมิปัญญาท้องถิ่นกับพระพุทธศาสนาของชาว
พนมสารคาม  ซึ่งต้องการศึกษาพลวัตทางภูมิปัญญาท้องถิ่นกับพระพุทธศาสนาของชาวพนมสารคาม
ภายใต้ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีและภูมิปัญญาเพ่ือสร้างหลักสูตรท้องถิ่น   ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น
เป็นพลวัตที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม กาลเวลา และวัฒนธรรมใหม่ที่ผ่านเข้ามา  ทําให้ภูมิ
ปัญญาที่มีคุณค่าได้ถูกลืมเลือน  เลือนหายไปตามกาลเวลา  ซึ่งหากมีแนวทางจัดการภูมิปัญญา เพ่ือให้
ภูมิปัญญาที่มีคุณค่านั้นยังคงอยู่ หรือปรับปรนให้เหมาะสมกับยุคสมัย  ก็จะสามารถสืบทอดภูมิปัญญา
ที่ได้รับการส่งต่อมาจากบรรพบุรุษให้แก่ลูกหลานสืบต่อไป   ด้วยวิถีชีวิตของคนไทยผูกพันอยู่อย่าง
แนบแน่นกับพระพุทธศาสนา  และได้หล่อหลอมชีวิตจิตใจ  ส่งผลให้ลักษณะนิสัยของคนไทยเป็นผู้มี
จิตใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ แสดงความเป็นมิตร พร้อมแบ่งปันและช่วยเหลือ  อันเป็นเอกลักษณ์ประจําชาติ
ที่ชาวต่างชาติประทับใจ จนได้สมญานามเมืองไทยว่า “สยามเมืองยิ้ม”  ซึ่งประเพณีและพิธีกรรมของ
สังคมหรือชุมชน  ล้วนเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาโดยตลอด ถ้าไม่เป็นเรื่องของพระพุทธศาสนา
โดยตรง ก็ต้องมีคติความเชื่อหรือแนวปฏิบัติในพระพุทธศาสนาแทรกอยู่ด้วย   เพราะพระพุทธศาสนา
สามารถนํามาประยุกต์กับการพัฒนาสังคมและ วัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี เราควรอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดี
งามไว้ไม่ให้เสื่อมสลายไป เพราะในอดีต  วัดและบ้านมีความสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พระเป็น
ผู้นําของชาวบ้านทั้งด้านจิตใจ การปกครอง และสังคม เพราะฉะนั้นพระสงฆ์จึงมีบทบาทต่อการ
พัฒนาสังคม รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและ วัฒนธรรม อันดีงามของชาติบ้านเมืองให้ดํารงอยู่ได้
ตลอด 
 
2. วัตถุประสงค์ 

(1)  เพ่ือศึกษาพลวัตทางภูมิปัญญาท้องถิ่นกับพระพุทธศาสนาของชาวพนมสารคาม 
 

3. พลวัตทางภูมิปัญญาท้องถิ่นกับพระพุทธศาสนา 
 พลวัต ประกอบด้วยคําว่า พล (อ่านว่า พะ -ละ) ในภาษาบาลีสันสกฤต แปลว่า กําลัง แรง กับคํา 
วัต ที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตว่า วตฺ (อ่านว่า วัด) แปลว่า มี   พลวัต ในภาษาไทยมักใช้ขยายคําที่
หมายถึงสิ่งที่ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ และมีความสามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยพลังในตัวเอง เช่น  ภาษา
มีความเป็นพลวัต คือมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
 ดังนั้น  พลวัต หมายถึง  ภาวะความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา การเคลื่อนไหวนี้มี
ได้ทั้งการเคลื่อนไหวที่สังเกตเห็นได้ และการเคลื่อนไหวที่สังเกตไม่ได้ 
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 ภูมิปัญญาเป็นกระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการทางวัฒนธรรม การที่จะเข้าใจหรือได้
ประโยชน์จากภูมิปัญญาของชุมชน   เราต้องเข้าใจกระบวนการของภูมิปัญญาซึ่งอาจเกิดจากปัจจัย  
ดังต่อไปนี้ 
 1. ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม เมื่อเปลี่ยนแปลงไป ทําให้ภูมิปัญญาเกิดความแตกต่าง และ
เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง ภูมิปัญญาจึงจะหยุดนิ่งไม่ได้ ซึ่งพนมสารคามนั้นเป็นพ้ืนที่ป่าที่มีความอุดม
สมบูรณ์มากในอดีต ทําเป็นปัจจัยในการย้ายถิ่นฐานเข้ามาเพ่ือตั้งถิ่นฐาน 
 2. คตินิยมวัฒนธรรม สภาพของวัฒนธรรมก่อให้เกิดพลวัต ได้แก่ วัฒนธรรมของพาณิชย์นิยม ที่
ภูมิปัญญานํามาต่อยอด เช่น การลูกประคบที่เป็นสินค้า OTOP ทํามาจากสมุนไพรในพ้ืนที่ซึ่งสามารถ
สร้างมูลค่า  
 3. ประโยชน์ใช้สอย เช่น หมวกกุยเล้ย ที่เป็นหัตถกรรมตั้งแต่สมัยโบราณที่มีการผสมผสานไทยจีน 
โดยนําวัตถุดิบตามธรรมชาติ นํามาใช้ประโยชน์ในการจักสานเพื่อใส่กันแดด 
 4. อิทธิพลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อให้เกิดองค์ความรู้เพ่ิมขึ้น ทําให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปทําให้เกิดการปรับตัวเปลี่ยนแปลงพอสรุปได้ดังนี้คือ  
  4.1 การเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ กับโครงสร้างทางเศรษฐกิจสมัยใหม่เปิดโอกาสให้คนมีทางเลือก
ในการทํางานและการครองชีพมากขึ้น มีการอพยพทําให้ชุมชนท้องถิ่นอ่อนแอและยากจนลง ซึ่งพนม
สารคามได้จัดตั้งกลุ่มเพ่ือสร้างรายได้ในชุมชน เพ่ือสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งลดการย้ายถิ่นของ
คนในชุมชน เช่น กลุ่มดอกไม้จันทน์ ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ใช้ในงานเกี่ยวกับงานศพซึ่งมีความเชื่อว่าจะ
นําพาคนตายไปสวรรค์ 
  4.2 แบบแผนการผลิตและการบริโภคของคนในสังคมไทยเปลี่ยนไป ระบบการพ่ึงพากันใน
ชุมชนท้องถิ่นไม่อาจดํารงอยู่ได้เพราะระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ ที่เน้นผลกําไร ซึ่งทางชุมชนพนมสาร
คามมีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่ได้พยายามส่งเสริมการบริโภคที่
พ่ึงพาตนเอง โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 รัตนะ บัวสนธิ์  กล่าวถึง  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ว่าหมายถึง  กระบวนทัศน์ของบุคคลที่มีต่อตนเอง 
ต่อโลกและสิ่งแวดล้อม  ที่มีรากฐานจากคําสอนทางศาสนาคติ จารีตประเพณีที่ได้รับการถ่ายทอดสั่ง
สอนและปฏิบัติสืบเนื่องกันมาปรับปรนเข้ากับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลง โดยมีเป้าหมายเพ่ือ
ความสงบสุขในชุมชน  
 คนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยนําหลักธรรมคําสอนของศาสนา มาปรับใช้ในวิถีชีวิต ได้
อย่างเหมาะสม ทําให้คนไทยเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ประนีประนอม รักสงบ ใจเย็น มี
ความอดทน ให้อภัยแก่ผู้สํานึกผิด ดํารงวิถีชีวิตอย่างเรียบง่าย ปกติสุข ทําให้คนในชุมชนพ่ึงพากันได้ 
แม้จะอดอยากเพราะ แห้งแล้ง แต่ไม่มีใครอดตาย เพราะพ่ึงพาอาศัยกัน สืบเนื่องมาจากหลักธรรมคํา
สอนของพระพุทธศาสนา เป็นการใช้ภูมิปัญญา ในการนําเอาหลักของพระพุทธศาสนามา ประยุกต์ใช้
กับชีวิตประจําวัน  
 ดังนั้นพลวัตทางภูมิปัญญาท้องถิ่นกับพระพุทธศาสนา  จึงหมายถึง  การเปลี่ยนแปลงกระบวน
ทัศน์ของภูมิปัญญาที่มีรากฐานจากคําสอนทางศาสนาคติ จารีตประเพณีที่ได้รับการถ่ายทอดสั่งสอน
และปฏิบัติสืบเนื่องกันมา   เพ่ือสืบสาน  ถ่ายทอดส่งต่อไปให้ลูกหลานท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์  
ที่เราไม่ควรเจริญเพียงด้านวัตถุแต่ควรที่จะเจริญทางด้านจิตใจอีกด้วย 
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ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับพระพุทธศาสนา 
 มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ( Intangible Cultural Heritage) ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ.2559 หมายถึง ความรู้ การประพฤติปฏิบัติ หรือทักษะ
ทางวัฒนธรรมที่แสดงออกผ่านบุคคล กลุ่มบุคคล หรือชุมชน ยอมรับและรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน และ
มีการสืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่ง โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือตอบสนองต่อ
สภาพแวดล้อม   ซึ่งวรรณกรรมพ้ืนบ้านนั้นเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย ด้วยวิธีการ
บอกเล่า ได้แก่ นิทานพ้ืนบ้าน ตํานานพ้ืนบ้าน บทร้องพ้ืนบ้าน บทสวดหรือบทกล่าวในพิธีกรรม 
สํานวน ภาษิต  คําพูดหรือคํากล่าวที่มีสัมผัสคล้องจองกัน ปริศนาคําทายและตํารา  และอาหารก็เป็น
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ในด้านสาขาความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล ซึ่ง
เป็นองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมที่ควรสืบสานปกป้องคุ้มครองไม่ให้เกิดการสูญเสียอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
ไป 
 พระพุทธศาสนา  ซึ่งถือว่าเป็นรากฐานเดิมของสังคมไทย  และได้ฝังลึกลงไปแทบทุกด้านในสังคม  
เช่น เศรษฐกิจ  การเมือง  วัฒนธรรม และการศึกษา เป็นต้น  ซึ่งพระพุทธศาสนาสามารถประยุกต์
เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือเป็นแนวทางชี้แนะคุณค่าความดีและเป็นประโยชน์  ต่อสังคม  
พระพุทธศาสนาในทัศนะคติของคนสมัยใหม่ อาจหมายถึงศาสนาและปรัชญา  ซึ่งพระบาท สมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  (รัชกาลที่ 9)  ทรงมีพระราชวินิจฉัยว่า  โดย
เนื้อหาที่ เป็นเรื่องจริงและชีวิต  พระพุทธศาสนา เป็นปรัชญา  วิธีการสอนที่ยึดหลักเหตุผล  
พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์ 
 
 พนมสารคามหรือพนมสาลคาม 
 พนมสารคามมีหลักฐานทางโบราณคดีว่ามีการตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ยุคทวารดี  จากโบราณสถานและ
โบราณวัตถุที่ค้นพบ   เดิมเป็นหัวเมืองหนึ่งในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยา เรียกว่า "เมืองพนมสารคาม"  
ซึ่งต่อมาในปีพ.ศ. 2437  ได้รับการจัดตั้งเป็นเมืองในมณฑลปราจีนบุรี ในปีพ.ศ. 2444  ถูกลดฐานะ
เป็นอําเภอ  มีข้อสังเกตว่า  พนมสารคาม ว่าแต่เดิมน่าจะให้สะกดว่า พนมสาลคาม เพราะ คําบาลี 
สาล (อ่านว่า สา-ละ) หมายถึง ต้นรัง หรือต้นยางก็ได้ (แต่นิยมเรียกทับศัพท์ว่าต้นสาละ) สอดคล้อง
กับภูมิประเทศบริเวณลําน้ําท่าลาดเต็มไปด้วยต้นยาง มีชื่อ เขาดงยาง โดยน้ํามันยาง จากต้นยางเป็น
สินค้า  ขณะเดียวกันก็เอาต้นยางมาเผาสุมเป็น ถ่าน ได้อีก ตรงตามที่ตั้งเมืองครั้งแรกว่า “ท่าถ่าน” 
ซึ่งจากประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนั้น  ทําให้มีการอพยพย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่อําเภอพนมสารคาม  จาก
ปัจจัยทางด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  และวัฒนธรรม  ซึ่งก่อให้เกิดการสืบทอดประเพณีที่ เป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น  ที่เกิดจากการผสมผสานวัฒนธรรมอย่างลงตัว  ในด้านศาสนา  ความเชื่อ  
และวิถีชีวิต 
 
นางสิบสองกับพระพุทธศาสนา 
   เรื่องนางสิบสอง หรือพระรถ-เมรี เชื่อกันว่าเป็นนิทานพ้ืนบ้านของไทยที่เรียบเรียงขึ้นโดยพระ
เถระชาวเชียงใหม่ ซึ่งมีปรากฏหลักฐานหลงเหลือเป็นวรรณกรรมลายลักษณ์จารึกในใบลานเรื่อง 
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“นางสิบสอง” เรื่องพุทธเสนกะ เก็บไว้ตามวัด  เพราะถึงแม้สังคมจะได้อิทธิพลของความเจริญที่
ก้าวหน้าไปมากแค่ไหน  แต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่สามารถทําให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีค่าได้เลือนหายไป  แต่
กลับก่อให้เกิดพลวัตทางภูมิปัญญาท้องถิ่นกับพระพุทธศาสนา  ที่ยังคงสืบทอดส่งต่อมาจนถึงปัจจุบัน  
ไม่ว่าจะเป็นประเพณีที่ยังคงสืบสานดํารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของชุมชน  ที่ประกอบด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการจดทะเบียนในความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
ธรรมชาติและจักรวาล  และทางด้านอาหารและโภชนาการจากยูเนสโกอย่างเช่นข้าวหลาม  หรือใน
ด้านวรรณกรรมพ้ืนบ้านที่ถ่ายทอดอยู่ในวิถีชีวิตชาวบ้าน ซึ่งครอบคลุมวิธีการบอกเล่า เช่น นางสิบ
สอง  ที่มาในปัญญาสชาดกท่ีมีการสอดแทรกคติธรรมในพระพุทธศาสนาเอาไว้   
 จากงานวิจัยของพระครูมงคลโพธิสถิต (นามจําปา)  ในเรื่อง  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่
ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องนางสิบสอง  พบว่า  แนวคิดสําคัญของเรื่อง คือ  กรรมใดใครก่อ  กรรมนั้น
ย่อมตามสนองตรงกับพระพุทธศาสนาในด้านกฎแห่งกรรมซึ่งหากนํามาเล่าสอนแก่เด็กย่อมเป็นการ
การปลูกจิตสํานึกท่ีดี เช่น  ในความกตัญญูซึ่งปรากฏเด่นชัดในตัวละครพระรถเสน  ส่วนนางเพลาน้อง
คนสุดท้องแม่ของรถเสนนั้นมีทั้งสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดและยังมีความเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัวเป็นที่
พ่ึงพาของพ่ีน้องได้  ในด้านพระยาสิทธิ์ผู้ถูกกิเลสและตันหาครอบงําซึ่งทําให้ทําร้ายแม้กระทั่งเมียและ
ลูกได้  ความพยาบาทนั้นปรากฏที่นางยักษ์สามตาที่อาฆาตมาดร้ายนางสิบสองและลูกไม่รู้จักคําว่าให้
อภัย  นางเมรีในเรื่องคือคนที่ลุ่มหลงในความรักและยังเห็นผลเสียของการดื่มสิ่งของมึนเมา  ซึ่งจาก
ผลวิจัยพบหลักธรรมที่ปรากฏ ได้แก่  ทุกข์  ปัญญา  บุญกรรม  เมตตา  และกรุณา 
 จะเห็นได้ว่านิทานพื้นบ้าน เป็นเรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมาหรือมีผู้แต่งขึ้น  เพ่ือต้องการสอนคนใน
การดํารงชีวิต  ปลูกฝังคุณธรรมต่าง ๆ  ให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี นิทานเป็นสื่อเพ่ืออบรมบ่ม
เพาะอุปนิสัยของผู้ฟังได้เป็นอย่างดียิ่ง   ผู้ฟังจะจดจําเนื้อเรื่องได้  รู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลิน  เนื้อ
เรื่องน่าสนใจ  น่าติดตาม  เข้าใจง่าย  ผู้ฟังจะได้รับการอบรมสั่งสอนผ่านตัวละคร เช่น สํานึกในบาป
บุญคุณโทษ   เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรม  เป็นต้น   ตํานานหรือนิทานพ้ืนบ้านส่วนใหญ่จะถ่ายทอดด้วย
วิธีมุขปาฐะที่ทั้งผู้เล่าและ ผู้ฟังต่างมุ่งสนองความสุขทางจิตใจ   ซึ่งแสดงให้เห็นความผูกผันของศาสนา
กับวิถีชีวิตของคนไทยมาจนถึงปัจจุบัน 
 
ขึ้นเขาเผาข้าวหลามกับพระพุทธศาสนา 
 พิธีกรรม คือ  การกระทําที่ เป็นขั้นเป็นตอน มีระเบียบวิธี เพ่ือให้เป็นหนทางที่จะนํามาซึ่ง
ความสําเร็จในสิ่งที่คาดหวังไว้ ซึ่งก่อให้เกิดความสบายใจและมีกําลังใจที่จะดําเนินชีวิตต่อไป เช่น 
พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา  
 พระยาอนุมานราชธน กล่าวไว้ว่า ประเพณีแบ่งได้เป็น จารีตประเพณี ขนบประเพณี และธรรม
เนียมประเพณ ี
        จารีตประเพณี คือประเพณีที่สังคมถือว่าถ้าใครในสังคมฝ่าฝืนหรืองดเว้นไม่กระทําตาม ถือว่า
เป็นความผิดความชั่ว จารีตประเพณีเป็นจรรยาและศีลธรรมของสังคม เช่น หญิงที่ตั้งครรภ์โดยไม่มี
สามีถือว่าผิดจารีตประเพณี 
         ขนบประเพณี คือประเพณีที่สังคมได้ตั้งหรือวางเป็นระเบียบแบบแผนขึ้นไว้ จะโดยตรงหรือ
โดยอ้อมแล้วแต่กรณี เช่น ลูกที่ไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ถือว่าผิดขนบประเพณี 
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          ส่วนธรรมเนียมประเพณี คือประเพณีที่สังคมถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาสามัญ ไม่ถือว่าผิด เป็น
แต่นิยมกันว่าควรประพฤติ เช่น เมื่อผู้น้อยไปหาผู้ใหญ่ ก็มักจะมีของไปฝากตามธรรมเนียมประเพณี 
 ประเพณีบุญข้าวหลามเป็นประเพณีท่ีมีมายาวนานกว่าสองร้อยปีของชาวลาวเวียงและลาวพวนใน
อําเภอพนมสารคาม ซึ่งเป็นชุมชนชาวไทยเชื้อสายลาวที่อยู่ใกล้เคียงกับชาวไทยเชื้อสายเขมร  เมื่อถึง
เดือนสามช่วงฤดูเก็บเกี่ยวข้าว ชาวบ้านได้พร้อมใจกันไปทําบุญด้วยการนําข้าวใหม่ไปทําข้าวหลามเผา
ให้สุกหอมในกระบอกไม้ไผ่  ซึ่งข้าวหลามนั้นเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของไทย  โดยชาวบ้านจะนําข้าว
หลามไปถวายพระที่วัดพร้อมกับถวายขนมจีนน้ํายาป่า  ซึ่งเกิดจากความศรัทธาในพุทธศาสนา  โดย
งานบุญประเพณีจะจัดขึ้นทุกวันขึ้น 14 ค่ํา เดือน 3 ชาวบ้านจะหุงข้าวหลามทุกครัวเรือน เพ่ือนําไป
ถวายพระในวันรุ่งขึ้น ซึ่งเป็นวันพระขึ้น 15 ค่ํา เดือน 3 หลังจากนั้นจะพากันเดินขึ้นเขาดงยาง ซึ่งมี
ระยะทาง ๕ กิโลเมตร เพ่ือไปปิดทองรอยพุทธบาทบนเขาดงยาง และนําข้าวหลามที่เหลือจากการ
ทําบุญไปแบ่งกันรับประทาน   ซึ่งเท่ากับพระพุทธศาสนานั้นเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น   
 
หลักสูตรและเทคโนโลยี 
 เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทและเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน และยังมีการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ จึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เทคโนโลยีจะเป็นปัจจัยสําคัญต่อการสร้างความ
เปลี่ยนแปลงในการศึกษาเหมือนกัน  เนื่องจากรัฐจัดการเรียนรู้ที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการหรือ
ความจําเป็น เช่น เด็กในพื้นที่ต่างกันมีทักษะที่จําเป็นต่อการเรียนรู้ต่างกัน แต่รัฐจัดรูปแบบการเรียนรู้
เหมือนกัน  การศึกษาต้องทําให้เด็กไทยคิดเป็น โดยคิดได้ทั้งแบบคิดวิเคราะห์ คิดเชิงโครงสร้าง คิด
รวบยอด และคิดเพ่ือสังคม สามารถร่วมกันทํางานเป็นทีม รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม 
หลักสูตรท้องถิ่น  คือการจัดประสบการณ์การเรียนและเนื้อหาสาระให้กับผู้เรียนในท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพชีวิตจริงทางสังคมวัฒนธรรม  ซึ่งการนําเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเพ่ือสร้าง
หลักสูตรท้องถิ่น  จะสามารถพัฒนาเยาวชนในท้องถิ่นให้มีความตระหนักรู้เกี่ยวกับชุมชน  ในด้าน
สังคมและวัฒนธรรม 
 หลักสูตรท้องถิ่น  หมายถึง ประสบการณ์การเรียนรู้ที่จัดให้กับกลุ่มผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่
จัดตามสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียนในท้องถิ่น  ต้องการให้ผู้เรียนได้นําไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้ดีขึ้น 
 
4. สรุป 
 การศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น  เราต้องสอนให้เยาวชนสามารถปรับตัว  รู้จักแก้ไข
ปัญหา  มีคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพ   โดยอาศัยประเพณีท่ียังคงสืบสานดํารงไว้
ซึ่งอัตลักษณ์ของชุมชนที่ประกอบด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับ
การจดทะเบียนในด้านความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาลกับองค์การยูเนส โกปี 
พ.ศ.2556  ในด้านอาหารและโภชนาการ  คือ  ข้าวหลาม  ที่เป็นส่วนประกอบสําคัญในประเพณีขึ้น
เขาเผาข้าวหลาม  เพราะข้าวหลามคืออาหารที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ต้องการถนอมอาหาร หาก
เรานําข้าวหลามมาจัดเป็นหลักสูตรท้องถิ่นและมีการผสมผสานเทคโนโลยีที่มีประโยชน์เข้าไ ปเพ่ือ
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สร้างองค์ความรู้แก่ชาวบ้าน  เพ่ือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่ทําร้ายสิ่งแวดล้อม  
ก็จะสามารถสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เป็นการเรียนของชุมชนเพ่ือชุมชน  อาจต่อยอดเพ่ือสร้าง
รายได้ให้กับชุมชน  มากกว่าแค่ประเพณีที่ทําปีละ 1 ครั้ง  หรือในด้านวรรณกรรมพ้ืนบ้านที่ถ่ายทอด
อยู่ในวิถีชีวิตชาวบ้านผ่านการบอกเล่า  เช่น นางสิบสอง ที่มีการสอดแทรกคติธรรมในพระพุทธศาสนา
เอาไว้  เช่น ความกตัญญูของพระรถเสน  ปัญญาและเสียสละของนางเพลา กิเลสและตันหาของพระ
ยาสิทธิ์  ความพยาบาทของนางยักษ์ไม่รู้จักให้อภัย  ความลุ่มหลงและไม่มีสติของนางเมรี เป็นต้น ซึ่ง
ในปัจจุบันพลวัตของนิทานพ้ืนบ้านซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นได้มีเปลี่ยนแปลงในการถ่ายทอดสู่
ชุมชน เช่น  การสร้างเป็นละคร ซึ่งได้ถูกนํามาทําเป็นละครพ้ืนบ้านครั้งแรก ทางช่อง 7 สี ช่อง 5 ช่อง
ไทยทีวี ทั้งหมด 5 ครั้ง  และมีการตีพิมพ์หนังสือ  วรรณคดีก่อนนอน เรื่อง นางสิบสอง  ที่มีทั้งหนังสือ
การ์ตูนและE-Book เรื่องต่อมานางสิบสอง (ฉบับการ์ตูน) ตอน พระรถ-เมรีตํานานแห่งรักนิรันดร์  
เป็นต้น  นางสิบสองได้ถูกสร้างเป็นภาพยนตร์การ์ตูนอีกด้วย  หากเรานําเทคโนโลยีมาผสมผสานสร้าง
หลักสูตรท้องถิ่นจากภูมิปัญญานิทานพ้ืนบ้านมาเพ่ือจัดการเรียนการสอน  เพ่ือให้คนในท้องถิ่นได้
เรียนรู้หลักสูตรที่ตรงกับบริบทของชุมชนและรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนที่ไม่ใช่เพียงคําบอกเล่าอีกต่อไป 

เราต้องยอมรับว่าปัจจุบันเทคโนโลยีนั้น  เป็นองค์ประกอบที่สําคัญในชีวิตประจําวันของเรา  
ดังนั้นหากเรานําเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่าและมีความสําคัญในทางพระพุทธศาสนา   โดย
นํามาใช้ร่วมกับเทคโนโลยีเพ่ือสร้างหลักสูตรท้องถิ่น  จะก่อให้เกิดพลวัตทางภูมิปัญญาท้องถิ่นกับ
พระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาพลเมืองให้สังคมเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และมีคุณธรรมจริยธรรม  จาก
นิทานพื้นบ้านที่ปลูกฝังเยาวชน 
 
5. ข้อเสนอแนะ 
 1.  เราควรนําภูมิปัญญาท้องถิ่นกับพระพุทธศาสนามาใช้ในการจัดหลักสูตรท้องถิ่น   โดยใช้
เทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรม จะก่อให้เกิดพลวัตทางภูมิปัญญาท้องถิ่นกับพระพุทธศาสนาเพ่ือ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพเพ่ือสังคม   
 2.  สถาบันการศึกษาควรมีการส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนในด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่
สร้างสรรค์ภูมิปัญญาเพ่ือให้เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาในท้องถิ่นกับพระพุทธศาสนา ให้ได้
หลักสูตรท้องถิ่นซึ่งเป็นการสร้างพลวัตทางภูมิปัญญาท้องถิ่นกับพระพุทธศาสนาที่ยั่งยืน 
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ความต้องการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดบุรีรัมย์ 

The Need for Capacity Building in Community Environmental Management 
of Village Health Volunteers in Buriram Province 

 
พิษณุ  โชติประไพ1 
สุวารีย์  ศรีปูณะ2 
ประภาพร  ชุลีลัง3 
ผมหอม  เชิดโกทา4 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความต้องการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเป็นการวิจัยเชิง
ส ารวจ (Survey Research)  ผลการศึกษาพบว่าพบว่า ความต้องการเสริมสร้างศักยภาพในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน อยู่ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.46 ( X ̅  = 3.46  S.D. = 
0.80 ) โดยความต้องการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ในเรื่องการจัดการขยะ
มูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.94 ( X ̅  = 3.94  S.D. = 0.69 ) 
รองลงมาคือ การจัดการที่พักอาศัยที่ถูกสุขลักษณะ   และการจัดการน้ าดื่ม น้ าใช้ ที่ถูก ที่อยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  3.25( X ̅   =3.25  S.D. = 0.84 ) และ 2.86 ( X ̅  = 2.86  S.D. = 
0.85 )  
 ความต้องการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  จ าแนกตามการเคยเข้าร่วมกิจกรรมพบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่
เคยเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน  ร้อยละ 82.06 จ าแนกตามความต้องการเข้าร่วม
กิจกรรมทั้งหมดร้อยละ 100 เห็นว่าควรจะจัดกิจกรรมในช่วงเวลา   09.00 น. ถึง 16.30 น. มากท่ีสุด 
ร้อยละ 55.94 ควรจะจัดกิจกรรมให้ช่วงเดือนมกราคม มากที่สุด  ร้อยละ 46.44 กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ต้องการให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมากท่ีสุด ร้อยละ 25.33  
                                           

1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศีกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี

 
2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศีกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ

บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี
3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศีกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ

บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี
 
4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศีกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ

บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี
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ค าส าคัญ: การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน, การเสริมสร้างศักยภาพ,  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน 
 

ABSTRACT 

This survey research purposes to study the needs for capacity building in 

community environmental management of village health volunteers in Buriram 

province. The results showed that the demand for capacity building in community 

environmental management in the overall picture was at a moderate level, with a mean 

of 3.46 (X ̅ = 3.46 S.D. = 0.80), with the need to enhance capacity in community 

environmental management i n  so l id  was t e  management  i n  househo lds  and 

communities in the high level with the mean of 3.94 (X ̅ = 3.94 S.D. = 0.69), followed 

by the management of hygienic residences and the management of drinking water that 

is used at a moderate level with an average of 3.25 (X ̅ = 3.25 S.D. = 0.84) and 2.86 

(X ̅ = 2.86 S.D. = 0.85). The need for organizing activities to enhance capacity in 

community environmental management of village health volunteers classified by 

participation in activities, found that 82.06% of the respondents did not participate in 

the community environmental management activities; classified by the need to 

participate in all activities, 100% agreed that activities should be held during 09.00 hrs. 

to 16.30 hrs. The most participant who agree to organize the activities in January is 

46.44%. Most of the samples want to exchange ideas with a value of 25.33%. 

 

KEYWORDS:  community environmental management,  capacity building,  village 

health volunteers 

 
1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 สถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
บริบทโลกและ ปัจจัยภายในประเทศหลายประการทั้งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การ
เพ่ิมขึ้นของประชากร และสภาพ ความเป็นเมืองที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ซึ่งส่งผลให้ ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งมลพิษอากาศ มูล
ฝอย และสิ่งปฏิกูล เป็นต้น ที่มีแนวโน้มและความรุนแรงเพ่ิมขึ้น รวมถึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
และสุขภาพของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม  พบว่ามีการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อที่มีสาเหตุการ
รับสัมผัสสิ่งคุกคามทางชีวภาพในสิ่งแวดล้อมโดยมีแมลงและสัตว์น าโรคเป็นพาหะ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
อนามัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การจัดการรังโรค การจัดการแหล่งเพาะพันธุ์พาหะน าโรคด้วยการจัด 
สุขาภิบาลที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อมทั่วไป การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ส่งผลถึงการแพร่กระจาย
พาหะน าโรค   
 จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นจังหวัดขนาดใหญ่ ประกอบด้วย 23 อ าเภอ 188 ต าบล 2 ,546 หมู่บ้าน 
440,324  ครัวเรือน  ประชากร 1,584,661 คน จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นจังหวัดที่มีวิกฤตปัญหาการจัดการ
มูลฝอย อยู่ในล าดับที่ 12 ของประเทศ และ เป็นจังหวัดที่มีวิกฤตปัญหามูลฝอยสะสม นอกจากนี้จาก
การส ารวจข้อมูลพบว่ามีชุมชนที่ประกอบอาชีพรับซื้อและคัดแยกซากขยะอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือน าไป
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ขายต่อ ในพ้ืนที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ จึงเป็นจังหวัดที่เป็นพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดผลกระทบต่อ
สุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม 
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) มีความส าคัญต่อการส่งเสริมสุขภาพเชิง
ป้องกันและพัฒนาสาธารณสุข  รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนของไทย  ด้วยบทบาทและ
การมีเครือข่ายเชื่อมโยงสัมพันธ์กันทุกท้องถิ่น โดยเฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์ มีอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) กระจายอยู่ในทุกหมู่บ้านและชุมชน รวมทั้งสิ้น  27,834 คน มีความผูกพันกัน
ด้วยเครือข่ายความสัมพันธ์ในระบบเครือญาติในชุมชน ซึ่งหากมองด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนแล้ว อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จึงเป็นกลไกส าคัญในการมีส่วนร่วมในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนในส่วนของภาคประชาชน ทั้งนี้พบว่ายังไม่มีรูปแบบการมีส่วนร่วมในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านที่ชัดเจน โดยส่วนใหญ่จะเป็นเพียง
หลักสูตรอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ที่เน้นไปในด้านการดูแลสุขภาพ การดูแลผู้ป่วย 
การเฝ้าระวังโรค 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการป้องกันและลดส่งผลกระทบต่อสภาวะสุขภาพของจังหวัดบุรีรัมย์ที่เกิด
จากการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมในชุมชน  ผุ้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความต้องการ
เสริมสร้างศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัด
บุรีรัมย์    เพ่ือทราบความต้องการเสริมสร้างศักยภาพ และเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ที่จะน าไปสู่การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนที่เหมาะสมต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาความต้องการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
 
 
 
 
 
 
3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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แผนภาพที่ 1กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 4.1แบบแผนการวิจัย 
การศึกษาความต้องการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เพ่ือให้ได้
ค าตอบตรงกับประเด็นปัญหาที่ต้องการ 
       4.2ประชากรและตัวอย่าง 
  ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาความต้องการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดบุรีรัมย์ คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน ในจังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 27,834 คน โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างตามตารางเครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970)  รวมทั้งสิ้นจ านวน 379 คน   
       4.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรที่ศึกษาในครั้งนี้ มีดังนี้  ตัวแปรด้านประชากร ได้แก่ เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  
ตัวแปรสาระส าคัญการเรียนรู้  ได้แก่ ในด้านการจัดการที่พักอาศัยที่ถูกสุขลักษณะ การจัดการน้ าดื่ม 
น้ าใช้ ที่ถูกสุขลักษณะ    การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน     คัวแปรกิจกรรมการเรียนรู้  
      4.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามกับความต้องการเสริมสร้างศักยภาพใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดบุรีรัมย์  แบบสอบถาม
เป็นแบบปลายปิดค าถามแบบเลือกตอบ และปลายเปิด ประกอบไปด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ข้อมูล
พ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ความต้องการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการ

สาระส าคญัการเรียนรู้ 

-การจดัการท่ีพกัอาศยัท่ีถูกสุขลกัษณะ 

-การจดัการน ้ าด่ืม น ้ าใช ้ท่ีถูกสุขลกัษณะ 

-การจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและ

ชุมชน 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

 

ความตอ้งการเสริมสร้างศกัยภาพในการ

จดัการส่ิงแวดลอ้มชุมชน 



              

 

                  การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 

772 

สิ่งแวดล้อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ส่วนที่  3 ความต้องการเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน 
4.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดบุรีรัมย์ รวมทั้งสิ้นจ านวน 379 คน โดย แบบสอบถามกับความ
ต้องการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
จังหวัดบุรีรัมย์ ด าเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561 
 4.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปวิเคราะห์เพื่อหาค่าต่าง ๆ ดังนี้ 
 4.6.1 วิเคราะห์ข้อความค าตอบ วิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐาน ในรูปของความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 4.6.2 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
 
5. สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคล จ านวน 379 คน ร้อยละ 
เพศ   
      ชาย                           104                       27.44 
      หญิง                       275                       72.56 
อายุ   
      ไม่เกิน 20 ปี                           2                         0.52 
      21 – 40 ป ี                       135                       35.62 
      41 – 60 ป ี                       159                      41.96 
      มากกว่า 60 ปี                         83                      21.90 
ระดับการศึกษา   
      ประถมศึกษา                       229                      60.42 
      มัธยมศึกษา                      136                      35.89 
      ปริญญาตรี                        14                        3.69 

จากตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ  72.56  ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 
41 ถึง 60 ปีร้อยละ 41.96  และพบว่าส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษาร้อยละ  
60.42 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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ตารางท่ี 2 ความต้องการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านจังหวัดบุรีรัมย์ 

สาระส าคัญการเรียนรู้ ค่าสถิติ  ระดับ 
 ค่าเฉลี่ย ค่า S.D.  
 
1.การจัดการที่พักอาศัยที่ถูกสุขลักษณะ 

 
3.25 

 
0.84 

 
ปานกลาง 

2.การจัดการน้ าดื่ม น้ าใช้ ที่ถูกสุขลักษณะ 3.19 0.86 ปานกลาง 
3.การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน 3.94 0.69 มาก 

รวม 3.46 0.80 ปานกลาง 
 
จากตารางที่ 2 ความต้องการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน  จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ความต้องการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน อยู่ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.46 ( X̅ = 3.46  S.D. = 0.80 ) โดยความต้องการ
เสริมสร้างศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.94 ( X̅ = 3.94  S.D. = 0.69 ) รองลงมาคือ การจัดการที่พักอาศัยที่ถูก
สุขลักษณะ   และการจัดการน้ าดื่ม น้ าใช้ ที่ถูก ที่อยู่ในระดับปานกลาง  โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  3.25( 
X̅  =3.25  S.D. = 0.84 ) และ 2.86 ( X̅ = 2.86  S.D. = 0.85 ) ตามล าดับ 
ตารางท่ี 3 ความต้องการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน  จังหวัดบุรีรัมย์ ในด้านการจัดการที่พักอาศัยที่ถูกสุขลักษณะ  

สาระส าคัญการเรียนรู้ ค่าสถิติ  ระดับ 
 ค่าเฉลี่ย ค่า S.D.  
1.การจัดการพ้ืนที่บริเวณรอบบ้าน 3.03 0.95 ปานกลาง 

2.การจัดการห้องรับแขกหรือห้องนั่งเล่น 2.45 0.81 น้อย 
3.การจัดการห้องครัว หรือห้องรับประทานอาหาร 3.39 0.92 ปานกลาง 

4.การจัดการห้องน้ า ห้องส้วม 3.53 0.77 มาก 

5.การจัดการห้องนอน 3.03 0.85 ปานกลาง 

6.การจัดการสารเคมีภายในบ้าน 3.72 0.79 มาก 

7.การจัดการควบคุมสัตว์พาหะ และแมลงน าโรค 3.61 0.84 มาก 

รวม 3.25 0.82 ปานกลาง 
 
จากตารางที่ 3 ความต้องการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน  จังหวัดบุรีรัมย์ ในด้านการจัดการที่พักอาศัยที่ถูกสุขลักษณะ ในภาพรวม พบว่าอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.25 ( X̅ = 3.25  S.D. = 0.82 )  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีความ
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ต้องการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนการจัดการสารเคมีภายในบ้านมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.72 ( X̅ = 3.72  S.D. = 0.79 )  รองลงมาคือการจัดการควบคุมสัตว์พาหะ และแมลงน า
โรค โดยมีค่าเฉลี่ย 3.61 ( X̅ = 3.61  S.D. = 0.84 )  โดยความต้องการเสริมสร้างศักยภาพในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนในการจัดการห้องรับแขกหรือห้องนั่งเล่นน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 2.45 ( X̅ = 
2.45  S.D. = 0.81 )   
ตารางท่ี 4 ความต้องการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน  จังหวัดบุรีรัมย์ ในด้านการจัดการน้ าดื่ม น้ าใช้ ที่ถูกสุขลักษณะ 

สาระส าคัญการเรียนรู้ ค่าสถิติ  ระดับ 
 ค่าเฉลี่ย ค่า S.D.  
1.การจัดการแหล่งน้ าดื่ม 3.04  0.82  ปานกลาง 

2.การจัดการเก็บกักน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค 3.20 0.93 ปานกลาง 

3.การจัดการน้ าเสียจากครัวเรือน 3.34 0.83 ปานกลาง 

รวม 3.19 0.86 ปานกลาง 
จากตารางที่ 4 ความต้องการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน  จังหวัดบุรีรัมย์ ในด้านการจัดการน้ าดื่ม น้ าใช้ ที่ถูกสุขลักษณะ พบว่าอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.19  
( X̅ = 3.19  S.D. = 0.86 )  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ความต้องการเสริมสร้างศักยภาพในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ในเรื่องการจัดการน้ าเสียจากครัวเรือน  มีความต้องการ มากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.34 ( X̅ = 3.34  S.D. = 0.83 )  โดยการจัดการการจัดการแหล่งน้ าดื่ม มีความต้องการ
เสริมสร้างศกัยภาพ น้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.04  
( X̅ = 3.04  S.D. = 0.82 )   
ตารางท่ี 5 ความต้องการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน  จังหวัดบุรีรัมย์ ในด้านการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน 

สาระส าคัญการเรียนรู้ ค่าสถติิ  ระดับ 
 ค่าเฉลี่ย ค่า S.D.  
1.การจัดการเพ่ือการลดปริมาณการเกิดขยะ 3.82  0.67  มาก 

2.การจัดการคัดแยกขยะมูลฝอย 4.16 0.66 มาก 
3.การจัดการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 3.74 0.62 มาก 

4.การจัดการน าขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ 4.04 0.70 มาก 

5.การจัดการในการก าจัดขยะมูลฝอย 3.96 0.81 มาก 

รวม 3.94 0.69 มาก 
จากตารางที่ 5 ความต้องการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน  จังหวัดบุรีรัมย์ ในด้านการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน  พบว่าอยู่ในระดับ
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ม า ก  โ ด ย มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย  3 . 9 4 
( X̅ = 3.94  S.D. = 0.69 )  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ความต้องการเสริมสร้างศักยภาพในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ในการจัดการคัดแยกขยะมูลฝอย  มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.16 ( X̅ = 
4.16  S.D. = 0.66 )  รองลงมาคือโดยการจัดการน าขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.04 ( 
X̅ = 4.04  S.D. = 0.70 )   ทั้งนี้ การจัดการเพ่ือการลดปริมาณการเกิดขยะ มีความต้องการ
เสริมสร้างศักยภาพน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.74 ( X̅ = 3.74  S.D. = 0.62 )   
 5.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  จ าแนกตามการเคยเข้าร่วม
กิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนส าหรับอาสาสมัครสาสุข
ประจ าหมู่บ้านหรือไม่พบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน  ร้อยละ 
82.06 และเคยเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนส าหรับ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ร้อยละ 17.94 
  5.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ จ าแนกตามถ้ามี
กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของอาสาสมัครสาสุข
ประจ าหมู่บ้าน  ท่านคิดว่าต้องการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้หรือไม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการเข้า
ร่วมกิจกรรมทั้งหมดร้อยละ 100 โดยเหตุผลที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมโดยส่วนใหญ่เพราะว่าเป็น
กิจกรรมที่จ าเป็น เป็นกรรมที่ดีมีประโยชน์ในการเรียนรู้และสามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือประโยชน์แก่
ครอบครัวตนเองและชุมชนได้ 
 5.4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการในเรื่องระยะเวลาในการจัดกิจกรรม  จ าแนกตาม
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมควรเป็นเวลาใดพบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นว่าควรจะจัดกิจกรรมในช่วงเวลา   
09.00 น. ถึง 16.30 น. มากที่สุด ร้อยละ 55.94  รองลงมาคือเวลา    09.00 น. ถึง 12.00 น. คิดเป็น
ร้อยละ 27.44  โดยมีเหตุผลที่ควรจัดในช่วงเวลานี้เพราะต้องการเรียนรู้ โดยไม่ต้องเร่งรีบ  และหาก
เดินทางมาแล้วอยากจะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ทั้งวัน 
 5.5  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการควรจัดกิจกรรมในช่วงเดือนใด  พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
เห็นว่าควรจะท าให้ช่วงเดือนมกราคมมากที่สุด  ร้อยละ 46.44 รองลงมาคือเดือนกุมภาพันธ์ ร้อยละ 
25.32  เดือนมีนาคม ร้อยละ 14.78 ตามล าดับโดยมีเหตุผลที่ควรจัดในเดือนมกราคมลบช่วงเวลาที่
อากาศเย็นสบาย และหลังเทศกาลปีใหม่การเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรส่วนใหญ่จะเรียบร้อย ซึ่ง
จะท าให้สามารถมาเดินทางมาร่วมอบรมได้โดยง่าย 
 5.6  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการกิจกรรมการเรียนรู้จ าแนกตามความต้องการให้มี
กิจกรรมการเรียนรู้แบบใด เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจในแต่ละเนื้อหาวิชา  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ต้องการให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมากที่สุด ร้อยละ 25.33 รองลงมาคือ คือกิจกรรม
สาธิต ร้อยละ 20.05 และถัดมาก็คือกิจกรรมการบรรยาย ร้อยละ 18.21  ตามล าดับ  
 
6.อภิปรายผล  
 ความต้องการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน  จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ความต้องการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อม
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ชุมชน อยู่ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.46 ( X ̅  = 3.46  S.D. = 0.80 ) โดยความ
ต้องการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนและชุมชน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.94 ( X ̅  = 3.94  S.D. = 0.69 ) รองลงมาคือ การ
จัดการที่พักอาศัยที่ถูกสุขลักษณะ   และการจัดการน้ าดื่ม น้ าใช้ ที่ถูก ที่อยู่ในระดับปานกลาง  โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่  3.25( X ̅   =3.25  S.D. = 0.84 ) และ 2.86 ( X ̅  = 2.86  S.D. = 0.85 ) ตามล าดับ  
สอดคล้องกับ ปองเดช กวินปัถย์ (2560) ทีศ่ึกษารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการขยะมูล
ฝอยด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพศิลปะการแต่งหน้าใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มคีวามต้องการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการขยะมูลฝอย อยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ค่าเฉลี่ย 4.44 ( X̅ = 4.44  S.D. = 0.24 )  
 ความต้องการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านจังหวัดบุรีรัมย์  อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านต้องการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนโดยกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ควรใช้ ส่วนใหญ่ต้องการให้มีกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมากท่ีสุด ร้อยละ 25.33  
สอดคล้องกับ ปองเดช กวินปัถย์ (2560) ที่ศึกษารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการขยะมูล
ฝอยด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพศิลปะการแต่งหน้าใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ส่วนใหญ่ต้องการให้มีกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมาก
ที่สุด ร้อยละ 31.70     ในการส ารวจความต้องการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือการ
เสริมสร้างศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านจังหวัด
บุรีรัมย์  มีความสอดคล้องกับกรอบแนวคิดการพัฒนากระบวนการของ Houle (1972) ที่ก าหนดไว้  
7 ขั้นตอนคือ   (1)การวิเคราะห์ความต้องการในการเรียนรู้และ การก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เป็นไปได้  (2) การตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้  (3) การก าหนดวัตถุประสงค์   (4)การ
ออกแบบรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม   (5) การวางแผนกิจกรรมที่สอดคล้องกับรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตของผู้เรียน   (6) การน าแผนงานไปสู่การปฏิบัติ และ  (7)  การวัดและประเมินผล 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
(1) ควรสนับสนุนให้สถาบันหรือองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  น าเอาแนวทางของการศึกษาความต้องการ
เสริมสร้างศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัด
บุรีรัมย์ เพื่อใช้ในการพัฒนาต่อยอดในการจัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้โดยปรับให้เหมาะสมกับ เพศ วัย  
และบริบทของกลุ่มเป้าหมายนั้นต่อไป 
(2) ควรมีการจัดท าคู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน โดยมี
เนื้อหาสาระส าคัญตามความต้องการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
7.2ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
(1) ควรมีการศึกษารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เพ่ือให้ได้รูปแบบที่เหมาะสม 
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    (2)ควรมีการศึกษาเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางประชากร สาระส าคัญในการ
เรียนรู้  กิจกรรมการเรียนรู้  กับความการศึกษาความต้องการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เพ่ือการวิเคราะห์และวางแผนในการจัด
หารเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน ได้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 
8. กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างสูงจากอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย 
ที่กรุณาให้ค าแนะน าปรึกษา ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง 
รวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
การวิจัย ส่งผลให้การศึกษาในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
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การเสริมสร้างจริยธรรมในการท างาน 
Ethical Reinforcement for Task Performance 

 
ดร. ศิลป์ ชื่นนิรันดร1์ 

พรครูโพธิธรรมานุศาสก์2 
 

บทคัดย่อ 
 
การเขียนบทความครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะของเจ้าหน้าที่รัฐ ให้มี

คุณธรรม บุคลิกลักษณะ อุปนิสัย และพฤติกรรมให้เป็นคนดีมีศีลธรรม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 2. เพ่ือปลุกจิตส านึกของบุคลากรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนตลอดจนภาคประชาสังคมให้ตระหนักถึง คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และการประพฤติ
ปฏิบัติที่ถูกต้อง เที่ยงตรง 3. เพ่ือประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล
ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  วิธีการศึกษาใช้การค้นคว้าจากเอกสาร งานวิจัย 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ผลการศึกษาได้ข้อเสนอแนะดังนี้ 1. การพัฒนาจิต  2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3. 
สร้างความรักเกียรติศักดิ์ในหน้าที่การงาน 4. ปลุกจิตส านึกให้เกิดความรักในสภาพแวดล้อมในที่
ท างาน 5. สร้างขวัญและก าลังใจ  6. สร้างความร่วมมือร่วมใจในการท างาน 7. ร่วมสร้างอุดมคติใน
การท างาน 8. สร้างความภูมิใจในการท างาน 9. การใช้หลักมนุษยธรรม  ๓  ประการ  10. ก าหนด
ค่านิยมท่ีถูกต้องของตนเอง และ11. ยึดมั่นในหลักศาสนา   
 
ค าส าคัญ : การเสริมสร้าง, จริยธรรม, การท างาน 
 

ABSTRACT 

 The purpose of this article was to make some suggestions to improve personal 

ethics in working character. The results of the study found that: improve personal ethics, 

the following practices should be performed: 1) meditation; 2) behavioral change; 3) 

dignity; 4) responsibility; 5) good morality, 6) co-ordination, 7) social value, 8) some 

rewards, 9) three principles of humanity, 10) self-consciousness and 11) belief  in the 

Buddhist principles. 

 

KEYWORDS: reinforcement; ethics; task performance 

 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

  
ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ประเทศไทยก าลังเผชิญกับปัญหาในหลาย ๆ ด้านด้วยกันโดยเฉพาะ

ปัญหาการขาดคุณธรรม และจริยธรรม  ดังจะเห็นได้จากข่าวลงในสื่อมวลชนทั้งหนังสือพิมพ์และ

                                                   
1 หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น  จังหวัดมหาสารคาม 
2 หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น  จังหวัดมหาสารคาม 
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โทรทัศน์ ตลอดจนข่าวในสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และที่ปรากฏอยู่เสมอก็คือยังมีการร้องเรียนไปยังศูนย์
ด ารงธรรม เช่น ข่าวอาชญากรรม ข่าวหลอกลวง ข่าวการประพฤติผิดทางเพศ ข่าวทารุณกรรม ข่าว
การทุจริตคอรัปชั่น เรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่หน่วยงานไม่ให้ความเป็นธรรม เรื่องช่อโกงลูกค้าในธุรกิจ
ซื้อขายออนไลน์ การโกงเงินภาษี เป็นต้น และปัญหาเหล่านี้ยิ่งนับวันแต่จะขยายวงกว้างออกไปอีก  
เนื่องจากเป็นปัญหาทางสังคมที่สระสมมาเป็นเวลานาน โดยอาจพิจารณาแยกปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้
ออกเป็น ดังนี้ คือ ปัญหาสังคม ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
และรวมถึงระบบอุปถัมภ์ด้วย  ดังจะได้กล่าวถึงเพ่ือแสดงให้เห็นว่าปัญหาในแต่ละด้านมีสภาพเป็น
อย่างไรเพ่ือจะได้ศึกษาหาแนวในการแก้ไขต่อไป อันได้แก่ 
1. ด้านสังคม 
 มีปัญหาที่คนนิยมการบริโภคกันอย่างแพร่หลายจนกลายเป็นการนิยมวัตถุมากขึ้นจนเกิดท า
ให้มีความฟุ้งเฟ้อเกินฐานะ  ขาดวินัยไม่เคารพกติกาสังคมและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่า
ส่วนรวม มีความโลภมากจนบางครั้งเกิดพฤติกรรมของคนในลักษณะที่ไม่เหมาะสม  เกิดปัญหาความ
เสื่อมถอยของสถาบันครอบครัว  มีการแพร่ระบาดของโรคเอ็ดส์และยาเสพติด  สังคมมีความเป็นอยู่ที่
ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. ด้านเศรษฐกิจ 
 ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจ  สินค้าข้ึนราคาแพง ค่าครองชีพสูง  คนเกิดการ
ว่างงาน 
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 มีการบุกรุกป่าสงวน ตัดไม้ท าลายป่าและเผาป่า ฝนตกน้อย คุณภาพของน้ าตามแม่น้ าล า
คลองและชายฝั่งทะเลเกิดภาวะน้ าเน่าเสีย  ตลอดจนเกิดภาวะมลพิษทางอากาศอย่างแพร่หลาย 
4. ระบบอุปถัมภ์ 

โดยที่สังคมไทยฝังรากอยู่กับระบบอุปถัมภ์มาเป็นเวลายาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจึงมี
การเล่นพรรคเล่นพวกหรือเห็นแก่พรรคพวกมากกว่าหลักการ เช่น มีการวิ่งเต้น  เห็นแก่ผลประโยชน์
ตอบแทน  ผู้ด้อยโอกาสนิยมการเป็นผู้คอยรับใช้ใกล้ชิดผู้มีสถานะสูง ส่วนผู้มีฐานะร่ ารวยก็นิยมการ
เลี้ยงลูกน้องไว้คอยรับใช้ให้เป็นบริวาร รวมถึงนักการเมืองด้วย 

สภาพปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าวนี้ อาจจะกล่าวได้ว่ามีสาเหตุมาจากการที่ผู้ปฏิบัติงานบางส่วน
ขาดจิตส านึกทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  หากปล่อยปะละเลยไปเรื่อย ๆ โดยไม่
มีการกระตุ้นเตือนหรือกวดขันกันอย่างจริงจังแล้วก็อาจจะเกิดผลเสียหายให้แก่ประเทศชาติได้  ดังนั้น
บทความนี้จะได้น าเสนอแนวทางการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่องค์กรภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภาคธุรกิจเอกชน  ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าการ
ปฏิบัติงานของบุคคลเหล่านี้ย่อมมีผลกระทบต่อสังคมส่วนใหญ่ และความเจริญของประเทศเป็น
ส่วนรวม         
 
๒. วัตถุประสงค์ 
   

การเขียนบทความครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
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 1. เพ่ือเสนอแนวทางเสริมสร้างคุณลักษณะของเจ้าหน้าที่รัฐและองค์กรเอกชน ให้มีคุณธรรม 
บุคลิกลักษณะ อุปนิสัย และพฤติกรรมให้เป็นคนดีมีศีลธรรม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานให้
มีประสิทธิภาพ  

2. เพ่ือปลุกจิตส านึกของบุคลากรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคธุรกิจเอกชนให้ตระหนักถึง 
คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้อง เที่ยงตรง 

 3. เพ่ือหาแนวทางประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ด าเนินการตามหลักพุทธธรรมเพื่อ
น าสังคมไปสู่สังคมคุณธรรม   
 
3. คุณธรรมและจริยธรรมกับการปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐและธุกิจเอกชน 
  

 คุณธรรม และจริยธรรมกับการปฏิบัติงานเป็นของคู่กัน แยกกันไม่ออกจึงจะท าให้ผลการ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพ และบังเกิดประสิทธิผลอันจะเป็นการส่งผลให้เกิดการพัฒนาองค์กรและ
ประเทศชาติด้วย  ส่วนผู้ปฏิบัติงานก็จะมีความภาคภูมิใจ มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  
ดังนั้น ผู้เขียนจึงขอน าเสนอแนวความคิดและปรัชญาเกี่ยวกับจริยธรรมเพื่อจะได้เสนอแนวทางท่ีเป็น
รูปธรรมในการเสริมสร้างจริยธรรมในการท างานต่อไปในตอนท้ายของบทความนี้  คือ “คุณธรรม”  
เป็นเครื่องท าให้เกิด  “จริยธรรม” อันหมายถึง ผู้ปฏิบัติงานที่ดีต้องมีหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจและมี
พฤติกรรมการปฏิบัติอยู่ในกรอบและเป็นแบบอย่างที่ดี (ธานินทร์, 2550)   

ค าจ ากัดความหรือความหมายของคุณธรรมและจริยธรรม  ตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ ได้อธิบายไว้ว่า  
  “จริยะ”  หมายถึง  ความประพฤติ, กริยาที่ควรประพฤติ 
  “ธรรม”  หมายถึง  คุณความดี, ค าสั่งสอนในศาสนา, หลักประพฤติปฏิบัติในศาสนา
, ความยุติธรรม, ความถูกต้อง 
  “จริยธรรม”  หมายถึง  ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ,ศีลธรรม,กฎศีลธรรม 
  “คุณธรรม”  หมายถึง  สภาพคุณงามความดี 
  “ศีล”  หมายถึง  ข้อบัญญัติที่ก าหนดทางปฏิบัติ กาย และวาจา ทาง
พระพุทธศาสนา เช่น ศีล๕ ,ศีล๘  ฯลฯ , ความประพฤติท่ีดี 
  “ศีลธรรม”  หมายถึง  ความประพฤติที่ดีที่ชอบ, มีการปฏิบัติตามค าสั่งสอนและละ
เว้นในสิ่งที่ศีลห้ามไว้ เช่น ศีล 5, ศีล 8 ฯลฯ (พระพรหมวิชญาณ, 2551) 
 อย่างไรก็ตาม  การที่บุคคลใดจะประพฤติอย่างไรต้องมีคุณธรรมเป็นพื้นฐานในจิตใจ 
กล่าวคือ จริยธรรมต้องมาจากจิตใจ  ดังที่พระพรหมคุณาภรณ์ กล่าวไว้ว่า ในโลกนี้ไม่มีอะไรส าคัญ
เท่ามนุษย์ ในมนุษย์ไม่มีอะไรส าคัญเท่า “จิตใจ”  จิตใจเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญท่ีสุดในพฤติกรรม
ของมนุษย์ และจริยธรรม คือพฤติกรรมของมนุษย์ที่แสดงออกในทางท่ีถูกต้อง ที่สังคมส่วนใหญ่
ยอมรับ  ด้วยเหตุที่ว่า ความคิด การพูด และการกระท า ล้วนมาจากจิตใจทั้งสิ้น หากจิตใจได้รับการ
พัฒนาให้มีสมรรถภาพ และคุณภาพดีแล้ว ความคิด การพูดและการกระท าจะออกมาในทาง
สร้างสรรค์ ท าให้เกิดความเจริญก้าวหน้าต่อตนเองและส่วนรวม  ในทางตรงกันข้ามจิตใจที่ต่ าทราม 
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ถ้าปล่อยให้มีข้ึนจนเคยชินก็จะท าให้เป็นคนมักง่าย หน้าด้านเห็นแก่ตัว ไม่มีวินัยไร้ความอาย หยาบ
คาย ละโมบ กอบโกยผลประโยชน์เพื่อตัวเองและพวกพ้อง (ปรัชญา, 2551) 

ดังนั้น  รัฐบาลทุกยุคท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบันจึงได้พยายามบ่มเพาะอุปนิสัยของคนไทยให้มี
ลักษณะอุปนิสัยประจ าชาติและสร้างค่านิยมของคนไทยโดยให้ถือเป็นหน้าที่ของประชาชนคนไทย
จะต้องปฏิบัติร่วมกัน  กล่าวคือให้ยึดถือว่าหน้าที่ส่วนรวมคือ เป็นพลเมืองดี  ปฏิบัติตามกฎหมาย 
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  หน้าที่ส่วนตัวคือ ประพฤติตนให้อยู่ในขอบเขตของ
ศีลธรรม จริยธรรม  ดังจะเห็นได้จากกรมพระยาด ารงราชานุภาพได้ก าหนดลักษณะอุปนิสัยประจ า
ชาติและค่านิยมของคนไทยไว้ดังนี้ คือ  ๑) คนไทยรักความเป็นไทย ๒) คนไทยมีขันติหรือความอด
กลั้น ๓) คนไทยรู้จักประสานผลประโยชน์  ในขณะที่อาจารย์ ประเสริฐ แย้มกลิ่นฟุ้ง  ก็ได้อธิบาย
ลักษณะอุปนิสัยและค่านิยมของคนไทยไว้เช่นเดียวกัน คือ ๑)คนไทยรักอิสระหรือความเป็นไท  ๒)คน
ไทยยึดปัจเจกบุคคลนิยม  ๓)คนไทยมีความสันโดษและพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่๔)คนไทยชอบความ
สนุกสนาน ร่าเริง  และ ๕)คนไทยนิยมและเชื่อฟังคนมีอ านาจ ๖)คนไทยชอบความโอ่อ่า และ ๗)คน
ไทยมีความสุภาพ อ่อนโยน และมีใจเอ้ือเผื่อแผ่ ใจกว้างขวาง (สัญญา, 2543) 

นอกจากนี้แล้วเพ่ือให้มีการบังคับใช้มาตรการทางคุณธรรมและจริยธรรมอย่างจริงจัง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ม.๒๗๙ และ ฉบับ ปี พ.ศ. 2560  ได้ก าหนด
มาตรฐานทางจริยธรรมแก่ ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละ
ประเภทให้มีการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพโดยก าหนดขั้นตอนการลงโทษเม่ือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมและถือเป็นความผิดทางวินัย  นอกจากนี้ตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๒ ก็ได้ก าหนดค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ๙ ประการ  คือ 
   (๑) การยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม 
   (๒) การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
   (๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่
มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
   (๔) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
   (๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือก
ปฏิบัติ 
   (๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง 
   (๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ 
   (๘) การยึดมัน่ในหลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   (๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนดังกล่าว นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการน าแนวทางการ
ส่งเสริมให้ข้าราชการเกิดส านึกในความถูกต้อง ดีงามและเที่ยงธรรมในหน้าที่เพ่ือผดุงเกียรติ์และ
ศักดิ์ศรีข้าราชการ  โดยการตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้นตั้งแต่ระดับชาติลงไปถึงระดับจังหวัด และ
จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมในส่วนราชการทุกแห่ง  เพ่ือให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนอย่างมี
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ระบบและมีการประชุมอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้แล้ว  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรง
มี พระบรมราโชวาทพระราชทานคุณธรรม  ๔  ประการ ให้คนไทยถือปฏิบัติ คือ (ธานินทร์, 2550) 
  (๑)คือการรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเอง รู้จักสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประ
โยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ 
  (๒)คือการรู้จักข่มใจตน ฝึกใจตนให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจ ความดีนั้น 
                 (๓)คือการอดทน อดกลั้น และอดออม ไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะด้วยเหตุ
ประการใด 
  (๔)คือการรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของ
ตน เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง 
 คุณธรรม ๔ ประการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ดังกล่าวนี้เป็นการ
พระราชทานให้คนไทยทุกคนน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  รวมถึงพนักงานในบริษัทหรือ
ธุรกิจเอกชนและข้าราชการทุกคนด้วย  หากคนไทยทุกคน ข้าราชการทุกฝ่าย พนักงานและผู้
ประกอบธุรกิจภาคเอกชนทุกคนน าไปปฏิบัติกันอย่างจริงจังแล้ว เชื่อแน่ว่าปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจาก
ความประพฤติมิชอบ ความไม่เกรงกลัวต่อบาปก็จะลดน้อยลง  ในทางตรงกันข้ามผู้ปฏิบัติดีมีคุณธรรม 
จริยธรรมก็จะประสบแต่ความเจริญรุ่งเรือง  ดังที่ พระพรหมวชิรญาณได้เสนอความเห็นไว้ว่า 
คุณธรรม จริยธรรมน าสู่ความส าเร็จในชีวิตซึ่งประกอบด้วย ๑)ความรับผิดชอบ ๒)ความมีเหตุผล ๓)
ความซื่อสัตย์ ๔)ความกตัญญูกตเวที ๕)ความเสียสละ ๖)ความสามัคคี ๗)การประหยัด ๘)ความ
อุตสาหะ ๙)ความยุติธรรม ๑๐)ความเมตตากรุณา ๑๑)ความมีระเบียบวินัย (พระพรหมวชิรญาณ, 
๒๕๕๑) 
  
 5. สรุป 
 

การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  การที่จะมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริตและรับผิดชอบ
เป็นการที่บุคคลประพฤติและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่า  สภาวะ
สองอย่างนี้ คือ “ธรรม”และ”อธรรม”ย่อมให้ผลแตกต่างกัน คือ อธรรม  ย่อมอ านวยผลในทางชั่ว 
ทางไม่เจริญ  ส่วนธรรม   ย่อมอ านวยผลในทางดี  ทางเจริญก้าวหน้าตามค ากล่าวที่ว่า  “ธรรมย่อม
รักษาผู้ประพฤติธรรม”  ผู้ประพฤติธรรมย่อมมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข  ดังนั้น ธรรมจึงเป็นเครื่อง
ส่งเสริมการพัฒนาชีวิต ดังตัวอย่างที่จะกล่าวถึง ต่อไปนี้ คือ 1) ธรรมมีอุปการะมาก ๒ ประการได้แก่ 
สติ  คือความระลึกได้ และสัมปชัญญะ คือความรู้ตัวผู้มีธรรม ๒ ประการนี้ ย่อมเป็นคนรอบคอบ ไม่
ประมาท จะคิดจะท าจะพูดอะไรก็จะไม่ผิดพลาดเสียหาย  ดังปรากฏในพุทธสุภาษิตว่า “สติ สพฺพตฺถ 
ปตฺถิยา” ๒)ธรรมอันท าให้งาม  (ธรรมส าหรับตกแต่งประดับจิตใจ)  ๒  ประการ ได้แก่ ขันติ คือความ
อดทน และโสรัจจะ คือความสงบเสงี่ยม ๓)หลักธรรมส าหรับการครองตน ครองคน ครองงาน  
อธิบายได้ดังนี้ ๑).ครองตน  ได้แก่ พึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ,ประหยัดและอดออม, 
รักษาระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย, ปฏิบัติตามคุณธรรม, มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  นอกจากนี้ในเรื่องการครองตนยังมีหลักธรรมชื่อ  สัปปุริสธรรม ๗ ได้แก่ รู้เหตุ รู้ผล 
รู้คน รู้งาน  รู้ประมาณ รู้กาลเทศะ และรู้ชุมชน  ๒). ครองคน ได้แก่ เข้าใจและประสานสัมพันธ์ 
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ตลอดจนรู้จักท าการงานร่วมกับคนอ่ืน(ทีม) ยึดหลักความเสมอภาคและ ท าสิ่งที่มีประโยชน์, มีธรรม
ต่อตนเองและผู้อ่ืนและเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะนอกจากนี้แล้วหลักการครองคนยังต้องยึด
หลักธรรม  สังคหวัตถุ ๔ และพรหมวิหาร 4 อีกด้วย 
๓.)  ครองงาน ได้แก่ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน และเอาใจใส่, มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่, คิดสร้างสรรค์และพัฒนา, กระตือรือร้น เสียสละ อดทน และค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม  
นอกจากนี้แล้วหลักการครองงานยังต้องยึดหลักหลักธรรม  อิทธิบาท ๔ และฆราวาสธรรม ๔ ประการ 
 หากจะกล่าวโดยสรุปแล้วการยึดมั่นในพระพุทธศาสนาจะท าให้เป็นคนมีศีลธรรมประจ าใจ
กลายเป็นคนมีคุณธรรมประจ าตัว อาจเรียกได้ว่าเป็นคนมีคุณภาพเม่ือจะกระท าสิ่งใดในเชิงพฤติกรรม
ที่แสดงออกก็แสดงออกในทางดีงาม เรียกได้ว่าเป็นคนมีคุณธรรมจริยธรรม  ดังนั้นการปฏิบัติงานใน
องค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือในธุรกิจเอกชนก็ตามผลการปฏิบัติงานก็จะมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  ดังแผนภูมิ ต่อไปนี้ 
 
  
            
          ความสามารถ 
 การจูงใจ   พฤติกรรม  การท างาน  ประสิทธิผล 
 การรับรู้ 
 บุคลิกภาพ  
   
      
 
   ส าหรับธุรกิจเอกชนก็มีความจ าเป็นที่จะต้องน าเอาหลักพุทธธรรมมาใช้ในการด าเนิน
ธุรกิจ  ดังจะพิจารณาเห็นได้จากผลของ การสัมมนาเรื่อง “จริยธรรมกับการประกอบธุรกิจแบบ
ยั่งยืน” ด าเนินการโดย สมาคม  ผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว และส านักงานคุ้มครองผู้บริโภค 
(สคบ.) สรุปได้ว่า (สกุ๊ป หน้า ๑ เดลินิวส์, ๒๕๖๐) 
  1. การประกอบธุรกิจในยุคใหม่ ผู้ประกอบการต้องบริหารงานโดยค านึงถึง จริยธรรม 
(รับผิดชอบต่อผู้บริโภค บริการอย่างมีคุณภาพ ถูกต้อง ตรงไปตรงมา มีความซื่อสัตย์ ท าทุกอย่าง
ด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถตรวจสอบได้) 
  2. ถ้าท่านใดละเลยหรือไม่ค านึงถึงเรื่องจริยธรรมแล้ว จะสร้างผลกระทบในทางลบต่อ
ธุรกิจอย่างรุนแรง และกว้างขวางกว่ายุคใด ๆ 
  3. ผู้ประกอบการที่มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ ย่อมได้รับความเชื่อถือ ได้รับไว้วางใจ
จากผู้บริโภค และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จะส่งผลให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
  4. สังคมได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน น าความสุขความเจริญมาให้กับประเทศชาติด้วย  
  5. จริยธรรมทางการค้า  ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการให้ยึดหลัก คือ 

 ๕.๑ ต้องมีความโปร่งใสในการประกอบกิจการ (ให้ข้อมูลกับลูกค้าในทุกมิติ) 

คณุภาพคน 
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 ๕.๒ ผู้ประกอบการต้องมีมาตรฐานของสินค้าที่ดี และมีการบริการที่ดีให้กับ
ผู้บริโภค 
 ๕.๓ ผู้ประกอบการต้องสร้างความเชื่อม่ันให้กับลูกค้า และผู้บริโภคเพื่อธุรกิจที่
ยั่งยืน 

 
      กล่าวโดยสรุปได้ว่า  แนวทางเสริมสร้างจริยธรรมในการท างานมีหลักคิดอยู่ว่า ผู้ปฏิบัติงานที่ดี
ทุกระดับควรมีหลักธรรมส าหรับพัฒนาตน เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม   
 
6.ข้อเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษาโดยวิธีการรวบรวม ค้นคว้า หนังสือเอกสารหลักฐานต่าง ๆที่เกี่ยวข้องท าให้
ได้ค้นพบแนวทางในการเสรมิสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรภาครัฐ
และพนักงานของธุรกิจเอกชน  ดังต่อไปนี้ คือ  
 1. การใช้มาตรการทางศีลธรรมด้วยการพัฒนาจิตใจ ได้แก่  การฝึกอบรมธรรมะ , รู้จักท าบุญ  
ท าทาน   เข้าวัดฟังเทศเพ่ือกล่อมเกลาจิตใจให้รู้จักการเสียสละและอุทิศตนเพ่ือสังคมส่วนรวม  
นอกจากนี้ก็ควรปฏิบัติธรรมด้วยการท าสมาธิ วิปัสสนากรรมฐาน  ภาวนา ตามโอกาสจนเกิดเป็นปกติ
วิสัย  เพ่ือให้เกิดจิตส านึกมีความละอายต่อการท าชั่ว 
 2. การใช้มาตรการทางกฎหมายด้วยการด านินการตามกฎหมายอย่างจริงจังส าหรับผู้กระท า
ความผิด  หาตัวผู้กระท าผิดมาลงโทษให้ได้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ต้องมีบทบาทโดยตรงส าหรับข้าราชการผู้กระท าการทุจริต นอกจากนี้
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยการก าหนดรูปธรรมในทางปฏิบัติด้วยการใช้มาตรทางการปกครอง เช่น 
สร้างแรงจูงใจ การใช้ภาวะผู้น า การสร้างเงื่อนไขเพ่ือกระตุ้นให้เกิดความ ส านึกในหน้าที่ด้วยการสร้าง
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีการตั้งปณิธาน ความมีวินัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ด้วยการก าหนด
มาตรฐานงาน ก าหนดเป้าหมายในการท างาน ตลอดจนก าหนดหลักเกณท์พิจารณาความดีความชอบ
หรือเลื่อนต าแหน่งตามผลงาน  ในท านองเดียวกัน หากกระท าผิดต้องด าเนินการทางวินัยและอาญา 
 ๓. น าแนวทางตามประมวลจริยธรรมข้าราชการมาใช้อย่างจริงจังส าหรับภาครัฐ ส่วนภาคธุรกิจ
เอกชนต้องน าหลักคุณธรรม ๔ ประการ มาปรับใช้โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์  
กระทรวงแรงงาน  ต้องเข้าไปชี้น าส่งเสริม สนับสนุน 
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บทคัดย่อ 

บทความเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาประสิทธิภาพรูปแบบการสอนวิชาธรรมะภาค
ภาษาอังกฤษออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการ
สอนภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ที่เรียนวิชาธรรมะภาคภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบการสอน
ห้องเรียนออนไลน์ ท าให้นักศึกษาสามารถน าองค์ความรู้เกี่ยวกับศัพท์ธรรมะทางพระพุทธศาสนาที่
นิยมใช้กันแพร่หลายในภาษาอังกฤษ และหนังสือที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนาที่มีอยู่ มาบูรณาการเชิง
สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอน มาตอบสนองความต้องการของสังคม ให้มี
ความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ สร้างความคิด
สร้างสรรคข์องผู้เรียน ซึ่งถือว่าเป็นความส าเร็จของการยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ เพราะการ
พัฒนาผู้เรียนต้องพัฒนาทั้งด้านความรู้ และทักษะการเรียนรู้ในยุค ไทยแลนด์ 4.0 
ค าส าคัญ: ห้องเรียนธรรมะภาคภาษาอังกฤษ ประสิทธิภาพการเรียนรู้ ไทยแลนด์ 4.0 
 

Abstract 

 This article is aimed: 1) to study the efficiency of using online classroom 

teaching styles for Dharma in English language of second year students in the field of 

teaching English, Buriram Buddhist College, who studied Dharma in English, 2) to 

study the satisfaction of second year students in the field of teaching English, Buriram 

Buddhist College, who studied Dharma in English by using online classroom teaching 

styles. It enables students to apply the knowledge of the Dharma in Buddhism that is 

commonly used in English and books that are important in Buddhism for creative 

integration to develop teaching and learning innovation, to respond the needs of society, 

to have knowledge and ability, and have skills in applying new technologies and 

innovations that create the students' creativity which is considered the success of raising 
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the quality of national education. Because the development of learners must develop 

both knowledge and learning skills.  

 
บทน า 
 ในโลกปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  รัฐบาลก าลังพยายามกันอย่าง
มากที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยให้เป็นไปตามกลไกที่เหมาะสมเข้ากับยุคสมัย  การพัฒนา
ประเทศต้องมีปัจจัยหลายด้านเพ่ือมาขับเคลื่อนประกอบด้วยด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมวัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ การเมืองโดยเฉพาะด้านการศึกษา ซึ่งเป็นการพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถ ซึ่งต้อง
เน้นด้านคุณธรรมและจริยธรรมโดยเฉพาะด้านความซื่อสัตย์เพ่ือเป็นการสร้างคนดีไปสู่สังคม ในการนี้ 
วิชาธรรมะภาคภาษาอังกฤษ ที่มุ้งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถด าเนินชีวิต
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ท าให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ศัพท์ธรรมะทางพระพุทธศาสนาที่นิยมใช้กันแพร่หลายในภาษาอังกฤษ และหนังสือที่ส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา อันเป็นการเรียนรู้พระพุทธศาสนา และภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกัน ให้เกิด
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 อันเป็นแนวคิดตามความพยายามของรัฐบาลที่มีความ
มุ่งมั่นในการน า “โมเดลประเทศไทย 4.0” หรือ “Thailand 4.0” มาใช้ เพ่ือผลักดันประเทศให้หลุด
พ้นจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง กล่าวคือ ทิศทางในการพัฒนาประเทศ
ไทย มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยแบ่งออกเป็น 4 ยุค เริ่มต้นกันที่ Thailand 
1.0 ซึ่งช่วงนั้นรัฐก็จะเน้นการลงทุนทางภาคเกษตรกรรม เช่น หมู หมา กา ไก่ พืชไร่ พืชสวน ส่วนการ
ส่งออกสมัยนั้นยังเป็นแค่พวกไม้สัก ดีบุกเท่านั้น โมเดลต่อมาก็เป็น Thailand 2.0 ที่มุ่งเน้น
อุตสาหกรรมเบาแต่หันมาใช้แรงงานจ านวนมากแทน เช่น เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า กระเป๋า 
เครื่องประดับ และในช่วงที่เราอยู่กันขณะนี้ก็คือ Thailand 3.0 ซึ่งเป็นยุคของอุตสาหกรรมหนักและ
การส่งออก มีการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น ใช้เทคโนโลยีสูงขึ้น เน้นเรื่องชิ้นส่วนยานยนต์ 
แผงวงจรไฟฟ้าที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น และเรื่องของการลงทุน มีการขยับไปลงทุนในต่างประเทศ 
ขณะเดียวกัน เพราะ Thailand 3.0 ที่เราเป็นกันมาตลอดจนถึงทุกวันนี้มันท าให้รายได้ประเทศอยู่ใน
ระดับปานกลางเท่านั้น เราไม่สามารถขยับหนีไปจากจุดนี้ได้สักที เมื่อ 50 ปีก่อน ช่วง พ.ศ.2500 -
2536 เศรษฐกิจของไทยเรามีการเติบโตอย่างมากถึงระดับ 7-8% ต่อปี แต่หลังจาก พ.ศ.2537 เป็น
ต้นมาจนถึงปัจจุบัน เศรษฐกิจไทยเติบโตขึ้นเพียง 3-4% ต่อปีเท่านั้น นอกจากนั้นยังมีเรื่องของ ‘ความ
เหลื่อมล้ าด้านความร่ ารวย’ อีกต่างหาก และสุดท้ายก็เรื่องของ ‘ความไม่สมดุลในการพัฒนา’ ซึ่งเรื่อง
พวกนี้นี่แหละครับที่ท าให้รัฐบาลต้องหันมาใส่ใจ เร่งพัฒนาปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจกันยกใหญ่ 
เพ่ือให้เราก้าวข้ามจาก Thailand 3.0 ไปสู่ Thailand 4.0 ให้ได้ใน 3-5 ปีนี้ นั่นคือ เป็นยุคเทคโนโลยี 
Creative และ Innovation เน้นการสร้างให้คนไทยสามารถคิดเองได้ ทิศทาง ในการสร้างผู้เรียนยุค
ไทยแลนด์ 4.0 สร้างผู้เรียนและเยาวชนไทยให้มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการประยุกต์ให้
เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ สร้างความคิดของผู้เรียนและเยาวชนไปสู่ที่ยากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็น
ความส าเร็จของการยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ การพัฒนาผู้เรียนต้องพัฒนาทั้งด้านความรู้ 
และทักษะการเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือ การเรียนรู้จากปัญหาจริงที่เกิดขึ้น เรียกว่าเป็น Problem Based 
Learning (ดร.ชวลิต โพธิ์นคร, 2559) การพัฒนาการศึกษาภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 สู่ศตวรรษที่ 
21  เริ่มด้วยการฝึกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ด้วยตนเอง อาจารย์ผู้บรรยายเปลี่ยนจากอาจารย์
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ผู้บรรยายสอนเป็นพ่ีเลี้ยง อาจารย์ผู้บรรยายฝึก (Coach) การเรียนแบบบูรณาการสหวิชาการ 
เชื่อมโยงความรู้กับจินตนาการ เปลี่ยนแปลงไปสู่รูปธรรมให้ผู้เรียนมีทักษะที่ต้องการ เช่น การท างาน
ร่วมกัน ความคิดสร้างสรรค์ และการสื่อสารที่ดี ซึ่งการจัดการศึกษาต้องสร้างความพอใจให้ผู้เรียน
และท้าท้ายสู่การสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนอยากเรียน ด้วยการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นที่ยึด
ผู้เรียนและปัญหาเป็นส าคัญ (วิทวัส ดวงภุมเมศ และวารีรัตน์ แก้งอุไร, 2560) ตลอดจนการจัดการ
เรียนรู้ส าหรับผู้เรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้แก่ ทักษะการคิดเชิงบริหาร ทักษะการใช้  Internet 
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะความคิด
สร้างสรรค์ ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ทักษะด้าน
คณิตศาสตร์ และทักษะด้านจิตสาธารณะ (พาสนา จุลรัตน์, 2561)  
 การจัดการเรียนรู้ทุกวิชาควรต้องเป็นไปในท านองเดียวกัน โดยมีความทันสมัย ไม่ก าหนด
รูปแบบการเรียนรู้ที่ตายตัว แต่ควรมีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมตาม
ความถนัดของผู้เรียนและสถานการณ์ต่าง ๆ มีกระบวนการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง และผู้เรียนทุกคนต้อง
ร่วมมือกันในการเรียนรู้ นอกจากนี้ วิชาธรรมภาคภาษาอังกฤษที่ชี้ให้เห็นคุณธรรมและจริยธรรมที่
สอดแทรกอยู่ในเนื้อหาวิชาโดยบรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบใช้สื่อประกอบ และเทคโนโลยี
ประกอบ มอบหมายงาน ใบงานทดสอบวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ใช้แบบฝึกหัดเกี่ยวกับบทเรียน การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในชั้นเรียน การเปิดโอกาสให้ชักถามภายในชั้นเรียน  และเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง (Student Center) ที่พัฒนาทักษะ ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน  การเขียนธรรมะภาค
ภาษาอังกฤษ และน าเสนอในชั้นเรียนได้ ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น จาก 
website สื่อการสอน e-learning การส่งงานทางอีเมล์ การสร้างห้องแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ 
ทักษะในการน าเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เป็นต้น  
 ดังนั้น ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ธรรมะภาคภาษาอังกฤษเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพต่อ
ผู้เรียน  ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ผู้สอนได้น าเอาโปรแกรม Google Class มาออกแบบในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเป็นห้องเรียนออนไลน์ โดยที่ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อการ
สอนทุกรูปแบบ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการสืบค้นและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ เนื่องจากข้อมูลในปัจจุบันมีจ านวนมาก ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถใน
การค้นหาและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ อันมีความหมาย
มากกว่าการเตรียมความพร้อมของคนหรือให้ความรู้กับคนเท่านั้น แต่เป็นการเตรียมมนุษย์ให้เป็น
มนุษย์ กล่าวคือ นอกจากให้ความรู้แล้ว ต้องท าให้ผู้เรียนเป็นคนที่รักที่จะเรียน มีคุณธรรม และ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ด้วย (นพ. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์, 2557) 
 
การศึกษาไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 
 ในปัจจุบันสังคมไทยยังเป็นสังคมบริโภคนิยม ซื้อกินซื้อใช้ ไม่ผลิตหรือสร้างอะไร ถ้าสังคม
เป็นเช่นนี้จะเกิดการแข่งขันได้อย่างไร การศึกษาก็เช่นกัน ยังเป็นบริโภคนิยมไม่ค่อยค้นคว้าวิจัย ด้วย
เหตุนี้จึงต้องมีการปรับปรุงการศึกษาใหม่ โดยสอนให้ผู้เรียนมีความคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ สร้าง
นวัตกรรม และต้องมีความรับผิดชอบ  
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 ศตวรรษที่ 21 ถือเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและวิถีการท างาน ท าให้ทรัพยากรมนุษย์ต้องปรับตัวและยกระดับสมรรถนะ   
ของตน เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนสามารถเป็นก าลังส าคัญของการขับเคลื่อนสู่ประเทศ 
4.0 หรือพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่การเป็นประเทศโลก ปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
ประสิทธิภาพเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ซึ่งเป็นเป้าหมายส าคัญของการปฏิรูปประเทศ
ไทย แต่เมื่อหันกลับมามองก าลังคนของประเทศกลับพบว่าไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าท่ีควร ดังนั้นส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจจัดท านโยบายการศึกษา เพ่ือพัฒนาก าลังคน
ผ่านกระบวนการศึกษา จึงได้ด าเนินการจัดท า “ข้อเสนอแนวทาการเสริมสร้างสมรรถนะก าลังคน
รองรับโลกศตวรรษท่ี 21” และแบ่งการด าเนินออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 
 ระยะที่  1 : ส ารวจ 3 สมรรถนะ โดยอิงตามแนวทางการด าเนินงานของโครงการ 
Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) 1 )  ก า ร รู้
หนังสือ ความสามารถในการอ่าน 2) ความสามารถในการคิดค านวณ และ3) ความสามารถในการ
แก้ปัญหาภายใต้สภาพแวดล้อมที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 

ระยะที่ 2 : ท าการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุของการพัฒนาสมรรถนะพื้นฐาน 
ระยะที่ 3 : ส ารวจสมรรถนะก าลังคนและความคาดหวังต่อสมรรถนะของเจ้าของกิจการและ

สถานประกอบการ เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น 
 Thailand 4.0 เป็นเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยในยุค 1.0 เป็นยุค
เกษตรกรรม จากนั้นกลายเป็นยุค 2.0 ที่มีการน าเครื่องจักรเข้ามาช่วยงานหรือเป็นยุคของ
อุตสาหกรรมเบา ในขณะที่ยุค 3.0 เป็นยุคอุตสาหกรรมหนักและมีการลงทุนจากต่างชาติ อย่างไรก็
ตาม เศรษฐกิจในยุค 3.0 ยังมีความเปราะบางต่อสถานการณ์โลก และประเทศไทยยังไม่สามารถก้าว
ข้ามความเป็นประเทศรายได้ปานกลางได้ ดังนั้นจึงน ามาสู่ Thailand 4.0 ที่เน้นที่การแก้ปัญหาให้
ประเทศหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง เราจึงต้องพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า New 
Economy Model มีการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ประชาชนสามารถสร้างรายได้ได้ด้วย
ตนเอง ต้องมีการปฏิรูปทั้งโครงสร้างในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น ภาคธุรกิจ การเกษตร การศึกษา และ
แรงงาน จากระบบเศรษฐกิจที่เน้นการผลิตโดยใช้แรงงาน เครื่องจักรและทรัพยากร เปลี่ยนมาเป็น
การผลิตบนฐานความรู้และเทคโนโลยี  โดยมีการดึงสถาบันวิจัยระดับโลกเข้ามาตั้งในประเทศไทย 
และมีความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบันการเงิน ให้มากขึ้นที่เรียกว่า
ประชารัฐ โดยมีเป้าหมายให้เกิดผลสัมฤทธิ์ภายใน 3-5 ปี 
 ในการสร้างโมเดล Thailand 4.0 หรือ "ประเทศไทย 4.0" หรือ "ไทยแลนด์ 4.0"  ที่เป็น 
Value-based Economy นั้น ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิต เน้นการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าและบริการ โดยมีเป้าหมายอยู่ท่ี 5 อุตสาหกรรมหลักได้แก่ 

1. Food, Agriculture & Bio-tech 
2. Health, Wellness & Bio-Medical 
3. Smart Devices, Robotics & electronics 
4. Digital & Embedded Technology 
5. Creative, Culture & High Value Service 
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การศึกษาไทย 1.0 เป็นยุคการศึกษาเพ่ือสร้างนักปกครอง เป็นการศึกษาส าหรับชนชั้นสูงใน
สังคม โดยมีการจัดการศึกษาอย่างไม่เป็นทางการให้กับบุตรหลานชนชั้นปกครอง มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้เป็นนักปกครองในรุ่นต่อไป การศึกษาในยุคนี้ไม่เป็นที่แพร่หลาย มีการจัดการศึกษาเฉพาะกลุ่ม
เท่านั้น รูปแบบการจัดการศึกษาเป็นแบบบอกความรู้จากผู้สอน ถ้าผู้สอนไม่มีอะไรจะสอนแล้ว ถือว่า
ส าเร็จการศึกษา 
 

การศึกษาไทย 2.0 เป็นยุคแห่งการจัดการศึกษาที่เปิดกว้างขึ้น เพตุจากการจัดการศึกษาใน
ยุค 1.0 นั้น ไม่สามารถผลิตก าลังคนได้ทันต่อความต้องการในการบริหารราชการบ้านเมือง ท าให้ชน
ชั้นปกครองต้องแก้ปัญหาด้วยการจัดให้มีการศึกษาส าหรับลูกหลานขุนนางชั้นสูง เพ่ือผลิตก าลังคน
ป้อนเข้าสู่ระบบราชการ    ที่นับวันจะขยายขอบเขตงานเพ่ิมมากขึ้น ตามความเจริญและการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของประเทศในยุคนั้น รูปแบบการจัดการศึกษาเริ่มมีระบบโรงเรียน แต่ยังเป็นการเรียน
แบบบอกความรู้จากผู้สอนอยู่เช่นเดิม 
  การศึกษาไทย 3.0 ในยุคนี้เป็นยุคที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศก าลังพัฒนา ที่
พ่ึงพาอุตสาหกรรมเบาในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เป็นเหตุให้การศึกษายุคนี้ เป็นการจัด
การศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนป้อนเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม เกิดการท าซ้ าบัณฑิตอย่างมโหฬาร เป็นเหตุ
ให้เกิดความตกต่ าของบัณฑิตในทุกระดับ ทุกสถาบันการผลิต โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้นั้น เป็น
แบบทางการเหมือนสายพานการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 
   การศึกษาไทย 4.0 การศึกษายุคนี้ ควรเป็นการศึกษาเพ่ือการสร้างนวัตกรรม เป็นการศึกษา
เพ่ือปวงชน เป็นการศึกษาเพ่ือสังคม ที่คนที่ได้รับการศึกษานั้นต้องหันมาช่วยเหลือสังคมอย่างจริงจัง 
และกว้างขวาง โดยที่ไม่ใช่การศึกษาเพ่ือวัตถุประสงค์ใด วัตถุประสงค์หนึ่งดังเช่นที่ผ่านมา และการจัด
การศึกษาต้องบูรณาการทั้งศาสตร์ ศิลป์ ชีวิต และเทคโนโลยีเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน เพ่ือสร้างคนที่
สังคมต้องการได้ในทุกมิติ และมีรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลาย สอดคล้องและตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้เรียน โดยอาจารย์ผู้บรรยายอาจจะไม่มีความจ าเป็นอีกต่อไป หรือถ้าจ าเป็นต้องมี
ก็ต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทไปอย่างมาก 
  
ห้องเรียนธรรมะภาคภาษาอังกฤษ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 
 ชีวิตในโลกสมัยใหม่เป็นชีวิตที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกสบายและ
รวดเร็วในระดับเสี้ยววินาที ส่งผลให้ห้องเรียนแบบเดิมถูกตั้งค าถามและจ าเป็นต้องปรับตัวเพ่ือให้สอด
รับกับการเรียนรู้ในยุค Disruptive Technology โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบทความวิชาการนี้ ได้มุ่งเน้น
ศึกษาและชี้ให้เห็นถึงห้องเรียนธรรมะภาคภาษาอังกฤษ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ดังต่อไปนี้ 
 1. การเปลี่ยนแปลงในห้องเรียน 
 ห้องเรียนธรรมะภาคภาษาอังกฤษในยุคไทยแลนด์ 4.0 จะเน้นไปที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และ
อาจารย์ผู้บรรยายก็เป็นศูนย์กลางเช่นเดียวกันแต่อาจารย์ผู้บรรยายจะไม่ท าหน้าที่เป็นเพียงผู้บรรยาย
อีกต่อไป แต่ท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ โดยที่ผู้เรียนก าลังเรียนรู้ผ่านการลงมือ
ท า และอาจารย์ผู้บรรยายท าหน้าที่เหมือนผู้ฝึกสอน ช่วยผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือท าเอง 
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ผู้เรียนจะเรียนรู้ที่จะใช้วิธีการสอบถาม (inquiry method) และเรียนรู้ที่จะท างานร่วมกับผู้อื่น นี่เป็น
เพียงส่วนหนึ่งของโลกแห่งความเป็นจริงที่พวกเขาจะได้เรียนรู้ก่อนที่พวกเขาจะออกไปจากห้องเรียน 
 ผู้เรียนจะไม่ได้เรียนเป็นรายวิชาอีกต่อไป โดยพวกเขาจะท างานในลักษณะของโครงงานสห
วิทยาการ  (Interdisciplinary projects) ซึ่งใช้ข้อมูลข่าวสารและทักษะจากหลายสาขาวิชา และได้
กล่าวถึงมาตรฐานเกี่ยวกับการศึกษาที่มีความจ าเป็นอย่างมาก ในส่วนของต าราเรียนจะไม่ได้เป็น
แหล่งข้อมูลหลักอีกต่อไปผู้เรียนใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย  รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีเพ่ือที่จะหา
ข้อมูลและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวค าศัพท์ธรรมะต่างๆ โดยที่พวกเขาอาจจะหาข้อมูลจากวารสารวิชาการ 
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ การสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต หรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือ
ประยุกต์สิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้มาหรือเพ่ือค้นหาข้อมูลต่างๆ  แทนที่การท าเพียงแค่โครงงานพิเศษ 
เทคโนโลยีจะถูกบูรณาการกันอย่างลงตัวในการสอนในทุกๆ คาบ 
 ณ ห้องเรียนยุคสมัยใหม่  เป็นการจัดกลุ่มผู้เรียนแบบยืดหยุ่น อยู่บนพ้ืนฐานของการใช้
เทคโนโลยีและตอบสนองความต้องการของละคน เป็นมาตรฐาน อาจารย์ผู้บรรยายยังคงใช้การ
จัดการเรียนการสอนเป็นกลุ่ม อาจารย์ผู้บรรยายประเมินผู้เรียนเกี่ยวกับความต้องการในการเรียนการ
สอนและรูปแบบในการเรียนรู้ หลังจากนั้นจึงใช้การเรียนการสอนและวิธีการเรียนรู้ออนไลน์โดยที่
ผู้บรรยายกับผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์อย่างทันท่วงที จะได้ตอบสนองกับความต้องการของผู้เรียนทุกคนใน
ห้องเรียน 
 การมุ่งประเด็นการเรียนรู้ของผู้เรียนในห้องเรียนออนไลน์นั้นมีความแตกต่างจากรูปแบบการ
สอนแบบเดิม ประเด็นไม่ได้อยู่บนพ้ืนฐานการเรียนรู้โดยการจ าและการนึกย้อนถึงข้อมูลต่างๆ อีก
ต่อไป  แต่เป็นการเรียนรู้เพื่อที่จะเรียน ณ ตอนนี้ ผู้เรียนได้ใช้ข้อมูลที่ได้เรียนรู้มาจากสื่อออนไลน์และ
แสดงความช านาญหรือความรอบรู้ของเนื้อหาในโครงงานที่พวกเขาได้ไปส ารวจข้อมูลมา วิธีในการ
ค้นหาค าตอบ และวิธีการใช้ข้อมูล จุดที่เน้นจะมุ่งไปที่ห้องเรียนออนไลน์คือการสร้างให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้ เรียนจะก้าวไปข้างหน้าในบทบาทของผู้ เรียนผ่าน
ประสบการณ์การเรียนรู้แห่งความเป็นจริง 
 ดังนั้น รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนเปลี่ยนแปลงไป และมีการประเมินผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น
ตามสภาพจริง  โดยที่อาจารย์ผู้บรรยายใช้วิธีที่หลากหลายของการประเมินผลเชิงปฏิบัติการ 
(Performance – based assessment) เพ่ือใช้ในการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน การทดสอบเพ่ือ
วัดความสามารถของผู้เรียนในการจ าและการนึกย้อนถึงข้อเท็จจริงนั้นจึงไม่มีอีกต่อไป ทั้งหมด
หมายถึงการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้โครงงานของผู้เรียน การน าเสนองาน และการ
ประเมินผลเชิ งปฏิบั ติการ  (Performance – based assessment) อ่ืนๆ เ พ่ือท าการตัดสิน
ความส าเร็จของผู้เรียนและความต้องการของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
            เป้าหมายของห้องเรียนธรรมะภาคภาษาอังกฤษออนไลน์ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 คือการ
เตรียมผู้เรียนให้เป็นสมาชิกที่มีประสิทธิภาพในสถานที่ท างาน สามารถน าและประยุกต์ศัพท์ธรรมะ
ทางพระพุทธศาสนาที่นิยมใช้กันแพร่หลายในภาษาอังกฤษมาใช้ในชีวิตจริงได้ 
 2. การเปลี่ยนแปลงบทบาทของอาจารย์ผู้บรรยาย 
 ในขณะที่ห้องเรียนปัจจุบันก าลังเปลี่ยนไป ดังนั้น อาจารย์ผู้บรรยายต้องปรับเปลี่ยนบทบาท
และความรับผิดชอบ อาจารย์ผู้บรรยายไม่ได้สอนแยกวิชาอีกต่อไป อาจารย์ผู้บรรยายในยุคปัจจุบัน



              

 

                  การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 

792 

จะต้องเป็นผู้ร่วมสอน (co - teacher) สอนเป็นทีม (team teaching) และร่วมมือกับสมาชิกของ
ภาควิชาต่างๆ ผู้มีส่วนร่วมรวมไปถึง ผู้บริหาร คณะกรรมการ ผู้ปกครอง และผู้เรียนร่วมกันแบ่งปัน
ความรับผิดชอบกับอาจารย์ผู้บรรยายในการให้ความรู้แก่ผู้เรียน 
 อาจารย์ผู้บรรยายควรรู้ว่าต้องรวมกลุ่มหรือมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนในการเรียนรู้ แ ละ
ด าเนินการสอนที่มีประสิทธิภาพโดยใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น การใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอน อาจารย์ผู้บรรยายจะต้องอยู่ข้างๆ ผู้เรียน ในขั้นตอนการเรียนรู้ ในฐานะผู้เรียนรู้ตลอด
ชีวิต ผู้เรียนเป็นผู้มีส่วนร่วมที่มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ของผู้เ รียนเอง พวกเขาค้นหาทักษะ
การพัฒนาอย่างมืออาชีพผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนปรับปรุงทั้งการเรียนรู้และการ
แสดงออกของผู้เรียนเอง 
 บทบาทใหม่ของอาจารย์ผู้บรรยายในห้องเรียนธรรมะภาคภาษาอังกฤษออนไลน์ ในยุคไทย
แลนด์ 4.0 คือต้องการการเปลี่ยนแปลงในองค์ความรู้ของอาจารย์ผู้บรรยายและพฤติกรรมใน
ห้องเรียนของอาจารย์ผู้บรรยาย อาจารย์ผู้บรรยายต้องมีความรู้ในเรื่องต่อไปนี้ : 
 - ท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกในห้องเรียน ใช้ทรัพยากรและโอกาสที่เหมาะสม 
เพ่ือที่จะสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตัวของพวกเขาเอง อาจารย์
ผู้บรรยายต้องเข้ากับผู้เรียนและรู้วิธีในการด าเนินบทเรียนอย่างต่อเนื่อง และด าเนินการเรียนการสอน
ที่มีความหมายซึ่งจะท าให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้  

- สร้างความปลอดภัย ให้การสนับสนุน และ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในเชิงบวกส าหรับ
ผู้เรียนทุกคน แผนการด าเนินงานที่ต้องการนี้อยู่ในส่วนของอาจารย์ผู้บรรยายเพ่ือที่จะหลีกเลี่ยงความ
เสี่ยงด้านความปลอดภัย เพ่ือสร้างการจัดการห้องเรียนออนไลน์ เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน
ในทุกที่ทุกเวลา และเพ่ือให้ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษต่างๆ ได้เข้ าถึงการศึกษาธรรมะภาค
ภาษาอังกฤษ อาจารย์ผู้บรรยายจะต้องได้รับการฝึกฝนทักษะในการจัดการประสบการณ์ความรู้
หลายๆด้าน เพ่ือที่จะสร้างนวัตกรรมและสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพส าหรับผู้เรียนทุก
คนในห้องเรียน กระบวนการและนโยบายของห้องเรียนเป็นส่วนส าคัญของการสร้างสิ่งแวดล้อมใน
การเรียนรู้ยุคปัจจุบัน อาจารย์ผู้บรรยายประเมินและมีเทคนิคการจัดการห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพใน
ลักษณะที่สอดคล้องกัน อาจารย์ผู้บรรยายใช้กิจวัตรประจ าวันและกระบวนการซึ่งท าให้เวลาในการ
สอนมีมากขึ้น ผู้เรียนจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่อาจารย์ผู้บรรยายคาดหวังจากตัวผู้เรียน  และอาจารย์
ผู้บรรยายรู้ว่าจะจัดการอย่างไรกับสิ่งรบกวนต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบในแง่ลบกับ
ผู้เรียนในชั่วโมงการเรียนการสอน 

- สนับสนุนการร่วมมือกันระหว่างผู้เรียนในห้องเรียน รูปแบบของอาจารย์ผู้บรรยายและ
ส่งเสริมคุณค่าและกระบวนการประชาธิปไตยซึ่งมีความจ าเป็นส าหรับโลกแห่งความเป็นจริง 

- ให้ก าลังใจในความอยากรู้ของผู้เรียน และกระตุ้นผู้เรียนจากภายในเพ่ือเรียนรู้ อาจารย์
ผู้บรรยายช่วยให้ผู้เรียนเป็นอิสระ มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นผู้มีความคิดวิพากษ์วิจารณ์ โดยการ
จัดเตรียมประสบการณ์ซึ่งจะพัฒนาความเป็นอิสระของผู้เรียน เกี่ยวกับการวิจารณ์  ความคิด
สร้างสรรค์ และทักษะการแก้ไขปัญหา อาจารย์ผู้บรรยายจะต้องมีเวลาที่มากพอส าหรับผู้เรียน
เพ่ือที่จะท างานให้ลุล่วงไปได้ และจะต้องมีความชัดเจนในความคาดหวัง ผู้เรียนผู้เรียนมีความ
กระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมกับการเรียนรู้ของพวกเขาเอง ภายในบรรยากาศซึ่งเคารพต่อความ
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ต้องการในการพัฒนาในลักษณะที่เป็นลักษณะเฉพาะ และสนับสนุนการคาดหวังด้านบวกและความ
เคารพซึ่งกันและกัน 

- ท าให้ผู้เรียนรู้สึกมีคุณค่า อาจารย์ผู้บรรยายเน้นไปที่ความพยายามในการร่วมมือกันในกลุ่ม
มากกว่าการพยายามแข่งขันระหว่างบุคคลผ่านโครงงานการร่วมมือกันและจิตวิญญาณของทีม 

- สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้เรียน ผู้ปกครอง เพ่ือนร่วมงาน และผู้มีส่วนร่วมอ่ืนๆ 
อาจารย์ผู้บรรยายใช้การเขียน การพูด และเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารเพ่ือสร้างประสบการณ์การ
เรียนรู้ด้านบวกและเพ่ือให้บุคคลอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- ใช้ภาษาเพ่ือสนับสนุนการแสดงออกเฉพาะตัวการพัฒนาอัตลักษณ์ และการเรียนรู้ในตัว
ผู้เรียน 

- ฟังอย่างใช้ความคิดและมีการตอบสนอง 
- สนับสนุนการตระหนักในด้านวัฒนธรรมและความละเอียดอ่อนของวัฒนธรรมให้กับผู้เรียน 

อาจารย์ผู้บรรยายสนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอ่ืนๆ และค่อยๆ สอนที่ละเล็กทีละน้อย
เกี่ยวกับความเคารพผู้อ่ืนและความแตกต่างของพวกเขา (Commitment to the Role of Teacher 
as a Facilitator of Learning, 2007) 
 
ผลจากการการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนธรรมะภาคภาษาอังกฤษออนไลน์ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 
 การจัดการเรียนรู้ห้องเรียนธรรมะภาคภาษาอังกฤษออนไลน์ ยุคไทยแลนด์ 4.0 มีลักษณะ
การเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ธรรมะทางพระพุทธศาสนาที่
นิยมใช้กันแพร่หลายในภาษาอังกฤษ และหนังสือที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนาที่มีอยู่ ผ่านโปรแกรม 
Google Class มาออกแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นห้องเรียนออนไลน์ โดยที่ผู้เรียน
สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อการสอนทุกรูปแบบ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล ให้ผู้เรียนมี
ทักษะในการสืบค้นและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณาการอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนานวัตกรรม
ต่างๆ มาตอบสนองความต้องการของสังคม ให้มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการประยุกต์ให้
เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งถือว่าเป็นความส าเร็จของการยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
ชาติ การพัฒนาผู้เรียนต้องพัฒนาทั้งด้านความรู้ และทักษะการเรียนรู้ที่ดีที่สุด  
  
บทสรุป 
 แนวทางการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนธรรมะภาคภาษาอังกฤษออนไลน์เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
การเรียนรู้ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นการเรียนการสอนที่สอนให้ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ศัพท์ธรรมะทางพระพุทธศาสนาที่นิยมใช้กันแพร่หลายในภาษาอังกฤษ และหนังสือที่ส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาที่มีอยู่ มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมต่างๆ มาตอบสนองความ
ต้องการของคนสังคม  แต่ในความเป็นจริงการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันแตกต่างกับจุดมุ่งหมายของ 
Education 4.0 อย่างสิ้นเชิง เช่น เราไม่เคยสอนให้ผู้เรียนได้คิดเองท าเอง ส่วนใหญ่สอนให้ผู้ เรียน
เรียนแบบเดิมๆ ผู้เรียนส่วนใหญ่ใช้เวลาในโลกออนไลน์ไปกับ การเล่นเกม การแชท เล่น Facebook 
Line Instargram เป็นการใช้เทคโนโลยีโดยไม่ค่อยสร้างสรรค์แต่เหรียญมักมีสองด้าน เราจะน าไปใช้
ในด้านใดให้เกิดประโยชน์ มันเป็นความยากและความท้าทาย ของผู้ที่ต้องท าหน้าที่สอนผู้เรียนในยุคนี้ 
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เพราะการเรียนการสอนในยุค 4.0 ต้องปล่อยให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยี ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ปล่อยให้ผู้เรียนกล้าคิดและกล้าที่จะท าผิด แต่ทั้งหมดก็ยังคงต้องอยู่ในกรอบที่สังคมต้องการหรือ
ยอมรับได้ ไม่ใช่ว่าเก่งจริง คิดอะไรใหม่ๆ ได้เสมอมีความคิดสร้างสรรค์ แต่ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม 
Education 4.0 เหมือนจะเป็นเรื่องง่ายเพราะมีปัจจัยหลักเพียง แค่ 3 ปัจจัย คือ 

1. Internet เป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับการค้นหาความรู้ ดังนั้นทางสถาบันการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต้องสนับสนุนให้ ผู้เรียน นักศึกษาเข้าถึงInternet ได้ง่าย 
มากกว่ามอง Internet เป็นผู้ร้ายแล้วกลัวว่าผู้เรียน นักศึกษาจะใช้ Internet ไปในทางที่ไม่ดีเลยไม่
สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ในสถาบัน 

2. ความคิดสร้างสรรค์ เป็นทั้งพรสวรรค์และพรแสวงซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ ดังนั้น หลักสูตร
การเรียนการสอนควรจะเปิดโอกาส ให้ผู้เรียน นักศึกษา กล้าที่จะคิดนอกกรอบหรือต่อยอดจากต ารา 

3. การปฏิสัมพันธ์กับสังคม  เพ่ือที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและท างาน
ร่วมกันในสังคมได้ สถานศึกษาควรมีกิจกรรมให้ผู้เรียน นักศึกษาได้เข้าร่วมเป็นประจ า มีการสนับสนุน
การท างานเป็นกลุ่มมากกว่างานเดี่ยว 

ดังนั้น หากสามารถท าตามปัจจัยทั้ง 3 ข้อ ได้เป็นอย่างดี ห้องเรียนธรรมะภาคภาษาอังกฤษ 
ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ก็จะสามารถสร้างและพัฒนาคน ให้สามารถค้นหาความรู้ต่างๆ มาปะติดปะต่อ
และประยุกต์เข้ากับงานที่ท า สามารถต่อยอดและพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ได้ ซึ่งทั้งหมดก็คือคุณสมบัติหลักๆ 
ของบุคลากรที่ตลาดแรงงานในยุค Industry 4.0 ต้องการ อาทิเช่น ช่วยกันปรับการเรียนเปลี่ยนการ
สอนในสถานศึกษา จากระบบการท่องจ าและบรรยายโดยการที่ไม่แสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง มา
เป็นระบบที่สอนให้ผู้เรียนได้หัดคิด หัดท า สามารถที่จะโต้ตอบด้วยเหตุผลได้ แต่ก็ยังคงต้องมีกรอบให้
เข้าใจถึงการอยู่ร่วมในสังคมด้วย ผู้เรียนจะได้มีโอกาสสร้างนวัตกรรมแข่งขันกับชาติอ่ืนๆ ได้ต่อไป 
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ศึกษาพลวัตของประเพณีบุญแจกข้าวท่ีส่งผลต่อวิถีชีวิตชุมชนบ้านหนองบัวใหญ่ 
ต าบลโคกสว่าง อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด1 

A Study of Dynamic of Boon Cheak-Khaow Tradition Effecting on Community 

Lifestyle of Ban Bua Yai, Khok Sawang  Sub-district,  

Phanompai District, Roi-Et Province 

 

พระอธิการสมัย ปัญญาธโร (วัฒนสิงห์)2 
ดร.สังเวียน สาผาง3 

ดร.ไพฑูรย์ สวนมะไพ4 

 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยเรื่อง “ศึกษาพลวัตของประเพณีบุญแจกข้าวที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตชุมชนบ้านหนอง

บัวใหญ่  ต าบลโคกสว่าง อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด” มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาพลวัตการ
ท าบุญอุทิศในพุทธศาสนา (2) เพ่ือศึกษากระบวนการ การท าบุญแจกข้าวของชุมชนบ้านหนองบัว
ใหญ่ ต าบลโคกสว่าง อ าเภอ พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด (3) เพ่ือศึกษาพลวัตในงานท าบุญแจกข้าวที่
ส่งผลต่อวิถีชีวิตชุมชนบ้านหนองบัวใหญ่ ต าบลโคกสว่าง อ าเภอ พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 
 การท าบุญในพระพุทธศาสนา พบว่า สามารถท าได้ 10 วิธี เรียกว่า "บุญกิริยาวัตถุ 10” ซึ่ง
องค์ประกอบของการท าบุญ 10 มีประการ ได้แก่ 1. ให้ทาน คือ การให้ การสละ 2. สีลมัย คือ การ
รักษา 3. ภาวนามัย คือ เจริญภาวนา 4. อปจายนมัย คือ การอ่อนน้อมถ่อมตน 5. ไวยาวัจจมัย คือ 
การช่วยขวนขวายท าในกิจที่ชอบ  6. ปัตติทานมัย คือ การให้ผู้ อ่ืนมาร่วมท าบุญกับเร า 7. 
ปัตตานุโมทนามัย คือ การอนุโมทนาส่วนบุญ 8. ธรรมสวนมัย คือ การฟังธรรม 9. ธรรมเทศนามัย คือ 
การแสดงธรรม 10. ทิฏฐุชุกรรม คือ การท าความเห็นให้ถูกต้อง  
 พลวัตในการท าบุญแจกข้าวของชุมชนบ้านหนองบัวใหญ่ ต าบลโคกสว่าง อ าเภอพนมไพร 
จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่าการท าบุญอุทิศหรือบุญแจกข้าวของชุมชนบ้านหนองบัวใหญ่ แบ่งออกเป็น 3 
ระยะ คือ 1) ก่อนด าเนินงาน คือ การเตรียมมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานให้บุคคลรับผิดชอบหน้าที่ 2) 
ขณะด าเนินงาน คือ ขบวนการเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหาร อนุโมทนาและแสดงธรรม
ตามล าดับ และ  3) หลังด าเนินงาน เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการท าบุญแจกข้าว คือ ถวายปราสาทผึ้ง 

                                           

1 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ “ศึกษาพลวัตของประเพณีบุญแจกข้าวท่ีส่งผลต่อวิถีชีวิตชุมชน
บ้านหนองบัวใหญ่  ต าบลโคกสว่าง อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด” หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2 พระนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

3 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์
ร้อยเอ็ด 

4 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์
ร้อยเอ็ด 



 

 

                  การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 

797 

หรือกองบุญแก่พระสงฆ์ โดยเจ้าภาพจะน ากองบุญที่ได้ตั้งบ าเพ็ญหรือสมโภชนั้นไปถวายพระสงฆ์ที่วัด 
สิ่งของที่ถวายดังได้กล่าวมาแล้วในบทในข้างตอนต้น 

 หลักธรรมในงานบุญแจกข้าวที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตชุมชนบ้านหนองบัวใหญ่ ต าบลโคก
สว่าง อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า หลักศีล หลักทาน หลักบุญบาป หลักความกตัญญู หลัก
ทิศ 6 หลักศรัทธา หลักภาวนา หลักความไม่ประมาท และหลักสังคหวัตถุ 4 หลักธรรมเหล่าเป็น
หลักธรรมที่ปรากฏในการท าบุญแจกข้าวของชุมชนบ้านหนองบัวใหญ่ ต าบลโคกสว่าง อ าเภอพนม
ไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
ค าส าคัญ : พลวัต,  ประเพณีบุญแจกข้าว,  วิถีชีวิต,  อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ABSTRACT 

This article aims (1) to examine the dynamic of the Boon Cheak-Khaow 

tradition in Buddhism; (2) to study the process of the Boon Cheak-Khaow tradition of 

Ban Bua Yai Khoksawang sub-district, Phanommpai district, Roi-Et Province; (3) to 

study the dynamic of the Boon Cheak-Khaow tradition effecting to community lifestyle 

of Ban Bua Yai Khoksawang sub-district.    

 The research results found that the ways to make merit it is called “Ten 

meritorious actions” consists of 1.Danamaya means meritorious action consisting in 

generosity; merit acquired by giving 2. Sīlamaya means observing the precepts 3. 

Bhavanamaya means mental development 4. Appajayanamaya means humility or 

reverence 5.Vaiyavacchamay means rendering services 6. Pattdanamaya means sharing 

or giving out merit 7. Pattanumodanama means rejoicing in others’ merit 8. 

Dhammasavanama means listening to the doctrine or right teaching 9. 

Dhammadhesanamaya means teaching the Doctrine or showing truth 10. 

Tituchukammma means straightening one’s views or forming correct views. 

The dynamic of the Boon Cheak-Khaow tradition of Ban Bua Yai Khoksawang 

sub-district, Phanommpai district, Roi-Et province indicates that making merit for the 

spirit or Boon Cheak-Khoaw is divided into 3 periods: 1. pre-performance means 

assigning the duty for staff; 2. performance means the ceremony have started by 

Buddhist monks such as chanting, offering food for monks, blessing, and sermon 

respectively; 3. post-performance whic is the last step of making merit, this consisted 

of offering the wax castle or the aggregate of merit for the monks. The host brought all 

items that above mentioned after celebration at their home to the temple.         

The principle of Buddha-Dhamma effecting to community lifestyle of Ban Bua 

Yai Khoksawang sub-district Phanommpai district Roi-Et Province are Sīla (Moral), 

Dāna (Donation), Merit and Sin, Gratitude, Six Directions, Saddha (faithful), Bhāvanā 

(Mental development), Appamāda (heedfulness) and 4 Sangahavatthu (the Base of 

Sympathy). These principles appear on the ceremony of the Boon Cheak-Khaow 

tradition of Ban Bua Yai Khoksawang sub-district. 

 
Keywords: Dynamic, Boon Cheak-Khaow, lifestyle, Phanompai district, Roi-Et 

province 
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บทน า 

พระพุทธศาสนามีการพลวัตหลักค าสอนเรื่องของกรรมและผลของกรรม คือ ท าดีย่อมได้
ดีท าชั่วย่อมได้ชั่ว และเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดโดยหลักค าสอนเหล่านี้เป็นพลวัตที่มีความสัมพันธ์กัน
และเก่ียวข้องกับการท าบุญของชาวพุทธเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการท าบุญโดยทั่วไปหรือจะเป็นการ
ท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลก็มีการท าบุญในลักษณะการ
ท าบุญอุทิศหรือการท าบุญแจกข้าวหาคนตาย ตัวอย่างเช่นเรื่อง  พระเจ้าพิมพิสารที่ท าบุญอุทิศให้แก่
เปรตที่เคยเป็นญาติซึ่งมาขอส่วนบุญกับพระองค์ ซึ่งได้มาเข้าฝันหลังจากที่           พระเจ้าพิมพิสาร
ได้ถวายวัดเวฬุวัน แด่พระพุทธเจ้าถือว่าเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา และได้กรวดน้ าอุทิศส่วน
กุศลให้ญาติซึ่งเกิดเป็นเปรต ของพระองค์ในอดีตจึงท าให้เปรตเหล่านั้นหลุดพ้นจาก  ความทุกข์ 
(มหามกุฏราชวิทยาลัย,2539) ซึ่งถือว่าเป็นแบบอย่างการท าบุญอุทิศให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปหรือการ
ท าบุญแจกข้าว 

บุญแจกข้าวเป็นการพลวัตประเพณีการท าบุญที่มีความส าคัญต่อความเชื่อของชาวอีสาน
หรือของชาวพุทธเป็นอย่างมาก เพราะมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตหลังความตายที่ลูกหลานหรือผู้ที่มีชีวิต
อยู่มีความผูกพันกับญาติ ๆ โดยเฉพาะบิดามารดา เพราะมีความเป็นห่วงเป็นไยไม่อยากให้คนที่ตนรัก
และเคารพมีความทุกข์ วิธีที่จะช่วยให้ได้รับความสุขสบายในทางพุทธศาสนาคือการท าบุญอุทิศส่วน
กุศลไปให้ เพ่ือส่งดวงวิญญาณให้ไปเกิดในสุคติภูมิ ดังนั้น หลังจากที่บรรพบุรุษหรือญาติของตน
เสียชีวิตไป เมื่อเจ้าภาพท าบุญอุทิศส่วนกุศลหรือการท าบุญแจกข้าว ก็จะปรึกษากันก าหนดระยะเวลา
ในการท าบุญอุทิศ หลังจากนั้นก็ขอฤกษ์การท าบุญกับพระสงฆ์ นิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 
และนิมนต์พระนักเทศน์เพ่ือมาเทศน์ในงาน เรื่องอ่ืนๆ ที่ต้องจัดเตรียม ได้แก่ การแจ้งข่าวการท าบุญ
แก่ญาติพ่ีน้องใกล้เคียงและที่อยู่ต่างถิ่น เพ่ือให้ทราบและมาร่วมงาน หากใครไม่ได้รับแจ้งข่าว ก็จะมี
ความเสียใจน้อยใจว่าเจ้าภาพไม่เห็นความส าคัญกับตนเอง ซึ่งจะไม่เป็นผลดีต่อความสัมพันธ์ฉันท์พ่ี
น้องหรือญาติ ๆ หลังจากนั้นก็เตรียมสถานที่ จัดเตรียมวัตถุทาน และของใช้ที่จ าเป็นที่จะถวายพระ  
เมื่อถึงวันเวลาท าบุญก็นิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ ฟังเทศน์ ถวายทานแก่พระสงฆ์ อุทิศส่วน
บุญส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษ ท าบุญตักบาตร และบรรจุอัฐิไว้ภายในวัด เป็นเสร็จพิธีการท าบุญแจกข้าว
หรือการท าบุญอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษ   

ความเชื่อเรื่องบุญแจกข้าวหรือบุญอุทิศส่วนกุศล มีอิทธิพลต่อการวิถีชีวิตของชาวบ้าน
หลายด้าน คือ เป็นการได้ปฏิบัติตามค าสอนพระพุทธศาสนา เช่น การให้ทาน การแสดงออกซึ่งความ
กตัญญูกตเวทีแก่บรรพบุรุษ        การปฏิบัติหน้าที่ของลูกหลานต่อบรรพบุรุษ เป็นต้น เป็นการได้
แสดงออกซึ่งความสมัครสมานสามัคคีของญาติพ่ีน้องและคนในชุมชน เพราะชาวบ้านมาช่วยเจ้าภาพ
จัดงานอย่างขยันขันแข็ง ไม่มีการว่าจ้างแต่อย่างใด มีการน าสิ่งของมาช่วยงานเจ้าภาพด้วย การท าบุญ
ได้ชื่อว่าอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามที่บรรพบุรุษได้น าพาท าไว้บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย
อีสาน ก่อให้เกิดคุณค่า คือความดีงามแห่งจิตใจ และยังได้ชื่อว่าเป็นการได้ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา
อันเป็นสถาบันที่มีความส าคัญของชาวพุทธ ซึ่งพระสงฆ์เป็นผู้สั่งสอนชาวบ้านให้ตั้งอยู่ในคุณงามความ
ดี ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ซึ่งจะน าไปสู่การอยู่ร่วมกันด้วยความสงบและผาสุข 
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ชุมชนหนองบัวใหญ่มีความเชื่อเรื่องการท าบุญแจกข้าวและปฏิบัติตามประเพณีนิยม
เหมือนกับชุมชนอ่ืนทั้งในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดอ่ืน ๆ ของประเทศไทย ผู้วิจัยตั้งสมมติฐานว่า 
ความเชื่อและการสืบทอดประเพณีบุญแจกข้าวมีส่วนส าคัญในการท าให้ชุมชนมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
ต่อผู้อ่ืน   มีความกตัญญูกตเวที ท าให้อยู่ร่วมกันได้ด้วยความสงบสุข ดังนั้นเพ่ือให้ทราบถึงวิธีการ
ท าบุญแจกข้าวของชุมชนหนองบัวใหญ่ และปัจจัยอื่นที่สัมพันธ์และส่งผลต่อความเชื่อเรื่องการท าบุญ
แจกข้าว รวมทั้งอิทธิพลของการท าบุญแจกข้าวที่มีต่อวิถีชีวิตของชาวบ้าน ผู้วิจัยจึงได้เลือกศึกษา
ประเพณีบุญแจกข้าวของชุมชนหนองบัวใหญ่ ต าบลโคกสว่าง อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด แล้ว
น าเสนอสู่สังคมต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1 เพ่ือศึกษาพลวัตการท าบุญอุทิศในพุทธศาสนา 
2 เพ่ือศึกษากระบวนการ การท าบุญแจกข้าวของชุมชนบ้านหนองบัวใหญ่ ต าบลโคก

สว่าง อ าเภอ พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 
3 เพ่ือศึกษาพลวัตในงานท าบุญแจกข้าวที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตชุมชนบ้านหนองบัวใหญ่ ต าบล

โคกสว่าง อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
ค าถามในการวิจัย 

1 ประเพณีบุญแจกข้าวในทางพุทธศาสนาเป็นอย่างไร 
2 บริบททั่วไปของชุมชนบ้านหนองบัวใหญ่ และการพลวัตเกี่ยวกับประเพณีบุญแจกข้าว

ของชุมชนบ้านหนองบัวใหญ่เป็นอย่างไร 
3 พลวัตในประเพณีท าบุญแจกข้าวที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตชุมชนบ้านหนองบัวใหญ่ด้านใด

อย่างไร 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตในการวิจัยครั้งนี้มีดังนี้ คือ 
ขอบเขตด้านเอกสาร 
1. เอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Source) ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดเอกสารที่เป็นปฐม

ภูมิประกอบการศึกษา ได้แก่ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ปีพุทธศักราช 2539 และอรรถกถาธรรมบท 

2. เอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Source) ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดเอกสารที่เป็น
ทุติยภูมิประกอบการศึกษาได้แก่ เอกสารวิชาการทางพระพุทธศาสนาทั้งที่เป็นหนังสือ ต ารา เอกสาร
วิชาการอ่ืนๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาหลักการท าบุญในพระพุทธศาสนา ประเพณีบุญแจกข้าว
ของชุมชนบ้านหนองบัวใหญ่ และหลักธรรมในประเพณีบุญแจกข้าวที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของชุมชนบ้าน
หนองบัวใหญ่   ต าบลโคกสว่าง อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 
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ขอบเขตด้านพื้นที่วิจัย 
พ้ืนที่ศึกษาในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยเลือกพ้ืนที่ศึกษาแบบเจาะจง (Purposive  Selection) คือ

ชุมชนบ้านหนองบัวใหญ่ ต าบลโคกสว่าง อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 
ขอบเขตด้านประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

 ประชากรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ คือ ชาวบ้านหนองบัวใหญ่ ส่วนผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ประกอบด้วย ผู้ให้ข้อมูลหลัก  
 1) ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ได้แก่ บุคคลที่เป็นกลุ่มที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา
โดยตรง เลือกแบบเจาะจงเป็นผู้ที่สามารถให้ข้อมูลส าคัญ คือ  ชาวบ้านบ้านหนองบัวใหญ่ จ านวน 29  
รูป/คน  
  (1) พระสงฆ์ จ านวน  9รูป (2)  นักวิชาการ จ านวน 6 คน  (3) ปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน 
6  คน  (4)  ผู้ให้ข้อมูลทั่วไป จ านวน  5 คน  

รวมจ านวนทั้งสิ้น 26 รูป/คน  
 
นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
 พลวัต หมายถึง การเปลี่ยนแปลงความเชื่อเกี่ยวกับการท าบุญแจกข้าวของชาวบ้านหนองบัว
ใหญ ่

บุญแจกข้าว หมายถึง การท าบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่ญาติผู้วายชนม์ สิ่งที่เป็นสัญลักษณ์
ของบุญแจกข้าวคือภาเวรที่เจ้าภาพจัดแจงใส่อาหารหวานคาว วางไว้ด้านหน้ารูปภาพผู้วายชนม์ ใกล้ๆ กับ
พระสงฆ์ หรือโต๊ะหมู่บูชา เพ่ืออุทิศให้กับญาติผู้วายชนม์นั้น 

วิถีชีวิต หมายถึง รูปแบบการด าเนินชีวิตของชุมชนบ้านหนองบัวใหญ่ ด้านครอบครัว ด้าน
สังคม ด้านการด าเนินชีวิต และด้านวัฒนธรรม 

ประเพณี หมายถึง สิ่งที่ประพฤติปฏิบัติกันมาเป็นเวลานาน ท ามาอย่างต่อเนื่องจนเป็นแบบ
แผนอย่างหนึ่งของการด าเนินชีวิต เป็นสิ่งที่ดีงาม มีคุณค่าต่อจิตใจและการอยู่ร่วมกันในสังคม ก่อให้เกิด
ความสมัครสมานสามัคคีแห่งหมู่คณะ 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวิธีการด าเนินงานวิจัย 
ดังนี้ 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูล (Key informant) 
ศึกษาค้นคว้าวิจัยและเก็บรวมรวมข้อมูลจากชาวบ้านหนองบัวใหญ่ ต าบลโคกสว่าง 

อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 26 รูป/คน ดังต่อไปนี้ 
          1) พระสงฆ ์    จ านวน  9  รูป 
          2) นักวิชาการ    จ านวน  6  คน 
          3) ปราชญ์ชาวบ้าน   จ านวน  6  คน 
          4) ผู้ให้ข้อมูลทั่วไป   จ านวน  5  คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวบรวม 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสัมภาษณ์ กล้องถ่ายรูป สมุดจดบันทึก 
และเครื่องบันทึกเสียง 

การสร้างแบบสัมภาษณ์ 
 1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร ต ารา งานวิจัยเกี่ยวข้อง และก าหนดกรอบแนวคิด
ในการวิจัยให้สอดคล้องกับหลักการด าเนินชีวิตตามหลักสัมมาอาชีวะ เฉพาะกรณีชุมชน บ้านหนองบัว
ใหญ่ ต าบลโคกสว่าง อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 
 2) น าเสนอข้อมูลที่ได้จากขั้นที่ 1 โดยยึดวัตถุประสงค์การวิจัยเป็นหลักมาเป็นประเด็น
ค าถามแบบสัมภาษณ์ และน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 

3) ปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา 
4) น าเสนอผู้เชี่ยวชาญแบบสอบถาม พิจารณาความเหมาะสมความถูกต้องตามเนื้อหา 

ภาษา และความสอดคล้องเกี่ยวข้องกับประเด็นค าถาม จ านวน 2 ท่าน คือ 1) ดร.สังเวียน สาผาง 2) 
ดร.ไพฑรูย์ สวนมะไฟ   

5) ปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญและน าเสนออาจารย์ที่
ปรึกษา 

6) น าแบบสัมภาษณ์จัดพิมพ์เป็นแบบสมบูรณ์เพ่ือน าเก็บข้อมูล ต่อไป 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1) หนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ถึงผู้น าหมู่บ้าน ผู้ประกอบอาชีพและประชาชนทั่วไปในเขตชุมชน
บ้านหนองบัวใหญ่ ต าบลโคกสว่าง อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 
 2) สร้างความไว้วางใจกับผู้ให้ข้อมูลหลัก และกลุ่มเป้าหมาย พบปะพูดคุยเพ่ือสร้าง
ความคุ้นเคย และแจ้งวัตถุประสงค์ให้ทราบในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3) ก าหนดเวลานัดหมายเพ่ือท าการสัมภาษณ์ที่แน่นอน เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้เตรียมตัว
ในการให้ข้อมูล 
 4) ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักและผู้ให้
ข้อมูลทั่วไป และบันทึกเสียงและภาพ จดบันทึกข้อมูลที่ได้จากผู้ให้ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
น าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกมาจัดข้อมูลเป็นหมวดหมู่

ตามวัตถุประสงค์การวิจัยแต่ละข้อ แล้ววิเคราะห์เนื้อหาด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 แผนภูมิภาพ และ กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) 
 

 
 
 
 

การท าบุญอุทิศในทาง
พระพุทธศาสนา 
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สรุปผลงานวิจัย 
  การท าบุญในพระพุทธศาสนา พบว่า พุทธศาสนิกชนท าได้ 10 วิธี เรียกว่า “บุญกิริยา
วัตถุ 10” หรือ สิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งการท าบุญ 10 ประการ ได้แก่  

   1) ให้ทาน หรือ ทานมัย อันหมายถึง การให้ การสละ หรือการเผื่อแผ่แบ่งปัน ไม่ว่าจะ
เป็นเงินทอง ข้าวของเครื่องใช้หรือสิ่งอ่ืนใด และไม่ว่าจะให้แก่ใครก็ถือเป็นบุญทั้งสิ้น เพราะการให้
ทานเป็นการลดความเห็นแก่ตัว ความตระหนี่ถี่เหนียว และความคับแคบในจิตใจให้น้อยลง ท าให้เรา
ไม่ยึดติดในวัตถุสิ่งของ อีกทั้งสิ่งที่เราบริจาคหรือให้ทานแก่ผู้อ่ืนก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และ
เป็นประโยชน์ต่อผู้รับและสังคมโดยส่วนรวม การให้ทานนี้อยู่ที่ไหน ๆก็ท าได้ และไม่จ าเป็นต้องใช้เงิน 
เช่น การแบ่งของกินให้กับแม่บ้านที่ท างานหรือยาม เป็นต้น ข้อส าคัญ สิ่งที่บริจาคหรือให้ทานแก่ผู้อ่ืน
ควรเป็นสิ่งยังใช้ได้ มิใช่เป็นการก าจัดของเหลือใช้ที่หมดอายุ หมดคุณภาพให้ผู้อ่ืน ผลการให้ทาน
ดังกล่าวจะท าให้ผู้ปฏิบัติเกิดความปีติอ่ิมเอิบใจ 

  2) รักษาศีล หรือ สีลมัย ค าว่า ศีล หมายถึง ข้อบัญญัติทางพระพุทธศาสนาที่ก าหนดการ
ปฏิบัติทางกายและวาจา เช่น ศีล 5 ศีล 8 หรืออาจจะหมายถึงการรักษากายวาจาให้เรียบร้อย           
การรักษาศีลเป็นการฝึกฝนมิให้ไปเบียดเบียนผู้อ่ืน ในขณะเดียวกันก็เป็นการลด ละ เลิกความชั่ว            
มุ่งให้กระท าความดี อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตมิให้ตกต่ าลง เช่น ไม่ไปเป็นชู้เป็นกิ๊กกับใครที่
ท างาน ท าให้ครอบครัวเขาไม่แตกแยก เป็นแม่ค้าไม่โกหกหลอกขายของไม่ดีแก่ลูกค้า เป็นพ่อบ้านไม่
กินเหล้าเมายา ท าให้ลูกเมียมีความสุข เพ่ือนบ้านก็สุข เพราะไม่ต้องทนฟังเสียงรบกวนจากการ
ทะเลาะวิวาทกัน เหล่านี้ล้วนเป็นการรักษาศีลและเป็นหนึ่งในการท าบุญอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งผลบุญข้อ
นี้จะท าให้เรากลายเป็นคนเยือกเย็น สุขุมด้วย 

วิถีชีวิตของชาวบ้าน         
ในชุมชนบ้านหนองบัวใหญ่ 

พลวัตพิธีกรรมที่ปรากฏ          
ในการท าบุญแจกข้าว 

กระบวนการท าบุญแจกข้าว
ของชุมชนหนองบัวใหญ่ 

มูลเหตุแห่งการท าบุญแจก
ข้าวของชุมชนบ้านหนองบัว

ใหญ่ 

กระบวนการท าบุญแจกข้าว
ของชุมชนหนองบัวใหญ่ 

การท าบุญแจกข้าววิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชนบ้านหนองบัวใหญ่ 
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   3) เจริญภาวนา หรือภาวนามัย เป็นการท าบุญอีกรูปแบบที่มุ่งพัฒนาจิตใจและปัญญา ท า
ให้จิตใจสงบ เห็นคุณค่าสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริง ซึ่งในข้อนี้หลายคนอาจจะท าเป็นประจ าอยู่แล้ว 
เช่น นั่งสมาธิ วิปัสสนา แต่หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องยากเกินความสามารถของตน ดังนั้น วิธีการ
เบื้องต้น คือ สวดมนต์ด้วยบทขนาดสั้น บูชาพระที่เราเคารพบูชาก่อนนอนทุกคืน เช่น  คาถา
พระพุทธเจ้าชนะมาร คาถาหลวงปู่ทวด เป็นต้น การสวดมนต์เป็นประจ าอย่างน้อยก็เป็นการน้อมน า
จิตใจของเราไปสู่สิ่งที่เป็นมงคลในชีวิต เป็นการเตือนสติให้เรายึดมั่นในการประพฤติปฏิบัติชอบตามสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือ และผลบุญข้อนี้จะท าให้เกิดปัญญาแก่ผู้ปฏิบัติ 

 4) การอ่อนน้อมถ่อมตน หรืออปจายนมัย การประพฤติตนเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนจะถือ
เป็นบุญอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ ก็เพราะว่าการอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ว่าจะเป็นผู้น้อยประพฤติต่อผู้ใหญ่ และการ
ที่ผู้ใหญ่แสดงตอบด้วยความเมตตา หรือการอ่อนน้อมต่อผู้มีคุณธรรม รวมถึงการให้เกียรติ ให้ความ
เคารพต่อความคิด ความเชื่อ และวิถีปฏิบัติของบุคคลหรือสังคมอ่ืนที่แตกต่างจากเรานั้นเป็นการลด
ความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนของเรา ช่วยให้สังคมทุกระดับเกิดความเข้าใจต่อกัน และช่วยให้
ชาติบ้านเมืองเกิดความสงบสุข จึงถือเป็นบุญอย่างหนึ่ง ผลบุญข้อนี้จะท าให้เกิดความเมตตาต่อกัน 
  5) การช่วยขวนขวายท าในกิจที่ชอบ หรือไวยาวัจจมัย พูดง่ายๆ ว่า เป็นการให้ความ
ช่วยเหลือแก่สังคมรอบข้างในการท ากิจกรรมความดีต่าง ๆ เช่น ช่วยพ่อแม่ค้าขายไม่นิ่งดูดาย ช่วย
สอดส่องดูแลบ้านให้เพ่ือนบ้านยามที่เขาต้องไปธุระต่างจังหวัด ช่วยงานเพ่ือนที่ท า งานให้แล้วเสร็จ
ทันเวลา ให้ก าลังใจแก่เพ่ือนที่มีความทุกข์ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ถือเป็นบุญอีกแบบหนึ่ง และผลบุญในข้อ
นี้ก็จะช่วยให้เกิดความรักความสามัคคีขึ้นด้วย  

    6) การให้ผู้ อ่ืนมาร่วมท าบุญกับเรา หรือ ปัตติทานมัย กล่าวคือ ไม่ว่าจะท าบุญอะไร          
ก็เปิดโอกาสให้คนอ่ืนได้มาร่วมท าบุญด้วย ไม่ขี้เหนียวหรืองกบุญเพราะอยากได้บุญใหญ่ไว้คนเดียว 
เช่น จะท าบุญสร้างระฆัง ก็ให้คนอ่ืนได้ร่วมสร้างด้วย ไม่คิดจะท าเพียงคนเดียว เพราะคิดว่าท าบุญ
ระฆังจะได้กุศลกลายเป็นคนเด่นคนดัง เลยอยากดังเดี่ยว ไม่อยากให้ใครมาร่วมด้วย เป็นต้น 
นอกจากนี้ การเปิดโอกาสให้คนอ่ืนมาร่วมท างาน ร่วมแสดงความคิดเห็น รวมไปถึงการท าบุญอุทิศ
ส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว ก็ถือเป็นการท าบุญในข้อนี้ด้วย ผลบุญดังกล่าวจะช่วยให้เราเป็นคนใจ
กว้าง และปราศจากอคติต่างๆ เพราะพร้อมเปิดใจรับผู้อ่ืน 

 7) การอนุโมทนาส่วนบุญ หรือ ปัตตานุโมทนามัย คือ การยอมรับหรือยินดีในการท า
ความดีหรือท าบุญของผู้อ่ืน เมื่อใครไปท าบุญมาก็รู้สึกชื่นชมยินดีไปด้วย โดยไม่คิดอิจฉาหรือระแวง
สงสัยในการท าความดีของผู้อื่น เช่น เพ่ือนเดินทางไปสักการะสังเวชนียสถานมา ก็ร่วมอนุโมทนาที่เขา
มีโอกาสได้ไปท าบุญในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ไม่อิจฉาเขา เป็นต้น การไม่คิดในแง่ร้ายจะท าให้เรามีจิตใจไม่
เศร้าหมอง แต่จะแช่มชื่นอยู่เสมอเพราะได้ยินดีกับกุศลผลบุญต่าง ๆอยู่ตลอดเวลา แม้จะมิได้ท าเอง
โดยตรงก็ตาม  

 8) การฟังธรรม หรือธรรมสวนมัย การฟังธรรมจะท าให้เราได้ฟังเรื่องที่ดีมีประโยชน์ทั้งต่อ
สติปัญญา และการด าเนินชีวิต ซึ่งการฟังธรรมนี้ไม่จ าเป็นต้องไปฟังที่วัดหรือจากพระท่านโดยตรง แต่
อาจจะฟังจากเทป ซีดี หรือเป็นการฟังจากผู้รู้ และธรรมในทีนี้ก็มิได้หมายถึงแต่เฉพาะหลักธรรม
ในทางศาสนาเท่านั้น แต่ยังหมายรวมไปถึงเรื่องจริง เรื่องดี ๆ ที่ท าให้ผู้ฟังเกิดความรู้และปัญญา ผล
บุญข้อนี้จะท าให้ผู้ฟังเกิดการรู้แจ้งเห็นจริงยิ่งขึ้น  



              

 

                  การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 

804 

 9) การแสดงธรรม หรือธรรมเทศนามัย คือการให้ธรรมะหรือข้อคิดที่ดีแก่ผู้ อ่ืน            
ด้วยการน าธรรมะหรือเรื่องดีๆ ที่เป็นประโยชน์ไปบอกต่อ หรือให้ค าแนะน าให้เขาได้รู้จักวิธีการด าเนิน
ชีวิตที่ดี เช่น สอนวิธีการท างานให้ แนะหลักธรรมที่ดีที่เราได้ยินได้ฟังมาและปฏิบัติได้ผลแก่เพ่ือน            
เป็นต้น ผลบุญในข้อนี้นอกจากจะท าให้ผู้อ่ืนได้รับรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์แล้ว ยังท าให้ผู้บอกกล่าวได้รับ
การยกย่องสรรเสริญอีกด้วย 

 10) การท าความเห็นให้ถูกต้อง เหมาะสมหรือทิฏฐุชุกรรม คือ การไม่ถือทิฐิ เอาแต่ความ
คิดเห็นของตนเป็นใหญ่ แต่ให้รู้จักแก้ไข ปรับปรุงพัฒนาความคิดเห็น และความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ          
ให้ถูกต้องตามธรรมอยู่เสมอ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ให้คิดและประพฤติตนให้ถูกต้องตามท านอง
คลองธรรมก็ได้ ซึ่งข้อนี้แม้จะเป็นข้อสุดท้ายแต่ก็ส าคัญยิ่ง เพราะไม่ว่าจะท าบุญใดทั้ง 9 ข้อ ที่กล่าวมา       
หากมิได้ตั้งอยู่ในท านองคลองธรรม การท าบุญนั้นก็ไม่บริสุทธิ์และให้ผลได้ไม่เต็มที่ ดังจะได้กล่าวถึง
เกณฑ์การวัดบุญต่อไป 

 ส าหรับวิธีการท าบุญที่จะให้ได้ผลบุญมากหรือน้อยนั้น มีหลักเกณฑ์อยู่ ๓ ประการ คือ 
 1) ผู้รับ จะต้องเป็นผู้มีศีล มีคุณธรรมความดี แต่ไม่จ าเป็นจะต้องเป็นพระสงฆ์หรือนักบวช 

จะเป็นคนทั่วไปก็ได้ ถ้าผู้รับดี ผู้ท าก็ได้บุญมาก หากผู้รับไม่ดี ก็อาจจะท าให้เราได้บุญน้อย เพราะเขา
อาจอาศัยผลบุญของเราไปท าชั่วได้ เช่น ให้เงินช่วยเหลือเพ่ือนๆ กลับเอาไปปล่อยกู้           สร้าง
ความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น เป็นต้น 

 2) วัตถุสิ่งของที่ให้ต้องบริสุทธิ์หรือได้มาโดยสุจริต เป็นของที่เหมาะและมีประโยชน์ต่อ
ผู้รับ เช่น ให้เสื้อผ้าของเล่นแก่เด็กก าพร้า เป็นต้น ของที่ให้ดีผู้ท าก็ได้บุญมาก หากได้มาโดยทุจริต            
แม้จะเอาไปท าบุญก็ได้บุญน้อย 

 3) ผู้ให้ ต้องมีศีลมีธรรมและมีเจตนาที่เป็นบุญกุศลในการท าจึงจะได้บุญมากนอกจากนี้
เจตนาหรือจิตใจในขณะท าบุญก็เป็นองค์ประกอบส าคัญ กล่าวคือ ก่อนให้ ขณะให้ และหลังให้            
หากผู้ให้มคีวามตั้งใจดี ตั้งใจท า เมื่อท าแล้วก็เบิกบานใจ คิดถึงบุญกุศลที่ได้ท าเมื่อใดจิตใจก็ผ่องใสเมื่อ
นั้น เช่นนี้ก็จะท าให้ผู้ท าได้บุญมาก ถ้าไม่รู้สึกเช่นนั้น บุญก็ลดน้อยถอยลงตามเจตนา 

   ทั้งหมดท่ีกล่าวมานี้ จะเห็นได้ว่า ใครก็ตามแม้จะไม่มีโอกาส “ให้ทาน” อันเป็นการท าบุญ
ที่ง่าย และเป็นรูปธรรมที่สุด แต่เราทุกคนก็สามารถเลือกท าบุญในลักษณะอ่ืนๆ ได้อีกถึง 9 วิธี และ
เป็นสิ่งที่ท าได้ไม่ยาก เช่น การอ่อนน้อมถ่อมตน การช่วยเหลือแนะน าน้องๆ ที่ท างาน การไม่ถือทิฐิ
หรือดื้อหัวชนฝา การร่วมยินดีกับการท าบุญของเพ่ือน เป็นต้น  

 การพลวัตท าบุญแจกข้าวของชุมชนบ้านหนองบัวใหญ่ ต าบลโคกสว่าง อ าเภอพนม
ไพร จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า การท าบุญอุทิศหรือบุญแจกข้าวของชุมชนบ้านหนองบัวใหญ่ แบ่ง
ออกเป็น 3 ระยะ คือ 1) ก่อนด าเนินงาน 2) ขณะด าเนินงาน 3) หลังด าเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ก่อนด าเนินงาน  
 การเตรียมคนต้องบอกข่าวให้ญาติพ่ีน้องทั้งหมดในชุมชนหมู่บ้านหนองบัวใหญ่ให้มา
ช่วยงานท าบุญแจกข้าวเพ่ือมอบหมายหน้าที่ให้แต่ละคนที่มาได้รับรู้ว่าตัวเองมีหน้าที่อะไรที่ได้รับ
มอบหมายให้ท าแต่ละท่านก็จะท าหน้าทีให้ถูกต้องน้อมถ่อมตนท าให้ผู้ ใหญ่เมตตาต่อเรา การ
ช่วยเหลือเพ่ือนฝูงท าให้ไปไหนเพื่อนๆ ก็รักใคร่ ยินดีต้อนรับ  

 1) ก าหนดวันเวลาในการท าบุญแจกข้าว 
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 การก าหนดวันเวลาในการท าบุญก็เพ่ือความแน่นอนชัดเจนในการท าบุญของเจ้าภาพ
รวมทั้งญาติพ่ีน้องและแขกผู้มาร่วมงานด้วย แต่เดิมนิยมก าหนดในเดือน 4 แต่ปัจจุบันหลังเก็บอัฐิผู้
วายชนม์แล้วก็ท าบุญแจกข้าวต่อเลยซึ่งก่อนท าบุญแจกข้าวนี้จะนิมนต์พระสงฆ์มาพระสงฆ์เจริญพระ
พุทธมนต์ 4 วัน วันที่ 5 ก็แจกข้าวหาผู้วายชนม์ เป็นเสร็จพิธีการท าบุญแจกข้าว ดังนั้นงานศพและบุญ
แจกข้าวของชาวบ้านจึงเป็นงานหลายวันติดต่อกัน โดยเริ่มตั้งแต่สวดพระอภิธรรม ฌาปนกิจศพ จนถึง
ท าบุญแจกข้าว 
  2) การแจ้งข่าวแก่ญาติพี่น้อง 
 ญาติพ่ีน้องเป็นผู้ที่เจ้าภาพต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างมากในการท าบุญแจกข้าว เพราะ
แม้จะมีแขกมามาก แต่หากไม่มีพ่ีน้องมาร่วมงาน ย่อมบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่ไม่ดีระหว่างพ่ีน้อง 
หากได้มาช่วยงานกันตามปกติ ก็แสดงถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่ีน้อง สมัยก่อนการสื่อสารยังไม่
เจริญเหมือนปัจจุบัน เจ้าภาพจะเดินทางไปแจ้งข่าวเอง เพราะหากฝากไปบอกจะถือว่าไม่เห็น
ความส าคัญและไม่ให้เกียรติกัน ปัจจุบันมีความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร เจ้าภาพจะโทรหาญาติพ่ี
น้องแจ้งข่าวการท าบุญ หากเป็นการท าบุญแจกข้าวหลังจากฌาปนกิจศพ ญาติพ่ีน้องก็จะทราบข่าว
ตั้งแต่ตอนฌาปนกิจศพแล้ว 
 3) การนิมนต์พระสงฆ์ 
 โดยทั่วไปแล้วเจ้าภาพจะนิมนต์พระสงฆ์ท่ีวัดประจ าหมู่บ้าน แต่หากเจ้าภาพมีก าลังศรัทธา
และก าลังทรัพย์มาก ก็จะนิมนต์พระสงฆ์ในหมู่บ้านใกล้เคียงด้วยการนิมนต์พระสงฆ์มี 2 แบบ คือ 1) 
พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 2) พระสงฆ์แสดงธรรม ซึ่งพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นี้เป็นพระสงฆ์ที่
วัดประจ าหมู่บ้าน เจ้าภาพจะนิมนต์ติดต่อกันทุกวันเริ่มตั้งแต่การเจริญพระพุทธมนต์เย็นของวันแรก
จนถึงวันแจกข้าว ส่วนพระสงฆ์แสดงธรรมจะเป็นเทศน์ 3 ธรรมาสน์ หรือเทศน์เดี่ยวก็ได้ จะนิยม
นิมนต์พระสงฆ์ที่มีชื่อเสียงในการเทศน์ ซึ่งการเทศน์นี้พระสงฆ์มักเทศน์เกี่ยวกับการท าบุญ บุญคุณ
ของบิดามารดา ความกตัญญูกตเวที จะเป็นเรื่องที่พระสงฆ์ก าหนดเองหรือเจ้าภาพระบุให้ พระเทศน์
ก็ได้ 
 4) การจัดเตรียมสถานที่ท าบุญแจกข้าว 
 การจัดสถานที่เจ้าภาพจะต้องออกแบบให้เหมาะสมกับสถานที่ที่กว้างขวางหรือคับแคบ 
โดยเริ่มตั้งแต่ก าหนดบริเวณที่เหมาะสม ปรับพ้ืนดินให้เสมอ กางเต็นท์ จัดหาเตียงหรือโต๊ะมาวางเพ่ือ
การใช้งานนั้น ๆ ในส่วนนี้เป็นงานที่ต้องใช้ก าลังหรืองานหยาบ ส่วนการจัดเตรียมปะร าพิธีเป็นงาน
ละเอียด ต้องอาศัยคนมีความรู้เรื่องนี้โดยเฉพาะซึ่งได้แก่มัคคทายกหรือผู้สูงอายุผู้มีความรอบรู้ในเรื่อง
ศาสนาและพิธีกรรม การจัดอาสน์สงฆ์ก็จัดให้กว้างยาวตามจ านวนพระสงฆ์ ซึ่งธรรมเนียมนิยมก็คือ 9 
รูป จัดโต๊ะหมู่บูชาที่หัวอาสน์สงฆ์ ตั้งบาตรท าน้ ามนต์ ที่ประพรมน้ ามนต์ ที่วางสายสิญจน์ ปูอาสนะ 
วางกระโถนให้เรียบร้อย ส่วนปราสาทผึ้งจะตั้งในที่ที่เหมาะสมซึ่งนิยมตั้งไว้ด้านเดียวกันกับอาสน์สงฆ์ 
ส่วนหออัฐิจะตั้งไว้บริเวณด้านหน้าปราสาทผึ่ง นอกจากนี้ยังจัดเตรียมสถานที่ส าหรับท าอาหารไว้ส่วน
หนึ่ง ซึ่งต้องให้ห่างจากปะร าพิธีพอสมควร เพ่ือไม่ให้มีเสียงและกลิ่นรบกวน 
 5) วัตถุทานที่จัดเตรียมในงานบุญแจกข้าว 
 สิ่งของที่ต้องใช้ในงานบุญแจกข้าวที่จะต้องอุทิศให้ผู้ตายประกอบด้วย 
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 1) สังฆทาน หมายถึง ข้าวปลาอาหารหวานคาวและสิ่งของต่าง ๆ ที่ญาติพ่ีน้องได้เตรียม
ไว้เพ่ือน ามาถวายแก่พระสงฆ์ เป็นต้นว่า สบู่ ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว ผงชักผ้า น้ ายาปรับผ้า และของใช้ที่
จ าเป็น เพ่ือเป็นการอุทิศไปให้ผู้ตาย 
 2) ผ้าบังสุกุล หมายถึง ผ้าไตรจีวร ผ้าเช็ดตัว ผ้าห่มหรือเครื่องใช้สิ่งของต่างๆ ส าหรับ
เตรียมไว้จะถวายพระสงฆ์ ได้น าไปใช้นั้นเพ่ือเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ผู้ตาย ซึ่งมีความเชื่อว่า
ผู้ตายจะได้มีเสื้อผ้าใส่ อีกท้ังญาติพ่ีน้องผู้ที่ท าบุญเองก็จะได้รับอานิสงค์ของการท าบุญอีกด้วย เมือเรา
มองย้อนไปในครั้งพุทธกาลก็จะเห็นว่าผ้าบังสุกุลในครั้งนั้นพระสงฆ์ได้ไปเก็บเอาผ้าที่ชาวบ้านเขาเอา
ห่อศพคนตายบ้างเขาทิ้งบ้างแล้วน ามาชักออกให้สะอาดแล้วน ามาย่อมมาเย็บเป็นจีวรใช้ จึงเรียกว่า 
ผ้าบังสุกุล จนถึงปัจจุบันนี้ แต่ในสมัยนี้มีการเปลี่ยนไปซึ่งผ้าบังสุกุลที่เขาน ามาถวายนั้นเป็นผ้าส าเสร็จ
รูปที่มีการตัดเย็บเรียบร้อยแล้วเอามาขายตามร้านค้าไม่จ าเป็นที่พระสงฆ์จะต้องมา ตัดเย็บอีก 
 3) ภาชน์เวร หมายถึง ภาชนะที่มีการเตรียมอาหารหวานคาวใส่ในภาชนะนั้น เพ่ือเตรียม
ให้ผู้ตายเรียกว่าภาชน์เวร ที่ญาติพีน้องแต่งให้ผู้วายชนได้รับได้กินที่คนแก่คนเฒ่าท ากันสืบๆ มา การ
แต่งภาชน์เวรขึ้นนั้นเพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ล่วงลับไปหรือแต่งขึ้นให้ท่านได้
กินเหมือนกับว่าผู้ตายไปยังมีชีวิตอยู่จะได้กินไม่อดไม่หิวต่อไป 
 4) ปราสาทผึ้ง  หมายถึง การสร้างบ้านเรือนให้แก่ผู้ตายไปแล้วจะได้อยู่อาศัยซึ่งชาวอีสาน
ในบางท้องถิ่นที่เชื่อกันว่า การท าปราสาทผึ้ง ดอกผึ้ง ท าเพ่ือเป็นพุทธบูชาให้กุศลแก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว 
ดังนั้น  การท าปราสาทผึ้งก็คือ สร้างบ้านเรือนให้กับผู้ตายนั้นเอง ในปราสาทนั้นจะประกอบไปด้วย 
เสื่อ สาท อาสนะ หมอน ผ้าห่ม หรือ เสื้อ ผ้า และเครื่องใช้ทุกอย่างที่ญาติพ่ีน้องได้จัดเตรียมไว้เพ่ือให้
ผู้ที่ล่วงลับไปจะได้น าไปใช้ในสัมปรายภพ ต่อไป  
 2) ขณะด าเนินงาน   
 2.1 การเจริญพระพุทธมนต์ 
 โดยทั่วไปแล้วเจ้าภาพจะนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์เย็นที่บ้านตั้งแต่วันรวม 
(โฮม) วันงานหลังจากท่ีพระเทศน์จบก็จะเจริญพระพุทธมนต์ต่อเลย วันสุดท้ายพระสงฆ์ก็จะเจริญพระ
พุทธมนต์เช้าหรือตักบาตร บทสวดหรือพระพุทธมนต์ที่พระสงฆ์นิยม เช่น นมการสิทธิคาถา รตนสูตร 
มงคลสูตร โมรปริตต์เมตตสูตร อุยโยชนคาถา เป็นต้น การเจริญพระพุทธมนต์นี้ถือตามแบบอย่างใน
สมัยพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปเมืองเวสาลีพร้อมกับพระอานนท์และพระสงฆ์ ทรงรับสั่งให้         
พระอานนท์และพระสงฆ์เจริญรตนสูตรและประพรมน้ าพระพุทธมนต์ขับไล่สิ่งอัปมงคลทั้งหลาย          
ท าให้เมืองเวสาลีหายจากทุพภิกขภัย กลับเป็นปกติสุขดังเดิม ประโยชน์ที่ได้จากการเจริญและฟัง    
พระพุทธมนต์คือเจ้าภาพได้บ าเพ็ญบุญกุศล และผู้วายชนม์ก็จะได้รับส่วนบุญหลังจากที่ญาติพ่ี น้อง
อุทิศส่วนบุญให้และตนเองได้อนุโมทนา 
 2.2 การแสดงธรรม 
 การแสดงธรรมเป็นการให้คติในการด าเนินชีวิตแก่ผู้ฟัง ซึ่งเจ้าภาพจะนิมนต์พระสงฆ์ที่มี
ชื่อเสียงในการแสดงธรรม จะเป็นเทศน์อานิสงส์ เทศน์ 2 ธรรมาสน์ (เทศปุจฉา-วิสัชนา) หรือเทศน์ 3 
ธรรมาสน์ (เทศน์แหล่) ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพอใจและความต้องการของเจ้าภาพเป็นส าคัญ การ
เทศน์ 2 ธรรมาสน์ ผู้ฟังจะได้สาระมากจากการถาม-ตอบของพระนักเทศน์ ซึ่งพระสงฆ์จะต้องเป็นผู้มี
ความรู้เรื่องพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีจนถึงเชี่ยวชาญ และมีปฏิภาณในการพูดเป็นเยี่ ยม หากมี
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ความรู้ไม่ดีพอหรือส านวนโวหารไม่ดี ก็จะแสดงถึงการที่ตนมีภูมิธรรมน้อยกว่าคู่เทศน์ของตน ส่วนการ
เทศน์เสียงหรือเทศน์แหล่เจ้าภาพมักจะมีความติดใจหรือยินดีในเสียงของพระนักเทศน์ ถือว่าเป็น
รูปแบบการเทศน์ที่ประกอบด้วยความบันเทิง คือบันเทิงในเสียง ผู้ฟังที่ดี จะไม่สนใจฟังแต่เสียงว่า
เพราะหรือไม่เพราะเท่านั้น เพราะหากท าอย่างนั้นจะเป็นการลุ่มหลงในกิเลสมากกว่าการได้คติจาก
การฟังธรรม ต้องรู้จักขบคิดพิจารณาเนื้อหาธรรมที่พระสงฆ์แสดงนั้นเป็นส าคัญจึงจะได้ชื่อว่าได้รับ
ประโยชน์จากการฟังธรรม 
 

  2.3 การถวายทานแก่พระสงฆ์ 
 คนไทยนิยมท าบุญโดยเฉพาะการให้ทาน คือบุญหรืองานกุศลทั้งหลายจะนิยมนิมนต์
พระสงฆ์มารับทาน บุญแจกข้าวก็เช่นเดียวกันมีการท าทานตลอดงาน เริ่มตั้งแต่ญาติพ่ีน้องและผู้
มาร่วมงานบุญได้สละสิ่งของท าบุญกับเจ้าภาพ (โฮมบุญ) ทั้งปัจจัยและข้าวสารอาหารแห้ง           
ส่วนเจ้าภาพก็ได้เลี้ยงอาหารตอบแทนน้ าใจผู้มาร่วมงาน กิริยาเหล่านี้จัดว่าเป็นทาน เพียงแต่ไม่นิยม
เรียกว่าทานเท่านั้นเอง เพราะนิยมใช้ค าว่า “ทาน” กับพระสงฆ์เท่านั้น การถวายทานแก่พระสงฆ์เริ่ม
จากถวายปัจจัยแก่พระสงฆ์ท่ีนิมนต์มาเจริญพระพุทธมนต์เย็นในวันแรก วันงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์มา
ฉันภัตตาหารเช้า-เพล หลังจากพระเทศน์จบก็นิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ต่อ ตอนเช้าของวัน
งานก็นิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์และฉันเช้า ทุกล าดับขั้นตอนที่กล่าวมานี้เจ้าภาพก็จะถวาย
ปัจจัยและสังฆทานกับพระสงฆ์โดยตลอด 
 2.4 การอุทิศส่วนบุญแก่ญาติพี่น้องผู้วายชนม์ 
 การอุทิศส่วนบุญแก่ญาติผู้วายชนม์เจ้าภาพจะท าตอนกรวดน้ ารับพรจากพระสงฆ์หลังจาก
ที่ได้ถวายทานแล้ว แม้ตอนที่น าน้ าไปหยาดที่ต้นไม้ก็จะมีการกล่าวค าอุทิศส่วนบุญอีกครั้ง โดยระบุชื่อ 
นามสกุลญาติของตนที่ต้องการอุทิศให้ ซึ่งการกรวดน้ าอุทิศส่วนบุญนี้ได้คติหรือแบบอย่า งจากพระ
เจ้าพิมพิสารที่อุทิศให้แก่เปรตผู้เป็นญาติของพระองค์ ค ากล่าวน้ าอย่างย่อ คือ “อิทัง โน ญาตีนังโหตุ 
สุขิตา โหนตุ ญาตะโย” แปลความว่า “ขอบุญนี้จงถึงแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลาย
ของข้าพเจ้าจงมีความสุข” ในการเทศน์ 3 ธรรมาสน์ พระนักเทศน์นิยมเทศน์เรียกวิญญาณให้มารับ
ส่วนบุญ ส่วนการเทศน์ 2 ธรรมาสน์ พระนักเทศน์ก็จะบอกให้วิญญาณผู้ตายมารับส่วนบุญที่เจ้าภาพ
อุทิศให้เช่นกัน สัญลักษณ์ของบุญแจกข้าวคือภาชน์เวร ซึ่งเจ้าภาพจะจัดอาหารหวานคาว (คล้ายๆ กับ
ภาชน์ข้าวพระพุทธ) ใส่ถาดไว้เพ่ือให้ดวงวิญญาณของผู้ตายได้มากินตามความเชื่อที่ถือสืบต่อกันมา 
ตอนเช้าของวันงานจึงจะมีพิธีแจกข้าวไปให้แก่ญาติผู้วายชนม์ 
 3)  หลังด าเนินงาน 
 ขั้นตอนสุดท้ายของการท าบุญแจกข้าว คือ ถวายปราสาทผึ้ง หรือกองบุญแก่พระสงฆ์ โดย
เจ้าภาพจะน ากองบุญที่ได้ตั้งบ าเพ็ญหรือสมโภชนั้นไปถวายพระสงฆ์ที่วัด สิ่ งของที่ถวายดังได้กล่าว
มาแล้วในตอนต้น เช่น อาสนะ เสื่อ ฟูก หมอน เครื่องใช้ครัวเรือน เครื่องอัฐบริขาร ตลอดจนโต๊ะ ตู้ 
ธรรมาสน์ ทั้งนี้ขึ้นกับก าลังศรัทธาและก าลังทรัพย์ของเจ้าภาพ โดยเฉพาะปราสาทผึ้ง (ปราสาทเผิ่ง) 
ชาวบ้านได้คติมาจากนิทานธรรมบทเรื่อง ภิกษุเมืองโกสัมพี ตอนที่ลิงถวายรังผึ้งแก่พระพุทธเจ้า เมื่อ
เห็นพระพุทธเจ้าฉันน้ าผึ้ง ก็ดีใจกระโดดโลดเต้นตกลงมาถูกตอไม้เสียบตายแล้วได้ไปเกิดเป็นเทพบุตร
มีปราสาทส าเร็จแต่รังผึ้ง (ธรรมบทไม่ได้กล่าวถึงปราสาทผึ้ง แต่ปรากฏในหนังสือความเป็นมาของ
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ปราสาทผึ้ง) หลังจากถวายกองบุญแก่พระสงฆ์แล้วก็เป็นอันเสร็จพิธีการท าบุญแจกข้าวส่วนห่ออัฐินั้น 
ญาติพีน้องจะน าไปเก็บบรรจุไว้ในธาตุหรือที่สมควร 
 พลวัตหลักธรรมในงานบุญแจกข้าวที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตชุมชนบ้านหนองบัวใหญ่  ต าบล
โคกสว่าง อ าเภอ พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า  
 ศีล :  การท าบุญของชาวบ้านนั้นมักเริ่มต้นด้วยการอาราธนาศีลหรือรับศีลก่อนที่จะท า
การถวายทาน เพราะชาวบ้านมีความเชื่อว่าการรักษาศีลก่อนท าการให้ทานจะมีอานิสงส์มากกว่า
น าไปถวายโดยไม่ได้กล่าวค าถวาย ด้วยเหตุนี้ ชาวบ้านจึงเริ่มต้นด้วยการรักษาศีล 

 ทาน : ชาวบ้านเชื่อว่า การให,้ การแบ่งปัน, การเสียสละ, การเอ้ือเฟ้ือแก่ผู้อ่ืน เพ่ือมุ่งบูชา
พระคุณแก่ผู้มีอุปการะ คือ ปู่ ย่า ตา ยาย และบิดามารดาผู้ก าเนิด เป็นต้น โดยผ่านการถวายทานแด่
พระสงฆ์ ผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลก ผลบุญเหล่านี้ก็จะแผ่ไปถึงผู้มีพระคุณเหล่านั้น การให้ทานนอกจา
กาจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ตายแล้วยังเป็นประโยชน์ผู้ท าและผู้อื่นด้วย    

 ภาวนา : ชาวชุมชนหนองกุง ได้ให้ทาน รักษาศีล อยู่เป็นประจ า แต่การภาวนานั้น 
ชาวบ้านมีการเจริญภาวนาตามโอกาศ ไม่จ าเป็นเฉพาะวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาเท่านั้น แต่ว่าท า
อย่างต่อเนื่องเมื่อมีโอกาศ เริ่มจากการสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนจนถึงประกอบพิธีการทางศาสนา  
ในโอกาสต่างๆ ชาวบ้านก็จะรับศีล เจริญภาวนาเป็นประจ า  

 ความกตัญญู : ชาวบ้านมีความเชื่อว่า พ่อแม่เป็นผู้ที่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เกิดจนเติบใหญ่ 
บุญคุณของท่านยากที่ลูกๆ จะทดแทนได้หมด เพราะท่านท าสิ่งต่างๆ ให้แก่ลูกด้วยใจที่สูงส่ง โดยไม่
หวังสิ่งใด ๆ ตอบแทน หวังเพียงให้ลูกเป็นคนดีของครอบครัวและสังคม ท างานที่สุจริต ไม่ตกทุกข์
ยากล าบาก ฉะนั้น หน้าที่ของลูกจึงต้องตอบแทนบุญคุณของท่านด้วยการเลี้ยงดูท่าน เชื่อฟังค าสอน
ของท่าน ไม่ท าให้ท่านผิดหวังหรือเสียใจ และหลังจากท่านเสียชีวิตก็ท าบุญอุทิศให้ 
 ทิศ 6 : ชาวบ้านมีความเชื่อว่า หน้าที่ของบุตร คือ ช่วยเหลือพ่อแม่ท างาน รักษาสมบัติที่
ท่านมี ไม่ท าให้วงศ์ตระกูลของท่านเสื่อมเสีย เชื่อฟังค าสอนของท่าน ประพฤติตนเป็นคนดี เลี้ยงดูท่าน
ด้วยความอบอุ่น และเมื่อท่านจากไปก็ท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้  เพ่ือเป็นการเพ่ิมกุศลแก่ท่านให้ไป
บังเกิดในสุคติภูมิ ผู้ที่ไม่ท าบุญอุทิศให้กับพ่อแม่ ถือว่าเป็นคนไม่ดี และจะถูกต าหนิจากคนรอบข้างว่า
เป็นลูกอกตัญญู ไม่รู้จักบุญคุณของผู้มีอุปการคุณ ไม่รู้จักท าหน้าที่ของบุตรธิดา ดังนั้น การท าบุญอุทิศ
จึงเป็นเรื่องส าคัญที่ลูกหลานจะต้องกระท า  

 ศรัทธา : ชาวชุมชนหนองกุง มีศรัทธาตั้งมั่นในพระพุทธศาสนา มีเชื่อในการกระท าว่าดีได้ 
ท าชั่วได้ชั่วเป็นผู้ปฏิบัติตามหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนามาตลอด มีความศรัทธาในพระรัตนตรัย
อย่างมั่นคง ฉะนั้น ชาวชุมชนหนองกุง มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาสืบทอดมาตั้งแต่
บรรพบุรุษ  

 ความไม่ประมาท : ชุมชนหนองกุง ไม่ประมาทในบุญและบาป มักเป็นผู้ขนขวายในทาน 
รักษาศีล ไม่ประมาทในวัย คือ เป็นผู้เข้าใจในหลักอนิจจังว่าสัพพสิ่งล้วนแล้วจะเป็นอย่างนั้น และไม่
ประมาทในกาล กล่าวท าทานตามโอกาส รักษาศีลและเจริญภาวนาตามเทศกาลหรือในวันธรรมสวนะ 
นอกนั้นแล้วชาวบ้านก็จะพาลูกหลานเข้าวัดฟังธรรมเพ่ือจะได้เป็นผู้ชื่อไม่ประมาทในชีวิต  

 สังฆหวัตถุ 4 : หลักธรรมที่สร้างสังคมให้อยู่รวมกันอย่างสงบสุข ซึ่งได้แก่ ทาน คือ            
การให้ ทั้งทานที่ให้เป็นบุญและทานท่ีให้เป็นคุณ ปิยวาจา คือ การพูดวาจาที่ไพเราะ ฟังแล้วเกิดความ
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ชื่นใจ อัตถจริยา คือ ท าตนให้เป็นประโยชน์ แก่ผู้อื่นที่อยู่ร่วมกันในสังคม สมานัตตตา คือ วางตนให้
เหมาะสมว่าตอนนี้เราอยู่ในฐานะใด หลักธรรม 4 ประการนี้ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจเครือญาติและผู้คน
ในสังคมให้อยู่กันอย่างสันติ 
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รูปแบบการส่งเสริมชุมชนคุณธรรม บ้านสว่าง ต าบลสว่าง 
อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด1 

The Model of Virtue Promotion in Community of Sawang Village 

 Sawang Sub-District, Phonthong District, Roiet Province 

 
พระมหาอัมรัตน์ เทวิสิริ (ศิริสาร)2 

พระอธิการสมหมาย อตฺถสิทฺโธ,ดร.3 
ดร.สังเวียน สาผาง4 

 

บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ (1) เพ่ือศึกษารูปแบบชุมชนคุณธรรมตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา (2) เพ่ือศึกษาแนวทางการส่งเสริมชุมชนคุณธรรม บ้านสว่าง ต าบลสว่าง อ าเภอโพน
ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด (3) เพ่ือวิเคราะห์แนวทางการเสริมสร้างชุมชนคุณธรรมบ้านสว่าง ต าบลสว่าง      
อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบชุมชนคุณธรรม หมายถึง ลักษณะที่พึงปรารถนาซึ่งมีลักษณะ
เป็นอุดมคติที่ประกอบด้วยคุณธรรม ซึ่งชุมชน หมายถึง กลุ่มคนที่มาอยู่รวมกันในเขตหรือบริเวณ
เดียวกันที่แน่นอน มีวิถีการด าเนินชีวิตคล้ายกัน มีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีปฏิสัมพันธ์ต่อ
กันและกันอยู่ภายใต้กฎระเบียบกฎเกณฑ์เดียวกันและให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันในการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น เพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญญาและเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในชุมชน ค าว่า 
“ชุมชน” นั้นประกอบไปด้วย ครอบครัวหลายๆ ครอบครัวที่เข้ามารวมอยู่ในบริเวณเดียวกัน หรือ
ก่อตั้งเป็นชุมชนในพ้ืนที่เดียวกัน ซึ่งอาจจะเรียกเป็นละแวกบ้าน หรือหย่อมบ้าน หรือหมู่บ้านก็ได้ 
ความเป็นชุมชนไม่จ ากัดเฉพาะขอบเขตของหมู่บ้านเท่านั้นแต่อาจจะรวมถึงลักษณะเครือข่ายของ
ความสัมพันธ์ที่กว้างขวางทั้งระบบอุปถัมภ์และแบบเครือญาติด้วย 

                                           

1 บทความนี้เป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ “รูปแบบการส่งเสรมิชุมชนคุณธรรม บ้านสว่าง ต าบลสว่าง 
อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  ”หลักสตูรพุทธศาสตร มหาบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑติวิทยาลัย
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2 นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาพระพุทธศาสนา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลยั
สงฆ์ร้อยเอด็ 

3 อาจารย์ประจ าหลักสตูรพุทธศาสตรมหาบัณฑติ สาขาพระพุทธศาสนา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอด็ 

4 อาจารย์ประจ าหลักสตูรพุทธศาสตรมหาบัณฑติ สาขาพระพุทธศาสนา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอด็ 
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ด้านแนวทางคุณธรรมและประเพณีของชาวบ้านในชุมชนบ้านสว่างนั้นยึดหลักเดียวกับ
ตามหลักฮีตสิบสองคลองสิบสี่ ของชาวอีสานเป็นหลักแต่จะแตกต่างออกไปบ้างในบางโอกาสเนื่องจาก
การปฏิบัติที่สืบต่อกันมาจากคนรุ่นสู่รุ่น การรักษาศีลเป็นการรักษาคุณธรรมประการหนึ่ง ผู้มีศีลย่อมมี
สุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยมาเบียดเบียนและจิตใจโอบอ้อมอารีมีเมตตา ย่อมเป็นที่รักของบุคคล
ทั่วไป  ผู้มีสุขภาพดีย่อมสามารถตั้งอยู่ในบุญกิริยาวัตถุ 3 คือ ศีล สมาธิ และปัญญา ส าหรับผู้ปฏิบัติ
ธรรมจะได้ดีนั้นต้องเป็นผู้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ 
ค าส าคัญ : รูปแบบการส่งเสริม, ชุมชนคุณธรรม, บ้านสว่าง ต าบลสว่าง อ าเภอโพนทอง จังหวัด
ร้อยเอ็ด 
 

ABSTRACT 

 The purposes of this research article are (1) to study the moral community model 

according to the Buddhist guidelines; ( 2) to study guidelines for promoting virtue 

community Ban Sawang, Sawang sub-district, Phon Thong district, Roi Et province; 

( 3)  to analyze the guidelines for strengthening Ban Sawang community. The study 

indicated that ‘moral community style’ means desirable characteristics which are 

characterized by ideals that consist of morality, ‘community’ means a group of people 

who come together in the exact same area or area have a similar lifestyle, have a unified 

feeling, have interacting with each other under the same rules and regulations and 

cooperate with each other to exchange ideas. To find ways to solve intelligence and for 

the benefit of the people in the community. The word ‘community’ consists of many 

families that come together in the same area or founded a community in the same area 

which may be called a neighborhood or house patches or village. 

 The moral and tradition of villagers in Ban Sawang community primarily 

adheres to the same principle as the main twelve heat canal fourteen of the Isan people 

but somewhat different from time to time due to the succession from the later 

generations. Keeping the sacrament is a moral treatment. Those who have precepts are 

healthy and free from disease and compassionate, compassionate would be loved by the 

general public. A healthy person can be located in the merit action 3 consists of precept 

observation, meditation and wisdom. For those who practice good deeds, they must be 

healthy and physically and mentally. 

 

Keywords: model, moral community, Sawang village, Sawang sub-District, 

Phonthong District, Roiet Province 

 
1. บทน า 
 สถานการณ์ในปัจจุบันนี้ดูน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง จากกระแสโลกาภิวัตน์ที่ผลักดันให้
สังคมไทยมุ่งความส าเร็จทางวัตถุ คนในสังคมแสวงหาความส าเร็จในชีวิตทางด้านเศรษฐกิจ บ้างก็
แสวงหาอ านาจ บ้างก็แสวงหาผลประโยชน์ มีการเอารัดเอาเปรียบและเห็นแก่ตัวมากข้ึน สังคมไทยจึง
เริ่มอ่อนแอลง และก าลังเผชิญกับภาวะวิกฤติหลายด้าน ทั้งด้านการเมือง การศึกษา ศาสนาเศรษฐกิจ 



              

 

                  การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 

812 

สังคมโดยเฉพาะปัญหาความเสื่อมถอยในด้านคุณธรรมของคนในชุมชน ทั้งในระดับปฐมวัย มัชฌิมวัย 
ปัจฉิมวัย ภาพที่เห็นชัดเจนและเป็นข่าวอยู่ทุกวันก็คือ การทุจริตคอรัปชั่น การก่ออาชญากรรม การ
เสพ และค้ายาเสพติด และยังแพร่ระบาดไปยังกลุ่มคนที่อยู่ในชุมชนหน่วยงานราชการ ซึ่งเป็น
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ อาทิ การแต่งกายผิดระเบียบ แต่งกายล่อแหลม ซึ่งเป็นมูลเหตุก่อให้เกิด
อาชญากรรมทางเพศ การทะเลาะวิวาทของกลุ่มคนที่มีความเห็นไม่ตรงกัน เหล่านี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้น
ในชุมชน ซึ่งนับวันจะมีปัญหามากยิ่งขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าชุมชนไทยของเราขาดการปลูกฝังในด้าน
คุณธรรม อาจจะมีอยู่บ้างแต่เป็นแบบฉาบฉวยไม่เกิดผลที่ถาวรยั้งยืน ในขณะที่ชุมชนต้องการเห็นภาพ
การส่งเสริมชุมชนคุณธรรมต้นแบบ และที่มีคุณภาพทั้งส่วนที่เป็นร่างกายและจิตใจมีสติปัญญามี
ความรู้ กับทั้งมีการประพฤติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ควบคู่กับการพัฒนาชุมชน การ
ด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ทุกครั้งที่กล่าวถึงปัญหาคุณธรรมในชุมชนหลาย
คนมักจะมองไปที่กระบวนการน าหลักธรรมที่ยากต่อการเข้าใจ เข้าสู่กระบวนการน าไปใช้อย่าง
เหมาะสม แต่หากคนในชุมชนเปิดใจยอมรับว่าปัญหาเรื่องคุณธรรมนั้นเป็นปัญหาใหญ่ระดับชุมชน 
การแก้ไขปัญหานั้นจะต้องเริ่มต้นจากครอบครัวและที่ส าคัญที่สุดคือผู้ใหญ่ทุกคนในชุมชน ที่จะต้อง
เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนคนในชุมชน “คนดีอย่างแท้จริงเพราะว่าคนที่มีคุณธรรม
จะต้องมีองค์ประกอบตามหลักดังต่อไปนี้ 1) เป็นคนจริง 2) รู้บังคับควบคุมตนเอง 3) มีความอดกลั้น 
และอดทน 4) รู้รักเอ้ือเฟ่ือเผื่อแผ่ 5) มีความสงสารอยากให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์ 6) ชื่นชมเมื่อผู้อ่ืนได้ดีและ 
7)รู้จักวางเฉย” (พระมหาลิขิต รตนร สี,2550) เนื่องจากการปลูกฝังคุณธรรมให้ประสบผลส าเร็จสูงสุดนั้น
ต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่าง และทุกอย่างจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณธรรมให้กับ
คนในสังคม 

 คนส่วนใหญ่ในสังคมไทยนับถือพระพุทธศาสนา แต่ก็มีปัญหาของอาชญากรรม ความ
ขัดแย้ง ความรุนแรง และปัญหาอ่ืนๆ หลายด้าน ซึ่งมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศและวิถีชีวิตของ
คนในสังคม เมื่อพิจารณาถึงเหตุที่แท้จริงแล้วจะพบว่า มูลเหตุของปัญหามีจุดก าเนิดมาจากความเสื่อม
ทางจิตใจของคนในสังคม เป็นเพราะการขาดคุณธรรมประจ าใจ การแก้ปัญหาที่ถูกต้องที่สุด คือการ
ท าให้คนในสังคม มีศีลธรรมประจ าใจ การปลูกฝังศีลธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจได้ ดังนั้น จ าเป็นต้องมี
ปัจจัยอยู่หลายประการ ข้อส าคัญที่สุดก็คือ การมีแบบอย่างที่ดีของสังคม หมายถึง คุณความดีที่คน
ไทยทุกคนสมควรน ามาเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิตได้ทั้งหมด โดยการน าหลักธรรมไปบูรณาการ
กับกลไกอ่ืนทางสังคมเพ่ือให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติและเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม กระบวนการให้ชุมชนเห็นถึงความส าคัญของการก าหนดข้อตกลงร่วมกันหรือธรรมนูญชุมชน
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสร้างคุณธรรม ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงกับทุนเดิมของชุมชน
ที่แตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่ ชวนให้แต่ละชุมชนทบทวนกฎเกณฑ์ทางวัฒนธรรม หรือกติกาในชุมชน
ที่ส่งเสริมให้เกิดคุณธรรม 

  ดังนั้น คุณธรรม จึงเป็นกลไกของสังคมที่ท าหน้าที่เป็นบรรทัดฐานของความประพฤติ เป็น
สิ่งที่ก าหนดว่าอะไรควรประพฤติปฏิบัติและจะต้องปลูกฝังให้กับคนในสังคม เพราะถ้าคนในสังคมเป็น
คนดีแล้วสังคมก็จะมีความสุข แต่ถ้าคนในสังคมไม่ดีก็จะมีความวุ่นวายเดือดร้อน แม้จะมีกฎหมาย
บังคับไว้คนก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงและละเมิดกฎหมาย ในปัจจุบันปัญหาจากความบกพร่ องทาง
คุณธรรมจึงเป็นเหตุส าคัญท่ีท าให้คนมีปัญหาการทุจริตธรรมไปด้วย 
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  พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีหลักธรรมในการประพฤติปฏิบัติ จนท าให้เกิดปัญญา อัน
เป็นโลกุตตรธรรม ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิต คือ การบรรลุมรรคผลนิพพาน นอกจากนี้ยังมี
เป้าหมายหลายระดับ ทั้งในด้านการพัฒนาตนเอง การควบคุมพฤติกรรม การเคารพกฎเกณฑ์ทาง
สังคมและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ซึ่งเป็นผลมาจากการมีคุณธรรม พระพุทธศาสนาจึงมีแนวทาง
เสริมสร้างคุณธรรมลายรูปแบบ ซึ่งท าให้เกิดชุมชนคุณธรรมขึ้นจ านวนมาก โดยได้น าหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาไปใช้ในการเสริมสร้างชุมชนคุณธรรม ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าการเสริมสร้างชุมชนคุณธรรม
ควรเป็นหน้าที่หลักของคนในชุมชน ไม่ใช่ไปมอบหน้าที่ให้กับพระสงฆ์หรือส่วนอ่ืนๆ เพราะท าได้แค่
สอนและแนะน าเท่านั้น ส่วนคนในชุมชนได้อยู่ในพื้นท่ีจริง จึงเข้าใจสถานการณ์มากว่า และหากชุมชน
มีพ้ืนฐานทางธรรมก็สามารถใช้ธรรมะเข้าไปแก้ปัญหาชุมชนได้ตรงจุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชน ที่เห็นว่า “คุณธรรม คือ หลักยึดในการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมที่
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เชื่อมั่นว่าชุมชนจะต้องเป็นแกนหลัก
ในการจัดการตนเองให้ได้บนฐานการพัฒนาที่ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้ง (AREA BASED) นอกจากมิติด้าน
ความสามารถแล้ว ยังต้องมีมิติด้านความดี และความสุข จึงจะเกิดการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข
อย่างแท้จริง”(ยงจิรายุ อุปเสน,2559) ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าชุมชนเป็นพ้ืนฐานในการเสริมสร้างคุณธรรม การ
ร่วมกันออกแบบชุมชนเพ่ือให้เอ้ือต่อการเสริมสร้างคุณธรรม และคุณธรรมก็จะเป็นแบบแผนการ
ปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะท าให้คนในชุมชนมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข ซึ่งเป็นอุดมคติของชุมชนคุณธรรม โดยใช้รูปแบบการจัดการคุณธรรมของชุมชน โดย
ชุมชน และเพ่ือชุมชน โดยในประเทศไทยมีการจัดการชุมชนคุณธรรมเป็นจ านวนมากที่เป็น
กระบวนการของชุมชน  
  บ้านสว่าง ต าบลสว่าง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ก็เป็นอีกพ้ืนหนึ่งที่ได้มีกระบวนการ
เสริมสร้างชุมชนคุณธรรมขึ้น โดยความร่วมมือของ บ้าน วัด โรงเรียน และองค์กรต่างๆ ได้ประสาน
ความร่วมมือกัน เพ่ือน าคุณธรรมเข้าสู่สังคมมาอย่างต่อเนื่องหลายปี ท าให้ปัญหาสังคมลดลงอย่างมาก 
และเป็นชุมชนเข้มแข็งจนได้รับการคัดเลือกให้เป็น “เครือข่ายวัฒนธรรมด้านส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ดีเด่น จังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปี พ.ศ. 2560” ซึ่งก่อนหน้านี้จะมีการเสริมสร้างชุมชน
คุณธรรมขึ้นมา บ้านสว่างมีปัญหามากมาย เช่น การลักขโมย ยาเสพติด ความขัดแย้งรุนแรงการทุจริต 
การทะเลาะวิวาท การมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน ซึ่งส่งผลให้คนในชุมชนขาดความสามัคคีปรองดองกัน 
และอยู่ร่วมกันอย่างไม่มีความสุข ท าให้พระสงฆ์และผู้น าชุมชนตระหนักถึงภัยของปัญหาดังกล่าวจึงได้
ร่วมกันหาแนวทางการป้องกัน และหาทางแก้ไข เพ่ือให้เกิดเป็นชุมชนคุณธรรมของบ้านสว่าง ต าบล
สว่าง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
            ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในประเด็นรูปแบบการเสริมสร้างชุมชนคุณธรรม โดยมุ่งศึกษา
กระบวนการเสริมสร้างคุณธรรมของชุมชนที่ประสบความส าเร็จ ชื่อเรื่อง “ศึกษาการเสริมสร้างชุมชน
คุณธรรมบ้านสว่าง ต าบลสว่าง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด” โดยมุ่งเน้นเกี่ยวกับการเสริมสร้าง
ชุมชนคุณธรรม และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดกับคนในชุมชน ตลอดจนวิเคราะห์ให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์มิติทางพระพุทธศาสนาในแง่หลักธรรมที่ปรากฏอยู่ในชุนชนคุณธรรมขั้นตอนการ
เสริมสร้างชุมชนคุณธรรม วิธีการและแนวทางการเสริมสร้างคุณธรรม เพ่ือน าองค์ความรู้จาการวิจัยไป
เป็นแบบอย่างกับชุมชนแห่งอ่ืนต่อไป 
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2. วัตถปุระสงค์ของการศึกษา 
 1) เพ่ือศึกษารูปแบบชุมชนคุณธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา  

 2) เพ่ือศึกษาแนวทางการส่งเสริมชุมชนคุณธรรม บ้านสว่าง ต าบลสว่าง อ าเภอโพนทอง 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

    3) เพ่ือวิเคราะห์แนวทางการเสริมสร้างชุมชนคุณธรรมบ้านสว่าง ต าบลสว่าง      อ าเภอ
โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
3. ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีการศึกษาเอกสาร
และศึกษาภาคสนาม ซึ่งได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี้ 

 1) ขอบเขตด้านเอกสาร 
 ศึกษาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาในเรื่องของชุมชนคุณธรรมใน พระไตรปิฎก
ภาษาไทย ฉบับแปล ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๙ เป็นเอกสารปฐมภูมิ และเอกสาร
ทุติยภูมิ คือ ต ารา เอกสารวิชาการ บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการเสริมสร้างชุมชน
คุณธรรมและการน าหลักธรรมมาปฏิบัติต่อชุมชนในสังคมยุคสมัยปัจจุบัน 

 2) ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 งานวิจัยนี้ได้ก าหนดเนื้อหาของการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องวิเคราะห์รูปแบบการเสริมชุมชน
คุณธรรม โดยงานวิจัยนี้มุ่งศึกษาเนื้อหาใน 3 ประเด็น คือ 1) เพ่ือศึกษารูปแบบชุมชนคุณธรรมตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา 2) เพ่ือศึกษาแนวทางการส่งเสริมชุมชนคุณธรรม บ้านสว่าง ต าบลสว่าง 
อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 3) เพ่ือวิเคราะห์แนวทางการเสริมสร้างชุมชนคุณธรรมบ้านสว่าง 
ต าบลสว่าง      อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 3) ขอบเขตด้านพื้นที่ 
 งานวิจัยนี้ได้ก าหนดขอบเขตด้านพ้ืนที่ในการศึกษา โดยได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการ

คัดเลือกพ้ืนที่วิจัย ดังนี้  
1) เป็นพื้นที่เคยมีปัญหาอาชญากรรมบ่อยครั้ง และ 
2) เป็นพื้นที่ท่ีมีปัญหาการละเมิดกฎเกณฑ์ของชุมชน 
3) เป็นพ้ืนที่มีพระสงฆ์ ผู้น าชุมชน หน่วยข้าราชการ ข้าราชการบ านาญ และคนใน

ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 
4)  เป็นพ้ืนที่มีกระบวนการเสริมสร้างชุมชนคุณธรรมอย่างเป็น

รูปธรรม จนได้รับรางวัลชุมชนคุณธรรมดีเด่น 
5) เป็นพ้ืนที่มีการเสริมสร้างชุมชนคุณธรรมอย่างต่อเนื่องไม่ต่ ากว่า 3 

ปี  
เมื่อพิจารณาจากเกณฑ์การคัดเลือดดังกล่าวพบว่า “ชุมชนบ้านแสงสว่าง ต าบลสว่าง    

อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด” เป็นพ้ืนที่เข้าหลักเกณฑ์ทั้งหมด ได้มีกระบวนการเสริมสร้างชุมชน
คุณธรรม มี 7 หมู่ ประกอบด้วย หมู่ที ่1,3,4,5,11,12,13 ซึ่งอยู่ในต าบลสว่าง อ าเภอโพนทอง จังหวัด
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ร้อยเอ็ด เป็นพ้ืนที่เหมาะสม และเข้าหลักเกณฑ์ในการท าวิจัย ดังกล่าว จึงได้ก าหนดให้เป็นพ้ืนที่วิจัย
ภาคสนาม 

 
 4) ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรที่จะเก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้จ าแนกออกเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้  
1. กลุ่มพระสงฆ์ จ าแนกออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

1) เจ้าคณะต าบลสว่าง (ด ารงต าแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านสว่างด้วย)  
    ในฐานะเป็นที่ปรึกษาชุมชนและผู้น าทางด้านคุณธรรม       จ านวน  1 รูป 
2) พระสงฆ์ผู้ท าหน้าที่สอนธรรมะ  
    ในฐานะที่มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างชุมชนให้มีคุณธรรม    จ านวน  2 รูป 

2. กลุ่มผู้น าท้องถิ่น จ าแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
 1) ผู้น าองค์การบริหารส่วนต าบล 
          ในฐานะที่มีส่วนในการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนคุณธรรม  จ านวน 1 คน 

  2) ผู้ใหญ่บ้านบ้านสว่าง ทั้ง 7 หมู่บ้าน  
           ในฐานะที่เป็นผู้น าและก าหนดแผนการสร้างชุมชนคุณธรรม จ านวน  7 คน 

3) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะผู้ร่วมด าเนินการชุมชนคุณธรรม  จ านวน 7 คน 
 3. กลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน ในฐานะผู้มีภูมิปัญญา/ให้ค าปรึกษา  จ านวน  14 คน 
 4. กลุ่มข้าราชการครู ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิในการศึกษา จ านวน  2 คน 

5. กลุ่มข้าราชการครูบ านาญ  
    ในฐานะมีประสบการณ์ด้านการถ่ายทอดความรู้/แนวทางปฏิบัติ  จ านวน 3 คน 
6. กลุ่มชาวบ้านบ้านสว่าง  
    ในฐานะมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างชุมชนคุณธรรม หมู่ละ 5 คน   จ านวน  35 คน 

รวมทั้งหมด  จ านวน  72 รูป/คน 
 5. ขอบเขตด้านระยะเวลา 

 งานวิจัยนี้ได้ก าหนดขอบเขตระยะเวลาในการด าเนินการวิจัยตั้งแต่เดือน กันยายน 2561 
–กันยายน 2562 รวม 1 ปี 
 
4. สมมติฐานการวิจัย 

1) การเสริมสร้างชุมชนคุณธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาสามารถบูรณาการเข้า
สู่กระบวนการพัฒนาชุมชนได้ 

2) ผู้น าทางศาสนา ผู้น าชุมชน สถาบันการศึกษา และคนในชุมชนรวมทั้งองค์กรทาง
สังคมมีส่วนรวมในการเสริมสร้างชุมชนคุณธรรม 

3) แนวทางการพัฒนาชุมชนคุณธรรมต้องร่วมมือหลายๆ ฝ่าย โดยมีพระสงฆ์เป็น
แกนน าในการเสริมสร้างชุมชนให้มีคุณธรรม โดยบูรณาการและประยุกต์หลักธรรมให้สอดคล้องกับ
สภาพทางสังคม 
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5. นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 

 รูปแบบ หมายถึง  ลักษณะที่พึงปรารถนาซึ่งมีลักษณะเป็นอุดมคติ ลักษณะของชุมชนที่
ประกอบไปด้วยคุณธรรม  

 การส่งเสริม หมายถึง เกื้อหนุน ช่วยเหลือสนับสนุนให้ดีขึ้น ท าให้เกิดมีขึ้นและเพ่ิมพูนให้
มากยิ่งขึ้นโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมชุมชนให้มีคุณธรรมให้กับคนในชุมชน 

 ชุมชนคุณธรรม หมายถึง ชุมชนที่มีกระบวนการพัฒนาโดยเน้นฐานคุณธรรม ความดี ให้
เกิดจิตส านึกและพฤติกรรมความพอเพียง ยึดประโยชน์ส่วนรวม น าไปสู่สังคมสันติสุข งานวิจัยนี้
เจาะจงศึกษาชุมชนคุณธรรมบ้านสว่าง  

 คุณธรรม หมายถึง คุณลักษณะของจิตใจที่มีความดีความงามและความถูกต้อง มีเจตนาที่
เป็นกุศล ซึ่งจะแสดงออกมาโดยการกระท าทางกาย วาจาและจิตใจให้เรียบร้อย ไม่ก่อความเดือดร้อน
แก่ตนเองและผู้ อ่ืน ซึ่งเป็นหลักประจ าใจในการประพฤติปฏิบัติจนเกิดเป็น อุปนิสัย เป็นสิ่งที่มี
ประโยชน์ต่อตนเองผู้อื่น และสังคมให้เกิดความรักสามัคคี ความอบอุ่นม่ันคงในชีวิต 

 บ้านสว่าง หมายถึง หมู่บ้านสว่าง มีจ านวน 7 หมู่บ้านรวมกัน ประกอบด้วย บ้านสว่าง 1 
หมู่ที่ 1 บ้านบึงก้านตง หมู่ที่ 3 บ้านหนองกุง หมู่ที่ 4 บ้านสองพ่ีน้อง หมู่ที่ 5  บ้านใหม่สถานี หมู่ที่ 
11  บ้านสว่าง 2 หมู่ที่ 12 บ้านสองพ่ีน้อง 2 หมู่ที่ 13 ซึ่งอยู่ในขอบเขตพ้ืนที่เดียวกัน รวมเรียกว่า 
บ้านสว่าง ซึ่งตั้งในเขตต าบลสว่าง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
6. ผลการวิจัย 
 รูปแบบชุมชนคุณธรรม หมายถึง ลักษณะที่พึงปรารถนาซึ่งมีลักษณะเป็นอุดมคติที่
ประกอบด้วยคุณธรรม ซึ่งชุมชน หมายถึง กลุ่มคนที่มาอยู่รวมกันในเขตหรือบริเวณเดียวกันที่แน่นอน 
มีวิถีการด าเนินชีวิตคล้ายกัน มีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกันอยู่ภายใต้
กฎระเบียบกฎเกณฑ์เดียวกันและให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือหา
แนวทางในการแก้ปัญญาและเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในชุมชน ค าว่า “ชุมชน” นั้นจะประกอบ
ไปด้วย ครอบครัวหลายๆ ครอบครัวที่เข้ามารวมอยู่ในบริเวณเดียวกัน หรือก่อตั้งเป็นชุมชนในพ้ืนที่
เดียวกัน ซึ่งอาจจะเรียกเป็นละแวกบ้าน หรือหย่อมบ้าน หรือหมู่บ้านก็ได้ ความเป็นชุมชนไม่จ ากัด
เฉพาะขอบเขตของหมู่บ้านเท่านั้นแต่อาจจะรวมถึงลักษณะเครือข่ายของความสัมพันธ์ที่กว้างขวางทั้ง
ระบบอุปถัมภ์และแบบเครือญาติด้วย 
 ด้านแนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมและประเพณีของชาวบ้าน ในชุมชนบ้านสว่างนั้นจะยึด
หลักเดียวกับตามหลักฮีตสิบสองคลองสิบสี่ ของชาวอีสานเป็นหลักแต่จะแตกต่างออกไปบ้างในบาง
โอกาสเนื่องจากการปฏิบัติที่สืบต่อกันมาจากคนรุ่นสู่รุ่น ส่วนการรักษาศีลเป็นการรักษาคุณธรรมอีก
ย่างหนึ่ง ซึ่งพระพุทธศาสนานั้นมีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตของชาวบ้านสว่างเป็นอย่างมาก ทั้งต่อ
ตนเองและและในระดับชุมชน ซึ่งสิ่งที่เด่นชัดของชาวชุมชนบ้านสว่างคือ การให้ทาน การมีความเพียร 
ความเสียสละ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน ตลอดทั้งมีเมตากรุณาต่อผู้อื่น คุณธรรมเหล่านี้ท าให้
สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในชุมชนนั้นมีความสุขทั้งกับตนเอง ครอบครัวและในระดับหมู่บ้าน 
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 ด้านประเพณีฮีตสิบสอง ชาวชุมชนไดรับอิทธิพลจากพุทธศาสนา ซึ่งปกติก็มีพระธรรมค าสอน
เพ่ือยึด 
เปนแนวทางประพฤติปฏิบัติ คือสิ่งที่ปฏิบัติสืบตอกันมาเปนเวลานาน ฮีตสิบสองนี้มักจะมีการปฏิบัติ
กันเปนประจ าเดือน ครบสิบสองเดือนหรือหนึ่งป จึงเรียกวา “ฮีตสิบสอง” แนวทางของชุมชน
ประพฤติปฏิบัติตามฮีตสิบสองนับวาเปนสิ่งที่ดี เพราะคนจะไดนึกถึงแตในสิ่งที่ดีงาม แตละเดือน มี
แนวทางการปฏิบัติที่มีแตความสรางสรรค ไดปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอนขององคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา เปนปฏิบัติบูชา ถือวาเปนการบูชาที่ดีที่สุด หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏ
ในฮีตสิบสอง แตละประเพณีพอที่จะสรุปไดคือ เบญจศีลเบญจธรรม ศีล 5 บุญกิริยาวัตถุ 3 สังคหวัตถุ 
4 อปริหานิยธรรม ทศพิธราชธรรมความสัมพันธ ระหว างประเพณีฮีตสิบสองกับชุมชนและ
พระพุทธศาสนา มีความสัมสัมพันธกันอยางแนบแนน ประเพณีฮีตสิบสองน ามาจากศาสนพิธีทาง
พระพุทธศาสนาเปนสวนมาก พระพุทธศาสนาแผอิทธิพลเขาในชุมชนแถบนี้เมื่อไรก าเนิดแนวคิดค า
สอนฮีตสิบสองก็นาจะเริ่มแตเมื่อนั้น แลวมีวิวัฒนการเปนล าดับขั้นมา กวาจะเปนฮีตสิบสองที่เปนหลัก
ยึดเหนี่ยว เปนคติสอนใจของชาวชุมชนบ้านสว่าง ก็นาจะใชเวลาพอสมควร ประกอบกับประเพณี
ดั้งเดิมที่ชาวชุมชนมีอยูกอนแลวซึ่งนาจะสอดคลองกับหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา จึงได
ผสมผสานได ้
อยางกลมกลืนแลวกลายมาเปนฮีตสิบสอง (จารีต) ใหชาวชุมชนบ้านสว่าง ไดประพฤติปฏิบัติตราบเทา
ทุกวันนี้ 
ปจจัยภายนอกที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงประเพณีฮีตสิบสองในเขตต าบลสว่างประกอบดวย ปจจัยด
านสาธารณูปโภค ปจจัยดานนี้แตกอนคงยังไมมากมายเทาไร จะเห็นไดจากการใชยวดยานพาหนะ
ในแตละหมูบาน สมัยเมื่อกอนคนจะเดินไปไหนมาไหน หรือไปบานญาติสงขาวคราวตาง ๆ ตองเดิน 
ระยะใกลไกลก็เดินไปได ไมเหมือนปจจุบันตองใชรถเปนสวนมากจึงจะไปได หรือ จากเดิมท่ีไมเคยมีก็
มีเพ่ิมเขามา เชน การบริการสงสิ่งของที่เปนผลิตผลทางการเกษตร แตกอนเคยใชวัวเทียมเกวียนขน
พืชพันธุ ซึ่งการขนก็ไดเที่ยวละไมมาก ไมเหมือนปจจุบัน ใชรถบรรทุกแทน แตละครั้งก็จะบรรทุกได
มาก เปนตน แลวก็ยังมีสาธารณูปโภคอ่ืน ๆอีกมากมายในเขตต าบลสว่าง เชน ขายเครื่องจักรและอุป
กรณการเกษตร บริการตัดผมและเสริมสวย รถเชา รานขายปุยและยาก าจัดศัตรูพืช  รานจ าหนาย
วัสดุกอสรางและตกแตง สถานีบริการน้ ามัน การขนสงสินคา โดยรถบรรทุก เคเบิ้ลทีวี ซูเปอรมารเก็ต 
การประกันภัย บริการอินเตอรเน็ต รานจัดดอกไม รานจ าหนายโทรศัพทเคลื่อนที่ รานจ าหนายยาง
รถยนต สื่อออกอากาศทางวิทยุชุมชน  
 ความเชื่อตอประเพณีฮีตสิบสองที่ไดสืบทอดกันมากระทั้งปจจุบัน ชาวต าบลสว่างก็มีความ
เชื่อต่อสิ่งที่คนโบราณเห็นว่า ดีถูกต้อง สมควร ความเชื่อและปฏิบัติตามประเพณีฮีตสิบสองของชาว
ต าบลสว่าง จึงท าให้วิถีการด าเนินชีวิตมีลักษณะไปในทิศทางเดียวกัน คือ เมื่อถึงกาลเวลาที่ตองท า
กิจกรรมฮีตสิบสอง คนต าบลสว่างก็ท า เชน บุญเขาพรรษา ออกพรรษา บุญผะเหวด เปนตน จะเห็น
ว่า เมื่อถึงเทศกาลดังกลาว ไม่มีใครโต้แยงขัดขวาง ไมใหท ากิจกรรมเหลานี้เลย หรือแสดงความ
คิดเห็นวา สิ่งที่ท านี้ไม่ดี ไมถูกตอง เพราะชาวต าบลสว่าง เชื่อวาประเพณีท่ีคนโบราณไดรักษาไวมีประ
โยชนตอชุมชน ประเพณีดังกลาวมีผลทั้งทางดานจิตใจและการด ารงชีพ ฉะนั้นประเพณีฮีตสิบสอง 
จึงเปนความประพฤติของคนในชุมชนที่ถือกันเปนธรรมเนียม หรือเป็นประเพณีแบบแผน และสืบต
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อกันมาจนเปนแบบเดียวกัน และยังคงอยูไดก็เพราะชาวชุมชนบ้านสว่างชวยกันท านุบ ารุงรักษาไว้สืบ 
ๆ ต่อไป 
 
7.สรุป 
 ความเป็นชุมชนที่มีคุณธรรมเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ท าให้ชาวบ้านในชุมชนบ้านสว่าง 
ต าบลสว่าง 
อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกันอยู่ภายใต้กฎระเบียบกฎเกณฑ์เดียวกัน
และให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญญาและ
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในชุมชน  โดยพ้ืนฐานสังคมด้วยระบบอุปถัมภ์และความสัมพันธ์แบบ
เครือญาติ ตลอดจนยึดหลักคุณธรรมและประเพณี คือ หลักฮีตสิบสองคลองสิบสี่ของชาวอีสานเป็น
ประการส าคัญ และการรักษาศีลเป็นการรักษาคุณธรรมประการหนึ่ง ผู้มีศีลย่อมมีสุขภาพแข็งแรง
ปราศจากโรคภัยมาเบียดเบียน จิตใจโอบอ้อมอารีมีเมตตา ย่อมเป็นที่รักของบุคคลทั่วไป  ผู้มีสุขภาพดี
ย่อมสามารถตั้งอยู่ในบุญกิริยาวัตถุ 3 คือ ศีล สมาธิ และปัญญา ซึ่งช่วยจรรโลงใจคนในชุมชน และ
จรรโลงสังคมชุมชนบ้านสว่าง ต าบลสว่าง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
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ศึกษาวิเคราะห์เชิงสัญญะที่ปรากฏในพิธีบุญผะเหวด อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 
An Analytical Study of the Symbolic that Appears in Phaves  

Ceremony of Thavasburi District, Roi-et Province1 
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ดร.สังเวียน สาผาง3 
พระอธิการสมหมาย อตฺถสิทฺโธ,ดร.4 

 

บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพิธีกรรมบุญผะเหวด อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 
และเพ่ือศึกษาสัญญะที่ปรากฏในพิธีบุญผะเหวดอ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด รูปแบบการวิจัยคือ 
การวิจัยเชิงคุณภาพ พื้นที่การวิจัย ได้แก่ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 30 
รูป/คน เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอผลการวิเคราะห์เชิง
พรรณนา ผลการศึกษาพบว่า สัญญะ คือตัวแทนที่ปรากฏในรูปแบบเครื่องหมาย สัญญาณ ภาษา เป็น
ต้น เพ่ือสื่อแทนสิ่งนั้นๆ, สัญญะในคัมภีร์พระไตรปิฎก ได้แก่ 1) รูปสัญญะที่เป็นกิริยาอาการ 2) 
รูปสัญญะที่เป็นวัตถุ 3) รูปสัญญะที่เป็นพิธีกรรม 4) รูปสัญญะที่เป็นภาวะ/สภาวะ  5) รูปสัญญะที่
เป็นหลักธรรม หรือค าสอน 6) รูปสัญญะที่เป็นลักษณะบุคคลหรือตัว 7) รูปสัญญะที่เป็นสัตว์ และ 8) 
รูปสัญญะที่เนื่องด้วยกาลเวลา, สัญญะ หรือสัญลักษณ์ท่ีปรากฏในพิธีบุญผะเหวด มี 12 ประเภท ดังนี้ 
1) การอัญเชิญพระอุปคุตจากหนองน้ ามาประดิษฐานที่หอพระอุปคุต 2) ข้าวพันก้อน และการแห่ข้าว
พันก้อน 3) ข้าวปุ้น และข้าวต้มมัด 4) การปักธงผะเหวด 8 ทิศ 5) ผ้าผะเหวด และการแห่ผ้าผะเหวด 
6) การประดับดอกไม ้7) กล้วย อ้อย มะพร้าว 8) การเทศน์มะลัยหมื่น มะลัยแสน เทศน์สังกาส เทศน์
คาถาพัน และเทศน์ 6 กษัตริย์ และ 9)  กัณฑ์จอบ และกัณฑ์หลอน  

 

                                           

      1 บทความนี้เป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ “ศึกษาวิเคราะห์เชิงสญัญะที่ปรากฏในพิธีบุญผะเหวด อ าเภอ
ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด” หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บณัฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2 นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาพระพุทธศาสนา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลยั
สงฆ์ร้อยเอด็ 

3 อาจารย์ประจ าหลักสตูรพุทธศาสตรมหาบัณฑติ สาขาพระพุทธศาสนา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอด็ 

4 อาจารย์ประจ าหลักสตูรพุทธศาสตรมหาบัณฑติ สาขาพระพุทธศาสนา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอด็ 
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ค าส าคัญ : สัญญะ, พิธีกรรม, บุญผะเหวด 

Abstract 

This article has its aims to study the Phaves merit-making ceremony of 

Thawat Buri district, Roi-et province and to study the symbolic that appears in the 

ceremony. This study is a qualitative research conducted with 30 samples by using the 

research tools as the interview and data analysis. The obtained data are presented by 

descriptive analysis. The study found that the symbolic is the signs, languages, etc. for 

media instead of things. the symbolic in Tipiṭaka are: 1) the symbolic form of the 

manner; 2) the symbolic of image or object; 3) the symbolic of ritual; 4) the Symbolic 

of state; 5) the symbolic of  principle or doctrine; 6) the symbolic of person or character; 

7) the symbol of animal and (8) the symbol of time. The symbols in Tipiṭaka are divided 

into 12 types including: 1) inviting Phra Upakut from the swamp to enshrine at a tower 

of Phra Upakut; 2) Khowpankon and Khowpankon parade; 3) Khowpoon and 

Khowtommad; 4) the lace Phaves in 8 directions; 5) Phaves fabric and the Phaves fabric 

parade; 6) flower decoration; 7) Banana, coconut cane; 8) Malaimeun Malaisan sermon; 

9) Sangkas sermon, 10) Khatapan sermon and 11) 6 king sermon and 112) Kanjob and 

kanlon. 

Keywords: symbolic, Ceremony, Phaves merit 

 

 

บทน า 

เวสสันดรชาดก คือชาดกหรือประมวลพระพุทธพจน์เกี่ยวกับการบ าเพ็ญทานบารมีของ
พระพุทธเจ้าสมัยที่พระองค์เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรโพธิสัตว์ เวสสันดรชาดก (ขุ.ชา. (ไทย) 
28/1155/447) เป็นแบบอย่างการให้ทานของชาวพุทธที่ส าคัญที่สุด อิทธิพลของเวสสันดรชาดกต่อ
การนับถือพระพุทธศาสนาของชาวไทยท าให้เกิดมีบุญพระเวสสันดร ซึ่งในภาคอีสาน เรียกว่า “บุญผะ
เหวด” 
 บุญผะเหวด หรืองานบุญมหาชาติ คืองานมหากุศลเป็นงานหนึ่งที่อยู่ในฮีตสิบสอง ซึ่งจัด
ในเดือนสี่ตามปฎิทินจันทรคติ การจัดงานนั้นท าขึ้นเพ่ือเป็นการร าลึกถึงการบ าเพ็ญบุญและการสละ
ความเห็นแก่ตัวตามชาดกเรื่องพระเวสสันดรชาดก ดังนั้น ชาวไทยอีสานแต่โบราณจึงถือเป็นเทศกาล
ที่ประชาชนทั้งหลายพึงสนใจร่วมกระท าบุญบ าเพ็ญบารมี และได้อนุรักษ์สืบทอดเป็นวัฒนธรรมสืบมา 
โดยในงานนั้นจะท ากันตามวัดประจ าชุมชนหรือหมู่บ้านต่างๆ มีการจัดแต่งสถานที่เพ่ือต้อนรับ
พุทธศาสนิกชนที่เข้ามาฟังเทศน์มหาชาติและ โดยงานจะจัดอยู่สองวันคือวันโฮม และวันที่ฟังเทศนา
มหาชาติซึ่งในท้ังสองวันของงานนั้นจะมีกิจกรรมในงาน อย่างการแห่พระอุปคุต การฟังเทศน์มหาชาติ 
การแห่ขบวนต่างๆทั้งการแห่ผะเหวดเข้าเมือง การแห่ต้นกัณฑ์จอบ กัณฑ์หลอนหรือต้นเงินบริจาคที่
ประชนนั้นจะมีการรวบรวมเงินเพ่ือไปถวายวัดและมีการให้อาหารตอบแทนในการท าบุญอย่าง 
(ข้าวปุ้น) หรือขนมจีนเป็นสิ่งตอบแทน งานบุญผะเหวด จึงถือได้ว่าเป็นงานมหาทานครั้งใหญ่ของ
พุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะชาวอีสานของประเทศไทย 
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 สัญลักษณ์ในบุญผะเหวด นั้นมีหลายประเภทที่สื่อถึงว่าเป็นบุญผะเหวด บางท้องถิ่นใน
เขตอีสานก็มีหลายอย่าง บางท้องถิ่นก็มีไม่มีความหลากหลาย แต่ละอย่างนั้นก็ส าคัญมากบ้าง น้อย
บ้าง สัญลักษณ์บางอย่างก็ส าคัญมาก เพราะถ้าขาดแล้วถือว่า ไม่ใช่บุญผะเหวด แต่สัญลักษณ์
บางอย่างถ้าขาดแล้ว ก็ยังคงลักษณะส าคัญของบุญผะเหวด สัญลักษณ์บางอย่างในบุญผะเหวด เมื่อ
ครั้งสมัยหลายสิบปีที่ผ่านมา ก็ยังมีปรากฏให้เห็นเกือบแทบจะทุกท้องถิ่นของภาคอีสาน แต่ปัจจุบันนี้ 
บางท้องถิ่นก็ได้ขาดหายไปแล้ว สัญลักษณ์  คือสิ่งที่ถูกก าหนดขึ้น หรือนิยามขึ้นเพ่ือใช้สื่อความหมาย
แทนอีกสิ่งหนึ่ง (พรหมา พิทักษ์,2550)โดยความหมายอย่างกว้าง ท่านก าหนดเอาทั้งในส่วนที่เป็นวัตถุ 
(object) การกระท า (action) และความคิด (idea) ตรงกับค าในภาษาอังกฤษ 2 ว่า sign และ 
symbol ปัจจุบันเป็นหน่วยหนึ่งในวิชาสัญศาสตร์ (semiotics) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับสัญญะ และวิธีการ 
(process) เครื่องหมาย [indication] เครื่องบ่งชี้ [designation] สิ่งเสมือน (likeness) รวมไปถึงค า
อุปมา (analogy) ค าอุปมัย (metaphor) ระบบสัญญะ (symbolism) เครื่องแสดง (signification) 
และการสื่อสาร (communication) ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือสื่อความถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งนอกเหนือจากตัวมัน
เอง แม้วิชาสัญศาสตร์จะเพ่ิงเกิดมาได้ไม่นานราวช่วงศตวรรษท่ี 19  แต่จากหลักฐานทางโบราณคดีท า
ให้ทราบว่า มนุษย์รู้จักใช้สัญลักษณ์สื่อสารมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ คือก่อนที่จะมีการประดิษฐ์
ตัวอักษรขึ้น เช่น ระบบความเชื่อและเครื่องราง   
 จากหลักฐานทางโบราณคดี ท าให้ทราบว่า สิ่งที่มนุษย์ใช้เป็นสัญลักษณ์นั้นมีหลาย
ประเภท เช่น พืช คน สัตว์ วัตถุสิ่งของ รูปทรงเรขาคณิต และอักษรภาพ  และระบบสัญลักษณ์ที่
ชัดเจนที่สุด Geertz ได้สาธิตให้เห็นจากศิลปะการแสดงของชาวบาหลี ในอินโดนีเซีย L’evi Strauss 
ได้แสดงให้เห็นในระบบศาสนาพ้ืนฐาน เช่น ระบบโทเท็ม (Totemism) ระบบนิทานปรัมปรา (myth) 
และในระบบการบูชายัญ (Sacrifice) (พระครูศรีปัญญาวิกรม,2558) 
 ประชาชนชาวอ าเภอธวัชบุรีส่วนใหญ่ได้นับถือพระพุทธศาสนาและยังคงยึดถือประเพณี
และปฎิบัติตาม ฮีตสิบสองคลองสิบสี่ ฮีตสิบสอง ฮีตนั้นมาจากคาว่าจารีตหมายถึงสิ่งที่ปฎิบัติยึดถือจน
กลายเป็นประเพณีที่ดีงามของชาวอีสาน เรียกว่า จาฮีตหรือฮีตสิบสองในหนึ่งปี วิถีชีวิตของชาวอีสาน
ที่ด ารงชีพในสังคมเกษตรกรรมตามสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่แห้งแล้งนั้น ในความเชื่อต่อการด า เนิน
ชีวิตที่มีความเจริญรุ่งเรื่องเกิดขึ้นแก่ครอบครัวและบ้านเมืองก็ต้องมีการประกอบพิธีกรรม เซ่นสรวง
บูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลาย และร่วมกันท าบุญประเพณีตามพระพุทธศาสนาด้วยทุกๆเดือนในรอบปีนั้น
มีการจัดงานประเพณีพ้ืนเมืองกันเป็นประจ า  
 การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประเพณีบุญผะเหวดในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด พระมหาวิเชียร วชิโร 
ได้เคยศึกษาเรื่อง การศึกษาสัมฤทธิผลของการฟงเทศนในงานบุญผะเหวด (เทศนมหาชาติ) จังหวัด   รอยเอ็ด ซึ่ง
มุ่งศึกษาผลของการฟังเทศน์ ผู้วิจัยจึงพิจารณาว่า การวิจัยเกี่ยวกับสัญลักษณ์ในบุญผะเหวดยังไม่มีผู้ท ามา
ก่อน และสนใจส ารวจว่าการท าบุญผะเหวดในเขตอ าเภอธวัชบุรียังคงรักษาสัญลักษณ์อะไรไว้บ้าง 
สัญลักษณ์อะไรในบุญผะเหวดที่มีอิทธิพลต่อประชาชนชาวอ าเภอธวัชบุรี สามารถโน้มน้าวต่อจิตใจ
ชาวบ้านให้เกิดความรักสามัคคีต่อชุมชนและประพฤติในสิ่งที่ดีงามต่อตนเองและต่อสังคมในท้องถิ่น
โดยส่วนรวม เพ่ือจะได้ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่กับพ้ืนที่อ าเภอธวัชบุรี จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

วัตถุประสงค์ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Analogy
http://en.wikipedia.org/wiki/Metaphor
http://en.wikipedia.org/wiki/Symbol
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1) เพ่ือศึกษาพิธีกรรมบุญผะเหวด อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 
2) เพ่ือศึกษาสัญญะในพิธีบุญผะเหวด อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

วิธีด าเนินการวิจัย 

1)  รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยเรื่องนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาสัญญะในพิธี
บุญผะเหวด อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด จากคัมภีร์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการเก็บข้อมูล
ภาคสนามโดยการสังเกตและการสัมภาษณ์เชิงลึก 

2) พื้นที่การวิจัย 

พ้ืนที่วิจัย ได้แก่ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

3)  กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย หรือผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจง โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณา
คัดเลือกคือ พระสงฆ์ และอุบาสก-อุบาสิกา ผู้ที่เข้าวัดท าบุญอยู่เป็นประจ า ซึ่งเป็นผู้เข้าใจเรื่องการ
ท าบุญพระเวสสันดรดีที่สุด ได้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญท้ังสิ้น 30 รปู/คน  

4)  เครื่องมือการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ประกอบด้วย 
4.1) แบบสัมภาษณ์ (Interview) ส าหรับสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย โดยมี 2 ประเด็นที่

ส าคัญ ได้แก่ (1) พิธีกรรมบุญผะเหวด (2) สัญญะในพิธีบุญผะเหวด  
4.2) การสังเกต  แบบบันทึกการสังเกตการณ์พิธีกรรมบุญผะเหวด อ าเภอธวัชบุรี จังหวัด

ร้อยเอ็ด  
4.3) การใช้เทคนิคการถ่ายภาพ เพ่ือประกอบการศึกษา (1) พิธีกรรมบุญผะเหวด (2) 

สัญญะในพิธีบุญผะเหวด 

5) การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น ได้แก่ (1) การเก็บรวบรวมข้อมูล
เอกสาร (1) การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ดังนี้  

      5.1) การรวบรวมข้อมูลเอกสาร การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (การ
วิจัยเชิงส ารวจ) ในส่วนของการศึกษาเอกสาร (Documentary Study) เป็นการศึกษาค้นคว้ารวบรวม
ข้อมูลเอกสาร ซึ่งมีรายละเอียดในการศึกษา ดังนี้ 

               1) ศึกษา ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเอกสารและหลักฐานจากคัมภีร์ หนังสือ 
ต ารา วิทยานิพนธ์ รายงานวิจัย ตลอดจนเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
เกี่ยวกับพิธีกรรมบุญผะเหวด สัญญะและความหมายที่ปรากฏในพิธีบุญผะเหวด 

               2) ศึกษาวิเคราะห์พิธีกรรมบุญผะเหวด สัญญะและความหมายที่ปรากฏใน
พิธีบุญผะเหวด 
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               3) สรุปผลการศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงพิธีกรรมบุญผะเหวด สัญญะและ
ความหมายที่ปรากฏในพิธีบุญผะเหวด 

      5.2)  การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม เป็นขั้นตอนหลังจากการศึกษาทางเอกสาร
แล้ว โดยกระท าดังนี้คือ 

               1) ส ารวจพ้ืนที่ที่มีประเพณีบุญผะเหวดโดดเด่น 
               2) ก าหนดพ้ืนที่ในการวิจัย ซึ่งได้แก่ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 
               3) ขออนุญาตผู้อ านวยการศูนย์บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เพ่ือขอ

ความร่วมมือกับบุคคลที่เก่ียวข้อง 
               4) ขออนุญาตเจ้าของพ้ืนที่ในการศึกษาวิจัย ก าหนดวันเวลาในการสัมภาษณ์ 

และติดต่อประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย 
               5) ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง คือเดินทางไปสัมภาษณ์

กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก 

6) การวิเคราะห์ข้อมูล 

น าประเด็นที่ได้จากการถอดบทเรียน สรุปประเด็นพิธีกรรมบุญผะเหวด สัญญะและ
ความหมายที่ปรากฏในพิธีบุญผะเหวด อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
วิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปและอธิบายความ 

7) การน าเสนอผลการศึกษาวิจัย 

การน าเสนอข้อมูลเป็นลักษณะพรรณนาความ (Descriptive Presentation)  ผล
การศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัย ได้แก่ พิธีกรรมบุญผะเหวด สัญญะและความหมายที่ปรากฏในพิธี
บุญผะเหวด อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

ผลการศึกษา 

1) ความหมายสัญญะ 

รูดอล์ฟ โมดเลย์ (Rudolf Modley) ให้ความหมายสัญญะว่า  “วัตถุท่ีก าหนดขึ้นมา  หรือ
น ามาเพ่ือใช้แทนสิ่งที่ระบุถึง” (What we called a ‘symbol’ was a stylized and simplified 
representation of the object it stood for.) (Rudolf Modley,1959) 
 โคเฮน (Cohen) ให้ความหมายสัญลักษณ์ในฐานะวัตถุ (objects) การกระท า (acts) 
ความคิด (concepts) หรือรูปแบบทางภาษา ซึ่งมีความหมายแฝงหลายประการ  สามารถกระตุ้น
อารมณ์ และความรู้สึก ทั้งผลักดันก่อให้เกิดการกระท า (Victor Tuner,1975) 
 เฟอร์ดินอง เดอ โซซูร์   ให้ความหมาสัญญะว่า “อาจเป็นภาษา รหัส สัญญาณ 
เครื่องหมาย ฯลฯ ที่ถูกสร้างขึ้นมาให้มีความหมายแทนของจริงในตัวบท”(ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร
,2545) 
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 ซิงเกอร์  ให้ความหมายสัญญะว่า สัญลักษณ์ท่ีมนุษย์ใช้ ครอบคลุมความรู้หลายแขนง เชน่ 
โหราศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม และเชื่อมโยง
สัมพันธ์กับปรัชญา แนวความคิดทางศาสนาต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม ฮินดู ยู
ดาย  ทั้งนี้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสื่อความรู้สึกนึกคิดของตนให้คนอ่ืนได้รับรู้  ที่สุด แม้การสนทนากัน
ระหว่างคน 2 คน ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นสัญลักษณ์  อาจกล่าวได้ว่า ตัวมนุษย์นั่นแหละคือสัญลักษณ์ 
(Milton B. Singer,1984) 
 กล่าวโดยสรุป สัญญะ คือตัวแทนที่ปรากฏในรูปแบบเครื่องหมาย สัญญาณ ภาษา เป็นต้น 
เพ่ือสื่อแทนของจริงหรือสิ่งนั้นๆ กระตุ้นให้เกิดอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด จินตนาการ ตลอดจนการ
กระท า ครอบคลุมความรู้แขนงต่างๆ เช่น ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา เป็นต้น แตกต่างจาก
สัญลักษณ์คือยังไม่เป็นที่เข้าใจของคนทั้งหมดเหมือนสัญลักษณ์  

2) แนวคิด ทฤษฎีสัญญะ 

 2.1) ทฤษฎีปฏิสัมพนัธ์เชิงสัญลักษณ์ (symbolic Interactionism) 

   มี๊ด ได้เสนอหลักการส าคัญของทฤษฎีสรุปประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 
 1) ความคิด ประสบการณ์ และพฤติกรรมมีส่วนส าคัญต่อสังคม  มนุษย์สร้าง

ความสัมพันธ์ผ่านระบบสัญลักษณ์ (Symbols)  สัญลักษณ์ท่ีส าคัญที่สุด คือ ภาษา   
 2) สัญลักษณ์ หมายถึง วิธีการที่มนุษย์ปฏิสัมพันธ์อย่างมีความหมายกับธรรมชาติ

และบริบททางสังคม สัญลักษณ์ไม่ใช่สัญชาตญาณ แต่เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมา   ถ้าไม่มีสัญลักษณ์ 
มนุษย์จะมีปฏิสัมพันธ์กันไม่ได้ และจะไม่มี “สังคม” เกิดขึ้นมา สัญลักษณ์อาจเป็นวัตถุ เหตุการณ์ 
หรือการกระท าจากวัตถุ หรือเหตุการณ์นั้น ๆ เช่น เมื่อพูดถึงเก้าอ้ี อาจหมายถึง ที่นั่ง การนั่ง ท่านั่ง 
หรือการครอบครองต าแหน่ง 

 3) ปฏิสัมพันธ์โดยใช้สัญลักษณ์ ท าให้มนุษย์ไม่ต้องใช้สัญชาตญาณในการสร้าง
พฤติกรรมเพ่ือความอยู่รอด มนุษย์จึงสร้างระบบสัญลักษณ์ขึ้นมา และต้องอยู่ในโลกแห่งการ
ตีความหมาย (World of Meaning)   คือ ตีความหมายต่อสิ่งเร้า และตอบสนองต่อสิ่งนั้น เช่น 
พิจารณาว่า อาหารคืออะไร สิ่งนั้นใช่อาหารหรือไม่   แล้วจึงตอบสนองด้วยการกินหรือไม่กินสิ่งนั้น 

 4) สัญลักษณ์ร่วม (Common Symbols) ที่มนุษย์ในสังคมตีความร่วมกัน ท าให้
มนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กัน สามารถสื่อสารกัน ให้ชีวิตในสังคมด าเนินไปได้  มี้ด เรียก การรู้จักความหมาย
ของสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการสัมพันธ์กับผู้อื่น ว่า  การรับรู้บทบาท (role – taking)   

 5) การรับรู้บทบาท ท าให้เราทราบความหมายและความตั้งใจของผู้ อ่ืน และ
ตอบสนองการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี  เพราะเมื่อบุคคลคิดออกไปนอกตัว แล้วมองย้อนกลับ
มาที่ตัวเอง เหมือน การรับรู้บทบาทของผู้อ่ืน จะท าให้บุคคลได้รู้จัก “ตนเอง” (Self)  ดีขึ้น และรู้ว่า
ผู้อ่ืนคิดอย่างไรกับตน ท าให้สามารถอยู่ในสังคมและสร้างความร่วมมือทางสังคม  (Cooperative 
Action) ได้อย่างดี 

 ส่วนบลู เมอร์  (Herbert Blumer) ซึ่ ง เป็นศิษย์คนส าคัญของมี๊ด เสนอว่า  ทฤษฎี
ปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ จะช่วยให้เราเข้าใจมโนคติย่อยต่าง ๆ ว่าประกอบด้วย มโนคติเกี่ยวกับ
บุคคล ปฏิสัมพันธ์ สัญลักษณ์ พฤติกรรม หรือการกระท า กระบวนการแปลความหมาย สถานการณ์ 
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และตัวบริบท (context) หรือสิ่งแวดล้อมที่เกิดปฏิสัมพันธ์นั้น  ๆ ซึ่งสามารถสรุปในเชิงสัมพันธ์ในแต่
ละองค์ประกอบดังกล่าว ดังนี้ 

 1) บุคคลจะปฏิบัติ หรือลงมือกระท า หรือมีปฏิกิริยาตอบสนองสิ่งต่าง ๆ เช่น วัตถุ 
สถาบัน แนวคิด ต่อบุคคลอ่ืน หรือแม้แต่ต่อตนเอง ตามความหมายทางวัฒนธรรม  (cultural 
meaning) ของสิ่งนั้น ๆ ที่มีต่อตนเอง 

 2) ความหมายของสิ่งต่าง ๆ นั้น เป็นผลมาจากการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ระหว่าง
บุคคลนั้นกับผู้อื่น 

 3) ความหมายดังกล่าวนี้ จะถูกถ่ายทอดและปรับเปลี่ยนไปตามกระบวนการแปล
ความหมายของบุคคลนั้นต่อสิ่งต่าง ๆ ที่เผชิญอยู่ (วรรณภา ศรีธัญรัตน์,2555) 

      2.2) ทฤษฎีสัญลักษณ์และการตีความ (Dominance Symbols) 
  ทฤษฎีสัญลักษณ์และการตีความในที่นี้ ผู้วิจัยหมายเอาแนวคิดและทฤษฎีที่ถูก
พัฒนาขึ้น โดยเทอร์น เนอร์  (Victor Turner) และเกียร์ซ  (Clifford Geertz) ซึ่ งสามารถสรุป
รายละเอียดได้ดังนี้ 

ทฤษฎีสัญลักษณ์และการตีความ (Dominance Symbols) ของเทอร์นเนอร์ เป็นทฤษฏีที่
ใช้ส าหรับวิเคราะห์สัญลักษณ์และตีความสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในพิธีกรรม โดยเทอร์นเนอร์ได้อธิบายไว้ว่า 
พิธีกรรมนั้นมีล าดับกิจกรรมที่แน่นอน ไม่ว่าจะในแง่ของการกระท า ค าพูด สิ่งของต่าง ๆ ที่ใช้ใน
พิธีกรรมนั้น ๆ  ทั้งนี้เพ่ือสนองต่อความมุ่งหมาย และประโยชน์ของผู้ประกอบพิธีกรรม  จากนิยามนี้
เอง ท าให้เห็นว่า การกระท า ค าพูด สิ่งของต่าง ๆ ที่ใช้ในพิธีกรรมนั้นเองที่เป็นสัญลักษณ์ คุณสมบัติ
ของสัญลักษณ์คือ มีความโดดเด่นและชัดเจน (Condensation) มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
(Unification) คือ รวมความหมายหลายอย่างเข้าด้วยกัน มีข้ัวของความหมาย (Polarization) คือ ขั้ว
ของอุดมคติ (Ideological Pole) และข้ัวความรู้สึก (Sensory) ครบสมบูรณ์ในพิธีกรรม 

เทอร์นเนอร์ ได้อธิบายถึง Totem และการตีความอย่างเป็นระบบ โดยชี้ให้เห็นว่า ใน
สังคมดั้งเดิม พิธีกรรมท าหน้าที่ในการเก็บ และถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับสังคมได้มากที่สุด เพราะ
สัญลักษณ์ในพิธีกรรม สามารถบอกความหมายได้หลายอย่างในเวลาเดียวกัน สัญลักษณ์ทุกอย่างมี
หน้าที่ตอบสนองค่านิยม บรรทัดฐาน ความเชื่อ ความรู้สึก บทบาทสังคม ความสัมพันธ์ทางสังคมใน
ระบบวัฒนธรรมของชุมชน  พิธีกรรมทุกพิธีกรรมจึงเป็น “สัญลักษณ์รวม” 

กรณีตัวอย่างของการศึกษาของเทอร์นเนอร์ก็คือ การประกอบพิธีกรรมของชาวเต็มบู ซึ่ง
เป็นชนเผ่าหนึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของแซมเบีย ในทวีปแอฟริกา ชาวเต็มบูเรียกสัญลักษณ์ใน
ภาษาของตนว่า kingikijilu มีความหมายว่า ท าเครื่องหมายแกะรอย สัญลักษณ์จึงเป็นเครื่องหมาย
เชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่ไม่รู้กับสิ่งที่รู้มาก่อน  

กระบวนการสร้างสัญลักษณ์ของชาวเต็มบู คือ การท าให้ความเชื่อ ค่านิยม ความรู้สึก 
สามารถเห็นจริง และจับต้องได้  สัญลักษณ์ในพิธีกรรมมีคุณสมบัติที่มีความหลากหลาย 
(Politely/Multi-Vocality) สัญลักษณ์ตัวเดียวอาจใช้แทนสิ่งต่าง ๆ และมีความหมายหลายซึ่งเป็น
กุญแจทางวัฒนธรรม ความเชื่อ สามารถเชื่อมและอ้างอิงความหมายได้กว้างขวาง ในการถือปฏิบัติ
ทางพิธีกรรม ความหมายทั้งหมดจะถูกน ามารวมเข้าเป็นหนึ่งเดียว และมีผลท าให้บุคคลในกลุ่มแสดง
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การกระท าอย่างที่ตนปรารถนา สัญลักษณ์จึงมีหน้าที่อีกด้านหนึ่งคือ การรู้ส านึกปลดปล่อยอารมณ์ 
และแสดงออกมาตามความต้องการ 

สัญลักษณ์ในพิธีกรรม มีความสัมพันธ์กับกระบวนการทางสังคม เพราะพิธีกรรมก็คือ
ขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการทางสังคมที่มีความเกี่ยวพันกับท่าทาง (Gestures) ค าพูด (Words) วัตถุ 
(Objects) โดยจะถือปฏิบัติแตกต่างกันออกไปตามลักษณะและจุดประสงค์ เช่น พิธีกรรมเนื่องด้วย
การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว หรือความเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล พิธีกรรมเนื่องด้วยชีวิตในช่วงวัยต่าง 
ๆ เช่น การเกิด การเปลี่ยนผ่านช่วงวัย กระทั่งถึงการตาย พิธีกรรมเนื่องด้วยความเจ็บป่ วย หรือ
พิธีกรรมที่ปฏิบัติเพ่ือการปลอบโยนผู้มีความทุกข์ หรือประสบโชคร้ายในชีวิต นอกจากนั้น ยังมี
พิธีกรรมที่ปฏิบัติโดยผู้มีอ านาจทางสังคม โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือความแข็งแกร่ง ความมั่งค่ัง เป็นต้น ซึ่ง
ในแอฟริกา มีพิธีกรรมมากมาย และมีวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไป พร้อมกันนี้ สัญลักษณ์ที่ใช้ใน
พิธีกรรมก็มีความแตกต่างตามไปด้วย 

เทอร์นเนอร์ ได้แนะน าการศึกษาสัญลักษณ์ในพิธีกรรมว่า อาจสืบสวนได้ ๓ ทาง คือ 
ประการแรก ศึกษาว่า สัญลักษณ์นั้นมีความหมาย และค าแปลอย่างไร จากผู้กระท าท่ีอยู่ในวัฒนธรรม
นั้น  ประการที่สอง สังเกตว่า สัญลักษณ์นั้นอยู่ใช้อย่างไร ใครเป็นผู้ใช้ มีความสัมพันธ์กับผู้ใช้อย่างไร 
และเกี่ยวข้องกับกระบวนการอ่ืนอย่างไร ประการสุดท้าย นักมานุษยวิทยาต้องหาความหมายโดยน า
ข้อมูลทั้งสองที่ได้มาวิเคราะห์หาความหมายที่ว่างอยู่ 

ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างสัญลักษณ์กับจักรวาลวิทยานั้น เทอร์นเนอร์กล่าวว่า 
เนื่องจากพิธีกรรมส่วนมาก ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของนิทานปรัมปรา และมักเกี่ยวข้องกับสิ่งเหนือ
ธรรมชาติ เช่น ก าเนิดมนุษย์ ก าเนิดจักรวาล เป็นต้น  สัญลักษณ์ส าคัญท่ีใช้ในการประกอบพิธีกรรมจึง
มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความเชื่อทางจักรวาลวิทยานั้น ๆ เช่น ความเชื่อทางจักรวาลวิทยาของ ชน
เผ่า Dogon ในแอฟริกาตะวันตก ซึ่งอธิบายว่า สัญลักษณ์มาจากจุดก าเนิดของความสัมพันธ์ระหว่าง
สัตว์ ผัก และพ้ืนพิภพ ทั้งยังเปรียบอวัยวะในร่างกายกับสิ่งธรรมชาติ เช่น ดิน น้ า ลม ไฟ (พิพัฒน์ วิถี 
อ้างใน พระครูศรีปัญญาวิกรม,2558) 

 

      2.3) สัญญะในพระไตรปิฎก 

      ในคัมภีร์วินัยปิฎก พบรูปสัญญะอยู่ 17 ชนิด และความหมายสัญญะ 16 ชนิด  (ซ้ า
ความหมาย 1 ชนิด) จ าแนกประเภทได้ดังนี้ 
  1) รูปสัญญะที่เป็นกิริยาอาการ จ านวน  6  ประเภท ได้แก่ อาการนิ่ง, การท า
ประทักษิณ, การตีกลอง, การเหยีบผ้าขาว, การโพกศีรษะ, เสียงกระแอม   
  2) รูปสัญญะที่เป็นวัตถุ จ านวน 9 ประเภท ได้แก่ ต้นไม้, ต้นไทร, งบน้ าอ้อย, ผ้า
ขาว, รอยสัก, นิมิต 8 ประเภท, ประตู, ท่าน้ า, ผ้าพาดหน้าต่าง, เงาแดด  
  3) รูปสัญญะที่เป็นพิธีกรรม จ านวน 2  ประเภท ได้แก่ การคว่ าบาตร-หงายบาตร, 
การนิมนต์ใช้ปราสาท 
  รูปสัญญะดังกล่าว จ าแนกเป็น  
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   1) รูปสัญญะที่เกิดก่อนพุทธกาล ได้แก่ การท าประทักษิณ, การตีกลอง, การใช้
ประสาท, เงาแดด    
   2) รูปสัญญะที่เกิดสมัยพุทธกาล ได้แก่ อาการนิ่ง, การเหยียบผ้าขาว, เสียงกระแอม
,นิมิต, ประตู, ท่าน้ า, ผ้าพาดหน้าต่าง, พิธีคว่ าบาตร-หงายบาตร 

 ในพระสุตตันตปิฎก พบรูปสัญญะอยู่ 38 ชนิด และความหมายสัญญะ 36 ชนิด 
จ าแนกประเภทเป็น 
  1) รูปสัญญะที่เป็นกิริยาอาการ จ านวนทั้งสิ้น 8 ประการ ได้แก่ การเดินแซงซ้าย, 
การนิ่ง, การกระท านิมิตโอภาส, การคุกเข่าขวาลงบนแผ่นดินประณมมือ, ผินพระพักตร์ไปทางทิศ
ตะวันออก, กระท าประทักษิณ, ไม่เหยียบผ้าขาว, จักรแก้วเคลื่อนที่  
  2) รูปสัญญะที่เป็นวัตถุ จ านวนทั้งสิ้น 12   ประการ ได้แก่ ไฟ,ดอกบัว, สถูป, ธง, 
ภาพจิตรกรรม, ดอกบัวบาน, พุทธอาสน์, ผ้ากาสาวพัตร์, ผ้าขาว, เจดีย์, ต้นไม้ (แคฝอย -มะม่วง-
สาละ-ซึก-มะเดือ-ไทร-อัสสถะ),มณีแก้ว 
  3) รูปสัญญะที่เป็นพิธีกรรม จ านวนทั้งสิ้น   2 ประการ ได้แก่ พิธีคว่ าบาตร, การ
นิมนต์สมณพราหมณ์ขึ้นบ้านใหม่ 
  4) รูปสัญญะที่เป็นภาวะ/สภาวะ  จ านวนทั้งสิ้น 4  ประการ ได้แก่ เทวทูต 4, ผม
หงอก,สีด า-สีขาว, คิดดี-พูดดี-ท าดี,  
  5) รูปสัญญะที่เป็นหลักธรรม หรือค าสอน จ านวนทั้งสิ้น 4  ประการ ได้แก่ ทาง
สองแพร่ง, ทางซ้าย, ทางขวา, กตัญญู-อกตัญญูกตเวที, 
  6) รูปสัญญะที่เป็นลักษณะบุคคลหรือตัวบุคคล  จ านวนทั้งสิ้น  3  ประการ ได้แก่ 
มหาปุริสลักษณะ 32 ประการ, ผู้บริโภคกาม-ไม่บริโภคกาม, ถูปารหบุคคล 4 ประเภท 
  7) รูปสัญญะที่เป็นสัตว์ จ านวนทั้งสิ้น  2 ประการ ได้แก่  ราชสีห์, ช้างเผือก-ม้าแก้ว 
  8) รูปสัญญะที่เนื่องด้วยกาลเวลา  มีจ านวนทั้งสิ้น 1  ประการ ได้แก่ ดิถี 15 ค่ า , 
14 ค่ า และ 8 ค่ า 
  ในบรรดารูปสัญญะเหล่านี้ จ าแนกเป็น  
   1) รูปสัญญะที่เกิดก่อนพุทธกาล มีจ านวน  16  ประการ ได้แก่  กระท าประทักษิณ
, จักรแก้วเคลื่อนที่, ไฟ,ดอกบัว, สถูป, ธง, ภาพจิตรกรรม, ดอกบัวบาน, เจดีย์, ต้นไม้,มณีแก้ว, การ
นิมนต์สมณพราหมณ์ขึ้นบ้านใหม่, ผมหงอก,สีด า-สีขาว, มหาปุริสลักษณะ 32 ประการ,ช้างเผือก-ม้า
แก้ว 
  2) รูปสัญญะที่เกิดสมัยพุทธกาล  มีจ านวน 19  ประการ ได้แก่ การนิ่ง, การกระท า
นิมิตโอภาส, การคุกเข่าขวาลงบนแผ่นดินประณมมือ, ผินพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก, ไม่เหยียบ
ผ้าขาว, พุทธอาสน์, ผ้ากาสาวพัตร์, ผ้าขาว, พิธีคว่ าบาตร, เทวทูต 4, คิดด-ีพูดด-ีท าดี, ทางสองแพร่ง, 
ทางซ้าย, ทางขวา, กตัญญู-อกตัญญูกตเวที, ผู้บริโภคกาม-ไม่บริโภคกาม, ถูปารหบุคคล 4 ประเภท, 
ราชสีห์, ดิถี 15 ค่ า, 14 ค่ า และ 8 ค่ า 
  พระอภิธรรมปิฎก มีทั้งหมด 12 เล่ม คือตั้งแต่เล่มที่ 34-45 แบ่งเป็น 5 คัมภีร์ ได้แก่ 
ธัมมสังคณี, วิภังค์, ธาตุกถา, ปุคคลบัญญัติ, กถาวัตถุ, ยกม, และปัฏฐาน ในบรรดาคัมภีร์เหล่านี้ ไม่
พบรูปแบบสัญญะ และความหมายสัญญะ (พระครูศรีปัญญาวิกรม,2558) 
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2.4) ประเพณีบุญผะเหวดอ าเภอธวัชบุรี 

เมื่อถึงเดือน 4 ชาวบ้านในเขตอ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด จะรู้ว่าเป็นฮีตการท าบุญผะ
เหวด หลักฐานที่แสดงการได้คติการท าบุญตามฮีตของชาวอีสานปรากฏในผญาฮีต 12 ว่า “เถิงเมื่อ
เดือนสามค้อยเจ้าหัวคอยปั้นข้าวจี่ ตกเมื่อเดือนสี่ค้อยจัวน้อยเทศน์มัทรี”  สิ่งที่ต้องท าในเบื้องต้นคือ
ประชุมปรึกษาหารือการท าบุญกันที่วัดประจ าหมู่บ้านถึงก าหนดการ ขั้นตอนและวิธีการท าบุญ
ประจ าปีนั้น เมื่อได้ข้อข้อสรุปก็จะเตรียมสถานที่จัดงาน ซึ่งนิยมจัดที่ศาลาการเปรียญวัด องค์ประกอบ
ของพิธี เช่น การติดตั้งเสาและธงผะเหวด ตั้งหอพระอุปคุต ตั้งโต๊ะวางสิ่งของที่ใช้ในงานบุญ จัดเตรียม
สิ่งของที่เป็นสัญลักษณ์ของอาหารป่าประเภทพืช เช่น มะพร้าว  กล้วย อ้อย เป็นต้น เตรียมอาสนะ
ส าหรับพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ตั้งธรรมาสน์ส าหรับพระเทศน์ เป็นต้น การเตรียมวัสดุอุปกรณ์
เป็นงานของอุบาสก ส่วนอุบาสิกาจะประดับสถานที่ เช่น ดอกสะแบง ดอกพะยอม ดอกปีบ ผ้าสาเกต 
และเตรียมท าขนมจีน (ข้าวปุ้นในภาษาอีสาน) ห่อข้าวต้มมัด 

งานบุญผะเหวดจัด 2 วัน วันแรกเป็นวันรวมหรือวันโฮม ชาวบ้านจะน าปัจจัยสิ่งของมา
ท าบุญในงาน ซึ่งนิยมข้าวสารกับปัจจัย ทั้งนี้เพ่ือต้องการให้เจ้าภาพใช้หุงข้าวไว้ต้อนรับแขกหรือผู้มา
ร่วมงาน ชาวบ้านที่เป็นตัวแทนส่วนหนึ่งจะห่อข้าวต้มมัด ท าขนมจีนหรือข้าวปุ้นไว้ต้อนรับแขกที่มา
ร่วมงานบุญ ปัจจุบันนิยมซื้อขนมจีนจากตลาด เพราะท าให้ได้รับความสะดวก เหมาะกับยุคสมัยที่คน
มีภาระมาก ไม่มีเวลาท างานที่มีข้ันตอนมาก ตอนบ่ายมีการเชิญพระอุปคุตจากหนองน้ ามาประดิษฐาน
ที่หอพระอุปคุต แห่ผ้าผะเหวดรอบหมู่บ้าน เรียกอย่างหนึ่งว่า “แห่ผะเหวดเข้าเมือง” ส่วนตอนเย็น
พระสงฆ์จะเจริญพระพุทธมนต์และเทศน์มะลัยหมื่น มะลัยแสน 

ตอนเช้ามืดของวันที่สอง หรือมื้องัน ประมาณตี 5 ชาวบ้านจะพร้อมกันเตรียมข้าวพัน
ก้อน กล่าวคือ ก้อนข้าวเหนียวกลมๆ ขนาดหัวแม่นิ้วมือ จ านวน 1,000 ก้อน ซึ่งถือตามจ านวนพัน
พระคาถาในเวสสันดรชาดก แห่หรือเดินเวียนรอบศาลาการเปรียญ และวางก้อนข้าวไว้ในขันกะหย่อง 
ซึ่งสานด้วยไม้ไผ่ผูกติดไว้ตามต้นเสาธงผะเหวดรอบศาลา เวียนครบ 3 รอบแล้วก็เข้ามาฟังพระเทศน์
สังกาส ซึ่งมีท านองเป็นภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้านด้านภาษา ต่อมาตอนสายๆ ก็นิมนต์พระเทศน์
คาถาพัน ชาวบ้านในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงจะทยอยมาท าบุญตลอดวันทั้งแบบส่วนตัวและแห่
กัณฑ์จอบหรือกัณฑ์หลอนมาถวาย ทางวัดจะมีโฆษกอนุโมทนาบุญแก่ผู้ท าบุญที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นนั้นๆ พร้อมมีผู้แจกข้าวต้มมัด ข้าวปุ้นแก่ผู้มาร่วมงาน เมื่อเทศน์คาถาพันจบ ก็เทศน์แหล่
ท านองอีสานต่อไปจนถึงตอนบ่ายหรือตอนเย็นตามความเหมาะสมแก่เวลา พระเทศน์จบก็ถวายทาน 
ขั้นตอนสุดท้ายชาวบ้านเก็บสิ่งของและสถานท่ี เป็นเสร็จพิธี 

2.5) สัญญะที่ปรากฏในพิธีกรรมบุญผะเหวดอ าเภอธวัชบุรี 

ชาวบ้านมีความเชื่อว่าการได้ฟังเทศน์มหาชาติครบพันพระคาถามีอานิสงส์ท าให้ได้ไปเกิด
ในยุคพระศรีอาริยเมตไตย คติดังกล่าวนี้มีที่มาจากมะลัยหมื่น มะลัยแสน ซึ่งพรรณนาถึงพระมาลัยไป
นมัสการพระธาตุเกตแก้วจุฬามณีที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์และได้พบพระศรีอาริยเมตไตย โดยพระองค์มี
ด ารัสว่า มนุษย์ผู้ปรารถนาจะเกิดในยุคของพระองค์ต้องละเว้นการท าอนันตริยกรรม และฟังเทศน์
มหาชาติให้จบภายในวันเดียว กลับจากสวรรค์พระมาลัยจึงน าข่าวดังกล่าวมาแจ้งแก่คนทั้งหลายและ
ถือเป็นคติปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน  
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สัญญะ หรือสัญลักษณ์ที่ปรากฏในพิธีบุญผะเหวด มีดังนี้ 
1) การอัญเชิญพระอุปคุตจากหนองน้ ามาประดิษฐานที่หอพระอุปคุต  
องค์ประกอบที่ส าคัญอย่างหนึ่งของพิธีบุญผะเหวดที่ต้องท าเบื้องต้นคือ การอัญเชิญพระ

อุปคุตจากหนองน้ า เพราะพระอุปคุตสถิตอยู่ในน้ า (ตอนมีชีวิตจ าพรรษาในท้องทะเลหลวง) มา
ประดิษฐานที่ “หอพระอุปคุต” ซึ่งท าด้วยไม้ไผ่ สัญลักษณ์ที่เป็นองค์ประกอบของหอพระอุปคุตคือ
บริขาร 8 ของพระอุปคุต เช่น ร่ม รองเท้าแตะ เป็นต้น วัตถุประสงค์หรือความหมายของการ
ประดิษฐานพระอุปคุตก็เพ่ือป้องกันพญามารมารังควาญพิธีบุญนั่นเอง เนื่องจากได้รับคติจากการ
ปราบพญามารของพระอุปคุตเถระตอนที่พระเจ้าอโศกมหาราชท าพิธีสมโภชการบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุในพระสถูปทั่วชมพูทวีปตลอด 7 ปี 7 เดือน 7 วัน  

2) ข้าวพันก้อน และการแห่ข้าวพันก้อน  
ข้าวพันก้อน เป็นสัญลักษณ์แทนความหมายพระคาถาเวสสันดรชาดก 1,000 พระคาถา 

การแห่ข้าวพันก้อน ๓ รอบ เป็นการเวียนประทักษิณ เพ่ือแสดงถึงความเคารพเหมือนการเวียนที่ใช้ใน
พิธีกรรมอ่ืนๆ เพราะชาวชมพูทวีปแสดงความเคารพ  

3) ข้าวปุ้น และข้าวต้มมัด  
 ข้าวปุ้นและข้าวต้มมัดไม่ได้มีความหมายเชิงหลักธรรม แต่เป็นอาหารที่เจ้าภาพเตรียมไว้

เพ่ือเลี้ยงผู้มาร่วมงานบุญเท่านั้น เพราะสามารถท าในปริมาณที่มากซึ่งท าให้เพียงพอต่อการเลี้ยงผู้
มาร่วมงาน ที่ส าคัญไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากด้วย สาระของข้าวปุ้นและข้าวต้มมัดได้จากการท า
ร่วมกันของชาวบ้าน ซึ่งต้องอาศัยคนหลายคนท าช่วยกันเนื่องจากมีขั้นตอนในการท ามาก เช่น การท า
ข้าวปุ้นต้องแช่ข้าว ต าข้าวแช่ นวดแป้ง และบีบข้าวปุ้น ส่วนการท าข้าวต้มมัดเบื้องต้นต้องแช่ข้าว 
เตรียมใบตอง กล้วยสุก ถั่วต้ม เมื่อได้อุปกรณ์ครบแล้วขั้นตอนต่อมาคือห่อข้าวต้ม และต้มข้าวต้มห่อ
นั้นตามล าดับ การท างาน (ท าอาหาร) รวมกันส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีของคนในชุมชน 

4) การปักธงผะเหวด 8 ทิศ  
การปักธงผะเหวด 8 ทิศ เป็นสัญลักษณ์ของธงชัย (ชัยชนะ) สื่อความหมายถึงการเฉลิม

ฉลองตอนที่พระเวสสันดร พระนางมัทรี กัณหา และชาลี เสด็จเข้าเมืองสีพี ดังนั้นธงผะเหวดจึงสื่อ
ความหมายถึงการมีชัยชนะหรือความส าเร็จ 

5) ผ้าผะเหวด 
ผ้าผะเหวด คือผ้าที่ช่างวาดภาพเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ ประกอบด้วย (1) กัณฑ์ทศพร 

กล่าวถึงการอภิเษกของพระเจ้ากรุงสญชัยแห่งแคว้นสีพีกับพระนางผุสดีพระธิดาพระเจ้ากรุงมัทราช 
(2) กัณฑ์หิมพานต์ กล่าวถึงพระเวสสันดรทรงมอบช้างมงคลนามว่า ปัจจัยนาค แก่พราหมณ์เมืองกลิง
คราษฎร์ และเป็นเหตุให้พระองค์ถูกประชาชนประท้วงขับออกจากวังไปอยู่ป่าหิมพานต์ (3) ทาน
กัณฑ์ กล่าวถึงพระเวสสันดรทรงบ าเพ็ญสัตตสตกมหาทาน คือ ช้าง ม้า โคนม รถม้า ทาสและทาสี 
อย่างละ 700 แก่มหาชน (4) กัณฑ์วนปเวสน์ กล่าวถึงกษัตริย์ทั้งสี่ คือ พระเวสสันดร พระนางมัทรี 
กัณหา และชาลีเสด็จไปบ าเพ็ญพรตที่เขาวงกต ป่าหิมพานต์ (5) กัณฑ์ชูชก กล่าวถึงชูชกพราหมณ์เฒ่า
ขอทานเมืองกลิงคราษฎร์ถูกภรรยาสุดที่รักคือนางอมิตดาใช้ให้ไปขอกัณหาและชาลีจากพระเวสสันดร
เพ่ือมารับใช้ (6) กัณฑ์จุลพน กล่าวถึงพรานเจตบุตรบอกทางไปเขาวงกตแก่ชูชก (7) กัณฑ์มหาพน 
กล่าวถึงชูชกเดินทางไปเขาวงกตตามค าแนะน าของพรานเจตบุตร ซึ่งมีการพรรณนาถึงป่าหรือ
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ประเภทต้นไม้อย่างพิสดาร (8) กัณฑ์กุมาร กล่าวถึงพระเวสสันดรทรงบริจาคพระกุมารทั้งสองแก่ชูชก 
(9) กัณฑ์มัทรี กล่าวถึงพระนางมัทรีทรงหาผลไม้ในป่าและการทรงพลัดพรากจากพระโอรสทั้งสอง
(10) กัณฑ์สักกบรรพ กล่าวถึงพระอินทร์แปลงพระองค์เป็นพราหมณ์มาทูลขอพระนางมัทรีกับพระ
เวสสันดร (11) กัณฑ์มหาราช กล่าวถึงเมื่อชูชกพาสองกุมารหลงทางมากรุงสีพี และพระเจ้าสัญชัย
แห่งกรุงสีพีรับสั่งให้จัดกระบวนไปรับพระเวสสันดรและพระนางมัทรีเสด็จมากรุงสีพี (12) กัณฑ์ฉกษัต
ริย์ กล่าวถึงกษัตริย์ทั้ง 6 ทรงได้พบกัน (13) กัณฑ์นครกัณฑ์ กล่าวถึงการได้ครองกรุงสีพีของพระ
เวสสันดร และปกครองไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ด้วยความสงบสุข ส่วนการแก่ผ้าผะเหวดมีความหมาย
เกี่ยวกับการได้เสด็จกลับกรุงสีพีของพระเวสสันดรและพระนางมัทรี  

6) การประดับดอกไม้ 
การประดับดอกทองกวาว ดอกสะแบง ดอกพะยอม ดอกปีบ เป็นต้น สื่อถึงธรรมชาติคือ

ดอกไม้นานาพรรณในป่าหิมพานต์ 
7) กล้วย อ้อย มะพร้าว 
เครื่องผะเหวดคือ กล้วย อ้อย มะพร้าว มีความหมายเกี่ยวกับผลไม้ในป่าหิมพานต์ที่พระ

นางมัทรีทรงเก็บมาเสวยกับพระเวสสันดรและพระโอรสทั้งสอง ซึ่งผลไม้นี่เองเป็นอาหารหลักของ
กษัตริย์ทั้ง ๔ พระองค์ท่ีผนวชเป็นฤษีบ าเพ็ญพรตที่ป่าหิมพานต์ 

8) เทศน์มะลัยหม่ืน มะลัยแสน เทศน์สังกาส เทศน์คาถาพัน และเทศน์ ๖ กษัตริย ์
เทศน์มะลัยหมื่น มะลัยแสน มีความหมายเกี่ยวกับการไปนมัสการพระธาตุเกตุแก้วจุฬา

มณีที่สวรรค์ขั้นดาวดึงส์ของพระมาลัยเถระ และท่านได้พบพระศรีอาริยเมตไตย ซึ่งพระองค์ทรง
แนะน าให้มนุษย์ผู้ต้องการเกิดทันยุคของพระองค์ละเว้นอนันตริยกรรม 5 และฟังเวสสันดรชาดกให้
จบภายในวันเดียว หลังกลับจากดาวดึงส์พระเถระก็แจ้งข่าวดังกล่านั้นแก่มหาชน ท าให้พุทธศาสนิกชน
ถือเป็นคติปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน, การเทศน์สังกาส เป็นการบอกศักราชคืออายุแห่งพระศาสนาของ
พระโคดมพุทธเจ้า (5,000 ปี) การเทศน์คาถาพัน เป็นการเทศน์คาถาในเวสสันดรชาดก จ านวน 
1,000 พระคาถา ซึ่งนิยมนิมนต์พระเณรในวัดใกล้เคียงมาเทศน์และถวายกัณฑ์เทศน์ เครื่องบูชาคาถา
พัน ประกอบด้วยหมากพันค า เมี่ยงพันค า ธูปและเทียนอย่างละ 1,000 ส่วนการเทศน์ผะเหวด หรือ
เทศน์ 6 กษัตริย์ เป็นการเทศน์ท านองสรภัญญะภาคอีสาน นิยมเทศน์ 3 ธรรมาสน์ โดยพระนักเทศน์
จะสมมติตนเป็นกษัตริย์ทั้ง 6 

 
9) กัณฑ์จอบ และกัณฑ์หลอน 
กัณฑ์จอบ คือกัณฑ์เทศน์ที่เจ้าภาพเตรียมไว้ถวายพระเณรรูปใดรูปหนึ่งที่ตนศรัทธา เมื่อ

พระเณรองค์นั้นขึ้นเทศน์ก็น ากัณฑ์เทศน์นั้นไปถวาย ส่วนกัณฑ์หลอนเป็นกัณฑ์เทศน์ที่กลุ่มชาวบ้าน
จากคุ้มต่างๆ แห่มาถวายพระสงฆ์ที่วัด มาทันช่วงพระสงฆ์รูปใดก าลังเทศน์อยู่ก็ถวายพระสงฆ์รูปนั้น 
ทั้ง 2 กัณฑ์เป็นรูปแบบการถวายทานแก่พระนักเทศน์   

การท าบุญผะหวด มีอานิสงส์ตามหลักค าสอนเรื่องทานในพระพุทธศาสนา เพราะมีทาน
หรือการให้หลายประเภท คือ การถวายอาหารและสิ่งของแก่พระสงฆ์ การให้อาหารแก่ผู้มาร่วมงาน 
เอกลักษณ์ของทานในบุญผะเหวดคือการฟังเทศน์ผะเหวดครบ 13 กัณฑ์ ซึ่งจัดว่าเป็นธรรมทานที่
ได้รับคติมาจากมะลัยหมื่น มะลัยแสน ส่วนคติที่ได้จากการท าบุญผะเหวดและฟังเทศน์ผะเหวดคือ
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ความเสียสละ ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความสามัคคี สัจจะ อธิษฐาน จารีต ประเพณี ความเชื่อ การอยู่
ร่วมกัน ครอบครัว นิเวศวิทยา และการปกครอง  

บทสรุป 

สัญญะ คือตัวแทนที่ปรากฏในรูปแบบเครื่องหมาย สัญญาณ ภาษา เป็นต้น เพ่ือสื่อแทน
ของจริงหรือสิ่งนั้นๆ กระตุ้นให้เกิดอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด จินตนาการ ตลอดจนการกระท า 
ครอบคลุมความรู้แขนงต่างๆ เช่น ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา เป็นต้น แตกต่างจากสัญลักษณ์
คือยังไม่เป็นที่เข้าใจของคนทั้งหมดเหมือนสัญลักษณ์  ทฤษฎีสัญญะ เช่น ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิง
สัญลักษณ์ (symbolic Interactionism) ของ จอห์น ดิวอ้ี (John Dewey) , วิลเลี่ยม ไอ โทมัส 
(William I .Thomas) , จอร์จ เฮอร์เบริ์ต  มี๊ด (George Herbert Mead)  และบลูเมอร์ (Herbert 
Blumer) ทฤษฎีสัญลักษณ์และการตีความ (Dominance Symbols) ของ เทอร์นเนอร์ (Victor 
Turner) และเกียร์ซ (Clifford Geertz) เป็นต้น สัญญะในคัมภีร์พระไตรปิฎก 8 ประเภท เช่น 
รูปสัญญะที่เป็นกิริยาอาการ รูปสัญญะที่เป็นวัตถุ รูปสัญญะที่เป็นพิธีกรรม  เป็นต้น, สัญญะ หรือ
สัญลักษณ์ที่ปรากฏในพิธีบุญผะเหวด มี 12 ประเภท ดังนี้ 1) การอัญเชิญพระอุปคุตจากหนองน้ ามา
ประดิษฐานที่หอพระอุปคุต 2) ข้าวพันก้อน และการแห่ข้าวพันก้อน 3) ข้าวปุ้น และข้าวต้มมัด 4) 
การปักธงผะเหวด 8 ทิศ 5) ผ้าผะเหวด และการแห่ผ้าผะเหวด 6) การประดับดอกไม้ 7) กล้วย อ้อย 
มะพร้าว 8) เทศน์มะลัยหมื่น มะลัยแสน เทศน์สังกาส เทศน์คาถาพัน และเทศน์ 6 กษัตริย์ และ 9)  
กัณฑ์จอบ และกัณฑ์หลอน  

 

ข้อเสนอแนะ 

บทความเรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์เชิงสัญญะที่ปรากฏในพิธีบุญผะเหวด อ าเภอธวัชบุรี 
จังหวัดร้อยเอ็ด“ มีข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ 

1) ควรศึกษาอิทธิพลของบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ดต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของ
จังหวัดร้อยเอ็ด  

2) ควรศึกษาอิทธิพลความเชื่อเรื่องบุญผะเหวดต่อการให้ทานของพุทธศาสนิกชนจังหวัด
ร้อยเอ็ด  
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วัฒนธรรมความเชื่อผีปู่ตากับการอนุรักษ์ป่าชุมชน 
Cultural beliefs in Ancestral Spirits Pu-Ta and  

Community Forest Conservation  

 
พระมหาน าเกียรติ  วิสุทฺโธ1 

พระแสงจันทร์  ฐิตสาโร /เหลก็ศรี2 
 

บทคัดย่อ 
 ความเชื่อ หมายถึง การยอมรับสิ่งต่างๆ ว่าเป็นจริง มีอยู่จริง และมีอ านาจที่จะบันดาล ให้
เกิดผลดีหรือผลร้ายต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ ถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริง
ด้วยเหตุผล แต่เป็นที่ยอมรับกันในกลุ่มชนหรือสังคม ความเชื่อท าให้เกิดความเชื่อมั่นในการด าเนิน
ชีวิตมากยิ่งขึ้น เพราะมีสิ่งที่เชื่อถือเป็นสิ่งยึดเหนี่ยว เกิดความสุขใจเมื่อได้ปฏิบัติตามความเชื่อที่มีอยู่ 
ส่วนเรื่อง ความเชื่อ ผีปู่ตา เป็นความเชื่อของชาวบ้านที่ถือมาตั้งแต่บรรพบุรุษหากไม่ท าตามเชื่อว่าจะ
เกิดอาเพส และ เป็นกุศโลบายทางภูมิปัญญา เพ่ือปกป้องรักษาป่าที่น่าทึ่งของชุมชนชาวบ้านในอดีต 
และก็ได้ผลดีป่าชุมชนยังคงอยู่อย่างยั่งยืนมาถึงทุกวันนี้ แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของระบบความเชื่อ
ของชุมชนกับสิ่งแวดล้อม ป่าดอนปู่ตายังคงเป็นที่พ านักของผีบรรพชน เพ่ือการเคารพสักการะ เป็น
หลักยึดเหนี่ยวทางใจ ตามความเชื่อถือศรัทธากันต่อไป  

ค าส าคัญ : ความเชื่อผีปู่ตา,การอนุรักษ์ป่าชุมชน  
 

Abstract 

 Beliefs makes more confidence in life because there is something that is trusted 

as good or bad creator for living of human beings. As for the belief in the Pu -Ta spirit 

of the ancestors, it is the belief of the villagers who have been carrying from their 

ancestors if they do not follow the belief that bad luck will be risen and that it is the 

wisdom in order to protect the remarkable forest of the villagers in the past. The good 

results of the community forest conservation is sustainable to this day as it shows the 

relationship of the belief system of the community and the environment. Don Pu -Ta 

forest remains the abode of the ancestral spirits for worship, a spiritual anchor based on 

the faith and belief of the villagers. 

Keywords: belief, ancestral spirits Pu-ta, community forest conservation 
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๑.บทน า 
 ความเชื่อ เป็นความรูสึกนึกคิด ความเข้าใจ ความคาดหวัง หรือสมมติฐาน ซึ่งอาจมีเหตุผล  
หรือไมมีก็ได และความเชื่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่งไมจ าเป็นต้อง อยู่บนพ้ืนฐานแห่งความจริงเสมอไป ความ
เชื่อ เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมมนุษย์ เมื่อบุคคลมีความเชื่อในสิ่งใดแลว ความเชื่อนั้นจะเป็น ตัว 
ก าหนดให้บุคคลประพฤติปฏิบัติตามความคิดเห็น และความเข้าใจ ความเชื่อเป็นธรรมชาติที่เกิด
ขึ้นกับมนุษย ์และถือว่าเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์อย่างหนึ่ง คนไทยแต่ในอดีตนั้นมีความเชื่อที่เกี่ยวพัน
กับเรื่องภูตผี วิญญาณ ผีสาง เทวดา ซ่ึงมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตสังคมไทย เมื่อมนุษย์ต่างพยายามแสวงหา
พลังอ านาจให้กับตนเอง เพ่ือให้ได้รับการยอมรับและเพ่ือการอยู่รอด ในขณะเดียวกันอ านาจที่คน
ยอมรับมาก คือ อ านาจที่มาจากความเชื่อทางพุทธศาสนา และอ านาจทางไสยศาสตร์ ซึ่งบางครั้งต้อง
อิงกฎเกณฑ์ทางศีลธรรม ความเชื่อ เรื่องอ านาจเหล่านี้ มีบทบาทต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมเป็นอย่าง
มาก ท าให้รูปแบบพฤติกรรมของชาวบ้านด าเนินภายในกรอบของความเชื่อดังกล่าว การถวายของ
และเครื่องบูชาต่าง ๆ แก่ ภูตผี เทพเจ้า เป็นการปฏิบัติการทางศาสนาที่พบเห็นกันอยู่ทั่วไป3 
 ความเชื่อ จึงเป็นพ้ืนฐานของลัทธิศาสนา และเป็นที่มาของประเพณีพิธีกรรม หากจะศึกษา
เกี่ยวกับศาสนาหรือประเพณีพิธีกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ย่อมไม่อาจละเลยที่จะท าความเข้าใจเรื่อง
ความเชื่อได้ เพราะหากรู้จักพ้ืนฐานความเชื่อของท้องถิ่นใด ๆ แล้ว การจะท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประเพณีพิธีกรรมของท้องถิ่นนั้นย่อมท าได้มากขึ้น ในสังคมวัฒนธรรมต่างๆ ย่อมมีลักษณะเฉพาะ 
และมีความแตกต่างกันไปตามปัจจัยของสภาพแวดล้อม และวิถีการด าเนินชีวิตของผู้คน ความเชื่อ 
หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของคนในอดีตที่สืบทอดต่อกันมา และมีผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกของ
บุคคลหรือกลุ่มชน โดยไม่ค านึงถึงเหตุผล ความเชื่อจะมีลักษณะสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของแต่
ละท้องถิ่น ความเชื่อ เป็นสิ่งส าคัญควบคู่มากับการสร้างอารยธรรมของมนุษยชาติ ความเชื่ออาจเป็น 
การค้นหาค าตอบในค าถามที่ไม่สามารถอธิบายได้อย่างมีเหตุผล4  
 ความเชื่อของคนแต่ละท้องถิ่นเกิดจากปัญหาในการด ารงชีวิตประจ าวัน  เช่น เมื่อเกิดโรคภัย
ไข้เจ็บ หรือภัยธรรมชาติต่าง ๆ ปัญหาเหล่านั้น เกินความสามารถที่คนธรรมดาจะแก้ไขได้ จึงสร้าง
ความเชื่อว่า น่าจะมีอ านาจลึกลับเหนือธรรมชาติบันดาลให้เป็นไปเช่นนั้น  เพ่ือป้องกันภัยพิบัติ
เหล่านั้นมนุษย์จึงวิงวอนขอความช่วยเหลือจากอ านาจลึกลับ  มีการเซ่นสรวง บูชา และประกอบ
พิธีกรรมต่างๆ กลายเป็นมรดกสืบต่อกัน5 ความเชื่อที่กล่าวมานี้ล้วนเป็นความเชื่อที่เกิดจากสมมุติฐาน 
การพยายามค้นหาค าตอบจากสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถก าหนดขึ้นเองได้ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานพัฒนาต่อมาจน
กลายเป็นศาสนาในที่สุด อย่างไรก็ตามสามารถจัดประเภทของความเชื่อได้สี่กลุ่มใหญ่ ๆ คือ ความเชื่อ
เรื่องวิญญาณและสิ่งเหนือธรรมชาติ สองความเชื่อในตัวบุคคล สามความเชื่อตามหลักเหตุและผล 

                                           

 3 งามพิศ  สัตย์สงวน. หลักมานุษยวิทยาวัฒนธรรม. (กรุงเทพมหานคร : พิมพลักษณ,์ ๒๕๓๘),หน้า 
๒๑๒. . 
 4 ประชิด  สกุลณะพัฒน์. วัฒนธรรมพื้นบ้านและประเพณีไทย. (กรุงเทพมหานคร : ภูมิปัญญา. ๒๕๔๖). 
หน้า ๔๒. 
 5 จารุวรรณ  ธรรมวัตร.คติชาวบ้านอีสาน. (กรุงเทพมหานคร : อักษรวัฒนา, ๒๕๔๐).หน้า ๑๐๑. 
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และสี่กลุ่มเชื่อในหลักธรรมชาติสากล หรือเชื่อว่าไม่มีอ านาจพิเศษใด ๆ ทุกสิ่งเกิดขึ้นและเป็นไปโดย
กฎเกณฑ์ธรรมชาติ ความเชื่อและโลกทัศนเ์กี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพลังอ านาจเหนือธรรมชาติ เช่น ผี
สาง เทวดา วิญญาณ ที่สิงสถิตอยู่ในวัตถุ และธรรมชาติ โดยมนุษย์จะแสดงความเคารพและบูชาสิ่ง
เหล่านี้จากพิธีกรรมต่างๆ สามารถพบเห็นได้ในสังคมชนเผ่าในภูมิภาคต่างๆ ของโลก   
 คติความเชื่อเรื่องผีนั้น ชาวอีสานเชื่อกันว่าผีมีอยู่สองกลุ่มใหญ่ กลุ่มหนึ่งเป็นผีประเภทแผ่คุณ
ความด ีช่วยคุ้มครองปกป้องภัยพิบัติทั้งปวงที่จะมากล้ ากราย ตลอดจนดูแลรักษาชุมชนให้เกิดสันติสุข 
ขณะเดียวกันก็อาจบันดาลให้เกิดความเดือดร้อนยุ่งยากได้หากผู้ใดล่วงละเมิดขาดความย าเกรง กลุ่มผี
ดังกล่าวมี ผีเจ้า ผีนาย ผีบ้าน ผีเรือนผีปู่ย่า ผีมเหสักข์ หลักเมือง ผีฟ้า ผีแถน หรือผีที่ชาวบ้านนับถือ
เฉพาะถิ่น ส่วนผีอีกกลุ่มหนึ่งเป็นผีร้ายที่คอยมุ่งท าลาย เบียดเบียนให้เกิดโทษภัยอยู่เนือง ๆ เช่น ผี
ปอบ ผีเปรต ผีห่า เป็นต้น6 ชาวอีสานนับถือ ผีปู่ย่า ตายาย และผีอ่ืน ๆ ในธรรมชาติรวมถึง เทวดา
อารักษ์ โดยเฉพาะ แถน หรือ ผีฟ้า ก็เป็นสิ่งเหนือธรรมชาติที่ชาวบ้านเคารพนับถือ ไม่ละเมิด และ
ผูกพันอยู่ลึก ๆ ในมโนส านึก เพราะเป็นผู้ให้ความอุดมสมบูรณ์มาแต่ปฐมกัลป์7 ความเชื่อเรื่องผีนั่น ค า
ว่า ผี หมายถึง สิ่งที่มนุษย์เชื่อว่าเป็นสภาพลึกลับ มองไม่เห็นตัว แต่อาจจะปรากฏเหมือนมีตัวตนได้ 
อาจให้คุณหรือโทษได้ มีทั้งดี และร้าย เช่น ผีปู่ย่า ตายาย ผีเรือน ผีห่า เรียกคนที่ตายไปแล้วว่าผี8 อีก
ทั้งความเชื่อ ผีปู่ตา เป็นบ่อเกิดของการเข้าทรงเจ้า เข้าทรงผี เพ่ือให้มนุษย์ติดต่อกับวิญญาณได้ การ
เซ่น สังเวย เป็นส่วนหนึ่งที่มนุษย์อุทิศของมีค่า อาหาร ต่อวิญญาณที่มีอ านาจเหนือธรรมชาติ เพ่ือให้
ได้รับผลประโยชน์ หรือเพ่ือการตอบแทนที่ตนได้รับการช่วยเหลือ9  
 ป่ามีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่เกี่ยวโยงถึงการด ารงชีวิตพ้ืนฐาน ซึ่งมีผลท าให้มนุษย์ผูกพัน
อยู่กับธรรมชาติอย่างเน้นแฟ้น แม้ช่วงเวลาจะเปลี่ยนไปปัจจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้
เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันมากขึ้นก็ตาม แต่ทรัพยากรผลิตผลที่เก็บได้จากป่าดูจะยังมีคุณค่า
เสมอ ป่าดอนปู่ตา เป็นที่สาธารณประโยชน์ มีต้นไม้ขึ้นอยู่หนาแน่นทั่วไป ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ ที่บอกถึง
อาณาบริเวณป่า มีการสร้างศาลพระภูมิ เชิญผีเจ้าที่เจ้าทางมาอยู่ในศาล เพ่ือช่วยในการปกปักรักษา
คนในบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุข และประกาศเป็นเขตดอนปู่ตา โดยใช้วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ เข้า
มาควบคุม ในบริเวณป่าดอนปู่ตาจึงเป็นเขตแห่งความศักดิ์สิทธิ์ ใครจะเข้าไปบุกรุกท่ีดิน ตัดไม้หรือท า

                                           

 6 บุญยงค ์ เกศเทศ. “ดอนปู่ตา ป่าวัฒนธรรมอีสาน,” ในปกิณกะไทยคดีนิพนธ.์ (มหาสารคาม : คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๒).หน้า ๖๒-๖๖.  

 7 เอกวิทย ์ ณ ถลาง. ภูมิปัญญาชาวบ้านสี่ภูมภิาค : วิถีชีวิตและกระบวนการเรียนรู้ของชาวบ้านไทย.
(นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๔).หน้า ๗๓. 

 8 ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒. (กรุงเทพมหานคร : นานมีบุค๊ส์ 
พับลิเคชั่น, ๒๕๔๖). หน้า ๗๓๕.  

 9 เพ็ญศร ี ดุ๊ก และคณะ.วัฒนธรรมพื้นบ้าน : คติความเชื่อ. พิมพ์ครั้งท่ี ๓. (กรุงเทพมหานคร : เรือนแก้ว 

๒๕๓๐). หน้า ๓๘๑-๓๘๓. 
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การล่าสัตว์ไม่ได้ เป็นการลบหลู่ปู่ตา และเชื่อกันว่า ใครจะละเมิดจะมีอันเป็นไป โดยล้มเจ็บหรือ
แม้กระทั่งเสียชีวิต10 ชาวบ้านจึงมีความเชื่อในเรื่องอ านาจของผีบรรพชน และป่าดอนปู่ตา อย่าง
จริงจัง ปฏิบัติ ยึดถือ และละเว้นอย่างเคร่งครัด จะไม่มีชาวบ้านคนใดเข้าไปตัดต้นไม้หรือจับสัตว์ ซึ่ง
ชาวบ้านคนใดเข้าไปตัดไม้หรือจับสัตว์ โดยฝ่าฝืนบุคคลนั้นก็จะมีอันเป็นไปต่างๆ ตามที่ผีปู่ตาบันดาล
ให้เป็นไป ป่าดอนปู่ตาบางแห่งยังมีข้อห้ามส าหรับกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมทั้งปวง  แม้เดินทางผ่านก็
จะต้องแสดงความเคารพเสมอ ด้วยเหตุที่มีข้อห้ามเหล่านี้ พ้ืนที่ดอนปู่ตาจึงมักเป็นพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์ 
มีต้นไม้หนาแน่น มีสัตว์อาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก ดอนปู่ตา จึงกลายเป็นวิธีการบริหารจัดการการใช้
ทรัพยากรของชุมชนได้อย่างคุ้มค่าที่สุด บทความวิชาการนี้มุ่งศึกษา ความเชื่อผีปู่ตากับการอนุรักษ์ป่า
ชุมชนของภาคอีสาน ซึ่งคณะผู้ศึกษาจะได้น าเสนอเป็นล าดับไป 

๒. ความหมายและวิวัฒนาการของความเชื่อ 
 ความเชื่อเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ และถือว่าเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์อย่างหนึ่ง  คติ
ความเชื่อ หมายถึง ความคิดความรู้สึกของคนหนึ่งหรือสังคมหนึ่งที่เชื่อว่าสิ่ งใดสิ่งหนึ่งเป็นจริง ด ารง
อยู่ และสามารถส่งผลกระทบต่อบุคคลนั้นหรือสังคมนั้น11 ความเชื่อ คือ การยอมรับอันเกิดอยู่ใน
จิตส านึกของมนุษย์ต่อพลังอ านาจเหนือธรรมชาติ ที่เป็นผลดี หรือผลร้ายต่อมนุษย์นั้นๆ หรือสังคม
มนุษย์นั้นๆ แม้ว่าพลังอ านาจเหนือธรรมชาติเหล่านั้น ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริง แต่
มนุษย์ในสังคมหนึ่งยอมรับ และให้ความเคารพเกรงกลัวสิ่งเหล่านี้ เรียกว่า ความเชื่อ12  
 M. Rokeach ได้อธิบายความหมายของ ความเชื่อ ว่า หมายถึง ความคิดใดๆ ที่เป็นไปได้ 
หรือแน่ใจเกี่ยวกับการมีอยู่ การเป็นอยู่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรท าหรือไม่ควรท า ทั้งนี้เป็นปัจจัยที่ท าให้คน
แสดงพฤติกรรมตามความเชื่อนั้น13 ฉะนั้น ความเชื่อ หมายถึง การยอมรับสิ่งต่างๆ ว่าเป็นจริง มีอยู่
จริง และมีอ านาจที่จะบันดาล ให้เกิดผลดีหรือผลร้ายต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ ถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะไม่
สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงด้วยเหตุผล แต่เป็นที่ยอมรับกันในกลุ่มชนหรือสังคม 
 ความเชื่อของมนุษย์ได้มีวิวัฒนาการตามล าดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
 ๑) ความเชื่อในธรรมชาติ ความเชื่อระดับต่ าสุดของมนุษย์ คือ ความเชื่อในธรรมชาติเพราะ
ธรรมชาติเกิดอยู่ข้างเคียงของมนุษย์ มนุษย์เกิดมาลืมตาดูโลก สิ่งแรกที่มนุษย์ได้เห็นได้สัมผัส ก่อนสิ่ง
อ่ืน คือ ธรรมชาติรอบตัวมนุษย์และธรรมชาติต่างๆ มนุษย์เชื่อว่าธรรมชาติเหล่านี้ มี ตัวตนมีอ านาจ

                                           

 10 กรมป่าไม้. (ออนไลน์) แหล่งที่มา : http://forestinfo.forest.go.th/. (๖  มกราคม  ๒๕๖๒). 
 11 วิราวรรณ  สมพงษ์เจริญ. คติความเช่ือของคนไทยสมัยสุโขทัย พ.ศ.๑๗๒๖-พ.ศ.๒๑๑๖. การค้นคว้า
อิสระ อศ.ม. (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลยัศิลปากร, ๒๕๕๐). หน้า ๖๒. 

 12 ธวัช  ปุณโณทก. วัฒนธรรมพื้นบ้านคติความเชื่อในวัฒนธรรมพื้นบ้าน : คติความเชื่อ. 
(กรุงเทพมหานคร :  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๒๘). หน้า ๓๕๐ - ๓๕๑.  

 13 Rokeach, M. Belief, attitude and value : Theory of organization and change.  
(Sanfrancisco : Josey-Bass.1970). pp.112. 
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พิเศษ และสามารถก่อให้เกิดคุณ และโทษแก่มนุษย์ได้ มนุษย์จึงเกรงกลัวและกราบไหว้ ดังนั้น การนับ
ถือธรรมชาติจึงนับเป็นขั้นแรกแห่งความเชื่อของมนุษย์  
 ๒) ความเชื่อถือผีสาง เทวดา วิวัฒนาการแห่งความคิดของมนุษย์ เกิดข้ึนพร้อมกับความเจริญ
รอบข้างอย่างอ่ืนมนุษย์มีความสงสัยว่า ความมืด ความสว่าง ความร้อน ความหนาว ดวงอาทิตย์ ดวง
จันทร์ ฟากฟ้า แม่น้ าภูเขา และต้นไม้ใหญ่ที่สามารถ บันดาลให้เกิดความผันแปรไปต่างๆ ในตัว
ธรรมชาติเหล่านี้ และมีผลบันดาลให้เกิดความสุข และความทุกข์แก่มนุษย์  ด้วยเหตุนี้มนุษย์จึงสร้าง
รูปเทวดาบ้าง รูปมนุษย์บ้าง หรือรูปครึ่งมนุษย์ครึ่งสัตว์บ้าง เพ่ือบูชา ธรรมชาติเหล่านี้คงมีอ านาจ
อะไรบางอย่างสิงสถิตอยู่ อาจแบ่งออกได้เป็น ๓ ล าดับ แห่งวิวัฒนาการทางความคิดของมนุษย์ ดังนี้  
 ประการแรก เริ่มจากธรรมชาติแต่ละอย่างก่อน แล้วกว้างออกไปถึงธรรมชาติทุกอย่างในโลก 
โดยเชื่อว่าสรรพสิ่งในโลกมีวิญญาณสิงสถิตอยู่  
 ประการที่สอง เชื่อว่าวิญญาณเหล่านี้มีอ านาจไปแต่ละอย่าง อาจบันดาลความดี ความชั่ว 
ความสุข ความทุกข์ ให้แก่มนุษย์ได้ แต่ละอย่างตามอ านาจ และความกรุณาที่มีอยู่ใน วิญญาณ
เหล่านั้น ต้องมีรูปร่างแต่ไม่สามารถเห็นได้  
 ประการที่สาม เริ่มสร้างข้ึนด้วยความนึกคิดของตนเอง ภาพที่ตนนับถือเรียกว่า พระเจ้า หรือ
เทพเจ้า หรือผีสาง เทวดาก็ตามเกิดขึ้นมาแต่ละครั้ง ความเชื่อเช่นนี้เป็นมูลเหตุอีกประการหนึ่งของ
ศาสนา นักปราชญ์ในสังคมมนุษย์โบราณ เรียกความเชื่อนี้ว่า วิญญาณหรือเจตภูต 
 ๓) ความเชื่อในวิญญาณบรรพบุรุษ ความเชื่อเรื่องวิญญาณบรรพบุรุษ ได้แก่ มารดา บิดา 
ปู่ย่า และตา ยาย ที่ตายไป แล้ววิญญาณของบุคคลเหล่านี้ไม่ได้ไปไหน ยังคงอยู่เพ่ือปกปักรักษาดูแล
บุตรหลานของพวกตน ท าให้เกิดการบูชาวิญญาณบรรพบุรุษเคยสังเกต ตัวอย่างได้ที่ การบังสุกุล
ให้กบัผู้ล่วงลับไปแล้วของคนไทย และการกราบไหว้บรรพบุรุษของคนจีน 
 ๔) ความเชื่อในเทพเจ้าหลายองค์ ความคิดของมนุษย์ได้พัฒนาคิดติดต่อมาจากความคิดเรื่อง
สร้างภาพเทพเจ้าตามมโนคติของตน โดยคิดเห็นว่าธรรมชาติอย่างใดควรมีรูปเป็นอย่างไร และ
ธรรมชาติอย่างไหนมีอ านาจสูงต่ ากว่ากันอย่างไรบ้าง พวกเชื่อว่าพระอาทิตย์เป็นเทพเจ้าสูงสุด บาง
พวกที่ว่าฟากฟ้าเป็นเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ บางพวกคิดว่าพระจันทร์เป็นเทพเจ้าสูงสุดกว่าเทพเจ้าองค์ใด
พระเจ้าแต่ละองค์มีอ านาจลดหลั่นกัน และมีหน้าที่แตกต่างกัน14 ฉะนั้นความเชื่อดังกล่าวมาแสดงให้
เห็นว่า มีฐานการเกิดมากมาย แต่ถ้าพิจารณาตามกรอบของความเชื่อ อาจสรุปได้สามประเภท คือ 
ความเชื่อมนุษย์มีต่อมนุษย์ ความเชื่อมนุษย์มีต่อธรรมชาติ และความเชื่อมนุษย์มีต่อสิ่งเหนือธรรมชาติ 
ความเชื่อดังกล่าวมาล้วนเกี่ยวข้องกับสรรพสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างมนุษย์
กับธรรมชาติ ทั้งทางตรงและทางอ้อม  

๓. ความหมายและวิวัฒนาการการอนุรักษ์ป่าชุมชน     

                                           

 14 เสฐียร  พันธรังษี. ศาสนาโบราณ. (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). หน้า 
๓๐-๓๑. 
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 ความหมายของป่าชุมชน กรมป่าไม้ ส านักส่งเสริมการปลูกป่า ได้ให้ความหมายโดยสรุปว่า 
ประชุมชน คือ กิจการป่าไม้ที่ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่การปลูกป่าการจัดการป่า ตลอดจนการใช้
สอยประโยชน์จากป่านั้นๆ15 ฉะนั้น ป่าชุมชน หมายถึง พ้ืนที่ป่าไม้ที่ได้รับการจัดการโดยกระบวนการ
มีส่วนร่วมจากประชาชน และองค์กรชุมชน ตามความเชื่อและวัฒนธรรมท้องถิ่น  เพ่ือประโยชน์ที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
 ป่าชุมชน ได้มีวิวัฒนาการมาเป็นเวลาช้านานในประเทศไทย จากประเพณี ความเชื่อ สภาพ
เศรษฐกิจ และนิเวศวิทยาของพ้ืนที่นั้นๆ สภาพการพ่ึงพิงใช้พ้ืนที่ในป่าไม้ของชุมชนจะมีลักษณะ
แตกต่างกันตามความจ าเป็นที่จะต้องพ่ึงพาป่า สามารถแบ่งการเกิดขึ้นของป่าชุมชนออกเป็น ๓ 
รูปแบบ คือ 
 ๑) เกิดข้ึนตามวัฒนธรรมความเชื่อของชุมชน มักมีการก าหนดพื้นที่พร้อม ๆ กับการตั้งชุมชน
โดยชุมชนร่วมกันก าหนดพื้นที่ท่ีจะเป็นป่าชุมชนดังกล่าว เช่น ดอนปู่ตา วัดป่า ป่าช้า เป็นต้นตั้งแต่เริ่ม
มาตั้งถ่ินฐานครั้งแรก  
 ๒) เกิดข้ึนตามระบบนิเวศวิทยา ป่าชุมชนที่เกิดขึ้นตามระบบนี้มักเป็นป่าชุมชนที่เกี่ยวข้องกับ
ต้นน้ าล าธาร ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นภายหลังจากการตั้งถิ่นฐาน โดยเริ่มมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างป่า
กับสภาพแวดล้อมจึงได้มีก าหนดเขตพ้ืนที่ไว้  
 ๓) เกิดขึ้นตามความจ าเป็นในการใช้สอย ป่าชุมชน ที่เกิดขึ้นในขณะนี้จะเกิดขึ้นจากการที่
ชุมชนได้ร่วมกันใช้ประโยชน์มาเป็นเวลานาน และรับรู้ร่วมกันว่าควรจะกันพ้ืนที่ เพ่ือใช้ประโยชน์ต่างๆ 
เช่น ป่าใช้สอย ป่าท าเลเลี้ยงสัตว์ ป่าโคกส าหรับเก็บเห็ด เป็นต้น บริเวณป่าเหล่านี้ไม่เหมาะส าหรับ
การถากถางท าไร่16  
 ความหมายของการอนุรักษ์ ค าว่า การอนุรักษ์ หมายถึง การจัดการให้มนุษย์ใช้ประโยชน์จาก
ชีวภาพ อย่างอ านวยคุณประโยชน์ที่ยั่งยืนได้มากที่สุด พร้อมทั้งการด ารงรักษาไว้ ซึ่งศักยภาพของ
ชีวภาพนั้นให้คงสามารถสนองความต้องการ และความใฝ่ปรารถนาของมนุษย์รุ่นต่อไปในอนาคตได้
สืบต่อไป17 ฉะนั้น การอนุรักษ์ หมายถึง การดูแลรักษา การรู้จักน าทรัพยากรมาใช้ประโยชน์ให้ถูกต้อง 
ใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุด และใช้ได้เป็นเวลายาวนานที่สุด 
ทั้งนี้ต้องให้สูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์น้อยที่สุด และจะต้องกระจายการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรโดยทั่วถึงกันด้วย     

                                           

    15 กรมป่าไม้ ป่าชุมชน. ส่วนป่าชุมชนส านักส่งเสริมการปลูกป่า. (กรุงเทพมหานคร : กรมป่าไม้, 
๒๕๔๑). หน้า ๙.  
 16 มงคล  ด่านธานินทร์ และคณะ (อ้างถึงใน เสน่ห์  จามริก และยศ  สันตสมบัติ,บรรณาธิการ)  

ป่าชุมชนในประเทศไทยแนวทางการพัฒนา. (เล่ม ๑),ป่าฝนเขตร้อนกับภาพรวมของป่าชุมชนในประเทศไทย,
(กรุงเทพมหานคร : สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, ๒๕๓๖),หน้า ๒๐๐.  
 17 พระธรรมปิฎก (ปอ.ปยุตโฺต). การพัฒนาที่ย่ังยืน. (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์การพิมพ,์ ๒๕๔๓). หน้า 
๗๖.   
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๔. ความเชื่อ ผีปู่ตา กับการอนุรักษ์ป่าชุมชน 
 มนุษย์ในทุกสังคมจ าเป็นต้องเรียนรู้ และท าความเข้าใจในความเป็นไปของธรรมชาติ และ
มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ต้องการความสุข ความเชื่อ เป็นระบบหนึ่งของศาสนา เป็นพ้ืนฐานของอ านาจ
ทางศีลธรรม ในการจัดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เข้าด้วยกัน  และระหว่างมนุษย์กับ
ธรรมชาติ อย่างค าโบราณที่ว่า “น้ าพ่ึงเรือ เสือพ่ึงป่า” ซึ่งแสดงถึงความความรู้สึกที่ว่าต้องอาศัยกัน 
หรืออย่างสุภาษิตเก่าว่า “เสือพีเพราะป่าปก ป่ารกเพราะเสือยัง ดินเย็นเพราะหญ้าบัง และหญ้ายัง
เพราะดินดี” เป็นคติที่แสดงถึงความรู้ตระหนักต่อระบบความสัมพันธ์แบบพ่ึงพาอาศัยกันใน
ธรรมชาติ18  ค าโบราณอย่างที่ว่านี้ นับว่าเป็นคติอย่างหนึ่ง ที่แสดงถึงวัฒนธรรมประเพณี  และจิตใจ
ของคนไทยแต่โบราณ ว่ามีความรู้เข้าใจในระบบความสัมพันธ์แบบพ่ึงพาอาศัยกันในธรรมชาติ ในยุคที่
ความเจริญของสังคมเมืองเบ่งบาน ความเชื่อต่างๆ อาจจะเลือนหายไปบ้างแต่ก็ไม่ทั้งหมด  
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือที่เรารู้จักกันดีในนามของภาคอีสาน ซ่ึงแต่เดิมทีชาวอีสานมีภูมิ
ปัญญา ในการอยู่ร่วมกันกับป่ามาตั้งแต่ครั้งอดีตกาลอยู่แล้ว การน าแนวคิดเรื่องป่าชุมชน การอยู่
ร่วมกันของคนกับป่า มาจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ยังคงเหลืออยู่ โดยสภาพป่าทางภาคอีสานจะมี ๒ 
ลักษณะ คือ พ้ืนที่ป่าขนาดใหญ่ เรียกว่า “ป่าหลวง” เป็นป่าที่มีขนาดใหญ่กว้างขวางมักขึ้นเป็นดงทึบ
อยู่ห่างไกลจากชุมชน พ้ืนที่บริเวณป่าหลวงจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพรรณธัญญาหาร และสัตว์ป่าที่
หลากหลายชนิด ส่วนป่าอีกลักษณะหนึ่ง คือ ป่าชุมชน หรือป่าวัฒนธรรม ป่าส่วนนี้จะเป็นผืนป่า
ส่วนรวมของชุมชนที่ชุมชนได้ร่วมกันก าหนดขอบเขตปริมณฑลขึ้น ตามความจ าเป็นในการด ารงชีพ 
ตามแบบอย่างกรอบจารีตประเพณีอีสาน19 ป่าดอนปู่ตา เป็นป่าชุมชน ที่ชุมชนให้ความเคารพ ใน
ฐานะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นสถานที่เคารพย าเกรงของชาวบ้าน ทุกหมู่บ้านของชาวอีสานต้องมี 
“ดอนปู่ตา” เป็นที่ประทับของผีปู่ตา หรือผีอารักษ์ ของหมู่บ้าน ชาวบ้านเชื่อว่าดอนปู่ตาเป็นบริเวณ
พ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ จึงไม่กล้าตัดฟันต้นไม้ในบริเวณนั้นและไม่กล้าจับสัตว์ต่างๆ ที่มีใน ดอนปู่ ตามากินเป็น
อาหาร ภูมิปัญญาของการมีป่าดอนปู่ตา  
 ส่วนพิธีกรรมเลี้ยงผีปู่ตา มีหลักการที่ส าคัญ สอง ประการ คือ ประการแรก พ้ืนที่ของป่าดอน
ปู่ตาเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ของหมู่บ้าน เพราะมีความเชื่อ และตั้งเป็นกฎร่วมกันว่าเป็นบริเวณที่ห้ามตัด
ต้นไม้ เก็บหาเห็ด และห้ามล่าสัตว์ จึงท าให้พืชและสัตว์มีพ้ืนที่ปลอดภัยได้อาศัยอยู่  เพ่ือการแพร่พันธุ์
ไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ ต่อไป นักวิจัยได้พบว่า ป่าดอนปู่ตาในภาคอีสาน มีพ้ืนที่เฉลี่ย ๕๐ ไร่ แต่มีดัชนีความ
หลากหลายชนิดของพรรณพืชและสัตว์เทียบเคียงได้กับป่าท าเลขนาด ๑,๐๐๐ ไร่ ประการที่สอง พิธี
เลี้ยงผีปู่ตา สามารถใช้ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านได้ เนื่องจากในการประกอบพิธีกรรม
จะมีการน าเอาไก่ที่เลี้ยงไว้ในบ้านหรือตามนา ๑ ตัว ไปฆ่าสังเวยให้กับผีปู่ตา ในพิธีจะมีการเสี่ยงทาย
คางไก่ โดยเฒ่าจ้ าจะถอดเอาขากรรไกรล่างของไก่ ซึ่งเป็นกระดูกอ่อนออกมาดูรูปร่างถ้าคางไก่สวย 
คือ มีรูปร่างดี ไม่บิดเบี้ยว ผิวของกระดูกเรียบไม่ขรุขระ แสดงว่าข้าวปลาอาหารจะสมบูรณ์ แต่ถ้า

                                           

 18 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโฺต).คนไทยกับป่า. (กรุงเทพมหานคร : องค์การค้าคุรสุภา, ๒๕๔๓).หน้า ๑๒. 
 19 บุญยงค ์ เกศเทศ, ๒๕๔๒, (ออนไลน์), แหล่งที่มา : ( ๕  มกราคม  ๒๕๖๒). 
https://pttinternet.pttplc.com/greenglobe/๒๕๔๒/writing-๐๑.html 
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รูปร่างไม่ดีแสดงว่าข้าวจะยากหมากจะแพง ในเชิงวิทยาศาสตร์สามารถอธิบายได้ว่า เนื่องจากไก่บ้าน
เป็นไก่ที่หากินอยู่กับสิ่งแวดล้อมในบ้านหรือในไร่นาถ้าอาหารอุดมสมบูรณ์กระดูกอ่อนที่คางไก่ก็จะ
สมบูรณ์ แต่ถ้าอาหารของไก่ขาดแคลน การเจริญของคางไก่ก็จะไม่สมบูรณ์ ชาวบ้านต้องเตรียมตัวรับ
กับวิกฤติที่จะเกิดข้ึนหรือเร่งปรับสภาพแวดล้อมให้อยู่ในภาวะสมดุลมากยิ่งขึ้น20 
 สังคมอีสานเป็นชุมชนเกษตรกรรม ที่สืบทอดมรดกจากบรรพชนมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน 
โดยผูกพันกับธรรมชาติป่าวัฒนธรรมชุมชนอย่างเน้นเฟ้น ได้รับการสั่งสมแนวคิด ภูมิปัญญา ปลูก
ศรัทธา คติ ความเชื่อจนเป็นแบบแผนการด ารงชีวิตที่มีคุณค่า อันแสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาด
ของทรัพยากรบุคคล และสังคมท้องถิ่น สังคมอีสานเคร่งครัดในรูปแบบของประเพณี พิธีกรรม เชื่อถือ
ในเรื่อง บาป-บุญ คุณ-โทษ ขวัญ-วิญญาณ เทวดาอารักษ์ ตลอดจนผีสางนางไม้อย่างจริงจัง โดยมีการ
เซ่นสรวง บัดพลี ตามฤดูกาล พร้อมกันนี้ยังปฏิบัติภารกิจทางศาสนาด้วยความมั่นคงตามค่านิยมของ
ชุมชน เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ หรือแก้ไขปัญหาชีวิตที่พึงมี อันจะเป็นประหนึ่งภูมิคุ้มกันภัยพิบัติ
ทั้งหลายทั้งปวงมิให้มากล้ ากรายตน หรือครอบครัวตลอดจนทุกชีวิตในชุมชน21 และความเชื่อเกี่ยวกับ
ผีดอนปู่ตาของชาวบ้านนั้น ค่อนข้างจะส่งผลให้ชาวบ้านเชื่อว่า หากล่วงละเมิดต่อป่าดอนปู่ตา ผีปู่ตา 
จะโกรธ และบันดาลให้เกิดผลร้ายขึ้นแก่ชุมชน และคนในหมู่บ้าน ไม่ยกเว้นแม้จะเป็นสัตว์เลี้ยงก็ตาม 
ทั้งนี้เนื่องจากชาวบ้านได้เคยประสบพบเห็นมาแล้ว และเล่าสืบต่อกันมา ชาวบ้านจึงเชื่อถือและ
ยอมรับว่า ดอนปู่ตา และ ผีปู่ตา เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านที่ผู้ใดจะล่วงละเมิดมิได้ 
 การแสดงออกทางความเชื่อเรื่อง ผีปู่ตา นี้ ชุมชนจะแสดงออกโดยผ่านพิธีกรรม โดยมีเหตุผล 
๓ ประการ คือ (๑) เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประกอบสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง คือ ปู่ตา
กับลูกน้องซึ่งก็คือชาวชุมชน และพิธีกรรมที่ประดิษฐ์สร้างขึ้นมานี้เป็นการเกิดขึ้น จากการวางแผนจง
ใจในการใช้เป็น “เครื่องมือ”ในสังคมมวลชนสมัยใหม่ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้ชุมชนเกิดความศรัทธา
ต่อประเพณีพิธีกรรมนั้น (๒) เพ่ือสื่อความหมายในการอยู่ร่วมกันของกลุ่มคน (๓) เพ่ือเป็นผลทาง
จิตใจ ความสบายใจ ความมั่นใจ ก าลังใจและการปลอบขวัญ การแสดงออกในการเคารพนับถือที่มีต่อ
ผีปู่ตา คือ การที่ชาวชุมชนได้ตั้งศาลปู่ตา หรือ ดอนปู่ตา ไว้ใกล้กับหมู่บ้าน และจัดพิธีกรรมเซ่นไหว้ 
ในทุกปี โดยสมาชิกภายในหมู่บ้านหรือชุมชนจะน าอาหาร เหล้า บุหรี่ ดอกไม้ ธูปเทียน มาไหว้ที่ศาลปู่
ตา เพ่ือให้ปู่ตาคอยปกป้องคุ้มครอง22 นอกจากนั้น ชาวบ้านยังเชื่อว่า ผีปู่ตา จะคอยช่วยแนะแนวทาง
ในการด าเนินชีวิตไปในทางที่ถูกที่ควร แต่ถ้ามีคนในชุมชนละเมิดกฎของป่าวัฒนธรรมชุมชนที่มี
ร่วมกัน หรือว่า ดูถูก ดูหมิ่น ปู่ตา บุคคลผู้นั้นก็จะได้รับโทษทัณฑ์ ต่าง ๆ นา ๆ ตามแต่ว่า ผีปู่ จะดล

                                           

 20 มรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรม :  ดอนปู่ตา. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : 
http://ich.culture.go.th/index.php/th/ich/. ( ๔  มกราคม  ๒๕๖๒). 
 21 บุญยงค์ เกศเทศ. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : https://pttinternet.pttplc.com/greenglobe/๒๕๔๒/
writing-๐๑.html. (๔ มกราคม ๒๕๖๒). 
 22 ศรีศักร  วัลลิโภดม. ภมูินิเวศวัฒนธรรมระบบความเชื่อและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น. (กรุงเทพมหานคร 
: ส านักกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๕). หน้า ๑.  
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บันดาลให้เป็นเช่นไร ผีจึงเป็นกฎเกณฑ์ทางสังคมหรือ อีกนัยหนึ่ง คือ เป็นผู้รักษากฎเกณฑ์ของสังคม
ที่คอยควบคุมความประพฤติของคนให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบเรียบร้อย23  
 ดังนั้น ดอนปู่ตา จึงกลายเป็นวิธีการบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรของชุมชนได้อย่างคุ้มค่า
ที่สุด นับเป็นกุศโลบาย ในการอนุรักษ์โดยวิถีชุมชน ป่าดอนปู่ตา และพิธีกรรมความเชื่อที่เกี่ยวข้อง 
นับเป็นภูมิปัญญา ในการรักษาความสมดุลของทรัพยากรป่าไม้ และแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของ
ระบบความเชื่อของชุมชนกับสิ่งแวดล้อม จากอดีตถึงปัจจุบันความเชื่อเรื่อง ผีปู่ตา หรือดอนตาปู่ นี้ได้
ฝังรากลึกจนกลายเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่ชาวบ้านทางภาคอีสาน และองค์กรชุมชนหลายพ้ืนที่ยังมี
กลวิธีในการบริหารจัดการป่าดอนปู่ตาอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในอีกหลายพื้นที่ยังปล่อยปละละเลย ดู
จะเนื่องมาจากหลายปัจจัย เป็นต้นว่า ความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ความมีจิตส านึกร่วมกันของ
ชาวบ้าน ที่ได้เล็งเห็นคุณค่าของป่าวัฒนธรรม ที่จะสามารถอ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตของ
ชุมชนได้อย่างต่อเนื่องครบวงจรนั่นเอง  

๕.บทสรุป  
 เมื่อกล่าวโดยสรุป ความเชื่อ จึงเป็นการยอมรับสิ่งต่างๆ ว่าเป็นจริง มีอยู่จริง และมีอ านาจที่
จะบันดาล ให้เกิดผลดีหรือผลร้ายต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ ถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า
เป็นความจริงด้วยเหตุผล แต่เป็นที่ยอมรับกันในกลุ่มชนหรือสังคม ความเชื่อมีฐานการเกิดจาก มนุษย์
มีต่อมนุษย์ มนุษย์มีต่อธรรมชาติ และความเชื่อที่มนุษย์มีต่อสิ่งเหนือธรรมชาติ ความเชื่อ ท าให้เกิด
ความเชื่อมั่นในการด าเนินชีวิตมากยิ่งขึ้น เพราะมีสิ่งที่เชื่อถือเป็นสิ่งยึดเหนี่ยว เกิดความสุขใจเมื่อได้
ปฏิบัติตามความเชื่อที่มีอยู่ ส่วนเรื่องความเชื่อ ผีปู่ตา หรือดอนปู่ตา เป็นความเชื่อของชาวบ้านที่ถือ
มาตั้งแต่บรรพบุรุษหากไม่ท าตามเชื่อว่าจะเกิดอาเพส และเป็นวิธีการบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากร
ของชุมชนได้อย่างคุ้มค่าที่สุด ตามความเชื่อบรรพบุรุษสืบต่อกันมา เป็นกุศโลบายทางภูมิปัญญาเพ่ือ
ปกป้องรักษาป่าที่น่าทึ่งของชุมชนชาวบ้านในอดีต และก็ได้ผลดีป่าชุมชนยังคงอยู่อย่างยั่งยืนมาถึงทุก
วันนี้ ทั้งนี้เพ่ืออนุรักษ์ป่าวัฒนธรรมชุมชน ให้มีสภาพดังเดิม หรือเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด ป่าดอนปู่ตาก็
จะยังคงเป็นที่พ านักของผีบรรพชน เพ่ือการเคารพสักการะ มีพิธีกรรมเสี่ยงทายเลี้ยงเซ่นสรวงบูชาเป็น
หลักยึดเหนี่ยวทางใจ ตามความเชื่อถือศรัทธากันต่อไป 
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แนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธแก่ผู้สูงอายุต าบลสระบัว  
อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 

WAYS TO ENHANCE THE BUDDHIST WELL-BEING FOR THE ELDERLY 

IN SRABUA SUB-DISTRICT, PRATUMRAT DISTRICT, ROI-ET PROVINCE 

 
พระอธิการสุทัศน์  ปิยวณฺโณ (สุประก า)1 

 
บทคัดย่อ 

 สุขภาวะเป็นสภาวะที่มนุษย์ประสบกับความสุข ๔ ด้าน ประกอบด้วย สุขภาวะทางด้าน
ร่างกาย สุขภาวะทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม สุขภาวะทางด้านจิตใจและอารมณ์ และสุขภาวะ
ทางด้านปัญญา โดยมีความสอดคล้องกับหลักภาวนา ๔ ในพระพุทธศาสนา จากการศึกษาพบว่า 
แนวทางในการเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธของผู้สูงอายุต าบลสระบัวประกอบด้วยการประยุกต์และ
บูรณาการทั้งกระบวนการทางพระพุทธศาสนากับกระบวนการทางการแพทย์และกระบวนการทาง
สังคม ๔ ด้าน คือ ๑) การดูแลรักษาสุขภาพกายและการบริโภคสิ่งที่เกื้อกูลต่อสุขภาพ ๒) การ
เสริมสร้างความสุขทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม   ๓) การเสริมสร้างความสุขทางด้านจิตใจและ
อารมณ์ และ ๔) การเสริมสร้างสุขภาวะทางด้านปัญญา ซึ่งท าให้เกิดสุขวิถีในชีวิตประจ าวันของ
ผู้สูงอายุ 
 
ค าส าคัญ : แนวทาง/การเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธ 

 
Abstract 

  The well-being is a condition that human experiences the 4 aspects of happiness 

including physical well-being, social and environmental well-being, mental and 

emotional well-being, and intellectual well-being. It is also consistent with the principle 

of Bhāvanā 4 (growth, cultivation, training, development) of Buddhism. According to 

this study, the ways of enhancing the Buddhist well-being for the elderly in Srabua sub-

district comprise 4 aspects of adapting and integrating the Buddhist process with 

medical process and social process: 1) physical healthcare and healthy food 

consumption, 2) enhancement of social and environmental happiness, 3) enhancement 

of mental and emotional happiness, and 4) enhancement of intellectual well-being. 

These can initiate the ways of happiness in daily life of the elderly. 

 

Keywords: Way/Enhancement of the Buddhist Well-Being 

 

 

                                           

 1 นิสติหลกัสตูรพทุธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาพระพทุธศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราช
วิทยาลยั วิทยาลยัสงฆ์ร้อยเอ็ด 
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บทน า 
 

 ประชากรสูงอายุเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก “ใน พ.ศ.๒๕๕๙ โลกมีประชากร
ทั้งหมดประมาณ ๗,๔๓๓ ล้านคน ในจ านวนนี้เป็นประชากรสูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ๙๒๙ ล้านคน 
หรือคิดเป็น ร้อยละ ๑๒.๕ ของประชากรทั้งหมด”2 แสดงให้เห็นว่าประชากรโลกเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว 
มีผู้สูงอายุมากข้ึน ในขณะที่อัตราการเกิดน้อยกว่า “ในจ านวนประชากรไทยทั้งหมด ๖๕.๙ ล้านคน มี
ผู้สูงอายุที่อายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป ประมาณ ๑๑ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๕”3 ในขณะที่คนที่มีอายุ ๔๐ 
ปี ก็จะเป็นผู้สูงอายุในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า จะท าให้มีผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นถึง ๓๐ ล้านคน เมื่อพิจารณาจาก
จ านวนผู้สูงอายุที่เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งสะท้อนนับยะส าคัญหลายประการ แสดงให้เห็นว่าระบบบริการ
สุขภาพมีคุณภาพมากขึ้น แสดงให้เห็นการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางเทคโนโลยีและองค์ความรู้ทาง
การแพทย์ได้ แสดงให้เห็นว่าปัจจัยเสี่ยงต่อชีวิตลดลง ท าให้สามารถด ารงชีพมาจนถึงวัยผู้สูงอายุ เป็น
ต้น แต่ปัญหาที่ตามมากับสังคมผู้สูงอายุ คือ ท าให้วัยแรงงานน้อยลง ซึ่งจ าเป็นต้องรับแรงงานต่างชาติ
เข้ามาท างาน เมื่อคนวัยท างานมีน้อย การขับเคลื่อนพลังการแข่งขันทางเศรษฐกิจก็น้อยลง นอกจากนี้
ยังมีการใช้งบประมาณช่วยเหลือผู้สูงอายุและเยียวยารักษาเป็นจ านวนมาก ในขณะเดียวกัน ผู้สูงอายุ
ก็มีปัญหาหลายอย่างรุมเร้า ทั้งปัญหาด้านสุขภาพอนามัย ปัญหาทางสังคม ปัญหาทางสิ่งแวดล้อม 
ปัญหาทางด้านจิตใจ และปัญหาทางด้านปัญญา รวมทั้งการปล่อยให้ผู้สูงอายุเผชิญกับปัญหาชีวิตอยู่
ตามล าพัง        
 สถานการณ์ผู้สูงอายุของประเทศไทยในปี ๒๕๖๑ มีผู้สูงอายุประมาณ ๑๑ ล้านคน คิด
เป็นร้อยละ ๑๖.๕ ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งหนึ่งในสามของผู้สูงอายุ มีรายได้ต่ ากว่าเส้นความ
ยากจน อาศัยอยู่ตามล าพังคนเดียวมากถึงร้อยละ ๑๐ และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง การ
ขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุให้ความส าคัญกับนวัตกรรมดูแลผู้สูงอายุ ครอบคลุมใน ๕ มิติ ได้แก่ มิติ
เศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสุขภาพ มิติสภาพแวดล้อม และมิติเทคโนโลยีกับนวัตกรรม4 ปัจจุบันประเทศ
ไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยคาดว่าในปี ๒๕๖๔ จะมีประชากรผู้สูงอายุร้อยละ ๒๐ จึงจ าเป็นที่
ทุกภาคส่วนจะต้องให้ความส าคัญในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทั้งด้านสุขภาพ 
เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม ซึ่งจะมีผลต่อคุณภาพชีวิตของสมาชิกในสังคมและผู้สูงอายุทั้ง
มวล5 และยังพบว่ามีผู้สูงอายุจ านวนมากที่อาจจัดอยู่ในภาวะเปราะบาง โดยหนึ่งในสามของผู้สูงอายุมี
รายได้ต่ ากว่าเส้นความยากจน บุตรซึ่งเคยเป็นแหล่งรายได้ส าคัญของผู้สูงอายุมีสัดส่วนลดลง ผู้สูงอายุ
ที่อยู่ตามล าพังคนเดียวหรือตามล าพังกับผู้สูงอายุด้วยกันมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น จ านวนผู้สูงอายุที่อยู่ใน
ภาวะพ่ึงพิง มีประมาณ ๔ แสนคน และผู้สูงอายุที่เป็นโรคสมองเสื่อมประมาณ ๖ แสนคนในปี ๒๕๕๙ 

                                           

 2 บรรลุ ศิริพานิช, สถานการณ์ผู้สูงอายุไทยประจ าปี ๒๕๕๙, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิสถาบันวิจัย
และพัฒนาผู้สูงอายุไทย, ๒๕๕๙), หน้า ๑๗. 
 3 บรรลุ ศิริพานิช, สถานการณ์ผู้สูงอายุไทยประจ าปี ๒๕๕๙, หน้า ๑๒. 
 4 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, รายงานสถานการณ์ทางสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ รายไตรมาส ป ี๒๕๖๑, (มกราคม - มีนาคม), ปีท่ี ๑ ฉบับท่ี ๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๑, หน้า ๑. 
 5 ชมรมผู้สูงอายุ, กลไกการขับเคลื่อนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต้นแบบการเรียนรู้ 
"ชมรมผู้สูงอายุต าบลยุหว่า" อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่, ๒๕๖๑, หน้า ๒.     
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มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอีกมากในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงจะเพ่ิมเป็น ๑.๓ ล้านคน 
และผู้ป่วยด้วยโรคสมองเสื่อมจะเพ่ิมเป็น ๑.๔ ล้านคน6 ซึ่งสะท้อนปัญหาทุกขภาวะของผู้สูงอายุ ทั้งที่
ก าลังเป็นอยู่และจะประสบในอนาคต ท าให้หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาค
ประชาชน รวมทั้งภาคศาสนาก็ได้เข้ามามีส่วนในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่
ทรงคุณค่าและมีอุปการคุณต่อประเทศชาติ ในส่วนของบ้านสระบัว ต าบลสระบัว อ าเภอปทุมรัตต์ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ก็เป็นอีกพ้ืนที่หนึ่งที่ตระหนักถึงความส าคัญของผู้สูงอายุ และได้ด าเนินการเสริมสร้าง
สุขภาวะแก่ผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้คัดเลือกเป็นพื้นที่วิจัย      
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๑. เพ่ือศึกษาแนวคิดการเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธ 
 ๒. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาสุขภาวะของผู้สูงอายุต าบลสระบัว อ าเภอปทุมรัตต์  
     จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ๓. เพ่ือศกึษาแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธผู้สูงอายุต าบลสระบัว  
     อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการศึกษา
รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary) และการศึกษาเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Work 
Study) โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการวิจัย  
ซึ่งมีวิธีด าเนินการวิจัย ๖ ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

๑. ขั้นศึกษารวบรวมข้อมูล  
ในขั้นตอนการศึกษารวบรวมข้อมูล จ าแนกออกเป็น ๒ ส่วน คือ ศึกษาและรวบรวมข้อมูล

ภาคเอกสาร (Documentaries) และศึกษาและรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Work Study) ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

๑) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลภาคเอกสาร (Documentaries) 
ขั้นการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเอกสาร ซึ่งได้ด าเนินการโดยจ าแนกออกเป็น 

๒ ส่วน คือ การศึกษาและรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ กับการศึกษาและรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พุทธศักราช ๒๕๓๙ โดยมุ่งศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักธรรมค าสอนเรื่องสุขภาวะเชิงพุทธที่ปรากฏใน
พระไตรปิฎก รวมทั้งเรื่องราวส าคัญที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาวะที่ปรากฏในพระไตรปิฎก (๒) 
ศึกษาและรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ อรรถกถาพระไตรปิฎก เอกสาร ต ารา บทความ และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต เป็นต้น โดยมุ่งศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวกับแนวคิดการ

                                           

 6 บรรลุ ศิริพานิช, สถานการณ์ผู้สูงอายุไทยประจ าปี ๒๕๕๙, หน้า ๔. 
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เสริมสร้างสุขภาวะ แนวคิดการดูแลผู้สูงอายุ ปัญหาและการแก้ปัญหาของผู้สูงอายุ แนวคิดสุขภาวะ
เชิงพุทธ แนวคิดสุขภาวะผู้สูงอายุ  

๒. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Work Study) 
  การศึกษารวบรวมข้อมูลภาคสนามได้ด าเนินการ ๒ ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการสร้าง

เครือ่งมือวิจัย และข้ันตอนการเก็บข้อมูลภาคสนาม ดังนี้ 
   ๑) ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย  
   ในการสร้างเครื่องมือวิจัยมีขั้นตอนดังนี้ (๑) การตั้งประเด็นที่จะเก็บข้อมูล

ภาคสนาม (๒) การสร้างแบบสัมภาษณ์ โดยตั้งค าถามให้สอดคล้องกับประเด็นที่ต้องการทราบจาก
ประชากรที่ระบุในขอบเขตด้านประชากร (๓) น าเครื่องมือที่สร้างขึ้นมาไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
เนื้อหาและคุณภาพของเครื่องมือวิจัย (๔) น าแบบสัมภาษณ์มาปรับปรุงตามค าแนะน าของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (๕) การเตรียมแบบสัมภาษณ์ให้พร้อมน าไปใช้เก็บข้อมูลภาคสนาม 

   ๓) ขั้นตอนการเก็บข้อมูลภาคสนาม 
   การศึกษาภาคสนาม เป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย จ านวน ๔๓ รูป/คน โดยประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ การเลือกตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive sampling) เฉพาะกลุ่มประชากรที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นการวิจัยใน
พ้ืนที่วิจัย โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย ๕ กลุ่ม คือ กลุ่มพระสงฆ์ กลุ่มผู้น า
ชุมชน กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่ท าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มประชาชนทั่วไป ในเขต
พ้ืนที่วิจัยบ้านสระบัว ต าบลสระบัว อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล พร้อมด้วยเครื่องบันทึกเสียง คอมพิวเตอร์ แบบบันทึกการสังเกต และ
กล้องถ่ายรูป เป็นต้น โดยมีขั้นตอนการเก็บข้อมูลภาคสนามดังต่อไปนี้ (๑) การส ารวจบริบทพ้ืนที่และ
สภาพทั่วไปของต าบลสระบัว (๒) การประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องล่วงหน้าเพ่ือขอเก็บข้อมูลท าวิจัย (๓) 
ออกหนังสือนัดกลุ่มเป้าหมายพร้อมก าหนดวันเวลา และการส่งประเด็นที่ต้องการทราบล่วงหน้า 
เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้มีเวลาเตรียมข้อมูลส าคัญ (๔) เตรียมความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง (๕) เตรียมทีมงานช่วยเก็บข้อมูล โดยมีการประชุมกับผู้ช่วยวิจัยและแบ่งหน้าที่ในการเก็บ
ข้อมูล เพ่ือให้สะดวกรวดเร็วและได้ข้อมูลตามที่ต้องการ (๖) ลงมือเก็บข้อมูลในพ้ืนที่กับประชากร
กลุ่มเป้าหมาย (๗) รวบรวม คือ หลังจากเก็บข้อมูลภาคสนามแล้วรวบรวมข้อมูลทั้งหมด  
 ๒. ขั้นตรวจสอบข้อมูล/จัดระเบียบข้อมูล 
 หลังจากท่ีได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเอกสารและข้อมูลภาคสนามแล้ว ตรวจสอบจ านวน
ว่าแบบสัมภาษณ์ได้ครบตามที่ระบุไว้ในขอบเขตด้านประชากรหรือไม่ และตรวจสอบเนื้อหาว่าได้
ค าตอบครบถ้วนตามที่ต้องการทราบหรือไม่ ถ้าหากไม่ครบก็กลับไปเก็บข้อมูลเพ่ิมเติม น าข้อมูลมาท า
การตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อมูล ส่วนข้อมูลใดที่ขาดความชัดเจนก็กลับไปรวบรวมใหม่ และ
ตรวจสอบว่าข้อมูลที่มีอยู่เพียงพอต่อการวิเคราะห์และตอบปัญหาการวิจัยหรือไม่ ส่วนใดที่ยังไม่พอ
ส าหรับการวิเคราะห์และตอบปัญหาการวิจัยก็กลับไปรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติม จากนั้นจึงน ามาจัด
ระเบียบข้อมูล และเรียบเรียงข้อมูลตามโครงสร้างเนื้อหา  
 ๓. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 
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 น าข้อมูลที่ตรวจสอบความเที่ยงตรงแล้วน ามาศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตีความ
ข้อมูลที่รวบรวมมาทั้งหมดตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้ จัดความสัมพันธ์ของข้อมูลให้
เชื่อมโยงกัน วิเคราะห์ข้อมูลโดยน าข้อมูลเอกสารและข้อมูลภาคสนามมาวิเคราะห์ ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการจ าแนก จัดประเภทข้อมูล เปรียบเทียบ การตีความ สังเคราะห์
เนื้อหา การวิ เคราะห์ เนื้อหา (Content Analysis) และการหาข้อสรุปแบบอุปนัย (Analytic 
induction) และการพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ในการวิจัย 
เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่จากงานวิจัย      
 ๔. ขั้นเรียบเรียงข้อมูล 

 หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดแล้ว น าข้อมูลมาเรียบเรียงและจัดหมวดหมู่ของข้อมูล 
จัดล าดับความส าคัญของประเด็นการวิจัย ว่าส่วนใดเป็นประเด็นหลักหรือประเด็นเสริมในการวิจัย 
โดยให้น้ าหนักกับประเด็นหลักในการวิจัย โดยเรียบเรียงข้อมูลตามสารบัญชั่วคราว 

 ๕. ขั้นเขียนงานวิจัย 
 หลังจากเรียบเรียงข้อมูลแล้วลงมือเขียนงานวิจัย โดยเขียนในลักษณะของการพรรณนา

เชิงวิเคราะห์ (Analytical Description) ให้เป็นไปตามกรอบของการวิจัย และถูกต้องตามระเบียบวิธี
วิจัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๖. ขั้นสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 เรียบเรียงตามโครงสร้างเนื้อหาและกรอบการวิจัย จากนั้นจึงลงมือเขียนวิทยานิพนธ์ในรูป

ของความเรียง น าเสนอข้อมูลในลักษณะการพรรณนาความ (Descriptive Presentation) เนื้อหา
บางส่วนน าเสนอในรูปของตารางข้อมูล เนื้อหาบางส่วนมีการน าเสนอแผนภาพประกอบผลการวิจัย 
และการอธิบายความประกอบกับภาพถ่าย โดยมุ่งตอบประเด็นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และ
น าเสนอข้อค้นพบส าคัญในการวิจัย รวมทั้งการสร้างชุดความรู้ในการวิจัย และน าข้อมูลทั้งหมดมา
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ ตรวจสอบรูปแบบระเบียบวิธีวิจัยให้ถูกตาม
รูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด และสอบป้องกันต่อไป  
    
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยจ าแนกออกเป็น ๓ ส่วน คือ แนวคิดการเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธ สภาพ
ปัญหาสุขภาวะของผู้สูงอายุต าบลสระบัว อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด และแนวทางการเสริมสร้าง
สุขภาวะเชิงพุทธผู้สูงอายุต าบลสระบัว อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
   

 ๑. แนวคิดการเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธ 
 นักปราชญ์ชาวพุทธร่วมสมัยได้กล่าวถึงสุขภาวะในภาษาบาลีว่า “ภาวะแห่งความเป็นสุข” 
มาจากค าว่า “สุข” แปลว่า ความสุข กับค าว่า “ภาว” แปลว่า “ความเป็น” เมื่อน ามารวมกันจึง
หมายถึงภาวะแห่งความสุข”7  ส่วนในพจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ ท่านได้ให้ค านิยาม

                                           

  7 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), ฟ้ืนสุขภาวะยามสังคมวิกฤต , พิมพ์ครั้งที่ ๓, (นนทบุรี : 
บริษัทสหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสช่ิง จ ากัด, ๒๕๕๑), หน้า ๘. 
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ความหมายของ ความสุข หมายถึง ความสบาย ความส าราญ ความฉ่ าชื่นรื่นกายรื่นใจ 8 นอกจากนี้
แล้ว “สุขภาวะยังสื่อความหมายไปในทางการมองให้เห็นความสุขด้วย ทั้งในแง่ของความหมดทุกข์
และมีสุข”9  
 สุขภาวะจึงเป็นสิ่งที่สัมผัสได้หลายรูปแบบ ทั้งในเชิงการมีสุขภาพทางร่างกายและจิตใจที่
สมบูรณ์แข็งแรง สภาวะที่บุคคลหรือสังคมมีความสุข การมีคุณภาพชีวิตที่ดี การด ารงชีวิตที่ดี การ
ปราศจากปัญหาและอุปสรรค การมีดุลภาพชีวิตกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ปราศจากความทุกข์ การ
เข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริง จนถึงระดับพ้นทุกข์ (นิพพาน) สุขภาวะจึงเป็นการมีชีวิตอยู่อย่าง
มีความสุขทุกมิติ โดยสุขภาวะเชิงพุทธแบบองค์รวม จ าแนกออกเป็น ๔ ประเภท คือ สุขภาวะทางด้าน
ร่างกาย สุขภาวะทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม สุขภาวะทางด้านจิตใจและอารมณ์ และสุขภาวะ
ทางด้านปัญญา โดยมีความสอดคล้องกับหลักภาวนา ๔ ในพระพุทธศาสนา 
 

 ๒. สภาพปัญหาสุขภาวะของผู้สูงอายุต าบลสระบัว อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 จากการศึกษาปัญหาสุขภาวะของผู้สูงอายุบ้านสระบัว ต าบลสระบัว อ าเภอปทุมรัตต์ 
จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่ามีปัญหา ๔ ด้าน ดังต่อไปนี้  

๑) ปัญหาสุขภาวะทางด้านร่างกาย 
ปัญหาสุขภาวะของผู้สูงอายุทางด้านร่างกาย คือ ปัญหาการสูญเสียคุณภาพทาง

ร่างกาย การหย่อนสมรรถภาพทางกาย การขาดศักยภาพทางกาย ร่างกายขาดประสิทธิภาพในการท า
หน้าที่ การมีปัญหาด้านสุขอนามัย การเสี่ยงภัยหรือการอยู่ในภาวะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การใช้
อิริยาบถหรือมีวิถีชีวิตไม่สมดุล และการบริโภคอาหารไม่เกื้อกูลต่อสุขภาพ บริโภคอาหารไม่ถูก
สุขลักษณะ รวมทั้งการขาดแคลนอาหาร เป็นต้น 
  ๒) ปัญหาสุขภาวะของผู้สูงอายุทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม คือ (๑) ปัญหาสุข
ภาวะทางด้านสังคม ได้แก่ การขาดความสัมพันธ์ทางสังคม อยู่อย่างโดดเดี่ยว ถูกปล่อยให้เผชิญกับ
ปัญหาอย่างโดดเดี่ยว ผู้สูงอายุบางคนติดอบายมุข การถูกกระท าความรุนแรง การมีวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมที่ไม่เอ้ือต่อการส่งเสริมสุขภาวะ เป็นต้น (๒) ปัญหาสุขภาวะทางด้านสิ่งแวดล้อม คือ ปัญหา
ที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมเป็นภัยคุกคามชีวิตหลายรูปแบบ เช่น ความเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล การปรับตัว
ไม่ได้กับอุณหภูมิที่ไม่คุ้นเคย นอกจากนี้ยังมีภัยทางธรรมชาติที่กระทบต่อผู้สูงอายุด้วย เช่น ความ
หนาว ความร้อน น้ าท่วม รวมทั้งโรคภัยต่างๆ เป็นต้น    
  ๓) ปัญหาสุขภาวะทางด้านจิตใจและอารมณ์ พบว่า ผู้สูงอายุมีปัญหาเกี่ยวกับ
สุขภาพจิตและปัญหาทางอารมณ์ เช่น อาการเครียด เป็นโรคซึมเศร้า หดหู่ใจ ความฟุ้งว่าน ความวิตก
กังวนกับปัญหาที่ประสบอยู่ ความหวาดกลัวต่อมรณภัย รวมทั้งการมีวิถีชีวิตที่ไม่เอ้ือต่อสุขลักษณะ
นิสัยผู้สูงอายุ เป็นต้น   
                                           

 8 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัทเอส. อาร์. พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์ จ ากัด, ๒๕๕๑), หน้า ๔๕๒. 
  9 พระพรหมคุณาภรณ์  (ป.อ.ปยุตฺโต), สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์อักษร
สัมพันธ์ (๑๙๘๗) จ ากัด, ๒๕๕๐), หน้า ๑๗. 
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  ๔) ปัญหาสุขภาวะทางด้านปัญญา พบว่า ผู้สูงอายุจ านวนมากมีมิจฉาทิฏฐิ คือ ท าให้
มีความเชื่อไม่ถูกต้องตามแนวทางพระพุทธศาสนา เช่น การไม่เชื่อกรรมและผลของกรรม การยึดมั่น
ในตนเอง ยึดมั่นในทรัพย์สมบัติ ไม่เข้าใจความจริงของชีวิต ๓ ระดับ คือ ไม่เข้าใจความเป็นจริงระดับ
อริยสัจ ไม่เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตและสรรพสิ่งตามกระบวนการของไตรลักษณ์ และความหลงผิด
ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ ๕ ท าให้เป็นทุกข์เพราะหลงผิดและความไม่เข้าใจชีวิตตามสภาพความจริง  
 

 ๓. แนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธผู้สูงอายุต าบลสระบัว อ าเภอปทุมรัตต์ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ต าบลสระบัวใช้การเสริมสร้างสุขภาวะตามหลักภาวนา ๔ ซึ่งเป็นหลักการเสริมสร้างสุข
ภาวะแบบองค์รวม ๔ ด้าน บูรณาการกับกระบวนการทางการแพทย์และกระบวนการทางสังคม  
ประกอบด้วย (๑) กายภาวนา คือ การเสริมสร้างสุขภาวะทางร่างกาย (๒) ศีลภาวนา คือ การ
เสริมสร้างสุขภาวะทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เอ้ือต่อการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข (๓) จิตต
ภาวนา คือ การเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตใจและอารมณ์ (๔) ปัญญาภาวนา คือ การพัฒนาปัญญา
อย่างสร้างสรรค์และเกื้อกูลโลกและชีวิต รวมถึงปัญญาทางธรรมที่ท าให้เข้าใจชีวิตตามความเป็นจริง  
โดยแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธแก่ผู้สูงอายุต าบลสระบัว จ าแนกออกเป็น ๔ กลุ่มวิธีการ 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  ๑) แนวการเสริมสร้างสุขภาวะทางด้านร่างกาย 
  การเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธทางด้านร่างกาย จ าแนกออกเป็น ๔ กลุ่มวิธีการ 
ประกอบด้วย (๑) วิธีการปฏิบัติต่อร่างกาย ประกอบด้วย การบริหารกาย การออกก าลังกาย การ
บริโภคสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย การป้องกันโรคติดต่อ การรักษาร่างกาย การป้องกันอวัยวะ การ
ปรับชีวิตให้เกื้อกูลกับปัจจัยภายนอก การใช้ศักยภาพทางร่างกายท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวัน อย่าง
เหมาะสมกับวัย (๒) วิธีการบริโภคปัจจัยการด ารงชีพอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นกระบวนวิธีอบรมให้
ผู้สูงอายุมีปัจจัยสันนิสิตศีล ประกอบด้วย การบริโภคอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกาย การใช้
เครื่องนุ่งห่มเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะ การใช้ที่อยู่อาศัยเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะ การใช้ยารักษาโรคเพ่ื อ
เสริมสร้างสุขภาวะ โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์มาอบรมผู้สูงอายุ (๓) วิธีการพัฒนาผัสสะ (ผัสสภา
วนา) คือ การฝึกส ารวมกาย โดยใช้วิธีฝึกสติสังวร วิธีฝึกโดยใช้ญาณสังวร วิธีฝึกโดยใช้ขันติสังวร และ
วิธีการฝึกโดยใช้วิริยสังวร (๔) วิธีการใช้กายเพ่ือพัฒนาคุณธรรม คือ กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน 
ประกอบด้วย วิธีการปฏิบัติหมวดอานาปานบรรพ วิธีการปฏิบัติหมวดอิริยาปถบรรพ วิธีการปฏิบัติ
หมวดสัมปชัญญะบรรพ วิธีการปฏิบัติหมวดปฏิกูลมนสิการบรรพ วิธีการปฏิบัติธาตุมนสิการบรรพ  
และวิธีการปฏิบัติหมวดนวสีวถิกาบรรพ ส่วนการพัฒนาผัสสะและการใช้กายพัฒนาคุณธรรมจะบูรณา
การเข้ากับจิตตภาวนาและปัญญาภาวนา  
  ๒) แนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

การเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม จ าแนกออกเป็น ๒ 
กลุ่มวิธีการ ดังต่อไปนี้ (๑) การปฏิบัติตามศีล ประกอบด้วย การปฏิบัติศีลในขั้นธรรม การปฏิบัติศีลใน
ขั้นวินัย การปฏิบัติศีลเพ่ือส่งเสริมสุขภาวะทางด้านจิตใจและอารมณ์ การปฏิบัติศีลในรูปของการ
ส ารวมอินทรีย์ การปฏิบัติศีลในรูปของอาชีวปาริสุทธิศีล และการปฏิบัติศีลในรูปของปัจจัยสันนิสิตศีล  
(๒) ส่งเสริมการปฏิบัติปัจจัยยสันนิสิตศีล คือ ศีลในรูปของการควบคุมการบริโภคปัจจัยที่เกื้อกูลต่อ
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ชีวิต โดยการพิจารณาถึงคุณค่าแท้แล้วบริโภคปัจจัยการด ารงชีพ ตระหนักถึงความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อมและการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การปรับพฤติกรรมไม่ให้เป็นมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมรักษาสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ การดูแลรักษาอุปกรณ์ การส ารวจอุปกรณ์การด ารง
ชีพให้มีความปลอดภัยและพร้อมใช้งาน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพให้สอดคล้องกับ
ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ รวมทั้งการอนุรักษ์และการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้เกื้อกูลต่อชีวิต 

  ๓) แนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธทางด้านจิตใจและอารมณ์ 
  การสร้างเสริมสุขภาวะทางด้านจิตใจและอารมณ์ด้วยการกระบวนการจิตตภาวนา 
คือ การมุ่งฝึกสติและสมาธิ เพ่ือให้มีความรู้สึกตัว ไม่ประมาท มีความระมัดระวังในการด าเนินชีวิต 
รู้เท่าทันปัญหาชีวิตและแนวทางป้องกันภัยคุกคาม การตระหนักรู้และสามารถปรับตัวได้กับสภาพ
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม มีสมรรถภาพในการควบคุมอารมณ์ได้ดี ไม่ตกเป็นทาส
สิ่งเร้าที่มากระทบ ไม่ตกเป็นทาสของกามคุณ สามารถควบคุมอกุศลกรรมได้ดี มีอารมณ์มั่นคงด้วย
กุศลธรรม มีความสงบ ปราศจากความเครียดและแรงกดดันทุกรูปแบบ ปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคมด้วย
ความไม่เห็นแก่ตัว และยังอุทิศตนในการสร้างคุณประโยชน์ต่อสาธารณะด้วย  ท าให้มีคุณธรรม มี
พรหมวิหารธรรม คลายความยึดมั่นผูกพันในตัณหา มานะ และทิฏฐิ และตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต 
โดยมุ่งเน้นไปที่การฝึกจิตตภาวนา 
  ๔) แนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธทางด้านปัญญา 

การเสริมสร้างสุขภาวะทางด้านปัญญา จ าแนกตามลักษณะของปัญญาออกเป็น ๓ 
แนวทาง ดังต่อไปนี้ (๑) การเสริมสร้างสุขภาวะแบบจินตามยปัญญา คือ ปัญญาที่เกิดมาจากการคิด
วิเคราะห์ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบโยนิโสมนสิการและสัมมาทิฏฐิ (๒) การเสริมสร้างสุข
ภาวะแบบสุตมยปัญญา คือ ปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากผู้อ่ืนหรือปัญญาที่มาจากแหล่งข้อมูล
อ่ืน โดยจัดกระบวนการแบบกัลยาณมิตร คือ จัดกรอบการสื่อสารแบบมิตรภาพ ให้ผู้สูงอายุได้ปรับ
ทุกข์ผูกมิตรกัน งดเว้นการสื่อสารที่มีลักษณะอกุศล มีพระสงฆ์มาแสดงธรรมและสนทนาธรรม เป็นต้น 
(๓) การเสริมสร้างสุขภาวะแบบภาวนามยปัญญา คือ ปัญญาที่มาจากการฝึกฝนพัฒนาทางจิตใจควบคู่
กับปัญญา (สมถะและวิปัสสนา) แต่จะโน้มเอียงไปในแบบวิปัสสนาหรือปัญญาภาวนา  โดยการจัด
อบรมและปฏิบัติธรรมเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุเป็นประจ าทุกวันพระและการอบรมในวันส าคัญต่างๆ 
รวมทั้งการจัดโครงการอบรมธรรมะ เป็นต้น    
 
สรุปผลการวิจัย  
 ปัญหาสุขภาวะของผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ทุกภาคส่วนจะต้องเร่งหาแนวทางการ
เสริมสร้างสุขภาวะแก่ผู้สูงอายุ จากการศึกษาปัญหาของผู้สูงอายุต าบลสระบัวพบว่ามีปัญหาสรุปได้ ๔ 
ด้าน ประกอบด้วย ปัญหาทางด้านร่างกาย ปัญหาทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ปัญหาทางด้านจิตใจ 
และปัญหาทางด้านปัญญา โดยต าบลสระบัวมีแนวทางในการเสริมสร้างสุขภาวะแก่ผู้สูงอายุทั้งในรูป
ของการประยุกต์และบูรณาการทั้งกระบวนการทางพระพุทธศาสนากับกระบวนการทางการแพทย์
และกระบวนการทางสังคม ๔ แนวทาง ดังนี้ ๑) การดูแลรักษาสุขภาพกายและการบริโภคสิ่งที่เกื้อกูล
ต่อสุขภาพผู้สูงอายุ ๒) การเสริมสร้างความสุขแก่ผู้สูงอายุทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ๓) การ
เสริมสร้างความสุขแก่ผู้สูงอายุทางด้านจิตใจและอารมณ์ ๔) การเสริมสร้างความสุขแก่ผู้สูงอายุ
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ทางด้านปัญญา ๓ ระดับ คือ สุตมยปัญญา จินตามยปัญญา และภาวนามยปัญญา โดยการด าเนินการ
เสริมสร้างสุขภาวะแก่ผู้สูงอายุทั้ง ๔ แนวทางดังกล่าว ท าให้เกิดสุขวิถใีนชีวิตประจ าวันของผู้สูงอายุ  

 
เอกสารอ้างอิง 
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การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กระบวนการเรียนแบบโครงงานวิชาวิจัย
เพื่อการจัดการส าหรับผู้เรียนที่มีปัญหาพื้นฐานการเรียนรู้   

Development of a Collaborative Learning Process by the Research  

Project Management Program for Students with  

Difficulties in the Learning Basic 

 

ดร.ศุภณัฐ   เจริญสุข และคณะ 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยเรื่อง  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กระบวนการเรียน
แบบโครงงานวิชาวิจัยเพ่ือการจัดการส าหรับผู้เรียนที่มีปัญหาพ้ืนฐานการเรียนรู้  มีวัตถุประสงค์  เพื่อ
ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและสาเหตุเกี่ยวกับทักษะวิชาสถิติเบื้องต้นและการวิจัยของนิสิตของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา  เพื่อพัฒนาชุดวิชาการเรียนการสอน
ในการเสริมสร้างทักษะวิชาสถิติเบื้องต้นและการวิจัยแก่นิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราช
วิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา  และเพ่ือวิเคราะห์ผลการใช้ชุดวิชาการเรียนการสอนในการ
เสริมสร้างทักษะวิชาสถิติเบื้องต้นและการวิจัยที่ได้พัฒนาขึ้น ซึ่งมีวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed 
Methodology) ตามลักษณะการศึกษารวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณท่ีมีเนื้อหาสนับสนุน
ผลการวิจัยชัดเจนมากขึ้น  ส าหรับวิธีการวิจัยได้แก่ การวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร
และแนวคิดเกี่ยวกับงานวิจัย  การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) และการวิจัยเชิงปริมาณ
โดยการแจกแบบประเมินความพึงพอใจ (Survey Research) 
  ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. สภาพปัจจุบัน ปัญหาและสาเหตุเกี่ยวกับทักษะวิชาสถิติเบื้องต้นและการวิจัยแก่นิสิต
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณษราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา  พบว่า  เนื้อหาวิชามีการ
จัดเรียงตามล าดับความยากง่าย  ผู้สอนบางท่านใช้เอกสารประกอบการสอนแบบย่อให้เข้ากับ
ช่วงเวลาการสอน  ผู้เรียนมีความรู้ด้านวิชาสถิติเบื้องต้นและการวิจัยไม่ถ่องแท้  ไม่สามารถก าหนด
ปัญหาการวิจัยได้  จากปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการสอนวิชาสถิติเบื้องต้นและการวิจัยของ
นิสิตคณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่  ๓  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา   
และการพัฒนาเอกสาร ประกอบการสอนวิชาสถิติเบื้องต้นและการวิจัยควรพันาให้ดีและน่าสนใจมาก
ขึ้น  โดยจัดล าดับความส าคัญและความจ าเป็นของวิชาสถิติเบื้องต้นและการวิจัย  โดยก าหนดเนื้อหา
ในเอกสารประกอบการสอนให้ผู้เรียนที่ไม่เคยผ่านการเรียนวิชาสถิติเบื้องต้นและการวิจัยได้เรียนรู้
และท าความเข้าใจเกี่ยวกับเขียนงานวิจัยโดยีตัวอย่างประกอบให้เข้าใจง่ายอย่างต่อเนื่อง  จัดเรียง
เนื้อหาสอดคล้องกับแผนการสอน  รายชั่วโมง  เพ่ือให้ผู้สอนในมหาวิทยาลัยสามารถน าเอกสาร
ประกอบการสอนไปปรับใช้ตรงตามความต้องการของมหาวิทยาลัย  
                                           

 ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา 
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 ๒. การพัฒนาชุดวิชาการเรียนการสอนในการเสริมสร้างวิชาสถิติเบื้องต้นและการวิจัยแก่
นิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา พบว่า การจัดการเรียนรู้วิชา
วิชาสถิติเบื้องต้นและการวิจัยตามแผนการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน
วิชาสถิติเบื้องต้นและการวิจัยมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นิสิตหรือผู้เรียนทุกคนมีโอกาสที่
จะพัฒนาการคิด โดยผู้สอนเป็นผู้เสริมสร้างทักษะการคิดในตัวผู้เรียน ออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริม
ทักษะการคิดพ้ืนฐาน ได้แก่ ทักษะการเขียนให้ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย  การก าหนดปัญหาการวิจัย
ตลอดทั้งกระบวนการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับงานวิจัย 
 ๓. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์กิจกรรมและชุดการเรียนการสอนในการเสริมสร้างวิชาสถิติ
เบื้องต้นและการวิจัยแก่นิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา    
เป็นการจัดท าเอกสารเกี่ยวกับแบบฝึกทักษะวิชาสถิติเบื้องต้นและการวิจัยตามสภาพความต้องการ
ของผู้สอนและผู้เรียน  โดยภายในแบบฝึกทักษะวิชาสถิติเบื้องต้นและการวิจัยที่ผลิตขึ้น  ประกอบด้วย
เนื้อหาแบ่งออกเป็น  ๘  บท  คือ  บทที่  ๑  การก าหนดปัญหาในการวิจัย บทที่  ๒  การเขียน
ความส าคัญของปัญหา บทที่  ๓  การตั้งวัตถุประสงค์และการนิยามศัพท์ บทที่  ๔  การทบทวน
วรรณกรรณเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องบทที่  ๕  การเขียนวิธีการด าเนินวิจัยและกรอบงานวิจัย 
บทที่  ๖  การวิเคราะห์ข้อมูล บทที่  ๗  การสรุปและข้อเสนอแนะ บทที่  ๘  การเขียนบทความทาง
วิชาการ 
 
ค าส าคัญ :  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ , แบบร่วมมือ , โครงงานวิชาวิจัย 
 

Abstract 

 

 This research purposes to study current conditions, problems, causes of 

basic statistics and research skills of students at Mahachulalongkornrajavidyalaya 

University Nakhon Ratchasima Campus; to develop a set of teaching and learning 

strategies to enhance basic statistics and research skills for the students; to analyze the 

effects of using instructional package to enhance basic statistics and research skills. 

Mixed research methodology was used to collect the data of qualitative research and 

quantitative research which contained subject matters that supported obviously results 

for researching methodology such as qualitative research by the researcher who studied 

the documents and research concept, in-depth interview and quantitative research by 

distributed the inquired form of satisfaction (Survey Research). 

 Research results were as follows:  

 1. Current conditions, problems and causes of basic statistics and 

research skills for Mahachulalongkornrajavidyalaya University students can be 

explained that the content of the course was arranged in the difficult order; some 

instructors use short instructional materials to teach. The students are knowledgeable 

in basic statistics and in-depth research but cannot determine the research problem. 

Teaching basic statistics and research should be better and more interesting by 

prioritizing the necessity of basic statistics and research and defining the contents of 

the teaching materials for students who have not studied the basic statistics and research 

before, they should be able to learn and understand the research writing, arrange the 
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content in line with the hourly lesson plan so that university instructors can apply the 

instructional materials to meet the needs of the university. 

 2. Development of instructional package for enhancing basic statistics 

and research for students of Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Nakhon 

Ratchasima Campus, it was found that the learning management of basic statistics and 

research according to the development plan of learning activities using the teaching 

style, basic statistics and research had various learning activities. The students or 

learners have the opportunity to develop thinking. The instructor is the person who 

builds the thinking skills in the class; designs activities that promote basic thinking 

skills including writing skills in accordance with research methodology; determines 

research problems throughout the research process. 

    3. Analysis of the achievement of activities and instructional packages for 

enhancing basic statistics and research for students of Mahachulalongkornrajavidyalaya 

University, Nakhon Ratchasima Campus, is that to prepare documents on basic skills 

training and research according to the needs of instructors and learners within the basic 

skill training course, statistics and research. The content is divided into 8 chapters. 

Chapter 1 Determining the Problem in the Research; Chapter 2 Writing the Importance 

of the Problem; Chapter 3 Setting the Objective and Definition; Chapter 4 Reviewing 

the Documents and Related Research; Chapter 5 Writing Research Methods and 

Research Framework; Chapter 6 Data Analysis; Chapter 7 Summary and 

Recommendations; Chapter 8 Writing Academic Articles. 

   

Keywords:  Development of a collaborative learning process learning, project 

management research program  

 
๑. บทน า 

 ในสังคมปัจจุบันเป็นยุคที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างรวดเร็วในขณะนี้ ท าให้เกิดความไม่สมดุลกันระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุ
กับการพัฒนาด้านจิตใจ จึงจ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ตลอดเวลา และเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งปัจจัยที่ส าคัญ คือ คุณภาพ
ของคน การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนโดยใช้คุณธรรมเป็นพ้ืนฐานของกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือ
พัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ดีมีสุข กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายเร่งรัดการ
ปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรม น าความรู้ สร้างความตระหนักส านึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย เน้นการปลูกฝังคุณธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจของ
นักเรียน  คุณธรรมทั้ง ๘ ประการ คือ ความขยัน ความประหยัด ความซื่อสัตย์  ความมีวินัย ความ
สุภาพ ความสะอาด ความสามัคคี ความมีน้ าใจ1  คุณลักษณะเหล่านี้ย่อมส่งผลให้การจัดการศึกษา
ของโรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน ท าให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มที่ ท าให้เป็นคนรู้จักคิด
วิเคราะห์ รู้จักแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถปรับตัวกับการ

                                           

 1 ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ,  คู่มือส าหรับใช้เป็นแนวทางในการท าหน้าท่ีวิทยากร, 
(กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๐),  หน้า  ๑. 
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เปลี่ยนแปลง มีจริยธรรม คุณธรรม รู้จักพ่ึงตนเอง และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช ๒๕๔๒ มาตรา ๖ ระบุว่า การจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้และ
คุณธรรม มีจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข2 ซึ่งสัมพันธ์สอดคล้อง
กับแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๕๙) ระบุว่า การสร้างสังคมไทยที่พึงประสงค์ให้ส าเร็จ
ได้ เครื่องมือที่ส าคัญที่จะน าไปสู่ความส าเร็จคือ “คน” และ “การศึกษา” โดยมุ่งพัฒนาชีวิตให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม และมุ่งพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมที่
เข้มแข็งและมีดุลยภาพ ควรจัดการศึกษาที่ส่งเสริมให้เด็กได้รับการพัฒนาความรู้ คุณธรรมจริยธรรม 

 การเรียนรู้ของนิสิตฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ให้ความสนใจต่อการพัฒนาตนเองเป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่สนใจ  ในการศึกษาการเรียนรู้ของนิสิตฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์มีลักษณะการ
เรียนรู้ของผู้ใหญ่  ผู้สอนจึงต้องหาแนวทางในการสอนเพ่ือก่อให้เกิดการเรียนรู้ของผู้ใหญ่  การเรียนรู้
ของผู้ใหญ่เกิดจากประสบการณ์ที่ผ่านมาตั้งแต่อดีต ปลงเป็นความรู้ที่ฝังในตัวได้ให้แนวความคิดใน
การเรียนรู้ว่า เป็นกระบวนการที่เกิดแปรประสบการณ์เป็นการเรียนรู้จนเกิดเป็นความรู้เพ่ือใช้ในการ
แก้ปัญหา ผู้ใหญ่จึงมีฐานความรู้อยู่ในตัวและศักยภาพที่ผ่านการเรียนรู้มาจากประสบการณ์ การสอน
เพ่ือการพัฒนาของนักพัฒนาจึงแตกต่างจากการสอนเด็กที่ขาดฐานความรู้และขาดประสบการณ์การ
สอนของนิสิตฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์จึงมีความแตกต่างจากเด็ก การสอนนั้นต้องสามารถที่จะดึงเอา
ศักยภาพภายในของผู้ใหญ่นั้นออกมาปรากฏเป็นการกระท าหรือการสอนผู้ใหญ่ต้องดึงเอาความรู้ที่มี
อยู่ในตัวของผู้ใหญ่ ออกมาเป็นความรู้ใหม่เกิดการพัฒนาเป็นระดับขั้น  สภาพปัจจุบันการสอนวิชา
สถิติเบื้องต้นและการวิจัย ชั้นปีที่  ๓  คณะสังคมศาสตร์  นิสิตมีความแตกต่างกันด้านอายุ  ความรู้
เดิม  ความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  ความถี่ในการเข้าชั้นเรียน  ท าให้การเรียนการสอนวิชาสถิติ
เบื้องต้นและการวิจัยตามปกติไม่สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้  สะท้อนจากผลคะแนนสอบกลางภาคที่
พระนิสิตและนิสิตฝ่ายคฤหัสถ์ส่วนมากมีผลคะแนนอยู่ในระดับต่ า  ประกอบการสอบถามเพ่ิมเติมพระ
นิสิตและนิสิตฝ่ายคฤหัสถ์ส่วนมากตอบว่าเนื้อหาในเอกสารประกอบการเรียนสถิติเบื้องต้นและการ
วิจัยตามปกตินั้นผู้เรียนมีความยากล าบากต่อการเรียนรู้  และเพ่ือปรับเอกสารประกอบการเรียนสถิติ
เบื้องต้นและการวิจัยตามความสนใจการเรียนรู้ของนิสิต  ผู้สอนจึงได้ปรับเนื้อหาในเอกสาร
ประกอบการเรียนสถิติเบื้องต้นและการวิจัย 

 เอกสารประกอบการเรียนสถิติเบื้องต้นและการวิจัยจ าเป็นต้องมีการวิจัยและพัฒนา
เอกสารประกอบการเรียนให้มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีสนองต่อความแตกต่าง

                                           

 2 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ,  แนวทางประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา : 
เพ่ือพร้อมรับการประเมินภายนอก, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๔๓),  หน้า  ๗. 
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ระหว่างบุคคล และเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างหนึ่งที่มีประโยชน์และคุณค่าสูง  ท าให้ผู้เรียน
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเรียนรู้จุดประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาเอกสารประกอบการ
เรียนวิชาสถิติเบื้องต้นและการวิจัย  ชั้นปีที่  ๓  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเอกสาร
ประกอบการเรียนวิชาสถิติเบื้องต้นและการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยา
เขตนครราชสีมาและสถานศึกษาน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้การวิจัยเอกสารประกอบการเรียนต่อไป 

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๑) เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและสาเหตุเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนวิชา
สถิติ เบื้องต้นและการวิจัยของนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขต
นครราชสีมา 
 ๒) เพ่ือพัฒนารูปแบการเรียนการสอนวิชาสถิติเบื้องต้นและการวิจัยแก่นิสิตของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา 
 ๓) เพ่ือวิเคราะห์ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาการเรียนการสอนในวิชาสถิติเบื้องต้น
และการวิจัยที่ได้พัฒนาขึ้น 
 
๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
 ประชากร  ได้แก่  นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขต
นครราชสีมา  คณะสังคมศาสตร์ ชั้นทุกชั้นปี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ านวน ๑๐๘ รูป/คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขต
นครราชสีมา  คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่  ๓ ปีการศึกษา  ๒๕๕๗  เป็นสุ่มแบบเจาะจง จ านวน  ๓๑  
รูป/คน 
 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
  การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กระบวนการเรียน
แบบโครงงานวิชาวิจัยเพ่ือการจัดการส าหรับผู้เรียนที่มีปัญหาพ้ืนฐานการเรียนรู้  วิจัยมีเครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ๓ ประเภท คือ แบบสัมภาษณ์  เอกสารประกอบการสอนวิชาสถิติเบื้องต้นและการวิจัย
และแบบประเมนิความพึงพอใจ  โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
 ๑.  การสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการจัดการเรียนการสอนวิชาสถิติ
เบื้องต้นและการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา  
 ๒.  เอกสารประกอบการสอนวิชาสถิติเบื้องต้นและการวิจัย  
 ๓.  แบบประเมินความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอนวิชาสถิติเบื้องต้นและการวิจัย 
 การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert)  ชนิด ๕ อันดับ ดังนี้ 
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    มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  ได้คะแนนเท่ากับ   ๕ 
    มีความพึงพอใจมาก  ได้คะแนนเท่ากับ   ๔ 
    มีความพึงพอใจปานกลาง  ได้คะแนนเท่ากับ   ๓ 
    มีความพึงพอใจน้อย  ได้คะแนนเท่ากับ   ๒ 
    มีความพึงพอใจน้อยที่สุด  ได้คะแนนเท่ากับ   ๑ 
  เกณฑ์การตัดสินความพึงพอใจที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนตามเกณฑ์ของ  (บุญชม  
ศรีสะอาด, ๒๕๔๕ : ๑๐๓) ดังนี้ 
  คะแนนเฉลี่ย             ความหมาย 
   ๔.๕๑ - ๕.๐๐   มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
   ๓.๕๑ - ๔.๕๐   มีความพึงพอใจมาก 
   ๒.๕๑ - ๓.๕๐   มีความพึงพอใจปานกลาง 
   ๑.๕๑ - ๒.๕๐   มีความพึงพอใจน้อย 
   ๑.๐๐ - ๑.๕๐   มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 
   การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
  ๑.  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์  

   ๒.  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 การวิเคราะห์ข้อมูล   
   ผู้วิจัยจะด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 ๑.  การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 

                วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจัดการเรียนการสอนวิชาสถิติเบื้องต้นและการ
วิจัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา  ใช้การสรุปข้อมูลเชิง
พรรณนาเป็นความเรียง 

๒.  การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจ 
๔. ผลการวิจัยพบว่า  
 ๑) สภาพปัจจุบัน ปัญหาและสาเหตุเกี่ยวกับทักษะการใช้วิชาสถิติเบื้องต้นและการวิจัยแก่
นิสิต ตามสภาพการเรียนการสอนวิชาสถิติเบื้องต้นและการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา  พบว่า  เนื้อหาวิชามีการจัดเรียงตามล าดับความยากง่าย  ผู้สอน
บางท่านใช้เอกสารประกอบการสอนแบบย่อให้เข้ากับช่วงเวลาการสอน  ผู้เรียนมีความรู้ภาษา
อาเซียนไม่ถ่องแท้  ไม่สามารถเขียนงานวิจัยได้อย่างเหมาะสมเมื่อต้องการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นไม่
สามารถน าความรู้หรือคู่มือไปขยายการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนได้  จากปัญหาและความต้องการ
เกี่ยวกับการสอนวิชาสถิติเบื้องต้นและการวิจัยของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่  ๓  มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา  การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาสถิติ
เบื้องต้นและการวิจัยขึ้น  โดยจัดล าดับความส าคัญของวิชาสถิติเบื้องต้นและการวิจัย  ก าหนดเนื้อหา
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ในเอกสารประกอบการสอนให้ผู้เรียนที่ไม่เคยผ่านการเรียนวิชาสถิติเบื้องต้นและการวิจัยได้เรียนรู้
และท าความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาและโครงสร้างของวิชาสถิติเบื้องต้นและการวิจัย  จัดเรียง
เนื้อหาสอดคล้องกับแผนการสอน  รายชั่วโมง  เพ่ือให้ผู้สอนในมหาวิทยาลัยสามารถน าเอกสาร
ประกอบการสอนไปปรับใช้ตรงตามความต้องการของมหาวิทยาลัย  สอดคล้องกับงานวิจัยของพระ
มหาวรเชษฐ  รมจันทร์อินทร์3  ไดท าการวิจัยเรื่อง ปัญหาการเรียนของนิสิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผลการศึกษาพบว่า นิสิตมีปัญหาการ
เรียน ด้านหลักสูตร ด้านสื่อการเรียนการสอน ด้านผู้เรียน ด้านครูผู้สอน และด้านการเรียนการสอน 
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง นิสิตที่มีสถานภาพ ประสบการณ์การเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษจากโรงเรียนเดิม และพ้ืนฐานการศึกษาก่อนเข้าเรียนต่างกัน มีปัญหาการเรียนโดยรวม
และรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ นิสิตที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน มี
ปัญหาการเรียนโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ส่วนด้านอ่ืน ๆ แตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 ส่วนเนื้อหาในแผนการเรียนการสอนเรียงล าดับจากง่ายไปหายาก  โดยเริ่มต้นความรู้
พ้ืนฐานเกี่ยวกับวิชาสถิติเบื้องต้นและการวิจัยที่ผู้เรียนจ าเป็นต้องเรียนรู้และท าความเข้าใจ  จากนั้น
ด าเนินการสอนหลักการเขียนวิจัย ไปจนถึงหลักการเขียนบทความวิชาการที่ได้จากการวิจัย    และ
เพ่ือให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้วิชาสถิติเบื้องต้นและการวิจัยตั้งแต่ขั้นพ้ืนฐานไปจนถึงวิชาสถิติเบื้องต้นและ
การวิจัยชั้นสูงได้  การจัดท าเอกสารประกอบการสอนวิชาสถิติเบื้องต้นและการวิจัยจะก่อให้เกิด
พัฒนาการในการจัดท าเอกสารประกอบการสอนวิชาสถิติเบื้องต้นและการวิจัยและพัฒนาเอกสาร
ประกอบการสอนไปสู่การจัดท าต าราสถิติเบื้องต้นและการวิจัยการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน
วิชาสถิติเบื้องต้นและการวิจัยปรับเปลี่ยนรูปแบบและมีเทคนิคเข้ามาประกอบ  จ าเป็นต้องประยุกต์
เข้ากับความต้องการของผู้สอนและผู้เรียน มีการใส่ภาพประกอบรวมถึงการปรับให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้วิชาสถิติเบื้องต้นและการวิจัยด้วยตนเองในอนาคต  ลักษณะของบทเรียนส าเร็จรูป  ใกล้เคียง
กับงานวิจัยของ  พระมหาประยูร   สุยะใจ4   ไดท าการวิจัยเรื่อง องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อปัญหา
การเรียนภาษาอังกฤษของนิสิต คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัด
มหาธาตุเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับปัญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนิสิตอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ มี ๑ 
องค์ประกอบได้แก่ ชั้นอุดมศึกษาปีที่ ๔ องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์ทางลบกับปัญหาการเรียนวิชา

                                           

 3  พระมหาวรเชษฐ   รมจันทร์อินทร์, “ปัญหาการเรียนของนิสิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๗),  หน้า ๖๔-๗๓. 

 4 พระมหาประยูร   สุยะใจ,  “องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิต 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร”, 
รายงานการวิจัย,  (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๘), หน้า ๗๓-๘๗. 
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ภาษาอังกฤษของนิสิตอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่รับ ๐.๐๕ มี ๒ องค์ประกอบ ได้แก่ อายุ และชั้น
อุดมศึกษาปีที่ ๑ องค์ประกอบที่ไม่มีความสัมพันธ์กับปัญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนิสิต มี ๑๓ 
องค์ประกอบ ได้แก่ ชั้นอุดมศึกษาปีที่ ๒ ชั้นอุดมศึกษาปีที่ ๓ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จบเปรียญธรรม 
๕ ประโยค จบปริยัติธรรมสายสามัญ จบมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จบสายอาชีวะศึกษา บุคลิกภาพสุขภาพจิต 
การสนับสนุนการเรียนของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง ลักษณะทางกายภาพ สัมพันธภาพระหว่างนิสิต
กับอาจารย์ และสัมพันธภาพระหว่างนิสิตกับเพ่ือน และองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อปัญหาการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษของนิสิตอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ ๐.๐๑ มี องค์ประกอบ ๑ องค์ประกอบ 
ได้แก่ อายุ ซึ่งองค์ประกอบนี้ สามารถพยากรณ์ปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตได้ร้อยละ ๕.๓๐    
  ๒) การพัฒนาชุดวิชาการเรียนการสอนในการเสริมสร้างทักษะวิชาสถิติเบื้องต้นและการ
วิจัยซึ่งสภาพการพัฒนากิจกรรมและเอกสารประกอบการเรียนการสอนในการเสริมวิชาสถิติเบื้องต้น
และการวิจัยแก่นิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา  พบว่า 
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสถิติเบื้องต้นและการวิจัยตามแนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ 
ที่ได้รับการพัฒนามีขั้นตอนของการจัดกิจกรรม ขั้นก่อนเขียน นิสิตได้ฝึกทักษะผ่านกระบวนการคิด 
การอภิปราย การทางานเป็นกลุ่ม ทีมงาน  การเรียงข้อมูล การวางแผนการท างาน เกิดความสามัคคี 
เอ้ือเฟ้ือมีน้ าใจต่อเพ่ือนนิสต มีความม่ันใจกล้าแสดงออก  และก่อนการเขียน นิสิตได้ฝึกการใช้รูปแบบ
โครงสร้างภาษา การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร เน้นให้นิสิตทุกรูป/คนได้ปฏิบัติจริง กล้าแสดงความ
คิดเห็นต่อผลงานเขียนของเพ่ือน แก้ไข ปรับปรุงงานเขียนของตนให้สมบูรณ์ สร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับ
เพ่ือนิสิตและผู้สอน ซึ่งแบบฝึกทักษะเป็นแนวทางที่ช่วยแก้ปัญหาและเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ได้ดี
ในหลายวิชาและหลายทักษะเนื่องจากเป็นนวัตกรรมได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ มีการวาง
แผนการสอนที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของเนื้อหาวิชานั้น ๆ มีกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลายและเปิดโอกาสให้นิสิตมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ มีสื่อการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการคัดเลือก
อย่างเหมาะสม มีการวัดผลและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง นิสิตได้รับรู้พัฒนาการของตนและจุดที่ต้อง
ส่งเสริมพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขและผู้สอนได้รับรู้แนวทางในการพัฒนานิสิตและปรับกลยุทธ์การ
เรียนการสอนให้เข้ากับสภาพหรือความต้องการขณะนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพและ
ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะวิชาสถิติเบื้องต้นและการวิจัยช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการน าแบบฝึกทักษะวิชาสถิติเบื้องต้นและการวิจัยไปใช้และก่อเกิดประโยชน์ในการ
จัดการเรียนการสอนมากข้ึน  
 ๓) เพ่ือวิเคราะห์ผลการใช้ชุดวิชาการเรียนการสอนในการเสริมสร้างทักษะวิชาสถิติ
เบื้องต้นและการวิจัยที่ได้พัฒนาขึ้น  เป็นการจัดท าเอกสารเกี่ยวกับการสอนวิชาสถิติเบื้องต้นและการ
วิจัยตามสภาพความต้องการของผู้สอนและผู้เรียน  โดยภายในเอกสารประกอบการสอนที่ผลิตขึ้น
เป็นารพัฒนาชุดวิชาการเรียนการสอนในการเสริมสร้างทักษะวิชาสถิติเบื้องต้นและการวิจัยแก่นิสิต
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา ประกอบด้วยเนื้อหาแบ่งออกเป็น  
๘  บท  คือ   
  บทที่  ๑  การเขียนบทน า 
  บทที่  ๒  การเขียนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
  บทที่  ๓  การเขียนวิธีด าเนินการวิจัย 
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  บทที่  ๔  การเขียนผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
  บทที่  ๕  การเขียนสรุปผล  
  บทที่  ๖ การเขียนอภิปรายผล 
  บทที่ ๗  การเขียนข้อเสนอแนะ  
  บทที่ ๘  การเขียนบรรณานุกรม 
  จากชุดวิชาการเรียนการสอนในการเสริมสร้างทักษะวิชาสถิติเบื้องต้นและการวิจัยที่ได้
พัฒนาขึ้น ทั้ง  ๘  บท  มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ประจ าทุกบทที่ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนมี
การปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับช่วงเวลาการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้  และใน
แต่ละบทได้จัดท าแบบสรุปตามหลักการเขียนงานวิจัยและระเบียบวิธีการวิจัย ซึ่งนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมานั้นชอบกิจกรรม ชอบท างานกลุ่ม ต้องการความ
สนุกสนาน และขณะเดียวกันก็จะรู้จักใช้เหตุผล ต้องการแสดงความสามารถของตนให้คนอ่ืนเห็น 
ดังนั้นการชุดวิชาการเรียนการสอนในการเสริมสร้างทักษะวิชาสถิติเบื้องต้นและการวิจัยจะต้องมี
ลักษณะที่สอดคล้องกับสิ่งที่สภาพเหตุการณ์ปัจจุบันและที่เกี่ยวกับสมาคมอาเซียนแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ จึงจะท าให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจที่จะเรียน นั่นคือ บทเรียนควรจะมุ่งทางด้าน ให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติ มีกิจกรรมกลุ่มให้นิสิตได้ท าร่วมกัน แต่ละครั้งที่นิสิตได้ชุดวิชาการเรียนการสอนใน
การเสริมสร้างทักษะวิชาสถิติเบื้องต้นและการวิจัยทีรู่้สึกว่าบทเรียนสนุก น่าเรียนน่ารู้ และสร้างสรรค์
เพ่ือให้ทุกคนสามารถเรียนวิชาสถิติเบื้องต้นและการวิจัยด้วยตัวเองอันเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการ
เรียนรู้วิชาสถิติเบื้องต้นและการวิจัย  ซึ่งการเรียนรู้วิชาสถิติเบื้องต้นและการวิจัยในห้องเรียนอาจไม่
เพียงพอที่จะท าให้เก่งได้ ต้องอาศัยการศึกษาด้วยตนเองให้มาก ๆ การเรียนวิชาสถิติเบื้องต้นและการ
วิจัยไม่ได้ง่ายหรือยากจนเกินไป ขึ้นอยู่ทีว่าผู้เรียนมีความตั้งใจมากน้อยเพียงใด  ซึ่งใกล้เคียงกับ
งานวิจัยของอารีวรรณ  เอ่ียมสะอาด5  ไดท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัย  ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ ๑)
วิเคราะห์ความต้องการของสถานศึกษา นักเรียนและผูปกครอง  ๒) ศึกษาข้อมูลของสถานศึกษา  ๓) 
ประชุมชี้แจงคณะผูบริหารและคณะครูผูสอนภาษาอังกฤษ  ระดับประถมศึกษา ๔) ประชุมเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  ๕) วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นเพ่ือก าหนดสาระการเรียนรูชวง
ชั้นและก าหนดชั้นปที่เรียน  ๖) วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรูรายป ๗) วิเคราะห์สาระการเรียนรูราย
ปี ๘) วิเคราะห์ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปี ๙)  วิเคราะห์แก่นสาระและหน่วยการเรียนรู้ ๑๐) 
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ๑๑) ใชแผนการจัดการเรียนรู  ๑๒) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  
๑๓) ประเมินการใชรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ตามมาตรฐาน

                                           

 5 อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด,  “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถม 
ศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ”, รายงานการวิจัย , 
(กรุงเทพมหานคร  : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  ๒๕๔๖),  หน้า  ๓๒. 
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การศึกษา และพบว่าครู นักเรียน ผูปกครองพอใจในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
ระดับประถมศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา   
 
๕. ข้อเสนอแนะ 
 ๕.๑  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย    
 ๑) ภาครัฐและผู้บริหารมหาวิทยาลัยควรส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมงานวิจัยให้
สามารถสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์สู่ระดับนานาชาติ   
 ๒) ผู้บริหารมหาวิทยาลัยควรก าหนดนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรผลิตผลงานทางวิชาการให้
เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาสถิติเบื้องต้นและการวิจัย  รวมทั้งการใช้วิชาสถิติเบื้องต้น
และการวิจัยอย่างกว้างขวางในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการค้นคว้าวิจัย สร้างองค์
ความรู้ทางจัยได ้และเพ่ือการประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 ๕.๒  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 ๑) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง ควรมีมาตรการให้อาจารย์
เข้าสอนตรงเวลาที่ก าหนด เพ่ือลดปัญหาการสอน และอาจารย์ผู้สอนควรพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ตรงเวลา 
และสามารถสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์สู่สังคม   
 ๒) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง ควรจัดกิจกรรมเสริมทักษะ
การสอนแก่อาจารย์ผู้สอนวิชาสถิติเบื้องต้นและการวิจัยและฝึกอบรมให้อาจารย์เลือกและใช้เทคโนโลยี
ประกอบการสอนได้อย่างเหมาะสม ซึ่งท าให้มีความรู้ความสามารถเข้ามาสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ
ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาสถิติเบื้องต้นและการวิจัย 
 
  ๕.๓  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  ๑) ควรศึกษาการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนวิชาสถิติเบื้องต้นและการวิจัยรองรับ
การเรียนรู้ยุคโลกาภิวัตน์ในศตวรรษท่ี  ๒๑ 

๒) ควรศึกษาการวางระบบการจัดการเรียนการสอนที่ดีในการพัฒนาผู้เรียนวิชาสถิติ
เบื้องต้นและการวิจัยและควรศึกษาปัญหาการเรียนการสอนสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่สาขาวิชาวิชาสถิติ
เบื้องต้นและการวิจัยในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓) ควรศึกษาปัจจัยที่เก่ียวข้องกับหรือส่งผลต่อการเข้าสอนตรงเวลาของอาจารย์ และควร
วิจัยเชิงทดลองโดยสร้างโปรแกรมการพัฒนาคุณลักษณะการตรงเวลาของอาจารย์ เพ่ือเป็นแนว
ทางการพัฒนาอาจารย์ให้เข้าสอนตรงเวลา 
 

เอกสารอ้างอิง 
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Gratitude in Songkran Day towards Social Stability  
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พระสุวิจักขณ์   โชติวโร (กุลยศชยังกูร), ดร.2 
 

บทคัดย่อ 
ความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาบิดาเป็นคุณธรรมที่เกื้อหนุนในการเสริมสร้างพฤติกรรมดี ให้

เกิดวัฒนธรรมทางจิตใจ ส่งเสริมต่อความมั่นคงทางสังคมในระดับครอบครัว จึงชื่อว่าเป็นฐานเกื้อกูล
ให้สังคมเกิดความม่ันคงสงบสุข ประเพณีสงกรานต์เป็นวัฒนธรรมที่รวบรวมวิถีชีวิตของคนไทยให้มีแต่
ความสดชื่นงดงามประกอบไปด้วยคุณงามความดี เป็นวันรวมญาติ รวมครอบครัว ได้ท าบุญร่วมญาติ
พ่ีน้อง แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ สรงน้ าพระ ขอพรจากผู้ใหญ่ เพ่ือความเป็นสิริมงคล  
เป็นกระบวนการขัดเกลาและพัฒนาการชีวิตให้มีคุณค่า เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและสังคม  การเลี้ยงดู
มารดาบิดา คือการท าหน้าที่ตอบแทนคุณ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางจิตใจและความเคารพนับถือ 
ความกตัญญูกตเวทีจึงก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่เชื่อมสัมพันธ์กับบริบทสังคมต่าง ๆ เช่น ประเพณีรดน้ าด า
หัวในวันสงกรานต์ การท าบุญอายุวัฒนมงคล การท าบุญอุทิศแก่บรรพชน ก่อให้เกิดแบบอย่างเป็น
วัฒนธรรมทางสังคม เป็นประเพณีที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว สังคมกับ
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม อันก่อให้เกิดความรัก ความผูกพัน ความกตัญญู และความสามัคคีใน
ครอบครัว และความม่ันคงของสังคม ประเพณีสงกรานต์จึงเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่งดงามของไทย 
ที่บรรพบุรุษได้สืบทอดต่อกันมาจนเป็นวัฒนธรรมประจ าชาติ ที่โดดเด่น และฝังลึกเข้าไปในชีวิตจิตใจ
ของคนไทยมาช้านาน 

 
ค าส าคัญ : ประเพณี, วัฒนธรรม, วันสงกรานต์, ภูมิปัญญา 
 

Abstract 

The gratitude to the mother's father is a virtue that promotes good behavior in 

the way of mental culture. To promote social security in the family level, it is a 

foundation for the society to be firmly calm. Songkran Festival is a culture that gathers 

a Thai lifestyle, but a refreshing beauty consists of a good day, a family-friendly 

relatives. A blessing from adults for luck is a refined process and improving the value 

of life to be beneficial and social to the father, and the society is responsible for the 

purpose of giving you a mental and respectful relationship. The gratitude is the culture 

associated with the social context, such as the traditional black-water festival in 

Songkran days. Making merit to life and making merit devoted to the ancestors pose a 

                                           

1 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2 วิทยาลัยสงฆ์บรุีรมัย์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
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social culture as a tradition that ties the relationship between family members, society, 

culture, and the environment, causing love, ties, gratitude, and harmony in the family 

and the security of the society. The tradition of Songkran is the unique culture of 

Thailand, where the ancestors have been inherited to be a unique national culture and 

deeply buried deep into the minds of the Thai people. 

 

Keywords: Cultural traditions, Songkran Day, Wisdom 

 

บทน า 
หลักธรรมพ้ืนฐานที่ท าให้มนุษย์รู้จักการกระท าหน้าที่อันเหมาะสมของตนเอง รับผิดชอบ

ต่อตนเอง รับผิดชอบต่อหน้าที่ในสถาบันครอบครัว โดยบิดามารดาท าหน้าที่ในฐานะบุพการี และบุตร
ธิดาปฏิบัติหน้าที่ต่อบิดามารดาในฐานะผู้มีความกตัญญูกตเวทีอันจะขยายผลในระดับสังคมที่กว้าง
ออกไป ความกตัญญูช่วยให้โลกอยู่รอดไม่มีปัญหา 3  กตัญญูกตเวทีต่อบุคคลผู้มีคุณความดีหรือ
อุปการะต่อตนเป็นส่วนตัวอย่างหนึ่งกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลผู้ได้บ าเพ็ญคุณประโยชน์หรือมีคุณความดี
เกื้อกูลแก่ส่วนรวม ตัวอย่างเช่น พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระพุทธเจ้า
โดยฐานที่ได้ประกาศธรรมยังหมู่ชนให้ตั้งอยู่ในกุศลกัลยาณธรรม4 คนที่รู้อุปการคุณที่คนอ่ืนท าให้ตน 
ส่วนกตเวที หมายถึง คนที่รู้แล้วและตอบแทนคุณท่านด้วย5 ค าว่า “กตัญญู” หากแปลเอาความทาง
ปฏิบัติแล้ว หมายถึง “เห็นคุณท่าน”คือเห็นด้วยใจด้วยปัญญา ค าว่า กตเวทีแปลตามตัวหมายถึงการ
ประกาศคุณ หรือการท าให้เป็นที่รู้จักให้ปรากฏขึ้นแต่หากแปลเอาความตามภาษาไทยหมายถึงการ
ตอบแทนคุณ6    

การแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีมาทางกิจกรรม  เช่น วันสงกรานต์ ซึ่งความส าคัญ
ของวันสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่ยึดถือปฏิบัติ มาแต่โบราณ 
เพราะเป็นวันแห่งความเอ้ืออาทร ความรัก ความผูกพัน ที่มีต่อกันทั้งครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ศาสนา แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนไปสู่สังคมในวงกว้าง และมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนทัศนคติ และความเชื่อ
ส่วนนั้นไป ส่วนในความเชื่อดั้งเดิมที่ใช้สัญลักษณ์เป็นองค์ประกอบหลักในพิธี ได้แก่ การใช้น้ าเป็น
ตัวแทน แก้กันกับความหมายของฤดูร้อน ใช้น้ ารดให้แก่กันเพ่ือความชุ่มชื่น และขอพรจาก บิดา 
มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย รวมทั้งแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ ที่ล่วงลับไปแล้ว ด้วยการร่วมกัน
ท าบุญให้ทาน  การก่อพระเจดีย์ทรายและเป็น การท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา การเล่นสาดน้ าเพ่ือ
ความสนุกสนานรื่นเริงร่วมกัน นอกจากนี้ ยังสร้างความรู้สึกผูกพัน กลมเกลียวต่อบุคคลในสังคม

                                           

3 พระเทพวิสุทธิเมธี (ปัญญานันทภิกขุ), กตัญญูกตเวที เป็นเคร่ืองหมายของคนดี, (กรุงเทพมหานคร: 
ธรรมสภา, ๒๕๓๖), หน้า ๖-๗. 

4 พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ , พิมพ์ครั้งที่ ๘, 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๒. 

5 ปิ่น มุทุกันต์. แนวการสอน ตามหลักสูตรนักธรรมชั้นตรี, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์คลังวิทยา, 
๒๕๑๔), หน้า ๑๘๑. 

6 เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๐. 
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เดียวกัน และสร้างความรู้สึกหวงแหนในสาธารณสมบัติของสังคม โดยการช่วยกันท าความสะอาด
บ้านเรือน วัดวาอาราม อาคารสถานที่สถานที่ต่างๆ 

ดังนั้น เรื่องของความกตัญญูกตเวทีที่ปรากฏในเทศกาลสงกรานต์จึงเป็นสิ่งที่น่าศึกษา
อย่างยิ่ง เพราะจะท าให้เข้าใจในเนื้อหารายละเอียดที่เป็นประโยชน์ แม้ในวิธีการต่างๆ ที่แสดงออกถึง
ซึ่งปริศนาธรรมในเทศกาลสงกรานต์นี้ ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการแสดงออก  หรือหล่อหลอมให้สังคมมี
ความสงบสุขได้ เพ่ือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของประเทศไทยไว้ให้มวลมนุษยชาติ 
และลูกหลานประพฤติปฏิบัติสืบต่อไป  
 
ความหมายของกตัญญูกตเวที  

กตัญญู  เป็นค าภาษาบาลีและเป็นค านาม หมายถึง ผู้รู้อุปการะที่ท่านท าให้,ผู้รู้คุณท่าน, 
เป็นค าคู่กันกับกตเวที7  กตัญญู เป็นค ากิริยานามปุงลิงค์และค าวิเสสนะ แปลว่า ผู้รู้ซึ่งอุปการะอัน
บุคคลอื่นท าแล้วแก่ตนโดยปกติ มีรูปวิเคราะห์ว่า กต  อุปการ  ชานาติ สีเลนาติ กตญฺญูแปลว่า ผู้มีปกติ
รู้ซึ่งอุปการะอันบุคคลอ่ืนท าแก่ตน มีรูปวิเคราะห์ว่า กต  ชนิตุ สีลมสฺสาติกตญฺญู แปลว่าผู้รู้อุปการะอัน
บุคคลอื่นท าแล้วแก่ตนมีรูปวิเคราะห์ว่า กต  อุปการ ชานาตีติกตญฺญู8 

ความกตัญญูกตเวทีเป็นคุณธรรมที่ส าคัญส าหรับมนุษยชาติ เป็นคุณธรรมพ้ืนฐานของ
มนุษย ์ท าให้มีความสัมพันธ์กันในสังคมมนุษย์และเป็นบ่อเกิดแห่งความรับผิดชอบต่อความเป็นมนุษย์ 
ดังนั้น ความกตัญญูกตเวทีจึงมีความส าคัญดังต่อไปนี้  

๑. ความกตัญญูกตเวทีเป็นวัฒนธรรมที่ดีงาม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย
ได้สอดแทรกความกตัญญูกตเวทีไว้เกือบทุกเรื่อง เช่น การท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตาย การบวช 
วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ วันลอยกระทง เป็นต้น ท าให้มีความสัมพันธ์กันในสังคมมนุษย์และเป็นบ่อ
เกิดแห่งความรับผิดชอบต่อความเป็นมนุษย์ และเป็นคุณธรรมเบื้องตนของมนุษยธรรมทั้งหลาย 
เพราะเป็นเครื่องท าลายความเห็นแก่ตัวซึ่งเป็นศัตรูส าคัญของความดี เป็นเหตุให้เกิดความสุขุม 
รอบคอบความส านึกในหน้าที่และความรับผิดชอบโดยล าดับ9 

๒. ความกตัญญูกตเวที ท าให้สถาบันครอบครัวและสังคมมั่นคง มีความเคารพนอบน้อม
ต่อผู้มีพระคุณ พระเทพวิสุทธิเมธี (ปัญญานันทภิกขุ) กล่าวถึงความส าคัญของความกตัญญูไว้ว่าคนใน
สมัยโบราณเขามองเห็นการณ์ไกลว่าอะไรจะเกิดขึ้น เขาจึงย้ าสอนกันมากในเรื่องนี้และถือว่าความ
กตัญญูเป็นคุณธรรมที่ส าคัญและมีความจ าเป็นแก่สังคม นักปราชญ์ในอินเดีย ได้เขียนสอดแทรกความ
กตัญญูไว้ในวรรณกรรมทุกเรื่อง เพ่ือสอนใจเยาวชน ทางด้านวรรณคดีในพระพุทธศาสนา ได้แก่ ชาดก
ต่างๆ เป็นนิทานสอนใจ ก็แฝงไว้ด้วยความกตัญญูกตเวทีเกือบทุกเรื่องเพ่ือสอนให้ลูกมีความกตัญญู
กตเวทีต่อบิดามารดา ไม่ประทุษร้ายพ่อแม่ ไม่ท าอะไรให้พ่อแม่ช้ าใจเจ็บไข้ดูแลรักษา ช่วยเหลือ

                                           

7 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: นานมีบุ๊ค
พับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๖), หน้า ๖. 

8 ประยุทธ์ หลงสมบุญ, พจนานุกรม มคธ–ไทย, (กรุงเทพมหานคร: อาทรการพิมพ์,๒๕๔๐), หน้า ๑๖๓. 
9 อ านวย จั่นเงิน, “การพัฒนาความกตัญญูกตเวทีตามแนวคิดพระวรญาณ  (ทองน้อย กิตฺติทินฺโน)”,

วิทยานิพนธ์คุรุศาสตรมหาบัณฑิต, (ภาควิชาสารัตถบัณฑิตศึกษา : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๗), หน้า ๑๐๘. 
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กิจการเมื่อพ่อแม่ต้องการ ในประเทศจีน ได้แก่ ขงจื้อ ได้เขียนหลักปฏิบัติเกี่ยวกับความกตัญญูให้ลูก
ปฏิบัติต่อพ่อแม่ ปู่ ย่า ตา ยาย สอนให้บุคคลรู้จักเคารพนบนอบนับถือผู้มีพระคุณ10 ซึ่งนับว่าเป็น
หลักธรรมพ้ืนฐานที่ท าให้มนุษย์รู้จักการกระท าหน้าที่อันเหมาะสมของตนเอง  โดยเริ่มจากความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในสถาบันครอบครัว โดยบิดามารดาท าหน้าที่ในฐานะ
บุพการี และบุตรธิดาปฏิบัติหน้าที่ต่อบิดามารดาในฐานะผู้มีความกตัญญูกตเวทีอันจะขยายผลใน
ระดับสังคมที่กว้างออกไป ความกตัญญูช่วยให้โลกอยู่รอดไม่มีปัญหา ปัญหาคนชราไม่มีคนเลี้ยง 
ปัญหาสงคราม ปัญหาความโหดร้ายทารุณ ปัญหาการเมือง ปัญหาเศรษฐกิจ ฯลฯ ก็จะหมดไป  

๓. สภาวะสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติจะสมดุลไม่ถูกท าลาย คนมีความกตัญญูย่อมระลึกถึง
บุญคุณของป่าไม้ ทุ่งนา แม่น้ า ล าธาร ถนนหนทาง และสิ่งสาธารณประโยชน์อ่ืน ๆ ฯลฯ ช่วยกัน
อนุรักษ ์บ ารุง รักษาให้สิ่งเหล่านั้นคงอยู่ร่วมกับมนุษย์อย่างสมดุลและกลมกลืน 

๔. ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายแห่งคนดี  พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 
กล่าวถึงความกตัญญูว่า ความกตัญญูนั้นไม่มีเฉพาะมนุษย์เท่านั้น ความรู้คุณของวัตถุสิ่งของก็เป็น
กตัญญู ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทาง บ้านที่พักอาศัย ธรรมชาติแวดล้อมที่เราอยู่ ทุกสิ่งล้วนมีบุญคุณ จึงมี
ภาษิตว่า “นิมิตฺต  สาธุรูปาน กตญฺญูกตเวทิตา” แปลว่า ความรู้คุณและประกาศตอบแทนคุณนั้นให้
ปรากฏเป็นเครื่องหมายของคนดี11 ดังนั้น  ความกตัญญูกตเวทีจึงเป็นคุณธรรมและเป็นสัญลักษณ์ของ
คนดี เป็นวัฒนธรรมที่ดีงาม และเป็นคุณธรรมค้ าจุนครอบครัว สังคม และโลกให้เกิดความสุขมี
สันติภาพ 

 
ความเป็นมาของวันสงกรานต์ 

 สงกรานต์นี้เป็นเทศกาล  ค าว่า “สงกรานต์” มาจากภาษาสันสกฤตว่า ส -กรานต แปลว่า 
ย้ายที่ เคลื่อนที่ หรือย่างขึ้น คือว่า ดวงอาทิตย์ย่างขึ้นสู่ราศีใหม่ คนไทยถือเป็นวันขึ้นปีใหม่  ซึ่งตรงกับ
วันที่ ๑๓-๑๔-๑๕ เมษายนของทุกปี แต่วันสงกรานต์นั้นคือ วันที่ ๑๓ เมษายน เรียกว่า วัน
มหาสงกรานต์ วันที่ ๑๔ เป็นวันเนา วันที่ ๑๕ เป็นวันเถลิงศก ส าหรับวันเถลิงศก  แปลว่า “วันขึ้นศก
ใหม”่ คือ จุลศักราชใหม่  การที่เปลี่ยนวันขึ้นศกใหม่มาเป็นวันที่ ๓ ถัดจากวันมหาสงกรานต์นี้ก็เพ่ือให้
แก้ปัญหาเวลาขาด  เพราะอาจมีปัญหาติดพันเกี่ยวกับชั่วโมง นาที วินาที  ยังไม่ครบถ้วน  คนไทยถือ
คติปีใหม่นี้ ด้วยการเฉลิมฉลองกัน ก็คล้ายกันกับวันปีใหม่สากล คือ วันที่ ๑ มกราคม  

 วันเนา แปลว่า “วันอยู่” ค าว่า “เนา” แปลว่า “อยู่” เป็นวันถัดจากวันมหาสงกรานต์
เป็นวันที่ดวงอาทิตย์ย่างสู่ราศี ตั้งแต่ปีใหม่วันเนาเป็นวันที่ดวงอาทิตย์ เข้าที่เข้าทางในวันราศี  ตั้งต้น
ใหม่เรียบร้อยแล้ว คือ อยู่ประจ าที่แล้ว วันเถลิงศก  แปลว่า “วันขึ้นศก” เป็นวันเปลี่ยนจุลศักราชใหม่ 
การที่เลื่อนวันขึ้นศกใหม่มาเป็นวันที่ ๓ ถัดจากวันมหาสงกรานต์ก็เพ่ือให้หมดปัญหาว่า การย่างขึ้นสู่
จุดเดิม ส าหรับต้นปีนั้นเรียบร้อยดีไม่มีปัญหาเพราะอาจมีปัญหาติดพันเกี่ยวกับชั่วโมง นาที วินาที ยัง

                                           

10 พระเทพวิสุทธิเมธี (ปัญญานันทภิกขุ), กตัญญูกตเวที เป็นเคร่ืองหมายของคนดี,(กรุงเทพมหานคร: 
ธรรมสภา, ๒๕๓๖), หน้า ๖-๗. 

11 พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ธรรมะและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม , (กรุงเทพมหานคร: 
บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๓๘), หน้า ๑๒. 
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ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่จะเปลี่ยนศก  ถ้าเลื่อนวันเถลิงศกหรือวันขึ้นจุลศักราชใหม่มาเป็นวันที่ ๓ ก็
หมายความว่า อย่างน้อยดวงอาทิตย์ได้ก้าวเข้าสู่ราศีใหม่ ไม่น้อยกว่า ๑ องศา แล้วอาจจะย่างเข้า
องศาที่ ๒ หรือที่ ๓ ก็ได้ประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ไทย ที่ยึดถือปฏิบัติสืบเนื่อง
กันมาแต่โบราณ เป็นวัฒนธรรมประจ าชาติที่งดงาม  โดดเด่นและฝังลึกเข้าไปในชีวิตของคนไทยมาช้า
นาน แม้กระทั่งชาวต่างประเทศก็ให้ความสนใจและรู้จักประเพณีสงกรานต์ของไทยเป็นอย่างดี 12 วัน
เถลิงศก แปลว่า "วันขึ้นศก" เป็นวันเปลี่ยนจุลศักราชใหม่ การที่เปลี่ยนวันขึ้นศกใหม่มาเป็นวันที่ ๓ ถัด
จากวันมหาสงกรานต์ ก็เพ่ือให้หมดปัญหาว่า การย่างขึ้นสู่จุดเดิม ส าหรับต้นปีนั้นเรียบร้อยดี ไม่มี
ปัญหาเพราะอาจมีปัญหาติดพันเกี่ยวกับชั่วโมง นาที วินาที ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ที่จะเปลี่ยนศกถ้า
เลื่อนวันเถลิงศกหรือวันขึ้นจุลศักราชใหม่มาเป็น วันที่ ๓ ก็หมายความว่า อย่างน้อยดวงอาทิตย์ได้ก้าว
เข้าสู่ราศีใหม่ ไม่น้อยกว่า ๑ องศาแล้วอาจจะย่างเข้าองศาที่ ๒ หรือที่ ๓ ก็ได้ 

วันสงกรานต์เป็นวันเปลี่ยนจุลศักราชใหม่ ซึ่งกษัตริย์สิงหศแห่งพม่า ทรงตั้งข้ึนเมื่อปีกุนวัน
อาทิตย์ พ.ศ. ๑๑๘๑ โดยก าหนดเอาดวงอาทิตย์เข้าสู่ราศีเมษได้ ๑ องศา ประกอบกับไทยเราเคยนิยม
ใช้จุลศักราช สงกรานต์จึงเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยอีกด้วย ในปีแรกที่ก าหนดเผอิญเป็นวันที่ ๑๓ 
เมษายน ซึ่งอันที่จริงไม่ใช่วันที่ ๑๓ เมษายนทุกปี แต่เมื่อเป็นประเพณี ก็จ าเป็นต้องเอาวันนั้นทุกปี 
เพ่ือมิให้การประกอบพิธี ซึ่งมิได้รู้โดยละเอียดต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา วันที่ ๑๓ จึงเป็นวันสงกรานต์
ของทุกปี  การประกาศให้ใช้วันที่ ๑ มกราคม ให้เป็นวันขึ้นปีใหม่ เมื่อ ๒๔ ธันวาคม ๒๔๘๓13 ดัง
เนื้อความว่า “การค านวณโดยวิทยาการทางดาราศาสตร์ และนิยมใช้กันมาเป็นเวลากว่าสองพันปี เมื่อ
ประเทศไทยได้นิยมถือสุริยคติตามอย่างนานาประเทศแล้ว ก็เป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะใช้วันที่ ๑ 
มกราคม เป็นวันขึ้นต้นปีเหมือนอย่างประเทศทั้งหลาย เพราะวันที่ ๑ มกราคม ก็ใกล้เคียงกับวันแรม 
๑ ค่ า ของไทย และเป็นการใช้ฤดูหนาวเริ่มต้นปี การใช้วันที่ ๑ มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ จะเป็นการ
สอดคล้องต้องตามจารีตประเพณีโบราณของไทย ต้องตามคติแห่งพระบวรพุทธศาสนา และได้ระดับ
กับนานาอารยประเทศทั้งมวล 

ประเพณีสงกรานต์ถือเป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ 
ประชาชนจะจัดให้มีกิจกรรมที่ถือปฏิบัติเป็นกิจกรรมของชุมชนและสังคม ที่ทุกเพศทุกวัย และต่าง
ฐานะสามารถสมัครสมานในงานเทศกาลนี้  แสดงออกด้วย  ความพร้อมเพรียงในการตระเตรียมท า
ความสะอาดบ้านเรือน วัด ความพร้อมใจในการท าบุญให้ทานเพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไป
แล้ว เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบรรพบุรุษและบุพการี  การสรงน้ าพระ รดน้ าขอพร
ผู้ใหญ่ การเล่นรื่นเริง เช่น การเล่นพื้นบ้าน พ้ืนเมืองต่างๆ และสิ่งที่เป็นการเล่น ซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์
ของเทศกาลนี้คือ  การเล่นสาดน้ าของหนุ่มสาวและเด็กด้วยน้ าใจไมตรี  สภาพการณ์ดังกล่าวนี้น าไปสู่
ความเกื้อกูลผูกพันด้วยสายใยของวัฒนธรรมที่เป็นมรดกเก่าแก่ของไทยเรา 

 
 

                                           

12 ธวัช รัตนมนตรี, สงกรานต์, วารสารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีท่ี ๑๑ ฉบับท่ี ๑ ประจ าเดือน
มกราคม – มีนาคม ๒๕๔๖), หน้า ๘๒-๘๓. 
13 ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๘/หน้า ๓/๑ มกราคม ๒๔๘๔ 
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ความกตัญญูกตเวที จากการท าบุญอุทิศให้แก่บรรพบุรุษในวันสงกรานต์   

การแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อ บิดามารดาและบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วโดยการ
ท าบุญตักบาตร ท าบุญอุทิศ    ดังค าสอนในพระพุทธศาสนาที่มีความเชื่อเกี่ยวกับการท าบุญอุทิศ
ให้แก่ผู้วายชนม์  โดยการบ าเพ็ญทาน ศีลและภาวนา พร้อมกับกรวดน้ าเพ่ืออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไป
ให้  พุทธศาสนิกชนควรแผ่เมตตากรุณาออกไปให้แก่เขาโดยตรงด้วยการกระท าความดี  พวกเขา
สามารถจะอุทิศความดีไปให้แก่ปิยชนเพ่ือให้เขาเหล่านั้นมีสภาพชีวิตที่ดีขึ้น  นี้คือวิธีที่ดีที่สุดส าหรับ
การแสดงความระลึกถึง  และการให้ความเคารพนับถือ  ตลอดจนเพ่ือประทับชื่อของผู้ที่ล่วงลับไป
แล้วไว้ชั่วกาลนานอย่างแท้จริง  เมื่อผู้ล่วงลับไปแล้วไปเกิดอยู่ในสุคติภูมิ  พวกเขาจะตอบแทนด้วย
การให้พรแก่ญาติที่ยังมีชีวิตอยู่  ดังนั้น  จึงถือเป็นหน้าที่ของหมู่ญาติที่จะแสดงความระลึกถึงผู้ที่
ล่วงลับไปแล้ว  ด้วยการอุทิศส่วนบุญ  และแผ่เมตตาให้แก่พวกเขาโดยตรง  

ส าหรับการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ บิดามารดาที่ล่วงลับไปแล้ว 
เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์นี้  คนไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ จะเตรียมตัวไปท าบุญที่วัด
ที่ใกล้บ้าน ซึ่งในสังคมชนบทอาจมองเห็นได้ชัดว่า จะมีผู้สูงอายุซึ่งท่านจะเป็นผู้น าลูกหลานไปวัดโดย
พร้อมเพรียงกัน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้เป็นโอกาสอันดีที่ ลูกหลานหรือญาติพ่ีน้องที่ไปท างานอยู่
ในเมืองหลวงหรือต่างจังหวัด ได้กลับมาเยี่ยมบ้าน แล้วพร้อมใจกันไปท าบุญที่วัด ข้าวของที่ได้เตรียม
ไปท าบุญที่วัดนั้น ตามประเพณีของอีสานแล้วจะมีการท าขนมห่อ หรือขนมหวาน ซึ่งท าจากแป้งข้าว
เหนียวแล้วห่อด้วยไส้หวาน ประกอบด้วยมะพร้าวถั่วงา ตามความชอบของแต่ละท้องถิ่น ทั้งขนมที่ได้
ท าขึ้นเองและกับข้าวที่ได้เตรียมไว้วัดนั้น  ตามคติความเชื่อของชาวพุทธจะน าแต่สิ่งที่ ดี ประณีตที่สุด
ไปวัดก่อน เพ่ือความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว ดังนั้นชาวพุทธจึงได้ถือคติตรงนี้น ามา
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  การไปท าบุญในวันโอกาสส าคัญเช่นวันสงกรานต์นี้  ถ้าในครอบครัวนั้นมีอัฐิ 
หรือกระดูกของผู้ที่วายชนม์แล้ว ก็จะน าส่วนนั้นใส่โกฏิหรือผ้าอบ พร้อมด้วยดอกไม้ น้ าจันทร์หอม ไป
ที่วัดด้วยเพ่ือที่จะได้นิมนต์พระคุณเจ้าที่วัดได้ชักบังสุกุลให้ เพราะความเชื่อตรงนี้ คนไทยเชื่อว่าเป็น
การระลึกถึงผู้มีพระคุณ เช่น บิดามารดา บรรพบุรุษที่ได้ล่วงลับไปแล้ว แต่เป็นการระลึกถึงผู้มีพระคุณ
ในครั้งเม่ือยังมีชีวิตอยู่นั้นได้เคยให้สิ่งนั้น หรือสิ่งนี้แก่เรา ในฐานะที่เป็นผู้รับและเป็นบุตรธิดาหลังจาก
ที่ท่านได้ล่วงลับไปแล้วก็ได้ระลึกถึง พร้อมกับท าบุญไปให้ในโอกาสที่ส าคัญ เช่น วันสงกรานต์ วันปี
ใหม่ วันเข้าพรรษาหรือวันออกพรรษาเป็นต้น ตามแต่โอกาสที่เหมาะสม แต่เนื่องด้วยในวันสงกรานต์
นี้ ชาวพุทธทุกครัวเรือนจะน าอัฐิของแต่ละครอบครัวมารวมกันไว้ที่ หน้าโต๊ะหมู่บูชาที่วัดเพ่ือที่จะ
นิมนต์พระคุณเจ้าชักบังสุกุลให้  แต่ในกรณีพิเศษก็มี เช่น นิมนต์พระสงฆ์ไปชักบังสุกุลให้ที่เจดีย์ หรือ
ที่ก าแพงโบสถ์ ก าแพงวัด  เพราะความเชื่อของชาวพุทธที่ได้จองศาสนสถานและศาสนวัตถุแล้วจะมี
การอุทิศให้  เช่น ได้บูชาก าแพงโบสถ์แล้วยังอุทิศให้แก่ญาติพ่ีน้องเป็นต้น ดังนั้น ในโอกาสส าคัญๆ ก็
จึงได้นิมนต์พระสงฆ์ไปชักบังสุกุลให้  หลังจากที่พระสงฆ์ได้ชักบังสุกุลให้แล้วก็ได้ให้พร ระหว่างที่
พระสงฆ์ให้พรนั้น ญาติพ่ีน้องก็กรวดน้ าลงดิน แสดงให้เห็นถึงความอบอุ่นของครอบครัวชาวไทยพุทธ
อีกครั้งหนึ่ง คือ มีความพร้อมเพรียงกัน ไม่ว่าใครจะท างานอยู่ในต่างจังหวัดหรือในเมืองหลวง ก็จะ
ว่างเว้นจากธุระส าคัญอันนั้น มาท าบุญโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งจุดนี้เองก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ให้สถาบัน
ครอบครัวมีความอบอุ่น  
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การท าบุญถวายทานในงานนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการท าความดี แม้การให้จะเป็นสิ่งที่ท า
ได้ยาก แต่ว่าการให้กับผู้มีศีลก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการให้อย่างอ่ืนๆ ตามมา  การให้ทานของ
พุทธศาสนิกชนยังเป็นอานิสงส์ตกไปยังผู้ที่ได้มาอนุโมทนาบุญอีกด้วย คือเปรตหรือญาติพ่ีน้องที่วาย
ชนม์ไปแล้ว   

ดังนั้น  การแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีโดยการท าบุญอุทิศในวันสงกรานต์นี้ก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เห็นถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ มีบิดามารดาเป็นต้น แม้ได้วายชนม์ไปแล้ว 
ก็ได้น าอัฐิธาตุมาบ าเพ็ญกุศลตามโอกาสอันสมควร เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้มีความกตัญญู
กตเวทีต่อสาธารณชนและเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา  ในบางครั้งมีการท าบุญอุทิศโดยมีวัตถุ
สิ่งของที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการคณะสงฆ์ หรือการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์ด้วย เช่น  การถวาย
โต๊ะ เก้าอ้ี เต็นท์ เครื่องใช้สอยในวัด ซึ่งสิ่งของเหล่านี้ก็เป็นประโยชน์ต่อวัดและสังคมอีกเช่นกัน แม้
บางครั้งในบ้านมีความจ าเป็นที่จะต้องหยิบยืมของใช้สอยก็สามารถมา เช่าหรือบูชาจากวัดได้  แสดง
ให้เห็นถึงความเอ้ืออาทรต่อกันของบ้านกับวัดอีกทางหนึ่ง  ดังนั้น การท าบุญโดยถวายสิ่งของที่เป็น
ประโยชน์แล้วอุทิศให้กับผู้วายชนม์เนื่องในวันสงกรานต์หรือในโอกาสต่างๆ ก็จะเป็นน้ าหล่อเลี้ยงให้
สังคมมีชีวิตชีวายิ่งขึ้น เหมือนดั่งต้นไม้ได้รับน้ าฝน ก็จะเขียวขจีสดชื่น เช่นกัน  

 
ความกตัญญูกตเวทีจากการก่อเจดีย์พระทรายในวันสงกรานต์   

การก่อเจดีย์พระทรายนี้สามารถเป็นกุศโลบายในการสอนธรรมแก่พุทธศาสนิกชนได้  คือ 
การเข้าใจในความเป็นของส่วนรวม วัดถือว่าเป็นสถานที่สาธารณะ วัดเป็นสมบัติของศาสนา ศาสนา
เป็นสมบัติของพุทธศาสนิกชน ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา ดังนั้น วัดจึงเป็น
ของทุกคน แต่เป็นในนามที่จะต้องให้ความเคารพนับถือ ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ หรือการ
พัฒนาในวัด จากตรงนี้ท าให้เห็นว่า วัดแม้จะเป็นสถาบันหนึ่งที่หล่อเลี้ยงสังคมให้มีความสงบสุขมา แต่
ชาวพุทธทุกคนก็ควรให้ความสนใจเกี่ยวกับกิจกรรมในวัดเช่นกัน เพราะศาสนาจะมีความเจริญได้ก็
เพราะมีความพุทธบริษัทร่วมมือร่วมแรงกัน เป็นพลังผลักดันให้เจริญก้าวหน้าไป  

จากพิธีกรรมขนทรายเข้าวัดเพ่ือน ามาก่อเจดีย์พระทรายนั้น เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่หล่อ
หลอมให้พุทธศาสนิกชนมีจิตใจที่ประกอบไปด้วยความ กตัญญูกตเวที รู้ตอบแทนคุณของ
พระพุทธศาสนา เพราะบางครั้งอาจจะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจที่จะเหยียบเม็ดทรายซึ่งเป็นสมบัติของพระ
ศาสนา เป็นของวัดได้ติดเท้าออกไปนอกวัด  แต่เมื่อระลึกได้ก็ต้องมาท าให้เพ่ือให้เกิดความสบายใจ  
ไม่ให้ติดค้างต่อกันและกัน แต่ก็จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องช่วยกันในเรื่องของส่วนรวม โดยเฉพาะวัดเป็น
ของพุทธศานิกชนทุกคน ธรรมะจากวัดสอนให้ชาวพุทธปล่อยวางไม่ให้ยึดติด ดังนั้น การแสดงความ
กตัญญูกตเวทีต่อพระศาสนาโดยการขนทรายเข้าวัดจึงเป็นพิธีกรรมที่เหมาะสมกับกาลเวลา โอกาสอัน
ดีคือ สงกรานต์อีกประการหนึ่ง เนื่องด้วยเด็กเล็กๆ จะได้มาเล่นทรายในวัด ถือว่าเป็นการน าเด็กเล็กๆ 
เข้ามาเล่นในวัด แม้เพียงมาเล่นดินทรายหรือมาช่วยกันก่อเจดีย์พระทรายก็ยังมีส่วนที่จะซึมซับเอาวิถี
ชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีไปโดยที่เด็กไม่รู้ตัวด้วย   
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ความกตัญญูกตเวทีจากการสรงน้ าพระ  
การแสดงความกตัญญูต่อพระรัตนตรัย ดังชาวพุทธได้ระลึกถึงทุกเช้าเย็นในช่วงที่ท า

วัตรสวดมนต์  แต่ในเทศกาลสงกรานต์ถือว่าเป็นกรณีพิเศษอีกประการหนึ่ง คือ ได้อันเชิญพระพุทธรูป
มาอยู่ที่กลางแจ้ง โดยได้จัดเตรียมสถานที่มีโต๊ะหมู่บูชา และสถานที่ตรงนั้นต้องพร้อมที่จะเปียกน้ า
ด้วยเพราะต้องมีการสรงน้ าตรงนั้น ต่อมาก็ได้จัดเตรียมส าหรับพระสงฆ์ ถัดไปนั้น ในบางท้องที่อาจจะ
มีที่นั่งส าหรับผู้สูงอายุ  ซึ่งให้อยู่ถัดไปจากพระสงฆ์  เนื่องด้วยวัดเป็นสถานที่ที่ทุกคนให้ความส าคัญใน
การประกอบบุญการกุศล ดังนั้น บางวัดพระท่านก็จะมีวิธีการหารายได้เข้าวัดโดยจัดตั้งกองบุญ ถวาย
สังฆทานหรือท าบุญปิดทองพระ ตักบาตรพระประจ าวันเกิด เป็นต้น  นี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่หารายได้เข้า
วัดเพ่ือเป็นการเกื้อกูลต่อวัด เช่น ค่าน้ า ค่าไฟ หรือก่อสร้างศาสนสถาน เป็นต้น   

ดังนั้น เมื่อมีพุทธศาสนิกชนเข้ามาท าบุญเยอะมากมายอย่างนี้เป็นประจ า ก็กลายเป็น
ประเพณีที่จะต้องจัดให้มีขึ้นอยู่เป็นประจ าถึงแม้ว่าคนที่เคยจัดมาก่อนจะไม่อยู่แล้ว คนที่อยู่ข้างหลังก็
สามารถที่จะจัดให้เกิดขึ้นได้ บางวัดถือให้วันสงกรานต์วันต่างๆ เป็นวันสรงน้ าพระประจ าปีก็มี  และ
ในการนั้นชาวพุทธทั้งหมดโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนนั้นๆ ก็ต้องออกมาเป็นแบบอย่างให้กับ
ลูกหลาน ชาวบ้านก็จะออกมาที่วัดกันหมดทุกคน  ต้องวางหรือทอดธุรการงานทั้งหมดไว้ ก่อน 
เพ่ือที่จะมาในงานสรงน้ าพระกัน  ถ้ามีลูกหลานคนใดไม่ได้มาท าพิธีสรงน้ าพระหรือมารดน้ าในครั้งนั้น 
ก็จะมีการกล่าวถามถึง  แสดงให้เห็นถึงความกตัญญูกตเวทีต่อสังคม แม้อยู่ในสังคมเดียวกัน ก็ยังมี
ความสามัคคีกันได้  วัดก็เป็นสถานที่หนึ่งที่หล่อหลอมจิตใจให้มีความกตัญญูกตเวทีต่อสังคมได้   

เริ่มพิธีการจะถือเอาเวลาในช่วงบ่ายๆ ประมาณสามโมงหรือสี่โมงเย็น เพราะเป็นเวลา
ที่เหมาะสมที่สุด เมื่อเริ่มพิธีก็จะมีการจัดสถานที่ได้อันเชิญพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ลงมาสู่สถานลาน 
บางครั้งให้อยู่ใต้ร่มโพธิ์ เพราะถือว่าเป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ก็จะเป็นการเหมาะสมยิ่งขึ้น  
แต่ถ้าสถานที่ไม่อ านวยก็ไม่เป็นไร โดยจะหันหน้าพระไปทางทิศที่เป็นมงคลคือ ทิศตะวันออกกับทิศ
เหนือ  เพราะคนไทยถือว่าเป็นสิ่งที่มงคล ต่อจากนั้นก็นิมนต์พระสงฆ์ลงมานั่งที่อาสน์สงฆ์ที่ได้จัดไว้  
แล้วเริ่มพิธีกรรมด้วยการกราบพระรับศีลตรงนั้น เสร็จแล้วก็ให้มรรคทายกน ากล่าวขอขมาลาโทษต่อ
พระรัตนตรัย ซึ่งในตรงนี้ ให้ทายกกล่าวช้าๆ เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนทุกได้กล่าวตาม ส าหรับ
พุทธศาสนิกชนสิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วยก็คือ น้ าที่จะมารดน้ าหรือสรงน้ าพระ  จะต้องมีน้ าแป้ง ดอกไม้ 
หรือน้ าหอมบ้างพอสมควร  แต่ไม่ควรเป็นน้ าสีที่ดูเหมือนเป็นการขาดความเคารพในพระรัตนตรัย 
ต้องเป็นน้ าที่บริสุทธิ์ และในระหว่างที่น้ ามาเตรียมที่จะสรงน้ าพระนั้นต้องวางหรือ เอาน้ าในขันหรือถัง
นั้นให้อยู่ในที่สูง เป็นการแสดงออกถึงความเคารพบูชา แม้สิ่งของที่จะน ามาบูชาต้องเป็นสิ่งที่บริ สุทธิ์
และเก็บไว้ในที่สูงเหนือหัวด้วย   

เมื่อกล่าวค าขอขมาโทษเสร็จแล้ว ก็จะเรียงล าดับผู้ที่จะต้องสรงน้ าพระก่อนก็คือ  
พระสงฆ์ถัดจากนั้นก็ให้เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุมากที่สุด แล้วก็เรียงไปตามล าดับของอายุ เมื่อพระสงฆ์
ท่านสรงน้ าพระแล้วท่านก็จะมานั่งให้กับพระผู้ที่มีอายุกาลพรรษาน้อยได้สรงน้ า รดน้ าขอพร  ถัด
จากนั้นไปก็จะเป็นสามเณร  และผู้สูงอายุมานั่งแล้วก็ให้กับลูกหลานได้รดน้ าขอพรกันต่อไป  ใน
ระหว่างที่รดน้ าการขอพรของลูกหลานนั้น  ผู้สูงอายุก็จะให้พรกับลูกหลาน ซึ่งจุดส าคัญของการรดน้ า
ด าหัวผู้ใหญ่อยู่ตรงนี้ เมื่อวิเคราะห์คุณค่าของการรดน้ าแล้ว จะเห็นได้ว่า การประกอบกิจกรรมเช่นนี้ 
ท าให้มีความอบอุ่นต่อครอบครัว  ผู้สูงอายุเป็นวัยที่เกษียณงานแล้วไม่สามารถไปท างานได้ อยู่แต่บ้าน
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นานครั้งจะมีลูกหลานมาเยี่ยมซึ่งก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งของผู้สูงอายุ คือ ความเหงา แต่เนื่องด้วยมี
เทศกาลสงกรานต์นี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่ผู้สูงอายุจะได้อยู่ใกล้ชิดกับลูกหลาน เป็นโอกาสที่จะสั่งสอน
ตักเตือนลูกหลาน หรือการสอนลูกหลานให้เป็นคนดีได้  

สรุป การสรงน้ าพระบางวัดได้จัดให้เป็นงานประจ าปี มีการละเล่นเพ่ือที่จะได้เป็นการ
ดึงดูดให้พุทธศาสนิกชนหรือเป็นการสมโภชกับงานประจ าปี ให้การท าบุญในครั้งนี้เป็นไปด้วยความ
สนุกสนาน สนุกในบุญการกุศล แต่ด้วยการสรงน้ าพระนั้นเป็นการขอขมาต่อพระรัตนตรัย บางครั้ง
อาจมีการเจตนาหรือไม่เจตนาที่ได้ล่วงเกินต่อพระรัตนตรัย ส าหรับการสรงน้ าพระก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่
จะเป็นการตอบแทน  หรือแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระรัตนตรัยได้  

 
ความกตัญญูกตเวทีจากการรดน้ าด าหัวขอพรผู้ใหญ่   

การรดน้ าด าหัวผู้ใหญ่ การจัดมีอยู่สองระดับ คือ ระดับท่ีเป็นพิธีการและไม่เป็นพิธีการ  
ในระดับที่เป็นทางการ ส่วนมากจะเป็นการจัดในระดับขององค์กร ทางภาครัฐ มีการจัดพิธีการเพ่ือ
เสริมความสามัคคีในหมู่คณะมีการขอพรกับผู้ใหญ่ในองค์กรนั้นๆ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีอีกอย่างหนึ่งที่จะ  
ท าความเข้าใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในองค์กรหรือบริษัทนั้นๆ เพราะธรรมะที่จะท าให้องค์กรมี
ความเข้มแข็งได้อยู่ข้อหนึ่ง คือ การหมั่นประชุมเนืองนิตย์ ในอปริหานิยธรรม ๗ ประการ  ผลของการ
ประชุมกันหรือปรับความเข้าใจกันในองค์กรนั้นท าให้ สมาชิกท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มี
การกล่าวขอขมาโทษต่อกันและกัน ท าให้เป็นกัลยาณมิตรต่อกัน และการรดน้ าด าหัวอย่างที่ไม่เป็น
ทางการ  

ส าหรับการรดน้ าด าหัวผู้ใหญ่อย่างไม่เป็นทางการนี้ เป็นวิธีที่ถือปฏิบัติมากที่สุด เป็น
พิธีกรรมหนึ่งที่มีความส าคัญในเทศกาลสงกรานต์นี้  เป็นการให้ความเคารพนับถือต่อผู้สูงอายุ หรือ
ผู้ใหญ่ที่เรานับถือ  เป็นการสร้างความเหนียวแน่นของสถาบันครอบครัวให้มีความผูกพันกันยิ่งขึ้น 
ระหว่างการรดน้ าขอพรจากผู้ใหญ่นั้น จะมีความพร้อมเพรียงกันในครอบครัว โดยการรดน้ าขอพรนั้น
ผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุก็จะให้พรที่เป็นสิ่งที่สร้างความเจริญให้แก่ ลูกหลาน แก่ครอบครัว แต่ มีสิ่งที่น่าคิด
อย่างหนึ่งคือ น้ าที่น ามารดนั้น เป็นน้ าบริสุทธิ์ผสมน้ าหอม แป้งพอประมาณ  ซึ่งเป็นเหมือนปริศนา
ธรรมที่ ได้บอกว่าน้ านั้นเป็นความบริสุทธิ์ของจิตใจของผู้สูงอายุ ส่วนแป้งหรือน้ าหอมนั้นก็เป็นยาหอม 
ความหอมหวานของน้ าที่จะสามารถเยี่ยวยาหรือ สร้างความอบอุ่นให้แก่ครอบครัวได้อีกประการหนึ่ง  

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ถึงแม้ลูกหลานจะออกไปท างานที่เมืองหลวงหรือต่างจังหวัดก็ดี เมื่อ
ถึงเทศกาลสงกรานต์ก็จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกลับมาบ้านเพ่ือไปให้ความอบอุ่นต่อครอบครัว ให้มี
ความพร้อมหน้าพร้อมตากัน ก็เป็นความอบอุ่นอย่างหนึ่งของครอบครัวไทย เป็นการรวมญาติพ่ีน้อง
ทุกๆ ให้เป็นครอบครัวใหญ่   ความกตัญญูกตเวทีจากการรดน้ าด าหัวขอพรกับผู้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุ คือ 
การแสดงออกซึ่งความเคารพนับถือกับผู้สูงอายุ  เพราะท่านเป็นที่พ่ึงพิงให้กับลูกหลาน เราในฐานะที่
เป็นลูกหลานก็ขอให้ท่านได้มีอายุยืน อยู่กับลูกหลานไปนานๆ คอยคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุข เมื่อได้
ขอพรให้กับท่านแล้ว ท่านก็จะให้พรกับลูกหลานให้อยู่เย็นเป็นสุขบ้าง ฯลฯ จากกิจกรรมรดน้ าด าหัว
ขอพรผู้ใหญ่นี้สร้างความผูกพันให้กับครอบครัวได้มีความอบอุ่นอีกประการหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการป้องกัน
อบายมุข และสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาสู่ครอบครัวได้  
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สรุป   
ความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาบิดาเป็นคุณธรรมที่เกื้อหนุนในการเสริมสร้างพฤติกรรมดี ให้

เกิดวัฒนธรรมทางจิตใจ เกื้อหนุนต่อความมั่นคงทางสังคมในระดับครอบครัวจึงชื่อว่าเป็นฐานส่งเสริม
เกื้อกูลให้สังคมเกิดความมั่นคงสงบสุข14  ประเพณีสงกรานต์เป็นวัฒนธรรมที่รวบรวมวิถีชีวิตของคน
ไทยให้มีแต่ความสดชื่นงดงามประกอบไปด้วยคุณงามความดี เป็นวันรวมญาติ รวมครอบครัว ได้
ท าบุญร่วมญาติ แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ได้สรงน้ าพระ ขอพรจากผู้ใหญ่ เพ่ือความ
เป็นสิริมงคล เป็นประเพณีที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว สังคมกับวัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม อันก่อให้เกิดความรัก ความผูกพัน ความกตัญญู และความสามัคคีในครอบครัว ชุมชน 
และสังคม ประเพณีสงกรานต์จึงเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่งดงามของไทย ที่บรรพบุรุษได้สืบทอดต่อ
กันมาจนเป็นวัฒนธรรมประจ าชาติ ที่โดดเด่น และฝังลึกเข้าไปในชีวิตจิตใจของคนไทยมาช้านาน 15  
บุตรธิดาผู้เป็นกตัญญูกตเวทีชน จึงควรยึดหลักการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาบิดาด้วยการ
ปฏิบัติตนเลี้ยงดูมารดาบิดาทั้งทางด้านกายภาพและจิตใจ จึงจะได้ชื่อว่าแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อ
มารดาบิดาได้อย่างสมบูรณ์การมีความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาบิดาคือการสร้างวัฒนธรรมทางจิตใจ
สามประการคือ 

๑. เป็นวัฒนธรรมอันดีของสังคมมนุษย์ การได้เลี้ยงดูมารดาบิดาให้เป็นสุขเป็นหลักสังคม
สงเคราะห์เบื้องต้นในสังคมย่อยคือครอบครัว การที่บุตรมีมโนส านึกในเรื่องกตัญญูกตเวทีแล้วท า
หน้าที่ของลูกด้วยการประพฤติเป็นปฏิการะตอบแทนคุณของมารดาบิดาด้วยการเลี้ยงดู  ก็จะต้องมี
ส านึกดีตั้งแต่ต้น เริ่มตั้งแต่การรู้จักห่วงใยในชีวิตของตนเองไม่ประพฤติให้เสียคน  รู้จักสร้างอนาคต 
สร้างนิสัยที่ดีมีสมบัติของผู้จะสืบสกุล เสียสละทุ่มเทสนับสนุนในการท ากิจการงานเพ่ือมีอาชีพและ
หลักฐานมั่นคง รอบรู้ในหน้าที่อันควรไม่ควร ประพฤติตนให้เป็นที่ไว้วางใจของมารดาบิดา เหล่านี้ล้วน
เป็นกระบวนการขัดเกลาและพัฒนาการชีวิตให้เป็นชีวิตที่มีค่า เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและสังคมเป็น
เบื้องต้น การที่มีอาชีพหลักฐานมั่นคงก็คือการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  การเลี้ยงดูมารดาบิดา
คือการท าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ไม่ให้เกิดปัญหาคนชราถูกทอดทิ้ง หรือปัญหาทางสังคมด้านอื่น ๆ 

๒. เป็นวัฒนธรรมด้านการรู้คุณค่าแห่งชีวิต การได้เลี้ยงดูมารดาบิดาให้เป็นสุขเป็นการ
เทิดทูนบูชาบุคคลส าคัญในตระกูล เป็นการย้ ามโนส านึกให้ลูก ๆ ตระหนักรู้ว่า ได้ชีวิตมาจากใคร ชีวิต
เลือดเนื้อที่เรียกว่าร่างกายและจิตใจคือส่วนหนึ่งของมารดาบิดา การเกิดและเจริญเติบโตมาได้นั้น
เพราะความเมตตา กรุณาของมารดาบิดา ชีวิตของบุตรและมารดาบิดาเสมือนเป็นอันเดียวกัน เฉพาะ
ในส่วนของคุณที่ได้อุปถัมภ์เลี้ยงดูมานั้นไม่อาจตอบแทนได้หมดสิ้น การจะท าการใดๆ อันเป็นสิ่งไม่ดี
                                           

14  พระครูศรีสตุโสภณ (เงิน ชาตเมธี), ความกตญัญกูตเวทีในฐานะคณุธรรมค า้จุนสงัคมจากมมุมอง

พระพทุธศาสนา , วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลยั, ๒๕๔๙), หน้า ๖๘-๗๐. 

15 พระมหาบุญกอง คุณาธโร (มาหา),  การศึกษาเชิงวิเคราะห์ความกตัญญู (กตญฺญุตา)ในพระพุทธศาสนา
เถรวาท, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๘), หน้า ๑๑๕. 
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งามหรือไม่ถูกต้องควรค านึงถึงมารดาบิดา ค านึงถึงชีวิตว่าเป็นสิ่งมีค่า มารดาบิดาเป็นสิ่งมีค่าต้อง
เทิดทูนบูชา ซึ่งจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์มั่นคงทางจิตใจและความเคารพนับถือไม่ดื้อดึงประพฤติ
เสียหายแต่อย่างใด 

๓. เป็นวัฒนธรรมในด้านเอกลักษณ์ทางสังคม เพราะความกตัญญูกตเวทีจึงก่อให้เกิด
วัฒนธรรมที่เชื่อมสัมพันธ์กับบริบทสังคมต่าง ๆ เช่นประเพณีรดน้ าด าหัวในวันสงกรานต์ การท าบุญ
อายุวัฒนมงคล การท าบุญอุทิศแก่บรรพชนในประเพณีหรือเทศกาลต่าง ๆ ก่อให้เกิดแบบแผนและ
แบบอย่างเป็นวัฒนธรรมทางสังคมที่เชื่อมความรักความสามัคคีของญาติมิตรเป็นอย่างดี 
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บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน ต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม1 
The Role of Monks in Community Development in Pho Chai Sub-district, 

 Wapi Pathum District, Mahasarakham Province 
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พระครูวาปีจันทคุณ,ดร3 

พระอธิการสมหมาย อตฺถสิทฺโธ,ดร.4 

 
บทคัดย่อ 

    บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1)บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน 2 )
บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม  3 )ผลการ
พัฒนาของพระสงฆ์ ต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคามผลการวิจัยพบว่า บทบาทของ
พระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนมี 3 ด้าน คือ 1)บทบาทผู้น าชุมชนเชิงพุทธ โดยใช้สังคหวัตถุ 4  2)
บทบาทประสานประโยชน์ของคนในชุมชน 3)บทบาทด้านผู้ยุติข้อขัดแย้งของชุมชน  ส่วนบทบาทของ
พระสงฆ์ในการพัฒนาต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคามมี 3 ด้าน คือ 1)บทบาทด้าน
เป็นผู้น าความสามัคคีของชุมชน 2)บทบาทด้านเป็นผู้น าสังคมสงเคราะห์ 3)บทบาทด้านเป็นผู้ประสาน
ความเข้าใจระหว่างภาครัฐและคนในชุมชน ส่วนผลการพัฒนาของพระสงฆ์ ต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอวาปี
ปทุม จังหวัดมหาสารคาม มี 3 ด้าน คือ ชุมชนมีกิจกรรมพัฒนาสุขภาพใจ  ชุมชนด าเนินงานไทยนิยม
ยั่งยืนส าเร็จตามก าหนดเวลา ชุมชนมีพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ของชุมชนที่สะอาดและงดงาม 
 
ค าส าคัญ: บทบาทของพระสงฆ์, การพัฒนาชุมชน,ต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
 

Abstract  

         This research article aims to study: 1)  The role of monks in community 

development; 2) the role of monks in community development in Pho Chai sub-district, 

Wapi Pathum district Mahasarakham province; 3) the results of the development of the 

                                           

1 บทความนี้เป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ “บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน ต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอ
วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม  ”หลักสูตรพุทธศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2 นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบณัฑิต สาขาพระพุทธศาสนา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลยั
สงฆ์ร้อยเอด็ 

3 อาจารย์ประจ าหลักสตูรพุทธศาสตรมหาบัณฑติ สาขาพระพุทธศาสนา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอด็ 

4 อาจารย์ประจ าหลักสตูรพุทธศาสตรมหาบัณฑติ สาขาพระพุทธศาสนา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอด็ 
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monks in Pho Chai sub-district. It was found that the role of monks in community 

development has 3 aspects: 1)  community leaders using Sangahavatthu 4; 2)  creating 

benefits for people in the community; 3)  community conflict resolution.  The role of 

monks in community development in Pho Chai sub-district has 3 aspects: 1) community 

leadership in creating unity; 2)  leadership as social worker; 3)  creating mutual 

understanding between the government and people in the community. The results of 

the development of the monks in Pho Chai sub-district has 3 aspects: 1) the community 

has mental health development activities; 2)  the Thai community operates in a 

sustainable manner with success according to the schedule; 3)  the community has a 

public area that is clean and elegant. 

 

Keywords: the role of monks, community development, Pho Chai sub-district, Wapi 

Pathum district, Mahasarakham  

 

บทน า 

 จากสภาพปัญหาหลายด้านในสังคมหรือชุมชนปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้าน
อาชญากรรม ปัญหาการลักขโมย ตลอดจนปัญหายาเสพติดที่มีมาก เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันมี
ความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะด้านวัตถุ แต่ทางด้านจิตใจกลับต่ าลง คนขาดศีลธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม ไม่ค านึกถึงความผิดชอบชั่วดี ท าทุกสิ่งเพ่ือผลประโยชน์ตน โดยไม่คิดถึง
ผลกระทบต่อคนอ่ืนจากการกระท าของตน ว่าจะท าให้ล าบากเดือดร้อนหรือไม่อย่างไร “เพราะ
สังคมไทยก าลังก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ ท าให้มีการเปลี่ยนแปลง ไปอย่างรวดเร็วด้วยเหตุปัจจัยต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสาร ค่านิยม วัฒนธรรม ต่างชาติ เงินทุน เหล่านี้ท าให้
สังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยเฉพาะสังคมแบบเกษตรกรรมเป็นสังคมอุตสาหกรรม เกิดการ
ขยายตัวของสังคมเมือง การเกิดขึ้นของทุนนิยมอุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมบริโภคนิยม สภาพ
ดังกล่าวมีผลกระทบต่อชีวิตของคนไทย”)ยุทธพงษ์ จันทรวรินทร์,2550) 

 จากอดีตลักษณะสังคมหรือชุมชนชนบทมีการเป็นอยู่หรือวิถีชีวิตแบบพ่ึงพาอาศัยกัน อยู่
แบบพ่ีแบบน้อง ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีความรักความสามัคคีกัน เป็นสังคมหรือชุมชนที่น่าอยู่ แต่
ปัจจุบันกลับได้เปลี่ยนแปลงเป็นสังคมเมือง เห็นแก่ตัวขาดความเห็นอกเห็นใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กัน 
พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันที่ส าคัญที่สุดสถาบันหนึ่ง ในการให้ความช่วยเหลือต่อสังคมไทยตลอดมา 
โดยมีส่วนช่วยในการกล่อมเกลาจิตใจ และลักษณะนิสัยของคนไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
“พระสงฆ์เป็นองค์ประกอบหลักของสถาบันพระพุทธศาสนา เพราะเป็นผู้ท าให้เกิดความเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลง เป็นผู้ที่ท าให้พระพุทธศาสนาหยั่งรากฝังลึกลงในสังคมจน เป็นสถาบันส าคัญหนึ่งของ
สังคม เมื่อศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบของความเป็นสถาบันทางศาสนา องค์ประกอบที่มีความส าคัญ
ยิ่ง คือ วัดและพระสงฆ์มีอิทธิพลและบทบาทต่อวิถีชีวิตของประชาชนมาก เพราะวัดและพระสงฆ์เป็น
ศูนย์รวมทางจิต ศีลธรรมและพฤติกรรมต่าง ๆ”)พินิจ ลาภธนานนท์,2529) 

 วัดและพระสงฆ์มีบทบาทที่ส าคัญแก่ประชาชนและสังคมมายาวนาน ไม่ว่าจะเป็นสถานที่
ให้การศึกษา การอาชีพ การรักษาโรค การพิจารณาตัดสินคดีความต่าง ๆ การให้ค าแนะน าสั่งสอน 
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สร้างความเข้มแข็งทางด้านจิตใจ และยังเป็นสถานที่พักผ่อนและปฏิบัติธรรมการท ากิจกรรมอ่ืน ๆ 
รวมทั้งมีส่วนส าคัญใน การพัฒนาสังคมด้วย เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไปท าให้บทบาทดังกล่าวได้ลด
น้อยลงตามสภาพความ เจริญและการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง มีการแบ่ งความ
รับผิดชอบกิจกรรมบางอย่างที่วัดเคยมีบทบาทออกไป )ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,2542)เช่น 
การศึกษา การรักษาพยาบาล ประกอบกับวิถีชีวิตของประชาชนที่ได้รับ เอาวัฒนธรรมและค่านิยม
ของชาวต่างชาติเข้ามามากขึ้น ท าให้บุคคลที่เคยเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ภายในวัดลดลงไปด้วย 
บทบาทของพระสงฆ์ที่มีต่อชุมชนก็ลดลง ความสัมพันธ์ระหว่างวัดและพระสงฆ์กับประชาชนก็มี
ระยะห่างกันมากขึ้น ท าให้การส่งเสริมและการให้ความร่วมมือในกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมทาง
สังคมไม่แน่นแฟ้นเหมือนในอดีต ทั้งยังส่งผลให้โอกาสของประชาชนที่จะได้ศึกษารับรู้หลักธรรมทาง
ศาสนาก็น้อยลงด้วย มีผลท าให้ระบบคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมเสื่อมลง เพราะบทบาทของ
พระพุทธศาสนาในการขัดเกลาสังคมลดลง ประกอบกับวัดบางแห่งได้มุ่งเน้นการพัฒนาในด้านวัตถุ
มากกว่าการพัฒนาในด้านจิตใจ  วัดที่เคยเป็นที่พ่ึงและเป็นศูนย์กลางชุมชนได้ถูกลดทอนบทบาทและ
ความส าคัญลง )คูณ โทขันธ์,2525) 

 ในขณะที่พระสงฆ์และสามเณรก็ลดจ านวนลงด้วย ท าให้มีวัดร้างในประเทศไทยเป็น
จ านวนมาก ส่วนพระสงฆ์ที่เคยมีบทบาทส าคัญของชุมชนในอดีตก็มีบทบาทน้อยลง  นอกจาก
พระสงฆ์จะเป็นที่เคารพของชาวบ้านในชุมชนแล้วยังนับว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าในการมีส่วน
ร่วมพัฒนาสังคม หากนักวิชาการน าความรู้  รู้จักทรัพยากรและแรงงานมาใช้ อย่างถูกต้อง จะช่วย
เสริมสร้างความเจริญอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนอย่างถูกต้อง จะช่วยเสริมสร้างความ
เจริญอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนอย่างสูงสุด )สุ ลักษณ์ ศิวรักษ,์2524)  

จากข้างต้น กล่าวได้ว่าอดีตที่พระสงฆ์นอกจากจะเป็นที่เคารพของชาวบ้านในชุมชนแล้ว
ยัง นับว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม ช่วยเสริมสร้างความเจริญอย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนอย่างถูกต้อง และส่งเสริมการด ารงชีพแบบสัมมาอาชีวะ บทบาท 
พระสงฆ์ในสังคมไทยเป็นงานที่พระสงฆ์จะท าได้โดยตรงก็คือการสงเคราะห์ทางจิตใจ ดังนั้น พระสงฆ์
จึงควรเป็นผู้น าทางจิตใจของประชาชนและชุมชนเพ่ือยกระดับจิตใจของประชาชนด้วยหลักธรรม
ค าสั่งสอนทางศาสนาให้สามารถมีชีวิตอย่างเป็นสุขมีศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง ประการที่สอง คือ 
พัฒนาจิตใจของประชาชนด้วยกระบวนการให้ การศึกษาอบรมและส่งเสริมประชาชนให้เกิด
สุขภาพจิตที่ดีมีสมรรถภาพจิตใจที่เข้มแข็ง มีความเอ้ืออาทรต่อ บุคคล ครอบครัว สังคม และ
ประเทศชาติ ประการที่สาม คือ ต้องส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนและประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในวัด ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ในวัด รวมทั้งการจัดให้วัดเป็นอุทยานการศึกษา เป็นแหล่งความรู้แก่เยาวชนและประชาชน ประการที่
สี่ คือ ต้องส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติไทยต่อเนื่อง
ยาวนานแต่โบราณกาล  

แต่ในปัจจุบันการไหลบ่าทางวัฒนธรรมจากต่างประเทศ ท าให้เกิดผลเสียต่อวัฒนธรรมอัน
ดีงามของชาติ พระสงฆ์จึงควรปลูกจิตส านึกแก่ประชาชนทางด้านการสร้างจิตส านึกในการเป็นศาสนา
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ประจ าชาติของพุทธศาสนา จิตส านึกในหน้าที่ของพุทธศาสนิกชน และจิตส านึกในการศึกษาอบรม
ปฏิบัติธรรมให้เป็นผู้ตื่นผู้รู้และผู้เบิกบานอยู่เสมอ ประการที่ห้า คือ ต้องให้การสังเคราะห์แก่ผู้ประสบ
ความทุกข์ยากและเดือดร้อน ในฐานะที่วัดเป็นส่วนหนึ่งในโครงการของสังคมชุมชน เมื่อประชาชน
ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน พระสงฆ์จึงควรให้การสงเคราะห์แก่ผู้ประสบความทุกข์ยากเท่าที่ จะ
สามารถท าได้โดยการให้ธรรมะ ค าปรึกษาแนะน าและการให้ก าลังใจ ประการที่หก คือ ต้องช่วยแก้ไข
ปัญหาของชุมชน พระสงฆ์ควรมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาของชุมชนตามความสามารถโดยท าเป็น
ขั้นตอน มีการวางแผนตามหลักอริยสัจสี่ของพระพุทธเจ้า คือ ต้องรู้ทุกข์รู้สภาพของทุกข์ก่อนว่ามี
อะไรบ้าง รู้สมุทัย รู้สาเหตุแห่งทุกข์ รู้นิโรธ ทางแห่งการดับทุกข์และรู้มรรค วิธีที่จะดับทุกข์ และ
ประการสุดท้าย คือ ต้องช่วยพัฒนาชุมชนให้เป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง โดยเป็นแกนน าร่วมกับ
ผู้น าชุมชนและชาวบ้าน พัฒนาชุมชนตามอุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง คือ การพัฒนาด้าน
จิตใจการพัฒนาด้านสังคม  

และการพัฒนาพระสงฆ์จะต้องพยายามสร้างเครือข่ายประสานงานและเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์ให้เป็นชุมชนหรือกลุ่มเพ่ือที่จะท าให้สังคมหรือชุมชนรอบข้างยอมรับ 
จึงจะท าให้การสร้างชุมชนนั้นมีการเรียนรู้องค์ความรู้ ซึ่งเป็นบทบาทท่ีจะต้องชี้น าทางในการพัฒนาไม
ว่าจะเป็นด้านแนวความคิดแนะน าสั่งสอน เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นผู้น าทางด้านจิตวิญญาณ อันเป็นการ
ชักน าแนวทางไปสู่การพัฒนาสังคมชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งทางด้านจิตใจทางด้านเศรษฐกิจ เพราะ
คณะสงฆ์มีการสร้างเครือข่าย ความสัมพันธ์สามัคคีกันดีเป็นรูปแบบแล้ว ระบบการจัดการ การบริหาร
ชุมชน การปกครองก็ เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาสังคมกลุ่มย่อย ๆ ไปสู่การพัฒนาสังคมขนาดใหญ่ขึ้น  
พุทธศาสนามีความเหมาะสมกับการพัฒนาสังคมไทยเป็นอย่างยิ่ง เพราะหลักพุทธธรรม เป็นการสร้าง
คนที่มีคุณภาพชีวิต ท าให้คนในสังคมด าเนินชีวิตบนฐานแห่งความจริง รูจักพ่ึงพาตนเอง ขยัน 
ประหยัด เรียบง่าย ใฝ่สันติ มีศีลธรรม เผื่อแผ่ความรัก   และปราศจากความเห็นแก่ตัว  

คนไทยส่วนใหญ่เคารพนับถือ และปฏิบัติตามหลักค าสอนของพระพุทธเจ้าจนกลายเป็น
วิถีชีวิตไทยที่ผสมผสานกันระหว่างความเป็นชาวไทยกับความเป็นชาวพุทธ ความผสมผสานกัน
ระหว่างสองสิ่งดังกล่าวข้างต้นนี้ พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เกิดจากการคิดหาเหตุผลของ
พระพุทธเจ้าที่จะแก้ไขปัญหาชีวิตของมวลมนุษยชาติ ซึ่งมีทั้งปัญหาเฉพาะและปัญหาของส่วนรวมที่
เรียกว่า ปัญหาสังคมและในที่สุดพระพุทธเจ้าก็ได้ประสบความส าเร็จในการคิดหาเหตุผล ในการแก้ไข
ปัญหาชีวิตของมนุษย์ และพระองค์เองทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาคุณ ทรงน าเรื่องเหตุผล สภาวะ
ความเป็นจริงของธรรมชาติมาเผยแพร่ช่วยแก้ปัญหาชีวิต มนุษย์ได้เป็นอเนกอนันต์ และเหตุผลอันนั้น
ก็ได้กลายเป็นค าสอน และได้แพร่หลายไปยังส่วนต่าง ๆ ของโลกโดยพระองค์เอง และการด าเนินงาน
ของสาวกของพระองค์ แม้พระองค์จะปรินิพพานไปแล้วก็ ตาม เพราะความท่ีคนเป็นสมาชิกของสังคม
ที่ยังมีกิเลสตัณหาที่เป็นสาเหตุแห่งปัญหา  

เมื่อใดก็ตามที่คนในสังคมขาดคุณภาพจิตที่ประกอบด้วยธรรมอันสามารถควบคุมกิเลส
ตัณหาได้ ปัญหาย่อมเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา หากคนสามารถควบคุมสาเหตุแห่งปัญหา )กิเลส ตัณหา) 
ในตัวตนของมนุษย์ได้ สังคมก็จะมีแต่ความสงบ ปลอดจากความเดือดร้อนวุ่นวาย และพระสงฆ์ก็มี
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บทบาทส าคัญในการประยุกต์ใช้หลักธรรมในการพัฒนาชุมชนได้อย่างแท้จริง ส าหรับสภาพปัญหาที่
พบในเขตต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอวาปีปทุมนั้น มีหลายอย่างด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาระดับครอบครัว 
ลูกหลานไม่เชื่อฟังพ่อแม่ หรือไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ทิ้งพ่อแม่ให้อยู่บ้านตามล าพัง ตลอดจนปัญหาระดับ
บุคคล การกู้หนี้ยืมสิน เงินไม่พอใช้ การพนัน ยาเสพติด การลักขโมย และการยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขเป็น
ต้น ซึ่งผู้วิจัยมองว่า สภาพปัญหาเหล่านั้น ล้วนเกิดจากคนในชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจหลักธรรม 
จึงไม่สามารถน าเอาหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต ตลอดจนพัฒนาชีวิต ครอบครัวและ
ชุมชนได้  

ดังนั้น จากความส าคัญและความเป็นมาของปัญหาดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนา และผลการพัฒนา
ของพระสงฆ์ต าบล   โพธิ์ชัย อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ดังจะกล่าวต่อไป 

 

 

 

 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ )Quantitative Research) มุ่งศึกษาบทบาทของ
พระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม และ ผลการพัฒนาของพระสงฆ์ ต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคามอีก
ทั้งมีการเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกอย่างเป็นทางการ โดยมีขั้นตอนการและแบบ
แผนวิธีการด าเนินการวิจัย 7 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

1. ขั้นก าหนดกรอบในการวิจัย 
ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 
1.1 ด้านเนื้อหา   
1) ศึกษาแนวคิดเรื่องบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน  
2) ศึกษาแนวคิดวิธีการพัฒนาชุมชนเชิงพุทธ 
3) ศึกษาหลักธรรมในการพัฒนาชุมชน   

2. ขั้นออกแบบวิธีวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเอกสาร )Documentary Research) แบบเชิงวิเคราะห์
โดยศึกษา 
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ค้นคว้าทางเอกสาร )Documentary investigation) มีล าดับขั้นตอน ดังนี้    

1) วิเคราะห์ตีความ และแสดงเหตุผลความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ ผู้น าชุมชน  
ต าบลเมืองไพร  

อ าเภอเสลภูมิ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องกับ  งานวิจัย ตามอุปนัยวิธี 
)Inductive method)   

2)  สรุป เขียนรายงานการวิจัยและน าเสนอผลงานวิจัยต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 

3. ขั้นศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเอกสาร 
 ด้านแหล่งข้อมูล    

1) รวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ )Primary Source) คือ ศึกษาข้อมูล จาก
พระไตรปิฎก 

ฉบับภาษาบาลีและฉบับภาษาไทย พร้อมด้วยอรรถกถาฎีกา เป็นหลัก    

2) รวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ )Secondary Source) คือ ศึกษา ข้อมูล
จากเอกสาร 

หนังสือและต าราวิชาการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย    

3) ในด้านผู้ให้ข้อมูลส าคัญครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ก าหนดเกณฑ์คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่
เป็นผู้มี 

ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่สัมภาษณ์แบบเจาะจงดัง ได้แก่ 1) พระสงฆ์ในต าบลโพธิ์ชัย จ านวน 5 รูป 2) 
ผู้น าชุมชนในต าบลโพธิ์ชัย จ านวน 6 คน 3) ประชาชนต าบลโพธิ์ชัย 13 หมู่บ้าน ๆ ละ 2 คน )รวม 26 
คน) รวม  37  รูป/คน 

 

4. ขั้นการสร้างเครื่องมือวิจัย 
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลภาคสนามเบื้องต้น จากนั้นสร้างเครื่องมือวิจัย และน าเครื่องมือวิจัย
ให้ 

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ ก่อนน าไปเก็บข้อมูลภาคสนามจริง 

5. ขั้นการเก็บข้อมูลภาคสนาม 
6. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 
7. ขั้นเรียบเรียงและเขียนวิทยานิพนธ์ 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
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        จากการศึกษาเรื่อง “บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน ต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอวาปีปทุม 
จังหวัดมหาสารคาม” สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้  

 บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนมี 3 ด้าน คือ 1)บทบาทผู้น าชุมชนเชิงพุทธ  โดยการ
สงเคราะห์คนในชุมชนตามหลักสังคหวัตถุ 4 ข้อ ได้แก่ )1) การให้ทาน คือ ให้ปัจจัย 4 ที่จ าเป็นต่อ
การพัฒนาชุมชน และการให้ความรู้ทางธรรมเป็นทานที่เรียกว่า ธรรมทาน )2) การให้ค าแนะน าหรือ
ค าปรึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชน (3) การน าคนในชุมชนร่วมบ าเพ็ญประโยชน์ในโครงการและ
กิจกรรมหลายอย่าง )4) การวางตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชน  2)บทบาทเป็นที่ประสานประโยชน์
ของคนในชุมชน โดยสร้างความตระหนัก และสื่อสารเชิงรุกเพ่ือให้ชุมชนเห็นการท ากิจอันเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนร่วม เช่น ลานกีฬาชุมชน ลานบุญลานธรรม ศาลาประชาคมของหมู่บ้าน ซึ่งเดิมคน
ในชุมชนไม่เห็นความส าคัญของสถานที่ดังกล่าว และเมื่อผู้วิจัยเก็บข้อมูลภาคสนามและพระผู้น า
ชุมชนร่วมกิจกรรมดังกล่าว ก็ท าให้ชาวบ้านเริ่มเห็นคุณค่าของสถานที่ดังกล่าว 3)บทบาทด้านผู้ยุติข้อ
ขัดแย้งของชุมชน กล่าวคือ พระผู้น าชุมชนเป็นผู้สื่อสารเชิงบวก เมื่อเกิดสถานการณ์ความขัดแย้ง 
เพ่ือให้คนในชุมชนร่วมท างานสาธารณประโยชน์ โดยปราศจากข้อขัดแย้ง ส่วนบทบาทของพระสงฆ์
ในการพัฒนาต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคามมี 3 ด้าน คือ 1)บทบาทด้านเป็นผู้น า
ความสามัคคีของชุมชน 2)บทบาทด้านเป็นผู้น าสังคมสงเคราะห์ 3)บทบาทด้านเป็นผู้ประสานความ
เข้าใจระหว่างภาครัฐและคนในชุมชน ส่วนผลการพัฒนาของพระสงฆ์ ต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอวาปีปทุม 
จังหวัดมหาสารคาม มี 3 ด้าน คือ 1)ชุมชนมีกิจกรรมพัฒนาสุขภาพใจ  โดยจัดกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนสานเสวนา เพ่ือผ่อนคลายความเครียดจากการด าเนินชีวิตทั้งด้านปัญหาครอบครัว ปัฐห้
เศรษฐกิจ และปัญหาสุขภาพ ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าคนในชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสุขภาพใจเป็น
วัยสูงอายุทั้งเพศหญิงและเพศชาย โดยให้เห็นว่าไม่อยากร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ เพราะค าว่า
โรงเรียนเป็นภาพลักษณ์ที่เหมาะสมกับเยาวชนมากกว่าผู้สูงอายุ 2)ชุมชนด าเนินงานไทยนิยมยั่งยืน
ส าเร็จตามก าหนดเวลา โดยโครงการนี้มีโครงการย่อยหลายโครงการ ซึ่งคนในชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ก็มักเป็นกลุ่มเดียวกัน คือ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโครงการระบุไว้ แต่เมื่อพระผู้น าชุมชนสื่อสารเชิงบวก
ให้เห็นคุณค่าของโครงการ และเข้าร่วมกิจกรรมกับคนในชุมชน ท าให้คนในชุมชนเกิดทัศนคติที่ดี และ
ด าเนินงานไทยนิยมยั่งยืนส าเร็จตามก าหนดเวลา 3)ชุมชนมีพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ของชุมชนที่
สะอาดและสวยงาม 

อภิปรายผลการวิจัย 

   1)บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักธรรมสังควัตถุ 4 สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของพระครูสุขุมสังฆการ )2547) สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ในการประยุกต์หลักพุทธธรรม มี 3 
ด้าน ท าให้เยาวชนมีความดีมีความสุข และมีความเก่งหรือความสามารถในการด ารงชีวิต การ
สงเคราะห์เยาวชนตามหลักสังคหวัตถุ 4 ข้อ คือ )1) การให้ทาน คือ ให้ปัจจัย 4 ที่จ าเป็นต่อการศึกษา
ของเยาวชน และการให้ความรู้เป็นทานที่เรียกว่า ธรรมทาน )2) การให้ค าแนะน าหรือค าปรึกษาที่เป็น
ประโยชน์ต่อเยาวชน (3) การน า เยาวชนร่วมบ าเพ็ญประโยชน์ในโครงการและกิจกรรมหลายอย่าง 
)4) การวางตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชน 
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 2) บทบาทของพระสงฆ์ที่มีส่วนร่วมเชิงปฏิบัติการ สอดคล้องกับผลการศึกษาของกนกอร 
สมปราชญ์ และคณะ )2547) สรุปได้ว่าการร่วมคิดร่วมท าของท้องถิ่น คือ ร่วมวางแผนและร่วมรับ
ผลประโยชน์ท าให้เกิดงานเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1)ควรศึกษาทัศนคติ และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนแต่ละวัย และออกแบบกิจกรรม
โครงการให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละวัย 
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การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยสู่ประชาคมอาเซียน 
THE PROPAGATION OF BUDDHISM OF THAI DHAMMADUTA  

FOR ASEAN COMMUNITY ENTERTING 

 

กรกต  ชาบัณฑิต1 

 
บทคัดย่อ 

 บทความเรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการวิจัย
แบบผสานวิธี (Mixed methods) ก าหนดวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน และ 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In–depth Interview) จ านวน 30 รูป/คน กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 306 รูป/คน  

ผลการวิจัยพบว่า 
1) ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก เกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยใน

ประชาคมอาเซียน พบว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน มีการ
ประชุมวางแผนก่อนโดยคณะบริหารงานด้านพระธรรมทูตสายต่างประเทศ  ได้ก าหนดเป้าหมายใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียนอย่างชัดเจน  และก าหนดวิสัยทัศน์ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาอย่างครอบคลุมและสอดคล้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอดีตและปัจจุบัน มี
การติดตามและประเมินผลการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์อย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีระบบและกลไกในการติดตามและประเมินผลผ่านจ านวนของพระธรรมทูตที่เพ่ิมขึ้น 
จ านวนของผู้มีความสนใจในพระพุทธศาสนาที่เพ่ิมขึ้น   ผลการวิเคราะห์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยการวางแผนด าเนินงาน
มากที่สุด  รองลงมา คือ การด าเนินตามแผน และการติดตามและประเมินผล อยู่ในระดับมาก 
ตามล าดับ 

2)  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตใน
ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย ด้านหลักธรรม ด้านองค์การ ด้านบุคลากร และด้านงบประมาณ โดย
ใช้การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) และค่า p-value โดยภาพรวมทุกด้าน มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในสู่
ประชาคมอาเซียน (r = 0.803,p-value = 0.000)   

 
ค าส าคัญ:  การเผยแผ่พระพุทธศาสนา, พระธรรมทูต,ประชาคมอาเซียน 
 

ABSTRACT 

 Article on the propagation of Buddhism of the Thai diplomatic mission to the 

ASEAN community, it is a mixed method which aims at 1) to study the propagation of 

                                                   
 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ ์
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Buddhism of Thai diplomacy in the ASEAN community and 2) to study the factors that 

are related to the propagation of Buddhism of the Dhamma in the ASEAN community 

with a group of in-depth interviews for 30 key informants and 306 samples.  

 

The research found that: 

1) In-depth interview results regarding the propagation of Buddhism of the Thai 

diplomatic mission in the ASEAN community, it was found that the propagation of 

Buddhism of the Thai diplomatic mission in the ASEAN community; there was a 

meeting planned before by the Faculty of Foreign Affairs Dhamma Diplomatic 

Management clearly set the goal of propagating Buddhism in the ASEAN community 

and set the vision to spread Buddhism thoroughly and in accordance with the 

propagation of Buddhism in the past and present, follow-up and evaluation of the 

propagation of Buddhism, continuous monitoring and evaluation of strategies with a 

system and mechanism for monitoring and evaluating through the increasing number 

of missionaries. The number of people who are interested in Buddhism is increasing. 

The results of the analysis of the propagation of Buddhism of the Thai diplomatic 

mission in the ASEAN community, the overall picture is at a high level by planning the 

most operations, followed by the implementation of the plan, and monitoring and 

evaluation in high level respectively. 

 2) The results of the analysis of factors related to the propagation of Buddhism of 

the Dhamma in the ASEAN community include the principles of organization, 

personnel and budget by using Pearson's product moment correlation coefficient (r) and 

p-value, there was a positive correlation with opinions about the propagation of 

Buddhism of the Dhamma in the ASEAN Community (r = 0.803, p-value = 0.000). 

 

KEYWORDS: Buddhism propagation, Dhamma, ASEAN community 
 
1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 ประชาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   (Association of Southeast Asian 
Nations) หรือที่เรียกว่า ASEAN เป็นองค์กรแห่งภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ โดยถือก าเนิดจากสมาคมอาสา ASA Association of Southeast East Asia  ในเดือนกรกฎาคม 
2504 รวมกันระหว่างไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ เพื่อร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
(บุญทัน ดอกไธสง, 2557 : 87) และปัจจุบันอาเซียนมีสมาชิกรวมทั้งหมด 10 ประเทศ ประกอบด้วย 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์  ไทย เนการาบรูไดรุสซาลาม  สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และราชอาณา
จักร์กัมพูชา (กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ, 2556 : 31)    

ปัญหาและอุปสรรคของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน แต่พอสรุป
องค์รวมได้ว่า ด้านบุคคลการคือพระธรรมทูตเองบางประเทศยังไม่เข้าใจภาษา วัฒนธรรมของประเทศ
ที่ตนไปเผยแผ่ดีพอ ท าให้การสื่อสารกับคนในประเทศนั้นได้ไม่ดีพอ ด้านองค์กรสงฆ์ที่มีส่วนในการ
ดูแลพระธรรมทูตยังไม่เข้มแข็งพอจึงให้การสนับสนุนและดูแลได้ไม่ทั่วถึง แม้ปัจจุบันจะมีหลาย
หน่วยงานที่ก ากับดูแลโดยตรงแต่ก็ยังครอบคลุมได้ไม่ทั่วถึง เช่นศูนย์ควบคุมดูแลพระไปต่ างประเทศ 
ก็ท าหน้าที่อย่างหนึ่ง ส านักฝึกอบรมพระธรรมทูตก็ท าหน้าอีกอย่าง อบรมพระธรรมทูตแล้ว ส่วนการ
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คัดเลือกว่าพระสงฆ์รูปใดจะได้เดินทางไปประเทศไหนนั้นเป็นอีกหน่วยงานหนึ่ง เมื่อผ่านเกณฑ์
พิจารณาแล้วก็ต้องผ่านขั้นตอนในการขอหนังสือเดินทาง ขอวีซ่าเข้าประเทศ บางประเทศยากมาก
และให้เวลาในการพ านักในประเทศนั้นๆน้อยมาก (พระมหาบุญไทย  ปุญฺ มโน, 2555)  

ปัญหาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียนนั้น ส าหรับประเทศอินโดนีเซียบางรัฐ
ไม่มีคนไทยอยู่เลย  การสร้างส านักสงฆ์หรือสร้างวัดด าเนินการโดยคนอินโดนีเซียโดยตรง สร้างเสร็จ
แล้วไม่เรียกว่าวัดไทย แต่นิยมเรียกว่าวัดของชาวพุทธอินโดนีเซีย  ปัญหาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
พระธรรมทูตต้องพูดภาษาอินโดนีเซียได้ และประชาชนส่วนใหญ่ มีศรัทธาในศาสนาอิสลามมาก มีการ
ประกาศห้ามศาสนาอ่ืนมาเผยแผ่และประกาศให้ศาสนา อิสลามเป็นศาสนาประจ าชาติของชาว
อินโดนีเซียมาถึงปัจจุบัน ส่วนพระพุทธศาสนาในประเทศเวียดนาม มีผู้น าประเทศซึ่งนับถือศาสนา
คริสต์ ท าทุกวิถีทางเพ่ือเปลี่ยนเวียดนามให้เป็นประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์ จนมีการเรียกร้อง 
ต่อต้าน มีพระเผาตัวเองเพ่ือประท้วง ชาวพุทธที่ถูกรุกรานก่อนออกมาดิ้นรนต่อสู้ จนเป็นเหตุให้เกิด
สงครามกลางเมือง มีการฆ่าล้างท าลายกัน จนมีบาทหลวงและชาวคริสต์ตายไปหลายพันคน  ปัญหา
ชาวพุทธพม่า กับมุสลิมโรฮิงยา เป็นเหตุการณ์ในปัจจุบันที่ยังเป็นไปอยู่ มีการใช้ความรุนแรง เข่นฆ่า
กันจนต้องอพยพหนีมาหลบภัยที่ประเทศไทยก็มาก อย่างที่เป็นข่าว ถึงแม้จะไม่ได้ศึกษารายละเ อียด
ว่าเรื่องราวเป็นมาอย่างไร ฝ่ายไหนถูก ฝ่ายไหนผิด แต่ก็พออนุมานได้ว่า เหตุผลหลักของความขัดแย้ง
ก็เป็นเรื่องศาสนา ปัญหาศาสนาในประเทศลาวที่ส าคัญคือศาสนาพุทธ ชาวลาวลุ่มเกือบทั้งหมดนับถือ
ศาสนาพุทธนิกายเถรวาท ส่วนชนเผ่าต่างๆ นับถือธรรมชาติตามความเชื่อของแต่ละชนเผ่าศาสนา
คริสต์ เป็นศาสนาของชนกลุ่มน้อยในลาว นิกายที่พบได้แก่  นิกายโรมันคาทอลิก  และนิกา
โปรเตสแตนต์ ดังนั้นปัญหาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศลาวจึงไม่มีปัญหามากนัก แต่การ
เผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นต้องค านึงถึงเงื่อนไขทางการเมืองการปกครองภายในประเทศภายใต้
ระบอบคอมมิวนิสต์และสภาพแวดล้อมของสถานการณ์บ้านเมืองต้องปรับประยุกต์หลักธรรมค าสอน
ในพุทธศาสนาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

ปัญหาศาสนาในประเทศไทยนั้น มีการปฏิบัติที่แตกต่างกัน การอธิบายพระธรรมวินัยต่างกัน 
สาเหตุมาจากการปฏิบัติตามตามพระธรรมวินัยแตกต่างกัน ท า ให้เกิดการแตกแยกในระพุทธศาสนา
ของเมืองไทยอย่างรุนแรง ซึ่งกระทบกระเทือนต่อศรัทธาของประชาชนอย่างมากในปัจจุบันและใน
อนาคต  

ผู้วิจัยมีความสนใจเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน 
โดยเห็นว่า ประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียนมีความแตกต่างและความหลากหลายทางด้านสังคมและ
วัฒนธรรม ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีโดยเฉพาะความแตกต่างทางศาสนา ท าให้การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาสู่ประชาคมอาเซียนมีความล าบากยากยิ่งต่อพระธรรมทูตไทย ดังนั้นการที่จะเผยแผ่
พระพุทธศาสนาไปยั งกลุ่ มประเทศประคมอาเซียนต้องอาศัยรูปแบบและวิธีการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(1) เพ่ือศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน 
(2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยใน

ประชาคมอาเซียน 
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ได้ท าการทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง(Documentary 
research)  ซึ่งได้น าแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ของ Porter, M.E. (1987) และ Bocall and 
Purcell (2003) และแนวคิดการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ประยุกต์เป็น
กรอบแนวคิดในการวิจัยไว้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 4.1 แบบแผนการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method)  โดยได้ก าหนดการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) เป็นหลัก และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
เป็นส่วนเสริม ผู้วิจัยได้ท าการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion ) ในการด าเนินการ
วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยสู่ประชาคม
อาเซียน 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยสู่
ประชาคม 
 
       4.2 ประชากรและตัวอย่าง 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

 
 
 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ 
พระธรรมทูตไทยสู่ประชาคมอาเซียน 

 

ปัจจัยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

- ดา้นหลกัธรรม 
- ดา้นองคก์าร 
- ดา้นบุคลากร 
- ดา้นงบประมาณ 

 

การด าเนินงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

- การวางแผนด าเนินงาน 
- การด าเนินการตามแผน 
- การติดตามและประเมินผล 
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 การศึกษาเรื่องการก าหนดยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยสู่
ประชาคมอาเซียนครั้งนี้ ได้แก่ประชากรพระธรรมทูตสายต่างประเทศทั้งหมด 1,547 รูป (วิทยาลัย
พระธรรมทูต, (ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://odc.mcu.ac.th/?page_id=35. 25 พฤษภาคม 2559) 
โ ด ย ไ ด้ แ บ่ ง ก ลุ่ ม ไ ว้  2 ก ลุ่ ม ห ลั ก ไ ด้ แ ก่   
กลุ่มท่ี 1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มท่ี 2 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ 
 กลุ่มที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ( In – Depth 
Intervew) เลือกผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการก าหนดยุทธศาสตร์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยสู่ประชาคมอาเซียน โดยยึดจุดหมายและวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยเป็นหลัก (Purposeful Samplig) เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Random 
Sampling) จาก 4 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารพระธรรมทูต 6  ท่าน, กลุ่มพระธรรมทูต 11 
ท่าน, กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนา 6 ท่าน, และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน 7 ท่าน รวมทั้งสิ้นจ านวน 
30  ท่าน และได้ท าการสนทนากลุ่มเฉพาะ  (Focus Group Discussions) จ านวน 6 - 9  ท่าน 
 กลุ่มที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) ผู้วิจัย
ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling) โดยการใช้ตารางเลขสุ่ม ( table of 
random numbers) ค านวณโดยเปิดตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครชี่ และมอร์แกน (Krejcie and 
Morgan,1970) จากจ านวนประชากรของพระธรรมทูตสายต่างประเทศทั้งหมด 1,547 รูป (วิทยาลัย
พระธรรมทูต, (ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://odc.mcu.ac.th/?page_id=35. 
25 พฤษภาคม 2559) ได้กลุ่มตัวอย่าง 306 คน เก็บข้อมูลจริง 310 คน 
      4.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 
 1. การด าเนินงานของพระธรรมทูต 
    - การวางแผนด าเนินงาน 
    - การด าเนินงานตามแผน 
    - การติดตามและประเมินผล 
 2. ปัจจัยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
   - ด้านบุคลากร 
    - ด้านองค์การ 
   - ด้านหลักธรรม 
    - ด้านงบประมาณ 
ตัวแปรตาม ได้แก่ 
 1. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยสู่ประชาคมอาเซียน 
 
     4.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 (1) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ  จากการศึกษาเรื่องก าหนดการก าหนดยุทธศาสตร์
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยสู่ประชาคมอาเซียน ผู้วิจัยได้น ามาตั้งเป็นค าถาม
ปลายเปิด (Open – Ended Questionanire) โดยใช้เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่าง  ซึ่ง
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ผู้วิจัยได้ยึดตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นหลัก (Purposive Sampling) ได้แบ่งกลุ่มตัวอย่าง
ออกเป็น  4 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารพระธรรมทูต, กลุ่มพระธรรมทูต, กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้าน
ศาสนา, และกลุ่มผู้ เชี่ยวชาญด้านอาเซียน และได้ท าการสนทนากลุ่มเฉพาะ  (Focus Group 
Discussions) 
 (2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ใช้
แบบสอบถามซึ่งสร้างขึ้นเองแบ่งเป็น 2 ตอนดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่ง
ประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์เผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งลักษณะค าถามเป็นแบบ
เลือกตอบ (Checklist) จ านวน 3 ข้อ 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการก าหนดการก าหนดยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระธรรมทูตไทยสู่ประชาคมอาเซียน เป็นแบบประเมิน (Rating Scale) จ านวน 5 ระดับ มากที่สุด 
มาก ปานกลาง และน้อย น้อยที่สุด ซึ่งสามารถแบ่งตามตัวแปรได้ดังนี้ 
 
      4.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
คุณภาพ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองและมีผู้ช่วยนักวิจัย การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพนี้ มีการ
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In - Deprth Interview) ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์
เ ชิ ง ลึ ก แ บ บ มี โ ค ร ง ส ร้ า ง  ( Structure In-depth Interview) 
 การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยการใช้แบบสอบถามนั้น ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
พร้อมกับผู้ช่วยนักวิจัย โดยได้ขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลและด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย 
 
 4.6 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพนั้น ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In - deprth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญมาตรวจสอบความถูกต้องและความ
สมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยเปรียบเทียบจากการบันทึกเทปซ้ า แล้วน าข้อมูลที่ได้มารวบรวม
จัดระบบให้เป็นหมวดหมู่ น าข้อมูลที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยมานสรุปตีความหมาย และจ าแนกข้อมูลที่มี
ความหมายเดียวกันอยู่ในเรื่องเดียวกัน 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณนั้น น าข้อมูลเชิงปริมาณมาจัดเรียงเป็นหมวดหมู่ เพ่ือท าการ
วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Arithmetic Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ก าหนดการให้คะแนน
ระดับการปฏิบัติ ดังนี้ แบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ 
ตามหลักการของลิเคิร์ท ดังนี้  (พิชิต พิทักษ์สมบัติ, 2548)  
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5. สรุปผลการวิจัย 
 1) การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน  
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียนสามารถสรุปโดยภาพรวมได้
ว่า แผนการด าเนินงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน มีการประชุมวางแผนก่อนการ
ก าหนดยุทธศาสตร์โดยคณะบริหารงานด้านพระธรรมทูต ได้ก าหนดเป้าหมายในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ก าหนดวิสัยทัศน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างครอบคลุมและสอดคล้องกับการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาในอดีตและปัจจุบัน  มีการก าหนดพันธกิจที่สอดคล้องกับแผนการเผยแผ่หรือ
นโยบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพ่ือการน าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  ส าหรับการ
ด าเนินการตามแผนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมทูตไทยสู่ประชาคมอาเซียนนั้น  ได้มีการ
ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้  โดยก าหนดนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   ด าเนินกิจกรรมหรือ
โครงการโดยยึดตามพันธกิจมีผลด าเนินการก าหนดกลยุทธ์ที่น าไปสู่เป้าหมายที่ชันเจน  มีระบบและ
กลไกในการด าเนินการก าหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจน  ในส่วนของการติดตามและประเมินผลการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา มีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง โดยมีระบบและกลไกในการ
ติดตามและประเมินผลผ่านจ านวนของพระธรรมทูตที่เพ่ิมขึ้น จ านวนของผู้มีความสนใจในพระพุทธ
ศาสนา ซึ่งมีการเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล  มีการ
ก าหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะเพ่ิม
ศักยภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในประชาคมอาเซียน 
 2) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคม
อาเซียน 
  (1)  ด้านการด าเนินงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนนา ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็น
เกี่ยวกับการด าเนินงานของพระธรรมทูตกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยใน
ประชาคมอาเซียน ซึ่งประกอบด้วย การวางแผนด าเนินงาน การด าเนินการตามแผน และการติดตาม
ประเมินผล โดยใช้การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ( r) และค่า p-value โดย
ภาพรวมทุกด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระ
ธรรมทูตไทยสู่ประชาคมอาเซียน (r = 0.813,p-value = 0.000)  
  (2)  ด้านปัจจัยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย
การเผยแผ่พระพุทธศาสนากับ ประกอบด้วย ด้านหลักธรรม ด้านองค์การ ด้านบุคลากร และด้าน
งบประมาณ โดยใช้การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) และค่า p-value โดย
ภาพรวมทุกด้าน  มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความคิดเห็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรม
ทูตไทยสู่ประชาคมอาเซียน  
(r = 0.803,p-value = 0.000)  
  
6. อภิปรายผล  
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียนได้มีการประชุมวางแผน
ก่อนการก าหนดยุทธศาสตร์โดยคณะบริหารงานด้านพระธรรมทูต ได้ก าหนดเป้าหมายในการเผยแผ่
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พระพุทธศาสนา ก าหนดวิสัยทัศน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างครอบคลุมและสอดคล้องกับการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาในอดีตและปัจจุบัน  มีการก าหนดพันธกิจที่สอดคล้องกับแผนการเผยแผ่หรือ
นโยบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพ่ือการน าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ   สอดคล้องกับ
งานวิจัยพระมหาสุริยา วรเมธี (2556)  ท างานวิจัยเรื่อง ศึกษาแนวคิดและหลักการในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกา พบว่า แนวคิด วิธีการและเป้าหมายการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตเป็นไปตามหลักพุทธโอวาท แสดงธรรมให้เหมาะสมกาลเทศะ มี
เหตุผล แสดงธรรมด้วยจิตเมตตา โดยมุ่งประโยชน์แก่ผู้ฟัง  ไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่ลาภสักการะ  
ไม่แสดงธรรมโดยยกตนข่มท่านและไม่เสียดสีข่มขู่ผู้อ่ืน เป้าหมายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระ
ธรรมทูตสายต่างประเทศ เพ่ือประโยชน์ เกื้อกูล ความสุข แก่บุคคลทั้งท่ีเป็นชาวพุทธและมิใช่ชาวพุทธ 
มุ่งที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคคลในการด าเนินชีวิตได้ด้วยตนเอง โดยใช้หลักธรรมค าสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้าเป็นแนวทางในการชี้น าบุคคลให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เป็นศูนย์รวมจิตใจและ
กิจกรรมของชาวพุทธในต่างประเทศ โดยมีวิธีการเผยแผ่เพระพุทธศาสนา ได้แก่ การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในที่ตั้ง หรือการจัดกิจกรรมภายในวัดเช่น การจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมในวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนาและวันส าคัญของชาติ การเทศน์ การปาฐกถา การเขียนบทความ การจัดสถานที่
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็นต้น 
 ส าหรับการด าเนินการตามแผนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมทูตไทยสู่ประชาคมอาเซียน
นั้น  ได้มีการด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้  โดยก าหนดนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   ด าเนิน
กิจกรรมหรือโครงการโดยยึดตามพันธกิจมีผลด าเนินการก าหนดกลยุทธ์ที่น าไปสู่เป้าหมายที่ชันเจน  มี
ระบบและกลไกในการด าเนินการก าหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจน  ในส่วนของการติดตามและประเมินผลการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา มีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง โดยมีระบบและกลไก
ในการติดตามและประเมินผลผ่านจ านวนของพระธรรมทูตที่เพ่ิมขึ้น จ านวนของผู้มีความสนใจใน
พระพุทธศาสนา ซึ่งมีการเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล  
มีการก าหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะเพ่ิม
ศักยภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในประชาคมอาเซียน  และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระธรรมโกศาจารย์  (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต,2549)  ได้กล่าวไว้ในเรื่องพุทธวิธีบริหาร  สรุป
ความได้ว่า  หลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว  เมื่อจะประกาศเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แพร่หลาย
เป็นที่รู้จักของประชาชนพระองค์ก็ต้องใช้วิธีการเผยแผ่เชิงรุก  ท่านเรียกว่า  พุทธวิธีบริหาร  มี  5  ข้อ  
คือ 
 1). พุทธวิธีในการวางแผน  เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วทรงแสดงธรรมจนกระทั่งมีพระสาวก  
พระองค์ก็ทรงวางแผนเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยส่งพระสาวกไปตามที่ต่างๆ  ให้ไปแยกกัน  ส่วน
พระองค์เสด็จไปพระองค์เดียวที่แคว้นมคธ  ในการวางแผนประกาศพระพุทธศาสนานั้น  พระองค์
ก าหนดให้ทุกรูปก าหนดข้อปฏิบัติเหมือนกัน  2  ข้อคือ  (1)  อัตตหิตสมบัติ  ได้แก่การปฏิบัติเพ่ือ
ความหลุดพ้นทุกข์ส่วนตัว  (2)  ปรหิตปฏิบัติ  ได้แก่การปฏิบัติเพ่ือความหลุดพ้นทุกข์ของผู้อ่ืน  
 2)  พุทธวิธีในการจัดองค์กร  การรับบุคคลเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา  ไม่มีการกีดกันเรื่องชั้น
วรรณะ  เหมือนกับศาสนาพราหมณ์  ทุกคนมีสิทธิเหมือนกันหมด  แต่เมื่อบวชแล้วต้องเคารพกัน
ตามล าดับพรรษา  ผู้ที่บวชทีหลัง  ต้องเคารพผู้ที่บวชก่อน  โดยไม่ค านึงถึงอายุ  เมื่อพระสงฆ์มากขึ้น
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พระองค์ก็มอบให้คณะสงฆ์บริหารจัดการกันเอง  เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นคณะสงฆ์ก็จัดการแก้ปัญหาเอง
ตามหลักพระธรรมวินัย  พระองค์ทรงแต่งตั้งพระเถระที่มีความเชี่ยวชาญในต าแหน่งนั้นๆ  ที่เรียกว่า  
เอตทัคคะ  เพื่อรับภารธุระต่างๆ  เป็นการกระจายอ านาจให้ท่านเหล่านั้นช่วยงานคณะสงฆ์  
 3)  พุทธวิธีในการบริหารงานบุคคล  การรับคนเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา  พระพุทธเจ้าทรง
มอบความเป็นใหญ่แก่คณะสงฆ์ให้คณะสงฆ์ด าเนินการคัดเลือกในการให้อุปสมบทแก่กุลบุตรที่เรียกว่า
ญัตติจตุตถกรรม  เมื่อบวชแล้วต้องศึกษาอยู่กับพระอุปัชฌาย์  5  ปี  จึงจะพ้นนิสัยมุตตกะ  คือพ้น
จากการพ่ึงพระอุปัชฌาย์  แต่ก็ต้องศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา  เพราะหลักการศึกษาใน
พระพุทธศาสนายึดหลักไตรสิกขา  คือศีล,  สมาธิ,  ปัญญา  เนื่องจากพระองค์ประสงค์ให้ผู้เรียนลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง  เพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์ท้ังปวง  
 4)  พุทธวิธีในการอ านวยการ  พระพุทธเจ้ามีคุณสมบัติของภาวะผู้น าที่พร้อม  คือมี  อัตตหิต
สมบัติและปรหิตปฏิบัติ  จึงบริหารกิจการพระพุทธศาสนาเจริญไปด้วยดี  เพราะพระองค์ไม่สั่งการ
ด้วยการใช้อ านาจคือไม่ใช้วิธีเผด็จการ  แต่พระองค์เป็นพระธรรมราชาคือใช้หลักธรรมาธิปไตยในการ
ปกครองอ านวยการจึงไม่มีปัญหาในองค์กรสงฆ์  เมื่อพระองค์ปรินิพพานก็ไม่ได้ทรงแต่งตั้งใครเป็น
ศาสดาแทน  แต่พระองค์ให้คณะสงฆ์ยึดหลักพระธรรมวินัยเป็นหลักในการปกครอง  เพราะพระองค์
ยึดหลักธรรมาธิปไตย  
 5)  พุทธวิธีในการก ากับดูแล  การก ากับดูแลคณะสงฆ์หมู่มากพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัย  
227  ข้อ  เป็นเครื่องก ากับดูแลคณะสงฆ์  เพ่ือให้พระสงฆ์ประเมินตนเองว่าได้ปฏิบัติตามพระวินัย
บัญญัติไว้หรือไม่  ถ้าไม่ปฏิบัติก็มีบทลงโทษตามพระวินัยข้อนั้นๆ  นอกจากนั้นทุกกึ่งเดือนในวันพระ  
15  ค่ า  มีประเพณีปฏิบัติเรียกว่าการสวดปาฎิโมกข์  พระพุทธเจ้าทรงก าหนดให้พระภิกษุน าสิกขาบท
ที่ทรงบัญญัติไว้ในพระวินัยมาสวดให้กันและกันฟัง  เพ่ือเป็นเครื่องเตือนใจให้พระสงฆ์ปฏิบัติตามและ
ตรวจสอบตัวเอง 
 2) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคม
อาเซียน 
 การด าเนินงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนนา ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของพระธรรมทูตกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน 
ซึ่งประกอบด้วย การวางแผนด าเนินงาน การด าเนินการตามแผน และการติดตามประเมินผล โดยใช้
การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) และค่า p-value โดยภาพรวมทุกด้าน มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยสู่
ประชาคมอาเซียน และด้านปัจจัยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยการเผยแผ่พระพุทธศาสนากับ ประกอบด้วย ด้านหลักธรรม ด้านองค์การ ด้านบุคลากร 
และด้านงบประมาณ โดยใช้การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ( r) และค่า p-
value โดยภาพรวมทุกด้าน  มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความคิดเห็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระธรรมทูตไทยสู่ประชาคมอาเซียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาถนัด อตฺถจารี (2543 ) ได้
กล่าวถึงบทบาทของวัดไทยในต่างประเทศ ดังนี้ วัดเป็นศูนย์กลางด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ด้านทฤษฎีนั้นเปิดให้มีการเรียนการสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
ประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา เป็นแหล่งข้อมูลด้านพระพุทธศาสนา มีการเผยแผ่ธรรมะด้วย
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การจัดท าสิ่งตีพิมพ์บันทึกเทปธรรมะ บันทึกวีดีโอเทปเผยแผ่ และใช้สื่อเทคโนโลยีใหม่ เข่น 
อินเตอร์เน็ต (Internet) ไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เป็นต้น ส่วนด้านการปฏิบัติมีการจัดอบรม
การเรียนการสอนสมาธิภาวนา ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแก่ผู้ที่สนใจทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

(1) จัดฝึกอบรมและจัดท าหลักสูตรพระธรรมทูตร่วมกันระหว่างพระธรรมทูตไทยและ
องค์การพระธรรมทูตต่างประเทศในประชาคมอาเซียน หรือศาสนิกต่างประเทศ 

 (2) รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีนโยบายในการสร้างความเข็มแข็งในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา โดยก าหนดให้มีระบบฐานข้อมูลและระบบเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ระหว่างองค์การพระธรรมทูตไทยและต่างประเทศในประชาคมอาเซียนอย่างชัดเจนและสืบค้นได้ 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 (1) ควรศึกษายุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศ 
เน้นเฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งในกลุ่มประชาคมอาเซียน  เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึก 

(2)  ควรศึกษายุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศ
ในทวีปอื่นๆ ที่มีพระธรรมทูตไทยไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อความหลากหลายของงานวิจัย 
 

เอกสารอ้างอิง 
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ. (2556). ASEAN Mini book. กรุงเทพมหานคร : Page 

Maker  Co.,Ltd.  
บุญทัน ดอกไธสง. (2557). รัฐประศาสนศาสตร์ เชื่อมโยง AEC ก้าวสู่ความม่ังคั่ ง 2020. 

กรุงเทพมหานคร:  ปัญญาชน.  
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). (2554) ต านานสาลิการป้อนเหย่ือ. พิมพ์ครั้งที่ 1. 

กรุงเทพมหานคร : หจก.สามลดา. 
พระมหาถนัด อตฺถจารี และพระปลัดอ าพล สุธีโร. (2543). พระธรรมทูตสายต่างประเทศ. พิมพ์ครั้ง

ที่ 2. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
พระมหาบุญไทย ปุญฺ มโน. (2552). การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน (วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต). บัณฑิตศึกษา : มหา

มกุฎราช วิทยาลัย. 
พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ. (2548).แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์: ความหมาย การวัด. 
 กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เสมาธรรม. 
 
 



 

 

                  การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 

893 

การเสริมสร้างเครือข่ายสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและชุมชน 
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

An Enhancement of the Radio Station of Buddhism and  

Community in the Northeast Part of Thailand. 

 
นายบุญส่ง นาแสวง 

 
บทคัดย่อ 

 
 รายงานวิจัยเรื่องการเสริมสร้างเครือข่ายสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและชุมชนของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศึกษากระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและชุมชน 2) เพ่ือส่งเสริมเครือ ข่ายสถานีวิทยุ
พระพุทธศาสนาและชุมชนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3) เพ่ือวิเคราะห์บทบาทและเครือข่ายของ
สถานีวิทยุพระพุทธศาสนากับการสร้างภูมิปัญญาทางสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นงานวิจัย
เชิงคุณภาพโดยวิธีการบรรยายงานวิจัยเชิงพรรณนาวิเคราะห์  
 ผลจากการศึกษาพบว่า 1) กระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
สถานีวิทยุพระพุทธศาสนามีการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการ นโยบายในการบริหารจัดการ การ
บริหารด้านบุคลากร การบริหารจัดการด้านงบประมาณ การบริหารการจัดการสถานี การบริหารด้าน
การกระจายเสียง 2) การส่งเสริมเครือข่ายสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและชุมชน พบว่าชุมชนมีส่วน
ร่วมตั้งแต่การรับรู้ข้อมูล การวางแผน การก าหนดเป้าหมาย การตัดสินใจ การปฏิบัติ การตรวจสอบ 
การติดตามประเมินผล การสรุปน าไปสู่การเผยแพร่สู่สาธารณะ3) บทบาทและเครือข่ายของสถานี
วิทยุ  พบว่าครือข่ายสถานีวิทยุ  มีการประชุ มกันเป็นประจ าทุกครั้ ง   จัดกิจกรรมส่งเสริม
พระพุทธศาสนาเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทุกครั้ง 
 
ค าส าคัญ : การเสริมสร้าง,เครือข่าย,สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและชุมชน 
 

Abstract 

 

 The purposes of strengthening the network of Buddhist radio stations and 

communities in the lower northeastern part were: 1) to study the propagation process 

of Buddhism and local wisdom of Buddhist radio stations and community; 2) to 

promote the network of Buddhist radio stations and communities in the lower 

northeastern part; 3) to analyze the roles and networks of Buddhist radio stations and 

the creation of social wisdom in the lower northeastern part. It is a qualitative research 

by descriptive research. 

 The result showed that 1) the propagation process of Buddhism and local 

wisdom of the Buddhist radio stations. There are board, management policy, personnel 

administration, budget management, station management, broadcasting administration. 

2) Promoting the network of Buddhist radio stations and communities found that the 

community was involved from informative perception, planning, targeting, decision, 
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performance, evaluation, measurement, conclusion leads to public dissemination. 3) 

The role and network of radio stations found that they have meeting regularly or 

organize activities to promote Buddhism and people are participated in every activity. 

 

Keywords: Enhancement, the Radio Station of Buddhism and Community  

 

1.บทน า  
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 40 ,ต่อเนื่อง รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 47, พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับกิจการ
วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 , พระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 ประกาศ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการบริการ
ชุมชนชั่วคราว(วิทยุกระจายเสียงชุมชน) และประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรื่อง
หลักเกณฑ์การประกอบกิจการบริการชุมชนชั่วคราว (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) บทเรียนที่โดดเด่น
และข้อจ ากัด ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆ จากประสบการณ์การบริหารจัดการของกิจการสถาน
วิทยุชุมชนต่างๆ รวมทั้งทิศทางในอนาคตของวิทยุชุมชนที่ควรเป็น ความท้าทายไม่มีหน้าปัดจาก
เทคโนโลยีตลอดจนการหลอมรวมสื่อ 

วิทยุชุมชนภาคประชาชนที่ไม่แสวงหาก าไรและไม่มีโฆษณานั้น มีลักษณะร่วมกันที่ส าคัญ คือ 
การสนับสนุนทางความคดและการเงินจากกองทุนการลงทุนทางสังคม (SIF)1 เป็นส่วนใหญ่ใน
จุดเริ่มต้น เพ่ือต่อยอดแนวทางการพัฒนาที่ ทางกองทุนฯได้วางรากฐานและให้ การสนับสนุนชุมชน
ต่างๆ ทั่วประเทศ อันน าไปสู่ก าเนิดของวิทยุชุมชนภาคประชาชนอย่างกว้างขวางในปี พ.ศ. 2545 โดย
มีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเมือง (พอช.) มาขยายผลแนวคิด ไปยังชุมชนชนต่างๆ ที่องค์กรเคยให้
การสนับสนุนในการพัฒนาชุมชน 

อย่างไรก็ตาม วิทยุชุมชนที่ไม่แสวงหาผลก าไรนั้นมิได้มีเพียงสถานีวิทยุชุมชนที่เกิดขึ้น จาก
ความพยายามและการผลักดันขององค์กรพัฒนาทั้งสองแห่งข้างต้นเท่านั้น มีสถานีวิทยุชุมชนจ านวน
ไม่น้อยที่เกิดจากองค์กรชุมชน หน่วยราชการท้องถิ่น รวมไปถึงตัวบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
วิทยุชุมชนที่แตกต่างกันไป อันมีลักษณะของการตามอย่างสถานีวิทยุชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจาก
องค์กรพัฒนาเอกชนทั้งสอง โดยมรายละเอียดความหลากหลาย ในลักษณะการด าเนินการแตกต่าง
ฐานที่มา และปัจจัยแวดล้อมของชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมต่างๆ ที่คนในชุมชนได้ร่วมกันท ามา
อย่างต่อเนื่อง ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ในขณะที่ภาครัฐพึงตระหนักและให้ความส าคัญในการวางแนวทางเพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับวิทยุชุมชนในด้านต่างๆ มากกว่าการให้ความส าคัญกับเงื่อนไขทางเทคนิคในการส่ง
กระจายเสียงโดยละเลยนัยส าคัญแห่งความเป็นวิทยุชุมชน ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันสื่อวิทยุชุมชนมิได้
เผชิญหน้ากับการครอบง าโดยธุรกิจเท่านั้น หากยังถูกบงการและแทรกแวงจากรัฐผ่านข้อจ ากัดและ
มาตรการทางกฎหมายต่างๆ ซึ่งดูจะสวนทางกับนโยบายที่รัฐบาลประกาศส่งเสริมวิถีทางในการ
ประกันสิทธิเสรีภาพพ้ืนฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งภาวะดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ด้วยการที่
ภาครัฐต้องตระหนักถึงการหนุนเสริมพันธกิจของวิทยุชุมชนในลักษณะที่ต่างไปจากวิทยุกระแสหลัก 
กล่าวคือ มุ่งเน้นส่งเสริมพันธกิจด้านการให้การศึกษา(to educate) และการให้ข่าวสาร(to inform) 



 

 

                  การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 

895 

แทนการโน้มน้าวใจ( to persuade) หรือ การให้ความบันเทิง (to entertain) เพ่ือน าพาประชาชน
ก้าวไปสู่การมีชุมชนที่เข้มแข็ง อันจะเป็นจุดเมต้นส าคัญของการก้าวข้ามจากการเป็นเพียง”สื่อใหม่” 
ไปสู่การเปิด”พ้ืนที่สาธารณะ”(public sphere) อันเป็นบทพิสูจน์คุณูปการของวิทยุชุมชนและสังคม
อย่างแท้จริง 

จุมพล รอดค าดี นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ ได้ ระบุว่าวิทยุชุมชนต้องมีลักษณะดังนี้ 
1. ต้องเกิดจากความต้องการของชุมชน โดยถือหลักคนส่วนใหญ่ 
2. ต้องได้รับการยอมรับของกลุ่มต่างๆ ในชุมชน 
3. ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมของคนในชุมชน 
4. เสนอข่าวสาร วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมของชุมชนเป็นส าคัญ 
5. เปิดโอกาสให้คนในชุมชนร่วมคิด ร่วมวางแผนจัดรายการและเข้ามาบริหารได้ 
6. เป็น Narrowcasting ไม่ใช่ Broadcasting ครอบคลุมเฉพาะพ้ืนที่เท่านั้น 
7. เป็นสื่อมวลชนของประชาชน โดยประชาชน เพ่ือประชาชน 
การจะปฏิบัติตามพันธกิจที่กล่าวมาได้นั้นวิทยุชุมชนจ าเป็นต้องมุ่งท าหน้าที่(function) 

ทั้งในฐานะของความสื่อ ความเป็นพื้นที่สาธารณะและความเป็นชุมชนโดยมุ่งพัฒนาการผลิตงานหรือ
ท างาน(work) เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน(participation) ด้วยการสร้างและพัฒนา
สมรรถนะในการแพร่กระจาย( diffusion competence) ในรูปแบบต่างๆ ขึ้นเสียก่อน เช่น การสร้าง
ระบบการสื่อสารสองทาง หรือการสื่อสารกันโดยตรง ระหว่างคนในชุมชนด้วยกันเองผ่านกิจกรรม
ต่างๆ ตามสภาพที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม และวิถีแห่งท้องถิ่นเป็นส าคัญ เพ่ือให้คนในชุมชนได้มี
ปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมกับวิทยุชุมชน ท าให้คนในชุมชน ทั้งภาครัฐและภาคประชาชนเคลื่อนเข้ามา
ใกล้กันเสียก่อน ก่อนขยายเชื่องโยงกับวิทยุชุมชนอื่นๆ เพิ่มขีดความสามารถในการสื่อสารกังสังคม
ภายนอก และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างกัน  

การมีส่วนร่วมที่แท้จริงจะบังเกิดขึ้นได้ เมื่อชุมชนรับรู้และตระหนักว่าวิทยุชุมชนมิใช่เรื่องของ
สื่อใหม่ หากเป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย เมื่อพิจารณาในแง่ของประสิทธิภาพของ
พ้ืนที่สาธารณะวิทยุชุมชนยังคงท าได้เพียงแค่เป็นสื่อกลาง หรือเป็นเวทีเปิดประเด็นสาธารณะ(public 
forum) แต่ยังไม่สามารถพัฒนาไปถึงขั้นที่ก่อให้เกิดการถกเถียง การพัฒนาขีดความสามารถการท า
หน้าที่ ทั้งในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนพึงเป็นศูนย์กลางแห่งข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมแห่งการ
แพร่กระจายสู่ชุมชนได้อย่างครอบคลุม รองด้าน ทั้งในเชิงกายภาพและเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อคน
ในชุมชน ตลอดจนการด าเนินการได้ตามกรอบของกฎหมายและธรรมเนียมปฏิบัติของชุมชน อย่างไร
ก็ตามแม้วิทยุชุมชนยังไม่สามารถพัฒนาตนเองในการปฏิบัติตามพันธกิจส าคัญต่างๆ ได้ยังไม่ครบถ้วน
ก็มิได้หมายความว่า เป็นวิทยุชุมชนที่อ่อนแอทั้งนี้เพราะวิทยุชุมชนนั้นเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้
ร่วมกันของคนในชุมชนที่พึงร่วมกันเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับวิทยุชุมชนเป็นส าคัญ  

จากก่อตั้งของสถานีวิทยุชุมชนของภาคประชาชน ทางศาสนาได้เห็นถึงความส าคัญของการมี
สื่อทางด้านนี้ โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์(เกี่ยว อุปเสโน) ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่
สมเด็จพระสังฆราช วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร องค์ด าริในการก าเนิดสถานีวิทยุโทรทัศน์
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ดีดีทีวี) และสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงได้มีมติมหาเถรสมาคมที่ 
401/2552 ครั้งที่ 17/2552 วันที่ 10 สิงหาคม 2552 ให้จัดตั้งสถานีเผยแพร่ภาพและเสียงของคณะ
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สงฆ์ในก ากับของมหาเถรสมาคม โดยมี พระพรหมเมธี โฆษกเถระสมาคมเป็นประธานคณะท างาน
จัดตั้งสถานีโทรทัศน์และวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(ธรรมาธิปไตย) ดีดีทีวีและซีเอฟเอ็ม 88.75 
เมกะเฮิรตซ์   

การเผยแพร่พระพุทธศาสนาในทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมานั้น พระสงฆ์นับว่าเป็นผู้มีบทบาท
ส าคัญ เพราะท่านเป็นส่วนหนึ่งในพุทธบริษัทซึ่งถือว่าเป็นแกนหลัก เป็นก าลังส าคัญในการเผยแพร่
พระพุทธศาสนา และเป็นผู้อบรมสั่งสอนหลักธรรมให้แก่พุทธศาสนิกชน เพ่ือให้สังคมอยู่อย่างสงบสุข 
และในบางโอกาสก็ให้การสนับสนุนช่วยเหลือสงเคราะห์ชุมชนในด้านต่างๆ ด้วย โดยอยู่ภายใต้กรอบ
อันดีงานของศาสนา  

จากประเด็นดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาเรื่อง “การเสริมสร้างเครือข่ายสถานี 
วิทยุพระพุทธศาสนาและชุมชนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ” ในการเสริมสร้างเครือข่ายสถานีวิทยุ
พระพุทธศาสนา ให้ยั่งยืนด้วยวิธีการอ่ืนๆ ที่นอกไปจากการถอดบทเรียน เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณที่
สามารถสรุปกลับไปใช้ได้กับองค์กรต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

2.1.เพ่ือศึกษากระบวนการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นของสถานีวิทยุ
พระพุทธศาสนาและชุมชน 

2.2.เพ่ือส่งเสริมเครือข่ายสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและชุมชนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2.3.เพ่ือวิเคราะห์บทบาทและเครือข่ายของสถานีวิทยุพระพุทธศาสนากับการสร้างภูมิปัญญา

ทางสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

4. ขอบเขตของโครงการวิจัย 
      การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยไดก้ าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้  ดังนี้ 
  

4.1 มีการส่งเสริมให้สถานีพระพุทธศาสนาและชุมชนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้บูรณา
การหลักการ 

เผยแพร่พระพุทธศานาและภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา การพัฒนาสังคม
ที่ยั่งยืน และการดูแลสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยผ่านสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและชุมชน จ านวน 8 
สถานี  

4.2 พัฒนารูปแบบการจัดการของสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและชุมชนให้มีขีดความสามารถ
ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.3 การพัฒนาการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์ของสถานีพระพุทธศาสนาและชุมชนในการ
ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.4 ได้กระบวนการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นของสถานีวิทยุ
พระพุทธศาสนาและชุมชน 

4.5 สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและชุมชน จ านวน 8 สถานี 6 จังหวัด มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 



 

 

                  การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 

897 

4.6 มีการพัฒนาขีดความสามารถของผู้จัดรายการสถานีวิทยุ ใน 6 จังหวัด จ านวน 8 สถานี 
เพ่ือเป็นแกนน าในการส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
5. วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการเสริมสร้างเครือข่ายสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและชุมชนของภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ผู้วิจัยได้ก าหนด วิธีการศึกษาค้นคว้าตามล าดับดังนี้  

5.1 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย  
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาและ

สถานีวิทยุชุมชน จ านวน 8 สถานี 6 จังหวัด      
5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

1)  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างเครือข่ายสถานีวิทยุ 
พระพุทธศาสนาและชุมชนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในประเด็นความหมายของเครือข่าย 
ความส าคัญของเครือข่าย แนวคิดการสร้างเครือขาย รูปแบบและประเภทของเครือข่าย การสร้าง
เครือข่าย การจัดการเครือข่าย 

2) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินสถานการณ์ (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือใน 
การประเมินสถานการณ์ ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารก าหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน 
โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบต่อการท างานขององค์กร ได้มา
ด้วยการระดมสมองและจัดล าดับความส าคัญ เพ่ือน าข้อมูลมาท า SWOT MATRIX เพ่ือก าหนดเป็น
แผนยุทธศาสตร์ต่อไป 

5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
1) ท าการส ารวจสภาพการเสริมสร้างเครือข่ายสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและชุมชน 

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยการส่งแบบสอบถามตามบัญชีรายชื่อกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยจัดท าข้ึน
ในกลุ่มผู้บริหาร  

2) จากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้บริหารสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและชุมชนของ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  3) ท าการส ารวจความคิดเห็นของภาคีเครือข่ายและผู้ใช้บริการเครือข่ายโดยส่งทาง
ไปรษณีย์ และก าหนดเลขท่ีแบบสอบถามเพ่ือตรวจสอบการกลับคืนของแบบสอบถาม  

5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  

  1)  การวิเคราะห์เชิงพรรณนาในส่วนของข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์ การ
ตีความ แจกแจง และข้อมูลเชิงคุณภาพ  
             2)  SWOT Analysis 
   3)  การถอดบทเรียน  
 
6. ผลจากการวิจัย 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3
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การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการเผยแพร่
พระพุทธศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นของสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและชุมชน  เพ่ือศึกษาการ
ส่งเสริมเครือข่ายสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและชุมชนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ เพ่ือ
วิเคราะห์บทบาทและเครือข่ายของสถานีวิทยุพระพุทธศาสนากับการสร้างภูมิปัญญาทางสังคมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 กระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นของสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา
และชุมชนนั้นประกอบด้วยโครงสร้างการบริหารจัดการ นโยบายในการบริหารจัดการ การบริหารด้าน
บุคลากร การบริหารจัดการด้านงบประมาณ การบริหารการจัดการสถานี การบริหารด้านการกระจาย
เสียงคือการด าเนินงานในส่วนของการผลิตรายการสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาของ สถานีวิทยุ
พระพุทธศาสนาและชุมชนนั้นจะมีเพียง 2 ชุด คือ คณะกรรมการบริหารงานและคณะกรรมการผลิต
รายการ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ประธานกรรมการบริหารงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการผลิต
รายการทั้งหมด ผังรายการของสถานี สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาเพ่ือเผยแผ่พระพุทธศาสนาการจัดผัง
รายการนั้นยังไม่แน่นอนเป็นรูปแบบตายตัว หรือก าหนดระยะเวลาของรายการ เนื้อเรื่องยังไม่ลงตัว 
ซึ่งที่ผ่านมาก็มีการปรับเปลี่ยนอยู่เป็นประจ า เพราะบางครั้งผู้จัดรายการติดธุระไม่สามารถมาจัดหรือ
ด าเนินรายการได้ หรือเนื้อหาของรายการที่จัดนั้น ไม่สามารถหาข้อมูล ข่าวสารได้ ดังนั้นทางสถานีจึง
ไม่สามารถที่จะจัดผังรายการที่สมบูรณ์ออกมาได้สอดคล้องกับ พระราชปัญญาภรณ์ (ชยว โส) ได้
ท าการศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบและแนวทางการเผยแผ่ธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ
ไทย : ศึกษากรณีการแสดงพระธรรมเทศนาในวันธัมมัสสวนะ ระหว่าง พ.ศ.2539-2542 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1)ศึกษารูปแบบและแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในอดีตและปัจจุบัน 2) 
ศึกษาเนื้อหาสาระหลักค าสอนของพระพุทธศาสนาที่พระสงฆ์น าเสนอ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ 3) เปรียบเทียบความสองคล้องของบทบาทพระธรรมเทศนาที่
พระสงฆ์น ามาแสดงกับพุทธวิธีการสอนและการสื่อสารตามหลักนิเทศศาสตร์ โดยใช้วิธีการศึกษาวิจัย
เชิงคุณภาพ(Qualitative Research) เน้นการวิจัยเชิงเอกสาร(Documentary Research) เป็นหลัก 
ผลการศึกษาพบว่า 
 1. รูปแบบและแนวทางการเผยแผ่ธรรมของพระธรรมกถึกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย ทั้งอดีตและปัจจุบัน มีรูปแบบและแนวทางการเผยแผ่ธรรมะที่เหมือนกัน คือ รูปแบบ
เทศนาโวหารพูดเพ่ือให้ความรู้ โน้มน้าวใจ และความบันเทิง เป็นการสื่อสารเพ่ือให้ผู้ฟังได้เรียนรู้
ธรรมะได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง จูงใจให้เกิดศรัทธา ความแกล้วกล้าอาจหาญร่าเริง เป็นการสื่อสารแบบ
ทางเดียวโดยมีพระสงฆ์เป็นสื่อบุคคล มีแนวทางการน าเสนอเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ น่ าสนใจ โดยใช้
ส านวนภาษา คือ พุทธศาสนสุภาษิต สุภาษิต ค าคม ค าพังเพย กลอน นิทาน และอุปมาอุปมัย เพ่ือ
เปรียบเทียบให้เนื้อหาของธรรมะปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้น 
 2. เนื้อหาสาระของหลักค าสอนส่วนมากตรงตามพระไตรปิฎก มีเนื้อหาบางส่วน เท่านั้นที่ยัง
ขาดความสมบูรณ์ ความพอดี และคลาดเคลื่อนจากพระไตรปิฎกเล็กน้อย เนื้อหาที่กล่าวถึงเรื่องทาน 
มีความเหมาะสมตามสภาพเศรษฐกิจ และความประหยัด ของประชาชน เรื่องศีล สมควรเพ่ิมเนื้อหา
เล็กน้อย เป็นการสอนให้ประชาชนมีระเบียบวินัยมากยิ่งขึ้น ส่วนเรื่องภาวนา คือการปฏิบัติธรรม
โดยตรงตามแนวแห่งสติปัฎฐาน 4 มีเพียงเล็กน้อย สมควรเพ่ิมเนื้อหาให้มากยิ่งขึ้น ส่วนบทธรรมะ
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ทั่วไปที่กล่าวถึงความสุขความเจริญ มีการน ามาแสดงมากทั้งในอดีตและปัจจุบัน สมควรลดเนื้อหาลง 
เพราะเป็นค าสอนที่ใช้แสดงได้ทุกโอกาส ไม่ต้องค านึงถึงวันส าคัญ สถานการณ์ หรือผู้รับฟังแต่
ประการใด เนื้อหาธรรมะส่วนใหญ่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน คือ ไม่มีการประยุกต์เนื้อหาธรรมะ ให้เข้า
กับเหตุการณ์ปัจจุบัน ท าให้ประสิทธิภาพในการน าไปใช้แก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ไม่เต็มที่ ในแต่
ละส านวนยกหัวข้อธรรมะขึ้นแสดงมากเกินไป ขาดการตรวจสอบและ เรียบเรียงเนื้อหาให้ต่อเนื่อง
ถูกต้องและชัดเจน ส านวนภาษาสูงเกินความสามารถที่ผู้ฟังระดับชาวบ้านจะเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้ง 
ยกหัวข้อธรรมะและภาษาบาลีขึ้นแสดงมากเกินไป ใช้อุปมาที่ไกลตัว และน าเนื้อหาธรรมะไป
เปรียบเทียบกับสิ่งที่ผู้ฟังไม่รู้จักและคุ้นเคย 
 3. เนื้อหาธรรมะที่พระสงฆ์น ามาแสดง ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ส่วนมาก
มีความสอดคล้องกับพระไตรปิฎกตามหลักพุทธวิธีการสอน แต่มีบท พระธรรมเทศนาบางส านวน
เท่านั้นที่ไม่สอดคล้อง เพราะผู้แสดงไม่ได้เตรียมและตรวจสอบเนื้อหาของธรรมะ ให้ถูกต้อง ท าให้
เนื้อหาไม่ต่อเนื่อง มีความผิดพลาดทั้งความหมาย ตัวอักษร และอธิบายธรรมะตามความคิดเห็นของ
ตนเอง มีความสอดคล้องกับขบวนการการสื่อสารตามหลักนิเทศศาสตร์ คือ ผู้ส่งสาร หมายถึงพระ
ธรรมกถึกที่มีความรู้ความสามารถในการเผยแผ่ธรรมะเป็นอย่างดี สาร หมายถึงส านวนบทพระธรรม
เทศนาทั้ง 289 ส านวน ช่องทาง หมายถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และผู้รับสาร
หมายถึงประชาชนผู้รับฟังโดยทั่วไป เป็นการสื่อสารแบบทางเดียวมีพระสงฆ์เป็นผู้ส่งสาร หัวข้อธรรมะ
บางข้อพระสงฆ์น ามาแสดงซ้ า ผู้ฟังได้ฟังบ่อยๆ ก็สามารถจ าได้ นับว่า เป็นการสอดคล้องที่สมบูรณ์ทั้ง
ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ รศ.ชม ภูมิภาค ได้กล่าวในด้านสื่อที่ใช้ในการศึกษาไว้ในหนังสือเรื่อง 
“หลักการประชาสัมพันธ์อย่างไร” ว่า วิทยุนับเป็นแหล่งข่าวสารการศึกษานอกโรงเรียนอันส าคัญยิ่ง 
ชาวชนบทของประเทศไทยได้อาศัยวิทยุเป็นแหล่งข่าวสารความรู้ที่ส าคัญมาก เพราะการอ่านออก
เขียนได้ยังไม่ดีพอ สิ่งพิมพ์มีน้อย การคมนาคมขนส่งไม่ค่อยสะดวก นอกจากนี้วิทยุยังเป็นแหล่ง
ข่าวสารที่บุคคลทั่วไปเชื่อถือด้วย จึงมีผลในด้านความรู้และด้านชักจูงใจสูง ดังนั้นวิทยุจึงมีประโยชน์
มาก ทั้งที่ฟังเวลาว่าง และฟังในเวลาท างาน การฟังวิทยุมีผลเพ่ือน าไปปฏิบัติและมีผลต่อวัฒนธรรม
เป็นอันมาก  
 
7. องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 ผลจากการศึกษาการเสริมสร้างเครือข่ายสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและชุมชนของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 6 จังหวัด 8 สถานีวิทยุ  สรุปผลเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ได้
ดังนี้ 

1. กระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นของสถานีวิทยุ
พระพุทธศาสนาและชุมชน 

กระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นของสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา
และชุมชนนั้น ประกอบด้วยโครงสร้างการบริหารจัดการ  พบว่า มีคณะกรรมการหลักๆ ที่
ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารงานและคณะกรรมการผลิตรายการเพียง 2 ชุด ซึ่งคณะกรรมการ
บริหารงานจะท าหน้าที่ในการออกนโยบาย ดูแลงบประมาณใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกับการบริหารการ
ด าเนินงานของสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา จัดโครงการฝึกอบรมผู้ผลิตรายการและผู้บริหารรายการ 
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และก าหนดผังรายการออกอากาศของสถานี ส่วนคณะกรรมการผลิตรายการจะท าหน้าที่ในการผลิต
รายการ จัดรายการ ศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูล ประสานงานกับทางหน่วยราชการ สถานศึกษา เกษตรกร 
และประสานงานกับชุมชนหรือบุคคลในชุมชน หน่วยราชการ สถานศึกษา เกษตรกร พ่อค้าแม่ค้า 
และประชาสัมพันธ์ของชุมชน  

2. การส่งเสริมเครือข่ายสถานี วิ ทยุพระพุทธศาสนาและชุมชนของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

การส่งเสริมเครือข่ายสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและชุมชนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น
จากการสัมภาษณ์ท าให้ พบว่า มีปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารจัดการปัญหาการบริหารจัดการ
ด้านบุคลากร ปัญหาการบริหารจัดการด้านงบประมาณ ปัญหาการบริหารจัดการด้านการกระจาย
เสียงดังนั้นการส่งเสริมเครือข่ายสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและชุมชนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คือรูปแบบรายการที่ดีและเหมาะสม ที่เป็นที่ชื่นชอบและน่าสนใจของเยาวชนคือ รายการเพลง 
รายการสนทนาปัญหาของเยาวชน และรายการละครที่สอดแทรกธรรมะ ศีลธรรม คุณธรรมและคติ
เตือนใจในรายการด้วย นอกจากรูปแบบรายการดังกล่าวแล้ว สิ่งส าคัญที่จะท าให้การจัดรายการ
ประสบความส าเร็จในการเผยแผ่ธรรมะแก่เยาวชนได้ ลักษณะผู้จัดรายการเผยแผ่ธรรมะที่ดีและ
เหมาะสม จะต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี สุภาพเรียบร้อย สุขุมเยือกเย็น เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
สังคม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีเมตตามุ่งหวังที่จะให้สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อผู้ฟัง โดยไม่หวังผลตอบแทน  

3. วิเคราะห์บทบาทและเครือข่ายของสถานีวิทยุพระพุทธศาสนากับการสร้างภูมิ
ปัญญาทางสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เครือข่ายสถานีวิทยุเนื่องจากสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา จะมีการประชุมกันเป็นประจ าทุกปี 
ปีละหลายครั้ง ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสถานการณ์และความเหมาะสม ในการจัดประชุมแต่ละครั้ง เครือข่ายจะ
ส่งตัวแทนเข้าประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนและศึกษาดูว่า แต่ละสถานีมีพัฒนาการความคืบหน้าในการ
ด าเนินงานอย่างไรบ้าง รูปแบบการน าเสนอรายการขณะนี้ไปถึงไหนแล้ว มีปัญหาอะไรบ้างที่ควร
จะต้องหาทางปรับปรุงแก้ไขจึงจ าเป็นต้องใช้การสื่อสารมาเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงบุคคลในกลุ่ม
เข้าด้วยกันเพราะการสื่อสารภายในกลุ่มนั้นนับเป็นปัจจัยด้านพ้ืนฐานสากลของปฏิสัมพันธ์ของบุคคล
ในกลุ่มท่ีจะช่วยให้เกดิการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างสมาชิก เป็นพาหนะท่ีท าให้เกิดการมีอิทธิพลต่อ
กัน การสื่อสารภายในกลุ่มเป็นรูปแบบการติดต่อเกี่ยวข้องและประสานงานภายในกลุ่มโดยสมาชิก
ภายใน กลุ่มจะมีการรับการถ่ายทอดเพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ เครือข่ายการสื่อสารของ
สถานีวิทยพุระพุทธศาสนาที่มีการสร้างความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม เพ่ือท าการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ภายในกลุ่ม จะเป็นไป ในรูปแบบของการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ การนัดสังสรรค์พบปะ
พูดคุยกันภายในกลุ่มด้วย รูปแบบต่าง ๆ อาทิ การประชุมซึ่งจะมีการจัดทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง โดยจัด
ภายในสถานีฯ มีการจัด สัมมนานอกพ้ืนที่ เพ่ือระดมความคิดเห็นและเพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อ
กันมากข้ึน เป็นต้น  
8. ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ 

การศึกษาวิจัยการเสริมสร้างเครือข่ายสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและชุมชนของภาคะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่างนั้น จะเห็นว่าสถานีวิทยกุระจายเสียงพระพุทธศาสนายังไม่เป็นระบบเท่าท่ีควร
เนื่องจากบางสถานีฯ ยังอยู่ในช่วงทดลองออกอากาศ ควรมีภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนในการ
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จัดการบริหารเพื่อให้สถานีวิทยุพระพุทธศาสนามีระบบการบริหารจัดการที่เป็นระบบและพัฒนาได้
อย่างต่อเนื่อง 

 
9.ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. การศึกษาการบริหารจัดการสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชุมชน 

2. ศึกษาการสร้างเครือข่ายสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแบบบูรณาการเพ่ือเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้พระพุทธศาสนา 

3. ศึกษาแนวทางปฏิบัติของเครือข่ายสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาเพ่ือต่อยอดความรู้แบบ
บูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

เอกสารอ้างอิง 
 

๑. ภาษบาลี-ภาษาไทย :  
 ๑.๑ ข้อมูลปฐมภูมิ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่มที่ 
 ๔ ,๙ ,๑๐ ,๑๑ ,๑๒ ,๑๓ ,๑๕ ,๒๐ ,๒๑ ,๒๓ ,๒๕ ,๒๘ ,๒๙ .  กรุ ง เทพมหานคร :  
 โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.  

 ๑.๒ ข้อมูลทุติยภูมิ 
 ๑.๒.๑ หนังสือ : 

กาญจนา แก้วเทพ, การพัฒนาวัฒนธรรมชุมชน : โดยถือมนุษย์เป็นศูนย์กลาง,  (กรุงเทพมหานคร: 
 สภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา, ๒๕๓๘), หน้า ๒๐. 
กาญจนา แก้วเทพ, เครื่องมือการท างานแนววัฒนาชุมชน (กรุงเทพมหานคร: สภาคาทอลิกแห่ง 
 ประเทศไทยเพ่ือการพัฒนา, ๒๕๓๘), หน้า ๓๕. 
เสรี พงษ์พิศ, เครือข่าย ยุทธวิธีเพื่อประชาชนเข้มข้น ชุมชนเข้มแข็ง, (กรุงเทพมหานคร: สถาบัน 
 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน, ๒๕๔๘), หน้า ๓๕. 
ปาน กิมนี, การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้การศึกษานอกโรงเรียนเพื่อพึ่งพาตนเองของชุมชน,  
 (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า  ๔๐. 
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, การจัดการเครือข่าย : กลยุทธ์ส าคัญสู่ความส าเร็จของการปฏิรูป 
 การศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: เอเชียเพรส, ๒๕๔๓), หน้า ๓๐. 
ชาติชาย ณ เชียงใหม่, การบริหารพัฒนาชนบทเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข้งของชุมชน.  
 (กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,  ๒๕๓๓), หน้า ๒๐๙-๒๑๔. 
นฤมล นิราทร, การสร้างเครือข่ายการท างาน : ข้อควรพิจารณาบางประการ, (กรุงเทพมหานคร: 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๓), หน้า ๑๖. 
วารสารสังคมและมนุษย์ศาสตร์ มก. (ปีที่ ๒๙ ม.ค.-มิ.ย.๒๕๔๖). 
ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑-๑๒, รายงานการศึกษาเรื่องโครงการศึกษารูปแบบการ 
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 เสริมสร้างเครือข่ายพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, (กรุงเทพมหานคร: หจก. เทพเพ็ญวา 
 นิสย์, ๒๕๔๗), หน้า ๖. 
ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสคนพิการ และผู้สูงอายุ, กลยุทธ์ 
 เครือข่ายการพัฒนาสังคม, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท คอสมิคเอนเตอร์ไพรส์ จ ากัด, 
 ๒๕๔๖), หน้า ๑๖. 
อคิน รพีพัฒน์, “การศึกษาและวิเคราะห์ชุมชนในการวิจัยเชิงคุณภาพ,” ใน คู่มือการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 เพื่อการพัฒนา (ขอนแก่น: โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา), หน้า ๒๕๙. 
งานส่งเสริมเครือข่าย, องค์ประกอบของเครือข่าย, การพัฒนาเครือข่ายสู่ความย่ังยืน. กองส่งเสริม 
 และพัฒนาเครือข่าย ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส 
 คนพิการ และผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษย์, [ออนไลน์]  
 แหล่งข้อมูล : http://oppn.opp.go.th/research๐๑.php, (๒๘ พ.ค.๕๕). 
รุ่งโรจน์ เพชระณิน, เครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น, 
  (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๖), หน้า ๓๐. 
พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น), เครือข่าย : ธรรมชาติ ความรู้ และการจัดการ, 
 (กรุงเทพมหานคร: โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.), ๒๕๔๗), 
 หน้า ๘. 
สัมพันธ์ เตชะอธิก และคณะ, การพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรชาวบ้าน,  
 (ขอนแก่น : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๐), หน้า ๑๖. 
นฤมล  นิราทร, การสร้างเครอืข่ายการท างาน : ข้อควรพิจารณาบางประการ,  
 (กรุงเทพมหานคร:ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๓), หน้า ๔๐. 
ปาริชาติ  สถาปิตานนท์  และชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์, “การสื่อสารกับสังคมเครือข่าย”,  
 เอกสารประกอบการศึกษาอบรมหลักสูตร ๓ การสร้างเครือข่ายท่ีมีพลัง, (สถาบันการ
เรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม, ๒๕๔๖), เอกสารอัดส าเนา. 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ม.ป.ป: ๘ 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ม.ป.ป: ๑๖ 
บ ารุง  สุขพรรณ์, พฤติกรรมการรับฟังข่าวสารวิทยุกระจายเสียงและผลที่มีต่อการพัฒนาชนบท : 
 ศึกษาเฉพาะกรณีวิทยุกระจายเสียงกองอ านวยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ(กรป. 
 กลาง) จังหวัดเชียงราย. วารสารศาสตร์ ของคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน, 
 (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ ๑ เล่มที่ ๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๒๓), หน้า ๓. 
บุญเกื้อ  ควรหาเวช. นวัตกรรมทางการศึกษา.พิมพ์ครั้งที่ ๖.กรุงเทพฯ : (ภาควิชาเทคโนโลย ี
 การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรฒ.๒๕๓๓),หน้า ๒๒. 
เอ้ือจิต  วิโรจน์ไตรรัตน์.บทบาทของประชาสังคมต่อการส่งเสริมจริยธรรมสื่อสารมวลชน,(๗๙ ปี 
 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย,๒๕๕๒),หน้า ๑๒๗ –๑๓๒ 
พีระ จิระโสภณ. หลักและทฤษฎีการสื่อสาร. นนทบุรี (พิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2529). 
 หน้า ๑๓๖-๑๓๙ 
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ท าการวิจัยประเมินประสิทธิภาพการใช้สื่อ 

http://oppn.opp.go.th/research01.php,%20(28
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    วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา เสนอต่อส านักงานคณะกรรมการ 
     การศึกษาแห่งชาติ (๒๕๔๖) 
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ ได้ท าการประเมินประสิทธิภาพการใช้สื่อวิทยุกระจายเสียง 
     ในช่วงระหว่างเดือนกันยายน ๒๕๔๕  ถึง กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ 
ยุทธนา สาริยา, ผลการศึกษาของนักศึกษาระบบนอกโรงเรียนที่เรียนด้วยวิทยุไปรษณีย์, 

    (๒๕๒๗),หน้า ๑๕ 
กรมการศาสนา, คู่มือพระสังฆาธิการ ว่าด้วยเรื่องคณะสงฆ์และการศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : 
                โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐), หน้า ๑๔๔. 
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์อักษรเจริญ 
     ทัศน์, ๒๕๒๕), หน้า ๔๕๙. 
พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตโต), พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๙, (กรุงเทพมหานคร:  
                  โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๑๕๐.  
สนิท ศรีส าแดง, พระพุทธศาสนา : กระบวนทัศน์ใหม่, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ 
   ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๘๖. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๙, 
  (นนทบุรี: บริษัท เอส อาร์ พริ้นติ้ง แมสดปรดักส์ จ ากัด, ๒๕๕๓), หน้า ๑๗๒. 
กรมการศาสนา, คู่มือพระสังฆาธิการ ว่าด้วยเรื่องการคณะสงฆ์และการพระศาสนา, 
 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์กการศาสนา, ๒๕๔๐), หน้า ๑๓๔-๑๓๕. 
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ปฐมสมันตปาสาทิกาแปล ภาค ๑, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราช 
 วิทยาลัย, ๒๕๓๒), หน้า ๗๓. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๙, 
 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๒๐๙-๒๑๐. 
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ธรรมวิภาค ปริจเฉทที่ ๒ หลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นโท, ๙๖. 
มหามกุฏราชวิทยาลัย, อธิบายธรรมวิภาค ปริจเฉทที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร :  
 โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน้า ๘ - ๑๑. 
แสง จันทร์งาม, วิธีสอนของพระพุทธเจ้า, (กรุงเทพมหานคร : กมลการพิมพ์, ๒๕๒๖),  
 หน้า ๒๔-๓๐. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, 
  ๒๕๓๘), หน้า ๑๔๗–๑๕๖. 
กองการศึกษาสงเคราะห์, ระเบียบการรับเด็กเข้าเรียน ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์,  
 (กรุงเทพมหานคร: กรมสามัญศึกษา, ๒๕๔๑), หน้า ๕-๖. 
มาณพ พลไพรินทร์, คู่มือการบริหารกิจการคณะสงฆ์, หน้า ๒๓๖-๒๓๘. 
กองการศึกษาสงเคราะห์, ระเบียบการรับเด็กเข้าเรียน ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์, 
 (กรุงเทพมหานคร : กรมสามัญศึกษา, ๒๕๔๑), หน้า ๑๒ - ๑๓. 
กมล ฉายาวัฒนะ, พระธรรมญาณมุนี ๘๓,  (กรุงเทพมหานคร : บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊พ จ ากัด 
 , ๒๕๓๐), หน้า ๒๗ – ๓๓. 
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กรมการศาสนา, คู่มือการจัดการศึกษาสงฆ์, (กรุงเทพมหานคร : หจก.ชุติมาการพิมพ์, ๒๕๓๑),  
                หน้า ๕ – ๖. 
พระเทพปริยัติสุธี  (วรวิทย์  คงฺคปญฺโญ), การคณะสงฆ์และการพระศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: 
                โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐),หน้า ๖๒-๖๕. 
กรมการศาสนา, คู่มือการบริหารและการจัดการวัดฉบับย่อ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, 
  ๒๕๔๒), หน้า ๙. 
วิศิษฏ์ พงศ์พัฒนจิต, คู่มือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงาน 

     พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๔๙), หน้า ๒๑ – ๒๔. 
ประเวศ วะสี, สวนโมกข์ ธรรมกาย สันติอโศก, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์หมอชาวบ้าน, 
  ๒๕๓๐), หน้า ๑๐๘. 
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต),  การเผยแผ่เชิงรุก, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรราช 
 วิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๑-๑๕. 
พระครูโสภณปริยัติสุธี (มหาศรีบรรดร) , พุทธศาสนาเชิงรุกด้านการเผยแผ่,  
 [ออนไล] ,  แหล่งข้อมูล: https://www.gotoknow.org/posts/๔๗๕๓๗๙  
 [๑๖ พ.ค.๕๗]. 
ประเวศ วะสี, การท างานของพระสงฆ์ในปัจจุบัน, [ออนไล], แหล่งข้อมูล:  
 www.๒๐๒.๒๘.๕๒.๔/article/article_file/buddhism_Strategy.๒๕๕๑.  
 [๖ พ.ค.๕๗]. 
พระครูโสภณปริยัติสุธี, (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม), ระบอบการปกครองสงฆ์, พิมพ์ครั้งที่ ๓,  

   (พะเยา :  เจริญอักษร, ๒๕๕๓), หน้า ๖๐. 
จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์, ยุทธวิธีการประชาสัมพันธ์, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร :  

     โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หน้า ๑๒๔-๑๒๕. 
จุไรรัตน์ พละเลิศ, แนวทางการการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ 
 มนุษย์เพื่อปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม, (คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๐), หน้า  ๓๐. 
ชัยนันท์ นันทพันธ์, การประชาสัมพันธ์อย่างไรจึงได้ผล, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์บากปิกร๊าฟฟิค, 
  ๒๕๓๒), หน้า ๘. 
รศ.ชม ภูมิภาค, หลักการประชาสัมพันธ์อย่างไร, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : O.S. PRINTING 
  HOUSE Co., LTD, ๒๕๒๖), หน้า ๒๘๙. 
ทรงวิทย์  แก้วศรี, การศึกษาวิเคราะห์ยุทธวิธีในการประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้า, (บัณฑิต 
 วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๑. 
ธรรมเกียติ กันอริ, พุทธวิบัติ ? ตอน ศรัทธาวิปริต : วิกฤติศาสนาและวิกฤติทางสังคม, 
  (กรุงเทพมหานคร : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จ ากัด ๒๕๔๒), หน้า ๓๕. 
บุณยวีร์ ลุมาดกมลพันธ์, แนวทางการสร้างเครือข่ายด้านสวัสดิการสังคมในระดับจังหวัด:ศึกษากรณี 
   จังหวัดสมุทรสงคราม”, (คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาบัณฑิตธรรมศาสตร์,  
   ๒๕๔๙), หน้า ๑. 

http://www.gotoknow.org/user/sribandorn/profile
https://www.gotoknow.org/posts/475379
http://www.๒๐๒.๒๘.๕๒.๔/article/article_file/buddhism_Strategy.๒๕๕๑
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พระครูวิวิธธรรมโกศล, รวมปาฐกถายอดฮิต, (กรุงเทพมหานคร: เลี่ยงเชียง, ๒๕๒๗),  
  หน้า ๑๒๖-๑๓๐. 
พระมหาถนัด อตฺถจารี และพระปลัดอ าพล สุธีโร, พระธรรมฑูตสายต่างประเทศ, พิมพ์ครั้งที่ ๒,  
  (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๓๔. 
พระวุฒิกรณ์ วุฑฺฒิกรโณ (พรมพิมพ์), ศึกษาเทคนิคและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ 
 พระราชวรมุนี(ประยูร ธมฺมจิตฺโต), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
 ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๑. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรงและขยายความ, พิมพ์ครั้งที ่๙,  
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พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ, วิชาการเทศนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนา 
 แห่งชาติ, ๒๕๔๗), หน้า ๓.  
พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญาโณ), ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา, ( กรุงเทพมหานคร : 
                    โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๔๖๒. 
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     โรงพิมพ์มหามกุฏ ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๑๕. 
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                  การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 

906 

     จ ากัด, ๒๕๔๐), หน้า ๕๔. 
อาทร สองรักษ์, แนวทางการสร้างเครือข่ายนักบริหารงานช่างองค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
    พื้นที่อ าเภอสิเกาและอ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง, (วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น :  
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    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๕), หน้า ๑๕. 
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ประสิทธิผลโมเดลพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย 
The Effectiveness of Buddhist Behavioral Model of Family in Thai Society 

 
พระฐิตะวงษ์ อนุตฺตโร1 

 
บทคัดย่อ 

   การศึกษาวิจัยเรื่อง  ประสิทธิผลโมเดลพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย  เป็น
การวิจัยกึ่งทดลองและเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวใน
สังคมไทยและศึกษาประสิทธิผลของโมเดลพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวในสังคมไทย 
 ระเบียบวิธีวิจัย กลุ่มตัวอย่างได้แก่ครอบครัวไทยที่ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา   ที่
ประยุกต์ใช้หลักธรรมในการด ารงชีวิตในครอบครัว จ านวน ๒๔๔ ครอบครัว และกลุ่มตัวอย่าง ให้
ข้อมูลเชิง จ านวน ๑๐ ตัวอย่าง  เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถามและสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
พรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และสรุปข้อความจาการสัมภาษณ์เชิงลึก  

ผลการวิจัย พบว่า ครอบครัวไทยมีการปฏิบัติตนต่อครอบครัวโดยภาพรวมอยู่ในระดับ 
“มาก” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๒ ส่วนกลุ่มที่ไม่ปฏิบัติตนต่อครอบครัว อยู่ในระดับ “ปานกลาง”         
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๑๙  
   ส่วนระดับการปฏิบัติตนตามโมเดลพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวไทย อยู่ในระดับ “มาก” 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๖ ส่วนกลุ่มไม่ปฏิบัติตนตามโมเดลพฤติกรรมเชิงพุทธ   โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับ “ปานกลาง” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๓๖ 
 ส่วนผลการสัมภาษณ์เชิงลึก(Interview) พบว่า กลุ่มที่ปฏิบัติตนโดยใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามีการปฏิบัติตนตามโมเดลพฤติกรรมเชิงพุทธได้มากกว่ากลุ่มไม่ปฏิบัติ และกลุ่มปฏิบัติ
โมเดลพฤติกรรมโมเดลพฤติกรรมเชิงพุทธสามารถใช้หลักธรรมในการพัฒนาพฤติกรรมสมาชิกใน
ครอบครัวในด้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวกได้ตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
  

Abstract 

  The research entitled “The Effectiveness of Buddhist Behavioral Model of 

Family in Thai Society”  is Quasi- Experimental and Qualitative Research with the 

objectives to study the Buddhist Behavioral Model of Family in Thai Society and study 

the effectiveness of Buddhist Behavioral Model of Family in Thai Society.  

   The method of sampling group is the Thai family that applies the Buddhist 

teachings to live their life in the family consisting of 244 families and the sampling 

group gives information with 10 samples.  The tool used for collecting data consists of 

                                           

1 คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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questionnaire and in- depth interview, using statistics to analyze descriptive data i. e. 

percentage, average and summarize the content from in-depth interview. 

   The result of research is found that Thai family members behave 

themselves to the family in overall picture at “high” level with an average equal to 4.12. 

As for the group that does not behave themselves to the family is at “moderate”  level 

with average equal to 3.19.  

   The level of behaving themselves according to the Buddhist Behavioral 

Model of the Family in Thai Society is at “ high”  level with an average equal to 4. 36. 

As for the group that does not behave themselves according to the Buddhist Behavioral 

Model in overall picture is at “moderate” level with an average equal to 3.36.  

    The result of in- depth interview is found that the group that can behave 

themselves by using the Buddhist teachings to follow the Buddhist Behavioral Model 

is more than the group that does not follow it and the group that follows the Buddhist 

Behavioral Model can use Buddhist teachings to develop behavior of the family 

members on adjusting positive behavior according to the objectives of research. 

 

 บทน ำ   
 สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันพ้ืนฐานขนาดเล็กที่สุดแต่ส าคัญที่สุดของสังคม  โดยท า
หน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพคนให้มีสุขภาวะที่ดี และพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้แก่
สมาชิกในครอบครัวเพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติ อีกท้ังครอบครัวเป็นแหล่งบ่มเพาะ
หล่อหลอมถ่ายทอดค่านิยมความเชื่อและอบรมขัดเกลาสมาชิกในครอบครัวให้มีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์  จึงถือได้ว่า ครอบครัวเป็นรากฐานส าคัญยิ่งของสังคมซึ่งน าไปสู่ความเจริญอย่างยั่งยืนของ
ประเทศชาติ  ดังจะเห็นได้ว่า การที่บุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน เป็นบ่อเกิดของ
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีส าคัญต่อเนื่องไปอย่างไม่จบสิ้น  
 การอยู่รวมกันไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกซึ่งเป็นครอบครัวเดี่ยวหรือคอรอบครัวขยาย
ประกอบด้วย พ่อแม่ลูกอยู่กับ ปู่ ย่า ตายาย  หรือแม้กระทั่งครอบครัวรูปแบบอ่ืน ๆ ต่างก็มีเป้าหมาย
ของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมั่นคงซึ่งองค์ประกอบส าคัญที่ท าให้ครอบครัวมีความสุข 
หรือเป็นคุณสมบัติของครอบครัวไทยที่พึงประสงค์ คือ สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีความรักใคร่กลม
เกลียว มีความรับผิดชอบ ประกอบอาชีพสุจริต รู้จักประหยัดเก็บออมสร้างฐานะครอบครัวให้มั่นคง 
พ่อแม่เป็นแบบอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม ไม่ทะเลาะเบาะแว้งท าร้ายกันและกันมี
ทักษะการอบรมเลี้ยงดูบุตร ธิดาให้เป็นคนดีและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาตามศักยภาพ  สมาชิกใน
ครอบครัวมีสุขภาพดี สถานที่อยู่อาศัยปลอดภัย  ถูกสุขลักษณะปราศจากมลพิษ มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และสมาชิกรู้จักคุณค่าตนเอง  มีส่วนร่วมและบ าเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสั งคม               
ซึ่ งนายแพทย์ประเวศ  วะสี  ได้ระบุตัวชี้ วัดความเข้มแข็งของครอบครัวที่ พึงประสงค์นี้ ไว้                     
๕ องค์ประกอบ ได้แก่ ๑) ความเป็นปึกแผ่นในครอบครัวที่ได้อยู่ร่วมกัน ๒)การมีเศรษฐกิจพอเพียง    
๓) การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีมีที่อยู่อาศัย ๔) การที่พ่อแม่เลี้ยงเอาใจใส่เลี้ยงดูให้เป็นคนดีมีความสุข 
ในขณะที่พ่อแม่ก็ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง และ ๕) การมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง2 

                                           

 2  ประเวศ วะสี, สุขภำพสังคมสู่สังคมสันติภำพ,นนทบุรี, ส านักงานปฏิรูปสุขภาพและสถาบันวิจัย
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 ความส าคัญของปญญหาครอบครัวไทย  ในปญจจุบันเผชิญกับภาวการณ์เปลี่ยนแปลงอัน
เป็นผลมาจากปญจจัยภายในครอบครัวและปญจจัยแวดล้อมในชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม  ผลกระทบ
ต่อแบบแผนการด าเนินชีวิตของครอบครัวได้เปลี่ยนแปลงไปจะเห็นได้ว่าครอบครัวไทยมีลักษณะ
หลากหลายยิ่งขึ้น และสมาชิกในครอบครัวมีวิถีชีวิตที่แตกต่างไปจากเดิม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อาจยังผลให้เกิดความสั่นคลอนของสถาบันครอบครัว เช่น ปญญหาความรุนแรงในครอบครัว การ
กระท ารุนแรงต่อเด็กและสตรีในครอบครัวมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความไม่
รับผิดชอบต่อครอบครัวของฝ่ายชาย การใช้อ านาจหรืออารมณ์ในการตัดสินปญญหาและมีพฤติกรรม
มัวเมาในสิ ่งเสพติด ท าให้เกิดการทะเลาะวิวาท และท าร้ายกันทั ้งทางร่างกาย และจิตใจ
สัมพันธภาพภายในครอบครัวเสื่อมถอยลง พ่อ แม่และลูกไม่ได้ท าบทบาทหน้าที่ของตนเต็มที่ ละเลยการ
อบรมปลูกฝญงจริยธรรม คุณธรรม ค่านิยม รวมทั้ง การหล่อหลอมบุคลิกภาพและพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ผลักภาระ โดยให้เป็นหน้าที่ของสถาบันอื่นในสังคมมากขึ้น   
   ปญญหาการหย่าร้างของคู่สมรสอาจเนื่องมาจากความมีอิสรเสรีภาพทัดเทียมกันระหว่างหญิง
กับชาย ท าให้หญิงมี อิสระในการตัดสินปญญหาของตนเอง  สภาพของสั งคมและวัฒนธรรมที่
เปลี่ยนไป มาตรฐาน  การครองชีพที่สูงขึ้น ระดับการศึกษาที่สูงขึ้นท าให้ความคิดอ่านของคนค่านิยมของ
คนในสังคม เปลี่ยนไป ผู้หญิงมีงานท าไม่ต้องพ่ึงสามีในทางเศรษฐกิจ และความคิดในเรื่องการหย่าร้างใน
เมื่ออยู่ด้วยกันแล้วไม่มีความสุขมีมากกว่าแต่ก่อนและยังมีกฎหมายที่ท าให้การหย่าร้างเกิดขึ้นได้ง่าย3  
 การศึกษาการศึกษาพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวไทยโดยการใช้โมเดลพฤติกรรมเชิง
พุทธเป็นการศึกษาเชิงพฤติกรรมแบบอย่างของครอบครัวที่มีความพร้อม สมบูรณ์ในการสร้าง
ครอบครัวเพ่ือการอบรมเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวเป็นผลเมืองที่ดี มีคุณภาพเข้าสู่สังคมอย่างมี
ความสุข ซึ่งรูปแบบของการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว จ าเป็นต้องมีการพัฒนา 
 แนวคิดทฤษฎีครอบครัว 
  Murdock, George Peter4 ได้แบ่งประเภทของครอบครัวไว้เป็น ๒ ลักษณะ คือ             
๑)ครอบครัวเดี่ยว (Nuclear Family) ครอบครัวเดี่ยวเป็นครอบครัวที่มีสมาชิกสองชั่วอายุคนมี
ความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดที่สุดคือ สามี ภรรยา บุตร และ ๒)ครอบครัวขยาย (Extended Family) 
ได้แก่ ครอบครัวที่ประกอบด้วย สามี ภรรยา บุตร ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา ญาติพี่น้องอ่ืนๆ อาศัย
อยู่บ้านเดียวกัน  

                                           

ระบบสุขภาพ, ๒๕๔๕,หน้า ๒๓. 

 3 ส านักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ, แนวทำงช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระท ำควำมรุนแรง,             

(นนทบุรี :โรงพิมพ์ธรรมขันต์), ๒๕๔๙, หน้า ๑๒. 

 4 Murdock, George Peter, Social Structure in Southeast Asia, (Chicago : 
Quadrangle 
Books, 1971) ,P. 104 . 
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 Kingsley Davis5 ได้อธิบายหน้าที่ของสถาบันครอบครัวในทุกสังคมไว้ ๔ อย่างได้แก่         
๑) สร้างสมาชิกใหม่ (Reproduction)   ๒) เลี้ยงดูผู้เยาว์(Maintenance)  ๓) ก าหนดสถานภาพ 
(Placement)  ๔) อบรมสั่งสอนระเบียบของสังคม (Socialization) 
 ลักษณะและความส าคัญของครอบครัวตามแนวพระพุทธศาสนา แบงเป็น ๒ ลักษณะ 
 ลักษณะที่ ๑ เป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องมีการสืบพันธุ์ระหว่างเพศกับเพศชาย
(เมถุนธรรม) ในมัชฌิมนิกาย อุปริปญณณาสถ์และในอภิธรรมปิฏก กถาวัตถุ6 ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์
ทางเพศชาย หญิงว่า เป็นธรรมดาของฆราวาส ทั้งนี้เพ่ือขยายหรือด ารงเผ่าพันธุ์มนุษย์เพราะโดยปกติ
แล้วการอยู่ครองเรือนเป็นวิถีชีวิตของมนุษย์ทั่วไปผู้อาศัยอยู่ในครอบครัวมีชื่อเรียกว่า ฆราวาส  คิหิ  
หรือคฤหัสถ์ คามโก กุลบุตร 
 ลักษณะที่ ๒  ครอบครัวมีลักษณะไม่เหมาะสมกับการแสวงหาทางหลุดพ้น เพราะความ
ต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์โดยสิ้นเชิงนั้นจะต้องไม่มีครอบครัว ต้องสละตนปฏิบัติตนจนมีความ
หลุดพ้น จนเหนือวิสัยของฆราวาส  การมีครอบครัวตามวิสัยของพระอรหันต์เป็นเหมือนเปือกตมที่
สกปรก (ปงฺโก) เป็นลูกศรที่ถอนได้ยาก (สุขุม  สสฺล  ทุรจฺจย )  เป็นสิ่งที่คับแคบ (สมฺพาโธ) เป็นที่มาของ
ธุลี (รชาปโถ) 7 
  ลักษณะครอบครัวชาวพุทธที่ดี  ตามหลักทาพระพุทธศานาคฤหัสถ์เหล่าใดเป็นผู้ท าบุญ  มีศีล 
เป็นอุบาสกเลี้ยงดูภรรยาโดยชอบธรรม ดูกรมาตลี เรานอบน้อมคฤหัสถ์เหล่านั้น” 8(ท้าวสักกะ)  ๑) บิดา
มารดาเป็นแบบอย่างที่ดี  ๒) สามีภรรยาเป็นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  ๓) บุตรมีความกตัญญูกตเวที        
๔) การมีความเป็นอยู่ที่ดี  
 งำนวิจัยทีเกี่ยวข้อง 
  จากการศึกษาค้นคว้าในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบความสอดคล้องจากนักวิจัย ดังต่อไปนี้  
   ยุทธนำ ภำระนันท์9 ศึกษาและสร้างโมเดลการพัฒนาความเข้มแข็งของครอบครัว   
กลุ่ม ตัวอย่างเป็นพ่อหรือแม่และนักเรียนช่วงชั้นปที่ ๓ จ านวน ๘ คน  ที่มีคะแนนความเข้มแข็ง
ครอบครัวตั้งแต่เปอร์เซ็นต์ ไทล์ที่  ๒๕  ลงมา เข้าร่วมโมเดลการพัฒนาความเข้มแข็ง ครอบครัวซึ่งได้
บูรณาการทฤษฏีและเทคนิคต่างๆ ได้แก่ โมเดลเน้นโครงสร้าง (Structural Model) โมเดลมิลาน 
(Milan Model) โมเดลเน้นประสบการณ์ (Experiential Model) โมเดลพฤติกรรมและการรู้          
คิ ดพฤติ ก ร ร ม  (Behavior/Cognitive-Behavior Model) โ ม เ ดลส ร้ า ง ส ร ร ค์  นิ ย ม  ( Social 
Constructionist Model) และโมเดลการให้ ค าปรึกษากลุ่ม (Group Model) จ านวน  ๑๑ ครั้ง  ผล
การศึกษา พบว่า ความเข้มแข็งของครอบครัวก่อนและหลังการเข้าร่วมโมเดลการพัฒนาความเข้มแข็ง
                                           

 5 Kingsley Davis, Human Society, New York ,The Mac Millan, 1969, P. 394. 

 6 ม.อุ. ๑๔/๑๖/๑๖, อภิ.กถา. ๓๗/๔๖๔/๒๒๗ ฉบับหลวง ๒๕๒๕.  
 7 อง. จตกฺก. ๒๑/๑๙๘/๓๒๔  ฉบับหลวง  ๒๕๒๕. 
 8 ส .ส. ๑๕/๙๒๙/๓๒๖  ฉบับหลวง  ๒๕๒๕. 
               9 ยุทธนา ภาระนันท์, กำรศึกษำและกำรสร้ำงโมเดลกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งของครอบครัว. 
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,๒๕๕๐,หน้า ๗๖. 
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ครอบครัว แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ และมีความเข้มแข็งครอบครัวโดยรวม
เพ่ิมขึ้นร้อยละ  ๒๑.๒๗ แสดงให้เห็นว่าโมเดลการพัฒนาความเข้มแข็งครอบครัว สามารถท าให้
ครอบครัวมีความเข้มแข็งในครอบครัว เพ่ิมข้ึนได ้
 บุญน้อย มุ้งงำม10 ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะห์ค่านิยมแบบพุทธและการ
ด าเนินชีวิตของชาวพุทธในปญจจุบัน จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า ศาสนาพุทธและพระสงฆ์
ยังคงมีบทบาทต่อสังคมไทยมากแม้ว่าสังคมก าลังเปลี่ยนแปลงแต่ชาวไทยร้อยละ ๙๕.๐๒ ก็ยังนับถือ
พระพุทธศาสนา และชาวพุทธกลุ่มตัวอย่างจากการวิจัยภาคสนาม จ านวน ๓๐๐ คนจาก ๓ กลุ่ม
อาชีพ คือ พ่อค้าหรือนักธุรกิจ นักศึกษาวิทยาลัยครู และนักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลธรรม
สิทธิสงค์อุบลราชธานีมีความเชื่อและค่านิยมแบบพุทธเกี่ยวกับการให้ทาน รักษาศีล บุญและบาป การ
ด ารงชีวิตประจ าวัน ความเมตตากรุณา ความไม่ประมาท การฝึกตนเอง ความสันโดษ การใช้  ปญญญา
และเหตุผลถูกต้องตรงตามหลักพระพุทธศาสนา แต่ความเชื่อเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมอัน
เป็นส่วนหนึ่งของบุญและบาปสัมพันธ์กับการด าเนินการยังไม่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนา เพราะ       
มีความเชื่อเรื่องกรรมจะให้ผลแก่ผู้กระท าในทางลบเท่านั้น 
 
วิธีกำรวิจัย 
 ระเบียบวิธีวิจัย ได้แก่กลุ่มตัวอย่างได้แก่ครอบครัวแบบอย่างที่ปฏิบัติตนแนวพุทธใน
สังคมไทย  จ านวน ๔ ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้  จ านวน 
๒๔๔ ครอบครัว และกลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพ จ านวน ๑๐ ตัวอย่าง  เครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถามและสัมภาษณ์
เชิงลึก ใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และเชิงอนุมานโดยใช้สถิติทดสอบ  t 
– test   ส าหรับนัยส าคัญทางสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ก าหนดไว้ที่ระดับ ๐.๐๕       
 
ผลกำรวิจัย 

  ครอบครัวไทยมีการปฏิบัติตนต่อครอบคครอบครัว โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก” มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๒ กลุ่มไม่ปฏิบัติตนต่อครอบครัว อยู่ในระดับ “ปานกลาง”  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๑๙  
 การปฏิบัติตนตามโมเดลพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวไทย  อยู่ในระดับ “มาก”       
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๖ ส่วนกลุ่มไม่ปฏิบัติตนตามโมเดลพฤติกรรมเชิงพุทธ โดยภาพรวม อยู่ในระดับ 
“ปานกลาง” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๓๖ 
 จากผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความแตกต่างของผลการปฏิบัติตนตามโมเดลพฤติกรรมเชิง
พุทธของครอบครัวไทย  จ าแนกตามกลุ่มปฏิบัติ และกลุ่มไม่ปฏิบัติ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเก่ากับ  ๓.๘๘  
เมื่อใช้สถิติ  t –test  ในการวิเคราะห์ พบว่า ค่าเฉลี่ย มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
๐.๐๕ แสดงว่า การปฏิบัติตามโมเดลพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครับไทย มีผลต่อการด ารงชีวิตใน
ครอบครัว  

                                           

 10 บุญน้อย   มุ้งงาม,  กำรศึกษำเชิงวิเครำะห์ค่ำนิยมแบบพุทธและกำรด ำเนินชีวิตของชำวพุทธในปัจจุบัน, รายงาน
วิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), ๒๕๔๓, หน้า ๑๑๔. 
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 จากการสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน ๑๐ ตัวอย่าง พบว่า พฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัว
ไทย ได้ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาประยุกต์ใช้การด ารงชีวิตใน ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านมีความอบอุ่น
ในครอบครัว ด้านมีผูกพันในครอบครัว   ด้านมีกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของครอบครัว  ด้าน         มี
นันทนาการในครอบครัว  มีการน าหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาประยุกต์ใช้การอบรมเลี้ยงดูผู้เยาว์
ได้จริง นอกจากนั้นยังสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข แต่ต้องมีความสนใจในการน า
หลักธรรมไปใช้ในครอบครัว โดยผ่านหัวหน้าครอบครัว จุดด้อยของการใช้แนวทางในการน าหลักค า
สอนทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในครอบครัว คือ การมีศรัทธา ต่อหลักค าสอน มีความเพียรพยายามใน
การเรียนรู้ หลักธรรมเพื่อประยุกต์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมสมาชิกในครอบครัว 
  ด้านประสิทธิผลของโมเดลจากพฤติกรรมเชิงพุทธ จ านวน ๕ ด้าน ผู้วิจัยได้น าแนวคิดเชิง
พุทธส่วนการสร้างกรอบแนวคิด ประกอบด้วย ๑) ด้านผู้น าครอบครัวเป็นผู้ครองเรือนมีธรรมะ         
๒) ด้านบิดามารดาเป็นแบบอย่างที่ดี ๓) ด้านสามีภรรยาเป็นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน             ๔) 
ด้านบุตรมีความกตัญญูกตเวที และ ๕) ด้านการมีความเป็นอยู่ที่ดี  จากผลการสัมภาษณ์ พบว่า 
โมเดลได้มีปญจจัยเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวไทย ต้องมีการใช้หลักการปฏิบัติเชิง
พุทธเป็นพ้ืนฐานของการปฏิบัติตนในครอบครัว  จึงจะสามารถน าโมเดลจากพฤติกรรมเชิงพุทธไปใช้ใน
การพัฒนาครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิผล 
อภิปรำยผลกำรวิจัย 
 ครอบครัวไทยมีการปฏิบัติตนเชิงพุทธในครอบครัวโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๒ อาจเป็นเหตุผลมาจากความคาดหวังที่ใช้หลักธรรมเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมของ
สมาชิก   ในครอบครัวแต่ละครอบครัวมีหลายรุ่นอายุ จึงมีความพยายามในการสร้างพ้ืนฐาน
พฤติกรรมทางพระพุทธศาสนาเพ่ือน าไปใช้ครอบครัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางสังคม ทาง
วัฒนธรรมท้องถิ่น          จึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จิตติม อัครธิติพงศ์11 ศึกษาวิจัยเรื่อง การ
พัฒนานักศึกษาตามแนวไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปญญญา  พบว่า  สัปดาห์แรกนักเรียนส่วนใหญ่ไม่ชินกับ
การสวดมนต์ เพราะไม่เคยท ามาก่อน สมาธิไม่ดี มีจิตวอกแวก เป็นอาการดังกล่าว เมื่อผ่านพ้นไปใน
ระยะหนึ่ง พบว่า นักเรียนสามารถเข้าใจ อภิปราย แสดงความคิดเห็นกับบทธรรมะที่เกี่ยวข้องกับการ
รักษาศีล ๕ เข้าใจผลของการรักษาศีล ๕ และการขาดศีล ๕ ผลของความรู้ ความเข้าใจในศีล สมาธิ 
ปญญญา ท าให้ให้นักเรียนสามารถน าผลการปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
 
 
 
 
 

                                           

 11 จิตติม อัครธิติพงศ์, กำรพัฒนำนักศึกษำตำมแนวไตรสิกขำ ศีล สมำธิ ปัญญำ, รายงานการวิจัย,
สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ, (มหาวิทยาลัยราชภัฎ พระนครศรีอยุธยา), ๒๕๕๕, หน้า ๕๐. 
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 การปฏิบัติตนตามโมเดลพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวไทย โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๖ อาจมีเหตุสืบเนื่องมาจากครอบครัวมีพ้ืนฐานในการปฏิบัติตนตามประเพณีการ
นับถือพระพุทธศาสนามาจากบรรบุรุษ ท าให้กลุ่มที่เป็นแบบอย่างของหลักธรรมมีความต้องการประยุกต์
หลักธรรมในครอบครัวเป็นแนวทางในการกล่อมเกลาอรมณ์ของผู้เยาว์ให้เป็นเกิดพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่าง
เชิงลึก จึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ยุทธนา ภาระนันท์12 ศึกษาและสร้างโมเดลการพัฒนาความ
เข้มแข็งของครอบครัว กลุ่มตัวอย่างเป็นพ่อหรือแม่และนักเรียนช่วงชั้นปที่ ๓ จ านวน ๘ คน ที่มี
คะแนนความเข้มแข็งครอบครัวตั้งแต่เปอร์เซ็นต์ ไทล์ที่  ๒๕  ลงมาเข้าร่วมโมเดลการพัฒนาความ
เข้มแข็ง ครอบครัวซึ่งได้บูรณาการทฤษฏีและเทคนิคต่างๆ ได้แก่ โมเดลเน้นโครงสร้าง (Structural 
Model) โมเดลมิลาน (Milan Model) โมเดลเน้นประสบการณ์ (Experiential Model) โมเดล
พฤติกรรมและการรู้ การคิด พฤติกรรม (Behavior/Cognitive-Behavior Model) โมเดลสร้างสรรค์ 
นิยม (Social Constructionist Model) และโมเดลการให้ ค าปรึกษากลุ่ม (Group Model) จ านวน  
๑๑ ครั้ง  ผลการศึกษา พบว่า ความเข้มแข็งของครอบครัวก่อนและหลังการเข้าร่วมโมเดลการพัฒนา
ความเข้มแข็งครอบครัว แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ และมีความเข้มแข็ง
ครอบครัวโดยรวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ  ๒๑.๒๗ แสดงให้เห็นว่าโมเดลการพัฒนาความเข้มแข็งครอบครัว 
สามารถท าให้ครอบครัวมีความเข้มแข็งในครอบครัว เพ่ิมข้ึนได ้ 
 โมเดลที่มีความส าคัญต่อการปฏิบัติตนตามรูปแบบเชิงพุทธได้แก่การที่ผู้น าครอบครัว
เป็นผู้ครองเรือนมีธรรมะประจ าใจมีภาวะผู้น า ท าให้ครอบครัวได้รับความอบอุ่น โดยการมีคุณธรรม
จริยธรรมของผู้น าครอบครัว  ในผลการวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษา พบว่า ผู้น าของครอบครัวที่เป็นการปฏิบัติ
ตนตามรูปแบบเชิงพุทธ มีหลักธรรมอยู่ในระดับ มาก อาจเป็นพ้ืนฐานมาจากความพยายามในการ
ปฏิบัติโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในครอบครัว อันจะส่งผลต่อสมาชิกในครอบครัวทุกรุ่น
อายุ จริยธรรมเชิงพุทธลักษณะนี้จึงเกี่ยวข้องกับงานวิจัยของบุญน้อย มุ้งงาม 13 ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
การศึกษาเชิงวิเคราะห์ค่านิยมแบบพุทธและการด าเนินชีวิตของชาวพุทธในปญจจุบัน จังหวัด
อุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า ศาสนาพุทธและพระสงฆ์ยังคงมีบทบาทต่อสังคมไทยมากแม้ว่าสังคม

                                           

 12 ยุทธนา ภาระนันท์, กำรศึกษำและกำรสร้ำงโมเดลกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งของครอบครัว. 
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,๒๕๕๐,หน้า ๗๖. 

 13 บุญน้อย   มุ้งงาม,  กำรศึกษำเชิงวิเครำะห์ค่ำนิยมแบบพุทธและกำรด ำเนินชีวิตของชำวพุทธในปัจจุบัน, รายงาน
วิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), ๒๕๔๓, หน้า ๑๑๔. 
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ก าลังเปลี่ยนแปลงแต่ชาวไทยร้อยละ ๙๕.๐๒ ก็ยังนับถือพระพุทธศาสนา และชาวพุทธกลุ่มตัวอย่าง
จากการวิจัยภาคสนาม จ านวน ๓๐๐ คนจาก ๓ กลุ่มอาชีพ คือ พ่อค้าหรือนักธุรกิจ นักศึกษาวิทยาลัย
ครู และนักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลธรรมสิทธิสงค์อุบลราชธานี มีความเชื่อและค่านิยมแบบ
พุทธเกี่ยวกับการให้ทาน รักษาศีล บุญและบาป การด ารงชีวิตประจ าวัน ความเมตตากรุณา ความไม่
ประมาท การฝึกตนเอง ความสันโดษ การใช้  ปญญญาและเหตุผลถูกต้องตรงตามหลักพระพุทธศาสนา 
แต่ความเชื่อเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมอันเป็นส่วนหนึ่งของบุญและบาปสัมพันธ์กับการ
ด าเนินการยังไม่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนา เพราะ มีความเชื่อเรื่องกรรมจะให้ผลแก่ผู้กระท าในทาง
ลบเท่านั้น 
 โมเดลพฤติกรรมด้านบิดามารดาเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นโมเดลที่ผู้วิจัยน ามาเป็นกรอบ
แนวคิดเพ่ือท าการเก็บรวบข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่มีการปฏิบัติตนเชิงพุทธ พฤติกรรมดังกล่าวมีกลุ่ม
ตัวอย่างได้ปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก อาจมีแรงจูงใจมากจากการได้รับผลจากการปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีเป้าหมายที่จะถ่ายคุณธรรม จริยธรรม พฤติกรรมการเรียนรู้ ปรับตัว
ให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลทางสังคม วัฒนธรรม  จึงมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากจึง
ผลการวิจัยดังกล่าว จุฑามณี ตระกูลมุตา14 ให้ความหมายการเรียนรู้ ว่าเป็นกระบวนการเพ่ิมพูนและ
ปรุงแต่งระบบความรู้ ทักษะ นิสัย หรือการแสดงออกต่าง ๆ อันเป็นผล เนื่องมาจากมีสิ่งมากระตุ้น
อินทรีย์ โดยผ่านประสบการณ์ การปฏิบัติหรือการฝึกฝน รวมทั้งท าให้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิมอันเป็นผลมาจากประสบการณ์ และเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างค่อนข้างถาวร ซึ่งเกิดขึ้น 
โดยเป็นผลของการฝึกปฏิบัติ ใกล้เคียงกับความหมายที่15 นิยามไว้ว่า การเรียนรู้ หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากกระบวนการเรียนรู้ โดยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
บุคคลนั้นจะเกิดขึ้นค่อนข้างถาวรหรือถาวรส าหรับนักวิชาการต่างประเทศ  เช่น16กล่าวถึง การเรียนรู้
ว่าหมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่ท าให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ทั้งนี้โดยขึ้นอยู่กับความสามารถในการ
จ าได้ นอกจากนั้นยังอธิบายเพ่ิมเติมอีกด้วยว่า การเรียนรู้ในความหมายของการเปลี่ยนแปลงนั้น 
สามารถที่จะพิจารณาได้ ๒ ลักษณะ คือ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีลักษณะเป็นไปโดยอัตโนมัติ  
(Automatic) ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ โดยเฉพาะการเรียนรู้ตามอัธยาศัย หรือการเรียนรู้อย่างไม่เป็น
ทางการ ซึ่งเป็นไปโดยที่ผู้เรียนอาจจะไม่ได้ตั้งใจ (Unintended Learning)และการเปลี่ยนแปลงโดย
ตั้งใจ ต้องใช้ความพยายาม (Purpose and Effort) ที่มีการวางแผนในการเรียน การก าหนดขั้น ตอน

                                           

 14 จุฑามณี ตระกูลมุตา, กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กำร, กรุงเทพมหานคร: คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,จุฑามณี ตระกูลมุตา, ๒๕๔๔, หน้า ๑๙๙. 

 15 ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์,  ๘๐ นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ, กรุงเทพมหานคร: 
แดเน็กซ ์อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น, ๒๕๕๒ หน้า ๔๘. 

 16 สุวัฒน์ วัฒนวงศ์,  จิตวิทยำเพ่ือกำรฝึ กอบรมผู้ใหญ่, กรุงเทพมหานคร: เอ็กซเปอร์เน็ท, 
๒๕๔๔, หน้า ๖๓. 
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ในการเรียนและผู้ เรียนจะมีความรอบรู้ เชี่ยวชาญหลังจากที่ได้เรียนแล้ว  ซึ่งลักษณะของการ
เปลี่ยนแปลงในการเรียนรู้ทั้ง ๒ ลักษณะต้องเป็นการเปลี่ยนที่ค่อนข้างถาวรด้วย 
 
 ข้อเสนอแนะ   
  จากการศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมเชิงพุทธของครอบครัวไทยโดยการใช้โมเดล
พฤติกรรมเชิงพุทธ มีข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย  ดังนี้                   
 ข้อเสนอแนะในกำรท ำไปใช้ 
   ๑) ควรมีกิจกรรมเกี่ยวกับการอบรมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแก่ประชาชนเพ่ือให้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติในครอบครัว 
 ๒)  ควรมีกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมความมั่นคงของครอบครัวไทยโดยใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพ่ือก่อให้เกิดความสนิทสนมของสามีภรรยาในครอบครัวไทย  
 ๓) ควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจครอบครัวไทยเพ่ือส่งเสริมการอยู่ร่วมกันใน
ครอบครัวอย่างมีความสุขในครอบครัว 
 ข้อเสนอแนะให้กำรศึกษำวิจัย 
    ๑) ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาแนวทางเชิงพุทธในการแก้ปญญหา
ครอบครัวไทย 
  ๒) ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลการปฏิบัติตนทางพระพุทธศาสนาที่มีต่อความ
มั่นคงของครอบครัวไทย 
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พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เล่มที่ ๑๕, ๒๕๒๕. 
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การส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาวัดจ าปา  
อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 

THE PROMOTING THE WAY OF LIFE ON PHILOSOPHY OF  

SUFFICIENCY ECONOMY:  A CASE STUDY WAT JAMPA, 

 KHANTARAROM DISTRICT, SISAKET PROVINCE 

 

พระอธิการประดิษฐ์ เหมือนสวรรค์,1 
พระมหาขุนทอง  แก้วสมุทร์ ดร. 

พระพรสวรรค์ใจตรง ดร. 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ ๑)เพ่ือศึกษาความเป็นมาด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

วัดจ าปา  ๒) เพ่ือศึกษาแนวทางการส่งเสริมวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวัดจ าปา ๓)เพ่ือ
วิเคราะห์อุปสรรคปัญหาแนวทางการส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกา
วิจัยเชิงคุภาพโดยการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและสัมภาษณ์เชิงลึกก าหนดผู้ให้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล 
คือ พระสงฆ์ จ านวน ๓ ข้าราชการ จ านวน ๓ ท่าน นักปราชญ์ชุมชน จ านวน ๓ คน ผู้น าชุมชน 
จ านวน ๓ คน ชาวบ้านผู้เกี่ยวข้อง จ านวน ๓ คน รวม ๑๕ รูป/คน  สังคมไทยในปัจจุบันต้องการ
ความสะดวกรวดเร็ววิถีการด าเนินชีวิต จึงได้เปลี่ยนแปลงไปอาชีพเกษตรกรชาวไร่ชาวนาตามชนบท
ได้หันมาท านาแบบนาหว่านแทนการปักด ามีการใช้สารเคมีมากขึ้น เช่น ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง และ
สารเคมีอ่ืนๆ เป็นต้น ในแต่ละปีต้องเสียค่าใช้จ่ายกับสิ่งเหล่านี้มากพอสมควร โดยไม่ได้สังเกตว่า การ
ฉีดยาฆ่าหญ้าเกิดผลเสียหาย ท าให้หญ้ายิ่งเกิดมากขึ้นและสภาพของดินเสียหาย สารพิษตกค้างเกิด
โรคระบาดมากขึ้น ท าให้สุขภาพร่างกายอ่อนแอไม่มีภูมิคุมกัน การส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของวัดจ าปา ได้มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง และเกิดผลอย่างยั่งยืน เป็นหลักประกันว่า
ประชาชนมีส่วนร่วมในการปลูกพืชผักสมุนไพรโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปลอดสารพิษประชาชนสามารถอยู่
อย่างพอมี พอกิน พอใช้และรักษ์สิ่งแวดล้อมมีการรณรงค์สร้างจิตส านึกการงดใช้สารพิษเพ่ือฆ่าหญ้า
และก าจัดศัตรูพืชการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายในวัดการด าเนินกิจกรรม
เกี่ยวกับการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างต่อเนื่องและการจัดฝึกอบรมการให้กับประชาชนสร้าง
อาชีพที่ดีและยังลดรายจ่ายเพิ่มรายได้เพ่ือสุขกายใจที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป 

 
ค าส าคัญ: การส่งเสริม,วิถีชีวิต, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 
 

ABSTRACT 

 

This research has its objectives: 1) to study the background of Sufficiency 

Philosophy of Jampa Temple; 2) to study the ways of promoting life style according to 

                                           

1 สังกัดวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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Sufficiency Economy Philosophy; 3) to analyze obstacles, problems, ways to promote 

life style according to the philosophy of Sufficiency Economy. The research was done 

by collecting data from interviews and in-depth interviews. This research has identified 

interviewees; 3 monks, 3  officers,   3 community, 3 community leaders , 3 concerned 

of villagers 3 , included  15 people in the community. So life has changed, farmers in 

the countryside farmers turned to swan farming instead of black.  They use of chemicals 

such as herbicides, killers and other chemicals, and so each year to pay for these things 

allot. They did not notice that injection of grass caused damage, the more grass and the 

condition of the soil, more pesticide residue outbreaks, the health of the body is weak. 

The Promoting Sufficiency Economy Philosophy of Jampa Temple has a serious 

practice, and sustainable results. The people are able to live well enough to eat well and 

to conserve the environment. There is a campaign to raise awareness of the use of toxins 

to kill grass and eliminate pests. Set up a learning center for Sufficiency Economy 

philosophy within the temple, conduct activities related to agricultural extension, new 

theories, and continuous improvement. The training people to build a great career and 

also reduce expenses, increase income to physical and mental health, stable and 

sustainable. 

 

Keywords: promotion, lifestyle, sufficiency economy philosophy, 

 

๑. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 สังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมเป็นกึ่งอุตสาหกรรมมีการปฏิรูปประเทศตาม
แบบอย่างประเทศตะวันตก มีการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารราชแผ่นดิน ระบบการศึกษาและระบบ
อ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดความเจริญก้าวหน้า การพัฒนาอย่างนี้ ท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เพราะปรับตัวและ
เปลี่ยนแปลงไม่บรรสานสอดคล้องกันสถาบันสงฆ์เป็นสถาบันหนึ่งที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน จึงมี
การหาแนวทางเพ่ือท าให้สังคมมีเสถียรภาพมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ ๙ ได้ทรงพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนชาวไทย  
 ค าว่า เศรษฐกิจพอเพียง นั้น เป็นปรัชญาในการด าเนินชีวิต เป็นแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอด
พ้น และสามารถด ารงอยู่ได้มั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนได้ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับ
ชุมชน จนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศก็ให้ด าเนินไปในทางสายกลาง ความ
พอเพียง หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระดับภูมิคุ้มกันใน
ตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ  อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้
จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาต่างๆ มาใช้ในการ
วางแผนและด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องมีการเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนใน
ชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส านึกในคุณธรรมความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม  ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา 
และความรอบคอบ  เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรับรองการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
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กว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกเป็นอย่างดี หลักค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาจึงสนับสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างลงตัว  
 วัดจ าปาเป็นวันหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษ สังกัดมหานิกาย เป็นวัดที่เน้นหลักบวรให้บรรสาน
สอดคล้องกัน พ่ึงพากันและกัน และส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะ
การเป็นหมู่บ้านศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง เป็นวัดที่ได้รับการยกย่องอย่างมาก มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้ประชาชนอยู่ได้อยู่รอด มีความสุขอย่างมั่นคง 
มั่งค่ัง และยั่งยืน  
 
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาความเป็นมาด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวัดจ าปา 
  ๒.๒ เพ่ือศึกษาแนวทางการส่งเสริมวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวัดจ าปา 
  ๒.๓ เพ่ือวิเคราะห์อุปสรรคปัญหาแนวทางการส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
๓. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

                  
แผนภาพที่ ๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

๔. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษานี้ เป็นการวิจัยผสมผสานทั้งเชิงเอกสารและเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการ
ด าเนินการวิจัยตามล าดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
  ๔.๑ ประชากร/ผู้ให้ข้อมูลหลัก เนื่องจากงานวิจัยนี้เป็นการออกสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก
ที่เก่ียวข้อง จึงก าหนดผู้ให้ข้อมูล พระสงฆ์ จ านวน ๓ รูป  นักปราชญ์ชุมชน จ านวน ๓ คน ผู้น าชุมชน 
จ านวน ๓ คนชาวบ้านผู้เกี่ยวข้อง จ านวน ๓ คน รวม ๑๕ รูป/คน 
  ๔.๒ เครื่องมือที่ใช้ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดย
การออกแบบสัมภาษณ์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบแล้วจึงน าไปสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักได้ตอบตาม
แบบสัมภาษณ์ 
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  ๑) การใช้แบบสัมภาษณ์ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากพระสงฆ์ นักปราชญ์
ชุมชน ผู้น าชุมชน และชาวบ้านที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๒) การสัมภาษณ์ ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ( in–depth interviews) ส าหรับ
พระสงฆ์ นักปราชญ์ชุมชน ผู้น าชุมชน และชาวบ้านที่เกี่ยวข้อง  
  ๔.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยได้ขอให้บัณฑิตศึกษาออกหนังสือไปยังผู้ให้ข้อมูลหลัก
เพ่ือขอสัมภาษณ์ เมื่อได้รับการตอบรับแล้วจึงนัดวันเวลาเพ่ือขอสัมภาษณ์  และผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือ
สัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก 
  ๔.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว ผู้วิจัยได้ท าการสังเคราะห์ข้อมูล เสร็จแล้ว
จึงน าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์เพื่อให้ได้ผล 
  ๔.๕ การเขียนรายงานวิจัย  เมื่อท าการสังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
ผู้วิจัยจึงน ามาเขียนเป็นรายงานวิจัยและสรุปรายงานวิจัย 
 
๕. สรุปผลการวิจัย 
 ๕.๑ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางที่มุ่งให้ด ารงอยู่ในวิถีชีวิตที่พอดีพออยู่พอกิน พอใช้ ไม่ให้
เดือดร้อนทั้งตัวเองและผู้อ่ืนโดยที่จะต้องสร้างพ้ืนฐานแก่ตัวเองให้ดีเสียก่อนไม่มุ่งหวังความเจริญแต่
เพียงอย่างเดียวตั้งอยู่ในทางสายกลางมีความระมัดระวังในการด าเนินชีวิต อดทนขยันหมั่นเพียร
ประกอบอาชีพสุจริตรู้จักใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดรู้จักการประมาณ ตนเองและด ารงชีวิต
อย่างมีเหตุผลอาศัยตนเป็นที่พ่ึงแห่งตนให้ความส าคัญกับการรวมกลุ่มในชุมชน และด ารงชีวิตให้ตั้งอยู่
บนพ้ืนฐานของความเมตตาความเอ้ืออาทรและความสามัคคีของสมาชิกในชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นหลักเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ หลัก
เศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธที่มุ่งให้มนุษย์จ ากัดความอยากหรือความต้องการของตนเองแทนการ
กระตุ้นตัณหาหรือความอยากเพ่ือให้เกิดการบริโภคมากขึ้น เนื่องจากพระพุทธศาสนาเห็นว่าความ
ต้องการของมนุษย์นั้นไม่มีขีดจ ากัด แต่ขณะเดียวกันทรัพยากรมีขีดจ ากัด หากมีการใช้เกินความ
จ าเป็น ทรัพยากรเหล่านั้นก็จะหมดสิ้นไปในที่สุด การปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจึงต้องหัน
มาแก้ไขที่ตนเองก่อน จ ากัดความอยาก ความต้องการ ให้รู้จักพอดี ไม่บริโภคเกินความพอดี หรือตก
เป็นทาสของวัตถุหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่ถูกหล่อหลอมมาจากความเป็นจริงแห่ง
ธรรมชาติที่มนุษย์ทุกคนต้องศึกษาให้เข้าใจ และต้องน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน เพ่ือที่จะได้เข้าใจถึง
ความเป็นจริงของธรรมชาติและความเป็นจริงของชีวิต ว่าสิ่งใดควรท า สิ่งใดไม่ควรท า สิ่งใดควรยึดถือ
เป็นที่พ่ึง สิ่งใดไม่ควรยึดถือเป็นที่พ่ึง และน าไปปฏิบัติจนเกิดผลต่อการด ารงชีวิตคือรู้จักเหตุผล ความ
พอประมาณ รู้ภูมิคุ้มกัน รู้จักแสวงหาทรัพย์ใช้จ่ายทรัพย์ มีความเสียสละ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แบ่งปัน
ด าเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี  
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดชี้แนะการปฏิบัติที่ประชาชน รวมถึงองค์กรทุกระดับ 
สามารถน ามาปรับใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมภายใต้หลักการพึ่งพาตนเอง และพัฒนาระดับขั้นการปฏิบัติ
อย่างเป็นขั้นตอนซึ่งจ าแนกได้ ๓ ระดับ คือ ๑. ระดบัการพ่ึงพาตนเองได้ ๒. ระดับการรวมกลุ่มภายใน
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ชุมชนและ ๓. ระดับการเชื่อมโยงเครือข่ายกับภายนอกโดยอาศัยความพอประมาณ ความมีเหตุผลมี
ความรู้สติปัญญาการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและความสามัคคี เป็นแนวทางในการปฏิบัติ เศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นระบบเศรษฐกิจที่ยึดหลักการพึ่งตนเองตามวิถีชีวิตคนไทย อยู่แต่พอดีไม่ฟุ่มเฟือยในสิ่งไร้
ประโยชน์ไม่ยึดติดวัตถุนิยม ยึดทางสายกลางอยู่กินตามฐานะใช้สติปัญญาในการด ารงชีวิตและรวม
พลังด้วยความสามัคคีเพ่ือขจัดยากจนและความขัดแย้งไปสู่ความเข้าใจกันรักษาผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 
 สภาพและปัญหาส าคัญเกิดจากชุมชน ครอบครัว ในสังคมที่มีภาระในการใช้จ่ายมากขึ้น
ปัญหาส่วนหนึ่งที่ตามมานั้นคือ ปัญหาหนี้สินที่มาจากการกู้ยืม ท าให้มีปัญหาในการใช้จ่ายและฐานะ
ทางสังคม ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญประการหนึ่งในการพัฒนาชุมชน ซึ่งในทางเดียวกันวัดซึ่งเป็นผู้น าทาง
จิตวิญญาณของคนในชุมชน วัดได้มีการพัฒนาโดยเป็นผู้น าในการพัฒนาชุมชนและสังคม ให้มีการ
ประกอบอาชีพโดยมีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๙ เป็นแผนในการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีอยู่ มีกิน เป็นหลักการ
และแนวทางให้แก่ประชาชนได้ที่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถน าเอาไปปรับใช้ได้ เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชากรในประเทศของตน ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในหลาย
ประเทศที่จะต้องน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้เพ่ือให้ประเทศของตนเกิดความพอดี
พอเพียง รวมถึงปากท้องของประชาชนในประเทศ ส าคัญเหนือสิ่งใดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หากทุกประเทศน ามาปรับเพ่ือให้เข้ากับประเทศของตนได้ในทุกประเทศก็จะมีแต่ความผาสุกในยุค
โลกาภิวัฒน์ 
 ๕.๒ แนวทางการส่งเสริมวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วัดจ าปา อ าเภอ
กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 การสร้างพลังความสามัคคีในชุมชนต้องได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนระหว่าง บ้าน วัด 
โรงเรียน ราชการที่เรียกว่า บวร ช่วยกันขับเคลื่อนการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยมีวัดจ าปา เป็นศูนย์กลางการส่งเสริมเรียนรู้ ท าให้ชุมชนมีอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ลดรายจ่ายและ
แก้ไขปัญหาความยากจนโดยใช้หลักความพอเพียงมาปฏิบัติและยังอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ที่ดีไว้ ตามกฎระเบียบธรรมนูญความสุขหมู่บ้านให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่ รู้รักสามัคคีอย่างมีความสุข วัด
เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน ได้ปลูกฝังคุณธรรมคุณงามความดีตามหลักธรรมพระพุทธศาสนา
และได้น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพล  
อดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ มาใช้ในวัดเป็นศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมให้ประชาชนมีวิถีการด าเนินชีวิตด้วย
ความพอเพียงพออยู่พอกิน พอประมาณ มีความอยู่ดีมีสุขร่มเย็นเป็นสุข ไม่ เดือดร้อนนอนทุกข์ /มี
ความเอ้ืออาทรแบ่งปัน มีน้ าใจ สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างมั่นคงยั่งยืน วัดเป็นศูนย์เรียนรู้ แหล่ง
ศึกษาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ปฏิบัติตาม และวัดยังส่งเสริม
วิถีด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถเป็นแบบอย่างในการพัฒนาชีวิตตาม
กระบวนการเศรษฐกิจพอเพียง น าไปสู่ชุมชนจนกลายเป็นชุมชนต้นแบบ มีความสามัคคีรวมกลุ่ม
ประกอบสัมมาชีพที่สุจริต ความขยันหมั่นเพียร สามารถพ่ึงพาตนเองได้ สร้างความมั่นคงแก่ชีวิตและ
ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนมีความสงบสุขเข้มแข็ง 
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 ในปัจจุบันพระสงฆ์ได้เริ่มมีหน้าที่ในการพัฒนาสังคมเพ่ิมขึ้นนั้น ย่อมเกิดมาจากหลาย 
สาเหตุเกิดจากแรงจูงใจภายนอก ที่ผู้อ่ืนไปมอบหมายหน้าที่ให้พระสงฆ์ท าและขอร้องให้พระสงฆ์ช่วย 
และจากแรงจูงใจภายในส่วนตัวของพระสงฆ์เอง ที่พระสงฆ์ได้อยู่ในชุมชน ได้เห็นความทุกข์ยากของ
ชาวบ้าน พระสงฆ์ทนไม่ได้จึงต้องออกมาช่วยชุมชนที่พระสงฆ์อยู่เพ่ือให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
และจากแรงจูงใจท าให้ได้อาศัยแนวพุทธธรรมที่ตนได้ศึกษาจากพระไตรปิฎกและคัมภีร์ต่าง ๆ ทาง
พระพุทธศาสนา ประกอบกับประสบการณ์ที่เกิดจากการปฏิบัติธรรม จึงท าให้เริ่มขบวนการพัฒนา
สังคมโดยมีหลักพุทธธรรม คือ ปัญญา และความเมตตากรุณาเป็นแกนน ามุ่งประโยชน์สุขทั้งโลกนี้ทั้ง
ในอนาคตและประโยชน์สูงสุด กล่าวได้ว่า พระสงฆ์ซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธศาสนา ก็กลายเป็น
ผู้น าทางจิตใจของประชาชน เป็นศูนย์รวมแห่งความเคารพเชื่อถือ และการร่วมมือ โดยนัยนี้ พระสงฆ์
ถือว่าเป็นหลักประกันความมั่นคงของประเทศชาติ ในฐานะเป็นที่ยึดเหนี่ยวของประชาชนให้มีความ
สามัคคีและให้รวมตัวกันเข้าเป็นหน่วยหนึ่งของสังคมไทย  
 ๕.๓ วิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางการส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวคิดปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงวัดจ าปา              
 สาเหตุของปัญหาและอุปสรรคต่อการส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นั้น มีปัญหาเกิดขึ้นหลายประการ กล่าวคือ ปัญหาความยากจน ที่ส่งผลมาแต่อดีตไม่ว่าจะในยุคสมัย
ใดปัญหาเหล่านี้ยังคงมีอยู่ในสังคมไทย ที่เป็นปัญหามานานตลอดถึงปัญหาความขัดแย้งของคนใน
ชุมชนที่มีปัญหาเกิดจากทัศนะความคิดเห็นที่ยังไม่ลงรอยและเป็นไปในทางเดียวกันเป็นปัญหาที่ส่งผล
ให้คนในชุมชนเกิดความขัดแย้งทางความคิด ขาดความรักความสามัคคีของคนในชุมชน  และปัญหาที่
เกี่ยวกับหลักการใหม่หรือองค์ความรู้ใหม่ที่เข้ามา อาทิ การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้หากจะมองถึงสังคมหรือ
ชุมชนในปัจจุบันยังขาดความเข้าใจในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ยังเป็นปัญหาน าไปสู่การขาดความร่วมมือ
ของคนในชุมชนที่ยังขาดความรู้ ที่ว่าท าไปเพ่ืออะไร ท าแล้วได้อะไรและผลตอบแทนจะได้รับหรือ
เปล่านั้น ซึ่งท าให้คนในชุมชนมองว่าทุกสิ่งอย่างที่เสียสละเวลามาต้องมีผลตอบแทน นี่เป็นสาเหตุหนึ่ง
น าไปสู่การพัฒนาชุมชนให้ก้าวหน้าเพราะคนในชุมชนขาดประสบการณ์ที่จะเรียนรู้ขาดประสบการณ์
ในการท างาน และการปิดกั้นโอกาสของตนเองที่จะได้ลองเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่เข้ามาในการด ารงชีวิต 
ควรที่จะให้ชุมชนเกิดการพัฒนาแต่กลับยังคงขาดความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการท างานที่
ดีอีกด้วย และยังรวมถึงการขาดกระบวนการส่งเสริมที่ดี การสนับสนุนที่ไม่เป็นระบบและขั้นตอน
อย่างต่อเนื่อง และส่งผลจนท าให้ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันที่เข้ามาใน
การด าเนินชีวิตท าให้สภาพจิตใจและการด าเนินชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิมของคนในชุมชน  
 บทบาทต่อการส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก่ประชาชนในชุมชน
ของพระสงฆ์ การที่พระสงฆ์หรือผู้น าชุมชนมีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการสิ่งใดก็ตามย่อมมีการ
เปลี่ยนที่ดีเกิดจากการน าสิ่งใหม่ ๆ เข้ามาเพ่ือพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนร่วม ย่อมส่งผลให้ผู้อ่ืนที่
พบเห็นสามารถน าไปเป็นต้นแบบในการจัดการหรือน าไปต่อยอดในการบริหาร เช่นเดียวกับวัดจ าปาที่
เป็นต้นแบบในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน มีการ
ส่งเสริมให้จัดท าบัญชีครัวเรือนเพ่ือให้คนในชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจในการใช้จ่าย และเพ่ือให้
ทราบถึงสิ่งที่ตนหามาได้และใช้จ่ายไป รวมถึงการส่งเสริมให้มีจิตอาสาช่วยเหลือชุมชนให้คนในชุมชน
รู้จักเสียสละเวลาส่วนตนเพ่ือประโยชน์ส่วนร่วมให้เกิดความรักความสามัคคีของคนในชุมชน ในการ
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ท างานร่วมกันของชุมชน และให้คนในชุมชนได้เรียนรู้แนวคิดทฤษฎีใหม่คือการน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต ให้เข้าใจหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้สามารถยืนอยู่
บนพื้นฐานของความพอดีพอประมาณของฐานะไม่ต้องดิ้นรนจนเกิดตัว เป็นการสร้างรากฐานของการ
ด าเนินชีวิตให้มั่นคง และหน่วยงานภาครัฐควรจัดสนับสนุนงบประมาณเพ่ือส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนในชุมชน ควรจัดให้มีงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐเพ่ือการ
สนับสนุนส่งเสริมเกี่ยวกับงบประมาณอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้งานหรือสิ่งที่กระท าอยู่นั้นเกิดการ
พัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ และเพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญโดยการจัดอบรมให้ความรู้ใหม่ ๆ อยู่
ตลอดเวลา เป็นการพัฒนาทัศนะความคิดเติมเต็มในส่วนที่ยังขาด และเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ดีอย่าง
ต่อเนื่องโดยการน าคนในชุมชนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่เพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความจากประสบการณ์
และสิ่งที่ได้เรียนรู้มา อย่างไรก็ดี ในส่วนของการส่งเสริมวัด ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ หากมองถึง
การส่งเสริมควรที่จะมีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบ และก้าวไป
พร้อมๆ กันทั้งส่วนผู้รับผิดชอบและผู้สนับสนุน การส่งวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
วัด ชุมชน และหน่วยงานรัฐก็จะเกิดประโยชน์แก่คนในชุมชน และสังคมได้อย่างดี 
 การส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวัดจ าปา เป็นการส่งเสริมให้คน
ในชุมชนได้น าไปท่ีได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนร่วม โดยมีขั้นตอนในการส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรมตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล
ที่ ๙ ที่ทรงวางหลักการและวิธีการด าเนินการให้ประชาชนได้ยึดถือปฏิบัติในการด ารงชีวิตมีแนวทาง
วิธีการส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐ ชุมชนประสานความสัมพันธ์เข้าด้วยกัน โดยมีวิธีการส่งเสริม 
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนในชุมชน  การสร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการกับปัญหา
โดยผ่านการลงมือปฏิบัติจริง และให้เชื่อมั่นว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นสามารถน ามาส่งเสริม
พัฒนาชีวิตได้จริง และแนวทางในการส่งเสริมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวัดจ าปา มีรูปแบบใน
การด าเนินการเพ่ือให้คนในชุมชนได้เกิดความตระหนักรู้จักการวิธีการในการด าเนินชีวิตของคนใน
ชุมชนคือ ๑) ส่งเสริมให้ตัดทอนค่าใช้จ่าย โดยให้รู้จักหาทรัพย์ห่วงแหนสิ่งที่ตนหามาได้และใช้จ่าย
อย่างประหยัดรู้จักอดออม ๒) การรวมกลุ่มอาชีพ โดยให้คนในชุมชนได้มีอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักใน
การท างานในถิ่นของตนไม่ต้องเดินทางไปไกลจากถิ่นของตนเป็นการลดค่าครองชีพ และสะดวกใน
เดินทางในการท างาน และ ๓) การสร้างภูมิคุ้มกันควบคู่คุณธรรม เป็นสิ่งส าคัญของคนในชุมชนที่ต้อง
มีจะเห็นได้ว่าชุมชนวัดจ าปาจะมีกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาเพ่ือให้คนในชุมชนได้ร่วมกัน
ปฏิบัติในวันส าคัญดังกล่าว เพ่ือให้ชุมเกิดความรักในศาสนาที่ตนน าถือ และเป็นการให้คนในชุมชนได้
มีหลักธรรมที่รับจากกิจกรรมไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจ าวันในชุมชน ครอบครัวได้อย่างมีสุข 
 
๖. อภิปรายผล  
 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัส
ชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนเกิด
วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจและเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและ 
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับ มนูญ มุกข์ประดิษฐ์ ได้กล่าวไว้ในวิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์ปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชด าริกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา” สรุปว่าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตที่ดีงามที่สามารถนามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับยุค
บริโภคนิยมในปัจจุบันได้ท าให้คนในทุกสังคม ทุกอาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามศักยภาพของตนเอง 
พ่ึงพาตนเองได้ เพราะ มีความพออยู่ พอกิน ไม่ฟุ่มเฟือย มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนและสิ่งแวดล้อม
รอบข้างท าให้มีความสุขกายและสุขใจ (มนูญ มุกข์ประดิษฐ์ , ๒๕๔๘ : ๗๕) ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
พระมหาสังเวียร  ปญฺญาธโร (ศรีมันตะ) พระสงฆ์ในการน าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน : กรณีศึกษา พระครูสุภาจารวัฒน์” พบว่า พระครูสุภาจารวัฒน์มีความเป็นผู้น าทั้ง
ในทางธรรมและทางโลก น าพาชาวบ้านท ากิจกรรมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่อยู่บน
พ้ืนฐานการพ่ึงพาธรรมชาติกิจกรรมที่ท าประกอบด้วย การฟ้ืนฟูอนุรักษ์ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านเกี่ยวกับยา
สมุนไพรศูนย์รักสุขภาพ กิจกรรมเกษตรพอเพียง เช่น เกษตรผสมผสาน เกษตรกรรมธรรมชาติ 
กองทุนพันธุ์ไม้และการพัฒนาแหล่งน้ า การปลูกป่าชุมชน โรงสีข้าวปลอดสารเคมีโดยรับซื้อผลผลิต
จากสมาชิกในราคายุติธรรมให้สมาชิกมีรายได้จากการท านาปลูกข้าวปลอดสารเคมี กิจกรรมปลูกผัก
ปลอดสารพิษไว้บริโภคและกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่มีความสอดคล้องกับหลักแห่งพุทธธรรม วิถีชีวิตในสังคม
ชนบท น าไปสู่การด ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง คือพออยู่ พอกินและพอเพียง  (พระมหาสังเวี ยร 
ปญฺญาธโร, ๒๕๕๐ : บทคัดย่อ) 
 ในปัจจุบันพระสงฆ์ได้เริ่มมีหน้าที่ในการพัฒนาสังคมเพ่ิมขึ้นนั้น ย่อมเกิดมาจากหลาย 
สาเหตุเกิดจากแรงจูงใจภายนอก ที่ผู้อ่ืนไปมอบหมายหน้าที่ให้พระสงฆ์ท าและขอร้องให้พระสงฆ์ช่วย 
และจากแรงจูงใจภายในส่วนตัวของพระสงฆ์เอง ที่พระสงฆ์ได้อยู่ในชุมชน ได้เห็นความทุกข์ยากของ
ชาวบ้าน พระสงฆ์ทนไม่ได้จึงต้องออกมาช่วยชุมชนที่พระสงฆ์อยู่เพ่ือให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
และจากแรงจูงใจท าให้ได้อาศัยแนวพุทธธรรมที่ตนได้ศึกษาจากพระไตรปิฎกและคัมภีร์ต่าง ๆ ทาง
พระพุทธศาสนา ประกอบกับประสบการณ์ที่เกิดจากการปฏิบัติธรรม จึงท าให้เริ่มขบวนการพัฒนา
สังคมโดยมีหลักพุทธธรรม คือ ปัญญา และความเมตตากรุณาเป็นแกนน ามุ่งประโยชน์สุขทั้งโลกนี้ทั้ง
ในอนาคตและประโยชน์สูงสุด ซึ่งมีความสอดคล้องกับ พระครูสุจิณธรรมนิวิฐ (สมจิตร อธิปญฺโญ)  ได้
กล่าวไว้ในวิทยานิพนธ์เรื่อง “พระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน : กรณีศึกษาคณะสงฆ์
อ าเภอลองจังหวัดแพร่” ผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของ
พระสงฆ์ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
ทั้ง ๓ ด้านพบว่า ด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและ 
การด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ พระสงฆ์มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของท่านด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการเป็นพระสงฆ์
นักพัฒนา และใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินกิจการต่าง ๆ ของวัด ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ พระสงฆ์ปรับปรุง พัฒนาวัดโดยให้ประชาชนใน
ชุมชนมีส่วนร่วมเสมอ และด้านการสนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานจากภาคส่วนต่างๆเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ พระสงฆ์สามารถเป็นผู้ประสานระหว่างประชาชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจน าไปสู่การพัฒนาที่แท้จริงได้ ปัญหาและอุปสรรคของพระสงฆ์ใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามความคิดเห็นของพระสงฆ์เอง ได้แก่ การขาดความรู้และ
ข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
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พฤติกรรมของพระสงฆ์ที่มีความสมถะน้อยลง และประชาชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงนั้น เพ่ือลดผลกระทบทางลบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนจากกระแสโลกาภิวัฒน์และ
อิทธิพลของสื่อยุคใหม่ (พระครูสุจิณธรรมนิวิฐ (สมจิตร อธิปญฺโญ),๒๕๕๕ : บทคัดย่อ)  
 การส่งเสริมให้คนเรียนรู้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติหากจะมีชุมชนไหนในประเทศไทย สามารถ
ท าให้เราพอจะมองเห็นภาพสังคมในฝันได้อย่างชัดเจนมากที่สุด หนึ่งในนั้นน่าจะเป็น ชุมชนวัดจ าปา 
บ้านหัวนา ต าบลหนองแก้ว อ าเภอกันทรารมย์ โดยพระครูบวรสังฆรัตน์ เจ้าอาวาสวัดจ าปา ซึ่งเป็น
พระนักพัฒนาที่ส่งเสริมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 
๙ มาสู่วัดและชุมชนได้เข้าไปศึกษาน าปฏิบัติอย่างจริงจังจนประสบความส าเร็จท าให้ประชาชน ใน
ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีการรวมกลุ่มสร้างความสามัคคี มีอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชนและ
ครอบครัว แม้ในบางครั้งจะพบเจอสภาพปัญหาการไม่เข้าใจของคนในชุมชน แต่ชุมชนวัดจ าปาก็ได้น า
แนวทางพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ มาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ในการด าเนินชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งมีความสอดคล้องกับ พระสมศักดิ์ สุจิตฺโต (ถมทรัพย์) ได้ศึกษา
วิทยานิพนธ์ “เรื่องการจัดกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนไทรน้อย 
อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี” ผลของการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอไทรน้อย ทั้ง ๕ ด้าน นักเรียนมีความคิดเห็น
ว่าด้านความมีเหตุผลเป็นสิ่งที่ได้รับการส่งเสริมจากโรงเรียนมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความ
พอประมาณ ด้านความมีภูมิคุ้มกัน ด้านการวัดและประเมินผล และด้านการวางแผนการจัดกิจกรรม 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า โรงเรียนมุ่งสอนให้นักเรียนมีเหตุผลในการด ารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(พระสมศักดิ์ สุจิตฺโต (ถมทรัพย์),๒๕๕๖ : บทคัดย่อ)  และเพ่ือให้คนในชุมชนได้ยืนอยู่บนพ้ืนฐานของ
ความพอเพียงเหมาะสมกับฐานะของตนมีความมั่นคงให้กับชุมชนครอบครัว และสร้างความสุขความ
เจริญให้กับสังคม ชุมชนขึ้นเป็นล าดับสืบไป 
 
๗. ข้อเสนอแนะ 
 ๗.๑ ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
 (๑) การส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับบุคคลและระดับ
ครอบครัว โดยเฉพาะเกษตรกร ซึ่งรายได้จากการขายส่วนที่เหลือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวให้
เกิดข้ึนในระดับครอบครัว 
 (๒) การส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชนและ
ระดับองค์กร สนับสนุนให้กลุ่มรวมพลังกันในรูปสหกรณ์ หรือธุรกิจต่าง ๆ รวมกันในลักษณะเครือข่าย
วิสาหกิจ เกิดความพอเพียงในวิถีปฏิบัติอย่างแท้จริง 

๗.๒ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 (๑) ควรมีการวิจัยต่อเนื่องเก่ียวกับวัดในการส่งเสริมการใช้เศรษฐกิจพอเพียงกับประชาชน
ในอ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ในด้านความมีภูมิคุ้มกัน เกี่ยวกับการส่งเสริมให้ชุมชนงดการ
กู้ยืมในกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
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 (๒) ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนากิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่เหมาะสมกับหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน แต่ละแห่งเป็นการเฉพาะ ในเรื่องการส่งเสริมชุมชนใน
การรวมกลุ่มจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน เช่น โรงสีข้าว โรงผลิตปุ๋ยชีวภาพ เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันที่ดี 
๘. กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดีเพราะอาศัยความเมตตาอนุเคราะห์ของคณะกรรมการที่
ปรึกษาควบคุมวิทยานิพนธ์ได้แก่พระมหาขุนทองทอง เขมสิริ ดร. ,พระพรสวรรค์ ฐิติญาโณ ดร., พระ
ราชธรรมสารสุธี,ดร. ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ พระครูบวรสังฆรัตน์ เจ้าอาวาสวัดจ าปา ผู้ที่ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการส่งเสริมแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคณาจารย์ทุกท่านที่เมตตานุเคราะห์ให้
ค าปรึกษาแนะน าช่วยเหลือในการปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์จนส าเร็จด้วยดี 
 ขอกราบขอบพระคุณประธานและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบวิทยานิพนธ์และ
ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยคือที่ให้ความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลที่ให้ความ
อนุเคราะห์ช่วยตอบแบบสอบถามทุกท่าน 
 ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่, และญาติโยมวัดโคกเพชรที่ได้เมตตาอนุเคราะห์
สนับสนุนทุนการศึกษาและคอยให้กาลังใจในการศึกษาเล่าเรียนและเพ่ือนๆนิสิตพุทธศาสตร์
มหาบัณฑิตรุ่นที่ทุกรูป-คนที่คอยให้คาแนะน าช่วยเหลือและให้ก าลังใจด้วยดีเสมอมาคุณค่าและ
ประโยชน์ใดๆอันพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ผู้วิจัยขอน้อมบูชาเป็นกตเวทิตาคุณแก่ครูบาอาจารย์บิดา
มารดาญาติสนิทมิตรสหายที่เป็นก าลังใจสนับสนุนในทุกๆเรื่องรวมทั้งบูรพาจารย์และผู้มีพระคุณทุก
ท่านที่ได้ร่วมกันสรรค์สร้างงานวิจัยฉบับนี้ให้แก่ผู้วิจัยจนประสบผลส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
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แนวทางการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของพระสงฆ์ในจังหวัดศรีสะเกษ : กรณีศึกษา 
วัดเมืองคง ต าบลเมืองคง อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
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พระพรสวรรค์ ใจตรง, ดร. 

ดร.สุทัศน์  ประทุมแก้ว 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของพระสงฆ์ตามหลัก

พระพุทธศาสนา เพ่ือศึกษาวิธีการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของพระสงฆ์ในวัดเมืองคงจังหวัดศรีสะ
เกษ และ  เพ่ือเสนอแนวทางการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมส าหรับพระสงฆ์ในวัดเมืองคง อ าเภอราศี
ไศล จังหวัดศรีสะเกษ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ภาคสนาม 
สัมภาษณ์เชิงลึก มีกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด จ านวน ๑๖  รูป/คน ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการดูแล
สุขภาพของพระสังฆาธิการในจังหวัดศรีสะเกษ เน้นการให้ความส าคัญกับการให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมและการจัดสภาพแวดล้อมในบริเวณวัดให้มีสภาพแวดล้อมที่
บริสุทธิ์ เป็นเขตปลอดบุหรี่และอบายมุขทั้งปวง จัดให้มีการถวายความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพตนเอง
ในวิถีทางที่เหมาะสม อันจะน าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมถูกต้อง โดยเฉพาะพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 
การออกก าลังกาย และการเลือกฉันภัตตาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกาย โดยการจัดท าคู่มือเพ่ือ
สุขภาพ สื่อประชาสัมพันธ์หรือจัดตั้งศูนย์สุขภาพของพระสงฆ์ภายในวัดของเจ้าคณะผู้ปกครองในแต่
ละจังหวัด เพ่ือให้ได้แนวทางในการวางแผนพัฒนาการดูแลสุขภาพของพระภิกษุที่ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 
ค าส าคัญ: การดูแลสุขภาพ, แบบองค์รวม,. 
 

ABSTRACT 

 This education has the objective for studies health care like as  model total up 

of the Buddhist monks  traditionally the Buddhism for study the way takes care the 

health like as model total up of the Buddhist priest in city temple may the Si Sa Ket and 

for present care health trend like as model total up for the Buddhist priest in the Si Sa 

Ket by use the way researches to like as model to integrate compose a document and 

quality manner collect the data by research from a document field part interview deep 

                                                   
1 บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณรา

วิทยาลัย 
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manner there is the all sample 16 picture amounts are  person  the research result meets 

that.Thus care health trend of priestly Venerable Monks then should give precedence 

with understanding alms about health care appropriately and should very the 

environment in temple area have the environment that are pure  it be the no smoking 

zone and the temptation whole it very have dedicating knowledge about it for health 

oneself care in the way that is will appropriate bring about to changing behaviour is 

correct  especially smoking cigarettes behaviour  exercise and my food good filtration 

is valuable build the body by the arrangement does a handbook for the health mass 

public relations media or establish zero the health in the Buddhist priest within a temple 

of monk guardian dean in each a province forget the trend in planning development 

takes care the health of distinct monk and effective increasingly.  

 

KEYWORDS: Health, Total up.   

 
๑. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

สุขภาพดี คือ สิ่งที่ทุกคนปรารถนาดังพุทธภาษิตที่ว่า “อโรคยา ปรมา ลาภา” มีความหมาย
ว่า ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ แต่สังขารของมนุษย์และสัตว์นั้น ก็เป็นไปตามกฎของไตร
ลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา (แสง จันทร์งาม, ๒๕๔๖ : ๕๘) คือ ย่อมมีความเสื่อมสลายไปตาม
กาลเวลาเร็วหรือช้าอย่างไรตามกรรมของแต่ละบุคคลและการใช้ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมซึ่งสอดคล้องตามหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาในเรื่อง  “อิทัปปัจจยตา” 
(พระไตรปิฎกภาษาไทย, ๒๕๓๙) ที่แสดงให้เห็นถึงความเก่ียวเนื่องกันของเหตุและผล เมื่อมีเหตุย่อมมี
ผล อาทิ ตัวเราเห็นความส าคัญสนใจในเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารออกก าลังกาย ควบคุม
อารมณ์ จัดอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์เว้นจากอบายมุขทั้งปวง
ย่อมน ามาซึ่งการมีสุขภาพที่ดีได้เช่นกัน ปัจจุบันนี้คนเรามักจะเสียชีวิตจากโรคต่างๆเพ่ิมขึ้นมากสาเหตุ
ส าคัญอาจจะเกิดจากความไม่สมดุลในเรื่องดังกล่าวหากสามารถใช้ชีวิตอย่างสมดุลกับเรื่องเหล่านี้ได้
อย่างเหมาะสมและถูกต้องอาจท าให้ทุกคนมีสุขภาพท่ีดีได้ 
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(๑) เพ่ือศึกษาการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของพระสงฆ์ตาม   หลักพระพุทธศาสนา 
(๒) เพ่ือศึกษาวิธีการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของพระสงฆ์ 
(๓) เพ่ือเสนอแนวทางการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมส าหรับพระสงฆ์ในวัดเมืองคง อ าเภอราษี

ไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
๓. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
๔. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ๔.๑ แบบแผนการวิจัย  
 การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของ
พระสงฆ์ส่วนในเนื้อหาของพระพุทธศาสนาก็จะค้นคว้าจากคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และ 
ต าราวิชาการทางพระพุทธศาสนาต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 
       ๔.๒ ประชากรและผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพจากการสังเกตการณ์การสัมภาษณ์เชิงลึก
โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและศึกษาข้อมูลมีขั้นตอนการปฏิบัติ กลุ่มเป้าหมาย คือ การสัมภาษณ์
พระสงฆ์ในวัดเมืองคง         อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ เจ้าอาวาส พระลูกวัด 
พุทธศาสนิกชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข           ต าบลเมืองคง  จ านวน ๑๖  รูป/คน 
      ๔.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการออกแบบสัมภาษณ์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบแล้วจึง
น าไปสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักได้ตอบตามแบบสัมภาษณ์แล้วน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาท าการ 
สังเคราะห์ จัดประเภท แล้วน าข้อมูลเหล่านั้นมาศึกษาตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับเนื้อหาของงานวิจัย และศึกษาประเด็นต่าง ๆ ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้เกี่ยวกับแนว
ทางการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของพระสงฆ์ในจังหวัดศรีสะเกษ : กรณีศึกษาวัดเมืองคง ต าบลเมือง
คง อ าเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
      ๔.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้วิจัยได้ขอให้บัณฑิตศึกษาออกหนังสือไปยังผู้ให้ข้อมูลหลักเพ่ือขอสัมภาษณ์ เมื่อได้รับการ
ตอบรับแล้วจึงนัดวันเวลาเพ่ือขอสัมภาษณ์และผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้
ข้อมูล 
 ๔.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล  
 เมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว ผู้วิจัยได้ท าการแยกแยะตามหมวด แล้วสังเคราะห์ข้อมูล เสร็จแล้วจึงน า
ข้อมูลมาท าการวิเคราะห์ 
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๕. สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง“แนวทางการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของพระสงฆ์ในจังหวัดศรีสะ
เกษ : กรณีศึกษาวัดเมืองคง ต าบลเมืองคง อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ” นั้น  พระพุทธองค์ทรง
แนะน าให้พระภิกษุมีหลักการเพ่ือเกื้อกูลเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติให้มีความสุขสมบูรณ์แบบองค์
รวมทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญาและทางสังคม ซึ่งได้กล่าวถึงวิธีการดูแลสุขภาพตามแนวสิกขาบท 
พุทธวิธีการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของพระสงฆ์เน้นการบูรณาการดังกล่าวทั้งตามหลักการและ
วิธีการสาธารณสุขตามแนวสิกขาบทที่มาใน           พระปาฏิโมกข์   
 ๕.๑.๑ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของพระสงฆ์ตามหลักพระพุทธศาสนา 
 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของพระสงฆ์ตามหลักพระพุทธศาสนาจะต้องให้สอดคล้องกับ
พระธรรมวินัยเป็นไปด้วยความถูกต้องดีงามเหมือนกับการประพฤติพรหมจรรย์นั้นเป็นเหตุใหม่มี
สุขภาพแข็งแรงและอายุยืนทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะไม่ต้องหมกมุ่นอยู่กับเรื่ องกามราคะและไม่ต้องทน
ทุกข์กับปัญหาทางครอบครัวและสังคมแบบชาวโลกมุ่งหน้าศึกษาพระธรรมวินัยและประพฤติปฏิบัติ
ธรรมตามหลักค าสอนของพระพุทธเจ้าโดยมีทั้งข้อห้ามและข้อที่ควรประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องไม่ว่าจะ
เป็นการดูแลสุขภาพตามหลักธรรมที่ปรากฏในพระไตรปิฎก หมวดว่าด้วยการฉันอาหารการขับถ่าย   
อุจาระปัสสาวะให้ถูกที่ดูแลรักษาพืชพันธุ์ไม้ต่างๆ การได้รู้โทษของสุราเมรัย การรู้จักฉันน้อย
พอประมาณใช้ภาชนะเดียวกันและเสนาสนะที่อยู่อาศัยรู้จักดูแลเอาใจใส่ให้สะอาดเป็นระเบียบหากมี
อาคันตุกะจรมาก็ควรต้อนรับดูแลให้เหมาะสม เป็นต้น และยังมีพุทธวิธีการดูแลสุขภาพแบบองค์ของ
พระสงฆ์ว่าด้วยเรื่องการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในการบริโภคอาหาร การออกก าลังกาย การบริหารจิต 
การอยู่กับธรรมชาติรวมทั้งพุทธวิธีบ าบัดรักษาโรคด้วยพระธรรมโอสถด้วยสิ่งเหล่านี้นับว่ามี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งส าหรับพระสงฆ์ท่ีต้องตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของตนเอง 
 ส่วนการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของพระสงฆ์ในปัจจุบันนั้น พระสงฆ์ได้พิจารณาอาหารก่อน
การฉันอยู่เสมอแล้วจึงบริโภคอาหารและรู้จักพอประมาณในการฉันจึงจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพรู้จัก
บริหารกายด้วยการเดินจงกรมหรือการกวาดลานวัด การฝึกสมาธิ สนทนาธรรม การไหว้พระสวดมนต์
และการไปพบหมอ ท าให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายช่วยท าให้สุขภาพจิตผ่อนคลายหายเครียดเกิดความ
สงบจิตใจก็เข้มแข็งสมบูรณ์นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมในด้านปัญญาดีคบหาสัตบุรุษมีกัลยาณมิตรเป็น
พ้ืนฐานที่ดีสามารถน าไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของชีวิตรับรู้ข่าวสารที่ มีประโยชน์และแก้ปัญหา
อุปสรรคต่างๆ ได้อย่างทันยุคทันสมัยสามารถดูแลสภาวะสุขภาพของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และวิธีการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของพระสงฆ์ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการศึกษาวิธีการดูแลสุขภาพแบบองค์
รวมของพระสงฆ์โดยศึกษาจากการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมโดยมุ่ง หวังให้เกิดการมองเป้าหมายที่
กว้างขวางรอบด้านส าหรับระบบสุขภาพการท าความเข้าใจความหมายขององค์รวมย่อมแตกต่างกันไป
ตามพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจทัศนคติตลอดจนประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ     องค์รวมท าให้ได้
แนวคิดหลักขององค์รวมที่มีจุดรวมกัน คือ   
 ๑. องค์รวมเกิดจากความเข้าใจความหมายของค าว่า “สุขภาพ” อย่างองค์รวมที่หมายถึง สุข
ภาวะที่สมดุลของกาย จิตใจ อารมณ์สังคม และจิตวิญญาณ    
 ๒. องค์รวมเกิดจากพิจารณาปัจจัยองค์ประกอบที่กระทบต่อสุขภาพอย่างรอบด้าน ได้แก่
ความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม   
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 ๓. องค์รวมในมุมมองที่เชื่อมโยงการดูแลสุขภาพทั้งด้านการรักษาโรค การส่งเสริมสุขภาพ
การป้องกันโรคและการฟื้นฟูสภาพ  
 ๔. องค์รวมในลักษณะที่เชื่อมความสัมพันธ์ของบริการในแต่ละระดับและเชื่อมกับระบบอื่นๆ 
ที่เก่ียวของในระบบบริการสุขภาพ เช่น การประสานกันระหว่างระบบบริการปฐมภูมิทุติยภูมิและตติย
ภูมิการเชื่อมต่อกับการแพทย์ทางเลือกการเชื่อมต่อกับบริการสังคมสงเคราะห์และบริการสังคมอ่ืนๆ 
 ๕.๑.๒ วิธีการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของพระสงฆ์ในวัดเมืองคง จังหวัดศรีสะเกษ 
 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของพระสงฆ์ในวัดเมืองคงเป็นวิธีการแห่งการรักษาดุลยภาพ
ของชีวิตและสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ และต้องให้ครอบคลุมทั้ง ๔ มิติ คือ ๑) หลักการดูแลสุขภาพในมิติ
ร่างกาย พระพุทธองค์ทรงจัดระบบการดูแลสุขภาพด้านร่างกายหรือการบ าบัดโรคทางกายให้บรรเทา
ความทุกข์ทรมาน ได้แก่การพักผ่อนอย่างเพียงพอพระพุทธองค์ทรงให้ความส าคัญของการพักผ่อน
อย่างเพียงพอเพ่ือความสุขสบายและบรรเทาทุกขเวทนาจากการเจ็บป่วยดังเช่นพระองค์ทรง          
พระประชวรภายหลังจากทรงแสดงธรรมเกือบตลอดทั้งคืนท าให้ทรงมีอาการปวดหลังจึงทรงใช้การ
บ าบัดด้วยวิธีการพักผ่อนการบ าบัดโรคด้วยโภชนาการ ทรงมีพุทธานุญาตให้ใช้อาหารเป็นยารักษาโรค
และบ ารุงร่างกาย เช่น การใช้น้ าข้าวใส น้ าต้มถั่วเขียวไม่ข้นน้ าต้มถั่วเขียวข้น และน้ าต้มเนื้อโดยทรง 
อนุญาตให้ภิกษุอาพาธที่ฉันยาถ่ายใช้บ ารุงสุขภาพได้และทรงใช้ข้าวยาคูในการรักษาโรคในระบบ
ทางเดินอาหาร ดังเช่น เมื่อครั้งพระพุทธเจ้าทรงประชวรด้วยโรคลมในพระอุทรพระอานนท์ได้ต้ม   
ข้าวยาคู ซึ่งปรุงด้วยข้าวสารถั่วเขียวและงาบดถวายให้ทรงดื่มก็หายจากการประชวรและทรงตรัสว่า
ยาคู มีประโยชน์ในการบรรเทาความหิวกระหาย ท าให้ลมเดินคล่อง ช่วยช าระล าไส้และช่วยย่อย
อาหารการบ าบัดความเจ็บป่วยด้วยเภสัชสมุนไพรในสมัยก่อนพระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้ใช้          
ยาสมุนไพรเพ่ือการรักษาโรค ดังพระด ารัสว่า “เราอนุญาตคิลานภัต อนุญาตคิลานเภสัช อนุญาต     
คิลาอุปัฏฐากไว้” โดยทรงตรัสถึงความจ าเป็นในการใช้เภสัชว่า “ภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแล้ว     
ใช้สอยคิลานปัจจัยเภสัชบริขารเพียงเพ่ือบรรเทาเวทนาที่เกิดจากอาพาธต่างๆ ที่ เกิดขึ้นแล้วและเพ่ือ
ไม่มีความเบียดเบียนเป็นที่สุด”โดยเมื่อภิกษุเกิดอาพาธ พระพุทธองค์ทรงมีพุทธานุญาตให้มีเครื่องยา
และใช้เภสัชสมุนไพรอย่างเหมาะสมกับโรค ๒) หลักการดูแลสุขภาพในมิติสิ่งแวดล้อมพระพุทธองค์
ทรงบัญญัติถึงการจัดสิ่งแวดล้อมให้สะอาดเป็นระเบียบและถูกหลักอนามัยเพ่ือส่งเสริมการดูแล
สุขภาพรวมถึงระบบการดูแลผู้ป่วยในชุมชนและการสนับสนุนทางสังคมบทบาทหน้าที่ของผู้ดูแลและ
ข้อปฏิบัติที่เอ้ือต่อการดูแลสุขภาพดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ๓) หลักการดูแลสุขภาพในมิติจิตใจ ด้วย
พุทธวิธีในการบ าบัดโรคด้วยพลังสมาธิด้วยการเจริญสมาธิให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวเป็น สัมมาสมาธิ
ที่ท าให้จิตมีพลังตั้งมั่นอยู่ในระดับฌาน ในช่วงเวลานี้ร่างกายหลั่งสารแห่งความสุขที่มีฤทธิ์ในการสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรคและการบ าบัดโรคตลอดทั้งยังเป็นบาทฐานให้บุคคลได้บรรลุธรรมจาก การเจริญ
วิปัสสนาจนได้ยถาภูตญาณทัสสนะสภาวจิตที่มีสมาธินี้ย่อมส่งผลให้ผู้ป่วยบรรเทาความทุกข์ทรมาน
จากความเจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจและมีจิตตั้งมั่นสู่วิถีการตายอย่างสงบได้ ๔) หลักการการ
ดูแลสุขภาพในมิติปัญญา ซึ่งตรงกับด้านจิตวิญญาณของการแพทย์ ตะวันตกการดูแลด้านปัญญานับว่า
เป็นมิติการดูแลผู้ป่วยที่พระพุทธศาสนาให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ทรง
เป็นผู้น าในการดูแล ด้วยการเสด็จเยี่ยมไข้พุทธบริษัท ๔ ผู้ที่ได้รับ ทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสจาก
ความเจ็บป่วยทรงเยียวยาด้วยพุทธวิธีการดังกล่าวข้างต้นพร้อมกับเทศนาสั่งสอนให้ผู้ป่วยเกิดปัญญา
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จากการก าหนดพิจารณาความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นพระพุทธองค์ทรงพลิกวิกฤติให้
เป็นโอกาสด้วยการสอนให้ผู้ป่วยเข้าใจธรรมชาติชีวิตการยอมรับความจริงและการเตรียมพร้อมต่อการ
ตายอย่างสงบผู้ป่วยบางคนมีปัญญาได้บรรลุธรรมขั้นสูงในขณะเจ็บป่วยหรือในวาระสุดท้าย  
     หลักธรรมที่เกื้อกูลต่อการมีสุขภาพที่สมบูรณ์การแพทย์และการสาธรณสุขเป็นองค์ประกอบ
หนึ่งในการสร้างสุขภาพของบุคคลครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติโดยมีองค์ประกอบด้าน
เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนและเกื้อกูลด้วยการที่จะสร้างสุขภาวะขึ้นได้ก็คือการขจัด
ทุกข์ดับทุกข์หรืออย่างน้อยให้ทุกข์เบาบางลงเมื่อเราได้มีพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ       พ.ศ. 
๒๕๕๐ ออกบังคับใช้แล้วซึ่งได้ก าหนดให้ทุกภาคส่วนต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการการก าหนด     ทิศ
ทางการพัฒนาระบบสุขภาพของไทยสู่ความมีสุขภาวะที่ดีแต่อย่างไรก็ตามทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน
ผลักดันให้ระบบสุขภาพพัฒนาไปบนหลักการมีส่วนร่วมมีทางเลือกที่ดีเข้าถึงและเข้าใจธรรมที่น ามา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่พระสงฆ์โดยควรมีหลักธรรมดังนี้ 
 ก. ธรรมที่เกื้อกูลให้เกิดสุขภาพทางกาย พิจารณากายสังขารของมนุษย์ คือ อนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตาในช่วงเวลาของการเกิดทุกข์ เพ่ือหาสมุทัย นิโรธ และมรรค ในวงจรชีวิตของมนุษย์และการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตประกอบด้วยอย่างไรก็ดีพระธรรมที่เกื้อกูลให้เกิดสุขภาพทางกายที่
น าเสนอในที่นี้ส่วนใหญ่มิใช่จะใช้แก้ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บทางกายโดยตรงแต่เป็นการเสริมด้านจิตใจเมื่อ
สุขภาพจิตดีแล้วยังส่งผลให้สุขภาพกายดีด้วยท าให้การดูแลสุขภาพของพระสงฆ์เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องและเหมาะสม 
 ข. ธรรมที่เกื้อกูลให้เกิดสุขภาพทางจิต  ธรรมชาติที่รู้อารมณ์ ธรรมชาติที่วิจิตร ธรรมชาติที่สั่ง
สมกุศลและอกุศลหลักการสร้างสุขภาพทางจิตโดยการส่งเสริมสุขภาพทางจิตให้เข้มแข็งมีการป้องกัน
โรคทางจิตการรักษาผู้ป่วยหลักธรรมที่สามารถเกื้อกูลกัน ได้แก่ การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน สมถ
กัมมัฏฐานและการเจริญมหาสติปัฏฐาน ๔ ในหมวดของจิตตานุปัสสนา คือ ให้ใช้ปัญญาในการ
พิจารณาตามเห็นจิตโดยอาการ ๑๖ อย่าง ปฏิบัติตามหลักของไตรสิกขาเจริญด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา
ธรรมที่เกื้อกูลให้เกิดสุขภาพทางปัญญารู้ถึงเหตุถึงผลรู้อย่างชัดเจนรู้เรื่องบาปบุญคุณโทษรู้ในสิ่งที่ควร
ท าควรเว้น เป็นต้น เป็นธรรมที่คอยก ากับศรัทธาเพ่ือให้เชื่อประกอบเหตุผลไม่ให้หลงเชื่ออย่างมงาย
ปัญญาท าให้เกิดขึ้นโดยการสดับตรับฟัง (สุตมยปัญญา) โดยการคิดค้น (จินตามยปัญญา)  โดยการ
อบรมจิต (ภาวนามยปัญญา) หลักการสร้างสุขภาพทางปัญญาโดยการท าให้เกิดความรู้แจ้งให้เห็นจริง
ในตัวเองท าให้รู้แจ้งเห็นจริงในบุคคลอ่ืนและสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ซึ่งสามารถน าไปวิเคราะห์ท าความเข้าใจ
ถึงเหตุผลแห่งความดีความชั่วความมีประโยชน์ความมีโทษ นอกจากนี้การปฏิบัติตนโดยสุจริตยุติธรรม
ไม่เอารัดเอาเปรียบท าจิตให้เป็นกุศลสาธารณะเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่มีความความอดทนอดกลั้นสงบเสงี่ยม
มั่นคงไม่หลงเชื่ออย่างงมงายถือว่าเป็นหลักของการสร้างสุขภาพทางปัญญาเช่นเดียวกันหลักธรรมที่
สามารถเกื้อกูลกัน ได้แก่ การปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาสังคหวัตถุ ๔  อริยสัจ ๔ ฝึกตนปฏิบัติวิปัสสนา
กัมมัฎฐาน สมถกัมมัฏฐาน และการเจริญมหาสติปัฏฐาน ๔ เป็นต้น การอยู่ในสังคมด้วยความสุขท า
ตนให้เป็นที่ยอมรับในสังคมมีเกียรติมีศักดิ์ศรีในสังคมประกอบอาชีพสุจริตมีจิตเป็นสาธารณะสุจริต 
ยุติธรรมมนุษยสัมพันธ์ท าตนให้มีเหตุมีผลตามหลักประชาธิปไตยในการตัดสินใจเพ่ือการด ารงชีวิตและ
การช่วยเหลือสังคมได้ในด้านต่างๆ ตามอัตภาพไม่ท าตนให้เป็นภาระแก่สังคมหลักธรรมที่เกื้อกูลกัน
การดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์สมัยใหม่ที่นิยมในปัจจุบันมี ๓ วิธี ดังนี้  
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 ๑) การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์กระแสหลัก ( Mainstream Medicine) หรือ การแพทย์
ตะวันตก (Western Medicine)  หรือการแพทย์แนวลดส่วน (Reductive Medicine) ที่มี การตรวจ
วินิจฉัยที่ชัดเจนจากอาการแสดงผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยแบบฉุกเฉิน การรักษา
ตามพยาธิสภาพของโรคด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น การรักษาด้วยยาและสารเคมีการผ่าตัด การใช้
เคมีบ าบัดการใช้รังสีรักษาและการให้ค าปรึกษา เป็นต้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๑๐-๒๐ ของการบ าบัดโรค   
 ๒) การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์องค์รวมแบบตะวันตก ซึ่งเริ่มมีบทบาทมากขึ้น โดยเน้น 
ความประหยัด ไม่สิ้นเปลือง และเน้นภูมิปัญญาชาวบ้าน เช่น การฝังเข็ม การบ าบัดด้วยกลิ่น 
(aromatherapy) อายุรเวทการบ าบัดด้วยอาหาร ( Diet  therapy) การใช้สมุนไพร การสะกดจิต  
การนวดชีกงโยคะ การแพทย์จีน การเยียวยาทางใจ ( Spiritual healing) การท าสมาธิ (meditation) 
เป็นต้น ทั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ ๑๐-๑๕ ของการบ าบัดโรคทั้งหมดปัจจุบันสังคมโลกได้ให้ความส าคัญ
มากต่อการบ าบัดโรคตามแนวการแพทย์ตะวันตกถือว่าเป็นการแพทย์กระแสหลักไม่ว่าจะเป็นวิธีดูแล
สุขภาพการรักษาโรคด้วยยา การผ่าตัด การฉายแสงการให้เคมีบ าบัดและการจิตบ าบัดตามหลัก
จิตวิทยาตะวันตก ถึงแม้ว่าจะเป็นการบ าบัดรักษาโรคด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่
ทันสมัย แต่ก็ยังเป็นการดูแลสุขภาพแบบแยกส่วนหรือยัง ไม่เป็นองค์รวม และไม่สามารถแก้ปัญหา
ทุกข์ของชาวโลกในยุคโลกาภิวัตน์ได้ที่ทราบกันดีแล้วว่าปัจจุบันประชากรโลกต้องเผชิญหน้ากับ
ผลกระทบของกระแสบริโภคนิยมและสังคมที่วุ่นวายไร้ระเบียบท าให้ผู้คนมีปัญหาทางสุขภาพจิตเป็น
จ านวนมากหลายคนตัดสินใจฆ่าตัวตายด้วยความผิดปกติทางความคิดและจิตใจนอกจากนี้  
ความเครียดหรือความผิดปกติทางจิตใจยังเป็นปัจจัยส าคัญให้ภูมิต้านทานทางร่างกายบกพร่องมี
โอกาสป่วยเป็นโรคที่ป้องกันได้สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งในระบบต่าง ๆ ความดันโลหิตสูงเบาหวาน
โรคอัมพฤกษ์อัมพาต เป็นต้น จากที่ผ่านคงจะเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าการบ าบัดโรคด้วยทฤษฎี
การแพทย์แผนปัจจุบันหรือการแพทย์ตะวันตกอย่างเดียวไม่สามารถตอบสนองปัญหาสุขภาพแบบ
องค์รวมที่เน้นด้านจิตใจและปัญญาเป็นส าคัญโดยจะพบว่าสถิติการเจ็บป่วยด้วยโรคดังกล่าวข้างต้น
กลับพบมากในประเทศแถบตะวันตกเสียเองทั้งนี้เพราะประเทศแถบตะวันตกมุ่งเน้นพัฒนาด้านวัตถุ
จนลืมด้านจิตใจในปัจจุบันการแพทย์ตะวันออกที่กลมกลืนพระพุทธศาสนาและภูมิปัญญาพ้ืนบ้านจึงมี
บทบาทส าคัญในการบ าบัดเยียวยาคนในสังคมมากขึ้นโดยเฉพาะการบ าบัดโรคด้วยพลังสมาธิตาม
หลักการเจริญสมถะวิปัสสนากรรมฐานและเป็นข้อน่าสังเกตว่านักวิทยาศาสตร์การแพทย์ตะวันตกได้
น าแนวทางการเจริญสมาธินี้ไปประยุกต์ใช้ในการบ าบัดโรคร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันมากขึ้น  
 ๓) การดูแลสุขภาพด้วยตัวเองธรรมชาติของมนุษย์ต้องการพ่ึงตนเองในทุกๆ เรื่อง ในการดูแล
สุขภาพด้วยตนเองที่จ าเป็นทั่วไปเป็นการดูแลตนเองเพ่ือการส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งสุขภาพและสวัสดิ
ภาพของบุคคลการดูแลตนเองเหล่านี้จ าเป็นส าหรับบุคคลทุกคนทุกวัยแต่จะต้องปรับให้เหมาะสมกับ
ระยะพัฒนาการจุดประสงค์และกิจกรรมการดูแลตนเองที่จ าเป็นโดยทั่วไป วิธีการเหล่านี้สอดคล้องกับ
การดูแลสุขภาพองค์รวมในพระพุทธศาสนาและในระบบการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์มีหน่วยงาน
เครือข่ายบริการสาธารณสุขในระดับต่าง ๆ เพ่ือให้พระสงฆ์และประชาชนสามารถเข้าถึงบริการอย่าง
ทั่วถึงโดยให้บริการในด้านการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพ
ทั้งนี้อยู่บนพื้นฐานการดูแลสุขภาพองค์รวมส่วนระบบบริการสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพซึ่ง
ประกอบด้วยระบบการดูแลสุขภาพย่อยๆ ที่มาจากฐานความคิดมากกว่าระบบเดียว เช่น ระบบ
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ประกันสุขภาพโดยเป็นระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวมเป็นหลักที่จะท าให้พระสงฆ์และประชาชนมี
สุขภาพดีแต่ต้องท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพกับระบบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับเรื่องของสุขภาพส่วน
การส่งเสริมสุขภาพเป็นการกระท ากิจกรรมต่างๆในทางบวกที่เริ่มต้นโดย บุคคลทุกกลุ่มอายุเพ่ือช่วย
ส่งเสริมสุขภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีศักยภาพที่ถูกต้องสมบูรณ์และความผาสุก
โดยมีปัจจัยด้านความรู้ปัจจัยปรับเปลี่ยนและมีตัวชี้แนะการกระท าของบุคคลส่งเสริมสุขภาพที่ดีขึ้น
และจะเป็นแรงผลักดันให้บุคคลรับรู้ถึงคุณค่าของการมีสุขภาพดีและส่งเสริมให้บุคคลเปลี่ยนแปลง
แบบแผนการด าเนินชีวิต 
 ๕.๑.๓  แนวทางการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมส าหรับพระสงฆ์ในวัดเมืองคง อ าเภอราษี
ไศล             จังหวัดศรีสะเกษ 
 แนวทางการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมส าหรับพระสงฆ์ในวัดเมืองคง อ าเภอราษีไศล จังหวัด
ศรีสะเกษ พบว่า พระสงฆ์มีการดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีโดยยึดถือปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่าง
เคร่งครัดน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองในการดูแลสุขภาพ
โดยน าหลักปัจจัย ๔ มาเป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วยจีวรเป็นเครื่องนุ่งห่มของ
พระภิกษุในการป้องกันความหนาว ร้อน เหลือบ ยุง ลมแดดและปกปิดอวัยวะทั้งหลายของร่างกาย
เพ่ือให้เหมาะสมกับสมณะสารูปส่วนการบิณฑบาตเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่งในการเลี้ยงชีพซึ่งอาหาร
มีทั้งประโยชน์และโทษต่อร่างกายพระภิกษุวัดเมืองคงจะพิจารณาเลือกฉันอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่าง
อย่างพอประมาณ อยู่อย่างสันโดษไม่ยึดติดกับสิ่งที่ก่อให้เกิดความทุกข์และอาหารยังช่วยบรรเทา
ความหิวของร่างกายตามอัตภาพท าให้ร่างกายไม่อึดอัดเหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมและวัด
เมืองคงมีเสนาสนะที่จัดไว้อย่างเป็นระเบียบสะอาดปลอดภัยร่มรื่นน่าอยู่โดยที่อยู่อาศัยจะมีการ
ป้องกันอันตรายจากเหลือบยุ่ง ลม แดด และสัตว์เลื่อยคลานทั้งหลายที่ จะท าให้เกิดอันตรายแก่
พระภิกษุทั้งหลายและปัจจัยที่ส าคัญสุดท้ายนั้นคือคิลานะเภสัชหรือยารักษาโรคที่จะช่วยรักษา
พระภิกษุเมื่ออาพาธซึ่งวัดเมืองคงได้จัดเตรียมยารักษาโรคของพระภิกษุไว้ในตู้ยาสามัญประจ าวัดเป็น
ที่เรียบร้อยหากพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่สบายหรืออาพาธก็สามารถท าการรักษาเบื้องต้นได้ถ้า
พระภิกษุมีอาการหนักมากก็จะน าส่งโรงพยาบาลตามความเหมาะสมต่อไป 
๖. อภิปรายผล  
 การดูแลสุขภาพตามหลักพระพุทธศาสนาโดยศึกษาจากการดูแลสุขภาพตามหลักธรรมที่
ปรากฎในพระไตรปิฎก มีพุทธวิธีการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของพระสงฆ์มีการดูแลสุขภาพตามหลัก
เสขิยวัตรซึ่งท าให้เราทราบข้อบกพร่องของตนเองและรีบแก้ไขได้ทันมีพระธรรมวินัยเป็นแนวทาง
ควบคุมก ากับให้ปฏิบัติตามแล้วจะไม่ผิดพลาด รู้จักดูแลสุขภาพของตัวเองในเวลาที่อาพาธ กินน้อย 
นอนน้อย พูดน้อย แต่นั่งสมาธิหรือปฏิบัติธรรมให้มากจึงจะเหมาะสมกับสมณสารูปมีความสอดคล้อง
กับ หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ กล่าวว่า ท่านได้น าหลักพุทธวิธีว่าด้วยหลักธรรมของธรรมชาติหรือธรรมะ
มาประยุกต์ใช้ในยามที่ท่านเจ็บป่วย ดังจะได้ยินจากค าปรารภเรื่องความเจ็บป่วยของท่านตอนหนึ่งว่า 
“อาตมาก็คิดอยู่ว่า ถือเป็นหลักแต่ไหนแต่ไรแล้ว ให้ธรรมชาติรักษา ธรรมะรักษา คุณหมอช่วยผดุง
ชีวิตไม่ได้ ไม่ให้ตายเสียก่อนแล้วธรรมชาติก็รักษาโรคต่างๆ ได้เองที่นี้เราจะศึกษาตัวความเจ็บตัวความ
ตาย ตัวความทุกข์ให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นไม่สบายทุกที่ก็ฉลาดทุกที (หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ, ๒๕๒๐ : ๑๒) 
การบริหารกายด้วยวิธีการเดินจงกรมและการกวาดวัดเป็นวิธีที่เหมาะสมกับพระสงฆ์มากที่สุดเป็น
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รูปแบบการออกก าลังกายที่ง่ายที่สุดและดีที่สุดด้วยและรวมไปถึงการเดินบิณฑบาตหรือการเดินท า
หน้าที่กิจวัตรต่างๆ ของพระสงฆ์ก็มีส่วนส าคัญต่อการเพ่ิมสมรรถภาพของร่างกายของพระสงฆ์ ห์
แข็งแรงอยู่เสมอมีความสอดคล้องกับพระสุทัศน์ กตสาโร (ประทุมแก้ว)  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษา
รูปแบบการปฏิบัติธุดงควัตรในสังคมไทย” จะเห็นได้ว่า ในเสขิยวัตรที่เกี่ยวกับการบริโภคบิณฑบาต
นั้น ได้กล่าวถึงมารยาทที่ดีของการบริโภคภัตตาหารบิณฑบาตมีเนื้อคล้ายกับในภัตตั คควัตตกถา 
แสดงถึงลักษณะของผู้ดีมีมารยาทในสังคมมีสติส ารวมทุกอิริยาบถ โดยเฉพาะเวลาฉันภัตตาหารซึ่งมี
โอกาสถูกตัณหาครอบง าได้ง่ายจึงมีบทบัญญัติให้พระภิกษุสามเณรต้องปฏิบัติไว้อย่างละเอียดมากโดย
ภาพรวมแล้ว นอกจากจัดเป็นปาฎิโมกขสังวรศีลอันเป็นข้อปฏิบัติที่ต้องรักษาตามธรรมวินัยโดย
เคร่งครัดแล้วยังนับเป็นอาชีวปาริสุทธิศีล คือ การเลี้ยงชีพที่บริสุทธิ์มิได้หามาโดยการล่อหลอกล่วง
หรือวิธีการที่ไม่เหมาะสมแก่สมณเพศและการส ารวมระวังกาย วาจา ทั้งในการเที่ยวบิณฑบาตและ
การขบฉันอาหารบิณฑบาตก็จัดอยู่ในอินทริยสังวรศีลการรู้จักพิจารณาถึงคุณค่าแท้ของการบริโภค
บิณฑบาตก่อนแสวงหาและบริโภคโดยเข้าใจถึงคุณประโยชน์ที่แท้จริงด้วยปัญญาย่อมจัดว่าเป็น ปัจจย
สันนิสสิตศีล ดังนั้น เมื่อปฏิบัติตามบทบัญญัติเกี่ยวกับการบริโภคบิณฑบาตอย่างถูกต้องแล้วย่อม
ปฏิบัติได้ครบทั้งจาตุปาริสุทธิศีลอันเป็นศีล      วิสุทธิและเป็นพ้ืนฐานส าคัญต่อการปฏิบัติให้ถึงจิตตวิ
สุทธิและปัญญาวิสุทธิเข้าถึงการบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาได้ในที่สุด (พระสุทัศน์  กตสาโร (ประ
ทุมแก้ว, ๒๕๕๗ : ๕๐)   
 วิธีการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของพระสงฆ์ในวัดเมืองคง จังหวัดศรีสะเกษ นั้นเมื่อครั้งใน
อดีตกาลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ ตรัสไว้เป็นพระพุทธภาษิตว่า “อโรคยา ปรมา ลาภา” ซ่ึง
แปลว่า “ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” ซึ่ง พระพุทธภาษิตข้อนี้ แม้แต่ชาวอารยประเทศทาง
ตะวันตกก็ยังยอมรับนับถือกันและเห็นพ้องต้องกันว่า “สุขภาพคือพรอันประเสริฐสุด นอกจากนี้ยังมี
สุภาษิตของชาวอาหรับโบราณกล่าวไว้ว่า“คนที่มีสุขภาพดี คือ คนที่มีความหวังและคนที่มีความหวัง
คือคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่าง” ซึ่งหมายความว่า สุขภาพ คือ วิถีแห่งชีวิตโดยสุขภาพจะเป็นเสมือนหนึ่ง
วิถีทางหรือหนทางซึ่งจะน าบุคคลไปสู่ความสุขและความส าเร็จต่างๆ นานาได้สภาวะของร่างกายที่มี
ความสมบูรณ์แข็งแรงเจริญเติบโตอย่างปกติ ระบบต่างๆ ของร่างกายสามารถท างานได้เป็นปกติ และ
มีประสิทธิภาพ ร่างกายมีความต้านทานโรคได้ดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและความทุพพลภาพผู้ที่มี
สุขภาพดีจะสามารถปฏิบัติงานหรือท ากิจกรรมต่างๆได้อย่างคล่องแคล่ว มีบุคลิกภาพที่ดี สุขภาพ
แข็งแรงเป็นที่ชื่นชมของคนทั่วไปและสามารถคบค้าสมาคมได้อย่างสนิทใจ ซึ่ง เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะท า
ให้ประสบความส าเร็จในชีวิตในด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ คุณเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ ได้ศึกษา
เรื่อง “การแพทย์แผนไทย การแพทย์แบบองค์รวม” ผลการศึกษาพบว่า การแพทย์โบราณหรือ
การแพทย์แผนไทยเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตคนไทยมานับพันปี  วิถีชีวิตชาวพุทธเกี่ยวข้องกับ
พระพุทธศาสนาทั้ งสิ้น เริ่มแต่การเกิด แก่  เจ็บ ตาย การแพทย์แผนไทยยึดหลักการทาง
พระพุทธศาสนาว่า ความเจ็บป่วยไม่ได้มองเพียงเชื้อโรค แต่มีสาเหตุมาจากสมุฏฐาน ๔ ประการ คือ 
ดิน น้ า ลม ไฟ (เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ, ๒๕๔๔ : ๑๓๐)  
 แนวทางการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของพระสงฆ์ในจังหวัดศรีสะเกษ : กรณีศึกษา     วัด
เมืองคง  ต าบลเมืองคง อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษแล้ว ผู้วิจัยจึงสรุปผลจากการด าเนินงานได้ว่า 
ในด้านอาหารพระสงฆ์ในวัดเมืองคงไม่ฉันอาหารที่เป็นไขมันเน้นอาหารที่สดและใหม่โดยมี     แม่ครัว
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เป็นผู้ปรุงอาหารสดและใหม่ให้โดยในตอนเช้าจะฉันข้าวต้มกับผักส่วนพระลูกวัดฉันแบบเรียบง่ายปกติ
ธรรมดา ในด้านการออกก าลังกายพระสงฆ์ในวัดจะมีการออกก าลังกายโดยการปฏิบัติกิจวัตร ๑๐ 
อย่าง เช่น การเดินบิณฑบาต กวาดลานวัด เป็นต้น รวมทั้งการขุดดิน ปลูกผัก และแกว่งแขนเพ่ือ
บริหารสุขภาพตามวิธีการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมให้แข็งแรงพระสงฆ์ยังมีการหมักน้ าสมุนไพรเพ่ือใช้
ในการดูแลสุขภาพอีกด้วย เช่น น้ ายาล้างจาน น้ ายาซักผ้า น้ ายาดับกลิ่นเหม็นห้องน้ า เป็นต้น ในด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมภายในวัดได้ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างดี มีการปรับบริบทปลูกไม้ดอกไม้ประดับภายใน
วัด ศาลาที่พักติดมุ้งลวดป้องกันยุ้ง ปลูกต้นไม้ก็มีระเบียบเรียบร้อยและป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์
โรคติดต่อต่าง ๆ นอกจากนั้นยังมีโครงการพุทธจิตอาสาพัฒนาวัด ร่วมกันท าความสะอาดเสนาสนะ
บริเวณวัดให้ร่มรื่น ร่มเย็น อันเป็นการส่งเสริมความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย ในด้าน
อากาศ วัดเมืองคงมีอากาศที่ถ่ายเทสะดวก สะอาด สดชื่น ไม่มีกลิ่นเหม็นมีการก าจัดขยะอย่างถูกวิธีมี
ประโยชน์ปราศจากมลพิษที่จะท าให้สุขภาพเสื่อมเสียและในด้านอบายมุข จะปลูกฝังให้ห่างไกลจาก
อบายมุข เช่นพระสงฆ์วัดเมืองคงไม่ซื้อหวย ไม่เล่นมวย ไม่เสพหรือดื่มสิ่งที่เป็นโทษต่อร่างกายโดยวัด
ได้วางกฎระเบียบที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเพ่ือให้พระสงฆ์ได้ประพฤติปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดมี
ความสอดคล้องกับ สมชาย  สุรชาตรี   ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทของพระสงฆ์ไทยในการส่งเสริมการ
ใช้สมุนไพรเพ่ือการพ่ึงตนเองของชาวชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษา
พบว่า พระพุทธศาสนาในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ การบ าบัดรักษาโรคทางกายและทางใจที่กล่าวไว้ใน
พระไตรปิฎกและอรรถกถา นอกจากนั้นยังได้ศึกษาถึงบทบาทพระสงฆ์ไทยในการรักษาโรค 
โดยเฉพาะการใช้สมุนไพรที่จังหวัดอุบลราชธานี อันเป็นการส่งเสริมชุมชนให้เห็นความส าคัญของ
สมุนไพรพ้ืนบ้าน เพ่ือรักษาอาการเจ็บป่วยขั้นพ้ืนฐานโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากเกินความจ าเป็น 
นอกจากนั้นพระสงฆ์เองยังสามารถท าหน้าที่ได้ดี เช่น ขณะก าลังแสดงธรรม พระสงฆ์จะสอดแทรก
ความรู้ในการประกอบยาสมุนไพรใช้รักษาโรคและควรให้มีการอบรมความรู้ด้านสาธารณสุขและการ
ใช้สมุนไพรแก่พระสงฆ์ เพ่ือให้พระสงฆ์สามารถเป็นที่พ่ึงแก่คนยากจนได้ในภาวะจ าเป็นที่ไม่อาจพ่ึงพิง
รักษาจากหน่วยงานของรัฐและเอกชนได้ (สมชาย  สุรชาตรี, ๒๕๓๐ : บทคัดย่อ) ในด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมภายในวัดได้ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างดี มีการปรับบริบทปลูกไม้ดอกไม้ประดับภายในวัด 
ศาลาที่พัก เรือนนอน กุฏิรับรองอาคันตุกะหรือผู้มาติดต่อกิจการงานต่างๆ ติดมุ้งลวดป้องกันยุง ปลูก
ต้นไม้ก็มีระเบียบเรียบร้อยและป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์โรคติดต่อต่าง ๆ นอกจากนั้นยังมีโครงการพุทธ
จิตอาสาพัฒนาวัดร่วมกันท าความสะอาดเสนาสนะบริเวณวัดให้ร่มรื่น ร่มเย็น อันเป็นการส่งเสริม
ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนอีกทางหนึ่งด้วยมีความสอดคล้องกับพระมหาปองปรีดา  ปริปุณฺโณ   
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การป้องกันและรักษาโรคตามหลักพระพุทธศาสนา พบว่า การป้องกันโรคตามหลัก
พระพุทธศาสนา คือ การปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา ได้แก่ อธิศีลสิกขา คือ การฝึกฝนอบรมตนเองให้
เป็นผู้มีศีลและวินัย มีความประพฤติถูกต้องดีงาม เช่น อนามัยส่วนบุคคลการดื่ม การกิน การออก
ก าลังกาย การพักผ่อน การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมการป้องกันอันตราย การงดเว้นจากบาปประกอบ
บุญ ละเว้นมิจฉาชีพ ประกอบสัมมาชีพและการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน (พระมหาปองปรีดา ปริปุณฺ
โณ, ๒๕๔๕ : ๘) และด้านอบายมุขตรองคิดพิจารณาศึกษาให้เห็นให้ทราบถึงทุกข์โทษของอบายมุข 
คือ ปากทางแห่งความเสื่อมใครเกี่ยวข้องด้วยก็จะมีแต่ความเสื่อมพระสงฆ์ควรห่างไกลไม่เกี่ยวข้องกับ
อบายมุขแม้ข้อใดข้อหนึ่งก็จะมีแต่ความเจริญท าให้ห่างไกลจากอบายมุขแน่นอนและพระสงฆ์วัดเมือง
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คงจะไม่ซื้อหวย ไม่เล่นมวย ไม่เสพหรือดื่มสิ่งที่เป็นโทษต่อร่างกายโดยวัดได้วางกฎระเบียบที่เป็น
ประโยชน์ต่อสุขภาพเพ่ือให้พระสงฆ์ได้ประพฤติปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
๗. ข้อเสนอแนะ 
 ๗.๑ ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

(๑) วัดควรมีการพัฒนาระบบสุขภาพพระสงฆ์และวัดต้นแบบส่งเสริมสุขภาพในเชิงบูรณา
การทั้งการแพทย์แนววิถีพุทธ การแพทย์สมัยใหม่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของเครือข่าย 
ทั้งนี้ ควรพิจารณาอย่างเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่และสอดคล้องกับพระธรรมวินัยด้วย   

(๒) ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติควรมีภารกิจส าคัญในการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ 
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพสู่การเป็นบุคคลต้นแบบที่ดีด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตปัญญาเพ่ือ
เผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณชนควบคู่กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา   

๗.๒ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
(๑) ควรวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับการแก้ปัญหาสุขภาวะของพระสงฆ์ท่ีสูงวัย   
(๒) ควรมีการศึกษาและเปรียบเทียบรูปแบบในการดูแลสุขภาพองค์รวมของพระภิกษุสงฆ์ท่ี 

อาพาธและแนวทางในการรักษาเยียวยา  
๘. กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความเมตตาของคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ ได้แก่ พระพรสวรรค์  ฐิติญาโณ, ดร. อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ ดร.สุทัศน์  ประทุมแก้ว  
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่อนุเคราะห์ค่อยให้ค าปรึกษาแนะน าให้ความช่วยเหลือ แนะแนวทางเพ่ือน าไป
ปรับปรุงแก้ไข และให้ก าลังใจด้วยดีตลอดมา ผู้วิจัยจึงขออนุโมทนาขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณ พระมหาขุนทอง  เขมสิริ, ดร. พระกัญจน์  กนฺตธมฺโม, ดร. และ ดร.สรณีย์ 
สายศร ที่ได้ให้ความเมตตาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจแก้ไขเครื่องมือเพ่ือน าไปด าเนินการวิจัยครั้งนี้จน
ส าเร็จด้วยดี 
 ขอกราบขอบพระคุณ พระเดชพระคุณ พระราชธรรมสารสุธี, ดร. ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์
ศรีสะเกษ ตลอดถึง คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่เมตตา
หนังสือทางวิชาการต่างๆ น าไปเพ่ือศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลวิจัย ตลอดจน    พระครูโกศลสุตากร
,ดร เจ้าอาวาสและพระสงฆ์วัดเมืองคงพร้อมด้วยญาติโยมสังกัดวัดเมืองคงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลเมืองคงที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งในการให้ความอนุเคราะห์เมตตา
อนุญาตให้สัมภาษณ์เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยและผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน  
 สุดท้ายนี้ หากมีข้อขาดตกบกพร่องประการใดจึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้ ส่วนคุณค่าหรือ
ประโยชน์ใดๆ อันจะพึงมีจากวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา 
และมอบบูชาเป็นกตเวทิตาคุณ แก่บิดามารดา ครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ขอแผ่
คุณงามความดีเหล่านี้ให้แก่ผู้มีอุปการะคุณทุกคนและเพ่ือนร่วมงานทุกๆ ท่าน   
     

เอกสารอ้างอิง 
 ก.  ข้อมูลปฐมภูมิ 
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มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย. ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

ข.  ข้อมูลทุติยภูมิ 
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามหลักไตรสิกขา 
Human Resource Development in Accordance with Tisikkha  

 
พระมหาภาธร อาภาธโร (อินทะพูล)1 

 

บทคัดย่อ 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามหลักไตรสิกขา เป็นการพัฒนามนุษย์โดยบูรณาการ
หลักพุทธรรมมาเป็นฐานความคิดให้เกิดทักษะ ความรู้ มีความเป็นเลิศทั้งทางด้านพฤติกรรม จิตใจ 
และปัญญา โดยผ่านกระบวนการให้การศึกษาบูรณาการกับหลักไตรสิกขา บทความวิชาการนี้มุ่ง
ศึกษา การปรับตัวของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ ความหมาย
ของการพัฒนามนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา จุดมุ่งหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามหลักไตรสิกขา 
 
ค าส าคัญ: การพัฒนา, ทรัพยากรมนุษย,์ ไตรสิกขา 
 

Abstract 

 The Buddhist human resource development accordance with Tisikkha is 

development of human integrated Buddhist principles as the thought base leading 

requirement of skill and knowledge and excellences in behavioral, mental and 

intellectual acts through the integration of Tisikkha principle. This article aims to study 

the adaptation of human resource development, Buddhist human resource development, 

the meaning of development by the way of Buddhism, the objective of Buddhist human 

resource development and human resource development approach in accordance with 

Tisikkha. 

 

Keyword: development, human resource, Tisikkha 

 

บทน า 
 ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากร ที่มีคุณค่าและมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานทุก
ประเภท  แม้วิทยาการหรือเทคโนโลยีต่างๆ จะก้าวหน้ากว้างไกลไปเพียงใดก็ตาม มนุษย์ก็ยังถือได้ว่า
เป็นปัจจัยที่มีค่า และส าคัญยิ่งต่อการท างานอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง  และดูเหมือนนับว่าจะทวีความส าคัญ
มากขึ้นทุกที  เพราะสังคมปัจจุบันก าลังอยู่ในสภาพที่เสียสมดุลในด้านต่างๆ เช่น  ในด้านสิ่งแวดล้อม

                                           

 1 นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
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เราพบว่าโลกก าลังอยู่ในภาวะขาดแคลนพลังงาน และมีสภาพอากาศแปรปรวน ซึ่งเป็นผลมาจากการ
บริโภคที่เกินพอดีของมนุษย์ ในด้านสังคม เราพบว่ามีการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรีมากขึ้น และ
มีการทุจริตคอรัปชั่นอย่างแพร่ระบาดทั้งในภาครัฐและเอกชน  ซึ่งเป็นผลมาจากความเสื่อมถอยทาง
จริยธรรม ในด้านการด าเนินชีวิต เราพบว่าวิถีชีวิตในปัจจุบันท าให้คนเกิดความเครียดมีอารมณ์ร้อน
และหงุดหงิดง่าย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสุขภาพจิตที่ย่ าแย ่  ในด้านการแสดงความคิดเห็น เราพบว่าการมี
จุดยืนทางความคิดที่ตรงข้ามกัน  กลายเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้  แสดงให้เห็นถึงการไม่เปิดใจรับ
ความแตกต่าง  ขาดการใช้เหตุผลและความเป็นกลาง  ซึ่งมีส่วนกระตุ้นให้เกิดความขัดแย้ง และการ
ท ะ เ ล า ะ วิ ว า ท  
(พระมหาศุภกิจ สุภกิจฺโจ (ภักดีแสน), 2558:29) 
 เมื่อมองในภาพรวมแล้วคงไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่า  สภาพที่ขาดสมดุลเหล่านี้ ล้วนสร้าง
ความเดือดร้อนในการด าเนินชีวิตของคน มีความวุ่นวายในสังคม  การศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก คือ โลกาภิวัตน์ อันเป็นผลมาจากความก้าวหน้าของโลก พบว่าในปัจจุบันการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์มีบทบาทเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมส าคัญอย่างยิ่งในทุกๆองค์กร ทั้งต่างประเทศ และ
คนไทย ปัจจุบันไม่จ ากัดในเรื่องเพศ อายุ อาชีพ ศาสนา เชื้อชาติ การศึกษา และฐานะทางเศรษฐกิจ
(ธงชัย สันติวงษ์, 2539:21)  ซึ่งต้องเพ่ิมการพัฒนาประสิทธิภาพ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้องค์กร
มีประสิทธิภาพและเพ่ิมประสิทธิผลให้ดียิ่งขึ้นไป ทั้งนี้  จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพ่ึงหลักธรรมในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา ซึ่งถือว่าเป็ น
ระบบการศึกษา ที่ท าให้บุคคลพัฒนาอย่างมีบูรณาการ และให้มนุษย์เป็นองค์รวมและพัฒนาอย่างมี
ดุลยภาพ เพราะสิกขาเป็นตัวการศึกษา หรือ การพัฒนามนุษย์ในด้านร่างกาย และจิตใจ เมื่อฝึกได้ผล
จนสิ่งที่ฝึกนั้นกลายเป็นวิถีชีวิตของเขามันก็กลายเป็นมรรคไป พอมรรคเกิดขึ้นแล้ว ก็ พาเข้าถึง
จุดหมายของการศึกษา หรือการพัฒนานั้น คือ อิสรภาพที่ปลอดทุกข์ ปราศจากปัญหา หรือ จะ
เรียกว่า สันติสุข ก็แล้วแต่พอใจ(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2548: 110) 
 
การปรับตัวของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ปัจจัยส าคัญที่จะต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภายในองค์การ มีสาเหตุที่พอสรุปได้
คือ ความล้าหลังของพนักงาน เทคโนโลยีก้าวหน้าการลาออกของพนักงาน และการแข่งขันการจ้าง
พนักงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ เมื่อผู้ปฏิบัติงานได้ท างานไปนาน ๆ ประกอบกับ
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และเทคนิคต่างๆ ในการท างานได้เปลี่ยนแปลงไป ก็จ า เป็นจะต้องมีการอบรม
เพ่ือให้สามารถท างานได้ดีเช่นเดิม ซึ่งการพัฒนาบุคคลไม่เพียงแต่จะท าให้คนมีความรู้ ความสามารถ
และทักษะ  ในการท างานดีขึ้นเท่านั้น ยังจะส่งผลให้ได้ผลงานที่สูงขึ้น อันจะเป็นผลโดยตรงต่อการ
พัฒนาองค์การอีกทางหนึ่งด้วย(อ านวย แสงสว่าง, 2544: 327-329) 
 การพัฒนาบุคคลเป็นสิ่งจ าเป็นต่อประสิทธิภาพ ของงานเป็นอย่างมาก กล่าวคือ เมื่อได้มี
การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าท างานแล้ว ก็มิได้หมายความว่า จะสามารถให้เข้าท างานได้ทันทีเสมอ
ไป จ าเป็นจะต้องมีการอบรมแนะน าเบื้องต้นแก่ผู้เข้าท างานใหม่ (Orientation)ในบางกรณีอาจต้องมี
การอบรมถึงวิธีการท างาน ( In service training)ให้ด้วย ทั้งนี้เพราะการศึกษาที่ได้มาจากโรงเรียน
วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นเพียงความรู้พ้ืนฐาน และมีงานหลายอย่างที่ยังไม่มี
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สอน ในโรงเรียน วิทยาลัย หรือ มหาวิทยาลัย ท าให้ผู้ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน วิทยาลัย หรือ
มหาวิทยาลัย ไม่สามารถท างานได้ทันที ต้องมีการอบรมกันก่อนจึงจะท างานได้(สมาน  รังสิโยกฤษฎ์, 
2541: 84) 
 ความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร  สรุปได้ 6 ประการ คือ 1 การพัฒนาบุคลากรช่วยท า
ให้ระบบ และวิธีการปฏิบัติงานมีสมรรถภาพดียิ่งขึ้น มีการติดต่อประสานงานดียิ่งขึ้น ทั้งนี้  เพราะการ
พัฒนาบุคคลจะช่วยเร่งเร้าความสนใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีความส านึกรับผิดชอบ ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 2 การพัฒนาบุคลากรเป็นวิธีการอย่างหนึ่ง ที่จะช่วยท าให้เกิด
การประหยัด ลดความสิ้นเปลืองของวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้ เพราะเมื่อบุคคลใดได้รับการ
พัฒนามาเป็นอย่างดีแล้วย่อมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
น้อยลง ซึ่งจะมีผลท าให้องค์การสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ลงได้ด้วย 3  การ
พัฒนาบุคลากรช่วยลดระยะเวลาของการเรียนรู้งานให้น้อยลง  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่เพ่ิงเข้าท างาน
ใหม่  หรือ เข้ารับต าแหน่งใหม่  อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดความเสียหายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ
ท างานแบบลองถูกลองผิดอีกด้วย 4 การพัฒนาบุคลากรเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ในการตอบค าถามหรือให้ค าแนะน าแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ของตน 5 การพัฒนาบุคลากร เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นบุคลากรต่างๆ ให้ปฏิบัติงานเพ่ือ
ความเจริญก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน ทั้งนี้เพราะโดยทั่วไปแล้ว เมื่ อมีการพิจารณาเลื่อน
ต าแหน่งใดๆ ในองค์การก็ตาม มักจะค านึงถึงความรู้ความสามารถที่บุคคลนั้น จะสามารถปฏิบัติงาน
ในต าแหน่งที่ได้รับการเลื่อนขั้นได้  ซึ่งผู้ที่ได้รับการพัฒนาแล้วย่อมมีโอกาสมากกว่า ผู้ที่มิได้รับการ
พัฒนา 6 การพัฒนาบุคลากร ยังช่วยท าให้บุคคลนั้น ๆ มีโอกาสได้รับความรู้ ความคิดใหม่ๆ ท าให้เป็น
คนทันสมัยทันต่อความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้เกี่ยวกับหลักการ
บริหารงาน อุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงาน ซึ่งมีการคิดค้นและเสนอแนะสิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ถ้าหาก
สามารถรู้และเข้าใจอย่างแท้จริงแล้ว ย่อมสามารถน าเอาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติในหน้าที่ของตน
ได้ และในที่สุดย่อมก่อให้เกิดผลดีต่อองค์การ(กุลธน ธนาพงศธร, 2540: 169-171) 
 มนุษย์จ าเป็นจะต้องพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ  และต้องก้าวให้ทัน
วิทยาการใหม่ ๆ เพ่ือเป็นการสร้างเสริมให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
ความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร มีดังนี้ 1 การพัฒนาบุคลากรสามารถท าให้บุคคลสามารถ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ถูกต้องรวดเร็ว มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีความส านึกในหน้าที่และความ
รับผิดชอบ 2 การพัฒนาบุคลากรท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายขององค์การ ลดความสิ้นเปลืองวัสดุ และ
ความเสียหายของผลผลิต ที่เกิดจากความผิดพลาดในการท างานของผู้ปฏิบัติงาน ที่ปฏิบัติงาน โดย
ความไม่รู้ หรือไม่เข้าใจในระบบ หรือวิธีการท างานที่ดีพอ 3 การพัฒนาบุคลากรช่วยให้ลดระยะเวลา
การเรียนรู้งานของพนักงานใหม่ท าให้ผู้ปฏิบัติงานรู้งานได้รวดเร็วขึ้น ไม่ต้องท างานแบบเรียนรู้เอาเอง
จากการลองผิดลองถูก 4 การพัฒนาบุคลากรช่วยแบ่งเบาภาระของผู้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน
ที่ไม่ต้องคอยให้ค าแนะน า หรือตอบค าถามในการท างานต่อพนักงานใหม่มากนัก เพราะหากองค์การ
จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรใหม่ก่อนที่จะปฏิบัติงาน ย่อมท าให้บุคคลนั้นๆ มีความรู้ ความเข้าใจในงาน
จะต้องปฏิบัติมาบ้างแล้ว 5 การพัฒนาบุคลากรท าให้บุคคลที่ได้รับการพัฒนาได้รับความรู้ใหม่ๆ 
เพ่ือให้ทันต่อความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งจะน าไปปรับใช้ในการท างานให้มี
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ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและจะส่งผลดีต่อองค์กรในท่ีสุด 6 การพัฒนาบุคลากรท าให้บุคคลเกิดขวัญก าลังใจ
ในการท างาน มีความพึงพอใจที่ตนเองได้รับการพัฒนาตลอดเวลา 7 การพัฒนาบุคลากรเป็นการ
เตรียมบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ให้ก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่สูงขึ้นในอนาคต(วราภรณ์ รัช
ตะวรรณ, 2541: 78-79) 
ความมุ่งหมาย ของการพัฒนาบุคลากรนั้น เพ่ือเพ่ิมความรู้ ความสามารถ และทักษะให้ทันกับ
เทคโนโลยีใหม่ๆ และน าเทคโนโลยีเหล่านั้นมาปรับใช้กับการเรียนการสอนให้เหมาะสมทันกับสังคม
โลกยุคใหม่ ท าให้ครูมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ  ปรับตัวให้เข้ากับงานได้ รวมทั้งสามารถปฏิบัติงาน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานได้ ในการพัฒนาสังคมมนุษย์นั้นมีวิธีการมากมาย แต่มีบางวิธีการ
ที่เชื่อว่า การจะพัฒนาสังคมได้นั้นจ าเป็นต้องพัฒนาจิตใจของทรัพยากรมนุษย์ให้มีศีลธรรม (คุณภาพ
ทางจิต) เสียก่อน แล้วจึงพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สนอง เครือมาก ได้กล่าวว่า วินัย หมายถึง แบบ
แผนความประพฤติท่ีก าหนดให้ข้าราชการควบคุมตนเอง และควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ประพฤติตาม 
เพ่ือก่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์แก่ทาง
ราชการ 
 ส าหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ เป็นการสร้างบรรยากาศในการท างานที่
เอ้ืออ านวยต่อการแสดงออกของศักยภาพบุคคล  ในองค์การท าให้เกิดคุณภาพชีวิตในการท างานเกิด
การพัฒนาองค์การ  รวมทั้งการออกแบบงานใหม่  ซึ่งทั้งหมดนี้ เกิดจากภาวะปัจจุบันมีการแข่งขัน
ทางธุรกิจมาก ท าให้องค์การมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาการบริหารงานบุคคล ต้องมีการปรับ
สภาพ เพ่ือความอยู่รอดขององค์การ ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นี้ จะเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มี
ลักษณะต่อเนื่องกันไปตลอดชีวิตของบุคคลในองค์การ มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องการฝึกอบรม 
(Training)การศึกษา (Education)จะเน้นที่ตัวบุคคล และการพัฒนา (Development)จะเน้นที่ตัว
บุคคลในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้น จะส าเร็จได้ต้องท าอย่างเป็นกระบวนการ  การที่มีระบบ และ
ท าอย่างต่อเนื่องติดต่อกันทุกระดับ เพราะคนที่มีความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคติที่แตกต่างกัน จะไม่
สามารถท างานร่วมกันได้ การประสานงานให้เป็นระบบต่อเนื่องกัน  จึงจะท าให้เกิ ดผลส าเร็จแก่
องค์การได้  เพราะฉะนั้นแนวความคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การแบ่งออกเป็น 4 
ประการ ดังต่อไปนี้ 
1 การเคารพในสิทธิของบุคคล การฝึกอบรมเป็นความจ าเป็นของพนักงานที่เข้ารับการอบรม ไม่ว่าจะ
เป็นในแง่รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการ 
2 การมุ่งแก้ปัญหาให้แก่องค์การ การมุ่งแก้ปัญหาเป็นตัวก าหนดบทบาทงานด้านพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ให้มุ่งส่งเสริมการแก้ปัญหาในฐานะที่การศึกษา  การฝึกอบรมเป็นองค์ประกอบของงานพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์
3 มุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการอบรมพัฒนา ทั้งในด้านการเตรียมตัวการจัดหา เนื้อหา 
รปูแบบ ซึ่งผู้เข้ารับอบรมพัฒนาต้องมีจิตส านึกในการมีส่วนร่วมที่จะพัฒนาองค์การ 
4 เป็นกระบวนการที่มีระบบ บุคคลที่มีทัศนคติที่เหมือนกัน การสอดประสานที่เป็นระบบอย่าง
ต่อเนื่อง จะท าให้เกิดผลส าเร็จแก่องค์การได้(บรรยงค์ โตจินดา, 2546: 186) 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วยิ่ งขึ้น 
ขณะเดียวกัน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็เป็นการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่งมีการ
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ด าเนินการอย่างเป็นระบบ โดยองค์การเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและปรับปรุงให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ 
และความสามารถในการท างานที่เหมาะสม มีการเปลี่ยนแปลงเจริญเติบโตทางจิตใจ และบุคลิกภาพ
ที่ดีข้ึน ทั้งในงานปัจจุบัน และเพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับงานในอนาคตอันจะส่งผลต่อความสามารถของ
องค์การในการแข่งขัน และการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารซึ่งนักวิชาการหลายท่านได้
กล่าวไว้ น ามาใช้เป็นหลักตามพุทธธรรมได้ ดังนี้ ส าหรับแนวทางการพัฒนาตามหลักพุทธธรรม ซึ่งใช้
มรรคมีองค์ 8 หรือไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) เป็นแนวทางในการพัฒนาจะมี 3 แนวทางส าคัญคือ
แนวทางของการใช้ “ศีล” น าการพัฒนา เป็นการใช้ศีลเป็นจุดเริ่มต้น เป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่ผู้ถูก
พัฒนา แนวทางที่สองคือการใช้ “สมาธิ” เป็นจุดเน้นในการพัฒนา และแนวทางที่สามคือการใช้ 
“ปัญญา” เป็นแนวทางจุดเน้นในการพัฒนา แนวทางทั้งสามจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมาย ลักษณะ
และความพร้อมของกลุ่มเป้าหมาย ยกตัวอย่างเช่น ผู้ที่ต้องการศึกษาปฏิบัติพัฒนาตนเองในแนวทาง
พุทธ เป็นผู้มีเป้าหมายในการพัฒนาเพ่ือที่หลุดพ้นจากห้วงทุกข์ มีภูมิธรรมสูง ย่อมจะต้องใช้ “ปัญญา” 
เป็นแนวทางในการพัฒนา เนื่องจากสอดคล้องทั้งเป้าหมายและความพร้อมของผู้ที่ต้องการพัฒนา แต่
หากผู้ศึกษาปฏิบัติมีเป้าหมายในระดับโลกียธรรม ยังพอใจและมีความสุขกับการเวียนว่ายตายเกิด 
ต้องการความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีคุณธรรมศีลธรรม เป็นพลเมืองดี แนวทางการพัฒนานั้นอาจ
เป็นเพียงระดับ “ศีล” หรือระดับ“สมาธิ” ก็เพียงพอ ความชัดเจนในปัจจัยสามประการนี้จะท าให้
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพการพัฒนามากยิ่งขึ้น แนวทางการพัฒนาที่กล่าวแล้วจะใช้ก าหนด 
หลักสูตรการพัฒนา (Program) การก าหนดหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาจะประกอบด้วยการหาความ
จ าเป็นในการฝึกอบรม (Training needs) ขององค์การ ความจ าเป็นของงาน และความจ าเป็นของ
บุคคลการก าหนดวัตถุประสงค์ในด้านการพัฒนาทักษะ ความรู้หรือทัศนคติ ค่านิยม วิสัยทัศน์ การ
ก าหนดหลักสูตรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ระยะเวลาการจัดและด าเนินการฝึกอบรม และ
ระยะเวลาในการประเมินผลการฝึกอบรม จะเห็นได้ว่าการก าหนดหลักสูตรนั้นมีที่มาจากความจ าเป็น
ในการฝึกอบรมหรือเป้าหมายในการฝึกอบรมที่องค์การ หรือตัวงานหรือปัจเจกบุคคลต้องการ ผนวก
กับวัตถุประสงค์เฉพาะด้านในการพัฒนาทั้งความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ต้องมีซึ่งหากเป็นการพัฒนา
แนวพุทธแล้ว ความจ าเป็นดังกล่าวก็จะได้จาก BHRC (Buddhist Human Resource Competency) 
เป็นตัวตั้ง หลังจากนี้จึงก าหนดระยะเวลาและการด าเนินการฝึกอบรมรวมทั้งการประเมินผล กล่าวใน
เชิงการประยุกต์ใช้แล้วหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธจะมีเป้าหมายการพัฒนาและ
ระดับความพร้อมของผู้เรียนซึ่งก าหนดเป็น BHRC หลังจากนั้นจึงก าหนดเนื้อหาหลักธรรมที่จ าเป็น
ตาม BHRC ยกตัวอย่างเช่น ผู้บริหารขององค์การอาจมีBHRC ที่ได้จากเป้าหมายขององค์การบวกกับ
เป้าหมายส่วนบุคคลผสมผสานกับความพร้อมของผู้เรียน จะก าหนดได้เป็น BHRC ของผู้บริหารที่การ
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เป็นผู้น าที่ดีจะต้องมีหลักธรรมเรื่องทศพิธราชธรรมหรือพรหมวิหาร 4 นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แนว
พุทธหรือวิทยากร ก็จะมีหน้าที่ในการพัฒนาหลักสูตรเนื้อหาหลักธรรมรวมทั้งเทคนิคการสอนทั้งของ
ตะวันตกและของพุทธที่สอดคล้องกับระบบการรับรู้และเรียนรู้ของผู้บริหาร การก าหนดหลักสูตรจึง
เป็นหน้าที่ที่ส าคัญของผู้ที่จะเป็นวิทยากรทั้งที่เป็นฆราวาสหรือพระภิกษุ ที่จะต้องเรียนรู้ในการ
ออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับผู้เรียนกับ BHRC ที่องค์การก าหนด รวมทั้งปัจจัยแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกองค์การ เมื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาและหลักสูตรได้แล้ว เทคนิคการฝึกอบรม
ก็จะเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่จะต้องพิจารณาต่อไป(ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์, 2545: 141-175) 
 ในทางพุทธศาสนาการใช้องค์ความรู้จากพฤติกรรมศาสตร์น่าจะเปรียบเทียบได้กับการ
บัญญัติข้อปฏิบัติต่างๆ เช่น ศีล 5 ในหลักการที่ว่าหากปฏิบัติเช่นนี้ จะได้ผลเช่นไร ตามกฎแห่งกรรม 
แต่การเชื่อมโยงให้เห็นผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนพฤติกรรมอาจยังไม่ชัดเจนจึงไม่ท าให้คนเกิด
การเรียนรู้ ไม่เปลี่ยนพฤติกรรม เพราะอาจจะขัดแย้งกับการเรียนรู้จากสังคมที่ผู้ไม่มีศีลกลับได้รับ
รางวัล ได้รับการยกย่อง มีเกียรติมีศักดิ์ศรี มีผู้นับหน้าถือตา แต่ผู้มีศีลนั้นกลับถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูก
กระท า ถูกเบียดเบียน มีชีวิตอยู่อย่างยากจนข้นแค้นอย่างไรก็ตามในศีลข้อ 1 การไม่ฆ่าสัตว์และ
เบียดเบียนสัตว์อ่ืน หากน าไปสู่การปฏิบัติเช่นการรับประทานอาหารมังสวิรัติ แล้วเกิดคุณประโยชน์
คือมีทั้งสุขภาพกายดี สุขภาพจิตดี (ได้รางวัล) ที่เกิดจากการนี้เป็นอย่างไร ก็น่าจะปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมคนและเกิดการเรียนรู้ได้ 
 องค์ความรู้ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์จะมีประโยชน์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์วิถีพุทธ 
ยกตัวอย่างเช่น คติพจน์ที่ว่า “ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว” จะต้องท าให้เห็นเป็นรูปธรรมและตรงประเด็น 
“ท าดี” นั้นต้อง “ได้ดี” ไม่ใช่ “ท าดี” แล้วต้อง “รวย” ความดีกับความรวยนั้นในสังคมปัจจุบันมีคน
จ านวนมากคิดว่าเป็นสิ่งเดียวกัน “ท าบุญ” แล้วก็ต้อง “รวย” จึงจะท าบุญกันพระดุษฎี เมธังกุโร 
กล่าวถึงแนวคิดของพุทธทาสภิกขุเรื่องการปฏิบัติธรรมซึ่งใกล้เคียงกับหลักพฤติกรรมศาสตร์ว่า “ท่าน 
(พุทธทาส) แปล อกาลิโก ว่าท าปุ๊บได้ปั๊บ เช่น เราโกรธปุ๊บก็ทุกข์ปั๊บไม่เกี่ยวกับอนาคต ท าถึงเห็นทันที 
ถ้าเราละปุ๊บก็สบายทันท”ี 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมนั้นสามารถท าให้บุคลากรมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งยัง
เป็นการพัฒนาคุณภาพในการบริหารงานของบุคลากรในองค์กรได้เป็นอย่างดี แนวคิดการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนานั้นมี หลักธรรมในการส่งเสริมทาง
ความเจริญ ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ และวัตถุเพ่ือสนองความต้องการ ของมนุษย์มีหลักการทั้งหมดที่
จะสร้างเสรีภาพในชีวิตของทุกคนเพ่ือให้คนมีความอิสระอย่างแท้จริง หลักการในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของพระพุทธศาสนานั้น มี 2 มิติ คือ 
 1 มองมนุษย์ในฐานะที่เป็นบุคคล หมายถึง การมองว่ามนุษย์เป็นทรัพยากรอย่างหนึ่ง 
ของสังคมเรียกว่า ทรัพยากรมนุษย์ซึ่งถือว่า เป็นทรัพยากรมีคุณค่าอย่างยิ่งและจ าเป็นที่ต้องมีการ 
พัฒนาทรัพยากรนี้   
 2 มองมนุษย์ในฐานะที่เป็นชีวิต คือ ทั้งกายและใจ การพัฒนาในข้อนี้เป็นการวางกรอบ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเชิงรูปธรรมและนามธรรม คือ การมองมนุษย์ในแง่ขององค์ประกอบ
ของชีวิต(พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, 2550) 
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ความหมายของการพัฒนามนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
 การพัฒนามนุษย์มีแหล่งใหญ่อยู่ที่มโนกรรม ซึ่งเป็นต้นก าเนิดแห่งอารยธรรมของ 
มนุษยชาติที่ปรากฏในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความเห็น ความเชื่อ เจตจ านงหรือทัศนคติ เป็นต้น 
ซึ่งส่งผลให้เกิดกายกรรม และวจีกรรม ตามมาอย่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน กล่าวคือ เมื่อคิด 
อย่างไรก็จะท าและพูดเช่นนั้น หรือเม่ือท าและพูดอย่างไรก็จะสะท้อนถึงความคิดว่าเป็นอย่างไร ดังนั้น 
การมีความเข้าใจในมโนกรรมว่า มีความส าคัญและส่งผลอย่างไร ทั้งต่อตนเองและต่อโลก ย่อมจะท า 
ให้เราสามารถเลือกที่จะประกอบมโนกรรมที่ถูกต้อง และส่งผลดีทั้งต่อตนและต่อโลก นั่นคือ การท า 
ให้เกิดการพัฒนาตนและโลกไปในทิศทางที่ถูกต้องพร้อมกันไป เมื่อมนุษย์เป็นผู้สร้างอารยธรรมต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นในโลกโดยมีมโนกรรมอยู่เบื้องหลัง ซึ่ง เป็นต้นก าเนิดของสิ่งเหล่านี้ ดังนั้น การพัฒนามนุษย์ที่
อาศัยมโนกรรมที่ถูกต้อง จึงมีความส าคัญเป็น อย่างยิ่งต่อการสร้างอารยธรรม สร้างสังคมที่มีความ
สงบสุขต่อไป และด้วยเหตุที่มโนกรรมเป็นตัวชี้วัด ถึงทิศทางแห่งการพัฒนามนุษย์ ความหมายของค า
นี้จึงสามารถเป็นตัวบอกนัยของมโนกรรมได้ทางหนึ่ง(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2544: 83) 
 ดังนั้นจึงมีความหมายของค าว่า “การพัฒนามนุษย์” ตามนัยโดยทั่วไปและนัยทาง 
พระพุทธศาสนา ดังนี้ ค าว่า “พัฒนา” ในภาษาสันสกฤตมาจาก “วรฺธน” แปลว่า ความเจริญ มาจาก
บาลีว่า “วฑฺฒน” หรือ “วัฒนะ” แปลว่า ความเจริญ ความงดงามเพ่ิมขยายขึ้น ฝึกฝน ท าให้ยืนยาว
ขึ้น และ น ามาใช้ในภาษาไทย ก็มีความหมายว่า ความเจริญ ความงอกงาม  การขยับขยาย
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2525:58) ค าว่า “พัฒนา” หรือ “วฒฺนา” ในภาษาบาลีนั้น แปลว่า รก คือ รก
อย่างหนาแน่น เช่น รกหญ้า ผมบนศีรษะรก ก็เรียกว่า พัฒนา คือ เป็นความเจริญด้วยเหมือนกัน ถ้า
บุคคลมีความ ประพฤติหรือการกระท าที่ไม่มีประโยชน์อะไรในโลกนี้ ก็เรียกว่า คนท าโลกให้รก รวม
ความค าว่า “พัฒนา” แปลว่า ท าให้รก หรือสร้างความรก ถ้าจะให้รกไปด้วยคนดี หรือทรัพยากร
มนุษย์ที่ดีแล้ว จ าเป็นต้อส่งเสริมปลูกสร้าง ทัศนคติโดยต้องพัฒนาทางจิต ซึ่งเป็นผู้น าของกาย ถ้าจะ
ให้รกไปด้วย ปัญหายุ่งยาก รกไปด้วยความโกลาหลวุ่นวาย ก็ต้องพัฒนาวัตถุ การพัฒนาที่สมบูรณ์
แบบจ าเป็นต้อง พัฒนาให้ครบทั้ง 2 ด้าน กล่าวคือ ควรพัฒนาทั้งทางวัตถุ และทางจิตใจให้ควบคู่กับ
ทัศนคติ โดยเฉพาะทัศนคติเป็นการพัฒนาทางด้านจิตใจจะต้องเน้นเป็นพิเศษ เพราะการพัฒนา
ถูกต้องดีแล้ว ก็ จะสามารถควบคุมการพัฒนาทางด้านวัตถุให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องได้และการ
พัฒนาจิตที่ถูกต้องก็ คือ พัฒนาจิตให้มีธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจจนกระทั่งพัฒนาจิตให้มีสมาธิ 
ตั้งมั่น มั่นคง สะอาด สว่าง จากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลาย จนเป็นจิตที่ควรแก่การท างาน 
สามารถจะน าไปใช้ใน ชีวิตประจ าวันได้(พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2539: 92) นักปราชญ์ผู้รู้ศัพท์
ศาสตร์ได้ให้ความหมายของค าว่า “มนุษย”์ เมื่อประมวลแล้วคงได้ ความหมายเป็น 3 ประการ คือ ค า
ว่า “มนุษย์” หมายความว่า เป็นเหล่ากอ, เชื้อสายหรือลูกหลานของมนู ค าว่า “มนุษย์” หมายความ
ว่า เป็นผู้รู้เหตุและมิใช่เหตุ ซึ่งได้แก่ผู้ที่รู้จักดี รู้จักชั่ว รู้จัก เหตุ รู้จักผล รู้จักบาป บุญ คุณและโทษ
นั่นเอง ผู้รู้จักประโยชน์ และมิใช่ประโยชน์  ค าว่า “มนุษย์” หมายความว่า ผู้มีใจสูง สูงโดยหนาขึ้น 
มากขึ้น พอกพูนขึ้น ก่อขึ้น สั่ง สมขึ้น คือ ปฏิบัติฝึกหัดอบรมสั่งสมขึ้นนั่นเอง ใจที่ประกอบด้วย
มนุษยธรรม คุณธรรม มีศีลธรรมหรือ ใจที่คิดเป็นบุญ เป็นกุศล(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) , 
2540: 62)   



              

 

                  การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 

948 

 พระพุทธศาสนาให้ความส าคัญต่อเรื่องจิต เพราะจิตเป็นผู้บงการให้บุคคลมีพฤติกรรม 
ต่างๆ ได้ ในการพัฒนาจิตของบุคคลตามแนวพุทธนี้เป็นการฝึกให้บุคคลมีจิตใจสงบถือว่า เป็นการท า  
ให้บุคคลได้พัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมตามที่สังคมต้องากร ผู้ที่ไดรับการอบรมทางจิตให้ถูกวิธีจะ 
สามารถพัฒนาจิตได้ ค ากล่าวที่ได้ว่า “จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว” จึงเป็นความจริง เพราะเม่ือบุคคลมี 
จิตใจสงบและคิดแต่ในสิ่งที่ดีแล้ว ก็จะมีผลท าให้ร่างกาย พฤติกรรม หรือการประพฤติปฏิบัติเป็นไป 
แต่ในสิ่งที่ดีงาม การพัฒนาจิตตามแนวพระพุทธศาสนานั้น บุคคลทุกคนจ าเป็นที่จะต้องลงมือฝึก
ปฏิบัติด้วยตนเอง จึงจะสามารถพัฒนาจิตได้ เพราะการพัฒนาจิตใจในลักษณะนี้ เป็นการฝึกจิตให้ลด 
จากกิเลสและเกิดความอดกลั้นต่อสิ่งยั่วยุทั้งหลาย ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ คือ เป็นสัตว์ที่ต้องฝึกและ
ฝึกได้ การที่มนุษย์เราจะมีชีวิตที่ดีงาม เราจะต้องศึกษาฝึกฝนพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นไป ในระบบการ
ด าเนินชีวิตของเราซึ่งประกอบด้วย พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา เมื่อเราฝึกฝนพัฒนามีการศึกษา ก็
ท าให้การด าเนินชีวิตของเราดีขึ้น แต่ ถ้าเราไม่เรียนรู้ ไม่ฝึก เราที่เป็นมนุษย์นั้นก็จะด าเนินชีวิตให้ไม่ดี
เลย ทั้งนี้ เพราะมนุษย์อยู่ด้วย สัญชาตญาณอย่างเดียวไม่พอ(พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) , 2540: 
30)   
 การพัฒนาบุคคล ต้องมีการปฏิบัติ ศีล สมาธิ และปัญญา การศึกษาที่สมบูรณ์ต้องท า
ความเปน็มนุษย์ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ อันประกอบด้วย   
 1 ความฉลาดหรือสติปัญญาในขั้นพ้ืนฐานพอตัว คือ พอแก่ความต้องการ คือ การเรียน 
หนังสือ   
 2 มีความรู้เรื่องวิชาชีพและอาชีพพอตัว คือการเรียนอาชีพ   
 3 มีมนุษยธรรม คือ มีความเป็นมนุษย์อย่างถูกต้อง คือ การเรียนความเป็นมนุษย์ ซึ่ง 
กระท าได้ด้วยการสอน การอบรมจริยธรรม(พุทธทาสภิกขุ (เงื่อม อินฺทปญฺโ ), 2537:15) 
 การพัฒนาตามความหมายของพระพุทธศาสนา ก็คือ ภาวนา หมายถึง การท าให้เป็นให้มี
ขึ้น การฝึกอบรม การพัฒนา ซึ่งมีการพัฒนา 4 คือ ประกอบด้วย  
 1 กายภาวนา คือ การเจริญกาย, พัฒนากาย, การฝึกอบรมกาย ให้รู้จักติดต่อเกี่ยวข้อง 
กับสิ่งทั้งหลายภายนอกทางอินทรีย์ทั้งห้าด้วยดี และปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นในทางที่เป็นคุณ มิให้เกิด 
โทษ ให้กุศลธรรมงอกงาม ให้อกุศลธรรมเสื่อมสูญ , การพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทาง 
กายภาพ  
 2 สีลภาวนา คือ การเจริญศีล, พัฒนาความประพฤติ , การฝึกอบรมศีล ให้ตั้งอยู่ใน 
ระเบียบวินัย ไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ด้วยดี เกื้อกูลแก่กัน  
 3 จิตภาวนา คือ การเจริญจิต, พัฒนาจิต, การฝึกอบรมจิตใจ ให้เข้มแข็งมั่นคงเจริญงอก 
งามด้วยคุณธรรมทั้งหลาย เช่น มีเมตตากรุณา ขยันหมั่นเพียร อดทนมีสมาธิ และสดชื่น เบิกบาน เป็น
สุขผ่องใส เป็นต้น 
 4 ปัญญาภาวนา คือ การเจริญปัญญา , พัฒนาปัญญา, การฝึกอบรมปัญญา ให้รู้เข้าใจ 
ทั้งหลายตามเป็นจริง รู้เท่าทันเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถท าจิตใจให้เป็นอิสระ ท าตนให้ 
บริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพ้นจากความทุกข์ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยปัญญา    
 ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ เป็นกระบวนการในการพัฒนามนุษย์ใน 
องค์การโดยการน าค าสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นฐานคิด ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการ
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ปฏิบัติงาน มีความเจริญเติบโตทั้งทางด้านพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา ด้วยวิธีการพัฒนาองค์การ 
และการพัฒนาฝึกอบรม มีจุดประสงค์ในการปรับปรุงผลงานและพัฒนามนุษย์ไปสู่ภพภูมิที่ดีกว่าเดิม
(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2546: 70) ในสังคมทุกๆ สังคม ไม่ว่าจะเป็นสังคมในเมืองหรือ
สังคมในชนบท ล้วน จะต้องดิ้นรน แสวงหา เพ่ือการอยู่รอด แต่ในทางกับกัน สิ่งที่เราแสวงหามาทั้ง
ชีวิตก็ให้เราได้พบกับ ความสะดวกสบายแค่ในปัจจุบัน แต่สิ่งที่มนุษย์จะต้องได้รับประโยชน์สูงสุด ก็
คือ การพัฒนาในด้าน ร่างกายที่ดี  จิตใจที่ ได้รับการฝึกฝน ด้วยหลักธรรมค าสั่ งสอนของ
พระพุทธศาสนา ให้เป็นมนุษย์ที่มี จิตใจสูง เป็นมนุษย์ที่ประเสริฐ จึงจะเรียกได้ว่าได้รับการพัฒนา
อย่างแท้จริง 
 
จุดมุ่งหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกระแสหลักนั้นมีเป้าหมายในการพัฒนา 2 ประการ ส าคัญ 
กล่าวคือ ประการแรกเพ่ือการพัฒนาผลงาน (Performance) ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลิต
ภาพของบุคคลและองค์การ ประการที่สองพัฒนาเพ่ือให้มนุษย์เกิดการเรียนรู้ (Learning) สนอง 
ความต้องการของมนุษย์เอง โดยที่เป้าหมายทั้งสองนั้นต้องอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรม เป้าหมายทั้ง 
สองประการข้างต้นท าให้เกิดกระบวนทัศน์ในการพัฒนา 2 แบบ คือกระบวนทัศน์การพัฒนาเพ่ือ 
ผลงาน (Performance Paradigm) และกระบวนทัศน์การพัฒนาเ พ่ือการเรียนรู้  (Learning 
Paradigm) แต่เป้าหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธจะมี 4 กระบวนทัศน์ ประกอบด้วย 2 
กระบวนทัศน์แรกที่กล่าวถึงแล้ว ส าหรับอีก 2 กระบวนทัศน์ที่ต่อยอดขึ้นไปคือกระบวนทัศน์การ 
พัฒนาในระดับโลกียธรรมและกระบวนทัศน์การพัฒนาในระดับโลกุตรธรรม   
 จาก 4 กระบวนทัศน์การพัฒนาข้างต้นท าให้สรุปได้ว่า เป้าหมายการพัฒนาทรัพยากร 
มนุษย์เชิงพุทธมี 3 ประการ กล่าวคือ   
 1) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนองความ จ าเป็น
ขององค์การ มีความสามารถในการประกอบสัมมาอาชีวะ   
 2) นอกจากพัฒนาให้เป็นคนเก่งมีความสามารถแล้วยังต้องมีศีลธรรม จริยธรรม ท างาน 
ได้อย่างมีความสุข มีสุขภาพจิตดี เป็นคนดีของสังคมประเทศชาติ   
 3) พัฒนามนุษย์ไปสู่ระดับอุดมคติตามหลักพุทธธรรม คือสู่ระดับนิโรธหรือนิพพาน ซึ่งจะ 
ท าให้มนุษย์มีความสุขที่แท้จริงหรือมีสภาพของการดับทุกข์อย่างสิ้นเชิง   
 เป้าหมายทั้ง 3 ประการข้างต้น สื่อถึงระดับขั้นของการพัฒนาตามเป้าหมายด้วย กล่าวคือ
หากมนุษย์หรือองค์การมีประสิทธิภาพแล้ว แต่ยังขาดเป้าหมายข้อที่สอง ขาดจริยธรรม ศีลธรรม ก็
จะต้องพัฒนาให้เกิดขึ้น หรือหากบุคคลหรือองค์การนั้นมีทั้งข้อที่ 1 และข้อที่ 2 แล้วก็ สามารถพัฒนา
ไปสู่เป้าหมายที่ 3 ต่อไป อย่างไรก็ตามเป้าหมายการพัฒนานั้นจะขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ ขององค์การ 
หากองค์การมีวิสัยทัศน์ต้องการเป็นองค์การที่มีทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถ ประสิทธิภาพใน
การท างานแต่ต้องมีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมด้วย องค์การที่ว่านี้ก็พัฒนาได้ 2 ระดับเป้าหมาย 
ยังไม่พัฒนาไปถึงเป้าหมายระดับที่สามก็ได้ เช่น องค์การที่เป็นธุรกิจเอกชนหรือองค์การในภาครัฐ แต่
หากเป็นองค์การทางศาสนาพุทธ เช่น วัดส านักปฏิบัติธรรมต่าง ๆ ทรัพยากร มนุษย์ในองค์การเหล่านี้ 
(เช่น พระภิกษุ) ตามพุทธธรรมแล้วก็สละชีวิตฆราวาสมาบวชก็เพ่ือการศึกษา ธรรม เผยแพร่พระธรรม
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ค าสอน และปฏิบัติธรรมเพ่ือความหลุดพ้น องค์การเหล่านี้เป้าหมายการ พัฒนาจึงขึ้นสู่เป้าหมาย
ระดับท่ีสามได้(พระไพศาล วิสาโล, 2542: 2) 
 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
 พระพุทธศาสนาให้มนุษย์เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา กล่าวคือ มนุษย์ต้องเป็นผู้กระท า
ด้วยการฝึกอบรมให้เกิดคุณสมบัติภายในตน ซึ่งได้แก่ คุณสมบัติทางกาย ทางศีล ทางจิต และทาง 
ปัญญาที่ส่งผลไปสู่ภายนอกตน เป็นความสัมพันธ์กับมนุษย์และวัตถุ ซึ่งแสดงออกผ่านพฤติกรรมทาง 
กายและวาจา   
 ดังนั้น มนุษย์จึงเป็นผู้กระท า หรือผู้สร้างให้เกิดมีคุณสมบัติดังกล่าวนี้ ให้เกิดการพัฒนา 
ในแง่ความเป็นมนุษย์ และมนุษย์ก็ยังเป็นผู้ที่ถ่ายทอดคุณสมบัติที่ตนท าให้มีขึ้นไปสู่ภายนอก ซึ่ งเป็น 
การพัฒนาในแง่ของทรัพยากรมนุษย์ ด้วยเหตุนี้เมื่อพระพุทธศาสนาเน้นความส าคัญของมนุษย์ด้วย 
การพัฒนา ดังนั้น หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีต่อมนุษย์ในแง่บทบาทที่ควรพิจารณาต่อไป   
 หลักพุทธธรรมที่น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนามนุษย์ ซึ่งมีความจ าเป็นจะต้องฝึกฝน 
ตนเองตามหลักพระพุทธศาสนา เพ่ือให้การด ารงอยู่ด้วยความไม่ประมาท ไม่เมาในชีวิต เมาในความ 
มั่งมี เมาในสิ่งนั้นในสิ่งนี้ ซึ่งเป็นสิ่งไม่ถาวรแต่ประการใดเลย นอกจากธรรมะที่เป็นยารักษาภายในให้
พ้นจากความทุกข์ แม้เราจะมีความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตายเป็นกฎธรรมดาของโลก แต่ถ้า 
รู้จักพัฒนาตนให้ปฏิบัติต่อการด าเนินชีวิตที่ดีแล้ว ย่อมด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพไปในตัวเอง   
 หลักธรรมที่น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน คือ ไตรสิกขา 3 ศีล 5 สัปปุริสธรรม 7 
พรหมวิหารธรรม 4 สังคหวัตถุ 4 ซึ่งเป็นหลักธรรมที่มีจุดมุ่งหมายให้มนุษย์มีชีวิตที่ประเสริฐ และอยู่ 
ร่วมกันอย่างมีความสุข และไม่เบียดเบียนกัน   
 การพัฒนาของบุคคลตามแนวพุทธต้องตั้งอยู่บนหลักภาวนา 3 คือ กายภาวนา จิต ภาวนา 
และปัญญาภาวนา ซึ่งบุคคลสามารถปฏิบัติตามหลักธรรมนี้ เพ่ือจะก่อให้เกิดประโยชน์ 3 ประการ คือ   
 1) ท าให้บุคคลเป็นคนดีของสังคม เป็นผู้มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย แต่อยู่ในกรอบ 
วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของสังคม พระพุทธเจ้าสอนให้บุคคลงดเว้นกายทุจริต วจีทุจริต และ 
ประพฤติแต่กายสุจริต วจีสุจริต อันเป็นไปตามหลักของศีล เรียกว่า กายภาวนา กายภาวนานี้เป็น 
วิธีการพัฒนาบุคคลด้านพฤติกรรมที่แสดงออกทางกายและวาจา เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสังคม ให้บุคคล 
แสดงออกเฉพาะพฤติกรรมในด้านดีเท่านั้น   
 2) ท าให้บุคคลมีจิตใจ และอารมณ์มั่นคง เป็นผู้มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แก่คนอ่ืนเป็นคนที่ 
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม พระพุทธเจ้าสอนให้บุคคลงดเว้นความโลภ ความพยาบาท แล้วให้ประพฤติ 
แต่มโนสุจริต ไม่มีความโลภ ไม่มีความพยาบาท หรือมีจิตใจเสียสละ และยินดีให้อภัย ตามมโนสุจริต 
เป็นการพัฒนาจิตใจตามหลักของสมาธิที่เรียกว่า จิตภาวนา  
 3) ท าให้บุคคลได้รู้ และเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง เป็นสัมมาทิฏฐิ 
ละมโนทุจริต ปฏิบัติตามมโนสุจริตเป็นการพัฒนาบุคคล ตามหลักปัญญา เรียกว่า ปัญญาภาวนา การ 
ปฏิบัติข้อนี้เป็นการพัฒนาบุคคลให้เข้าใจชีวิตอย่างแจ่มแจ้ง จนถึงสัมมาญาณและบรรลุสัมมาวิมุติ 
(ความหลุดพน้จากกิเลสได้อย่างสิ้นเชิง) ซึ่งถือเป็นปัญญาภาวนาเช่นกัน(โกศล เพ็ชรวงศ์, 2543: 33) 
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 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนานั้นต้องพัฒนาตนให้เป็นคนดีก่อน 
แล้ว สังคมก็จะดีไปด้วย ซึ่งตรงกับข้อความที่ว่า “หลักแห่งความประพฤติ” หรือแนวทางของการ 
ประพฤติดี ปฏิบัติชอบของการด าเนินชีวิตของมนุษย์ เพราะหลักศีลธรรมเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติ 
ตนที่สร้างสรรค์ชีวิตคนให้เป็นคนดี ทั้งเป็นพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิต เพ่ือบรรลุถึงจุดหมายปลายทาง 
สูงสุดของชีวิต(พระธรรมโกศาจารย์ ศ.ดร. (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2533: 31) 
 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามหลักไตรสิกขา 
 พระพุทธองค์ทรงแสดงหลักการศึกษาตามแนวทางพระพุทธศาสนาไว้ในพระไตรปิฎกว่า  
สิกขา 3 ประการ คือ 1.อธิศีลสิกขา 2.อธิจิตสิกขา 3.อธิปัญญาสิกขา(องฺ.ติก. ( ไทย ) 20/87/312 , 
20/90/318, ขุ.ม.(ไทย) 29/10/48-49.) ความหมายของไตรสิกขาในพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับ
ประมวลธรรมว่า ข้อปฏิบัติที่เป็นหลักส าหรับศึกษา 3 ประการ เพ่ือฝึกหัดอบรม กาย วาจา จิตใจ 
และปัญญา ให้ยิ่งขึ้นไปจนบรรลุเป้าหมายสูงสุดคือ พระนิพพาน(พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) , 
2546:107) ค าว่า ไตรสิกขา มีรากศัพท์มาจากค าสองค า คือ 1) ไตร หรือ ตรี เป็นภาษาสันสกฤตตรง
กับภาษาบาลีว่า ติ แปลว่า สาม และ 2) ค าว่า สิกฺขา เป็นภาษาบาลี ตรงกับภาษาสันสกฤตว่า ศึกษา 
หมายถึง การศึกษา การปฏิบัติ และการอบรมความประพฤติให้บริสุทธิ์(องฺ.ติก.(ไทย) 20/91/320.) 
ส่วนค าว่า ติ หรือ ไตร นั้น หมายถึง องค์ประกอบ 3 ประการ คือ อธิศีลสิกขา,อธิจิตสิกขา, อธิปัญญา
สิกขา หรือ ศีล สมาธิ ปัญญา โดยมีความหมายตามพระไตรปิฎกดังนี้ 
 1 อธิศีลสิกขา (สิกขาคือศีลอันยิ่ง ) หมายถึง ข้อปฏิบัติส าหรับฝึกอบรมในทางความ
ประพฤติอย่างสูง ดังค าอธิบายในคุหัฏฐกสุตตนิเทส คัมภีร์มหานีทเทส ว่าอธิศีลสิกขาเป็นอย่างไร คือ 
ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีศีล ส ารวมด้วยความสังวรในพระปาติโมกข์ สมบูรณ์ด้วยอาจาระและ
โคจร เห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อย สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายอยู่คือ สีลขันธ์เล็ก สีลขันธ์ใหญ่ 
ศีลเป็นที่พ่ึง เป็นเบื้องต้น เป็นความประพฤติ เป็นความส ารวม เป็นความระวั ง เป็นหัวหน้า เป็น
ประธานเพื่อความถึงพร้อมแห่งธรรมที่เป็นกุศล นี้ชื่อว่า อธิสีลสิกขา(ขุ.ม. (ไทย ) 29/10/48.) โดยการ
ฝึกอบรมศีลนั้น มุ่งเน้นที่การส ารวมเพ่ือให้เกิดความบริสุทธิ์ในการกระท าเป็นเกราะกั้นกิเลสทั้งหลาย
ที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อน และการเบียดเบียน ดังที่แสดงในมาติกากถา คัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคว่า 
“เนกขัมมะ ชื่อว่า สีลวิสุทธิ เพราะมีความหมายว่ากั้นกามฉันทะ.ความส ารวม ชื่อว่า อธิสีลสิกขา.. 
อพยาบาทชื่อว่า สีลวิสุทธิ เพราะมีความหมายว่า กั้นพยาบาท.อรหัตตมรรคชื่อว่า สีลวิสุทธิ เพราะมี
ความหมายว่า กั้นกิเลสทั้งปวง”(ขุ.ป. (ไทย) 31/40/606) 
 2 อธิจิตสิกขา (สิกขาคือจิตอันยิ่ง) หมายถึง ข้อปฏิบัติส าหรับฝึกอบรมจิตเพ่ือให้เกิด
คุณธรรมเช่นสมาธิอย่างสูงการสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายดังค าอธิบายในคุหัฏฐกสุตต นิ
เทส คัมภีร์มหานิเทส ว่าอธิจิตสิกขา เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกามและอกุศลธรรม
ทั้งหลายบรรลุปฐมฌานที่มีวิตก วิจาร ปีติและสุข อันเกิดจากวิเวกอยู่ เพราะวิตกวิจาร สงบระงับไป
แล้ว บรรลุทุติยฌาน มีความผ่องใสในภายใน มีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้น ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร มีแต่ปีติ
และสุขที่เกิดจากสมาธิอยู่เพราะปีติจางคลายไป มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกาย 
บรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่า ผู้มีอุเบกขา มีสติอยู่เป็นสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้
แล้ว เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้ว บรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข มีสติบริสุทธิ์เพราะ
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อุเบกขาอยู่นี้ ชื่อว่า อธิจิตสิกขา(ขุ.ม. (ไทย) 29/10/49) โดยการฝึกอบรมจิตนั้น มุ่งเน้นที่ความตั้งมั่น
แห่งจิต, การท าใจให้สงบแนวแน่เพ่ือให้จิตบริสุทธิ์ ไม่ฟุ้งซ่าน เป็นกลาง ปราศจากอคติ ดังที่แสดงใน
มาติกากถา คัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคว่า “ชื่อว่าจิตตวิสุทธิ เพราะมีความหมายว่า ไม่ฟุ้งซ่านความไม่
ฟุ้งซ่าน ชื่อว่าอธิจิตสิกขา”(ขุ.ป (ไทย) 30/41/606-607) 
 3 อธิปัญญาสิกขา (สิกขาคือปัญญาอันยิ่ง) หมายถึง ข้อปฏิบัติส าหรับฝึกอบรมปัญญา
เพ่ือให้เกิดความรู้แจ้งอย่างสูง การรู้ชัดตามความเป็นจริงในอริยสัจ 4 เป็นล าดับไปจนท าให้แจ้งทั้ง
เจโตวิมุติ และปัญญาวิมุติ สามารถท าลายอาสวะกิเลสให้หมดไป ดังค าอธิบายในคุหัฏฐกสุตตนิเทส 
คัมภีร์มหานิทเทส ว่า อธิปัญญาสิกขา เป็นอย่างไร คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีปัญญา ประกอบด้วย
ปัญญาอันประเสริฐหยั่งถึงความเกิดและความดับ เพิกถอนกิเลสให้บรรลุถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบเธอ
รู้ตามความเป็นจริงว่า “นี้ทุกข์”..“นี้ทุกข์สมุทัย (เหตุเกิดทุกข์)”...“นี้ทุกข์นิโรธ (ความดับทุกข์)”... “นี้
ทุกข์นิโรธคามินีปฏิปทา (ข้อปฏิบัติเครื่องด าเนินไปสูความดับทุกข์)” เธอรู้ตามความเป็นจริงว่า
“เหล่านี้อาสวะ” ... “นี้อาสวสมุทัย”... “นี้อาสวนิโรธ”... “นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา” นี้ชื่อว่า อธิ
ปัญญาสิกขา(ขุ.ม. (ไทย) 29/10/49) โดยการฝึกอบรมปัญญานั้น มุ่งเน้นที่การรู้และเข้าใจสิ่งทั้งหลาย
ตามความเป็นจริงเพ่ือ ให้เกิดความเห็นที่บริสุทธิ์ จึงจะสามารถท าลายกิเลสได้ ดังแสดงในมาติกากถา 
คัมภีปฏิสัมภิทามรรคว่า “ชื่อว่าทิฏฐิวิสุทธิ” เพราะมีความหมายว่าเห็น... ความเห็นชื่อว่าอธิปัญญา
สิกขา(ขุ.ป.(ไทย) 31/41/606-607) 
 การฝึกอบรมทั้ง 3 ด้าน จึงมีวัตถุประสงค์โดยรวมเพ่ือการท าลายกิเลสอันเป็นเครื่องเศร้า
หมองของบุคคล ดังที่พระพุทธองค์ทรงด ารัสว่า “ส าหรับบุคคลผู้ตื่นอยู่ตลอดเวลาหมั่นศึกษา
ไตรสิกขาทั้งกลางวันและกลางคืน น้อมจิตเข้าหานิพพาน อาสวะทั้งหลาย ย่อมตั้งอยู่ไม่ได้”(ขุ.ธ. 
(ไทย) 25/226/103) ทั้งนี้ พระสารีบุตรได้แสดงอรรถาธิบายวัตถุประสงค์เพ่ิมเติมไว้ในคัมภีร์มหานิ
เทสว่า(ขุ.ม. (ไทย) 29/10/50) 
 1. เพ่ือไม่ประพฤติผิดทางกาย วาจา ใจ เพราะรู้ในเหตุที่ท าให้ประพฤติผิดนั้น 
 2. เพ่ือละเมถุนธรรม เพราะรู้ว่าเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมยศและเกียรติของสมณะ 
 3. เพ่ือก าจัดราคะในรูป เสียง กลิ่น รส และผัสสะ 
 4. เพ่ือทางแห่งญาณ เพราะรู้เหตุแห่ง ความลังเลสงสัยว่าเกิดจากสิ่งที่น่าปรารถนาและสิ่ง
ที่ไม่ปรารถนา 
 5. เพ่ือก าจัดมลทินของตน คือ ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ กิเลส ทุจริตมิจฉาทิฏฐิ 
มิจฉาสังกัปปะ มิจฉาวาจา มิจฉากัมมันตะ มิจฉาอาชีวะ มิจฉาวายามะ มิจฉาสติมิจฉาสมาธิ มิจฉา
ญาณ มิจฉาวิมุตติ เพราะได้สมาทานไตรสิกขาจึงมีสมาธิ มีสติ มีปัญญาที่รักษาตน 
 ความหมายของไตรสิกขา เพ่ือให้เข้าใจความหมายของไตรสิกขามากยิ่งขึ้น ผู้เขียนจึง
รวบรวมค าอธิบายจากวรรณกรรมชั้นรองลงมา ซึ่งอรรถกถาจารย์และนักวิชาการร่วมสมัยได้ขยาย
ความเพ่ิมเติมจากพระไตรปิฎก มาแสดงไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ความหมายของการศึกษาและขอบเขตของการศึกษา ในวิมุตติมรรค สิกขา หมายถึง 
การศึกษาเรื่องที่ควรศึกษา การศึกษาอันยอดเยี่ยม และการศึกษาเพ่ือความเป็นพระอเสขะ (ผู้ไม่ต้อง
ศึกษา)(พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และคณะ , 2548:4) ไตรสิกขาเป็นทั้งหลักการและวิธี
ปฏิบัติเพ่ือให้สามารถล่วงพ้นจากอบาย , กามธาตุ และภพทั้งปวง โดยมีเป้าหมายที่การบรรลุพระ
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นิพพานอันบริสุทธิ์ปราศจากมลทิน ไตรสิกขาเป็นแนวปฏิบัติในทางสายกลางที่มิใช่การปรนเปรอตน
ด้วยกามสุขและการทรมานตน มีศีลเป็นปฏิปักษ์ต่อกิเลสที่แสดงออกทางกาย วาจา สมาธิเป็นปฏิปักษ์
ต่อกิเลสที่กลุ้มรุมจิต และปัญญาเป็นปฏิปักษ์ต่ออนุสัยกิเลสที่แอบแนบอยู่ในจิตสามารถพัฒนาบุคคล
ให้เป็นพระอริยะผู้มีความบริบูรณ์ด้วยศีลได้แก่ พระโสดาบันและพระสกทาคามี , บริบูรณ์ด้วยสมาธิ 
ได้แก่พระอนาคามี และบริบูรณ์ด้วยปัญญา ได้แก่ พระอรหันต์ นอกจากนี้ องค์ธรรมทั้ง 3 ยังเป็น
เครื่องอุดหนุนให้บรรลุคุณวิเศษอันหาได้ยากในบุคคลทั่วไป ดังมีวิชชา 3 เป็นต้น(พระพุทธโฆษาจารย์, 
, 2538: 4-12) การศึกษา ในภาษาไทยหมายถึง การศึกษาเล่าเรียน ซึ่งตรงกับค าว่า สิกขา ใน
พระพุทธศาสนา หมายถึง การปฏิบัติ ได้รับปริญญาคือ สิ้นราคะ สิ้นโทสะ สิ้นโมหะ ผลของการปฏิบัติ
สิกขาเป็นอย่างนั้น การปฏิบัติอย่างนั้นก็เพ่ือความรอดจากสิ่งอันไม่พึงปรารถนา สิ่งใดที่เป็นความทุกข์
ทรมาน ความยุ่งยากล าบากแก่จิตใจก็เรียกว่า อันไม่พึงปรารถนา แก้ไขด้วยการศึกษา(พุทธทาสภิกขุ , 
2549: 185-186) 
 การพัฒนามนุษย์ให้ด าเนินชีวิตดีงามถูกต้อง ท าให้มีวิถีชีวิตที่เป็นมรรค เป็นทางด าเนิน
ชีวิตหรือวิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงามของมนุษย์ ต้องเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตน คือ สิกขามรรคกับสิกขาจึง
ประสานเป็นอันเดียวกัน เมื่อมองในแง่อริยสัจ 4 ก็เป็นอริยมรรค คือ วิถีชีวิตอันประเสริฐเมื่อเป็น
มรรคก็ด าเนินก้าวหน้าไปสู่จุดหมายโดยก าจัดสมุทัยให้หมดไป ช่วยให้เรามีชีวิตที่พ่ึงพาอวิชชา ตัณหา 
อุปาทาน น้อยลงไป ไม่อยู่ใต้อ านาจครอบง า ของมันพร้อมกับที่เรามีปัญญาเพ่ิมขึ้นและด าเนินชีวิต
ด้วยปัญญามากขึ้นตามล าดับจนกระทั่งในที่สุดพอสมุทัยหมดทุกข์ก็หมดก็บรรลุหมายเป็น นิโรธ โดย
สมบูรณ์(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2550:7) 
 ความหมายของไตรสิกขา หมายถึง ข้อปฏิบัติ 3 ขั้น คือ 1.ขั้นศีล ได้แก่ การเว้นชั่ว 
ประพฤติดี ปฏิบัติเพื่อความปกติสงบเรียบร้อยไม่ท าให้ตนและผู้อ่ืนเดือนร้อน ข้อปฏิบัติเหล่านี้เรียกว่า 
ศีลสิกขา แปลว่า สิ่งที่ควรศึกษาอบรม เป็นขั้นศีล 2.ขั้นสมาธิ ได้แก่ การฝึกฝนหรืออบรมจิตใจให้
เหมาะสม ตั้งมั่นในลักษณะที่พร้อมจะปฏิบัติงานคือ พิจารณาความเป็นจริง เพ่ือเป็นพ้ืนฐานของการ
เจริญปัญญา การฝึกบังคับจิตใจให้ตั้งมั่นโดยระลึกรู้ตัวทั่วพร้อม ดังนี้เรียกว่า จิตตสิกขา 3.ขั้นปัญญา 
ได้แก่ การฝึกฝนอบรมในการพิจารณาสิ่งทั้งปวงให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามความเป็นจริง 
หมายถึง การฝึกฝนอบรมจนเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งปวงถึงกับเกิดความสลดสังเวชเบื่อหน่าย
ในสิ่งที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และเป็นอนัตตาได้จริงๆการฝึกฝนเช่นนี้เรียกว่า ปัญญาสิกขา 
 จากความหมายของไตรสิกขาที่กล่าวมานั้นพอสรุปได้ว่า ไตรสิกขา หมายถึง การพัฒนา
มนุษย์ให้ด าเนินชีวิตดีงามถูกต้อง ท าให้มีวิถีชีวิตที่เป็นมรรค เป็นทางด าเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตที่ถูกต้องดี
งามของมนุษย์ ต้องเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนเอง เริ่มจากการรักษาศีล เพ่ือขัดเกลาพฤติกรรมและการ
ด าเนินชีวิตของตนเองให้บริสุทธิ์ รวมถึงการฝึกหัดการอยู่ร่วมกันของเพ่ือนร่วมงานให้มีความเกื้อกูล
ต่อกัน และกระบวนการที่ส าคัญในการศึกษาต้องพัฒนาตนเองให้บริบูรณ์ด้วยศีล บริบูรณ์ด้วยสมาธิ 
และบริบูรณ์ด้วยปัญญาเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมไปสู่เป้าหมายสูงสุดในปัจจุบันและอนาคต(บุญมี 
แท่นแก้ว, 2539:198) 
 ไตรสิกขานั้นเป็นกระบวนการที่ส าคัญ ในการพัฒนามนุษย์คือการจัดตั้งระบบระเบียบ
แบบแผนเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ ซึ่งเนื้อหาสาระที่ส าคัญของไตรสิกขา
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นั้นได้สอดแทรกอยู่ในหลักธรรมต่างๆ เช่น โอวาทปาติโมกข์ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงจ าแนกพุทธ โอวาทที่
แสดงถึงความส าคัญของไตรสิกขาออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ 
 1 ไตรสิกขาเป็นหลักธรรมใหญ่เพ่ือก าจัดกิเลสของภิกษุและบุคคลทั้งหลาย ดังปรากฏใน
อนุพุทธสูตร ว่าด้วยการตรัสรู้ธรรมเป็นเหตุสิ้นภพว่า ภิกษุทั้งหลาย เพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดธรรม 4 
ประการ มนุษย์ทั้งหลายจึงเที่ยวเร่ร่อนไปตลอดกาลยาวนานอย่างนี้ธรรม 4 ประการ อะไรบ้าง คือ อริ
ยศีลอริยสมาธิ อริยปัญญา และอริยวิมุตติเราถอนภวตัณหาได้แล้ว ภวเนตติสิ้นไปแล้วธรรมเหล่านี้คือ 
ศีล สมาธิ ปัญญาและวิมุตติอันยอดเยี่ยมพระโคดมผู้มียศได้ตรัสรู้แล้ว ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสบอก
ธรรมแกภ่ิกษุทั้งหลาย เพ่ือความรู้ยิ่ง(องฺ.จตุกฺก. (ไทย ) 21/1/1-2) 
 2 ไตรสิกขารากฐานที่ส าคัญของพระวินัย ดังปรากฏในวัชชีปุตตสูตร ว่า พระพุทธองค์ทรง
ให้ค าแนะน าภิกษุรูปหนึ่งว่า หากเธอไม่อาจประพฤติปฏิบัติตามสิกขา บทที่บัญญัติไว้ได้ครบถ้วน
บริบูรณ์ ก็ให้พึงศึกษาปฏิบัติในสิกขา 3 เพ่ือการละราคะ โทสะ โมหะ ท าให้เป็นผู้ไม่ประกอบ
อกุศลกรรม(องฺ.ติก. (ไทย) 20/85/310 – 311) เพราะสิกขา 3 ประการนี้เป็นที่รวมของสิกขาบท 
นั้นเอง(องฺ.ติก. (ไทย ) 20/87/312) 
 3) ไตรสิกขาเป็นกระบวนการฝึกศึกษาพัฒนามนุษย์เป็นกระบวนการพ้ืนฐานในการฝึก
พฤติกรรมที่ดีของมนุษย์ให้ดียิ่งขึ้น ดังที่แสดงในปฐมสิกขาสูตร ว่าภิกษุผู้ท าให้บริบูรณ์ในศีล ท า
พอประมาณในสมาธิ และปัญญา ย่อมสามารถบรรลุเป็นพระโสดาบัน หรือเป็นพระสกทาคามี ขณะที่
ภิกษุผู้ท าให้บริบูรณ์ในศีล และสมาธิท าพอประมาณในปัญญา ย่อมสามารถบรรลุเป็นพระอนาคามี 
ส่วนภิกษุผู้ท าให้บริบูรณ์ในศีล สมาธิ ปัญญา ย่อมหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งปวง(องฺ.ติก. (ไทย) 
20/87/312 – 314) 
 ความส าคัญของการศึกษา พอสรุปได้ว่า การจัดการศึกษาทุกอย่างให้เสริมสร้าง
มนุษยธรรม ความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้อง ไม่มีปัญหาแก่ฝ่ายใด จัดการศึกษาทุกอย่างให้เสริมสร้างมนุษย
ธรรมคือสร้างมนุษยธรรมขึ้นมา แล้วเสริมมนุษยธรรมให้ก้าวหน้า ก้าวหน้าไปนับตั้งแต่ว่า ละ
สัญชาตญาณอย่างสัตว์แล้วก็มีความคิดนึกอย่างมนุษย์ ก็เป็นมนุษยธรรมก็ส่งเสริมให้ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้น
ไป ดังนั้นเป้าหมายของการศึกษา ก็คือการพัฒนามนุษยธรรมให้มันมาในทิศ ทางที่ถูกต้อง คือละ
อหังการ มมังการ ละความเห็นแก่ตัว กิเลสไม่อาจจะเกิด บุคคลก็จะมีสันติสุข สังคมก็จะมีสันติภาพ นี้
คือเป้าหมายของการศึกษา (พุทธทาสภิกขุ, 2549: 205-206) 
 
สรุป 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามหลักไตรสิกขา เป็นกระบวนการในการพัฒนา
มนุษย์ในองค์การโดยการน าค าสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นฐานคิด ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงาน มีความเจริญเติบโตทั้งทางด้านพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา ซึ่งสามารถบูรณาการหลัก
พุทธธรรมกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 การพัฒนามนุษย์ให้ด าเนินชีวิตดีงามถูกต้อง ท าให้มีวิถีชีวิตที่เป็นมรรค เป็นทางด าเนิน
ชีวิตหรือวิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงามของมนุษย์ ต้องเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนเอง เริ่มจากการรักษาศีล เพ่ือขัด
เกลาพฤติกรรมและการด าเนินชีวิตของตนเองให้บริสุทธิ์ รวมถึงการฝึกหัดการอยู่ร่วมกันของเพ่ือน
ร่วมงานให้มีความเกื้อกูลต่อกัน และกระบวนการที่ส าคัญในการศึกษาต้องพัฒนาตนเองให้บริบูรณ์
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ด้วยศีล บริบูรณ์ด้วยสมาธิ และบริบูรณ์ด้วยปัญญาเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมไปสู่เป้าหมายสูงสุดใน
ปัจจุบันและอนาคต 
 ไตรสิกขาเป็นหลักค าสอนทางพุทธศาสนาที่พุทธสาสนิกทุกคนควรน ามาปฏิบัติเพ่ือพัฒนา
ตนเองให้มีชีวิตที่ดีงาม เพ่ือจัดปรับเตรียมสภาพชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งลักษณะแห่ง
ความสัมพันธ์ต่างๆ ให้อยู่ในภาวะที่เหมาะสมและพร้อมที่จะเป็นอยู่ปฏิบัติกิจและด าเนินการต่างๆ 
เพ่ือก้าวหน้าไปอย่างได้ ผลดีที่สุด สู่จุดหมายของชีวิต ของบุคคล ขององค์กร ของชุมชนตลอดจน
สังคมและประเทศชาติต่อไป 
 ไตรสิกขา หรือ(การศึกษา) ที่ เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์ตามหลัก
พระพุทธศาสนา หมายถึง การเรียนรู้เพ่ือเป็นมนุษย์ที่เต็มบริบูรณ์ เพราะได้รับการพัฒนาทั้งทางกาย
และทางจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีจิตใจที่เปี่ยมด้วยปัญญา จึงเป็นอิสระหลุดพ้นจากการบีบคั้นของ
อ านาจกิเลสตัณหา 
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ความเชื่อมโยงพระพุทธศาสนาในภูมิภาคลุ่มน ้าโขง 
The link of Buddhism in Mekong basin region 

 
ณรงค์  ชัยช้าง1 

 
บทคัดย่อ 

 แม่น ้าโขงเป็นแม่น ้าสายส้าคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีต้นก้าเนิดมาจากการ
ละลายของหิมะบริเวณที่ราบสูงตอนเหนือของทิเบตและบริเวณมณฑลชิงไห่ของประเทศจีน ชาวจีน
เรียกแม่น ้าโขงว่า “แม่น ้าหลานชางเจียง” (Lancang Jiang) ซึ่งไหลผ่านภูเขาและที่ราบสูงในประเทศ
จีน ผ่านมณฑลยูนนานเข้าสู่ประเทศลาว เมียนมาร์ไทย กัมพูชาและไหลลงทะเลจีนใต้ที่เวียดนามลุ่ม
แม่น ้าโขงแบ่งพื นที่ออกเป็น 2ส่วน คือ ลุ่มน ้าโขงตอนบน (Upper Mekong Basin)เริ่มตั งแต่ต้น
ก้าเนิดของแม่น ้าโขงในประเทศจีนและลุ่มน ้าโขงตอนล่าง (Lower Mekong Basin) เริ่มตั งแต่มณฑล
ยูนนานในประเทศจีนไหลผ่านเมียนมาร์ ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ก่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ภูมิภาค
ลุ่มแม่น ้าโขงตอนใต้เป็นพื นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพประชากรกว่า300ล้านคนในภูมิภาคนี  
ต่างพ่ึงพาอาศัยระบบธรรมชาตินี โดยตรงในเรื่องของความมั่นคงทางอาหาร วิถีชีวิต และประเพณี
วัฒนธรรม 
 การที่ภูมิภาคลุ่มน ้าโขงตอนล่างตั งอยู่ระหว่างแหล่งอารยธรรมใหญ่ 2 แห่งคือ จีนทางตอน
เหนือและอินเดียทางตะวันตก ท้าให้เกิดการผสมผสานเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะศาสนาพุทธ
ในภูมิภาคขึ นเมื่อพระเจ้าอโศกมหาราชได้ส่งพระโสณเถระกับพระอุตตรเถระ เป็นสมณฑูตมาเผยแพร่
พระพุทธศาสนาในสุวรรณภูมิ ต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียเจริญสุดขีดได้มีการ
เดินทางไปศึกษาพุทธธรรมที่อินเดียกันอย่างต่อเนื่องและได้น้าพระธรรมมาเผยแผ่ในภูมิภาคลุ่มแม่น ้า
โขงตอนใต้ ท้าให้กษัตริย์ผู้ครองอาณาจักรต่างๆในภูมิภาคลุ่มน ้าโขงตอนล่าง มีพระราชศรัทธาเลื่อมใส
ในพระพุทธศาสนายอมรับนับถือศาสนาพุทธไว้ เป็นศาสนาประจ้าชาติ จนกลายเป็นวัฒนธรรม 
ประเพณีพุทธ ที่ก่อให้เกิดความคล้ายกันของคนในภูมิภาคและท้าให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ้า
ภูมิภาคลุ่มน ้าโขงตอนล่างได้จนถึงปัจจุบัน 
 
ค้าส้าคัญ : พระพุทธศาสนา/ ภูมิภาค/ ความเชื่อมโยง 
 

Abstract 

 The Mekong river region of Southeast Asia.Thebirthplace from the melting of 

snow in the highlands of northern Tibet and Qinghai region of China.Chinese call 

Mekong River “Chang Jiang River”.Which runs through the mountains and the 

plateau in China. Through Yunnan into Laos, Myanmar, Thailand, Cambodia and 

Vietnam, which flows into the South China Sea.Mekong area is divided into two 

parts. The upper Mekong basin from the headwaters of the Mekong river in China, 

and the lower Mekong basin from Yunnan province in China, flows through 

                                                           

1 อาจารย์พิเศษ  วิทยาลัยสงฆ์ชัยภมูิ 
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Myanmar, Laos, Thailand, Cambodia and Vietnam before entering the South China 

Sea. The lower Mekong basin is an area of biodiversity.More than 300 million people 

in the region. The dependence on natural systems directly on the issue of food 

security, livelihoods and cultural traditions. King made in the lower Mekong 

region have faith in Buddhism. 

 The lower Mekong basin is located between two great civilization of China to 

the north and India to the west. The resulting blend cultural links especially Buddhism 

.When Ashoka the Great had sent to PhraSonaThera and PhraUttaraThera, priest’s 

ambassador to Buddhism in Suwannaphom. Later on Buddhism in India is extremely 

pleasing to have traveled to India to study Buddhism and has continued preaching 

missionaries in the southern Mekong region. Until it became a tradition to make a 

similar one in the region and religion of the Lower Mekong region to date. 

 

Keywords: Buddhism / region / association. 

 
1. บทน้า 
 แม่น ้าโขงเป็นแม่น ้าสายส้าคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีต้นก้าเนิดมาจากการ
ละลายของหิมะบริเวณที่ราบสูงตอนเหนือของทิเบตและบริเวณมณฑลชิงไห่ของประเทศจีน ชาวจีน
เรียกแม่น ้าโขงว่า “แม่น ้าหลานชางเจียง” (Lancang Jiang) ซึ่งไหลผ่านภูเขาและที่ราบสูงในประเทศ
จีน ผ่านมณฑลยูนนานเข้าสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
และประเทศไทยที่อ้าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ไหลเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างประเทศไทยกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผ่านจังหวัดเชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม 
มุกดาหาร อ้านาจเจริญและอุบลราชธานีระยะทาง1,520กิโลเมตร แล้วไหลเข้าสู่สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวอีกครั งก่อนจะไหลไป กัมพูชา แล้วไหลลงสู่ทะเลจีนใต้ที่ประเทศ
เวียดนาม รวมความยาวทั งสิ น 4,880กิโลเมตรภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงตอนล่างประกอบด้วยประเทศไทย
กัมพูชา ลาว เมียนมาร์และเวียดนามเป็นพื นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงโดยเฉพาะพันธุ์ปลา
อย่างน้อย 1,100ชนิดนอกจากนี ลุ่มน ้าโขงยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี ยงลูกด้วยนมมากกว่า 430ชนิด 
สัตว์เลื อยคลานและสัตว์สะเทินน ้าสะเทินบกกว่า 800ชนิด นก 1,200ชนิดพันธุ์ และพันธุ์พืชอีกกว่า 
20,000ชนิด ในทุกปีนักวิทยาศาสตร์จะระบุชนิดพันธุ์ใหม่ๆ ที่ได้รับการค้นพบเพ่ิมขึ นและระบุถึง
จ้านวนชนิดพันธุ์ที่ยังคงรอการค้นพบ โดยในระหว่างปี พ.ศ.2540ถึง พ.ศ.2557มีชนิดพันธุ์ใหม่ที่ได้รับ
การค้นพบมากถึง 2,216ชนิดพันธุ์ ความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวของแม่น ้าโขงส่งผลให้ช่วย
เติมเต็มความอุดมสมบูรณ์ให้กับไร่นาด้วยตะกอนดินที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุ ป่าไม้และพื นที่ชุ่มน ้าก็เป็น
แหล่งวัตถุดิบส้าคัญให้กับการอุตสาหกรรม ช่วยกรองน ้าและฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ รวมถึงการปกป้อง
เมืองต่างๆ จากภัยธรรมชาติอย่างอุทกภัยและวาตภัย ผู้คนประมาณร้อยละ 80จากทั งหมด 300ล้าน
คนในภูมิภาคนี  ต่างพ่ึงพาอาศัยระบบธรรมชาตินี โดยตรงในเรื่องของความมั่นคงทางอาหาร วิถีชีวิต 
และประเพณีวัฒนธรรม  

เนื่องจากภูมิภาคนี ตั งอยู่ระหว่างแหล่งวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ของโลกสองแห่งคือจีนทางทิศ
เหนือและอินเดียทางทิศใต้ ท้าให้คนในภูมิภาครับวัฒนธรรมจากจีนและอินเดียเอาไว้มากมาย   
โดยเฉพาะการยอมรับนับถือศาสนาพุทธลัทธิหินยาน หรือเถรวาทมาเป็นศาสนาของตน ตั งแต่เมื่อ
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พระเจ้าอโศกมหาราชแห่งแคว้นมคธ ในอินเดียโบราณ ได้ทรงท้าสังคายนาครั งที่ 3 เมื่อประมาณ พ.ศ. 
300 และพระองค์ได้ส่งพระโสณเถระกับพระอุตตรเถระ เป็นสมณทูตมาเผยแพร่พระพุทธศาสนาใน
สุวรรณภูมิ2 ท้าให้พระพุทธศาสนาได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากกษัตริย์ ผู้ครองแคว้นต่างๆในภูมิภาค
ลุ่มน ้าโขงตอนล่าง 
 การเชื่อมโยงของพระพุทธศาสนาในภูมิภาคลุ่มน ้าโขงนี  ท้าให้เกิดความเหมือนหรือคล้ายคลึง
กันของประเทศต่างๆในภูมิภาคนี  ทั งในด้านความเชื่อ, ขนบธรรมเนียมประเพณี, วัฒนธรรม,ภาษา
,วรรณกรรมและด้านพิธีกรรม เกิดการความผูกพันของผู้คน มีการถ่ายทอดภาษา วัฒนธรรม ไปสู่
ชุมชนต่างๆในลุ่มแม่น ้าโขงจนเกิดความรู้สึกถึงความเป็นพ่ีเป็นน้อง จนกระทั่งถึงยุคล่าเมืองขึ นจึงท้า
ให้มีการแบ่งเส้นเขตแดนออกอย่างชัดเจน ความผูกพันเริ่มมีการแบ่งแยกเผ่าพันธุ์ การไปมาหาสู่กัน
เริ่มลดน้อยลง เริ่มยึดและจับจองเอาขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษาและวัฒนธรรมเป็นของตนโดย
แสดงความเป็นเจ้าของมากขึ น คงเหลืออยู่เฉพาะพระพุทธศาสนาซึ่งยังคงมีความเหมือนกัน ยังใช้
ร่วมกันเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 
 
2. พระพุทธศาสนา : จากอินเดียสู่ภูมิภาคลุ่มน ้าโขง 
 เมื่ออินเดียต้องเผชิญการรุกรานของพวกฮ่ันขาวหรือ ชนเผ่าหูณะ ที่มีมิหิรกุละ เป็นหัวหน้า 
ได้เข้ารุกรานอินเดีย ยึดครองคันธาระและกัษมีระไว้ได้ พวกหูณะนับถือศาสนาฮินดูนิกายไศวะ ได้
ท้าลายวัดวาอาราม ก้าจัดพระภิกษุสงฆ์ โดยเฉพาะตักศิลาอันเป็นศูนย์กลางการศึกษาวัฒนธรรมและ
พระพุทธศาสนาในภาคนี  ได้ถูกท้าลายพินาศหมดในคราวนี  พวกหูณะนี รุกรานต่อเข้ามาอีกจนถึง
โกสัมพี แต่จะยึดอาณาจักรคุปตะเลยกว่านี เข้ามาไม่ได้ ถึงกระนั นก็ท้าให้คุปตะต้องอ่อนแอลง พวก
หูณะครองอ้านาจอยู่ได้ประมาณ 50 ปีจึงถูกกษัตริย์คุปตะปราบปรามลงได้3มาท้าลายบ้านเมือง 
ต่อมาศาสนาฮินดูที่ยังมั่นคงในอินเดียเริ่มกลืนศาสนาอ่ืนๆในอินเดียจนหมดสิ น 
 ในขณะที่อินเดียก้าลังอ่อนแอ กองทัพเตอร์กมุสลิม ได้ยกเข้ารุกรานผ่านตั งแต่ภาคตะวันตก
เฉียงเหนือเข้ามาตามล้าดับจนเกือบทั่วทั งชมพูทวีป ทุกแห่งที่ผ่านไป ทัพเตอร์กมุสลิมฆ่าพระสงฆ์เผา
วัดท้าลายสิ่งก่อสร้างทางศาสนาทุกอย่าง4  
 พระพุทธศาสนาได้เผยแพร่เข้ามาสู่ประเทศจีนก่อนหน้าที่พวกหูณะและเตอร์กมุสลิมจะบุก
อินเดียแล้ว โดยเมื่อ พ.ศ. 608 พระจักรพรรดิ์มิ่งตี่แห่งราชวงศ์ฮ่ัน ทรงส่งคณะทูต 18 คนไปสืบพระ
ศาสนา ณ เมืองโขตาน หลังจากนั น 2 ปี คณะทูตก็ได้กลับมายังประเทศจีน พร้อมด้วยพระภิกษุ 2 รูป
คือพระกาศยปะมาตังคะและพระธรรมรักษะ พร้อมด้วยพระธรรมคัมภีร์จ้านวนหนึ่ง พระภิกษุ 2 รูป
นั นเป็นผู้แปลพระคัมภีร์สู่ภาษาจีน5 
                                                           

 2นันทนา ขุนภักดี. รายงานการวิจัยวิเคราะห์ความเชื่อของชาวไทยในสวัสดิรักษา,พิมพ์ครั งท่ี 2 
(นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัศิลปากร),2530.หน้า 636. 
 3พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโฺต).พระพุทธศาสนาในอาเซีย,พิมพ์ครั งท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร : 
ธรรมสภา),2548. หน้า346. 
 4อ้างแล้ว, หน้า 350. 
 5ดินาร์  บุญธรรม.พระมหากษัตริย์ไทยกับพระพุทธศาสนา,(กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ นติ งแอนด์
พลับลิชช่ิง, 2555).หน้า 53. 
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 พระพุทธศาสนาเดินทางมาสุวรรณภูมิ เมื่อพระโสณเถระกับพระอุตตรเถระ เป็นสมณทูตมา
เผยแพร่พระพุทธศาสนา เมื่อหลังพุทธศักราช 300 ประชากรในแถบภูมิภาคลุ่มน ้าโขงก็เริ่มรับเอาค้า
สอนในพระพุทธศาสนามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแล้ว ภูมิภาคแม่น ้าโขงในปัจจุบันได้รับอิทธิพล
เป็นอย่างสูงจากประวัติศาสตร์ที่มีมาร่วมกันและทับซ้อนกัน นับเป็นเวลากว่าสองพันปีที่วัฒนธรรม
จากอินเดียและจีนเข้ามาผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นของภูมิภาคนี  เส้นเขตแดนของบรรดา
ประเทศต่างๆในสมัยใหม่ไม่ได้แบ่งวัฒนธรรมออกจากกัน6 
 อาณาจักรขอมสมัยเมืองพระนครได้อุบัติขึ นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 เมืองพระนครเป็น
ที่ตั งของแหล่งอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งรับเอาอารยธรรมมาจากอินเดียนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดู 
จนกระทั่งถึงสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 (พ.ศ. 1724-พ.ศ.1763) มีปราสาทบายนเป็นศูนย์กลางของ
อาณาจักร ซึ่งปราสาทบายนนี เป็นพุทธสถานที่สร้างจากการผสมผสานแนวคิดเทวราชาเข้ากับค้าสอน
ทางพระพุทธศาสนา 
 ในระยะเวลาใกล้เคียงกันพระเจ้าอโนรธา (พ.ศ.1587-พ.ศ.1620) แห่งราชวงศ์พุกาม ทรงยก
ทัพไปตีอาณาจักรสะเทิมของชาวมอญได้ ทรงรับเอาพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทเข้ามาสู่แผ่นดิน
พุกามและสถาปนาเป็นศาสนาของอาณาจักร 
 ส้าหรับประเทศไทยมีหลักฐานบันทึกการถือเอาพระพุทธศาสนามาเป็นศาสนาประจ้าชาติ 
เมื่อพ่อขุนรามค้าแหงมหาราชเสด็จขึ นครองราชย์ ในปี พ.ศ. 1822 พระองค์ทรงสดับกิตติศัพท์ของ
คณะสงฆ์แบบลังกาวงศ์ก็ทรงเลื่อมใสศรัทธา จึงโปรดอาราธนาพระมหาเถรสังฆราชจากเมือง
นครศรีธรรมราช มาตั งส้านักเผยแพร่พระพุทธศาสนา ณ วัดอรัญญิก ในกรุงสุโขทัย พระพุทธศาสนา
ฝ่ายหินยานแบบลังกาวงศ์ก็เจริญรุ่งเรืองและเป็นศาสนาประจ้าชาติของชนชาติไทยตั งแต่บัดนั นมา
จนถึงปัจจุบัน  
 มีประวัติกล่าวไว้ในหนังสือ อุรังคนิทานหรืออุรังคธาตุ ว่าได้สร้างขึ นสมัยเดียวกันกับการตั ง
เมืองเวียงจันทน์ครั งแฮกลุนหลังจากการสร้างพระธาตุพนมแล้ว ผู้สร้างครั งต้าอิดแม่นพระเจ้าจันทบุรี
ประสิทธิศักดิ์ (จันทบุรีอ้วยล้วย) เจ้านครเวียงจันทน์คนต้าอิดพร้อมกับพระอรหันต์ 5 พระองค์ดั่งมี
ข้อความกล่าวไว้ในหนังสืออุรังคนิทาน เซิ่งคัดเอาแต่ใจความส้าคัญมากล่าวไว้ให้ฟังดังนี “เมื่อพระโค
ดมสัมมาสัมพุทธเจ้า ปรินิพพานแล้วได้ 8 ปีปลาย พระมหากัสสปเถระได้น้าเอาอุรัคธาตุคือกระดูกหัว
อกพระพุทธเจ้ามาประดิษฐานไว้ที่ภูก้าพร้า เซิ่งเฮียกว่า ดอยปณะคิรี(คือพระธาตุพนมทุกวันนี )..”7 
 อาณาจักรจัมปาของพวกจาม มีกรณีพิพาทกับจีนอยู่เนืองๆ เป็นเหตุให้จีนยกทัพไปตีเมือง
หลวง ซึ่งอยู่ที่เมืองเว้ในปัจจุบันถึง 2 ครั ง จดหมายเหตุของจีนยังได้บันทึกไว้ว่า พวกจีนขนเอาคัมภีร์

                                                           

 6มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด และจอห์น ดอร์. ความท้าทายทางสังคมในภมูิภาคลุ่มแม่น ้าโขง,(เชียงใหม่ : นพ
บุรีการพิมพ์,)2550.หน้า 6. 
 7ประวัติพระธาตุหลวง(พระเจดีย์โลกจุฬมณี) นครหลวงเวียงจันทน์(ต้นฉบับภาษาลาว),ใน “มูลมรดกชน
ชาติอ้ายลาว” อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระยอดแก้วพุทธชิโนรสสกลมหาสังฆปาโมกข์,สมเด็จ
พระสังฆราชแห่งราชอาณาจักรลาว, ม.ม.ป. ,12 มีนาคม 2528. หน้า 11. 
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พระพุทธศาสนาไปจากเมืองหลวงนั นด้วยจ้านวน 1,350 เล่ม8 แสดงว่าในเวลานั นพระพุทธศาสนาคง
จะเจริญในอาณาจักรจัมปามาก่อนพุทธศตวรรษท่ี 8 แล้ว 
 
3. ความเชื่อมโยงพระพุทธศาสนาของอาณาจักรต่างๆริมฝั่งแม่น ้าโขง 
 อาณาจักรเวียดนามถูกรวมเข้าเป็นดินแดนของจีนใน พ.ศ.433 จีนได้ใช้นโยบายผนวกกลืน 
พยายามรวมเวียดนามเข้าในจีนทางเชื อชาติ ภาษา วัฒนธรรมและการเมือง มีศาสนา ปรัชญา 
วัฒนธรรม ความเป็นอยู่คล้ายคลึงกับจีน ศาสนาที่เวียดนามได้รับสืบทอดจากจีนคือ พุทธศาสนา เต๋า 
และการบูชาบรรพชน อย่างไรก็ตามในบรรดาศาสนาเหล่านี  พระพุทธศาสนาได้มีอิทธิพลมากที่สุด 
พระพุทธศาสนาเข้าสู่เวียดนามเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด  แต่ต้านานว่า มีพระสงฆ์จากอินเดีย
หลายรูปได้เดินทางจากอินเดียเข้ามาเผยแพร่พระพุทธศาสนา เช่น พระมหาชีวก พระกัลป์ยาณรุจิ 
และพระกังเซงโฮย ต่อมาประมาณ พ.ศ.732 ตามหลักฐานกล่าวว่า ท่านเมียวโป ได้เดินทางจากจีน
เข้ามาเผยแพร่พระพุทธศาสนาเป็นครั งแรก 
 ประมาณพุทธศตวรรษที่ 11 กษัตริย์ฟูนัน ทรงพระนามว่า เกาณฑินยะชัยวรมัน ทรงนับถือ
ศาสนาพุทธ ในรัชกาลนี พระภิกษุชาวอินเดียชื่อ นาคเสน เดินทางไปประเทศจีนและท่านได้แวะที่
อาณาจักรฟูนัน ท่านได้ทูลพระเจ้ากรุงจีนว่าฟูนันนับถือศาสนาฮินดูนิกายไศวะ แต่ศาสนาพุทธก็
เจริญรุ่งเรือง มีพระภิกษุสามเณรมาก และในรัชกาลนี พระภิกษุชาวฟูนันชื่อ สังฆปาละ ท่านได้
เดินทางไปกวางตุ้ง เป็นผู้ที่แตกฉานในพระธรรมวินัยและภาษาต่างๆ ท่านมีจริยาวัตรงดงามเป็นที่
เลื่อมใสของพระเจ้าจักรพรรดิบู่ตี่ ทรงอารธนาให้ท่านแปลคัมภีร์พระพุทธศาสนาเป็นภาษาจีนจ้านวน
มาก ในสมัยที่นครวัดเป็นเมืองหลวงของกัมพูชา พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเจริญรุ่งเรืองในราช
ส้านัก แต่พุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทคงเป็นที่นับถือของประชาชนทั่วไป 
 ในปี พ.ศ. 1957 เวียดนามตกเป็นเมืองขึ นของจีนอีก ท้าให้ลัทธิเต๋าและขงจื อ เจริญเติบโต 
พระพุทธศาสนาทรุดโทรมลง ความศรัทธาถูกน้าไปปนกับลัทธิอ่ืน มิใช่พุทธธรรมที่บริสุทธิ์ ในช่วงนี 
เองที่พระพุทธศาสนานิกายตินห์โด(ญี่ปุ่น เรียกนิกายชิน) ก็เผยแพร่จากจีนเข้าสู่เวียดนาม จ ะ
เห็นได้ว่าเวียดนามรับเอาพระพุทธศาสนานิกายมหายานจากจีนเอาไว้หลายช่วงหลายตอน จนกระทั่ง
ปัจจุบันพระพุทธศาสนานิกายมหายานยังเจริญรุ่งเรืองอยู่ในเวียดนาม 
 พ.ศ.1696 พระเจ้าปรากรมพาหุมหาราชกษัตริย์ประเทศลังกา โปรดให้มีการสังคายนาครั งที่ 
7 พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในลังกาทวีป พระสงฆ์จากประเทศต่างๆเดินทางไปศึกษาพระธรรม
วินัยและบวชแปลงใหม่ พระสงฆ์ไทยที่เดินทางไปศึกษาพระธรรมวินัยได้กลับมาพร้อมพระสงฆ์ลังกา
และตั งส้านักเผยแพร่อยู่ที่นครศรีธรรมราช ต่อมาในสมัยพ่อขุนรามค้าแหงมหาราช ทรงอาราธนาพระ
เถระมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์ในอาณาจักรสุโขทัย ในสมัยพระเจ้าลิไททรงอาราธนา
พระมหาสามีสังฆราชลังกา นามว่า พระสุมนะเข้ามาสุโขทัย ต่อมาพระเจ้ากือนาได้ส่งราชทูตมาทูลขอ
พระสังฆราชสุมนเถระจากพระเจ้าลิไท ไปเผยแพร่พระพุทธศาสนายังล้านนา 

                                                           

8อ้างแล้ว, หน้า 219. 
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 กัมพูชาในปัจจุบันพระสงฆ์มี 2 นิกาย คือ มหานิกายและธรรมยุติ ทั งนี เกิดจากการที่สมเด็จ
พระสุคันธาธิบดี(ปาน) ได้ไปศึกษาพระปริยัติธรรมที่กรุงเทพ และได้เล่าเรียนตามแบบแผนของคณะ
ธรรมยุติ ท่านจึงน้าธรรมยุตินิกายไปตั งในพระราชอาณาจักรกัมพูชาเมื่อ พ.ศ. 2407 
 อาณาจักรล้านช้างได้รับนับถือเอาศาสนาพุทธแบบมหายานผ่านมาทางจีนตั งแต่ครั ง
อาณาจักรอ้ายลาวแล้ว ต่อมาอิทธิพลของศาสนาพุทธแบบมหายานก็จางหายไป ชาวล้านช้างกลับมา
นับถือผีสางเทวดาอีก ในสมัยพระเจ้าฟ้างุ้มทรงส่งฑูตไปขอพระสงฆ์จากพระเจ้ากรุงกัมพูชามา
เผยแพร่พระพุทธศาสนาในล้านช้าง พระเจ้ากรุงกัมพูชาจึงโปรดให้พระมหาปาสมันตเถระ ซึ่งเคยเป็น
พระอาจารย์ของพระเจ้าฟ้างุ้มและพระมหาเทพลังกา พร้อมด้วยพระพุทธรูปปางห้ามญาติชื่อพระบาง 
น้าพระพุทธศาสนาไปประดิษฐานในอาณาจักรล้านช้าง ในสมัยพระเจ้าโพธิสาร ทรงเป็น
พุทธศาสนิกชนที่เคร่งครัดมาก ทรงสถาปนาพระพุทธศาสนาบริสุทธิ์ โดยทรงให้รื อศาลเจ้าหลวง ศาล
เจ้าผีเสื อเมืองทรงเมืองเสีย และให้ยกเลิกนับถือผี 
 
4. ผลจากพระพุทธศาสนา 
 จากการที่พระพุทธศาสนาได้ประดิษฐานอย่างมั่นคงในภูมิภาคลุ่มน ้าโขงแล้ว ประชาชนทุก
ชาติทุกภาษารับเอาพระธรรมค้าสอนมาเป็นแนวทางในการด้าเนินชีวิต พุทธธรรมได้กล่อมเกลาให้
ผู้คนเหล่านี มีนิสัย มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน ชาวพุทธไปมาหาสู่กัน
เหมือนบ้านพ่ีเมืองน้อง เผยแพร่แบ่งปันความรู้ ช่วยให้อาณาจักรร่มเย็นลงได้ เช่นในสมัยพระเจ้าลิไท
แห่งอาณาจักรสุโขทัย ทรงพยายามรวบรวมเมืองต่างๆที่แตกแยกออกไป โดนทรงใช้พระพุทธศาสนา
เป็นเครื่องมือเชื่อมโยงเมืองเหล่านี ให้กลับมารวมอยู่กับสุโขทัยอีกครั งหนึ่ง9 
 วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนตามลุ่มแม่น ้ าโขงที่มีรากเหง้ามาจากความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาท้าให้เกิดต้านาน งานบุญที่สืบสานความเชื่อที่คล้ายกันของคนตามลุ่มแม่น ้าโขง เช่น
งานแห่เทียนเข้าพรรษา งานล่องเฮือไฟ(ล่องเรือไฟ) ประเพณีแห่ปราสาทผึ ง ประเพณีก่อกองพระ
ทราย เป็นต้น ประเพณีเหล่านี สืบสานความเชื่อมาจากความศรัทธาทางพระพุทธศาสนาทั งสิ น 
ประเพณีเหล่านี จะกล่าวถึงการบูชาพระพุทธเจ้า การท้างานร่วมกัน ความสามัคคี ซึ่งบอกถึงความ
เชื่อมั่นศรัทธาในพระพุทธศาสนาทั งสิ นนอกจากนั นความเชื่อนี ก็ท้าให้เกิดนิทานปรัมปราที่เล่าขานกัน
ต่อๆมา เป็นนิทานที่แฝงคติธรรมไว้สอนหรือเตือนสติทุกเรื่อง เช่น ผาแดง-นางไอ่ ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่ 
เป็นต้น 
 
5.สรุป 
 พระพุทธศาสนาได้เผยแพร่ออกจากชมพูทวีปไปยังประเทศต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัย
ของ    พระเจ้าอโศกมหาราช การน้าพระธรรมออกสู่ภูมิภาคต่างๆอาจท้าให้ค้าสอนแตกต่างกันไปบ้าง
ตามความเชื่อความศรัทธา และกุศโลบายของพระสงฆ์ผู้เผยแพร่พระธรรมนั น โดยเฉพาะประเทศจีนมี
พระสงฆ์หลายรูปที่เดินทางไปศึกษาพระพุทธศาสนาที่ประเทศอินเดียและน้าพระธรรมกลับแผ่นดิน

                                                           

9ศุภรัตน์  เลิศพาณิชย์กุล. แคว้นสโุขทัย,หน่วยท่ี 3 ในเอกสารการสอนชุดวิชาประวัติศาสตรไ์ทย,(นนทบุรี 
: ส้านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช,2554),หน้า 11. 
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จีนทั งทางบกและทางเรือ ในระหว่างทางก็ได้เทศนาโปรดประชาชนให้น้าพระธรรมไปใช้เป็นเครื่องน้า
ทางชีวิต ในสุวรรณภูมิพระโสณเถระกับพระอุตตรเถระ ก็น้าพระธรรมมาเผยแพร่จนคนไทยยอมรับ
นับถือไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ต่อมาพระเจ้าลิไทไดอาราธนาพระสงฆ์จากลังกามาสู่สุโขทัยอีก 
 การไปมาหาสู่กันของประชาชนในแถบลุ่มแม่น ้าโขง ท้าให้พระพุทธศาสนากระจายไปทั่วทั ง
ภูมิภาค ประเทศต่างๆก็มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่คล้ายกัน  ถึงแม้ประเทศไทยไม่ได้ก้าหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญว่าเป็นศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ้าชาติไทยก็ตาม แต่ประชาชนคนไทยกว่ าร้อยละเก้า
สิบก็ยึดมั่นและด้ารงตนเป็นพุทธมามกอย่างเหนียวแน่น และพระพุทธศาสนาก็กล่อมเกลาให้
ประชาชนในลุ่มแม่น ้าโขงมีจิตใจเอื อเฟ้ือ โอบอ้อมอารี เป็นคนที่มีคุณธรรม จริยธรรม  นับได้ว่าเป็น
ดินแดนที่สงบสุขแห่งหนึ่งของโลก 
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ชุดความคิดทางสังคมในหนังสือหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ 
Concept of Social  inLuangPhor Koon Parisuddho’s Book 

 
พระครูวาปีจันทคุณ,ดร.1 

 
บทคัดย่อ 

บทความวิชาการนี้มุ่งศึกษาวิเคราะห์ชุดความคิดทางสังคมในหนังสือหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธโดยตัวบท
สื่อสิ่งพิมพ์เรื่องเล่าเกี่ยวกับหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ จ านวน 4 เล่ม  ได้แก่  1) หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ 
เทพเจ้าแห่งด่านขุนทด   2)ค าคม อารมณ์ขัน ปริศนาธรรมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺ โธ 3)เทพเจ้าแห่ง
ดินแดนที่ราบสูง  หลวงพ่อคูณ  ปริสุทฺโธ พระ...ผู้มีแต่ให้ 4)หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ซึ่งใช้วิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพการวิเคราะห์เนื้อหา ใช้แนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Critical Discourse Analysis) 
ของแฟร์คลัฟ (Fairclough)ผลการศึกษาพบว่าชุดความคิดทางสังคมในหนังสือหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธที่ปรากฏซ้ าอย่างสม่ าเสมอ ได้แก่  ชุดความคิดเกี่ยวกับวัตถุมงคลชุดความคิด
เกี่ยวกับปาฏิหาริย์ชุดความคิดเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  และชุดความคิดเกี่ยวกับโลกียสุขซึ่งเป็นชุด
ความคิดทางสังคมที่แฝงอุดมการณ์ทางสังคม หรือพันธกิจของพระสงฆ์ที่มีต่อสังคม และเป็นเรื่อง
สังคมไทยรับรู้ในวงกว้าง 
 
ค าส าคัญ : ชุดความคิด, หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ 
 

Abstract 

The objective of this research article is to analyze the language concept of social  

strategies in LaungPhor Koon Paritsuttho’s books with the text of four printed media 

concerning LP Koon – 1) LP Koon “God of Dankhunthod”, 2) Aphorism, Sense of 

Humor and Dharmic Paradox of LP Koon, 3) “God of Plateau” LP Koon, The Giver 

and 4) LuangPhor Koon Paritsuttho. This research article is qualitative research, 

textual analysis and Fairclough’s (1995) critical discourse analysis is implemented. 

As for concept of social  transmitted through the language strategies in printed media 

pertaining to LuangPhor Koon Paritsuttho which are frequently found, they are 

religious articles ideologies, miracle ideologies, social welfare ideologies and worldly 

happiness ideologies. 

 

Keywords: Concept, LuangPhor Koon Parisuddho 

 
1.บทน า 
 หลังหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธมรณภาพมีสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่เรื่องเล่าเกี่ยวกับหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺ
โธหลากหลายประเภท เช่น ชีวประวัติ การ์ตูนชีวประวัติ ค าสอน ดังนั้น ผู้เขียนจึงสนใจวิเคราะห์ตัว

                                                           

1 วิทยาลัยสงฆร์้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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บทสื่อสิ่งพิมพ์ เรื่องเล่าเกี่ยวกับหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธเพ่ือท าเข้าความใจปรากฏการณ์ทางพุทธศาสนา
ในสังคมไทยร่วมสมัย โดยพิจารณาลักษณะนัยยะส าคัญที่ตัวบทเรื่องเล่ามีการผลิตซ้ าทางความคิดที่มี
สื่อสิ่งพิมพ์เป็นกระบวนการสื่อสาร ทั้งนี้ อัตลักษณ์ของหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธที่พุทธศาสนิกชนจดจ า
ได้และมีกระบวนการผลิตซ้ าอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่หลวงพ่อคูณมีชีวิต และมรณภาพ นั่นคือ “การพูดกู
มึง การรับบริจาคปัจจัยเพียงใบเดียว การนั่งยอง การฝังตะกรุด การเหยียบเอกสาร การเคาะหัว การ
เป่ากระหม่อม การเก็บก้นบุหรี่ของหลวงพ่อคูณไปบูชา”(พระมนตรี เนรมิตครบุรี,2557) 
จากอัตลักษณ์ของหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธดังข้างต้น ผู้เขียนจึงมีข้อขัดแย้ งว่า อัตลักษณ์ของหลวงพ่อ
คูณ ปริสุทฺโธมีอุดมการณ์ใดที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังกลวิธีทางภาษา อัตลักษณ์ดังกล่าว และมีอัตลักษณ์อ่ืน
ที่นอกเหนือจากอัตลักษณ์ท่ีผลิตซ้ าอย่างสม่ าเสมอหรือไม่ โดยแนวทางหาค าตอบและพิสูจน์ข้อขัดแย้ง
นั้น ผู้เขียนตระหนักถึงประเด็นความส าคัญของภาษาท่ีสัมพันธ์กับสังคมและอุดมการณ์ทางสังคม ดังที่ 
กฤษดาวรรณ  หงศ์ลดารมภ์และจันทิมา  เอียมานนท์ (2549) กล่าวว่า“ภาษานอกจากจะเป็น
เครื่องมือให้ผู้คนในสังคมสื่อสารถึงกันและเข้าใจกันได้ เป็นตัวแทนของความคิด มโนทัศน์และสื่อ
ถ่ายทอดความรู้ของคนในสังคมแล้วยังเป็นเรื่องราวของความจริงที่สะท้อนให้เห็นความเป็นไปของ
สังคม  ตัวภาษาเองยังมีอ านาจเหนือไปกว่านั้น  ในการสร้างและก าหนดความนึกคิดรวมทั้งความเป็น
จริงที่เกิดข้ึนในสังคมอีกด้วย  ภาษาจึงแฝงเร้นไปด้วยอ านาจและอุดมการณ์ทางสังคม” 
 บทความวิจัยนี้มุ่งศึกษาโดยใช้แนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ ซึ่งองค์ประกอบหนึ่ง
ของแนวคิด คือ การวิถีปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural practice)ร่วมด้วยเพราะ
สังคม วัฒนธรรมเป็นบริบทในการประกอบสร้างอุดมการณ์ ดังที่ แฟร์คลัฟ กล่าวว่า “สถาบันทาง
สังคมมีอ านาจในการสร้างความหมายให้กับสรรพสิ่งที่อยู่รอบตัวมนุษย์ และสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นนี้เองจะ
เป็นตัวหล่อหลอมความคิด  ความเชื่อของคนในสังคมให้ไปในทิศทางเดียวกัน”(Fairclough,1990อ้าง
ในเพ็ญนภา คล้ายสิงโต , 2553)และจากการศึกษากลวิธีทางภาษาที่สื่ออุดมการณ์ในสื่อสิ่งพิมพ์
เกี่ยวกับหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ พบว่าภาษาสะท้อนให้เห็นความคิด การประกอบสร้างความคิด 
สะท้อนให้เห็นอุดมการณ์ และการประกอบสร้างอุดมการณ์ กล่าวคือ  สังคมไทยมีพุทธศาสนาเป็น
สถาบันหลักทางสังคม โดยใช้ภาษาเป็นเครื่องมือสื่อสารส าคัญ และสื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับหลวงพ่อคูณ 
ปริสุทฺโธ เป็นการสื่อสารที่มีกระบวนการตีความตัวบทในกรอบสังคมของพุทธศาสนา  สื่อสิ่งพิมพ์
ดังกล่าวผลิตขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความต้องการของพุทธศาสนิกชนที่ศรัทธาหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ แต่
ขณะเดียวกันผู้เขียนก็ได้วิเคราะห์ให้เห็นว่าสิ่งที่ซุกซ่อนในภาษา คือ พื้นที่แห่งความหมาย  และพ้ืนที่
แห่งอุดมการณ์  โดยส านักพิมพ์ที่เผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธมีกระบวนการ
น าเสนออัตลักษณ์ของท่าน โดยน าค าสอน ชีวประวัติ และเรื่องเล่าของบุคคลอ่ืนที่เกิดจากความ
ศรัทธาหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ  ทั้งนี้ ส านักพิมพ์ก็ใช้แนวทางการสื่อสาร คือ การใช้สื่อสิ่งพิมพ์  ซึ่ง
สอดคล้องกับสถาบันศาสนาที่ต้องใช้หลักการสื่อสารเพ่ือเผยแผ่ค าสอนทางศาสนาเช่นกัน  และ
แนวทางที่สอดคล้องกับการเผยแผ่ศาสนา คือ การสื่อสารตามแบบ Ritualistic Model โดยกาญจนา 
แก้วเทพ เสนอสาระส าคัญดังนี้ “เป็นกระบวนการที่ต้องการสร้างความเข้าใจร่วมกัน (shared 
meaning, shared belief)เพ่ือผูกพันผู้คนเข้าด้วยกัน นั่นคือ ความหมายและเป้าหมายของศาสนา” 
(กาญจนา แก้วเทพ,2554) 
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 เมื่อพิจารณาบริบทสังคมทางศาสนาในสังคมไทยที่ค าสอนส าคัญของพุทธศาสนา ใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติทั้งในระดับจริยธรรม และระดับสัจธรรม  โดยพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่น าสารัตธรรม
ไปใช้ในระดับจริยธรรม เช่น ศีล 5   หลักคุณธรรมพ้ืนฐาน ส่วนสารัตถธรรมหรือค าสั่งสอนในระดับสัจ
ธรรม ซึ่งเป็นภาคปฏิบัติ (practice) ของระบบความรู้เรื่องโลกและชีวิต เป็นเรื่องที่พุทธศาสนิกชน
รับรู้ และเข้าใจว่าเป็นแนวทางการแก้ปัญหาชีวิต เช่น อริยสัจ 4  ซ่ึงเป็นแนวทางที่ใช้ศักยภาพของ
มนุษย์แก้ไขปัญหา ดังที่ ฟ้ืน  ดอกบัว กล่าวว่า“ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นความจริงตาม
ธรรมชาติ...สัจธรรมเป็นเรื่องของชีวิตโดยเฉพาะ เพราะฉะนั้นค าสั่งสอนของพระพุทธองค์จึงเป็นไป
เพ่ือแก้ปัญหาชีวิต ดับทุกข์ให้ชีวิต”(ฟ้ืน  ดอกบัว , 2555)กล่าวได้ว่า หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธมี
กระบวนการผลิตค าสอน และถ่ายทอดค าสอนตามบริบทสังคมไทย 
         อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาปัจจัยค่านิยม ความเชื่อที่มีมาก่อนนับถือศาสนาพุทธ เป็น
พ้ืนฐานส าคัญที่หล่อหลอมให้พุทธศาสนาในแต่ละท้องถิ่นมีอัตลักษณ์เฉพาะตน โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
พุทธศาสนาแบบไท (Tai Buddhism) “เป็นระบบศาสนาที่มีการด ารงอยู่ร่วมกันระหว่างพุทธกับคติ
เรื่องผีหรืออ านาจเหนือธรรมชาติ  อันเป็นศาสนาดั้งเดิมของคนไทในลักษณะการผสมผสานเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน  ภายใต้ร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนา”(ปฐม  หงษ์สุวรรณ,2556)  โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ปรากฏการณ์ของพุทธศาสนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในอดีตนั้น เป็นดินแดนมีการนับถือผี  
อ านาจเหนือธรรมชาติ  การให้คุณค่าของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าเป็นสิ่งก าหนดชีวิตของมนุษย์ได้  ภายหลังเมื่อ
ชาวอีสานนับถือศาสนาพุทธก็ได้ปรับประยุกต์ทั้งในส่วนการนับถือผีสางเทวดา ความเชื่อที่เกี่ยวกับ
พุทธศาสนา และการปฏิบัติตามสารัตถธรรม ซึ่งเรียกว่า พุทธศาสนาชาวบ้าน (Popular Buddhism) 
และมีมิติที่สัมพันธ์กับหลักการของพุทธศาสนาที่เรียกว่า พุทธศาสนาในระดับโลกียะ  อีกทั้ง บริบท
สังคมที่หล่อหลอมความเป็นหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ คือ สังคมชนบทไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มี
แนวทางการนับถือพุทธศาสนาแบบพุทธศาสนาชาวบ้านดังนั้นการน าความเชื่อทางวัตถุมงคล เป็น
สื่อกลาง หรือวิธีการโน้มน้าวใจให้พุทธศาสนิกชนสนใจปฏิบัติธรรมจึงช่วยให้หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
เลื่อมใส ศรัทธาท่าน ประกอบกับอัตลักษณ์ความเป็นผู้ให้ของท่าน ก็เป็นการสร้างประโยชน์ต่อสังคม
โดยรวมยิ่ ง เป็ นองค์ป ระกอบที่ ท า ให้ เกิดสั งคมแห่ งการให้ ใน วงกว้ าง ดั งจะเห็ น ได้ จาก 
สาธารณประโยชน์ในรูปแบบโรงเรียน วัด เป็นต้น  
         ทั้งนี้ วิถีปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นบริบทของสังคมที่มีความคิด ความเชื่อ ค่านิยม
ของพุทธศาสนิกชน และหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธก็ตระหนักถึงบริบทดังกล่าว โดยหาแนวทางเพ่ือหา
ลักษณะร่วมวิถีปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อใช้สื่อสารค าสอน   
อนึ่ง การศึกษาวิเคราะห์ชุดความคิดทางสังคมเกี่ยวกับหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธอาจจะเป็นแนวทางหนึ่ง
ที่ท าให้เกิดองค์ความรู้พุทธศาสนาในสังคมไทยร่วมสมัยด้านภาษากับอุดมการณ์ที่เกี่ยวกับพระสงฆ์ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และท าให้การความเข้าใจเรื่องการด ารงอยู่ของพระพุทธศาสนาในสังคมไทย
ปัจจุบันได้อีกทางหนึ่งดังที่ นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ(2555)กล่าวว่า “การแสดงออกของศาสนาเปลี่ยนไป
ตามยุคสมัย เมื่อวิธีคิดและแบบแผนการด าเนินชีวิตของคนเปลี่ยนไป ศาสนาก็ต้องปรับตัวให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้คนด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนจึงประสงค์ศึกษา “ชุดความคิดทางสังคมในหนังสือ
หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ”เพ่ือให้เข้าใจวิธีการสื่อสารของผู้สืบทอดศาสนาในสังคมไทยปัจจุบัน 
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2.วิธีการศึกษา 
          บทความวิชาการนี้มีวิธีการวิจัยโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) และ
การวิเคราะห์เนื้อหา (textual analysis)ดังนี ้
 1.การคัดเลือกตัวบท )text( 
ใช้วิธีการสุ่มคัดเลือกตัวบทแบบเจาะจงโดยใช้หลักเกณฑ์คัดเลือกตัวบท  
(Text) ที่มีความน่าสนใจในการใช้แนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ ปริจเฉทวิเคราะห์ และภาษา
กับอุดมการณ์วิเคราะห์ เมื่อใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวพิจารณา พบว่า สื่อสิ่งพิมพ์ โดยครอบคลุมทั้ง
ประเภท ค าคม สารคดี และการ์ตูน จ านวน 4  เล่ม ดังนี้ 1) ค าคม อารมณ์ขัน ปริศนาธรรมหลวงพ่อ
คูณ ปริสุทฺ โธเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทค าคม  2) หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ เทพเจ้าแห่งด่านขุนทด  เทพ
เจ้าแห่งดินแดนที่ราบสูง  3)หลวงพ่อคูณ  ปริสุทฺโธ พระ...ผู้มีแต่ให้ เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทสารคดี4)
หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทการ์ตูน  
         2. ขั้นรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี 
ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับกลวิธีทางภาษาตามแนวทางปริจเฉทวิเคราะห์(Discourse Analysis) โดยวิจัย
ใช้ปริเฉทวิเคราะห์ตามแนวหน้าที่นิยม ซึ่งหมายถึง กระบวนการหรือวิถีที่ผู้พูดผู้เขียนใช้รูปภาษาสื่อ
ความหมายเพ่ือให้บรรลุเจตนาบางประการ โดยวิเคราะห์ภาษาที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ หรือภาษาใน
บริบทการใช้ (ณัฐพร  พานโพธิ์ทอง,2556) ตลอดจนศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับอุดมการณ์ตามแนวทาง
วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์(Criticaldiscourse analysis)ของแฟร์คลัฟ (Fairclough,1990 อ้างใน
เพ็ญนภา คล้ายสิงโต, 2553)  
 3. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 
          ใช้วิธีการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยวิธีการวิเคราะห์กลวิธีทางภาษา เพ่ือให้เข้าใจชุดความคิดทาง
สังคม ซึ่งหมายถึง ประเด็นทางสังคมท่ีหลวงพ่อคูณเกี่ยวข้องกับสังคมไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 4.ขั้นสรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
 ใช้วิธีการสรุปความ และความคิดเชิงวิพากษ์  
 5.ขั้นน าเสนอผลการวิจัย 
 ใช้วิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) 
 
3.ผลการศึกษา 
 จากการวิเคราะห์หนังสือหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธโดยวิเคราะห์กลวิธีภาษาที่สื่อชุดความคิด
ทางสังคมแสดงให้เห็นถึงกิจกรรม(action)ความคิด และทัศนคติทั้งที่สื่อสารทางตรงและสื่อสาร
ทางอ้อม ผลการศึกษาพบว่ามี 4 ชุด  ดังนี้ชุดความคิดทางสังคมเกี่ยวกับวัตถุมงคล ชุดความคิดทาง
สังคมเกี่ยวกับปาฏิหาริย์ชุดความคิดทางสังคมเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  และชุดความคิดทางสังคม
เกี่ยวกับโลกียสุข 
 1)ชุดความคิดทางสังคมเก่ียวกับวัตถุมงคล 
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 จากการวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาพบว่า หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธมีกุศโลบายการสอนโดยใช้
วัตถุมงคลนิยมเป็นสื่อในโน้มน้าวใจให้พุทธศาสนิกชนสนใจ เพราะค่านิยม และความเชื่อทางศาสนาที่
ผสมผสานระหว่างพุทธศาสนา และไสยศาสตร์ ซึ่งเรียกว่าพุทธศาสนาแบบชาวบ้าน ทั้งนี้ หลวงพ่อ
คูณไม่ได้ให้พุทธศาสนิกชนเชื่อ และศรัทธาวัตถุมงคลเท่านั้น แต่ท่านก็แทรกหลักธรรมค าสอน เช่น 
ศีล 5 และใช้วัจนกรรมสั่งสอนให้ผู้ที่ศรัทธาวัตถุมงคลว่า ควรปฏิบัติตามศีล 5 แล้ววัตถุมงคลจึงจะน า
โชค ลาภ ร่ ารวย  
 ขณะเดียวกัน หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธก็ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และมีพ้ืนฐานยึดพระ
รัตนตรัยเป็นที่ตั้ง โดยใช้บทบริกรรมทางพุทธศาสนาใช้เป็นคาถาไล่ผี เมื่อครั้งเยาว์วัย ตลอดจนเมื่อ
หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธพัฒนาตนตามหลักธุดงควัตร 13 ประการ ซึ่งพ้ืนฐานการธุดงค์ การวิปัสสนา ก็
เป็นพ้ืนฐานส าคัญในการสร้างใช้อ านาจพุทธคุณเพ่ือให้วัตถุมงคลที่หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธเกิดความ
ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งการสื่อสารดังกล่าวจะเห็นได้จากการใช้ค าศัพท์วัฒนธรรมพิธีกรรมและคาถา  
การใช้ค าศัพท์วัฒนธรรมพิธีกรรมและคาถา  หมายถึง รูปศัพท์ที่แสดงความหมายด้านวัฒนธรรม
พิธีกรรมและคาถา ซึ่งสัมพันธ์กับความเชื่อทางพุทธศาสนาเช่น นั่งปรก พุทธาภิเษก  ปลุกเสก  คาถา  
บริกรรมและจากการวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาที่สื่ออุดมการณ์ในสื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับหลวงพ่อคูณ ปริ
สุทฺโธ พบว่าการใช้ค าศัพท์วัฒนธรรมพิธีกรรมและคาถามีลักษณะดังนี้ 

ตัวอย่างที่ 1 
“พิธีพุทธาภิเษกพระกริ่งเทพวิทยาคมที่วัดบ้านไร่ไร้ฝนตก ท าประชาชนวิพากษ์วิจารณ์กันทั่ว

ว่าเกิดจากอภินิหารพระกริ่งหลวงพ่อคูณ  เมื่อวันเสาร์ที่ 23 เม.ย. 2554 พระเทพวิทยาคม หรือหลวง
พ่อคูณ ปริสุทโธ เป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกพระกริ่งเทพวิทยาคมโดยนิมนต์พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง
จากทั่วประเทศ จ านวน 108 รูป มานั่งปรกภายในวัดไร่ ในวันดังกล่าวนั้นเป็นวันเสาร์ แรม 5 ค่ า 
เดือน 5 เป็นวันแข็ง วันแรง ถือว่าดีเลิศในด้านการท าพิธีปลุกเสกวัตถุมงคล-เครื่องรางของขลังต่างๆ
หน้าที่   โดยทั่วไปทั้งเมืองโคราชเกิดฝนตกหนัก แต่น่าแปลกท่ีทางวัดบ้านไร่ซึ่งเม็ดฝนอย่างสิ้นเชิง ซึ่ง
เรื่องนี้ประชาชนต่างเชื่อกันว่าเป็นเพราะบารมีหลวงพ่อคูณที่ท าให้ฝนที่วัดบ้านไร่ไม่ตก ช่วยให้
พิธีกรรมที่จัดขึ้นเป็นไปอย่างราบรื่นและส าเร็จไปด้วยดี” ที่มา :เทพเจ้าแห่งดินแดนที่ราบสูง หลวงพ่อ
คูณ ปริสุทฺโธ พระ...ผู้มีแต่ให้ หน้า 62- 63 
 จากตัวอย่าง เป็นข้อความที่สื่อความหมายถึงการท าพิธีพุทธาภิเษกซึ่งผู้เขียนมีน้ าเสียง 
(tone)ชื่นชมบุญบารมีของหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ และชื่นชมเหตุการณ์ปาฏิหาริย์ที่ฝนไม่ตก  ทั้งนี้
กลวิธีทางภาษาดังกล่าวแสดงให้เห็นนัยยะส าคัญที่สื่อความหมายถึงอุดมการณ์ และผู้เขียนจะกล่าว
ประเด็นรายละเอียดอุดมการณ์ในล าดับต่อไป 
 ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าตัวบท (text) ที่ใช้ศึกษาครั้งนี้กล่าวถึงรูปศัพท์ที่แสดงความสามารถ
พิเศษทางพิธีกรรมของหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธที่มีตั้งแต่วัยเยาว์ดังตัวอย่าง 
 ตัวอย่างที่ 2 
 “เย็นวันนั้น ขณะที่ก าลังเดินจากวัดเพ่ือกลับบ้าน เอ๊ะ! คนมุงดูอะไรกันหรือ พอเข้าไปถึงก็รู้
ว่ามีคนถูกดัเข้า เด็กชายคูณก้มลงฉวยเอาไม้กวาดที่อยู่บนพ้ืนในทันที  อิติปิโสภะคะวา  สะมะนุปปัต
โต  โมหะโกนตัง  นะมามิหัง  ต่อไปนี้ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะครับคุณน้า...ผู้คนในหมู่บ้านเล่าลือ
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กันถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้ที่เด็กชายคูณสามารถใช้คาถาปราบผีได้อย่างเด็ดขาด ฉายแววความขลังความ
มีวิชาที่ต้องกล่าวถึงมาตั้งแต่ยังเป็นเด็ก” 
           ที่มา : หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธหน้า 15-17 
 จากตัวอย่างข้างต้น เป็นการใช้เรื่องเล่า (narrative) ในอดีตที่แสดงให้เห็นความสามารถ
ของเด็กชายคูณที่ใช้คาถาที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนามาใช้ปราบผี อีกทั้งแสดงให้เห็นถึงบทบาทของ
ความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนาและไสยศาสตร์ที่ด ารงอยู่ในสังคมไทยในอดีต  
 กล่าวได้ว่า กลวิธีทางภาษาที่ใช้สะท้อนให้เห็นอุดมการณ์วัตถุมงคลมีพ้ืนฐานมาจากความ
เชื่อ ความศรัทธา และการปฏิบัติตามหลักค าสอนของหลวงพ่อคูณท าให้วัตถุมงคลที่หลวงคูณจัดสร้าง
มีพุทธคุณ อีกท้ังพุทธศาสนิกชนประสงค์ให้วัตถุมงคลหลวงคูณมีพุทธคุณ หรือปกป้องคุ้มภยันตรายได้ 
ก็ต้องปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอน และค าสอนเบื้องต้นศีล 5 
 1)ชุดความคิดทางสังคมเก่ียวกับวัตถุมงคลปาฏิหาริย์ 
จากการวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาพบว่าชุดความคิดทางสังคมเกี่ยวกับวัตถุมงคลปาฏิหาริย์ส่วนใหญ่ 
มีที่มีจากเรื่องเล่าศักดิ์สิทธิ์ และเรื่องปาฏิหาริย์ของผู้ที่บูชาวัตถุมงคลหลวงพ่อคูณคลาดแคล้วจาก
ภยันตรายในรูปแบบต่างๆ เช่น โรงแรมถล่ม กระโดดจากอาคารในขณะที่ไฟไหม้อาคาร กระสุนปืน 
เป็นต้น  อีกทั้งพ้ืนฐานความเชื่อสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ก็เป็นองค์ประกอบของความ
เชื่อของคนไทยทั้งคนไทยในสังคมชนบท และสังคมเมือง  
            เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ผู้ประสบเหตุรอดพ้นจากอันตรายยิ่งท าให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธามาก
ยิ่งขึ้น เพราะกระบวนการผลิตซ้ ารูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ในเรื่องการรอดตายเพราะวัตถุมงคลหลวงพ่อคูณ 
ปริสุทฺโธคุ้มครองก็มีเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวกับพระเครื่อง เช่น วารสาร
เกี่ยวกับพระเครื่อง ซึ่งตัวบทวารสารเกี่ยวกับพระเครื่องไม่ได้อยู่ในขอบเขตบทความนี้ แต่ผู้เขียนก็
ส ารวจเบื้องต้นเพื่อให้ค าตอบว่าปัจจัยการผลิตซ้ าก็มีส่วนท าให้อุดมการณ์ปาฏิหาริย์ชัดเจนและมีพ้ืนที่
แห่งความหมายปาฏิหาริย์ที่กระจ่างชัดยิ่งขึ้น ดังตัวอย่างตัวที่กล่าวถึงคาถาแคล้วคลาดที่แสดงอัต
ลักษณ์ของหลวงคูณ ซึ่งแสดงค าศัพท์ที่ใช้มีข้อสังเกตประการหนึ่ง คือ การใช้ค าสรรพนามกู ประกอบ
ในคาถาแคล้วคลาด  
 ตัวอย่างที่ 3 

“คาถาแคล้วคลาด ของหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ  ตั้งนะโมฯ 3 จบ น้อมจิตถึงคุณพระรัตนตรัย 
ครูบาอาจารย์พุทธัง นพไกรเข้ามาอยู่ในตัวกู ให้แคล้วคลาดศัตรู  วินาสสันติธัมมัง นพไกรเข้ามาอยู่ใน
ตัวกู ให้แคล้วคลาดศัตรู วินาสสันติสังฆัง นพไกรเข้ามาอยู่ในตัวกู ให้แคล้วคลาดศัตรู วินาสสันติ” 
    ที่มา : เทพเจ้าแห่งดินแดนที่ราบสูง หลวงพ่อคูณ  ปริสุทฺโธ พระ...ผู้มีแต่ให้หน้า 96 
           นอกจากนี้ มีตัวบทที่มีวิธีการทางภาษาโดยใช้การใช้ความเชื่อที่มีอยู่ก่อน (presupposition)  
หมายถึง ความเชื่อที่มีอยู่ก่อนนั้นเป็นความรู้เบื้องหลังที่ผู้ร่วมสนทนามีร่วมกันและเป็นสิ่งที่เอ้ือต่อการ
ท าความเข้าใจในการสื่อสารโดยที่ผู้พูดไม่จ าเป็นต้องพูดทุกอย่างออกมา (กฤษดาวรรณ  หงศ์ลดารมภ์ 
และธีรนุช โชคสุวณิช,2551)ได้แก่ การใช้เรื่องเล่าศักดิ์สิทธิ์(narrative sacred)และจากการวิเคราะห์
กลวิธีทางภาษาที่สื่ออุดมการณ์ในสื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ พบว่ามีการใช้เรื่องเล่า
ศักดิ์สิทธิ์ ดังนี้ 
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 การใช้เรื่องเล่าศักดิ์สิทธิ์(narrative sacred)มีอนุภาค (motif)ท่ีหลากหลาย ซึ่งอนุภาคเป็น
แนวคิดทางคติชนวิทยา ซึ่งมีสาระส าคัญกล่าวถึงหน่วยย่อยที่มีความส าคัญของเรื่องเล่า (narrative) 
ดังที่ศิราพรณถลาง(2552) ให้ความหมายไว้ว่า “หน่วยย่อยในนิทานที่ได้รับการสืบทอดและด ารงอยู่
ในสังคมหนึ่งๆและเหตุที่ได้รับการสืบทอดก็เพราะมีความไม่ธรรมดามีความน่าสนใจทางความคิดและ
จินตนาการอนุภาคอาจเป็นตัวละครวัตถุสิ่งของพฤติกรรมของตัวละครหรือเหตุการณ์ในนิทาน”  
ได้แก่ อนุภาคปาฏิหาริย์ อนุภาคญาณทิพย์หยั่งรู้  ดังตัวอย่าง 

ตัวอย่างที่ 4 
 “รอดตายท่ามกลางกองเพลิงโรงงานตุ๊กตานครปฐม... 
หลังจากนั้น นางสาวไพรัตน์ ได้ไปกราบหลวงพ่อคูณ ที่วัดป่าบ้านไร่ หลวงพ่อคูณได้หันมาทางนางสาว
ไพรัตน์ แล้วกล่าวว่า “มึงใช่ไหมที่กระโดดลงมาจากตึก แล้วมึงก าเหรียญกูแน่ไหม? ”โดยก่อนที่เธอจะ
กลับหลวงพ่อคูณยังเรียกให้ไปรับเงินจากท่านอีก 500 บาท เหมือนท่านทราบว่าไม่ได้มีเงินติดตัวมา
มากนัก และนี่เป็นเหตุที่เหรียญหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รุ่นสหกรณ์เรียกต่อมาว่าเหรียญพ่อคูณ รุ่น
กระโดดตึก” 
ที่มา : เทพเจ้าแห่งดินแดนที่ราบสูง หลวงพ่อคูณ  ปริสุทฺโธ พระ...ผู้มีแต่ให้หน้า 70-71 
 จากตัวอย่างข้างต้น มีอนุภาคปาฏิหาริย์คือ ก าเหรียญพ่อคูณกระโดดตึก ผลคือนางสาวไพ
รัตน์ มีชีวิตรอด ซึ่งอนุภาคปาฏิหาริย์ท าให้เรื่องเล่ากลายเป็นเรื่องเล่าศักดิ์สิทธิ์ และเป็นส่วนหนึ่งของ
การแสดงความเชื่อที่มีมาก่อน โดยมีผลต่ออัตลักษณ์หลวงพ่อคูณด้านความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์ในวัตถุ
มงคล 
     นอกจากอนุภาคปาฏิหาริย์แล้วนั้นการใช้เรื่องเล่าศักดิ์สิทธิ์(narrative sacred)ก็มีอนุภาค
ญาณทิพย์หยั่งรู้ ดังตัวอย่าง 
ตัวอย่างที่ 5 
“ในเช้าวันที่เสือทองและเสือจิระถูกประหารชีวิตภายในคุกบางขวาง จังหวัดนนทบุรีไปแล้วนั้น พอ
ตอนสายๆ หลวงพ่อคูณซึ่งท่านอยู่ที่วัดบ้านไร่ ได้กล่าวเล่าเหตุการณ์ก่อนการประหารชีวิตให้บรรดา
ลูกศิษย์ฟัง  ต่อมาเมื่อลูกศิษย์คนหนึ่งได้สอบถามเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นก็รู้ว่า
เรื่องราวทั้งหมดตรงกับที่หลวงพ่อคูณท่านพูดในวันนั้นทุกประการ  เมื่อกลับมาถามหลวงพ่อว่าท่าน
ทราบได้อย่างไร ท่านก็ไม่ตอบอะไร  เพียงแต่หัวเราะหึๆเท่านั้น” 
           ที่มา : หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธหน้า 68 
         จากตัวอย่างข้างต้นมีอนุภาคญาณทิพย์หยั่งรู้ คือ หลวงพ่อคูณทราบเหตุการณ์โดยไม่มีผู้ใด
บอกซึ่งอนุภาคญาณทิพย์หยั่งรู้ท าให้เรื่องเล่ากลายเป็นเรื่องเล่าศักดิ์สิทธิ์ และเป็นส่วนหนึ่งของการ
แสดงความเชื่อที่มีมาก่อน 
1) ชุดความคิดทางสังคมเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์   
 จากการวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาพบว่าชุดความคิดทางสังคมเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ส่วน
ใหญ่มีที่มีจากผลงานการสร้างสาธารณประโยชน์ของหลวงคูณ เช่น สถานศึกษา โรงพยาบาล เป็นต้น 
ตลอดจนการรับเงินท าบุญที่พุทธศาสนิกชนร่วมท าบุญกับท่าน สื่อสิ่งพิมพ์ส่วนใหญ่ก็ผลิตซ้ าความคิด
ทิศทางเดียวกันท่านรับปัจจัยที่มีมูลค่าน้อยที่สุด ท าให้ตีความได้ว่าจ านวนเงินที่ท่านรับจากท าบุญของ
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ผู้เลื่อมใสศรัทธามีลักษณะเก็บเล็กผสมน้อย แต่ก็ท าให้สร้างสาธารณประโยชน์ได้เป็นจ านวนมาก และ
เป็นที่น่าสังเกตว่าหลวงคูณมีปณิธานเรื่องดังกล่าวตั้งแต่เยาว์วัย ดังนี้ 
ตัวอย่างที่ 6 
“ถ้าผมมีเงิน ผมจะบริจาคท าบุญให้หมด  ผมจะสร้างกุศลให้กับพระพุทธศาสนา จะสงเคราะห์สังคม
ส่วนรวมที่กระท าเพ่ือคนยากจน เช่น สร้างโบสถ์ สร้างศาลา สร้างโรงเรียน สร้างโรงพยาบาล ผมจะ
ไม่เก็บเงินไว้ติดตัวเลย” 
ที่มา : หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธหน้า 29 
 ทั้งนี้ ปณิธานงานสังคมสงเคราะห์ท่านได้สืบสาน และพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ดังตัวอย่าง 
ตัวอย่างที่ 7 
“กูรู้สึกดีใจอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ บุญทานอื่นท ามามาก แต่ท าบุญกับพระเจ้าอยู่หัวยังไม่ได้ท า ท าบุญ
กับท่านยิ่งใหญ่ ภูมิใจมหาศาล เงินที่ลูกหลานบริจาคทีละเล็กทีละน้อยสะสมรวมไว้เพ่ือทูลเกล้าฯ 
ถวาย  พี่น้องจะได้ร่วมกันรับอานิสงส์ด้วย” 
ที่มา : หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธหน้า 80 
จากตัวอย่างข้างต้น หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธใช้ค าสรรพนามกูแทนตัวเอง โดยสื่อความหมายถึง
ความรู้สึกปิติยินดีระเจ้าที่ได้ท าบุญกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และมีข้อสังเกตประการหนึ่ง คือ 
มีการใช้ค าราชาศัพท์ทูลเกล้าฯถวาย   
 
2) ชุดความคิดทางสังคมเก่ียวกับโลกียสุข 
จากการวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาพบว่าชุดความคิดทางสังคมเกี่ยวกับโลกียสุขท่ีมีมาจากหลักธรรม 
ค าสอนที่เน้นการด ารงชีวิตอย่างสงบสุข โดยท าหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด การไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน และ
การเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้หลวงพ่อคูณใช้ภาษาที่สื่อสารเข้าใจง่าย ไม่ใช้ค าศัพท์เฉพาะ
ทางพุทธศาสนาที่เข้าใจยาก แต่ใช้ค าศัพท์พ้ืนฐานทางพุทธศาสนาทั่วไป ทั้งนี้ พุทธศาสนิกชนชาวไทย
มีความคิด ความเชื่อพุทธศาสนาเดิม เช่น บุญ บาป นรก สวรรค์ และเมื่อหลวงพ่อคูณอธิบายด้วย
วัจนลีลาแบบเป็นกันเองเสมือนญาติผู้ใหญ่อบรมลูกหลานในครอบครัวก็ยิ่ งท าให้พุทธศาสนิกชนเกิด
ความเลื่อมใส ศรัทธา และมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอนที่หลวงพ่อคูณเสนอแนะ
แนวทางโดยใช้วัตถุมงคลมงคลเป็นสื่อกลางเชื่อมโยง โน้มน้าวใจให้พุทธศาสนิกชนศรัทธา ดังตัวอย่าง 
ตัวอย่างที่ 8 
“ข้อห้ามข้อควรปฏิบัติผู้บูชาวัตถุมงคลหลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณสั่งว่า เมื่อมีพระเครื่องของหลวงพ่อ
คูณติดตัวให้ภาวนาพุทโธท าจิตให้เป็นสมาธิแน่วแน่ละเว้นถ้อยค าด่าทอ ด่าพ่อแม่ตน และพ่อแม่บุคคล
อ่ืน และอย่าผิดสามีหรือภรรยาผู้อื่น ให้สวดมนต์ก่อนเข้านอนทุกคืน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด และหลวงพ่อคูณ
ย้ าว่า ถ้ามีใจอยู่กับพุทโธให้ใจเป็นกลางๆ ไม่สอดส่ายไปไหน นั่นหมายความว่า มีใจเป็นสมาธิ จะช่วย
ปกป้องคุ้มครองเราได้ดียิ่ง ยิ่งกว่าการมีวัตถุมงคลใดๆในโลก” 
ที่มา : เทพเจ้าแห่งดินแดนที่ราบสูง หลวงพ่อคูณ  ปริสุทฺโธ พระ...ผู้มีแต่ให้ หน้า 110 
อภิปรายผลการศึกษา 
ชุดความคิดทางสังคมในหนังสือหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธสามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้ 
1. ชุดความคิดทางสังคมเก่ียวกับวัตถุมงคล   
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วัตถุมงคล เป็นรูปแบบหนึ่งของการใช้ลักษณะเชิงสัญญะหรือใช้เป็นสัญลักษณ์เพ่ือให้ระลึกถึงพุทธ
ศาสนา  แต่ขณะเดียวพุทธศาสนิชนที่เลื่อมใสศรัทธาวัตถุมงคลก็มักมีความคิด ความเชื่อเรื่อง
ปาฏิหาริย์ที่เกิดจากนับถือสัญญะวัตถุมงคลดังกล่าว หรือกล่าวได้ว่าวัตถุมงคลเป็นสัญลักษณ์และวัตถุ
ทางศาสนาที่ผู้เลื่อมศรัทธาเชื่อว่าตนเองอธิษฐานอ้อนวอนขอในความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องเพ่ือให้มี
โชคลาภ เมตตามหานิยม หรือมีอิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์  
            ทั้งนี้ หลวงพ่อคูณ  ปริสุทฺโธน าความเชื่อวัตถุมงคลของพุทธศาสนิกชนเป็นสื่อกลางในการ
โน้มน้าวใจให้ชาวพุทธปฏิบัติตามหลักธรรม ดังที่พระมนตรี เนรมิตครบุรี (2557)กล่าวว่า“ผู้ใช้วัตถุ
มงคลหลวงพ่อคูณ  ปริสุทฺโธ น าหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 ประการ คือ ทาน ศีล และภาวนามาปฏิบัติ
อย่างสม่ าเสมอด้วยแรงศรัทธาวัตถุมงคลหลวงพ่อคูณ  ปริสุทฺโธ จึงถือว่าความเชื่อความศรัทธาของ
ผู้ ใช้วัตถุมงคลหลวงพ่อคูณ   ปริสุทฺ โธนั้นมีส่วนในการสืบสานและปฏิบัติตามค าสอนของ
พระพุทธศาสนาและความเชื่อความศรัทธาต่อวัตถุมงคลเป็นอย่างสูง” 
2.ชุดความคิดทางสังคมเก่ียวกับปาฏิหาริย์ 
จากการวิเคราะห์  โดยใช้แนวคิดอนุภาค (motif) ของคติชนวิทยาพบว่ากลวิธีทางภาษาที่สื่อ
อุดมการณ์ในสื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ พบว่ามีอนุภาคปาฏิหาริย์ อนุภาคญาณทิพย์
หยั่งรู้  ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นเหตุการณ์ที่เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้พุทธศาสนิกชนจดจ าเหตุการณ์
ปาฏิหาริย์ หรืออนุภาคปาฏิหาริย์ หรืออนุภาคญาณทิพย์หยั่งรู้  ดังที่ อนุรัตน์  วัฒนาวงศ์สว่าง และ
ภัทรพรรณ  สายเติมศรีกล่าวว่า“เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เสริมแต่งให้กิตติศัพท์ของ
เหรียญหลวงพ่อคูณยิ่งโด่งดังไปทั่วกลายเป็นพระเครื่อง  วัตถุมงคลที่มีผู้ติดตามแสวงหาเพ่ือจะสะสม
มากที่สุด  ประกอบกับความเชื่อเรื่องความแคล้วคลาด  การอยู่ยงคงกระพัน ถือเป็นความเชื่อที่ส าคัญ
ที่สุดของผู้เชื่อถือในสถานการณ์วิกฤตต่างๆ ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการสร้างวัตถุมงคล ซึ่งล้วนแต่
เป็นที่พ่ึงทางใจแก่ผู้อยู่ในภาวะวิกฤติทั้งสิ้น” (อนุรัตน์ วัฒนาวงศ์สว่าง และภัทรพรรณ  สายเติมศรี.
2539 : 113) 
 3.ชุดความคิดทางสังคมเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์   
จากการวิเคราะห์ พบว่า หลวงพ่อพ่อคูณมีบทบาทในการสร้างสรรค์สังคมในลักษณะสังคมแห่งการ 
ให้ โดยแนวทางการให้ หรือการสร้างสาธารณประโยชน์เพ่ือส่วนรวม ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการสืบ
ทอดพุทธศาสนา ดังที่ กัลยา  กุลสุวรรณ(2553) กล่าวว่า “การพัฒนาชีวิตและสังคมโดยพุทธวิถี มี 3 
ด้าน  คือ  ด้านการศึกษา  ด้านการเมืองการปกครอง  และด้านเศรษฐกิจและสังคม” 
 4.ชุดความคิดทางสังคมเก่ียวกับโลกียสุข 
จากการวิเคราะห์ พบว่า หลักธรรมค าสอนส่วนใหญ่เน้นให้พุทธศาสนิกชนด ารงชีวิตได้อย่างมี 
ความสุขในภพชาติปัจจุบัน โดยปฏิบัติตามหลักธรรมพ้ืนฐาน คือ ศีล 5 และสร้างบุญ สร้างกุศลตาม
หลักการท าบุญ เพ่ือความสุขเบื้องต้น คือ ผู้ให้และผู้รับมีความสุข ซึ่งหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธมีวิธีการ
สอนที่ใช้ระดับภาษากันเอง และระดับภาษาไม่เป็นทางการเพ่ือให้พุทธศาสนิกชนสนใจปฏิบัติตาม
หลักธรรมค าสอนได้ง่าย ซึ่งสอดคล้องกับที่จ านงค์ ร่มเย็น (2540) กล่าวว่า “หลักธรรมค าสอนทาง
พุทธศาสนาเน้นการน าไปปฏิบัติมากกว่าการสอนให้รู้หรือจ าได้  การสอนมีลักษณะพูดคุยธรรมดา
เข้าใจง่าย” 
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4.สรุป 
 ชุดความคิดทางสังคมในหนังสือหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธเป็นแนวทางหนึ่งท าให้เห็นการ
แก้ปัญหาชีวิต โดยใช้สารัถตธรรมของชาวไทยพุทธ หรือการนับถือพุทธศาสนา เป็นแนวทางปฏิบัติ
ก ากับแนวทางด าเนินชีวิต ตลอดจนมีส่วนช่วยจัดระเบียบสังคมให้แต่ละบุคคลท าหน้าที่ของตนอย่าง
สมบูรณ์นั้น ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของปรัชญาที่ว่า ศาสนาพุทธเป็นศาสนาปฏิบัตินิยม กล่าวคือ 
การเข้าถึง เข้าใจพุทธศาสนานั้นพุทธศาสนิกชนต้องปฏิบัติตามสารัตธรรม ดังที่ สุวรรณา  สถา
อานันท์  กล่าวว่า“พุทธศาสนามิใช่ศาสนาที่ยึดกับตัวค าสอนในแง่ลายลักษณ์ แต่ต้องน าค าสอน
เหล่านั้นมาปฏิบัติให้เห็นจริงในประสบการณ์ของมนุษย์ด้วย”(สุวรรณา  สถาอานันท์, 2545) ด้วยเหตุ
นี้ แนวทางปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอนจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง  และผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการ
สื่อสารสารัตถธรรม คือ พระสงฆ์  โดยพระสงฆ์เลือกวิธีการสื่อสารแบบใดย่อยมีความหมายต่อผู้รับ
สารในระดับท่ีแตกต่างกันไป   
         การศึกษากลวิธีทางภาษาที่สื่ออุดมการณ์ในสื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธพบว่า
กลวิธีทางภาษาสะท้อนให้เห็นแนวคิดเรื่องกุศลโลบายการสอนหลักธรรมของหลวงพ่อคูณ โดยใช้
อุดมการณ์วัตถุมงคล ส่วนแนวคิดเรื่องอุดมการณ์ปาฏิหาริย์ส่วนแนวคิดเรื่องอุดมการณ์สังคม
สงเคราะห์  ส่วนแนวคิดเรื่องอุดมการณ์โลกียสุข 
กล่าวโดยสรุปว่าอัตลักษณ์ของหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธไม่มีเฉพาะเรื่องพระเกจิอาจารย์ที่เชี่ยวชาญวัตถุ
มงคล  นิยมพูดกู-มึง แต่เมื่อใช้แนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์หาค าตอบก็พบว่ากลวิธีทางภาษา
สัมพันธ์กับอุดมการณ์ โดยท าให้เห็นอุดมการณ์ที่สังคมไทยส่วนใหญ่ยังไม่ได้ผลิตซ้ าความคิดเกี่ยวกับ
หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธมากเท่าท่ีควร คือ อุดมการณ์โลกียสุข 
 
5.ข้อเสนอแนะ 
         จากการวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาที่สื่ออุดมการณ์ในสื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธมี
ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาเพ่ิมเติม ดังนี้ 
1. การวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาเพ่ือใช้สื่ออุดมการณ์บารมีในสื่อสิ่งพิมพ์
เกี่ยวกับหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธหรือพระสงฆ์รูปอ่ืนๆ 
2. การวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาเพ่ือใช้สื่ออุดมการณ์ปาฏิหาริย์ในวารสาร
เกี่ยวกับพระเครื่อง 
3. การวิเคราะห์อุดมการณ์ของสื่อมวลชนในการผลิตซ้ าแนวคิดพุทธ
ศาสนาแบบโลกียสุข 
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การจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงพุทธ 
 

พระสมจิตร ญาณวีโร 
 

บทคัดย่อ 
พระพุทธศาสนา ได้อุบัติขึ้นมาเป็นเวลา 2,500กว่าปีแล้ว เดิมที่เดียว พระพุทธศาสนานั้น จะ

เน้นเรื่องเกี่ยวกับการแสวงหาวิธีก าจัดความทุกข์ของมนุษย์เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีหลักค าสอน
เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าและพระสาวกส่วนมากใช้ชีวิตใกล้ชิดกับ
ธรรมชาติอย่างแนบแน่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่เคยปรากฏหลักฐานใด ๆ การช่วงชิงทรัพยากรอัน
อุดมสมบูรณ์มาสร้างประโยชน์ในทางวัตถุเพ่ือตอบสนองความต้องการตนเอง แต่ในทางตรงกันข้าม
กลับซาบซึ้งในคุณค่าของธรรมชาติและมีจิตใจที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจะมีพระสูตรและวินัยเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 1) ปโลกสูตร 2) เวสสันดรชาดก และวินัย 1 ) ส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน้ า 
2)ส่งเสริมการอนุรักษ์พืชและป่าไม้และพระวินัย  
 
ค าส าคัญ : การจัดการ, สิ่งแวดล้อม, พระพุทธศาสนา.  
 

Abstract 

Buddhism has evolved over more than 2,500 years old. Early Buddhist is 

focused on seeking ways to eliminate human suffering alone. But there are doctrines 

about how to dealing with the environment, can be seen that the Buddha and his 

disciples spent much closer to natural oscillations in unison, never shown any 

evidence of stealing the rich resources contention to create useful objects to satisfy 

their own needs. On the opposite side, has been appreciation the value of nature and 

the spirit to conserve the environment. There are Sutta and Vinaya Pitaka about 

disciplines of the environment conservative: 1) Paloka Sutta 2) Vessantara Jataka 

(cataka) and Vinaya discipline 1) to promote of soil and water conservation, 2) to 

promote conservation plants and forestry  Vinaya discipline.  

 

Key Word: management, Environment, Buddhist (Buddhism) 

 

บทน า 
หลักค าสอนในพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน

ทั้งเป็นที่อยู่อาศัยของพระภิกษุและใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวก ได้
ด าเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางป่าตลอดระยะเวลา ซึ่งมีความสัมพันธ์กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาโดย
ตลอด ซึ่งหลักค าสอนในพระพุทธศาสนา จะเน้นให้ความส าคัญเกี่ยวกับป่าไม้และธรรมชาติ เพราะ
เป็นที่อยู่อาศัยของพระภิกษุและสิ่งมีชีวิตตลอดถึงระบบนิเวศที่เกี่ยวเนื่องผูกพันเป็นสายใยของห่วงโซ่
อาหารจากธรรมชาติที่สร้างสรรค์เพ่ือมนุษย์ ส่วนมุมมองของพระพุทธศาสนาเกี่ ยวการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมนั้น โดยค าสอนจะเน้นให้พระภิกษุเห็นคุณค่าของธรรมชาติและให้ความส าคัญต้องช่วยกัน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์และสิ่งมีชีวิต 
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พุทธธรรมกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

หลักค าสอนในพระพุทธศาสนาเชื่อว่าสิ่งแวดล่องมนั้น ไม่สามารถแยกขาดมนุษย์และมนุษย์ก็
ไม่สามารถแยกจากสิ่งแวดล้อมเช่นกัน จะมีความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้ ต่างก็พ่ึงพา
อาศัยซึ่งกันในเชิงระบบนิเวศถ้าหากมนุษย์จะเพิกเฉยต่อผลกระทบถึงสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อ
มนุษย์ด้วยส่วนหนึ่งมาจากการกระท ามนุษย์เป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันได้มีเสียงเรียกร้องให้มนุษย์กลับมา
เยียวยาโลกและถนอมสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เช่น ในบทความเรื่อง “The Land Ethics” ที่เน้นถึง
จริยธรรมซึ่งครอบคลุมทั้งมนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ1) จริยธรรมระหว่างมนุษย์ต่อ
มนุษย์ 2)จริยธรรมระหว่างมนุษย์ต่อสังคม3) จริยธรรมระหว่างมนุษย์ที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติของมนุษย์เอง  
 พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตฺโต).(2542: 191).แสดงทัศนะเกี่ยวกับแนวคิดในการมอง
ธรรมชาติของพระพุทธศาสนาว่าหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาได้เน้นถึงการพ่ึงพาอาศัยกันสิ่งส าคัญ
อย่างหนึ่งก็คือความรู้สึกที่ดีงามต่อกันระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์และมนุษย์ต่อพืชและสัตว์ทั้งหลาย
ความรู้สึกที่ดีงามอย่าหนึ่งได้แก่คุณธรรมที่เรียกว่า “ความกตัญญู” ความกตัญญูนี้ไม่ใช่มีเฉพาะต่อ
มนุษย์ด้วยกันเท่านั้นแต่ท่านให้มีแม้ต่อสัตว์และพืชทั้งหลายด้วยที่ส าคัญมองเห็นธรรมชาติเป็นเรื่อง
รื่นรมย์น่าชื่นชมความงามและมีความสุขกับธรรมชาติเห็นพืชพันธุ์มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในธรรมชาติ
เป็นเพ่ือนร่วมกฎของธรรมชาติอันเดียวกันกับตนจะต้องมีเมตตาไมตรีต่อกัน มองธรรมชาติเป็น
สภาพแวดล้อมที่มีคุณค่าเกื้อกูลต่อการพัฒนาของมนุษย์ท่าทีเหล่านี้จะท าให้พฤติกรรมต่อธรรมชาติ
แวดล้อมพลิกเปลี่ยนจากความเป็นปฏิปักษ์ที่จะพิชิตข่มเหงรังแกเอาเปรียบธรรมชาติกลับมาสู่ความ
เป็นมิตรความเกื้อกูลและอยู่ร่วมกันด้วยดีพระพุทธศาสนาสอนให้รู้คุณแม้แต่พืชดังพุทธภาษิตที่มี
ใจความว่า “บุคคลพึงนั่งหรือนอนใต้ร่มต้นไม้ใดไม่พึงหักรานกิ่งต้นไม้นั้น”เพราะว่าคนประทุษร้าย
มิตรเป็นคนชั่ว  

นอกจากนี้คติทางพระพุทธศาสนาสอนให้มองธรรมชาติเป็นสภาพแวดล้อมที่งดงามน่ารื่นรมย์
และเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งของความสุขคตินี้จะท าให้เรามีความสุขในการอยู่ท่ามกลางธรรมชาติหรือท า
ให้มนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีความสุขนอกจากนี้ธรรมชาติก็เป็นส่วนประกอบหรือเป็นปัจจัยใน
การฝึกฝนพัฒนามนุษย์หมายถึงการสอนในพระพุทธศาสนา ได้ยกเอาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาใช้
เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งในการศึกษาคือในการที่จะพัฒนาคนให้มีจิตใจเจริญงอกงามเมื่ออยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่สงบปราศจากเสียงรบกวนกิจกรรมที่ไม่วุ่นวายเรียกว่ากายวิเวกคือความสงัดทางด้าน
กายโดยเฉพาะเมื่อไปอยู่ในป่าร่มไม้ หมู่ไม้ที่มีความสงบมีแต่ธรรมชาติก็จะช่วยชักน าจิตใจให้โน้มไปสู่
ความสงบด้วยเมื่อจิตใจรู้สึกมีความสงบมีความอ่ิมใจมีความสดชื่นโน้มน้อมไปในทางที่ดีก็จะท าให้เกิด
จิตวิเวกคือความสงัดทางจิตตามมาเมื่อจิตใจสงบสงัดไม่มีอารมณ์วุ่นวายใจเข้ามารบกวนแล้วสมาธิก็
จะอยู่ในสภาพที่พร้อมจะฝึกฝนพัฒนายิ่งๆ ขึ้นไปอีกการพินิจพิจารณาให้เกิดปัญญาเห็นความเป็นจริง
ของสิ่งทั้งหลายจึงท าให้จิตใจเป็นอิสระท่ีเรียกว่าเป็นอุปธิวิเวกคือท าให้เกิดความสงัดจากกิเลสต่อไปใน
ที่สุดชาวพุทธมองธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากประสบการณ์2อย่างคือ 
 1. จากการศึกษาพระจริยาวัตรของพระพุทธเจ้าและของพระสาวกในสมัยครั้งพุทธกาล 
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 2. จากการศึกษาหลักค าสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกที่มีปรากฏอยู่ในพระสูตร
และพระวินัยโดยชาวพุทธมีทัศนะโดยภาพรวมมีทัศนะอย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์และปกป้องธรรมชาติ
(พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). (2542:21- 26). 
พระสูตรเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
พระพุทธองค์มีความใกล้ชิดกับป่าไม้ และยังทรงสั่งสอนไม่ให้ท าลายพันธุ์ไม้รวมทั้งให้พุทธบริษัทมี
ความกตัญญูต่อต้นไม้เพ่ือเป็นการช่วยส่งเสริมปลูกจิตส านึกถึงความกตัญญูกตเวทีแก่ประชาชนทั่วไป
ในการอนุรักษ์ป่าที่มีอยู่แล้วให้คงอยู่ต่อไป และห้ามตัดไม้ท าลายป่า โดยหลักค าสอนทาง
พระพุทธศาสนานั้น พระสงฆ์สามารถน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นพัฒนาเป็นเครื่องมือหรือสื่อการอบรม
ปลูกจิตส านึกให้กับประชาชนได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจุดมุ่งหมายของการฝึก
จิตใจเพ่ือให้เกิดจิตส านึกในการดูแลรักษาหรือปลูกสร้างป่าไม้รวมทั้งแหล่งน้ าทางธรรมชาติ พระพุทธ
องค์ทรงแสดงพระสูตรเกีย่วกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดังนี้ 

1. ปโลกสูตร 
ปโลกสูตรแห่งอังคุตตรนิกายยืนยันแนวคิดของพราหมณ์ผู้หนึ่งเข้ามาเฝ้าพระพุทธองค์ และ

ทูลถามเหตุแห่งความเสื่อมของมนุษย์ ค าตอบของพระองค์ได้ชี้ให้เห็นว่าเมื่อมนุษย์แปดเปื้อนไปด้วย
กิเลส สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติจะวิปริตไปด้วย (องฺ. ทุกฺ. (ไทย), 20/57/220-221).ดังนี้ 
“ดูก่อนพราหมณ์ อีกประการหนึ่ง ทุกวันนี้ เมื่อมนุษย์ก าหนัดแล้วด้วยความก าหนัดผิดธรรม (อธรรม
ราคะ) ถูกความโลภ ไม่สม่ าเสมอครอบง า (วิสมโลภะ) ประกอบด้วยธรรมที่ผิด (มิจฉาธรรม) ฝนไม่ตก
ต้องตามฤดูกาล ฉะนั้น จึงเกิดทุพภิกขภัย ข้าวกล้าเสียหาย เป็นเพลี้ยไม่ให้ผล เพราะเหตุนั้น มนุษย์จึง
ล้มตายเสียเป็นอันมาก” 
 2.เวสสันดรชาดก 
 เวสสันดรชาดก ได้พรรณนาป่าธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในกัณฑ์จุลพน (ป่าเล็ก) และตอน
กัณฑ์มหาพน (ป่าใหญ่) ซึ่งมีเนื้อหาที่แสดงถึงความรู้สึกในความงดงามของป่าธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ท าให้เกิดความสุนทรีย์หรือมีความสุขความชื่นชมในความงามตลอดเวลา เพราะในป่านั้น
มีทั้งหมู่ไม้ มีสัตว์ป่า มีสัตว์น้ า แหล่งน้ า บรรยากาศ ที่อยู่อาศัย (อาศรม) (ขุ.ชา. (ไทย), 28/1976-
2086/492-507). 

“ในบริเวณอาศรมนั้น มีหมู่ไม้ต่างๆ พันธุ์คือ ไม้มูกมัน โกศ สะค้าน แคฝอยไม้บุนนาก บุ
นนากเขา และไม้ทรึก มีดอกบานสะพรั่งสีต่างๆ กันเหมือนหมู่ดาวเรืองรองอยู่บนนภากาศ อนึ่งใน
บริเวณอาศรมนั้น มีไม้ราชพฤกษ์ ไม้มะเกลือ กฤษณา รักด า ต้นไทรใหญ่ไม้รังไก่ ไม้ประดู่มีดอกบาน
สะพรั่ง มีไม้มูกหลวง ไม้สน ไม้กะทุ่ม ไม้ช่อ ไม้ตะแบบ หูกวาง ตะเคียน นางรัง ล้วนมีดอกบานเป็น
พุ่มพวงดังลอมฟาง” 
 
สิกขาบทท่ีเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 การบัญญัติสิกขาบทเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติและเป็นแบบอย่าง
แก่พุทธศาสนิกชน พระพุทธองค์ทรงมุ่งหวังให้พระสงฆ์เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมตั้งบริบทการใช้ชีวิต
อย่างเรียบง่ายเกื้อกูลต่อธรรมชาติและการรักษาธรรมชาติเนื่องจากในครั้งพุทธกาล จะให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พระองค์จึงทรงบัญญัติสิกขาบทให้มีความสอดคล้องสัมพันธ์กับ
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ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ้าทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมดี ย่อมส่งผลต่อจิตใจภิกษุผู้ปฏิบัติธรรม จะ
ช่วยให้การปฏิบัติธรรมบรรลุตามเป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้น ฉะนั้น พระวินัยแต่ละสิกขาบทพระสูตรที่
พระองค์ทรงบัญญัติไว้แสดงไว้ จ ึงม ีความเกี ่ยวข้องกับสิ ่งแวดล้อมโดยตรงและโดยอ้อม จึงมี
ความส าคัญและมีความจ าเป็นในการด ารงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อการปฏิบัติของ
พระสงฆ์ด้วย ซึ่งความส าคัญของพระวินัยที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

1.ส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน  า 
สมัยพุทธกาล การขุดดินถือว่าเป็นการท าลายชีวิตสัตว์ เพราะประชาชนในสมัยนั้นมีความเชื่อ

ว่าดินมีชีวิต มีอินทรีย์ จึงไม่ควรท าลาย โดยเฉพาะพระสงฆ์จะต้องงดเว้นไม่ท าลายเป็นอันขาด เมื่อ
พระสงฆ์ท าการก่อสร้าง ได้ขุดดินเพ่ือน าไปก่อสร้างโบกฉาบกุฏิและท าศาลาโรงฉัน ประชาชนจึงพา
กันติเตียน ประณามการกระท านั้น  

เมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องราว จึงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทเพ่ือห้ามไม่ให้ภิกษุท า
เช่นนั้นอีก เพราะนอกจากประชาชนจะติเตียนแล้วยังเป็นการท าลายชีวิตสัตว์ที่อาศัยอยู่ในดินอีกด้วย 
พระองค์ทรงมองเห็นประโยชน์นี้แล้ว จึงได้ทรงบัญญัติห้ามไว้เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์อันสูงสุดแล้ว
ถ้าหากพระสงฆ์มัวพะวงอยู่กับการก่อสร้างก็จะไม่มีเวลาบ าเพ็ญสมณธรรมให้ถึงที่สุดทุกข์ได้  

การที่พระสงฆ์รักษาพระธรรมวินัยข้อนี้เป็นการช่วยอนุรักษ์ดินไม่ให้เสื่อมคุณภาพ ซึ่งพระสงฆ์
ไม่ได้ล่วงละเมิดพุทธบัญญัติแต่อย่างใดในปาทุกาวรรค สิกขาบทที่ 15 ทรงบัญญัติไว้ว่า “ภิกษุพึงท า
ความศึกษาว่า เราจักไม่ถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะหรือบ้วนเขฬะในน้ า”พระพุทธองค์ทรงแสดง
เจตนารมณ์ ให้ช่วยกันรักษาความสะอาดแก่แม่น้ าล าคลองไม่ให้ถ่ายเทของเน่าเสียลงน้ า น้ าจึงจะไม่
กลายเป็นมลพิษ ไม่เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคสู่ประชาชน ตลอดจนไม่ก่ออันตรายสู่สัตว์น้ าและสัตว์บก
ทั้งหลายด้วยและที่ส าคัญในน้ ามีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ จะช่วยกันรักษาไม่ให้ถ่ายเทของเน่าเสียลงสู่แม่น้ า
เป็นธรรมชาติที่มีประโยชน์อนันต์และมีโทษมหันต์ หากไม่ได้มีการจัดการและควบคุมที่ดีพอ การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรน้ า จึงจ าเป็นจะต้องอาศัยการวางแนวการจัดการและพัฒนาแหล่งน้ า และ
การควบคุมปริมาณและอัตราการไหลของน้ าให้พอเหมาะ พร้อมทั้งค านึงถึงคุณภาพระยะเวลาการไหล
ของน้ าในเวลาเดียวกันด้วย 
 นอกจากนี้การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าแล้ว จะต้องพิจารณาควบคู่กับการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรน้ าทุกประเภทร่วมกันให้บังเกิดผลคุ้มค่ามากที่สุด เพราะการใช้ประโยชน์จากน้ าแต่ละ
ประเภทจะแยกออกจากกันโดยเด็ดขาดไม่ได้ แม้ว่าการใช้ทรัพยากรน้ าในประเทศไทยการด าเนินการ
โดยปราศจากการวางแผน จะเกิดความผิดพลาดในการใช้ประโยชน์ที่จากน้ า ฉะนั้น การบริหารจัดการ
เรื่องทรัพยากรน้ า ต้องมีแผนบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์ส าหรับ
เกษตรกร ซึ่งมีความจ าเป็นต้องใช้น้ าในการเพาะปลูกทางการเกษตร 
 2.ส่งเสริมการอนุรักษ์พืชและป่าไม้ 
 ในปาทุกาวรรค สิกขาบทที่ 14 ทรงบัญญัติไว้ว่า “ภิกษุพึงท าการศึกษาว่า เราไม่ป่วยไข้
จะไม่ถ่ายอุจจาระไม่ถ่ายปัสสาวะ หรือบ้วนน้ าลายลงบนของสดเขียว”ทรงบัญญัติห้ามถ่ายสิ่งสกปรก 
หรือไม่ให้ถ่มสิ่งของปฏิกูลรดบนใบไม้ใบหญ้าที่สดเขียวเพราะตามธรรมชาติของพืชแล้วพืชต้องการปุ๋ย
จากแผ่นดิน ใบต้องการแสงแดดจากดวงอาทิตย์จึงไม่มีความต้องการใดๆ เลย ที่จะรับปุ๋ยสดของมนุษย์
รดที่ตัวพืช ฉะนั้นทางที่ดีควรขับถ่ายลงดินเป็นดีที่สุด แล้วดินนั้นแหละจะเป็นผู้ป้อนอาหารไปสู่พืชเอง 
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รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้พระพุทธองค์ทรงห้ามตัดต้นไม้ดังพุทธบัญญัติที่ว่า “ภิกษุส าคัญว่า
พืช ตัดเองก็ดี ให้คนอื่นตัดก็ดี ท าลายเองก็ดี ให้คนอื่นท าลายก็ดี ตัดเองก็ดี ให้คนอื่นตัดก็ดี ต้องอาบัติ
ปาจิตตีย์ 
 พระวินัยที่ยกมาประกอบแสดงให้เห็นว่าทรัพยากรทุกชนิดควรแก่การดูแลรักษาอนุรักษ์ไว้ 
ไม่ว่าจะเป็นพืชผักต้นไม้น้อยใหญ่และในพระวินัย พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทเป็นศีลห้าม
พระสงฆ์ท าลายต้นไม้ หรือพรากของเขียว ภูตคามทุกชนิด ห้ามมิให้ขุดดิน ห้ามถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ 
หรือบ้วนน้ าลายลงบนต้นไม้ หรือในแม่น้ าล าธาร เป็นต้นทรงบัญญัติสิกขาบทคุ้มครองพืชแห่งภูตคาม
วรรคว่า “เป็นปาจิตตีย์ ในเพราะพรากภูตคาม” พรากภูตคามในที่นี้หมายถึงการท าให้พืชตายทุกวิธี ไม่
ว่าถอนโค่น ตัดหรือเด็ดก่อนบัญญัติสิกขาบทนี้ พระองค์ตรัสกับภิกษุที่ชอบโค่นไม่มาสร้างที่อยู่อาศัยว่า 
“ดูกก่อน โมฆบุรุษท้ังหลาย ไฉนพวกเธอจึงได้ตัดเองบ้าง ให้คนอ่ืนตัดบ้าง ซึ่งต้นไม้ เพราะคนทั้งหลาย
ส าคัญในต้นไมว้่ามีชีวะ” 

2. พระวินัยในฐานะส่งเสริมให้มนุษย์ปฏิบัติต่อธรรมชาติ  
สิกขาบทที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้แต่ละข้อ ล้วนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ที่พระองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามไม่ให้ภิกษุขุดดิน ตัดต้นไม้ ถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะลงบน
ของเขียวและลงในแม่น้ าล าธาร สิกขาบทเหล่านี้ได้สร้างจิตส านึกให้แก่ภิกษุ ยังเป็นแบบอย่างให้กับ
ชาวบ้านเพ่ือน าไปปฏิบัติ การที่ภิกษุไม่ตัดต้นไม้ย่อมช่วยรักษาความสมดุลทางธรรมชาติได้ เพราะ
สิ่งมีชีวิตที่อาศัยต้นไม้ตั้งแต่รากถึงยอดมีอยู่อย่างชุกชุม สัตว์จ าพวกแมลง หนอน ผีเสื้อ ต่างก็อาศัย
ต้นไม้เป็นเสมือนบ้านของพวกเขาใช้เป็นที่หลบภัย เป็นที่พักผ่อน ยิ่งต้นไม้ใหญ่เท่าไรก็ยิ่งมีสัตว์อาศัย
มากเท่านั้น ต้นไม้เป็นห่วงโซ่อาหารที่หมุนเวียนหล่อเลี้ยงชีวิตคนและสัตว์ พระธุดงค์ก็ต้องอาศัยผัก
และผลไม้ตามป่าเป็นอาหารยังชีพ ภาพที่คนและสัตว์อาศัยป่าไม้ และต้นไม้มีให้เห็นในชาดก บางครั้ง
ก็เก็บมาท าอาหาร เช่น ฤๅษีเก็บใบหมากเม่ามานึ่งเป็นอาหาร ซึ่งพระวินัยที่เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจึงนับว่ามีประโยชน์มากทั้งแก่คนและสัตว์(พระมหาวิเศษ ปญฺญาวชิโร,2543 : 45) 
พระพุทธเจ้าทรงทราบความจริงของกฎธรรมชาติ เมื่อพระองค์ทรงบัญญัติพระวินัยแต่ละข้อจะทรง
พิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระวินัยกับธรรม (หมายความถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย)ให้มี
ความสอดคล้องเกื้อกูลต่อกันตลอดสาย พระองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทที่ 7 แห่งโภชนวรรค ห้ามไม่ให้
ภิกษุฉันอาหารในเวลาวิกาล (หมายเอาเวลาตั้งแต่เที่ยงไปจนถึงรุ่งอรุณวันใหม่) สิกขาบทนี้ทรงมุ่งให้
ภิกษุเป็นผู้เลี้ยงง่าย ไม่ท าความล าบากให้แก่ชาวบ้าน นอกจากนี้ ก็เพ่ือป้องกันไม่ให้ภิกษุฉันอาหารที่
ค้างคืนเพราะอาหารนั้นอาจเสีย เมื่อภิกษุฉันเข้าไปก็อาจเป็นอันตรายแก่ชีวิตอีกอย่างถ้าภิกษุฉันมาก
เกินไปก็เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติธรรม 
 พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยให้เกื้อกูลต่อธรรมชาติ เพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ไม่เบียดเบียนสรรพสัตว์ ที่ปรากฏในพระไตรปิฎกตอนหนึ่ง ความว่าสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้า
เสด็จลงจากภูเขาคิชฌกูฏพร้อมกับหมู่ภิกษุสงฆ์ ทอดพระเนตรเห็นกุฎีอันงดงามที่พระธนิยะกุมภการ
บุตรก่อสร้างขึ้นเพ่ืออยู่จ าพรรษาส าหรับตน พระองค์ตรัสถามว่า “นั่นอะไร น่าดูน่าชม สีเหมือนแมลง
ค่อมทอง” ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบ พระพุทธเจ้าทรงต าหนิว่า “ภิกษุทั้งหลาย การ
กระท าของโมฆบุรุษนั้น ไม่สมควร ไม่คล้อยตาม ไม่เหมาะสม ไม่ใช่กิจของสมณะ ใช้ไม่ได้ ไม่ควรท า 
ไฉนโมฆบุรุษจึงขย าโคลนก่อกุฎีดินล้วนเล่า โมฆบุรุษนั้นชื่อว่าไม่มีความเอ็นดู ความอนุเคราะห์ ความ
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ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลาย พวกเธอจงไปท าลายกุฎีนั้นเสีย อย่าให้เพ่ือนพรหมจารีในภายหลัง
เบียดเบียนหมู่สัตว์เลย ภิกษุไม่พึงท ากุฎีดินล้วน ภิกษุใดท าต้องอาบัติทุกกฎ” (วิ.มหา. (ไทย) 
1/85/56).จะเห็นได้ว่าพระวินัยข้อนี้มีความมุ่งหมายที่จะอนุรักษ์ดิน และป้องกันไม่ให้ภิกษุฆ่าสัตว์ 
นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันมลพิษทางอากาศด้วย เพราะการท ากุฎีจะต้องท าการเผาดินให้แข็งตัว ดินนั้น
จึงจะคงทน ไม่แตกง่าย นับว่าพระพุทธเจ้าทรงมองเห็นการณ์ไกลจริง ๆ    
 
บทสรุป 

หลักค าสอนในพระพุทธศาสนานั้น ไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะหลักของการปฏิบัติส าหรับมนุษย์
และสังคมเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพระพุทธองค์ทรงบัญญั ติสิกขาบทเกี่ยว
ดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาเหตุที่ทรงบัญญัติสิกขาบทขึ้นมา เพ่ือต้องการส่งเสริมให้ให้พระสงฆ์
ใช้ชีวิตอยู่ในป่าแบบเรียบง่ายเหมาะสมกับการปฏิบัติธรรมและการสนทนาธรรมแก่พุทธศาสนิกชน ซึ่ง
พระสงฆ์จะต้องปฏิบัติตามพระวินัยอย่างเคร่งครัดซึ่งเป็นแนวทางการปฏิบัติตั้งแต่สมัยพุทธกาลสืบมา 
ปัจจุบันเกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของธรรมชาติและส่วนหนึ่ง ก็จะเกิดจากฝีมือของมนุษย์ที่ต้องการ
น าทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมาใช้ประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตหรือน ามาเพ่ือใช้ปัจจัยขั้นพ้ืนฐานส าหรับ
ป้องโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อน ามาใช้เกินความจ าเป็นหรือเกินกว่าธรรมชาติจะสร้างขึ้นมาทดแทนได้ 
จึงเกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศเรียกว่าเป็นต้นก าเนินของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นประจ าใน
ประเทศไทย  
หน่วยงานราชการ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ต้องรับผิดชอบต่อทรัพยากรของประเทศ ช่วยกันคุ้มครอง 
รักษา ห่วงแหนป่าหรือทรัพยากรของประเทศ หน่วยงานภาครัฐควรบังคับใช้กฎหมายและมีบัญญัติ
ลงโทษผู้กระท าผิด จัดยุทธศาสตร์การพัฒนาฟ้ืนฟูให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมคืนความสมดุลทาง
ธรรมชาติให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง เหมือนหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา ที่พระพุทธ
องค์ทรงบัญญัติท าลายธรรมชาติ แต่ให้ช่วยกันรักษาธรรมชาติไว้ เพราะพระสงฆ์ต้องอาศัยธรรมชาติ
เป็นที่ปฏิบัติธรรม ที่มีความส าคัญต่อระบบนิเวศที่ต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันจะขาดระบบใดระบบ
หนึ่งไปก็คงไม่ได้  
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วิเคราะห์แนวคิดและวิถีปฏิบัติปรัชญาไทยตามหลักพระพุทธศาสนา1 
An Analytical Concept and the way of Thai Philosophy in Buddhism 

 
ปัญญา นามสง่าและคณะ2 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง วิเคราะห์แนวคิดและวิถีปฏิบัติปรัชญาไทยตามหลักพระพุทธศาสนา เป็นงานวิจัย
เชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการวิจัยเอกสาร และการวิจัยภาคสนาม ผลจากการวิจัยพบว่า ปรัชญาไทยเป็นปรัชญา
เชิงพุทธ เพราะสังคมไทยใช้หลักพุทธธรรมในการด ารงชีวิตประจ าวันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สรุปได้ 6  ด้าน 
คือ อภิปรัชญา จริยศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ และสังคมการเมือง แต่เนื่องจากอิทธิพลค าสอนในทาง
พระพุทธศาสนามีลักษณะสอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาแบบไทยมากที่สุด บรรพบุรุษจึงได้ยึดแนวพุทธปรัชญา
เป็นแนวพัฒนาปรัชญาของตน ระบบปรัชญาไทยแบ่งออกเป็น 3 สาขาหลัก คือ อภิปรัชญา ญาณวิทยา และจ
ริยศาสตร์แนวคิด ความเชื่อ หลักจริยศาสตร์และประเพณีในปรัชญาไทยตามหลักพระพุทธศาสนาพบว่าความ
เชื่อของมนุษย์ได้มีวิวัฒนาการมาจากความเชื่อในธรรมชาติ ความเชื่อในคติถือผีสางเทวดา ความเชื่อใน
วิญญาณบรรพบุรุษ และความเชื่อในเทพเจ้าหลายองค์ ส่วนความเชื่อที่พบอยู่ในสังคมไทยนับแต่โบราณมา
จนถึงปัจจุบันนี้ ได้แก่ เรื่อง ไสยศาสตร์และโหราศาสตร์ นอกจากนั้นยังมีความเชื่อตามหลักพุทธศาสนา คือเชื่อ
กฎของกรรม เชื่อผลของกรรม เชื่อในความที่สัตว์มีกรรมเป็นของของตน และเชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 

 
ค าส าคัญ: ปรัชญาไทย,  พุทธปรัชญา, พระพุทธศาสนา 
 

ABSTRACT 

 The research which is the quality research based on documentary research and field 

research is to analyze the concept and practice of Thai philosophy according to Buddhism. It 

was research found that:Thai philosophy is a Buddhist philosophy because Thai society uses 

Buddhist principles in daily life from the past to the present which could be concluded into 6 

aspects. The 6 aspects are metaphysical, ethics, aesthetics, social and political aspect. 

However, due to the influence of the teachings in Buddhism, it is in line with the philosophy 

of Thai the most. The ancestors have adopted the Buddhist philosophy as the development of 

their philosophical system which is divided into 3 main branches: metaphysics, epistemology, 

and ethics.Belief, concept, ethics and traditions in Thai philosophy based on Buddhism were 

found that human belief has evolved from the belief in nature, belief in the nymph, belief in 

ancestral spirits and belief in many gods. The beliefs found in ancient Thai society to the 

present are about superstition and astrology. Besides, there is also a Buddhist belief which is 

the rule of karma, believe in the effects of karma, believe in the fact that living things have 

their own karma, and believe the enlightenment of the Buddha.  

                                                   
1บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหน่ึงของรายงานวิจัยที่ไดร้ับงบประมาณสนบัสนุนจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตรร์่วมกับ

ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.)ปีงบประมาณ 2559คณะผู้วิจัยประกอบด้วย ผศ.ดร.ปญัญา นามสง่า,พระครูปลัด
สุวัฒนพุทธคุณ, ดร.ภูวเดช สินทับศาล, ดร.สุนทร สุขทรัพย์ทวีผล 

2 วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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1.ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 ปรัชญาไทย มีลักษณะเด่นที่ต้องน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตประจ าวันในลักษณะ
เดียวกันกับปรัชญาระบบอ่ืนที่ปรากฏตามปรัชญาตะวันออกท่ัวไปซึ่งลักษณะนี้เรียกว่า  “ปรัชญาชีวิต”ซึ่งความ
น่าสนใจเป็นพิเศษคือมีลักษณะของการประนีประนอมเสมอไม่มีลักษณะของการโจมตีกันถึงจะได้รับอิทธิพล
จากศาสนาของต่างชาติแต่ก็รู้จักน ามาปรับใช้ประสมไปกับความคิดดั้งเดิมของบรรพบุรุษความประนีประนอม
จึงเป็นอีกลักษณะหนึ่งของปรัชญาไทยแนวคิดอันเป็นภูมิปัญญาในลักษณะดังกล่าวบรรพบุรุษของคนไทยได้
ช่วยกันสร้างเสริมเติมแต่งและสั่งสมกันต่อ ๆมาและได้ถ่ายทอดให้แก่อนุชนรุ่นหลังประเด็นปัญหาที่นักปราชญ์
ไทยให้ความสนใจค้นคว้าและแสวงหาความจริงกันมาตลอดนั้นอยู่ในขอบเขตของความรู้ที่เกี่ยวกับโลกและชีวิต  
ประเด็นของปัญหาตามที่กล่าวมานี้ส่วนใหญ่นักปราชญ์ไทยได้พยายามแสดงหาค าตอบตลอดมาและค าตอบ
เหล่านี้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานหลัก3ประการคือ (1)กระแสความคิดดั้งเดิมก่อนได้รับนับถือศาสนาพราหมณ์และ
ศาสนาพุทธ(2)กระแสความคิดที่มีศาสนาพราหมณ์เป็นพ้ืนฐาน (3)กระแสความคิดที่มีพระพุทธศาสนาเป็น
พ้ืนฐาน(ปัญญา นามสง่า, 2560 : 12) 

จากนัยดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ปรัชญาไทยมีความเชื่อมโยงกับความรู้และความจริงที่เกี่ยวกับโลกและ
ชีวิตคนไทยตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน โดยได้ตั้งข้อสมมติฐานแล้วผูกเรื่องเป็นนิยายหรือนิทานอันเกี่ยวกับโลก
และชีวิตเป็นเรื่องเล่าสืบ ๆกันมาแบบปากต่อปากซ่ึงบางเรื่องอาจจะมีจริยธรรมและศีลธรรมสอดแทรกอยู่ด้วย
เพ่ือจะได้เป็นอนุสติเตือนใจให้ประพฤติดีประพฤติชอบในสังคมนอกจากที่กล่าวแล้วยังมีแนวความคิดที่ส าคัญ
อันมีค่าควรแก่การศึกษาและควรยกย่องได้ว่าเป็นปรัชญาไทยอีกรูปแบหนึ่งในยุคดั้งเดิมอันแสดงให้เห็นถึงภูมิ
ปัญญาของคนโบราณที่รู้จักวิธีสอนจริยธรรมและศีลธรรมแก่ลูกหลานแต่ออกมาในรูปลักษณะของค าคมและ
สุภาษิตท่ีคนโบราณนิยมคิดขึ้นมาเพ่ือเป็นคติเตือนใจให้เป็นแนวทางของการด าเนินชีวิต และเป็นหลักจริยธรรม
และศีลธรรมที่มุ่งสอนบุคคลให้ประพฤติตนอยู่ในท านองครองธรรมในขณะเดียวกันก็ได้แสดงให้เห็นถึงถ้อยค า
อันหลักแหลมลึกซึ้งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นได้อนุรักษ์แนวความคิดนี้ไว้เป็นอย่างดีโดยมีผู้สืบทอดกัน
มาแบบปากต่อปากและให้ชื่อเรียกว่า  “ผญา”  ค าว่า  “ผญา”  มีความหมายในท านองเดียวกันกับค าว่า  
“ปัญญา”  หรือปรัชญา”  เพราะเสียง  “ป”  หรือ  “ปร”  คือเสียง  “ผ”  ในภาษาอีสานซึ่งเป็นดั้งเดิมของคน
ไทยเช่นค าว่า  “เปรต”  เป็น  “เผด”  เป็นต้นดังนั้นค าว่า  “ปัญญา”  จึงกลายเสียงเป็น  “ผญา” (ปรีชา พิณ
ทอง, 2534:15)เป็นค าพูดที่หลักแหลมได้สาระท าให้ผู้ฟังมองเห็นสติปัญญาของผู้พูดและมองปรัชญาเชิงจริย
ศาสตร์ที่แฝงภาษิตค าสอนทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นสาระส่วนส าคัญของปรัชญาไทย 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและวิถีปฏิบัติปรัชญาไทยตามหลักพระพุทธศาสนา 
เพ่ือสร้างชุดความรู้เกี่ยวกับปรัชญาไทยที่สอดคล้องกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา อันจะเกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนาองค์ความรู้ในระบบปรัชญาไทยสืบต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(1) เพ่ือศึกษาแนวคิด และหลักการของปรัชญาไทย 
(2) เพ่ือศึกษาแนวคิดความเชื่อหลักจริยศาสตร์ และประเพณีในปรัชญาไทยตามหลักพระพุทธศาสนา 
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(3) เพ่ือวิเคราะห์แนวคิดความเชื่อหลักจริยศาสตร์ และประเพณีที่ปรากฏในปรัชญาไทยตามหลัก
พระพุทธศาสนา 

 
3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ มีกรอบแนวคิดที่ส าคัญในลักษณะของกระบวนการและวิธีการ
ศึกษาวิจัย รวมทั้งผลลัพธ์จากการศึกษา ดังนี้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 1กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 4.1แบบแผนการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ  (Quality Research) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงเอกสาร  
(Documentary Research)  โดยการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ (primary sources) จากพระไตรปิฎก อรรถกถา 
และข้อมูลทุติยภูมิ (secondary sources) จากเอกสาร บทความต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  และวิจัยภาคสนาม
สัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-dept interview)  จากประชากร ของตัวแทนกลุ่มเป้าหมาย การได้ประชากร
กลุ่มเป้าหมายมาโดยใช้วิธีแบบสุ่มเจาะจง (Purposive Sampling)  โดยผู้วิจัยจะได้ด าเนินการวิจัย (Research 
Process) ตามข้ันตอนต่างๆ ดังนี้ 

(1) ขั้นที่ 1  แนวคิด และหลักการของปรัชญาไทย 
 ศึกษาเนื้อหาจากคัมภีร์พระไตรปิฎก เอกสารต าราทางวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาแนวคิด 
ความเชื่อ จริยศาสตร์ ประเพณีวัฒนธรรมไทย แนวคิดด้านพระพุทธศาสนาศึกษาในพระสุตตันตปิฎกใน
ประเด็นที่พระพุทธเจ้าทรงสอน ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปรัชญา แนวคิดเกี่ยวกับ
ปรัชญาไทย ปรัชญาไทย  

หลกัพระพทุธศาสนา 

คติธรรม ความเช่ือ ปรัชญา วิถี
จารีต ประเพณีของปรัชญาไทย 
ท่ีเหมาะสมกบับริบททางสงัคม
และวฒันธรรมในปัจจุบนั 

แนวคิดและวถีิปฏิบติั 

ปรัชญาไทย 

หลกัค ำสอนในพระพทุธศำสนำท่ี
มีควำมสมัพนัธ์กบัหลกัปรัชญำ
ไทย ท่ีวำ่ดว้ยคติธรรม ควำมเช่ือ 
จำรีตประเพณี 

แนวคิดและวิถีปฏิบัติ เก่ียวกับ
ปรัชญาไทย ท่ีส าคัญในแต่ละ
ดา้น เช่น คติธรรมความเช่ือ จริย
ศาสตร์  จารีตประเพณี เป็นตน้ 

วิเคราะห์แนวคิดและวิถีปฏิบติั
ปรัชญาไทยตามหลกั
พระพุทธศาสนา 

สรุป วิเคราะห์แนวคิดและวิถี
ปฏิบติัตามหลกัปรัชญาไทย 

สรุป วิเคราะห์แนวคิดและวิถี
ปฏิบติัตามหลกัปรัชญาไทยท่ี
ปรากฏในพระพทุธศาสนา 
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 (2)  วิธีการศึกษาในขั้นที่ 2ผู้วิจัยได้การศึกษาเกี่ยวกับความหมายและประเภทของปรัชญาทางความ
เชื่อของสังคมไทย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจริยศาสตร์ หลักจริยศาสตร์กับหน้าที่ของชาวพุทธจากพระไตรปิฎก 
อรรถกถา และต าราวิชาการ และภาคสนามของผู้วิจัยเอง ในทุก ๆ มิติว่า ประเด็นใดที่เกี่ยวข้อง เพ่ือที่จะ
วิเคราะห์ และน าไปสู่การเข้าใจถึงกระบวนการในทุกขั้นตอน เพ่ือเป็นฐานความรู้ในการศึกษาในบทต่อไป  
 การศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง โดยผู้วิจัยสร้างเครื่องมือ คือแบบสัมภาษณ์ โดยก าหนดร่าง
เครื่องมือ และร่างรูปแบบที่เหมาะสมตามสมมติฐานของผู้วิจัยเอง แล้วน าเสนอต่อพระสงฆ์ นักวิชาการและ
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 4 รูป/คน ก าหนดประเด็นการวิจัย และน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้อง หาความเที่ยงตรงทั้งเชิงเนื้อหา ภาษา ความเป็นไปได้ และโครงสร้าง แล้วน าไปปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง 
แล้วจึงน าไปเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากตัวแทนกลุ่มเป้าหมาย  จ านวน  25 คน  คน การได้มา
ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย ได้มาโดยวิธีเจาะจง (Purposive  Sampling)  ดังกล่าวข้างต้น วิธีการวิเคราะห์ผลการ
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในขั้นที่ 2ผู้วิจัยจะท าการเก็บข้อมูลที่ได้รับน ามาสรุปทั้ง 4 กลุ่ม แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์
บทสัมภาษณ์ เพ่ือเป็นฐานความรู้ในการศึกษาในบทต่อไป 
 (3) ขั้นที่ 3 วิเคราะห์แนวคิดความเชื่อหลักจริยศาสตร์ และประเพณีที่ปรากฏในปรัชญาไทยตามหลัก
พระพุทธศาสนา 
 ก.ขั้นตอนการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ขั้นที่ 3ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ และสังเคราะห์สาระส าคัญของ
วิเคราะห์แนวคิดและวิถีปฏิบัติปรัชญาไทยตามหลักพระพุทธศาสนา และท่าทีและมุมมองของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
ให้เป็นองค์ความรู้ใหม่ของแนวคิดและวิถีปฏิบัติปรัชญาไทยตามหลักพระพุทธศาสนา รวมทั้งท าการวิเคราะห์  
และรวบรวมความรู้ที่ได้รับมาจากการศึกษาภาคทฤษฎี แล้วน ามาแก้ไขปรับปรุง เพ่ิมเติมใหม่  ตามค าแนะน า
ของท่านผู้เชี่ยวชาญ และทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการ 
 ข. ผลที่ได้รับในการศึกษาขั้นที่ 3ประมวลผล และสรุปผลการวิจัย จะท าให้ทราบ และได้เข้าใจองค์
ความรู้ใหม่ของแนวคิดและวิถีปฏิบัติปรัชญาไทยตามหลักพระพุทธศาสนา และสามารถที่จะน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน และเหตุการณ์สังคมไทยปัจจุบันได้ แล้วเสนอผลงานวิจัยต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  
 4.2ประชากรและตัวอย่าง 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลเชิงลึกในจังหวัดพิษณุโลกที่
เกี่ยวกับวิเคราะห์แนวคิดและวิถีปฏิบัติปรัชญาไทยตามหลักพระพุทธศาสนา โดยกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย โดย
วิธีการแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการสัมภาษณ์ตัวแทนของกลุ่มเป้าหมาย มี 4 กลุ่ม คือ     
 1. พระสงฆ ์ จ านวน    5  รูป   
 2. นักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน    5  คน   
 3. นักปราชญ์ จ านวน    5  คน  
 4. ผู้น าชุมชน จ านวน  10  คน 
 รวมกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น  จ านวน  25  คน   
 
 4.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
 ศึกษาแนวคิด และหลักการของปรัชญาไทย ประกอบด้วย แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปรัชญาความเป็นมา
เกี่ยวกับถิ่นก าเนิดของคนไทย แนวคิดทฤษฎีและหลักการของปรัชญาไทย การส่งเสริมวัฒนธรรม เอกลักษณ์
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ของปรัชญาไทย ระบบปรัชญาไทย 3 สาขา วัฒนธรรมกับระบบความเชื่อในสังคมไทยในฐานะที่มาของปรัชญา
ไทย แนวคิดทฤษฎีและหลักการของปรัชญาไทย แนวคิดทฤษฎีและหลักการปรัชญาทางความเชื่อของ
สังคมไทย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจริยศาสตร์ หลักจริยศาสตร์กับหน้าที่ของชาวพุทธ หลักปรัชญาของหน้าที่
ในสังคมไทย  หลักปรัชญาประเพณีในสังคมไทย 
 
 4.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ก. ขอบเขตการวิจัยด้านเอกสาร  (Documentary Research) 
 1. เอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Source) คือ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  พุทธศักราช 2539   
 2. เอกสารชั้นทุติยภูมิ  (Secondary Source) คือ  เอกสาร หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องและบทความต่างๆ
ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในบางส่วนที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์แนวคิดและวิถีปฏิบัติปรัชญาไทยตามหลัก
พระพุทธศาสนา เช่น หนังสือ งานวิจัย บทความ และวิทยานิพนธ์  
 ข. ขอบเขตการวิจัยภาคสนาม (Field Research)   
 ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือ คือแบบสัมภาษณ์ ก าหนดประเด็นค าถามการวิจัย หาความเชื่อมั่น (Validity) 
โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน5 รูป/คน ตรวจสอบความถูกต้อง ทั้งเชิงเนื้อหา ภาษา และโครงสร้าง แล้วน าไป
ปรับปรุงแก้ไข แล้วจึงน าไปเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์จากตัวแทนกลุ่มเป้าหมาย 
 
 4.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเน้นข้อมูลเชิงคุณภาพ  (Quality Research) โดยรวบรวมจาก
เอกสาร  (Documentary Research) ข้อมูลปฐมภูมิ (primary sources) จากพระไตรปิฎก อรรถกถา และ
ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary sources) จากเอกสาร หนังสือต าราทางวิชา และรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิจัย
ภาคสนามสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-deptinterview)  จากประชากร ของตัวแทนกลุ่มเป้าหมาย การได้
ประชากรกลุ่มเป้าหมายมาโดยใช้วิธีแบบสุ่มเจาะจง (Purposive Sampling) 
 
  4.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ และสังเคราะห์สาระส าคัญของวิเคราะห์แนวคิดและวิถีปฏิบัติปรัชญาไทยตามหลัก
พระพุทธศาสนา และท่าทีและมุมมองของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นองค์ความรู้ใหม่ของแนวคิดและวิถีปฏิบัติ
ปรัชญาไทยตามหลักพระพุทธศาสนา รวมทั้งท าการวิเคราะห์ และรวบรวมความรู้ที่ได้รับมาจากการศึกษา
ภาคทฤษฎี แล้วน ามาแก้ไขปรับปรุง เพ่ิมเติมใหม่  ตามค าแนะน าของท่านผู้เชี่ยวชาญ และทรงคุณวุฒิทางด้าน
วิชาการ 
 
5. สรุปผลการวิจัย 

 5.1แนวคิดทฤษฎี และหลักการของปรัชญาไทย 
 ปรัชญาไทยเป็นปรัชญาเชิงพุทธ เพราะสังคมไทยใช้หลักพุทธธรรมในการด ารงชีวิตประจ าวันตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน ความสนใจอดีตของตนเองของคนไทยสมัยสุโขทัยจะไม่ไกลไปกว่าอดีตบริเวณลุ่มแม่น้ าโขง และ
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เมืองที่อยู่ทางเหนือสุโขทัยขึ้นไปไม่มากนัก สิ่งที่มากระตุ้นให้คนไทย โดยเฉพาะในหมู่ผู้มีการศึกษาสนใจต่อ
ปัญหาอดีตของตนเองที่ไกลไปจากสุโขทัยก็คือ การเข้ามาของบรรดาชาวตะวันตก นับตั้ งแต่ปลายรัชกาลที่ 3 
เป็นช่วงเวลาที่บรรดาชาวตะวันตกเดินทางมาติดต่อกับชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่องรอยแนวคิดแบบไทยที่
เรียกว่าปรัชญาไทย สรุปได้ 6 ด้าน คือ ด้านอภิปรัชญา ด้านจริยศาสตร์ ด้านสุนทรียศาสตร์ ด้านสังคม และ 
ด้านการเมือง (ปัญญา นามสง่า, 2560 :20) ปรัชญาทั้ง 6 ด้านนี้สอดคล้องกับหลักการพ้ืนฐานว่า เป็น
การศึกษาความคิดความเชื่อของคนไทย แต่เนื่องจากอิทธิพลค าสอนในทางพระพุทธศาสนามีลักษณะ
สอดคล้องต้องกันกับแนวคิดปรัชญาแบบไทยๆ มากที่สุดซึ่ง บรรพบุรุษได้ยึดแนวพุทธปรัชญาเป็นเป็น
สาระส าคัญและเป็นแนวพัฒนาปรัชญาไทย ให้เชื่อมโยงกับความเป็นอยู่ของสังคมไทย ซึ่งเป็นสังคมที่มี
วัฒนธรรมเป็นของตนเอง ซึ่งสั่งสมมาเป็นเวลานานนับพันปี สะท้อนให้เห็นวิถีความเป็นไทย อันเป็นมรดกของ
บรรพบุรุษจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของไทย ที่มีคุณค่าควรยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติสืบทอดกัน มาช้านานและ
เป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นชาติไทย เป็นเอกลักษณ์ของชาติสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศ ส่งเสริม
ความรักความสามัคคีความเป็นหนึ่งเดียวกัน เป็นความภาคภูมิใจ เป็นวิถีการด าเนินชีวิตของคนไทย (ส.พลาย
น้อย, 2535:23) และเป็นการสนองตอบความต้องการในด้านต่างๆ วัฒนธรรมจึงครอบง าหมดทุกอย่างที่
เกี่ยวกับความเจริญ ความดีงาม และจะต้องมีการบ ารุงส่งเสริมในเรื่องทางจิตใจควบคู่กันไปด้วย 

  5.2แนวคิด ความเชื่อ หลักจริยศาสตร์และประเพณีในปรัชญาไทยตามหลักพระพุทธศาสนา 
  ความเชื่อคือความไว้วางใจและนับถือเป็นการยอมรับอันเกิดอยู่ในจิตส านึกของมนุษย์ต่อพลังอ านาจ
เหนือธรรมชาติ ทั้งที่เป็นผลดีหรือผลร้ายต่อมนุษย์หรือสังคม อาจมีหลักฐานที่จะพิสูจน์ได้หรือไม่มีหลักฐานที่
จะพิสูจน์สิ่งนั้นให้เห็นจริงก็ได้ โดยไม่ต้องค านึงถึงเหตุผล ความเชื่อจะมีลักษณะสอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อม
ของแต่ละท้องถิ่น อาจจะมีความแตกต่างกัน ความเชื่อของมนุษย์ได้มีวิวัฒนาการมาจากความเชื่อในธรรมชาติ 
ความเชื่อในคติถือผีสางเทวดา ความเชื่อในวิญญาณบรรพบุรุษ และความเชื่อในเทพเจ้าหลายองค์ ส่วนความ
เชื่อที่พบอยู่ในสังคมไทยนับแต่โบราณมาจนถึงปัจจุบันนี้ ได้แก่ เรื่อง ไสยศาสตร์และโหราศาสตร์ นอกจากนั้น
ยังมีความเชื่อตามหลักพุทธศาสนา ซึ่งวางหลักความเชื่อไว้ 4 ประการ คือเชื่อกฎของกรรม เชื่อผลของกรรม 
เชื่อในความที่สัตว์มีกรรมเป็นของของตน และเชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า (พระพรหมคุณา ภรณ์ , 
2545:16) ความเชื่อทั้ง 4 ประการนี้มีความเป็นเหตุเป็นผลที่สามารถพิสูจน์ได้ ดังนั้น ศาสนาพุทธจึงได้รับการ
ยกย่องว่าเป็นศาสนาแห่งปัญญา เน้นความเป็นเหตุผลและการทดสอบด้วยตนเองในส่วนประเด็นทางจริย
ศาสตร์ซึ่งเป็นแขนงหนึ่งของวิชาปรัชญา ที่ว่าด้วยเรื่องความประพฤติ ศึกษาหาคุณค่าความประพฤติ เกณฑ์
แห่งความประพฤติ  หลักแห่งความดี ความถูกต้อง ความยุติธรรมคุณค่าของจริยธรรม หลักในการแสวงหา
ความดี เพ่ือให้มนุษย์ท าหน้าที่ของของตนเองให้ดี ให้สมบูรณ์ ให้เข้าถึงอุดมการณ์อันสูงสุดของชีวิตมนุษย์ 
ส าหรับพุทธจริยศาสตร์ หมายถึง วิชาที่ว่าด้วยหลักการประพฤติความดีในทางพุทธศาสนาที่ประมวลไว้ด้วย
เรื่องค าสอนของพระพุทธเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการกระท าที่จ าเป็นต้องตั้งอยู่บนมูลฐาน กฎเกณฑ์ที่สอดคล้องและ
สัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับสังคมและแนวทางการปฏิบัติที่ดีงามรวมถึงอุดมคติสูงสุดของมนุษย์ มนุษยชาติที่เกิด
มาย่อมมีหน้าที่และสิทธิโดยธรรมชาติด้วยกันทุกคน โดยสรุปแล้วมี 3 ประเภท หน้าที่ต่อตนเอง หน้าที่ต่อผู้อ่ืน
หรือต่อสังคม และหน้าที่ต่อศาสนา ดังปรากฏในหลักค าสอนเรื่องทิศ 6(บุญมี แท่นแก้ว, 2550 : 5) 
  หลักปรัชญาประเพณีวัฒนธรรมในสังคมไทย เป็นการผสมผสานทั้งลัทธิ ผีสางเทวดา ศาสนาพราหมณ์ 
และศาสนาพุทธเข้าด้วยกัน เพ่ือความสะดวกแก่การศึกษาและปฏิบัติ เราอาจแบ่งประเพณีต่างๆ ออกเป็น 3 
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ด้าน คือ (1) ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต เช่น ประเพณีการเกิด ประเพณีการบวช ประเพณีการแต่งงาน ประเพณี
การเผาศพ (2) ประเพณีเกี่ยวกับสังคม เช่น ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีท าบุญวันสารท ประเพณีลอยกระทง  
และ (3) ประเพณีเกี่ยวกับศาสนา เช่น วันพระ วันส าคัญทางศาสนา ประเพณีฮีตสิบสอง ประเพณีรับบัวบาง
พลี ประเพณีการตักบาตรดอกไม้ เป็นต้น (ปรีชา พิณทอง, 2534: 21) 

 5.3วิเคราะห์คุณค่า ประโยชน์ และสาระส าคัญท่ีปรากฏในปรัชญาไทยตามหลักพระพุทธศาสนา 
  คุณค่าและประโยชน์ของปรัชญาไทยเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการด ารงชีวิตของมนุษย์จ าเป็นต้องมีหลักการ
ให้ยึดถือและปฏิบัติ เพ่ือให้ชีวิตตนเองมีหลักยึดถือส าหรับเป็นแผนที่ชีวิต เป็นทัศนะที่แฝงอยู่เบื้องหลัง
พฤติกรรมมนุษย์ เป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์จะมีชีวิตอยู่โดยไม่มีปรัชญา ทุกคนจึงมีความแตกต่างกัน มีปรัชญาในการ
ด าเนินชีวิตที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับการก าหนดหน้าที่ และตัดสินใจว่าจะเลือกใช้ปรัชญาแบบใด เป็นหลักในการยึด 
ปรัชญาไทยเป็นรากฐานที่ส าคัญของคนไทย ในอันที่จะหล่อหลอมให้คนไทยมีอัตลักษณ์เป็นของตนและเป็น
เครื่องมือในการด าเนินชีวิต คุณค่าและประโยชน์ของปรัชญาไทยสรุปเป็น 4ด้าน ได้แก่ (1) ปรัชญาก าหนด
แนวทางในการด าเนินชีวิต เป็นตัวก าหนดแนวทางให้แต่ละบุคคลได้ด าเนินชีวิตในรูปแบบของตนเอง ปรัชญา
ไทยที่ได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนานั้นเป็นปรัชญาที่สอดคล้องกับการด าเนินชีวิตของคนไทยดั้งเดิม เช่น 
การนับถือผีบรรพบุรุษ การเคารพนับถือในเครือญาติและผู้หลักผู้ใหญ่ และที่เด่นชัด ได้แก่แนวปรัชญา
พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักสมชีวิตาในพระพุทธศาสนา ที่นอกจากจะช่วยให้ผู้ยึดถือเป็น
แบบปฏิบัติสามารถปรับเปลี่ยนความคิด นิสัย พฤติกรรมและวิธีการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้อย่าง
สมเหตุสมผลแล้วยังช่วยรักษาทุนเดิมของชีวิตไม่ให้สูญเสียไปเม่ือต้องเผชิญกับวิกฤตต่างๆอีกด้วย  ( 2 ) 
ปรัชญาสามารถตรวจสอบความเชื่อพ้ืนฐานของมนุษย์ (3) ปรัชญาช่วยให้เป็นคนมีเหตุมีผล ช่วยตอบโจทย์
ให้แก่ตนเองว่า เพราะอะไร บนพื้นฐานแนวคิดอะไรจึงท าให้ตัดสินใจแบบนี้ (4) ปรัชญาท าให้เข้าใจชีวิตมากขึ้น 
  ปรัชญาไทยที่มีผลต่อประเพณีไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีการปฏิบัติสืบเนื่องกันมา เป็นเอกลักษณ์และมี
ความส าคัญต่อสังคม เช่น การแต่งกาย ภาษา วัฒนธรรม ศาสนา ศิลปกรรม กฎหมาย คุณธรรม ความเชื่อ อัน
เป็นบ่อเกิดของวัฒนธรรมของสังคมเชื้อชาติต่างๆ กลายเป็นประเพณีประจ าชาติและถ่ายทอดกันมาโดยล าดับ 
เรียกได้ว่าเป็นวิถีแห่งการด าเนินชีวิตของสังคม โดยเฉพาะศาสนาซึ่งมีอิทธิพลต่อประเพณีไทยมากที่สุด 
ประเพณีไทยมีที่มาจากหลายแหล่งก าเนิด เช่น สิ่งแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และสังคมเกษตรกรรม พิธีกรรม
ทางพระพุทธศาสนา ค่านิยม และการเผยแพร่และการยอมรับวัฒนธรรมจากต่างชาติ อิทธิพลของทั้ง 4 
ด้านซ่อนอยู่เบื้องหลังของค าว่า ปรัชญาไทย ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทย  
  สาระส าคัญของปรัชญาและอุดมการณ์ มุ่งไปที่การพัฒนาตนเองไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินชีวิต 
ปรัชญาว่าด้วยการพัฒนาตนส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานแนวคิดมาจากหลักของศาสนาต่างๆ ที่บุคคลนั้นยึดถือ 
โดยเฉพาะพุทธศาสนามีหลักในการพัฒนาตนเองเป็น 3 ช่วง เรียกว่า อัตถะ 3 ได้แก่ (1) ทิฏ ฐธัมมิกัตถะ 
ประโยชน์ปัจจุบัน ประกอบด้วยหลักธรรม 4 ประการ คือ อุฏฐานสัมปทา อารักขสัมปทา กัลยาณมิตตตา
สัมปทา และสมชีวิตาสัมปทา (2) สัมปรายิกัตถะ ประโยชน์เบื้องหน้าประกอบด้วยหลักธรรม 4 ประการ ได้แก่ 
สัทธาสัมปทา สีลสัมปทา จาคสัมปทา และ ปัญญาสัมปทาและ (3) ปรมัตถะ ประโยชน์สูงสุด นอกจากนั้นยัง
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หลักไตรสิกขาที่ประกอบด้วย ศีล สมาธิและปัญญา ยังสามารถใช้เป็นหลักในการพัฒนาตนเองได้อย่างสมบูรณ์
แบบอีกด้วย3 
  สาระส าคัญว่าด้วยความจริงของชีวิตตามพุทธปรัชญาชีวิตในพระพุทธศาสนานั้นมีทั้งสมมติสัจจะและ
ปรมัตถสัจจะ การเริ่มต้นชีวิตอาศัยกระบวนการทางปฏิจจสมุปบาท คืออาศัยเหตุปัจจัยเชื่อมโยงกันโดยไม่ขาด
สาย การเกิดในโลกของมนุษย์ ต้องอาศัยพ่อแม่เป็นเชื้อให้ ด้วยการผสมพันธุ์ อาศัยธรรมชาติ อาศัย อาหาร 
ตามนัยอภิธรรมกล่าวไว้ว่า การเกิดเป็นมนุษย์เริ่มตั้งแต่มีปฏิสนธิวิญญาณ ซึ่งเกิดขึ้นต่อจากจุติจิตในมรณาสันน
วิถี อันเป็นดวงจิตสุดท้ายต่อจากชาติก่อน ตายจากชาติก่อนแล้วเกิดทันที ไม่มีระหว่างคั่น การเกิดชีวิตใน
ทัศนะของพระพุทธศาสนานั้นเป็นการเกิด 2 ครั้ง ครั้งแรกคือการเกิดทางร่างกายและจิตใจ ความจริงของชีวิต
ตามพุทธปรัชญาคือความจริงของธรรมชาติ มีความละเอียดลออ ประกอบด้วยรูปและนาม ที่ท าการขับเคลื่อน
ไหลเวียนไปตามอ านาจหน้าที่ด้วยแรงหมุนของไตรวัฏฏ์ คือ กิเลส กรรมและวิบาก ที่จัดสรรให้ชีวิตมีความ
เป็นไปในภพภูมิต่างๆ จ าแนกออกเป็น 2 มิติ คือ 1) ชีวิตในมิติแห่งปัจจุบันชาติ ที่ให้ความส าคัญกับปัจจุบัน
กาลเป็นอันดับแรกสุด มองว่าชีวิตที่ผ่านมาหรือชีวิตในอดีตกาลและชีวิตในอนาคตกาลต่างเป็นชีวิตที่ไม่ควรให้
ความส าคัญหรือคิดถึงมากนัก เพราะอดีตก็กลับแก้ไขไม่ได้ อนาคตก็ยังมาไม่ถึง และ 2)ชีวิตในมิติแห่งอนาคต
ชาติ ให้ความส าคัญกับชีวิตคือช่วงเวลาแห่งอนาคตชาติหรือชาติต่อไปหลังจากชาตินี้ เพราะมองว่าชาติหน้า
เป็นผลของชาตินี้ การท าดีย่อมได้ดีหรือท าไม่ดีย่อมได้ไม่ดี การมีแนวคิดเรื่องชาติหน้าถัดจากชาตินี้ไป ในทัศนะ
พุทธปรัชญาจึงไม่ถือว่างมงายหรือไร้เหตุผล ตรงกันข้าม การมีทัศนะเช่นนี้กลับช่วยให้การอธิบายเรื่องการเวียน
ว่ายตายเกิดในพุทธปรัชญามีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 
6.อภิปรายผล  
 จากการศึกษาปรัชญาไทยมีความผสมผสานกันระหว่างปรัชญาดั้งเดิมและปรัชญาที่รับมาจาก
วัฒนธรรมอ่ืนอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะวัฒนธรรมของพุทธศาสนา จนอาจกล่าวได้ว่า พุทธปรัชญาเป็น
ปรัชญาไทย ท าให้เกิดมิติทับซ้อนระหว่างปรัชญาดั้งเดิม พุทธปรัชญา และปรัชญาวัฒนธรรมอ่ืน เช่น 
วัฒนธรรมตะวันตก วัฒนธรรมเขมร วัฒนธรรมเกาหลี เป็นต้น การท าความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาไทยใน
ปัจจุบันจึงควรพิจารณาอย่างรอบด้านและถ้วนถี่ เนื่องจากกระแสวัฒนธรรมที่ไหลอย่างรวดเร็วท าให้รูปแบบ
ปรัชญาไทยเปลี่ยนแปลงไปด้วย ตัวอย่างเช่น วัฒนธรรมการรักนวลสงวนตัวของสตรี ในวัฒนธรรมดั้งเดิมของ
ไทย ชายหญิงหากได้เสียกันก่อนพิธีแต่งงานถือว่าผิดผี มีโทษทางสังคมที่รุนแรง ต่อมาเพ่ือรับอิทธิพลพุทธ
ศาสนา ถือว่ากุลสตรีคือหญิงที่รักษาพรหมจรรย์ไว้ให้ตลอดจนกว่าจะแต่งงาน แต่ในปัจจุบันการอยู่กินกันแบบ
ผัวเมียก่อนพิธีแต่งงาน (ทดลองอยู่) กลายเป็นเรื่องปกติ ซึ่งเป็นอิทธิพลของชาติตะวันตก แนวคิดทั้งฝ่ายชาย
และฝ่ายหญิงเปลี่ยนแปลงไป ฝ่ายชายไม่ได้ให้ความส าคัญกับความเป็นสาวพรหมจรรย์ของฝ่ายหญิง และฝ่าย
หญิงก็ไม่ได้ยึดค่านิยมที่จะรักษาพรหมจรรย์ไว้เพ่ือสามีที่แท้จริง ความไหลบ่าของวัฒนธรรมในลักษณะได้
ท าลายวัฒนธรรมของความเป็นไทย แนวคิดในลักษณะนี้มีผลต่อปรัชญาไทย เพราะเป็นการเปลี่ยนระบบ
ความคิด ค่านิยม วัฒนธรรม จึงควรมีการศึกษาและท าความเข้าใจกันอย่างทั่วถึง 
 ปรัชญาไทยโดยส่วนมากได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนา แต่ก็ไม่เป็นพระพุทธศาสนาเสียทีเดียว 
เพราะแนวคิดของปรัชญาดั้งเดิมยังเหนียวแน่นในวัฒนธรรมประเพณี ท าให้พระพุทธศาสนาในประเทศไทยถูก

                                                   
3พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยตฺุโต).พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม.หนา้  12-15. 
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มองเป็นกึ่งเถรวาทกึ่งมหายาน กล่าวคือ ความเชื่อเรื่องโหราศาสตร์และไสยศาสตร์อันเป็นปรัชญาดั้งเดิมของ
ไทยได้ฝังรากลึงและลุกลามถึงพระพุทธศาสนาโดยไม่ละทิ้งปรัชญาดั้งเดิม ท าให้เกิดการผสมผสานกัน พระสงฆ์
ในประเทศไทยจึงต้องท าหน้าที่เป็นทั้ง พระ และพราหมณ์วิถีปฏิบัติของปรัชญาไทย จากการรณรงค์ความเป็น
ไทยของภาครัฐ ด้วยการแต่งกายชุดไทย การกินอาหารไทย การอนุรักษ์ศิลปะไทย ล้วนแต่เป็นการปลุกให้
ปรัชญาไทยคืนชีพในสถานการณ์โลกยุคข้อมูลข่าวสาร ผู้วิจัยเห็นว่า ภาครัฐควรรณรงค์ให้ประชาชนรับ
วัฒนธรรมอ่ืนๆ อย่างสร้างสรรค์ด้วยการให้โอกาสเรียนรู้อย่างเปิดกว้าง ให้เกิดการผสมผสานกับแนวคิด 
ปรัชญาไทยอย่างลงตัวจะเหมาะสมกว่าการปิดกั้นกระแสแนวคิดเหล่านั้น ประกอบกับนโยบายของประชาคม
อาเซียนที่ท าให้การไหลบ่าของวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง ค่านิยม และอุดมการณ์ของแต่ละกลุ่มประเทศ
เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ปรัชญาไทยจะสามารถมีบทบาทและโดดเด่นได้อย่างไร เป็นค าถามที่ น่าสนใจและท้า
ทายต่อประชาคมโลกในปัจจุบัน       
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

(1) ควรมีการน าไปใช้ประโยชน์ด้านการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติปรัชญาไทยอย่างเป็น
ระบบ ทั้งในสถานศึกษาและการเรียนรู้ตามสื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติกันอย่างถูกต้อง และจะเป็น
ความรู้ส าหรับการรับกระแสวัฒนธรรมอ่ืนให้กลมกลืน งดงามต่อไป การปิดกั้นแนวคิด ค่านิยม หรือการโจมตี
วัฒนธรรมอื่นนั้นเป็นการปลูกฝังแนวคิดในทางลบ อันจะก่อให้เกิดความขัดแย้งต่อไปได้ 

(2)กระแสความเป็นไทยจะเป็นการปลุกปรัชญาไทยให้ตื่น แต่การรับวัฒนธรรมอ่ืนอย่างสร้างสรรค์จะ
ช่วยให้ปรัชญาไทยมีความทันสมัยยิ่งขึ้น จึงควรหาแนวทางผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดแนว
ปรัชญาไทยสมัยใหม่ ให้คนยุคใหม่ไม่รู้สึกอึดอัดในกระแสความเป็นไทยจนมากเกินไปหรือหย่อนเกินไป  

(3) วัฒนธรรมและประเพณีถือว่าเป็นมรดกตกทอด แฝงไปด้วยปรัชญาการด าเนินชีวิตที่สืบทอดกันมา
อย่างช้านาน เป็นศูนย์รวมของชุมชน เป็นความงดงามของแต่ละท้องถิ่น สมควรที่ภาครัฐจะให้การสนับสนุน
อย่างต่อเนื่องต่อไป ทั้งนี้ ควรมีการศึกษารูปแบบให้สอดคล้องกับโลกยุคใหม่โดยไม่ท าลายของเก่า   

 (4) ปรัชญาไทยและพุทธปรัชญามีเอกลักษณ์และความโดดเด่นในตัวเอง มีความเป็นเหตุเป็นผลและ
สามารถพิสูจน์ได้ด้วยวิทยาการสมัยใหม่ สอดคล้องกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ จึงตอบโจทย์ของโลกยุคข้อมูล
ข่าวสารได้เป็นอย่างดียิ่ง การแยกพุทธปรัชญาให้เด่นชัดและน าไปสู่วิถีการด าเนินชีวิตอย่างเป็นระบบ เช่น 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะท าให้พุทธปรัชญาก่อให้เกิดคุณค่าอย่างแท้จริง ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
เป็นโลกนี้ได้อย่างเป็นระบบ  

7.2ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  (1) ศึกษาพัฒนาการของปรัชญาไทยที่ผสมผสานกันระหว่างปรัชญาดั้งเดิมกับพุทธปรัชญาเพ่ือสะท้อน
ให้เห็นมิติทางการเมือง การปกครองและวัฒนธรรมทางด้านประชาธิปไตยในสังคมไทย 
  (2) ศึกษาอิทธิพลของพุทธปรัชญาที่มีต่อระบบการศึกษาของประเทศไทย 
  (3) ศึกษาปรัชญาไทยกับความเป็นพหุวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน 
 
8. กิตติกรรมประกาศ 
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 ขอขอบคุณสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ได้อนุมัติงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนการวิจัยในครั้งนี้คุณความดีอันจะพึงมีของงานวิจัยเล่มนี้ ขอน้อมบูชาคุณพระรัตนตรัยและผู้อยู่
เบื้องหลังความส าเร็จที่ไม่ได้เอ่ยนามขอจารึกน้ าใจอันงดงามของท่านไว้ตลอดไป 
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ภูมิปัญญาของเจ้าอาวาส เพื่อพระพุทธศาสนาและประเทศชาติ 
The wisdom of the abbot For Buddhism and the nation 

 
พระครูปริยัติกิตตยาภรณ์ (กิตฺตินาโม)1 

 
บทคัดย่อ 

วัดเป็นสถาบันสงฆ์คู่สังคมไทยเป็นเวลาช้านาน มีบทบาททั้งในด้านการเผยแผ่หลักธรรม ค าสอนของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งเป็นแหล่งศึกษาวิชาความรู้ เป็นโรงเรียน เป็นโรงพยาบาล เป็นที่พ านักพักใจ และเป็น
สถานที่ปฏิบัติธรรม  วัดเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย เจ้าอาวาสเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
ดังนั้น ท่านจึงมีสิทธิใน การหาประโยชน์จากที่ดินของวัดได้ แต่มิใช่ว่าพระคุณท่านจะสามารถจัดผลประโยชน์
ในที่ดินวัดได้อย่างอิสรเสรี ทั้งนี้ เจ้าอาวาสจึงต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของคณะสงฆ์ และต้อง
เพ่ือการสงเคราะห์กับประชาชนทั่วไปเพ่ือประโยชน์กับพระศาสนา  ซึ่งการบริหารจัดการทรัพยากร  การ
ปกครอง ดูแล รักษาหมู่คณะ ทั้งบรรพชิต และคฤหัสถ์ที่มีอยู่หรือพ านักอยู่ในวัด และทั้งการจัดกิจการของวัด
เพ่ือให้งานต่างๆ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เจ้าอาวาสต้องใช้ทั้ง ศาสตร์ และศลิป์ ในการบริหารงานกิจการ
งาน เพ่ือให้บรรลุไปตามเป้าหมาย โดยมีคณะสงฆ์ช่วยกันบริหารจัดการตามความเหมาะสมดีงาม 
 
ค าส าคัญ : เจ้าอาวาส,  ภูมิปัญญา, การบริหารจัดการวัด 
 

Abstract 

The temple is a monk institution for Thai society for a long time. Plays role ther in 

propagating the principles Buddha or is a source of knowledge in schools as a hospital is a 

resting place and a place of practice Temple a legal entity. The abbot is a legal official, so he 

has the right to exploit the land of the temple. But cannot provide benefits because the abbot 

must proceed according to the regulations of Buddha and for the relief to the people for the 

benefit of Buddhism which the administration of administrative resources to maintain the 

whole group of monks and householders in the temple and organizing the activities of the 

temple to ensure the work is completed The abbot must use both Science and Arts in the 

administration to achieve the goal by having a monk to help manage as appropriate the best.  

 

Keyword: Abbot, wisdom, temple management. 

 
1.บทน า 

ปัจจุบันวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไปมาก วัดวาอารามที่มีอยู่ก็เปลี่ยนไปตามวิถีการ
ด าเนินชีวิตของคนในชุมชนด้วย การสร้างวัดจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปจากวิธีการเดิมๆ ตามที่เคยปฏิบัติสืบต่อ
กันมา ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ได้ก าหนดถึงหลักการและวิธีการในการบริหารพระศาสนา  รวมถึงการ
บริหารวัดไว้ให้พระสังฆาธิการ พระสงฆ์ในสังฆมณฑลยึดถือปฏิบัติอย่างชัดเจน และเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้น

                                           
1 นิสิตปรญิญาเอก  สาขาวิชาการจดัการเชิงพุทธ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเกี่ยวกับศาสนสมบัติของวัด ศาสนสมบัติของวัด  คือ ทรัพย์สินของวัดใดวัดหนึ่งและ
เนื่องจากวัดเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ การดูแลรักษาและจัดการก็
เป็นอ านาจหน้าที่ของเจ้าอาวาสซึ่งเป็นผู้แทนของนิติบุคคล คือ วัดแต่ว่าการดูแลรักษาและจัดการทรัพย์สินของ
วัดใดๆจะเป็นอ านาจหน้าที่ของเจ้าอาวาสวัดนั้นๆ ก็ตามการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัดที่เจ้า
อาวาสจะกระท าได้นั้นจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย และจ าต้องเป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 
๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งก าหนดวิธีการปฏิบัติในการดูแล
รักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัดไว้เป็นแม่บทให้เจ้าอาวาสถือปฏิบัติ ซึ่งการจัดการทรัพย์  สินของวัด ใน
ด้านการลงทะเบียนทรัพย์สิน การจ าหน่ายออกจากทะเบียน การท าทะเบียนที่จัดประโยชน์ทะเบียนผู้เช่าวัด
สามารถกระท าได้โดยเรียบร้อย เพราะมีขั้นตอนการด าเนินงานที่ชัดเจนประกอบ  กับแบบทะเบียน แบบบัญชี 
และแบบพิมพ์อ่ืนๆ กรมศาสนาก็ได้ก าหนดไว้ให้แล้วแต่อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการดูแลและจัดประโยชน์
ในอสังหาริมทรัพย์ของวัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งด้านพระศาสนา และการจัดหารายได้เพ่ือท านุบ ารุงรักษาวัด
ก็ยังประสบปัญหาในการด าเนินการหลายประการ2 

 
2.การบริหารจัดการวัดเพื่อความม่ันคงแห่งพระพุทธศาสนา  

แนวคิดในการบริหารจัดการวัดเพ่ือความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนานั้น พระสังฆาธิการเป็นบุคลากร
ส าคัญยิ่งของพระพุทธศาสนาในฐานะที่ได้รับมอบหมาย จากพุทธบริษัทให้เป็นผู้น าในกิจการด้านต่างๆ ของ
พระพุทธศาสนา ความเจริญหรือความเสื่อมของพระพุทธศาสนาสัมพันธ์อย่างยิ่งกับคุณภาพของพระสังฆาธิ
การระดับต่าง ๆ3  ในยุคโลกาภิวัตน์ การบริหารองค์การชาวพุทธควรกระจายอ านาจให้มากขึ้นแม้แต่การ
ปกครองคณะสงฆ์ และคณะสงฆ์อาจจะคิดระบบการปกครองให้มุ่งพัฒนาให้วัดแต่ละวัด  ให้เข้มแข็งเป็นที่พ่ึง
ของชุมชนอย่างแท้จริง จากนั้นวัดทั้งหลายก็ต้องสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงร่วมกันท างานทั่วประเทศ ทั้งพยายาม
ลดขั้นตอนสายบังคับบัญชาที่ซ้ าซ้อน  โดยปรับปรุงระบบพระสังฆาธิการให้กับการบริหารกิจการคณะสงฆ์4 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคณะสงฆ์ในปัจจุบันได้จัดรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ออกเป็นสองส่วนด้วยกันคือ การ
ปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลางและการปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค โดยทั้งสองส่วนมิได้มีอิสระจากส่วนกลาง 
นั่นคือ อยู่ภายใต้การปกครองของมหาเถรสมาคมอันเป็นองค์กรปกครองสูงสุด  โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเป็น
ประมุขสงฆ์ ในส่วนของการปกครองส่วนภูมิภาคได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๔ เขตปกครอง อันได้แก่ 
ภาค จังหวัด อ าเภอ และต าบล โดยมีการคัดเลือกพระภิกษุที่มีความรู้ความสามารถเข้าด ารงต าแหน่งเป็น
ผู้ปกครองในระดับต่างๆ พร้อมทั้งได้ก าหนดต าแหน่งพระสังฆาธิการหรือปกครองคณะสงฆ์ตามล าดับชั้นไว้อีก
ด้วย โดยอ านาจหน้าที่ของการปกครองส่วนภูมิภาคนี้ได้มีก าหนดไว้ในกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ.
๒๕๔๑) ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งการจัดรูปแบบการปกครองเช่นนี้ ก็เพ่ือกระจายอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบไปยัง

                                           
2 กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, หนังสือคูม่ือพระสังฆาธิการ ว่าด้วย พระราชบัญญัติกฎ ระเบียบ และ

ค าสั่งของคณะสงฆ,์ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๒), หน้า ๑๖. 
3 พระพรหมโมล ี(สมศักดิ ์อุปสโม), พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๔๙), หน้า ข. 
4 พระเมธีธรรมาภรณ ์(ประยรู ธมฺมจิตฺโต), การปกครองคณะสงฆ์ไทย, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, 

๒๕๓๙), หน้า ๗๖. 
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พระภิกษุรูปอ่ืนๆ ที่มีความรู้ความสามารถได้เข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะช่วยกันด าเนินการปกครองคณะสงฆ์
ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย5 

ดังนั้น วัดเป็นองค์กรหลัก เป็นฐานรองรับกิจการคณะสงฆ์และพระศาสนา เป็นหน่วยบริหารและจัด
กิจการโดยตรง มีเจ้าอาวาสเป็นผู้บังคับบัญชารองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสเป็นผู้ช่วยในกิจการทั่วไป 
ไวยาวัจกรเป็นผู้ช่วยงานการศาสนสมบัติ อนึ่ง เจ้าคณะ รองเจ้าคณะ เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้า
อาวาสทั้งหมดนี้เป็น“พระสังฆาธิการ”6  กิจการที่คณะสงฆ์จะต้องท าหรือที่จะต้องถือเป็นธุระหน้าที่เพราะเป็น
การคณะสงฆ์และการพระศาสนาหรือเพราะเกี่ยวกับการคณะสงฆ์และการพระศาสนา มี ๖ ฝ่ายคือ การเพ่ือ
ความเรียบร้อยดีงาม (การปกครอง) การศาสนศึกษา การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ การศึกษา
สงเคราะห ์และการสาธารณสงเคราะห์7 

กรมการศาสนาระบุว่า วัด คือ สถานที่ทางศาสนาตามปกติแล้วจะมีเสนาสนะและอาคารวัตถุต่าง ๆ 
เป็นที่พ านักอยู่อาศัยศึกษาปฏิบัติธรรมวินัยและประกอบศาสนกิจของพระภิกษุสงฆ์  ตลอดจนเป็นที่บ าเพ็ญ
กุศลต่าง ๆ ของพุทธบริษัทโดยทั่วไป8 และหลักการบริหารวัดสมัยใหม่ ดังนี้  

๑. การสร้างค่านิยม ได้แก่ การสร้างฉันทะให้เกิด ทั้งแก่ผู้บริหารเองด้วย และผู้ที่อยู่ในโครงสร้างการ
บริหารนั้นด้วย เพ่ือให้เกิดแนวคิดและการประพฤติปฏิบัติเป็นไปในแนวทางระบบ  แบบแผนที่ได้วางไว้ เพ่ือ
การบริหารวัด จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด  

๒. จัดโครงสร้าง ได้แก่ การสร้างรูปแบบระบบการบริหารให้เหมาะสม เป็นไปตามเป้าหมาย หรือ
จุดประสงค์ที่ได้วางไว้ โครงสร้างจึงถือว่าเป็นส่วนส าคัญอีกส่วนหนึ่ง ในการสร้างความส าเร็จให้แก่การบริหาร
วัดของท่าน  

๓. จัดระบบงาน ได้แก่ การบริหารงานต่าง ๆ ที่อยู่ภายในวัด ให้เป็นไปอย่างมีระบบและเป็นระเบียบ
เพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนในการด าเนินงานและเป็นการง่ายแก่การตรวจสอบ  

๔. จัดกิจกรรม ได้แก่ การสร้างรูปแบบในเชิงปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับการบริหารงาน เพ่ือให้การ
บริหารงานเป็นไปในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ  

๕. บุคลากร ได้แก่ บุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือผู้อยู่อาศัยใน
วัดนั้น ๆ การเลือกบุคคลให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ เป็นสิ่งที่ควรตระหนักอย่างยิ่ง เพราะการ
บริหารงานของท่านจะส าเร็จหรือไม่ ส่วนนี้นับว่าเป็นส่วนส าคัญ ดังนั้นจึงควรเลือกใช้บุคคลให้อย่างเหมาะสม  

๖. เสริมทักษะ ได้แก่ การสร้างความรู้เพ่ิมเติมแก่บุคลากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้
การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน  

๗. กลยุทธ์ ได้แก่ วิธีการหรือกลวิธีที่ท่านเลือกใช้ในการบริหารนั้น ระบบ รูปแบบ ต้องเหมาะสมกับ
ปัจจัยต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว9 

                                           
5 พระเมธีธรรมาภรณ ์(ประยรู ธมฺมจิตฺโต), การปกครองคณะสงฆ์ไทย, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๙), หน้า 
๔๙. 
6 พระธรรมปริยตัิโสภณ (วรวทิย ์คงฺคปญฺโญ), การพัฒนาพระสังฆาธิการ ภาค ๒ ภาคปฏิบัติการ, (กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๑๐. 
7 พระเทพปริยตัิสุธ ี(วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ), การคณะสงฆ์และการพระศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพ์มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน้า ๙. 
8 กรมการศาสนา, ความหมายของวัด, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์กรมการศาสนา, ๒๕๔๒), หน้า ๑๐๖ -๑๐๗. 
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โดยวัดภารกิจที่ส าคัญของการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในแต่ละด้าน ดังนี้  
๑. ด้านศาสนศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาปริยัติธรรมและการศึกษาอ่ืน ๆ อันควรแก่สมณะ ซึ่ง

ได้แก่การศึกษาพระปริยัติธรรม หรือการศึกษาธรรมบาลี ซึ่งปัจจุบันได้จ าแนกเป็นสองส่วน คือ การศึกษาพระ
ปริยัติธรรมแผนกธรรม บาลี และการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ  

๒ . ด้านศึกษาสงเคราะห์  เป็นการจัดการศึกษาสงเคราะห์แก่ประชาชนทั่วไป  ปัจจุบันมีการ
ด าเนินการดังนี้ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด โรงเรียนราษฎร์
สงเคราะห์ที่วัดสนับสนุน  

๓. ด้านการเผยแผ่ศาสนธรรม เป็นการเผยแผ่ศาสนธรรม ด าเนินการใน ๒ ลักษณะ คือ เป็น
โครงการปฏิบัติสืบเนื่องและเป็นโครงการเฉพาะกิจปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล  

๔. ด้านสาธารณะสงเคราะห์ เป็นงานเกี่ยวกับการสงเคราะห์ชุมชนและสังคมโดยมีวัดและพระภิกษุ
เป็นแกนน า ได้แก่ โครงการอุปสมบทและบรรพชาพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน โครงการสงเคราะห์พระภิกษุ
สามเณรและวัดที่ประสบภัยและขาดแคลน วัดและเจ้าอาวาส พระภิกษุเป็นผู้น าในการพัฒนาชุมชนและสังคม 
เช่น ให้สถานที่เป็นที่จัดประชุมอบรมเยาวชนและประชาชนด้านอาชีพต่าง ๆ การสร้างถนนเข้าหมู่บ้าน การ
ออมทรัพย์ ให้สถานที่เป็นแหล่งประปาหมู่บ้าน การสนับสนุนทุนการศึกษาเด็กนักเรียน การช่วยเหลือผู้ป่วยผู้
ยากไร้ เป็นต้น  

๕. ด้านสาธารณูปการ เป็นงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาวัด ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้
วัดเอ้ือประโยชน์ตามภารกิจของวัดในด้านอ่ืน ๆ การพัฒนาเหล่านี้ ได้แก่ การดูแล บ ารุงรักษาสาธารณสมบัติ
ของวัด การดูแลรักษาและก่อสร้างอาคารสถานที่ เช่น พระอุโบสถ เมรุ อาคารเรียน หอธรรม กุฏิ ศาลาการ
เปรียญ เป็นต้น ซึ่งงานสาธารณูปการแต่ละวัดจะไม่เท่าเทียมกันมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดเศรษฐกิจ  ความ
ต้องการของชุมชนและบารมีของเจ้าอาวาสหรือพระสงฆ์ในวัดเป็นส าคัญ  ทั้งนี้ทางวัดจะได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากกรมการศาสนาเป็นบางส่วนเรียกว่า เงินอุดหนุนบูรณะวัด  

๖. ด้านการปกครอง งานปกครองของสงฆ์ อาศัยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยล าดับชั้นการปกครองคณะสงฆ์ ไว้ดังนี้ มาตรา ๒๐ คณะสงฆ์ต้องอยู่
ภายใต้การปกครองของมหาเถรสมาคม การจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎมหา
เถรสมาคม และกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๕ พ.ศ. ๒๕๒๓ ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ หมวด ๒ 
ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลางและหมวด ๓ ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค10 

นอกจากนี้พระมหาเถระผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้แนวคิดในการบริหารวัด  ว่า ต้องปฏิบัติให้ได้ตามหลัก 
สะอาด สว่าง และสงบ ดังนี้  

๑. สะอาด หมายถึง การดูแลและการจัดการวัดที่ดี ไม่สกปรกรกรุงรัง จัดเสนาสนะเป็นระเบียบ
เรียบร้อย เป็นที่เกิดศรัทธาปสาทะแก่ผู้มาพบเห็น ไม่สร้างความขุ่นข้องใจแก่ผู้มาเยือน  

๒. สว่าง หมายถึง การจัดวัดที่ดูโปร่ง สบายตาม ไม่รกทึบ หรือมีความสลับซับซ้อน เน้นความเรียบ
ง่ายและประโยชน์ให้สอยสูงสุด  

                                                                                                                                   
9 ส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาต,ิ วัดพัฒนา ๔๖, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนา, ๒๕๔๖), หน้า ๔๖-
๔๘. 
10 ส านักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, สาระส าคญัของภารกิจแต่ละด้าน, (กรุงเทพมหานคร: อักษรเจรญิทัศน,์ ๒๕๔๔), 
หน้า ๑๗๗. 
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๓. สงบ หมายถึง วัดเป็นสถานที่ที่สงบจากอบายมุข ไม่มีเสียงอึกทึกครึกโครม ร่มเย็นเป็นสุข ด้วย
สภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ11 

สอดคล้องกับกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๕ ข้อที่ ๕ ว่าด้วยเรื่อง การบริหารกิจการคณะสงฆ์ ได้แก่ 
กิจการที่คณะสงฆ์จะต้องถือเป็นธุระหน้าที่ เพราะเป็นการคณะสงฆ์และการพระศาสนา หรือเพราะเกี่ยวกับ
การคณะสงฆ์และการพระศาสนา วิธีด าเนินงานการให้เป็นไปตามที่ก าหนดในระเบียบมหาเถรสมาคม แต่บาง
การคงเป็นไปตามจารีต คือ ปฏิบัติตามจารีตก็มีอยู่12 

อาจกล่าวได้ว่า การบริหารวัด หมายถึง การจัดการ งาน เงิน คน วัสดุ แผนงาน เพ่ือให้การ
ด าเนินการภายในวัดเป็นไปอย่างราบรื่น เกิดประโยชน์ต่อสังคม โดยบุคคลเป็นผู้สร้างงาน ท างานและแก้ไข13 
และยังเป็นการด าเนินการบริหารและปกครองภิกษุสงฆ์ สามเณรและศิษย์วัด ให้สอดคล้องกับระบบการพัฒนา
วัดที่เอ้ือต่อการเผยแผ่พุทธศาสนธรรมแก่ชุมชน14 หน้าที่ส าคัญหรือกิจการที่คณะสงฆ์จะต้องท า หรือที่จะต้อง
ถือเป็นธุระหน้าที่เพราะเป็นการคณะสงฆ์และการพระศาสนา หรือเพราะเกี่ยวกับการคณะสงฆ์ และการพระ
ศาสนา มี ๖ ฝ่ายคือ การเพ่ือความเรียบร้อยดีงาม (การปกครอง) การศาสนศึกษา การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
การสาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะห์ และการสาธารณสงเคราะห์15 อีกท้ังการบริหารวัดนั้นมีความส าคัญที่
การดูแลรักษาตน การปกครอง ดูแล รักษาหมู่คณะ คือ พระภิกษุทั้งวัด รวมทั้งสามเณร และคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่
หรือพ านักอยู่ในวัด และทั้งการจัดการกิจการของวัด ซึ่งจะมีทั้งกิจกรรมต่าง ๆ พิธีกรรมต่าง ๆ และ การจัดการ
ทางด้านการเงิน และทรัพย์สินอ่ืน ๆ ของวัดอันเป็นของส่วนรวมของพระภิกษุทั้งวัด16 โดยการที่เจ้าอาวาสใช้
ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการตัดสินใจ ให้ประสบผลส าเร็จภายใต้ความร่วมมือทั้งบุคคล
ภายในวัดและภายนอกวัด17  อย่างไรก็ดีการบริหารวัดอาจเปรียบได้เป็น ๗ โรง คือ  

๑. วัดเป็นโรงธรรม ได้แก่ ต้องพัฒนาวัดให้เป็นที่สอนธรรมะ ให้เป็นสถานที่เทศน์ วัดใดไม่มีการสอน
ธรรมะประชาชน ไม่มีการเทศน์ตลอดจนการไหว้พระสวดมนต์ร่วมกับประชาชน วัดนั้นจะค่อย ๆ เสื่อมไป  

๒. วัดเป็นโรงทึม คือ เป็นที่สวดศพ เป็นที่เก็บศพ เป็นที่ฝังศพ นี่เป็นผลประโยชน์ที่วัดจะต้องมีอยู่ 
และอย่าไปรังเกียจศพ เพราะคนบ้านไหนก็อยากจะตายอยู่บ้านนั้น อยากจะเผาอยู่วัดนั้น  

                                           
11 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, วัดพัฒนา ๕๐, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนา

แห่งชาติ, ๒๕๕๐), หน้า ๒๖-๒๗. 
12 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, กฎมหาเถรสมาคม, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ส านักงานพระพทุธศาสนา

แห่งชาติ, ๒๔๔๕), หน้า ๑๕. 
13 พระธรรมกิตติวงศ ์(ทองดี สุรเตโช), “พระสงฆ์กับกรมศาสนา” ใน กรมการศาสนาสู่ทศวรรษแห่งการพัฒนา, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๑), หน้า ๑๐๒. 
14 พระเทพปริยตัิมุน ี(สมคิด เขมจารี), การคณะสงฆ์และการศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์

ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๓๔. 
15 พระเทพปริยตัิสุธ ี(วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ), การคณะสงฆ์ และการพระศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน้า ๙. 
16 พระราชญาณวิสิฐ (เสรมิชัย ชยมงฺคโล), การบริหารวัด, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ บริษัท เอช ที พี เพรช จ ากัด

, ๒๕๔๐), หน้า ๓๐. 
17 พระวิบูลธรรมวาที (วิบูล กัลยาโณ),“พระสังฆาธิการกับวัด” ในที่ระลึกงานสมโภช ฉลองพระบัญชาแต่งต้ังเจ้า

คณะจังหวัดศรีสะเกษ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๗), หน้า ๓๑. 
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๓. วัดเป็นโรงละคร คือ เป็นโรงหนังโรงละคร ต้องจัดที่ส่วนหนึ่งไว้ประจ าอย่าไปรังเกียจโขนหนัง
ละคร เพราะนั่นเป็นการแสดงพ้ืนบ้าน เท่ากับว่าเจ้าอาวาสวัดนั้น ๆ ได้ศิลปินไว้ใช้งานในงานต่าง ๆ  

๔. วัดเป็นโรงพยาบาล วัดจะต้องให้การดูแลเอาใจใส่ประชาชนในเรื่องสุขภาพพลานามัย  แต่ก่อน
พระสงฆ์นอกจากมีความรู้ในทางธรรมะแล้ว ท่านมักจะเรียนเรื่องสมุนไพรต่าง ๆ ให้การสงเคราะห์ประชาน
ด้วยการบ าบัดรักษา  

๕. วัดเป็นโรงเรียน ปัจจุบันแม้ไม่ได้สอนในศาลาวัด แต่เจ้าอาวาสจะต้องมีบทบาทในโรงเรียนด้วย
การให้เห็นว่าโรงเรียนเป็นโรงเรียนวัด  

๖. วัดเป็นโรงแรม หมายถึง การท าวัดให้เป็นที่ต้อนรับประชาชน เป็นที่ปฏิสันถารเป็นที่พักพิง
ส าหรับพระอาคันตุกะ หรือเป็นที่พ่ึงพิงอาศัยของประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติ  

๗. วัดเป็นโรงงาน คือ วัดต้องมีการก่อสร้างพระสังฆาธิการแห่งวัดนั้น  ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้า
อาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส หรือพระในวัดต้องมีฝีมือ และเนื่องจากวัดมีการก่อสร้างนั่นเอง การพัฒนาฝีมือ
ของพระเณรในการส่งไปคุมงาน ไปดูงาน ไปศึกษางานกับช่างหรือการผลิตช่างมีความส าคัญ18 

จะเห็นได้ว่าการบริหารวัดที่ดีและเกิดความมั่นคงในทางพระพุทธศาสนา  คือการดูแลรักษาตนเอง 
เรียกว่า “กายบริหาร” ไปจนถึงการปกครอง ดูแล รักษา หมู่คณะภายในวัด อันได้แก่ หมู่พระภิกษุ ชื่อว่า 
“พระสงฆ์” และสามเณร อุบาสก อุบาสิกา ฆราวาส ที่มีที่อยู่หรือพ านักอยู่ในวัด รวมทั้งการจัดการกิจการของ
วัด เรียกว่า “การบริหารวัด” และ “การปกครองคณะสงฆ์” ในสังฆมณฑลทั่วประเทศ ซึ่ง “สังฆมณฑล” 
นับตั้งแต่ส่วนย่อย คือ วัด ถึงส่วนรวมคือ คณะสงฆ์ไทยหมดทั่วทั้งประเทศ19 

ค าว่า “การบริหารวัด” จึงมีความหมายกว้าง ทั้งการดูแลรักษาตน การปกครอง ดูแล รักษา หมู่
คณะ คือ พระภิกษุสงฆ์ทั้งวัด รวมทั้งสามเณร และคฤหัสถ์ที่มีอยู่หรือพ านักอยู่ในวัด และทั้งการจัดกิจการของ
วัด ซึ่งจะมีทั้งกิจกรรมต่าง ๆ พิธีกรรมต่าง ๆ และการจัดการทางด้านการเงินและทรัพย์สินอ่ืน ๆ ของวัดอัน
เป็นของส่วนรวมของพระภิกษุทั้งวัด ณ ที่นี้จะกล่าวแต่เฉพาะเรื่อง “การบริหารวัด” ซึ่งประกอบด้วยทั้งการ
ปกครองดูแล รักษาหมู่คณะ ทั้งบรรพชิต และคฤหัสถ์ที่มีอยู่หรือพ านักอยู่ในวัด และทั้งการจัดกิจการของวัด 
ซึ่งจะมีทั้งกิจกรรม พิธีกรรม การเงิน และทรัพย์สินของวัด ซึ่งมีฐานเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย โดยเจ้าอาวาส
เป็นผู้แทนของวัดในกิจการทั่วไป เป็นส าคัญ  

เพราะฉะนั้น “ผู้บริหารวัด” ก็คือ “เจ้าอาวาส” ประจ าแต่ละวัดนั่นเอง เป็นผู้มีอ านาจหน้าที่
รับผิดชอบตามกฎหมาย ฯ นอกจากนี้นักวิชาการได้ให้หลักการบริหารและการจัดการวัดในยุคโลกาภิวัฒน์  ไว้
ดังนี้  

๑. ควรมีการคัดสรร อบรมบุคคล ผู้จะมาบวชในพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่มั่นใจที่จะเข้ามาศึกษา
ธรรม  

๒. ต้องมีการศึกษาอบรมธรรมแก่ผู้เข้ามาบวชทั้งก่อน ระหว่างและหลังการบวชด้วย  
๓. ต้องมีการปฏิบัติธรรมในระหว่างบวชเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจอย่างแท้จริง เพ่ือการเผยแผ่

ต่อไปแก่ประชาชน  
                                           

18 กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, วัดพัฒนา ๔๓, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๓), หน้า 
๑๓๒-๑๓๘. 

19 พระราชญาณวิสิฐ (เสรมิชัย ชยมงฺคโล), การบริหารวัด, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ บริษัท เอช ที พี เพรช จ ากัด
, ๒๕๔๐), หน้า ๓ -๔. 
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๔. แต่ละวัดจักต้องให้พระสงฆ์ที่ศึกษาธรรมดีแล้วให้ได้มีโอกาสเผยแผ่แก่ประชาชน เพ่ือประโยชน์สุข
แก่ประชาชน และความมั่นคงของพระพุทธศาสนา และต้องพยายามวิเคราะห์หาทางเผยแผ่ธรรมต่อประชาชน
ด้วยความเมตตาอย่างต่อเนื่อง  

๕. กิจกรรมการศึกษาธรรมของประชาชน ควรมุ่งให้การศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง ให้
พัฒนาขึ้นเป็นล าดับ ทั้งในการงานและการด าเนินชีวิตประจ าวัน  ด้วยหลักการแห่งความไม่ประมาทและ
หลักการแห่งการพ่ึงตนเอง  

๖. ศาสนาเป็นที่พ่ึงทางใจ ดังนั้น การปกครองสงฆ์ให้มีพฤติกรรม และการกระท าที่เหมาะสม 
นับเป็นเรื่องส าคัญเบื้องต้นที่พระทุกรูปพึงปฏิบัติ เจ้าอาวาสควรด าเนินการให้พระทุกรูปในสังกัดมีภาพลักษณ์ที่
ดี เมื่อประชาชนพบเห็นจักเกิดความศรัทธา ถือเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเบื้องต้นแล้ว  

๗. พระควรยึดหลักการเผยแผ่ธรรมด้วยหลัก ๖ ประการ ดังนี้  
(๑) ห้ามปรามการท าความชั่วทั้งมวล  (๒) ส่งเสริมให้กระท าความดีทั้งมวล  (๓) ให้ได้ฟังและ

ได้รู้ธรรมที่ยังไม่เคยรู้ไม่เคยฟัง  (๔) ช่วยเสริมในสิ่งที่ประชาชนได้ยินได้รู้แต่ไม่เข้าใจให้เข้าใจ   (๕) ให้คิด
อนุเคราะห์ผู้อ่ืนด้วยเมตตา ปรารถนาดี  (๖) บอกทางสวรรค์ คือ ทางด าเนินชีวิตที่ดี ถูกต้อง ให้ประชาชน  

๘. การเผยแผ่ธรรมควรศึกษากลุ่มคน หรือบุคคลเป้าหมาย วิเคราะห์การน าเสนอธรรม ให้เหมาะสม
ต่อสภาพ เหตุ ผล ตน ประมาณ กาลเวลา ชุมชน และบุคคล เป็นส าคัญ  

๙. เจ้าอาวาสทุกแห่งควรปกครองดูแลพระสงฆ์ สามเณร ไวยาวัจกร ศิษย์วัด ผู้อาศัยในวัดหรือ
เกี่ยวข้องกับวัด ให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสม เป็นการสร้างศรัทธาแก่ประชาชนผู้พบเห็น และมาติดต่อกับวัด  

๑๐. จักต้องพยายามบริหารวัดให้มีอาคารสถานที่อาณาบริเวณ เหมาะสมต่อการศึกษาและปฏิบัติ
ธรรมทั้งในส่วนของพระภิกษุ สามเณร และประชาชน ให้สอดคล้องกับหลักการของพระพุทธศาสนา มีความ
สงบร่มเย็น ท าให้อยากเข้ามาหาความสงบและศึกษาธรรม รวมทั้งสรรพสิ่งต่าง ๆ ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต จัก
ต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน ร าคาญแก่ประชาชนที่มาวัดหรือที่อยู่ใกล้วัดด้วย  

๑๑. วัดกับประชาชนจักต้องเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน พระพุทธศาสนาจึงจะอยู่ได้อย่างมั่นคง ดังนั้น 
นอกจากพระจะให้ธรรมแก่ประชาชนแล้ว ก็ควรจัดวัดและเครื่องใช้ของวัดอย่างมีระบบให้เหมาะต่อการ
ให้บริการประชาชนเพ่ือกิจการของพระพุทธศาสนา เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เป็นการดึงประชาชน
เข้ามาใกล้ชิดกับวัด และพระก็ควรหาทางช่วยเหลือในด้านธรรมแก่ประชาชนต่อไปตามความเหมาะสมด้วย  

๑๒. ประชาชนเป็นจ านวนมากที่ยังเชื่อโชคลาง ของขลัง วัตถุมงคล และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยหวังว่าสิ่ง
เหล่านี้จะบันดาลความโชคดี ความร่ารวย ความส าเร็จแก่เขาได้ ท าให้ประชาชนขาดการพ่ึงตนเอง ไม่พัฒนา 
พระพุทธศาสนาควรท าหน้าที่เป็นยารักษาโรคเหล่านี้ โดยการไม่ไปดูถูก ต าหนิการกระท าเหล่านั้น แต่ควรใช้
หลักธรรมในเรื่องเหตุและผล เรื่องการพ่ึงตนเอง เรื่องการศึกษา ฝึกฝน พัฒนา และการครองชีวิตอย่างไม่
ประมาทมาใช้ในการเผยแผ่ โดยให้เครื่องราง ของขลัง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัตถุมงคล เป็นเครื่องปิดช่องความประหวั่น
ใจ จักท าให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ผลดียิ่งขึ้น  

๑๓. ศาสนาพุทธเป็นของคู่กับชุมชน วัดก็ครบทุกหมู่บ้าน ทุกต าบล และจะเป็นศูนย์รวมของ
ประชาชนในแต่ละต าบล หากจะจัดการบริหารวัดให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาชุมชน ที่พัฒนาทั้งจิตใจและ
คุณภาพชีวิตในด้านอ่ืนๆ จะท าให้ความสัมพันธ์ของประชาชนกับพระพุทธศาสนาเจริญอย่างยั่งยืน  โดยที่
พระสงฆ์จะให้ธรรมทานแก่ประชาชน ส่วนประชาชนจะให้อามิสทานแก่พระสงฆ์ นับเป็นการเกื้อกูลกันอย่าง
ถูกต้องเพ่ือการมีพลังอยู่ในสังคมต่อไป  
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๑๔. การจัดบริหารวัดเพ่ือเป็นศูนย์กลางการพัฒนาชุมชน  จ าเป็นต้องจัดให้ประชาชนในท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจกรรมของวัด ร่วมบริหารวัดตามหลักการของพระพุทธศาสนาด้วย จึงสมควร
ปรับปรุงการบริหารวัดให้เป็นองค์การบริหารวัด ถึงแม้วัดแต่ละวัดจะเป็นนิติบุคคลอยู่แล้วก็ตาม แต่การมี
องค์กรร่วมบริหารวัด เสนอความคิดและให้เจ้าอาวาสตัดสินในด าเนินการ ประชาชนก็จะร่วมด าเนินการอย่าง
เต็มที ่เต็มใจ พุทธศาสนาย่อมเจริญยิ่งขึ้น  

๑๕. วัดทุกวัดควรได้ด าเนินการรักษาและฟ้ืนฟูธรรมชาติ เช่น ร่วมจัดโครงการป่าชุมชน โครงการ
อุทยานการศึกษา เป็นต้น จะได้ทั้งการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ และการใช้ต้นไม้เป็นเครื่องมือในการเผยแผ่ธรรม
ต่อไปด้วย 

๑๖. มหาเถรสมาคมเป็นองค์กรสูงสุด ซึ่งเจ้าอาวาสและพระสงฆ์จะต้องศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน 
ประสานงานเพ่ือการเผยแผ่ธรรม  และพัฒนาพระพุทธศาสนาจะได้ตรงตามนโยบาย  ถูกทิศทาง แก้ไข
สถานการณ์และเหมาะสมกับโอกาส ย่อมเป็นพลังส่งเสริมการพัฒนายิ่งขึ้น 

๑๗. หลักการบริการ การด าเนินงานต่าง ๆ ควรมีการวางแผนระยะสั้น ระยะยาว เพ่ือการปฏิบัติ
พัฒนาวัด และควรให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ หลักการเหล่านี้พระสงฆ์สามารถค้นคว้าให้
เกิดความรู้ได้ซึ่งจักต้องยึดหลักการ การฝึกฝน การพัฒนา การไม่ประมาท และหลักการพ่ึงตัวเองเป็นส าคัญ จึง
จะบังเกิดผลดี 

๑๘. ปัจจุบันจ านวนพระสงฆ์มีมาก ยิ่งในฤดูพรรษายิ่งมีจ านวนมากขึ้นกว่าปกติหลายเท่า ดังนั้น 
จ าเป็นต้องมีการปกครองพระบวชใหม่โดยให้พระที่ประพฤติดีแล้วดูแลปกครองอบรมพระบวชใหม่เป็นกลุ่ม  ๆ 
จะช่วยส่งเสริมพระวินัย และการศึกษาของสงฆ์ได้ดีขึ้น ท าให้เกิดการพัฒนาสงฆ์ พัฒนาวัด พัฒนาบทบาท
หน้าที่ของสงฆ์ จนเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริง20  ถึงกระนั้นการบริหารวัดให้
เจริญรุ่งเรืองมิได้ขึ้นอยู่กับชื่อเสียงของวัด  แต่ขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถของเจ้าอาวาส ที่จะท าให้
ประชาชนเชื่อถือศรัทธา ยอมรับว่าเป็นที่พ่ึงทั้งทางโลกและทางธรรมได้ ดังนั้น นอกจากเจ้าอาวาสจะต้อง
ปฏิบัติตาม ค าสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเคร่งครัดแล้ว  เจ้าอาวาสยังต้องมีลักษณะเป็น
ผู้น าอีกด้วย21 เพราะว่าโดยหลักการในการบริหารวัดว่า เจ้าอาวาส เป็นพระสังฆาธิการระดับวัด เป็นผู้น าของ
พระภิกษุสามเณร และคฤหัสถ์ที่มีอยู่ในวัด เจ้าอาวาสจึงมีความส าคัญที่สุดต่อความเจริญรุ่งเรือง สันติสุข และ
ความมั่นคงของวัด โดยท าหน้าที่เป็นผู้บริหารกิจการต่าง ๆ ของวัด เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชา ก ากับดูแล 
แนะน าสั่งสอนพระภิกษุสามเณรและฆราวาสผู้อยู่ในวัดให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยดีงาม ให้อยู่ในศีลธรรม
อันดี ให้มีความสมัครสมานปรองดองกัน ให้ร่วมแรงร่วมใจกัน ปฏิบัติศาสนกิจ ด าเนินกิจกรรมและโครงการ
ต่างๆ ของวัดให้ส าเร็จไปด้วยดี มีประสิทธิภาพสูงสุด และให้วัดมีความเจริญรุ่งเรืองถาวรมั่นคง เป็นศูนย์กลาง
ชุมชนในการให้การศึกษาอบรมศีลธรรม จริยธรรม ภาวนาธรรม คือ สมถกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน แก่
ชุมชน และประชาชนทั้งใกล้และไกล ให้เป็นที่พ่ึงทางใจแก่สาธุชนได้อย่างแท้จริง เจ้าอาวาสต้องมีทั้งศาสตร์
และศิลป์ในการบริหารและการจัดการวัด นอกจากจะมีทั้งศาสตร์และศิลป์แล้ว ในการบริหารและการจัดการ
วัดจะต้องประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารงานบุคคล การอ านวยการ การประสานงาน 

                                           
20 คะนึงนิตย ์จันทบุตร และสุบรรณ จันทบุตร, หลักการบริหารและการจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน์, 

(กรุงเทพมหานคร: พริกหวานกราฟฟิค, ๒๕๔๕), หน้า ๒๒-๒๖. 
21 ดรุณ ีญาณวัฒนา และคณะ, ความส าเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด ศึกษาเฉพาะกรณี วัดอัมพวัน, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๔๕), หน้า ๒๒. 
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การประเมินผลงาน และการงบประมาณ ส าหรับเรื่องดังกล่าวเจ้าคณะพระสังฆาธิการควรหาศึกษาเพ่ิมเติม 
เพ่ือให้การบริหารและการจัดการของวัดด าเนินการไปในเชิงรุก และได้ผลเต็มที่อย่างมีประสิทธิภาพ22 สามารถ
ท าให้วัดเป็นศูนย์กลางของชีวิตทางศาสนาและสังคม  เป็นแหล่งการสมาคม เป็นที่มาแห่งวัฒนธรรม เป็น
ศูนย์กลางของการด ารงชีวิตประจ าวัน และเป็นสถานที่ที่ช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ของครอบครัวไทยในชนบทได้
อย่างดีงาม23  
 
3.สรุป  

ปัจจุบันวัดเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันสงฆ์ เป็นสถานที่ของพระสงฆ์ ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ เป็นสถานที่
รื่นร่ม สงบ เหมาะสมแก่การบ าเพ็ญสมณธรรมของพระภิกษุสามเณร ประชาชนทั่วไป วัดเป็นสถานบันอุดมคติ
เพราะเป็นตัวเปลี่ยนทัศนคติพ้ืนฐานมนุษย์เปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยการตั้งสังคมอริยสงฆ์ซึ่งมีปัญญาและ
กรุณาเป็นผู้น าที่มีความบริสุทธิ์และสะอาดเป็นพ้ืนฐานวัดเป็นสถานที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา
และเป็นปูชนียสถาน เป็นที่พ านัก ที่อยู่อาศัยของพุทธบริษัท และให้การบริหารแก่ชุมชนสังคมนั้น ๆ ตามความ
เหมาะสม ไม่ว่าด้านการศึกษา สาธารณสงเคราะห์ ศูนย์กลางชุมชน และสังคม ที่ส าคัญผู้บริหารวัดควรใช้
ศาสตร์ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารงานบุคคล การอ านวยการ การประสานงาน 
การประเมินผลงาน การงบประมาณ เพ่ือให้ได้ผลเต็มที่ และการใช้ศิลป์ซึ่งประกอบด้วย ภาวะผู้น า มนุษย
สัมพันธ์ในการท างาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมืออันจะท าให้การด าเนินงานของวัดบรรลุวัตถุประสงค์ได้ดีและการ
บริหารจัดการวัดหรือการท างานให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้  โดยการให้เจ้าอาวาสหรือคณะผู้บริหาร
ตั้งแต ่๒ คน ขึ้นไป ร่วมกันใช้ทรัพยากรการบริหารอย่างผสมผสานให้มีประสิทธิภาพในการท างาน  การบริหาร
วัด จึงเป็นกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากร เงิน คน วัสดุ แผนงาน ภายในวัด หรือการปกครอง ดูแล 
รักษาหมู่คณะ ทั้งบรรพชิต และคฤหัสถ์ท่ีมีอยู่หรือพ านักอยู่ในวัด และทั้งการจัดกิจการของวัดเพ่ือให้งานต่างๆ 
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยใช้ทั้ง ศาสตร์ และศิลป์ ในการบริหารงานกิจการงานองค์กรทั้ง ๖ คือการ
ปกครอง การศาสนศึกษา การเผยแผ่ การสาธารณสงเคราะห์ การสาธารณูปการ การสาธารณสงเคราะห์ 
เพ่ือให้บรรลุไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ โดยมีเจ้าอาวาสและคณะสงฆ์ช่วยกันบริหารจัดการตามความ
เหมาะสมดีงาม 
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ประโยชน์การปฏิบัติธุดงค์ในพระพุทธศาสนา 
THE DHUTANGA BENEFITS IN BUDDHISM 

 
พระศรีสัจญาณมุนี1 

 
บทคัดย่อ 

ธุดงค์ คือ สิ่งที่ขัดเกลากิเลสทั้งหลายให้เบาบางลง ตลอดถึงให้มีความสันโดษ พอเพียง 
พอประมาณในปัจจัย 4 คือ เครื่องนุ่งห่ม อาหาร ที่อยู่ และยารักษาโรค ธุดงค์มีความส าคัญในฐานะ
เป็นการฝึกฝนตนเองและในฐานะเป็นการช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา กล่าวคือ ช่วยท าให้ผู้ปฏิบัติได้
ฝึกฝนตนเองอย่างต่อเนื่องและช่วยให้เป็นผู้มีความอดทนสูง มีจิตมั่นคง แน่วแน่ มักน้อย สันโดษ  
               ประโยชน์ของการปฏิบัติธุดงค์ต่อบุคคล คือ กายภาพท าให้เกิดร่างกายแข็งแรงเบาบาง มี
ก าลังในการปฏิบัติธรรมมากยิ่งขึ้น ท าให้จิตภาพเกิดสติ ก าหนดรู้ความเคลื่อนไหวของร่างกาย 
ประโยชน์ต่อสังคมสงฆ์ คือ การปกครองสงฆ์ยึดพระธรรมวินัยมีธรรมะสนับสนุนการด าเนินชี วิตของ
สงฆ์ การศึกษาของสงฆ์มีคันถธุระและวิปัสสนาธุระ การปฏิบัติของสงฆ์ท าให้เกิดสมาธิ ความอดทน 
และระงับราคะ โทสะ โมหะ ประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาจากการปฏิบัติธุดงค์คือ สืบทอด และ
ถ่ายทอดให้ลูกหลานปฏิบัติตาม การเผยแผ่ธรรมสามารถแนะประโยชน์ในชาตินี้ประโยชน์ชาติหน้า
และประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพาน เป็นนักเผยแผ่ธรรมที่ดี งามในเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุด
พร้อมน าหลักธรรมมาอธิบายให้เข้าใจยิ่งขึ้น ประโยชน์ของการปฏิบัติธุดงค์ในการสงเคราะห์คือ การ
ให้สิ่งของและการให้ธรรม ความยินดีในธรรม  ท าให้สิ้นตัณหาชนะทุกข์ทั้งปวง เห็นตามความเป็นจริง
ของชีวิต รู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้น การถือธุดงค์เป็นการยังชีพ บริสุทธิ์ มีผลเป็นสุข เป็นที่ส ารวมแก่
สมณะ ท าให้สงบยิ่ง เป็นเหตุให้หลุดพ้น จากความทุกข์ทั้งปวง 
 
ค าส าคัญ ; ประโยชน์,การปฏิบัติธุดงค์,พระพุทธศาสนา 
 

Abstract 
 The result of the study was found that Dhutanga was an advantageous way 

to discipline slightingly all desires and to keep on contentment, sufficiency, and four 

requisites as a key of life for self-practice and Buddhist propagation. That is to say, 

Dhutanga could lead people to continually practice and be high-patient, constant 

mind, determined, unambitious and solitary. 

 The benefit of Dhutanga in individual was effective to physical terms to 

make healthy for practicing more Dhamma as well as peaceful mind and body 

movement perception. The benefit in Sangha was that Sangha government was by the 

principles of Dhamma to support monks’ lives. Also, monks’ education was held onto 

Ganthadhura (the burden of studying the Scriptures) and Vipassanādhura (the burden 

                                                           

1 พระนิสิต ดุษฎีบณัฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกราชวิทยาลยั วิทยาเขต
ขอนแก่น 
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of contemplation); so the Sangha behavior would make up concentration, patience, 

and the suppression of passion, anger and delusion. The benefit in Buddhism was to 

inherit and propagate to next generation to follow. It was believed that the 

propagation of Dhamma could benefit in present life, next life as well as Nirvana. So 

being a good propagator was to be beautiful in basic, middle, highest level with the 

principles of Dhamma. Another benefit of Dhutanga in aid was to give things and 

Dhamma so as to conquer all passions and sufferings, to see what the real life was, 

and to see through the feeling. At last, Dhutanga was to support the life pure, happy, 

and calm for Buddhist monks as the ways to get free from all sufferings. 

 
Keyword; benefit,Practice Dhutanga, Buddhism 

 
1. บทน า 
 ธุดงควัตร เป็นข้อวัตรปฏิบัติอย่างหนึ่ง ของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา เป็นเครื่องขัด
เกลากิเลส(พระพุทธโฆสเถระ รจนา, 2548:112)ท าลายกิเลสตัณหาในจิตใจให้หมดสิ้นไป ซึ่งถือว่าเป็น
ระบบการฝึกฝนพัฒนาตนเพ่ือขจัดหรือท าลายกิเลสได้อีกวิธีหนึ่ง ธุดงควัตรดังกล่าวเป็นการปฏิบัติที่
เคร่งครัดยิ่งขึ้น เพ่ือเผากิเลสให้เหือดแห้งเร็วเข้า ตัวอย่างเช่น แทนที่จะบริโภคอาหารวันละมื้อ ก็
อาจจะบริโภค ๓ วันต่อมื้อ หรือถึง ๗ วันต่อมื้อก็มี แทนที่จะนอนวันละ ๘ ชั่วโมง อาจจะนอนวันละ 
๑ - ๒ ชั่วโมง มีภิกษุบางรูปที่ไม่นอนเลย คือไม่เอาหลังแตะพ้ืน ถ้าจ าเป็นต้องหลับก็นั่งหลับ (แสง 
จันทร์งาม, 2531:60)ในสมัยพุทธกาลมีพระสาวกบางรูปไม่ยอมใช้จีวรส าเร็จรูป แต่เที่ยวเก็บเศษผ้า
ตามกองขยะหรือผ้าห่อศพที่เขาทิ้งไว้ตามป่าช้า เอามาซักตัดเย็บ ย้อมท าเป็นจีวรใช้ และมีพระสาวก
บางรูปไม่ยอมอยู่ในอาคารที่มีมุงมีบัง แต่ใช้ชีวิตอยู่ใต้ต้นไม้ ซึ่งการประพฤติปฏิบัติของพระสาวก
ดังกล่าวมานั้นเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธุดงควัตรเพื่อฝึกฝนตนเองมุ่งท าลายกิเลสให้หมดไป 

ธุดงค์ เป็นจริยาวัตรพิเศษ ส าหรับช่วยในการขัดเกลากิเลสและปิดกั้นกระแสแห่งอารมณ์
ช่วยให้เป็นผู้สันโดษ มักน้อยขึ้น ไม่ใช่สิกขาบทที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นแต่เป็นพระพุทธานุญาต
ส าหรับพุทธบริษัทที่ต้องการจะปฏิบัติด้วยความสมัครใจของตนเอง เป็นข้อปฏิบัติที่ใครสมัครใจจะท า
หรือไม่ก็ได้ เพราะไม่ใช่กิจจ าเป็นหรือวินัยที่ต้องปฏิบัติตามโดยส่วนเดียวแต่เป็นข้อที่ท่านแสดงไว้ 
ส าหรับผู้ต้องการจะใช้วิธีนี้ เป็นอุบายวิธีในการขัดเกลากิเลสเท่านั้น (พระโสภณคณาภรณ์ (ระแบบ 
ฐิตญาโณ), 2529 : 500) ธุดงควัตรมีส่วนช่วยให้เกิดความมักน้อย สันโดษ ยินดีในที่สงัด ปรารภความ
เพียรเพ่ิมส่วนแห่งอริยธรรม คือ ศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะให้สูงขึ้นได้วิธีหนึ่ง 
เช่นเดียวกับกุศลธรรมเหล่าอ่ืน ๆ ในธุดงค์ท้ัง ๑๓ ข้อ 
 
2. หลักการธุดงค์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

ธุดงค์ที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้คือ ใช้ผ้าบังสุกุลเป็นกิจวัตร อยู่ป่าเป็นกิจวัตร อยู่โคน
ไม้เป็นกิจวัตร เป็นต้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าจัดขัดเกลากิเลส มักน้อยสันโดษ ไม่สะสม เพ่ือให้เบา
สบายไปมาได้สะดวกด้วยไม่มีภาระมาก 

2.1  ความเป็นมาการปฏิบัติธุดงค ์
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ธุดงค์ของพระมหากัสสปะสมัยหนึ่งพระศาสดารับสั่งว่า กัสสปะเดี๋ยวนี้ท่านแก่แล้วผ้าป่า
บังสุกุลจีวรที่เขาไม่นุ่งห่มของท่านนี้หนักนัก ท่านจงทรงจีวรที่คฤหบดีถวายเถิด และจงอยู่ในที่ใกล้เรา
เถิด ท่านทูลว่า ข้าพระองค์เคยอยู่ในป่า เที่ยวบิณฑบาต ทรงผ้าบังสุกุลจี วร ใช้แต่ผ้า3 ผืน มีความ
ปรารถนาน้อยสันโดษ และพูดสรรเสริญคุณเช่นนั้นมานานแล้ว พระศาสดาตรัสถามอีกว่ากัสสปะ 
ท่านเห็นอ านาจประโยชน์อะไรจึงประพฤติตนเช่นนั้น และพูดสรรเสริญความเป็นเช่นนั้น ท่านทูลว่า
ข้าพระองค์เห็นอ านาจ 2 อย่าง คือ  

1) การอยู่เป็นสุขในบัดนี้ของตนด้วย  
2) อนุเคราะห์ชุมชนในภายหลังด้วย  
ประชุมชนในภายหลังทราบว่าสาวกของพระพุทธเจ้าท่านไม่ประพฤติอย่างนั้น จึงถึง

ทิฏฐานุคติ (ถือเป็นแบบอย่าง) ปฏิบัติตามที่ได้เห็น ได้ยิน ความปฏิบัตินั้นจักเป็นไป เพ่ือประโยชน์
และสุขแก่เขาสิ้นกาลนาน  
พระศาสดาประทานสาธุการว่า ดีละ ดีละ กัสสปะ ท่านปฏิบัติเพ่ือประโยชน์สุขแก่ชนเป็นอันมาก 
ท่านจงทรงผ้าบังสุกุลจีวรของท่านเถิด ท่านจงเที่ยวบิณฑบาตเถิด ท่านจงอยู่ในป่าช้าเถิด ท่านพระ
มหากัสสปะเป็นผู้ถือธุดงค์เคร่งครัด เพราะฉะนั้น ท่านจึงได้รับยกย่องจากพระศาสดาว่าเป็นเอตทัคคะ
ในทางถือธุดงค ์

2.2 ความหมายของธุดงค์ 
เจตนาเป็นความด าริจะสมาทานใด(มหาวงศ์ ชาญบาลี,2466 : 234)เจตนาคือความด าริ

สมาทานนั้นนั่นแล ชื่อว่า ธุดงค์  คือ เป็นเหตุ อันขจัดกิ เลสธุดงค์  แปลว่า(กรมการศาสนา 
กระทรวงศึกษาธิการ,2532 : 281) องค์แห่งธุตะ หมายเอาองค์แห่งบุคคลผู้มีกิเลสอันก าจัดแล้วอย่าง 
1 หมายเอาธรรมเป็นเครื่องก าจัดกิเลสอย่างฎีกาเทวปุตตสังยุต ท่านกล่าวอธิบายไว้ว่า (ขุ.ชา.อ. (ไทย) 
8: 223) ก็ธรรมคือธุดงค์ ชื่อว่า ตบะ เพราะเผาผลาญ ความละโมบ ด้วยอ านาจแห่งตัณหา ในหมวด
ธาตุมี จุรฺ ธาตุเป็นต้น ท่านกล่าวว่า ศีล ชื่อว่า ตบะ ในบทว่า ตโป นี้ เพราะอรรถว่า ยังอกุศลกรรม
ทั้งหลายให้เร่าร้อน พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.9 , ราชบัณฑิต,2545 : 50) กล่าวว่าธุดงค์ 
แปลว่า องค์คุณเป็นเครื่องก าจัดกิเลส องค์คุณของผู้ก าจัดกิเลส ธุดงค์เป็นวัตรปฏิบัติที่พระพุทธเจ้า
ทรงอนุญาตไว้ แต่ไม่มีการบังคับ แล้วแต่ผู้ใดจะสมัครใจปฏิบัติ เป็นอุบายวิธีก าจัดขัดเกลากิเลส ท าให้
เกิดความมักน้อยสันโดษยิ่งขึ้น ไม่สะสม เพื่อให้เบาสบายไปมาได้สะดวกด้วยไม่มีภาระมาก เหมือนนก
ที่มีเพียงปีกบินไปฉะนั้น มิใช่เพ่ือสะสม หรือเพ่ือลาภสักการะและชื่อเสียง(พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี 
สุรเตโช), 2545 : 51)พระญาณวโรดม (สนธิ์ กิจฺจกาโร ป.ธ.5) วัดบวรนิเวศวิหาร กล่าวว่า ธุดงค์ เป็น
วัตรจริยาพิเศษอย่างหนึ่ง ตามแต่ใครจะสมัครถือ ไม่ใช่กิจจ าเป็นคือจะถือก็ได้ เป็นองค์เครื่องก าจัด
กิเลส ที่เป็นไปเพ่ือสันโดษมักน้อย แม้ไม่ใช่ทางมัชฌิมาปฏิปทาโดยตรง แต่ก็เป็นอุบายที่จะให้สามารถ
ละปลิโพธ 10 ได้ดี และยังบารมี30 ทัศให้บริบูรณ์ เพ่ือเข้ามัชฌิมาปฏิปทาที่แท้จริงได้ เพราะเป็นไป
กับด้วยความระงับและความทรมานฝึกฝน ที่จะให้เป็นคนใจเด็ดมั่นคง ควรแก่การงานในหน้าที่และ
ควรแก่การตรัสรู้ (พระญาณวโรดม (สนธิ์ กิจฺจกาโร ป.ธ.5)2529: 179 - 180) 

 
3. หลักปฏิบัติธุดงค์       
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ธุดงค์ท่ีพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ถือปฏิบัตินั้น ว่าโดยประเภทมีทั้งหมด 13 ประเภท ซึ่ง
เรียกว่า ธุดงค์ 13 ประการ ภิกษุผู้มีศีลบริสุทธิ์สามารถปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วในธุดงควัตรทั้ง 13 
ประการ แต่จะถืออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ให้เหมาะกับจริตของตน (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 
2538 : 306–308) มีดังนี้ 1) ปังสุกูลิกังคะ ถือทรงผ้าบังสุกุลเป็นวัตร2) เตจีวริกังคะ ถือทรงเพียงไตร
จีวรเป็นวัตร3) ปิณฑิปาติกังคะ ถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร4) สปทานจาริกังคะ ถือเที่ยวบิณฑบาตไป
ตามแถวเป็นวัตร5) เอกาสนิกังคะ ถือนั่งฉัน ณ อาสนะเดียวเป็นวัตร6) ปัตตปิณฑิกังคะ ถือฉันเฉพาะ
ในบาตรเป็นวัตร7) ขลุปัจฉาภัตติกังคะ ถือห้ามภัตอันน ามาถวายเมื่อภายหลังเป็นวัตร8 ) อารัญญิกัง
คะ ถืออยู่ป่าเป็นวัตร9) รุกขมูลิกังคะ ถืออยู่โคนไม้เป็นวัตร10) อัพโภกาสิกังคะ ถืออยู่ในที่แจ้งเป็น
วัตร11) โสสานิกังคะ ถืออยู่ป่าช้าเป็นวัตร12) ยถาสันถติกังคะ ถือการอยู่ในเสนาสนะอันท่านจัดให้
อย่างไรเป็นวัตร13) เนสัชชิกังคะ ถือการนั่งเป็นวัตร     ต่อไปนี้จะได้
กล่าวถึงรายละเอียดของธุดงค์ในแต่ละประเภท ความหมาย ประเภทแห่งภิกษุผู้สมาทานธุดงค์ การ
สมาทาน กรรมวิธี ความแตกของธุดงควัตรในบทนี้โดยจ าแนกเป็นข้อๆ ดังนี้ 

3.1เกี่ยวกับจีวรผ้าจีวรเป็นผ้าที่ส าคัญ ที่ปกปิดทุกส่วนของร่างกาย เพ่ือบ าบัดความหนาว 
ร้อน ในฤดูต่างๆ ธุดงควัตรจะกล่าวถึงการถือทรงผ้าบังสุกุลเป็นวัตร และถือผ้าไตรจีวรเป็นวัตรตาม
ก าลังสติและปัญญา พระพุทธเจ้าไม่เจาะจง ไม่บังคับ พระสงฆ์ก็ถือข้อที่ตนเองกระท าได้ พร้อมจะ
กล่าวถึง การถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตรกับ ถือผ้าไตรจีวรเป็นวัตรดังต่อไปนี้ 
 1) การถือทรงผ้าบังสุกุลเป็นวัตรภิกษุผู้ถือปังสุกูลิกังคะ ย่อมไม่รับคหบดีจีวร เที่ยวแสวงหา
เฉพาะผ้าบังสุกุลเอามาท าจีวรใช้ค าสมาทานส าหรับปังสุกูลิกังคะว่า “คหปติทานจีวร  ปฏิกฺขิปามิ” 
แปลว่า ข้าพเจ้างดผ้าอันเป็นของคฤหบดีถวาย “ปํสุกูลิกงฺค  สมาทิยามิ” แปลว่า ข้าพเจ้าสมาทานองค์
แห่งภิกษุผู้มีการทรงผ้าบังสุกุลเป็นปกติ สมาทานด้วยค า2 ค านี้ ค าใดค าหนึ่งก็ได้ 

ค าว่า ปังสุกูล นี้ ท่านแสดงอรรถไว้ว่า ผ้าใดเป็นประดุจกองฝุ่นในที่นั้น ๆ ด้วยอรรถว่า
สูงขึ้นเพราะวางอยู่บนกองฝุ่น ในที่ทั้งหลายมีตรอกและป่าช้าและกองหยากเยื่อเป็นต้นที่ใดที่หนึ่ง 
เพราะเหตุนั้น ผ้านั้น จึงชื่อว่า “ปังสุกูล” ผ้าดุจกองฝุ่น อีกนัยหนึ่ง ผ้าชื่อว่า ปังสุกูล เพราะไปสู่ภาวะ
ของผ้าอันบุคคลเกลียด อธิบายว่าถึงความเป็นผ้าที่เขาเกลียด ประดุจฝุ่น องค์แห่งภิกษุปังสุกูลิกะ เหตุ 
ท่านเรียกว่า องค์ เพราะฉะนั้น พึงทราบว่า ค าว่า องค์ นั้น เป็นชื่อแห่งการสมาทาน ซึ่งเป็นเหตุแห่ง
ความเป็นปังสุกูลิกะแห่งภิกษุนั้น นี้เป็นวินิจฉัยธุดงค์โดยอรรถาธิบายผ้าปังสุกูลต่าง ๆส่วนประเภทพึง
ทราบดังต่อไปนี้ คือ ปังสุกูลิกภิกษุมี 3 จ าพวก คือ ผู้ถืออย่างอุกฤษฏ์ 1 ผู้ถืออย่างกลาง 1 ผู้ถืออย่าง
เพลา 1 ใน 3 จ าพวกนั้น ภิกษุผู้ถือเอาแต่ผ้าที่ตกในป่าช้าเท่านั้น ชื่อว่าเป็นผู้ถืออย่างอุกฤษฏ์ ภิกษุผู้
ถือเอาจีวรที่ผู้ปรารถนาบุญทอดไว้ ด้วยคิดหวังว่า บรรพชิต จักถือเอาดังนี้ ชื่อว่า ผู้ถืออย่างกลาง 
ภิกษุผู้ถือเอาผ้าที่เขาวางถวายแทบเท้า ชื่อว่า ผู้ถืออย่างเพลา ธุดงค์ของปังสุกูลิกภิกษุ 3 จ าพวกนั้น 
จ าพวกใดจ านวนหนึ่งก็ตาม ย่อมแตกในขณะที่เธอยินดีผ้าที่คฤหัสถ์ทั้งหลาย ถวายตามความชอบใจ
พอใจของตน (กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, 2532 : 282–284)  

ผ้าที่ท่านผู้แจกจีวรของสงฆ์แจกให้ตามล าดับพรรษาก็ดี จีวรประจ าเสนาสนะก็ดี ก็ไม่เป็น
ผ้าบังสุกุล ผ้าที่จีวรภาชกะไม่ได้แจกให้เท่านั้น จึงเป็นผ้าบังสุกุล แม้ในผ้าบังสุกุลชนิดนั้น ผ้าใดที่ทายก
ทอดไว้แทบเท้าของภิกษุ แต่ภิกษุนั้นวางถวายในมือของปังสุกูลิกภิกษุ ผ้านั้นชื่อว่า “เอกโตสุทธิกะ” 
บริสุทธิ์แต่ฝ่ายเดียว ผ้าใดที่ทายกวางถวายในมือของภิกษุ แล้วภิกษุนั้นทอดไว้แทบเท้า แม้ผ้านั้นก็
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เป็นเอกโตสุทธิกะ ผ้าใดที่ทั้งทายกก็ทอดไว้แทบเท้าของภิกษุทั้งภิกษุก็ถวายโดยวิธีอย่างเดียวกัน ผ้า
นั้นจึงเป็นอุภโตสุทธิกะ บริสุทธิ์ทั้งสองฝ่าย ผ้าใดที่ภิกษุได้มาเพราะวางในมือ แล้วภิกษุนั้นก็วางในมือ
เหมือนกัน ผ้านั้นชื่อว่าจีวรอย่างไม่อุกฤษฏ์ (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2546 : 1381) ปังสุ
กูลิก ภิกษุรู้ความต่างแห่งผ้าบังสุกุลนี้อย่างนี้แล้วจึงควรใช้จีวร นี้เป็นวิธีในปังสุกูลิกังคะนี้ 

2) การถือทรงเพียงไตรจีวรเป็นวัตร 
ภิกษุผู้ถือเตจีวริกังคะ ย่อมไม่ใช้จีวรผืนที่ 4 นุ่งห่มเฉพาะไตรจีวรอันเป็นผ้าอธิษฐานค า

สมาทานส าหรับเตจีวริกังคะ “จตุตฺถจีวร  ปฏิกฺขิปามิ” แปลว่า ข้าพเจ้างดจีวรผืนที่4 “เตจีวริกงฺค 
สมาทิยามิ” แปลว่า ข้าพเจ้าสมาทานองค์แห่งภิกษุผู้มีอันทรง 3 ผืนเป็นปกติ สมาทานด้วยค า 2 ค านี้ 
ค าใดค าหนึ่งก็ได้ ก็เตจีวริกังคภิกษุนั้น ได้ผ้าส าหรับท าจีวรมาแล้ว ยังไม่อาจจะท าได้ เพราะไม่สบาย
เสียก็ดี ยังมิได้กะไว้ก็ดี เครื่องอุปกรณ์มีเข็มเป็นต้น อย่างใดอย่างหนึ่ง ยังไม่พร้อมมูลก็ดีตราบใด ก็พึง
เก็บไว้ได้ตราบนั้น โทษเพราะการเก็บไว้เป็นปัจจัยมิได้มี แต่ว่าจ าเดิมแต่เวลาที่ย้อมแล้ว จะเก็บไว้ไม่
สมควร ถ้าเก็บไว้ เธอจะได้ชื่อว่า เป็นธุดงคโจร ภิกษุเป็นโจรเพราะธุดงค์นี้เป็นวิธีในเตจีวริกังคะนั้นว่า
โดยประเภท แม้ภิกษุเตจีวริกะนี้ก็มี 3 จ าพวก ใน 3 จ าพวกนั้น ภิกษุผู้ถืออย่างอุกฤษฏ์ในเวลาย้อมผ้า 
พึงย้อมผ้าอันตรวาสก หรือผ้าอุตตราสงค์(พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต),2538 :422) นุ่งผืนนั้นแล้วจึง
ย้อมอีกผืนหนึ่งพึงห่มผ้าอุตตราสงค์นั้นแล้วจึงย้อมผ้าสังฆาฏิ แต่จะนุ่งผ้าสังฆาฏิ ไม่ควรอันนี้เป็นวัตร
ในเสนาสนะชายบ้านส าหรับภิกษุเตจีวริกะนั้น ส่วนภิกษุเตจีวริกะผู้อยู่ในป่า จะซัก ย้อม 2 ผืนในคราว
เดียวกันก็ได้ แต่พึงนั่งอยู่ใกล้ ๆ พอที่ว่าเห็นใคร ๆ มาเข้าสามารถจะชักผ้ากาสาวะมาคลุมตัวได้ทัน 
ส าหรับท่านผู้ถืออย่างกลาง ตามปกติ ผ้ากาสาวะส าหรับย้อมผ้าในโรงย้อมมีอยู่นุ่งหรือห่มผ้านั้นแล้ว
ท ารชนกรรม คือการย้อมผ้า ก็ควรส าหรับผู้ถืออย่างเพลา จะนุ่งหรือห่มจีวรของภิกษุผู้ที่ชอบพอกัน
แล้วท ารชนกรรมก็ควร แม้ผ้าปูที่นอนที่เป็นของมีอยู่ในเสนาสนะนั้น ก็ควรแก่ภิกษุเตจีวริกะผู้ถืออย่าง
เพลานั้น แต่จะรักษาไว้ไม่ควร จะใช้แม้จีวรของภิกษุผู้ที่ชอบพอกันในระหว่าง ๆ ก็ย่อมไม่ควร ก็แล
ภิกษุเตจีวริกะจะมีผ้าผืนที่ 4 เพ่ิมขึ้นก็ได้แต่เฉพาะผ้าอังสะอย่างเดียว แต่ผ้าอังสะนั้นกว้างประมาณ
คืบหนึ่ง ยาวประมาณ 3 ศอกเท่านั้น จึงควร ก็ธุดงค์ของภิกษุเตจีวริกะทั้ง 3 ประเภทนี้ ย่อมแตกใน
ขณะที่เธอยินดีจีวรผืนที่ 4 นั้น นี้เป็นความแตกในเตจีวริกังคะนี้  

3.2เกี่ยวกับบิณฑบาตการออกบิณฑบาตของพระภิกษุเป็นกิจวัตรที่พระพุทธเจ้าทรงก าหนด
ไว้ให้เป็นหน้าที่ของพระภิกษุสามเณรมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญการ
บิณฑบาตว่าเป็นกิจอันประเสริฐ หรือในสามัญเรียกว่าการโปรดสัตว์ เพราะการออกบิณฑบาตนั้น
นับว่าเป็นการเผยแผ่พระศาสนาทางหนึ่งด้วย ดังในสมัยพุทธกาลที่พระภิกษุสงฆ์จะเทศนาโปรดแก่
บรรดาชาวบ้านซึ่งมาร่วมท าบุญ อันเป็นต้นเหตุแห่งการสวดให้พรหลังภัตตกิจในปัจจุบันนี้  
 1) การถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตรภิกษุผู้ถือปิณฑปาติกังคะย่อมไม่รับอติเรกลาภ ฉันเฉพาะ
อาหารอันเที่ยวบิณฑบาตได้มาค าสมาทานส าหรับปิณฑปาติกังคะว่า “อติเรกลาภ  ปฏิกฺขิปามิ” 
แปลว่า ข้าพเจ้างดอติเรกลาภ“ปิณฺฑปาติกงฺค  สมาทิยามิ” แปลว่า ข้าพเจ้าสมาทานองค์แห่งภิกษุผู้มี
การเที่ยวบิณฑบาตเป็นปกติสมาทานด้วยค า 2 ค านี้ ค าใดค าหนึ่งก็ได้ ก็ปิณฑปาติกภิกษุนั้น ไม่พึง
ยินดีภัต 14 อย่าง เหล่านี้คือ(1) สังฆภัต ภัตที่เขาถวายสงฆ์ทั่วไป(2) อุทเทสภัต ภัตที่เขาเจาะจงถวาย
เฉพาะตัว(3) นิมันตนภัต ภัตในที่นิมนต์(4) สลากภัต ภัตที่ถวายโดยฉลาก(5) ปั กขิกภัต ภัตถวาย
ประจ าปักข์(6) อุโปสถิกภัต ภัตถวายประจ าวันอุโบสถ(7) ปาฏิปทิกภัต ภัตถวายประจ าวันปาฏิบท (8) 
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อาคันตุกภัต ภัตเพ่ือภิกษุอาคันตุกะ(9) คมิกภัต ภัตเพ่ือภิกษุผู้เตรียมเดินทาง(10) คิลานภัต ภัตเพ่ือ
ภิกษุอาพาธ(11) คิลานุปัฏฐากภัต ภัตเพ่ือผู้อุปัฏฐากภิกษุอาพาธ(12) วิหารภัต ภัตประจ าวิหาร(13) 
ธุวภัต ภัตประจ าบ้านใกล้วัด(14) วารภัต ภัตที่เขาถวายโดยวาระ คือ แบ่งเวรกันถวายภัตเหล่านั้น ถ้า
ทายกผู้ถวายหาได้กล่าวออกชื่อภัต โดยนัยเป็นต้นว่า ขอท่านทั้งหลายจงรับสังฆภัตเถิด ดังนี้ กล่าวว่า 
ขอสงฆ์จงรับภิกษาในเรือนของข้าพเจ้า แม้ท่านทั้งหลายจงรับภิกษาเถิดดังนี้แล้วถวายไซร้ ปิณฑปาติก
ภิกษุจะยินดีภัตเหล่านั้น ก็ควร สลากที่ไม่มีอามิสแต่สงฆ์ก็ดี ภัตที่เขาหุงไว้ในวิหารก็ดี ย่อมควร โดย
แท้แล นี้เป็นวิธีของภิกษุผู้ถือปิณฑปาติกธุดงค์นั้น 

ภิกษุผู้ถืออย่างอุกฤษฏ์ ย่อมรับภิกษาที่ทายกน ามาเบื้องหน้าก็ได้ เบื้องหลังก็ได้ ยืนอยู่ที่
ประตูบ้านหนึ่ง แม้เมื่อมีคนรับบาตรก็ให้ไปได้ รับภิกษาที่เขาน ามาถวายในเวลากลับก็ได้ แต่นั่งลงแล้ว
ย่อมไม่รับภิกษาในวันนั้น ภิกษุผู้ถืออย่างกลาง แม้นั่งลงแล้วยังรับได้ในวันนั้น แต่ไม่รับเพ่ือจะฉันในวัน
พรุ่งนี้ ภิกษุผู้ถืออย่างเพลา ย่อมรับเพ่ือจะฉันในวันพรุ่งนี้ก็ได้ ในวันต่อไปก็ได้ ปิณฑปาติกภิกษุทั้ง 2 
ประเภทนั้น ย่อมไม่ได้ความสุขในการอยู่โดยเสรี ภิกษุผู้ถืออย่างอุกฤษฏ์ เท่านั้นจึงจะได้ความสุข 
 2) สปทานจาริกังคะ การถือเที่ยวบิณฑบาตไปตามแถว ภิกษุผู้ถือสปทานจาริกังคะประพฤติ
วัตรเหมือนภิกษุผู้ถือปิณฑปาติกังคะ แต่อุกฤษฏ์กว่ารับตามแถวอันเดียว เช่น ข้างขวามือหรือข้าง
ซ้ายมือ ไม่รับข้ามแถวหรือในแถวเดียว ไม่รับข้ามรายฝ่ายภิกษุผู้ถือปิณฑปาติกังคะ ย่อมรับข้ามแถว
ค าสมาทานส าหรับสปทานจาริกังคะว่า “โลลุปฺปจาร  ปฏิกฺขิปามิ” แปลว่า ข้าพเจ้างดการเที่ยวโดย
ละโมบเสีย “สปทานจาริกงฺค  สมาทิยามิ” แปลว่า ข้าพเจ้าสมาทานองค์แห่งภิกษุผู้มีอันเที่ยวไป
ตามล าดับเรือนเป็นปกติ สมาทานด้วยค า 2 ค านี้ ค าใดค าหนึ่งก็ได้ 

แม้เมื่อเดินทาง พึงเที่ยวไป อย่าล่วงเลยหมู่บ้านที่ไปถึงเข้าในเวลาภิกขาจารไปเสีย เธอจะ
ไม่ได้อาหารเลย หรือได้นิดหนึ่งก็ตาม ในหมู่บ้านนั้น ก็พึงเที่ยวไปตามล าดับหมู่บ้านเถิดนี้เป็นวิธี
แบ่งสปทานจาริกังคะนั้นว่าโดยประเภท แม้สปทานจาริกภิกษุนี้ก็มี 3 จ าพวก ใน 3 จ าพวกนั้น ภิกษุผู้
ถืออย่างอุกฤษฎ์ย่อมไม่รับภิกษาที่เขาน ามาเบื้องหน้าก็ดี ภิกษาที่เขาน ามาเบื้องหลังก็ดี ภิกษาที่เขา
น ามาถวายในเวลากลับก็ดี แต่ที่ประตูบ้านหนึ่ง ย่อมปล่อยบาตรได้ ความจริงในธุดงค์ข้อนี้ ภิกษุที่
เสมอกับพระมหากัสสปเถระหามีไม่ แม้ถึงกระนั้น ที่ปล่อยบาตรของพระเถระ ก็ยังปรากฏอยู่
เหมือนกัน ภิกษุผู้ถือปานกลาง ย่อมรับภิกษาที่เขาน ามาเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังนั้นก็ได้ ที่เขาน ามาใน
เวลากลับก็ได้ที่ประตูบ้านหนึ่ง ก็ปล่อยบาตรได้ แต่ย่อมไม่นั่งคอยภิกษา โดยข้อที่ไม่นั่งคอยภิกษา
อย่างนี้ชื่อว่า อนุโลมตามภิกษุปิณฑปาติกะอย่างอุกฤษฏ์ ภิกษุผู้ถืออย่างเพลา ย่อมนั่งคอยในวันนั้นได้
ธุดงค์ของสปทานจาริกภิกษุท้ัง 3 จ าพวกนี้ แต่พอการเที่ยวไปด้วยความละโมบเกิดขึ้นก็ย่อมแตกได้ นี้
เป็นความแตกในสปทานจาริกังคะนั้น  
 3) เอกาสนิกังคะ การถือนั่งฉัน ณ อาสนะเดียวเป็นวัตร ภิกษุผู้ถือเอกาสนิกังคะ ย่อมถือ นั่ง
ฉัน ณ ที่แห่งเดียว ลุกจากที่แล้ว ไม่ฉันอาหารอีกในวันนั้นโดยความก็คือถือฉันอาหารเพียงวันละหน 
ค าสมาทานส าหรับเอกาสนิกังคะว่า “นานาสนโภชน ปฏิกฺขิปามิ” แปลว่า ข้าพเจ้างดการฉัน ณ 
อาสนะต่าง ๆ “เอกาสนิกงฺค  สมาทิยามิ” แปลว่า ข้าพเจ้าสมาทานองค์แห่งภิกษุผู้มีการฉัน ณ อาสนะ
เดียวเป็นปกติ สมาทานด้วยค า 2 ค านี้ ค าใดค าหนึ่งก็ได้เอกาสนิกภิกษุนั้น เมื่อจะนั่งในโรงฉัน อย่านั่ง
ที่เถรอาสน์ (ที่นั่งพระเถระ) พึงก าหนดอาสนะอันสมควรว่า อาสนะนี้จักถึงแก่ตน แล้วจึงนั่ง ถ้าการฉัน
ของเธอค้างอยู่ อาจารย์หรืออุปัชฌาย์มาลุกขึ้นท าวัตรย่อมควร ส่วนพระติปิฎกจูฬาภยเถระ  ก็กล่าว



 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์2562 

1113 

ว่า อาสนะพึงรักษาหรือว่า การฉันพึงรักษาก็ตาม แต่เพราะว่า ภิกษุนี้ เป็นผู้ฉันค้างอยู่แล้ว เพราะเหตุ
นั้นจงท าวัตรเสียเถิด แต่อย่าฉันโภชนะเลยนี้เป็นวิธีของเอกาสนิกภิกษุนั้นว่าโดยประเภทแม้เอกาสนิก
ภิกษุนี้ก็มี 3 จ าพวก ใน 3 จ าพวกนั้น ภิกษุผู้ถืออย่างอุกฤษฏ์โภชนะจะน้อยหรือมากก็ตามเถิด เธอ
หย่อนมือลงในโภชนะใด ย่อมไม่ได้เพ่ือจะรับโภชนะอ่ืนจากโภชนะนั้น แม้ถ้าคนทั้งหลายทราบว่า พระ
เถระไม่ได้ฉันอะไร ๆ เลย แล้วน าเภสัชมีเนยใส เป็นต้นมา เนยใสเป็นต้นนั้น ย่อมควรเพื่อเภสัชเท่านั้น 
ไม่ควรเพ่ืออาหาร ผู้ถืออย่างกลาง ย่อมได้เพ่ือจะรับโภชนะอ่ืน ตราบเท่าที่ภัตในบาตรยังไม่ หมดไป 
ด้วยว่าภิกษุนี้ชื่อว่า ผู้มีโภชนะเป็นที่สุดภิกษุผู้ถืออย่างเพลา(กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
,2532: 290) ย่อมได้เพ่ือจะฉันตราบเท่าที่ยังไม่ลุกจากอาสนะ ด้วยว่าภิกษุนั้น ชื่อว่า ผู้มีน้ าเป็นที่สุด 
เพราะฉันได้ตราบเท่าที่ยังไม่รับน้ าล้างบาตรบ้าง ชื่อว่า ผู้มีอาสนะเป็นที่สุด เพราะฉันได้ตลอดเวลาที่
ยังไม่ลุกขึ้นบ้าง ธุดงค์ของเอกาสนิกภิกษุทั้ง 3 จ าพวกนี้ ย่อมแตกในขณะที่เธอฉันโภชนะ ณ อาสนะ
ต่าง ๆ นี้เป็นความแตกในเอกาสนิกังคะนี้ 
 4) ปัตตปิณฑิกังคะ การถือฉันเฉพาะในบาตรเป็นวัตร ภิกษุผู้ถือปัตตปิณฑิกังคะ ไม่ใช้ภาชนะ
รองของฉันตั้งแต่ 2 ใบขึ้นไป ย่อมฉันเฉพาะของในบาตรเท่านั้น ค าสมาทานส าหรับปัตตปิณฑิกังคะว่า 
“ทุติยภาชน  ปฏิกฺขิปามิ” แปลว่า ข้าพเจ้างดภาชนะที่2 “ปตฺตปิณฺฑิกงฺค  สมาทิยามิ” แปลว่า ข้าพเจ้า
สมาทานองค์แห่งภิกษุผู้มีการฉันก้อนข้าวในบาตรเป็นปกติ สมาทานด้วยค า2 ค านี้  ค าใดค าหนึ่งก็
ได้ปัตตปิณฑิกภิกษุนั้น ในเวลาดื่มข้าวต้ม เมื่อได้กับข้าววางในภาชนะแล้ว ควรฉันกับก่อนหรือดื่ม
ข้าวต้มก่อนก็ได้ เพราะว่าถ้าเธอปนกับลงในข้าวต้ม เมื่อกับมีปลาร้าเป็นต้นปนลงไป ข้าวต้มจะปฏิกูล
ไปเสีย อันภิกษุผู้จะฉัน ท าให้เป็นของไม่ปฏิกูลนั้นแหละฉันจึงจะควร เหตุนั้น ข้อนี้ข้าพเจ้ากล่าวหมาย
เอากับข้าวรูปนั้น แต่สิ่งอันใดเป็นของไม่น่าเกลียด เช่น น้ าผึ้งและน้ าตาลกรวด สิ่งอันนั้นพึงปนลงไป
ได้ แต่เมื่อจะรับ พึงรับแต่พอประมาณ ใช้มือถือผักสด และมันดิบฉัน ก็ควร แต่ไม่ท าอย่างนั้น ก็ต้อง
ใส่ลงไปในบาตรเท่านั้น ก็เพราะห้ามภาชนะที่ 2 ของอย่างอ่ืนแม้แต่ใบไม้ ก็ไม่ควรแล นี้เป็นวิธีแห่ง
ปัตตปิณฑิกภิกษุนั้น  

ส าหรับภิกษุผู้ที่ถืออย่างอุกฤษฏ์ จะทิ้งกากก็ไม่ควร เว้นแต่เวลาที่ เคี้ยวอ้อย จะบิ
(พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน,2542 :626)ก้อนข้าว ปลา เนื้อ และขนมฉัน ไม่ควรส าหรับภิกษุ
ผู้ถืออย่างกลาง จะใช้มือข้างเดียวบิฉันก็ควร ภิกษุผู้ถืออย่างกลางนี้ จึงชื่อว่า โยคีมือส่วนภิกษุผู้ถือ
อย่างเพลา มีชื่อว่า โยคีบาตร ส าหรับผู้ถืออย่างเพลานั้น สิ่งอันใดอาจจุลงในบาตรได้บิสิ่งอันนั้นด้วย
มือหรือฟันเคี้ยวกินก็ได้หมด ธุดงค์ของปัตตปิณฑิกภิกษุทั้ง 3 จ าพวกนี้ ย่อมแตกในขณะที่เธอยินดี
ภาชนะท่ี2 นี้เป็นความแตกในปัตตปิณฑิกังคะ 
 5) ขลุปัจฉาภัตติกังคะ การถือห้ามภัตอันน ามาถวายภิกษุผู้ถือขลุปัจฉาภัตติกังคะ เมื่อลงมือ
ฉันแล้ว มีผู้น าอาหารมาถวายไม่รับ ถูกเข้าเช่นนั้นชื่อว่าห้ามอาหารแล้ว เป็นอันฉันได้แต่มื้อเดียว  ค า
สมาทานส าหรับขลุปัจฉาภัตติกังคะว่า“อติริตฺตโภชน  ปฏิกฺขิปามิ” (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 
2538: 365) แปลว่า ข้าพเจ้างดโภชนะอันเป็นอติริตตะเสีย “ขลุปจฺฉาภตฺติกงฺค สมาทิยามิ” แปลว่า 
ข้าพเจ้าสมาทานองค์แห่งภิกษุผู้มีการไม่ฉันภัตภายหลังเป็นปกติ สมาทานด้วยค า 2 ค านี้ ค าใดค าหนึ่ง
ก็ได้ ภิกษุขลุปัจฉาภัตติกะนั้นห้ามภัตแล้ว จะให้ท าโภชนะให้เป็นกัปปิยะแล้วฉันอีกไม่ได้ นี้เป็นวิธี
ของขลุปัจฉาภัตติกภิกษุนั้นว่าโดยประเภท แม้ขลุปัจฉาภัตติกภิกษุนี้ก็มี3 จ าพวก ใน 3 จ าพวกนั้น 
ภิกษุผู้ถืออย่างอุกฤษฏ์เพราะเหตุที่ชื่อว่า การห้ามในบิณฑบาตแรกย่อมไม่มี แต่เมื่อเธอกลืนบิณฑบาต
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รายแรกนั้นเข้าไปก็เป็นอันห้ามรายอ่ืน เพราะเหตุนั้น เธอได้ชื่อว่า ห้ามอย่างนั้นแล้ว ครั้นกลืน
บิณฑบาตรายแรกเข้าไปแล้ว ย่อมไม่ฉันบิณฑบาตรายที่2 ภิกษุผู้ถืออย่างกลาง ห้ามในโภชนะอันใด 
ย่อมฉันแต่โภชนะอันนั้นเท่านั้น ภิกษุผู้ถืออย่างเพลาย่อมฉันได้ตลอดเวลาที่ตนยังไม่ลุกจากอาสนะ
ธุดงค์ของขลุปัจฉาภัตติกภิกษุทั้ง 3 จ าพวกนี้ ย่อมแตกในขณะที่เมื่อเธอห้ามแล้วให้ท าเป็นกัปปิยะฉัน 
นี้เป็นความแตกในขลุปัจฉาภัตติกังคะ 
 
 3.3 เกี่ยวกับเสนาสนะเสนาสนะตามธรรมชาติ  โคนไม้ ป่า ถ้ า เป็นการใช้ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกล่าวคือเป็นที่ส าหรับปฏิบัติธรรมและเผยแผ่ศาสนธรรมของ
พระสงฆ์ผู้ออกจากเรือนบวชอุทิศตัวต่อพรหมจรรย์ในที่นี้จะกล่าวถึง การถืออยู่ป่าเป็นวัตร อยู่โคนไม้ 
อยู่ในที่แจ้ง อยู่ป่าช้า อยู่ในเสนาสนะอันท่านจัดให้ การถือนั่งเป็นวัตร จะขยายอธิบายต่อไป  
 1) อารัญญิกังคะ การถืออยู่ป่าเป็นวัตรภิกษุผู้ถืออารัญญิกังคะ ย่อมไม่อยู่แรมคืนในบ้าน ย่อม
อยู่แรมคืนในป่าที่ห่างจากบ้านคน โดยก าหนดที่สุด 500 ชั่วธนู คือ 25 เส้น ตามทางเดินโดยปกติ ค า
สมาทานส าหรับอารัญญิกังคะว่า“คามนฺตเสนาสน  ปฏิกฺขิปามิ” แปลว่าข้าพเจ้างดเสนาสนะชายป่า 
“อารญฺญิกงฺค  สมาทิยามิ” แปลว่าข้าพเจ้าสมาทานองค์แห่งภิกษุผู้มีการอยู่ป่าเป็นปกติ สมาทานด้วย
ค า 2 ค านี้ ค าใดค าหนึ่งก็ได้อารัญญิกภิกษุนั้น ควรละเสนาสนะชายบ้านเสียแล้ว ยังอรุณให้ตั้งขึ้นใน
ป่าเถิด บ้านกับทั้งอุปจาร  นั้น ชื่อว่า เสนาสนะชายบ้าน ในค านั้น บ้านมีกระท่อมหลังเดียวหรือหลาย
หลังก็ตาม มีรั้วล้อม หรือไม่มีรั้วล้อมก็ตาม มีคนอยู่ หรือไม่มีคนอยู่ก็ตาม อย่างใดอย่างหนึ่ง ชื่อว่าบ้าน 
โดยที่สุดแม้หมู่เกวียนใด ๆ ที่จอดพักอยู่เกินกว่า 4 เดือน ก็เชื่อว่า บ้าน ส าหรับบ้านที่มีรั้ วล้อมถ้ามี
อินทขีล  2 ชั้น เหมือนอนุราธปุระที่ที่ก้อนดินตกแห่งบุรุษผู้มีก าลังปานกลาง ยืนที่อินทขีลชั้นใน ชื่อว่า 
อุปจารบ้าน พระวินัยธรทั้งหลายก็กล่าวว่า อนึ่งลักษณะแห่งเลฑฑุบาตรนั้น (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ป
ยุตฺโต),2538:259) ก็คือร่วมในแห่งที่ที่ตกลงแห่งก้อนดินที่ขว้างไป อย่างพวกคนหนุ่มรุ่น ๆ เมื่อจะ
แสดงก าลังของตน เหยียดแขนขว้างก้อนดินไปฉะนั้น ส่วนอาจารย์ฝ่ายพระสูตรก็กล่าวว่า ภายในที่ที่
ตกของก้อนดิน ที่ขว้างไปท านองไล่กา ก็ชื่อว่า เลฑฑุบาตร แต่ถ้าวิหารไม่ได้ล้อม เสนาสนะที่อยู่ต้น
เพ่ือน หรือโรงครัว หรือที่ประชุมประจ า ต้นโพธิ์หรือเจดีย์อันใด แม้ผิว่าอยู่ห่างจากเสนาสนะออกไป 
พึงท าท่ีนั้นให้เป็นแดนก าหนดวัดเถิด 

ภิกษุผู้ถืออย่างอุกฤษฏ์ต้องยังอรุณให้ตั้งขึ้นในป่าตลอดกาลทั้งปวง ภิกษุผู้ถืออย่างกลาง 
ย่อมได้เพ่ือจะอยู่ในเสนาสนะชายบ้านตลอด 4 เดือนฤดูฝน ภิกษุผู้ถืออย่างเพลา ย่ อมได้เพ่ือจะอยู่
ตลอด 4 เดือนฤดูเหมันต์(หนาว) ด้วยเมื่ออารัญญิกภิกษุทั้ง 3 จ าพวกนี้ มาแต่ป่าในเวลาที่ได้ก าหนดไว้
แล้วอย่างไรฟังธรรมอยู่ในเสนาสนะชายบ้าน แม้จนอรุณขึ้น ธุดงค์ย่อมไม่แตก ฟังธรรมแล้วก็ไปแม้
อรุณขึ้นในระหว่างทางธุดงค์ไม่ก็แตก แต่ถ้าเมื่อพระธรรมกถึกลุกขึ้นแล้ว เธอคิดว่านอนสักครู่แล้วจัก
ไป ดังนี้ นอนเสียจนอรุณขึ้น หรือว่ายังอรุณให้ตั้งขึ้นในเสนาสนะชายบ้านตามชอบใจตนธุดงค์ย่อม
แตกแล นี้เป็นความแตกในอารัญญิกังคะ 

2) รุกขมูลิกังคะ การถืออยู่โคนไม้เป็นวัตรภิกษุผู้ถือรุกขมูลิกังคะ เป็นประเภทของภิกษุผู้ถือ
อารัญญิกังคะนั้นเอง ไม่ท ากุฏิอยู่ ย่อมอยู่ตามโคนต้นไม้ ค าสมาทานส าหรับรุกขมูลิกังคะว่า “ฉนฺน  
ปฏิกฺขิปามิ” แปลว่า ข้าพเจ้างดที่มุงบัง“รุกฺขมูลิกงฺค  สมาทิยามิ” แปลว่า ข้าพเจ้าสมาทานองค์แห่ง
ภิกษุผู้มีอันอยู่ ณ โคนไม้เป็นปกติสมาทานด้วยค า 2 ค านี้ ค าใดค าหนึ่งก็ได้ รุกขมูลิกภิกษุนั้น ควรเว้น
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ต้นไม้เหล่านี้เสีย คือ ต้นไม้ที่ตั้งอยู่ระหว่างพรมแดนต้นไม้ที่เป็นเจดีย์ ต้นไม้ที่มียาง ต้นไม้มีผล ต้นไม้มี
ดอก ต้นไม้มีค้างคาวต้นไม้มีโพรง ต้นไม้ที่อยู่กลางวัดแล้วจองเอาต้นไม้ที่อยู่ชาย ๆ วัดเถิด นี้เป็นวิธี
ของรุกขมูลิกังคะนั้น 

ภิกษุผู้ถืออย่างอุกฤษฏ์จองต้นไม้แล้ว จะใช้ใครแผ้วกวาดให้ตามชอบใจ หาได้ไม่ ต้องใช้
เท้ากวาดใบไม้และอยากเยื่ออยู่เองภิกษุผู้ถืออย่างกลาง จะวานใครที่บังเอิญมาถึงที่นั้นแผ้วกวาดให้ก็
ได้ ภิกษุผู้ถืออย่างเพลา จะเรียกคนงานวัดและสมณุทเทส  มาช่วยช าระ ท าให้เรียบแล้วเกลี่ ยทราย 
ท ารั้วล้อม ติดประตูเสียด้วยแล้วจึงอยู่ได้ แต่ในวันที่มีงานมหกรรม รุกขมูลิกภิกษุอยู่อย่านั่งอยู่ที่นั้น
ควรนั่งที่อ่ืนที่มีอะไรบังไว้ธุดงค์แห่งรุกขมูลิกภิกษุทั้ง 3 จ าพวกนี้ ย่อมแตกในขณะที่เธอส าเร็จความอยู่
ในที่มุงบังพระอังคุตตรภาณกาจารย์ทั้งหลาย กล่าวไว้ว่า(กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ,2532 
:296) ในขณะที่เธอรู้อยู่แล้ว ยังอรุณให้ตั้งข้ึนในที่มุงบังนี้เป็นความแตกในรุกขมูลิกังคะ    
 3) อัพโภกาสิกังคะ การถืออยู่ในที่แจ้งเป็นวัตร ภิกษุผู้ถืออัพโภกาสิกังคะก็เป็นประเภทของ
ภิกษุผู้ถืออารัญญิกังคะเหมือนกัน แม้ตามโคนไม้ก็ไม่อยู่ ย่อมอยู่ในที่แจ้ง ๆ ที่เข้าใจว่าเที่ยวหลบแดด
อยู่ตามเงาแห่งภูเขาและชายไม้เป็นต้น องค์ท่ี 9 และองค์ที 10 นี้คงถือได้เฉพาะกาล เพราะในพรรษา
จ าจะต้องถือเสนาสนะตามวินัยนิยมค าสมาทานส าหรับอัพโภกาสิกังคะว่า “ฉนฺนญฺจ รุกฺขมูลญฺจ 
ปฏิกฺขิปามิ” แปลว่า ข้าพเจ้างดที่มุงบังด้วย โคนต้นไม้ด้วย “อพฺโภภาสิกงฺค  สมาทิยามิ” แปลว่า 
ข้าพเจ้าสมาทานองค์แห่งภิกษุผู้มีอันอยู่กลางแจ้งเป็นปกติ สมาทานด้วยค า 2 ค านี้ ค าใดค าหนึ่งก็ได้
การเข้าไปสู่โรงอุโบสถเพ่ือการฟังธรรมก็ดี เพ่ือกระท าอุโบสถก็ดี ย่อมควรแก่อัพโภกาสิกภิกษุนั้ น ถ้า
เมื่อเธอเข้าไปแล้ว ฝนตกลงมาไซร้ เมื่อฝนยังตกอยู่ อย่าเพ่ิงออกเลย ต่อฝนหยุดจึงออกไป อันอัพโภ
กาสิกภิกษุนั้น เข้าไปสู่โรงฉันหรือโรงไฟ ท าวัตรก็ดี เชื้อเชิญภิกษุเถระด้วยภัตตาหารในโรงฉันก็ดี เมื่อ
ให้อุเทสหรือถือเอาอุเทศ เข้าไปแม้ที่มุงบังก็ดี ขนเครื่องเสนาสนะมีเตียงตั่งเป็นต้นที่วางเกะกะอยู่ข้าง
นอก เข้าไปไว้ข้างในก็ดี ย่อมควร ถ้าเดินทาง ถือบริขารของภิกษุที่เป็นผู้เฒ่ากว่าไป เมื่อฝนตก เข้าสู่
ศาลาอันตั้งอยู่ในท่ามกลางทาง ก็ควร ถ้ามิได้ถืออะไร จะแล่นไปด้วยหวังใจว่า จะอยู่ในศาลาย่อมไม่
ควร แต่ควรเดินโดยปกติเข้าไป ยืนอยู่จนฝนหยุด จึงไปเถิดนี้เป็นวิธีแห่งอัพโภกาสิกภิกษุ นัยแม้แห่ง
รุกขมูลิกภิกษุก็ดุจนัยนี้ 

ภิกษุผู้ถืออย่างอุกฤษฏ์ จะเข้าไปอาศัยต้นไม้หรือภูเขาหรือเรือนอยู่ ย่อมไม่ควร ต้องท า
กระโจมจีวรอยู่กลางแจ้งนั่นแหละ ส าหรับภิกษุผู้ถืออย่างกลาง จะเข้าไปอาศัยต้นไม้ ภู เขาและเรือน
อยู่ ไม่เข้าไปข้างใน ก็ควรส าหรับภิกษุผู้ถืออย่างเพลา แม้เงื้อมเขาที่คนมิได้มุงบัง แม้ซุ้มกิ่งไม้ แม้ผ้า 
แม้กระท่อม อันตั้งอยู่ในนานั้น ๆ ที่คนเฝ้านาเป็นต้นทิ้งไว้ย่อมควรแลธุดงค์ของอัพโภกาสิกภิกษุทั้ง 3 
จ าพวกนี้ ย่อมแตกในขณะที่เธอไปสู่ที่มุงบังก็ดีโคนไม้ก็ดีเพ่ืออยู่ พระอังคุตตรภาณกาจารย์ทั้งหลาย ก็
กล่าวไว้ว่า ในขณะที่เธอทราบอยู่แล้วยังอรุณให้ตั้งขึ้นในที่มุงบังก็ดี โคนไม้ก็ดี นั้น นี้เป็นความแตกใน
อัพโภภาสิกังคะ   
 4) โสสานิกังคะ การถืออยู่ป่าช้าเป็นวัตร ภิกษุผู้ถือโสสานิกังคะ ย่อมอยู่แรมคืนในป่าช้า ค า 
สมาทานส าหรับโสสานิกังคะว่า“น สุสาน  ปฏิกฺขิปามิ” แปลว่า ข้าพเจ้างดที่อันมิใช่ป่าช้า “โสสานิกงฺค  
สมาทิยามิ” แปลว่า ข้าพเจ้าสมาทานองค์แห่งภิกษุผู้มีอันอยู่ในป่าช้าเป็นปกติ สมาทานด้วยค า2 ค านี้ 
ค าใดค าหนึ่งก็ได้คนทั้งหลายเมื่อตั้งหมู่บ้าน ก าหนดที่แห่งใดไว้ว่า ที่นี่เป็นป่าช้า โสสานิกภิกษุนั้นอย่า
เพ่ิงอยู่ ณ ที่นั้น เพราะว่า ที่นั้น เมื่อศพยังมิได้ถูกเผา ก็ยังไม่นับว่าเป็นป่าช้า แต่ว่า จ าเดิมแต่กาลที่
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เผาศพแล้วไป แม้หากจะร้างไปตั้ง 12 ปี ก็นับว่าเป็นป่าช้าอยู่นั่นเอง โสสานิกภิกษุผู้อยู่ในป่าช้านั้น
ปฏิบัติดังนี้ (กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ,2538 : 298–299)(1) ไม่ควรให้ท าที่ต่าง ๆ มีประ
ร าจงกรมเป็นต้น ตั้งเตียงตั่ง จัดน้ าฉันน้ าใช้แล้ว บอกธรรมอยู่ เพราะว่าธุดงค์ข้อนี้หนัก เพราะเหตุนั้น 
โสสานิกภิกษุ ควรเป็นผู้ไม่ประมาท แจ้งพระสังฆเถระหรือเจ้าหน้าที่ทางราชการให้ทราบไว้ เพ่ือ
ป้องกันอันตรายที่จะเกิดข้ึนแล้วจึงอยู่(2) เมื่อเดินจงกรม ควรช าเลืองดูที่เผาศพไปด้วย(3) เมื่อไปป่าช้า
เล่า ก็พึงหลีกทางใหญ่เสีย เดินไปทางนอกเถิด(4) ควรก าหนดอารมณ์ให้แม่นย าเสียแต่ในตอนกลางวัน 
ด้วยเมื่อก าหนดเสียอย่างนั้นจะได้ไม่เป็นสิ่งชวนกลัวส าหรับเธอในเวลากลางคืน(5) อมนุษย์ทั้งหลาย 
แม้นมันจะเที่ยวส่งเสียงร้องไป ก็อย่าประหารมันด้วยวัตถุอะไร ๆ(6) อันโสสานิกภิกษุจะขาดไปป่าช้า
เสียแม้แต่วันเดียว ย่อมไม่ควร พระอังคุตตร-ภาณกาจารย์  ก็กล่าวไว้ว่า ยังมัชฌิมยาม  ให้สิ้นไปในป่า
ช้า แล้วกลับเสียในปัจฉิมยาม ก็ควร(7) ของเคี้ยวของกินที่อมนุษย์ชอบ เช่น ขนมโรยงา ข้าวเจือถั่ว 
ปลา เนื้อ นมสด น้ ามันน้ าอ้อยงบ โสสานิกภิกษุนไม่ควรเสพ(8) ไม่ควรเข้าไปสู่เรือนแห่งตระกูลแล นี้
เป็นวิธีแห่งโสสานิกภิกษุนั้นว่าโดยประเภท แม้โสสานิกภิกษุนี้ก็มี 3 จ าพวก ใน 3 จ าพวกนั้น ภิกษุผู้
ถืออย่างอุกฤษฏ์ควรอยู่แต่ในป่าช้าที่มีการเผาศพเป็นประจ า มีซากศพมิได้ขาด และมีเสียงร้องไห้อยู่
เนืองนิตย์ ส าหรับภิกษุผู้ถืออย่างกลาง ในป่าช้าที่ได้ลักษณะ 1 ใน 3 ลักษณะ ก็ใช้ได้ ส าหรับภิกษุผู้ถือ
อย่างเพลา ในที่ที่สักว่าได้ลักษณะป่าช้าโดยนัยที่กล่าวแล้ว ก็ใช้ได้ ธุ ดงค์แห่งโสสานิกภิกษุทั้ง 3 
จ าพวกนี้ ย่อมแตกเพราะส าเร็จความอยู่ในที่อันมิใช่ป่าช้า พระอังคุตตรภาณกาจารย์ ก็กล่าวไว้ว่า ใน
วันที่เธอไม่ไปป่าช้า นี้เป็นความแตกในโสสานิกกังกะ   
 5) ยถาสันถติกังคะ ถือการอยู่ในเสนาสนะอันท่านจัดให้ภิกษุผู้ถือยถาสันถติกังคะย่อมไม่ท า
ความอาลัยในเสนาสนะที่อยู่อันเป็นที่สบายถูกใจได้เสนาสนะไม่เป็นที่สบายไม่ถูกใจ ไม่แส่หา
เสนาสนะอ่ืน ภิกษุผู้เป็นเสนาสนคาหาปกะ  จัดให้อยู่ ณ เสนาสนะใด ย่อมอยู่ ณ เสนาสนะนั้น แม้ถูก
ย้ายเสนาสนะในอุตุกาล ย่อมไม่ขัดขืน ส าหรับค าสมาทานยถาสันถติกังคะว่า “เสนาสนโลลุปฺปํ ปฏิกฺขิ
ปามิ” แปลว่า ข้าพเจ้างดความโลเล  ในเสนาสนะ “ยถาสนฺถติกงฺค  สมาทิยามิ” แปลว่า ข้าพเจ้า
สมาทานองค์แห่งภิกษุผู้มีอันอยู่ในเสนาสนะตามที่ท่านจัดให้เป็นปกติ สมาทานด้วยค า 2 ค านี้ ค าใด
ค าหนึ่งก็ได้ยถาสันถติกภิกษุนั้น เสนาสนะแห่งใด ที่เสนาสนคาหาปกะชี้แจงให้ว่าเสนาสนะนี้ได้แก่เธอ 
ก็ควรยินดีด้วยเสนาสนะแห่งนั้น ไม่ควรท าภิกษุอ่ืนให้ต้องย้าย นี้เป็นวิธีแห่งยถาสันถติกภิกษุนี้ภิกษุผู้
ถืออย่างอุกฤษฏ์ย่อมไม่ได้เพ่ือจะถามถึงเสนาสนะท่ีได้แก่ตนว่า อยู่ไกลหรือใกล้ไป หรือว่าอันตรายต่าง 
ๆ มีอมนุษย์แลทีฆชาติเป็นต้นรบกวนไหม ว่าร้อนหรือว่าหนาวไหม ภิกษุผู้ถืออย่างกลางถามได้แต่ไป
ตรวจดูไม่ได้ภิกษุผู้ถืออย่างเพลา ไปตรวจดูได้ ถ้าเสนาสนะท่ีแจกให้นั้น ไม่ชอบใจเธอ ถือเอาเสนาสนะ
อ่ืนก็ได้ธุดงค์ของยถาสันถติกภิกษุทั้ง 3 จ าพวกนี้ ย่อมแตกในเมื่อพอสักว่าความโลเลในเสนาสนะ
เกิดข้ึน นี้เป็นความแตกในยถาสันถติกังคะ      
 6) เนสัชชิกังคะ การถือการนั่งเป็นวัตรภิกษุผู้ถือเนสัชชิกังคะ ย่อมไม่เอนหลังลงนอน ส าเร็จ
อิริยาบถเพียง 3 นั่งกับยืนและเดินเท่านั้น องค์นี้เป็นอาการฝืนธรรมดา ส าเร็จความสันนิษฐานว่า ถือ
ได้ชั่วเวลาเท่านั้น มีเรื่องเล่าในอรรถกถาธรรมบทว่า พระจักขุบาลถือตลอดพรรษาถึงเสียจักษุ ค า
สมาทานส าหรับเนสัชชิกังคะว่า“เสยฺย  ปฏิกฺขิปามิ” แปลว่าข้าพเจ้างดการนอน “เนสชฺชิกงฺค  สมาทิยา
มิ” แปลว่า ข้าพเจ้าสมาทานองค์แห่งภิกษุผู้มีอันอยู่ด้วยการนั่งปกติ ดังนี้ สมาทานด้วยค า 2 ค านี้ ค า
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ใดค าหนึ่งก็ได้เนสัชชิกภิกษุนั้น ใน 3 ยามแห่งราตรี ควรลุกขึ้นจงกรมเสียยาม 1 เพราะในอิริยาบท
ทั้งหลายการนอนเท่านั้น ไม่ควร นี้เป็นวิธีแห่งเนสัชชิกภิกษุนี้ 

ภิกษุผู้ถืออย่างอุกฤษฏ์ พนักอิง ผ้ารัดเข่า ผ้ารัดตัว ไม่ควรทั้งนั้น ส าหรับภิกษุผู้ถืออย่าง
กลาง ของ 3 อย่างนั้น อย่างใดอย่างหนึ่งก็ใช้ได้ ส าหรับภิกษุผู้ถืออย่างเพลา แม้พนักอิง แม้ผ้ารัดเข่า 
ผ้ารัดตัว หมอน แม้เก้าอ้ีปัญจังคะ เก้าอ้ีสัตตังคะ ก็ใช้ได้เก้าอ้ีที่เขาท ามีพนักหลังด้วย ชื่อปัญจังคะ 
เก้าอ้ีที่เขาท ามีพนักหลังและพนักข้างทั้งสองข้างด้วยชื่อสัตตังคะ ได้ยินมาว่า คนทั้งหลาย ได้ท าเก้าอ้ี
สัตตังคะนั้น พระติปิฎกจุฬาภยเถระได้เป็นพระอนาคามี แล้วปรินิพพาน ธุดงค์ของภิกษุเนสัชชิกะทั้ง 
3 จ าพวกนี้ ย่อมแตกในขณะพอว่าส าเร็จการนอนลงไป นี้เป็นความแตกในเนสัชชิกังคะ(กรมการ
ศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ,2538 : 301) 

การอยู่ในเสนาสนะเป็นสถานที่สงัด เรียบง่าย ไม่พลุกพล่าน ไม่โอ่อ่าหรูหรา ท าให้กิเลส
ทั้งหลายไม่สามารถเข้าใกล้ได้เพราะมีเกาะก าบังด้านจิตใจ ซึ่งช่วยให้การประพฤติพรหมจรรย์เกิด
ประโยชน์สูงสุดกล่าวคือเป็นการเข้าถึงแก่นพระพุทธศาสนาโดยตรงไม่มัวติดในสิ่งแปลกปลอมด้วย
ความรู้ และการปฏิบัติ 

 
4. ประโยชน์ในการปฏิบัติธุดงค์ในทางพระพุทธศาสนา 

พระธุดงค์ท่านเดิน ท าให้ไม่ติดที่ และเป็นการฝึกท าสมาธิ (Meditation) ในอิริยาบถเดิน
ไปด้วย คือท าสมาธิสามารถท าได้ทุกอิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง หรือแม้คนป่วย หรือคนจะหลับก็นอนท า
สมาธิได้ เพราะฉะนั้นท าได้ทุกอิริยาบถ แต่เราจะใช้อิริยาบถหลักคือการนั่งนั่นเอง เพราะถ้าเกิดนอน
ท าก็จะเผลอหลับได้ง่ายแล้วตอนเดินจริงๆ แล้วเราต้องแบ่งใจมาให้กับการเคลื่อนไหวอิริยาบถด้วย 
 4.1 ประโยชน์ต่อบุคคล     

1) กายภาพธุดงควัตรถือการฉันในอาสนะเดียวเป็นวัตร คือ ในแต่ละวันจะบริโภคอาหาร
เพียงครั้งเดียว เมื่อนั่งแล้วก็ฉันจนเสร็จ หลังจากนั้นก็จะไม่บริโภคอาหารอะไรอีกเลย นอกจากน้ า
ปานะ หรือน้ าดื่ มท าให้ ร่างกายเบาบาง มีก าลั งประพฤติปฏิบั ติ ธรรมตามค าสั่ งสอนของ
พระพุทธศาสนา การปฏิบัติธุดงค์ยังท าให้(ม.มู (ไทย) 12/22-23/22) “พิจารณาโดยแยบคายแล้ว ใช้
สอยแล้วเครื่องนุ่งห่มเพียงเพ่ือบ าบัดหนาว ความร้อน บ าบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุง ลมแดดและ
สัตว์เลื้อยคลาน เพ่ือปกปิดอวัยวะที่เกิดความละอาย” ท าให้สติในการใช้สอยสิ่งของ ค าสอนของ
พระพุทธเจ้า ด้านการด าเนินวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติเป็นอีกอิทธิพลหนึ่ง ซึ่งท าให้เกิดค่านิยม
การอยู่ป่าแก่พระสงฆ์ไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน โดยเฉพาะค าสอนเรื่องความเป็นผู้มักน้อย (องฺทสก. 
(ไทย) 24/17/18) “พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้รู้จักสันโดษในการบริโภคปัจจัย 4 คือ เป็นผู้สันโดษ
ด้วยเครื่องนุ่งห่ม อาหาร ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ตามแต่จะหาได้ แม้ผู้ภิกษุเป็นผู้สันโดษด้วย
เครื่องนุ่งห่ม อาหาร ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคตามแต่จะหาได้นี้ถือว่าเป็นนาถกรณธรรม”  ธุดงค์ 
13 มีการอยู่ในป่าเป็นวัตรความเป็นผู้หลีกเร้นอยู่ในสถานที่อันสงบ สงัดเสนาสนะสัปปายะอันเกื้อกูล
แก่การปฏิบัติกรรมฐาน และความป็นผู้ไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะ เป็นต้น  

2) จิตภาพในชีวิตประจ าวันของพระสงฆ์บ้างครั้งก็มีความวุ่นวาย วิตกกังวลทุกเรื่อง 
ส่งผลให้เป็นคนอารมณ์หงุดหงิด เมื่อเกิดซ้ าบ่อยขึ้น จะเปลี่ยนนิสัยเป็นคนโกรธง่าย ไม่มีความอดทน
อดกลั้น อันเป็นผลเสียท าให้ร่างกายจิตใจเสื่อมโทรมรวดเร็ว หรือเราเรียกง่ายๆว่าเกิดความเครียด
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ขึ้นกับร่างกาย ปัญหาบางเรื่องความคิดของมนุษย์แต่ละคน สามารถแก้ปัญหาได้แต่บางเรื่องไม่
สามารถแก้ปัญหาได้ ท าให้เกิดคิดสับสนตลอดเวลา จนท าให้เกิดมีการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมขึ้น 
ดังนั้นต้องฝึกหัดเป็นคนใจกว้าง ฝึกคิดทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นมิตร และเป็นครูเราทั้งสิ้น ดีชั่วล้วนเป็น
บทเรียนสอนใจให้เราท าดี เมื่อเราเป็นคนคิดดี ย่อมสร้างพลังจิตแผ่ออกรอบกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่
ใบหน้า ท าให้ผู้พบเห็นชมชอบนิยมรักใคร่เรา เป็นเสน่ห์อย่างเลิศล ้าค่าที่ธรรมชาติมอบให้ เป็นรางวัล
ส าหรับคนคิดดีท าดี ดีกว่าการใช้ของขลังมหานิยมมากมาย เมื่อใดเกิดจิตใจหงุดหงิดควรคิดค านึงว่า
เราจะได้อะไรประโยชน์อะไร ถ้าหากจิตใสเราจะได้ก าไรอะไรบ้าง หรือบ้างครั้งให้นึกถึงหลักธรรมที่ว่า
(ส .นิ. (ไทย) 16/61/116) “จิตเปรียบเหมือนลิงเมื่อเที่ยวไปในป่าเล็กและป่าใหญ่จับกิ่งไม้ปล่อยกิ่งไม้
นั้นแล้ว ย่อมจับกิ่งอ่ืน ปล่อยกิ่งนั้นแล้วย่อมจับกิ่งอ่ืนต่อไป ฉะนั้น ตถาคตจึงเรียกสิ่งนี้ว่า จิตบ้าง มโน
บ้าง วิญญาณบ้าง จิตเป็นต้นนั้น ดวงหนึ่งเกิดขึ้น ดวงหนึ่งดับไปตลอดทั้งคืนและวัน”ดังนั้นในขณะ
ปฏิบัติธุดงค์ต้องเตรียมพร้อมทางจิตใจพิจารณาจิต มีจิตที่ผ่อนคลายและก่อให้เกิดความสุขสบายจะ
เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติ 

ธุดงค์สามารถเข้าใจเรื่องอริยสัจสี่ และอริยสัจสี่นั้นสามารถรู้เห็นและเข้าใจได้ ด้วย
การศึกษาจิตของตนเอง เพราะทุกข์นั้นเกิดมาจากสมุทัยคือตัณหา(ความทะยานอยากของจิต) และ
ความพ้นทุกข์ก็เกิดจากความสิ้นไปของตัณหา แม้แต่มรรคมีองค์แปด ซึ่งย่อลงเป็นศีล สมาธิ และ
ปัญญานั้น ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับจิตทั้งสิ้น กล่าวคือศีลได้แก่ความเป็นปรกติธรรมดาของจิตที่ไม่ถูก
สภาวะอันใดครอบง า สมาธิคือความตั้งมั่นของจิต และปัญญาคือความรอบรู้ของจิต ท่านจึงกล้ากล่าว
ว่า พระธรรมทั้งปวงนั้น สามารถเรียนรู้ได้ที่จิตของตนเอง ด้วยเหตุนี้ ท่านจึงให้ความส าคัญเป็นพิเศษ
กับการดูจิต 

3) ปัญญา ปัญญานี้เป็นธรรมข้อส าคัญ แม้ในทางปฏิบัติ ก็มุ่งปฏิบัติให้เกิดปัญญาในธรรม
เป็นข้อส าคัญ เช่น ในสิกขา 3 ก็มี ปัญญาสิขา เป็นข้อสูงสุด ในธุระ 2 ก็มี วิปัสสนาธุระ เป็นข้อสูงสุด 
เพราะการปฏิบัติทุกอย่างถ้าขาดการปฏิบัติให้เกิดปัญญาก็เหมือนอย่างการเดินไปโดยไม่ลืมตาดู ไม่มี
ความรู้ ความเห็นอะไรเกิดขึ้น ค าว่า ปัญญานี้ ได้มีความหมายที่ใช้กัน ทั้งใน ทางรู้ ผิด ทั้งในทางรู้ถูก 
เมื่อเป็นความรู้ถูก เรียกว่า สัมมาปัญญา หรือสัมมัปปัญญา ความรู้ถูกต้อง มิจฉัปปัญญา คือมิจฉา
ปัญญา รู้ผิด ทางพุทธศาสนาต้องการให้ ละมิจฉัปปัญญา แต่ปฏิบัติให้ได้สัมมัปปัญญา ปัญญาคือ
ความรู้ถูกต้อง ก็แหละความรู้นี้เป็นธรรมชาติของจิตของทุกคน เพราะทุกคนนั้นมีจิตซึ่งเป็น วิญญาณ
ธาตุ คือ ธาตุรู้ คือย่อมรู้อะไรๆได้ แต่ว่าธาตุรู้ของจิตนี้ เมื่อยังมีอวิชชาคือความไม่รู้อันหมายความว่า
ความไม่รู้จริงประกอบอยู่ ก็ท าให้จิตซึ่งเป็นธาตุรู้นี้เป็นความรู้ผิด  

เพราะฉะนั้น  จิตซึ่ งเป็นธาตุรู้นี้ เป็นความรู้ผิด เพราะฉะนั้นจิต ซึ่ งเป็นธาตุรู้ อัน
ประกอบด้วยอวิชชา และเมื่ออวิชชาแสดงออกมา จึงท าให้ความรู้ผิดเป็นความรู้หลงอันเรียกว่า โมหะ
คือความหลง เพราะที่เรียกว่าโมหะคือความหลงนั้น ก็ต้องมีความรู้อยู่เหมือนกัน ไม่ใช่ไม่รู้แต่ว่าเป็น
ความรู้ผิด รู้ที่ถือเอาผิด จึงเรียกว่าเป็นความหลง ก็คือเป็นความรู้หลงหรือความรู้ผิดนั่นเอง (ขุ.เถร.
(ไทย) 26/350) 

ปญฺญา สุตวินิจฺฉินี ปญฺญา กิตฺติสิโลกวฑฺฒนี 
ปญฺญาสหิโต นโร อิธ อปิ ทุกฺเขสุ สุขานิ วินฺทติ 
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ปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยสิ่งที่ฟังแล้ว ปัญญาเป็นเครื่องเพ่ิมพูนเกียรติคุณและชื่อเสียง 
คนผู้ประกอบด้วยปัญญาในโลกนี้ แม้ในความทุกข์ก็หาความสุขได้  

ปัญญา แปลว่า ความรู้ทั่วถึง หมายความว่า ความรู้ในเรื่องใด ก็รู้อย่างทั่วถึง แจ้งชัด
ทีเดียว ถ้ารู้ไม่ทั่วถึงไม่ถ้วนถี่ ไม่นับว่าเป็นปัญญาที่แท้จริงปัญญา คือ ความรู้นั้นมีอยู่ 2 ประเภท คือ 
ความรู้ที่มีมาแต่ก าเนิด (สหชาติกปัญญา) และความรู้ที่มีขึ้นด้วยการศึกษาเล่าเรียน (โยคปัญญา) 
อย่างแรกเป็นความรู้พ้ืนฐานที่ทุกคนพึงมีมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่บุคคลบางคนก็มีความรู้พิเศษที่คน
อ่ืนไม่มี ซึ่งภาษาไทยเรียกว่า “พรสวรรค์” ความรู้ประเภทหลังเท่านั้นที่ต้องการเน้นหนักในที่นี้ เพราะ
เรื่องของความรู้นั้นเป็นเรื่องที่ฝึกอบรมกันได้ ดังพระพุทธภาษิตตรัสรับรองไว้ว่า “ปัญญาความรู้มีได้
เพราะการฝึกฝนพัฒนา เสื่อมไปเพราะไม่ฝึกฝนพัฒนา” ดุจดังเรามีมีดก็ต้องลับอยู่เสมอมีดนั้นจึงจะ
คมและใช้การได้ดี 

สรุปความว่า ปัญญาจะเป็นเครื่องวินิจฉัยไตร่ตรองสิ่งที่ได้ฟังแล้ว ได้ยินแล้ว ตัดสินได้
อย่างถูกต้องเป็นธรรมที่สุด และยังเป็นเครื่องเพ่ิมพูนเกียรติคุณและชื่อเสียงอันดีงามให้แก่ผู้ที่มีปัญญา
อีกด้วย ธุดงค์เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดปัญญา คือ การพิจารณาในการเดิน นั่ง การท าอิริยาบถ
ต่างๆ ชื่อว่าได้ปัญญา จะเห็นได้ว่าบุคคลผู้มั่งมีทรัพย์สินเงินทองยศศักดิ์ล้วนแต่เป็นคนมีปัญญาทั้งนั้น
อันบุคคลผู้อยู่ร่วมกันในโลกนี้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหมั่นฝึกฝนอบรมให้มีปัญญาเอาไว้มากๆ เพราะ
อานุภาพของปัญญานั้นยังสามารถฉายส่องแสงนิสัยของบุคคลเพ่ือให้เห็นว่า ใครเป็นคนควรคบ ใคร
เป็นคนที่ไม่ควรคบ และสามารถในการที่จะยังบุคคลไม่ให้ตกอยู่ในห้วงแห่งทุกข์ คือวัฏสงสารอีกต่อไป
ได ้   
 4.2 ประโยชน์ต่อสังคมสงฆ์      
 1) การปกครองคณะสงฆ์ ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการอยู่ร่วมกันในสังคม  ไม่ว่าจะอยู่ใน
ฐานะใดก็ตาม  การปกครองที่ดีนั้นต้องยึดหลัก  คือ การปกครองแบบมีคุณธรรม  เพราะคุณธรรมนี้
เป็นตัวสนับสนุนให้บุคคลที่อยู่ร่วมกันนั้นอยู่อย่างสันติสุข  เห็นอกเห็นใจ  ความปรารถนาดีต่อกัน  
เป็นต้น  ดังนั้นประโยชน์ของธุดงค์ได้หลักคุณธรรมที่จะส่งเสริมหรือเพราะเป็นตัวช่วยให้ด้านการ
ปกครองนั้นส าเร็จอย่างสมบูรณ์  จึงจัดเข้าในการพัฒนา  คือการให้ (อุดม เชยกีวงศ์,กนิษฐา  แป้น
สุวรรณ,2537: 57)  หมายถึง  การสละทรัพย์สิ่งของเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกของหมู่คณะที่ด้อยอ่อนแอ
กว่าผู้อ่ืน  ในระดับประเทศก็คือการบ ารุงเลี้ยงดูและช่วยเหลือประชาชนที่ยากจน  ในสังคมแทบทุก
แห่งจะมีคนจ านวนหนึ่งซึ่งช่วยตนเองได้น้อยหรือไม่ได้เลยเช่น  คนชรา  คนพิการ  เด็กที่ไม่มีพ่อแม่
หรือญาติดูแล  หรือคนที่ประสบภัยพิบัติ  เป็นต้น ความซื่อสัตย์  หมายถึง  การประพฤติปฏิบัติอย่าง
เหมาะสม  และตรงต่อความเป็นจริง  ประพฤติปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา  ทั้งกาย  วาจา  ใจ  ต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน  มีใจยอมรับความคิดเห็นหลักธรรมในข้อนี้ทุกศาสนาได้กล่าวสอนและเน้นย้ าเสมอ  
คือมุ่งจะให้ศาสนิกชนเป็นผู้ที่มีจิตใจกว้างขวาง  ยอมรับฟังความคิดเห็นอ่ืน ๆ  ที่แตกต่างแม้จะเป็น
มติเสียงข้างน้อย  ก็เคารพในสิทธิการออกเสียงของทุกคนในสังคม   

การปกครองคณะสงฆ์จะต้องฝึกอบรมและพัฒนาในพ้ืนฐานมาก่อนอย่างเช่นปฏิบัติ
ธุดงค์ ต้องพัฒนาตนเองก่อน ถ้าตนเองไม่ได้รับการพัฒนาก็เป็นการยากที่จะพัฒนาบุคคลอ่ืน  พร้อม
ทั้งยากที่จะพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ถ้าได้รับการพัฒนาหรืออบรมตนเองในส่วนของปฏิบัติธุดงค์ท าให้มาก
แล้วเกิดสมาธิ และน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์  คือในส่วนร่างกายและจิตใจที่ควบคู่กันไปแล้ว  
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ย่อมมีผลและคุณประโยชน์ในส่วนการด าเนินชีวิตประจ าวัน ทุกด้านซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิบัติธุดงค์ 
มีคุณธรรมในการด าเนินชีวิต  ย่อมท าให้เกิดความสุขและส่งผลถึงหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่นมีจิตใจที่มี
แต่เมตตา มีความจริงใจ และมีความเคารพ  เป็นต้น คุณธรรมเหล่านี้สามารถยึดเหนี่ยวน้ าใจซึ่งกัน
และกันการปฏิบัติธุดงค์คือพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพ่ือท าให้เกิดปัญญา โดยใช้สติก ากับร่างกายให้มี
ความรู้สึกตัวอยู่ทุกขณะ  ไม่ว่าจะเป็นอิริยาบถต่าง ๆ  เช่น ยืน  เดิน  นั่ง  นอน และเมื่อปฏิบัติตาม
หลักแล้วย่อมส่งผลถึงจิตใจย่อมเกิดสมาธิ มีสติสัมปชัญญะ   

2) การศึกษาของสงฆ์ ธุดงค์เป็นหลักที่หนักแน่นในค าสอนของพระสงฆ์  ที่ถือเป็นภารกิจ
ส าคัญอย่างยิ่ง  การศึกษาตามหลักพุทธศาสนา การศึกษาของพระสงฆ์มีดังนี้ (พระเทวินทร์  เทวินฺโท, 
2549 :12) (1) คันถธุระ  ได้แก่  การศึกษาเล่าเรียนพระสุตตันตปิฎกหรือพระไตรปิฎกให้รู้เข้าใจพระ
พุทธวจนะ  จนจ าได้สามารถบอกกล่าวหรือแนะน าสั่งสอนคนอ่ืนได้  แล้วน ามาวิเคราะห์สังเคราะห์  
และสรุปหาความจริงอ่ืน ๆ ที่มีอยู่ในจักวาลนี้ เพ่ือท าให้เกิดปัญญาความรู้รอบตัวไปในสิ่งต่ าง ๆ ที่มี
อยู่ในจักวาลนี้ (2) วิปัสสนาธุระ  คือ  การเริ่มต้นด้วยการพิจารณาการเกิด แก่ เจ็บ ตายของอัตภาพ  
จนสามารถยังวิปัสสนาหรือปัญญาให้เกิดขึ้น  แล้วท าการติดต่อกันไป  จนสามารถถือเอาหรือบรรลุ
พระอรหัตผล  จนกลายเป็นผู้ยินดียิ่งเสนาสนะอันสงัดทั้งคันถะธุระ วิปัสสนาธุระ ท าให้ละบาปธรรม
ทั้งหลายได้ ไม่ว่าจะความโกรธ ความผูกโกรธ ความลบหลู่ ความริษยา ความตระหนี่ ความมารยา 
ความโอ้อวด ความหัวดื้อ ความมัวเมา ท าให้ศีลบริสุทธิ์ เกิดความมักน้อย ความสันโดษ ความขัดเกลา 
เป็นต้น (พระพุทธโฆสเถระ รจนา, สมเด็จพระพุทธโฆสาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร), 2548 : 75) จริง
อยู่ ศีลเหล่าใดแม้ไม่ขาดเพ่ือต้องการลาภเป็นต้นก็ดี แม้ศีลที่ขาดไปด้วยโทษคือความประมาทแต่
กระท าคืนแล้วก็ดี ศีลที่อันเมถุนสังโยคหรือบาปธรรมทั้งหลายมีความโกรธแลความผูกโกรธเป็นต้น
ไม่ได้เข้าไปท าลายแล้วก็ดี ศีลเหล่านั้นเรียกว่า ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย โดยประการทั้งปวง 
และศีลเหล่านั้นแหละ ชื่อว่า ภุชิสสะ เพราะสร้างความเป็นไท ชื่อว่า วิญญุปสัตถะ เพราะผู้รู้ทั้งหลาย
สรรเสริญชื่อว่า อปรามัฏฐะ เพราะอันตัณหาและทิฏฐิทั้งหลายไม่ถูกต้องแล้ว ชื่อว่า สมาธิสังวัตตนิกะ 
เพราะยังอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิให้เป็นไป เพราะเหตุนั้น อันภาวะที่ศีลไม่ขาดเป็นต้นนี้ 
นักศึกษาพึงทราบว่าเป็นความผ่องแผ้วของศีลทั้งหลายเหล่านั้นการศึกษาในสมัยพุทธกาลนั้น  
แบ่งเป็น  3  ส่วน  คือ (มานพ  พลไพรินทร์ ,2531: 156)(1) ปริยัติ  ได้แก่  การศึกษาเล่าเรียนพระ
ธรรมวินัย  นับเป็นส่วนส าคัญโดยความเป็นพ้ืนฐานของการปฏิบัติ  และการเล่าเรียนธรรมวินัยให้มี
การศึกษาภาคทฤษฏี (2) ปฏิบัติ  ได้แก่การน้อมเอาหลักธรรมค าสอน  ได้เรียนรู้ในทางทฤษฏีแล้วน า
ภาคปฏิบัติจริง ๆ เพ่ือเป็นการอบรมกาย และวาจา ใจ (3) ปฏิเวธ  ได้แก่ผลของการปฏิบัติ  

ประโยชน์ของธุดงค์ท าให้เกิดการเรียนรู้แสงหาองค์ความรู้ที่จะน ามาด าเนินชีวิต
การศึกษาเล่าเรียนเป็นสิ่งจ าเป็นของบรรพชิตไม่ว่าจะเป็นฝ่ายคันถะธุระหรือวิปัสสนาธุระ เพราะเป็น
กิจโดยตรง ที่บรรพชิตต้องศึกษา ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญในการปฏิบัติธุดงค์น าแนวทางหรือผลของ
การปฏิบัติธุดงค์มาใช้กับบรรพชิต เพ่ือให้มีความรู้ มีความเข้าใจในพระธรรม พระวินัย และมี
สติปัญญาหรือเพ่ือพัฒนาศักยภาพของทางร่างกาย เช่น ความอดทน ความขยันหมั่นเพียร และความ
มีสติในการที่ควบคุมกายหรือท ากิจทุกอย่าง เพื่อให้เป็นไปในการประพฤติปฏิบัติตามระเบียบวินัยของ
ทางพระพุทธศาสนาให้มีความส าเร็จกิจถูกต้อง ตามบัญญัติและระเบียบวินัย เพ่ือให้เกิดความเจริญ
ความดีงามต่อตนเอง และพระพุทธศาสนาสืบต่อไป 



 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์2562 

1121 

 3) การปฏิบัติของสงฆ์ ประโยชน์การปฏิบัติธุดงค์ของสงฆ์ ถ้าไม่สามารถฝึกฝนอบรมจิตใจ
ของตนให้หลุดพ้น หรืองดเว้นจากความโลภ ความโกรธ ความหลงได้อย่างเด็ดขาดแล้ว ย่อมก่อให้เกิด
ความฟุ่งซาน ในตัวได้ท าให้จิตใจไม่เข้มแข็ง พระสงฆ์ท่ีผ่านกระบวนการธุดงค์มาแล้วย่อมท าให้เป็นผู้มี
จิตใจบุคลิกลักษณะเข้มแข็ง หนักแน่น มั่นคง สงบ เยือกเย็น นิ่มนวล สดชื่น ผ่องใส  กระฉับกระเฉง 
กระปรี้กระเปร่า เบิกบาน งามสง่า มีเมตตากรุณา มองดูรู้จักตนเองและผู้อ่ืนตามความเป็นจริง ความ
อดทน 4 ประเภท ดังนี้ (พระธรรมสิงหบุราจารย์,2545:138 -139)1) อดทนต่อความล าบากตรากตร า  
หมายความว่า  คนท างานมาก ๆ  แล้วได้รับความล าบากเหน็ดเหนื่อย  หิว  กระหาย  หรือถูกแดดลม
ฝนกระทบ  ย่อมได้รับความล าบากนานัปการ  แต่ผู้มีขันติย่อมอดทนต่อสิ่งเหล่านี้  กัดฟันทนท างาน
ของตนให้ส าเร็จ2) อดทนต่อทุกขเวทนา หมายความว่า ทนต่อทุกเวทนาอันเกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วย  
คนที่ขาดขันติ  เมื่อถึงความเจ็บไข้ได้ป่วย มักจะแสดงมารยาทอันไม่สมควรออกมา  แต่ผู้มีขันติย่อม
รู้จักอดกลั้นทนทานไม่ปล่อยตัวให้เสีย หรือตกไปในทางชั่วดังกล่าวนั้น3) อดทนต่อความเจ็บใจ 
หมายความว่า เมื่อถูกผู้อ่ืนกระท าล่วงเกินให้เป็นที่ขัดใจ เช่น ถูกด่าว่า หรือสบประมาท ผู้ขาดขันติ
ย่อมเดือดดาลแล้วท าร้ายตอบ แต่ผู้มีขันติย่อมรู้จักอดทนสอนใจตัวเองหาวิธีแก้ไขให้เรียบร้ อย เป็น
ผลดีด้วยความสงบ 

การปฏิบัติธุดงค์ท าให้เกิดคุณธรรมต่างๆต่อการปฏิบัติ ท าให้เกิดขันติธรรมอดทนต่อ
ทุกขเวทนา คือ เป็นการอดทนต่อการเจ็บไข้ได้ป่วย ความไม่สบายกาย  ความปวดความเมื่อยผู้ที่ขาด
ความอดทนประเภทนี้ เวลาเจ็บป่วยจะร้องครวญคราง  พร่ าเพ้อร าพันหงุดหงิด ฉุนเฉียวว่าการรับรู้
อารมณ์ว่าเป็นทุกข์ ซึ่งเกิดมาจากการเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่สบายด้วยโรคภัยนานัปการที่เกิดขึ้นกับร่างกาย
ตน ผู้ที่ขาดขันติ เมื่อถึงคราวเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่สบายขึ้นมา มักจะแสดงมารยาทอันไม่สมควรออกมาให้
ปรากฏ แต่ส าหรับผู้ที่ผ่านธุดงค์ท าให้เกิดมีขันติ ย่อมรู้จักอดทน อดกลั้น ไม่ปล่อยตัว ปล่อยใจให้เสีย
หรือตกไปในทางชั่วต่างๆนี้เป็นประโยชน์ของการปฏิบัติธุดงค์ในทางพระพุทธศาสนา 

4.3 ประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา 
การปฏิบัติธุดงค์ในทางพระพุทธศาสนา เกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาในภาพรวม เกิด

ปีติอยากที่จะศึกษาพระพุทธศาสนา พอศึกษาแล้วก็ศรัทธา แล้วเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการปฏิบัติ
ธรรมตามอย่างด้วย เกิดเป็นผลต่อความรุ่งเรืองม่ันคงของพระพุทธศาสนาให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อไป 
 1) การสืบทอดพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนา เป็นมรดกอันล้ าค่าของชาวพุทธเรา 
เพราะว่าพระพุทธศาสนานั้น เป็นค าสอนที่เป็นจริง ถูกต้อง ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นจริง ที่
เรียกว่า  สัจจะธรรม การปฏิบัติธุดงค์นั้นมีประโยชน์คือ เป็นแสงสว่างน าทางให้ผู้ที่ยังมืดบอด ได้รู้จัก
เรื่องผิด ถูก ดี ชั่ว เรื่องบาป  เรื่องบุญ  เรื่องนรก  เรื่องสวรรค์ เป็นเครื่องน าพาไปสู่ทิศทางที่ดี ที่งาม 
มีแต่ความผาสุก ความเจริญรุ่งเรือง ชาวพุทธทุกคน จึงส านึกในคุณค่า ของพระพุทธศาสนา และได้
ถ่ายทอด  สืบทอดพระพุทธศาสนา  มาเป็นเวลา 2500 กว่าปีแล้ว การที่พุทธศาสนามีอายุยืนยาวมา
ได้ขนาดนี้ เป็นเพราะว่าพระบรมศาสดา คือ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ได้ทรงวางแนวทาง  สิ่ง
ที่จะท าลายพระพุทธศาสนา ก็คือ ความประมาทนอนใจ หรือความไม่สนใจ ไม่เอ้ืออาทร ไม่ประพฤติ
ปฏิบัติหน้าที่ของพุทธบริษัทสี่นั้นเอง การศึกษาพระธรรมค าสอน ไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆ ที่พระพุทธองค์ สั่ง
สอนให้กระท ากันนั้น มีอะไรบ้าง เป็นเหมือนกับคนหูหนวก ตาบอด ไม่รู้จักเรื่องผิด ถูก ดี ชั่ว  ไม่รู้ว่า
อะไรควร อะไรไม่ควร เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว  การประพฤติปฏิบัติธรรมตามพระพุทธศาสนาก็เป็นไปแบบ
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ลุ่มๆดอนๆ เป็นไปแบบผิดๆถูกๆ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์  หลักธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนไว้ 
แต่เป็นไปในลักษณะของความงมงาย  มีความคิดของลัทธิอ่ืน ปะปนกับค าสอนของพระพุทธศาสนา 
จนกระท่ังไม่รู้ว่าพุทธศาสนานี้สอนอะไร  อย่างที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ 

การปฏิบัติธุดงค์ท าให้เกิดคุณธรรมต่างๆ ท าให้รู้หลักค าสอนของพระพุทธศาสนาที่
แท้จริง เช่น หลักกรรม คือ ดี ชั่ว สุข ทุกข์ นั้นอยู่ที่การกระท า กรรม  คือการกระท า   กรรมมี 3 
อย่าง  คือ กายกรรม  วจีกรรรม  มโนกรรม กรรมทางกายเรียกว่ากายกรรม  ทางวาจา  เรียกว่า 
วจีกรรม  ทางจิตใจ  ทางความคิดอ่าน คือ มโนกรรม  เมื่อท าไปแล้วซึ่งท าได้ 2 ทาง คือ ท าดี  หรือ 
ท าชั่ว คิดดี  คิดชั่ว  พูดดี  หรือ พูดไม่ดี  เมื่อท าไปแล้วผลก็จะต้องตามมา คือ ผลดี หรือ ผลไม่ดี   
ผลดี คือความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ผลไม่ดี  คือความทุกข์  ความหายนะ  นี้คือหลักของ
พระพุทธศาสนา ความจริงการปฏิบัติธุดงค์นั้นกล่าวคือ (พระเทพปริยัติโมลี(สมศักดิ์ อุปสโม), 2541 : 
98)“จะอยู่ในวัดป่าหรือวัดบ้านก็ปฏิบัติได้สุดแต่ว่าผู้ปฏิบัติจะปฏิบัติธุดงค์ข้อไหนเพราะธุดงค์นั้นมี
ทั้งหมด13ข้อจะปฏิบัติธุดงค์ข้อไหนก็ดูให้เหมาะกับจริตอัธยาศัยของตนข้อส าคัญต้องศึกษาให้รู้ถึง
หลักการวิธีการปฏิบัติการและวัตถุประสงค์รวมถึงอานิสงส์ด้วยเมื่อศึกษาได้อย่างนี้การลงมือปฏิบัติ
ธุดงค์จะได้ไม่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตไว้” 
 2) การเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระสงฆ์ที่ปฏิบัติธุดงค์มีทั้งหลักการ และหลักปฏิบัติแตกต่าง
กันไปตามกาลเทศะ โอกาส และบุคคลที่จะทรงสั่ งสอน ดังนั้น การพิจารณาวิธีการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จึงเริ่มตั้งแต่คุณสมบัติของผู้สอน ลีลาการสอนและหลักการสอนการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาอย่างเช่น ท่านพระเรวตนะนั้นได้มีความสอดคล่องกับพุทธวิธีในการสอน ซึ่ง
จะต้องเริ่มต้นจากปรัชญาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่การมีกัลยาณมิตรและการมีสติปัญญาไหวพริบที่ชาญฉลาด
เป็นเบื้องต้น จากนั้น ต้องประกอบด้วยหลักปฏิบัติของนักเผยแผ่กับผู้ฟัง หรือผู้สอนกับผู้เรียน ที่มี
ความสัมพันธ์กันในฐานะเป็นกัลยาณมิตรเป็นอันดับต่อไป เพราะในพระพุทธศาสนาถือว่า ผู้เผยแผ่กับ
ผู้ฟัง หรือผู้สอนกับผู้เรียนนั้น ต้องประสานสัมพันธ์กัน มีความกรุณาต่อกันโดยเฉพาะในด้านการ
อบรมสั่งสอน จัดเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญ ซึ่งจะท าให้เกิดคุณลักษณะของผู้สอน เรียกว่า องค์คุณ
ของกัลยาณมิตรดังนั้น พระธรรมกถึก หรือนักเผยแผ่พุทธธรรมที่ดีจึงมีลักษณะคุณสมบัติที่เป็นองค์
ของกัลยาณมิตร 7 ประการดังนี้1. ปิโยเป็นที่รักเป็นที่พอใจ ในฐานเป็นที่วางตนสม่ าเสมอ ท าให้เกิด
ความสนิทสนมชวนให้อยากเข้าไปปรึกษาไต่ถาม2. ครุเป็นที่เคารพ ในฐานประพฤติสมควรแก่ฐานะ 
ท าให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจเป็นที่พ่ึงได้และปลอดภัย3. ภาวนีโยเป็นที่ยกย่อง ในฐานเป็นผู้ทรงคุณคือ
ความรู้และภูมิปัญญาที่แท้จริง ทั้งเป็นผู้ฝึกอบรม และปรับปรุงตนอยู่เสมอควรถือเป็นแบบอย่าง ท า
ให้ระลึกถึงและเอาย่างด้วยความซาบซึ้งภูมิใจ4. วตฺตาจ เป็นนักพูด รู้จักชี้แจงให้เข้าใจรู้ว่าเวลาที่
เหมาะสมกับเรื่องที่จะพูด คอยให้ค าแนะน าว่ากล่าวตักเตือน เป็นที่ปรึกษาที่ดี5. วจนกฺขโม เป็นผู้ทน
ต่อถ่อยค า คือพร้อมที่จะรับฟังค าปรึกษา ซักถามค าเสนอแนะวิพากษ์วิจารณ์อดทน ฟังได้ไม่เบื่อไม่
ฉุนเฉียว6. คมฺภีรญฺจกถ กตฺตา เป็นผู้พูดถ่อยค าลึกซึ้งได้สามารถอธิบายเรื่องยุ่งยากซับซ้อนให้เข้าใจ
และให้เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปได้7. โน จฏฺฐาเน นิโยชเย ไม่ชักน าในอฐานะคือไม่แนะน าใน
เรื่องเหลวไหล หรือ ชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย สมดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสคุณลักษณะของมิตรว่า ภิกษุ
ทั้งหลาย มิตรประกอบด้วยองค์ 7 ประการเป็นผู้ควรเสพ ควรคบ ควรเข้าไปนั่งใกล้แม้จะถูกขับไล่ก็
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ตาม มีองค์ 7 ประการ คือ (องฺ.สตฺตก. (ไทย) 23/37/57)1. เป็นที่รักเป็นที่พอใจ2. เป็นที่เคารพ3. 
เป็นที่ยกย่อง4. เป็นนักพูด5. เป็นผู้อดทนต่อถ้อยค า6. เป็นผู้พูดถ่อยค าลึกซึ้งได้7. ไม่ชักน าในอฐานะ 

ผู้ปฏิบัติธุดงค์มีสติในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ย่อมพิจารณาผู้ฟัง หรือผู้รับสารได้ 2 
ประเภทดังนี้คือการเผยแผ่แก่พุทธศาสนิกชน และการเผยแผ่แก่คนทั่วไปที่ยังไม่ได้นับถือพระศาสนา
พุทธการเผยแผ่แก่พุทธศาสนิกชนนั้น เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า
มากยิ่งขึ้น จนสามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต รักการปฏิบัติธรรม และตระหนักในคุณค่าของ
พระพุทธศาสนาจนกระท่ังช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกลออกไปการเผยแผ่แก่บุคคลทั่วไป
ที่ยังไม่ได้นับถือศาสนาพุทธนั้น ก็เพ่ือให้มีความเข้าใจถึงแนวความคิดพ้ืนฐาน หรือหลักธรรมเบื้องต้น
ของพระพุทธศาสนา สร้างทัศนคติที่ดีต่อศาสนาพุทธจนเกิดความสนใจศึกษาและทดลองปฏิบัติธรรม
ตามค าสอนในพระพุทธศาสนา เช่น ลองฝึกสมาธิจนกระทั่งเห็นผลเกิดความเลื่อมใสศรัทธา ในที่สุด
แล้วหันมานับถือศาสนาพุทธเป็นชาวพุทธโดยสมบูรณ์ 

3) การสงเคราะห์พุทธศาสนิกชนการปฏิบัติธุดงค์ท าให้เกิดสติ สมาธิ ท าธรรมเกิดขึ้นจาริกไป
ให้ก าลังใจพุทธศาสนิกชนโดยการให้ธรรมทาน (องฺ.ทุก. (ไทย) 20/142/120.) พระพุทธเจ้าได้ทรง
แสดงเรื่องทานแก่ ภิกษุทั้งหลายไว้ในทานวรรคว่า “ทาน มี 2อย่าง คือ 1. อามิสทาน (การให้สิ่งของ) 
2. ธัมมทาน (การให้ธรรม) บรรดาทาน 2 อย่างนี้ธัมมทานเป็นเลิศ” ธรรมทาน หมายถึง การให้ใน
ส่วนของจิตใจ เช่น การให้ธรรมะ การให้ความถูกต้องดีงาม แนะน าในสิ่งที่เป็นประโยชน์ (สพฺพทาน 
ธมฺมทาน ชินาติ) การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงบอกทางแสงสว่างให้ในการด าเนินชีวิตค าว่า “ธรรม
ทาน” ได้แก่ การให้ธรรมเป็นทาน คือ แนะน าสั่งสอนให้ผู้อ่ืนตั้งอยู่ในธรรมหรือกล่าวธรรม ให้ความรู้ 
ความถูกต้องดีงาม ค าสอนมุ่งเน้นให้น าไปปฏิบัติในทางที่ถูกต้อง โดยเฉพาะในทางพระพุทธศาสนา 
การได้สัมผัสทางประสาทหู ตา จมูก กาย ใจก่อให้เกิดธรรมารมณ์ การได้รับสัมผัสจากผู้อ่ืนและผู้อ่ืน
ได้รับสัมผัสจากเรา ท าให้เกิดสภาวะทางอารมณ์ เช่น ได้ยินเสียงที่ไม่เพราะหู เห็นรูปไม่งาม ดมกลิ่น
ไม่ดี กายร้อน หนาว มีความโกรธที่เกิดจากการกระท าของผู้อ่ืน เมื่อเกิดขึ้นต้องรู้จักให้อภัยเหล่านี้ก็
เรียก “ธรรมทาน” การให้ความรู้ การสอนบอกกล่าวธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าหรือบอกวิชา
ความรู้ที่ไม่เป็นโทษ เพ่ือให้ผู้รับด าเนินชีวิตได้อย่างผาสุก พระพุทธองค์ตรัสว่า “การให้ธรรมเป็นทาน 
ชนะการให้ทั้งปวง”ตลอดถึงการแนะน าในส่วนจิตใจ เช่น การให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง การให้
อภัยซึ่งกันและกัน การประชาสัมพันธ์ในสิ่งที่ดีที่งาม ทั้งในส่วนที่เป็นโลกิยธรรมและโลกุตตรธรรม
รวมถึงพระธรรมค าสอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงประแล้วอันเป็นเหตุน าประโยชน์สุขมาให้ทั้งในโลก
นี้และโลกหน้า ตลอดทั้งค าสอนที่เป็นหนทางความดับทุกข์ก็จัดเป็นธรรมทานด้วยธรรมทาน สพฺพ
ทาน  ธมฺมทาน  ชินาติ (การให้ธรรมย่อมชนะการให้ทั้งปวง)คือ (ขุ.อิติ.(ไทย) 25/98/473) การให้
ค าแนะน าสั่งสอนสิ่งที่ดี บอกศิลปวิทยาที่ดีที่มีประโยชน์ในการด าเนินชีวิต เป็นเหตุให้มีความสุข
รวมถึงการอธิบายให้รู้และเข้าใจในเรื่องบุญบาป ให้ละสิ่งที่เป็นอกุศล ด ารงตนอยู่ในทางกุศล ซึ่งจะ
น าพาตนให้สะอาดบริสุทธิ์  

ประโยชน์ของการปฏิบัติธุดงค์นั้นท าให้ เกิดจิตใจอ่อนโยน สงสารผู้ที่ เดือดร้อน
สงเคราะห์นั้นถือว่าเป็นหน้าที่หลักของพระสงฆ์โดยตรง หน้าที่หลักของพระสงฆ์คือการน าเอาธรรมะ
ไปสงเคราะห์ชาวโลก อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีการท างานสังคมสงเคราะห์ก็อาจอนุโลมเข้าเป็นส่วน
หนึ่งของการท าหน้าที่ทางศาสนาของพระสงฆ์ได้เหมือนกัน อย่างเช่นพระสงฆ์ที่ใช้งานสังคม
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สงเคราะห์เป็นเครื่องมือหรือเป็นอุบายน าคนเข้าหาเป้าหมายทางศาสนา สังคมสงเคราะห์อย่างเดียว
ล้วนๆ ก็ถือว่าไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและหน้าที่ของพระสงฆ์ มองในแง่พระวินัย 

     
5. สรุป          

ประโยชน์ของการปฏิบัติธุดงค์ต่อบุคคลด้านกายภาพท าให้เกิดร่างกายแข็งแรงเบาบางมี
รูปร่างลักษณะดี โรคภัย ไม่เบียดเบียนมีก าลังในการปฏิบัติธรรมมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุผลทาง
สภาพแวดล้อม ค่านิยมทางสังคม อิทธิพลทางการปกครองคณะสงฆ์แม้ว่าค าสอนของพระพุทธเจ้า 
และแบบปฏิบัติของ พระมหากัสสปเถระจะยังคงถูกสืบทอดเป็นแบบการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน 
จิตภาพการเดินธุดงค์ ก าหนดรู้ความเคลื่อนไหวของเท้าซ้าย เท้าขวา รู้ความเคลื่อนไหวของกาย อัน
นั้นมีสติ แต่อาจไม่มีสัมปชัญญะถ้าส่งจิตเผลอไปในเรื่องของเท้าและร่างกาย มัวแต่จดจ่อที่เท้าและ
ร่างกายที่ก าลังเคลื่อนไหว จนเหมือนกับลืมตัวเอง เหมือนตัวเอง หรือตัวจิตผู้รู้นั้นไม่มีอยู่ในโลกเลยใน
ขณะนั้น ความรู้ตัว หรือการไม่หลงเผลอส่งจิตออกไปตามอารมณ์ภายนอกนั้นเองคือสัมปชัญญะ วิธี
ฝึกให้ได้สัมปชัญญะที่ดีที่สุดคือการท าสมถะกรรมฐาน เช่นการบริกรรมพุทโธ จนจิตรวมเข้าถึงฐาน
ของมัน แล้วรู้อยู่ตรงฐานนั้นเรื่อยไป หากมีอารมณ์มาล่อทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ก็ไม่เผลอ
หลงลืมฐานของตนนี้ก็เป็นประโยชน์ของธุดงค์ท าให้เกิดปัญญา ปัญญาจะเป็นเครื่องวินิจฉัยไตร่ตรอง
สิ่งที่ได้ฟังแล้ว ได้ยินแล้ว ตัดสินได้อย่างถูกต้องเป็นธรรมที่สุด และยังเป็นเครื่องเพ่ิมพูนเกียรติคุณและ
ชื่อเสียงอันดีงามให้แก่ผู้ที่มีปัญญาอีกด้วย จะเห็นได้ว่าบุคคลผู้มั่งมีทรัพย์สินเงินทองยศศักดิ์ล้วนแต่
เป็นคนมีปัญญาทั้งนั้นอันบุคคลผู้อยู่ร่วมกันในโลกนี้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหมั่นฝึกฝนอบรมให้มี
ปัญญาเอาไว้มากๆ เพราะอานุภาพของปัญญานั้นยังสามารถฉายส่องแสงนิสัยของบุคคลเพ่ือให้เห็นว่า 
ใครเป็นคนควรคบ ใครเป็นคนที่ไม่ควรคบ และสามารถในการที่จะยังบุคคลไม่ให้ตกอยู่ในห้วงแห่ ง
ทุกข์ คือวัฏสงสารอีกต่อไปได้ 
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การด าเนินการเกี่ยวกับศาสนสมบัติของวัด 
The operation of the temple property 

 
สมุทร  สงวนสิน1 

 
บทคัดย่อ 

ในสังคมไทยตั้งแต่โบราณกาล ศรัทธามั่นคงต่อพระพุทธศาสนา ให้ความเคารพนับถือ
พระสงฆ์ สังคหวัตถุธรรม เสนาสนวัตถุ ปฏิบัติธรรม ปัจจุบันวัดเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายคณะสงฆ์ 
ที่ก าหนดให้เจ้าอาวาสเป็นเจ้าพนักงาน เป็นตัวแทนของวัดในการด าเนินการเกี่ยวกับศาสนสมบัติของ
วัด มีอ านาจท านิติกรรมได้ ในการท านุบ ารุงศาสนสมบัติให้เกิดความโปร่งใสอย่างเป็นรูปธรรม ตาม
หลักพุทธธรรม หลักคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล ส่วนของราษฏรโดยทั่วไปในชุมชนจะ
รู้สึกอบอุ่นใจ หากมีวัดซึ่งเป็นพุทธสถาน เสนาสนะและอาคารวัตถุ เป็นที่พักอยู่อาศัย ศึกษาพระธรรม
วินัยปฏิบัติธรรม ประกอบศาสนกิจ ศาสนพิธีต่างๆ การเผยแผ่พุทธธรรมของพระภิกษุสงฆ์ในชุมชน 
หมู่บ้าน เพ่ือเป็นที่พ่ึงทางใจในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา สามารถท าบุญได้สะดวก หาก
ประพฤติชอบ ปฏิบัติดีก็อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ในการท าบุญนั้นยังได้ถวายปัจจัยที่จ าเป็นต่อ
การด ารงชีพ เช่น  ถวายพัตตาหาร บริจาคยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม ที่ดิน ทั้งที่เป็นสั งหาริมทรัพย์
และอสังหาริมทรัพย์ ถวายปัจจัยมาโดยเปิดเผยให้ได้น าไปใช้ในการก่อสร้างศาสนสถานตามความ
ประสงค์ของผู้บริจาค หรือตามความจ าเป็นของวัดและสิ่งของมีค่าต่างๆ ด้วย โดยมีเป้าหมายเพ่ือการ
พัฒนาถึงหลักพุทธธรรม หลักธรรมาภิบาล ซึ่งจะน าพาให้เด็กในชุมชน หมู่บ้านไปใช้ชีวิตในสังคมที่
ประพฤติดี ปฏิบัติชอบเป็นคนมีศีล สมาธิ ปัญญา เป็นคนดีของสังคมเก่งแต่ไม่โกง ซื่อสัตย์สุจริตตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา กับการแก้ปัญหาควรแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ เพ่ือไปพัฒนาชุมชน สังคมไทยให้มี
ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนต่อไป และให้สังคมมีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม 
 
ค าส าคัญ การพัฒนา หลักพุทธธรรม รูปธรรม ศาสนสมบัติ วัด 
 

Abstract 

 In ancient Thai society. respect in Buddhism. and respect to Buddhism    

monds ous well as follaened the sangahanathudhonm that is a one of bnddna’s 

dacfrrine, inclndine sneditadian retnade. In currcnt tinu the monastery is a legad entity 

according to the sangch act the ocelot in an official and a represntadine of their 

monastery who has right in death with the monastery properties as when as juristve 

act in preserving the monastery properties  clearly according the prinuple of 

Buddhism Dhamma, Morad, and good governance be transparent in concrete 

According to Buddhist principles Principles of virtue, morality and good governance 

As for the general community, the community will feel anxious. If there is a temple 

which is Buddhist Senasana and wutthu Building. Is a residence Studying Phra 

                                                        
1 วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ  มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
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Dhamma Discipline, practicing the various religious ceremonies Buddhist Dharma 

propagation of monks. In the village community to be a spiritual refuge for religious 

ceremonies.  can make merit conveniently If behaving like good practice, can live 

happily in society In making merit, he also offered the necessary factors for living, 

such as offering food, donating medicines. Donating medicines, clothing, land, both 

movable and immovable property provide inputs for disclosure to be used in the 

construction of religious places according to the wishes of the donors. or as needed by 

the temple.  And other valuable things.with the goal of developing the principles of 

Buddhism.  The main good governance which will lead children in the community 

Village to live in a well-behaved society practice like being a person with precepts, 

meditations, problems, being good people of society, being good but not cheating. 

Honestly according to the Buddhist guidelines. the solution should solve the problem 

at the root cause to develop the community Thai society for stability, prosperity and 

sustainability, and for the society to be happy with Buddhist principles 

 

Key words: Development, Buddha Dharma, Concrete, Ereligious property, Temple 

 
1.บทน า 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีแผนแม่บทการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา พ.ศ. 
2560 – 2564 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ด้านการปกครอง ด้านศาสนศึกษา ด้านศึกษาสงเคราะห์ ด้าน
การเผยแผ่ ด้านการสาธารณูปการ ด้านสาธารณสงเคราะห์ และด้านการพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็น
ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจยุทธศาสตร์ไว้คือ วิสัยทัศน์คือส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นองค์กรหลัก ในการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาให้มีความม่ันคงยั่งยืนและ
สังคมมีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม ในส่วนพันธกิจนั้นได้ก าหนดไว้เพ่ือส่งเสริมดูแลรักษาและท านุ
บ ารุงศาสนาสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา จัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง มี
ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการดูแลรักษา และจัดการศาสนสมบัติให้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและ
สังคม การพัฒนานโยบายและเสริมสร้างศักยภาพบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด แม้ว่าจะเป็นวัด
ใหญ่หรือวัดเล็กก็ต้องมีการจัดการศาสนสมบัติของวัดให้เหมือนๆ กัน ทั้งนี้ตามศักยภาพของวัดนั้นๆ 
หากวัดใดจัดการศาสนสมบัติด้วยความเรียบร้อยไร้ปัญหาหรือเกิดปัญหาน้อย 

การจัดการศาสนสมบัติของวัด จึงได้จัดแบ่งประเภทของวัดออกเป็นประเภท เพ่ือความ
เข้าใจดียิ่งขึ้น ประเภทของวัดได้ดังนี้ 

วัด มีฐานะทางกฎหมาย คือ  เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนเท่าเทียมกัน แต่เมื่อ
พิจารณาโดยละเอียดลงไปแล้วนั้นจะพบว่า มีความแตกต่างกันโดยสามารถจัดประเภทของวัดตาม 
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 มาตรา 5 วัดที่ก าหนดตาม พระราชบัญญัติฉบับ
นี้แยกเป็น 3 อย่างคือ พระอารามหลวงอย่าง 1 อารามราษฎร์อย่าง 1 ที่ส านักสงฆ์ อย่าง 1    

1. พระอารามหลวง คือ วัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้างหรือทรงพระกรุณาโปรดให้เข้าจ านวน
ในบัญชี นับว่าเป็นพระอารามหลวง    

2. อารามราษฎร์นั้น คือวัดที่ซึ่งได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา แต่มิได้ให้เข้าจ านวนในบัญชี
นับได้ว่าเป็นวัดหลวง    
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3. ที่ส านักสงฆ์นั้น คือวัดที่ยังไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา   
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ตราออกใช้เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 

พ.ศ.2484 บัญญัติไว้ ในมาตรา 38 ว่า “วัดมีสองอย่าง 1 วัดที่ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมาแล้ว 2 
ส านักสงฆ์”  ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติฉบับที่ 
2 พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นกฎหมายคณะสงฆ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งบัญญัติประเภทของ
วัดไว้ ในมาตรา 31 “วัดมีสองประเภทคือ 1. วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา 2. ส านักสงฆ์ให้เป็น
วัด และให้วัดมีฐานะเป็นนิติบุคคลเจ้าอาวาสเป็นผู้แทนของวัด ในการจัดกิจการทั่วไป เช่น จัดการศา
สนสมบัติของวัด  ผู้เขียนจึงได้ขอแบ่งประเภทของวัดออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ กล่าวคือ วัด ตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับปัจจุบัน พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ในมาตรา 31 บัญญัติไว้ในหมวด 5 เกี่ยวกับเรื่องวัด
นั้น โดยได้แบ่งประเภทของวัดออกเป็น 2 ประเภทกล่าว คือ    
           1. วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ได้แก่ อาราม ตามที่เคยบัญญัติไว้ใน มาตรา 5 แห่ง
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ.121 เป็นวัดที่เลื่อนฐานะมาจากส านักสงฆ์เพ่ือ
ประโยชน์ทางพระวินัย โดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้ว พร้อมที่จะใช้เป็นสถานที่ท าสังฆกรรม
ตามพระวินัยได้ทุกประการ จึงเป็นวัดที่สมบูรณ์ด้วยฐานะทางกฎหมายและพระวินัย    
  2. ส านักสงฆ์ ได้แก่ วัดที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ประกาศตั้งเป็น วัดแล้วรวมถึง
วัดที่ได้รับพระบรมราชานุญาตให้สร้างวัดขึ้นตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ ลักษณะ
ปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ.121 ด้วย แต่ยังไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ก็สามารถใช้เป็นที่พ านัก
อาศัยส าหรับพระภิกษุสามเณรได้ ฐานะทางกฎหมายเป็นนิติบุคคลโดยสมบูรณ์แล้ว ส่วนฐานะ ทาง
พระวินัย ยังไม่พร้อมที่จะใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีสังฆกรรมตามพระวินัยได้ทุกประการ เพราะยัง
ไมไ่ด้รับพระราชทานวิสุงคามสีมานั่นเอง 

ตามสภาพฐานะวัด จ าแนกวัดออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ    
  1. พระอารามหลวง พระอารามหลวง ได้แก่วัดที่พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี สมเด็จ
พระยุพราช ทรงสร้างหรือปฏิสังขรณ์เป็นการส่วนพระองค์ก็ดี พระราชทานเพ่ือเป็นเกียรติยศแก่ผู้ต่ า
ศักดิ์รองลงมาหรือแก่วัดเองก็ดี มีจ านวนหนึ่งที่พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพารทรงสร้าง หรือ
สร้างขึ้น หรือทรงโปรดให้ปฏิสังขรณ์และสร้างขึ้น แล้วน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็น พระอาราม
หลวง รวมทั้งวัดที่ประชาชนสร้าง หรือปฏิสังขรณ์แล้วทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวง ในส่วนพระ
อารามหลวงนั้น ได้แบ่งชั้นตามล าดับความส าคัญออกเป็น 3 ชั้น คือ    

ก) ชั้นเอก ได้แก่ วัดที่มีเจดีย์สถานส าคัญ วัดที่บรรจุบรมอัฐิ หรือวัดที่มีเกียรติอย่างสูง มี 3 
ชนิด คือ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร และวรมหาวิหาร    

ข) ชั้นโท ได้แก่ วัดที่มีเจดีย์สถานส าคัญ ที่มีเกียรติ มี 4 ชนิด คือ ราชวรมหาวิหาร ราชมหา
วิหาร ราชวรวิหาร และวรวิหาร    

ค) ชั้นตรี ได้แก่ วัดที่มีเกียรติ วัดประจ าหัวเมือง หรือวัดสามัญ  มี 3 ชนิด คือ ราชวรวิหาร
วรวิหาร และสามัญ     
           2. วัดราษฎร์ วัดราษฎร์ ได้แก่วัดที่ประชาชนทั่วไปสร้างหรือปฏิสังขรณ์ ซึ่งได้รับอนุญาตให้
สร้างวัดและได้ประกาศตั้งวัด โดยถูกต้องตามกฎหมายจากทางราชการแล้ว และช่วยกันท านุบ ารุงวัด



 

 
การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์2562 

1006 

สืบต่อกันมาตามล าดับ โดยอีกด้านหนึ่งหมายถึงวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา และส านักสงฆ์ 
ซึ่งวัดที่มิได้นับเข้าเป็นพระอารามหลวง   
           3.วัดร้าง วัดร้าง ได้แก่วัดที่ ไม่มีพระภิกษุสงฆ์พ านักพักอาศัยอยู่ประจ า ซึ่งส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติได้จดทะเบียนขึ้นเป็นวัดร้างเอาไว้ และมีหน้าที่ปกครองดูแลรักษาโดยมอบ
ให้ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดรับมอบหมายเป็นผู้ดูแลรักษาที่วัดร้าง ที่ธรณีสงฆ์ รวมทั้ง
ทรัพย์ศาสนสมบัติของวัดนั้นด้วย ตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไข
เพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 โดยสภาพวัดร้างยังคงเป็นนิติบุคคลอยู่
โดยสมบูรณ์ และมีโอกาสที่จะยกวัดร้างเป็นวัดที่มีพระภิกษุสงฆ์ หรือยุบเลิกวัด ที่ดิน ที่ธรณีสงฆ์ 
รวมทั้งทรัพย์สินทั้งหมดจะตกเป็นศาสนสมบัติกลาง วัดใดเป็นวัดร้างที่ไม่มีพระภิกษุอยู่อ าศัยใน
ระหว่างที่ยังไม่มีการยุบเลิกวัด ให้กรมการศาสนามีหน้าที่ปกครองดูแลรักษาวัดนั้น รวมทั้งที่วัด ที่ธรณี
สงฆ์และทรัพย์สินศาสนสนสมบัติของวัดนั้นด้วย  ในการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุสงฆ์อยู่จ า
พรรษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
 วัดตามสังกัดในนิกาย    
             วัด ในประเทศไทยนั้นสามารถจ าแนกตามนิกายของคณะสงฆ์ตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับ
ที่ 23 (พ.ศ. 2541) ข้อ 4 ก าหนดให้รูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ทุกส่วนทุกชั้น ให้มีเจ้าคณะ 
มหานิกายและเจ้าคณะธรรมยุต ปกครองบังคับบัญชาวัด พระภิกษุสามเณรในนิกายนั้ นๆ ฉะนั้น จึง
ขอจ าแนกประเภทวัดตามสังกัดแต่ละนิกายได้เป็น 2 ประเภทคือ   
             1. วัดมหานิกาย วัดมหานิกาย มีเจ้าอาวาสเท่ากับจ านวนวัด คือ 34,582 วัด/ รูป เป็นวัด
ที่สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ขึ้นสังกัดปกครองกับเจ้าคณะต าบล/เจ้าคณะแขวง ซึ่งมี 5 ,999 
ต าบล/รูป เจ้าคณะอ าเภอ/เจ้าคณะเขต มี885 อ าเภอ/รูป เจ้าคณะจังหวัดมี 78 จังหวัด/รูป เจ้าคณะ
ภาค มี18 ภาค /รูป และเจ้าคณะใหญ่ของมหานิกายมี 4 หน/รูป   
            2. วัดธรรมยุต  วัดธรรมยุต มีเจ้าอาวาสเท่ากับจ านวนวัด คือ 2,718 วัด/รูป วัดสังกัดคณะ
สงฆ์ธรรมยุตขึ้นสังกัดการปกครองกับเจ้าคณะต าบล/เจ้าคณะแขวงมี 712 ต าบล/รูป เจ้าคณะอ าเภอ/
เจ้าคณะเขตมี 204 อ าเภอ/รูป เจ้าคณะจังหวัดมี 50 จังหวัด/รูป เจ้าคณะภาคมี  8 ภาค/รูป และเจ้า
คณะใหญ่ของคณะธรรมยุตมี 1 หน/รูป   
              สรุปได้ว่า วัดเป็นศาสนสถานที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนา ที่ผู้มีความศรัทธาถวาย ที่ดิน
และร่วมกันสร้างศาสนวัตถุต่าง ๆ เพ่ือเป็นที่พักอาศัยของพระภิกษุสามเณร และบุคลากรของวัด อีก
ทั้งใช้ประกอบศาสนกิจทางพระพุทธศาสนา การจัดประเภทของวัดพบว่าสามารถแบ่งได้หลาย 
ประเภท กล่าวคือ แบ่งตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ มีอยู่ 2 ประเภท คือวัดที่ ได้รับพระราชทาน 
วิสุงคามสีมาและวัดประเภทส านักสงฆ์ แบ่งตามสภาพของวัดได้ 3 ประเภทคือ วัดพระอารามหลวง 
วัดราษฎร์และวัดร้าง ซึ่งสถานะของวัดนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อมีการปรับสภาพของฐานะ แบ่ง 
ตามสังกัดนิกายได้ 2 ประเภทคือ วัดสังกัดมหานิกายและวัดสังกัดธรรมยุต ซึ่งวัดสังกัดมหานิกายและ 
วัดสังกัดธรรมยุตนั้นมีสภาพเหมือนกันโดยกฎหมาย วัดจึงเป็นสถานที่รวมของบุคคลหลายสถานภาพ 
และใช้เพ่ือการสาธารณะประโยชน์ ย่อมมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบริหารจัดการที่ดีเพ่ือให้ 
เกิดผลประโยชน์อย่างสูงสุด และเป็นการป้องกันปัญหาความขัดแย้งในชุมชน 



 

 
การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์2562 

1007 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีแผนแม่บทการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2560 – 2564 
ในส่วนพันธกิจนั้นได้ก าหนดไว้เพ่ือส่งเสริมดูแลรักษา และท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทาง
พระพุทธศาสนา จัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง และมียุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาการดูแลรักษาและ
จัดการศาสนาสมบัติให้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคม การพัฒนานโยบายและเสริมสร้าง
ศักยภาพบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพ่ิมเติม
โดย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2535 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ  วันที่ 25 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 เป็นปีที่ 47  บัญญัติไว้ใน “มาตรา 33 ที่วัดและที่ซึ่งขึ้นตรงต่อวัด มีดังนี้ (1) ที่
วัด คือที่ซึ่งตั้งวัดตลอดจนเขตของวัดนั้น (2) ที่ธรณีสงฆ์ คือที่ซึ่งเป็นสมบัติของวัด (3) ที่กัลปนา คือที่
ซึ่งมีผู้อุทิศแต่ผลประโยชน์ให้วัดหรือพระศาสนา มาตรา 34 การโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด ที่ธรณีสงฆ์ หรือ
ที่ศาสนสมบัติกลาง ให้กระท าได้แต่โดยพระราชบัญญัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามวรรคสอง การโอน
กรรมสิทธิ์ที่วัด ที่ธรณีสงฆ์ หรือที่ศาสนสมบัติกลาง ให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ เมื่อมหาเถรสมาคมไม่ขัดข้องและได้รับค่าผาติกรรมจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานนั้นแล้ว ให้กระท าโดยพระราชกฤษฎีกา ห้ามมิให้บุคคลใดยกอายุความขึ้นต่อสู้กับวัดหรือ
กรมการศาสนา แล้วแต่กรณี ในเรื่องทรัพย์สินอันเป็นที่วัด ที่ธรณีสงฆ์หรือที่ศาสนสมบัติกลางได้มี
กฎหมายก าหนดไว้ว่า มาตรา 35 ที่วัด ที่ธรณีสงฆ์ และที่ศาสนสมบัติกลางเป็นทรัพย์สินซึ่งไม่อยู่ใน
ความรับผิดแห่งการบังคับคดี และมาตรา 37 เจ้าอาวาสมีหน้าที่ดังนี้ (1) บ ารุงรักษาวัด จัดกิจการ
และศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดีฯ โดยก าหนดไว้ในหมวด 6 ศาสนสมบัติ มาตรา 40 ศาสน
สมบัติแบ่งออกเป็นสองประเภท (1) ศาสนสมบัติกลาง ได้แก่ ทรัพย์สินของพระศาสนาซึ่งมิใช่ของวัด
ใดวัดหนึ่ง ซึ่งในการดูแลรักษาและการจัดการศาสนสมบัติกลางให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมการ
ศาสนา เพ่ือการนี้ให้ถือว่ากรมการศาสนาเป็นเจ้าของศาสนสมบัติกลางนั้นด้วย  (2) ศาสนสมบัติของ
วัด ได้แก่ทรัพย์สินของวัดใดวัดหนึ่ง  ส่วนการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด ให้เป็นไปตาม
วิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมมีความโปร่งใส 
ปราศจากทุจริตครอร์รัปชั่น และพร้อมที่จะให้ได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ตามเจตจ านงที่ได้
แสดงไว้ จากผู้มีส่วนได้เสียหรือสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน ส่งเสริมการสืบทอดทางวัฒนธรรม 
คุณธรรมจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล หลักพุทธธรรม และต้องแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม เพ่ือป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบและให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด  
              วัดหรือศาสนสมบัติของวัด เป็นศาสนสถานที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนา ที่ผู้มีความ
ศรัทธาถวาย ที่ดินและร่วมกันสร้างศาสนวัตถุต่างๆ เพ่ือเป็นที่พักอาศัยของพระภิกษุสงฆ์สามเณร 
และบุคลากรของวัด อีกทั้งยังใช้ประกอบศาสนกิจทางพระพุทธศาสนา วัดจึงเป็นสถานที่รวมของ
บุคคลหลายสถานภาพ หลากหลายอาชีพและใช้เพ่ือการสาธารณะประโยชน์ต่างๆ  ย่อมมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบริหารจัดการศาสนสมบัติหรือวัดที่ดี เพ่ือให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 
และเป็นการป้องกันปัญหาความขัดแย้งในชุมชน  พระศาสนาเป็นสถาบันที่ส าคัญยิ่งสถาบันหนึ่งใน
สามสถาบันหลักของประเทศไทย ได้แก่ สถาบันชาติ สถาบันพระศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ 
สถาบันพระศาสนานั้นย่อมหมายถึง พระพุทธศาสนาโดยแท้ ดังพระราชนิพนธ์ของ พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในเรื่อง เครื่องหมายแห่งธงไตรรงค์ว่า  “ขอพร่าพรรณบรรยาย ความคิด
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เครื่องหมายแห่งสีทั้งสามงามถนัด ขาว คือบริสุทธิ์ ศรีสวัสดิ์หมายถึงพระไตรรัตน์ และธรรมะคุ้มครอง
จิตไทย แดง คือโลหิตเราไซร้ซึ่งยอมสละได้ เพ่ือรักษาชาติศาสนา...พระองค์ได้ยืนยันหนักแน่นว่า 
“พระพุทธศาสนาถึงเมืองเราก่อนพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาส าหรับชาติเรา เราจ าเป็นต้องถือด้วย
ความกตัญญูต่อบิดามารดา และต้นโคตรวงศ์ของเรา” ในทางปฏิบัติพระพุทธศาสนาก็มีความส าคัญ
ต่อวิถีชีวิต การด าเนินชีวิตในสังคมและวัฒนธรรมถึงขนาดมีผู้ กล่าวว่า “พระพุทธศาสนาเป็นเสมือน
รากเหง้าแห่งความเป็นชาติ และเอกลักษณ์ดั้งเดิมของชาติไทย ทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม และ
การเมือง” พระพุทธศาสนาเป็นเสมือนพลังทางสังคมที่แทรกซ้อนวิถีชีวิตในทุกๆ ด้านทั้งส่วนตัวและ
สังคม เป็นรากฐานทางวัฒนธรรม เป็นเอกลักษณ์ของชาติน าไปสู่แนวความคิดที่ว่า ความเจริญรุ่งเรือง
ของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกันกับความเจริญรุ่งเรืองของ
พระพุทธศาสนา และความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาก็บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาติ
และสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังพระราชปรารภว่า “ถ้าอ านาจ พระรัตนตรัยและอ านาจเทพยดาไม่
ช่วยกรุงสยามในการเรื่องนี้ได้แล้ว บ้านเมืองก็เป็นของเขาอ่ืน พระพุทธศาสนาก็คงต้องเสื่อมสูญเสีย
เป็นแท้แล้ว 

ในแง่ชีวิตประจ าวันของประชาชนนั้น พระพุทธศาสนาก็เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตทั้งสิ้น 
“ตั้งแต่เกิดก็จัดให้มีการโกนผมไฟ เป็นชายพออายุครบยี่สิบเอ็ดปีก็มีการบวชเป็นพระภิกษุ มีการ
ท าบุญตักบาตร มีการสร้างถวายเสนาสน ถวายที่ดินในโอกาสต่างๆ จนกระทั่งตาย ก็มีการท าบุญ
ตั้งแต่วันสิ้นจนถึง วันเผา” จะเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนามีบทบาทและความส าคัญต่อทั้งประเทศชาติ
และประชาชน ซึ่งวัดนั้นเป็นองค์การทางพระพุทธศาสนา ที่เป็นศูนย์รวมของภิกษุสงฆ์และสามฌณร
ซึ่งเป็นหนึ่งในสามสถาบันของพระพุทธศาสนา คือพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ในปัจจุบันนี้อาจ
กล่าวได้ว่า พระสงฆ์เป็นองค์กรส าคัญที่เป็นผู้แสดงบทบาทของพระพุทธศาสนา จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันกับวัด วัดจึงเป็นองค์กรที่มีบทบาทมีความส าคัญต่อประเทศชาติและประชาชนเป็น
อย่างยิ่งเช่นกัน จนประชาชนทั่วๆ ไปกล่าวไว้ว่า ในหนึ่งชุมชนหรือหนึ่งหมู่บ้าน อย่างน้อยต้องมีหนึ่ง
วัด เพื่อปฏิบัติธรรมหรือท าบุญในชุมชนนั้น ๆ  

ส่วนในปัจจุบันมีปัญหาในเขตพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีวัดมหานิกาย 743 วัดและวัดธรรมยุต 
64 วัด(ข้อมูล 10 ก.ค.2557) รวม 807 วัด ที่ต้องมีการบริหารจัดการผลประโยชน์จากศาสนสมบัติ
ของวัดเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆขึ้น เช่น การบริหารจัดการไม่โปร่งใส ไม่มีมาตรฐานที่ดี มีบุคคลเข้า
ไปเกี่ยวข้องเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ จากศาสนสมบัติของวัดเพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืน โดยที่
พระภิกษุสงฆ์เองบางครั้งก็ได้มีส่วนได้เสีย ซึ่งทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวก็ดี มีผลประโยชน์ทับซ้อน  ส่วน
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทั้งในทางพฤตินัยและนิตินัย ก าหนดกรอบการบริหารจัดการศาสน
สมบัติของวัด หลักการบริหารจัดการของผู้มีอ านาจหรือผู้ได้รับมอบหมาย อีกทั้งบุคลากรยังขาด
ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าสั่ง ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องกับการบริหารจัดการที่ดี  
วิถีชีวิตปัจจุบันแม้จะมีความสะดวกสบายมากขึ้น แต่ในด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือในชุมชน 
หรือในวัดของไทยเริ่มเสื่อมถอยลง วัดที่มีอยู่ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามวิถีการด าเนินชี วิตของคน
ไทยในชุมชนอีกด้วย การสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีหรือ Good Governance 
ในการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม เกิดปัญหาด้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น และยาเสพติดให้โทษ การพัฒนาได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านหลักธรรมาภิ
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บาลมากยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นกลไกการพัฒนาบุคคลให้เกิดธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรมมากขึ้นของใน
สังคมปัจจุบัน แต่ผลการพัฒนาที่ผ่านมากลับพบว่า สังคมยังเต็มไปด้วยปัญหา ผู้คนในสังคมวัตถุนิยม
ต่างแสวงหาสิ่งที่ตนเองต้องการ ปรนเปรอความต้องการส่วนตนเสียมากกว่า มีการ แสวงหา
ผลประโยชน์โดยมิควรชอบ เพ่ือตอบสนองการบริโภค การใช้วิธีการเอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน จนไม่
ค านึงถึงส่งผลกระทบโดยส่วนรวมที่ส่งผลมาสู่สังคมในเชิงลบ ตัวอย่างหลายอย่างที่เห็นได้ชัดเจนจาก
สถานการณ์ในสังคมน่าเป็นห่วง เช่น ในกรณีผลการวิจัยและการส ารวจต่างๆ พบว่าปัญหาส าคัญที่สุด
คือความซื่อสัตย์สุจริตและการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมหลักพุทธธรรม หลักธรรมาภิ
บาล จริยธรรมในสังคมไทยโดยเร่งด่วน สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นตัวอย่างที่คนในสังคมเรา ได้รับรู้ซึมซับจาก
พฤติกรรมในสังคมวันแล้ววันเล่า และแน่นอนว่าย่อมส่งผลกระทบต่อสังคมส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง 
จากการศึกษาพบว่า คนในสังคมไทยยังขาดความรู้ความสามารถที่จะเป็นภูมิคุ้มกัน ในการกลั่นกรอง
ที่ดี ส่งผลกระทบต่อระบบคุณค่า ความเชื่อถือและพฤติกรรม คนไทยยังขาดทักษะในด้านการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดี ท าให้เกิดพฤติกรรมที่เน้น
วัตถุนิยม ติดกระแสบริโภคนิยมมากขึ้น ขาดจิตส านึกสาธารณะให้ความส าคัญกับประโยชน์ส่วนตน
มากกว่าส่วนรวม ท าให้คุณธรรมจริยธรรมเสื่อมถอย ซึ่งจะน าไปสู่ปัญหาทางสังคม นอกจากบทบาท
ในการสร้างคนแล้ว ยังต้องมีบทบาทในการจัดระเบียบสังคม ปลูกฝังคุณความดีให้เป็นภูมิคุ้มกันเด็ก
และเยาวชน ประพฤติตนโดยหยึดถือหลักพุทธธรรม หลักธรรมาภิบาล เป็นกระบวนการพัฒนาคนให้
อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข เตรียมการให้ผู้เยาว์ได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีเหมาะสมกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ในอนาคต ซึ่งเป็นบทบาทในแง่สังคมวิทยา เป็นการจัดการให้เกิดระเบียบทางสังคม ( Social order ) 
เพ่ือให้เป็นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข การสร้างชุมชนในสังคมให้มีระเบียบ วินัย ซื่อสัตย์สุจริต และ
อยู่ร่วมกันภายใต้กฎ กติกาของสังคมที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน กระบวนการเรียนรู้อาจเกิดขึ้นอย่างเป็น
ทางการหรือไม่เป็นทางการ ที่ต่างผสมผสานกันอาจเกิดจากกิจกรรมต่างๆ เพ่ือปลูกฝังระเบียบวินัย 
เช่น การเข้าแถวซื้ออาหาร การส่งการบ้านตรงเวลา การเคารพผู้ใหญ่เมื่อเดินผ่านมา การไม่ทุจริต สิ่ง
เหล่านี้ล้วนเป็นการเรียนรู้บรรทัดฐานทางสังคม  

ประเทศไทยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาจริยธรรม ธรรมาภิบาล และความรู้วิชาการควบคู่กันไป 
ซึ่งจะท าให้เด็กเมื่อโตขึ้นแล้วไม่โกง ไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น มีระเบียบวินัย มีหลักพุทธธรรม หลักธรรมาภิ
บาล ออกไปใช้ชีวิตในสังคมโดยไม่สร้างปัญหาหรือข้อขัดแย้งต่อสังคมส่วนใหญ่ (ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 ) การส ารวจดังกล่าวยังพบอีกว่า จริยธรรมของคนไทยที่
ควรเร่งสร้าง 10 ประการประกอบด้วย ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์  ความขยั่นหมั่นเพียร 
ความมีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความสุภาพอ่อนน้อมมีสัมมาคารวะ ความกตัญญู จิตส านึกที่ดี ความ
สามัคคี ความมีเหตุผลและการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว และนอกจากนั้นค่านิยม
ลักษณะนิสัยของคนไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมได้แก่ ขาดความอดทน เกียจ
คร้าน รักความสบาย ไม่มีระเบียบวินัย ชอบรวยทางลัด ขาดความรับผิดชอบ ไม่กล้าเผชิญปัญหาและ
ไม่รักการเรียนรู้ ดังนั้นหากการประพฤติปฏิบัติไม่ยึดหลักพุทธธรรม ไม่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงนิสัย
และแก้ไขค่านิยมที่ผิดๆ เหล่านี้แล้ว แม้ว่าเราจะสร้างระบบและวางนโยบายการพัฒนาชุมชน สังคมที่
สวยหรูดีเลิศสักเพียงใดก็ตาม สังคมไทยจะมีการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ยาก ในเรื่องของหลักพุทธธรรม 
จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล จะเกิดขึ้นเติบโตและงอกงามต่อไปได้ก็ด้วยการปลูกฝัง ต้องเริ่มต้นตั้งแต่
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มนุษย์ยังเป็นเด็กเล็กโดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และสถาบันการศึกษาต่างๆ ในสังคม จะต้อง
ปลุกจิตส านึกให้เขาได้พัฒนาการ และประพฤติดี ปฏิบัติชอบโดยให้ยึดหลักพุทธธรรม คุณธรรม
จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล เพ่ือแก้ปัญหาเหล่านี้สร้างจิตส านึกท่ีดีมีพัฒนาการที่ดี 
 เมื่อใดก็ตามที่มีปัญหาด้านหลักพุทธธรรม คุณธรรมจริธรรม ธรรมาภิบาล เกิดขึ้นใน
สังคมไทย ซึ่งปัญหาเช่นนี้ น าไปสู่การก าหนดค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการโดยรัฐบาล คือ มี
ความรักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขที่ถูกต้องมีระเบียบวินัยเคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักรการเคารพผู้ใหญ่ มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้
ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิ เลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาป โดยที่ฝ่ายรัฐบาลได้มีเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหา เร่งพัฒนาคนไทยให้เป็นคนดีมี
คุณภาพ หยึดถือหลักพุทธธรรม มีคุณธรรมจริยธรรม ธรรมมาภิบาล ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และวัฒนธรรม ในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกันในชุมชนและ
สังคมได้อย่างมีความสุข โดยแก้ปัญหาที่การพัฒนาแบบยั่งยืน มั่นคง มั่งค่ังต่อไป 
 จากข้อเท็จจริงปัญหาทางสังคมดังกล่าวข้างต้น  เพ่ือความเจริญของวัด บุคคล  ชุมชนและ
สังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การปรับปรุงประสิทธิภาพ กลไก
นโยบายการพัฒนาจริยธรรม ทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปชั่น ให้บุคคลเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต ก็พอจะประเมินได้ว่าการพัฒนาบุคคลโดยก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นเหตุให้น าไปสู่นโยบายที่มุ่งเน้นพัฒนาบุคคลด้านจริยธรรม 
ธรรมาภิบาลตามหลักพุทธธรรมให้เป็นคนที่สมบูรณ์ มีความรู้ความสามารถ สติปัญญา สามารถด ารง
ตนอยู่ในสังคมได้อย่างปรกติสุข ในการก าหนดมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของผู้ ผู้บริหารที่มีอ านาจ
หน้าที่เป็นผู้จัดการศาสนสมบัติของวัด กรรมการในองค์กรตรวจสอบในการใช้อ านาจรัฐ องค์กรอิสระ 
สอบทานการปฏิบัติการตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของบุคคล และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 
โดยได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย เพราะผู้ที่มีอ านาจหน้าที่ในการเป็นผู้จัดการศาสนสมบัติของวัด
ต้องมีคุณธรรมจริยธรรมเหนือกว่าคนอ่ืนหรือมากว่าคนอ่ืน และเป็นการท าให้ประชาชนทั่วไปทั้งหลาย 
เห็นว่า การด ารงต าแหน่งผู้บริหารมีอ านาจหน้าที่เป็น ผู้จัดการศาสนสมบัติของวัด จะต้องท าตัวให้
เป็นตัวอย่าง จะท าตัวเหมือนบุคคลทั่วไปไม่ได้ ต้องยึดหลักพุทธธรรม มีคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิ
บาลและหลักความยุติธรรมเสมอภาค ปฏิบัติหน้าที่ด้วยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์
ส่วนรวม และมีความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากบุคคลภายนอก 
ปัญหาวิกฤตการณ์ด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล ที่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของสังคมไทยปัจจุบัน ก็คือการ
ขาดความมีน้ าใจ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ขาดจิตส านึก ประพฤติ ผิด
ศีลธรรมอันดีงาม ขาดความซื่อสัตย์สุจริตและมีการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งทุกหน่วยงานก็ได้พยายามที่จะ
แปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ตามศักยภาพองค์กรแต่ละแห่งแตกต่างกันออกไป โดยภาพรวมก็ยังไม่
ตอบสนองความต้องการของสังคมเท่าที่ควรดังกล่าวมาแล้ว การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิ
บาลของผู้บริหารนั้น การบริหารจัดการมีความส าคัญมาก สถาบันการจัดการศาสนสมบัติของวัดก็เป็น
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องค์กรของรัฐ ที่มีบทบาทส าคัญ ในการพัฒนารูปแบบการจัดการศาสนสมบัติที่มีประสิทธิภาพในการ
พัฒนา  เพราะมีอ านาจบริหารจัดการและจัดสรรทรัพยากรในการสนับสนุนโดยตรง จึงควรร่วมมือกัน
อย่างใกล้ชิด ร่วมกันสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิ
บาล การทุจริตคอร์รัปชั่น การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ติดตามผลเพ่ือป้องกันและหาแนวทางแก้ไข เป็น
แบบอย่างที่ดีปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมที่ดีงามอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง บุคลากร
ตระหนักถึงอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบนั้นๆ ในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย การบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริหารจัดการที่เอ้ือให้เกิดการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นเรื่อง
ของจิตใจนั้น นอกจากจะใช้องค์ประกอบทางการบริหารโดยทั่วไปแล้ว ยังจะต้องเกิดจากการร่วมใจ
และเต็มใจพัฒนาแนวทางการส่งเสริมตามหลักพุทธธรรม คุณธรรมจริยธรรมนั้นด้วย ยังมีความ
พยายามขององค์กรอีกหลายแห่ง ที่จะหาวิธีการหรือรูปแบบในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร
ขององค์กร ซึ่งก็มีปัจจัยอันเป็นข้อจ ากัดที่แตกต่างกันออกไป จะต้องร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาต้อง
พิจารณาระบบการบริหาร เพื่อการพัฒนาจริยธรรม ทั้งในด้านทุจริตประพฤติมิชอบ คอร์รัปชั่น และมี
ธรรมาภิบาล ปัญหาการบริหารงานบุคคลยังไม่เหมาะสม  ต้องได้รับการปรับปรุง ปัญหาระบบข้อมูล
ข่าวสารยังสับสนและไม่มีระบบ ท าให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ และปัญหาเอกภาพบุคคล
ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีหลักธรรมาภิบาล มีความอดทนเสียสละ เป็นที่คาดหวังว่าการพัฒนาบุคลากร 
เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน พยายามจะหาวิธีการกิจกรรมเพ่ือพัฒนาจริธรรม หลักธรร
มาภิบาล ตามนโยบายหรือความต้องการของหน่วยบังคับบัญชาหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง แผนพัฒนา
ความเจริญให้ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เพราะว่าความสุขเป็นคุณสมบัติธรรมชาติประจ าอยู่ในตนเอง
ตลอดเวลา หากได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักพุทธธรรม ส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มีนโยบายที่
เป็นรูปแบบการพัฒนาจัดการศาสนสมบัติของวัด ให้เป็นไปตามข้อกฎหมายคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505และ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2511 ข้อ 8 ก าหนดให้ “ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ก าหนด
แบบทะเบียน บัญชี แบบสัญญา และแบบพิมพ์อ่ืนๆ และแนะน าการปฏิบัติแก่วัด เกี่ยวกับการดูแล
รักษาและการจัดการศาสนสมบัติของวัด ทั้งนี้เพื่อให้ไปตามกฎกระทรวงนี้” และข้อ 5 “การเก็บรักษา
เงินของวัดในส่วนที่เกินสามพันบาทขึ้นไป ให้เก็บรักษาโดยฝากส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
หรือฝากธนาคาร ทั้งนี้ให้ฝากในนามของวัด” ซึ่งห้ามฝากในนามบุคคลหรือระบุชื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ในกรณีที่ฝากไว้กับธนาคาร โดยผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจหน้าที่จัดการศาสนสมบัติของวัด เพ่ือมีความ
สอดคล้องต่อหลักพุทธธรรม ธรรมาภิบาล จริยธรรม คุณธรรมและการพัฒนาปัญญา ท าการศึกษา
วิเคราะห์สภาพโดยทั่วไป การพัฒนารูปแบบการบริหารและจัดการศาสนสมบัติของวัดในเขตพ้ืนที่
จังหวัดชัยภูมิว่าถูกต้องตามกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบหรือมีความโปร่งใสหรือไม่อย่างไร มี
ปัญหาอย่างไร เพ่ือศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศาสนสมบัติของวัดในเขตพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ 
และจะได้น าเสนอรูปแบบการพัฒนาบริหารและจัดการศาสนสมบัติของวัด ให้เขตพ้ืนที่จังหวัดอ่ืนๆแก่
ผู้ที่มีอ านาจหน้าที่ต่อไป โดยเป็นทางเลือกที่สามาถน าไปสู่การประยุกต์ใช้ในการบริหารงานที่
รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  บูรณาการกับทฤษฎีด้านตะวันตกและหลักพุทธธรรม  เพ่ือน ามา
เสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าหรือผู้บริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดตามหลักพุทธธรรม หลัก
คุณธรรมจริยธรรม หลักธรรมมาภิบาลและเกิดความโปร่งใสอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
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พุทธศาสนา : ขัดขวาง หรือพัฒนาสังคม? 
Buddhism: A barrier or development of society? 

 
เดโช แขน ้ำแก้ว1 

 
บทคัดย่อ 

พระพุทธศำสนำในฐำนะเป็นควำมเชื่อและหลักปฏิบัติในกำรด้ำเนินชีวิตเกี่ยวกับ 1) กำรพัฒนำ “สังคม” 
ที่เรียบง่ำย มีควำมสุข และลดปัญหำ 2) กำรพัฒนำ “วัฒนธรรม” หรือควำมเป็นอยู่ ภำษำ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และศีลธรรม 3) กำรพัฒนำ “เศรษฐกิจ” แบบพอเพียง และลดควำมฟุ่มเฟือย 4) กำรพัฒนำ 
“กำรเมือง” ที่ให้เกิดกำรรู้จักเคำรพกฎ กติกำ และข้อบังคับต่ำง ๆ และ 5) กำรพัฒนำ “กำรศึกษำ” ที่มุ่งส่งเสริม
งำนเขียนวิชำกำรสั่งสอนให้เป็นคนดี แต่ก็ยังมีอีกแนวควำมคิดหนึ่งที่ไม่ได้ชื่นชม กลับมองว่ำพุทธศำสนำคือ ตัว
ขัดขวำงกำรพัฒนำเกี่ยวกับ 1) “ขำดแรงจูงใจ” เนื่องจำกคนที่ปฏิบัติตำมหลักธรรมในพระพุทธศำสนำ เป็นคน
ประพฤติสันโดษ มักถูกมองว่ำขำดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 2) “บุคลิกภำพ” ที่ถูกมองว่ำเป็นคนเฉื่อยชำและ 3) “ขำด
กำรมีส่วนร่วม” เพรำะชอบอยู่แบบเงียบ ๆ หรือ “ชอบปลีกตัวออกจำกสังคม” ท้ำให้พุทธศำสนำถูกบิดเบือน
กลำยเป็นเครื่องมือแสวงหำ “โชคลำภ” แทนที่จะเป็น “ที่พ่ึงทำงใจ” เป็นเหตุให้พุทธศำสนำกลำยเป็น “ตัว
ขัดขวำง” และ “พัฒนำสังคม” ไปพร้อมกัน เนื่องด้วย “ระบบคิด” ของมนุษย์ที่ “มุ่งประโยชน์” ของตนเอง 

 
ค าส าคัญ : พุทธศำสนำ, ขัดขวำงกำรพัฒนำ, พัฒนำสังคม. 
 

Abstract 

Buddhism as a belief and practice in life, including 1 )  development of "society".  2 ) 

Development of "culture" or living, language, customs, traditions and morals. 3) Development of 

"economy" sufficiently and reducing extravagance.  Recognize respect for rules and 

regulations and 5) the development of "education" aimed at promoting academic writing and 

teaching to be good people. But there is another concept that is not appreciated. And looking 

at Buddhism as a barrier to develop. Because 1 )  " lack of motivation" because people who 

follow the principles of Buddhism. A recluse often regarded as lacking motivation. 2 ) 

" Personality" that is seen as a sluggish person. And 3) "lack of participation" because they 

prefer to live quietly or "like to be separated from society", causing Buddhism to be distorted, 

becoming a tool to seek "fortune" instead of "spiritual support" that causes Buddhism to 

become Is a "hindrance" and "social development" at the same time. Because of the "thinking 

system" of human beings who "focus" on their own. 

 

                                                           

1 สำขำวิชำกำรพัฒนำชุมชน คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช 
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Keyword: Buddhism, barrier, development of society. 

 

1. บทน า 
“ศำสนำ” เป็นสิ่งหล่อหลอมทั งชีวิต และจิตใจ ให้ผู้ที่ศึกษำ “หลักธรรมค้ำสอน” มีลักษณะนิสัยให้

เป็นผู้มีจิตใจกว้ำงขวำง ร่ำเริงแจ่มใส ชอบเอื อเฟ้ือเผื่อแผ่ แสดงถึงควำมเป็นมิตรไมตรี สำมำรถเข้ำกับผู้อ่ืนได้
ง่ำย มีควำมยินดี และมีควำมสุขในกำรเป็น “ผู้ให้” หรือกำรแบ่งปัน ซึ่งทุกศำสนำล้วนแต่มีบทบำทต่อกำร
พัฒนำสังคม หรือเป็นสิ่งประสำน “ควำมสัมพันธ์ในสังคม” เป็นอย่ำงมำกในวิถีแห่งกำรด้ำเนินชีวิต ทุกศำสนำ
มีอิทธิพลกว้ำงไกลมำก ไม่จ้ำกัดอยู่เฉพำะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง มีกำรท้ำพิธีกรรมทำงศำสนำโดยใช้ศำสนสถำนเป็น 
“แหล่งนัดพบปะ” เพ่ือประกอบพิธีกรรมส้ำคัญ ๆ เป็นศูนย์รวม “วัฒนธรรม และวิถีชีวิต” นอกจำกนี หลักค้ำ
สอนของทุกศำสนำยังเป็น “ปรัชญำชีวิต” ที่ลึกซึ ง สำมำรถน้ำค้ำสอนตำมหลักศำสนำมำประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ้ำวัน โดยผ่ำน “กำรเรียนรู้” เชิงชีวิต และวิชำกำรในทุกศำสนำได้ (บรรจง โสดำดี, 2561) ศำสนำจึงมี
ผลต่อ “วิถีชีวิต” ของคนในปัจจุบันมำกขึ น โดยเฉพำะ “พระพุทธศำสนำ” ที่มีผู้ประกำศตนเป็น “พุทธมำมะ
กะ” มำกขึ นเรื่อย ๆ เพียงเพรำะพระพุทธศำสนำมีกำรให้อิสระเรื่องกำรนับถือ และไม่บังคับ ส่งเสริม  
ควำมเมตตำกรุณำต่อกัน มีทั ง “หลักด้ำเนินชีวิต” และ “หลักปฏิบัติ” ที่ขัดเกลำเพ่ือกำรพัฒนำตนเอง ชุมชน 
และสังคม เป็นแรงจูงใจที่ท้ำให้สนใจศึกษำพระพุทธศำสนำ ซึ่งส่งผลต่อแนวโน้มพระพุทธศำสนำในอนำคตว่ำ
พระพุทธศำสนำจะเจริญมำกขึ นเรื่อย ๆ แต่ยังเป็นข้อสงสัยให้ฉุกคิดว่ำ “พุทธศำสนำ” แท้จริงแล้ว คือ ตัว
ขัดขวำง หรือพัฒนำสังคม ? 

จึงเป็นเหตุให้มีควำมสนใจศึกษำเรื่อง พุทธศำสนำ : ขัดขวำง หรือพัฒนำสังคม ? ด้วยค้ำถำมที่ว่ำ พุทธ
ศำสนำคือตัวขัดขวำงกำรพัฒนำสังคมอย่ำงไร และพุทธศำสนำกับกำรส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำสังคมอย่ำงไร 
เพ่ือไม่ให้ถูกบิดเบือนควำมเป็นจริง และเข้ำใจอย่ำงชัดเจนอย่ำงแท้จริง  
 
2. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือวิเครำะห์พุทธศำสนำว่ำขัดขวำงหรือพัฒนำสังคมอย่ำงไร 
 
3. พุทธศาสนาคือตัวขัดขวางการพัฒนาสังคม? 

สังคมโลกในปัจจุบันมีควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีมำกขึ น แต่ควำมสนใจใน
เรื่องศำสนำน้อยลง หรือ “ศำสนำได้ถูกละเลย” บำงคนยังมีทัศนคติท่ีผิด และไม่ดีต่อศำสนำ เห็นว่ำศำสนำเป็น 
“ยำเสพติด” เป็นอุปสรรคขัดขวำงกำรพัฒนำประเทศ เพรำะก้ำลังไถลลื่นลงสู่ควำมตกต่้ำอย่ำงรวดเร็ว 
จิตส้ำนึก สำมัญส้ำนึกท่ีจะมีชีวิตอยู่เพื่อท้ำดี ไม่เบียดเบียนใคร ควำมคิดเชิงบูรณำกำรของกำรอยู่ร่วมกันเกื อกูล
ซึ่งกันและกัน ถ้อยทีถ้อยอำศัยซึ่งกันและกันนั น “ลดน้อยถอยลง” เพียงเพรำะสังคมโลกเน้นเรื่องเศรษฐกิจ
ระบบทุนนิยม เป็นระบบที่สนับสนุนควำมเชื่อที่ผิด คือ เชื่อว่ำเศรษฐกิจเป็นค้ำตอบกำรแก้ปัญหำมนุษย์ 
เศรษฐกิจระบบทุนนิยมกระตุ้น และเร้ำจิตใจมนุษย์ให้มีค่ำนิยมผิด ๆ ส่งเสริมมนุษย์ให้จมปลักอยู่กับวัตถุนิยม 
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บริโภคนิยม สนุกนิยม แฟชั่นนิยม ลำภยศสรรเสริญนิยม ฯลฯ สิ่งเหล่ำนี  คือ ต้นเหตุของควำมท้อแท้ใจ โรค
ประสำท ยำเสพติด กำรฆ่ำตัวตำย อำชญำกรรม กำรค้ำมนุษย์ กำรพนัน โสเภณี ฯลฯ เหตุผลส้ำคัญที่ต้องมอง
มำที่มิติศำสนำ เพรำะศำสนำเป็นเรื่องของจิตวิญญำณ จุดมุ่งหมำยของศำสนำมุ่งเน้นให้คนเป็นคนดี ละเว้น
ควำมชั่ว และมุ่งประพฤติดี แต่มีคนจ้ำนวนไม่น้อยที่ปฏิเสธแม้เรื่องศำสนำ แต่กลับมองเห็นศำสนำ คือ ยำเสพ
ติด มองไปว่ำศำสนำ คือ ตัวกำรส้ำคัญขัดขวำงกำรพัฒนำสังคม (พระมหำสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, 2561)  

 
3.1 คลั่งศาสนา : ปราศจากเหตุผล และปัญญา 

บำงคนก็นับถือศำสนำด้วยควำมเชื่อที่ “งมงำย” ด้วยควำม “คลั่งศำสนำ” ไม่ใช่ด้วยควำมเคร่ง
ศำสนำ หรือปรำศจำก “เหตุผล และปัญญำ” สังคมในปัจจุบันจึงเป็นสังคมที่ “พิกำร” ส้ำหรับกำรไม่มีศำสนำ 
และเป็นสังคมที่ “ตำบอด” ส้ำหรับกำรนับถือศำสนำอย่ำง “งมงำย” ปรำศจำกเหตุผล และปัญญำ เพียง
เพรำะในปัจจุบันค่ำนิยมบำงอย่ำงได้เปลี่ยนแปลงไป ก่อนนี สังคมเคยยกย่องคนที่มี “คุณธรรม” ส่วนคนที่
ประพฤติผิดศีลธรรม ทุจริตคดโกง จะถูกประณำม และไม่มีใครอยำกคบหำสมำคมด้วย แต่ในปัจจุบันสิ่ง
เหล่ำนั นกลับเปลี่ยนแปลงไปสังคมกลับยกย่องคนที่มี “เงิน” คนที่มี “ต้ำแหน่งสูง” หรือมีอ้ำนำจวำสนำ หรือมี
ชื่อเสียง แม้ว่ำคนเหล่ำนั นจะประพฤติไม่ดี หรือผิดศีลธรรมก็ตำม (บ้ำนจอมยุทธ์, 2561) เพรำะทุกคนที่มีควำม
เชื่อ และศรัทธำต่อศำสนำ ซึ่งเป็นสิ่งที่หลอมรวมจิตใจให้มีควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แสดงถึงควำมเคำรพทั ง
กำยกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ร่วมกันปฏิบัติควำมดีตำมหลักศำสนำ แต่ก็ควรอยู่บนพื นฐำนของ “เหตุผล 
และปัญญำ” (เดโช แขน ้ำแก้ว, 2558) 

 
3.2 ประพฤติสันโดษ : ขาดแรงจูงใจ เฉื่อยชา และสวนกระแสของการพัฒนา 

คนที่ปฏิบัติตำมหลักธรรมในพุทธศำสนำมักเป็นคน “ประพฤติสันโดษ” ท้ำอย่ำงเป็น “ระบบ” 
โดย “ไม่มีควำมคิดแปลกใหม่” ท้ำให้มักถูกมองว่ำเป็นคน “ขำดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์” หรือขำดควำมทะเยอทะยำน 
และไม่อยำกได้ใคร่ดีอะไร ซึ่งเป็นกำร “สวนกระแส” หรือตรงกันข้ำมควำมมุ่งหวังในกำรพัฒนำสังคมที่ต้องกำร 
“เปลี่ยนแปลง” ให้ดีขึ นกว่ำเดิม อีกทั งคนที่ปฏิบัติตำมหลักธรรมในพุทธศำสนำมักถูกมองว่ำเป็นคนมีบุคลิกภำพ 
“เฉื่อยชำ” หรือขำดควำมกระตือรือร้น ท้ำอะไรก็ “เชื่องช้ำ” จะท้ำกำรอะไรก็ไม่รวดเร็วทันใจ และหำกเกิด
เหตุกำรณ์ หรือสิ่งที่ต้องตัดสินใจอย่ำงทันท่วงที “ก็ไม่สำมำรถท้ำได้” เพรำะมัวแต่คิดมำก หรือ “ไตร่ตรอง” 
จนเหตุกำรณ์นั น “เลวร้ำย” กว่ำเดิม (บ้ำนจอมยุทธ์, 2561) 

 
3.3 ขาดการมีส่วนร่วม : ชอบปลีกตัวออกจากสังคม 

คนที่ปฏิบัติตำมหลักธรรมในพุทธศำสนำมักถูกมองว่ำเป็นคนที่ชอบอยู่แบบเงียบ ๆ หรือ “ชอบ
ปลีกตัวออกจำกสังคม” หรือไม่ชอบเข้ำร่วมกิจกรรมทำงสังคม ท้ำให้ “ขำดกำรมีส่วนร่วม” ซึ่งในเรื่องกำรมี
ส่วนร่วมนั นเป็นส่วนหนึ่งในกำรผลักดันให้เกิด “กำรพัฒนำสังคม” (บ้ำนจอมยุทธ์, 2561) ซึ่งอำจจะเป็น “แนว
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ทำงกำรจัดกำร” ที่น้ำไปสู่กำรขับเคลื่อนด้วยคุณค่ำแห่งกำรเป็นชุมชน หรือ “สังคม” สู่กำรเตรียมกำร กำร
น้ำไปปฏิบัติ และกำรดูแลรักษำร่วมกันอย่ำงยั่งยืน (โชคชัย สุเวชวัฒนกูล, 2560)  
 
4. พุทธศาสนากับการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสังคม? 

โดยทั่วไปพุทธศำสนำมีควำมเชื่อในเรื่องวิทยำศำสตร์เป็นพื นฐำน จึงเชื่อในหลักกำรที่ไม่บังคับให้ผู้
ศึกษำ และนับถือ มีควำมเชื่อในหลักของ “เหตุ และผล” เช่นเดียวกับหลักธรรมค้ำสอนทำงพุทธศำสนำที่ไม่
บังคับให้เกิดควำมเชื่อหลักค้ำสอนของพระพุทธเจ้ำทันทีทันใด จนกว่ำจะได้ศึกษำแบบใคร่ครวญ หรือ 
“ตรวจสอบพิจำรณำ” และลงมือปฏิบัติแล้วได้ผลจริงตำมที่ทรงสอนเสียก่อน พุทธศำสนำมีบทบำทมำกใน
ปัจจุบัน เพรำะพุทธศำสนำเป็นสิ่งหล่อหลอมทั งชีวิต และจิตใจ ให้รู้จักกำรให้ และกำรแบ่งปัน ในวิถีแห่งกำร
ด้ำเนินชีวิต ได้แก่ ด้ำนสังคม ด้ำนวัฒนธรรม ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนกำรเมือง และด้ำนกำรศึกษำ ที่ถือเป็นส่วน
ส้ำคัญ และเป็นแรงจูงใจที่ท้ำให้ทุกคนหันมำสนใจศึกษำพระพุทธศำสนำ (บ้ำนจอมยุทธ์, 2561) 

 
4.1 พุทธศาสนา : เมตตาธรรมค  าจุนสังคมโลก 

พุทธศำสนำสนองควำมต้องกำรของมนุษย์ได้ เพรำะมีกำรน้ำหลักในกำรประพฤติปฏิบัติ แสวงหำ
ควำมจริงบนพื นฐำนแห่ง “เหตุผล” และสำมำรถพิสูจน์ให้เห็นผลได้ตำมหลักของควำมเป็นไปตำมธรรมชำติ ทั ง
ยังเน้น “ควำมสุขสงบทำงจิตใจ” พร้อมทั ง “ลดควำมรุนแรง” ของวัตถุนิยม ท้ำให้ชีวิตตั งอยู่บนพื นฐำนของ 
“ควำมเรียบง่ำย” และช่วยลดปัญหำทำงสังคม (บ้ำนจอมยุทธ์, 2561) อีกทั งหลักธรรมของพุทธศำสนำส่งเสริม
ให้ประชำคมโลก “มีควำมรัก” หรือควำมเมตตำกรุณำต่อกัน ไม่ข่มแหงรังแกเบียดเบียนท้ำร้ำยกัน รวมทั ง
ส่งเสริมเสรีภำพ ภรำดรภำพ และควำมเสมอภำค หลักค้ำสอนเรื่องควำมไม่เบียดเบียนท้ำร้ำยผู้อ่ืน เช่น หลัก
เบญจศีล เบญจธรรม ซึ่งถือว่ำเป็นหลักธรรมพื นฐำนของควำมเป็นมนุษย์ที่สอนให้คน “เคำรพในสิทธิขั น
พื นฐำน” ของกันและกัน พุทธศำสนำจึงมีหลักกำรว่ำ “สัพเพ สัตตำ มวลมนุษย์ต่ำงเป็นเพ่ือนเกิด แก่ เจ็บ ตำย 
ร่วมกันทั งสิ น” อีกทั งยังมุ่งเน้นเรื่อง “ควำมอดทน” และควำมอดกลั น จึงท้ำให้เรื่องร้ำยแรงต่ำง ๆ และ
สงครำมไม่เกิดขึ น ท้ำให้มนุษย์สำมำรถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่ำงสงบสุข ภำยใต้ “ควำมแตกต่ำง” พุทธ
ศำสนำมีหลักค้ำสอนเพ่ือควำมเป็น “คนใจกว้ำง” ให้ยอมรับควำมแตกต่ำงได้ อันน้ำไปสู่กำร “เคำรพสิทธิ” 
ของบุคคลอื่น โดยเฉพำะควำมแตกต่ำงทำงด้ำนทิฐิ หรือ “ควำมคิดเห็น และควำมเชื่อ” ด้วยกำรให้เกียรติ และ
เคำรพในควำมคิดเห็นของบุคคลอ่ืน รวมทั งควำมแตกต่ำงในด้ำน “กำรนับถือศำสนำ” ที่ไม่ยกย่องศำสนำ และ
ควำมเชื่อของตนเอง หรือ “พุทธศำสนำ” เพ่ือไปลบหลู่ หรือดูหมิ่นลัทธิควำมเชื่อ หรือศำสนำอ่ืน (เนื อหำพระ
พุทธ ม.3, 2561) เช่น ต้ำบลคลองแห อ้ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ ประกอบด้วยสองศำสนำที่ส้ำคัญ คือ 
ศำสนำพุทธกับศำสนำอิสลำม จ้ำนวนวัด และส้ำนักสงฆ์ในพื นที่มี 5 แห่ง ในขณะที่จ้ำนวนมัสยิดในพื นที่มี 15 
แห่ง ก่อให้เกิดค้ำขวัญของชำวคลองแห คือ “สองศำสนำคู่บ้ำน สองล้ำน ้ำคู่เมือง สองเศรษฐกิจฟูเฟ่ือง สองวิถี
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แห่งเมืองน่ำอยู่” ซึ่งสะท้อนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงชุมชนกับกำรผสำนสองวัฒนธรรมไทยพุทธ และอิสลำมอย่ำง
กลมกลืน (Oratai P., Bussaya Y., Pakawadee M., Phornchanit S., Anna P. and Juthatip N., 2018) 

 
4.2 วัด : รากฐานทางวัฒนธรรม  

เป็นที่ทรำบกันดีว่ำ “วัด” ในพระพุทธศำสนำนั นเป็น “ศูนย์กลำง” ในกำรศึกษำวัฒนธรรมประเพณี
ที่เกี่ยวกับทำงพุทธศำสนำเป็นอย่ำงดี เพรำะพุทธศำสนำเป็นรำกฐำนส้ำคัญของวัฒนธรรม เนื่องจำกหลักธรรม
ทำงพระพุทธศำสนำได้หล่อหลอม และ “ซึมซับ” ลงในวิถีชีวิต กลำยเป็นรำกฐำนในทุกด้ำน ทั งด้ำนวิถีชีวิต
ควำมเป็นอยู่ ภำษำ ขนบธรรมเนียมประเพณี และศีลธรรม (บ้ำนจอมยุทธ์, 2561) ทั งนี ยังท้ำให้เกิดงำนเขียน
วิชำกำรทำงพุทธศำสนำที่ถือเป็นส่วนส้ำคัญ และเป็น “แรงจูงใจ” ประกำรหนึ่งที่ท้ำให้หลำย ๆ คน หันมำสนใจ
ศึกษำพระพุทธศำสนำ ไม่เฉพำะในประเทศไทยเท่ำนั น ทั งยังมีงำนเขียนในต่ำงประเทศ อำทิเช่น งำนเขียนชื่อ 
“ศำสนจักรแห่งบูรพทิศ” โดยสเปนเซอร์ อำร์ดี และงำนเขียนของเซอร์ เอ็ดวิน อำร์โนลด์ ชำวอังกฤษ ชื่อ 
“ประทีบแห่งเอเชีย” ที่ เผยแพร่ถึงหลักธรรมค้ำสอนของพุทธศำสนำ นอกจำกงำนเขียนดังกล่ำวแล้ว 
ยังมีกำรจัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับภำษำอังกฤษโดยสมำคมบำลีปกรณ์ และมีกำรออกวำรสำรทำงพุทธศำสนำ
อ่ืน ๆ เช่น วำรสำร “พระพุทธศำสนำ” ของพุทธสมำคมระหว่ำงชำติสำขำลอนดอน “พุทธศำสตร์ปริทรรศน์” 
ของสมำคมเกรดบริเตน และวำรสำร “ทำงสำยกลำง” ของพุทธสำมำคมลอนดอน เป็นต้น รวมทั งหนังสือ และ
วำรสำรหลำยภำษำท่ีออกเผยแพร่โดยชำวพุทธของประเทศต่ำง ๆ ทั งนี พุทธศำสนำยังเป็นแหล่งสร้ำงสรรค์สิ่งที่
เป็นวัตถุ และสืบทอดให้เป็นมรดกแห่งอำรยธรรมโลก โดยอำศัย “ควำมศรัทธำ และควำมเสื่อมใส” ทำงพุทธ
ศำสนำ เช่น พระพุทธรูป เจดีย์ วัด และศำสนำสถำนอ่ืน ๆ ซึ่งสิ่งเหล่ำนี ล้วนเป็น “กำรสร้ำงสรรค์ผลงำน” ที่มี
พุทธศำสนำเป็นแรงบันดำลใจ (เนื อหำพระพุทธ ม.3, 2561) 

อีกทั งวัดยังเป็นเป็น “วัตตสถำน” หรือเป็นที่ประพฤติพรมจรรย์ เพรำะมีกุลบุตรไปบรรพชำอุปสมบท 
พร้อมทั งเป็น “บุญเขต” หรือสถำนที่ที่ชำวบ้ำนไปบ้ำเพ็ญกุศล ถือศีลฟังธรรม และบ้ำเพ็ญควำมดี ประกอบกับ
เป็น “รูปสมสถำน” หรือสถำนที่แห่งควำมเงียบ ใครที่มีเรื่องเดือดร้อนเมื่อเข้ำหำวัดก็มักจะเกิดควำมรู้สึกสงบ
ไม่วุ่นวำย ในขณะเดียวกันก็เป็น “สำธำรณูปกำรสถำน” หรือสถำนที่ชำวบ้ำนใช้สำธำรณูปโภคได้ เช่น อำศัย
น ้ำกิน และน ้ำใช้ของวัด อีกทั งยังเป็น “สถำนที่ศึกษำ” หรือเป็นที่เรียนรู้ตั งแต่เด็กเล็กจนถึงผู้ใหญ่ และวัยชรำ 
เป็น “สโมสร และสถำบันสังคม” หรือเป็นที่ไปชุมนุมหย่อนใจของชำวบ้ำนในบำงโอกำส พร้อมทั งเป็น “สำลำ
สุขศำลำ” หรือสถำนพยำบำลเมื่อยำมเจ็บป่วย และยังเป็น “อนำถสถำน” หรือเป็นที่พ่ึงของคนยำกจนหรือไม่
มีที่พ่ึง เช่นเดียวกับกำรเป็น “ที่พ่ึงของคนที่ถูกภัยคุกคำม” เช่น ในระหว่ำงสงครำม หรือภัยพิบัติ และเป็น 
“มตำมตนำถสถำน” หรือเป็นที่พ่ึงของผู้ตำย และญำติผู้ตำยที่ เป็นที่เก็บศพ และเป็นที่เผำศพภำยในวัด บำงครั ง
ยังเป็น “กีฬำสถำน” หรือเป็นสนำมเด็กเล่น และลำนกีฬำ เพรำะได้สนับสนุนให้ใช้ลำนวัดเป็นลำนกีฬำ เป็น 
“โรงแรม” หรือเป็นที่พักให้ผู้คนที่เดินทำงมำจำกต่ำงจังหวัด บำงครั งเป็น “ศำล” เพรำะตำมชนบทเมื่อมี
เรื่องรำว หรือมีคดี หรือควำมขัดแย้งขึ น มักจะไปหำพระที่เคำรพนับถือเพ่ือช่วยแก้ไข หรือยุติควำมขัดแย้งนั น
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พร้อมทั งเป็น “ยุวำยุวดีทัสสนสถำน” หรือเป็นที่พบกันของหนุ่มสำวในสมัยก่อนที่หญิงได้มำท้ำบุญตักบำตร 
หรือมำร่วมกิจกรรมงำนบุญภำยในวัด ท้ำให้มีโอกำสพบปะรู้จักกันได้จนกลำยเป็นสำยสัมพันธ์กันต่อไปและที่
ส้ำคัญเป็น “ศูนย์กลำงวัฒนธรรม” ของสังคมในชุมชน และท้องถิ่นท่ีนิยมจัดกิจกรรมทำงด้ำนวัฒนธรรมภำยใน
วัดที่ก่อให้เกิด “รำกฐำนทำงวัฒนธรรม” อันดีงำม (Waranya P., Sudarat K. and Phurinat C., 2018) 

 
4.3 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : กระบวนทัศน์ทางพุทธศาสนา  

หลักพุทธศำสนำมีลักษณะที่ขัดแย้งกับแนวคิดแบบวัตถุนิยม และแบบบริโภคนิยม โดยเป็นกำรสอน
ในเรื่องกำรด้ำเนินชีวิตแบบ “พอดี” และส่งเสริมให้เกิดแนวคิดแบบ “พอเพียง” เน้นควำมจ้ำเป็นในกำร
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรปัจจัยพื นฐำนในกำรด้ำเนินชีวิต จึงมีส่วนในกำร “ลดควำมฟุ่มเฟือย” ตำมค่ำนิยม
ต่ำง ๆ ในกำรด้ำรงชีวิต (บ้ำนจอมยุทธ์, 2561) ท้ำให้เกิดจำกควำมมุ่งมั่นของปัจเจกบุคคล กลุ่ม องค์กร และอ่ืน ๆ 
ให้สำมำรถกำรด้ำเนินกำรอยู่ได้ ภำยใต้ควำมเข้ำใจพื นฐำนของสังคม ทุกชีวิตทุกองค์กรต้องอยู่ภำยใต้กฎกติกำ
เงื่อนไขเดียวกัน แต่ระบบเศรษฐกิจแบบ “ทุนนิยม” ที่ผูกพันทุกอย่ำงให้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันโดยใช้ตัวเชื่อม คือ 
“ระบบเงินตรำ” ในลักษณะนี จึงไม่มีองค์กรใดจะอยู่อย่ำงอิสระอย่ำงปรำศจำกกำรเกี่ยวพันธ์กับสิ่งอ่ืนก่อเกิด
กำรขยำยตัวของพุทธศำสนำในสังคมเงินตรำ จึงกระท้ำได้ภำยใต้เงื่อนไขของระบบทุนนิยมที่มีโครงสร้ำง
เครือข่ำยโยงใยทั่วถึงกันหมด ส้ำหรับกำรจะพัฒนำองค์กรพุทธศำสนำในยุคสังคมโลกำภิวัตน์ให้เติบโตจำก
เงื่อนไขที่เปลี่ยนไป และแตกต่ำงกัน จึงไม่อำจท้ำในรูปแบบเดิมเหมือนดังในอดีต จึงต้องสร้ำงควำม “แตกต่ำง 
แต่ไม่แตกแยก” เพ่ือส่งเสริมกำรขับเคลื่อนของพุทธศำสนำที่สอดคล้อง และเหมำะสมตำมบริบทของโลก
ปัจจุบันนี  (บ้ำนจอมยุทธ์, 2561) เช่น กำรใช้ประโยชน์จำก “ทุนทำงวัฒนธรรม” ทำงพุทธศำสนำในรูปแบบ 
“เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยไทยแลนด์ 4.0 ที่เป็นโมเดลแผนพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ 
เพ่ือใช้ในกำรแก้ปัญหำประเทศให้หลุดพ้นจำก “กับดักรำยได้ปำนกลำง” จึงต้องพัฒนำโครงสร้ำงเศรษฐกิจใหม่
แบบพอเพียงสอดคล้องกับพุทธศำสนำ (Thanakit J., Pathra S. and Napak S., 2018) 

 
4.4 วิถีพุทธวิถีธรรม : เกณฑ์วัดความตรงความคดของนักปกครอง  

ในโลกสมัยใหม่เมื่อมี “อ้ำนำจกำรเมือง” เหนือศำสนำ และจำรีตประเพณี ได้น้ำพำโลกเข้ำสู่ 
ยุคแห่งกำรแก่งแย่งชิงดีอย่ำงกว้ำงใหญ่ไพศำล พร้อมทั ง “เร่งรัดพัฒนำ” ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนอย่ำง
มำกมำย (Patara P., 2018) แต่พุทธศำสนำยังคงช่วยเหลือสนับสนุนกลุ่มพุทธศำสนิกชน และองค์กรพุทธ
ศำสนิกสัมพันธ์ทั่วโลก ท้ำให้เกิดควำมสัมพันธ์อันดีต่อกัน และได้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคกำรเผยแพร่ธรรม 
กำรปฏิบัติธรรมของกันและกัน กำรรู้จักเคำรพหลักกำร กฎ ระเบียบ กติกำ และข้อบังคับต่ำง ๆ หำกต้องกำร
ถือเอำควำมถูกต้องเป็นใหญ่ จะต้องยึดหลักของ “ธรรมำธิปไตย” โดยมิได้ถือตน หรือถือโลกเป็นใหญ่ มีส่วนร่วม
ในกำรเมือง โดยปฏิบัติตำมหลักกำรร่วมรับผิดชอบที่จะช่วยป้องกันสิ่งที่น้ำไปสู่ควำมเสื่อม และพร้อมที่จะ
น้ำไปสู่ควำมเจริญรุ่งเรืองต่อไป (บ้ำนจอมยุทธ์, 2561) เพรำะกำรน้ำเอำหลักธรรมที่ได้จำกกำรศึกษำ และปฏิบัติ
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ไปสู่กำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำให้แก่ผู้น้ำทำงกำรเมือง หรือชนชั นปกครอง ซึ่งพุทธศำสนำมีหลักค้ำสอน  
ที่เกี่ยวกับ “นักปกครองที่ดี” หรือนักบริหำร นักกำรเมืองโดดเด่น และเป็นคุณสมบัติที่ส้ำคัญของนักปกครอง 
ที่จะน้ำหลักกำรทำงพุทธศำสนำมำใช้ในชีวิตประจ้ำวัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งนักกำรเมืองที่เป็น “วิถีพุทธวิถีธรรม” 
จริง ๆ แต่ปัจจุบันจะมีน้อยคนนัก ท้ำให้บ้ำนเมืองเต็มไปด้วยควำมขัดแย้ง (พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 
2532) นอกจำกนี  กำรมีควำมประพฤติดีย่อมเป็นแบบฉบับในกำรด้ำรงชีวิตของนักปกครองที่ดี หรือกำรเป็น 
“แบบอย่ำงที่ดี” หรือ “ควำมตรงควำมคด” ของนักปกครองมีอิทธิพลต่อควำมประพฤติของประชำชน  
ควำมซื่อตรงของประชำชน ขึ นอยู่กับควำมซื่อตรงของนักปกครอง เพรำะปัญหำควำมขัดแย้งทำงกำรเมือง  
ส่วนใหญ่มักมำจำกควำมทุจริต และกอบโกยผลประโยชน์ ควำมไม่สำมัคคีของนักกำรเมือง แม้จะมีหน่วยงำน
คอยตรวจสอบก็ตำมที แต่ก็เป็นไปอย่ำงไม่เต็มที่ เพรำะเกรงกลัวอ้ำนำจ และอิทธิพล ท้ำให้เกิดผลเสียต่อสังคม 
และประเทศชำติ (นำรีรัตน์ พลบจิตต์, 2559) แต่หำกมีวิถีพุทธวิถีธรรมตำมหลักพุทธศำสนำก็จะเป็น 
“นักปกครองที่ดี” ได้ สำมำรถบริหำรจัดกำรให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ หรือเป้ำหมำยที่ตั งไว้ ซึ่งหำกพิจำรณำ
ในแง่ของโครงสร้ำงอ้ำนำจหน้ำที่เป็นรำกฐำนที่ส้ำคัญไปสู่กำรประยุกต์ใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรพัฒนำ
ชุมชนท้องถิ่น และพร้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ น ทั งในระดับชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภำค ระดับชำติ  
และนำนำชำติได้ (นภำพร เทพรักษำ ศิริลักษณ์ หนูทอง และกำญจนำ แก้วทอง, 2561) 

 
4.5 การศึกษา : ค าสอน และปรัชญาความรู้แห่งการใช้ชีวิต 

มีเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่จะท้ำให้พระพุทธศำสนำเติบโต คือ กำรท้ำหน้ำที่อย่ำงได้ผลของพระสงฆ์ในโลก
ปัจจุบัน เนื่องด้วยค้ำสอนของพระพุทธเจ้ำสอดรับกับสถำนกำรณ์ยุคโลกำภิวัตน์ ควำมร่วมมือกันในกำรศึกษำ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรท้ำงำนอย่ำงมีเป้ำหมำยเดียวกัน แม้จะต่ำงวิธีกำร เช่น กำรศึกษำทิศทำงวำงแผนเผยแผ่
พระพุทธศำสนำในศตวรรษที่ 21 กำรศึกษำบทบำทพระพุทธศำสนำกับงำนสังคมสงเครำะห์ กำรศึกษำบทบำท
พระพุทธศำสนำด้ำนกำรศึกษำ มีงำนเขียนวิชำกำรเกี่ยวกับพระพุทธศำสนำที่ถือเป็นส่วนส้ำคัญ และเป็น 
“แรงจูงใจ” ที่ท้ำให้ชำวต่ำงชำติสนใจศึกษำพุทธศำสนำ (บ้ำนจอมยุทธ์, 2561) รวมไปถึงได้มีกำรก่อตั งมูลนิธิ 
และสมำคมทำงพระพุทธศำสนำขึ นในประเทศต่ำง ๆ เพ่ือเป็นศูนย์กลำงกำรเผยแผ่ “กำรเรียนรู้” และกำร 
“ปฏิบัติธรรม” ตำมหลักค้ำสอนในพุทธศำสนำ เช่น สมำคมบำลีปกรณ์ในประเทศอังกฤษได้จัดพิมพ์พระไตรปิฎก
ฉบับภำษำอังกฤษเป็นครั งแรก พุทธสมำคมระหว่ำงชำติสำขำลอนดอน พุทธสมำคมเมืองไลป์ซิก และศำสน
สภำแห่งกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยรมณี , พุทธสมำคมชื่อ “เลซำมีดูบุดิสเม” (Les Amis du bouddhisme)  
ที่กรุงปำรีส ประเทศฝรั่งเศส โดยกำรน้ำของนำงสำวคอนสแตนต์ ลอนสเบอรี่ พุทธสมำคมในรัสเซียเชื่อว่ำ 
“บิบลิโอเธคำ พุทธิคำ” พุทธสมำคมในกรุงเฮก ประเทศเนธอร์แลนด์ เป็นต้น นอกจำกนั น ด้วยควำมร่วมมือ 
ก็ก่อให้เกิดกำรจัดตั งวัดขึ นในประเทศต่ำง ๆ โดยมีพระสงฆ์ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ  
และสอนวิปัสสนำกรรมฐำนให้แก่ชำวพุทธ และชำวต่ำงชำติ (เนื อหำพระพุทธ ม.3, 2561) มีกำรประกอบ
กิจกรรม และศำสนำพิธีทำงพระพุทธศำสนำ โดยมีวัด และพุทธสมำคมเป็นศูนย์กลำงข้อมูลข่ำวสำร และกำร
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ปฏิบัติธรรม ทั งกำรปฏิบัติธรรมเพ่ือควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักพระพุทธศำสนำ และกำรปฏิบัติธรรมในวันส้ำคัญ
ทำงพระพุทธศำสนำ จึงท้ำให้มี “นักคิด และนักวิชำกำร” ด้ำนพระพุทธศำสนำขึ น บำงท่ำนมีควำมศรัทธำ 
ก็ออกบวชเป็นภิกษุ บำงท่ำนก็เขียนหนังสือ แปลคัมภีร์ทำงพุทธศำสนำ แล้วขยำยตัวขึ นเป็นกลุ่ม องค์กร  
เพรำะหลักค้ำสอนในพระพุทธศำสนำอุดมไปด้วย “หลักปรัชญำ” อันเป็นแหล่งรวมวิทยำกำรสำขำต่ำง ๆ 
รวมถึงกำรส่งเสริมให้ชุมชนเข้ำถึงหลักค้ำสอนทำงศำสนำมำกขึ น เป็นเครื่องมือ “ดูแลวงจรชีวิต” หรือเกิด แก่ 
เจ็บ และตำย ที่แลกกับกำรท้ำควำมดี โดยกำรน้ำแนวควำมคิด และหลักค้ำสอนทำงพุทธศำสนำเป็นศูนย์กลำงกำร
พัฒนำคน และยกระดับคุณภำพชีวิตของคนในชุมชน เน้นกำรพัฒนำคุณธรรมครบวงจร (เมธำวัตร ภูธรภักดี ศณัท
ชำ ธีระชุนห์  และฐิติมำ บู รณวงศ์ , 2561) โดยมีพระไตรปิฎกเป็นแหล่งรวมค้ำสอนของพระพุทธเจ้ำ 
เป็นแหล่ง “ข้อมูล และคลังภูมิปัญญำ” โดยมีหลักค้ำสอนที่สอดคล้องกับ “ควำมจริงในธรรมชำติ” หรือหลักของ 
“ควำมเป็นเหตุเป็นผล” ที่สำมำรถตรวจสอบ และพิสูจน์ได้ด้วยกำรทดลอง ท้ำให้หลักค้ำสอนในพุทธศำสนำ 
จึงถูกตพิีมพ์เผยแพร่ไปทั่วโลกในภำษำต่ำง ๆ มำกมำย (เนื อหำพระพุทธ ม.3, 2561) 

พุทธศำสนำมีบทบำทมำกขึ น เพรำะพระพุทธศำสนำเป็นสิ่งหล่อหลอมทั งชีวิต และจิตใจ ให้รู้จัก  
“กำรให้” และกำรแบ่งปันในวิถีแห่งกำรด้ำเนินชีวิต ได้แก่ ด้ำนสังคมที่เน้นควำมสุขทำงใจ มีควำมเรียบง่ำย 
และช่วยลดปัญหำสังคม ด้ำนวัฒนธรรม ทั งควำมเป็นอยู่ ภำษำ ขนบธรรมเนียมประเพณี และศีลธรรม  
ด้ำนเศรษฐกิจที่มีกำรส่งเสริมให้เกิดแนวคิดแบบพอเพียง สนองต่อควำมต้องกำรปัจจัยพื นฐำนในกำรด้ำเนิน
ชีวิต และลดควำมฟุ่มเฟือย ด้ำนกำรเมืองที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดกำรรู้จักเคำรพหลักกำร กฎ ระเบียบ กติกำ 
และข้อบังคับต่ำง ๆ ตำมหลักของธรรมำธิปไตย และด้ำนกำรศึกษำที่มุ่งส่งเสริมงำนเขียนวิชำกำรเกี่ยวกับ
พระพุทธศำสนำที่ถือเป็นส่วนส้ำคัญ และเป็น “แรงจูงใจ” ที่ท้ำให้สนใจศึกษำพระพุทธศำสนำ แต่ก็ยังมีอีก
แนวคิดหนึ่งที่ไม่ได้ชื่นชม แต่กลับมองว่ำพระพุทธศำสนำคือตัวขัดขวำงกำรพัฒนำสังคม เพรำะพุทธศำสนำ  
อำจถูกน้ำเป็น “เครื่องมือรับใช้ตัณหำ” ของตนเอง มนุษย์เลือกนับถือศำสนำที่สนองตัณหำของตน หรือไม่ก็ให้
ศำสนำเป็นที่พ่ึงทำงใจ “ในยำมยำกล้ำบำก” หรือให้ศำสนำท้ำหน้ำที่ประสิทธิ์ประสำท “โชคลำภ” มนุษย์
บิดเบือนค้ำสอนศำสนำ ให้เป็นไป “ตำมที่ตนต้องกำร” แทนที่จะใช้ค้ำสอนศำสนำเปลี่ยนพฤติกรรมของตน 
ให้สอดคล้องกับเจตนำรมณ์ของศำสนำ มนุษย์ควรรับใช้ศำสนำ หรือศำสนำเป็นเพียงเครื่องมือรับใช้มนุษย์   
(วีระชัย โกแวร์, 2561) 
 
5. สรุป 

พุทธศำสนำเป็นทั ง “ตัวขัดขวำง” และ “พัฒนำสังคม” ไปพร้อม ๆ กัน เนื่องจำกระบบคิดของมนุษย์
ที่มุ่งประโยชน์ของตนเอง ซึ่งทั งสองประกำรท้ำให้พุทธศำสนำกลำยเป็นสิ่งที่มีบทบำทมำกขึ นในกำรพัฒนำ
สังคม เพรำะพุทธศำสนำเป็นวิถีแห่งกำรด้ำเนินชีวิตในทุก ๆ ด้ำน ทั งด้ำน “สังคม” ที่เน้นควำมสุขทำงใจ  
เรียบง่ำย และช่วยลดปัญหำสังคม มี “วัฒนธรรม” ที่เน้นเรื่องควำมเป็นอยู่ ภำษำ ขนบธรรมเนียมประเพณี 
และศีลธรรม ในขณะที่ด้ำน “เศรษฐกิจ” ที่มีกำรส่งเสริมให้เกิดแนวคิดแบบพอเพียง และลดควำมฟุ่มเฟือย 
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ในขณะที่ด้ำน “กำรเมือง” ที่ให้เกิดกำรรู้จักเคำรพกฎ กติกำ และข้อบังคับต่ำง ๆ และด้ำน “กำรศึกษำ”  
ที่มุ่งส่งเสริมงำนเขียนวิชำกำรเกี่ยวกับพระพุทธศำสนำ และเป็นแรงจูงใจให้สนใจศึกษำพระพุทธศำสนำ   
แต่ก็ยังมีอีกแนวควำมคิดหนึ่งที่ไม่ได้ชื่นชม แต่กลับมองว่ำพุทธศำสนำคือตัวขัดขวำงกำรพัฒนำสังคม   
ด้ำน “แรงจูงใจ” เพรำะคนที่ปฏิบัติตำมหลักธรรมในพระพุทธศำสนำ เป็นคนประพฤติสันโดษ และท้ำอย่ำง
เป็นระบบ มักถูกมองว่ำขำดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มี “บุคลิกภำพ” ที่ถูกมองว่ำเป็น “คนเฉื่อยชำ” และขำดควำม
กระตือรือร้น และด้ำน “ขำดกำรมีส่วนร่วม” เพรำะถูกมองว่ำเป็นคนที่ชอบอยู่แบบเงียบ ๆ หรือ “ชอบปลีกตัว
ออกจำกสังคม” ท้ำให้พุทธศำสนำอำจถูกบิดเบือน และน้ำเป็นเครื่องมือแสวงหำ “โชคลำภ” แทนที่จะเป็น “ที่
พ่ึงทำงใจ” นั่นเอง 

 
6. ข้อเสนอแนะ 

ควรน้ำหลักปฏิบัติของพระพุทธศำสนำน้ำไปใช้ในกำรด้ำเนินชีวิตเพ่ือพัฒนำด้ำนสังคม ด้ำนวัฒนธรรม  
ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนกำรเมือง และด้ำนกำรศึกษำอย่ำงผสมผสำน และก่อประโยชน์สูงสุด หรือเป็นที่พ่ึงทำงใจ
ให้กับผู้ที่ปฏิบัติเพื่อไม่ให้ถูกบิดเบือน หรือน้ำไปใช้ในทำงที่ผิด 
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วิเคราะห์การเปลี่ยนผ่านโลกทัศน์ศีล ๕ ในระดับมหัพภาค 
Perspective transition via the 5 precepts at macro level 

 
พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ (ตรีกมล), ดร.1 

 
 

บทคัดย่อ 
 ศีล ๕ ในระดับจุลภาคจะเกี่ยวกับระดับบุคคลและสังคมส่วนย่อย แต่ในระดับมหัพภาค 
เริ่มตั้งแต่สังคมภาพรวมระดับประเทศไปจนถึงระดับโลก ซึ่งศีล ๕ ถูกออกแบบมาเพ่ือเป็นเครื่องมือ
ควบคุมพฤติกรรมทางสังคมและเสริมสร้างสันติภาพโลก จึงไม่ได้เป็นข้อปฏิบัติเฉพาะสังคมชาวพุทธ
เท่านั้น ซึ่งศีลแต่ละข้อจะมีทั้งส่วนการควบคุมและส่งเสริม จึงเป็นรากฐานของสันติภาพระดับ
มหัพภาค โดยศีลข้อที่ ๑ เป็นรากฐานของสันติภาพทางด้านการเมืองข้อที่ ๒ เป็นรากฐานสันติภาพ
ทางด้านเศรษฐกิจ ข้อที่ ๓ เป็นรากฐานของสันติภาพทางด้านสังคม ข้อที่ ๔ เป็นรากฐานของสันติภาพ
ทางด้านกระบวนการยุติธรรมและการสื่อสารเชิงสันติ และข้อที่ ๕ เป็นรากฐานของสันติภาพทางด้าน
การศึกษา ซึ่งเป็นการเปลี่ยนผ่านโลกทัศน์ศีล ๕ ไปสู่ระดับมหัพภาค เพ่ือให้เหมาะแก่การปฏิบัติใน
สภาพสังคมแต่ละยุคสมัย 
 
ค าส าคัญ: การเปลี่ยนผ่าน/โลกทัศน์/ศีล ๕ ระดับมหัพภาค 
 

Abstract 

 Five precepts in the micro-level involve with the individual and sub-society 

level. However, micro-level begins with the overall society in the country level to the 

global level. The five precepts are designed as a tool to control societal behaviors and 

promote the global peace. Therefore, they are not the practices specifically for 

Buddhist society. Each of five precept will take part in both controlling and promoting 

which is the foundation of macro-peace. The first precept is the foundation of political 

peace, the second is the foundation of economic peace, the third is the foundation of 

societal peace, the fourth is the foundation of justice process and peaceful 

communication, and the fifth is the foundation of educational peace. The transition of 

the five precepts to the macro-level is to suit for the practice in society in each era.    

 

Keywords : Transition/worldview/five precepts in the macro-level 
 

๑. บทน า 
 ศีล ๕ เป็นข้อปฏิบัติทางสังคม และเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชาวพุทธมาตั้งแต่สมัย
พุทธกาล ซึ่งถูกบัญญัติขึ้นมาในยุคสังคมแบบเกษตรกรรม และถูกน ามาใช้ในศาสนพิธีทาง

                                                           

 1อาจารย์ประจ าหลักสตูรพุทธศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาลัย
สงฆ์ร้อยเอด็ 
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พระพุทธศาสนาจนกลายมาเป็นประเพณีการไหว้พระรับศีลที่ต้องสมาทานต่อหน้าพระสงฆ์ ซึ่งเป็นการ
ปฏิบัติศีลในแบบพิธีกรรม และคนส่วนใหญ่ก็ไม่เข้าใจแก่นแท้ของศีล ๕ ว่ามีเจตนารมณ์เพ่ืออะไร ใน
เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงมาเป็นสังคมแบบอุตสาหกรรมและสังคมแห่งเทคโนโลยีในปัจจุบัน คนส่วน
ใหญ่ก็ยังเข้าใจว่าศีล ๕ คือ การให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม การงดเว้นจาก
พูดเท็จ และงดเว้นจากการดื่มสุราเท่านั้น ในสังคมที่มีความเชื่อมโยงกันทั้งโลก การปฏิบัติตามศีล ๕ 
แบบเดิมจึงไม่เหมาะกับยุคสมัย จึงควรมีการเปลี่ยนผ่านโลกทัศน์ของศีล ๕ ให้เท่าทันและเหมาะกับ
สังคมยุคใหม่ด้วย โดยควรเปลี่ยนผ่านเป็นศีล ๕ ในระดับมหัพภาคด้วยซึ่งเป็นการยกระดับศีล ๕ ไปสู่
แนวทางปฏิบัติในระดับชาติและระดับโลกต่อไป 
 
๒. แนวคิดพื้นฐานของศีล ๕ 

 ศีลหมายถึง แนวทางปฏิบัติเพ่ือให้มีความประพฤติดีทางกายและวาจาการรักษากายและ
วาจาให้เรียบร้อย ข้อปฏิบัติส าหรับควบคุมกายและวาจาให้ตั้งอยู่ในความดีงาม การรักษาปกติตาม
ระเบียบวินัย ปกติมารยาทที่ปราศจากโทษ ข้อปฏิบัติในการฝึกกายและวาจาให้ดียิ่งขึ้น ความสุจริต
ทางกาย วาจาและอาชีพ2หลวงพ่อพุทธทาสยังให้ความหมายของศีลว่า “ความปกติหรือภาวะความ
เป็นปกติ”3 เพราะสภาวะปกติของมนุษย์จะไม่เบียดเบียนทางกาย วาจา และใจ นอกจากนี้ยังมี
ความหมายที่สัมพันธ์กับธรรม คือ “ศีลธรรม”ซึ่งจัดเป็นธรรมในระดับศีล เพราะศีลจัดเป็นธรรมอย่าง
หนึ่ง  

 
 ๑) หลกัการของศีล ๕  
 ในสีลวันตสูตร พระพุทธเจ้าตรัสถึงความส าคัญของศีลว่า “ผู้มีศีลย่อมเป็นบุญทางกาย 

วาจา ใจ ต่อผู้อ่ืน”4ศีลจึงไม่ได้ให้คุณเฉพาะผู้ปฏิบัติเท่านั้น แต่ผู้ที่อยู่ร่วมสังคมเดียวกันย่อมได้อานิสงส์
ด้วย นอกจากศีลเป็นข้อปฏิบัติแล้ว“ศีลจัดอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาชีวิตตามหลักไตรสิกขา เรียกว่าศีล
สิกขา คือ การศึกษาเพ่ือฝึกอบรมความประพฤติทางกาย ทางวาจาให้มีวินัย มีความเรียบร้อยปกติ  
สามารถอยู่ร่วมกับหมู่คณะได้อย่างสันติสุข”5พระพุทธเจ้าจึงทรงก าหนดให้ศีล ๕ เป็นข้อปฏิบัติส าหรับ
มนุษย์ ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติพ้ืนฐานของมนุษยธรรม เพราะเป็นข้อปฏิบัติเพ่ือละเว้นการเบียดเบียนกัน 
“โดยได้ก าหนดเงื่อนไขของชาวพุทธให้รับเอาธรรม ๕ ข้อไปปฏิบัติ เป็นธรรมข้ันศีล  ชื่อว่าสิกขาบท ๕ 

                                                           

 2 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส.อาร์. พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์ จ ากัด, ๒๕๕๑), หน้า ๓๙๑. 
 3 พุทธทาสภิกขุ, ศีลธรรมกับมนุษย์โลก, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (สุราษฏร์ธานี : ธรรมทานมูลนิธิ, ๒๕๓๘), 
หน้า ๑๐๑. 
 4 องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๔๖/๒๐๘. 

 5 คูณ  โทขันธ์, พุทธศาสนากับสังคมและวัฒนธรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๕), 
หน้า ๘๗.  
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แปลว่า ข้อส าเหนียกหรือข้อฝึกหัดความประพฤติที่บ่งบอกความเป็นอุบาสกและอุบาสิกาเบื้องต้น”6

บางครั้งเรียกว่าธรรม ๕ หรือสิกขาบท ๕7โดยมีหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 ๑. ปาณาติปาตา เวรมณี เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ 
 ๒. อทินนาทานา เวรมณี เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการลักทรัพย์ 
 ๓. กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม 
 ๔. มุสาวาทา เวรมณี   เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการพูดเท็จ 
 ๕. สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการดื่มน้ าเมา    
 ศีลทั้ง ๕ข้อ มีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้ศีลข้อที่ ๑ เว้นจากการฆ่า การวางทัณฑวุธ วาง
ศาสตราวุธ มีความละอาย มีความเอ็นดู  มุ่งประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์8 ศีลข้อที่ ๒ เว้นจากการลัก
ทรัพย์ ไม่ถือเอาทรัพย์สินอันเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องปลื้มใจของคนอ่ืนที่เจ้าของไม่ได้ให้ ด้วยจิตเป็นเหตุ
แห่งขโมย9 ศีลข้อที่ ๓ เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม ไม่ประพฤติล่วงสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ใน
ปกครองของมารดา บิดา พี่ชาย น้องชาย พ่ีสาว น้องสาว ญาติ สามี กฎหมายคุ้มครอง สตรีที่บุรุษสวม
มาลัยหมายไว้ และสตรีผู้ประพฤติธรรม10ศีลข้อที่ ๔ เว้นจาการพูดเท็จ คือ ไม่กล่าวค าที่ไม่เป็นความ
จริงในที่ชุมชน ในสภา ท่ามกลางหมู่ญาติ ท่ามกลางหมู่ทหารหรือราชส านัก เมื่อถูกอ้างเป็นพยาน
ซักถาม ไม่พูดเท็จด้วยแรงจูงใจเพ่ือตน เพ่ือคนอ่ืน เพ่ืออามิส เป็นต้น, เว้นจากการพูดส่อเสียด คือ ไม่
น าความฝ่ายหนึ่งไปบอกอีกฝ่ายหนึ่งเพ่ือท าลาย สมานคนที่แตกแยก ส่งเสริมคนที่ปรองดองกัน ยินดี
ต่อผู้ที่สามัคคีกัน พูดถ้อยค าที่สร้างสรรค์ความสามัคคี, เว้นจากการพูดค าหยาบ คือ กล่าวค าท่ีไม่มีโทษ 
ไพเราะ น่ารัก จับใจ เป็นค าของชาวเมืองรักใคร่พอใจ, เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ คือ พูดถูกกาล พูดค า
จริงอิงประโยชน์ อิงธรรม อิงวินัย มีหลักฐานอ้างอิง11ศีลข้อที่ ๕ เว้นจากการเสพของมึนเมา สิ่งเสพติด
ทุกชนิดอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทในชีวิตและทรัพย์สิน   

 โดยหลักการของศีลอยู่ที่เจตนา คือ การไม่คิดล่วงละเมิดระเบียบ กฎเกณฑ์ บทบัญญัติ  
หรือวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงวางเอาไว้ทั้ง ๕ ข้อ“ศีลเป็นเจตนาไม่ละเมิดและการไม่เบียดเบียน”12เกณฑ์
การตัดสินดีหรือชั่วพระพุทธศาสนาใช้เจตนาเป็นหลัก ส่วนการล่วงละเมิดหรือกิริยาที่พยายามล่วง
ละเมิดเป็นเพียงส่วนประกอบของเจตนา ดังนั้น เจตนาเป็นความจงใจหรือการตั้งใจไว้ก่อนที่จะลงมือ
กระท าหรือปฏิบัติพระพุทธศาสนาจึงมุ่งเน้นให้มีสติและปัญญารักษาใจไม่ให้อกุศลธรรมเกิดขึ้นหรือ
ไม่ให้แสดงออกในรูปของพฤติกรรมทางกายและวาจา เมื่อสามารถรักษาใจได้แล้วย่อมสามารถควบคุม
กายและวาจาไม่ให้ประพฤติล่วงละเมิดศีลได้  

 
                                                           

 6 พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพ์ครั้งท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๓๒), หน้า ๔๓๒. 
 7 ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๕/๓๐๒-๓๐๓.  
 8 องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๒๑๗/๓๖๐. 
 9 อ้างแล้ว. 
 10 องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๒๑๗/๓๖๐. 
 11 องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๒๑๗/๓๖๐-๓๖๑. 
 12 พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พุทธธรรม, หน้า ๗๖๗. 
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 ๒) องค์ประกอบของศีล ๕ 
 การล่วงละเมิดศีลแต่ละข้อจะต้องมีองค์ประกอบพร้อม ดังนี้13 ศีลข้อที่ ๑ มีองค์ประกอบ 

๕ ส่วน ได้แก่ สัตว์มีชีวิต รู้ว่าสัตว์มีชีวิต จิตคิดจะฆ่า มีความพยายามฆ่า สัตว์ตายด้วยความพยายาม
นั้น ศีลข้อที่ ๒ มีองค์ประกอบ ๕ ส่วน ได้แก่ ของที่ผู้อ่ืนหวงแหน รู้อยู่ว่าเขาหวงแหน จิตคิดจะลัก มี
ความพยายาม ลักของได้ด้วยความพยายามนั้น ศีลข้อที่ ๓ มีองค์ประกอบ ๔ ส่วน ได้แก่ สตรีหรือบุรุษ
ที่ ไม่ควรละเมิด จิตคิดจะเสพ มีความพยายามในการเสพ อวัยวะสืบพันธ์ให้ถึง ศีลข้อที่  ๔ มี
องค์ประกอบ ๔ ส่วน ได้แก่ เรื่องไม่จริง จิตคิดจะกล่าวให้คลาดเคลื่อน มีความพยายามจากจิตที่คิดจะ
กล่าวให้คลาดเคลื่อน ผู้อ่ืนเข้าใจความที่พูดนั้น และศีลข้อที่ ๕ มีองค์ประกอบ ๔ ส่วน ได้แก่ สิ่งนั้น
เป็นของเมา จิตใคร่จะดื่ม มีความพยายามเกิดจากจิตที่คิดจะดื่มนั้น กลืนให้ล่วงล าคอลงไป   
 ขอบข่ายของศีล ๕ จ าแนกออกเป็น ๒ ส่วน คือ “ส่วนที่เป็นข้อห้ามไม่ให้ล่วงละเมิดต่อ
ตนเองและล่วงละเมิดต่อผู้ อ่ืน โดยการล่วงละเมิดต่อคนอ่ืนแสดงออก ๒ ลักษณะ คือ ละเมิดต่อ
ร่างกายและชีวิตคนอื่น กับการละเมิดทรัพย์สินหรือสิ่งของที่ผู้อื่นครอบครองอยู่”14 ดังนั้น“ศีลไม่ใช่ข้อ
ห้ามเพียงอย่างเดียว แต่คือข้อฝึกฝนด้วย (สิกขาบท) ฝึกฝนตนให้ปล่อยวางจากความชั่ว ประพฤติตน
ให้อยู่ในความเรียบร้อย”15ศีล ๕ จึงเป็นข้อฝึกฝนให้มีความเรียบร้อยทางกาย วาจา ใจ ป้องกันไม่ให้
ล่วงละเมิดความดีงาม แต่การล่วงละเมิดศีลทุกข้อมีจิตเป็นตัวสั่งการ (เจตนา) กายกับวาจาเป็นกิริยา
ประกอบกรรม การล่วงละเมิดจึงประกอบด้วยกาย วาจา และใจ โดยศีลทุกข้อยังมีความเชื่อมโยงและ
สอดคล้องกัน การละมิดศีลแต่ละข้อน าไปสู่การละเมิดศีลข้ออ่ืนตามมา เช่น การขโมยเงินไปซื้อสุรามา
ดื่ม เมื่อดื่มสุราท าให้ขาดสติยับยั้งชั่งใจ เกิดการประพฤติผิดในกาม เมื่อถูกจับได้ก็มีการโกหกว่าไม่ได้
กระท าเพ่ือเอาตัวรอด เมื่อถูกซักถามมากเข้าก็เกิดการทะเลาะทางวาจา ยกระดับไปสู่ความขัดแย้งชก
ต่อยและใช้ความรุนแรงต่อกัน เมื่อสู้ไม่ได้ก็น าไปสู่การใช้อาวุธและท าลายร่างกายและชีวิตกัน เป็นต้น  
  
 ๓) ส่วนประกอบของศีล ๕ 
 ศีลมีส่วนประกอบส าคัญ ๖ ส่วน ดังต่อไปนี้๑) ส่วนที่เป็นแม่บท ได้แก่ ตัวแบบที่ถูก
ออกแบบมาเพ่ือเป็นแนวทางสากล ไม่ว่าจะปฏิบัติอยู่ที่ ใดก็จะเป็นแบบเดียวกัน และได้รับผล
เช่นเดียวกัน โดยแม่บทของศีล คือ การส ารวมกาย วาจา และใจ๒) ส่วนที่เป็นเจตนารมณ์ คือ ความ
มุ่งหมายที่เล็งเห็นผล ได้แก่ เพ่ือให้มีความเมตตาและกรุณา เพ่ือให้หาเลี้ยงชีพด้วยความสุจริต เพ่ือให้
สามารถควบกามารมณ์และกามคุณได้ เพ่ือให้มีสัจจะ และเพ่ือให้มีสติสัมปชัญญะควบคุมพฤติกรรม 
๓) ส่วนที่เป็นข้อปฏิบัติ ได้แก่ การงดเว้นจากการท าความชั่วต่อชีวิต งดเว้นจากการเข้าไปแทรกแซง
หรือก่อความเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้อ่ืน งดเว้นจากการล่วงละเมิดบุคคลอันเป็นที่รักของผู้ อ่ืน และ

                                                           

 13พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พุทธธรรม, หน้า ๗๗๒. 
 14 สมภาร พรมทา, พุทธศาสนากับปัญหาจริยศาสตร์ โสเภณี ท าแท้ง และการุณยฆาต, พิมพ์ครั้งที่ 
๒, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๕๗. 
 15 ศีลปาโล, ศีลห้า ฉบับคู่มือรักษาใจ, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์, ๒๕๔๘), หน้า ๕-๖. 
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การท าลายสัมพันธภาพระหว่างบุคคล งดเว้นจากการบิดเบือนข้อเท็จจริง งดเว้นจากการเสพสิ่งมึนเมา
และสิ่งเสพติดทุกชนิด โดยส่วนที่ เป็นข้อปฏิบัตินี้ เองจะท าให้เกิดการงดเว้นจากการประพฤติ
อกุศลกรรมด้วย ๔) ส่วนที่ช่วยส่งเสริม คือ การกระท าที่ก่อให้เกิดประโยชน์เกื้อกูล ได้แก่ การ
ช่วยเหลือเกื้อกูลให้มีชีวิตที่ดี  การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่/การแบ่งปัน ส่งเสริมสัมพันธภาพ ส่งเสริม
กระบวนการสื่อสารด้วยความสันติ/โปร่งใส และการส่งเสริมสติปัญญาแบบสัมมาทิฏฐิ๕) ส่วนที่เป็น
ตัวชี้วัด คือ เกณฑ์การตัดสินพฤติกรรมละเมิดศีลแต่ละข้อ ได้แก่ (๑) กิเลสหรือเจตนาที่จะล่วงละเมิด  
(๒) คุณความดีหรือคุณธรรมของผู้ถูกล่วงละเมิด และผู้ถูกล่วงละเมิดเป็นผู้ที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคม
มากน้อยแค่ไหน (๓) ขนาดหรือปริมาณที่ล่วงละเมิด (๔) ความพยายามในการล่วงละเมิด (๕) ผลจาก
การล่วงละเมิด คือ มีผลกระทบที่มีขอบเขตแคบหรือกว้างมากน้อยแค่ไหน ระดับของตัวชี้วัดมาก
เท่าใดก็จะท าให้ระดับของความผิดมีระดับรุนแรงมากขึ้นเท่านั้น ๖) ส่วนที่เป็นลักษณะของผลกระทบ 
คือ การละเมิดมีผลกระทบอย่างไร เช่น ท าให้เกิดความไม่ปลอดภัย ไร้สวัสดิภาพในชีวิต การก่อความ
อาฆาต ก่อเวรภัย ความเดือดร้อนใจ มีชีวิตอยู่อย่างไม่มีความสุข ขาดมีสันติภาพทางสังคมเป็นต้น 
 
 ๔) เจตนารมณ์ของศีล ๕  
 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)กล่าวถึงศีลไว้ว่า “ศีลเป็นระบบการควบคุมชีวิตด้านนอกเกี่ยว
ด้วยการแสดงออกทางกายวาจา เป็นระเบียบว่าด้วยความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน การด าเนินกิจการต่าง ๆ การจัดสภาพความเป็นอยู่และ
สิ่งแวดล้อม”16 ท่านจึงเสนอแนวคิดเจตนารมณ์ของศีลไว้ว่า “ควรขยายเจตนารมณ์ทางสังคมของศีล
ให้กว้างออกไปสู่การปฏิบัติในสังคมคฤหัสถ์รอบนอกด้วย โดยจัดสรรวินัยที่เป็นระบบชีวิตและระเบียบ
สังคมแบบพุทธของชาวบ้าน ให้เกิดมีขึ้นอย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของกาลสมัย”17โดยการ
ตีความศีล ๕ จึงควรสอดคล้องกับยุคสมัย “การตีความศีล ๕ แต่ละข้อต้องมีพลวัต และมีความหมายที่
ยืดหยุ่นเปลี่ยนไปตามความซับซ้อนของปัญหาในแต่ละยุคสมัย”18เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพทางสังคม
ตามยุคสมัย  
 ศีลทุกข้อบัญญัติขึ้นเพ่ือเสริมสร้างเจตนารมณ์เชิงกุศลธรรม ซึ่งเป็นการส่งเสริมกุศลธรรม
จากภายในสู่ภายนอก โดยมีหลักธรรมที่เกื้อกูลและส่งเสริมให้มีศีลเรียกว่า เบญจธรรมซึ่งเป็น
เจตนารมณ์ของศีลแต่ละข้อดังต่อไปนี้ เจตนารมณ์ของศีลข้อที่ ๑ คือ เพ่ือให้มีเมตตาและกรุณา 
เจตนารมณ์ของศีลข้อที่ ๒ คือ เพ่ือให้มีสัมมาอาชีวะ (การประกอบอาชีพที่สุจริต) เจตนารมณ์ของศีล
ข้อที่ ๓ เพ่ือควบคุมกามคุณ (กามสังวรรู้จักควบคุมตนในทางกามารมณ์) เจตนารมณ์ของศีลข้อที่ ๔ 
เพ่ือการสื่อสารเชิงสันติ (สัจจะ) เจตนารมณ์ของศีลข้อที่ ๕ เพ่ือให้มีสติสัมปชัญญะ (ความไม่ประมาท)

                                                           

 16พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ , (กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๔๓๑. 

 17 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโฺต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, หน้า๔๕๑. 
 18นิรมล เตียงพิทยากร และอรทัย มลูค า,“รูปแบบการส่งเสรมิการรักษาศีล ๕ ส าหรับสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา”, วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์, ปีท่ี ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๒  
มิถุนายน ๒๕๖๐ : ๒๙๗. 
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เบญจธรรมเป็นหลักธรรมที่สัมพันธ์ควบคู่ไปกับศีล ๕ เพราะศีล ๕ เป็นข้อปฏิบัติเพ่ืองดเว้นจากการท า
ความชั่ว ซึ่งเป็นกุศลกรรมแต่เบญจธรรมเป็นปฏิบัติเพื่อเพ่ิมพูนกุศลธรรม  
 ดังนั้น ฐานคิดของศีล ๕ จึงเป็นหลักการปฏิบัติเบื้องต้นส าหรับคฤหัสถ์ เพ่ืองดเว้นจากการ
เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืนให้ได้รับความเดือดร้อน เป็นหลักการสากลที่สามารถน าไปปฏิบัติได้ทุกเชื้อ
ชาติ ทุกสังคม และทุกศาสนา เพราะเป็นหลักมนุษยธรรมสากล โดยการงดเว้นจากการท าชั่วทางกาย
และวาจาเป็นการงดเว้นทางกายภาพ ซึ่งจะต้องมีคุณธรรมภายในใจที่เป็นเจตนารมณ์ส่งเสริมให้ปฏิบัติ
งดเว้นพฤติกรรมชั่วทางกายและวาจา นอกจากจะเป็นศีลส าหรับผู้ปฏิบัติแล้ว (ศีลระดับปัจเจกชน) ยัง
เป็นศีลเพ่ือสังคมด้วย เพราะพฤติกรรมของสมาชิกจะมีผลต่อสังคมที่เขาอาศัยอยู่ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม การงดเว้นจากการเบียดเบียนผู้อ่ืนส่งผลให้สังคมไม่เดือดร้อน ซึ่งถือเป็นการเคารพสิทธิใน
ชีวิตของผู้ อ่ืนด้วย ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญที่ท าให้คนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และเสริมสร้าง
สันติภาพตั้งแต่ระดับจุลภาคจนถึงระดับมหัพภาค 
 
 ๕) สันติภาพตามแนวทางศีล ๕ 
 จ าแนกสันติภาพตามแนวทางของศีล ๕ ได้ ๑๑ ประการ ดังนี้ ๑) ตัวแบบสันติภาพ คือ 
ศีล ๕ มีสภาพความเป็นสันติภาพอยู่ในตัวของมันเอง ๒) แนวทางสันติวิธี เพราะเมื่อมองตามวิธีการ
ปฏิบัติแล้วก็จะเห็นว่าศีล ๕ เป็นแนวทางสันติวิธี เนื่องจากเป็นปฏิบัติการไร้ความรุนแรง ๓) สถาปนิก
และวิศวกรสร้างสรรค์สันติภาพ เพราะผู้ปฏิบัติศีลจึงเท่ากับเป็นผู้สรรค์สร้าง ออกแบบ และตกแต่ง
สันติภาพ๔) กลไกของสันติ เพราะผู้ปฏิบัติตามศีลจะเป็นมนุษย์เชิงกลไกและฟันเฟืองแบบสันติใน
สังคม ๕) มาตรการเชิงสันติ การปฏิบัติศีลจะมีปฏิกิริยาขับเคลื่อนสันติภาพไปสู่ผู้อ่ืนและสังคมด้วย 
โดยไม่ต้องใช้มาตรการบีบบังคับให้มีสันติภาพ เพราะคนมีศีลจะได้รับความเชื่อถือ จึงมีอิทธิพลเชิงสันติ
ต่อสังคมด้วย๖) ส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์แบบสันติ การละเมิดศีลแต่ละข้อเป็นชนวนก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งและความรุนแรง โดยการปฏิบัติตามศีลจะช่วยให้มนุษย์มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันแบบสันติ ๗) 
วัฒนธรรมแบบกัลยาณมิตร ศีล ๕ ไม่ได้ท าให้คนเห็นพ้องต้องกันทั้งหมด แต่จะเป็นแนวทางที่ท าให้คน
ปฏิบัติต่อกันเยี่ยงมิตร ซึ่งจะเปลี่ยนวัฒนธรรมแบบบาดหมางไปสู่วัฒนธรรมแบบกัลยาณมิตร ๘) สันติ
เชิงพลวัต เพราะศีล ๕ เป็นปฏิบัติการเชิงมนุษยธรรมที่เป็นสันติภาพเชิงพลวัต ไม่ใช่การหยุดนิ่งสงบ
เงียบอยู่กับที่ แต่ส่งเสริมให้มีการเคลื่อนไหวทางสังคมภายใต้แนวทางที่ไม่เบียดเบียนสิ่งมีชีวิตและ
ธรรมชาติไม่ก่อเดือดร้อนหรือความรุนแรงทั้งทางตรงและทางอ้อม ๙) ดัชนีของสันติภาพ เพราะศีลแต่
ละข้อมีความสัมพันธ์กับสันติภาพ กับการเพ่ิมหรือลดระดับของสันติภาพ ช่วงเวลาใดที่คนปฏิบัติตาม
แนวทางของศีล ๕ จะเป็นช่วงเวลาที่คนไม่มุ่งประทุษร้ายกัน จึงท าให้เกิดสวัสดิภาพทางสังคม 
ปราศจากภาวะที่เป็นอันตรายต่อกัน ๑๐) เครื่องมือของสันติภาพเชิงคุณค่า เพราะการปฏิบัติตามศีล 
๕ เป็นการส่งเสริมสันติภาพด้วย โดยเป็นสันติภาพในแง่ของการป้องกันการใช้ความรุนแรงและการ
ช่วยเหลือเก้ือกูลกันตามหลักเมตตากรุณา การพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีทาง
สังคม เนื่องจากศีล ๕ ถูกออกแบบมาเพ่ือเป็นเครื่องมือทางสังคม ๑๑) สันติภาพระดับจุลภาคและ
มหัพภาค เพราะเมื่อคนปฏิบัติตามศีล ๕ ก็จะท าให้มีชีวิตอย่างสันติ เมื่อคนปฏิบัติตามแนวทาง
เดียวกันก็จะท าให้เป็นสังคมแห่งสันติภาพ เมื่อเลือกผู้น าที่มีศีลเข้าไปบริหารประเทศ ก็จะไปก าหนด
นโยบายและมาตรการบริหารประเทศในเชิงศีลธรรม ก็จะก่อให้เกิดสันติภาพระดับประเทศ เมื่อแต่ละ
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ประเทศส่งเสริมให้คนปฏิบัติตามแนวทางศีล ๕ ก็จะท าให้การปฏิสัมพันธ์กันในสังคมโลกเป็นไปในเชิง
สันติ ซึ่งจะก่อให้เกิดสันติภาพในระดับมหัพภาคขึ้น  
 ดังนั้น เมื่อลักษณะทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ยุคสมัยของสังคมแบบ
เกษตรกรรมมาเป็นสังคมแบบอุตสาหกรรม และบริโภคนิยม มีการดิ้นรนแข่งขัน ความหลากหลายทาง
พหุวัฒนธรรม ท าให้สังคมมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การตีความศีล ๕ แบบดั้งเดิมจึงเหมาะกับสังคม
แบบเกษตรกรรรม แต่เมื่อสังคมเจริญขึ้น และมีเครือข่ายทางสังคมที่ซับซ้อน สภาพปัญหาทางสังคมจึง
มีความหลากหลาย แปลกใหม่ และซับซ้อนมากยิ่ งขึ้น เมื่อสังคมโลกมีการเชื่อมโยงกันเป็นภาคใหญ่ 
ปัญหาสังคมจึงยกระดับไปสู่ภาคใหญ่ด้วย โลกทัศน์ต่อศีล ๕ จึงจ าเป็นต้องขยายไปสู่ระดับมหัพภาค 
โดยการยึดโยงกับหลักการและเจตนารมณ์ของศีล ๕ เพ่ือสังคมโลกต่อไป  
 
๓. การเปลี่ยนผ่านโลกทัศน์ของศีล ๕ ระดับมหัพภาค  
 ระดับมหัพภาคเป็นภาพใหญ่ของสังคมที่มีความซับซ้อนและหลากหลายทางชาติพันธุ์ โดย
ยึดโยงมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทั่วโลก ในประเด็นนี้จะมุ่ง
ชี้ให้เห็นศีล ๕ ในระดับมหัพภาคทั้งเชิงบวกและเชิงลบประกอบด้วย ภาคการเมือง ภาควัฒนธรรม 
ภาคเศรษฐกจิ ภาคการศึกษา ภาคสิ่งแวดล้อม และภาคสังคม ดังจะได้กล่าวถึงต่อไปนี้ 
 
 ๑)ศีลข้อที่ ๑ ในระดับมหัพภาค 
 เมื่อปฏิบัติตามศีลข้อนี้จะท าให้เกิดสันติภาพทางตรงได้ทันที เพราะจะงดเว้นจากการฆ่า 
ท าร้ายหรือเบียดเบียนกันทางกายภาพ ทั้งยังเป็นการปฏิบัติที่ไม่ส่งเสริมความรุนแร งและการ
เบียดเบียนชีวิตกันทุกรูปแบบ โดยในระดับมหัพภาคจ าแนกออกได้ ๖ ส่วนดังต่อไปนี้๑) ภาคการเมือง 
คือ การไม่ก่อความรุนแรงทางกายภาพ การไม่ใช้ก าลังทหารหรือก าลังอาวุธยุทโธปกรณ์ และการไม่ก่อ
สงครามการไม่กดขี่ทางเชื้อชาติการไม่กดดันหรือบีบคั้นทางการเมือง และการไม่ ใช้ความรุนแรงใน
ระดับชาติทุกรูปแบบ รวมทั้งการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยทางการเมือง๒) ภาควัฒนธรรม คือ การไม่ใช้หรือ
ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความรุนแรง ไม่ใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือส่งเสริมความรุนแรง การปลูกฝังและ
ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งเมตตากรุณา ๓) ภาคเศรษฐกิจ คือ การไม่สนับสนุนงบประมาณเพ่ือความ
รุนแรง ไม่ส่งเสริมธุรกิจเพื่อความรุนแรง เช่น เครื่องมือหรืออาวุธ เป็นต้น การไม่กดดันหรือบีบคั้นทาง
เศรษฐกิจ ความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการช่วยเหลือประเทศด้อยพัฒนาและประเทศที่
ยากจน ๔) ภาคการศึกษา คือ การไม่ใช้ความรู้เพ่ือนวัตกรรมแห่งความรุนแรง เช่น การใช้เทคโนโลยี
และวิทยาศาสตร์ก่อความรุนแรง แต่ใช้ความรู้เพ่ือช่วยเหลือเยียวยา เช่น องค์กรอนามัยโลกหรือกา
ชาติสากล เป็นต้น ๕) ภาคสิ่งแวดล้อม คือ การไม่ใช้ความรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 
“โดยปราศจากความรุนแรงแล้ว การด ารงอยู่โดยไม่ เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมและสัตว์ต่างๆ”19ไม่ก่อ
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมการไม่ปล่อยสารพิษหรือมลพิษ ไม่ท าให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมไม่ท าให้สูญเสีย

                                                           

 19 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุญยากร), “รูปแบบแผนปฏิบัติการสันติวิธีเชิงพุทธ : ศึกษากรณีการ
แก้ไขความขัดแย้งของชาวศากยะและชาวโกลิยะ”, สารนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖). 
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ดุลยภาพของสิ่งแวดล้อมเป็นต้น รวมทั้งการฟื้นฟู อนุรักษ์ และการต่อต้านการท าลายสิ่งแวดแวดล้อม 
“พุทธศาสนามีพ้ืนฐานทางจิตใจที่มีความเมตตากรุณา รู้จักอดกลั้นและปฏิเสธสงครามกับการใช้ความ
รุนแรง จึงมีคุณค่าพิเศษในสถานการณ์โลกปัจจุบัน”20ฐานคิดเรื่องเมตตาเป็นแก่นแท้ทางสังคม เป็น
แนวคิดที่มองโลกและสิ่งแวดล้อม (ทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต) ว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเกื้อกูลกัน มนุษย์เป็น
ศูนย์กลางของความเมตตาต่อสิ่งมีชีวิตอ่ืน เพราะมนุษย์มีศักยภาพในการท าลายล้างสูงกว่าสัตว์อ่ืน ๖) 
ภาคสังคม คือ การไม่ก่ออาชญากรรมข้ามชาติ ไม่กดขี่แรงงานข้ามชาติ ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่
เหยียดเชื้อชาติ และการช่วยเหลือทางสิทธิมนุษยชน เช่น ช่วยเหลือเมื่อประสบภัยพิบัติห รือการให้
ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นรากฐานสันติภาพทางด้านการเมือง 
 
  ๒)ศีลข้อที่ ๒ ในระดับมหัพภาค 
 ศีลข้อนี้มีความเกี่ยวข้องกับสิทธิในการครอบครองทรัพย์ ซึ่งรวมไปถึงการแสวงหาทรัพย์  
อาชีพและเศรษฐกิจที่ไม่ก่อให้เกิดความรุนแรงด้วย ดังต่อไปนี้ ๑) ภาคการเมือง คือ การไม่ทุจริต
คอรัปชั่นงบประมาณของชาติการไม่แทรกแซงการเมืองระหว่างชาติ (ยกเว้นการก่ออาชญากรรมกับ
คนในชาติ) การไม่กดขี่และฉกฉวยผลประโยชน์ทางการเมืองไม่ใช้อ านาจบังคับข่มขู่เพ่ือประโยชน์ทาง
การเมือง ไม่ทุจริตเชิงนโยบายเพ่ือประโยชน์กับกลุ่มทุนหรือบรรษัทข้ามชาติการไม่คุกคามอาณานิคม
“เพ่ือเก็บเก่ียวผลประโยชน์เข้าประเทศตน  ส่งผลให้ช่องว่างระหว่างประเทศท่ีพัฒนาแล้วและประเทศ
ที่ยังไม่พัฒนาห่างกันมากยิ่งขึ้น”21 รวมทั้งการใช้งบประมาณบริหารประเทศเป็นไปอย่างโปร่งใส ๒) 
ภาควัฒนธรรม คือ การไม่เหยียดหยามและท าลายเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ทางเชื้อชาติอันเป็น
วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของแต่ละเชื้อชาติ รวมทั้งการเคารพในพหุวัฒนธรรม๓) ภาคเศรษฐกิจ คือ 
การไม่ใช้งบประมาณเพ่ือสนับสนุนความรุนแรง เช่น ไม่น าไปซื้ออาวุธ ไม่น าไปลงทุนในการผลิตอาวุธ 
ไม่ลงทุนในธุรกิจมืด ไม่สนับสนุนอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นต้น การไม่ทุจริตในการบริหารงบประมาณ
ของชาติ ไม่ทุจริตในเชิงนโยบาย การใช้งบประมาณอย่างเป็นธรรม การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
อย่างเป็นธรรม ชาติที่ร่ ารวยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือชาติที่ยากจน เป็นต้น นโยบายเปิดเสรีทางการค้า
เพ่ือให้มีการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม และการใช้งบประมาณเพ่ือส่งเสริมให้เกิดสันติภาพโลก 
๔) ภาคการศึกษา คือ ไม่ส่งเสริมงบประมาณเพ่ือการศึกษาและวิจัยในลักษณะที่รุนแรง ไม่ทุจริต
งบประมาณการศึกษาของชาติ การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การใช้งบส่งเสริมการศึกษาอย่าง
เป็นธรรม การส่งเสริมงบประมาณการศึกษาวิจัยเพ่ือสันติ เป็นต้น ๕) ภาคสิ่งแวดล้อม คือ การไม่แย่ง
ชิงทรัพยากรจากการครอบครองของชาติอ่ืน การไม่แทรกแซงทรัพยากรธรรมต่างชาติอย่างไม่โปร่งใส
การไม่ปิดกั้นการเข้าถึงทรัพยากรของพลเมืองการไม่ทุจริตคอรัปชั่นและโกงการสัมปทานทรัพยากร
ของชาติ การไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ประกอบอาชีพหรือธุรกิจในรูปของการ
คุกคามสิ่งแวดล้อม เป็นต้น รวมถึงการใช้งบประมาณเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ๖) ภาคสังคม 
คือ ไม่ละเมิดสิทธิการครอบครองสมบัติชาติการไม่ท าลายสมบัติและคุณค่าของชาติอ่ืน ไม่ทุจริตเชิง

                                                           

 20ไดซากุ อิเคดะ, สันติภาพนิรันดร์, แปลโดย สันติ อิศโรวุธกุล, (กรุงเทพมหานคร : เคล็ดไทย, 
๒๕๓๗), หน้า ๓๘๘. 
 21สันสิทธิ์ ชวลิตธ ารง, รัฐศาสตร์ภาพกว้าง, (กรุงเทพมหานคร: สวิชาญการพิมพ์, ๒๕๔๖), หน้า ๕๐. 
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นโยบายสาธารณะ และการส่งเสริมงบประมาณเพ่ือมนุษยธรรมซึ่งเป็นรากฐานของสันติภาพทางด้าน
เศรษฐกิจ 
 
  ๓)ศีลข้อที่ ๓ ในระดับมหัพภาค 
 ศีลข้อนี้มีเจตนารมณ์ของศีลข้อนี้จะมีลักษณะเป็นการสร้างและส่งเสริมสัมพันธภาพของ
มนุษย์ทุกระดับ การสร้างสัมพันธภาพจึงอาศัยความไว้วางใจ การให้เกียรติ การยกย่อง การยอมรับ
ในอัตลักษณ์ของกันและกัน ไม่ดูถูกเหยียดหยามบุคคลหรือสิ่งที่ภาคภูมิใจ เช่น เชื้อชาติ ศาสนา  
วัฒนธรรม เป็นต้น ดังต่อไปนี้ ๑) ภาคการเมือง คือ การไม่ท าลายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการไม่
กดข่ีเชื้อชาติการไม่ก้าวก่ายแทรกแซงภายในประเทศการยอมรับทางเชื้อชาติการยอมรับความแตกต่าง
ทางเชื้อชาติ และการเจริญสัมพันธไมตรี ๒) ภาควัฒนธรรม คือ การไม่บ่อนท าลายเกียรติยศและอัต
ลักษณ์ทางเชื้อชาติ การไม่สร้างความบาดหมางทางวัฒนธรรม “ความขัดแย้งและรุนแรงบนฐานของ
ชาติพันธ์ อันเป็นผลมาจากความไม่มั่นคงของเอกลักษณ์ทางชาติพันธ์ (ethnic identity) ผ่าน
การศึกษาการกระท าทารุณกรรมต่อเรือนร่าง/ร่างกาย (body)”22การไม่เคารพวัฒนธรรมที่แตกต่างท า
ให้เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิปซีกว่า ๕๐๐,๐๐๐ คน และการสังหารหมู่ชาวยิวกว่า ๖,๐๐๐,๐๐๐ 
คน “กรณีความยืดเยื้อยาวนานของสงครามเชื้อชาติระหว่างชาวทมิฬและสิงหลในประเทศศรีลังกา”23

เป็นผลมาจากการไม่เคารพวัฒนธรรมทางเชื้อชาติ๓) ภาคเศรษฐกิจ คือ การไม่ค้ามนุษย์ การไม่
ส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ ๔) ภาคการศึกษา คือไม่ใช้ความรู้ที่ไม่จรรโลงโลก๕) 
ภาคสิ่งแวดล้อม คือ การไม่ท าลายความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อม ไม่ท าลายระบบนิเวศและความ
หลากหลายทางชีวภาพ ๖) ภาคสังคม คือ การไม่ก่อความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ไม่ก่ออาชญากรรม
ทางเพศ ไม่ท าลายเกียรติยศและศักดิ์ศรี ไม่น ามนุษย์ไปเป็นสินค้าทางเพศ การส่งเสริมความเท่าเทียม
ทางเพศ และเสริมสร้างครอบครัวโลกการยอมรับและให้เกียรติกัน การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศในฐานะท่ีเป็นพลเมืองโลกและเป็นมนุษยชาติ ซึ่งเป็นรากฐานของสันติภาพทางด้านสังคม 
 
 ๔)ศีลข้อที่ ๔ ในระดับมหัพภาค 
 ศีลข้อนี้มีเจตนารมณ์ด้านการสื่อสารเพ่ือสันติ เพราะเป็นเครื่องมือส าคัญในการท าความ
เข้าใจอันดีต่อกัน แก้ปัญหาความขัดแย้ง ทั้งในรูปของการเจรจา การไกล่เกลี่ย การท าข้อตกลง การท า
สนธิสัญญา เป็นต้น ดังต่อไปนี้๑) ภาคการเมือง คือ การไม่ก้าวก่ายแทรกแซงทางข้อมูลการไม่ใช้สื่อ
กระตุ้นความรุนแรง  ไม่ใช้สงครามข้อมูลข่าวสาร ไม่เผยแพร่แนวคิดหรืออุดมการณ์ที่เป็นอคติทางเชื้อ
ชาติ และการสื่อสารเพ่ือสันติ“การสื่อสารอย่างสันติก็คือการเจรจาเพ่ือสันติในจังหวัดอาเจะห์ของ
อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน”24รวมทั้งการสื่อสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์
                                                           

 22ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, วาทกรรมการพัฒนา : อ านาจ ความรู้ ความจริง เอกลักษณ์ และความ
เป็นอื่น, พิมพ์ครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์วิภาษา, ๒๕๔๙), หน้า ๓๔๕. 
 23ดูรายละเอียดใน สุรชัย หวันแก้ว, ยุติไฟใต้, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๒๔๕-๒๔๘. 
 24 สุรชัย หวันแก้ว, ยุติไฟใต้, หน้า ๒๔๒-๒๔๓. 
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ทางการเมือง๒) ภาควัฒนธรรม คือ ไม่ใช้วัฒนธรรมสรรเสริญความรุนแรง ไม่ปลุกระดมแนวคิด
ชาตินิยม ไม่เผยแผ่วัฒนธรรมของความเกลียดชัง และการส่งเสริมวัฒนธรรมเชิงสันติ๓) ภาคเศรษฐกิจ 
คือ การไม่โจรกรรมข้อมูลไม่ละเมิดสนธิสัญญาทางเศรษฐกิจ ไม่ละเมิดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทาง
ปัญญา และส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลทางเศรษฐกิจเพ่ือให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ๔) ภาค
การศึกษา คือ ไม่ละเมิดสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารไม่ปกปิดข่าวสาร ไม่ปิดเบือนข้อมูลข่าวสาร และ
ส่งเสริมความโปร่งใสทางด้านข้อมูล๕) ภาคสิ่งแวดล้อม คือ ไม่ปกปิดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อม มลภาวะ และผลกระทบ รวมถึงเปิดเผยแหล่งทรัพยากรที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ เช่น 
แหล่งน้ ามัน แร่ธาตุต่างๆ และ ๖) ภาคสังคม คือ ไม่โฆษณาชวนเชื่อเกินความเป็นจริง การไม่ปล่อย
ข่าวลวง ไม่ท าสนธิสัญญาล่อลวงเพ่ือเอารัดเอาเปรียบ เป็นต้น และการคัดกรองการสื่อสารในเชิง
สร้างสรรค์รวมทั้งการท าสนธิสัญญาเชิงสันติ เช่น สนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ (Nuclear 
Non-Proliferation Treaty : NPT) ห้ามรัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ ได้แก่  สหรัฐ อังกฤษ รัสเซีย 
ฝรั่งเศสและจีน ไม่ให้ช่วยเหลือประเทศอ่ืนๆ ผลิตหรือครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ ห้ามรัฐที่ยังไม่ได้
ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ผลิตหรือขอความช่วยเหลือในการผลิต ไม่น าพลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ
ไปดัดแปลงใช้ผลิตอาวุธนิวเคลียร์, อนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี (Chemical WeaPons Convention : 
CWC), อนุสัญญาห้ามอาวุธชีวะ (Biological WeaPons Convention : BWC), และการเก็บกู้ทุ่น
ระเบิดสังหาร (อนุสัญญาออตตาวา) หากสามารถจ ากัดและควบคุมอาวุธทุกชนิดได้ย่อมท าให้ลดความ
รุนแรงในมนุษยชาติ 

ดังนั้น ศีลข้อที่ ๔ ในระดับมหัพภาคมีรากฐานที่ออกมาในรูปของการไม่ก้าวก่ายแทรกแซงทาง
ข้อมูลระหว่างชาติ การไม่กระตุ้นความรุนแรงหรือชาตินิยม การไม่ปล่อยข่าวลวงเพ่ือให้ชาติอ่ืนสับสน
แล้วตนได้ประโยชน์ การไม่โฆษณาชวนเชื่อเกินความเป็นจริง การท าพันธสัญญาร่วมกันระหว่างชาติ
การป้องกันสงครามข่าวสาร มีความสมมาตรทางอ านาจ เศรษฐกิจและโอกาส การไม่ละเมิดสิทธิใน
การรับรู้ข่าวสารที่เป็นภัยคุกคามต่อชีวิต การไม่สรรเสริญความรุนแรงหรือแสดงความเห็นชอบกับการ
ใช้ความรุนแรงและการกระท าที่เป็นภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมทั้งการไม่ประณามการใช้ความรุนแรง 
ในขณะเดียวกันก็สื่อสารให้เห็นว่าการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบขัดต่อสิทธิมนุษยชน และแสดง
เจตจ านงต่อสาธารณะว่าทุกชาติจะร่วมกันต่อต้านการใช้ความรุนแรง และสื่อสารเพ่ือกระตุ้นให้
ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต การประโคมข่าวความทุกข์ยากของเพ่ือนมนุษย์เพ่ือให้ความช่วยเหลือทาง
มนุษยธรรม และการมุ่งสื่อสารเพ่ือความสันติของพลเมืองโลก ซึ่งเป็นสันติภาพทางด้านกระบวนการ
ยุติธรรมและการสื่อสารเชิงสันติ 

 
  ๕)ศีลข้อที่ ๕ ในระดับมหัพภาค 
 ศีลข้อนี้มีความยึดโยงอยู่กับการป้องกัน การแก้ปัญหาอบายมุขและปัญหาอาชญากรรม  
นอกจากนี้ยังมีมิติของการส่งเสริมสติปัญญา การคิดค้น การพัฒนา การสร้างสรรค์ รวมทั้งการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็น และวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้๑) ภาคการเมือง คือ การไม่มอมเมาด้วย
ลัทธิอุดมการณ์แบบมิจฉาทิฏฐิมอมเมาอุดมการณ์ทางการเมืองแบบรุนแรงหรือการเมืองแบบชาตินิยม 
ส่งเสริมอุดมการณ์แบบสันติวิธี๒) ภาควัฒนธรรม คือ ไม่ปลูกฝังอคติทางเชื้อชาติ ไม่ส่งเสริมวัฒนธรรม
แบบบริโภคนิยม และวัฒนธรรมแบบชาตินิยม ๓) ภาคเศรษฐกิจ คือ ไม่เปิดเสรีทางการค้าสิ่งมึนเมา 
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ไม่ส่งเสริมธุรกิจมึนเมา ๔) ภาคการศึกษา คือ ไม่ถ่ายทอดความรู้เพ่ือก่อความรุนแรง ไม่ปลูกฝัง
ทัศนคติเชิงลบ การให้ความเป็นธรรมด้านโอกาสทางการศึกษารวมทั้งการไม่ปล่อยให้โมหะครอบง า ๕) 
ภาคสิ่งแวดล้อม คือ ไม่บริโภคทรัพยากรธรรมชาติเกินความจ าเป็น ไม่ก่อมลภาวะในสิ่งแวดล้อม ไม่ท า
ให้สูญเสียความสมดุลในระบบนิเวศ และ ๖) ภาคสังคม คือ การไม่ส่งเสริมอบายมุขและอาชญากรรม
ไม่มีกฎหมายหรือนโยบายเอ้ือต่อสิ่งมึนเมาและสิ่งเสพติดทุกชนิด และการส่งเสริมสติสัมปชัญญะแก่
สังคม รวมทั้งการให้ความรู้แก่สังคมแบบสัมมาทิฐิ เป็นต้น ศีลข้อที่ ๕ ในระดับมหัพภาคมีความ
เกี่ยวข้องกับชีวิต ๓ ลักษณะ คือ (๑) ด้านการป้องกันอบายมุข  ป้องกันความเสื่อมทรามทางสังคม 
ป้องกันสิ่งที่จะมาบั่นทอนศักยภาพของมนุษย์ และลดทอนอ านาจตลอดถึงขุมข่ายก าลังของอบายมุข 
(๒) ป้องกันปัญหาอาชญากรรมทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง  สิ่งมีชีวิต สินค้า อาวุธ ข้อมูล สิ่ง
เสพติด หรือการกระท าที่มีผลกระทบต่อร่างกายและชีวิตในทางร้าย  (๓) การส่งเสริมอุดมการณ์แบบ
สันติวิธี ท่ามกลางความหลากหลายทางชีวภาพ ท าให้มองผ่านชีวทัศน์อย่างสร้างสรรค์ ตระหนักถึง
คุณค่าของชีวิต มีอุดมการณ์เพ่ือเชื่อมโยงมนุษย์ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติ  ดังนั้น ศีลข้อนี้จึงมีขุมข่าย
พลังในการป้องกันภัยคุกคามด้านอบายมุขและอาชญากรรม  รวมทั้งส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่
พลเมืองโลกด้วย ซึ่งเป็นสันติภาพทางด้านการศึกษา 
 
๔. สรุป 
 ศีล ๕ ในระดับมหัพภาค คือ ตั้งแต่สังคมภาพรวมระดับประเทศไปจนถึงระดับโลก ซึ่งถูก
ออกแบบมาเพ่ือเป็นเครื่องมือควบคุมพฤติกรรมทางสังคมและเสริมสร้างสันติภาพโลก ไม่ได้ออกแบบ
มาเพ่ือเป็นข้อปฏิบัติเฉพาะสังคมชาวพุทธเท่านั้นซึ่งศีลแต่ละข้อจะมีทั้งส่วนควบคุมและส่งเสริม
พฤติกรรม ประกอบด้วย ๖ ภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมือง ภาควัฒนธรรม ภาคการศึกษา ภาค
สิ่งแวดล้อม และภาคสังคม จึงเป็นรากฐานของสันติภาพโลก โดยศีลข้อที่ ๑ เป็นรากฐานของสันติภาพ
ทางด้านการเมืองศีลข้อที่ ๒ เป็นรากฐานสันติภาพทางด้านเศรษฐกิจ ศีลข้อที่ ๓ เป็นรากฐานของ
สันติภาพทางด้านสังคม ส่วนศีลข้อที่ ๔ เป็นรากฐานของสันติภาพทางด้านการสื่อสารเชิงสันติและ
กระบวนการยุติธรรม และศีลข้อที่ ๕ เป็นรากฐานของสันติภาพทางด้านการศึกษา  
 

เอกสารอ้างอิง 
๑. พระไตรปิฎก 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
 
๒. หนังสือทั่วไป 
คูณ โทขันธ์.พุทธศาสนากับสังคมและวัฒนธรรมไทย. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๕. 
ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร.วาทกรรมการพัฒนา : อ านาจ ความรู้ ความจริง เอกลักษณ์ และความ 
 เป็นอ่ืน.พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์วิภาษา, ๒๕๔๙. 
ไดซากุ อิเคดะ.สันติภาพนิรันดร์.แปลโดย สันติ อิศโรวุธกุล. กรุงเทพมหานคร : เคล็ดไทย, ๒๕๓๗ 
พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต).พุทธธรรม.พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราช 
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 วิทยาลัย, ๒๕๓๒. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต).พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ. กรุงเทพมหานคร:  
 ส านักพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต).พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์.พิมพ์ครั้งที่ ๑๑. 
 กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส.อาร์. พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์ จ ากัด, ๒๕๕๑. 
พุทธทาสภิกขุ.ศีลธรรมกับมนุษย์โลก.พิมพ์ครั้งที่ ๒. สุราษฏร์ธานี : ธรรมทานมูลนิธิ, ๒๕๓๘. 
ศีลปาโล.ศีลห้า ฉบับคู่มือรักษาใจ.กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์, ๒๕๔๘. 
สมภาร พรมทา.พุทธศาสนากับปัญหาจริยศาสตร์ โสเภณี ท าแท้ง และการุณยฆาต.พิมพ์ครั้งที่ ๒. 
 กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 
สันสิทธิ์ ชวลิตธ ารง.รัฐศาสตร์ภาพกว้าง. กรุงเทพมหานคร: สวิชาญการพิมพ์, ๒๕๔๖. 
สุรชัย หวันแก้ว.ยุติไฟใต้.กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 
 
๓. บทความ 
นิรมล เตียงพิทยากร และอรทัย มูลค า. “รูปแบบการส่งเสริมการรักษาศีล ๕ ส าหรับสถานศึกษา 
 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา”.วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์. 
 ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๒  มิถุนายน ๒๕๖๐. 
 
๔.สารนิพนธ์ 
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุญยากร). “รูปแบบแผนปฏิบัติการสันติวิธีเชิงพุทธ : ศึกษากรณี 
 การแก้ไขความขัดแย้งของชาวศากยะและชาวโกลิยะ”.สารนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎี 
 บัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 
 
 
 



 

 
การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์2562 

1036 

ความงามที่ทรงคุณค่าของดนตรีในพระพุทธศาสนา 
Valuable beautyof music in Buddhism 

 
ภาวิทย์  โพธิ์ตาทอง1 
พิทยพล กองพงษ์ 

 
บทคัดย่อ 

 เสียงดนตรีหรือบทเพลงมีความละเอียดงดงาม สามารถกล่อมเกลาจิตใจของมนุษย์ให้เกิดกุศลได้ 
นักปราชญ์จึงน าเอาดนตรีมาเป็นอุปกรณ์การสอนพระพุทธศาสนา เพ่ือสร้างแรงศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาให้
มากขึ้น ในสมัยพุทธกาลมีดนตรีปรากฏอยู่หลายพระสูตร เช่น สุทัสสนสูตรสักกปัญหสูตร เป็นต้น โดยเฉพาะ
ในสักกปัญหสูตรผู้ประพันธ์ได้บรรยายความรู้สึกด้วยภาษาอย่างละเมียดละไม และแทรกธรรมอันเป็นวิสัยของ
ผู้ครองเรือนไว้ด้วย อีกทั้งมีบทเพลงที่แทรกธรรมอันเป็นวิสัยของพระอริยะ เช่น เพลงที่พระติสสะได้ยิน
เด็กหญิงร้องแล้วบรรลุพระอรหันต์ เป็นต้น ในปัจจุบันมีการน าดนตรีมาใช้ในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น
พิธีบวช พิธีเทศน์มหาชาติ  เป็นต้น ดนตรีจึงมีคุณค่าต่อพระพุทธศาสนาหลายอย่าง เช่น เป็นเครื่องบูชาพระ
ศาสดา เป็นช่องทางเผยแผ่พุทธธรรม เป็นต้น จากท่ีกล่าวมาข้างต้นยืนยันได้ว่า ดนตรีสามารถน าพามนุษย์ไปสู่
โลกิยะธรรม และโลกุตรธรรมได้  

 
ค าส าคัญ:ดนตรี, พระพุทธศาสนา 
 

ABSTRACT 

 The music or the songs are very detailed and beautiful.Can convince the human mind 

to be a charity.  The wise man then brought music to be a teaching device for Buddhism.To 

create more faith in Buddhism.  In the Buddha era, there are many music appearing in the 

sutras. Such as, Sudhasana sutra, Sakkapanha sutra, etc. The composer described the feeling 

with language very carefully. And insert the Dharma which is the nature of the secular. And 

there is a song that inserts the Dharma that is the vision of PhraAriya. Such as, The song that 

Pratissa heard from the girl. And then attained the arhat, etc. At present, music is used in 

Buddhist rituals. Such as, Ordination ceremony, Mahajati sermon, etc. Music has many 

values for Buddhism.Such as, for praise God, a way of propagating Buddhism, etc. From the 

above, confirm that music can lead people to theLokeyyaDhamma and LokutraDhamma. 

 

KEYWORDS:Music, Buddhism 

1. บทน า 
ดนตรีสามารถสร้างความรู้สึกต่อผู้ฟังให้เกิดความฮึกเหิม เศร้า เบิกบานได้ ด้วยเหตุนี้จึงมีการน าดนตรี

มาประกอบในพิธีกรรมต่างๆ เป็นการสร้างอารมณ์ร่วมในการนั้นๆ เพราะ เสียงดนตรีท าให้เกิดอารมณ์ที่เป็นทั้ง
กุศลและอกุศลได้ การสร้างสรรค์ดนตรีอาจได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่ งแวดล้อมหลายประการ ประการแรกคือ 

                                                   
1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย 
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วิถีชีวิต ดนตรีที่เกิดจากวิถีชีวิตของมนุษย์ก็เพ่ือถ่ายทอดความรู้สึกผ่านบทเพลง ประการที่สอง คือ ความเชื่อ 
ดนตรีที่สร้างจากความเชื่อก็เพ่ือแสดงความเคารพบูชาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์  องค์ประกอบต่างๆของเครื่องพิธีบูชา 
เช่น พวงมาลัย อาหาร และที่ขาดไม่ได้คือดนตรีพิธีกรรม ประการสุดท้าย คือ ความศรัทธาในศาสนา จึงมีการ
สร้างสรรค์ดนตรีเพ่ือน ามาใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของตน ในส่วนของศาสนาพุทธก็มีดนตรีประกอบ
พิธีกรรม เช่น พิธีบวช พิธีเทศน์มหาชาติ เป็นต้น ซึ่งบทเพลงที่แทรกอยู่ในพิธีกรรมเหล่านี้อาจมาจากหลักค า
สอนของพระศาสดาโดยตรง หรือ แทรกอยู่ในบทเพลงพ้ืนบ้านต่างๆ ก็ได้ ดนตรีหรือบทเพลงที่สร้างสรรค์เพ่ือ
พุทธศาสนานั้นมีมากมายล้วนมีความงดงาม และมีคุณค่าต่อพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น ทั้งที่อยู่ในสมัยพุทธกาล 
และสมัยปัจจุบัน เพ่ือเป็นการเข้าถึงคุณค่าและความงามของดนตรีในพระพุทธศาสนาสืบต่อไป 
 
2. ความส าคัญของดนตรีในพระพุทธศาสนา 
  ดนตรีเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ของการร้อยเสียงเข้าเป็นท านอง จังหวะ ลีลา เพ่ือให้บทเพลงมี
โครงสร้างที่สมบูรณ์ และก่อให้เกิดความสะเทือนอารมณ์ ดนตรีจึงเป็นสิ่งส าคัญต่อมนุษย์ในการปรุงแต่งชีวิตให้
มีความสุข เป็นสื่อเสริมให้กิจกรรม และพิธีกรรมเกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ดนตรีเป็นงานศิลปะที่บ่งบอกให้รู้ถึง
ความเป็นชาติ เป็นสื่อกลางของกิจกรรมทางประเพณี ศาสนา เป็นสื่อ สร้างพลังทางสังคม นอกจากนี้ดนตรียัง
มีคุณค่าต่อพัฒนาการของร่างกายและจิตใจอีกด้วย 
 
3. ความงามของดนตรีในพระพุทธศาสนา 
  ดนตรีกับพระพุทธศาสนามีความเกี่ยวข้องกันในด้านช่วยเสริมแรงบันดาลใจ หรือเป็นเสื่อให้เกิด
ความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนามากขึ้น ดนตรีจึงมีบทบาทต่อพระพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยพุทธกาล 
จนถึงสมัยปัจจุบัน 
 
  3.1 ความงามของดนตรีในสมัยพุทธกาลหลักพุทธธรรมอาจจะแทรกตัวอยู่ในสื่อหลายประเภท 
เช่น วรรณกรรมชาวบ้าน บทเพลงพ้ืนบ้านต่างๆ เป็นต้น แม้กระทั่งปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก บทเพลงที่
เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนามีอยู่มาก นี่คือตัวอย่างความงามแห่งดนตรีและบทเพลงในพระพุทธศาสนา เช่น 
  ในสักกปัญหสูตร ที่ได้กล่าวถึงเพลงขับกล่อมของปัญจสิขคันธรรพบุตร ว่า “แม่ภัททาสุริยวัจฉสาฉัน
ขอกราบท่านติมพรุบิดาของเธอโดยเหตุที่เธอเกิดมางดงามท าให้ฉันปลื้มใจเหมือนสายลมย่อมเป็นที่ปรารถนา
ของผู้มีเหงื่อ หรือเหมือนน้ าเป็นที่ปรารถนาของผู้กระหายเธอผู้ไฉไลเป็นที่รักของฉันดุจธรรมเป็นที่รักของพระ
อรหันต์ เธอจงช่วยดับความเร่าร้อน  เหมือนช่วยวางยาคนไข้ผู้กระสับกระส่าย เหมือนให้อาหารแก่ผู้หิว หรือ
เหมือนใช้น้ าดับไฟที่ก าลังลุกอยู่ขอให้ฉันได้ซบลงจดถันและอุทรของเธอ เหมือนช้างที่ร้อนจัดในคราวร้อนหยั่ง
ลงสู่สระโบกขรณีมีน้ าเย็น ระคนด้วยละอองเกสรดอกปทุมฉันมึนงงเพราะช่วงขาที่งามสมส่วนไม่รับรู้เหตุการณ์
เหมือนช้างเหลือขอเพราะถือว่าเราชนะได้แล้วฉันมีใจจดจ่อที่เธอ ไม่อาจกลับใจที่แปรผันไป เหมือนปลาที่กลืน
เบ็ดเข้าไป นางผู้เจริญเธอจงเอาขาซ้ายกระหวัดฉันไว้ เธอผู้มีดวงตาหยาดเยิ้มจงกระหวัดฉันไว้เถิด เธอผู้งดงาม
จงสวมกอดฉันไว้ สิ่งนี้คือสิ่งที่ฉันปรารถนายิ่งนัก ความใคร่ของฉันต่อเธอผู้มีผมงามสลวย ถึงมีน้อยก็เกิดผลมาก 
เหมือนทักษิณาที่ถวายแด่พระอรหันต์ นางผู้งดงามทั่วสรรพางค์ บุญที่ฉันได้ท าไว้ในพระอรหันต์ผู้คงที่นั้น จง
อ านวยผลแก่ฉันพร้อมกับเธอ นางผู้งดงามทั่วสรรพางค์ บุญที่ฉันได้ท าไว้ในปฐพีมณฑลนี้ จงอ านวยผลแก่ฉัน
พร้อมกับเธอแม่ภัททาสุริยวัจฉสาฉันใฝ่ฝันหาเธอ เหมือนพระสมณศากยบุตรผู้ทรงเข้าฌานอยู่ผู้เดียว ผู้มี
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ปัญญาครองตนมีสติ เป็นมุนีแสวงหาอมตธรรม แม่คุณคนงามถ้าฉันได้อยู่ร่วมกับเธอ ก็จะพึงชื่นชม เหมือนพระ
มุนีบรรลุพระสัมโพธิญาณอันสูงสุดพึงชื่นชมฉะนั้น หากท้าวสักกะผู้เป็นใหญ่แห่งดาวดึงส์จะประทานพรแก่ฉัน 
ฉันก็จะต้องเลือกเอาเธอเป็นแน่ ความปรารถนาของฉันมั่นคงอยู่อย่างนี้แม่คุณผู้เฉลียวฉลาดฉันขอน้อมไหว้บิดา
ของเธอผู้มีธิดางามเช่นนี้ ดุจต้นสาละที่ผลิดอกใหม่ๆ ฉะนั้น 
  เมื่อปัญจสิขคันธรรพบุตรกราบทูลอย่างนี้ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับปัญจสิขคันธรรพบุตรดังนี้ว่า 
“ปัญจสิขะ เสียงสายพิณของท่านเทียบได้กับเสียงขับร้อง และเสียงขับร้องเทียบได้กับเสียงสายพิณ เสียงสาย
พิณของท่านไม่เกินเสียงขับร้อง และเสียงขับร้องก็ไม่เกินเสียงสายพิณ คาถาอันเกี่ยวเนื่องด้ วยพระพุทธ
เกี่ยวเนื่องด้วยพระธรรม เกี่ยวเนื่องด้วยพระสงฆ์ เกี่ยวเนื่องด้วยพระอรหันต์ และเกี่ยวเนื่องด้วยกามเหล่านี้ 
ท่านประพันธ์ไว้เมื่อไร” ปัญจสิขคันธรรพบุตรกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ได้ประพันธ์คาถา
เหล่านี้ไว้ เมื่อสมัยที่พระผู้มีพระภาคแรกตรัสรู้ ประทับอยู่ใต้ต้นอชปาลนิโครธ ริมฝั่งแม่น้ าเนรัญชรา ต าบลอุรุ
เวลา สมัยนั้น ข้าพระองค์หลงรักภัททาสุริยวัจฉสา ธิดาของท้าวติมพรุคันธรรพราช แต่นางหลงรักสิขัณฑีบุตร
ของมาลีสังคาหกเทพบุตร เมื่อข้าพระองค์ไม่ได้นางด้วยวิธีหนึ่ง จึงถือเอาพิณสีเหลืองดังผลมะตูม เข้าไปยัง
นิเวศน์ของท้าวติมพรุคันธรรพราช แล้วบรรเลงพิณขึ้นกล่าวคาถาอันเกี่ยวเนื่องด้วยพระพุทธ เกี่ยวเนื่องด้วย
พระธรรม เกี่ยวเนื่องด้วยพระสงฆ์ เกี่ยวเนื่องด้วยพระอรหันต์ และเกี่ยวเนื่องด้วยกาม ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
เมื่อข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้ นางภัททาสุริยวัจฉสากล่าวตอบว่า ‘ท่านผู้นิรทุกข์ ฉันไม่เคยเห็นพระผู้มีพระภาค
ในที่เฉพาะพระพักตร์ เป็นแต่เคยได้ยินเมื่อเข้าไปฟ้อนในสุธัมมาเทวสภาของเหล่าเทพชั้นดาวดึงส์เท่านั้น 
เนื่องจากท่านได้กล่าวสรรเสริญพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นได้ ก็จงมาสมาคมกับพวกเราณ บัดนี้ ’ ข้าพระองค์
จึงได้ร่วมสมาคมกับนางและไม่ใช่ครั้งนี้เท่านั้น หลังจากนั้นมาข้าพระองค์ก็ได้สมาคมกันอีก” (ที.ม.(ไทย)
10/348-349/275-278) 
  เมื่อครั้งที่ภิกษุผู้เจริญวิปัสสนาประมาณ 60 รูปก าลังเดินทาง ได้ยินเพลงขับของเด็กหญิงชาวสีหล
ผู้รักษาไร่ข้าวกล้าข้างทาง ก าลังขับเพลงขับที่เกี่ยวด้วยชาติชราและมรณะด้วยภาษาชาวสีหลก็บรรลุพระอรหัต  
อนึ่ง ภิกษุผู้ปรารภวิปัสสนาชื่อว่าติสสะ ก าลังเดินทางใกล้สระปทุม ได้ยินเพลงขับของเด็กหญิงผู้หักดอกปทุมใน
สระปทุมพลางขับเพลงนี้ว่า “ดอกปทุมชื่อโกกนทะบานแต่เช้าตรู่ ย่อมเหี่ยวไปด้วยแสงอาทิตย์ฉันใด สัตว์หลาย
ผู้ถึงความเป็นมนุษย์ ย่อมเหี่ยวแห้งไปด้วยก าลังกล้าแห่งชราฉันนั้น แล้วบรรลุพระอรหัตต์” อนึ่ง บุรุษผู้หนึ่งใน
พุทธันดร กลับจากดงพร้อมกับบุตร 7 คน ฟังเพลงขับของสตรีผู้หนึ่งซึ่งก าลังเอาสากต าข้าวสารดังนี้ว่า “สรีระ
นี้อาศัยหนังมีผิวเหี่ยวแห้งถูกชราย่ ายีแล้ว สรีระนี้ถึงความเป็นอามิสคือเหยื่อของมฤตยูย่อมแตกไปเพราะมรณะ 
สรีระนี้เป็นที่อยู่ของหมู่หนอนเต็มไปด้วยซากศพต่างๆ สรีระนี้เป็นภาชนะของไม่สะอาด สรีระนี้เสมอด้วยท่อน
ต้นกล้วย” พิจารณาอยู่ก็บรรลุปัจเจกโพธิญาณ พร้อมด้วยบุตรทั้งหลาย (ส .ส. (ไทย)25/285-286) 
  ในคัมภีร์ขุททกนิกาย ชาดก มหานิบาต เวชสันดรชาดก กัณฑ์มหาราช ได้กล่าวถึง สมัยที่พระเจ้าสัญ
ชัยทรงเตรียมยกพยุหยาตราไปรับพระเวสสันดรกับพระนางมัทรีกลับพระนคร ในวันรับเสด็จชาวเมือ งกลิง
คราษฎร์8 คน น าช้างปัจจัยนาเคนทร์มาคืน จึงโปรดให้พระชาลีทรงช้างปัจจัยนาเคนทร์น าขบวนสู่เขาวงกต ดัง
ข้อความที่ว่า “ให้มีมหรสพฟ้อนร าขับร้องทุกอย่าง กลองยาว ขับเสภา พวกมโหรีจงเล่นดนตรีดีดพิณ ตีกลอง 
เป่าสังข์ ตะโพน แกว่งบัณเฑาะว์ ดีดจะเข้” (ขุ.ชา. (ไทย)28/235-236/548) 
  ในมหาสุทัสสนะสูตร ได้กล่าวถึง การสร้างธรรมปราสาทของพระเจ้าสุทัสสนะ ที่มีรั้วทอง รั้วเงิน ราว
และหัวเสาทอง ข่ายทอง มีกระดิ่งเงิน  ข่ายเงิน มีกระดิ่งทอง ข่ายกระดิ่งเหล่านั้นเมื่อยามต้องลมจะท าให้เกิด
เสียงไพเราะชวนฟังจนเคลิบเคลิ้ม ดังความที่ว่า “ดนตรีเครื่องห้าที่บุคคลปรับเสียงดีแล้วประโคมดีแล้ว บรรเลง
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โดยผู้เชี่ยวชาญย่อมมีเสียงไพเราะน่ายินดีชวนฟังชวนให้เคลิบเคลิ้มฉันใด ข่ายกระดิ่งเหล่านั้น ยามเมื่อต้องลม
เกิดเสียงไพเราะน่ายินดีชวนฟังชวนให้เคลิบเคลิ้ม ฉันนั้น”(ที.ม. (ไทย)10/257-258/191)  
  จะเห็นได้ว่าบทเพลงในพระพุทธศาสนานั้น มีทั้งความงดงาม และแฝงแง่คิดเชิงธรรมะอย่างลึกซ้ึง มี
ความงามคือ การร้อยเรียงภาษาที่สื่อออกมาจากใจผู้ร าพันอย่างละเมียดละไม แล้วแทรกกุศลธรรมไว้ด้วย ซึ่ง
บทเพลงแนวนี้เรียกว่า เพลงแนวโลกิยธรรม หมายถึง บทเพลงที่ประกอบธรรมอันเป็นวิสัยของผู้ ครองเรือนที่
ไม่ได้มุ่งเพ่ือการบรรลุธรรมขั้นสูง แต่แฝงด้วยข้อปฏิบัติตามหลักศีลธรรม ดังตัวอย่างเพลงรักที่ปัญจสิขะ
เทพบุตร ที่มีต่อนางภัททาสุริยวัจฉสา แต่นางรักใคร่กับสิขัณฑิ เมื่อปัญจสิขะเทพบุตรไม่ได้นางจึงถือเอาพิณ
บรรเลงที่นิเวศน์ของท้าวติมพรุคันธรรพราช เป็นบทเพลงเกี่ยวด้วยพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ พระ
อรหันต์ และกาม ไว้อย่างไพเราะ ถือเป็นบทเพลงรักบทเดียวในพระพุทธศาสนา ที่เหลือเป็นเพลงบรรยาย
ความสงบสุขอันเกิดจากการหลุดพ้นกิเลสที่เรียกว่า เพลงแนวโลกุตรธรรม หมายถึง บทเพลงที่ประกอบธรรม
อันเป็นวิสัยของพระอริยะที่มุ่งสู่ธรรมขั้นสูง บทเพลงประเภทนี้มีอยู่มากในพระพุทธศาสนา เรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า บทเพลงแห่งพระอรหันต์ ดังที่พระติสสะเถระได้ฟังเพลงที่เด็กหญิงร้อง แล้วส่งกระแสจิตไปตามบทเพลงจน
บรรลุพระอรหันต์ 
 

3.2.ความงามของดนตรีในพระพุทธศาสนาสมัยปัจจุบันดนตรีย่อมคู่กับวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งมี
รากฐานมาจากพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมประเพณีต่างๆ มักจะมีดนตรีมาประกอบในพิธี ดนตรีไทยส่วนใหญ่
จึงเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น พิธีบวชนาค การเทศน์มหาชาติ เป็นต้น พิธีกรรมเหล่านี้จะมี
การก าหนดเพลงไว้เป็นรูปแบบเฉพาะ ดังนี้ 

พิธีบวชนาคในระหว่างพิธีท าขวัญนาคจะมีดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ และมีการเวียนเทียนใน
พิธีกรรมพร้อมกับบรรเลงเพลงนางนาคครบสามรอบแล้วให้นาคดับควันเทียน ในตอนนี้ดนตรีบรรเลงเพลงฉิ่ง
สามลา หลังจากนั้นจะมีการสอนนาคให้ระลึกถึงคุณบิดามารดา การทดแทนพระคุณ และประโยชน์ในการบวช 
การเทศน์สอนนาคนี้จะเป็นการร้อง หรือแหล่ ที่มีความไพเราะกินใจท าให้นาคซาบซึ้ง (อศิมาภรณ์ มงคลหว้า, 
2555 : 46) 

พิธีท าบุญเลี้ยงพระ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป การท าบุญจะท าอย่างรวดเร็ว จึงมักท าบุญ
โดยการสวดมนต์เลี้ยงพระในเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นระยะเวลาสั้นๆ ดังนั้น วงปี่พาทย์จึงหมดบทบาทในพิธีกรรม
นี้ เว้นแต่กรณีที่เจ้าภาพมีฐานะทางการเงินสูงจึงจะจัดปี่พาทย์ร่วมบรรเลงในพิธีกรรมนี้ เพลงที่ใช้บรรเลงโหม
โรงเย็นเรียงตามลาดับดังนี้ 1.เพลงสาธุการ 2. เพลงตระ 3. รัวสามลา 4. เพลงเข้าม่าน 5. เพลงปฐม 6. เพลง
ลา 7. เพลงเสมอ 8. เพลงรัวลาเดียว 9. เพลงเชิด 10. เพลงกลม 11. เพลงช านาญ 12. เพลงกราวในลา เพลง
ที่ใช้บรรเลงโหมโรงเช้า 1.เพลงสาธุการ 2.เพลงเหาะ 3.  เพลงรัวลาเดียว 4. เพลงกลม 5.เพลงช านาญ 
(กัมปนาท ด าทองสุก, 2554 : 52) 

พิธีเทศน์มหาชาติวงปี่พาทย์จะบรรเลงเปลี่ยนไปตามกัณฑ์ที่เทศน์ดังนี้ จบกัณฑ์ทศพร บรรเลง
สาธุการ   จบกัณฑ์หิมพานต์ บรรเลงเพลงตวงพระธาตุ จบกัณฑ์ทานกัณฑ์  บรรเลงเพลงพญาโศก จบกัณฑ์วน
ปเวสน บรรเลงเพลงพญาเดิน จบกัณฑ์ชูชก บรรเลงเพลงเซ่นเหล้า   จบกัณฑ์จุลพน บรรเลงเพลงรัวสามลา 
จบกัณฑ์มหาพน บรรเลงเพลงเชิดกลอง จบกัณฑ์กุมาร บรรเลงเพลงเชิดฉิ่งโอด จบกัณฑ์มัทรี บรรเลงเพลง



 

 
การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์2562 

1040 

ทยอยโอด จบกัณฑ์สักกบรรพ บรรเลงเพลงเหาะ จบกัณฑ์มหาราช บรรเลงเพลงกราวนอก จบกัณฑ์กษัตริย์ 
บรรเลงเพลงตระนอน จบกัณฑ์นครกัณฑ์ บรรเลงเพลงกลองโยนแล้วเชิดเพลงกลองโยน ปี่พาทย์ประกอบการ
เทศน์มหาชาติก็จบลงด้วยในกัณฑ์ท่ี 13 นี้(กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม, (2558: 22-26) 

เสียงดนตรีและบทเพลงเป็นสิ่งละเอียดสร้างขึ้นด้วยความประณีตบรรจง โดยอาศัยความรู้สึกที่ดีแล้ ว
น าเสียงที่ไพเราะงดงามมาเรียงร้อยกันจนกลายเป็นบทเพลง ซึ่งดนตรีอาจจะรับใช้ในฐานะที่เป็นส่วนประกอบ
ของพิธีกรรม หรืออยู่ในฐานะของความบันเทิงก็ได้ นอกจากนี้ในปัจจุบันมีการบรรเลงเพลงในนิทานชาดก บท
สวดมนต์ต่างๆ เพื่อประยุกต์ให้เข้ากับพิธีกรรมทางศาสนา ฉะนั้น นอกจากดนตรีและบทเพลงจะมีความไพเราะ
งดงามแล้ว ยังมีคุณค่าต่อพระศาสนาเป็นอย่างยิ่ง 

 
4. คุณค่าของดนตรีต่อพระพุทธศาสนา 

ดนตรีมีความละเอียดงดงาม สามารถกล่อมเกลาจิตใจของมนุษย์ให้เกิดกุศล และสร้างแรงศรัทธาของ
ผู้คนให้เลื่อมใสพระพุทธศาสนาได้ ดนตรีจึงมีคุณค่ามากมายหลายประการ เช่น ช่วยสรรเสริญบูชาพระศาสดา, 
ช่วยจรรโลงใจทั้งผู้ร้องและผู้ฟังให้ด าเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข,ช่วยสื่อสารเนื้อหาของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นการ
เผยแผ่พุทธธรรมอีกทางหนึ่ง,ช่วยสร้างความรู้สึกปีติอ่ิมเอมในพุทธธรรม, ช่วยยกระดับจิตใจของมนุษย์, ช่วย
สร้างศิลปวัฒนธรรมของชาวพุทธให้เจริญ และช่วยเป็นอุปกรณ์ในการศึกษาพระพุทธศาสนา  

จากคุณค่าของดนตรีที่ มีต่อพระพุทธศาสนา เพ่ือให้ เกิดความรู้สึ กผูกพัน และศรัทธาต่อ
พระพุทธศาสนามากขึ้นพุทธศาสนิกชนจึงควรเข้าถึงคุณค่า และความงามของดนตรี ดังนี้ศึกษาค้นคว้าดนตรี
และบทเพลงในพระพุทธศาสนาเพ่ือให้เกิดการยอมรับ, สร้างทัศนคติให้ทุกคนมีหน้าที่เสริมสร้าง ฟื้นฟู และการ
ดูแลรักษาดนตรีในพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นสมบัติของชาติ, เผยแพร่ความรู้ด้านดนตรีในพระพุทธศาสนาใน
สื่อต่างๆ,ตลอดจนฟัง ขับร้อง และบรรเลงเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เป็นต้น 
 
5.สรุป 

ศิลปะทางดนตรีนับว่ามีความงามอันทรงคุณค่าต่อพระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง เพราะเสียงดนตรีสามารถ
กล่อมเกลาจิตใจของมนุษย์ให้เกิดกุศลได้ ในพระไตรปิฎปรากฏอยู่หลายพระสูตร เช่น สุทัสสนสูตร มหา
ปรินิพพานสูตรสักกปัญหสูตร เป็นต้น เมื่อดนตรีสามารถเป็นสื่อชักน าไปสู่ความด าหรือความขาวได้ นักการ
ศาสนาจึงน าเอาดนตรีเป็นอุปกรณ์การสอน ปรุงแต่งเพ่ือช่วยให้คนเข้าใจศาสนาได้ง่ายขึ้นในรูปของเพลงสวด 
ดนตรีประกอบพิธีกรรม เป็นต้น บทเพลงจึงได้สร้างความสมบูรณ์ให้แก่พิธีกรรม เพราะเข้าไปสร้างคุณค่า และ
ความงามในการประกอบพิธี เช่น พิธีเทศน์มหาชาติ งานบวชนาค เป็นต้น การบรรเลงดนตรีโหมโรงเพ่ือบอกให้
รู้ว่ากิจกรรมได้เริ่มขึ้นแล้ว และมีนัยของการกราบบูชาพระรัตนตรัย นับว่าเป็นภูมิปัญญาของครูดนตรีที่ได้
สร้างสรรค์ดนตรีหรือเพลงให้สอดคล้องกับเนื้อหา และขั้นตอนการประกอบพิธีกรรม  ดังนั้น พิธีกรรมหรือวัด
วาอารามจึงมักมีเครื่องดนตรีประจ าอยู่ เช่น หอกลอง หอระฆัง ฆ้อง เป็นต้น เพ่ือบรรเลงบอกเวลาและสร้าง
ศรัทธาให้กับพุทธศาสนิกชน เสียงดนตรีจึงเป็นสื่อแห่งความสุข ความเจริญรุ่งเรื่อง รวมไปถึงความเป็นชาติไทย 
สามารถประกาศแก่ผู้อื่นได้อย่างเต็มปากเต็มค าว่าดนตรีและบทเพลงทางพระพุทธศาสนา เป็นสิ่งที่มีความงาม
อย่างมีคุณค่า ควรที่เราจะอนุรักษ์ให้ยืนยาวตลอดไป 
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อิทธิพลแนวคิดทางพระพุทธศาสนาที่มีต่อภูมิปัญญาไทย 
The influence of Buddhist concepts on Thai wisdom. 

 
พระมหาจินดา  ถิรเมธี (ไชยนาน)1 

นายเอกลักษณ์  คงทิพย์ 
 

บทคัดย่อ 
 
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สังคมไทยส่วนใหญ่นับถือ และสืบทอดกันมาเป็นช้านานดังนั้น

พระพุทธศาสนาจึงมีบทบาทส าคัญของวิถีชีวิตของคนไทย พระพุทธศาสนาจึงมีความส าคัญในด้านต่างๆ 
ดังนี้คือ 1) ด้านการศึกษา 2) ด้านสังคม และ 3)ด้านศิลปกรรม จึงกล่าวได้ว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนา
ประจ าชาติไทย และมีอิทธิพลหล่อหลอมชีวิตของคนไทย จนมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่แตกต่างจากชาติอ่ืนๆ 
ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นสถาบันทางสังคมที่ส าคัญซึ่งมีอิทธิพลในการก าหนดความเชื่อค่านิยม และ
พฤติกรรมอันเป็นแบบวิถีชีวิตของภูมิปัญญาของคนในสังคม สังคมไทยเป็นสังคมที่ชนส่วนใหญ่หรือเกือบ
ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธมาโดยตลอด เป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง และมีความ
สืบเนื่องต่อกันมานับแต่อดีต ลักษณะเช่นนี้จึงท าให้พุทธศาสนา และวัฒนธรรมไทยมีบทบาทที่ส าคัญต่อภูมิ
ปัญญาของคนในสังคม และได้กลายเป็นสถาบันทางสังคมท่ีเป็นหลักของสังคมไทยในปัจจุบัน 

 
ค าส าคัญ:อิทธิพลแนวคิดทางพระพุทธศาสนา, ภูมิปัญญาไทย 
 

ABSTRACT 

 Buddhism is a religion that most Thai society respectsand inherits for a long 

time.Therefore, Buddhism plays an important role in the Thai way of life.Buddhism is 

therefore important in various areas as follows.1) Education 2) Social and 3) Fine Arts. 

Therefore said Buddhism is the national religion of Thailand. And influences the life of Thai 

people. And influences the life of Thai people, until there is a cultural identity that is different 

from other nations in Southeast Asia.  

 Religion and culture are important social institutions that have an influence on 

determine beliefs, values and behavior. Which is a way of life of the wisdom of people in 

society. Thai society is a society that most or almost all Buddhists have always believed in. a 

society that has its own unique culture.And have a continuation from the past. This 

characteristic makes Buddhism and Thai culture plays an important role in the wisdom of 

people in society. And has become a social institution that is the core of  Thai society now.  

 

KEYWORDS: Influence of Buddhist concepts, Thai wisdom 

                                                   
1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์เลย 
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1. บทน า 
ความส าคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยในฐานะเป็นสภาพแวดล้อมที่กว้างขวางและ 

ครอบคลุมสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พระพุทธศาสนาเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของคน
ไทยในทุกๆด้าน ทั้งในทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ในทางประวัติศาสตร์คนไทยตั้งแต่พระเจ้าแผ่นดินลง
มา จึงถึงชาวบ้านสามัญทั่วไปได้บวชเรียนรับการศึกษาจากสถาบันพระพุทธศาสนา ดังมีประเพณีบวชเรียนเป็น
หลักฐานสืบมา วัดเป็นศูนย์กลางการศึกษาของสังคมไทย เป็นแหล่งค าสั่งสอน การฝึกอบรม และอ านวย
ความรู้ทั้งทางตรงแก่ผู้บวชเรียนและโดยอ้อมแก่ ทุกคนในชุมชนและในสังคม วัดจึงเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็น
ศูนย์กลางกิจกรรมของชุมชน  
 จากความส าคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยพบว่า1) พระพุทธศาสนามีความส าคัญต่อสังคมไทย 
โดยเป็นหลักในการด าเนินชีวิตของคนไทย 2) พระพุทธศาสนาเป็นหลักในการปกครองประเทศ กษัตริย์ทุก
พระองค์ของไทยได้น าเอาหลักธรรมพระพุทธศาสนาไปใช้ในการปกครองประเทศ 3) พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์
รวมจิตใจ เนื่องจากหลักธรรมในพระพุทธศาสนามุ่งเน้นให้เกิดความรักความสามัคคีกัน มีความเมตตากรุณาต่อ
กัน และ 4) พระพุทธศาสนาเป็นที่มาของวัฒนธรรมไทย ด้วยวิถีชีวิตของคนไทยผูกพันกับพระพุทธศาสนา จึง
เป็นกรอบในการปฏิบัติตนตามหลักพิธีกรรมในพระพุทธศาสนาต่างๆ เช่น ภูมิปัญญาไทย ซึ่งเป็นความรู้ที่สะสม
มาจากประสบการณ์ของชีวิต สังคม และสภาพสิ่งแวดล้อม และถ่ายทอดสืบทอดต่อกันมา และยังได้รับอิทธิพล
จากพระพุทธศาสนา เป็นต้น 
 
2. ความส าคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยในฐานะเป็นสถาบันหลักของสังคมไทย 

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สังคมไทยส่วนใหญ่ นับถือ และสืบทอดกันมาเป็นช้านานดังนั้น
พระพุทธศาสนาจึงมีบทบาทส าคัญของวิถีชีวิตของคนไทย พระพุทธศาสนาจึงมีความส าคัญในด้านต่างๆ ดังนี้2 

1. ด้านการศึกษา วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนในด้านการศึกษาโดยมีพระสงฆ์เป็นผู้อบรมสั่งสอนจัด
การศึกษาเล่าเรียน ในปัจจุบันยังมีการใช้วัดเป็นแหล่งการเรียนรู้อยู่เสมอ 

2. ด้านสังคม พระพุทธศาสนามุ่งเน้นความส าคัญในเรื่องการสร้างสันติสุขภายในของแต่ละคน และ
เมื่อแต่ละคนมีความสุขแล้วก็จะส่งผลต่อสังคมที่มีสันติสุขไปด้วย นอกจากหลักพุทธธรรมแล้ว วัดยังเป็น
ศูนย์กลางในด้านพิธีกรรม ขนมธรรมเนียมประเพณีต่างๆ เป็นแหล่งสังคมสงเคราะห์ เช่น เป็นศูนย์ฝึกวิชาชีพ
ของชุมชน ศูนย์รับเลี้ยงเด็กเล็ก ศูนย์สงเคราะห์ผู้ป่วยโรคร้ายแรงต่างๆ เป็นต้น 

3. ด้านศิลปกรรม พุทธสถานตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน มีการก่อสร้างขึ้นมาด้วยจิตศรัทธาต่อ
พระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชน จึงก่อให้เกิดความประณีต งดงาม แสดงถึงความเป็นศิลปะอย่างสูงส่ง และ
แสดงถึงความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในแต่ละยุคสมัย การก่อสร้างพุทธสถานเหล่านี้นอกจากจะทุ่มเทด้วย
ก าลังกายและก าลังทรัพย์แล้ว ยังทุ่มเทจิตใจที่ดีงาม เคารพเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาด้วย เป็นการท าบุญกุศล
และเป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุ และพุทธศาสนิกชน  

ความส าคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยในฐานะเป็นสภาพแวดล้อมที่กว้างขวางและ 
ครอบคลุมสังคมไทย พระพุทธศาสนาเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของคนไทยในทุกๆด้าน ทั้ง
ในทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ในทางประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของชนชาติไทย เนื่องมาด้วยกันกับ

                                                   
2ประพัฒน์ ศรีกลูกิจ, พระพุทธศาสนากับสังคมไทย, พิษณุโลก : บรษิัทโฟกัส พริ้นติ้งจ ากัด, 2557, หน้า 48-50. 



 

 
การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์2562 

1044 

ความเป็นมาของพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะนับตั้งแต่สมัยที่ชนชาติไทยมีประวัติศาสตร์อันชัดเจน ชาวไทยก็ได้
นับถือพระพุทธศาสนาต่อเนื่องตลอดมาจนกล่าวได้ว่า ประวัติศาสตร์ของประเทศไทย เป็นประวัติศาสตร์ของ
ชนชาติที่นับถือพระพุทธศาสนา3 
 
3. ลักษณะของภูมิปัญญาไทย 

“ภูมิปัญญา” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Wisdom มีความหมายว่า ความรู้ ความสามารถ ความเชื่อ 
ความสามารถทางพฤติกรรม และความสามารถในการแก้ปัญหาของมนุษย์4ความรู้และความคิดของมนุษย์นั้น 
เมื่อได้รับการถ่ายทอด สั่งสม ปรับปรุง ดัดแปลง และสืบทอดกันมาหลายชั่วบรรพบุรุษ เป็นที่ยอมรับกัน
โดยทั่วไปว่ามีคุณค่า ละเอียด ประณีต มีลักษณะแสดงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของกลุ่มชนหรือชนชาติ
นั้นๆ เรียกว่า “ภูมิปัญญา”  

แม้ว่าตามศัพท์ ภูมิปัญญา จะแปลว่า พ้ืนความรู้ ความสามารถ แต่โดยความหมายที่แท้จริงก็คือ ต้อง
เป็นสิ่งที่มีการสั่งสม ยอมรับ และสืบทอดมาสู่สังคมมนุษย์นั้น ๆ แสดงถึงอัจฉริยภาพของกลุ่มชนหรือชนชาติ
นั้นๆ “ภูมิปัญญา” คือ พ้ืนความรู้ของประชาชนในสังคมนั้นๆ และโดยสังคมนั้นๆ ปวงชนในสังคมยอมรับรู้ 
เชื่อใจ เข้าใจร่วมกัน รวมเรียกว่า ภูมิปัญญา ฉะนั้นภูมิปัญญาท้องถิ่นจะหมายถึง ความรอบรู้ของชาวบ้านที่
เรียนรู้และมีประสบการณ์ต่อกันมาทั้งทางตรง คือ ประสบด้วยตนเองหรือทางอ้อมโดยการเรียนรู้จากผู้ใหญ่ 
ความรอบรู้สะสมเหล่านี้เรียกว่า “ภูมิปัญญา” 5 

“ภูมิปัญญา” คือ กระบวนการปรับเปลี่ยนแบบแผนการด าเนินชีวิตของบุคคลซึ่งอยู่ใน ท้องถิ่นโดย
สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างสงบสุขสอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคสมัยนั่นเอง บุคคลที่
สามารถปรับแผนชีวิตนี้เรียกว่า ปราชญ์ชาวบ้านหรือปราชญ์ท้องถิ่น “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” Local Wisdom 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสะสมขึ้นมาจากประสบการณ์ของชีวิต สังคม และสภาพสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน และ
ถ่ายทอดสืบทอดต่อกันมาเป็นวัฒนธรรม6 

“ภูมิปัญญา” มีกระบวนการที่เกิดจากการสืบทอด หรือ ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมในชุมชน
ท้องถิ่นต่างๆ แล้วพัฒนาเลือกสรรปรับปรุงองค์ความรู้เหล่านั้นจนเกิดทักษะ และความช านาญที่สามารถแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัยแล้วเกิดภูมิปัญญา (องค์ความรู้ใหม่) ที่เหมาะสม และสืบ
ทอดพัฒนาต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและเป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนต่อการสืบทอดพัฒนาหรือพัฒนาการของภูมิ
ปัญญา7 

                                                   
3ยุทธนา พูนเกิดมะเริง, พระพุทธศาสนากับภมูิปัญญาไทย,นครราชสีมา : มิตรภาพการพิมพ์ 1995, 2561. 
4เอกวิทย์ ณ ถลาง, ภูมิปัญญาชาวบ้านสี่ภมูิภาค : วิถีชีวิตและกระบวนการเรียนรู้ของชาวบ้านไทย, นนทบุรี : 

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540, หน้า 11. 
5ชลทิตย์  เอี่ยมส าอางค์และวัศนี  ศีลตระกูล.ภูมิปัญญาชาวบ้าน เทคโนโลยีพ้ืนบ้านและแหล่งวิทยาการในชุมชน, 

เอกสารการสอนชุดวิชา หน่วยที่ 1-8 การพัฒนาและการใช้แหล่งวทิยาการในชุมชน. กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช. 2533.  

6ประเวศ  วะสี. การศึกษาของชาติกับภูมิปัญญาท้องถิน่. ในสรุปผลการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องภูมปิัญญา
ชาวบ้านกับการด าเนินงานดา้นวฒันธรรม. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, ส านักงาน. 2534. 

7พระครูวินัยธรประจักษ์ จกฺกธมฺโม, พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย, กรุงเทพ มหานคร : โรงพิมพม์หาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, 2545, หน้า 24-25. 
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จากการศึกษาความหมายและแนวคิดของภูมิปัญญาของชาวบ้านที่กล่าวมาแล้วข้างต้นพอสรุปได้ว่า 
ภูมิปัญญาไทย หมายถึง ความรู้ ความสามารถในการด าเนินชีวิตอยู่ในพ้ืนที่นั้น ๆ โดยใช้สติปัญญาสั่งสมความรู้
อย่างแพร่หลาย ผสมผสานความกลมกลืนระหว่างศาสนา สภาพภูมิอากาศ สภาพแวดล้อมการประกอบอาชีพ 
และกระบวนการเหล่านี้มาจนหลายชั่วคนซึ่งจะเป็นวิถีการด าเนินชีวิตของมนุษย์นั้น เกิดจากการเรียนรู้และสั่ง
สมประสบการณ์เป็นระยะเวลายาวนาน โดยอาศัยภูมิปัญญาที่มีอยู่มาใช้ในการตั้งถิ่นฐาน การประกอบอาชีพ
การปรับตัวและแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต จนเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของธรรมชาติและสังคม 
 
4. ภูมิปัญญาไทยเกิดขึ้นจากอิทธิพลความคิดทางพระพุทธศาสนา 

ในปัจจุบันศาสนาที่มีประชากรไทยจ านวนไม่น้อยยอมรับนับถือมีอยู่ 3 ศาสนา คือพระพุทธศาสนา 
คริสต์ศาสนาและศาสนาอิสลาม พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่คนนับถือเป็นจ านวนมากที่สุดในประเทศโดยที่
พระพุทธศาสนาได้เข้ามาเผยแพร่จนเป็นที่เคารพเลื่อมใสกันมานาน รวมทั้งพระมหากษัตริย์ และฝ่ายปกครอง
ล้วนเคารพศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาแห่ งพระพุทธศาสนา และได้ท านุบ ารุงอุปถั มภ์
พระพุทธศาสนามาโดยตลอด จึงกล่าวได้ว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติไทย และมีอิทธิพลหล่อ
หลอมชีวิตของคนไทย จนมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่แตกต่างจากชาติอ่ืนๆ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดัง
จะกล่าวถึงความเป็นมาที่ท าให้พระพุทธศาสนามีอิทธิพลและเป็นบ่อเกิดทางความคิ ดของภูมิปัญญาไทย
โดยสังเขป ดังนี้ 

 
4.1 พระพุทธศาสนาในสังคมไทย 
พระพุทธศาสนาในสังคมไทยมีความสัมพันธ์กันมานานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพระพุทธศาสนาที่

ประดิษฐานมั่นคงในประเทศไทย มี 2 นิกาย คือ นิกายอาจารยวาท หรือมหายาน และนิกายเถรวาท  หรือ
หินยาน โดยมีลักษณะที่ผสมผสาน กับศาสนากับศาสนาพราหมณ์และคติความเชื่อดั้งเดิมเก่ียวกับผีสางเทวดา8

พระพุทธศาสนาได้สร้างสรรค์วัฒนธรรมของไทยในด้านต่างๆ ทั้งทางด้านจิตใจ บุคลิกภาพของคนไทย รวมทั้ง
วัฒนธรรมทางวัตถุ เช่น โบสถ์  วิหาร เจดีย์ พระพุทธปฏิมากร เป็นต้น พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรื่องนับ แต่
อาณาจักรสุโขทัยต่อเนื่องถึงกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงจัด
ระเบียบการปกครองพระสงฆ์ ทรงตั้งกรมสังฆการีขึ้นให้มีบทบาทหน้าที่ดูแลพระสงฆ์โดยตรง ปัจจุบันรูปแบบ
การปกครองพระสงฆ์ ได้ เปลี่ยนแปลงเป็นการปกครองโดยมหาเถรสมาคม ซึ่ งเป็นองค์กรของสงฆ์ท าหน้าที่
ดูแลรับผิดชอบและบริหารกิจการของสงฆ์ทั่วราชอาณาจักร 

แต่เดิมพระพุทธศาสนาที่เข้ามาในประเทศไทยเป็นพุทธศาสนานิกายมหายาน ดังปรากฏหลักฐานคือ 
ประติมากรรม ในสมัยก่อนพุทธศตวรรษท่ี  19 (คริสต์ศตวรรษที่  13) ต่อมาพระสงฆ์ศรีลังกาเดินทางเข้ามาถึง
สุโขทัย  และได้น าพุทธศาสนานิกายเถรวาทเข้ามาเผยแพร่คนไทยได้นับถือพระพุทธศาสนาอย่างกว้างขวางมา
โดยล าดับ จนจึงสมัย รัชกาลที่ 3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระพุทธศาสนาได้แบ่งย่อยออกเป็นมหานิกายกับ

                                                   
8มหาจุฬาฯ วิชาการ, ปรัชญาบรุพทิศ, มปป. หน้า  115. 
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ธรรมยุต (แบ่งย่อยจากนิกายเดียวกัน คือนิกายหินยานหรือเถรวาท) ซึ่งมีธรรมทัศนะและวัตรปฏิบัติที่มี
รายละเอียดแตกต่างกันแต่โดยหลักธรรมยังคงยึดถือตามพระพุทธบัญญัติในพระไตรปิฎกเป็นส าคัญเช่นกัน9 

 
4.2 ลักษณะของพระพุทธศาสนา 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) กล่าวว่าพระพุทธศาสนาประกอบด้วยธรรมเป็นเนื้อหาและวินัย
เป็นภาคปฏิบัติหมายความว่าธรรมะที่เป็นเนื้อหานั้นเป็นสัจธรรมหรือเป็นแก่นค าสอน ซึ่งว่าด้วยข้อเท็จจริงของ
สิ่งต่างๆ หรือโลกธาตุทั้งมวลตามสภาวะที่ เป็นจริง นั่นคือ อริยสัจ 4ประกอบด้วย ทุกข์ สมุทัย  นิโรธ และ
มรรค โดยเน้นทางสายกลาง หรือความถูกต้อง โดยอาศัย ศีลสมาธิ ปัญญา ส่วนวินัยอันเป็นวิธีการหรือการลง
มือปฏิบัติ ให้ได้ผลตามเนื้อหาศาสนานั้นก็คือจริยธรรมซึ่งน าธรรมค าสอนมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
เพ่ือให้การด าเนินชีวิตราบรื่นให้มีสันติสุข10 

ด้วยลักษณะของพระพุทธศาสนาดั งที่ กล่ าวมาแล้วประกอบกับวิวัฒนาการการนับถือ
พระพุทธศาสนาต่อเนื่องมาตั้งแต่ในอดีต ซึ่งเน้นการปฏิบัติหรือจริยธรรมเป็นส าคัญ มีการแปลความหมายของ
ธรรมะผสมผสานกับคติความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ และความเชื่อผีสางเทวดา จึงนับถือศาสนาโดยเน้นเรื่ อง
ของพิธีกรรมมากกว่าแก่นค าสอนหรือธรรมะในศาสนา การนับถือพระพุทธศาสนาในสังคมไทย จึงอาจเปรียบ
ได้กับเจดีย์ คือ “ผู้ทรงคุณความรู้มีปัญญารู้จักใช้เหตุผลเหมือนส่วนต่าง ๆ ของพระเจดีย์ ซึ่งลดหลั่นกันลงมา
ตามล าดับจนถึงชั้นล่างสุดก็ถึงตอนที่เป็นฐานเจดีย์ ตัวฐานเจดีย์ก็ เป็นชั้นๆ เหมือนกันเป็นฐานเขียงฐานปัทม์ 
ฐานเท้าสิงห์ เป็นต้น คนที่เป็นชั้นตาสี ตาสา ยายมี ยายมา  ซึ่งเป็นพวกชาวบ้านร้านถิ่น  ก็เปรียบได้เหมือนชั้น
ฐานเจดีย์”11 

 
4.3 ความสัมพันธ์ของพระพุทธศาสนากับสังคมไทยในปัจจุบัน 
พระพุทธศาสนามีบทบาทต่อสังคม เศรษฐกิจ การเมื อง และศิลปวัฒนธรรมมาโดยตลอดใน

ขณะเดียวกันก็ได้รับผลกระทบจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน กล่าวคือ พุทธศาสนาเป็นสถานบันที่
เอ้ืออ านวยให้สังคมด ารงอยู่อย่างเป็นปึกแผ่นมั่นคงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในท านองเดียวกันสังคมก็ได้
อุปถัมภ์และส่งเสริมให้ศาสนามีความเจริญและเป็นที่ยอมรับนับถืออย่างกว้างขวาง โดยมีวิดและพระสงฆ์ท า
หน้าที่สนับสนุนการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และค่านิยมให้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของสังคม และให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชน12 

จึงกล่าวได้ว่าสังคมไทยมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนามานานตั้งแต่สุโขทัยจนถึงปัจจุบัน เพราะมี
ส่วนส าคัญในการก าหนดวิถีการด าเนินชีวิต นอกจากพระพุทธศาสนาแล้ว ประเทศไทยยังให้อิสระทางด้าน
ศาสนา นอกจากนี้พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจท าให้มีความสามัคคี สามารถรวมตัวเป็นสังคมที่มี 

                                                   
9เสถียร โกเศศ (นามแฝง),  การศึกษาเร่ืองประเพณีไทย, กรุงเทพมหานคร: หน่วยพิมพ์และจ าหน่ายศาสนาภณัฑ,์ 

2514, หน้า 196. 
10พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตฺ โต) วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม บางตอนจากหนังสือ

“ลักษณะของพระพุ ทธศาสนา” ในลานธรรมเสวนา ชีวิตกับธรรมะ, 2548. 
11ฟื้น ดอกบัว, พระพุทธศาสนากับสังคมไทย, กรุงเทพมหานคร : ศลิปาบรรณาคาร, 2542, หน้า 21-39. 
12พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตโฺต), ลักษณะสังคมพุทธ, (กรุงเทพมหานคร :  มูลนิธิโกมลคมีทอง, 2527), หน้า 

201-202. 
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ความมั่นคงเป็นระเบียบเรียบร้อยและสรุปแล้วจะเห็นว่าพระพุทธศาสนามีอิทธิพลทางความคิดที่ท าให้เกิดภูมิ
ปัญญาไทย  

 
4.4 ศาสนากับการพัฒนาสังคมไทย 
สุภาพรรณ ณ บางช้าง13ได้กล่าวถึงความส าคัญของพุทธศาสนาในการพัฒนาว่า พุทธศาสนามีความ

เหมาะสมกับการพัฒนาสังคมไทยเป็นอย่างยิ่ง เพราะหลักพุทธธรรมเป็นการสร้างคนที่มีคุณภาพชีวิต ท าให้คน
ในสังคมด าเนินชีวิตบนฐานแห่งความจริง รู้จักพ่ึงพาตนเอง ขยัน ประหยัดเรียบง่าย ใฝ่สันติ มีศีลธรรม เผื่อแผ่
ความรักและปราศจากความเห็นแก่ตัว จึงจ าเป็นต้องมีการน าหลักพุทธศาสนาซึ่งมีหลักการและแนวทางแห่ง
การพัฒนาอย่างเหมาะสม 

สรุปได้ว่า ในเวลาที่ประเทศไทยเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ พระพุทธศาสนามีบทบาทส าคัญในการแก้ไข
ปัญหาของประชาชนให้อยู่อย่างสงบสุข ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าประเทศไทยเรามีพ้ืนฐานทางสังคมและวัฒนธรรม
ที่ ดี  คื อมี   “ทุ นทางสั งคม”  ได้ แก่  มี ฐานทางเศรษฐกิจที่ มั่ นคงโดยเฉพาะการเกษตรฐานทาง
ทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงโดยมีทรัพยากรของประเทศมากมาย มีดินดี น้ าดี เหมาะแก่ การเพาะปลูก และ
ฐานทางวัฒนธรรมแข็งแกร่ง คือ มีพระพุทธศาสนาเป็นวัฒนธรรมทางด้านจิตใจสามารถแก้ปัญหาในยามวิกฤต
ได้ วัฒนธรรมแบบพุทธได้โอบอุ้มสังคมไทยให้สงบร่มเย็น 
 
5. อิทธิพลแนวคิดของพระพุทธศาสนาที่มีต่อภูมิปัญญา 

คนไทยมีความเชื่อดั้งเดิมในเรื่องของการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติเช่นผีบ้านผี
เรือนผีฟ้าเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางเทวดาแม่โพสพแม่คงคาพระภูมิต้นไม้ใหญ่ ๆเช่นต้นโพธิ์ต้นไทรเป็นต้นซึ่ง
เชื่อว่ามีเทวดาหรือนางไม้พักอาศัยอยู่ถ้าใครไปตัดต้นไม้ใหญ่  หรือท าสกปรกรอบ ๆ บริเวณนั้นอาจถูกลงโทษ
ถึงแก่ชีวิตได้นับได้ว่าเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติโดยทางอ้อมอย่างหนึ่ง 

ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นสถาบันทางสังคมที่ส าคัญซึ่งมีอิทธิพลในการก าหนดความเชื่อค่านิยม และ
พฤติกรรมอันเป็นแบบวิถีชีวิตของบุคคลในสังคม สังคมไทยเป็นสังคมที่ชนส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดนับถือ
ศาสนาพุทธมาโดยตลอด เป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง และมีความสืบเนื่องต่อกันมานับ
แต่อดีต ลักษณะเช่นนี้จึงท าให้พุทธศาสนา และวัฒนธรรมไทยมีบทบาทที่ส าคัญมาก และได้กลายเป็นสถาบัน
ทางสังคมที่เป็นหลักของสังคมไทยในปัจจุบันอิทธิพลทางศาสนาและวัฒนธรรมเมื่อกล่าวโดยสรุป สามารถแยก
ประเภทได้ดังนี้ 

 
5.1 อิทธิพลพระพุทธศาสนา : วัฒนธรรมไทยด้านการเมือง 
อิทธิพลของศาสนาพุทธได้มีส่วนสัมพันธ์กับการใช้อ านาจทางการเมืองของรัฐ ได้แก่ คติความคิดทาง

การเมืองของผู้ปกครอง ในทางปฏิบัติศาสนาพุทธจึงมีบทบาทและอิทธิพลส าคัญในการสร้างและจรรโลง
ความชอบธรรมทางการเมือง (Politicallegitimacy) ส่วนในด้านวัฒนธรรมนั้น วิวัฒนาการทางการเมืองการ
ปกครองของไทยในอดีตได้ชี้ให้เห็นว่าทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม และพฤติกรรมของบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับ

                                                   
13สุภาพรรณ ณ บางช้าง, พระสงฆ์กับการพัฒนาชนบท ในการแสวงหาเส้นทางการพัฒนาชนบทของพระสงฆ์

ไทย, กรุงเทพมหานคร : กองแผนงาน กรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ, 2526. 
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การเมือง ท าให้มรดกทางวัฒนธรรมทางการเมืองของคนไทยมีลักษณะของการยอมรับในอ านาจของผู้ปกครอง 
ซึ่งเรียกว่า  “วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้า”(subject political culture) 

 
5.2 อิทธิพลพระพุทธศาสนา : วัฒนธรรมไทยด้านประเพณี 
เรื่องของประเพณีต่างๆ มีในทุกชาติทุกภาษา ส่วนลักษณะจะแตกต่างไปประการใดก็แล้วแต่ ลักษณะ

หรือสภาพของแต่ละท้องถิ่นหรือแต่ละสังคม ส่วนสังคมไทยนั้นจะเป็นการสืบเนื่องมาจากการ นับถือพุทธ
ศาสนาก็จะมีอิทธิพลด้านพุทธศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เช่น ประเพณีการบวช เข้าพรรษา ออกพรรษา 
สงกรานต์ ลอยกระทง เทศน์มหาชาติ เป็นต้น 

 
5.3 อิทธิพลพระพุทธศาสนา : วัฒนธรรมไทยด้านจิตใจ 
พระพุทธศาสนามีบทบาทต่อสังคมเศรษฐกิจและการเมืองมาโดยตลอด ในขณะเดียวกันก็ได้รับ

ผลกระทบจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลด้วยเช่นกัน กล่าวคือ พุทธศาสนาเป็นสถาบันสังคมที่เอ้ืออ านวยให้
สังคมด ารงอยู่อย่างเป็นปึกแผ่นมั่นคงมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน มีวัดและพระสงฆ์ท าหน้าสนับสนุนการเมือง 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและค่านิยม ให้ตอบสนองวัตถุประสงค์ของสังคมและให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน  

 
5.4 อิทธิพลพระพุทธศาสนา : วัฒนธรรมไทยด้านภาษา 
คนไทยคุ้ยเคยกับภาษาสันสกฤตก่อนภาษาบาลี ทั้งนี้เพราะภาษาสันสกฤตเข้ามาสู่สังคมของคนไทย

พร้อมพุทธศาสนามหายาน ตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุโขทัย และเกิดความเลื่อมใสในศาสนาพุทธฝ่ายหินยานซึ่งใช้
ภาษาบาลี ดังนั้นภาษาบาลีจึงแพร่หลายเข้ามาในสังคมและขยายกว้างยิ่งกว่าภาษาสันสกฤต อย่างไรก็ตามคน
ไทยก็ยกย่องว่า ทั้งภาษาบาลี และภาษาสันสกฤตเป็นภาษาชั้นสูง มีความศักดิ์สิทธิ์ สมบูรณ์แบบและแสดงภูมิ
ปัญญาอันสูงส่ง เพราะเป็นภาษาของพระพุทธศาสนา ดังนั้นจึงได้มีอิทธิพลในภาษาไทยในเวลาต่อมาและจนถึง
ปัจจุบัน  

 
5.5 อิทธิพลพระพุทธศาสนา : วัฒนธรรมไทยด้านการศึกษา 
จากประวัติศาสตร์ชาติไทยจะเห็นได้ว่า การศึกษาเริ่มขึ้นที่วัดซึ่งเป็นศาสนสถานของพระพุทธศาสนา 

มีพระสงฆ์เป็นครูสอน สอนหลักธรรมของพุทธศาสนา หลักปฏิบัติตนในการด ารงชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะ
หลักเบญจศีล ซึ่งถือว่าเป็นคุณธรรมเบื้องต้นที่ท าให้มนุษย์จะไม่ต้อง 
เบียดเบียนกัน อยู่กันอย่างสันติสุข ท าให้การเรียนพระพุทธศาสนาขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว คนไทยมีคุณธรรม
จริยธรรม มีศีลธรรมอันดี เป็นเหตุให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุข มีความรักสามัคคีกัน มีน้ าใจให้กันและกัน เพราะ
หลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนาคอยหล่อหลอมจิตใจให้อ่อนน้อมถ่อมตน ยิ้มแย้มแจ่มใส จนประเทศไทยได้รับ
สมยานามว่า  “สยามเมืองยิ้ม” 
 

5.6 อิทธิพลพระพุทธศาสนา : วัฒนธรรมไทยด้านสถาปัตยกรรม 
สถาปัตยกรรมไทย ซึ่งมีลักษณะเด่นในด้านคตินิยมเกี่ยวกับการก่อสร้าง ได้แก่สถาปัตยกรรมเกี่ยวกับ

พระพุทธศาสนา  และการปกครอง และสถาปัตยกรรมที่มีรูปลักษณะแบบประเพณี ซึ่งพอจะแยกกล่าวได้ดังนี้ 
สถาปัตยกรรมเกี่ยว กับพระพุทธศาสนาและการปกครอง   สถาปัตยกรรมเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา เพราะ
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เป็นที่ยอมรับนับถือของไทยมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เช่น โบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญ  และการก่อสร้างพระธาตุ
เจดีย์ต่าง ๆ ตามคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนา 

คนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา  จึงน าหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาเป็นแนวปฏิบัติใน
การด าเนินชีวิตเช่นการไม่ท าความชั่วการท าความดีและการท าจิตใจให้ผ่องใสและภูมิปัญญาที่ได้รับอิทธิพลจาก
พระพุทธศาสนาเช่น(1) การเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์ท่ีเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติชาดกสวรรค์
นรกเป็นต้น (2) การสร้างประติมากรรมเช่นพระพุทธรูป(3) การสร้างสถาปัตยกรรมเช่นโบสถ์เจดีย์ตามยุคสมัย
ต่าง ๆ และ (4) การแสดงออกของศิลปินเช่นการแต่งค าประพันธ์บทเพลงการแสดงละครฯลฯที่น าหลักค าสอน
หรือชาดกมาสร้างเป็นบทประพันธ์โดยสมมุติตัวละครให้แสดงออกทั้งทางด้านผลของกรรมดีและกรรมชั่ว 
 
5. สรุป 

สังคมไทยมีความผูกพันกับพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง จนไม่สามารถแยกออกจากวิถีชีวิตประจ าวันได้ มี
อิทธิพลต่อบุคคล สังคม และวัฒนธรรม ของไทยเป็นอย่างมาก พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันหลักใน 3 สถาบัน 
ของชาติ ควบคู่กับสถาบันชาติ และพระมหากษัตริย์ เป็นศาสนาประจ าชาติ เป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทย
ด้านต่างๆ เช่นด้านภาษา วรรณกรรม ศิลปกรรม จิตรกรรม การศึกษา การสงเคราะห์ และเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวไทยดั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบันโดยศิลปวัฒนธรรมของไทยนี้มีความหลากหลายและแตกต่างกันในแต่
ละท้องถิ่นทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีภาษาพูดภาษาเขียนการแต่งกายอาหารวิถีชีวิตและความเชื่อซึ่งมี
เอกลักษณ์เฉพาะที่บ่งบอกถึงค่านิยมความเชื่อศาสนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนสภาพแวดล้อมของผู้คนใน
แต่ละท้องถิ่นและมีการถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์ทาง
วัฒนธรรมที่แฝงไปด้วยภูมิปัญญาและความเป็นชาติที่มีอารยธรรมเก่าแก่มาช้านานจนกลายเป็นรากฐานของ
องค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในด้านต่างๆที่มีคุณค่ายิ่งของชนชาติไทยและเป็นเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมอันงดงามของชาติ 

นอกจากนี้แล้วภูมิปัญญายังได้รับอิทธิพลทางด้านพระพุทธศาสนาอีก เช่น อิทธิพลพระพุทธศาสนา
วัฒนธรรมไทยด้านจิตใจ ด้านภาษา ด้านการศึกษาและด้านสถาปัตยกรรมที่สอดแทรกอยู่ในวิถีการด าเนินชีวิต
ของสังคมไทยยังนับว่าพระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อการก่อสร้างของสังคมไทยเป็นอย่างมาก ไม่ว่าด้านจิตใจ 
ด้านประเพณี ด้านพิธีกรรม ด้านวรรณคดี ด้านภาษา ด้านการศึกษา ตลอดถึงด้านสถาปัตยกรรมการก่อสร้าง 
จนท าให้เกิดเป็นวัฒนธรรมที่คนไทยทุกคนได้รับรู้ได้เห็น และเป็นเอกลักษณ์ของไทยในที่สุด เมื่อชาวต่างชาติ
นึกถึงประเทศไทยมักจะนึกถึงวัด ความสวยงาม ของโบสถ์ วิหาร พระราชวัง เป็นต้น จึงนับว่าพระพุทธศาสนา
มีอิทธิพลต่อสังคมและวัฒนธรรมไทยในทุกๆ ด้านอย่างแท้จริง 
 
6. เอกสารอ้างอิง 
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญา, กระทรวงวัฒนธรรม, กรุงเทพมหานคร: , 2558. 
ชลทิตย์  เอ่ียมส าอางค์และวัศนี  ศีลตระกูล. ภูมิปัญญาชาวบ้าน เทคโนโลยีพื้นบ้าน และแหล่งวิทยาการใน

ชุมชน , เอกสารการสอนชุดวิชา หน่วยที่ 1 -8 การพัฒนาและการใช้แหล่งวิทยาการในชุมชน. 
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2533. 

ประพัฒน์ ศรีกูลกิจ, พระพุทธศาสนากับสังคมไทย, พิษณุโลก : บริษัทโฟกัส พริ้นติ้งจ ากัด, 2557. 



 

 
การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์2562 

1050 

ประเวศ  วะสี . การศึกษาของชาติกับภูมิปัญญาท้องถิ่น. ในสรุปผลการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องภูมิปัญญา
ชาวบ้านกับการด าเนินงานด้านวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ , ส านักงาน. 
2534. 

พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), ลักษณะสังคมพุทธ, กรุงเทพมหานคร :  มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2527. 
พระครูวินัยธรประจักษ์ จกฺกธมฺโม, พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย, กรุงเทพ มหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, 2545 
ฟ้ืน ดอกบัว, พระพุทธศาสนากับสังคมไทย, กรุงเทพมหานคร : ศิลปาบรรณาคาร, 2542. 
ยุทธนา พูนเกิดมะเริง, พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย,นครราชสีมา : มิตรภาพการพิมพ์1995, 2561. 
เสถียร โกเศศ (นามแฝง),  การศึกษาเรื่องประเพณีไทย, กรุงเทพมหานคร: หน่วยพิมพ์และจ าหน่ายศาสนา

ภัณฑ์, 2514. 
สุภาพรรณ ณ บางช้าง, พระสงฆ์กับการพัฒนาชนบท ในการแสวงหาเส้นทางการพัฒนาชนบทของ

พระสงฆ์ไทย, กรุงเทพมหานคร : กองแผนงาน กรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ, 2526. 
เอกวิทย์ ณ ถลาง, ภูมิปัญญาชาวบ้านสี่ภูมิภาค : วิถีชีวิตและกระบวนการเรียนรู้ของชาวบ้านไทย, นนทบุรี 

: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540. 
________,มหาจุฬาฯ วิชาการ, ปรัชญาบุรพทิศ, มปป. 
 
 
 
 



 

 
การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์2562 

1051 

พระมหาชนกค ากลอน : ศาสตร์ค าสอนที่สะท้อนความพอเพียง 
The poetry mahajanaka : The Sufficiency economy  in the doctrinalscience 

 
ส่งสุข  ภาแก้ว1 

 
บทคัดย่อ 

 บทความนี้มีเป้าหมายอยู่ที่การวิเคราะห์เรื่องราวในพระมหาชนกชาดก     เพ่ือค้นหาแนวคิด 
หลักธรรมและแนวทางการด าเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นวิธีการด ารงชีพขั้น
พ้ืนฐานของมนุษย์ โดยใช้หลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดี รวมถึงความรู้และ
คุณธรรมตามหลักปรัชญามาเป็นกรอบในการวิเคราะห์เนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในเรื่อง 
 ผลการศึกษาพบว่านอกจากหลักความเพียรที่ปรากฏอย่างเด่นชัดแล้ว  พระมหาชนกยังมี
หลักธรรมด้านความสามัคคี  ความซื่อสัตย์  ความกล้าหาญ  ความกตัญญู  ความขยัน อดทน  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ค้นพบหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ซ่อนไว้ท้ายสุดของเรื่อง    นอกจากนี้  
ในทุกช่วงตอนยังได้เสนอวิธีคิด ตลอดจนแนวทางในการด าเนินชีวิตของบุคคลและขององค์กร โดยยึด 
“ธรรม” อันหมายถึงสัจธรรมและจริยธรรมทางพุทธศาสนาเป็นฐานคิด  โดยมีเป้าหมายที่ความสุข
และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์ เสมือนเป็นศาสตร์ค าสอนแทรกไว้อีกด้วย 

การศึกษาครั้งนี้ ผู้เขียนหวังว่าจะช่วยเปิดพ้ืนที่และปลุกวิธีคิดในศาสตร์ค าสอนของพ่อ     
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กลับมามีพลังและมีบทบาทส าคัญในการด าเนินชีวิตของคนไทย
มากขึ้น  จนกลายเป็นวัฒนธรรมและเป็นวิถีชีวิต มิใช่เพียงกระแสที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเท่านั้น 

 
ค าส าคัญ:พระมหาชนก, ศาสตร์ค าสอน, หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ABSTRACT 

 This article is aimed at analyzing the public in this fable. How to find the way 

of life of human beings. In the analysis that the main reason for limiting the immunity 

of the body as well. Including knowledge and virtue A framework for the analysis and 

interpretation of the philosophy of sufficiency economy in MAHAJANAKA. 

 The study found that the public has a core philosophy inserted. Because the 

proposed method And ways of life of individuals and organizations based on 

"fairness" means truth and ethics in Buddhism is the idea. And targeted the happiness 

and quality of life of human beings. 

This study is expected to help open up the areas and restore method is based 

on the philosophy of sufficiency economy to come back again and create a powerful 

role in the lives of people in Thailand, more into the culture. It refers to a way of life 

It is not just the last moment and gone.  All of this is the  doctrinalscience. 
 

KEYWORDS:economy, sufficient, Philosophy, Doctrinalscience, mahajanaka. 

                                                   
1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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1. บทน า 
ปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่าแทบไม่มีคนไทยแม้แต่คนเดียวที่ไม่เคยได้ยินค าว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” 
ปัญหาคือส่วนใหญ่ได้ยินแต่มิได้น าพา อาจเนื่องมาจากเศรษฐกิจพอเพียงมีความลุ่มลึกเป็นนามธรรม 
จึงคิดเลยไปว่าถ้าใช้ชีวิตพอเพียงแล้วต้องท านา ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นงานสกปรก เหนื่อย ทุกข์
ยาก ดังนั้น จึงไม่สนใจ ขณะที่อีกส่วนหนึ่งรู้จักแต่ไม่เข้าใจ ดังปรากฏในงานวิจัยของสมนึก ชัชวาลย์ 
และคณะ (2552: 83) ที่พบว่าความเข้าใจของกลุ่มตัวอย่างเรื่อง “การมีภูมิคุ้มกัน (self-immunity)”  
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 65 ซึ่งเป็นความเข้าใจต่ าที่สุดกว่าองค์ประกอบอื่น นอกจากนี้ยังพบว่าชาวบ้าน
เข้าใจผิดในเรื่องการกู้ยืมเงิน  ส่วนใหญ่มองว่าไม่ใช่แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (สมนึก, 2552: 121) 
แต่ความจริงการกู้ยืมนั้นท าได้ เช่น การท าธุรกิจ ถ้าเงินลงทุนไม่พอก็กู้มาลงทุนได้ แต่ต้องยึดหลัก
ความพอเพียง  คือ กู้ตามความจ าเป็นเพ่ือการลงทุนในจ านวนที่พอเหมาะ ไม่กู้เกินตัวและเกิน
ความสามารถที่จะใช้คืน ทั้งนี้ต้องมีความรู้และคุณธรรมก ากับด้วย 
 ความคิดที่ว่าถ้ายึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงแล้วกู้ยืมเงินไม่ได้และไม่รวย  ได้ปิดกั้นคนไม่ให้
ยอมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพราะระบบเศรษฐกิจแบบตลาดให้คุณค่าว่าเงินมีอ านาจดุจพระเจ้า
ชูลัทธิบริโภคนิยมเป็นส าคัญ คนจึงอยากรวยมาก รวยเร็วเกรงว่าถ้า “พอเพียง” แล้วจะไม่รวย  ไม่มี
ความสุข เพราะมีค่านิยมว่าทุกอย่าง ต้องใช้เงินซื้อ  ท่านพุทธทาสภิกขุแห่งสวนโมกขพลาราม เคย
กล่าวไว้ว่า “ คนเดี๋ยวนี้ถูกครอบง าด้วยวัตถุแบบตะวันตกมากไป จนไม่มีศาสนาเหลือแม้แต่ในวัดใน
วา” (สุจิตรา  จงสถิต์วัฒนา,2549: 236) เมื่อท าบุญแล้วก็มักอธิษฐานให้ถูกหวยร่ ารวยเงินทอง  
 ความไม่เข้าใจแก่นของความพอเพียง บางคนจึงคิดว่าเป็นเพียงอุดมคติบ้างก็พูดและท าเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือให้เข้ากับกระแสแลดูมีความจงรักภักดี แต่นั่นเป็นเพียงวิธีคิด วิธีปฏิบัติ ค่านิยม และ
ทัศนคติแบบเดิมๆ เศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นเพียงกระแสแฟชั่น ที่ร้ายแรงที่สุดคือการอ้างชื่อปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง  
               กรอบแนวคิดที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์บทพระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก”ครั้งนี้ ผู้เขียน
ใช้หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ หลักสามห่วงสองเงื่อนไข
ประกอบด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ภายใต้เงื่อนไขของความรู้และ
คุณธรรมมุ่งเน้นความมั่นคงและความยั่งยืนหากน าไปใช้เพ่ือการพัฒนา ขณะเดียวกันยังสามารถ
ประยุกต์ใช้กับผู้คนในทุกระดับ ข้อคิดจากหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง”จากพระราชนิพนธ์ “พระ
มหาชนก” ได้ปรากฏอย่างเด่นชัดในตอนท้ายของเรื่อง โดยมุ่งให้เป็นค าตอบของการปลุกจิตส านึก
ของประชาชนซึ่งยังว่ายวนอยู่ใน “ โมหะภูมิ” มี “อวิชชา”เป็นสิ่งน าทางสู่ความเสื่อม ท าให้การ
พัฒนาตนเอง สังคมและประเทศชาติด าเนินไปด้วยความยากล าบากเต็มไปด้วยอุปสรรคนานัปการ  
หากพิเคราะห์อย่างลึกซึ้งจะเห็นได้ว่าในตอนท้ายของเรื่อง  พระองค์ได้แทรกแนวคิดและวิธีปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเอาไว้อย่างกลมกลืนและแยบยลเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ การเมือง 
การปกครองในระดับประเทศและเกิด “ประโยชน์สุข” แก่ประชาชนอย่างแท้จริง        หากทุกคน
เข้าใจกรอบแนวคิดและนิยามของหลักเศรษฐกิจพอเพียงชัดเจนแล้ว ก็จะง่ายในการน าไปประยุกต์ใช้
เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติและจะน าไปสู่ผลคือการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน 
   บทความนี้ผู้เขียนหวังว่าจะมีส่วนช่วยสร้างความเข้าใจ เผยแพร่ ขับเคลื่อนความพอเพียงโดยใช้วิธี
เชื่อมโยงเข้ากับวิถีชีวิตของเกษตรกรซึ่งเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ ซึ่งผู้เขียนพุ่งความสนใจไปที่ “พระ
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มหาชนก” หรือมหาชนกชาดก เพราะเท่าที่ศึกษามาพอสมควรประกอบกับผู้เขียนเองได้ประยุกต์
เนื้อหาจากร้อยแก้วเป็นบทร้อยกรองตลอดทั้งเรื่องไว้ก่อนหน้านี้  เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราช
ประสงค์ของพระองค์ท่านที่แน่วแน่ในการปลุกฟ้ืนจิตส านึกและสร้างแรงบันดาลใจแก่เกษตรกรไทย
ภายใต้วิถี “ความพอเพียง” ซึ่งเปรียบได้กับ “ ศาสตร์ค าสอนในพระมหาชนก” นั่นเอง 
 
2. ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เศรษฐกิจพอเพียง (the Sufficiency Economy) เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ พระราชทานแก่พสกนิกรเพ่ือเป็นหลักการ แนวทาง วิธีคิด วิธีประพฤติ
ปฏิบัติตนเพ่ือความสุขและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้ หลักของ “ความพอเพียง” ไว้คือต้องมี  
“สามห่วง สองเงื่อนไข” ทรงนิยาม “สามห่วง” ไว้ว่า “ห่วงที่หนึ่ง ต้องมีความพอประมาณ  ห่วงที่สอง
ต้องมีเหตุผล  และห่วงที่สามต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  ทั้งนี้จะต้องอาศัย อีกสองเงื่อนไขควบคู่
กันไป คือเงื่อนไขความรอบรู้ เช่น รอบรู้ในการวางแผนรวมถึงการด าเนินงานทุกขั้นตอน และเงื่อนไข
ด้านคุณธรรม หมายถึงให้มีส านึกในคุณธรรม ...เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง...........”(คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, 2542: 26-27) 
 หัวใจส าคัญของความพอเพียงคือการคิดการปฏิบัติให้ถูกให้ดี ซึ่ง“ให้ถูกให้ดี” นี้หมายถึง 
“การคิดและปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการ หลักวิชา หลักเหตุผล และหลักสุจริตธรรม” (พระบรม
ราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 21 กรกฎาคม 2533) 

สรุปได้ว่าเศรษฐกิจพอเพียง คือ วิธีคิด แนวทาง หลักการคิดการปฏิบัติในทุกเรื่องของทุกคน
ให้ถูกให้ดี เป็นการท า “เหตุดี” เพ่ือน าไปสู่ “ผลดี” ซึ่งผลดีได้แก่ ความมีประสิทธิผล มีประโยชน์ มี
ความสุข ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงอธิบายไว้ว่า 

“เศรษฐกิจพอเพียงนี้ ขอย้ าว่าเป็นทั้งเศรษฐกิจ หรือความประพฤติที่ท าเพ่ือให้เกิดผล    โดย
มีเหตุและผล คือผลมันมาจากเหตุ ถ้าท าเหตุดี ย่อมให้ผลที่ออกมาดีการกระท าก็จะเป็นการกระท าท่ีดี 
ดีแปลว่ามีประสิทธิผล ดีแปลว่ามีประโยชน์ ดีแปลว่าท าให้มีความสุข” (พระราชด ารัสเนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2543)ทั้งนี้ การสร้าง  “เหตุดี” เพ่ือจะให้เกิด “ผลดี” ตามมา คือการท า
ตามหลัก 3 ห่วง และก ากับของ 2 เงื่อนไข คือ  ความรู้และคุณธรรม  

ดังนั้น ผู้เขียนจะใช้หลักการทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นกรอบในการวิเคราะห์เนื้อหาบางตอนใน
พระมหาชนกเพ่ือชี้ให้เห็นถึงวิธีคิด แนวทาง หลักการคิดการปฏิบัติที่มีลักษณะ “ความพอเพียง” 

 
3. ความส าคัญของพระราชนิพนธ์  “พระมหาชนก ” 

“พ ร ะ ม ห า ช น ก ”  “The Story of Mahajanaka. ” เป็ น ง า น พ ร ะ ร า ช นิ พ น ธ์ ที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชทรงแปลเป็นภาษาอังกฤษ ตรงจากมหาชนกชาดก  ใน
พระไตรปิฎก มีการปรับแต่งดัดแปลงเล็กน้อย เพ่ือให้เข้าใจง่าย และสอดคล้องกับยุคสมัยและปัญหา
โลกปัจจุบัน เรื่อง พระมหาชนก เป็นชาดกโบราณในคัมภีร์ศาสนาพุทธ เมื่อทรงน ามาน าเสนอใหม่ใน
โลกยุคโลกาภิวัตน์จึงประจักษ์ในพระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่สอดแทรกผสมผสานวิทยาการ
สมัยใหม่ ความเป็นไทย และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  แทรกบทเรียนแง่คิดเพ่ิมพูนขึ้นทุกครั้งที่
อ่านงานวรรณกรรมชิ้นนี้จึงเปรียบเสมือนเพชรที่เจียระไนด้วยช่างฝีมือประณีต  มีคุณค่าดึงดูดให้ใจ
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หยุดคิดพิจารณา  นักพัฒนาก็ได้แง่คิดมุมมอง  ในวิถีทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ท าให้ผลงานของ
พระองค์สามารถเผยแพร่ไปได้ทั่วโลก อานันท์   ปันยารชุน ( 2542 : 2 ) สอดคล้องกับ สันติ  จิตระ
จินดา ( 2542 : ก )   กล่าวไว้ในคราอบรมครูปฏิรูปว่า  ...พระเจ้าอยู่หัวทรงมีสายพระเนตรกว้างไกล 
ห่วงใยถึงปัญหาในระบบราชการและระบบศรัทธาในสังคมไทยที่จะต้องมีการปฏิรูปเปลี่ยนแปลง 
เพราะทรงเห็นว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงในยุคปัจจุบัน  .....เป็นประเด็นแฝงที่แสดง
พระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาและ พระราชปณิธานในด้านการพัฒนาสังคม ซึ่งเป็นลักษณะเด่น
ของพระราชนิพนธ์ เรื่องนี้นอกจากนั้นยังพบว่าพระมหาชนกยังสะท้อนมุมมองด้านคุณธรรม    ภาษา  
ภาษิต  ปรัชญา  ความรู้  ศาสนาวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไว้อย่างน่าสนใจ 
 
4. ความโดยสังเขป “พระมหาชนก” 

พระมหาชนก กษัตริย์ผู้ครองนครมิถิลา เมืองหลวงแห่งแคว้นวิเทหะ ทรงมีพระราชโอรสสอง
พระองค์ คือ พระอริฏฐชนกและพระโปลชนก หลังจากพระราชบิดาสวรรคต พระอริฏฐชนกเสด็จขึ้น
ครองราชย์  ต่อมาได้มีเหล่าอ ามาตย์ผู้ทุจริตเพ็ดทูลให้พระอริฏฐชนกระแวงพระอนุชาจับพระโปลชนก
ไปคุมขัง  แต่หลบหนีไปเตรียมก าลังพลโดยการช่วยเหลือของเหล่าทหารและยกทัพไปรบกับอริฏฐ
ชนก พระองค์สั่งพระมเหสี ซึ่งก าลังทรงครรภ์แก่หลบหนี และออกท าสงครามจนสิ้นพระชนม์ พระ
โปลชนกขึ้นเป็นกษัตริย์แทน ฝ่ายพระมเหสีของพระอริฏฐชนกได้เสด็จหนีไปยังเมือง กาลจัมปากะ 
โดยพระอินทร์ได้ช่วยพาไปอาศัยอยู่กับอุทิจจพราหมณ์ พระนางประสูติพระโอรส พระนามว่า มหา
ชนกกุมารภายหลังเมื่อพระกุมารทราบเรื่องราวในอดีตจึงตั้งพระทัยว่าจะเสด็จไปสู้รบเพ่ือกู้เมืองมิถิลา
กลับคืนมาเมื่อพระกุมารเจริญวัย ได้ล่องเรือสู่ดินแดนสุวรรณภูมิหวังค้าขายเตรียมการเพ่ือชิงนครมิถิ
ลา ระหว่างทางเกิดพายุใหญ่ บรรดาลูกเรือต่างหนีตายจนโกลาหล มหาชนกกุมารคาดว่าเรือคงล่มแน่
แล้ว  ก็น าผ้ามาชุบน้ ามันนุ่งอย่างแน่นหนาแล้วแหวกว่าย อยู่ในทะเลถึง 7 วัน 7 คืนฝ่ายนางมณี
เมขลา เทพธิดาประจ ามหาสมุทร แลเห็นจึงช่วยอุ้มพระมหาชนกจนถึงฝั่งแล้ววางพระองค์ไว้บนแท่น
หินในอุทยานโปลชนกแห่งมิถิลา ทรงประชวรหนัก เมื่อใกล้สิ้นพระชนม์ได้ตรัสสั่งอมาตย์ให้หาผู้
สามารถไขปริศนาขุมทรัพย์โดยจะยกพระธิดาสีวลีและบ้านเมืองให้แก่ผู้นั้น เสนาข้าราชบริพารตั้งพิธี
เสี่ยงทาย ราชรถกระทั่งได้มาหยุดเกยที่ประทับของมหาชนก ทรงไขปริศนาได้ ผู้คนพากันสรรเสริญ
และอัญเชิญให้อภิเษกกับเจ้าหญิงสิวลี พร้อมข้ึนครองราชสมบัติ ฝ่ายพระนางสิวลีได้ประสูติพระโอรส 
พระนามว่า ทีฆาวุกุมาร  

วันหนึ่ง พระราชามหาชนกได้เสด็จอุทยานทอดพระเนตร เห็นมะม่วงสองต้น ต้นหนึ่งมีผล 
ต้นหนึ่งไม่มีผล พระองค์ลองเสวยและตั้งใจว่าจะต้องกลับมาอีกสักครั้ง แต่พบว่ามะม่วงต้นนั้นได้ถูก
ชาวเมืองโค่นเอาผลจนเสียหายสิ้น ส่วนต้นที่ไม่มีผลยังคงอยู่พระมหาชนกฉุกคิดได้ว่า เป็นหน้าที่ของ
พระราชาที่จะดูแลให้สังคมเป็นสุข  เพราะผู้คนยังขาดสติปัญญาเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ดุจผู้ท าลาย
มะม่วงเพียงต้องการผลโดยไม่คิดเก็บไว้ในวันหน้าจึงให้ผู้รู้วิชามาท านุบ ารุงต้นมะม่วงและขยายพันธ์
ด้วยหลักวิชาการทางการเกษตร และจัดตั้งสถานศึกษาชื่อ ปูทะเลย์มหาวิชชาลัย เพ่ือสร้างราษฎรให้
เป็นคนดีมีสติปัญญา เพ่ือสังคมจะได้เจริญรุ่งเรืองและด ารงอยู่อย่างผาสุก 
 
5. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีพบในพระมหาชนก 
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จากการศึกษาวิเคราะห์ “พระมหาชนก” พบว่ามีความสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงซึ่งเป็นหลักค าสอนในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เป็นอย่างมาก เนื่องจาก  มหา
ชนกเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวกันโดยทรงเป็นผู้ด าริและมีพระปรีชาชาญ
ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ทั้งสองเรื่องมีความสอดคล้องกันในหลายด้าน  แม้จะมีรูปแบบการ
น าเสนอที่แตกต่าง แต่ทว่าเป็นเรื่องราวที่ด าเนินตามหลักธรรมค าสอนในพุทธศาสนา ปรัชญาชีวิต 
เป็นแนวคิด หลักการที่คล้ายคลึงกัน มีแนวทางการประพฤติปฏิบัติของบุคคลในการด าเนินชีวิต  โดย
มี “ธรรม” คือความเป็นจริงตามธรรมชาติและหลักคุณธรรมจริยธรรมทางพุทธศาสนาเป็นฐานคิด 
และถือว่าเป็นการสร้าง “เหตุดี” เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายคือ “ผลดี”  ทั้งนี้ หากทุกคนพิจารณา  พระ
มหาชนกโดยถี่ถ้วนแล้วก็จะสามารถ ค้นพบแนวความคิดซึ่งเป็นปรัชญาชีวิตที่แฝงอยู่ในทุกอณู ของ
พระราชนิพนธ์นี้ เสมือนว่าพระมหาชนกได้ให้ลายแทงหลุมสมบัติไว้ภายใต้ปริศนาที่แสนง่าย อยู่ที่ว่า
ใครจะมีความพยายามและลงมือค้นหา “ขุมทรัพย์แห่งปัญญา” ซึ่งเป็น “ศาสตร์ค าสอน”แห่ง
พระราชาที่แทรกด้วยหลักธรรมอันประเมินค่าไม่ได้นี้ 
 
6. ความพอเพียง: ต้องมีความ “พอดี พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันที่ดี” 

เมื่อมอง “พระมหาชนก”ผ่านกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงท าให้เห็นสภาพสังคม  วิถีชีวิต 
แนวคิดและภูมิปัญญาของผู้คนในเมืองมิถิลาในเวลานั้นจะเห็นได้ว่าไม่มีความ “พอเพียง” คือไม่ 
“พอดี” ไม่ “พอประมาณ”ดังสะท้อนในค ากลอน ตอนที่ว่า   

เช้าวันหนึ่ง พระเสด็จ อุทยาน......พบมะม่วง  ต้นหนึ่งนั้น หวานดังหวัง 
“จึงย้อนมาอุทยานหวังได้ยล  กลับพบผองผู้คนยื้อแย่งกัน 
โค่นมะม่วง ล้มทลาย เสียดายนัก    ไม่รู้จัก ความพอดี ตริสร้างสรรค์ 
เห็นแก่ตัว มัวโลภหลง ลงทุกวัน  มะม่วงพลัน รานราบ ลงกับดิน.....”ฯ 
พระมหากษัตริย์แห่งมิถิลานคร(ล้นเกล้าฯใน รัชกาลที่.9) ทรงมีโครงการในพระราชด าริเพ่ือ

ฟ้ืนฟูมะม่วง ( โดยนัยนั้นหมายถึงประเทศชาติคือ ชาติไทย) ถึง 9 วิธี  แต่มหาอ ามาตย์ราชมนตรี และ
ประชาชนกลับไม่รับสนองพระบรมราชโองการเลย ( ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไม่ตอบสนอง
และเห็นความส าคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ทุกคนต่างแต่จะโค่นต้นมะม่วง เพ่ือเอาเป็น
ของตนเองทั้งหมดเพียงครั้งเดียว ( ประชาชนยังคงด าเนินชีวิตตามความเคยชิน  ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ไม่
รู้จักประหยัด  ไม่มีความพอเพียง )   หนทางฟ้ืนต้นมะม่วงกอบกู้มิถิลานครจึงมืดมน  

อย่างไรก็ตามแม้หัวใจของเรื่องคือ “ความเพียร” ที่ต้องยึดมั่น แต่ภายใต้ความเพียรของพระ
มหาชนกนั้นมีความพอเพียงซ่อนอยู่  และค าว่า  “พอเพียง” นี้เองเมื่อได้ขยายความแล้วก็ปรากฏ
หลักการซึ่งเป็นแก่นแท้ของปรัชญา  คือ  หลักสามห่วงสองเงื่อนอย่างชัดเจน มีความหมาย คุณค่า
และความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าความเพียร เพียงแต่จะมีใครบ้างที่มองเห็น เกิดแนวคิด คล้อยตาม
และน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมพระองค์ได้ทรงวางแนวคิดแปลงเนื้อเรื่องบางช่วงของ“พระ
มหาชนก” โดยแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไว้อย่างแนบเนียนและกลมกลืน ให้พระมหา
ชนกซึ่งเป็นตัวละครเอกเป็นผู้ด าเนินบทบาทตามกรอบที่ก าหนดนั้น  และทรงด าริว่า  “ก่อนอ่ืนเรา
จะต้องหาทางฟ้ืนฟูต้นมะม่วงที่มีผล”ทรงตรัสเรียกหาเสนาบดีไปเชิญอุทิจจพราหมณ์ให้มาพบและได้
ทรงแนะวิธีให้ฟ้ืนฟูต้นมะม่วงไว้เก้าวิธีเพ่ือให้เร่งด าเนินการต่อไป 
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ถึงแม้ว่ากรุงมิถิลานครในกาลครั้งนั้นจะเริ่มเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ในพระจินตนาการของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 แต่ยังดูเป็นเมือง อวิชชาที่ผู้คนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
มากกว่าส่วนรวม ต้นมะม่วงทั้งต้นถูกโค่นล้มทะลาย เพราะอ ามาตย์ราชมนตรี และประชาชนชาวมิถิ
ลานคร เพียงเพราะต้องการกินผลมะม่วง  เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรถูกใช้ท าลายระบบ
การเกษตรดั้งเดิม ดุจการล้มมะม่วงทั้งต้น พระองค์จึงทรงพระราชทานเทคโนโลยีแห่งโครงการหลวง
ฟ้ืนฟูมะม่วง 9 ประการ  ดังกล่าวแล้วนั้น คือ : หนึ่งเพาะเม็ดมะม่วงสองถนอมราก ส า ม ปั ก ช า  
ส่ีเสียบยอด, เสียบกิ่ง  ห้า  ต่อตา, ต่อกิ่ง   หก ทาบกิ่งเจ็ด  ตอนกิ่งแปด รมควันและ  เก้า ชีวาณู
สงเคราะห์ หรือ ปลูกเนื้อเยื่อ ดัง ค ากลอน ต่อไปนี้   

พร้อมโปรดให้อุทิจจพราหมณ์น าแนวคิด   ไปพินิจฟ้ืนฟูมะม่วงผล 
ขยายพันธุ์เผยแพร่แก่ผองชน   เก้าวิธีที่คิดค้นรู้กลไกล 
หนึ่ง เพาะเม็ดมะม่วงดีมีผลมาก   สอง  ถนอมรากที่มีอยู่ให้งอกใหม่ 
สาม  ปักช ากิ่งเหมาะเหมาะไม่แก่ไป  สี่  เสียบกิ่งพันธุ์ใหม่ในต้นตอ 
ห้า   เอาตามาติดก่ิงของอีกต้น   หก ทาบกิ่งบน กิ่งดีที่แทงช่อ 
เจ็ดตอนก่ิงไว้ให้ออกรากดูมากพอ  แปด รมควันก็ช่วยเร่งผลดลบันดาล 
เก้า  คือวิธีชีวา ณูสงเคราะห์     โดยเลี้ยงเพาะ เยื่อพันธุ์ดี ที่รสหวาน 
เก้า  กระบวนควรเลือกใช้ให้เหมาะการ  จักบันดาล ประโยชน์แท้ แก่ชีวี... 
ไม่นานเกิด เกษตร ทฤษฎีใหม่   พืชผลได้ฟ้ืนฟู  ในเรือกสวน 
สู่ปรัชญา พอเพียง ไม่เรรวน   ตามกระบวน รอยพระบาท กษัตรา...ฯ 

 
7. ความพอเพียง  :  ต้องรู้จักมัธยัสถ์ ใช้จ่ายอย่างประหยัด และรู้จักหาเพิ่มเติม                     

ในตอนที่พระองค์ขอพระราชมารดาเสด็จไปสุวรรณภูมิหรือประเทศไทย เพราะสุวรรณภูมิมั่ง
คั่งอุดมสมบูรณ์จะได้ค้าขายแลก เปลี่ยนเพื่อสะสมความพร้อมไปกู้มิถิลานคร  มีบทกลอน ดังนี้ 

พอชันษาสิบหกถ้วน ธ ทวนคิด         ปลงพระทัย เป็นวาณิช ดังปรารถนา 
รวบรวมทรัพย์สิ่งประสงค์ลงเภตรา               ล่องนาวา ค้าขายของ ตามต้องการ 
หวังร่ ารวยเนืองนับมีทรัพย์บ้าง                      จักกลับคืน สืบสร้าง อัครสถาน 
ให้เรืองรุ่ง ดังกรุงเก่า ที่เนานาน  แทนคุณท่าน พระปิตุรงค์และองค ์
จะเห็นได้ว่าพระมหาชนกตั้งแต่ทรงพระเยาว์อยู่นั้น มีความขยันและมีมานะอดทนไม่คร้านต่อการ
ท างาน การท ามาหากินเพ่ือให้ได้ทรัพย์มาก่อประโยชน์ต่อตนเองและใช้กอบกู้บ้านเมือง 
 
8. ความพอเพียง  :  ต้องมีความรู้และคุณธรรม 

การศึกษาครั้งนี้ท าให้พบด้วยว่า สาระในเรื่องให้คุณค่าด้านความรู้และคุณธรรมว่าเป็นปัจจัย
ให้การท ากิจการงานได้ผลดี ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกสองเงื่อนไข ที่ยังไม่ได้
กล่าวถึง ได้แก่ เงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรมคือการมีความรอบรู้ใน วิชาการด้านต่างๆที่
เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงความรู้เพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สอง คือ การมีคุณธรรมต้องตระหนักในคุณธรรม มี
ความซื่อสัตย์สุจริต อดทน มีความเพียรและรู้จักใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
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ดังเช่น เมื่อเป้าหมายที่ตั้งไว้คล้ายจะไม่บรรลุผล  พระมหาชนกจึงด าริวิธีใหม่ มุ่งเป้าไปที่กลุ่ม
เกษตรกรจากนั้นได้มีการแต่งเนื้อเรื่องขึ้นใหม่แทรกลงในโครงเรื่องเดิม คือตอนที่พระมหาชนกได้คิด
เมื่อพบต้นมะม่วงทั้งสองต้นที่แตกต่างหลังจากนั้นทรงหาทางให้ประชาชนพบแสงสว่าง มีความรู้และ
คุณธรรมซึ่งจะช่วยขจัดความไม่รู้นั้นโดยก่อตั้ง มหาวิทยาลัย ชื่อ “ปูทะเลย์มหาวิชชาลัย”  ขึ้น  ให้
เป็นแหล่งการศึกษาเพ่ิมพูนปัญญาของชาวเมือง ดังความตอนหนึ่ง ว่า 

จึงด าริการกลที่ยลแยบ  เป็นต้นแบบแน่วแน่แก้ปัญหา 
ให้พสกสดับธรรมน าปัญญา     ลดอัตราโลภะโมหภูมิ 
ปูทะเลย์ มหาวิทยาลัย ให้ก่อตั้ง    เติมพลัง ปัญญาคน จนชื่นชุ่มฯ 
พระองค์ยังทรงได้คิดอีกว่า "พวกศัตรู  ย่อมประสงค์จะฆ่าเราผู้มีสมบัติเหมือนกับต้นไม้ที่มีผล

ฉะนั้น  อุปมาดั่งเสือ ย่อมถูกคนฆ่าเพราะหนัง  ช้างพลายถูกคนฆ่าเพราะงา  คนมีทรัพย์ย่อมถูกคนฆ่า
เพราะทรัพย์  ฉันใด  เหมือนกับต้นมะม่วงที่มีผล  ฉันนั้น"ดังที่ได้ทรงลิขิตไว้ว่า "สิ่งใดดี  มีคุณภาพจะ
เป็นเป้าหมายของการยื้อแย่ง และเป็นอันตรายในกลุ่มผู้ที่ขาดปัญญา" 

ความรู้ที่พบ:หมั่นศึกษาหาความรู้และใช้ความรู้ ความสามารถ ใช้สติปัญญาในสัมมาอาชีพ 
โดย“รู้เขารู้เรา” ดังตอนที่พระองค์ตั้งหน้าว่ายน้ าเพราะรู้ก าลังตนว่าจะท าได้หรือไม่ดังนี้ 

 แต่ชะตามหาชนก ไม่ตกต่ า   เพราะมีธรรมในจิตอธิษฐาน 
มีสติไม่ย่อท้อต่อเหตุการณ์  เกิดปฏิภาณเพียรกล้าพยายาม 
อีกนัยหนึ่ง หมายถึง“ชนผู้ไม่ประมาทควรเตรียมตัวให้พร้อมเพ่ือรับทุกสถานการณ์ที่ไม่คาด

ฝัน”  มีความรู้ใน“สิ่ง”ที่เราต้องเกี่ยวข้องให้ชัดเจนรู้ให้ชัด ให้จริง ให้รอบด้าน ทุกแง่มุม ฉะนั้ นทั้ง
ก่อนลงมือท า ขณะท า และหลังท า ต้องเปิดพ้ืนที่ให้เหตุผลและคุณธรรมเข้าตรวจสอบทุกระยะ   

คุณธรรมที่พบ:  กล่าวได้ว่าคุณธรรมที่พบในพระมหาชนกนั้นมีอยู่ทุกช่วงตอนตลอดเรื่อง
ตั้งแต่ต้นจนจบ แต่ ในที่นี้ขอกล่าวถึงเฉพาะตัวอย่างที่ ส าคัญ ๆ ดังนี้    

ธรรมะข้อแรก  ด้านความซื่อสัตย์หรือสัตย์จริง  ก็คือการตั้งสัตยาธิษฐานของพระโปลชนก
ที่ว่า  "ถ้าข้าพเจ้าคิดไม่ซื่อกับพระเชษฐาจริง  ขอให้เครื่องจองจ าจงคงตรึงมือและเท้าของข้าพเจ้าไว้  
แต่ถ้ามิได้มีจิตคิดทรยศขอให้เครื่องจองจ าจงหลุดจากพันธนาการดังกลอน ที่ว่า 

โปลชนกถูกจ าจองต้องตรึงติด     จึงตั้งจิต สัตยาอธิษฐาน 
    แม้ไม่ผิดให้หลุดพ้นพันธนาการ  บัดเดีย๋วนั้น  ตรวนสลาย ในทนัที 

ธรรมะข้อที่สอง  เป็นที่พ่ึงของตนเมื่อเรือใกล้จะแตก พระมหาชนกไม่ทรงหวาดหวั่นแต่ทรง
ใช้สติเพ่ือให้พ้นจากความตายดังพุทธพจน์ที่ว่า  “ อตฺหิอตฺโนนาโถ” "ตนแลเป็นที่พ่ึงแห่งตน   

ธรรมะข้อที่สาม  การท าความเพียร ณ ท่ามกลางมหาสมุทร  จึงทรงมนสิการ(ร าพึง)ในใจว่า  
"ขึ้นชื่อว่าความเพียรควรท าแน่แท้ ถ้าเราไม่เพียรว่ายน้ าจนถึงวันที่ 7 เราคงตายกลางทะเลแล้ว  
 
9. สรุป   
            เมื่อย้อนมองเรื่องราวในพระมหาชนกโดยเปรียบเทียบกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แล้ว ผู้เขียนคิดว่าน่าจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะน าคนไทยทุกคนไปสู่ความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากได้ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา สามห่วง คือความพอดีรู้ประหยัดอดออม ความ
มีเหตุมีผลในการใช้จ่าย  รู้จักการหารายได้เพ่ิม ขยันอดทน มีภูมิคุ้มกันคือมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  
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อยู่ในสังคมและครอบครัวที่ดี และอีกสองเงื่อนไข  คือ การมีความรอบรู้ในสรรพวิชาการอย่างรอบ
ด้าน คิดรอบคอบที่จะน าความรู้นั้นมาเชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผน และใช้ความระมัดระวัง
ในขั้นตอนปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สอง คือ การมีคุณธรรมและต้องตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริต มีความอดทน มีความเพียรและรู้จักใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิตด้วย 
            กล่าวได้ว่า เรื่องราวในพระมหาชนกสามารถเชื่อมโยงเข้ากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้
แนบเนียน เพราะ มีหลักการและเป้าหมายสอดคล้องกัน ยึดหลักธรรมทางพุทธศาสนาเป็นฐานคิด
เหมือนกัน กล่าวได้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงก็คือวิถีชีวิตชาวบ้าน ซึ่งมีอาชีพเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่  
ผู้เขียนคิดว่าน่าจะเป็นการง่ายส าหรับคนไทย  ในอันที่จะหันไปท าความเข้าใจและเข้าถึงปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้ถึงแก่น เพ่ือการน าไปปรับประยุกต์ใช้ต่อไป  
อันมหาชนกที่ปกเกล้าทรงเล่าไข คือหนึ่งในด าริเลิศประเสริฐแสน 
 เพ่ือประชาเป็นสุขทุกด้าวแดน                ได้ซึ้งแก่น ในเนื้อทองของนิทาน 
ว่าความเพียรหากเพียรปฏิบัติ จึงเกิดคุณสารพัดมหาศาล 

ทั้งแก่ตนแก่ชาติ ราชการ   ดลบันดาลเกียรติยศปรากฏไกล 
อีกความกล้าทั้งคิดท าให้ส าเร็จ  ไม่ปฏิเสธสรรพการ งานน้อยใหญ่ 
กล้าเผชิญอุปสรรคที่มากมาย  กล้าต่อสู้ เพ่ือจุดหมายอันชอบธรรม 

ทั้งอดทนอดออม ถนอมใช้    ทรัพย์สิ่งของน้อยใหญ่ทรงเน้นย้ า 
 รู้ประหยัดถ้วนถี่พอดีงาม     มีเหตุผลเหมาะตามแต่บุคคล 

คือปรัชญาในเอกองค์มหาราช  น าเศรษฐกิจของชาติพิลาศล้น 
ความพอเพียงหากรู้ใช้เลี้ยงชีพชน             พาผ่านพ้นวิกฤตร้อนให้ผ่อนเย็น 

                     ดั่งเรื่องพระมหาชนกที่ยกอ้างเป็นตัวอย่างเตือนสติชี้ให้เห็น 
            ถึงแนวคิดข้อธรรมอันจ าเป็น                 ล้วนส่งเสริม  เพิ่มเน้นท าความดี 
ขอคนไทยช่วยชูค่ามหาชนกเป็นมรดกคู่ไทยไว้ศักดิ์ศรี 
”ศาสตร์ค าสอน”นี้ล้ าค่ากว่าชีวี         ใช้ให้เกิดประโยชน์มีนับเนาว์นาน 
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การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพครูและนักเรียนตามหลักการพุทธศาสนา 
Promoting morals and ethics to improve the quality of teachers 

and students  in accordance with Buddhist principles 

 
พระปลัดธนากร  สนฺตมโน (เพราะถะ)1 

 
บทคัดย่อ 

 บทความเรื่องนี้มีเนื้อหาสาระที่สัมพันธ์กันระหว่างครูและนักเรียน ความส าคัญของความเป็นครู
กล่าวได้ว่า ครูมีบทบาทในการพัฒนาคนและสร้างคน นอกจากครูจะเป็นผู้ที่ให้วิชาความรู้แล้วจะต้องมี
คุณธรรมและจริยธรรมควบคู่กับไปด้วย เหตุนั้น จึงวลีที่เกี่ยวกับครูไว้ว่า "ครูคือแม่พิมพ์ของชาติ" ส่วนเด็ก
นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถ มีความรู้และมีคุณธรรมและจริยธรรม กล่าวคือ เด็กต้องเป็นคนเก่งและ
เป็นคนดี ดังนั้น ครูจึงควรมีความลึกซึ้งในเรื่องที่สอนและมีคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงการปฏิบัติตนให้
เป็นแบบอย่างที่ดีกับเด็ก เพราะครูเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุดรองลงมาจากพ่อแม่ ครูจึงมีบทบาท
ส าคัญในการช่วยอบรมขัดเกลาและพัฒนาเด็ก นอกเหนือจากการสอนด้านวิชาการโดยมีเป้าหมายส าคัญ
อยู่ 2 ประการ คือ 1) เพ่ือต้องการส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้กับของครูและนักเรียน 2) เพ่ือ
ต้องการพัฒนาคุณภาพของครูและพัฒนาคุณภาพของนักเรียน 
 
ค าส าคัญ : คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือพัฒนาครู นักเรียน 
 

Abstract 

This article contents  related to teachers and students. The importance of being a 

teacher can be said that Teachers play a role in developing people and creating people. In 

addition to being a teacher who provides knowledge, they must have morality and ethics in 

parallel with that. Therefore, the phrase about the teacher says "The teacher is the mold of 

the nation."  The child must be capable both  knowledge and morality and ethics, that is 

mean the child must be a smart person and be a good person, so the teacher should have a 

well knowledge  and has ethics and ethics Including being a good role model for children 

Because the teacher is the closest person to the children, followed by the parents Teachers 

play an important role in helping them to train, refine and develop children. In addition to 

academic teaching, there are 2 main goals: 1) to promote morality and ethics for teachers 

and students 2) to develop the quality of teachers and improve the quality of students 

Keywords:morals, ethics, improving the quality of teachers and students  

 
1. บทน า 
 บุคลากรที่มีส่วนพัฒนาชาติที่ส าคัญอีกกลุ่มหนึ่ง คือ ครู ครูจึงมีความส าคัญต่อสังคม แม้ใน
อดีต ปัจจุบันและอนาคตกล่าวคือ ตราบใดที่สังคมมนุษย์ยังสามารถมีสมาชิกใหม่เกิดขึ้นในสังคมความ
ต้องการครูก็จะยังมีอยู่ตลอดไป ในปัจจุบันโลกได้พัฒนาไปมาก ดังนั้นความต้องการใช้ครูจึงต้องให้สอดคล้อง
                                                           

1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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กับความต้องการของสังคมด้วย แม้ว่าครูจะมีความรู้ความสามารถ มีความแตกต่างกันเพียงใด แต่บทบาทของ
ครูโดยส่วนรวมยังอยู่ในลักษณะเดียวกัน คือ นอกจากครูจะต้องรับบทบาทเป็นผู้สอนคนให้มีความรู้
ความสามารถทางด้านวิชาการแล้วครูยังต้องรับบทบาทในการพัฒนาประเทศชาติในด้านต่างๆ เช่นการพัฒนา
ด้านสังคม ด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจด้านศาสนาและวัฒนธรรมดังนั้นครูจึงมีบทบาทในการสร้างสังคมใน
เกือบทุกด้าน ให้มีความเจริญก้าวหน้าจนถึงปัจจุบันและในอนาคต 
 
2. การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของครู 
 ความเป็นครูจ าเป็นต้องมีคุณธรรมและจริยธรรม กล่าวคือ ต้องมีจิตส านึกของความเป็นครูอยู่
ในจิตใจ เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างที่
ดีของเยาวชนและสังคม คุณธรรมและจริยธรรมของครูมีแนวทางดังนี้ 
 2.1 ครูต้องมีลักษณะเป็นเพื่อนที่ดี 
 มีลักษณะเป็นกัลยาณมิตรธรรม 7 หรือองค์คุณของกัลยาณมิตรเป็นคุณสมบัติของมิตรดี หรือมิตร
แท้ คือ ท่านที่คบหรือเข้าหาแล้วจะเป็นเหตุให้เกิดความดีงามและความเจริญ ในที่นี้มุ่งเอามิตรประเภทครู
หรือพ่ีเลี้ยงเป็นส าคัญ คือ 
 1) ปิโย หมายถึง น่ารัก ในฐานเป็นที่สบายใจและสนิทสนม ชวนให้อยากเข้าไปปรึกษาไต่ถาม  
 2) ครุ หมายถึง น่าเคารพ ในฐานประพฤติสมควรแก่ฐานะ ให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ เป็นที่พ่ึงได้
และปลอดภัย  
 3) ภาวนีโย หมายถึง น่าเจริญใจ หรือน่ายกย่อง ในฐานทรงคุณคือความรู้และภูมิปัญญา
แท้จริง ทั้งเป็นผู้ฝึกอบรมและปรับปรุงตนอยู่เสมอ ท าให้ระลึกและเอ่ยอ้างด้วยซาบซึ้งภูมิใจ  
 4) วตฺตา จ หมายถึง รู้จักพูดให้ได้ผล รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ รู้ว่าเมื่อไรควรพูดอะไรอย่างไร คอย
ให้ค าแนะน าว่ากล่าวตักเตือน เป็นที่ปรึกษาท่ีดี  
 5) วจนกฺขโม หมายถึง อดทนต่อถ้อยค า คือ พร้อมที่จะรับฟังค าปรึกษา ซักถาม ค าเสนอ 
และวิพากษ์วิจารณ์ อดทนฟังได้ไม่เบื่อ ไม่ฉุนเฉียว   
 6) คมฺภีรญฺจกถ กตฺตา หมายถึง แถลงเรื่องล้ าลึกได้ สามารถอธิบายเรื่องยุ่งยากซับซ้อนให้
เข้าใจและให้เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งข้ึนไป  
 7) โน จฏฺฐาเน นิโยชเย หมายถึง ไม่ชักน าในอฐาน คือ ไม่แนะน าในเรื่องเหลวไหล หรือชักจูง
ไปในทางเสื่อมเสีย (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2551: 204) 
 สรุปว่า เพ่ือนที่ดี คือ เป็นคนที่มีน้ าใจ การแสดงความจริงใจ หากเรามีน้ าใจต่อกัน ความเห็นแก่ตัว
ก็จะไม่เกิดขึ้น คนที่มีน้ าใจ มักเป็นคนใจกว้าง มีจิตสาธารณะ ชอบช่วยเหลือคนอ่ืน โดยไม่คิดค่าตอบแทน
ใดๆ ไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไร มีเรื่องเครียดแค่ไหน เพ่ือที่ดีก็จะคอยช่วยเหลือ โดยที่ไม่ต้องขอร้อง ดังนั้น 
ครูที่ดีต้องมีหลักคุณธรรมและจริยธรรมกล่าวคือ การสร้างสัมพันธภาพที่ดี ซึ่งครูผู้สอนทุกคนต้องท าหน้าที่
แนะแนวให้ค าปรึกษาด้านชีวิตและการศึกษาไปพร้อมๆกัน 
 2.2 หลักการของความเป็นครู 
 ถ้าหากเรามีจรรยาบรรณประกาศใช้ขึ้นมาแล้ว เราจะต้องพิจารณาว่า จรรยาบรรณที่เราสร้าง
ขึ้นมาม ี



 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์2562 

1062 

องค์ประกอบเป็นที่ยอมรับและมีความเป็นสากลมากแค่ไหนเพียงไร ในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้มคีวามพยายามที่
จะให้เกิดจรรยาบรรณ เรียกว่าหลักราชการมี 10 ประการ คือ ราชการนั้นจะต้องมีคุณธรรมและจริยธรรม 
10 ประการ ดังต่อไปนี้ 
 1) ความสามารถ ข้าราชการต้องเป็นคนที่มีความสามารถ เช่น ให้คนที่มีความรู้เท่ากัน 2 คน 
มาท างานชิ้นเดียวกันปรากฏว่า คนหนึ่งท าได้เสร็จเร็วกว่าและดีกว่าอีกคนหนึ่ง แสดงว่าคนที่ท าเสร็จ
เร็วกว่า มีความสามารถกว่า หรือดีกว่า นี่คือความสามารถ 
 2) ความเพียร ความขยัน มีความสามารถแล้วจะต้องมีความเพียร คือ ขยันน าเอาความสามารถนั้น
ไปท างาน 
 3) ความมีไหวพริบ ปฏิภาน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ ไหวพริบปฏิภาน คือ รู้จักสังเกตและลง
มือท าโดยไม่ต้องมีใครมาเตือนว่า ถึงเวลานี้ควรท าอะไร ถึงเวลานั้นควรท าอย่างไร 
 4) ความรู้เท่าถึงการณ์ เห็นเหตุแล้วคาดว่าผลอะไรจะตามมา รู้เท่าทันท าให้เกิดการป้องกัน 
 5) ความซื่อตรงต่อหน้าที่ มีความสุจริตและมีความจริงใจต่อหน้าที่การงานของตน ไม่ฉ้อ
ราษฎร์บังหลวง ไม่ละทิ้งหน้าที่และปัดความรับผิดชอบ 
 6) ความซื่อตรงต่อคนทั่วไป มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน โดยไม่เลือกชั้น
วรรณะ ไม่เนรคุณผู้มีพระคุณและไม่เป็นคนหน้าไหว้หลังหลอก 
 7) ความรู้จักนิสัยคนว่า ผู้ใหญ่และผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นคนอย่างไร 
 8) ความรู้จักผ่อนผัน ถือทางสายกลาง ยืดหยุ่นไม่ตึงเกินไป หรือหย่อนเกินไป 
 9) ความมีหลักฐาน คือ หลักฐานทางครอบครัว ทางธุรกิจ ท าให้ไม่เป็นคนหลักลอย 
 10) ความจงรักภักดี ความศรัทธาต่อระบบ ความจงรักภักดีต่อสถาบัน (พระเมธีธรรมาภรณ์ 
(ประยูร  ธมฺมจิตฺโต), 2538 : 38-40) 
 สรุปว่า กิจที่ครูต้องกระท าให้ได้ผลดีโดยสม่ าเสมอ โดยการกระท าของครูเพ่ือให้ผลดีได้นั้น
ต้องอาศัยพ้ืนฐานของกฎระเบียน แบบธรรมเนียม จริยธรรม จรรยาบรรณและคุณธรรมเป็นปัจจัย
ส าคัญ อาจกล่าวได้ว่า ความรับผิดชอบในหน้าที่ของครูเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของครูที่สังคม
คาดหวังเป็นภารกิจที่สังคมมอบหมายให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูเป็นพันธกิจผู้เป็นครูมอบให้กับสังคม 
 2.3 ครูต้องยึดแบบอย่างผู้มีกิจวัตรที่ดี 
 คุณธรรมและจริยธรรมของครูก็ไม่ต่างจากพระคุณ 3 ประการของพระบรมครู คือ ปัญญา
คุณ วิสุทธิคุณและกรุณาคุณ ที่ว่าครูมีคุณธรรมทั้ง 3 ประการนี้เพราะเหตุผลมีดังนี้ 
 1) ครูต้องมีปัญญา รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดี เพ่ือครูจะได้ท าหน้าที่ให้ครบ 3 อย่าง คือ  
 (1) ท าดีให้ถูกดี หมายถึง มีหน้าที่อะไรก็ท าให้ดีที่สุด  
 (2) ท าดีให้ถึงดีหมายถึง ท าความดีอย่างต่อเนื่องให้นานพอที่ความดีจะให้ผล 
 (3) ท าดีให้พอดี หมายถึง การท าดีนั้นจะต้องพอดี อย่างตึงเกินไป หรือหย่อนเกินไป   
 2) ครูต้องมีวิสุทธิ มีความบริสุทธิ์ใจในวิชาชีพ คือ 
     (1) ครูสอนเด็กเพ่ือประโยชน์ของเด็กเป็นที่ตั้ง ไม่ใช่ว่ามุ่งหน้าเพื่อจะกอบโกยอามิสสินจ้าง
แต่อย่างเดียว งานของครูเป็นอาชีพ ไม่ใช่ธุรกิจ ความแตกต่างระหว่างอาชีพและธุรกิจอยู่ตรงที่ว่า
กอบโกยก าไร อาชีพครู คือ การถ่ายทอดความรู้และความช านาญพิเศษ  
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     (2) ครูต้องมีคุณธรรม คือ ความบริสุทธิ์ใจในหน้าที่ของตนและรักษาสถานะของปูชนีย
บุคคล เมื่อใด 
ครูสอนศิษย์เพราะเห็นแก่เงินอย่างเดียว เมื่อนั้นครูก็จะมีสถานะเป็นลูกจ้างของศิษย์ 
 3) ครูต้องมีกรุณา คือ ความเห็นอกเห็นใจใคร่จะช่วยเหลือศิษย์ที่ก าลังอยู่ในความมืดให้พบ
แสงสว่างแห่งปัญญา ครูมีความรักให้กับศิษย์ แม้บางครั้งจะต้องลงโทษศิษย์บ้างก็ท าด้วยความรักและ
ความหวังดี (พระเทพโสภณ (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต), 2541 : 32-33) 
 สรุปว่า การยึดแบบอย่างที่ดีของบุคคลผู้มีกิจวัตรที่ดีงาม หรือการเดินตามรอยของบุคคลผู้มี
พฤติกรรมที่ดี หรือพฤติกรรมเลียนแบบ เป็นกระบวนการของจิตใต้ส านึก ซึ่งมีความส าคัญเป็นอย่ าง
มากส าหรับครู ซึ่งจะเป็นการพัฒนาคนโดยเลียบแบบพฤติกรรมของผู้อาวุโส บุคลากรเก่าหรือตัว
ผู้บริหารทุกระดับบุคคลเหล่านี้ต้องประพฤติตนเป็นตัวอย่าง เป็นแบบอย่าง คุณธรรมและจริยธรรมใน
บุคคลสามารถพัฒนาได้ โดยการเสริมสร้างจากพ้ืนฐานครอบครัว สถานศึกษาและสังคมท าให้บุคคล
ได้รับความรู้และมีจิตใจ ใฝ่ดี ยึดถือค่านิยมอันดี 
 2.4 ครูต้องมีอุดมการณ์ 
 อุดมการณ์ของครู คือ หลักการที่วางระเบียบไว้เป็นแนวปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ได้
ก าหนดไว้ อุดมการณ์ของครูด้านคุณธรรมและจริยธรรมมี7 ประการ มีดังนี้ 
 1) ความอดทน เพราะครู คือ ผู้สั่งสอนศิษย์ ซึ่งจะต้องเหน็ดเหนื่อย จึงต้องมีความพยายาม  
 2) ความรู้ เพราะครู คือ ผู้น าศิษย์ไปสู่ความเจริญ กล่าวคือ ครูจะต้องให้ความรู้และปลูกฝัง
คุณธรรมและ จริยธรรมให้กับศิษย์ คือ ให้ศิษย์มีความรู้ดี มีความสามารถดี มีความประพฤติดี และมี
สุขภาพดี 
 3) ความหนักแน่น เพราะครู คือ ผู้หนัก หมายความว่า ครูจะต้องหนักแน่นด้วยความรู้และ
ความประพฤติ ภาระหน้าที่รับผิดชอบในกระบวนการเรียนการสอนให้ศิษย์เป็นคนดี ซึ่งเป็นหน้าที่ที่
ท าได้ยาก ครูจึงเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และหนักกว่างานใดๆในโลก 
 4) ความประพฤติ เพราะครู คือ ผู้ที่ศิษย์จะต้องเคารพ ครูต้องมีคุณสมบัติของความเป็นครูที่
ดี จึงจะมีคุณค่าแก่การให้ความเคารพ หรือเป็นปูชนียบุคคลอย่างแท้จริง 
 5) ความเป็นผู้น า เพราะครู คือ ผู้น าทางจิตวิญญาณ เพราะจะต้องเป็นผู้น าทางด้านความรู้ 
ความคิดและสติปัญญาของศิษย์ ไม่ใช่เป็นผู้ที่ท าหน้าที่สอนหนังสือเพียงอย่างเดียว 
 6) ความเที่ยงตรง เพราะครู คือ ผู้ยกระดับวิญญาณให้สูงขึ้น กล่าวคือ ครูจะต้องยกระดับ
จิตใจของศิษย์ให้สูงขึ้นด้วยคุณธรรม ลดความเห็นแก่ตัว ความริษยา ความโลภ ความโกรธและความ
หลงผิด ให้พ้นจากอบายมุข 
 7) ความมีวิสัยทัศน์ เพราะครู คือ ผู้เปิดประตู หมายความว่า ครูต้องเป็นผู้ท าหน้าที่เปิด
ประตูแห่งจิตวิญญาณของศิษย์ให้พ้นจากกรอบทางความคิดแบบเก่าๆ ต้องสอนให้ศิษย์รู้จักคิดเป็น มี
วิจารณญาณที่ถูกต้อง เข้าใจถึงความหมายและคุณค่าของการศึกษาที่แท้จริง(พระปลัดนอบ รกฺขิตสีโล
, 2537 : 4-27) 
 สรุปว่า อุดมการณ์ของครูนั้นจะต้องรักษาความสัจจะมีความจริงใจต่อตนเองที่จะประพฤติ
ปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ใน
ความสัจความดีเท่านั้น การอดทน อดกลั่น ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าด้วยเหตุประการ
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ใดการรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต รู้จักสละประโยชน์ส่วนตัว เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของ
บ้านเมือง เหล่านี้ควรจะมีในจิตใจของครูทุกคน 
 2.5 ครูคือผู้ชี้ทางให้กับศิษย์ 
 หลักธรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือสนับสนุนบทบาทและหน้าที่ครู เพ่ือให้ครูได้
แสดงบทบาทและปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนการสอน
ได้อย่างถูกต้อง 
และเหมาะสม มีดังนี ้
 1) ผู้น าทางจิตวิญญาณ ครูได้ชื่อว่าเป็นผู้น าจิตวิญญาณ หากไม่มีคุณสมบัติที่ดีของความเป็น
ครู ย่อมกลายเป็นบุคคลที่น าความเสื่อมเสียให้ข้าราชการได้ โดยการท าทุจริตประพฤติมิชอบใน
ต าแหน่งหน้าที่ เช่น ใช้เวลาราชการไปท ากิจส่วนตัว ครูควรมีหลักธรรมประจ าใจ เช่น มีความละอาย
ต่อบาปทุจริตและความเกรงกลัวต่อบาป ก็จะท าให้สังคมที่ครูร่วมงานมีแต่ความสุข 
 2) ผู้ชี้ทาง ครูไม่ใช่จะท าหน้าที่สอนให้ความรู้เฉพาะภาคทฤษฏีเท่านั้น แต่ควรสอนเพ่ือชี้แนะให้
นักเรียนในภาคปฏิบัติ กล่าวคือ สอนให้รู้เท่าทันบุคคลและสิ่งแวดล้อมที่น าไปสู่ความเจริญและความ
เสื่อม รวมทั้งสอนให้รู้วิธีแก้ไขเหตุการณ์และวิธีที่จะท าให้ประสบความส าเร็จในการเรียนและในหน้าที่
การงานต่างๆด้วย 
 3) ผู้ค้นคว้า ครูจะต้องสอนนักเรียนให้ตระหนักถึงความรู้ทั้ง 3 ระดับ คือ  
 (1) ศึกษาหาความรู้ใหม่ โดยหมั่นศึกษาค้นคว้าและจากการฟังข้อมูลอื่นเพ่ิมเติม 
 (2) วิเคราะห์ พิจารณาหาเหตุผล พิสูจน์เพื่อให้เกิดประสบการณ์ต่างๆ 
 (3) การฝึกอบรมและลงมือปฏิบัติหลังจากได้วิเคราะห์ 
 4) ผู้มีความเที่ยงธรรม ครูในฐานะเป็นพ่อและแม่ที่สองของศิษย์ จ าเป็นต้องมีพรหมวิหาร
ธรรม ในการที่จะแบ่งปันความรัก ความเข้าใจ ความเอ้ืออาทร ความชื่นชมยินดีและความเท่ียงธรรม 
 5) ผู้มีไมตรีจิต ครูที่ดีไม่ใช่ว่าจะให้วิชาความรู้ดีเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีน้ าใจที่งดงาม มี
ความเอ้ืออาทรต่อศิษย์และมีมิตรไมตรีที่ดีต่อศิษย์ 
 6) ผู้หนักแน่น ครูจะต้องเป็นบุคคลผู้มีความหนักแน่นในจิตใจ อารมณ์และความประพฤติ มี
ความมั่นคง ไม่อ่อนไหวง่าย มีความสุขุมรอบคอบ ประกอบด้วยวิชาความรู้ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่
เยาวชน 
 7) ผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ ครูในฐานะกัลยาณมิตร จะต้องมีความรับผิดชอบต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
คือ นักเรียน นักศึกษา หรือศิษย์ ด้วยการมีความสัมพันธ์อันดีงาม 
 8) ผู้เป็นแม่พิมพ์ ครูในฐานะเป็นแบบอย่าง หรือแม่พิมพ์ที่ดีของศิษย์ จะต้องท าหน้าที่ครูต่อ
ศิษย์ คือ ปฏิบัติต่อศิษย์โดยอนุเคราะห์ตามหลักธรรม เสมือนเป็นทิศเบื้องขวา ดังนี้ 
 (1) แนะน าฝึกอบรมให้เป็นคนดี 
 (2) สอนให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง 
 (3) สอนศิลปวิทยาให้สิ้นเชิง 
 (4) ส่งเสริมยกย่องความดีงาม ความสามารถให้ปรากฏ 
 (5) สร้างเครื่องคุ้มภัยในสารทิศ คือ สอนฝึกให้สามารถใช้วิชาเลี้ยงชีพและรู้จักด ารงรักษาตน
ในอันที่จะด าเนินชีวิตต่อไปด้วยดี 
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 9) ผู้มีจิตส านึก ครูจะต้องให้ศิษย์รู้จักส านึกในคุณค่าของการศึกษาและสร้างสถานการณ์ให้
ศิษย์ได้เรียนรู้ด้วยตนเองและครูจะต้องสอนให้ศิษย์ศึกษาค้นคว้าความก้าวหน้าทางวิชาการตลอดเวลา
(พระมหาสุพัฒน์กลฺยาณธมฺโม (ศรีชมชื่น), 2545 : 54-65) 
 สรุปว่า ครูสถานะมากมายในความหมาย โดยพฤติกรรมครูก็คือ เป็นสอนลูกศิษย์ หรือ
ถ่ายทอดความรู้นั่นเอง หรือสอนให้รู้เท่าทันบุคคลต่างๆในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่น าไปสู่ความเจริญ
และความเสื่อม โดยแนะน าให้เข้าใจถึงคุณและโทษ รวมทั้งสอนให้รู้วิธีแก้ไขเหตุการณ์และวิธีที่จะท า
ให้ประสบความส าเร็จในการเรียน หรือแม้แต่ในหน้าที่การงาน ซึ่งเป็นหน้าที่ของครูที่ต้องชี้น าศิษย์ 
 2.6 ครูต้องมีบุคลิกภาพที่ดี 
 การเป็นครูที่ดีนั้น จะต้องประพฤติปฏิบัติหรือมีลักษณะด้ านคุณธรรมจริยธรรมและ
บุคลิกภาพ ที่ดี เพราะเป็นบุคคลส าคัญในสังคม บุคลิกภาพที่ดีย่อมส่งผลโดยตรงต่อภาพพจน์ที่ดีที่มี
ต่อสายตาของสังคม เพ่ือให้สังคมเชื่อถือและประทับใจ แนวทางดังกล่าว มีดังนี้ 
 1) มีคุณธรรม เช่นเมตตา กรุณา มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละและยุติธรรม  
 2) มีความสุภาพอ่อนโยน ไม่เป็นคนแข็งกระด้าง 
 3) วางตัวได้เหมาะสมกับกาลเทศะไม่เย่อหยิ่งจองหอง 
 4) ประพฤติตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้เรียนหรือเป็นแบบอย่างที่ดี 
 5) จริงใจและเป็นกันเองกับผู้เรียนไม่ถือตัวจนเกินเหตุ 
 6) มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 7) เชื่อมั่นในตนเอง เคารพตนเองและผู้อ่ืน 
 8) เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีเข้าใจในการท างาน 
 9) แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้หรือมีปฏิภานไหวพริบที่ดี 
 10) ใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นหรือมีจิตใจกว้าง 
 11) สามารถควบคุม อารมณ์ได้ มีความสุขุมรอบคอบ และค านึงถึงเหตุผล 
 12) มีอารมณ์ขันหรือไม่เครียดเวลาท างาน สามารถควบคุมอารมณ์ของตนได้ 
 13) ตรงต่อเวลาไม่เช้าชาม เย็นชาม รับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน 
 14) ท าประโยชน์ให้แก่ชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ เช่น พัฒนาหมู่บ้าน หรือให้ความร่วมมือในกิจกรรม
สังคมต่างๆ 
 15) สร้างความสามัคคีให้เกิดข้ึนในหมู่คณะหรือไม่พูดจาส่อเสียด ไม่พูดจาว่าร้ายใคร 
 16) พยายามเข้าใจปัญหาและแก้ปัญหาของผู้เรียน เป็นที่พ่ึงที่ปรึกษาของผู้เรียนในด้านต่างๆ 
 17) ท าตนให้เป็นที่นับถือแก่คนทั่วไปไม่ตกอยู่ในอบายมุข 
 18) มีบุคลิกดีสง่าดังฟังชัด ไม่ทุพพลภาพ อันเป็นอุปสรรคต่อการสอน 
 19) มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ เสริมสร้างทั้งทางร่างกายและจิตให้แข็งแกร่งอยู่เสมอ (เสริมศรี ไชยศร
, 2539 :6-7) 
 สรุปว่า การที่ครูมีบุคลิกภาพที่ดีนั้น เป็นการเสริมสร้างคุณสมบัติภายนอก บุคลิกภาพไม่ได้แค่
ช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้กับเราเท่านั้น แต่ยังช่วยเป็นกุญแจในการไขประตูสู่ความส าเร็จต่างๆในชีวิตได้อีก
ด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท างาน เรื่องของการใช้ชีวิตประจ าวัน เรื่องของสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สิ่ง
เหล่านี้ การมีบุคลิกภาพที่ดีจะช่วยให้ทุกๆอย่างดีขึ้นได้อย่างน่าอัศจรรย์ เพราะฉะนั้น ครูที่มีบุคลิกภาพที่ดี 
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กล่าวได้ว่ามีความส าเร็จไปแล้วครึ่ง ซึ่งหลักการดังกล่าวสามารถน าไปปรับประยุกต์ใช้ในสาขาอาชีพต่างๆได้
โดยง่ายและมีประโยชน์ต่อองค์กรได้เป็นอย่างดี 
3. การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน 
 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเด็กนั้น จะต้องอาศัยความเข้าใจและความร่วมมือจากทุก
ฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูและผู้ปกครองซึ่งเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดเด็กมากที่สุด เพ่ือให้การพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมได้ผลดียิ่งขึ้น เพ่ือสร้างความเข้าใจและร่วมมือกันในการด าเนินการกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตาม
ความคาดหวังของแต่ละฝ่ายคุณธรรมและจริยธรรมมีความส าคัญต่อการพัฒนามนุษย์ เพ่ือให้มีคุณภาพ 
ลักษณะอันน ามาซึ่งความเป็นพลเมืองที่ดี ความประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามตามค าสั่งสอน ในศาสนา หรือ
การประพฤติตามเกณฑ์ที่ถูกต้องทั้งกาย วาจาและใจ อันก่อให้เกิดประโยชน์และความสุขทั้งต่อตนและ
สังคมส่วนรวม น ามาซึ่งความเจริญก้าวหน้าของสังคม เหตุนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมให้เกิดมีในตัวบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเยาวชนของชาติ ซึ่งกล่าวได้ว่า เป็นบุคลากรส าคัญของ
ชาติ ถ้าเยาวชนไม่มีคุณธรรมและจริยธรรม การพัฒนาประเทศชาติก็จะมีความเชื่องช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในโลก การพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม มีดังนี้ 
 3.1 นักเรียนที่ดีต้องมีวินัย 
 คุณธรรมเป็นสิ่งที่ดีงามทางจิตใจ เป็นคุณค่าของชีวิต ในการบ าเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือ
เกื้อกูลแก่เพ่ือน 
มนุษย์ ให้เกิดความรักสามัคคีความอบอุ่นมั่นคงในชีวิต ส่วนจริยธรรมเป็นคุณธรรมที่แสดงออกทาง
ร่างกายในลักษณะที่ดีงามถูกต้องอันเป็นสิ่งที่ประสงค์ของสังคมและจริยธรรมจะมีได้ต้องปลูกฝัง 
ฝึกหัดแนวทางปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน มีดังนี้ 
 1)การฝึกวินัย คือ การสอนเด็กให้รู้จักควบคุมพฤติกรรมของตนเอง เมื่อเด็กยังเล็กผู้ใหญ่
โดยเฉพาะพ่อแม่จะต้องเป็นผู้ช่วยเด็กควบคุมพฤติกรรมของเขา และด้วยการอบรมอย่างเสมอต้น
เสมอปลายตั้งแต่เล็ก เมื่อโตขึ้นเด็กจะควบคุมตนเองได้ในที่สุด และนั่นคือ เป้าหมายสูงสุดของการฝึก
วินัย คือ การที่บุคคลจะด ารงตนอยู่ในความถูกต้อง จะรู้ด้วยตนเองว่าสิ่งใดควรท าและสิ่งใดไม่ควรท า 
มีความสามารถที่จะบังคับตนเองและควบคุมตนเองได้ดี โดยไม่ต้องมีผู้อ่ืนหรือกฎเกณฑ์อ่ืนๆ มาคอย
ควบคุม เด็กควรมีวินัยในด้านต่างๆดังต่อไปนี้ 
 (1) วินัยในความประพฤติทั่วไป เช่น เก็บข้าวของเป็นที่เป็นทาง ตรงต่อเวลา ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและค าสั่ง รู้จักกาลเทศะ รู้ว่าอะไรควร อะไรไม่ควร ประพฤติตนเหมาะสมกับวัย 
 (2) วินัยในกิจวัตรประจ าวัน เช่น มีระเบียบในตนเอง เช่น รักษาร่างกายให้สะอาดสะอ้าน 
แต่งตัวเรียบร้อย เก็บข้าวของของตนให้เป็นที่ ท ากิจวัตรของตนตามก าหนดเวลา ดูแลช่วยเหลือ
ตนเองได้ตามวัย 
 (3) วินัยในการเรียน เช่น รับผิดชอบในการเรียนหรือกิจกรรมอ่ืนๆ อย่างเหมาะสม 
ท าการบ้าน หรือทบทวนบทเรียนเองโดยไม่ต้องสั่ง 
 (4) วินัยในการท างาน เช่น มีความรับผิดชอบ เมื่อได้รับมอบหมายให้ท าสิ่งใดก็ท าจนส าเร็จ 
และท าอย่างเต็มความสามารถ รักษาค าพูดค าสัญญาที่ให้ไว้กับผู้อื่น 
 (5) วินัยในการควบคุมตนเอง เช่น ควบคุมอารมณ์ได้ดีตามสมควร ไม่โมโหฉุนเฉียวเมื่อถูกขัด
ใจ ไม่โกรธจนควบคุมตนเองไม่ได้ อดทนต่อความล าบากได้ตามวัย 
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 2) ความซื่อสัตย์ คือ โดยแบ่งออกได้เป็น 4 ลักษณะ คือ  
 (1) มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง  
 (2) มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงาน  
 (3) มีความซื่อสัตย์ต่อบุคคลที่อยู่รอบข้าง  
 (4) มีความซื่อสัตย์ต่อหมู่คณะ สังคมและประเทศชาติประพฤติอย่างเหมาะสม จิตตรงและ
จริงใจ ทั้งทางกาย วาจาและใจ ไม่คิดคดทรยศ ไม่คดโกงและไม่หลอกลวง 
 3) มีความเมตตา โดยแบ่งออกได้เป็น 4 ลักษณะ คือ 
 (1) มีเมตตา ความรักใคร่ปรารถนาดี มีไมตรี ต่อกัน มีความจริงใจ ความรัก ความปรารถนาดี
ต่อผู้อื่น  
ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม มุ่งหวังให้ผู้อ่ืนมีดียิ่งๆขึ้นไป ด้วยความรักและความหวังดี  
 (2) มีกรุณา หรือปรารถนาให้ผู้ อ่ืนมีความสุข คอยช่วยเหลือขวนขวาย ปรารถนาให้เกิด
ความสุขความเจริญแก่ผู้อื่น ปรารถนาให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์ เมื่อเพ่ือนร่วมงานประสบเคราะห์กรรม 
 (3) มีมุทิตา ความมีจิตอันแผ่ไมตรี หรือพลอยยินดีไปกับผลส าเร็จของคนอ่ืน 
 (4) มีอุเบกขา มีจิตใจที่เป็นกลาง ไม่เอียงซ้าย เอียงขวา มีจิตใจเที่ยงตรง 
 4) มีความประหยัด โดยแบ่งออกได้เป็น 5 ลักษณะ คือ 
 (1) ประหยัดกิริยา คือ ระมัดระวังอาการเคลื่อนไหวของร่างกายที่ปรากฏออกมาทางอิริยาบถ
ทางสรีระและทางจรรยามารยาทให้อยู่ในฐานะที่พอควร มีระเบียบวินัยดีงาม 
 (2) ประหยัดปาก ทั้งในหน้าที่การพูด หรือส่งภาษาและในหน้าที่ บดเคี้ยวอาหารกล่าวคือ 
รู้จักเลือกพูดค าจริงและพูดได้ประโยชน์ ไม่พูดค าชั่ว ไม่พูดเกินตัว ไม่ยุแย่เสียดสี  
 (3) ประหยัดความคิด คือ เหนี่ยวรั้งใจไว้ไม่ให้ไปในทางชั่ว ไม่ให้ไปตามอารมณ์หรือตามความ
ต้องการของร่างกาย 
 (4) ประหยัดเวลา คือ เป็นผู้รู้จักกาลสมัย หรือรู้จักการจัดสรรเวลาให้เป็น 
 (5) ประหยัดทรัพย์ คือ รู้จักใช้ทรัพย์ให้เกิดผล ละเอียดรอบคอบรู้จักแบ่งรายได้ไว้ใช้ในคราว
จ าเป็น (พระมหาอุทิศ  กฺวิว โส (แววสะบก), 2555 : 22-36) 
 สรุปว่า วินัย คือ กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ส าหรับควบคุมความประพฤติทางกาย 
วาจา ของนักเรียน เป้าหมายก็คือ เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อย เกิดความดีงามความมีวินัยช่วยให้
นักเรียนห่างไกลจากความชั่วทั้งหลาย ดังนั้น วินัย คือ ปทัฏฐาน หรือมาตรฐานทางพฤติกรรมของคน
ในการประกอบกิจกรรมในแต่ละอย่าง ซึ่งก าหนดไว้เป็นรูปธรรม เช่น วินัยของภิกษุสงฆ์ ทหาร หรือ
อาจเพียงเป็นที่มุ่งหวังว่าต้องอยู่ในกรอบอย่าง เช่น วินัยนักเรียน ที่จะต้องอยู่ในกรอบของผู้บริหาร
การศึกษา วินัยจึงเป็นข้อบังคับ เพื่อให้ผู้ถูกบังคับอยู่ในกรอบที่ดีงาม ซึ่งเป็นการส่งเสริมด้านคุณธรรม
ได้อีกด้วย 
 3.2 คุณธรรมและจริยธรรมอันน าไปสู่ความส าเร็จ 
 อิทธิบาทเป็นหลักธรรมที่จะท าให้การท างานประสบความส าเร็จและมีความสุขไปด้วย คือ 
ศรัทธา หรือความเชื่อมั่น เป็นตัวเบิกโรงในการท างานให้ประสบผลส าเร็จและมีความสุขกับงาน ยิ่งได้
รวมพลังกับธรรมข้ออ่ืน ก็จะเพ่ิมความส าเร็จในการท างานยิ่งขึ้น หลักการมีดังนี้ 
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 1) ฉันทะ ความพอใจ คือ ความต้องการจะท า ใฝ่ใจที่จะท าสิ่งนั้นอยู่เสมอและปรารถนาที่จะ
ท าให้ได้ผลดียิ่งๆขึ้นไป ฉันทะเป็นองค์ธรรมหนึ่งในอิทธิบาท ซึ่งเป็นสิ่งที่จะท าให้การท างานใดๆก็จะ
ประสบความส าเร็จเช่น นักเรียนต้องเกิดความพอใจในสิ่งที่ตนเองศึกษาอยู่ จึงจะเกิดผลส าเร็จ 
 2) วิริยะ ความเพียร คือ ความมุ่งมั่นในการท างานสิ่งใดให้ส าเร็จ ความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
ขัดขวาง มีทั้งความเพียรที่เกิดจากตนเองและความเพียรที่บุคคลผื่นช่วยกระตุ้นเช่น การที่เราอยากจะ
เรียนหนังสือเก่ง ก็จะต้องมีความขยัน 
 3) จิตตะ เอาจิตฝักใฝ่ คือ ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่กระท าและท าในสิ่งนั้นด้วยความคิดไม่ปล่อยจิต
ให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอย ใช้ความคิดในเรื่องนั้นบ่อยๆท ากิจหรืองานนั้นอย่างอย่างอุทิศตัวอุทิศใจเช่น 
การศึกษาที่จะให้เกิดผลส าเร็จได้นั้น ต้องฝักใฝ่การค้นคว้าอย่างจริงจัง 
 4) วิมังสา ใช้ปัญญาสอบสวน หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ ตรวจสอบเหตุผลและ
ตรวจสอบข้อยิ่ง 
หย่อนเกินเลยบกพร่องขัดข้อง เป็นต้นในสิ่งนั้นให้ได้ผลดียิ่งขึ้น เช่น พิจารณาในสิ่งที่ตนเองศึกษาว่า มี
ข้อดีและมีข้อเสียอย่างไรและน าสิ่งเหล่านั้นมาปรับปรุง เพ่ือให้สัมฤทธิ์ผล (สัญญา  สัญญาวิวัฒน์ , 
2550 : 16-20) 
 สรุปว่า ฉันทะ คือความพอใจ ในฐานะเป็นสิ่งที่ตนถือว่า ดีที่สุด ที่มนุษย์เราควรจะได้ ข้อนี้ เป็น
ก าลังใจอันแรกที่ท าให้เกิดคุณธรรมข้อต่อไปทุกข้อ เช่น มีความพอในใจการศึกษาเล่าเรียน วิริยะ คือความ
พากเพียร หมายถึง การการะท าที่ติดต่อไม่ขาดตอนเป็นระยะยาว จนประสบความส าเร็จ ค านี้  มี
ความหมายของความกล้าหาญ เจืออยู่ด้วย เช่น มีความขยันในการศึกษาเล่าเรียน จิตตะ หมายถึง ความไม่
ทอดทิ้งในสิ่งนั้นไปจากความรู้สึกของตัว ท าสิ่งซึ่งเป็นวัตถุประสงค์นั้นให้เด่นชัด เช่น มีใจจดจ่อใน
การศึกษาเล่าเรียน ไม่ใช่แบบเล่นไปเรียนไป วิมังสา หมายถึง ความสอดส่องในเหตุผลความส าเร็จ 
เกี่ยวกับเรื่องนั้นให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปตลอดเวลา เช่น การพิจารณาหาจุดด้อยจุดเด่นในการศึกษาของตน แล้ว
หาทางแก้ไขสิ่งที่บกพร่องและเพ่ิมจุดเด่นของตนที่มีอยู่ให้ยิ่งขึ้นไป 
 3.3 นักเรียนต้องสร้างกติกาให้กับตน 
 การรักษาระเบียบวินัย หมายถึง การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและข้อตกลงต่างๆ
ควบคุมจิตใจและอารมณ์ให้อยู่ในกรอบและระเบียบที่ดีงาม ปรับปรุงกิริยาให้งดงาม เป็นระเบียบ 
สุภาพเหมาะกับบุคคลโอกาส เวลาและสถานที่ วินัยก็คือระเบียบแบบแผนส าหรับฝึกฝน ควบคุม
ความประพฤติของบุคคลให้มีชีวิตที่ดีงามเจริญก้าวหน้าและควบคุมหมู่ชนให้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบ
เรียบร้อย เพื่อให้เกิดความดีงาม มีแนวทางดังนี้ 
 1) การรักษาระเบียบวินัย หมายถึง การควบคุมความประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องและเหมาะสม
กับจรรยามรรยาท ข้อบังคับ กฎหมายและศีลธรรม เพ่ือให้สมาชิกในสังคมปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับ ซึ่งเป็นการควบคุมตนเองและปฏิบัติตามระบบระเบียบเพ่ือประโยชน์สุขของส่วนรวม 
 2) ความซื่อสัตย์ หมายถึง ความจริงใจของบุคคล เพื่อให้เกิดความไว้วางใจกัน เพราะบุคคลที่
มีความจริงใจย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากผู้อ่ืน จะคิดท าอะไร ย่อมมีผู้ช่วยเหลือบุคคลที่มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตย่อมบ่งบอกความมีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามท าให้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป ในการ
จดักิจกรรมเพ่ือความซื่อสัตย์นั้น ควรมีการจัดป้ายประกาศส่งเสริมคนดี เช่น นักเรียนที่มีความซื่อสัตย์
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สุจริต หรือนักเรียนที่มีความประพฤติดี การจัดฉายภาพยนตร์วีดีทัศน์ สื่อคอมพิวเตอร์ ประวัติและ
ผลงานของบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต  
 3) ความกตัญญูกตเวที หมายถึง ความประพฤติที่แสดงออกมาและการตอบแทนบุญคุณต่อผู้
มีอุปการคุณ เช่น บิดา มารดา ครู อาจารย์ โดยการเคารพ เชื่อฟัง ปฏิบัติตามค าสั่งซึ่งกิจกรรมในหลัก
ที่ควรส่งเสริมเพ่ือให้นักเรียนฝึกปฏิบัติได้มีคุณธรรมจริยธรรมเช่น 
     (1) การจัดพิธีกรรมทางศาสนาตามเทศกาลต่างๆ พิธีแสดงความกตัญญูกตเวที พิธีไหว้ครู
และการร าลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์  
     (2) การจัดปฏิบัติธรรมระหว่างภาคฤดูร้อน 
     (3) การจัดป้ายนิเทศแสดงความเคารพบุคคลต่างๆ 
     (4) การประกาศเกียรติคุณยกย่องผู้มีความกตัญญูกตเวทีประจ าภาคเรียน 
     (5) การน านักเรียนไปเคารพผู้มีอุปการคุณของโรงเรียนเนื่องในโอกาสส าคัญ 
 4) มีความประหยัด เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมในด้านการประหยัดและใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า  
หมายถึง การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การใช้ซ้ า การซ่อมแซมการแปรสภาพ การใช้สิ่งทดแทนและ
ปฏิเสธที่จะใช้สิ่งฟุ่มเฟือย ซึ่งในจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในด้านความประหยัดคือ  
     (1) การให้นักเรียนส ารวจการใช้วัสดุอุปกรณ์การเรียนตลอดจนเครื่องใช้ส่วนตัวที่จ าเป็น
ให้มีความเหมาะสมและคุ้มค่า 
     (2) ฝึกให้นักเรียนจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายประจ าวัน 
     (3) จัดให้มีการออมทรัพย์แบบสหกรณ์ 
 (4) จัดให้นักเรียนเขียนเรียงความการส่งเสริมความประหยัด 
     (5) จัดท าป้ายนิเทศในเรื่องการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 
 5) ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการ
ปฏิบัติตน 
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนั้นต้องมีการปลูกฝังการเป็นผู้ให้เพ่ือขจัดความเห็นแก่ตัว และปลูกฝังการ
เสริมสร้างความสามัคคีให้มีในตน มีจัดให้ท างานเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม มีการพบปะปรึกษา ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันปลูกฝังให้ปฏิบัติตามหลักค าสอนของพระพุทธศาสนามีความซื่อสัตย์สุจริต 
     (1) แบ่งกลุ่มนักเรียนส ารวจสิ่งแวดล้อมและสาธารณสมบัติภายในโรงเรียนแล้วรายงาน 
     (2) นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันวาดภาพสิ่งแวดล้อมและสาธารณสมบัติที่ชอบแล้วน าเสนอ 
     (3) นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงวิธีการบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและสาธารณสมบัติ 
     (4) ครูสอนสอดแทรกเรื่องการบ ารุงรักษาสาธารณสมบัติในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ 
     (5) นักเรียนบันทึกการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและรักษาสาธารณสมบัติประจ าวัน (พระ
บ ารุง  ปญฺญาพโล (โพธิ์ศรี), 2554 : 55-69) 
 สรุปว่า การปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียนเป้าหมายหลัก คือ 
การพัฒนานักเรียนให้มีกฎเกณฑ์การตัดสินความถูกผิดด้วยเหตุผล หรือให้อยู่ในกรอบ อยู่ในกฎเกณฑ์
ของสังคม ซึ่งมีแนวทางอยู่หลายประการ เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
สนับสนุนให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียน
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ได้มีโอกาสในการเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา อันเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่
ถูกต้องดีงาม ผ่านกิจกรรม เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้เป็น
อย่างดี 
 
4. บทสรุป 
 แนวคิดเกี่ยวการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมนั้น เป็นเรื่องของการด าเนินชีวิตในด้าน
ต่างๆ เช่น พฤติกรรมทางกาย วาจาและการใช้อินทรีย์ ในการสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม จิตใจของเรา ซึ่ง
มีเจตจ านง ความตั้งใจ แรงจูงใจที่จะท าให้เรามีพฤติกรรมสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมตามภาวะการปลูกฝัง
คุณธรรมและจริยธรรม กล่าวโดยองค์ประกอบส าคัญในบทความนี้ ได้ดังนี้ 
 1) คุณธรรมและจริยธรรมของครู 
         (1)ครูต้องมีลักษณะเป็นเพื่อนที่ดีหรือองค์คุณของกัลยาณมิตรเป็นคุณสมบัติของมิตรดี 
หรือมิตรแท้ คือ เป็นเหตุให้เกิดความดีงามและความเจริญ  
 (2) หลักการของความเป็นครูหรือจรรยาบรรณของครู ซึ่งจะต้องมีกับครู  
 (3) ครูต้องยึดแบบอย่างผู้มีกิจวัตรที่ดีหรือยึดจากพระคุณ 3 ประการของพระบรมครู คือปัญญา
คุณ 
พระบริสุทธิคุณและกรุณาคุณ  
 (4) ครูต้องมีอุดมการณ์ หรือหลักการที่วางระเบียบไว้เพ่ือปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุ เป้าหมายที่ได้
ก าหนดไว้  
         (5) ครูคือผู้ชี้ทางให้กับศิษย์หลักธรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือสนับสนุน
บทบาทและหน้าที่ครู เพ่ือให้ครูได้แสดงบทบาทและปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง 
 (6) ครูต้องมีบุคลิกภาพที่ดีเพราะเป็นบุคคลส าคัญในสังคม บุคลิกภาพที่ดีย่อมส่งผลโดยตรง
ต่อภาพพจน์ที่ดีที่มีต่อสายตาของสังคม  
     2)คุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน 
 1) นักเรียนที่ดีต้องมีวินัยคุณธรรมเป็นสิ่งที่ดีงามทางจิตใจ เป็นคุณค่าของชีวิตและจริยธรรม
เป็น 
คุณธรรมที่แสดงออกทางร่างกายในลักษณะที่ดีงามถูกต้องอันเป็นสิ่งที่ประสงค์ของสังคม 
 2) คุณธรรมและจริยธรรมอันน าไปสู่ความส าเร็จหรือการสร้างศรัทธา ความเชื่อมั่น เป็นตัว
เบิกโรงในการท างานให้ประสบผลส าเร็จ 
         3) นักเรียนต้องสร้างกติกาให้กับตนการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและข้อตกลง
ต่างๆควบคุมจิตใจและอารมณ์ให้อยู่ในกรอบและระเบียบที่ดีงาม  
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พุทธธรรม : หัวใจส ำคัญของกำรท ำงำนเป็นทีม 
Buddhadhamma: The heart of teamwork 

 

กิตติพัทธ์  เทศก ำจร1 
อภิชญำ  พรรณศรี2 

 
บทคัดย่อ 

กำรน ำหลักพุทธธรรมคือควำมสำมัคคีและหลักสำรำณียธรรมมำประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำนเป็น
ทีม ย่อมเกิดผลอันพึงประสงค์ได้ในปัจจุบันคือ  ท ำให้คณะในทีมเกิดควำมรักควำมเข้ำใจกัน  เป็นกำร
สร้ำงควำมสุขให้แก่บุคคลและทีมท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข ท ำให้คณะเกิดควำมเสียสละเกื้อกูลกันในทีม 
ท ำให้เกิดควำมสำมัคคีในทีม  และท ำให้ทีมระลึกถึงกันตลอดทั้งท ำให้เกิดสันติสุขร่วมกันอย่ำงยั่งยืน  
 
ค ำส ำคัญ: พุทธธรรม, กำรท ำงำนเป็นทีม 

Abstract 

Applying the principles of Dhamma according to (Sārānīyadhamma) the virtues 

for fraternal living in team work inevitably the desired result is present. Make the team 

in the team love and understand each other. Creating happiness for people and teams to 

work happily causing the group to sacrifice each other in the team for unity in the team 

and make the team to remember each other and contribute to the mutual peace and 

sustainability 

 

Keyword: Buddhadhamma, Teamwork 

 

1.  บทน ำ 
มนุษย์เป็นสัตว์สังคม (Social animal) โดยธรรมชำติจึงรวมกันอยู่เป็นหมู่เป็นพวกหรือ

เรียกว่ำสังคม มำกบ้ำงน้อยบ้ำงเริ่มต้นตั้งแต่สังคมเล็กๆ สังคมในครอบครัวหนึ่งแล้วขยำยวงกว้ำง
ออกไป เป็นสังคมหมู่บ้ำน สังคมต ำบล ตลอดจนสังคมประเทศชำติตำมล ำดับ กำรร่วมแรงกำยและ
ควำมคิดประกอบด้วยกิจกำรงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กัน เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยหรือ
วัตถุประสงค์ที่ที่เรียกในปัจจุบันว่ำองค์กำรที่ก ำหนดไว้ในแผนกำรด ำเนินงำนอย่ำงชัดเจน และมี

                                           

1 อำจำรย์ประจ ำหลักสตูรสำขวิชำพระพุทธศำสนำ วิทยำลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด  มหำวิทยำลยัมหำจุฬำลงกรณ
รำชวิทยำลัย  

2 อำจำรย์ประจ ำหลักสตูรสำขวิชำพระพุทธศำสนำ วิทยำลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด  มหำวิทยำลยัมหำจุฬำลงกรณ
รำชวิทยำลัย 
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ส่วนประกอบย่อยขององค์กำรท ำหน้ำที่สัมพันธ์กันหรือขึ้นต่อกันและกันเรียกว่ำ องค์กร ซึ่งเกิดจำก
กำรที่มนุษย์รวมกลุ่มกันเพ่ือท ำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรแบบใดแบบหนึ่ง 
เช่น องค์กรทำงสังคม  เป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์ในกำรท ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสมำชิกใน
สังคม ได้แก่  ครอบครัว มหำวิทยำลัย โรงเรียนและกลุ่มกิจกรรมต่ำง ๆ และองค์กรทำงรำชกำร เป็น
หน่วยงำนรำชกำร ที่ท ำหน้ำที่ในทำงสำธำรณะหรือบริกำรประชำชน และเป็นองค์กรที่มีระบบ
สลับซับซ้อนมำก ได้แก่ กระทรวง เทศบำล สุขำภิบำล และองค์กรต่ำง ๆ ที่อยู่ในระบบรำชกำร  
นอกจำกนี้ยังมีองค์กรเอกชน เป็นองค์กรที่มีกำรด ำเนินงำนเพ่ือผลประโยชน์ทำงกำรค้ำ และบริกำร
โดยผลประโยชน์หรือก ำไรจะตกแก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นเจ้ำของ ได้แก่สถำบันกำรเงิน  โรงงำน
อุตสำหกรรม บริษัท ห้ำงหุ้นส่วน 

สิ่งที่จะท ำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ได้นั่นบุคคลำกรของแต่ละองค์กรจึงถูกคำดหมำยให้
ประพฤติปฏิบัติและถูกคำดหมำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสมำชิกเพ่ือน ำไปสู่วัตถุประสงค์ของหน่วยงำน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ  และที่ส ำคัญที่ส ำคัญอย่ำงยิ่งคือ  กำรท ำงำนเป็นทีม ซึ่งถือว่ำเป็นหัวใจส ำคัญ
อย่ำงหนึ่งในกำรท ำงำนร่วมกัน องค์กรทำงสังคม  องค์กำรทำงรำชกำรและองค์กรเอกชนหำกพัฒนำ
ทีม ให้ท ำงำนร่วมกันได้ องค์กรนั้นๆ จะเจริญก้ำวหน้ำไปได้อย่ำงรวดเร็ว 

 ค ำว่ำ “ทีม” พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2554 ได้ให้ควำมหมำยว่ำ  ชุด, 
หมู่, คณะ3ท ำไมต้องท ำงำนเป็นทีมในเมื่อกำรท ำงำนบำงอย่ำงอำจจะท ำส ำเร็จคนเดียวได้ แต่กำร
ท ำงำนบำงอย่ำงต้องอำศัยกำรท ำงำนร่วมกันจึงจะประสบควำมส ำเร็จ เนื่องจำกทุกคนมีควำมสำมำรถ
แต่ควำมสำมำรถของทุกคนมีจ ำกัด เช่นค ำกล่ำวที่มีว่ำ  มีศำสตร์แต่ไม่มีศิลป์  กำรน ำควำมสำมำรถ
ของทุกคนมำรวมกันจึงเกิดผลงำนมำกขึ้น อีกทั้งงำนบำงอย่ำงต้องกำรควำมคิดที่ริเริ่มสร้ำงสรรค์จึง
ต้องกำรคนมำท ำงำน ด้วยกำรคิดร่วมกัน งำนจึงออกมำส ำเร็จ  ในกำรท ำงำนเป็นทีม คือ กำรที่บุคคล
ตั้งแตส่องคนข้ึนไป มำท ำงำนร่วมกันเพื่อวัตถุประสงค์อย่ำงเดียวกัน 

  
กำรท ำงำนเป็นทีมที่ดี คือ ทีมต้องท ำงำนร่วมกัน โดยทุกคนในทีมจะต้องทุ่มควำมคิด ทุ่ม

แรงกำย เพ่ืองำน เพ่ือควำมส ำเร็จของงำน โดยไม่ถือว่ำเป็นผลงำนของคนคนเดียวแต่ผลงำนทั้งหมด
เป็นของทีม ทีมท่ีดีควรสร้ำงบรรยำกำศในกำรท ำงำนให้มีควำมไว้ใจกัน เชื่อใจกัน มีควำมผูกพันกันจน
ก่อให้เกิดควำมรัก ควำมสำมัคคี กันในทีม 

 
ดังนั้น  ในกำรท ำงำนร่วมกันในแต่ละองค์กรต้องอำศัยบุคคลกรในกำรท ำงำนที่เป็นทีมเวิร์ค 

เพ่ือช่วยให้งำนนั้นส ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  เพรำะหำกบุคลำกรในองค์กรแค่ละองค์กรนั้น ได้ตระหนัก
และเห็นว่ำตัวเองเป็นส่วนส ำคัญส่วนหนึ่งของทีมท่ีจะท ำให้เขำนั้นมีควำมสำมำรถต้องคิดและพิจำรณำ
ด้วยว่ำท ำอย่ำงไรให้ทีมของเรำนั้นถึงจะไปถึงจุดหมำยได้ นอกจำกทีมจะประสบควำมส ำเร็จแล้ว ยัง
ส่งผลดีต่อองค์กรของเรำด้วย ซึ่งจะช่วยให้องค์กรที่เรำอยู่นั้นประสบควำมส ำเร็จได้โดยง่ำย บทควำมนี้
                                           

3 พจนำนุกรม ฉบับรำชบณัฑิตยสถำน พ.ศ. 2554. ออนไลน์. (http://www.royin.go.th/dictionary/). 
1 มกรำคม 2562. 
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มีวัตถุประสงคเ์พ่ือชี้ให้เห็นหัวใจส ำคัญของกำรท ำงำนเป็นทีมตำมหลักสำมัคคีธรรมในหลักค ำสอนทำง
พระพุทธศำสนำ เพ่ือเป็นฐำนในกำรท ำงำนเป็นทีมในองค์กรปัจจุบันต่อไป 
 
2.  หัวใจส ำคัญของกำรท ำงำนเป็นทีม 
 

กำรท ำงำนในองค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ลุล่วงไปได้นั้นสิ่งส ำคัญก็คือทีมหรือกำรท ำงำนเป็น
ทีม (Teamwork) และที่ส ำคัญยิ่งไปกว่ำนั้นก็คือหัวใจส ำคัญของกำรท ำงำนเป็นทีมนั่นเอง ปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อกำรท ำงำนเป็นทีม  ท ำให้ทีมเกิดกำรแตกแยก ได้แก่ 

1. เรื่องของผลประโยชน์   คือควำมขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์ เกิดขึ้นได้ทั้งส่วนบุคคล 
ส่วนสถำบัน ในองค์กรเดียวกันหำกมีควำมขัดแย้งดังกล่ำวมักจะท ำให้ทีมแตกแยกได้ 

2. เรื่องของควำมขัดแย้งในกำรยึดมั่นกับควำมคิดของตัวเองมำกเกินไป โดยมองว่ำตัว
ควำมคิดคือตัวเรำ ถ้ำใครคิดไม่เหมือนก็ไปอยู่ฝ่ำยตรงข้ำม เป็นศัตรูกับเรำโดยตรง มุมมองลักษณะ
อย่ำงนี้จะท ำให้กำรท ำงำนของทีมมีควำมขัดแย้งเป็นไปด้วยควำมยำกล ำบำก และเป็นมุมมองของกำร
ต่อสู้ ฟำดฟันกัน 

3. เรื่องของกำรเสียสละ ควำมขัดแย้งที่เกิดจำกกำรแยกไม่ออกระหว่ำงเรื่องส่วนตัวและเรื่อง
ส่วนรวม 

4. เรื่องของควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล ควำมขัดแย้งเรื่องไม่สำมำรถเข้ำใจในวิธีคิด ระเบียบ
วิธีคิด และบุคลิกลักษณะนิสัยของแต่ละคนที่แตกต่ำงกันนั่นเอง ท ำให้เกิดควำมขัดแย้ง 

5. เรื่องของกำรสื่อสำร   คือกำรสื่อสำรที่บกพร่อง กำรไม่พอใจในกำรกระท ำ ควำมไม่รู้ไม่
เข้ำใจ กำรไม่เปิดเผยข้อเท็จจริงแล้วน ำไปสู่ควำมขัดแย้ง หรือกำรเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ กำรเปลี่ยนแปลง
ไปสู่สิ่งที่ใหม่มักมีกำรต่อต้ำน กำรสื่อสำรที่บกพร่องอำจท ำให้บุคคลที่เรำต้องกำรสื่อสำรด้วยไม่เข้ำใจ
ในสิ่งที่เรำจะสื่อสำร อำจท ำให้เกิดควำมเข้ำใจผิด และน ำมำสู่ควำมขัดแย้งในที่สุด 

6. ควำมขัดแย้งที่เกิดจำกกำรขำดสติ เวลำเกิดควำมผิดก็พยำยำมปกป้องหน้ำตำตัวเองด้วย
กำรแสดงออก สร้ำงควำมถูกต้อง ยกเหตุผลต่ำงๆ นำนำมำอ้ำงมำกมำยเพ่ือให้ตัวเองถูก  ไม่มีควำม
จริงใจต่อกันไม่กล้ำเปิดเผยข้อมูลตำมควำมเป็นจริง ท ำให้เกิดควำมไม่จริงใจต่อกัน จึงท ำให้เกิดควำม
แตกแยกในทีมได ้

อย่ำงไรก็ตำมในกำรท ำงำนเป็นทีมมีทั้งผู้น ำและผู้ตำมเรำไม่อำจจะบอกได้ว่ำองค์กรนี้
ปกครองแบบนี้ องค์กรนั้นปกครองแบบไหน เพรำะควำมจริงแล้วมันเป็นศำสตร์ และศิลปะของผู้น ำ
องค์กรที่จะใช้สถำนกำรณ์ไหนกับบุคคลแบบนี้ เหตุกำรณ์แบบนี้ ในกำรท ำงำนเป็ นทีมนั้นจะมี
สัญญำณในเวลำที่จะเกิดควำมขัดแย้งภำยในขึ้นมำ แล้วเรำต้องบริหำรควำมขัดแย้งในอยู่ในระดับที่
เหมำะสม มันจะต้องมีตัวชี้วัดว่ำเมื่อไหร่ที่เป็นสัญญำณที่จะเกิดขึ้น  อำจพอสรุปได้ ดังนี้ 
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1. เมื่อมีควำมขัดแย้งเกิดขึ้นอีกคนอยู่อีกคนต้องไป ไม่สำมำรถจะอยู่ร่วมกันได้ ถ้ำเกิด
เหตุกำรณ์นี้แสดงว่ำมันเกินเหตุไปแล้ว ต้องยุติเปลี่ยนวิธีใหม่ แล้วสร้ำงทีมขึ้นมำใหม่ 

2. เมื่อเริ่มเกิดภำวกำรณ์นินทำภำยในองค์กร แสดงว่ำควำมขัดแย้งเกิดกำรควบคุมแล้ว 
3. เมื่อเริ่มมีปัญหำคนในองค์กรหมดขวัญก ำลังใจในกำรท ำงำน ซึ่งแสดงว่ำทีมไม่ดีแล้ว 
4. เมื่อภำยในองค์กรเริ่มมีกำรแบ่งก๊กแบ่งเหล่ำเกิดข้ึน 
5. เมื่อคนในองค์กรเริ่มมีปัญหำปัดควำมรับผิดชอบ เวลำมีเหตุกำรณ์เกิดขึ้นแล้วเดินหนีเลย 

ไม่ยอมรับควำมผิด 
6. ไม่มีกำรตัดสินใจอะไรที่เป็นรูปธรรม ขัดแย้งกันจนขำดพลังที่จะท ำให้องค์กรเดินต่อไปได้ 

ไร้ซึ่งผลงำนทีม่ีคุณภำพ 
เมื่อสัญญำณดังกล่ำวข้ำงต้นเกิดขึ้นแล้วแสดงให้เห็นถึงควำมอ่อนแอของทีมในกำรท ำงำน อัน

จะน ำพำองค์กรไปสู่จุดหมำยได้ เพ่ือมิให้เกิดสัญญำณข้ำงต้นจึงควรใช้หลักส ำหรับยึดเหนี่ยวป้องกันมิ
ให้เกิดควำมแตกแยกหรือขัดแย้งกันไว้ 

 ในทำงพระพุทธศำสนำถือว่ำควำมสำมัคคีเป็นหัวใจของกำรท ำงำนร่วมกันเป็นทีม สิ่งส ำคัญ
ก็คือควำมสำมัคคีธรรมอันเป็นหลักธรรมหรือหลักปฏิบัติสำกลของสังคมมนุษย์ทั่วโลกก็ว่ำได้เพรำะ
หำกชนชำติใดมีควำมสำมัคคีกัน ปัญหำต่ำงๆ ควำมขัดแย้ง ควำมเสื่อมโทรมด้ำนต่ำงๆ ในสังคมนั้น ๆ 
ก็จะมีน้อยหรือไม่มีเลย ทั้งนี้ก็เพรำะต่ำงคนต่ำงยึดหลักควำมรัก ควำมสมัครสมำนสำมัคคีนั่นเอง 
ฉะนั้น กำรมีควำมเข้ำใจถึงควำมหมำย ลักษณะ และประเภทของควำมสำมัคคีนั้นจึงนับว่ำมี
ควำมส ำคัญและจ ำเป็นอย่ำงยิ่งของของกำรท ำงำนเป็นทีมในองค์กำรปัจจุบันที่ก ำลังประสบกับ
สภำวกำรณ์ต่ำงๆ ทั้งดีและไม่ดี เมื่อมีควำมเข้ำใจในค ำสอนเรื่องสำมัคคีธรรมเป็นอย่ำงดีและถูกต้อง
แล้ว กำรพัฒนำองค์กรสังคมและประเทศชำติไปสู่ควำมเจริญ ควำมสงบร่มเย็นก็เป็นเรื่องที่ท ำได้ง่ำย
และเกิดผลของกำรพัฒนำได้อย่ำงดีเยี่ยม กำรท ำควำมเข้ำใจถึงควำมหมำย ลักษณะประเภทและ
ควำมส ำคัญของสำมัคคีธรรม เพ่ือประโยชน์ในกำรน ำมำประยุกต์ใช้ในในองค์กร และเป็นแนวทำงใน
กำรพัฒนำองค์กรในภำพรวมต่อไปหำกจะใช้หลักสำมัคคีธรรม 

ค ำว่ำ "สำมัคคี" หมำยถึง ควำมพร้อมเพรียง  ควำมกลมเกลียว  ควำมมีจุดรวมตัวเข้ำด้วยกัน
หรือมุ่งไปด้วย  ค ำเสริมที่มักมำด้วยกันกับสำมัคคีคือ  สังคหะ  หมำยถึงควำมยึดเหนี่ยวใจรวมกัน  
อภิวำท  ควำมไม่วิวำทกัน  และเอกีภำพ  ควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน4  ในกำรท ำงำนกันเป็นทีมเมื่อ
บุคคลที่ เกี่ยวข้องมำร่วมประชุมพรักพร้อมกัน  เรียกว่ำ  ควำมสำมัคคี  ในหลักค ำสอนทำง
พระพุทธศำสนำได้กล่ำวถึงลักษณะของควำมสำมัคคีไว้ ดังนี้ 

 
3.  ลักษณะของควำมสำมัคคี 

                                           

4 พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ.ปยุตโฺต).พจนำนุกรมพุทธศำสตร์ฉบับประมวลศัพท์.พิมพ์ครั้งท่ี 17. กรุงเทพฯ 
: พระพุทธศำสนำของธรรมสภำ.2554. หน้ำ 435. 
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1) กำรกระท ำทำงกำย (กำยกรรม) คือ ควำมสำมัคคีร่วมแรงกำยของผู้คนในสังคมในกำร
กระท ำต่ำงๆ ที่ถูกต้องดีงำม เป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวม เช่น กำรร่วมแรงกันท ำควำมสะอำด
ถนน สวนสำธำรณะ แหล่งน้ ำ เป็นต้น 

2) กำรกระท ำทำงวำจำ (วจีกรรม) คือ ควำมสำมัคคีของผู้คนในสังคมในกำรพูดจำ
ติดต่อสื่อสำรกันด้วยค ำพูดที่จริง เหมำะสม อ่อนหวำน เช่น กำรข้ำรำชกำรพูดไพเรำะต่อประชำชนผู้
มำติดต่อรำชกำรต่ำงๆ ฝ่ำยประชำชนก็พูดชัดเจน ไพเรำะอ่อนหวำนตอบ เป็นต้น 

3) กำรกระท ำทำงใจ (มโนกรรม) คือ ควำมสำมัคคีของผู้คนในสังคมในกำรคิดพิจำรณำในกำร
แก้ไขปัญหำ และกำรปฏิบัติที่มีประโยชน์ต่อสังคมประเทศชำติ เช่น ร่วมใจกันปฏิบัติธรรมเนื่องในวัน
ส ำคัญต่ำงๆ มีกำรท ำสมำธิ ฟังพระธรรมเทศนำลักษณะของกำรกระท ำทั้ง ๓ ข้ำงต้นนี้รวมเรียกว่ำ
สุจริตกรรม แบ่งออกเป็น 3 ประกำร ได้แก่ 

(1) กำยสุจริต ได้แก่ กำรประพฤติชอบทำงกำย มี 3 อย่ำง ได้แก่ เว้นจำกกำรฆ่ำสัตว์เว้นจำก
กำรลักขโมย และเว้นจำกกำรประพฤติผิดในกำม 

(2) วจีสุจริต ได้แก่ กำรประพฤติชอบทำงวำจำ มี 4 อย่ำง ได้แก่ ไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียด ไม่
พูดค ำหยำบ และไม่พูดเพ้อเจ้อ 

(3) มโนสุจริต ได้แก่ กำรประพฤติชอบทำงใจ มี 3 อย่ำง ได้แก่ อนภิชฌำ ไม่เพ่งอยำกได้ของ
ผู้อื่น อพยำบำท ไม่มีจิตประทุษร้ำยใคร และสัมมำทิฏฐิ มีควำมเห็นชอบ5 

จำกข้อควำมข้ำงต้นแสดงให้เห็นว่ำลักษณะของกำรท ำงำนเป็นทีม  เมื่อท ำงำนร่วมกันเพ่ือ
จุดประสงค์เดียวกันแล้ว ก็ควรเปิดใจต่อกัน ตรงไปตรงมำทั้งในเรื่องของงำน และควำมจริงใจระหว่ำง
กันในทีม เรียกว่ำมีลักษณะแห่งควำมสำมัคคีตำมหลักของพระพุทธศำสนำกล่ำวคือมีควำมจริงใจใน ๓ 
ลักษณะ คือ ทำงกำย  ทำงวำจำและทำงจิตใจ  ในกำรท ำงำนเป็นทีมมีข้อเสนอแนะ เห็นพ้องเห็นต่ำง
ในจุดไหนอย่ำงไรก็กล้ำที่จะพูดออกไปตำมตรงโดยไม่ใช้อำรมณ์หรือเรื่องส่วนตัว เมื่อเห็นต่ำงแล้วก็
ควรมีเหตุผลที่ดีสนับสนุนให้เกียรติกัน พร้อมข้อเสนอแนะเพ่ือให้เพ่ือนร่วมทีมได้แก้ไขจุดบกพร่อง สิ่ง
นี้ไม่นับเป็นกำรทะเลำะเบำะแว้งกัน แต่คือควำมจริงใจและให้กำรสนับสนุนกันอย่ำงแท้จริง  
 
4.  ประเภทของควำมสำมัคคี 

ในกำรท ำงำนเป็นทีมในปัจจุบันบุคคลที่มีใจรักสำมัคคีกัน มีวัตถุประสงค์อย่ำงเดียวกัน  แม้ว่ำ
จะท ำงำนคนละที่อยู่ห่ำงกันคนละเมือง หรือคนละประเทศ แต่มีจิตใจรักใคร่นับถือกัน ก็จัดว่ำมีใจ
สำมัคคี ส่วนใจกับกำยอย่ำงไหนที่ท ำให้เกิดควำมสำมัคคียำกง่ำยกว่ำกันนั้น ก็ต้องพิจำรณำเป็นเรื่องๆ 

                                           

5 พระอธิกำรวิศวพงศ์ ธีรปญฺโญ (คงเพ็ง). กำรศึกษำวิเครำะหส์ำมคัคธีรรมที่ปรำกฏในพระพุทธศำสนำเถร
วำท. วิทยำนิพนธ์  พุทธศำสตรมหำบัณฑติ  บัณฑติวิทยำลัย  มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 2554. 
หน้ำ 22. 
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ไป ในบำงครั้ง เมื่อคนมำรวมกัน ประชุมกันแล้ว แต่ก็ยังมีควำมคิดเห็นแตกต่ำงกันในหัวข้อประชุม 
บำงคนมีควำมเห็นขัดแย้งกันในเรื่องเดียวกัน บำงคนก็มีควำมเห็นสอดคล้องกัน หรือ เห็นดีเห็นชอบ
ด้วยกัน ดังนั้น เมื่อว่ำโดยประเภทของควำมสำมัคคีธรรมในหลักพระพุทธศำสนำมีอยู่ 2 ประเภท ดังนี้   

1. ควำมสำมัคคีทำงกำย คือ กำรท ำงำนด้วยก ำลังกำย คนที่ช่วยกันคนละไม้คนละมือ หรือ
องกรณ์มำชุมนุมกันเพ่ือท ำกิจกรรมำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง เรียกว่ำ มีควำมสำมัคคีทำงกำย พฤติกรรม
อย่ำงนี้ ตรงกับที่เรำแปลควำมสำมัคคีว่ำ “ควำมพร้อมเพรียง” นั้นเอง  เมื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องมำร่วม
ประชุมพรักพร้อมกัน  เรียกว่ำ  กำยสำมัคคี6  ควำมสำมัคคีทำงกำย เช่น “ต่ำงคนต่ำงประพฤติตนให้
เป็นคนสงบกำย สงบวำจำ กำรท ำ กำรพูด กำรคิดอย่ำงใด ย่อมเป็นไปเพ่ือสันติ เช่น เว้นจำก
เบียดเบียนกัน ชักน ำเพ่ือกำยสำมัคคี เว้นจำกวิวำทและผรุสวำจำ กล่ำวถ้อยอันสุภำพ นึกในทำง
เมตตำกรุณำ พึงท ำ พึงพูด พึงคิด อย่ำงนั้น ตลอดถึงพึงหัดจิตให้ผ่องใส แต่ควำมสุขที่เกิดเพรำะกำร
ชนะ ตั้งแต่เล่นกัน แข่งขัน โต้กัน สู้กัน ตลอดถึงรบกัน ย่อมเกี่ยวพันด้วยเวร”7 ล้วนเป็นที่มำของควำม
แตกร้ำวจนถึงกำรท ำลำยกันและกันได้ 

2. ควำมสำมัคคีทำงใจ หมำยถึงเมื่อบุคคลมีควำมชื่นชมยินดีเห็นชอบร่วมกัน พอใจรวมเป็น
อย่ำงเดียวกันหรือบุคคลแม้มิได้ไปร่วมประชุมท ำกิจกรรม  แต่มอบให้ฉันทะ  เรียกว่ำ  จิตสำมัคคี 
หรือเรียกว่ำสำมัคคีด้วยใจ  คนที่มีควำมรักใคร่นับถือกัน ใจตรงกัน และหวังดีต่อกันหำกมีปัญหำว่ำ 
กำยสำมัคคีท ำได้ง่ำย หรือใจสำมัคคีท ำได้ยำก แต่ถ้ำใช้ค ำว่ำ “สำมัคคีธรรม ก็ต้องถือว่ำจิตใจเป็น
ส ำคัญ คือ ใจสำมัคคีนั้นดีเลิศประเสริฐแน่”8 

หลักพุทธธรรมอันเป็นหัวใจส ำคัญของกำรท ำงำนเป็นทีมในบทควำมนี้ได้แก่หลัก สำรำณีย
ธรรม หมำยถึงธรรมเป็นที่ตั้งแห่งควำมให้ระลึกถึง  ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน  ธรรมที่ท ำให้เกิด
ควำมสำมัคคี  หลักกำรอยู่ร่วมกัน9 ดังพุทธพจน์ว่ำ 

“ภิกษุทั้งหลำย สำรำณียธรรม (ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน) ๖ 
ประกำรนี้ ท ำให้เป็นที่รักท ำให้เป็นที่เคำรพ เป็นไปเพ่ือควำมสงเครำะห์กัน 
เพ่ือควำมไม่วิวำทกัน เพ่ือควำมสำมัคคีกัน เพ่ือควำมเป็นอันเดียวกัน”10 

ในทำงพระพุทธศำสนำต้องอำศัย หลักสำรำณียธรรม  ดังนี้ 

                                           

6 พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยตุโต).  พจนานกุรมฉบบัประมวลธรรม. พิมพ์ครัง้ท่ี 16. กรุงเทพฯ : เอส.อาร์. พริน้ติง้ 
แมส โปรดกั จ ากดั. 2551.  หน้า 201 

7 มหำมกุฏรำชวิทยำลัย, ธรรมวิจำรณ์ หลักสูตรนักธรรมเอก, พิมพ์ครั้งท่ี 20, กรุงเทพมหำนคร: โรงพมิพ์
มหำมกุฏรำชวิทยำลัย, 2501, หนำ้ 44. 

8 ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์ และวิธำน สุชีวคุปต,์ หลักกำรด ำรงชีวิตในสังคม, พิมพ์ครั้งท่ี 4, กรุงเทพมหำนคร : 
ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง, 2538, หน้ำ 149. 

9 เรื่องเดียวกัน  หน้ำ 201 
 

10 ม.มูล. (ไทย) 12/492/513. 
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1. เมตตำกำยกรรม อันประกอบด้วยเมตตำทำงกำยต่อทีม คือ กำรกระท ำทำงกำยที่
ประกอบด้วยเมตตำ เช่น กำรให้กำรอนุเครำะห์ช่วยเหลือกิจธุระของหมู่คณะด้วยควำมเต็มใจและ
เอ้ือเฟ้ือต่อผู้อื่น แสดงกิริยำอำกำรสุภำพ  เคำรพนับถือกันทั้งต่อหน้ำและลับหลัง  

2. เมตตำวจีกรรม  อันประกอบด้วยเมตตำทำงวำจำต่อทีม คือ บอกแจ้งในสิ่งที่ เป็น
ประโยชน์ แนะน ำตักเตือนด้วยควำมหวังดี  ด้วยกำรกล่ำววำจำที่ดี สุภำพ อ่อนหวำน พูดมีเหตุผล ไม่
พูดให้ร้ำยผู้อ่ืนท ำให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน   

3. เมตตำมโนกรรม  อันประกอบด้วยเมตตำทำงจิตใจต่อทีม คือ ควำมคิดที่ประกอบด้วย
เมตตำทั้งต่อหน้ำและลับหลัง เป็นกำรคิดดีต่อกันไม่คิดอิจฉำริษยำหรือไม่คิดมุ่งร้ำยพยำบำท หำกทุก
คนคิดแล้วปฏิบัติเหมือนกันควำมสำมัคคีก็จะเกิดขึ้นในสังคม   

4. สำธำรณโภคี คือ กำรรู้จักแบ่งสิ่งของให้กันและกันตำมโอกำสอันควร เพ่ือแสดงควำมรัก
ควำมหวังดีของผู้ที่อยู่ในสังคมเดียวกัน   

5. สีลสำมัญญตำ คือ ควำมรักใคร่สำมัคคี รักษำระเบียบวินัยอย่ำงเคร่งครัดเหมำะสมตำม
สถำนะของตนมีควำมประพฤติสุจริตปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ของหมู่คณะ ไม่เอำรัดเอำเปรียบผู้อื่น   

6.  ทิฏฐิสำมัญญตำ คือ กำรมีควำมเห็นชอบร่วมกัน ไม่เห็นแก่ตัว รู้จักเคำรพและรับฟัง
ควำมคิดเห็นของผู้อื่นร่วมมือร่วมใจในกำรสร้ำงสรรค์สังคมให้เกิดควำมสงบ 

สำรำณียธรรม ๖ ประกำร สะท้อนให้เห็นถึงควำมรักใคร่ ควำมระลึกนึกถึงกันด้วยควำมรักที่
เป็นสำรำณียะซึ่งประกอบไปด้วยควำมปรำรถนำดีต่อกันทั้งทำงกำย วำจำ และใจขณะเดียวกันก็มี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในหลักกำรแก้ปัญหำ หรือแก้ทุกข์อย่ำงถูกต้องเสมอกัน (ทิฏฐิสำมัญญตำ) มี
แนวทำงกำรประพฤติปฏิบัติที่เป็นไปเพ่ือกำรแก้ปัญหำโดยเสมอกัน (ศีลสำมัญญตำ) และก็มีกำร
แบ่งปันช่วยเหลือเกื้อกูลกัน (สำธำรณโภคี) หลักธรรมทั้งหลำยเหล่ำนี้แต่ละอย่ำงๆ ชื่อว่ำสำรำณีย
ธรรม แปลว่ำ ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งควำมให้ระลึกถึงกัน เพรำะมีคุณชื่อว่ำ ปิยกรณ์ หรือปิยกรณธรรม 
ธรรมเครื่องท ำควำมรักกันท ำให่เป็นที่ระลึกถึงกัน ชื่อว่ำ  ครุกรณห์รือครุกรณธรรม คือธรรมเครื่องท ำ
ให้เคำรพกันเป็นไปเพ่ือสงเครำะห์ช่วยเหลือกันเพ่ือไม่ทะเลำะวิวำทโต้เถียงกันเพ่ือควำมพร้อมเพรียง
สำมัคคีเป็นอันเดียวกัน เพ่ือเอกีภำพ คือควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน11 ดังนั้น หลักสำมัคคีธรรมตำม
สำรำณียธรรมจึงถือว่ำเป็นหัวใจส ำคัญของกำรท ำงำนเป็นทีมในองค์กรและสำมำรถป้องกันสัญญำณ
อันจักเกิดควำมขัดแย้งในทีมได้อย่ำงยั่งยืน 

 
5.  กำรประยุกต์ใช้หลักสำรำณียธรรมในกำรท ำงำนเป็นทีม 

                                           

11 พระพรหมคณุำภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต).  พจนำนุกรมฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งท่ี 16. กรุงเทพฯ : เอส.
อำร์. พริ้นติ้ง แมส โปรดัก จ ำกดั. 2551.  หน้ำ 201 
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หลักกำรสร้ำงทีมในองค์กรให้แข็งแกร่ง มั่นคง สำมัคคี และอยู่ร่วมกันอย่ำงเมตตำธรรม และ
คอยให้ควำมช่วยเหลือดูแลกันได้ เรียกว่ำหลัก “สำรำณียธรรม” คือ ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งควำมให้คิดถึง
กัน หรือ ระลึกถึงกันเสมอ มีอยู่ 6 ข้อ ซึ่งสำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำนเป็นทีมหรือในองค์กร ได้แก่ 

1) สำมัคคีทำงกำย คือ ให้ควำมช่วยเหลือแรงกำยในทีม 
2) สำมัคคีทำงกำรพูด คือ ให้ค ำแนะน ำท่ีเป็นประโยชน์ต่อเพ่ือนร่วมทีม 
3) สำมัคคีทำงมโนธรรม คือ ตั้งควำมปรำรถนำดีไว้ในใจตนต่อเพ่ือนร่วมทีม 
4) จัดสรรผลประโยชน์ที่ได้ให้เป็นธรรมต่อสมำชิกในทีม 
5) ร่วมกันท ำงำนอย่ำงมีระเบียบวินัยไม่ขัดแย้งกันในทีมทั้งทำงกำย ทำงวำจำ 
6) มีควำมเห็นร่วมกันในทีมท ำงำนโดยไม่ขัดแย้งด้ำนควำมคิดเห็น 
จำกหลักธรรมทั้ง 6 ข้อนี้ ผู้น ำทีมได้น ำมำประยุกต์ใช้แก้ปัญหำกำรควำมขัดแย้งในกำรท ำงำน

ของทีมในองค์กร 3 ลักษณะเท่ำนั้น โดยด ำเนินกำรเพื่อแก้ปัญหำอย่ำงต่อเนื่อง คือ  
1) เป็นกำรสร้ำงควำมสำมัคคีทำงกำยเมื่อจะมีกิจกรรมร่วมกันซึ่ งต้องใช้แรงกำยในกำรท ำ

กิจกรรมนั้นต้องมีกำรเสียสละควำมสุขส่วนตน เพ่ือร่วมกิจกรรมของส่วนรวม เช่น กำรจัดสถำนที่ใน
กำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ เป็นกิจกรรมส่วนรวม ในองค์กรต้องสร้ำงประร ำพิธี กำงเต็นท์ จัดเก้ำอ้ี ท ำควำม
สะอำดพ้ืนที่จัดกิจกรรม เป็นต้น บุคลำกรจะต้องเสียสละแรงกำยออกแรงช่วยกันเพ่ือให้สถำนที่เสร็จ
สมบูรณ์ก่อนในวันงำนหรือประกอบพิธีนั้นๆ เป็นต้น 

2) เป็นวิสัยทัศน์ของทีมร่วมกันโดยยึดหลักเมตตำธรรม ในกำรท ำงำนร่วมกันย่อมหลีกเลี่ยง
มิได้ที่จะมีกำรกระทบกระทั่งกันเป็นธรรมดำ หำกมีหลักยึดเหนี่ยวร่วมกันมีเป้ำหมำยร่วมกันอย่ำนี้แล้ว
ก็สำมำรถป้องกันปัญหำกำรกระทบกระทั่งกันได้ เพรำะฉะนั้นจึงจะต้องอำศัยควำมมีเมตตำธรรมต่อ
กัน ให้อภัยซึ่งกันและกันไม่ยึดติด เพรำะกำรท ำงำนเป็นทีมมุ่งบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน 

 3) เปิดโอกำศให้แสดงควำมคิดเห็น ผู้น ำทีมได้น ำหลักพุทธธรรมมำเป็นแนวทำงกำรพัฒนำ
ทีมในองค์กร โดยเฉพำะกำรเปิดโอกำสให้สมำชิกในทีมมำแสดงควำมคิดร่วมกัน ในกำรวิจำรณ์ผลดี
ผลเสีย เช่น กำรกำรจัดตั้งกลุ่มต่ำงๆ ขึ้นในในองค์กรเพ่ือท ำงำน ถ้ำมีผลดีมำกกว่ำผลเสีย ก็จะมีมติตก
ลงให้มีกำรจัดตั้งกลุ่มนั้นขึ้น แต่ถ้ำกลุ่มงำนท่ีจะจัดขึ้นนั้นมีผลเสียมำกกว่ำก็จะยกเลิกไป 

กำรประยุกต์หลักธรรมเพ่ือแก้ปัญหำขององค์กร ในกำรสร้ำงควำมสำมัคคีในองค์กรนั้น  ดู
เหมือนจะเป็นเรื่องที่ท ำให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ยำก เพรำะมนุษย์เรำต่ำงจิตต่ำงใจกัน มีควำมเห็นที่
ต่ำงกัน ควำมขัดแย้งอำจเกิดขึ้นได้จำกสำเหตุหลำยประกำร  แต่ถึงอย่ำงไรก็ตำมเมื่อมีหลักกำรที่ดีอัน
เป็นหัวใจส ำคัญของกำรท ำงำนเป็นทีมร่วมกันแล้ว ก็ท ำให้ทีมสำมำรถท ำงำนร่วมกันทั้งทำงกำย กำร
พูด กำรเจรจำกำรแบ่งปันผลประโยชน์ให้ลงตัวเหมำะสม กำรสร้ำงจิตส ำนึกที่ดีต่อกัน กำรเรียนรู้
ระเบียบ กติกำ  กฎเกณฑ์ขององค์กร และกำรมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นที่ถูกต้อง เป็นธรรม 
ย่อมเป็นไป เพ่ือควำมรัก ควำมปรองดองกัน เนื่องจำกหลักพุทธธรรมหัวใจส ำคัญของกำรท ำงำนเป็น
ทีม มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนคือเพ่ือควำมสุข เพ่ือควำมสำมัคคีในกำรท ำงำนร่วมกันเพ่ือประโยชน์สุข
ขององค์กร 
6.  สรุป 
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 ในกำรท ำงำนในองค์กรหรือในกำรท ำงำนเป็นทีมทุกคนสำมำรถระงับป้องกันสัญญำณแห่ง
ควำมแตกแยกอันจะน ำไปสู่ควำมล้มเหลวของกำรท ำงำนเป็นทีมได้ และที่ส ำคัญยิ่งไปกว่ำนั้นคือ
องค์กรไม่สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยได้  ดังนั้นกำรศึกษำและหลักปฏิบัติตำมหลักสำรำณียธรรมหลักแห่ง
ควำมสำมัคคีธรรมอันถือได้ว่ำเป็นหัวใจส ำคัญของกำรท ำงำนเป็นทีม  โดยน ำมำประยุกต์ใช้เป็น
แนวทำงในกำรด ำเนินงำนร่วมกันในคณะหรือในทีมตลอดทั้งเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินชีวิต  มีควำม
รัก  ควำมเสียสละ  ซื่อสัตย์และจริงใจต่อกัน ยอมรับฟังควำมคิดเห็นต่อเพ่ือนร่วมทีม  และปฏิบัติต่อ
ทุกคนในทีมอย่ำงเสมอเหมือนกันแล้ว  บุคคลในทีมหรือองค์กรก็จะมีควำมสุขยิ่งขึ้นด้วยผลแห่งหลัก
สำมัคคีธรรมอันเป็นหัวใจส ำคัญของกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข  ดังนั้นผลที่น ำหลักพุทธธรรมตำม
หลักสำมัคคีธรรมที่กล่ำวไว้ในสำรำณียธรรมนั้น  ย่อมเกิดผลอันพึงประสงค์ได้ในปัจจุบันคือ  ท ำให้
คณะในทีมเกิดควำมรักควำมเข้ำใจกัน  เป็นกำรสร้ำงควำมสุขให้แก่บุคคลและทีมท ำงำนอย่ำงมี
ควำมสุข ท ำให้คณะเกิดควำมเสียสละเกื้อกูลกันในทีม ท ำให้เกิดควำมสำมัคคีในทีม  และท ำให้ทีม
ระลึกถึงกันตลอดทั้งท ำให้เกิดสันติสุขร่วมกันอย่ำงยั่งยืน  
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ไตรสิกขากับการพัฒนาสังคม 
Threefold and social development 

 
ปรเมธ  ศรีภิญโย 

 
บทคัดย่อ 

ไตรสิกขาเป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของ ศีล สมาธิ และปัญญาอันเป็นพ้ืนฐานของการ
พัฒนาสังคม เพราะสังคมจะมีความพัฒนาหรือเจริญได้นั้น ต้องมีการพัฒนาโดยใช้หลักของศีล คือ 
การช าระกาย วาจา ให้สะอาด ถือว่าเป็นเบื้องต้นในการพัฒนามนุษย์ตามหลักของพระพุทธศาสนา
ที่ว่าด้วยการงดเว้นจากความชั่วทั้งปวง การพัฒนามนุษย์โดยการฝึกสมาธินั้น เป็นการพัฒนาต่อมา
จากการรักษาศีล พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้สาหรับผู้ที่รักษาศีล พัฒนากาย วาจา ของตน ให้สะอาดได้
แล้วมุ่งหวังความสงบสุขทางใจ น าไปพัฒนาต่อเพ่ือที่มนุษย์นั้นได้พัฒนาตนเองให้เป็นคนมีจิตใจหรือใจ
คอหนักแน่น เอาจริงเอาจังกับงานที่ได้รับมอบหมาย หรือหน้าที่ที่รับผิดชอบ สมาธินั้นเป็นความพร้อม
ของจิตใจการพัฒนาด้วยปัญญาไว้ก็เพ่ือให้มนุษย์มีความรู้ความเข้าใจในสิ่งทั้งหลายอย่างแท้จริง หรือ
ตามที่เป็นอยู่จริง ๆ จนท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความคิดเห็น เปลี่ยนค่านิยม มีโลกทัศน์
และชีวทัศน์อย่างใหม่ได้ ตลอดทั้งเป็นปัจจัยน าไปสู่การพ้นทุกข์คือหมดกิเลสได้ ซึ่งถือได้ว่าไตรสิกขา
เป็นการพัฒนาสังคมเพ่ือความมั่นคงและยั่งยืน 
 
ค าส าคัญ : ไตรสิกขา, การพัฒนาสังคม 
 

Abstract 

 Threefold training is a study of the subject of precepts Morad concentration, 

and wisdon, meditation and wisdom, which is the basis of social development. 

Because society will develop or by using the principles of the sacrament, namely 

cleansing the body, verbally and thoroughly, considered as a prerequisite for human 

development according to the principles of Buddhism that abstain from all evil human 

development by practicing that meditation is a development from the precepts  Lord 

Buddha taught for those who keep their precepts to be clean and can hope for peace of 

mind. Leading to further development so that human beings can develop themselves 

to be mentally or mentally strong  serious about the assignment on responsibility 

Concentration is the readiness of the mind. Developing with wisdom is to allow 

people to truly understand things. Or as it is, actually causing changes, attitudes, 

opinions, changing values there is a new world of vision and vision. Throughout 

being a factor that leads to the release of suffering, it is desperate. Which can be 

considered as the development of society for stability and sustainability. 

 

Keywords :threefold training, Social development 

                                           

อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 
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1.บทน า 

สัมคมปัจจุบันทุกวันนี้ มีความเจริญหรือมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะทางด้าน
วัตถุจนกลายเป็นสังคมวัตถุนิยมและบริโภคนิยม ขาดคุณธรรมจริยธรรม ไร้จิตส านึกในการท าความดี
หรือความชั่ว มุ่งเน้นผลประโยชน์ตนและพวกพ้องเป็นส าคัญ โดยไม่ค านึงถึงความถูกผิด หรือวิธีการที่
ได้ผลประโยชน์มาจึงท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ทางสังคม เช่น ปัญหาอาชญากรรม โจรกรรม เป็นต้น อัน
เนื่องมาจากจิตใจไม่ได้รับการพัฒนา ไม่มีการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการพัฒนา
สังคม เพราะพุทธศาสนาถือว่า เป็นศาสนาที่ประกอบด้วยเหตุและผล ว่าด้วยหลักแห่งความจริง 
สามารถพิสูจน์ได้ ที่ส าคัญเป็นศาสนาที่มีคนให้ความยอมรับนับถือจ านวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประเทศไทยได้มีการน าเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในสังคมซึ่งในที่นี้จะได้น าเอา
หลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) ไปพัฒนาสังคมเพ่ือจะเป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมได้อย่าง
ยั่งยืนต่อไปหลักการของไตรสิกขาเพ่ือมาพัฒนาในส่วนกาย และวาจาให้สะอาดในส่วนเบื้องต้น ที่จัด
อยู่ในส่วนของศีลแล้วใช้เป็นฐานในการสร้างสมาธิเพ่ือพัฒนาให้เกิดปัญญาจนสามารถท าให้จิตใจ    
ไม่ประกอบด้วยโลภะ โทสะ และโมหะ มีความเห็นที่ถูกต้อง อันนับได้ว่าเป็นส่วนของการพัฒนา
ทางด้านปัญญา ซึ่งเป็นการพัฒนาสังคมตามหลักพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 
 
2.ความหมายการพัฒนาสังคม 
 ค าว่า “พัฒนา” ในความหมายของภาษาไทย เป็นการให้ความหมายที่เข้าใจกันว่า การท า
ให้เจริญ ซึ่งสามารถน ามาพัฒนามนุษย์ในด้านสังคมเพ่ือให้สังคมนั้นเจริญเติบโตซึ่งในพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณ ฑิ ตยสถาน  พ .ศ . 2542 ได้กล่ าวไว้ ว่ า  “การพัฒ นา” หมายถึ ง การท าให้ เจริญ
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2542 :779)การเปลี่ยนแปลงในทางเจริญขึ้น การคลี่คลายไปในทางที่ดี การ
กระท าที่เป็นเหตุให้บางสิ่งบางอย่างเจริญเติบโตขึ้น หรือขยายออกเพ่ือให้ดีขึ้นกว่าที่มีอยู่เดิม และการ
พัฒนานั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม หรือมนุษย์ก็ได้ (คณาจารย์สถาบันราชภัฎสวนดุสิต , 2547 
:173) 
 การท าให้การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมเดียวกัน เกิดประโยชน์ส่วนบุคคลและส่วนรวม 
อย่างเสมอ ภาคและยุติธรรมมากท่ีสุด ให้เป็นความสุขความพอใจที่จะได้อยู่ร่วมสัมพันธ์กัน เป็นสังคม 
ที่ผูกพันมั่นคงถาวรตลอดไป (พัทยา สายหู,2544, หน้า 204) 

นงลักษณ์ เอมประดิษฐ์ กล่าวว่า การพัฒนาสังคมหมายถึงการกระท าทุกอย่างในอันที่ 
จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีแก่ประชาชนในสังคมวิชาชีพทุกสาขาทุกองค์กร องค์การ สถาบัน 
ต่างก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เพราะการพัฒนาสังคมช่วยให้เกิดวิถีชีวิตที่ดีแก่คนในสังคม 
นอกจากนี้การพัฒนาสังคม ยังมีความหมายในลักษณะแคบหรือในลักษณะกว้างอีกด้วย กล่าวคือ 1) 
ลักษณะแคบ หมายถึง กาจัดบริการทางสังคมต่าง ๆ ให้แก่คนในสังคม 2) ลักษณะกว้าง หมายถึง 
ความพยายามจะยกระดับความเป็นอยู่ของประชากรในสังคมให้ดีขึ้น ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีการ 
ด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างถูกต้อง (นงลักษณ์ เอมประดิษฐ์, 2542 :12) 

ติน ปรัชญพฤทธิ์ กล่าวว่า การพัฒนาสังคม หมายถึงการปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
เพ่ือให้ปลอดจากความยากจน ความไม่รู้ ความเจ็บไข้ได้ป่วยและความหิวโหย ตลอดจนมุ่งที่จะให้ 
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ประชาชนตระหนักถึงศักยภาพ ศักดิ์ศรี ความใฝ่ฝัน และความพึงพอใจในชีวิตของตนด้วย หรือกล่าว 
อีกนัยหนึ่งว่า การพัฒนาสังคม ได้แก่การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นเพ่ือให้สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ได้ยกย่องตนเองและเป็นอิสระจากการตกเป็นทาสของพันธนาการทั้งปวง(ติน ปรัชญ
พฤทธิ์, 2545 :12) 

  ในพระพุทธศาสนา มีการใช้ค าว่า “ภาวนา”(ประยุทธ์ หลงสมบุญ, 2546:541)ซึ่งเป็นค า
บาลีเป็นกิริยาศัพท์ ที่มาจากค า ว่า ภาเวติ ซึ่งตรงกับค าว่า วฑฺเฒติ(ประยุทธ์ หลงสมบุญ, 2546 :204)
หรือ ค าว่า วัฒนา เป็นความหมายที่ใช้เรียก ค าว่า ภาวนา ค าว่า ภาวนา แปลว่า การเจริญ(พระธรรม
ปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต),2544:9) หมายถึง การท าให้มีขึ้น, เป็นขึ้น, การฝึกอบรมท าสิ่งที่ยังไม่มีให้มีขึ้น 
การ บ าเพ็ญ ต่อมานิยมใช้ค าว่า “พัฒนา” ซึ่งเป็นศัพท์ใหม่ในภาษาไทย แต่เดิมใช้ค าว่า เจริญ
พระพุทธศาสนาใช้ค าว่า เจริญ เป็นการใช้ฝึกอบรม เช่น เจริญสมถเจริญวิปัสสนา แต่เดิมนั้น 
พระพุทธศาสนาใช้ค าว่า ภาวนา คือ สมถภาวนา ฝึกอบรมจิตให้เกิดความสงบ วิปัสสนาภาวนา 
ฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความรู้เข้าใจตามเป็นจริง เมื่อกล่าวถึงค าว่า พัฒนา ก็คือ กล่าวถึงความเจริญ 
เป็นค าเรียกให้เข้าใจง่าย (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2547 :10-15) 

พุทธทาสภิกขุ ได้ให้ความหมายของการพัฒนาว่า เป็นสภาพที่เป็นกลาง ๆ ท าให้ 
เจริญก้าวหน้า และการพัฒนานั้นต้องดับทุกข์ได้ด้วย ไม่มีดีมีชั่วปะปนอยู่ด้วย ดังความตอนหนึ่งว่า 
พัฒนาแปลว่าเจริญ หมายถึง มากขึ้นหรือเพ่ิมขึ้นเท่านั้นเอง ไม่ได้หมายความว่าชั่วหรือดีเช่น ผมที่ 
ศีรษะมันรกหนาแน่นขึ้นก็เรียกได้ว่าผมมันพัฒนาเหมือนกัน แต่ไม่ได้หมายถึงว่าดี คาว่าพัฒนาเป็นค า
กลาง ๆ คือต้องพัฒนาให้เป็นในทางที่ดับทุกข์ คือต้องไม่มีดีมีชั่ว ไม่มีบวกมีลบ (พุทธทาสภิกขุ , 2537 
:33) 

พระเทพสาครมุนี (แก้ว สุวณฺณโชโต) กล่าวสรุปไว้ว่า “การพัฒนา” เป็นการกระท าให้ 
เจริญ กระท าให้ก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป มีศิลปะในการกระท าอะไรลงไป ต้องมีสิ่งที่สวยสดงดงามตาม 
ระเบียบ มีเหตุมีผลอยู่ในนั้น ท าให้มันก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป พยายามท าให้มันก้าวหน้า พยายามท าให้ 
มันเจริญ อันนี้เรียกว่า มีศิลปะในการพัฒนา (พระเทพสาครมุนี (แก้ว สุวณฺณโชโต), 2529:155) 

พระเทพวิสุทธิกวี(พิจิตร  ติวณฺโณ) อธิบายว่าค าว่า พัฒนา หมายถึง การท าให้เจริญขึ้น 
ท าให้รุ่งเรืองขึ้น ใช้ได้ทั้งการพัฒนาวัตถุและการพัฒนาจิตใจ เช่น การพัฒนาชนบท การพัฒนา 
ประเทศ การพัฒนาสติปัญญา และการพัฒนาจิต เป็นต้น แต่ศัพท์ทางพระพุทธศาสนาที่แท้จริงที่ใช้ใน 
การพัฒนาจิตนั้น ท่านใช้ค าว่าภาวนา หมายถึง การท าให้มี การท าให้เกิดขึ้น ท าให้เจริญ การอบรม 
การบ าเพ็ญ เช่น ค าว่า สมาธิภาวนา คือ การเจริญ การอบรม หรือบ าเพ็ญสมาธิ และค าว่า วิปัสสนา 
ภาวนา คือ การเจริญ การอบรม หรือการบ าเพ็ญวิปัสสนา (พระเทพวิสุทธิกวี (พิจิตร  ติวณฺโณ), 
2543:2) 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การพัฒนาสังคม หมายถึง การกระท าเพ่ือมุ่งปรับปรุงส่งเสริมให้คนที่ 
อยู่ร่วมกัน มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งในด้านวัตถุและจิตใจอันจะท าให้การด ารงชีวิตอยู่ 
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ร่วมกันนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองและสงบสุข แต่การที่บุคคลจะด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขจะต้อง 
อาศัยปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน อย่างน้อยที่สุดจะต้องมีปัจจัยขั้นพ้ืนฐานที่ดีพอสมควรกล่าวคือ มี 
ที่อยู่อาศัย มีอาหารเพียงพอแก่การเลี้ยงชีพ มีเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มสมควรแก่สภาพและฐานะ เวลา 
เจ็บป่วยควรจะได้รับการรักษาพยาบาล มีอาชีพมั่นคง มีรายได้เพียงพอแก่ค่าใช้จ่ายในการครองชีพ มี 
ความรักใคร่สมานสามัคคีกันของสมาชิกในสังคมและปราศจากภัยคุกคามจากโจรผู้ร้าย ฯลฯ สิ่ง 
เหล่านี้จะเกิดมีขึ้นได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีเข้าช่วย เพ่ือให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขการพัฒนาสังคมมี 
ขอบเขตกว้างขวาง เพราะปัญหาของสังคมมีมากและสลับซับซ้อนการแก้ปัญหาสังคมจึงต้องท าอย่าง 
รอบคอบ และต้องอาศัยความร่วมมือกันของบุคคลจากหลายๆ ฝ่าย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชน 
ในสังคมนั้น ๆ จะต้องรับรู้ พร้อมที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเสมอ การพัฒนา 
สังคมจึงต้องเป็นทั้งกระบวนการ วิธีการ กรรมวิธีเปลี่ยนแปลง และ แผนการด าเนินงาน กล่าวคือ1 ) 
เป็นกระบวนการ (Process) เพราะการแก้ปัญหาสังคมต้องกระท าต่อเนื่องกันอย่างมี ระบบ เพ่ือให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงจากลักษณะหนึ่งไปสู่อีกลักษณะหนึ่ง ซึ่งจะต้องเป็นลักษณะที่ดี กว่าเดิม  2) เป็น
วิธีการ (Method) คือต้องก าหนดวิธีการในการด าเนินงาน โดยเฉพาะเน้นความ ร่วมมือของประชาชน
ในสังคมนั้นกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลที่จะท างานร่วมกัน และวิธีการนี้ต้องเป็นที่ ยอมรับว่าสามารถน า
การเปลี่ยนแปลงมาสู่สังคมได้อย่างถาวรและมีประโยชน์ต่อสังคม  3 ) เป็นกรรมวิธีเปลี่ยนแปลง 
(Movement) การพัฒนาสังคมจะต้องท าให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงให้ได้และจะต้องเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะเน้นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ของตน เพ่ือให้เกิดส านึกในการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อผลประโยชน์ของส่วนรวม และรักความ เจริญก้าวหน้าอันจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ทางวัตถุ  4) เป็นแผนการด าเนินงาน (Planning) การพัฒนาสังคมจะต้องท าอย่างมีแผนมีขั้นตอน 
สามารถตรวจสอบและประเมินผลได้ แผนงานนี้จะต้องมีทุกระดับ นับตั้งแต่ระดับชาติ คือ แผนการ 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ลงมาจนถึงระดับผู้ปฏิบัติ แผนงานมีความส าคัญและจ าเป็นอย่าง 
ยิ่งในการพัฒนาสังคม การพัฒนาด้านสังคมไทยสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การ 
เปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่มุ่งที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่พัฒนา เพราะการพัฒนาเป็นการ 
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีโดยอาศัยความพยายาม ความก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ต่าง ๆ เป็นองค์ประกอบ ดังนั้นทุกสังคมจึงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นนิจ และมุ่งที่จะปรับปรุงให้เกิด 
ความก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง  
 
3.ไตรสิกขากับการพัฒนาสังคม 

การพัฒนาสังคมตามหลักไตรสิกขาเป็นการพัฒนาทั้งภายในทั้งภายนอกโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการพัฒนาภายใน หรือจิตใจเป็นการพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ในที่นี้ได้น า
หลักการของไตรสิกขาเพ่ือมาพัฒนาในส่วนกาย และวาจาให้สะอาดในส่วนเบื้องต้น ที่จัดอยู่ในส่วน
ของศีล แล้วใช้ เป็นฐานในการสร้างสมาธิเพ่ือพัฒนาให้ เกิดปัญญาจนสามารถท าให้จิตใจไม่
ประกอบด้วยโลภะ โทสะ และโมหะ มีความเห็นที่ถูกต้อง อันนับได้ว่าเป็นส่วนของการพัฒนา 
ทางด้านปัญญา ซึ่งหลักการพัฒนาสังคมด้วยไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สมาธิ และปัญญา มีหลักการ
ดังต่อไปนี้ 
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ศีลกับการพัฒนาสังคมเป็นหลักการพัฒนาสังคมทางด้านศีล (สีลสิกขา)เป็นการฝึกความ
ประพฤติให้สุจริตทางกาย วาจา และอาชีพ การรักษาระเบียบวินัย การด ารงตนด้วยดีในสังคม ปฏิบัติ
หน้าที่และความรับผิดชอบทางสังคมให้ถูกต้อง เป็นการควบคุมพฤติกรรมในการแสดงออก ซึ่งบุคคล
จะต้องควบคุมพฤติกรรมภายนอกทั้งหมด รวมความได้ว่า ศีลก็คือความปกติทางกาย และวาจา เป็น
เจตนาของผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ จากการลักทรัพย์ จากการประพฤติผิดในกาม จากการพูดเท็จ 
และจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาท(พระไตรปิฎกภาษาไทย 
เล่ม 22 ข้อ 32 : 49) อีกอย่างหนึ่ง กล่าวได้ว่า ศีลคือเจตนา เจตสิก สังวร และอวีติกกมะ ชื่อว่า ศีล 
ดังที่ท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถรเจ้า กล่าวไว้ว่า “เจตนาชื่อว่าศีล เจตสิกชื่อว่าศีล สังวรชื่อว่า 
ศีล และอวีติกกมะก็ชื่อว่าศีล”(พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม31ข้อ 39 : 60) ศีลภาวนา (Moral 
Development) หมายถึงการเจริญศีล พัฒนาความประพฤติ การฝึกอบรมศีล ให้ตั้งอยู่ในระเบียบ
วินัย ไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ดี มีการเกื้อกูลกัน(พระธรรม
ปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2546:70)ศีลภาวนา คือ การเจริญศีลให้มีพฤติกรรมทางสังคมที่พัฒนาแล้ว ไม่
เบียดเบียนก่อความเดือดร้อนให้แก่ผู้อ่ืนและสังคม และประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อสังคมมี
ระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริต ฝึกตนเองให้อยู่ในสังคมด้วยดีและเป็นประโยชน์ (พระธรรมปิฎก 
(ป.อ. ปยุตฺโต), 2540:10)ระดับต้นก็คือ ศีล 5 ศีล 8 ศีล เหล่านี้ มุ่งไปที่การไม่เบียดเบียนกัน สร้าง
ความไว้วางใจเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ศีลเป็นคุณสมบัติของตัวบุคคล เพราะศีลเป็นเรื่องของ
บุคคลมีระเบียบมีวินัยในการดาเนินชีวิต มีการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยดี ส่วนวินัยเป็นการจัดระเบียบ ศีล
กับวินัยจึงเป็นสิ่งส าคัญที่มาคู่กัน จะเป็นตัวเอ้ืออ านวยให้เรามีโอกาสมีเวลาที่จะพัฒนาชีวิตได้สะดวก
ขึ้น เพราะถ้ามนุษย์ในสังคมมีความประพฤติทางกาย ทางวาจา อยู่ในศีลแล้ว การจะปรับตัวอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ความร่มเย็น เป็นชีวิตที่พร้อมจะรับ การพัฒนาและมีโอกาสท า
ประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อ่ืนเป็นอันมาก ท าให้เป็นคนที่มีความม่ันใจในตนเอง เพราะได้เว้นในสิ่งที่
ควรเว้น ท าในสิ่งที่ควรท า การด าเนินชีวิตก็ปราศจากความกังวล ในทางตรงกันข้ามหากมีชีวิตที่ไม่มี
วินัย ไม่มีศีลเสียแล้ว จะเป็นการด ารงชีวิตที่ไร้เดียงสา ไม่รู้เรื่องการครองชีวิต ว่าจะไปอยู่อย่างไร จะ
อยู่ในระยะที่ด าเนินชีวิตไม่ตรง เพราะมีการมีการคบแต่มิตรเทียม มิตรปอกลอก ประพฤติชั่วทั้งทาง
กายและทางวาจา จนไม่ได้พัฒนาคุณค่าความเป็นมนุษย์ไม่ได้ก้าวเดินไปในทางที่ดี ชีวิตที่ได้มามืดมาก็
จะมืดไป เข้าสู่อบายภูมิเหมือนเดิม แต่ถ้าหากชีวิตที่ได้มา มีการอบรมด้านการพัฒนาทางศีล เมื่อมี
การฝึกพร้อมแล้ว จึงเป็นคุณสมบัติของผู้พัฒนาทางศีลเรียกว่า ภาวิตสีโล และย่อมได้รับประโยชน์ของ
การรักษาศีลดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า    

1. คหบดีทั้งหลาย บุคคลผู้มีศีล มีศีลสมบัติในโลกนี้ ย่อมได้โภคทรัพย์ใหญ่หลวง ซึ่งมี 
ความไม่ประมาทเป็นเหตุ นี้เป็นประโยชน์ประการที่ 1 แห่งศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีล 

2. คหบดีทั้งหลาย กิตติศัพท์อันดีงามของบุคคลผู้มีศีล มีศีลสมบัติย่อมกระฉ่อนไป นี้เป็น 
ประโยชน์ประการที่ 2 แห่งศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีล    

3. คหบดีทั้งหลาย บุคคลผู้มีศีล มีศีลสมบัติ จะเข้าไปยังบริษัทใด ๆ จะเป็นขัตติยบริษัทก็ 
ตาม พราหมณ์บริษัทก็ตาม คหบดีบริษัทก็ตาม สมณบริษัทก็ตาม ย่อมแกล้วกล้า ไม่เก้อเขินเข้าไป นี้ 
เป็นประโยชน์ประการที่ 3 แห่งศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีล    
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4. คหบดีทั้งหลาย บุคคลผู้มีศีล มีศีลสมบัติ ย่อมไม่หลงลืมสติตาย นี้เป็นประโยชน์ 
ประการที่ 4 แห่งศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีล    

5. คหบดีทั้งหลาย บุคคลผู้มีศีล มีศีลสมบัติ หลังจากตายแล้วย่อมไปบังเกิดในสุคติโลก 
สวรรค์ นี้เป็นประโยชน์ประการที่ 5 แห่งศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีล(พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 5ข้อ 
285 : 99) 

จะเห็นได้ว่า การพัฒนาโดยใช้หลักของศีล คือ การช าระกาย วาจา ให้สะอาด ถือว่าเป็น
เบื้องต้นในการพัฒนามนุษย์ตามหลักของพระพุทธศาสนาที่ว่าด้วยการงดเว้นจากความชั่วทั้งปวง 
พระพุทธเจ้าได้ทรงพิจารณาถึงความเป็นไปได้ หรือความเป็นจริงตามธรรมชาติ และได้พิจารณาถึง
ผลสัมฤทธิ์คือ ประโยชน์ที่จ าเป็นแก่ผู้รับการพัฒนา คือ แต่ละบุคคลได้เป็นผู้มีระเบียบในตนเอง 
สามารถบังคับตนเองให้อยู่ในขอบเขตที่ต้องการได้ ไม่ท าอะไรตามใจชอบแต่มีความรับผิดชอบ
ค านึงถึงผู้อ่ืน โดยเริ่มต้นจากชีวิตครอบครัว คือเริ่มตั้งแต่การมีระเบียบวินัยในบ้าน มีความซื่อสัตย์ต่อ
หน้าที่ เป็นต้น ทุกขั้นตอนจะฝึกฝนให้มีความส านึกในเรื่องวินัยจนกลายเป็นธรรมชาติในตัวทั้งสิ้น 
มนุษย์นั้นเป็นผู้ที่มีความสามารถที่พัฒนาได้ แต่ก็พัฒนาได้ไม่เท่ากันทุกคน ขึ้นอยู่กับความสามารถ
ของแต่ละบุคคลไป  

พระพุทธเจ้าจึงได้จัดรูปแบบการพัฒนาด้วยศีล เป็นล าดับตามความสามารถ หรือตาม
ความมุ่งหมายโดยแบ่งประเภทของศีลออกหลายละดับตามความสามารถหรือความเหมาะสมของ
บุคคล ดังนี้  1) ศีล 5 สาหรับ คฤหัสถ์ และบุคคลทั่วไป   2) ศีล 8 หรือ อุโบสถศีล สาหรับคฤหัสถ์ที่
ตั้งใจจะถือปฏิบัติให้สูงขึ้นไป และโดย ธรรมดาให้ถือในวันขึ้นและแรม 8 ค่า 15 ค่า หรือ 14 ค่า 
เดอืนละ 4 ครั้ง แต่ผู้ที่ประสงค์จะถือปฏิบัติ ให้มากกว่านั้นหรือจะปฏิบัติตลอดชีวิตก็ยิ่งเป็นการดี   3) 
ศีล 10 สาหรับสามเณรและสามเณรีที่จะต้องยึดถือปฏิบัติ   4) ศีล 227 เป็นศีลสาหรับพระภิกษุสงฆ์
ที่จะต้องยึดถือปฏิบัติ   5) ศีล 311 เป็นศีลสาหรับภิกษุณีท่ีจะต้องยึดถือปฏิบัติ    

ในการรักษาศีลนี้พระพุทธเจ้าทรงวางวิธีการรักษาไว้สามประการที่ เรียกว่าวิรัติ 3 
ประการ(พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 1 ข้อ 188: 337) คือ  1) สัมปัตตวิรัติ คือ การเว้นสิ่งที่ประจวบ
เฉพาะหน้า, เว้นเมื่อประสบซึ่งหน้า หรือเว้นได้ ทั้งที่ประจวบโอกาส ได้แก่ ไม่ได้ตั้งเจตนาไว้ก่อน 
ไม่ได้สมาทานสิกขาบทไว้เลย แต่เมื่อประสบเหตุที่ จะท าชั่ว นึกคิดพิจารณาขึ้นได้ขณะนั้นว่า ตนมี
ชาติตระกูล วัย หรือคุณวุฒิอย่างนี้ ไม่สมควรกระทา กรรมเช่นนั้น แล้วงดเว้นเสียได้ไม่ท าผิดศีล   2) 
สมาทานวิรัติ คือ เว้นด้วยการสมาทาน ได้แก่ ตนได้ตั้งเจตนาไว้ก่อน โดยได้รับศีล คือ สมาทาน
สิกขาบทไว้แล้ว ก็งดเว้นตามที่ได้สมาทานนั้น   3) สมุจเฉทวิรัติ หรือ เสตุฆาตวิรัติ คือ เว้นด้วยตัด
ขาด หรือด้วยชักสะพานตัดตอนเสีย ทีเดียว, เว้นได้เด็ดขาด ได้แก่ การงดเว้นความชั่ว ของพระอริยะ
ทั้งหลาย อันประกอบด้วยอริยมรรค ซึ่งขจัดกิเลสเป็นเหตุแห่งความชั่วนั้น ๆ เสร็จสิ้นแล้ว ไม่เกิดมี
แม้แต่ความคิดที่จะประกอบกรรมชั่วนั้นเลย  ศีลที่กล่าวมานั้นเป็นศีลที่เป็นบทบัญญัติหรือเรียกว่า
กฎหมาย ข้อบังคับใช้ในการฝึกฝน หรืออบรมเพ่ือพัฒนามนุษย์ที่ไม่เป็นระบบระเบียบให้เป็นระบบ
ระเบียบ  

ศีลอีก 4 ประเภท คือ ปาริสุทธิศีล 4(พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 1ข้อ 1 : 90) หมายถึง 
ศีลคือความบริสุทธิ์, เครื่องให้บริสุทธิ์, ความประพฤติบริสุทธิ์ที่จัดเป็นศีล ได้แก่ 1) ปาฏิโมกขสังวรศีล 
2) อินทรียสังวรศีล 3) ปัจจัยสันนิสิตศีล 4) อาชีวปาริสุทธิศีล ซึ่งเป็นหลักการพัฒนามนุษย์ได้อย่าง
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สมบูรณ์แบบ ดังนี้ คือ  1) ปาฏิโมกขสังวรศีล เป็นศีลคือความสารวมในพระปาฏิโมกข์ เว้นจากข้อ
ห้าม ท าตามข้อที่ทรงอนุญาต ประพฤติเคร่งครัดในสิกขาบททั้งหลาย   2) อินทรียสังวรศีล เป็นศีลที่
เกิดจากการรักษาคุ้มครองอินทรีย์ 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ช่วยสนับสนุนศีลที่เป็นสิกขาบท 
เช่นศีล 53) ปัจจัยสันนิสิตศีล เป็นศีลที่เกิดจากการพิจารณาปัจจัยหรือเครื่องอาศัย 4 อย่าง ได้แก่ 
อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค   4) อาชีวปาริสุทธิศีล เป็นศีลคือการเลี้ยงชีพโดย
ทางบริสุทธิ์ ละมิจฉาอาชีวะ คือการเลี้ยงชีพผิด ภิกษุท าอินทรียสังวรให้ถึงพร้อมได้ด้วยสติ ฉันใด อา
ชีวปาริสุทธิพึงท าให้ถึงพร้อมด้วยความเพียร ฉันนั้น เพราะความเพียรเป็นเหตุการณ์ละมิจฉาอาชีวะ 
เมื่อละการแสวงหาที่ไม่บริสุทธิ์ เว้นปัจจัยที่เกิดขึ้นโดยไม่บริสุทธิ์ ดุจหลีกเลี่ยงอสรพิษ การแสวงหาไม่
เป็นมิจฉาอาชีวะก็ย่อมเป็น สัมมาอาชีวะ ดังพุทธพจน์ที่ว่า “ภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกในพระธรรมวินัย
นี้ ละมิจฉาอาชีวะแล้ว ก็ ดารงชีวิตอยู่ด้วยสัมมาอาชีวะ”(พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 2 ข้อ 1 : 290) 

สมาธิกับการพัฒนาสังคมเป็นหลักการพัฒนาสังคมทางด้านสมาธิ (จิตตสิกขา)เป็นความมีใจ
ตั้งมั่น, ความตั้งม่ันแห่งจิต, การทาให้ใจ สงบแน่วแน่ ไม่ฟุ้งซ่าน, การมีจิตก าหนดแน่วแน่อยู่ในสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งโดยเฉพาะ(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2553:254)หลักการพัฒนาสังคมโดยการอบรม
ด้านสมาธิ เป็นเรื่องของการฝึกมนุษย์ในด้าน จิตใจ หรือระดับจิตใจ ได้แก่การพัฒนาคุณสมบัติต่าง ๆ 
ของจิต ทั้งในด้านคุณธรรม เช่น ความเมตตา กรุณา ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ในด้านความสามารถของ
จิต เช่น ความเข้มแข็งมั่นคง ความเพียร พยายาม ความรับผิดชอบ ความแน่วแน่มั่นคง ความมีสติ 
สมาธิ และในด้านความสุข เช่น ความอ่ิมใจ ความร่าเริงเบิกบานใจ ความสดชื่นผ่องใส ความรู้สึก
พอใจ โดยอาศัยตัวศีลเป็นฐานเบื้องต้นเพ่ือให้เกิด สมาธิ ให้จิตมั่นคงเป็นปกติ ไม่ถูกชักจูงไปในทางที่
ผิด แต่ให้มีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทัน ซึ่งเป็น กระบวนการพัฒนาทางจิต เพ่ือเป้าหมายให้พ้นจาก
อบายภูมิ เมื่อปฏิบัติตามจะก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้ คือ  การเจริญจิต พัฒนาจิต การฝึกอบรมจิตใจ
ให้เข้มแข็ง มั่นคง เจริญงอกงามด้วย คุณธรรมทั้งหลาย เช่น มีเมตตา กรุณา มีฉันทะ ขยันหมั่นเพียร 
อดทน มีสมาธิและสดชื่น เบิกบาน เป็นสุขผ่องใสเป็นต้น(พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) , 2546: 70) 
เป็นการพัฒนาด้านอารมณ์ เพราะธรรมชาติของมนุษย์นั้น จิตเป็นตัวรับอารมณ์ทั้งหมดที่เข้ามาสู่กาย
มนุษย์ผ่านตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ของมนุษย์ ดังนั้นคนเราทุกคนจึงมี ความจาเป็นที่จะต้องปรับ
อารมณ์ ให้รู้เท่าทันพิจารณาความรู้สึกของตนเองอยู่ตลอดเวลา การที่ มนุษย์เราจะพัฒนาอารมณ์
หรืออบรมจิตให้สงบตั้งมั่น ให้บริสุทธิ์  ควรแก่การงานได้นั้น ถือว่าเป็นการ พัฒนาอย่างหนึ่ง    
หลักการพัฒนาด้านอารมณ์นี้ ต้องมีแรงจูงใจที่ดี ให้เกิดการใฝ่รู้ใฝ่สร้างสรรค์ ที่เรียก กันว่า ฉันท
สัมปทา แปลว่า ความถึงพร้อมด้วยฉันทะ มิใช่ถึงพร้อมด้วยตัณหา การพัฒนาด้านอารมณ์นี้ มนุษย์
สามารถที่จะพัฒนาได้ดี เพราะความที่มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ ฝึกได้พัฒนาได้ มีศักยภาพที่สามารถ
พัฒนาจิตให้สมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่มีเมตตากรุณา มีศรัทธา มีความกตัญญู การพัฒนาที่เน้นสมาธิ ก็เพ่ือ
จะสร้างสติ ให้มีความเพียร มีความเอาใจใส่ รับผิดชอบ เป็นต้น จนเกิดการพัฒนาสุขภาพจิต คือ 
จิตใจมีความสุข เป็นจิตใจที่เบิกบาน มีปีติ มีความร่าเริงบันเทิงใจ    

การพัฒนาสังคมด้านสมาธิ จึงเป็นเรื่องของการฝึกในด้านจิตใจ หรือ ระดับจิตใจ ได้แก่การ
พัฒนาคุณสมบัติต่าง ๆ ของจิต ทั้งในด้านคุณธรรม เช่น ความเมตตากรุณา ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ใน
ด้านความสามารถของจิต เช่น ความเข้มแข็งมั่นคง ความเพียรพยายาม ความรับผิดชอบ ความแน่ว -
แน่มั่นคง ความมีสติ สมาธิ และในด้านความสุข เช่น ความอ่ิมใจ ความร่าเริง เบิกบานใจ ความสดชื่น
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ผ่องใส ความรู้สึกพอใจ โดยอาศัยตัวศีลเป็นฐานเบื้องต้นเพ่ือให้เกิดสมาธิ ให้จิตมั่นคงเป็นปกติ ไม่ถูก
ชักจูงไปในทางที่ผิด แต่ให้มีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทัน จึงเป็นคุณสมบัติของ ผู้พัฒนาทางจิต เรียกว่า ภา
วิตจิตฺโต เป็นการพัฒนาด้านอารมณ์ เพราะธรรมชาติของมนุษย์นั้น จิตเป็นตัวรับอารมณ์ท้ังหมดที่เข้า
มาสู่กายมนุษย์ผ่านตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ของมนุษย์ ดังนั้นคนเราทุกคนจึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
ปรับอารมณ์ ให้รู้เท่าทันพิจารณาความรู้สึกของตนเองอยู่ตลอดเวลา การที่มนุษย์เราจะพัฒนาอารมณ์
หรืออบรมจิตให้สงบตั้งมั่น ให้บริสุทธิ์ ควรแก่การงานได้นั้น ถือว่าเป็นการพัฒนาอย่างหนึ่ง  หลักการ
ฝึกจิตของมนุษย์ให้มีคุณภาพและสมรรถภาพเพ่ือให้จิตเข้มแข็ง แน่วแน่ และ สงบผ่องใสบริสุทธิ์ 
ปราศจากสิ่งรบกวนให้เศร้าหมอง สามารถควบคุมตนเองได้ดี คือการฝึกเรียนรู้ที่จะควบคุมใจไม่ให้ตก
อยู่ในอ านาจแห่งโลภะ โทสะ โมหะ เพื่อให้เกิดสติและรู้เท่าทันอยู่เสมอ  

ดังนั้น หลักการของสมาธิ จึงจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงถึง
ประโยชน์ของ สมาธิไว้ เช่น สมาธิภาวนา เป็นไปเพ่ือการมีชีวิตอย่างเป็นสุข เป็นการพักผ่อนทางจิต 
สมาธิที่เป็นไปเพ่ือให้เกิดญาณทัสสนะ คือ มีปัญญาที่หยั่งรู้ได้เป็นพิเศษ เป็นไปเพื่อประโยชน์คือ 1) ให้
มีสติและ สัมปชัญญะ เพ่ือประโยชน์ในการกระทาอยู่เสมอ 2 ) เพ่ือการดับอาสวะ คือ กิเลส ตัณหา 
ราคะ ที่อาจชักจูงให้มีพฤติกรรมที่จะน ามาซึ่ งความเดือดร้อนทั้ งตนเองและผู้ อ่ืนโดยสมาธิ
(พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 11ข้อ 307 : 278) 

ปัญญากับการพัฒนาสังคมเป็นหลักการพัฒนาสังคมทางด้านปัญญา (ปัญญาสิกขา) การ
มีปัญญา, ความรู้ทั่ว, ปรีชาหยั่งรู้เหตุผล, ความรู้เข้าใจชัดเจน, ความรู้เข้าใจหยั่งแยกได้ในเหตุผล ดีชั่ว 
คุณโทษ ประโยชน์ มิใช่ประโยชน์ เป็นต้น และรู้จะจัดแจง จัดสรร จัดการ , ความรอบรู้ในกองสังขาร
มองเห็นตามเป็นจริง(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2553:136)ดังนั้น การพัฒนาปัญญาจึงมี
ความส าคัญสูงสุดเพราะปัญญาเป็นตัวน าทางและควบคุม พฤติกรรมทั้งหมด คนเราจะมีพฤติกรรม
อะไร อย่างไร และแค่ไหน ก็อยู่ที่ว่าจะมีปัญญาชี้นาหรือบอก ทางให้เท่าใด และปัญญาเป็นตัว
ปลดปล่อยจิตใจ ให้ทางออกแก่จิตใจ เช่น เมื่อจิตใจอึดอัดมีปัญหาติดตันอยู่ พอเกิดปัญญารู้ว่าจะท า
อย่างไร จิตใจก็โล่งเป็นอิสระได้ การพัฒนาปัญญาเป็นเรื่องกว้างขวาง แยกออกไปได้หลายด้านและมี
ขั้นหลายละดับ เช่น   1) เป็นปัญญาที่ช่วยให้ดาเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพประสบความส าเร็จ
ความรู้ ความเข้าใจในข้อมูล รวมทั้งศิลปวิทยาการต่าง ๆ เข้าถึงเนื้อหาความหมายถูกต้องชัดเจน การ
เรียนรู้อย่างถูกต้องตามเป็นจริง โยงเข้ามาประสานเป็นภาพองค์รวมทั้งชัดเจน หรือโยงออกไปสู่ความ
หยั่งรู้ หยั่งเห็นใหม่ ๆได้   2) ปัญญาที่ช่วยให้ด าเนินเข้าสู่วิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงาม ความรู้เข้าใจในระบบ
ความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายที่อิงอาศัยสืบเนื่องส่งผลต่อกันตามเหตุปัจจัย   3) ปัญญาที่ช่วยให้บรรลุ
จุดหมายสูงสุดของชีวิตที่ดีงาม ความเข้าใจเข้าถึงเท่าทัน ความจริงของสังขารคือโลกและชีวิตที่
เปลี่ยนแปลงเป็นไปตามกฎธรรมดาของธรรมชาติ จนสามารถวางใจถูกต้องต่อสิ่งทั้งหลาย ท าจิตใจให้
หลุดพ้น เป็นอิสระได้โดยสมบูรณ์(พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 11ข้อ 305 : 271) 

การพัฒนาปัญญาเป็นการฝึกหรือพัฒนาให้เกิดความรู้ตามความเป็นจริง เริ่มตั้งแต่ ความ
เชื่อ ความเห็น ความรู้ ความเข้าใจ ความหยั่งรู้เหตุผล การรู้จักวินิจฉัย ไตร่ตรอง ตรวจสอบ คิดการ
ต่าง ๆ สร้างสรรค์ เฉพาะอย่างยิ่งเน้นการรู้ตรงตามความเป็นจริง หรือรู้เห็นตามที่มันเป็น ตลอดจนรู้
แจ้งความจริงที่เป็นสากลของสิ่งทั้งปวง จนถึงข้ันรู้เท่าทันธรรมดาของวัตถุและจิตใจที่ท าให้มีจิตใจเป็น
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อิสระ ปลอดปัญหา ไร้ทุกข์ เข้าถึงอิสรภาพโดยสมบูรณ์ (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2539 : 38-
39) 

การพัฒนาทางปัญญา เป็นการอบรมจิตให้เกิดปัญญา รู้จักใช้เหตุผลน ามาพิจารณา มี
ความเมตตา เอ้ืออาทรต่อกัน รู้จักว่า อะไรควรเว้น ควรท า มีทัศนคติและค่านิยมที่ถูกต้องตามหลัก 
พุทธศาสนา มองสิ่งทั้งหลายตามเหตุตามปัจจัย เป็นท่าทีของจิตที่น ามาซึ่งปัญญา และการท าตาม 
เหตุผล เชื่อในหลักของกรรม จะมีสติสัมปชัญญะในการรับรู้ ก าหนดรู้สิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริง คือ 
มองว่ามันคืออะไร เป็นมาอย่างไร เป็นไปอย่างไร เมื่อพิจารณาจนเกิดปัญญา ก็จะรู้เข้าใจสิ่งทั้งหลาย 
ตามความเป็นจริง ท าให้รู้จักปัญหา รู้จักเหตุของปัญหา และปฏิบัติต่อสิ่งนั้นได้ถูกต้อง เป็นการ 
แก้ปัญหา แก้ทุกข์ที่เกิดขึ้นได้ด้วยสติปัญญา เป็นการรู้จักคิด รู้จักพิจารณา เรียกว่า คิดเป็น ตามแบบ 
โยนิโสมนสิการ แปลว่า การกระท าไว้ในใจโดยแยบคาย ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดในการพัฒนาชีวิต 
มนุษย์ และจะท าให้มนุษย์เรานั้นมีอิสรภาพพ่ึงพาตนเองได้ ชีวิตก็จะมีการพัฒนา ด้วยความรุ่งโรจน์ 
สดใส มีความสุข ความส าเร็จในชีวิต ความเจริญก้าวหน้าทุกประการ   

กระบวนการพัฒนาทางปัญญา เพ่ือเป้าหมายให้พ้นจากอบายภูมิ เมื่อปฏิบัติตามจะ 
ก่อให้เกิดประโยชน์ตามสมควรแก่การฝึกฝนอบรมด้านปัญญากล่าวคือมีปัญญาเจริญงอกงามโดย
ล าดับ ก่อให้เกิดการรับรู้ เรียนรู้อย่างถูกต้องต่อสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง คือ เข้าใจสิ่งนั้นตาม
สภาวะที่มันเป็น ไม่เอนเอียงด้วยอคติ การเข้าใจโลกตามความเป็นจริงและตามเหตุปัจจัย รู้จักหา
ทางแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์ความส าเร็จให้มนุษย์พัฒนายิ่ง ๆ ขึ้น รู้เท่าทันโลกและชีวิต ท าให้เป็น
อิสระหลุดพ้นจากความทุกข์มีคุณสมบัติของมนุษย์โดยสมบูรณ์  

หลักการพัฒนาสังคมทั้ง 3 ด้าน ตั้งแต่ศีล สมาธิ ปัญญา ย่อมมีประโยชน์ตั้งแต่ ขั้นต้นคือ
ไม่มีความเดือดร้อนใจกระทั้งถึงการพ้นทุกข์ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสประโยชน์ของศีลอันเป็น ปัจจัยนา
ไปสู่การพัฒนาจนถึงการพ้นทุกข์ไว้ว่า ศีล ที่เป็นกุศล มีอวิปปฏิสารเป็นผล มีอวิปปฏิสารเป็น
ประโยชน์ อวิปปฏิสารมีปราโมทย์เป็นผล มีปราโมทย์เป็นประโยชน์ ปราโมทย์มีปีติเป็นผล มีปีติเป็น
ประโยชน์ ปีติมีปัสสัทธิเป็นผล มีปัสสัทธิเป็นประโยชน์ ปัสสัทธิมีสุขเป็นผล มีสุขเป็นประโยชน์ สุขมี
สมาธิเป็นผล มีสมาธิเป็น ประโยชน์ สมาธิมียถาภูตญาณทัสสนะเป็นผล มียถาภูตญาณทัสสนะเป็น
ประโยชน์ ยถาภูตญาณทัสสนะมีนิพพิทา และวิราคะ เป็นผล มีนิพพิทาและวิราคะเป็นประโยชน์ 
นิพพิทาและวิราคะมีวิมุตติญาณทัสสนะ เป็นผล มีวิมุตติญาณทัสสนะเป็นประโยชน์ อย่างนี้ อานนท์
ศีลที่เป็นกุศล ย่อมท าอรหัตผลให้บริบูรณ์โดยล าดับอย่างนี้แล   
 
4.บทสรุป 

ไตรสิกขากับการพัฒนาสังคมนั้น เป็นการพัฒนาสังคมโดยการรักษาศีลรักษาตนให้มี 
พฤติกรรมทางสังคมที่พัฒนา ด้วยการไม่เบียดเบียนก่อความเดือดร้อนให้ผู้อื่นและสังคม และประพฤติ
สิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อสังคมมีระเบียบวินัยประกอบอาชีพสุจริต ฝึกตนเองให้อยู่ในสังคมด้วยดี มี
ระเบียบมีวินัยในการด าเนินชีวิต มีการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยดี เป็นชีวิตที่พร้อมจะรับการพัฒนา และมี
โอกาสท าประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้ อ่ืนเป็นอันมาก ท าให้เป็นคนที่มีความมั่นใจในตนเอง เพราะได้
เว้นในสิ่งที่ควรเว้น ท าในสิ่งที่ควรท า การด าเนินชีวิตก็ปราศจากความกังวล การพัฒนาสังคมโดยใช้
หลักของศีล คือ การช าระกาย วาจา ให้สะอาด ถือว่าเป็นเบื้องต้นในการพัฒนามนุษย์ตามหลักของ
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พระพุทธศาสนาที่ว่าด้วยการงดเว้นจากความชั่วทั้งปวง พระองค์ได้ทรงพิจารณาถึงความเป็นไปได้ 
หรือความเป็นจริงตามธรรมชาติ และได้พิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์คือประโยชน์ที่จาเป็นแก่ผู้รับการพัฒนา 
คือ แต่ละบุคคลได้เป็นผู้มีระเบียบในตนเองสามารถบังคับตนเองให้อยู่ในขอบเขตที่ต้องการได้ ไม่ท า
อะไรตามใจชอบแต่มีความรับผิดชอบ ค านึงถึงผู้อ่ืนโดยเริ่มต้นจากชีวิตครอบครัว คือเริ่มตั้งแต่การมี
ระเบียบวินัยในบ้าน มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่เป็นต้น ทุกขั้นตอนจะฝึกฝนให้มีความสานึกในเรื่องวินัย
จนกลายเป็นธรรมชาติในตัวทั้งสิ้น มนุษย์นั้นเป็นผู้ที่มีความสามารถที่พัฒนาได้  แต่ก็พัฒนาได้ไม่
เท่ากันทุกคน ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลไป พระพุทธเจ้าจึงได้จัดรูปแบบการพัฒนาด้วย
ศีลเป็นล าดับตามความสามารถด้วยการรักษาศีล 5 ศีล 8 ศีล 10ศีล 227 และ ศีล 311 ตาม
ความสามารถของแต่ละบุคคล 

การพัฒนาสังคมโดยการฝึกสมาธินั้น เป็นการพัฒนาต่อมาจากการรักษาศีล พระพุทธเจ้า
ทรงสอนไว้สาหรับผู้ที่รักษาศีล พัฒนากาย วาจา ของตน ให้สะอาดได้แล้วมุ่งหวังความสงบสุขทางใจ 
น าไปพัฒนาต่อ เพ่ือที่มนุษย์นั้นได้พัฒนาตนเองให้เป็นคนมีจิตใจหรือใจคอหนักแน่น เอาจริงเอาจังกับ
งานที่ได้รับมอบหมาย หรือหน้าที่ที่รับผิดชอบ สมาธินั้นเป็นความพร้อมของจิตใจ ที่จะท างานอันมี
ลักษณะบริบูรณ์หรือสมบูรณ์ด้วยสติ สัมปชัญญะ มีความสามารถควบคุมตนเองได้ ตลอดจนมีความ
เพียรพยายามเอาใจจดจ่อไม่ท้อถอย สมาธิจึงเท่ากับความมั่นคงในการประกอบอาชีพการงานทุก
อย่าง สมาธิได้รับอิทธิพลมาจากศีล คือ ระเบียบวินัยที่จะช่วยให้จิตใจมีความสงบ ไม่ฟุ้งซ่านแน่วแน่ 
ในขณะเดียวกันก็มีส่วนช่วยศีลให้มีลักษณะจริงจังขึ้นอีกด้วย 

การพัฒนาสังคมโดยการพัฒนาปัญญาเป็นหลักการพัฒนามนุษย์ให้เกิดความรู้ตามความ
เป็นจริงในสองส่วน คือ ในส่วนที่เป็นวิชาชีพ จัดว่าเป็นปัญญาที่ใช้ในการประกอบอาชีพการงาน 
บุคคลต้องมีความรู้และเชี่ยวชาญในอาชีพนั้น และในส่วนที่เป็นทางธรรม เป็นความรอบรู้ชีวิตและ
ธรรมชาติที่แท้จริงจนสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้หมดสิ้น การพัฒนามนุษย์ที่เป็นเป้าหมายของ
พระพุทธศาสนามีหลักสุดท้ายอยู่ที่ปัญญาที่จะท าให้ชีวิตมีความสมบูรณ์ หรือบรรลุอิสรภาพที่แท้จริง 
หลักการพัฒนาด้วยศีลและสมาธิสองประการข้างต้นนั้นมีข้ึนก็เพ่ือพัฒนามาสู่การพัฒนาปัญญา ดังนั้น
พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงวางหลักการพัฒนาด้วยปัญญาไว้ก็เพ่ือให้มนุษย์มีความรู้ความเข้าใจในสิ่ง
ทั้งหลายอย่างแท้จริง หรือตามที่เป็นอยู่จริง ๆ จนท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความคิดเห็น 
เปลี่ยนค่านิยม มีโลกทัศน์และชีวทัศน์อย่างใหม่ได้ ตลอดทั้งเป็นปัจจัยน าไปสู่การพ้นทุกข์คือหมด
กิเลสได้ ซึ่งถือได้ว่าไตรสิกขาเป็นการพัฒนาสังคมเพ่ือความมั่นคงและยั่งยืน 
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อิทธิพลของต ำนำนปำจิต อรพิม กับ ควำมเชื่อ ชื่อบ้ำน นำมเมือง 
Influence of Pachit-Orapim legend and the beliefs  

of town and city's names 

 
พระวัฒนา ญาณวโร (ดาทอง),ดร.  

รศ.วิเชียร ชาบุตรบุณฑริก1 

บทคัดย่อ 
 ความเชื่อต านานปาจิต อรพิม เป็นการเก็บรวบรวมความคิด ความเป็นอยู่ของสังคมและ
วัฒนธรรมของมนุษย์เข้าไว้ด้วยกัน เป็นสิ่งที่ช่วยสะท้อนภาพของสังคมว่าสังคมของผู้แต่งต านานมี
ลักษณะสภาพการณ์หรือความเปลี่ยนแปลงอย่างไร ณ ช่วงเวลาที่สร้างต านานปาจิต อรพิม ขึ้นมา ซึ่ง
มีประโยชน์ในฐานะที่เปรียบเสมือนการถ่ายทอดข้อมูลทั้งในด้านประวัติความเป็นมาและสภาพทั่วไป
ของท้องถิ่นในอดีตที่ตกทอดมายังปัจจุบันเป็นการผสมผสานกันระหว่างการน าเอานิทานในชาดกมา
ผสมผสานกับการให้ความหมายแก่โบราณสถานในท้องถิ่นเกี่ยวพันระหว่างเมืองพิมายไปตามเส้นทาง
โบราณสู่อาณาจักรขอมจนกลายเป็นที่มาชื่อบ้านนามเมือง ซึ่งเกิดจากความเชื่อของคนท้องถิ่นผ่าน
มุมมองของต านานปาจิต อรพิมจนเป็นการยอมรับนับถือหรือยืดมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทั้งที่จะมีตัวตน
หรือไม่มีว่าเป็นความจริงหรือมีอยู่จริง การยอมรับนับถือนี้อาจจะมีหลักฐานอย่างเพียงพอที่จะพิสูจน์
หรืออาจะไม่มีหลักฐานที่จะน ามาใช้พิสูจน์ให้เห็นจริงเกี่ยวกับสิ่งนั้นก็ได้ ซึ่งสอดรับกับความเชื่อที่
เกิดข้ึนจากอิทธิพลของต านานปาจิต อรพิม 

ค ำส ำคัญ:อิทธิพล, ต านานปาจิต อรพิม, ความเชื่อ, ชื่อบ้าน นามเมือง 
 

Abstract 

 The belief of the myths entitle Pachit-Orapim is collection of concept, living 

of society and culture of human being altogether. It helps to reflect the image of 

society how the legendary society has characteristic or change in the time when the 

myth of the Pachit-Orapim has been created, which is useful as a transmission of 

information both in the history and general conditions of the local  in the past that 

handed down to the present. It is a combination of bringing tales in Jataka mixed with 

making of meaning to the local archaeological sites, connecting between Phimai city 

along the ancient route to the Khamer Kingdom until becoming the town and city's 

names It come from the belief of local people though the view of the legend of Pachit-

Orapim until it is respected or stretched in something which either to exist or not, to 

be true or not true.This recognition may have sufficient evidence to prove or there 

may be no evidence to prove it, which conforms to the beliefs that arose from the 

influence of the myth of Pachit-Orapim. 

Keywords : influence, myth of Pachit-Orapin, belief, town and city 's names 

                                                           

 1อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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1. บทน ำ 
 ต านานปาจิต อรพิม เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของสังคม ที่จะถ่ายทอดวัฒนธรรมจากคนรุ่น
หนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง เพราะนอกเหนือจากความบันเทิงซึ่งเป็นความมุ่งหมายหลักของมันแล้ว 
ต านานปาจิต อรพิม ยังเปรียบเสมือนกระจกสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อที่ซ้อนตัวอยู่ในต านานความ
เชื่อหรือการยอมรับนับถือยืดมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทั้งที่จะมีตัวตนหรือไม่มีก็ตามว่าเป็นความจริงหรือมี
อยู่จริง การยอมรับนับถือนี้อาจจะมีหลักฐานอย่างเพียงพอที่จะพิสูจน์ หรืออาจะไม่มีหลักฐานที่จะ
น ามาใช้พิสูจน์ให้เห็นจริงเกี่ยวกับสิ่งนั้นก็ได้2 ส่วนในพระพุทธศาสนาสอนให้ผู้นับถือทั้งหลายใช้เหตุผล
ในความเชื่อความเลื่อมใส ดังที่เบญจมาศ พลอินทร์ ไดอธิบายถึงความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาว่า เกิดจาก
ความเลื่อมใสศรัทธาในศาสนา ความเคารพพระศาสดาประกอบกับความเชื่อทางไสยศาสตร์ร่วมกัน 
จะท าให้เกิดความเชื่อว่าสิ่งเคารพเกี่ยวกับศาสนาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อาจบันดาลสิ่งดีสิ่งชั่วให้เกิดขึ้นแก
ตนได ความเลื่อมใสในพระพุทธรูปว่ามีอิทธิฤทธิ์ต่าง ๆ เชื่อถือความศักดิ์สิทธิ์ของคาถา อันเป็นภาษา
บาลีว่า มีอ านาจเรียกว่า เวทมนต์คาถา ค าสอนต่าง ๆ ถือว่าเป็นมงคลและสามารถขับไล่ภูตผีปีศาล
ได้3 เหมือนดังเรื่องราวต านานปาจิต อรพิม ที่ผู้เขียนบทความได้ท าการศึกษาค้นคว้าและได้พบความ
เชื่อ ชื่อบ้าน นามเมือง ที่เกิดจากอิทธิพลต านานปาจิต อรพิม ดังกล่าวนี้ 

2. ภูมิหลังวรรณกรรมปำจิต อรพิม 
 ต านานปาจิต อรพิม หรือ วรรณกรรมปาจิต อรพิม มีชื่อเสียงแพร่หลายมาตลอดจัดเป็น
วรรณกรรมส าคัญเรื่องหนึ่ง โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งจะเห็นว่ามีหลายฉบับ หลาย
ส านวน มีชื่อเรียกต่าง ๆ กัน เช่น “ล าอรพิม” “อรพิม”“นิทานท้าวปาจิตต์ นางอรพิมพ์” “นิทานค า
กลอนพระปาจิต” “ต านานท้าวปาจิต อรพิม”“ปาจิตตกุมารกลอนอ่าน”“ปาจิตตกุมารชาดก” “ปา
จิตต์ อรพิมพ์” และยังถือว่าเป็นวรรณกรรมเลียบแบบชาดก มีลักษณะการด าเนินเรื่องเหมือนนิทาน
จักร ๆ วงศ์ ๆ แต่มีบางตอนที่แทรกลักษณะของชาดกไว้ด้วย ทั้งเป็นเรื่องที่สะท้อนให้เห็นคุณค่า 
ค่านิยม แนวคิด ค าสอน รวมทั้งสะท้อนให้เห็นคุณค่าทางวรรณศิลป์ได้เป็นอย่างเลิศ 
 ปาจิต อรพิม ได้รวมรวมไว้ในวรรณกรรมสมัยธนบุรีเล่มที่ 2 จัดพิมพ์โดยกรมศิลปากร 
ต้นฉบับได้รวบรวมคัมภีร์ใบลานโบราณ 5 ผูกมาจาก 2 งานเขียนงานเขียนแรกมีคัมภีร์ใบลานขาว
โบราณ 4 ผูกเขียนขึ้นในสมัยกรุงธนบุรีโดยคนเดียวกันใช้อักษรไทยโบราณมีวันที่กล่าวไว้อย่างชัดเจน
เขียนเมื่อวันขึ้น 15 ค่ าเดือน 9 ปีขาลส่วนผู้ประพันธ์นั้นไม่ได้ระบุไว้ งานเขียนชิ้นที่สองรวบรวมเอา
คัมภีร์แรกไว้เขียนด้วยอักษรไทยใช้น้ าหมึกเขียน ชื่อของผู้ประพันธ์คือหลวงบ ารุงสุวรรณปรากฏตรง
จุดเริ่มต้นของเรื่องระบุวันที่เขียนไว้อยู่ระหว่างการขึ้นครองราชย์ของราชการที่44 

                                                           

 2ประสาทอิศรปรีดาและคณะ,ควำมเชื่อและสิ่งยึดเหนี่ยวทำงจิตใจของชำวอีสำน. (มหาสารคาม:
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม, 2518), หน้า 5. 
 3เบญจมาศ พลอินทร์. วรรณคดีขนบประเพณีและศำสนำ.(กรุงเทพมหานคร :ภาพพิมพ์. 2524), หน้า 
15. 
 4กรมศิลปากร, วรรณกรรมสมัยธนบุรี เล่ม 2, พิมพ์ครั้งที่ 1, (กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร กอง
วรรณคดีและประวัติศาสตร์. 2533), หน้าบทน า. 
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 ปาจิต อรพิม แตกต่างจากเรื่องที่ ได้บันทึกไว้ในปัญญาสชาดกในหลากหลายแง่มุม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอดแทรกต านานท้องถิ่นเอาไว้ในเรื่องซึ่งได้เผยแพร่เป็นระยะเวลายาวนานใน
รูปแบบต านานท้องถิ่นก่อนที่จะถูกตีพิมพ์เป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นเรื่องเก่าแก่ของพิมายตามที่ได้พบ
จากโบราณสถานหลายแห่งโดยการรวบรวมสถานที่โบราณสถานเมืองพิมายไว้ เช่นปรางค์พรหมทัต 
เมรุพรหมทัต ท่านางสระผม สระขวัญ สระแก้ว สระพลุ่ง และสระเพลง รวมถึงโบราณสถานในจังหวัด
บุรีรัมย์ ไม่ว่าเป็นปราสาทหินเมืองต่ า ปราสาทหินพนมรุ้ง ปราสาทหินปะค า และกล่าวถึงชื่อบ้านนาม
เมืองต่าง ๆ ซึ่งมีเรื่องราวภูมิหลังเกี่ยวข้องกับปาจิต อรพิม ทั้งสิ้น 
 ปาจิตอรพิมเป็นงานเขียนแบบร้อยแก้วที่กล่าวขวัญถึงอย่างกว้างขวางว่าเป็นข้อมูลเรื่องเล่า
เก่าแก่ของพิมายตามที่เห็นจากสถานที่ตั้งทางประวัติศาสตร์ในสถานที่โบราณสถานเมืองพิมายเช่น 
ปรางค์พรหมทัตเมรุพรหมทัตท่านางสระผม สระขวัญ สระแก้ว สระพลุ่ง สระเพลง ทั้งหมดนั้น
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในเรื่องนี้นอกจากนี้ยังมีความเชื่อกันว่า ค าว่า พิมายแปลงมาจากส านวนที่ว่า พ่ี
มาซึ่งอรพิมได้เรียกปาจิตผู้ติดตามนางไปยังพระราชวังของพระเจ้าพรหมทัต5 
 ส่วนปาจิตอรพิม ที่ได้ข้อมูลในสมัยอยุธยา ปรากฏในโคลงทวาทศมาสมีรูปแบบเป็นค า
กลอนโคลง 14 บรรทัดซึ่งมีรูปแบบการสัมผัสตายตัว ซึ่งนักกวีเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงฤดูกาล
ต่างๆใน 12 เดือน ด้วยเทคนิคการระเบิดอารมณ์ในการสูญเสียคนที่เขารักผ่านต านานปาจิตอรพิม 
โดยกวีได้เลือกให้มีรูปแบบที่แสดงให้เห็นฉากที่ส าคัญตอนที่ปาจิตถูกสังหารโดยนายพรานส่งผลให้
อรพิมอยู่ในความทุกข์ทรมานและได้ช่วยปาจิตให้ฟื้นคืนชีพ 
 นิยดา เหล่าสุนทรได้พบคัมภีร์เรื่องปาจิตตกุมารในร้อยแก้วที่บันทึกไว้ในสมัยพระเจ้ากรุง
ธนบุรี ประมาณ พ.ศ. 2316 ซึ่งได้รวบรวมเอาเนื้อหาจากฉบับชาดกในส่วนของเค้าโครงเรื่องและ
อาศัยต านานเกี่ยวกับสถานที่มากมายหลายแห่งในเมืองพิมาย ซึ่งมีความสัมพันธ์กับตัวละครและ
เหตุการณ์ในเรื่อง เช่น ล าน้ าที่มีชื่อ ล าเมียก เมืองกงรถ เมืองพิมาย บ้านถนนนางคลาน และต่อมาใน
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ทรงครองราชย์ หลวงบ ารุง
สุวรรณได้แต่งเรื่องปาจิตตกุมารกลอนอ่าน ภาษาที่ใช้เป็นส านวนโวหารใกล้เคียงกับภาษาในสมัยกรุง
ธนบุรีเหตุผลที่หลวงบ ารุงสุวรรณแต่งเรื่องปาจิตกุมารกลอนอ่านนี้เพื่อต้องการบันทึกให้ถูกต้องขึ้น6 
 ในปี พ.ศ. 2476 หลวงระงับประจันตคาม ได้เขียน “ปาจิตต์–อรพิมพ์” ขึ้นใหม่อีกครั้งโดยมี
จุดประสงค์จะรักษามิให้เรื่องเก่าสูญหาย ในฉบับแก้ไขได้เน้นไปถึงการสร้างเมืองพิมายและปราสาท
หินพนมวัน ที่หมู่เทพบุตรและเทพธิดาแข่งขันกันสร้างปราสาทให้แล้วเสร็จในคืนเดียว7 
 ในปี พ.ศ.2545เฉลียวสังฆะมณีได้เขียนเรื่องปาจิตตกุมารค ากลอนขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายของ
ท่านคือเน้นภูมิปัญญาดั่งเดิมในนิทานแตกต่างจากบทกลอนฉบับแรกเริ่มที่อธิบายถึงวิถีชีวิตและ
สถานที่มากไปการเขียนปาจิตอรพิมข้ึนใหม่อย่างตรงไปตรงมาว่าพิถีพิถันในการใช้ถ้อยค าสัมผัสอักษร

                                                           

 5นิยดา เหล่าสุนทร, ปัญญำสชำดก : ประวัติและควำมส ำคัญที่มีต่อวรรณกรรมร้อยกรองไทย,
(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แม่ค าผาง, 2538), หน้า 195. 
 6นิยดา เหล่าสุนทร, ปัญญำสชำดก : ประวัติและควำมส ำคัญท่ีมีต่อวรรณกรรมร้อยกรองไทย, หน้า 
176 – 178. 
 7เรื่องเดียวกัน, หน้า 228 – 229. 
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สัมผัสสระไพเราะเสนาะโสตถูกต้องตามกฎเกณฑ์กวีวัจนนิพนธ์อันก่อให้เกิดผลปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมของคนในสังคมผ่านต านานหรือเรื่องเล่านี้ได้เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางและใช้ประโยชน์กัน
อย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานทั้งยังได้รับยกย่องว่าเป็นเรื่องชาดกของพระโพธิสัตว์ในการบ าเพ็ญ
บารมีเพ่ือการเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตด้วย8 
 อย่างไรก็ตาม ต านานปาจิต อรพิมนี้คล้ายคลึงกับต านานเรื่องเล่าท้องถิ่นอ่ืนๆทั่วโลกที่เรา
ไม่สามารถรู้ถึงต้นก าเนิดหรืออายุของมันต านานเรื่องเล่านี้เกิดจากผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ท้องถิ่นนั้นมี
หลากหลายกลุ่มชาติพันธ์ที่แตกต่างซึ่งอาศัยอยู่ในภาคอีสานรวมทั้งคนมอญและเขมรที่อาศัยอยู่ใน
พ้ืนที่เหล่านี้เป็นเวลาหลายพันปีทางด้านโบราณคดีได้แสดงว่าชุมชนต่างๆได้อาศัยอยู่ในพ้ืนที่แห่งนี้
ตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ซากโบราณสถานต่างๆที่ค้นพบเกือบจะทุกเขตพ้ืนที่ระบุวันเวลาอย่างน้อย
สามพันห้าร้อยปีมาแล้วยิ่งไปกว่านั้นดินแดนแถบนี้ยังได้รับอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมจากที่ต่างๆใน
ยุคเริ่มแรกยุคสมัยทวารวดีได้รับอิทธิพลจากความเจริญรุ่งเรืองของชาวอินเดียและวัฒนธรรมขอม
แพร่กระจายไปทั่วภาคอีสานของไทยในปัจจุบันพ้ืนที่แห่งนี้จึงมีเมืองมากมายเพราะการเผยแพร่
วัฒนธรรมขอมได้มาตั้งรกรากตามแนวของช่องแคบหรือคลองล าปลายมาศมีเมืองมากมายในยุคลพบุรี
ในเขตพ้ืนที่อ าเภอปักธงชัยอ าเภอครบุรีและอ าเภอพิมายตามแม่น้ าชีและแม่น้ ามูลวัฒนธรรมขอมตาม
ฝังตะวันออกของแม่น้ าล าปลายมาศได้ขยายเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ที่ท าให้เกิดความเชื่อชื่อบ้านนามเมือง
จากอิทธิพลของต านานปาจิตอรพิม 

3. ชื่อบ้ำนนำม นำมเมือง ที่เกิดจำกอิทธิพลของต ำนำนปำจิต อรพิม  
 ความเชื่อ ชื่อบ้าน นามเมือง ถ้าศึกษากันให้ลึกซึ้งจริงจังแล้วหาใช่เพียงต านานปรัมปราคติที่
ไร้สาระไม่หากแต่เป็นเรื่องราวที่เต็มไปด้วยข้อมูลเบื้องต้นของการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็น
หลักฐานเบื้องต้นที่มีคุณค่ามีความหมายเป็นผลผลิตทางประวัติศาสตร์และเป็นส่วนหนึ่งแห่ง
วิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชนกลุ่มหนึ่งการศึกษาต านานจะมีประโยชน์ต่อการสืบค้นหาต้นเค้า
ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นท าให้เกิดความภูมิใจในประวัติความเป็นมาและเอกลักษณ์ของวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ร่วมถึงจุดมุ่งหมายที่แฝงอยู่ในต านานที่พยายามตอบค าถามเกี่ยวกับโลกที่อยู่รอบ ๆ ตัวมนุษย์
ที่ชาวบ้านทั่วไปไม่สามารถตอบได้ จะอธิบายลักษณะเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่ผิดปกติธรรมดาที่ยังคง
จ าได้ ช่วยให้เยาวชนได้เรียนรู้ประเพณีสังคม ช่วยให้ค าแนะน าว่าควรปฏิบัติตนเช่นไรในสถานการณ์
ต่าง ๆ กัน ซึ่งเป็นรูปแบบการให้การศึกษาได้ด้วย9ต านานจึงเป็นแหล่งสะสมความรู้ของชาวบ้าน การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมไม่มีผลกระทบถึงต านานเพราะต านานสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพ
การเปลี่ยนแปลงได้โดยง่าย ขณะเดียวกันชาวบ้านสามารถสร้างต านานใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในอดีตสืบต่อ
กันมา ซึ่งอาจเป็นเรื่องราวบุคคลส าคัญของชนชาติหรือกลุ่มชนโดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่มีร่อง รอย
โบราณสถานจะมีต านานหรือนิทานพื้นบ้านเป็นเรื่องเล่าเหตุการณ์ที่เชื่อว่าเคยเกิดขึ้นเมืองครั้งอดีตอยู่
ในท้องถิ่นนั้นๆ ดังต านานปาจิต อรพิม เป็นต านานที่ผสมผสานระหว่างการน าเอานิทานในปัญญาส

                                                           

 8เฉลียว สังฆะมณี, ปำจิตกุมำรค ำกลอน,(กรุงเทพมหานคร : บริษัทการศึกษาจ ากัด, 2545). 
 9สุนีย์เลี่ยวเพ็ญวงษ์, กำรศึกษำนิทำนพ้ืนบ้ำน, (ขอนแก่น : ภาควิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน. 2541), หน้า 19-20. 
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ชาดกมาผสมผสานกับการให้ความหมายโบราณสถานระหว่างเมืองพิมายไปตามเส้นทางโบราณสู่
อาณาจักรขอมและในบริเวณใกล้เคียงดังนี้ 
 1) เมืองพิมำยค าว่า “พิมาย” เป็นค าที่เพ้ียนมาจากค าว่า “พ่ีมา” จากต านานปาจิต อรพิม 
ตอนที่นางอรพิมถูกท้าวพรหมทัตจับตัวนางมาท่ีเมืองพาราณสีเพ่ือมาเป็นมเหสี ด้วยเหตุที่นางมีคู่หมั้น
แล้ว นางจึงบอกพระเจ้าพรหมทัตว่า ขอให้รอพ่ีชายมาก่อนจึงจะแต่งงานด้วย ปาจิตเมื่อทราบข่าว
เรื่องที่พระเจ้าพรหมทัตจับนางอรพิม จึงตามมาหานางอรพิมที่เมืองของท้าวพรหมทัต เมื่อนางอรพิม
เห็นปาจิตมาด้วยความดีใจ จึงอุทานขึ้นว่า “พ่ีมา พี่มาแล้ว” จากค าว่า “พ่ีมา”ได้เพ้ียนเป็น “พิมาย” 
หรือ “เมืองพิมาย”มาจนทุกวันนี้ดังค ากลอนว่า 
  พระปาจิตอิสโรโอรสา   ก็เข้าวังรีบมาหาช้าไม่ 
  นางอรพิมแลเขม้มเห็นพระไพร   นางทรามวัยร้องทักว่าพ่ีมา 
  แต่นั้นมาชาวพาราพากันเรียก   น าส าเหนียกลือสะเล่าเป็นราวเรื่อง 
  ให้นามเมืองชื่อว่าพี่มาเมือง   ทุกคนเนื่องเรียกเป็นเรื่องเมืองพิมาย10 
 2) ปรำสำทหินพนมวันต านานกล่าวว่า ท้าวพรหมทัตต้องการพิสูจน์ว่าแคว้นพุทไธสมัน
ยิ่งใหญ่จริงหรือไม่ การท้าทายเพ่ือสร้างศาสนถานจึงเป็นการพิสูจน์ถึงการมีอ านาจที่แท้จริง ข้อตกลง
มีอยู่ว่าผู้ใดสร้างศาสนสถานเสร็จก่อนตะวันขึ้นถือว่าเป็นฝ่ายชนะจะได้อรพิมไปเป็นคู่ครองการ
สร้างศาสนถานของทั้งสองฝ่ายได้เริ่มขึ้นในวันนั้น ท้าวพรหมทัตพร้อมด้วยช่างได้เร่งมือสร้างเทวสถาน
ที่ยิ่งใหญ่และได้ด าเนินการไปเรื่อย ๆ อย่างสงบ ส่วนปาจิตอรพิมได้มาสร้างเทวสถานในทิศตรงกัน 
ด้วยเหตุที่ต้องสร้างกันตามล าพัง งานจึงด าเนินไปได้ช้ามาก แต่ศิลปะและความสวยงามไม่ด้อยกว่ากัน 
อรพิมเกรงว่าจะสร้างไม่ทันตะวันขึ้น นางจึงคิดสร้างโคมไฟดวงโตครั้งถึงเวลาใกล้รุ่ง นางจึงจุดดวงไฟ
นั้นค่อย ๆ ส่องขึ้นไปตามแนวต้นไม้ยามรุ่งอรุณ เมื่อท้าวพรหมทัตเห็นรัศมีของแสงสว่างก็เข้าพระทัย
ว่าตะวันขึ้นแล้ว จึงหยุดสร้างเทวสถานซึ่งยังไม่เสร็จแล้วออกค าสั่งให้นายช่างยกธงขาวทันทีในที่สุดไม่
มีเทวสถานของฝ่ายใดที่สร้างเสร็จจึงประกาศผลว่าฝ่ายปาจิตเป็นผู้ชนะ ชัยชนะครั้งนี้ท าให้ท้าว
พรหมทัตต้องยอมรับในความเฉลียวฉลาดของอรพิม โดยตั้งชื่อเทวสถานที่ปาจิตสร้างว่าปราสาท
ตะวันต่อมาคือ ปราสาทพนมวัน และตั้งชื่อเทวสถานที่ท้าวพรหมทัตสร้างว่าปราสาทพี่มา11 
 3) เมรุพรหมทัตต านานกล่าวว่า เมรุพรหมทัต คือสถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระ
เจ้าพรหมทัต ที่ปาจิตทรงให้เหล่าทหารเสนาสร้างขึ้นดังบทกลอนว่า 
  ถ้านานไปจะสงสัยว่าเลื่อนลอย   เห็นจะพลอยต้องนินทาประชาชน 
  พระงามสรรพตรัสกับเสนาใน   จงฉับไวกรีฑานรากร 
  เราจะไปเผาศพท้าวพรหมทัต  ด้วยผัดนัดกับเสนาโยธาหอน 
  ให้จัดการจัดเกณฑ์ท าเมรุทอง   ให้ประภาษพรไว้เป็นมั่นท่านเสนา12 
 4) ปรำงค์พรหมทัตต านานกล่าวว่า ปรางค์พรหมทัตก่อด้วยศิลาแลงภายในปรางค์พบ
ประติมากรรมศิลารูปบุคคลขนาดใหญ่นั่งขัดสมาธิ ชาวบ้านเรียกกันว่าท้าวพรหมทัตและพบรูปผู้หญิง

                                                           

 10นฤมล ปิยวิทย์, นิทำนค ำกลอน เร่ืองพระปำจิต, หน้า 100-101. 
 11รมิดา ชาญประโคน, 5 ต ำนำนปรำสำทหิน, หน้า 28-30  
 12นฤมลปิยวิทย์, นิทำนค ำกลอนเร่ืองพระปำจิต, หน้า 285-286. 
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นั่งคุกเข่าที่ชาวบ้านเรียกว่า นางอรพิมพ์13ด้วยหลักฐานที่ชาวบ้านได้พบรูปประติมากรรมศิลารูป
บุคคลจึงเชื่อว่าคงเป็นรูปปั่นพระเจ้าพรหมทัตปราค์แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า “ปรางค์พรหมทัต” 
 5) ท่ำนำงสระผมต านานกล่าวว่า วันหนึ่งนางอรพิมไปเล่นน้ ากับเพ่ือน (ที่ท่านางสระผม) 
นางนึกสนุกจึงเอาเส้นผมใส่ผอบลอยน้ าไปจนถึงมือของพระเจ้าพรหมทัต กลิ่นหอมของเส้นผมนั้นท า
ให้พระเจ้าพรหมทัตหลงใหลสั่งให้ทหารออกตามหาเจ้าของเส้นผม เมื่อพบจึงจับตัวกลับถวายพระเจ้า
พรหมทัต ปัจจุบันท่าน้ าแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า “ท่านางสระผม” 
 6) สระขวัญ สระแก้ว สระพลุ่ง สระเพลงสระน้ าทั้งสี่สระนี้เป็นสระน้ าที่สร้างขึ้นไว้ภายใน
พระราชวังส าหรับเป็นที่อาบน้ าของพระมหากษัตริย์และนางสนมที่อาศัยอยู่ภายในพระราชวัง ใน
ต านานปาจิต อรพิม มีความเกี่ยวข้องกับสระน้ าทั้งสี่สระในตอนที่ ปาจิตออกหาเนื้อคู่ตามที่โหรหลวง
ได้ท านาย เมื่อเดินทางมาถึงเมืองพิมายจึงได้พบกับสระน้ าทั้งสี่สระ ดังบทกลอนว่า 
  ท่านสร้างสระไว้เป็นทานทั้งสี่สระ   ส าหรับพระจะได้ลงสรงสนาน 
  พระสาชลไตรให้ส าราญ    จึงขนานนามสระไว้สืบมา 
  เป็นส าคัญชื่อสระขวัญและสระแก้ว  น้ าใส่แจ๋วเยื้องเย็นเห็นมัจฉา 
  อีกสระพลุ่งสระเพลงทั้งกว้างใหญ่   น้ าก็ใสเหมือนยังน้ าในหุบหิน14 
 7) กุฏิฤษีพิมำยต านานกล่าวว่า ปาจิตกับอรพิมทั้งสองได้เดินทางจะไปครองเมืองนครธม
แต่ก่อนที่จะกลับไปยังเมืองนครธมอาจจะมีอุปสรรคดังเช่นที่เกิดขึ้น ท าให้ทั่งสองได้พัดหลงกันถึง 6 ปี 
เช่นนี้อีกแน่ จึงสมควรที่จะเดินทางกลับไปที่เมืองพิมาย เพ่ือท าการถวายพระเพลิงพระศพพระเจ้า
พรหมทัตเสียก่อน นางอรพิมเห็นดีด้วย ขณะเดินทางกลับก่อนที่จะเข้าประตูเมืองได้ผ่านไปทางกุฏิฤษี 
จึงเข้าไปหาและปรึกษากับฤษีพร้อมทั้งเล่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้ฤษีฟังและบอกว่าหากตนเข้า
ไปในเมืองเวลานี้เกรงว่า ชาวเมืองและทหารซึ่งยังโกรธแค้นอยู่จะท าร้ายเอา ฤษีจึงแนะน าว่าควรจะให้
นางอรพิมเข้าไปเมืองคนเดียวก่อน ส่วนปาจิตให้รออยู่ที่กุฎีของฤษี15 ที่ตรงนี้จึงได้ชื่อว่า “กุฏิฤษ”ี 
 8) บ้ำนจำรย์ต ำรำ ต านานกล่าวว่า ปาจิต เดินทางตามหาเนื้อคู่พอถึงหมู่บ้านแห่งนี้ปาจิต
หยิบแผนที่ออกมากางดู ให้รู้ว่าตนเดินทางมาถูกทางหรือไม่ หมู่บ้านแห่งนี้จึงมีชื่อว่า “บ้านกางต ารา” 
ต่อมาได้เพ้ียนมาเป็น “บ้านจารย์ต ารา”16 แต่ในส านวนนิทานค ากลอน เรื่องพระปาจิต “บ้านจารย์
ต ารา” เดิมชื่อว่า “บ้านยาง” ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็น “บ้านจารย์ต ารา”17 

                                                           

 13ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสถาบันราชภัฏนครราชสีมา. ของดีโครำชเล่มที่2สำขำศิลปะและภำษำ 
(นครราชสีมา:ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสถานบันราชภัฏนครราชสีมาศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาหน่วย
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดนครราชสีมา, 2538). หน้า159. 
 14นฤมล ปิยวิทย์, นิทำนค ำกลอนเร่ืองพระปำจิต, หน้า 22. 
 15ยุทธ ภิญโญ, ปรำสำทหินพิมำยและนวนิยำยเร่ือง เจ้ำชำยปำจิตต์นำงอรพิม, (นครราชสีมา : 
สมบูรณ์ออฟเฟ็กการพิมพ์, ม.ป.ป) หน้า. 29 
 16พระวัฒนา ญาณวโร, “ความเชื่อและคติธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในวรรณกรรมปาจิต อรพิม 
ที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชาวนครชัยบุรินทร์” ดุษฎีนิพนธ์พุทธศำสตรดุษฎีบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2559). หน้า 89. 
 17นฤมล ปิยวิทย์, นิทำนค ำกลอนเร่ืองพระปำจิต, หน้า 25. 
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 9) บ้ำนท่ำหลวง ต านานกล่าวว่า ปาจิตเดินทางเข้ามาในหมู่บ้านแห่งนี้ หมู่บ้านนี้จึงมีชื่อว่า 
“บ้านท่าลวง” ต่อมาได้เพ้ียนไปเป็น “บ้านท่าหลวง”ต าบลท่าหลวง18 
 10) บ้ำนสัมฤทธิ์ หรือ บ้ำนส ำเร็จต านานกล่าวว่า บ้านสัมฤทธิ์แต่เดิมชื่อ บ้านดอนไร่ตอน
ที่ปาจิตได้ตามหาหญิงท้องที่ก าลังท านา ขณะที่ท านาอยู่นั้นจะมีกลัดกั้นเหมือนร่มบังแดด เมื่อปาจิต
เห็นนางจึงอุทานออกมาว่า “อ้อ ส าเร็จ”จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านนั้นจากค าอุทานของปาจิตตั้งแต่นั้นมา 
กาลเวลาได้ล่วงไปก็ได้เพ้ียนเสียงเป็น “สัมฤทธิ์”19 แต่ในนิทานค ากลอนเรื่องพระปาจิต เหตุที่ได้ชื่อ
บ้านว่า “บ้านส าเร็จ” มาจากยายบัวคลอดอรพิมขณะที่ปาจิตไปตามหมอต าแย แต่ว่าหมอมาไม่ทัน
ยายบัวกับคลอดอรพิมออกมาก่อน จึงได้ชื่อว่า “บ้านส าเร็จ” จากการคลอดส าเร็จ 
 11) บ้ำนซึมต านานปาจิต อรพิม กล่าวว่า บ้านซึม มาจากต านานปาจิต อรพิม ตอนที่ปา
จิตเดินทางไปตามหมอต าแยมาท าคลอดให้กับนางบัว ช่วงเวลานั้น เป็นเวลาที่ยังไม่สว่างนักพอสึม ๆ 
(สลัว ๆ) จึงเรียกบ้านแห่งนี้ว่า “บ้านซึม” จนปัจจุบันนี้20 
 12) บ้ำนตำแดงต านานกล่าวว่า ปาจิตเดินทางไปตามหมอต าแยมาท าคลอดให้กับนางบัว 
เป็นเวลาที่ท้าวปาจิตเห็นตะวันขึ้นแดงโผล่พอดี ต่อมาภายหลังจึงเรียกชื่อบ้านนี้ว่า “บ้านตาแดง”21 
 13) บ้ำนต ำแย ต านานกล่าวว่า ปาจิตไปตามหาหมอต าแยมาท าคลอดให้นางบัวหมู่บ้านนี้
เป็นบ้านที่หมอต าแยอยู่ จึงตั้งเป็นชื่อบ้านว่า “บ้านต าแย”22 
 14) บ้ำนถนนนำงคลำนต านานกล่าวว่า ปาจิตและนางอรพิมขี้ม้าออกจากเมืองพอระยะ
หนึ่งม้าหมดแรงล้มลงทับขานางอรพิมท าให้นางเดินต่อไปไม่ไหวนางเลยต้องคลานไปจึงเรียกว่า “บ้าน
ถนนนางคลาน”23 แต่ในนิทานค ากลอนพระปาจิต กล่าวว่าเมื่อปาจิตอรพิมหนี้ออกจากเมืองเจ้า
พรหมทัตเดินทางไปที่เมืองของปาจิต ระหว่างที่เดินทางด้วยความที่อรพิมเป็นผู้หญิงการเดินทางในป่า
เกิดความล าบากมาก จึงท าให้นางได้รับบาทเจ็บขาจนเป็นแผด นางได้ล้มลงนั่งด้วยความเจ็บ ปาจิตจะ
มาอุ้มนางให้ขึ้นขี้หลังแต่นางไม่ย่อมเพราะธรรมเนียมของคนในสมัยนั้นผู้เป็นภรรยาจะไม่ขึ้นข้ีหลังของ
สามีถือว่าเป็นบาปหนัก นางจึงย่อมทนความเจ็บปวดถึงกับเดินไม่ได้ก็ของคลานเอา 
 15) บ้ำนนำงเหริญต านานกล่าวว่า นางอรพิมวัยเด็กปาจิตเลี้ยงดูนางอรพิมแล้วพานางไป
หัดเดินที่บ้านแห่งนี้ จนคล่องแคล่ว จึงได้ชื่อบ้านนี้ว่า “บ้านนางเดิน”ต่อมาได้เพ้ียนเป็น “บ้านนางเห
ริญ” ในปัจจุบันบางส านวนกล่าวว่า ตอนที่ปาจิตอุ้มนางอรพิมหนีออกจากเมืองพิมายแล้วได้ว่างอรพิม
ลงให้เดินเอง จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านนางเดิน” ต่อมาเพ้ียนเป็น บ้านนางเหริญ24 
 16) บ้ำนกงรถต านานกล่าวว่า ปาจิตยกขันหมากมาขอนางอรพิม ระหว่างทางได้หยุดรถ
ขบวนขันหมาก ณ บ้านแห่งนี้ ชาวบ้านเห็นขบวนขันหมากมาจึงเข้าไปถามรู้ว่ามาสู้ขอนางอรพิม 
                                                           

 18ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสถาบันราชภฏันครราชสีมา,ของดีโครำชเล่มที ่2, หน้า 165. 
 19พระวัฒนา ญาณวโร, “ควำมเชื่อและคติธรรมทำงพระพุทธศำสนำที่ปรำกฏในวรรณกรรมปำจิต 
อรพิม ที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชำวนครชัยบุรินทร์” หน้า90. 
 20อ้างแล้ว 
 21อ้างแล้ว. 
 22นฤมลปิยวิทย์, นิทำนค ำกลอนเร่ืองพระปำจิต,หน้า27. 
 23พระวัฒนา ญาณวโร, หน้า 90. 
 24ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, ของดีโครำช เล่มที่ 2, หน้า 159. 
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ชาวบ้านจึงเล่าเหตุการณ์ท้าวพรหมทัตลักนางอรพิมไปเป็นมเหสี ท าให้ปาจิตโกรธมากจึงทรงตีดุมล้อ
รถหักพังทลายหมด กงล้อรถหักพังกองอยู่จ านวนมากชาวบ้านเลยเรียกชื่อหมู่บ้านว่า“บ้านกงรถ”25 
 17) บ้ำนแซะต านานกล่าวไว้ว่าปาจิตกับนางอรพิมได้มาเจอะกันที่บ้านแห่งนี้ ซึ่งเป็น
เส้นทางที่เฉอะแฉะ ชาวโคราชจะออกเสีย ฉ.ฉิ่ง เป็น ช.ช่าง ดังนั้น เฉอะแฉะจึงเป็นเชอะแชะ ชื่อ
หมู่บ้านจึงกลายเป็นชื่อของ “บ้านแชะ”26จนทุกวันนี้ 
 18) บ้ำนถนนต านานกล่าวว่า ปาจิตเดินข้ามฟากถนนมาอีกฝั่งหนึ่งเพ่ือจะเข้าเขตเมือง
บริเวณนั้นเรียกว่า “บ้านถนน”27 
 19) บ้ำนสนุ่น ต านานกล่าวว่า ปาจิตเดินทางมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีต้นสนุ่นมาก บ้านนี้จึง
ชื่อว่า “บ้านสนุ่น”28 
 20) บ้ำนเสิงสำงต านานกล่าวว่า ปาจิตเดินทางผ่านมาตามเส้นทาง โดยไม่ได้หยุดพักทั้ง
กลางวัน กลางคืน พอเดินมาถึง บ้านแห่งนี้ ท้องฟ้าก็สว่างพอดี จึงท าให้บ้านแห่งนี้มีชื่อว่า “บ้านฟ้า
สาง” ต่อมาได้เพ้ียนมาเป็น “บ้านเสิงสาง” จนทุกวันนี้29 
 21) บ้ำนอรพิมพ์ต านานกล่าวว่า นางอรพิมซึ่งเป็นนางสนมของเจ้าเมืองขอมได้เดินทางไป
มาระหว่างบ้านของสามี กับบ้านพ่อแม่ของตนเองอยู่เสมอจึงได้ชื่อว่า “บ้านอรพิมพ์”30 
 22) บ้ำนนำงรำกต านานว่า นางอรพิมสนมเจ้าเมืองขอมเดินทางไปมาระหว่างเมืองขอมกับ
บ้านตนวันหนึ่งนางมีท้องอ่อนๆเกิดอาเจียน ที่นี้จึงได้ชื่อว่า “บ้านนางราก” หรือ “นาราก”31 
 23) บ้ำนเมืองพลับพลำต านานกล่าวว่าปาจิตซึ่งได้ออกตามหานางอรพิมที่อยู่เมืองพิมาย
ระหว่างทางได้หยุดพักและสร้างพลับพลาเป็นเมืองที่ประทับณที่ตั้งต าบลแห่งนี้และยังมีหลักฐานเป็นคู
เมืองสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบัน 
 24) บ้ำนโนนต ำหนักต านานกล่าวว่า ปาจิตและนางอรพิมได้หลบหนีออกมาจากเมืองพระ
เจ้าพรหมทัต เมื่อมาถึงบริเวณสถานที่ตรงนี้ปาจิตและนางอรพิมได้เกิดความหนักอกหนักใจที่ไม่
สามารถที่จะอยู่ที่ตรงนี้ได้อยู่ไปก็ไม่มีความสุข จึงท าให้สถานที่ตรงนี้ได้ชื่อว่า “บ้านโนนต าหนัก”32 
 25) บ้ำนนำงออต านานกล่าวว่า นางอรพิมได้เดินทางออกมาจากเมืองพิมาย เมื่อเดินทาง
มาถึงตรงนี้เลยได้มานั่งพัก สถานที่ตรงนี้เลยได้ชื่อว่า “บ้านนางออ”33 ที่ส าคัญบ้านนางออนี้ยังมี
โบราณสถานที่เรียกว่า “แท่นอรพิมพ์” 

                                                           

 25พระวัฒนา ญาณวโร, หนา้ 91.  
 26เรื่องเดียวกัน, หน้า 92. 
 27ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏนครราชสีมา,ของดีโครำชเล่มที่ 2,หน้า 165. 
 28อ้างแล้ว. 
 29MsRungsimaKullapat, "The Development of Pachit - Oraphim Cultural Routes", A 
Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of 
Philosophy Program in Architectural Heritage Management and Tourism International 
Program, Graduate School : Silpakorn University, Academic Year 2013, p.96. 
 30op.cip. 
 31op.cip. 
 32Ms.RungsimaKullapat, Ibid., p.95 
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 26) บ้ำนนำงโทต านานกล่าวว่า ในระหว่างที่นางอรพิมได้เดินทางมาจากเมืองพิมาย ด้วย
ความตื่นเต้นเพราะนางได้ไปเห็นจระเข้ในบ่อนางเลยร้องออกมาด้วยความตื่นเต้นจนร้องไห้ออกมาว่า 
“ท่อ โธ่” จากค านี้เลยมาเป็น “บ้านนางโท”34 
 27) บ้ำนนำงร ำต านานกล่าวว่า ปาจิตกับนางอรพิม เดินทางเอาแก้วแหวนเงินทองมาให้
ยายบัว แล้วเดินทางไปยังนครธม พอเข้าเขตเมืองบุรีรัมย์ นางอรพิมเข้าใจว่าถึงนครธมจึงฟ้อนร าด้วย
ความดีใจเลยเรียกว่า“บ้านนางร า”35 
 28) บ้ำนหนองบุญนำกต านานกล่าวว่า ค าว่า “นาก” หรือ “นาค” ตามความเชื่อของชาว
พุทธผู้ที่ก่อนจะบวชจะมีชื่อเรียกว่านาค นางอรพิมเมื่อพัดลงกับปาจิตแล้วได้เดินทางคนเดียวในป่าเมื่อ
ถึงช่วงเวลาหนึ่งนางได้บวชแต่ก่อนที่จะบวชนางได้เป็นนาคตามความเชื่อของคนท้องถิ่น จึงได้ชื่อว่า 
“บ้านหนองบุญนาค”36 
 29) นครรำชสีมำต านานกล่าวว่า ปาจิตอรพิมได้เดินทางกลับเมืองเพ่ือจะไปแต่งงานทั้ง
สองเดินทางจนมาพบดินแดนแห่งหนึ่งพวกเขาเดินตรงเข้าไปในหมู่บ้านเพ่ือจะขออาศัยค้างแรมด้วย
สักคืนและเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นในวันนั้น ชาวบ้านคนหนึ่งวิ่งร้องตะโกนอย่างหน้าตาตื่นว่ามี
ราชสีห์ตัวหนึ่งเข้ามาท าร้ายสัตว์เลี้ยงและผู้คนบาดเจ็บตายหลายคนแล้ว ให้รีบไปช่วยกันล่าราชสีห์
โดยด่วนแล้วชาวบ้านก็เฮโลกันไปพร้อมอาวุธครอบครันแต่ในที่สุดก็ถูกราชสีห์ท าร้ายบาดเจ็บกลับมา
เมื่อปาจิตทราบเรื่องก็รีบไปสมทับกับชาวบ้านปาจิตได้กระโจนเข้าหาราชสีห์ตัวนั้นและสามารถขี่หลัง
มันได้ ราชสีห์ท าอะไรปาจิตไม่ได้จึงวิ่งเข้าป่าพร้อมกับปาจิต ปาจิตได้หายไปนานทุกคนเป็นห่วงเขา
มาก โดยเฉพาะอรพิมถึงกับคร่ าครวญหวนไห้ ทุกคนท าอะไรไม่ได้ได้แน่รอ บางคนโจษจันกันไปต่าง ๆ 
นานาว่าปาจิตไม่รอดแน่และ ขณะที่ก าลังรออยู่นั้น ปาจิตเดินออกมาจากชายป่าพร้อมกับคอนราชสีห์
ตัวใหญ่มาด้วย (การคอน คือ ลักษณะเช่นเดียวกับการหาม แต่ของที่คอนนั้นอยู่หลังทั้งหมด แล้วใช้
มือกดปลายไม้ข้างหน้า) ชาวบ้านดีใจมากและพากันยกย่องว่าเขาเป็นคนเก่งและกล้าหาญทันที่อรพิม
เห็นปาจิตก็ร้องขึ้นมาว่าพ่ีคอนราชสีห์มาแล้วและได้กลายเป็น “เมืองนครราชสีมา”37 
 30) ล ำจักรำช หรือ อ ำเภอจักรรำชต านานกล่าวว่า เมื่อครั้งที่พระเจ้าพรหมทัตได้เดินทาง
มาจับตัวเอานางอรพิม ในระหว่างการเดินทางได้มาหยุดอยู่ตรงบริเวณล าน้ าที่ก าลังไหลเชี่ยวกั้นอยู่จะ
ข้ามก็ข้ามไม่ได้ ตอนไปพนมโรงนั้นเป็นช่วงหน้าแล้งน้ าลดจึงเดินทางข้ามไปได้โดยง่าย แต่ตอนกลับ
เป็นฤดูฝนน้ าหลากจึงท าให้พระเจ้าพรหมทัตออกค าสั่งเร่งให้ทหารต่อเรือเพ่ือจะข้ามไปฝั่งตรงข้าม 
เรือล าแรกสร้างเสร็จส าหรับพระเจ้าพรหมทัตกับนางอรพิมข้าม ล าที่สองส าหรับทหารเรือกลับอับปาง

                                                                                                                                                                      

 33op.cip. 
 34op.cip 
 35ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏนครราชสมีา. ของดีโครำชเล่มที่ 2, หน้า 167. 
 36 Ms.RungsimaKullapat, Ibid., p.96. 
 37รมิดา ชาญประโคน, 5 ต ำนำนปรำสำทหิน, หน้า 32. 
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ล่มลงกลางแม่น้ าเพราะเกิดน้ าหมุนวนเหมือนกงจักร ท าให้ทหารจมน้ าตาย ในกาลต่อมาล าน้ านี้จึงถูก
เรียกว่า “ล าจักราช” หรือ อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมาในปัจจุบันนี้38 
 31) บ้ำนบุต านานกล่าวว่า เพราะที่ตรงนี้เป็นที่ตั้งบ้านของยายบุผู้เป็นแม่ของนางอรพิม จึง
ได้ตั้งชื่อบ้านว่า “บ้านบุ”39 
 32) เมืองต่ ำ หรือ ปรำสำทหินเมืองต่ ำต านานกล่าวว่า ปาจิตออกตามหาเนื้อคู่ ตามที่หมอ
ดูได้ท านายไว้ ปาจิตได้เดินทางลัดเลาะเลียบทุ่ง ช่วงนั้นเป็นฤดูฝนชาวบ้านก าลังด านา ปาจิตเดินตรง
ไปหาชาวนาเพ่ือจะขอพักอาศัยค้างแรมสักคืน แต่สายตาที่กวาดไปรอบ ๆ มีหญิงชรานางหนึ่งก าลัง
ด านาอยู่เพียงล าพัง ปาจิตเกิดความเวทนาสงสารยิ่งนัก เหตุใดเล่าไม่มีใครช่วยนาง หลังจากนั้นปาจิต
จึงเดินเข้าไปหานาง แต่ก็ต้องแปลงใจยิ่งเมื่อได้เห็นหญิงชรานั้นท้องแก่ใกล้คลอด แต่ในขณะที่แดด
ร้อนจัดขนาดนี้ท าไมนางจึงยังคงท านาได้โดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยดูคล้ายกับว่ามีร่มเงาคอยก าบังให้
ร่มเย็นตลอดเวลา ปาจิตจึงถามว่า เหตุใดจึงไม่มีใครช่วยนางเลย นางตอบว่า สามีของนางตายไปนาน
แล้ว ท าให้นางต้องอยู่ล าพังเพียงคนเดียวจึงรู้สึกเหงาและอยากมีเพ่ือนนางจึงไปไหว้สาบานต่อฟ้าดิน
ให้ช่วยเนรมิตให้นางตั้งครรภ์ แล้วนางก็สมปรารถนาท าให้นางมีก าลังใจในการท างานอย่างไม่รู้สึก
เหน็ดเหนื่อย ส่วนชาวบ้านได้ตั้งข้อรังเกียจนางว่านางตั้งท้องในวัยชราทั้ง ๆ ที่ไม่มีสามี นางต้อง
ประพฤติตนไม่ดีเป็นแน่ จึงไม่มีใครคบค้าสมาคมด้วย นางจึงต้องอยู่ตามล าพังเช่นนี้ ปาจิตได้สนทนา
พูดคุยกับหญิงชรานั้นนานพอสมควรและไม่ทราบด้วยเหตุผลประการใดท าให้ปาจิตได้ตัดสินใจอยู่กับ
หญิงชรานับแต่นั้นปาจิตได้อยู่ช่วยเหลืองานทุกอย่าง ทั้งงานบ้านงานเรือน ปลูกพืชท าไร่ ช่วยงานทุก
อย่าง วันหนึ่งปาจิตได้บอกกับนางว่า ปาจิตรู้สึกผูกพันกับทารกที่จะเกิดจากครรภ์ของนางอย่างบอก
ไม่ถูก จึงกล่าวกับนางว่าถ้านางคลอดบุตรออกมาเป็นชายจะขอเป็นเกลอรัก ถ้าออกมาเป็นหญิงจะขอ
เป็นคู่ครองแล้วนางก็ตอบตกลงตามนั้น เพ่ือจะได้เป็นเกียรติศิริมงคลแก่บุตรของนาง ปาจิตจึงสร้างศา
สนสถานเพื่อเป็นที่คลอดบุตรของนาง ซึ่งเทวสถานแห่งนี้ก็คือ “ปราสาทหินเมืองต่ า”40 
 33) ปรำสำทหินพนมรุ้งต านานกล่าวว่า ปาจิตกุมารผู้เป็นโอรสของกษัตริย์ผู้ครองแคว้น
พุทไธสมัน เมื่อเจริญวัยเหมาะสมพระราชบิดามีความประสงค์ที่จะให้อภิเษกสมรส จึงได้คัดเลือกสาว
งามมาเพ่ือให้ปาจิตได้เลือกคู่ครอง แต่ว่าปาจิตไม่มีใจในหญิงเหล่านั้นแม้แต่น้อย กับมีความมุ่งมั่นที่จะ
ศึกษาในหลักธรรมทางศาสนา จึงกล่าวลาพระราชบิดาเพ่ือไปแสวงบุญยังดินแดนพนมโรง เพ่ือไป
นมัสการสมณพราหมณ์หิรัญญะผู้มีชื่อเสียงและเป็นผู้น าศาสนาจักรแห่งพนมโรง ปาจิตกุมาร เจ้าชาย
หนุ่มรูปงามน้ าใจดีผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสในศาสนาได้ปลอมพระองค์เป็นสามัญชนเพ่ือสะดวกในการ
เดินทาง ปาจิตได้มุ่งหน้าขึ้นเหนือโดยล าพังผู้ เดียว เดินทานรอนแรมจากแคว้นพุธไธสมันมุ่งสู่

                                                           

 38รมิดา ชาญประโคน, กำรท่องเที่ยวบนเส้นทำงสำยอำรยธรรมขอม กรณีศึกษำ 5 ปรำสำทหิน, 
(ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 : ผลงานเรื่อง หลักสูตรและการสอนสาระท้องถิ่นอีสานใต้, 2555,) 
หน้า 35. 
 39พระวัฒนา ญาณวโร, หน้า. 94 
 40รมิดา ชาญประโคน, 5 ต ำนำนปรำสำทหิน, หน้า 12- 13. 
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แคว้นวนัมรุง ด้วยความมุ่งมั่น ในที่สุดได้เข้านมัสการสมณพราหณ์หริญยะ ได้ร่ าเรียนวิชาจนเก่งกล้า
สามารถสมความปรารถนาทุกประการและได้ช่วยเสริมสร้างเทวสถานแห่งพนมโรงให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้น41 
 34) สระน้ ำหนองบัวบำรำยต านานกล่าวว่าท้าวพรหมทัตผู้ปกครองวิมายปุระ เมื่อทรง
ทราบกิตติมศักดิ์ของหญิงงาม จึงมีความประสงค์ท่ีจะยลโฉมยิ่งนักจึงเรียกอ ามาตย์เสนาคนสนิทมาคิด
วิธีการที่จะลักพาตัวอรพิมไปกับพระองค์ให้จงได้ ในคืนวันที่มีการจัดประเพณีขึ้นเขา ซึ่งทุกคนจะต้อง
ไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนานมัสการและบูชาสิ่งศักดิสิทธิ์ตามปกติจะจัดในช่วงหน้าแล้งคือ วัน
เพ็ญเดือนห้าและในตอนกลางคืนพระองค์ได้จัดให้มีการสมโภชการแสดงและการละเล่นพ้ืนเมืองต่าง 
ๆ บริเวณเชิงเขาด้านตะวันออก สถานที่แห่งนี้จึงได้กลายเป็นที่ลุ่มมีน้ าขังและกลายเป็นสระขนาดใหญ่
เรียกว่า “สระเพลง” หรือ “บาราย” ในปัจจุบันคือบริเวณ “บ้านหนองบัวราย”42 
 35) นำงรองต านานกล่าวว่า ท้าวพรหมทัตออกประพาสป่ารอนแรมมาจนถึงพนมรุ้ง ตั้ง
ค่ายพักแรมริมสระน้ าใหญ่เรียกว่า สระเพลิง อยู่ทางทิศตะวันออกของปราสาทหิน เมื่อได้ขึ้นไปบน
ปราสาทได้พบหญิงสาวหน้าตางดงามจึงลุ่มหลงในนางมาก อยากจะได้นางไปเชยชม ท้าวพรหมทัตได้
ให้ทหารฉุดคร่านางจากบิดามารดา ทหารของปาจิตที่ดูแลนางไม่อาจสู้ฝ่ายท้าวพรหมทัตได้ ท้าว
พรหมทัตได้น านางอรพิมไปยังเมืองพิมาย ซึ่งไม่ทราบว่านางอรพิมเป็นคู่มั่นของปาจิตพระราชโอรส
นครธม ฝ่ายทหารและคนสนิทที่คอยดูแลนางอรพิมของปาจิตได้ส่งข่าวให้ทางปาจิตทราบ ขณะที่ท้าว
พรหมทัตได้เดินทางฝ่ายมาทางบ้านจะบวก นางอรพิมได้ร้องขอความกรุณาท้าวพรหมทัตให้หยุดยั้ง
การเดินทางเพ่ือจะหาเวลาส่งข่าวให้ปาจิตทราบ แต่ท้าวพรหมทัตไม่ยินยอม ครั้นเดินทางมาถึงล าน้ า
แห่งหนึ่ง นางอรพิมได้ลงจากช้างและนั่งร้องให้ที่ริมฝั่งน้ า โอดครวญถึงบิดามารดาและปาจิต43ที่แห่งนี้
จึงได้ชื่อว่า “นางร้อง” และต่อมาเพ้ียนเป็น “นางรอง” 
 36) บ้ำนไผ่ล้อมต านานกล่าวว่า ทหารของท้าวพรหมทัตได้จับตัวนางอรพิมไปในระหว่างที่
เดินทางเมื่อขบวนได้เดินทางไปถึงเขตแนวป่าลึก อรพิมก็แกล้วท าเป็นปวดท้องขอไปปลดทุกข์บ้าง ผู้
คุมจึงปล่อยนางอีกครั้ง และตอนนี้นางก็ได้หลบหนีอีกครั้งหนึ่ง เมื่อทหารรู้ก็ได้ใช้แนวไม้ไผ่กั้นเป็น
บริเวณกว้างเพ่ือล้อมจับนาง ปัจจุบันก็เป็นหมู่บ้านชื่อว่าบ้านไผ่ล้อม44 
 37) พนมไปรบัด หรือ ปลำยบัดต านานกล่าวว่า อรพิมได้หนีจากการจับกุมของพระเจ้า
พรหมทัต นางได้เดินทางย้อนกลับไปทางเก่าโดยที่นางไปซ่อนตัวอยู่ในถ้ า ณ ภูเขาแห่งหนึ่งด้านทิศใต้
ของพนมโรง ไม่มีใครหานางพบภูเขานั้นจึงได้ชื่อว่า “พนมไปรบัด”ต่อมาเรียกว่า “พนมปลายบัด”45 
 38) ถ้ ำเป็นทองต านานกล่าวว่า ปาจิตเดินทางกลับจากการไปน าสินสอดเพ่ือมาสูขอนาง
อรพิม ระหว่างทางทราบข่าวว่าพระเจ้าพรหมทัตมาจับตัวนางอรพิมไปจึงท าให้ปาจิตโกรธได้เอาสิน

                                                           

 41เรื่องเดียวกัน, หน้า 12- 13. 
 42รมิดา ชาญประโคน, กำรท่องเท่ียวบนเส้นทำงสำยอำรยธรรมขอม, หน้า 34. 
 43คณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์, บุรีรัมย์ภูมิหลักประวัติศำสตร์และวัฒนธรรม, 
พิมพ์ครั้งท่ี 1 (กรุงเทพมหานคร : บริษัทที.เค.พริ้นติ้งจ ากัด, 2555), หน้า 145. 
 44คณะผู้จัดท า, บุรีรัมย์ภูมิหลักประวัติศำสตร์และวัฒนธรรม, หน้า 145. 
 45รมิดา ชาญประโคน, 5 ต ำนำนปรำสำทหิน, หน้า 21. 
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ทองทองมั่นนั้นทิ้งในบรรดาสินสอดทองมั่นนั้นมีเป็ดทอง เมื่อเอาเป็ดทองทิ้ง เป็ดทองได้เข้าไปอยู่ในถ้ า 
สถานที่ตรงนี้จึงได้ชื่อว่า “ถ้ าเป็ดทอง”46 
 39) ล ำปลำยมำศต านานกล่าวว่า ปาจิตยกขันหมากซึ่งเป็นสินสอดที่จะน าไปสู่ขอนาง
อรพิม ได้ทราบข่าวว่าท้าวพรหมทัตลักพานางอรพิมไปเมืองพิมายจึงโกรธแค้นพระเจ้าพรหมทัตมาก
เลยเทข้าวของ เงินทองลงในล าน้ า ชาวบ้านจึงเรียกชื่อล าน้ านี้ว่า ล ามาศ (ค าว่ามาศ ในภาษาถิ่น 
หมายถึง สินสอดที่จะน าไปสูขอหญิง)47 
 40) เสรำะแบกจำน (บ้ำนจำนแตก)ต านานกล่าวว่า ปาจิตทราบข่าวว่าพระเจ้าพรหมทัต
ได้มาลักพาตัวนางอรพิมไป ท าให้ปาจิตโกรธมากจึงได้ทุบทุบข้าวของถ้วยชามที่เตรียมมาแตกระจ่าย 
หมู่บ้านแห่งนี้จึงถูกเรียกว่าเสราะแบกจาน หรือ บ้านจานแตก48 
 41) เสรำะอังกอคะเมำ (บ้ำนข้ำวด ำ)ต านานกล่าวว่า ปาจิตทุบข้าวของที่น ามาเป็น
สินสอดถ้วยชามและได้เผ่าข้าวสารที่จะน ามาเป็นสินสอดนางอรพิม หมู่บ้านนี้จึงได้ชื่อว่า “เสราะอัง
กอคะเมา” หรือ “บ้านข้าวด า”49 
 42) เสรำะจั๊กจรูก ต่อมำกลำยเป็นบ้ำนตำจรู๊กต านานกล่าวว่า ปาจิตได้ยกขันหมากมา
และในบรรดาขันหมากได้น าบรรดาสัตว์ต่าง ๆ ที่จะน ามาเซ่นไหว้ได้เกิดอาการหิวโซมากเพราะอาหาร
ที่เตรียมมาด้วยปาจิตได้เททิ้งหมดแล้ว ซึ่งหมูที่เป็นสัตว์ตะกละตะกลามต้องทนไม่ได้แน่ ปาจิตจึงบอก
ให้ข้าทาสปล่อยหมูไป หมู่บ้านแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า “เสาระจั๊กจรูก”ต่อมากลายเป็น “บ้านตาจรู๊ก”50 
 43) เขำกระโดงต านานกล่าวว่า อรพิมระเหเร่ร่อนตามหาปาจิตล าพังระหว่างทางนางหวั่น
เกรงว่าจะเกิดอันตรายจึงอธิษฐานขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แปลงร่างให้เธอเป็นชายบางส่วนที่เป็นหญิงหลุด
หายไปจากร่างจากนั้นอรพิมก็น าปทุมถันของนางไปฝากไว้ที่ต้นงิ้วส่วนโยนีไปฝากไว้ที่ต้นมะกอกโคก
จึงกลายเป็นต้นหีผีจนทุกวันนี้51 
 44) หนองกี่ต านานกล่าวว่า นางอรพิมเดินทางออกตามหาปาจิต นางไม่มี เสื้อผ้าที่สวย ๆ 
ใส่ นางจึงได้ขอให้ชาวบ้านบริเวณนี้ช่วยท่อผ้าให้นาง ชาวบ้านจึงได้น ากี่ออกมากางเพ่ือท่อผ้า บริเวณ
นี้จึงได้ชื่อว่าหนองก่ี มาตั้งแต่นั้น52 
 45) ทุ่งจังหันต านานกล่าวว่า เมื่ออรพิมในร่างผู้ชายได้บวชเป็นภิกษุแล้วมารับอาหารเช้า
ตรงนี้ จึงได้ชื่อว่าทุ่งจังหัน53ค าว่า “จังหัน” เป็นภาษาอีสาน คือ การถวายอาหารเช้าพระภิกษุ 
 46) ปรำสำทหินปะค ำต านานกล่าวว่า เมื่อพระอรพิมได้ลาสิกขาเพศบรรพชิตแล้ว อรพิม
และประทุมเกสร อธิษฐานร่างกลับมาเป็นหญิงดังเดิม ส่วนสมณพราหมณ์ปาจิตนั้นกลับไปยังเทวาลัย
ลาสิกขาโดยได้ถอดปะค าแขวนไว้ ณ เทวาลัย ต่อมาเทวาลัยจึงได้ชื่อว่า “ปราสาทหินปะค า”54 
                                                           

 46Ms.RungsimaKullapat, Ibid., p.97. 
 47นฤมล ปิยวิทย์, นิทำนค ำกลอน เร่ืองพระปำจิต, หน้า 86-87. 
 48พระวัฒนา ญาณวโร, หน้า 98. 
 49อ้างแล้ว. 
 50รมิดา ชาญประโคน, กำรท่องเท่ียวบนเส้นทำงสำยอำรยธรรมขอม, หน้า 34. 
 51พระวัฒนา ญาณวโร, หน้า 98. 
 52Ms.RungsimaKullapat, Ibid., p.96. 
 53op.cip. 
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 47) ทุ่งกระเต็น ต านานกล่าวว่า พระเจ้าพรหมทัตได้มาจับตัวนางอรพิม ในระหว่างการ
การเดินทางกลับเมืองพาราณสีได้เดินทางรอนแรมไปเรื่อย ๆ จนถึงทุ่งกว้างใหญ่แห่งหนึ่งขบวนได้หยุด
พักเอาแรง นางร้องไห้จนน้ าตาเหือดแห้งและหมดอาลัยในชีวิต นางจึงคิดหาวิธีการใหม่โดยพูดกับผู้
คุมขังดี ๆ นางบอกว่าจะไม่หนีไปไหนอีกแล้ว ขอให้ปล่อยนางให้เดินเป็นอิสระบ้าง แล้วทหารหลงเชื่อ
ค าพูดของนาง ปล่อยนางออกมา นางเดินลัดเลาะไปตามท้องทุ่ง และเมื่อได้โอกาสก็หนีสุดชีวิต แต่
เมื่อเป็นทุ่งโล่งทหารจึงจับตัวนางได้อีก โดยทหารได้ฉุดกระชากลากดึง นางทั้งต่อสู้และกระโดดโลด
เต้นไปเรื่อย ๆต่อมาทุ่งแห่งนี้จึงถูกเรียกว่า “ทุ่งนางเต้น” หรือ “ทุ่งกระเต็น”55 
 48) ทุ่งอรพิมพ์ต านานกล่าวว่า ปาจิตและอรพิมเดินทางกลับเมืองนครธมโดยเดินทางผ่าน
ทุ่งกระเต็นรุ่งขึ้นได้เดินทางผ่านเส้นทางเดิมและวกมาทางทิศตะวันออกจนถึงทุ่งแห่งหนึ่งก็หยุด
พักผ่อนที่แห่งนี้ซึ่งทุ่งนี้ต่อมาเรียกว่า“ทุ่งอรพิมพ์”56 
 49) บ้ำนแซร์ออค าว่า แซร์ออ เป็นภาษาเขมรแปลว่า นางาม ตามต านานปาจิต อรพิม 
กล่าวไว้ว่า เมื่อปาจิตและนางอรพิมได้กลับมาพบกันหลังจากได้จากกันไปถึงระยะเวลา 7 ปี ทั้งสองจึง
ได้เดินทางกลับเมืองนครธมแต่ในระหว่างเส้นทางที่เดินทางกลับเมืองนครธมนั้นได้พบกับ นาข้าวที่
สวยงามอยู่บริเวณนั้น ต่อมาจึงได้ชื่อว่า “แซร์ออ” จนถึงปัจจุบันนี้57 
 50) ช่องตะโกต านานกล่าวว่า ในช่วงที่ปาจิตเดินทางไปมาระหว่างเมืองพิมายกับบ้านเกิด
ของตนคือเมืองนครธม ได้เดินทางผ่านช่องทางนี้58ที่ตรงนี้จึงได้ชื่อว่าช่องตะโก 
 51) นครธม หรือ นครพรหมเมืองบ้านเกิดของปาจิต ตามต านานกล่าวว่า ปาจิตเป็นโอรส
ของพระเจ้าอุทุมราชหรือพระธรรมราชภูบาล เจ้าผู้ปกครองอาณาจักรนครธม ดังบทกลอนว่า 
   ว่ายังมีพระบุรีมหึมา   นามพาราชื่อมหาบุรีพรหม 
   มีคู่ล้อมป้อมก าแพงนั้นเชื่อมขึม ทั้งใหญ่ครึมยามกว้างครั้งประถม59 
 52) เมืองจ ำปำก หรือ จ ำปำสักต านานกล่าวว่า เมื่อนางอรพิมได้พัดลงกับปาจิต นางได้
ออกตามหาปาจิตอย่างไรก็ไม่พบ เพ่ือความปลอดภัยนางจึงได้อธิษฐานร่างให้กายเป็นชายเพ่ือความ
ปลอดภัยและสะดวกในการเดินทาง นางได้เดินทางมาถึงเมืองหนึ่งมีนามว่า “จ าปากนคร” ภายใน
เมืองจ าปากนี้ กษัตริย์ผู้ปกครองเมืองมีพระราชธิดาสวยงามมากแต่ไม่ทราบว่าเป็นอะไรตาย หมอคน
ใดก็ช่วยไม่ได้ ชาวเมืองต่างพากันร้องให้อาลัยรักนางผู้เป็นธิดาของเจ้าเมือง นางอรพิมรู้ข่าวก็อยากจะ
ช่วยนาง จึงให้คนพาไปเข้าเฝ้าเจ้าเมืองทูลขออนุญาตรักษา เจ้าเมืองทรงอนุญาตให้นางอรพิมในร่าง
ชายได้ใช้เปลือกไม้ที่ได้จากป่าคราวรักษาปาจิตมาเคี้ยวพ่นใส่พระธิดา นางธิดาทรงฟ้ืนขึ้นมาเจ้าเมือง
และญาติดีใจมากทรงปรึกษากันว่าจะให้นางอรพิมอภิเษกกับธิดาของตน แต่นางอรพิมบ่ายเบี่ยงว่าขอ
เวลาสักปีหรือสองปีให้ได้บวชเรียนและศึกษาศิลปะศาสตร์ให้จบก่อน เจ้าเมืองจ าต้องยอมตามใจ60 
                                                                                                                                                                      

 54รมิดา ชาญประโคน, 5 ต ำนำนปรำสำทหิน, หน้า 44. 
 55พระวัฒนา ญาณวโร, หนา้ 99. 
 56คณะผู้จัดท า,วัฒนธรรมพัฒนำกำรประวัติศำสตรเ์อกลักษณ์และภมูิปญัญำจังหวัดบุรีรมัย์,หนา้123. 
 57 Ms.RungsimaKullapat, Ibid., p.97. 
 58op.cip. 
 59นฤมล ปิยวิทย์, นิทำนค ำกลอนเร่ืองพระปำจิต, หน้า 8. 
 60นฤมล ปิยวิทย์, นิทำนค ำกลอนเร่ืองพระปำจิต, หน้า 161- 168. 
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 53) วัดภูจ ำปำสักต านานกล่าวว่า เมื่ออรพิมในร่างชายได้ช่วยธิดาเจ้าเมืองจ าปากแล้วเจ้า
เมืองได้ยกธิดาให้แต่งงานด้วย แต่อรพิมกับไม่ย่อมรับ แต่ขอลาเจ้าเมืองเพ่ือไปบวชอยู่ที่วัดแห่งหนึ่ง
ศึกษาพระธรรมวินัยจนมีความรู้แตกฉานซึ่งพระในวัดและศิษย์ตลอดจนชาวบ้าน จึงยกให้เป็น
พระสังฆราช พระอรพิมให้สร้างศาลาขึ้นหลังหนึ่งเขียนภาพเล่าเรื่องนางกับปาจิตที่ฝาผนัง ตั้งแต่ปา
จิตได้อาศัยอยู่กับยายบัวจนถึงตอนนางมาบวชอยู่ แต่ละตอนละเอียดครบถ้วนกระบวนความ นางสั่ง
ไว้ว่าหากมีผู้ใดที่มาดูภาพเขียนฝาผนังแล้วนั่งร้องไห้ให้คนเฝ้าศาลารีบไปบอกให้รู้ทันทีวันหนึ่งปาจิต
เดินทางมาถึงเมืองนี้ ได้เข้าพักอาศัยในศาลาและนอนหลับไปด้วยความเหน็ดเหนื่อย ครั้งตื่นขึ้นมองไป
รอบ ๆ เห็นภาพเขียนฝาผนังศาลาได้ลุกไปเดินดูโดยรอบ รู้ว่าเป็นเรื่องราวของตนกับนางอรพิม จึง
ทรุดลงร่ าให้อยู่ตรงนั้น คนเฝ้าศาลารีบน าเอาความไปเล่าให้พระสังฆราชทราบ พระสังฆราชให้น าปา
จิตไปพบ เมื่อพบกับสังฆราชแล้วปาจิตได้สอบถามความเป็นมาของรูปเขียน พระสังฆราชได้เล่าให้ฟัง
และบอกว่าตนคือ นางอรพิม จากนั้นนางอรพิมก็บอกลาชาวบ้านเดินทางกลับนครธม61  

3. บทสรุป 
 ความเชื่อเรื่อง ชื่อบ้าน นามเมือง ในต านานปาจิต อรพิม เป็นการเก็บรวบรวมความคิด 
ความเป็นอยู่สังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์เข้าไว้ด้วยกัน เป็นสิ่งที่ช่วยสะท้อนภาพของสังคมว่าสังคม
ของผู้แต่งมีลักษณะสภาพการณ์หรือความเปลี่ยนแปลงอย่างไร ณ ช่วงเวลาที่สร้างวรรณกรรมปาจิต 
อรพิม ขึ้นมา ซึ่งมีประโยชน์ในฐานะที่เปรียบเสมือนการถ่ายทอดข้อมูลทั้งในด้านประวัติความเป็นมา
และสภาพทั่วไปของท้องถิ่นในอดีตที่ตกทอดมายังปัจจุบันเป็นการผสมผสานกันระหว่างการน าเอา
นิทานในชาดกมาผสมผสานกับการให้ความหมายแก่โบราณสถานในท้องถิ่นเกี่ยวพันระหว่างเมืองพิ
มายไปตามเส้นทางโบราณสู่อาณาจักรขอมจนกลายเป็นที่มาชื่อบ้านนามเมือง ซึ่งเกิดจากความเชื่อ
ของคนท้องถิ่นผ่านมุมมองของต านานปาจิต อรพิมซึ่งถือว่าเป็นการยอมรับนับถือหรือยืดมั่นในสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง ทั้งที่จะมีตัวตนหรือไม่มีว่าเป็นความจริงหรือมีอยู่จริง การยอมรับนับถือนี้อาจจะมีหลั กฐาน
บ้างอย่างเพียงพอที่จะพิสูจน์หรืออาจะไม่มีหลักฐานที่จะน ามาใช้พิสูจน์ให้เห็นจริงเกี่ยวกับสิ่งนั้นก็ได้ 
ซึ่งสอดรับกับความเชื่อชื่อบ้านนามเมือง ที่เกิดจากอิทธิพลของต านานปาจิต อรพิม ดังนี้ (1 ) เมื อ ง พิ
มาย (2) ปราสาทหินพนมวัน (3) เมรุพรหมทัต (4) ปรางค์พรหมทัต (5) ท่านางสระผม (6) สระขวัญ 
สระแก้ว สระพลุ่ง สระเพลง (7) กุฏิฤษีพิมาย  (8) บ้านจารย์ต ารา (9) บ้านท่าหลวง  (10) บ้าน
สัมฤทธิ์ หรือ บ้านส าเร็จ (11) บ้านซึม (12) บ้านตาแดง (13) บ้านต าแย  (14) บ้านถนนนางคลาน 
(15) บ้านนางเหริญ (16) บ้านกงรถ (17) บ้านแซะ (18) บ้านถนน (19) บ้านสนุ่น  (20) บ้านเสิงสาง 
(21) บ้านอรพิมพ์ (22) บ้านนางราก (23) บ้านเมืองพลับพลา (24) บ้านโนนต าหนัก (25) บ้านนางออ 
(26) บ้านนางโท (27) บ้านนางร า  (28) บ้านหนองบุญนาก (29) นครราชสีมา (30) ล าจักราช หรือ 
อ าเภอจักรราช (31) บ้านบุ  (32) เมืองต่ า หรือ ปราสาทหินเมืองต่ า (33) ปราสาทหินพนมรุ้ง (34) 
สระน้ าหนองบัวบาราย (35) นางรอง (36) บ้านไผ่ล้อม อ าเภอนางรอง (37) พนมไปรบัด หรือ ปลาย
บัด (38) ถ้ าเป็นทอง (39) ล าปลายมาศ (40) เสราะแบกจาน (บ้านจานแตก) (41) เสราะอังกอคะเมา 
(บ้านข้าวด า) (42) เสราะจั๊กจรูก ต่อมากลายเป็นบ้านตาจรู๊ก (43) เขากระโดง (44) หนองกี่ (45) ทุ่ง

                                                           

 61เรื่องเดียวกัน, หน้า 248-251. 
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จังหัน (46) ปราสาทหินปะค า (อ าเภอปะค า) (47) ทุ่งกระเต็น  (48) ทุ่งอรพิมพ์ (49) บ้านแซร์ออ 
(50) ช่องตะโก (51) นครธม หรือ นครพรหม (52) เมืองจ าปาก หรือ จ าปาสัก (53) วัดภูจ าปาสัก 
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ประชาธิปไตยกับความสุขมวลรวมประชาชาติ 
Democracy and Gross National Happiness 

 
นางอัญญาณี   ชัยช้าง1 

 
บทคัดย่อ 

 ในขณะที่คนไทยก าลังตื่นตัวอยู่กับการเลือกตั้ง เพราะความต้องการมีประชาธิปไตยเต็มใบ
แบบอารยประเทศ คนไทยก็ควรหันกลับไปดูว่าบ้านเมืองของเราได้เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็น
ประชาธิปไตยมาเกือบ ๙๐ ปีแล้ว ประเทศไทยมีการปกครองหลายรูปแบบทั้งเผด็จการทั้ง
ประชาธิปไตยครึ่งใบ แต่เราก็ไม่เคยมีประชาธิปไตยเต็มใบเลยเพราะเหตุนี้ก็ได้ที่ท าให้ประชาชนคน
ไทยอยากเลือกตั้ง ซึ่งน่าจะเป็นต้นเหตุของการอยู่ดีมีสุข มีเศรษฐกิจที่ดี แต่บางครั้งเราก็ลืมถามตัวเอง
ว่าในช่วงชีวิตของการได้เกิดมาเป็นคนไทย เรามีความสุขหรือไม่ และมีความสุขพอเพียงหรือยัง และ
ต้องถามต่อไปอีกว่าถ้าเรามีประชาธิปไตยเต็มใบจริงๆเหมือนประเทศทางตะวันตกแล้ว ประเทศไทย
จะเป็นประเทศท่ีมีความสุขมวลรวมประชาชาติได้จริงหรือ 
 พระพุทธศาสนาสอนคนไทยให้รู้จักการโอบอ้อมอารี เผื่อแผ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๙ ทรงให้คนไทยมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง สิ่งต่างๆเหล่านี้ใช่ความสุขมวลรวมของคนใน
ชาติหรือไม่ เพราะอะไรคนไทยส่วนใหญ่จึงสนใจพระธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า และแนวทางของ
พระเจ้าอยู่หัวน้อยกว่าความต้องการประชาธิปไตย หรือประชาธิปไตยคือหนทางที่จะน าไปสู่ความสุข
มวลรวมประชาชาติที่แท้จริง 
ค าส าคัญ :ประชาธิปไตย/ความสุขมวลรวมประชาชาติ 
 

Abstract 

 Thailand has alerted people to the polls.  It needs a democratic civilized 

country.Thailand should have turned back to see that our country has a democratic 

change of government for nearly 90 years. Thailand has ruled many variations of the 

dictatorship of the oligarchy. But I was never a democracy yet. Thailand makes 

people to want elections which is thought to be made public well-being and a good 

economy.  But sometimes we forget to ask Our self, in life who have come to 

Thailand. We enjoyed it? And was happy enough just yet.If we have a democratic 

westerncountry.Thailand is a country with a gross national happiness? 

 Buddhism teaches people to recognize the generous hospitality.King Rama 9 

Thailand sent people is sufficient. These things I enjoyed the total mass of the nation 

or not. Why Thailand's most interesting is the preaching of the Buddha. And the King 

of less demanding democracy. Or that democracy is a way to contribute to theGross 

National Happiness true. 
 

Keywords: Democracy / Gross national happiness. 

                                                           

1 อาจารย์พิเศษ  วิทยาลัยสงฆ์ชัยภมูิ 
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๑. บทน า 
 คนไทยก าลังตื่นตัวอยู่กับประชาธิปไตยโดยเฉพาะกับห้วงระยะเวลาใกล้เลือกตั้ง หลายคน
ต้องการการเลือกตั้ง บางคนแสดงความเฉยเมยต่อการเลือกตั้ง ซึ่งนักวิชาการประชาธิปไตยแบ่งแยก
ประชากรเหล่านี้ในเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมือง ประชาชนคนไทยหลายคนที่เข้าใจเพียงว่า
ประชาธิปไตยคือการจัดให้มีการเลือกตั้งเท่านั้น ไม่ได้สนใจในกระบวนการประชาธิปไตยต่อไปว่า
จะต้องมีการตรวจสอบถึงการได้มาอย่างถูกต้อง การมีคุณธรรม จริยธรรมของรัฐบาล ตรวจสอบการ
ท างานของรัฐบาล รวมทั้งเรียกร้องและการเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยซ้ า คงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้ได้รับเลือกตั้งเข้ามาบริหารบ้านเมืองจนครบวาระการด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่จะบริหารราชการ
แผ่นดินต่อไป 
 การทุจริตในวงราชการมีให้เห็นอยู่แทบทุกรัฐบาลทั้งรัฐบาลประชาธิปไตยและรัฐบาลเผด็จ
การ หลายคนมองว่าเป็นเรื่องของข้าราชการและนักการเมือง บางคนมองที่วัตถุท่ีประชาชนได้รับและ
หลายคนที่สามารถรับได้ถ้ารัฐจะมีการทุจริตแต่มีการแบ่งปันมาสู่ประชาชนบ้าง สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดข้ึน
ในสังคมไทยอย่างมากมาย องค์กรต่างประเทศได้ให้ความสนใจเรื่องความสุขมวลรวมของประชาชน
โดยเฉพาะในประเทศท่ีมีการทุจริตประพฤติมิชอบในวงการราชการ ว่าประชาชนในชาติจะมีความสุข
มากน้อยแค่ไหน แต่ส่วนใหญ่แล้วการวัดความสุขมวลรวมจะวัดที่เศรษฐกิจและการเมืองเป็นหลัก 
เนื่องจากความสุขมวลรวมประชาชาติขึ้นอยู่กับกลุ่มการตัดสินอัตวิสัยเกี่ยวกับความกินอยู่ดี และ
รัฐบาลอาจสามารถนิยามความสุขมวลรวมประชาชาติไปในทางที่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของตนได้
การตอบค าถามว่ามีความสุขแค่ไหนนั้น ผู้ถามจะตั้งค าถามโดยเอาตนเองเป็นหลักไม่ได้ เพราะ
ความสุขของแต่ละคน แต่ละเชื้อชาติมีเอกลักษณ์ของตนเองไม่เหมือนกันและวัดกันไม่ได้ 
 ดังนั้นประชาธิปไตยจึงไม่ใช่ตัวก าหนดความสุขมวลรวมของประชาชาติและเศรษฐกิจก็ไม่ใช่
บรรทัดฐานของความสุขมวลรวมของประชาชาติเช่นกัน ความสุขมวลรวมประชาชาติสามารถก าหนด
วัดได้ด้วยความพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นหลัก 
 
๒. สังคมประชาธิปไตยของไทย 
 ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรจ านวน ๑๐๒ นาย มาตั้งแต่ ๒๔ 
มิถุนายน ๒๔๗๕ แล้ว เกือบ ๙๐ ปีประเทศไทยก็ยังเป็นประชาธิปไตยเหมือนอารยะประเทศไม่ได้ ยัง
วนเวียนอยู่ในวงจรเก่าๆ ที่มีการรัฐประหารโดยทหาร การปกครองแบบเผด็จการ การล้มรัฐธรรมนูญ
ฉบับเดิม การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ การเลือกตั้ง การทุจริตการเลือกตั้ง การได้รัฐบาลใหม่ การ
ทุจริตในวงการราชการ เกิดการรัฐประหาร หมุนเวียนอยู่อย่างนี้ และดูเหมือนว่าจะไม่สามารถออก
จากวงจรนี้ได้เลย การบริหารราชการแผ่นดินก็ยังเดินไปได้ไม่ไกลนัก รัฐบาลหลายรัฐบาลแข่งขันกันใช้
นโยบายประชานิยมเพ่ือให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงสนับสนุนการเลือกตั้ง ประชาชนจะต้องการหรือไม่ยัง
ไม่ต้องค านึงถึงมากนักเพราะการให้ในลักษณะนี้ต้องคว้าไว้ก่อน จะค านึงถึงภาวะหนี้สาธารณะหรือไม่
ก็ตาม ประชาชนก็เป็นหนี้ไปโดยอัตโนมัติแล้ว การใช้หนี้เหล่านี้รัฐบาลต้องพยายามเก็บภาษีให้ได้มาก
ที่สุด เพ่ือใช้หนี้เงินยืมจากต่างชาติ 
 สังคมไทยได้บทเรียนจากวิบากกรรมโดยความประมาท แต่สามารถผ่านพ้นวิกฤติล้มละลาย 
จากสาเหตุเพราะใช้เงินเกินตัวจนต้องกู้ IMF เมื่อปี ๒๕๔๐ มาได้ไม่นาน ประชาชนพ้นทุกข์ได้ด้วยการ
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ปรับตัว ลดการใช้จ่ายของครอบครัวเพราะ “ไม่มีจะจ่าย” ใช้มาตรการหยุดการให้กู้เด็ดขาด มีผลดีให้
เอกชนหยุดลงทุนได้นานถึง ๔-๕ ปี ช่วยตัดวงจร “บริโภคล้นเกิน”ของสังคมไทยให้จบลงได้โดยไม่
ตั้งใจ จึงไม่เกินไปนักถ้าจะกล่าวว่า เศรษฐกิจของไทยฟ้ืนตัวได้ด้วยวัฎจักรของธรรมชาติ ฟื้ นขึ้นตาม
เวลาแห่งฤดูกาลของสายฝนและกล้ากล่าวได้เต็มปากว่าเศรษฐกิจภาคการเกษตรของไทยถูกฟ้ืนฟูจน
สมบูรณ์มีอาหารเหลือเฟือส าหรับกินใช้และส่งออก ด้วยหลักใหญ่คือ การพ่ึงพาตนเองของเกษตรกร
ทั้งแผ่นดิน และด้วยศรัทธาหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นี่คือพลัง
บริสุทธิ์หลักเดียว ในการพลิกฟ้ืนสังคมขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่อง มากกว่าที่จะเป็นฝีมือบริหารของ
รัฐมนตรี2 
 
๓. ความสุขมวลรวมประชาชาติ 

แนวคิดเรื่องความสุขมวลรวมประชาชาติ(Gross National Happiness, GNH)เป็นการมอง
การพัฒนาประเทศที่ไม่ได้เน้นตัวเลขในการเติบโตทางเศรษฐกิจ(Gross Domestic Product, GDP) 
แต่เน้นมุมมองเรื่อง “ความสุข” ที่แท้จริงของสังคมเป็นหลัก ปัจจุบันแนวคิดความสุขมวลรวม
ประชาชาติ ก าลังได้รับความสนใจจากนักวิชาการและนักกิจกรรมทางสังคมในหลายๆ ประเทศ 
เนื่องจากเล็งเห็นว่าการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่มี ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ เป็นเกณฑ์นั้นมัก
น ามาซึ่งผลกระทบในทางลบมากขึ้นทุกที ความคิดเรื่องความสุขมวลรวมประชาชาติ นั้นค านึงถึง
ความเป็นองค์รวมด้วยการพิจารณามิติทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับมิติอ่ืนๆได้แก่ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 
และการปกครองที่ด ีโดยมีหลัก ๔ประการดังนี้  
 ๑.การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอย่างยั่งยืนและเสมอภาค ตามแนว "ทางสายกลาง" ไม่เร่งพัฒนา
ทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางนิเวศและสังคมในระยะสั้น หากจัดสมดุลระหว่างตัวเลข พฤติกรรมการ
บริโภคและคุณค่าด้านจิตใจไปพร้อมๆ กัน เพ่ือให้การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นไปอย่างยั่งยืนและเสมอ
ภาค บนพื้นฐานของสังคมท่ีเคารพประชาชนและวัฒนธรรมของตนเอง  
 ๒.การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ให้หลักประกันที่ว่า การพัฒนาใดๆไม่ว่าจะมาจาก
รัฐบาล หรือภาคเอกชน หรือประเพณีท้องถิ่น หรือจากปัจเจกบุคคล จะต้องไม่ท าลายความสมดุล
ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ด้วยตระหนักว่าทรัพยากรธรรมชาติอาจหมดลงได้ในวันหนึ่ง เราทุกคน
จ าเป็นจะต้องบ ารุงเลี้ยงและปกป้องโลกในฐานะ “บ้านของเราทุกคน”  

๓.การรักษาและส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรม เป็นสิ่งส าคัญยิ่งในยุคปัจจุบัน เพราะคุณค่า
ของมนุษย์ เช่น ความเมตตากรุณา ความมีน้ าใจ ความอ่อนโยน ความเสียสละ ความอ่อนน้อมถ่อมตน 
การรู้จักให้อภัย การรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเอง เป็นต้น ก าลังถูกกัดกร่อนจากโลภจริตหรือ
ความโลภ อันเนื่องมาจากลัทธิบริโภคนิยมที่ก าลังครอบง าโลกในขณะนี้  อันที่จริงแล้วคุณค่ามนุษย์
ดังกล่าว เป็นองค์ประกอบส าคัญที่ช่วยให้สังคมมีความหมาย มีความเอ้ืออาทรต่อกัน และท าให้สังคม
สามารถด ารงอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ  

๔.การส่งเสริมการปกครองที่ดี หรือธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็นเงื่อนไขส าคัญ
เช่นกันในการน าพาประชาชนไปสู่ความสุขมวลรวมประชาชาติประเทศทั้งหลายในโลกจะโดยเต็มใจ
                                                           

2อ.อโณทัย, ใช้ธรรมะกับการเมือง,(กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ,๒๕๔๖), หน้า๕๐. 
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หรือไม่ก็ตาม ก าลังถูกแรงกดดันทั้งจากประชาชนท้องถิ่นและชุมชนระหว่างประเทศ ให้เข้าสู่การ
ปกครองแบบประชาธิปไตยหรือ ธรรมาภิบาล 
 จากหลักการ ๔ประการข้างต้นพระราชาธิบดีพระองค์ที่ ๔ ของภูฏานทรงเป็นต้นก าเนิดของ
แนวคิดนี้  ทรงเป็นผู้น าวิสัยทัศน์  พระองค์ทรงตรัสว่า ความสุขมวลรวมประชาชาติส าคัญกว่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเพ่ือแสดงจุดยืนของประเทศเล็กในหุบเขาหิมาลัยที่มักถูกจัดอันดับ
เป็นประเทศยากจน สิ่งที่ประเทศภูฏานได้พยายามด าเนินโยบายการพัฒนาประเทศมาตลอดเพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องความสุขมวลรวมประชาชาติเช่น  

๑. นโยบายการท่องเที่ยวที่ไม่เน้นปริมาณแต่ค านึงถึงคุณภาพของนักท่องเที่ยวโดยการจ ากัด
จ านวนเพ่ือป้องกันการไหล่บ่าของวัฒนธรรมบริโภคนิยม วัฒนธรรมต่างๆที่มากับนักท่องเที่ยวยัง
อาจจะก่อให้เกิดการเปรียบเทียบและสร้างความรู้สึกด้อยต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น  โดยเฉพาะในกลุ่ม
วัยรุ่นที่อาจจะได้รับอิทธิพลและน ามาเป็นแบบอย่าง รวมทั้งแรงกดดันที่ต้องการเม็ดเงินจากการ
ท่องเที่ยวด้วยการเร่งสร้างสาธารณูปโภคและโรงแรมรองรับกับจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมมากขึ้น  ก็
อาจจะส่งผลต่อความไม่สมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพราะการกระตุ้นให้มีนักท่องเที่ยวเดิน
ทางเข้าประเทศตลอดทั้งปีก็ไม่ใช่สิ่งทีค่วรท าเพราะผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมของชาติด้วย 

๒. จ ากัดการใช้ป่าไม้เพ่ือการพาณิชย์ แต่ให้เป็นไปเพ่ือการใช้สอยของครัวเรือนได้ แต่ก็มีการ
ควบคุม ปัจจุบันประเทศภูฏานมีกฎหมายป่าชุมชน เพ่ือการดูแลรักษาป่าไม้ ซึ่งยังมีอยู่ถึง ๗๐ % ของ
พ้ืนที่ประเทศ  

๓. ประเทศภูฏานได้เริ่มด าเนินการปฏิรูปการศึกษา และรัฐบาลถือเป็นนโยบายให้น าแนวคิด
เรื่องความสุขมวลรวมประชาชาติบรรจุอยู่ในหลักสูตรการศึกษาตั้งแต่หลักสูตรการศึกษาชั้นประถมวัย
จนถึงระดับอุดมศึกษา มีการจัดการอบรมครูทั่วประเทศเรื่องความเข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับเรื่อง
ความสุขมวลรวมประชาชาติ และการท าโครงการเชิงปฏิบัติการของโรงเรียนเพ่ือให้เป็นไปตาม
แนวทาง เรื่องความสุขมวลรวมประชาชาติเช่น โครงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การก าจัดขยะด้วย
วิธีการทางชีวภาพ เป็นต้น  

๔. ประเทศภูฏานก าหนดเป็นมาตรการห้ามมิให้ผู้ค้า ร้านค้า และตลาดใช้ถุงพลาสติก  
๕. ประเทศภูฏานประกาศเป็นประเทศเกษตรอินทรีย์ โดยควบคุมการน าเข้าสารเคมีทางการ

เกษตรทุกชนิด พ้ืนที่ทางการเกษตรส่วนใหญ่ใช้วิธีการเกษตรแบบดั้งเดิมที่มีส่วนประกอบของการปลูก
พืชทางการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ร่วมกันไป เช่น วัว และจามรีในพ้ืนที่สูง มูลสัตว์เหล่านี้จะเป็นปุ๋ย
ส าหรับพืชที่ปลูก  

๖. ด้านการสาธารณสุข แม้จะยังเป็นสาธารณสุขขั้นต้น ยังขาดแคลนเครื่องไม้เครื่องมือทาง
การแพทย ์แต่รัฐก็ถือเป็นภาระหน้าที่ที่จัดการดูแลรักษาพยาบาลให้ฟรี  

๗. การเปลี่ยนผ่านจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาสู่ระบอบประชาธิปไตยได้อย่างราบรื่น 
ไม่มีความขัดแย้งที่รุนแรง ปัจจุบันประเทศภูฏานมีรัฐธรรมนูญประกาศใช้และมีรัฐบาลที่มาจากการ
เลือกตั้งเป็นครั้งแรกเม่ือสองปีที่ผ่านมา  

อย่างไรก็ตามประเทศภูฏานก็ก าลังประสบกับความท้าทายจากกระแสโลกาภิวัตน์  และ
อิทธิพลของสื่อทีวี สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะกับกลุ่มวัยรุ่นที่นิยมเลียนแบบการ
แต่งกายหันมาสนใจเสื้อผ้าทันสมัย เช่น การนุ่งกางเกงยีนส์ภูฏานยังมีเครื่องแต่งกายชุดประจ าชาติ 
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แต่หลังจากการเข้ามาของโทรทัศน์ท าให้ชุดประจ าชาติใช้เฉพาะการติดต่องานหรือเวลาท างาน 
วันหยุดส่วนใหญ่ผู้คนเริ่มหันมาแต่งกายแบบสากลมากขึ้นประเทศภูฐานเริ่มประสบกับการที่เมือง
หลวงคือเมืองทิมพู ขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นทุกปี และมีการอพยพเข้ามาของคนจากภาคชนบทสู่เมือง
หลวงมากข้ึนเรื่อยๆ มีการเร่งปลูกสร้างอาคารที่อยู่อาศัยและอาคารส านักงาน มีโรงงานซีเมนต์เกิดขึ้น
และเกิดการท าลายภูเขาเพ่ือน ามาเป็นวัตถุดิบส าหรับโรงงาน ความท้าทายที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ได้
เกิดข้ึนเฉกเช่นเดียวกับประเทศอ่ืนๆ  

ในประเทศไทย แม้ว่าหน่วยงานรัฐที่มีส่วนในด้านนโยบายจะผลิตตัวชี้วัดที่มากกว่าเรื่อง
ความสุขมวลรวมประชาชาติ แต่โดยภาพรวมของประเทศก็ยังถูกขับเคลื่อนด้วยการพัฒนาที่เร่งตัวเลข
และการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเป็นส าคัญ อย่างไรก็ดีแนวคิดท่ีพยายามถ่วงดุลหรือปรับแนวทางการ
พัฒนาให้ค านึงถึงความยั่งยืนมากขึ้น มีชุมชนบางแห่งได้ด าเนินการไปบ้างแล้วด้วยความตระหนักถึง
ผลกระทบของกระแสบริโภคนิยม จึงร่วมกันหาหนทางป้องกันจนน ามาสู่การปรับเปลี่ยนและให้ความ
สนใจในแนวทางการพัฒนาแบบพึ่งตนเอง การให้ความส าคัญกับเรื่องความสุขที่แท้และความพอเพียง 

การเปรียบเทียบความเป็นอยู่ระหว่างประเทศหนึ่งกับอีกประเทศหนึ่งยากที่จะสรุปได้ว่า
ประเทศไหนมีความสุขมากกว่ากันแต่ละประเทศสามารถนิยามการวัดความสุขมวลรวมประชาชาติได้
ตามที่ตนเองเห็นว่าดีที่สุดแสดงว่าตัววัดความเป็นอยู่ของสังคมและปัจเจกบุคคลมีความแตกต่างกันใน
แต่ละวัฒนธรรมอย่างมาก บุคคลโดยทั่วไปรายงานความพึงพอใจชีวิตอัตวิสัยสูงกว่าหากพวกเขามี
ความสัมพันธ์ทางสังคมเข้มแข็งและอาศัยอยู่ในระบบนิเวศสุขภาพที่ดี ได้รับธรรมาภิบาล ถึงกระนั้น
การพ่ึงพาการวัดความสุขมวลรวมของประเทศจะท าให้การเปรียบเทียบความเป็นอยู่เป็นปัญหามาก
ขึ้น ถ้าหากมีการเปรียบเทียบกันเองภายใน ประเทศ หรือน าไปเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนความสุข
มวลรวมประชาชาติมีการใช้อย่างเป็นทางการเฉพาะในภูฏาน ที่ซึ่งคณะกรรมการความสุขมวลรวม
ประชาชาติได้รับหน้าที่ให้ทบทวนการตัดสินใจนโยบายและการจัดสรรทรัพยากรในปี ๒๕๕๖ ด้วย
รัฐบาลใหม่ ประเทศภูฏานให้ความสนใจจากการเผยแพร่ความสุขมวลรวมประชาชาติไปทั่วโลกเน้น
ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในภูฏาน บางคนตีความว่าเป็นการสละ ความสุขมวลรวมประชาชาติ
โดยหันไปสนับสนุนการริเริ่มพัฒนาที่เป็นมาตรฐานมากขึ้น ซึ่งจะท าให้ความสุขมวลรวมที่แท้จริงถูก
เบี่ยงเบนไป 
 
๔. ความสุขมวลรวมของประชาชาติไทย 
 ราชอาณาจักรไทยและภูฏานมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและลึกซึ้งอย่างยิ่ง ดังสะท้อนได้จาก
ความสัมพันธ์อันดียิ่งระหว่างราชวงศ์ของทั้งสองประเทศ การเสด็จเยือนประเทศไทยของสมเด็จ
พระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์นัมเกล วังชุก สมเด็จพระราชินี เจตซุน เพมา วังชุก และพระราชโอรส 
เพ่ือสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่พระบรมมหาราชวัง
ด้วยพระองค์เองรวมทั้งการรับสั่งให้มีการลดธงครึ่งเสา สั่งหยุดงานและหยุดโรงเรียน รวมทั้งการจัด
พิธีจุดเทียนและสวดมนต์ทั่วประเทศภูฏาน เพ่ือเป็นเกียรติและน้อมระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้สร้างความซาบซึ้งใจให้แก่ปวงชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง และเป็นการ
ตอกย้ าให้เห็นว่าทั้งไทยและภูฏานนั้นเป็นยิ่งกว่ามิตรประเทศ 
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สิ่งหนึ่งที่ชาวไทยและคนทั่วโลกได้เรียนรู้จากภูฏานก็คือแนวคิดเกี่ยวกับความสุขมวลรวม
ประชาชาติที่ใช้เป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคมซึ่งไม่ได้มีรากฐานมาจากความส าเร็จ
ทางวัตถุ แนวคิดนี้เป็นสิ่งที่ตอกย้ าว่าความก้าวหน้าทางวัตถุไม่ใช่สิ่งส าคัญท่ีสุด และไม่แม้แต่จะน าไปสู่
การมีชีวิตที่ดีของคนและชุมชน และที่ส าคัญคือเราสามารถน าแนวปรัชญานี้มาปฏิบัติจริงในบริบท
ต่างๆ รวมทั้งในการด าเนินงานขององค์กรธุรกิจ ซึ่งตัวอย่างที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมในเรื่องนี้ก าลังจะ
เกิดขึ้นในประเทศไทย เนื่องจาก ได้มีการลงนามก่อตั้ง “ศูนย์ความสุขมวลรวมประชาชาติ ประเทศ
ไทย” ซึ่งเป็นศูนย์ความสุขมวลรวมประชาชาติระหว่างประเทศแห่งแรกของโลกที่ตั้งอยู่นอกประเทศ
ภูฏาน โดยความร่วมมือระหว่างบริษัท บี.กริม ประเทศไทย และศูนย์ความสุขมวลรวมประชาชาติ
แห่งประเทศภูฏานดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธาน บี.กริม เพาเวอร์ เปิดเผยว่าศูนย์นี้ 
ก่อตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นศูนย์จัดโปรแกรมและหลักสูตรการอบรม ด้วยแนวคิดการส่งเสริม
คุณค่าและหลักการของความสุขมวลรวมประชาชาติตามแนวคิดหลัก ๔ประการ คือ  

๑.การพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมอย่างยั่งยืนและเสมอภาค  
๒.การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ  
๓.การรักษาและส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรม  
๔.การส่งเสริมการปกครองที่ดี หรือ ธรรมาภิบาล โดยผสมผสานกันเป็นกระบวนการทาง

ธุรกิจผ่านโปรแกรมการฝึกอบรมส าหรับภาคธุรกิจและภาคอาชีวศึกษาในประเทศไทย 
ทั้งนี้ บี.กริม ถือเป็นบริษัทน าร่องที่น าทฤษฎีความสุขมวลรวมประชาชาติมาใช้ในองค์กร

ธุรกิจเพ่ือพัฒนาองค์กรไปสู่สังคมความเป็นอยู่ที่ดี ผ่านการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม โดยมุ่งเน้น
มุมมองเรื่องความสุขที่แท้จริงของสังคมในทุกมิติ ทั้งในระดับองค์กร ไปจนถึงสังคมภายนอกโดย
ส่วนรวมของประเทศและของโลก แนวคิดความสุขมวลรวมประชาชาติ สอดรับกับปรัชญาองค์กรอัน
เป็นเอกลักษณ์ในการด าเนินธุรกิจของ บี.กริม คือ การด าเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี เพ่ือสร้าง
ความศิวิไลซ์ให้กับมนุษยชาติ 

นอกจากนี้ความสุขมวลรวมประชาชาติยังน าเสนอพ้ืนฐานปรัชญาที่คล้ายคลึงกับหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงในประเทศไทยตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๑๓โดยทั้งสองแนวคิดตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความพอประมาณ และให้ความส าคัญ
กับทางสายกลาง เพ่ือท าให้เกิดความสมดุลและตอบสนองความต้องการของความเป็นมนุษย์ภายใต้
ข้อจ ากัดของผลผลิตจากธรรมชาติบนพื้นฐานที่ยั่งยืน 

ในโอกาสเดียวกันนี้ เจ้าหญิง อาชิ เคเซงโชเดน วังชุก ประธานและศูนย์ความสุขมวลรวม
ประชาชาติภูฏานได้มีพระด ารัสในพิธีลงนามก่อตั้งศูนย์ความสุขมวลรวมประชาชาติประเทศไทย ว่า 
การที่ค่านิยมของ ความสุขมวลรวมประชาชาติถูกเผยแพร่ไปนอกประเทศภูฏานเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก 
และบี.กริม คือแบบอย่างที่ดีทั้งในเรื่องของค่านิยมองค์กร และเป็นตัวอย่างของธุรกิจที่ประสบ
ความส าเร็จในการผสมผสานค่านิยมของ ความสุขมวลรวมประชาชาติในองค์กร ทั้งนี้ ศูนย์ความสุข
มวลรวมประชาชาติประเทศไทย มีจุดมุ่งหมายที่จะขยายความสุขมวลรวมประชาชาติอันเป็นหลัก
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ปรัชญาภูฏาน ไปสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการน าความสุขมวลรวมประชาชาติไปสู่การปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน3 
 
๕. พระพุทธศาสนากับความสุขมวลรวมประชาชาติ 
 ในประเทศที่เป็นรัฐสวัสดิการ รัฐจะมีนโยบายทางเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมพูนการผลิตและแบ่ง
ผลประโยชน์ที่ได้จากการผลิตให้ประชาชนได้รับโดยยุติธรรม จึงน านโยบายมาใช้เป็นหลักในการ
ปกครองด้วย หมายความว่ารัฐสวัสดิการจะเข้าด าเนินงานทางเศรษฐกิจเสียเองหลายประการ และผล
จากการใช้นโยบายนี้ย่อมกระทบกระเทือนถึงชีวิตประจ าวันของมนุษย์ ตลอดจนวิถีทางในการ
ด าเนินงานของรัฐ อันเป็นผลให้รัฐมีบทบาทเพ่ิมมากข้ึน4 
 พระพุทธเจ้าไม่มีพระประสงค์ท่ีจะสนับสนุนการแข่งขันทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นระบบใดๆก็
ตาม แต่พระองค์ทรงมุ่งที่จะสอนหลักธรรมที่จะก่อให้เกิดความสุขความเจริญแก่ชาวโลกเป็นส าคัญ5ใน
สังคมไทยศาสนจักรและอาณาจักรได้อุปถัมภ์ค้ าชูกันมาตลอด พระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์
ศาสนูปถัมภก ท านุบ ารุงพระศาสนา ในทางกลับกันพระพุทธศาสนาก็กล่อมเกลาให้ประชาชนในชาติ
รู้จักบาปบุญคุณโทษ ท าให้สังคมเกิดความสงบสุข ศาสนาและความเชื่อทางศาสนาเป็นสิ่งสากลที่เรา
พบเห็นได้ในสังคมวัฒนธรรมทุกแห่งทั่วโลกตลอดมาทุกยุคทุกสมัย6 
 
๖. สรุป 
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึงประชาธิปไตยว่า ที่ว่าประชาธิปไตยเป็นการ
ปกครองของประชาชน โดยประชาชนและเพ่ือประชาชนนั้น เป็นการเตือนให้รู้สึกด้วยว่า คุณภาพของ
การปกครองย่อมขึ้นต่อคุณภาพของผู้ปกครองเป็นส าคัญ ด้วยว่าในสมัยก่อนการปกครองอยู่ในก ามือ
ของผู้ปกครองโดยตรง คุณภาพประชาธิปไตยก็วัดได้จากผู้ปกครองนั่นเอง แต่สมัยนี้ในเมื่อประชาชน
มาเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองจะเป็นอย่างไร ประชาธิปไตยจะมีคุณภาพแค่ไหน จึงขึ้นอยู่ที่คุณภาพของ
ประชาชนเป็นส าคัญ7 
  ดั งนั้นจะเห็นได้ว่าการล้มลุกคลุกคลานของประชาธิปไตยไทยในสมัยเริ่มต้นของ
ประชาธิปไตยนั้น ขึ้นอยู่กับผู้ปกครองบ้านเมืองว่ามีคุณภาพแค่ไหน จะน าพาประเทศชาติไปสู่ความ
เจริญรุ่งเรืองได้หรือไม่ หรือผู้น ามัวแต่แย่งชิงอ านาจกันเองจนลืมสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน คนใน

                                                           

3กรรมะ  อุระ(เขียน),กุณฑ์ สุจริตกุล และวัลลภา แวนวิลเลียนส์วาร์ด (แปล). ผู้น าแห่งภูฐาน อดีต 
อนาคต ในดินแดนแห่งความสุข,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สวนเงินมีมา,๒๕๕๘),หน้า ๗๒. 

4อานนท์  อาภาภิรม, รัฐศาสตร์เบ้ืองต้น,(กรุงเทพมหานคร : โอ เอสพริ้นติ้งเฮ้าส์,๒๕๔๕), หน้า ๑๐. 
5พระมหาไพรัชน์ธมฺมทโีป, ปรัชญาการเมืองตะวันออก, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย,๒๕๖๑), หนา้ ๑๘๖. 
6ยศ  สันตสมบัติ. มนุษยก์ับวัฒนธรรม,พิมพ์ครั้งท่ี ๔,(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์,๒๕๕๖), หน้า ๒๙๙. 
7พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโฺต), กระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคนไปสู่ประชาธิปไตย, พิมพ์ครั้งท่ี ๔,ใน

พระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครอง,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๙), หน้า 
๒๐๘. 
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ชาติไม่ได้อยู่ดีมีสุข คับแค้นทั้งทางจิตใจ และยากไร้ทั้งทางวัตถุ หาความสุขไม่ได้ทั้งทางกายและทางใจ 
แต่หลังจาก ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ เป็นต้นมาประเทศไทยมีประชาธิปไตยมากขึ้น รัฐบาลส่วนใหญ่มา
จากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย แต่ก็เป็นรัฐบาลระยะสั้น ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามา
บริหารประเทศ แต่ทุกรัฐบาลก็จะมีปัญหาเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบ ประชาชนไม่ได้รับการดูแล
เท่าที่ควร ความสุขมวลรวมประชาชาติก็อาจจะไม่เกิดขึ้นได้แต่ในปัจจุบันประชาชนเป็นใหญ่ใน
แผ่นดิน ประชาชนมีสิทธิในการเลือกผู้แทนของตนเข้าไปบริหารประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่งความสงบสุข 
การอยู่ดีกินดี ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แต่ผู้แทนกลับไม่ได้ท าให้ความมุ่งหมายบรรลุผล
ส าเร็จ กลับแสวงหาอ านาจ ไม่ได้ต่างไปจากรัฐบาลเผด็จการเท่าไร เมื่อเป็นเช่นนี้ก็พอสรุปได้ว่า
ความสุขมวลรวมของคนในชาติไม่ได้อยู่ที่ระบอบการปกครอง แต่อยู่ที่ผู้ปกครองว่ามีคุณธรรม 
จริยธรรมหรือไม่ 
 การวัดความสุขมวลรวมประชาชาติจากเศรษฐกิจของประเทศ วัดจากปากท้องของประชาชน
อย่างเดียว หรือหากจะวัดความสุขมวลรวมประชาชาติจากระบอบการปกครอง ก็คงไม่ถูกต้องนัก 
ความสุขของมนุษย์ไม่ควรวัดจากความสุขทางกายเพียงด้านเดียว เพราะความสุขของมนุษย์ไม่
เหมือนกัน ความสุขของมนุษย์จ าเป็นต้องวัดจากความสุขทางใจเป็นหลัก ความสุขจริงๆของมนุษย์อยู่
ที่ใจที่นิ่งสงบไม่วุ่นวาย พอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ไม่ดิ้นรนไขว้คว้าจนเกินตัว การอยู่อย่างพอเพียงคือสิ่ง
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้คนไทยเป็นแนวทางปฏิบัติ ทั้งนี้เพราะทรงต้องการ
ให้เกิดความสุขที่แท้จริงในสังคมไทย หรือความสุขมวลรวมของประชาชาติไทยนั่นเอง 
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การจัดการทุนมนุษย์ 
Human Capital Management 

 

ชนะพงษ์  กล้ากสิกิจ1 
 

บทคัดย่อ 
 การจัดการทุนมนุษย์ เป็นปัจจัยส าคัญในการบริหารเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ 
ดังนั้น องค์การจึงจ าเป็นที่จะต้องพัฒนากระบวนการในการจัดการทุนมนุษย์ นอกจากนั้น การบริหาร
จัดการทุนมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ การจัดการทุน
มนุษย์พัฒนามาจากการบริหารบุคคล การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และจัดการทุนมนุษย์ แนวคิดการ
จัดการทุนมนุษย์มองว่าทุนมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีค่าท่ีสามารถน าองค์การให้ไปสู่ความส าเร็จได้  การ
จัดการทุนมนุษย์มีวัตถุประสงค์เพ่ือ(๑) จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการท างาน (๒) สรรหาบุคลากรที่
ดีและมีความสามารถตรงตามความต้องการ (๓) พัฒนาทุนมนุษย์ (๔) จัดสรรการบริหารค่าตอบแทน
และสวัสดิการอย่างเหมาะสม (๕) ป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนของบุคลากร (๖) เกิดการ
ประเมินผลงานของบุคลากร และ (๗) สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างท างานและกับผู้บริหาร 
 ข้อเสนอแนะการจัดการทุนมนุษย์ ได้แก่ (๑) หน่วยงานของรัฐควรมีนโยบายการพัฒนา
เทคโนโลยีให้เจริญก้าวหน้าเพ่ือให้การจัดการทุนมนุษย์ก้าวล้ าไปในทิศทางที่ดี (๒) ผู้บริหารของ
องค์การต้องให้ความส าคัญต่อนโยบายจัดการมนุษย์อย่ามองผลประโยชน์ทางธุรกิจมากจนเกินไป (๓) 
พนักงานในองค์ควรสนใจในพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ (๔) หน่วยงานของรัฐควรออกกฎหมายที่มี
สภาพบังคับที่จะท าให้องค์การถือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเช่นการก าหนดให้องค์การจัดให้สวัสดิการ
ให้กับทุนมนุษย์ เป็นต้น สรุป องค์การความจ าเป็นต้องหาแนวทางในการบริหารทุนมนุษย์อย่างเป็น
ระบบ เช่น การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการรักษาคนที่ท างาน
ให้ท างานตามที่มุ่งหวังและอยู่กับองค์การต่อไป โดยไม่ย้าย หรือลาออกจากงาน ท าให้องค์การ
สามารถแข่งขันทางธุรกิจกับองค์การอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดไป 
ค าส าคัญ: การจัดการ, ทุนมนุษย์  
 

ABSTRACT 

 Human Capital Management is the key element approach to managing the 

most valuable of the organization. Thus, it is essential for organizations to develop 

their processes of Human Capital Management. Moreover, effective human capital 

management will lead to overall benefits for social and country. The concept of 

Human Capital Management has been developed from Personal Management, Human 

Resource Management and Human Capital Management. The idea of Human Capital 

Management considers human capital as the most valuable resources which contribute 

to organization effectiveness. Human capital strategy aims to (1)Provide sufficiency 

                                                           

1 นิสิตปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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employees (2) Seek for qualified employees (3) Improve human capital (4) Allocate 

an employee’s compensation management and welfare benefits appropriations (5) 

Prevent and improve misbehave employees (6) Create staff’s evaluation (7) Build up 

relationship between management and staff.    Recommendations for Human Capital 

Management efficiency are; (1) Government shall promote technology policy so as to 

improve the organization’s potential in human capital management. (2) 

Organization’s leader shall emphasize on human capital management policy than 

business’s benefit. (3) Employees shall keen on self-development. (4) Government 

shall issue a law on human capital management such as rules and regulation for 

human capital welfare. In conclusion, it is necessary for organization to provide 

human capital management strategies such as compensation and welfare management 

since it affects employees’ in making decision on resignation. Moreover, Human 

Capital Management will also increase organization potential in business competition. 
  

KEYWORDS: Management, Human Capital 

 
๑. บทน า 
 การจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management) จ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์การต้องท า
การพัฒนาฝึกอบรมบุคลากร เพื่อจะให้ได้เป้าหมายเดียวกัน เพื่อท าประโยชน์ให้แก่สังคม และ
ประเทศชาติการพัฒนาทุนมนุษย์ มีวิธีการและหลักสูตรมากมายหลายหลักสูตร การให้รู้จักการ
ท างานเป็นทีม การให้รู้จักการสร้างทีม แต่ทั้งนี้จ าเป็นที่จะต้องพัฒนาตนเอง (Self-Development) 
ให้พร้อมเสียก่อน เมื่อตนเองพร้อมแล้วทุกอย่างก็จะเป็นไปได้ดี โดยเฉพาะทีมหรือกลุ่มการบริหาร
ทุนมนุษย์ เกี่ยวข้องกับการได้รับการวิเคราะห์และการรายงานข้อมูลเพื่อน าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปปรับ
ทิศทางและกลยุทธ์ทางด้านมูลค่าเพิ่มให้กับองค์การ การลงทุน และการตัดสินใจ เพื่อบริหารการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในระดับองค์การ และระดับการให้บริการลูกค้า โดยการจัดการทุนมนุษย์นี้มี
การพัฒนาการมาจากการบริหารบุคคล การบริหารทรัพยากรมนุษย์ แล้วจึงมาสู่กระบวนการจัดการ
ทุนมนุษย์ โดยมองคนเป็นสินทรัพย์ที่จะท าให้องค์การเกิดความได้เปรียบในการแข่งขันรวมทั้งยังท า
ให้องค์การประสบความส าเร็จในการลงทุนกับแผนกลยุทธ์ทั้งนี้องค์การต้องสร้างความผูกพันการ
เก็บรักษาการบริหารคนเก่ง รวมไปถึงแผนงานการพัฒนา และเพ่ิมทักษะการเรียนรู้ของบุคคลากร  
 
๒. ความหมายของการจัดการทุนมนุษย์ 
 การจัดการทุนมนุษย์ หมายถึง การจัดการทุนมนุษย์ เป็นการใช้ทุนมนุษย์เพ่ือให้องค์การบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดMondy&Noe, (1996) การจัดการบุคลากรในองค์การโดยให้ความส าคัญใน
ศักดิ์ศรี ความเป็นคน และต้องท าให้บุคคลเหล่านั้นได้รับผลประโยชน์อย่างเหมาะสม William 
Werther&Kiath David,(1985)การจัดการทุนมนุษย์เป็นงานการจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคนท างาน 
เกี่ยวข้องกับการก าหนดและด าเนินนโยบายในด้านการวางแผนก าลังคน การจัดหาและคัดเลือกคน
เข้าท างาน การพัฒนา การจ่ายค่าตอบแทน การประสานสัมพันธ์เพ่ือการธ ารงรักษาก าลังคนและการ
พ้นสภาพการท างานอย่างเป็นธรรม เพ่ือมุ่งหมายให้คนท างานอยู่ดีและเป็นส่วนส าคัญในความส าเร็จ
ขององค์การPhensriYaiwanont,(1994).เป็นการจัดการความสัมพันธ์ของคนงานและผู้บริหาร โดยมี
จุดประสงค์เพ่ือให้องค์การบรรลุจุดมุ่งหมาย โดยให้ความส าคัญกับการจัดการความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่เป็น
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การจัดการบุคคลมุ่งเน้นที่เป้าประสงค์ขององค์การ เมื่อวัตถุประสงค์ขององค์การเปลี่ยนแปลงไป การ
จัดการความสัมพันธ์ดังกล่าวก็จะเปลี่ยนด้วยและวัตถุประสงค์หลักของการจัดการทุนมนุษย์ควรมุ่งที่
องค์การClark (1992)ทรัพยากรหมายถึงคนหรือกลุ่มคน ซึ่งเป็นคนที่มีค่ามากที่สุดในหน่วยงานของ
ภาครัฐและภาคเอกชน เป็นการใช้ประโยชน์ทุนมนุษย์หรือการบริหารบุคลากร ซึ่งบางครั้งบอกว่าการ
จัดการทุนมนุษย์หมายถึงกิจกรรมหรือ การปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน ก าลังคน 
การจัดคนให้เข้ากับต าแหน่ง การเลือกสรรหรือ การคัดเลือก การเลื่อน ลด ปลด ย้าย หรือการปูนบ าเหน็จ
รางวัล วินัย การลงโทษ การด ารงรักษาคนเอาไว้เพ่ือการพัฒนาวิรัช นิภาวรรณ (๒๕๕๒)และหมายถึง
บุคคลซึ่งมีความพร้อม มีความจริงใจ และสามารถที่จะท างานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ หรือเป็น
บุคคลในองค์การที่สามารถสร้างคุณค่าของระบบการบริหารงานและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ 
องค์การมีหน้าที่ในการบริหารทุนมนุษย์ เพ่ือให้ปฏิบัติงานจนบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ  ธงชัย 
สันติวงษ์ และ สมชาย หิรัญกิตติ (๒๕๔๘)     
 จากแนวคิดของนักวิชาการหลายท่านดังกล่าวข้างต้น สามารถกล่าวได้ว่า การจัดการทุน
มนุษย์ (Human Capital Management) คือการใช้ทุนมนุษย์เพ่ือให้องค์การบรรลุตามวัตถุประสงค์
โดยมองว่าคนเป็นทรัพย์สินที่มีก าหนดการจัดการบุคลากรในองค์การ โดยให้ความส าคัญในศักดิ์ศรี 
ความเป็นคน และต้องท าให้บุคคลเหล่านั้นได้รับผลประโยชน์อย่างเหมาะสมเป็นงานการจัดการใน
ส่วนที่เก่ียวข้องกับคนท างาน เกี่ยวข้องกับการก าหนดและด าเนินนโยบายในด้านการวางแผนก าลังคน 
การจัดหาและคัดเลือกคนเข้าท างาน การพัฒนา การจ่ายค่าตอบแทน การประสานสัมพันธ์เพ่ือการ
ธ ารงรักษาก าลังคนและการพ้นสภาพการท างานอย่างเป็นธรรม เพ่ือมุ่งหมายให้คนท างานอยู่ดีและ
เป็นส่วนส าคัญในความส าเร็จขององค์การ 
 
๓. ความส าคัญของการจัดการทุนมนุษย์ 
 การจัดการทุนมนุษย์เป็นการส่งเสริมบุคคลในองค์กรให้มีความพร้อมในการแข่งขันกับคู่แข่ง 
ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องสร้างความพร้อมและความสามารถให้กับทุกคนในหน่วยงานและต้องมีวิธีคิด
ใหม่ในเรื่องของการค้นหาศักยภาพหรือความสามารถของคนในองค์กรให้พบโดยไม่ใช้ข้อจ ากัดตาม
ลักษณะงานหรือตามหน้าที่หรือตามต าแหน่งที่เขาท าอยู่เพ่ือสร้างทุนมนุษย์ในองค์กรให้มีความพร้อม
ที่จะแข่งขันกับคู่แข่งได้ตลอดเวลาและในทุกสถานการณ์กล่าวคือองค์กรต้องหาความร่วมมือร่วมใจ
จากพนักงานทุกคนโดยไม่เลือกหมู่เหล่าใครมีแนวคิดหรือวิธีการคิดหรือเสนอแนะอะไรที่น่าสนใจก็
จะต้องรับมาพิจารณาเพ่ือต่อยอดความคิดนั้น ซึ่งจะท าให้องค์กรอยู่รอดท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรง
นี้ได้ในที่สุดซึ่งการจัดการทุนมนุษย์มีความส าคัญดังนี้คือ  
 ๓.๑.ท าให้มีบุคลากรท างานที่เพียงพอและต่อเนื่องเนื่องจากการจัดการทุนมนุษย์ที่ดีจะต้อง
มีการวางแผนทุนมนุษย์โดยมีการท านายความต้องการทุนมนุษย์ในอนาคตซึ่งต้องสัมพันธ์กับทิศทาง
และแผนงานขององค์การ ตลอดจนกิจกรรมขององค์การที่คาดว่าจะมีในอนาคต 
 ๓.๒.ท าให้ได้คนดีและมีความสามารถเข้ามาท างานในองค์การการจัดการทุนมนุษย์ที่ดีจะ
น ามาสู่กระบวนการสรรหาคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งบุคคลที่เป็นคนดีและมีความสามารถสอดคล้องกับ
ความต้องการขององค์การ 
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 ๓.๓ ท าให้มีการพัฒนาทุนมนุษย์การฝึกอบรมและพัฒนาทุนมนุษย์นับเป็นบทบาทหนึ่งของ
การจัดการทุนมนุษย์ซึ่งการฝึกอบรมและพัฒนาจะเกี่ยวข้องกับคนที่ท างานในองค์การเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพของทุนมนุษย์เหล่านี้ให้ท างานได้ ท างานเป็น ท างานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
ท างานได้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ ในการบริหารงานองค์การ 
 ๓.๔ ท าให้มีการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่บุคลากรอย่างเหมาะสม การจัดการ
ทุนมนุษย์ที่ดีจะท าให้เกิดการพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิต
อย่างมีคุณภาพ เป็นการดึงดูดและรักษาคนดีมีฝีมือให้อยู่กับองค์การ มีขวัญและก าลังใจในการท างาน
ให้กับองค์การ 
 ๓.๕ ท าให้เกิดการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนของบุคลากร ในการจัดการทุน
มนุษย์จะมีการวางกฎระเบียบด้านวินัยของบุคลากรหรือคนท างานให้เป็นไปตามสภาพลักษณะงาน
และวัตถุประสงค์ขององค์การ 
 ๓.๖ ท าให้เกิดการประเมินผลงานของบุคลากรที่เหมาะสมสนับสนุนคนท างานดีและสร้าง
แรงจูงใจบุคลากรให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๓.๗ ท าให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนท างานด้วยกัน และระหว่างคนท างานกับ
ผู้บริหาร ลดความขัดแย้งและกรณีพิพาทต่างๆที่จะส่งผลลบต่อองค์การ 
 
๔. กระบวนการจัดการทุนมนุษย์ 
 กระบวนการจัดการทุนมนุษย์มีวัฒนาการแบ่ง ๓ขั้นตอนดังนี้   
 ๔.๑ การบริหารงานบุคคล(Personal AdministrationหรือPersonal Management)
หมายถึงการด าเนินงานเกี่ยวกับบุคคลในการท างานในหน่วยงานหรือองค์การเพ่ือให้บุคคลมา
ปฏิบัติงานตามที่ต้องการและให้บุคคลได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๔ .๒  การบริห ารทรัพยากรมนุ ษย์ (Haman Resource Management) หมายถึ ง 
กระบวนการที่มีการใช้รูปแบบกลยุทธ์ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การ มุ่ง 
สนองตอบเป้าหมายเป็นส าคัญ เช่น การสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาให้เหมาะสมกับงาน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้พนักงานในองค์การมีความรู้ความสามารถ รวมถึงการ
เสริมสร้างประสบการณ์เพ่ือความมีประสิทธิภาพของบุคลากร  
 ๔.๓ การจัดการทุนมนุษย์(Human Capital Management) เป็นแนวคิดใหม่ที่ถือว่าคน
เป็นสินทรัพย์โดยการพยายามหาแรงจูงใจเพ่ือรักษาพนักงานที่ดีมีคุณภาพให้อยู่ท างานกับองค์การให้
นานที่สุด ซึ่งเป็นบทบาทของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้องมีหน้าที่ก าหนดทิศทางขององค์การ 
ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรบุคคลให้เข้ากับงานและเสริมสร้างความสามารถเป็นประสบการณ์การ
ท างานให้แก่พนักงานซึ่งสามารถแบ่งเป็น ๓ระยะซึ่งสามารถอธิบายความหมายได้ ดังนี้ 
  ๑) ระยะการได้มา (Acquisition)ระยะการได้มาซึ่งทุนมนุษย์ที่จะเข้ามาท างาน จะ
ประกอบด้วยกิจกรรมส าคัญในการบริหารทุนมนุษย์ ประกอบด้วย การวางแผนทุนมนุษย์ (Human 
Resource Planning) การวิเคราะห์อุปสงค์ (Demand) ด้านทุนมนุษย์จากแผนธุรกิจและแผน
กิจกรรมที่จะมีในอนาคต เพ่ือสามารถคาดการณ์ความต้องการในอนาคตในขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์
อุปทาน(Supply) ด้านทุนมนุษย์ประเภทต่างๆ ที่องค์การต้องการในอนาคต 
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  ๒) การสรรหา (Recruitment) การสรรหาเป็นกระบวนการค้นหาและชักจูงให้
บุคคลองค์การที่มีคุณสมบัติตามต้องการมาสมัครท างานเพ่ือองค์การจะได้ท าการคัดเลือกผู้ที่มีความ
เหมาะสมที่สุดเข้าท างานต่อไป การสรรหาสามารถท าได้ทั้งจากแหล่งภายในองค์การเอง เช่น การ
เลื่อนต าแหน่ง การโอนย้าย หรือจากแหล่งภายนอกองค์การก็ได้  
 ๓) ระยะการดูแลรักษา (Retention)ระยะการดูแลรักษาทุนมนุษย์ที่ท างานในองค์การ มี
จุดประสงค์เพ่ือให้ทุนมนุษย์สามารถท างานได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบด้วยกิจกรรมส าคัญ 
ได้แก่ การประเมินผลงาน การจัดวางคน การฝึกอบรมและพัฒนา ระเบียบวินัย การบริหาร
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ การช่วยเหลือให้ค าปรึกษา การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในการ
ท างานของบุคคลากร 
 
๕. แนวคิดด้านการจัดการทุนมนุษย์ยุคใหม่ 
 ปัจจุบันประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่  Thailand ๔.๐ การพัฒนาทุนมนุษย์จึงเป็นหนึ่งใน
กลยุทธ์ส าคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่จุดหมาย สถานการณ์ตลาดแรงงานในไทยคืออีกหนึ่งความท้า
ทายของภาคธุรกิจภายใต้การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล หลายประเทศได้ท าการวิจัยและพัฒนาคน
ร่วมกับเทคโนโลยี แต่ก็ยังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานในสายงานที่ก าลังเป็นที่ต้องการถึง
เวลาแล้วที่ประเทศไทยจะต้องร่วมมือกันพัฒนาระบบทุนมนุษย์ในองค์กรให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
การน าประเทศเข้าสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งนโยบายส าคัญของรัฐอย่างเช่นนโยบาย Thailand ๔.๐ หรือ 
อุตสาหกรรม ๔ .๐ เป็นรูปแบบทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และการบริการระดับสูง เพ่ือผลักดันการเติบโตของรายได้ในประเทศให้สูงขึ้นในอนาคต  
โดยการพัฒนาทุนมนุษย์เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ส าคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กรต่างๆไปสู่จุดหมายดังกล่าว ใน
ส่วนของภาครัฐได้แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของทุนมนุษย์ในอนาคตด้วยการก าหนดยุทธศาสตร์ 
ด้านแรงงานเป็น ๔ ระยะด้วยกัน มีเวลาในการด าเนินการระยะละ ๕ ปี โดยเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เริ่มจากการสร้างก าลั งคนที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานสากล (Productive Manpower) สู่
ตลาดแรงงานที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทันสมัย (Innovative Workforce) มีความคิดสร้างสรรค์และ
ทักษะด้านการวิจัยและพัฒนา (Creative Workforce) จนถึงยุคสังคมการท างานแห่งปัญญา (Brain 
Power) 
 ประเด็นท้าทายต่อตลาดแรงงานและการจ้างงานในอนาคตของไทยอย่างหนึ่งคือ
ผลกระทบจากนโยบาย ๔.0 ซึ่งส่งผลต่อรูปแบบการจ้างงาน รูปแบบการท างาน และเกิดอาชีพใหม่ๆ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนจึงต้องปรับบทบาทในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลิต
ภาพสูงและเป็นแรงงานที่มีทักษะด้านดิจิทัลการท าให้โลกยุคดิจิทัลและการจัดการด้านทุนมนุษย์สอด
รับกันได้อย่างลงตัว รวมถึงการปรับเปลี่ยนหน่วยงานที่มีคนเป็นศูนย์กลางให้กลายเป็นรูปแบบดิจิทัล
ได้อย่างแท้จริง เป็นเหตุผลที่ท าให้การลงทุนทางด้านซอตต์แวร์กลายเป็นส่วนหนึ่งของทางเลือกซึ่งใน
ที่นี้ไม่ใช่การทดแทนคน แต่เป็นการช่วยเหลือและเปลี่ยนแปลงธุรกิจในเรื่องของการสรรหา การรักษา
บุคลากรและการมอบรางวัลให้แก่พนักงานที่มีความสามารถ ด้วยเหตุนี้องค์กรธุรกิจต่างๆจึงต้องหัน
มาพัฒนาตัวเองให้ทันยุคทันสมัยภายใต้โลกที่เต็มไปด้วยการเชื่อมต่อแบบดิจิทัล ในโลกที่การ
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เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลเป็นตัวก าหนดให้เกิดการปรับเปลี่ยน
รูปแบบของการท าธุรกิจให้ทันสมัยในทุกๆมิติ 
 จากกระแสทุนนิยมที่มีอิทธิพลส าคัญต่อการบริหารจัดการในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาค
ธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ กระทั่งหน่วยงานราชการ และสถาบันการศึกษา ต่างได้รับอิทธิพลจากกระแสทุน
นิยมจนต้องปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการของตนเองเพ่ือให้สามารถแข่งขันและสร้างความเติบโตของ
องค์การ ในส่วนภาครัฐและสถาบันการศึกษาจ าเป็นต้องปรับการบริหารจัดการขององค์การของ
ตนเองในด้านการให้บริการเช่นกันเพ่ือสนองต่อความต้องการของภาคเอกชนที่เริ่มสูงขึ้น ในยุคของทุน
นิยมนี้เององค์การที่มีทุนมากกว่านับว่ามีความได้เปรียบเหนือกว่าองค์การอ่ืนและหลังจากปลาย
ศตวรรษที่ ๒๐ แนวคิดเรื่องทุนในการด าเนินการได้ถูกตีความมากกว่าความหมายเรื่องของการเงิน 
ทรัพยากร การบริหารจัดการ และเทคโนโลยี แต่ได้เริ่มให้ความส าคัญต่อบุคลากรมากขึ้นและถือเป็น
ทุนส าคัญขององค์การในการสร้างความได้เปรียบในการด าเนินงาน มีนักคิดหลายท่านเรียกบุคลากร
แนวคิดนี้ว่า "Human Capital" หรือ “ทุนมนุษย์” ส าหรับนักเศรษฐศาสตร์มองว่าทุนมนุษย์คือ การ
รวมของทักษะ ความรู้ สุขภาพ และค่านิยมในตัวคนคนหนึ่งซึ่งไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ดังนั้น
การลงทุนหรือการจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบุคลากร ทั้งการศึกษา การฝึกอบรม สวัสดิการ และอ่ืนๆ 
ถือเป็นการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนคือรายได้ขององค์การ 
 การจัดการทุนมนุษย์คือ การบริหารจัดการเพ่ือสร้างคุณภาพและผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ซึ่งเป็นการรวมกิจกรรมอย่างกว้างขวาง นับตั้งแต่การก าหนดและสรรหาบุคลากร 
ที่มีความสามารถดีที่สุด การรักษาบุคลากร การพัฒนาและจูงใจให้บุคลากรแสดงศักยภาพสูงสุดของ
ตนเองได้ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทุนมนุษย์จ าเป็นต้องมีแนวคิดที่สร้างสรรค์ มีแรงขับ 
ความกระตือรือร้น และให้ความส าคัญต่อการมุ่งสู่ความส าเร็จที่เป็นเลิศ ดังนั้นการจัดการทุนมนุษย์จึง
เป็นการจัดการที่ผู้บริหารทุกระดับในองค์การจ าเป็นต้องมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การ
จัดการมนุษย์ในยุคนี้จึงเป็นภารกิจที่ส าคัญของผู้บริหารทุกระดับที่ต้องท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับ
นักทรัพยากรมนุษย์ในองค์การของตนเอง เพ่ือวางแผนและด าเนินการเพ่ือสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพ
และสร้างผลผลิตสูงสุดให้กับองค์การ นอกจากนี้ การมองบุคลากรในเชิงของการเป็นทุนเพ่ือสร้าง
รายได้และความเติบโตขององค์การแล้ว แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์เริ่มให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการที่มุ่งเน้นปัจเจกบุคคล (individual) แทนการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ซึ่งมีการปฏิบัติ
และการก าหนดผลตอบแทนในลักษณะเหมือนกันที่มีความสะดวกต่อผู้ด าเนินการ แต่ไม่สามารถ
ตอบสนองและสร้างความพึงพอใจของบุคลากรที่มีความแตกต่างกันได้ โดยเฉพาะอาจไม่สามารถจูงใจ
และรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงขององค์การไว้ได้ เพราะองค์การไม่สามารถก าหนดผลตอบแทนใน
ระดับที่บุคลากรที่มีศักยภาพสูงเกิดความพอใจ หากยังคงแนวคิดที่จะให้ในลักษณะเท่ากันเพ่ือความ
ยุติธรรมอีกต่อไป แนวคิดเรื่องการบริหารแบบปัจเจกบุคคลนี้ท าให้การบริหารทุนมนุษย์ต้อง
ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติหลายประการได้แก่ 
 (๑)การสรรหาและคัดเลือก 
 การสรรหาและคัด เลือกจะมุ่ งเน้นการคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพสูง หรือมี
ความสามารถที่จะพัฒนาตนเองได้ตามทิศทางที่องค์การต้องการ คุณสมบัติของพนักงานจะถูกก าหนด
พร้อมกับแหล่งการสรรหาที่เฉพาะเจาะจง เช่น สถาบันการศึกษาที่มีสาขาวิชาที่ได้รับการยอมรับ 
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นอกจากนี้คุณสมบัติที่มีความหลากหลายทั้งในเรื่องความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในธุรกิจจะได้รับ
ความสนใจมากขึ้น 
 (๒) การพัฒนาศักยภาพ 
 การพัฒนาจะมุ่งเน้นการพัฒนาจากบุคลากรที่มีความช านาญและความสามารถเฉพาะ
ด้านเป็นการพัฒนาเพ่ือสร้างทักษะหลากหลาย (multi-skilled) โดยผ่านการวิเคราะห์ความรู้ 
ความสามารถ และคุณลักษณะอย่างเป็นระบบ วิธีการพัฒนาจะใช้เทคโนโลยีมากขึ้น และผู้ เรียนจะ
เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านหลักสูตรต่างๆ ที่จัดท าไว้ รวมทั้งการจัดกิจกรรมบริหารความรู้ (knowledge 
management) ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงาน จะมีบทบาทร่วมกันมากข้ึนในการก าหนดเนื้อหา
และวิธีการฝึกอบรมที่เหมาะสมกับพนักงานแต่ละคน ผู้บริหารและหัวหน้างานมีบทบาทในการเป็น
ผู้สอนแนะ (coaching) พร้อมกับการส่งเสริมให้ พนักงานเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  (๓) การจัดสวัสดิการและผลตอบแทน 
ผลประโยชน์ตอบแทนจะถูกออกแบบเพ่ือใช้เป็นกลยุทธ์ในการจูงใจเฉพาะบุคคล ซึ่งมีความต้องการ
และคุณลักษณะพ้ืนฐานแตกต่างกันการจัดสวัสดิการแบบคาเต่ที เรีย  (cafeteria) ที่ก าหนด
งบประมาณของแต่ละบุคคล และให้พนักงานเลือกประเภทสวัสดิการที่ต้องการด้วยตนเอง เริ่มได้รับ 
 ความสนใจมากขึ้น นอกจากนี้การบริหารผลตอบแทนจะเชื่อมโยงกับการบริหารผลการ
ปฏิบัติมากขึ้น 
 (๔) การจูงใจ 
 การจัดสวัสดิการด้านการศึกษาต่อในระดับสูง การฝึกอบรม และผลตอบแทนที่จูงใจจะ
เป็นปัจจัยส าคัญที่บุคลากรให้ความสนใจ รวมทั้งการบริหารจัดการที่ให้พนักงานมีอ านาจในการ
ตัดสินใจด้วยตนเองมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของคนรุ่นใหม่ซึ่งมีความคิดเห็นและมีความเชื่อมั่น
ในตนเองสูง 
 ดังนั้น การจัดการทุนมนุษย์ในยุคใหม่จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนบทบาทของผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งพนักงาน หัวหน้างาน ผู้บริหาร และนักทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งต้องมีภารกิจร่วมกันมากขึ้นแทนการ
แบ่งแยกหน้าที่ชัดเจนและการบริหารจะให้ความส าคัญต่อบุคลากรที่มีศักยภาพมากขึ้น ซึ่งท าให้การ
จัดการจัดการมนุษย์ถูกออกแบบเพ่ือให้มีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ง่าย แนวคิดนี้จึงไม่ต่างจาก
แนวคิดการบริหาร ธุรกิจที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและไม่ยึดติดกับการบริหารแบบมุ่งเน้น
วิธีการหรือกระบวนการมากกว่าการมุ่งเน้นผลลัพธ์ทุนมนุษย์ถือว่าเป็นต้นทุนที่ส าคัญขององค์กร
เพราะว่าถ้าองค์กรใดมีต้นทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพ ก็ย่อมท าให้องค์กรนั้นมีความเจริญก้าวหน้าและมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการจัดการทุนมนุษย์จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน
เช่นกัน  เช่น การสรรหาและคัดเลือกต้องเน้นคนที่มีศักยภาพมีความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่ง
งานนั้นๆ และเมื่อคัดเลือกมาแล้วต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นๆ อยู่เสมอ อาทิเช่นมีการ
ส่งเสริมการฝึกอบรมทักษะที่เกี่ยวกับต าแหน่งงานเพ่ือให้เกิดการพัฒนามากยิ่งขึ้น หรือ ภายในองค์กร
มีการจัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงาน เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการท างานอย่างเช่น สวัสดิการใน
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือ การเพ่ิมค่าตอบแทนที่สูงขึ้นให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
ของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นการเพ่ิมแรงจูงใจให้พนักงานอยู่กับองค์กรไปนานๆ ซึ่งถือว่าเป็นการรักษา
ต้นทุนภายในองค์กรอีกแบบหนึ่ง เพราะว่าถ้าหากมีการย้ายงานของพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ
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ภายในองค์กรบ่อยๆ องค์กรต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสรรหาใหม่ และต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมพนักงานใหม่ ดังนั้น ภายในองค์กรจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนการบริหารงานบุคคลอยู่เสมอ 
เพ่ือเป็นการรักษาต้นทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพความรู้ความสามารถให้อยู่กับองค์กรต่อไป 
 
๖. สรุป 
 หลักการของการบริหารทุนมนุษย์ที่ส าคัญที่สุดคือองค์การต้องหยุดคิดว่าพนักงานเป็น
ต้นทุนทางการบริหารเปลี่ยนมุมมองให้เป็นพนักงานเป็นการลงทุนทางกลยุทธ์ที่ส าคัญทุนมนุษย์เป็น
การเพ่ิมและสร้างคุณค่าให้กับคนเป็นทุนขององค์การที่มีมูลค่าสูงและสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้
มากกว่าสินทรัพย์อ่ืนใดขององค์การ โดยการมองทั้งคนและกระบวนการอย่างเชื่อมโยงด้วยหลักความ
เกี่ยวพัน หลักการเชื่อมโยงและหลักพันธะผูกพันเป็นผลให้คนมีความสมัครใจที่จะผลักดันและพัฒนา
ตนเองเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายขององค์การร่วมกันซึ่ง 
 แนวทางในการบริหารทุนมนุษย์ในองค์กรเป็นความคิดเห็นในปัจจัยการประเมินภาวะผู้น า 
ความผูกพันของพนักงาน การเข้าถึงองค์กร การสร้างประโยชน์สูงสุดจากก าลังคน และความสามารถ
ในการเรียนรู้ของพนักงาน เพ่ือทราบถึงแนวทางในการบริหาร 
ทุนมนุษย์จากปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรเช่นต้องสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถไปรวมทั้งต้อง
เสียเวลาและงบประมาณอีกจ านวนมากเพ่ือคัดเลือกหรือพัฒนาบุคลากรใหม่เข้ามาทดแทน ปัญหา
การขาดแคลนก าลังคน การพัฒนาบุคลากรไม่ทันต่อการรองรับการเติบโตของภาคธุรกิจที่จะเกิดขึ้น
อันจะท าให้เกิดผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานขององค์กร โดยพนักงานบางส่วนองค์กร
ไม่สามารถไม่แน่ใจได้เลยว่าจะมีความผูกพันกับองค์กรมากน้อยเพียงใด จึงมีความจ าเป็นต้องหา
แนวทางในการบริหารทุนมนุษย์อย่างเป็นระบบเช่นมีการส่งเสริมการฝึกอบรมทักษะที่เกี่ยวกับ
ต าแหน่งงานเพ่ือให้เกิดการพัฒนามากยิ่งขึ้น จัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงาน เพ่ือสร้างแรงจูงใจใน
การท างานอย่างเช่น สวัสดิการในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือการเพ่ิมค่าตอบแทนที่สูงขึ้นให้
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นการเพ่ิมแรงจูงใจให้พนักงานอยู่กับองค์กร
ไปนานๆ ซึ่งถือว่าเป็นการรักษาต้นทุนภายในองค์กรอีกแบบหนึ่ง เพราะว่าถ้าหากมีการย้ายงานของ
พนักงานที่มีความรู้ความสามารถภายในองค์กรบ่อยๆ องค์กรต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสรรหาใหม่ และ
ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนักงานใหม่ ดังนั้น ภายในองค์กรจึงต้องมีการปรับเปลี่ยน
การบริหารงานบุคคลอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการรักษาต้นทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพความรู้ความสามารถให้อยู่
กับองค์กรต่อไป  
 

เอกสารอ้างอิง 
จิรประภา อัครบวร. (๒๕๓๙). สร้างคนสร้างผลงาน. กรุงเทพมหานคร :ก. พลพิมพ์. 
ชัยวัฒน์ชยางกูร. (๒๕๔๘). ผู้น าหลายมิติ. กรุงเทพมหานคร: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. 
นิสดารก์ เวชยานนท์. (๒๕๕๔). การบริหารทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า. กรุงเทพมหานคร:  

โกลเด้นท์ไทม์พริ้นติ้ง. 
ปรัชญา ชุ่มนาเสียว, (๒๕๕๓), รูปแบบกลยุทธ์การจัดการองค์การแห่งการเรียนรู้ เพ่ือการบริหาร 

กิจการบ้านเมืองที่ดีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ, มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 



 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์2562 

1142 

พิพัฒน์ ก้องกิจกุล. (๒๕๔๘). คู่มือปฏิบัติวิธีวัดความพึงพอใจของลูกค้า. พิมพ์ครั้งที่1.  
กรุงเทพมหานคร: บีไบร์บุ๊ค. 

รัชฎา อสิสนธิสกุล วิทยากรที่ปรึกษา สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ratchada@ftpi.or.th 
ศิระ โอภาสพงษ์, (๒๕๔๓), ทุนมนุษย,์ กรุงเทพมหานค: เอ.อาร์.บิซิเนสเพรส จ ากัด. 
อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง, (๒๕๔๙), การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ = Strategic human  

resource management:  
คู่มือ ส าหรับการน าไปปฏิบัติ, กรุงเทพมหานคร: เอ็กซเปอร์เน็ท. 
Clark, R. B. (1992). Marine Pollution. 3rd ed. Oxford: Clarendon.  
Cornelius, N. (2001). Human Resource Management. London: Thomas Learning. 
 
Mondy, R. W. &Noe , R. M. (1996). Human Resources Mamagment. New York:  

Prentice-Hall. 
PhensriYaiwanont, (1994) Human resources management. Printed at 2.  

Bangkok: Chulalongkorn University. 
Robert S. Kaplan, David P. Norton (2005). Focusing your organizaton on  

strategy withthe balanced  scorecard 
Thongchaisantiwong&SomchaiHirankitti,(2005). Human Resource  
Management. Bangkok: Thai WattanaPanich 
Wayne, F. (2003). Managing Human Resource: Productivity Quality of Work  
Life, Profits. New York: McGraw - Hill. 
Werther, William B. and Keith, Davis. (1985). Human Resources and  
Personnel Management. 5 th ed. New York :McGrow – Hill Book  
Company. 
WirachNiphawan, (2009),How to organize people in the organization. 

 
 
 



 

 
การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์2562 

1143 

แนวทางการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับคนพิการในเทศบาลต าบลบ้านจั่น 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

The Guidelinesfor managing social welfare for disabled people of  BanjanSubdistrict 

Municipality in Muang District, Udonthani Province 

 
ปุณญณุช วานิชย์1 

 
บทคัดย่อ 

การนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาผลการจัดสวัสดิการสังคมแก่คนพิการของเทศบาลต าบล
บ้านจั่น อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีและ  2)ศึกษาแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมแก่คนพิการตาม
มาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านจั่น 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  โดยใช้วิธีคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านคน
พิการ รวมทั้งสิ้น 30 คน  โดยเลือกแบบเจาะจง 4 กลุ่ม  คือ  1) นายกเทศมนตรี2) เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่เกี่ยวข้อง 3) ตัวแทนครอบครัวคนพิการ 4) ตัวแทนคนพิการ ลักษณะการวิจัยเป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และการสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม 

ผลการศึกษา พบว่า เทศบาลต าบลบ้านจั่นมีความมุ่งหวังให้ผู้พิการในชุมชน สามารถด ารงอยู่
ในสังคม และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในชุมชนเช่นเดียวกับคนปกติทั่วไป 1) ปัญหาหลักของผู้พิการ
ในชุมชนที่พบคือ 1.1) การให้บริการต่างๆยังไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้พิการ 1.2) ผู้พิการมี
ข้อจ ากัดในการประกอบอาชีพ 1.3)ผู้พิการถูกแบ่งแยกในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคม2 ) แนว
ทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนของเทศบาลต าบลบ้าน
จั่น  ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าสถาบันชุมชนควรมีบทบาทในการท างานร่วมกันกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ของรัฐเอกชนเครือข่ายพันธมิตรในการให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน
พบว่าปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญในการเปิดโอกาสในการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสม และการช่วยให้ผู้
พิการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมเหมือนคนปกติ 
 
ค าส าคัญ :แนวทาง,การจัดสวัสดิการทางสังคม,ผู้พิการ 
 

ABSTRACT 

The purposes of this independent study were 1) To study the problems and 

the obstaclesof community based rehabilitation of persons with disabilities based on 

their behavior and 2 ) To improve and give suggestions about thcommunity based 

rehabilitation program to BanjanSubdistrictMunicipality inMuang District, Udonthani 

Province. Methodology: Data utilized in this independent study were derived from the 

key informants who were working on rehabilitation of persons  with disabilities. The 

four groups of key informants with a total of 3 0 persons were specifically selected, 
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including 1) Chief executive of the SubdistrictMunicipality, 2) related government 

officers, 3) representatives of persons with disabilities and 4) representatives of 

persons with disabilities family. This independent study was a qualitative research 

which carried out by variety of methods such as:  in depth interview, focus group 

discussion and participatory observation. 

     The results revealed that the aims  ofthis research’s case 

study,BanjanSubdistrict Municipality  in Muang District, Udonthani Province, were to 

enable the disabled ones to lead their lives,make their own living and participate in 

social activities equal to those non-disabled.1 ) The main problem of persons with 

disabilities were 1.1) The rehabilitation services in existence did not meet the need of 

the majority of persons with disabilities 1 .2) Most of persons with disabilities were 

lacked of job opportunities and 1 .3) Most of persons with disabilities were excluded 

from social activities in the community. 2 ) Guidelines to improve suggestions for 

community based rehabilitation program of BanjanSubdistrict Municipality  in Muang 

District, Udonthani Province are concluded below.The result of the study  showed that 

community Institution  should play active roles to participants and collaborate other 

public or private partners networks in provide the rehabilitation  service to persons 

with disabilities. Community involution was found as key success factors to job 

opportunity and included all persons with disabilities in social activities as the non-

disabled. 

  

Key word: Guidelines,managing social welfare, Disabilities 

 
1.บทน า 
 ในประเทศไทยระบบและรูปแบบการจัดบริการสวัสดิการสังคมคนพิการมีขอบข่ายจ ากัด
นอกจากนั้นแบบแผนการให้บริการก็ยังไม่เป็นระบบและรูปแบบที่ดีพอกล่าวคือจะมีเฉพาะผู้เป็น
ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้นที่จะได้รับความคุ้มครองอยู่ภายใต้ระบบ
สวัสดิการทางสังคมหรือระบบเบี้ยบ านาญจากการศึกษาเกี่ยวกับระบบประกันสังคมในประเทศไทย 
พบว่าน้อยกว่าร้อยละ 5 ของประชากรในประเทศไทยอยู่ภายใต้ระบบประกันสังคม (อรพินทุ์บุนนาค. 
2557 : 34)  ในการด าเนินงานด้านสวัสดิการสังคมส าหรับคนพิการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันสภาพ
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนคืองานสวัสดิการสังคมคนพิการได้ส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่คนพิการเพียง
บางกลุ่มเท่านั้นทั้งนี้เนื่องจากคนพิการบางกลุ่มไม่มีความรู้เกี่ยวกับบริการด้านสวัสดิการสังคมที่รัฐจัด
ให้นอกจากนี้ยังมีปัญหาในด้านการขาดงบประมาณในการด าเนินการด้านนี้เพราะการจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหาในระดับประเทศนั้นปัญหาคนพิการยังมิได้จัดเป็นปัญหาส าคัญของประเทศ
ทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลยังมองเห็นความส าคัญของปัญหาในด้านพัฒนาเศรษฐกิจมากกว่า  (ศรีทับทิม 
(รัตนโกศล) พานิชพันธ์. 2556 : 12) 

พ.ศ. 2542 ประเทศไทยได้มีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นประกาศให้มีการจัดตั้งองค์การ
บริหารส่วนต าบลทั่วประเทศเพ่ือให้เกิดการดูแลพ่ีน้องประชาชนของประเทศในด้านต่างๆอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรมโดยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่ได้รับถ่ายโอนงบประมาณทั้งในเรื่องการ
จัดท าโครงสร้างพ้ืนฐานของหมู่บ้านชุมชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในต าบลให้มีอยู่มีกิน
สุขภาพแข็งแรงปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บรวมถึงการจัดสวัสดิการสังคมให้กับประชาชนตั้งแต่แรกเกิดจน



 

 
การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์2562 

1145 

ตายโดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสในสังคมเช่นกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มคนพิการกลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มผู้ติด
เชื้อเอสไอวี (HIV) รัฐบาลโดยหน่วยงานท้องถิ่นต้องมีการจัดสวัสดิการให้เป็นพิเศษแต่ในปัจจุบันการ
เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการต่างๆของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้ยังไม่ทั่วถึงและไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร
หน่วยงานต่างๆท างานตามบทบาทหน้าที่และตามความเข้าใจของตนมีการประสานงานพูดคุยกัน
ระหว่างหน่วยงานน้อยมากท าให้เกิดการท างานที่ซ้ าซ้อนของข้อมูลไม่มีการติดตามข้อมูลบาง
หน่วยงานเข้าใจว่าหน่วยงานที่ตนเองสังกัดเป็นเพียงผู้จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้
เท่านั้นไม่มีส่วนรับผิดชอบด้านอ่ืนๆหรือบางหน่วยงานรู้และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ดีแต่ไม่ใส่ใจเพราะ
เห็นว่าไม่ใช่เรื่องส าคัญกลุ่มคนพิการเป็นกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่มักถูกมองข้ามเพราะคนพิการมีข้อจ ากัดที่
ท าให้ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิต่างๆได้เหมือนคนปกติคนพิการจ านวนไม่น้อยต้องเผชิญกับการเลือก
ปฏิบัติและเข้าไม่ถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานเช่นไม่ได้รับการศึกษาไม่มีใครรับเข้าท างานและไม่ได้รับบริการด้าน
สุขภาพเป็นต้นคนพิการหลายคนถูกจ ากัดบริเวณให้ต้องอยู่เฉพาะที่หรือในสถานสงเคราะห์ซึ่งนับว่า
เป็นการละเมิดต่อสิทธิของคนพิการที่พึงมีการใช้ชีวิตในสังคมหรือชุมชนอย่างอิสระ  (เทศบาลต าบล
บ้านจั่น. 2561 : 8) 

ผู้วิจัยได้คัดเลือกเทศบาลต าบลบ้านจั่น อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เป็นกรณีศึกษาการจัด
สวัสดิการคนพิการแบบบูรณาการส าหรับท้องถิ่นมีคนพิการจ านวน82คน  (เทศบาลต าบลบ้านจั่น. 
2561 : 5) เพราะเห็นว่าครอบครัวคนพิการส่วนใหญ่มีฐานะยากจนสมาชิกในครอบครัวที่เป็นแรงงาน
หลักออกไปท างานนอกบ้านหรือในเมืองท าให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการถูกทอดทิ้งให้อยู่อย่างโดด
เดี่ยวรวมทั้งการเข้าถึงสิทธิของคนพิการด้านต่างๆยังมีน้อยมากคนพิการไม่มีความรู้และไม่ได้รับการ
จัดการศึกษาอย่างทั่วถึงท าให้ไม่มีความเข้าใจและไม่กล้าใช้สิทธิที่ตนพึงได้รับจากหน่วยงานต่างๆที่
เกี่ยวข้องมีการประสานงานน้อย การท างานก็ต่างคนต่างท าไม่มีการวางแผนงานร่วมกันของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องคนพิการในพ้ืนที่เกิดการแก้ไขปัญหาการจัดสวัสดิการคนพิการที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงไม่
กระจายและครอบคลุมทั่วถึงคนพิการ 

จากปรากฏการณ์ดังกล่าวจะเห็นว่าการจัดสวัสดิการต่างๆส าหรับคนพิการของรัฐบาลเริ่มมี
มานานแล้วโดยกฎหมายต่างๆได้บัญญัติไว้อย่างครอบคลุมแต่ไม่ได้ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน
ของคนพิการอย่างแท้จริงและการเข้าถึงสิทธิของคนพิการยังมีน้อยมากท าให้ผู้วิจัยสนใจว่าเหตุใดการ
จัดสวัสดิการขององค์กรภาครัฐองค์กรพัฒนาเอกชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านจั่น ไม่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของคนพิการจึงท าให้เกิดประเด็นในการศึกษานโยบายของรัฐและการจัดสวัสดิการคน
พิการของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนเป็นอย่างไรครอบครัวและชุมชนมีศักยภาพใน
การดูแลคนพิการอย่างไรการจัดสวัสดิการคนพิการจะสามารถบูรณาการกับต้นทุนทางสังคมได้
อย่างไรในการหาค าตอบข้างต้นที่กล่าวมาผู้วิจัยสนใจใช้แนวคิดการจัดสวัสดิการสังคมแนวคิดทุนทาง
สังคมและแนวคิดการบูรณาการมาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ดังนั้นผู้วิจัยซึ่งปฏิบัติงานในพ้ืนที่อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี และท าหน้าที่รับผิดชอบ ในการจัดสวัสดิการสังคมแก่คนพิการในพ้ืนที่เทศบาลต าบล
บ้านจั่น ได้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับคนพิการใน
เทศบาลต าบลบ้านจั่นอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพในการ
ให้บริการด้านต่าง ๆ แก่คนพิการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพ่ือศึกษาผลการจัดสวัสดิการแก่คนพิการของเทศบาลต าบลบ้านจั่น อ าเภอเมือง จังหวัด

อุดรธานี 
2. เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดสวัสดิการแก่คนพิการตามมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมของ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านจั่น อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
 
4.วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ท าการศึกษาการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการของคนพิการ ตาม
มาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมแก่คนพิการเทศบาลต าบลบ้านจั่น อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ดังนี้ 
 1. ขอบเขตด้านพื้นที่ 
  พ้ืนที่ส าหรับการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ เทศบาลต าบลบ้านจั่น อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา  
  การศึกษาครั้งนี้ก าหนดขอบเขตเนื้อหาในการศึกษาคือมาตรฐานงานสวัสดิการสังคม
และการสังคมสงเคราะห์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฉพาะมาตรฐานการสงเคราะห์คนพิการ 
 3. ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลและกลุ่มเป้าหมาย 
  การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการโดยไม่ใช้หลักทฤษฎีความน่าจะเป็นแต่ใช้การ
เลือกแบบเจาะจงเลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ดังนี้ 

ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมเช่นผู้น าชุมชนอสม . ผู้ดูแลคนพิการ 
จ านวน 15 คน  

กลุ่มเป้าหมายได้แก่ คนพิการในเขตเทศบาลต าบลบ้านจั่น จ านวน 15คนโดยการสุ่มแบบ
เจาะจง 

 4. ขอบเขตด้านระยะเวลา  
  การศึกษาครั้งนี้ศึกษาระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.  2561 - มกราคม2562 

 
4.สรุปผล 

1.  เทศบาลต าบลบ้านจั่นมีความมุ่งหวังให้ผู้พิการในชุมชน สามารถด ารงอยู่ในสังคม และมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในชุมชนเช่นเดียวกับคนปกติทั่วไป 1) ปัญหาหลักของผู้พิการในชุมชนที่พบ
คือ 1.1) การให้บริการต่างๆยังไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้พิการ 1.2) ผู้พิการมีข้อจ ากัดในการ
ประกอบอาชีพ 1.3) ผู้พิการถูกแบ่งแยกในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคม 

2. แนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนของเทศบาล
ต าบลบ้านจั่น  ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าสถาบันชุมชนควรมีบทบาทในการท างานร่วมกันกับ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดทั้งเครือข่ายพันธมิตรในการให้บริการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนพบว่าปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญในการเปิดโอกาสการส่งเสริมอาชีพที่
เหมาะสม และการช่วยให้ผู้พิการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมเหมือนคนปกติ 
 
5.อภิปรายผล 
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1. ปัญหาหลักของผู้พิการในชุมชนที่พบคือ 1.1) การให้บริการต่างๆยังไม่เพียงพอกับความ
ต้องการของผู้พิการ 1.2) ผู้พิการมีข้อจ ากัดในการประกอบอาชีพ 1.3) ผู้พิการถูกแบ่งแยกในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคม สาเหตุเพราะการจัดสวัสดิการคนพิการนั้นยังไม่ตอบสนองความต้องการ
ของคนพิการอย่างแท้จริงการจัดสวัสดิการคนพิการจัดในรูปแบบที่รัฐจัดให้เป็นครั้งคราวขาดความ
ต่อเนื่องจัดประเภทสวัสดิการซ้ าๆซึ่งผลการปฏิบัติในการจัดสวัสดิการของหน่วยงานไม่มีตัวชี้วัดขาด
การติดตามอย่างต่อเนื่องและไม่มีบทลงโทษเมื่อปฏิบัติงานผิดพลาด  จึงท าให้การจัดสวัสดิการคน
พิการไม่ตรงกับความต้องการคนพิการและครอบครัวซึ่งได้สอดคล้องกับการศึกษาของพิมพาขจรธรรม
และคณะ (2550 : 10) ได้ศึกษาสถานการณ์ความต้องการความจ าเป็นที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองด้าน
สวัสดิการและงานบริการกลุ่มกลุ่มผู้ปกครองเด็กพิการผู้น าคนพิการหน่วยงานภาครัฐองค์กรพัฒนา
องค์กรภาคเอกชนพบว่าจากการศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์เชิงลึกทั้งในและต่างประเทศได้แก่
ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยทั้งสองประเทศมีกฎหมายเกี่ยวกับความแตกต่างในการ
ให้บริการที่ออกมาเหมือนกันทั้งสองประเทศแต่ผลที่น าไปปฏิบัติมีความแตกต่างกันโดยในประเทศ
สหรัฐอเมริกามีความเคร่งครัดมากในการปฏิบัติตามกฎระเบียบส่วนในประเทศไทยมีการปฏิบัติแบบ
ย่อหย่อนไม่มีบทลงโทษท าให้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 

2.แนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนของเทศบาล
ต าบลบ้านจั่น  ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าสถาบันชุมชนควรมีบทบาทในการท างานร่วมกันกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ของรัฐเอกชนเครือข่ายพันธมิตรในการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
โดยชุมชนพบว่าปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญในการเปิดโอกาสในการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสม และการ
ช่วยให้ผู้พิการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมเหมือนคนปกติสอดคล้องกับรัชนีสรรเสริญและ
คณะ (2553 : 75) ได้ศึกษาการบูรณาการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในสถาน
บริการปฐมภูมิพบว่าควรมีการสร้างความมั่นใจในระบบสนับสนุนการด าเนินงานการใช้เครือข่ายที่
เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาความร่วมมืออย่างเป็นหุ้นส่วนระหว่างบุคลากรทางสุขภาพ
ชุมชนคนพิการและครอบครัวคนพิการอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือเป็นการส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิตของคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพ  และนราทิพย์ไชยยา (2556 : 89) ได้ศึกษาการดูแลสุขภาพ
ตนเองโดยใช้กระบวนการเสริมสร้างพลังอ านาจในคนพิการเขตเทศบาลยางเนิ้งจังหวัดเชียงใหม่ 
พบว่าคนพิการยังคงมีการปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพตนเองอย่างถูกต้องหลังการเข้าร่วมกิจกรรมคน
พิการมีสัมพันธภาพระหว่างคนพิการผู้ดูแลและลูกหลานได้ดีขึ้นชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาให้คน
พิการมากขึ้นโดยผู้ดูแลเพ่ือนบ้านและอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับรู้
ปัญหาและได้น าปัญหาไปด าเนินการช่วยเหลือเพ่ือตอบสนองความต้องการของคนพิการ 
 
6.ข้อเสนอแนะ 

1.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1.1 ต้องส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชนผู้น าชุมชนเทศบาลต าบลและ

หน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาการดูแลคนพิการโดยใช้พลังความ
ร่วมมือของทุกฝ่ายนับตั้งแต่วิเคราะห์สถานการณ์ของปัญหาการวางแผนการแก้ไขปัญหาติดตามและ
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ประเมินผลการด าเนินงานร่วมรับผิดชอบในผลการด าเนินงานโดยให้มีการสรุปบทเรียนร่วมกันน าไปสู่
การพัฒนาเพื่อค้นแนวทางแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนต่อไป 

1.2 การวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยใช้เทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วมสามารถใช้
เป็นรูปแบบในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการดูแลคนพิการหรือผู้ด้อยโอกาสในกลุ่มอ่ืนๆได้โดยจะต้อง
ท าความเข้าใจในแนวคิดและเทคนิควิธีการมีส่วนร่วมและมีความเชื่อมั่นในแนวคิดการมีส่วนร่วมคือ
เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมในกระบวนการโดยทุกคนมีความเสมอภาคมีความเป็น
เจ้าของเกิดความภูมิใจในผลงานที่ตนมีส่วนร่วมซึ่งจะส่งผลให้เกิดความส าเร็จของงานสูง 

1.3ควรมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การด าเนินงานของหน่วยงานในระดับ
พ้ืนที่ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการด าเนินงานการดูแลคนพิการเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยน
การเรียนรู้และให้ค าแนะน าที่เกี่ยวกับนโยบายแผนงานโครงการกิจกรรมที่จะด าเนินงานการดูแลคน
พิการในพ้ืนที่ต่างๆเพ่ือเป็นการชี้แนะแนวทางการด าเนินงานได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

2.ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรมีการติดตามประเมินผลระยะยาวต่อไปเพ่ือดูความยั่งยืนของกิจกรรมและการมี

ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพคนพิการ 
2.2 ควรน ากระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมไปใช้ในการด าเนินการแก้ไข

ปัญหาสุขภาพของกลุ่มคนในชุมชนหรือกลุ่มอ่ืนๆที่มีปัญหาด้านสุขภาพโดยเฉพาะผู้ที่มีข้อจ ากัดในการ
เข้าถึงสถานบริการด้านสาธารณสุข 

2.3 ควรมีการวัดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับคนพิการอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือเป็นการวิเคราะห์ว่า
กระบวนการที่ได้จัดท าขึ้นในการวิจัยนี้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อคนพิการ 
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การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในต าบลโพธิ์ชัย 
อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 

Peoples participation on community development in Phochai sub- district, 

Phanompraidistrict ,Roi-et province. 

 
พันจ่าอากาศเอกวิชัย  ศรีษะเกษ1 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนใน
ต าบลโพธิ์ชัยอ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ดและศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และอาชีพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามที่ใช้ในการด าเนินการ
เก็บข้อมูลจากประชาชนในเขตเทศบาลต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน373 คน 
ผลการวิจัยพบว่า 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอพนมไพร 
จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่าการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอพนม
ไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และอาชีพ พบว่า โดยรวม อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนเพศ โดยรวมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
ค าส าคัญ:ประชาชน; การมีส่วนร่วม; การพัฒนาชุมชน; ร้อยเอ็ด; 
 

ABSTRACT 

 This research aimed to study of peoples participation on community 

development in Phochai sub- district, Phanompraidistrict ,Roi-et province and 

comparative study of public participation in community development in the area 

Phochai sub- district, Phanomprai district , Roi-et province.Classified by gender, age, 

education level and career. The toois for collecting data was the five rating scale 

questionnaire.The sample was 373 people. The research results were found that; 

 Public participation in community development in the municipality in Phochai 

sub- district, Phanomprai district, Roi-et province as overall at a high level and 

comparative study of public participation in community development in the area 

Phochai sub- district, Phanomprai district, Roi-et province. Classified by gender, age, 

education level and career. Found that overall age, education level and occupation 

 Differing significantly at the level of .05 and gender as overall, there is no difference. 

KEYWORDS:Peoples;Participation;Development of communities;Roi-et; 
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1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 ในปัจจุบันการมีจิตส านึกด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล โพธิ์ชัย ยังอยู่
ในระดับที่ต่ าสังเกตได้จากการจัดประชุมประชาคมประจ าเดือนในแต่ละเดือนซึ่งเป็นเวทีที่เปิดโอกาส
ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้น าเสนอปัญหาหรือข้อมูล ในทุก ๆ ด้านของหมู่บ้านในช่วงเดือน มกราคม 
พ.ศ. 2561 - มิถุนายน พ.ศ. 2561 การเข้าร่วมประชุมของประชากรในเขตเทศบาลต าบลโพธิ์ชัยยังมี
จ านวนเฉลี่ยต่อครั้ง แค่ 300-400 คนเมื่อเทียบสัดส่วนของประชากรในหมู่บ้านที่มีทั้งหมด 6,810 คน
จ านวนผู้ที่มีส่วนร่วมในการเข้าประชุมประชาคมประจ าเดือน มีเพียงแค่ 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นซึ่ง
ปัญหาส่วนใหญ่ที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนบ้านเกิดประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพท า
การเกษตรและรับจ้างซึ่งมีฐานะปานกลางถึงยากจนเวลาส่วนใหญ่ในหนึ่งวันของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลโพธิ์ชัยทุ่มเทไปกับการท ามาหาเลี้ยงชีพ จนไม่ได้สนใจในเรื่องของการพัฒนาท้องถิ่น 
สนใจเพียงแต่เรื่องปากเรื่องท้องของตนเองและครอบครัว และสาเหตุอีกประการคือโครงการบาง
โครงการ ที่ได้รับงบประมาณจากภาครัฐได้มีการด าเนินการท าไปแล้วขาดความต่อเนื่องในการท า
โครงการอีกประการคือประชาชนไม่มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความส าคัญในการ
พัฒนาและที่ส าคัญในอดีตที่ผ่านมาผู้น าหมู่บ้านก็ไม่ได้ให้ความส าคัญเท่าที่ควร  
ซึ่งจากปัญหาดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยซึ่งมีต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบล โพธิ์ชัย มีความสนใจ
ที่จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลต าบลโพธิ์
ชัย อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ในด้านต่าง ๆ เพราะหากสามารถสร้างจิตสานึกในการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลต าบลโพธิ์ชัยได้นั้น ก็จะมีการพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลเทศบาลต าบลโพธิ์ชัยที่ดีขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลต าบลโพธิ์ชัย 
อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลต าบล
โพธิ์ชัย อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ 
 
3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
   

 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 1กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของประชาชน 
ในต าบลโพธ์ิชยั อ าเภอพนมไพร จงัหวดัร้อยเอด็ 

-การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
-การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
-การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
-การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

ขอ้มูลทัว่ไป 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. อาชีพ 
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4. วิธีด าเนินการวิจัย  
 4.1แบบแผนการวิจัย 
   การวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในต าบลโพธิ์ชัยอ าเภอพนม
ไพร จังหวัดร้อยเอ็ดโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม และก าหนดแนวทางในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล ตามข้ันตอนและวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
   เทศบาลต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด  
 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
   ในการวิจัยครั้งนี้ท าการศึกษาตามกรอบแนวคิดในการวิจัยของการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ในช่วงเดือนสิงหาคม 
พ.ศ.2561 ถึงเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน 
 4.2ประชากรและตัวอย่าง 
   ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปและมีรายชื่ออยู่ในเขต
เทศบาลต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ดจ านวน5,502 คน ( สถิติเดือนมิถุนายน : 2561
ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลโพธิ์ชัย) 
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลโพธิ์ชัยอ าเภอ
พนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดโดยการใช้สูตรการค านวณของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane : 1973 : 727)
ได้จ านวน373คน 
 4.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
   1. ตัวแปรต้น (Independent Variables) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ 
   2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision 
making) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (Implementation) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
(Benefits) และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) 
  4.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
    ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยน ามาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
    ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม เพศ อายุการศึกษา และ
อาชีพ 
    ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมของประชนชนในการพัฒนาชุมชนใน
เขตเทศบาลต าบลโพธิ์ชัยอ าเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดโดยผู้วิจัยได้แบ่งระดับความคิดเห็นเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีการของลิเคิร์ท (Likert) ซึ่งมี 5 ระดับ คือ มากที่สุด
มากปานกลางน้อย และน้อยที่สุด 
    ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชนชนในการพัฒนา
ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นค าถามชนิดปลายเปิด 
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 4.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
   1. ขอหนังสือจากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม 
ถึง ก านันต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   2. มีผู้ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูล  
 4.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปสถิตินี้ ใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage) 
   2. สถิติที่ ใช้ในการวัดระดับเจตคติใช้ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 
   3. สถิติทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบเพศ (กรณีตัวแปรอิสระแบ่งเป็นสองตัวเลือก)ใช้t- 
test(IndependentSample) ตัวแปรอิสระ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ใช้ F- test (One-way 
A NOVA) โดยก าหนดนัยส าคัญในการทดสอบท่ี ระดับ .05  
กรณีพบความแตกต่าง ผู้วิจัยจะได้เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD. (Least Significant 
Difference) 
   4. สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อเสนอแนะใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) และวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) น าเสนอโดยการพรรณนาความ  
 
5. สรุปผลการวิจัย 

1.เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลต าบลโพธิ์ชัย 
อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่าการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในต าบลโพธิ์
ชัย อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (    =3.87) พิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด  จ านวน 1 ด้านคือด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์(  = 4.23)   
และอยู่ในระดับมาก จ านวน 3 ด้าน  เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ(  = 3.78)  ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (    = 3.76) และด้านการมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล (  = 3.69) 
  ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของ
ประชาชนในต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นรายด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในต าบล 

ระดับแรงจูงใจ 

  
S.
D. 

ความ
ห ม า
ย 

1.ท่านมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลต่างๆในชุมชนเพ่ือใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจคัดเลือกกิจกรรมหรือโครงการที่เหมาะสมในการ
พัฒนาชุมชน 

3.
8
8 

1.
0
4 

มาก 

2.ท่านมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือและพิจารณาโครงการต่างๆที่อาจ 3. 1. มาก 
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เกิดปัญหาต่อการพัฒนาชุมชน 7
3 

0
6 

3.ท่านมีส่วนร่วมก าหนดการใช้ทรัพยากรแหล่งของทรัพยากรที่จะใช้ใน
กิจกรรมโครงการพัฒนาชุมชน 

3.
7
7 

1.
1
1 

มาก 

4.ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนเพ่ือการแก้ไข /
พัฒนาที่ตรงประเด็น 

3.
7
3 

1.
0
6 

มาก 

5.ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นคัดค้านหรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผล
เมื่อคณะกรรมการชุมชนตัดสินใจเลือกโครงการที่ไม่ตรงกับการพัฒนา
ชุมชน 

3.
8
8 

1.
0
6 

มาก 

6.ท่านมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและน าเสนอปัญหาใน
การพัฒนาชุมชน 

3.
7
3 

1.
0
4 

มาก 

7.ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดขั้นตอนหรือแผนงานการพัฒนาชุมชน 3.
7
9 

1.
1
1 

มาก 

8.ท่านมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลในการตัดสินใจวางแผนพัฒนาหรือจัด
กิจกรรมของกลุ่มต่างๆในชุมชน 

3.
7
6 

1.
1
0 

มาก 

รวม 3.
7
8 

0.
8
7 

มาก 

  จากตารางที่1พบว่า การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในต าบลโพธิ์ชัย 
อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ดรายด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (
=3.78) พิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดังนี้ท่านมีส่วนร่วมในการ
แสดงความเห็นคัดค้านหรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผลเมื่อคณะกรรมการชุมชนตัดสินใจเลือกโครงการที่ไม่
ตรงกับการพัฒนาชุมชน( =3.88)ท่านมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลต่างๆในชุมชนเพ่ือใช้ประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจคัดเลือกกิจกรรมหรือโครงการที่เหมาะสมในการพัฒนาชุมชน ( =3.88)ท่านมีส่วน
ร่วมในการก าหนดขั้นตอนหรือ แผนงานการพัฒนาชุมชน ( =3.79) ท่านมีส่วนร่วมก าหนดการใช้
ทรัพยากร แหล่งของทรัพยากรที่จะใช้ในกิจกรรมโครงการพัฒนาชุมชน ( =3.77) ท่านมีส่วนร่วมใน
การให้ข้อมูลในการตัดสินใจ วางแผนพัฒนาหรือจัดกิจกรรมของกลุ่มต่างๆในชุมชน ( =3.76) ท่านมี
ส่วนร่วมในการปรึกษาหารือและพิจารณา โครงการต่างๆที่อาจเกิดปัญหาต่อการพัฒนาชุมชน ( 
=3.73) ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน เพ่ือการแก้ไข/พัฒนาที่ตรงประเด็น ( 
=3.73) และท่านมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และน าเสนอปัญหา ในการพัฒนาชุมชน
(=3.73) 
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  ตารางที่ 2แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของ
ประชาชนในต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นรายด้านการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน 
 

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
ของประชาชนในต าบล 

ระดับแรงจูงใจ 
  S.D. ความหมาย 

1.ท่านมีส่วนร่วมออกแรงในการท ากิจกรรมหรือ
โครงการเพื่อพัฒนาในชุมชน 

3.96 0.99 มาก 

2.ท่านมีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพย์สินเงินทองเพ่ือ
ใช้ 
ในการท ากิจกรรมพัฒนาชุมชน 

3.61 1.25 มาก 

3.ท่านมีส่วนร่วมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ใน
การท ากิจกรรมพัฒนาชุมชน 

3.63 1.25 มาก 

4.ท่านมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
แผนงานการพัฒนาชุมชน 

3.80 1.05 มาก 

5.ท่านมีส่วนร่วมในการเชิญชวนให้คนในชุมชน        
เข้าร่วมปฏิบัติงานการพัฒนาชุมชน 

3.80 1.07 มาก 

6.ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างกลุ่มงานต่างๆในชุมชน 

3.75 1.10 มาก 

7.ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดหลักเกณฑ์การ
ด าเนินงานการพัฒนาชุมชน 

3.77 1.08 มาก 

8.ท่านมีส่วนร่วมในการคัดเลือกคณะกรรมการใน
การด าเนินกิจกรรมพัฒนา 

3.77 1.04 มาก 

รวม 3.76 0.85 มาก 
 จากตารางที่2พบว่า การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอ
พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ดรายด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( 
=3.76) พิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดังนี้ท่านมีส่วนร่วมออกแรงใน
การท ากิจกรรม หรือโครงการเพ่ือพัฒนาในชุมชน( =3.96) ท่านมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์
ข้อมูล แผนงานการพัฒนาชุมชน( =3.8) ท่านมีส่วนร่วมในการเชิญชวนให้คนในชุมชนเข้าร่วม
ปฏิบัติงานการพัฒนาชุมชน ( =3.8) ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดหลักเกณฑ์การ ด าเนินงานการ
พัฒนาชุมชน(=3.77) ท่านมีส่วนร่วมในการคัดเลือกคณะกรรมการในการด าเนินกิจกรรมพัฒนา( 
=3.77) ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างกลุ่มงานต่างๆในชุมชน( =3.75) 
ท่านมีส่วนร่วมสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการท ากิจกรรมพัฒนาชุมชน( =3.63) ท่านมีส่วน
ร่วมสนับสนุนทรัพย์สินเงินทองเพ่ือใช้ในการท ากิจกรรมพัฒนาชุมชน(=3.61) 
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 ตารางที่ 3แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของ
ประชาชนในต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นรายด้านการมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ 

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
ของประชาชนในต าบล 

ระดับแรงจูงใจ 
  S.D. ความหมาย 

1.ท่านมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์จากกิจกรรม
โครงการพัฒ นาต่ างๆที่ เกิ ดขึ้ น ในชุมชน เช่น 
โครงการสวนสมุนไพรโครงการประปาหมู่บ้าน 

4.32 0.88 มากที่สุด 

2.ท่านมีได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองจาก
การร่วมท ากิจกรรมโครงการพัฒนาชุมชนเช่น 
โครงการส่งเสริมอาชีพสตรีในหมู่บ้านโครงการ
ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) 

4.27 0.94 มากที่สุด 

3.ท่านมีความยินดีและภาคภูมิใจเมื่อโครงการ
ต่างๆก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านและชุมชน 

4.21 0.91 มากที่สุด 

4.ท่ านมีคุณ ภาพชีวิตที่ ดีขึ้ นจากการเข้ าร่วม
กิจกรรมหรือโครงการต่างๆของการพัฒนา 

4.17 0.98 มาก 

5.ท่านเห็นว่าชุมชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
หรือโครงการต่างๆที่ชุมชนได้ร่วมกันท า 

4.21 0.96 มากที่สุด 

6.ท่านเห็นว่าการพัฒนาชุมชนสามารถแก้ปัญหาใน
ชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

4.21 0.98 มากที่สุด 

รวม 4.23 0.76 มากที่สุด 
 จากตารางที่3พบว่า การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอ
พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ดรายด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (=4.23) พิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดังนี้.ท่านมีส่วนร่วมรับ
ผลประโยชน์จากกิจกรรมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน เช่น โครงการสวนสมุนไพร 
โครงการประปาหมู่บ้าน ( =4.32) ท่านมีได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง จากการร่วมท า
กิจกรรมโครงการพัฒนาชุมชน เช่น โครงการส่งเสริมอาชีพสตรีในหมู่บ้าน โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)( =4.27) ท่านมีความยินดีและภาคภูมิใจเมื่อโครงการ
ต่างๆ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านและชุมชน( =4.21) ท่านเห็นว่าชุมชนได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนา หรือ โครงการต่างๆที่ชุมชนได้ร่วมกันท า ( =4.21) ท่านเห็นว่าการพัฒนาชุมชน สามารถ
แก้ปัญหาในชุมชนได้อย่างยั่งยืน( =4.21) และท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการเข้าร่วม กิจกรรม
หรือโครงการต่างๆของการพัฒนา (=4.17) 
 ตารางที่ 4แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของ
ประชาชนในต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นรายด้านการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล 
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การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
ของประชาชนในต าบล 

ระดับแรงจูงใจ 
  S.D. ความหมาย 

1.ท่านมีส่วนร่วมสังเกตการณ์การท างานของผู้
รับจ้าง 
ภายนอกที่มาท้างานพัฒนาในชุมชน 

3.73 1.12 มาก 

2.ท่านมีส่วนติดตามผลการด าเนินงานของ
โครงการ 
ที่ เกี่ยวกับการพัฒนาต่าง ๆ ในชุมชน อย่าง
สม่ าเสมอ 

3.76 1.08 มาก 

3.ท่านมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนแสดงความ
คิดเห็นกับเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการชุมชน 
ในงานด้านการพัฒนาชุมชน เพ่ือปรับปรุง
กิจกรรมหรือโครงการ ต่างๆ ให้ความเหมาะสม
กับชุมชน 

3.69 1.03 มาก 

4.ท่ านมี ส่ วน ร่ วม ในการป ระมวลผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนงานของโครงการพัฒนา
ต่างๆในชุมชน 

3.62 1.07 มาก 

5.ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการ
จัด กิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน 

3.68 1.14 มาก 

6.ท่านมีส่วนร่วมในการเสวนาและแสดงความ
คิดเห็นของประชาชนในชุมชนเพ่ือเป็นข้อมูลใน
การประเมินผล 

3.66 1.07 มาก 

7.ท่านมีส่วนในการให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น
อันเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการวางแผน
พัฒนาชุมชน 

3.67 1.05 มาก 

8.ท่านมีส่วนร่วมในการขอความร่วมมือให้
องค์กรอ่ืนๆเข้ามามีส่วนร่วมติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

3.72 1.07 มาก 

รวม 3.69 0.87 มาก 
  จากตารางที่4พบว่า การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในต าบลโพธิ์ชัย 
อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ดรายด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(=3.69) พิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดังนี้ท่านมีส่วนติดตามผลการ
ด าเนินงานของโครงการ ที่เก่ียวกับการพัฒนาต่าง ๆ ในชุมชน อย่างสม่ าเสมอ(=3.76) 
 ท่านมีส่วนร่วมสังเกตการณ์ การท างานของผู้รับจ้าง ภายนอกที่มาท้างานพัฒนาในชุมชน( 
=3.73)ท่านมีส่วนร่วมในการขอความร่วมมือให้องค์กรอ่ืนๆเข้ามามีส่วนร่วมติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน( =3.72)ท่านมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่หรือ
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คณะกรรมการชุมชน ในงานด้านการพัฒนาชุมชน เพื่อปรับปรุงกิจกรรมหรือโครงการ ต่างๆ ให้ความ
เหมาะสมกับชุมชน(=3.69) ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการจัด กิจกรรมต่างๆ ในการ
พัฒนาชุมชน(=3.68) ท่านมีส่วนในการให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง
การวางแผนพัฒนาชุมชน(=3.67) ท่านมีส่วนร่วมในการเสวนาและแสดงความคิดเห็นของประชาชน
ในชุมชนเพ่ือเป็นข้อมูลในการประเมินผล( =3.66)ท่านมีส่วนร่วมในการประมวลผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนงานของโครงการพัฒนาต่างๆในชุมชน(=3.62) 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลต าบล
โพธิ์ชัย อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ พบว่า 
ตารางที่ 5แสดงผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในต าบลโพธิ์
ชัย อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นรายด้านและรวมทุกด้าน จ าแนกตามเพศ โดยรวมและ
จ าแนกเป็นรายด้าน 
  

การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนของประชาชนในต าบล 

เพศ 
df t 

Sig. (2-
tailed) 

ชาย (n= ) หญิง  (n= ) 
  SD.   SD. 

1. ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน ก า ร
ตัดสินใจ 

3.904 0.879 3.704 0.853 371 2.20 0.03* 

2. ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน ก า ร
ด าเนินงาน 

3.838 0.860 3.709 0.849 371 1.42 0.16 

3. การมี ส่ วน ร่ วม ในการรับ
ผลประโยชน์ 

4.153 0.843 4.283 0.695 371 -1.61 0.11 

4. ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน ก า ร
ประเมินผล 

3.706 0.936 3.681 0.828 371 0.27 0.79 

รวม 3.900 0.717 3.844 0.627 371 0.80 0.42 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

2.1ระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอพนมไพร 
จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นรายด้านและรวมทุกด้าน จ าแนกตามเพศ โดยรวมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่เพศหญิง มีระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนของประชาชนสูงกว่า ส่วนด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์และ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล.ไม่มีความแตกต่างกัน 
 ตารางที่  6 แสดงผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชน
ในต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นรายด้านและรวมทุกด้าน จ าแนกตามอายุ 
โดยรวมและจ าแนกเป็นรายด้าน 

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของ
ประชาชนในต าบล 

แ ห ล่ ง ค ว า ม
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 
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การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของ
ประชาชนในต าบล 

แ ห ล่ ง ค ว า ม
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ระหว่างกลุ่ม 12.488 4 3.122 4.291 .002*  
 ภายในกลุ่ม 267.770 368 .728    
2. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ระหว่างกลุ่ม 12.110 4 3.027 4.290 .002*  
 ภายในกลุ่ม 259.691 368 .706    
3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ระหว่างกลุ่ม 3.879 4 .970 1.694 .151  
 ภายในกลุ่ม 210.682 368 .573   
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ระหว่างกลุ่ม 8.985 4 2.246 3.018 .018* 
 ภายในกลุ่ม 273.873 368 .744    
รวม ระหว่างกลุ่ม 6.621 4 1.655 3.871 .004* 
 ภายในกลุ่ม 157.359 368 .428   

P หมายถึง นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
2.2ระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอพนมไพร 

จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นรายด้านและรวมทุกด้าน จ าแนกตามอายุ โดยรวมทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานมี และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์และ 
ไม่มีความแตกต่างกัน 
ตารางที่  7แสดงผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในต าบล
โพธิ์ชัย อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นรายด้านและรวมทุกด้าน จ าแนกตามระดับการศึกษา 
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของ
ประชาชนในต าบล 

แ ห ล่ ง ค ว า ม
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ระหว่างกลุ่ม 15.131 3 5.044 7.020 .000*  
 ภายในกลุ่ม 265.128 369 .719    
2. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ระหว่างกลุ่ม 12.851 3 4.284 6.104 .000*  
 ภายในกลุ่ม 258.949 369 .702    
3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ระหว่างกลุ่ม 5.620 3 1.873 3.308 .020*  
 ภายในกลุ่ม 208.941 369 .566   
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ระหว่างกลุ่ม 7.088 3 2.363 3.161 .025* 
 ภายในกลุ่ม 275.771 369 .747    
รวม ระหว่างกลุ่ม 5.688 3 1.896 4.420 .005* 
 ภายในกลุ่ม 158.292 369 .429   
P หมายถึง นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

 



 

 
การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์2562 

1159 

2.3ระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอพนมไพร 
จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นรายด้านและรวมทุกด้าน จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมและรายด้านทุก
ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ตารางที่  8แสดงผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในต าบล
โพธิ์ชัย อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นรายด้านและรวมทุกด้าน จ าแนกตามอาชีพ 

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
ของประชาชนในต าบล 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ระหว่างกลุ่ม 4.459 5 .892 1.187 .315  
 ภายในกลุ่ม 275.800 367 .751    
2. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ระหว่างกลุ่ม 2.908 5 .582 .794 .555  
 ภายในกลุ่ม 268.893 367 .733    
3. ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร รั บ
ผลประโยชน์ 

ระหว่างกลุ่ม 
14.864 5 2.973 5.463 .000*  

 ภายในกลุ่ม 199.696 367 .544   
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ระหว่างกลุ่ม 4.738 5 .948 1.250 .285 
 ภายในกลุ่ม 278.121 367 .758    
รวม ระหว่างกลุ่ม 5.243 5 1.049 2.424 .035* 
 ภายในกลุ่ม 158.736 367 .433   

P หมายถึง นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
2.4ระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอพนมไพร 

จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นรายด้านและรวมทุกด้าน จ าแนกตามอาชีพ โดยรวมทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลไม่มีความ
แตกต่างกัน 
 
6.อภิปรายผล  

จากการศึกษาเรื่องนี้มีประเด็นท่ีน่าสนใจน ามาอภิปรายผล ดังนี้  
สมมติฐานที่ 1  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลโพธิ์ชัย 

อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ในระดับมาก 
 ผลการวิจัย  พบว่า การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอ

พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก
ที่สุด  จ านวน 1 ด้านคือด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์และอยู่ในระดับมาก จ านวน 3 ด้าน  
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้านการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ตามล าดับ สอดคล้องกับสมคิด ศรีสิงห์ 2558 , 
(บทคัดย่อ) ซึ่งได้ ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมของประชาชน ในเขต
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เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนากิจกรรมของ
เทศบาลนครพิษณุโลก โดยภาพ รวมอยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับ เอกสันต์ เสี่ยงบุญ ,2557 ( 
บทคัดย่อ)ซึ่งได้ ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงดวน อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม พบว่าระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก 

 สมมติฐาน ที่2 ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน การมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกันผลการวิจัย  
พบว่า การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ได้แก่เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพสอดคล้องกับพระโกศล มณิรตนา (ญึม) ,2555 (บทคัดย่อ) ซึ่งได้ 
ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาชุมชนของเทศบาลเมือง บางมูลนาก อ าเภอบาง
มูลนาก จังหวัดพิจิตร . เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของเทศบาล
เมือง บางมูลนาก พบว่า ปัจจัยที่ท าให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของเทศบาล
เมืองบางมูลนาก อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ซึ่งตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ได้แก่ อายุ, สถานภาพ และ ระดับการศึกษา และสอดคล้อง
กับนิภาพร รัตนปริยานุช,2556 ( บทคัดย่อ)ซึ่งได้ ศึกษาเรื่องความต้องการในการพัฒนาชุมชนของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเสม็ด อ าเภอเมืองชลบุรีพบว่าประชาชน ที่มีเพศ รายได้ อายุ และ
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ต่างกัน มีความต้องการในการพัฒนาชุมชนของ ประชาชน    ในเขต
เทศบาลต าบลเสม็ด อ าเภอเมืองชลบุรี แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
สอดคล้องกับวิษณุ หยกจินดา ,2557 (บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาชุมชนบ้านทุ่งกร่าง ต าบลทับไทร อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี ประชาชนที่มีเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนบ้านทุ่งกร่าง ต าบลทับไทร 
อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

 (1). ประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาล
ต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียง ล าดับค่าความถี่ที่น้อย
ที่สุดคือด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลควรเพ่ิมการมีส่วนร่วมในการประมวลผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนงานของโครงการพัฒนาต่างๆในชุมชน ให้กับประชาชน 
  (2)ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพย์สินเงินทองเพ่ือใช้ ในการท ากิจกรรมพัฒนา
ชุมชนมากขึ้น 

7.2ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  ควรมีการศึกษากระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ดโดยน าตัวแปรที่ค้นพบจากการวิจัยครั้งนี้ไป
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ออกแบบวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอ
พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ดให้มากยิ่งขึ้น  

 
8. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติ
อัมพร และรองศาสตราจารย์.ดร.ยุภาพรยุภาศ อาจารย์ผู้ให้ค าแนะน ารองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา 
เคณาภูมิ รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ เมยไธสง อาจารย์ ดร.สนุก สิงห์มาตร อาจารย์ ดร.วิภาพรรณ 
อุปนิสากร อาจารย์ ดร. สุวิมล สมไชย ผู้เชี่ยวชาญที่กรุณาตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ และ ให้
ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการสร้างเครื่องมือเพ่ือการวิจัย และครอบครัวที่ช่วยเป็นก าลังใจให้
ผู้วิจัยตลอดเวลา 
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การศึกษาวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบระบบพรรคการเมืองไทยและระบบพรรคการเมืองต่างประเทศ 
ตามระบอบประชาธิปไตย 

Analytical study Comparison of Thai political party systems and foreign  

political party systems According to democracy 

 
ตวงศักดา  กะตะศิลา1 

 
บทคัดย่อ 

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์1) เพ่ือศึกษาพรรคการเมืองไทย 2) เพ่ือศึกษาพรรคการเมือง
ต่างประเทศ 3) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาพรรคการเมืองไทยตามระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย 3.1) ศึกษาระบบพรรคการเมืองไทยและต่างประเทศ 3.2) ศึกษาการส่งผู้รับสมัครลง
เลือกตั้งของพรรคการเมืองไทยและต่างประเทศ  
 ผลการวิจัยพบว่า 1.ศึกษาพรรคการเมืองไทย พบว่า พรรคการเมืองไทยเกิดขึ้นมาภายหลัง
เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นระบอบประชาธิปไตย เมื่อ 2475 
และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน พรรคการเมืองไทยคือกลุ่มคนที่มีแนวคิด
และอุดมการณ์เดียวกันคือมุ่งหวังที่จะเป็นรัฐบาล 2.ศึกษาพรรคการเมืองต่างประเทศ พบว่า ประเทศ
ที่ผู้วิจัยศึกษาคือ พรรคการเมืองในสหรัฐอเมริกา และพรรคการเมืองในอังกฤษ ซึ่งการศึกษาพบว่า 
พรรคการเมืองในต่างประเทศ ทั้ งสองใช้ระบบพรรคการเมืองแบบสอง และพรรค การเมือง
ต่างประเทศเป็นกลุ่มคนที่มีอุดมการณ์เดียวกัน รวมไปถึงการส่งสมัครสมาชิกของพรรคลงรับสมัคร
เลือกตั้ง เพ่ือมุ่งหวังจัดตั้งรัฐบาล 3.ศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาพรรคการเมืองไทยตามระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย พบว่า พรรคการเมืองไทยมีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องโดยการป รับ
โครงสร้างและรูปแบบจากต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ 3.1 ระบบพรรคการเมืองไทยและต่างประเทศ
จัดอยู่ในระบบสองพรรค 3.2 การส่งผู้รับสมัครลงเลือกตั้งของไทยและต่างประเทศมีความคล้ายคลึง
กันกล่าวคือ พรรคการเมืองจะส่งสมาชิก ไปยังเขตต่าง ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียง และมุ่ งหวังเข้า
เป็นรัฐบาล 
 
ค าส าคัญ การเมือง, พรรคการเมือง, ระบอบประชาธิปไตย 
 

ABSTRACT 

This article is intended1) to study Thai political parties 2) to study formation political 

parties 3) to study and analyze the development of Thai political parties according to 

the democratic regime 3.1) to study the system of Thai political parties and foreign 

countries Thai and foreign political parties 

It was found that 1. Studying Thai political parties found that Thai political parties 

were set up after changing the rule from absolute monarchy. was a democracy in 1932 

and continued to develop from past to present Thai political party is a group of people 

                                                           

1 มหาวิทยาลัยมหามกฏุราชวิทยาลัย 
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with the same concepts and ideologies, aiming to become a government. 2. Study of 

foreign political parties, found that the country that the researcher studied was 

political parties in the United States and political parties in England which the study 

found Thai formation political parties  both use a two-party political system. and 

foreign political parties are groups of people with the same ideology including 

submitting application for membership of the party to recruit for election to aim for 

the establishment of a government 3. Analyzing and development of Thai political 

parties according to the democratic regime was found Thai, Thai political parties have 

continuously evolved by adjusting the structure and format from abroad to apply. 3.1 

Thai and Foreign political party systems are organized in two-party systems 3.2 the 

submission of Thai and Foreign candidates for election is similar. The political party 

encoring their membership to parficipe in order to gain votes and aimes to set up the 

government. to different districts to gain votes. and look forward to becoming a 

government 

 

Keywords: political, Party, democracy 

 
1. บทน า 

นับตั้งแต่รัฐไทยมีการปกครองรูปแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
เมื่อปี พุทธศักราช 2475 กล่าวได้ว่า พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่ส าคัญ เพราะพรรค
การเมืองเป็นตัวแทนของกลุ่มมีแนวคิดอุดมการณ์เดียวกัน หรือเป็นชนชั้นทางสังคมเดียวกัน โดยการ
ท าหน้าที่ของพรรคการเมืองนั้นจึงเป็นเสมือนตัวแทนของประชาชน ที่รวมกลุ่มด าเนินกิจกรรมเพ่ือส่ง
ตัวแทนเข้าไปเป็นสมาชิกผู้แทนราษฎร(ส.ส.) หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ว.) ด าเนินการผลักดัน
นโยบายของรัฐ ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน รวมทั้งเป็นช่องทางในการแสดงออกทาง
การเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งหัวใจส าคัญ อยู่ที่ประชาชน และอ านาจในการ
ตัดสินใจอยู่ที่ประชาชนแต่กระนั้นจ าเป็นต้องมีคน ที่เป็นตัวแทน ของประชาชน พรรคการเมืองจึงเป็น
เสมือนการรวมกลุ่มของประชาชนโดยสมัครใจและคัดสรรบุคคลเข้าไปสู่พรรคการเมือง  

พรรคการเมืองเป็นสถาบันที่ส าคัญยิ่งต่อระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เพราะการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยเปิดโอกาสให้ประชาชนในสังคมนั้น ๆ สามารถต่อสู้แข่งขันทางการ
เมืองได้โดยสันติวิธี เพ่ือจะเลือกสรรผู้น าทางการเมืองเข้ามาเป็นผู้ออกกฎหมายเป็นผู้ปกครองและ
ก าหนดนโยบายการปกครองยิ่งไปกว่านั้น พรรคการเมืองยังเป็นสถาบันที่มีหน้าที่ให้ความรู้และความ
เข้าใจทางการเมืองแก่ประชาชนทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงในการปกครองประเทศ ดังนั้น 
การมีตัวแทนของประชาชนเพ่ือท าหน้าที่แทนคนจ านวนมาก จึงเป็นสิ่งจ าเป็น ด้วยตัวแทนดังกล่าวนี้ 
ในระบอบประชาธิปไตย คือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ก็จ าเป็นต้องมี
การรวมกลุ่มกันเพ่ือเกิดพลังในการประกันเรื่องราวต่าง ๆ ซึ่งกลุ่มนี้คือพรรคการเมือง ดังนั้นพรรค
การเมืองจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ขาดไม่ได้ในระบอบประชาธิปไตย โดยประชาชนจะใช้พรรคการเมือง
เป็นเครื่องมือในการประสานกับสมาชิกผู้แทนราษฎรเพ่ือให้น าข้อเรียกร้องและความต้องการของตน
ไปก าหนดนโยบายสาธารณะ 

ฉะนั้นแล้วพรรคการเมืองจึงหมายถึงกลุ่มที่มีความคิดเห็นในนโยบายทางการเมืองเศรษฐกิจ
และสังคมในหลักการใหญ่ ๆ ตรงกันหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือรวมตัวกันเพื่อด าเนินกิจกรรมทาง
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การเมืองมีอุดมการณ์เดียวกัน เพ่ือให้ได้มาซึ่งอ านาจในการปกครองประเทศ โดยสรุปแล้วพรรค
การเมืองโดยทั่วไปจะมีหน้าที่ส าคัญดังนี้ 

1. การให้ความรู้ทางการเมืองแก่ประชาชน โดยการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ความรู้ทางการเมือง
และเสริมสร้างทัศนคติเขตสมาชิก และประชาชนอย่างต่อเนื่อง ในทุกพ้ืนที่ตามแนวทาง ปรัชญา 
อุดมการณ์ และนโยบายของพรรค 

2. การสรรหาบุคคลเข้าสู่ระบบการเมือง 
3. การระดมสรรพก าลังทางการเมือง โดยการรวบรวมประชาชนกลุ่มบุคคล และกลุ่ม

ผลประโยชน์ต่าง ๆ มาสนับสนุนนโยบายพรรคการเมือง ตามความเชื่อในอุดมการณ์ของพรรค 
4. การเป็นตัวกลางเชื่อมประสานผลประโยชน์ต่าง ๆ ระหว่างกลุ่มบุคคลในสังคม 
5. เป็นการรวมศูนย์กลางทางการเมืองและเป็นช่องทางแสดงออกทางการเมืองของประชาชน 

และสมาชิกทั้งการแสดงความคิดเห็น/การร้องทุกข์/การร้องเรียน/หรือแม้แต่การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางการเมืองสนับสนุนช่วยเหลือและส่งเสริมพรรคการเมือง 

6. การก าหนดทิศทางบริหารประเทศ ในฐานะรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายค้าน พรรคที่ชนะการ
เลือกตั้งจะมีหน้าที่จัดตั้งรัฐบาลและรับผิดชอบในการบริหารประเทศตามนโยบายที่ก าหนดไว้ส่วน
พรรคการเมืองที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลจะต้องท าหน้าที่ฝ่ายค้านเพ่ือตรวจสอบการบริหารของรัฐบาล 

7. การสร้างและพัฒนาผู้น าทางการเมืองโดยการคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมเป็น
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรควบคุมและก ากับดูแลการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ให้มีความรู้และอบรมสมาชิกเพ่ือสร้างผู้น าทางการเมืองรุ่นใหม่ ที่มีคุณภาพมีความสามารถเหมาะสม
กับต าแหน่งเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ 

แต่กระนั้น พรรคการเมืองไทยในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ยังมีสภาพเป็นพรรคเฉพาะกิจ คือการ
รวมตัวเพ่ือผลประโยชน์ในการเลือกตั้งเท่านั้น บทบาทในด้านอื่น ๆ ยังปรากฏไม่ค่อยเด่นชัด แม้พรรค
การเมืองจะท าหน้าที่ให้การศึกษาแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป พรรคการเมืองยังถูกมองว่าเป็น
เสมือนธุรกิจทางการเมือง มีวงจรเติบโตและสลายตัวอย่างรวดเร็ว โดยมีผู้มีอ านาจกลุ่มธุรกิจนั้น 
จ ากัดอยู่เฉพาะกลุ่ม โดยมีผู้มีอ านาจคอยก ากับดูแลนักการเมืองและพรรคการเมือง พรรคการเมือ ง
นั้นมีโครงสร้างการบริหารที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละพรรค วัตถุประสงค์หลักของพรรคการเมือง
คือการได้เป็นรัฐบาล แต่ละกลุ่มนั้น ต่างแย่งชิงอ านาจทางการเมืองมาเป็นของตน หากพรรคใดได้เป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) มากพอก็มีโอกาสได้จัดตั้งรัฐบาลและหัวหน้าพรรคการเมืองก็จะเป็น
นายกรัฐมนตรีหรือผู้บริหารประเทศ แต่กระนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะและความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพรรคนั้น ๆ อ านาจทางการเมืองเลยมีจุดเริ่มที่พรรคการเมืองเป็นหลัก แต่ดูเหมือนว่า
อ านาจทางการเมืองจะตกอยู่ภายใต้การน าโดยนายทหารมาโดยตลอด สับเปลี่ยนหมุนเวียนเป็น วัฏ
จักร หรือที่เรียกกันว่าวงจรอุบาทว์ (Vicious Cycle) เมื่อประเทศยังไม่เป็นประชาธิปไตย พรรค
การเมืองจึงยังไม่มีบทบาทเท่าที่ควรจะเป็น และดูเงียบเหงา ซึ่งต่างจากในระยะเวลาปกติ โดยมี
โครงสร้างและหลักการอันเป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาพรรคการเมือง ให้เป็นไปในระอบ
ประชาธิปไตย คือการก าหนดโครงสร้างพรรค ให้สอดคล้องกับรูปแบบ และด าเนินกิจกรรมทาง
การเมือง ไปตามระบบระเบียบของประชาธิปไตย การบริหารพัฒนาพรรคการเมืองจะขึ้นอยู่กับ
ผู้บริหารพรรคการเมือง อันจะน ามาสู่การพัฒนาทางการเมืองให้เจริญเติบโตเท่าทันนานาประเทศ  
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 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยต้องการที่จะศึกษา การพัฒนาพรรคการเมืองไทยตาม
ระบอบการปกครองและประชาธิปไตย และโครงสร้างการบริหารพรรคการเมืองไทย ที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์จับประเด็นต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องและสอดคล้องกับระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย 
 
2. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ด้านเนื้อหา 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ค้นคว้าจาก เอกสารวิชาการ หนังสือ บทความ งานวิจัย 
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ น ามาซึ่งการวิเคราะห์ประเด็นส าคัญ โดยการ
อธิบายเชิงพรรณนา จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์-สังเคราะห์อธิบายความ และสรุปผล 
 ด้านวิธีเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผล  
 บทความนี้เป็นการค้นหาข้อความทั่วไปที่จะบอกความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ แล้วน าผลมา
วิเคราะห์ร่วมกับแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ และใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงพรรณนาเป็นหลักซึ่งการเก็บ
รวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้คนคว้าจากต าราวิชาการ สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์ 
งานวิจัย บทความ วารสารข้อมูลข่าวสารในปัจจุบัน ดังนั้นเมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลตามวิธีการและ
เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียงเพ่ือบูรณา
การและหาความส าคัญของปรากฏการณ์ต่าง ๆ โดยได้ข้อมูลมาจาก เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เป็นระบบโดยในส่วนของการเตรียม การวิเคราะห์ข้อมูลได้ท าการจัดระเบียบของข้อมูลเพ่ือให้เกิด
ความสะดวกในการน ามาวิเคราะห์ จากนั้นน าข้อมูลมาน าเสนอเป็นข้อค้นพบ เพ่ือน าไปสู่การหา
ข้อสรุป การตีความ และการตรวจสอบความถูกต้องแม่นย า 
 
3. แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.1ความหมายของพรรคการเมือง 
“พรรคการเมือง” หมายถึง การรวมกลุ่มของบุคคล ตั้งแต่สองขึ้นไป อันมีแนวคิด อุดมการณ์ 
ทัศนคติเดียวกัน เพ่ือหวังที่จะเข้าไปด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือการจัดตั้งรัฐบาล 
 3.2 ประเภทพรรคการเมือง 

พรรคการเมืองสามารถจ าแนกประเภทออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ 
1. พรรคมวลชนซึ่งหมายถึงพรรคการเมืองที่มีฐานสมาชิกพ่วงและกระทบไปสู่

มวลชน พรรคประเภทนี้มักจะก าหนดเป็นพรรคที่มีอุดมการณ์ที่สามารถผูกพ้ืนฐานของมวลชนโดย
อาจจะก าเนิดขึ้นในขอบของรัฐสภาก่อนที่จะขยายในวงกว้างไปสู่มวลชนอย่างไรก็ตามพรรคมวลชนใน
หลายกรณีจะเกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของมวลชนนอกสภาโดยยึดอุดมการณ์ร่วมกัน พรรคมวลชน
ประเภทนี้ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือพรรคคอมมิวนิสต์และพรรคสังคมนิยมในยุโรป 

2. พรรคของกลุ่มคนจ ากัดพรรคการเมืองประเภทนี้จะมีก าเนิดจากการรวมกลุ่มของ
นักการเมืองเพ่ือที่จะช่วงชิงอ านาจทางการเมืองอาจจะเป็นการรวมตัวของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ขยายวงไปสู่การรับสมาชิกในขอบเขตกว้างขึ้นพรรคการเมืองประเภทนี้ มักจะมีโครงสร้างรวมศูนย์
อ านาจอยู่กับกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้ก่อตั้งหรือผู้บริหารของพรรคเป็นส าคัญ 
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3.3ระบบพรรคการเมือง 
 ระบบพรรคการเมืองสามารถจ าแนกออกเป็น 4 ระบบดังต่อไปนี้ 

(1) ระบบพรรคเดี่ยว 
(2) ระบบพรรคเดียวครอบง า 
(3) ระบบสองพรรค 
(4) ระบบหลายพรรค 

 
4.ผลการวิจัย 
 จากบทความเรื่องการศึกษาวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบระบบพรรคการเมืองไทยและระบบ
พรรคการเมืองต่างประเทศตามระบอบประชาธิปไตย โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยคือ 1.ศึกษาการ
ของพรรคการเมืองไทย 2. ศึกษาพรรคการเมืองในต่างประเทศ 3. ศึกษาพรรคการเมืองไทยตาม
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 3.1) ศึกษาระบบพรรคการเมืองไทยและต่างประเทศ 3.2) 
ศึกษาการส่งผู้รับสมัครลงเลือกตั้งของพรรคการเมืองไทยและต่างประเทศ ซึ่งมีประเด็นส าคัญดังนี้ 
 4.1ระบบพรรคการเมืองไทย 
 พรรคการเมืองไทยจัดอยู่ในระบบพรรคการเมืองแบบสองพรรค โดยมีลักษณะที่โดดเด่น
เพียงสองพรรคใหญ่ซึ่งสองพรรคใหญ่นั้นผลัดเปลี่ยนกันจัดตั้งรัฐบาล อาทิ พรรคประชาธิปัตย์ กับ 
พรรคเพ่ือไทย หรือไทยรักไทยในอดีต ต่างแข่งกันกันเข้าสู่การจัดตั้งรัฐบาล เมื่อพรรคใดได้รับเลือก
จากประชาชนได้จ านวน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากกว่า ก็มีสิทธิ์ เข้าจัดตั้งรัฐบาล ส่วนพรรคเล็ก
พรรคน้อยเป็นเพียงพรรคที่ตัดคะแนนเสียงของพรรคใหญ่เท่านั้น กล่าวคือ เมื่อพรรคเล็กพรรคน้อย
ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน แต่เมื่อได้จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรน้อย ก็จะไปเข้าร่วมกับ
พรรคการเมืองใหญ่ ๆ ซึ่งเรียกว่ารัฐบาลผสม  
 พรรคการเมืองไทยความหมายโดยสรุป คือกลุ่มคนที่มีแนวคิดและอุดมการณ์เดียวกัน 
มุ่งหวังที่จะชนะการเลือกตั้ง และเข้าไปสู่การเมือง คือจัดตั้งรัฐบาล พรรคการเมืองไทยจัดอยู่ในระบบ
พรรคการเมืองแบบสองพรรคตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 
 4.2 พรรคการเมืองของต่างประเทศ 
 ในการศึกษาเรื่องพรรคการเมืองในต่างประเทศผู้วิจัยได้ศึกษา พรรคการเมืองใน
ต่างประเทศจ านวน 2 ประเทศ คือ พรรคการเมืองในสหรัฐอเมริกา และพรรคการเมืองในอังกฤษ ซึ่ง
โดยเนื้อหา ผู้วิจัยได้เน้นศึกษาใน 2 เรื่อง คือ 1. ระบบพรรคการเมือง และ 2. การส่งผู้รับสมัครลง
เลือกตั้ง ซึ่งมีประเด็นโดยสังเขปดังนี้ 
 4.2.1 ระบบพรรคการเมืองต่างประเทศ 
  4.2.1.1ระบบพรรคการเมืองของสหรัฐอเมริกา  
 ระบบพรรคการเมืองของสหรัฐอเมริกาเป็นแบบระบบสองพรรค ซึ่งประกอบด้วย พรรค
เดโมแครทและพรรครีพับลิกันต่างผลัดกันเข้ามาบริหารประเทศ ผ่านกระบวนการเลือกตั้งฝ่ายบริหาร
ที่เรียกว่าประธานาธิบดี ระบบของสหรัฐอเมริกาจึงเป็นการเข้ามาบริหารประเทศแบบที่เรียกว่า “ผู้
ชนะได้หมด”   ซึ่งแตกต่างจากระบบพรรคการเมืองหลายพรรคในประเทศที่ใช้รูปแบบควบอ านาจ 
กล่าวคือ เมื่อมีพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งมิได้ชนะการเลือกตั้งแบบเด็ดขาดจะท าให้เกิด
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รัฐบาลผสมขึ้น โดยพรรคการเมืองต่าง ๆ ที่รวมตัวกันได้เกินกว่ากึ่งหนึ่งจะเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาล กรณีนี้
อาจท าให้รัฐบาลผสมไม่ค่อยมีเสถียรภาพและเอกภาพในการบริหารประเทศรัฐบาลและนโยบายใน
การบริหารประเทศของสหรัฐอเมริกานั้นค่อนข้างมีความแน่นอนและมั่นคงเพราะถูกแบ่งเป็นสอง
พรรคใหญ่ดังกล่าว อย่างไรก็ตามในบางครั้งอาจจะมีพรรคการเมืองที่สามขึ้นมาบริหารและมีผลต่อ
ทางการเมืองได้เช่นกันแต่เป็นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ในอดีต อาทิเช่น พรรคบูล มูส (Bull Moose) ของ
ประธานาธิบดีธีโอดอร์ รูสเวสท์ พรรคอเมริกันอินดิเพนเดนท์ (American Independent) ของจอร์
จวอล์เลสซ์ (George Wallace) และพรรคเนชั่นแนลยูนิตี้ (National Unity) ของจอห์น แอนเดอร์
สัน (JohnAnderson) เป็นต้น 
 4.2.1.2 ระบบพรรคการเมืองของอังกฤษ  
 ระบบพรรคการเมืองของอังกฤษเป็นระบบพรรคการเมืองแบบสองพรรค เกิดขึ้นจาก
ความคิดประชาธิปไตยที่มาจากความหลากหลายของผลประโยชน์ มีความเห็นที่สอดคล้องกันอย่าง
เป็นเอกฉันท์ในการคัดค้านการมีระบบพรรคการเมืองเดียว และการแข่งขันทางการเมืองในการเลือก
ผู้น าและนโยบายสาธารณะ รากฐานของพรรคการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยเสรีนิยมได้หยั่งราก
ลึกฝังแน่นอยู่ในอุดมการณ์ทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยเสรีนิยมพรรคการเมืองต่าง ๆ ได้มี
การปรับองค์กรภายหลังการปฏิรูประบบการเลือกตั้งในประเทศอังกฤษ เพ่ือให้พรรคการเมืองเป็น
องค์กรระดับชาตินอกรัฐสภา ที่มีต าแหน่งและเจ้าหน้าที่ประจ า ซึ่งในระยะแรกจะมีสาขาเฉพาะตาม
เมืองใหญ่ ๆ ต่อมาจึงมีการขยายสาขาไปยังเมืองเล็ก ๆ ตลอดจนเขตเลือกตั้งต่าง ๆ ในชนบท 
นักการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมของอังกฤษ ได้รวมตัวกันก่อตั้งสหภาพอนุรักษ์นิยมแห่งชาติและสมาคม
รัฐธรรมนูญต่าง ๆ และมีการรวมศูนย์การบริหารจัดการขึ้นเป็นส านักงานใหญ่ อันน าไปสู่ความส าเร็จ
ในการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อปี ค.ศ. 1874 จึงส่งผลให้นักการเมืองฝ่ายเสรีนิยมหันมาด าเนินรอยตามด้วย
การก่อตั้งสหพันธ์เสรีนิยมแห่งชาติ ซึ่งเป็นการรวมศูนย์องค์กรระดับท้องถิ่นต่าง ๆ ที่มีแนวความคิด
แบบเสรีนิยมทั้งในอังกฤษและสก็อตแลนด์ นอกจากนี้ ในสภาก็ได้มีการจัดองค์กรภายในเช่นเดียวกัน 
โดยการแบ่งกันเองในหมู่สมาชิกสภาเป็นกลุ่มย่อยต่าง ๆ และกิจกรรมของกลุ่มย่อยเหล่านี้จะอยู่
ภายใต้การควบคุมของวิป(whip) ซึ่งจะแบ่งเป็นวิปฝ่ายรัฐบาลและวิปฝ่ายค้าน ซึ่งภายหลังการ
เลือกตั้งในปี ค.ศ. 1868 ท าให้เกิดระบบระบบพรรคการเมืองของต่างประเทศ ระบบพรรคการเมือง
สองพรรคอย่างเต็มรูปแบบ  
 4.2.2 การด าเนินกิจกรรมพรรคการเมืองของพรรคการเมืองต่างประเทศ 
  4.2.2.1 การด าเนินกิจกรรมทางการเมืองของสหรัฐอเมริกา  
 สหรัฐอเมริกามีระบอบการปกครองในแบบสหพันธรัฐ (Federal Republic) ที่มีการ
แบ่งแยกอ านาจออกเป็น 3 ฝ่าย ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ที่แต่ละฝ่ายจะได้รับเลือกในลักษณะที่
แตกต่างกัน และมีการตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจซึ่งกันและกัน (check and balance) ดังนี้   1) 
ฝ่ายบริหาร มีประธานาธิบดีเป็นประมุขและเป็นหัวหน้ารัฐบาล (Chief of Executive) ได้รับเลือก
จากการเลือกตั้งทั่วไป ร่วมกับรองประธานาธิบดีทุก 4 ปี ในวันอังคารแรกหลังวันจันทร์แรกของเดือน
พฤศจิกายน ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งผ่านคณะผู้เลือกตั้ง (Electoral College) จ านวน 538 
คน ด ารงต าแหน่งไม่เกิน 2 สมัย สมัยละ 4 ปี ประธานาธิบดีจะเป็นผู้ร่างรัฐบัญญัติต่อรัฐสภา และท า
หน้าที่เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้ท าสนธิสัญญาต่าง ๆ ตลอดจนแต่งตั้งผู้พิพากษาเอกอัครราชทูต
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และต าแหน่งต่าง ๆ ของฝ่ายบริหารตั้งแต่ระดับรองผู้ช่วยรัฐมนตรี (Deputy Assistant Secretary) 
ขึ้นไป 2) ฝ่ายนิติบัญญัติ  ประกอบด้วย 2 สภา คือ วุฒิสภา มีสมาชิกจากแต่ละมลรัฐ มลรัฐละ 2 คน 
รวมเป็น 100 คน ด ารงต าแหน่งสมัยละ 6 ปี โดยสมาชิกจ านวน 1 ใน 3 ครบวาระทุก 2 ปี วุฒิสภามี
อ านาจให้ความเห็นชอบ หรือไม่ เห็นชอบต่อบุคคลที่ประธานาธิบดี เสนอขอ แต่งตั้ ง รวมทั้ ง
คณะรัฐมนตรี และให้สัตยาบันสนธิสัญญา รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธาน
วุฒิสภาโดยต าแหน่ง (President of the Senate) คือนาย Joseph Robinette Biden, Jr., ผู้น า
ฝ่ายเสียงข้างมาก (Majority Leader) ในวุฒิสภา ได้แก่ นาย Mitch McConnell (R-KY) ผู้น าฝ่าย
เสียงข้างน้อย (Minority Leader) ได้แก่ นาย Harry Reid (D-NV) สภาผู้แทนราษฎร มีสมาชิก 435 
คน แบ่งตามสัดส่วนของประชากรในมลรัฐ คือ ประชากร 575,000 คน ต่อ สมาชิก 1 คน ด ารง
ต าแหน่งสมัยละ 2 ปี ประธานสภา (Speaker of the House) ได้แก่ นาย John Boehner (R-OH) 
ผู้น าฝ่ายเสียงข้างมาก คือ นาย Kevin McCarthy  (R-CA) ส่วนผู้น าฝ่ายเสียงข้างน้อย คือ นาง 
Nancy Pelosi (D-CA)  3) ฝ่ายตุลาการ ประกอบด้วย ศาลชั้นต้น (Circuit Court) ศาลอุทธรณ์ 
(Appeal Court) และศาลฎีกา (Supreme Court) ศาลฎีกามีอ านาจที่จะล้มเลิกกฎหมายใด ๆ และ
การปฏิบัติการของฝ่ายบริหารที่ได้วินิจฉัยแล้วว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญ ในการแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลฎีกา
นั้น ประธานาธิบดีเป็นผู้เสนอชื่อและวุฒิสภาเป็นผู้ให้การรับรอง โดยศาลสูงของสหพันธ์มีผู้พิพากษา
ทั้งหมด 9 คน ซึ่งด ารงต าแหน่งได้โดยไม่มีการก าหนดวาระรัฐธรรมนูญสหรัฐฯ ได้บัญญัติให้อ านาจ
ตามที่ระบุในรัฐธรรมนูญแก่ รัฐสภา (Congress) อันประกอบด้วยวุฒิสภา (Senate) และสภา
ผู้แทนราษฎร (House of Representatives) 
 4.2.2.2 การด าเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมืองของอังกฤษ 
 อังกฤษเป็นประเทศที่ไม่มีรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอะไรก าหนดตายตัวเรื่องการเลือกตั้ง 
แต่มีธรรมเนียมว่ารัฐสภาจะต้องเลือกตั้งกันอย่างน้อยทุก 5 ปี หัวหน้าพรรคการเมืองที่ได้ที่นั่ง สส.ใน
สภามากที่สุด จะได้รับโอกาสให้จัดตั้งรัฐบาลก่อนพรรคอ่ืน ผลของการเลือกตั้งท าให้อังกฤษได้
นายกรัฐมนตรีคนใหม่ คือ เดวิด คาเมรอน (David Cameron) ผู้น าพรรคอนุรักษนิยม โดย เดวิด คา
เมรอน ถือเป็นนายกฯ คนที่ 53 และมีอายุน้อยที่สุดในรอบ 200 ปี มีการปลูกฝังเยาวชนเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยให้ผู้คนที่นี่ ก็มีความเข้าอกเข้าใจเป็นอย่างดีถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตย ตัวอย่างของการแสดงออกถึงความเป็นประชาธิปไตยของคนอังกฤษ ที่จะเห็นกันอยู่
เป็นประจ าก็คือที่บริเวณสวนสาธารณะไฮปาร์ก จะมีสถานที่ที่เรียกว่า สปีกเกอร์คอนเนอร์ (Speaker 
Conner) ซึ่งในพ้ืนที่ตรงส่วนนี้ประชาชนทุกคนไม่ว่าชาติใดก็มีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็น ไม่ว่าความ
คิดเห็นจะเป็นในลักษณะใดก็ตามจะต่อต้านหรือสนับสนุนทุกคนสามารถไปพูดแสดงความคิดเห็นกัน
ได้อย่างอิสระ มากไปกว่านั้นประชาชนชาวอังกฤษยังสามารถที่จะเดินขบวนหรือท าการประท้วงได้
อย่างอิสระ มากไปกว่านั้นประชาชนชาวอังกฤษยังสามารถที่จะเดินขบวนหรือท าการประท้วงได้อย่าง
อิสระ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย โดยที่นี่จะมีกฎหมายที่เรียกว่า The Public Order Act 
ที่ได้วางกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการชุมนุมในที่สาธารณะไว้กล่าวคือ แกนน าจะต้องแจ้งไปที่สถานีต ารวจ
ท้องที่ก่อนที่จะมีการชุมนุมหรือเดินขบวน โดยจะต้องระบุรายละเอียดทั้งหมด และต้องแจ้งล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 6 วันท าการ ซึ่งหลังจากนั้นหัวหน้าสถานีต ารวจท้องที่จะออกใบอนุญาตให้นอกจากนั้น
เราก็ยังพบว่ามีการตั้งเป็นแคมป์การประท้วงในเรื่องต่างๆ ที่บริเวณ Parliament Square อีกด้วย 
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นอกจากนั้นในบริเวณนี้ยังมีรูปปั้นอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษและบุคคลส าคัญของโลกที่เกี่ยวข้องกับ
ประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็น อับราฮัม ลินคอล์น อดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีส่วนส าคัญ
ในการเลิกทาสและรูปปั้นของเนลสันแมนเดลา อดีตประธานาธิบดีของแอฟริกาใต้ ผู้ที่ อุทิศตนรณรงค์
ต่อต้านเรื่องการแบ่งแยกสีผิว สิ่งเหล่านี้สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นประชาธิปไตยของประเทศ
อังกฤษได้เป็นอย่างดี จึงไม่น่าแปลกใจที่หลายประเทศน าไปปรับใช้ 
 4.2.3 การส่งผู้รับสมัครลงเลือกตั้งของพรรคการเมืองต่างประเทศ 
 4.2.3.1 การส่งผู้รับสมัครลงเลือกตั้งของพรรคการเมืองสหรัฐอเมริกา 
 การส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองอเมริกานั้น สามารถจ าแนกขั้นตอน
ของการส่งผู้รับสมัครลงเลือกตั้งออกเป็น 2 กระบวนการ ซึ่งได้แก่ 1. กระบวนการสรรหาตัวแทน
พรรคการเมือง และ 2.กระบวนการเลือกตั้งประธานาธิบดี ซึ่งมีประเด็นส าคัญดังนี้ 
 1) กระบวนการสรรหาตัวแทนพรรคการเมือง การเลือกตั้งขั้นต้นภายในพรรคการเมือง 
(พรรคเดโมแครตและรีพับลิกัน) มี 2 แบบ คือ แบบ Caucus และ Primary โดยมีเพียง 12 มลรัฐ 
และ 3 เขตที่ใช้รูปแบบการเลือกตั้งแบบ Caucus ในขณะที่มลรัฐส่วนมากใช้รูปแบบ Primary การ
เลือกตั้งทั้งสองแบบมีเป้าหมายที่จะก าหนดจ านวนคณะผู้เลือกตั้ง (delegates) ที่จะไปลงคะแนน
เลือกตัวแทนพรรคเข้าชิงต าแหน่งประธานาธิบดีในการประชุมใหญ่ของแต่ละพรรค โดยในการ
เลือกตั้งแบบ Caucus ผู้สมัครแต่ละคนจะได้จ านวนคณะผู้เลือกตั้งตามสัดส่วนของคะแนนเสียง
สนับสนุนที่ได้ ในขณะที่การเลือกตั้งแบบ Primary ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนเสียงสูงที่สุดจะได้จ านวน
คณะผู้เลือกตั้งของรัฐนั้นไปทั้งหมด ทั้งนี้ จ านวนคณะผู้เลือกตั้งของแต่ละรัฐจะแตกต่างกันไป รวม
ทั้งสิ้น 4,322 คน ดังนั้น ผู้ที่จะได้เป็นตัวแทนพรรคลงชิงต าแหน่งประธานาธิบดีต้องได้จ านวนคณะผู้
เลือกตั้งอย่างน้อย 2,162 คนภายหลังเสร็จสิ้นการเลือกตั้งขั้นต้นภายในพรรคที่จัดขึ้นในทุกรัฐแล้ว 
คณะกรรมการพรรคแห่งชาติ ทั้ง Democrat National Committee และ Republican National 
Committee จะก าหนดจัดให้มีการประชุมใหญ่ของพรรค (National Convention) เพ่ือให้คณะผู้
เลือกตั้งลงมติยืนยันเลือกบุคคลที่จะมาการเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของพรรคเพ่ือชิงต าแหน่ง
ประธานาธิบดี จึงนับว่าเป็นการสิ้นสุดกระบวนการเลือกตั้งขึ้นต้น (primary election) เพ่ือเริ่มต้นสู่
กระบวนการเลือกตั้งทั่วไป (general election) 
 2) กระบวนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯแม้ว่าประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะได้รับการ
เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนสหรัฐฯ แต่ในกระบวนการเลือกตั้งเป็นการเลือกตั้งทางอ้อม โดย
ประชาชนเป็นผู้เลือกคณะผู้เลือกตั้ง หรือ Electoral College ซึ่งคณะผู้เลือกตั้งมีทั้งหมด 538 คน 
(จ านวน Electoral College ก าหนดจากจ านวนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 435 คน วุฒิสมาชิก 
100 คน และผู้เลือกตั้งจากกรุง Washington D.C. จ านวน 3 คน)การเลือก Electoral College นั้น 
ในแต่ละมลรัฐ แต่ละพรรคจะเลือกสรรชุด “คณะผู้เลือกตั้ง” ของตนไว้ก่อน ในวันเลือกตั้ง หาก
ประชาชนต้องการที่จะเลือกผู้สมัครชิงต าแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคใดก็ให้เลือกจากผู้สมัคร 
Electoral College พรรคนั้น ผู้สมัครชิงต าแหน่งประธานาธิบดีคนใดได้รับคะแนนเสียงข้างจาก
ประชาชนมาก จะได้จ านวนคณะผู้เลือกตั้งทั้งชุดที่พรรคได้เตรียมได้ เรียกว่า winner-take-all’s 
system 
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 ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีนั้นผู้ที่จะเป็นประธานาธิบดีจะต้องได้รับคะแนนเสียงเกินก่ึง
หนึ่งของจ านวนคณะผู้เลือกตั้งทั้งหมด คือ ต้องได้รับคะแนนเสียงจากคณะผู้เลือกตั้ง เกิน 270 เสียง 
ทั้งนี้ หลังจากเสร็จสิ้นการเลือกตั้งประธานาธิบดี ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีจะเข้าร่วมพิธี
สาบานตนเข้ารับ 
 4.3.2 การส่งผู้รับสมัครลงเลือกตั้งของพรรคการเมืองอังกฤษ 
 การเลือกตั้งของอังกฤษนั้นมีกระบวนการอันได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 การเลือกตั้งทั่วไปในสหราชอาณาจักร พ.ศ. 2558 จัดเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 (โดย
มีการออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน)  เพ่ือเลือกตั้งรัฐสภาสหราช
อาณาจักรที่ 56 ในการเลือกตั้งทั่วไปในสหราชอาณาจักร มีการออกเสียงลงคะแนนใน 650 เขต
เลือกตั้งของสหราชอาณาจักรเพ่ือเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาเข้าไปนั่งในสภาสามัญชนซึ่งเป็นสภาล่างของ
รัฐสภา หัวหน้าพรรคการเมืองหรือแนวร่วมพรรคการเมืองใหญ่สุดในสภาสามัญชนจะได้เป็น
นายกรัฐมนตรี มีการเลือกตั้งท้องถิ่นในวันเดียวกันในประเทศอังกฤษส่วนใหญ่ ยกเว้นเขตมหานคร
ลอนดอน นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง คือ เดวิด คาเมรอนแห่งพรรคอนุรักษนิยม ซึ่งปกครองนับ
แต่การเลือกตั้งปี 2553 ในรัฐบาลผสมกับพรรคเสรีประชาธิปไตย การหยั่งเสียงท านายการแข่งขันคู่คี่
เพ่ือเป็นพรรคการเมืองใหญ่สุดระหว่างพรรคอนุรักษนิยมและพรรคแรงงานซึ่งมีเอ็ด มิลลิแบนด์ (Ed 
Miliband) เป็นหัวหน้าพรรค โดยนักหยั่งเสียงทั้งหมดท านายอย่างมั่นใจว่าจะไม่มีพรรคการเมืองใดได้
ครองเสียงข้างมากหรือเกิดสภาแขวน (hung parliament) แต่ผลการเลือกตั้งจบลงโดยพรรค
อนุรักษนิยมได้สมาชิกสภาสามัญชนเพ่ิมข้ึนและกลายเป็นพรรคการเมืองใหญ่สุดด้วยเสียงข้างมาก ท า
ให้คาเมรอนเป็นนายกรัฐมนตรีต่อโดยไม่ต้องอาศัยรัฐบาลผสม พรรคชาติสกอตได้ที่นั่งอย่างส าคัญใน
สกอตแลนด์ โดยได้สมาชิกสภาเพ่ิมขึ้นอีก 50 คน รวมเป็น 56 จาก 59 ที่นั่งในสกอตแลนด์ ท าให้
พรรคฯ เป็นพรรคการเมืองใหญ่สุดอันดับสามในสภาสามัญชน พรรคเสรีประชาธิปไตยเสียที่นั่งกว่า 
48 ที่นั่ง และท าให้สัดส่วนคะแนนเสียงของพรรคลดลงแตะระดับต่ าสุดนับแต่การเลือกตั้งทั่วไปเดือน
กุมภาพันธ์ 2517 การรณรงค์หาเสียงท าให้พรรคเอกราชยูเคเป็นที่รู้จักมากขึ้น ซึ่งได้สัดส่วนคะแนน
เสียงสูงสุดเป็นอันดับสาม (12.9%) แต่ได้สมาชิกสภาเพียงคนเดียว แม้มีคะแนนเสียงของประชาชน
เพ่ิมขึ้นสูงสุดในการเลือกตั้งครั้งนี้ คือ เพิ่มข้ึน 9.5% หลังการเลือกตั้ง เอ็ด มิลลิแบนด์ประกาศลาออก
จากหัวหน้าพรรคแรงงาน และนิก เคล็กก์ลาออกจากต าแหน่งหัวหน้าพรรคเสรีประชาธิปไตย นิเกล 
ฟาราจ ลาออกจากต าแหน่งหัวหน้าพรรคเอกราชยูเคหลังไม่สามารถชนะที่นั่งที่แทเน็ตเซาท์ แต่ถูก
พรรคปฏิเสธ ส าหรับพรรคการเมืองต่าง ๆ ในประเทศอังกฤษ  ทัศนะในการเจรจาเกี่ยวกับปัญหา 
Brexit กับอียูเป็นหน้าที่ท่ีส าคัญที่สุดและเป็นปัจจัยส าคัญในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง  สิ่งที่น่าสนใจ
คือ ปัญหา Brexit เป็นสาเหตุที่ท าให้นายกรัฐมนตรี เทเรซา เมย์ ตัดสินใจจัดการเลือกตั้งทั่วไปก่อน
ก าหนด 3 ปีเนื่องจากเห็นว่า นี่เป็นวิธีเดียวเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางการเมืองในอีกหลายปีข้างหน้า
เมื่ออังกฤษผลักดันการเจรจากับอียู  ดังนั้น ในกระบวนการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง  ผู้น าพรรค
อนุรักษ์นิยมได้ยืนหยัดจุดยืนคือให้ความเคารพการตัดสินใจถอนตัวออกจากอียูของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
อังกฤษและหน้าที่ของรัฐบาลคือปฏิบัติตามความปรารถนาของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  พร้อมทั้ง ยืนยันว่า 
พรรคอนุรักษ์นิยมมีทักษะความสามารถในการเจรจาให้ประสบความส าเร็จ  นายกรัฐมนตรีอังกฤษยัง
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แสดงความเชื่อมั่นต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหา Brexit โดยย้ าว่าหลังจากที่ถอนตัวออกจากอียู 
อังกฤษจะกลายเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่ของโลกที่มีความยุติธรรม ความเจริญรุ่งเรือง ความเป็น
เอกภาพและความมั่นคงมากขึ้น แต่อย่างไรก็ดี นายกรัฐมนตรี เทเรซา เมย์ได้ประกาศจุดยืนที่แข็ง
กร้าวในการเจรจาเกี่ยวกับปัญหา Brexit คือ การไม่สามารถบรรลุข้อตกลงใด ๆ ดีกว่าการบรรลุ
ข้อตกลงที่ขาดประสิทธิภาพและส่งผลกระทบในทางลบต่ออังกฤษ  
 5.1  การวิเคราะห์ระบบพรรคการเมืองไทยและต่างประเทศ 
  5.1.1 วิเคราะห์ระบบพรรคการเมืองไทย  
  พรรคการเมืองไทยจัดอยู่ระบบพรรคการเมืองแบบสองพรรค ซึ่งระบบสองพรรค 
ผลัดเปลี่ยนกันเป็นรัฐบาล  ซึ่งอาจจะมีพรรคการเมืองอ่ืน ๆ อีกก็ได้ แต่ไม่มีความส าคัญอย่างใด 
เพราะสมาชิกนั่งในสภาเพียงไม่กี่คนและไม่สามารถจะเข้ามามีอิทธิพลในรัฐสภา เช่น พรรคเพ่ือไทย 
และพรรคประชาธิปัตย์ เป็นพรรคการเมืองขนาดใหญ่ ช่วงชิงคะแนนเสียง ผลัดเปลี่ยนกัน จัดตั้ง
รัฐบาล 
 1. ข้อดีข้อเสียของระบบพรรคการเมืองไทย 
  1) ข้อดีของระบบพรรคการเมืองไทย 
  (1) ท าให้ประชาชนมีโอกาสตัดสินใจในการเลือกพรรคการเมืองใหญ่และเล็กตาม
ความชอบ 
  (2) ช่วยกระจายคะแนนเสียงและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปสู่หลายพรรค 
  (3) เกิดการเรียนรู้ของประชาชนในการที่จะตัดสินใจเลือกพรรคการเมืองที่
หลากหลาย 
 2) ข้อเสียของระบบพรรคการเมืองไทย 
  (1) มีจ านวนพรรคเล็กพรรคน้อยมากเกินไป  
  (2) คะแนนเสียงของประชาชนกระจัดกระจายไปสู่พรรคเล็กพรรคน้อย  
  (3) ก่อให้เกิดกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยขึ้นในสังคม 
 5.1.2 วิเคราะห์ระบบพรรคการเมืองอเมริกา 
 ระบบระบบพรรคการเมืองเป็นแบบระบบสองพรรค ซึ่งมีพรรคการเมืองใหญ่ คือ พรรค
เดโมแครต และพรรครีพับลิกัน แต่ก็มีพรรคการเมืองอ่ืน ๆ อีกจ านวนมากเช่นกัน แต่มีเพียงสองพรรค
นี้เท่านั้นที่ได้รับความนิยมสูงสุดและผลัดกันจัดตั้งรัฐบาล รัฐไทยนั้นได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศมา
ประยุกต์ใช้บางส่วน แต่อเมริกานั้นมีข้อแตกต่างกับพรรคการเมืองไทย คือ พรรคเดโมแครทและพรรค
รีพับลิกันต่างผลัดกันเข้ามาบริหารประเทศ คล้ายกับพรรคเพ่ือไทยและพรรคประชาธิปัตย์ในไทย การ
ผ่านกระบวนการเลือกตั้งฝ่ายบริหารที่เรียกว่าประธานาธิบดี ของไทยเรียกว่านายกรัฐมนตรี ระบบ
ของสหรัฐอเมริกาจึงเป็นการเข้ามาบริหารประเทศแบบที่เรียกว่า “ผู้ชนะได้หมด” กล่าวคือ เมื่อมี
พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งมิได้ชนะการเลือกตั้งแบบเด็ดขาดจะท าให้เกิดรัฐบาลผสมขึ้น 
โดยพรรคการเมืองต่าง ๆ ที่รวมตัวกันได้เกินกว่ากึ่งหนึ่งจะเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาล  
 1. ข้อดีขอเสียของระบบพรรคการเมืองอเมริกา 
  1) ข้อดีของระบบพรรคการเมืองอเมริกา 
   (1) เป็นระบบพรรคการเมืองสองพรรคขนาดใหญ่  
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   (2) พรรคการเมืองมีประสิทธิภาพ 
   (3) ประชาชนมีเสรีภาพและการตัดสินใจ 
  2) ข้อเสียของระบบพรรคการเมืองอเมริกา 
   (1) ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกประธานาธิบดี 
   (2) พรรคเล็กพรรคน้อยเป็นเพียงฉากประกอบ 
   (3) มีความเข้มงวดมากเกินไป 
 5.1.3 วิเคราะห์ระบบพรรคการเมืองของอังกฤษ 
 จัดอยู่ในระบบพรรคการเมืองแบบสองพรรค ระบบการเลือกตั้ งแบบที่ใช้ในประเทศ
อังกฤษนั้น เป็นระบบที่สามารถรักษาระบบสองพรรคท่ีมีอยู่แล้วให้คงอยู่ต่อไปได้ แต่ระบบดังกล่าวไม่
สามารถสร้างจากพรรคเล็กพรรคน้อยให้เป็นระบบที่มีพรรคใหญ่สองพรรคที่เข้มแข็งได้ เมื่อกล่าวถึง
ระบบสองพรรคในไทยจะมีลักษณะสองพรรคใหญ่ที่ช่วงชิงกันระหว่างพรรคเพ่ือไทยของทักษิณ และ
พรรคประชาธิปัตย์ของอภิสิทธิ์ นอกจากนั้นจะเป็นพรรคเล็กพรรคน้อยที่คอบเป็นฐานเสียงให้แก่สอง
พรรคใหญ่ดังกล่าว 
 สรุปการวิเคราะห์ระบบพรรคการเมืองในไทยและต่างประเทศ 
 ผู้ศึกษาได้ท าการค้นคว้า ซึ่งได้แก่ ระบบพรรคการเมืองไทย ใช้ระบบพรรคการเมืองแบบ
สองพรรค และพรรคการเมืองในต่างประเทศ ระบบพรรคการเมืองในอเมริกา ใช้ระบบพรรคการเมือง
แบบสองพรรค ระบบพรรคการเมืองในอังกฤษใช้ระบบพรรคการเมืองแบบสองพรรค เมืองวิเคราะห์
องค์ประกอบแล้วจะเห็นได้ว่า พรรคการเมืองในประเทศไทยนั้นได้น าแนวทางจากพรรคการเมืองใน
ต่างประเทศมาประยุคใช้  
 5.2 วิเคราะห์การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคการเมืองไทยและต่างประเทศ 
 พรรคการเมืองเป็นพ้ืนฐานของระบบประชาธิปไตยอันได้สร้างความเป็นประชาธิปไตย
ของคนในชาติโดยการส่งตัวแทนหรือผู้แทนให้ประชาชนในประเทศได้ลงความเห็นน ามาสู่การเลือกตั้ง 
และได้กลุ่มคนซึ่งเป็นตัวแทนเข้าไปเป็นรัฐบาล หรือรัฐมนตรี หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 
พรรคการเมืองไทยนั้นจากที่ผู้วิจัยได้ศึกษามาแล้วในบทที่ 2 จึงได้น ามาวิเคราะห์องค์ประกอบ เพ่ือ
เปรียบเทียบกับพรรคการเมืองในต่างประเทศ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน อันได้แก่ การส่งผู้รับสมัครลง
เลือกตั้งของประเทศอังกฤษเป็นเช่นใด และการส่งผู้รับสมัครลงเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาเป็นเช่นใด 
น ามาซึ่งการแยกองค์ประกอบในประเด็นต่าง ๆ ดังจะกล่าวต่อไปดังนี้ 
 5.2.1 วิเคราะห์การส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองไทย 
 ตามความในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พุทธศักราช 
2560 หมวด 3 ว่าด้วยการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ได้ก าหนดขอบเขตไว้จ านวน 10 มาตรา กล่าวคือ ระ
ว่างมาตรา 47 ถึงมาตรา 57 ได้กล่าวถึงการส่งผู้รับสมัครลงเลือกตั้งของพรรคการเมืองไทย โดยสรุป
สั้น ๆ กระชับโดยผู้วิจัย คือ การส่งผู้รับสมัครลงเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร พรรคการเมืองต้องมี
สาขา หรือตัวแทนพรรคในพ้ืนที่นั้น ๆ กล่าวคือ การส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งของรัฐไทย ใช้แบบส่ง
สมาชิกกระจายไปในพ้ืนที่ต่าง ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงของสมาชิกพรรค ตามความนิ ยมของ
ประชาชน  
 5.2.2 การส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองในอเมริกา  
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 พรรคการเมืองของอเมริกาเป็นองค์กรที่ส่งผู้รับสมัครเลือกตั้งเพ่ือแข่งขันชิงต าแหน่งทาง
การเมืองในนามของพรรค โดยการที่พรรคการเมืองต้องอาศัยวิธีการอ านาจเป็นหลักผู้ร่างรัฐธรรมนูญ
ได้แบ่งอ านาจไปยังฝ่ายบริหารนิติบัญญัติและตุลาการ อีกทั้งยังไม่แบ่งไปยังมลรัฐต่าง ๆ โดยมีเพียง 
12 มลรัฐ และ 3 เขตที่ใช้รูปแบบการเลือกตั้งแบบ Caucus หรือการประชุมลับของพรรคการเมืองจะ
เลือกใคร ในขณะที่มลรัฐส่วนมากใช้รูปแบบ Primary กล่าวคือ ก่อนการเลือกตั้งจริงทุกพรรค
การเมืองจะต้องจัดการเลือกขั้นต้น เพ่ือให้สมาชิกพรรคลงคะแนนเลือกว่า ใครจะเป็นตัวแทนของ
พรรค ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งประจ าเขตต่าง ๆ การเลือกตั้งทั้งสองแบบมีเป้าหมายที่จะก าหนด
จ านวนคณะผู้ เลือกตั้ ง (delegates) ที่ จะไปลงคะแนนเลือกตัวแทนพรรคเข้าชิ งต าแหน่ ง
ประธานาธิบดีในการประชุมใหญ่ของแต่ละพรรค โดยในการเลือกตั้งแบบ Caucus ผู้สมัครแต่ละคน
จะได้จ านวนคณะผู้เลือกตั้งตามสัดส่วนของคะแนนเสียงสนับสนุนที่ได้ ในขณะที่การเลือกตั้งแบบ 
Primary ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนเสียงสูงที่สุดจะได้จ านวนคณะผู้เลือกตั้งของรัฐนั้นไปทั้งหมด ทั้งนี้ 
จ านวนคณะผู้เลือกตั้งของแต่ละรัฐจะแตกต่างกันไป รวมทั้งสิ้น 4,322 คน ดังนั้น ผู้ที่จะได้เป็นตัวแทน
พรรคลงชิงต าแหน่งประธานาธิบดีต้องได้จ านวนคณะผู้เลือกตั้งอย่างน้อย 2,162 คน 
 5.2.3 วิเคราะห์การส่งผู้รับสมัครลงเลือกตั้งของอังกฤษ  
 การเลือกตั้งทั่วไปในสหราชอาณาจักร พ.ศ. 2558 จัดเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 (โดย
มีการออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน) เพ่ือเลือกตั้งรัฐสภาสหราช
อาณาจักรที่ 56 ในการเลือกตั้งทั่วไปในสหราชอาณาจักร มีการออกเสียงลงคะแนนใน 650 เขต
เลือกตั้งของสหราชอาณาจักรเพ่ือเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาเข้าไปนั่งในสภาสามัญชนซึ่งเป็นสภาล่างของ
รัฐสภา หัวหน้าพรรคการเมืองหรือแนวร่วมพรรคการเมืองใหญ่สุดในสภาสามัญชนจะได้เป็น
นายกรัฐมนตรี มีการเลือกตั้งท้องถิ่นในวันเดียวกันในประเทศอังกฤษส่วนใหญ่ ยกเว้นเขตมหานคร
ลอนดอน 
 นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง คือ เดวิด คาเมรอนแห่งพรรคอนุรักษนิยม ซึ่งปกครอง
นับแต่การเลือกตั้งปี 2553 ในรัฐบาลผสมกับพรรคเสรีประชาธิปไตย การหยั่งเสียงท านายการแข่งขัน
คู่คี่เพ่ือเป็นพรรคการเมืองใหญ่สุดระหว่างพรรคอนุรักษนิยมและพรรคแรงงานซึ่งมีเอ็ด มิลลิแบนด์ 
(Ed Miliband) เป็นหัวหน้าพรรค โดยนักหยั่งเสียงทั้งหมดท านายอย่างมั่นใจว่าจะไม่มีพรรคการเมือง
ใดได้ครองเสียงข้างมากหรือเกิดสภาแขวน (hung parliament) แต่ผลการเลือกตั้งจบลงโดยพรรค
อนุรักษนิยมได้สมาชิกสภาสามัญชนเพ่ิมข้ึนและกลายเป็นพรรคการเมืองใหญ่สุดด้วยเสียงข้างมาก ท า
ให้คาเมรอนเป็นนายกรัฐมนตรีต่อโดยไม่ต้องอาศัยรัฐบาลผสม 
 พรรคชาติสกอตได้ที่นั่งอย่างส าคัญในสกอตแลนด์ โดยได้สมาชิกสภาเพ่ิมขึ้นอีก 50 คน 
รวมเป็น 56 จาก 59 ที่นั่งในสกอตแลนด์ ท าให้พรรคฯ เป็นพรรคการเมืองใหญ่สุดอันดับสามในสภา
สามัญชน พรรคเสรีประชาธิปไตยเสียที่นั่งกว่า 48 ที่นั่ง และท าให้สัดส่วนคะแนนเสียงของพรรคลดลง
แตะระดับต่ าสุดนับแต่การเลือกตั้งทั่วไปเดือนกุมภาพันธ์ 2517 
 การรณรงค์หาเสียงท าให้พรรคเอกราชยูเคเป็นที่รู้จักมากขึ้น ซึ่งได้สัดส่วนคะแนนเสียง
สูงสุดเป็นอันดับสาม (12.9%) แต่ได้สมาชิกสภาเพียงคนเดียว แม้มีคะแนนเสียงของประชาชนเพ่ิมข้ึน
สูงสุดในการเลือกตั้งครั้งนี้ คือ เพ่ิมข้ึน 9.5% 
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 หลังการเลือกตั้ง เอ็ด มิลลิแบนด์ประกาศลาออกจากหัวหน้าพรรคแรงงาน และนิก เคล็
กก์ลาออกจากต าแหน่งหัวหน้าพรรคเสรีประชาธิปไตย นิเกล ฟาราจ ลาออกจากต าแหน่งหัวหน้า
พรรคเอกราชยูเคหลังไม่สามารถชนะท่ีนั่งที่แทเน็ตเซาท์ แต่ถูกพรรคปฏิเสธ 
 ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่แล้ว ไม่มีพรรคการเมืองใดครองเสียงข้างมากในสภาสามัญชน
เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การเลือกตั้งทั่วไปในเดือนกุมภาพันธ์ 2517 จึงเกิดรัฐบาลผสมครั้งแรกนับตั้งแต่
สงครามโลกครั้งที่ 2 ระหว่างพรรคอนุรักษนิยมและพรรคเสรีประชาธิปไตย 
 5.2.4สรุปวิเคราะห์การส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้ งของพรรคการเมืองไทยและ
ต่างประเทศ 
 พรรคการเมืองไทยจะประชุมสมาชิกพรรคของตนโดยคัดเลือกตัวแทนไปส่งไปยังจุดต่าง 
ๆ ตามเขตเลือกตั้ง เมื่อเข้าสู่กระบวนการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้ว ก็มาสู่การเลือกตั้ง เมื่อสมาชิก
พรรคการเมืองใดได้รับคะแนนเสียงข้างมากก็จะได้เข้าไปนั่งในสภาผู้แทนราษฎร์ (ส.ส.) มีสิทธิ์
ลงคะแนนเสียงเลือกนายกรัฐมนตรี โดยขั้นตอนดังกล่าวนั้น ผู้วิจัยเห็นว่านายยกรัฐมนตรีไทยไม่ได้มา
จากประชาชนโดยตรง กล่าวคือ มาจากจ านวนสมาชิกพรรคการเมืองหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่
ประชาชนเลือกเข้ามา แต่กระนั้นถือได้ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์เป็นตัวแทนของประชาชน 
 ในส่วนของการส่งผู้รับสมัครลงเลือกตังของสหรัฐอเมริกานั้น สมาชิกพรรคการเมืองมีอยู่
ด้วยกันสองประการ กล่าวคือ สมาชิกพรรคลงคะแนนเลือกว่า ใครจะเป็นตัวแทนของพรรค ที่จะลง
สมัครรับเลือกตั้งประจ าเขตต่าง ๆ การเลือกตั้งทั้งสองแบบมีเป้าหมายที่จะก าหนดจ านวนคณะผู้
เลือกตั้ง (delegates) ที่จะไปลงคะแนนเลือกตัวแทนพรรคเข้าชิงต าแหน่งประธานาธิบดีในการ
ประชุมใหญ่ของแต่ละพรรค โดยในการเลือกตั้งแบบ Caucus ผู้สมัครแต่ละคนจะได้จ านวนคณะผู้
เลือกตั้งตามสัดส่วนของคะแนนเสียงสนับสนุนที่ได้ ในขณะที่การเลือกตั้งแบบ Primary ผู้สมัครที่
ได้รับคะแนนเสียงสูงที่สุดจะได้จ านวนคณะผู้เลือกตั้งของรัฐนั้นไปทั้งหมด 
 ในส่วนของการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งของอังกฤษนั้น มีลักษณะดังนี้ พรรคการเมืองใน
อังกฤษจะส่งสมาชิกพรรคการเมืองลงรับสมัครเลือกตั้ง ในระยะเวลากระชั้นชิด กล่าวคือ ก่อนการ
เลือกตั้งประมาณ 2 สัปดาห์ ไปยังเขตต่าง ๆ เมื่อประชาชนได้ลงคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อย และได้
จ านวน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ เป็นที่เรียบร้อย น าไปสู่การเลือกนายกรัฐมนตรี 
 5.3 วิเคราะห์ข้อแตกต่างระหว่างพรรคการเมืองไทยและต่างประเทศ  
 จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยเรื่องนี้ สามารถจ าแนกออกได้เป็น 3 ลักษณะ 1. ระบบ
พรรคการเมืองและการส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งของไทย 2. ระบบพรรคการเมืองและการส่งผู้รับสมัคร
ลงเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกา 3. ระบบพรรคการเมืองและการส่งผู้รับสมัครลงเลือกตั้งของอังกฤษ 
 ระบบพรรคการเมืองไทย ระบบพรรคการเมืองสหรัฐอเมริกา และระบบพรรคการเมือง
อังกฤษ  จัดอยู่ในระบบพรรคการเมืองแบบสองพรรค โดยมีพรรคการเมืองที่มีลักษณะเด่นเข้าไปเป็น
รัฐบาล การส่งผู้รับสมัครลงเลือกตั้งของพรรคการเมืองไทย มีความคลายคลึงกับการส่งผู้รับสมัครลง
เลือกตั้งของอังกฤษ กล่าวคือการส่งสมาชิกพรรคการเมืองลงไปในเขตต่าง ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร น าไปสู่การเลือกนายกรัฐมนตรีเพื่อบริหารประเทศต่อไป 
 ทางด้านสหรัฐอเมริกานั้นจะมีลักษณะที่เหมือนและแตกต่างจากพรรคการเมืองไทย 
กล่าวคือ สหรัฐอเมริกาส่งสมาชิกพรรคการเมืองมี สองแบบ แบบแรกคือ ส่งสมาชิกพรรคการเมือง
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เพ่ือให้ประชาชนเลือก เพื่อด ารงต าแหน่งประธานาธิบดี แบบที่สองคือส่งสมาชิกพรรคการเมืองเพ่ือให้
ประชาชนเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อได้สมาชิกสภาผู้ สภาแทนราษฎรแล้วก็มาเลือก
ประธานาธิบดีอีกทอดหนึ่ง 
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การสื่อความหมายและอัตลักษณ์ทางสังคมในตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยไทย 
Semantics Communication and Social Identity Study  

 logo of university in Thailand  

 

สนั่น ประเสริฐ1 

ดร.สงวน หล้าโพนทัน2 
 

บทคัดย่อ 
 บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการสื่อความหมายและศึกษาอัตลักษณ์ทางสังคมในตรา
สัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยโดยข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัย 156 แห่ง 
ผลการศึกษาพบว่าตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยมีการเลือกใช้  13 กลุ่มความหมาย ได้แก่ กลุ่ม
ความหมายเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ดอกไม้และพืชพันธุ์ ศิลปะและดนตรี เครื่องก าเนิดแสงและแสง
สว่าง การเดินทางและที่ตั้งศาสนา เทพปกรณัมและอมนุษย์ ธรรมชาติ การศึกษา เครื่องประดับและการ
ประดับ มนุษย์ประวัติศาสตร์วัตถุท่ีเคลื่อนที่ได้และอาวุธ และอัตลักษณ์ทางสังคมจากการวิเคราะห์ความหมาย
ในตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยมี 4 อัตลักษณ์ คือ สังคมจงรักภักดีต่อสถาบันพระกษัตริย์ สังคมแห่งการ
เรียนรู้เป็นเครื่องน าทางชีวิต สังคมพหุวัฒนธรรม-ความเชื่อ สังคมท่ีพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง 
ค าส าคัญ : การสื่อความหมาย, อัตลักษณ์ทางสังคม, ตราสัญลักษณ์ 
 

Abstract 

The purpose of this arider was to study the semantics communication and social 

identity study in University logo. by using the information of  is  156 logo University of 

Thailand. It named thai, Thailand University logo’ meanings can be classified into 13 groups: 

monarchy institute, flowers and plants, arts and music, light generator and light, Travel and 

location, mythology, nature, education, ornament and decoration, human, history, moving 

object and weapon.  As for the social identity, Thailand University logo’ construct social 

identitycan be classified into 4 groups: social of loyalty to the monarchy, the learning society 

is a life-guiding machine,social of multiculturalism, society of ready to change. 

 

Keyword: Semantics Communication, Social Identity, Logo 

 
1.บทน า 

การสื่อสารมีเครื่องมือส าคัญ คือ ภาษา ซึ่งเกณฑ์การจ าแนกภาษามีหลากหลาย และประเภทของ
ภาษาหนึ่งที่น่าสนใจ คือ ภาษาสัญลักษณ์ที่ท าหน้าที่เชื่อมโยงความคิดของมนุษย์และสังคมของมนุษย์ โดยใช้
ตัวอักษรและภาพ ดังที่ อวยพร พานิช และคณะ. (2553 : 87-88) กล่าวว่า “สื่อกลางที่เชื่อมโยงระหว่างโลก
ของความคิด และโลกของการท างานหรือการผลิตทางวัตถุเข้าด้วยกันคือ ภาษา ภาษาอันหมายถึง ภาษาพูด

                                                           
1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  มจร. วิทยาลัยสงฆร์้อยเอ็ด 
2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  มจร. วิทยาเขตนครราชสมีา 

https://dict.longdo.com/search/mythology
https://dict.longdo.com/search/ornament
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และภาษาเขียนตลอดจนภาษาท่าทาง และรูปแบบของภาษาสัญลักษณ์ประเภทต่างๆ ท าให้สามารถถ่ายทอด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติให้แก่สมาชิกท่ีอยู่ร่วมกันในสังคมได้” 

จากความส าคัญของภาษาสัญลักษณ์ดังกล่าว ผู้เขียนค้นคว้าความรู้ด้านพัฒนาการของตราสัญลักษณ์ 
ก็พบว่าตราสัญลักษณ์เป็นวิธีการสื่อสารทางศิลปะอีกทางหนึ่ง ดังที่ ทองเจือ เขียดทอง. (2542: 23)กล่าวว่า 
“ตราสัญลักษณ์ในประเทศไทยนั้นได้มีการค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่ามีการใช้ตราสัญลักษณ์มาตั้งแต่
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยนั้นมีความเจริญทางศิลปะมานานแล้ว ท าให้มีการคิดค้น
ตราสัญลักษณ์ขึ้นใช้ เช่น ภาพสัญลักษณ์ชายหญิงที่ถ้ าผาลาย จังหวัดสกลนคร ภาพคลื่นที่ผาแต้ม โขงเจียม 
เป็นต้น” 

จวบจนปัจจุบัน ตราสัญลักษณ์ใช้สื่อสารในหลายแวดวง เช่น ธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนหน่วยงานทางสถาบันการศึกษา และเป็นที่น่าสังเกตว่า ตราสัญลักษณ์ที่ใช้ในสาบัน
การศึกษาไม่มีการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ เมื่อแรกตั้งสถาบันการศึกษาก็ใช้มาจนปัจจุบัน แต่อาจจะมีการเพ่ิม
ในรายละเอียด เช่น ครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัย 20 ปี เป็นต้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ความคงที่ในการใช้
ตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยเป็นการคัดสรรที่มีประเด็นความร่วมสมัยเป็นองค์ประกอบส าคัญในการ
สื่อสารความเป็นมหาวิทยาลัยผ่านตราสัญลักษณ์ ดังที่ รัยวินทก์ วิทวัสกุลวงศ์ (2558 :24) กล่าวถึง ประเด็น
ความร่วมสมัย “ความร่วมสมัย(contemporaneity) หมายความว่า สามารถเข้าถึงคนในสมัยนั้นๆได้คือ มี
ความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา สัญลักษณ์ท่ีดีควรมีอายุการใช้งานยาวนาน เช่น 5-10 ปี” 

จากข้อมูลของส านั กงานคณ ะกรรมการการอุดมศึกษา กรกฎาคม พ .ศ .2558 มี จ านวน
สถาบั น อุดมศึ กษ าจ านวน  156 แห่ ง  จ าแนก เป็ น สถาบั น อุดมศึ กษาในก ากับของรัฐ  19 แห่ ง  
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 62 แห่ง และสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน 75 แห่งทั้งนี้มหาวิทยาลัยที่มีต้นก าเนิด
ร่วมกัน ก็ใช้ตราสัญลักษณ์เหมือนกัน เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งผู้เขียน
บทความก็นับจ านวนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็น 1 ตราสัญลักษณ์และตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลเป็น 1 ตราสัญลักษณ์ และจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า 
ผลงานวิจัย และงานเขียนเชิงวิชาการส่วนใหญ่ ศึกษาตราสัญลักษณ์ในด้านการออกแบบสร้างสรรค์ศิลปะ เช่น 
รัยวินทก์ วิทวัสกุลวงศ์. (2558). ศึกษาเรื่อง “การพัฒนาตราสัญลักษณ์ด้วยกระบวนการออกแบบเอกลักษณ์
องค์กร กรณีศึกษา บริษัท วินเลนดรอฟ จ ากัด” และมีศึกษาประเด็นทางวัฒนธรรมในการออกแบบ เช่น บ ารุง 
อิศรกุล (2545) ศึกษาเรื่อง “ศึกษาอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการออกแบบตราสัญลักษณ์” และ
การศึกษาตราสัญลักษณ์โดยใช้ประเด็นมายาคติ เช่น โขมสี มีภักดี (2558) ศึกษาเรื่องตราประจ าจังหวัด 
มุมมองจากสัญวิทยาสู่มายาคติการทบทวนเอกสารและงานวิจัยดังกล่าว ท าให้ผู้เขียนบทความสนใจศึกษา 
“การสื่อความหมายและอัตลักษณ์ทางสังคมในตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยไทย” โดยใช้แนวคิด
อรรถศาสตร์ (semantics) และอัตลักษณ์ทางสังคม (social identity)  
 
2.ผลการศึกษา 

2.1 ความหมายในตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยไทย 



 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์2562 
 

1178 

แนวทางวิเคราะห์เคราะห์ความหมายในตราสัญลักษณ์นี้ ผู้เขียนใช้แนวคิดอรรถศาสตร์ (semantics) 
โดยศึกษาความหมายในระดับที่เล็กที่สุด นั่นคือ ระดับหน่วยศัพท์ ซึ่งอมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2549 : 89) 
กล่าวโดยสรุปได้ว่า หน่วยศัพท์ เป็นหน่วยพ้ืนฐานด้านศัพท์ ซึ่งเป็นชุดกับหน่วยเสียง (phoneme) หน่วยค า 
(morpheme) หน่วยศัพท์เป็นหน่วยนามธรรมของค า เช่น die dies died dying นับเป็น 4 ค า แต่ รวมเป็น 
1 หน่วยศัพท์ คือ Die ค าว่า man men เป็น 2 ค า คือ ค าเอกพจน์ และค าพหูพจน์ ตามล าดับ Man ใน
ภาษาไทยหน่วยศัพท์มีรูปค าศัพท์เหมือนกัน เพราะภาษาไทยไม่มีวิภัตติปัจจัย เช่น ค าว่า คะ ค่ะ เป็นหน่วย
ศัพท์เดียวกัน และเถอะ เถิด ก็เป็นหน่วยศัพท์เดียวกัน 
 ทั้งนี้  ข้อมูลตัวบท (text)ท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นรูปภาพ อักษรย่อ ตัวเลข ซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กท่ีสุด
เทียบได้กับหน่วยศัพท์ตามแนวคิดภาษาศาสตร์ จากนั้น ผู้เขียนก็จัดจ าแนกประเภท (categorization)ของ
ความหมายในหน่วยศัพท์  โดยใช้แนวคิดของจอห์น ลีออนส์ (John Lyons 1977 291-295,311-317) กล่าว
โดยสรุป คือ  ความสัมพันธ์ระหว่างค าในหมวดเดียวกัน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ความสัมพันธ์แบบประเภท 
(hyponymy)ความสัมพันธ์แบบส่วนประกอบ (part-whole relation) ดังนี้ 1)ความสัมพันธ์แบบประเภท 
(hyponymy) หมายถึง ค าหมวดใหญ่มีสมาชิกในหมวดย่อย หรือค าในหมวดย่อยมีความหมายเป็น
องค์ประกอบหนึ่งของค าหมวดใหญ่ เช่น หมวดเครื่องเขียนมีค าบอกหมวด คือ ค าว่า “เครื่องเขียน”สมาชิก
หมวด เช่น ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด สมุด  2) ความสัมพันธ์แบบส่วนประกอบ (part-whole 
relation) หมายถึง ค าบอกหมวดแสดงส่วนทั้งหมด และสมาชิกหมวดแสดงส่วนประกอบ เช่น หมวด “บ้าน” 
สมาชิกในหมวด ได้แก่ หลังคา เสา ประตู หน้าต่าง จากแนวคิดความหมายด้านความสัมพันธ์ระหว่างค าใน
หมวดเดียวกัน ท าให้ผู้เขียนจัดจ าแนกความหมายของหน่วยศัพท์ในตราสัญลักษณ์ ดังตารางที่ 1 และตารางที่ 
2 
 ตารางท่ี 1 แสดงกลุ่มความหมาย ความหมายของตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยไทย 
ล าดับ กลุ่มความหมาย ตราสัญลักษณ์ประจ า

มหาวิทยาลัย 
ความหมาย ที่มา 

1. สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

 

- พระมหาพิชัยมงกุฏ คือ ศิราภรณ์ ซึ่ง
เป็นสัญลักษณ์ส าคัญแสดงว่าเป็น
พระมหากษัตริย์ 

- จักรกับตรีศูล คือ ตราเครื่องหมาย
ประจ าราชวงศ์จักรี 

ม.อ. คือ อักษรย่อมาจากพระนาม 
"มหิดลอดุลเดช" อันเป็นพระนามเดิม
ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช
วิกรม พระบรมราชชนก 
 

ม.สงขลา
นครินทร์ 
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2. 
 
 

ดอกไม้และ 
พีชพันธุ์ 
 

 

ดอกบัวบาน 8 กลีบ หมายถึง ทางแห่ง
ความส าเร็จมรรค 8 กลีบบัวทั้ง 8 ยัง
หมายถึง ปรัชญาและปณิธานของ
วิทยาลัย ปรัชญาและปณิธานของ
วิทยาลัย 
 

วิทยาลัย
เทคโนโลยี
พนมวันท์ 

3. ศิลปะและดนตรี 

 

– ช่อกนก หมายถึง สถาบันที่ด ารงไว้ซึ่ง
คุณค่าแบบไทย 

– ศาลาไทย หมายถึง ความเป็นอโยธยา 
อันเป็นสถาบันที่อบอุ่นและแหล่ง
เสริมสร้างความรู้อารยธรรม 

 

สถาบัน
เทคโนโลยี
แห่ง 
อโยธยา 

4. เครื่องก าเนิด
แสงและแสง
สว่าง 

 

แสงสว่างแห่งคุณธรรมและปัญญาอันเกิด
จากการศึกษา 

ม.
นานาชาติ
เอเชีย-
แปซิฟิก 

5. การเดินทางและ
ที่ตั้ง 

 

"ส าเภาหัวนาค" หมายถึง การค้าขาย
ระหว่างประเทศมาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน และส าเภาหัวนาคยังเป็น
สัญลักษณ์ของเรือส าเภาไทย 

ม.
หอการค้า
ไทย 

6. ศาสนา 

 

กางเขน : แสดงถึง ความรักและการ
เสียสละของพระเยซูคริสต์เพ่ือมนุษย์ 
 

ม.คริส
เตียน 

7. เทพปกรณัมและ
อมนุษย์ 

 

- พระพิรุณทรงนาค คือ เทพที่เก่ียวข้อง
กับน้ า สัญลักษณ์ของพระพิรุณนั้น มัก
น ามาจากนิมิตที่ 5 ซึ่งมีสองกร  กรขวา
ทรงพระแสงดาบหรือพระขรรค์ชัย กร
ซ้ายปางประทานอภัย พาหนะของ
พระองค์คือพญานาค เนื่องจากได้รับ
อิทธิพลจากพงศาวดารจีนว่าพญานาค
มีหน้าที่ให้น้ า ตราพระพิรุณทรงนาคนี้
ไทยใช้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาโดย
ใช้เป็นตราประจ าฝ่าย "นา" ของ
จตุสดมภ์แล้วสืบทอดมาจนถึง

ม.แม่โจ้ 
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ในปัจจุบัน 

- อักษร "แม่โจ้ ๒๕๗๗" คือ ปีที่ก่อตั้ง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 
8. ธรรมชาติ 

 

ความหมายสายน้ าสีฟ้า คือ ความรู้ที่ต้อง
แสวงหาอย่างไม่หยุดนิ่ง 

ม.กรุงเทพ
ธนบุรี 

9. การศึกษา 

 

- หนังสือ แทน แหล่งความรู้อันจะเป็น
ประตูสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

 

ม.เวสเทิร์น 

10. เครื่องประดับ
และการประดับ 

 

มงกุฎ หมายถึง รางวัลแห่งความเป็นเลิศ ม.เฉลิม
กาญจนา 

11. มนุษย์ 

 

คนหันหน้าเข้าหากัน หมายถึง ความ
สมานฉันท์ ความเป็นชุมชน ประชา
สังคม ความร่วมมือ ตั้งแต่ระดับ
ครอบครัวถึงระดับชาติ เพ่ือให้เกิดชุมชน
และสังคมเรียนรู้ 

สถาบัน
การเรียนรู้
เพ่ือปวง
ชน 
 
 

12. ประวัติศาสตร์ 

 
 
 

ความเคารพและศรัทธาต่อท้าวสุรนารีใน
ฐานะวีรสตรีของชาติไทย 

ม.
เทคโนโลยี
สุรนารี 
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13. วัตถุท่ีเคลื่อนที่
ได้และอาวุธ 

 

ฟันเฟือง หมายถึง การพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 

สภาบัน
เทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุ่น 

 
ตารางท่ี 2 แสดงกลุ่มความหมายและประเภทความหมายของตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยไทย 

กลุ่มความหมาย ประเภท
ความหมาย 

หน่วยศัพท์   

สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

พระมหากษัตริย์ พ่อขุนรามค าแหง ม.รามค าแหง 
สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช 

ม.พระนเรศวร 

พระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.มหา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

จปร. สถาบันการพยาบาลศรีสวินทิรา 
สภากาชาดไทย 

เลข 6 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
พระราชลัญจกรใน
รัชกาลที7่ 

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 

เลข 8 ม.แม่ฟ้าหลวง 
เลข 9 ม.บูรพา ม.เทคโนโลยีราชมงคล 
พระมหาพิชัยมงกุฎ ม.สงขลานครินทร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคล 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
พระท่ีนั่งอัฐทิศ ม.ราชภัฏ 

พระบรมวงศานุ
วงศ ์

ม.อ. ม.สงขลานครินทร์ 
ส.ว ม.แม่ฟ้าหลวง 
จภ ม.วลัยลักษณ์ 

พระมหากษัตริย์
และพระบรมวงศา
นุวงศ์ 

เศวตฉัตร 7 ชั้น   ม.ราชภัฏ ม.แม่ฟ้าหลวง 

ดอกไม้และ 
พีชพันธุ์ 

ดอกไม้ ดอกบัว ม.เทคโนโลยีราชมงคล ม.นครพนม ม.ศรี
ปทุม  ม.ปทุมธานี  สถาบันเทคโนโลยี
ปทุมวัน  วิทยาลัยทองสุข และวิทยาลัย
เทคโนโลยีพนมวันท์ 
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ดอกเฟ่ืองฟ้า ม.สวนดุสิต 
ดอกขจร ม.สวนดุสิต 
ดอกล าดวน ม.แม่ฟ้าหลวง 

 
ดอกสัก ม.เชียงใหม่ 
ดอกลิลลี่ ม.อัสสัมชัญ 

 
พีชพันธุ์ กิ่งโอลีฟ (olive) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

 
กิ่งหลิว วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ 
ช่อมะกอก ม.คริสเตียน สถาบันเทคโนโลยีแห่ง

สุวรรณภูมิ สถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน ์
 

ช่อชัยพฤกษ์ โรงเรียนนายเรืออากาศ ม.นอร์ทกรุงเทพ 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย  
 

รวงข้าว ม.นครพนม สถาบันเทคโนโลยียานยนต์
มหาชัย วิทยาลัยอีสธ์บางกอก 

ใบโพธิ์ ม.ตาปี 
 ต้นมะหาด ม.หาดใหญ่ 
ศิลปะและดนตรี ศิลปะไทย ช่อกนก สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา 

ศาลาไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา 
หน้าจั่วทรงไทย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
กนกเปลวเพลิง ม.บูรพา 

ศิลปะท้องถิ่นของ
ไทย 

ลายขิด ม.มหาสารคาม 
 

ศิลปะต่างชาติ ลายหวายจีน วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ 
 

ดนตรีสากด กุญแจซอล สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
เครื่องก าเนิดแสง
และแสงสว่าง 

อุปกรณ์ที่ให้แสง
สว่าง 

คบเพลิง วิทยาลัยเซาท์อีสท์บางกอก ม.นอร์ทกรุง
เทพ ม.หาดใหญ่ ม.เชียงใหม่ 

ตะเกียง ม.คริสเตียน  ม.รัตนบัณฑิต 
เทียน ม.ราชพฤกษ์ 

แสงสว่าง เปลวแสง ม.มหาสารคาม ม.กาฬสินธุ์ ม.คริสเตียน 
ม.นานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก  
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รัศมีเปลวแสง ม.เชียงใหม่ ม.บูรพา  
วิทยาลัยทองสุข 

ประกายแสงสว่าง ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
การเดินทางและ
ที่ตั้ง 

พาหนะที่ใช้
เดินทาง 

เรือใบ ม.ธนบุรี ม.อัสสัมชัญ 
เรือส าเภา ม.หอการค้าไทย ม.รัตนบัณฑิต  สถาบัน

เทคโนโลยียานยนต์มหาชัย 
สิ่งก่อสร้างเพ่ือใช้
เดินทาง 

สะพานข้ามแม่น้ า ม.กรุงเทพธนบุรี 

ที่ตั้งโลก ลูกโลก ม.นอร์ทกรุงเทพ ม.ปทุมธานี วิทยาลัย
เทคโนโลยีสยาม วิทยาลัยสันตพล 

ที่ตั้งประเทศไทย แผนที่ประเทศไทย ม.ธนบุรี ม.เอเชียอาคเนย์ วิทยาลัย
เทคโนโลยีสยาม วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 

ที่ตั้งภูมิภาคของ
ประเทศไทย 

แผนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ศาสนา คริสต์ศาสนา ไม้กางเขน ม.อัสสัมชัญ ม.คริสเตียน 
พระพุทธศาสนา ธรรมจักร ม.ธรรมศาสตร์  ม.มหาจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ม.หาดใหญ่ 
กงล้อ 8 ซ่ี วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ 
ใบเสมา ม.มหาสารคาม ม.กาฬสินธุ์ 

พระพุทธศาสนาใน
กรุงเทพฯ 

พระปรางค์วัดอรุณ ม.กรุงเทพธนบุรี 

พระพุทธศาสนาใน
ท้องถิ่น 

พระธาตุพนม ม.ขอนแก่น ม.นครพนม 
พระธาตุนาดูน ม.มหาสารคาม 
พระธาตุศรีสุราษฎร์ ม.ตาปี 

เทพปกรณัมและ
อมนุษย์ 

เทพปกรณัม พระพิฆเนศวร ม.ศิลปากร สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ 
พระศิวนาฏราช สถาบันกันตนา 
พระวิษณุ วิทยาลัยการชลประทาน  
พระพิรุณ ม.เกษตรศาสตร์ ม.แม่โจ้ 

อมนุษย์ พญานาค ม.เกษตรศาสตร์ ม.แม่โจ้  วิทยาลัย
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า วิทยาลัย
พยาบาลกองทัพเรือ 

นกพิราบ ม.นานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก 
ช้าง ม.เชียงใหม่ 
ช้างเอราวัณ ม.นวมินทราธิราชสถาบันเทคโนโลยีแห่ง

สุวรรณภูมิ สถาบันการพลศึกษา 
ธรรมชาติ ธรรมชาติบน ดวงอาทิตย์ ม.รังสิต ม.กรุงเทพสุวรรณภูมิ 



 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์2562 
 

1184 

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างประเภทความหมายและกลุ่มความหมายตามแนวคิด
อรรถศาสตร์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างค า ทั้งนี้ ผู้เขียนมีข้อสังเกตประการหนึ่งคือ หน่วยศัพท์บางหน่วยศัพท์
ในกลุ่มประเภทความหมายหนึ่งไม่มีความหมายประจ ารูปหน่วยศัพท์ หรือไม่มีความหมายตรงในตราสัญลักษณ์

ท้องฟ้า ดวงดาว โรงเรียนนายเรืออากาศ ม.อัสสัมชัญ 
สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย  

ธรรมชาติในสายน้ า แม่น้ า ม.นครพนม ม.กรุงเทพธนบุรี ม.ปทุมธานี 
คลื่น ม.หอการค้าไทย วิทยาลัยพุทธศาสนา

นานาชาติ 
หยดน้ า ม.กาฬสินธุ์ 

การศึกษา แหล่งความรู้ หนังสือ ม.ทักษิณ ม.ปทุมธานี ม.กรุงเทพธนบุรี ม.
นอร์ทกรุงเทพ ม.หาดใหญ่ ม.ราชพฤกษ์ 

อุปกรณ์การเรียน ปากกา ม.กรุงเทพธนบุรี 
ผลส าเร็จของ
การศึกษา 

หมวกบัณฑิต ม.ราชพฤกษ์ ม.คริสเตียน 

เครื่องประดับและ
การประดับ 

เครื่องประดับ มงกุฎ ม.ทักษิณ ม.เฉลิมกาญจนา สถาบันการ
จัดการปัญญาภิวัฒน์ 

เพชร ม.กรุงเทพ 
การประดับ ริบบิ้น ม.ปทุมธานี  สถาบันเทคโนโลยีแห่ง

สุวรรณภูมิ สถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน ์

มนุษย์ องค์ประกอบของ
คนโดยรวม 

มนุษย์ ม.พายัพ สถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน 
สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย 

องค์ประกอบของ
คนบางส่วน 

รูปมือของคน ม.กาฬสินธุ์ 

ประวัติศาสตร์ อนุสาวรีย์ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ม.สุรนารี  ม.วงษ์ชวลิตกุล   
โบราณสถาน ปราสาทหินพิมาย วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ 

ยอดของเจดีย์ทรงพุ่ม
ข้าวบิณฑ์ 

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 

วัตถุท่ีเคลื่อนที่ได้
และอาวุธ 

วัตถุท่ีเคลื่อนที่ได้ สมอ โรงเรียนนายเรืออากาศ สถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน  

เฟือง ม.สุรนารี ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน สถาบันเทคโนโลยีแห่
งอโยธยา สถาบันเทคโนโลยียานยนต์
มหาชัย   

อาวุธ โล ่ ม.คริสเตียน ม.เนชั่น ม.อัสสัมชัญ 
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นั้น แต่ความหมายที่สื่อสารนั้น เป็น ความหมายแฝง หรือความหมายนัยประหวัด เช่น หน่วยศัพท์ ดอกบัว ดัง
ที่โชษิตา  มณีใส (2553 : 7) ความหมายนัยประหวัด คือ ความหมายที่เกิดจากการคิดนึกเชื่อมโยงไปถึงค าอ่ืน 
หรือสิ่งอ่ืน ซึ่งมักเป็นนามธรรม หรือการกระท า เป็นการใช้ค าที่ช่วยให้สื่อความหมายได้ลึกซึ้งหรือมีชั้นเชิงโดย
ไม้ต้องกล่าวค าความหมายตรงออกมา 

จากแนวคิดความหมายนัยประหวัดดังกล่าวท าให้ผู้เขียนวิเคราะห์การประกอบสร้างตราสัญลักษณ์ได้
ว่า ดอกบัว เป็นการประกอบสร้างความหมายนัยประหวัดทางวัฒนธรรมพุทธศาสนา คบเพลิง เทียน ดวง
อาทิตย์ ดวงดาว เป็นการประกอบสร้างความหมายนัยประหวัดทางการศึกษา เฟือง สมอ อาวุธ เป็นการ
ประกอบสร้างความหมายนัยประหวัดทางการเริ่มต้นพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น และจากการ
วิเคราะห์การประกอบสร้างความหมายนัยประหวัด เป็นรอยต่อที่เชื่อมโยงหาค าตอบอัตลักษณ์ทางสังคมใน
ตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยไทย 

2.2 อัตลักษณ์ทางสังคมในตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยไทย 
ฉลาดชาย รมิตานนท์ (2558 : 1) กล่าวถึง อัตลักษณ์ ไว้ว่า “อัตลักษณ์เป็นผลรวมของลักษณะเฉพาะ

ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งท าให้สิ่งนั้นเป็นที่รู้จักหรือจดจ าได้ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ แต่เป็นสิ่งที่เกิดจาก
การสร้างของวัฒนธรรมในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง และวัฒนธรรมก็เป็นสิ่งก่อสร้างทางสังคม นอกจากนี้
วัฒนธรรมก็ไม่ใช่สิ่งที่หยุดนิ่งหรือตายตัว หากแต่มีรูปแบบเป็นวงจรที่เรียกว่า “วงจรแห่งวัฒนธรรม” อัต
ลักษณ์ทั้งหลายจึงมีกระบวนการถูกผลิตให้เกิดขึ้น สามารถถูกบริโภคและถูกควบคุมจัดการอยู่ในวัฒนธรรม
เหล่านั้น” และจากนิยามอัตลักษณ์ดังกล่าววิเคราะห์ได้ว่า มนุษย์เป็นผู้ให้ความหมายอัตลักษณ์ และ
ประกอบบสร้างอัตลักษณ์ โดยมีวัฒนธรรรมเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการก าหนดอัตลักษณ ์

ประเภทของอัตลักษณ์นั้น อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล. (2546: 5-6) แบ่งอัตลักษณ์เป็น 2 ระดับ คือ อัต
ลักษณ์ระดับบุคคลอัตลักษณ์ระดับสังคม และผู้เขียนมีความคิดเห็นว่า การวิเคราะห์อัตลักษณ์จากตัวบทข้อมูล 
(Text)ตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยน่าจะประยุกต์ใช้แนวคิดปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ของบลูเมอร์ 
(Blumer อ้างถึงใน สุภางค์ จันทวณิช. 2553 : 112-113)มีสาระส าคัญว่า เป็นการกระท าโต้ตอบกันโดยอาศัย
กระบวนการทางความคิด ความหมาย และสัญลักษณ์ และพัฒนาแนวคิดเพ่ือท าความเข้าใจสังคมภายใน ทั้งนี้ 
จ าแนกแนวคิดดังกล่าวเป็น 4 แนวคิด ดังนี้ 1)มนุษย์กระท าต่อสิ่งต่างๆตามความหมายที่ให้กับสิ่งเหล่านั้น 2)
ความหมายเกิดขึ้นจากกระบวนการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 3)ความหมายถูกจัดและปรับเปลี่ยนไปตาม
สถานการณ์ทางสังคม 4)การกระท าทางสังคมเป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยนความหมาย 

กล่าวได้ว่า อัตลักษณ์ทางสังคม เป็นสิ่ งประกอบสร้างจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ ง ซึ่ งในที่ นี้  คือ 
สถาบันการศึกษาเป็นสังมหนึ่ง และมีการเริ่มต้นประกอบตัวตน หรือสังคมมหาวิททยาลัย โดยใช้ตราสัญลักษณ์
สื่อสารความหมายให้คนภายนอกสังคมรู้จัก และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างการสื่อความหมายตราสัญลักษณ์
ระหว่างคนภายในสังคมมหาวิทยาลัย เพ่ือให้คนภายใน และคนภายนอกเข้าใจจุดยืนของมหาวิทยาลัยแต่ละ
แห่ง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ตราสัญลักษณ์มีความหมายที่เป็นพลวัต เชื่อมโยงความคิดของคนในแต่ละยุค แต่ละ
สมัย และจากตารางที่ 2 ชี้ให้เห็นว่ามีการผลิตซ้ าความหมาย ซึ่งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตซ้ าอัตลักษณ์
ทางสังคม เช่น พญานาค ในตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และวิทยาลัยพยาบาล
กองทัพเรือ มีการผลิตซ้ าความหมายร่วมกัน คือ การปกปักรักษาตามที่มาของเทพปกรัม ซึ่งแตกต่างกับ
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ความหมายของพญานาคในตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้  คือ 
พญานาคมีหน้าที่ให้น้ าชาวโลกมนุษย์ เป็นต้น ทั้งนี้ ประเด็นสอดคล้องกับแนวทางศึกษาอัตลักษณ์ที่ศิริพร 
ภักดีผาสุก (2561 : 5-6) กล่าวไว้ว่า อัตลักษณ์เกี่ยวข้องกับการจัดจ าแนกหมวดหมู่หรือกลุ่มทางสังคม และ
การเลือกตัวเลือกทางสังคมว่าเราจะจัดตนเองอยู่ในกลุ่มทางสังคมใด   อัตลักษณ์เกี่ยวข้องกับชีวิตทางสังคม
ของมนุษย์ อัตลักษณ์เป็นสิ่งที่เราน าเสนอในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 

ผลการศึกษาอัตลักษณ์ทางสังคมในตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยไทย แบ่งเป็น 4 อัตลักษณ์ คือ 
สังคมจงรักภักดีต่อสถาบันพระกษัตริย์ สังคมแห่งการเรียนรู้เป็นเครื่องน าทางชีวิต สังคมพหุวัฒนธรรม-ความ
เชื่อ สังคมที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.2.1สังคมจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
สังคมจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์หมายถึง สังคมที่ ให้ความส าคัญกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ โดย 

ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สถาบันพระกษัตริย์มีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยสถาบันพระมหากษัตริย์ในที่นี้ คือ 
พระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน และพระบรมวงศานุวงศ์ เช่น สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นน่าสังเกตว่า ตราสัญลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยมีการประกอบสร้างความหมายแบบเชื่อมโยง กล่าวคือ ส.ว.เป็นพระนามเดิมของสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี ซึ่งมีพระนามย่อ ส.ว. และใช้เลข 8 และเลข 9 นั่นความหมายว่า สมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนีเป็นพระราชชนนีในรัชกาลที่ 8 รัชกาลที่ 9 และมีเศวตฉัตร 7 ชั้น แสดงพระเกียรติยศ จาก
ตัวอย่างนี้ ท าให้เห็นความเชื่อมโยงในการสื่อความหมายของชาวไทยที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อัน
เป็นสถาบันทางสังคมหลักของสังคมไทย 

    2.2.2 สังคมแห่งการเรียนรู้เป็นเครื่องน าทางชีวิต 
สังคมแห่งการเรียนรู้เป็นเครื่องน าทางชีวิตหมายถึง สังคมที่มีความรู้เป็นองค์ประกอบส าคัญของการ

ด าเนินชีวิต ทักษะการใช้ชีวิตที่ประยุกต์จากการศึกษา ตัวอย่าง จากการวิเคราะห์ความหมายแฝงของหน่วย
ศัพท์ดวงอาทิตย์ ดวงดาว ในกลุ่มความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติ โดยเป็นการประกอบสร้างความหมายถึง
การศึกษาเปรียบเสมือนแสงสว่างทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนที่ช่วยน าทางชีวิตของบัณฑิต โดยมีประเภท
ความหมายแหล่งความรู้ เช่น หน่วยศัพท์ หนังสือ ประเภทความหมายอุปกรณ์การเรียน เช่น ปากกา เป็นสิ่งที่
ช่วยส่งเสริมการพัฒนานิสิต นักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ  แม้ว่านิสิต นักศึกษาอาจจะเผชิญอุปสรร ใน
หน่วยศัพท์ คลื่น แต่ท้ายที่สุด เมื่อนิสิต นักศึกษาวิริยะอุตสาหะก็ย่อมได้รับผลส าเร็จ โดยมีหน่วยศัพท์ ช่อ
ชัยพฤกษ์ เป็นการประกอบสร้างความหมายคือ การแสดงความยินดี 

     2.2.3 สังคมพหุวัฒนธรรม-ความเชื่อ 
สังคมพหุวัฒนธรรม-ความเชื่อหมายถึง สังคมที่มีวัฒนธรรม ความเชื่อที่หลากหลาย โดยวัฒนธรรม

ดังกล่าวเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจ าวันของบุคคลในสังคมนั้น เช่น จากการวิเคราะห์ตราสัญลักษณ์
ประจ ามหาวิทยาลัย พบว่า มีการผสมผสานระหว่างความวัฒนธรรมอินเดีย เช่น ความเชื่อตามแนวคิดของ
ฮินดูในเรื่องเทพปกรณนัม เช่น พระพิฆเนศวร พระศิวะ เป็นเทพด้านศิลปะวิทยาการ หรือความเชื่อจาก
วรรณคดีไทย เช่น ช้างเอราวัณ ปรากฏในตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สถาบันการพลศึกษา 
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สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ซึ่งอาจจะมีประเด็นความเป็นมงคล ดังที่โขมสี มีภักดี (2558 : 131) กล่าวว่า 
“การใช้ภาพตราสัญลักษณ์ของสัตว์มงคล เช่น ช้าง วัว นาค อันเป็นสัตว์ที่รับรู้และเข้าใจของคนในสังคมไทย 
และสังคมที่มีการนับถือพระพุทธศาสนาว่า สัตว์เหล่านั้นเป็นสัตว์มงคล เกี่ยวเนื่องกับความเป็นมาในทาง
พระพุทธศาสนา ดังนั้น ความหมายจึงถูกสร้างข้ึนตามความหมายเบื้องต้นที่ปรากฏ” 

ตลอดจนมี ศ าสนาคริสต์  โดย ใช้ เครื่ อ งหมายไม้ ก างเขน  เช่ น  มห าวิท ยาลั ยคริ ส เตี ยน  
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือมีการใช้หน่วยศัพท์ที่แตกต่างกันแต่สื่อความหมายถึงสิ่งเดียวกัน เช่น ธรรมจักร กง
ล้อ 8 ซี่ นั่นคือ พุทธศาสนา  หรือการใช้สิ่งก่อสร้างทางพุทธศาสนาในรูปแบบโบราณสถาน เช่น พระปรางค์ 
พระธาตุ ซึ่งการจ าแนกประเภทกลุ่มความหมายท าให้เห็นการปะทะสังสรรค์ระหว่างพระพุทธศาสนาใน
ส่วนกลาง หรือกรุงเทพฯ กับพระพุทธศาสนาในท้องถิ่น อาจกล่าวได้ว่า มหาวิทยาลัยประกอบสร้าง
ความหมายว่า เป็นผู้น าของท้องถิ่น เช่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย
นครพนม และมหาวิทยาลัยตาปี 

        2.2.4 สังคมท่ีพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง 
สังคมที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง หมายถึง สังคมที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย โดยนิยามตน

เชื่อมโยงกับความเป็นพลเมืองโลก  และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอันสมัย ดังจะเห็นได้จาก กลุ่ม
ความหมายเกี่ยวกับการเดินทางและที่ตั้ง ซึ่งมีหน่วยศัพท์เรือใบ  ลูกโลก เช่นมหาวิทยาลัยธนบุรีมหาวิทยาลัย
นอร์ทกรุงเทพ ตามล าดับ ส่วนหน่วยศัพท์เฟือง มีการผลิตซ้ าความหมายและแสดงอัตลักษณ์ทางสังคมด้าน
เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี และนวัตกรรม เช่น  มหาวิทยาลัยสุรนารี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย   

 
3. บทสรุป 

บทความวิชาการนี้เป็นแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและอัตลักษณ์ทางสังคม โดยใช้แนวคิด 
ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมของการใช้แนวคิดทฤษฎี ดังที่ Berryman 
(1984 : 16) กล่าวว่า “เครื่องหมายภาษาเป็นเสมือนเครื่องชี้เฉพาะ” (Identity Device)” และเป็นแนวทางให้
ผู้สนใจประยุกต์ใช้ข้อมูลตราสัญลักษณ์ตามแนวทางภาษาศาสตร์และสังคมศาสตร์  ตราสัญลักษณ์ประจ า
มหาวิทยาลัยมีการเลือกใช้ 13 กลุ่มความหมาย ได้แก่ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ดอกไม้และพืชพันธุ์ ศิลปะและดนตรี เครื่องก าเนิดแสงและแสงสว่าง การเดินทางและที่ตั้ง ศาสนา เทพ
ปกรณัมและอมนุษย์ ธรรมชาติ การศึกษา เครื่องประดับและการประดับ มนุษย์ประวัติศาสตร์วัตถุที่เคลื่อนที่
ได้และอาวุธและอัตลักษณ์ทางสังคมจากการวิเคราะห์ความหมายในตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัยมี 4 อัต
ลักษณ์ คือ สังคมจงรักภักดีต่อสถาบันพระกษัตริย์ สังคมแห่งการเรียนรู้เป็นเครื่องน าทางชีวิต สังคมพหุ
วัฒนธรรม-ความเชื่อ สังคมที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง 
4.ข้อเสนอแนะ 
 4.1 ข้อเสนอแนะงานวิจัย 

4.1.1 วิเคราะห์การสื่อความหมายในตราสัญลักษณ์ โดยวิเคราะห์ระดับหน่วยศัพท์และการ
จัดจ าแนกประเภท (categorization) 
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        4.1.2 วิเคราะห์การสื่อความหมายในตราสัญลักษณ์โดยใช้แนวคิดอรรถศาสตร์ (semantics) 
 4.2 ข้อเสนอแนะครั้งต่อไป  

4.2.1 ควรศึกษาเรื่องเล่าที่แฝงอยู่ในประวัติและความเป็นมาของตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย 
4.2.2 ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการด ารงอยู่ของตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย 
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บทคัดย่อ 

การบริหาร เป็นการลงมือกระท าหลังจากวางหลักการบริหารแล้ว ในขั้นตอนนี้ต้องใช้ทั้ง
ศาสตร์และศิลป์เพ่ือที่จะน าเอาทรัพยากรที่มีอยู่ทั้ง บุคลากร วัสดุ งบประการ มาจัดการตามหลักการ
ที่วางไว้ โดยมีกระบวนการที่ชัดเจนเพ่ือท าให้เกิดความส าเร็จเป็นรูปธรรมตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
คือศิลปะในการท าให้สิ่งต่างๆได้รับการกระท าจนเป็นผลส าเร็จ หมายความว่าผู้บริหารไม่ใช่ผู้ปฏิบัติ 
แต่ใช้ศิลปะหรือกระบวนการท าให้ผู้ปฏิบัติงานท างานจนเป็นผลส าเร็จตรงตามจุดหมายขององค์การ 
หรือตรงตามจุดหมายที่ผู้บริหารตัดสินใจเลือกแล้ว  

การบริหารจัดการองค์กรภาคเอกชนในยุคโลกาภิวัฒน์เป็นการบริหารที่ต้องอาศัยความ
ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์และที่ส าคัญที่สุดคือต้องมีความคล่องตัวและสามารถบูรณาการกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อยู่เสมอ ฉะนั้นการบริหารงานนั้นตามความหมายของทฤษฎีรัฐประศาสน
ศาสตร์นั้นคือการบริหารที่เป็นการผสมผสานสหวิชาเข้าด้วยกันอย่างลงตัว แต่การบริหารในยุค
โลกาภิวัฒน์อีกรูปแบบหนึ่งที่คิดว่าเป็นการบริหารงานที่ทันสมัยและไม่เคยล้าหลังอีกประการหนึ่งคือ
การบริหารตามหลักพุทธธรรม กล่าวคือหลักธรรมพุทธธรรมซึ่งในที่นี้กล่าวคือหลักสังคหวัตถุ 4 
ประกอบด้วย การให้ ได้แก่ การเสียสละ การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การพูดค าสุภาพ อ่อนหวาน การบ าเพ็ญ
ประโยชน์ช่วยเหลือกันและกัน และการวางตนเสมอต้นเสมอปลายซึ่งหลักเหล่านี้จะสามารถน ามา
บูรณาการหรือประยุกต์ใช้กับการบริหารได้เป็นอย่างดีถึงแม้ว่าหลักธรรมดังกล่าวจะได้ถูกค้นพบมาไม่
น้อยกว่า 2,600 แล้วก็ตาม 
 บทความนี้ผู้เขียนมุ่งประเด็นให้เห็นว่าการบริหารจัดการองค์กรภาคเอกชนในยุคโลกาภิวัฒน์ 
ตามหลักพุทธธรรม  

1 เพ่ือให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพเข้ากับการบริหารจัดการในยุคปัจจุบัน ได้อย่าง
แท้จริง 

2. เพ่ือมุ่งเน้นให้เห็นว่าการบริหารจัดการองค์กรในภาคเอกชนต้องยึดหลักคุณธรรมมาเป็น
อันดับแรก การท าธุรกิจ มิได้เห็นเพียงแต่ผลประโยชน์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น 

3. เพ่ือมุ่งเน้นให้เห็นว่าการน าหลักพุทธธรรมมาใช่ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติน าทางการ
ด ารงชีวิตได้เป็นอย่างดี 

                                                           

1 อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มจร.วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 
2 อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มจร.วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 
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4. เพ่ือมุ่งเน้นให้เห็นว่าการน าหลักพุทธธรรม สังคหวัตถุ4 มาประยุกต์ใช้กับการบริหาร
จัดการงานภาคเอกชนในยุคโลกาภิวัฒน์ได้อย่างแท้จริง 
 
ค าส าคัญ: การบริหารจัดการองค์กร,ยุคโลการภิวัฒน์,หลักพุทธธรรม,ประสิทธิภาพความมั่นคง 
 

Abstract 

Administration starts to do after putting management principles already, in this 

process must manage both a science and an art in order to take existing resources 

including personnel, material, and budget and principles management laid already by 

having clear process to achieve concrete success according to the objectives that is the 

art of making things until it is success. This means that the administration is not the 

practice but the art or process of making workers work to successfully and according 

to get target of the organization or target and decision of administrators.   

The management of private sector in a Globalizing the administration need to 

rely on the modern and up to date, and the most importance is to have flexibility  and 

always can be integrated with various situations. Then the management in the 

meaning of the Public Administration Theory that is the management by mixing 

knowledge together perfectly. But another form of management in the era 

globalization that is considered a modern administration and never old fashion. By the 

way, the management according to Buddhist morality, namely, Sangahavatthu4 
consists of giving including a sacrifice, hospitality, polite speaking, help others and 

even and equal treatment. These principles can be integrated or applied to manage as 

well, although these principles can be found for more than 2,600. 
 This article the writer focuses on the management of private sector in the era 

of globalization according to Buddhist morality as follows. 

 1. To manage the efficacy and concern with the management in the present 

literally. 

2. To focus on the management of private sector must be based on Buddhist 

morality. 

3. To focus on the Buddhist morality to abide in subsistence as well. 

4. To focus on the Buddhist morality “Sangahavatthu 4” for applying 

management of private sector in the era globalization literally. 

 

Keyword:  Management, Era globalization, Buddhist morality, Efficacy and Security 
 

1. บทน า 
ปัจจุบันการบริหารที่ประสบความส าเร็จจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างที่จะเป็น

องค์ประกอบช่วยน าพางานบริหารให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามความมุ่งหมายได้ ผู้บริหารและองค์กรนั้น
จะต้องรู้จักประยุกต์ และน าประโยชน์ในแต่ละด้านที่เหมาะสมมาใช้ในงานบริหาร 

ในโอกาสนี้จะขอน ากล่าวถึงการน าหลักพระพุทธศาสนาเข้ามาใช้ประยุกต์ในงานบริหารที่
ประสบความส าเร็จอีกด้านหนึ่ง โดยการน าหลักสังคหวัตถุ 4 เข้ามาเป็นองค์ประกอบของงานบริหาร
ในยุคโลกาภิวัฒน์ เพราะหลักพุทธธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนาถือเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ยึดถือ
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มาตั้งแต่โบราณซึ่งบุคคลทั่วไปทราบและเป็นแนวทางที่ดีที่ควรปฏิบัติในส่วนของการบริหารผู้บริหาร
หรือองค์กรนั้น ๆ หากเข้าใจถึงประโยชน์ของพุทธธรรมและน ามาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานการ
ท างานในองค์กรร่วมกันก็จะประสบความส าเร็จได้ดั่งเป้าหมายทุกประการ 

 
2. แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์กับการบริหารในยุคโลกาภิวัฒน์ 

การบริหารยุคโลกาภิวัตน์ตามแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ ก่อนอ่ืนควรท าความเข้าใจกับ
แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่ส าคัญที่น ามาสู่การบริหารยุคปัจจุบัน ซึ่งมีหลายอย่าง โดยน ามาเป็น
แนวทางได้ศึกษาเพ่ือประยุกต์ใช้ในงาน คือ 

แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ สืบเนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคม ซึ่งหมายถึง มนุษย์โดย
ธรรมชาติย่อมอยู่รวมกันเป็นกลุ่มไม่อยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่อาจมีข้อยกเว้นน้อยมากที่อยู่โดดเดี่ยวตาม
ล าพัง การอยู่รวมกันเป็นกลุ่มของมนุษย์อาจมีได้หลายลักษณะและเรียกชื่อต่างกัน เมื่อมนุษย์อยู่
รวมกันเป็นกลุ่มธรรมชาติในแต่ละกลุ่มจะต้องมี "ผู้น ากลุ่ม" รวมทั้งมี "การควบคุมดูแลกันภายในกลุ่ม" 
ค าว่า การบริหารเป็นค ากลาง ๆ เข้าใจง่ายและใช้กันอย่างแพร่หลาย ยังมีค าที่มีความหมายคล้ายคลึง
กันกับค าว่า การบริหารหลายค าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบริหารจัดการ การบริหารพัฒนา การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารและบริการ บริหารจิตส านึก และการบริหารการเมือง ค าดังกล่าว 
ประกอบด้วย คือ  

1.เป็นแนวทาง หรือวิธีการบริหารงานภาครัฐที่หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
น าไปใช้ในการบริหารเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการ  

2. เป็นกระบวนการบริหาร  
3. มีจุดหมายปลายทาง 

รัฐประศาสนศาสตร์มีแนวโน้มเป็นวิชาการมากขึ้น แต่การเป็นวิชาชีพจะต้องเกี่ยวกับความ
เป็นมืออาชีพที่ท าประโยชน์เพ่ือสังคมส่วนรวม ในลักษณะของการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
และอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติอย่างแท้จริง รัฐประศาสน
ศาสตร์ หรือการบริหารภาครัฐของไทยบางส่วนมิได้รับแนวความคิดด้านการบริหารภาครัฐของ
ต่างประเทศเท่านั้น แต่ได้รับแนวคิดทางการบริหารภาคเอกชนของต่างประเทศด้วย รัฐประศาสน
ศาสตร์ยังเกี่ยวข้องกับงานกิจการสาธารณะ หรือการให้บริการสาธารณะ วิชาความรู้เกี่ยวกับรัฐ
ประศาสนศาสตร์ หรือการบริหารภาครัฐมีลักษณะเป็นสหวิทยา คือ รัฐประศาสนศาสตร์ได้น า
วิทยาการของหลาย ๆ สหวิทยามาปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ รัฐประศาสนศาสตร์ยังมีความคล่องตัวใน
การหยิบยืมหรือเลือกวิชาความรู้ที่เป็นประโยชน์จากสาขาอ่ืนๆมาประยุกต์ใช้ นั่นก็หมายรวมถึง หลัก
ของพุทธธรรมที่น ามาประยุกต์ใช้รวมอยู่ด้วย3 
 
3. แนวคิดทางพระพุทธศาสนากับการบริหารในยุคโลกาภิวัฒน์ 

                                                           

3วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์นิติธรรม, 2548), 
หน้า 23. 
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การบริหาร คนทั่วไปอาจมองเป็นเรื่องของชาวบ้าน ไม่เก่ียวกับพระสงฆ์ หรือพระพุทธศาสนา 
มากเท่าใดนัก แต่ถ้ามองให้ดีแล้ว เรื่องนี้เกี่ยวกับพระสงฆ์และพระพุทธศาสนามาก เพราะว่ าใน
พระพุทธศาสนา ก็มีสถาบันมีองค์การที่จะต้องมีการบริหาร ซึ่งก็คือคณะสงฆ์หรือเรียกว่า ภิกษุสงฆ์ 
พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้บริหารภิกษุสงฆ์ หรือที่เราเรียกกันในปัจจุบันว่า คณะสงฆ์ ซึ่งใจปัจจุบันนี้
นักวิชาการตะวันตกยอมรับและประจักษ์ว่า คณะสงฆ์นี้เป็นองค์กรที่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลก ไม่
ปรากฏว่ามีองค์กรใดในโลกตะวันตก ตะวันออกที่ไหนอ่ืน ที่จะยั่งยืนอยู่ได้ มีแต่เกิดมาแล้วก็ล่มสลาย
จบสิ้นไป แต่คณะสงฆ์ในพระพุทธศาสนา ตั้งแต่พระพุทธเจ้าทรงตั้งมา 2,600 กว่าปี ยังอยู่มาได้จน
บัดนี้ แสดงว่า ความยั่งยืนของคณะสงฆ์จะต้องมีวิธีการบริหารอะไรที่จะท าให้อยู่ได้อย่างยั่งยืนมั่นคง4 

ประเทศที่จะเจริญทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง ต้องอาศัยการบริหารที่ดี พลเมืองจะต้องมี
ความสามารถในการผลิตหรือในการสร้างสรรค์ จึงจะสร้างเศรษฐกิจที่มั่นคงยั่งยืนได้ เศรษฐกิจที่มั่นคง 
ต้องมีฐานในตัวคน คือ ความสามารถในการผลิต คิดสร้างสรรค์ รวมถึงการบริหารที่มีหลักยึดถือ
ปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น ๆ ปัจจุบันเรารับอิทธิพลในแนวคิดทางด้านการบริหารจากโลก
ตะวันตกมามากขึ้น ท าให้เรามักจะละเลยการน าหลักธรรมตามค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาปรับใช้
กับการน าองค์กรของเราแต่จริง ๆ แล้วเชื่อว่าการน าหลักธรรม ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาปรับใช้
กับการบริหารองค์กร น่าจะเหมาะกับบริบท ของประเทศไทยมากกว่าการน าหลักของตะวันตกมาใช้
แต่เพียงอย่างเดียว5 

ในปัจจุบันการบริหารงานหรือการจัดการองค์กรมีความจ าเป็นต้องใช้ศาสตร์ในการ
บริหารงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากโลกในยุคปัจจุบันเป็นระบบทุนนิยม หรือบริโภคนิยมที่
แสวงหาก าไร และมีการแข่งขัน เพ่ือให้เหนือกว่าคู่แข่ง ทั้งในเชิงบริหารงาน และการพัฒนาองค์กร ให้
บรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กร จึงมีหลักการบริหารสมัยใหม่เข้ามาเป็นกลยุทธ์ หรือหลักการใน
การบริหารจัดการ ในขณะเดียวกันก็มีนักวิชาการทางตะวันตกก าลังสนใจหลักการในทาง
พระพุทธศาสนามาผสมผสาน และประยุกต์ใช้กับหลักการบริหารจัดการ เพราะเขาถือว่า การที่จะใช้
หลักการ วิธีการ หรือเทคนิค ของ นักวิชาการชาวตะวันตก ซึ่งพัฒนาการการบริหารจัดการมาไม่เกิน 
100 ปีนั้นยังเป็นหลักการที่ยังยึดกับวัตถุ รวมทั้งมีผู้แพ้และผู้ชนะ เป็นการบริหารจัดการที่มุ่งหวังผล
ก าไรและการแข่งขัน ดังนั้นเมื่อนักวิชาการทางตะวันตก ได้เข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนา ท าให้เขารู้ว่า
ศาสตร์แห่งการบริหารจัดการที่ยั่งยืนและด ารงความเป็นมนุษย์ที่จะอยู่ร่วมกันโดยสันติสุขนั่นคือ 
ศาสตร์ในการบริหารจัดการเชิงพุทธศาสตร์ ซึ่งกล่าวถึงหลักการบริหารงานสมัยใหม่กับหลักการ
บริหารงานเชิงพุทธศาสตร์ในเชิงเปรียบเทียบว่าสามารถบูรณาการรวมเข้ากันได้ และเป็นแนวทางที่มี

                                                           

4พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตโต), ทฤษฎีหรือแนวคิดทางด้านการบริหารและการจัดการองค์กร, 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิมพส์วย, 2552), หน้า 113. 

5พสุ เดชะรินทร,์รศ.ดร., ผู้น าตามหลักของพระพุทธศาสนา, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
,(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554), หน้า 32-33. 
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ความสอดคล้องกับหลักการบริหารสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดี6 พุทธศาสนานั้นมีประโยชน์เกี่ยวกับนัก
บริหารอยู่สามด้านด้วยกัน กล่าวคือ 

ด้านแรก ช่วยเป็นหลักเกณฑ์ในการบริหารจิต นั่นคือ ในการที่จะใช้จิตไปบริหารอะไรก็ควรที่
จะบริหารจิตของตนให้อยู่ในสภาวะที่พร้อมที่สุดเสียก่อน 
 

ด้านที่สอง แสดงได้ว่าหลักทฤษฎีและเทคนิคในการบริหาร ไม่ว่าจะเป็นของตะวันตกหรือ
ตะวันออก ก็ล้วนแล้วแต่เป็นหัวข้อพุทธธรรมที่ได้แสดงไว้แล้วทั้งสิ้น นอกจากนี้ในการส ารวจ
คุณสมบัติของหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร ก็พบว่าคุณสมบัติเหล่านั้นต่างก็
เป็นธรรมะที่อยู่ในพุทธศาสนาเช่นกัน มองในมุมกลับการน าพุทธธรรมที่จ าแนกเป็นหมวดหมู่อย่าง
เหมาะสมมาฝึกปฏิบัติย่อมจะเป็นประโยชน์แก่นักบริหารได้เป็นอย่างดี 

ด้านที่สาม สังเกตดูจะเห็นว่า แนวโน้มในการบริหารยุคใหม่เริ่มมองการแข่งขันและการ
บริหารที่เป็นธรรมและความส าเร็จที่ยั่งยืนมากกว่าผลประโยชน์ระยะสั้น และเริ่มมีหลักบริหารที่
ส่งเสริมแนวทางนี้ เช่น เศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการที่ดี ความโปร่งใส ผลประโยชน์ทับซ้อน  
เป็นต้น ซึ่งเป็นการวิ่งเข้าหาและสอดคล้องกับหลักพุทธธรรมอย่างแท้จริง 

หลักพุทธธรรมเป็นแหล่งขุมทรัพย์ที่นักบริหารทั้งหลาย จะสามารถน ามาใช้ประโยชน์ทั้งใน
ด้านแยกแยะผิดถูกชั่วดี ในการพัฒนาอุปนิสัยทั้งตนเองและผู้ใกล้ชิดเกี่ยวข้อง ในเชิงอุปการธรรมคือ 
เป็นเครื่องช่วยในด้านต่าง ๆ เช่น การตัดสินใจ พลังในการท างาน การครองใจคน ความส าเร็จของ
งาน และท้ายที่สุดยังเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิผลสูงยิ่งในการปลอบใจเมื่อพบความล้มเหลว และ
เตือนสติเมื่อประสบความส าเร็จ 

พุทธศาสนาจะมีความทันสมัยและมีประโยชน์ที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์มากมาย แต่นัก
บริหารทั่วไปมักมองข้ามขุมทรัพย์เหล่านี้ ไม่ว่าจะด้วยความดูถูกดูแคลน ไม่สนใจ ไม่ รู้จริง ท้อถอย 
กลัวความล าบากหรือด้วยเหตุผลอ่ืน ๆ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าพุทธศาสนาสามารถให้ประโยชน์แก่นัก
บริหารยุคโลกาภิวัฒน์ที่ปราศจากอคติได้เป็นอย่างมาก และถึงแม้ว่าจะต้องใช้ความพยายามอยู่บ้าง
ก่อนที่จะได้รับประโยชน์ แต่ก็ไม่ได้มากไปกว่าความพยายามที่ผู้บริหารพึงใช้เป็นปกติอยู่แล้ว7 
 
4. หลักพุทธธรรมที่น ามาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการองค์กรภาคเอกชนในยุคโลกาภิวัฒน์ 

เราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันสภาพสังคมค่อนข้างเน้นในเรื่องของวัตถุมากกว่าความเอาใจใส่ใน
เรื่องของจิตใจหรือทางด้านจริยธรรม สังคมจึงขาดแนวยึดหรือหลักทางศาสนาจึงท าให้สังคมมีความ
ยุ่งยาก และปั่นป่วน คนที่อยู่ในสังคมจึงขาดซึ่งจริยธรรมที่ส าคัญในการใช้ชีวิตการมีศาสนาตาม
กฎหมายยังไม่ส าคัญเท่ากับที่เราได้ตระหนักว่าเรานั้นมีแนวคิดหรือหลักยึดทางศาสนาในเรื่องใด เรื่อง
ของศาสนามีหลายอย่างที่เป็นเรื่องส าคัญที่น าไปช่วยในกระบวนการพัฒนา แก้ไขปัญหา เพ่ือน าพา

                                                           

6จ ารัส จันทร์แสงศร,ี หลักการบริหารงานสมัยใหม่ กับหลักการบริหารเชิงพุทธศาสตร์, 
(กรุงเทพมหานคร : 2549), หน้า 23-34. 

7อนุมงคล ศิริเวทิน, หลักศาสนากบัการบริหารงานยุคโลกาภิวัตน์, (กรุงเทพมหานคร : จงลักษณ์การ
พิมพ์, 2554), หน้า 111. 
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ไปสู่การปฏิบัติตน และหากน าหลักศาสนาตามหลักสังคหวัตถุ 4 มาใช้ร่วมกับการบริหารงานในยุค
ปัจจุบันก็สามารถน าไปสู่ความส าเร็จในงานระดับหนึ่ง ซึ่งความหมายของหลักสังควัตถุ 4 นั้นหมายถึง
คุณธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน ผูกใจคนและประสานหมู่ชนให้มีความสามัคคีเป็นธรรมที่ท าให้
คนเป็นที่รัก เป็นที่ชอบใจของคนทั่วไปเป็นการปลูกไมตรีเติมน้ าใจต่อกัน ท าให้สังคมเป็นสุข 8  ดังค า
สอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นหลักสัจธรรมที่ผู้ปฏิบัติพ้นทุกข์เข้าถึงความสุขและความบริสุทธ์
ภายในได้จริง ธรรมะของพุทธองค์เป็นความรู้ที่บริสุทธิ์เป็นธรรมโอสถขนานเอก ที่สามารถเยี่ยวยา
รักษาจิตใจของมวลมนุษยชาติให้หลุดพ้นจากความโลภ ความโกธรความหลง เพราะเมื่อใจปราศจาก
สิ่งเหล่านี้ ใจย่อมสะอาดบริสุทธิ์มีอานุภาพเกิดเป็นความเมตตากรุณาปราณีมีความรักความปรารถนา
ดีต่อกันดังที่สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าตรัสไว้ในสังคหวัตถุสูตรว่า9 "ทานญฺจเปยฺยวชฺชญฺจอตฺถจริยา จ 
ยา อิธสมานตฺตตา จ ธมฺเมสุ ตตฺถตตฺถยถารห  การให้ทาน การพูดจาไพเราะ การประพฤติตนให้เป็น
ประโยชน์ในโลกนี้ความเป็นผู้มีตนสม่ าเสมอในธรรมทั้งหลายนั้นตามควร" ซึ่งเป็นหลักธรรมที่เป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้อ่ืน ผูกไมตรี เอ้ือเฟ้ือเกื้อกูล หรือเป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน 
ประกอบด้วยหลัก 4 ประการ คือ10 

1. ทาน คือ การให้ ได้แก่ การเสียสละ การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การแบ่งปันช่วยเหลือกันด้วย
สิ่งของ การให้ทานให้เพ่ือขจัดกิเลส การท าทานโดยให้สังคหวัตถุนี้ ในแง่ปฏิบัติ หมายถึง การเฉลี่ย
หรือแบ่งให้จากส่วนที่คนมีอยู่ มิใช่ให้มากมายจนไม่เหลือ หรือให้จนผู้รับร่ ารวย จุดประสงค์เน้นที่การ
แสดงอัธยาศัยไมตรีมากกว่าความมากหรือน้อยของวัตถุที่ให้ เพราะฉะนั้น คนยากจนหรือคนที่มีวัตถุ
สิ่งของเล็กน้อยก็สามารถแบ่งปันให้ทานผู้อ่ืนได้ตามอัตภาพของตน ข้อนี้จะช่วยให้ไม่เป็นคนละโมบ 
ไม่เห็นแก่ตัว 

2. ปิยวาจา ได้แก่ การพูดค าสุภาพ อ่อนหวาน เพ่ือให้เกิดความสมานสามัคคี ปิยวาจาท าได้
ง่าย เพราะวาจานั้นมีในตัวเรา เพียงเรามีสติ มีเมตตาในใจก็สามารถพูดออกมาได้ ค า พูดมีอยู่ 2 
ประเภท ได้แก่ 

(1) ค าพูดที่พูดออกไปแล้วคนฟังเกลียด เช่น ค าหยาบ ค าด่า ค าประชด ค ากระทบกระเทียบ 
ค าแดกดัน ค าสบถ เป็นต้น ค าพูดเหล่านี้เรียกว่า "อัปปิยวาจา" 

(2) ค าพูดที่พูดออกไปแล้วท าให้คนฟังรัก เช่น ค าอ่อนหวาน ค าชมเชยจากใจจริง ค าพูดที่
ชวนให้เกิดความสมัครสมานไมตรี เป็นต้น 

3. อัตถจริยา หมายถึง การบ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือกันและกันในวงแคบ และบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ในวงกว้าง หลักธรรมข้อนี้มุ่งสอนให้คนพัฒนาตน 2 ด้าน คือ การท าตนให้เป็น
ประโยชน์ และท าในสิ่งที่เป็นประโยชน์ การท าตนให้เป็นประโยชน์ หมายถึง ท าตนให้มีคุณค่าใน
สังคมท่ีตนอาศัยอยู ่

                                                           

8พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโฺต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม,พิมพ์คร้ังท่ี 9,(
กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์มหาจฬุาลงกรณร์าชวิทยาลยั, 2543), หน้า 167. 

9องฺจตุกฺก. (บาลี) 21/32/37. 
10พญ.พรรณพิมล หล่อตระกลู, บทความสุขภาพจิต, (กรมสุขภาพจติ กระทรวงสาธารณสุข, 2555), หน้า 

10-15. 
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4. สมานัตตตา การวางตนเสมอต้นเสมอปลาย หมายถึง การวางตนได้เหมาะสมความหมาย 
2 ประการ คือ 

(1) วางตนได้เหมาะสมกับฐานะที่ตนมีอยู่ในสังคม ตนอยู่ในฐานะอะไรก็วางตนให้
เหมาะสมกับฐานะที่เป็นอยู่ และท าได้อย่างเสมอต้นเสมอปลาย 

(2) ปฏิบัติตนอย่างสม่ าเสมอต่อคนทั้งหลาย ให้ความเสมอภาค ไม่เอารัดเอาเปรียบ
ผู้อ่ืนเสมอในสุขและทุกข์ คือ ร่วมสุขร่วมทุกข์ ร่วมรับรู้ปัญหา และร่วมแก้ปัญหาเพ่ือประโยชน์ของ
องค์กรคุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้เราเป็นคนมีจิตใจหนักแน่นไม่โลเล รวมทั้งยังเป็นการสร้างความนิยม
และไว้วางใจให้แก่บุคลากรในองค์กร 
สังคหวัตถุ 4 ประการดังกล่าวมาแล้ว อ านวยประโยชน์ที่มองเห็นได้เป็นรูปธรรมดังต่อไปดังนี้ 

1. ช่วยให้บุคคลด ารงตนอยู่ได้ในองค์กรด้วยความสุข สามรถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจ สมานไมตรีระหว่างกันในองค์กร 
3.เป็นเครื่องส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลให้มีความเคารพนับถือกันตามสมควรแก่ฐานะ

ของบุคลากรในองค์กร 
4. เป็นเครื่องประสานองค์ประกอบต่าง ๆ ของสังคมให้คงรูปอยู่และด าเนินไปได้ด้วยดี 
5. ช่วยส่งเสริมศีลธรรมและป้องกันความประพฤติเสื่อมเสียในองค์กร 

 
5. วิเคราะห์หลักธรรมในการประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการองค์กรภาคเอกชนในยุคโลกาภิวัฒน์ 
 การสร้างความผูกพันของพนักงานในองค์กรหรือ employee engagement  เป็นเรื่องที่ทุก
องค์กรคาดหวังให้เกิดขึ้น เพ่ือที่จะรักษาพนักงานคนดีมีฝีมือไว้กับองค์กรให้มีความสามารถในการ
ด าเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง มาในคราวนี้จะขอน าเสนอเรื่องของความผูกพันในแบบไทยสไตล์กัน
บ้าง จะได้เห็นว่าสามารถท าได้ง่าย ๆ ไม่ต้องลงทุนสูงมาก และเข้ากันได้ดีกับความเป็นองค์กรไทย นั่น
คือ การใช้หลักค าสอนของพระพุทธศาสนามา implement ซึ่งได้แก่ สังคหวัตถุ4 ที่เป็นหลักธรรมอัน
น าไปสู่การยึดเหนี่ยวจิตใจคนไว้ได้ เพ่ือยึดเหนี่ยวน้ าใจพนักงานให้มีความผูกพันกับองค์กรก็จะ
สามารถท าได้ดังนี้ 

(๑.) ทาน การให้ การแบ่งปัน การเสียสละ การเอ้ือเฟ้ือ ฯลฯ รูปแบบของการให้ใน
องค์กรมีหลากหลาย ดังต่อไปนี้ 
ให้สิ่งที่มีมูลค่า เช่น ค่าจ้าง สวัสดิการ รางวัล โบนัส วันหยุดพิเศษ ของขวัญในโอกาสต่าง ๆ 
ให้ความรู้ เช่น การสอนงาน การฝึกอบรม การแก้ปัญหาในงาน รูปแบบการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ให้อภัย เช่น การไม่เอาโทษในความผิดครั้งแรก การยอมให้ผิดพลาดเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ 
ให้โอกาส เช่น ความก้าวหน้าเติบโต ความท้าทายในงาน เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ให้ก าลังใจ เช่น การกล่าวค ายกย่องชมเชยเมื่อท าดี ช่วยเหลือ ดูแลเอาใจใส่ เมื่อพนักงานท้อแท้ 
ให้คุณภาพชีวิตที่ดี เช่น สภาพแวดล้อมบรรยากาศท่ีดี มีเวลาท างาน ภาระงาน ทรัพยากร ที่เหมาะสม 

ตัวอย่างง่าย ๆ ในการให้ ก็คือ สวัสดิการเครื่องดื่มฟรีส าหรับพนักงาน ท าให้พนักงานรู้สึกว่า
ไม่ได้ท างานกับองค์กรแล้งน้ าใจ แต่ท างานกับองค์กรรวยน้ าใจ ส่งผลให้พนักงานให้ความร่วมมือ
ประสานงานกันอย่างดี และมีความเต็มใจท างานให้ดีเพ่ือตอบแทนความมีน้ าใจระหว่างคนท างาน
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ด้วยกันภายในองค์กร ธรรมชาติของน้ าให้ผลทางจิตวิทยาที่ช่วยละลายความงก ๆ เค็ม ๆ ของ
ผู้บริหารหรือช่วยดับอารมณ์ผู้จัดการที่ใจร้อนได้ เหมือนเอาน้ าดับไฟ นั่นเอง 

(๒.) การพูด หรือในที่นี้รวมถึงการสื่อสารทั้งหมด แต่การสื่อสารส่วนใหญ่ในองค์กรเป็น
การสื่อสารแบบไม่เป็นทางการซึ่งวิธีในการสื่อสารที่ใช้บ่อยที่สุดก็คือการพูดนั่นเอง ดังนั้น การพูดจึงมี
ความส าคัญมาก พลังของค าพูดสามารถท าให้คนฮึกเหิมมีไฟในการท างาน สร้างแรงบันดาลใจ หรือ
อาจท าให้คนท างานเสียขวัญก าลังใจจนลาออกได้ 

หลักการพูดในที่ท างานท่ีจะท าให้คนท างานรู้สึกดีมีไมตรีต่อกัน มีดังต่อไปนี้ 
พูดให้รู้เรื่อง ชัดเจน เข้าใจตรงประเด็น 
พูดยกย่องชมเชย ให้ก าลังใจ 
พูดปลอบโยน เอาใจ 
พูดความจริง ไม่โกหกหลอกลวง 
พูดมีอารมณ์ขัน บรรยากาศผ่อนคลาย 
พูดเพราะ ไม่ใช้วาจาข่มขู่ วางอ านาจ 
พูดจาสุภาพ ให้ความเคารพผู้ฟัง 
พูดด้วยน้ าเสียงที่น่าฟัง 
พูดให้คิด ให้มีแรงจูงใจ 
พูดให้ถูกจังหวะ เวลา ถูกคน 
พูดขอบคุณ ขอบใจ ขอโทษ และไม่เป็นไร 

 ถ้าสมมติมีความจ าเป็นที่จะต้องต าหนิติเตียนข้อผิดพลาดของพนักงาน ให้ใช้วิธีหาค าชมก่อน
แล้วค่อยติ แล้วอย่าไปต าหนิที่ตัวบุคคล ให้คอมเมนต์ที่เรื่องงาน และที่ส าคัญห้ามใช้การดุด่าหยาบ
คายระบายอารมณ์ แต่ต้องมีวิธีการแก้ไขปัญหา ค าแนะน า ระบุความคาดหวังที่ต้องการอย่างชัดเจน 
พนักงานบางคนยอมให้ด่าได้ก็จริง แต่ต้องบอกด้วยว่าจะให้ท ายังไง ไม่ใช่โดนด่าฟรีแล้วไปคิดต่อเอา
เองว่าจะแก้ยังไง เสียทั้งงาน เสียทั้งความรู้สึก 

(๓.) การกระท าที่เป็นประโยชน์ ในองค์กรสามารถท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวพนักงานเอง หรือประโยชน์ต่อสังคมชุมชน ท าให้เกิดความรู้สึก
ที่ดี และก่อให้เกิดความผูกพันได้ในที่สุด 

-  กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ต่าง ๆ ระหว่างบุคลากรภายในองค์กร เช่น กีฬาสี สัมมนา ท่อง
เทียว ประจ าปี 

-  กิจกรรมร่วมกันระหว่างองค์กรกับครอบครัวพนักงาน เช่น family day, จัดงานวันพ่อ วัน
แม่ วันเด็ก ในโรงงาน 

-  โครงการช่วยเหลือพนักงานที่ได้รับความเดือดร้อน เช่น บรรเทา ฟ้ืนฟู ผู้ประสบภัยพิบัติ 
น้ าท่วม ไฟไหม้บ้าน 

-  โครงการด้าน CSR ต่าง ๆ เพราะพนักงานรุ่นใหม่เลือกท างานกับองค์กรที่มีส่วนช่วยในการ
สร้างให้โลกนี้น่าอยู่ 

บริษัทต่างชาติเคยมาดูงานในเมืองไทยก็ต้องอ้ึงกับการสร้าง engagement ในวิถีไทยแบบเรียบ
ง่ายชนิดที่คิดไม่ถึงนั่นคือ การตักบาตรวันเกิดพนักงาน การนิมนต์พระมาท าบุญที่บริษัท การรดน้ าด า
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หัวผู้บริหาร ฯลฯ สิ่งเหล่านี้เป็นการหล่อหลอมทางสังคมผ่านวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยซึ่ง
เป็นการบริหารอย่างละเอียดอ่อน 

(๔.) สิ่งที่ท ามาทั้งหมดในข้อข้างต้นนี้จะยั่งยืนและรักษาความผูกพันได้ในระยะยาวก็ต้อง 
มีความสม่ าเสมอ คงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายในการน าไปปฏิบัติใช้ โดยการให้ความส าคัญของ
ผู้บริหารระดับสูงต้องมีนโยบายด้านการสร้าง 

-ความผูกพันของพนักงาน มีระบบ มีมาตรฐาน ในการน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้
พนักงานเชื่อมั่นว่าพวกเขา 

-จะได้รับความเป็นธรรมตลอดชีวิตการท างานในองค์กร 
-โครงสร้างเงินเดือนที่เทียบเคียงได้ในตลาด ค่าตัวพนักงานไม่ต่ ากว่ าคนท างานในวงการ

เดียวกัน 
-ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่น่าเชื่อถือ ไม่ล าเอียง ไม่อคติ น าไปให้คุณให้โทษได้อย่าง

สมเหตุสมผล 
-ภาวะผู้น าของหัวหน้างานและผู้บริหารที่น่าเคารพ ไม่ท าตัวให้เสื่อมเสียศรัทธา เสียการ

ปกครอง 
-มาตรฐานในการปฏิบัติต่อพนักงานที่เท่าเทียมกัน ไม่มีดับเบิลสแตนดาร์ด ใช้ระบบคุณธรรม 

มากกว่าอุปถัมภ์ 
-ให้ความส าคัญกับการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง มีการวางโครงสร้างการพัฒนา

ความสามารถพนักงานที ่
-สอดคล้องกับการเติบโตในหน้าที่การงาน มีเส้นทางให้ก้าวหน้าตามความถนัดของบุคคล 
-การสนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ไม่อ้างเหตุผลในการลดทอนคุณภาพ

ชีวิตของพนักงาน 
การบริหารความผูกพันหรือ engage management เป็นศาสตร์และศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับ

ความรู้สึกของพนักงาน ซึ่งในพระพุทธศาสนามีอยู่หลายหลักธรรม โดยเฉพาะสังคหวัตถุ 4 นี้เป็น
หลักธรรมที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้โดยตรงนอกจากนี้ ก็มี พรหมวิหาร4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา 
อุเบกขา ก็สามารถน ามาใช้ได้ในระดับผู้น า เพราะเหตุผลที่คนลาออกส่วนใหญ่มาจากหัวหน้า ถ้า
หัวหน้ามีทั้งพรหมวิหาร4 และสังคหวัตถุ4 ก็น่าจะแก้ไขปัญหาพนักงานลาออกเพราะหัวหน้าได้ ที่
ยกตัวอย่างมานี้เป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ในแต่ละองค์กรสามารถน าหลักการแนวคิดไปประยุกต์ใช้
ได้อย่างง่ายและหลากหลาย เพราะองค์กรไทยจะเข้าใจไม่ยาก และคุ้นเคยมากกว่าทฤษฎีตะวันตกเสีย
อีก ที่ส าคัญหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า มีลักษณะพิเศษคือ อกาลิโก คือ ใช้ได้ผลไม่จ ากัด
กาลเวลา มีความยั่งยืนมากกว่าทฤษฎีของฝรั่งที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย มีการลบล้างแนวคิดเดิม
โดยกูรูต่างส านักอยู่ตลอดเวลา 

จากองค์ประกอบของสังคหวัตถุ 4 ที่กล่าวมาแล้วนั้น ในแง่ของการบริหารสามารถหยิบยก
ส่วนใดส่วนหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่องานบริหารมาใช้ได้ ซึ่งผู้ใช้จะได้รับประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมที่
ชัดเจนต่อผลที่ตอบสนองอย่างแท้จริง ซึ่งมิใช่ ไม่เคยมีผู้น าประโยชน์จากพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ แต่
ตรงกันข้าม กลับมีผู้น าประโยชน์จากหลักพุทธธรรมเหล่านี้มาใช้แล้วได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่าทีเดียว 
ดังนั้น การบริหารงานที่เป็นไปตามหลักของเศรษฐศาสตร์ และสังคมในปัจจุบันที่พัฒนาทุก ๆ ด้าน 
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ต้องมีการบริหารที่ควบคู่ไปกับการใช้หลักของพุทธธรรมเข้ามาเสริมจึงจะสัมฤทธิ์ ผลที่สมบูรณ์และก่อ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในงานการบริหาร11 
 
6. สรุป 

การบริหารจัดการองค์กรภาคเอกชนตามหลักพุทธธรรมในยุคโลกาภิวัฒน์ การบริหารแนว
ใหม่ จ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีหลักพุทธธรรม เพราะหลักธรรมทั้งหลายเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นหลักสังคหวัตถ 
4 หรือหลักธรรมใด ๆ ก็ตามเป็นหลักความดีของการกระท าทางกาย วาจา และใจ ระหว่างผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานทุกฝ่าย ดังนั้นบุคลากรในองค์กรทุกคนย่อมมีความพึงพอใจกับการบริหาร
โดยใช้ หลักสังคหวัตถุ 4 ได้แก่ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา (โอบอ้อมอารี วจีไพเราะ 
สงเคราะห์ประชาชน วางตนเหมาะสม) 

ดังนั้น การท างานร่วมกันในเชิงบริหารยุคใหม่ คือกระบวนการท างานร่วมกับผู้อ่ืนเพ่ือให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ (Sergiovanni) ทุกคนย่อมมุ่งมั่นตั้งใจที่จะท างานให้
สัมฤทธิผลเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร มีตัวชี้วัด และต้องมีหลักธรรมเข้ามาใช้ในการบริหาร 
หลักสังคหวัตถุ 4 คือ 
 

ทาน คือ การให้ ได้แก่ การเสียสละ การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
 
ปิยวาจา ได้แก่ การพูดค าสุภาพ อ่อนหวาน 
 
อัตถจริยา หมายถึง การบ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือกันและกัน 
 
สมานัตตตา คือ การวางตนเสมอต้นเสมอปลาย 

 
จะเห็นได้ว่าความเสมอภาคและมีความเป็นธรรมต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาอย่างเท่าเทียมกัน  

ไม่เลือกปฏิบัติผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาถึงจะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเห็นว่าผู้บังคับบัญชามี
ความเป็นธรรมจึงเกิดก าลังใจที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ 
การบริหารจัดการองค์กรภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ หากน าหลัก
พุทธธรรม ยึดเป็นหลักเพ่ือน าพาไปสู่การปฏิบัติตน และหากน าหลักศาสนาตามหลักสังคหวัตถุ 4 มา
ใช้ร่วมกับการบริหารงานในยุคปัจจุบันก็สามารถน าไปสู่ความส าเร็จในงานระดับหนึ่ง คุณธรรมที่เป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวใจคน ผูกใจคนและประสานหมู่ชนให้มีความสามัคคีเป็นธรรมที่ท าให้คนเป็นที่รัก เป็น
ที่ชอบใจของคนทั่วไปเป็นการปลูกไมตรีเติมน้ าใจต่อกัน องค์กรนั้นย่อมมีประสิทธิภาพ มีความส าเร็จ
ในหน้าที่การงาน น าพาองค์กรให้ก้าวหน้าต่อไป สามารถขยายองค์กรให้โตขี้น พร้อมกับเป็นที่รู้จักใน
ด้านขององค์กรค์ที่มีคุณธรรม ธุรกิจภาคเอกชนต้องยึดหลักคุณธรรมมาก่อนเสมอ 
 
                                                           

11สังควัตถุ 4 พบในพระไตรปิฎก เลม่ที่ 15 พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 7 ข้อที่ 351 หน้าท่ี 109-110. 
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ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงิน 

อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 
Public Opinion on the Operation of Tambon Administrative  

Organization, Muang District, Yasothon Province. 

 
ศุภลักษณ์  ปุระมงคล1 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงิน อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงิน อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร ของ
ประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน 3) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ของพนักงานส่วนต าบลในองค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงิน อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร การด าเนินการวิจัย เป็น
การวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลขุมเงิน อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยระยะนี้ ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป 
และเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง ซึ่งมีภูมิล าเนาและอาศัยอยู่จริงในเขตพ้ืนที่ต าบลขุมเงิน อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร ปี 
พ.ศ. 2561 จ านวน 4,279 คน กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรทาโร่ ยามาเน่ ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 362 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง 2)ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงิน อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร ของประชาชน
ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3)ผล
การศึกษาข้อเสนอแนะ พบว่า ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงิน อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร ล าดับความถี่สูงไปหาต่ า สองอันดับแรก ได้แก่ 
อันดับแรก คือ เมื่อเกิดโรคระบาดขึ้นในพ้ืนที่ อบต.ควรมีบทบาทเข้ามาด าเนินการแก้ไข ให้ทันเวลา รวดเร็ว 
อันดับที่ 2 คือ พื้นที่ของ อบต.ขุมเงินตั้งอยู่เป็นพื้นที่ลุ่มน้ า ควรเพิ่มงบในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางน้ า
อย่างเต็มที ่
 
ค าส าคัญ: ความคิดเห็น; องค์การบริหารส่วนต าบล;ยโสธร;การด าเนินงาน; 

 
ABSTRACT 

This research has the following objectives: 1) to study the level of public opinion 

towards the operation of Tambon Administrative Organization, Muang District, Yasothon 

Province. 2)To compare the opinions of the people towards the operation of Tambon 

Administrative Organization, Muang District, Yasothon Province. Of people with different 

gender, age, education level and occupation 3) To study suggestions about the work of the 

employees of Tambon Administrative Organization, Muang District, Yasothon Province. The 

                                                   
1 รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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research is a quantitative research to study the level of public opinion towards the operation of 

Tambon Administrative Organization, Muang District, Yasothon Province.The population 

used in this research phase is people aged 18 years and over and being a voter which is 

domiciled and actually lives in the area Tambon Administrative Organization, Muang District, 

Yasothon Province. in 2018, 4,279 people By using the Taro Yamane formula The sample 

size was 362 people.The instrument used in the research is the Rating Scale questionnaire. 

The results showed that 1) the overall level was at a moderate level.2) The results of 

the public opinion on the operation of Khum Ngoen Subdistrict Administrative 

OrganizationMueang District, Yasothon Province of people with gender, age, education level 

and occupationFound that there was a significant difference at the level of .05 And the results 

of study suggestions.3)Found that the suggestions about public opinion towards the operation 

of Khum Ngoen Subdistrict Administration Organization Mueang District, Yasothon 

Province, high frequency order, low to 1.When the epidemic occurs in the area The 

Subdistrict Administrative Organization should have a role to come to take action in time to 

be prompt2.The area of Tambon Khok Ngoen is located in a watershed area. Should increase 

the budget for the conservation of natural resources fully 

 

KEYWORDS:Opinion ;Tambon Administrative Organization; Yasothon;Operations; 

 
1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 รัฐบาลมีหน้าที่ควบคุมดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กฎหมายบัญญัติเท่านั้น เนื่องจากรัฐบาล
ต้องการกระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่นและมีจุดมุ่งหมายหลักคือ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
การเมือง การปกครอง ทั้งในเรื่องการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นตัวแทนของตนมาบริหารงาน เพ่ือ
ส่งเสริมการพัฒนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการแก้ไขปัญหาได้ดีที่สุด
องค์กรปกครองท้องถิ่นต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการด าเนินงานให้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นตามความจ าเป็นในแต่ละท้องถิ่นการด าเนินงานจะส าเร็จได้ตามเป้าหมายต้องอยู่บน
พ้ืนฐานของความพึงพอใจของประชาชนถือเป็นหน่วยงานที่ส าคัญ ในการด าเนินงานที่จะต้องให้ประชาชนได้รับ
บริการทั่วถึง รวมทั้งสามารถอ านวยความสะดวก และแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ ทั้งนี้
ต้องสอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและหลักธรรมาภิบาล ในการสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้เกิด
ความพึงพอใจนั้น จะต้องสนองตอบตามล าดับขั้นของความต้องการและเมื่อได้รับการสนองตอบสิ่งที่ตนเอง
ต้องการแล้วก็ไม่สามารถจูงใจในสิ่งเหล่านั้นได้อีกก็จะต้องสร้างแรงจูงใจในล าดับขั้นของความต้องการในขั้น
ต่อไป เมื่อประยุกต์กับการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการ ผู้มาใช้บริการก็ย่อมมีความต้องการตามล าดับ
ขั้นความต้องการเมื่อได้รับการตอบสนองแล้วก็จะมีความต้องการในล าดับต่อไป (Maslow, A. H., 1970) 
 องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) เป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็นนิติบุคคลและ
ราชการส่วนท้องถิ่น จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 ก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลไว้ดังนี้ หน้าที่ในการพัฒนา
ต าบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม หน้าที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องกระท า มี 9 ประการ 
และหน้าที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลอาจพิจารณากระท าได้ มี 13 ประการ (โกวิทย์ พวงงาม, 2546 : 110) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงิน อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร เป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
พ้ืนที่ครอบคลุมทั้งต าบลขุมเงิน มีพ้ืนที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบทั้งหมด 216 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย
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พ้ืนที่จ านวน 8 หมู่บ้าน ส าหรับอ านาจหน้าที่ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงิน มีอ านาจ
หน้าที่ในการบริหารงาน ภายใต้บังคับแห่งตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 และมีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน การ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้อ 16 ซึ่งประกอบไปด้วย รักษาความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอ
ภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาความสงบ
เรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินหรือการอนามัย
และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
 จากเหตุผลดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะเป็นประชาชนผู้ซึ่งมีส่วนได้เสียในการบริหารงานหรือ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงิน จึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงิน อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร” ว่าเป็น
อย่างไร เพ่ือน าผลที่ได้จากการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ และเป็นแนวทางต่อการพัฒนาแก้ไขปรับปรุง
การด าเนินงานของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงิน อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขุม
เงิน อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ขุมเงิน อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 

3. เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานงานของพนักงานส่วนต าบลในองค์การบริหารส่วน
ต าบลขุมเงิน อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 
 
3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
 
1) เพศ 
2) อาย ุ
3) ระดับการศึกษา 
4) อาชีพ  

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงิน อ าเภอเมือง จังหวัด
ยโสธร ประกอบด้วย  
1) ด้านการส่งเสริมอาชีพและกลุ่มอาชีพ 
2) ด้านการจัดประเพณีต่างๆ 
3) ด้านสาธารณสุข 
4) ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
5) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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แผนภาพที่ 1กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
  
  4.1แบบแผนการวิจัย 
  ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ได้แก่ เขตอ านาจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงิน อ าเภอเมือง 
จังหวัดยโสธร 
  ขอบเขตด้านระยะเวลาได้แก่ มกราคม – ตุลาคม พ.ศ. 2561 
  4.2ประชากรและตัวอย่าง 
  1. ประชากร  ได้แก่ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลขุมเงิน อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร มีจ านวนหมู่บ้านทั้งหมด 8 หมู่บ้าน และเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
จ านวน 4,279 คน (ข้อมูลจ านวนประชากรส ารวจ เมื่อวันที่ 1 ตุลคม 2560) 
  2. กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลขุมเงิน อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร มีจ านวนหมู่บ้านทั้งหมด 8 หมู่บ้าน และเป็นผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง จ านวน 4,279 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ได้จ านวน
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 362 คน (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 43) 
 4.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
  ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงิน อ าเภอเมือง 
จังหวัดยโสธร จ าแนกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 
  (1) งานด้านการส่งเสริมอาชีพและกลุ่มอาชีพ   
  (2) งานด้านการจัดประเพณีต่างๆ  
  (3) งานด้านสาธารณสุข  
  (4) งานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  
  (5) งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ที่สร้าง
ขึ้นเองโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 แบบสอบถามลักษณะปลายปิด (Close-ended) และแบบเลือกตอบ (Check list) เกี่ยวกับ
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ  
  ตอนที่ 2 แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยให้ผู้ตอบเลือกระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงิน อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร แบ่งออกเป็น 4 
ด้าน คือ (1) งานด้านการส่งเสริมอาชีพและกลุ่มอาชีพ (2) งานด้านการจัดประเพณีต่างๆ (3) งานด้าน
สาธารณสุข (4) งานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และ (5) งานด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)โดยแบ่งระดับการ
วัดออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  
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  ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended) เพ่ือสอบถามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงิน อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 
  4.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ในการศึกษาครั้งนี้ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
  1. ผู้วิจัยได้น าหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย จากศูนย์การศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ถึงผู้น าชุมชน/ท้องถิ่นในเขตต าบลขุมเงิน อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ ในการแจกแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง จนครบกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ 
จ านวน 362 คน  
  2. ผู้วิจัยน าแบบสอบถาม จ านวน 362 ชุด ตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้อง และน าไปแจกให้กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยโดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง โดยข้อค าถามก าหนด ค่าน้ าหนัก หรือ
คะแนนออกเป็น 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ต (Likert) ซึ่งก าหนดค่าคะแนน (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543 : 107) 
ดังนี้ 
  ระดับคะแนน 5 หมายถึง  ความคิดเห็นมากที่สุด 
  ระดับคะแนน 4หมายถึง  ความคิดเห็นมาก 
  ระดับคะแนน 3 หมายถึง  ความคิดเห็นปานกลาง 
  ระดับคะแนน 2 หมายถึง  ความคิดเห็นน้อย 
  ระดับคะแนน 1 หมายถึง  ความคิดเห็นน้อยที่สุด 4. 6 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
  ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลมีล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
  1. น าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ทุกฉบับ 
  2. น าแบบสอบถามที่คัดเลือกไว้แล้วมาด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ 
  3. น าคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
  4. วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงิน อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร ทั้งโดยรวม รายด้านและรายข้อ 
จากนั้นผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล ออกเป็น 5 ช่วง เพื่อแปลความหมายจากผลคะแนนเฉลี่ย (รังสรรค์ สิงห
เลิศ. 2551 : 335) ดังนี้  
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง  4.21-5.00    หมายถึง    มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.41- 4.20   หมายถึง    มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.61 - 3.40  หมายถึง    มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.51 - 2.60  หมายถึง    มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00 - 1.50   หมายถึง    มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  5. วิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงิน อ าเภอเมือง 
จังหวัดยโสธร โดยการแจกแจงความถี่ 
  6. น าเสนอผลการวิจัยโดยการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 
 
5. ผลการวิจัย 
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 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในครั้ง คือ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชาย จ านวน 
205 คน คิดเป็นร้อยละ 56.60 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 112 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30.90 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/เทียบเท่า/อนุปริญญา จ านวน 105 
คน คิดเป็นร้อยละ 55.80 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเกษตรกรรรม จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 49.70 
ตามล าดับ 
 2. ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงิน อ าเภอ
เมือง จังหวัดยโสธร พบว่า โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง (   = 3.28)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับ
มากทั้งห้าด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการจัดประเพณีต่างๆ (    = 3.95)  ด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (    = 3.88)  ด้านสาธารณสุข (   = 3.19) ด้านการส่งเสริม
อาชีพและกลุ่มอาชีพ (   = 2.83) และด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น (   = 2.58) 
ตามล าดับ 
 3. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย มีดังต่อไปนี้ 
     3.1 เพศ พบว่า ประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงิน อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร ที่มีเพศ
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานโดยรวมแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพิจารณา
เป็นรายด้านมีความคิดเห็นแตกต่างกันในด้านการจัดประเพณีต่างๆ ส่วนอีกจ านวนที่เหลือทั้ง 4 ด้าน ไม่มีความ
แตกต่างกัน 
     3.2 อายุ พบว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงิน อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร ที่มี
อายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงาน โดยรวม และรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
     3.3 ระดับการศึกษา พบว่า ประชาชนในต าบลขุมเงิน อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร ที่มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงิน โดยรวม และราย
ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
     3.4 อาชีพ พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ขุมเงิน อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร ที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงาน โดยรวม และราย
ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงิน อ าเภอเมือง 
จังหวัดยโสธร พบว่า ประชาชนได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลขุมเงิน ล าดับความถ่ีสูงไปหาต่ า สามอันดับแรก ได้แก่ อันดับแรก คือ เมื่อเกิดโรคระบาดขึ้นในพ้ืนที่ 
อบต.ควรมีบทบาทเข้ามาด าเนินการแก้ไข ให้ทันเวลา รวดเร็ว อันดับที่ 2 คือ พ้ืนที่ของ อบต.ขุมเงินตั้งอยู่เป็น
พ้ืนที่ลุ่มน้ า ควรเพ่ิมงบประมาณในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางน้ าอย่างเต็มที่ และ อันดับที่ 3) ควร
ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขได้รับโอกาสก้าวหน้าทั้งจากการศึกษาเล่าเรียนและจากการท างาน 
 
6.อภิปรายผล  
 1 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงิน อ าเภอเมือง 
จังหวัดยโสธรพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงิน 
อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากท้ังห้าด้าน 
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เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการจัดประเพณีต่างๆ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้านการส่งเสริมอาชีพและกลุ่มอาชีพ และด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาท้องถิ่น ที่เป็นเช่นนี้แสดงให้เห็นว่า ประชาชนที่รับบริการในด้านต่างๆ ที่ด าเนินการโดยองค์การ
บริหารส่วนต าบลขุมเงินอาจจะยังไม่เป็นที่พึงพอใจมากนัก เนื่องมาจากยังไม่ปรากฏผลงานเป็นที่ประจักษ์หรือ
อาจมีการประชาสัมพันธ์การด าเนินการต่างๆยังไม่ทั่วถึงพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างครอบคลุม ผลการวิจัย
ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิกุล  มีมานะ. (2557). ได้วิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 
ผลการวิจัย พบว่า 1) ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัว อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านก็อยู่ใน
ระดับมากทั้งห้าด้าน ล าดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต่ า คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านคุณสมบัติทั่วไป ด้าน
คุณลักษณะเฉพาะตัว ด้านคุณลักษณะการเป็นผู้น า และด้านความรู้ความสามารถที่ประชาชนมีความต้องการ
ผู้น าท้องถิ่นที่มีลักษณะที่พึงประสงค์ในการป าหน้าที่บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้สอดคลอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ประภัสสร อะวะดี. (2550 ) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการบริการสาธารณะ
ของเทศบาลต าบลโพนสา อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลโพนสา อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย รวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง 2) ผลการเปรียบเทียบความพึง
พอใจของประชาชนทีมีต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลโพนสา อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ที่
จ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษาและอาชีพต่างกัน พบว่าแตกต่างกัน  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 

1.ด้านการส่งเสริมอาชีพและกลุ่มอาชีพ พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงิน อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร ด้านการส่งเสริมอาชีพและกลุ่มอาชีพ โดยรวม อยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือ ข้อที่ 5. เป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพใดอาชีพหนึ่งของชุมชนที่จัดฝึกโดย อบต.ของท่าน ที่เป็นเช่นนี้แลดงให้
เห็นว่า ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลขุมเงินที่รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงินยังมีความคิดเห็นหรือพึง
พอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงินด้านการส่งเสริมอาชีพและกลุ่มอาชีพเท่าใดนัก 
อาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงินยังไม่ได้ส่งเสริมอาชีพที่ประชาชนต้องการอย่างทั่วถึง หรือมีการ
ส่งเสริมแต่อาจขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบเท่าที่ควร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุจิตรา 
เขื่อนขันธ์. (2549, บทคัดย่อ) ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ โครงการจัดหน่วยบริการอ าเภอ
เคลื่อนที่ในอ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมประชาชนในอ าเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม มีความพึงพอใจต่อการให้บริการโครงการจัด หน่วยบริการอ าเภอเคลื่อนที่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาในรายละเอียดพบว่าด้านที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนมากที่สุด คือ ด้านความรวดเร็วของ
การให้บริการ รองลงมาคือ ด้านความเสมอภาคของการให้บริการ ด้านความสะดวกของการให้บริการและด้าน
ความเป็นกันเองของการให้บริการ ตามล าดับและเมื่อพิจารณาตามปัจจัยส่วนบุคคล เพศ ระดับการศึกษา 
รายได้ต่อเดือน และภูมิล าเนาที่อยู่อาศัยต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน ส่วนอายุและอาชีพที่ต่างกัน 
ท าให้มีความพึงพอใจแตกต่างกัน 
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2.ด้านการจัดประเพณีต่างๆ พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขุมเงิน อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร ด้านการจัดประเพณีต่างๆ โดยรวม อยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์. 
(2551) ได้ท าการส ารวจผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ จากตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 1,056 ราย ใน 38 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งผลการวิจัย 
พบว่า โดยภาพรวม ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากทุก โดยประชาชนมีความพอใจสูงสุดในด้านอาคาร
สถานที่ ด้านระบบบริการ และ ด้านบุคลากร ตามล าดับ ประชาชนมีความพึงพอใจต่ าสุด ในด้านการจัดเก็บ
รายได้ (ภาษี) ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์ คิดเป็นร้อยละ 70.00 และด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และด้านข้อกฎหมายและข้อมูลข่าวสาร  

3.ด้านสาธารณสุข พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลขุมเงิน อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร ด้านสาธารณสุข โดยรวม อยู่ ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อเรียงล าดับข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยดังนี้  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 7. ในการท างานด้าน
สาธารณสุขหรือสุขภาพอนามัย อบต.ของท่านท าได้ดีแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงินยังด าเนินการ
เกี่ยวกับด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่ประทับใจแก่ประชาชนมากเท่าที่ควร ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด าเนินการให้ขึ้นไปอีก หรือเพ่ิมการสื่อสารกับพ่ีน้องประชาชนให้มากกว่าที่ด าเนินการอยู่ในขณะนี้ แต่อาจไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณี เดียวอิศเรศ. (2548, หน้า ง) ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อ
บริการของเทศบาลเมืองศรีราชา ผลการประเมิน พบว่า กองช่างสุขาภิบาล กองช่างและกองวิชาการ และแผน
มีสัดส่วนของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อบริการในสัดส่วนที่สูงกว่าหน่วยงานอื่น ๆ  

4.ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงิน อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาท้องถิ่น โดยรวมอยู่ในระดับน้อย ซึ่งงานวิจัยนี้ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิรันดร์ ปรัชญกุล. 
(2546) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลบ้านฉาง 
ซึ่งผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการให้บริการโดยรวมทุกด้านและรายด้านทั้ง 10 ด้าน ทั้งภารกิจภายในและ
ภารกิจภายนอกสถานที่ มีคุณภาพการให้บริการในระดับปานกลาง  

5.ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการ
ด าเนิ น งานขององค์ การบริห ารส่ วนต าบลขุม เงิน  อ าเภอเมื อง จั งหวัดยโสธร ด้ านการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากไปหาน้อยดังนี้  ข้อที่มีค่าเฉลี่ ยมากที่สุด คือ ข้อ 6. งบประมาณที่ใช้ด าเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีอย่างเพียงพอหรือไม่ ที่เป็นเช่นนี้แสดงให้เห็นว่า องค์การบริหารส่วน
ต าบลขุมเงินนั้นมีการด าเนินการเกี่ยวกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เช่น แหล่งน้ า ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญของ
พ่ีน้องชาวต าบลขุมเงินที่มีพ้ืนที่ราบลุ่มใกล้แหล่งน้ าหลายหมู่บ้าน ตลอดทั้งมีการรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชน
หมู่บ้านในระดับที่น่าพอใจแก่ประชาชนที่รับบริการท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจที่ดีส่งผลต่อความคิดเห็น
ในระดับท่ีดีน่าพอใจเช่นเดียวกัน 

2. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย  
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ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลขุมเงิน อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธ ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1) เพศ จากสมมติฐานการวิจัยที่ว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน ย่อมมีความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงินแตกต่างกัน ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขุมเงิน อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานโดยรวม
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพิจารณาเป็นรายด้านมีความคิดเห็นแตกต่างกันในด้านการ
จัดประเพณีต่างๆ ส่วนอีกจ านวนที่เหลือทั้ง 4 ด้าน ไม่มีความแตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชน
ไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงก็จะมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงิน
ส่วนใหญ่แต่ละด้านไม่แตกต่างกัน มีเพียงด้านเดียวที่แตกต่างกันคือ ด้านการจัดประเพณีต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัย สุจิตรา เขื่อนขันธ์. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ โครงการจัดหน่วยบริการอ าเภอ
เคลื่อนที่ในอ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนบุคคล เพศ ระดับการศึกษา รายได้ต่อ
เดือน และภูมิล าเนาที่อยู่อาศัยต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน ส่วนอายุและอาชีพที่ต่างกัน ท าให้มี
ความพึงพอใจแตกต่างกัน  

2) อายุ จากสมมติฐานการวิจัยที่ว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน ย่อมมีความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงินที่แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า พบว่า ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงิน อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงาน 
โดยรวม และรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย
ที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า อายุของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามเป็นสัญลักษณ์ให้รู้ว่าใครเกิดก่อนหลัง 
ประชาชนที่อายุน้อยและประชาชนที่มีอายุมาก ก็จะมีความคิดเห็นแตกต่างกันออกไปตามความรู้สึกของตนเอง  
ท าให้พบความแตกต่างในงานวิจัยในครั้ง ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พิกุล มีมานะ ได้วิจัยเรื่อง ความ
คิดเห็นของประชาชนที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภออาจ
สามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัย พบว่า ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยรวมไม่ต่างกัน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตลอดทั้งผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุจิตรา 
เขื่อนขันธ์ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล เพศ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และภูมิล าเนาที่อยู่อาศัย
ต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน 

3) ระดับการศึกษา จากสมมติฐานการวิจัยที่ว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกัน ย่อมมีความ
คิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงินที่แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า 
ประชาชนในต าบลขุมเงิน อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงิน โดยรวม และรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ระดับการศึกษาของประชาชนเป็นสิ่งซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าประชาชนที่มีความรู้ มีการศึกษาที่ต่างกันย่อมมีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งความรู้สึกความ
รับผิดชอบแตกต่างกันออกไป และจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันออกไปตามความรู้สึกของตนเอง  ท าให้พบ
ความแตกต่างในงานวิจัยในครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นิรันดร์ ปรัชญกุล  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความ
คิดเห็นของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลบ้านฉาง ซึ่งผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
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ตัวอย่างที่มีการศึกษาต่างกัน จะมีความเห็นต่อคุณภาพการให้บริการด้านความเสมอภาค ด้านการตอบสนอง
ความพึงพอใจ ด้านความต่อเนื่อง ด้านคุณภาพและในภาพรวมที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
 4) อาชีพ จากสมมติฐานการวิจัยที่ว่า ประชาชนที่มีอาชีพที่ต่างกัน ย่อมมีความคิดเห็นของประชาชนที่
มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงินที่แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงิน อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร ที่มีอาชีพ
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงาน โดยรวม และรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า  ด้วยประชาชนถึงแม้ว่าจะมีอาชีพที่แตกต่างกัน แต่ละอาชีพก็จะมีรายได้
ต่างกันออกไปตามอาชีพที่ตนเองปฏิบัติ ซึ่งจะมีลักษณะการปฏิบัติหรือการกระท าที่ต่างกัน ต่างก็ต้องการหรือมี
ความมุ่งหวังที่จะมีส่วนได้รับการบริการหรือการตอบสนองความต้องการจากองค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงินที่
แตกต่างกันออกไปทั้งด้านการส่งเสริมอาชีพและกลุ่มอาชีพ ด้านการจัดประเพณีต่างๆ ด้านสาธารณสุข ด้าน
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
ประชาชนในแต่ละอาชีพมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงิน อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร ล าดับความถ่ีสูงไปหาต่ า ได้แก่ อันดับแรก คือ เมื่อ
เกิดโรคระบาดขึ้นในพ้ืนที่ อบต.ควรมีบทบาทเข้ามาด าเนินการแก้ไข ให้ทันเวลา รวดเร็ว อันดับที่ 2 คือ พ้ืนที่
ของ อบต.ขุมเงินตั้งอยู่เป็นพ้ืนที่ลุ่มน้ า ควรเพ่ิมงบในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางน้ าอย่างเต็มที่ และ 
อันดับที่ 3) ควรส่งเสริมเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขได้รับโอกาสก้าวหน้าทั้งจากการศึกษาเล่าเรียนและจากการ
ท างาน 
 
8. กิตติกรรมประกาศ 
  ผู้วิจัยได้รับความช่วยเหลือและแนะน าเป็นอย่างดีจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจต ภูศรี ผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัย และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ เมยไธสง 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่ ได้กรุณาให้ความช่วยเหลือและให้ค าแนะน าในการแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ เพ่ือท าให้
วิทยานิพนธ์นี้มีความสมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณมา  ณ  ที่นี้ 
  ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือและแนะน าในการวิจัยในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณพ่ีน้องประชาชนใน
พ้ืนที่ต าบลขุมเงิน อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธรทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ
ทุกท่านที่ให้การช่วยเหลือและให้ค าชี้แนะในการจัดท าวิจัยในครั้งนี้ ตลอดทั้ งขอบคุณคณะผู้ช่วยวิจัยทุกท่านที่
ให้ความช่วยเหลือในการจัดท าวิจัยให้ส าเร็จลงได้ด้วยดี คุณค่าอันพึงจะมีได้จากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอ
อุทิศส่วนกุศลแด่ผู้มีพระคุณทุกท่าน และขอมอบเป็นเครื่องสักการบูชาพระคุณของครู คณาจารย์ ที่มีส่วน
ส าคัญในการวางรากฐานด้านการศึกษาแก่ผู้วิจัย 



 

 
การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์2562 

1210 

  ความส าเร็จในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รับก าลังใจจากครอบครัวและความร่วมมือจากเพ่ือนนักศึกษาทุกท่าน
อย่างดียิ่ง ท าให้ผู้วิจัยมีก าลังใจมุ่งม่ัน ขยันหมั่นเพียร จนประสบความส าเร็จ 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขในเขต 
อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

Factors effected to Performance Motivation of Public Health Personnel in  

Kosumphisai District, Mahasarakham Province 

 
สุธณัฐรดา กุบแก้ว1  

รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ2 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 2 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสาธารณสุขในเขตอ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขในเขตอ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
คือ บุคลากรสาธารณสุขในเขตอ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 250 คน เครื่องมือเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นอยู่ที่ 0.92 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
พ้ืนฐาน และการวิเคราะห์พหุคูณแบบถดถอย ผลการวิจัยพบว่า  
 1. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุข ในเขตอ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (Mean =3.97) พิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ฐานะต าแหน่งหน้าที่การท างาน (Mean =4.16) ลักษณะของงานที่ท า
 (Mean =4.04) สภาพการท างาน(Mean =4.02)ความมั่นคงในการท างาน(Mean =4.02) ความสัมพันธ์
กับผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน(Mean =4.01) การปกครองบังคับบัญชา (Mean =4.00) ความส าเร็จของงาน
(Mean =3.99) นโยบายและการบริหารงาน(Mean =3.99) ความรับผิดชอบ (Mean =3.95) การยอมรับนับ
ถือ(Mean =3.93) ความก้าวหน้าในในต าแหน่งการงาน(Mean =3.82) เงินเดือน (Mean =3.73) 
 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขในเขตอ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ล าดับชั้นของต าแหน่ง ประสบการณ์ในการท างาน 
รายได้อ่ืนไม่เกี่ยวกับเงินเดือนและเงินเดือน โดยปัจจัยเหล่านี้สามารถร่วมกันพยากรณ์แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุข ในเขตอ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ได้ร้อยละ 21.2 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากับ 0.424 
 
ค าส าคัญ:แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน, บุคลากรสาธารณสุข  
 

ABSTRACT 

 This research aimed to study the Performance Motivation of Public Health Personnel 

and study Factors effected the Performance Motivation of Public Health Personnel in 

Kosumphisai District, Mahasarakham Province. The sample was 200 Public Health Personnel 

working at Public Health Institute in Kosumphisai District, Mahasarakham Province. The 

                                                   
1นักศึกษา รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  
2อาจารย์ประจ า คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 
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instrument was the five ratting scale questionnaire with alpha reliability of 0.92. Statistics for 

analyzing were descriptive statistics and multiple regression analysis. The research results 

were found that; 

 1. Performance Motivation of Public Health Personnel in Kosumphisai District, 

Mahasarakham Province as overall was high level, ranking mean from highest to lowest was;  

 Position ( Mean =4.16), nature of the work done( Mean =4.04),Working conditions 

( Mean =4.02), Work stability( Mean =4.02), Relationship with supervisors and colleagues 

(Mean =4.01),commanding(Mean =4.00),Job success (Mean =3.99),Policy and administration 

(Mean =3.99),responsibility (Mean =3.95),Respect (Mean =3.93),progressive in job positions 

(Mean =3.82) and salary (Mean =3.73) respectively.  

 2. Factors effected the Performance Motivation of Public Health Personnel in 

Kosumphisai District, Mahasarakham Provinceby statistical significant at .05 were Position 

hierarchy, working experience, income others and salary, these variables could predict the 

Performance Motivation of Public Health Personnel for 21.2% with error of standard error in 

forecasting at 0.424.  

 

KEYWORDS: Motivation, Public Health Personnel 

 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 บุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย์ เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดเป็นปัจจัยชี้ขาดความส าเร็จ และความอยู่รอด
ขององค์การเพราะบุคลากรคือ ผู้ผลักดันและด าเนินการให้เป้าหมายนโยบายแผนการและมาตรการต่างๆของ
องค์การบรรลุตามวัตถุประสงค์ การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อองค์การเพราะ
สามารถสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญและจิตสานึกของบุคลากรทั้งยังสามารถเปลี่ยนแปลง และเพ่ิมคุณค่าให้กับ
องค์การได้นอกจากนี้ยังเป็นกุญแจส าคัญ ที่จะน าไปสู่ความเจริญก้าวหน้า ให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมาย 
และนโยบายขององค์การได้เป็นผลส าเร็จ รวมทั้งยังเป็นการปรับปรุงความสามารถในการท างาน ของบุคลากร
ให้สูงขึ้นด้วยซึ่งสอดคล้อง กับแนวทางการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพในแผนปฏิบัติราชการ  4 ปี 
(พ.ศ.2548-2551) ของกระทรวงสาธารณสุขที่กล่าวว่าการพัฒนาคน และสังคมท่ีมีคุณภาพให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเศรษฐกิจ และสังคมในอนาคตจะต้องให้ความส าคัญ กับการสร้างคนให้มี
ความรู้ มีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง ครอบครัวอบอุ่น มีวัฒนธรรม มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีสังคมที่สันติและเอ้ือ
อาทรปราศจากอบายมุข และสิ่งเสพติดโดยการสร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาคนให้มีความรู้ คู่
คุณธรรมจริยธรรม และจิตสานึกสาธารณะเพื่อให้คนมีศักยภาพ และความสามารถในการแข่งขัน ปรับตัวรู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งมีค่านิยม และพฤติกรรมที่เหมาะสม อนุรักษ์สืบทอด
ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม และพัฒนาภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมเสริมสร้าง
สุขภาวะของประชาชน อย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน เพ่ือลดภาระรายจ่ายด้านการรักษาพยาบาล
ของรัฐ เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน และท าให้ผู้ด้อยโอกาสผู้ประกอบอาชีพ
และเกษตรกรรายย่อย ได้รับการคุ้มครองทางสังคม รวมทั้งเตรียมความพร้อมแก่สังคม เพ่ือให้ผู้สูงอายุเป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่า ของระบบเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ (สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 
2550)  
 บุคลากรด้านการพยาบาล นับว่าเป็นอีกกลุ่มวิชาชีพหนึ่งที่มีความส าคัญอย่ างยิ่ง ในการส่งเสริมภาวะ
สุขภาพของคนไทย ให้มีความแข็งแรงทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ อันเป็นขุมพลังในการพัฒนาประเทศต่อไป 
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โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ได้กล่าวถึงบทบาทในการส่งเสริม
สุขภาพอันดี ให้แก่ประชาชนไว้ว่าการเสริมสร้างสุขภาวะคนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งกายและใจ และอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ เน้นการพัฒนาระบบสุขภาพ อย่างครบวงจร มุ่งการดูแลสุขภาพ ด้านการสร้างเสริม
สุขภาพ เชิงป้องกันการฟื้นฟูสภาพร่างกายและ จิตใจเสริมสร้างคนไทยให้มีความม่ันคงทางอารมณ์ ทางอาหาร
และ การบริโภคอาหารที่ปลอดภัย ลดละเลิกพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพเช่น การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ อันเป็น
การสะท้อนถึงบทบาท และ หน้าที่ของบุคลากรด้านสุขภาพได้เป็นอย่างดีดังนั้นบุคลากรด้านสาธารณสุขจึง
จ าเป็นต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือด ารงรักษาความรู้ความสามารถเดิมและเพ่ิมพูนความรู้ใหม่ๆ ที่
จ าเป็นและเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือด าเนินงานอย่างทันสมัยมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล โดยการใช้หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด  (สินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมี.
2556) 
 แรงจูงใจนับเป็นปัจจัย ที่มีความจ าเป็นอีกประการหนึ่งต่อการปฏิบัติงาน ของบุคคลเพราะผลงานที่ได้
ออกมาจะมีคุณภาพและปริมาณมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับแรงจูงใจ และความสามารถในการทางานของผู้นั้น  
(ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2544) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสมพงษ์ เกษมสิน (2546) ที่กล่าวว่าแรงจูงใจ
เป็นปัจจัยที่มีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคคลกล่าวคือในการบริหารของ องค์การใดๆก็ตามผู้บริหาร
ย่อมต้องการให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็งเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ขององค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการศึกษาพบว่าโดยปกติคนจะใช้ความสามารถ ในการปฏิบัติงานเพียงร้อยละ 20-30 แต่เมื่อ
ได้รับการจูงใจคนจะเกิดแรงจูงใจ ในการท างานท าให้ใช้ความสามารถเพ่ิมขึ้นร้อยละ 80-90 ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า
แรงจูงใจ เป็นตัวแปรที่ส าคัญประการหนึ่ง ที่จะท าให้ประสิทธิภาพของการท างาน เพ่ิมมากขึ้นหากได้รับการจูง
ใจที่เหมาะสมตรงกับความต้องการของบุคคล ซึ่งแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีส่วนช่วยให้เกิดความเต็มใจ ใน
การปฏิบัติงานเกิดความพอใจมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงาน ให้ดีที่สุดและให้ประสบความส าเร็จ เป็นการกระตุ้นให้
ความร่วมมืออย่างเต็มก าลัง และมีความคิดริเริ่มในการปฏิบัติงานไปพร้อมๆกันดังนั้นผลิตผลหรือผลงานจะมี
คุณภาพดี หรือมีปริมาณสูงต่ าเพียงใดการจูงใจ จึงมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก 
 จากข้อมูลดังกล่าวจึงน าไปสู่ประเด็นปัญหาการวิจัย ท าให้ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นบุคลากรคนหนึ่ง มีความ
สนใจอย่างยิ่งในการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและปัจจัยที่ส่งผล ต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของ
บุคลากรสาธารณสุขในเขตอ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคามซึ่งผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ในการ
เสนอแนะ เชิงนโยบายส าหรับผู้บริหารองค์กรอีกทั้งยังเป็นข้อมูลในการสนับสนุนการสร้างขวัญและ ก าลังใจให้
บุคลากรด้านการพยาบาลให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งต่อองค์กรและผู้มารับบริการต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
(1) เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขในเขตอ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
(2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขอ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม 
 
3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 ตัวแปรอิสระ                 ตัวแปรตาม 
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แผนภาพที่ 1กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
  
  4.1แบบแผนการวิจัย 
  การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขในเขตอ าเภอโกสุม
พิสัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นการวิจัยเชิงส ารวจโดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท าการ
สอบถามบุคลากรสาธารณสุขในเขตอ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 216 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อค าถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย สถานนะต าแหน่ง เพศ อายุ การศึกษา เงินเดือน รายได้อ่ืนไม่
เกี่ยวกับเงินเดือน หนี้สิน ประสบการณ์ในการท างานและ ล าดับชั้นของต าแหน่งตอนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยแรงจูงใจ 12 ด้าน ได้แก่ ความส าเร็จของงาน การยอมรับนับถือ 
ลักษณะของงานที่ท า ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าในในต าแหน่งการงาน เงินเดือน ความสัมพันธ์กับ

 
สถานภาพของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 
1.สถานนะต าแหน่ง 
2.เพศ 
3.อายุ 
4.ระดับการศึกษา 
5.เงินเดือน 
6.รายได้อ่ืนไม่เกี่ยวกับเงินเดือน 
7.หนี้สิน 
8.ประสบสการณ์ในการท างาน 
9.ล าดับชั้นของต าแหน่ง 
 
 
 

 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรสาธารณสุข ในอ าเภอโกสุม
พิสัย  

จังหวัดมหาสารคาม 
ปัจจัยจูงใจ 

1.ความส าเร็จของงาน 
2. การยอมรับนับถือ 
3.ลักษณะของงานที่ท า 
4.ความรับผิดชอบ 
5.ความก้าวหน้าในในต าแหน่งการงาน 
 

ปัจจัยค  าจุน 
6.เงินเดือน 
7.ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ร่วมงาน 
8.นโยบายและการบริหารงาน 
9.สภาพการท างาน 
10.การปกครองบังคับบัญชา 
11.ฐานะต าแหน่งหน้าที่การท างาน 
12.ความมั่นคงในการท างาน 
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ผู้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน นโยบาย และการบริหารงาน สภาพการท างาน การปกครองบังคับบัญชา ฐานะ
ต าแหน่งหน้าที่การท างานและ ความม่ันคงในการท างาน ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน แล้วน าไปเทียบกับเกณฑ์การแปลค่าความหมายระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ส่วนการพิสูจน์
สมมติฐานการวิจัยผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์พหุคูณแบบถดถอยเชิงเส้นตรง (Multiple regression analysis)  
  4.2ประชากรและตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรสาธารณสุขในเขตอ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ที่
ท างานโรงพยาบาลโกสุมพิสัย และท างานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในอ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม จ านวน 467 คน  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรสาธารณสุขในเขตอ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ที่
ท างานโรงพยาบาลโกสุมพิสัย และท างานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในอ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม จ านวน 216 คน 
  4.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1.1 ตัวแปรอิสระ คือ ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย สถานนะต าแหน่ง เพศ อายุ การศึกษา 
เงินเดือน รายได้อ่ืนไม่เกี่ยวกับเงินเดือน หนี้สิน ประสบการณ์ในการท างานและ ล าดับชั้นของต าแหน่ง 
  1.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 12 ด้าน ดังนี้ 
ความส าเร็จของงาน การยอมรับนับถือ ลักษณะของงานที่ท า ความรับผิดชอบความก้าวหน้าในในต าแหน่งการ
งาน เงินเดือน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน นโยบายและการบริหารงาน สภาพการท างาน 
การปกครองบังคับบัญชา ฐานะต าแหน่งหน้าที่การท างานและ ความมั่นคงในการท างาน 
  4.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษา
แนวคิด ทฤษฏี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยข้อค าถามได้ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา โดย
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้   
  ตอนที่ 1  ข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ตอนที่ 2  ข้อค าถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุข   
  ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุข  
  4.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เพ่ือให้ได้ข้อมูลครบถ้วนทุกด้าน ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

  1. น าหนังสือจากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  ถึง สาธารณสุขอ าเภอโกสุมพิสัย  
จังหวัดมหาสารคาม เพ่ือประสานข้อมูลการเก็บข้อมูล  
         2. น าหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามไปยังประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย 
        3. ให้มีผู้ช่วยผู้วิจัยในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนผู้วิจัย 
         4. เก็บข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตนเอง 
  4.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการ
ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล โดยด าเนินการดังนี้ 
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            1. น าแบบสอบถามที่รวบรวมได้ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้อง 
            2. น าแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์แล้ว ลงรหัสตามแบบ (Coding Form)  
  3. น าแบบสอบถามที่ลงรหัสแล้วให้คะแนนแต่ละข้อมาก าหนดเกณฑ์ของการให้คะแนน ดังนี้ 
   4. การจัดกระท าคะแนนระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยแบ่งเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ตามวิธีของ ลิเคิร์ท (Lilert’s Scale) มี 4 ระดับ ได้แก่  
    เห็นด้วยอย่างยิ่ง   ก าหนดให้   5  คะแนน 
    เห็นด้วย      ก าหนดให้   4   คะแนน 
    ไม่แน่ใจ      ก าหนดให้   3   คะแนน 
    ไม่เห็นด้วย      ก าหนดให้   2   คะแนน 
    ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  ก าหนดให้   1   คะแนน 
      จากนั้นน าคะแนนมาวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) จากนั้นน ามาเทียบกับเกณฑ์การให้ความหมายค่าเฉลี่ย (รังสรรค์ สิงห์เลิศ. 2551: 
186)  ตามสูตร ดังนี้  
 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 
จ านวนชั้นของเกณฑ์ 

 
     แทนค่าในสูตร  =  5-1 
                    5  
          = 0.8  

   เกณฑ์คะแนนระดับการปฏิบัติงาน  5 ระดับ ดังนี้  
  ระดับคะแนน 1.00-1.80 หมายถึง มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ต่ ามาก  
  ระดับคะแนน 1.81-2.60 หมายถึง มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ต่ า 
  ระดับคะแนน 2.61-3.40 หมายถึง มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ปานกลาง  
  ระดับคะแนน 3.41-4.20 หมายถึง มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มาก 
  ระดับคะแนน 4.21-5.00 หมายถึง มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มากที่สุด  
 
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุข ในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโกสุมพิสัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) แล้วน าไปเทียบกับเกณฑ์การแปลค่าความหมายระดับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน 
 2. แล้วน าไปเทียบกับเกณฑ์การแปลค่าความหมายระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุข ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโกสุม
พิสัย ใช้การวิเคราะห์พหุคูณถดถอยเชิงเส้น (Multiple Linear Regression Analysis) ด้วยวิธี Stepwise  
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5. สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขในเขตอ าเภอโกสุม
พิสัย จังหวัดมหาสารคามพบข้อมูลดังต่อไปนี้  
 1.แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุข ในเขตอ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคามพบว่า 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (Mean =3.97) พิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ฐานะต าแหน่งหน้าที่การท างาน (Mean =4.16) ลักษณะของงานที่ท า
 (Mean =4.04) สภาพการท างาน(Mean =4.02)ความมั่นคงในการท างาน(Mean =4.02) ความสัมพันธ์
กับผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน(Mean =4.01) การปกครองบังคับบัญชา (Mean =4.00) ความส าเร็จของงาน
(Mean =3.99) นโยบายและการบริหารงาน(Mean =3.99) ความรับผิดชอบ (Mean =3.95) การยอมรับนับ
ถือ (Mean =3.93) ความก้าวหน้าในในต าแหน่งการงาน(Mean =3.82) เงินเดือน (Mean =3.73) 
ตามล าดับ ดังตารางที่ 1 และ แผนภาพที่ 1  
 ตารางท่ี 1ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขในเขต
อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 
 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขในเขตอ าเภอโกสุม
พิสัย จังหวัดมหาสารคาม Mean SD. ระดับแรงจูงใจ 
ฐานะต าแหน่งหน้าที่การท างาน 4.16 0.48 มาก 
ลักษณะของงานที่ท า 4.04 0.59 มาก 
สภาพการท างาน 4.02 0.55 มาก 
ความมั่นคงในการท างาน 4.02 0.55 มาก 
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 4.01 0.56 มาก 
การปกครองบังคับบัญชา  4.00 0.58 มาก 
ความส าเร็จของงาน 3.99 0.53 มาก 
นโยบายและการบริหารงาน 3.99 0.58 มาก 
ความรับผิดชอบ  3.95 0.53 มาก 
การยอมรับนับถือ 3.93 0.60 มาก 
ความก้าวหน้าในในต าแหน่งการงาน 3.82 0.62 มาก 
เงินเดือน 3.73 0.75 มาก 

รวม 3.97 0.48 มาก 
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แผนภาพที่ 1 ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขในเขตอ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม 

 
2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุข ในเขตอ าเภอ

โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขใน
เขตอ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคามอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ได้แก่ ล าดับชั้นของต าแหน่ง 
ประสบการณ์ในการท างาน รายได้อ่ืนไม่เกี่ยวกับเงินเดือน เงินเดือน โดยปัจจัยเหล่านี้สามารถร่วมกันพยากรณ์
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุข ในเขตอ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ได้ร้อยละ 
21.2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากับ 
0.424 
 สมการพยากรณ์แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุข ในเขตอ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ในรูปคะแนนมาตรฐาน เป็นดังนี้  
 Z =0.398 (ล าดับชั้นของต าแหน่ง) – 0.452 (ประสบการณ์ในการท างาน) -0.235 (รายได้อ่ืนไม่
เกี่ยวกับเงินเดือน )+ 0.264 (เงินเดือน) 
 ส่วนตัวแปรพยากรณ์แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุข ในเขตอ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ที่ไม่พบนัยส าคัญทางสถิติ (p0.05) ได้แก่สถานนะต าแหน่ง เพศ อายุ การศึกษา และหนี้สิน 
 
 ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยพยากรณ์ท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สาธารณสุขในเขต อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการ

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

3.50
3.60
3.70
3.80
3.90
4.00
4.10
4.20

1. ความส าเร็จของงาน 

2. การยอมรับนับถือ

3. ลักษณะของงานที่ท า

4. ความรับผิดชอบ 

5. ความก้าวหน้าในในต าแหน่ง…

6. เงินเดือน

7. ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา…8. นโยบายและการบริหารงาน

9. สภาพการท างาน

10. การปกครองบังคับบัญชา 

11. ฐานะต าแหน่งหน้าที่การท างาน

12. ความม่ันคงในการท างาน

รวม

Series1
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ปฏิบัติงานของบุคลากร
สาธารณสุขในเขต
อ าเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม B 

Std. 
Error Beta Tolerance VIF 

ค่าคงที่ 3.586 .081  44.424 .000   
ล าดับชั้นของต าแหน่ง  .282 .064 .398 4.420 .000* .502 1.994 
ประสบการณ์ในการท างาน -.020 .005 -.452 -4.306 .000* .368 2.717 
รายได้อ่ืนไม่เกี่ยวกับ
เงินเดือน 

-1.984E-5 .000 -.235 -3.454 .001* .876 1.141 

เงินเดือน 1.111E-5 .000 .264 2.244 .026* .294 3.400 
SEest = 0.424604 

R = 0.478; R2= 0.228; Adj. R2 = 0.212; F = 8.622 ; p-value =0.000 
* หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
6.อภิปรายและสรุปผล  
 การวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขในเขตอ าเภอโกสุม
พิสัย จังหวัดมหาสารคาม มีประเด็นที่น่าจะน ามาอภิปรายผลต่อนี้  
 1. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุข ในเขตอ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคามพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยพบด้านฐานะต าแหน่งหน้าที่การท างาน รายข้อย่อย
พบที่มีแรงจูงใจมากที่สุดคือ อาชีพบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข เป็นอาชีพที่มีเกียรติในสังคม และ
ภาคภูมิใจในอาชีพบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข  แสดงว่าบุคลากรสาธารณสุขในเขตอ าเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม มีความภาคภูมิใจในอาชีพนี้และมีเกียรติในสังคมๆยอมรับ ด้านที่มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานมากอีกด้านคือสภาพการท างาน โดยพบรายข้อย่อยที่มีแรงจูงใจมากที่สุดคือ สภาพแวดล้อมดีและ
เอ้ือต่อการปฏิบัติงานไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งนี้เนื่องจากอาคารสถานที่ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ได้ถูกออกแบบมาอย่างดีเมาะสมใช้สะดวกปลอดภัย ด้านลักษณะของงานที่ท า แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก เนื่องจากงานในหน้าที่มีความท้าทายต่อความรู้ความสามารถรู้สึกพอใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ด้านความมั่นคงในการท างานอยู่ในระดับมาก เพราะได้รับสวัสดิการช่วยเหลือจากการบริการ
ด้านสุขภาพได้รับการอนุญาตให้ลางานเหมาะสมกับสิทธิ์ของตนเป็นอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้ด ารงชีพอย่างไม่
เดือดร้อน ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานพบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 
ผู้บังคับบัญชายกย่องชมเชยผู้ร่วมงานที่ประสบผลส าเร็จและมีส่วนร่วมในการในการท างานเพ่ือนร่วมงานมี
น้ าใจไมตรีช่วยเหลือกันมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน แรงจูงใจในการปฏิบัติงานการปกครองบังคับบัญชา อยู่ในระดับ
มากเนื่องจากผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ด้านนโยบายและการ
บริหารงานแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข ทุกคนรับผิดชอบงานด้วยความเสมอ
ภาคอย่างเหมาะสม แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านความส าเร็จของงาน อยู่ในระดับมากทั้งนี้ เนื่องจาก 
ความรู้สึกภาคภูมิใจในผลงานที่ได้ท าไปแล้วและท างานที่รับผิดชอบส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ด้าน
ความรับผิดชอบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากเพราะความพอใจในความรับผิดชอบงานที่ได้รับ
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มอบหมาย การยอมรับนับถือ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากได้รับมอบหมายงานที่
ส าคัญจากผู้บริหารและได้รับการยกย่อง ชมเชย แสดงความยินดีจากเพ่ือนร่วมงาน ด้านความก้าวหน้าในใน
ต าแหน่งการงาน พบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับมาก  ได้รับการสนับสนุนในการศึกษาต่อจาก
ผู้บังคับบัญชาและมีโอกาสเพ่ิมพูนทักษะและประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง ด้านเงินเดือนพบแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน รายได้จากเงินเดือนท าให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขและรายได้ที่ได้รับมีเหมาะสมกับปริมาณงานที่
ปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อทิตยา เสนะวงศ์ (2555) ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการท างานของ
บุคลากร ระดับปฏิบัติการและระดับหัวหน้างานที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย M 
พบว่าปัจจัยจูงใจในการ ท างาน ระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ความส าเร็จใน การท างาน , การได้รับความยอมรับนับถือ , ความรับผิดชอบในงาน บุคลากรมีระดับความ 
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
  2.ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุข ในเขตอ าเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขในเขตอ าเภอ
โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคามอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ล าดับชั้นของต าแหน่ง 
ประสบการณ์ในการท างาน รายได้อ่ืนไม่เกี่ยวกับเงินเดือน เงินเดือน 
        ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขในเขตอ าเภอโกสุมพิสัย จังหวั ด
มหาสารคาม ด้านล าดับชั้นของต าแหน่ง ผลการศึกษาพบว่า ล าดับชั้นของต าแหน่ง ที่แตกต่างกัน มีแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานแตกต่าง กัน อาจเป็นเพราะต าแหน่งที่สูงขึ้นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานน้อยลง  เนื่องจากอายุ
ที่มากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของวัชรี หวังนุช (2550) ได้ท าการวิจัยเรื่องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า พนักงานที่มีระดับต าแหน่งงานแตกต่างกัน มี การรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขในเขตอ าเภอ
โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ด้านประสบการณ์ในการท างาน พบมีแรงจูงใจในการปฏิบัตงานแตกต่าง อาจ
เป็นการ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่ยาวนาน เกี่ยวกับกฎระเบียบวินัย รวมทั้งการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ของบุคลากรซึ่งเกี่ยวข้องกับ ประสบการณ์และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัยอดุลย์ ทอง
จ ารูญ (2556) จากการศึกษางานวิจัยของตน พบว่า ระยะเวลาการปฏิบัติงานต่างกัน มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานต่างกัน ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาล เขตพ้ืนที่อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ  ส่วนปัจจัยด้าน
รายได้อ่ืนไม่เกี่ยวกับเงินเดือน พบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อาจเป็นเพราะบุคลากรด้าน
สาธารณสุข มีวิชาชีพที่สามารถ สร้างรายได้จากการด าเนินกิจการส่วนตัวได้ เช่น การเปิดคลีนิกรักษาโรคต่างๆ 
คลีนิกท าฟัน คลินิกความงาม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย วรรณภา (2551) ได้ท าการวิจัยในเรื่องแรงจูงใจในการ
ท างานของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วน ยานยนต์ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการท างานที่
แตกต่างกัน ปัจจัยด้านเงินเดือน พบแรงจูงใจที่แตกต่าง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสายงานที่แตกต่างกัน ความ
รับผิดชอบด้านของงาน ความก้าวหน้าในสายงาน เงินน้อยย่อมมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานน้อย ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อนันต์ ไชยกุลวัฒนา  จุรีรัตน์ จันทะมุด (2555) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพยาบาล
ประจ า การ แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า แรงจูงใจที่เก่ียวข้อง
กับ เงินเดือนและ ค่าตอบแทนมี ค่าต่ ากว่าด้านอ่ืนๆ ที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ (p-value = 
.01) 
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7. ข้อเสนอแนะ 
 . ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขในเขตอ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ได้แก่ ล าดับชั้นของต าแหน่ง ประสบการณ์ในการท างาน 
รายได้อ่ืนไม่เกี่ยวกับเงินเดือน และเงินเดือน 
 1 ปัจจัยส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขในเขตอ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ด้านล าดับชั้นของต าแหน่ง ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ล าดับชั้นของต าแหน่งที่สูงขึ้น หมายถึง
ความก้าวหน้าในงานที่ปฏิบัติสูงขึ้น รวมถึงค่าตอบแทนที่มากข้ึนตามล าดับชั้นของต าแหน่งด้วย ผู้บิหารควร
พิจารณา  การมอบหมายงานที่ เมาะสมกับศักยภาพ และเป็นงานที่ท้าทายความสามารถ  
 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขในเขตอ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคามทั้งนี้อาจเนื่องจาก 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากข้ึนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่มากข้ึน หมายถึงอายุการปฏิบัตงานที่มาก
ขึ้นด้วย ความกระตือรื้อร้นในการปฏิบัติงานลดลง ควรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการนิเทศงาน มอบหมาย
งานให้บุคลากรรุ่นใหม่ปกิบัติงานแทน 
 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้าน รายได้อ่ืนไม่เกี่ยวกับเงิน ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขในเขตอ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคามทั้งนี้ อาจเนื่องจากบุคลากร
สาธารณสุข มีรายได้อ่ืนจากอาชีพเสริม เช่น การเปิดคลีนิกรักษาพยาบาล การจ้างบุคคลอ่ืนท าการเกษตร การ
ท าธุรกิจส่วนตัว การที่มีรายได้ที่มากพอ ไม่ค านึงถึงความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน อาจมีมาตรการและ
กฎระเบียบ หรือระยะเวลา ในการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบ ที่ชัดเจน 
 4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้าน เงินเดือนส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสาธารณสุขในเขตอ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคามทั้งนี้อาจเนื่องจาก บุคลากรสาธารณสุขที่
ปฏิบัติงานในเขตอ าเภอโกสุมพิสัย มีความต้องการเลื่อนข้ันเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น การพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน ควรมีความยุติธรรมโปร่งใส มีระบบที่ชัดเจน คณะกรรมการควรเป็นคนที่มีคุณธรรม 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
 1. สามารถน าข้อมูลไปพัฒนาแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรสาธารณสุข ใน
เขตอ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เพ่ือให้สมาชิกเกิดความพึงพอใจสูงสุด และมีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน  
 2. สามารถน าผลการศึกษาเสนอต่อผู้บริหาร เพ่ือใช้เป็นแนวทางปรับปรุงและพัฒนา งานของ
บุคลากรต่อไป 
 7.2ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั งต่อไป 

1. ควรเพิ่มเติมตัวแปรอ่ืน เพ่ือค้นพบปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในเขต
อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ต่อไป  

2. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแรงจูงใจของบุคลากรในเขตอ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
ครั้งต่อไปควรท าการศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจบุคลากรสาธารณสุขในเขต อ าเภออ่ืนๆ เพ่ือที่จะสามารถ
เปรียบเทียบเพ่ือน าผลไปปรับปรุงกลยุทธ์ทางด้านบุคคลากร ให้ทัดเทียมอ าเภออ่ืน 
   
8. กิตติกรรมประกาศ 
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 ขอขอบพระคุณ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ และรอง
ศาสตราจารย์ ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์ อาจารย์ผู้ให้ค าแนะน า อาจารย์ ดร.สนุก สิงห์มาตร อาจารย์ ดร.สุวิมล สม
ไชย อาจารย์ มนัส เนื่องมัจฉา ผู้เชี่ยวชาญที่กรุณาตรวจสอบเครื่องมือและให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ใน
การสร้างเครื่องมือในการวิจัย และครอบครัวที่ช่วยเป็นก าลังให้ผู้วิจัยตลอดมา รวมทั้งบุคลากรสาธารณสุข
อ าเภอโกสุมพิสัย ในเขตอ าเภอโกสุมพิสัย ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ความเชื่อของชุมชนด้านการประกอบพิธีกรรม “แซนโฎนตา” 
อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

A STUDY OF COMMUNITY BELIEFS ON  RITUAL “SAN DON TA” 

KHUKHAN DISTRICT SISAKET PROVINCE 

 
พระครูโกศลสุตคุณ มหาปญฺโญ1 

ดร.สุทัศน์ ประทุมแก้ว2 
พระกัญจน์ กนฺตธมฺโม, ดร.3 

 
บทคัดย่อ 

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษาคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในการประกอบ
พิธีกรรม “แซนโฎนตา” 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านสังคมที่มีความสัมพันธ์ต่อการประกอบพิธีกรรม “แซนโฎน
ตา” อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 3. เพ่ือน าเสนอรูปแบบความเชื่อของชุมชนที่มีต่อการประกอบพิธีกรรม 
“แซนโฎนตา” อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษโดยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์เพ่ือเก็บข้อมูล 
ประกอบด้วย (1) กลุ่มราชการจ านวน 3 หน่วยงาน(2) ปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน 10 คน(3) ผู้น าท้องถิ่น จ านวน 
6 คน(4) สมาชิกภายในครอบครัวจ านวน 3 คน รวมเป็นผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้จ านวนทั้งสิ้น ๒๒ คน ผล
จากการวิจัยพบว่า  คติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาชาวบ้านจะมีความเชื่อหลักๆ คือ 1) คติความเชื่อเรื่องบุญ 
เช่น การให้ทาน การรักษาศีล การภาวนา 2) คติความเชื่อเรื่องการบูชา เช่น การบูชาด้วยวัตถุสิ่งของ และการ
ปฏิบัติ แต่การบูชาตามคติความเชื่อแบบโบราณก็ยังปรากฏอยู่ 3) คติความเชื่อเรื่องความกตัญญู คือ การดูแล
บิดามารดา ครูอาจารย์ ยอมรับค าสั่งสอน และตอบแทนผู้มีพระคุณด้วยปัจจัยสี่ 4) คติความเชื่อเรื่องการ
สงเคราะห์ช่วยเหลือ คือ มีการแบ่งปันกันของคนในครอบครัวและชุมชน  
 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการประกอบพิธีกรรม “แซนโฎนตา” อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษได้แก่ 
(1) ปัจจัยด้านสังคม เป็นประเพณีที่แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ (2) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
ภาวะเศรษฐกิจเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ประชาชนที่อยู่ต่างถิ่นกลับสู่ภูมิล าเนา เช่น หากเศรษฐกิจมีความ
คล่องตัว การกลับสู่ภูมิล าเนาของลูกหลานเพ่ือไปร่วมงานประเพณีก็จะมีสูงขึ้น และ (3) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยี ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญต่อมนุษย์ และเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจ าวันเป็นอย่างมาก 
ส าหรับประเพณีแซนโฎนตาแล้ว เทคโนโลยีที่ทันสมัยท าให้ประเพณีแซนโฎนตาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 
เช่น มีรถยนต์ในการบรรทุกเครื่องเซ่นไหว้ ท าให้ประหยัดเวลา และสะดวก รวดเร็วในการเดินทางเป็นต้น 
 รูปแบบความเชื่อของชุมชนที่มีต่อการประกอบพิธีกรรม “แซนโฎนตา”ประเพณีดังกล่าวได้รับการ
ยอมรับจากคนในท้องถิ่น และเป็นประเพณีที่ดีงามของจังหวัดศรีสะเกษที่แสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มี
พระคุณ  อันเป็นรากฐานส าคัญที่จะช่วยบ่มเพาะให้คนมีจิตใจที่ดี ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตน ท าให้สังคมเกิด
ความเจริญก้าวหน้า ปราชญ์ชาวบ้านเองก็เข้าไปมีส่วนร่วมในประเพณีแซนโฎนตา เนื่องจากต้องการสืบทอด
ประเพณีแซนโฎนตาให้คงอยู่กับชาวไทยเชื้อสายเขมร ซึ่งประเพณีดังกล่าวมีเอกลักษณ์ที่ส าคัญยิ่งใน 6 มิติ 
                                           

1 นิสิตบัณฑิตศึกษา, วิทยาลัยสงฆศ์รีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
2 อาจารย์ประจ าบณัฑิตศึกษา, วิทยาลัยสงฆ์ศรสีะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
3 อาจารย์ประจ าบณัฑิตศึกษา, วิทยาลัยสงฆ์ศรสีะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
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กล่าวคือ (1) มิติทางด้านวัฒนธรรม(2) มิติทางด้านความคิด(3) มิติทางด้านความเชื่อ (4) มิติทางด้านจิต
วิญญาณ (5) มิติทางด้านความรักความผูกพัน (6) มิติทางด้านความกตัญญูกตเวที มิติที่กล่าวมานี้ก่อให้เกิด
ความรักในศักดิ์ศรี ความสามัคคี อันส่งผลให้สังคมมีความสงบร่มเย็น มั่นคงและเกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน 
ค าส าคัญ : ความเชื่อ, พิธีกรรมแซนโฎนตา 
 

ABSTRACT 

 The purpose of this article : 1. To study the ways of the Buddhist temples that appear 

in the ceremonies. "San Don ta". 2. To study the factor of society that there is a relationship to 

the ceremonies. "San Don ta" Khukhan District Sisaket Province. 3. To study the belief of the 

community with the ceremonies. "San Don ta" Khukhan District Sisaket Province. With the 

population and sample groups in the interview for data collection consisting of(1) 

Government groups of 3 units(2) 10 local villagers(3) Local leaders of 6 people(4) Members 

within the family of 3 people. Included in this research is a total of 22 people.The results from 

the research found that the motto of Buddhist temples. The villagers will have a key 1) 

believe the merit such as to eat the commandments of the meditation. 2) the motto of the altar 

such as the offering made by object and compliance but the offerings according to the 

principles of the ancient is displayed. 3) believe their gratitude is to her father and mother. 

The teacher accept sermons and reward benefactor with necessities. 4) believed to subsidies is 

a share of the people in the family and the community.  

 Factors related to ritual"Sandonta", Khukhan District, Sisaket Province, including(1) 

Social factors Is a tradition that expresses gratitude to ancestors. (2) Economic factors 

Economic conditions are an important factor that causes people living abroad to return to 

their domicile, for example.If the economy is agile The return to the domicile of the children 

to join the tradition will increase and(3) Technology and technology factors are one of the 

factors that are important to humans and come to play a role in daily lifefor the "San Don ta" 

traditionModern technology makes the San Don ta tradition.Changed in a better way, such 

asThere is a car to load offerings. Thus saving time and convenience in traveling etc. 

 Community belief patterns that are related to the "San Don ta" ritualSuch traditions 

have been accepted by local people.And is a beautiful tradition of Sisaket Province that 

expresses gratitude to the patronWhich is an important foundation to help nurture people with 

good minds do not see personal benefitsMake society prosper.Local scholars also participate 

in the San Don ta tradition.Because he wanted to inherit the San Don ta tradition to remain 

with the Thai Khmer descent. Which such traditions have a unique identity in6 dimensions 

namely(1) Cultural dimension(2) The dimension of thinking(3) The dimension of belief(4) 

The spiritual dimension(5) The dimension of love and engagement(6) Gratitude in the 

dimension. These dimensions make love in dignity, HarmonyWhich results in a peaceful 

society, Stable and sustainable peace 

 

Keywords: Beliefs, San Don ta Ritual, 

 
1. บทน า 
 พ้ืนฐานทางอุดมการณ์ของชาวอีสาน เกิดจากการผสมผสานของระบบความเชื่อหลัก 3ประการ คือ พุทธ
ศาสนา ศาสนาพราหมณ์ และการนับถือผี โดยแสดงออกผ่านการด าเนินชีวิต พิธีกรรม และจารีตของชุมชน ค่านิยม
หลักมักเกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตและการท ามาหากิน คือ การแก้ปัญหาปากท้อง การแสวงหาที่ท ากิน และการอยู่
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ร่วมกันอย่างสันติในชุมชน มีระบบครอบครัวและเครือญาติเป็นแรงยึดเหนี่ยว เมื่อพิจารณาลึกลงไปในรายละเอียด
แล้วจะพบว่า ประเพณีที่ชาวอีสานท าอยู่ ส่วนใหญ่เป็นประเพณีที่มีพิธีกรรมคลี่คลายมาจากลัทธิพราหมณ์และการ
นับถือผี มีเพียงพิธีกรรมบางอย่างเท่านั้นที่เป็นพุทธศาสนาโดยแท้ (จารุวรรณ ธรรมวัตร,2538 : 2) ความเชื่อเป็น
พ้ืนฐานการกระท าทั้งในทางท่ีเป็นไปทั้งในทางที่เป็นกุศลและอกุศล และความเชื่อส่วนใหญ่จะเป็นการถ่ายทอด
ทางวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของคนในแต่ละสังคม(สุวรรณ สุวรรณวโช ,2546 : 1) ท าให้สังคม
ที่ต่างกันมีความเชื่อไม่เหมือนกัน แต่ในลักษณะเดียวกันนั้น ความเชื่อที่นับถือย่อมมีการวิวัฒนาการมาจาก
ธรรมชาติ ศาสนา ความคิดของมนุษย์เป็นพื้นฐาน ที่ส่งผลให้มนุษย์นั้นเชื่อถือตาม  
 ความเชื่อทางศาสนา เป็นความเชื่อที่มนุษย์ให้ความส าคัญต่อสิ่งนอกเหนือธรรมชาติ มีการกราบ
ไหว้อ้อนวอนให้ช่วยคุ้มครอง ต่างจากความเชื่อทางไสยศาสตร์ที่มนุษย์พยายามควบคุมอ านาจเหนือธรรมชาติ 
เพ่ือใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง (เบญจรัตน์ เมืองไทย ,2543: 75) รูปแบบความเชื่อทางศาสนานั้นมีอยู่ 2 
แบบ คือ ศาสนาตามหลักพระคัมภีร์ ตามค าสั่งสอนของศาสดา (Doctrinal Religion) และศาสนาแบบ
ชาวบ้าน (Popular Religion) (อมรา พงศาพิชญ์,2537 : 34-35)ศาสนาชาวบ้านนั้น เป็นการผสมผสานของคติ
นิยมท้องถิ่น คือ พุทธศาสนาระดับที่ชาวบ้านปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน กับ ศาสนาพราหมณ์ และความเชื่อผี 
(จารุวรรณ ธรรมวัตร, 2538 : 2) คติความเชื่อเหล่านี้เป็นพ้ืนฐานส าคัญในการประกอบอาชีพการกระท าของ
บุคคลและสังคม มนุษย์ผู้ฉลาดน าคติความเชื่อเหล่านี้ไปประกอบพิธีกรรม เพ่ือคลี่คลายความขัดแย้งระหว่าง
คนกับธรรมชาติ คนกับคน และคนกับกฎเกณฑ์ทางสังคมพ้ืนฐานความเชื่อนั้นมาจาก 4 ประเด็น คือ 
 1. ความเชื่อที่เกิดจากธรรมชาติ หรือปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า  คนในสมัยโบราณ
ไม่มีอะไรเพ่ือใช้พิสูจน์ได้ ก็จินตนาการเอาว่าเป็นอ านาจของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งลึกลับและมีอ านาจดล
บันดาลให้เป็นไปจึงเกิดความเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพเจ้าลงมาท าโทษแก่ตน ด้วยความกลัวต่อมรณภัยนั้น 
จึงมีการกราบไหว้ บวงสรวงบูชาให้สิ่งเหล่านั้นหายโกรธและบันดาลความสุขสวัสดีแก่ตน 
 2. ความเชื่อที่มากับศาสนา ซึ่งเกิดขึ้นจากความรู้ที่ตนได้รับเกี่ยวกับค าสอนแลพิธีการที่เจ้าของ
ศาสนาบัญญัติไว้หรือพระสาวกปฏิบัติจนเป็นแบบอย่างสืบมา 
 4. ความเชื่อเกิดจากความคิดของมนุษย์ เห็นได้จากความคิดแนวปรัชญาทางจิตวิทยาและ
จินตนาการอ่ืนๆ เช่น ตัวอย่างทฤษฎีค าสอนของเจ้าลัทธิศาสนาที่กล่าวถึงนรก สวรรค์ เป็นต้น  (มณี พยอม
ยงค,์2529 : 28) 
 ชาวไทยเชื้อสายเขมร เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีการนับถือ “ผีบรรพบุรุษ” หรือ “โฏนตา” หมายถึง ผี
ปู่ย่าตายาย และบุพการีที่เสียชีวิตไปแล้วอย่างเหนียวแน่น และถือปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ปัจจุบันยังคงมีการ
เซ่นไหว้เพ่ือบอกกล่าวผีบรรพบุรุษเมื่อมีเด็กเกิดใหม่ งานบวช งานแต่งงาน หรือ เวลาประสบโชคดีในชีวิต 
เพ่ือให้ดวงวิญญาณได้ร่วมรับรู้และแสดงความยินดี แต่ถ้าหากมีสมาชิกครอบครัวประสบเคราะห์กรรม ป่วยไข้
ไร้สาเหตุ ก็ต้องมีพิธีเซ่นไหว้ขอขมา หรือขอพรให้ดวงวิญญาณช่วยปกป้องคุ้มครอง เชื่อว่าเรื่องร้ายจะ
กลายเป็นดีได้ การให้ความส าคัญกับผีบรรพบุรุษ นอกจากปรากฏในพิธีเซ่นไหว้ช่วงเปลี่ยนผ่านส าคัญของชีวิต
ในช่วงเวลาสารทเดือนสิบ (แคเบ็ณฑ์) ทุกปี ยังมีงานบุญหรือประเพณีส าคัญประจ าปีที่ได้รับการปฏิบัติสืบ
ต่อมาจนถึงปัจจุบันเพ่ือร าลึกถึงบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ ชาวไทยเชื้อสายเขมรในจังหวัดศรีสะเกษ เรียกว่า “แซน
โฎนตา” และก าหนดให้มีการประกอบพิธีเซ่นไหว้เป็นประจ าทุกปีภายในครอบครัวหรือเป็นงานประจ าปีของ
อ าเภอหรือจังหวัดนั้นๆ ในวันแรม 14ค่ า เดือน 10“แซนโฎนตา” เป็นทั้งชื่อเรียกงานบุญ (ประเพณี) และค า
เรียกเฉพาะพิธีช่วงเซ่นไหว้ดวงวิญญาณ และคงเป็นไปเช่นเดียวกับงานบุญหรือประเพณีเพ่ือระลึกถึงบรรพบุรุษ
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ของกลุ่มชาวไทยในภาคอ่ืนๆ ภาคกลางเรียก “วันสารท” ภาคอีสานเรียก “บุญข้าวสาก” ภาคเหนือเรียก “บุญ
สลากภัต” และภาคใต้เรียก “บุญเดือนสิบหรือบุญชิงเปรต” ชื่อประเพณี “แซนโฎนตา” นี้อาจเรียก “บ็อน 
(แค) เบ็ณฑ์” หรือ “บุญสารทเดือนสิบเขมร” ก็ได้ 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อของชุมชนด้านการประกอบพิธีกรรม“แซนโฎน
ตา” อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ จากปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้น าท้องถิ่นและสมาชิกภายในครอบครัว เพื่อใช้
สืบทอดประเพณีแซนโฎนตา และเพ่ือน าเสนอรูปแบบการประเกอบพิธีกรรม “แซนโฎนตา” ที่เหมาะสม 
รวมทั้งศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสืบทอดประเพณีแซนโฎนตาตลอดจนการรับรู้เรื่องราวต่าง ๆ ของประชาชน
ในท้องถิ่นท่ีมีต่อประเพณีแซนโฎนตา 
 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในการประกอบพิธีกรรม  “แซนโฎนตา” 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านสังคมที่มีความสัมพันธ์ต่อการประกอบพิธีกรรม “แซนโฎนตา”อ าเภอขุ
ขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 3. เพ่ือน าเสนอรูปแบบความเชื่อของชุมชนที่มีต่อการประกอบพิธีกรรม “แซนโฎนตา” อ าเภอขุ
ขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 
3.วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “ความเชื่อของชุมชนด้านการประกอบพิธีกรรม 
“แซนโฎนตา” อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ” ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัยโดยมีขั้นตอนที่ส าคัญใน
การศึกษา ดังนี ้
 3.1 รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามเพ่ือประมวลองค์
ความรู้   จากการศึกษาแนวคิด หลักการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาความเชื่อของชุมชนด้านการประกอบ
พิธีกรรม “แซนโฎนตา” อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยศึกษาจากคัมภีร์ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดทั้ง
งานวิจัยที่มีผู้รู้ได้ศึกษาไว้ รวมถึงการเก็บข้อมูลเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก การ
ประชุมกลุ่มย่อย และการจัดเวทีวิชาการของกลุ่มชุมชนต่างๆ และภาคที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเรียกอีกอย่างว่าเป็นการ
เก็บข้อมูลเชิงภาคสนาม 
 3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยศึกษาชุมชนในลักษณะองค์รวม (Holistic 
Approach) เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงในกรณีของผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้รู้ (Key Informants) และผู้ปฏิบัติ 
(Casual Informants) และเลือกกลุ่มเป้าหมายในกรณีของผู้ให้ข้อมูลทั่วไป (General Informants) โดยมีการ
ก าหนดกฎเกณฑ์ด้านจ านวนและคุณสมบัติของผู้ให้ข้อมูลไว้ล่วงหน้าพอสังเขป ดังนี้ 
  (1) กลุ่มราชการ คือ หน่วยงานราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และสนับสนุนประเพณี “แซนโฎน
ตา” ประจ าปีอ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เทศบาลอ าเภอขุขันธ์ จ านวน 3 หน่วยงาน 
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  (2) ปราชญ์ชาวบ้าน คือ ตัวแทนของประชาชนในอ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ท าหน้าที่
ประสานงานระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษกับประชาชน จ านวน 10 คน 
  (3) ผู้น าท้องถิ่น คือ ผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการน ากลุ่มไปสู่จุดประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้เป็น
บุคคลที่สมาชิกในกลุ่มให้ความยอมรับนับถือ เชื่อฟังและปฏิบัติตาม ในการศึกษาครั้งนี้ มุ่งศึกษาผู้ที่มีบทบาท
ในการเป็นผู้น าเกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมประเพณีแซนโฎนตา จ านวน 3 คน และผู้น าชุมชนบ้านปรือคัน 
อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษจ านวน 3 คน 
  (4) สมาชิกภายในครอบครัว คือ ตัวแทนของครอบครัวที่มีความเกี่ยวพันกันทางสายโลหิตที่อยู่
ร่วมกันในบ้านหลังเดียวกัน และมีปฏิสัมพันธ์กัน ซึ่งการศึกษาวิจัยนี้มุ่งศึกษาตัวแทนของครอบครัวชุมชนบ้านป
รื้อคัน อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 3 คน จาก 3 ครอบครัว 
 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องในการวิจัยแบบผสมผสานเชิงคุณภาพที่เกิดจากการ
เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยมีวิธีการศึกษาตามข้ันตอน ดังนี้คือ 
  3.3.1 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Observation Participant) ซึ่งเป็นการสังเกตพฤติกรรมและ
การแสดงออกของฝ่ายต่าง ๆ ที่จะท าควบคู่กับการสัมภาษณ์ และเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนที่เป็นกรณีศึกษา 
เพ่ือเห็นการศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อของชุมชนด้านการประกอบพิธีกรรม “แซนโฎนตา” อ าเภอขุขันธ์ จังหวัด
ศรีสะเกษ 
  3.3.2 การสัมภาษณ์  คณะผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth interviews) ส าหรับ
พระสงฆ์ ชุมชน และผู้บริหารองค์กรที่เกี่ยวกับความเชื่อของชุมชนด้านการประกอบพิธีกรรม “แซนโฎนตา” 
อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ  
  3.3.3 การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ร่วมกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับ
องค์ประกอบ เกณฑ์ชี้วัดในความเชื่อของชุมชนด้านการประกอบพิธีกรรม “แซนโฎนตา” อ าเภอขุขันธ์ จังหวัด
ศรีสะเกษ และเพ่ือให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อของชุมชนด้ านการประกอบพิธีกรรม 
“แซนโฎนตา” อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ และการประยุกต์เกณฑ์ชี้วัดในความเชื่อของชุมชนด้านการ
ประกอบพิธีกรรม “แซนโฎนตา” อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ตามแนวพระพุทธศาสนาในการด าเนินชีวิต 
 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การวิจัยเรื่องนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพจากการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ส่วนของการวิจัย
ภาคสนามเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้การอยู่ร่วมกันของชุมชนให้สัมพันธ์กันช่วยเหลือแบ่งปั้นด้วยรักสามัคคีเกื้อกูล
กัน ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาวิจัยในลักษณะของการวิจัยในภาคสนาม (Field Study) โดยด าเนินการใน 4 
ลักษณะ คือ   
  (1) ศึกษารวบรวมเอกสาร ชุดความรู้ และความเป็นมาเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ การอยู่ร่วมกัน
ของชุมชน สถานศึกษา และวัด  
  (2) การศึกษากระบวนการพัฒนากิจกรรม ปัจจัยเกื้อกูลต่อการเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันของ
ชุมชน สถานศึกษา และวัด โดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเชื่อ ของชุมชนในจังหวัด
ศรีสะเกษ  
  (3) การบูรณาการองค์ความรู้ด้านการอยู่ร่วมกันของชุมชนที่มีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม 
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  (4) การพัฒนากระบวนการเกี่ยวกับปัจจัยเกื้อกูลต่อการอยู่ร่วมกันของชุมชนโดยใช้อัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมเป็นตัวเชื่อมโยง โดยใช้การวิเคราะห์จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในระดับชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ 
  (5) ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบร่วมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่ มตัวอย่างจ านวน 22 คน 3 
หมู่บ้าน ซึ่งการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้เก็บรวบร่วมข้อมูลตามกรอบวันและเวลาที่ก าหนดไว้ 
  (6) จัดท าผลสรุปจากการวิจัยและประมวลองค์ความรู้และข้อคิดเกี่ยวกับการศึกษาภูมิปัญญา
ด้านการผสมผสานความเชื่อและการประกอบพิธีกรรมของชุมชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 
 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary Research) และข้อมูลเชิงประจักษ์ จากการ
สัมภาษณ์ การประชุมกลุ่มย่อย การแจกแบบสอบถาม เป็นกระบวนศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ที่ได้จากการสรุปตามสาระส าคัญด้าน
เนื้อหาที่ก าหนดไว้ โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ตามประเด็นหัวข้อดังนี้ 
 (1) ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ การจัดการ และแนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์ การ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และกระบวนการบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษาความเชื่อของชุมชนด้านการประกอบ
พิธีกรรม “แซนโฎนตา” อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษในลักษณะของการวิเคราะห์ เชิงลึก โดยเน้น
กระบวนการวิเคราะห์แบบมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการวิจัย 
 (2) สรุปและน าเสนอผลการศึกษาที่ได้จากการศึกษาในเชิงเอกสารและภาคสนามจากการ
สัมภาษณ์ แล้วน ามาวิเคราะห์ตามประเด็นส าคัญ กล่าวคือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเชื่อของชุมชนด้านการ
ประกอบพิธีกรรม “แซนโฎนตา” อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เน้นการน าผลการวิเคราะห์มาเผยแผ่สู่สังคม 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน คณะสงฆ์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับต่างๆ 
 (3) วิเคราะห์ความเชื่อของชุมชนด้านการประกอบพิธีกรรม “แซนโฎนตา” อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรี
สะเกษเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการเชื่อมโยงการส่งเสริมชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมไปถึงการสร้างเกณฑ์ปฏิบัติให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชน 
 (4) น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ มาท าการวิเคราะห์ปัจจัยข้อมูลพ้ืนฐานกับระดับการ
ปฏิบัติที่มีต่อการสร้างและการใช้ตัวชี้วัดด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเชื่อของชุมชนด้านการประกอบพิธีกรรม 
“แซนโฎนตา” อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 (5) น าผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลโดยการเชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีที่ได้กล่าวแล้ว เพ่ือให้เห็น
ชุดความรู้ กระบวนการ และแนวทางการเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเชื่อของชุมชนด้านการประกอบ
พิธีกรรม “แซนโฎนตา” อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือน าไปประยุกต์ในระดับนโยบาย องค์กร ชุมชน 
และปัจเจกบุคคล 
 (6) สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 
 3.6การน าเสนอผลการศึกษาวิจัย  
 การน าเสนอข้อมูลจะอยู่ในลักษณะการพรรณนาความ (Descriptive Presentation) ประกอบ
ภาพถ่ายและการพรรณนาความประกอบการบรรยายเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อของชุมชนด้านการ
ประกอบพิธีกรรม “แซนโฎนตา” อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และชุมชน รวมไปถึงการสร้างเกณฑ์ปฏิบัติให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชน เพ่ือให้เห็น
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รูปแบบ กระบวนการ และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือน าไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ในระดับนโยบาย ชุมชน องค์กร และปัจเจกบุคคลต่อไป 
 
4.ผลการวิจัย 
 ความเชื่อของชุมชนด้านการประกอบพิธีกรรม “แซนโฎนตา” อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีคติ
ความเชื่อทางพระพุทธศาสนา ซึ่งมีคุณค่าและสาระส าคัญ เช่น คุณค่าของการให้ทาน คุณค่าของการสมาทาน
ศีล และคุณค่าของการภาวนา ตลอดถึงการอุทิศส่วนบุญ ให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยเฉพาะการอุทิศส่วนบุญ
ให้แก่มนุษย์และเทวดา ล้วนแต่เป็นเรื่องที่มีคุณค่าทางจริยธรรมและตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตนได้ปรารถนาและ
ตั้งใจไว้ คือ 
 (1) เพ่ือขวนขวายทาบุญให้ตัวเอง กล่าวคือ เพ่ือความสุขของตัวเอง หลักความไม่ประมาท ในการที่
จะท าอะไร ๆ ด้วยความเพียรและในการที่จะพัฒนาตน 
 (2) เพ่ืออุทิศส่วนบุญให้ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว โดยการกรวดน้ าเพ่ืออุทิศให้ญาติของตน ซึ่งเป็นการ
ท าบุญที่เกี่ยวกับญาติที่ล่วงลับไปแล้ว เช่น งานท าบุญครอบรอบวันตาย งานท าบุญตามเทศกาลประเพณีและ
งานศพ ตลอดถึงงานท าบุญในประเพณี “แซนโฎนตา” เดือนสิบเป็นต้น 
 (3) เพ่ือบูชาแก่พระสงฆ์ จุดมุ่งหมายของการท าบุญเพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วนั้น  
มีพระสงฆ์เป็นผู้รับเครื่องไทยธรรม เพราะมีความเชื่อว่าอานิสงส์จากการบูชาแก่พระสงฆ์นั้นมีอานิสงส์มาก 
 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการประกอบพิธีกรรม “แซนโฎนตา” อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษได้แก่ 
(1) ปัจจัยด้านสังคม เป็นประเพณีที่แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ (2) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
ภาวะเศรษฐกิจเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ประชาชนที่อยู่ต่างถิ่นกลับสู่ภูมิล าเนา เช่น หากเศรษฐกิจมีความ
คล่องตัว การกลับสู่ภูมิล าเนาของลูกหลานเพ่ือไปร่วมงานประเพณีก็จะมีสูงขึ้น และ 3) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยี ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญต่อมนุษย์ และเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจ าวันเป็นอย่างมาก 
ส าหรับประเพณีแซนโฎนตาแล้ว เทคโนโลยีที่ทันสมัยท าให้ประเพณีแซนโฎนตาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 
เช่น มีรถยนต์ในการบรรทุกเครื่องเซ่นไหว้ ท าให้ประหยัดเวลา และสะดวก รวดเร็วในการเดินทางเป็นต้น
ประเพณี “แซนโฎนตา” เดือนสิบ ในตอนเช้าจะมีพิธีตักบาตรถวายอาหารแด่พระสงฆ์ ต่อจากนั้นพระสงฆ์สวด
พุทธมนต์บทต่าง ๆ จนถึงบท ชยันโต ประธานสงฆ์จะพรมน้ ามนต์ และจบด้วย ยะถา สัพพี ในระหว่างที่
พระสงฆ์สวดยะถาทุกคนจะตั้งใจกรวดน้ า โดยมองไปที่สายน้ าที่รินไหลจากภาชนะใบหนึ่งลงสู่ ภาชนะอีกใบ
หนึ่ง ด้วยจิตใจที่จดจ่อไม่ให้ขาดสาย ส่วนในใจก็จะอุทิศบุญกุศลถึงปู่ ย่า ตา ยาย ผีไร้ญาติ สัมภะเวสี ผีเร่ร่อน 
เปรต เจ้ากรรมนายเวร เป็นต้น เชื่อกันว่า การท าเช่นนี้จะสามารถส่งบุญกุศลถึงผี บรรพบุรุษและผีอ่ืน ๆ ที่
อุทิศให้ได้ คุณค่าของการกรวดน้ าเชื่อกันว่า แม้แต่คนที่ยังไม่ตายก็ยังสามารถรับรู้ถึงความรู้สึกอ่ิมเอิบได้ การ
แผ่เมตตาก็ยังสามารถส่งให้ผีได้หลุดพ้นจากบ่วงกรรมได้ ที่ส าคัญที่สุดคือเรื่องของจิตใจที่แน่วแน่เป็นระยะเวลา
หนึ่งที่ท าให้เกิดพลังสมาธิสามารถส่งถึงผีบรรพบุรุษหรือญาติผู้ล่วงล่วงลับ ส่วนของบรรพบุรุษที่ยังมีชีวิตอยู่นั้น 
ลูกหลานก็จะแผ่เมตตาให้ตามล าดับเพื่อน้อมเอาประโยชน์เกื้อกูล เอาความปรารถนาดีไปให้แก่บรรพบุรุษ ที่ยัง
มีชีวิตอยู่และสัพพสัตว์ทั้งหลายด้วย 
 รูปแบบความเชื่อของชุมชนที่มีต่อการประกอบพิธีกรรม “แซนโฎนตา”ประเพณีดังกล่าวได้รับการ
ยอมรับจากคนในท้องถิ่น และเป็นประเพณีที่ดีงามของจังหวัดศรีสะเกษที่แสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มี
พระคุณ  อันเป็นรากฐานส าคัญที่จะช่วยบ่มเพาะให้คนมีจิตใจที่ดี ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตน ท าให้สังคมเกิด
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ความเจริญก้าวหน้า ปราชญ์ชาวบ้านเองก็เข้าไปมีส่วนร่วมในประเพณีแซนโฎนตา เนื่ องจากต้องการสืบทอด
ประเพณีแซนโฎนตาให้คงอยู่กับชาวไทยเชื้อสายเขมร ซึ่งประเพณีดังกล่าวมีเอกลักษณ์ที่ส าคัญยิ่งใน 6 มิติ 
กล่าวคือ (1) มิติทางด้านวัฒนธรรม (2) มิติทางด้านความคิด(3) มิติทางด้านความเชื่อ (4) มิติทางด้านจิต
วิญญาณ (5) มิติทางด้านความรักความผูกพัน (6) มิติทางด้านความกตัญญูกตเวที มิติที่กล่าวมานี้ก่อให้เกิด
ความรักในศักดิ์ศรี ความสามัคคี อันส่งผลให้สังคมมีความสงบร่มเย็น มั่นคงและเกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน 
 
5. สรุปผลการวิจัย  
 เมื่อสรุปประเด็นหลัก ๆ ที่กล่าวจะเห็นว่า การอุทิศส่วนบุญตามคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาที่
ปรากฏในประเพณ“ีแซนโฎนตา” เดือนสิบนั้น มีสาระส าคัญ 4 อย่าง ดังนี้ 
 (1) เป็นการอุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้ตาย มุ่งประโยชน์และคุณค่าให้ผีบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วได้รับรู้
และอนุโมทนาเพ่ือให้บรรพบุรุษเหล่านั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานเหล่านั้น 
 (2) เพ่ือประโยชน์แก่ตัวเอง ด้วยความปรารถนาให้ตัวเองมีความสุข ร่ ารวย มีรูปร่างที่สวยงาม 
ประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน 
 (3) เพ่ือเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงการสื่อสัญลักษณ์ที่ลูกหลานได้กระท าให้ ตามความเชื่อที่ได้หล่อ
หลอมมา ผีบรรพบุรุษจะรับรู้หรือไม่อย่างไรก็ตาม แต่ก็ท าด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 (4) เพ่ือแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ แสดงความรักผูกพันของผู้คนในชุมชนแสดงความเมตตา 
และแสดงศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาเพ่ือเป็นสะพานเชื่อมไปสู่ความดีงามทั้งปวง 
 คุณค่าที่ส าคัญของการประกอบพิธีกรรม “แซนโฎนตา” อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ สะท้อนให้
เห็นความจริงของชีวิตในการท าความดี เพราะเมื่อมีชีวิตอยู่ ควรท าตัวให้เป็นบรรพบุรุษที่ดีให้ลูกหลานเคารพ 
การบูชาบรรพบุรุษ การสักการะสมณพราหมณ์ ความเคารพต่อผู้คนที่อยู่ร่วมกันนับถือต่อกันและกัน เป็นสิ่งที่
บุคคลควรกระท าอย่างยิ่ง เป็นการแสดงออกซึ่งคุณธรรมคือ ความกตัญญูกตเวที และรู้ซึ้งถึงคุณความดีของ
บุคคลอ่ืนและสิ่งอ่ืน ผู้หวังความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานจึงต้องปฏิบัติธรรมตามหลักการบูชา และรู้จัก
ตระหนักในหลักการบูชา และย่อมสามารถได้ประโยชน์ในปัจจุบันและอนาคตต่อไป กล่าวได้ว่า การบูชาด้วย
อามิสและการปฏิบัติตามค าสั่งสอนของบรรพบุรุษ เป็นเหตุให้บุคคลได้รับประโยชน์เหมาะสมกับการปฏิบัติ
และเป็นการบูชาที่เป็นผลดีแก่ผู้ถูกบูชาเป็นต้น 
 
6. อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาความเชื่อของชุมชนด้านการประกอบพิธีกรรม “แซนโฎนตา” 
อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ สามารถน ามาอภิปรายผลตามประเด็นที่ศึกษา ดังนี้ 
 ตามคติความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการประกอบพิธีกรรม “แซนโฎนตา” พบว่า ประเพณีแซนโฎนตา 
เป็นประเพณีที่มีความส าคัญกับชาวไทยเชื้อสายเขมร อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษกระท าขึ้นเพ่ือแสดงถึง
ความกตัญญูรู้คุณต่อบรรพบุรุษ เป็นการท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ปู่ย่า ตายาย ตลอดจนบรรพบุรุษที่ล่วงลับไป
แล้ว ส่วนต านานของประเพณีแซนโฎนตานั้นบ้างก็มีผู้ที่รู้ บ้างก็ไม่รู้ ซึ่งผู้ที่รู้ได้กล่าวไว้ว่า ประเพณีแซนโฎนตา
นั้นเกิดขึ้นจากพระเจ้าพิมพิสารท าบุญ แต่มิได้ส่งผลบุญให้เปรตและสัมภเวสี ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 
สุรชัย รัตนพนาวงษ์ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาค าศัพท์ภาษาเขมรสุรินทร์ในประเพณีแซนโฎนตา” พบว่า
ค าว่า แซนโฎนตา หมายถึง การเซ่นไหว้ ยาย ตา หรืออีกนัยหนึ่ง คือ การเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษ นั่นเอง (สุรชัย 
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รัตนพนาวงษ์,2549: 8-9) ซึ่งมีความสอดคล้องกับ บรรพต เปรมชู ให้ทัศนะไว้ว่า พิธีกรรมสารทเดือนสิบของ
ชาวอีสานใต้จะมีขึ้นเมื่อถึงเทศกาลเดือนสิบ ระหว่างแรม 14 ค่ า และแรม 15 ค่ า ชาวอีสานใต้ (สุรินทร์ 
บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ) จะมีประเพณีร าลึกบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว ค าว่า “โฎนตา” เป็นภาษาเขมร มาจากค าว่า 
จีโฎน ซึ่งแปลว่า โคตร หรือเหง้า หรือวงศ์สกุล ค าว่า ตา ในที่นี้หมายถึง โคตร วงศาคณาญาติทั้งหมดที่ยังมี
ชีวิตอยู่ หรือ ล่วงลับไปแล้ว ฉะนั้น เมื่อเอาค าสองค ามารวมกันเป็น โฎนตา จึงหมายถึงพิธีร าลึกถึงบรรพบุรุษ
อย่างหนึ่งที่    วงศาคณาญาติทั้งหลายที่ยังมีชีวิตอยู่ ท าการบูชาบวงสรวงถึงบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วทั้งโคตร
ทั้งเหง้า (บรรพต เปรมชู,2522 : 131-133) ที่ผู้วิจัยกล่าวมานี้ยังสอดคล้องกับ เพชราภรณ์ โสลาภา ได้อธิบาย
ว่า ด้านคติความเชื่อของชาวไทยเขมรมีความเชื่อในเรื่องบรรพบุรุษ ชาวบ้านเชื่อว่าผีบรรพบุรุษหรือที่เรียกว่า 
“โฎนตา” เป็นผู้มีอ านาจให้คุณและโทษแก่ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ ถ้าใครไม่ปฏิบัติตามประเพณีพิธีกรรมแซนโฎนตา
ก็จะถูกสังคมลงโทษกล่าวหาว่าเป็นคนอกตัญญู และเชื่อว่าคนอกตัญญูจะประสบแต่ความล้มเหลวในชีวิต ไม่มี
ความสุขความเจริญ นอกจากนี้ยังเชื่อว่าโฎนตาจะดลบันดาลให้ฝนตกตามฤดูกาล เพ่ือให้ความอุดมสมบูรณ์
ด้านเกษตรกรรมอีกด้วย พิธีกรรมแซนโฎนตานับว่ามีบทบาทต่อชาวไทยเขมรสุรินทร์เป็นอย่างยิ่งเพราะความ
เชื่อในการนับถือผีบรรพบุรุษเดียวกันเป็นเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรมของคนในชุมชน ท าให้เป็นคนมี
ระเบียบวินัย ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน (เพชราภรณ์ โสลาภา,2537 : 64) 
 ปัจจัยด้านสังคมยังมีความสัมพันธ์ต่อการประกอบพิธีกรรม “แซนโฎนตา” กล่าวคือ ประเพณีแซน
โฎนตา ถือก าเนิดขึ้นจากความเชื่อของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรที่ว่า ผู้ที่ตายไปแล้วจะต้องไปอยู่ที่ยมโลก มี
พระยายมราชปกครองคนที่ท าบาปกรรมก็จะตกนรกบ้าง เป็นเปรตบ้าง ได้รับความทุกข์ทรมานเป็นอันมาก อีก
ทั้งคนเฒ่าคนแก่มักบอกต่อๆ กันมาว่า วิญญาณของบรรพบุรุษจะยังคงวนเวียนคอยดูแลและคุ้มครองลูกหลาน
ค ากล่าวนี้ได้สอดคล้องกับ จ านงค์ทองประเสริฐ ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษ พบว่า เมื่อ
ตายไปแล้ววิญญาณจะตกนรกหรือขึ้นสวรรค์ขึ้นอยู่กับผลกรรมที่กระท าไว้ขณะที่มีชีวิตอยู่ ในยุคของพวก
อารยันนั้นมีความเชื่อว่า การสร้างสรรค์จักวาลและการให้ก าเนิดมนุษย์นั้น เป็นผลที่เกิดจากการเซ่นสรวงแต่
ดั้งเดิม นั่นคือ เป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการสังเวยตนเอง (จ านงค์ ทองประเสริฐ, 2540 : 8) 
 รูปแบบความเชื่อของชุมชนที่มีต่อการประกอบพิธีกรรม “แซนโฎนตา” อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะ
เกษ ประเพณีแซนโฎนตาถือเป็นประเพณีที่ส าคัญส าหรับชาวไทยเชื้อสายเขมร ในรอบปีกระท าขึ้นเพ่ือแสดง
ความกตัญญูรู้คุณต่อบรรพบุรุษ เป็นการท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ปู่ย่า ตายาย ที่ล่วงลับไปแล้วหรือผีบรรพ
บุรุษ หรือผู้อื่นที่ล่วงลับไปแล้วโดยไม่เจาะจงว่าเป็นใครอีกด้วย โดยมีความเชื่อว่า การเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษนี้ จะ
ได้อวยพรให้ผีบรรพบุรุษเหล่านั้นมีความสุข ได้ไปสู่สุขคติและจะได้อ านวยพรให้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังให้ลูกหลานได้
ท ามาหากินได้คล่องหรือร่ ารวย และเป็นการท าให้หมดเวรหมดกรรมที่เคยมีต่อกันและกันมีความสอดคล้องกับ 
มณี พยอมยงค์ ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อของคนไทย พบว่า การบูชาผีบรรพบุรุษนั้นเกิดขึ้นเพราะความรัก
ความผูกพันของลูกหลานที่ให้การเคารพรักบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว เช่น พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย เพราะเมื่อ
เวลาที่บุคคลเหล่านี้มีชีวิตอยู่ได้ท าคุณประโยชน์ให้ลูกหลานมากมาย และเมื่อบรรพบุรุษเหล่านี้ตายจากไป 
ลูกหลานที่อยู่เบื้องหลังต้องท าหน้าที่ในฐานะที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันในสายเครือญาติจึงต้องมีการบูชา 
เซ่นสรวง กราบไหว้และท าการบูชาด้วยวัตถุสิ่งของต่างๆ ส่งไปให้ หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเชื่อกันว่าอาจจะได้รับ
โทษต่าง ๆ นา ๆ จึงต้องท าการบูชา กราบไหว้ให้ช่วยบันดาลความสุขมาให้ เมื่อการกระท าดังกล่าวได้
แสดงออกบ่อย ๆ จึงเกิดความเชื่อเต็มท่ีและฝังลึกลงไปในจิตส านึกของแต่ละคน (มณี พยอมยงค์,2536 : 70) 
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7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปปฏิบัติส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 คติทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในประเพณี “แซนโฎนตา” เป็นหลักเกณฑ์ที่สามารถปฏิบัติได้จริง 
แต่ควรตระหนักด้วยว่า พิธีกรรมต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเพียงอุบายค าสอนเพ่ือสร้างคุณค่าทางจริยธรรมให้กับชนรุ่น
หลังได้ส านึกในบุญคุณของบรรพบุรุษ และเพ่ือความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน ซึ่งมีหลักในการ
พิจารณา ดังนี้ 
 (1) การอุทิศ ควรเป็นกิจกรรมที่สามารถปฏิบัติได้ และเป็นประโยชน์แก่บุคคลได้ในชีวิตประจาวัน 
โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ และต้องสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลและสังคมที่อยู่รอบตัว  
 (2) การบูชา ควรมีนโยบายในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทย และประชาชนทั่วไป ได้ศึกษา
เรียนรู้เพ่ือความเข้าใจ พระสงฆ์เป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการเผยแผ่หลักธรรม มีบทบาทในการให้การศึกษา และ
อบรมสั่งสอนที่ถูกต้องตามหลักศาสนา มองเห็นโทษและประโยชน์ ของการน าหลักการบูชาบรรพบุรุษมา
ปฏิบัติร่วมกัน 
 (3) ความกัญตัญญูกตเวที ต้องปลูกฝังแนวคิดให้มีความรู้ ความเข้าใจให้คนทั้งหลายรู้คุณและตอบ
แทนคุณของบุคคลอ่ืน ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่สนับสนุนคนอกตัญญู ยกย่อง เชิดชูคนดี ให้เป็นที่ปรากฏใน
สังคมต่อไป 
 7.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 (1) ศึกษาคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในประเพณีอ่ืน ๆ ในภาคอีสานใต้ ประกอบด้วย
จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์ 
 (2) ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประเพณี “แซนโฎนตา” ภาคอีสาน กับ ภาคอ่ืน ๆ ที่มีการปฏิบัติ
คล้ายกันในประเพณีแซนโฎนตาเดือนสิบ 
 (3) ศึกษาการด ารงอยู่ของชุมชนในแต่ละท้องที่ในจังหวัดอ่ืน ๆ ว่ามีคติความเชื่อทางวัฒนธรรม
ใดบ้างท่ีสอดคล้องกับการประกอบพิธีกรรม “แซนโฎนตา” 
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การประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนและผู้ดูแลนักศึกษาพิการ 
เพื่อจัดท าแผนการคัดกรองนักศึกษาพิการระดับอาชีวศึกษา 

The Evaluation of Workshop Program for Teachers and Student Caretakers to 

set up Screening Plan for Vocational Students with Disabilities 

 

เพ็ญพร  เสรีกุล1 
ภาวิณี  ศรีสุขวัฒนานันท์2 

 
บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 วิเคราะห์รายงานการประเมิน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนและผู้ดูแลนักศึกษาพิการเพ่ือจัดท าแผนการคัดกรองนักศึกษา
พิการระดับ อาชีวศึกษาที่ด าเนินการในปีพ.ศ.2560 มีผู้เข้าอบรม 33 คน ระยะที่ 2 ติดตามผลหลังการ
อบรมปีพ.ศ.2561 จ านวน 21 คน โดยใช้การสัมภาษณ์รายบุคคล ผลการด าเนินการระยะแรก 
พบว่า รายงานฯมีจุดเด่นด้านระบุวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนา บุคลากรด้านการสอนและการดูแล
นักศึกษาพิการโครงการฯ มีรายละเอียดด้านกิจกรรมและการฝึกทักษะ แต่มี จุดอ่อนชัดที่รายงานมี
สารสนเทศจ ากัดอันเนื่องจากขาดวิธีประเมินและแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมและขาดการวิจารณ์
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาส่วนการติดตามผลการอบรม ในระยะ 2 พบว่า ผู้ผ่านการอบรมส่วนมาก
ได้น าความรู้ และทักษะไปใช้ในงานที่ปฏิบัติและเสนอให้จัดเนื้อหาและทักษะ เพิ่มเติมที่สอดคล้องกับ
ความพิการที่มีอีกหลาย ประเภทพร้อมเพ่ิมเวลาฝึกทักษะด้วย 

 
ค าส าคัญ:  การประเมินโครงการ  การอบรมเชิงปฏิบัติการ  ครูผู้สอนและผู้ดูแลนักศึกษา 
 

ABSTRACT 

 The purpose of this study was set up into two stages. First, to analyze the 

evaluation report of the workshop program for teachers and student caretakers to set up 

screening plan for vocational students with special needs, The program that was 

designed to train 33 current teachers and student caretakers and. The report was 

submitted after the workshop program finished by 1960. The second stage was to 

follow up the 21 participants who continueworking for disability students in 1961 

using interview method individually. The first stage findings show that there were 

some good points: the purpose of the training was relevant to develop staff in teaching 

and caretakingstudents with special needs, the training subjects and activities were 

informed clearly. But there were some serious weak points on the program report. 

There was limited information by using unfit methods and data sources, no reasonable 

discussion and suggestions for training program improvement. The second stage 

findings, the follow-up 21 participants, using interview show that most of the 

participants can apply the knowledge and skills trained to their classrooms. They 

                                                   
1 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2 ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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suggest to include more subjects and skills to relevant to many kinds of disability 

vocational students. 

 

KEYWORDS: Program Evaluation,Workshop Program, Teachers and CaretakersFor 

Disability Student 

 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 10 ก าหนดว่า “การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน
ในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ 
สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถ 
พ่ึงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ  การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่
เหมาะสม โดยค านึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น” (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557: 5) 
และจากพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 กล่าวว่า คนพิการมีสิทธิทาง
การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  เลือกบริการทางการศึกษาที่ตามความต้องการจ าเป็นพิเศษของคน
พิการแต่ละบุคคล และให้สถานศึกษาจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education) (ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2559: 39-40) 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ด าเนินนโยบายตามพระราชบัญญัติเปิดโอกาส
ให้คนพิการเข้าถึงสิทธิและโอกาสทางการศึกษาแบบเรียนรวมด้วยกระบวนการจัดการศึกษาที่
หลากหลายมีความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับคนพิการประเภทต่าง ๆ ให้ทุกคนได้ใช้สิทธิอย่างเต็มที่มี
โอกาสเข้าถึงอาชีพ มีงานท า มีรายได้ ด ารงชีวิตด้วยความสุข  สามารถเลี้ยงชีพและอยู่ในสังคมได้อย่าง
ภาคภูมิใจ ปัจจุบันจ านวนคนพิการที่เข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษามีแนวโน้มเพ่ิมมาก
ขึ้น 

ปี 2558 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ร่วมมือกับสถาบันและหน่วยงาน 
ต่างๆ ประกอบด้วย 1) ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) 2) มูลนิธิ
เครือข่ายครอบครัว 3) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ 4) วิทยาลัยสารพัดช่าง 6 แห่ง 
คือ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ และวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 
ศึกษาวิจัยและวางระบบการเรียนการสอนสายอาชีพให้เหมาะสม ทดลองให้เด็กที่มีความต้องการ
พิเศษทางการเรียนรู้ เข้าเรียนสายอาชีพในวิทยาลัยสารพัดช่าง โดยท าการปรับหลักสูตรให้เหมาะสม 
ทดลองใช้หลักสูตรระยะสั้น ฝึกอบรมระยะสั้นให้ยืดหยุ่น พร้อมทั้งจัดอบรมพัฒนาครูให้เข้าใจเทคนิค
วิธีการสอนและการจัดการพฤติกรรมรวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่า 
เด็กที่มีความต้องการพิเศษทางการเรียนรู้สามารถเรียนสายอาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เหมือนเด็กปกติได้เป็นอย่างดี (Rohitasthira, 2015) จึงท า
ให้วิทยาลัยสารพัดช่างทั้ง 6 แห่ง ได้จัดหลักสูตรการเรียนการสอนตอบสนองความต้องการของผู้พิการ
และด าเนินการจัดการศึกษา แบบเรียนรวม โดยเปิดรับนักศึกษาพิการ (ออทิสติก, สมาธิสั้น, แอลดี) เข้า
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เรียนในปีการศึกษา 2558 เริ่มจากสาขาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น อาหาร ขนม ศิลปประดิษฐ์ ช่างสีตัวถัง
รถยนต์ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวมนี้เป็นการจัดการรูปแบบใหม่มีความซับซ้อน
กว่าเดิม เป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติงาน ทั้งในด้านการบริหาร การปรับปรุงสถานที่ให้เหมาะสม และ
การท าหน้าทีข่องครูผู้สอน และผู้ดูแลนักศึกษาพิการ   

ส านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา (สสอ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลางของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดตั้งชมรมครูผู้สอนและผู้ดูแลนักศึกษาพิการระดับ
อาชีวศึกษาขึ้นในปีการศึกษา2558 เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายที่ก าหนด เน้นการพัฒนา
บุคลากรครูผู้สอนและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจถึงธรรมชาติของนักศึกษาพิการ 
สามารถพัฒนาและดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการระดับอาชีวศึกษา ด้วยรูปแบบที่เหมาะสมค านึงถึง
ความสามารถของบุคคลนั้น สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ.2551 
มาตรา 8 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในประกาศกระทรวง (ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา, 2559: 40)ปีพ.ศ.2559 ชมรมครูผู้สอนและผู้ดูแลนักศึกษาพิการอาชีวศึกษา จึงจัดโครงการ
อบรมครูและการดูแลนักศึกษา พิการขึ้นเป็นอย่างเป็นทางการครั้งแรก ในหัวข้อ “อบรมเชิงปฏิบัติการ
เทคนิคการสอน” และปีพ.ศ.2560จัดโครงการอบรมอีกครั้งในหัวข้อ “อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนการ
คัดกรองนักศึกษาพิการอาชีวศึกษา” ชมรมครูผู้สอนและผู้ดูแลนักศึกษาพิการอาชีวศึกษาได้ท าการ
ประเมินโครงการอบรม ที่จัดตามแบบแผนการปฏิบัติงานโครงการของราชการ เพ่ือหวังจะให้ได้สารสนเทศ
ที่จะน าไปพัฒนา ครูผู้สอนและผู้ดูแลนักศึกษาพิการในปีการศึกษาต่อๆ ไป  

ผู้วิจัยในฐานะเป็นกรรมการและวิทยากรของชมรมครูผู้สอนและผู้ดูแลนักศึกษาพิการ
อาชีวศึกษา เห็นความจ าเป็นในการพัฒนาโครงการเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนและผู้ดูแลนักศึกษาพิการ
เพื่อจัดท าแผนการคัดกรองนักศึกษาพิการระดับอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สมควรที่ต้องทบทวน
กระบวนการประเมินเพ่ือให้ได้สารสนเทศมากพอที่จะตัดสินใจในการปรับปรุงโครงการอบรม และศึกษา
หลักการประเมินโครงการอบรม ของ Donald L. Kirkpatrick (1959) ประกอบด้วย 4 ขั้น ได้แก่ (1) 
การประเมิน ปฏิกิริยา (Reaction) เป็นการประเมินการรับรู้กิจกรรมการอบรมด้านความเหมาะสม 
(2) การประเมิน การเรียนรู้ (Learning) เป็นการประเมินด้านความรู้ความเข้าใจ และแนวทางปฏิบัติ 
(3) การประเมินพฤติกรรม (Behavior) เป็นการประเมินด้านการปฏิบัติ และ (4) ประเมินด้าน
ผลกระทบที่เกิดหลังการอบรม (Result) สามารถประเมิน 3 ขั้นแรกโดยตรง เพราะเวลาการจัดอบรมได้
เสร็จสิ้นไปแล้ว 1 ปี แต่จะประยุกต์ด้วยการวิเคราะห์จากรายงานการประเมินโครงการที่ด าเนินการ
ประเมินรายงาน โครงการตามแบบระเบียบราชการ ที่ต้องเสนอผลการด าเนินโครงการต่อส านักพัฒนา
สมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา (สสอ.) ส่วนการประเมินผลกระทบของโครงการอบรมฯ ผู้วิจัยจะ
ใช้เทคนิคเพ่ือให้ได้สารสนเทศที่ให้เกิดการปรับปรุงโครงการอบรม ตามแนวคิดของHarryJ.Martin (2010) 
ด้วยการติดตามผู้เข้ารับการอบรมในสถานการณ์ ที่ปฏิบัติงานจริงในปัจจุบัน การวิจัยนี้จึงด าเนินการเป็น
สองระยะ ซึ่งจะเกิดคุณค่าการเรียนรู้การประเมินอย่างเป็นระบบ คาดว่าจะเกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนา องค์กรตามหลักวิจัยสถาบันที่จะใช้ผลการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องในอดีตอย่างต่อเนื่อง (ภาวิณี ศรี
สุขวัฒนานนท์และ กุลชลี  จงเจริญ, 2556: 5-50) 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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(1) เพ่ือวิเคราะห์รายงานการประเมินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนและผู้ดูแล
นักศึกษาพิการ เพ่ือจัดท าแผนการคัดกรองนักศึกษาพิการระดับอาชีวศึกษา หลังจากฝึกอบรมในปี
การศึกษา 2560 ในด้านคุณภาพ ของรายงาน ปฏิกิริยาตอบสนอง และการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึก 
อบรม 

(2) เพ่ือติดตามผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนและผู้ดูแลนักศึกษาพิการหลังการ
อบรม เพ่ือน าไปจัดท าแผนการ คัดกรองนักศึกษาพิการระดับอาชีวศึกษาหลังการอบรม 1 ปี ในด้าน
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการฝึกอบรมฯ 

 
3. กรอบแนวคิด รูปแบบการประเมินโครงการ 
   

 
 

แผนภาพที่ 1กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 4.1แบบแผนการวิจัย 
 การวิจัยนี้ใช้รูปแบบการประเมินโครงการอบรม จัดเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 ใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารรายงานผลการประเมินเมื่อเสร็จสิ้นโครงการอบรมในปี พ.ศ.
2560 ด้วยเครื่องมือตรวจสอบเอกสาร มี 3 ด้าน ดังนี้  

1. ด้านที่ 1 คุณภาพของรายงานการจัดโครงการอบรมและการประเมิน 
 2. ด้านที่ 2 การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง 
 3. ด้านที่ 3 การประเมินการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรม 
 ระยะที่ 2 ติดตามประเมินผลผู้ผ่านการอบรม ในปี พ.ศ.2561 หลังการอบรม 1 ปี ในด้าน
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการฝึกอบรมฯ ด้วยแบบสัมภาษณ์ที่ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบแล้ว การ
สัมภาษณ์ครั้งนี้ ประกอบด้วย ค าถามหลัก 3 ประเด็น ดังนี้ 
 1. ประเด็นที่ 1 สาระเกี่ยวกับโครงการอบรม 
1.1 ความรู้การจัดท าแผนการคัดกรองนักศึกษาพิการอาชีวศึกษา 
  1.2 กิจกรรมและการฝึกทักษะตลอดหลักสูตรของการอบรม 
  1.3 ความเหมาะสมของวิทยากร 
 2. ประเด็นที่ 2 การน าความรู้จากการอบรมไปใช้จริง 
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  2.1 ความรู้ที่ได้รับน าไปใช้ปฏิบัติงานได้/ ไม่ได้ใช้ 
  2.2 ความรู้ที่ต้องการเพิ่มเติม 
  2.3 ทักษะเพ่ือการปฏิบัติการคัดกรองนักศึกษาพิการอาชีวศึกษาเพ่ิมเติม 
 3. ประเด็นที่ 3 ความเหมาะสมของการจัดการของผู้รับผิดชอบโครงการ  
  3.1 การก าหนดจ านวนวันและวันของการอบรม 
  3.2 สถานที่ของการจัดอบรม และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 
 4.2ประชากรและตัวอย่าง 
 ระยะที่ 1 การวิเคราะห์ เอกสารรายงานผลการประเมินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน
และผู้ดูแลนักศึกษาพิการเพ่ือจัดท าแผนการคัดกรองนักศึกษาพิการระดับอาชีวศึกษา จัดท าโดย
คณะกรรมการจัดการประชุมของชมรมครูผู้สอนและผู้ดูแลนักศึกษาพิการ สรุปผลการด าเนินโครงการฯ
เสนอต่อผู้อ านวยการส านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 มีผู้
เข้ารับการอบรม 33 คน จากวิทยาลัย 18 แห่ง และมีจ านวนนักศึกษาพิการ 223 คน 
 ระยะที่ 2 การติดตามผล โดยด าเนินการติดตามสัมภาษณ์ผู้ผ่านการอบรม จ านวน 21 คน จาก
การติดต่อ ตามแบบนัดหมายการขอสัมภาษณ์เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมในโครงการฝึกอบรมฯ ปัจจุบันผู้
ผ่านการอบรมทั้ง 21 คน มีหน้าที่เกี่ยวกับนักศึกษาพิการประเภทต่างๆ ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 จ านวนผู้ให้สัมภาษณ์ จ าแนกตามประสบการณ์การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการแต่ละ
ประเภท 

ประเภทความพิการ 

จ า น ว น ผู้ ใ ห้
สัมภาษณ์ 

ประสบการณ์การจัดการศึกษา 

ครูผู้สอน บุคลากร น้อยกว่า 1 ปี 
1-3 
ปี 

4-6 
ปี 

7-9 
ปี 

บกพร่องทางการได้ยิน 6 2 3 2 2 1 
บ ก พ ร่ อ งท า ง ร่ า ง ก า ย แ ล ะ ก า ร
เคลื่อนไหว 

5 1 1 2 2 1 

ออทิสติก 2 1 1 2 - - 
บกพร่องทางสติปัญญา 1 1 - 1 1 - 
บกพร่องทางการเรียนรู้ 1 1 - 1 - 1 

รวม 
15 6 5 8 5 3 
21 21 

 
4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ระยะท่ี 1 การวิเคราะห์รายงานผลการประเมินโครงการอบรมด้วยแบบตรวจสอบคุณภาพรายงาน
การประเมินโครงการ  
 ระยะที่ 2 การติดตามผลประเมินผู้ผ่านการอบรม โดยการสัมภาษณ์ 
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
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 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการบรรยาย อธิบายข้อความเชิงคุณภาพ ตามขั้นตอน
ต่อไปนี้ 
 1. ผู้วิจัยใช้แบบประเมินภายใต้ความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา วิธีการบรรยายผลการประเมิน
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู ้สอนและผู้ดูแลนักศึกษาพิการเพื่อจัดท าแผนการคัดกรอง 
นักศึกษาพิการระดับอาชีวศึกษา ที่ด าเนินการหลังการอบรมทันที เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 
โดยคณะเลขานุการของชมรมครูผู้สอนและผู้ดูแล นักศึกษาพิการอาชีวศึกษา 
 2. ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์คุณภาพของรายงานประกอบกับสอบถามผู้ เกี่ยวข้องภายใต้การ
ตรวจสอบคุณภาพของการสัมภาษณ์จากอาจารย์ที่ปรึกษา 
 3. ผู้วิจัยถอดเทปตามประเด็นการสัมภาษณ์ โดยใช้การวิเคราะห์ ตีความและประมวลข้อมูล 
เป็นความเรียง สรุปประเด็นในแต่ละข้อมูล  
 4. ผู้วิจัยตีความและประมวลข้อมูลเป็นความเรียง สรุปในแต่ละประเด็น น ามาจัดหมวดหมู่ ข้อมูล 
ดังนี้ ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม, กิจกรรมและการฝึกทักษะตลอดหลักสูตรของการอบรม , การ
ถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร, ความต้องการทักษะเนื้อหาเพ่ิมเติม โดยการวิเคราะห์ผู้ให้ข้อมูลกับข้อมูลที่
ได้รับจากการสัมภาษณ์ตามประเด็นข้างต้น 
 
5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ระยะที่ 1 ผลการวิเคราะห์รายงานการประเมินโครงการเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนและผู้ดูแล
นักศึกษาพิการเพ่ือจัดท าแผนการคัดกรองนักศึกษาพิการระดับอาชีวศึกษา หลังจากฝึกอบรม โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1.การวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพของรายงานการจัดโครงการอบรมและการประเมิน ที่ตรวจสอบ 
พบว่ารายงาน มีคุณภาพชัดเจนอยู่เพียงข้อเดียวคือ เป้าหมายของการโครงการอบรมสอดคล้องกับความ
ต้องการของหน่วยงาน 
2.การวิเคราะห์คุณภาพรายงานการประเมินปฏิกิริยาตอบสนองพบว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการรายงาน
ความเห็นเป็นข้อมูลที่ผู้ตอบเขียนบรรยาย การรายงานที่ปรากฏเสนอเพียงประเด็นย่อยบางประเด็น  
3.การวิเคราะห์คุณภาพรายงานการประเมินการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรม พบว่า มีการรายงานด้วยประโยค
สรุปที่ผิวเผิน  
4. การวิเคราะห์สาระเกี่ยวกับโครงการอบรมพบว่าผลที่สะท้อนจากผู้ผ่านการอบรมเข้าใจและ
สามารถน าความรู้จากการบรรยายประกอบการสาธิตไปใช้ได้ทุกข้อส่วนข้อที่น าไปใช้ได้มากที่สุด คือ 
ธรรมชาติของผู้พิการประเภทหูหนวก หูตึง 
5. การวิเคราะห์ความเหมาะสมของการจัดการของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่าจ านวนวันอบรม
โดยทั่วไปถ้าเป็นการบรรยาย 3 วัน เหมาะสมดี แต่มีบางกิจกรรมที่เน้นการฝึกเพ่ือให้เกิดทักษะและ
น าไปใช้ได้จริง ควรเพ่ิมจ านวนวันและระยะเวลาให้มากขึ้นด้านสถานที่มีขนาดเล็กไปในการปฏิบัติ
กิจกรรมส่วนการติดต่อประสานงานของกรรมการชมรมมีการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดีทุกคน
คอยติดตามก่อนการอบรมระหว่างด าเนินการอบรมและสิ้นสุดการอบรม  
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 เพ่ือให้ผู้ผ่านการอบรมสามารถพัฒนางานอย่างต่อเนื่องเมื่อผู้ผ่านการอบรมมีการเปลี่ยน
งาน หรือเปลี่ยนหน้าที่ที่รับผิดชอบหน่วยงานหรือวิทยาลัยควรสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับการดูแลนักศึกษาพิการ  ส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานดีขึ้น 

ระยะที่ 2ผลการวิเคราะห์ผลการติดตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนและผู้ดูแล
นักศึกษาพิการเพื่อจัดท าแผนการคัดกรองนักศึกษาพิการระดับอาชีวศึกษา หลังจากฝึกอบรม 1 ปีด้วย
วิธีการสัมภาษณ์โดยรายละเอียดผลการวิจัย ประกอบด้วยค าถามหลัก 3 ประเด็นดังรายละเอียดดังนี้ 
  1.การน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ปฏิบัติงานได้ผู้วิจัยได้รวบรวมผลที่สะท้อนจากผู้
ผ่านการอบรมทั้ง 21 คน ด้วยวิธีการสัมภาษณด์้านความรู้จากการบรรยายประกอบการสาธิตทั้ง 6 ข้อ 
ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2 
ตารางท่ี 2 ผลที่ได้รับจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนและผู้ดูแลนักศึกษาพิการเพ่ือ

จัดท าแผนการคัดกรองนักศึกษาพิการระดับอาชีวศึกษาด้านความรู้จากการบรรยาย 
ประกอบการสาธิตการจัดท าแผนการคัดกรองนักศึกษาพิการอาชีวศึกษา 

ด้านความรู้จากการบรรยายประกอบการสาธิต 

ผลที่สะท้อนจากผู้ผ่านการ
อบรม ร ว ม

จ า น ว น 
ผู้ผ่านการ
อบรม 

เข้าใจและ
ส าม า รถ
น า ไป ใช้
ได้ 

เข้าใจ 
มากขึ้น 

เข้าใจ แต่
ไ ม่ ไ ด้
น าไปใช้ 

1. การช่วยเหลือผู้พิการประเภทต่างๆ 6 7 8 21 
2. ธรรมชาติของผู้พิการประเภทหูหนวก หูตึง 9 5 7 21 
3.เทคนิคการดูแลช่วยเหลือสนับสนุนผู้พิการประเภท
อ่ืนๆ 

7 6 8 21 

4. การจัดท าแผนการเรียนเฉพาะบุคคล(IEP) 5 7 9 21 
5. การจัดท า E-Portfolio 5 8 8 21 
6. แนวทางการสนับสนุนผู้พิการเพ่ือการมีงานท า 3 8 10 21 

  2.การน ากิจกรรม/การฝึกทักษะจากการอบรมไปใช้ได้ผู้วิจัยได้รวบรวมผลที่สะท้อนจากผู้
ผ่านการอบรมทั้ง 21 คน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ด้านกิจกรรมและการฝึกทักษะทั้ง 5 ข้อ ดังแสดง
รายละเอียดในตารางที่ 3 
ตารางท่ี 3 ผลที่ได้รับจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนและผู้ดูแลนักศึกษาพิการเพ่ือจัดท า
แผนการคัดกรองนักศึกษาพิการระดับอาชีวศึกษาด้านกิจกรรมปฏิบัติการและการฝึกทักษะตลอดหลักสูตร
ของการอบรม 

กิจกรรมและการฝึกทักษะตลอดหลักสูตรของการ
อบรม 

ผลที่สะท้อนจากผู้ผ่านการ
อบรม ร ว ม

จ า น ว น 
ผู้ผ่านการ
อบรม 

เ ข้ า ใ จ
แ ล ะ
สามารถ

เข้าใจ 
มากขึ้น 

เ ข้ า ใ จ  
แ ต่ ไ ม่ ได้
น าไปใช้ 
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น า ไป ใช้
ได้ 

1. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริการ
ช่ ว ย เ ห ลื อ 
ผู้พิการ 

3 9 9 21 

2. กิจกรรมการปิดตารับประทานอาหารว่าง 3 8 10 21 
3. กิจกรรมการพาผู้พิการทางสายตาเดินถนน 4 9 8 21 
4. กิจกรรมการจัดท า แผนการเรียนเฉพาะบุคคล (IEP) 5 8 8 21 
5. กิจกรรมการจัดท า E-Portfolio 6 8 7 21 

  3.ความต้องการเพ่ือการจัดท าแผนการคัดกรองนักศึกษาพิการผู้วิจัยได้รวบรวมด้านสาระ
ความรู้และทักษะที่ต้องการทั้ง 4 หัวข้อจากผู้ผ่านการอบรมทั้ง 21 คนด้วยวิธีการสัมภาษณ์ดังแสดง
รายละเอียดในตารางที่ 4 
ตารางที่ 4ผลที่ได้รับจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนและผู้ดูแลนักศึกษาพิการเพ่ือจัดท า
แผนการคัดกรองนักศึกษาพิการระดับอาชีวศึกษาที่แสดงความต้องการความรู้และทักษะในการอบรม
เพ่ือพัฒนาวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับการศึกษาพิเศษ 
สาระความรู้และทักษะท่ีต้องการ จ า น ว น

(คน) 
ร ว ม
(คน) 

1.การจัดการการช่วยเหลือเบื้องต้น  7 
1.1 ครูผู้สอนทุกคนได้รับความรู้พื้นฐานนักศึกษาพิการ 1  
1.2 การคัดกรองนักศึกษาพิการอาชีวศึกษา 1  
1.3 การจัดท าแบบประเมินนักศึกษาพิการ 3  
1.4 การจัดท าแผนการคัดกรองในรูปแบบของอาชีวศึกษา 2  
2. สาระความรู้ที่เกี่ยวข้องท่ัวไป  6 
2.1 ความรู้ด้านเด็กปัญญา เช่น สมาธิสั้น,ออทิสติก 2  
2.2 การจัดการด้านอารมณ์ของนักศึกษาพิการ 1  
2.3 การอยู่ร่วมกันช่วยเหลือกันของนักศึกษาพิการ 1  
2.4 การวิเคราะห์ปัญหาพฤติกรรมของเด็ก 1  
2.5 การดูแลการด าเนินชีวิตของเด็กหูหนวก 1  
3. ทักษะการสอนและการให้ความช่วยเหลือ  12 
3.1 ทักษะการดูแล,การสื่อสารกับเด็กออทิสติก 3  
3.2 ทักษะการบริหารจัดการชั้นเรียน 1  
3.3 ภาษามือพ้ืนฐานในการสื่อสาร 7  
3.4 วิธีการสอนคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กหูหนวก 1  
4. ทักษะอาชีพ  16 
4.1ทักษะงานอาชีพที่เหมาะสมกับความพิการ 1  
4.2 ทักษะอาชีพส าหรับคนพิการทางหู 3  
4.3 ทักษะการวาดภาพและลอกลายเบื้องต้น 2  
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สาระความรู้และทักษะท่ีต้องการ จ า น ว น
(คน) 

ร ว ม
(คน) 

4.4 อ่ืนๆ เช่น ทักษะท าขนม ทักษะการใช้โปรแกรม ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ
เบื้องต้น 

10  

 
6. สรุปผลการวิจัย 

1. จากการวิเคราะห์รายงานการประเมินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนและผู้ดูแล
นักศึกษาพิการ เพ่ือจัดท าแผนการคัดกรองนักศึกษาพิการระดับอาชีวศึกษา หลังจากฝึกอบรมในปี 
พ.ศ.2560 ในด้านคุณภาพ ของรายงาน ปฏิกิริยาตอบสนอง และการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
พบว่ารายงาน มีคุณภาพชัดเจนเป้าหมายของการโครงการอบรมสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
วิทยากร มีความสามารถ มีประสบการณ์โดยตรง เป็นผู้เชี่ยวชาญในการถ่ายทอดความรู้และกิจกรรม
ต่างๆ และทักษะการอบรมดีมาก 

2. จากการติดตามผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนและผู้ดูแลนักศึกษาพิการหลัง
การอบรม เพ่ือน าไปจัดท าแผนการคัดกรองนักศึกษาพิการระดับอาชีวศึกษาหลังการอบรม 1 ปี ด้วย
วิธีการสัมภาษณ์ในด้านผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการฝึกอบรมฯ 
  2.1การน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ปฏิบัติงานผู้ผ่านการอบรมเข้าใจและสามารถ
น าไปใช้ได้มากที่สุดคือธรรมชาติของผู้พิการประเภทหูหนวก หูตึง     
2.2การน ากิจกรรม/การฝึกทักษะจากการอบรมไปใช้ผู้ผ่านการอบรมเข้าใจและสามารถน าไปใช้ได้
มากที่สุดคือ กิจกรรมการจัดท า E-Portfolio 
  2.3มีความต้องการการช่วยเหลือเบื้องต้นเพ่ือการจัดท าแผนการคัดกรองนักศึกษาพิการผู้
ผ่านการอบรมต้องการสาระความรู้และทักษะมากท่ีสุด คือ ด้านทักษะอาชีพ 
 
7.อภิปรายผล  
 จากการประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนและผู้ดูแลนักศึกษาพิการเพ่ือจัดท า
แผนการคัดกรองนักศึกษาพิการระดับอาชีวศึกษา  ผู้วิจัยอภิปรายผล ดังนี้ 

1.พบว่าการประเมินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนและผู้ดูแลนักศึกษาพิการเพื่อ
จัดท าแผนการ คัดกรองนักศึกษาพิการระดับอาชีวศึกษา สามารถแจกแจงและให้ข้อมูลตามแบบ
ตรวจสอบคุณภาพรายงานการประเมินโครงการของ รศ.ดร.ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์ ได้ครบถ้วนทั้ง 10 
หัวข้อ อีกทั้งยังพบว่าวิธีการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์สามารถตอบงานวิจัยนี้ในด้านคุณภาพของ
รายงาน สะท้อนผลที่ได้รับจากโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนและผู้ดูแลนักศึกษาพิการเพ่ือ
จัดท าแผนการคัดกรองนักศึกษาพิการระดับอาชีวศึกษา  

ส่วนประเด็นที่ควรแก้ไขคือการเขียนรายงานการประเมินที่ควรมีการวางแผนการสร้าง
โครงการพร้อมวางแผนการประเมิน เพ่ือให้ได้สารสนเทศทันต่อการแก้ไข ในช่วงการด าเนินการอบรม 
ด้วยข้อมูลระหว่างการปฏิบัติ (Formative Assessment) และเก็บข้อมูลในระดับที่ 3 และ 4 ตาม
Kirkpatrick Model เพ่ือให้ความช่วยเหลือขั้นการติดตาม 

2.การติดตามประเมินผล ผู้เข้ารับการอบรมสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่หลากหลาย ตาม
ภาระหน้าที่ที่แตกต่างกัน ผู้จัดหลักสูตรการอบรมอาจต้องพิจารณาสาระความรู้เป็นหมวด เช่น หมวด
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ความรู้ทั่วไป หมวดเฉพาะความพิการของผู้เรียน นอกจากนี้ ต้องพิจารณาธรรมชาติของการเรียนรู้ของ
ผู้เข้ารับการอบรมกับระยะเวลา และสถานที่ผู้วิจัยใช้เทคนิคเพ่ือให้ได้สารสนเทศที่ให้เกิดการปรับปรุง
โครงการอบรม ตามแนวคิดของHarryJ.Martin (2010) ด้วยการติดตามผู้เข้ารับการอบรมในสถานการณ์ ที่
ปฏิบัติงานจริงในปัจจุบัน  
8. ข้อเสนอแนะ 
 8.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

(1) การรายงานผลการประเมินโครงการต่อส านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร
อาชีวศึกษา (สสอ.)ควรมีหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน ที่ระบุทิศทางการวัดผลไว้อย่างชัดเจน การประเมิน
โครงการอบรมได้ตรงตามเป้าหมาย เพื่อแสดงสารสนเทศที่ได้จากการวางแผนประเมินอย่างเป็นระบบ 
และรายงานสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม ส่วนรูปแบบ
การก าหนดตามการบริหารงานเป็นข้อบังคับที่ฝ่ายจัดท ารายงานต้องปฏิบัติที่ฝ่ายบริหารงบประมาณ
ก าหนด 

(2) โครงการอบรม ควรมีการประเมินและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง หลังการอบรม เพ่ือ
ประเมินความต้องการจ าเป็นของบุคลากรที่ตรงกับภาระงาน และใช้เป็นวัตถุประสงค์ของโครงการ
ครั้งต่อไป 

(3) วิทยาลัยควรมีการจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือรองรับนักศึกษาพิการ ให้บุคลากรเกิดการ
เรียนรู้และสร้างบรรยากาศของชุมชนแห่งการเรียนรู้น าการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

8.2ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
(1) โครงการอบรม ควรสร้างฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม เข้ามากรอก

ข้อมูลตามระยะเวลาที่ก าหนด เช่น ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน หรือ 1 ปี หลังจากอบรมไปแล้ว เพ่ือ
ประเมินผลด้านพฤติกรรมของผู้ผ่านการอบรม และวิเคราะห์ความต้องการของบุคลากรทั้งด้านเนื้อหา 
ทักษะ และเวลาที่เหมาะสม 

(2) โครงการอบรม ควรพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือติดตามการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการ
อบรมให้ทันความ ก้าวหน้าของยุคการศึกษา 4.0 เช่น การสร้าง QR Code ของผู้เข้ารับการอบรมใน
การตอบแบบสอบถามหรือท า Pre – test, Post –test ให้ผู้เข้ารับการอบรม Scan เพ่ือกรอกข้อมูล 
ตอบแบบสอบถาม หรือแบบทดสอบ ตามเวลาที่ผู้จัดอบรม ก าหนดไว้ควรศึกษาการจัดท าโครงการ และ
ประเมินโครงการที่มีประสิทธิภาพ 
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การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา เป็นราชธานี  
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียน   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

Development of Integrated Learning activities on the Establishment of 

Ayutthaya Kingdom of students in Matthayomseecksa 2 

 
นุชนาต ธิพุเทน1 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง การสถาปนา
อาณาจักรอยุธยา เป็นราชธานี  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 จ านวน41คนได้มาโดยการสุ่ม
แบบกลุ่ม(Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ (1) แผนการจัดการเรียนรู้2) 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดปรนัยเลือกตอบ  4 ตัวเลือกและ (3) แบบวัดความพึง
พอใจต่อการเรียนเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับวิเคราะห์ข้อมูลโดยหา ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบค่าทีผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้1)ประสิทธิภาพการเรียนรู้แบบบูรณา
การ เรื่อง การสถาปนาอาณาจักรอยุธยาเป็นราชธานี มีค่า 85.23/82.11เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80   
2)ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง การสถาปนาอาณาจักร
อยุธยาเป็นราชธานี มีค่าเท่ากับ 0.7258  คิดเป็นร้อยละ 72.58 3)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่เรียนด้วย กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง การสถาปนาอาณาจักรอยุธยาเป็นราช
ธานี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 4)ความพึงพอใจของ
นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง การสถาปนาอาณาจักรอยุธยาเป็นราช
ธานี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมาก  
 
ค าส าคัญ ;การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความพึงพอใจ 
 

Abstract 

The purposes of this research were : to Development of Integrated Learning 

activities on the Establishment of Ayutthaya Kingdom of students in 

Matthayomseecksa 2.  The samples used in this study consisted of  

41Matthayomsuksa 2 students, obtained using the Cluster Random Sampling 

technique. The instruments used in this research were : 1) instructional plans using 

Integrated Learning activities 2) a 30- items test of learning achievement and 3) a 20- 

items scale on self-esteem. The statistics used for analysis data were mean, standard 

deviation, percentage, and t-test The results of the study were as follows : 

1. The efficiencies of the learning organizations using Integrated Learning 

activities  forMatthayomsuksa 5 level were 85.23/82.11 respectively.  

                                                           

1 นักศึกษาปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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2. The effectiveness indices of learning organizations using Integrated 

Learning activities  for  Matthayomsuksa 2 level were 0 .7 2 5 8   indicating the students 

had learningprogress at 72.58 % respectively. 

3. Mathayomsuksa 2 students who learning organizations using Integrated 

Learning activities  showed higher achievement than before learning at the .01 level 

of significance. 

4. The students’ level of satisfaction toward learning organizations using 

Integrated Learning activities was high level. 

 

Keywords;  Integrated Learning Management, achievement , satisfaction 

 
1.บทน า 

ปัญหาในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเกิดจาก
การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนมีความซ้ าซ้อน การจัดท าแผนการเรียนรู้จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาการ
จัดการเรียนการสอนได้ตรงจุด ผู้เรียนขาดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและไม่สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ซึ่งส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไม่ดีเท่าที่ควร 
เนื่องจากการขาดความรู้ความจ า ความเข้าใจ จึงส่งผลให้การเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด วิธีการแก้ไข
ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้น าการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง การสถาปนาอาณาจักรอยุธยาเป็นราชธานี ท าให้
เนื้อหาวิชาไม่ซ้ าซ้อน มีความยืดหยุ่นเวลาในการจัดการเรียนการสอน และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เพ่ือให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจของผู้เรียน  
 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยผู้ที่มีบทบาทส าคัญก็ คือ นักเรียนครู เป็น
เพียงผู้อ านวยความสะดวก แนะน า ครูจึงน ากิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการให้เข้ากับกิจกรรมที่
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรียนการสอน(เบญจวรรณ ทิมสุวรรณและรัชนีสรรเสริญ  
2555: น. 2-13) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนา
ผู้เรียนท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงมีประสบการณ์ในการด าเนินงานตามสภาพจริง เกิด
เครือข่ายการเรียนรู้ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความสัมพันธิ์ระหว่างวิชากับการปฏิบัติจริง 
 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management) เป็นกระบวนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามความสนใจ ความสามารถ โดยเชื่อมโยงเนื้อหาสาระของศาสตร์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สามารถน าความรู้ ทักษะและ เจตคติไปสร้าง
งาน แก้ปัญหาและใช้ในชีวิตประจ าวันได้ด้วยตนเอง ผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการสอนแบบบูรณาการ 
ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  
 นอกจากนี้ข้อคนพบจากงานวิจัยทางการศึกษาหลายเรื่องพบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการแบบสอดแทรกการช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นโดยเชื่อมโยงเนื้อหาสาระความรู้
และกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น เช่น การแก้ปัญหาการท างานกลุ่ม ขจัดความ
ซ้ าซ้อนของเนื้อหา ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเชื่อมโยง สู่ประสบการณ์จริง ครูยุคใหม่จ าเป็นต้องจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ท าให้การเรียนรู้ของผู้เรียน มีความ
คงทนและสามารถน ามาปรับใช้กับบริบทต่าง ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณา
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การแบบสอดแทรกจะท าให้สามารถใช้เวลาที่มีอยู่อย่างจ ากัดในการจัดการเรียนรู้อย่างคุ้มค่า จึง
สมควรที่จะส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการแบบสอดแทรกเนื้อหาวิชาอ่ืน ๆ จะช่วย
ให้เกิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ลงไปในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ
และสามารถต่อยอดความรู้ต่าง ๆ ได้ ซึ่งทักษะดังกล่าวเป็นสิ่งที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
 จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยได้เลือกการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดยเน้นการสอดแทรกเนื้อหาวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนา
สมรรถนะของนักเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 อีกทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ที่ช่วย
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 
2.  วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง การสถาปนาอาณาจักรอยุธยาเป็นราช
ธานี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80          
 2. เพ่ือศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง การ
สถาปนาอาณาจักรอยุธยาเป็นราชธานี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย 
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง การสถาปนาอาณาจักรอยุธยาเป็นราชธานี กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง 
การสถาปนาอาณาจักรอยุธยาเป็นราชธานี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 3.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนกุมภวาปี  อ าเภอกุมภวาปี 
จังหวัดอุดรธานีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 มีทั้งหมด 12 ห้อง จ านวน 480 คน 

 2.  กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2จ านวน 41 คน ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนกุมภวาปี อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานีได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Selection) 
 3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ตัวแปรต้น ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง การสถาปนา 
อาณาจักรอยุธยาเป็นราชธานี 
 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ 
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   1 (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
   2  (ดัชนีประสิทธิผล  
   3  (ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
เรื่อง การสถาปนาอาณาจักรอยุธยาเป็นราชธานี 
 3.3 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จ านวน 12 แผน เรื่อง การสถาปนา
อาณาจักรอยุธยาเป็นราชธานี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 3.4 ระยะเวลาในการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561โรงเรียนกุมภวาปี 
อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 
 3.5 สถานที่ท าการวิจัย 
 โรงเรียนกุมภวาปี อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 
 
4.การด าเนินการวิจัย 
 1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1  ประชากร ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกุมภวาปี ต าบลกุมภวาปี 
อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา เขต 20 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 480 คน  
  1.2  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561โรงเรียนกุมภวาปี  ต าบลกุมภาปี อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่
มัธยมศึกษา เขต 20 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 41 คนได้มาโดย
วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

2.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การสถาปนาอาณาจักรอยุธยาเป็นราชธานี กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 12 แผน ใช้เวลาสอน 12 
ชั่วโมง 
  2.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสถาปนา
อาณาจักรอยุธยาเป็นราชธานี  
  2.3  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการเรื่อง การสถาปนาอาณาจักรอยุธยาเป็นราชธานี 
 3.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  3.1  วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
เรื่อง การสถาปนาอาณาจักรอยุธยาเป็นราชธานี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์ 80/80 วิเคราะห์
โดยการหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) 
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  3.2  หาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ  เรื่อง การ
สถาปนาอาณาจักรอยุธยาเป็นราชธานี  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามสูตรค านวณหาค่าดัชนีประสิทธิผล (The Effectiveness Index : E.I.)  
  3.3  วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียน โดยใช้สถิติ t-test (One Samples) ในการทดสอบสมมติฐาน ก าหนดค่าสถิติที่นัยส าคัญที่
ระดับ .01 
  3.4  การวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง การ
สถาปนาอาณาจักรอยุธยาเป็นราชธานี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
 
5.สรุปผลการวิจัย 
 1. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง การสถาปนาอาณาจักรอยุธยาเป็นราช
ธานี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ  85.23/82.11ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80          
 2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง การสถาปนา
อาณาจักรอยุธยาเป็นราชธานี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.7258  คิดเป็นร้อยละ 72.58  
 3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง 
การสถาปนาอาณาจักรอยุธยาเป็นราชธานี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง การ
สถาปนาอาณาจักรอยุธยาเป็นราชธานี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมาก  
 
6.อภิปรายผลการวิจัย 
 1. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง การสถาปนาอาณาจักรอยุธยาเป็นราช
ธานี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ  85.23/82.11ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80สอดคล้องกับอรุณ บุตรโคตร (2552, น. 117-120) 
พัฒนาหน่วยการเรียนรู้ เรื่องไผ่กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
โดยวิธีการสอนบูรณาการ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนร้อยละ 100 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ย 85.33 ของคะแนนเต็ม ซึ่งผ่านเกณฑ์ 80/75 ตามที่ก าหนด ความคิดเห็นที่มีต่อการสอนแบบ
บูรณาการโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก สุพรรณี จันทร์ศรีรัตน์ (2556, น.106-116) การพัฒนาแผน
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  พบว่าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 83.39/83.89 
 2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง การสถาปนา
อาณาจักรอยุธยาเป็นราชธานี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม ชั้น
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มัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.7258  คิดเป็นร้อยละ 72.58สอดคล้องกับ อรุณ บุตรโคตร (2552, 
น. 117-120) พัฒนาหน่วยการเรียนรู้ เรื่องไผ่กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2  โดยวิธีการสอนบูรณาการ  พบว่า นักเรียนร้อยละ 100 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ย 85.33 ของคะแนนเต็ม ซึ่งผ่านเกณฑ์ 80/75 ตามที่ก าหนด ความคิดเห็นที่มีต่อ
การสอนแบบบูรณาการโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก  และสุพรรณี จันทร์ศรีรัตน์ (2556, น.106-
116) การพัฒนาแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  พบว่าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การมีค่าประสิทธิผล มีค่าเท่ากับ 0.7551 หรือคิดเป็นร้อยละ 75.51 
 3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง 
การสถาปนาอาณาจักรอยุธยาเป็นราชธานี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01สอดคล้องกับ
สมัย ขจรโมทย์ (2552, น. 107-108) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาไทยโดยบูรณาการทฤษฎีพหุปัญญาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า นักเรียนที่เรียน
ด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนโดยบูรณาการทฤษฎีพหุปัญญามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และสุพรรณี จันทร์ศรีรัตน์ (2556, น.106-116) ได้ท าการ
วิจัย เรื่อง การพัฒนาแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการศึกษาพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง การ
สถาปนาอาณาจักรอยุธยาเป็นราชธานี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมากสอดคล้องกับสมัย ขจรโมทย์ (2552, น. 107-108) ได้ท าการวิจัย 
เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยโดยบูรณาการทฤษฎีพหุปัญญาส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนโดยบูรณาการทฤษฎีพหุ
ปัญญามีเจตคติต่อการเรียนการสอนภาษาไทยอยู่ในระดับสูง  อรุณ บุตรโคตร (2552, น. 117-120) 
พัฒนาหน่วยการเรียนรู้ เรื่องไผ่กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
โดยวิธีการสอนบูรณาการ พบว่า นักเรียนร้อยละ 100 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 85.33 
ของคะแนนเต็ม ซึ่งผ่านเกณฑ์ 80/75 ตามที่ก าหนด มีความคิดเห็นที่มีต่อการสอนแบบบูรณาการโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก  สุพรรณี จันทร์ศรีรัตน์ (2556, น.106-116) การพัฒนาแผนจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการ เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
 
7.ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
1.1 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 

ควรน าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการสอดแทรกไปใช้ในการจัดกิจกรรมการ
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เรียนการสอนสอนเพราะแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าวได้ผ่านการทดลองหา
ประสิทธิภาพเพราะแผนการเรียนรู้ดังกล่าวได้ผ่านการทดลองหาประสิทธิภาพแล้ว 

1.2 ก่อนจะน าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการสอดแทรกกลุ่มสาระ
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ไปใช้สอนในชั้นเรียนนั้นครูผู้สอนจะต้องเตรียม
เนื้อหาสาระสื่อการเรียนการสอนเพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมี
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ 

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
2.1 ควรมีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

สอดแทรกกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในเนื้อหาสาระและระดับอ่ืนๆแล้วน าไปสอน
เปรียบเทียบกับการสอนแบบอื่น 

2.2 ควรมีการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการสอดแทรกไป
ทดลองใช้เพื่อศึกษาความก้าวหน้าและเจตคติทางการเรียนรู้ของนักเรียน 
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การพัฒนาทักษะปฏิบัติเครื่องเป่าทองเหลืองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวีส์ 

Development of the performance skills of the brass instrument of Mathayom3 

learning based on davies' instruction model 

 
ธนภัทร  พยัพกลาง1 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะปฏิบัติเครื่องเป่าทองเหลืองของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวีส์  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมาจ านวน 37 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย1) 
แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน   แผน ))  แบบทดสอบวัดผลสัมททธิททางการเรียน ชนิดเลือกตอบ   
ตัวเลือก  0 ข้อ 3) แบบวัดทักษะปฏิบัติ  30  ข้อ  ) แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ จ านวน )0 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และ t – test ผลการวิจัยพบว่า 1)การพัฒนาทักษะปฏิบัติเครื่องเป่าทองเหลืองของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวีส์มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 86.53 / 
86.672)ทักษะปฏิบัติของกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวีส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระ
ดนตรี เรื่อง เครื่องเป่าทองเหลืองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 3)ผลสัมททธิททางการเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวีส์ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะสาระดนตรี เรื่อง เครื่องเป่าทองเหลืองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 4)ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระดนตรี เรื่อง เครื่องเป่าทองเหลืองชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวีส์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก   
 
ค าส าคัญ :ทักษะปฏิบัติ,เครื่องเป่าทองเหลือง, กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวีส์ 
 
 

ABSTACT 

 The objective of this study were to 1) effectively develop of the performance 

skills of the brass instrument of Mathayom 3 learning based on davies' instruction 

model 2) to study the satisfactions of the develop of the performance skills of the 

brass instrument of Mathayom 3 learning based on davies' instruction model. The 

sample included 37 students of Mathayom 3 of Sarnsawitetnakornrachasima School in 

the second semester of the academic year 2018. The research instrument consisted of 

5 plans, the performance skill test, and the learning satisfaction evaluation form. The 

                                                           

1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาหลักสตูรและการเรียนการสอน คณะครศุาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 
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research  statistical tools were used percentage, mean, standard deviation and t – test. 

The research results were as follows ; 1)Develop of the performance skills of the brass 

instrument of Mathayom 3 learning based on davies' instruction model was  86.53 / 

86.67 higher than the set criterion 80/80. 2)The learning achievement of students after 

learning through the learning based on davies' instruction model was significantly 

higher at .01 level. 3) The performance skill test of students after learning through the 

learning based on davies' instruction model was significantly higher at .01 level.  
and4)  The student’s satisfaction questionnaire towards the learning based on davies' 

instruction modelwas high.  

 

Keyword: the performance skills,the brass instrument,davies' instruction model 

 
1.  บทน า 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะประกอบด้วย 3 สาระคือสาระทัศนศิลป์สาระดนตรีและสาระ
นาฏศิลป์เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีจินตนาการทาง
ศิลปะชื่นชมความงามมีสุนทรียภาพความมีคุณค่าซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์กิจกรรมทางศิลปะช่วย
พัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาอารมณ์สังคมตลอดจนการน าไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองอันเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้  
(กระทรวงศึกษาธิการ.  2552 : 1) การจัดการเรียนรู้จะเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญผู้เรียนต้องเรียนรู้ให้
ครบถ้วนด้วยสมองกายใจและเรียนรู้ด้วยตนเองต่อเนื่องตลอดชีวิตด้วยการจัดการให้ผู้เรียนขวนขวาย
หาความรู้เพ่ิมความรับผิดชอบกล้าแสดงออกและเน้นการท างานเป็นกลุ่มผู้เรียนใช้กระบวนการคิด
สร้างแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ิมประสบการณ์การท างานจริงตามสถานการณ์ให้มากยิ่งขึ้นตามช่วง
ชั้นปีพัฒนาความฉลาดทางสติปัญญาและอารมณ์ให้เห็นคุณค่าของตนเองเพ่ือการแสดงออกอย่าง
อิสระเพ่ิมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติได้จริงตามศักยภาพเพ่ือให้ผู้เรียนมีความสุขมีเสรีภาพในการ
แสวงหาความรู้ได้ตามความต้องการ (กระทรวงศึกษาธิการ.  2555 : 1-16) 

แต่เมื่อพิจารณาสภาพการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในปัจจุบันโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสาระดนตรีจะเห็นได้ว่าคุณภาพยังไม่เป็นที่น่าพอใจ โดยเฉพาะในการใช้ทักษะปฏิบัติในการ
เล่นเครื่องดนตรีต่าง ๆ นักเรียนยังไม่สามารถใช้ทักษะการปฏิบัติได้อย่างเต็มที่  แสดงให้เห็นว่าขาด
การส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ในด้านนี้ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาคุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียน
สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา (โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา.  2561 : 7) ที่เรียนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความรู้พ้ืนฐานในระดับชั้นต้นต่างกันมีทักษะกระบวนการ
คิดทักษะในการแสวงหาความรู้ทักษะการปฏิบัติอยู่ในระดับต่ าและที่ส าคัญครูผู้สอนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบวิธีการและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ไม่หลากหลายครูผู้สอนยังใช้วิธีการสอน
แบบเดิมโดยวิธีการให้นักเรียนอ่านหนังสือเพ่ือจดจ าแล้วน าไปตอบค าถามในแบบทดสอบประจ าภาค
เรียนท าให้นักเรียนไม่เกิดความคิดสร้างสรรค์หรือเกิดจินตนาการเกี่ยวกับเนื้อหาสาระหรือเรื่องที่เรียน
นักเรียนจึงขาดความกระตือรือร้นในการเรียนเกิดความเบื่อหน่ายกับเนื้อหาที่เป็นนามธรรมเข้าใจยาก
จึงส่งผลให้ผลสัมททธิทของนักเรียนค่อนข้างต่ าและท าให้ผลการจัดการเรียนการสอนของครูไม่สัมททธิท
ผลเท่าท่ีควร 
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จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยในฐานะเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมาอ าเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาจึงได้ศึกษาวิธีสอนและรูปแบบ
การเรียนรู้แบบต่างๆเพ่ือน ามาใช้แก้ปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมททธิท
ทางการเรียนสูงขึ้นด้วยเหตุดังกล่าวผู้ศึกษาจึงได้ด าเนินการแก้ปัญหาโดยการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ประยุกต์กระบวนการกลุ่มประกอบแนวคิดของเดวีส์วิชาดนตรี
เรื่องเครื่องเป่าทองเหลืองชั้นมัธยมศึกษาปีที่3   ซึ่งเดวีส์  (Davies.1971 : 50 - 56) ได้น าเสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ซึ่งมี  5 ขั้นตอนได้แก่ 1) 
ขั้นสาธิตทักษะหรือการกระท า 2) ขั้นสาธิตและให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย 3) ขั้นให้ผู้เรียนปฏิบัติ
ทักษะย่อย 4) ขั้นให้เทคนิควิธีการ 5) ขั้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงทักษะย่อยๆมาใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เพ่ือให้เหมาะสมกับอายุวัยความสนใจของผู้เรียนตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กาหนด ซึ่งการ
พัฒนาทักษะปฏิบัติดังกล่าวเห็นว่าทักษะส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยทักษะย่อยๆจ านวนมากการฝึก
ให้ผู้เรียนสามารถทาทักษะย่อยๆเหล่านั้นได้ก่อนแล้วค่อยเชื่อมโยงต่อกันเป็นทักษะใหญ่จะช่วยให้
ผู้เรียนประสบผลส าเร็จได้ดีและเร็วขึ้น 

จากการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติและจากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่ท าการศึกษา การพัฒนาทักษะปฏิบัติ
เครื่องเป่าทองเหลืองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวีส์ 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพ่ือน ามาใช้แก้ปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ื อให้นักเรียนมี
ผลสัมททธิททางการเรียนสูงขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาทักษะปฏิบัติเครื่องเป่าทองเหลืองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวีส์ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

). เพ่ือเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติของกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวีส์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะสาระดนตรี เรื่อง เครื่องเป่าทองเหลืองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน  

3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมททธิททางการเรียน โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวีส์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระดนตรี เรื่อง เครื่องเป่าทองเหลืองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและ
หลังเรียน  

 . เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะสาระดนตรี เรื่อง เครื่องเป่าทองเหลืองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดของเดวีส์ 

 
3.  ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากรที่จะใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 

ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมาอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาจ านวน306
คนจากจ านวน8ห้อง 
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1.2 กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 /)โรงเรียนสารสาสน์วิ เทศ
นครราชสีมาอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาที่เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระดนตรี เรื่อง 
เครื่องเป่าทองเหลือง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน37คนซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster RandomSampling) 
 ).ตัวแปรที่ศึกษา 
  2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่  กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวีส์กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะสาระดนตรีเรื่อง เครื่องเป่าทองเหลือง ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3  
 
  2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 
   1)  ผลสัมททธิททางการเรียน  
   ))  ทักษะปฏิบัติ  
   3)  ความพึงพอใจ 

3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เนื้อหาสาระดนตรี เรื่อง เครื่องเป่าทองเหลือง        
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2.)ดนตรีสากลโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวีส์  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 5 แผน  

 . ระยะเวลาที่จะใช้ในการวิจัย ได้แก่ภาคเรียนที่)ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลา สัปดาห์ 1 
ชั่วโมงโดยไม่รวมเวลาที่ใช้ในการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

 .สถานที่ในการวิจัย 
  สถานที่ในการวิจัย คือ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมาอ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา  
 
4.  สรุป อภิปรายผล 

1. การพัฒนาทักษะปฏิบัติเครื่องเป่าทองเหลืองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวีส์มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 86.53 / 86.67 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 80 / 80 แสดงถึงประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะปฏิบัติซึ่งมีประสิทธิภาพและผ่านการ
ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญและผ่านการทดลองใช้กับประชากรและกลุ่มตัวอย่างตามขั้นตอนของการ
พัฒนาเครื่องมือในการศึกษาค้นอย่างชัดเจนอีกท้ังแสดงให้เห็นถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
อย่างเหมาะสมและเป็นขั้นเป็นตอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมและเกิดการ
พัฒนาการทางด้านดนตรีได้ด้วยตนเองสอดคล้องกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ใน
หลักสูตรว่ามุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกายความรู้คุณธรรมมี
ความรู้และทักษะพ้ืนฐานต่อการศึกษาการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพเนื่องจาก
มนุษย์ทุกคนต่างมีศักยภาพที่แฝงอยู่ในตัวเองสามารถนามาใช้ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่าง
เหมาะสมนักเรียนสามารถน าศักยภาพมาใช้ในการเรียนรู้ได้ทั้งททษฎีและการปฏิบัติเช่นเดียวกับณ
รุทธ์สุทธจิตต์(2557 : 63) กล่าวถึงการสอนดนตรีว่าการศึกษาททษฎีการเรียนรู้ย่อมช่วยให้การสอน
ดนตรีมีประสิทธิภาพขึ้นได้ทั้งนี้เพราะผู้สอนจะมีความเข้าใจกระบวนการการเรียนรู้ของผู้เ รียนและ
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สามารถจัดการเรียนการสอนดนตรีให้เหมาะสมกับผู้เรียนมากขึ้นการสอนให้สัมททธิทผลจึงต้องอาศัย
สื่อและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมดังนั้นแผนการจัดการเรียนรู้
ประกอบทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมส าหรับใช้เป็นสื่อในการเรียนการ
สอนดนตรีที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับการวิจัยกทษณะทิพย์อักษร (2551 : 
1) พบว่าชุดการสอนวิชาการปฏิบัติแซกโซโฟน 1 ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีมหาวิทยาลัยราช
ภัฎอุบลราชธานีมีประสิทธิภาพ 87.20/88.50 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 ก าพลบัวแก้ว (2552 : 
101) พบว่าแบบฝึกทักษะวิชาดนตรีเรื่องททษฎีดนตรีสากลขั้นพ้ืนฐานที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 
92.85/89.13 และสุรศักดิท ปวะภูสะโก (2552 : 1) ผลการวิจัยพบว่าคู่มือการสอนรายวิชาดนตรีสากล 
2 เรื่องการปฏิบัติแซกโซโฟนช่วงชั้นที่ 4 ชั้นกลางปีที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพ 81.88/84.38  

2. ทักษะปฏิบัติของกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวีส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระ
ดนตรี เรื่อง เครื่องเป่าทองเหลืองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01ทั้งนี้เนื่องจากแบบฝึกทักษะการปฏิบัติเครื่องเป่าทองเหลืองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3ที่ผู้วิจังสร้างขึ้นนั้นเป็นแบบฝึกทักษะปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนมีคา
อธิบายและค าแนะน าการใช้ชุดแบบฝึกทักษะปฏิบัติ เครื่องเป่าทองเหลืองใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมี
รูปแบบที่น่าสนใจสามารถเสริมทักษะให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพมีขั้นตอนในการ
เรียนการสอนที่ชัดเจนซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของกมลรัตน์หล้าสุวงษ์ (2547 : 74)ได้กล่าวว่าการฝึก
ทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีจะได้ผลดีมีประสิทธิภาพเพียงใดย่อมขึ้นกับวิธีการต่างๆที่เน้นให้ผู้เรียน
ได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองยึดผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริงตามททษฎีและเทคนิค
ปฏิบัติการก าหนดสรีระจังหวะท านองคุณภาพเสียงและให้ผู้เรียนฝึกบ่อยๆเน้นฝึกความแม่นย าทุกครั้ง
เพ่ือให้เกิดความคล่องแคล่วและเกิดความช านาญซึ่งหนึ่งในวิธีที่พัฒนาความรู้ความเข้าใจในทักษะการ
ปฏิบัตินั้นจะเน้นการฝึกที่สามารถวัดความก้าวหน้าของทักษะได้เป็นระยะๆแล้วสะท้องกลับให้ผู้เรียน
รับว่าตนเองมีการพัฒนามากข้ึนมากน้อยเพียงใด สอดคล้องกับการวิจัยของกทษณะทิพย์อักษร (2551 
: 1)มีผลสัมททธิททางการเรียน และทักษะปฏิบัติดนตรีหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ก าพลบัวแก้ว (2552 : 101) พบว่า นักเรียนมีผลสัมททธิททางการเรียนและทักษะการ
ปฏิบัติทางดนตรีสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 สุรศักดิท ปวะภูสะโก (2552 : 1) พบว่า
นักเรียนที่เรียนด้วยคู่มือการสอนรายวิชาดนตรีสากล 2 เรื่องการปฏิบัติแซกโซโฟนมีผลสัมททธิท
ทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มข้ึนกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. ผลสัมททธิททางการเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของเดวีส์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะสาระดนตรี เรื่อง เครื่องเป่าทองเหลืองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01แสดงให้เห็นว่าแบบฝึกทักษะการปฏิบัติเครื่องเป่าทองเหลือง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีประสิทธิภาพท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งด้านททษฎีและด้านทักษะ
ปฏิบัติอย่างชัดเจนส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมททธิททางการเรียนหลังเรียนเพ่ิมมากขึ้นเป็นผลมาจากการ
สอนที่มีประสิทธิภาพมีการวางแผนการสอนล่วงหน้าท าให้การจัดการเรียนรู้ประสบความส าเร็จบรรลุ
จุดมุ่งหมายได้ดังนั้นแบบฝึกทักษะการปฏิบัติเครื่องเป่าทองเหลืองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีการแบ่ง
เนื้อหาสาระออกเป็นตอนๆมีใบความรู้และกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติสั้นๆและเน้นให้นักเรียนได้รับ
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ความรู้ทางทักษะปฏิบัติอย่างแท้จริงเมื่อน าไปใช้จัดการเรียนการสอนจึงท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบท าให้ผลสัมททธิททางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนสามารถวัดและ
ประเมินผลตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับการวิจัยของกทษณะทิพย์อักษร  (2551 : 1) มีผลสัมททธิท
ทางการเรียน และทักษะปฏิบัติดนตรีหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  
ก าพลบัวแก้ว (2552 : 101) พบว่า นักเรียนมีผลสัมททธิททางการเรียนและทักษะการปฏิบัติทางดนตรี
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01  สุรศักดิท ปวะภูสะโก (2552 : 1) พบว่านักเรียนที่เรียน
ด้วยคู่มือการสอนรายวิชาดนตรีสากล 2 เรื่องการปฏิบัติแซกโซโฟนมีผลสัมททธิททางการเรียนหลัง
เรียนเพ่ิมข้ึนกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สาระดนตรี เรื่อง เครื่องเป่าทองเหลืองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ
เดวีส์ โดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42อยู่ในระดับมากแสดงให้เห็นว่าแบบฝึกทักษะการ
ปฏิบัติเครื่องเป่าทองเหลืองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3มีความน่าสนใจทั้งรูปเล่มและภาพประกอบ
นักเรียนเรียนอย่างมีความสุขเนื่องจากได้ปฏิบัติจริงด้วยตนเองสามารถปฏิบัติกิจกรรมด้านทักษะ
ปฏิบัติดนตรีได้ท าให้เกิดความภาคภูมิใจและสามารถเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลินสอดคล้อง
กับกนกพรแถวโสภา (2551 : 67)กล่าวถึงความพึงพอใจว่าความพึงพอใจเป็นความรู้สึกนึกคิดหรือเจต
คติของบุคคลที่มีต่อการปฏิบัติกิจกรรมในเชิงบวกหมายถึงความพอใจความชอบใจในการร่วมปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนการสอนและต้องการดาเนินกิจกรรมจนบรรลุผลสาเร็จเช่นเดียวกับประสาทอิศร
ปรีดา(2550 : 300) กล่าวว่าความพึงพอใจเป็นพลังที่เกิดจากพลังจิตที่มีประสิทธิผลไปสู่เป้าหมายที่
ต้องการและหาสิ่งที่ต้องการมาตอบสนองส่งผลให้การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆประสบผลส าเร็จได้ด้วย
ความรู้สึกนึกคิดหรือเจตคติที่ดีต่อการทางานเช่นความรู้สึกรักชอบภูมิใจสุขใจเต็มใจและยินดีผู้ที่มี
ความพึงพอใจในการทางานและมีความเสียสละอุทิศแรงกายแรงใจและสติปัญญาให้แก่งานอย่าง
แท้จริง สอดคล้องกับผลการวิจัยของกทษณะทิพย์อักษร (2551 : 1) พบว่าความพึงพอใจที่มีต่อชุด
การสอนวิชาการปฏิบัติแซกโซโฟน  1 ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีมหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานีอยู่ในระดับมากที่สุดก าพลบัวแก้ว (2552 : 101) พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
เรียนด้วยแบบฝึกทักษะวิชาดนตรีโดยรวมอยู่ในระดับมากสุรศักดิท ปวะภูสะโก  (2552 : 1) ที่พบว่า
นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้นกว่าก่อนเรียนและมีความพึงพอใจต่อการเรียนอยู่ในระดับมาก และวรวิชย์
จันทร์เพ็ง (25 3 : 1) พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้แผนการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะเรื่องขลุ่ยรีคอร์เดอร์โดยการสอนตามแนวคิดของโคดายมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

 
5.  ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
1.1 ผู้สอนควรศึกษาแบบฝึกและแผนการจัดการเรียนรู้ล่วงหน้าเพ่ือศึกษาเนื้อหาและ

กิจกรรมการเรียนการสอนก่อนทาการสอน 
1.2 ผู้สอนต้องเตรียมสื่อและอุปกรณ์การสอนให้พร้อมและเพียงพอกับจ านวนผู้เรียน 
1.3 ผู้สอนต้องสาธิตวิธีการปฏิบัติกิจกรรมทุกครั้ง 

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าต่อไป 
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2.1 พัฒนาแบบฝึกส าหรับเครื่องดนตรีสากลชนิดอ่ืนๆให้หลากหลายเพ่ือใช้เป็นสื่อในการ
จัดการเรียนการสอน 

2.2 พัฒนาแบบฝึกส าหรับเครื่องเคาะจังหวะสากลเพื่อใช้ประกอบการฝึกเครื่องดนตรี 
2.3 พัฒนารูปแบบการจัดตั้งวงดนตรีสากลประเภทต่างๆเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้

แสดงออกตามศักยภาพ  
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การพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์และพฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักธรรมทางพุธศาสนา 
โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

The Development of  Critical Thinking and  Behavior  on  

The Buddhism Dharma Principles of Yonisomanasikan  

Thinking Method  for Mathayomsuksa 4 Students 

 
ธณัฎฐา  ทิ้งเทพ1 

 
บทคัดย่อ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโยนิโสมนสิการเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นการ
วิจัยครั้ งนี้ จึ งมี วัตถุประสงค์ เพ่ื อ  1) เพ่ื อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาโดยใช้วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ที่มี
ประสิทธิภาพ 75/75  2) เพ่ือหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาโดยใช้วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  3)  เพ่ือ
เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาแบบโยนิโสมนสิการ ก่อนเรียนกับหลังเรียนและ 4)  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ได้เรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบโยนิโสมนสิการ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวาปีปทุมอ าเภอวาปีปทุมจังหวัด
มหาสารคามที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 39 คนซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่ม
แบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 4 ชนิดได้แก่แผนการจัดการเรียนรู้แบบโยนิโสมนสิการจ านวน 
10 แผนแผนละ  1 ชั่วโมงแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์จ านวน 30 ข้อแบบวัดพฤติกรรมการปฏิบัติ
ต่อวิชาพระพุทธศาสนาจ านวน 20 ข้อสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลี่ยร้อยละส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมุติฐานใช้สถิติ t-test ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 

1. ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยใช้วิธี
คิดแบบโยนิโสมนสิการ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีค่าเท่ากับ79.62/80.90 ที่มีค่าสูงกว่า
เกณฑ์ประสิทธิภาพ 75/75 

2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดย
ใช้วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีค่าเท่ากับ0.7244 คิดเป็นร้อยละ 
72.44 

3.  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการ
จัดการเรียนรู้ เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแบบโยนิโสมนสิการ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

                                                           

1 นักศึกษาหลักสตูรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะครศุาสตร์
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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4.  พฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ได้เรียนรู้ด้วยกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโยนิโสมนสิการอยู่ในระดับมาก ( =4.41, S.D.=0.69). 

 
ค าส าคัญ :วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ, การคิดวิเคราะห์, หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 

ABSTRACT 

this research were to 1) find the efficiency of lesson plan of the 

Yonisomanasikara Method for MathayomSuksa 4 students on “Dharmas of 

Buddhism”,with a required efficiency of 75/75, 2) find out an effectiveness index of 

lesson plan of the Yonisomanasikara Method for MathayomSuksa 4 students on “ 

Dharmas of Buddhism”, 3) compare  analytical thinking of Mathayomsuksa4 students 

on “ Dharmas of Buddhism” taught by using the YonisomanasikaraMethodbetween 

before and after learning, and 4) study Behavior of the students with the learning with 

Yonisomanasikara Method. The sample consisted of 39 Mathayomsuksa 4 students 

who is attending at WapiPathum School, WapiPathum District, Mahasarakham 

Province in the second semester of the academic year 2018,  bypurposive random 

sampling technique. The instruments used in this study were: plans for organization of 

learning activities by the  Yonisomanasikara Method, 10 plans each, using 1 hours per 

plan and was at the highest  level of appropriateness, a 30-item four multiple choices 

learning achievement test and  a 25- item four analytical thinking test, the student’s 

Behavior. The statistics used for analyzing the collected data were mean, percentage, 

standard deviation, and t-test  were employed for testing hypotheses. The results of 

the study were as follows ;  1) The efficiencies of the plans for organization of 

learning activities by using Yonisomanasikara Method was 79.62/80.90 respectively, 

which were higher than the established requirement of 75/75.2) The effectiveness 

indices of the both plans for organization of learning activities were 0.7244  showing 

that the students had learning progress at  72.44 percent  

respectively.3)Mathayomsuksa 4 students who learned using the  Yonisomanasikara 

Method showed higher analytical thinking than before learning at the .01 level of 

significance. And 4 )The Behavior of the students with the learning with 

YonisomanasikaraMethodwas in the high level ( =4.41, S.D.=0.69). 
 

Keywords: Yonisomanasikara Method,Critical Thinking, Behavior  on The 

Buddhism Dharma 

 
1.บทน า 

ผลการประเมินระดับคุณภาพการศึกษาระดับชาติระดับสถานศึกษาของโรงเรียนวาปีปทุม 
ปีการศึกษา 2560 พบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 10.27 อยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
(โรงเรียนวาปีปทุม, 2560 : 14) ทั้งนี้จากการวิเคราะห์บริบทการเรียนการสอนสังคมศึกษา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาของโรงเรียนวาปีปทุม  พบว่ายังมีความต้องการที่จะพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาให้ส่งผลต่อทักษะการคิดของนักเรียนให้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งทักษะการคิด เพราะนักเรียนไม่สามารถคิดโดยใช้เหตุใช้ผลพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ 
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(สุคนธ์  สินธพานนท์  และคณะ, 2551 : 72) ในส่วนของพระพุทธศาสนาที่ครูต้องสอนเพ่ือเชื่อมโยง
และวิเคราะห์กับการน ามาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้ซึ่งสาเหตุส าคัญของปัญหาอาจเป็นเพราะครู
ขาดเทคนิคและวิธีการเรียนการสอนที่น่าสนใจ ครูยังสอนเน้นการจ า การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนไม่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมทั้งกิจกรรมไม่กระตุ้นความสนใจและความต้องการของผู้เรียนท าให้
ผู้เรียนไม่สนใจการเรียนเกิดความเบื่อหน่าย (พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตโต),  2543: 42) 
 จากปัญหาที่กล่าวมานี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการคิดของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนรู้มีหลากหลายวิธี ตามที่ผู้วิจัยได้ศึกษา ซึ่ง
กระบวนการและวิธีการในการพัฒนาความสามารถในการคิดที่มีความเหมาะสม คือ วิธีการพัฒนา
ปัญญาตามหลักแห่งพุทธธรรมที่เรียกว่า “โยนิโสมนสิการ” เนื่องจากเป็นวิธีการคิดที่สอดคล้องกับ
ลักษณะวิถีแห่งวัฒนธรรมไทยเน้นบรรยากาศที่เรียบง่าย มีลักษณะโน้มน้าวใจให้ผู้เรียนเกิดความปิติ
ยินดี มีความรัก และศรัทธาในการที่จะเรียนหรือท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งการที่ผู้ เรียนเกิดความรัก 
ความชอบ และศรัทธาต่อสิ่งนั้นแล้วก็จะสามารถที่จะท าการใดๆ ในสิ่งนั้นได้อย่างเต็มความสามารถ 
และมีความสุขในการที่กระท า เน้นการคิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหา  (สุมนอมรวิวัฒน์,  2530 : 21).   

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ผู้วิจัยจึงเลือกน าเอาวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโยนิโสมนสิการมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้
ให้ เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้ เรี ยนเกิดการคิดค้น 
สร้างสรรค์ คิดเป็น ท าเป็น และแก้ไขปัญหาได้ตลอดจนเกิดความรู้ ความเข้าใจในบทเรียน และเกิด
ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างแยบคายตามหลักโยนิโสมนสิการ อันเป็นหลักคิดที่ส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าเอาองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาที่ศึกษาให้เกิดความ
เข้มแข็งทางด้านสติปัญญา มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและสร้างความรู้ใหม่ได้ไปปฏิบัติใน
การพัฒนาตนเอง และอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนอย่างสันติสุข เป็นผู้กระท าความดี มีค่านิยมที่ดีงาม พัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ รวมทั้งบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมเป็นทักษะพ้ืนฐานต่อไป 

 
2.วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยใช้วิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพ 75/75 

2. เพ่ือหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
โดยใช้วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

3.  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการ
เรียนรู้เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแบบโยนิโสมนสิการ ก่อนเรียนกับหลังเรียน 

4.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ได้เรียนรู้ด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโยนิโสมนสิการ 

 
3.วิธีการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
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1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนวาปีปทุม อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 3 ห้อง ได้แก่ ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 
4/7 ห้องมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 และห้องมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 จ านวนนักเรียน 119 คน ซึ่งเป็น
ห้องเรียนที่ผู้วิจัยรับผิดชอบในการสอน   

1.2 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4/ 9 ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวาปีปทุม อ าเภอวาปีปทุม จังหวัด

มหาสารคาม จ านวนนักเรียน 39 คน โดยใช้เทคนิคการสุ่มแบบเจาะจง   
2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ประกอบด้วย 
2.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 10แผนใช้เวลาเรียนทั้งหมด

10ชั่วโมง 
2.2 แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบปรนัยเลือกตอบ  4 

ตัวเลือกจ านวน 40 ข้อ 
2.3 แบบสอบถามวัดพฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  ชนิด 5 ระดับจ านวน 20 ข้อ 
3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้ันตอนดังนี้ 

3.1 จัดให้มีการปฐมนิเทศนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด
จุดประสงค์การเรียนรู้วิธีการเรียนและวิธีประเมินผลการเรียน 

3.2 ทดสอบกลุ่มตัวอย่างก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

3.3 ด าเนินการทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยเป็นผู้สร้าง 
3.4หลังเสร็จสิ้นการทดลองท าการทดสอบกลุ่มตัวอย่างหลังเรียน (Posttest) โดยใช้

แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและท าการใช้แบบสอบถามวัดพฤติกรรมการปฏิบัติ
ตามหลักพุทธศาสนาของนักเรียนหลังได้รับการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยเป็นผู้สร้าง 

3.5น าข้อมูลจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนการ
ทดสอกับกลุ่มปกติมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 4.การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมส าเร็จรูปโดยการ
วิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 

4.1วิเคราะห์ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
โดยใช้วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพ 75/75 

4.2 วิเคราะห์ประสิทธิผลค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาโดยใช้วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

4.3วิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการ
จัดการเรียนรู้เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแบบโยนิโสมนสิการ ก่อนเรียนกับหลังเรียน 
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4.4วิเคราะห์พฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ได้เรียนรู้ด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโยนิโสมนสิการ 
 
4.สรุป 

1. ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยใช้วิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิการ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีค่าเท่ากับ79.62/80.90 ที่มีค่าสูงกว่า
เกณฑ์ประสิทธิภาพ 75/75 

2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยใช้วิธี
คิดแบบโยนิโสมนสิการ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีค่าเท่ากับ0.7244 คิดเป็นร้อยละ 
72.44 

3.  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการ
เรียนรู้ เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแบบโยนิโสมนสิการ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

4.  พฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ได้เรียนรู้ด้วยกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโยนิโสมนสิการอยู่ในระดับมาก ( =4.41, S.D.=0.69). 

 
5.อภิปรายการวิจัย 

1.ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยใช้วิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิการ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีค่าเท่ากับ 79.62/80.90 ที่มีค่าสูงกว่า
เกณฑ์ประสิทธิภาพ 75/75สอดคล้องกับผลการวิจัยของพระวิญญูเถาถาวงษ์ (2553 : 76) ได้พบว่า
แผนการจัดการสอนแบบโยนิโสมนสิการมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.76/87.75 และบุญหลายแต่ง
ทรัพย์ (2552 : 62 - 67) พบว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการเรื่อง
พัฒนาการของไทยสมัยอยุธยามีประสิทธิภาพ 82.22/81.66 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 75/75 
และธนัท อู๊ดน้อย (2558: 102)พบว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการมี
ประสิทธิภาพ 81.34/83.47 ทั้งนี้ เนื่องมาจากแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมี
กระบวนการสร้างตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบและวิธีการที่เหมาะสมคือได้ศึกษาเอกสารหลักสูตรคู่มือ
ครูมีการวิเคราะห์หลักสูตรและเนื้อหาศึกษาแนวทางในการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังลงมือสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามที่ได้ศึกษาแล้วน าแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญเพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขทั้งในด้านแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยรวมผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังเนื้อหากิจกรรมสื่อและการวัดผลประเมินผลซึ่งผลจากการประเมินแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 แสดงว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นอยู่ในเกณฑ์ที่
เหมาะสมมากที่สุดแล้วน าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้ เพ่ือหาคุณภาพและ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องก่อนที่จะน าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 

2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยใช้วิธี
คิดแบบโยนิโสมนสิการ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีค่าเท่ากับ 0.7244 คิดเป็นร้อยละ 
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72.44แสดงว่าแผนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้ด าเนินการตามขั้นตอนการเขียนแผนโดยได้ศึกษาหลักสูตร
วิเคราะห์หลักสูตรและศึกษาแนวทางการเขียนแผนแต่ละแผนและได้ผ่านการเสนอแนะและตรวจสอบ
จากผู้เชี่ยวชาญและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ซึ่งผู้วิจัยได้น าเอาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข
จนท าให้ได้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพทั้งนี้เพราะผู้เรียนตระหนักว่าเมื่อกลุ่ม
ประสบผลส าเร็จตนเองย่อมประสบผลส าเร็จตามไปด้วยซึ่งจะเป็นการช่วยพัฒนาผลการเรียนของ
นักเรียนให้ดีขึ้นซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของพระวิญญูเถาถาวงษ์  (2553 : 76) พบว่าดัชนี
ประสิทธิผลของการสอบแบบโยนิโสมนสิการมีค่าเท่ากับ  0.7343 ตามล าดับแสดงว่านักเรียนมี
ความก้าวหน้าทางการเรียนร้อยละ 73.43ตามล าดับซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสร้อยสุดามาดี 
(2551 : 130) พบว่าค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดโยนิโสมนสิการ
เท่ากับ 0.56 และสอดคล้องกับงานวิจัยของบุญหลายแต่งทรัพย์  (2552 : 62 - 67)  พบว่า ดัชนี
ประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการเรื่องพัฒนาการของ
ไทยสมัยอยุธยามีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7406  

3. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการ
เรียนรู้ เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแบบโยนิโสมนสิการ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยเพ่ิมความเข้าใจให้นักเรียน
มากขึ้นจึงท าให้นักเรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากข้ึนเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้
สอดคล้องกับสุวิทย์มูลค า (2547 : 9) ได้กล่าวว่าการคิดวิเคราะห์เป็นความสามารถในการจ าแนก
แยกแยะองค์ประกอบต่างๆของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นวัตถุสิ่งของเรื่องราวหรือเหตุการณ์และหา
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้นเพ่ือค้นหาสภาพที่เป็นจริงสอดคล้องกับชวลิตชู
ก าแพง (2551 : 74) ที่กล่าวว่าการคิดวิเคราะห์เป็นความสามารถในการเปรียบเทียบอธิบายลักษณะ
การจัดการซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตรขั้นพ้ืนฐานที่ต้องการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการ
คิดวิเคราะห์ในเรื่องต่างๆเพ่ือส่งผลการประยุกต์ในชีวิตจริงให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์ปัญหาและรู้จักหา
แนวทางแก้ปัญหาได้อย่างถูกวิธีจนสามารถอยู่ร่วมกันกับสังคมอย่างมีความสุขสอดคล้องกับงานวิจัย
ของพระวิญญูเถาถาวงษ์ (2553 : 68) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการคิดวิเคราะห์และ
ความมีวินั ยในตนเองระหว่างการสอนแบบโยนิ โสมนสิการกับการสอนแบบคู่มือครูวิชา
พระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่เรียนด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโยนิโสมนสิการมีการคิดวิเคราะห์มีวินัยในตนเองและมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่ากว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01และบุญหลายแต่งทรัพย์ 
(2552 : 62 - 67)  พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบโยนิโส
มนสิการเรื่องพัฒนาการของไทยสมัยอยุธยามีความสามารถในการคิดแบบโยนิโสมนสิการหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05และธนัท อู๊ดน้อย (2558: 102)พบว่าการจัดการ
เรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนั ยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 

4.  พฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ได้เรียนรู้ด้วยกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโยนิโสมนสิการอยู่ในระดับมาก ( =4.41, S.D.=0.69)ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบโยนิโสมนสิการนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติเพ่ือพัฒนาความรู้ทักษะ
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และสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพด้วยระเบียบวิธีด าเนินการเป็นระบบจุดประสงค์หลักของการสอนแบบ
โยนิโสมนสิการต้องการกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักการสังเกตรู้จักการตั้งค าถามรู้จักวิธีแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองเพ่ือตอบค าถามที่ตนอยากรู้รู้จักสรุปการน าเสนอความส าคัญให้ครบทุกด้านทั้งความเหมือน
และความแตกต่างและข้อดีข้อเสียส่วนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบคู่มือครูนั้นเป็นการกระตุ้นให้
นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการท างานมีการเรียนรู้ด้วยตนเองสามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลมี
กระบวนการการท างานและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้กระตุ้นให้นักเรียนรู้จักสังเกตรู้จักตั้งค าถามรู้จัก
สร้างความคิดรวบยอดรู้จักวิธีแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพ่ือตอบค าถามที่ตนอยากรู้รู้จักสรุปและท า
ความเข้าใจกับสิ่งสงสัยต้องการค าตอบมีความรอบคอบมีความซื่อสัตย์ต่อข้อมูลที่ได้มายอมรับการ
ประเมินจากเพ่ือนครูเป็นวิธีที่มีประโยชน์ต่อการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาและมีความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับผู้เรียนโดยตรงการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญามีกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของผู้เรียนที่มีความถนัดความสามารถความต้องการที่แตกต่างกันเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมที่หลากหลายและมีความสุขกับการเรียนและเพ่ือเป็นการ
ฝึกให้นักเรียนคิดแบบโยนิโสมนสิการเป็นการฝึกให้นักเรียนใช้ความคิดที่ถูกวิธีซึ่งเป็นวิธีคิดที่เป็ น
ปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดปัญญามีเป้าหมายสูงสุดคือการคิดแก้ปัญหา (ทิศนาแขมมณีและคณะ.2544 : 
29) โดยการมองสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยเหตุผลถึงเหตุปัจจัยที่ท าให้เกิดมองถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดย
ไม่ยึดติดแล้วหาวิธีการหรือโอกาสที่จะท าปัญหากลายเป็นบทเรียนที่ดีมีค่า ในการแก้ปัญหาไม่ให้
เกิดขึ้นในอนาคตซึ่งสอดคล้องกับลักษณะการจัดกิจกรรมตามแนวคิดโยนิโสมนสิการที่ผู้สอนเป็น
บุคคลส าคัญต้องจัดสภาพแวดล้อมสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิดศรัทธาที่จะเรียนรู้และได้ฝึกวิธีคิดโดย
แยบคายเน้นให้ผู้สอนกับนักเรียนมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนักเรียนมีโอกาสแสดงออกไปสู่การปฏิบัติอย่าง
ถูกวิธีจนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม (สุมนอมรวิวัฒน์. 2530 : 89 ; พระธรรมปิฎก (ป.อ. 
ปยุตตฺโต). 2542 : 88) จากแนวคิดและผลการวิจัยดังกล่าวเห็นได้ว่าการใช้เทคนิคหรือขั้นตอนที่
หลากหลายจะเน้นให้นักเรียนได้ฝึกการปฏิบัติกิจกรรมที่เน้นกระบวนการคิดที่ท าให้เกิดปัญญา
สามารถช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความคิดวิเคราะห์และความฉลาดทาง
อารมณ์ดีข้ึน 
 
6.ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยแบบโยนิโสมนสิการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมควรมีเวลาให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนอย่างเพียงพอทั้ง
ขั้นการก าหนดปัญหาการตั้งสมมติฐานการศึกษาและการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลการสรุป
และการรายงานเพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถของตน 

1.2 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดการเรียนรู้แบบโยนิโสมนสิการครูควรแนะน าท าความเข้าใจกับนักเรียนให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจในแต่ละขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนก่อนเพ่ือจะได้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องในแต่ละ
ขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้ 
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1.3ครูควรสร้างบรรยากาศเพ่ือจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุดและทั่วถึงทุกคนโดยให้นักเรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการต่างๆ ใน
การศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพื่อให้สามารถค้นพบความรู้สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรศึกษาถึงปัจจัยต่างๆที่ส่งผลถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิชาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
2.2ควรน ารูปแบบการกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบโยนิโสมนสิการไป

วิจัยและพัฒนาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระหรือเนื้อหาวิชาอ่ืน เช่น วิชาภาษาไทยในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่4หรือระดับชั้นอื่น 
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การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้วัฎจักรการเรียนรู้ 4MAT วิชาภูมิศาสตร์ 
เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

A Development of Learning Activities by 4 MAT to Enhance critical Thinking 

Ability on Geography the Topic of Natural Disaster for MathayomSueksa 5 

 
ศุภาลักษณ์  วันท่าค้อ1 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้วัฎจักรการเรียนรู้ 4MAT 
วิชาภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่าง  คือ  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคมภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 17คนโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) 
แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบทดสอบวัดความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์  4) แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนรู้วิเคราะห์ข้อมูลโดยหา ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบค่าทีผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 

1. ประสิทธิภาพการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้วัฎจักรการเรียนรู้ 4MAT วิชา
ภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เท่ากับ 82.25/84.31 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 

2.ค่าดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้วัฎจักรการเรียนรู้ 4MAT 
วิชาภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าดัชนีประสิทธิผล
เท่ากับ  0.7668 ซึ่งแสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ ร้อยละ 76.68  
  3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้วัฎจักรการเรียนรู้ 
4MAT วิชาภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
  4. คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้วัฎจักร
การเรียนรู้ 4MAT วิชาภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
  5. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้วัฎจักรการเรียนรู้ 
4MAT วิชาภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ( X =4.25, S.D.=0.77)    

 
ค าส าคัญ :  วัฎจักรการเรียนรู้ 4MAT,ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ , 
ความพึงพอใจ   
 
                                                           

1 นักศึกษาปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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ABSTRACT 

The purposes of this research were : to Development of Learning Activities by 

4 MAT to Enhance critical Thinking Ability on Geography the Topic of Natural 

Disaster for MathayomSueksa 5. The samples used in this study consisted of  17  

Matthayomsuksa 5 students, Thakonyangpittayakom School, obtained using the 

Cluster Random Sampling technique. The instruments used in this research were : 1) 

instructional plans using 4Mat Learning Model 2) a 30- items test of learning 

achievement 3) a 20- items of analytic thinking ability test and 4) a 20- items scale on 

self-esteem. The statisticsused for analysis data were mean, standard deviation, 

percentage, and t-test The results of the study were as follows : 

1. The efficiencies of the learning organizations using 4Mat Learning Model 

for Matthayomsuksa5 level were 82.25/84.31  respectively.  

2. The effectiveness indices of learning organizations using 4Mat Learning 

Model for 

Matthayomsuksa5 level were 0.7668 indicating the students had learningprogress at 76.68 
% respectively. 

3. Mathayomsuksa5  students who learning organizations using 4Mat Learning 

Model showed higher achievement than before learning at the .01 level of 

significance. 

4 .Mathayomsuksa5  students who learning organizations using 4Mat Learning 

Model showed higher analytical thinking than before learning at the .01 level of 

significance. 

5 . The students’ level of satisfaction toward Learning Activities by 4 MAT to 

Enhance critical Thinking Abilitywas high level ( X =4.25, S.D.=0.77)    
 

Keywords: 4 MAT Method,achievement , critical Thinking Ability, satisfaction 
 

1.  บทน า 

 สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรมโดยเฉพาะสาระภูมิศาสตร์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันยังไม่บรรลุผลเท่าที่ควรทั้งนี้เพราะการ
สอนจะเป็นไปในลักษณะสอนให้จ ามากกว่าสอนให้คิดและสอนให้เชื่อมากกว่าสอนให้ขัดแย้งสอน
เนื้อหามากกว่าสอนกระบวนการแสวงหาความรู้มิได้ดึงเอาศักยภาพของผู้เรียนออกมาใช้แต่ปิดกั้นการ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน (บูรชัย ศิริมหาสาคร,  2559 น. 32) นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอน
ยังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากต าราหรือแบบเรียนครูไม่ค่อยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกหรือได้
เรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจครูชอบที่จะสอนตามความเคยชินไม่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนถึงแม้ว่าในปี พ .ศ. 2559 ที่ผ่านมาเจตนารมณ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการมีความต้องการเน้นให้เป็นปีแห่งการปฏิรูปการเรียนรู้โดยให้ปรับการเรียนและ
เปลี่ยนการสอนใหม่ก็ตามแต่การจัดการเรียนการสอนก็ยังคงมีปัญหาอยู่เช่นเดิมเพราะจากผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปีการศึกษา 2559 - 2562 ของโรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ที่ผู้วิจัยได้ปฏิบัติการสอนอยู่ในขณะนี้ปรากฏว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 บางส่วนยังอยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์
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มาตรฐานมากนั่นแสดงว่าการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียนยังไม่ได้มาตรฐานและไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควรครูจะต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้การสอน
ของครูจึงต้องเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยการสอนให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
ด้านทฤษฎีและหลักการก่อนการฝึกปฏิบัติเพ่ือช่วยให้งานเกิดประสิทธิภาพ  (กระทรวงศึกษาธิการ,  
2560 น.21)  
 จากเอกสารรายงานประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาพบว่า การจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควรเพราะการสอนใน
ปัจจุบันเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ยังสอนให้จ าในเนื้อหามากกว่าการสอนกระบวนการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองมิได้ดึงเอาศักยภาพทางด้านร่างกายจิตใจและสติปัญญาของนักเรียนออกมาใช้ซึ่ง
เป็นการปิดกั้นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างสิ้นเชิง (บูรชัยศิริมหาสาคร, 2550 น. 11) อีกทั้ง
ครูไม่เข้าใจรูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนและไม่ได้จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับ
นักเรียนแต่ละแบบ(วัลลภกันทรัพย์, 2554 น. 5) ขาดประสบการณ์ในการค้นคว้าความจริงรอบตัว
และการเลือกรับความจริงจากข้อมูลข่าวสารที่มีมากมายท าให้นักเรียนไม่สามารถเชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างมนุษย์กับมนุษย์มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้
โดยนับวันคนในสังคมจะถูกสภาพแวดล้อมระบบสังคมเศรษฐกิจธุรกิจชักน าไปให้มีวิธีคิดที่แตกต่างไป
จากอดีตคิดเข้าข้างตัวเองคิดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวคิดแบบแยกส่วนไม่เชื่อมโยงสัมพันธ์ซึ่งกันและ
กันท าให้การแก้ปัญหาส่วนรวมและการตัดสินใจในชีวิตประจ าวันไม่บรรลุเป้าหมายด้วยเหตุผล
ดังกล่าววิธีคิดจึงควรเน้นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเรียนรู้ด้วยการอ่านการฟังให้มากเพ่ือให้เกิด
จินตนาการบนพ้ืนฐานของเหตุผล (เรืองชัยทรัพย์นิรันดร์, 2555 น. 13) สอดคล้องกับศักดิ์พงษ์ นิล
ไพรัช (2556 น. 11) ที่กล่าวว่าการเรียนรู้ในทุกสาขาวิชาหลีกหนีไม่พ้นที่นักเรียนต้องอ่านหนังสือ
เอกสารและสื่อต่างๆที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่ต้องเรียนรู้ปัญหาในปัจจุบันคือนักเรียนอ่านหนังสือเพ่ือ
จ าไปตอบข้อสอบแต่ไม่ได้อ่านเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในศาสตร์นั้นๆจนสามารถคิดวิเคราะห์และ
น าความรู้จากการอ่านไปประยุกต์ในการสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นผู้วิจัยในฐานะที่รับผิดชอบการสอนในสาระภูมิศาสตร์ของโรงเรียน
ท่าขอนยางพิทยาคมจึงมีความสนใจศึกษาค้นคว้ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ซึ่งจะเป็นการท าให้ผู้เรียนสนใจในกิจกรรมการเรียนและท าให้มีความสามารถรับรู้ได้
รวดเร็วขึ้นอันจะเป็นผลท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก้าวหน้าขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์การวิจัย 

2.1เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 4MATเรื่องภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2. 2เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ วัฎจักรการเรียนรู้ 4MATเรื่อง
ภัยพิบัติทางธรรมชาติชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

2. 3เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเร  ียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้
แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 4MATเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างก่อนเรียนกับ
หลังเรียน 
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2. 4เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 4MATเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างก่อน
เรียนกับหลังเรียน 

2. 5 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ วัฎจักรการ
เรียนรู้ 4MATเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 
3.  ขอบเขตการวิจัย 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.1.1ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนท่า

ขอนยางพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา  2561
จ านวน  4  ห้องเรียน  จ านวน52คน 

3.1.2  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนท่าขอนยางพิทยา
คม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 17 คน เป็นห้องทดลอง
จัดการเรียนรู้แบบ 4MAT  ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 

3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
3.2.1 ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้4MAT 
3.2.2 ตัวแปรตามได้แก่   

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
3) ความพึงพอใจ  

3.3เนื้อหา  
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรมสาระท่ี 5 ภูมิศาสตร์เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน12แผน  
3.4 สถานที่และระยะเวลาในการวิจัย  

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ภาคเรียนที่2 ปี
การศึกษาพ.ศ. 2561โดยใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จ านวน 12ชั่วโมง (สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง
รวม6สัปดาห์) 

 
4.  การด าเนินการวิจัย 

  4.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 4.1.1ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนท่า

ขอนยางพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา  2561
จ านวน  4  ห้องเรียน  จ านวน52คน 

4.1.2  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนท่าขอนยางพิทยา
คม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 17 คน เป็นห้องทดลอง
จัดการเรียนรู้แบบ 4MAT  ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
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 4.2  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 .4.2 1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ) 4MAT (จ านวน  6 แผน 12 ชั่วโมง  
 .4.2 2 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน30 ข้อ 

 .4.2 3 แบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์จ านวน 20  ข้อ  
 .4.2 4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนจ านวน 20ข้อ  
 

5.  การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
  ตอนที่ 1 การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT กับ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติวิชาภูมิศาสตร์เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
5 ตามเกณฑ์ 80/80โดยหาค่า E1/E2 จากสูตร 
  ตอนที่ 2 การวิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ
กับแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โดยใช้
วิธีการหาค่าดัชนีประสิทธิผล (The Effectiveness Index : E.I.)  
  ตอนที่ 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการสอนแบบ 4MAT เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดย
ใช้วิธีการหาค่า t – test  แบบ dependentSamples 
  ตอนที่ 4 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์เรื่อง ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการสอนแบบ 4MAT เรื่องภัย
พิบัติทางธรรมชาติโดยใช้วิธีการหาค่า t – test  แบบ dependentSamples 
  ตอนที่5การวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการเรียนเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการสอนแบบ 4MATวิชาภูมิศาสตร์เรื่องภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติโดยค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (บุญชม  ศรีสะอาด,  2556, น. 123)                                               
 
6.  สรุปและอภิปรายผล 

1. ประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้วัฎจักรการเรียนรู้ 4MAT วิชาภูมิศาสตร์ เรื่อง 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เท่ากับ 82.25/84.31 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80เพราะรูปแบบการเรียนการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ (4 MAT) เป็นกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเป็นการพัฒนาสมอง
ซีกซ้ายหรือซีกขวามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเริ่มกระบวนการเรียนโดยการให้ผู้เรียน
บูรณการประสบการณ์เดิมหรือปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่เรียนเพ่ือให้รู้คุณค่าของสิ่งที่เรียนการสร้างความคิด
รวบยอดการลงมือปฏิบัติกิจกรรมอย่างอิสระเต็มตามศักยภาพแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้รับกับผู้อ่ืนเพ่ือ
ขยายกรอบความคิดของผู้เรียนให้กว้างไกลออกไปซึ่งกระบวนการเรียนที่กล่าวมานี้ได้มีการปฏิบัติ
กิจกรรมที่พัฒนาสมองซีกซ้ายและซีกขวาอย่างสมดุลอันเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพซึ่งสอดคล้อง
กับการวิจัยของบรรจบ มะหัด (2553 น.70-118) พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ เรื่อง
ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์และปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กิจกรรมการ
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เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.01/82.1 ศิริพร เกิดผล (2557น. 
66-72)  พบว่าแผนการจัดการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.28/89.53 
และทรงภพเตชะตานนท์ (2557น. 98–106) พบว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 82.71/86.68  

2.ค่าดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้วัฎจักรการเรียนรู้ 4MAT 
วิชาภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าดัชนีประสิทธิผล
เท่ากับ 0.7668 ซึ่งแสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ ร้อยละ 76.68 ที่ผลการวิจัยเป็น
เช่นนี้เนื่องจากการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือของแผนการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบ  4MAT 
เป็นไปตามขั้นตอนของการด าเนินการตั้งการศึกษาจุดมุ่งหมายของหลักสูตรวิเคราะห์เนื้อหา
จุดประสงค์กิจกรรมตลอดจนปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่
ปรึกษาจนได้ฉบับที่สมบูรณ์ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของบรรจบ มะหัด (2553น.70-118) พบว่า 
ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรื่องปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์และปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT มีค่าเท่ากับ 0.6661  
ศิริพรเกิดผล (2557น. 66-72) พบว่าแผนการจัดการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีดัชนีประสิทธิผล
มีค่า 0.7720 ทรงภพเตชะตานนท์ (2557น. 98–106) พบว่า มีค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีค่าเท่ากับ 0.7878  และพรศิรินิลฉวี (2558น. 88–96) พบว่าดัชนี
ประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ 0.7176 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 4 MAT เพ่ิมข้ึนร้อยละ 71.76 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้วัฎจักรการเรียนรู้ 4MAT 
วิชาภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เพราะกระบวนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้วัฎจักรการเรียนรู้ 4MAT มีต่อการเสริมสร้างผลการเรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งเมื่อ
วิเคราะห์กิจกรรมการเรียนแล้วจะเห็นว่าการเรียนรู้โดยใช้วัฎจักรการเรียนรู้ 4MAT ด าเนินกิจกรรม
บนพ้ืนฐานความเชื่อของการจัดการเรียนรู้ตามหลักการส าคัญ 5 ประการ  ได้แก่แนวคิดการสร้างองค์
ความรู้ของผู้เรียนหลักการของความพร้อมในการเรียนรู้การเรียนรู้ผ่านทักษะกระบวนการและการ
ปฏิบัติการร่วมมือกันเรียนรู้และการถ่ายโอนการเรียนรู้และเมื่อพิจารณาขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู้จะ
เห็นว่ามีความครอบคลุมกระบวนการเรียนรู้ที่ดีตามหลักการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญแสดงว่าเป็น
กิจกรรมที่ส่งผลให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างรอบด้านทั้งด้านสติปัญญาด้านคุณลักษณะหรือจิตพิสัยและ
ด้านทักษะปฏิบัติสอดคล้องกับการวิจัยของพรศิรินิลฉวี (2558น. 88–96),บุริทร์  ภาลา  (2555 น. 
80),พงษ์ศักดิ์  ไชยศรีจันทร์ (2556 น. 76) และอรพรรณ  เหมสุวรรณ (2558 น. 78)พบว่า  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเรียนรู้วัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   

4.  คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้วัฎจักร
การเรียนรู้ 4MAT วิชาภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ เนื่องจาก
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนการสอนทั้ง3ขั้นตอนด้วยกระบวนการกลุ่มเริ่มจากการ
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ส ารวจปัญหาวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการปฏิบัติงานจัดกลุ่มล าดับความส าคัญอภิปรายวิพากษ์วิเคราะห์
ประเด็นปัญหาฝึกคิดหาเหตุผลหาข้อมูลที่หลากหลายเกิดองค์ความรู้เขียนเสนอแนวทางการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรมเป็นการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของพรศิริ 
นิลฉวี (2558น. 88–96),บุริทร์  ภาลา (2555 น. 80)  พงษ์ศักดิ์ไชยศรีจันทร์ (2556 น. 76) และอร
พรรณ  เหมสุวรรณ (2558 น. 78)พบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของหลังการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้การเรียนรู้วัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01   

5. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้วัฎจักรการเรียนรู้ 
4MAT วิชาภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ( X =4.25, S.D.=0.77) ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะรูปแบบการเรียนรู้แบบ 
4MAT เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนครูเป็นผู้สร้างสิ่งแวดล้อม
แห่งการเรียนรู้ให้มีลักษณะจูงใจให้เกียรติผู้เรียนชื่นชมความหลากหลายของผู้เรียนท าให้ผู้เรียนมี
ความสุขกับการค้นพบตัวเองตามฐานคติวัฎจักรการเรียนรู้แบบ  4MAT สอดคล้องกับการวิจัยของ
พรศิริ นิลฉวี (2558น. 88–96),บุริทร์  ภาลา (2555 น. 80)  พงษ์ศักดิ์ไชยศรีจันทร์ (2556 น. 76) 
และอรพรรณ  เหมสุวรรณ (2558 น. 78)พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ โดยใช้การ
เรียนรู้วัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยรวมมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

 
7.  ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
1.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 4MAT มีหลายขั้นตอนซึ่งต้องใช้เวลาในการ

เรียนการสอนมากครูผู้สอนต้องควบคุมเวลาและยืดหยุ่นกิจกรรมการเรียนการสอนตามความ
เหมาะสมและควรมีการเตรียมความพร้อมในการสอนเป็นอย่างดี 

2.ผลการศึกษาพบว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 4MAT กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5มี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 และมีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7668ดังนั้นครูผู้สอนที่รับผิดชอบ
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติสามารถ
น าไปใช้สอนได้ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1.ควรมีการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ  4MAT ในหน่วยการ

เรียนรู้และกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และระดับชั้นอ่ืนให้แพร่หลายมาก
ขึ้น 

2.ควรศึกษาผลการเรียนรู้จากการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 
4MAT ไปทดลองสอนกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบอ่ืนๆ 

 
เอกสารอ้างอิง 
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การมีส่วนร่วมของชุมชนในการน านโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไปสู่การปฏิบัติ 
ของโรงเรียนน าร่อง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
Communities’s Participation of Using Moderate Class More Knowledge Policy 

in Pilot Schools under  Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary 

school Educational Service Area office 1 
 

ธีระวัฒน์  มอนไธสง1 
ปิยะ  มีอนันต์2 

ทวีศักดิ์  จริตควร3 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการน านโยบายลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติของโรงเรียนน าร่องสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 2) ศึกษาสภาพการน านโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติของ
โรงเรียนน าร่องสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ตามตัวแบบ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย และ 3) ศึกษาแนวทางการจัดการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการน า
นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติของโรงเรียนน าร่องสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในการศึกษาใช้วิธีวิจัยแบบผสม กลุ่มตัวอย่าง คือ หัวหน้า
ครอบครัวหรือผู้แทนจากครัวเรือนหรือผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 368 ครัวเรือน ได้จากการสุ่มแบบ
แบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์กึ่งมี
โครงสร้าง สถิติที่ ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า  
 1. ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการน านโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ไปสู่การ
ปฏิบัติของโรงเรียนน าร่องสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
พบว่า โดยภาพรวมและจ าแนกรายด้านอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล ด้านการมีส่วน
ร่วมในการด าเนินการ และด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน 
 2. สภาพการน านโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติของโรงเรียนน าร่องสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ตามตัวแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัย ด้านการสื่อข้อความ พบว่า ได้รับนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้จากต้นสังกัด มีความชัดเจน 
เที่ยงตรง และมีความคงเส้นคงวา ด้านทรัพยากร พบว่า มีวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอนตาม
นโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้อย่างพอเพียง และครอบคลุมทุกกิจกรรม ด้านทัศนคติของผู้ปฏิบัติ 
                                                           

1 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฎัระนครศรีอยุธยา 
2 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครศุาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครศรีอยุธยา 
3 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครศุาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครศรีอยุธยา 
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พบว่า มีวิธีการถ่ายทอดหรือส่งต่อนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของนโยบาย และด้านโครงสร้างระบบราชการ พบว่า มีวิธีการหรือระเบียบปฏิบัติ ที่จะ
สามารถท าให้การปฏิบัติงานตามโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 3. แนวทางการจัดการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการน านโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้
ไปสู่การปฏิบัติ พบว่า มีแนวทางที่ส าคัญ โดยพิจารณาจากประเด็นที่ส าคัญแต่ละด้าน ดังนี้ ควรมีการ
จัดประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูกับผู้น าชุมชนเพ่ือวางแผนพัฒนาการศึกษา 
ควรให้การสนับสนุนการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ควรให้การสนับสนุนอบรม
หลักสูตรจากภาครัฐ ควรสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียน ควรส่งเสริมการใช้
วิทยากรภายนอก และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้กับนักเรียน 
 
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วม / ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ / การน านโยบายไปปฏิบัติ 
 

Abstract 

             The purposes of this research were 1) to investigate community participation 

in “Moderate Class, More Knowledge” policy in Pilot Schools under Phra Nakhon Si 

Ayutthaya Primary school Educational Service Area office 1 2) To explore the 

application of the policy in Pilot Schools under Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary 

school Educational Service Area office 1 by using factor interaction, and   3) to study 

the guideline the community participation in the policy of Pilot Schools under Phra 

Nakhon Si Ayutthaya Primary school Educational Service Area office 1 . Mixed 

method was applied to family leaders or family representatives of parents totaling 368 

representatives obtained from stratified random sampling method. The research 

instruments employed were questionnaires and structured interview. Frequency, 

percentage, mean, and standard deviation were used to analyze the data. The results 

revealed as follows: 

1. The level of community participation in “Moderate Class, More Knowledge” 

policy was in a moderate level in all factors. Considering each factor, the participation 

in follow up and evaluation, the participation in operation, and planning participation 

were sorted from highest to lowest averages. 

2. In terms of The “Moderate Class, More Knowledge” policy by using factor 

interaction, the result showed that the advertisement of the policy from an agency was 

clear, accurate and consistent. Regarding resources, materials used in the policy were 

adequate and covered all activities. In terms of attitude of practitioners, there was a 

way to convey or pass on the policy in order to meet the objectives of the policy. For 

bureaucratic structure, there were methods or procedures that can be used in order to 

fasten the policy. 

3. The result exposed that the solutions for community participation in “the Moderate 

Class, More Knowledge” policy as follows: Arrange meeting or activity between 

school executives, teachers, and community leaders for education development 

planning and school constitution, supporting management of school operation plan, 

the government should advocate curriculum training and gave suggestion for 

management problem solving resulting in quality education. advocating in 

educational aid for school, committee affiliation that related to school’s mission for 

efficiency management, promoting activities that inherit local and national tradition, 



 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์2562 

1278 

culture and art, invite outside lecturer and use local wisdom such as local profession 

to educate student. 

 

Keywords : Participation / Moderate Class More Knowledge / Policy Implementation 

 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชด ารัสในเรื่องการศึกษา
ว่า การจัดการศึกษาต้องดูภาพรวมทั้งประเทศ เพราะทุกวันนี้การศึกษาค่อนข้างอ่อนแอ และมุ่งเน้น
การเรียนการสอนเนื้อหา บางเรื่องมากเกินไป ทรงมีพระราชด าริให้มีการน าองค์ 4 แห่งการศึกษา คือ 
พุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา มาใช้ในการจัดการศึกษา 
 การท างานแบบมีส่วนร่วมนั้นไม่ว่าจะเป็นระดับครอบครัว ระดับชุมชน ระดับโรงเรียน 
ระดับองค์การ หรือระดับประเทศ นับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งในกระบวนทัศน์ปัจจุบัน เนื่องจากจะ
ช่วยให้ผู้มีส่วนร่วมเกิดความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ (ownership) ท าให้ผู้มีส่วนร่วมหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียนั้นยินยอมปฏิบัติตาม (compliance) และรวมถึงตกลงยอมรับ (commitment) ได้อย่าง
สมัครใจ เต็มใจ และสบายใจ หลักการของการมีส่วนร่วมในการท างาน ในความหมายของการบริหาร
จัดการจะมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับ “การตัดสินใจ” (วันชัย วัฒนศัพท์, 2546)  
การมีส่วนร่วมมีความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพองค์กรเพราะเมื่อบุคคลได้เข้ามามีส่วนร่วม
แล้วจะไม่ค่อยเกิดการต่อต้านเกี่ยวกับแนวคิดและการด าเนินงาน รวมทั้งช่วยลดความขัดแย้งและ
ความเครียดจากการท างาน ท าให้บุคคลได้ร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท างาน เพ่ือ
มุ่งไปสู้เป้าหมายและการยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เกิดความมุ่งมั่นในการสร้างความส าเร็จ
ให้กับองค์กร ซึ่งบุคลากรจะรู้สึกพึงพอใจในผลงานที่เกิดขึ้นและเกิดความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง 
ความรู้สึกเป็นเจ้าของและผูกพันกับองค์กร ผลลัพธ์สุดท้ายคือ องค์กรมีคุณภาพ (ประทีป จันทรสิงห์, 
2549) 

ในปัจจุบันรัฐบาลต่างให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นอย่างมาก  โดยให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนการพัฒนา เริ่มตั้งแต่การมีส่วนร่วมในการ
ค้นปัญหา การมีส่วนร่วมในการวางแผน การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ และติดตามผล และการมีส่วนรวมในการรับผลประโยชน์ ฯลฯ ซึ่งการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนก าลังเป็นกระแสที่ได้รับความสนใจจากหน่วยงานและองค์กรต่าง  ๆ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ที่ผ่านมาพบว่า อุปสรรคและปัญหาของการปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการกระจาย
อ านาจที่ส าคัญประการหนึ่งก็คือ ประชาชนขาดความสนใจหรือขาดการมีส่วนรวมทางการเมือง 
รัฐบาลจึงมีแนวนโยบายที่เป็นปัจจัยที่เป็นสิ่งจูงใจให้ประชาชนในท้องถิ่นหรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการชุมชนในลักษณะ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ น าไปสู่การพัฒนาที่ตรง
เป้าหมาย เกิดความชอบธรรมอันน ามาซึ่งประโยชน์แก่ ประชาชนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังถือได้ว่า 
เป็นการเริ่มต้นให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนที่ส าคัญ
อีกด้วย (รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร, 2552) 

แนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม นโยบายหนึ่งของรัฐบาล คือ การลดเวลา
เรียนภาควิชาการลง แต่ต้องไม่กระทบเนื้อหาหลักที่เด็กๆ ควรเรียนรู้ ซึ่งหมายความว่าครูต้องใช้
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ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ให้นักเรียนได้สาระที่ต้องรู้ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น จากนโยบายการลดเวลาเรียนดังกล่าว จึงน ามาสู่การปฏิบัติโดยก าหนดให้โรงเรียนเรียนภาค
วิชาการ ถึงเวลาบ่าย 2 โมงครึ่งหรือเวลา 14.30 น. แต่เวลาที่โรงเรียนเลิกยังคงเหมือนเดิมตาม
ก าหนดของ แต่ละโรงเรียนซึ่งมักจะเป็นช่วงเวลา 16.00 น. ดังนั้นช่วงระยะเวลาระหว่าง หลังเลิก
เรียนจนกว่านักเรียนจะกลับบ้านซึ่งนักเรียนยังคงอยู่ที่โรงเรียน โรงเรียนจะต้องจัดกิจกรรมสร้างสรรค์
ต่างๆ ให้นักเรียนปฏิบัติ และควรเป็นกิจกรรมที่มีความหลากหลายที่ช่วยเพ่ิมพูนทักษะการคิด
วิเคราะห์ ความมีน้ าใจต่อกัน การท างานเป็นทีม และที่ส าคัญควรมีกิจกรรมกระตุ้นให้เด็กได้ค้นหา
ศักยภาพและความชอบของตนเอง ซึ่งเชื่อว่าเด็กทุกคนมีความพิเศษ มีความสามารถในแบบฉบับของ
ตนเอง การจัดกิจกรรมไม่จ าเป็นต้องเปิดให้เฉพาะห้องเดียวกัน หรือระดับชั้นเดียวกัน บางกิจกรรม
สามารถศึกษาหรือท าร่วมกันหลายระดับชั้นได้ เพ่ือให้เด็กๆรู้จักปรับตัว การช่วยเหลือดูแลกัน การมี
ปฏิสัมพันธ์กับคนหลายช่วงวัย โดยเป็นการจ าลองสภาพจริงในสังคมให้เด็กได้เรียนรู้ ซึ่งจะยิ่งช่วยเพ่ิม
ทักษะในการแก้ปัญหาให้กับเด็กไทยต่อไป 
 สืบเนื่องจากการน านโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” มาสู่การปฏิบัติในโรงเรียน ครูผู้สอน
มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น  
นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ และมีความสุขในการเรียนรู้อย่างแท้จริง และให้นักเรียนมี
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 อันได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ
และเทคโนโลยี ทักษะการท างาน ทักษะชีวิตที่ใช้ได้จริง จะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ และปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา รวมถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีบทบาทส าคัญในการช่วยให้
นโยบายขับเคลื่อนไปในทิศทางท่ีดี 
  ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการน านโยบาย “ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้”ไปปฏิบัติ ของโรงเรียนน าร่อง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ซึ่งผลการวิจัยจะมีประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการน า
นโยบายไปปฏิบัติในโรงเรียนทั่วไป และโรงเรียนในสังกัดอ่ืน ๆ สามารถเป็นองค์ความรู้ทางวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เชิงนโยบายการศึกษาต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการน านโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ไปสู่การ
ปฏิบัติของโรงเรียนน าร่องสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 2. เพ่ือศึกษาสภาพการน านโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติของโรงเรียนน า
ร่องสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ตามตัวแบบปฏิสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัย 
 3. เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการน านโยบายลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติของโรงเรียนน าร่องสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
3. ขอบเขตการศึกษา 
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 1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ในการท าวิจัยครั้งนี้ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนโรงเรียนน าร่อง
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน 9,164 ครัวเรือน 
ท าการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามโดยเลือกกลุ่มตัวอย่างจากผู้น าครัวเรือนที่เป็นตัวแทนในการศึกษา 
จ านวน 368 ตัวอย่าง ซึ่งได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปเครซี่และมอร์แกน  
(Krejcie and Morgan) และท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key Informants) คือผู้บริหารชุมชน ผู้น ากลุ่มในชุมชน ตัวแทนนักเรียน ครูผู้สอน ผู้ปกครอง
นักเรียน และผู้บริหารสถานศึกษาหรือรองผู้บริหารฝ่ายวิชาการ รวมจ านวน 7 ท่าน 
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ประกอบด้วย 
1. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา ดังนี้  

1)  การวางแผน  
2)  การด าเนินงาน  
3)  การติดตามและประเมินผล 

2. การน านโยบายไปปฏิบัติ ตามตัวแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย Edwards (1980) ดังนี้ 
  1)  การสื่อข้อความ  

2)  ทรัพยากร  
3)  ทัศนคติของผู้ปฏิบัติ  

  4)  โครงสร้างระบบราชการ 
  3. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการน านโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติของ
โรงเรียนน าร่องสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ดังนี้ 

1)  การวางแผน  
2)  การด าเนินงาน  
3)  การติดตามและประเมินผล 

 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยแบบผสม โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยทั้งเชิงปริมาณ และ
เชิงคุณภาพ ดังนี้ 

1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถามแบบมาตรวัดประเมินค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ ซึ่งสร้างขึ้นตามแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และกรอบแนวคิดในการ
วิจัย แบบสอบถามมีทั้งแบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิด  จ านวน 4 ตอน ประกอบด้วย 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการน านโยบายลดเวลา

เรียน เพิ่มเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติ เป็นค าถามปลายปิด (closed-ended question)   
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

น านโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติของโรงเรียนน าร่อง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
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การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นค าถามปลายเปิด (open-ended question) 
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะต่อการน านโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติให้มีคุณภาพ

ยิ่งขึ้น เป็นค าถามปลายเปิด (open-ended question)  
เครื่องมือที่ใช้ในในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ  

เป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง โดยค าถาม จะครอบคลุมการมีส่วนร่วมของชุมชน 3 ด้าน 
ได้แก่ 1) ด้านการมีส่วนร่วมวางแผน     2) ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และ 3) ด้านการร่วม
ติดตามและประเมินผล และยึดประเด็นการวิเคราะห์การน านโยบายไปปฏิบัติ ศึกษาในประเด็ น
เกี่ยวกับ 1) การสื่อข้อความ 2) ทรัพยากร 3) ทัศนคติของผู้ปฏิบัติ และ 4) โครงสร้างระบบราชการ 
 โดยมีจุดมุ่งหมายในการหาข้อสรุปร่วมกันเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการน าโยบายลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติของโรงเรียนน าร่องสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 เกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู้รับการสัมภาษณ์ มีลักษณะ เป็นแบบสอบถามปลายปิด  
ตอนที่ 2 เป็นประเด็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการน า

โยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติของโรงเรียนน าร่องสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
  2.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามประมาณค่ามาตรวัดประเมินค่า (Rating 
scale) 5 ระดับโดยน าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ ลงรหัส (Coding form) 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 1.การวิ เคราะห์ ข้อมู ลสถานภาพทั่ ว ไป  โดยใช้ค่ าความถี่  ( frequency) ค่ าร้อยละ 
(percentage) 
 2.การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการน านโยบายลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติ ลักษณะค าถามเป็นแบบ Rating scale โดยใช้สถิติพรรณนา 
(descriptive statistics) เพ่ืออธิบายข้อมูลโดยทั่วไปของประชากรและ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ การแจก
แจงความถี่  (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ ย  (mean) และค่าส่วน เบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (standarddeviation) เป็นรายข้อ และรายด้าน น าเสนอข้อมูลในรูปตารางประกอบความ
เรียงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบสอบถามปลายเปิด และการสัมภาษณ์ ใช้การวิเคราะห์
เชิงเนื้อหา (Content analysis) โดยการศึกษารายละเอียดของค าตอบของแต่ละบุคคลก่อนการ
จ าแนกประเภทโดย พิจารณาค าตอบของทุกราย น าค าตอบเหล่านั้นมาจัดกลุ่มหรือหมวดหมู่จาก
ประโยคหรือค าส าคัญ (Key word) การพิจารณาจะดูได้จากความถี่ของแต่ละกลุ่ม โดยยึดค าตอบที่มี
ความถี่สูงมาใช้เป็นประเด็นในการอภิปรายหรือถือเป็นประเด็นส าคัญ 
 
5. ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยสรุปผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
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1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการน านโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู้ไปสู่การปฏิบัติของโรงเรียนน าร่อง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1  
ตาราง แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการน า 
           นโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิม เวลารู้ไปสู่การปฏิบัติ ภาพรวมทุกด้าน 

รายการประเมิน X  S.D. การแปลความหมาย 

1. ด้านการวางแผน 2.55 1.07 ปานกลาง 
2. ด้านการด าเนินการ 2.82 1.14 ปานกลาง 
3. ด้านการติดตาม    
   และประเมินผล 

2.95 1.20 ปานกลาง 

รวม 2.77 1.13 ปานกลาง 
 จากตารางพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลางทุก
ด้าน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ติดตามและประเมินผล ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ และด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน  
ตามล าดับ           
 ส่วนประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่พบมากที่สุดในแต่ละด้านและแนวทางแก้ไข เรียง
ตามล าดับ ความถี่ 3 ล าดับแรก มีดังนี้ ปัญหาการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมประเมินผลการด าเนินงาน ชุมชนไม่มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล ปัญหาการมีส่วนร่วม
ด าเนินการเกี่ยวกับการร่วมปฏิบัติตามแผน ชุมชนไม่มีส่วนร่วมและไม่มีข้อมูล และปัญหาการมีส่วน
ร่วมวางแผนเกี่ยวกับการร่วมจัดท าแผน ชุมชนไม่มีโอกาสมีส่วนร่วมในการประชุมวางแผนการจัด
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน แนวทางแก้ไข ควรเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการท า
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ให้กับชุมชนและผู้ปกครองทราบอย่างทั่วถึง ควรให้ชุมชนได้รับทราบ
ข้อมูลของทางโรงเรียน และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการจัดการการศึกษาให้มากขึ้น 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน านโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติ ด้านการมีส่วนร่วม
วางแผน ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนการเรียนให้มากข้ึน ด้านการมีส่วนร่วมด าเนินการ ให้
ทางโรงเรียนจัดท าเอกสารแจกโดยผ่านทางนักเรียนมาให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ ใน
โรงเรียน และด้านการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล ควรเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ
การท ากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้กับชุมชนและผู้ปกครองทราบอย่างทั่วถึง 
            2. สภาพการน านโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติของโรงเรียนน าร่อง  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ตามตัวแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัย ด้านการสื่อข้อความ พบว่า ได้รับนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้จากต้นสังกัด มีความชัดเจน 
เที่ยงตรง และมีความคงเส้นคงวา ด้านทรัพยากร พบว่า มีวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอนตาม
นโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้อย่างพอเพียง และครอบคลุมทุกกิจกรรม ด้านทัศนคติของผู้ปฏิบัติ 
พบว่า มีวิธีการถ่ายทอดหรือส่งต่อนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของนโยบาย และด้านโครงสร้างระบบราชการ พบว่า มีวิธีการหรือระเบียบปฏิบัติ ที่จะ
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สามารถท าให้การปฏิบัติงานตามโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น 
  3. แนวทางการจัดการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการน านโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้
ไปสู่การปฏิบัติ พบว่า มีแนวทางที่ส าคัญ โดยพิจารณาจากประเด็นที่ส าคัญแต่ละด้าน ดังนี้ ควรมีการ
จัดประชุมหรือมีกิจกรรมร่วมกัน ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูกับผู้น าชุมชนเพ่ือวางแผน
พัฒนาการศึกษาและการจัดกิจกรรม ควรให้การสนับสนุนการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการของ
โรงเรียน ควรให้การสนับสนุน อบรมเรื่องหลักสูตรจากภาครัฐ ควรมีการให้ข้อเสนอแนะในการช่วย
แก้ปัญหาให้โรงเรียนสามารถด าเนินการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ควรมีการสนับสนุนเครื่องมือ 
อุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียน ควรร่วมเป็นคณะกรรมการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของโรงเรียน
เพ่ือให้การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควรสนับสนุนการจัด
กิจกรรมเพ่ือสืบสานจารีต ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น และของชาติ ควรส่งเสริม การใช้
วิทยากรภายนอก และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้กับนักเรียน  
 
6. อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

1. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการน านโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติของ
โรงเรียนน าร่อง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พบว่า โดย
ภาพรวมและจ าแนกรายด้านอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการ และด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน ตามล าดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณรงค์ ศรี
โสภา (2553 : 56) ได้ท าการวิจัยเรื่อง อัตลักษณ์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโรงเรียนประชาวิทยาคาร ต าบลอุโลกสี่หมื่น อ าเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ระดับ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า โดยภาพรวมและ จ าแนกรายด้านอยู่
ในระดับปานกลางทุกด้าน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ยมาก ไปหาน้อย คือ ด้าน
การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและ ประเมินผล และด้านการมีส่วน
ร่วมในการประเมินผล  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุมา สามเพชรเจริญ (2550 : 89) ที่กล่าวว่า 
การเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในบทบาทหน้าที่ตามระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย
คณะกรรมการสถานศึกษาบนพื้นฐานพุทธคักราช 2543 ซึ่งเป็นระเบียบที่ก าหนดการบริหารจัดการใน
รูปแบบของการกระจายอ านาจในรูปคณะกรรมการบริหาร สถานศึกษาเป็นกลไกส าคัญในการ
เชื่อมโยงนโยบายของรัฐ ให้สัมพันธ์คับความต้องการของ ชุมชน และถือว่าชุมชนมีบทบาทส าคัญต่อ
การก าหนดคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ในท้องถิ่น โดยก าหนด ทิศทางในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา การบริหารโรงเรียนในรูปแบบของคณะกรรมการ เป็นสิ่งที่บุ่งหวังส่งเสริมสนับสนุนให้
การจัดการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ความส าคัญของการบริหารรูปแบบมี 
อยู่ที่การร่วมคิด ร่วมท า ร่วมติดตาม โดยอยู่บนพ้ืนฐาน ของการให้เกียรติยกย่อง การเคารพ และ
ยอมรับในความคิดเห็น การตัดสินใจ ความรู้ ความสามารถ และส่งเสริมขวัญก าลังใจซึ่งกันและกัน 
ประการส าคัญของการบริหารโรงเรียนใน รูปแบบของคณะกรรมการส่งผลให้การบริหารโรงเรียนมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้นจึง ควรเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพิจารณาแผนปฏิบัติการ
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ของโรงเรียนอย่างจริงจัง 
         ปัญหาและอุปสรรคที่พบมากที่สุดในแต่ละด้านและแนวทางแก้ไข เรียงตามล าดับ ความถี่ 2 
ล าดับแรก มีดังนี้  
         1) ปัญหาการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมประเมินผลการ
ด าเนินงาน สามารถสรุปได้ดังนี้ ชุมชนไม่มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล   ชุมชนไม่ได้
รับทราบข้อมูลเกี่ยวกบการหาบุคคลมาสอนนักเรียนในช่วงกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  และ 
ชุมชนไม่ค่อยได้รับทราบการติดตามและประเมินผล ตามล าดับ แนวทางในการแก้ไข คือ ควรเพ่ิมช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการท ากิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ให้กับชุมชนและผู้ปกครอง
ทราบอย่างทั่วถึง ชุมชนควรมารับทราบข้อมูลบ้าง ควรให้ชุมชนและผู้ปกครองมาเข้าร่วมกิจกรรมการ
แสดงผลงานการท ากิจกรรมของนักเรียนด้วย และผู้ปกครองควรให้ความร่วมมือในการประเมินผล
งานของนักเรียนด้วย  
 2) ปัญหาการมีส่วนร่วมด าเนินการเกี่ยวกับการร่วมปฏิบัติตามแผน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
ชุมชนไม่มีส่วนร่วมและไม่มีข้อมูล ชุมชนไม่มีส่วนร่วมในการจัดการด้านงบประมาณของทางโรงเรียน
และขาดข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดกิจกรรม  และ ชุมชนไม่มีส่วนร่วมโดยตรงกับเรื่องการ
บริหารงานบุคคล หรือมีก็น้อยมาก ตามล าดับ แนวทางในการแก้ไข คือ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนการจัดการการศึกษาให้มากขึ้น ต้องให้ชุมชนได้รู้ได้เห็นเกี่ยวกับงานด้านงบประมาณของ
ทางโรงเรียนบ้าง ต้องให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานด้านงบประมาณกับชุมชนบ้าง  ควรจะแจง
งบประมาณรายรับ-รายจ่ายให้ทราบโดยทั่วกันเพ่ือความโปร่งใส และเน้นบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถเพ่ือเป็นผู้น าให้แก่สถานศึกษา   
            2. สภาพการน านโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติของโรงเรียนน าร่อง  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ตามตัวแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัย สามารถสรุปได้ดังนี้  

2.1 ด้านการสื่อข้อความ พบว่า ได้รับนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้จากต้นสังกัด มีความ
ชัดเจน เที่ยงตรง และมีความคงเส้นคงวา ซึ่งในทัศนะของ Van Horn and Van Meter (1976) เห็น
ว่าผู้ปฏิบัติตามนโยบายจะไม่ยินยอมท าตามหากไม่มีการสื่อข้อความให้ทราบอย่างชัดเจนเพียงพอ
เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ปฏิบัติต้องท า เช่นเดียวกันกับ Edward (1980) ที่ได้แสดงให้เห็นว่าการสื่อข้อความเป็น
ปัจจัยในการน านโยบายไปปฏิบัติให้มีประสิทธิผล โดยผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจต้องถ่ายทอดค าสั่ง
ในการน านโยบายไปปฏิบัติสู่บุคลากรผู้ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม โดยต้องมีความชัดเจน (clarity) 
เที่ยงตรง (accuracy) ครบถ้วนสมบูรณ์ และมีความคงเส้นคงวา (consistency) ยิ่งการตัดสินใจ
นโยบาย และค าสั่งในการน านโยบายไปปฏิบัติมีความเที่ยงตรงมาก การถ่ายทอดไปสู่ผู้ปฏิบัติจะยิ่งท า
ให้โอกาสของการน านโยบายไปปฏิบัติประสบความส าเร็จสูง ซึ่งจากตัวแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ของ Edward พบว่าการสื่อข้อความส่งผลทางตรง และทางอ้อม การน านโยบายไปปฏิบัติโดยผ่าน
ทรัพยากร 

2.2 ด้านทรัพยากร พบว่า มีวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอนตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู้อย่างพอเพียง และครอบคลุมทุกกิจกรรม ซึ่งการมองทรัพยากรกับการน านโยบายไปปฏิบัติใน
ทรรศนะของ Rivlin (1971) ได้แสดงความเห็นว่าทรัพยากรเรื่อง เวลาเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญไม่
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น้อยที่ท าให้ผู้ปฏิบัติที่รับผิดชอบถูกบังคับด้วยกรอบเวลาที่ชัดเจน และในการเลือกสรรบุ คลากรให้
รับผิดชอบต่อการน านโยบายไปปฏิบัติต้องเลือกสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
และเป็นบุคคลที่มีความมุ่งมั่นมีวินัย และรับผิดชอบ รวมทั้ง Edwards (1980) ได้กล่าวถึงทรัพยากร
เป็นปัจจัยหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงจ านวนบุคลากรที่พอเหมาะมีความ
ช านาญในการท างาน มีระบบสารสนเทศที่สอดคล้องเพียงพอ และได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง
สอดคล้องกับ Berman (1977) ที่เน้นให้เห็นว่า การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องเป็นปัจจัยส าคัญต่อ
ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ ดังนั้นทรัพยากรจึงมีความส าคัญ และมีผลต่อการน า
นโยบายไปปฏิบัติ ทั้งทางตรง และทางอ้อม (Edward, 1980) 
 2.3 ด้านทัศนคติของผู้ปฏิบัติ พบว่า มีวิธีการถ่ายทอดหรือส่งต่อนโยบายลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย ดังที่ ศุภชัย ยาวะประภาษ ได้
เขียนหนังสือชื่อ “นโยบายสาธารณะ” ปี พ.ศ. 2533 ได้อธิบายถึงปัจจัยที่ก าหนดความส าเร็จหรือ
ล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ โดยได้มาจากการทบทวนผลงานทางวิชาการในทศวรรษที่ผ่าน
มา ซึ่งปัจจัยเหล่านั้น ได้แก่ วัตถุประสงค์ของนโยบายต้องมีความชัดเจน และมีความสอดคล้องกัน
ของวัตถุประสงค์ ความเป็นไปได้ทางการเมือง ได้แก่ ระดับการสนับสนุน (หรือคัดค้าน) ของเอกชน 
กลุ่มอาชีพที่มีอิทธิพลหรือทุก ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ความพอเพียงของทรัพยากร ได้แก่ การได้รับความ
สนับสนุนด้านการเงิน ด้านก าลัง และคุณภาพของบุคลากร และปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ สถานที่ท า
การ เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์อ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ลักษณะของหน่วยงานที่น านโยบายไป
ปฏิบัติ หมายถึง หน่วยงานที่รับนโยบายไปปฏิบัติควรมีก าลังคน และทรัพยากรอ่ืนๆ พร้อมอยู่แล้ว 
และทัศนคติของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ นั่นคือ ผู้ปฏิบัติต้องมีความเข้าในวัตถุประสงค์ของนโยบาย 
เป็นนโยบายที่ผู้ปฏิบัติเข้าใจ เห็นด้วย (ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2550) 
 2.4 ด้านโครงสร้างระบบราชการ พบว่า มีวิธีการหรือระเบียบปฏิบัติ ที่จะสามารถท าให้
การปฏิบัติงานตามโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยมีการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ของการท างานไว้ชัดเจน จัดโครงสร้างสายงานหรือกลุ่มงานด าเนินงานตาม
นโยบายชัดเจน แบ่งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน มีแนวปฏิบัติงานตามนโยบายชัดเจน มี
กระบวนการติดต่อประสานงานกกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีประสิทธิภาพ มีการก าหนดแนวทางการติดตาม
งานเป็นระยะ และมีการรายงายผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ 
               3. แนวทางการจัดการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการน านโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้
ไปสู่การปฏิบัติ พบว่า มีแนวทางที่ส าคัญ โดยพิจารณาจากประเด็นที่ส าคัญแต่ละด้าน ดังนี้ ควรมีการ
จัดประชุมหรือมีกิจกรรมร่วมกัน ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูกับผู้น าชุมชนเพ่ือวางแผน
พัฒนาการศึกษาและการจัดกิจกรรม ควรให้การสนับสนุนการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการของ
โรงเรียน ควรให้การสนับสนุน อบรมเรื่องหลักสูตรจากภาครัฐ ควรมีการให้ข้อเสนอแนะในการช่วย
แก้ปัญหาให้โรงเรียนสามารถด าเนินการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ควรมีการสนับสนุนเครื่องมือ 
อุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียน ควรร่วมเป็นคณะกรรมการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของโรงเรียน
เพ่ือให้การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควรสนับสนุนการจัด
กิจกรรมเพ่ือสืบสานจารีต ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น และของชาติ ควรส่งเสริม การใช้
วิทยากรภายนอก และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้กับนักเรียน และควรส่งเสริมสนับสนุนให้
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คณะอนุกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพในการช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน  ซึ่ง 
D.Mazmanian และP.Sabatier (อ้างใน สมพร เฟ่ืองจันทร์, 2539) ได้เสนอว่าแม้ว่าการน านโยบาย
ไปปฏิบัติจะมีความซับซ้อนมากและใช้คนจ านวนมากก็ตาม เรายังมีช่องทางปรับปรุงได้บ้างดัง
ข้อเสนอต่อไปนี้ ประการที่หนึ่ง ต้องพยายามก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนหรืออย่างน้อยต้องมีการ
สร้างเกณฑ์ชี้วัดที่ชัดเจนเพ่ือแก้ไขความขัดแย้งในด้านวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมาย  เมื่อทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องเข้าใจและชัดเจนในนโยบายและวัตถุประสงค์แล้วย่อมท าให้การน านโยบายนั้นๆไปปฏิบัติ
ผิดพลาดน้อยที่สุดประการที่สอง นโยบายนั้นควรมีทฤษฏีที่ใช้ชี้วัดปัจจัยหลักหรือความเชื่อมโยงต่างๆ
ที่อธิบายวัตถุประสงค์ได้อย่างชัดเจนพอที่จะให้เจ้าหน้าที่ระดับล่างน าไปใช้ปฏิบัติได้อย่างชัดเจนมี
ปัญหาน้อยที่สุดเท่าที่จะท าได้ ประการที่สาม ต้องสร้างโครงสร้างของการน านโยบายไปปฏิบัติให้มี
ความโปร่งใสมากที่สุด พอที่เจ้าหน้าที่และกลุ่มเป้าหมายสามารถน าไปใช้เป็นแนวในการปฏิบัติได้
อย่างเหมาะสม นั้นคือต้องสร้างโครงสร้างที่มีการผสมผสานระหว่างหน่วยงานอย่างเหมาะสมเสริม
หลักการตัดสินใจขององค์กรอย่างชัดเจนและมีงบประมาณเพียงพอในการน านโยบายไปปฏิบัติ  
ประการที่สี่ ผู้น าในองค์กรที่น านโยบายไปปฏิบัติจ าเป็นต้องมีทักษะในการบริหารและทางการเมือง
มากพอรวมทั้งยึดมั่นในวัตถุประสงค์ของนโยบายอย่างเหนียวแน่น มีภาวะผู้น า ทักษะในการบริหาร
และเป็นนักพัฒนาที่ต้องการแก้ไขปัญหา ประการที่ห้า นโยบายนั้นๆต้องได้รับการสนับสนุนจาก
เป้าหมายและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีอิทธิพลและผู้บริหารระดับสูงอย่างสม่ าเสมอตลอดช่วงเวลา
ที่น านโยบายไปปฏิบัติ เพราะหากบุคลากรเหล่านี้เข้าใจและสนับสนุนแล้วการน านโยบายไปปฏิบัติ
ย่อมได้รับความร่วมมือและช่วยให้การด าเนินงานลุล่วงไปด้วยดีและรวดเร็ว  ไม่เกิดความขัดแย้ง ไม่
เกิดการต่อต้านซึ่งน ามาซึ่งความล่าช้าของการน านโยบายไปปฏิบัติ  ประการที่หกประการสุดท้าย 
ล าดับความส าคัญของวัตถุประสงค์ของนโยบายปัจจุบัน ต้องไม่ถูกกระทบกระเทือนจากการเกิดขึ้น
ของประเด็นปัญหาใหม่ๆหรือการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม นั้นคือการก าหนด
นโยบายต้องรอบคอบและละเอียดถี่ถ้วนต้องมีข้อมูลเพียงพอทั้งอดีตและปัจจุบันเพ่ือสามารถน าข้อมูล
นั้นมาวิเคราะห์และท าให้เกิดการผิดพลาดน้อยที่สุดในการน านโยบายไปปฏิบัติ อย่างไรก็ดีการน า
นโยบายไปปฏิบัติแล้ว เงื่อนไขเหล่านี้อาจไม่พบในช่วงต้นของการน านโยบายไปปฏิบัติต้องรอ
ระยะเวลาหนึ่งถึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่มุ่งหวังไว้ และอีกประการปัจจัยดังกล่าวนี้มี
ความเหมาะสมที่จะใช้เป็นรายการประเมินประสิทธิผลภายหลังการด าเนินงานของหน่วยงานได้เป็น
อย่างดีไม่ว่าจะวัดดูความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติก็ตาม 
 
7. ข้อเสนอแนะการวิจัย 

ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการน านโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติอยู่
ในระดับ ปานกลาง จึงเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนที่จะส่งเสริม สนับสมุนให้
คณะกรรมการสถานศึกษาและประชาชนไค้เข้าใจบทบาทหน้าที่ตนเองและเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น 
 2. การมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมประเมินผลการด าเนินงาน 
ชุมชนไม่มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล  ดังนั้นสถานศึกษาควรเพ่ิมช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการท ากิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ให้กับชุมชนและผู้ปกครองทราบอย่าง
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ทั่วถึง เพื่อชุมชนจะได้รับทราบข้อมูลของทางโรงเรียน 
 3. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมลอดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ของทาง
โรงเรียน ควรมีการจัดประชุมหรือมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูกับผู้น า
ชุมชนเพ่ือวางแผนพัฒนาการศึกษาและการจัดกิจกรรม 
 4. เพ่ือให้กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้เกิดความยั่งยืน ควรมีส่งเสริมการใช้วิทยากร
ภายนอก เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ด้านวิชาชีพในท้องถิ่นมาให้ความรู้กับ
นักเรียน 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
                1. ควรมีการศึกษาองค์ประกอบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในการน านโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติ ว่ามีปัจจัยใดที่ส่งผลให้ได้คณะกรรมการ
สถานศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความเข้มแข็ง ที่จะท าให้การบริหารสถานศึกษามีคุณภาพสูงขึ้น 
                2. ควรมีการวิจัยเพ่ือแสวงหากลยุทธ์ในการสร้างความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการ 
สถานศึกษา โรงเรียน และชุมชน 
               3. ควรมีการศึกษามิติการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียน และชุมชน 
ที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาในรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ 
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แนวทางลดความขัดแย้งตามแนวคิดประชาสังคมกับชุมชนนิยม 
Guidelines for reducing conflicts according to civil 

society concepts and Communitarianism 

 
พระครูสุตวรธรรมกิจ,ดร.1 

 
บทคัดย่อ 

         บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ความสัมพันธ์ระหว่างอุดมการณ์ทางการเมือง
และความขัดแย้งตามแนวคิดประชาสังคมกับชุมชนนิยม 2) แนวทางการสื่อสารลดความขัดแย้งตาม
แนวคิดประชาสังคมกับชุมชนนิยม ผลการศึกษาพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างอุดมการณ์ทางการเมือง
และความขัดแย้งตามแนวคิดประชาสังคมกับชุมชนนิยมและการผสมผสานอุดมการณ์ทางการเมืองใน
แต่ละสถานการณ์ความขัดแย้งช่วยลดปัญหาความขัดแย้งได้มากที่สุด ส่วนแนวทางการสื่อสารลด
ความขัดแย้งตามแนวคิดประชาสังคมกับชุมชนนิยม มีดังนี้ 1) การใช้ภาษาสื่อสารทางเลือก 2) การใช้
ภาษาชื่นชมคุณค่าปัจเจกบุคคล  3)การใช้ภาษาแสดงให้คุณปูการขององค์รวม 
 
ค าส าคัญ: แนวทางลดความขัดแย้ง, ประชาสังคม, ชุมชนนิยม  
 

Abstract 

        The objective of this research article is to analyze 1)  The relationship between 

political ideology and conflict according to civil society and communitarianism 

concepts 2)  Communication guidelines to reduce conflict according to civil society 

concept and communitarianism concepts. The study indicated that relationship 

between political ideology and conflict according to civil society and 

communitarianism concepts and the combination of political ideologies in each 

conflict situation helps to reduce conflicts as much as possible. Communication 

guidelines to reduce conflict according to civil society concept and communitarianism 

concepts : 1)  Using alternative communication languages 2)  Using language to 

appreciate the value of individuals 3)  Using language to show you the holistic 

approach 

 

Keyword : Guidelines for reducing conflicts, Civil Society,  Communitarianism 

 

1.บทน า 
“เรามีหลักมาแต่โบราณแล้วว่า มีเจ้าบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน กํานันแขวงตามบ้านนอกหรือหัวเมือง 

เวลานี้มีเป็นบ้านๆ กํานันแขวงอยู่บ้างแล้วการที่เราจะจัดใหม่ต่อไปนั้น เห็นว่าควรจะอนุโลมจัดท้องที่
คล้ายคลึงกับที่เราจัดมีอยู่บ้างแล้วบางเมือง คือ กําหนดหลายๆ เจ้าบ้าน ที่อยู่ใกล้ชิดติดต่อกันเป็น
กลุ่มๆหนึ่งเข้าเป็นหมู่บ้านในกลุ่มนี้เรียกว่า “หมู่บ้าน” แล้ว ให้มีผู้ใหญ่บ้านปกครองคนหนึ่ง หลายๆ 

                                                           
1 อาจารย์ประจําสาขารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอด็ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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หมู่บ้านที่อยู่ในระยะใกล้เคียงกันมากน้อยพอสมควร ตั้งขึ้นเป็น“ตําบล” ให้มีกํานันเป็นหัวหน้าตําบล 
หลายๆตําบล รวมเป็นแขวงหรืออําเภอหนึ่ง การรวบรวมบ้านขึ้นเป็นหมู่ เป็นตําบล เป็นอําเภอเช่นนี้
คงมีเล็กบ้างใหญ่บ้างต้องถือเอาภูมิประเทศท้องที่ เป็นหลัก”  
จากข้างต้นเป็นหลวงเทศาจิตวิจารณ์ (เส็ง วิรยศิริ) ทรงมีพระราชดํารัสกับพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และต่อมาหลวงเทศาจิตวิจารณ์ได้เป็นปลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทย ซึ่ง
แสดงให้เห็นความสําคัญการปกครองระดับท้องถิ่น และเป็นที่มาของพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท้องที่ พ.ศ.2457 การปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยมีระดับพ้ืนฐาน คือ หมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นํา
ชุมชนที่อยู่ใกล้ชิดกับคนในชุมชน โดยรับรู้ปัญหาความเดือดร้อน และตอบสนองความต้องการของคน
ในชุมชนได้อย่างแท้จริง รวมทั้งลดปัญหาความขัดแย้งหรือปัญหาอุปสรรคในการดําเนินการต่างๆ 
 ความขัดแย้งหรือปัญหาอุปสรรคในการปกครองนั้น หากพิจารณาในมิติด้านสังคม อาจ
กล่าวได้ว่าเป็นกระบวนการทางสังคม หรือจัดเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เป็นพลวัต อีกทั้งความขัดแย้ง
อาจมีที่มาจากพฤติกรรมทางสังคมที่กระบวนการขัดเกลาทางสังคม ค่านิยม และวัฒนธรรมมีส่วนใน
การหล่อหลอม ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุจากบุคคลที่มีความหลากหลายทางความคิด เศรษฐกิจ สังคม และ
ระดับการศึกษา ตลอดจนความขัดแย้งมีความสัมพันธ์กับประเด็นอ่ืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบท
ท้องถิ่น  ดังที่ วรเชษฐ์ หน่อคํา (2544) กล่าวว่า “ความขัดแย้งมักมีความเกี่ยวพันกันอยู่เสมอใน
ลักษณะเชื่อมโยงซึ่งกันและกันระหว่างบุคคล ความคิด ความเชื่อ และผลประโยชน์ที่ทุกคนเกี่ยวข้อง”
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนในชุมชนแต่ละท้องถิ่นมีความเชื่อ ค่านิยมของท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งแตกต่า งจาก
เจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่เข้าใจบริบทความเชื่อ ค่านิยมดังกล่าวย่อมทําให้เกินความขัดแย้งขึ้นได้ 
           ดังนั้น ผู้วิจัยจึงประสงค์ที่จะศึกษาเรื่อง “แนวทางลดความขัดแย้งตามแนวคิดประชาสังคม
กับชุมชนนิยม” เพ่ือหาแนวทางแก้ไขความขัดแย้งให้เหมาะสมกับบริบทท้องถิ่น”  
 
2.ความสัมพันธ์ระหว่างอุดมการณ์ทางการเมืองและความขัดแย้งตามแนวคิดประชาสังคมกับ
ชุมชนนิยม 
         จากประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างอุดมการณ์ทางการเมืองและความขัดแย้งตามแนวคิด
ประชาสังคมกับชุมชนนิยมนั้น ผู้วิจัยนําเสนอประเภทความขัดแย้ง ดังนี้ 
วันชัย วัฒนศัพท์ (2547) กล่าวถึงความขัดแย้ง ซึ่งแบ่งได้เป็น 5 ประเภท คือ 1) ความขัดแย้งด้าน
ข้อมูล (Data Conflict) เป็นปัญหาพ้ืนฐานของความขัดแย้ง อาจเกิดจาก ข้อมูลที่ได้รับมาน้อยไป 
การแปรผลข้อมูลผิดพลาด การสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลบกพร่อง หรือมาจากการประเมิน แปรผลข้อมูล
ข่าวสาร แตกต่างกัน 2) ความขัดแย้งจากผลประโยชน์ (Interest Conflict) เป็นการแย่งชิงทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างจํากัด การแข่งขันเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินการ เป็นต้น 3) ความขัดแย้งด้านโครงสร้าง 
(Structural Conflict) เป็นผลมาจากการแย่งชิงเก่ียวกับอํานาจ การใช้อํานาจ เกิดความไม่เสมอภาค 
หรือไม่ยุติ ธรรม รวมไปถึ งกฎระเบียบที่ ไม่ เป็นธรรม 4) ความขัดแย้ งด้ านความสัม พันธ์  
(Relationship Conflict) เป็นผลมาจากมาจากบุคลิกภาพ และ พฤติกรรมที่เข้ากันไม่ได้มีความ
คาดหวังแตกต่างกัน มีทัศนคติเกี่ยวกับความเสี่ยงของกันและกันแตกต่างกันออกไป มีวิธีการ ในการ
จัดการปัญหาต่างกัน เป็นผลให้ความสัมพันธ์มีปัญหาต่อกัน เช่น การ เลือกผู้นําชุมชนที่มาจากคนละ
ขั้วอํานาจกัน จึงทําให้คนบางกลุ่มไม่สนับสนุนการทํางานในชุมชนที่ผู้นํามาจากอีก ฝ่ายหนึ่ง 5) ความ

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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ขัดแย้งด้านค่านิยม (Values Conflict) เป็นปัญหาด้านระบบความเชื่อ  โลกทัศน์ ความคาดหวัง 
แตกต่างในประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี ความเป็นมาของบุคคล และ การเลี้ยงดูที่แตกต่างกัน
สาเหตุ ความขัดแย้งข้างต้นนี้เกิดขึ้นได้โดยทั่วไป  รวมถึงงานด้านพัฒนาด้วยเช่นกัน แต่เดิมความ
ขัดแย้งกับชุมชนมีไม่ มาก รูปแบบการพัฒนาเป็นแบบไม่สลับซับช้อนเหมือนปัจจุบันทั้งนี้ประชาชนยัง
มีจํานวนน้อย ความต้องการของคนไม่หลากหลาย สามารถแก้ให้สําเร็จลุล่วงลงได้ไม่ยากแต่ปัจจุบัน 
ความขัดแย้งมีสาเหตุเกี่ยวโยงกันหลายปัจจัย เช่น ความหลากหลายของผู้เกี่ยวข้อง อาทิองค์กรพัฒนา
เอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น ประชาชน เป็นต้น  ความหลากหลายในประเด็น อาทิ เรื่อง
สิ่งแวดล้อม ประเด็นความเชื่อ ค่านิยม การมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน การ มีค่านิยมในท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายและการยอมรับที่ขัดกันโดยเฉพาะเรื่องการตีความ ข้อมูลข่าวสารที่มีมากมาย 
กระบวนการ และทัศนคติของประชาชนที่เปลี่ยนไปจาก ประชาธิปไตยแบบตัวแทน  เป็นแบบมีส่วน
ร่วม ฯลฯ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ทําให้ความขัดแย้ง มีมากกว่าเดิมจึงต้องมีการจัดการปัญหาความขัดแย้งที่
เหมาะสม ความขัดแย้งจึงจะคลี่คลายลงไป  
จากข้างต้นประเภทของความขัดแย้งมีข้อสังเกตประการหนึ่ง คือ คู่ความสัมพันธ์ของความขัดแย้งส่วน
ใหญ่มีที่มาจากระบบความคิด รากฐานความคิด ตลอดจนอุดมการณ์ที่แตกต่างกัน ด้วยเหตุการศึกษา
ประเภทของอุดมการณ์ก็เป็นแนวทางท่ีช่วยลดปัญหาความขัดแย้งได้ 
ทั้งนี้ พิชาย  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552) แบ่งประเภทของอุดมการณ์เป็น 5 ประเภท ดังนี้ 
 1. อนุรักษ์นิยมใหม่ (Neo-Conservative) มีความคิดว่า โลกาภิวัตน์นํามาซึ่งความมั่งคั่ง 
กําแพงภาษีระหว่างประเทศควรถูกจํากัด เปิดโอกาสให้ทุนไหลเวียนอย่างเสรี และหลักคิดการ
บริหารธุรกิจภาคเอกชนเท่านั้นที่มีประสิทธิภาพ กลุ่มการเมืองที่มีอุดมการณ์แบบนี้คือกลุ่มทุนใหม่ ซึ่ง
มีทุนโทรคมนาคมเป็นแกนนําพรรคการเมืองที่กลุ่ม ผู้บริหารพรรคมีอุดมการณ์นี้คือ อดีตพรรคไทยรัก
ไทย ซึ่งกลายสภาพเป็นพรรคพลังประชาชนในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2550  
 2. อุดมการณ์อนุรักษ์นิยมดั้งเดิม (Clientelism) เป็นอุดมการณ์หลักที่ครอบงําสังคมการ
เมืองไทยมาอย่าง ยาวนาน ในระยะหลังความเข้มข้นของอุดมการณ์นี้ลดลงในกลุ่มชนชั้นกลาง แต่
ยังคงมีความเข้มข้นในกลุ่มชนชั้น ชาวบ้าน และชนชั้นนําทางการเมือง ทั้งระดับชาติและท้องถิ่น 
อาศัยอุดมการณ์อุปถัมภ์เป็นกลไกในการสร้าง เครือข่ายหัวคะแนน และจัดตั้งมวลชนไทยในชนบทให้
มาสนับสนุนตนเอง เมื่อเกิดกรณีการต่อสู้ทางการเมืองทั้งใน เรื่องการเลือกตั้ง และการชุมนุมประท้วง 
อุดมการณ์นี้แทรกซึมอยู่ทุกพรรคการเมือง ทั้งพรรคใหญ่บ้าง พรรคเล็ก บ้าง แต่จะมีมากในพรรคที่
ถูกจัดตั้งโดยกลุ่มอดีต ส.ส. ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
3.อุดมการณ์อนุรักษ์นิยมดั้งเดิม (Traditional Conservative) เชื่อในเรื่องการรักษาสถานภาพเดิม
ของ สังคม เชิดชูความม่ันคงสถาบันหลักของสังคม กลุ่มที่ดํารงอุดมการณ์แบบนี้คือ กลุ่มทุนเก่า เช่น 
ทุนการเงินและ อุตสาหกรรมหนักบางประเภท กลุ่มข้าราชการส่วนใหญ่ บางครั้งกลุ่มนี้ได้รับการ
เรียกว่า เป็นกลุ่มอามาตยาธิปไตย กลุ่มนี้มีบทบาทในการกําหนดนโยบายชี้นําสังคมไทยมายาวนาน 
แต่บทบาทเริ่มลดลงเมื่อมีการปฏิรูปการเมืองใน พ.ศ. 2540 และในเวลาต่อมาได้ถูกสั่นคลอนอย่าง
หนักจากระบอบทักษิณ ซึ่งนําพาอุดมการณ์อนุรักษ์นิยมใหม่เข้า มาจัดการภายในระบบราชการ 
พรรคการเมืองที่มีแนวโน้มยึดถือในอุดมการณ์นี้คือ พรรคชาติไทย และพรรคประชาราช เป็นต้น   
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4. อุดมการณ์เสรีนิยมประชาธิปไตย (Liberal Democracy) มีความเชื่อพ้ืนฐานว่า เสรีภาพและความ
เป็นปัจเจกบุคคลเป็นสิ่งที่มีคุณค่าของมนุษย์ กลุ่มที่มีแนวคิดเช่นนี้คือ กลุ่มชนชั้นกลางซึ่ ง
ประกอบด้วยพ่อค้า นัก ธุรกิจรายย่อย ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจระดับกลาง พนักงานเอกชน
ระดับกลาง และผู้ประกอบอาชีพอิสระ ทั้งหลาย กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีการเติบโตเพ่ิมมากขึ้นภายหลัง 
พ.ศ. 2540 และขยายตัวจนกลายเป็นพลังในการต่อต้าน ระบอบทักษิณ พรรคการเมืองที่อาจถือได้ว่า
เป็นตัวแทนของกลุ่มอุดมการณ์นี้ คือพรรคประชาธิปัตย์   

5. อุดมการณ์การประชาสังคมประชาธิปไตย (Civil Society Democracy) มีความเชื่อว่า 
การมีส่วนร่วม ทางการเมืองของประชาชนในทุกระดับเป็นสิ่งที่มีคุณค่าส าหรับสังคม กลุ่มที่นํา
อุดมการณ์นี้ไปปฏิบัติการทางการ เมืองคือ กลุ่มองค์การพัฒนาเอกชน นักวิชาการ และนักการเมือง
บางกลุ่ม กลุ่มนี้มีความมุ่งหมายที่จะผลักดันให้ สังคมเป็นสังคมแห่งการมีส่วนร่วม โดยให้ประชาชน
สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม ทั้งใน
ระดับท้องถิ่น และระดับชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนพึ่งตนเอง และ สามารถบริหารจัดการชุมชน
ด้วยตนเองได้ ปัจจุบันยังไม่มีพรรคการเมืองใดท่ีใช้อุดมการณ์นี้ไปปฏิบัติการทางการ เมือง  

อนึ่ง การศึกษาอุดมการณ์ในลักษณะความสัมพันธ์กับนโยบายสังคม ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่
ช่วยทําให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างอุดมการณ์กับการประยุกต์ใช้กฎเกณฑ์ในรูปแบบนโยบาย ซึ่ง
แพร์เริทท์ (Parrot,อ้างอิงใน ประจักษ์ น้ําประสานไทย ,2555)แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ การใช้
อุดมการณ์ในฐานะเป็นมโนทัศน์เชิงวิพากษ์ การใช้อุดมการณ์ในฐานะเป็นมโนทัศน์เชิงพรรณนา ดังมี
รายละเอียดต่อไปนี้ 

1) การใช้อุดมการณ์ในฐานะเป็นมโนทัศน์เชิงวิพากษ์ มีสาระสําคัญ คือ อุดมการณ์ตามมโน
ทัศน์นี้จะถูกใช้เชิงวิพากษ์เพ่ือประเมินค่าชุดของความคิดและค่านิยมที่ใช้อธิบายลักษณะหรือ
ธรรมชาติทางสังคมที่เราอาศัยอยู่ขณะนี้ว่าเป็นอย่างไร เช่น กลุ่มมาร์กซิสต์มีทัศนะว่าทุนนิยม เป็น
อุดมการณ์ที่ปิดบังซ่อนเร้นความเป็นจริงในเรื่องการขูดรีดแรงงาน ชนชั้นปกครองได้ใช้อํานาจของตน
ครอบงําสังคมด้วยการนําความคิดที่ผิด มาให้แก่ประชาชนเพ่ือปิดบังความไม่เป็นธรรมของระบบ
สังคม 

2) การใช้อุดมการณ์ในฐานะเป็นมโนทัศน์เชิงพรรณนา มีสาระสําคัญ คือ อุดมการณ์ใน
รูปแบบนี้ใช้เพ่ือเป็นเครื่องมือหรือกลไกการวิเคราะห์บรรดาแนวคิดและอํานาจชักจูงที่แนวคิดและ
อํานาจชักจูงท่ีแนวคิดเหล่านั้นมีต่อนโยบายสังคม 
จากการศึกษาอุดมการณ์ดังข้างต้น ทําให้สรุปหน้าที่ของอธิบายได้ดังนี้ 

หน้าที่ในการอธิบาย หมายถึง การให้รายละเอียดอย่างเป็นเหตุเป็นผล โดยเฉพาะเมื่อต้อง
อธิบายว่าความขัดแย้งนั้นๆมีอุดมการณ์ซ่อนอยู่เบื้องหลังความขัดแย้ง เช่น การแย่งชิงทรัพยากร 
ผลประโยชน์ 

1)หน้าที่ในการกํากับทิศทาง หมายถึง การบอกเส้นทางของตัวตน หรืออัตลักษณ์ของแต่ละ
บุคคล หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งความเป็นตัวตนของผู้ร่วมอุดมการณ์ว่า พวกเขาเกี่ยวข้องกับโลกและ
สังคมอย่างไร  

2)หน้าที่ให้แนวทางปฏิบัติตามลําดับขั้นตอน หมายถึง การบอกให้ผู้ร่วมอุดมการณ์ทราบว่า 
ถ้าจะบรรลุความสําเร็จแห่งอุดมการณ์จะต้องทําสิ่งใดตามลําดับขั้นตอน  
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จากข้างต้น ประเภทของอุดมการณ์ทําให้เข้าใจลักษณะสําคัญของอุดมการณ์ ซึ่งประยุกต์ใช้บุคคลนั้น 
เมื่อเกิดความขัดแย้งเป็นเพราะยึดถืออุดมการณ์ใด อีกทั้ง ปัจจัยหนึ่งที่สําคัญในการทํางานในชุมชน 
หรือความเป็นสังคมท้องถิ่น หรือคําศัพท์รัฐศาสตร์ใช้คําว่า ชุมชนนิยม ซึ่งแนวคิดให้ความสําคัญกับ
ปรากฏการณ์ทางสังคมของชุมชน โดยให้น้ําหนักกับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และเป็นที่น่า
สังเกตว่าแนวคิดชุมชนนิยม อาจจะเป็นแนวคิดสหวิทยาการที่หลากหลายสาขานําไปประยุกต์ใช้ ซึ่ง
ในทางมานุษยวิทยา พัฒนา กิติอาษา ใช้คําว่า “ท้องถิ่นนิยม” 
          ทั้งนี้ ปิยะพงษ์ บุษบงก์ (2561) กล่าวถึง ชุมชนนิยม (Communitarianism) ให้ความสําคัญ
กับประเด็น “การเน้นถึงความเป็นส่วนรวม (collective) ทําให้มองสิทธิไปไกลกว่าสิทธิส่วนบุคคล 
โดยสิทธิส่วนรวมเน้นการการันตีและรับรองที่แน่ชัดโดยรัฐ เช่น สิทธิด้านการศึกษา สิทธิด้านที่อยู่
อาศัย สิทธิที่จะมีสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัย สิทธิในการรักษาพยาบาล หรือแม้แต่สิทธิในการ
ทํางานภายในชุมชน” จากประเด็นชุมชนนิยมดังกล่าวทําให้เห็นประเด็นสิทธิ ซึ่งคนในชุมชนท้องถิ่น
ชนบทอาจจะไม่ตระหนักมากเท่าที่ควรเช่น สิทธิที่จะมีสภาพแวดล้อมที่ดี ตัวอย่าง การที่เผาขยะของ
ชุมชนอยู่ใกล้บ้านเรือนตน จากเดิมที่ไม่เป็นปัญหาเพราะเป็นชุมชนขนาดเล็ก แต่เมื่อชุมชนมีขนาด
ใหญ่ขึ้น ปริมาณขยะก็มีมากขึ้น และหากคนในชุมชนเข้าใจสิทธินี้ก็จะดําเนินการไปตามสิทธิของตน 
อย่างไรก็ตาม ในบริบทระบบความคิดแบบไทยๆ คือ การประนีประนอม แม้ว่าตนเองจะถู กละเมิด
สิทธิ เพ่ือนบ้านในชุมชนอาจมองว่าผู้ที่เรียกร้องสิทธินั้นเป็นผู้จุดชนวนความขัดแย้งในชุมชน ดังนั้น 
วิธีการสื่อสารลดความขัดแย้งตามแนวคิดประชาสังคมกับชุมชนนิยมจึงเป็นองค์ความรู้หนึ่งที่ควร
ประยุกต์ใช้เพื่อลดความขัดแย้งในชุมชน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
แนวทางการสื่อสารลดความขัดแย้งตามแนวคิดประชาสังคมกับชุมชนนิยม 
        แนวทางการสื่อสารลดความขัดแย้งตามแนวคิดประชาสังคมกับชุมชนนิยมนั้น ผู้วิจัยประยุกต์
การสื่อสารสันติตามแนวคิดของมาร์แซล โรเซนเบอร์ก(อ้างถึงในพิณจ์ทอง แมนสุมิตร์ชัย,2559) ซึ่งมี
สาระสําคัญ ดังนี้ การสื่อสารที่เปิดใจเพ่ือสังเกตการกระทํา ความรู้สึก การรับฟังความต้องการเบื้อง
ลึกของตนเองและของผู้อ่ืนอย่างใส่ใจ ซึ่งเป็นการเปิดทางให้เกิดความเคารพ ความเอาใจใส่ ความ
เข้าอกเข้าใจ และก่อให้เกิดความปรารถนาร่วมกันระหว่างคู่สื่อสารในการให้หัวใจ โดยการร้องขอ 
(Requests) สิ่งที่เราต้องการจากผู้อื่นเพ่ือให้ระดับชีวิตของเราในการอยู่ร่วมกันดีข้ึน  
         จากแนวคิด การสื่อสารสันติข้างต้น ผู้วิจัยนํามาประยุกต์ใช้แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
         1) การใช้ภาษาสื่อสารทางเลือก  
           การใช้ภาษาสื่อสารทางเลือก หมายถึง การเปิดโอกาสให้คู่สนทนาที่มีความขัดแย้งกันมี
ทางเลือกที่มากกว่าหนึ่งทางเลือก โดยผู้ไกล่เกลี่ยควรเป็นผู้สรุปและหาทางเลือกที่เหมาะสมกับคู่
สนทนาที่มีความขัดแย้งกัน จากกรณีศึกษา การที่เผาขยะของชุมชนอยู่ใกล้บ้านเรือนตน จากเดิมที่ไม่
เป็นปัญหาเพราะเป็นชุมชนขนาดเล็ก แต่เมื่อชุมชนมีขนาดใหญ่ขึ้น ปริมาณขยะก็มีมากขึ้น และหาก
คนในชุมชนเข้าใจสิทธินี้ก็จะดําเนินการไปตามสิทธิของตน ผู้ไกล่เกลี่ยควรชี้ให้เห็นว่า ผู้ที่ได้รับความ
เสียหายมีทางเลือกที่จะเรียกร้องไปตามสิทธิ และชี้ให้เห็นว่า ทางเลือกของคนในชุมชนอาจมี
หลากหลาย แตไม่ได้หมายความว่า ผู้หนึ่งผู้ใดที่ทําสิ่งใดแตกต่างไปจากชุมชนจะทําให้เกิดปัญหา คน
ในชุมชนมีสิทธิเลือกท่ีจะแตกต่างได้ ตราบใดที่ความแตกต่างนั้นไม่กระทบสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น 
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         2) การใช้ภาษาชื่นชมคุณค่าปัจเจกบุคคล  หมายถึง การสื่อสารเพ่ือลดความขัดแย้งควร
พิจารณาด้านดีของแต่ละบุคคล เพ่ือให้คู่สนทนานั้นเกิดความภาคภูมิใจ ตระหนักว่ามีผู้อ่ืนชมชมให้
คุณค่า ให้ความสําคัญตน เพ่ือลดความขัดแย้งระหว่างบุคคลให้น้อยที่สุด โดยเฉพาะอย่างการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมาก ดังนั้น การปะทะ
สังสรรค์ หรือการกระทบกระท่ังทางความคิดก็อาจจะเกิดข้ึนได้  
         3) การใช้ภาษาแสดงให้คุณปูการขององค์รวม หมายถึง การสื่อสารที่ให้น้ําหนักความสําคัญ
ของผลประโยชน์ของส่วนรวม เพ่ือชี้ให้คู่สนทนาความขัดแย้งมีจุดยืนทางความคิดว่า ปัญหานี้ส่วนรวม
ได้รับผลกระทบ หรือส่วนบุคคลได้รับผลกระทบ 
 
3.ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาเรื่อง “แนวทางลดความขัดแย้งตามแนวคิดประชาสังคมกับชุมชนนิยม” 
ผู้วิจัยเห็นว่ามีหลายประเด็นที่จะมีความจําเป็นต้องทําการวิจัยในคราวต่อไป ผู้วิจัยขอเสนอแนะเพ่ือ
การทําวิจัยต่อไปดังนี้ 
 1. แนวทางการทําให้ความขัดแย้งลดระดับเป็นเรื่องเล่า (Narrative) 
 2. การศึกษาวิธีการให้เหตุผลของคู่สนทนาเมื่อเกิดความขัดแย้ง  
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ความสัมพันธ์ระหว่างภาษา และอ านาจตามแนวคิดรัฐศาสตร์การปกครอง 
Relationship Between  Languages And Power According To  

The Concept Of Political Science 

 
ประไพ พินดง1 

 
บทคัดย่อ 

บทความวิชาการนี้มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษา และอ านาจ ตามแนวคิดรัฐศาสตร์
การปกครอง ซึ่งการสังเคราะห์และวิพากษ์ตามความคิดภาษา และอ านาจ ตามแนวคิดของฟูโกต์ 
(Foucault) เป็นแนวทางที่ประยุกต์ใช้กับการศึกษารัฐศาสตร์ในด้านความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียม ได้แก่ 
อ านาจ และการใช้อ านาจเชิงสร้างสรรค์ ตามแนวคิดของอัลเลน (Allen)ซึ่งการประยุกต์ใข้อ านาจตาม
แนวคิดดังกล่าวมีปัจจัยของสถานการณ์ ปัจจัยทางสังคม เป็นปัจจัยส าคัญ 
 
ค าส าคัญ : ภาษา, อ านาจ,รัฐศาสตร์การปกครอง 
 

Abstract 

The objective of this research article is to analyzerelationship between 

languages and power according to the concept of political sciencewhich synthesizes 

and critiques according to ideas, language and power according to Foucault's 

conceptis a method applied to the study of political science in terms of unequal 

relationships, including power.And using creative power According to Allen's 

concept, which uses the power according to such concepts, there are factors of the 

situation Social factors Is an important factor. 

 

Keywords:Languages, Power, Political Science 

 

1.บทน า 
 ในปัจจุบันประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 
รัฐศาสตร์ และการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยหลายแห่งนิสิต-นักศึกษาควรมีความรู้ความสามารถ
ทั้งในทางด้านวิชาการและทางด้านการปฏิบัติโดยเฉพาะความคิดเชิงวิพากษ์ที่ไม่มีค าตอบเป็นสูตร
ส าเร็จ ดังนั้นผู้เขียนจึงมุ่งวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์พ้ืนฐานภาษา และอ านาจ ที่
นักศึกษาส่วนใหญ่ล้วนเกิดค าถามว่าการใช้ความหมายมีมิติที่ซับซ้อนกับมิติทางรัฐศาสตร์ใด ดังนั้น 
บทความนี้มุ่งให้ความรู้ในการค าศัพท์พ้ืนฐานดังกล่าว เพ่ือเป็นรากฐานในการก้าวข้ามไปยังมิติ
รัฐศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างระบบการเมือง ซึ่งการวิเคราะห์ระบบการเมืองที่มีมิติ แหลมคมเชิงทฤษฎี 
ควรมีพื้นฐานองค์ความรู้ของค าศัพท์ภาษา อ านาจ และมายาคติ  

                                                           

1 มหาวิทยาลัยมหามกฏุราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
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 ระบบการเมืองตามแนวคิดของนักรัฐศาสตร์ตะวันตก เช่น David Easton พิจารณาระบบ
การเมืองที่มีหน้าที่ภายในตัวเอง ราวกับระบบอัตโนมัติ กล่าวคือ การป้อนเข้าหรือการจัดการให้ตรง
กับความต้องการแล้วปรากฏผลออกมาเป็นผลผลิต (Output) ต่อสังคม ขณะเดียวกันการป้อนเข้า 
(Input) จัดเป็นวิธีคิดที่เน้นการสร้างกรอบให้กับระบบการเมืองที่นักการเมืองนิยม ซึ่งรวมทั้ง
ข้าราชการ พ่อค้า บุคคลทั่วไป หน่วยงาน หรือองค์กร หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ระบบการเมืองถือเป็น
ระบบอ านาจ (Power System) ที่จับต้องไม่ได้ หรือเป็นนามธรรม ดังแนวคิดของฟูโกต์ (Foucault) 
มีมุมมองว่า อ านาจเป็นสิ่งที่เกิดจากความสัมพันธ์ในหลายสิ่งหลายอย่างที่ก่อตัวอยู่ภายในสังคม แต่
จับต้องไม่ได้ หรือครอบครองเป็นรูปลักษณ์ได้ ซึ่งแตกต่างสัญลักษณ์ของอ านาจที่มีเป็นรูปธรรม เช่น 
ทรัพย์สิน ทองรูปพรรณ เป็นต้น แต่ฟูโกต์เสนอทัศนะเกี่ยวกับอ านาจแบบทวิลักษณ์ คือ อ านาจ เป็น
ส่วนกดขี่ บังคับ และส่งเสริม ส่วนอีกด้าน คือ ส่วนที่ครอบง ากับการเปิดทางให้เสรีภาพและส่วนที่
ครอบง ากับการต่อต้าน 
        จากข้างต้น เป็นการวิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์ของค าศัพท์อ านาจในเข้าไปสัมพันธ์กับวิธีคิด
ของคนในสังคม เช่น นักการเมือง ระบบพรรคเมือง เพี่อให้ผู้ที่ศึกษารัฐศาสตร์เข้าใจความสัมพันธ์ของ
ค าศัพท์ในแต่ละมิติ และในล าดับต่อจากกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและอ านาจ 
 
2.ภาษาและอ านาจสัมพันธ์กันอย่างไร 
 การศึกษาภาษาในมิติอ านาจนั้น แนวคิดของฟูโกต์ (Foucault) เป็นสิ่งที่นักวิชาการชาว
ไทยในสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นิยมใช้เป็นแนวคิด เพ่ือออกแบบกรอบแนวคิดการวิจัย แต่
ในสายรัฐศาสตร์กลับไม่เน้นที่การใช้ภาษาสื่อความหมายมากเท่าที่ควร ยกเว้นผลงานของไชยรัตน์  
เจริญสินโอฬารที่ศึกษาด้านวาทกรรม (Discourse) ซึ่งจัดเป็นการศึกษาตามแนวคิดวาทกรรม
วิเคราะห์เชิงวิพากษ์ ดังที่ไชยรัตน์  เจริญสินโอฬาร (2560) ให้นิยามวาทกรรมไว้ว่า “ระบบและ
ก ระบ วน ก าร ใน ก ารส ร้ า ง /ผ ลิ ต  (constitute) เอ ก ลั ก ษ ณ์  ( identity) แ ล ะค ว าม ห ม าย 
(significance)ให้กับสรรพสิ่งต่างๆในสังคมที่ห่อหุ้มเราอยู่  ไม่ว่าจะเป็นความรู้   ความจริง  อ านาจ  
หรือตัวตนของเราเอง  นอกจากนี้วาทกรรมยังท าหน้าที่ตรึงสิ่งที่สร้างขึ้นให้ด ารงอยู่และเป็นที่ยอมรับ
ของสังคมในวงกว้าง(valorize)กลายสภาพเป็นสิ่งที่ผู้เขียนเรียกในงานศึกษานี้ว่าวาทกรรมหลัก 
(dominant  discourse) หรือที่ฟูโกต์เรียกว่า episteme”ทั้งนี้ สิ่งที่ถ่ายทอดอ านาจให้สัมผัสและ
รับรู้ได้ คือ กระบวนการทางภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความหมายโดยนัย(connotation) ที่ซุกซ่อน
พลังความหมายแฝงของภาษา ภายใต้ท่าทีที่สงบราวกับคลื่นใต้น้ า หรือแฝงด้วยสุนทรพาที หรือมธุรส
วาจา ดังในผลงานการศึกษาของศุภรัตน์  แสงฉัตรแก้ว  (2557) เสนอบทความวิจัยเรื่อง“กลวิธีทาง
ภาษาเพ่ือแสดงอ านาจในสุนทรพจน์ของจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์”  มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์กลวิธี
ทางภาษาอ านาจและอุดมการณ์ของจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์  ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 11 ของ
ประเทศไทย  โดยรวบรวมและแบ่งสุนทรพจน์ที่จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์  กล่าวในโอกาสส าคัญ
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ สุนทรพจน์ที่กล่าวในวันส าคัญทางการเมือง  เช่น  วันรัฐธรรมนูญ  วันครบรอบ
แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี  และสุนทรพจน์ที่กล่าวในโอกาสส าคัญอ่ืนๆ เช่น  วันขึ้นปีใหม่  วันเด็ก  รวม
ทั้งสิ้น 55  ตัวบท  การวิเคราะห์กลวิธีทางศัพท์  กลวิธีทางวัจนปฏิบัติศาสตร์และวาทกรรม  และ
กลวิธีทางวาทศิลป์แสดงให้เห็นอ านาจของภาษาด้วยการตอกย้ าให้ประชาชนรับรู้และยอมรับความ
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เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วยวิธีการต่างๆ เช่น เรียกชื่อที่เกี่ยวกับปฏิวัติ  เช่น  สมัยปฏิวัติ  งานปฏิวัติ  
ระยะปฏิวัติ  และรัฐบาลปฏิวัติ  การใช้ถ้อยค าท่ีสื่อความหมายด้านลบต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนก่อนหน้า
นี้  แต่ในขณะเดียวกันก็ใช้ถ้อยค าสร้างความเชื่อมั่นและให้ความรู้สึกด้านบวกต่อสมัยปฏิวัติว่าเป็น
สมัยสะอาดและสมัยก้าวหน้า  ส่วนอ านาจของจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์นั้นมีปรากฏในการบริหารและ
ปกครองประเทศอย่างเด็ดขาด   อ านาจในต าแหน่งผู้น า  และอ านาจในการเปรียบเทียบตนเองเป็น
พ่อบ้าน  พ่อเมือง  หรือพ่อขุนที่มีหน้าที่ควบคุมประชาชนให้อยู่ในระเบียบวินัยและสังคมให้มีความ
สงบเรียบร้อย  จอมพลสฤษดิ์ยอมรับว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยต้องมีอยู่ในสังคมไทย  โดย
มีรัฐธรรมนูญท าหน้าที่เป็นสัญลักษณ์ของระบอบประชาธิปไตยเท่านั้น  ทั้งนี้ความคิด  ความเชื่อและ
การบังคับใช้อ านาจในรูปแบบต่างๆที่แสดงออกผ่านตัวบทสุนทรพจน์ของจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์บ่ง
บอกถึงอุดมการณ์แบบเผด็จการมากกว่าที่จะเป็นอุดมการณ์แบบประชาธิปไตยโดยทั่วไป  ดั งที่มีชื่อ
เรียกลักษณะการเมืองการปกครองในสมัยจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์ว่าเป็นการเมืองระบบพ่อขุน
อุปถัมภ์แบบเผด็จการ พ่อขุนที่ใช้อ านาจเด็ดขาดหรือพ่อขุนแบบเผด็จการ 
 จากข้างต้น ผู้เขียนวิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลงานที่ใช้แนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิง
วิพากษ์ โดยเลือกผลงานที่วิเคราะห์ภาษาสุนทรพจน์ ซึ่งหลายคนมองข้ามว่าเป็นเพียงสารประเภท
จรรโลงใจ แต่เมื่อใช้แนวคิดดังกล่าววิเคราะห์ก็พบว่า “อุดมไปด้วยอ านาจแฝง” และในล าดับต่อไป
ผู้เขียนจะกล่าวถึง อ านาจทางภาษาในการสื่อสาร (power  of language for communication) 
ของนักวิชาการท่านอ่ืนในซีกโลกตะวันตก    แนวคิดอ านาจทางภาษา (power  of language) 
(Allen,2008)เป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ว่าผู้ผลิตตัวบทใช้ภาษาแฝงเพ่ือวัตถุประสงค์ใด ทั้งนี้ อ านาจ
คือการเสริมพลัง หรือให้อ านาจ (power  as  empowerment)  โดยเรียกว่า “power-to” อ านาจ
ในมิตินี้เน้นไปที่ความสามารถและศักยภาพที่จะเสริมพลังด้านบวกให้แก่ตนเองและผู้อื่น  ซึ่งท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์  อ านาจด้านนี้เป็นมุมมองด้านบวกที่มาจากนักสิทธิสตรี  ซึ่งต่าง
จากอ านาจในมิติเดิมที่มองโลกที่ผู้ชายเป็นใหญ่ว่าอ านาจ คือ การ-ควบคุมและการกดขี่  (power  as  
control  or  domination) โดยเรียกว่า “power-over”  แนวคิดเรื่อง  power-to  ชโนเบเลน 
(Schnoebelen 2011) น ามาใช้เป็นฐานในการศึกษาด้านภาษาและเชื่อมโยงความหมายของ 
power-to เข้ากับความรู้สึกรักใคร่ ความเป็นมิตรที่สะท้อนอยู่ในภาษา  และความสัมพันธ์(power - 
as - relation)  ซึ่งใช้อธิบายว่าผู้สนทนาเลือกใช้ค าหรือรูปภาษาแบบใดแบบหนึ่งกับผู้ร่วมสนทนาเพ่ือ
สร้างสัมพันธภาพแบบที่ตนต้องการ 
 จากความสัมพันธ์เชิงอ านาจตามแนวคิดโนเบเลน (Schnoebelen)ผู้เขียนประยุกต์ใช้กับ
กรณีศึกษากลุ่มกลุ่มเสื้อแดงกับเสื้อเหลือง โดยภูมิหลังที่เป็นเหตุการณ์เชิงประจักษ์ของกลุ่มเสื้อแดง 
คือ เหตุการณ์เดือนพฤษภาคม 2553 การเผาอาคารสถานที่สาธารณะหลายแห่งในกรุงเทพฯ เช่น 
ศูนย์การค้าเซน โรงภาพยนตร์สยาม กลายเป็นสัญลักษณ์เชิงอ านาจของความสูญเสียและความล่ม
สลายทางสังคม  ส่วนเหตุการณ์เชิงประจักษ์ของกลุ่มเสื้อเหลือง คือ เหตุการณ์ปิดสนามบินดอนเมือง
และสนามบินสุวรรณภูมิ ระหว่าง 24 พฤศจิกายน –3 ธันวาคม 2551 กล่าวได้ว่า เหตุการณ์เชิง
ประจักษ์ทั้งสองเหตุการณ์มีค าศัพท์ที่เกิดขึ้นใหม่เพ่ือจัดการเหตุการณ์ดังกล่าวให้เข้าสู่ความสงบ เช่น 
กระชับพ้ืนที่ ขอคืนพ้ืนที่ โดยถ้อยค าดังกล่าวมีลักษณะของการไร้พลังอ านาจ (Powerless) โดยผู้ส่ง
สารต้องการใช้อ านาจที่สื่อสารให้มิติอ านาจอยู่บนพื้นผิวทางภาษาน้อยที่สุด 
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        อนึ่ง การสื่อสารในรูปแบบกิจกรรมของภาครัฐหลังเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม 2553 มี
รูปแบบ“power-to”ตามแนวคิดของอัลเลน (Allen,2008) อ านาจในมิตินี้เน้นไปที่ความสามารถและ
ศักยภาพที่จะเสริมพลังด้านบวกให้แก่ตนเองและผู้อื่น  ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์ 
เช่น กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์“เปิดประตูฟ้ืนฟูสยาม” ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2553 เพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการในย่านสยามและศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ด์ “งานรวมพลังเพ่ือวันใหม่”โดยการปิดถนนสี
ลมใหเป็นถนนคนเดิน เพ่ือให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทางการเมืองน าสินค้ามาวางขายให้
ประชาชนระหว่างวันที่ 28 - 29พฤษภาคม 2553 รวมทั้งภาครัฐ นั่นคือ กรุงเทพมหานครยังร่วมมือ
ภาคเอกชนจัดมหกรรมคอนเสิร์ต “Together We Can Charity Days” โดยมีศิลปินกว่า 30 คนจาก
ค่ายเพลงต่างๆ มาแสดงในวันที่ 5-6 มิถุนายน 2553 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน คอนเสิร์ตครั้งนี้
เป็นการหารายได้เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบเหตุการณ์ทางการเมือง 
        นอกจากนี้ ภาคเอกชนมีกิจกรรมหลากหลาย เริ่มวันที่ 23 พฤษภาคม 2553 ศิลปินนักร้อง
กว่า 300 คนจากค่ายเพลงต่างๆ มาร่วมกันร้องเพลง “ขอความสุขคืนกลับมา”ที่อสมท. เพลงนี้นิติ
พงษ์ ห่อนาค เป็นผู้แต่ง สมาคมนักแต่งเพลงลูกทุ่ง ได้น าเพลง “เมืองไทย เมืองธรรม” โดยชลธี ธาร
ทอง เป็นผู้แต่ง และมีสื่อโฆษณา “ขอโทษประเทศไทย” ความยาว 150 วินาที จัดท าโดยเครือข่าย
พลังบวกที่ต้องการให้โฆษณาเรื่องนี้กระตุ้นส านึกของคนไทยในการแก้ไขปัญหาของประเทศที่ฝังราก
อ านาจที่ไม่เท่าเทียมมายาวนาน แต่หลังจากที่เผยแพร่ทางโทรทัศน์ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2553 ได้ไม่
นาน รัฐบาลสั่งให้หยุดการเผยแพร่และให้แก้ไขปรับปรุงภาพโฆษณาให้เหมาะสม เนื่องจากภาพใน
โฆษณาบางส่วนเป็นภาพเหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่มเสื้อแดง และภาพอาคารต่างๆท่ีถูกไฟเผา  
        กล่าวได้ว่า power-to”ตามแนวคิดของอัลเลน (Allen,2008) เป็นการประยุกต์ใช้อ านาจ
เชิงสร้างสรรค์ เพ่ือให้การด าเนินงานที่รัฐควบคุมความสงบเรียบร้อยของสังคม โดยกรณีศึกษาน ามา
ยกตัวอย่างประกอบนั้นเป็นเหตุการณ์เชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้นแล้ว และใช้แนวคิดดังกล่าววิเคราะห์ 
ตีความตามแนวทางศึกษาปรากฏการณ์นิยม (phenomenology) 
 
 3.การเมืองว่าด้วยภาษาแห่งอ านาจ หรือไวยากรณ์ของอ านาจที่ไร้การควบคุม? 
         แนวคิดของนักรัฐศาสตร์ นักปรัชญามักให้นิยามอ านาจในเชิงที่แตกต่างหรือคล้ายกัน ซึ่งหาจุด
ร่วมหรือลักษณะร่วมคงที่แน่นอนไม่ได้ เพราะรัฐศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ลื่นไหล เช่นเดียวกับค าว่า 
อ านาจ ที่ถูกผันแปรมาจากค าว่าการเมือง และปรากฏในนิยามที่หลากหลาย ได้แก่ ลัทธิมาร์กซิสต์ที่
กล่าวถึง อ านาจว่ามักปรากฏในเรื่องชนชั้นและการต่อสู้ทางชนชั้น ซึ่งสามารถแสดงออกได้ 3 
ลักษณะ คือ อ านาจที่แสดงโดยการขูดรีดเอารัดเอาเปรียบอ านาจที่แสดงออกโดยการมีต าแหน่งของ
ชนชั้นไว้เพ่ือยึดกลไกของอ านาจ และการแสดงออกโดยการยึดกุมอ านาจรัฐ เช่น แนวคิดของ 
Almond Aristotle David Easton Lasswellซึ่งกล่าวได้ว่า โดยธรรมชาติอ านาจมีอยู่กระจัดกระจาย
จริง และผู้คนจับต้องครอบครองได้ แต่การครอบครองอ านาจต่างมีอยู่ในทุกชนชั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ชนชั้นกระฎุมพีในอดีต เปลี่ยนแปลงเป็นชนชั้นนายทุน ซึ่งผู้ที่ครอบครองอ านาจลักษณะนี้สามารถใช้
อ านาจที่มีการสร้าง ผลิตซ้ าได้ กล่าวคือ การใช้อ านาจอย่างจริงจัง และเมื่อใช้แล้วก็ปรากฏเลือนหาย 
ดังนั้น ผู้ใดที่มีอ านาจแล้วใช้อ านาจไม่ถูกต้องก็กลายเป็นผู้ที่ถูกอ านาจครอบง า (Domination) 
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        จากข้างต้น วิเคราะห์ได้ว่าเป็นการแบ่งอ านาจโดยผ่านระบบชนชั้นลงมาฐานมวลชนแล้ว
กระจายตามส่วนต่างๆของพ้ืนที่ กล่าวคือ ธรรมชาติของอ านาจไม่มีผิด ไม่มีถูก แต่เป็นเพราะการหยิบ
ยืมไปใช้ ก าหนดให้เป็นการกระท า หรือการใช้อ านาจ ไปสู่เป้าหมายโดยแสดงออกผ่านความคิด 
ความรู้ การรวมกลุ่ม การแบ่งแยกเรา-เขา เช่น เราถูก เขาผิด กล่าวคือ สิ่งที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ระหว่างเรา
กับเขาก็คือ อ านาจ และเหยื่อของอ านาจ คือ คน สิ่งของ เป็นต้นอีกท้ัง  หากคนและสิ่งของกลายเป็น
เหยื่อของอ านาจ ผลที่ได้คือ การต่อต้านอ านาจ หรืออ านาจเป็นผลมาจากการกดขี่ เป็นต้น  อย่างไรก็
ตาม อ านาจไม่ใช่เป็นผู้ร้ายหรือด้านลบส าหรับการเมืองไทยเสมอ แต่ผู้ใช้อ านาจตระหนักผลดีของการ
ใช้อ านาจนี้ เช่น การแสวงหาโอกาสเข้าสู่ระบบการเมืองเพ่ือจะได้มีสถานภาพทางการเมือง แล้วใช้
สถานภาพนั้นไปเอ้ือประโยชน์ หรือจัดสรรแบ่งปันให้แต่ละบุคคลในสังคมไทย ก็เป็นแนวทางของการ
ใช้อ านาจทางการเมืองเชิงบวกหรือเชิงสร้างสรรค์ 
อนึ่ง ฌาคส์ ร็องซิแยร์ ได้เสนอทัศนะว่า ภาษากับเมืองว่าเป็นการพูดเพ่ือให้คนอ่ืนได้ยินในสิ่งที่พวก
ตนสื่อสาร ซึ่งจะน าไปสู่การเชื่อมต่อกับสิ่งต่างๆ และกลายเป็นสิ่งที่ยอมรับในสังคม เช่น การรับรู้
ทางการเมืองที่แสดงผ่านความสามารถในการพูดและการใช้ภาษา เพื่อปรับเปลี่ยนสิ่งที่เห็นด้วยหรือไม่
เห็นด้วย เป็นต้น  
 
4.บทสรุป 
 การศึกษารัฐศาสตร์ควรมีความรู้เรื่องความหมายของค าศัพท์ในมิติต่างๆ โดยนักคิด 
นักวิชาการแต่ละคนก็มีทัศนะที่แตกต่างกันไป โดยมีบริบทของโลกเป็นปัจจัยแวดล้อม เช่น นักคิดร่วม
สมัย นักคิดหลังสมัยใหม่ เพ่ือที่จะได้เรียนรู้การวิเคราะห์ การสังเคราะห์เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้กับ
การศึกษารัฐศาสตร์เชิงวิพากษ์ ทั้งนี้  การศึกษารัฐศาสตร์มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาษาและอ านาจ 
เนื่องจากประเด็นดังกล่าวเป็นรากฐานที่มีอิทธิพลต่อระบบพรรคการเมืองโดยเฉพาะช่วงการเลือกตั้ง
ในประเทศไทย หรือช่วงเลื่อนการเลือกตั้งออกเป็นไม่หรือจบหรือไม่ ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและ
อ านาจ ก็เป็นแนวทางในการหาค าตอบตามแนวรัฐศาสตร์เชิงวิพากษ์ได้ 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม 
 : กรณีศึกษาสถานีต ารวจภูธรทรายมูล จังหวัดยโสธร 

PUBLICPARTICIPATION INCRIME PREVENTION: CASE STUDY OF  

SAIMOON POLICE STATION, YASOTHON PROVINCE 
 

ดาบต ารวจ พิทักษ์ แสนจันทร์1 
รศ. ดร.ยุภาพร ยุภาศ2 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 3 ประการ คือ 1.เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมสถานีต ารวจภูธรทรายมูล จังหวัดยโสธร  2. เพ่ือศึกษา
เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีในการป้องกันอาชญากรรมสถานีต ารวจภูธรทรายมูล 
จังหวัดยโสธรจ าแนกตาม 1) เพศ 2) อายุ 3) ระดับการศึกษา 4) อาชีพ และ 5) พ้ืนที่ต าบลที่อาศัยอยู่ 
แตกต่างกัน3. เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม 
สถานีต ารวจภูธรทรายมูล จังหวัดยโสธรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอ
ทรายมูล ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จ านวน 377 คน เครื่องมือเป็นแบบสอบถามใช้ตารางก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง ของ เครจซี่และมอร์แกน ที่ความเชื่อมั่นร้อยละ  95สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ f-testผลการวิจัยพบว่า  
 1. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมพ้ืนที่อ าเภอทรายมูล จังหวัด
ยโสธรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (Mean =4.03)พิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การมีส่วนร่วมด้านการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(Mean =4.13)ด้านการป้องกันทรัพย์สิน(Mean =4.16) ด้านการแจ้งข่าว(Mean =4.09)ด้านการ
สนับสนุนการป้องกัน(Mean =3.95)   
ด้านการประเมินผลการป้องกัน(Mean =3.84)ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี อาชีพเกษตรกร คิด
เป็นร้อยละ 54.10 รองลงมา อาชีพรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 14.90 และ ไม่ได้ท างาน ร้อยละ 
11.90 ตามล าดับ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาศัยอยู่ต าบลทรายมูล คิดเป็นร้อยละ 35.30 
รองลงมา ต าบลไผ่ คิดเป็นร้อยละ 18.80 และ ต าบลดงมะไฟ คิดเป็นร้อยละ 18.80  การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมสถานีต ารวจภูธรทรายมูล จังหวัดยโสธรรวมทั้ง 5 ด้าน ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.03,S. D. = .561) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับ
จากมากไปหาน้ อย  พบว่ าด้ านการป้ องกันทรัพย์ สิ น  มี ส่ วน ร่ วมอยู่ ใน ระดับมาก (x̅ =
4.16,S. D. = .604) รองลงมาคือด้านการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีส่วนร่วมอยู่ใน

                                                   
1นักศึกษา รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม   
2นักศึกษา รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม 
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ระดับมาก (x̅ = 4.13,S. D. = .637)  ด้านการแจ้งข่าว มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก (x̅ =
4.09,S. D. = .623) ตามล าดับ 
 2. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมในเขตพ้ืนที่อ าเภอ
ทรายมูล จังหวัดยโสธร ประชาชนควรให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงาน , ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ควร
สอดส่องดูแลความปลอดภัยในชุมชนของตนเอง และเฝ้าระวังคนแปลกหน้า รถแปลกที่ที่เข้ามาใน
หมู่บ้าน/ชุมชนของตนควรมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น
สถิติอาชญากรรม รูปแบบอาชญากรรมใหม่ๆหรือรูปพรรณของผู้ก่ออาชญากรรม มีส่วนร่วมในการ
วางแผนป้องกันอาชญากรรม หรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดอาชญากรรมและควรมีการเปิดโอกาสให้
ประชาชน มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  เจ้าหน้าที่ควรออกรับฟังปัญหาของประชาชนตาม
ชุมชน เพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ มีเบอร์โทรศัพท์สายตรวจติดไว้ที่
ศาลากลางบ้าน  ควรปลูกฝังจิตส านึกในการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันอาชญากรรมตั้งแต่
เด็ก เพ่ือให้เกิดทักษะและองค์ความรู้เจ้าพนักงานต ารวจควรออกตรวจพ้ืนที่ให้ถี่ขึ้นมากขึ้น  อธิบาย
ให้ข้อมูลกับประชาชนในชุมชนให้เกิดเข้าใจ เข้าถึงชุมชน สร้างความคุ้นเคย  เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับ
ชุมชน สร้างความม่ันใจให้กับประชาชนเข้าใจใน 
 บริบทของแต่ละชุมชน จะท าให้ชาวบ้านให้ความร่วมมือมากขึ้นทั้งต ารวจ ผู้น าและชาวบ้าน
ควรมีการกระตุ้น  สร้างแรงจูงใจ หรือ ให้รางวัลให้กับชาวบ้าน/ชุมชนที่มีส่วนร่วม โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างความรับร่วมผิดชอบต่อสังคม ชุมชน หมู่บ้าน ของตนเอง เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการป้องกัน
อาชญากรรมให้มากขึ้น ควรจัดกิจกรรม/โครงการ ให้ชาวบ้านร่วมกับต ารวจให้มากขึ้นเช่นกีฬา
สัมพันธ์ 
  
ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วมของประชาชน, การป้องกันอาชญากรรม, สถานีต ารวจภูธรทรายมูล จังหวัด
ยโสธร 
 

ABSTRACT 

The pharpose of the study divided into 3 aspects. :1.In order to review the level 

of participation of people in the prevention of crime, Saimoon Police Station, in 

Yasothon province. 2 .  To compare the people's participation in crime prevention 

SaimoonPolice Station, in Yasothon province, 1 ) Sex 2 )Age 3 ) education 4 )  and 5 ), the 

area which livesdifferent. in order to review the suggestions relating to the people's 

participation in crime prevention SaimoonPolice Station, in Yasothon province, the 

soumphe group, was 377 of  age of 18 years  tools to do so using a size of Krejcie, and 

Morgan with a 95 percent reliability record in the research, percentage, on average, the 

standard deviation, t-test and f-testthe researchers found that  

1 .  Level of the people's participation in crime prevention area, Saimoon, in 

Yasothon province, Overview  is at a hight level. (Mean=4 .0 3 )  Consider each aspect, 

Found that it is at a high level in all aspects,Sort the average from descending 

order:,Participation in cooperation with government officials (Mean=4 . 1 3 ) , Asset 

protection (Mean=4.16), News notification (Mean=4 . 0 9  )In support of prevention 

(Mean=3 .9 5 ) . Evaluation of prevention (Mean =3.84) Most respondents have farmers' 
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occupation. 5 4 . 1 0 %, Followed by general employment most to 1 4 . 9 0 %andnot 

working11.90 %, respectively, the majority of respondents living in Saimoondistrict with 

a 3 5 .3 0%, followed by Phaidistrict1 8 .8 0%and, Dongmafaidistrict 1 8 .8 0%the people's 

participation in crime preventionSaimoonPolice Station, in Yasothon province, 

Including 5 aspects Overview  is at a hight level (x̅=4.03, S.D.=.561), When considering 

each aspect Sorted in descending orderfound thatAsset protection(x̅=4.16 S.D.=.60 4 ) , 
followed by, Participation in cooperation with government officials(x̅=4.13, S.D.=.637), 
News notificationto the participation level (x̅=4.09, S.D.=.623), respectively. 

2 .  Other suggestions about the involvement in crime prevention in the area, 

Saimoon, in Yasothon province, the people should cooperate with officials, got help 

staff monitor their own community safety , should monitor their safety in their own 

communities, and to beware of strangers a strange place in the community Should 

participate in the awareness of information,Access to useful information,such as crime 

statistics, new crime patterns Or identification of criminals Participate in crime 

prevention planning Or prevent the risk of criminal action,Should allow people to 

participate in the comments,Officials should listen to the problems of people in the 

community.,Increase communication channels between people and police.,should be a 

telephone number attached to the town hall.Should instill consciousness in 

maintaining order and prevent crime from children to create skills and 

knowledge.,Police should check more frequentlyExplain, give information to people 

in the community to understand.Reach the community ,familiarize,become one with 

the community.,build confidence for the people.,understand in the context of the 

community.,Will allow villagers to cooperate more.,Both police and community 

leaders should be motivated.Motivation or rewarding the villagers for 

cooperation.,With the objective of creating responsibility for society, community and 

village., Should provide more activities or projects with police and villagerssuch as 

sports relations. 

 

KEYWORDS:   Public Participation on Prevention, Saimoon Police Station, Yasothon 

Province 

 
1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 สภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยในยุคปัจจุบันอยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจโลก ก าลัง
ซบเซา สถานประกอบการต่างๆ  ต่างก็พร้อมใจกันปลดพนักงานบางส่วนออก หรืออาจล้มเลิกกิจการ 
ก่อให้เกิดผู้คนว่างงานเป็นจ านวนมาก สภาพสังคม เกิดความแตกต่างระหว่างคนจนกับคนรวย เทียบ
กับไม่ติด เกิดปัญหาขาดแคลนที่อยู่อาศัย ซึ่งเหล่าปัญหานี้ รัฐบาลควรให้ความเอาใจใส่กับเรื่อง
เศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือความอยู่ดีกินดีของประชาชน รวมไปถึงปัญหาที่เกี่ยวกับการศึกษา ซึ่งเด็ก
ผู้ด้อยโอกาสจ านวนมาก ก าลังรอโอกาสได้รับการศึกษา เพ่ือให้เด็กๆ เหล่านั้น ได้มีโอกาสศึกษาเล่า
เรียน และเป็นผู้ใหญ่ที่มีอนาคตที่ดีได้พัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไปแน่นอนว่าหากรัฐบาลยังคงเมินเฉยกับ
การแก้ปัญหาๆ หนึ่งที่ส าคัญยิ่งต่อสภาพสังคมไทย ปัญหานั้นก็คือ ปัญหาอาชญากรรมที่กระทบต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน เช่น คดีฆ่าผู้อ่ืน  ท าร้ายร่างกาย  ข่มขืนกระท าช าเรา  ลักทรัพย์  วิ่งราวทรัพย์  ชิง
ทรัพย์  และปล้นทรัพย์ เป็นต้นเพราะเป็นปัญหาร้ายยิ่งต่อสังคมไทยที่มีผลกระทบชีวิตและความ
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เป็นอยู่ที่ดีของประชาชนเป็นปัญหาที่สร้างความไม่สงบให้แก่สังคมสร้างความเดือดร้อนต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน (ชุตา พวงมาลัย. 2560: ออนไลน์) 
 จากผลส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
เปิดเผยผลส ารวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ปัญหาอาชญากรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน” 
โดยได้ท าการส ารวจระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2560 โดยสอบถามความคิดเห็นจากประชาชน
ทั่วประเทศ กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ รวมทั้งสิ้น จ านวน 1,250 หน่วยตัวอย่าง 
เกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน จากการส ารวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของ
ประชาชนเกี่ยวกับระดับความรุนแรงของปัญหาอาชญากรรมของสังคมไทยในปัจจุบันที่ปรากฏเป็น
ข่าวตามสื่อต่าง ๆ เช่น การฆาตกรรม การทะเลาะวิวาท การข่มขืน หรือกระท าช าเราทางเพศ การ
ปล้น ชิงทรัพย์ หรือก่อความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.32 
ระบุว่า มีความรุนแรงมาก เพราะ สภาพสังคมในปัจจุบันเปลี่ยนไป เศรษฐกิจตกต่ า ผู้คนเครียดกัน
มากขึ้น อารมณ์รุนแรงขึ้น สภาพจิตใจที่เสื่อมลง ขาดศีลธรรม ไม่มีจิตส านึก เกิดจากพฤติกรรม
เลียนแบบ มีเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่อยครั้ง และผู้ที่ก่อเหตุมีอายุลดน้อยลง อีกท้ังยังมีวิธีการที่รุนแรงและ
โหดเหี้ยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ส่วนหนึ่งเกิดจากการเลี้ยงดู ของครอบครัว ผู้ปกครองไม่ค่อยมีเวลาให้ 
กฎหมายอ่อนแอ ไม่เด็ดขาด สังคมไทยอ่อนแอ และบางส่วนระบุว่ามีแรงงานต่างด้าวเข้ามาในไทย 
มากขึ้น และขาดการควบคุม รองลงมา ร้อยละ 41.52 ระบุว่า มีความรุนแรงค่อนข้างมากเพราะ 
สังคมไทยทุกวันนี้เปลี่ยนไป กฎหมายบ้านเมืองอ่อนแอ ไม่เด็ดขาด คนจึงไม่เกรงกลัวกฎหมาย กล้าที่
จะก่อเหตุมากขึ้น พ้ืนฐานครอบครัวที่ขาดการเลี้ยงดู หรือขาดความเอาใจใส่ สภาพจิตใจของคนที่
เสื่อมลง ใจร้อนมากขึ้น ขาดการควบคุม นอกจากนี้ยังระบุว่า เป็นเพราะ ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ 
การศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม ยาเสพติด การแต่งกายของผู้หญิงที่ล่อแหลม มีการก่อเหตุ
อาชญากรรมแทบรายวัน ซึ่งสมัยก่อนมีการก่ออาชญากรรมไม่เยอะเหมือนในปัจจุบัน และสื่อทุกวันนี้
เข้าถึงได้ง่าย จึงเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบ(นิด้าโพล, 2560: การส ารวจระหว่างวันที่ 23 – 24 
สิงหาคม 2560) จากที่กล่าวข้างต้น ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้น านโยบายการบริหารราชการ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ มาก าหนดเป็นแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2555–2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ยกระดับขีด
ความสามารถในการปฏิบัติ ภารกิจหลักเพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาล  2) การพัฒนางานต ารวจ
ให้โปร่งใส มีมาตรฐาน 3) การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงานของต ารวจและ 4) 
การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารส านักงานต ารวจแห่งชาติ จะใช้ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ในการก าหนดทิศทางการปฏิบัติงานและพัฒนาองค์การเพ่ือผลักดันส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ บรรลุเป้าหมายตาม วิสัยทัศน์ “เป็นต ารวจมืออาชีพเพ่ือความผาสุกของประชาชน” ตาม
ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2555–2564 (ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, 2555: ออนไลน์) 
 จากที่กล่าวมาจะเห็นว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงานของ
ต ารวจมีส่วนสัมพันธ์กับงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างมาก
จากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนทั้งประชาชนซึ่งถือเป็นกลไก ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงาน
ให้เกิดความส าเร็จหรือล้มเหลวได้หากได้รับความร่วมมือจากประชาชนซึ่ง Rosenbaum, Dennis P., 
Eusevio Hernandez, and Sylvester Daughtry, Jr. (1991: 96) ที่ ได้ เสนอแนวคิดใหม่ในการ



 

 
การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์2562 

1304 

ป้องกันอาชญากรรมว่า “การป้องกันและควบคุมอาชญากรรมเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ต ารวจแต่ฝ่ายเดียวโดยวิธีบังคับใช้กฎหมายประชาชนมีสถานภาพเพียงให้การยอมรับกับต ารวจ
เท่านั้น” เป็นแนวความคิดที่ได้รับการปฏิบัติมาช้านานแล้วในช่วงปีที่ผ่านมาได้มี “การปฏิวัติเงียบทาง
แนวคิด” (Kelling, George L., 1998: 32) เกี่ยวกับบทบาทของต ารวจและชุมชนที่เรียกกันว่า 
“ความเป็นหุ้นส่วน” (partnership) ในการป้องกันและควบคุมอาชญากรรมซึ่งเชื่อกันว่า  “การ
ป้องกันอาชญากรรมที่ประสบผลส าเร็จขึ้นอยู่กับชุมชนมากกว่าต ารวจ” บทบาทของต ารวจและ
ประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมจึงเปลี่ยนแปลงไปจากแนวคิดเดิมที่ว่าประชาชนช่วยเหลือ
ต ารวจมาเป็นต ารวจช่วยเหลือประชาชนต ารวจจึงมีบทบาทส าคัญในการช่วยเหลือชุมชนให้เข้มแข็ง
สามารถพ่ึงตนเองและใช้มาตรการควบคุมทางสังคมในการป้องกันและควบคุมอาชญากรรมมากยิ่งขึ้น 
 นอกจากนี้ปุระชัยเปี่ยมสมบูรณ์(2551: 28) ยังได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของต ารวจในการ
ป้องกันอาชญากรรมว่าโดยทั่วไปแล้วการป้องกันย่อมหมายถึงการด าเนินการใดเพ่ือป้องกันมิให้ส่งผลที่จะ
เกิดขึ้นแต่ในเรื่องของการป้องกันอาชญากรรมพ้ืนฐานมีปัญหาว่าการลงโทษผู้กระท าผิดหรือการสงเคราะห์
ผู้พ้นโทษเช่นนี้เป็นการป้องกันอาชญากรรมพ้ืนฐานหรือไม่ซึ่งการด าเนินการนี้เกิดขึ้นภายหลังจากที่
อาชญากรรมเกิดขึ้นแล้วหรืออีกนัยหนึ่งเป็นการป้องกันอาชญากรรมพ้ืนฐานโดยการข่มขวัญยับยั้งหรือการ
ช่วยมิให้ผู้พ้นโทษกลับไปกระท าความผิดขึ้นอีก เน้นในเรื่องการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดเพ่ือมิให้กระท าผิด
ซ้ าอีกนอกจากนี้ได้แบ่งการป้องกันอาชญากรรมพ้ืนฐานในแง่ของการป้องกันที่สภาพแวดล้อมหรือที่ตัว
อาชญากรหรือในแง่ของการป้องกันก่อนที่จะเกิดอาชญากรรมและหลังจากเกิดอาชญากรรมแล้ว
นอกจากนี้ยังได้แบ่งในแง่การป้องกันทางตรงกับทางอ้อมในด้านการฝึกอาชีพการศึกษาการจับกุม
ปราบปรามของต ารวจการคุมประพฤติและการจ าคุกเป็นต้นจากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าส านักงานต ารวจ
แห่งชาติพยายามที่จะแสวงหาความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่จากประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
เพ่ือให้ประชาชนมีความเข้าใจงานในหน้าที่ของต ารวจดีขึ้น รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนรู้จักป้องกันตนเอง
และครอบครัวให้รอดพ้นจากอาชญากรรมและอุบัติภัยต่าง ๆ ยิ่งขึ้น โดยกระตุ้นให้ประชาชนมีความ
ตระหนักอยู่เสมอว่า ปัญหาเหล่านั้นเป็นปัญหาของสังคมที่ทุกคนจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันช่วยกันแก้ไข 
และไม่ถือว่าเป็นภาระหน้าที่ของต ารวจฝ่ายเดียว (ทรงศักดิ์ รัศมี, 2551: 2-3) 
 สถานีต ารวจภูธรทรายมูล เป็นหน่วยงานหนึ่ง ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม และปัญหายาเสพติด ที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงและมีปริมาณมากขึ้น เพราะพ้ืนที่
รับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธรทรายมูล สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนมีลักษณะเป็นสังคมชนบทก่ึง
สังคมเมืองด้านภาวะที่ราคาสินค้าการเกษตรตกต่ า การเมืองที่มีการแตกแยกทางความคิด วิถีการใช้ชีวิตที่
เปลี่ยนแปลงไปท าให้แทบทุกคนต่างดิ้นรนต่อสู้เพ่ือความอยู่รอดของตนเองมากขึ้นประชาชนมีรายได้น้อย 
และเกิดการว่างงานบางคนบางกลุ่มไม่สามารถหางานท าได้ ก็อาจก่อเหตุร้ายต่าง ๆ เช่น การลักทรัพย์ 
การค้าขายยาเสพติด ซึ่งเป็นสาเหตุของการสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยข้อมูลจาก
สถิติฐานความผิดคดีอาญา(คดี 4 กลุ่ม) ของสถานีต ารวจภูธรทรายมูล เปรียบเทียบห้วงระหว่างเดือน
มกราคม-ธันวาคม 2559 เปรียบเทียบกับห้วงมกราคม-ธันวาคม 2560 (ข้อมูลสถิติคดีสถานีต ารวจภูธร
ทรายมูล,:เดือนพฤศจิกายน 2561) พบว่า 
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กลุ่มคดีที่เป็นฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ  
 ปี พ.ศ.2559  รับแจ้งจ านวน    4 คดี  
 ปี พ.ศ.2560  รับแจ้งจ านวน 10 คดี  เพิ่มขึ้น 6 คดี  
ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์  
 ปี พ.ศ.2559 รับแจ้งจ านวน 6 คดี  
 ปี พ.ศ.2560 รับแจ้งจ านวน 15 คดี เพิ่มขึ้น 9 คดี 
ฐานความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย ได้แก่ คดีการพนัน ยาเสพติด อาวุธปืนและวัตถุระเบิด เป็นต้น  
 ปี พ.ศ.2559 จับกุมจ านวน 91 ราย  
 ปี พ.ศ.2560 จับกุมจ านวน 213 ราย เพิ่มขึ้น 122 ราย 
 จากปรากฏการณ์ดังกล่าว พบว่าการเกิดอาชญากรรมมีแนวโน้มในสูงขึ้น เมื่อส ารวจก าลัง
เจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจภูธรทรายมูล มีเพียงจ านวน 69 นาย (สถานีต ารวจภูธรทรายมูล, 2561) 
ต่อประชากรในพ้ืนที่ จ านวน 31,307 คน (ข้อมูลทะเบียนราษฎร์อ าเภอทรายมูล , 2561) เฉลี่ยก าลัง
ข้าราชการต ารวจ 1 นาย ต่อประชาชน 441 คน แต่ในการบริหารงานในสถานีต ารวจภูธรทรายมูล จังหวัด
ยโสธร นั้นได้มีการแบ่งก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจในการปฏิบัติงานหลายด้าน เช่นงานด้านธุรการ งานด้านการ
สอบสวน งานด้านการสืบสวนปราบปราม งานด้านการจราจร และงานด้านการป้องกัน เมื่อส ารวจก าลัง
พลที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันโดยตรงมีจ านวนน้อยและไม่เพียงพอ เมื่อเกิดอาชญากรรมขึ้นต ารวจอาจ
ไม่สามารถติดตามสืบสวนจับกุมผู้กระท าผิดมาลงโทษตามกฎหมายได้ทันที 
 อนึ่ง การที่เจ้าหน้าที่ต ารวจมุ่งเน้นในด้านการปราบปรามเป็นหลักโดยยึดถือหลักกฎหมาย
โดยเคร่งครัดนั้น อาจมีการกระทบกระทั่งกับประชาชนในพ้ืนที่ จนท าให้ประชาชนเริ่มมีทัศนคติที่ไม่เป็น
มิตรกับต ารวจ ท าให้การแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในการช่วยป้องกันอาชญากรรมในพ้ืนที่ ไม่ได้
รับความสนับสนุนและร่วมมือเท่าที่ควร(สถานีต ารวจภูธรทรายมูล, 2561) 
 ด้วยเหตุผลดังนี้ผู้ วิจัยจึงสนใจศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน
อาชญากรรมในพ้ืนที่รับผิดชอบของ สถานีต ารวจภูธรทรายมูล จังหวัดยโสธร จ านวน 5 ต าบล ได้แก่ 
ต าบลทรายมูล ต าบลนาเวียง       ต าบลดู่ลาด ต าบลไผ่ และต าบลดงมะไฟ อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 
ซึ่งมีอัตราการเกิดอาชญากรรมและคดียาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบมีแนวโน้มมากข้ึน เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ และสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ ผู้วิจัยมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่ได้รับจากผลการวิจัยครั้งนี้ จะใช้เป็นแนวทางในการ
ก าหนดนโยบาย ด้านการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด และการแสวงหาความร่วมมือจาก
ประชาชนในพ้ืนที่ ของสถานีต ารวจภูธรทรายมูล จังหวัดยโสธร เพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ควร
แก้ไข    ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมสถานี
ต ารวจภูธรทรายมูล จังหวัดยโสธร 
 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีในการป้องกันอาชญากรรม
สถานีต ารวจภูธรทรายมูล จังหวัดยโสธรจ าแนกตาม เพศอายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ และ  พ้ืนที่



 

 
การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์2562 

1306 

ต าบลที่อาศัยอยู่ แตกต่างกัน 3. เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันอาชญากรรม สถานีต ารวจภูธรทรายมูล จังหวัดยโสธร 
 
3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสถานี
ต ารวจภูธรทรายมูล ผู้วิจัยก าหนดกรอบแนวคิด ดังนี้  

 
ตัวแปรอิสระ          ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 4.1แบบแผนการวิจัย  
 การวิจัย เรื่อง  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมสถานีต ารวจภูธร
ทรายมูล จังหวัดยโสธรโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม และก าหนดแนวทางในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล ตามข้ันตอนและวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
4.2ประชากรและตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยขั้นตอนนี้ คือ ประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ

ของสถานีต ารวจภูธรทรายมูล จังหวัดยโสธร รวมจ านวน 206,25คน )ข้อมูลทะเบียนราษฎร์อ าเภอ
ทรายมูล, 2561(  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม 

สถานีต ารวจภูธรทรายมูล คือ ประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสถานี
ต ารวจภูธรทรายมูล จังหวัดยโสธร จ านวน 377 คน การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้ตาราง

ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ของ เครจซี่และมอร์แกน ที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (Krejcie; & Morgan .
1970: 607-610)และใช้วิธีศึกษาแบบการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามต าบล 
4.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วยเพศ อายุ  ระดับการศึกษา อาชีพ และ 
พ้ืนที่ต าบลที่อาศัยอยู่ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1) เพศ  
2) อายุ  
3) ระดับการศึกษา  
4) อาชีพ และ  
5) พ้ืนที่ต าบลที่อาศัยอยู่ 

     การม ีส ่วนร ่วมของประชาชนในการป ้องก ัน
อาชญากรรมสถานีต ารวจภูธรทรายมูล ได้แก่  
  - ด้านการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
  - ด้านการป้องกันทรัพย์สิน 
  - ด้านการแจ้งข่าวสาร  
  - ด้านการสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรม 
  - ด้านการประเมินผลการป้องกันอาชญากรรม 
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  ตัวแปรตาม คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม ได้แก่ ด้านการ
ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด้านการป้องกันทรัพย์สินด้านการแจ้งข่าวสารด้านการสนับสนุนการ
ป้องกันอาชญากรรมและด้านการประเมินผลการป้องกันอาชญากรรม 
4.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจาก
การศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยข้อค าถามได้ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์
ที่ต้องการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่1เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ ต าบลที่อาศัยอยู่ 
จ านวน 5ข้อ 

ตอนที่2ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมสถานี
ต ารวจภูธรทรายมูล จังหวัดยโสธรมีทั้งหมด5ด้านได้แก่1) ด้านการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
2) ด้านการป้องกันทรัพย์สิน 3) ด้านการแจ้งข่าวสาร4) ด้านการสนับสนุนการป้องกันและ 5) ด้านการ
ประเมินผลการป้องกันโดยมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) โดยก าหนด
เกณฑ์ 5 ระดับคือมากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุดโดยมีเกณฑ์การน้ าหนักของคะแนน (ชุติระ
ระบอบและคณะ, 2552: 108) ดังนี้ 

5 คะแนน มีส่วนร่วมมากท่ีสุด 
4 คะแนน มีส่วนร่วมมาก 
3 คะแนน มีส่วนร่วมปานกลาง 
2 คะแนน มีส่วนร่วมน้อย 
1 คะแนน มีส่วนน้อยที่สุด 

ตอนที่ 3เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม
สถานีต ารวจภูธรทรายมูล จังหวัดยโสธรมีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด  (Open ended 
Question) ให้เลือกตอบแบบเสรี 
4.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 เพ่ือให้ได้ข้อมูลครบถ้วนทุกด้าน ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลมีขั้นตอนดังนี้ 

1. ขอหนังสือจากคณบดีคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามถึง     ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรทรายมูล จังหวัดยโสธรเพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการ
ตอบแบบสอบถามจากประชาชนในชุมชนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธรทรายมูล จังหวัด
ยโสธร 

2. น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลกับประชาชนในชุมชนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของ
สถานีต ารวจภูธรทรายมูล จังหวัดยโสธรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจริง 

3. น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทางสถิติ 
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 4.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ข้อมูลคุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม ท าการวิเคราะห์ด้วยสถิติแบบพรรณนา 

(Descriptive Statistic) ในรูปการแจกแจงความถี่ (Frequency) และการหาอัตราส่วนร้อยละ 
(Percentage) เพ่ืออธิบายข้อมูลที่เป็นคุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

2. ข้อมูลสภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมสถานีต ารวจภูธร
ทรายมูล ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการตอบชุดค าถามแบบประเมินค่า (Rating Scale) จากนั้นจึงปรับค่า
ให้อยู่ ในระดับช่วง ( Interval Scale) ท าการวิ เคราะห์ด้ วยสถิติแบบพรรณนา (Descriptive 
Statistic2) ใช้สถิติค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test
และ F-test (One-way ANOVA) 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลเมื่อตรวจสอบของการตอบผู้วิจัยน าไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ประมวลผลทางสถิติ 
 
5. สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมสถานีต ารวจภูธร
ทรายมูล พบข้อมูลดังต่อไปนี้  
 1. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมพ้ืนที่อ าเภอทรายมูล จังหวัด
ยโสธรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (Mean =4.03)พิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การมีส่วนร่วมด้านการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(Mean =4.13)ด้านการป้องกันทรัพย์สิน(Mean = 4.16) ด้านการแจ้งข่าว(Mean =4.09)ด้านการ
สนับสนุนการป้องกัน(Mean =3.95)   
ด้านการประเมินผลการป้องกัน(Mean = 3.84) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน
อาชญากรรมสถานีต ารวจภูธรทรายมูล จังหวัดยโสธรรวมทั้ง 5 ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(x̅ = 4.03,S. D.= .561) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่า
ด้านการป้องกันทรัพย์สิน มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก(x̅ = 4.16,S. D.= .604) รองลงมาคือ
ด้านการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.13,S. D. =
.637)  ด้านการแจ้งข่าว มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.09,S. D.= .623) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน
อาชญากรรมพ้ืนที่อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม Mean SD  ระดับ 
1. ด้านการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  4.13 0.637 มาก 
2. ด้านการป้องกันทรัพย์สิน 4.16 0.604 มาก 
3. ด้านการแจ้งข่าวสาร  4.09 0.623 มาก 
4. ด้านการสนับสนุนการป้องกัน 3.95 0.719 มาก 
5. ด้านการประเมินผลการป้องกัน 3.84 0.821 มาก 
รวม 4.03 0.561 มาก 
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 2. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมในเขตพื้นที่อ าเภอ
ทรายมูล จังหวัดยโสธร 
 1. ข้อเสนอแนะด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ประชาชนควรให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงาน, ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการสอดส่องดูแลความ
ปลอดภัยในชุมชนของตนเอง และเฝ้าระวังคนแปลกหน้า รถแปลกที่ที่เข้ามาในหมู่บ้าน/ชุมชนของตน
ควรมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่นสถิติอาชญากรรม 
รูปแบบอาชญากรรมใหม่ๆหรือรูปพรรณของผู้ก่ออาชญากรรม มีส่วนร่วมในการวางแผนป้องกัน
อาชญากรรม หรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดอาชญากรรมและควรมีการเปิดโอกาสให้ประชาชน มี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  เจ้าหน้าที่ควรออกรับฟังปัญหาของประชาชนตามชุมชน เพ่ิมช่อง
ทางการสื่อสารระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ มีเบอร์โทรศัพท์สายตรวจติดไว้ที่ศาลา
กลางบ้าน   
 2. ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาสถานีต ารวจที่ประชาชนต้องการ 
 ควรพัฒนาภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม บริเวณโดยรอบสถานีต ารวจให้ดูร่มรื่น  มีดอกไม้สวยงาม 
จัดสถานที่บริการให้กับประชาชนผู้ไปใช้บริการมีห้องน้ าที่สะอาด ต ารวจยิ้มแย้มแจ่มใส ถ้าสิ่งไหน
ประชาชนไม่เข้าใจปรารถนาให้ชี้แจงด้วยวาจาสุภาพและเป็นมิตร เป็นแบบอย่างที่ดี ประชาชน
ต้องการความยุติธรรมและความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส ไม่รอนาน การบริการต้องเสมอภาคไม่เลือกที่
รักมักที่ชัง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์พูดดี  มีเหตุผล ให้เกียรติประชาชน ให้รักและห่วงใย
ประชาชนจริงๆ มีการประชาสัมพันธ์จุดบริการหรือต้อนรับที่ชัดเจน มีป้ายประชาสัมพันธ์ การติดต่อ
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1. ด้านการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

2. ด้านการป้องกันทรัพย์สิน

3. ด้านการแจ้งข่าวสาร 

4. ด้านการสนับสนุนการป้องกัน

5. ด้านการประเมินผลการป้องกัน

รวม

ชื่อแผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระดับ SD Mean
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อะไรกับใคร เมื่อขึ้นไปใช้บริการบนสถานีควรแจ้งข้อมูลข่าวสาร หรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับ
ชาวบ้านเสมอ ควรมีตู้ ปณ เพื่อให้ชาวบ้านได้แสดงความคิดเห็น 
 3. ข้อเสนอแนะด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันอาชญากรรม 
 เจ้าพนักงานต ารวจ ควรออกตรวจพื้นที่ให้ถ่ีและมากข้ึน เพ่ือป้องกันและปราบปรามการก่อเหตุ 
หรือค้ายาเสพติด อยากให้มีการสุ่มตรวจยาเสพติดในหมู่บ้านอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง อยากให้เพ่ิม
สายตรวจตอนกลางคืนให้มากขึ้นอยากให้มีต ารวจชุมชนในต าบล ประจ าต าบลละ 5 นายเพ่ือปฏิบั ติ
หน้าที่ร่วมกับต ารวจ รับอาสาสมัครที่ต้องการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของต ารวจ   มีการสร้าง
เครือข่ายป้องกันอาชญากรรมประสานความร่วมมือระหว่างชุมชน หมู่บ้าน ต าบล ทั้งเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
ร่วมกับ ชรบ. ต ารวจบ้าน อพปร. เพ่ือช่วยกันดูแล สอดส่องบุตรหลาน ให้ความรู้เรื่ องการป้องกัน
ทรัพย์สิน  ร่วมประชุมวางแผน ในกลุ่มผู้น าชุมชน ประสานข้อมูลกลุ่มวัยรุ่น กลุ่มทะเลาะวิวาทกลุ่มที่
เคยก่ออาชญากรรม ยาเสพติด แต่ละชุมชน  
 4. ข้อเสนอแนะด้านการเสริมสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมกับสถานีต ารวจ 
 ควรปลูกฝังจิตส านึกในการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันอาชญากรรมตั้งแต่ยังเล็ก 
เพ่ือให้เกิดทักษะและองค์ความรู้เจ้าพนักงานต ารวจควรออกตรวจพ้ืนที่ให้ถี่ขึ้น  พูดคุยกับประชาชน
ในชุมชนให้เกิดเข้าใจ เข้าถึงชุมชน สร้างความคุ้นเคย  เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับชุมชน สร้างความมั่นใจ
ให้กับประชาชน เข้าใจในบริบทของแต่ละชุมชน จะท าให้ชาวบ้านให้ความร่วมมือมากขึ้นทั้งต ารวจ 
ผู้น าและชาวบ้านควรมีการกระตุ้น  สร้างแรงจูงใจ หรือ ให้รางวัลให้กับชาวบ้าน/ชุมชนที่มีส่วนร่วม 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความรับร่วมผิดชอบต่อสังคม ชุมชน หมู่บ้าน ของตนเอง เพ่ือให้มีส่วน
ร่วมในการป้องกันอาชญากรรมให้มากขึ้น ควรจัดกิจกรรม/โครงการ ให้ชาวบ้านกับต ารวจให้มากขึ้น
เช่นกีฬาสัมพันธ์ 
 5. ข้อเสนอแนะความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน 
 ควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้กับประชาชนในพ้ืนที่  โดยเฉพาะผู้น าชุมชน คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หรือชาวบ้าน เพ่ือให้ชาวบ้านมีความรู้เรื่องกฎหมาย ทักษะในการป้องกันอาชญากรรมใน
พ้ืนที่ตนเองมีการร่วมประชุมกับชาวบ้าน มีการอบรมให้ความรู้ชาวบ้านเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 
ครั้ง สร้างตัวแทนวิทยากรขึ้นมาในชุมชน/หมู่บ้านเพ่ือเข้ารับการอบรมให้ความรู้ ทักษะ แล้วน ามา
ถ่ายทอดให้ชุมชนให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา          ในโรงเรียน และสถานศึกษา ทั้งด้าน
กฎหมาย ด้านประสบการณ์การเกิดอาชญากรรมและการป้องกัน สร้างตัวแทนนักเรียนช่วยสอดส่อง
และแจ้งเจ้าหน้าที่ต ารวจ เพ่ือป้องกันการกระท าผิดในโรงเรียน 
 
6. อภิปรายผล  
 เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมสถานีต ารวจภูธรทรายมูล  
มีประเด็นที่น่าจะน ามาอภิปรายผลต่อนี้  
 1. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมพ้ืนที่อ าเภอทรายมูล จังหวัด
ยโสธรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (Mean =4.03)พิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การมีส่วนร่วมด้านการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(Mean =4.13)ด้านการป้องกันทรัพย์สิน(Mean = 4.16) ด้านการแจ้งข่าว(Mean =4.09)ด้านการ
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สนับสนุนการป้องกัน (Mean =3.95)  ด้านการประเมินผลการป้องกัน (Mean = 3.84) ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มี อาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 54.10 รองลงมา อาชีพรับจ้างทั่วไป คิดเป็น
ร้อยละ 14.90 และ ไม่ได้ท างาน ร้อยละ 11.90 ตามล าดับ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาศัยอยู่
ต าบลทรายมูล คิดเป็นร้อยละ 35.30 รองลงมา ต าบลไผ่ คิดเป็นร้อยละ 18.80 และ ต าบลดงมะไฟ 
คิดเป็นร้อยละ 18.80  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมสถานีต ารวจภูธรทราย
มูล จังหวัดยโสธรรวมทั้ง 5 ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.03,S. D.= .561) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่าด้านการป้องกันทรัพย์สิน มีส่วนร่วมอยู่ใน
ระดับมาก(x̅ = 4.16,S. D. = .604) รองลงมาคือด้านการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.13,S. D. = .637)  ด้านการแจ้งข่าว มีส่วนร่วมอยู่ใน
ระดับมาก (x̅ = 4.09,S. D. = .623) ตามล าดับ 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

(1) ผู้บริหารองค์กร และผู้น าท้องถิ่น ระดับต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง และ
เสริมสร้างระดับการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน/ชุมชน ในพ้ืนที่เพ่ือให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอัน
จะส่งผลให้ปัญหาอาชญากรรมลดลง 

(2) เป็นข้อมูลให้ผู้บริหารระดับต่าง ๆ เป็นแนวทางในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมที่
สอดคล้องกับปัญหา 

ได้มากขึ้นและตรงประเด็น ให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือผลให้เกิดความสงบเรียบร้อยขึ้นใน
สังคมอย่างยั่งยืน  

7.2ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
   ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่เป็นตัวแปรอ่ืนที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
อาชญากรรม กรณีศึกษาสถานีต ารวจภูธรทรายมูล จังหวัดยโสธร เพ่ือให้ค้นพบปัจจัยที่มีอ านาจการ
พยากรณ์ท่ีสูงขึ้น   
 
8. กิตติกรรมประกาศ 
  ขอขอบพระคุณ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาพร ยุภาศ, รอง
ศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร, รองศาสตราจารย์ดร.สัญญา เคณาภูมิ อาจารย์ผู้ให้
ค าแนะน า  รองศาสตราจารย์ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์, รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ เมยไธสง, ผศ.ดร.สนุก 
สิงห์มาตร  อาจารย์ ดร.วิภาพรรณ อุปนิสากร  
อาจารย์ ดร. สุวิมล สมไชย  ผู้เชี่ยวชาญที่กรุณาตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ พันต ารวจเอกศักดา 
ขวัญบุญจันทร์ ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรทรายมูลที่ได้ให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการสร้าง
เครื่องมือเพ่ือการวิจัย และท่านที่ไม่ได้ถูกกล่าวถึงแต่ท่านได้ให้ค าแนะน า ได้ช่วยเหลือเป็นก าลังใจให้
ผู้วิจัยตลอดมา 
 

เอกสารอ้างอิง 
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การประยุกต์ใช้ระบบคลาวด์เพื่อการบริหารงานมหาวิทยาลัยสงฆ์ 
Applying the Cloud System for Management within Buddhist University. 

 
พระมหาประสพสุข ปิยภาณี (สุขล้วน)1 

นายพรภิรมย์  ยอดบุญ 
นายภูริทัต ศรีอร่าม 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระบบคลาวด์ในการบริหารงานมหาวิทยาลัยสงฆ์ เพ่ือ
ศึกษาสภาพการบริหารงานของวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร และเพ่ือเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้ระบบ
คลาวด์ในการบริหารงานวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ผลการวิจัยพบว่า 
 1. การน าระบบคลาวด์มาใช้ในการบริหารงานมหาวิทยาลัยสงฆ์ พบว่า มหาวิทยาลัยสงฆ์
สามารถอาศัยระบบสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการท างานของผู้บริหาร ดังนี้ 1) การพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์ 2) การสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยสงฆ์ น าเทคโนโลยี
การสื่อสารประเภทสื่อสังคมออนไลน์ 3) การสร้างสังคมแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ 4) การบริหาร
จัดการทรัพยากร 5) การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ  
 2. สภาพการบริหารงานของวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร พบว่า มีการก าหนดโครงสร้างการ
บริหารชัดเจนตามแผนยุทธศาสตร์ มีข้ันตอนการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ มีบุคลากร
รับผิดชอบด าเนินงาน และมีแผนการอบรมถ่ายทอดความรู้อย่างต่อเนื่อง  
 3. แนวทางการประยุกต์ใช้ระบบคลาวด์ในการบริหารงานวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร  พบว่า 1) 
ด้านบุคคล ควรน าระบบ Big Data ในการจัดการฐานข้อมูลบุคลากร 2) ด้านการเงินควรมีระบบ
คลาวด์มีรหัสการเข้าใช้งานระบบเน้นความปลอดภัย 3) ด้านทรัพยากรหรือวัตถุ ควรจัดท าระบบ
ตรวจสอบวัสดุครุภัณฑ์ในระบบออนไลน์ 4) ด้านการบริหารจัดการ ควรมีระบบส านักงานอัตโนมัติ 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ระบบสารสนเทศเพ่ือผู้บริหารระดับสูง และระบบช่วยตัดสินใจ 5) 
ด้านอื่น ๆ ควรมีหลักจริยธรรมกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
ค าส าคัญ:ระบบคลาวด์, การบริหารงาน, มหาวิทยาลัยสงฆ์ 
 

ABSTRACT 

 This study, applying the cloud system for management within Buddhist 

University, aims at studying the cloud system for the management, investigating the 

managerial situations of Buddhasothorn Buddhist College, and providing the 

guidelines for applying the cloud system. The findings are as follows. 

 1. For applying the cloud system for the management, it was found that the 

university could use the information system as a tool for making decisions; it 

significantly supported the managers in the following aspects: 1) the university’s 

                                                   
1 วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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cultural developments and changes, 2) the internal communications in the university 

with social media technologies, 3) the development of the learning organization, 4) 

the resource management, and 5) the information management system.  

 2. Regarding the managerial situations of the university, it was found that the 

managerial structures were clearly created according to the strategic plans. The 

policies were implemented systematically. There were officers with responsibilities. 

the university had plans to regularly provide the knowledge continuously. 

 3. For the guidelines for applying the cloud system, there are aspects as 

follows. The first aspect is man. The big data system should be used for managing the 

online databases of the officers. The second aspect is money. The implementation 

should be on the cloud system with passwords in order to focus on security and 

convenience. The third aspect is material. The online inventory system for educational 

durable objects should be developed and implemented on the cloud system. The forth 

aspect is management. The office automation system (OAS), management 

information system (MIS), executive information system (EIS), and decision support 

system (DSS) should be used according to the guidelines for the university’s 

strategies. The additional principles that should be applied to the management are the 

principles of ethics and information technologies. 
 

KEYWORDS:Cloud System, Management, Buddhist University 
 
1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศกลายเป็นเรื่องส าคัญในการบริหารจัดการสมัยใหม่ที่ต้องน า
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการแข่งขัน เทคโนโลยีมีบทบาทในทุก ๆ สาขา ไม่ว่าจะเป็ น
สถาบันการศึกษา สถานที่ราชการ บริษัททั้งขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ห้างร้านต่าง ๆ วิวัฒนาการ
ทางด้านเทคโนโลยีที่มี บทบาทในประเทศไทยและเป็นที่รู้จักดี คือ อินเทอร์เน็ต เพราะอินเทอร์เน็ต
เปรียบเสมือนแหล่งข้อมูล ที่มีทั้งตัวอักษร ตัวเลข และภาพที่เคลื่อนไหวได้  ที่ส าคัญอินเทอร์เน็ต
สามารถย่อโลกทั้งใบให้อยู่ภายในคอมพิวเตอร์ การติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศจะง่ายขึ้น รัฐบาล
ไทยได้ผลักดันให้เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ ตัวอย่างข้อเสนอ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศของประเทศ เช่น การมี
อินเทอร์เน็ตทุกสถานศึกษา การรับรองหลักสูตร การเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต   แนวโน้มด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้  ได้แก่ สิ่งของทุกอย่างเชื่อมต่อกับ
อินเทอร์เน็ต โดยคาดว่าในปี พ.ศ. 2563  สิ่งของทุกอย่างรวมกว่า 100 พันล้ านชิ้น (ทั้งโลกมี
ประชากรประมาณ 6-7 พันล้านคน) จะสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งเรียกว่า “Internet of 
Things: IOT”  หรือ การใช้อินเทอร์เน็ตส าหรับสรรพสิ่ง การใช้ไอโอทีส าหรับการศึกษาอัจฉริยะ (IoT 
for Smart Education) (ศรีศักดิ์ จามรมาน และกนกวรรณ ว่องวัฒนะสิน,2543 : 22 - 30.) 
  การท างานในยุคปัจจุบันทุกสาขาต้องน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้อย่างน้อย ต้องน า
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการพิมพ์งานและจัดท าเอกสาร การให้บริการลูกค้าหรือเจ้าหน้าที่ในส านักงาน 
ชีวิตประจ าวันของผู้คนผูกติดกับเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างแนบแน่น การบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตราบใดที่เรายังอยู่ในยุคของเทคโนโลยี
สารสนเทศ และใช้ชีวิตผูกติดกับระบบดิจิทัลแทบทุกวัน (ปรัชญนันท์ นิลสุข, 2551 : 34-46)  ซึ่ง
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ประเทศไทยยังได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ซึ่งมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ให้ความส าคัญกับการใช้ประโยชน์ ทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การใช้สื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้ อย่าง
สร้างสรรค์ และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ 
ท าให้ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ เลื่อนไหลระหว่างภาคีการพัฒนา สามารถสร้างความเข้าใจที่ตรงกันได้ 
อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, ออนไลน์)  ส าหรับเทคโนโลยีในปัจจุบันที่ก าลังเป็นที่นิยมคือ เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิ
วติง  หรือที่เรียกว่าการประมวลผลบนก้อนเมฆ  เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ มี 4 รูปแบบบริการ 
ได้แก่ 1. Public Cloud เป็นระบบคลาวด์ที่ให้บริการแบบสาธารณะ ตัวอย่าง Public Cloud เช่น 
Microsoft Azure, Amazon AWS, GoGrid, RackSpace, Saleforce.com, Google App Engine 
และ DeepOceanเป็นต้น  2. Private Cloud เป็นระบบคลาวด์ที่ฟังก์ชั่นหลัก ๆ เหมือนกับ Public 
Cloud แต่จะต่างกันตรงที่ Private Cloud หนึ่งอันจะถูกใช้โดยหนึ่งองค์กรเท่านั้น โดยมีการบริหาร
จัดการ Resource ให้กับหน่วยงานภายใน ผู้ใช้ทั่วไปไม่สามารถเข้าไปใช้ Resource เหล่านั้นได้
โดยตรง  3. Community Cloud เป็นระบบคล้ายกับ Private Cloud แต่จะต่างกันตรงที่มีมากกว่า
หนึ่งองค์กรเข้ามาใช้ระบบ Cloud เดียวกัน โดยกลุ่มขององค์กรเหล่านั้นจะเป็นลักษณะที่ว่าข้อมูล
สามารถแชร์กันได้อยู่แล้ว หน่วยงานของรัฐบาล  ข้อมูลด้านสุขภาพ   หรือเป็นกลุ่มบริษัทในเครือ
เดียวกัน   และ  4. Hybrid Cloud คือการผสมผสานการใช้งาน Private กับ Public Cloud ร่วมกัน 
โดยเป็นการน าข้อดีของแต่ละแบบมาช่วยเสริมกัน สามารถแบ่งหรือกระจาย Load ไปมาระหว่างกัน
ได้ สามารถสั่งให้ application ไปท างานบน Public หรือย้ายกลับมาท าใน Private ได้ โดยผ่าน
ระบบการควบคุมบริหารจัดการที่สามารถท างานร่วมกันได้ 
 ในส่วนของวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็น
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ  โดยจัดการศึกษาพัฒนาองค์ความรู้  บูรณาการกับ
ศาสตร์สมัยใหม่ น าไปสู่การพัฒนาจิตใจและสังคม  มุ่งส่งเสริมการศึกษา  ค้นคว้าวิจัยให้ก้าวไปสู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา  เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนามนุษย์ ชุมชน  และ
สังคมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลและสันติสุข   มุ่งส่งเสริมการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา  และ
ศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทย และค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับบุคคล องค์กร ชุมชนและสังคม  
ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้เกิดการบริหารเปลี่ยนแปลง  โดยยึดหลักการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยการมุ่งเน้นการน าเทคโนโลยีที่ช่วยตอบ
โจทย์การด าเนินงานขององค์กร คือการน าเทคโนโลยีคลาวด์มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน  เพ่ือลด
ระยะเวลาและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร  คณะผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดในการศึกษา 
และน าวิธีการประยุกต์ใช้ระบบคลาวด์เพ่ือการบริหารงานของมหาวิทยาลัยสงฆ์ มาปรับใช้ในการ
เสนอแนวทางการประยุกต์ใช้ระบบคลาวด์ส าหรับการบริหารงาน เพ่ือลดขั้นตอน ลดค่าใช้จ่าย และ
ท าให้กระบวนการการท างานเกิดประสิทธิภาพ ช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาด้านต่าง ๆ มีความรวดเร็ว 
ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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(1)เพ่ือศึกษาระบบคลาวด์ในการบริหารงานมหาวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 
(2) เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารงานของวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 
(3) เพ่ือเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้ระบบคลาวด์ในการบริหารงานวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 
 

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ศึกษาระบบคลาวด์ใน
ก า ร บ ริ ห า ร ง า น
มหาวิทยาลัยสงฆ์ 

 
สภาพการบริหารงาน
ข อ ง วิ ท ย า ลั ย ส ง ฆ์
พุทธโสธร 
4M 

 
 

แผนภาพที่ 1กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
  4.1แบบแผนการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมุ่งศึกษาสภาพการบริหารงานและแนวทางการ
ประยุกต์ใช้ระบบคลาวด์เพ่ือการบริหารงานของมหาวิทยาลัยสงฆ์ 
 4.2ประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
   4.2.1 ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัย  ได้แก่  บุคลากรวิทยาลัยสงฆ์ พุทธโสธร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จ านวน 42 รูป/คน 
   4.2.2 ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่  ผู้บริหาร บุคลากร วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร จ านวน 5 รูป/คน สัมภาษณ์
บุคลากร จ านวน 10 คน และสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 รูป/คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด จ านวน 
20 รูป/คน ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ (Key-Informant)ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น 
( Nonprobability sampling ) แบบการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive  sampling ) 
4.3เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   4.3.1 แบบสอบถาม (Questionnaire)เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้
ระบบคลาวด์ในการบริหารงานมหาวิทยาลัยสงฆ์ แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานของ
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโส และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการประยุกต์ใช้ระบบคลาวด์ในการบริหารงาน
ของวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร เป็นค าถามปลายเปิด 
   4.3.2 สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เป็นเครื่องมือในการท าวิจัย 
ซึ่งการสัมภาษณ์นี้ผู้วิจัยสามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งข้อเท็จจริง ความคิดเห็น และเจตนาของผู้ถูก
สัมภาษณ์ อีกทั้งผู้วิจัยมีการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
น ามาใช้เป็นแนวทางในการตั้งค าถามจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งเชิงบริหารและปฏิบัติการ โดยค าถามที่ใช้จะ

แนวทางการประยกุตใ์ชร้ะบบ
คลาวดใ์นการบริหารงาน
วทิยาลยัสงฆพ์ทุธโสธร 



 

 
การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์2562 

1318 

เป็นค าถามแบบมีโครงสร้าง คือ ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลจากผู้บริหาร บุคลากร และผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
ระบบคลาวด์เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์ถึงแนวทางการน าระบบคลาวด์มาใช้ในการบริหารมหาวิทยาลัย
สงฆ์ โดยสัมภาษณ์ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบคลาวด์ เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้
ระบบคลาวด์ในการบริหารงานของวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร  
  4.4การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   4.4.1 แบบสอบถาม (Questionnaire) มีข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
   1) ผู้วิจัยขอหนังสือจากวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ลงนามโดยผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร เพ่ือขอเชิญคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเป็น
ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย จ านวน 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือส าหรับใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   2) ผู้วิจัยน าหนังสือถึงผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม เพ่ือขอ
ความร่วมมือในการทดลองเครื่องมือแบบสอบถาม แล้วน ามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของ
เครื่องมือแบบสอบถาม โดยท าการนัดหมาย วัน เวลา ที่จะขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือในการแจก
แบบสอบถามและเก็บคืน 
   3) ผู้ วิจั ยน าแบบสอบถามมาวิ เคราะห์หาค่ าความเชื่ อมั่ นของเครื่องมือ
แบบสอบถาม  ความถูกต้องและความแน่นอนของแบบสอบถาม 
   4) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปใช้จริง พร้อมทั้งน าหนังสือขอความร่วมมือไปยัง
ผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ านวน 42 ฉบับ เพื่อการ
เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจากกลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย ด้วยวิธีการไปแจกด้วยตนเองและ
รับกลับคืนด้วยตนเอง ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จ านวน 42 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
   5) น าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
   4.4.2 การสัมภาษณ์ (Interview)มีข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
   1) ผู้ศึกษาท าหนังสือถึงบุคลากร และผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการ
สัมภาษณ์ พร้อมแบบสัมภาษณ์ เพ่ือเป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อมในการให้สัมภาษณ์ พร้อมนัด
หมายวัน เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์  
   2) ท าการนัดวัน เวลา และสถานที่กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) เพ่ือ
สัมภาษณ์ตามท่ีก าหนดไว้ 
   3) ผู้วิจัยประสานด าเนินการสัมภาษณ์ด้วยแบบสัมภาษณ์ ตามที่นัดหมายวัน เวลา 
และสถานที่ในการสัมภาษณ์ โดยมีการบันทึกเทป จดบันทึก และถ่ายภาพนิ่งระหว่างการสัมภาษณ์ 
   4) น าข้อมูลดิบที่ได้มารวบรวมเพ่ือวิเคราะห์โดยวิธีการที่เหมาะสมและน าเสนอ
ต่อไป 
  4.5การด าเนินการวิจัย 
   4.5.1 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ด้วยระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จทางสถิติ  ดังนี้   
   1) ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐาน โดยหา
ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) น าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าบรรยาย 
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   2) ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ระบบคลาวด์ในการ
บริหารงานมหาวิทยาลัยสงฆ์ และสภาพการบริหารงานของวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ใช้การวิเคราะห์
ข้อมูล โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   
   4.5.2 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล
จากแบบสัมภาษณ์โดยวิธีการดังนี้  
   1) น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาถอดเสียงและบันทึกเป็นข้อความ 
   2) น าข้อความจากการสัมภาษณ์และการจดบันทึกมาจ าแนกเป็นประเด็นและเรียบ
เรียงเฉพาะประเด็นที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
   3) วิเคราะห์ค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท (Context) 
  4) สังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยและน าเสนอต่อไป 
 
5. สรุปผลการวิจัย 
 5.1 ผลการน าระบบคลาวด์มาใช้ในการบริหารงานมหาวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มีดังนี้ 
 1) ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าระบบคลาวด์มาใช้ในการบริหารงาน
มหาวิทยาลัยสงฆ์ โดยภาพรวม พบว่าโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

2) ผลจากการสัมภาษณ์การน าระบบคลาวด์มาใช้ในการบริหารงานมหาวิทยาลัยสงฆ์ พบว่า 
มหาวิทยาลัยสงฆ์สามารถอาศัยระบบสารสนเทศที่ด าเนินการบนระบบคลาวด์เป็นเครื่องมือ
ประกอบการตัดสินใจ การวิเคราะห์วางแผนด้านยุทธศาสตร์ การก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ
และเป้าหมาย การจัดท าแผนงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนการผลิตบัณฑิตจัดการเรียน
การสอน และแผนพัฒนาบุคลากร เป็นส่วนที่มีความส าคัญที่เข้ามาสนับสนุนการท างานของผู้บริหาร
ในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้  1) การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ด้วยการสร้าง
ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์  ผสานเข้ากับระบบ Google Calendar 2) การสื่อสารภายใน
มหาวิทยาลัยสงฆ์ น าเทคโนโลยีการสื่อสารประเภทสื่อสังคมออนไลน์ เช่น ไลน์ แอปพลิเคชัน เป็นต้น 
3) การสร้างสังคมแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ สามารถอาศัยหลักการสร้างระบบเว็บไซต์การจัดการ
ความรู้  (Knowledge Management: KM) โดยใช้ ระบบ Google Site 4) การบริหารจัดการ
ทรัพยากร โดยการสร้างระบบฐานข้อมูล (Database) โดยใช้ Google Sheets ซึ่งสามารถจัดการ
และวิเคราะห์ผลข้อมูลได้รวดเร็ว 5) การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ โดยอาศัยระบบคลาวด์
Google Apps for Education (G-suite) โดยระบบมีความยืดหยุ่น สะดวก ใช้ง่าย ปลอดภัย และลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานลงประสิทธิภาพ 
 5.2 ผลการศึกษาสภาพการบริหารงานของวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มีดังนี้ 
 1) ผลวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานของวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร โดย
ภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านบุคคล (Man) ด้านการเงิน 
(Money) ด้านทรัพยากรหรือวัตถุ (Material)และด้านการบริหารจัดการ (Management) อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน 
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 2)ผลจากการสัมภาษณ์สภาพการบริหารงานของวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร พบว่า มีการก าหนด
โครงสร้างการบริหารชัดเจนตามแผนยุทธศาสตร์ มีขั้นตอนการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
ระบบ อยู่ในรูปแบบการบริหารที่มีคณะกรรมการก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผล มีแผน
งบประมาณ แผนปฏิบัติการประจ าปี มีบุคลากรรับผิดชอบด าเนินงาน แต่ด้วยทักษะ ความรู้ความ
เข้าใจ และประสบการณ์ที่มีอยู่อย่างไม่เพียงพอ ส่งผลให้การด าเนินงานยังไม่บรรลุเป้าประสงค์
เท่าที่ควร แต่ทางวิทยาลัยมีแผนการอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ วิธีการ ทั้งด้าน
การเงิน ด้านการทรัพยากร ด้านเทคโนโลยี ให้แก่บุคลากรอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ของวิทยาลัย 
 5.3 แนวทางการประยุกต์ใช้ระบบคลาวด์ในการบริหารงานวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มีดังนี้ 
 แนวทางการประยุกต์ใช้ระบบคลาวด์ในการบริหารงานวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร  พบว่า 1) 
ด้านบุคคล (Man) ควรน าระบบ Big Data เข้ามาก ากับในเรื่องของการจัดการฐานข้อมูลบุคลากร
ออนไลน์ 2) ด้านการเงิน (Money) ควรท าบนระบบคลาวด์ มีรหัสการเข้าใช้งานระบบเน้นความ
ปลอดภัย สะดวกส าหรับผู้บริหารต่อการบริหารจัดการ 3) ด้านทรัพยากรหรือวัตถุ (Material) ควร
จัดท าระบบตรวจสอบวัสดุครุภัณฑ์ในระบบออนไลน์ผ่านคลาวด์ ช่วยให้ทราบถึงเส้นทางการน าข้อมูล
เข้าสู่ระบบ ตั้งแต่การจัดซื้อจัดหา พัฒนาการ การใช้งาน การซ่อมบ ารุง และอ่ืน ๆ จนถึงการจ าหน่าย
วัสดุ 4) ด้านการบริหารจัดการ (Management) ควรมีทั้งระบบส านักงานอัตโนมัติ (OAS) ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ (MIS) ระบบสารสนเทศเพ่ือผู้บริหารระดับสูง (EIS) และระบบช่วยตัดสินใจ 
(DSS) โดยยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ไทยแลนด์ 4.0 และสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  5) ด้านอ่ืน ๆ ควรมีหลักการที่ช่วยเติมเต็มกระบวนการบริหาร และ
ปฏิบัติงาน คือหลักจริยธรรม (Ethics) กับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 
 
6.อภิปรายผล  
 การน าระบบคลาวด์มาใช้ในการบริหารงานมหาวิทยาลัยสงฆ์ พบว่า มหาวิทยาลัยสงฆ์พุทธโส
ธรสามารถอาศัยระบบสารสนเทศที่ด าเนินการบนระบบคลาวด์เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจ 
การวิเคราะห์วางแผนด้านยุทธศาสตร์ การก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้าหมาย การจัดท า
แผนงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนการผลิตบัณฑิตจัดการเรียนการสอน และแผนพัฒนา
บุคลากร เป็นส่วนที่มีความส าคัญที่เข้ามาสนับสนุนการท างานของผู้บริหารในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ 1) 
การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์ 2) การสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยสงฆ์ 
3) การสร้างสังคมแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ 4) การบริหารจัดการทรัพยากร 5) การบริหารจัดการ
ระบบสารสนเทศซึ่งสอดคล้องกับวรารัตน์ บุญเรืองจักร(2559:203-220) ได้ศึกษาเรื่อง “การบูรณา
การเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการรัฐกิจ” ผลการศึกษา พบว่า การบูรณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการรัฐกิจมีความส าคัญยิ่งในการพลิกโฉมรูปแบบการบริการข้อมูล
ภาครัฐด้วยการเชื่อมโยงเทคโนโลยีสื่อสาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีฐานข้อมูล เพ่ือ
ติดต่อสื่อสารกับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งการติดต่อสื่อสารท างานร่วมกันของระบบ
สารสนเทศทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการเข้าถึงบริการของรัฐเพ่ือให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการบริหารจัดการและการให้บริการ เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานภาครัฐ 
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ปรับปรุงการบริการด้านข้อมูลสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จึงเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการเข้าถึงบริการของรัฐ โดยได้รับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและเต็มใจจากภาครัฐ ภาคธุรกิจ 
และภาคประชาชน ด้วยความคาดหวังว่าระบบราชการไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การบริหาร
รูปแบบใหม่กระบวนการท างานใหม่ และขีดสมรรถนะใหม่ 

สภาพการบริหารงานของวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร พบว่า การบริหารงานของวิทยาลัยสงฆ์
พุทธโสธร มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารชัดเจนตามแผนยุทธศาสตร์ มีขั้นตอนการน านโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ อยู่ในรูปแบบการบริหารที่มีคณะกรรมการก ากับดูแล ติดตาม และ
ประเมินผล มีแผนงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่ทุกส่วนงานภายในส านักงานวิทยาลัย 
ส านักงานวิชาการ และสาขาวิชา ต้องด าเนินการตามแผนในรูปแบบโครงการ มีบุคลากรรับผิดชอบ
ด าเนินงาน แต่ด้วยทักษะ ความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ ที่มีอยู่ของบุคลากรอย่างไม่เพียงพอ 
ส่งผลให้การด าเนินงานยังไม่บรรลุเป้าประสงค์เท่าที่ควร แต่ทางวิทยาลัยมีแผนการอบรมถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ วิธีการ ทั้งด้านการเงิน ด้านการทรัพยากร ด้านเทคโนโลยี ให้แก่
บุคลากรอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ของวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ติณ ปรัชญพฤทธิ์(2535:8) 
กล่าวว่า การบริหารเป็นกระบวนการน าเอาการตัดสินใจ และน านโยบายไปปฏิบัติ ส่วนการบริหารรัฐ
กิจนั้น หมายถึง การน าเอานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติได้เสนอภารกิจส าคัญในการบริหารไว้ 7 
ประการ คือ1) การวางแผน 2) การจัดองค์การ 3) การจัดคนเข้าท างาน 4) การสั่งการ 5) การ
ประสานงาน 6) การรายงาน 7) การงบประมาณ  

แนวทางการประยุกต์ใช้ระบบคลาวด์ในการบริหารงานวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ตามหลักการ
บริหารงาน 4 ด้าน (Ms) พบว่า ด้านบุคคล (Man) ควรน าระบบ Big Data เข้ามาก ากับในเรื่องของ
การจัดการฐานข้อมูลบุคลากรออนไลน์ ท าบนระบบคลาวด์เป็นหลัก ที่มีประวัติ ผลงาน และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน สะดวกต่อการประเมินของผู้บริหาร ท าให้เกิดความโปร่งใส ช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรให้มีความสะดวก รวดเร็ว ด้านการเงิน (Money) ระบบ
งบประมาณ การเงินบัญชี ควรท าบนระบบคลาวด์ มีรหัสการเข้าใช้งานระบบเน้นความปลอดภัย 
สะดวกส าหรับผู้บริหารต่อการบริหารจัดการ เห็นเส้นทางงบประมาณ บัญชีและการเงิน ประกอบการ
ตัดสินใจ และวางแผนด าเนินการ สามารถสรุปประมวลผล และรายงานได้อย่างรวดเร็ว ด้าน
ทรัพยากรหรือวัตถุ (Material) ควรจัดท าระบบตรวจสอบวัสดุครุภัณฑ์ในระบบออนไลน์ผ่านคลาวด์ 
ช่วยให้ทราบถึงเส้นทางการน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ ตั้งแต่การจัดซื้อจัดหา พัฒนาการ การใช้งาน การ
ซ่อมบ ารุง และอ่ืน ๆ จนถึงการจ าหน่ายวัสดุ ด้านการบริหารจัดการ (Management) ระบบบริหาร
จัดการควรมีทั้งระบบส านักงานอัตโนมัติ (OAS) ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (MIS) ระบบ
สารสนเทศเพ่ือผู้บริหารระดับสูง (EIS) และ ระบบช่วยตัดสินใจ (DSS) โดยยึดแนวทางการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ไทยแลนด์ 4.0 และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสมเกียรติ  ลีลาทวีวุฒิ (2556 : บทคัดย่อ)ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยขับเคลื่อนการใช้ระบบ
คลาวด์ส าหรับธุรกิจไทยให้ประสบผลส าเร็จ” ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยขับเคลื่อนที่เป็นสาเหตุของ
การใช้ระบบคลาวด์ส าหรับองค์การธุรกิจ ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมภายนอก
องค์การ สิ่งแวดล้อมภายในองค์การ และคุณลักษณะของผู้บริหาร ขณะที่ตัววัดผลส าเร็จของการใช้
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ระบบคลาวด์ ประกอบด้วย 4 มุมมอง คือ การเงิน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กระบวนการภายใน และการ
เรียนรู้และการพัฒนา ยิ่งไปกว่านั้นผลการตรวจสอบยืนยันปัจจัยขับเคลื่อน และตัววัดผลส าเร็จของ
การใช้ระบบคลาวด์ พบว่า มีความสอดคล้องกันระหว่างตัวอย่างกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ นอกเหนือจากนี้
พบว่า องค์การที่มีขนาดต่างกันมีปัจจัยขับเคลื่อนและตัววัดผลส าเร็จของการใช้ระบบคลาวด์เกือบจะ
ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นปัจจัยขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์การ และตัววัดผลส าเร็จด้านการ
เรียนรู้และการพัฒนา ซึ่งพบว่า องค์การขนาดเล็กมีความแตกต่างจากองค์การขนาดอ่ืน ๆ ในการใช้
ระบบคลาวด์ 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

(1) ผู้บริหาร บุคลากร ควรมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญ และความจ าเป็นใน
หลักการเบื้องต้นของระบบคลาวด์ เพ่ือการปรับตัวและน าระบบคลาวด์มาประยุกต์ใช้ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(2) ควรมีแผนพัฒนาและงบประมาณสนับสนุนเกี่ยวกับระบบคลาวด์ เพ่ือการเตรียมตัวการ
เข้าสู่ยุคดิจิทัล และเพ่ือตอบโจทย์นโยบาย Thailand 4.0  

(3) โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ควรมีความพร้อม ครอบคลุมพ้ืนที่การ
เข้าใช้งาน มีความปลอดภัย และเข้าถึงรวดเร็ว 

(4) ควรมีการประเมินศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของบุคลากรก่อน
ใช้งานระบบ หากพบว่า บุคลากรมีศักยภาพอยู่ในระดับน้อย ควรจัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพและ
ควรมีการสร้างแนวคิดที่ดีต่อการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบคลาวด์เป็นตัวช่วยขับเคลื่อนการท างาน 

(5) ควรเน้นการใช้นวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงานส าหรับการบริการนิสิตนักศึกษาและ
จัดการกับปัญหา เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่ดีสะดวกและรวดเร็วขึ้น  

7.2ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
(1) ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาระบบคลาวด์มาใช้ในการบริหารงานมหาวิทยาลัย 
(2) ควรพัฒนารูปแบบระบบการจัดการเรียนการสอนบนเทคโนโลยีคลาวด์เพ่ือสนับสนุนการ

เรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสงฆ์ 
(3) ควรศึกษาผลของการใช้งานของระบบคลาวด์เพ่ือสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยสงฆ์

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

8. กิตติกรรมประกาศ 
ในการศึกษาวิจัยนี้  คณะผู้วิจัยขอขอบคุณสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัยที่ ได้ส่งเสริมสนับสนุนและอนุมัติงบประมาณเพ่ือการศึกษาวิจัยครั้งนี้  และ
ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ช่วยให้ค าแนะน าในการจัดท าโครงการวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

ขอขอบคุณพระเดชพระคุณพระราชปริยัติสุนทร ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรพระครู
ปริยัติปัญญาธร, ดร. รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ดร.สมศักดิ์  สายหยุด รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
คณะผู้บริหารและคณาจารย์ ที่ให้การส่งเสริมบุคลากรเพ่ือการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและ
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ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในกระบวนการวิจัยในทุกด้าน ซึ่งท าให้ได้ข้อมูลอย่าง
ครบถ้วน 

คุณประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการท าวิจัยในครั้งนี้   คณะผู้วิจัยขอมอบให้เป็นความดี
ความชอบแก่วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและผู้ให้ความร่วมมือ
ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยทุกท่านทุกประการ 

 
เอกสารอ้างอิง 

ติณ ปรัชญพฤทธิ์.ศัพท์รัฐศาสตร์.กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535. 
ปรัชญนันท์ นิลสุข.การจัดการสารสนเทศ : เครื่องมือการพัฒนาประเทศไทย.วารสารวิทยบริการ,  

2551,  ปีที่ 19  ฉบับที่ 3 : 34-46. 
วรารัตน์ บุญเรืองจักร และคณะ.การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการรัฐกิจ. 

ธรรมทรรศน์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 ประจ าเดือน กรกฎาคม - ตุลาคม 2559, หน้า 203-220. 
ศรีศักดิ์ จามรมาน และกนกวรรณ ว่องวัฒนะสิน.วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต. 

วารสารวิชาการราชภัฏ กรุงเก่า, 2543, ปีที่ 6 ฉบับที่ 13 : 22 - 30. 
สมเกียรติ  ลีลาทวีวุฒิ.ปัจจัยขับเคลื่อนการใช้ระบบคลาวด์ส าหรับธุรกิจไทยให้ประสบผลส าเร็จ. 

ดุษฎีนิพนธ์ สาขาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,  
2556. 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  [ออนไลน์].แผนพัฒนาเศรษฐกิจ  
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด (พ.ศ. 2555 - 2559),  [สืบค้นวันที่ 24 มีนาคม 2559]. 
/http://www.nesdb.go.th/ewt_news.php?nid=5748&filename=develop_issue 

 
 



 

 
การประชุมวชิาการระดบัชาติ คร้ังที่ 1 วทิยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัที่ 22 กุมภาพนัธ์2562 

1324 

การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อลดความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
ที่เตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา: กรณีศึกษาโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์  

อ าเภอภสูิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 
An Application of Buddhadammafor Stress Reduction of MathayomSuksa 6 

Students in Entrance Examination for Higher Education at Institute 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความเครียดและวิธีการเผชิญ

ความเครียด ศึกษาแนวทางการประยุกต์หลักพุทธธรรมในการลดความเครียด และศึกษาผลของการ
ประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมส าหรับลดความเครียดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ท่ีเตรียมตัวสอบ
เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดย
ใช้การวิธีวิจัยเชิงคุณภาพกึ่งทดลองรวบรวมข้อมูลโดยวิจัยจากเอกสาร ภาคสนาม การสัมภาษณ์เชิง
ลึก มีกลุ่มตัวอย่างท้ังส้ินจ านวน ๒๐ คน ผลการวิจัยพบว่า ความเครียดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี ๖ ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากความกังวลในการสอบเข้าศึกษาต่อ ความคาดหวังต่อสาขาและสถาบันท่ี
ท าการสอบเข้าศึกษาต่อ และฐานะทางการเงินของครอบครัวท่ีไม่เอื้อต่อการเข้าศึกษาต่อใน
สถาบันการศึกษา วิธีการเผชิญความเครียด ส่วนใหญ่เน้นการอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบในสถาบัน 
ต่าง ๆ และการบนบานศาลกล่าวต่อส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท้ังหลาย ส าหรับผลของการประยุกต์ใช้หลักพุทธ
ธรรมส าหรับลดความเครียด จะเห็นได้ว่า หลักอริยสัจ ๔ สามารถช่วยลดภาวะความเครียดของ
นักเรียนได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งเพียงพอต่อการท าคะแนนสอบท่ีดีขึ้น ภาวะความเครียดมีอิทธิพลต่อการ
สอบเข้าศึกษาต่อน้อยลง ท าให้นักเรียนสามารถท าคะแนนสอบได้ดีขึ้น  
 
ค าส าคัญ: ความเครียด, การประยุกต์หลักพุทธธรรม, การสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 
 

ABSTRACT 

 This research aims to investigate the causes of stress and how to cope with 

stress. To study the application of Buddha Dharma to reduce stress. and to study the 

effects of the application of Buddha Dharma to reduce stress of MathayomSuksa 6 

students in entrance examination for higher education at Institute of 

Phusinghphrasermvit School, Phusingh District, Si saket Province. Using the 
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integrated research method, including the document and qualitative. Data collection 

was done by field research. There were 20 samples. The research found that stress of 

mathayomsuksa 6 students. Most of them are due to concerns about the entrance 

examination. Expectations for the branch and institution to be taken into admission. 

The financial status of the family is not conducive to admission to the institution. 

How to face stress. Mostly focus on reading to prepare for examinations in various 

institutions and the veneration of the holy things. The effects of application of Buddha 

Dharma for stress reduction. It can be seen that the Four Noble Truths can help to 

reduce the stress of students to a certain degree. Which is enough to score better. 

Stress has less influence on entrance exams. Students can score better. 

 

Keyword: Stress, An application of Buddhadamma, Entrance examination for Higher 

education 

 
๑. บทน า  

ในยุคของกระแสโลกาภิวัตน์การศึกษาถือว่ามีบทบาทส าคัญมาก ท้ังยังเป็นรากฐานท่ี
ส าคัญในการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าและแก้ปัญหาต่างๆ ให้แก่บุคคล สังคม และประเทศชาติได้ 
เนื่องจากการศึกษาเป็นกลไกอันส าคัญเพื่อพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยให้มีความเจริญงอกงามทุกด้านเป็น
ต้นทุนทางปัญญาท่ีส าคัญในการพัฒนาทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะในการประกอบสัมมาชีพและ
การด ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุข อันจะน าไปสู่เสถียรภาพ และความมั่นคงของสังคม
และประเทศชาติท่ีต้องพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศในเวทีโลกท่ามกลางกระแสการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษท่ี ๒๑(กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๖๐)ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเป็น
สถาบันอุดมศึกษาระดับสูงสุดในการจัดการศึกษาของประเทศ สถาบันอุดมศึกษานั้นมีจุดมุ่งหมาย
หรือหน้าท่ีบทบาทท่ีส าคัญของการจัดการศึกษาคือ เพื่อพัฒนาบุคคลให้มีคุณลักษณะท่ีส าคัญ ๒ 
ประการ ประกอบด้วย ๑. เพื่อเป็นก าลังคน (Manpower)คือ การผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองทางด้าน
มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานวิชาการ และตอบสนองความต้องการของสังคม๒. เพื่อให้เป็นคนท่ี
สมบูรณ์ (Manhood) คือ การผลิตบัณฑิตในทุกสาขาวิชานั้นจะต้องเป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีลักษณะเป็น 
wisdom and goodness หมายถึง มีความเรืองปัญญาและคุณธรรม หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นคนเก่ง
และเป็นคนดี หรือเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม(รัตนะบัวสนธ์, ๒๕๔๔) 

คุณลักษณะท้ัง ๒ ประการนี้ ถ้าบุคคลท่ีเข้ารับการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาได้รับการ
ปลูกฝังส่ิงเหล่านี้ ก็จะถือเป็นผลสัมฤทธิ์อย่างสูงสุดในการจัดการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และถือ
ว่าสถาบันการศึกษามีบทบาทอย่างแท้จริงในการสร้างสรรค์คนให้มีคุณภาพ ให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ ใน
การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา จึงถือเป็นส่ิงส าคัญท่ีนักเรียนช้ันมัธยมปลายส่วนใหญ่ให้ความ
สนใจและมีความต้องการเข้ารับการศึกษา ท้ังนี้ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันระบบการสอบคัดเลือกเข้า
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาได้ใช้มาเป็นล าดับโดยปัจจุบันการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา แม้จะมีระบบการสอบท่ีเปิดโอกาสให้สอบได้หลายครั้ง แต่การสอบแต่ละครั้งต้องมี
การเตรียมตัวในการอ่านหนังสือหลายครั้ง ประกอบกับมีค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มมากขึ้นในการสอบแต่ละครั้ง
อีกด้วย นอกจากนี้ส่ิงส าคัญอีกประการหนึ่งก็คือ จ านวนผู้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อท่ีจะเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษามีจ านวน ท่ีเพิ่ มมากขึ้น ทุกปี  ซึ่ งจากสถิ ติจ านวน ผู้เข้ าสอบและจ านวน ท่ี
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สถาบันอุดมศึกษาสามารถรับได้ในแต่ละปียังคงมีจ านวนจ ากัดไม่เพียงพอต่อความต้องการและเป็น
สัดส่วนท่ีน้อยมากเทียบกับจ านวนนักเรียนท่ีสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
เช่น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีผู้สมัครจ านวนประมาณ ๙๙,๐๐๐ คน, ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ผู้สมัครจ านวน
ประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ คน, ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีผู้สมัครจ านวนประมาณ ๑๐๔,๐๐๐ คน ผู้ผ่านการ
สอบเข้าเรียนเฉล่ียปีละ ๖๐,๐๐๐ คน(สมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย, ๒๕๖๐) 

จากภาวะท่ีต้องมีการแข่งขันท่ีสูง ท าให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีจะสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาต้องเผชิญปัญหาต่างๆ มากมาย เพราะต้องแข่งขันกันทุก
ด้าน กอปรกับก าลังอยู่ในช่วงของวัยรุ่นท่ีมีการเปล่ียนแปลงตนเองท้ังด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งอาจท า
ให้เกิดความเครียดมากกว่าคนในวัยอื่น เช่น ต้องต้ังใจสอบทุกวิชาให้ผ่านในช้ันเรียนเพื่อแข่งขันกับ
เพื่อนร่วมช้ัน เพื่อนร่วมโรงเรียน และต้องแข่งขันกับนักเรียนในระดับช้ันเดียวกันจากโรงเรียนอื่นท่ีมี
ช่ือเสียงกว่าซึ่งการให้คะแนน และการเรียนการสอนอาจแตกต่างกันท าให้เกิดข้อได้เปรียบเสียเปรียบ
ระหว่างโรงเรียนได้(ศรีเรือน แก้วกังวาล, ๒๕๔๕) และโดยเฉพาะช่วงเวลาของการสอบเอนทรานซ์ ซึ่ง
เป็นช่วงเวลาหัวเล้ียวหัวต่อของการเข้าสู่รูปแบบการศึกษาท่ีส าคัญในเรื่องการประกอบอาชีพ 
นอกจากนี้ ความคาดหวังของบิดามารดาและผู้ปกครองให้ต้องสอบผ่านการคัดเลือกก็เป็นปัญหาอีก
อย่างหนึ่งท่ีนักเรียนต้องค านึงถึง ซึ่งบางครั้งความคาดหวังของบิดามารดาและผู้ปกครองกับความ
ต้องการของนักเรียนสวนทางกันท าให้เกิดความกดดัน(ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด, ๒๕๔๖) และน าไปสู่ความเครียดในท่ีสุด 

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาท่ีมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชาวพุทธในสังคมไทยอย่างใกล้ชิด 
ต้ังแต่เกิดจนตายความสัมพันธ์นั้นจะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับระดับจิตใจของแต่ละบุคคลและการน้อม
น าเอาหลักค าสอนในพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติเป็นหลักในการด าเนินชีวิตให้ถูกต้องเช่นแก่น
แท้ของพระพุทธศาสนา คือ สาระท้ังหมดท่ีมีอยู่ในอริยสัจ ๔ ท่ีประกอบด้วย ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และ
มรรค ท่ีครอบคลุมหลักการของพระพุทธศาสนาท้ังหมดไม่ว่าจะเป็น หลักเว้นช่ัว ท าดี ท าใจให้บริสุทธิ์
หลักการไม่ยึดมั่นถือมั่น หลักสติปัฏฐาน ๔ ท่ีเป็นท่ีต้ังแห่งสติหรือการฝึกสติและใช้สติ เหล่านี้เป็นต้น 
ล้วนเช่ือมโยงอยู่ในหลักอริยสัจท่ีโยงความจริงในธรรมชาติมาสู่การใช้ประโยชน์ของมนุษย์หรือกล่าว
อีกนัยหนึ่งก็คือธรรมท่ีเสนอเป็นระบบปฏิบัติการให้มนุษย์บริหารประโยชน์จากความจริงของ
ธรรมชาตินั่นเอง(พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๔๔) 

การน าหลักพุทธธรรมซึ่งเป็นค าสอนทางพระพุทธศาสนาเข้ามาสู่กระบวนการปฏิบัติ เพื่อ
ลดความเครียด จึงเป็นกระบวนการลดปัญหาแบบองค์รวม เป็นหลักการพัฒนาปัญญาท่ีมุ่งการ
ฝึกอบรมตน ให้บุคคลบรรลุถึงอิสรภาพอย่างยั่งยืน ดังนั้น วิถีทางของหลักพุทธธรรมจึงเข้ากันได้เป็น
อย่างดีกับการสร้างคุณภาพชีวิตของบุคคลให้หลุดพ้นจากปัญหาต่างๆ ได้ 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเรื่อง “การประยุกต์หลักพุทธธรรม
เพื่อลดความเครียดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ท่ีเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา : 
กรณีศึกษาโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ” เพื่อจะได้ทราบถึงสาเหตุ
ท่ีมีอิทธิพลต่อความเครียดท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ เกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบเข้า
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และเพื่อได้ทราบถึงหลักพุทธธรรมส าคัญ ส าหรับลดการเผชิญ
ความเครียดของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี ๖ เกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อใน
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ระดับอุดมศึกษา จากนั้นน าข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ สังเคราะห์หาแนวทางให้เป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาและเป็นข้อมูลท่ีจะสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการลดความเครียด
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายเกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา 
ท้ังยังสามารถเป็นแบบอย่างแก่องค์กร หน่วยงานอื่นๆ ในการแก้ปัญหาการเผชิญความเครียดของ
นัก เรียน ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่ อ เตรียมความพร้อม เกี ่ย วก ับ การสอบเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาต่อไป 

 
๒. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

๒.๑ เพื ่อศึกษาสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความเครียดและวิธีการเผชิญความเครียดของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ท่ีเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของโรงเรียนภูสิงห์-ประชา
เสริมวิทย์ อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 

๒.๒ เพื่อศึกษาแนวทางการประยุกต์หลักพุทธธรรมในการลดความเครียดของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ท่ีเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ของโรงเรียนภูสิงห์ประชา-เสริมวิทย์ 
อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 

๒.๓ เพื่อศึกษาผลของการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมส าหรับลดความเครียดของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ท่ีเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ของโรงเรียนภูสิงห์-ประชาเสริม
วิทย์ อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 
๓. กรอบแนวคิดในการวิจัย(Conceptual framework) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเครียดของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี ๖ ท่ีเตรียมตวัสอบ
เข้าศกึษาตอ่ระดบัอดุมศกึษาของโรงเรียนภสูงิห์ประชาเสริม

วทิย์ อ าเภอภสูงิห์ จงัหวดัศรีสะเกษ 
 

สาเหตทุี่มีอิทธิพลต่อความเครียดและ
วิธีการเผชิญความเครียด 

ประยกุต์หลกัพทุธธรรมเพ่ือลดความเครียดของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี ๖ 

หลกัพทุธธรรม 

ในคมัภีร์พระพทุธศาสนา 

สนทนากลุม่/สมัภาษณ์/ท ากิจกรรม 

สงัเคราะห์/วเิคราะห์ข้อมลู 
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แผนภาพที่ ๑.๑ กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
๔. วิธีด าเนินการศึกษา 

งานวิจัยเรื่อง “การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อลดความเครียดของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ท่ีเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนภูสิงห์-ประชา
เสริมวิทย์อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ” ได้ด าเนินการวิจัยตามล าดับข้ันตอนดังนี้ 

๔.๑ รูปแบบการวิจัย 
การศึกษาวิจัยนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพกึ่งทดลอง ท าการศึกษาใน ๒ วิธี คือ 

ศึกษาเอกสาร งานวิจัยและเอกสารต่างๆ และเก็บข้อมูลโดยใช้การสนทนากลุ่ม จากการสัมภาษณ์เชิง
ลึก และการท ากิจกรรมเพื่อทดลองตามมาตรฐานของกรมสุขภาพจิต มีการทดสอบก่อนและหลังการ
ท ากิจกรรม ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ จ านวน ๒๐ คน ของโรงเรียนภูสิงห์
ประชาเสริมวิทย์อ าเภอภู สิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ และบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการลดการเผชิญ
ความเครียดเกี่ยวกับการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ เป็น
ฐานในการน าเสนอและการอ้างอิง เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้   

๔.๒ วิธีการเก็บข้อมูล 
  ๔.๒.๑ ข้อมูลช้ันปฐมภูมิ เก็บข้อมูลจากคัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหา-จุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๙ และคัมภีร์อรรถกถาส าคัญทางพระพุทธศาสนา-  เถรวาท 
  ๔.๒.๒ ข้อมูลทุติยภูมิ เก็บข้อมูลจากหนังสือ เช่น พุทธธรรม ธรรมนูญชีวิต ฯลฯ 

โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) เป็นต้น รวมท้ังเอกสารงานวิจัย บทความวิชาการต่างๆ 
ตลอดจนส่ืออินเทอร์เน็ตและอิเล็กทรอนิคต่างๆ 

  ๔.๒.๓ ข้อมูลภาคสนาม ใช้วิธี ต้ังข้อค าถาม ใช้การสนทนาแบบกลุ่ม ในการ
สัมภาษณ์เชิงลึก และการท ากิจกรรมเพื่อทดลองตามมาตรฐานของกรมสุขภาพจิต มีการทดสอบก่อน
และหลังการท ากิจกรรม ซึ่งจะสัมภาษณ์และน าเข้ากิจกรรมกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ โรงเรียน
ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ จ านวน ๒๐ คน ผู้บริหารโรงเรียน อาจารย์ท่ี
ปรึกษา ครูแนะแนว พระสงฆ์ และบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการลดการเผชิญความเครียดเกี่ยวกับการ
เตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ โรงเรียนภูสิงห์
ประชาเสริมวิทย์อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ตามเกณฑ์ท่ีผู้วิจัยก าหนดไว้ โดยต้ังข้อค าถาม การ
สนทนาและร่วมกิจกรรม เพื่อหาข้อมูลและแนวทางประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม  

๔.๓ วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
ใช้ประเด็นปัญหาเป็นตัวต้ัง แล้วหาค าตอบจากข้อมูลท่ีเก็บและรวบรวมไว้ วิเคราะห์

สังเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์เชิงเนื้อหา เพื่อให้เป็นไปตามกรอบแนว คิดในการ
ศึกษาวิจัยท่ีได้ต้ังไว้แล้ว 

๔.๔ วิธีการน าเสนอ 
น าข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยมาเรียบเรียงสรุปผล และน าเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนา  
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๕. ผลการวิจัย 
จากการศึกษาวิจัยถึงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความเครียดและวิธีการเผชิญความเครียดแนว

ทางการประยุกต์หลักพุทธธรรมในการลดความเครียดและผลของการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม
ส าหรับลดความเครียด ผลจากการศึกษาวิจัย มีดังนี้ 

๕.๑ สาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความเครียดและวิธีการเผชิญความเครียดของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ท่ีเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ของโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริม-วิทย์ 
อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษพบว่า ความเครียดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ส่วนใหญ่มีสาเหตุ
มาจากความกังวลในการสอบเข้าศึกษาต่อ ความคาดหวังต่อสาขาและสถาบันท่ีท าการสอบเข้าศึกษา
ต่อ และฐานะทางการเงินของครอบครัวท่ีไม่เอื้อต่อการเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา วิธีการเผชิญ
ความเครียด ส่วนใหญ่เน้นการอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบ การเข้าติวข้อสอบตามสถาบันต่าง ๆ 
และการบนบานศาลกล่าวต่อส่ิงศักดิ์สิทธิ์ 

๕.๒ แนวทางการประยุกต์หลักพุทธธรรมในการลดความเครียดของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ท่ีเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ของโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 
อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ คือ หลักอริยสัจ ๔ ประกอบด้วย 
  ๑. ทุกข์ คือ ความเครียดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี๖ท่ีเตรียมตัวสอบเข้าศึกษา
ต่อระดับอุดมศึกษาของโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์อ าเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษ 
  ๒. สมุทัย คือ สาเหตุแห่งทุกข์ท่ีเกิดขึ้น 
  ๓. นิโรธ คือ ความไม่มีทุกข์ ซึ่งก็หมายถึงการเข้าใจในสมุทัย ความเข้าใจสาเหตุแห่ง
ทุกข์ ความเศร้ามัวหมองท้ังปวง 
  ๔. มรรค คือ หนทางแห่งการดับทุกข์ 

๕.๓ ผลของการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมส าหรับลดความเครียดของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ท่ีเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริม-วิทย์ 
อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า ผลของการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมส าหรับลดความเครียด จะ
เห็นได้ว่า หลักอริยสัจ ๔ สามารถช่วยลดภาวะความเครียดของนักเรียนได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งเพียงพอต่อ
การท าคะแนนสอบท่ีดีขึ้น ภาวะความเครียดมีอิทธิพลต่อการสอบเข้าศึกษาต่อน้อยลง ท าให้นักเรียน
สามารถท าคะแนนสอบได้ดีขึ้น 

 
๖. สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบว่า ความเครียดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ เตรียมตัวสอบเข้าศึกษา
ต่อระดับอุดมศึกษาของโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษส่วนใหญ่มี
สาเหตุมาจากความกังวลในการสอบเข้าศึกษาต่อ ความคาดหวังต่อสาขาและสถาบันท่ีท าการสอบเข้า
ศึกษาต่อ และฐานะทางการเงินของครอบครัวท่ีไม่เอื้อต่อการเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา วิธีการเผชิญความเครียดของนักเรียน ส่วนใหญ่เน้นการอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัว
สอบ การเข้าติวข้อสอบตามสถาบันกวดวิชาต่าง ๆ และการบนบานศาลกล่าวต่อส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท่ีตัว
นักเรียนและครอบครัวเคารพนับถือ การประยุกต์หลักพุทธธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใน
การท าวิจัยครั้งนี้ คือ การประยุกต์หลักอริยสัจ ๔ ในการลดความเครียดต่อการสอบเข้าศึกษาต่อใน
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ระดับอุดมศึกษา ส าหรับผลของการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมส าหรับลดความเครียดในครั้งนี้ จะเห็น
ได้ว่า หลักอริยสัจ ๔ สามารถช่วยลดภาวะความเครียดของนักเรียนได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งเพียงพอต่อการ
ท าคะแนนสอบท่ีดีขึ้น ภาวะความเครียดมีอิทธิพลต่อการสอบเข้าศึกษาต่อน้อยลง ท าให้นักเรียน
สามารถท าคะแนนสอบได้ดีขึ้น กล่าวคือ  

ทุกข์ คือ นักเรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจในตัวทุกข์ท่ีเกิดกับตัวเอง ซึ่งเป็นส่ิงท่ีกดดัน
ภายในจิตใจตัวเองและท าให้สมองมีการคิดเพิ่มข้ึนเกิดภาวะเต็มไม่สามารถรับข้อมูลอื่นได้อีก ส่งผลถึง
การสอบให้มีความยากมากข้ึนกว่าเดิม นั้นคือ ความกังวล ความเครียด ความไม่สบายใจ 

สมุทัย คือ ความคาดหวังต่อการท าคะแนนสอบเข้าสาขาวิชาและสถาบันการศึกษาท่ี
ตัวเองจะสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา การขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อใช้จ่ายในระหว่างการเข้า
ศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 

นิโรธ คือ การต้ังใจอ่านหนังสือ การเข้ารับการอบรมกวดวิชาในสถาบันกวดวิชา และการ
บนบานศาลกล่าวต่อส่ิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายท่ีตัวเองและครอบครัวเคารพนับถือ เพื่อช่วยท าให้จิตใจดีขึ้น
และมีก าลังใจในการสอบเข้าศึกษาต่อ  

มรรค คือ การนั่งสมาธิ การฝึกสมาธิเพื่อให้เกิดความสงบภายในจิตใจ ท าให้สมองปลอด
โปร่ง เกิดภาวะว่างอยู่เสมอและพร้อมท่ีจะรองรับข้อมูลใหม่ ๆ ท่ีจะป้อนเข้าไป การทานอาหารท่ีมี
ประโยชน์และตรงต่อเวลา โดยเฉพาะอาหารเช้าท่ีเป็นอาหารมื้อส าคัญของวัน การอ่านหนังสือใน
สถานท่ีสงบและท าความเข้าใจในเนื้อหาให้แตกฉาน และการลดความคาดหวังต่อสาขาวิชาหรือ
สถาบันการศึกษาท่ีมีช่ือเสียงเพื่อลดแรงกดดันในการท าการสอบ สุดท้าย คือ สถาบันครอบครัว ซึ่ง
เป็นสถาบันท่ีมีความส าคัญท่ีสุดต่อตัวนักเรียนเอง สถาบันครอบครัวควรให้ก าลังใจกับนักเรียน คอย
ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า คอยให้ความช่วยเหลือทางด้านทุนทรัพย์โดยการมองหาทางออกด้านการเงิน
ให้กับนักเรียน สถาบันครอบครัวต้องไม่กดดันนักเรียน ในเรื่องความคาดหวังต่อการสอบเข้าเรียนใน
สาขาวิชาและสถาบันการศึกษาท่ีมีช่ือเสียงหรือแม้แต่เรื่องทุนทรัพย์ท่ีจ าเป็นต้องใช้จ่ายในระหว่างเข้า
ศึกษา ก็สามารถช่วยผ่อนคลายในตัวนักเรียนไม่ให้เกิดความกดดันในการท าการสอบ เมื่อนักเรียนไม่
ยึดติดในสาขาวิชาหรือสถาบันการศึกษาก็จะช่วยให้นักเรียนท าการสอบได้สบาย ไม่เครียด ไม่กดดัน 

 
๗. อภิปรายผล 

จากการศึกษาเรื่อง “การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อลดความเครียดของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี๖ท่ีเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนภูสิงห์ประชา
เสริมวิทย์อ าเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษ” เป็นการศึกษาเพื่อทราบถึงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความเครียด
ท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ เกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
ความเครียดเป็นเรื่องของร่างกายและจิตใจท่ีเกิดการต่ืนตัวเตรียมรับกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งซึ่ง
เราคิดว่าไม่น่าพอใจ เป็นเรื่องท่ีหนักหนาสาหัสเกินก าลังทรัพยากรท่ีเรามีอยู่หรือเกินความสามารถท่ี
เราจะแก้ไขได้ท าให้รู้สึกหนักใจและเป็นทุกข์กระวนกระวายใจ และพลอยท าให้เกิดอาการผิดปกติทาง
ร่างกายและพฤติกรรมตามไปด้วย หากความเครียดนั้นมีอยู่มากและคงอยู่เป็นเวลานานซึ่งมีความ
สอดคล้องกับ ราภรณ์ มุละชีวะ ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับความเครียดไว้ว่า ความเครียด หมายถึง ภาวะท่ี
ร่างกายและจิตใจขาดความสมดุล อันเนื่องมาจากการเกิดปัจจัยต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอก



 

 
การประชุมวชิาการระดบัชาติ คร้ังที่ 1 วทิยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัที่ 22 กุมภาพนัธ์2562 

1331 

ร่างกาย รวมท้ังเหตุการณ์สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ท่ีท าให้เกิดความกดดันความทุกข์และความไม่สบาย
ใจ ท าให้เกิดการปรับตัวต่อส่ิงคุกคามนั้น ๆ เพื่อรักษาความสมดุลของตนไว้ โดยแสดงออกมาทาง
ร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรม เช่น ความกลัว ไม่สบายใจ หงุดหงิด เบ่ือหน่าย นอนไม่หลับ เป็นต้น 
ซึ่งความเครียดท่ีเกิดขึ้นนั้นจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล3 

ในกรณีนี้จึงมีความสอดคล้องกับทฤษฎีของ มิลเลอร์ และ คีน (Miller; &Keana) โดย
กล่าวถึงสาเหตุของความเครียดว่า อาจเกิดจากภาวะภายในร่างกาย และเกิดจากภาวะภายนอก
ร่างกาย กล่าวคือ  

๑. ความเครียดภายใน ซึ่งอาจเกิดได้จากสาเหตุต่อไปนี้ 
    (๑) ความเครียดทางชีววิทยา เกิดจากความเปล่ียนแปลงทางร่างกายหรือทางชีวภาพ

หรือเกี่ยวข้องกับส่ิงจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น อากาศ อาหาร น้ า ถ้าร่างกายได้รับไม่พอเพียงก็จะมี
ผลท าให้ไม่สบาย เช่น หงุดหงิด ปวดศีรษะ ฉุนเฉียวเกิดเป็นความเครียดขึ้น 

    (๒) ความเครียดทางพัฒนาการ เป็นความเครียดท่ีเกิดขึ้นในช่วงของพัฒนาการแต่ละ
วัย โดยเป็นความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นตามความต้องการของจิตใจจากเหตุจูงใจทางสังคม ได้แก่ 
ความต้องการความรัก เป็นต้น ซึ่งคสามต้องการดังกล่าว ถ้าไม่เป็นไปตามความคาดหมายท่ีตน
ต้องการ ก็เกิดเป็นความเครียด 

๒. ความเครียดจากภายนอก หรืออาจเรียกว่าความเครียดจากส่ิงแวดล้อมเกิดได้จาก 
    (๑) สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นท้ังทางด้านกายภาพ สถานการณ์ หรือวิกฤตการณ์ท่ี

ก่อให้เกิดอันตรายหรือการเจ็บป่วยแก่ร่างกายจะท าให้เกิดความเครียดได้ เช่น ความร้อน ฝุ่นละออง 
เช้ือโรค ภาวะน้ าท่วม ไฟไหม้ ภาวะสงคราม เป็นต้น 

    (๒) ข้อเรียกร้องทางสังคมท่ีเกิดจากกฎระเบียบ วัฒนธรรมประเพณี ซึ่งถ้าบุคคลนั้นไม่
สามารถปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมได้ ก็ย่อมก่อให้เกิดเป็นความเครียด4 

ส าหรับการเผชิญความเครียดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖ เกี่ยวกับการเตรียมตัว
สอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา การเผชิญความเครียดนี้มีความสอดคล้องกับ นุชรัช เพชรดี ท่ีได้
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรี่อง “สภาวะความเครียดและวิธีลดความเครียดในการเตรียมสอบของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี๖” ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ มีความเครียดในการเตรียมสอบ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่มีบางข้อมีความเครียดอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เกิดความวิตก
กังวลว่าจะอ่านหนังสือสอบไม่ทัน รู้สึกหงุดหงิดเมื่ออ่านหนังสือสอบไม่ได้ตามท่ีหวัง กังวลว่าผลการ
เรียนไม่ดีจะท าให้ไม่ได้รับโควตาในการสอบเรียนต่อและรู้สึกว่าเพื่อน ๆ อ่านหนังสือได้มากกว่า 

นอกจากนี้ผลการศึกษายังแสดงให้เห็นว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ มีวิธีการลด
ความเครียดในการเตรียมสอบเรียงจากมากไปหาน้อย คือ การฟังเพลง การดูโทรทัศน์ วีดีทัศน์  การ

                                                 
๑ราภรณ์มุละชีวะ, “ปัจจัยที่สง่ผลต่อความเครียด ในการเตรียมสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ เขตคลองเตย”,สารนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๗), หน้า ๑๖. 

4Miller, Benjamin F. & Keane, Claire B. Encyclopedia and Dictionary of Medicine 
and Nursing. (Philadelphia: W.B. Saunders.1972), p. 916. 
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นอนหลับพักผ่อน การเล่นกีฬาตามล าดับ และอันดับสุดท้าย ได้แก่ การหาท่ีเงียบ ๆ ทอดอารมณ์5 
และยังมีความสอดคล้องกับ ปัทมา อินทร์พรหม ท่ีได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความเครียดของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี๖ในการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความเครียด ได้แก่ ประเภทของโรงเรียนท่ีก าลังศึกษา คือ โรงเรียนเอกชน มี
ระดับความเครียดสูงเมื่อเทียบกับโรงเรียนรัฐบาล นักเรียนท่ีมีเกรดมากมีระดับความเครียดน้อย ความ
ไม่พร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย และความคาดหวังของผู้ปกครองท่ีมีมากท าให้นักเรียนมีระดับ
ความเครียดสูง 

ความเครียดและวิธีการเผชิญความเครียดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ท่ีกล่าวมา 
หากนักเรียนน าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ ความเครียดต่าง ๆ ก็จะลดน้อยลง ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับ พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)  ได้แสดงทรรศนะว่า พุทธธรรมเป็นการแนะแนวต้นแบบ เพราะ
การแนะแนวพุทธธรรมนี้ ส่งเสริมให้บุคคลรู้จักช่วยตนเอง ยอมรับศักยภาพของมนุษย์ในการแก้ปัญหา 
ตลอดจนให้รู้จักในเงื่อนไข เหตุ ปัจจัย และวิธีการ ซึ่งมีข้ันตอนครบถ้วนตามหลักการแนะแนว6 และมี
ความสอดคล้องกับ ภัทรพร สิริกาญจน ท่ีได้กล่าวถึงกิจกรรมท่ีพระสงฆ์ได้ใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาไปประยุกต์กับวิถีชีวิตของชาวบ้าน และเสนอสาระสังเขปไว้ว่า  

๑. การปลูกฝังธรรมะในจิตใจ หมายถึง การหล่อหลอมความคิด ทัศนคติ ตลอดจน
อารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ด้วยหลักธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการด ารงชีวิต 

๒. การเดินทางสายกลาง หมายถึง การลงมือประกอบการท ามาหากินด้วยตนเองโดยท า
เกษตรแบบผสมผสาน เช่น ท านาและเล้ียงปลา การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจแบบผสมผสาน สามารถ
ด ารงชีพอยู่ได้อย่างมีความสุข7 

 
๘. ข้อเสนอแนะ 

๘.๑ ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อลดความเครียดของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี๖ท่ีเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนภูสิงห์ประชา
เสริมวิทย์อ าเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษ” ครั้งนี้พบว่า การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อลดความเครียด
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี๖ท่ีเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ยังมีข้อค้นพบถึงวิธีการ
เผชิญความเครียดหลาย ๆ ด้าน เช่น  

ความเครียดทางด้านสุขภาพ ส่วนใหญ่จะใช้หลักพุทธธรรมในการจัดการความเครียดท่ี
เกิดขึ้น ทางกายภาพก็จะใช้การออกก าลังกาย พักผ่อน รักษาตัวกับแพทย์และทานยา ส่วนทางจิตใจ

                                                 
5นุชรัช เพชรดี, “สภาวะความเครียดและวิธีลดความเครียดในการเตรียมสอบของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๖”, วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๑), หน้า 
บทคัดย่อ. 

6พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต),พุทธศาสตร์กับการแนะแนว,(กรุงเทพมหานคร : สมาคมแนะแนว
แห่งประเทศไทย,๒๕๓๔),หน้า ค าน า. 

7ภัทรพร สิริกาญจน,หน้าที่ของพระสงฆ์ตามพทุธบัญญัติแนวคิดและบทบาทของพระค าเขียน สุวณ
โณ ในการพัฒนาชุมชน,(กรุงเทพมหานคร :มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์๒๕๔๐),หน้า๕๖–๕๗. 
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จะใช้หลักพุทธธรรมเข้ามาช่วย โดยเข้าใจถึงธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นว่า ร่ายกายมีวันเปล่ียนแปลงไปตาม
กาลเวลา และเช่ือในเรื่องกฎแห่งกรรมท่ีจะเกิดขึ้นกับชีวิต 

ความเครียดทางด้านอารมณ์  ส่วนใหญ่จะใช้หลักพุทธธรรมในการจัดการความเครียดท่ี
เกิดขึ้น ผู้ให้สัมภาษณ์บางคนท าความเข้าใจกับธรรมชาติของความเครียดว่า โกรธก็เป็นเรื่องท่ีเกิดขึ้น
ในทุก ๆ ขณะท่ีมีการมากระทบทางจิตในทางท่ีเป็นลบและสามารถท าความเข้าใจได้อย่างแยบคาย 
และควรใช้หลักในการเจริญสติ ระลึกรู้อยู่กับอารมณ์ท่ีมากระทบจิตใจ เป็นต้น 

ความเครียดทางด้านครอบครัว บางคนใช้วิธีการจัดการความเครียดท่ีเกิดขึ้นโดยไปดูถึง
สาเหตุหรือต้นตอของความเครียดว่ามีสาเหตุมาจากส่ิงใด และจะสามารถใช้วิธีการใดในการแก้ปัญหา
ได้บ้าง คือ ท าความเข้าใจถึงธรรมชาติของปัญหาท่ีเกิดขึ้นและรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหา ยอมรับได้กับ
สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น รู้เท่าทันกับความคิดหรืออารมณ์ของตัวเอง เข้าใจในปัญหาก็จะท าให้ระดับ
ความเครียดลดลงและหายไปในท่ีสุด ซึ่งสามารถน ามาปรับใช้กับชีวิตประจ าวันได้ ถ้าเกิดปัญหาใน
ลักษณะคล้าย ๆ กัน 

๘.๒ ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
    (๑) ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับความเครียดทางด้านครอบครัวกับองค์กรอื่น 

ๆ ท่ีมีความสัมพันธ์กัน 
    (๒) ควรมีการศึกษาประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมอื่น ๆ ท่ีมีความส าคัญในการบริหาร

ความเครียดเพื่อรองรับผลท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ว่ามีหลักธรรมใดท่ีสามารถแก้ปัญหาความเครียดได้ 
    (๓) ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณด้านอารมณื เพื่อน าไปสู่การทดลอง

ด้วยการน าหลักพุทธธรรมมาเป็นตัวเช่ือมโยงในการทดลองเพื่อให้เห็นผลท่ีชัดเจนยิ่งขึ้นไป 
 

เอกสารอ้างอิง 
๑. ภาษาไทย 
 ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . พระไตรปิฎกภาษาไทย . ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย .  

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
๒. ข้อมูลทุติยภูม ิ

 (๑) หนังสือ 
กระทรวงศึกษาธิการ.(๒๕๖๐). แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙.กรุงเทพมหานคร 

: บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จ ากัด. 
พระเทพเวที (ประยุทธ์ปยุตฺโต). (๒๕๓๔). พุทธศาสตร์กับการแนะแนว.กรุงเทพมหานคร : สมาคม

แนะแนวแห่งประเทศไทย. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต).(๒๕๔๔). แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา.กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร. 
ภัทรพรสิริกาญจน. (๒๕๔๐).หน้าที่ของพระสงฆ์ตามพุทธบัญญัติแนวคิดและบทบาทของพระค า

เขียนสุวณโณในการพัฒนาชุมชน.กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
ศรีเรือน แก้วกังวาน. (๒๕๔๕).จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย. พิมพ์ครั้งท่ี ๘. กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  
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ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. (๒๕๔๖). ชัยชนะยาเสพติดเพื่อแผ่นดิน. 
กรุงเทพมหานคร: ศูนย์อ านวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติกระทรวงยุติธรรม.  
 (๒) วิทยานิพนธ์ 

นุชรัชเพชรดี. (๒๕๔๑). “สภาวะความเครียดและวิธีลดความเครียดในการเตรียมสอบของนักเรียนช้ัน
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มหาวิทยาลัยนเรศวรที่ผ่านระบบการสอบคัดเลือกด้วยวิธีรับตรงและจากส่วนกลาง.
พิษณุโลก : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูในสถำนศึกษำ 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 3 

Factors affecting job morale of teachers in educational institutions Under 

the Office of Maha Sarakham Primary Educational Service Area 

 
ขวัญณภัทร  ภาชนะวรรณ1  

รศ.ดร.ยุภาพร  ยุภาศ 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับขวัญก าลังใจ ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญก าลังใจและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเสริมสร้างขวัญก าลังใจของข้าราชการครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ  ข้าราชการครูใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  จ านวน 287 คน  
เครื่องมือเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่ามีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นอยู่ที่ 0.92 วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติพ้ืนฐาน และการวิเคราะห์พหุคูณแบบถดถอย ผลการวิจัยพบว่า  ระดับขวัญก าลังใจ
ของข้าราชการครูในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  พิจารณารายด้านพบว่าอยู่
ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความเหมาะสมของการจัดชั่วโมง
เวลาในการท างาน  ความสัมพันธ์กับหัวหน้าหรือผู้บริหาร  วิธีการบริหารงานของหัวหน้าหรือผู้บริหาร 
ความพึงพอใจในงานที่ท าอยู่  สภาพแวดล้อมในการท างาน   ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการ
ท างาน  สภาพการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล  การแข่งขันที่เป็นการแข่งขันกับตัวเอง   ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 3   อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ จ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือนที่ต้องรับผิดชอบ โดยปัจจัยนี้สามารถร่วมกันพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3  ได้ร้อยละ 10.40  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากับ 0.505 
 
ค ำส ำคัญ:  ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน , ข้าราชการครูในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
 

ABSTRACT 

 This research aims to study morale levels. Factors affecting morale and 

suggestions on enhancing the morale of teacher civil servants in schools under the 

                                                   
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 



 

 
การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์2562 

1336 

Office of Maha Sarakham Primary Educational Service Area Zone 3. Under the 

Office of Maha Sarakham Primary Educational Service Area 3, number 287                

The instrument is a rating scale questionnaire with a confidence coefficient of 0.92. 

Data analysis using basic statistics And multiple regression analysis The research 

found that The level of teacher civil service morale in the performance of teachers in 

educational institutions under the Office of Maha Sarakham Primary Educational 

Service Area 3 The overall picture is at a high level. Considering each aspect, found 

that it is at a high level in all aspects. Sort the average from descending order as 

follows: Appropriateness of organizing hours, working hours Relationship with the 

chief or executive Management methods of the chief or executive Job satisfaction 

working environment Interpersonal relationships in work Interpersonal 

communication conditions Competition that is competing with yourself  Factors 

affecting job morale of teachers in educational institutions Under the office of Maha 

Sarakham Primary Education Area Office 3, with statistical significance at the level 

of .05, including the number of members in the household that are responsible This 

factor can predict the factors that affect the morale of the teachers in the educational 

institutions. Under the Office of Maha Sarakham Primary Education Area Office 3, 

with a statistical significance of 0.001, with a standard error of  +  0.507 
 

KEYWORDS:  Factors affecting job morale, teachers in schools under the Office of 

Maha Sarakham Primary Educational Service Area 3 

 
1. ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำวิจัย 
 การพัฒนาประเทศจ าเป็นอย่างยิ่งต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการเพ่ือส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนา ในวงกว้างและยั่งยืน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 
2545  มาตรา 6 ความว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และมาตรา 7 ได้ก าหนดในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝัง
จิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ  ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาประโยชน์ส่วนรวมและของ
ประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ไทย และความรู้สากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ  รู้จักพ่ึงตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียนด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 การบริหารงาน ไม่ว่าจะเป็นการบริหารทั่วไปหรือเป็นการบริหารการศึกษาจุดมุ่งหมายส าคัญ                   
คือ ต้องการให้งานนั้นบรรลุผลตามเป้าหมาย และจุดประสงค์ที่วางไว้โดยการใช้ทรัพยากรการบริหาร
พ้ืนฐาน ซึ่ งประกอบด้วยคน  (Men)  เงิน  (Money) วัสดุสิ่ งของ (Material)และการจัดการ
(Management)ด้วยวิธีประหยัดและมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลและการพัฒนาอยู่เสมอ ซึ่งใน
บรรดาทรัพยากรการบริหารดังกล่าว ปัจจัยที่นักวิชาการและนักบริหารให้ความสนใจมากท่ีสุด คือ คน
หรือทรัพยากรมนุษย์ ดังที่ เด่นพงษ์ พลละคร (2551 หน้า 83) ได้เน้นให้ความส าคัญของคนว่า “ถ้า
เราวิเคราะห์เจาะลึกลงไปในปัญหาใดๆ ก็ตาม เราจะพบว่ามีสาเหตุมาจาก“คน” ทั้งนั้น 
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 ด้วยความส าคัญของคน นักบริหารที่ดีจึงมีหน้าที่เสริมสร้างและดูแลเอาใจใส่ทะนุบ ารุงรักษา
ให้ทรัพยากรมนุษย์อยู่ในสภาพที่สามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและมีจ านวน
เพียงพออยู่เสมอ แต่เนื่องจากบุคลากรเป็นสิ่งที่มีชีวิตจิตใจ มีความรู้สึกนึกคิดมีอารมณ์มีพฤติกรรมที่
ตอบสนองต่อการกระท าเพ่ือนร่วมงาน หรือผู้บังคับบัญชาถ้าคนสองคนท างานในสิ่งเดียวกัน ใน
สถานการณ์เดียวกัน สภาพแวดล้อมเดียวกัน อาจประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวไม่เหมือนกัน
ความส าเร็จในการท างานของบุคลากรในหน่วยงานงานต่างขึ้นอยู่กับองค์การ ท าให้คนมีวินัยปฏิบัติ
ตามข้อบังคับ ระเบียบแบบแผน มีความเข้าใจในองค์การดียิ่งขึ้น  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใน
กิจกรรมต่าง ๆ มีความเชื่อมั่นในองค์การของตนเอง ท าให้องค์การนั้นเป็นองค์การที่ แข็งแกร่ง 
สามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ 
  โรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่มีอายุในเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 
2542 และจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา การบริหารงานในโรงเรียนได้แบ่งขอบข่ายเป็น 4 
ขอบข่าย คือ งานวิชาการ  งานบุคคล งานบริหารแผนและงบประมาณและงานบริหารทั่วไป  
บุคลากรและครูเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้การปฏิบัติงาน ทั้ง 4 ขอบข่ายของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
หากโรงเรียนได้ครูมีขวัญก าลังใจสูง ครูมีความรู้ความสามารถ ขยันหมั่นเพียร ตั้งใจท างาน มีความ
รับผิดชอบ ก็จะเป็นผลให้คุณภาพทางการศึกษาของนักเรียนอยู่ในระดับดีตรงกันข้ามถ้าครูมีขวัญและ
ก าลังใจที่ต่ า ถึงแม้ว่าครูจะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเพียงใดก็ตาม ความเกียจคร้าน ความไม่
รับผิดชอบทิ้งงานก็จะเกิดขึ้น และส่งผลให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนั้น ต่ าลงไปด้วย  
 ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาจึงมีความสนใจและเล็งเห็นถึง
ความส าคัญของระดับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารระดับต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง และเสริมขวัญก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา เพ่ือให้ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้คุณภาพการศึกษาดีขึ้น และ เป็นข้อมูลให้ผู้บริหารระดับต่าง ๆ เป็น
แนวทางในการพัฒนางาน และระบบงาน เพ่ือให้ข้าราชการครูมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้
ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

(1) เพ่ือศึกษาระดับขวัญก าลังใจของข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  

 (2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อขวัญก าลังใจของข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3   

(3) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเสริมสร้างขวัญก าลังใจและแรงจูงใจของข้าราชการ
ครู ในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3   

 
3. กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
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   ตัวแปรอิสระ 
สถานภาพทั่วไป 
1.อายุ 
2. อายุราชการ 
3. เงินเดือน 
4. รายได้พิเศษนอกจากเงินเดือน  
5. หนี้สิน  
6. จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
7. ระดับการศึกษา  
8. วิทยฐานะ 
 

ตัวแปรตาม 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
ก ารศึ กษ าประถมศึ กษามหาสารคาม  เขต  3                       
จ านวน  8  ด้าน คือ       
1. สภาพการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล 
2. ความเหมาะสมของการจัดชั่วโมงเวลาในการ
ท างาน 
3. การแข่งขันท่ีเป็นการแข่งขันกับตัวเอง 
4. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการท างาน 
5. สภาพแวดล้อมในการท างาน 
6. ความสัมพันธ์กับหัวหน้าหรือผู้บริหาร 
7. วิธีการบริหารงานของหัวหน้าหรือผู้บริหาร 
8. ความพึงพอใจในงานที่ท าอยู่ 
  

   
แผนภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
4. วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 4.1 แบบแผนกำรวิจัย  
 การวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถาม และก าหนดแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล ตามขั้นตอน
และวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
       4.2 ประชำกรและตัวอย่ำง 
 ประชากรที่ ใช้ ในการศึกษา คือ  ข้าราชการครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 จ านวน  1 ,012  คน (งานอัตราก าลัง กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 , ปี 2561) กลุ่มตัวอย่างได้แก่ 
ข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน           เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 3  จ านวน 287 คน  ได้มาโดยการก าหนดขนาด โดยใช้สูตร  
ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane : 1973 : 727)[7] และการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม(Cluster 
Sample) ตามศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
      4.3 ตัวแปรที่ศึกษำ 
 ตัวแปรอิสระ สถานภาพทั่วไป ประกอบด้วย  อายุ   อายุราชการ    เงินเดือน  รายได้พิเศษ
นอกจากเงินเดือน หนี้สิน   จ านวนสมาชิกในครอบครัว  ระดับการศึกษา   วิทยฐานะ 
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 ตัวแปรตาม คือ  ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  จ านวน  8  ด้าน คือ        
  1. สภาพการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล  
  2. ความเหมาะสมของการจัดชั่วโมงเวลาในการท างาน 
  3. การแข่งขันท่ีเป็นการแข่งขันกับตัวเอง  
  4. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการท างาน 
  5. สภาพแวดล้อมในการท างาน  
  6. ความสัมพันธ์กับหัวหน้าหรือผู้บริหาร 
  7. วิธีการบริหารงานของหัวหน้าหรือผู้บริหาร  
  8. ความพึงพอใจในงานที่ท าอยู่ 
      4.4 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
        ในการศึกษาครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจาก
การศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยข้อค าถามได้ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์
ที่ต้องการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามปลายปิดเป็นประเภทสอบถามรายการ (Check list) เกี่ยวกับ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย อายุ  อายุราชการ  เงินเดือน  รายได้พิเศษ
นอกจากเงินเดือน  หนี้สิน  จ านวนสมาชิกในครอบครัว  ระดับการศึกษา   วิทยฐานะ 
  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครู         ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 3    
  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3   
      4.5 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
 เพ่ือให้ได้ข้อมูลครบถ้วนทุกด้าน ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
  (1) น าหนั งสือจากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม                   ถึงผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 3  เพื่อประสานข้อมูลการเก็บข้อมูล  
   (2) น าหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามไปยังข้าราชการครูในสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย 
   (3) ให้มีผู้ช่วยผู้วิจัยในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนผู้วิจัย 
   (4) เก็บข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตนเอง 
 4.6 กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
  (1) สถิติที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ข้อมูลทั่ ว ไปผู้ วิจั ย ใช้ สถิติ  คื อ การแจกแจงความถี่ 
(Frequency)  และ             ร้อยละ (Percentage) 
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  (2) สถิติที่ ใช้ในการศึกษาระดับขวัญก าลังใจของข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
  (3) วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญก าลังใจของข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ใช้การวิเคราะห์พหุคูณถดถอยเชิงเส้น 
(Multiple Linear Regression Analysis) ด้วยวิธี Stepwise  
 
 5.  ผลกำรวิจัย   
       1.ระดับขวัญก าลังใจของข้าราชการครูในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( 
x̄  =4.02) พิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากน้อยไปหามาก ดังนี้   
ความเหมาะสมของการจัดชั่วโมงเวลาในการท างาน ( x̄  = 3.81)    ความสัมพันธ์กับหัวหน้าหรือ
ผู้บริหาร    ( x̄  = 3.85)   วิธีการบริหารงานของหัวหน้าหรือผู้บริหาร ( x̄  =3.89) ความพึงพอใจใน
งานที่ท าอยู่ (x̄  =3.92) สภาพแวดล้อมในการท างาน               ( x̄  = 4.09 )  ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลในการท างาน  ( x̄  = 4.09) สภาพการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล                ( x̄  = 
4.15) การแข่งขันท่ีเป็นการแข่งขันกับตัวเอง ( x̄  = 4.57) ตามล าดับ  
  1.ด้านความเหมาะสมของการจัดชั่วโมงเวลาในการท างาน  ( x̄  = 3.81)    พิจารณาเป็น
รายข้อโดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดังนี้  ท่านมีความเป็นกันเองและสนิทสนมกับ เพ่ือน
ร่วมงานใน สถานศึกษา             ( x̄ = 4.25 ) ท่านได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร พนักงานครู
นักเรียน และผู้ปกครองเป็นอย่างดี  ( x̄  =  4.23)     ผู้บริหารและบุคลากรในสถานศึกษาของท่านมี
ความจริงใจและให้ ก าลังใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี  ( x̄ = 4.12 )   ท่านสามารถแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับเพ่ือนร่วมงานใน เรื่องต่างๆได้อย่างเต็มที่   ( x̄ = 4.10)                              ท่าน
สามารถขอความช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมงานในเรื่องต่าง ๆ ได้   ( x̄ = 4.06) 
   2.ความสัมพันธ์กับหัวหน้าหรือผู้บริหาร    ( x̄  = 3.85)  พิจารณาเป็นรายข้อโดย
เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดังนี้   ท่านรู้สึกว่าผู้บังคับบัญชาคอยสนับสนุนส่งเสริมให้ท่าน
เจริญก้าวหน้า ( x̄  = 3.95 )                     เมื่อท่าน มีปัญหาท่านสามารถปรึกษาหารือกับ
ผู้บังคับบัญชาได้  ( x̄  =3.87)  ผู้บังคับบัญชาของท่านแสดงความชื่นชมท่านเมื่อท่านท าในสิ่งที่
ถูกต้อง  ( x̄  =  3.87 )    ผู้บังคับบัญชาของท่านให้ความสนิทสนมเป็นกันเองกับท่าน  ( x̄  =  3.82)     
ผู้บังคับบัญชาสามารถช่วยให้ท่านสบายใจได้  ( x̄  =  3.77 )    
  3.วิธีการบริหารงานของหัวหน้าหรือผู้บริหาร   ( x̄  =3.89)  พิจารณาเป็นรายข้อโดย
เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดังนี้   ผู้บริหารประชุมปรึกษาเพ่ือหาแนวทางในการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน  ( x̄  =  3.98)    ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานให้กับข้าราชครู ( x̄  =  3.95 )  
ผู้บริหารใช้อ านาจหน้าที่อย่างรอบคอบและใช้เหตุผล ในการใจตัดสิน ( x̄  =  3.87)  ผู้บริหารมีการ
สั่งการหรือมอบหมายงานอย่างชัดเจน  ( x̄  =   3.78)   ผู้บริหารพิจารณาผลงานด้วยความเป็นธรรม 
( x̄  =  3.86)     
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  4.ความพึงพอใจในงานที่ท าอยู่ (x̄  =3.92) พิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ย
มากไปน้อย ดังนี้   ท่านพึงพอใจในพ้ืนที่อ าเภอที่โรงเรียนท่านตั้งอยู่ท างานอยู่ ( x̄  =   4.24 )  ท่าน
พอใจในเงินเดือนและผลประโยชน์ที่ได้รับพอเพียงต่อการด ารงชีพ ( x̄  =  3.95)  ท่านพึงพอใจในการ
บริหารงานของผู้บริหารงานโรงเรียนของท่าน ( x̄  =  3.89)  ท่านพึงพอใจกับการจัดสวัสดิการของ
หน่วยงานให้แก่ท่าน( x̄  =  3.80)                            ท่านพึงพอใจในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
ท่าน ( x̄  =  3.76)  ท่านพึงพอใจในการบริหารงานของผู้บริหารงานโรงเรียนของท่าน ( x̄  =  3.89)  
  5.สภาพแวดล้อมในการท างาน  ( x̄  = 4.09 )  พิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดังนี้   บรรยากาศการท างานในสถานศึกษามีความเป็นมิตร และเป็นกันเอง ( x̄  
= 4.24 )  สถานที่ตั้งของสถานศึกษาเอ้ืออ านวยต่อการท างาน( x̄  = 4.21)   สภาพแวดล้อมใน
สถานศึกษาส่งเสริมบรรยากาศของการท างาน  ( x̄  =3.97) สถานศึกษามีเครื่องมือวัสดุครุภัณฑ์
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เอ้ืออ านวยและเพียงพอในการท างาน( x̄  =3.77 ) 
สถานศึกษามีจ านวนครูเหมาะสมกับปริมาณงาน( x̄  =3.33) 

  6.ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการท างาน  ( x̄  = 4.09) พิจารณาเป็นรายข้อโดย
เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดังนี้   ท่านได้รับการยอมรับในความรู้ความสามารถจากเพ่ือน
ร่วมงาน ( x̄  = 4.14)                  ท่านมีการติดต่อสื่อสารกับเพ่ือนร่วมงานในหน่วยงานของท่าน
เป็นประจ า ( x̄  = 4.12)    เพ่ือนร่วมงานของท่านรับฟังความคิดเห็นและให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานกับท่านเป็นอย่างดี  ( x̄  = 4.07)  เมื่อมีปัญหาเรื่องงาน ท่านและเพ่ือนร่วมงานจะปรึกษา
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ( x̄  = 4.07) ความสามัคคีและรู้สึก
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของข้าราชการในหน่วยงาน ( x̄  = 4.06 ) 
 7.สภาพการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล ( x̄  = 4.15)  พิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับ
จากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดังนี้   ท่านมีความเป็นกันเองและสนิทสนมกับ เพ่ือนร่วมงานใน สถานศึกษา  
( x̄  = 4.25)                    ท่านได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร พนักงานครูนักเรียน และผู้ปกครอง
เป็นอย่างดี  ( x̄  = 4.23)   ผู้บริหารและบุคลากรในสถานศึกษาของท่านมีความจริงใจและให้ 
ก าลังใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี ( x̄  = 4.12 )                               ท่านสามารถแลกเปลี่ยน
ค ว า ม คิ ด เห็ น กั บ เ พ่ื อ น ร่ ว ม ง า น ใน  เ รื่ อ ง ต่ า ง ๆ ได้ อ ย่ า ง เต็ ม ที่   (  x̄  = 4 .1 0  )                                      
ท่านสามารถขอความช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมงานในเรื่องต่าง ๆ ได้  ( x̄  = 4.06 ) 
 8.การแข่งขันที่เป็น การแข่งขันกับตัวเอง ( x̄  = 4.57) พิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับ
จากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดังนี้  ท่านมีความมุ่งมั่นในการท างานอย่างเต็มที่   ( x̄ =  4.68 )  ท่าน
ท างานด้วยความขยันหมั่นเพียรอย่างสุดความสามารถ  ( x̄ = 4.67 )  ท่านมีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุง
และพัฒนาทักษะการท างานที่ได้รับผิดชอบอย่างเต็มที่ ( x̄  = 4.61 )   ท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่จน
บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน ( x̄  =  4.44)   แม้เจอปัญหาในการปฏิบัติงานใดๆ ท่านยังยินดีและเต็ม
ใจท าการแก้ไขอย่างรวดเร็ว  ( x̄  =   4.43 ) 
  2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
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มหาสารคาม เขต 3  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   ที่ระดับ  .05 ได้แก่ จ านวนสมาชิกในครัวเรือนที่ต้อง
รับผิดชอบ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเป็น 0.152 โดยปัจจัยนี้สามารถร่วมกันพยากรณ์ ได้
ร้อยละ 10.40  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการ
พยากรณ์  เท่ากับ  0.505  
  สมการพยากรณ์ ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ในรูปคะแนนมาตรฐาน เป็นดังนี้  
  Y = 4.235-0.108 (จ านวนสมาชิกในครัวเรือนที่ต้องรับผิดชอบ)   
  Z =   -0.350 (จ านวนสมาชิกในครัวเรือนที่ต้องรับผิดชอบ)     
 
5. อภิปรำยผลและสรุปผล  
 การวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่ งผลต่อขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูใน
สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 3   มีประเด็นที่
น่าจะน ามาอภิปรายผลต่อนี้  
 1. ระดับขวัญก าลังใจของข้าราชการครูในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 อยู่ในระดับมากทุกด้าน  โดย
ด้านการแข่งขันที่เป็นการแข่งขันกับตัวเองอยู่ในระดับมากที่สุด   ทั้งนี้ เพราะข้าราชการครูใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  มีความมุ่งมั่น
ขยันหมั่นเพียรในการท างานและปรับปรุงพัฒนาทักษะในการท างานอย่างเต็มที่   มีความรับผิดชอบ
ต่องานที่ได้รับหมอบหมายตลอดจนสามารถปฏิบัติหน้าที่จนบรรลุเป้าหมายของโรงเรียนด้วยความ
เต็มใจ  ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ องนูรฮัน มะลี(2558: 49)ได้ท าการศึกษา
ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเครือข่าย หน่วยที่1 จังหวัดนราธิวาส  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต15  ผลการศึกษาพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้อง  กับ
ผลการวิจัยของ วรรณภา กลับคง (2552: บทคัดย่อ )ได้ท าการศึกษาขวัญและก าลังใจของครูในการ
ปฏิบัติงานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการศึกษาพบว่า  ขวัญและก าลังใจของครูในการ
ปฏิบัติงานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงาน   เขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  โดยรวม (p≤ 0.000) คือ จ านวน
สมาชิกในครัวเรือนที่ต้องรับผิดชอบ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเป็น 0.152 และสามารถ
ร่วมกันพยากรณ์ ขวัญก าลังใจ   ในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ได้ร้อยละ 10.40 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากับ 0.505   
 สมการพยากรณ์ ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ในรูปคะแนนดิบ เป็นดังนี้  
 Y = 4.235-0.108 (จ านวนสมาชิกในครัวเรือนที่ต้องรับผิดชอบ)   
สมการพยากรณ์ ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ในรูปคะแนนมาตรฐาน เป็นดังนี้  
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 Z =   -0.350 (จ านวนสมาชิกในครัวเรือนที่ต้องรับผิดชอบ)   
 ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ  สอดคล้องกับงานวิจัยของ ต่วน โรสณาโต๊ะ
นิแต  (2550 :บทคัดย่อ ) ท าการวิจัยเรื่องขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูในเขตพ้ืนที่
การศึกษาจังหวัดยะลาพบว่า ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานโดยรวมของครูในเขตพ้ืนที่การศึกษา
จังหวัดยะลาตามตัวแปรด้านประชากรศาสตร์และด้านสถานการณ์ ได้แก่ เพศ อายุ  สถานภาพการ
สมรส ศาสนา ประสบการณ์ในการท างาน เขตพ้ืนที่การปฏิบัติงาน  สถานที่ตั้งของโรงเรียน การเกิด
เหตุการณ์กับคนใกล้ชิดและเกิดเหตุการณ์ในโรงเรียน            มีขวัญและก าลังใจการในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติและ สอดคล้องกับงานวิจัยของ               สมจิตร 
ไข่มุก (2554: 82) ท าการวิจัยเรื่องความคิดเห็นของครูที่มีต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ผลการวิจัยพบว่าครูมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 3.ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเสริมสร้างขวัญก าลังใจของข้าราชการครู ในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3   
 การบริหารงาน สถานศึกษาควรมีการก าหนดนโยบายงานที่ชัดเจนและผู้บริหารควรมีเกณฑ์
ประเมินผลและติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูอย่างเป็นธรรม  ผู้บริหารควรมีการพิจารณา
ผลงานด้วยเป็นธรรม และควรใช้อ าหน้าที่อย่างรอบคอบและใช้เหตุผลในการตัดสินใจ  สถานศึกษา
ควรมีการจัดสรรจ านวนครูให้เหมาะสมกับงานและปริมาณงานควรจัดให้เหมาะสมกับชั่วโมงการ
ท างาน ครูทุกคนในสถานศึกษาควรมีความเคารพนับถือกันด้วยความจริงใจและควรมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับเพ่ือนร่วมงานในเรื่องต่าง ๆ อย่างเต็มที่ หน่วยงานควรจัดสวัสดิการด้านบ้านพักครู
อย่างเหมาะสม  ลักษณะงานที่ปฏิบัติควรมอบหมายงานให้ตรงกับความรู้ความสามารถและควร
มอบหมายงานให้เหมาะสมกับระยะเวลา การยกย่องชมเชยจากเพ่ือนร่วมงานเสมอและผู้บริหารควร
ให้ค าชมเชยยกย่องครูที่ท างานประสบความส าเร็จและน่าชื่อเสียงให้แก่สถานศึกษา สถานศึกษาควร
สนับสนุนหรือจัดหาทุนเพ่ือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและเปิดโอกาสให้ครูได้รับผิดชอบงานทที่มี
ความส าคัญของสถานศึกษา    ควรมีการพิจารณาผลงาน การเลื่อนต าแหน่งเงินเดือนและ
ความก้าวหน้าอย่างเท่าเทียม กับเพ่ือนร่วมงาน 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลวิจัยไปใช้ 

(1) ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารระดับต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง และ
เสริมขวัญก าลังใจของข้าราชการครู ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน เพ่ือให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อันจะส่งผลให้คุณภาพการศึกษาดีข้ึน 

(2) เป็นข้อมูลให้ผู้บริหารระดับต่าง ๆ เป็นแนวทางในการพัฒนางาน และระบบงาน เพ่ือให้
ข้าราชการครู มีขวัญและก าลังใจ ในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

7.2 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป 
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ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่เป็นตัวแปรอ่ืนที่ส่งผลต่อขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
เพ่ือให้ค้นพบปัจจัยที่มีอ านาจในการพยากรณ์ที่สูงขึ้น 

 
8. กิตติกรรมประกำศ 
  ขอขอขอบพระคุณ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาพร ยุภาศ                                 
และรองศาสตราจารย์ดร.สัญญา เคณาภูมิ อาจารย์ผู้ให้ค าแนะน า  รองศาสตราจารย์ดร.ภักดี โพธิ์
สิงห์  รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ เมยไธสง อาจารย์ ดร.สนุก สิงห์มาตร  อาจารย์ ดร.วิภาพรรณ อุป
นิสากร อาจารย์ ดร. สุวิมล สมไชย  ผู้อ านวยการมนัส เนื่องมัจฉา ผู้เชี่ยวชาญที่กรุณาตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือ และให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการสร้างเครื่องมือเพ่ือการวิจัย  และ
ครอบครัวหัวหน้างานเพื่อนร่วมงาน   ที่ช่วยเป็นก าลังใจให้ผู้วิจัยตลอดเวลา 
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พล.ต. ดร.ณรัฐ  สวาสดิ์รัตน์1 

 
บทคัดย่อ 

 ประเทศไทยก าลังจะมีการเลือกตั้ง เพ่ือให้ประเทศชาติเป็นประชาธิปไตยเหมือนประเทศที่
เจริญแล้ว คนไทยเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการเลือกตั้งให้เร็วที่สุด คนไทยบางส่วนคิดว่าเมื่อมีการ
เลือกตั้งแล้วประเทศก็จะเป็นประชาธิปไตย อารยประเทศก็จะยอมรับว่าบ้านเมืองของเราไม่ป่าเถื่ อน 
ยินดีผูกมิตรติดต่อค้าขายด้วย แต่เราลืมไปว่าหลายครั้งแล้วที่ประเทศไทยมีการเลือกตั้ง มีการจัดตั้ง
รัฐบาล มีการทุจริตมากมาย จนน าไปสู่การยึดอ านาจของทหาร ยกเลิกรัฐธรรมนูญ เขียนรัฐธรรมนูญ
ใหม่แล้วก็มีการเลือกตั้ง เป็นอย่างนี้มาหลายครั้งและคนไทยส่วนใหญ่ก็รู้ว่าสาเหตุอยู่ที่การทุจริต 
คอรัปชั่น ตั้งแต่เริ่มการหาเสียงรับเลือกตั้งเข้าไปเป็นสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร ไปจนถึงการจัดสรร
งบประมาณ การด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือการเรียกทุนคืน แต่การรู้ก็ค่อยๆหายไปพร้อมกับ
การปล่อยให้เป็นเรื่องของนักการเมือง 
 ไทยเป็นเมืองพุทธนับถือพระพุทธศาสนามาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ค าสอนในพระพุทธศาสนาซึม
ซับเข้าไปในความรับผิดชอบชั่วดี บาปบุญคุณโทษ การกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเป็นวิสัยของคนดี 
อกตัญญูคือวิสัยของคนชั่วซึ่งคนไทยส่วนใหญ่จะเกรงกลัว การเลือกตั้งทุกระดับจะเกิดปัญหาการตอบ
แทนบุญคุณที่ขัดกับศีลธรรมเสมอ ดังนั้นสิ่งที่ต้องพิจารณาคือ ทางออกของกตัญญูทางการเมืองจะท า
อย่างไร 
ค าส าคัญ : กตัญญูทางการเมือง/ การซื้อสิทธิขายเสียง 
 

Abstract 

 Thailand upcoming elections in order to create .The nation as a democratic 

civilized country.Than’s people calle for gercorad elections as soon as possible. Some 

to Thai people think that when a country is democratic elections. Countries would 

agree that our country is not vandalism. I made friends with the trade.Many times in 

the election. The government It has a lot of fraud going on. Led to the seizure of 

power of the military. Cancel Constitution Writing a new constitution and then hold 

elections. Most people know that Thailand is the cause of corruption. Since the start 

of the campaign, was elected a member of parliament until the budget allocation.  

 Thailand is a Buddhist country Buddhism since the Sukhothai period. The 

teachings of Buddhism was absorbed into the great evil sins responsibility grateful for 

the vision is grateful for the kindness of the people. Elections at all levels will cause 

problems gratitude contrary to morality always. So what to consider: The solution of 

political piety to do. 

Keywords : Political piety / to vote buying 

                                                 
1 อาจารย์ผูร้ับผดิชอบสาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภมูิ 
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1.บทน า 

 “ความกตัญญูกตเวที  ถือเป็นคุณธรรมส าคัญยิ่งในทุกศาสนา  และเป็นวัฒนธรรมอันดีงาม
ประจ าชาติไทยของเรา  ความกตัญญูกตเวที  หมายถึง  การรับรู้ในความดีของผู้อ่ืน และศรัทธา
ยินดีที่จะกระท าดีเพื่อผู้อ่ืน คนที่มีความกตัญญูกตเวทีนั้น  จะไม่ลบหลู่ดูหมิ่นผู้มีพระคุณ  หากแต่มี
ความเคารพนับถืออย่างจริงใจ  เต็มใจและตั้งใจที่จะปฏิบัติตอบแทน  แต่ในทางที่ชอบอยู่เสมอ  
บัณฑิตทั้งหลายเป็นผู้มีปัญญา  มีความฉลาดรู้ในทางเจริญ  และทางเสื่อม  หากจะได้เห็นซึ้งถึงคุณค่า
ของคุณธรรมข้อนี้  และปฏิบัติตัวเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณแล้ว  ก็จะได้รับความนิยม
ยกย่องจากสังคมสมกับได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิต” 

พระราโชวาทในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   พระราชทานเนื่องใน
โอกาสวันพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  จากมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปี 

การศึกษา2546 – 2547 
 ประมาณพุทธศักราช 1792  นับเป็นรุ่งอรุณแห่งวัฒนธรรมไทย  เมื่ออาณาจักรสุโขทัย
สามารถก่อตั้งแคว้นของตนได้ส าเร็จ มีอารยธรรมเป็นของตนเอง ถึงแม้จะมีขนบธรรมเนียม ประเพณี
ของขอมปะปนอยู่บ้าง  อย่างน้อยก็นับว่าไทยสามารถปกครองตนเองมีอาณาจักรของตนไม่อยู่ใต้
อ านาจของขอมอีกต่อไป  กษัตริย์สุโขทัยในระยะต้น  จึงทรงวางพระองค์ประดุจบิดาของประชาชน  
เอาใจใส่ดั่งพ่อบ้านดูแลรับผิดชอบลูกบ้านของตน  ในขณะเดียวกันก็ทรงมีอ านาจสิทธิขาดเหนือชีวิต
ของลูกบ้ านด้วย  การปกครองแบบนี้ ก่อให้ เกิดกษัตริย์แบบปิตุราชา 2 ต่อมาสุ โขทัยได้รับ
พระพุทธศาสนาหินยานลังกาวงศ์ผ่านทางนครศรีธรรมราช  จนถึงสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไท)  
พระพุทธศาสนาจึงเจริญรุ่งเรืองสูงสุด  ทรงส่งเสริมท านุบ ารุงทั้งการศึกษาพระธรรมของคณะสงฆ์  
การอบรมศีลธรรมจรรยาแก่ประชาชน  ท าให้การปกครองของกษัตริย์สุโขทัยในระยะหลังเป็นแบบ
ธรรมราชา3  

อยุธยา  อาณาจักรไทยที่เข้มแข็งก็ก่อตัวขึ้นบริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา  แนวคิดที่มีอิทธิพลต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์สมัยอยุธยาคือ คติ เทวราชา ที่ได้รับจากศาสนาพราหมณ์ ความสัมพันธ์
ระหว่างเมืองหลวงกับหัวเมืองจะมีความสัมพันธ์ต่อกันในแง่ความสัมพันธ์เครือญาติ  หรือผู้อุปถัมภ์
และผู้รับอุปถัมภ์  เจ้าเมืองต่างๆ  เหล่านี้เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งของพระมหากษัตริย์ ที่มีพระเดช
พระคุณต่อตนตามคติกตัญญูกตเวที ในขณะเดียวกันเจ้านาย,ขุนนาง  และไพร่ก็มีความสัมพันธ์กันใน
ลักษณะความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์   
 ต่อมาในสมัยรัชกาลที่5 ทรงเลิกไพร่เลิกทาสแต่สังคมไทยก็ไม่สามารถเลิกระบบอุปถัมภ์ได้  
ความเคยชินในขนบธรรมเนียมประเพณี  กล่อมเกลาให้คนไทยยังมี “นาย”มี“บ่าว”นายมีหน้าที่ดูแล
คุ้มครอง ทุกข์สุขของบ่าวและในทางกลับกัน  บ่าวก็มีความจงรักภักดี ซื่อตรงเคารพย าเกรงต่อนายแม้
จะมีการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการแต่ระบบราชการไทยก็ยังคงได้รับอิทธิพลจากระบบราชการ
ดั้งเดิมที่มีพ้ืนฐานทางการเมืองการปกครองมาช้านานเช่นค่านิยมเรื่องข้าราชการเป็นเจ้าขุนมูลนายที่มี
                                                 

2  ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กลุ,“แคว้นสุโขทัย”ในชุดวิชาประวัติศาสตรไ์ทยหน่วยที่ 3 สาขาวิชาศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมมาธิราช,2554 หน้า 3 – 15. 

3ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล “แคว้นสโุขทัย” อ้างแล้ว  หน้า 3 – 41. 
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อ านาจควบคุมพฤติกรรมของประชาชน  ซึ่งสืบทอดมาจากระบบไพร่  แทนที่จะเป็นเพียงกลไกที่น า
บริการต่างๆ จากรัฐมาสู่ประชาชน  

หลังปีพุทธศักราช 2475  ประชาชนคนไทยหลายคนมีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถใน
การบริหารราชการแผ่นดินโดยเป็นผู้แทนราษฎรที่ผ่านการเลือกตั้งในระดับต่างๆ การเสนอตัวเป็น
ผู้แทนราษฎร เริ่มมีการแข่งขัน ผู้ชนะการเลือกตั้งจะเข้าไปบริหารราชการทางการเมือง  ด า รง
ต าแหน่งที่มีเกียรติ  มีอ านาจ  มีผู้คนให้ความเคารพยอมรับนับถือเมื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งได้ในสิ่งที่ตน
หวังได้สัมผัสกับภาพพจน์ใหม่ได้สัมผัสกับอ านาจวาสนาและการมีสิทธิพิเศษต่างๆ มีคนคอยดูแลเอาใจ
ใส่สิ่งที่ได้รับเหล่านั้นท าให้เกิดการยึดติดหลงใหลในอ านาจวาสนาอยากกลับเข้าไปด ารงต าแหน่งนั้น
อีกจึงเกิดการต่อสู้แข่งขันเพื่อให้ได้ชัยชนะด้วยวิธีการต่างๆ  นานา   

ในปัจจุบันการต่อสู้ทางการเมืองรุนแรงขึ้น  แม้รัฐบาลจะก าหนดโทษในการซื้อสิทธิขายเสียง
ไว้สูงเท่าไรก็ตามแต่การซื้อสิทธิขายเสียงด้วยเงินก็ไม่ได้ลดน้อยลงเลยกลับมีการซื้ อเสียงด้วยจ านวน
เงินที่สูงขึ้นเรื่อยๆ   การรับเงินจากการขายเสียงของประชาชนกลายเป็นเรื่องความเคยชินใน
การจะได้เงินค่าตอบแทน และกลายเป็นค่านิยมใหม่ส าหรับคนไทยนอกจากนั้นยังมีชาวไทยจ านวนไม่
น้อยที่ยังยึดคติในเรื่องบุญคุณที่จะต้องตอบแทนและได้รับการสั่งสอนในเรื่องกตัญญูรู้คุณจนฝังรากลึก
ลงไปในจิตใจรวมทั้งระบบอุปถัมภ์ที่ยังมีอิทธิพลต่อจิตใจของคนไทย การลงคะแนนเสียงเพียงเพ่ือตอบ
แทนเงินหรือสิ่งของที่ได้รับมานั้น มันเป็นความ “กตัญญูแท้”หรือเป็นเพียง“กตัญญูเทียม”เท่านั้น
การต่อสู้ระหว่างความดี-ความชั่วภายใต้จิตส านึกเหล่านี้ท าให้เกิดค าถามขึ้นมาว่าความกตัญญูกตเวที
ที่แท้คืออะไรและการขายเสียงคือกตัญญูทางการเมืองที่ถูกต้องแล้วใช่หรือไม่ 
 
2.การซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้ง 

การซื้อสิทธิขายเสียงหมายถึง  การทุจริตเลือกตั้งโดยใช้เงินแลกเปลี่ยนกับการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง   ซื้อเสียงหรือเสนอสิ่งตอบแทนในรูปผลประโยชน์หรือทรัพย์สินต่างๆ  หรืออาจเป็นการ
สัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินสิ่งตอบแทนแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพ่ือให้ลงคะแนนหรืองดเว้นการลงคะแนนแก่ผู้
ลงสมัครรับเลือกตั้งคนใดหรือพรรคการเมืองใดในเขตเลือกตั้งนั้น4 

หลังมีพุทธศักราช 2475  ประชาชนคนไทยหลายคนมีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถใน
การบริหารราชการแผ่นดินโดยเป็นผู้แทนราษฎรที่ผ่านการเลือกตั้งในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับชาติ
จนถึงระดับท้องถิ่น  นับเป็นนิมิตหมายอันดีที่ราษฎรไทยมีสิทธิปกครองกันเอง  การเสนอตัวเป็น
ผู้แทนราษฎรและเลือกคนที่เห็นว่าดีที่สุดเข้าไปบริหารบ้านเมืองนั้น  เริ่มมีการแข่งขันเมื่อมีผู้สมัครรับ
เลือกตั้งหลายคน ผู้ชนะการเลือกตั้งจะเข้าไปบริหารราชการทางการเมือง  ด ารงต าแหน่งที่มีเกียรติ  
มีอ านาจ  มีผู้คนให้ความเคารพ  ยอมรับนับถือ  ซึ่งเกียรติยศที่ได้รับมาภายในระยะเวลาอันสั้นหลัง
การเลือกตั้ง  ท าให้คนธรรมดาคนหนึ่งกลับกลายเป็นคนส าคัญ  มียศ  มีเกียรติ  ขึ้นมาได้เพียงข้ามวัน  
หลายคนชื่นชมและหลายคนอิจฉา  สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ตรงกับความต้องการของมนุษย์  ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ส่วนใหญ่มีความพร้อมทางด้านความจ าเป็นพื้นฐาน มีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ ฐานะร่ ารวย มีข้าทาส
บริวารห้อมล้อม แต่สิ่งที่บุคคลเหล่าขาดไปก็คือเกียรติ การยอมรับนับถือในสังคม ตามทฤษฏีแรงจูงใจ
                                                 

4ค้นหาจาก http://www.rpi.ac.th/wiki/idex  โอฬาร  ถิ่นบางเตียว และ รศ.ดร.นครินทร์  เมฆไตรรัตน์  
เรียบเรียง 
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ของมาสโลว์ ในขั้นที่ 4  ก็คือ  ความต้องการได้รับการยกย่องนับถือ เมื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งได้ในสิ่งที่
ตนหวังแล้ว  ได้สัมผัสกับภาพพจน์ใหม่  ได้สัมผัสกับอ านาจวาสนาและความเป็นผู้น า  ที่มีสิทธิพิเศษ  
มีคนคอยดูแลเอาใจใส่  ที่ตัวเองไม่เคยเป็น  เมื่อหมดวาระการครองต าแหน่งนั้นแล้ว สิ่งวิเศษเหล่านั้น
ท าให้เกิดการยึดติดอยากกลับเข้าไปด ารงต าแหน่งนั้นอีก จึงเกิดการต่อสู้แข่งขันเพ่ือให้ได้ชัยชนะด้วย
วิธีการต่างๆ นาๆ เริ่มจากการโฆษณาชวนเชื่อในคุณสมบัติของตัวเองว่ามีคุณภาพดีกว่าคู่แข่ง  ยก
ผลงานในอดีต  อ้างถึงสิ่งที่จะท าในอนาคต  ต่อด้วยการโจมตีผู้อ่ืนพยายามขุดค้นหาอดีตที่บกพร่อง
ของคู่ต่อสู้ออกมาตีแผ่ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  เกิดการเปรียบเทียบระหว่างตนเองกับคู่ต่อสู้ 

เป้าหมายของการเลือกตั้งคือความต้องการให้การเลือกตั้งเป็นเครื่องสะท้อนความต้องการที่
แท้จริงของประชาชนผ่านการเลือกผู้แทนหรือกลุ่มทางการเมืองหรือพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์หรือ
มีนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน แต่ข้อเท็จจริงประชาชนมิได้ไปลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งด้วยเจตจ านงที่แท้จริงของตนเอง ทั้งนี้เพราะถูกชักจูง  จูงใจด้วยวิธีการต่างๆ  ซึ่งประเทศไทย
ต้องเผชิญกับปัญหาเหล่านี้มาโดยตลอดในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง คนไทยไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ด้วยความส านึกว่าเป็นหน้าที่มากกว่าเพ่ือแสดงออกซึ่งความต้องการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหรือควบคุม
รัฐบาลหรือเพ่ือให้คนที่ตนพอใจเข้าไปท างานคนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้ตระหนักว่าตนมีศักยภาพทาง
การเมืองดังนั้นจึงมีโอกาสถูกชักจูงไปลงคะแนนเสียงได้ง่ายในลักษณะของการมีส่วนร่วมทางการเมือง
แบบถูกระดม(mobilized participation)5การที่ประชาชนถูกระดมให้ออกไปใช้สิทธิลงคะแนนได้ง่าย
ท าให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งประสบความส าเร็จในการเลือกตั้งได้ไม่ยากนัก 

การที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีความผูกพันกับผู้มีอิทธิพลในพ้ืนที่ เป็นที่มาของการใช้อิทธิพลในการ
โน้มน้าว ชักจูง บังคับให้อยู่ภายใต้อิทธิพลนั้น เพราะสังคมไทยมีลักษณะความสัมพันธ์กันทางสังคม  
ผู้ที่มีความสัมพันธ์แต่ละฝ่ายจะมีบทบาท มีหน้าที่และความคาดหวังต่อกันบางประการ ซึ่งเป็นที่รับรู้
และยอมรับร่วมกันและเรียกความสัมพันธ์แบบนี้ว่า“ระบบอุปถัมภ์”ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์นี้จะ
ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกตั้งในรูปแบบการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันจะเห็นได้ว่าการเลือกตั้งเป็น
ช่องทางหนึ่งที่ท าให้สามารถต่อรองได้ การไปเลือกตั้งจึงเป็นการไปเพ่ือตอบแทนผู้อุปถัมภ์และปฏิบัติ
ตามกฎหมายในเวลาเดียวกัน ดังนั้นจึงมีตัวอย่างให้เห็นอยู่ทั่วไปว่า ในการรณรงค์หาเสียงนั้นผู้สมัครที่
ได้รับคะแนนนิยมหรือได้รับเลือกตั้งมักเป็นผู้สมัครที่มีทรัพยากรที่ส าคัญในการรณรงค์หาเสียงได้แก่
เงิน,ผู้ช่วยเหลือในการรณรงค์หาเสียงและองค์กรในการรณรงค์หาเสียง โดยสามารถน าทรัพยากร
เหล่านี้ไปใช้ ด้วยการผ่านผู้น าชุมชนภายใต้ระบบอุปถัมภ์  

รัฐบาลไทยทุกสมัยก็พยายามที่จะออกกฎหมายเพ่ือให้เกิดความยุติธรรมกับทุกฝ่าย ก าหนด
บทลงโทษที่รุนแรง แต่สถานการณ์การซื้อเสียงก็ไม่ได้ลดน้อยลงไปเลย กลับรุนแรงขึ้นกว่าเดิมเสียอีก
บทบัญญัติจ านวนมากในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2560 จะมุ่งปฏิรูประบบการเลือกตั้ง
ให้เป็นกระบวนการที่บริสุทธิ์เที่ยงธรรมและเป็นไปตามเจตนาที่แท้จริงของประชาชนในการเลือก
ตัวแทน โดยปราศจากการครอบง าหรือชักจูงใดๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบการเมืองก็ตาม 
แต่กลับพบว่าการทุจริตเลือกตั้งโดยการซื้อเสียงไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมยังปรากฏอยู่ใน
หลายพื้นท่ีแม้ว่าจะก าหนดโทษไว้รุนแรงพอสมควรก็ตาม 

                                                 
5สติธร ธนานิตโิชติ,วารสารสถาบันพระปกเกล้า ปี 2550 ฉบับท่ี 3, ม.ป.ป. 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560ได้บัญญัติไว้เพ่ือป้องกันการทุจริตไว้
หลายมาตราด้วยกัน  เช่น ใน มาตรา 98บุคคลต้องห้ ามมิ ให้ ใช้สิทธิสมัครรับ เลือกตั้ งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีหลายกรณี ที่น่าสนใจคือ6 

(6) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
(7) เคยได้รับโทษจ าคุก โดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอัน

ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(8)เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือ

ถือว่ากระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(9) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

เพราะร่ ารวยผิดปกติ หรือต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะกระท าความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(10) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อ
ต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานใน
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐหรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมาย
อาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายที่ว่าด้วยยาเสพ
ติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็น
เจ้ามือหรือเจ้าส านัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน  

(11) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 
ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเป็นตัวอย่างในเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งพระราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2560เป็นการป้องกันเหตุแห่งการทุจริตไว้ตั้งแต่ต้นด้วยการไม่ให้ผู้ที่เคยมีพฤติกรรมทุจริตเข้ามาสู่วง
การเมืองอีก แต่บุคคลเหล่านี้ก็จะส่งลูก เมีย ญาติ หรือคนที่ตนเองสามารถบังคับบัญชา สั่งการได้ เข้า
มาสมัครรับเลือกตั้งโดยที่ตนเองท าหน้าที่สนับสนุนอยู่เบื้องหลัง จะเห็นได้ว่าถึงแม้รัฐธรรมนูญจะเขียน
ขึ้นมาเพ่ือป้องกันการทุจริตและมีการก าหนดโทษไว้ค่อนข้างรุนแรง เพ่ือให้เกิดความเกรงกลัวแต่
ผู้สมัครรับเลือกตั้งหลายคนกลับหาช่องทางทางออกและหลีกเลี่ยงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เพราะ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเหล่านั้นเพ่งเล็งไปเฉพาะการให้ได้มาซึ่งชัยชนะเท่านั้น ท าให้มองไม่เห็น บาป-บุญ-
คุณ-โทษ เหมือนมีสิ่งชั่วร้ายมาบดบังความถูกต้องเอาไว้ 

สังคมไทยเป็นสังคมที่สามารถรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกมาใช้ได้อย่างรวดเร็วไม่เคอะเขินและ
ดูเหมือนจะสามารถกลมกลืนกับประเพณีไทยได้เป็นอย่างดี  สังคมไทยพัฒนาไปพร้อมๆ กับเศรษฐกิจ
ทุนนิยม  การพัฒนาเหล่านี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์แบบศักดินาในสังคมไทยเลย  แต่กลับท า
ให้ระบบอุปถัมภ์เข้มแข็งขึ้น  ประชาชนยังถูกถ่ายทอดบอกสอนให้เคารพกราบไหว้ผู้มีอ านาจ  มี
ต าแหน่ง  มีเงิน  โดยไม่ได้พิจารณาว่าคนๆ นั้นเป็นคนดีหรือไม่   ทั้งนี้เพราะเชื่อว่าคนเหล่านี้มีบารมี
พอที่จะช่วยปกป้องพวกเขาได้เป็นที่พ่ึงได้  ขณะเดียวกันก็สามารถลงโทษเขาได้เช่นกัน  ถ้าเขาไม่
จงรักภักดีหรือทรยศหักหลัง  คนจ านวนไม่น้อยขาดการเคารพนับถือตัวเองเพราะเรื่องเงิน  อาจเป็น
                                                 

 
6รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560. ราชกิจจานุเบกษา,เล่มที่ 134,ตอนท่ี 40, 6 

เมษายน 2560. หน้า 27. 
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เพราะวัฒนธรรมตะวันตกที่ท าให้คนต้องดิ้นรนต่อสู้กับเศรษฐกิจที่รัดตัว  หรืออาจเป็นเพราะการไล่
ตามวัฒนธรรมและค่านิยมที่เปลี่ยนไป  คนไทยจ านวนไม่น้อยละเลยค าสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า 
หรือไม่ได้ศึกษาให้ถ่องแท้ท าให้เกิดปัญหาการตีความในค าสอนผิดเพ้ียนไปอย่างน่าเสียดาย  การห่าง
จากศาสนาเป็นหนทางหนึ่งที่ท าให้ไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจ  ท าให้เกิดการคล้อยตามโดยไม่ได้พิจารณา
ใคร่ครวญถึงความถูกต้อง  สิ่งเหล่านี้อาจเป็นประเด็นหนึ่งของการขายเสียงของคนไทย  ซึ่งมีจ านวน
ไม่น้อย  การจูงใจด้วยการให้สิ่งของเงินทอง  เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการลงคะแนนเสียง  หลายคนอาจ
มองว่าไม่มีผลกระทบต่อชีวิตประจ าวันแต่อย่างใด  เมื่อมีการซื้อเสียง  ก็มีการขายเสียง  มีการ
ลงคะแนนให้หรือไม่ลงให้  ล้วนแล้วแต่เป็นวังวนของการทุจริตที่มีผลกระทบต่อการบริหารราชการ
บ้านเมืองทั้งสิ้น  การแข่งขันของผู้สมัครรับเลือกตั้ง  เริ่มต้นด้วยการใช้หัวคะแนนเป็นผู้ด าเนินการซื้อ
เสียง  หัวคะแนนแต่ละคนก็จะได้รับค่าตอบแทนด้วยเงินจ านวนมาก  และหัวคะแนนจะต้องเป็น
ผู้กว้างขวาง มีอิทธิพลพอที่จะโน้มน้าวให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้ผู้สมัครที่เป็นเจ้าของเงิน 
หัวคะแนนจะใช้เงินในการซื้อเสียงมากน้อยต่างกันตามกระแสการแข่งขัน และระดับของการเลือกตั้ง 
โรเบิร์ทเคเมอร์ตัน (RobertK. Merton) ได้น าเอาหลักการสังคมไร้บรรทัดฐาน(Anomie) มาสร้างเป็น
ทฤษฎีใหม่โดยตั้งชื่อว่า “ทฤษฎีความกดดันทางสังคม” (Strain Theory)โดยเมอร์ตันได้อธิบายว่า
สภาพสังคมมีอิทธิพลในการปลูกฝังให้บุคคลมีค่านิยมหรือความอยากบางประการแต่ในขณะเดียวกัน
โครงสร้างทางสังคมก็จ ากัดความสามารถของบุคคลเฉพาะกลุ่มในการบรรลุความต้องการนั้นหรืออาจ
กล่าวได้ว่าโครงสร้างทางสังคมมีส่วนกระตุ้นหรือผลักดันให้บุคคลบางกลุ่มมีพฤติกรรมที่ไม่เป็นที่
ยอมรับของคนในสังคมวัฒนธรรมของสังคมจะเป็นตัวก าหนดจุดมุ่งหมายหรือความต้องการของคนใน
สังคมจุดมุ่งหมายของแต่ละสังคมก็จะมีความแตกต่างกันออกไปตามวัฒนธรรมส าหรับประเทศ
สหรัฐอเมริกาจุดมุ่งหมายสูงสุดของสังคมที่วัฒนธรรมก าหนดขึ้นก็คือความมั่งคั่งร่ ารวยเมื่อบุคคลมี
ความร่ ารวยหรือมั่งคั่งก็มักจะตามมาด้วยการได้รับการยอมรับยกย่องในสังคมหรือมีสถานภาพทาง
สังคมสูงซึ่งแนวความคิดดังกล่าวนี้มีลักษณะคล้ายคลึงหรือสอดคล้องกันกับสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน
ที่คนในสังคมยอมรับคนที่มีฐานะร่ ารวยมากกว่าจะยอมรับคนที่เป็นคนดี7 

ส าหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งบางคน  เมื่อรับเงินจากหัวคะแนนมาแล้ว  จึงจะมาพิจารณาไตร่ตรอง
ถึงคุณสมบัติของผู้รับสมัครเลือกตั้งภายหลัง  พิจารณาแล้วเห็นว่า  ในจ านวนผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ทั้งหมดไม่มีผู้ใดเป็นคนดีที่น่าสนับสนุนเลย  ท าให้ตัดสินใจไม่ลงคะแนน (no vote)  หรือผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งบางคนรับเงินจากหัวคะแนนมาแล้ว  พิจารณาใคร่ครวญแล้ว  เห็นว่าผู้สมัครรับเลือกตั้ ง
เจ้าของเงินเป็นคนไม่ดี  หรือดีน้อยกว่าอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้แจกเงิน  จึงไปลงคะแนนให้กับคนที่ไม่ได้เป็น
เจ้าของเงินสิ่งต่างๆเหล่านี้กลายเป็นวงจรอุบาทว์ที่ไม่จักจบจักสิ้น จนเป็นความเคยชิน ทั้งผู้ซื้อเสียง
และผู้ขายเสียงกลายเป็นความเคยชินของสังคม ที่จะยอมรับการซื้อเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งว่าเป็น
สิทธิที่จะซื้อเพราะเป็นเงินของเขาและเมื่อได้รับเลือกตั้งแล้วเขาอาจจะไม่โกงเพ่ือจะเอาเงินเหล่านั้น
คืนก็ได้ หรือถ้าเขาคอรัปชั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะว่ากันภายหลัง ส่วนการขายเสียงก็มองเป็นสิทธิ

                                                 
7รัตนะ วรบณัฑติ และสมศักดิ์  ศรสีันติสุข, บทความน าเสนอในงานสัมมนา “ท้าทายสังคมศาสตร์ไทย 

: ความรู้ท่วมหัวเอาตัว (สังคม) ไม่รอด?”,การสมัมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบณัฑติศึกษาสาขาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาครั้งที1่0, วันท่ี12-13มีนาคม2554,ณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
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ส่วนบุคคล ในเมื่อเป็นเสียงของเขา เขาจะขายหรือไม่ก็ได้ ถ้าถามถึงผลกระทบกับประเทศชาติ
บ้านเมืองหลายคนก็จะตอบว่า ใครเข้าไปก็โกงกินกันทุกคน เมื่อเป็นอย่างนี้ก็รับเงินดีกว่าไม่รับ 
 
3.หลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับการซื้อสิทธิขายเสียง 
 การซื้อสิทธิซื้อเสียงนั้นนอกจากจะผิดกฎหมายบ้านเมืองแล้วในแง่ศีลธรรมยังถือว่าเป็นการ
เอารัดเอาเปรียบคู่ต่อสู้ที่ไม่ซื้อเสียงอีกด้วย ท าให้คนดีแต่ไม่มีเงินซื้อเสียง ไม่สามารถเข้าสู่ระบบ
การเมืองได้ คนดีเกิดความท้อแท้ ประเทศชาติบ้านเมืองได้แต่คนมีเงินเข้าไปบริหาร ดีหรือไม่เป็น
ปัจจัยรองลงไป ผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่รู้สึกละอายต่อบาปที่ก าลังจะก่อขึ้น โดยท าให้ผู้สนับสนุน เช่น
หัวคะแนน และผู้มีสิทธิเลือกตั้งบางคนที่ขายเสียงต้องพลอยมีมลทินไปด้วย  

จากระบบเศรษฐกิจทุนนิยม ท าให้ค่านิยมในสังคมไทยเปลี่ยนไป ประชาชนจ านวนมากทิ้ง
ระบบเกษตรกรรมด้วยการขายที่ท ากิน  เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมโดยการเป็นคนงานในโรงงานวิถีชีวิต
ของคนไทยเริ่มเปลี่ยนไป  จากความเรียบง่ายความสมถะ ความเก้ือหนุน โอบอ้อมอารี เริ่มหายไปจาก
สังคมไทยคนไทยกลายเป็นเครื่องจักรที่เร่งรีบ เป็นผู้ที่ต้องกอบโกยมีเวลาน้อย  ดังนั้นวัดที่เคยเป็นที่
พ่ึงขัดเกลาจิตใจก็เริ่มร้างคน  พระธรรมไม่มีคนสนใจเท่าที่ควร ด้วยเวลาอันน้อยนิดนี้คนไทยจึงหันไป
หาพระพุทธศาสนาแบบย่อง่ายๆเช่น  การรดน้ ามนต์ การเจิม การอ้อนวอน การดูดวง แทนการเข้าวัด
ฟังธรรม ปัญหาใหญ่ที่ตามมาคือปัญญาที่ค่อยๆหายไปรวมไปถึงการตีความเข้าข้างตนเองตลอดเวลา
การตีความที่ผิดพลาดเกี่ยวกับค าสอนในพระพุทธศาสนา มีให้เห็นในสังคมไทยปัจจุบันมากมายหลาย
เรื่องเช่น อุเบกขา คือหลักธรรมข้อหนึ่งในหลักธรรมที่เรียกว่าพรหมวิหาร 4 ซึ่งได้แก่ เมตตา กรุณา 
มุทิตาและอุเบกขา ในสังคมปัจจุบัน มีผู้คนเป็นจ านวนน้อยที่คิดว่าตนเองเป็นคนมีอุเบกขา เช่น ไม่
ยอมใช้สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา เพราะไม่อยากเข้า
ไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย และวางเฉยเสีย แล้วบอกว่าใช้อุเบกขาธรรมหรือมีผู้ อ่ืนละเมิดสิทธิตาม
กฎหมายของตนก็วางเฉยเสียเพราะเห็นว่าถ้าพูดออกไปจะเกิดอันตรายแก่ตนเอง  แล้วคิดว่าตนเองใช้
อุเบกขาธรรม เห็นคนกระท าผิดกฎหมาย และท าให้เกิดผลเสียต่อสังคมก็วางเฉยเสีย เพราะถือว่าไม่ใช่
ธุระของตน แล้วคิดว่าตนเองใช้อุเบกขาธรรม สันโดษ ในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงความพอใจใน
สิ่งที่ตนมีอยู่ เป็นหลักธรรมที่ป้องกันมิให้จิตใจเกิดความโลภ ซึ่งหมายถึงการอยากได้ของผู้อ่ืนมาเป็น
ของตน ความสันโดษในพระพุทธศาสนาไม่ขัดแย้งกับหลักธรรมข้อ 2 ในหลักธรรมอิทธิบาท 4 ที่
กล่าวถึงความขยันหมั่นเพียรประกอบกิจการงานเมื่อเราได้มีความขยันหมั่นเพียรประกอบกิจการงาน
ใดๆแล้ว ได้ผลอย่างไรก็ต้องมีความพอใจในผลประกอบการนั้นๆ คือต้องมีความสันโดษ ถึงแม้ว่าผล
จากการที่ได้ประกอบกิจการใดๆ ด้วยความเพียรจะได้ผลไม่ตรงกับที่ตั้งจุดประสงค์ไว้ก็ตามเป็นการ 
“สันโดษในเรื่องอ านวยความสะดวกทางวัตถุ” แต่การตีความ “สันโดษ” ของชาวบ้านที่มิได้ศึกษา
ศาสนาพุทธอย่างแท้จริง กลับกลายเป็นว่า การด ารงตนอยู่ตามล าพังโดยมิต้องเกี่ยวข้องกับผู้อ่ืน จึง
เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง8 
ตามความเป็นจริงแล้ว  ถ้าประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะพิจารณาผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนก็จะรู้ว่า
ใครเป็นคนดีใครเลวมากใครเลวน้อยใครมีผลงานในการพิจารณาและการท าใจให้เป็นกลางเที่ยงธรรม 
                                                 

8ไพฑูรย์  มีกุศล และ ณรงค์ พ่วงพิศ,“วิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์กับสังคนไทยปัจจุบนั” ในชุดวิชา
ประวัติศาสตร์ไทยหน่วยท่ี 15 สาขาวิชาศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธริาช, 2554 หน้า 15 – 49. 



 
 
การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์2562 

1352 

ให้ความยุติธรรมแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
มาพิจารณาไตร่ตรองโดยเฉพาะเรื่อง อคติ 4 (ฐานะอันไม่พึงถึง,ทางความประพฤติที่ผิด,ความไม่เที่ยง
ธรรม,ความล าเอียง) 

ความล าเอียง 
๑. ฉันทาคติ  :  ล าเอียงเพราะชอบ 
๒. โทสาคติ  :  ล าเอียงเพราะชัง 
๓. โมหาคติ  :ล าเอียงเพราะหลง 
๔. ภยาคติ    :ล าเอียงเพราะกลัว9 
ก่อนจะลงคะแนนจึงควรพิจารณาว่าเรามีอคติต่อผู้สมัครรับเลือกตั้งคนไหนหรือไม่ผู้สมัครคนใด

เคยมีบุญคุณมาแต่อดีตสิ่งต่างๆเหล่านี้ท าให้เกิดความล าเอียงจนอาจท าให้ความล าเอียงเหล่านี้มาบด
บังความถูกต้อง จึงต้องพิจารณาอย่าให้เกิดอคติได้ การเลือกตั้งเป็นการเลือกคนไปท างานให้ส่วนรวม
จะใช้อคติส่วนตัวไปพิจารณาไม่ได้เพราะผลเสียจะเกิดขึ้นแก่สังคมและประเทศชาติซึ่งหมายถึงไม่ควร
เอาเรื่องส่วนตัวไปเป็นข้อตัดสินเรื่องท่ีเป็นส่วนรวม   
 ในกรณีนี้  ในทางพระพุทธศาสนาเข้าข่ายอทินนาทาน คือถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วย
อาการแห่งขโมย,ขโมยสิ่งของ,ลักทรัพย์10ซึ่งเป็นอกุศลกรรม :กรรมที่เป็นอกุศล,กรรมชั่ว,บาป,การ
กระท าที่ไม่ดี  คือเกิดจากอกุศลมูลนับว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรท าแต่โดยส่วนใหญ่แล้วผู้มีสิทธิเลือกตั้งมักจะ
ลงให้กับเจ้าของเงินหรือลงคะแนนให้กับผู้ที่จ่ายเงินจ านวนมากที่สุด  ทั้งนี้เพราะมองไปถึ งการตอบ
แทนเมื่อรับเงินมาแล้วก็ต้องลงคะแนนให้โดยไม่ได้พิจารณาถึงความถูกต้อง  ในกรณีนี้นับว่าเป็นการ
สนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งคนนั้นเข้าไปกอบโกยโกงกินฉ้อราษฎร บังหลวงซึ่งตัวผู้ที่เลือกเองก็ทราบดี
อยู่ว่าเมื่อมีการจ่ายเงินก็ต้องมีการเอาเงินคืน  ในจ านวนที่มากกว่าแน่นอน  แต่ก็ยังลงคะแนนให้ถือว่า
สิ้นสุดกัน 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ท่านกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าในคัมภีร์ปปัญจสูทนี และปรมัตถ
ทีปนี    ไว้ว่า ความปรารถนา(บาลีว่า ปตฺถนา แปลเป็นไทยง่ายๆว่า ความอยาก)มี 2 อย่างคือ 

๑. ความปรารถนาที่เป็นตัณหา (ตัณหาปัตถนา แปลง่ายๆว่า อยากด้วยตัณหา) 
๒. ความปรารถนาที่เป็นฉันทะ (ฉันทปัตถนา แปลง่ายๆว่า อยากด้วยฉันทะ) 

ค าอธิบายนี้แม้จะเป็นชั้นอรรถกถา มิใช่มาในบาลี(คือพระไตรปิฎก) โดยตรง แต่ใช้เป็นจุดเริ่มต้น
ส าหรับท าความเข้าใจได้ดีมาก ถือความตามนี้ว่า ความอยากที่เป็นแรงจูงใจให้มนุษย์กระท าการต่างๆ
นั้น แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ความอยากที่ชั่วร้ายก็มี ความอยากที่ดีก็มี ความอยากฝ่ายชั่วร้าย
เรียกว่าตัณหา ความอยากฝ่ายดีเรียกว่าฉันทะ.......ตัณหาแปลว่าความกระหาย ความทะยาน ความ
อยาก ความเสน่หา ความรน ความร่าน ความกระสับกระส่าย ความกระวนกระวาย ไม่รู้อ่ิม......ฉันทะ
ในที่นี้หมายถึง กุศลธรรมฉันทะ.........แปลว่า ฉันทะในกุศลธรรม คือความพอใจ ความชอบความ
อยากในสิ่งดีงาม1 
                                                 

9พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานกุรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ช าระ- เพ่ิมเติม 
ช่วงที่  1), มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย, กรุงเทพ.  2551. 

10พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, มหาวิทยาลยัมหาจฬุา
ลงกรราชวิทยาลัย, กรุงเทพ.  2552. 
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ฉันทะจะเป็นตัวยึดเหนี่ยวให้ผู้ซื้อเสียงได้พิจารณาว่า มนุษย์ทุกคนมีความอยาก ความ
ต้องการและความใฝ่ฝันของตนเอง แต่ความใฝ่ฝันเหล่านั้นจะต้องเป็นฉันทปัตถนา คือความปรารถนา
ที่ดีงามเป็นธรรมดาที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งย่อมต้องการได้รับเลือกตั้งด้วยวิธีที่ถูกต้องด้วยกันทุกคน เมื่อ
พิจารณาตนเองแล้วเห็นว่าคงจะสู้ผู้สมัครคนอ่ืนไม่ได้เพราะตนเองสร้างคุณงามความดีมาน้อยกว่า แต่
ความอยากท่ีชั่วร้ายที่เรียกว่าตัณหาเกิดความทะยานอยากท่ีจะได้รับเลือกตั้งท าให้เกิดความคิดฝ่ายต่ า
หาหนทางการต่อสู้ที่ได้เปรียบผู้อ่ืนโดยไม่ได้ค านึงถึงคุณธรรมใดๆ การซื้อเสียงจึงเกิดขึ้นและซื้อด้วย
จ านวนเงินมากข้ึนเพราะเห็นช่องทางในการเอาเงินที่เสียไปนั้นคืนมา 

ส าหรับผู้ขายเสียงแล้วมีจ านวนไม่น้อยที่คิดว่าฤดูกาลเลือกตั้งคือช่วงเวลาของการได้เงินก้อน
โดยไม่ต้องออกแรงรับเงินทุกคนที่มาแจกในลักษณะรับปากว่าจะเลือกกับทุกคนโดยไม่ค านึงถึง
“อทินนา”และ  “มุสาวา”เลยสักนิดกลายเป็นความเคยชินต่อบาปที่รับเงินเขามาแล้วไม่ลงคะแนนให้
เจ้าของเงินเมื่อถึงเวลาลงคะแนนก็ไม่สามารถวางใจให้เที่ยงตรงได้เพราะผิดบาปมาตั้งแต่ต้นแล้วจึง
เกิดฉันทาคติคือล าเอียงเพราะชอบ ชอบที่เขาให้เงินมาก ชอบเพราะเขาเคยด ารงต าแหน่งใหญ่โตมา
ก่อน เกิดโทสาคติคือล าเอียงเพราะชัง ชังเพราะเขาไม่แจกเงิน ชังเพราะในสมัยที่เขารับราชการต ารวจ
เคยจับไพ่เรา เกิดโมหาคติคือล าเอียงเพราะหลง หลงเพราะเขาเป็นดารา เกิดภยาคติคือล าเอียงเพราะ
กลัว กลัวว่าถ้าไม่เลือกเขาจะท าร้าย กลัวเพราะเขาเป็นเจ้าของบริษัท ถ้าไม่เลือกกลัวเขาจะให้ออก
จากงาน อคติเหล่านี้เป็นม่านบังตาท าให้มองไม่เห็นความจริงความถูกต้อง 

ท่านพุทธทาสภิกขุได้กล่าวถึงการให้ความส าคัญกับวัตถุมากกว่าพระธรรมว่า เราเคยเผยแผ่
พระพุทธศาสนากลับไม่ใคร่จะส าเร็จในจุดนี้  ก็เพราะประชาชนส่วนใหญ่  ตกจมลงไปในทะเลของ
วัตถุ ไม่นิยมเลื่อนชั้นให้แก่ตัวเองในทางวิญญาณ  ตกเป็นทาสของวัตถุมากเกินไปจึงมีราคะจัด  มีโล
ภะจัด มีโมหะจัด  กลายเป็นแมลงที่ชักใยพันตัวเองหนาเข้าทุกๆ วิถีทาง  ทั้งโลภะ  โทสะ  โมหะ  ชัก
ใยพันตัวเองจนแสงสว่างส่องไม่ถึงแสงสว่างแห่งพระธรรม   แล้วก็ไม่รู้จักว่าตนก าลังเป็นอย่างนั้น นี้
เราเรียกกันใหม่ว่าความมืดสีขาว   ความมืดสีขาวนี้คือ  มันมองไม่เห็น  ถ้าเห็นมันก็เห็นเป็นสีขาว  
แล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันมืด  แต่ที่แท้ความมืดสีขาวนี้  มันมืดยิ่งกว่าความมืดสีด า  ขอให้คิดและสังเกตดูให้ดี  
ความเข้าใจผิดว่าตัวถูกนั่นแหละความมืดสีขาว  คือเห็นเป็นถูกเสมอไป  แล้วก็เลยลุ่มหลง11  

ความกตัญญูทางการเมือง 
ถ้าหัวใจของคนทุกคนในโลกนี้ 

เต็มไปด้วยความกตัญญูกตเวทีจริงๆแล้ว 
โลกนี้จะเป็นโลกที่งดงามยิ่งกว่าเทวโลก 

น่าอยู่ยิ่งกว่าเทวโลก 
ปลอดภัยยิ่งกว่าเทวโลก 
โดยไม่ต้องสงสัยเลย12 

พุทธทาสภิกขุ .......จากโลกสวยด้วยกตัญญู 

                                                 
11พุทธทาสภิกขุ, วิธีเอาชนะความตาย, ธรรมสภาและสถานบันบันลือธรรม, กรุงเทพฯ : ม.ป.ป. 

12พุทธทาสภิกขุ, โลกสวยด้วยกตัญญ,ู ปกหลัง, หนังสือพิมพ์แจกจ่าย. 
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ในค าสอนทางพระพุทธศาสนานั้น ท่านยกย่องว่าคนที่มีความกตัญญูหรือผู้ที่แสดงออกถึง
ความกตัญญูรู้คุณท่าน คนๆนั้นนับได้ว่าเป็นคนดี เป็นผู้ที่ควรยกย่องสรรเสริญ เชิดชู เช่นการกตัญญู
ต่อบิดา มารดา หรือผู้มีพระคุณที่เคยชุบเลี้ยงอุ้มชูมา ด้วยการดูแลเอาใจใส่ยามท่านตกทุกข์ได้ยาก 
เจ็บไข้ได้ป่วย การกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ที่เคยสั่งสอนอบรมให้มีวิชาความรู้ท าให้สามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้หรือท าให้เป็นคนดีไม่ตกไปสู่ทางที่ชั่ว หรือการตอบแทนคุณเพ่ือนที่
เคยอุดหนุนเกื้อกูลยามเมื่อเราตกทุกข์ได้ยาก ท าให้รอดพ้นจากภยันตรายเอาชีวิตรอดมาได้แม้เพ่ือน
คนนั้นจะประกอบอาชีพไม่สุจริตก็ตาม อาจจะประพฤติผิดศีลธรรมก็ตาม เมื่อมีความสุขแล้ว เราหา
โอกาสตอบแทนคุณเป็นการส่วนตัวตอบแทนในสิ่งที่ดีงาม เช่นดูแลยามเจ็บไข้ได้ป่วย ช่วยเหลือให้
การศึกษาแก่บุตรของเพ่ือน ก็นับเป็นความกตัญญูที่ชอบแล้ว แต่ถ้าหากเพ่ือนคนเดียวกันนี้ลงสมัคร
รับเลือกตั้ ง การตอบแทนคุณด้วยการลงคะแนนเสียงให้ก็นับว่าไม่ควร เพราะผลที่ ได้รั บจะ
กระทบกระเทือนไปถึงสังคมส่วนรวมด้วย ดังนั้นค าว่ากตัญญูไม่หมายถึงการตอบแทนคุณ แบบปิดหู
หลับตาไม่ไตร่ตรองถึงความถูกต้องและผลกระทบที่จะเกิดแก่ส่วนรวมพระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญา
นันทภิกขุ) ท่านกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า  สังคมในปัจจุบันมันเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรเปลี่ยนไปเรื่อยๆ 
ความนึกคิดอะไรของคนก็เปลี่ยนแปลงไป ออกไปนอกลู่นอกทาง เรื่อง บาปบุญคุณโทษอะไรอย่างนี้
ไม่ค่อยจะได้นึก ไม่ค่อยจะได้คิด ชอบท าอะไรตามใจตัวตามใจอยากใจปรารถนา แต่ไม่ได้คิดว่าเป็น
การกระทบกระเทือนต่อใคร สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่ใคร เขาไม่ค่อยคิดถึงเรื่ องอย่างนั้น 
เอาประโยชน์ตนเป็นใหญ่ ไม่คิดถึงประโยชน์และความสุขของคนอ่ืน13 

นอกจากนี้ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ท่านกล่าวถึงความกตัญญูกตเวทีไว้ในหนังสือ
พุทธธรรมว่า  กตัญญูกตเวที : ผู้รู้อุปการะที่ท่านท าแล้วและตอบแทนความกตัญญูว่าโดยขอบเขต  
แยกได้เป็น 2 ระดับ  คือ  กตัญญูกตเวทีต่อบุคคลผู้มีคุณความดี  หรืออุปการะต่อตนเป็นส่วนตัวอย่าง
หนึ่ง  กตัญญูกตเวทีต่อบุคคลผู้ได้บ าเพ็ญคุณประโยชน์  หรือมีคุณความดีเกื้อกูลแก่ส่วนรวม  เช่น  ที่
พระเจ้าปเสนทิโกศล  ทรงแสดงความกตัญญูกตเวที ต่อพระพุทธเจ้าโดยฐานที่ได้ทรงประกาศธรรมยัง
หมู่ชนให้ตั้งอยู่ในกุศลกัลยาณธรรม เป็นต้นอย่างหนึ่ง1 

ถ้าจะแปลค าว่าการกตัญญูทางการเมืองตรงๆก็น่าจะแปลได้ว่าการตอบแทนบุญคุณทางการ
เมือง และหากจะอ้างเอาค ากล่าวของพระเดชพระคุณพระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตฺโต)เป็นบรรทัด
ฐานก็สามารถว่าโดยขอบเขตได้ 2 ระดับคือกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีอุปการะต่อตนเป็นส่วนตัว ซึ่งไม่ได้
หมายความว่าการตอบแทนคุณนั้นไม่ต้องพิจารณาอะไรเลยยกตัวอย่างเช่นเพ่ือนผู้เคยช่วยเหลือดูแล
เอ้ือเฟ้ือเมื่อเรายากจนก็ให้ที่อยู่ให้ที่กิน ครั้นเพ่ือนคนนี้ต้องคดีค้ายาบ้าติดคุกการกตัญญูก็ต้อง
พิจารณาเช่นดูแลทุกข์สุขของครอบครัวเขา หมั่นเยี่ยมเยียนให้ก าลังใจ หากเพ่ือนขอร้องให้ช่วยส่ง
ยาบ้าแทนก็ปฏิบัติตาม แล้วอ้างว่ากระท าไปเพราะความกตัญญูก็ไม่ถูกต้องส่วนอีกระดับหนึ่งคือ
กตัญญูกตเวทีต่อบุคคลผู้สร้างคุณความดีต่อส่วนรวม แม้ว่าบุคคลผู้นั้นไม่ได้ให้ประโยชน์หรืออุปการะ
แก่ตนเลยก็ตามเช่นการเลือกคนดี คนที่เคยท าคุณประโยชน์ให้แก่สังคมให้แก่ประเทศชาติเข้าไปเป็น
ผู้แทนราษฎรก็ถือได้ว่าเราได้แสดงกตัญญูกตเวทีต่อประเทศชาติบ้านเมืองแล้ว 
4.บทสรุป 
                                                 

13พระธรรมโกศาจารย์(ปัญญานันทภิกขุ),กตัญญูกตเวทีเป็นเคร่ืองหมายของคนดี,กองทุนปัญญานันท
ธรรม ศูนย์สืบอายุพระพุทธศาสนา วัดชลประทานรังสฤษฎ์,นนทบุรี.2539. 
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 การเลือกตั้งทุกยุคทุกสมัย  รัฐบาลหรือองค์กรอิสระที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง  พยายาม
แสวงหารูปแบบและวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมส าหรับมาเป็นกรอบกติกา ในการเลือกตั้งในรูปของ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ  ข้อบังคับต่างๆ โดยคาดหวังว่าการเลือกตั้งครั้งนั้นๆ จะเป็นไปด้วยความ
บริสุทธิ์ยุติธรรม  แต่ด้วยความยึดติด ความอยากได้อยากดี  อยากมีอยากเป็น ซึ่งเป็นกิเลส ท าให้
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเกิดโลภะ คือ ความอยากได้, โมหะ คือความหลง  ความไม่รู้ ความเขลา  ทิฎฐิ คือ
ความห็นผิด   อหิริกะ คือความไม่ละอายต่อความชั่ว  และในที่สุดก็เกิด  อโนตตัปปะ  คือ ความไม่
เกรงกลัวต่อความชั่ว  ผู้สมัครรับเลือกตั้งมุ่งมองไปที่ความส าเร็จเพ่ือประโยชน์ตนเพียงอย่างเดียว โดย
มิได้มองถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับบุคคลรอบข้าง  หรือเกิดกับสังคมส่วนรวมที่ตนมีส่วน
รับผิดชอบอยู่  การซื้อเสียงจึงเกิดขึ้นในสังคมไทย  ซึ่งก าลังเป็นสังคมที่ก าลังเปลี่ยนแปลง  ที่มาจาก
อารยธรรมต่างชาติ  ท าให้คนไทยพยายามปรับตัวให้ทันสมัย  กลายเป็นสังคมวัตถุนิยมซึ่งคนไทยต้อง
ต่อสู้ดิ้นรนขนขวายหาเงินมาเพ่ือสนองความต้องการตามกระแสนิยม และเพ่ือให้ทันความ
เปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์ 
 เมื่อนายทุน,นักธุรกิจหันมาให้ความส าคัญในการเข้าสู่วงการเมือง เพ่ือรักษาและแสวงหา
ผลประโยชน์ของตนและพรรคพวก ท าให้นักธุรกิจเหล่านี้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมากมายเช่นเงินและ
หัวคะแนน ให้เกิดประโยชน์และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้โดยการใช้เงินซื้อเสียงซื้อคะแนน คนดีบาง
คนที่เป็นผู้มีความรู้มีความตั้งใจแต่ไม่มีเงินส าหรับการซื้อเสียงก็ไม่มีโอกาสเข้ามาบริหารประเทศชาติ
บ้านเมืองท าให้ท้อถอย และละทิ้งอุดมการณ์ทางการเมืองไปเลยก็มี จากสภาพเศรษฐกิจที่รัดตัวท าให้
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเลือกที่จะรับเงินและลงคะแนนให้เจ้าของเงิน  โดยลืมคิดพิจารณาถึงความถูกต้อง
ความยุติธรรมและลืมพิจารณาถึงผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับบ้านเมืองในอนาคต ทั้งนี้ เพราะกิเลส
(สภาพที่ท าให้จิตเศร้าหมอง)เช่น  เกิดโลภะ คือความอยากได้ของผู้อ่ืน  เกิดโมหะคือความหลงผิด  
ความโง่เขลา  เกิดทิฎฐิคือความเห็นผิดเป็นชอบ  เกิดอหิริกะคือความไม่ละอายที่ไปรับเงินค่าจ้างใน
การกระท าผิดและเกิดอโนตตัปปะคือความไม่เกรงกลัวต่อความชั่วนั้นแม้กฎหมายจะระบุโทษไว้หนักก็
ตาม 
 ส าหรับแนวคิดของนักปราชญ์จีนนั้นเม่งจื๊อ ให้แนวคิดทางด้านจริยธรรมทางการเมืองไว้ว่า  
โดยธรรมชาติมนุษย์ดีมาแต่ก าเนิดมีความรู้สึกที่ดี 4 ประการ คือ ความเห็นอกเห็นใจความละอายใน
สิ่งที่ผิดและความภาคภูมิใจในสิ่งที่ถูก ความอ่อนน้อมถ่อมตนและความรู้สึกผิดชอบชั่วดีความรู้สึกเห็น
อกเห็นใจเป็นจุดเริ่มต้นของมนุษยธรรมความรู้สึกละอายในสิ่งที่ผิดและภาคภูมิใจในสิ่งที่ถูกเป็น
จุดเริ่มต้นของความชอบธรรมความรู้สึกอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นจุดเริ่มต้นของความประพฤติอัน
เหมาะสมความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเป็นจุดเริ่มต้นของสติปัญญา        

ในสภาพของสังคมที่เร่งรีบโดยเฉพาะการท ามาหากิน  ท าให้ประชาชนคนไทยบางส่วน  ไม่มี
เวลาในการศึกษาหาความรู้ตามหลักศาสนา  ไม่มีเวลาหรือไม่สนใจพระพุทธธรรม  ท าให้เกิดการ
ตีความที่ผิดพลาด  ท้ายสุดก็มีความคิดเห็นเข้าข้างตนเอง  โดยเฉพาะการตีความเรื่องความกตัญญู
รู้คุณ  ซึ่งในทางหลักศาสนากล่าวว่า  ความกตัญญูเป็นพ้ืนฐานของคนดี  ผู้ที่มีความกตัญญู  กตเวที  
จะเป็นผู้ฝักใฝ่ที่จะท าความดีมากขึ้น  ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี  คนบางคนเมื่อรับเงิน
จากการซื้อเสียงแล้ว  มักอ้างเอาความกตัญญูรู้คุณมาเป็นข้ออ้างในการลงคะแนนเสียงให้เจ้าของเงิน 
ทั้งท่ีรู้ว่า ถ้าเจ้าของเงินนั้นเมื่อได้เข้าไปบริหารประเทศแล้ว  ย่อมต้องการเงินที่ลงทุนไปในการเลือกตั้ง
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นั้นกลับมาด้วยการฉ้อราษฎร์ บังหลวง  ซึ่งอาจจะเป็นจ านวนเงินที่มากกว่าจ านวนที่ลงทุนไปหลาย
เท่า  เพ่ือตอบค าถามที่ตั้งไว้ในบทน าว่าการขายเสียงเป็นความกตัญญูทางการเมืองหรือไม่ จึงขอ
อัญเชิญพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ทรงพระราชทานพระราโชวาท ไว้ในโอกาส
รับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีการศึกษา
2546 – 2547 พระองค์ทรงด ารัสถึงความกตัญญู  กตเวที  ตอนหนึ่งว่า  ความกตัญญู  กตเวที  
หมายถึง  การรับรู้ในความดีของผู้อ่ืน  และศรัทธายินดีที่จะกระท าดีเพื่อผู้อ่ืน  คนที่มีความกตัญญู
กตเวทีนั้น  จะไม่ลบหลู่ดูหม่ินผู้มีพระคุณ  หากแต่มีความเคารพนับถืออย่างจริงใจ  เต็มใจและ
ตั้งใจที่จะปฏิบัติตอบแทนแต่ในทางท่ีชอบอยู่เสมอ 
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ภาวะผู้น าทางวิชาการ: ผู้น าวิถีพุทธ 
Academic Leadership: Leaders Buddhist Way 

 
ไชยนต์ อังกาน1 

ดร.ศุภกิจ ภักดีแสน2 
ถาวร โคตรชัย3 

 
บทคัดย่อ 

 ภาวะผู้น าทางวิชาการ เป็นคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารโดยตรง โดยเฉพาะผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องแสดงบทบาทฐานะผู้น าในการเป็นผู้นิเทศและให้ค าปรึกษา เพ่ือช่วยเหลือ แก่ครู 
อาจารย์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก อันเป็นปัจจัยอิทธิพลที่ส่งผลต่อความส าเร็จ ในการจั ด
การศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น การส่งเสริมบรรยากาศ
ทางวิชาการ เป็นองค์ประกอบหนึ่งของภาวะผู้น าทาง วิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ที่ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องแสดงบทบาทในการเสริมสร้างบรรยากาศ ทางวิชาการ เพ่ือสร้างบรรยากาศแห่งการ
เรียนรู้ของโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างมี ประสิทธิภาพ การสร้างบรรยากาศในโรงเรียน
ที่สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ควรมีหลายลักษณะ เช่น บรรยากาศที่ท้าทาย บรรยากาศที่เป็น
อิสระ บรรยากาศท่ีมีการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน และบรรยากาศที่มีความอบอุ่น และผูบริหารงาน
ที่ดีจะต้องมีวิธีการบริหารงานที่จะท าให้ชนะใจลูกนองธรรมะส าหรับผูบริหารงานคือจะตองมีความ
หนักแน่นมั่นคงและสามารถเป็นเสาหลักในการสรางความเชื่อมั่นใหแกลูกนองไดมีความสามารถใน
การแบ่งงานให้ลูกน้องท าตามความช านาญของแตละบุคคลและรูจักกระจายอ านาจใหแกลูกนองได้   
ชวยแบ่งเบาภาระของตนเอง 
 

Abstract 

 Academic leadership is directly related to the executive leadership. 

Especially the school administrators must act as leaders in supervision and counseling 

to assist teachers in performing their primary duties. It is the Influence factor that 

affect success in education administration, in improving  the quality of learners  

effectively and learning atmosphere. School administrators must show the role of 

promoting the  academic atmosphere to promote learners’ quality. The learning 

atmosphere consists of many contexts such as challenging, ease socially acceptance 

and warm atmospheres. School administrators must have administrative  technique to 

win the subordinates hearts. As for Dhamma or administrative ethics, the 

                                         
 1อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
 2ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หน่วยวิทยบริการคณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดจันทบุรี    
 3อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หน่วยวิทยบริการ
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดจันทบุรี  
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administrators must be stable, must be the main and confidential pillars for 

subordinates, be able to distribute and empower the workloads for subordinates 

according to their skills and ability so that they can help out the burden of the 

executives.     

 
1.บทน า  
  มีพุทธภาษิตแสดงไว้ว่า เมื่อฝูงโคว่ายน้ า ถ้าโคจ่าฝูงไปคด โคหมดทั้งฝูงนั้นก็ไปคดตามกัน 
เพราะมีผู้น าที่ไปคด ฉันใด ในหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้น บุคคลผู้ใดได้รับสมมติให้เป็นใหญ่หากบุคคลผู้นั้น
ประพฤติไม่เป็นธรรม หมู่ประชาชนนอกนั้นก็จะประพฤติซ้ าเสียหาย แว่นแคว้นทั้งหมด ก็ยากเข็ญ 
หากผู้ปกครองเป็นผู้ไร้ธรรม 
 “เมื่อฝูงโคว่ายข้ามน้ า ถ้าโคจ่าฝูงไปตรง โคท้ังฝูงนั้นก็ไปตรงตามกัน เพราะมีผู้น าที่ไปตรง 
ฉันใด ในหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้น บุคคลผู้ใด ได้รับสมมติให้เป็นใหญ่ หากบุคคลผู้นั้นประพฤติชอบธรรม หมู่
ประชาชนนอกนั้นก็จะพลอยด าเนินตามทั้งแว่นแคว้นก็จะอยู่เป็นสุข หากผู้ปกครองตั้งอยู่ในธรรม” 
 พุทธพจน์นี้แสดงให้เห็นความส าคัญของผู้น า ต่อความอยู่สวัสดิภาพ และสันติสุขของ
ตนเอง องค์กร สังคมและประเทศชาติทั้งหมด4 
 ภาวะผู้น า จึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาคนพัฒนาประเทศและจะต้องมีคุณลักษณะ คือ 
มีสติปัญญา ความดีงาม ความรู้ความดีงามและความสามารถของบุคคล ที่ชักน าให้คนทั้งหลายมา
ประสานกันและพากันไปสู่จุดหมายที่ดีงามและลักษณะผู้น าที่มีคุณภาพต้องประกอบด้วยหลัก 3 
ประการ คือ มองกว้าง คิดไกล และใฝ่สูง ตลอดจนต้องมีประสิทธิภาพตามแนวทางของหลักพุทธ
ธรรมอย่างเป็นระบบ เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคนและสังคม5 
 
2. ภาวะผู้น าทางวิชาการ 
 นักวิชาการหลายท่านได้ก าหนดเกี่ยวกับองค์ประกอบของภาวะผู้น าทางวิชาการของ 
ผู้บริหารโรงเรียนไว้ดังนี้ 
 ลัดดาวรรณ นัดดาเทพ ก าหนดองค์ประกอบของภาวะผู้น าทางวิชาการไว้ 8 ด้าน6 คือ 
  1. การกระตุ้นให้ครูตระหนักและเห็นด้วยในการพัฒนาโรงเรียน และคาดหวังใน
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
  2. การมีบทบาทส าคัญในการใช้กลยุทธ์เพ่ือปรับปรุงงานด้านวิชาการ 
  3. การสร้างสิ่งจูงใจให้ครูและใช้ระบบการให้รางวัลที่สนับสนุนงานวิชาการ 
  4. การติดตามดูแลความก้าวหน้าด้านวิชาการ 

                                         
 4พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), ภาวะผู้น า, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์บริษัทตถาตาพับลิเคชั่น 

จ ากัด, 2550), หน้า 2. 
 5พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ภาวะผู้น า : ความส าคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ , 

(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ธรรมดา 2546), หน้า 31-32. 
 6ลัดดาวรรณ นัดดาเทพ, “ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา 
จังหวัดชลบุรี” , งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต , สาขาวิชาการบริหารการศึกษา , (คณะศึกษาศาสตร์ , 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557), หน้า 40.    
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  5. การใช้ทรัพยากรบุคคลและวัสดุอย่างสร้างสรรค์ 
  6. การสร้างสภาพแวดอ้อมโรงเรียนให้ปลอดภัยและเป็นระเบียบ 
  7. การติดตามดูแลการปฏิบัติการสอนของครู 
  8. การสังเกตการสอนของครูและให้ข้อมูลย้อนกลับ 
 และวิษณุ จุลวรรณ ได้วิเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผู้น าทางวิชาการ ของผู้บริหาร
โรงเรียน มีองค์ประกอบ 8 ด้าน7 คือ 
 1. ด้านการบริหารจัดการ เป็นองค์ประกอบหลักของภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร 
โรงเรียน ที่ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องแสดงบทบาทฐานะผู้น าในการบริหารจัดการ เพ่ือผลส าเร็จของ 
งานที่เก่ียวกับการจัดการศึกษาในโรงเรียนทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เป็นองค์ประกอบหลักของภาวะผู้น า 
ทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ที่ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องแสดงบทบาทการเป็นผู้น าในการพัฒนา 
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมท่ีมีความเจริญอย่างรวดเร็ว 
 3. ด้านความสามารถ เป็นองค์ประกอบหลักของภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร 
โรงเรียน ที่จะสามารถน าการเปลี่ยนแปลง ,ใหม่ๆ มาสู่สถานศึกษา อันจะส่งผลต่อการยอมรับ และ
ความร่วมมืออย่างมั่นใจของผู้ร่วมงาน ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียนให้ประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. ด้านบุคลิกภาพ เป็นองค์ประกอบหลักของภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 
ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างคุณสมบัติของผู้น าทางวิชาการให้มีความเชื่อมั่นตนเองที่จะท าให้ผู้ร่วมงาน 
เกิดศรัทธายอมรับ และให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจนประสบผลส าเร็จ และ
ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนตามเป้าหมายของสถานศึกษา 
 5. ด้านการนิเทศเป็นองค์ประกอบหนังของภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน 
ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนจะต้องแสดงบทบาทฐานะผู้น าในการเป็นผู้นิเทศและให้ค าปรึกษา เพ่ือช่วยเหลือ 
แก่ครู อาจารย์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก อันเป็นปัจจัยอิทธิพลที่ส่งผลต่อความส าเร็จ ใน
การจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 6. ด้านการวางแผน เป็นองค์ประกอบหนึ่งของภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียน ที่ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องให้ความส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือที่จะช่วยท าให้มองเห็นภาพของโรงเรียน
ว่า ขณะนี้เราอยู่ ณ จุดใด และต้องการจะพัฒนาไปในทิศทางใด เพ่ือเป็นการก าหนดเป้าหมาย 
ในการปฏิบัติที่ชัดเจน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนและผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 7. ด้านการอ านวยความสะดวก เป็นองค์ประกอบหลักของภาวะผู้น าทางวิชาการของ 
ผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนในฐานะผู้น าทางวิชาการจะต้องแสดงบทบาทในด้าน การ
อ านวยความสะดวกเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนทุกๆ ด้าน ให้สามารถจัด

                                         
 7วิษณุ จุลวรรณ, “การวิเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานการประถมศึกษา จังหวัดสระบุรี”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2547), หน้า 94-95. 
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กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความสะดวก และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา คุณภาพ
นักเรียน 
 8. ด้านการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ เป็นองค์ประกอบหนึ่งของภาวะผู้น าทาง 
วิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ที่ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องแสดงบทบาทในการเสริมสร้างบรรยากาศ 
ทางวิชาการ เพ่ือสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
  McEwan กล่าวถึงภาวะผู้น าทางวิชาการที่มีประสิทธิผลว่า ประกอบด้วย องค์ประกอบ 
7 ด้าน8 คือ 
  1. การสถาปนาเป้าหมายทางวิชาการท่ีชัดเจน 
  2. การจัดการทีมงาน 
  3. การสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  4. การสื่อสารพันธกิจและวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
  5. การตั้งความคาดหวังที่สูงเกี่ยวกับทีมงาน 
  6. การพัฒนาครูให้เป็นผู้น า 
  7. การสร้างและรักษาเจตคติท่ีดีของนักเรียน ทีมงาน และผู้ปกครอง 
 Seyfarth ได้ก าหนดภาวะผู้น าทางวิชาการเป็นบทบาท หน้าที่ของผู้บริหารในการจัด
กิจกรรม เพ่ือพัฒนางานการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนไว้ 5 ด้าน9 คือ 
 1. มุมมองและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านหลักสูตร 
 2. การประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน 
 3. การจัดโครงการส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
 4. การประเมินผลการสอนของครู 
 5. การวางแผนเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ  
 ผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิชาชีพครูโดยผู้บริหารให้โอกาสแก่ครูได้พัฒนา
ความรู้ ความสามารถและความช านาญหรือมีประสบการณ์ในวิชาชีพของตนอย่างลึกซึ้ง เช่น ให้
ความส าคัญเน้นการศึกษาด้านการเรียนการสอน การส่งเสริมการท างานร่วมกันในคณะครู การ
พัฒนาการนิเทศการสอนการส่งเสริมสนับสนุนและปรับปรุงโครงสร้างใหม่ๆ ให้ดีขึ้น การน าหลักการ
พ้ืนฐานต่างๆ ของการเรียนรู้ของผู้ใหญ่มาพัฒนาคณะท างานและการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจในการสอน นอกจากนี้ผู้บริหารควรสนับสนุนส่งเสริมสมรรถนะด้านการท างานเป็นทีม10  
แรงจูงใจ (Motivation) ในความหมาย ทางจิตวิทยา หมายถึง สภาวะของบุคคลที่ถูกกระตุ้นให้แสดง
พฤติกรรมไปยังจุดหมายปลายทาง แรงจูงใจในการท างาน จึงเป็นปัจจัยให้บุคคลพยายามท างานให้

                                         
 8McEwan, Seven Steps to Effective Instructional Leadership, (CA : Macmillan, 
1998), p. 13.  
 9Seyfarth, The principal: New Leadership for New Challenges, (NJ : Prentice-Hall, 
1999), pp. 165-273. 

 10Blasé and Blasé, Effective Instructionl Leadership: Teacher’ s Perspectives on 
How Principals Promote Teaching and Learning in Schools, (Thousand Oaks : Corwin Press), 2004.  
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เจริญก้าวหน้า และแรงจูงใจเป็นผลของความแตกต่างระหว่างความต้องการหรือความอยากได้ 
(Aspiration) กับความส าเร็จ (Achievement) กล่าวอีกนัยหนึ่งแรงจูงใจคือแนวโน้มแห่งการพัฒนา
ความสามารถที่จะรับผิดชอบงานเป็นคุณสมบัติที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคน ซึ่งเป็นความรับผิดชอบ
ของผู้บริหารที่ต้องสร้างโอกาสในการพัฒนาตนเอง และการก้าวหน้าในหน้าที่การงานให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาของตน11  
 สรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีองค์ประกอบภาวะผู้น าทางวิชาการ โดยเป็น ผู้ที่
มีความสามารถในการน าและการบริหารบุคคลในการปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษาให้มี 
ประสิทธิภาพ และผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีคุณภาพตามที่ต้องการ     
 
3. แนวคิดเกี่ยวกับผู้น า  
 1. ความหมายของ ภาวะผู้น า (Leadership) 
 นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นักวิชาการและผู้รู้จ านวนมากต่างพยายามศึกษา ภาวะผู้น า ว่า
อะไรท าให้บุคคลหนึ่งๆ มีความพิเศษ โดดเด่น ที่ท าให้คนอ่ืนๆ เดินตามและในหลายกรณี สามารถ
สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ มีผู้พยายามให้ความหมายของ ภาวะผู้น า ว่าคือ 
คุณสมบัติที่ดี เช่น สติปัญญา ความดีงาม ความรู้ความสามารถของบุคคล ที่ชักน าให้คนทั้งหลายมา
ประสานกัน และพากันไปสู่จุดหมายที่ดีงาม12 และผู้น าจะต้องยึดหลักคุณธรรมในการด าเนินชีวิต 
โดยเฉพาะในเรื่องของการเสียสละ พากเพียร อดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ทุ่มเทสติปัญญา มุ่งท างาน
เพ่ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืนโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว13 นายแพทย์ประเวศ วะสี อธิบายว่า ผู้น าตาม
ธรรมชาติจึงจะเป็นผู้น าที่แท้ โดยมีคุณลักษณะที่ 1) ฉลาด ผู้น าตามธรรมชาติจะฉลาดกว่าผู้น าที่มา
จากการแต่งตั้งหรือเลือกตั้ง เพราะการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งมักมีเหตุปัจจัยที่ไม่ได้ของแท้ แต่ในการ
กระบวนร่วมกันคิด ร่วมกันท า ของแท้จะปรากฏให้ได้รู้เสมอ  2) เป็นคนที่เห็นแก่ส่วนรวม ท าให้
ส่วนรวมมีก าลังในการท างานร่วมกัน ความเห็นแก่ตัวหรือเห็นแก่ส่วนรวมจะปรากฏให้ผู้คนได้รับรู้ แต่
ในการแต่งตั้งและเลือกตั้ง คุณสมบัติเหล่านี้ไม่ปรากฏ 3) เป็นคนติดต่อสื่อสารกับคนรู้เรื่อง ถ้าเป็นคน
ฉลาดและเห็นแก่ส่วนรวมแต่เป็นคนไม่สื่อสารหรือติดต่อสื่อสารไม่รู้เรื่อง ก็เป็นผู้น าไม่ได้ 4) เป็นที่
ยอมรับของสมาชิกโดยอัตโนมัติ คือ ผู้น าตามธรรมชาติจะเป็นที่ยอมรับของสมาชิกโดยอัตโนมัติ ท าให้
การท างานในองค์กรราบรื่น มีความสุขและมีประสิทธิภาพ ซึ่งต่างจากการได้ผู้น าวิธีอ่ืน ซึ่งมักมีเรื่อง
แตกแยกเรื้อรัง14   

                                         
 11กอปรเชษฐ ตยัคคานนท์, หลักจิตวิทยาการบริหาร, พิมพ์ครั้งท่ี 4, (กรุงเทพมหานคร :  เปลวอักษร, 
2544), หน้า 156. 

 12พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ภาวะผู้น า ความส าคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ , 
(กรุงเทพมหานคร:ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, 2545), หน้า 4. 

 13วิกรม กรมดิษฐ์, มองซีอีโอโลก, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท โพสต์พับลิชชิง จ ากัด 
(มหาชน), 2551), หน้า 8.    

 14ประเวศ วะสี, ภาวะผู้น า, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร:ส านักพิมพ์หมอชาวบ้าน, 2540), 18-
19. 
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 ภาวะผู้น า หรือ ความเป็นผู้น า ยังหมายถึง บุคลิกภาพพิเศษหลายอย่างในตัวผู้น า ที่
สามารถที่จะบังคับบัญชาผู้อ่ืนได้ โดยอาศัยอ านาจหน้าที่ (Authority) จากต าแหน่งและอ านาจบารมี 
(Power) ที่ได้จากตัวของเขาเองเป็นเครื่องมือ และสามารถจะสร้างอิทธิพลต่อผู้ใต้บั งคับบัญชาให้มี
ความเชื่อถือ ยอมร่วมมือหรือยอมรับในตัวของเขาได้ ไม่ว่าจะเป็นบุคลิกภาพลักษณะของความผู้น า 
ความรู้ ความสามารถ ความคิดริเริ่ม การตัดสินใจ เป็นต้น เพ่ือให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายของกลุ่มหรือ
ขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ซึ่งในบางขณะคนที่ได้รับการยอมรับหรือยกย่อง
ให้เป็นผู้น า แต่ก็ไม่ได้เป็นที่ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชา ก็อาจจะพูดว่าเขาไม่มีภาวะผู้น า ตรงกันข้าม
บางคนไม่ได้เป็นผู้น า แต่กลับได้รับความเชื่อถือ ยอมรับและร่วมมือปฏิบัติตามค าสั่งหรือค าแนะน า
ปฏิบัติตาม ซึ่งความแตกต่างดังกล่าวสอดคล้องกับค าพูดที่ว่า “ผู้น าอาจจะไม่มีภาวะผู้น า    ผู้มีภาวะ
ผู้น าอาจจะไม่ได้เป็นผู้น า” 15 
 ภาวะผู้น า คือ ความสามารถหลายๆ ด้านของผู้น า ได้แก่ 
 1) ความสามารถในการท างาน คือ ผู้น าจักต้องศึกษาให้เข้าใจถ่องแท้ในหน้าที่ของตนเอง 
สามารถปฏิบัติงานได้และให้ค าแนะน าได้ ซึ่งจะท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความเชื่อถือ ศรัทธา และให้
ความร่วมมือในการปฏิบัติงานอย่างเต็มใจ 
 2) ความสามารถในการจูงใจ คือ ผู้น าจักต้องมีจิตวิทยาในการครองใจผู้ใต้บังคับบัญชาใน
ทุกๆ ด้านเป็นอย่างด ี
 3) ความสามารถในการควบคุม คือ ผู้น าต้องควบคุมงานเพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายได้ท้ังปริมาณและคุณภาพท่ีต้องการ 
 4) ความสามารถในการประสานงาน คือ ผู้น าต้องเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
 5) ความสามารถในการตัดสินใจ คือ เมื่อเกิดปัญหาใดๆ ขึ้น ผู้น าต้องสามารถเผชิญหน้า
กับปัญหาต่างๆ และสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ 
 6) ความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คือ ผู้น าต้องมีความคิดสร้างสรรค์อยู่เสมอซึ่ง
จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีแก่องค์กร16 
 สรุปได้ว่า ภาวะผู้น า คือ คุณสมบัติ ลักษณะ หรือคุณลักษณะที่โดดเด่นของคนๆ หนึ่งที่
ท าให้บุคคลอ่ืนๆ หันมายอมรับ เชื่อถือ และยอมท าตาม คุณสมบัติดังกล่าว อาทิ สติปัญญา ความดี
งาม คุณธรรม ความพากเพียร ความสามารถในการจูงใจคน ความสามารถในการสื่อสาร มองโลกใน
แง่บวก การมีอารมณ์ขัน เป็นต้น 

2. คุณลักษณะของผู้น า 
ในสมัยโบราณที่มีการรบพุ่งเป็นนิจนั้น ความเข้มแข็งในการรบและฝีมือการต่อสู้จึงเป็น

คุณลักษณะที่อาจกล่าวได้ว่ามีความโดดเด่นที่สุดที่ผู้น าจะต้องมี แต่ปัจจุบันความสามารถเช่นนั้นไม่
จ าเป็นอีกต่อไปแล้ว สังคมคาดหวังคุณลักษณะของผู้น าในเชิงสติปัญญามากขึ้น ทว่าคุณลักษณะทาง
กายภาพทางอุดมคติ อาทิ การมีร่างกายที่สง่างาม มีหน้าตาดี มีบุคลิกภาพภูมิฐาน ยังคงได้รับการ
                                         

 15วิเชียร วิทยอุดม, ภาวะผู้น า, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธีระฟิลม์และไซเท็กซ์ จ ากัด, 2550), หน้า 
3.  

 16เนตร์พัณณา ยาวิราช, ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทเซ็นทรัลเอ็กเพรส, 2537), 
หน้า 21.    
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จารึกในต าราเกี่ยวกับภาวะผู้น าอยู่ เสมอ คุณลักษณะของผู้น า หรือ คุณลักษณะภาวะผู้น า 
(Leadership Trait) หมายถึง ลักษณะเด่นประจ าตัวของบุคคลที่แตกต่างจากผู้อ่ืน ซึ่งมีอยู่ในตัวผู้น า
แสดงให้เห็นถึงความดีงาม และภาวะผู้น าที่เอ้ือต่อความส าเร็จขององค์การ มีอิทธิพลต่อการจูงใจคน
อ่ืนๆ ให้ปฏิบัติตาม คุณลักษณะนี้อาจติดมาแต่ก าเนิดหรือสร้างขึ้นมาในภายหลังก็ได้ และหากไม่มี
คุณลักษณะของผู้น า ผู้คนอาจไม่ปฏิบัติตาม17  

สรุปได้ว่า คุณลักษณะของผู้น า เป็นคุณลักษณะเฉพาะที่พิเศษของบุคคลที่มีอยู่ในตนและ
ส่งอิทธิพลต่อความเป็นผู้น า และท าให้คนอ่ืนๆ ท าตาม ซึ่งควรส่งผลสู่ความดีและความงาม 
คุณลักษณะของผู้น าควรครอบคลุมทั้งลักษณะทางกายภาพ สติปัญญา อารมณ์ ตลอดจนอุปนิสัยที่ดี
งามของผู้น าซึ่งจะก่อให้เกิดความศรัทธาและเชื่อมั่นที่จะปฏิบัติตามค าสั่งของผู้ใต้บังคับบัญชา  
 

4. แนวคิดเกี่ยวกับผู้น าในพระพุทธศาสนา 
  1. แนวคิดเกี่ยวกับผู้น าตามพระสูตรและนักวิชาการ 

มนุษย์เป็นเช่นเดียวกับสัตว์ทั้งหลายเป็นส่วนมากที่นิยมอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มพ่ึงพิงอาศัยกันและกัน และ
เมื่อบุคคลมาอยู่ร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป จึงต้องมีผู้น าคอยควบคุม ก ากับ ดูแล และเป็นตัวแทนของ
กลุ่มในการเจรจาต่อรองกับกลุ่มอ่ืนๆการเลือกเฟ้นหาผู้น าจึงต้องหาผู้ที่มีลักษณะพิเศษ แตกต่างจาก
คนทั่วไป ลักษณะพิเศษของบุคคลนี้เองที่เรียกว่า ภาวะผู้น า ในทางพุทธศาสนา คติเรื่องภาวะผู้น าเชิง
พุทธมีมานับสมัยพุทธกาลและมีพระสูตรจ านวนมากท่ีปรารภเรื่องของความเป็นผู้น าและปรารภธรรม
ที่เหมาะสมกับผู้น า  

ใน อัคคัญญสูตร18 ทีฆนิกาย ปฏิกวรรค พระพุทธเจ้าครั้งอยู่ที่ปราสาทของนางวิสาขา
มิคารมาตา เขตกรุงสาวัตถี ตรัสสูตรนี้แก่สามเณรวาเสฏฐะและสามเณรภารทวาชะ ถึงการก าหนด
โลกและมนุษย์ ก็เมื่อมวลหมู่มนุษย์กระท าบาปกรรมต่างๆ นานาจึงได้ประชุมกันว่าควรมีผู้น าหรือ
ผู้ปกครองที่คอยควบคุมให้สังคมเกิดความมีระบบระเบียบ พระพุทธเจ้าตรัสเล่าว่า 

“วาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้งนั้น สัตว์ทั้งหลายจึงได้ประชุมกันปรับทุกข์กันว่า ‘ท่าน
ผู้เจริญ บาปธรรมปรากฏในหมู่สัตว์แล้ว คือ การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้จักปรากฏ การ
ครหาจักปรากฏ การพูดเท็จจักปรากฏ การถือทัณฑาวุธจักปรากฏ ทางที่ดี พวกเราควรสมมต 
(แต่งตั้ง) สัตว์ผู้หนึ่ง ซึ่งจะว่ากล่าวผู้ที่ควรว่ากล่าว ติเตียนผู้ที่ควรติเตียน ขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่โดยชอบ 
พวกเราจักแบ่งปันข้าวสาลีให้แก่สัตว์ผู้นั้น’ ครั้นแล้ว สัตว์เหล่านั้นจึงเข้าไปหาท่านที่มีรูปงดงามกว่า 
น่าดูกว่า น่าเลื่อมใสกว่า น่าเกรงขามกว่า แล้วจึงได้กล่าวดังนี้ว่า ‘มาเถิด ท่านผู้เจริญ ขอท่านจงว่า
กล่าวผู้ที่ควรว่ากล่าว จงติเตียนผู้ที่ควรติเตียน จงขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่โดยชอบเถิด และพวกเราจัก
แบ่งปันข้าวสาลีให้แก่ท่าน’ 

สัตว์ผู้นั้นรับค าแล้ว ได้ว่ากล่าวผู้ที่ควรว่ากล่าว ติเตียนผู้ที่ควรติเตียน ขับไล่ผู้ที่ควรขับ
ไล่โดยชอบ และสัตว์เหล่านั้นก็ได้แบ่งปันข้าวสาลีให้แก่สัตว์ผู้นั้น วาเสฏฐะและภารทวาชะ เพราะเหตุ
ที่สัตว์นั้นอันมหาชนสมมต (แต่งตั้ง) ฉะนั้น ค าแรกว่า “มหาสมมต มหาสมมต” จึงเกิดขึ้น เพราะเหตุ

                                         
 17N.L. Frigon and H.K. Jackson, The Leader, (New York : Amecom, 1996),  pp. 29-36. 
 18ที.ปา. (ไทย) 11/111-140/83-102. 
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ที่สัตว์นั้นเป็นใหญ่แห่งที่นาทั้งหลาย ฉะนั้น ค าที่ 2 ว่า “กษัตริย์ กษัตริย์” จึงเกิดขึ้น เพราะเหตุที่สัตว์
นั้นให้ชนเหล่าอ่ืนยินดีได้โดยชอบธรรม ฉะนั้น ค าที่ 3 ว่า “ราชา ราชา” จึงเกิดขึ้น ด้วยเหตุดังกล่าว
มานี้ จึงได้เกดมีแวดวงกษัตริย์นั้นขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นเท่านั้น ไม่มีแก่สัตว์เหล่าอ่ืน มีแก่สัตว์พวก
เดียวกันเท่านั้น ไม่มีแก่สัตว์ที่มิใช่พวกเดียวกัน มีโดยธรรมเท่านั้น ไม่ใช่โดยอธรรม ตามค าโบราณที่
เกี่ยวกับทฤษฎีว่าด้วยต้นก าเนิดของโลก ก็ธรรมเท่านั้นประเสริฐที่สุดในหมู่ชนทั้งในโลกนี้และโลก
หน้า” 

ผู้ปกครองหรือกษัตริย์ทั้งหลายผู้ประพฤติกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต มีความ
เห็นชอบ ทั้งชักชวนผู้อ่ืนให้ท ากรรมตามความเห็นชอบ หลังจากตายไปแล้วเขาจะเสวยสุข และหาก
ท าแต่ความชั่ว หลังจากตายไปแล้วเขาจะเสวยทุกข์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสรุปในท้ายพระสูตร
ว่า 

“ในหมู่ชนที่ถือตระกูลเป็นใหญ่ 
กษัตริย์จัดว่าประเสริฐที่สุด 
ส่วนท่านผู้เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ 
จัดว่าเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่เทพและมนุษย์” 
เราจึงอาจสรุปได้ว่า คติทางพุทธศาสนานั้น ผู้ปกครองก าเนิดขึ้นมาเพราะความจ าเป็น

ที่จะต้องมีผู้น า และผู้น าได้รับสิทธิ์อันชอบธรรมที่ปวงประชามอบให้เพ่ือให้มีหน้าที่ในการปกครอง 
ดูแล และคอยก ากับให้สังคมอยู่อย่างปรกติสุข แต่ถึงกระนั้น ผู้น ายังต้องมีความรู้และความประพฤติที่
เหมาะสมคอยก ากับตน หาไม่แล้ว เขาจะเป็นผู้น าที่ดีไม่ได้เลย 

2. หลักธรรมที่เกี่ยวกับความเป็นผู้น า 
 ผู้น าในคติทางพุทธศาสนาย่อมต้องเป็นบุคคลผู้มีหลักการด าเนินชีวิตและการท างานโดย
ใช้หลักค าสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสรณะยึดเหนี่ยว หลักธรรมที่มีการกล่าวว่าเหมาะสมส าหรับความ
เป็นผู้น ามีหลายหลักธรรม ได้แก่ อิทธิบาท 4 และสังคหวัตถุ 4 ดังต่อไปนี้ 
  2.1 อิทธิบาท 4 

อิทธิบาท 419 คือ คุณเครื่องให้ถึงความส าเร็จ คุณธรรมที่น าไปสู่ความส าเร็จแห่ง
ผลที่มุ่งหมาย ซึ่งเป็นหลักธรรมที่เหมาะสมแก่ความเป็นผู้น าหรือนักปกครอง ผู้ปรารถนาความส าเร็จ
ในการท างาน มี 4 ประการ ดังนี้ 

1) ฉันทะ ความพอใจ คือ ความต้องการที่จะท า ใฝ่ใจรักจะท าสิ่งนั้นอยู่เสมอและ
ปรารถนาจะท าให้ได้ผลดียิ่งๆ ขึ้นไป 

2) วิริยะ  ความเพียร คือ ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายาม เข้มแข็ง 
อดทน เอาธุระไม่ท้อถอย 

3) จิตตะ  ความคิด คือ ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ท าและท าสิ่งนั้นด้วยความคิด เอาจิต
ฝักใฝ่ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไป 

                                         
 19พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม , พิมพ์ครั้งที่ 4, 

(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2528), หน้า 186 – 187. 
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4) วิมังสา  ความไตร่ตรอง หรือ ทดลอง คือ หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ 
ตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ท านั้น มีการวางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไข
ปรับปรุง เป็นต้น 

การใช้หลักอิทธิบาท 4 มีตัวอย่างปรากฏอยู่ใน วัณณุปถชาดก20 ว่าด้วยเรื่อง ผู้ไม่เกียจ
คร้าน ความว่า เมื่อประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถี พระพุทธเจ้าปรารภภิกษุรูปหนึ่งที่ย่อหย่อนต่อการปฏิบัติ
พระกรรมฐาน จึงได้แสดงชาดกว่าในอดีตกาล เขามิใช่คนเกียจคร้าน ในชาตินี้ จงอย่าเป็นคนเกียจ
คร้านเลย 

 2.2 สังคหวัตถุ 4  
สังคหวัตถุ 4 คือ ธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว ผู้น าสามารถยึดเหนี่ยวใจบุคคลหรือ

ลูกน้องไว้ได้และประสานหมู่ชนไว้ในสามัคคี และยังถือเป็นหลักการสงเคราะห์ อนุเคราะห์ผู้ที่อยู่ใน
ความดูแลของผู้น าด้วย มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ทาน การให้ คือ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปัน ช่วยเหลือกันด้วยสิ่งของ
ตลอดถึงให้ความรู้และแนะน าสั่งสอน 

2. ปิยวาจา หรือ เปยยวัชชะ วาจาเป็นที่รัก วาจาดูดดื่มน้ าใจ หรือวาจาซาบซึ้งใจ 
คือ กล่าวค าสุภาพไพเราะอ่อนหวานสมานสามัคคี ให้เกิดไมตรีและความรักใคร่นับถือ ตลอดถึงค า
แสดงประโยชน์ประกอบด้วยเหตุผลเป็นหลักฐานจูงใจให้คนนิยมยอมตาม 

3. อัตถจริยา การประพฤติประโยชน์ คือ ขวนขวายช่วยเหลือกิจการ บ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ ตลอดถึงช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมในทางจริยธรรม 

4. สมานัตตตา ความมีตนเสมอ คือ ท าตนเสมอต้นเสมอปลาย ปฏิบัติสม่ าเสมอ
กันในชนทั้งหลาย และเสมอในสุขทุกข์โดยร่วมรับรู้ร่วมแก้ไข ตลอดถึงวางตนเหมาะแก่ฐานะ ภาวะ 
บุคคล เหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามธรรมในแต่ละกรณี21 

การปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ 4 นี้ ผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธย่อมท าได้อย่างง่ายดาย 
เช่น การให้ทานนั้นมิจ าเป็นจะต้องเป็นสิ่งของใหญ่และแพง อาจเป็นเพียงขนมที่ราคาไม่แพง หรือ 
การเลี้ยงข้าวนักเรียนสัก 1 มื้อ ก็ถือเป็นการให้ทานที่มีความหมายเดียวกับค าสอนของพระพุทธเจ้า
แล้ว ผู้บริหารควรมีปิยวาจา ไม่ดุด่านักเรียนหรือใช้ค าพูดอันไม่เหมาะสมกับเพ่ือนครู การบ าเพ็ญอัตถ
จริยาสามารถกระท าได้ในโรงเรียนอันเป็นที่สาธารณะนั้นเอง หรืออาจช่วยงานกิจการของชุมชนที่อยู่
โดยรอบโรงเรียนก็ได้ และสมานัตตตาคือการที่ผู้บริหารปฏิบัติตนต่อเพ่ือนครูและนักเรียนอย่างไม่มี
อคติ  
 ผู้สรุปได้ว่า การน าเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เป็นสิ่งที่จ าเป็นที่
ผู้บริหารจะต้องมีองค์ประกอบภาวะผู้น าทางวิชาการ โดยประยุกต์หลักธรรมทางพุทธศาสนามาใช้ จึง
จ าเป็นต้องหมั่นพัฒนาตัวตนอยู่เสมอ และมองตัวเองอย่างรอบด้าน รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของคน
รอบด้านในเรื่องภาวะผู้น าของตนเอง ผู้น าอาจมิใช่ผู้ที่สมบูรณ์เพียบพร้อมทุกประการ แต่ผู้น าควรมี
คุณลักษณะที่มองโดยภาพรวมแล้วสามารถสร้างความศรัทธาและเชื่อมั่นจากคนในทีมและนอกทีม

                                         
 20ขุ.ชา.เอกก.อ. (ไทย) 3/1/170 – 177. 
 21เรื่องเดียวกัน, หน้า 167-168. 
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ของตนได้ หากผู้น าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือกระท าผิดรูปแบบที่ควรจะเป็น อาจส่งผลให้ผู้ตาม
ไม่ท าตามได้ ที่ขาดไม่ได้คือผู้น า    
 

เอกสารอ้างอิง 
กอปรเชษฐ ตยัคคานนท์. หลักจิตวิทยาการบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร:  เปลวอักษร, 

2544. 
ขุ.ชา.เอกก.อ.(ไทย) 3/1/170 – 177. 
ที.ปา.(ไทย) 11/111-140/83-102. 
เนตร์พัณณา ยาวิราช. ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพมหานคร : บริษัทเซ็นทรัลเอ็กเพรส, 2537.    
ประเวศ วะสี. ภาวะผู้น า.พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร:ส านักพิมพ์หมอชาวบ้าน, 2540. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). ภาวะผู้น า. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์บริษัทตถาตาพับลิเคชั่น 

จ ากัด, 2550. 
______. ภาวะผู้น า: ความส าคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์

ธรรมดา, 2546. 
______. ภาวะผู้น า ความส าคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ . กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา

และสถาบันบันลือธรรม, 2545. 
______. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, 2528. 
ลัดดาวรรณ นัดดาเทพ. “ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา 

จังหวัดชลบุรี”. งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต . สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. คณะ
ศึกษาศาสตร์. มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557.    

วิษณุ จุลวรรณ. “การวิเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สังกัดส านักงานการประถมศึกษา จังหวัดสระบุรี”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหา
บัณ ฑิ ต . สาขาวิ ช าการบริห ารการศึ กษ า . บัณ ฑิ ตวิท ยาลั ย . มหาวิทยาราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา, 2547. 

Blasé and Blasé. Effective Instructionl Leadership: Teacher’ s Perspectives on How 
Principals Promote Teaching and Learning in Schools. Thousand Oaks : Corwin 
Press, 2004. 

McEwan. Seven Steps to Effective Instructional Leadership. CA: Macmillan, 1998. 
N.L. Frigon and H.K. Jackson. The Leader. New York : Amecom, 1996. 
Seyfarth. The principal: New Leadership for New Challenges. NJ : Prentice-Hall, 

1999. 
 
 



 

 
การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์2562 

1367 

หลักค ำ : เปรียบเทียบฉบับเมืองสุวรรณภูมิกับฉบับเมืองร้อยเอ็ด 
LakkhamLaw: Comparative Analysis Between Suwannaphum City’s 

Law and Roi-ed City’s Law 
 

พระครูปริยัติวรเมธี1 
ผศ.ดร.บุญชู  ภูศร2ี 

ดร.สุกานดา จันทวารีย์3 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาจากต้นฉบับใบลานเรื่องหลักค า จากต้นฉบับใบลานวัดเมือง
สรวงใหญ่ อ าเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด และต้นฉบับใบลานจากวัดท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาต้นฉบับเอกสารในประเด็นปีที่ตรากฎหมาย สถานที่พบ การ
ล าดับความ และศึกษาเปรียบเทียบด้านเนื้อหา  
 ผลการศึกษาพบว่า หลักค าเมืองสุวรรณภูมิ ตราขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2307 หลักค าเมืองร้อยเอ็ด 
ตราขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2397 ทั้งสองฉบับพบในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยฉบับเมืองสุวรรณภูมิมี 78 มาตรา 
ส่วนฉบับเมืองร้อยเอ็ดมี 59 มาตรา ทั้งสองฉบับมีการกล่าวขึ้นต้นโดยบอกศักราชที่ตรากฎหมาย และ
ล าดับเรื่องตามหมวดต่าง ๆ และกล่าวจบ แต่ฉบับร้อยเอ็ดไม่มีการกล่าวจบ ผลการเปรียบเทียบด้าน
เนื้อหา พบว่ากฎหมายทั้ง 2 ฉบับส่วนใหญ่มีข้อความคล้ายคลึงกัน แต่พบว่าฉบับเมืองร้อยเอ็ดมีการ
ปรับลดอัตราโทษปรับลง และเพ่ิมมาตราที่ปกป้องและส่งเสริมพุทธศาสนามากข้ึน  
ค ำส ำคัญ: หลักค า, กฎหมายเมืองสุวรรณภูม,ิ กฎหมายเมืองร้อยเอ็ด 
 

ABSTRACT 

 This study aimed to find palm-leaf manuscripts concerning LakkhamLaw 

found in Wat MueangSuangYai, located in MueangSuang district in the province of 

Roi-ed, and Wat ThaMuang in Selaphumdistrict. Legislation year, location, and 

comparative content analysis of the two manuscripts were also investigated. 

 The findings demonstrated that Lakkham of Suwannaphum’s City was 

legislated in B.E. 2304 and Lakkham of Roi-ed’s City was issued in B.E. 2397. The 

both manuscripts were found in Roi-ed province and total of 78 articles were found in 

Lakkham of Suwannaphum’s City and 59 for Roi-ed City’s Law. In the two 

manuscripts, the issuing date was indicated in the beginning details followed by 

different content sections. However, information of ending section was found in 

Lakkham of Suwannaphum’s Citybut is was disappeared in Roi-ed City’s Law. For 

the comparative analysis, the law contents presented in the two manuscripts were 

similar but Roi-ed City’s Law showed lower forfeits but added more sections on 

Buddhism promotion activities. 

KEYWORDS:Lakkham, Suwannaphum City’s law, Roi-ed City’s law 

                                                   
1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 
2 คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลยัอบุลราชธาน ี
3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 
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similar but Roi-ed City’s Law showed lower forfeits but added more sections on 

Buddhism promotion activities. 

 

KEYWORDS:Lakkham, Suwannaphum City’s law, Roi-ed City’s law 

 
1. บทน ำ 
 การตั้งบ้านแปลงเมือง สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือ กฎระเบียบของชุมชน ซึ่งอาจจะใช้กฎระบบ
ทางกฎหมาย และกฎระเบียบด้านจารีต เช่นเดียวกันกับการตั้งบ้านเมืองในภาคอีสาน ซึ่งเริ่มมีการตั้ง
บ้านเมืองในช่วงพุทธศตวรรษที่ 23 โดยการน าของกลุ่มจารแก้วมาตั้งบ้านเมืองบริเวณอ าเภอสุวรรณ
ภูมิปัจจุบัน ซึ่งเรียกว่า “บ้านท่ง” ในพุทธศักราช 2256 ต่อมามีการแยกย้ายมาตั้งบ้านเมืองบริเวณบึง
กุ่ม ซึ่งต่อมาตั้งเป็นเมืองร้อยเอ็ด ทั้งเมืองสุวรรณภูมิและเมืองร้อยเอ็ด ถือว่าเป็นเครือญาติและมีพ้ืนที่
เมืองติดกัน เมื่อมีการตั้งบ้านเมืองนั้นได้มีการใช้กฎหมายฉบับหนึ่ง เรียกว่า หลักค า โดยระบุว่าเป็น
กฎหมายที่เจ้าเมืองโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราขึ้น โดยมีสร้อยนามเมืองทั้ง 2 คือ สุวรรณภูมิ
ราชบุรีศรีสาเกต และร้อยเอ็ดราชบุรีศรีสาเกต ซึ่งกฎหมายทั้งสองฉบับนี้มีความคล้ายคลึงกัน ดังนั้น
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบต้นฉบับและเนื้อหา เพ่ือให้ทราบความเหมือนและความ
ต่างเพ่ือจะน าไปสู่การวิเคราะห์ถึงต้นฉบับการหยิบยืม และการแพร่กระจายของกฎหมายได้  
 
2. วัตถุประสงค์ 

(1)เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบต้นฉบับกฎหมายหลักค าฉบับเมืองสุวรรณภูมิและเมืองร้อยเอ็ด 
(2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหากฎหมายหลักค าฉบับเมืองสุวรรณภูมิและเมืองร้อยเอ็ด 
 

3. เปรียบเทียบต้นฉบับ 
 หลักค า บางที่เรียกอาณาจักรหลักค า ซึ่งบางครั้งมีการปริวรรตเป็น “หลักค้ า4 ซึ่งหมายถึง หลักใน
การประคับประคองราชอาณาจักร ส่วนอาณาจักรหลักค าคือ กฎหมายที่ใช้เป็นหลักในการปกครอง
บ้านเมืองอันมีค่าประดุจทองค า5 
 หลักค า เป็นชื่อของกฎหมายที่พบหลายที่ เช่น พบที่เมืองน่าน มีชื่อว่า อาณาจักรหลักค า 6และ
หลักค า ฉบับวัดสีสมดี แขวงสาลวัน7 ซึ่งฉบับวัดสีสมดีมีเนื้อความเหมือนกันกับกฎหมายหลักค าเมือง 
ว่าด้วยฮีต 12 คอง 248 ที่พบที่หอสมุดแห่งชาติ ซึ่งอรรถ  นนทจักร วิเคราะห์ว่า น่าจะเป็นกฎหมายที่

                                                   
 4สงบ  สุริยินทร์,“หลักค้ าผูกสาม (กฎหมายโบราณอีสาน)” ในอนุสรณ์พระราชศีลโสภิต เจ้าคณะจังหวัด
มหาสารคาม 20 มิถุนาย 2525. (มหาสารคาม: มปท, 2525), หน้า 35. 
 5ชฎาพร จีนชาวนา, การวิเคราะห์สังคมเมืองน่านจากกฎหมายอาณาจักรหลักค า (พ .ศ.2395-2451),
ปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549, หน้า57. 
 6ชฎาพร จีนชาวนา, อ้างแล้ว. 
 7หลักค า, วัดสีสมดี เมืองวาปี แขวงสาลวัน, อักษรลาวเดมิ (ไทยน้อย), จ านวน 1 ผูก 19 ลาน. 
 8ค าว่า อาณาจักรหลักค า ว่าด้วยฮีต 12 คอง 24 ไม่ใช่เป็นการเขียนผิดแต่อย่างใด เพราะฉบับวัดสีสมดี 
เขียนด้วยตัวอักษรว่า คองซาวสี่ ซึ่งอรรถ  นันทจักร (2532) กล่าวว่า เป็นการอ้างสิทธิธรรมเหนือภูมิภาคอีสาน จึง
ใช้คอง 24 เพื่อให้ยิ่งใหญ่กว่า คอง 14 อีกเหตุผลหนึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่า คอง 24 (ซาวสี่) หมายเอา ครรลองที่ต้อง
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ตราขึ้นที่เมืองหลวง (กรุงเทพฯ) เพ่ือประกาศใช้ในหัวเมืองลาวทั้งปวง แต่ก็มิได้สั่งเลิกอาณาจักรหลัก
ค าที่มีมาแต่เดิม ดังความว่า “ถ้าเจ้านายกรมการผู้ใดหากม้างอาณาจักรหลักค าเซิ่งมีมาแต่ก่อนแล้ว
ครั้งนี้จะเอาตัวเป็นโทษปารชึกถืกตัวปฐม”9 
 
 3.1 หลักค ำเมืองสุวรรณภูมิ 
 ต้นฉบับที่น ามาศึกษาครั้งนี้มี 2 ฉบับ คือ อาณาจักรหลักค า เมืองสุวรรณภูมิ 2 ฉบับ ที่วัดเมือง
สรวงใหญ่ อ าเภอเมืองสรวง จ าหวัดร้อยเอ็ด จารด้วยอักษรไทยน้อยทั้ง 2 ฉบับ ฉบับแรกเป็นหนังสือ
ก้อม จ านวน 25 ลาน ฉบับที่ 2 เป็นหนังสือผูก (ใบลานยาว) จ านวน 19 ลาน ซึ่งทั้งสองฉบับมีส านวน
เหมือนกัน แสดงว่ามีการคัดลอกกันไปมา และฉบับใบลานยาวมีความสมบูรณ์มากกว่าใบลานสั้น ซึ่ง
ขึ้นต้นว่า  
 

     ๏ ศรี ๆ สิทธิชัยมังคละมุงคุลจุลศักราชาได้ 2 พันปลายหกฮ้อยเก้าสิบแปดตัว ปี
กาบสัน อธิกมาส มีในคิมหันตฤดู เดือน 8 ทุติยศาสตร์ขึ้น 13 ค่ า วันอังคาร ยามกอง
แลง จาเป็นวันไทยหนพินิสัยว่ามื้อก่าเฮ้า พระจันทจวรศรีใสเส็ดเสด็จเข้าแปงพับจับพระ
จันนะขัดตะยาตรอุตตมหาราชฤกษ์ถืกหน่วยชื่อว่ามุนละศาสตร์ลูกดีงามสนิทอันสถิตอยู่
ในธนูราชราศีแลประสิทธิพระราชอาชญาสมเด็จเจ้าพระรัตนวงศามหาขัตติยราชชาติสุริ
ยวงศ์องค์เสวยเมืองสุวรรณภูมิราชบุรีศรีสาเกตปลงประสิทธิพระราชอาชญาอาณาจักร
หลักค าใส่หัวพระยา หัวพัน หัวฮ้อย เสนาใน แลเสนานอก ข้าขอบขัณฑสีมาทั้งปวงแล้ว
พระราชอาชญาอาณาจักรหลักค า ใส่หัวท้าวพระยา หัวพัน หัวฮ้อย เสนาใน แลเสนา
นอก ข้าขอบขัณฑสีมาทั้งปวง ให้เว้นจากอคติ 4แล้วให้ตั้งอยู่ ในทศราชธรรม 10 
ประการ ให้เป็นนิจสุจริต โดยยุติธรรมอันประเสริฐ 

 
 เนื่องจาการบอกเลขศักราชมีลักษณะแปลก กล่าวคือ บอกว่าเป็นปี จ.ศ.2698 ถ้าค านวณจะตรง
กับ พุทธศักราช 3879 ดังนั้น จึงค านวณจากปีหนไทย คือ ปี กาบสัน ค านวณได้เป็นตรงกับปี พ.ศ. 
2307, 2367, 2427 และ 2487  ซึ่งในพ.ศ. 2307 เป็นช่วงที่ท้าทนต์รักษาการเมืองสุวรรณภูมิ 
(พ.ศ. 2306-2308) ก่อนที่จะพาไพร่พลย้ายไปตั้งเมืองที่บึงกุ่ม (ร้อยเอ็ด) พ.ศ. 2367 เป็นสมัยของ
พระรัตนวงศา (โอ๊ะ) ครองเมือง2357-2372และ พ.ศ. 2427 เป็นสมัยของพระรัตนวงศา (ค าสิงห์) 
ครองเมือง 2420-2428 ส่วน พ.ศ. 2487 ไม่มีเจ้าเมืองเพราะมียกเลิกระบบอาญา 4 แล้ว 
 นอกจากจะค านวณจากปีหนไทยแล้ว เมื่อค านวณวันและเดือนทางสุริยคติ คือ “ปีกาบสัน เดือน 
8 วันอังคาร ขึ้น 13 ค่ า” ปรากฏว่าศักราชที่ใกล้เคียงที่สุด คือ พ.ศ. 2307 เพราะพบว่าเดือน 8 วัน
อังคาร ขึ้น 12 ค่ า ซึ่งเป็นวันที่ใกล้เคียงมากที่สุด ต่างกันเพียงวันเท่านั้น  

                                                                                                                                                  
ปฏิบัติของกรมการเมือง ซึ่งแต่เดิมมี 14 ประเภท ต่อมาเมื่อจ าปาศักดิ์ตั้งอาณาจักร จึงขยายจาก 14 ประเภท มา
เป็น 24 ประเภท  
 9อาณาจักรหลักค า ฉบับวัดสีสมดี ลานที่ 25 ; อรรถ  นันทจักร,กฎหมายอีสานฉบับต่าง ๆ : รูปแบบและ
พัฒนาการ(อุบลราชธานี: ศูนย์วัฒนธรรมอีสาน โรงเรียนอ านาจเจริญ อุบลราชธานี, 2532), หน้า 163. 
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 แม้ว่าจะมีความใกล้เคียงแต่ชื่อของผู้ปกครองเมือง ออกนาม “พระราชอาชญาสมเด็จเจ้าพระ
รัตนวงศามหาขัตติยราชชาติสุริยวงศ์องค์เสวยเมืองสุวรรณภูมิราชบุรีศรีสาเกต”ซึ่งไม่พบหลักฐาน
สนับสนุนว่าเป็นชื่อครองเมืองหรือชื่อทางการของท้าวทนต์ในขณะที่รักษาการเมืองสุวรรณภูมิ ทั้งนี้
นาม“รัตนวงศา” ปรากฏชัดในช่วงหลัง ดังนั้น อาจจะวิเคราะห์ได้ว่า 1) รัตนวงศาเป็นชื่อเรียกเจ้า
เมืองมาแต่เดิม ก่อนจะข้ึนกับกรุงธนบุรี 2) กฎหมายตราขึ้นตั้งแต่ท้าวทนต์ ครองเมือง และคัดลอกกัน
ต่อมา เมื่อมีนามเจ้าเมืองอย่างเป็นทางการ จึงใส่นามเจ้าเมืองในกฎหมาย โดยคงวันเดือนปีที่ตรา
กฎหมายเอาไว้ 
 
 3.2 หลักค ำเมืองร้อยเอ็ด 
 หลักค า เมืองร้อยเอ็ด พบเอกสารใบลานจ านวน 2 ฉบับ  โดยพบที่วัดท่าม่วง ต าบลท่าม่วง 
อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ฉบับแรกเป็นใบลานสั้น และฉบับที่  2 เป็นใบลานยาว เนื้อหา
เหมือนกันและจบที่เดียวกัน จารด้วยอักษรไทยน้อย บอกวันเดือนปีที่ประกาศใช้กฎหมายอย่างชัดเจน 
ดังนี้  
 

 ๏ ณ วัน 6 ขึ้น 15 ค่ า เดือน 7 จุลศักราช 1211 ตัว เอกศกจิ่งโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมให้เจ้าราชวงศ์เป็น พระขัติยวงศา เจ้าเมืองร้อยเอ็ด เจ้าราชบุตรเป็นอุปราช 
เจ้าสุริยะเป็นราชวงศ์เจ้าก่ าเป็นราชบุตร ให้ครอบครองบ้านเมืองแลเสนาอามาตย์ไพร่
บ้านพลเมือง เมืองฮ้อยเอ็ด ให้อยู่เป็นสุขปกติ จิ่งมีประสิทธิพระราชอาชญา สมเด็จ 
เจ้าพระยาขัตติยะวงศามหาขัตติยราชชาติสุริยวงศ์องค์เสวยเมืองร้อยเอ็ดราชบุรีศรีสา
เกตจงปลง(ประ)สิทธิพระราชอาชญาอาณาจักรหลักค าใส่หัวเมืองแสนเมืองจันแลใน
เมืองร้อยเอ็ดไว้ให้ตั้งประกาศหลักค าเมืองไว้สีทาดราชกุมารและกรมการผู้ใหญ่ผู้น้อย 
กรมการท้าวเพียผู้น้อยผู้ใหญ่ ตาแสงนายบ้าน จ่าบ้านและราษฎรไพร่บ้านพลเมืองให้ทั่ว
เถิงตามอย่างบ้านเมืองบูราณให้อยู่เย็นเป็นสุขปกติสุขเหมือนอย่างแต่ก่อน   

 
 ข้อความตอนต้นของกฎหมาย ระบุว่า“ณ วัน 6 ขึ้น 15 ค ่ำ เดือน 7 จุลศักรำช 1211 ตัว เอก
ศก” ซึ่งมีความแม่นย ามาก ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น 15 ค่ า เดือน 7 พ.ศ. 2392 ตรงกับปีระกา เอกศก ซึ่ง
สอดคล้องกับประวัติศาสตร์เมืองร้อยเอ็ดตรงกับสมัยของพระขัติยะวงศา (อินทร์) ครองเมืองร้อยเอ็ด
พอดี ซึ่งก่อนหน้าจะครองเมืองนั้น ในปี จ.ศ.1211 (พ.ศ. 2392) พระขัติยะวงศา (อินทร์) เป็นเจ้า
เมืองได้ 9 เดือน ถึงแก่กรรม จึงเลื่อนราชบุตร (ก่ า) เป็น ราชวงศ์ เพราะหลักค าฉบับนี้ท่านก่ า ยังด ารง
ด าแหน่งเป็น ราชบุตร แสดงว่าอาณาจักรหลักค าฉบับนี้อยู่ในช่วงของพระขัติยะวงศา (อินทร์)  
 กฎหมายหลักค า ฉบับเมืองสุวรรณภูมิและฉบับเมืองร้อยเอ็ด น่าจะเป็นการคัดลอกกันมา ซึ่ง
ตามล าดับแล้วฉบับวัดท่าม่วง (ฉบับร้อยเอ็ด) น่าจะคัดลอกจากฉบับเมืองสุวรรณภูมิฉบับใดฉบับหนึ่ง 
หรือใช้ฉบับเดียวกัน แต่เปลี่ยนชื่อเมืองสุวรรณภูมิ เป็นเมืองร้อยเอ็ดเท่านั้น ซึ่งน่าจะเป็นการถือ
กฎหมายมาด้วยครั้งเมื่อแยกตัวมาตั้งเมืองร้อยเอ็ด แล้วประกาศใช้เป็นเอกเทศแยกต่างหากจากเมือง
สุวรรณภูมิ ทั้งนี้เพราะถ้อยค าในกฎหมายมีความเหมือนกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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หลักค ำเมืองสุวรรณภูมิ หลักค ำเมืองร้อยเอ็ด 
     ๏ อันหนึ่ง พมพรานหากยิงช้างได้งา ในป่าใน
ดงอันเป็นเขตของแขวงเมืองสุวรรณภูมิ ง่ากิ่งเทิง
ไว้แก่พราน งาก่ิงลุ่มเอาเข้ามาสู่ศาลาแล 
 
     ๏ อันหนึ่ง ช้างหลุดปลอก ม้าหลุดหลัก งัว
ลากหวาย ควายลากเชือก ผู้ใดจับได้ให้เอาเข้ามา
สู่ศาลา ถ้าเจ้าของเป็นคนนอกท้องแขวงเมือง
สุวรรณภูมิให้คึดราคาช้างตัว 5 บาท ม้าตัว 10 
สลึง งัวตัว 5 สลึง ควายตัวบาท ได้ค่าถอนท่อใด
ไห้แบ่ง 3 ส่วน ขึ้นราชโกฐส่วน 1 
 

     ๏ อันหนึ่ง พลพรานหากยิงช้างในป่าดงตาย
ในเขตข่วงเมืองฮ้อยเอ็ดได้งา 2 กิ่ง กิ่งเทิงให้
พราน กิ่งลุ่มให้เป็นราชโกฐ 
 
     ๏ อันหนึ่ง ช้างหลุดปลอกม้าหลุดหนัง ผู้ใด
จับได้ให้เอาเข้ามาสู่สุภากะลาการกดหมายไว้เป็น
ที่ค านับ ถ้าเจ้าของเป็นคนนอกแขวงเมืองฮ้อย
เอ็ดให้เอาค่าช้างตัวละห้าบาท ม้า งัว ตัวละ 10 
สลึง ควายตัวแลบาท ได้ค่าถอนเท่าใดให้แบ่งขึ้น
ราชโกฐพินิสัยผู้จับคนแลส่วน ถ้าเป็นคนในท้อง
แขวงก็ให้ส่งด้วยซื่อ 

 

 
ภำพที่ 1 : ที่ตั้งวัดเมืองสรวงใหญ่และวัดท่าม่วง ซึ่งเป็นสถานที่พบกฎหมายหลักค า 
ภำพที่ 2 : หลักค าเมืองสุวรรณภูมิ พบที่วัดเมืองสรวงใหญ่ ซึ่งอดีตบริเวณนี้น่าจะเป็นปลายแดนเมือง
สุวรรณภูม ิ
ปรับปรุงภาพจาก Google Earth 
 
 สถานที่พบหลักค าเมืองสุวรรณภูมิ อยู่กึ่งกลางระหว่างเมืองร้อยเอ็ด กับเมืองสุวรรณภูมิทั้งนี้ที่พบ
อาจจะเป็นปลายแดนเมืองสุวรรณภูมิ ทั้งนี้เพราะเมื่อท้าวทนต์พาผู้คนอพยพจากเมืองสุวรรณภูมิ ได้
ยกไพร่พลไปตั้งที่บ้านกุดเมืองจอก (ปัจจุบันคือ บ้านดงเมืองจอก) ซึ่งห่างจากเมืองสรวงประมาณ 12 
กิโลเมตร (ระยะทางตามถนนหมายเลข 315 และ รอ 3036)  
 ส่วนสถานที่พบหลักค าเมืองร้อยเอ็ด คือ วัดท่าม่วง ซึ่งห่างจากอ าเภอเสลภูมิประมาณ 13 กม. 
และห่างจากอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด ประมาณ 31 กม. ซึ่งชุมชนบ้านท่าม่วงเป็นชุมชนเก่าซึ่งย้ายมาจาก
ฝั่งซายแม่น้ าโขง มาตั้งบ้านเรือนในบริเวณชุมชนท่าม่วงตั้งแต่พุทธศตวรรตที่ 2210 

                                                   
 10ชวนากร  จันนาเวช, ต ารายาวัดท่าม่วง เล่ม 1 (มหาสารคาม : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
2552), หน้า 24. 
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 3.3 กำรเล่ำเรื่องล ำดับควำม 
 กฎหมายหลักค าทั้ง 2 ฉบับ ไม่มีการระบุมาตรา การล าดับมาตราจะใช้ค าขึ้นต้นว่า “อันหนึ่ง” 
โดยฉบับเมืองสุวรรณภูมิ ขึ้นต้นด้วยอันหนึ่งจ านวน 78 มาตรา ส่วนฉบับเมืองร้อยเอ็ดจ านวน 59 
มาตรา 
 การกล่าวจบ ฉบับเมืองสุวรรณภูมิ กล่าวจบด้วยค าว่า “นิฏฺฐิตา ก็แล้วท่อนี้แล” ส่วนฉบับเมือง
ร้อยเอ็ด มีข้อความที่มากกว่าฉบับเมืองสุวรรณภูมิ แต่ไม่มีการกล่าวจบ โดยกล่าวถึงมาตราว่าด้วยมี
บุคคลไล่แทงสัตว์เลี้ยงหลบเข้าไปใต้ถุนบ้าน ให้มีขันแปงเป็นเงินและขี้ผึ้ง ดอกไม้ธูปเทียน โดยค า
สุดท้ายกล่าวว่า “แต่เงินนั้นให้ส่งเสียให้” ทั้งฉบับหลักและฉบับสอนทาน แสดงว่าหลักค าฉบับเมือง
ร้อยเอ็ดมีข้อความอีก แต่ผู้คัดลอก ๆ มาเพียงเท่านี้ 
 
4. เปรียบเทียบเนื้อหำ 
 หลักค าทั้ง 2 ฉบับ มีเนื้อหาและการล าดับเนื้อหาใกล้เคียงกัน แต่ไม่เหมือนกันทั้งหมด มีบาง
มาตราและบางถ้อยค าส านวนที่มีความแตกต่างกัน ดังนั้น การเปรียบเทียบเนื้อหาผู้ศึกษาจึงจะ
เปรียบเทียบเนื้อหาตามล าดับการเรียงมาตราไปที่ละเรื่อง (บรรพ์) และเปรียบเทียบสิ่งที่แตกต่างอย่าง
เห็นได้ชัด คือ เนื้อหาด้านพุทธศาสนา ดังต่อไปนี้  
 
 4.1 ล ำดับตำมเนื้อหำ 
 เนื้อหาของกฎหมายหลักค าของทั้งฉบับเมืองสุวรรณภูมิและเมืองร้อยเอ็ด เรียงตามล าดับ 
สามารถจัดหมวดหมู่ได้ 16 หมวด ดังต่อไปนี้  
  4.1.1 เกริ่นน ำ 
  การเกริ่นน าของกฎหมายทั้ง 2 ฉบับมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ต่างกันเพียงเล็กน้อยตรงที่ฉบับ
เมืองร้อยเอ็ดกล่าวถึงให้ขุนนาง ข้าราชการย าเกรงต่อพุทธศาสนา ดังตารางเปรียบเทียบดังนี้  
ตำรำง 1:เปรียบเทียบกำรเกริ่นน ำ 
ที ่ ต ำแหน่ง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 
1 บอกศักราช   
2 กล่าวอ้างราชโองการ   

3 
ให้พร้อมกันท าบุญทุกปี เมื่อท าบุญห้ามดื่มเหล้า ด่าพระสงฆ์ 
ด่าผู้อาวุโส ชกต่อย ฉุดคร่าลูกสาวท่าน ขโมยสัตว์เลี้ยง
สิ่งของท่าน 

-  

4 ให้ย าเกรงพุทธศาสนา ผู้อาวุโส ตามล าดับยศชั้น  -  

5 
ให้เว้นอคติ 4 ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรม มีความบริสุทธิ์
ยุติธรรม   

  4.1.2ขันค่ำคอ 
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  ขันคาคอ คือ โทษหนัก เทียบเท่ากับประหารชีวิตหรือมหันตโทษ ถ้าเทียบกับวินัยสงฆ์
เท่ากับอาบัติปาราชิก11 ขันค่าคอในกฎหมายอีสาน บ่งบอกถึงศักดิ์ของบุคคล คล้ายกับศักดินาของ
ภาคกลาง แต่ขันค่าคอของอีสานมีไว้เพ่ือตั้งปรับไหมมากว่าการถือครองที่ดิน12 
 ขันค่าคอ หรือศักดิ์ของบุคคลที่มีระดับสูงจะมีราคาของขันค่าคอเป็นสูงตามล าดับเช่นกันซึ่งเป็น
การควบคุมและคุ้มครองไปในตัว เพราะหาท าผิดมักจะเอาขันค่าคอลงตั้ง และถ้ามีการละเมิด ก็มักจะ
เอาขันค่าคอผู้ที่ถูกละเมิดตั้งเพ่ือปรับไหมเช่นกัน ขันค่าคอของบุคคลระดับต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  
 
ตำรำง 2:ขันค่าคอบุคคลในระดับต่าง ๆ  
ที ่ ต ำแหน่ง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 
1 ราชกระกูลศรีทาดราชกุมาร (ราชสกุล) 1600 

1200 
2 เมืองแสนเมืองจัน  1200 
3 เมืองกลาง 1000 

800 
4 เมืองขวา เมืองซ้าย พุมเหนือพุมใต้ เสนาในสังเวียน 800 
5 ฝ่ายอาสา 8 เหล่า 800 400 
6 ฝ่ายอาสา 6 เหล่า 600 600 
7 อามาตย์ในธรรมเนียม 800 200 
8 อามาตย์นอกธรรมเนียม 600 600 
9 เสนานอกสังเวียน  600 600 
10 ไพร่บ้านพลเมือง นักบุญ ขุนค้า 400 400 
11 ไพร่หินชาติ 200 200 
12 ข้อยท่าน  100 - 

 
  โดยเฉลี่ย ขันค่าคอของสุวรรณภูมิจะมีระดับสูง โดยเฉพาะขันค่าคอของชนชั้นปกครอง เช่น 
สีทาดราชกุมาร (อาญาสี่) สูงกว่าเมืองร้อยเอ็ดถึง 400 แต่ขุนนางในล าดับที่ 8 ลงมา มีจ านวนเท่ากัน
กับเมืองร้อยเอ็ด  
  การที่เมืองสุวรรณภูมิมีขันค่าคอสูงกว่าเมืองร้อยเอ็ด อาจจะเป็น 3 กรณี คือ ระบบ
เศรษฐกิจของเมืองสุวรรณภูมิมีความเข้มแข็งกว่าเมืองร้อยเอ็ด หรือ 2) เมืองร้อยเอ็ดเป็นเมืองที่เพ่ิง
สร้าง จึงลดระดับความเข้มของขันค่าคอ ซึ่งเชื่อมโยงกับอัตราค่าปรับในทางกฎหมาย ซึ่งถ้ามีอัตรา
ค่าปรับมากจะท าให้การตั้งตัวของประชาชนล่าช้า และการตั้งบ้ านเรือนในช่วงแรก ผู้คนจ านวนไม่
เยอะ สามารถดูแลให้ความส าคัญกับระบบศาสนามาก 3) การที่ขันค่าคอ เมืองสุวรรณภูมิสูงกว่า แต่
สูงกว่าเฉพาะชนชั้นปกครองและขุนนางระดับสูง อาจจะเป็นการควบคุมขุนนางซึ่งมีอ านาจมาก ไม่ให้
กระท าผิดต่อประชาชนและไม่ให้ประชาชนกระท าละเมิดต่อขุนนาง เช่น กรณีที่บุคคลทั่วไปเป็นชู้กับ
ภรรยาขุนนางผู้ใหญ่ ให้เอาขันค่าคอขุนนางผู้ใหญ่ตั้ง ซึ่งจะท าให้จ านวนขันค่าคอมากกว่าประชาชน

                                                   
 11ธวัช  ปุณโณทก. “ใส่สินไหม : กฎระเบียบ” สารานุกรมวฒันธรรมไทยภาคอีสาน เล่ม 14(2542) : 4880. 
 12เรื่องเดียวกัน, หน้า 4881. 
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ทั่วไป ดังนั้น ขันค่าคอ จึงเป็นทั้งการควบคุมและการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความศักดิ์สิทธิ์ของชน
ชั้นผู้ปกครอง  
 
  4.1.3 ธรรมเนียมปฏิบัต ิ
  หลักค าทั้ง 2 ฉบับ มีธรรมเนียมปฏิบัติเหมือนกัน คือ ห้ามขุนนางไม่ให้ถืออาวุธ กางร่ม 
ปลดเตี่ยว ลอยชาย เข้าสู่วังหลวง แต่ฉบับร้อยเอ็ดจะระบุรวมถึงเข้าเขตวัดด้วย  
  ขุนนางเดินไปมา ให้มีคนติดตาม และมีเครื่องยศปรากฏชัดเจน หากเดินทางกลางคืนให้มี
คนติดตาม มีไฟและเครื่องยศปรากฏให้เห็นชัดเจน หากไม่มีเครื่องหมายให้รู้ดังกล่าว ราษฎรได้ล่วง
ละเมิดไม่ถือเป็นความผิด  
   
  4.1.4 ขอบเขตอ ำนำจในกำรพิจำรณำคดีควำม 
  ขอบเขตการพิจารณาคดีความทั้ง 2 ฉบับ เหมือนกัน คือ แบ่งการพิจารณาคดีเป็น 2 ส่วน 
คือ คดีที่เกิดในคุ้มของอาญาสี่ และ 2) คดีของบุคคลทั่วไป มีลักษณะการช าระคดีความแตกต่างกัน 
คือ  
   1) คดีที่เกิดขึ้นในบริเวณคุ้มของอาญาสี่ หรือในต้นฉบับว่า “นางเฮือนหลวง กลวง
ผาสาท มหาดเล็กเด็กชาย” หรือ ราชสกุลมีเรื่องราวฟ้องร้องกัน ให้เจ้าอุปราช ราชวงศ์ พิจารณา 
   2) คดีของประชาชนทั่วไป แบ่งการช าระคดีความตามโทษหนักเบา ถ้าโทษเบา
เพียง ขันสมมา ให้นายบ้านหรือผู้ใหญ่บ้านช าระความ ถ้าโทษถึงขันตี (ขันปาจิตตีย์ หรือขันแปง) ให้
ตาแสงหรือก านัน ช าระความ  โทษสูงกว่าขันสมมาและขันตีให้น าตัวเข้าสู่ศาลหรือสุพาทารการ ดัง
ตารางขอบเขตการพิจารณาช าระคดีความ ซึ่งทั้ง 2 ฉบับ มีลักษณะเหมือนกัน ดังนี้  
   
ตำรำง 3:ตารางขอบเขตการพิจารณาช าระคดีความ   
ขุนนำง ขันสมมำ ขันตี ขันพันบกพันน้ ำ สังฆำปำรชึก 
นายบ้าน  - - - 
ตาแสง -  - - 
สุพาทารการ-เมืองแสนเมือง
จัน 

- -   

 
  คดีเกิดขึ้นที่ใด ถ้าเจ้าพนักงานในที่พ้ืนที่นั้น ๆ ยังไม่ช าระ ห้ามน าคดีไฟฟ้องแต่เจ้านาย 
ข้าหลวง และคดีอยู่ในระหว่างพิจารณา ห้ามหนีไปฟ้องที่ศาลอื่น  
 
  4.1.5 ทะเลำะวิวำท 
  มีลักษณะเหมือนกันทั้ง 2 ฉบับ คือ คนในสังกัด ลูกหลาน ไปทะเลาะวิวาทกับคนอ่ืน ให้
ห้ามทั้ง 2 ฝ่าย ห้ามไม่ใช่ช่วยคนของตนเองท าร้าย ด่าทอ คนในสังกัดท่าน ถ้าท าถือว่ามีความผิด  
  ห้ามฆ่าคนด้วย เว้นแต่ 1) เจ้าแผ่นดินสั่งให้ฆ่า 2) ลักทรัพย์ จับได้พร้อมของกลาง 3) เป็นชู้
เมียท่านจับได้ขณะเป็นชู้ 4) ขว้างปาเรือนท่าน เจ้าเรือนจับได้ 5) จุดไฟเผาเรือนท่าน เจ้าเรือนจับได้ 
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และ 6) ถืออาวุธจะเข้าท าร้ายท่านในพ้ืนที่ของท่าน การฆ่าคนทั้ง 6 ประเภทนี้ สามารถฆ่าได้ไม่มี
ความผิด  
 
  4.1.6 ลักทรัพย์ 
  ลักษณะลักทรัพย์ประกอบไปด้วย การขโมยช้าง ม้า วัว ควาย เรือ และการล่วงละเมิดขโมย
ท าไร่ นา  
   1) จับสัตว์ได้ การจับช้างม้าวัวควายที่หลุดจากการดูแลของเจ้าของรวมถึงค่าไถ่
ถอนสัตว์เลี้ยงที่จับได้เหมือนกัน ส่วนการจับช้างป่าและฆ่าได้งานั้นเป็นของแผ่นดิน 1 งา ผู้จับได้ 1 งา 
ถ้าปิดบังไว้มีโทษ 
   2) ขโมยช้ำงม้ำวัวควำย มีลักษณะเหมือนกัน แต่การปรับไหมฉบับเมืองสุวรรณ
ภูมิมีความละเอียดมากว่า และมีอัตราค่าปรับมากกว่าเมืองร้อยเอ็ด 
   3) ขโมยเรือ มีลักษณะเหมือนกัน 
   4) ขโมยท ำไร่นำ หากบุคคลใดท านาแล้วทิ้งร้างไว้ แต่ยังบอกกล่าวคงสิทธิ์ความ
เป็นเจ้าของ เรียกว่า วรณา ฉบับเมืองสุวรรณภูมิ สามารถทิ้งร้างไว้ถึง 7 ปี ส่วนเมืองร้อยเอ็ดทิ้งร้างไว้
ได้เพียง 3 ปี ภายในระยะเวลาที่วรณาไว้นี้ ห้ามบุคคลใดท าลายทรัพย์สินที่เกิดภายในไร่นา 
   5) เครื่องมือจับปลำ  คือ ต้อน ลี่ มีลักษณะเหมือนกับนา คือ ต้อน ลี่ ท าแล้ว
สามารถละทิ้งไว้ โดยบอกกล่าวกรรมสิทธิ์ เมืองสุวรรณภูมิทิ้งร้างไว้ได้ 7 ปี ส่วนเมืองร้อยเอ็ดทิ้งร้างไว้
ได้ 3 ปี และการก าหนดขอบเขตของต้อนและลี่ มีลักษณะต่างกัน เมืองสุวรรณภูมิก าหนดอาณาเขต
ของลี่ ด้านหน้า 3 วัง ด้านหลัง 2 วัง ส่วนเมืองร้อยเอ็ดก าหนดเป็นวา คือ ด้านหน้า 15 วา ด้านหลัง 
10 วา  
  ในเรื่องของไร่นา เวลา และกรรมสิทธิ์ ท าให้เห็นว่า เมืองสุวรรณภูมิมีระยะเวลาทิ้งร้างการ
ท าไร่นา และเครื่องมือหาปลาได้มากกว่า รวมถึงบริเวณของเครื่องมือหาปลามีความกว้างกว่าเมือง
ร้อยเอ็ดอาจจะตีความได้ว่า 1) ความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่ท ากิน 2) เมืองร้อยเอ็ดอาจจะปรับ
ระยะเวลาให้เหมาะสมเป็นมาตรการทางกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ทางเศรษฐกิจ13 
 
  4.1.7 ลักษณะผัวเมีย 
  ทั้งสองฉบับกล่าวคล้ายคลึงกัน ประกอบไปด้วย ชายหญิงสมัครใจรักใคร่กัน ให้สัญญาแก่
กัน สู่ขอ ผิดนัด การตั้งครรภ์ และชู้สาว  
 
  4.1.8แขกมำพักบ้ำน 
  แขกต่างบ้านเมืองมาพักท่ีในบ้านเมือง ต้องบอกแก่นายบ้าน ถ้าไม่มีสิ่งของมาขายห้ามให้อยู่
เกิน 3 วัน 7 วัน และห้ามแนะน าให้ลูกหลานแต่งงานกับคนต่างเมืองเป็นอันขาด 

                                                   
 13นิติลักษณ์  แก้วจันดี, “ผู้ชายในกฎหมายโบราณอีสาน : มุมมองใหม่ผ่านแนวคิดเชิงวิพากษ์” วารสาร
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีท่ี 14 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561) : 205. 
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  กรณีที่แขกต่างบ้านเมือง ฉบับเมืองสุวรรณภูมิระบุชัดเจนว่า ไทย ส่วย เขมร เจ๊ก ลาว ส่วน
ฉบับเมืองร้อยเอ็ดไม่ระบุชนชาติ แต่ทั้งนี้เมืองร้อยเอ็ดก็ปรากฏว่าคนจีนได้เข้ามาอย่างน้อยตั้งแต่พุทธ
ศตวรรษที่ 24 ดังปรากฏเหตุการณ์กล่าวว่า ปี พ.ศ. 2389 พระยาขัติยวงศา (สีลัง) ถึงแก่กรรม พระพิ
ไชยสุริยวงศ์ เจ้าเมืองโพนพิสัยได้เดินทางมาจัดการศพบิดาและรักษาราชการเมืองร้อยเอ็ด หลังจาก
เผาศพบิดาแล้วเสร็จ วันหนึ่งเวลาดึกมีคนลอบแทงพระพิไชยสุริยวงศ์ถึงแก่กรรม สืบความได้ว่าจีนจั้น
เป็นคนแทง14  แสดงว่าคนจีนเริ่มเข้ามาค้าขายในเมืองร้อยเอ็ด อย่างน้อยปี พ.ศ. 2389 แต่จากบันทึก
ของเอเจียน  แอมอนิเย (MISSION ETIENNE AYMONIER) ซึ่งได้เดินทางผ่านเมืองร้อยเอ็ดและเมือง
สุวรรณภูมิ ในปี พ.ศ. 2440 ซึ่งไม่ได้กล่าวถึงคนจีนในเมืองร้อยเอ็ด แต่ได้กล่าวถึงคนจีนในเมือง
สุวรรณภูมิ ความว่า “จะสังเกตได้ว่าพวกเขาพบคนจีน คนสยาม และคนเขมรในอ าเภอดังกล่าว”15 
จึงเป็นไปได้ว่าเมืองสุวรรณภูมิอาจจะเป็นชุมชนนานาชาติมากกว่าร้อยเอ็ด  
 
  4.1.9เล่นสำวกลำงคืน 
  ทั้งสองฉบับมี 2 มาตรา คือ เวลาเดินทางไปจีบสาวห้ามมีอาวุธ และให้มีไฟ มีเครื่องดนตรี 
รวมถึงไม่พูดคุยจีบกันเกินเที่ยงคืน การก าหนดให้หนุ่มสาวมีเวลาพูดคุยกันไม่เกินเที่ยงคืนนี้สอดคล้อง
กับหลักค้ าผูกสาม “มาตรา 1 บ่าวสาวเดือนแลดาว ให้ไปเล่นตามฮีดตามคองเมืองนั้นเทอญ ให้มีหมู่มี
คู่จึงไปเทอญ ไปให้มีหมู่อยู่ให้มีไพร่ อย่าเล่นกรายเวลา ให้ก าหนดประมาณ 3 ยาม นั้นเทอญ ครั้น
กลายนั้นถือเอาเป็นผิด”16 
 
  4.1.10 กฎหมำยดูแลสัตว ์
  ทั้งสองฉบับกล่าวถึงการดูแลรักษาสัตว์เลี้ยง คือ ช้างม้าวัวควาย ห้ามไม่ให้มากินข้าว รวมถึง
เตือนให้ประชาชนท ารั้วรอบไร่นา ซึ่งว่าด้วยการดูแลรักษาสัตว์นี้เหมือนกัน  
 
  4.1.11 ลักษณะหนี้ 
  ลักษณะการเป็นหนี้ต้องมีหลักฐาน ทั้งสองฉบับเรียกว่า “กรมธรรม์” ซึ่งระยะเวลาในการ
เป็นหนี้ถ้วน 3 ปี 7 ปี ถ้าไม่ทวงในระยะเวลาดังกล่าว ถือเป็นโมฆะ  
 
  4.1.12ตั้งศำลเตี้ย 
  ห้ามเจ้านายในเมืองไปตั้งศาลว่าความในหมู่บ้าน หากคดีความนั้นเกี่ยวพันกับลูกหลาน
เจ้านาย ๆ ประสงค์จะเดินทางไป ให้บอกแก่เมืองแสนเมืองจัน ถ้ามีหนังสืออนุญาตให้ไปจึงไปได้ 
 
 
                                                   
 14เติม  วิภาคย์พจนกิจ,ประวัติศาสตร์อีสาน, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการต าราสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์, 2542), หน้า 161. 
 15ETIENNE  AYMONIER,บันทึกการเดินทางในลาว ภาคสอง พ.ศ. 2440, แปลโดย ทองสมุทร โดเร และ
สมหมาย  เปรมจิตต์ (เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541), หน้า 67. 
 16สงบ  สุริยินทร์, 2525, 38. 
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  4.1.13ขุนนำงประพฤติผิด 
  ขุนนางประพฤติผิดพบเพียง 2 มาตรา ในหลักค าเมืองสุวรรณภูมิเท่านั้น ไม่พบข้อความ
ดังกล่าวในฉบับเมืองร้อยเอ็ด ดังนี้ 
   1) คลังช้าง ม้า วัว ควาย 2) ผู้รักษาป่าดง ของป่า 3) นายด่านศุลกากร 4) ขุนงวด
ขุนคลัง ทั้ง 4 ต าแหน่งนี้เมื่อมีการฉ้อราษฎร์บังหลวง ให้ละโทษประหารเสีย ให้ถอดยศ และให้ชดใช้
ค่าเสียหายทั้งหมด  
   2) ทหารไปรบต่างเมือง พ่ายกลับมา อย่าพึงฆ่า อย่าพึงถอดยศ ให้พิจารณาเหตุ 3 
ประการก่อน คือ 1) มีอ านาจสิทธิ์ขาดในกองทัพ 2) มีอายุพร้อม 3) ไปรบในเมืองท่าน ควรเฆี่ยนและ
จ าคุกไว้ แล้วเลี้ยงดูต่อไป แต่ถ้ารบแพ้แล้วหนีไปซ่อนที่อ่ืน สืบได้ฆ่าเสียก็สมควร 
 
  4.1.14ข้อปฏิบัติของรำชกำร 
   1)ให้สามัคคีมาประชุมพร้อมกัน โดยให้นั่งตามล าดับบรรดาศักดิ์ และห้ามเสพสุรา
ยาเมามาประชุมเป็นอันขาด 
   2) ห้ามซื้อขาย สูบฝิ่น กัญชา  
   3) เมื่อมีราชการ หลบหลีกหนี้ไม่บอกเจ้านาย ท าให้เสียราชการ มีโทษ  
  ฉบับร้อยเอ็ดมีเพ่ิมเติม โดยที่ฉบับเมืองสุวรรณภูมิไม่มี คือ คนออกให้หลีกคนเข้า เรือเบา 
ช้างเบา คนเบา เกวียนเบา ให้หลีกเรือหนัก ช้างหนัก คนหนัก และเกวียนหนัก  
 
  4.1.15อ ำนำจของผู้ครองเมือง 
  เมื่อมีผู้ฟ้องร้องต่อเมืองแสนเมืองจัน สุภาทารการ และได้น าค าฟ้องขึ้นกราบทูล เมื่อรับสั่ง
ให้ช าระลงสถานใดให้ปฏิบัติตาม   
 
  4.1.16ข้อควำมส่วนท้ำย 
  ข้อความส่วนท้ายนี้มีเฉพาะฉบับเมืองร้อยเอ็ด ให้พากันรักษาศีล เมื่อตาแสงนายบ้านจัดบุญ 
มีหนังสือเชิญเจ้านายและกรมการสามารถไปได้ และให้ด ารงอยู่ในฐานานุรูปอันเหมาะสม ถ้าไม่มี
หนังสือเชิญ ไปด้วยประโยชน์ของตน อย่าให้ชาวบ้านเดือนร้อน  
 
 4.2 เปรียบเทียบควำมเข้มข้นของพุทธศำสนำในกฎหมำย 
 หลักค าเป็นกฎหมายที่อิงกับหลักพุทธศาสนาน้อยมาก ไม่ได้มีลักษณะเหมือนกฎหมายอ่ืน ๆ เช่น 
ธรรมศาสตร์ โคสาราษฎร์ ที่อิงกับหลักพุทธศาสนาและตัดสินแอบอิงกับหลักพุทธศาสนา 17 ดังนั้น 
หลักค าจึงกล่าวถึงพุทธศาสนาน้อยมาก มีเพียงมาตราที่ 55 ที่กล่าวถึงห้ามเสนาอ ามาตย์น าเอา
กฎหมายนี้ไปฉ้อฉลเบียดเบียนสมณชีพราหมณ์ ซึ่งทั้งฉบับเมืองสุวรรณภูมิและฉบับเมืองร้อยเอ็ดกล่าว
เหมือนกัน  ดังต่อไปนี้  

                                                   
 17วรพร  ภู่พงศ์พันธุ์, “กฎหมายโคสาราษฎร์กับภาพสะท้อนตัวตนของสังคมอีสาน” ใน ศุภวุฒย์-ศุภวาร 
จุลพิจารณ์ (กรุงเทพฯ : เฟื่องฟ้า, 2547), 75. 
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ตำรำง 4 :เปรียบเทียบพุทธศาสนาในกฎหมายหลักค า  
หลักค ำเมืองสุวรรณภูมิ หลักค ำเมืองร้อยเอ็ด 
55. อันหนึ่ง บ่าวแพวไปเหล้นสาว ไปให้มีหมู่ เห
ล้นอยู่ให้มีไฟ ไปมีปี่มีแคนมีเทียะ มีซอ ห้ามอย่า
ให้เหล้นเดิกดื่น ล่วงล้ ากลายคองกลายอาชญา 
กลายเที่ยงคืนไป ถือว่าเป็นใจโจร ผิดมีโทษ  
 
 

55. อันหนึ่ง ถ้าสีทาดราชกุมารบ่าวแพวไปเหล้น
สาว ไปให้มีหมู่เหล้น อยู่ให้มีไฟ ให้มีแคนมีเทียะมี
ซอห้ามอย่าให้อ่านหนังสือกลายหน้าบ้านเฮือน
ท่านแลวัดวำศำสนำ แล้วอย่าให้เหล้นเดิกลื่นล้ า
กลายคองกลายอาชญา พ้นเที่ยงคืนไป ถ้าพ้น
เที่ยงคืนไปถือว่าเป็นใจโจร จะเอาตัวเป็นโทษ  

 
 นอกจากมาตราดังกล่าวแล้ว ในมาตราอ่ืน ๆ ของกฎหมายหลักค าเมืองสุวรรณภูมิ ไม่ระบุ
พุทธศาสนาในกฎหมายเลย ส่วนฉบับเมืองร้อยเอ็ด มีมาตราที่เพ่ิมเติมจากกฎหมายหลักค าเมือง
สุวรรณภูมิอีก 3 มาตราที่กล่าวสนับสนุนและปกป้องพุทธศาสนา ดังต่อไปนี้  
 

๏ อันหนึ่ง ให้เจ้านายกรมการท้าวเพียตาแสงจ่าบ้านนายบ้านไพร่บ้านพลเมืองพร้อมกัน
ท่ำบุญให้ทำนตามอย่างธรรมเนียมบูราณจงทุกปีอย่าให้ขาด เมื่อตั้งท าบุญให้ทานบ้าน
ใดตาแสงใดก็ดี ถ้ามีเจ้านายสีทาดราชกุมาร กรมการท้าวเพียตาแสงนายบ้านจ่า(บ้าน)
และไพร่บ้านพลเมืองเสพสุรายาเมาก็ดี ไม่ได้เสพก็ดี เข้าวัดเมื อท่ำบุญให้ทำนผิดพำล
ด่ำพระภิกษุสงฆ์สำมเณรแลด่าผู้เถ้าผู้แก่ทุบถองตะบองตีและจับยาดฮวดดึงสิ่งของลูก
หญิงนางสาวแลลักช้างม้าโคกระบือสรรพสิ่งของแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ดี  
๏ อันหนึ่ง ให้เจ้านายท้าวเพียแลไพร่บ้านพลเมืองให้เกรงย่ำวรพุทธทำสศำสนำ แล้วให้
ย าผู้เถ้าผู้แก่พ่อแม่ตานาย ถ้าแลเจ้านายสีทาดราชกุมารท้าวเพียผู้ใหญ่ผู้น้อยแลไพร่บ้าน
พลเมืองหากบ่ฟังบังคับบังชา 
๏ อันหนึ่ง ให้เจ้านายกรมการเสนาผู้ใหญ่ผู้น้อย ตาแสงนายบ้าน ไพร่บ้านพลเมืองพร้อม
กันท่ำบุญให้ทำน รักษำศีลห้ำศีลแปดภำวนำจงทุกวันอย่าให้ขาด เมื่อท าบุญให้ทาน 
ถ้ามีเจ้านายสีทาดราชกุมารกรมการผู้ใหญ่ผู้น้อยก็ดี เมื่อตาแสงนายบ้านจักตั้งท าบุญให้
ทานวัดวาอารามใด ถ้าเขามีขันตินีระมนต์มาอังเชิญไปจิ่งไป ถ้าไปแล้วให้ตั้งภูมิอยู่ตาม
ยุติธรรม ถ้าไม่มีขันตีนิมนต์มาเชิญไปแล้วหากไปด้วยประโยชน์ของตัวแล้วอย่าให้ยากแก่
ตาแสงนายบ้านแลไพร่พลเมืองให้ได้ค าเดือดร้อนต่อไป ถ้าบุคคลผู้ใดหากล่วงเกินไม่ฟัง
บังคับบังชา ถ้ามีผู้มาฟ้องหากล่าวโทษพิจารณาเป็นสัตย์ จะเอาตัวเป็นโทษตามพระราช
ฎีกา 
 

 การกล่าวถึงพุทธศาสนาดังกล่าวของฉบับเมืองร้อยเอ็ด เป็นไปได้ว่ามีการเพ่ิมเติมในช่วงที่แยกตัว
ออกมาตั้งเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งช่วงของการตั้งบ้านเมืองอาจจะมีความเข้มงวดเรื่องพุทธศาสนา เพ่ือจัด
ระเบียบสังคมให้กระชับยิ่งขึ้น  
 
5. สรุป 
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 หลักค า หรือ อาณาจักรหลักค า เป็นกฎหมายโบราณที่พบในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด มีข้อความ
ในตอนต้นว่าเจ้าเมืองสั่งในตราขึ้นใช้ และบอกศักราช ซึ่งบางฉบับมีความชัดเจน บางฉบับมีความไม่
ชัดเจน ซึ่งสาเหตุอาจจะเกิดจากการคัดลอกต่อ ๆ กันมา กฎหมายหลักค าเมืองสุวรรณภูมิ จากการวิ
เคาะห์ศักราช ตราขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2307 ส่วนกฎหมายหลักค าเมืองร้อยเอ็ด ตราขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2397 โดย
หลักค าเมืองร้อยเอ็ด ระบุชัดเจนว่า “ตั้งประกาศหลักค าเมืองไว้สีทาดราชกุมารและกรมการผู้ใหญ่
ผู้น้อย กรมการท้าวเพียผู้น้อยผู้ใหญ่ ตาแสงนายบ้าน จ่าบ้านและราษฎรไพร่บ้านพลเมืองให้ทั่วเถิง
ตามอย่ำงบ้ำนเมืองบูรำณให้อยู่เย็นเป็นสุขปกติสุขเหมือนอย่ำงแต่ก่อน” ซึ่งการตรากฎหมายของ
เมืองร้อยเอ็ด หากนับศักราชที่ตราแล้ว ตราขึ้นหลักฉบับเมืองสุวรรณภูมิ ซึ่งทั้งฉบับเมืองสุวรรณภูมิ
และเมืองร้อยเอ็ด มีความคล้ายคลึงกัน ต่างกันเพียงเล็กน้อย จึงอาจจะเป็นไปได้ว่ามีการคัดลอกกัน
มาก จากฉบับใดฉบับหนึ่ง โดยปรับเปลี่ยนชื่อเมืองตามถิ่นที่อาศัยหรือถิ่นที่บังคับใช้กฎหมายนั้น ๆ 
รวมถึงปรับเปลี่ยนรายละเอียดให้เข้ากับพ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็น สิทธิประโยชน์ในไร่นา เครื่องมือจับสัตว์ 
รวมถึงการปรับลดอัตราโทษปรับ (ขันไหม) ลง แต่พบว่ามีการปรับเพ่ิมข้อความที่ปกป้องและส่งเสริม
กิจกรรมทางพุทธศาสนามากขึ้น  
  
6.ข้อเสนอแนะ 
 6.1 ควรการศึกษากฎหมายที่มีชื่อว่า “หลักค า” หรือ “อาณาจักรหลักค า” โดยศึกษา
เปรียบเทียบด้านต้นฉบับ อักษรจาร และเนื้อหา 
 6.2 ควรศึกษาการแพร่กระจายของหลักค าเมืองสุวรรณภูมิไปยังเมืองต่าง ๆ ในภาคอีสาน 
รวมถึงการศึกษาด้านการเพิ่ม การลด และการปรับเปลี่ยนของเนื้อหา  
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หลักประชาธิปไตย : ธรรมาภิบาลในองค์กรภาครัฐ 
Democracy: Governance in Organizations. 

 
พระมหาไทยน้อย  ญาณเมธี1 

นายอาทิตย์ แสงเฉวก2 
พระอธิการนัฐวุฒิ ฐานวุฑฺโฒ3 

 
บทคัดย่อ 

ความหมายของค าว่าประชาธิปไตยมีผู้ให้ทัศนะไว้อย่างหลากหลายขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้
ศึกษาค้นคว้าในที่นี้ขอกล่าวถึงเพียงหลักส าคัญๆคือ  (1) ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย
อุดมการณ์ทางการเมืองหรือเป้าหมายในทางการเมืองที่ถืออ านาจสูงสุดของรัฐเป็นของประชาชน (2) 
การก าหนดระบอบหรือกรอบการปกครองรูปแบบหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจ
อธิปไตยหรืออ านาจสูงสุดของรัฐเช่นการแสดงออกโดยการที่ประชาชนมีสิทธิในการเลือกตั้งผู้ปกครอง
หรือตัวแทนประชาชนในการไปใช้อ านาจรัฐอาจมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปเช่นอาจเป็นการ
ปกครองในรูปแบบรัฐสภารูปแบบประธานาธิบดีหรือรูปแบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดีเป็นต้น  (3) 
ความหมายที่เป็นวิถีชีวิตของคนในรัฐนั้นๆประชาธิปไตยจะเกี่ยวพันกับการใช้ชีวิตของพลเมืองใน
ประเทศหรือในรัฐที่เข้าใจและเคยชินกับการด าเนินชีวิตดังกล่าว 

ในประเทศหรือในรัฐที่เข้าใจและเคยชินกับการด าเนินชีวิตดังกล่าวหลักธรรมาภิบาลมี
หลักการส าคัญคือการตรากฎหมายกฎข้อบังคับต่างๆให้ทันสมัยและเป็นธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม
หลักความโปร่งใสการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และร่วมคิด
ร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้เป็นการสร้างกลไก
ให้มีผู้รับผิดชอบตระหนักในหน้าที่ความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคมการบริหารจัดการและการ
ใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าการยึดมั่นในความถูกต้องดีงามส านึกในหน้าที่ของตนเอง
มีความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจขยันอดทนมีระเบียบวินัยและเคารพในสิทธิของผู้อื่น 

ประชาธิปไตยกับธรรมาภิบาลมีความสอดคล้องกันเกื้อกูลซึ่งกันและกันและคล้ายคลึง
กันอย่างมากเพราะต่างเน้นที่คนเป็นหลักการส าคัญที่ท าให้คนมีส่วนร่วมมีคุณธรรมยึดหลักกฎหมาย 
ทุกคนมีเสรีภาพมีความเสมอภาคมีความโปร่งใสและจะด าเนินการอะไรต้องมองถึงความคุ้มค่าที่จะ 
เกิดข้ึนเป็นหลักที่ส าคัญเป็นอย่างไร 
 
ค าส าคัญ : หลักประชาธิปไตย  ธรรมาภิบาล  องค์กรภาครัฐ 
 

ABSTRACT 
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The meaning of the word democracy is widely varied depending on the 

viewpoint of the researcher. Here are just a few of the key points: (1) People are 

sovereign, political, or political. (2) the formulation of a regime or framework of 

government; It shows that the people own the sovereignty or the supremacy of the 

state, such as expression by the people having the right to elect the governor or the 

people's representative in the exercise of state power. There may be different forms, 

such as the rule of parliament. Presidential style (3) The meaning of a person's life in 

that state. Democracy is related to the life of a citizen in a country. In a state that 

understands and accustoms to such a lifestyle. 

In the country or in a state that understands And be accustomed to such a 

lifestyle. Corporate Governance Principles are to enact new laws, rules and 

regulations. Accepted by the society. Transparency Creating trust Opportunity for 

people to share, recognize and share ideas. Contribute to the decision making process 

of key issues. Responsible for monitoring is the creation of a responsible mechanism. 

Realize the duty Social Responsibility Limited management and use of resources. 

Adherence to goodness. Recognize their duties. Be honest, sincere, hard-working, 

disciplined. And respect the rights of others. 

Democracy and good governance are consistent. Support each other And 

very similar because they focus on people is a key principle that makes people 

participate in morality based on the law.Everyone has freedom Equality Transparent 

And what does it take to look at the value to be.Happens with. 

 

Keywords: Democracy   Governance Organizations. 

 
1. บทน า 

ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็น
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเมื่อปีพ.ศ. 2475ซึ่งเป็นเวลา86ปีมาแล้วแต่
ประเทศไทยยังไม่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงและสมบูรณ์ยังไม่เป็นการปกครองตามสุนทรพจน์ตอน
หนึ่งของประธานาธิบดีลินคอล์นผู้เลิกทาสในสหรัฐอเมริกามีว่า “รัฐบาลของประชาชนโดยประชาชน
เพ่ือประชาชนจะไม่มีวันสูญสลายไปจากผืนพิภพนี้” (จิรโชควีระสย, สุรพลราชกัณฑารักษ์และสุรพันธ์
ทับสุวรรณ, 2557) 

พระพรหมคุณาภรณ์  (ป.อ. ปยุตฺโต) นักปราชญ์ของพระพุทธศาสนาผู้ได้รับรางวัล
การศึกษาเพ่ือสันติภาพจากองค์การยูเนสโกได้กล่าวว่า “ถ้าธรรมาธิปไตยไม่มาก็หาประชาธิปไตยไม่ 
เจอ” แสดงว่าประชาธิปไตยจะต้องมีธรรมาธิปไตยเป็นรากฐาน ซึ่งแนวความคิ ดที่เกี่ยวข้องกับ
ประชาธิปไตยในสังคมไทย ได้มีการหล่อหลอมความคิดความเชื่อ  ในสิ่งที่สังคมหรือประชาชนมองว่า
เป็นประชาธิปไตยผ่านกระบวนการปลูกฝังทางความคิด ของกลุ่มผู้มีอ านาจจนกลายเป็นแนวคิดหลัก
ที่เก่ียวข้องกับประชาธิปไตยในสังคมไทยอันเห็นได้จากกระบวนการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองการ
ปกครองหรือวิถีทางประชาธิปไตย ที่ถูกบิดเบือนออกจากหลักปรัชญาของประชาธิปไตยของ
ประชาชนในสังคม(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), 2549) 

ธรรมาภิบาลมีการน ามาปรับประยุกต์  ใช้บริหารงานในองค์กรภาครัฐในปัจจุบันอย่าง
แพร่หลายด้วยเหตุเพราะช่วยส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและมีประสิทธิภาพในการด าเนินการด้าน



 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์2562 

1383 

ต่างๆและสามารถสร้างภาพลักษณ์ สร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่นให้สังคมอันจะท าให้เกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ธรรมาภิบาลเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือ
เอกชนเนื่องจากเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติต่อกันซึ่งถือเป็นแนวปฏิบัติต่อกันระหว่างประเทศ 
องค์กรระหว่างประเทศต่างๆด้วยเช่นกันนอกจากนี้หลักธรรมาภิบาลยังเป็นพื้นฐานที่จะช่วยพัฒนา 
สังคมท้ังระบบให้มีคุณภาพ 
 
2.ความเป็นมาของหลักการประชาธิปไตย 
 ความหมายของค าว่าประชาธิปไตยตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า Democracy ซึ่งมาจากค า
ภาษากรีกว่าDemocratiaซึ่งประกอบด้วยค า2ค าคือ Demos กับkrateinค าว่า Demos 
หมายถึงประชาชนและKrateinหมายถึงการปกครองฉะนั้นประชาธิปไตย (Demoskratia) จึงหมายถึง
ประชาชนปกครองหรือการปกครองโดยประชาชน (โกวิทย์วงศ์สุรวัฒน์, 2534,) 

ประชาธิปไตยในอีกความหมายหนึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์เป็นวิถี
ชีวิตของคนทุกๆคนซึ่งตั้งอยู่บนฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและเคารพนับถือซึ่งกันและกันความขัดแย้ง
อาจเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและจะท าให้เข้าใจกันโดยการพูดจาถกเถียงใช้เหตุผลโดย
สันติวิธีเพราะมนุษย์มีเหตุผลและมีเจตนารมณ์ที่ปรารถนาในความสุขของกันและกัน 

ในขณะเดียวกันนั้นแต่ละคนสามารถธ ารงไว้ซึ่งเสรีภาพในการด าเนินชีวิตของตนเองได้
พร้อมๆไปกับเข้าร่วมกิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่อันหมายความว่า
ประชาธิปไตยเป็นวิธีการด ารงชีวิตซึ่งใช้หลักรวมประโยชน์คือเป็นการประสานประโยชน์ระหว่าง
สาธารณประโยชน์กับประโยชน์ส่วนบุคคลจึงอาจสรุปได้วาประชาธิปไตยเป็นหลักการที่จะน าไปสู่
วิถีทางที่จะท าให้มนุษย์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่สุด 

ดังนั้นอาจแยกความหมายประชาธิปไตยออกเป็น2ประเภทหลัก(กมลสมวิเชียร, 2516)
ๆได้ดังนี้ 

ประชาธิปไตยในความหมายที่แคบเป็นเพียงระบบการเมือง (Political System) หรือ
รูปของการปกครอง (Form of Government) เมื่อเรากล่าวถึงประเทศอังกฤษและอเมริกามีระบบ
การเมืองและการปกครองเป็นแบบประชาธิปไตยก็จะท าให้ค านึงถึงรัฐสภารัฐธรรมนูญหรือการ
เลือกตั้งซึ่งความจริงแล้วองค์ประกอบดังกล่าวไม่ได้แสดงถึงการมีระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย
แต่อย่างใด 

ประชาธิปไตยในความหมายกว้างประชาธิปไตยในฐานะที่เป็นระบบการเมืองและการ
ปกครองซึ่งเป็นการมองจากมุมแคบดังกล่าวข้างต้นแล้วก็ยังอาจมองดูประชาธิปไตยจากมุมที่
กว้างขวางกว่าได้อีกคือการพิจารณาดูว่าประชาธิปไตยไม่ใช่เป็นเรื่องระหว่างรัฐบาลกับประชาชนหรือ
ระหว่างผู้ปกครองเท่านั้นแต่ประชาธิปไตยยังเป็นเรื่องของกิจกรรมสัมพันธภาพและความเกี่ยวข้อง
ระหว่างประชาชนด้วยกันในระดับต่างๆด้วยอาจเป็นในระดับครอบครัวโรงเรียนหมู่บ้านที่ท างานจนถึง
ระดับชาติและระดับโลกได้ 

ความหมายประชาธิปไตยสามารถจ าแนกเป็น3ประเภทคือ 
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1) ความหมายที่เป็นอุดมการณ์ทางการเมืองหมายถึงอุดมการณ์ทางการเมืองหรือ
เป้าหมายในทางการเมืองคือลักษณะที่ถืออ านาจสูงสุดของรัฐเป็นของประชาชนหรืออุดมการณ์ทาง
การเมืองที่ถือว่าประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย 

2) ความหมายที่เป็นรูปแบบการปกครองหรือระบอบการปกครองรูปแบบหนึ่งจะเป็น
ลักษณะการก าหนดระบอบหรือกรอบการปกครองรูปแบบหนึ่งที่มีวิธีการแสดงให้เห็นว่าประชาชน
เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยหรืออ านาจสูงสุดของรัฐเช่นการแสดงออกโดยการที่ประชาชนมีสิทธิใน
การเลือกตั้งผู้ปกครองหรือตัวแทนประชาชนในการไปใช้อ านาจรัฐหรือในอดีตนั้นประชาชนสามารถ
ไปใช้สิทธิในการปกครองตนเองได้โดยตรงประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอาจมี
รูปแบบที่แตกต่างกันออกไปเช่นอาจเป็นการปกครองในรูปแบบรัฐสภารูปแบบประธานาธิบดีหรือ
รูปแบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดีเป็นรูปแบบการปกครองที่แบ่งแยกอ านาจรัฐหรืออ านาจทาง
การเมืองให้องค์การต่างๆทางการเมืองกันอย่างเด็ดขาดเป็นต้น 

3) ความหมายที่เป็นวิถีชีวิตของคนในรัฐนั้นๆประชาธิปไตยจะเกี่ยวพันกับการใช้ชี วิต
ของพลเมืองในประเทศหรือในรัฐที่เข้าใจและเคยชินกับการด าเนินชีวิตดังกล่าวเช่นการเป็นผู้มีเหตุผล
การยอมรับศักดิ์ศรีของบุคคลการตัดสินกระท าการใดๆจะอาศัยเสียงส่วนใหญ่การไม่นิยมความรุนแรง
ในการแก้ปัญหาและการยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมเป็นต้น 
 
3.ลักษณะส าคัญของประชาธิปไตย 
                ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยมีรากฐานมาอย่างยาวนานตั้งแต่อดีตโดยเริ่ม
ตั้งแต่สมัยกรีกโบราณและได้พัฒนาต่อมาจนกระทั่งปัจจุบันลักษณะส าคัญของประชาธิปไตย(อมร
รักษาสัตย์และคณะ, 2539 ) มีดังต่อไปนี้(ชัยอนันต์สมุทวณิช, 2519) 

(1) ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยรัฐบาลได้อ านาจมาจากประชาชนหรือโดย
ความยินยอมของประชาชน 

(2) การเลือกผู้แทนในสังคมสมัยใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนต้องเป็นการเลือก
ที่บริสุทธิ์ยุติธรรมโดยประชาชนสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้อย่างอิสระ 

(3) ให้ความส าคัญแก่แนวความคิดที่แตกต่างรวมถึงมีการแก้ไขปัญหาด้วยการร่วมกันคิด
ร่วมกันตัดสินใจสถาบันทางการเมืองที่ท าหน้าที่ตัดสินปัญหาทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมเช่น
คณะรัฐมนตรีรัฐสภาโดยใช้วิธีอภิปรายแสดงความเห็นเพื่อหาข้อยุติ 

(4) เชื่อในความเป็นอิสระและเสรีภาพของมนุษย์เช่นการนับถือศาสนาการชุมนุมทาง 
การเมืองการแสดงความคิดเห็นการออกเสียงเลือกตั้งเป็นต้น 

(5) การบังคับใช้กฎหมายยึดถือความเท่าเทียมกันโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ 
(6) รัฐบาลต้องมีอ านาจจ ากัดอ านาจต้องไม่ต้องยู่ในมือคนๆเดียวหรือกลุ่มเดียวมีการ

แบ่งอ านาจและกระจายอ านาจโดยมีการตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจซึ่งกันและกัน 
(7) การตัดสินใจหรือการปฏิบัติต้องเป็นไปตามเสียงข้างมากโดยไม่ต้องค านึงถึงสิทธิของ

คนส่วนน้อย 
(8) ประชาชนมีความเสมอภาคกันในด้านต่างๆโดยเฉพาะความเสมอภาคด้านกฎหมาย

และความมีโอกาสเท่าเทียมกันในด้านต่างๆ 
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(9) ประชาธิปไตยอยู่บนพ้ืนฐานหลักการของเสรีนิยมประชาชนต้องมีอิสระและเสรีภาพ
ในการกระท าการต่างๆเช่นการแสดงความคิดเห็นการนับถือศาสนาการเดินทางไปได้ทุกๆที่ในสังคมที่
อาศัยอยู่เป็นต้น 

(10) ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพต่างๆอย่างกว้างขวางโดยที่รัฐบาลเป็นผู้ให้หลักประกันและคุ้มครอง
การใช้สิทธิเสรีภาพอย่างน้อยสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานที่ส าคัญ 

(11) รัฐบาลใช้หลักการปกครองโดยกฎหมายหรือหลักเนติธรรมไม่ใช้อ านาจตาม
อ าเภอใจเช่นบุคคลจะโดยจับหรือโดนลงโทษก็ต่อเมื่อท าผิดกฎหมายที่ได้ระบุไว้รวมถึงต้องได้รับการ
ตัดสินคดีอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมเป็นต้น 

(12) ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการกครองประเทศผ่านกลไกต่างๆหรือใช้สิทธิที่จะ
แสดงบทบาทต่างๆได้โดยตรง 

(13) รัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อประชาชนประชาชนมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นในด้าน
ต่างๆต่อรัฐบาลตลอดเวลารวมถึงมีสิทธิเปลี่ยนแปลงรัฐบาลต่างวิธีการที่ได้ก าหนดไว้ 
 
4.รูปแบบประชาธิปไตย 

ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเป็นระบอบที่ได้รับการน าไปใช้กันอย่าแพร่หลาย
ในประเทศต่างๆสามารถแบ่งออกได้เป็น2รูปแบบ(ณัชชาภัทรอุ่นตรงจิตร ,2550)ดังนี ้

1) ประชาธิปไตยทางตรง (direct democracy) หรือประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
(participatory democracy) มีหลักการพ้ืนฐานที่ส าคัญอยู่3ประการด้วยกันได้แก่ (1) การมีส่วนร่วม
จากประชาชนโดยประชาชนทุกคนโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการหลากหลายขั้นตอน  (2) ยึดถือเสียง
ส่วนใหญ่ (majority rule) หรือมติเสียงข้างมาก (3) ความเท่าเทียมกันทางการเมือง (political 
equality) 

2) ประชาธิปไตยทางอ้อม (indirect democracy) หรือประชาธิปไตยแบบมีผู้แทน
(representative democracy) 

สามารถสรุปหลักเกณฑ์ประชาธิปไตยที่ได้กล่าวมาตั้งแต่เบื้องต้นตามที่ผู้จัดท ารายงาน
ขึ้นเข้าใจซึ่งมีความสอดคล้องกับเชาวนะไตรมาศ(เชาวนะไตรมาศ , 2547)ที่ได้สรุปว่ามีหลักเกณฑ์
ประกอบด้วย3ประการที่ส าคัญคือ 

(1) การปกครองของประชาชน (Rule of People) เป็นเป้าหมายสูงสุดของการเมือง
การปกครองการก าหนดให้อ านาจการเมืองการปกครองหรืออ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชนไม่ใช่
ของรัฐบาลเช่นการก าหนดให้ผู้ปกครองต้องมากจากการเลือกตั้งทั่วไปโดยการเปิดให้มีการออกเสียง
ของประชาชน (General Election by Universal Suffrage) หรือการก าหนดให้การใช้อ านาจของ
ผู้ปกครองต้องอยู่บนพื้นฐานความยินยอมของประชาชน (Consent of People) เป็นต้น 

(2) การปกครองโดยประชาชน  (Rule by People) กระบวนวิถีทางการเมืองการ
ปกครองเป็นนัยของการสร้างกระบวนการทางการเมืองการปกครองให้รองรับการก ากับควบคุมของ
ประชาชนในรูปของการสร้างวิถีทางในการใช้สิทธิการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนคู่ขนานไป
กับวิถีทางในการใช้อ านาจของผู้ปกครองที่จะต้องรับผิดชอบต่อประชาชนพร้อมกันไปซึ่งเป็นวิถีทาง
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ของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับประชาชนผู้รับการปกครองนั้นเองดังเช่นการก าหนดให้ใช้เสียง
ข้างมากในการปกครองโดยเคารพเสียงข้างน้อย (Majority Rule and Minority Right) เป็นต้น 

(3) การปกครองเพ่ือประชาชน (Rule for People) เป็นหลักการพื้นฐานในการแสวงหา
สิ่งที่เป็นความชอบธรรมของรัฐบาลที่ยุติธรรมซึ่งเป็นนัยของการจัดระเบียบคามสัมพันธ์ทางอ านาจ
ขององค์กรรัฐบาลให้สอดคล้องกับครรลองของระบอบการเมืองการปกครองอันเป็นการสร้าง
หลักประกันข้ันพื้นฐานให้เกิดความเชื่อมั่นในการใช้อ านาจการปกครองที่ยุติธรรมของรัฐบาลและการ 
ได้รับความยินยอมจากประชาชนในความชอบของการใช้อ านาจปกครองนั้นด้วยเพ่ือให้ประชาชน
เชื่อมั่นว่าการใช้อ านาจปกครองของรัฐบาลจะไม่บิดเบือนไปจากกฎหมายอันเป็นตัวแทนเจตนารมณ์
ร่วมของประชาชนที่เรียกว่า “สัญญาประชาคม” ซึ่งจะเป็นหนทางในการเอ้ือประโยชน์ให้เกิดความ
ยุติธรรมในการปกครอง 

 
5.ธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือการบริหารกิจบ้านเมืองท่ีดี 

ค าว่าธรรมาภิบาลเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.2534
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่5) พ.ศ. 2545มาตรา3/1
ก าหนดแบบแผนการปฏิบัติราชการที่ท าให้เกิดการบริหารบ้านเมืองที่ดีโดยให้ตราพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546เพ่ือให้มีผลเป็นบทบังคับให้ทุกส่วน
ราชการก าหนดเป้าหมายและวิธีการในการด าเนินการเพ่ือการบริหารราชการที่ดีสาระส าคัญของพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ .ศ. 2546แบ่งออกเป็น9หมวด
ในหมวดที่1การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (มาตรา (6) ได้ก าหนดการบริการราชการเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมาย7ประการ(พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546)
ดังต่อไปนี้ 

(1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
(4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
(6) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 

 (7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 
5.1ความหมายของธรรมาภิบาล 
ธรรมาภิบาลหมายถึงการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) หลัก 
ธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้นส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ 
UNDP (The United Nations Development Programme) ได้ทบทวนและให้ ค านิ ยามใหม่
โดยรวมความถึงการใช้อ านาจทางการเมืองเศรษฐกิจและการบริหารราชการแผ่นดิน(สุเมธแสงนิ่มนวล
, 2552,) 

ธรรมาภิบาลหมายถึงการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีเป็นแนวทางส าคัญใน
การจัดระเบียบให้สังคมรัฐภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชนซึ่งครอบคลุมถึงฝ่ ายวิชาการฝ่าย
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ปฏิบัติการฝ่ายราชการและฝ่ายธุรกิจสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมีความรู้รักสามัคคีและร่วมกัน
เป็นพลังก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นส่วนเสริมความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่
ประเทศเพ่ือบรรเทาป้องกันหรือแก้ไขเยียวยาภาวะวิกฤติภยันตรายที่หากจะมีมาในอนาคตเพราะ
สังคมจะรู้สึกถึงความยุติธรรมความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมอันเป็นคุณลักษณะส าคัญของศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์และการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
สอดคล้องกับความเป็นไทยรัฐธรรมนูญและกระแสโลกยุคปัจจุบัน(ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีพ.ศ. 2542) 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
พ.ศ. 2542ระบุว่าธรรมาภิบาลมีองค์ประกอบ6ประกอบคือ 

1.หลักนิติธรรมได้แก่การตรากฎหมายกฎข้อบังคับต่างๆให้ทันสมัยและเป็นธรรมเป็นที่
ยอมรับของสังคมไม่เลือกปฏิบัติและสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับ
เหล่านั้นโดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจหรือตามอ านาจของตัวบุคคล 

2.หลักความโปร่งใสได้แก่การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันโดยมีการให้และการรับข้อมูลที่
สะดวกเป็นจริงทันการณ์ตรงไปตรงมามีที่มาที่ไปที่ชัดเจนและเท่าเทียมมีกระบวนการตรวจสอบความ
ถูกต้องชัดเจนได ้

3.หลักการมีส่วนร่วมได้แก่การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และร่วมคิดร่วม
เสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศในด้านต่างๆเช่นการแจ้งความเห็นการ ไต่
สวนสาธารณะการประชาพิจารณ์การแสดงประชามตินอกจากนี้ยังรวมไปถึงการร่วมตรวจสอบและ 
ร่วมรับผิดชอบต่อผลของการกระท านั้น 

4. หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ได้แก่ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้เป็นการสร้าง
กลไกให้มีผู้รับผิดชอบตระหนักในหน้าที่ความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคมการใส่ใจปัญหา
สาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาตลอดจนการเคาระในความคิดเห็นที่
แตกต่างและความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท าของตน 

5.หลักความคุ้มค่าได้แก่การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดให้เกิด
ประโยชน์คุ้มค่าเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม 

6. หลักคุณธรรมได้แก่การยึดมั่นในความถูกต้องดีงามส านึกในหน้าที่ของตนเองมีความ
ซื่อสัตย์สุจริตจริงใจขยันอดทนมีระเบียบวินัยและเคารพในสิทธิของผู้อื่น 

ธรรมาภิบาลเป็นองค์ประกอบส าคัญของทุกองค์กรไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชนเนื่องจากธรร
มาภิบาลเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อกันในทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนหรือ
องค์กรอิสระการปฏิบัติต่อกันระหว่างประเทศการบริหารจัดการภาครัฐที่ค านึงถึงประสิทธิภาพ 
ความโปร่งใสและความรับผิดชอบรวมทั้งมีกรอบกฎหมายและนโยบายที่มีความแน่นอนและชัดเจน
เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งส าหรับประสิทธิภาพของระบบตลาดและการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
พ.ศ. 2542ระบุว่า “ภาครัฐต้องมีการปฏิรูปและสนับสนุนให้หน่วยงานของเอกชนและองค์การเอกชน
ต่างๆมีกติกาการท างานที่โปร่งใสมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นซื่อตรงเป็นธรรมต่อลูกค้ามีความ
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รับผิดชอบต่อสังคมมีระบบตรวจสอบที่มีคุณภาพมีมาตรฐานกรให้บริการร่วมท างานกับภาครัฐและ
ประชาชนอย่างราบรื่นและไว้วางใจซึ่งกันและกัน” 

การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ซึ่งมีการเรียกว่าเป็น  corporate governance หรือ
บรรษัทภิบาลเป็นการสร้างหลักของการเติบโตของบริษัทเพ่ือความอยู่รอดในโลกของการแข่งขันซึ่ง
ต้องมีแนวปฏิบัติส าหรับบุคคลากรเช่นความโปร่งใสความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบและแข่งขันได้เป็น
ต้นการมีบรรษัทภิบาลเป็นการด าเนินการไปด้วยหลักธรรมที่ถูกต้องเพ่ือเสริมศักยภาพในการแข่งขัน
และเพ่ิมประสิทธิภาพ (ถวิลวดีบุรีกุล, ธรรมาภิบาล: หลักการเพื่อการบริหารรัฐกิจแนวใหม่,2516) 
ธรรมาภิบาลมีความส าคัญกับภาครัฐและภาคอ่ืนๆเพราะหลักทั้ง6ประการสามารถน ามาแปรเป็นวิธี
ปฏิบัติส าหรับองค์กรใน3ด้านใหญ่ๆคือ 

- ด้านข้าราชการลูกจ้างด้านผู้บริโภค 
- ด้านสังคม 

 - สิ่งแวดล้อม 
เมื่อองค์กรมีการปฏิบัติที่ดีต่อข้าราชการและลูกจ้างบุคลากรก็มีความสุขในการท างาน

ผลที่ตามมาข้าราชการและลูกจ้างมีขวัญก าลังใจท างานอย่างเต็มที่และพร้อมมีส่วนร่วมใน
ความก้าวหน้าของหน่วยงานภาครัฐหรือเมื่อองค์กรปฏิบัติเป็นอย่างดีกับประชาชนและกับสังคมแล้ว
ประชาชนก็จะเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการและการท างานของภาครัฐ
ก่อให้เกิดการยอมรับในการให้บริการแก่ประชาชน 
 
6. ธรรมาภิบาลในองค์กรภาครัฐ 

หลักธรรมาภิบาลเป็นหลักที่ทุกคนในองค์กรต้องเดินไปพร้อมกันเสริมสร้างซึ่งกันและกัน
ทั้งในกลุ่มผู้บริหารกลุ่มข้าราชการและลูกจ้างเพ่ือการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องมั่นคงขององค์ภาครัฐ
ให้มีความมั่นใจในองค์กรว่าสามารถปฏิบัติงานในองค์กรได้ในระยะยาวการน าธรรมาภิบาลมาใช้ ใน
การบริหารเพ่ือให้องค์กรมีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากสังคมแนวทางในการน าหลักธรร
มาภิบาลไปปรับใช้มีดังนี้ 

1. ความรับผิดชอบตรวจสอบได้ความรับผิดชอบคือบุคคลเช่นประชาชนและผู้มีส่วนได้
เสียต้องมีภาระความรับผิดชอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระท ากิจกรรมหรือการตัดสินใจใดๆความ
รับผิดชอบที่กล่าวมาหมายถึงการเปิดเผยข้อมูลการรับผิดชอบต่อการบริหารงานและบริการการมี
ความยุติธรรมปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเสมอภาคและด าเนินการภายใต้กรอบของกฎหมาย 

2. ความโปร่งใสหมายถึงการด าเนินงานด้านนโยบายต่างๆมีการประกาศให้สาธารณะ
รับรู้อย่างชัดเจนการด าเนินการต่างๆอยู่บนกฎระเบียบชัดเจนผู้เกี่ยวข้องสามารถรับทราบและมีความ
มั่นใจได้ว่าการด าเนินงานนั้นมาจากความตั้งใจในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายของ
นโยบายไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมเช่นรัฐบาลมีความโปร่งใสก็สามารถสร้างเชื่อมั่นให้กับประชาชนเป็น
ต้น 

3. การปราบปราบทุจริตและการประพฤติมิชอบการแสวงหาผลประโยชน์ในทางผิด
กฎหมายถือเป็นการทุจริตท าธุรกิจที่เอาเปรียบสังคมและการประพฤติมิชอบทั้งต่อองค์การภาครัฐ
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และองค์การในภาคเอกชนการปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างานและการท าให้เกิดความโปร่งใสรวม
ไปถึงการมีเครื่องมือในการปราบปรามการฉ้อฉลและเสริมสร้างธรรมาภิบาล 

4. การสร้างการมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทใน
การตัดสินใจด าเนินนโยบายเช่นการปรับปรุงรอบๆการท างานเพ่ือความไว้วางใจร่วมกับประชาชนที่
อยู่ใกล้เคียงเป็นต้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการควบคุมการปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมจะก่อให้เกิด
กระบวนการตรวจสอบและเรียกร้องในกรณีที่เกิดความสงสัยในกระบวนการด าเนินงานได้เป็นอย่างดี 

5. การมีกฎเกณฑ์และข้อบังคับที่ชัดเจนธรรมาภิบาลมีพ้ืนฐานการด าเนินการอยู่บน
กรอบของกฎเกณฑ์โดยไม่เลือกปฏิบัติมีการให้ความเสมอภาคเท่าเทียมและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายมี
กฎเกณฑ์และข้อบังคับที่ชัดเจนเช่นมีการก าหนดโทษกระท าความผิดในสถานที่ท างานให้เห็นชัดเจนมี
การให้รางวัลกับผู้ท าความดีและมีผลบังคับใช้ได้จะเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาระบบการบริหารเพ่ือป้องกัน
การละเมิดหรือฝ่าฝืน 

6. การตอบสนองที่ทันการหมายถึงการให้การตอบสนองที่ทันการต่อลูกค้าในเวลาหรือ
เงื่อนไขที่บริษัทได้ก าหนดไว้ 

7. ความเห็นชอบร่วมกันสังคมที่ประกอบด้วยบุคคลที่มีความหลากหลายธรรมาภิบาล 
จะท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานความต้องการที่หลากหลายให้อยู่บนพ้ืนฐานของประโยชน์
ส่วนรวมและขององค์กรเป็นหลัก 

8. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานขององค์กรต้องด าเนินไปตามระบบ
แผนงานโครงการที่วางไว้รวมทั้งต้องมีการวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงท าอาจท าให้งานนั้นไม่ส าเร็จเพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพในการท างานมากที่สุดทั้งนี้ต้องค านึงถึงการใช้ทรัพยากรต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และคุ้มค่า 

9. ความเสมอภาคบุคลากรทุกคนเข้าไปมีส่วนร่วมในงานแต่ละด้านที่ปฏิบัติอยู่พัฒนาให้
ข้าราชการและพนักงานรู้จักการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของงานที่ท าทั้งการใช้วัตถุดิบเวลาในการท างาน
กิจกรรมหลักท่ีจะช่วยสร้างความเติบโตให้กับหน่วยงาน 

การใช้หลักธรรมภิบาลสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานในองค์กรภาครัฐและ
เป็นกลไกในการควบคุมติดตามและตรวจสอบเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรและการ
ให้บริการแก่ประชาชนเนื่องจากการสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในองค์การเป็นการสร้างส านึกที่ดีใน
การบริหารงานและการท างานในองค์กรและจัดระบบที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามส านึกที่ดีไม่ว่าจะ
เป็นในเรื่องของการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพไม่สิ้นเปลืองการติดตามการทุจริตความโปร่งใส
โดยค านึงถึงผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะได้รับผลกระทบ 
 
7.สรุป 

หลักประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาลมีหลักการหลายอย่างที่สอดคล้องกันหาก
องค์กรทางภาครัฐได้น าหลัก2หลักนี้มาปรับประยุกต์ใช้ในองค์กรเชื่อว่าจะท าให้องค์กรภาครัฐมีการ
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนแน่นอนอย่างไรก็ดีการน าประชาธิปไตยมาใช้ในการท างานของ
องค์กรภาครัฐคือเสมอภาคเท่าเทียมและกระบวนการการมีส่วนร่วมเช่นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบการท างานและเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานในการเจรจาต่อรองกับภาคประชาชนโดยตั้งอยู่
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บนหลักของการรักษาผลประโยชน์ร่วมกันและมองประโยชน์ของประชาชนหลักที่ยึดถือเสียงข้างมาก
และคุ้มครองเสียงข้างน้อยของประชาชนหลักความเสมอภาคในการปฏิบัติต่อประชาชนอย่างเท่า
เทียมกันมุ่งประโยชน์ของประชาชนหลักที่ยึดถือเสียงข้างมากและคุ้มครองเสียงข้างน้อยของ
ประชาชนหลักความเสมอภาคในการปฏิบัติต่อประชาชนต่อผู้ปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐอย่างเท่า
เทียมกันการน าหลักธรรมาภิบาลมาปรับประยุกต์ใช้ในองค์กรภาครัฐ 

การบริหารจัดการองค์กรภาครัฐนั้นต้องมุ่งให้ความส าคัญกับการพัฒนาข้าราชการและ
พนักงานราชการในทุกส่วนขององค์กรภาครัฐให้มีพ้ืนฐานจิตใจที่ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมความ
ซื่อสัตย์ความรับผิดชอบมีส่วนร่วมและใช้ทรัพยากรที่มีขององค์กรให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดเป็นต้น 
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อาหารพื้นบ้าน : กระบวนการจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและจริยธรรม 
ทางสังคมในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

Local  Food : The Management Process for the Quality of Life and  

Social Ethics In the Northeast communities 

 
พระมหาสังเวช  จนฺทโสภี (ศรโีคตร), ผศ.,ดร.1 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง “อาหารพ้ืนบ้าน : กระบวนการจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและจริยธรรม
ทางสังคมในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” มีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพและคุณค่าของ
อาหารพ้ืนบ้านต่อการเสริมสร้างด้านสุขภาวะของชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒) เพ่ือศึกษา
กระบวนการจัดการอาหารในการส่ งเสริมคุณ ภาพชี วิตและจริยธรรมทางสั งคมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ๓) เพ่ือวิเคราะห์อาหารพื้นบ้านเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและจริยธรรมทางสังคม
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 วิธีการด าเนินการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและโดยเน้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action 
Research) ประกอบด้วย การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เพ่ือประมวลองค์ความรู้ 
ศึกษาแนวคิด กระบวนการจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและจริยธรรมทางสังคมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจากเอกสารที่เกี่ยวข้องรวมถึงการเก็บข้อมูลเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การ
ประกวดอาหารพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือในประเด็นกระบวนการจัดการเพ่ือคุณภาพชีวิตและ
จริยธรรมทางสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามกรอบของวัตถุประสงค์ เช่น การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านอาหารและการ
สาธารณสุขของชุมชน คณะผู้ศึกษาวิจัยได้ก าหนด ในพ้ืนที่ ส าหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย
ก าหนดพ้ืนที่เฉพาะจังหวัดเลย และจังหวัดขอนแก่น ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย  
พระสงฆ์จังหวัดละ ๒ รูป นักวิชาการด้านอาหาร / นักโภชนาการจังหวัดละ ๑ คน นักวิชาการด้าน
สาธารณสุขจังหวัดละ ๑ คน นักวิชาการด้านวัฒนธรรมจังหวัดละ ๑ คน ตัวแทนชุมชนที่มีส่วนร่วมใน
การจัดการอาหารพื้นบ้านจังหวัดละ ๕ คน รวมเป็นรายภาคจ านวน ๒๐ รูป/คน 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. สภาพและคุณค่าของอาหารพ้ืนบ้านต่อการเสริมสร้างด้านสุขภาวะของชุมชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเลยอยู่อาศัยเป็นชุมชนไทย
ลาว นับถือพระพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่ มีประเพณีวัฒนธรรม โดยยึดฮีต ๑๒ เช่นเดียวกับชาวอีสาน
กลุ่มไทยลาวทั่วไป อาชีพหลัก คือ การท านา เมื่อพ้ืนที่เพ่ือการเกษตรเริ่มมากขึ้น ท าให้แหล่งอาหาร
ได้รับ ผลกระทบ ท าให้ต้องพ่ึงพาแหล่งอาหารจากที่อ่ืนๆ ส่งผลต่อวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไป 
 ๒. กระบวนการจัดการอาหารในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและจริยธรรมทางสังคมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า มีกระบวนการการเลือกอาหาร การประกอบอาหาร และการรับประทาน
                                                           

1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย 
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อาหารของชาวจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเลยมีวิธีการและขั้นตอนง่ายๆ ไม่สลับซับซ้อน สมาชิกของ
ครอบครัวส่วนใหญ่ มีส่วนร่วมในการแสวงหาอาหารจากแหล่งต่างๆ ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ การเตรียม
อาหาร และการประกอบอาหารของชาวจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเลยโดยทั่วไปจะมีรสจัด แทบทุก
ชนิดต้องใส่ปลาร้า มีลักษณะเป็นอาหารแห้ง เหมาะส าหรับรับประทานกับข้าวเหนียว ไม่นิยมอาหาร
ที่มีส่วนผสมของน้ ามันพืช 
 ๓ . อ าห าร พ้ื น บ้ าน เพ่ื อส่ ง เส ริม คุณ ภ าพ ชี วิ ต แล ะจริ ย ธรรมท างสั งค ม ใน ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่ามีการห้ามรับประทานอาหารบางประเภทในขณะที่ร่างกายอยู่ในภาวะที่
ไม่ปกติหรือไม่เหมาะสมกับวัย ตามความเชื่อจริยธรรมทางสังคมที่ชาวจังหวัดขอนแก่น และจังหวัด
เลยยึดถือ ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญด้านปัญหาทางโภชนาการของชาวจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเลยและ
ชาวชนบทอีสานโดยทั่วไป 
 
ค าส าคัญ : อาหารพื้นบ้าน, กระบวนการจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต, จริยธรรมทางสังคม 
 

ABSTRACT 

The research on "Local  Food : The Management Process for the Quality of 

Life and Social Ethics In the Northeast communities" aimed to 1) Study the state and 

value of Local  Food on health strengthening of the community in the Northeast.     2) 

Study the food management process on quality of life and social ethic promotion in 

the Northeast. 3) Analyze the local  food on quality of life and social ethic promotion 

in the Northeast. 

  In accordance with methodology, qualitative research and action research was 

applied with consisting of documentary research in order to process the body 

knowledge, study the concept, management process for developing the quality of life 

and social ethics in the northeastern part of Thailand. This was collected from related 

documents including workshop collection, food contest on local  food in the issue of 

management process for quality of life and social ethics in the northeastern part of 

Thailand under objective frameworks, for example, interview of involving persons 

and so on. The population and sampling group consisted of people involved in food 

and public health of the community. This was specified by using the areas in the 

northeastern part of Thailand, Loei and Khon Kaen provinces. The population and 

sampling group consisted of 2 monks in each province, a food academic 

member/nutritionist in each province, one public health academic member in each 

province, a cultural academic member in each province, and five community 

representatives involving with local  food in each province. This included a total of 20 

monks/individual by regional mean.  

  1. In aspects of state and value of local  food on health strengthening of the 

community in the Northeast, it found that: The people in the provinces of Khon Kaen 

and Loei have lived as the Thai-Laos community, and they mostly respected 

Buddhism. They have had their culture and tradition by holding 12 trails as same as 

the common Thai-Laos Isan people. The main occupation was rice farming and when 

having more agricultural areas, it would result affecting to the food resources and 

caused to rely on food sources from other areas which resulted to change on the way 

of life. 
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2. In relation to the food management process on quality of life and social 

ethic promotion in the Northeast, it found that: The processes of food selection, 

cooking and eating of Khon Kaen and Loei people showed having simple methods 

and procedures, nor complicated, and the family members mostly involved with 

seeking the food from numerous natural sources. Generally, the food preparation and 

the cooking of the people of Khon Kaen and Loei would be hot tasted for all kinds of 

dishes with adding pickled fish. The food characterized as dry food which was suited 

for eating with sticky rice and it was unpopular for eating food with adding mixture of 

vegetable oil. 

3. For the local  food for promoting the quality of life and social ethics in the 

Northeast, it found that: There would be prohibited to eat some kinds of foods while 

the body was uncommon condition or not suited for age in accordance with the social 

ethic belief held by the people of Khon Kaen and Loei. This was a generally 

significant cause of nutritional problem for such people in Khon Kaen, Loei and the 

general northeastern countryside people.  

 

Keyword : Local  Food, The Management Process for the Quality of Life, Social 

Ethics  
 
๑. ความส าคัญและที่มาของปัญหา 
 แหล่งอาหารที่ส าคัญของชาวอีสาน ที่ส าคัญมี ๒ แหล่ง ได้แก่ แหล่งอาหารที่ผลิตขึ้นเอง และ
แหล่งอาหารตามธรรมชาติ ซึ่งมีอยู่ทั่วไปตามท้องที่ต่างๆ ในอดีตอาหารที่น ามาบริโภคส่วนใหญ่ชาว
อีสานจะเก็บหาได้จากแหล่งอาหารที่มีตามธรรมชาติ2  เช่น ป่าซึ่งมีสัตว์ป่าชนิดต่างๆ เช่น นก หนู 
พังพอน กระต่าย กิ้งก่า แมลงต่างๆ ตลอดจนอาหารประเภทผัก เช่น เห็ด หัวมัน ดอกกระเจียวบาน 
หน่อไม้ เป็นต้น ส่วนในที่ไร่นา มีผักชนิดต่างๆ ผลไม้ สัตว์และแมลงที่ใช้เป็นอาหารได้เช่นกัน 
นอกจากนี้ในแม่น้ า ล าธาร ห้วย หนอง บึง ซึ่งมีน้ าขังตลอดปีชาวบ้านสามารถจับสัตว์น้ า เก็บพืชที่
ขึ้นอยู่ตามแหล่งดังกล่าวมาเป็นอาหารได้ทุกฤดูกาล จะเห็นได้ว่าอาหารตามแหล่งธรรมชาติของชาว
อีสานในอดีตมีอย่างเพียงพอตลอดทั้งปี ทั้งนี้เพราะพ้ืนที่โดยทั่วไปมีทรัพยากรป่าไม้อยู่อย่างสมบูรณ์ 
เป็นเหตุให้มีสัตว์ป่า และพืชผักนานาชนิดที่ชาวบ้านสามารถเก็บหามาเป็นอาหารบริโภคใน
ชีวิตประจ าวันได้ในปริมาณที่เพียงพอ นอกจากนี้ชาวบ้านทุกคนมีสิทธิ์ในการจับสัตว์จากแหล่งต่างๆ 
และเก็บพืชผักในป่าได้ทุกแห่ง เนื่องจากในอดีตพ้ืนที่ป่าและล าน้ าไม่มีผู้ถือกรรสิทธิ์หวงห้าม และ
อาหารจากท่ีไร่ ที่นาของคนอ่ืน เจ้าของก็ไม่หวงห้ามอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่
ล้วนเป็นญาติพ่ีน้อง และผู้ที่เคารพนับถือกัน สิ่งต่างๆ ที่ได้กล่าวมาแล้วล้วนเป็นอาหารตามแหล่ง
ธรรมชาติ ที่มีอยู่ทั่วไปในพ้ืนที่ภาคอีสาน ซึ่งมีมาตั้งแต่อดีตและยังปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน แต่มี
จ านวนลดลงมาก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยามีลักษณะธรรมชาติของแหล่งอาหาร
เช่นเดียวกัน 

                                                           

2 เครือวัลย์ หุตานุวัตร และคณะ, พฤติกรรมการกินของชาวชนบทภาคอีสาน ตอนบน, รายงานการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเร่งหาสาเหตุและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการกินของคนไทย พ.ศ. ๒๕๔๙, (กรุงเทพฯ : 
สถาบนัวิจัยโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๙), บทคัดย่อ. 
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๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๑. เพ่ือศึกษาสภาพและคุณค่าของอาหารพื้นบ้านต่อการเสริมสร้างด้านสุขภาวะของชุมชนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

๒. เพ่ือศึกษากระบวนการจัดการอาหารในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและจริยธรรมทางสังคม
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๓. เพ่ือวิเคราะห์อาหารพ้ืนบ้านที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและจริยธรรมทางสังคมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
๓. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ มีกรอบแนวคิดที่ส าคัญในลักษณะของกระบวนการและ
วิธีการศึกษาวิจัย รวมทั้งผลลัพธ์จากการศึกษา ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
แนวทางการขับเคลื่อนโครงการวิจัยอาหารพ้ืนบ้าน: กระบวนการจัดการเพ่ือคุณภาพชีวิต

และจริยธรรมทางสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ความยั่งยืนของวัฒนธรรม
ท้องถิ่นในกระบวนการ
จัดการอาหารพื้นบ้านใน
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

ปัจจยัน ำเข้ำ (Input) กระบวนกำรศกึษำ 

(Process) 

ก ร ะ บ วน ก า รจั ด ก า ร /ก า ร
เช่ือมโยงความรู้/กิจกรรมด้าน
อาหารพื้ นบ้ าน , วัฒนธรรม , 
จริยธรรม,ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ศึกษาอัตลักษณ์ /รูปแบบการจัด
อาหารจากประชากร ๕ กลุ่มและ
การศึกษาเอกสารและการศึกษา
ภาคสนาม 

การวิเคราะห์การจัดการ
อาหารพื้นบ้าน ระบบ
ความสัมพันธ์และผลกระทบ
ของแนวคิดเชิงจริยธรรมและ
คุณค่าอาหารพื้นบ้าน ปัจจัย
การพัฒนาคุณภาพชีวิตทาง
สังคมของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

การเผยแพร่ “อาหาร
พ้ืนบ้าน: กระบวนการจัดการ
เพ่ือคุณภาพชีวิตและ
จริยธรรมทางสังคม” 
การพัฒนาชุดองค์ความรู้
อาหารพื้นบ้านในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

การจัดการอาหารพื้นบ้านซึ่ง
เป็นมรดกวัฒนธรรม
,ประเพณี การพัฒนาวิถี
ชุมชน/ความเป็นอยู่ท่ียั่งยืน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ผลผลติ/ผลลพัธ์ 

(Output/Outcom

e) 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการจดัการอาหารเพื่อ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิตและจริยธรรม
ทางสังคมของชุมชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน ๒๐ 
รูป/คน 
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แผนภาพที่ ๑ : กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
๔. วิธีด าเนินการวิจัย 

๔.๑ แบบแผนการวิจัย 
๑. การวิจัย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เพ่ือ

ประมวลองค์ความรู้ ศึกษาแนวคิด กระบวนการจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและจริยธรรมทาง
สังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากเอกสารที่ เกี่ยวข้องรวมถึงการเก็บข้อมูลเชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) จากอาหารพ้ืนบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือในประเด็นกระบวนการจัดการเพ่ือคุณภาพ
ชีวิตและจริยธรรมทางสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามกรอบของวัตถุประสงค์ เช่น การสัมภาษณ์
ผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
 ๒. เครื่องมือในการวิจัย ประกอบกด้วยแบบสัมภาษณ์ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การเก็บ
ข้อมูลเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยมีกิจกรรมเกี่ยวกับอาหารพื้นบ้าน 
 ๓. การรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยศึกษา รวบรวมเอกสาร ชุดความรู้ และความเป็นมาเกี่ยวกับ
แนวคิด หลักการ และกระบวนการจัดการเสริมสร้างจิตส านึกเห็นคุณค่าอาหารพ้ืนบ้านกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพัฒนากิจกรรม ปัจจัยเกื้อกูลต่อกระบวนการ
จัดการเพ่ือคุณภาพชีวิตและจริยธรรมทางสังคมเพ่ือเห็นคุณค่าอาหารพ้ืนบ้านกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตชุมชนและรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และการบูรณาการระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด าเนินการการบูรณาการองค์ความรู้ตามหลักกระบวนการจัดการเพ่ือ
คุณภาพชีวิตและจริยธรรมทางสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๔. ด าเนินการวิเคราะห์กระบวนการจัดการเพ่ือคุณภาพชีวิตและจริยธรรมทางสังคมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่อาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและเจ้าของพ้ืนที่ในลักษณะของ
สังคมวิทยา โดยใช้การวิเคราะหจ์ากปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในระดับชุมชน  
 ๕. จัดท าผลสรุปจากการวิจัยและประมวลองค์ความรู้และข้อคิดเกี่ยวกับกระบวนการจัดการ
อาหารพืน้บ้านเพื่อคุณภาพชีวิตและจริยธรรมทางสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๖. การสังเกตและการใช้เทคนิค SWOT และการภาพถ่ายเพ่ือศึกษาอาหารพ้ืนบ้าน และ
แนวทางการเสริมสร้างการเรียนรู้ของแหล่งอาหารในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยง ความรู้  
และกระบวนการเพื่อส่งเสริมกิจกรรมอาหารพ้ืนบ้าน/การเรียนรู้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่การพัฒนา
จิตใจและปัญญา 
 ๔.๒ พื้นที่ศึกษา ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ๑. พ้ืนที่ส าหรับการวิจัย ผู้วิจัยก าหนดพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ จังหวัด ในพ้ืนที่
จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชนเทศบาลต าบลพระยืนมิ่งมงคล อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 
และเทศบาลต าบลหาดทรายขาว อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

๒. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญในเชิงคุณภาพ (Key Informant) ประกอบด้วย ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องด้านอาหารและการสาธารณสุขของชุมชน คณะผู้ศึกษาวิจัยได้ก าหนด ในพ้ืนที่ ส าหรับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยก าหนดพ้ืนที่เฉพาะจังหวัดเลย และจังหวัดขอนแก่น ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง ประกอบด้วย  พระสงฆ์จังหวัดละ ๒ รูป นักวิชาการด้านอาหาร / นักโภชนาการจังหวัดละ 
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๑ คน นักวิชาการด้านสาธารณสุขจังหวัดละ ๑ คน นักวิชาการด้านวัฒนธรรมจังหวัดละ ๑ คน 
ตัวแทนชุมชนที่มีส่วนร่วมในการจัดการอาหารพ้ืนบ้านจังหวัดละ ๕ คน รวมเป็นรายภาคจ านวน ๒๐ 
รูป/คน ดังตาราง 

 
ที ่ กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
๑ พระสงฆ ์ ๔ 
๒ นักวิชาการด้านอาหาร / นักโภชนาการ ๒ 
๓ นักวิชาการด้านสาธารณสุข ๒ 
๔ นักวิชาการด้านวัฒนธรรม ๒ 
๕ ตัวแทนชุมชนที่มีส่วนร่วมในการจัดการอาหารพ้ืนบ้าน ๑๐ 
รวม ๒๐ 

  
 ส าหรับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ มุ่งเน้นการสัมภาษณ์และประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) 
ร่วมกับพระสงฆ์ นักวิชาการด้านอาหาร / นักโภชนาการ นักวิชาการด้านสาธารณสุขจังหวัด และ
นักวิชาการด้านวัฒนธรรม จ านวน ๔ องค์กร ตามที่กล่าวแล้ว และจากผู้วิจัยวิทยาลัยสงฆ์เลย เพ่ือให้
เห็นแนวคิด หลักการ กระบวนการจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและจริยธรรมทางสังคมในชุมชน  
 ๔.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยแบ่งการศึกษาออกเป็น ๓ ประเภท คือ การศึกษาเอกสาร การสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม การสัมภาษณ์ 
 การศึกษาเอกสาร ผู้วิจัยศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประมวลองค์ความรู้แนวคิดทฤษฎี
ต่าง ๆ ที่ครอบคลุมอาหารพ้ืนบ้าน : กระบวนการจัดการเพื่อคุณภาพชีวิตและจริยธรรมทางสังคมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ การสัมภาษณ์ แบ่งประเภทผู้สัมภาษณ์ดังนี้ 
 พระสงฆ์ นักวิชาการด้านอาหาร / นักโภชนาการ นักวิชาการด้านสาธารณสุข นักวิชาการ
ด้านวัฒนธรรม ตัวแทนชุมชนที่มีส่วนร่วมในการจัดการอาหารพื้นบ้าน ในพ้ืนที่จังหวัดเลย และจังหวัด
ขอนแก่น ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งประเภทกลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับอาหารเพ่ือให้เกิดความหลากหลายและ
ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับอาหารพ้ืนบ้าน : กระบวนการจัดการเพ่ือคุณภาพชีวิตและจริยธรรมทาง
สังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างสมบูรณ์ 
 การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะเข้าร่วมและสังเกตุการณ์ในการจัด
กิจกรรมการประกวดอาหารพ้ืนบ้าน ในพ้ืนที่จังหวัดเลย ได้แก่ งานดอกฝ้ายบานมะขามหวาน
ประจ าปี ๒๕๖๐ ซึ่งจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี และจังหวัดขอนแก่นได้แก่ เทศกาลงานไหม
ประจ าปี ๒๕๕๙ ซึ่งจัดขึ้นในเดือน ธันวาคมของทุกปี 
 ประเด็นที่ศึกษา 
  ๑. อาหารในชีวิตประจ าวันของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   ๑.๑ ชนิด/ประเภทอาหารในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   ๑.๒ แหล่งที่มาของอาหาร 
   ๑.๓ กระบวนการจัดการ/การประกอบอาหาร 
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   ๑.๔ เวลาในการบริโภคอาหาร 
   ๑.๕ ลักษณะของการบริโภคอาหาร 
  ๒. จริยธรรมอาหาร/วัฒนธรรมอาหาร 
   ๒.๑ อาหารที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
   ๒.๒ จริยธรรมอาหาร/วัฒนธรรมอาหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   ๒.๓ ข้อห้ามเกี่ยวกับอาหาร 
   ๒.๔ ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับอาหาร 
  ๓. กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)  
   ๓.๑ การประกวดอาหารพ้ืนบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   ๓.๒ กระบวนการจัดการประกวดอาหารพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วย 
 ๑. แบบสัมภาษณ์ ที่ครอบคลุมประเด็นของการศึกษา การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การเก็บ 
ข้อมูลเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยมีกิจกรรมการจัดเวทีประกวดอาหารพ้ืนบ้าน 
 ๒. การสังเกตและการใช้เทคนิค SWOT และการภาพถ่ายเพ่ือศึกษาอาหารพื้นบ้าน และ 
แนวทางการเสริมสร้างการเรียนรู้ของแหล่งอาหารในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยง ความรู้  
และกระบวนการเพื่อส่งเสริมกิจกรรมอาหารพ้ืนบ้าน/การเรียนรู้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่การพัฒนา
จิตใจและปัญญา 
 ๔.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การรวบรวมข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์และการสังเกต
แบบมีส่วนร่วมตามแบบที่ผู้วิจัยออกแบบโดยด าเนินการรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
 ๑. ผู้วิจัยท าหนังสือขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดเพ่ือขอความร่วมมือในการ 
จัดเก็บข้อมูล 
 ๒. ผู้วิจัยและทีมงานเดินทางไปเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ในการจัดกิจกรรมอาหารพื้นบ้าน 
ด้วยตนเอง 
 ๓. ด าเนินการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ การสังเกต 
แบบมีส่วนร่วมจากกลุ่มตัวอย่างและพ้ืนที่ที่ก าหนด 
 ๔. ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้จากากการศึกษาเอกสาร  
การสัมภาษณ์ การสังเกตแบบมีส่วนร่วมด าเนินการตรวจสอบและเตรียมหารายละเอียดในกรณีที่
ข้อมูลไม่สมบูรณ์ 
 ๔.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยไปพร้อมกับการจัดเก็บและการรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
ความถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและน าเสนอผลวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ 
(Analytical Descriptions) 
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๕. สรุปผลการวิจัย 
 ๑. สภาพและคุณค่าของอาหารพื้นบ้านต่อการเสริมสร้างด้านสุขภาวะของชุมชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเลยอยู่อาศัยเป็นชุมชนไทยลาว นับถือ
พระพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่ มีประเพณีวัฒนธรรม โดยยึดฮีต ๑๒ เช่นเดียวกับชาวอีสานกลุ่มไทย
ลาวทั่วไป อาชีพหลัก คือ การท านา เมื่อพ้ืนที่เพ่ือการเกษตรเริ่มมากขึ้น ท าให้แหล่งอาหารได้รับ 
ผลกระทบ ท าให้ต้องพ่ึงพาแหล่งอาหารจากที่อ่ืนๆ ส่งผลต่อวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไป 
 คุณค่าของอาหารพื้นบ้านต่อการเสริมสร้างด้านสุขภาวะของชุมชนได้มาจากแหล่งอาหารตาม
ธรรมชาติพบว่า มีอยู่ ๓ แหล่งใหญ่ๆ คือ แหล่งอาหารที่เป็นป่า แหล่งน้ า และที่ไร่นา ในอดีตพ้ืนที่
จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเลยเป็นบริเวณที่มีทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ อยู่อย่างอุดมสมบูรณ์  
กล่าวคือ มีป่าไม้เกิดขึ้นอย่าง หนาแน่น โดยเฉพาะตามที่ดอน ซึ่งมีอยู่ทุกหมู่บ้าน ชาวบ้านได้ใช้
ประโยชน์จากป่าไม้ เหล่านี้สร้างเป็นที่อยู่อาลัย ยุ้งฉาง และท าเป็นเชื้อเพลิง นอกจากนี้ยังเป็นแหล่ง
อาหารตามธรรมชาติที่ส าคัญของชาวบ้าน เพราะป่าเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด และพืช
พรรณธรรมชาติที่เป็นอาหารของชาวบ้าน นอกจากนั้นที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเลยยังมีแหล่งน้ า
ตามธรรมชาติกระจายอยู่ทั่วไปตามหมู่บ้านต่างๆ มีสภาพเป็นหนองน้ าที่อุดมสมบูรณ์ มีน้ าขังตลอดปี
และมีสัตว์น้ าอาศัยอยู่อย่างชุกชุม ชาวบ้านสามารถจับสัตว์เหล่านั้นและเก็บพืชผักมาเป็นนอาหาร
รับประทานได้อย่างเพียงพอตลอดปี จะเห็นได้ว่าในอดีตชาวจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเลยอาศัย
อาหารตามธรรมชาติจากแหล่งต่างๆ ส าหรับบริโภคอย่างเพียงพอ แต่หลังจากท่ีมีการตัดไม้ท าลายป่า 
เพ่ือท าไร่มันส าปะหลังตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นต้นมา ก่อให้เกิดผลเสียต่อแหล่งอาหารตามธรรมชาติ
เหล่านี้มาก ป่าไม้ซึ่งมีสภาพที่สมบูรณ์ ได้ถูกท าลายลง มีการปรับพ้ืนที่ป่าเพ่ือใช้เป็นที่เพราะปลูกมัน
สัปปะหลัง รวมทั้งมีการน าไม้จ านวนมากไปท าเชื้อเพลิง เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นผลท าให้ป่าไม้ได้เริ่ม
ลดลงอย่างรวดเร็ว เมื่อป่าไม้ถูกท าลาย จึงส่งผลให้แหล่งอาหารที่มีในป่าลดลง ดังนั้นอาหารที่ได้จาก
ป่าจึงลดน้อยลงเช่นเดียวกัน สัตว์ป่าบางชนิดถูกล่าลดจ านวนลง บางชนิดได้สูญพันธุ์ไป นอกจากนี้
การท าลายป่ายังท าให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์และเกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดินไปทับถม
ตามท่ีลุ่มหรือแหล่งน้ าที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงจนตื้นเขิน จนแหล่งน้ าบางแห่งต้องเปลี่ยนสภาพไป เกิด
ภาวการณ์ขาดแคลนน้ าในหน้าแล้ง และหน้าฝนเกิดภาวะน้ าท่วมฉับพลัน ถึงแม้ว่าทางเจ้าหน้าที่รัฐ
และชาวบ้านจะได้ร่วมกันแก้ปัญหาโดยการขุดลอกแหล่งน้ าเหล่านี้ แต่ในเวลาเพียง ๒-๓ ปีก็เกิดภาวะ
เหมือนเดิม 
 ปัจจุบันแหล่งอาหารที่มีตามธรรมชาติในเขตจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเลยได้ลดจ านวนลง
มาก ในขณะที่ประชากรในพ้ืนที่มีจ านวนมากเพ่ิมข้ึน ชาวจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเลยไม่สามารถ
แสวงหาให้เพียงพอส าหรับการบริโภคในครัวเรือน จึงจ าเป็นต้องพ่ึงพาอาหารจากตลาดในชุมชน 
ชาวบ้านที่มีฐานะยากจนไม่มีที่ท ากิน จึงต้องใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยการอพยพไปรับจ้างในท้องที่อ่ืน 
 ๒. กระบวนการจัดการอาหารในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและจริยธรรมทางสังคมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
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 การบริโภคอาหารของชาวจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเลยในปัจจุบัน พบว่า มีกระบวนการ
การเลือกอาหาร การประกอบอาหาร และการรับประทานอาหารของชาวจังหวัดขอนแก่น และ
จังหวัดเลยมีวิธีการและขั้นตอนง่ายๆ ไม่สลับซับซ้อน สมาชิกของครอบครัวส่วนใหญ่ มีส่วนร่วมในการ
แสวงหาอาหารจากแหล่งต่างๆ ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ การเตรียมอาหาร และการประกอบอาหารของ
ชาวจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเลยโดยทั่วไปจะมีรสจัด แทบทุกชนิดต้องใส่ปลาร้า มีลักษณะเป็น
อาหารแห้ง เหมาะส าหรับรับประทานกับข้าวเหนียว ไม่นิยมอาหารที่มีส่วนผสมของน้ ามันพืช ชาว
จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเลยนิยมรับประทานข้าวเหนียว เพราะถือว่าอ่ิมเร็วและอ่ิมนานไม่หิวง่าย 
ไม่นิยมรับประทานอาหารข้าวเจ้า เพราะจะไม่อ่ิมและไม่อยู่ท้อง คือ รับประทานแล้วไม่นานก็หิวอีก
ท าให้ไม่มีแรงท างาน นอกจากนี้มีการกั้นแหล่งน้ าธรรมชาติให้เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง เป็นเหตุให้
แหล่งน้ าตื้นเขิน และท าให้สัตว์น้ าตามธรรมชาติลดน้อยลง รวมทั้งการที่ประชากรของจังหวัด
ขอนแก่น และจังหวัดเลยเพ่ิมจ านวนมากขึ้น การเก็บอาหารตามธรรมชาติในพ้ืนที่ก็มีมาก ในท านอง
เดียวกันและประการส าคัญการคมนาคมติดต่อระหว่างหมู่บ้านต่างๆ ของจังหวัดขอนแก่น และจังหวัด
เลยกับชุมชนอ่ืนมีความสะดวกมากขึ้น อาหารที่หามาได้จากแหล่งธรรมชาติจ านวนมากๆ ถูกส่งไป
ขายที่ตลาดในเมือง ท าให้อาหารจากแหล่งธรรมชาติหายากโดยเฉพาะในหน้าแล้งการซื้อขายอาหารมี
มากขึ้น 
 ๓ . อาห ารพื้ น บ้ าน ที่ ส่ ง เส ริมคุณ ภาพ ชี วิ ต และจริ ยธรรมทางสั งคม ใน ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 อาหารพ้ืนบ้านเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและจริยธรรมทางสังคมของชาวจังหวัดขอนแก่น 
และจังหวัดเลยพบว่า มีความเชื่อจริยธรรมทางสังคมต่างๆเป็นเรื่องที่บอกเล่าต่อๆ กันมา โดยไม่มีหลัก
วิทยาศาสตร์พิสูจน์ ถึงแม้ว่าในสังคมปัจจุบันความเชื่อจริยธรรมทางสังคมเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะ
เหลืออยู่น้อยมาก แต่ยังคงมีปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วไปในหมู่บ้านต่างๆ ของชาวจังหวัดขอนแก่น และ
จังหวัดเลยและในสังคมชนบททั่วไป อย่างไรก็ตามจุดมุ่งหมายของความเชื่อจริยธรรมทางสังคมเหล่านี้ 
บางอย่างยังเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต โดยเฉพาะการบริโภคอาหารของชาวจังหวัดขอนแก่น 
และจังหวัดเลยเพราะมีการห้ามรับประทานอาหารบางประเภทในขณะที่ร่างกายอยู่ในภาวะที่ไม่ปกติ
หรือไม่เหมาะสมกับวัย ตามความเชื่อจริยธรรมทางสังคมที่ชาวจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเลยยึดถือ 
ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญด้านปัญหาทางโภชนาการของชาวจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเลยและชาวชนบท
อีสานโดยทั่วไป 
 
๖. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 ๑. ผลการศึกษา พบว่า สาเหตุส่วนใหญ่ที่แหล่งอาหารตามธรรมชาติถูกท าลายไป 
เนื่องมาจากการเผาป่าทั้งของตนเอง และพ้ืนที่ของรัฐในการเพาะปลูก ดังนั้นรัฐควรส่งเสริมอาชีพใน
ท้องถิ่นและดูแลการบุกรุกท าลายพ้ืนที่ป่าสงวน อันเป็นการสงวนพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ให้เป็นอาหาร
แก่ชาวบ้านได้ 
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 ๒. เนื่องจากแหล่งน้ าที่เป็นที่อยู่ของสัตว์น้ า อันเป็นอาหารหลักของชาวจังหวัดขอนแก่น และ
จังหวัดเลยในอดีต มีการตื้นเขิน หน่วยงานของรัฐควรเข้าไปดูแลในการขุดลอกห้วยหนองและปลุก
ส านึกชาวชาวจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเลยในการพัฒนาแหล่งอาหารธรรมชาติต่างๆ 
 ๓. เนื่องจากรูปแบบการบริโภคอาหารของชาวจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเลยในปัจจุบันได้
เปลี่ยนไป รัฐควรส่งเสริมให้ชาวบ้านรู้จักวิธีการถนอมอาหาร และการแปลรูปอาหารจากท้องถิ่น เพ่ือ
สามารถดัดแปลงรูปแบบอาหารและเก็บอาหารไว้บริโภคได้เป็นเวลานาน 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 ๑. ควรศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท าลายแหล่งอาหารตามธรรมชาติของชาวจังหวัด
ขอนแก่น และจังหวัดเลยเพ่ือน าผลมาแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน 
 ๒. ควรศึกษาเปรียบเทียบอาหารอีสานจากแหล่งธรรมชาติที่ชาวจังหวัดขอนแก่น และจังหวัด
เลยกับท้องถิ่นอ่ืนที่มีสภาพการท าลายแหล่งอาหารตามธรรมชาติ เพ่ือน าผลการศึกษามาเปรียบเทียบ
ว่าสอดคล้องกันหรือไม่อย่างไร 
 ๓. ควรมีการศึกษากระบวนการเลือกอาหาร การประกอบอาหาร และการรับประทานอาหาร
ของชาวจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเลยที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของชาวจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเลยใน
ปัจจุบัน 
 
๗. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณคณาจารย์ประจ าวิทยาลัยสงฆ์เลย อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเลยทุกท่าน และ
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์เลยที่คอยให้ก าลังใจจนท าให้โครงการวิจัยเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ด้วยดี ขอบคุณ
จากใจจริงของผู้วิจัย 
 ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญประจ ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ได้คอยให้ก าลังใจ
ในการตรวจแก้ทุกครั้ง ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง 
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ประเพณีบุญข้าวจี่และข้าวแดกงาบ้านนาอ้อ ต าบลนาอ้อ อ าเภอเมือง จังหวัดเลย : 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการผลิตซ  าและการสร้างใหม่ 

Tradition of Bun Khao-Ji and Khao-Dagnga in Ban Na-or Tumbon Na-or 

Muang District Loei province: local wisdom with  

the reproduction and rebuilding 

 
พระครูใบฎีกาทวีศักดิ์  ใต้ศรีโคตร1 

พระประเจน  ทองเหมะ 
 

บทคัดย่อ 
 ประเพณีบุญข้าวจี่และข้าวแดกงาของบ้านนาอ้อ ต าบลนาอ้อ อ าเภอเมือง จังหวัดเลย เป็น
ภูมิปัญญาของปราชญ์ท้องถิ่น เกิดจากเรื่องราวนิทานชาดกของพุทธศาสนา เป็นประเพณีหนึ่งของชาว
อีสานที่มีการปฏิบัติกันมาตั้งแต่อดีตสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ประเพณีบุญข้าวจี่และข้าวแดกงาของ
บ้านนาอ้อในบริบทของสังคมปัจจุบันมีความเป็นพลวัต แปลงรูปเปลี่ยนร่าง และไม่คงที่ เป็นประเพณี
ที่มีการผลิตซ้ าและสร้างใหม่ สร้างมูลค่าทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เศรษฐกิจและสังคม ตลอดถึงการ
สร้างอัตลักษณ์ของชุมชนและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน การพัฒนา
ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นให้เกิดการเรียนรู้ เพ่ือน าไปสู่การช่วยเหลือตนเองและพ่ึงพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน 

 
ค าส าคัญ: ประเพณีบุญข้าวจี่และข้าวแดกงา, การผลิตซ้ า, การสร้างใหม่ 
 

ABSTRACT 

 Tradition of Bun Khao-Ji and Khao-Dagnga in Ban Na-or, Tumbon Na-or, 

Muang District, Loei province is the wisdom of the sages, the local. Jataka Tales of 

the story occurred from the Buddhist tradition one of the Northeast with the practices 

inherited from the past to the present. Traditionally, Bun Khao-Ji and Khao-Dagnga in 

Ban Na-or, in the context of today's society, there's a dynamic. To change the shape 

and not static, as tradition and create a new one.The value of local knowledge. 

Economic and Social As well as the identity of the community and develop tourism as 

a source of cultural communities. The development of the local community to learn 

for lead to self-help and self-reliance and sustainability. 

 

KEYWORDS: Tradition Bun Khao--Ji and KhaoDagnga, reproduction, creating new. 

 
1. บทน า 
 บุญข้าวจี่เป็นประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการท าบุญทางพระพุทธศาสนามีการปฏิบัติสืบทอดกัน
มาของบรรพบุรุษชาวอีสานเรียกว่า “ฮีตสิบสอง” พอถึงเดือนสามหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวเป็นที่

                                                   
1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์เลย 
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เรียบร้อยแล้ว ชาวอีสานนิยมท าบุญด้วยการถวายข้าวจี่แด่พระสงฆ์ซึ่งบุญนี้เรียกว่า “บุญข้าวจี่” ซึ่ง
ถือเป็นอีกงานบุญประเพณีที่มีความส าคัญและได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษจนกระทั้งถึง
ปัจจุบัน ดังค ากลอนว่า “เดือนสามค้อย เจ้าหัวคอยปั้นข้าวจี่ ข้าวจี่บ่ใส่น ้าอ้อย จัวน้อยเช็ดน ้าตา” 
(ปรีชา พิณทอง, 2528, หน้า 53) 

ประเพณีบุญข้าวจี่จะมีการสร้างเรื่องราวให้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับนิทานชาดกซึ่งเป็น
วรรณกรรมพุทธศาสนาที่กล่าวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีบุญข้าวจี่ นิยมเล่าเรื่องที่มีมูลเหตุเชื่อมโยง
กับนิทานชาดกในพุทธศาสนาเรื่องนางปุณณทาสีกล่าวถึงนางปุณณทาสีได้ถวายข้าวแป้งจี่แด่
พระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาล ด้วยอานิสงส์ของการถวายข้าวแป้งจี่เมื่อนางตายไปก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์ 
นิทานเรื่องนี้ได้ถูกน ามารื้อฟ้ืนในสังคมท้องถิ่นอีสานมาเป็นเวลาช้านานจนถึงปัจจุบัน (อภิศักดิ์ โสม
อินทร์, 2534, หน้า 134) 

ในปัจจุบันประเพณีบุญข้าวจี่และข้าวแดกงาของบ้านนาอ้อ ต าบลนาอ้อ อ าเภอเมือง จังหวัด
เลย ได้มีการื้อฟ้ืนและสร้างขึ้นใหม่เมื่อ ปี พ.ศ.2542 โดยหน่วยงานภาครัฐเพ่ือสร้างอัตลักษณ์ให้บ้าน
นาอ้อจากประเพณีบุญข้าวจี่และข้วแดกงาที่เกิดจากภูมิปัญญาของปราชญ์ท้องถิ่นไม่ให้สูญหาย การ
ให้คุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

บทความนี้ ผู้เขียนได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร บทความทางวิชการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือฉายภาพให้เห็นการน าประเพณีบุญข้าวจี่ภูมิปัญญาของปราชญ์ท้องถิ่นมาผลิตซ้ าหรือสร้างใหม่
โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ท้องถิ่น วัด บ้านและโรงเรียน เพ่ือการพัฒนาชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมสร้างรายได้แก่ชุมชนน าไปสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน ผู้เขียนจึงได้น าเสนอในประเด็นที่
น่าสนใจแยกเป็น 4 ประเด็น คือ 1) แนวคิดเรื่องการสืบทอดวัฒนธรรมและผลิตซ้ าวัฒนธรรม 2) 
บริบทของประเพณีบุญข้าวจี่ของบ้านนาอ้อ ต าบลนาอ้อ อ าเภอเมือง จังหวัดเลย  3) การสร้างอัต
ลักษณ์ประเพณีบุญข้าวจี่และข้าวแดกงาของบ้านนาอ้อ 4) ประเพณีบุญข้าวจี่กับสร้างเครือข่ายทาง
สังคม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
2. แนวคิดเรื่องการสืบทอดวัฒนธรรมและผลิตซ  าวัฒนธรรม  

ภูมิปัญญาเป็นความรู้ที่ประกอบไปด้วยคุณธรรมซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิมเพราะชีวิตของ
ชาวบ้านไม่ได้แบ่งแยกเป็นส่วนๆ เมื่อผู้คนใช้ความรู้นั้นเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนกับคน 
คนกับธรรมชาติ และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ ความรู้เหล่านี้เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิต เป็นแนวทาง 
หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของครอบครัว ความสัมพันธ์กับคนอ่ืน 
ความสัมพันธ์กับผู้ล่วงลับไปแล้วกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และกับธรรมชาติ ทุกส่วนทุกอย่างมีความสัมพันธ์กัน
ท ามาหากิน การร่วมกันในชุมชน การปฏิบัติศาสนา พิธีกรรมและประเพณี 

ความรู้จ านวนมากได้สูญหายไปเพราะไม่มีการปฏิบัติสืบทอด เช่น การรักษาพ้ืนบ้าน
บางอย่าง การใช้ยาสมุนไพรบางชนิด ประเพณีวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน เป็นต้น ความรู้เหล่านี้เกิดจากภูมิ
ปัญญาชาวบ้านได้ก่อเกิดและสืบทอดกันมาในชุมชนหมู่บ้าน เมื่อหมู่บ้านเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับ
สังคมสมัยใหม่ ภูมิปัญญาชาวบ้านก็มีการปรับตัวเช่นเดียวกัน 

วัชราภรณ์ ดิษฐป้าน (2558, หน้า 113) ได้กล่าวถึงว่า การสืบทอดวัฒนธรรม (cultural 
transmission) และผลิตซ้ าวัฒนธรรม (cultural reproduction) ว่า เป็นส่วนหนึ่งของพลวัตทาง
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วัฒนธรรม ได้กล่าวว่าเมื่อวัฒนธรรมบางอย่างมีการสืบทอดส่งต่อภายในกลุ่มสังคมหนึ่งๆ จากรุ่นสู่รุ่น
ท าให้วัฒนธรรมนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือมีบทบาทในกลุ่มสังคมหรือวัฒนธรรมบางอย่างที่เคยมีอยู่ในอดีต
ถูกรื้อฟ้ืนเลือกสรรขึ้นมาผลิตซ้ าหรือน ามาปฏิบัติใหม่โดยอาจปรับเปลี่ยนรูปแบบบางอย่างเพ่ือให้
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในปัจจุบันหรืออาจจะมีการริเริ่มวิถีปฏิบัติใหม่โดยน าสิ่งที่มีอยู่แล้วใน
วัฒนธรรมหลักมาตีความใหม่ท าให้เกิดการผลิตซ้ าวัฒนธรรมบางอย่างในพ้ืนที่ใหม่ที่ไม่เคยมีวิถีปฏิบัติ
เช่นนั้นมาก่อน ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นเหล่านี้เห็นได้จากการสืบทอดและการผลิตซ้ าความเชื่อการผลิต
ซ้ าทางวัฒนธรรม (cultural reproduction) หรือการผลิตใหม่ทางวัฒนธรรมเพ่ือปรับปรุงให้เข้ากับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นการน าภูมิปัญญาไทยซึ่งเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่ มีอยู่แล้วใน
สังคมไทยมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมปัจจุบัน เพ่ือจะเผชิญหน้ากับกระแสวัตถุนิยม 
บริโภคนิยม พาณิชย์นิยม และอ านาจนิยมที่ครอบง าสังคมไทยสมัยใหม่ สังคมไทยสามารถจะน าภูมิ
ปัญญามาประยุกต์และ “ผลิตซ้ า” หรือ “ผลิตใหม่” เพ่ือรับใช้คนปัจจุบัน (เอกวิทย์ ณ ถลาง, 2532, 
หน้า 42) 

การผลิตซ้ าและการสร้างใหม่ทั้งสองค านี้มีความหมายที่แตกต่างกัน กล่าวคือค าว่า ผลิตซ้ า
เป็นความหมายคล้ายกับค าว่าสืบทอด จนบางครั้งแยกออกจากกันได้ยากเมื่อประเพณีนี้ถูกน ามาผลิต
ซ้ าใหม่จากความหมายเดิมในบริบทสังคมปัจจุบัน อาจจะมีความหมายในลักษณะ “การผลิตซ้ าเพ่ือ
การสืบทอด” เพราะมีการจัดประเพณีบุญข้าวจี่อย่างต่อเนื่องและมีการสืบทอดและผลิตซ้ ามาโดย
ตลอด ดังนั้นในการพิจารณาการสืบทอดและผลิตซ้ าในบริบทสังคมปัจจุบันจึงพิจารณาจากวิถีปฏิบัติที่
เกิดข้ึนในอดีตท่ีมีลักษณะของความเชื่อดั้งเดิม  

การฟื้นฟู คือ การรื้อฟ้ืนสิ่งที่ดีงามที่หายไป เลิกไป หรือก าลังจะเลิก ให้กลับมาเป็นประโยชน์ 
เช่น การรื้อฟ้ืนดนตรีไทย เป็นต้น 

การสร้างใหม่ คือ การค้นคิดใหม่ที่สัมพันธ์กับความรู้ดั้งเดิม เช่น การคิดโครงการพัฒนาเพ่ือ
แก้ไขปัญหาของชุมชน โดยอาศัยคุณค่าความเอ้ืออาทรที่ชาวบ้านเคยมีต่อกันมาหารูปแบบใหม่ เช่น 
การสร้างธนาคารข้าว ธนาคารโคกระบือ การรวมกลุ่มแม่บ้าน  เยาวชน เพ่ือท ากิจกรรมกันอย่างมี
ระบบมากยิ่งขึ้น 

ส่วน “การสร้างใหม่” ในปัจจุบันของประเพณีบุญข้าวจี่และข้าวแดกงาบ้านนาอ้อ มีการ
น ามาสร้างใหม่หรือมีปรากฏการณ์ใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างไร ได้มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือมีการ
เพ่ิมเติมกิจกรรมใหม่ๆ อย่างไรในบริบทของเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน  

 “การผลิตซ้ าประเพณีบุญข้าวจี่และข้าวแดกงา” หมายถึง การน าเอาประเพณีมาประกอบ
สร้างในบริบทใหม่หรือการด ารงรักษา สืบต่อทางความเชื่อและวิถีปฏิบัติต่างๆ ที่กระท ากันมาตั้งแต่
อดีตและมีรากฐานมาจนถึงปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตซ้ าพิธีกรรมทางพุทธศาสนา เรื่องราวที่
มูลเหตุมาจากพุทธศาสนาและเป็นวิถีปฏิบัติที่ชุมชนปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง พิธีกรรมดั้งเดิมแบบ
ชาวบ้าน โดยมีการน ามาผลิตซ้ าในบริบทใหม่หรือพ้ืนที่ใหม่ ซึ่งการสืบทอดนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนรูป
แปลงร่างรูปแบบบางอย่างจากอดีตให้เข้ากับบริบทในสังคมปัจจุบัน  

“การสร้างใหม่ประเพณีบุญข้าวจี่และข้าวแดกงา” หมายถึง การประกอบสร้างกิจกรรมใหม่ๆ 
ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเพณีนี้โดยมีการเพ่ิมเติม และเสริมแต่งให้มีลักษณะที่แตกต่างไปจาก
ประเพณีบุญแบบดั้งเดิม เพ่ือสร้างให้มีความหมายใหม่ผ่านวิถีปฏิบัติใหม่ๆ  หรือกิจกรรมในรูปแบบ
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ใหม่ที่ท าให้ประเพณีมีความโดดเด่นหรือมีชีวิตขึ้นมาในพ้ืนที่ใหม่ได้มีการประดิษฐ์กิจกรรมใหม่ๆ ขึ้นใน
ประเพณีบุญข้าวจี่ในบริบทสังคมปัจจุบัน เช่น การสร้างคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างอัตลักษณ์
ของชุมชน การจัดขบวนแห่ มีมหรสพรื่นเริงต่างๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ไม่เคยมีในมาก่อนใน
ประเพณีบุญข้าวจี่และข้าวแดกงาแบบดั้งเดิม แต่เป็นปรากฏการณ์ที่มีการสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่  
 
3. บริบทของประเพณีบุญข้าวจี่และข้าวแดกงาบ้านนาอ้อ 
 จากเหตุการณ์ในนิทานชาดกจึงเป็นมูลเหตุที่มาของประเพณีบุญเดือนสามหรือบุญข้าวจี่ของ
ชาวอีสานที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน ที่มีความเชื่อเกี่ยวข้องกับ
พระพุทธศาสนาเรื่องการให้ทานข้าวจี่ของนางปุณณทาสีนี้ด้วยเช่นกัน กลายมาเป็นวัฒนธรรม
ประเพณีการท าบุญข้าวจี่ถวายพระภิกษุสงฆ์ในชุมชน สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาของปราชญ์ท้องถิ่น
อีสานที่พยายามดึงเอาเรื่องราวในนิทานทางพุทธศาสนาให้มีการเชื่อมโยงกับวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นได้
อย่างลงตัว  

อีกประการหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าเป็นวิถีวัฒนธรรมส าคัญของท้องถิ่นอีสานผ่านประเพณีบุญ
ข้าวจี่คือชาวอีสานนิยมบริโภคข้าวเหนียว ดังนั้นการน าข้าวเหนียวมาเป็นวัตถุดิบในการท าข้าวจี่จึง
เป็นกรรมวิธีที่เรียบง่ายของประเพณีของท้องถิ่น ข้าวเหนียวจึงเป็นข้าวที่มีบทบาทส าคัญในบุญ
ประเพณีท้องถิ่นและสะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์ของคนอีสาน  

การท าข้าวจี่และข้าวแดกงาแล้วน าไปถวายพระภิกษุสามเณรนั้น มีความเชื่อกันว่าจะได้รับ
อานิสงส์มาก ประเพณีบุญข้าวจี่แบบดั้งเดิมเป็นกิจกรรมที่จัดท าขึ้นระหว่างชุมชน หมู่บ้าน วัด ที่เกิด
จากแรงศรัทธาในพุทธศาสนา เป็นการเฉลิมฉลองของชาวบ้านหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว และ
เป็นการท าบุญตามดดูกาล ชาวบ้านและชาววัดจะท ากิจกรรมร่วมกันตามีีตสิบสองโดยมีวัดเป็น
ศูนย์กลางชุมชน 

บริบทของประเพณีบุญข้าวจี่และข้าวแดกงาของบ้านนาอ้อในปัจจุบัน นอกจากจะจัดขึ้นใน
ระดับชุมชนหมู่บ้านหรือวัดแล้ว สิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ส าคัญของประเพณีนี้คือ ภาครัฐยื่นมือเข้ามา
ช่วยในการขับเคลื่อนประเพณีดังกล่าว มีการประชาสัมพันธ์ ท าให้เกิดมีความน่าสนใจ มีคุณค่า และ
ได้รับความนิยมจากท้องถิ่นอีสานได้เป็นอย่างดี กล่าวคือภาครัฐได้เป็นแกนน าในการจัดงานน าเอา
ประเพณีดังกล่าวเข้ามาเป็นส่วนส าคัญในการจัดกิจกรรมร่วม ดึงดูดผู้คนในชุมชนเข้ามาร่ วม
สร้างสรรค์กิจกรรมร่วมกัน รวมทั้งหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน ตลอดจนชุมชนหมู่บ้าน เข้า
มาร่วมกิจกรรมประเพณีบุญข้าวจี่เพ่ือสร้างมูลค่าทางด้านภูมิปัญญา เศรษฐกิจและสังคม ตลอดถึงการ
สร้างอัตลักษณ์ของชุมชนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนที่ยั่งยืน 

ปัจจุบันประเพณีบุญข้าวจี่และข้าวแดกงาของชุมชนนาอ้อ ถือเป็นประเพณีหนึ่งที่ได้รับความ
สนใจจากคนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นประเพณีที่ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 
เป็นการสร้างคุณค่าทางสังคม และส่งเสริมมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรมที่เกิดจากภูมิ
ปัญญาของปราชญ์ท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์คือ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือน าทุนทาง
วัฒนธรรมไปสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ คุณค่าทางสังคม และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (ศิราพร ณ ถลาง, 2559, หน้า 34-35) 
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ประเพณีบุญข้าวจี่และข้าวแดกงาของบ้านนาอ้อ เป็นประเพณีเฉพาะพ้ืนที่ชาวบ้านกับวัดที่
สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ในปัจจุบันเป็นประเพณีที่ถูกจัดขึ้นและสร้างใหม่เมื่อปี พ.ศ.2552 
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐที่สนับสนุนและส่งเสริมในการน าเอาประเพณีมาสร้างเป็นมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว  

ประเพณีบุญข้าวจี่และข้าวแดกงาของบ้านนาอ้อนี้มีประเด็นที่น่าสนใจ 2 ประเด็น คือ การ
ผลิตซ้ าและการสร้างใหม่ของประเพณีบุญดังกล่าว ดังนี้ 

(1) การผลิตซ้ าหรือการสร้างใหม่ประเพณีบุญข้าวจี่และข้าวแดกงา ได้มีการรื้อฟ้ืนประเพณีนี้
เมื่อปี พ.ศ. 2542 โดยสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้ประกาศให้บ้านนาอ้อเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมต้นแบบ
ของ จังหวัดเลย และมีการจัดงานประเพณีแบบเป็นระเบียบแบบแผนและจัดงานอย่างต่อเนื่องมาทุก
ปี เป็นประเพณีท่ีมีการผลิตซ้ าเพื่อสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน  

การผลิตซ้ าหรือการสืบทอดวัฒนธรรม คือ วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นใหม่ในสังคมนั้นเกิดขึ้นจาก
การน าเอาวัฒนธรรมเก่าหรือวัฒนธรรมที่ตกค้างมาจากอดีตมาผลิตซ้ ากระบวนการดังกล่าว
ประกอบด้วยการรักษาของเดิมเอาไว้บางส่วน และมีการดัดแปลงเพ่ิมเติมสิ่งใหม่บางอย่างใน
วัฒนธรรมประเพณีนั้นๆ การผลิตซ้ าทางวัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงการด ารงอยู่ของวัฒนธรรม
ประเพณีแต่ละอย่าง 

ประเพณีบุญข้าวจี่เป็นประเพณีหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา มีความผูกพันกับ
วิถีชีวิตของชาวอีสาน มีมูลเหตุเชื่อมโยงกับนิทานชาดกในพระพุทธศาสนาเรื่องนางปุณณทาสี เนื้ อหา
โดยสรุปว่า “ในกาลครั้งหนึ่งนางปุณณทาสี ได้ท าแป้งจี่ถวายแด่พระพุทธเจ้าและพระอานนท์ครั้ง
ถวายแล้วนางคิดว่าพระองค์คงไม่เสวยและอาจจะทิ้งให้สุนัขหรือกากิน เพราะอาหารที่นางถวายไม่
ประณีต ไม่รับประทาน เมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบภาวะจิตของนาง จึงรับสั่งให้พระอานนท์ปูอาสนะ
แล้วทรงประทับนั่งฉัน ณ ที่นางถวายนั้น เป็นผลให้นางเกิดปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง และเมื่อนางได้ฟัง
ธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงก็บรรลุโสดาบัน เมื่อนางเสียชีวิตได้ไปเกิดบนสวรรค์ด้วยอานิสงส์
ที่ถวายขนมแป้งจี่ชาวอีสานทราบอานิสงส์ของการทานดังกล่าว จึงพากันท าข้าวจี่ถวายแด่พระสงฆ์สืบ
ต่อมา” (จันทะนี คามะดา, 2548, หน้า 60) 

จากข้อความข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงการสื่อสารเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีบุญข้าวจี่มีมูลเค้า
เดิมมาจากวรรณกรรมของพุทธศาสนา เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างพระพุทธเจ้ากับนางปุณณทาสีที่
เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล การที่ปราชญ์ชาวอีสานได้น าเอาวรรณกรรมเรื่องนี้มาสื่อสารให้เป็นรับรู้ของ
ผู้คนในสังคมของตนอย่างกว้างขวาง และเชื่อมโยงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตครั้งสมัยพุทธกาลเข้าอยู่
กับวิถีวัฒนธรรมของชุมชนแบบชาวบ้านให้เป็นเสมือนกับเรื่องราวในอดีตได้เกิดขึ้นในวิถีวัฒนธรรม
ของตนเองถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาปราชญ์ท้องถิ่น 

ส่วนมูลเหตุดั้งเดิมที่มีการท าบุญข้าวแดกงาของชาวบ้านนาอ้อ มีเรื่องเล่ากันตามความเชื่อว่า
ในสมัยพุทธกาลวันหนึ่งพระอัครสาวกทั้งสอง คือ พระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะ เดินทางผ่านมา 
ท่านจิตตคหบดีนิมนต์ให้พระอัครสาวกทั้งสองพ านักอยู่ที่อัมพาฏการามพร้อมนิมนต์เพ่ือฉันอาหารที่
บ้านท่านในวันรุ่งขึ้น แล้วก็ไปนิมนต์พระสุธรรมไปฉันด้วย พระสุธรรมถือตัวว่าเป็นเจ้าอาวาสเห็นจิตต
คหบดีให้ความส าคัญแก่พระอัครสาวกมากกว่าตนถึงกับนิมนต์ไปฉันภายหลัง จึงไม่ยอมรับนิมนต์ แม้
ท่านจะอ้อนวอนอย่างไรก็ไม่ยอมรับ ตกเย็นท่านจิตตคหบดีก าลังสั่งให้เตรียมภัตตาหารพระสุธรรมก็
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เดินไปในคดหาสถ์อย่างคนคุ้นเคย ดูนั้นดูนี่แล้วก็เปรยว่า “อาหารที่ท่านเตรียมถวายพระพรุ่งนี้ดีทุก
อย่าง แต่ขาดอยู่อย่างเดียวที่ไม่ได้เตรียมถวาย ”จิตตคหบดี “ขาดอะไร พระคุณเจ้า” พระสุธรรม 
“ขนมแดกงา” ค าว่าขนมแดกงาเป็นค าที่มีนัยส าคัญเกี่ยวกับตระกูลของท่านคหบดีท่านคหบดีก็โกรธ 
จึงกล่าวเพ่ือให้ส านึกพระสุธรรมไม่ส านึก แต่โกรธตอบหนีจากวัดไปเฝ้าพระพุทธเจ้า เมื่อพระพุทธเจ้า
ทรงทราบเรื่องจึงต าหนิ และมีพุทธบัญชาให้กลับไปขอโทษจิตตคหบดี ท่านกลับไปขอโทษแต่คหบดีไม่
ยอมยกโทษให้ จึงกลับมาเฝ้าพระพุทธองค์อีกพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมให้ฟังพระสุธรรมบรรลุพระ
อรหันต์ พระองค์จึงให้ภิกษุรูปหนึ่งเป็นอนุทูตพาพระสุธรรมไปขอขมาจิตตคหบดีใหม่ คราวนี้ท่าน
คหบดียกโทษให้ท่านจิตตคหบดีมีปฏิภาณเฉียบแหลมและมีความสามารถในการแสดงธรรมมาก จึง
ได้รับการยกย่องในเอตทัคคะว่าเป็นเลิศกว่าผู้อ่ืนในทางเป็นธรรมกถึก 

นอกจากจะมีความเชื่อในเรื่องของการให้ทานของนางปุณณทาสีแล้ว ชาวบ้านนาอ้อยังมี
ความเชื่อเรื่องการท าข้าวแดกงา เนื่องมาจากเรื่องความฉลาดของนางจิตตคหบดีในเรื่องของการให้
อภัย จึงได้ท าข้าวแดกงาไปถวายทานในวันบุญประเพณีนี้ด้วย ซึ่งเป็นการผสมผสานความเชื่อทาง
พระพุทธศาสนาในเรื่องของการให้ทานได้อย่างลงตัว 

เรื่องราวในนิทานดังกล่าวจึงเป็นเสมือนว่าเป็นเรื่องเล่าศักดิ์สิทธิ์ ได้สร้างความภาคภูมิใจ
ให้กับชุมชนท้องถิ่น ข้าวจี่ซึ่งเป็นข้าวเหนียวที่คนอีสานนิยมบริโภคนั้นครั้ งหนึ่งพระพุทธองค์ทรง
บริโภคเช่นเดียวกับคนในท้องถิ่นอีสาน และในการจัดประเพณีบุญข้าวจี่ พระสงฆ์จะนิยมเทศน์ถึง
อานิสงส์ของการท าบุญข้าวจี่และข้าวแดกงา และได้นิยมหยิบยกเรื่องราวในวรรณกรรมชาดกทางพุทธ
ศาสนาเรื่องนางปุณณทาสีมาเป็นการสื่อสารส าคัญในการประกอบกิจกรรมประเพณีบุญข้าวจี่จน
กลายเป็นนิทานพ้ืนบ้านที่ผูกติดอยู่กับประเพณีบุญข้าวจี่ในสังคมอีสานประเพณีบุญข้าวจี่ที่ชุมชน
ชาวบ้านได้มีการสืบทอดมาอย่างต่อเนื่อง  

ปัจจุบันได้มีการผลิตซ้ าเพ่ือให้สอดคล้องในบริบทสังคมที่มีการสร้างประเพณีให้มีมูลค่า ทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และอัตลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น โดยการปรับเปลี่ยนจากความเชื่อ
ดั้งเดิมที่เน้นเกี่ยวกับคุณค่าทางจิตใจ มาเป็นการสร้างมูลทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในลักษณะ
ของความบันเทิง รื่นเริง เพ่ือเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวชมบุญประเพณีข้าวจี่และข้าว
แดกงาอย่างน่าสนใจยิ่ง เพ่ือสร้างรายได้เพ่ิมให้เป็นมูลค่าในการบริบทของการท่องเที่ยวผ่านประเพณี
บุญได้อีกรูปแบบหนึ่ง 

(2) การสร้างประเพณีบุญข้าวจี่และข้าวแดกงารูปแบบใหม่ ปัจจุบันได้มีการน าเอาประเพณี
บุญข้าวจี่และข้าวแดกงาบ้านนาอ้อมารื้อฟ้ืนขึ้นใหม่โดยไม่ละทิ้งของเก่าและมีการประยุกต์ให้เข้ากับ
บริบทสังคมปัจจุบัน กล่าวคือชาวบ้านนาอ้อยังมีวิถีปฏิบัติเกี่ยวประเพณีบุญข้าวจี่และข้าวแดกงาโดย
ได้มีการสืบทอดประเพณีแบบดั้งเดิม มีการท าบุญข้าวจี่และข้าวแดกตามประเพณีเดือน 3 มีการเข้า
วัดฟังธรรม ถวายข้าวจี่และข้าวแดกงาแด่พระสงฆ์ ปฎิบัติอุโบสถศีล บรรยากาศเป็นไปแบบเรียบง่าย
ตามแบบวิถีวัฒนธรรมชาวบ้านแบบชาวบ้าน  

ปัจจุบันประเพณีดังกล่าวของชาวบ้านนาอ้อ โดยก่อนวันเริ่มงาน 3 วัน จะมีกิจกรรมช่วง
กลางคืนมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและมีมหรสพสมโพธน์ตลอดทั้งสามวันสามคืน ส าหรับการ
ประกอบพิธีในวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 3 จะมีการประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาในช่วงเช้า และช่วง
สายจะมีขบวนแห่รอบเทศบาลต าบลนาอ้อ ในช่วงเย็นจะมีพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา 
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จากการศึกษาพบว่าประเพณีบุญข้าวจี่และข้าวแดกงาได้มีการน ามาผลิตซ้ าความหมายใน
บริบทใหม่ๆ ที่ตั้งอยู่บนฐานแนวคิดเดิมที่ มีวิธีปฏิบัติแบบชาวบ้านในลักษณะใหม่ มีการสร้าง
ความหมายและวิธีปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยู่บางประการ กล่าวคือ ถึงแม้ประเพณีบุญข้าวจี่
และข้าวแดกงาได้ถูกน ามารื้อฟ้ืนขึ้นมาโดยการสนับสนุนของภาครัฐ แต่รัฐก็ไม่ได้ตัดประเพณีพิธีกรรม
ทางพุทธศาสนาซึ่งเป็นรากฐานส าคัญของความเชื่อดั้งเดิมของชาวบ้าน หากแต่มีการน าพิธีกรรมซึ่ง
เป็นพิธีกรรมที่อยู่บนฐานของความเชื่อดั้งเดิมมาผลิตซ้ าบนพ้ืนฐานของรัฐ โดยมีจุดหมายเพ่ือการ
บ าเพ็ญบุญกุศลตามคติความเชื่อทางพุทธศาสนา 

แต่รัฐได้ถูกน ามาผลิตซ้ าในความหมายใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างเ พ่ือสร้างประเพณี
บุญข้าวจี่และข้าวแดกงาให้เป็นอัตลักษณ์ของบ้านนาอ้อ เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มี
การจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ การจัดขบวนแห่ข้าวจี่ การให้ความรู้ การให้คุณค่าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น มีงานสมโภชน์รื่นเริงเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว เป็นต้น 

พิธีกรรมและขั้นตอนของประเพณีบุญข้าวจี่และข้างแดกงาของบ้านนาอ้อในอดีตมีการ
ประกอบพิธีอย่างเรียบง่ายแต่เน้นทางด้านศาสนา กล่าวคือชาวบ้านจะเตรียมข้าวใหม่และหาไม้
ส าหรับเสียบข้าวจี่แล้วจะน าข้าวจี่ไปใส่พานแห่รอบโบสถ์ 3 รอบ แล้วน าไปถวายพระ ไม่เน้นความรื่น
เริง แต่การผลิตซ้ าประเพณีของภาครัฐ ในบริบทของการผลิตซ้ า การจัดงานมีการจัดขบวนแห่อย่างมี
สีสัน เน้นความรื่นเริงเป็นหลัก ไม่เน้นคติความทางพุทธศาสนาแบบดั้งเดิม ได้มีการจัดขบวนแห่ของ
กลุ่มต่างๆ เพ่ือเป็นการสร้างสีสันในการดึงดูดนักท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิ ดขึ้นในชุมชน
ท้องถิ่นได้อีกทางหนึ่ง 

ข้าวจี่เป็นข้าวที่นิยมบริโภคในช่วงดดูหนาวซึ่งเป็นช่วงเวลาและบรรยากาศที่เหมาะแก่การ
บริโภคข้าวจี่ ซึ่งเป็นช่วงที่ชาวบ้านเสร็จจากการท านาแล้ว ดังที่ธวัช แสงแดง กล่าวว่า เนื่องจากใน
เดือนสามอากาศของภูมิภาคอีสานก าลังอยู่ในดดูหนาว ในตอนเช้าผู้คนจะใช้ฟืนก่อไฟผิงแก้หนาวเมื่อ
ฟืนถูกไปเผาเป็นถ่าน ชาวบ้านจะเอาข้าวเหนียวมาปั้นเป็นก้อนกลมโรยเกลือวางไว้บนเตาไฟ เรียกว่า 
“ข้าวจี่” (ธวัช แสงแดง, 2551, หน้า 52)  

ต่อมาได้นิยมน าข้าวจี่ไปถวายพระสงฆ์เป็นกิจกรรมที่จัดท าขึ้นในเดือนสาม ซึ่งเป็นงานบุญ
ส าคัญอีกงานบุญหนึ่งของชาวอีสานจัดขึ้นระหว่างชุมชนหมู่บ้านกับวัด โดยเริ่มจากเมื่อทางวัดและทาง
บ้านก าหนดวันกันเรียบร้อยแล้ว ชาวบ้านจะเอาไม้เสียบและพ้ืนที่เตรียมไว้ส าหรับบุญข้าวจี่ไปรวมกัน
ที่วัด รุ่งเช้าอีกวันก็จุดไฟกองใหญ่ขึ้นปั้นข้าวเหนียวโรยเกลือ กะให้ครบจ านวนพระและเณรในวัดเสียบ
ไม้ปิ้งไปจวนจะสุกทาไข่ให้ทั่ว และปิ้งต่อไปจนไข่เหลียงเอาน้ าตาลอ้อยยัดใส่สุกดีแล้วจัดอาหารคาว
หวานและข้าวจี่มารวมกันที่ศาลาโรงธรรม จากที่กล่าวมานี้แสดงให้เห็นว่า ประเพณีบุญข้าวจี่เป็น
กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างชุมชนชาวบ้านกับวัด และมีรูปแบบวิธีท าที่เรียบง่าย ไม่หรูหรา ใช้วัตถุดิบที่
หาได้ง่ายในชุมชน เช่น ข้าวเหนียว เกลือ น้ าอ้อย ไข่ เป็นต้น แต่ในบริบทสังคมปัจจุบันที่พยายาม
น าเอาวัฒนธรรมประเพณีมาสร้างเป็นมูลค่าเชิงท่องเที่ยวและเชิงเศรษฐกิจ ประเพณีบุญข้าวจี่จึงได้มี
การปรับเปลี่ยนรูปโฉมผลิตซ้ าในรูปแบบใหม่ จากข้าวจี่ที่ท ากินกันในชุมชนหรือนิยมน าไปถวาย
พระสงฆ์ ได้ถูกน ามาท าเป็นข้าวจี่ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการแสดงหรือถูกท าให้เป็นสินค้าที่ทรงคุณค่า
เป็นเสมือนอาหารที่รสเลิศ โดยสร้างวาทกรรมให้กับข้าวจี่ให้ดูเป็นข้าวจี่ที่ทันสมัย  
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ถึงแม้ว่าประเพณีบุญข้าวจี่ เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่เดิม แต่ทว่าบทบาทและ
ความหมายของประเพณีไม่ได้ถูกจ ากัดอยู่บนความหมายเดิมอีกต่อไป ประเพณีบุญข้าวจี่ได้น ามา
สร้างใหม่จากประเพณีบุญข้าวจี่ที่เคยถูกมองว่าเป็นความเชื่อทางพุทธศาสนา แต่ในบริบทสังคม
ปัจจุบันประเพณีบุญข้าวจี่ได้ถูกปรับเปลี่ยน สร้างความหมายใหม่ ประเพณีหลายๆ ประเพณีในภาค
อีสานได้ถูกปรับเปลี่ยนไปจากที่เคยจ ากันอยู่เฉพาะความเชื่อทางพุทธศาสนาเท่านั้น ดังที่ ปฐม หงส์
สุวรรณ (2559, หน้า 11) กล่าวว่า “ประเพณีในสังคมอีสานทุกวันนี้มิได้มีความหมายด้านความเชื่อ
ศาสนาเพียงอย่างเดียว เพราะต่างก็มีความลื่นไหล ถูกแปรรูป ปรับเปลี่ยน และไม่มีความแน่นิ่ง
ตายตัวอีกต่อไปรวมทั้งยังมีการน าเสนอเนื้อหารูปแบบใหม่ๆ ซึ่งเป็นผลมาจากความสัมพันธ์กับ
ปรากฏการณ์ต่างๆ ในกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในทุกวันนี้อันเกี่ยวเนื่องกับประเด็นการเมือง
วัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นความคิดและปฏิบัติการของผู้คนที่อยู่ภายใต้อ านาจแห่งรัฐชาติ” นอกจากนี้ 
ธเนศ วงศ์ยานนาวา (2556, หน้า 276) ได้กล่าวไว้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประเพณีประดิษฐ์ 
รัฐประชาชาติเป็นผลผลิตของสภาวะสมัยใหม่ (Modernity) ท าให้ประเพณีต้องกลายเป็นผลิตผลของ
สภาวะใหม่ไปโดยปริยายการด ารงอยู่ของประเพณีจ านวนมากเป็นอนุกรมของประเพณีชุดใหญ่ที่ผูก
ติดกับรัฐประชาชาติประเพณีจึงเป็นกลไกของรัฐและเป็นกลไกทางการเมือง  

ประเพณีบุญข้าวจี่และข้าวแดกงาของบ้านนาอ้อในรูปแบบใหม่ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
จากภาครัฐทั้งโดยตรงและทางอ้อม ประเพณีบุญข้าวจี่จึงเป็นเครื่องมือหรือเป็นกลไกอย่างหนึ่งในการ
เข้าถึงชุมชน รัฐจึงได้เลือกที่จะหยิบยืมน าเอาเรื่องราวของประเพณีบุญข้าวจี่ซึ่งเป็นประเพณีที่ชุมชน
ได้ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาแต่อดีตน ามาปรุงแต่ง ปรับเปลี่ยน สร้างใหม่ให้มีเนื้อหาสาระตามที่รัฐ
ต้องการ จึงเป็นความชาญฉลาดของรัฐที่ได้เข้ามาแทรกแซงและแฝงตัวด้วยใช้ประเพณีที่เป็นของ
ชาวบ้านแบบดั้งเดิมปรับเปลี่ยนหยิบยืมให้เป็นประเพณีของรัฐ และใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือสร้างพลังใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนบ้านนาอ้อ  

 ประเพณีบุญข้าวจี่และข้าวแดกงานอกจากที่เคยถูกน ามาเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาจิตใจ
และเป็นความเชื่อทางพุทธศาสนาจากภูมิปัญญาของปราชญ์ท้องถิ่น ได้ถูกปรับเปลี่ยนสร้าง
ความหมายขึ้นใหม่บนฐานของนโยบายภาครัฐ ประเพณีบุญข้าวจี่จึงเป็นเวทีแห่งการพบปะระหว่างรัฐ
กับประชาชน สิ่งเหล่านี้ได้สะท้อนให้ถึงประเพณีบุญข้าวจี่ในบริบทสังคมปัจจุบันได้ถูกปรับเปลี่ยนรูป
โฉมใหม่ และมีการสร้างความหมายใหม่ให้แตกต่างออกไปจากจารีตประเพณีปฏิบัติแบบดั้งเดิมให้เข้า
บริบทสังคมวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป 

  
4. การสร้างอัตลักษณ์ประเพณีบุญข้าวจี่และข้าวแดกงาของบ้านนาอ้อ 

เนื่องจากธรรมชาติของวัฒนธรรมย่อมมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามบริบทหรือเหตุ
ปัจจัยต่างๆ ทางสังคม จึงไม่ใช่สิ่งหยุดหนึ่งตายตัว แต่ย่อมมีพลวัตความเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ
เจ้าของวัฒนธรรมและบริบททางสังคม ในอดีตการนิยามอัตลักษณ์ชาติพันธุ์อาจท าได้ง่ายและเห็นได้
ชัดของแต่ละกลุ่มชน แต่ในบริบททางสังคมปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นบริบทการท่องเที่ยว บริบททุน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ บริบทข้ามพรมแดน การน าเสนออัตลักษณ์ชาติพันธุ์มีความซับซ้อนขึ้นมากและ
เป็นอัตลักษณ์ที่มีการสร้างใหม่หรือประดิษฐ์ใหม่ ในบริบทใหม่ๆ ทางการเมือง เศรษฐกิจและสั งคม
ปัจจุบัน (ศิราพร ณ ถลาง, 2559, หน้า 53)  
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บทบาทของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นจะเกิดขึ้นได้นั้น ชุมชน
ท้องถิ่นเองจะต้องมีแนวคิดโดยเฉพาะความเชื่อพ้ืนฐานในปรัชญาการพัฒนาชุมชนว่า มนุษย์มี
ความสามารถ และมีพลังอันซ่อนเร้น (Potential Ability) แฝงอยู่ทั้งพลังความคิด ทักษะ แรงงานที่มี
ความสามารถพัฒนาตนเองได้ตามขีดความสามารถทางคุณภาพและคุณธรรม หากโอกาสอ านวยและ
ผู้ให้การสนับสนุน ซึ่งการอยู่กันในชุมชนสังคมมนุษย์ต้องการอยู่ด้วยความสุขกาย สบายใจและมีความ
เป็นธรรมโดยชุมชนมีความสมดุลในการพัฒนา ดังนั้นการที่ชุมชนท้องถิ่นจะสามารถจัดการตนเองได้
นั้นชุมชนต้องมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของคนและชุมชนว่า สามารถจัดการตนเองได้ ด้วยการยึด
หลักการพึ่งตนเองเป็นที่ตั้ง (โกวิทย์  พวงงาม, 2553, หน้า 380) 

ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ความรู้ของชาวบ้านซึ่งเรียนรู้มาจากปู่ย่า ตายาย ญาติ พ่ีน้อง 
และความเฉลียวฉลาดของแต่ละคนหรือผู้มีความรู้ในหมู่บ้านในท้องถิ่นต่างๆ ภูมิปัญญาเป็นความรู้ที่
ประกอบไปด้วยคุณธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิมนั้นเพราะชีวิตของชาวบ้านไม่ได้แบ่งแยกเป็น
ส่วนๆ หากแต่ทุกอย่างมีความสัมพันธ์กันท ามาหากิน การร่วมกันในชุมชน  การปฏิบัติศาสนา 
พิธีกรรมและประเพณี ภูมิปัญญาชาวบ้านได้ก่อเกิดและสืบทอดกันมาในชุมชนหมู่บ้าน เมื่อหมู่บ้าน
เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับสังคมสมัยใหม่ ภูมิปัญญาชาวบ้านก็มีการปรับตัวเช่นเดียวกัน สถานการณ์
เช่นนี้ท าให้ผู้น าการพัฒนาหลายคนที่มีบทบาทส าคัญในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ 
เริ่มเห็นความส าคัญของภูมิปัญญาชาวบ้าน หน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนและการ
ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ประยุกต์ และค้นคิดสิ่งใหม่ ความรู้ใหม่เพ่ือประโยชน์สุขของสังคม 

ประเด็นการสร้างอัตลักษณ์ผ่านประเพณีบุญข้าวจี่และข้าวแดกงาของบ้านนาอ้อซึ่งเป็นภูมิ
ปัญญาของปราชญ์ท้องถิ่น ได้เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542 โดยสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้ประกาศยกย่อง
ให้บ้านนาอ้อเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมต้นแบบของจังหวัดเลย และมีการรื้อฟ้ืนการจัดงานประเพณีบุญ
ข้าวจี่และข้าวแดกงาซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวบ้านได้ปฏิบัติสืบทอดมา น ามาปรับใช้สร้างใหม่ร่วมกับ
ชุมชน หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างเป็นระเบียบแบบแผนและจัดงานอย่างต่อเนื่องมา
จนถึงปัจจุบัน จนกลายเป็นประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอัตลักษณ์ของบ้านนาอ้อที่หลายคนจะ
รู้จักเมื่อกล่าวถึงบ้านนาอ้อก็ให้นึกถึงประเพณีข้าวจี่และข้าวแดกงา บ้านนาอ้อได้มีการจัดงาน
ประเพณีบุญข้าวจี่และข้าวแดกงา เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ทุกปีเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่มีผู้คนให้ความ
สนใจอยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งสะท้อนให้ถึงการน าเสนออัตลักษณ์ในรูปแบบหนึ่ง ในปัจจุบันซึ่งทางรัฐ
เองก็พยายามที่จะผลักดันนโยบายดังกล่าว เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน สามารถพ่ึงพาตนเองได้
อย่างยั่งยืน และเป็นการสร้างความเข้มแข็งและเป็นกลไกในทางเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ง 

 
5. ประเพณีบุญข้าวจี่และข้าวแดกงากับสร้างเครือข่ายทางสังคม 

ประเพณีบุญข้าวจี่และข้าวแดกงาเป็นภูมิปัญญาของปปราชญ์ท้องถิ่นสืบเนนื่องมาจากนิทาน
ธรรมในพระพุทธศาสนา กลายมาเป็นสื่อกลางในการสร้างเครือข่ายทางสังคมได้อีกรูปแบบหนึ่ง จะ
เห็นได้จากการที่กลุ่มคนต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงาน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ 
หน่วยงานเอกชน ตลอดถึงชาวบ้าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยมีวัดและพระสงฆ์เป็นศูนย์กลาง เพ่ือ
สร้างสรรค์ความสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายทางสังคมผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การท าเข้าจี่ข้าว
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แดกงา การเข้าร่วมปฎิบัติธรรมภายในวัด การจัดขบวนแห่ การดูมหรสพ เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้เป็น
การสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดข้ึนในชุมชน จึงเป็นสร้างเครือข่ายทางสังคมในรูปแบบหนึ่ง  

การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นกิจกรรมที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเพณีบุญข้าวจี่และข้าว
แดกงาแบบดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมขบวนแห่ การแสดงมหรสพ ฯลฯ เป็นกิจกรรมที่ เกิดขึ้นใน
รูปแบบใหม่ที่รัฐและกลุ่มน าชุมชนเป็นผู้ก าหนดขึ้นเป็นกิจกรรมที่สร้างใหม่ในประเพณีบุญข้าวจี่และ
ข้าวแดกงาเพ่ือเป็นสร้างเครือข่ายชุมชน เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมมือกันเป็นการ
สร้างชุมชนให้เข้มแข็งตามนโยบายของรัฐ โดยพยายามน าเอาวัฒนธรรมประเพณีมาสร้างเป็นมูลค่า
ให้กับชุมชนสามารถพ่ึงพาอาศัยตนเองได้อย่างยั่งยืน  

ดังนั้นประเพณีบุญข้าวจี่และข้าวแดกงาจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการรวมผู้คนในชุมชน
ท้องถิ่นตลอดถึงนักท่องเที่ยวที่ก็เป็นชนกลุ่มอ่ืนได้เข้ามาเที่ยวชม โดยใช้ประเพณีนี้มาเป็นสื่อกลางใน
การรวบรวมผู้คนสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้เกิดขึ้นทั้งภาครัฐ องค์กรเอกชน และประชาชนในการ
พัฒนาสังคม 
 
6.บทสรุป  

ประเพณีบุญข้าวจี่ เดือนสามของชาวอีสานนั้นมีต้นกาเนิดความเชื่อมาจากประเพณีที่
เกี่ยวข้องกับทางพระพุทธศาสนา โดยส่วนใหญ่ชาวอีสานมีความเชื่อต่อหลักบุญกรรมข อง
พระพุทธศาสนามากด้วยเหตุนี้ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการท าบุญตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนา 
จึงมีการปฏิบัติกันสืบมาเรียกว่า “ีีตสิบสอง” อันเป็นประเพณีของชาวอีสานที่ปฏิบัติมาแต่บรรพบุรุษ
จนถึงปัจจุบัน 

ความเชื่อการท าบุญข้าวจี่โดยทั่วไปของชาวอีสานชาวอีสานเชื่อในเรื่องการให้ทานข้าวจี่ของ
นางปุณณทาสีที่เป็นมูลเหตุให้นางได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นอริยบุคคล จึงเป็นมูลเหตุที่มาของ
ประเพณีบุญเดือนสามหรือบุญข้าวจี่ของชาวอีสานที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษจนถึง
ปัจจุบัน และชาวบ้านนาอ้อก็เป็นชาวอีสานที่มีความเชื่อในเรื่องการให้ทานข้าวจี่ของนางปุณณทาสีนี้
ด้วยเช่นกัน แต่ชาวบ้นนาอ้อได้ผสมผสานกับความเชื่อในเรื่องข้าวแดกงากับการให้อภัยของจิตต
คหบดี เข้าไว้ด้วยกันจึงเป็นที่มาของประเพณีบุญข้าวจี่และข้าวแดกงาของชาวบ้านนาอ้อสืบมา 

ประเพณีบุญข้าวจี่และข้าวแดกงาของบ้านนาอ้อ ได้มีการฟ้ืนฟูประเพณีนี้เมื่อปี พ.ศ. 2542 
โดยสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ และประกาศยกย่องให้เป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมต้นแบบของ จังหวัดเลยและ
มีการจัดงานประเพณีแบบเป็นระเบียบแบบแผนและจัดงานอย่างต่อเนื่องมาทุกปี  ประเพณีบุญข้าวจี่
และข้าวแดกงาได้มีการผลิตซ้ าและการสร้างใหม่ได้อย่างสนใจ กล่าวคือ การผลิตซ้ าเป็นการรื้อฟ้ืน
พิธีกรรมซึ่งเป็นพิธีกรรมที่อยู่บนฐานของความเชื่อดั้งเดิมมา โดยมีจุดหมายเพ่ือการบ าเพ็ญบุญกุศล
ตามคติความเชื่อทางพุทธศาสนาและเพ่ือสืบทอดประเพณีนี้ให้คงอยู่กับชุมชน ส่วนการสร้างใหม่ เป็น
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในรูปแบบใหม่ที่รัฐและกลุ่มน าชุมชนเป็นผู้ก าหนดขึ้นเป็นกิจกรรมที่สร้างใหม่ใน
ประเพณีบุญข้าวจี่และข้าวแดกงา การจัดกิจกรรมที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเพณีบุญข้าวจี่และข้าวแดกงา
แบบดั้งเดิม ได้แก่ การมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานท้องถิ่น ภาคเอกชน บ้าน วัด 
โรงเรียน การให้ความรู้ การให้คุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นการจัดกิจกรรมขบวนแห่ การแสดงมหรสพ 
ฯลฯ เพ่ือเป็นสร้างเครือข่ายชุมชน เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมมือกันเป็นการสร้าง
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กระบวนการเสริมสร้างจิตส านึกแห่งความเป็นพลเมืองตามแนวพระพุทธศาสนา 
Process in Consciousness Building of Citizenship Based on Buddhism 

 
ดร.ประสงค์ หัสรินทร์1 

 
บทคัดย่อ 

 โครงการศึกษาเรื่อง "กระบวนการเสริมสร้างจิตส านึกแห่งความเป็นพลเมืองตามแนว
พระพุทธศาสนา" มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1)เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างจิตส านึกความเป็น
พลเมืองของโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญ 2)เพ่ือพัฒนากระบวนการสร้างจิตส านึกความเป็น
พลเมืองตามแนวพระพุทธศาสนาของโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและ
เอกสารโดยเน้นการวิจัยเชิ งปฏิบัติการ (Action Research) ประกอบด้วย การวิจัยเอกสาร 
(Documentary Research) เพ่ือประมวลองค์ความรู้ ศึกษาแนวคิด หลักการจัดการเสริมสร้าง
จิตส านึกความเป็นพลเมืองตามแนวพระพุทธศาสนา จากคัมภีร์ จากเอกสารที่เก่ียวข้องรวมถึงการเก็บ
ข้อมูลเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นต้น โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นโรงเรียน
ปริยัติธรรมแผนกสามัญตั้งอยู่ในเขต 3 จังหวัดได้แก่ จังหวัดเลย หนองบัวล าภู และจังหวัดขอนแก่น มี
โรงเรียนพระปริยัติธรรม รวมทั้งหมด 44 โรงเรียน แต่คณะผู้วิจัยได้คัดเลือกโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการครั้งนี้ จังหวัดละ 3 โรงเรียน ส่วนส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกได้สัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู และผู้
ที่เก่ียวข้องที่มีบทบาทหน้าที่ในการให้ข้อเสนอแนะแนวนโยบายกระบวนการเสริมสร้างจิตส านึกความ
เป็นพลเมืองจ านวน 18 คนใน 44 โรงเรียน โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง 
 ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองของโรงเรียนปริยัติธรรม
แผนกสามัญได้ด าเนินการโดยผ่านโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งหมด 18 โครงการ ส าหรับกระบวนการ
สร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองตามแนวพระพุทธศาสนาของโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญ ได้
ด าเนินการตามโครงการโดยได้พัฒนาบุคคลากรในโรงเรียนทั้งครูผู้สอน นักเรียน และสังคมรอบข้าง
เพ่ือความเป็นพลเมืองตามหลักพุทธธรรมอันได้แก่ "ภาวนา 4" ดังนี้ 
 1. กายภาวนา การพัฒนากาย การฝึกอบรมกายให้รู้จักเป็นระบบ ระเบียบ สามารถเชื่อมโยง
กับสิ่งทั้งหลายภายนอกในทางที่เป็นคุณ มิให้เกิดโทษ ให้กุศลธรรมงอกงาม ให้อกุศลธรรมเสื่อมสูญ 
รวมถึงการพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพให้เกิดความยั่งยืน เช่น มีสติในการทาง
อาหาร ออกก าลังกาย เพ่ือให้ร่างกายมีสุขภาพสมบูรณ์ เป็นต้น 
 2. สีลภาวนา การเจริญศีล หรือการพัฒนาความประพฤติให้ตั้งอยู่ในระเบียบวินัย ไม่
เบียดเบียน หรือก่อความเดือดร้อน เสียหายกับตนเองและผู้อ่ืน ให้มีการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ด้วยดี 
เกื้อกูล แบ่งปันกันและกัน 

                                                           

1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย 
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 3. จิตภาวนา การพัฒนาจิตใจ การฝึกอบรมจิตใจให้มีความเข้มแข็งมั่นคง เจริญงอกงามด้วย
คุณธรรมทั้งหลาย เช่น มีเมตตา กรุณา ขยัน หมั่นเพียร อดทนมีสมาธิ และสดชื่น เบิกบานเป็นสุขผ่อง
ใส เป็นต้น 
 4. ปัญญาภาวนา การเจริญปัญญาหรือการพัฒนาปัญญาให้รู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็น
จริง รู้เท่าทันเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถท าจิตใจให้เป็นอิสระ ท าตนให้บริสุทธิ์จากกิเลส
และปลอดพ้นจากความทุกข์ แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนได้ด้วยปัญญา 
 หลักภาวนา 4 นี้ ในทางพระพุทะศาสนาถือว่าเป็นคุณของบุคคล ถ้าบุคคลมีการพัฒนาตาม
หลักดังกล่าว ย่อมเข้าสู่ความเป็นพลเมืองได้อย่างแน่นอนหรือบรรลุถึงความสุขในระดับต่าง ๆ ได้
ตั้งแต่ระดับโลกียะหรือระดับความสุขท่ัวไปในโลก จนถึงระดับโลกุตตระ อันเป็นความสุขที่ปลอดจาก
การปรุงแต่งจากวัตถุธรรมทั่วไป  
 
ค าหลัก:กระบวนการเสริมสร้างจิตส านึก,ความเป็นพลเมือง,พระพุทธศาสนา 
 

ABSTRACT 

 The research program on "Process in Consciousness Building of Citizenship 

Based on Buddhism" aimed to 1 )  study the process to empower theconsciousness of 

Buddhist high schools, general education section.2 )  develop the process to empower 

the consciousness of Buddhist high schools, general education section. This study has 

applied the quality research and documents by emphasizing on action research which 

consisted of documentary research for processing the body knowledge, conceptual 

study, principles of empowerment management on citizenship’s consciousness under 

Buddhism from the scriptures, related documents including workshop data collection 

such as in-depth interviews, etc. The sample group of this study included 44 Buddhist 

high schools in three provinces; Loei, Nong bualamphu and Khonkaen provinces. The 

authors selected three schoolsparticipated in this program from each province. In 

relation to in-depth interview, a number of 18 teachers, administrators and related 

persons from 44 schools who played roles to provide the suggestions and guidelines 

involving the policy on the process to empower the citizenship’s consciousness were 

interviewed.  

The results of study revealed that: the process to empower the consciousness 

of Buddhist high schools, general education section was carried out through a number 

of 18 projects/activities for the process to empower the consciousness of Buddhist high 

schools, general education section. Under the project, personnel development in 

schools (teachers, students, and surrounding societies) for civilization under 

Buddhism, i.e. "Bhavana4"was put into effect as follows: 

1. kāya-bhāvanā. Development of body,body training to know to be the system, 

discipline which could be linked with the outside things in ways of favour not to 

cause the blaming, giving thegrown kusolakarma (dhammaskillfullness), giving 

akusolakarma (dhamma non-skillfullness),to be left including development of 

relationship withphysical environment to be sustainable such as having the 

consciousness over the food,  exercising in order to keep the body healthy, and so on. 
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 2 .  Sila-bhāvanā. Development of behaviorin way of discipline, not 

overwhelming or causing the trouble and damage to itself and others, well living 

together with others as well as supporting and sharing to each other. 

 3 .  Citta-bhāvanā. Development of mind in a way ofstrength and security, and 

growing with kunadhamma (morality) such as having metta (generosity),karuna 

(kindness), being diligence, patience, concentration and freshness, cheerful, 

happiness, and so on.  

 4 . Paññā-bhāvanā. Development of wisdom to know andunderstand the things 

in accordance with the reality, know what is behind one's thought and the world, and 

the life according to the state being, be able to make the mind to be free, purify itself 

from the desires and be free from suffering, and solve the existing problems with 

wisdom. 

These fourBhavana in Buddhism was considered as the kindness of person. If 

the person was developed in such principle, it would access into the citizenship or 

meet the happiness in different levels from the lokiya (pleasures) or general happiness 

level in the world to the lokuttara (superamundane) level which was the happiness 

that was free from the dressing up of general vattudhamma. 

 

Keyword: Process in Consciousness, Citizenship, Buddhism 

 
1. ความส าคัญและที่มาของปัญหา 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “กระบวนการเสริมสร้างจิตส านึกแห่งความเป็นพลเมืองตามแนว
พระพุทธศาสนา” เกิดขึ้นด้วยการเล็งเห็นความส าคัญที่จะเสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองได้นั้น
ต้องเกิดการเรียนรู้กับสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาเสียก่อนจึงควรมีการพัฒนากระบวนการและ
กลไกของชุมชน และภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปสู่การเสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมือง
ที่ดี ในสังคมได้และเพ่ือให้บุคคลเป็นบุคคลแห่งการตื่นรู้และการสร้างประโยชน์สุขตามแนว
พระพุทธศาสนา ในขณะที่สังคมมีความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืน และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
แก่นักเรียนในโรงพระปริยัติธรรมหรือหน่วยงาน องค์กรอื่น ๆ 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองของโรงเรียนปริยัติธรรมแผนก
สามัญ 
 2. เพ่ือพัฒนากระบวนการสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองตามแนวพระพุทธศาสนาของ
โรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญ 
 
3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ มีกรอบแนวคิดที่ส าคัญในลักษณะของกระบวนการ
และวิธีการศึกษาวิจัย รวมทั้งผลลัพธ์จากการศึกษา ดังนี้ 
 
ปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการศึกษา (Process) ผลผลิต/ผลลัพธ์(Outcome) 
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แผนภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 

4.1 แบบแผนการวิจัย 
 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเอกสารโดยเน้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) 
ประกอบด้วย การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เพ่ือประมวลองค์ความรู้ ศึกษาแนวคิด 
หลักการจัดการเสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองตามแนวพระพุทธศาสนา จากคัมภีร์ จาก
เอกสารที่เกี่ยวข้องรวมถึงการเก็บข้อมูลเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นต้น 
 ในส่วนของการวิจัยในภาคสนามเพ่ือพัฒนาระบบการเสริมสร้างจิตส านึกความเป็น
พลเมืองตามแนวพระพุทธศาสนานั้นด าเนินการศึกษาวิจัยในลักษณะของการวิจัยในภาคสนาม (Field 
Study) โดยด าเนินการใน 6 ลักษณะ คือ  
  1)ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา สาเหตุและผลกระทบด้านเสริมสร้างจิตส านึกที่จะ
น าไปสู่การเป็นพลเมืองที่เหมาะสม 
  2) ศึกษา รวบรวมเอกสาร ชุดความรู้ และความเป็นมาเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ 
และกระบวนการเสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองตามแนวพระพุทธศาสนา 
  3) การศึกษาและพัฒนากิจกรรม ปัจจัยเกื้อกูลต่อการเสริมสร้างและการพัฒนา
จิตส านึกความเป็นพลเมืองตามแนวพระพุทธศาสนา 
  4) ด าเนินการสังเคราะห์ การบูรณาการองค์ความรู้ตามหลักกระบวนการเสริมสร้าง
จิตส านึกความเป็นพลเมืองตามแนวพระพุทธศาสนา   
  5) การพัฒนากระบวนการเสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองตามแนว
พระพุทธศาสนาที่อาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและเจ้าของพ้ืนที่ในลักษณะของสังคม
วิทยาศาสนา โดยใช้การวิเคราะห์จากปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 
  6) จัดท าผลสรุปจากการวิจัยและประมวลองค์ความรู้และข้อคิดเกี่ยวกับการ
กระบวนการเสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองตามแนวพระพุทธศาสนา 
 4.2 พื้นที่ศึกษา ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

- การสร้างจิตส านึกเพื่อ
ความเป็นพลเมือง 

 
- กระบวนการเสริมสร้างจิตส านึก 

เพ่ือความเป็นพลเมือง 
- หลักธรรมพระพุทธศาสนา 
 

 
ความเป็นพลเมืองตาม
แนวพระพุทธศาสนา 
 

 

- บทบาทของสถาบันทาง
สังคมในการสร้างจิตส านึก
เพื่อความเป็นพลเมือง 
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 เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงปฏิบัติการ โดยมีการศึกษาวิเคราะห์ทั้งในเชิง
พ้ืนที่และเอกสาร ดังนั้น จึงก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างในลักษณะของภาคีท่ีเกี่ยวข้อง ที่สนใจ
และมีกระบวนการกระบวนการเสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองตามแนวพระพุทธศาสนา โดยมี
กระบวนการท างานที่เป็นประโยชน์ต่อการกระบวนการเสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองและ
สังคมในเชิงนิเวศชุมชน โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นโรงเรียนปริยัติธรรมตั้งอยู่ในเขต 3 จังหวัดได้แก่ 
จังหวัดเลย หนองบัวล าภู และจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีโรงเรียนพระปริยัติธรรม รวมทั้งหมด 44 โรงเรียน 
แต่คณะผู้วิจัยได้คัดเลือกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ จังหวัดละ 3 โรงเรียน และเป็นโรงเรียนที่
ผู้วิจัยเดินทางเข้าถึงได้สะดวก ส่วนส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่ ผู้บริหาร ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องที่
มีบทบาทหน้าที่ในการให้ข้อเสนอแนะแนวนโยบายกระบวนการเสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมือง
จ านวน 18 คนใน 44 โรงเรียน โดยวิธีการแบบเจาะจงดังตารางนี้ 
  
เขตพื้นที ่ ชื่อโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 
จังหวัดเลย โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม  อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 

โรงเรียนวัดสันติวนาราม อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
โรงเรียนวัดวังสะพุงพัฒนารามอ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

จังหวัดหนองบัวล าภู โรงเรียนวัดศรีสระแก้ววิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู 
โรงเรียนพิศาลรัญญาวาสอ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู 
โรงเรียนวัดโพธิ์ชัยสมสะอาด  อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู 

จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนประภัสสรวิทยา  อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนมัธยมวัดโพธิ์ชัยศึกษา  อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

ตารางท่ี 1: ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
 เพ่ือให้เห็นแนวทางการประยุกต์หลักค าสอนและแนวปฏิบัติด้านเสริมสร้างจิตส านึกความเป็น
พลเมือง เพ่ือการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน โดยใช้วิธีการแบบเจาะจงตามความส าคัญของการศึกษาวิจัย 
 4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (Deep Interview)  รวมทั้งการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี
ในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล เช่น การวิเคราะห์ทางปรากฏการณ์วิทยา การวิเคราะห์จากปัญหาที่
เกี่ยวข้องเสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองเป็นต้น ทั้งนี้ เป็นการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มตัวอย่าง 
 4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยเรื่องนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเอกสารโดยเน้นการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ประกอบด้วย การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) 
เพ่ือประมวลองค์ความรู้ ศึกษาแนวคิด หลักการจัดการเสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองตามแนว
พระพุทธศาสนา จากคัมภีร์ จากเอกสารที่เกี่ยวข้องรวมถึงการเก็บข้อมูลเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นต้น 



 
 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์2562 

1417 

 ในส่วนของการวิจัยในภาคสนามเพ่ือพัฒนาระบบการเสริมสร้างจิตส านึกความเป็น
พลเมืองตามแนวพระพุทธศาสนานั้นด าเนินการศึกษาวิจัยในลักษณะของการวิจัยในภาคสนาม (Field 
Study) โดยด าเนินการใน 6 ลักษณะ คือ  
  1)ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา สาเหตุและผลกระทบด้านเสริมสร้างจิตส านึกที่จะ
น าไปสู่การเป็นพลเมืองที่เหมาะสม 
  2) ศึกษา รวบรวมเอกสาร ชุดความรู้ และความเป็นมาเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ 
และกระบวนการเสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองตามแนวพระพุทธศาสนา 
  3) การศึกษาและพัฒนากิจกรรม ปัจจัยเกื้อกูลต่อการเสริมสร้างและการพัฒนา
จิตส านึกความเป็นพลเมืองตามแนวพระพุทธศาสนา 
  4) ด าเนินการสังเคราะห์ การบูรณาการองค์ความรู้ตามหลักกระบวนการเสริมสร้าง
จิตส านึกความเป็นพลเมืองตามแนวพระพุทธศาสนา   
  5) การพัฒนากระบวนการเสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองตามแนว
พระพุทธศาสนาที่อาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและเจ้าของพ้ืนที่ในลักษณะของสังคม
วิทยาศาสนา โดยใช้การวิเคราะหจ์ากปรากฏการณ์ท่ีเกดิขึ้นในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 
  6) จัดท าผลสรุปจากการวิจัยและประมวลองค์ความรู้และข้อคิดเกี่ยวกับการ
กระบวนการเสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองตามแนวพระพุทธศาสนา 
 4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ความรู้จากกลุ่มตัวอย่างด้านเสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมือง เพ่ือให้เห็นชุดความรู้ 
และกระบวนการที่ได้จากการศึกษานอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ ข้อมูล โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
ในเชิงคุณภาพมีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 1) น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากส่วนต่างๆ มาสังเคราะห์รวมกัน โดยให้ความส าคัญกับ
กระบวนการและแนวทางการองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้หลักการเสริมสร้างจิตส านึกความเป็น
พลเมืองตามแนวพระพุทธศาสนาที่อาศัยการพ่ึงพาและความสัมพันธ์ต่อกัน 
 2) สังเคราะห์ความรู้โดยวิธีการเชิงประจักษ์ตามหลักการเสริมสร้างจิตส านึกความเป็น
พลเมือง 
 3) พัฒนาผลการวิจัยเพ่ือเป็นชุดความรู้ต่อหลักการจัดการเสริมสร้างจิตส านึกความเป็น
พลเมือง 
 
5. สรุปผลการวิจัย 
 สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 "เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างจิตส านึกความเป็น
พลเมืองของโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญ" ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาโครงการและกิจกรรม
ต่าง ๆ ของกระบวนการสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองของโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญ จ านวน
ทั้งหมด 18 โครงการ ในพ้ืนที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวล าภู และจังหวัดขอนแก่น 
ดังนี้ 
 5.1 จังหวัดเลย 
  5.1.1โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม  อ าเภอเมือง ได้แก่ 
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   1) โครงการกิจกรรมวันส าคัญ 
   2) โครงการทัศนศึกษา 
  5.1.2 โรงเรียนวัดสันติวนาราม อ าเภอเชียงคานได้แก่ 
     1) โครงการส่งเสริมระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
     2) โครงการสร้างขวัญและก าลังใจ 
  5.1.3 โรงเรียนวัดวังสะพุงพัฒนารามอ าเภอวังสะพุงได้แก่ 
     1) โครงการอาหารกลางวัน 
     2) โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
 5.2 จังหวัดหนองบัวล าภู 
  5.2.1โรงเรียนวัดศรีสระแก้ววิทยา อ าเภอเมืองได้แก่ 
     1) โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
     2)  โครงการป้องกันและแก้ไขสิ่งเสพติดในโรงเรียน 
  5.2.2  โรงเรียนพิศาลรัญญาวาสอ าเภอเมืองได้แก่ 
   1)  โครงการออมทรัพย์ 
     2)  โครงการปฏิบัติธรรม 
  5.2.3โรงเรียนวัดโพธิ์ชัยสมสะอาด  อ าเภอเมืองได้แก่ 
   1)  โครงการอนามัยโรงเรียน 
     2)  โครงการนิเทศภายใน 
 5.3  จังหวัดขอนแก่น 
  5.3.1  โรงเรียนประภัสสรวิทยา  อ าเภอเมืองได้แก่ 
   1)  โครงการอนุรักษ์ศิลปะไทยโบราณ 
     2)  โครงการพัฒนาการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
  5.3.2 โรงเรียนมัธยมวัดโพธิ์ชัยศึกษา  อ าเภอหนองเรือได้แก่ 
     1)  โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 
     2)  โครงการแนะแนวการศึกษา 
  5.3.3  โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา อ าเภอเมืองได้แก่ 
   1)  โครงการส่งเสริมการอ่าน 
     2)  โครงการศึกษาแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น 
 สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 " เพ่ือพัฒนากระบวนการสร้างจิตส านึกความเป็น
พลเมืองตามแนวพระพุทธศาสนาของโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญ"ผลการศึกษาพบว่า
กระบวนการสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองตามแนวพระพุทธศาสนาของโรงเรียนปริยัติธรรมแผนก
สามัญ จะต้องพัฒนาบุคคลากรในโรงเรียนและสังคมเพ่ือความเป็นพลเมืองตามหลัก "ภาวนา 4" คือ 
 1) กายภาวนา การพัฒนากาย การฝึกอบรมกายให้รู้จักเป็นระบบ ระเบียบ สามารถเชื่อมโยง
กับสิ่งทั้งหลายภายนอกในทางที่เป็นคุณ มิให้เกิดโทษ ให้กุศลธรรมงอกงาม ให้อกุศลธรรมเสื่อมสูญ 
รวมถึงการพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพให้เกิดความยั่งยืน เช่น มีสติในการทาง
อาหาร ออกก าลังกาย เพ่ือให้ร่างกายมีสุขภาพสมบูรณ์ เป็นต้น 
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 2) สีลภาวนา การเจริญศีล หรือการพัฒนาความประพฤติให้ตั้งอยู่ในระเบียบวินัย ไม่
เบียดเบียน หรือก่อความเดือดร้อน เสียหายกับตนเองและผู้อ่ืน ให้มีการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ด้วยดี 
เกื้อกลู แบ่งปันกันและกัน 
 3) จิตภาวนา การพัฒนาจิตใจ การฝึกอบรมจิตใจให้มีความเข้มแข็งมั่นคง เจริญงอกงามด้วย
คุณธรรมทั้งหลาย เช่น มีเมตตา กรุณา ขยัน หมั่นเพียร อดทนมีสมาธิ และสดชื่น เบิกบานเป็นสุขผ่อง
ใส เป็นต้น 
 4) ปัญญาภาวนา การเจริญปัญญาหรือการพัฒนาปัญญาให้รู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็น
จริง รู้เท่าทันเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถท าจิตใจให้เป็นอิสระ ท าตนให้บริสุทธิ์จากกิเลส
และปลอดพ้นจากความทุกข์ แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนได้ด้วยปัญญา 
 หลักภาวนา 4 นี้ ในทางพระพุทะศาสนาถือว่าเป็นคุณของบุคคล ถ้าบุคคลมีการพัฒนาตาม
หลักดังกล่าว ย่อมเข้าสู่ความเป็นพลเมืองได้อย่างแน่นอนหรือบรรลุถึงความสุขในระดับต่าง ๆ ได้
ตั้งแต่ระดับโลกียะหรือระดับความสุขทั่วไปในโลกจนถึงโลกุตตระ อันเป็นความสุขที่ปลอดจากการ
ปรุงแต่งจากวัตถุธรรมทั่วไป  
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 1) ควรมีการน าหลักการทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการกับศาสตร์ใหม่ ภูมิปัญญาสากล 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคม 
 2) ควรมีการประสานกับภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เช่น ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคเอกชน ประชาชน และกลุ่มองค์กรที่ท างานในพ้ืนที่ โดยอาศัยกิจกรรม ประเพณี ความเชื่อของ
ชุมชน เป็นพื้นฐานในการพัฒนาเพื่อน าไปสู่ประโยชน์สุขความเป็นพลเมืองที่ดีของบุคคลและสังคม 
 3) ควรมีการก าหนดบทบาทและความสัมพันธ์ของคณะสงฆ์ ในการเสริมสร้างจิตส านึกความ
เป็นพลเมืองที่ดีและการเรียนรู้ให้เหมาะสม โดยเริ่มต้นจากการพัฒนาสมรรถนะของพระสงฆ์ให้เหมาะ
กับการปฏิบัติงานในพ้ืนที่และการเชื่อมโยงกับบริบททางสังคม 
 4) จากการเปิดพ้ืนที่ทางสังคมในลักษณะของโครงการพัฒนาที่พบว่า มีประโยชน์ต่อการ
พัฒนาสังคมเพ่ือเข้าสู่ความเป็นพลเมือง ดังนั้น ควรมีการเปิดพ้ืนที่ทางสังคม และการเรียนรู้ตามแนว
พระพุทธศาสนาหรือการท างานในเชิงรุกเพ่ือจะให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้จากวิถีแห่งพุทธะ และ
การปฏิบัติจากการท างานที่สร้างสรรค์ 
 5) ควรมีการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านจิตวิญญาณและการปฏิบัติภาวนาอย่างต่อเนื่องโดยการ
เสริมสร้างกลไกการปฏิบัติงานตั้งแต่ในระดับพื้นที่ ระดับจังหวัดหรือภาคีเครือข่าย และระดับนโยบาย 
เพ่ือให้มีการเสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 
7. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณคณาจารย์ประจ าวิทยาลัยสงฆ์เลย อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเลยทุกท่าน และ
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์เลยที่คอยให้ก าลังใจจนท าให้โครงการวิจัยเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ด้วยดี ขอบคุณ
จากใจจริงของผู้วิจัย 
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 ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญประจ ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ได้คอยให้ก าลังใจ
ในการตรวจแก้ทุกครั้ง ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง 
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ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาชุมชน 
Local knowledge and community development 

 
ผศ.ดร. ธงชัย สิงอุดม1 

พัชรี สายบุญเยื้อน 
พิทยพล กองพงษ์ 

 
บทคัดย่อ 

 
 การพัฒนาชุมชนบนพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นเรื่องที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถ
และเชาวน์ปัญญาในการแก้ปัญหาชีวิตของสมาชิกในชุมชนหรือสังคมหนึ่งๆ ได้นั้น ต้องผ่าน
กระบวนการเรียนรู้จากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง จากอดีตมาถึงปัจจุบันและยังคงต้องส่งไปยังอนาคต 
เพ่ือให้การด ารงชีวิตราบรื่น มีระเบียบ สงบสุข และพัฒนา ดังนั้นการประยุกต์ภูมิปัญญาเพ่ือการ
พัฒนาชุมชนจึงมุ่งไปสู่รูปแบบหรือวิธีการจัดการที่สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปขณะเดียวกัน 
ก็พยายามที่จะรักษาหรือคงคุณค่าเดิมไว้ให้มากท่ีสุด 
 
ค าส าคัญ: ภูมิปัญญา, ท้องถิ่น, การพัฒนาชุมชน 
 

ABSTRACT 

  Community development based on local knowledge. It was a reflection of 

the talent and intelligence to solve the problems of the community or society, one has 

to go through that process, learn from one generation to another. From the past to the 

present and continues was transmitted to the future. To make life smooth, orderly and 

peaceful development of the application of knowledge to the development community 

aims to model or management approach that was consistent with the changing era 

while. Attempts to maintain or preserve the original as much as possible. 
 

KEYWORDS: Wisdom, local, community development  

 
 
1. บทน า 
 ในปัจจุบันจะเห็นสังคมมีความขัดยังและความเหมือนกันของสังคมเกิดการปะทะกันทั้งทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ความแตกต่างและความเหมือนที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นเป็นส่วนหนึ่ง
ของการอยู่ร่วมกันเพ่ือการด ารงชีวิต และในแต่ละสังคมจะมีความขัดแย้งและความเหมือนที่แตกต่าง
กันไปในแต่ละสังคม สิ่งที่เกิดขึ้นนี้เรียกว่า วัฒนธรรม ซึ่งในแต่ละสังคมย่อมมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

                                                   
1 วิทยาลัยสงฆเ์ลย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ไปขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละชุมชน ท้องถิ่นนั้นๆ ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ของโลกที่ไร้พรมแดน 
เชื่อมโยงถึงกันอย่างรวดเร็ว มีการแข่งขันกันทางด้านต่างๆ อย่างรุนแรงในปัจจุบัน ท าให้ไม่สามารถโต้
กระแสโลกที่เชี่ยวกรากเพียงล าพัง ในฐานะสมาชิกของสังคมโลกเสรีประชาธิปไตย หากต้องมี
ภูมิคุ้มกันที่จะไม่ถูกยึดครองโดยกระแสโลก สามารถโต้กระแสคลื่นของโลกอย่างมีพลังด้วยรากฐาน ที่
มั่นคง ล าต้นที่แข็งแรงอย่างมีกลยุทธ์ การสร้างภูมิคุ้มกันจึงเป็นความส าคัญของคนไทย แต่ละคนมี
ความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อทั้งการเผชิญวิกฤตของสังคมไทยในปัจจุบันและการฟันฝ่ ากระแส
โลกาภิวัตน์ในอนาคต2 ที่เป็นสังคมแห่งการสื่อสาร ข้อมูล และมีการส่งผ่านความรู้ เทคโนโลยีต่างๆให้
เกิดประโยชน์แก่มนุษย์และสังคมให้มากที่สุด หรือที่ เรียกกันว่า สังคมอุดมปัญญา กอปรกบ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลให้สภาพสังคมมนุษย์อยู่ในโลกไร้พรมแดนและสามารถ
สื่อสารกนได้อย่างรวดเร็วจากขั้วโลกหนึ่งมายังอีกขั้วโลกหนึ่ง ชุมชนท้องถิ่นเล็ก ๆที่ห่างไกลความ
เจริญก็สามารถรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ ความรู้และความเป็นไปของโลกได้เท่าเทียมคนอ่ืนๆ 
ชุมชนท้องถิ่นใดที่สามารถปรับตัว กล่าวคือรู้จักตนเองและภูมิใจในวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น ซึ่งเกิด
จากประสบการณ์และความคิดในด้านภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์และสั่งสมกันมาเป็นระยะเวลานาน และ
มีความเชื่อมันและภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งมีการสืบทอดแนวคิดและอุดมการณ์สู่คนรุ่น
ใหม่จนท าให้เกิดการพ่ึงพาตนเองได้ในที่สุด ด้วยการสร้างแนวคิดพ่ึงพาตนเองด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
นั้น จะเป็นชุมชนท้องถิ่นที่สามารถรับมือกบกระแสโลกาภิวัตน์หรือความเป็นสังคมโลก กระบวนการที่
คนหรือชุมชนท้องถิ่นเลือกเฟ้นสิ่งที่ดีจากภายนอกมาผสมผสานกับสิ่งที่มีความหมายและความ
เหมาะสมจากภายใน ถือว่าเป็นกระบวนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น3 
 ดังนั้นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้สืบทอดจากบรรพบุรุษนั้นเป็นองค์ความรู้ที่ส าคัญ ต่อบริบท
ของท้องถิ่นนั้นๆในการเรียนรู้ในด้านต่างๆของภูมิปัญญา เป็นเรื่องที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถ
และเชาวน์ปัญญาในการแก้ปัญหาชีวิตของสมาชิกในชุมชนหรือสังคมหนึ่งๆ เพ่ือ ให้วิถีทาง ในการ
ด าเนินชีวิตนั้น ราบรื่น มีระเบียบ สงบสุข และพัฒนารุ่ง ภูมิปัญญาเหล่านี้เป็นความรู้ความสามารถที่
บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ และถ่ายทอดมาให้เรา มีวิธีการหลายอย่างที่ท าให้ความรู้เหล่านี้เกิดประโยชน์
แก่สังคม ด้วยเหตุนี้ การประยุกต์ภูมิปัญญาเพ่ือการพัฒนาชุมชนจึงมุ่งไปสู่รูปแบบหรือวิธีการจัดการที่
สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปขณะเดียวกัน ก็พยายามที่จะรักษาหรือคงคุณค่าเดิมไว้ให้มาก
ทีสุ่ด 
 
2. การพัฒนาชุมชน 
 ค าว่า การพัฒนาชุมชนได้รับความนิยมและแพร่หลายไปทั่วโลก เมื่อองค์การสหประชาชาติ 
ให้การยอมรับ โดยองค์การสหประชาชาติได้ก าหนดความหมาย หลักการและวิธีการพัฒนาชุมชนขึ้น  
เพ่ือใช้ร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก และที่ส าคัญคือการที่องค์การสหประชาชาติก าหนดให้ระหว่าง

                                                   
 2 อริษา อรลี่ ด ายศ.ภูมิปัญญาท้องถิ่น.บทความ: เข้าถึง https://www.gotoknow.org/posts/479848 
;สืบค้นเมื่อ 19 มกราคม 2561. 
 3 รัตนา โตสกุลและคณะ.เดินทลีะก้าว กินข้าวทีละค า : ภูมิปัญญาในการจัดการความรู้ของชุมชน. 
พิมพ์ครั้งท่ี 1. กรุงเทพมหนคร: ส านักงานกองทุนสนัยสนุนกองทุนวิจัย,2548.  

https://www.gotoknow.org/user/arisa2/profile
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ปีค.ศ.1960-1969 เป็นทศวรรษแห่งการพัฒนา และเมื่อครบก าหนดแล้วยังได้มีการก าหนดเพ่ิมเติมให้
ปีค.ศ.1970-1979 เป็นทศวรรษที่สองแห่งการพัฒนาติดต่อกันอีกด้วย จึงท าให้การพัฒนาชุมชนเป็นที่
ยอมรับอย่างกว้างขวางและนิยมน ามาใช้กันโดยทั่วไปในปัจจุบัน 4ส่วนประเทศไทยในฐานะสมาชิก
ขององค์การสหประชาชาติ ก็ได้น าแนวคิดและหลักการพัฒนาชุมชนมาใช้ด้วยเช่นกัน 
 อภิ ชั ย  พั น ธ เส น . (2541)5.ค ว าม ห ม าย ก าร พั ฒ น าชุ ม ช น  ก า ร พั ฒ น าชุ ม ช น 
ประกอบด้วย 2 ค า คือ การพัฒนา และชุมชน 
  การพัฒนา หมายถึง ท าให้เจริญ การเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนสภาพ ปรับปรุงให้ต่างจาก
เดิม 
  ชุมชน หมายถึง การรวมตัวของบุคคล กลุ่ม/องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในขอบเขตพ้ืนที่หนึ่ง ๆ ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ระดับพ้ืนฐานที่สุด คือ
หมู่บ้าน หรือชุมชนในรูปแบบอ่ืน ๆ ที่มีมารวมตัวกันเพื่อแก้ไขปัญหาเดียวกัน เช่น ชุมชนลุ่มน้ า ชุมชน
วัฒนธรรม เป็นต้น 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น ค าว่า การพัฒนาชุมชน เป็นกระบวนการที่สร้างขึ้นเพ่ือส่งเสริม 
ปรับปรุงความเป็นอยู่ของชุมชน โดยมีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญคือ ประชาชน โดยมีกระบวนการการ
พัฒนาให้มีศักยภาพและสามารถพ่ึงตนเองได้หรือช่วยตนเองได้ในทุกด้านเพ่ือที่จะสามารถจัดการกับ
ปัญหาและความต้องการต่างๆ ของตนเองได้ 
 2.1.แนวคิดการพัฒนาชุมชน 
  แนวคิดเรื่องการพัฒนาชุมชน โดยเป็นการพัฒนาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นหรือชุมชน
นั้นๆ โดยมีกระแสวัฒนธรรมชุมชนหรือ ภูมิปัญญาชาวบ้าน เข้ามาผสมผสานเกิดหลักการและวิธีการ
ปฏิบัติที่เป็นลักษณะเฉพาะของตนเอง ซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานดั้งเดิม คือเป็นกระบวนการให้การศึกษาแก่
ประชาชนเพ่ือพัฒนาความรู้ ความคิดให้มีศักยภาพและสามารถพ่ึงตนเองได้หรือช่วยตนเองได้ในทุก
ด้าน โดยกระแสภูมิปัญญาชาวบ้านได้ชี้ให้เห็นศักยภาพของสถาบันชุมชนต่าง ๆ อาทิ พระ ผู้น าอาวุโส 
เครือข่ายต่าง ๆ ที่ยังคงมีบทบาทอยู่ในชุมชน บุคลากรและสถาบันเหล่านี้มีบทบาทในการท าให้สังคม
ชนบทยังไม่แตกสลายทางด้านจิตใจและทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ระบบวัฒนธรรมชุมชนที่มีวัด พระ 
ความเชื่อทางศาสนา นับเป็นสิ่งที่มีค่าเป็นหลักประกันของการพัฒนาคนทางด้านจิตวิญญาณและการ
แสดงให้เห็นภาพลักษณ์ของการเป็นคนในชุมชน โดยมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการบริหารจัดการ
ชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนและมีเป้าหมายสู่ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนพ่ึงตนเองได้ คอบครัวมี
คุณภาพชีวิตดี มีความสุขเรียกร้องให้สังคมไทยหันกลับมาหา เศรษฐกิจพอเพียง เน้นการผลิตให้
พอเพียงกับตัวเอง ส่วนที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการจึงขาย  ทั้งนี้แนวคิดพ้ืนฐานของการพัฒนา
ชุมชนมาจากการที่สมาชิกในชุมชนมีเพ่ิมมากขึ้น การขยายตัวของกลุ่มหรือชุมชนมีมากขึ้น เกิดมีผู้น า 
ผู้ตาม ผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองเพ่ิมมากขึ้น มีกลุ่มที่เจริญกว่าและกลุ่มผู้ด้อยกว่า ดังนั้นเมื่อเกิดมี

                                                   
 4 วรวุฒิ โรมรตันพันธ์. (2548). ทุนทางสังคม. กรุงเทพมหานคร : โครงการเสริมสร้างการเรยีนรู้เพื่อชมชน
เป็นสุข (สรส).: 8. 
 5 อภิชัย พันธเสน. (2541). พัฒนาชนบทไทย: สมุทัยและมรรค แนวคิด ทฤษฎีและภาพรวมของการ
พัฒนา. กรุงเทพฯ: มูลนิธิภมูิปัญญา.หน้า 139-140. 
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กลุ่มในลักษณะที่สัมพันธ์กันมากขึ้น จึงท าให้ต้องมีการจัดระบบการด าเนินชีวิตร่วมกัน เพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์และผลประโยชน์ร่วมกันของแต่ละฝ่าย จึงท าให้เกิดมีแนวความคิดในการจัดระบบการ
ด าเนินชีวิตร่วมกันในชุมชน  
 จีรพรรณ กาญจนจิตรา (2523 : 5-6)6 กล่าวว่า การพัฒนาชุมชนมีแนวความคิดมูลฐานอยู่ 
3 ประการ ดังนี้ 
  1. การช่วยเหลือตนเองและการช่วยเหลือเพ่ือให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ประชาชน
ในท้องถิ่นจะต้องช่วยตนเองในรูปแบบของแรงงาน วัสดุและทรัพย์สินเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
หากเกินความสามารถรัฐบาลจึงจะให้การสนับสนุนตามสมควร เช่น ความช่วยเหลือด้านวิชาการ 
งบประมาณ เป็นต้น ความช่วยเหลือจากภายนอกจึงมีความจ าเป็นที่จะข้ามาแก้สถานการณ์ โดยมี
วัตถุประสงค์ว่า จะช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือตนเองไปได้ตลอดรอดฝั่ง  
  2. การพัฒนาชุมชนเป็นการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ ปัญหาของชุมชนหรือประเทศไม่อาจ
แก้ไขได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่ต้องเป็นการประสานการปฏิบัติของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเป็นการประสานวิธีการหลายวิธีและหลายด้าน หากเราศึกษาปัญหาของ
ชุมชนอย่างละเอียดจะพบว่า ปัญหาของชุมชนนั้นมีสาเหตุหลายประการ ฉะนั้นจึงต้องด าเนินการด้วย
วิธีการต่าง ๆ พร้อมกันไป เช่น การยกระดับการครองชีพของประชาชน จะต้องพัฒนาทางด้านทักษะ
การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดย่อม การวางแผนครอบครัว เป็นต้น การก าหนดวิธีการแก้ปัญหาของ
ชุมชนจึงต้องหยิบยกปัญหาของชุมชนนั้นมาพิจารณาอย่างละเอียด และต้องระลึกว่าปัญหาหนึ่งจะ
เกี่ยวกันหรือกระทบไปยังอีกปัญหาหนึ่งหรือหลายปัญหาเสมอ ดังนั้นโครงการหรือกิจกรรมที่ก าหนด
ขึ้นมาจะต้องเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้หลายปัญหา 
  3. การพัฒนาชุมชนเป็นการด าเนินงานที่เริ่มจากท้องถิ่นชนบท โดยมีวัตถุประสงค์ที่
สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ (มิได้หมายความว่า นโยบายชาติเป็นตัวก าหนดนโยบาย
ท้องถิ่น แต่หมายถึง กิจกรรมในท้องถิ่นจะได้รับการสนับสนุนให้เป็นก าลังส าคัญในการค้ าจุนนโยบาย
ชาติ) การสนับสนุนจากรัฐบาลในที่นี้คือด้านวัสดุ ก าลังคน ฉะนั้นการด าเนินงานของท้องถิ่นใดเป็น
127เอกเทศ ปราศจากเป้าหมายที่สอดคล้องกับนโยบายของชาติ ย่อมจะไม่ได้รับการสนับสนุนจาก
รัฐบาลเท่าที่ควร 
 ดังนั้น การพัฒนาชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและต้องการผู้ปฏิบัติงานที่มีสมรรถภาพ 
เป็นผู้ที่ประกอบไปด้วยองค์ความรู้ทั้งในด้านศาสตร์และศิลป์ เพ่ือท างานร่วมกันกับประชาชน ชุมชน
และ ความตั้งใจที่จะกระท าอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง เพ่ือปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท ให้มีการกินดีอยู่ดีขึ้น ส่งเสริมให้ชาว
ชนบทมีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ในการปรับปรุง ดัดแปลงหรือควบคุมทรัพยากรและ
สภาพแวดล้อม ในการมีอ านาจต่อรองทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองกับชุมชนภายนอก เพราะ
ตราบเท่าที่ชาวชนบทไม่สามารถต่อรองกับชุมชนภายนอกได้อย่างเท่าเทียมกัน ชนบทจะเป็นฝ่ายถูก
กระท าตลอดเวลาจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่งในการที่น าพาไปสู่เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาชุมชน 
นั่นคือการทีค่นในชุมชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน 

                                                   
 6 จีรพรรณ กาญจนะจิตรา. (2523). การพัฒนาชุมชน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง: 5-6. 
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 2.2.หลักการพัฒนาชุมชน 
  จากแนวคิดการพัฒนาชุมชนได้น าถูกน ามาใช้เป็นตัวก าหนดหลักการในการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน  
  องค์การสหประชาชาติ (1960 : 8-13) ได้ก าหนดหลักการพัฒนาชุมชนเพ่ือให้ประเทศ
ต่าง ๆ  
น าไปใช้ ดังนี้ 
   1. การพัฒนาชุมชนจะต้องตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานและสอดคล้องกับ
ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในชุมชน จากการริเริ่มของประชาชนและเริ่มจากโครงการง่าย
ไปสู่โครงการที่ยากข้ึนตามล าดับ 
   2. ต้องเป็นโครงการอเนกประสงค์ ที่จะช่วยแก้ปัญหาได้หลายด้าน 
   3. เป็นการเปลี่ยนแปลงเจตคติของประชาชนในชุมชน ที่ต้องท าไปพร้อม ๆ กับ
กิจกรรมด้านอื่น ๆ  
   4. จะต้องมุ่งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างเต็มที่ 
   5. ต้องแสวงหาผู้น าท้องถิ่น สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาผู้น าชุมชนในด้านต่าง ๆ 
ตามลักษณะของกิจกรรมและความจ าเป็นของแต่ละชุมชน  
   6. ต้องยอมรับสตรีและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ 
   7. รัฐต้องเตรียมจัดบริการให้การสนับสนุน 
   8. ต้องวางแผนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพทุกระดับ 
   9. สนับสนุนให้องค์กรภาคเอกชน อาสาสมัครต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ
และนานาชาติได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา 
   10. ต้องมีการวางแผนให้เกิดความเจริญแก่ชุมชนที่สอดคล้องกับความเจริญใน
ระดับชาติ 
  กรมการพัฒนาชุมชน (2527 : 55)7 ได้กล่าวถึงหลักในการด าเนินงานพัฒนาชุมชนเอาไว้
ว่าจะต้องยึดหลักท่ีส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
   1. ยึดหลักความมีศักดิ์ศรีและศักยภาพของประชาชน และเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ให้มากที่สุด นักพัฒนาจะต้องเชื่อมั่นว่าประชาชนนั้นมีศักยภาพที่จะใช้ความรู้ 
ความสามารถที่จะปรับปรุง พัฒนาตนเองได้ จึงต้องให้โอกาสประชาชนในการคิด วางแผนเพ่ือ
แก้ปัญหาชุมชนด้วยตัวของเขาเอง นักพัฒนาควรเป็นผู้กระตุ้น แนะน า ส่งเสริม 
   2. ยึดหลักการพ่ึงตนเองของประชาชน นักพัฒนาต้องยึดมั่นเป็นหลักการส าคัญว่า
ต้องสนับสนุนให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้ โดยการสร้างพลังชุมชน เพ่ือพัฒนาชุมชนส่วนรัฐบาลจะ
ช่วยเหลือ สนับสนุนอยู่เบื้องหลังและช่วยเหลือในส่วนที่เกินขีดความสามารถของประชาชน 

                                                   
 7 กรมการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานส่งเสรมิและพัฒนาระบบบริหารจัดการชุมชน ส านักส่งเสรมิและ พัฒนา
ศักยภาพ. แผนแก้ความจนโดยชมุชน. กรุงเทพมหานคร : กรมการพัฒนาชุมชน ,2527.หน้า 5. 
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   3. ยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมคิด 
ตัดสินใจ วางแผน ปฏิบัติตามแผนและติดตามประเมินผลในกิจกรรมหรือโครงการใด ๆ ที่จะท าใน
ชุมชน 131เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการด าเนินงาน อันเป็นการปลูกฝังจิตส านึกใน
เรื่องของความเป็นเจ้าของโครงการหรือกิจกรรม 
   4. ยึดหลักประชาธิปไตย ในการท างานพัฒนาชุมชนซึ่งจะต้องเริ่มด้วยการพูดคุย 
ประชุม ปรึกษาหารือร่วมกัน คิดร่วมกัน ตัดสินใจและท าร่วมกัน รวมถึงรับผิดชอบร่วมกันภายใต้
ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามวิถีทางแห่งประชาธิปไตย 
 สรุปการพัฒนาชุมชนนั้น เป็นขบวนการที่ก าหนดขึ้นเพ่ือส่งเสริมและปรับปรุงความเป็นอยู่
ของประชาชนให้ดีขึ้น โดยให้ความส าคัญแก่คนและชุมชนในการก าหนดแนวทางการด าเนินชีวิตที่
สอดคล้องกับสังคมวัฒนธรรมของตน เพ่ือให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความหมาย มีค่าและมี
ศักดิ์ศรี เป็นแนวคิดที่มองทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมโยงถึงกันแบบองค์รวมได้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางใน
สังคมไทย การน าเสนอประสบการณ์ของชาวบ้านและชุมชนในทุกส่วนที่ประสบความส าเร็จจากการ
พัฒนาบนพ้ืนฐานทางสังคมวัฒนธรรมได้เรียกร้องให้ผู้คนหันกลับมาทบทวนแนวคิดและแนวทางการ
พัฒนาชุมชน จนกระทั่งแนวคิดใหม่ที่ให้ความส าคัญต่อชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเคยเป็นกระแสรองมาก่อน
หน้านี้ได้กลายเป็นกระแสหลักของการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน 
 
3. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ภูมิปัญญา ตรงกับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Wisdom หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ทักษะ
ความเชื่อ และศักยภาพในการแก้ปัญหาของมนุษย์ที่สืบทอดกันมาจากอดีตถึงปัจจุบันอย่างไม่ขาด
สายและเชื่อมโยงกันทั้งระบบทุกสาขา 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น(Local wisdom) หรือภูมิปัญญาชาวบ้านหมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่
ชาวบ้านคิดขึ้นได้เองและน ามาใช้ในการแก้ปัญหา เป็นเทคนิควิธีเป็นองค์ความรู้ของชาวบ้าน ทั้งทาง
กว้างและทางลึกที่ชาวบ้านคิดเอง ท าเอง โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่แก้ปัญหาการด าเนินชีวิตในท้องถิ่น
ได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัยความเหมือนกันของภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ เป็นองค์
ความรู้ และเทคนิคที่น ามาใช้ในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ซึ่งได้สืบทอดและเชื่อมโยงมาอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ความรู้ ความคิด ความเชื่อ ที่ท้องถิ่นได้สั่งสม และสืบทอดต่อๆ
กันมา อันเป็นศักยภาพหรือความสามารถ โดยใช้วิธีการ เครื่องมือ วิถีชีวิต เพ่ือใช้ในการป้องกันและ
แก้ปัญหาในการด ารงชีวิตให้มีความสุข ของบุคคลในชุมชนหรือท้องถิ่นให้ด ารงคงอยู่จนถึงปัจจุบัน
และในอนาคต 8 
 ส านักคณะกรรมการการวัฒนธรรมแห่งชาติ(2534:52) ได้กล่าวไว้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น
(local wisdom) สะสมขึ้นมาจากประสบการณ์ของชีวิต สังคม และในสภาพสิ่งแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน 
และถ่ายทอดสืบทอดกันมาเป็นวัฒนธรรม การด าเนินงานด้านวัฒนธรรม จึงต้องใช้ปัญญาค้นหาสิ่งที่มี
อยู่แล้ว ฟ้ืนฟู ประยุกต์ ประดิษฐ์ เสริมสร้างสิ่งใหม่ บนรากฐานสิ่งเก่าที่ค้นพบนั้น นักฟ้ืนฟู นัก

                                                   
 8 เอกวิทย์ ณ ถลาง .ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการความรู้ :กรุงเทพ ฯอมรินทร,์ 2546 หน้า 5. 
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ประยุกต์ และนักประดิษฐ์คิดค้นทางวัฒนธรรมพ้ืนบ้านเหล่านี้ มีชื่อเรียกในเวลาต่อมาว่า “ปราชญ์
ชาวบ้าน”หรือ “ผู้รู้ชาวบ้าน”และสติปัญญาที่น ามาใช้ในการสร้างสรรค์นี้เรียกว่า “ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน”หรือ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” 
 ประเวศ วะสี (2536:21) ได้กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดจากการส่งสมการเรียนรู้มาเป็น
ระยะเวลายาวนาน มีลักษณะเชื่อมโยงกันไปหมดทุกสาขาวิชาไม่แยกเป็นวิชาแบบเรียนที่เราเรียน แต่
เป็นการเชื่อมโยงกันทุกรายวิชาทั้งที่เป็นเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ การศึกษาและวัฒนธรรม จะผสม
กลมกลืนเข้าด้วยกัน 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดจากการด าเนินชีวิตของมนุษย์ที่มีการสั่งสมความรู้มวลประสบการณ์
ต่างๆ ที่มีการสืบทอดจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายโดยมีความสัมพันธ์
ระหว่างชาวบ้านกับชาวบ้าน จากชุมชนหนึ่งสู่ชุมชนหนึ่งจนท าให้สังคมชาวบ้านมีความเป็นปึกแผ่น
มั่นคง 
 ความรู้และประสบการณ์ของชาวบ้านที่ใช้ในการด าเนินชีวิตให้เป็นสุข โดยได้รับการ
ถ่ายทอดสั่งสมกันมา ผ่านกระบวนการพัฒนาให้สอดคล้องกับกาลสมัย 
 3.1 ประเภทของภูมิปัญญา 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเรื่องราวการสืบทอดประสบการณ์จากอดีตถึงปัจจุบันที่มีลักษณะของ
ความสัมพันธ์ภายในท้องถิ่น ที่มีความหลากหลายทางภูมิปัญญาแต่ไม่แตกต่างกันมากนัก ซึ่งมีหลาย
ท่านได้กล่าวถึงประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ ดังนี้ 
 มณนิภา ชุติบุตร และนิคม ชมพูหลง (2538: 21) ได้แบ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นออกเป็น 4 กลุ่ม คือ9 
  1. คติ ความคิด ความเชื่อ และหลักการ เป็นพื้นฐานขององค์ความรู้ ที่ถ่ายทอดกันมา 
  2. ศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม ประเพณีที่เป็นแบบแผนของการด าเนินชีวิตที่
ปฏิบัติ สืบทอดกันมา 
  3. การประกอบอาชีพในแต่ละท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับกาลสมัย 
  4. แนวคิดหลักปฏิบัติแลเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ชาวบ้านน ามาใช้ในชุมชนเป็นอิทธิพล ของ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ได้แบ่งประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ 10 กลุ่ม ดังนี้ ได้แบ่งประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ 
10 กลุ่ม ดังนี้ 
  1. ด้านเกษตรกรรม เช่น การเพาะปลูก การขยายพันธ์ การเลี้ยงสัตว์ การเกษตรผสมผสาน 
การท าไร่นาสวนผสม การปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเกษตร เป็นต้น 
  2. ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม เช่น การจัดสาน ทอ การช่าง การทอผ้า การแกะสลัก 
เป็นต้น 
  3. ด้านการแพทย์แผนไทย เช่น หมอสมุนไพร หมอยากลางบ้าน หมอนวดแผนโบราณ 
หมอยาหม้อ 

                                                   
 9 มณนิภา ชุติบตุร และนิคม ชมพหูลง. (2538). แนวทางการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียน
การสอน. กรุงเทพมหานคร: อักษรเจรญิทัศน.์หน้า 21. 
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  4. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การบวชป่า การสืบชะตาแม่น้ า 
การอนุรักษ์ป่าชายเลน 
  5. ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน เช่น ผู้น าในการจัดการกองทุนของชุมชน ผู้น าในการจัดตั้ ง
กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาล ผู้น าในการจัดระบบสวัสดิการ บริการชุมชน เป็นต้น 
  6. ด้านศิลปกรรม เช่น วาดภาพ (กิจกรรม) การปั้น (ประติมากรรม) นาฏศิลป์ ดนตรี การ
แสดง การละเล่นพ้ืนบ้าน นันทนาการ เป็นต้น 
  7. ด้านภาษาและวรรณกรรม เช่น ความสามารถในการอนุรักษ์ และสร้างผลงานด้านภาษา 
วรรณกรรมท้องถิ่น การจัดท าสารานุกรมภาษา หนังสือโบราณ การฟ้ืนฟู การเรียนการสอนภาษาถิ่น
ของท้องถิ่นต่าง ๆ เป็นต้น 
  8. ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี เช่น ความสามารถประยุกต์และปรับใช้หลักธรรมค า
สอนทางศาสนา ปรัชญาความเชื่อ และประเพณีที่มีคุณค่าให้เหมาะสมต่อบริบททางเศรษฐกิจ สังคม 
การถ่ายทอดวรรณกรรม ค าสอน การประยุกต์ประเพณีบุญ เป็นต้น 
  9. ด้านโภชนาการ เช่น ความสามารถในการเลือกสรร ประดิษฐ์ และปรุงแต่งอาหารและยา 
ได้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายในสภาวการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนผลิตเป็นสินค้าบริการส่งออก
ที่ได้รับความนิยมแพร่หลายมาก เป็นต้น 
  10. ด้านองค์กรชุมชน เช่น ร้านค้าชุมชน ศูนย์สาธิตการตลาด กลุ่มออมทรัพย์องค์กรด้าน
การตัดเย็บเสื้อผ้า กลุ่มจักรสาน กลุ่มทอผ้า กลุ่มทอเสื่อ กลุ่มตีมีด ตีขวาน เครื่องมือที่ท าจากเหล็ก 
กองทุนสวัสดิการชุมชน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น 
 จากการแบ่งประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นักการศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ได้กล่าวมาสรุป
ได้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถแบ่งตามลักษณะของคนในท้องถิ่นหรือชุมชนได้คิดหรือ ได้รับการ
ถ่ายทอดและถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษ ซึ่งเกิดจากความเชื่อ ความรู้สึ ก ความนึกคิด ใน
การสร้างสรรค์แบบแผนของการด าเนินชีวิต รวมถึงการน าเทคโนโลยีพ้ืนบ้านมาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อไป 
 3.2 การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  การถ่ายทอดภูปัญญาเป็นการที่ชนชาติและเผ่าพันธุ์ต่างๆอยู่รอดมาได้ถึงทุกวันนี้นั้น เพราะ
คุณค่าอันเป็นพ้ืนฐานแห่งการด าเนินชีวิต สามารถรักษาสมดุลระหว่างความสัมพันธ์ของมนุษย์กับ
สภาพแวดล้อมกับผู้คนในสังคมเดียวกัน และกับสังคมอ่ืนๆความสมดุลดังกล่าวยังคงอยู่ และถ่ายทอด
สืบสานกันมา บางส่วนนั้นอาจหายไป แต่มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นแทน การถ่ายทอดสืบสานมีลักษณะทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม10  
  การถ่ายทอดภูมิปัญญานั้น ปฐม นิคมานนท์ (2538:279-281) ได้สรุปไว้ดังนี้ 
   1. การสืบทอดความรู้ภายในชุมชน ส่วนใหญ่เป็นเรื่องอาชีพของหมู่บ้านที่แทบทุก
ครัวเรือนท ากัน อาจเป็นอาชีพรองจากการท าไร่ท านา เช่น เครื่องปั้นดินเผา จักสาน ทอผ้า ซึ่งสมาชิก
ของชุมชนได้คลุกคลี คุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กภายใต้สภาพการด ารงชีวิตประจ าวัน 

                                                   
 10ณัฐพงศ์ ค าบุ. ภูมิปัญญาท้องถิน่ บทความ https://plus.google.com/101189276010337931224 
;สืบค้นเมื่อ 21 มกราคม 2561. 

https://plus.google.com/101189276010337931224
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   2. การสืบทอดภายในครัวเรือน เป็นการสืบทอดความรู้ความช านาญที่มีลักษณะเฉพาะ
กล่าวคือ เป็นความสามารถเฉพาะบุคคล หรือเฉพาะครอบครัว เช่น ความสามารถในการรักษาโรค 
งานช่างศิลป์ ช่างฝีมือ ความรู้ด้านพิธีกรรมต่างๆความรู้เหล่านี้จะถ่ายทอดภายในครอบครัวและเครือ
ญาติ บางอย่างมีการหวงแหน และเป็นความลับในสายตระกูล 
   3. การฝึกจากผู้รู้ผู้ช านาญเฉพาะอย่าง เป็นการถ่ายทอดที่ผู้สนใจไปขอรับการถ่ายทอด
วิชาการ ผู้รู้อาจเป็นญาติหรือไม่ใช่ญาติ หรืออาจอยู่นอกชุมชนก็ได้ เช่น ช่างโบสถ์ ช่างลายไทย หมอ
ต าแย เป็นต้น 
   4. การฝึกฝนและค้นคว้าด้วยตนเอง อาชีพและความช านาญหลายอย่างเกิดขึ้นด้วย
คิดค้น ดัดแปลง และพัฒนาขึ้นมาด้วยตนเอง แล้วถ่ายทอดไปสู่ลูกหลาน เช่น การแกะสลักหิน เป็น
ต้น 
   5. ความรู้ความช านาญที่เกิดขึ้นจากความบังเอิญหรือสิ่งลึกลับ เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นโดย
ตนเองไม่ได้สนใจหรือไม่ได้คาดคิดมาก่อน มีวิญญาณหรืออ านาจลึกลับเข้าสิงมาบอก ท าให้มี
ความสามารถในการรักษาโรคได ้
  สามารถ จันทร์สูรย์ (2534:50-51) ได จ าแนกการถ่ายทอกภูมิปัญญาชาวบ้านไว้ดังนี้11 
   1. วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่เด็ก เนื่องจากเด็กเป็นวัยที่เรียนรู้โลกรอบๆตัวเอง
กิจกรรมการถ่ายทอดจึงเป็นเรื่องง่ายๆไม่ซับซ้อน สนุกสนาน และดึงดูดใจ เช่น การละเล่น การเล่า
นิทาน การทดลองท าหรือการเข้าร่วมปรากฏการณ์ ตลอดจนการเล่นปริศนาค าทาย 
   2. วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่เป็นผู้ที่ถือว่าผ่านประสบการณ์ต่างๆมา
นานพอสมควรแล้ว และเป็นวัยท างาน วิธีการถ่ายทอดท าได้หลายรูปแบบ เช่น วิธีบอกเล่าโดยตรง 
หรือบอกเล่าโดยผ่านพิธีสู่ขวัญ พิธีกรรมทางศาสนา พิธีกรรมทางธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นต่างๆดัง
จะเห็นได้โดยทั่วไปในพิธีแต่งงานของท้องถิ่นต่างๆจะมีข้ันตอนผู้ใหญ่สอนคู่บ่าวสาววิธีการถ่ายทอดใน
รูปแบบการบันเทิง เช่น การสอดแทรกในค าร้องของบันเทิง 
  ถ้าจะแบ่งลักษณะการถ่ายทอดภูมิปัญญาในอดีตตามรูปแบบใหญ่ๆอาจแบ่งได้ 2 รูปแบบ 
คือ แบบไม่เป็นลายลักษณ์อักษร กับแบบเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งในอดีตส่วนใหญ่ได้จารึกหรือเขียน
ไว้ในใบลานหรือสมุดข่อย ที่ชาวบ้านภาคใต้เรียกว่า บุดด า บุดขาว  ส่วนในปัจจุบัน มีการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้านผ่านสื่อมวลชนทุกสาขา เช่น หนังสือ สิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ 
ภาพยนตร์และอ่ืนๆ 
  สรุปการถ่ายทอดภูมิปัญญา คือ การส่งทอดความรู้ ความเข้าใจจากบุคคลหนึ่งซึ่งมีลักษณะ
เป็นแบบมีลายลักษณ์อักษร และไม่มีลายลักษณ์อักษร โดยมีองค์ประกอบในการถ่ายทอดคือ12 
   องค์มติ (concepts) ได้แก่ ความเชื่อ ความคิดความเข้าใจ อุดมการณ์ต่างๆ 
   องค์พิธีการ(usages) ได้แก่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ซึ่งแสดงออกมาในรูปพิธีกรรม
ต่างๆ เช่น พิธีแต่งงาน พิธีการตั้งศพ การแต่งกาย เป็นต้น 

                                                   
 11 สามารถ จันทร์สูรย์. (2534). ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการพัฒนาชนบท. กรุงเทพมหานคร:บริษัท 
อมรินทร์พริ้นติ๊งกรุ๊ป. 
 12อ้างแล้ว 



 

 
การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์2562 

1430 

   องค์วัตถุ (instrumentary and symbolic objects) ไดแก่ สิ่ งประดิษฐ์ที่มีรูปร่าง
สามารถจับต้องได้ เช่น ผลผลิตทางศิลปกรรม งานฝีมือ และองค์วัตถุที่ไม่มีรูปร่าง แต่เป็นเครื่องแสดง
สัญลักษณ์ ความหมายต่างๆเช่น ภาษา เป็นต้น 
 
4. การพัฒนาชุมชนบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 แนวทางการพัฒนาประเทศ อันเป็นผลจากการปะทะกันระหว่างแนวคิดสองกระแส ได้แก่ 
กระแสโลกาภิวัฒน์  (Globalization) ด้านของความเติบโตทางวัตถุที่ ก่อให้ เกิดการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งที่มีคุณค่าอ่ืนๆอีกจ านวนมหาศาล และที่ส าคัญคือ ผู้คนได้สูญเสียความเป็น
ตัวของตัวเอง ไร้ศักดิ์ศรี และรู้สึกโดดเดี่ยวเพราะถูกตัดขาดจากกันทางสังคม ท าให้เกิดแนวคิดอีก
กระแสหนึ่งขึ้นเรียกว่า กระแสชุมชนท้องถิ่น (Localization) ที่ให้ความส าคัญแก่คนและชุมชนในการ
ก าหนดแนวทางการด าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับสังคมวัฒนธรรมของตน เพ่ือให้สามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความหมาย มีค่าและมีศักดิ์ศรี เป็นแนวคิดที่มองทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมโยงถึงกันแบบองค์รวมได้
เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในสังคมไทย การน าเสนอประสบการณ์ของชาวบ้านและชุมชนในทุกส่วนที่
ประสบความส าเร็จจากการพัฒนาบนพ้ืนฐานทางสังคมวัฒนธรรมได้เรียกร้องให้ผู้คนหันกลับมา
ทบทวนแนวคิดและแนวทางการพัฒนาชุมชน จนกระทั่งแนวคิดใหม่ที่ให้ความส าคัญต่อชุมชนท้องถิ่น 
ซึ่งเคยเป็นกระแสรองมาก่อนหน้านี้ได้กลายเป็นกระแสหลักของการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน13 
 การจะน าแนวคิดการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้ เกิดขึ้นไม่ได้ภายใต้การ
กฎเกณฑ์ และกติกาการพัฒนาประเทศแบบอุสาหกรรมขนาดใหญ่ ด้วยเหตุนี้ในการพัฒนาประเทศ 
จึงจ าเป็นที่จะปรับเปลี่ยนแก้ไข นโยบายให้สอดรับกับพื้นฐานของคนภายในประเทศ ซึ่งจะเห็นได้จาก 
การประกาศใช้รัฐธรรมนูญเมื่อปี พ.ศ.2540 ที่ได้สะท้อนลักษณะเฉพาะของการพัฒนาชนบทไทย ตล
ลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่1จนถึงฉบับปัจจุบันที่ให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาชนบทท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองได้ส่งผลกระทบต่อแนวคิดและทิศทางการพัฒนาของไทยตลอดช่วง 2 ทศวรรษแรกของการ
พัฒนา หลังจากนั้นการท างานได้หันเข้าสู่ลักษณะเฉพาะที่ให้ความส าคัญต่อวัฒนธรรมชุมชน การ
ค้นหาประสบการณ์ระดับชุมชน ท าให้เกิดทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ที่เกิดจากสภาพที่เป็นจริงของอดีต
และปัจจุบันของสังคมไทย และการแสวงหาความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งหมดนี้เป็นการพัฒนาอย่าง
รอบด้าน มีรากฐานอยู่ที่ระบบคุณค่าดั้งเดิม และแสวงหารูปแบบใหม่เพ่ือสืบทอดจิตวิญญาณแห่งอดีต
และการพึ่งตนเอง การประยุกต์ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมไทย 
 

เอกสารอ้างอิง 
กรมการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการชุมชน ส านักส่งเสริมและ  
 พัฒนาศักยภาพ.  แผนแก้ความจนโดยชุมชน. กรุงเทพมหานคร : กรมการพัฒนาชุมชน 
 ,2527. 

                                                   
 13 Arch Community Development: เข้าถึง: 
https://sites.google.com/site/archcommunitydevelopment/concepts;สืบค้นเมื่อ 29 มกราคม 2561. 
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การสื่อสารภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักธรรมพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
Communication of local wisdom according to the principles of 

Buddhism for sustainable development 

 
พวงเพชร  พลวิเศษ1 

 
บทคัดย่อ 

 การสื่อสารตามภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักธรรมพระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน การ
สื่อสาร เป็นการปฏิบัติของคนทุกชาติ การสื่อสารเรื่องส าคัญของมนุษย์ที่อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน เป็น
การสื่อความหมายให้เข้าใจตรงกันในแต่ละเรื่องราว การสื่อสาร เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน 
ดังนั้นการสื่อสารจึงมีบทบาท ความสัมพันธ์หรืออิทธิพลต่อความเป็นไปต่างๆ ในชีวิตประจ าวันของ
บุคคลและของสังคม แม้ว่า ในความเป็นจริงการสื่อสารนั้นเป็นของกลางๆ ก็ตาม หากแต่ขึ้นอยู่กับว่า
การสื่อสารนั้นจะถูก น าไปใช้อย่างไร ด้วยแนวคิดอะไรและเพ่ืออะไร ดังที่เมื่อพระพุทธศาสนาได้อุบัติ
ขึ้น การประกาศพระศาสนาหรือการสื่อสารทั้งหลาย ทั้งที่พระพุทธเจ้าทรงท าการสื่อสารเอง หรือที่ได้
ส่งพระสาวกไปท าการสื่อสารกับผู้รับสารทั้งหลาย นั้น ก็เพ่ือประโยชน์สุขแก่ชนจ านวนมาก การ
เปลี่ยนแปลงสังคมท่ีเกิดข้ึนจึงเป็นไปในทางดีงาม เกิดประโยชน์สุขแก่สังคมที่ยั่งยืน 

 
ค าส าคัญ:การสื่อสาร, ภูมิปัญญา, การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

ABSTRACT 

 Communication of local wisdom according to the principles of Buddhism for 

sustainable development, communication is the practice of every nation. 

Communication of important matters of human beings in the same society It is a 

means to understand each other in each story. Communication is a story that happens 

in everyday life. Therefore communication plays a role Relationship or influence on 

various possibilities In the daily life of individuals and society, in fact, 

communication is a medium, but depending on whether the communication will be 

how to apply with what ideas and what as when Buddhism was born Evangelism or 

communication even though the Lord Buddha made his own communication or that 

sent the disciples to communicate with all the messengers, for the benefit of many 

people The social changes that occur are therefore in a good way. Benefits for the 

sustainable society 

 

KEYWORDS: communication, wisdom, sustainable development 
 
1. บทน า 

Keith David (อ้างถึงในเสาวนีย์ สิขบัณฑิต, 2540) กล่าวว่า “การติดต่อสื่อสารของมนุษย์
มักจะเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคหลายประการที่ เป็นสิ่งสกัดกั้นการติดต่อสื่อสารให้ด้อย

                                                   
1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ประสิทธิภาพลงหรือล้มเหลว (Communication Breakdown)” จากค ากล่าวดังกล่าวจะเห็นว่าการ
ติดต่อสื่อสารของมนุษย์มีอุปสรรคหลายประการการจะหลีกเลี่ยงหรือหาวิธีป้องกันแก้ไขเพ่ือให้การ
ติดต่อสื่อสารของมนุษย์เป็นไปโดยราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นั้นเป็นสิ่งที่
เราควรให้ความสนใจเพ่ือประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารจึงขอ
กล่าวโดยสรุปดังนี้การสื่อสาร“มนุษย์ทุกคนต้องมีการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน เพ่ือการด ารงชีวิตใน
สังคม และเพ่ือการพัฒนาสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น การติดต่อกันของมวลมนุษย์จะมีอยู่
ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตาย ตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับ มนุษย์ได้ใช้ความพยายามอันยาวนานในการ
พัฒนาการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน เพ่ือที่จะให้ผู้ อ่ืนเข้าใจตนและให้ตนเข้าใจผู้ อ่ืนจนเกิดการ
ติดต่อสื่อสารกันในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาใบ้ เป็นต้น การเกิดภาษา ที่ใช้
ติดต่อกันในแบบต่างๆก็เนื่องมาจากความพยายามของมนุษย์ที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆทางการ
สื่อสาร อันอาจเป็นเหตุให้เกิดความล้มเหลวทางการสื่อสารในการ ติดต่อสื่อสารนั้นผู้ที่เกี่ยวข้อง
จะต้องมีความเข้าใจความหมายของสาร สามารถถอดรหัส เป็นความเข้าใจที่ตรงกันกับที่ผู้ส่งสารส่ง
มา การติดต่อสื่อสารของคนแต่ละกลุ่มจะใช้รหัสการติดต่อแตกต่างกันจึงท าให้เกิดภาษามากมาย
หลายภาษาข้ึนในโลก” 2 

จากค ากล่าวดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่าการสื่อสารของมนุษย์เป็นขบวนการที่มีพลวัตร
(Dynamic) มีผลกระทบต่อกันและกันระหว่างองค์ประกอบของการสื่อสาร ดังนั้นการสื่อสารของ
มนุษย์จึงมีความต่อเนื่อง (Continuous) มีการเปลี่ยนแปลง (Changing) ต้องอาศัยการปรับตัว
ตลอดเวลา การสื่อสารเป็นกระบวนการส่งสารหรือความรู้ซึ่งเป็นสิ่งเร้าต่างๆ ให้แก่ผู้รับสารโดยผ่าน
พาหะซึ่งน าสื่อหรือข้อเท็จจริงต่างๆ การสื่อสารทุกระดับตั้งแต่ระดับง่ายไปจนถึงระดับซับซ้อนมากขึ้น 
 
2. ความหมายและความส าคัญของการสื่อสาร 

ค าว่า “การสื่อสาร” หรือ Communications มีที่ มาจากรากศัพท์ ในภาษาลาตินว่า 
communisหมายถึง ความเหมือนกันหรือร่วมกัน การสื่อสาร (communication) หมายถึง
กระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร ข้อมูลความรู้ ประสบการณ์  ความรู้สึก ความคิดเห็น ความต้องการ
จากผู้ส่งสารโดยผ่านสื่อต่างๆ ที่อาจเป็นการพูด การเขียน สัญลักษณ์อ่ืนใด การแสดงหรือการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ไปยังผู้รับสาร ซึ่งอาจจะใช้กระบวนการสื่อสารที่แตกต่างกันไปตามความเหมาะสม 
หรือความจ าเป็นของตนเองและคู่สื่อสาร โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการรับรู้ร่วมกันและมีปฏิกิริยา
ตอบสนองต่อกัน  บริบททางการสื่อสารที่เหมาะสมเป็น ปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การสื่อสารสัมฤทธิ์
ผล3 

ส่วนกรมวิชาการได้ให้นิยามของการสื่อสารไว้ว่า “การสื่อสาร คือ การติดต่อกับมนุษย์ด้วย
วิธีการต่างๆ อันท าให้อีกฝ่ายหนึ่งรับรู้ความหมายของอีกฝ่ายหนึ่ง และการตอบสนอง” การสื่อสารมี
ลักษณะเป็นกระบวนการซึ่งหมายความว่ามีลักษณะต่อเนื่องตลอดเวลา ไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่มี

                                                   
 2เสาวณีย์สิขบณัฑติ. การเขียนส าหรับการสื่อสาร.กรุงเทพ.ส าหนักงารพิมพ์ดวงกมล,2540. 

3ปภาวดี ค าเทพ. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร. เอกสารประกอบการสอน วิทยาลัยเทคโรโลยีทางการแพทย์
และสาธารณสุขกาญจนาภเิภก,2558. 
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จุดสิ้นสุด ไม่มีการหยุดนิ่งจะต้องมีบางสิ่งเกิดขึ้นก่อนกระบวนการ และมีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดหลัง
กระบวนการต่อเนื่องกันไปอยู่เสมอ เป็นการกระท าโต้ตอบกลับไปกลับมาระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับ
สารตลอดเวลา ผู้ส่งสารกลายเป็นผู้รับสารและผู้รับสารกลายเป็น ผู้ส่งสารในเวลาเดียวกัน 

การสื่อสารเป็นสิ่งจ าเป็นในการด าเนินชีวิต มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ต้องอาศัยการแลกเปลี่ยน
ความรู้ ข่าวสาร และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ทั้งนี้เพ่ือที่จะเข้าใจ จูงใจหรือความสัมพันธ์ต่อเพ่ือน
มนุษย์ด้วยกัน ซึ่งต้องอาศัยการสื่อสาร ดังที่ E.EMERY, P.M. ASULY AND W.K. AGEE ได้กล่าวไว้ว่า 
“มนุษย์เรายังมีความต้องการขั้นพ้ืนฐานอีกอย่างหนึ่งนอกเหนือไปจากความต้องการทางร่างกายใน
เรื่อง อาหาร และที่อยู่อาศัย ก็คือ ความต้องการที่จะสื่อสารกับเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน ความจ าเป็นใน
ด้านการสื่อสารเป็นความจ าเป็นพ้ืนฐานทางอารยธรรมยุคปัจจุบันของมนุษย์เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องมี
เพ่ือให้ชีวิตอยู่รอด” 

การสื่อสารมีประโยชน์อย่างยิ่งทั้งต่อบุคคลและสังคม บุคคลสามารถรับรู้ความ รู้สึกนึกคิด
และความต้องการของผู้อ่ืน ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน สังคมทุกระดับจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการ
สื่อสารทั้งสิ้น การสื่อสารก่อให้เกิดสังคมตั้งแต่ระดับกลุ่มคน ครอบครัว ไปจนถึงต าบล อ าเภอ จังหวัด 
ประเทศ และสังคมโลก หากขาดการสื่อสารมนุษย์จะร่วมกลุ่มกันเป็นสังคมไม่ได้ การสื่อสารเป็น
กระบวนการที่ท าให้สังคมเจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ท าให้มนุษย์สามารถสืบทอดและพัฒนา
วัฒนธรรมของตนเอง รวมทั้งเรียนรู้และรับรู้วัฒนธรรมของสังคมอ่ืนเพ่ือน ามาปรับปรุงวัฒนธรรมของ
ตน ตลอดจนสามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมไปสู่คนรุ่นใหม่ได้อย่างไม่จบสิ้น ปัจจุบันการสื่อสารด้วย
เทคโนโลยีมีมากมาย เช่น โทรสาร (FAX) อินเตอร์เน็ต (INTERNET) ซึ่งช่วยให้สังคมสื่อสารได้รวดเร็ว
ทันใจยิ่งขึ้น อาจพิจารณาแบ่งเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
 1. ความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของปัจเจกบุคคล คนจะด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้จะต้องใช้การ
พูดจาสร้างมิตรภาพ ทั้ งในบ้าน สถานศึกษา ที่ท างาน และสังคมภายนอกอ่ืนๆ เช่น ร้านค้า 
โรงพยาบาล งานเลี้ยง เป็นต้น บางครั้งอาจอยู่ในรูปของสัญลักษณ์ เช่น สัญญาณไฟเขียวไฟแดง การ
ส่งดอกไม้ ก็ได ้

2. ความส าคัญต่อการติดต่อระหว่างปัจเจกบุคคลกับสังคม - บุคคลทั่วไปที่ต้องการทราบ
ความเป็นไปของสังคมสามารถค้นหาได้จากหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ หรืออินเตอร์เน็ต สื่อมวลชน
จะเป็นผู้กระจายข้อมูลข่าวสารของสังคม ไปสู่ปัจเจกบุคคลที่อยู่ทั่วไปให้ได้รับข้อมูล ข่าวสารเดียวกัน 

3. ความส าคัญต่อการพัฒนาสังคม และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สังคมจะพัฒนา
ก้าวไกลได้อย่างทั่วถึงต้องอาศัยการสื่อสารทั้งระดับบุคคล เช่น พัฒนากร ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน 
จนกระทั่งถึงสื่อมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต จากสื่อมวลชนเหล่านี้ท า ให้
สังคมเจริญก้าวไกล ทั้งทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม โดยส่วนรวม 

4. ความส าคัญต่อความเป็นมาและเป็นไปของประชาชนในสังคม การค้นคว้าศึกษาและจด
บันทึก ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ท าให้เกิดการศึกษาค้นคว้าความเป็นมาของสังคมว่าเจริญมาอย่างไร 
และยังสามารถประมาณการความเป็นไปของสังคมในอนาคตได้ด้วยการใช้การสื่อสารให้การศึกษา 
ก่อแนวคิด และปลูกฝังคนรุ่นใหม่ของสังคม 4 

                                                   
4ตรวงพร ณ นคร. การใช้สื่อการสอน.กรุงเทพ.ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2542. 
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ความรู้ พ้ืนฐานเรื่องการสื่อสาร การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต มนุษย์
จ าเป็นต้องติดต่อสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลา การสื่อสารจึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งนอกเหนือจาก
ปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิตของมนุษย์ การสื่อสารมีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์มาก 
การสื่อสารมีความส าคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งได้ชื่อว่า เป็นยุคโลกาภิวัตน์ เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร 
การสื่อสารมีประโยชน์ทั้งในแง่บุคคลและสังคม การสื่อสารท าให้คนมีความรู้และโลกทัศน์ที่กว้างขวาง
ขึ้น การสื่อสารเป็นกระบวนการที่ท าให้สังคม เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ท าให้มนุษย์สามารถสืบ
ทอดพัฒนา เรียนรู้ และรับรู้วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้ การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการ
พัฒนาประเทศ  สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่ชุมชน และสังคมในทุกด้าน 

การสื่อสารเป็นกระบวนการติดต่อระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เท่านั้น หากเป็นการติดต่อระหว่าง
มนุษย์กับสัตว์ เช่น คนพูดคุยกับนกแก้ว นกขุนทอง หรือสุนัขกระดิกหางให้ผู้ที่ ให้อาหารมัน 
สถานการณ์ดังกล่าวนี้ไม่จัดว่าเป็นการสื่อสาร 

การสื่อสารมีลักษณะเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องตลอดเวลา ไม่มีจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุด ไม่มี
การหยุดนิ่ง จะต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นก่อนกระบวนการ และมีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดหลัง
กระบวนการต่อเนื่องกันไปอยู่เสมอ นั่นคือการสื่อสารเป็นการกระท าโต้ตอบกลับไปกลับมาระหว่างผู้
ส่งสารและผู้รับสารตลอดเวลา ผู้ส่งสารอาจกลายเป็นผู้รับสาร และผู้รับสารกลายเป็นผู้ส่งสารในเวลา
เดียวกันก็ได้ การสื่อสารไม่จ าเป็นต้องมีสองหรือหลายคน การคิดอยู่ในใจตัวเองก็นับว่าเป็นการสื่อสาร
เช่นกัน 

 
3. แนวคิดทฤษฎีการสื่อสาร 

ข่าวสารเป็นสิ่ งส าคัญต่อมนุษย์มนุษย์ ใช้ข่ าวสารเป็น เครื่ องมือในการสนทนาใน 
ชีวิตประจ าวันและเป็นข้อมูลข่าวสารในการวางแผนประกอบการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 
สังคมปัจจุบันเป็นสังคมข่าวสาร (The Information Society) และเราก าลังอยู่ในยุคข่าวสาร (The 
Information Age) ดังนั้นการเปิดรับข่าวสารถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสื่อสารกระบวนการ
ถ่ายทอด สารจากบุคคลหนึ่ง ซึ่งเรียกว่าผู้ส่งสารไปยังบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้รับสารโดยผ่านสื่อ   
ทั้งนี้ สื่อนั้นอาจะเป็นสื่อมวลชนหรือสื่อบุคคลก็ได้ โดยแอทคิน (Atkin)  ได้กล่าวว่า บุคคลที่เปิดรับ
ข่าวสารมากยิ่งมีหูตากว้างไกล มีความรู้ความเข้าใจใน สภาพแวดลอมและเป็นคนที่ทนสมัยทัน
เหตุการณ์กว่าบุคคลที่เปิดรับข่าวสารน้อย เหตุหรือแรงจูงใจใน “การเปิดรับสื่อมวลชน” ของบุคคล 
ได้มีนักการสื่อสารหลายท่าน กล่าวถึงไว้ต่างๆ เช่น แม็คคอมบ์และเบคเกอร์ (McCombs and 
Becker)  5 ได้ให้ความหมายว่าบุคคล เปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชนเพ่ือตอบสนองความต้องการ 4 
ประการคือ  
 1. เพ่ือต้องการรู้ เหตุการณ์  (Surveillance) โดยการติดตามความเคลื่ อนไหวและ
สังเกตการณ์ สิ่งต่างๆ รอบตัวจากสื่อมวลชน เพ่ือจะได้รู้ทันเหตุการณ์ทนสมัยและรู้ว่าอะไรเป็นสิ่ง
ส าคัญที่ควรรู้  

                                                   
5Mccombs, and Becker,L.E. Using Mass Communication  Theory.New jersey: Printice. Hall, 1979 
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 2. เพ่ือต้องการช่ วยตัดสินใจ (Decision) โดยเฉพาะการตัดสินใจในเรื่องที่ เกี่ยวกับ 
ชีวิตประจ าวันการเปิดรับข่าวสารท าให้บุคคลสามารถก าหนดความเห็นของตนต่อสภาวะหรือ 
เหตุการณ์ต่างๆ รอบตัวได้ 
 3. เพ่ือพูดคุยสนทนา (Discussion) การเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชนท าให้บุคคลมีข้อมูลที่ 
จะน าไปใช้ในการพูดคุยกับคนอื่นได้  
 4. เพ่ือความต้องการมีส่วนร่วม (Participation) เพ่ือรับรู้และมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ความ 
เป็นไปต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสงคมและรอบๆ ตัว ส าหรับทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเปิดรับข่าวสารที่
น ามาใช้ คือ ทฤษฎีเกี่ยวกบกระบวนการในการเลือกรับสาร (Selective Process) ในการสื่อสารนั้น
การเลือกของคนเรามี 4 ลักษณะ ซึ่งแต่ละลักษณะจะมีความเกี่ยวข้องกันดังนี้  
  1) การเลือกรับและการเลือกใช้ (Selective Exposure)  
  2) การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention)  
  3 )  ก า ร รั บ ข้ อ มู ล แ ล ะ ตี ค ว า ม  ( Selective Perception and Selective 
Interpretation)  
  4) การเลือกจดจ า (Selective Retention)  
 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าตัวแปรส าคัญในทฤษฎีการเลือกรับข่าวสารนั้นก็คือ ทัศนคติค่านิยม ความ
เชื่อความคิดเห็นและประสบการณ์ดั้งเดิมของแต่ละบุคคลซึ่งแตกต่างกันไป ดังปรากฏในงานของ 
โจเซฟแคลปเปอร์ (Joseph Klapper)6ซึ่งให้ข้อสรุปที่สอดคล้องกับการศึกษาของ ชาร์ลสไลท์ 
(Chales Wright) ว่าส่วนใหญ่คนเรามีแนวโน้มในการเลือกรับสารที่มี เนื้อหาสอดคลองกับทัศนคติละ
ความสนใจที่ตนมีอยู่และจะเกิดความพึงพอใจเมื่อสารที่ได้รับ สอดคล้องกับประสบการณ์และความ
คิดเห็นเดิมที่มี ในขณะเดียวกันก็จะหลีกเลี่ยงเนื้อหาสารที่มี ความขัดแย้งกับทัศนคติและความสนใจ
ของตน  
 นอกจากนี้ เดอฟลอร์ยังได้อธิบายเพ่ิมเติมถึง ตัวแปรแทรกที่มีอิทธิพลในกระบวนการ 
สื่อสารมวลชนระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสารโดยเน้นให้ ข่าวสารมิได้ไหลผ่านจากสื่อมวลชนถึงผู้รับสาร
และเกิดผลโดยทันทีแต่มีปัจจัยบางอย่างที่เกี่ยวกับตัวผู้รับสารแต่ละคน เช่น ปัจจัยทางจิตวิทยาและ
สังคมที่มีอิทธิพลต่อการรับข่าวสารนั้น ท าให้เกิดผลไม่เหมือนกัน หรือไม่เป็นไปตามเจตนา ของผู้ส่ง
สาร 

พระพุทธเจ้าสมณโคดม ซึ่งเป็นศาสดาของศาสนาพุทธ ได้ทรงอธิบายเรื่องของบุคคลไว้ว่า 
บุคคลประกอบด้วยส่วนประกอบ 5 ประเภท เรียกทางธรรมว่า เบญจขันธ์ คือ 7 

-  รูป (Corporeality) ได้แก่ รูปธรรมทั้งหมด ร่างกายและพฤติกรรม   
-  เวทนา (Feeling) ได้แก่ ความรู้สึกสุข ทุกข์ หรือเฉยๆซึ่งเกิดจากผัสสะทาง

ประสาททั้ง 5 และทางใจ   
-  สัญญา (Perception) ได้แก่ ความหมายรู้ (ในทางนิเทศศาสตร์เรียกการรับรู้) คือ  

                                                   
6Klapper,Joseph T.The effets mass communication.Publishbr: Free  Press 

(Glencoe,Iff),1969, 
7พระธรรมปิฎก.พุทธรรม.กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538.หน้า16-29. 
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ก าหนดรู้อาการเครื่องหมาย ลักษณะต่างๆ อันเป็นเหตุให้จ าอารมณ์นั้นๆ ได้ 
-  สังขาร (Mental Formations or Volitional Activities) ได้แก่ องค์ประกอบ

หรือ คุณสมบัติต่างๆ ของจิตมีเจตนาเป็นตัวน า ซึ่งจะปรุงแต่งและแสดงออกทางกายทางวาจาหรือ
เป็น เครื่องปรุงของจิตของความคิดซึ่งน าไปสู่ปัญญา (Wisdom or Understanding)  

-  วิญญาณ (Consciousness) ได้แก่ ความรู้แจ้งอารมณ์ทางประสาททั้ง 5 และทาง
ใจ คือ การเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การรู้รส การรู้สัมผัสทางกาย และการรู้อารมณ์ทางใจ ส าหรับ
ในหลักการสื่อสารทั่วๆ ไปในยุคพระพุทธองค์ยังไม่มีสื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่ใน การสื่อสาร มีเพียง
การสื่อสารด้วยการพูดและการเขียนเท่านั้น หลักการสื่อสารที่พระองค์ทรงสั่งสอน จึงเน้นไปที่การพูด 
การฟัง   
 
4. ความหมายและความส าคัญของภูมิปัญญา 

ภูมิปัญญา หรือ Wisdom หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ความเชื่อ ที่น ามาไปสู่การปฏิบัติ
เพ่ือแก้ไขปัญหาของมนุษย์ หรือ ภูมิปัญญา คือ พ้ืนความรู้ของปวงชนในสังคมนั้นๆ และปวงชนใน
สังคมยอมรับรู้ เชื่อถือ เข้าใจ ร่วมกัน เรียกว่า “ภูมิปัญญา” 

ภูมิปัญญาไทย หมายถึง องค์ความรู้ ความสามารถและทักษะของคนไทยอันเกิดจากการสั่ง
สมประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ เลือกสรร ปรุงแต่ง พัฒนา และถ่ายทอดสืบต่อกันมา เพ่ือ
ใช้แก้ปัญญาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้สมดุลกับสภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับยุคสมัย ภูมิ
ปัญญาไทยนี้มีลักษณะเป็นองค์รวมมีคุณค่าทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นในวิถีชีวิตไทย (ประภาศิริ กลางพอน
,2554)  

ภูมิปัญญาท้องถิ่นหมายถึง พ้ืนฐานความรู้ความสามารถ ความคิด ความเชื่อ ความสามารถ
ทางพฤติกรรม ความสามารถในการแก้ไขปัญหา โดยใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมไว้ในการปรับตัว และ
ด ารงชีพในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมไว้ในการปรับตัว และด ารงชีพใน
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมที่ได้มีการพัฒนาสืบสานกันมา  

ดังนั้นภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงหมายถึง องค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ของการด ารงชีวิตของคนไทยที่
เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ทั้งทางตรง และทางอ้อม ที่ประกอบด้วยแนวคิดในการแก้ปัญหาของ
ตนเองจนเกิดการหลอมรวมเป็นแนวความคิดส าหรับแก้ปัญหาที่มีลักษณะเฉพาะของตนเอง ซึ่ง
สามารถพัฒนาความรู้ดังกล่าว แล้วน ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและการด ารงชีวิตได้อย่าง
เหมาะสมตามกาลเวลา 

4.1 ภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น (Folk Wisdom)  
ภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นได้มีผู้ความหมายไว้หลายท่าน ซึ่งสามารถสรุปได้ 

ดังนี้ 
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม(2559)ภูมิปัญญา หมายถึงองค์ความรู้

ความสามารถและทักษะซึ่งเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้เลือกสรรปรุงแต่ง
พัฒนาถ่ายทอดสืบต่อกันมาเพ่ือใช้แก้ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตให้สมดุลกับสภาพแวดล้อมและ
เหมาะสมกับยุคสมัย 
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กระทรวงศึกษาธิการ (2539 : 2)หมายถึง ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในชีวิตของคนเรา
ผ่านกระบวนการศึกษา สังเกตคิดวิเคราะห์จนเกิดปัญญา และตกผลึกมาเป็นองค์ความรู้ที่ประกอบกัน
ขึ้นมาจากความรู้เฉพาะหลาย ๆ เรื่อง ความรู้ดังกล่าวไม่ได้แยกย่อยออกมาเป็นศาสตร์ เฉพาะ
สาขาวิชาต่างๆ อาจกล่าวไว้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดเป็นพ้ืนฐานขององค์ความรู้สมัยใหม่ที่จะช่วยใน
การเรียนรู้ การแก้ปัญหา การจัดการ และการปรับตัวในการด าเนินชีวิตของคนเรา ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นความรู้ที่มีอยู่ทั่วไปในสังคม ชุมชนและในการตัวของผู้รู้เอง  

ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์ (2542 : 2) ได้ให้ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ องค์ความรู้
ความสามารถของชุมชนที่สั่งสมสืบทอดกันมานาน เป็นความจริงแท้ของชุมชนเป็นศักยภาพที่จะใช้
แก้ปัญหา จัดการปรับตน เรียนรู้ และถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่ เพ่ือให้ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างผาสุก เป็นแก่น
ของชุมชนที่จรรโลง ความเป็นชาติให้อยู่รอดจากทุกข์ภัยพิบัติท้ังปวง  

จารุวรรณ ธรรมวัตร (2543 : 1) ได้ให้ความหมาย ของภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ แบบแผน การ
ด าเนินชีวิตที่มีคุณค่าแสดงถึงความเฉลียวฉลาดของบุคคล และสังคมซึ่งได้สั่งสมและปฏิบัติต่อกันมา 
ภูมิปญัญาจะเป็นทรัพยากรบุคคล หรือทรัพยากรความรู้ก็ได้ 

จากการศึกษาความหมายและแนวคิดของภูมิปัญญาของชาวบ้านที่กล่าวมาแล้วข้างต้นพอ
สรุปได้ว่า ภูมิปัญญาไทย หมายถึง ความรู้ ความสามารถในการด าเนินชีวิตอยู่ในพ้ืนที่นั้น ๆ โดยใช้
สติปัญญาสั่งสมความรู้อย่างแพร่หลาย ผสมผสานความกลมกลืนระหว่างศาสนา สภาพภูมิอากาศ 
สภาพแวดล้อมการประกอบอาชีพ และกระบวนการเหล่านี้มาจนหลายชั่วคนซึ่งจะเป็นวิถีการด าเนิน
ชีวิตของมนุษย์นั้น เกิดจากการเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์เป็นระยะเวลายาวนาน โดยอาศัยภูมิ
ปัญญาที่มีอยู่มาใช้ในการตั้งถิ่นฐาน การประกอบอาชีพการปรับตัวและแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต 
จนเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของธรรมชาติและสังคม 

4.2ความส าคัญของภูมิปัญญา 
นิธิ เอี่ยวศรีวงศ์ (2536 : 3) ได้แบ่งความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ 4 ประการ คือ 
1. ความรู้และระบบความรู้ ภูมิปัญญาไม่ใช่สิ่งที่เกิดแวบขึ้นมาในหัว แต่เป็นระบบความรู้ที่

ชาวบ้าน มองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ เป็นระบบความรู้ที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ ฉะนั้นใน
การศึกษาเข้าไปดูว่าชาวบ้าน “รู้อะไร” อย่างเดียวไม่พอต้องศึกษาด้วยว่าเขาเห็นความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่าง ๆ เหล่านั้นอย่างไร 

2. การสั่งสมและการกระจายความรู้ ภูมิปัญญาเกิดจากการสั่งสม และกระจาย ความรู้ 
ความรู้นั้น ไม่ได้ลอยอยู่เฉย ๆ แต่ถูกน ามาบริการคนอ่ืน เช่น หมอพ้ืนบ้าน ชุมชน สั่งสมความรู้ทาง
การแพทย์ไว้ในตัวคน ๆ หนึ่ง โดยมีกระบวนการที่ท าให้เขาสั่งสมความรู้ เราควรศึกษาด้วยว่า
กระบวนการนี้เป็นอย่างไร หมอคนหนึ่งสามารถสร้างหมอคนอ่ืนต่อมาได้อย่างไร 

3. การถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านไม่ได้มีสถาบันถ่ายทอดความรู้แต่มีกระบวนการ
ถ่ายทอดที่ ซับซ้อน ถ้าเราต้องการเข้าใจภูมิปัญญาท้องถิ่น เราต้องเข้าใจกระบวนการถ่ายทอดความรู้
จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งด้วย 

4. การสร้างสรรค์และปรับปรุง ระบบความรู้ของชาวบ้านไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่แต่ถูก
ปรับเปลี่ยน ตลอดมา โดยอาศัยประสบการณ์ของชาวบ้านเอง เรายังขาดการศึกษาว่าชาวบ้าน
ปรับเปลี่ยนความรู้ และระบบความรู้เพื่อเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างไร  
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4.3ประเภทของภูมิปัญญา 
มณนิภา ชุติบุตร และนิคม ชมพูหลง8ได้แบ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 
1. คติ ความคิด ความเชื่อ และหลักการ เป็นพื้นฐานขององค์ความรู้ ที่ถ่ายทอดกันมา 
2. ศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม ประเพณีที่เป็นแบบแผนของการด าเนินชีวิตที่

ปฏิบัติ สืบทอดกันมา 
3. การประกอบอาชีพในแต่ละท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับกาลสมัย 
4. แนวคิดหลักปฏิบัติแลเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ชาวบ้านน ามาใช้ในชุมชนเป็นอิทธิพล ของ

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จากการแบ่งประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นักการศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ได้กล่าวมา

สรุปได้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถแบ่งตามลักษณะของคนในท้องถิ่นหรือชุมชนได้คิดหรือ ได้รับการ
ถ่ายทอดและถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษ ซึ่งเกิดจากความเชื่อ ความรู้สึก ความนึกคิด ใน
การสร้างสรรค์แบบแผนของการด าเนินชีวิต รวมถึงการน าเทคโนโลยีพ้ืนบ้านมาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อไป 
 
5. บทสรุป 

 การสื่อสารของมนุษย์ที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มเล็ก ต้องการความเข้าใจความรักจาก
สมาชิกในกลุ่ม การสื่อสารจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะช่วยให้มนุษย์ได้รับสื่อสารให้เข้าใจตรงกัน และการ
สื่อสารยังช่วยให้มนุษย์เกิดความพึงพอใจช่วยให้ได้รับความเข้าใจไว้วางใจมีความรู้สึกที่ดีต่อกันได้ซึ่ง
มนุษย์ใช้การสื่อสารอยู่ตลอดเวลาการรู้ความหมายและความส าคัญของการสื่อสารท าให้มนุษย์อยู่
ร่วมกันอย่ามีความสุขมากยิ่งขึ้น 

การด ารงอยู่ของภูมิปัญญาท้องถิ่น นอกจากการสืบสานของภูมิปัญญาดั่งเดิมแล้วการเปิดรับ
สิ่งใหม่ ๆ ที่ดี เข้ามาเติมต่อกับภูมิปัญญาเก่าก็นับเป็นการสืบต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นและสืบสานลม
หายใจของแผ่นดิน สอดคล้องกับคติธรรมของพระเดชพระคุณเจ้าพระธรรมดิลก คือ “ไม่หลงของเก่า 
ไม่เมาของใหม่” ที่ว่าไม่หลงของเก่าหมายความว่า อดีตที่ผ่านมาบางสิ่งอาจไม่เหมาะสมกับกาลสมัย 
เช่น ภาษา การแต่งกาย อาหารรวมทั้งประเพณีต่าง ๆ จึงต้องมีการปรับประยุกต์ของเก่า คือเรามีของ
เก่าแต่ไม่ถึงกับหลง ขณะเดียวกันก็ไม่เมาของใหม่การสื่อสารในบทความนี้จึงเป็นการหาวิธีเพ่ือที่จะให้
สังคมยุคใหม่ และภูมิปัญญาของคนรุ่นเก่าสามารถบูรณาการ เพ่ือให้ทั้งสองสิ่งนั้นอยู่ร่ วมกันในยุค
ปัจจุบันได้อย่างกลมกลืน และไม่ขัดต่อหลักธรรมในพระพุทธศาสนา 
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จริยธรรมผู้น ำกับกำรเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 
Ethics, leaders and changes in the 4.0 era 

 
พระมหาสมศักดิ์  สติสมฺปนฺโน1 

พระสิริรัตนเมธี 
ศตวรรษ  สงกาผัน 

 
บทคัดย่อ 

 บทความวิชาการชิ้นนี้พยายามที่จะศึกษาวิเคราะห์ถึงจริยธรรมของผู้น าในยุค 4.0 พบว่า 
 1) ผู้น า คือ บุคคลที่มีความส าคัญอย่างยิ่ งในการน าพาผู้ อ่ืนให้ประสบความสุข 
ความส าเร็จในชีวิตตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีงามให้ผู้อ่ืนได้ประพฤติตามไม่ว่าผู้น าจะเกิดในชนชั้น
วรรณะใด มีสถานภาพเช่นใด มีอาชีพใด จะด ารงเป็นผู้น าโดยต าแหน่งหรือไม่ก็ตาม สิ่งหนึ่งที่ผู้น าได้
แสดงออกให้เห็นก็คือคุณธรรมจริยธรรมที่เห็นเด่นชัดเป็นที่ยอมรับและสามารถน าพาผู้อ่ืนให้ประสบ
ความสุขความส าเร็จได้ท้ังทางโลกและทางธรรม 
  2) ส่วนในด้านจริยธรรมนั้นจะเห็นได้ว่าผู้น าได้น าจริยธรรมในด้านต่างๆมาแสดงหรือ
ถ่ายทอดออกมาให้แก่เหล่าหมู่ญาติตลอดจนถวายพระราชาเพ่ือน าไปประพฤติปฏิบัติมีดังต่อไปนี้ 
1. ฆราวาสธรรม คือ จริยธรรมส าหรับผู้อยู่ครองเรือน เช่น การประพฤติปฏิบัติที่ดีงามของสามีภรรยา
ที่มีต่อกัน 2 .ราชวสดีธรรม คือ จริยธรรมส าหรับข้าราชการที่จะประพฤติปฏิบัติ เพ่ือให้ เกิด
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและเป็นหลักยึดถือในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนการแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ซึ่งเป็นจริยธรรมที่ผู้น าได้กล่าวสั่งสอนบุตรธิดาและญาติมิตรผู้ซึ่งจะรับราชการต่อไป  
 ฉะนั้น คุณค่าคุณธรรมจริยธรรมของผู้น าในยุค 4.0นั้น จะเห็นได้ว่าจะต้องมีคุณลักษณะของ
ความเป็นผู้น าที่ดีและด ารงตนอยู่ในจริยธรรมหลากหลายประการ เช่น ฆราวาสธรรม ราชวสดีธรรม ที่
ได้กล่าวมาข้างต้นและหลักธรรมค าสอนเหล่านี้ก็ยังคงเป็นที่ยอมรับอยู่ในสังคมไทยเรื่อยมาตั้งแต่อดีต 
จนถึงปัจจุบัน  
 
ค ำส ำคัญ:จริยธรรม, ผู้น า, การเปลี่ยนแปลง 
 

ABSTRACT 

 This academic article tries to study and analyze the ethics of leaders in the 

4.0 era. 

1) Leaders are people who are extremely important in bringing others to 

happiness. Success in life as well as being a good example for others to behave, 

regardless of which leader is born in any caste class Which status has any occupation 

or leadership position? One thing that leaders have shown is that morality, ethics are 

evident and acceptable and can lead others to experience happiness, success both 

worldly and fairly. 

                                                   
1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย 
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2) In terms of ethics, it can be seen that the leaders have brought ethics in 

various fields to be shown or conveyed to the relatives, as well as offering the king to 

perform the following actions. 

1. Secular Dharma is the ethics for the occupants of the house, such as the 

good conduct of the husband and wife. 2. Rajavadee Dharma is the ethics for civil 

servants to behave in order to make progress in their work and as a basis for 

performing duties as well as solving various problems. Which is the ethics that leaders 

have said to teach their children and relatives who will continue to serve 

Therefore, the moral values and ethics of leaders in the 4.0 era can be seen that 

they must have good leadership qualities and behave in a variety of ethics, such as 

secular Dharma, RajavadeeDhamma mentioned above and Dharma Kham These 
teachings are still accepted in Thai society since the past. Up until now 

 

KEYWORDS:Ethics, leader, change 

 
1. บทน ำ 
 ปัจจุบันประเทศไทยก าลังเผชิญกับปัญหาในการที่จะด ารงชีวิตอยู่ในโลกท่ามกลางกระแสการ
เปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยีแห่งการสื่อสารแบบไร้พรมแดน เป็นการคุกคามทางสื่อออนไลน์ ที่เด็ก
และเยาวชนก าลังตกเป็นเหยื่อ ที่เห็นเด่นชัดก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องอบายมุข ต่างๆ โดยเฉพาะเขตพ้ืนที่
ที่เป็นสังคมเมืองและก าลังขยายวงกว้างไปสู่สังคมชนบท ฉะนั้นความอยู่รอดของประเทศชาติต้อง
อาศัยองค์ประกอบและปัจจัยหลายๆ ด้านโดยเฉพาะ ปัจจัยด้านการปกครองประเทศและผู้น าทุกภาค
ส่วนที่มีความเกี่ยวข้อง บุคคลที่เป็นผู้น าเป็นชนชั้นปกครองหรือมนุษยชาติทั่วโลกเห็นว่ านอกจาก
จะต้องมีความรู้ความสามารถในการปกครองแล้ว จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติของผู้น าที่ดี มีจริยธรรมที่
สูงกว่าบุคคลทั่วไป เพราะต้องท าหน้าที่รับผิดชอบดูแลความทุกข์ความสุขของประชาชนถ้าหากบุคคล
ดังกล่าวนี้ขาดจริยธรรมหรือคุณสมบัติของผู้น าที่ดีย่อมน าพาประเทศไปสู่หายนะได้ เหตุการณ์หลาย
อย่างที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ท าให้คนไทยได้เรียนรู้มีประสบการณ์และเกิดความตระหนักว่า คุณสมบัติ
ของผู้น าคือ จริยธรรม มีความจ าเป็นและมีความส าคัญมากและจริยธรรมก่อให้เกิดวิกฤตศรัทธาที่มีต่อ
ผู้น าในฐานะต่างๆ ตลอดจนถึงผู้น าของประเทศชาติและส่งผลให้เกิดความขัดแย้งและเหตุการณ์
รุนแรงต่างๆมากมายและน าไปสู่ความแตกแยกในสังคมอย่างรุนแรงแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ความ
ขัดแย้งไม่ลงรอยของคนในชาติกลายเป็นเงื่อนไขที่ท าให้สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
การศึกษาและอ่ืนๆ เกิดภาวะชะงักงันไม่มีทางออกและก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อ
ประเทศชาติและส่วนรวม ผู้น าในทุกๆ ระดับจึงเป็นบุคคลที่มีความส าคัญที่จะน าพาให้ไปสู่ความ
เจริญรุ่งเรืองความร่มเย็นเป็นสุขอันเป็นเป้าหมายที่พึงประสงค์ของบุคคลและสังคมทั่วไป เมื่ออยู่
ร่วมกันในสังคมมนุษย์ก็ยังต้องมีผู้น าหรือผู้ปกครองที่มีความสามารถในการพัฒนาแก้ไขปัญหาและ
น าไปสู่จุดหมายที่ดีได้ เมื่อเป็นเช่นนี้การมีผู้น าที่ดีนั้น จึงเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับมนุษย์
ในทุกยุคทุกสมัย เพลโต้ (Plato) นักปรัชญาตะวันตกก็ได้กล่าวไว้ว่า ผู้น าหรือผู้ปกครองที่ดีที่พึง
ประสงค์นั้น ควรมีคุณสมบัติที่ส าคัญยิ่งของความเป็นนักปราชญ์ เป็นผู้ที่มีความรู้และความยุติธรรม
เพียบพร้อมและโดยธรรมชาติของมนุษย์นั้น มนุษย์จ านวนมากไม่สามารถปกครองตนเองได้ ผู้น าชาว
อินเดียและนักต่อสู้ด้วยวิธีอหิงสา ท่านมหาตมะคานธี ได้กล่าวว่า ผู้น าย่อมไร้ประโยชน์เมื่อเขาท า
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ตรงกันข้ามกับหิริโอตัปปะของตนเอง แม้เขาจะอยู่แวดล้อมด้วยผู้คนที่มีทัศนะนานาชนิดก็ตามถ้าเขา
ไม่เชื่อม่ันและศรัทธา เขาย่อมจะลอยล่องไปเหมือนเรือที่ไม่มีหางเสือ2 
 ดังนั้นผู้น าในยุค 4.0 จะต้องมีความเที่ยงธรรมในการตัดสินคดีความผิดความถูกของผู้อ่ืน
ด้วยตนเอง หากผู้ที่เป็นใหญ่นั้นไม่พิจารณาให้ดีแล้วสั่งลงโทษเปรียบเสมือนคนตาบอดเดินทางที่
ขรุขระ ผู้ที่ เป็นใหญ่นั้นจะต้องประพฤติตนเป็นกลางมีทั้งความอ่อนโยน และความเข้มแข็งใน
อัตราส่วนที่เหมาะสมไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งจนเกินไป จึงจะบริหารบ้านเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ
ได้ มองถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ค านึงถึงเสียงส่วนมาก เคารพการตัดสินใจเสียงส่วนน้อย มี
ความอดทนอดกลั้นอย่างต่อเนื่อง มีความชาญฉลาด มีความคิดริเริ่มและค านึงถึงความเสียสละเป็น
ที่ตั้ง 

 
2. เนื้อหำ 
 จริยธรรมในพจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์ว่าจริยธรรมคือ ความประพฤติการ
ด าเนินชีวิต หลักความประพฤติหลักการด าเนินชีวิต ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติศีลธรรม หรือกฎ
ศีลธรรม (ความหมายตามบัญญัติสมัยปัจจุบัน ซึ่งก าหนดให้จริยธรรมเป็นค าแปลส าหรับค า
ภาษาอังกฤษว่า Ethics จริยะ (หรือ จริยธรรม) อันประเสริฐ เรียกว่า พรหมจริยะ (พรหมจริยธรรม
หรือ พรหมจรรย์) แปลว่า ความประพฤติอันประเสริฐ หรือ การด าเนินชีวิตอย่างประเสริฐ3 
 ความรู้เชิงจริยธรรม หมายถึง การมีความรู้ภายในสังคมของตนว่าการกระท าชนิดใดดี 
ควรกระท าและการกระท าชนิดใดเลว ควรงดเว้น ลักษณะและพฤติกรรมประเภทใดเหมาะสมหรือไม่
มากน้อยเพียงใด ความรู้เชิงจริยธรรมหรือความรู้เกี่ยวกับค่านิยมทางสังคมนี้ขึ้นอยู่กับอายุ ระดับ
การศึกษาและพัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคลด้วย 
 เจตคติจริยธรรม คือ ความรู้สึกของบุคคลเกี่ยวกับลักษณะหรือพฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ต่างๆ ว่าตนชอบหรือไม่ชอบลักษณะนั้นๆ เพียงใด ทัศนคติเชิงจริยธรรมของบุคคลส่วนมากจะ
สอดคล้องกับค่านิยมในสังคมนั้น แต่บุคคลบางคนในสถานการณ์ปกติอาจมีทัศนคติไม่เหมือนค่านิยม
ของสังคมก็ได้ ทัศนคติเชิงจริยธรรมของบุคคลมีความหมายกว้างขวางกว่าความรู้เชิงจริยธรรมของ
บุคคล เพราะทัศนคตินั้นรวมทั้งความรู้และความรู้สึกในเรื่องนั้นๆ  เข้าด้วยกันฉะนั้นทัศนคติเชิง
จริยธรรม จึงสามารถใช้ท านายพฤติกรรมเชิงจริยธรรมได้แม่นย ากว่าการใช้ความรู้เชิงจริยธรรมเพียง
อย่างเดียวทัศนคติเชิงจริยธรรมของบุคคลนั้นในเวลาหนึ่งยังอาจเปลี่ยนไปจากเดิมได้ 
 เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง การที่บุคคลใช้เหตุผลในการเลือกท่ีจะกระท าหรือเลือกที่จะ
ไม่กระท าพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เหตุผลที่กล่าวถึงนี้จะแสดงให้เห็นเหตุจูงใจหรือแรงจูงใจที่อยู่
เบื้องหลังการกระท าต่างๆ ของบุคคล การศึกษาเหตุผลเชิงจริยธรรมจะท าให้ทราบว่าบุคคลผู้มี
จริยธรรมในระดับแตกต่างกันอาจมีการกระท าที่คล้ายคลึงกันได้ เพียเจท์ (Piaget) และโคลเบอร์ก

                                                   
2พิมพ์ชนก สืบพงษ์สังข์,(2542) “กำรศึกษำเชิงวิเครำะห์เรื่องภำวะผู้น ำในชำดก”, วิทยานิพนธ์พุทธ

ศาสนามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), หน้า 2. 
3พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต), พจนำนุกรมพุทธศำสน์ฉบ ับประมวลศัพท์, (กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพ์บริษัทสหธรรมิกจ ากดั), 2553, หน้า 57. 
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(Cohlberg) ได้ใช้การอ้างเหตุผลเชิงจริยธรรมของบุคคลนั้น นอกจากนี้การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมยังมี
ความสัมพันธ์กับพัฒนาการด้านอ่ืนๆ ของบุคคลด้วย คือพัฒนาการทางด้านสติปัญญา อารมณ์ และมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมประเภทต่างๆ ของบุคคลด้วย 
 พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึง การที่บุคคลแสดงถึงพฤติกรรมที่สังคมนิยมชมชอบ หรือ
งดเว้นการแสดงที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์หรือค่านิยมในสังคมนั้น พฤติกรรมเชิงจริยธรรมซึ่งเป็นการกระท าที่
สังคมเห็นชอบและสนับสนุนมีหลายประการ เช่น การเสียสละเพ่ือส่วนรวม การช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้
ยาก เป็นต้น นอกจากนี้พฤติกรรมเชิงจริยธรรมอีกทางหนึ่ง คือ พฤติกรรมในสถานที่เย้ายวนใจ หรือ
ในสถานการณ์ที่ยั่วยุให้บุคคลกระท าผิดกฎเกณฑ์เพ่ือประโยชน์ส่วนตนบางประการ พฤติกรรมเชิง
จริยธรรมในสถานการณ์ที่ยั่วยุเชิงการโกงสิ่งของ เงินทอง หรือคะแนนการลักขโมย และการกล่าว
ความเท็จ เป็นต้น ซึ่งอาจรวมเรียกว่า พฤติกรรมเกี่ยวกับความไม่ซื่อสัตย์ซึ่งผู้มีจริยธรรมสูง ย่อมงด
เว้นการกระท าที่ไม่ซื่อสัตย์นี้ พฤติกรรมเชิงจริยธรรมเป็นสิ่งที่บุคคลให้ความส าคัญมากกว่าด้านอ่ืนๆ 
ทั้งนี้เพราะการกระท าในทางที่ดีและเลวของบุคคลนั้นส่งผลโดยตรงต่อความผาสุกและความทุกข์ร้อน
ของสังคม การศึกษาด้านอ่ืนๆ ของจริยธรรมจึงเป็นเพียงเพ่ือให้เข้าใจและสามารถท านายพฤติกรรม
ในสถานการณ์ต่างๆ ของบุคคลเท่านั้น4 
 นักวิชาการหลายท่านได้อธิบายความหมายของภาวะความเป็นผู้น าไว้อย่างน่าสนใจ 
ดังตอ่ไปนี้5 
 สตอกดิลล์ อธิบายว่า ภาวะความเป็นผู้น าเป็นความริเริ่ม เพ่ือรักษาโครงสร้างของความ
คาดหวังของผู้น าและความสัมพันธ์ระหว่างผู้ตามและเพ่ือนร่วมงานในหน่วยงาน 
 คูนส์ และ ไวริช อธิบายว่า ภาวะความเป็นผู้น าเป็นเรื่องของศิลปะของบุคคลในการใช้
อิทธิพล หรือกระบวนการใช้อิทธิพลต่อบุคคลอ่ืนเพ่ือให้มีความเต็มใจและกระตือรือร้นในการท างาน
จนประสบผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของกลุ่ม 

 จะเห็นได้ว่าจริยธรรมของผู้น าที่ปรากฏในหลักพุทธธรรมนั้นมีหลักธรรมส าหรับผู้น าทุก
ภาคส่วนที่จะน าไปประพฤติปฏิบัติ ประกอบด้วย ฆราวาสธรรม ราชวสดีธรรมจะเห็นได้ว่าคุณลักษณะ
ของผู้น าที่ปรากฏในหลักธรรมต่างๆเหล่านี้ จะมีความแตกต่างกัน เช่น ในฆราวาสธรรมจะเป็นการ
กล่าวถึงผู้น าประเภทส่วนบุคคลเพราะในหลักธรรมข้อนี้จะเน้นไปถึงตัวบุคคลให้มีจริยธรรมในการ
ครองเรือน มีคุณลักษณะพิเศษส่วนตัวที่ไม่อาจจะมองเห็นแต่ทรงพลังมาก เช่น คุณลักษณะในเรื่อง
ความมุ่งมั่นกระตือรือร้น ความสัตย์ซื่อถือจริยธรรม ยึดมั่นหลักการ ความกล้าหาญและความนอบ
น้อมถ่อมตน เป็นต้น  

 ส่วนราชวสดีธรรมนั้นจะกล่าวถึงเกี่ยวกับผู้น าประเภทองค์กรหรือสถาบันเพราะใน
หลักธรรมข้อนี้จะเน้นไปในทางผู้ที่จะมารับราชการและจะต้องเป็นผู้น าที่ติดยศอยู่ในวังรับใช้พระราชา 
                                                   

4อ้างใน ศิริวรรณ พงศ์ฉบับนภา, “การพัฒนาจริยธรรมทางธุรกจิตามแนวคิดพระพุทธศาสนาของผู้
บริหารธรุกิจการท่องเที่ยว : กรณศีึกษาชุมชนหาดละไม ต าบลมะเรต็ อ าเภอเกาะสมยุ จังหวัดสรุาษฎร์ธานี”, 
วิทยำนิพนธ์ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภฏัสรุาษฎร์ธานี), 2550, หน้า 13-14. 

5ณัฐนรี ศรีทอง,กำรเพ่ิมศักยภำพภำวะควำมเป็นผู้น ำในงำนพัฒนำชุมชน,(กรุงทพมหานคร:โอ.เอส.พริ้น
ติ้งเฮ้าส์),๒๕๕๒,หน้า ๗๗-๗๘. 
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เพราะผู้น าประเภทนี้นอกจากจะมีจริยธรรมในตัวแล้วยังต้องมีจริยธรรมที่ดีต่อองค์กรหรือสถาบันของ
ตนเองด้วย เนื่องจากผู้น าประเภทดังกล่าวจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะน าจริยธรรมในองค์กรหรือสถาบันไป
ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันจึงเน้นในเรื่องจริยธรรมในองค์กรหรือสถาบันเป็นหลัก 
ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ บุคคลทั่วไปพึงมีจริยธรรมในหลักธรรมต่างๆ เช่น มีความเมตตาต่อกันไม่ท า
ร้ายร่างกายเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน ยึดอาชีพที่สุจริตไม่ลักขโมยฉ้อโกงกัน ไม่ล่วงละเมิดคู่ครองของผู้อ่ืน 
มีความสัตย์ซื่อต่อกันทั้งทางกายและวาจา ยึดหลักความถูกต้องโดยการตั้งสติไม่มัวเมาในอ านาจหน้าที่ 
เป็นแบบอย่างให้แก่สังคม 

 หลักจริยธรรมที่กล่าวมาข้างต้นถ้าหากได้น าไปประพฤติปฏิบัติก็จะส่งผลให้มีความสุข
ความเจริญทั้งทางสุขภาพ หน้าที่การงานยิ่งๆขึ้นไป แต่ในทางกลับกันถ้าบุคคลใดไม่ยึดหลักจริยธรรม
ดังกล่าวแล้ว ชีวิตก็จะประสบแต่ความทุกข์ยากล าบากทั้งทางกายและก็ทางจิตใจ ส่วนประโยชน์และ
คุณค่าท่ีเกิดขึ้น ได้เป็นที่เคารพย าเกรงแก่บุคคลทั่วไปถึงหลักการวางตนต่อสังคม และสามารถควบคุม
ตนเองได้ทุกๆสถานการณ์ไม่ว่าจะเกิดขึ้นต่อหน้าหรือเกิดขึ้นภายหลัง ส่งเสริมให้เป็นบุคคลที่มีความ
เคารพการตัดสินใจต่อบุคคลผู้อ่ืนและรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มเพ่ือน ได้รับการพิจารณาอย่าง
รอบคอบในการประพฤติปฏิบัติงานรู้ถึงงานหลักและงานรอง สามารถควบคุมตนเองได้ไม่ให้ลุ่มหลง
มัวเมาไปทางที่ชั่ว และเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดี
ประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายส่งเสริมให้ครอบครัวของตนมีแต่ความสุขความเจริญ  
  การเปลี่ยนแปลงของผู้น าในยุค 4.0 มีทั้งผู้น าครอบครัว ผู้น าองค์กร ผู้น าศาสนา ผู้น า
สังคม หรือผู้น าประเทศ ผู้น าเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่สังคมให้การยอมรับไม่ว่าจะมาจากการ
เลือกตั้งหรือมาจากการแต่งตั้งก็ตาม บุคคลเหล่านี้ถือว่าเป็นผู้น าโดยปริยาย เมื่อได้มาสู่ต าแหน่งความ
เป็นผู้น าแล้วสิ่งหนึ่งที่ผู้น าจะต้องประพฤติปฏิบัติตาม นั้นก็คือ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ที่ตนได้เข้าไป
ด ารงต าแหน่งผู้น าหากไม่ประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่ได้ก าหนดไว้แล้วสิ่งที่จะตามมาก็
คือความล้มเหลวในการปฏิบัติงานไม่สามารถไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้และนอกจากนั้นอาจท าให้ผู้ตาม
ไม่ให้ความย าเกรงไม่ให้ความเคารพในการตัดสินใจของผู้น า อาจส่งผลให้เกิดความแตกแยกภายในได้ 
ฉะนั้นจริยธรรมของผู้น าโดยทั่วไป ผู้เขียนจึงเข้าใจได้ว่า คือ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนดต่างๆที่
องค์กรหรือสถาบันนั้นๆได้ก าหนดขึ้น เพ่ือที่จะให้บุคคลที่จะมาเป็นผู้น าได้ประพฤติปฏิบัติตามนั้นเอง 
 
3. สรุป 
 จากการศึกษาจริยธรรมของผู้น าในยุค 4.0 ประกอบด้วย ฆราวาสธรรมเป็นธรรมที่ว่าด้วย
การอยู่ครองเรือนของสามีภรรยาที่จะต้องประพฤติปฏิบัติต่อกันและการประพฤติปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืน
รวมไปถึงการคบหาสมาคมกับนักพรตนักบวชและผู้ทรงศีล โดยการท าความเคารพนบน้อมทุกคราเมื่อ
ได้พบปะในการพูดคุยสนทนาปราศรัย ส่วนราชวสดีธรรม คือ เป็นธรรมที่ข้าราชการจะต้องประพฤติ
ปฏิบัติต่อพระราชาไม่ว่าต่อหน้าหรือลับหลังและเป็นธรรมที่จะต้องควบคุมตนเองอีกด้วยในการ
ปฏิบัติงานต่างๆไม่ให้ประมาทเลินเล่อจนต้องให้เสียงานโดยเฉพาะเวลาที่เข้าเฝ้าปรนนิบัติรับใช้งาน
พระราชาผู้เป็นข้าราชการจะต้องควบคุมตนเองให้อยู่ และผู้เป็นข้าราชการจะต้องเห็นความส าคัญของ
งานเป็นหลักก่อนโดยเฉพาะงานที่ได้รับมอบหมายให้ท าให้เสร็จภายในเวลาที่ก าหนด ผู้เป็นข้าราชการ
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จะต้องแยกให้ออกว่างานไหนเป็นงานหลักงานไหนเป็นงานรองแล้วลงมือปฏิบัติให้รอบคอบไม่ตั้งอยู่
ในความประมาทและที่ส าคัญไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับญาติพ่ีน้องให้มากจนท าให้เสียงาน  
 จริยธรรมทั้ง 2 ประการนี้ ที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นหลักจริยธรรมที่ผู้เขียนได้พบในหลัก
พุทธธรรมเรื่องวิธุรชาดกเป็นหลักจริยธรรมที่วิธุรบัณฑิตได้พร่ าสอนแก่ ภรรยา บุตร ธิดา รวมไปถึง
พระราชาในครั้งที่วิธุรบัณฑิตจะต้องเดินทางไปกับปุณณกยักษ์ จึงได้แสดงหลักจริยธรรมเหล่านี้ให้แก่
เหล่าหมู่ญาติและพระราชาได้สดับตรับฟังผู้เขียนจึงเข้าใจได้ว่า ผู้ที่จะมาเป็นผู้น านั้นถ้าหากน าหลัก
จริยธรรมเหล่านี้ไปประพฤติปฏิบัติในการอยู่ครองเรือนก็ดี จะไปรับใช้พระราชาก็ดีหรือจะไปเป็นผู้น า
องค์กรต่างๆก็ดี ผู้เขียนเชื่อได้แน่ว่าความส าเร็จในหน้าที่การงานรวมไปถึงการบริหารครอบครัว 
ตลอดจนความเป็นผู้น า บุคคลเหล่านี้จะพบแต่ความสุขความเจริญอย่างแน่นอน 
 
4.ข้อเสนอแนะ 
 เพ่ือให้การอยู่รวมกันในสังคมของมวลมนุษยชาติเป็นไปโดยความสุขสันติจึงควรให้ผู้น าใน
ทุกๆ องค์กรได้กลับมาสนใจในหลักธรรมค าสอนของศาสนาที่เรียกว่าธรรมให้มากกว่าที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ในความเป็นจริงนั้นบุคคลทุกคนย่อมมีโอกาสได้เป็นผู้น าในชีวิตจริงในหลากหลายแง่มุม
เพราะบุคคลที่ปรารถนาจะด ารงตนเป็นผู้น าที่พึงประสงค์จะต้องมีการศึกษาคุณธรรมจริยธรรมและน า
ปรับใช้ในชีวิตจริงของตนเอง ดังได้กล่าวมาแล้ว บุคคลนั้นจึงจะเป็นผู้น าที่มีคุณค่าต่อชีวิตตนเองและ
ชีวิตผู้อื่นตลอดจนสังคมได้อย่างแท้จริง จึงขอเสนอว่า 
 1. ควรจะมีการจัดอบรมเรื่องจริยธรรมให้แก่ผู้น าภายในองค์กร สถาบัน หน่วยงานต่างๆ 
ทั้งของรัฐและเอกชน อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง 
 2. ควรให้มีการจัดการส่งเสริมจัดท ารายงานการวิจัยทางวิชาการเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรม
ของผู้น า โดยรัฐเป็นผู้ให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง 
 3. ควรให้มีการตรวจสอบรายชื่อบุคคลผู้ที่จะมาเป็นผู้น าหรือนักการเมืองก่อนลงรับสมัคร
รับเลือกตั้งต้องเป็นผู้ที่ศาสนาของบุคคลนั้นๆ ให้การรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการอบรมในเรื่องจริยธรรม
แล้ว ตามหลักค าสอนของแต่ละศาสนา 
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2.วิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์ 
พิมพ์ชนก สืบพงษ์สังข์,(๒๕๔๒) “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องภาวะผู้น าในชาดก”, วิทยำนิพนธ์พุทธ

ศำสนำมหำบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
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บริหารธุรกิจการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาชุมชนหาดละไม ต าบลมะเร็ต อ าเภอเกาะสมุย 



 

 
การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์2562 

1447 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี”, วิทยำนิพนธ์ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี). 
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การพัฒนาการเมืองการปกครองตามหลักพระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
The Development of Politic according to Buddhism and Local Knowledge 

 
ดร.จ ำนง  วงศ์คง 

พระมหำสุดใจ  ชยฺวุฑฺโฒ 
 

บทคัดย่อ 
 กำรพัฒนำกำรเมืองกำรปกครองของไทยต้องเริ่มต้นจำกกำรพัฒนำโครงสร้ำงทำงกำรเมือง
กำรปกครองให้เป็นประชำธิปไตย องค์ควำมรู้ในเรื่องระบอบประชำธิปไตย จะต้องเริ่มต้นด้วยระบบ
กำรเมืองที่จะส่งเสริมกำรพัฒนำทั้งทำงเศรษฐกิจและกำรพัฒนำกำรเมืองกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตย สังคม เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนส่วนใหญ่ ระบบกำรเมือง ต้องเปิด
โอกำสให้ประชำชนมีบทบำทหรือมีส่วนร่วมในกำรควบคุม ก ำ กับ ตรวจสอบกำรด ำ เนินงำนของฝ่ำย
บริหำร ฝ่ำยนิติบัญญัติ ระบบกำรเมืองดังกล่ำวจึงจะถือว่ำเป็น “ระบอบประชำธิปไตย” หลัก
กำรเมืองกำรปกครองในแนวทำงพระพุทธศำสนำนั้นจะต้องประกอบด้วยหลักกำร สำมัคคี เสมอภำค 
กำรให้เกียรติ ศีลธรรม ซึ่งกำรปกครองในลักษณะนี้จะทำให้สังคมเจริญไม่ก้ำวถอยหลังไปสู่ควำมเสื่อม 
จะเห็นได้ชัดว่ำมันแตกต่ำงจำกแนวทำงกำรเมืองกำรปกครองแบบแนวทำงพุทธศำสนำโดยสิ้นเชิ ง 
แม้ว่ำจะเป็นองค์ควำมรู้อันมหำศำลที่มีอยู่ทั่วไปทุกหมู่บ้ำนก็ตำม  เมื่อถูกละเลยขำดกำรยอมรับ  ขำด
กำรสืบทอด  ในที่สุดก็จะขำดสำยใยแห่งกำรต่อโยงระกว่ำงเก่ำกับใหม่  ระหว่ำงอดีตกับปัจจุบันอย่ำง
น่ำเสียดำยจึงจ ำเป็นจะต้องหำแนวทำงด ำเนินกำรต่ำงๆ  เพ่ือเป็นกำรยกย่องภูมิปัญญำชำวบ้ำนให้สืบ
ทอดต่อไป 
 

Abstract 

 Political development of Thailand to begin the development of a democratic 

political regime. Knowledge about democracy. To promote the development of both 

the economy and the development of political and democratic society to meet the 

needs the people of most political system to allow people  to play a  role or is 

involved in the revolution. Check the grip of operations management. Lawmakers to 

qualify as such a political system. "Democracy" in the main political principles, it 

must include the principle of equality, unity, morality, honor, which governed in this 

way will lead to social prosperity, not a entreat to the decline. It is obvious that it is 

different from the politics and practices of Buddhism altogether. Although a vast body 

of knowledge that exists in all villages matter. When ignored, lack of recognition, lack 

of successors eventually link between the lack of fiber than the old with the new. 

During the past, unfortunately, it is necessary to find a way to perform operations. A 

tribute to folk wisdom passed down to the next. 

 
1.บทน ำ 
  

 กำรเปลี่ยนแปลงเป็นของปกติวิสัยและคนทั่วไปมุ่งให้กำรเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี ซึ่งในทำง
กำรเมืองเรียกว่ำ การพัฒนาทางการเมือง กำรพัฒนำกำรเมืองกำรปกครองต้องเริ่มต้นจำกกำรพัฒนำ
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โครงสร้ำงทำงกำรเมืองกำรปกครองให้เป็นประชำธิปไตย กำรปกครองให้เป็นไปตำมปรัชญำและ
หลักกำร ประชำธิปไตยอย่ำงครบถ้วน รวมทั้งต้องเสริมสร้ำงวัฒนธรรมทำงกำรเมือง สมัยพุทธกำลที่
สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ ทรงวำงรูปแบบเอำไว้ คือ “สังฆำธิปไตย” อันหมำยถึง ระบอบที่ให้ 
“สงฆ์” มีอ ำนำจสูงสุดและเป็นใหญ่ ในกิจกำรต่ำงๆ กำรปกครองในทำงพระพุทธศำสนำ จึงมีลักษณะ
กำรปกครองตำมระบอบธรรมำธิปไตย ด้วยกำรน ำหลักพระพุทธศำสนำมำใช้ในกำรพัฒนำกำรเมือง 
โดยเริ่มต้นที่หมู่บ้ำนซึ่งเป็นเป็นกำรเมืองที่มีควำมเชื้อของชำวบ้ำน ที่มีพระสงฆ์เป็นผู้น ำชำวบ้ำนใน
กำรพัฒนำกำรปกครอง 
 
2.การพัฒนาการเมือง 
 กำรพัฒนำทำงกำรเมือง หมำยถึง ผลที่เกิดขึ้นจำกกำรกระท ำระหว่ำงองค์ประกอบทำง
กำรเมืองซึ่งกำรกระท ำนี้ก่อให้เกิดผลเป็นกำรเปลี่ยนแปลงจำกสิ่งเดิมๆ ไปสู่สิ่งใหม่ๆ และสิ่งใหม่ที่
เกิดขึ้นนี้ต้องดีกว่ำเดิม ในกำรพัฒนำกำรเมืองนั้น ต้องพิจำรณำถึงองค์ประกอบที่มีควำมส ำคัญต่อ
กระบวนกำรทำงกำรเมือง ซึ่งต้องกระท ำร่วมกัน ได้แก่ 1)ประชำชน และกลุ่มของประชำชน 2)สังคม
กำรเมือง 3) หลักกำรหรือระเบียบ (รัฐธรรมนูญ) 4) กลไกหรือเครื่องมือของรัฐ 5) สังคมเศรษฐกิจ 
หมำยถึงระบบเศรษฐกิจกำรตลำดแบบเสรี 
 ในบรรดำองค์ประกอบทั้ง 5 นี้ ประชำชนและกลุ่มของประชำชนมีควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำ
ทำงกำรเมืองที่สุด ทั้งนี้เพรำะประชำชนภำยในรัฐจะเป็นตัวที่ท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง 
และน ำไปสู่กำรปรับเปลี่ยนกฎ กติกำทำงกำรเมืองหรือรัฐธรรมนูญได้ 

ดังนั้น ในกำรพัฒนำทำงกำรเมืองจึงจ ำเป็นต้องให้ควำมส ำคัญเบื้องต้นต่อประชำชนที่จะท ำ
ให้เกิดกำรเปลี่ยน แปลงทำงกำรเมืองขึ้นมำ ควำมเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญคือ ควำมเปลี่ยนแปลงใน
วัฒนธรรมกำรเมือง (Political culture) วัฒนธรรมทำงกำรเมืองในที่นี้หมำยถึงกำรกระท ำร่วมกัน
ของประชำชนที่เห็นเป็นพฤติกรรมร่วมกันอย่ำงชัดเจน1  
 กำรพัฒนำกำรเมืองกำรปกครองของไทยต้องเริ่มต้นจำกกำรพัฒนำโครงสร้ำงทำงกำรเมือง
กำรปกครองให้เป็นประชำธิปไตย พัฒนำให้สังคมปกครองด้วยระบอบประชำธิปไตย และจะต้อง
ก ำหนด โครงสร้ำงทำงกำรเมือง กำรปกครองให้เป็นไปตำมปรัชญำและหลักกำร ประชำธิปไตยอย่ำง
ครบถ้วน รวมทั้งต้องเสริมสร้ำงวัฒนธรรมทำงกำรเมือง แบบประชำธิปไตย ทั้งนี้วัฒนธรรมทำง
กำรเมือง หมำยถึง แบบแผนทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลที่มีต่อระบบกำรเมืองและองค์กร
กำรเมือง ซึ่งเป็นผลมำจำกกระบวนกำรหล่อหลอม ควำมรู้ควำมเข้ำใจทำงกำรเมืองที่  ถ่ำยทอดสืบ
เนื่องกันมำทั้งทำงตรงและทำงอ้อม2 
 กำรพัฒนำทำงกำรเมืองให้เป็นประชำธิปไตย เกี่ยวข้องกับ  องค์ควำมรู้ในเรื่องระบอบ
ประชำธิปไตย วัฒนธรรมทำงกำรเมือง และ กำรพัฒนำทำงกำรเมือง ซึ่งจะต้องบูรณำกำรให้สอด
ประสำนเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกัน โดยมีแนวทำงที่ส ำคัญดังนี้  

                                                           

 1 http://fpps.or.th/news.php?detail=n1078045127.newsสืบค้นเมือวันที่ 20 ธันวำ 2561:  
สถำบันนโยบำยกี่ศึกษำ, กำรปฏิรปูกำรเมือง-กำรกระจำยอ ำนำจ, ประจ ำเดือน ธันวำคม 2561  
 2 กำรพัฒนำกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย, ส ำนักเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร.2557 
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 1.กำรปฏิรูปทำงกำรเมืองอันได้แก่กำรแก้ไขกฎหมำยรัฐธรรมนูญ ให้เป็นประชำธิปไตยกำร
พัฒนำระบบรัฐสภำกำรพัฒนำระบบพรรคกำรเมือง กำรพัฒนำระบบกำรเลือกตั้ง กำรพัฒนำระบบ 
กำรตรวจสอบทำงกำรเมือง กำรป้องกันกำรซื้อสิทธิขำยเสียง ฯลฯ 
 2. กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมทำงกำรเมืองแบบประชำธิปไตย ประเด็นนี้ส ำคัญมำกถือว่ำเป็น 
“หัวใจของกำรพัฒนำทำงกำรเมือง ให้เป็น ประชำธิปไตย” นั่นคือต้องปลูกฝังให้ประชำชนมีจิตส ำ นึก 
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจคุณค่ำของระบอบประชำธิปไตย และหวงแหนระบอบประชำธิปไตย ต่อต้ำน
ระบอบเผด็จกำร แต่กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมทำง กำรเมืองแบบประชำธิปไตยนั้นเป็นกระบวนกำรที่
ต้องใช้เวลำและต้องมี มำตรกำรที่มีประสิทธิภำพ และมีควำมตั้งใจจริงจำกผู้น ำ ทำงกำรเมือง และ 
ต้องกระท ำอย่ำงต่อเนื่อง ใช้ควำมพยำยำม ควำมอดทน ควำมจริงใจ และ ควำมจริงจัง 
 3. กำรพัฒนำระบบกำรศึกษำ ทั้งนี้เนื่องจำกระบบกำรศึกษำ เป็นกระบวนกำรพัฒนำคนให้มี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และกล่อมเกลำ ทำงกำรเมือง (Political Socialization) ได้ดีที่สุดวิธีกำรหนึ่ง ทั้ง
รูปแบบ กำรเสริมสร้ำงควำมรู้เกี่ยวกับระบอบประชำธิปไตย ในทำงทฤษฎีและ ในทำงปฏิบัติในระบบ
โรงเรียน และนอกระบบโรงเรียน ซึ่งกำรศึกษำใน  ระบบโรงเรียนในทำงทฤษฎีนั้นเป็นกำรศึกษำ 
เรียนรู้เรื่องปรัชญำ หลักกำร รูปแบบของประชำธิปไตย ฯลฯ 
 4. กำรพัฒนำระบบเศรษฐกิจ กำรพัฒนำทำงกำรเมืองจะบรรลุ ผลส ำเร็จได้มำกน้อยเพียงใด
นั้น ขึ้นอยู่กับตัวแปรทำงด้ำนเศรษฐกิจด้วย นั่นคือ ถ้ำประชำชนมีฐำนะทำงด้ำนเศรษฐกิจปำนกลำง 
พอกินพอใช้ ไม่มีหนี้สิน ประชำชนจะให้ควำมสนใจกำรเมือง และจะเข้ำมำมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง 
มำกขึ้น ดังนั้นรัฐบำลจะต้องมีนโยบำยพัฒนำเศรษฐกิจทั้งชนบทและเมือง  ให้มีควำมแตกต่ำงกัน
น้อยลง ลดช่องว่ำงทำงเศรษฐกิจ เพ่ือให้ชุมชนเข้มแข็ง  
 5. กำรพัฒนำระบบรำชกำรให้มีประสิทธิภำพ โดยเฉพำะ ลดขนำดของระบบรำชกำรให้เล็ก
ลง (Down Size) แต่ท ำงำนให้มีประสิทธิภำพ หน่วยงำนใดมีลักษณะงำนที่ซ ้ำซ้อนควรยุบรวมกัน ควร
ปฏิรูประบบรำชกำรเสียใหม่ ให้มีโครงสร้ำงหรือสำยกำรบังคับบัญชำที่สั้นกะทัดรัด บริหำร และ 
บริกำรสะดวกรวดเร็ว ที่เรียกว่ำ “Reengineering” หมำยถึง “กำรออกแบบ ระบบรำชกำรเสียใหม่” 
หรือ “กำรปฏิรูประบบรำชกำร” ซึ่งรัฐบำลปัจจุบัน ได้มีกำรปฏิรูป โครงสร้ำงกระทรวงใหม่ ระบบ
บริหำรจัดกำร ระบบ งบประมำณ ตลอดจนระบบกำรบริหำรงำนบุคคล 
 6. กำรพัฒนำด้ำนสังคม โดยพยำยำมยกระดับคนในสังคม ให้เป็นชนชั้นกลำงมำกขึ้น เพรำะ
ในอดีตประเทศยังมีชนชั้นกลำงน้อย แต่มีชนชั้นล่ำงมำก ดังนั้นกำรจะยกระดับชนชั้นในสังคมให้เป็น
ชนชั้นกลำง (Middle Class) มำกขึ้นนั้น จึงต้องยกระดับกำรศึกษำให้สูงขึ้นถึงระดับ ปริญญำตรีและ
ยกฐำนะทำงเศรษฐกิจของประชำชนให้สูงขึ้น พอกินพอใช้ มำกยิ่งขึ้น 
 ดังนั้นกำรพัฒนำทำงกำรเมืองกำรปกครอง จะต้องเริ่มต้นด้วยระบบกำรเมืองที่จะส่งเสริมกำร
พัฒนำทั้งทำงเศรษฐกิจและกำรพัฒนำกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย  สังคม เพ่ือ
ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนส่วนใหญ่ ระบบกำรเมือง  ต้องเปิดโอกำสให้ประชำชนมี
บทบำทหรือมีส่วนร่วมในกำรควบคุม ก ำ กับ ตรวจสอบกำรด ำ เนินงำนของฝ่ำยบริหำร ฝ่ำยนิติ
บัญญัติ ระบบกำรเมืองดังกล่ำวจึงจะถือว่ำเป็น “ระบอบประชำธิปไตย” ที่แท้จริง พร้อมกันนี้ระบอบ
ประชำธิปไตยแบบมีส่วนร่วม จะต้องเปิดโอกำสให้ ประชำชนได้แสดงทัศนะและเข้ำมำมีส่วนร่วม
ทำงกำรเมือง มีส่วนร่วม ในกำรตัดสินใจเรื่องต่ำง ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อชีวิตควำมเป็นอยู่ของ 
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ประชำชน เพ่ือเป็นกำรช่วยให้รัฐบำลมีควำมรอบคอบในกำรบริหำรประเทศ  และสอดคล้องตรงกับ
ควำมต้องกำรของประชำชนมำกยิ่งขึ้น รวมทั้ง กำรน ำหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำมำใช้ในกำร
พัฒนำกำรเมืองของปกครอง เป็นกำรควบคุมกำรบริหำรประเทศอีกทำงหนึ่งด้วย 
 
3.การพัฒนาการเมืองตามตามแนวพระพุทธศาสนามีลักษณะดังนี้ 
 กำรก ำเนิดพุทธะนำมำซึ่งพุทธศำสนำอันเป็นกลจักรวงล้อแห่งธรรมขับเคลื่อนสรรพสิ่ง  ใน
หลำกหลำยมิติ กำรพัฒนำกำรเมืองตำมตำมแนวพระพุทธศำสนำมีลักษณะควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ศำสนำจักรกับอำณำจักรในประเทศไทย มีกำรจัดตำมรูปแบบกำรปกครอง กำรปกครองคณะสงฆ์
เลียนแบบจำกกำรปกครองอำณำจักร พระสงฆ์มีฐำนำนุรูปชั้นยศเหมือนกับขุนนำง มีเจ้ำอำวำส และ
เจ้ำคณะท ำกำรปกครอง ตลอดจนมีกำรแบ่งกำรปกครองออกเป็นจังหวัด อ ำเภอ และต ำบล 
เหมือนกับกำรปกครองของรัฐบำล  
 ประเทศไทยถือว่ำเป็นประเทศที่นับถือพระพุทธศำสนำเป็นส่วนมำกในอัตรำเฉลี่ย  94.6% 
ของคนไทยทั้งประเทศ3 ประกำรส ำคัญของกำรนับถือศำสนำพุทธนั้นนำมำซึ่งกำรหลอมรวมจิตใจกำร
ยึดถือปฏิบัติตำมหลักแห่งธรรมของพระบรมศำสดำ ถือเป็นระเบียบแบบแผนอันคงไว้ซึ่งวัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงำมดั้งเดิมของไทย ซึ่งในปัจจุบันรัฐบำลได้ก ำหนดนโยบำยโดยกำรนำมิติทำงศำสนำร่วม
แก้ไขปัญหำวิกฤติสังคมด้วยกำรส่งเสริมนำพลัง “บ ว ร” บ้ำน วัด โรงเรียน ร่วมสร้ำงสังคมคุณธรรม4 
 ด้วยบริบทดังกล่ำวจะเห็นได้ว่ำภำยใต้ “บ ว ร” (บ้ำน วัด โรงเรียน) นั้น “วัด” จะเป็นหน่วย
กลำงในกำรเชื่อมต่อระหว่ำงบ้ำนกับโรงเรียนอันเป็นสถำบันหลักของชำติ เมื่อเป็นเช่นนี้บทบำททำง
พระพุทธศำสนำจะมีมำก แต่เมื่อวิเครำะห์ถึงอิทธิพลของพระพุทธศำสนำผ่ำนสังคมไทยแล้วจะพบว่ำ
ที่ผ่ำนมำ ผู้มีบทบำทอันเป็นตัวแทนในกำรเผยแผ่ศำสนธรรมก็คือ “พระสงฆ์” เพรำะ มีควำมสัมพันธ์
ที่ดีกับชำวบ้ำนมำเป็นระยะเวลำอันยำวนำนกว่ำ  700 กว่ำปี (Jerrold, 1967) ควำมสัมพันธ์ของ
พระสงฆ์ดังกล่ำวเรียกได้ว่ำเป็นบทบำทหน้ำที่หลักต้องปฏิบัติตำมในกำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ทั้ง  6 
ด้ำน โดยเฉพำะด้ำน 3 ซึ่งเป็นภำรกิจด้ำนกำรดำเนินกำรประกำศพระพุทธศำสนำให้ประชำชนได้รับ
ทรำบในทุก ๆ วิธีที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย โดยมุ่งเน้นให้ประชำชนได้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ใน
หลักธรรมแล้วน้อมนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เช่น กำรเทศนำ กำรปำฐกถำ ในโอกำสและสถำนที่
ต่ำง ๆ ทั้งในวัด และนอกวัด กำรบรรยำยธรรมทั้งทำงวิทยุ และโทรทัศน์ กำรเผยแผ่ธรรมด้วยสื่อต่ำง 
ๆ เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์หรือวีดีทัศน์ภำรกิจด้ำนนี้ครอบคลุมถึง กำรที่วัดหรือพระภิกษุจัดกิจกรรม
ต่ำง ๆ ขึ้นในวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรเผยแผ่ธรรมหรือ ต้องกำรให้ประชำชนเข้ำวัดปฏิบัติธรรม 
หรือมุ่งเน้นสืบสำนวัฒนธรรมไทยที่ได้รับอิทธิพลมำจำก หลักพระพุทธศำสนำ เช่น กำรจัดงำนเทศน์
มหำชำติกำรจัดงำนในวันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ กำรจัดงำนในวันที่ก ำหนดเป็นวันส ำคัญของไทย 
(วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรำนต์ เป็นต้น) กำรจัดโครงกำรบรรพชำสำมเณรภำคฤดูร้อน กำรจัดโครงกำร 

                                                           

 3 สำนักงำนสถิติแห่งชำต.ิ (2555). การสารวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2554. กรุงเทพฯ: 
คณะรัฐมนตรีและรำชกิจจำนเุบกษำ. 
 4 กรมกำรศำสนำ. (2560). แนวทางการดาเนินงานชุมชนคุณธรรมและขับเคลื่อนด้วยพลัง “บวร”. 
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย. 
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บวชเนกขัมมจำริณี (ชีพรำหมณ์) กำรจัดอุปสมบทหมู่หรือจัดให้มีกำรปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำของพระบำทสมเด็จ  พระเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ 
พระบรมรำชินีนำถ กำรจัดพิธีแสดงตนเป็น พุทธมำมกะ กำรจัดให้มีกำรแสดงธรรมในวันธัมมสวนะ 
(วันพระ) กำรจัดส่งพระภิกษุไปสอนศีลธรรมแก่นักเรียนตำมโรงเรียนต่ำง ๆ นอกจำกนี้ยังมีกำรเผยแผ่
ธรรมที่คณะสงฆ์ร่วมกับสำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติจัดให้ดำเนินกำรในรูปแบบ  “หน่วยอบรม
ประชำชนประจ ำต ำบล (อ.ป.ต.)” “กำรอบรมจริยธรรมนักเรียน ข้ำรำชกำร และประชำชน” “กำร
อบรมครูจริยศึกษำ” “กำรส่งเสริมหน่วยเผยแพร่ศีลธรรม” “กำรส่งเสริมหน่วยสงเครำะห์พุทธมำมกะ
ผู้เยำว์” เช่น โครงกำรอุทยำนกำรศึกษำในวัด โครงกำรสวนสมุนไพรในวัด โครงกำรลำนวัด ลำนใจ 
ลำนกีฬำโครงกำรวัดพัฒนำตัวอย่ำง เป็นต้น5 
 พระพุทธศำสนำก ำเนิดขึ้นมำโดยมีสมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ เป็นผู้ประกำศพระศำสนำ
จนกระทั่งมีพระภิกษุ ภิกษุณี อุบำสก และอุบำสิกำ ที่เรียกว่ำ พุทธบริษัท สังคมพุทธจึงก ำเนิดขึ้นมำ 
ดังนั้น จึงต้องมีกำรบริหำรหรือกำรปกครองเกิดขึ้น กำรบริหำรพระพุทธศำสนำในสมัยพุทธกำล พระ
พุทธองค์ทรงแสดงธรรม และบัญญัติพระธรรม วินัยใช้เป็นกฎระเบียบในกำรปฏิบัติตน พระธรรม 
วินัยจึงถือเป็นธรรมนูญสูงสุดในพระพุทธศำสนำ ที่ใช้ในกำรปกครองส่วนระบบกำรปกครองสงฆ์ใน 
สมัยพุทธกำลที่สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ ทรงวำงรูปแบบเอำไว้ คือ “สังฆำธิปไตย” อันหมำยถึง 
ระบอบที่ให้ “สงฆ์” มีอ ำนำจสูงสุดและเป็นใหญ่ ในกิจกำรต่ำงๆ กำรปกครองในทำงพระพุทธศำสนำ 
จึงมีลักษณะกำรปกครองตำมระบอบธรรมำธิปไตย ที่ยึดถือควำมดีงำม ควำมเป็นธรรม ควำมถูกต้อง 
ตำมพระธรรมวินัยเป็นใหญ่ และกำรปกครองนั้น ก็จะต้องอ ำนวยประโยชน์สุขให้แก่ผู้ใต้ปกครอง 
รวมถึงคนหมู่มำกด้วยเช่นกัน ภำยใต้ระบอบ กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยของไทย ในปัจจุบัน 
จะเห็นได้ว่ำ แนวทำงกำรปกครอง ขำดระบอบธรรมำภิบำลที่เป็นเครื่องมือส ำคัญ ในกำรตรวจสอบ
ควำมถูกต้อง จึงก่อให้เกิดปัญหำ กำรทุจริตทั้งทำงนโยบำย และกำรด ำเนินงำน ในทุกภำคส่วน จะ
เห็นได้จำกสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองไทย ระหว่ำง พ.ศ. 2547-2553 สำเหตุส ำคัญของ
ควำมขัดแย้ง เกิดขึ้นจำกควำม ต้องกำรอ ำนำจ และผลประโยชน์ ในกำรแก้ไขปัญหำ สมควรที่จะ
น ำเอำสันติวิธีมำใช้ โดยยึดหลัก ของนิติธรรม นิติรัฐ หลักควำมยุติธรรม ควำมมี คุณธรรมและ
จริยธรรม โดยควำมร่วมมือทั้งภำครัฐ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆ ฝ่ำย6ระบอบสังฆำธิปไตยที่สมเด็จ
พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ ทรงวำงรูปแบบไว้ น ำมำประยุกต์ใช้เป็นแนวทำง แก้ไขปัญหำกำรเมืองกำร
ปกครองในยุคปัจจุบัน เพ่ือลดควำมขัดแย้งทำงสังคม รวมทั้งสำมำรถ น ำแนวทำงต่ำงๆ ที่ได้มำแก้ไข
ปรับปรุงนโยบำย ทำงกำรเมือง เพ่ือรักษำสิทธิประโยชน์ของ ประชำชนให้มีควำมเท่ำเทียมกันมีควำม
มั่นคง ตลอดจนมีเสถียรภำพในกำรปกครองมีระบอบ ธรรมำภิบำลที่เข้มแข็ง ส่งเสริมคุณธรรมและ 
จริยธรรมของนักกำรเมือง ตำมระบอบกำรปกครอง ประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข 
ทั้งยังเป็นกำรสร้ำงสรรค์กำรปกครองให้เกิดควำม เป็นธรรม เพ่ือสร้ำงสันติสุขให้เกิดขึ้นโดยส่วนตน 

                                                           

 5 สำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ. (2554). การพัฒนาวัดสู่ความเป็นมาตรฐาน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
สำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ. 
 6 Suksai, P. (2011). Thai Political Conflict Management between 2004-2010. Bangkok : 
Thailand Conflict Management Club. 
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และส่วนรวม ดังนั้น จึงมีควำมสนใจศึกษำเชิงวิเครำะห์ ถึงรูปแบบกำรปกครอง ตำมแนวทำงพระพุทธ 
ศำสนำว่ำมีลักษณะเป็นเช่นไร พร้อมทั้งน ำมำ ประยุกต์ให้สอดคล้องกับสภำพกำรเมืองกำร ปกครอง
ในปัจจุบันพระพุทธศำสนำกับกำรเมือง 
 
4.การพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวพระพุทธศาสนา  
 พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำทรงวำงหลักกำรเมืองกำรปกครองเอำไว้แก่เจ้ำลิจฉวีซึ่งได้ปกครองแบบ
สำมัคคีธรรมหรือสมำพันธรัฐซึ่งถือว่ำมีกำรปกครองที่ถือค่อนข้ำงที่จะเป็นประชำธิปไตยมำกที่สุดใน
ยุคนั้น หลักธรรมกำรปกครองซึ่งพระพุทธเจ้ำได้ทรงวำงไว้มีชื่อว่ำ  “อปริหำนิยธรรม” แปลว่ำ ข้อ
ปฏิบัติไม่เป็นที่ตั้งของควำมเสื่อม หรือข้อที่ประพฤติปฏิบัติแล้วจะไม่นำไปสู่ควำมเสื่อมเรียกอย่ำงง่ำย
ว่ำ ปฏิบัติแล้วจะสำมำรถรักษำควำมเจริญรุ่งเรืองเอำได้นั่นเอง: ซึ่งมีท้ังหมด 7 ประกำร ได้แก่  
1 . มีกรประชุมกันเสมอ และพร้อมเพรียง 

 2. กำรประชุมเป็นไปโดยสำมัคคี เข้ำประชุมพร้อมกัน เลิกประชุมพร้อมกัน ปฏิบัติกรณียะที่
ควรทำโดยพร้อมกัน  
 3. ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ควรบัญญัติ ไม่ทำลำยข้อบัญญัติที่เหมำะสม ยึดถือปฏิบัติตำมบัญญัติที่
รับรองอยุ่  
 4. สักกำระ เคำรพ นับถือ บุชำ ผู้เก่ำแก่ของบ้ำนเมือง และเชื่อฟังปฏิบัติตำม  
 5. ไม่ทำกำรข่มขืนน้ำใจกุลสตรีโดยพลกำร เชิดชูเกียรติศักดิ์ศรีของกุลสตรีให้สูงเด่น  
 6. สักกำระ เคำรพ นับถือ บูชำ ปูชำนียสถำนทั้งภำยในและภำยนอกเมือง ไม่ทำลำยกำรบริ
จำรบำรุงที่เป็นมำโดยธรรมแต่โบรำณ  

7. ถวำยกำรคุ้มครองปูองกันด้วยดีในพระอรหันต์ของชำวเมือง พร้อมด้วยใจปรำถนำว่ำ ท่ำน
ที่ยังไม่ได้มำ ขอได้โปรดมำเมืองข้ำพเจ้ำเถิด ส่วนท่ำนที่มำแล้วของให้ท่ำนอยู่เป็นผำสุกในเมืองนี้เถิด7  

จะเห็นได้ว่ำ แนวทำงกำรปกครองที่พระบรมศำสดำสัมมำสัมพุทธเจ้ำทรงวำงไว้นั้นซึ่ง
สำมำรถพอที่จะสรุปเป็นแนวและใจควำมได้ดังนี้คือ  อปริหำนิยธรรมข้อที่  1 และข้อที่ 2 นั้น 
พระพุทธเจ้ำทรงเน้นเรื่อง  
 1. หลักควำมสำมัคคี คือมีควำมคิดเห็น กำรแสดงออกเป็นไปแนวทำงเดียวกัน มีควำมรักใคร่
สมัคสมำนสำมัคคีเป็นพี่น้องกัน  
 2. หลักควำมเสมอภำค คือไม่เลือกปฏิบัติคือต้องเป็นไปตำมกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบของ
สังคมท่ีวำงไว้ อปริหำนิยธรรมข้อที่ 3 นั้นพระพุทธองค์ทรงเน้นเรื่อง  

3. หลักควำมเหมำะสมซึ่งหมำยถึงกำรเอำรับสิ่งที่ไม่ควรไม่เหมำะสมกับสังคมไทยมำใช้และ
บัญญัติไว้ อย่ำงเช่น รับแนวคิดวัฒนธรรมตะวันตกมำเป็นข้ออ้ำงและนำมำบัญญัติเอำไว้เป็นกฎหมำย 
จะเห็นได้ว่ำทุกๆคนไทยคิดอย่ำงไรก็ไม่ค่อยที่จะแตกต่ำงจำกฝรั่งมำกนักเพรำะอิทธิพลตะวันตกได้
แพร่ระบำดเข้ำมำดุจเชื้อโรค ทำให้คนไทยจึงต้องตกเป็นทำสวัฒนธรรมตะวันตกโดยปริยำยไม่ว่ำ จะ
เป็นเรื่อง วัตถุนิยม เห็นเงินเป็นพระเจ้ำ บริโภคนิยม เสรีนิยม ทุนนิยม ต่ำงเหล่ำนี้เป็นต้น เมื่อเป็น

                                                           

 7 พระธรรมปิฎก ป.อ. ปยุตฺโต. (2541). ธรรมกับสังคมไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน.กรุงเทพมหำนคร : โรง
พิมพ์คุรุสภำลำดพร้ำว. 
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เช่นนี้เมื่อจะร่ำงหรือบัญญัติกฎหมำยจึงเป็นไปตำมแนวทำงตะวันตกทุกประกำรส่วนเรื่องกำรทำลำย
ข้อบัญญัติที่เหมำะสมนั้นเห็นได้อย่ำงชัดเจนในรัฐธรรมนูญฉบับบชั่วครำวฉบับนี้ได้ชัดเจนว่ำได้ถอด
ข้อควำมบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงเป็นพุทธมำมกะซึ่งอย่ำงนี้ไมถูกต้อง
เพรำะเมืองไทยเป็นเมืองแห่งพุทธศำสนำมำยำวนำนครั้งตั้งแต่ก่อตั้งประเทศกำรกระท ำของนัก
กฏหมำยเป็นกำรท ำลำยควำมมั่นคงของประเทศชำติและพระพุทธศำสนำหรือไม่?หรือออกกฎหมำย
เพ่ือรับใช้ศำสนำอื่น ๆ เท่ำนั้น อปริหำนิยธรรมข้อ4 กล่ำวถึงเรื่อง  
 4. หลักควำมเสมอภำคทำงเพศ หรือยกย่องให้เกียรติสตรี หรือปัจจุบันได้ออกมีกำรมำ
เรียกร้องให้สตรีมีควำมเสมอภำคเท่ำเทียมกับบุรุษ (เพรำะไปรับแนวคิดมำจำกตะวันตก) ซึ่งทำง
พระพุทธศำสนำได้มีมำก่อนตั้งนำนแล้ว พระพุทธเจ้ำทรงมองว่ำ ไม่ว่ำ หญิง หรือชำย ก็สำมำรถ
พัฒนำตนไปสู่ควำมเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐนั่นเอง  
 5. หลักกำรของศีลธรรม หมำยถึง กำรมีควำมอ่อนน้อม เคำรพบูชำในสิ่งที่ตนนับถือ มีมโน
ธรรม ตลอดจนให้กำรอุปถัมภ์คุ้มครองพระศำสนำ ซึ่งเมืองไทยมีพระพุทธศำสนำเป็นศำสนำประจำ
ชำติมำตั้งแต่ในอดีต แต่ในปัจจุบันไม่ได้รับคุ้มครองอุปถัมภ์เท่ำท่ีควร พระทุกวันนี้จึงอยู่อย่ำงโดดเดี่ยว 
ถูกตัดหำงปล่อยวัด ถูกกีดกันไม่ให้เข้ำมำยุ่งเกี่ยวกับสังคม ทั้งที่เป็นหน้ำที่ของพระเจ้ำพระสงฆ์ที่
จะต้องอบรมสั่งสอนให้คนเป็นคนดี แต่กลำยเป็นว่ำพระทุกวันนี้ถูกตอนมิให้ไปไหน ให้กินนอน อยู่กับ
ที ่แล้วอย่ำงนี้จะไม่ให้พระภิกษุ อุบำสกอุบำสิกำ ออกมำเรียกร้องได้อย่ำงไร?8  
 ตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2540 บัญญัติไว้ว่ำ รัฐ
ต้องให้ควำมอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศำสนำและศำสนำอ่ืน ส่งเสริมควำมเข้ำใจ อันดี และควำม
สมำนฉันท์ระหว่ำงศำสนิกชนของทุกศำสนำ รวมทั้งกำรสนับสนุกกำรนำหลักธรรมของศำสนำมำ ใช้
เพ่ือส่งเสริมสร้ำงคุณธรรมและพัฒนำคุณภำพชีวิต  พระธรรมปิฎกได้แสดงทัศนะให้เห็นว่ำ โดย
หลักกำรแล้ว กำรที่รัฐสัมพันธ์กับพระพุทธศำสนำนั้น สรุปได ้2 ลักษณะด้วยกันคือ 
 1. เป็นควำมสัมพันธ์เชิงหน้ำที่เกี่ยวกับธรรม หรือหน้ำที่ต่อธรรม คือ รัฐโดยเฉพำะผู้ปกครอง
ที่ด ีย่อมเป็นผู้ใฝ่ธรรม แสวงหำธรรม และเป็นผู้เชิดชูธรรม พระสงฆ์ หรือทำงฝ่ำยศำสนำนั้น เป็นผู้ดำ
รงไว้ซึ่งธรรม เป็นผู้เผยแผ่ และสืบต่อ สืบทอดธรรมให้ดำรงอยู่ ในโลก ในสังคม เพรำะฉะนั้น รัฐก็ทำ
หน้ำที่ในกำรที่จะช่วยผู้ดำรงรักษำสืบทอดธรรม เผยแผ่ธรรมนี้ ให้ทำหน้ำที่นั้นด้วยดี กำรกระทำอย่ำง
นั้น ก็เท่ำกับรัฐได้เชิดชูคุณธรรมด้วย  
 สืบเนื่องจำกหน้ำที่ที่ เกี่ยวกับธรรมเช่นนี้  พระธรรมปิฎกให้ควำมเห็นเพ่ิมเติมว่ำ หน้ำที่
เกี่ยวกับธรรมของรัฐนั้น ก็ทำให้พระมหำกษัตริย์หรือทำงรัฐมีหน้ำที่ต่อไปอีก คือ จะต้องพยำยำมให้
ศำสนำบริสุทธิ์ เพ่ือให้มีธรรมดำรงอยู่สืบต่อไปในสังคม หรือในโลกนี้ กำรทำ สังคำยนำก็ดี กำรกำจัด
ชำระล้ำงมลทินของศำสนำในบำงสมัยก็ดี เป็นเรื่องที่จัดได้ว่ำ อยู่ในหน้ำที่ข้อน 
 เมื่อมีเหตุกำรณ์ไม่เรียบร้อยเกิดขึ้นในวงกำรศำสนำ รัฐก็เข้ำมำอุปถัมภ์คณะสงฆ์ ในกำรทำ
สังคำยนำร้อยกรองพระธรรมวินัย เพ่ือรักษำธรรมที่บริสุทธิ์ไว้ สังคำยนำต่ำงๆ โดยมำก ก็มีพระเจ้ำ
แผ่นดิน หรือทำงรัฐเข้ำมำเป็นผู้อุปถัมภ์ ทั้งในประเทศอินเดีย ในศรีลังกำ ตลอดจนกระทั่งในประเทศ
ไทยหลำยครั้ง หลำยสมัย  
                                                           

 8 พระรำชวรมุน ีประยุทธ์ ปยุตฺโต, 2539 
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 นอกจำกนี้ ในกรณีปลีกย่อย เมื่อปรำกฏว่ำมีคนของรัฐ หรือพลเมืองคือ คนของ บ้ำนเมืองที่
เป็นคน ร้ำย คนไม่ดีเข้ำไปซุกซ่อนตัวแอบแฝงอยู่ เข้ำไปบวช เข้ำไปเบียดเบียนทำลำยศำสนำ ซึ่ง
เท่ำกับทำลำยผล ประโยชน์ของรัฐและประชำชนด้วย ทำงรัฐหรือทำงพระเจ้ำ แผ่นดิน ก็ช่วยรักษำ
ควำมบริสุทธิ์ของพระศำสนำด้วยกำรเอำคนของรัฐ หรือพลเมืองของตนเองที่เป็นคนไม่ดีที่เข้ำไปทำ
ลำยศำสนำนั้นออกมำ ข้อนี้ถือว่ำเป็นกำรชำระล้ำงพระศำสนำด้วยกำรเอำคนร้ำย  พลเมืองไม่ดีของ
ตนเองกลับออกมำเสีย ไม่ให้เข้ำไปหรืออยู่ทำลำยพระศำสนำอีกต่อไป  
 2. เป็นควำมสัมพันธ์เชิงหน้ำที่ในฐำนะที่ผู้ปกครองหรือรัฐ เป็นตัวแทนของประชำชน ควร
แสดงน้ำใจตอบแทนต่อทำงฝ่ำยสงฆ์ หรือทำงศำสนำ โดยนัยนี้ พระธรรมปิฎกเห็นว่ำ ตำมปกติ
พระภิกษุสงฆ์ หรือทำงฝ่ำยศำสนำเป็นผู้แนะนำสั่งสอนประชำชนให้ดำรงอยู่ในศีลธรรม ให้ประพฤติ
ปฏิบัติในทำงที่ดีงำม ให้พัฒนำทำงจิตใจ ทำงปัญญำ ให้พระสงฆ์ทำ เช่นนี้ ประชำชนก็จะมีกำรศึกษำ
ดี มีควำมรู้ ประพฤติดี มีจิตใจที่มีคุณภำพดี ก็จะเป็น พลเมืองที่ดี ผลประโยชน์ก็ตกแก่รัฐด้วย ช่วยให้
รัฐนั้นเจริญรุ่งเรือง มีควำมสงบสุข รัฐสำนึกในพระคุณฝ่ำยสงฆ์ หรือทำงศำสนำนั้น เป็นกำรตอบแทน
คุณควำมดี หรือบูชำคุณของฝ่ำยศำสนำ หรือฝ่ำยสงฆ์นั่นเอง และทำหน้ำที่ดังกล่ำวแทนประชำชน 
คือ อุปถัมภ์บ ำรุงพระศำสนำ แทนประชำชน (ประชำ กัลยำชำติ และคณะ,2520)9 

ดังนั้น หลักกำรพัฒนำกำรเมืองกำรปกครองในแนวทำงพระพุทธศำสนำนั้นจะต้อง
ประกอบด้วยหลักกำร สำมัคคี เสมอภำค (ทำงสถำนภำพ ทำงเพศ) กำรให้เกียรติ ศีลธรรม ซึ่งกำร
ปกครองในลักษณะนี้จะท ำให้สังคมเจริญไม่ก้ำวถอยหลังไปสู่ควำมเสื่อม พอหันกลับมำดูสังคมไทยใน
ปัจจุบันในเรื่องกำรปกครองแล้ว จะเห็นได้ชัดว่ำมันแตกต่ำงจำกแนวทำงกำรพัฒนำเมืองกำรปกครอง
แบบแนวทำงพุทธศำสนำโดยสิ้นเชิง จำกกำรที่รัฐจ ำจะต้องสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อฝ่ำยพระสงฆ์  
หรือฝ่ำยพุทธจักร และในขณะเดียวกัน ฝ่ำยของพระสงฆ์หรือฝ่ำยพุทธจักรเองก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์ตำม
หน้ำที่ของตน ต่อฝ่ำยรัฐหรือฝ่ำยอำณำจักร เพรำะโดยที่สุดแล้ว พระธรรมปิฎกสรุปว่ำ ก็ล้วนแต่เพ่ือ
ประโยชน์สุขของพหูชนทั้งสิ้นนั่นเอง 
 
5.การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5.1.การอนุรักษ์ภูมิปัญญำ คือ กำรบ ำรุงรักษำสิ่งที่ดีงำมไว้เช่น ประเพณีต่ำง ๆ หัตถกรรม 
และคุณค่ำหรือกำรปฏิบัติตนเพ่ือควำมสัมพันธ์อันดีกับคนและสิ่งแวดล้อม  เป็นควำมรู้ที่ประกอบไป
ด้วยคุณธรรม ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิมนั้น ชีวิตของชำวบ้ำนไม่ได้แบ่งแยกเป็นส่วน ๆ หำกแต่ทุก
อย่ำงมีควำมสัมพันธ์กันท ำมำหำกิน กำรร่วมกันในชุมชน กำรปฏิบัติศำสนำ พิธีกรรมและประเพณ ี
 1.1)   ควำมหมำยของภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 สำมำรถ  จันทร์สูรย์  (สำมำรถ  จันทร์สูรย์. 2532 : 88-93)กล่ำวว่ำ  “ภูมิปัญญำ” เป็นค ำที่
ใช้กันในหมู่นักกำรศึกษำมำนำนแล้ว “ภูมิปัญญำชำวบ้ำน” หรือ “ภูมิปัญญำท้องถิ่น” หรือ “ภูมิ
ปัญญำไทย” มีผู้สนใจพูดถึงกันมำกขึ้นเมื่อทศวรรษที่ผ่ำนมำนี้  ทั้งองค์กรภำครัฐ (GO) และองค์กร
ภำคเอกชน  (NGOs) กำรเข้ำใจเรื่องภูมิปัญญำชำวบ้ำนเป็นสิ่งส ำคัญที่ท ำให้เข้ำใจถึงวัฒนธรรมของ

                                                           

 9 https://www.google.com/search สืบค้นเมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 2561 : ลักษณะกำรพัฒนำกำรเมอืง
ตำมหลักพระพุทธศำสนำ ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1 ประจำเดือนมกรำคม – มิถุนำยน 2561 
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ชำวบ้ำน  และท ำให้เข้ำใจภำพรวมวัฒนธรรมของชำติได้  ดังนั้นเรื่องภูมิปัญญำชำวบ้ำนจึงจ ำเป็นต้อง
ท ำควำมเข้ำใจในเบื้องต้นเสียก่อนว่ำภูมิปัญญำชำวบ้ำนคืออะไร   ส ำคัญอย่ำงไรและมีแนวทำงวิธี
กำรศึกษำและส่งเสริมเผยแพร่อย่ำงไร10 
 ภูมิปัญญำ (Wisdom) หรือ  มิปัญญำชำวบ้ำน (Popular wisdom) หรือภูมิปัญญำท้องถิ่น 
(Local wisdom)  ก็เรียกหมำยถึงพ้ืนเพรำกฐำนของควำมรู้ของชำวบ้ำน    หรือควำมรอบรู่ของ
ชำวบ้ำนที่ เรียนรู้และมีประสบกำรณ์สืบต่อกันมำทั้งทำงตรงคือประสบกำรณ์ด้วยตนเองหรือ
ทำงอ้อม  ซึ่งเรียนรู้จำกผู้ใหญ่หรือควำมรู้สะสมที่สืบต่อกันมำ  กล่ำวอีกนัยหนึ่งได้ว่ำ  ภูมิปัญญำ
ชำวบ้ำน  หมำยถึง ทุกสิ่งทุกอย่ำงที่ชำวบ้ำนคิดได้เองที่น ำมำใช้ในกำรแก้ปัญหำ เป็นสติปัญญำ  เป็น
องค์ควำมรู้ทั้งหมดของชำวบ้ำน ทั้งกว้ำง ทั้งลึก ที่ชำวบ้ำนสำมำรถคิดเอง   ท ำเอง  โดยอำศัยภูมิ
ปัญญำเกิดจำกำรสะสมกำรเรียนรู้มำเป็นระยะเวลำยำวนำน มีลักษณะเชื่อมโยงกันไปหมดในทุกสำขำ
วิทยำ  ไม่แยกเป็นวิชำๆ แบบที่เรำเรียน  ฉะนั้นวิชำเกี่ยวกับเศรษฐกิจอำชีพ  ควำมเป็นอยู่เกี่ยวกับ
กำรใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรศึกษำวัฒนธรรมนั้นจะผสมกลมกลืนเชื่อมโยงกันหมด   

5.2.ลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  ค ำว่ำ ภูมิปัญญำท้องถิ่น หรือ ภูมิปัญญำชำวบ้ำน หมำยถึง ควำมรู้ของชำวบ้ำนใน

ท้องถิ่น ซึ่งได้มำจำกประสบกำรณ์ และควำมเฉลียวฉลำดของชำวบ้ำน รวมทั้งควำมรู้ที่สั่งสมมำแต่
บรรพบุรุษ สืบทอดจำกคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ระหว่ำงกำรสืบทอดมีกำรปรับ ประยุกต์และ
เปลี่ยนแปลง จนอำจเกิดเป็นควำมรู้ใหม่ตำมสภำพกำรณ์ทำงสังคมวัฒนธรรม   
 (1)  ลักษณะที่เป็นนำมธรรม เป็นโลกทัศน์ ชีวทัศน์  เป็นปรัชญำในกำรด ำเนินชีวิต  เป็นเรื่อง
เกี่ยวกับกำรเกิด  แก่ เจ็บ ตำย คุณค่ำและควำมหมำยของทุกสิ่งในชีวิตประจ ำวัน 
 (2)  ลักษณะที่เป็นรูปธรรม เป็นเรื่องเกี่ยวกับเฉพำะด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรท ำมำหำกิน กำร
เกษตรกร หัตถกรรม ศิลปดนตรี และอ่ืนๆ ภูมิปัญญำเหล่ำนี้สะท้อนออกมำใน 3  ลักษณะที่สัมพันธ์
ใกล้ชิดกันคือ 
 (2.1)  ควำมสัมพันธ์อย่ำงใกล้ชิดกันคือควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนกับโลก สิ่งแวดล้อม   สัตว์ 
พืช ธรรมชำติ 
 (2.2)  ควำมสัมพันธ์กับคนอ่ืนๆ ที่ร่วมกันในสังคม หรือในชุมชน 
 (2.3) ควำมสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์  สิ่งเหนือธรรมชำติ สิ่งที่ไม่สำมำรถสัมผัสได้ทั้งหลำย  ทั้ง
สำมลักษณะนี้คือ  สำมมิติของเรื่องเดียวกัน  คือ ชีวิตของชำวบ้ำน  สะท้อนออมำถึงภูมิปัญญำ  ใน
กำรด ำเนินชีวิตอย่ำงมีเอกภำพเหมือนสำมมุมของรูปสำมเหลี่ยม   ภูมิปัญญำจึงเป็นรำกฐำนในกำร
ด ำเนินชีวิตของชำวบ้ำนท ำไมจึงต้องสนใจเรื่องภูมิปัญญำชำวบ้ำน ภูมิปัญญำเป็นเรื่องของกำรสืบทอด
ประสบกำรณ์จำกอดีตถึงปัจจุบันที่เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง  อย่ำงไม่ขำดสำย  เป็นธรรมชำติของชำวบ้ำน
ที่เชื่อมโยงประวัติศำสตร์ต่อกันมำมิได้ขำด   เป็นลักษณะของควำมสัมพันธ์ภำยในโดยชำวบ้ำน
เอง  หรือเรียกว่ำ คนในโดยคนนอก ไม่เข้ำไปบงกำรครอบง ำมำกมำยนัก   

                                                           

 10https://etonoy.srru.ac.th/ สบืค้นเมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 2561 การพัฒนาสังคมไทยท่ีต้องสร้าง
ความภูมิใจกับภูมิปัญญาท้องถิน่  
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 ท ำให้สังคมชำวบ้ำนเป็นปึกแผ่นมั่นคง ไม่แตกสลำย หมู่บ้ำนไทยไม่ถึงขั้นวิกฤตต้องมำหำทำง
ออกด้วยวิธีต่ำงๆ  อย่ำงในปัจจุบัน ในช่วงสำมทศวรรษที่ผ่ำนมำ นักบริหำรหรือพวกที่เรียกตัวเอง
ว่ำ นักพัฒนำ  มองชำวบ้ำนว่ำเป็นพวกที่น่ำสงสำร  ต่ ำต้อยยังไม่พัฒนำ  ได้โหมกำรพัฒนำไปสู่ชนบท
เป็นกำรใหญ่ด้วยควำมมุ่งมั่นอันแรงกล้ำตำมอุดมกำรณ์  และควำมรู้ที่ร่ ำเรียนมำจำกประเทศตะวันตก
ในรูปแบบของโครงกำรต่ำงๆ  และด้วยเงินงบประมำณของรัฐจ ำนวนมหำศำล  ที่เน้นกำรใช้วิทยำกำร
หรือเทคโนโลยีแผนใหม่  โดยกำรขำดกำรเชื่อมโยงเทคโนโลยีแผนเก่ำที่มีมำแต่อดีต  ขำดกำรปรับ
ปรนที่เหมำะสม  เป็นผลให้วิถีชีวิตของชำวบ้ำนเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเกินไป  จนไม่สำมำรถปรับตัวได้
อย่ำงมีควำมสุขเหมือนในอดีตที่ค่อยๆ สืบทอดเชื่อมโยงภูมิปัญญำต่อๆ กันมำโดยตลอด   กำร
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันท ำให้ชำวบ้ำนสูญเสียควำมเป็นตัวของตัวเอง   เริ่มขำดควำมภำคภูมิใจใน
รำกเหง้ำพ้ืนเพของตัวเอง  ขำดควำมเป็นเอกลักษณ์ขอองตัวเอง ควำมเป็นอิสระน้อยลง  ขำดควำม
เชื่อมั่นในตัวเอง  เริ่มไม่กล้ำตัดสินใจด ำเนินชีวิตเองเนื่องจำกถูกครอบง ำ  สั่งกำร  ตัดสินใจแทนโดย
คนนอกเสียไปส่วนใหญ่    ยกตัวอย่ำงเช่น   เมื่อชำวบ้ำนจะลงมือปลูกพืชต้องไปถำมคนอ่ืนที่เป็นคน
นอกว่ำ  ควรจะเลือกพันธุ์อะไร  ปลูกและดูแลอย่ำงไร  ขำยอย่ำงไรและในที่สุดก็จะถูกแนะน ำให้ปลูก
อย่ำงเดียวตำมควำมต้องกำรของเขำ (ตลำด)   เช่น มันส ำปะหลัง ปอ เป็นต้น  ตำมที่เขำแนะน ำแล้ว 
ใส่ปุ๋ย  ใช้ยำปรำบศัตรูพืชตำมที่ เขำแนะน ำและสุดท้ำยก็ต้องขำยตำมรำคำที่ เขำแนะน ำ (กด
รำคำ)  อีก ผลก็คือ ขำยได้เงินน้อย เกิดหนี้สินได้ไม่คุ้มเสีย  ท ำให้คนอ่ืนเป็นคนนอก (นำยทุน) รวย
ส่วนตนเอง  (ชำวบ้ำน) ยิ่งจนลง  แถมในที่สุดต้องขำยที่นำหมดเพ่ือใช้หนี้สินและจำกกำรปลูกพืช
อย่ำงเดียวจ ำเป็นต้องหักร้ำงถำงพงท ำลำยแวดล้อมอันอุดมสมบูรณ์ลงไปอย่ำงน่ำเสียดำยอีก
ต่ำงหำก  นี่กล่ำวถึงเพียงกรณีตัวอย่ำงเดียวเท่ำนั้นซึ่งควำมจริงยังมีกรณีตัวอย่ำงอีกมำกมำย สภำพ
เช่นนี้ถือว่ำเริ่มสูญเสียภูมิปัญญำของชำวบ้ำนไป  ซึ่งจะเป็นอันตรำยต่ออนำคตของชำวบ้ำนเอง และ
ของชำติโดยส่วนรวมในที่สุดหวนคืนสู่อดีตหรืออย่ำงไร  เมื่อมีกำรกล่ำวถึงภูมิปัญญำชำวบ้ำนก็มักไม่
พ้นที่จะกล่ำวถึงรำกเหง้ำพ้ืนเพของชำวบ้ำนในอดีตในแง่ดีอยู่เสมอ   แต่ในควำมเป็นจริงไม่ว่ำยุคสมัย
ใดย่อมมีทั้งจุดที่ดีและจุดที่มีดี (ดีน้อย)  ปะปนคละเคล้ำกันไปเพียงแต่รำพูดถึงจุดดีหรือแง่ดีของอดีต
เพ่ือให้มีกำรน ำมำเชื่อมโยงสัมพันธ์ปรับปรนรับใช้ปัจจุบันและอนำคตให้มำกขึ้นเป็นส ำคัญ   คงไม่ใช้
ชักชวนชำวบ้ำนกลับคืนไปสู่อดีตหรือพำกันฟูมฟำยหำอดีต (สุจิตต์ วงษ์เทศ) ไม่ใช่เรื่องกำรแสงหำ
สวรรค์หำยอะไรพวกนั้น  แต่เป็นเรื่องจริงที่เป็นไปได้แล้วและก ำลังเป็นไปในหลำยแห่งในประเทศไทย
นี้  ดังกรณีของปรำชญ์ชำวบ้ำนหลำยท่ำนที่มีผลงำนให้ปรำกฏอย่ำงน่ำชื่นชม   เช่น  หลวงพ่อนำน 
สุทธสีโล   ผู้ใหญ่วิบูลย์   เข็มเฉลิม   พ่อจำรย์ทองดี   นันทะ  พ่อผู้ใหญ่ผำย  สร้อยสระกลำง  พ่อ
มหำอยู่  สุนทรธัย   พ่อชำลี  มำระแสง   เป็นต้น  จำกกรณีปรำชญ์ชำวบ้ำนดังกล่ำวข้ำงต้น และท่ำน
อ่ืนๆ   ที่ก ำลั งเพ่ิมขึ้น อีกเรื่อยๆ ในทุกภูมิภำคของประเทศ     ที่ชำวบ้ำนมีควำมส ำนึกทำง
ประวัติศำสตร์ในอดีต  ศึกษำสถำนกำรณ์ปัจจุบัน  สำมำรถถ่ำยทอดเชื่อมโยงต่อเข้ำกับรำกเหง้ำพ้ืนเพ
อดีตของตนเองได้อย่ำงเหมำะสม  ท ำให้มีควำมเป็นอิสระในกำรคิดกำรท ำมำกขึ้น  สำมำรถตัดสินใจ
อย่ำงมีควำมเชื่อมั่นในตนเอง  ที่เป็นควำมพยำยำมปรับตัวให้เข้ำกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน   โดยคง
รำกเหง้ำแห่งคุณค่ำดั้งเดิมไว้อย่ำงมีเอกลักษณ์และมีศักดิ์ศรี  กำรถ่ำยทอดเชื่อมโยงภูมิปัญญำ
ชำวบ้ำนดังกล่ำว  นับว่ำเป็นกำรแสวงหำของใหม่ในปัจจุบันโดยมีรำกเหง้ำพ้ืนเพเดิมที่มั่นคงและมี
เอกลั กษณ์  ย่ อมสำมำรถขยำยผลได้ ดี กว่ ำกำรเริ่ ม ใหม่ ทั้ งห มด   โดยขำดฐำน เห ง้ำ อัน
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มั่นคง  เช่นเดียวกับกำรติดตำหรือต่อยอดมะม่วงหรือไม้ผลอ่ืนๆ  ก็ตำม  เกษตรกรผู้ช ำนำญย่อม
มักจะเลือกล ำต้นที่มีรำกเหง้ำหรือรำกแก้วอันมั่นคงก่อนเป็นอันดับแรกเมื่อได้รำกแก้วที่มั่นคงแล้วก็
สำมำรถต่อยอด  ติดตำหรือเสียบกิ่งขยำยให้ เป็นพันธุ์ ใหม่ต่ำงๆ   ได้มำกมำยและแข็งแรงดี
ด้วย  เปรียบเสมือนกำรสืบทอดภูมิปัญญำที่ก ำลังกล่ำวถึงฉันใดก็ฉันนั้น 
 ถ่ำยทอดภูมิปัญญำท้องถิ่นหรือภูมิปัญญำชำวบ้ำนอย่ำงไร   ชำวบ้ำนทุกหมู่เหล่ำได้ใช้
สติปัญญำของตนสั่งสมควำมรู้ประสบกำรณ์เพ่ือกำรด ำรงชีพมำโดยตลอด  และย่อมถ่ำยทอดจำกคน
รุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่งตลอดมำด้วยวิธีกำรต่ำงๆ   ที่แตกต่ำงกันไปตำมสภำพแวดล้อมของแต่ละ
ท้องถิ่น  ทั้งทำงตรงและทำงอ้อมโดยอำศัยศรัทธำทำงศำสนำ  ควำมเชื่อถือผีสำงต่ำงๆ  รวมทั้งควำม
เชื่อบรรพบุรุษเป็นพ้ืนฐำนในกำรถ่ำยทอดเรียนรู้สืบต่อกันมำ  จำกบรรพบุรุษในอดีตถึงลูกหลำนใน
ปัจจุบัน  ซึ่งพอจะจ ำแนกได้คือ 
 (1)  วิธีกำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำแก่เด็ก เด็กโดยทั่วไปมีควำมสนใจในช่วงเวลำสั้นในสิ่งที่ใกล้
ตัว ซึ่ งแตกต่ำงจำกผู้ ใหญ่  กิจกรรมกำรถ่ำยทอดต้องง่ำยไม่ซับซ้อนสนุกสนำน  และดึงดูด
ใจ เช่น กำรละเล่น กำรเล่ำนิทำน กำรลองท ำ (ตำมตัวอย่ำง) กำรเล่นปริศนำค ำทำย11 เป็นต้น   
 (2)  วิธีกำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำแก่ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ถือว่ำเป็นผู้ที่ผ่ำนประสบกำรณ์ต่ำงๆ   มำ
พอสมควรแล้ว   และเป็นวัยท ำงำน  วิธีกำรถ่ำยทอดท ำได้หลำยรูปแบบ เช่น  วิธีบอกเล่ำโดยตรงหรือ
บอกเล่ำโดยผ่ำนพิธีสู่ขวัญ  พิธีกรรมทำงศำสนำ  พิธีกรรมตำมขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น
ต่ำงๆ   
 ดังจะเห็นได้โดยทั่วไปในพิธีกำรแต่งงำนของทุกท้องถิ่น  จะมีขั้นตอนมีค ำสอนที่ผู้ใหญ่สอนคู่
บ่ำวสำวอยู่ทุกครั้งรวมทั้งกำรลงมือประกอบอำชีพตำมอย่ำงบรรพบุรุษก็มีกำรถ่ำยทอดเชื่อมโยง
ประสบกำรณ์มำโดยตลอดแนวทำงกำรศึกษำและเผยแพร่ภูมิปัญญำชำวบ้ำนกำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำ
ชำวบ้ำนเป็นเรื่องของชำวบ้ำนรุ่นหนึ่งถ่ำยทอดสู่ชำวบ้ำนอีกรุ่นหนึ่งด้วยวิธีกำรหลำยลักษณะตำมที่
กล่ำวมำแล้ว  นับว่ำเป็นกระบวนกำรที่ค่อยเป็นค่อยไปตำมธรรมชำติของแต่ละชุมชน  กำรที่ชำวเมือง
หรือที่เรียกตัวเองว่ำนักวิชำกำรหรือนักพัฒนำ  จะเข้ำไปร่วมสอดแทรกในกำรเผยแพร่หรือถ่ำยทอด
ด้วยวิธีกำรสมัยใหม่  โดยใช้สื่อที่หลำกหลำยเป็นเรื่องที่น่ำเป็นห่วง  และควรจะระมัดระวังอย่ำงยิ่ง
เพรำะบำงกรณีเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลึกซึ้งเกินกว่ำจะเข้ำใจโดยกำรใช้สื่อหรือวิธีกำรสมัยใหม่ในเวลำ
อันจ ำกัด   
 
6.การพัฒนาการการเมืองตามแนวพระพุทธศาสนามีส่วนส่งเสริมให้มีการอนุรักภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 กำรพัฒนำกำรกำรเมืองตำมแนวพระพุทธศำสนำมีส่วนส่งเสริมให้มีกำรอนุรักภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นได้ ดังนี้ พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำทรงวำงหลักกำรเมืองกำรปกครองเอำไว้แก่เจ้ำลิจฉวีซึ่งได้
ปกครองแบบสำมัคคีธรรมหรือสมำพันธรัฐซึ่งถือว่ำมีกำรปกครองที่ถือค่อนข้ำงที่จะเป็นประชำธิปไตย
มำกที่สุดในยุคนั้น หลักธรรมกำรปกครองซึ่งพระพุทธเจ้ำได้ทรงวำงไว้มีชื่อว่ำ  “อปริหำนิยธรรม” 
แปลว่ำ ข้อปฏิบัติไม่เป็นที่ตั้งของควำมเสื่อม หรือข้อที่ประพฤติปฏิบัติแล้วจะไม่น ำไปสู่ควำมเสื่อม
เรียกอย่ำงง่ำยว่ำ ปฏิบัติแล้วจะสำมำรถรักษำควำมเจริญรุ่งเรืองเอำได้นั่นเอง: ซึ่งมีท้ังหมด 7 ประกำร 
                                                           

 11  ชัยอนันท์ สมุทวนิชและสมบัต ิ จันวงศ์  2523.  อ้ำงถึงใน ส ำนักงำนวัฒนธรรมแห่งชำติ.  2534: 90) 
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ได้แก่ 1) มีกรประชุมกันเสมอ และพร้อมเพรียง 2) กำรประชุมเป็นไปโดยสำมัคคี เข้ำประชุมพร้อมกัน 
เลิกประชุมพร้อมกัน ปฏิบัติกรณียะที่ควรทำโดยพร้อมกัน 3) ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ควรบัญญัติ ไม่ทำลำย
ข้อบัญญัติที่เหมำะสม ยึดถือปฏิบัติตำมบัญญัติที่รับรองอยู่ 4.)สักกำระ เคำรพ นับถือ บุชำ ผู้เก่ำแก่
ของบ้ำนเมือง และเชื่อฟังปฏิบัติตำม 5) ไม่ทำกำรข่มขืนน้ำใจกุลสตรีโดยพลกำร เชิดชูเกียรติศักดิ์ศรี
ของกุลสตรีให้สูงเด่น 6) สักกำระ เคำรพ นับถือ บูชำ ปูชำนียสถำนทั้งภำยในและภำยนอกเมือง ไม่ทำ
ลำยกำรบริจำรบำรุงที่เป็นมำโดยธรรมแต่โบรำณ 7) ถวำยกำรคุ้มครองปูองกันด้วยดีในพระอรหันต์
ของชำวเมือง พร้อมด้วยใจปรำรถนำว่ำ ท่ำนที่ยังไม่ได้มำ ขอได้โปรดมำเมืองข้ำพเจ้ำเถิด ส่วนท่ำนที่
มำแล้วของให้ทำ่นอยู่เป็นผำสุกในเมืองนี้เถิด12  

จะเห็นได้ว่ำ แนวทำงกำรปกครองที่พระบรมศำสดำสัมมำสัมพุทธเจ้ำทรงวำงไว้นั้นซึ่ง
สำมำรถพอที่จะสรุปเป็นแนวและใจควำมได้ดังนี้คือ  อปริหำนิยธรรมข้อที่  1 และข้อที่ 2 นั้น 
พระพุทธเจ้ำทรงเน้นเรื่อง  
 พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำทรงวำงหลักกำรเมืองกำรปกครองเอำไว้แก่เจ้ำลิจฉวีซึ่งได้ปกครองแบบ
สำมัคคีธรรมหรือสมำพันธรัฐซึ่งถือว่ำมีกำรปกครองที่ถือค่อนข้ำงที่จะเป็นประชำธิปไตยมำกที่สุดใน
ยุคนั้น หลักธรรมกำรปกครองซึ่งพระพุทธเจ้ำได้ทรงวำงไว้มีชื่อว่ำ  “อปริหำนิยธรรม” แปลว่ำ ข้อ
ปฏิบัติไม่เป็นที่ตั้งของควำมเสื่อม หรือข้อที่ประพฤติปฏิบัติแล้วจะไม่น ำไปสู่ควำมเสื่อมเรียกอย่ำงง่ำย
ว่ำ ปฏิบัติแล้วจะสำมำรถรักษำควำมเจริญรุ่งเรืองเอำได้นั่นเอง: ซึ่งมีทั้งหมด 7 ประกำร ได้แก 1)มีกร
ประชุมกันเสมอ และพร้อมเพรียง 2) กำรประชุมเป็นไปโดยสำมัคคี เข้ำประชุมพร้อมกัน เลิกประชุม
พร้อมกัน ปฏิบัติกรณียะที่ควรทำโดยพร้อมกัน 3) ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ควรบัญญัติ ไม่ทำลำยข้อบัญญัติที่
เหมำะสม ยึดถือปฏิบัติตำมบัญญัติที่รับรองอยู่ 4) สักกำระ เคำรพ นับถือ บุชำ ผู้เก่ำแก่ของบ้ำนเมือง 
และเชื่อฟังปฏิบัติตำม 5) ไม่ท ำกำรข่มขืนน้ำใจกุลสตรีโดยพลกำร เชิดชูเกียรติศักดิ์ศรีของกุลสตรีให้
สูงเด่น 6) สักกำระ เคำรพ นับถือ บูชำ ปูชำนียสถำนทั้งภำยในและภำยนอกเมือง ไม่ทำลำยกำรบริ
จำรบำรุงที่เป็นมำโดยธรรมแต่โบรำณ 7) ถวำยกำรคุ้มครองปูองกันด้วยดีในพระอรหันต์ของชำวเมือง 
พร้อมด้วยใจปรำถนำว่ำ ท่ำนที่ยังไม่ได้มำ ขอได้โปรดมำเมืองข้ำพเจ้ำเถิด ส่วนท่ำนที่มำแล้วของให้
ท่ำนอยู่เป็นผำสุกในเมืองนี้เถิด13  

จะเห็นได้ว่ำ แนวทำงกำรปกครองที่พระบรมศำสดำสัมมำสัมพุทธเจ้ำทรงวำงไว้นั้นซึ่ง
สำมำรถพอที่จะสรุปเป็นแนวและใจควำมได้ดังนี้คือ  อปริหำนิยธรรมข้อที่ 1 และข้อที่ 2 นั้น 
พระพุทธเจ้ำทรงเน้นเรื่อง  
 1. หลักควำมสำมัคคี คือมีควำมคิดเห็น กำรแสดงออกเป็นไปแนวทำงเดียวกัน มีควำมรักใคร่
สมัคสมำนสำมัคคีเป็นพ่ีน้องกัน  

                                                           

 12 พระธรรมปิฎก ป.อ. ปยุตฺโต. (2541). ธรรมกับสังคมไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน.กรุงเทพมหำนคร : โรง
พิมพ์คุรุสภำลำดพร้ำว. 
 13 พระธรรมปิฎก ป.อ. ปยุตฺโต. (2541). ธรรมกับสังคมไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน.กรุงเทพมหำนคร : โรง
พิมพ์คุรุสภำลำดพร้ำว. 
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2. หลักควำมเสมอภำค คือไม่เลือกปฏิบัติคือต้องเป็นไปตำมกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบของ
สังคมที่วำงไว้ ให้สมำรถน ำไปใช้และสำมำรถสืบทอดกันรุ่นสู่ของท้องถิ่น เพ่ือให้ประชำชนอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญำชำวบ้ำน 
 
7.การอนุรักภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ค ำว่ำ ภูมิปัญญำท้องถิ่น หรือ ภูมิปัญญำชำวบ้ำน หมำยถึง ควำมรู้ของชำวบ้ำนในท้องถิ่น ซึ่ง
ได้มำจำกประสบกำรณ์ และควำมเฉลียวฉลำดของชำวบ้ำน รวมทั้งควำมรู้ที่สั่งสมมำแต่บรรพบุรุษ สืบ
ทอดจำกคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ระหว่ำงกำรสืบทอดมีกำรปรับ ประยุกต์และเปลี่ยนแปลง จน
อำจเกิดเป็นควำมรู้ใหม่ตำมสภำพกำรณ์ทำงสังคมวัฒนธรรม  

1. กำรค้นคว้ำวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลภูมปัญญำท้องถิ่น ในด้ำนต่ำงๆ ที่เป็นภูมิปัญญำ
ของท้องถิ่น มุ่งศึกษำให้รู้ควำมเป็นมำในอดีต และสภำพกำรณ์ในปัจจุบัน 2)  กำรอนุรักษ์ โดยกำร
ปลุกจิตส ำนึกให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่ำแก่นสำระและควำมส ำคัญของภูมิปัญญำท้องถิ่น 
ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมตำมประเพณีและวัฒนธรรมต่ำงๆ สร้ำงจิตส ำนึกของควำมเป็นคน
ท้องถิ่นนั้นๆ ที่จะต้องร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญำที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนให้มี
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหรือพิพิธภัณฑ์ชุมชนขึ้น เพ่ือแสดงสภำพชีวิตและควำมเป็นมำของชุมชน อันจะ
สร้ำงควำมรู้และควำมภูมิใจในชุมชนท้องถิ่นด้วย  3) กำรฟื้นฟู โดยกำรเลือกสรรภูมิปัญญำที่ก ำลังสูญ
หำย หรือที่สูญหำยไปแล้วมำท ำให้มีคุณค่ำและมีควำมส ำคัญต่อกำรด ำเนินชีวิตในท้องถิ่น โดยเฉพำะ
พ้ืนฐำนทำงจริยธรรม คุณธรรม และค่ำนิยม 4) กำรพัฒนำ ควรริเริ่มสร้ำงสรรค์และปรับปรุงภูมิ
ปัญญำให้เหมำะสมกับยุคสมัยและเกิดประโยชน์ในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน โดยใช้ภูมิปัญญำเป็น
พ้ืนฐำนในกำรรวมกลุ่มกำรพัฒนำอำชีพควรน ำควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีมำช่วยเพ่ือต่อ
ยอดใช้ในกำรผลิต กำรตลำด และกำรบริหำร ตลอดจนกำรป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   5) กำร
ถ่ำยทอด ถ่ำยทอดให้คนในสังคมได้รับรู้ เกิดควำมเข้ำใจ ตระหนักในคุณค่ำ คุณประโยชน์และปฏิบัติ
ได้อย่ำงเหมำะสม โดยผ่ำนสถำบันครอบครัว สถำบันกำรศึกษำ และกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม
ต่ำงๆ 6) กำรส่งเสริมกิจกรรม โดยกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ำยกำรสืบสำนและพัฒนำ
ภูมิปัญญำของชุมชนต่ำงๆ เพ่ือจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่นอย่ำงต่อเนื่อง 7) กำร
เผยแพร่แลกเปลี่ยนโดยกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกำรเผยแพร่และแลกเปลี่ยนภูมิปัญญำและ
วัฒนธรรมอย่ำงกว้ำงขวำง ด้วยสื่อและวิธีกำรต่ำงๆ อย่ำงกว้ำงขวำง รวมทั้งกับประเทศอ่ืนๆ ทั่วโลก  
8) กำรเสริมสร้ำงปรำชญ์ท้องถิ่น โดยกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพของชำวบ้ำน ผู้
ด ำเนินงำนให้มีโอกำสแสดงศักยภำพด้ำนภูมิปัญญำ ควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงเต็มที่ มีกำรยกย่อง
ประกำศเกียรติคุณในลักษณะต่ำงๆ 

ดังนั้น กำรพัฒนำกำรเมืองตำมแนวพุทธศำสนำมีกำรส่งเสริมให้เกิดกำรอนุรักษ์ภูมปัญญำ
ท้องถิ่น กำรค้นคว้ำวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลภูมปัญญำท้องถิ่น กำรอนุรักษ์กำรฟื้นฟูกำรพัฒนำกำร
ถ่ำยทอดกำรส่งเสริมกิจกรรมกำรเผยแพร่แลกเปลี่ยนกำรเสริมสร้ำงปรำชญ์ท้องถิ่น ข้อปฏิบัติไม่เป็น
ที่ตั้งของควำมเสื่อม หรือข้อที่ประพฤติปฏิบัติแล้วจะไม่น ำไปสู่ควำมเสื่อมเรียกอย่ำงง่ำยว่ำ ปฏิบัติแล้ว
จะสำมำรถรักษำควำมเจริญรุ่งเรืองเอำได้นั่นเอง 
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8.สรุป 
 กำรเปลี่ยนแปลงเป็นของปกติวิสัยและคนทั่วไปมุ่งให้กำรเปลี่ยนแปลงในทำงที่ดี  ซึ่งในทำง
กำรเมืองเรียกว่ำ กำรพัฒนำทำงกำรเมือง ต้องพิจำรณำถึงองค์ประกอบที่มีควำมส ำคัญต่อ
กระบวนกำรทำงกำรเมือง ซึ่งต้องกระท ำร่วมกัน พระบรมศำสดำสัมมำสัมพุทธเจ้ำทรงวำงหลัก “อปริ
หำนิยธรรม” ควำมหลักกำรพัฒนำกำรเมืองกำรปกครองในแนวทำงพระพุทธศำสนำนั้นจะต้อง
ประกอบด้วยหลักกำร สำมัคคี เสมอภำค (ทำงสถำนภำพ ทำงเพศ) กำรให้เกียรติ ศีลธรรม ซึ่งกำร
ปกครองในลักษณะนี้จะท ำให้สังคมเจริญไม่ก้ำวถอยหลังไปสู่ควำมเสื่อม พอหันกลับมำดูสังคมไทยใน
ปัจจุบันในเรื่องกำรปกครองแล้ว จะเห็นได้ชัดว่ำมันแตกต่ำงจำกแนวทำงกำรพัฒนำเมืองกำรปกครอง
แบบแนวทำงพุทธศำสนำโดยสิ้นเชิงสำมัคคี ควำมเสมอภำค ซึ่งมีควำมสัมพันธ์กับกำรพัฒนำกำรเมือง 
ซึ่งมีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ของชำวบ้ำนในท้องถิ่น ซึ่งได้มำจำกประสบกำรณ์ และควำมเฉลียวฉลำดของ
ชำวบ้ำน รวมทั้งควำมรู้ที่สั่งสมมำแต่บรรพบุรุษ สืบทอดจำกคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ระหว่ำงกำร
สืบทอดมีกำรปรับ ประยุกต์และเปลี่ยนแปลงหรือมีกำรพัฒนำนั้นเอง 
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สตรีไทยในศตวรรษที่ 21 : บทบาทภาวะผู้น าร่วมสมัย 
Thai women in the 21st century: contemporary leadership roles 
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มณฑกานต์ ยุทธไกร3 
ไชยนต์  อังกาน4 

 
บทคัดย่อ 

บทบาทของสตรีในศตวรรษที่ 21 สามารถเป็นผู้น าในการบริหารจัดการองค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลไม่แพ้บุรุษเนื่องจากลักษณะของสตรีมีความละเอียดเรื่องของการ
ท างาน และการที่สตรีจะด าเนินงานด้านการบริหารให้ประสบความส าเร็จได้นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องอาศัยคุณลักษณะที่พิเศษหลายประการที่ผู้หญิงมี ไม่ว่าจะเป็นความละเอียดรอบคอบในการ
ท างาน  การใส่ใจในเรื่องที่มีรายละเอียดปลีกย่อยมากกมายที่เพศชายส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจ ผู้น าสตรี
ในศตวรรษที่21 ควรมีการศึกษาคุณสมบัติตามแบบผู้น ายุคเก่าด้านการมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดมอง
กว้าง คิดไกล  ในวิสัยทัศน์ขององค์กรใฝ่หาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีศรัทธาและ
ยอมรับไว้วางใจ สามารถชักจูงเขาให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือไปสู่เป้าหมายร่วมกันและสามารถน าจริยธรรม
มาใช้เป็นพ้ืนฐานในการคิดและการปฏิบัติ  ก็จะท าให้ การด าเนินงานด้านการบริหารประสบ
ความส าเร็จสอดคล้องกับบริบทของการพัฒนาสังคมในยุคปัจจุบันสิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งของผู้น าใน
ยุคนี้ก็คือการสร้างพันธมิตรในการหนุนน าองค์กรเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายขององค์การ  และสิ่งส าคัญยิ่ง
คือการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคคลากรในหน่วยงาน   เนื่องจากผู้น าไม่สามารถท่ีจะตัดสินใจได้เพียง
ผู้เดียว และควรให้ผู้น าคนอ่ืน  หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่นั้นๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจเพ่ือประเมินความเสี่ยงจากการตัดสินใจร่วมกัน  การเข้ามามีส่วนร่วมดังกล่าวท าให้ลดความ
เสี่ยงในการบริหารงานที่อาจจะผิดพลาดให้น้อยลง ดังนั้นผู้น าในยุคปัจจุบันควรพัฒนาศักยภาพของ
ตนไปสู่ความเป็นผู้น าในในศตวรรษท่ี21เพ่ือให้องค์การขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ค าส าคัญ:  สตรีไทยในศตวรรษท่ี21 ,บทบาทภาวะผู้น าร่วมสมัย 
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 The role of women in the 2 1 st century can be an effective leader in 

organizational management. And able to manage the organization effectively and 

efficiently, not losing men because the nature of women has a resolution of work And 

that women will be able to successfully manage the work It is important to use many 

special features that women have. Thoughtfulness in work Paying attention to matters 

that are of very little detail that most males are not interested in. Women leaders in the 

21st century There should be a study of the characteristics of the old leaders in the 

intelligence that is broad, thoughtful, far-reaching in the vision of the organization, 

always seeking new knowledge.Enabling the subordinates to have faith and accept 

trust, able to convince them to perform their duties to achieve common goals and 

apply ethics as a basis for thinking and practice Will make the management operation 

successful, consistent with the context of the current social development Another 

important aspect of leaders in this era is creating alliances.To support the organization 

to lead the organization's goals And the most important thing is to create the 

participation of personnel in the organization Because the leader is unable to decide 

solely And should give other leaders Or personnel related to that subject Have taken 

part in the decision to assess the risk of joint decisions Such involvement makes the 

risk of managing tasks that may be less erroneous. Therefore, leaders in modern times 

should develop their potential to become leaders in the 2 1 st century. To make the 

organization drive effectively 

 

Keywords: Thai women in the 21st century , Contemporary leadership roles 

1.บทน า        
ในอดีตเมื่อเอ่ยถึงผู้หญิง  หรือสตรีเพศสังคมมักจะมองว่าเป็นกลุ่มคนที่อ่อนแอ มีพละก าลัง

น้อย เป็นกลุ่มที่มีหน้าที่ต้องดูแลครอบครัว  เหตุผลหลักน่าจะมาจากคติความเชื่อโบราณที่ว่า ชาย
ต้องเป็นช้างเท้าหน้า หญิงต้องเป็นช้างเท้าหลัง และอีกเหตุผลหนึ่งน่าจะมาจาการที่สรีระร่างกายของ
ผู้หญิงโดยธรรมชาติเอ้ืออ านวยให้ผู้หญิงกลายเป็นผู้มีบทบาทรองต่อผู้ชาย  ท าให้ผู้ชายสร้างกฎเกณฑ์ 
จารีตประเพณี และวิถีการด าเนินชีวิตให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ชายให้มากท่ีสุดจนท าให้กลายเป็น “อคติ” 
นั่นเอง ตัวอย่างในอดีต เช่น  การไม่ส่งเสริมให้ผู้หญิงได้รับการศึกษา หรือการเข้าไปมีบทบาทในทาง
การเมือง  เป็นต้น ในเรื่องนี้ เพลโต(Plato) 2 นักปรัชญาชาวกรีกได้มองเห็นข้อบกพร่องในเรื่องนี้และ
ได้แสดงความคิดเห็นในงานเขียน ชื่อ  อุตมรัฐ(Republic)ว่า  “รัฐจะต้องสูญเสียก าลังความสามารถ
ไปอย่างเอนกอนันต์ เพราะผู้หญิงไม่ได้รับการศึกษา อย่างน้อยผู้หญิงควรถูกบังคับให้ศึกษาในระดับ
การศึกษาภาคบังคับของรัฐเพ่ือจะได้เป็นพลังและประโยชน์ส่งเสริมความสุขสมบูรณ์ของรัฐได้  
 ปัจจุบันบทบาทของสตรีได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลก จะเห็นได้ว่า สตรีคือผู้ที่มีบทบาท
ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศแทบทุกด้าน   นอกจากหน้าที่หลักในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นการดูแลงาน
บ้าน  ดูแลบุตร  หรือการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวแล้ว  ปัจจุบันสตรีได้เปลี่ยนบทบาทของตนเอง
ให้เข้ากับยุคสมัยใหม่จะเห็นว่า  กิจกรรมและบทบาทของสตรีต่อสังคมมีบทบาทเด่นชัดขึ้น  จนสตรี
กลายเป็นผู้มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ  เพราะสังคมปัจจุบันได้เปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อสตรีใหม่  
และกลุ่มพลังสตรีก็พยายามที่จะยกระดับเรื่องสิทธิและความเสมอภาค เพ่ือแสดงออกถึงบทบาทและ
ศักยภาพของสตรี  โดยกลุ่มสตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างและเสนอแนะแนวทางในการสร้าง
ความเจริญให้กับสังคมและประเทศชาติ  ดังจะเห็นได้จากเป้าประสงค์ของแผนพัฒนาสตรีใน
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่11 (พ.ศ. 2555 – 2549) ได้กล่าวถึงการพัฒนาสตรี
ในแนวทางดังต่อไปนี้  

1.สังคมไทยให้ความเสมอภาค คนในสังคมมีเจตคติที่ดี ตระหนักและยอมรับถึงบทบาทสตรีใน
บริบทต่างๆ(เศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง)ในสังคมอย่างเท่าเทียมกัน  

2.สังคมไทยมีความยุติธรรม โดยสตรีทุกระดับมีโอกาสและได้รับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพ
อย่างเหมาะสม   
3.สตรีมีสุขภาพ  สุขภาวะ มีความมั่นคงชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
4.สตรีมีความม่ันใจ และมีศักยภาพในการเข้าร่วมทางการเมืองและการตัดสินใจในระดับต่างๆ 
5.กลไกสตรีในระดบัต่างๆมีความเข้มแข็งและเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาสตรี  

จากข้อมูลข้างต้นผู้เขียนพบว่า สังคมในยุคปัจจุบันมองสตรีว่าคือผู้ที่มีบทบาทส าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศแทบทุกด้าน   นอกจากหน้าที่หลักในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นการดูแลงานบ้าน  ดูแล
บุตร  หรือการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวแล้ว  ปัจจุบันสตรีได้เปลี่ยนบทบาทของตนเองให้เข้ากับ
ยุคสมัยใหม่จะเห็นว่า  กิจกรรมและบทบาทของสตรีต่อสังคมมีบทบาทเด่นชัดขึ้น  จนสตรีกลายเป็นผู้
มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ ดังจะเห็นได้จากแนวคิดเกี่ยวกับสตรีดังต่อไปนี้ 
 
2.. แนวความคิดเกี่ยวกับสตรี 

1.แนวความคิดด้านสตรีนิยม (Femimism) 

 หลังสงครามโลกครั้งที่สองได้สิ้นสุดลงการเคลื่อนไหวของกลุ่มสตรีนิยมก็เกิดขึ้นในทศวรรษที่ 
1960  โดยมีชื่อเรียกว่า คลื่นลูกที่สอง  (Second wave) ความเคลื่อนไหวของคลื่นลูกที่สองใน
อุดมการณ์สตรีนิยมนี้นอกจากจะเกี่ยวข้องกับความเสมอภาคของสิทธิด้านต่างๆระหว่างผู้หญิงกับ
ผู้ชายแล้วยังเป็นการเคลื่อนไหวที่เรียกว่า การปลดปล่อยสตรี  (WomensLibenation Movement) 
โดยมีสาระส าคัญดังนี้ “ การพิจารณาประเด็นปัญหาใดๆที่เกี่ยวกับสตรีจะต้องเลิกระท าภายใต้กรอบ
ความคิดเดิมที่ถือผู้ชายเป็นศูนย์กลางของความถูกต้อง3  ยกตัวอย่างเช่น  การมองการเมืองที่ถือว่า
เป็นกิจกรรมสาธารณะซึ่งส่วนใหญ่ผู้ชายเท่านั้นที่ถูกคาดหวังว่าจะเป็นผู้เกี่ยวข้องรับผิดชอบ ส่วนเรื่อง
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมสาธารณะ เช่นเรื่องภายในบ้านต้องเป็นหน้าที่ของผู้หญิงที่ต้องดูแล
รับผิดชอบ  เป็นต้น   

2. ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับสิทธิสตรี 

 อุดมการณ์สตรีนิยมถือก าเนิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศลโดยเริ่มปรากฏใช้ในทศวรรษ 1890  และ
ค าว่า Feminism ในภาษาอังกฤษเริ่มใช้กันแพร่หลายในศตวรรษที่20 จากการศึกษาข้อมูลพบว่า 
แนวคิดหรืออุดมการณ์สตรีนิยมมิได้เกิดขึ้นพร้อมกับค าว่าสตรีนิยม และส่วนใหญ่เห็นว่าแนวคิดเกิด
ก่อน ทฤษฎีที่อาจถือได้ว่าเป็นจุดก าเนิดของอุดมการณ์นี้มีอย่างน้อย 4  แนวคิด คือ  
 ทฤษฎีที่1 ถือว่า ลัทธิสตรีนิยมเกิดขึ้นมาตั้งแต่รุ่งอรุณแห่งความส านึกในความเป็นมนุษย์    
กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ความคิดสตรีนิยมเริ่มตั้งแต่มนุษย์เริ่มแบ่งผู้ชาย – ผู้หญิง ตามทฤษฎีนี้สภาพ
จิตใจของผู้หญิง(The Female psyche) จะมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวไม่เปลี่ยนแปลงและแตกต่าง
จากจิตใจของผู้ชาย   หรืออาจกล่าวได้ว่าสภาพจิตใจของผู้หญิงนั้นแนบแน่นและเป็นมิตรกับ
ธรรมชาติมากกว่าสภาพจิตใจของผู้ชาย  เรียกอีกแนวหนึ่งว่า สตรีนิยมในแนวนิเวศน์(ecofeminist)  
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 ทฤษฎีที่2 ให้น้ าหนักกับจุดก าเนิดของลัทธิสตรีนิยมที่ผลงานของ คริสตินา เดอปิซาน 
(Christina de Pizan) ชาวอิตาเลียน ผู้ เขียนหนั งสือชื่อ Book of the City of Ladiesซึ่ งเป็น
เรื่องราวของสตรีจ านวนมากในอดีตที่ต้องการให้ผู้หญิงมีสิทธิในการศึกษาและการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองมากกว่าที่เป็นอยู่ 
 ทฤษฎีที่3 ถือเอาผลงานของพราเบ็นห์ (AphraBehn,1640 – 1680)ซึ่งเป็นผู้ก่อกบฎขึ้นใน 
เวสต์ อินดีส(West Indies)เพ่ือต่อต้านชาวดัทซ์รวมทั้งเป็นผู้รณรงค์เรื่องความเสมอภาคของผู้หญิงต่อ
ผู้ชายอย่างเอาจริงเอาจังโดยตลอด 
 ทฤษฎีที่ 4 เป็นทฤษฎีที่นิยมนับถือกันอย่างแพร่หลายมากท่ีสุดในขณะนี้ คือ ถือเอาจุดก าเนิด
ของสิทธิสตรีนิยมอยู่ที่การตีพิมพ์หนังสือชื่อ A Vindication of the Right of Woman (บทพิสูจน์
แห่ งสิทธิสตรี ) ในปีค .ศ .1792  โดยนักเขียนชาวอังกฤษชื่ อ  แมรี่  โวลสโตนครัฟท์ ( Mary 
Wollstonecraft, 1759 – 1797) ผลงานของโวลสโตนครัฟท์ เป็นการประกาศถึงเจตนารมย์อันแน่ว
แน่ที่จะให้มีสิทธิ์(right)ของผู้หญิงในแบบที่เสมอภาค (equality)กับผู้ชายเมื่อมีสองสิ่งนี้แล้วย่อม
หมายความว่าในที่สุดแล้วผู้หญิงก็เป็นมนุษย์ที่มีอิสรภาพ( independence) หรือเป็นไทแก่ตัวเอง
เช่นเดียวกับผู้ชาย  จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า  ทฤษฎีที่ 4 เป็นทฤษฎีที่ ไม่สามารถปฏิเสธ
ความส าคัญของสตรีเพศได้เพราะเรื่องราวของสตรีและสิทธิของสตรีได้รับการพิสูจน์แล้วจากผลงาน
อันเลื่องชื่อของโวลสโตนครัฟท์นั่นเอง5 

จากการศึกษาถึงแนวคิดด้านสตรีนิยมจากอดีตถึงปัจจุบันผู้ศึกษาพบว่า แนวคิดด้านสตรีนิยม
ได้ก่อก าเนิดขึ้นมาพร้อมกับความเป็นมนุษย์  เพียงแต่ว่าในอดีตเพศหญิงนั้นไม่สามารถท่ีจะแสดงออก
ในทางสังคมได้เนื่องจากกรอบที่เพศชายได้ปิดกั้นเอาไว้   ยุคปัจจุบันผู้หญิงเข้ามามีบทบาทและมีส่วน
ร่วมทางด้านต่างๆมากขึ้นโดยเฉพาะบทบาททางการเมืองที่ผู้น าของหลายประเทศเป็นผู้หญิงแสดงให้
เห็นว่าสังคมยอมรับและเปิดโอกาสให้ผู้หญิงก้าวขึ้นมามีบทบาทมากขึ้น   ยกตัวอย่างงานเขียนของ
พ.อ. อินทวัชร ลี้จินดาได้เขียนบทความ  ลักษณะพิเศษของสตรี : การบริหาร  โดยกล่าวไว้ตอนหนึ่ง
ว่า   “ลักษณะพิเศษของสตรีกับการบริหารเป็นบทบาทของสตรีในยุคโลกาภิวัฒน์ คนทุกคนล้วนอยู่
ในองค์กรมีบทบาทของตนในสังคม  การเป็นผู้บริหารนั้นทั้งชายและหญิงไม่สามารถเป็นผู้บริหารที่ดี
ได้ทุกคน แต่ผู้บริหารที่ดีก็มีท้ังผู้หญิงและผู้ชาย” บทบาทของสตรีจากอดีตถึงปัจจุบันศึกษาได้ดังนี้ 
 
3. สิทธิ หน้าที่และความเสมอภาคของสตรีในพระพุทธศาสนา 
 สมภาร พรมทาได้แสดงทรรศนะเกี่ยวกับสิทธิสตรีในสมัยพุทธกาลว่า พระพุทธเจ้าจึงเป็น
บุรุษคนแรกของโลกที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เพ่ือสิทธิ-เสรีภาพของสตรี โดยการยืนยันว่า  การตรัสรู้ธรรมมิได้
ขึ้นอยู่กับเพศชายหรือหญิงเลย ดังนั้นพระพุทธองค์จึงทรงประทานอุปสมบทแก่สตรีชาวศากยวงศ์ ซึ่ง
น าโดยพระนางปชาบดีโคตมี จึงเกิดภิกษุณีสงฆ์ขึ้นในโลกเป็นรูปแรก ดังนั้นเมื่อกล่าวถึงท่าทีของ
พระพุทธศาสนาต่อสถานภาพของสตรีมีอยู่ รวมถึง ค าสอนของพุทธศาสนาต่อเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งเรื่อง

                                           

5สมเกียรติ วันทะนะ,อุดมการณ์ทางการเมืองร่วมสมัย,โรงพิมพ์ศูนยส์่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตร
แห่งชาติ จังหวัดนครปฐม หน้า 130. 
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สถานภาพของสตรีนี้ด้วยจึงเป็นค าสอนที่ถูกต้องและสอดคล้องกับสามัญส านึกของคนสมัยใหม่ที่เป็น
ปัญญาชน คนเหล่านี้จะพยายามแสดงหลักฐานในคัมภีร์ให้เห็นว่าท่าทีของพระพุทธศาสนาต่อ
สถานภาพของสตรี เป็นท่าทีที่ก้าวหน้าให้เกียรติและให้ความส าคัญแก่ผู้หญิงอย่างเสมอเหมือนชาย6 

และในการที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงยอมรับว่า ผู้หญิงก็มีศักยภาพที่จะบรรลุธรรม
ได้เท่าเทียมกับผู้ชายจึงสอดคล้องกับทรรศนะที่สมภาร พรมทา ได้กล่าวไว้ข้างต้น  
 
4. บทบาทของสตรีไทยในอดีต 
 ด้านเศรษฐกิจ    
 ส่วนใหญ่สังคมไทยในอดีตเป็นสังคมเกษตรกรรม  บทบาทของสตรีไทยสมัยก่อนได้ท างาน
เคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้ชายมาตลอด ยกตัวอย่างค าสอนของคนเฒ่าที่มักจะสอนคู่แต่งงานก่อนร่วมชีวิต
คู่ด้วยกันว่า “ผัวหาบ  เมียคอน” เป็นต้นดังนั้นจะเห็นว่าวิถีชีวิตของคนสมัยก่อนบทบาทของเพศหญิง
มักจะเคียงข้างผู้ชายเสมอ   
 ด้านสังคม   
 บทบาทด้านสังคมในอดีตนอกจากการท างานเคียงบ่าเคียงไหล่ผู้ชายแล้วบทบาทหนึ่งที่ขาด
ไม่ได้คือ  เพศหญิงในสังคมไทยต้องรับภาระดูแลครอบครัว  ตั้งแต่การดูแลบ้าน  ดูแลญาติพ่ีน้อง  
หรือดูแลบุตร  เนื่องจากครอบครัวไทยในอดีตอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่   ภาระความรับผิดชอบจึงตก
เป็นของภรรยา  เนื่องจากสามีไปท างานนอกบ้าน  การรับจ้าง  หรือการถูกเกณฑ์แรงงาน หรือการไป
ท างานให้หลวง เป็นต้น 
 ด้านการเมือง 
 ในอดีตประเทศไทยมีวีรสตรีเกิดขึ้นหลายท่าน  ดังค ากล่าวตอนหนึ่งที่พูดถึงสตรีไทยว่า  “ใน
ยามศึกสงครามผู้หญิงไทยยังแต่งตัวเป็นชายดาบออกต่อสู้กับข้าศึกจนมีค ายกย่องผู้หญิงไทยว่า “ 
หญิงไทยใจกล้าเปลก็ไกว  ดาบก็แกว่ง แกร่งนักหนา” ยกตัวอย่างวีรสตรีไทย  เช่น   สมเด็จพระศรี
สุริโยไทย , ท้าวเทพสตรี และท้าวศรีสุนทร   และท้าวสุรนารี  เป็นต้น   
5. บทบาทของสตรีไทยในปัจจุบัน 
 ด้านเศรษฐกิจ 
 ปัจจุบันสังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรมาเป็นสังคมอุตสาหกรรม  หรืออาจเรียก
ได้ว่าเป็นสังคมแห่งการบริโภค   ดังนั้นการผลิตในทางการเกษตรจึงมีการเปลี่ยนรูปผลผลิตมาเพ่ือ
การค้ามากขึ้น  บทบาทของผู้หญิงจึงเริ่มเปลี่ยนโดยมีโอกาสได้ออกไปท างานนอกบ้านมากขึ้น   
 ด้านสังคม 
 เมื่อสังคมไทยเปลี่ยนมาเป็นสังคมอุตสาหกรรม บทบาทของสตรีไทยสมัยก่อนที่ได้ท างาน
เคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้ชายมาตลอด ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเพียงแต่บทบาทของสตรีเพศเด่นชัดมากขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมเพศชาย  ท าให้สตรีมีโอกาสที่จะพัฒนา

                                           

6สมภาร พรมทา. สตรีในทัศนะของพุทธศาสนา.บทความใน ร่มโพธ์ิแก้ว. (นนทบุรี: พิมพ์ท่ีการพิมพ์ 
2538, หน้า 27. 
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ศักยภาพของตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาผู้หญิงที่จบการศึกษาสูงๆในระดับปริญญาเอกมี
มากมายในสังคมไทย หรือการยกย่องและเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทในทางสังคมมากข้ึน   
 ด้านการเมือง 
 ในอดีตเพศหญิงจะถูกปิดกั้นในทางการเมืองแต่ปัจจุบันจะเห็นว่าด้านการปกครอง  ผู้หญิง
ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ผู้ว่าราชการจังหวัด   หรือการ
เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งถือว่าเป็นต าแหน่งทางการบริหารที่สูงสุด  ซึ่งต าแหน่งต่างๆเหล่านี้เป็นการ
พิสูจน์บทบาทของผู้หญิงที่ต้องใช้ความเชื่อมั่นในตัวเองสูง  และรวมถึงความรู้ความสามารถท่ีเพศหญิง
ที่ไม่แพ้เพศชาย   
 
5. บทบาทสตรีไทยกับภาวะผู้น าร่วมสมัยในศตวรรษที่21  

เมื่อมีการกล่าวถึงความเป็นผู้น าของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มักจะกล่าวถึงคุณลักษณะพิเศษของ
บุคคลคนนั้นว่ามีลักษณะที่พิเศษ หรือแตกต่างจากบุคคลทั่วๆไป เช่น บุคลิกภาพ ,ความกล้า
แสดงออก, ความเฉลียวฉลาด และมีความมั่นใจในตนเอง, กล้าน าทีม,   เป็นต้น คุณลักษณะดังกล่าว
ข้างต้นช่วยสร้างความแตกต่างจากผู้อ่ืน อาจเรียกว่าเป็นคุณลักษณะเฉพาะที่กลายมาเป็นสิ่งก าหนด
ในการชี้ถึงการเป็นผู้น าได้  และจะเป็นสิ่งที่มีอยู่เฉพาะตัวบุคคลที่จะถูกเลือก  ซึ่งอาจเรียกว่าเป็น
คุณลักษณะพิเศษก็ได้ ดังนั้นผู้ศึกษาควรท าการศึกษาความหมายของภาวะผู้น าเพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจนในการศึกษาซึ่งมีผู้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจดังนี้ 
 เชอร์เมอร์ฮอร์น   นิยามค าว่าภาวะผู้น า  เป็นกระบวนการในการสร้างแรงจูงใจให้บุคคลอ่ืน
ท างานหนักเพ่ือบรรลุภารกิจที่ส าคัญ  
 ดูบริน กล่าวว่า ภาวะผู้น า คือ ความสามารถในการสร้างความเชื่อมั่น และสนับสนุนบุคคลที่
ต้องการเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การ 

วิลเลียมส์ ได้ให้ความหมายของภาวะผู้น าว่า เป็นกระบวนการโน้มน้าวบุคคลอ่ืนให้ท างาน
เพ่ือบรรลุเป้าหมายของกลุ่มหรือองค์การ 7 
 จากความหมายของภาวะผู้น าดังกล่าวข้างต้นผู้เขียนเห็นว่า ภาวะผู้น าต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
การโน้มน้าว หรือการมีอิทธิพลต่อบุคคลอ่ืนเพ่ือให้กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้ องมีเป้าหมายและบรรลุ
เป้าหมายร่วมกันจากกการศึกษาบทบาทของสตรีในยุคปัจจุบันจะเห็นว่าสตรีมีบทบาทที่เปลี่ยนแปลง
ไปในเชิงก้าวหน้า คือบทบาทที่ผู้หญิงสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้น าได้ ปัจจัยที่ท าให้ผู้หญิงยุคใหม่กล้า
เป็นผู้น า คือการได้รับการเปิดโอกาสทางสังคมเพราะการศึกษาท าให้สถานภาพของเพศหญิงมีความ
เท่าเทียมกับเพศชาย  ผู้หญิงเองก็มีความสามารถไม่แพ้ชายโดยเฉพาะคุณลักษณะพิเศษที่ผู้หญิงมี
เหนือกว่าผู้ชายคือจิตใจที่อ่อนโยน ท าให้ผู้หญิงที่เก่งสามารถโน้มน้าวจิตใจบุคคลอ่ืนได้มากกว่าผู้ชาย
ดังจะเห็นได้จากการที่สังคมไทยเคยมีนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้หญิงคนแรก คือ ยิ่งลักษณ์ ชิณวัตร หรือ
การมีผู้ว่าราชการที่เป็นผู้หญิง, มีก านัน,ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้บริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายๆที่
ล้วนเป็นผู้หญิงทั้งสิ้น จึงท าให้เราเห็นบริบทและมุมมองผู้หญิงไทยที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตที่ผ่านมา 
จากอดีตจนถึงปัจจุบันคงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าความส าเร็จหรือล้มเหลวขององค์การ หรือหน่วยงาน
                                           

7ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี,ภาวะผู้น าร่วมสมัย,กรุงเทพฯ,ส านักพิมพ์ปัญญาชน.2557,หน้า10-11 
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นั้นส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับผู้น าเป็นหลักในศตวรรษที่21เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมรอบด้านไม่ว่าจะ
เป็นด้านสังคม ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ ฯลฯ สาเหตุดังกล่าวเหล่านี้ได้เข้ามากระทบหรือเข้ามา
เกี่ยวข้องกับองค์การหรือหน่วยงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงเป็นเหตุผลที่ต้องท าให้องค์การหรือ
หน่วยงานมีการปรับตัวเพ่ือปรับท่าทีและกระบวนการในการบริหารจัดการองค์การเพ่ือความอยู่รอด
ขององค์การหรือหน่วยงาน 
 ผู้น าที่สามารถน าพาองค์การไปสู่เป้าหมายได้นั้นไม่ใช่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านการ
บริหารจัดการอย่างเดียวเท่านั้นแต่จะต้องเป็นผู้น าที่สามารถน าเอาศาสตร์ด้านอ่ืนๆมาประยุกต์ใช้
ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนผสมผสานเนื่องจากต้องบริหารทั้งคน  และงานเพ่ือไปในทิศทางเดี ยวกันคือ
เป้าหมายสูงสุดที่แต่ละองค์การตั้งไว้  ดังค ากล่าวที่พระครูปลัดธรรมจริยวัตร,ดร. ได้อธิบายเรื่องภาวะ
ผู้น าไว้ว่า ภาวะผู้น ามีนิยามพ้ืนฐานความคิดอยู่ 2 ประการ คือ (1) พ้ืนฐานความคิดเพ่ือบรรลุ
ความส าเร็จด้วยคนอ่ืน (2) มีพ้ืนฐานความคิดเพ่ือการเปลี่ยนแปลงและเพ่ืออนาคตท่ีดีกว่า ดังนั้นจึงถือ
ว่าเป็นบุคคลที่มีบทบาทความส าคัญในการน าองค์การไปสู่เป้าหมายได้อย่างส าเร็จการบริหารจัดการที่
ประสบความส าเร็จนั้นต้องอาศัยผู้น าที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักผู้น าในศตวรรษที่ 21 จึงควรมี
คุณสมบัติที่เหนือกว่าคนอ่ืนๆ  และที่ส าคัญจะต้องเป็นผู้น าที่สามารถน าเอาศาสตร์แขนงต่างๆและ
ศิลปะ มาใช้ในการบริหารจัดการอย่างกลมกลืน โดยปราศจากความขัดแย้ง   ถึงแม้ว่าก าเนิดของ
ภาวะผู้น าจะขึ้นอยู่กับโอกาส,  สถานการณ์,  ความต้องการของตนเองและของคนอื่นก็ตาม  แต่ในทุก
สังคมก็ต้องการผู้น าที่มีคุณสมบัติหรือภาวะผู้น าที่เหมาะกับสถานการณ์นั้นๆ  เช่นเดียวกับผู้น าต้องมี
การเปลี่ยนแปลงบริบทของตน  เนื่องจากสังคมปัจจุบันมีการน าเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ  เข้ามาเป็นตัว
แปรที่ส าคัญของกระบวนการบริหารจัดการ จึงท าให้เกิดการตื่นตัวทางสังคมของผู้น าในทุกระดับ 
  ภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 ต้องบริหารจัดการภายใต้สภาวะที่มีเงื่อนไขมาก าหนด ทั้งปัจจัย
ภายนอกเช่น  สภาวะเศรษฐกิจ, การเมือง, สังคม  เป็นต้น ที่เข้ามาเป็นเงื่อนไข เข้ามามีผลต่อองค์การ  
เป็นต้น ส่วนปัจจัยภายในเช่น เรื่องของคนในองค์การ, เรื่องงบประมาณ, เรื่องของโครงสร้างองค์การ 
หรือแม้แต่เรื่องของการบริหารจัดการภายในองค์การเอง เป็นต้น ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบ
ต่อองค์การอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนี้ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เข้ามามีผลต่อการ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดและกระบวนการในการบริหารจัดการส่งผลให้เกิดการตื่นตัวของผู้น าในทุกระดับ
เพ่ือที่จะน าเอาองค์ความรู้ใหม่ๆมาบูรณาการกับการบริหารจัดการให้การบริหารจัดการสามารถ
ด าเนินไปได้ ผู้น าในศตวรรษที่21 จะเป็นอย่างไรนั้น ดุษฎีรัตน์ โกสุมภ์ศิริได้สังเคราะห์คุณลักษณะ
ของผู้น าที่สอดคล้องกับภาวะผู้น าศตวรรษท่ี 21 ดังนี้8 

 1)  ภาวะผู้น าแบบผนึกก าลัง(Synergistic Leadership)  ภาวะผู้น าแบบผนึก
ก าลังจะให้ความส าคัญกับองค์กรและการให้คุณค่ากับความเป็นสมาชิกขององค์กร เป็นผู้น าที่มุ่งเน้น
การบ ารุงรักษามุ่งงานซึ่งผู้น าต้องใช้แนวคิดแบบองค์รวมในการบริหารจัดการเพื่อการขับเคลื่อนยึดมั่น
ในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม ความเคารพ ความต้องการก้าวหน้าในอาชีพ  

                                           

8ดุษฎีรตัน์ โกสุมภ์ศิร,ิ ภาวะผู้นาแบบดุลยภาพ: ภาวะผู้นาสาหรับศตวรรษที่ 21, (ออนไลน์) 
http://leader1234.blogspot.com/ (15 มกราคม 2560). 

http://leader1234.blogspot.com/
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 2)ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม(Ethical  Leadership)  ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม
หมายถึงผู้น าที่ยึดถือหลักการหรือหลักจริยธรรมเป็นส าคัญ  การปฏิบัติและการตัดสินใจใดๆก็ตาม
ต้องค านึงถึงจริยธรรมเป็นส าคัญ  เพ่ือเป็นผู้น าต้นแบบทางจริยธรรมสร้างความศรัทธาและความ
ไว้วางใจตลลอดทั้งความน่าเชื่อถือท าให้เกิดความเคารพต่อตัวผู้น าเอง 

  3)ภาวะผู้น าดิจิตอล(Digital Leadership)  หมายถึงผู้น าที่มีความสามารถ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าผู้น าด้าน IT เนื่องจากในสังคมยุคศตวรรษท่ี21 
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  เป็นสังคมเครือข่าย และเป็นสังคมสารสนเทศ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้น ายุคใหม่
ต้องเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย และเสริมสร้าง และเรียนรู้เพ่ือให้เกิดทักษะใหม่ๆเพ่ือสอดรับกับการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีดังนั้นผู้น าในยุคไอทีจะต้องมีความสามารถในการปรับตัว มองกว้าง  คิดไกล  ใฝ่
ความรู้ทางด้านไอที เพราะสังคมยุคไอที  ไม่คงที่  เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สอดคล้องกับ พิพัฒน์ 
นนทนาธรณ์ ได้กล่าวถึงภาวะผู้น าเชิงอิเล็กทรอนิกส์ (e-leadership)  ว่าเป็นกระบวนการอิทธิพล
ทางสังคมที่สื่อสารผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงในทัศนคติ ความรู้สึก ความคิด 
พฤติกรรม และ/หรือผลการปฏิบัติงานของปัจเจกบุคคล กลุ่ม /หรือองค์กร9 
  4) ภาวะผู้น ายอดเยี่ยม(Transcendental Leadership)คือผู้น าที่มีคุณลักษณะ
ดังนี้ คือ เป็นผู้น าที่อยู่เหนืออัตตาและความปรารถนาของตนเองสามารถท าให้ผู้ตามตอบสนอง
จุดหมายที่ดีขึ้น  สร้างความสามัคคีในองค์กร  มีความยุติธรรม  ซึ่งพอประมวลภาวะผู้น ายอดเยี่ยมยุค
ปัจจุบัน  ดังนี้ 
   (1)  เปลี่ยนจากการยึดมั่นในตนเอง เป็น มีจิตส านึกในตนเอง 

 (2)  เปลี่ยนจากการพูด เป็น การกระท า 
 (3)  เปลี่ยนจากความเป็นอิสระจากกัน เป็น การพ่ึงพาอาศัยกัน 
 (4)  เปลี่ยนจากรายบุคคล เป็น หมู่คณะ 

 (5) เปลี่ยนจากประเทศที่แยกกัน เป็น ชุมชนโลกที่บูรณาการกัน 
 (6)รับฟังการสะท้อนผล  
 (7)  ยึดค่านิยมเป็นศูนย์กลาง  
 (8)มีทัศนะระดับโลก  
 (9)  อ านวยความสะดวกต่อสุนทรีสนทนา  

 ชัยเสฏฐ์  พรหมศรี  ได้กล่าวถึงผู้น าในศตวรรษที่21 ไว้ในหนังสือ ภาวะผู้น าองค์กรยุคใหม่10  
ไว้ว่า  ภาวะผู้น าต้องมีความรอบรู้และศึกษาข้อมูลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของประเทศ
ต่างๆเพราะการแข่งขันทางธุรกิจมีการซื้อขายสินค้าและการบริการระหว่างประเทศต่างๆ ทั่วโลก  ไม่
ว่าจะเป็นการแข่งขันในระดับสังคม  ระดับประเทศหรือระดับใดก็ตาม  การเปลี่ยนแปลงในยุค

                                           

 9พิพัฒน์  นนทนาธรณ์, ภาวะผู้น าเชิงปฏิบัติการ: LIFE Model. กรุงเทพฯ: บริษัท วิสต้าอินเตอร์ปร้น 
จ ากัด,2556, หน้า 165. 
 

10ชัยเสฏฐ์  พรหมศรี .ดร, ภาวะผู้น าองค์กรยุคใหม่, กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2549, หน้า 79-84. 
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โลกาภิวัฒน์ย่อมส่งผลกระทบต่อสังคมเราทั้งสิ้น คุณลักษณะที่ส าคัญต่อการน าไปสู่การเป็นผู้น าที่มี
ประสิทธิภาพในยุคนี้จึงควรมี 5 ประการ  ดังนี้  
 (1)  การคิดแบบโลกาภิวัฒน์  (Thinking Globally) 
 (2)  เล็งเห็นเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรม  (Appreciating Cultural Diversity) 
 (3)  พัฒนาความช านาญทางด้านเทคโนโลยี (Developing Technology Savvy) 
 (4)  สร้างคู่ค้าทางด้านธุรกิจและพันธมิตร (Building Partnerships and Alliances) 
 (5)  สร้างการมีส่วนร่วมในการเป็นผู้น า  (Sharing  Leadership) 

 
คุณลักษณะส าคัญดังกล่าวข้างต้นนี้  ผู้น าในศตวรรษที่21จะต้องมีความเข้าใจในมุมมองที่

กว้างในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองที่เปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันซึ่งจะต้องเป็นมุมมองใน
ฐานะที่ตนเองก็เป็นเพียงประชากรคนหนึ่งของโลก  สามารถเล็งเห็นความหลากหลายทางด้าน
วัฒนธรรมตลอดทั้งค่านิยมของบุคคลปัจจุบัน  ความเป็นผู้น าในด้านธุรกิจ  จ าเป็นต้องมีความรู้ และ
ความสามารถในการสื่อสาร  เนื่องจากในยุคปัจจุบันได้มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้อ านวยความ
สะดวกมากขึ้น   ซึ่งผู้น าต้องมีความสามารถในเรื่องเหล่านี้  สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งของผู้น าในยุคนี้
ก็คือการสร้างพันธมิตรในการหนุนน าองค์กรเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายขององค์การ  และสิ่งส าคัญยิ่งคือ
การสร้างการมีส่วนร่วมของบุคคลากรในหน่วยงาน   เนื่องจากผู้น าไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้เพียงผู้
เดียว และควรให้ผู้น าคนอ่ืน  หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่นั้ นๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจเพ่ือประเมินความเสี่ยงจากการตัดสินใจร่วมกัน  การเข้ามามีส่วนร่วมดังกล่าวท าให้ลดความ
เสี่ยงในการบริหารงานที่อาจจะผิดพลาดให้น้อยลง    ดังนั้นผู้น าในยุคปัจจุบันควรพัฒนาศักยภาพของ
ตนไปสู่ความเป็นผู้น าในในศตวรรษที่ 21 โดยผู้น าต้องสามารถผนึกก าลังเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายหรือ
ความส าเร็จในองค์กร    นอกจากนี้การเป็นผู้น าที่ดีนั้นต้องค านึงถึงจริยธรรมเป็นส าคัญและต้องเป็น
ผู้น าที่มีความหนักแน่น   เนื่องจากในยุคไอทีข้อมูลข่าวสารเปลี่ยนแปลงรอบด้าน ดังนั้นผู้น าใน
ศตวรรษที่21 จะต้องมีความสามารถในการปรับตัว มองกว้าง  คิดไกล  ใฝ่หาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ
และสิ่งส าคัญสูงสุดคือต้องเป็นผู้น าที่อยู่เหนืออัตตาและความปรารถนาของตนเอง  
 อย่างไรก็ตาม  ผู้เขียนยังเห็นว่าภาวะผู้น าในในศตวรรษที่ 21 ไม่ได้จ ากัดที่ว่าผู้น าจะเป็นได้
เฉพาะเพศชายเท่านั้น เพศหญิงก็สามารถเป็นผู้น าที่มีคุณภาพ และสามารถบริหารจัดการองค์การได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลไม่แพ้ผู้ชายเนื่องเพศหญิงมีความละเอียดเรื่องของการท างาน
นั่นเอง และการที่สตรีจะด าเนินงานด้านการบริหารให้ประสบความส าเร็จได้นั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องอาศัยคุณลักษณะที่พิเศษหลายประการที่ผู้หญิงมี เช่น  ความละเอียดรอบคอบในการท างาน  
การใส่ใจในเรื่องที่มีรายละเอียดปลีกย่อยมากกมายที่ เพศชายส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจ  เป็นต้น  
นอกจากนี้ผู้น าในยุคนี้ควรมีการศึกษาคุณสมบัติตามแบบผู้น ายุคเก่าด้วย เช่น  มีสติปัญญามองกว้าง 
คิดไกล  ในวิสัยทัศน์ขององค์กรใฝ่หาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีศรัทธาและยอมรับ
ไว้วางใจ สามารถชักจูงเขาให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือไปสู่เป้าหมายร่วมกันและน าจริยธรรมมาใช้เป็นพ้ืนฐาน
ในการคิดและการปฏิบัติ  ก็จะท าให้การด าเนินงานด้านการบริหารประสบความส าเร็จสอดคล้องกับ
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บริบทของการพัฒนาสังคมในยุคปัจจุบัน  โดยสตรีควรพัฒนาบทบาทภาวะผู้น าของตนให้สอดรับกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21 ดังนี้11 
 ประการที่หนึ่ง  สตรีกับความสัมพันธ์ครอบครัว  การเริ่มต้นพัฒนาสตรีให้มีคุณภาพควรจะ
มีการก าหนดบทบาทและการพัฒนาด้านศักยภาพ  ความพร้อมของสตรีก่อนที่สตรีจะออกไปสู่สังคม
ในปัจจุบัน  ในด้านต่างๆดังนี้     

ด้านแรก  ให้ความส าคัญในเรื่องของการศึกษา  เพราะการศึกษาถือได้ว่าเป็น
จุดเริ่มต้นของการพัฒนา  สตรีทุกคนจึงจ าเป็นที่จะต้องศึกษาเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเพ่ือยกระดับให้
ตนเองมีความรู้  ความสามารถเท่าเทียมกับผู้อ่ืน  และจะต้องรู้จักพัฒนาตนเอง  ก้าวทันกับเทคโนโลยี
ที่ก าลังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในโลกปัจจุบัน  

  ด้านที่สอง  เป็นเรื่องของสุขภาพอนามัยที่ดีของสตรี  ก็ถือเป็นเรื่องที่ส าคัญอีกเรื่อง
หนึ่งที่ส่งผลให้สตรีมีก าลังกาย  ก าลังใจที่สมบูรณ์  แข็งแรง  และมีภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการ
ด ารงชีวิตร่วมกับคนอ่ืนๆ  เพราะหากสตรีมีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงอาจจะท าให้ขาดโอกาสในการท า
กิจกรรมต่างๆในชีวิตประจ าวันที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่างๆ   

ด้านที่สาม  เป็นเรื่องของการประกอบอาชีพและรายได้  ในสังคมปัจจุบันถือได้ว่า
เงิน เป็นสิ่งส าคัญที่สุดในการด าเนินชีวิต   เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับปากท้องที่มีผลต่อการ
ด ารงชีวิตในแต่ละวัน  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่สตรีทุกคนจะต้องมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอเพ่ือช่วยเหลือ
ครอบครัวเพ่ือให้ครอบครัวด ารงอยู่ในสภาวะที่มั่นคง  ในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจก าลังประสบปัญหา
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าทุกครอบครัวจะต้องได้รับผลกระทบของระบบเศรษฐกิจไม่มากก็น้อย   ซึ่งหาก
สตรีทุกคนมีรายได้ที่แน่นอน  มั่นคง  ถาวร  ก็จะส่งผลให้สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวก็จะอยู่ดี
กินดี  ครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  และเมื่อสถาบันครอบครัวซึ่งถือเป็นสถาบันที่ส าคัญ
ที่สุด  เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาที่จะน าไปสู่การพัฒนาในระดับต่อไปคือระดับชุมชน   

ด้านที่สี่  ด้านสิ่งแวดล้อม  ในการด ารงชีวิตของสตรีย่อมมีความเกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อม  ดังนั้นสตรีจึงต้องมีวิธีการในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งหากในพ้ืนที่ๆสตรีและ
ครอบครัวอยู่เต็มไปด้วยยาเสพติด  อาชญากรรม  โรคติดต่อ  ฯลฯ  สตรีและครอบครัวของตนเองก็
จะอยู่อย่างไม่สงบสุข  ระหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากได้อยู่ท่ามกลางอันตราย  ดังนั้นเพ่ือร่วม
สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีสตรีจึงควรที่จะมีวิธีในการจัดการกับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและเกิดการ
พัฒนาอย่างตรงจุด   

ด้านที่ห้า  ด้านการเมืองการปกครอง  สตรีจะต้องมีบทบาทในการเข้าร่วมต่อ
กระบวนการเคลื่อนไหวต่างๆ  อาทิ  การร่วมเดินขบวนการต่อต้านนโยบายของรัฐต่างๆ  รวมไปถึง
กระบวนการเรียกร้องต่างๆ  ดังที่เห็นในปัจจุบัน  และในบางครั้ง  สตรีได้โอกาสก้าวสู่การเป็นแกนน า
ของกลุ่มต่อต้านในหลายๆกรณี   เช่น  กลุ่มต่อต้านคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหินกรูด -บ่อ
นอก  กลุ่มคัดค้านต่อต้านการก่อสร้างโรงบ าบัดน้ าเสียคลองด่าน   ในปัจจุบันก็ยังคงมีผู้น าประเทศ

                                           

11กอบกุล อิงคุทานนท์,บรรณาธิการ.ผู้หญิงกับอ านาจที่แปรเปลี่ยน.กรงุเทพฯ2537. 
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เป็นสตรี  เพราะสตรีมีโอกาสในการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง  เพ่ือเข้าไปร่วมในการ
วางแผนในการพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง 
 ประการที่สอง  การสร้างพลังและเครือข่ายสตรี  ปัจจุบันสตรีมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมใน
ชุมชนโดยเฉพาะการรวมตัวกันเองในกลุ่มสตรีด้วยกัน   เช่น  กลุ่มสตรีอาสาสมัคร กลุ่มอาชีพ
สตรี กลุ่มสตรีผู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  กพสม.  กพสต.  กพสจ.  เป็นต้น  ส่งผลให้สตรีมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องของการเป็นบุคคลที่มีจิตส านึกสาธารณะ  โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมในการ
สร้างสรรค์และแสวงหาแนวทางที่จะส่งผลให้ชุมชนให้น่าอยู่และเป็นส่ วนหนึ่งในการที่จะสร้างพลัง
ร่ ว ม กั น  แ ล ะ ก่ อ ใ ห้ ก า ร พั ฒ น า ที่ ยั่ ง ยื น สู่ ค ว า ม เ ป็ น ชุ ม ช น
เข้มแข็ง                                                                                                              
                         ประการที่สาม  การสร้างภาวะผู้น าสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน การที่สตรีมีภาวะผู้น าในการเข้าร่วมบริหารจัดการกับกลุ่มองค์กร ที่มีการผสมผสานในมิติชาย
หญิ ง  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งโดยการมองกิจกรรมที่ปฏิบัติ  คือ   หากสตรีได้รับข่าวสารที่
ดี  ทันสมัย  จะช่วยให้ผู้น าชุมชนที่ เป็นสตรีได้ใช้ประโยชน์ในการรู้สภาพปัญหา   สาเหตุของ
ปัญหา  โดยเฉพาะข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของคนในชุมชน  ซึ่งมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งในการศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของสตรีไปสู่ความเป็นอยู่ที่ขึ้น
ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาในเรื่องต่างๆที่เห็นสมควรแก่การพัฒนา โดยทุกฝ่ายจะต้อง
ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม  ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ผู้น าสตรีเป็นคนที่ทันสมัยทัน
เหตุการณ์ ด้านกิจกรรมของกองทุนต่างๆ ในทุกชุมชนมีทรัพยากรที่แตกต่างกันออกไปตามความ
เหมาะสมของสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศ  ดังนั้นทรัพยากรจึงมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป จึง
เป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยพัฒนาในเรื่องของการจัดการเงินในการด าเนินการกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้อง
กับทุนที่มีในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนให้มีส่วนร่วมภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ซึ่งผู้น าสตรีก็จะมีส่วนในการส ารวจกองทุนจัดท าทะเบียนโดยเข้า
ไปมีส่วนร่วมบริหารกองทุน  หากใช้กองทุนให้สอดคล้องและคุ้มค่ากับประโยชน์ที่ได้รับกับชุมชน  ท า
ให้ชุมชนมีจุดแข็งในด้านเงินทุน   การขยายกิจกรรมจะสามารถช่วยในการส่งเสริมให้ชุมชน
เข้มแข็ง   รวมทั้งเรื่องของ การค้นหาทุนทางสังคมที่มีอยู่ในชุมชน  ซึ่งทุนชุมชนสามารถจ าแนกได้ 5
ประเภท ได้แก่  ทุนมนุษย์ (Human Capital),  ทุนสังคม (Social Capital),  ทุนกายภาพ (Physical 
Capital), ทุนธรรมชาติ (Natural Capital),  ทุนการเงิน (Financial Capital)ซึ่งล้วนแต่เป็นการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมกลายเป็นรายได้  มีทั้งเรื่องอาหาร  สิ่งประดิษฐ์  ศิลปวัฒนธรรม  และการท่องเที่ยว  เป็น
ต้น  หากสตรีได้พยายามพัฒนาที่วัตถุดิบ  การผลิต  การตลาด  โดยผ่านการรวมกลุ่มองค์กรที่เป็น
เครือข่ายก็จะก่อให้เกิดรายได้ภายในชุมชนภายใต้การบริหารจัดการทุนชุมชนที่สามารถก่อให้
ทรัพยากรที่ไม่มีค่ากลายเป็นมูลค่าที่มหาศาลให้แก่ชุมชน   ท าให้ชุมชนมีรายได้และมีการพัฒนาใน
ส่วนต่างๆตามมาที่ส่งผลให้ชุมชนเกิดการพัฒนาไปสู่ทางดีข้ึนตามล าดับ12 
                                           

12อุ่นเรือน ทองอยู่สุข  บรรณาธิการ.มิติสตรีวิถีสังคมไทย.สถาบันวิจัยสังคม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.
กรุงเทพฯ 
,2547 
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6.บทสรุป 

จากการกล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า  การที่จะพัฒนาบทบาทภาวะผู้น าของสตรีไทยใน
ศตวรรษที่21 จะต้องเริ่มต้นจากการพัฒนาตนเองโดยเริ่มต้นจากครอบครัวของตนเองให้มีความ
เป็นอยู่ที่ดีมีความสุข จึงจะสามารถที่จะพัฒนากลุ่มองค์กร  เพ่ือที่จะน าไปสู่การพัฒนาตนเองให้เข้าสู่
การเป็นผู้น าในเรื่องของการมีส่วนร่วมในการสร้างกระบวนการและการก าหนดทิศทางในการ
พัฒนา  ซึ่งจะต้องประกอบกับการที่มีสตรีจะต้องมีภาวะผู้น า  ในเรื่องของการเป็นผู้น าที่ดีในทุก
ด้าน  มีศักยภาพในการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามล าดับ  เพราะในปัจจุบันนี้สตรีไม่ได้ขาดโอกาส
ในการพัฒนา  ไม่ได้ถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างสมัยก่อน  ดังนั้นสตรีควรจะมีบทบาทส าคัญในการสร้าง
ความเข้มแข็งให้เป็นชุมชนในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าเทียม
กับบุรุษ 

ในสังคมไทยยุคปัจจุบัน บทบาทของสตรีไทยไม่จ าเป็นที่สตรีจะต้องเป็นช้างเท้าหลังตลอดไป
เนื่องจากผู้น าในศตวรรษที2่1ไม่จ าเป็นจะต้องเป็นชายเสมอไป  บทบาทของสตรีในการน าองค์การให้
ไปถึงเป้าหมายมีให้เห็นอย่างมากมายในสังคมปัจจุบัน ซึ่งเป็นการชี้ให้สังคมและโลกได้เห็นว่า 
ศักยภาพของหญิงก็ไม่แพ้ผู้ชาย อาจแตกต่างเพียงรูปร่างทางกายภาพเท่านั้น แต่สิ่งที่ผู้หญิงสามารถมี
และทัดเทียมผู้ชายคือ ด้านความรู้ การศึกษา สติปัญญา หรือแม้แต่เรื่องของคุณธรรม เป็นต้น 
นอกจากนี้คุณลักษณะที่ส าคัญของผู้น าในศตวรรษที่21 คือจะต้องเป็นผู้น าที่มีความเข้าใจในมุมมองที่
กว้างในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอสามารถเล็งเห็นความหลากหลาย
ทางด้านวัฒนธรรมตลอดทั้งค่านิยมของบุคคล กลุ่ม หรือสังคมได้  ภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 จ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ และความสามารถในการสื่อสาร  เนื่องจากในยุคปัจจุบันได้มีการน า
เทคโนโลยีเข้ามาใช้อ านวยความสะดวกมากข้ึน   ซึ่งผู้น าต้องมีความสามารถในเรื่องเหล่านี้  สิ่งส าคัญ
อีกประการหนึ่งของผู้น าในยุคนี้ก็คือการสร้างพันธมิตรในการหนุนน าองค์กรเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายของ
องค์การ  และสิ่งส าคัญยิ่งคือการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคคลากรในหน่วยงาน   เนื่องจากผู้น าไม่
สามารถที่จะตัดสินใจได้เพียงผู้เดียว และควรให้ผู้น าคนอ่ืน  หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่นั้นๆ 
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพ่ือประเมินความเสี่ยงจากการตัดสินใจร่วมกัน  การเข้ามามีส่วน
ร่วมดังกล่าวท าให้ลดความเสี่ยงในการบริหารงานที่อาจจะผิดพลาดให้น้อยลง ดังนั้นผู้น าในยุคปัจจุบัน
ควรพัฒนาศักยภาพของตนไปสู่ความเป็นผู้น าในในศตวรรษที่21 ดังกล่าวมาข้างต้น 

นอกจากนี้ การศึกษาภาวะผู้น าในศตวรรษที่21  พบว่าภาวะผู้น าในยุคนี้มุ่งเน้นผู้น าซึ่ง
สามารถผนึกก าลังเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายหรือความส าเร็จในองค์กรเป็นผู้น าที่ค านึงถึงจริยธรรมเป็นส าคัญ
และต้องเป็นผู้น าที่มีความหนักแน่น   เนื่องจากในยุคไอทีข้อมูลข่าวสารเปลี่ยนแปลงรอบด้าน ดังนั้น
ผู้น าในศตวรรษที่21 จะต้องมีความสามารถในการปรับตัว มองกว้าง  คิดไกล  ใฝ่หาความรู้ใหม่ๆอยู่
เสมอและสิ่งส าคัญสูงสุดคือต้องเป็นผู้น าที่อยู่เหนืออัตตาและความปรารถนาของตนเอง อย่างไรก็ตาม  
ผู้เขียนยังเห็นว่าภาวะผู้น าในในศตวรรษที่21 ไม่ได้จ ากัดที่ว่าผู้น าจะเป็นได้เฉพาะเพศชายเท่านั้น เพศ
หญิงก็สามารถเป็นผู้น าที่มีคุณภาพ และสามารถบริหารจัดการองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
                                                                                                                         

 



 

 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์2562 

1474 

ประสิทธิผลไม่แพ้ผู้ชายเนื่องเพศหญิงมีความละเอียดรอบคอบเรื่องของการท างานนั่นเอง และการที่
สตรีจะด าเนินงานด้านการบริหารให้ประสบความส าเร็จได้นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัย
คุณลักษณะที่พิเศษหลายประการที่ผู้หญิงมีมาช่วยส่งเสริมการบริหารงานให้ประสบความส าเร็จ โดย
จะต้องใช้สติปัญญาในการบริหารองค์การให้ไปถึงเป้าหมาย  ผู้น าในศตวรรษที่21 ต้องมีมุมมองที่กว้าง 
คิดไกลในวิสัยทัศน์ขององค์กรใฝ่หาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีศรัทธาและยอมรับ
ไว้วางใจ สามารถชักจูงเขาให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือไปสู่เป้าหมายร่วมกันและที่ส าคัญ ผู้น าในยุคนี้ต้องน า
จริยธรรมมาใช้เป็นพื้นฐานในการคิดและการปฏิบัติ  ก็จะท าให้การด าเนินงานด้านการบริหารประสบ
ความส าเร็จสอดคล้องกับบริบทของการพัฒนาสังคมในยุคปัจจุบัน 
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ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางสังคม กับการจัดสวัสดิการสังคมของประเทศไทย 
The Equity and Social Justice with the Social Welfare of Thailand 

 
ดร.สุกานดา  จันทวารีย์1 

พระครูปริยัติวรเมธี2 
ดร.สุทธิพันธ์  อรัญญวาส3 

 
บทคัดย่อ 

ภายใต้นิยามความหมายของค าว่าสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมได้ให้ความส าคัญกับการจัดสวัสดิการสังคม ซึ่งแฝง
ไว้ด้วยแนวคิดของความเท่าเทียม ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางสังคม บทความวิชาการฉบับ
นี้ผู้เขียนจึงมุ่งที่จะสะท้อนมุมมองของแนวคิดทั้งสามประการข้างต้นผ่านการพัฒนาระบบสวัสดิการ
สังคม 4 ประการหลักในประเทศไทย ได้แก่  1) การช่วยเหลือทางสังคม 2) การประกันสังคม 3) การ
บริการสังคมและ 4) การสนับสนุนหุ้นส่วนทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดการสนับสนุนหุ้นส่วน
ทางสังคมที่ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการจัดระบบสวัสดิการสังคมในประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น ซึ่ง
ผู้เขียนเห็นว่าจะสามารถลดและอุดช่องว่างของความไม่เท่าเทียมและความไม่เสมอภาคของการจัด
สวัสดิการสังคมโดยภาครัฐ และสามารถสร้างความเป็นธรรมให้เกิดข้ึนในสังคมได้   
ค าส าคัญ: ความเสมอภาค ความเป็นธรรมทางสังคม สวัสดิการสังคม 
 

ABSTRACT 

 The definition meaning of Social Welfare under Social Welfare Promotion Act, 

B.E. 2546 and amendment has focused on Social Welfare, concealed by the concept 

of equality, equity and social justice. This paper is aimed at reflecting on the three 

concepts above through the development of four social welfare system in Thailand, 

which are 1) Public Assistance 2) Social Insurance 3) Social Service and 4) Social  

Support Partnership Promotion – SSPP. In particular, the concept of supporting  social 

partners has played an increasingly important role in the organization of social 

welfare systems in Thailand.  The author sees that it can reduce and fill the gaps of 

inequality, inequity in the provision of social welfare systems by the public  

sector and it can create Social Justice in the society.  
 

KEYWORDS: Equity, Social Justice, Social Welfare  
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1.บทน า 
 การจัดสวัสดิการสังคมถือเป็นภารกิจ บริการสาธารณะอย่างหนึ่งที่รัฐต้องด าเนินการเพ่ือให้
ประชาชนได้รับบริการสวัสดิการสังคมขั้นพ้ืนฐานต่าง ๆ ในฐานะที่ตนมีสิทธิและเป็น พลเมืองของรัฐ
นั้น อย่างไรก็ตามเนื่องจากคนในสังคมมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อย โอกาส ดังนั้น รัฐจะ
ด าเนินการอย่างไรเพ่ือให้ทุกคนในสังคมได้รับสวัสดิการสังคมอย่างเท่าเทียมเสมอภาคและเป็นธรรม 
ตอบสนองต่อความต้องการจ าเป็นที่มีความหลากหลายให้ได้มากที่สุดประกอบกับเมื่อมีการตรา
พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม แ น ว คิ ด ก า ร จั ด
สวัสดิการสังคมจึงไม่ได้เป็นหน้าที่ของรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียวอีกต่อไป แต่ยังต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้
ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมเพ่ิมมากข้ึน 
 
2.แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม   

พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ถือเป็น 
กฎหมายแม่บทในการจัดสวัสดิการสังคมทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย       มี
เจตนารมณ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
องค์กรอ่ืนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ในการเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางสังคมให้เป็นไปอย่างทั่วถึง เหมาะสมและเป็นธรรม  
 พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ให้นิยามความหมายของ “สวัสดิการสังคม”  ว่าหมายถึง4 “ระบบ 
การจัดบริการทางสังคมซึ่งเกี่ยวกับการป้องกันการแก้ไขปัญหา การพัฒนาและการส่งเสริมความ 
มั่นคงทางสังคม เพ่ือตอบสนองความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ 
พ่ึงตนเองได้อย่างทั่วถึง เหมาะสม เป็นธรรมและให้เป็นไปตามมาตรฐานทั้งทางด้านการศึกษาสุขภาพ
อนามัย ที่อยู่อาศัย  การท างานและการมีรายได้ นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม และ 
บริการทางสังคมทั่วไป โดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความ เป็นมนุษย์ สิทธิที่ประชาชนจะต้องได้รับ และการ 
มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ”    

ภายใต้นิยามความหมายดังกล่าว มีแนวคิดพ้ืนฐานส าคัญที่อยู่ เบื้องหลังนิยามการจัด
สวัสดิการสังคมข้างต้น 4 แนวคิด ประกอบด้วย 1. แนวคิดความต้องการของมนุษย์ 2. แนวคิดสิทธิ
มนุษยชน 3. แนวคิดความเป็นธรรมในสังคม และ 4. แนวคิดความม่ันคงของมนุษย์5 กล่าวคือ  

1. แนวคิดความต้องการของมนุษย์   เป็นแนวคิดของการจัดสวัสดิการที่ค านึงถึงความ 
ต้องการของมนุษย์ตามทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (Maslow) โดยเน้นการตอบสนองความ 
ต้องการจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ที่มักสะท้อน ผ่านทางโครงการ/บริการ/รูปแบบการจัดสวัสดิการ
กับกลุ่มเป้าหมายทางสังคม มีการก าหนดขอบเขตของบริการทางสังคมกับการจัดสวัสดิการขั้นพ้ืนฐาน
ที่มุ่งสนองความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะด้านปัจจัยสี่ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม 

                                                   
4 มาตรา 4, พระราชบัญญตัิส่งเสรมิการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
5 ระพีพรรณ ค าหอม, สวัสดิการสังคมกับสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2557) 80. 
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ยารักษาโรคและที่อยู่อาศัย นอกจากนั้นแล้ว การจัดสวัสดิการยังต้องค านึงถึงความต้องการของแต่ละ
กลุ่มเป้าหมายด้วย เช่น เด็ก  ผู้สูงอายุ คนพิการ เป็นต้น 
 2. แนวคิดสิทธิมนุษยชน สิทธิมนุษยชนเริ่มมีการใช้อย่างแพร่หลายเมื่อมีการก่อตั้ง องค์การ
สหประชาชาติ อย่างไรก็ดี แม้ในกฎบัตรสหประชาชาติจะได้กล่าวถึงสิทธิมนุษยชนไว้ในที่ ต่างๆ 
หลายแห่ง แต่ก็มิได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่าสิทธิมนุษยชนไว้แต่อย่างใด 6 โดยทั่วไปแล้ว ถือว่าสิทธิ
มนุษยชนเป็นสิทธิตามธรรมชาติที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่ก าเนิด มนุษย์ทุกคนมีคุณค่าในฐานะความเป็น
มนุษย์ หรือที่เรามักเรียกกันว่ามีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ แม้มนุษย์จะมีความแตกต่างกันก็ตาม แต่ทุก
คนมีค่าเหมือนกัน สิทธิมนุษยชนมีลักษณะที่เป็นสากล ไร้พรมแดน และไม่สามารถถ่ายโอน
ให้แก่กันได้ โดยต้องค านึงถึงความเสมอภาคและห้ามการเลือกปฏิบัติ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของ
มนุษย์และการเป็นส่วนหนึ่งของสิทธินั้น ดังนั้น การน าแนวคิดสิทธิมนุษยชน มาใช้ในการจัดสวัสดิการ
สังคมจึงเป็นการส่งเสริมให้การด าเนินงานด้านสวัสดิการสังคมนั้นต้องค านึงและไปให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย
ต่างๆ ในสังคม นั่นเอง  

3. แนวคิดความเป็นธรรมในสังคม ความเป็นธรรมในสังคมเป็นองค์ประกอบส าคัญของสิทธิ
พลเมือง (Civil Right) สะท้อนถึงความยุติธรรมส าหรับคนในสังคม กล่าวคือ คนทุกคนในสังคมควร
ได้รับสิทธิพื้นฐาน (Basic Rights) การคุ้มครอง (Protection) โอกาส (Opportunities) แ ล ะ สิ ท ธิ
ประโยชน์ทางสังคม (Social Benefits) ถือเป็นข้อผูกพันทางสังคมในการจัดสรรทรัพยากรและ
การจัดบริการสวัสดิการสังคม ที่ควรให้ความส าคัญในการหลีกเลี่ยงจาก 3 ประเด็น7 ได้แก่   

3.1 อคต ิ  (Prejudice) คือ ความเชื่อหรือทัศนคติเชิงลบที่ไม่ชอบต่อบุคคล 
หรือกลุ่ม อันเป็นมายาคติ และท าให้เกิดแนวคิดท่ีไม่ถูกต้องต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง    

3.2 การเลือกปฏิบัติ (Discrimination) คือ การกระท าที่ปฏิบัติต่อประชาชนอย่าง 
แตกต่างกัน อันเป็นผลมาจากความเชื่อที่มีอคติต่อเรื่องนั้นๆ หากการเลือกปฏิบัติมีการขยายวงกว้าง
และพัฒนาไปสู่ระบบการเลือกปฏิบัติจะน าไปสู่ “การกดขี”่    

3.3 การกดขี่ (Oppression) คือ การบีบบังคับและการใช้อ านาจโดยไม่มีเหตุผล  
4. แนวคิดความม่ันคงของมนุษย์ ส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United 

Nation Development programmed - UNDP) ได้เสนอแนวคิด “ความมั่นคงของมนุษย์” ในช่วง
ต้นทศวรรษ 1990 หลังสิ้นสุดสงครามเย็น แนวคิดนี้พยายามเสนอให้มีการเปลี่ยนความสนใจ จาก
เรื่อง “ความมั่นคงแห่งรัฐไปสู่ความมั่นคงของปัจเจกบุคคล และเน้นจุดสนใจในการพัฒนาไปที่การ
บรรเทาความเสี่ยงและป้องกันภัยพิบัติต่างๆ โดยได้นิยามความหมายความม่ันคงของมนุษย์ มี 2 มิติ8 
ได้แก่ มิติแรก คือ ความปลอดภัยจากภาวะคุกคาม (Freedom from Fear) ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ยาวนาน เช่น ความหิวโหย โรคภัยไข้เจ็บและการกดขี่ปราบปราม และ มิติที่สอง คือ การได้รับการ
ปกป้องคุ้มครองจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นต่อการด ารงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ในการท างานหรือในสังคม 
                                                   

6 อุดมศักดิ์ สิทธิพงษ์, สิทธิมนุษยชน (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ส านักพิมพ์วิญญูชน จ ากัด, 2550) 15. 
7 ระพีพรรณ ค าหอม, สวัสดิการสังคมกับสังคมไทย (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2557) 91-92. 
8 ส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP), ความมั่นคงของมนุษย์ในปัจจุบันและอนาคต 

(กรุงเทพมหานคร : ส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจ าประเทศไทย, 2533) 2. 
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ทั้งนี้ องค์ประกอบของความม่ันคงของมนุษย์ ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ ความมั่นคงทางด้านอาหาร ความมั่นคงทางด้านสุขภาพ ความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม ความ
มั่นคงส่วนบุคคล ความมั่นคงของชุมชน และความมั่นคงด้านการเมืองนอกจากนั้นแล้วโครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติ ห รื อ  UNDP (United Nations Development Programmed) ไ ด้
ก าหนดกรอบแนวคิดการพัฒนามนุษย์ โดยก าหนดดัชนี HDI (Human Development Index-HDI)  
เป็นดัชนีชี้วัดระดับการพัฒนามนุษย์ หรือพูดง่ายๆ ว่า การพัฒนาคนในแต่ละประเทศ ซึ่งพิจารณา
องค์ประกอบใน 3 ด้านด้วยกัน ได้แก่ ด้านสุขภาพ ซึ่งชี้วัดจากความ      ยืนยาวของการมีชีวิตอยู่
ของคนในประเทศ ด้วยจ านวนปีของอายุคาดเฉลี่ย (Life expectancy) ด้านศักยภาพ ชี้วัดจาก
จ านวนปีเฉลี่ยและจ านวนปี คาดหมายของการได้รับการศึกษาของคนในประเทศและด้านคุณภาพ
ชีวิต ชี้วัดจากมาตรฐานการครองชีพของคนในประเทศ ชี้วัดเฉพาะมิติทาง เศรษฐกิจโดยดูจากระดับ
รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNI per capital)  
 จากแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมทั้ง 4 แนวคิด จะเห็นถึงลักษณะของการจัด
สวัสดิการที่มิได้มุ่งแต่เพียงตอบสนองต่อความต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์และความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายในสังคมเท่านั้น แต่ยังค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนที่สะท้อนถึงสิ่งที่มนุษย์ทุกคนควรจะ
ได้รับในฐานะที่เป็นมนุษย์เฉกเช่นเดียวกัน และก้าวไปสู่แนวคิดที่ต้องสร้างสวัสดิการเพ่ือให้เกิด ความ
เป็นธรรมแก่คนในสังคม โดยปราศจากอคติ การเลือกปฏิบัติและการกดขี่ ท้ายที่สุดสวัสดิการ สังคม
ได้เกิดขึ้นเพ่ือสร้างความมั่นคงให้แก่มนุษย์ ในด้านต่างๆ ตลอดจนให้เกิดการพัฒนามนุษย์ทั้ง ในมิติ
ด้านสุขภาพ ด้านศักยภาพและด้านคุณภาพชีวิต  
 
3.ระบบการจัดสวัสดิการสังคมของประเทศไทย   

แผนยุทธศาสตร์สวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 - 25649 ได้ก าหนดนิยามศัพท์ 
ของระบบสวัสดิการสังคมของประเทศไทยว่า หมายถึง ระบบการการจัดบริการทางสังคมที่มีการ จัด
สวัสดิการแบบพหุลักษณ์ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือขององค์กรภาครัฐ องค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น องค์กรสาธารณประโยชน์และภาคส่วนอ่ืนๆ ได้มีส่วนร่วมในการจัดบริการทางสังคมที่มี
องค์ประกอบ 4 เสาหลัก ได้แก่  เสาที่หนึ่ง : การช่วยเหลือทางสังคม เสาที่สอง : การ
ประกัน สังคม เสาที่สาม : การบริการสังคม และเสาที่สี่ : การสนับสนุนหุ้นส่วนทางสังคม 
  

เสาที่หนึ่ง : การช่วยเหลือทางสังคม (Social Assistance) หมายถึง มาตรการหนึ่งของ 
ระบบสวัสดิการสังคมไทยที่มุ่งช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมต่างๆ โดยการจัดบริการที่เหมาะสม
ในลักษณะต่างๆ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย บริการสวัสดิการลักษณะนี้จึงเป็นบริการสงเคราะห์ ช่วยเหลือ
แก่กลุ่มเด็กและเยาวชน สตรี คนพิการ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ประสบภัย    ที่มีปัญหา
ความเดือดร้อน  

                                                   
9 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, แผนยุทธศาสตร์สวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 

2560-2564 (29 ธันวาคม 2561) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ <http://www.m-
society.go.th/article_attach/ 20170130115026.pdf> 
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เสาที่สอง : การประกันสังคม (Social Insurance หรือ Social Protection) หมายถึง
มาตรการหนึ่งของระบบสวัสดิการสังคมไทยซึ่งจัดโดยภาครัฐเพ่ือคุ้มครองป้องกันประชาชนที่มีรายได้
ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน เมื่อต้องสูญเสียรายได้ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การ
เลี้ยงชีพ เพ่ือให้มีหลักประกันด้านการด ารงชีวิตได้ตามสมควร โดยครอบคลุมทั้งกลุ่มผู้ใช้แรงงาน 
ข้าราชการและประชาชนทั่วไป เช่น กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทนกองทุนบ าเหน็จ
ข้าราชการ กองทุนสวัสดิการครูในโรงเรียนเอกชน เป็นต้น  

เสาที่สาม : การบริการทางสังคม (Social Services) หมายถึง  มาตรการหนึ่ งของ
ระบบสวัสดิการสังคมไทยเป็นการจัดสวัสดิการสังคมโดยรัฐและเอกชนที่มีต่อประชาชน เพ่ือ
เสริมสร้าง ชีวิตความเป็นอยู่ และสวัสดิภาพของประชาชน เป็นการจัดบริการสวัสดิการสังคม
โดยรัฐที่มี วัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานของประชาชน ครอบคลุม 4  ด้ า น ห ลั ก 
ได้แก่การศึกษา การสาธารณสุข สิ่งอ านวยความสะดวกและที่อยู่อาศัย เช่น การศึกษาภาคบังคับ
แบบเรียน ฟรี ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า เบี้ยความพิการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นต้น 

เสาที่สี่ : การสนับสนุนหุ้นส่วนทางสังคม (Social partnership support) หมายถึง หนึ่ง
ใน มาตรการทางสังคมของการสร้างสังคมสวัสดิการที่เป็นการด าเนินการขององค์กรชุมชน ภาค
ประชา-สังคม อาสาสมัคร สถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจที่เข้ามาช่วยเหลือรับผิดชอบต่อปัญหาสังคม
และกิจการประกันภัยของเอกชน เช่น การรวมกลุ่มขององค์กรชุมชนที่เข้าร่วมในกระบวนการ
พัฒนาการด าเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม Corporate Social Responsibility : CSR) 
การ ประกันภัยของเอกชน (ประกันชีวิตและประกันวินาศภัย) เป็นต้น  
 
4.ความเท่าเทียม ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม   

เมื่อพิจารณาถึงนิยามความหมายค าว่า ความเท่าเทียม ความเสมอภาค และความเป็นธรรมใน
สังคม ค าสามค านี้มีความหมายที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งในประเทศไทยก็มีการใช้หรือให้ความหมาย ใน
มุมมองหรือบริบทที่แตกต่างกันโดยเฉพาะค าว่าความเป็นธรรมในสังคมนั้น เริ่มเป็นสิ่งที่นักวิชาการ
ทางด้านกฎหมายมีการกล่าวถึงเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากสภาพสังคมปัจจุบันกฎหมายมิใช่ค าตอบเดียวที่
จะสร้างให้เกิดความเป็นธรรมได้ แม้การบัญญัติกฎหมายจะได้ค านึงถึงความเท่าเทียมและความเสมอ
ภาคกันแล้วก็ตาม แต่กฎหมายที่มีความเท่าเทียมและความเสมอภาคซึ่งถือว่ามีความยุติธรรมในทาง
กฎหมาย อาจไม่ได้ท าให้สังคมเกิดความเป็นธรรมขึ้นมาเสมอไป ทั้งนี้เพ่ือเทียบเคียงกับค าว่า
ความเท่าเทียม ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคมในภาษาไทย ผู้เขียนพบว่ามีก ารให้
ความหมายของค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่สามารถเทียบเคียงกันได้ คื อ  ค า ว่ า  “Equality” 
“Equity” และ “Social Justice” ซึ่ งจากการศึกษาและทัศนะของผู้ เขียนแล้วสามารถนิยาม
ความหมายของแต่ละค าได้ดังนี้ 

ความเท่าเทียม (Equality) เป็นมุมมองที่ถือว่าบุคคลทุกคนต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่า 
เทียมกัน โดยมิได้พิจารณาหรือค านึงถึงข้อแตกต่างของแต่ละบุคคลเลย 

ส่วนค าว่า ความเสมอภาค (Equity) นั้น มีนัยยะที่แตกต่างกับค าว่าความเท่าเทียม 
โดยเฉพาะในมุมมองทางกฎหมายแล้ว จะมิได้เรียกร้องให้ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันอย่างสิ้นเชิง
กล่าวคือ มิได้หมายความว่าบุคคลทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน โดยมิได้ค านึงถึงข้อ
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แตกต่างใดๆ เลย แต่เฉพาะกรณีสิ่งสองสิ่งมีสาระส าคัญเหมือนกัน จึงควรจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่า
เทียมกัน และกรณีสิ่งสองสิ่งมีสาระส าคัญต่างกันจะต้องได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกัน10 เพราะหากทุก
คนจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน โดยมิได้ค านึงถึงข้อแตกต่างใดๆ เช่น บุคคลทุกคน
จะต้องเสียภาษีอย่างเท่าเทียมกันหมดโดยมิต้องค านึงถึงรายได้ของบุคคลนั้น หรือว่าทุกคนจะต้อง
ได้รับสิทธิเรียกร้องในการได้รับความสงเคราะห์อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ค านึงถึงความจ าเป็นของ
บุคคลนั้นๆ ในที่สุดจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างไม่เสมอภาคต่อบุคคลบางกลุ่ม ดังนั้น เรื่องของความ
เสมอภาคจึงต้องเป็นกรณีท่ีมีการเปรียบเทียบกันระหว่างข้อเท็จจริง 2 ข้อเท็จจริง หรือบุคคล 2
 คน หรือกลุ่มบุคคล 2 กลุ่ม โดยจะต้องค านึงว่าไม่มีข้อเท็จจริงใดๆ หรือบุคคลใด หรือกลุ่ม
บุคคลใดจะเหมือนกันทุกประการกับอีกข้อเท็จจริงหนึ่ง หรืออีกบุคคลหนึ่ง หรืออีกกลุ่มบุคคลหนึ่ง118
 นอกจากนั้นแล้ว การจัดสวัสดิการสังคมก็ถือเป็นบริการสาธารณะที่รัฐต้องจัดขึ้น ซึ่งภายใต้
แนวคิดของการจัดบริการสาธารณะก็เป็นที่ยอมรับกันว่าต้องค านึงถึงความเสมอภาคด้วย 

ส่วนค าว่า ความเป็นธรรมในสังคม (Social Justice) นั้น ได้มีนักวิชาการทางสังคมศาสตร์
และทางกฎหมายที่ได้นิยามความหมายของความเป็นธรรมในสังคมในหลากหลายมิติ  แต่สิ่งหนึ่งที่
มีความเห็นที่คล้ายคลึงกัน คือ มิติของความเป็นธรรมในสังคมหรือความยุติธรรมทางสังคมมีความ
ซับซ้อนกว่าความยุติธรรมในทางกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม ดังเช่น  

ศาสตราจารย์ ดร.เกษียณ เตชะพีระ ซึ่งให้ความเห็นว่า “สังคมปัจจุบันเกิดปัญหาเส้นแบ่ง 
ระหว่างความยุติธรรมและความเป็นธรรมที่ไม่ชัดเจน ซึ่งความยุติธรรมนั้นเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ 
และข้อกฎหมายรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนความเป็นธรรมจะมีความซับซ้อนหลายมิติกว้าง 
ขวางครอบคลุมกว่า”12 
 ศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ได้สะท้อนมุมมองมิติคุณค่าของกฎหมายซึ่ งมิได้มีขึ้น 
เพ่ือรักษาความยุติธรรมเท่านั้น แต่ต้องรักษาไว้ซึ่งสิทธิหน้าที่ของประชาชนด้วย กล่าวคือ  “ความ 
ยุติธรรมนั้นเป็นเพียงหนึ่งในคุณค่าที่กฎหมายต้องรักษา แต่ไม่ใช่คุณค่าทั้งหมดของกฎหมาย ซึ่ง 
กฎหมายนั้นต้องรักษาความมั่นคงแน่นอนของสิทธิหน้าที่ของพลเมืองไว้”13  ไพสิฐ พาณิชย์กุล  ได้ให้
ความเห็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับความยุติธรรมทางสังคมกับกฎหมายว่า “ความยุติธรรมทางสังคม เป็นตัว
                                                   

10 ไพโรจน์ พลเพชรและคณะ,รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ชุดโครงการวิจัยการติดตามและประเมินผล
การบังคับใช้รัฐธรรมนูญ เรื่อง สิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัยและสถาบันพระปกเกล้า, 2547) 62. 

11 บรรเจิด สิงคะเนติ และคณะ, รายงานวิจัย เรื่อง สิทธิและโอกาสทางการศึกษาตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (กรุงเทพมหานคร : บริษัท 
21 เซ็นจูรี่ จ ากัด, 2545) 16.  

12 เกษียณ เตชะพีระ, ความเป็นธรรมในสังคมไทย (วีดิทัศน์) การเสวนาวิชาการ จัดโดยศูนย์
ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2557 (10 ธันวาคม 2561) youtube <http://www.youtube.com/ watch?v=JTGT5CJ61QA  

13 วรเจตน์ ภาคีรัตน์, ความเป็นธรรมในสังคมไทย (วีดิทัศน์) การเสวนาวิชาการ จัดโดยศูนย์ศึกษาสังคม
และวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2557(10ธันวาคม 2561)  
youtube<http://www.youtube.com/ watch?v=jvC5Ggi4DMA&feature=youtu.be>.  
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สะท้อนถึงข้อจ ากัดของระบบกฎหมายความยุติธรรมทางสังคมเป็นพรมแดนใหม่ๆ และเป็นพรมแดน
ล่วงหน้าที่ระบบกฎหมายในปัจจุบันจะพัฒนาไปสู่จุดนั้น และเมื่อความยุติธรรมของ ระบบกฎหมาย
พัฒนาไปใกล้เคียงกับความยุติธรรมทางสังคมเม่ือใด ในสภาวะนั้นจะเป็นสภาวะที่ช่องว่างในทางสังคม
น้อยที่สุด”14  
 ดังนั้น แม้แนวคิดความยุติธรรมในระบบกฎหมายจะแสดงให้เห็นว่ากฎหมายสามารถที่จะ 
น าไปสู่ความเป็นธรรมได้  แต่ก็ใช่ว่าระบบกฎหมายเพียงกลไกเดียวจะสามารถเป็นตัวตัดสินชี้วัด
ความเป็นธรรม เพราะแท้จริงแล้วกฎหมายจ าเป็นจะต้องเชื่อมโยงกับระบบย่อยต่างๆ ที่อยู่ในสังคม 
ซึ่งระบบยุติธรรมในกฎหมายที่มีประสิทธิภาพต่อการจัดการความเป็นธรรมนั้น15  ทั้งนี้เพ่ือให้เข้าใจถึง
ความแตกต่างของค าว่า ความเท่าเทียม (Equality) ความเสมอภาค (Equity) และความเป็นธรรม
ในสังคม (Social Justice) มากยิ่งขึ้น สามารถพิจารณาจากแผนภาพได้ดังนี้ 
 

  
 

จากแผนภาพข้างต้น ในภาพแรกจะสะท้อนความหมายของค าว่า ความเท่าเทียม (Equality) 
คือ การที่บุคคลได้รับการจัดสรรทรัพยากรหรือได้รับการช่วยเหลือเหมือนกัน โดยมิได้ค านึงถึงความ
แตกต่างของแต่ละบุคคล เลยท าให้มีบุคคลบางคนเข้าไม่ถึงสิทธิเสรีภาพที่ตนควรจะได้รับ ในขณะที่
ภาพที่สองนั้นเป็นการอธิบายถึงความหมายของค าว่า ความเสมอภาค (Equity) กล่าวคือต้องพิจารณา
ถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลก่อน ซึ่งถ้าหากบุคคลแต่ละคนมีความแตกต่างกันแล้ว การจัดสรร
ทรัพยากรหรือการได้รับความช่วยเหลือย่อมแตกต่างกันไปด้วย เพ่ือให้ทุกคนได้รับสิทธิเสรีภาพอย่าง
เสมอภาคกันอย่างท่ัวถึง ส่วนภาพสุดท้ายเป็นการสะท้อนมุมมองของความเป็นธรรมในสังคม 
(Social Justice) ซึ่งมุ่งที่จะขจัดอุปสรรคที่ท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นออกไป อันเป็นการแก้ไข
ปัญหาที่ต้นเหตุหรือลดช่องว่างของความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นอย่างถาวร มากกว่าการใช้วิธีจัดสรร
ทรัพยากรหรือการให้ความช่วยเหลือโดยพ่ึงพิงรัฐแต่เพียงอย่างเดียว ดังนั้น แม้รัฐจะจัดสรรทรัพยากร
หรือให้ความช่วยเหลือผ่านการบัญญัติกฎหมายหรือบังคับใช้กฎหมายอันน ามาซึ่งความยุติธรรมในทาง

                                                   
14 ไพสิฐ พาณิชย์กุล, เข้าใจ “ความยุติธรรมทางสังคม”, (10 ธันวาคม 2561) โครงการสานพลังสังคม

เค รื อ ข่ า ย แ ผ น ง า น ค ว า ม เป็ น ธ ร ร ม ท า ง สั ง ค ม ด้ า น สุ ข ภ า ว ะ  <http://social-agenda.org/wp-
content/uploads/2013/02/Social-Justice_Pisit.pdf>.  

15 ธีระพงษ์ วงษ์นา, “ความเป็นธรรม” หลากมิติ หลายมุมมอง สู่ดัชนีช้ีวัดทางสังคม (2557) 33:2 วารสาร
ธรรมศาสตร์ 137. 
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กฎหมายแล้วก็ตาม ก็มิได้หมายความว่าคนในสังคมจะได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงกัน เพราะ
อุปสรรคหรือต้นเหตุที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมนั้นยังด ารงอยู่  ย ก ตั ว อ ย่ า ง เช่ น  รั ฐ อ อ ก
กฎหมายก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการใช้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพ่ือรับ
บริการสาธารณสุข ณ สถานพยาบาลที่ก าหนด แต่หากผู้ป่วยคนนั้นไม่มีญาติหรือไม่สามารถเดินทาง 
ไปสถานพยาบาลได้ นั่นหมายความว่า บุคคลคนนั้นไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขนั้นได้เลย อัน
ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมขึ้น 
 
5.ความเท่าเทียม ความเสมอภาค และความเป็นธรรมในสังคมกับระบบการจัดสวัสดิการสังคมใน
ประเทศไทย 

จากการศึกษาแนวคิดของความเท่าเทียม ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม
ตลอดจนระบบการจัดสวัสดิการสังคมในประเทศไทย ภายใต้แนวคิดสี่เสาข้างต้น เมื่อผู้เขียนพิเคราะห์
แล้ว จะเห็นได้ว่าระบบการจัดสวัสดิการสังคมในแต่ละเสานั้น ก็มีพ้ืนฐานแนวคิดที่ต้องค านึงถึงความ
เท่าเทียม ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคมทั้งสิ้น เพียงแต่ว่าระบบนั้นมีจุดเน้นที่แตกต่าง
กันออกไป ดังนี้  

 (1) ความเท่าเทียมกับระบบสวัสดิการ ตามแนวคิดการบริการสังคม 
การจัดสวัสดิการตามแนวคิดการบริการสังคมเป็นบริการที่รัฐจัดให้ โดยถือว่าทุกคนมีสิทธิขั้น

พ้ืนฐานไม่แตกต่างกัน  ยกตัวอย่างเช่น การจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุทุกคน
โดยจ่ายเป็นลักษณะขั้นบันไดตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 โดยผู้ ที่มีอายุ 60-
69 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 600 บาทต่อเดือน ผู้ที่มีอายุ 70-79 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 700 บาท
ต่อเดือน ผู้ที่มีอายุ 80-89 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 800 บาทต่อเดือน และผู้ที่มีอายุ 90 ปี ขึ้น
ไป ได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 1,000 บาทต่อเดือน หรือกรณีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.  
2560 ได้บัญญัติให้การจัดการศึกษาเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องด าเนินการให้ทุกคนได้รับการศึกษาเป็น
เวลา    สิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ (ระดับ ม.3) อย่างมีคุณภาพโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย เป็นต้น ดังนั้น หากบคุคลใดมีอายุถึงเกณฑ์หรือมีคุณสมบัติครบตามที่สวัสดิการบริการ
สังคมนั้นก าหนดย่อมมีสิทธิได้รับสวัสดิการนั้น แต่หากบุคคลนั้นไม่ได้รับสิทธิหรือสวัสดิการสังคม
ดังกล่าวทั้ง ๆ ที่ตนควรจะได้รับ นั่นหมายถึงเกิดความไม่เท่าเทียม (Inequality) กันข้ึน 

(2) ความเท่าเทียมกับระบบสวัสดิการตามแนวคิดการประกันสังคม  
การจัดสวัสดิการตามแนวคิดประกันสังคม เป็นสวัสดิการที่มีวัตถุประสงค์เป็นการประกัน

รายได้ในอนาคต ซึ่งพิจารณาจากแต่ละประเภทของการประกอบอาชีพ เช่น กรณีของข้าราชการจะมี
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  กรณีแรงงานในระบบจะมีประกันสังคม กรณีแรงงานนอกระบบ
จะมีประกันสังคมแบบสมัครใจตามมาตรา 40 และกองทุนการออมแห่งชาติ เป็นต้น ซึ่งการจัด
สวัสดิการประเภทนี้จะยึดหลักความเท่าเทียมกันภายใต้ประเภทของการประกอบอาชีพตนกล่าวคือ
  หากเป็นข้าราชการเหมือนกันก็ต้องได้รับสิทธิตามกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
เช่นเดียวกัน หรือหากเป็นแรงงานนอกระบบเหมือนกันก็ต้องได้รับสิทธิประกันสังคมแบบสมัครใจตาม
มาตรา 40 และกองทุนการออมแห่งชาติอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น แนวคิดการจัดสวัสดิการสังคมใน
เสาประกันสังคมนี้จึงสอดรับแนวคิดความเท่าเทียมกัน (Equality) เป็นหลัก 
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(3) ความเสมอภาคกับระบบสวัสดิการ ตามแนวคิดการช่วยเหลือทางสังคม 
การจัดสวัสดิการตามแนวคิดการช่วยเหลือทางสังคม เป็นบริการของรัฐที่จัดให้กับผู้ที่ 

ประสบความเดือดร้อนหรือต้องการได้รับความช่วยเหลือ ยกตัวอย่างเช่น การจัดสวัสดิการให้แก่ 
ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือมีความขาดแคลน เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุทั่วไป ได้แก่ การ
สงเคราะห์ครอบครัว การซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพ่ือปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การกู้ยืมเงิน
ประกอบอาชีพหรือกรณีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่ได้ก าหนดให้มีการช่วยเหลือ
ผู้ขาดแคลน ทุนทรัพย์และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาในรูปแบบการจัดตั้งกองทุน เพ่ือให้บุคคล
ได้รับสิทธิและความเสมอภาคทางการศึกษามากยิ่งข้ึน เป็นต้น การจัดระบบสวัสดิการตามแนวคิดการ
ช่วยเหลือทางสังคมนี้ จึงสอดคล้องกับหลักความเสมอภาคตามกฎหมายที่มิได้เรียกร้องให้ปฏิบัติอย่าง
เท่าเทียมกันอย่างสิ้นเชิง แต่เฉพาะสิ่งสองสิ่งที่มีสาระส าคัญเหมือนกัน จึงควรจะได้รับการปฏิบัติอย่าง
เท่าเทียมกัน และหากสิ่งสองสิ่งมีสาระส าคัญต่างกันจะต้องได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกัน ระบบการ
จัดสวัสดิการสังคมตามแนวคิดการช่วยเหลือทางสังคม จึงมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์
บุคคลบางกลุ่มที่มีความต้องการจ าเป็นและอยู่ในภาวะยากล าบากมากกว่าบุคคลทั่วไป เพ่ือให้บุคคล
กลุ่มนี้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างเสมอภาค (Equity) ทัดเทียมกับคนทั่วไปนั่นเอง  

(4) ความเป็นธรรมในสังคมกับระบบ สวัสดิการตามแนวคิดการสนับสนุนหุ้นส่วนทาง 
สังคม 

เนื่องด้วยระบบสวัสดิการตามแนวคิดบริการสังคม แนวคิดการประกันสังคมและแนวคิดการ
ช่วยเหลือทางสังคม ล้วนเป็นระบบสวัสดิการที่เกิดจากการจัดของรัฐเป็นหลัก ซึ่งในปัจจุบันประสบ
ปัญหาหลายประการในการจัดสวัสดิการ ยกตัวอย่างเช่น   

- การจัดบริการสาธารณะทางการศึกษาโดยเฉพาะในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ประสบ
ปัญหางบประมาณที่ไม่เพียงพอ คุณภาพของการศึกษาที่แย่ลง และการจัดการศึกษาที่ไม่ได้ให้เปล่า
อย่างแท้จริง16   

- สภาพปัญหาของผู้สูงอายุในการใช้บริการทางสุขภาพในสถานพยาบาลของรัฐ ตามสิทธิ
หลักประกันสุขภาพ เช่น ความยากล าบากในการเดินทางไปใช้บริการสถานพยาบาลของรัฐ การ   ไม่
มีช่องทางพิเศษส าหรับผู้สูงอายุที่เพียงพอ ความยุ่งยากของการส่งตัวผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาล 
เป็นต้น  

- การที่แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการแรงงาน ในกองทุนประกัน 
สังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แม้จะมีบทบัญญัติตามมาตรา 40 ก าหนดไว้ แต่
ก็ยังเป็นการใช้หลักแนวคิดแบบความสมัครใจ ท าให้มีแรงงานนอกระบบเพียงส่วนน้อยที่เข้าสู่ ระบบ 
จึงยังไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรและยังต้องพบอุปสรรคมากมายหลายประการ17  

                                                   
16 ธนาชัย สุนทรอนันตชัย, “สิทธิทางการศึกษากับการจัดการศึกษาแบบให้เปล่าของประเทศไทย” (2557) 

5:2 วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, บทคัดย่อ. 
17 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, แผนยุทธศาสตร์สวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ 2 

พ .ศ . 2555 – 2559 (10 พฤษภาคม 2560) กระทรวงการพัฒนาสั งคมและความมั่ นคงของมนุษย์ 
<https://www.m-society.go.th/article_attach/12958/ 17179.pdf>.  
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- การจัดสรรเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้สูงอายุ และเงินซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุยังไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการจ าเป็น ผู้สูงอายุยังรอรับสวัสดิการจากภาครัฐเป็นหลักหรือเงินจากลูกหลาน18 

จากสภาพการณ์ปัญหาข้างต้น ท าให้เห็นได้ว่าการจัดระบบสวัสดิการโดยรัฐผ่านเสาการ 
บริการสังคม การประกันสังคมและการช่วยเหลือทางสังคม ล้วนมีช่องว่างที่ส่งผลกระทบต่อความ เท่า
เทียม และความเสมอภาคในด้านสวัสดิการสังคมที่บุคคลพึงได้รับตามนโยบาย และกฎหมายที่รัฐจัด
ขึ้น ดังนั้น เพ่ือเป็นการลดช่องว่างดังกล่าว ระบบการจัดสวัสดิการภายใต้แนวการคิดแบบ สนับสนุน
หุ้นส่วนทางสังคม จึงเป็นสิ่งที่ได้มีการกล่าวถึงและมีบทบาทเพ่ิมมากขึ้นในปัจจุบันเนื่องจากเป็นระบบ
สวัสดิการที่เกิดข้ึนจากการเสริมพลังของหน่วยงานชาวบ้านและภาคส่วนต่างๆ ในชุมชน ได้แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน องค์กรธุรกิจเอกชน เพ่ือให้ภาคส่วน เหล่านี้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดระบบสวัสดิการสังคม อันเป็นส่วนเติมเต็มและเสริมสร้างความ เข้มแข็งให้กับแนวคิดการ
บริการสังคม แนวคิดการประกันสังคมและแนวคิดการช่วยเหลือทาง สังคมได้เป็นอย่างดี ยกตัวอย่าง
เช่น หากพิจารณาแล้วพบว่า เบี้ยยังชีพมีความไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพของผู้สูงอายุ ท าให้ผู้สูงอายุ
ตกอยู่ในสภาวะยากจนหรือด้อยโอกาส องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือชุมชนในพ้ืนที่อาจจะจัด
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมอาชีพหรือรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ หรือเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนในพ้ืนที่ได้ร่วม
สนับสนุนงบประมาณทรัพยากร หรือองค์ความรู้ต่างๆ ที่สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนใน
การดูแลผู้สูงอายุได้ อันเป็นการขจัดอุปสรรคอันเกิดจากนโยบายหรือกฎหมายของภาครัฐที่มีข้อจ ากัด
ในการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ หรือกระทั่งการส่งเสริมให้มีอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) หรือจิต
อาสาที่ช่วยกันดูแลภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุหรือประชาชนในพ้ืนที่ เพื่อลดภาระของภาครัฐในการจัด
บุคลากร งบประมาณและทรัพยากรในการให้บริการทางสุขภาพในพ้ืนที่ ซึ่ งมี อุ ป ส ร รค แ ล ะ
ข้อจ ากัดบางประการ ดังนั้น แนวคิดการจัดระบบสวัสดิการตามแนวคิดการสนับสนุนหุ้นส่วนทาง
สังคม จึงมิได้เป็นแนวคิดที่ค านึงถึงหลักความเท่าเทียม หรือหลักความเสมอภาคแต่เพียงอย่างเดียว
เท่านั้น แต่มุ่งสู่การสร้างสังคมให้เกิดความเป็นธรรมด้วย อันเป็นจุดมุ่งหมายส าคัญประการหนึ่งของ
แนวคิดการจัดสวัสดิการสังคม 
 
6.บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

การจัดสวัสดิการสังคมในรัฐสมัยใหม่ในปัจจุบันมิได้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือตอบสนองความ 
ต้องการของมนุษย์ขั้นพ้ืนฐาน หรือเสริมสร้างความม่ันคงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์เท่านั้นแต่
ยังต้องค านึงถึงแนวคิดต่างๆ ที่ส าคัญทั้งในแง่ของสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ควบคู่ไป
กับการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดข้ึนในสังคมนั้นไม่อาจ
อาศัยเพียงการบัญญัติกฎหมายหรือบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความยุติธรรมเท่านั้นแต่ต้องพิจารณาถึง
มิติอ่ืนๆ ในสังคมควบคู่ไปด้วย  ตลอดจนเพ่ือให้การจัดสวัสดิการน าไปสู่การสร้างความเป็นธรรมใน
สังคมได้ การจัดระบบสวัสดิการสังคมตามแนวคิดการบริการสังคม แนวคิดการประกันทางสังคม และ
แนวคิดช่วยเหลือทางสังคมโดยภาครัฐเป็นหลักนั้น แม้จะได้ค านึงถึงหลักความเท่าเทียมและหลัก

                                                   
18 มงคล เทียนประเทืองชัย, “สิทธิการเข้าถึงสวัสดิการของแรงงานนอกระบบตามกฎหมายประกนัสังคม” 

(2554) 7:1 วารสารคุณภาพ ชีวิตกับกฎหมาย, บทคัดย่อ. 



 

 
การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์2562 

1485 

ความเสมอภาคไว้แล้วก็ตาม แต่ยังพบปัญหาหลายประการในทางปฏิบัติ ที่ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียม
และความไม่เสมอภาคกันขึ้น ดังนั้นเพ่ือให้การจัดระบบสวัสดิการสังคมสามารถสร้างความเป็นธรรม
ให้เกิดข้ึนในสังคมอย่างแท้จริง ผู้เขียนเห็นว่าควรน าแนวคิดการสนับสนุนหุ้นส่วนทางสังคมมาใช้
คู่ขนานกับการจัดระบบสวัสดิการกระแสหลักที่จัดขึ้นโดยภาครัฐ เพ่ือให้ภาคีทุกภาคส่วนในสังคมได้
เข้ามามีส่วนในการเติมเต็มและอุดช่องว่างที่เกิดขึ้นจากการจัดระบบสวัสดิการโดยภาครัฐต่อไปได้
อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 
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กระบวนการสร้างความเป็นพลเมืองตามหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 
Potential for tourism development in municipality RoiEt, 

MuangRoiEt, Roi Et Province. 
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ผศ. พิมลศักดิ์  นิลผาย3 
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บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือหาแนวทางการพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองของสาขาวิชารัฐศาสตร์จากกระบวนการสร้างความเป็นพลเมืองตาม
หลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด พบว่านโยบายการจัดการศึกษาของทั้ ง 2 
มหาวิทยาลัยมีความแตกต่างกัน ซึ่งก็จะส่งผลให้วัฒนธรรมการเรียนรู้การสร้างความเป็นพลเมืองก็
ต่างกัน ส่วนหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน แต่ก็ยังมีความเป็นอัต
ลักษณ์ของรายวิชาและสาระที่ต่างกันตามบริบทของมหาวิทยาลัย แต่อย่างไรก็ตามรูปแบบและ
กระบวนการสร้างความเป็นพลเมืองตามหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 
สามารถบูรณาการผ่านกิจกรรมการเรียนรู้หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร การจัดประสบการณ์นอกพ้ืนที่
จากสภาพความเป็นจริงในสังคมปัจจุบัน 

 
ค าส าคัญ: พลเมือง, หลักสูตร, การเรียนการสอน 
 

ABSTRACT 

 This article is part of a study to find ways to develop a style of teaching to the 

citizens of Political Science. The process of creating a citizen-based curriculum 

Political Science of RajabhatRoi Et University and Mahachulalongkornrajavidyalaya 

University,Roi Et Buddhist College. The educational policies of the two universities 

are different. It will contribute to creating a culture of learning citizenship is different. 

The curriculum and teaching are similar. But also the identity of the subject matter 

and the different context of the university.However, the model building process and 
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3 คณะนิตริัฐศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด 
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การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์2562 

1488 

citizenship curriculum, teaching Political Science.RajabhatRoiEt University and 

Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Roi Et Buddhist College. Et College 

Clergy Can be integrated through the learning activities or extra curricular activities. 

The area outside the experience of the reality in today's society. 

 

KEYWORDS: Citizens, Curriculum, Teaching and learning 

 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
"พลเมือง" ในระบอบประชาธิปไตย แตกต่างจากพลเมืองของระบอบอ่ืนที่พลเมืองจะมี"

คุณสมบัติ" อย่างไร จะเป็นไปตามที่ผู้มีอ านาจประสงค์จะให้เป็น ขณะที่ระบอบประชาธิปไตยเจ้าของ
อ านาจสูงสุดคือประชาชน ดังนั้น ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอ านาจจึงก าหนดชีวิตตนเองได้"ประชาชน" 
ในระบอบประชาธิปไตย  จึงแตกต่างหลากหลายได้ เมื่อแตกต่างหลากหลายได้  จึงต้องเคารพซึ่งกัน
และกัน  และใช้กติกาในการแก้ปัญหาจึงจะสามารถอยู่ร่วมกันและปกครองกันตามวิถีทาง
ประชาธิปไตยได้ ดังนั้น"พลเมือง"ในระบอบประชาธิปไตย จึงหมายถึงสมาชิกของสังคมที่มี อิสรภาพ
(liberty) และ พึ่งตนเองได้(independent) ใช้สิทธิเสรีภาพโดยควบคู่กับความรับผิดชอบ เคารพสิทธิ
เสรีภาพของผู้อ่ืน เคารพความแตกต่าง เคารพหลักความเสมอภาค เคารพกติกา ไม่แก้ปัญหาด้วย
ความรุนแรง ตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสาธารณะ และ
กระตือรือร้นที่จะรับผิดชอบหรือร่วมขับเคลื่อนสังคมและแก้ปัญหาผิดชอบหรือร่วมขับเคลื่อนสังคม
และแก้ปัญหาสังคมในระดับต่างๆ ตั้งแต่ในครอบครัว ชุมชนจนถึงระดับประเทศ ระดับอาเซียน และ
ระดับประชาคมโลก  

"พลเมือง" ในระบอบประชาธิปไตยสามารถสรุปคุณสมบัติได้ 6 ประการคือ 1) มีอิสรภาพ 
(liberty) และพ่ึงตนเองได้ (independent) ไม่อยู่ภายใต้การครอบง าของระบบอุปถัมภ์ 2) เคารพ
สิทธิผู้อ่ืน ไม่ใช้สิทธิเสรีภาพของตนไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน (ท้ังนี้ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 28 ที่บัญญัติว่า "บุคคลย่อมใช้...สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิ เสรีภาพของ
บุคคลอ่ืน")3) เคารพความแตกต่าง มีทักษะในการฟัง และยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างจากตนเอง  
4) เคารพหลักความเสมอภาค เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อ่ืน  และเห็นคนเท่าเทียมกันมอง
คนเป็นแนวระนาบ  ไม่ใช่แนวดิ่ง  5) เคารพกติกา เคารพกฎหมาย ใช้กติกาในการแก้ปัญหา ไม่ใช้
ก าลัง และยอมรับผลของการละเมิดกฎหมายและ 6) รับผิดชอบต่อสังคม ตระหนักว่าตนเองเป็นส่วน
หนึ่งของสังคม กระตือรือร้นที่จะรับผิดชอบและร่วมแก้ไขปัญหาสังคมโดยเริ่มต้นที่ตนเอง(วรากรณ์ 
สามโกเศศ. มติชน ฉบับวันที่ 3 มี.ค. 2554) 

การศึกษาเพ่ือสร้างพลเมืองในสังคมการเมืองแบบประชาธิปไตยจะเห็นคุณค่าในการพัฒนาคน
ของรัฐให้มีคุณภาพ ตระหนักในสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบ มีคุณลักษณะในฐานะเจ้าของอ านาจ
อธิปไตย เป็นพลเมืองที่มีความกระตือรือร้น (active citizen) และยังเป็นกระบวนการที่ช่วยให้
เยาวชนได้เรียนรู้ทางการเมือง และแสดงออกถึงความเป็นพลเมืองในอนาคตอีกด้วย ถือว่าเป็นการจัด
การศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย (Democratic Citizenship Education) 
แต่ที่ผ่านมาสังคมไทยยังละเลยในเรื่องนี้ ฐานความคิดในการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างพลเมืองยังคง
ตั้งอยู่บนหลักความเชื่อทางศาสนา จารีตประเพณีและอนุรักษ์นิยม ไม่ได้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานหลักการ
ประชาธิปไตย (สิริพรรณ นกสวน สวัสดี , 2553) ให้ความส าคัญกับวุฒิการศึกษามากกว่าความรู้ที่
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น ามาปฏิบัติจริง เน้นท่องจ ามากกว่าเข้าใจและน าไปใช้ รวมทั้งไม่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตในสังคม การมี
ส่วนร่วมและความรู้สึกเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาประเทศและสร้างสรรค์ประชาธิปไตยจึงท าได้
ค่อนข้างยาก (โกวิทย์ พวงงาม, 2555) โดยเฉพาะเยาวชนในช่วงอายุ 14-18 ปี ที่ก าลังก้าวไปสู่การ
ได้รับสิทธิความเป็นพลเมืองอย่างเต็มตัว รวมถึงสถาบันหลักทางการเมืองยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ
ในการให้การเรียนรู้ขัดเกลาความเป็นประชาธิปไตยทั้งในเชิงรูปแบบและวัฒนธรรมทางการเมืองที่
ควรจะเป็น (สถาบันพระปกเกล้า, 2555) โดยสังคมฝากความหวังไว้ที่สถาบันการศึกษา ขณะที่ระบบ
การศึกษายังขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน การเรียนการสอนยังก้าวไปไม่ถึงการสร้างกระบวนการ
ที่ มีผลสัมฤทธิ์ ต่อการมีทักษะชีวิตประชาธิป ไตย (สถาบันนโยบายศึกษา , 2553) และแม้
กระทรวงศึกษาธิการจะก าหนดยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองแล้วก็ตาม แต่
ยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนเหมาะสมมีประสิทธิภาพเพียงพอให้กับสถานศึกษาโดยเฉพาะครูผู้สอน ในการ
จัดการเรียนรู้เพื่อความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย 

หลักการส าคัญของการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองจะไม่เน้นการเรียนวิชาหน้าที่พลเมือง
แบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นหน้าที่ตามที่กระทรวงศึกษาธิการสั่งหรือหน้าที่ตามที่รัฐบาลก าหนดและไม่เน้น"
ความรู้เรื่องประชาธิปไตย"แต่ให้ความส าคัญ"ความเป็นประชาธิปไตย"มากกว่าด้วยเหตุผลดังกล่าว 
การศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมือง จึงไม่ใช่การสอนด้วยการ "บรรยาย" แต่ผู้สอนต้องพัฒนาการสอนใน
รูป "กิจกรรม"และ"การลงมือปฏิบัติ"หรือการเรียนการสอนผ่าน"กระบวนการคิดวิเคราะห์  ฝึกปฏิบัติ" 
ขึ้นมา เพ่ือให้ผู้เรียนได้เห็นความเชื่อมโยงที่มีนัยส าคัญมากขึ้นคือ เราทุกคนต่างเป็นส่วนหนึ่งของ
ปัญหาและการคลี่คลายแก้ไขปัญหา ส าหรับกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวผู้สอนจะเป็น "วิทยากร
กระบวนการ"ที่มีหน้าที่เชื่อมโยงการเรียนรู้กับประสบการณ์จริงในวิถีชีวิตทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในความเป็นพลเมือง และการพัฒนาประชาธิปไตยจน
ก้าวลึกไปถึงการมีจิตส านึกมีจิตวิญญาณประชาธิปไตย(สถาบันนโยบายศึกษา ภายใต้มูลนิธิส่งเสริม
นโยบายศึกษา.แนวทางการศึกษาเพ่ือสร้างพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย. -- กรุงเทพฯ :สถาบัน
นโยบายศึกษา ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมนโยบายศึกษา, 2557.) 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(1)เพ่ือศึกษาบริบทการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองของสาขาวิชา
รัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัย
สงฆ์ร้อยเอ็ด 

(2)  เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างความเป็นพลเมืองตามหลักสูตรการเรียนการสอน
สาขาวิชารัฐศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 

(3) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองของ
สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 
3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 4.1แบบแผนการวิจัย  
  การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
วิธีการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องจาก บทความ วารสาร สืบค้นข้อมูล
จาก Internet และงานวิจัยที่มีผู้ศึกษาไว้ในแง่มุมต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาและ
น ามาก าหนดเป็นค าถามในการวิจัย แล้วลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์เขียน
สรุป และน าเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Research)  
 4.2ประชากรและตัวอย่าง 
  การศึกษาวิจัยเรื่องกระบวนการสร้างความเป็นพลเมืองตามหลักสูตรการเรียนการสอน
สาขาวิชารัฐศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดผู้วิจัยได้ก าหนดเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกโดย
ก าหนดผู้ให้ข้อมูลหลัก แยกเป็น 2 กลุ่ม จ านวน 35 คน ดังนี้ 
   - ผู้ให้ข้อมูลเชิงนโยบายและการบริหารจัดการโดยคัดเลือกจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจ านวน 15 คน 
   - ผู้ให้ข้อมูลเชิงบริบทและการมีส่วนได้ส่วนเสีย จากตัวแทนผู้ปกครอง และนิสิต 
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัย
สงฆ์ร้อยเอ็ดจ านวน 20 คน 
 4.3เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เพ่ือได้มาซึ่งข้อมูล และค าตอบที่เป็นจริง ครอบคลุมประเด็นอย่าง
สมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่มุ่งศึกษา ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) จึงได้ค้นคว้าข้อมูลทางด้านเอกสาร และใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) 
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและรวบรวมข้อมูล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

การจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือสร้างความ

เป็นพลเมือง 

นโยบายการจัดการศึกษา หลักสูตรการเรียนการสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน วัฒนธรรมการเรียนรู้ 

แนวทางการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือสร้างความเป็นพลเมือง
ของสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
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  1) ข้อมูลทางด้านเอกสาร ผู้วิจัยได้ค้นคว้าและข้อมูลโดยการค้นหาทั้งทาง 
Internet จากWebsite ต่าง ๆ และข้อมูลจากส่วนราชการ วารสารวิชาการ และจากต าราต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
  2) การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการก าหนดประเด็นค าถามเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการโดยการเตรียม
แนวค าถามการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า เพราะสามารถยืดหยุ่น และกระท าได้โดยง่าย และมีความ
ต่อเนื่องของค าถาม สามารถเจาะลึก การตั้งแนวค าถามหลักไว้ก่อนล่วงหน้าเป็นแบบกว้าง ๆ เพ่ือให้มี
จุดยืนและประเด็นที่ต้องสัมภาษณ์ ใช้ลักษณะค าถามแบบปลายเปิด ไม่มีการก าหนดหรือเรียงล าดับ
หัวข้อค าถาม แต่เป็นการสนทนาแบบธรรมชาติ และไม่สร้างความอึดอัดแก่ผู้ถูกซักถาม การที่ได้มาซึ่ง
ข้อมูลเหล่านี้ผู้วิจัยต้องใช้เวลาในการสร้างความสัมพันธ์ความคุ้นเคยกับครอบครัวของกลุ่มเป้าหมาย 
เพ่ือให้เขายอมรับและให้ความไว้วางใจ และน าไปสู่ข้อมูลที่ต้องการ 
  โดยใช้การจดบันทึก และการบันทึกเสียงของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ วิธีการจดบันทึกโดย
ละเอียดภายหลังจากที่ได้จากการสนทนา การสัมภาษณ์ การบันทึก การสังเกต เพ่ือป้องกันการลืม 
นอกจากนี้ยังช่วยให้สรุปข้อมูลได้เป็นระยะ ๆ อีกด้วย ส่วนใหญ่การสังเกตจะท าให้ไปควบคู่ไปกับการ
สัมภาษณ์ บางกรณีอาจจะสังเกตโดยอิสระได้ ส่วนการบันทึกเสียงของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ผู้วิจัยจะท า
การขออนุญาตใช้เครื่องบันทึกเสียง เพ่ือให้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญสบายใจในการให้ข้อมูลเพ่ือให้ข้อมูลที่ได้ 
 4.4การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  ผู้ศึกษาด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยติดต่อกลุ่มประชากรเป้าหมายเพ่ือขออนุญาต
ด าเนินการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ได้มีการนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้ให้
สัมภาษณ์จากนั้น ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็น
ต่อการศึกษา ทั้งนี้ก่อนด าเนินการสัมภาษณ์ ผู้ศึกษาขออนุญาตผู้ให้สัมภาษณ์เพ่ือบันทึกเสียงร่วมด้วย 
(ในกรณีท่ีผู้ให้สัมภาษณ์ยินยอมให้บันทึกเสียง)โดยการสัมภาษณ์ (Indebt- Interview) การวิจัยครั้งนี้
ใช้ทั้งการสัมภาษณ์แบบกึ่งทางการ (Semi-formal interview) และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 
(Informal interview) ค าถามท่ีใช้เป็นเพียงแนวทางเพ่ือยืนยันแนวทางการพัฒนา โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
  1) ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือสร้างความเป็นกันเอง แจ้ง
วัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ และขออนุญาตใช้เครื่องบันทึกเสียงในขณะสัมภาษณ์ หากผู้ให้
สัมภาษณ์ไม่ประสงค์จะให้บันทึกเสียงในช่วงใด ผู้วิจัยจะไม่บันทึก รวมทั้งการเก็บข้อมูลเป็นความลับ 
  2) เริ่มด าเนินการสัมภาษณ์โดยใช้วิธีการสนทนา เรียงตามล าดับของข้อค าถามในแบบ
สัมภาษณ์ โดยการเชื่อมโยงค าตอบให้ตรงตามประเด็นที่ต้องการจนครบทุกประเด็น 

3) ใช้เวลาหลังการสัมภาษณ์จดรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้บันทึกในขณะสัมภาษณ์ 
ข้อสังเกตต่างๆ ที่ได้จากการสัมภาษณ์ การให้ข้อมูล 
 4.5การวิเคราะห์ข้อมูล 
  หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากการสัมภาษณ์มาประมวลผลและวิเคราะห์
ข้อมูลตามรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์น ามาวิเคราะห์เชิงพรรณนาและวิเคราะห์
เนื้อหาโดยสร้างข้ออุปนัยตามประเด็นที่ท าการศึกษา ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ( In-
Depth Interviews) และการสนทนากลุ่ม มาตรวจสอบความสมบูรณ์ และความน่าเชื่อถือ สร้าง
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บทสรุปขึ้นมาให้เชื่อมโยงกับตัวแปรการวิจัย พร้อมทั้งน าเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีการการวิเคราะห์ 
ตีความ สังเคราะห์ความ และสรุปความ โดยใช้การพรรณนาเป็นแนวทางหลัก 
 
5. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 

5.1 นโยบายการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองพบว่า ทั้ง 2 มหาวิทยาลัยมี
นโยบายด้านการจัดการศึกษาที่แตกต่างกัน โดยสาขาวิชารัฐศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย มีนโยบายในการผลิตบัณฑิตที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ในการเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม 
และมุ่งธ ารงปณิธานในการศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงส าหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ 
เพ่ือผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดีและเก่งอย่างมีสมรรถภาพ ผลิตบัณฑิต และพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 9 ประการ คือ มีปฏิปทานน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ใฝ่คิด เป็นผู้น าด้านจิตใจละปัญญา มี
ความสามารถในการแก้ปัญหา มีศรัทธา อุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา รู้จักเสียสละเพ่ือส่วนรวม รู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีโลกทัศน์กว้างไกล มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองให้เพียบพร้อมด้วย
คุณธรรมและจริยธรรมการจัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ 
และบริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมพระพุทธศาสนาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้
คงไว้สืบไปส่วนหลักสูตรมีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถ
ด้านการปกครองและการบริหารตามหลักพุทธธรรมและทฤษฎีรัฐศาสตร์สมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 
พร้อมประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมและประเทศต่อไป 

ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรม และ
จริยธรรม จิตอาสา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส านึกในความเป็นไทยและมีความรัก
และผูกพันท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงจะต้องให้มีจ านวน
และคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ และส่วนสาขาวิชารัฐศาสตร์  มีปรัชญา
ของหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เน้นความรู้และทักษะ
ด้านวิชาการด้านรัฐศาสตร์  การเมืองการปกครอง สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง
ได้อย่างสร้างสรรค์ในสังคมทุกระดับ และมีส านึกความเป็นพลเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอัน มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งจากนโยบายการจัดการศึกษาท้ังสองมหาวิทยาลัยสะท้อนให้เห็นว่า
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นพลเมือง แต่มีความแตกต่างกันในประเด็นความเป็นพลเมือง 

5.2 หลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองพบว่า หลักสูตรของแต่ละ
มหาวิทยาลัยได้มีการก าหนดรายวิชาเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจของความเป็นพลเมืองบนพ้ืนฐาน
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ที่มีหลัก 3 ประการ คือ1)เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ที่
ทุกคนเกิดมามีคุณค่าเท่ากันมิอาจล่วงละเมิดได้ การมีอิสรภาพและความเสมอภาค การยอมรับใน
เกียรติภูมิของแต่ละบุคคล โดยไม่ค านึงถึงสถานภาพทางสังคม ยอมรับความแตกต่างของทุกคน2)
เคารพสิทธิ เสรีภาพ และกฎกติกาของสังคมที่เป็นธรรม โดยให้ความส าคัญต่อสิทธิ เสรีภาพ การมีกฎ
กติกาที่วางอยู่บนความยุติธรรมและชอบธรรม มีหลักนิติรัฐในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพมิให้ถูกละเมิด
และ 3)รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม โดยตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของความเป็นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยที่มุ่งเน้นเนื้อหาที่มีคุณลักษณะส าคัญในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง
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ต่อสังคม การด ารงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาด้วย
เหตุและผล ดังนั้น หากนักศึกษาได้เข้าใจในหลักพ้ืนฐานความเป็นพลเมือง ทั้ง 3 หลักการที่กล่าว
ข้างต้นอย่างถูกต้องแล้ว และสามารถน าไปปฏิบัติให้เกิดผลได้ก็จะท าให้สังคมไทยพัฒนาเป็นสังคม
ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 

ซึ่งทั้งสองหลักสูตรมีการก าหนดรายวิชาที่มุ่งเน้นพัฒนาความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาให้มี
คุณลักษณะมีความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ดังตารางเปรียบเทียบ 

 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณ ฑิต วิทยาลัยสงฆ์
ร้อยเอ็ด 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

1) เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
วิชาพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
วิชาการจัดการความขัดแย้งและสันติศึกษา 

วิชาสิทธิมนุษยชนตามแนวพระพุทธศาสนา 
วิชาสันติศึกษา 

2) เคารพสิทธิ เสรีภาพ และกฎกติกาของสังคมที่เป็นธรรม 
วิชากฎหมายส าหรับการด าเนินชีวิต 
วิชารัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 
วิชาการจัดการในสังคมหลากหลายวัฒนธรรม 
วิชาศาสนากับการเมือง 
วิชาการต่อต้านการทุจริต  
วิชาจริยธรรมทางการเมือง 

วิชาการต่อต้านการทุจริต 
วิชาการเมืองการปกครองกับพระพุทธศาสนา 
วิชารัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา 
วิชาสถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ 
วิชาการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการระดม
มวลชน 
วิชาประชาธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนา 

3) รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม 
วิชาพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
วิชาธรรมาภิบาลกับการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม 
วิชาจริยธรรมส าหรับผู้บริหาร 

วิชามนุษย์กับสังคม 
วิชาหลักธรรมาภิบาล 
วิชาสันติวิธีและสมานฉันท์ 
วิชาธรรมภาคปฏิบัติ 1 - 7 

 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 

5.3 กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง 
จากการศึกษาพบว่า กิจกรรมและรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนมีความส าคัญต่อ

การสร้างความเป็นพลเมืองโดยในส่วนของหลักสูตรรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีการ
ก าหนดคุณลักษณะของนักศึกษาไว้ 4 มิติคือ 1) ด้านบุคลิกภาพโดยมีการสอดแทรกเรื่อง การแต่งกาย 
การวางตัวทางสังคม การเข้าสังคม เทคนิคการเจรจา สื่อสาร ที่เหมาะสม การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
และในกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนที่นักศึกษาจะเข้าศึกษาและปัจฉิมนิเทศ ก่อนที่นักศึกษาจะส าเร็จ
การศึกษา 2) ด้านภาวะผู้น า และกล้ามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หลักสูตรมีรายวิชาบังคับ
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และรายวิชาเลือกมุ่งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนกล้าและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและวิจารณ์
ผลงานของผู้อ่ืนในเชิงเหตุผลและสร้างสรรค์ ตลอดจนกระตุ้นความเป็นผู้น า ทางความคิดของผู้เรียน
โดยการน าเสนองานหน้าชั้นเรียนหรือการจัดเวทีทางวิชาการที่ผู้เรียนเป็นผู้ริเริ่มและด าเนินการด้วย
ตนเอง 3) มีคุณธรรมจริยธรรมถ่อมตนและท าหน้าที่เป็นพลเมืองดีรับผิดชอบต่อตนเองวิชาชีพและ
สังคม โดยเน้นส่งเสริมและสอดแทรกให้นักศึกษามีจรรยาบรรณในวิชารับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน
การใช้แนวทางในการพัฒนาสังคมที่ถูกต้องมีการจัดกิจกรรมเสริมในหลักสูตรเพ่ือให้นักศึกษามีโอกาส
ประยุกต์หรือเผยแพร่ความรู้ที่ได้ศึกษามาและ 4) มีความสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนมีทักษะการ
บริหารจัดการและท างานเป็นหมู่คณะ โดยการก าหนดโจทย์ปัญหาและจัดท ารายงานของรายวิชา
ต่างๆควรจัดแบบคณะท างานแทนที่จะเป็นแบบงานเดี่ยวเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการท างาน
เป็นหมู่คณะ 

ส่วนหลักสูตรรัฐศาสตร์ของวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดมีการก าหนดคุณลักษณะพิเศษของนิสิตไว้ 3 
ประการคือ 1) ด้านบุคลิกภาพมีการสอดแทรกเรื่อง การส ารวมในสมณภาวะ การครองจีวรหรือการ
แต่งกาย การเข้าสังคมและศาสนพิธี เทคนิคการเจรจา สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการวางตัว
ในการท างานในบางรายวิชาที่เกี่ยวข้อง และในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ก่อนที่นิสิตจะส าเร็จการศึกษา 2) 
ด้านภาวะผู้น า และความรับผิดชอบตลอดจนมีวินัยในตนเองมีการก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนิสิตต้อง
ท างานเป็นกลุ่ม และมีการก าหนดหัวหน้ากลุ่มในการท ารายงานตลอดจน ก าหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วม
ในการน าเสนอรายงาน เพ่ือเป็นการฝึกให้นิสิตได้สร้างภาวะผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุ่มท่ีดีมีกิจกรรม
นิสิตที่มอบหมายให้นิสิตหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการด าเนินกิจกรรม เพ่ือฝึกให้นิสิตมีความ
รับผิดชอบมีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอการมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้าในการแสดงความคิดเห็นและ 3) จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพมีการให้ความรู้แก่นิสิตในการน าเอาความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ไปใช้ในการท างานที่จะทาให้นิสิต
อยู่ร่วมกับคนอ่ืนและคนในสังคมได้ 

จากผลการวิจัยเห็นได้ว่าหลักสูตรมีความส าคัญต่อกระบวนการสร้างความเป็นพลเมืองของ
นิสิต นักศึกษา โดยเฉพาะเกิดจากกิจกรรมและรูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
กนกวรรณ อุ่นใจ (2557) ท าการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ผ่านการทดลองใช้หลักสูตรเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองส าหรับเยาวชนไทยด้านความรับผิดชอบ ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะมีความเป็นพลเมืองด้านความ
รับผิดชอบมากขึ้น ทั้งต่อตัวเองและผู้อ่ืน แสดงให้เห็นว่าสถาบันศึกษามีส่วนในการกล่อมเกลาทาง
การเมือง 

5.4แนวทางการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองของสาขาวิชา
รัฐศาสตร์ 

พบว่า แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองของทั้งสองหลักสูตรคือ 1) ให้
ความส าคัญในการส่งเสริมให้เกิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่เป็นกิจกรรมเชิงรุกที่
เน้นการสอดแทรกด้วยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21เน้นให้
เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์จาก กรณีศึกษา สถานการณ์และการปฏิบัติจริงเป็นส าคัญ  2) จัดให้มี
องค์กร/สนับสนุนองค์กรเพ่ือส่งเสริม ยกย่อง และเชิดชูเกียรติผู้ประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี และหรือ
องค์กร สถาบันที่สนับสนุนความเป็นพลเมืองที่ดี ที่เชื่อมโยงและบูรณาการการเรียนรู้ในทุกระดับและ
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ประเภท ทั้งในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3) สนับสนุนให้มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ร่วมกับชุมชนเพ่ือให้เกิดความตระหนักและรับผิดชอบต่อท้องถิ่น ชุมชนและสังคม 
4) พัฒนาและสร้างความเข้าใจต่ออาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือสร้างความเป็น
พลเมือง รวมทั้งพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ และค่านิยมของการเป็น
พลเมืองที่ดี และประพฤติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา และ 5) การปรับปรุงหรือการพัฒนา
หลักสูตรที่มีสาระที่มุ่งเน้นความเป็นพลเมืองอย่างชัดเจนความสอดคล้องกับการวิจัยของสมาคมการ
ประเมินผลส าเร็จทางการศึกษานานาชาติ (IEA) (Shulz, Ainley, Fraillon, Kerr, Losito, 2010) 
และ Laura Edgar (2554) ที่พบว่า การที่จะท าให้ประชาชนมีความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยได้นั้นจะต้องมีหลักสูตรในการส่งเสริมผ่านตัวกลาง นอกจากนี้ประสบการณ์และความรู้
ของความเป็นพลเมืองไม่ได้มีอยู่เฉพาะในหลักสูตรหรือชั้นเรียนแต่อาจได้จากการลงพ้ืนที่สัมผัสจริง 
และกิจกรรมนอกหลักสูตรเช่น การประชุมกลุ่มกิจกรรมพิเศษต่างๆ การเข้าร่วมโครงการ เป็นต้น ไม่
เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้นที่การศึกษาเรื่องพลเมืองยังไม่ทั่วถึง 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

(1) ท าการวิจัยโดยการมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
สร้างความเป็นพลเมืองของสาขาวิชารัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและวิทยาลัยสงฆ์
ร้อยเอ็ดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

(2) การบูรณาการและพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือสร้างความเป็นพลเมือง
ของสาขาวิชารัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกัน 

6.2ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
(1)ควรศึกษาเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองของ

สาขาวิชารัฐศาสตร์ที่เหมาะสมของสถาบันการอุดมศึกษา 
(2)ควรศึกษาแนวทางการปฏิรูปการสร้างความเป็นพลเมืองที่เหมาะสมของสถาบันการ

อุดมศึกษา เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองในแนวทาง
เดียวกนัทั้งประเทศ 
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การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย(Regulatory Impact Assessment: RIA) 
ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2560) 

Analysis of the impact of legislation, Section 77 of the Constitution of the 

Kingdom of Thailand BE 2560 

 
สุพิชญา  กันกา1 

 
บทคัดย่อ 

บทความนี้ น าเสนอเรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย (Regulatory Impact 
Assessment: RIA)ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2560)โดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะน าเสนอความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย 
ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2560) เพ่ือเป็นความรู้พ้ืนฐาน
ให้กับประชาชนในการเตรียมความพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการออกกฎหมายตามบทบาทหน้าที่แห่ ง
ตนต่อไปโดยได้น าเสนอ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ RIA สาระส าคัญของมาตรา 77 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดท า RIA ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 เมษายน 2560 และสภาพการณ์ที่ต้องมีการเตรียมการเพ่ือ
การจัดท า RIA ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมาตรา 77 

 
ค าส าคัญ การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย, Regulatory Impact Assessment: RIA,
การประเมินผลกระทบในการออกกฎหมาย, มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย,  
 

ABSTRACT 

This article presents the Regulatory Impact Assessment (RIA) under Section 

77 of the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2560. The objective of 

presenting is to inform knowledge and understanding about Regulatory Impact 

Assessment (RIA) under Section 77 of the Constitution of the Kingdom of Thailand 

B.E. 2560, to provide basic knowledge to the people in preparation themselves to 

participate RIA. The contents consist of overview of RIA, the essence of 

section77,guideline of the RIA under the Cabinet Resolution of 4 April 2017 and the 

expectation about the conditions that must be met and how to set up the alternatives 

for managing to the way of section 77.   

 

Keywords : Regulatory Impact Assessment , RIA , Regulatory Impact Analysis , 

Section 77 of the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E.2560 

 
1. บทน า 

กฎหมาย2 เป็นเครื่องมือส าคัญชนิดหนึ่งของรัฐที่ใช้ในการสร้างแนวปฏิบัติให้กับประชาชน
เพ่ือให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและความเจริญ การตรากฎหมายเพ่ือใช้ในสังคมจึงเป็นเรื่องที่ผู้น า

                                                   
1น.บ.,น.ม. 



 

 
การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์2562 

1498 

ของรัฐให้ความส าคัญมาโดยตลอด เพราะกฎหมายทุกฉบับที่ออกมาจะส่งผลกระทบในวงกว้างต่อทั้ง
รัฐ เอกชน และ ประชาชน และต่อการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการ
ปกครอง ผู้เกี่ยวข้องกับการตรากฎหมายจึงแสวงหาวิธีการที่ได้มาซึ่งกฎหมายที่มีคุณภาพ (Better 
regulation) 

อย่างไรก็ตามกฎหมายเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังคมซึ่งมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ปัจจุบัน
สังคมเปลี่ยนมาสู่ยุคที่ให้ความส าคัญกับประชาชน การตรากฎหมายจึงไม่ใช่การด าเนินการตามความ
ต้องการของผู้น าอีกต่อไป ความคิดและความต้องการของประชาชน ผู้ที่จะได้รับผลกระทบจาก
กฎหมาย จึงเป็นเรื่องที่ต้องได้รับความใส่ใจเป็นอันดับต้นๆ กระบวนการตรากฎหมายที่จะให้ได้มาซึ่ง
กฎหมายที่มีคุณภาพ3 โดยการใช้เครื่องมือที่เรียกว่า การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย 
(Regulatory Impact Assessment: RIA) จึงได้รับความสนใจจากอารยประเทศ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ ที่จะน าเสนอความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบ
ในการออกกฎหมาย ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2560)เพ่ือ
เป็นความรู้พื้นฐานให้กับประชาชน 
 
2. ความเป็นมาและพัฒนาการของการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย 

การด าเนินการในเรื่องของการตรากฎหมายให้เพียงพอและมีคุณภาพในการบังคับใช้นั้น ได้
ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ภายหลังจากการสิ้นสุดยุคสงครามเย็น (ค.ศ.1991) หลายประเทศใน
ทวีปยุโรปและอเมริกาได้รวมตัวกันเป็นองค์การเพ่ือความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
(Organization for Economic Co-operation and Development: OECD)4มี ก ารริ เริ่ ม ใช้ “การ
วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย (Regulatory Impact Assessment: RIA)” เพ่ือ

                                                                                                                                                  
2กฎหมายในที่น้ีหมายถึง กฎหมายล าดับหลักที่ต้องผ่านกระบวนการทางรัฐสภา และกฎหมายล าดับรองที่

ไม่ต้องผ่านกระบวนการทางรัฐสภา กฎหมายล าดับหลักที่ต้องผ่านกระบวนการทางรัฐสภา ได้แก่ พระราชบัญญัติ 
และกฎหมายล าดับรองที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการทางรัฐสภา ได้แก่ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ
กระทรวง ข้อก าหนดกระทรวง รวมถึงประกาศ หรือระเบียบของหน่วยงานของรัฐทุกแห่งที่มีผลกระทบต่อภาครัฐ 
ภาคเอกชน หรือประชาชนด้วย 

3วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี,“การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย,” รายงานทีดีอาร์ไอ114(เมษายน 
2558):3. 

4เป็นองค์การที่พัฒนามาจากองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจของยุโรป  (The Organization for 
European Economic Co-operation: OEEC) โดย OEEC ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16เมษายน ค.ศ.1948 (พ.ศ. 2491) 
ในช่วงสมัยสงครามเย็น มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันฟื้นฟูภาวะเศรษฐกิจของประเทศยุโรปหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2
ให้กลับคืนมาและคงไว้อย่างมั่นคงตามแนวทางเศรษฐกิจทุนนิยมโดยแผนการมาร์แชลล์ต่อมาได้มีการลงนามร่วมกัน
ระหว่างประเทศในยุโรปและอเมริกา จ านวน 20 ประเทศ เพื่อจัดตั้ง OECD เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2503 และมีผล
ใช้บังคับเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2504 OECD มีบทบาทส าคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจให้แก่
ประเทศสมาชิก โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ส่งเสริมการค้าเสรี และให้ความช่วยเหลือเพื่อการ
พัฒนาทั้งในประเทศอุตสาหกรรมและประเทศก าลังพัฒนาปัจจุบัน OECD ประกอบด้วยสมาชิกจ านวน 34 ประเทศ 
มีความร่วมมือและข้อตกลงต่างๆ  กับประเทศท่ีมิได้เป็นสมาชิกกว่า 70 ประเทศ โดยประเทศไทยยังมิได้เข้าร่วมเป็น
สมาชิกใน OECD แต่อย่างใด 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2491
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C
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ตรวจสอบและประเมินผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการออกกฎหมาย 5 และมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องจนเกิดเป็นข้อเสนอหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบในการออกกฎหมาย (The OECD 
Reference Checklist for Regulatory Decision-Making) เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับประเทศสมาชิก
ในการน าไปพัฒนาปรับใช้ให้เหมาะสมกับประเทศของตน6 

ส าหรับประเทศไทย มีการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎระเบียบภาครัฐ เริ่มข้ึนในปี พ.ศ. 
2531 เมื่อมีการออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2531 
ซึ่งในส่วนที่สอง ว่าด้วยการเสนอร่างกฎหมายนั้น ได้ก าหนดให้ส่วนราชการที่จะเสนอร่างกฎหมายให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณา ต้องจัดท า “บันทึกวิเคราะห์สรุปในการเสนอร่างกฎหมาย” ซึ่งจะต้องมีการ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและแสดงเหตุผลความจ าเป็นในการเสนอให้มีกฎหมาย ทั้งนี้ได้ระบุ
รายละเอียดไว้ในข้อ 16 ของประกาศดังกล่าวนับเป็นจุดเริ่มต้นของการก าหนดให้มีการวิเคราะห์
ผลกระทบในการออกกฎหมายของไทยอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 รัฐบาลในขณะนั้นต้องการลดกฎระเบียบที่ไม่จ าเป็น และไม่สร้างภาระ
เกินควร จึงมีมติเมื่อวันที่ 23 เมษายน 25347 เห็นชอบก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ิมเติมเพ่ือให้ส่วนราชการ
ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาก่อนการเสนอร่างกฎหมายโดยมีคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย 
ซึ่งสังกัดในส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นผู้ด าเนินการ และในปี พ.ศ.2538ได้มีการน า OECD 
Reference Checklist for regulatory decision-making มาปรับ ใช้ ในกระบวนการออกและ
ก าหนด กฎหมาย กฎ ระเบียบ8ในปีพ.ศ. 2544 ส านักนายกรัฐมนตรีมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือพัฒนาประเทศ ซึ่งได้จัดท าหลักเกณฑ์ตรวจสอบความจ าเป็นในการตรา
กฎหมาย (Checklist 10ประการ) โดยใช้แนวทางตามหลักเกณฑ์ของ OECD ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีในปี พ.ศ. 2546 ทั้งยังได้ด าเนินการจัดท าคู่มืออธิบายหลักเกณฑ์ดังกล่าวเพ่ือให้ใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งได้รับความเห็นชอบ ตามมติคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 
25479 

จะเห็นได้ว่าการด าเนินการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมายของไทยในส่วนของ
ภาครัฐ ได้มีการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับหลักสากล หากแต่ผลการวิเคราะห์นั้น

                                                   
5 Colin Kirkpatrick and David Parker, Regulatory Impact Assessment: Toward Better 

Regulation? (Cheltenham: Edward Elgar, 2007), pp. 1-2อ้างถึงใน สถาพร ปัญญาดี , การประเมินผล
กระทบในการออกกฎหมาย: ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดท าร่างพระราชบัญญัติ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2555), หน้า 24. 

6สถาพร ปัญญาดี , การประเมินผลกระทบในการออกกฎหมาย : ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดท าร่าง
พระราชบัญญัติ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2555), หน้า 25. 

7หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร0203/ว 65 ลงวันท่ี 26 เมษายน พ.ศ.2534 เรื่อง หลักเกณฑ์
และแนวทางการพิจารณาก่อนการเสนอร่างกฎหมาย 

8ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก กระทรวงยุติธรรม และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,แนวปฏิบัติในการวิเคราะห์ผลกระทบจากกฎหมายส าหรับหน่วยงานภาครัฐใน
ประเทศไทย จาก  http://www.nesdb.go.th/download/RIA/ThailandRIATH.pdf 

9หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร0503/ว 253 ลงวนัท่ี 8 ธันวาคม 2547 
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ยังไม่หลากหลาย รัดกุม ชัดเจน และเปิดเผยอย่างเพียงพอ จึงเป็นที่มาของการก าหนดให้มีการ
วิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมายไว้ในมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(พุทธศักราช 2560)10 
 
3. ค านิยามของการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย 
 การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย  (Regulatory Impact Analysis: RIA) เป็น
กลไกที่ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของกฎหมายมีการเรียกชื่อที่แตกต่ างกันไป เช่น RIA 
(Regulatory Impact Analysis or Regulatory Impact Analysis Assessment), RIS 
(Regulatory Impact Statement), RIAS (Regulatory Impact Analysis Statement) แ ล ะ ใน
ประเทศไทยนิยมใช้ ค าว่า “RIA” แต่ยังใช้ค าศัพท์ที่แตกต่างกันอยู่ ได้แก่ “การประเมินผลกระทบใน
การออกกฎหมาย” หรือ “การตรวจสอบผลกระทบในการออกกฎหมาย” หรือ “การวิเคราะห์
ผลกระทบในการตรากฎหมาย” แต่อย่างไรก็ตาม ค าเหล่านี้มีความหมายไปในทางเดียวกัน คือ การ
ประเมิน การตรวจสอบ การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการประเมิน 
การตรวจสอบ การวิเคราะห์ “ความจ าเป็นในการออกกฎหมาย” และ “ความคุ้มค่าของกฎหมายเมื่อ
เทียบกับทางเลือกอ่ืนๆ”11 ที่มีขอบเขตในเรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์ต้นทุน ผลประโยชน์ ประสิทธิผล
ความเสี่ยง (Cost Benefit Effectiveness Risk Analysis)12ในบทความนี้ ใช้ค าว่า RIAในความหมาย
ว่า “การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย” 

องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  (Organization for Economic 
Co-Operation and Development (OECD), 2002 และ 2008) ได้นิยาม RIA ว่า “การประเมินผล
กระทบทางกฎหมายได้สร้างคุณูปการต่อคุณภาพของการตัดสินใจไม่เพียงในด้านการคาดการณ์ที่
แม่นย า แต่เป็นปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ การตั้งค าถาม การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
ผลกระทบที่เป็นรูปธรรม การค้นพบสมมติฐานใหม่ ๆ”  

ในขณะที่ กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภู มิภาคเอเชีย -แปซิฟิก (Asia-Pacific 
Economic Cooperation : APEC, 2014)ได้นิยามว่า การประเมินผลกระทบทางกฎหมายเป็น
กระบวนการด าเนินการก่อนจะมีการประกาศใช้กฎหมายขึ้น การประเมินผลกระทบทางกฎหมาย

                                                   
10คณะกรรมการปฏริูปกฎหมาย, การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย RIA กับการปฏิรูปกฎหมาย, 

เอกสารในการสัมมนาโครงการสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เสนอ
ที่จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย30 พฤษภาคม 2559(เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร)่ 

11สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, โครงการวิจัยเร่ือง การวิเคราะห์ผลกระทบในการออก
กฎหมาย (Regulatory Impact Analysis) (รายงานการวิจัย เสนอต่อสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศ
ไทย, 2557), หน้า iii. 

12 OECD, Explanatory Note for a Survey of RIA Systems in OECD Countries, Retrieved 
April 15, 2004 from http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/ OECD_ Regulation Impact 
Assess_Inventory_2004.pdfอ้างถึงใน สถาพร ปัญญาด,ีการประเมินผลกระทบในการออกกฎหมาย: ศึกษา
เฉพาะกรณีการจัดท าร่างพระราชบัญญัติ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑติ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั,2555), หน้า 24. 
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ครอบคลุมถึง การวัดผลประเมินผล และต่อยอดประเมินความคุ้มค่าทั้งด้านการประเมินต้นทุน 
ผลประโยชน์ และผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการออกกฎหมาย รวมทั้งวิเคราะห์ทางเลือกอ่ืนที่เป็นไป
ได้ การประเมินผลกระทบทางกฎหมายอาจประเมินผลกระทบที่มีต่อการแข่งขัน สวัสดิภาพ 
สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการภาครัฐ หรือผลกระทบด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและ
ทางเลือกอ่ืน ซึ่งการประเมินนี้หมายรวมไปถึงการประเมินผลกระทบของกฎหมายทั้งกฎหมายใหม่ที่
จะตราข้ึนและกฎหมายเดิมที่ยังมีอยู่13 

จากผลการศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย: (Thailand Development 
Research Institute : TDRI ,2014) พบว่าประเทศไทยยังไม่มีนิยามที่ชัดเจนเกี่ยวกับการประเมินผล
กระทบทางกฎหมาย สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยจึงได้นิยามความหมายของ RIA ไว้ว่า 
Regulatory คือ กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ที่ใช้ควบคุม และอ านวยความสะดวก ให้กลไก
ตลาดขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างสมบูรณ์และเสรี ลดความเหลื่อมล้ า ความขัดแย้ง ปัญหาคอร์รัปชั่น 
รักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล และเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ดังนั้น 
Regulatory Impact Assessment: RIA คือ การประเมินผลกระทบทางกฎหมาย ที่เป็นเครื่องมือ/
กลไก ในการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบถึงความเป็นไปได้ของผลกระทบที่เป็นผลประโยชน์และต้นทุน
ของกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับทั้งใหม่ และเก่าที่ปรับปรุงใหม่ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น 
ภารกิจภาครัฐ บรรยากาศการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ และการด าเนินธุรกิจของภาคเอกชน 
สภาพแวดล้อม การด ารงชีวิต และคุณภาพชีวิตของชุมชน14 

จากค านิยามข้างต้น RIA : การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมายหมายถึง กระบวนการ
การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางกฎหมายโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนั้น ซึ่งหมายถึงทั้งผู้
เสนอกฎหมาย และผู้ถูกบังคับใช้กฎหมายจะมีส่วนร่วมในการเสนอข้อมูล และวิเคราะห์ผลกระทบใน
การออกกฎหมาย ในเรื่องที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม มนุษยธรรม สภาพแวดล้อม สวัสดิ
ภาพ เช่น การลดความเหลื่อมล้ า ความขัดแย้ง ปัญหาคอร์รัปชั่น รักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมให้
สมดุล อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ และการบริหารจัดการ
ภาครัฐ หรือผลกระทบด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับทางเลือกอ่ืน 
 
4. วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย 

การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย (Regulatory Impact Assessment: RIA) มี
วัตถุประสงค์หลักสองประการ คือ15 

1. เพ่ือพัฒนากระบวนการในการก าหนดกฎกติกาในการก ากับดูแลของภาครัฐ และ  
2. เพ่ือปรับปรุงคุณภาพของกฎระเบียบของภาครัฐให้มีคุณภาพ 

                                                   
13สถาพร ปัญญาด,ี เรื่องเดิม, หนา้ 4. 
14เรื่องเดียวกัน, หน้า 4. 
15สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย , โครงการวิจัยเร่ือง การวิเคราะห์ผลกระทบในการออก

กฎหมาย (Regulatory Impact Analysis) (รายงานการวิจัย เสนอต่อสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศ
ไทย, 2557), หน้า 2-1. 
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 ดร.วิษณุ เครืองาม16 ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย มีความเห็นว่าการมี
มาตรา 77 ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2560) ถือว่าเป็นมาตราหนึ่งที่เป็น 
“หัวใจ” เพราะก าหนดให้มีการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย อันจะท าให้เป็นคุณต่อ
ประชาชน และเป็นกลไกส าคัญในการปฏิรูปกฎหมายใน 3 ด้าน คือ1) ปรับปรุงกฎหมายเก่า2) 
ปรับปรุงกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยในปัจจุบันทั้งเรื่องประชาธิปไตย สิทธิ
มนุษยชน และนิติรัฐ3) ปรับปรุงกฎหมายที่ไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชน นอกจากนี้การออก
กฎหมายที่มีการจัดท า RIA จะท าให้ได้กฎหมายที่อยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นจริง(Reality) มีการบูร
ณาการกับหลักวิชาต่างๆ (Integration) และได้รับการยอมรับ (Acceptance) มั่นใจในเหตุผลและ
ความจ าเป็นที่ต้องออกกฎหมายโปร่งใส มีส่วนร่วม 
 
5. ประโยชน์จากการท า RIA  

1. เพื่อให้มีกฎหมายเท่าที่จ าเป็น  ลดการออกกฎหมายที่มากเกินความจ าเป็น และมี
กฎหมายที่เพียงพอต่อการบังคับใช้ เพราะการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นนั้น จะน าไปสู่การจัดท า
เอกสารที่มีการอธิบายถึงเหตุผลของการจัดให้มีกฎหมายฉบับนั้นๆขึ้น  จึงท าให้สามารถประเมินได้
ชัดเจนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมีวิธีการอ่ืนนอกจากการออกกฎหมายได้หรือไม่  หรือมีกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้องอยู่แล้วหรือไม่นอกจากนั้นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ RIA นั้น
ยังช่วยให้ตัดสินใจได้ว่าควรจะยกเลิกกฎหมายนั้นหรือคงสภาพต่อไปได้อีกด้วย 

2. เพื่อให้ได้กฎหมายที่มีคุณภาพหรือ “การมีกฎหมายที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่” (Better 
regulation) เพราะการผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องย่อมสร้างความเชื่อมั่นให้
ได้ว่ามีการพิจารณาถึงความจ าเป็นโดยรอบด้าน และเป็นการสื่อสารสองทางที่จะช่วยให้เกิดความ
เข้าใจซึ่งกันและกันอย่างแท้จริง  อันจะส่งผลต่อการยอมรับกฎหมายที่ก าหนดขึ้นนั้นและเพ่ิม
ศักยภาพความสามารถในการแข่งขันและเพ่ิมโอกาสให้ประชาชนและประเทศ 
 
6. มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(พุทธศักราช2560) 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2560) ได้มีการบัญญัติหลักการเรื่อง การ
วิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย ไว้อย่างชัดเจน ในหมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 77 
นับเป็นแนวทางการพัฒนากฎหมายให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น (Better regulation) โดยค านึงถึงบริบทของ
สังคมโลกที่ต่างให้ความส าคัญกับผู้อยู่ภายใต้กฎหมาย อันเป็นความเชื่อว่าจะได้รับความเชื่อมั่นและ
การยอมรับกฎหมายที่ตราขึ้นนั้น รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพและเพ่ิมโอกาสให้กับประชาชนและประเทศ
ความว่า 

รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเท่าที่จ าเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุง กฎหมายที่
หมดความจ าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่ อการ
ด ารงชีวิต หรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพ่ือไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และ

                                                   
16คณะกรรมการปฏริูปกฎหมาย,เรื่องเดิม. 
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ด าเนินการให้ประชาชน เข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถ
เข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย ได้อย่างถูกต้อง 

ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับรัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็น
ระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน 
และน ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน  เมื่อ
กฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
ทุกรอบระยะเวลาที่ก าหนดโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย  
เพ่ือพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงไป 

รัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่
จ าเป็น พึงก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลา
ในการด าเนินการตาม ขั้นตอนต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน และพึง
ก าหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง  
ตามวรรคแรก ของมาตรา 77 เป็นเจตนารมณ์ท่ีจะให้รัฐมีกฎหมายเท่าที่จ าเป็น สอดคล้องกับ

สภาพการณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพทั้งยังต้องการให้ประชาชน 
เข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ได้อย่างถูกต้อง 

ในวรรคที่สอง เป็นการก าหนดให้มีการท าRIA กับการตรากฎหมายทุกฉบับ รวมทั้งให้แนวทาง
ในการจัดท า RIA ที่จะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการ
วิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และน ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน 
นอกจากนั้นแล้วยังก าหนดแนวปฏิบัติกับกฎหมายที่มีผลบังคับใช้อยู ่โดยให้มีการประเมินผล
สัมฤทธิ ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที ่ก าหนดโดยการรับฟังความคิดเห็นของผู ้เกี ่ยวข้อง
ประกอบ เพ่ือพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 

ส่วนวรรคท้ายนั้น เป็นเรื่องของมาตรการควบคุมเนื้อหาของกฎหมาย ซึ่งก าหนดไว้ 5 เรื่อง 
ได้แก่ เรื่องการใช้ระบบอนุญาตกรณีที่จ าเป็น เรื่องการใช้ระบบคณะกรรมการกรณีที่จ าเป็น เรื่องการ
ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่บัญญัติไว้ ในกฎหมายให้ชัดเจน เรื่องของ
ระยะเวลาในการด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน และเรื่องการพึง
ก าหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรงโดยที่การก าหนดมาตรการควบคุมเนื้อหาของกฎหมาย 5 
เรื่องนี้ ได้จากผลการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เกี่ยวกับการตรากฎหมายที่มี
ผลกระทบต่อสังคมเป็นล าดับต้น ตั้งแต่ปี 2475 จนถึงปัจจุบัน17 

                                                   
17พงษ์สวาท กายอรุณสุทธ์ิ. ตัวแทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. เสวนาการวิเคราะห์ผลกระทบใน

การออกกฎหมาย (Regulatory Impact Assessment - RIA) กับกรณีการออกกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่ง
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จะเห็นว่า มาตรา 77 เป็นมาตราที่จะให้มีการพัฒนาการตรากฎหมายที่มีคุณภาพ และ
เพียงพอต่อการบังคับใช้ โดยเป็นไปตามมาตรฐานสากล และให้มีการด าเนินการอย่างจริงจัง เป็น
ระบบ  
 
8. การด าเนินการจัดท า RIAตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 
2560) 

 เพ่ือด าเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2560) มาตรา 
77คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ “ก าหนดแนวทางการจัดท าและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติ มาตรา 
77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย” เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ซึ่งมีเนื้อหาหลัก 2 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 แนวทางการจัดท าและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย และ ส่วนที่ 2หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ 
(Checklist)  

ส่วนที่ 1 แนวทางการจัดท าและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นแนวทางที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) จัดท าขึ้น18 เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบหรือแนว
ทางการด าเนินการในการจัดท าร่างกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติ
มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย19โดยมีหลักเกณฑ์ที่ต้องพิจารณา 2 หลักเกณฑ์ คือ 
หลักเกณฑ์แรก เป็นหลักเกณฑ์การร่างกฎหมายและการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายของหน่วยงาน
ของรัฐ และหลักเกณฑ์ที่สองเป็นแนวทางการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท าร่างกฎหมาย และ
การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย (RIA)20 

หลักเกณฑ์แรก หลักเกณฑ์การร่างกฎหมายและการตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย
ของหน่วยงานของรัฐมีการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางดังต่อไปนี้ 

  1.ร่างกฎหมายต้องสอดคล้องและไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ โดยร่างกฎหมายต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรมไม่เพ่ิมภาระหรือ
จ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุไม่กระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ อีกทั้ง ร่าง
กฎหมายต้องสอดคล้องและไม่ขัดหรือแย้งกับแนวนโยบายแห่งรัฐ 

  2. ร่างกฎหมายต้องสอดคล้องและไม่ขัดหรือแย้งกับยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศ 

                                                                                                                                                  
ราชอาณาจักรไทย มาตรา 77.  วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ คณะ
รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (เทปบันทึกเสียง). 

18กระทรวงยุติธรรม , ส านักงานกิจการยุติธรรม,แนวทางการจัดท าและการเสนอร่างกฎหมายตาม
บทบัญญั ติมาตรา 77ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย , ค้นวันที่   9พฤศจิกายน 2561จาก 
http://www.oja.go.th/TH/const77/ 

19ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, เร่ือง แนวทางการจัดท าและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติ
มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

20กระทรวงยุติธรรม, ส านักงานกิจการยุติธรรม, เรื่องเดิม. 
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  3. การร่างกฎหมายต้องค านึงถึงหรือพิจารณาด าเนินการให้สอดคล้อง
กับหลักการและสาระส าคัญของพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการพ.ศ.2558 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.2546 
และพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายพ.ศ.2558 

  4. ร่างกฎหมายต้องสอดคล้องกับหลักการตามม.77ของรัฐธรรมนูญ โดย
หน่วยงานของรัฐต้องตรวจสอบความจ าเป็นในการตรากฎหมายอย่างเคร่งครัดกล่าวคือต้องจัดท า
ให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ าเป็น จัดให้มีระบบอนุญาตเพียงเท่าที่จ าเป็นกรณีจ าเป็นต้องยึดหลักเกณฑ์
โดยระบุวัตถุประสงค์หลักเกณฑ์และระยะเวลาการอนุญาตให้ชัดเจน จัดให้ใช้ระบบคณะกรรมการ
เพียงเท่าที่จ าเป็น และต้องก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการ
ด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ให้ชัดเจนเช่นต้องไม่ขัดหรือแย้งกับหลักการส าคัญที่รัฐธรรมนูญรับรอง
เปิดโอกาสให้ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบโต้แย้งคัดค้านได้และเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้ประชาชนทราบเป็น
การทั่วไป 

หลักเกณฑ์ที่สอง แนวทางการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท าร่างกฎหมาย 
และการวิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย (RIA)ในการรับฟังความคิดเห็นประกอบการ
จัดท าร่างกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางดังต่อไปนี้ 

ในกรณีการจัดท าร่างกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐรับฟังความ
คิดเห็นผ่าน Website ของหน่วยงาน หรือwww.lawamendment.go.thหรือวิธีการใดก็ได้ ไม่น้อย
กว่า 15 วัน โดยในการรับฟังความคิดเห็น หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลที่อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วย 1. สภาพปัญหา 2. ความจ าเป็นที่ต้องตรากฎหมาย 3. หลักการส าคัญของกฎหมาย 
และ4. ประเด็นที่รับฟังหรือร่างพระราชบัญญัติเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นให้
หน่วยงานของรัฐจัดท ารายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นโดยเนื้อหาในรายงานอย่างน้อย
ประกอบด้วย 1. สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา 2. ความจ าเป็นที่ต้องตรากฎหมายขึ้นเพ่ือแก้ไข
ปัญหานั้น 3. หลักการอันเป็นสาระส าคัญของกฎหมายที่จะตราขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหานั้น 4. หลักการอัน
เป็นสาระส าคัญของกฎหมายที่จะตราขึ้น 5. ประเด็นที่จะรับฟังความคิดเห็นหรือร่างพระราชบัญญัติที่
จะรับฟังความคิดเห็น 

 ให้หน่วยงานของรัฐจัดท ารายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นน าผลการรับฟังมา
ประกอบการพิจารณาจัดท าร่างกฎหมายอีกทั้งจัดท าค าชี้แจงตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบความ
จ าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)ท่ีปรับปรุงตามมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีในวันที่ 4 
เมษายน 2560 และเสนอรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นพร้อมกับ Checklist ต่อส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

ก่อนที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะด าเนินการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ให้
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีวิเคราะห์ผลการรับฟังความคิดเห็นที่หน่วยงานของรัฐได้จัดท าขึ้นและ
วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบความจ าเป็นในการตรา
พระราชบัญญัติ (Checklist)  เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ในกรณีที่ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีตรวจสอบและเห็นว่าการด าเนินการรับฟังความคิดเห็นในการจัดท าร่างกฎหมายของ

http://www.lawamendment.go.th/
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หน่วยงานของรัฐ และ ตรวจสอบการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายตามหลักเกณฑ์
การตรวจสอบความจ าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)จ าเป็นต้องจัดให้มีการรับฟังความ
คิดเห็นหรือการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายเพ่ิมเติม ให้ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีส่งเรื่องคืนเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐที่เสนอเรื่องด าเนินการ เพ่ิมเติมโดยให้ระบุการ
ด าเนินการให้ชัดเจนด้วย และเมื่อด าเนินการเสร็จแล้วให้ส่งเรื่องไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ต่อไป  

ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติส่งร่างกฎหมายให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาน าผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายที่หน่วยงานของรัฐได้จัดท าขึ้นมาประกอบการตรวจพิจารณาร่าง
กฎหมาย หากส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่าจ าเป็นต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
เพ่ิมเติม ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอาจด าเนินการดังกล่าวเอง หรือจะขอให้หน่วยงานของรัฐ
เจ้าของเรื่องเป็นผู้ด าเนินการก็ได้ และเมื่อได้ด าเนินการแล้ว ให้จัดท ารายงานสรุปผลการรับฟังความ
คิดเห็นเพ่ิมเติมด้วย โดยส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอาจจัดท าเองหรือให้หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ดังกล่าวจัดท าก็ได้ 

ในกรณีที่ร่างกฎหมายที่ผ่านการตรวจพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มีการแก้ไขเพ่ิมเติมเนื้อหาของร่าง และสมควรแก้ไขการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
เพ่ิมเติมตามประเด็นที่มีการแก้ไข ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแจ้งให้หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ด าเนินการดังกล่าว และให้ส่งค าชี้แจงตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบความจ าเป็นในการตรา
พระราชบัญญัติ (Checklist) ที่ได้ด าเนินการดังกล่าวแล้วมาพร้อมกับการยืนยันให้ความเห็นชอบร่าง
กฎหมาย เพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ในกรณีที่ร่างกฎหมายผ่านการตรวจพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และอยู่ระหว่างการด าเนินการของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ถ้าส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เห็นว่า ร่างกฎหมายที่ผ่านการตรวจพิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีการแก้ไข
เพ่ิมเติมเนื้อหาของร่างจนแตกต่างจากร่างที่หน่วยงานของรัฐเสนอ และสมควรแก้ไขการวิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายเพ่ิมเติมตามประเด็นที่มีการแก้ไข ให้ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีแจ้งให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องด าเนินการดังกล่าว และให้ส่งค าชี้แจงตามหลักเกณฑ์การ
ตรวจสอบความจ าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) ที่ได้ด าเนินการดังกล่าวแล้วมายังส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อด าเนินการต่อไป 

ในกรณีร่างกฎหมายใดมีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือต้องด าเนินการเป็นการลับหน่วยงาน
ของรัฐเจ้าของเรื่องจะด าเนินการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท าร่างกฎหมายให้แตกต่างจาก
แนวทางตามที่ก าหนดดังกล่าวได้แต่หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่ องต้องแสดงเหตุผลความจ าเป็น
ดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเป็นรายกรณีไป 

ส่วนที่ 2 หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ 
(Checklist)ที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(สคก.) ปรับปรุงขึ้น โดยให้เป็นหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ าเป็น ในการตรา พ.ร.บ. ท้าย
ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อ คณะรัฐมนตรี พ.ศ.2548และให้หน่วยงานของรัฐ
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ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป21โดยในการท า Checklist นั้น คือการที่ผู้ที่เสนอร่างกฎหมายจะต้องท า
การประเมินความจ าเป็นในการตรากฎหมายนั้น ๆ  โดยการตอบค าถามที่มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
ดังต่อไปนี้22 

1. ในเรื่องของวัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ ผู้ที่เสนอร่างกฎหมายจะต้อง
ตอบค าถามพร้อมให้เหตุผลว่า ร่างกฎหมายที่เสนอขึ้นมานั้นสามารถแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องใด 
อธิบายถึงความจ าเป็นที่ต้องท าภารกิจ อธิบายการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์มีกี่ทางเลือก 
ทางเลือกท่ีท าให้บรรลุวัตถุประสงค์แต่ละทางเลือกมีข้อดีข้อเสียอย่างไร มาตรการที่บรรลุวัตถุประสงค์
ของภารกิจ ภารกิจนั้นจะแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องนั้นได้เพียงใด ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจตัวชี้วัด
ความสัมฤทธิ์ทางกฎหมายมีอย่างไร และการท าภารกิจสอดคล้องกับพันธกรณีและความผูกพันที่
ประเทศไทยมีต่อรัฐต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศ หรือการด าเนินการดังกล่าวจะเป็นผลดี
หรือก่อให้เกิดภาระแก่ประเทศไทยหรือไม่อย่างไร 

2 . ในเรื่องของผู้ท าภารกิจ ผู้ เสนอร่างกฎหมายต้องตอบค าถามว่าถ้าค านึง
ประสิทธิภาพต้นทุนความคล่องตัวแล้วภารกิจนี้ควรท าร่วมกับเอกชนหรือไม่  เมื่อค านึงถึง
ประสิทธิภาพและประโยชน์ที่จะเกิดแก่ประชาชนควรท าภารกิจร่วมกับหน่วยงานอ่ืนหรือไม่พร้อม
อธิบายเหตุผลว่าเพราะเหตุใด และตอบค าถามว่าการท าภารกิจดังกล่าวหากให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท าจะเกิดประโยชน์กับประชาชนมากกว่าหรือไม่ 

3. การประเมินในเรื่องของความจ าเป็นในการตรากฎหมายผู้เสนอร่างกฎหมายต้อง
พิจารณาว่าการจัดท าภารกิจนั้นมีความสอดคล้องกับเรื่องใดเป็นเรื่องของหน้าที่หลักของหน่วยงาน
ของรัฐ (ตามภารกิจพ้ืนฐาน Function) หรือเรื่องของหน้าที่ของรัฐและแนวนโยบายแห่งรัฐหรือ
ยุทธศาสตร์ชาติ หรือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือแนวทางการปฏิรูปประเทศโดย
อธิบายว่าสอดคล้องอย่างไร ผู้ร่างกฎหมายยังต้องประเมินว่าการท าภารกิจนั้นสามารถใช้มาตรการ
ทางบริหารโดยไม่ต้องออกกฎหมายได้หรือไม่ถ้าใช้มาตรการทางบริหารจะมีอุปสรรคอย่างไร อธิบาย
ถึงการท าภารกิจนั้นว่าท าไมจ าเป็นต้องตรากฎหมายระบุการบังคับใช้กฎหมาย ระยะเวลาในการ
บังคับใช้กฎหมาย ลักษณะการใช้บังคับ มีการใช้ระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ กรอบหรือ
แนวทางในการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่หรือไม่ และต้องระบุประเภทของโทษที่ก าหนด  

4. การประเมินเรื่องความซ้ าซ้อนกับกฎหมายอ่ืน ผู้เสนอร่างกฎหมายต้องพิจารณา
ว่าการด าเนินการตามภารกิจในเรื่องนี้มีกฎหมายอ่ืนในเรื่องเดียวกันหรือท านองเดียวกันหรือไม่ และ
ในกรณีที่กฎหมายขึ้นใหม่เหตุใดจึงยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายในเรื่องเดียวกันหรือท านองเดียว
ที่มีอยู่ 

5. การประเมินเรื่องผลกระทบและความคุ้มค่าผู้เสนอร่างกฎหมายจะต้องพิจารณา
ถึงผู้ซึ่งได้รับผลกระทบการบังคับใช้กฎหมาย ว่าเป็นผู้มีหน้าที่ตามร่างกฎหมายหรือที่จะได้รับ
ผลกระทบจากร่างกฎหมายนั้นโดยตรงหรือเป็นผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย

                                                   
21เรื่องเดียวกัน. 
22ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, เร่ือง แนวทางการจัดท าและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติ

มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. 



 

 
การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์2562 

1508 

โดยวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าวทั้งในเชิงบวกและเชิงลบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
ด้านอ่ืน ๆ ผู้เสนอร่างกฎหมายต้องระบุว่าสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบ้างที่ต้องถูกจ ากั ด
และการจ ากัดนั้นเป็นการจ ากัดเท่าที่จ าเป็นหรือไม่ ระบุถึงประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับว่า
ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นในด้านใดหรืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด เศรษฐกิจหรือ
สังคมมีพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เพียงใดเสริมสร้างประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบั ติราชการ
อย่างไร สามารถลดงบประมาณแผ่นดินได้มากน้อยเพียงใด และวิธีการและระยะเวลาประเมินผล
สัมฤทธิ์ตลอดจนประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ ผู้เสนอร่างกฎหมายต้องประเมินถึงความ
ยุ่งยากที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากปฏิบัติตามกฎหมาย และความคุ้มค่าของภารกิจเมื่อค านึงถึงงบประมาณ
ที่ต้องใช้ภาระหน้าที่ที่เกิดขึ้นกับประชาชนและการที่ประชาชนจะต้องถูกจ ากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับ
ประโยชน์ที่ได้รับ 

6. การประเมินเรื่องความพร้อมของรัฐจะพิจารณาในเรื่องของก าลังคนที่คาดว่าต้อง
ใช้ คุณวุฒิและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่จ าเป็นต้องมี งบประมาณที่คาดว่าต้องใช้ในระยะ5ปีแรก
ของการบังคับใช้กฎหมายหากเป็นกรณีท่ีเป็นร่างกฎหมายที่ผลต่อการจัดตั้งหน่วยงานหรืออัตราก าลัง
จะต้องพิจารณาว่ามีความเห็นของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการก าหนดอัตราก าลังและ
งบประมาณหรือไม่อย่างไร และผู้เสนอร่างกฎหมายต้องระบุวิธีการที่จะให้ผู้อยู่ภายใต้บังคับของ
กฎหมายมีความเข้าใจและพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย 

7. การประเมินเรื่องหน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้รักษาการตามกฎหมาย ผู้เสนอร่าง
กฎหมายจะต้องท าการประเมินว่ามีหน่วยงานปฏิบัติภารกิจซ้ าซ้อนหรือไม่ มีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนหรือไม่ มีการบูรณการการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนหรือไม่ อย่างไร 
และมีผู้รักษาการตามกฎหมายได้แก่บุคคลใดและการก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวเป็นผู้
รักษาการตามกฎหมายเนื่องจากเหตุผลใด  

8. การประเมินเรื่องวิธีการท างานและตรวจสอบผู้เสนอร่างกฎหมายจะต้องประเมิน
ว่าระบบการท างานที่ก าหนดสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่ มีการการ
เปิดเผยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐมีระบบตรวจสอบการคานอ านาจอย่างไรบ้าง 

9. การประเมินเรื่องการจัดท ากฎหมายล าดับรองผู้เสนอร่างกฎหมายต้องตอบ
ค าถามว่ามีการจัดท าแผนกรอบระยะเวลาสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรองหรือไม่หรือได้ยกร่าง
กฎหมายล าดับรองเรื่องใดบ้างและมีกรอบในการตราอนุบัญญัติเพ่ือป้องกันการขยายอ านาจหน้าที่
ของรัฐหรือเพ่ิมภาระแก่บุคคลเกินสมควรอย่างไร 

10. การประเมินเรื่องการรับฟังความคิดเห็น โดยพิจารณาว่ามีการจัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นหรือไม่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรืออาจได้รับผลกระทบที่รับฟังความคิดเห็นเป็นผู้ใด มีการเปิดเผย
ผลการรับความความเห็นต่อประชาชนหรือไม่ อย่างไร มีการสรุปผลความคิดเห็นและน าเสนอ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหรือไม่ในกรณีที่มีการจัดท าสรุปผลความคิดเห็น มีสาระใน
เรื่องใดบ้าง 
 จากมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จะเห็นว่ามีหลักเกณฑ์และแนวทางในการตรา
กฎหมายตาม มาตรา77อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์และแนวทางดังกล่าวนั้นเป็นแนว
ทางการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐที่เป็นเรื่องของฝ่ายบริหารเป็นหลัก เพราะประเทศยังอยู่ใน
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สภาวะที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งท าหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ เมื่อมีความพร้อมในการจัดตั้งสภา
ผู้แทนราษฎรแล้วก็จะต้องมีแนวทางหรือหลักการที่ครอบคลุมถึงผู้มีสิทธิเสนอกฎหมายส่วนอื่น ได้แก่ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และประชาชน ต่อไป    
8. ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการด าเนินงานตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย (พุทธศักราช 2560) 
 การด าเนินการจัดท า RIA ที่ด าเนินการมา มีข้อวิพากษ์ว่าหน่วยงานผู้เสนอ
กฎหมายมักจะร่างกฎหมายให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของหน่วยงานก่อนที่จะมีการจัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมาย การจัดท า RIA ถูกรับรู้ว่าเป็นเสมือน อุปสรรค์ การด าเนินงานจึงมี
ลักษณะที่เป็นไปตาม “พิธีการ” หรือ “tick the box” เพ่ือแสดงว่าได้ท าแล้ว โดยไม่ได้ใช้ข้อมูลจาก
การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนมาใช้ในการร่างกฎหมายอย่างแท้จริง23เมื่อได้มี
การระบุให้มีการจัดท า RIA ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ ไว้ในมาตรา 77 วรรคสองแล้วการ
ด าเนินการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมาย ต้องด าเนินการอย่างจริงจัง โปร่งใส มี
หลักเกณฑ์และขั้นตอนเพ่ือให้ได้กฎหมายที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นที่ต้อง
พิจารณาเพ่ือป้องกันปัญหาอุปสรรค และการส่งเสริมให้มีการใช้ RIA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่าง
น้อย 3 ประการ คือ 
 1. ค าว่า “กฎหมายทุกฉบับ” ตามมาตรา 77 วรรคสองนั้น จะมีการตีความว่า
หมายถึง กฎหมายตามความหมายของรัฐธรรมนูญ ที่หมายถึงเฉพาะรัฐธรรมนูญในฐานะที่เป็น
กฎหมายสูงสุดของประเทศ กฎมณเฑียรบาล พระราชบัญญัติหรือพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ และพระราชก าหนด24 หรือ ค าว่า “กฎหมายทุกฉบับ”นั้น จะหมายความรวมถึง กฎ 
หรือกฎหมายล าดับรองด้วย 
 2. ในปัจจุบัน มีแนวทางการจัดท าและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติ 
มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เฉพาะหน่วยงานของรัฐ ยังไม่มีการก าหนด
แนวทางและหลักเกณฑ์ของผู้มีสิทธิเสนอกฎหมาย ซึ่งได้แก่ประชาชน และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 3. กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณชน ยังไม่มี
ข้อก าหนดหรือกรอบวิธีการในการจัดท าที่มีประสิทธิภาพ25 
 จะเห็นได้ว่า การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท า RIA ในกระบวนการตรา
กฎหมายของไทย ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องมาหลายทศวรรษ จนพัฒนามาเป็นมาตราหนึ่งใน
รัฐธรรมนูญ นั่นหมายถึง ความจ าเป็นและการให้ความส าคัญกับการจัดท า RIA ที่จะต้อง
ด าเนินการอย่างมีหลักเกณฑ์ และเป็นระบบยิ่งๆขึ้น ทั้งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายนิติบัญญัติ 
ฝ่ายตุลาการ และฝ่ายบริหาร ตลอดถึงประชาชนทุกหมู่เหล่า จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องท าความ

                                                   
23สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, เรื่องเดิม, หน้า v. 
24สถาบันพระปกเกล้า, สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (2540) หมวดรัฐธรรมนูญและ

กฎหมาย กระบวนการตรากฎหมาย(กรุงเทพมหานคร: องค์การค้าของคุรุสภา, 2544), หน้า 2. 
25สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, เรื่องเดิม, หน้า vi. 
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เข้าใจ เพื่อช่วยกันลดปัญหาอุปสรรคในการท า RIA และเพื่อให้มีความพร้อมที่จะมีส่วนร่วมตาม
บทบาทหน้าที่แห่งตนในการสร้างกฎหมายที่ส่งผลให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองต่อไป   
 
9.สรุปสาระส าคัญของบทความ 
 บทความเรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย (Regulatory 
Impact Assessment: RIA) ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 
2560) ได้น ำเสนอสำระส ำคญัของมำตรำ 77 ท่ีเก่ียวกับควำมรู้ทั่วไปของRIAแนวปฏิบตัิเก่ียวกับ
กำรจัดท ำ RIA ตำมมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 4 เมษำยน 2560 และสภำพกำรณ์ท่ีต้องมีกำร

เตรียมกำรเพ่ือกำรจัดท ำ RIA ให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของมำตรำ 77 โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ
น ำเสนอควำมรู้ ควำมเข้ำใจท่ีจ ำเป็นในกำรวิเครำะห์ผลกระทบในกำรออกกฎหมำย ตำมมำตรำ 
77 อนัจะส่งผลให้ประชำชนมีควำมพร้อมท่ีจะมีส่วนร่วมในกำรออกกฎหมำยตำมบทบำทหน้ำท่ี
แห่งตนโดยสภำพกระบวนกำรตรำกฎหมำยของไทย กำรจดัท ำ RIA ไม่ใช่กระบวนกำรท่ีริเร่ิมขึน้
ใหม่ แตมี่กำรด ำเนินกำรอย่ำงตอ่เน่ืองมำหลำยทศวรรษแม้จะขำดควำมสมบรูณ์ตำมแนวคดิกำรมี
สว่นร่วมของประชำชนไปบ้ำงตำมสภำพกำรณ์ของสงัคมไทย ณ เวลำหนึ่งๆเม่ือมีกำรระบเุร่ืองกำร
จดัท ำ RIA ไว้ในมำตรำ 77 ของรัฐธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทย (พุทธศกัรำช 2560) นี ้จึงเป็น
ควำมจ ำเป็นและเป็นกำรให้ควำมส ำคญักบักำรจดัท ำ RIA ท่ีจะต้องด ำเนินกำรอย่ำงมีหลกัเกณฑ์ 
และเป็นระบบยิ่งๆขึน้ 
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ผ้าไหม ไทย-จีน ยุคก่อนประวัติศาสตร ์: คุณค่าความงามและสายสัมพันธ ์
Thai-Chinese Silk History Prehistoric: Beauty and Relationships 

 
พระมหาณัฐพันธ์  สุทสสฺนวิภาณี (หาญพงษ์)1 

ผศ.ดร. จรสั  ลีกา2 
                              
                                                                           บทคัดย่อ 
 ผ้าไหมไทย-จีนก่อนประวัติศาสตร์ เป็นมรดกทางภูมิปัญญาอันล ้าค่าผ่านประวัติความเป็นมา
อันยาวนาน มีความงดงามของเส้นใยไหมที่เป็นเอกลักษณ์ผ่านแนวความคิดหรือประวัติศาสตร์
เรื่องราวของลายเขียนบนผนังถ ้าที่ปรากฏในที่ต่างๆ มารวมไว้บนผืนผ้าไหมผ่านนวัตกรรมการทอที่สื่อ
ให้เห็นถึงศิลปะภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ ปรากฏความงามทั งในเชิงอัตวิสัย วัตถุวิสัย 
และสัมพัทธวิสัย การพัฒนาคุณค่าผ้าไหมควรค้านึงถึงการพัฒนาใน 4 ประเด็น คือ 1) การพัฒนาด้าน
ประโยชน์ใช้สอย  2) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3) การพัฒนาด้านสังคม และ 4) การพัฒนาด้านเชื่อ
และวิถีการผลิตผ้าไหมสร้างสรรค์ 

ค าส าคัญ : ผ้าไหม/การพัฒนา/คุณค่า/ก่อนประวัติศาสตร์ 

Abstract 

 Silk Thai-China Prehistoric It is a heritage of precious wisdom through its long 

history. There is a unique silk through the concept or history of the writing on the wall 

of the cave that appears in various places. Include it on silk through innovative weaving 

that demonstrates the art of wisdom. History aesthetics Appearance of beauty in terms 

of objectivity and relativity. Silk value development should be considered in 4 issues ; 

are  1 )  the development of utility, 2)  economic development, 3)  social development 

and 4) the development of beliefs and ways of producing silk. 

Keywords: silk / development / value / prehistory 

 
1.บทน า  

 ผ้าไหมทอมือเป็นสื่อสัญลักษณ์ของมรดกทางภูมิปัญญาอันยอดเยี่ยมที่ถูกถ่ายอดมาจาก
รุ่นสู่รุ่น จนกลายเป็นอัตลักษณ์โดดเด่นของคนในแต่ละชุมชน  ที่แสดงถึงเชื อชาติ  เผ่าพันธุ์  และ
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม  ผ้าไหมทอมือเป็นสิ่งส้าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด้ารงชีวิตของมนุษย์ตั งแต่
เกิดจนถึงตาย  และมีบทบาทส้าคัญทั งในแง่การสร้างเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม จุดเริ่มต้นที่ถือ
เป็นภูมิปัญญาการทอผ้านั นเริ่มจากการสาน  มนุษย์เริ่มสานต้นหญ้าอ่อนเพ่ือใช้ใส่วัสดุสิ่งของ และ
ต่อมากลายเป็นเสื่อและตะกร้าและพัฒนามาเป็นวิธีการต่อต้นพืชเพ่ือเป็นเส้นที่ยาวและท้าให้เหนียว
ขึ น   สามารถรับน ้ าหนักได้มากขึ น   จนกระทั่ งมีการคิดค้นวัสดุการทอจากพืชมาเป็นเส้น

                                           

1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น 
2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น  
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ใย เช่น  ฝ้าย รู้จักวิธีการทออย่างง่าย คือ การน้าฝ้ายมาผูกกับหินเป็นเส้นยืนและใช้เส้นพุ่งเข้าไปเวลา
ทอ  ในอดีตเด็กผู้หญิงทุกคนจะถูกฝึกหัดให้รู้จักการทอผ้าและเย็บปักถักร้อยซึ่งเป็นสิ่งที่จ้าเป็นในการ
ด้ารงชีวิต ผ้าทอยังคงมีบทบาททางสังคมและวัฒนธรรม  นอกจากบทบาททางการค้ายังมีการใช้ผ้าใน
ประเพณีและพิธีกรรมต่าง ๆ การสืบทอดความคิด  ความเชื่อ  แบบแผนทางสังคม  จากคนรุ่นเก่าสู่
คนรุ่นใหม่และพัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพ่ือการด้ารงอยู่
ของวัฒนธรรมควบคู่กับการพัฒนาเป็นอาชีพและรายได้ของคนชุมชน ที่มีความงดงามของเส้นใยไหม
ที่เป็นเอกลักษณ์ ลวดลายที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์แห่งวิถีภูมิปัญญาของชุมชน จึงท้าให้เป็นผ้าไหมทอ
มือได้รับความนิยม มีชื่อเสียงและโด่งดังไปทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันการผลิตผ้าไหมทอมือมีความแตกต่าง
จากในอดีตมากเพราะในอดีตนั นเป็นการท้ากันในครัวเรือนเพ่ือใช้เอง หรือท้าขึ นเพื่อใช้ในงานพิธี เช่น 
งานบุญ งานแต่งงาน หรืองานสังคมต่างๆ เท่านั น ไม่ได้มุ่งหวังค่าในทางเศรษฐกิจมากเท่าไหร่ โดยมี
การน้าเอาศิลปะมาประยุกต์ใช้กับวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ และมากยิ่งกว่า
การใช้งาน คือความสวยงามและความมีเสน่ห์ เป็นการแสดงถึงความประณีตของผู้ทอที่มีมาแต่ในอดีต
และความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบซึ่งยังสืบต่อมาถึงปัจจุบัน และยังคงสร้างสรรค์ผลงานจากผ้า
ไหมในรูปแบบต่างๆมากยิ่งขึ น 
 ประวัติของผ้าไหมนั น ที่มีหลักฐานและการค้นพบเก่าแก่ที่สุดซึ่งพบที่ประเทศจีน 
ประมาณ 4,700 กว่าปีที่ก่อน โดยมีหลักฐานที่สามารถอ้างถึงได้ คือ หนังสือจีนโบราณชื่อ “ไคเภ็ก” 
ที่กล่าวถึงราชวงศ์จีน พระนาง หนึ่งว่าเป็นผู้ริเริ่มค้นพบการทอผ้าจากเส้นใยไหม ส่วนในประเทศไทย
พบหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการทอผ้าไหมที่เก่าแก่ที่สุดประมาณ 3,000 กว่าปีที่แล้ว โดยพบเศษผ้าไหม
ของวัฒนธรรมบ้านเชียง อ้าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี (Pirat Ruengjimek, 1991 : 1) และ
บริเวณพื นที่อ่ืนๆในภาคอีสาน ซึ่งจากการสันนิษฐาน พบว่า มีการเลี ยงตัวไหม และน้ามาทอเป็นผ้า
ไหมเป็น ใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม กระจายทั่วไปในแถบภาคอีสาน สายพันธุ์ไหมที่ใช้เป็นสายพันธุ์พื นเมืองที่
มีการฟักตัวได้ตลอดทั งปี มีลักษณะรูปร่างเรียวเล็กสีเหลือง ในส่วนภาคอ่ืนๆ ของประเทศมีหลักฐาน
ตรวจพบถึงการทอผ้าไหมเป็นเครื่องนุ่งห่มปรากฏตามจารึกของพงศาวดารต่างๆ ตั งแต่สมัยอยุธยา 
กรุงธนบุรี จนถึงรัชสมัยปัจจุบัน ต่อมาการทอผ้าไหมได้มีการปรับปรุง พื นฟู และได้อนุรักษ์ไว้ใน
โครงการต่างๆ และหน่วยงานต่างๆ ท้าให้มีการปรับปรุงดัดแปลง และเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ นทั งใน
ประเทศและต่างประเทศ ซึ่งยังคงเป็นที่นิยมส้าหรับแต่ละครอบครัวในการทอผ้าไหมส้าหรับงานบุญ 
และเป็นรายได้เสริมแก่ครอบครัวเรื่อยมา(Wibun Liesuwan,2003 : 4) 
 ผ้าไหมโดยความหมายนั นหมายถึงเครื่องนุ่งห่มที่ทอด้วยเส้นใยของ หนอนไหม
(Rajbanditthaya, 2013 : 777) จึงท้าใหผ้้าไหมมีรูปแบบและคุณลักษณะพิเศษท่ีแตกต่างจากผ้าชนิด
อ่ืนๆ ด้วยมีการถ่ายทอดให้ปรากฏเป็นลวดลายต่าง ๆ เช่น ลายไทย ดอกไม้รูปทรงเรขาคณิต รูปสัตว์ 
สัญลักษณ์ประจ้าท้องถิ่นต่างๆมากมายมาถ่ายทอดโดยการทอลงบนผืนผ้า โดยฝีมือและภูมิปัญญา
ของชาวบ้าน ผ่านการมัดหมี่  ลวดลายจึงมีความละเอียดอ่อน สวยงาม อ่อนช้อย ผู้สวมใส่รู้สึกสบาย 
สง่างาม มีเสน่ห์ และยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ปัจจัยส้าคัญอีกข้อหนึ่งที่ท้า ให้ผ้าไทยได้รับ
ความนิยมคือ คุณสมบัติพิเศษเฉพาะของเส้นใยซึ่งผ้าไหมนั นผลิตจากจากเส้นใยธรรมชาติที่ได้มาจาก
สัตว์จ้าพวกหนอนไหม โดยการคายเส้นใยออกมาทางปากมีความยาวต่อเนื่อง เมื่อน้ามาทอเป็นผืนผ้า
ท้าให้อ่อนนุ่ม เป็นมัน เหนียว ยืดหยุ่นได้ดี ดูดซับความชื น ย้อมสีง่ายและสวมใส่สบายเนื่องจากมี
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ความชื นในตัวเอง (Moisture Regain) จากความประณีตท้าให้ผ้าไหมไทยมีราคาที่สูงในระดับหนึ่ง คง
เอกลักษณ์ แต่ค่อนข้างจะดูแลยาก ดังนั นผ้าไหมจึงได้รับความนิยมยังไม่สูงมากนักในสังคม แต่จะนิยม
แค่คนบางกลุ่ม ผ้าไหมนั นมีหลายประเภทด้วยกัน เช่น ผ้าไหมจก ผ้าไหมยก ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมพื น 
ผ้าไหมเกาะหรือไหมล้วง เป็นต้น ศิลปะในการทอการทอผ้าไหมก็มีความแตกต่างกันโดยหลักการที่
ส้าคัญของการทอผ้าก็คือ การน้าเส้นไหมมาขัดกันให้เป็นลาย โดยขึงเส้นกลุ่มหนึ่งเป็นหลัก เรียกว่า 
“เส้นยืน” แล้วใช้อีกเส้นหนึ่ง เรียกว่า “เส้นพุ่ง” สอดตามขวางของเส้นยืน เมื่อสานขัดกันก็จะเกิด
ลวดลายต่างๆ  
 ผ้าไหมของแต่ละกลุ่มชนยังสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่ม
ชน เช่น กลุ่มชนเชื อสายลาวจะมีวัฒนธรรมการทอผ้าไหมที่เป็นเอกลักษณ์ มีกรรมวิถีและรูปแบบของ
ผ้าเป็นของตนเอง แสงถึงความเป็นอิสระของความคิดความเชื่อ ความเป็นอยู่ที่ผสานกับวัฒนธรรม 
ประเพณีของกลุ่มเผ่าพันธุ์ตนได้เป็นอย่างดี (Wibun Liesuwan,1989 : 84 -85) 
 ดังนั น บทความนี จึงมีวัตถุประสงค์ในการน้าเสนอเรื่องราวอัตลักษณ์ทางภูมิปัญญาการ
ทอผ้าไหมของชุมชนบ้านนาดี ต้าบลนาดี อ้าเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ผ่านเรื่องราวที่ถ่ายทอด
บนผืนผ้าไหมลายสายสัมพันธ์ไทย-จีน ซึ่งออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยนางประดิษฐ์ มีพลงาม เพ่ือ
เป็นการเสริมสร้างพัฒนาคุณค่าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมลาย สายสัมพันธ์ไทย – จีน ดังจะได้น้าเสนอใน
ประเด็นต่อไป 
2. ประวัติความเป็นมาภาพเขียนผนังถ  า ไทย-จีน ก่อนประวัติศาสตร์ 
 ภาพเขียนบนผนังถ ้ายังที่ต่างๆนั น เป็นเรื่องราวที่บ่งบอกถึงประวัติศาสตร์ผ่านเรื่องราว
จิตรกรรมฝาผนัง โดยมีการค้นพบภาพวาดผนังถ ้า  ที่มนุษย์ยุคแรกวาดขึ นอยู่ทุก ๆ ทวีป ที่เก่าแก่ที่สุด
ประมาณ 35,000 ปีที่ผ่านมา ภาพวาดผนังถ ้าในยุโรปและแอฟริกามักจะแสดงภาพการล่าสัตว์และ
กิจกรรมประจ้าวัน อีกประการหนึ่ง ในอเมริกาและออสเตรเลีย ภาพวาดมีแนวโน้มว่าจะเป็น
สัญลักษณ์มากกว่าและมีความเป็นจริงน้อยนักวิชาการไม่แน่ใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของภาพวาดผนัง
ถ ้า อาจจะเป็นพิธีกรรมเกี่ยวกับเวทย์มนตร์คาถา พิธีการล่าสัตว์ หรือไม่ก็เป็นการพยายามท้า
เครื่องหมายเหตุการณ์ในช่วงฤดูต่าง ๆ อีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า ภาพวาดผนังถ ้า (โดยเฉพาะที่มีความเป็น
จริงมากกว่า) อาจจะวาดสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวมนุษย์  (Chainan Bhusayarat, (n.d.) : 32) ซึ่งศิลปะ
ภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์ที่น้ามาถ่ายทอดบนผืนผ้าไหมนี ได้รวบรวมภาพเขียนบนผนังถ ้าจาก
สถานที่ต่างๆ มาถ่ายทอดผ่านเส้นใยไหมเป็นลวดลายผ้าไหมลายสายสัมพันธ์ ไทย - จีน ก่อน
ประวัติศาสตร์ ดังต่อไปนี  
 1) ถ  าคน ภูพระบาท อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี  เป็นภาพเขียนสีสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ราว 2,000-3,000 ปีมาแล้ว บนผนังถ ้าแสดงให้เห็นภาพคน 7 คน เขียนเป็นแถวยาว 
เดินเป็นขบวนกันไป แสดงให้เห็นพฤติกรรมร่วมกันในทางใดทางหนึ่ง นอกจากนี ยังมีภาพคล้าย
ลายเส้นสีแดงโยงไปมา บริเวณคนที่ 1 และคนที่ 2 และมีลายเส้นรูปสี่เหลี่ยม ผืนผ้าต่อกันเขียนด้วยสี
ขาวทับลงไป ตรงเพดานหินเหนือศีรษะของคนที่ 5 มีภาพลายเส้นเขียนคล้ายตุ๊กแก เป็นภาพที่อยู่
เดี่ยว ๆ กลางเพดานหินที่ยื่นออกไป มีภาพลายเส้นคู่ขนานเขียนด้วยสีขาวอยู่ข้างหน้าและภาพคน
เขียนแบบเงาทึบเน้นให้เห็นกล้ามเนื อ โดยเฉพาะน่อง แต่หัวขาดหายไป บริเวณภูพระบาทแห่งนี มีรูป
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คนอยู่แห่งเดียวเท่านั น คือถ ้าคนแห่งนี  คนโบราณจึงเอาสถานที่ผูกเป็นเรื่องเข้ากับนิทานเรื่อง อุสา-บา
รส (Phawit Mahatthasing,1997 : 42) 
 2) ถ  าวัว ภูพระบาท อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี บริเวณที่ปรากฏภาพเขียนสี คือ
บริเวณเพิงหินด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นภาพลายเส้นเขียนด้วยสีแดง แบ่งภาพออกได้เป็นสอง
แถว แถวบนด้านซ้ายสุดของผนัง มีภาพสัตว์ 2 ตัว หันหน้าไปทางทิศใต้ สัตว์ตัวแรกมีรูปร่างคล้าย
กระจง ตัวที่ 2 เป็นสัตว์ 4 ขา หางยาวมีหู 2 หู ถัดไปเป็นภาพของลูกวัวเดิน ตามแม่ในทิศทางตรงกัน
ข้ามกับสัตว์ 2 ตัวแรก ต่อไปเป็นภาพวัวมีโหนก 3 ตัว เดินตามกัน แถวที่สองเป็นภาพลายเส้นกิ่งไม้
ปนอยู่กับลุกวัวและแม่กับสัตว์ที่ไม่ทราบชนิดอีก 2 ตัว ภาพทั งหมดบนผนังหินนี  สามารถจ้าแนกออก
ได้เป็นภาพสัตว์และภาพลายเส้นอีกจ้านวนหนึ่ง ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์เหล่านี  มีอายุ 2,000-
3,000 ปี มาแล้ว (Phawit Mahatthasing,1997 : 42) 
 3) อุทยานแห่งชาติ ผาแต้ม อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี  ภาพเขียนสีนี วาด
เรียงกันเป็นแนวยาวใต้เพิงผา มีอยู่สามกลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มที่ 1 ผาขาม กลุ่มนี เขียนด้วยสีแดงน ้า
หมาก แต่ลบเลือนไปมาก มีภาพปลาขนาดใหญ่ ภาพช้าง กลุ่มท่ี 2 ผาแต้ม บริเวณนี มีภาพเขียนสีกลุ่ม
ใหญ่ที่สุด มีความยาวถึง 180 เมตร มีจ้านวนภาพมากกว่า 300 ภาพ ส่วนใหญ่เป็นภาพสัตว์ เช่น ภาพ
แม่ช้างและลูกช้าง ภาพปลาบึกตัวยาวถึง 4 เมตร และยังมีภาพสัตว์อีกหลายชนิด เช่น วัว หมา หมา
ป่า ปลากระเบน เต่า เป็นต้น ในกลุ่มนี ยังมีภาพคล้ายเครื่องมือจับปลาพื นบ้านที่เรียกว่า “ตุ้ม” แต่
นักวิชาการบางท่านสันนิษฐานว่า เป็นภาพคนแต่งชุดเพื่อประกอบพิธีกรรม โดยสวมหมวกสามเหลี่ยม
และใส่เสื อคลุม คล้ายกับผีตาโขน ในจังหวัดเลย บางคนว่าดูคล้ายมนุษย์ค้างคาว กลุ่มที่ ๓ ผาหมอน
น้อยและผาหมอน ภาพเขียนสีที่ผาหมอนเป็นภาพมือของเด็กและผู้ใหญ่ ภาพคนหลายคน มีรูปหนึ่ง
คล้ายคนนุ่งกระโปรงบานยืนเท้าเอว ภาพเกี่ยวกับการเพาะปลูก (Phawit Mahatthasing,1997 : 47 - 48) 
 4) ภาพเขียนสีเขาจันทร์งาม วัดเลิศสวัสดิ์ (เขาจันทร์งาม) อ าเภอสีคิ ว จังหวัด
นครราชสีมา เป็นภาพเขียนสีทั งหมดเขียนด้วยสีแดง อยู่สูงจากพื นดินประมาณ 2-4 เมตร การศึกษา
ที่ผ่านมาของกรมศิลปากรและมหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดแบ่งภาพเขียนสีที่พบเป็น 12 กลุ่มตาม
ต้าแหน่งที่พบ โดยรวมแล้วมีภาพทั งหมด 44ภาพ เป็นภาพคน 32 ภาพ ภาพสัตว์ 5 ภาพ (สุนัข นก
หรือไก่ ตะกวด เม่น เสือ) คันธนูและลูกศร 1 ภาพ และไม่ทราบว่าเป็นภาพชนิดใด 5 ภาพ เทคนิค
การเขียนภาพมี 2 แบบ คือ ภาพเงาทึบและลายเส้นโครงร่างภายนอก ภาพคนส่วนใหญ่มีส่วนน่องโต 
มีผ้านุ่ง ไม่สวมเสื อ ผู้หญิงจะมีหางนกห้อยมาจากกระเบนเหน็บและพู่ประทับบนหัว ภาพเขียนสีเขา
จันทร์งามนี  ภาพเขียนมักแสดงสรีระที่ส้าคัญคือน่องโป่ง   นับเป็นศิลปินที่มีทักษะ สามารถถ่ายทอด
เรื่องราวลงบนแผ่นหินได้ชัดเจนกว่าแหล่งอ่ืนๆ ลักษณะทางสังคมคงเป็นหมู่บ้านเกษตรกรรม ที่มีอายุ
อ ยู่ ใ น ร า ว  3,000-4,000 ปี ม า แล้ ว  อยู่ ร ว มกั นหล ายครอบครั ว เ ป็ นชุ มชน ใหญ่  (Phawit 
Mahatthasing,1997 : 56) 
 5) ภาพเขียนถ  าตาด้วง ต าบลช่องสะเดา อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จาก
การศึกษาของนักโบราณคดีพบว่า ภาพเขียนที่ถ ้าตาด้วงนี น่าจะอยู่ในยุคส้าริดแล้ว อายุประมาณ 
2,000-3,000 ปีมาแล้ว โดยสันนิษฐานจากภาพขบวนแห่กลอง ซึ่งน่าจะเป็นกลองมโหระทึก ชุมชนที่
เขียนภาพเหล่านี น่าจะใช้ถ ้านี เป็นที่ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ หรือท้ากิจกรรมที่ส้าคัญร่วมกัน 
อาจเป็นพิธีกรรมเกี่ยวกับความตาย (ภาพโลงศพ) หรือพิธีกรรมเพ่ือความอุดมสมบูรณ์ หรือพิธีกรรม
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ในการขอฝนก็ได้ ดังนั นชุมชนนี คงด้ารงชีวิตด้วยการล่าสัตว์และท้าการกสิกรรม ซึ่งภาพเขียนที่ถ ้าตา
ด้วงนี ปรากฏภาพคนกับภาพสิ่งของ เป็นภาพเดี่ยวและภาพหมู่ เป็นเรื่องราวของกลุ่มคนเรียงแถว
คล้ายขบวนแห่ เป็นภาพกลุ่มคนจ้านวน 19 คน เดินเรียงแถวคล้ายเป็นขบวนแห่ แบกวัตถุทรงกลม
และทรงเหลี่ยมขนาดใหญ่ ซึ่งอาจเป็นฆ้องหรือกลอง เดินน้าหน้าขบวนแห่ที่แบกโลงศพภาพคนเหล่านี 
เขียนแบบเงาทึบ (Silhouette) ด้วยสีแดงเกือบด้า แต่เขียนพอเป็นรูปร่างจึงท้าให้ดูคล้ายเป็นภาพคน
แบบกิ่งไม้ (Stick man) อาจมีการตกแต่งประดับร่างกายหรือแสดง อวัยวะเพศ เขียนด้วยสีแดงแบบ
เงาทึบ แสดงอาการเคลื่อนไหว กางขา ยกแขน มีเครื่องประดับบนศีรษะเหมือนขนนกหรือพู่หรือกิ่งไม้ 
นอกจากนั นก็เป็นภาพคนเดี่ยวๆ ปรากฏบนผนังหน้าถ ้าและก้นโพรงถ ้า เป็นภาพคนก้าลังเหนี่ยวสาย
คันธนู(Phawit Mahatthasing,1997 : 11-13) 
 6) ภาพเขียนถ  าผาฆ้อง ต าบลผานกเค้า อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย จากการศึกษา
ของนักโบราณคดีพบว่า ลักษณะของถ ้าและภาพเขียนสี ปรากฏภาพเขียนสีอยู่ในคูหาแรกมีอยู่ด้วยกัน 
5 กลุ่ม เขียนด้วยสีแดงคล ้า แบ่งได้เป็น 4 ประเภท 1) ภาพลายเส้น มีภาพคนปรากฏอยู่ด้วย ปรากฏ
ภาพลายเส้นหรือสัญลักษณ์ ลายเส้นตรง เส้นโค้ง และภาพลายเส้นรูปตาข่าย  2)ภาพคน มีเพียงภาพ
เดียว เขียนแบบเค้าโครงร่างระบายสีเงาทึบ  3) ภาพมือ มี 11 มือ มือขวา 4 มือซ้าย 6 ท้าโดยวิธีทาบ
มือทาสีบนผนัง 4) ภาพสัตว์ ภาพคล้ายวัวหรือกระทิง     4 ภาพ มีเพียง 1 ภาพที่ชัดเจนมาก ระบาย
สีแบบเงาทึบ (Phawit Mahatthasing,1997 : 46) 
 7) ภาพเขียนบนผาลาย มณฑลกวางสี ประเทศจีน  ในภาพเขียนได้สื่อถึงคนตีฆ้องซึ่ง 
“วัฒนธรรมฆ้อง” (มโหระทึก) นี เป็นสัญลักษณ์ของอารยธรรมยุคแรกเริ่มของภูมิภาคอุษาคเนย์ 
หมายถึง “ผู้ยิ่งใหญ่” ถือว่ามีความเก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคนี เลยก็ว่าได้ก็เพราะมีร่องรอยและหลักฐานว่า 
เผ่าจ้วงในกว่างสีมีวัฒนธรรมสืบเนื่องมาตั งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ หรือประมาณ 3,000 ปีมาแล้ว 
โดยปรากฏหลักฐานจากภาพเขียนที่ผาลายกับมโหระทึกและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบความเชื่อ 
“ผี” ภาพเขียนบนภูผามหัศจรรย์หรือผาลายนี เป็นภาพพิธีกรรมขอฝนเพ่ือความอุดมสมบูรณ์ มีภาพ
มโหระทึกและกลุ่มคนประโคมตีมโหระทึก มีภาพคนประดับขนนกบนหัวแล้วท้าท่ากางขากางแขน
คล้ายกบ มโหระทึกเป็นกลองหรือฆ้องท้าด้วยสัมฤทธิ์ที่มีตัวตนเป็นวัตถุจริงๆ เป็นผลผลิตทาง
วัฒนธรรมของภูมิภาคอุษาคเนย์โดยเฉพาะ และมีพัฒนาการสืบทอดมาเกือบ 3,000 ปีมาแล้ว
(Chainan Bhusayarat, (n.d.) : 34)  
 จากแนวคิดและท่ีมาภาพเขียนตามผนังถ ้า ไทย-จีน ยุคก่อนประวัติศาสตร์นี  จะเห็นได้ว่า 
กลุ่มผู้ผลิตได้น้าเอาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มาถ่ายทอดเป็นความงามผ่านนวัตกรรมบนเส้นใยไหม
ที่สื่อให้เห็นถึงศิลปะภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ อย่างลงตัวด้วยนวัตกรรมการทอผ้าไหม
ดังจะได้กล่าวต่อไป 
3. ความหมายผ้าไหมลายสายสัมพันธ์ ไทย-จีน ก่อนประวัติศาสตร์ 
 ค้าว่า ผ้าไหมนั น เกิดจากค้าสองค้า คือ ค้าว่า “ผ้า” และค้าว่า “ไหม”ซึ่งไหมจัดได้ว่า
เป็นผ้าประเภทหนึ่ง ราชบัณฑิตยสถาน ไดใ้ห้ความหมายของ “ผ้า” และค้าว่า “ไหม”ไว้ดังนี  
 ผ้า หมายถึง สิ่งที่ทอด้วยใย เช่น ฝ้าย ไหม ขนสัตว์ โดยวิธีทอหรืออัดให้เป็นผืน มีเรียก
ตามลักษณะสิ่งที่ใช้ท้า เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้าขนสัตว์(Rajbanditthaya, 2013 : 777) 
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 ไหม หมายถึง ชื่อผีเสื อชนิด  Bombyx mori  ในวงศ์ Bombycidae ตัวอ้วนป้อมมีขนสี
ขาวและสีครีมคลุมเต็ม ปีกมีลายเส้นสีน ้าตาลอ่อนพาดตามขวางหลายเส้น ตัวหนอนสีขาวหรือครีม   
มีรยางค์เล็ก ๆ สั น ๆ คล้ายเขาที่ปลายหาง กินใบหม่อนได้อย่างเดียว เมื่อโตเต็มที่จะถักใยหุ้มดักแด้ 
ซึ่งใยนี สามารถน้ามาสาวเป็นเส้นไหม น้ามาทอเป็นเสื อผ้าได้  ใยของสัตว์ชนิดนี เรียกว่า ไหม  เรียก
เครื่องนุ่งห่มที่ทอด้วยไหมนี ว่า ผ้าไหม(Rajbanditthaya, 2013 : 135) 

สรุปความหมายของผ้าไหมได้ว่า ผ้าไหม หมายถึง ผ้าที่เกิดจากการทอด้วยใยวัสดุที่เกิด
จากธรรมชาตินั น คือเส้นไหม โดยเส้นไหมนั นได้มาจากการเพาะเลี ยงหนอนไหม และผ่านกรรมวิธีการ
ทอใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม เครื่องประดับ 
 ส่วนผ้าไหมลายสายสัมพันธ์ไทย-จีน ก่อนประวัติศาสตร์ เป็นผลงานการออกแบบโดย 
รองศาสตราจารย์ทรงพันธ์ วรรณมาศ และออกแบบมัดย้อมและทอโดยนางประดิษฐ์ มีพลงาม ที่ได้
น้าแนวความคิดหรือเรื่องราวของลายเขียนบนผนังถ ้าที่ปรากฏในประเทศไทยและประเทศจีน 
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ที่ปรากฏในที่ต่างๆ มารวมไว้บนผืนผ้าไหม ผ่านการออกแบบมัดย้อมและการ
ทอ (Pradit Mimphonngam ; August 5, 2018) เป็นผืนผ้าไหมด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรมแห่งการ
ทอเส้นใยเป็นผืนผ้าไหมที่งดงามทรงคุณค่า 
 
 
 
 
 
 
 4. นวัตกรรมการทอผ้าไหมผสานภูมิปัญญาดั งเดิม 

 ในการทอผ้าไหมลายสายสัมพันธ์ ไทย-จีน ยุคก่อนประวัติศาสตร์ นั นมีกรรมวิธีการ
ในการทอผ้าไหมแบบใช้ภูมิปัญญาดั งเดิมผสานกับการน้านวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการผลิตเพื่อให้ได้ผ้า
ไหมที่มีคุณภาพ ดังจะได้น้าเสนอตามขั นตอนต่อไป 

1) ต้นหม่อนและใบหม่อน เป็นวัตถุดิบที่มีความส้าคัญมากในกระบวนการเลี ยงตัวไหม 
เพราะใบหม่อนนั นเป็นอาหารเพียงอย่างเดียวของตัวหนอนไหม โดยมีการเลือกใช้ต้นหม่อนพันธุ์ที่
ให้ผลผลิตสูง คือ มีใบใหญ่ ให้ใบมาก เพราะใบหม่อนที่มีคุณภาพจะท้าให้หนอไหมเจริญเติบโตและให้
รังไหมท่ีมีคุณภาพด้วย  
 2) ตัวไหม เป็นตัวการส้าคัญที่จะท้าให้ได้รังไหมขึ นมา พันธุ์ไหมที่ น้ามาเพาะเลี ยงก็เป็น
พันธุ์ไหมพื นเมือง (National Textile Museum, 2000 : 6)โดยใช้ไหมพันธุ์พื นบ้านไทยแท้ ชื่อ นางน้อย
สกลนคร (SP1) โดยเพาะเลี ยงเป็นเวลา 45 - 52 วัน (Nijaya Chatt Muangpak, 2012 : 31)  

3) การสาวไหม คือ การดึงเส้นใยออกจากรังไหมโดยอาศัยการสาวไหมสาวไหมด้วยมือ
ถือเป็นภูมิปัญญาที่ส้าคัญที่จะท้าให้ได้เส้นใยออกมา โดยจะท้าการคัดเลือกรังที่ไม่ดีออกจากรังดี 
เพราะจะท้าให้ได้เส้นไหมที่มีประสิทธิภาพ หลังจากการคัดรังแล้วต้องน้ามาผสมกัน เพ่ือให้ได้เส้นไหม
ที่มีคุณภาพสม่้าเสมอและน้ารังไหมที่คัดเลือกแล้วเข้าสู่การต้มรังไหม (Cacoon cooking)  เพ่ือให้กาว
ในรังไหมอ่อนตัว ท้าให้ดึงเส้นใยออกจากรังไหมได้ง่ายขึ นและเส้นใยคลายตัวออกอย่างเป็นระเบียบ 
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ซึ่งในขั นตอนนี จะท้าให้ได้เส้นไหม โดยการแยกจากการชั นรังไหมออกเป็น 3 ชั น ด้วยกัน คือ ชั นที่ 1 
ไหมเปลือกนอก หรือไหมใหญ่หรือไหมหลืบ  ชั นที่ 2  ไหมน้อย และชั นที่ 3 ไหมชั นสุดท้าย (Nijaya 
Chatt Muangpak, 2012 : 36)       

4) การตีเกลียวไหม จะช่วยท้าให้ผ้าที่จะทอมีความหนา แต่ต้องระมัดระวังและต้อง
อาศัยความช้านาญและมีเทคนิคในการท้าให้รังที่ต้มเกาะกันเป็นเส้นตามขนาดที่ต้องการ ท้าให้เส้น
ไหมพันหรือไขว้กันหลาย ๆ รอบ  

5) การมัดหม่ี หรือมัดลาย เป็นขั นตอนการท้าลวดลายของผืนผ้า โดยการใช้วัสดุกันน ้า
มัดกลุ่มเส้นไหมเป็นลวดลายตามต้องการ ก่อนน้าไหมย้อมน ้าสี เมื่อแก้วัสดุกันน ้าออกจึงเกิดสีแตกต่าง
กัน ถ้าต้องการเพียง 2 สี จะแก้วัสดุมัดไหมเพียงครั งเดียว หากต้องการหลายสีจะมีการแก้มัดวัสดุ
หลายครั ง โดยมีการนับจ้านวนเส้นไหมให้สัมพันธ์กับลายหมี่ที่จะมัด จากนั นจึงท้าการมัดหมี่กลุ่มเส้น
ไหมในหลักหมีต่ามลวดลายหมี่ที่ต้องการ หลังจากนั นกบ็ิดให้หมาดแล้วจึงแก้ปอมัดหมี่ออก ท้าให้เกิด
ลวดลายตรงที่แก้ปอออก น้าไหมที่แก้ปอมัดแล้วนี ไปพันรอบหลอดไม้ไผ่เรียกว่า การปั่นหลอด ร้อย
หลอดด้วยฝ้ายตามล้าดับก่อนและหลัง เก็บไว้อย่างดีระวังไม่ให้ถูกรบกวนจนเชือกร้อยขาด ไหมมัดหมี่
ในหลอดฝ้ายใช้เป็นเส้นพุ่งในการทอ 

6) การย้อมไหมมัดหม่ี คือ กรรมวิธีท้าให้ผ้าไหมมีสีต่าง ๆ โดยน้าปอยหมี่ที่มัดหมี่
เรียบร้อยแล้วไปย้อมสีในน ้าเดือด โดยสีย้อมไหมที่มีคุณภาพดี ถ้าหากต้องการให้ผ้าไหมมีหลาย ๆ สี
เพ่ิมขึ น เมื่อย้อมหมี่ด้วยสีย้อมไหมเรียบร้อยแล้ว จะต้องน้าไป “โอบหมี่” คือการใช้เชือกฟางเล็ก ๆ 
พันล้าหมี่ตรงส่วนที่ยังไม่ถูกมัดหมี่ตามแบบลายมัดหมี่ การโอบ (พัน) ต้องโอบ (พัน) ให้เชือกฟางแน่น
ที่สุดและหลาย ๆ รอบ น้าหมี่ที่โอบหมี่เรียบร้อย แล้วไปล้างสีออกในน ้าเดือด (จะล้างออกเฉพาะ
บริเวณที่ไม่ถูกมัดหรือโอบเท่านั น) โดยเติม “ด่าง” (โคนต้นกล้วยตากแห้งผสมกับน ้าขี เถ้า) หมี่ส่วนที่
โอบหรือมัดไว้จะคงสีตามเดิมส่วนที่ไม่ถูกโอบหรือมัดจะถูกล้างออกเป็นสีขาว น้าไปย้อมเป็นสีอ่ืนอีก
ครั งหนึ่งตามต้องการ ในการย้อมสีนี เป็นการใช้สีที่ได้จากวัสดุธรรมชาติ เช่น ดินแดง ดินโคลน คราม 
เป็นต้น ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมใหม่ของการผลิตผ้าไหมให้มีความงามและปลอดภัย  

7) การกรอไหม 
    ไหมเส้นพุ่ง  เมื่อย้อมเสร็จแล้ว ตัดเชือกที่มัดออก น้าเส้นไหมมากรอใส่หลอด โดย

ต้องระมัดระวังเรียงล้าดับให้ถูก มิฉะนั นผืนผ้าที่ออกมาจะมีต้าหนิในลักษณะต่าง ๆ เช่น ลายไม่เสมอ
กันบ้าง เป็นต้น 

     ไหมเส้นยืน ส้าหรับเส้นไหมยืนซึ่งจะมีความยาวของผืนผ้านั น เมื่อฟอกไหมแล้ว
น้าไปย้อมได้เลย สุดแต่จะต้องการสีอะไร แล้วน้ามากรอเข้าหลอดหวีและเข้าฟืมน้าขึ นกี่ทอผ้าหรือที่
เรียกว่า “หูก” 

8) การทอ การทอผ้านั นต้องอาศัยฝีมือและความรู้ความช้านาญของผู้ทอเป็นอย่างมาก 
เป็นงานศิลปะที่มีอยู่เพียงชิ นเดียวในโลก เพราะความสามารถในการทอ การสอดกระสวย ความแรง
ในการตีกระทบหรือการฟัดท้าให้ได้สีเข้มอ่อนต่างกัน การเรียงเส้นไหมให้ตรงลายจะแสดงถึงความ
ช้านาญของผู้ทอแต่ละคน จึงท้าให้ผ้าทอมือแต่ละผืนที่ทอ มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองและมีเพียงผืน
เดียวในโลกเท่านั น 
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ในขั นตอนแห่งการผลิตนี เราจะเห็นว่าการทอผ้าไหมลายสายสัมพันธ์ ไทย -จีน ก่อน
ประวัติศาสตร์มีการใช้ทั งศาสตร์และศิลป์ตลอดจนความช้านาญที่มีการผสมผสานระหว่างภูมิปัญญา
ดั งเดิมกับนวัตกรรมการทอใหม่ๆ ได้อย่างลงตัว 
5. การพัฒนาคุณค่าความงามผ้าไหมลาย สายสัมพันธ์ไทย-จีน ก่อนประวัติศาสตร์ 
 5.1) คุณค่าความงามผ้าไหมลาย สายสัมพันธ์ไทย-จีน ก่อนประวัติศาสตร์ 
 เมื่อเรากล่าวถึงคุณค่าความงามของผ้าไหมสายสัมพันธ์ไทย-จีน ก่อนประวัติศาสตร์ นั น
สามารถพิจารณาความงามได้ ใน 3 ประเด็น ดังนี  
 1)คุณค่าความงามในเชิงอัตวิสัย (Theory of subjectivism) มาวิเคราะห์ความงามผ้า
ไหมลาย สายสัมพันธ์ไทย-จีน ก่อนประวัติศาสตร์ จากการวิเคราะห์พบว่า ความงามผ้าไหมลาย สาย
สัมพันธ์ไทย-จีน ก่อนประวัติศาสตร์ นั นความงามที่เกิดขึ นได้เพราะจิตของผู้ที่ชมงานศิลปะเท่านั น 
ไม่ใช่เพราะวัตถุ(Chanutra Itthidhammavinict, 1994 : 191-192) เพราะเมื่อเห็นแล้วเกิดความทึ่ง 
ในการน้าเอาเรื่องราวประวัติศาสตร์มาถ่ายทอดลงในผืนผ้าเป็นอัตลักษณ์ใหม่ก่อให้เกิดความแปลกหู
แปลกตา จนก่อเกิดความงามในที่สุด  

2)คุณค่าความงามในเชิงวัตถุวิสัย (Theory of objectivism) มาวิเคราะหค์วามงามผ้า
ไหมลาย สายสัมพันธ์ไทย-จีน ก่อนประวัติศาสตร์ จากการวิเคราะห์พบว่า ความงามที่นั นเกิดขึ นได้
เพราะวัตถุอย่างเดียวเท่านั น(Laxanawat Palarat,2008 ; 40) ในที่นี คือ ลายรูปคน รูปสัตว์นั นที่มี
ความสมบรูณ์สวยงามตามแบบดั งเดิม เพราะความงามนั นมีอยู่ในตัวแบบอยู่แล้ว(Kirati Bunjear, 
1997 ; 10) อีกทั งวัตถุยังปรากฏคุณภาพซึ่ง ได้แก่ เส้นใยไหมที่มีคุณภาพ สี การจัดวางช่องว่าง เส้น 
รูป และขนาดที่มีมาตรฐาน เป็นความงามที่มีอยู่ในตัวอย่างนั นไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะมีคนรับรู้หรือไม่ก็
ตาม 

3)คุณค่าความงามในเชิงสัมพัทธวิสัย (Theory of relativism) มาวิเคราะห์ความงาม
ความงามผ้าไหมลาย สายสัมพันธ์ไทย-จีน ก่อนประวัติศาสตร์ จากการวิเคราะห์พบว่า ความงามความ
งามผ้าไหมลาย สายสัมพันธ์ไทย-จีน ก่อนประวัติศาสตร์นั น เป็นความงามที่เกิดขึ นได้เพราะอาศัยจิต
ของผู้ที่พบเห็นผืนผ้าไหมที่เข้าไปรับรู้สุนทรียธาตุของวัตถุ เกิดเป็นความพึงพอใจดังนั นมุมมองความ
งามตามทัศนะนี จึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ นจากจิตและที่เข้าไปสัมผัสกับวัตถุด้วยมโนรมย์เกิดเป็นความชื่นชอบ
พอใจ ด้วยอาศัยความเชื่อและบริบทสภาพแวดล้อมและประสบการณ์ดั งเดิมของผู้พบเห็นจึงท้าให้เกิด
ความงามขึ น (Arree Sutthibhan,2000 ; 68-69)  และผู้เขียนเองเล็งเห็นว่าเมื่อมองความงามผ่าน
เกณฑ์การตัดสินตามหลักทฤษฎีสัมพัทธวิสัย จึงมีความเป็นไปได้และมีความน่าเชื่อถือมากท่ีสุด เพราะ
ท้าให้เกิดคุณค่าต่อวัตถุคือแบบและจิตใจ ก่อให้เกิดการพัฒนาศิลปะบนผืนผ้าไหมให้ความหลากหลาย
ด้วย 
 5.2) การพัฒนาคุณค่าผ้าไหมลาย สายสัมพันธ์ไทย-จีน ก่อนประวัติศาสตร์ 

1) การพัฒนาด้านประโยชน์ใช้สอย 
 ผ้าไหมมีประโยชน์ส้าหรับนุ่งห่ม และใช้ในพิธีกรรม ซึ่งผ้าส้าหรับนุ่งได้แก่ ผ้านุ่ง ผ้าพื น 
ผ้าโจงกระเบน ผ้าโสร่ง ผ้าขาวม้า เป็นต้น  ผ้าส้าหรับห่ม ได้แก่ ผ้าสไบ ผ้าแพรเบี่ยง ผ้าคลุมไหล่ ผ้า
พาดเฉียง ผ้ารัดอก ผ้าคล้องคอ เป็นต้น  ส่วนผ้าที่ใช้ในพิธีกรรม ได้แก่ ผ้าขาว ผ้าดิบ ผ้าสบง ผ้าจีวร 
ผ้าห่อคัมภีร์ ธงหรือตุงผ้าวา เป็นต้น(Watthana Juthawipat, 2012 : 40) จะเห็นได้ว่ากรรมวิธีการ
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ทอผ้าแสดงให้เห็นถึงความอดทน ความพยายาม การใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้านในการทอผ้าเพ่ือ
น้ามาใช้ในชีวิต จะเห็นได้ว่ากรรมวิธีการทอผ้านั นเป็นกรรมวิธีที่มีความซับซ้อนต้องใช้ภูมิปัญญาใน
การคิดค้นโดยเฉพาะลวดลายช่างทอได้ทออย่างประณีตลวดลายทุกลายเป็นลายโบราณซึ่งสามารถน้า
มาพัฒนาเป็น เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับในปัจจุบันได้ เช่น แปรรูปเป็นเครื่องประดับตกแต่ง
บ้านได้อีกด้วย 

2) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 โดยภาพรวมเศรษฐกิจแล้ว ผ้าไหมลาย สายสัมพันธ์ไทย-จีน ก่อนประวัติศาสตร์ สามารถ
ก่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดด้านการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ โดยการพัฒนานั นเริ่มต้นที่
เทคนิคการผลิต การตลาด และการบริโภค คือ เริ่มจากการเปลี่ยนแปลงการผลิตในครัวเรือนเพ่ือ
บริโภคมามาเป็นการผลิตตามกลไกตลาดโดยการจัดการของกลุ่มอาชีพในชุมชนสู่นอกชุมชน ทั งตลาด
ระดับประเทศและต่างประเทศ ดังนั นการผลิตผ้าไหมจึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง พัฒนารูปแบบ
เพ่ือให้ได้ตามมาตรฐานที่ก้าหนดจากตลาดเพ่ิมมากขึ น มากกว่าที่จะเป็นการออกแบบด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการค้านึงถึงความต้องการของผู้บริโภคมากขึ น ซึ่งการพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจนั น ผู้ประกอบการทอผ้าไหมควรค้านึงถึง หลักการผลิต หลักการจ้าหน่าย หลักการ
ตลาดและการแข่งขัน(Sarangsee Kaeopijit, 2008 : 192-198) โดยการเพ่ิมทักษะความรู้ความสาม
รถของตัวเองและผู้ประกอบการอยู่ตลอดเวลา 
 3) การพัฒนาด้านสังคม 
 การพัฒนาด้านสังคมของกลุ่มสมาชิกที่ทอผ้าไหมผ้าไหมลาย สายสัมพันธ์ไทย-จีน ก่อน
ประวัติศาสตร์ที่ชัดเจน ได้แก่ เกิดการพัฒนาทางด้านโครงสร้างของสังคม โดยสมาชิกของกลุ่มมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้             มีปฏิสัมพันธ์กันตลอดเวลา (Watthana Juthawipat, 2012 : 6) ในการ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ น ท้าให้เกิดความสัมพันธ์ฉันท์พ่ีน้องที่แน่นแฟ้นเกิดกระบวนการถ่ายทอด
วิถีชีวิตและภูมิปัญญาให้กับคนรุ่นหลังด้วยอาศัยความร่วมมือของสมาชิกในชุมชน 
 4) การพัฒนาด้านเชื่อและวิถีการผลิตผ้าไหมสร้างสรรค์ 
 การพัฒนาด้านความเชื่อและวิถีการผลิตผ้าไหมลายสร้างสรรค์นั น นับว่าเป็นนวัตกรรม
การออกแบบที่ฉีกกฎความเชื่อแบบเดิมๆ คือ สมัยก่อนนั นการผลิตผ้าไหมจะนิยมออกแบบลวดลายที่
เน้นลายโบราณ เช่น ลายโคมห้า ลายขอ ลายคั่น เป็นต้น แต่ปัจจุบันการพัฒนาและออกแบบต้องให้
ทันสมัยและเข้ากับรสนิยมของผู้บริโภคในสมัยใหม่ได้เพ่ือตอบสนองความต้องการในการงานให้มาก
ขึ น  (Sarangsee Kaeopijit, 2008 : 204 - 206)   เช่น ผ้าไหมลาย สายสัมพันธ์ ไทย -จีน ก่อน
ประวัติศาสตร์นี  ถือเป็นนวัตกรรมการออกแบบที่น้าเรื่องราวของประวัติศาสตร์มาถ่ายทอดเป็นความ
งามผ่านผืนผ้า โดยเป็นการผสมผสานความเชื่อดั งเดิม คือการผลิตและผสานความเชื่อใหม่คือ การ
ออกแบบที่เน้นความหลากหลายและน้าเอาอัตลักษณ์เรื่องราวมาถ่ายทอด ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ
การพัฒนาผ้าไหมเพ่ือตอบสนองผู้บริโภคมากขึ น  
6. สรุป 
 จากการน้าเสนอผืนผ้าไหมลายสายสัมพันธ์ไทย-จีน ซึ่งออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยนาง
ประดิษฐ์ มีพลงาม เพ่ือเป็นการเสริมสร้างพัฒนาคุณค่าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมลาย สายสัมพันธ์ไทย – จีน 
ผ้าไหมทอมือถือเป็นมรดกทางภูมิปัญญาอันล ้าค่าผ่านประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ที่มีความงดงาม
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ของเส้นใยไหมที่เป็นเอกลักษณ์ลวดลายที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์แห่งวิถีภูมิปัญญาของชุมชน ผ้าไหม
ลายสายสัมพันธ์ไทย-จีน ก่อนประวัติศาสตร์ เป็นผลงานการออกแบบโดย รองศาสตราจารย์ทรงพันธ์ 
วรรณมาศ และออกแบบมัดย้อมและทอโดยนางประดิษฐ์ มีพลงาม ที่ได้น้าแนวความคิดหรือเรื่องราว
ของลายเขียนบนผนังถ ้าท่ีปรากฏในที่ต่างๆ มารวมไว้บนผืนผ้าไหมเป็นการเป็นการน้าเอาเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์มาถ่ายทอดเป็นความงามผ่านนวัตกรรมบนเส้นใยไหมที่สื่อให้เห็นถึงศิลปะภูมิปัญญา 
ประวัติศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ ผ่านกรรมวิธีการทอที่เป็นมรดกทางภูมิปัญญาผสมผสานกับนวัตกรรม
การทอใหม่ๆ อย่างลงตัว คุณค่าความงามผ้าไหมลาย สายสัมพันธ์ไทย-จีน ก่อนประวัติศาสตร์ ปรากฏ
ความงามทั งในเชิงอัตวิสัย วัตถุวิสัย และสัมพัทธวิสัย การพัฒนาคุณค่าผ้าไหมลาย สายสัมพันธ์ไทย -
จีน ก่อนประวัติศาสตร์ นั น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาต่อยอดสร้างรายได้ให้กับผลิตภัณฑ์ของชมชน
ผู้ประกอบการควรค้านึงถึงการพัฒนาใน 4 ประเด็น คือ 1) การพัฒนาด้านประโยชน์ใช้สอย  2) การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3) การพัฒนาด้านสังคม และ 4) การพัฒนาด้านเชื่อและวิถีการผลิตผ้าไหม
สร้างสรรค ์
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จุดยืนของอุดมการณ์ทางการเมืองยุคกระแสทุนและข้อมูลข่าวสาร 
 

รศ. ดร.พรรษา พฤฒยางกูร1 
 

บทคัดย่อ 
อุดมการณ์ช่วยสนับสนุนความชอบธรรมให้ เกิดขึ้นเมื่อมีการเรียกร้องหรือปกป้อง

ผลประโยชน์ของกลุ่มต่างๆ ในสังคม แต่ในยุคกระแสทุนและข้อมูลอาจจะท าให้จุดยืนของอุดมการณ์
ทางการเมืองเปล่ียนแปลง ยิ่งในกระบวนการทางเมืองของไทยปัจจุบัน มีการน านโยบายประชานิยม
และประชารัฐมาด าเนินการโดยท่ีใช้คนจนเป็นฐาน ก็ถือว่าเป็นการใช้วิธีหยิบยื่นส่ิงของให้คนจนซึ่ง
อาจจะมีผลให้การเมืองหันเหออกจากปัญหาเชิงโครงสร้างและขาดความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจและ
การเมือง กลายเป็นการเปล่ียนสัญลักษณ์ทางการเมืองเดิมท่ีประชาชนยึดถือมาเป็นสัญลักษณ์ใหม่ท่ี
ฝ่ายการเมอืงค านึงถึงแต่คะแนนเสียงในช่วงก่อนการเลือกตั้ง ซึ่งประชาชนต้องการตัวแทนท่ีไม่โกงกิน 
มีความซื่อสัตย์ ขยันท างาน เป็นบุคคลผู้ซึ่งทุ่มเทชีวิตเพื่อรับใช้ประชาชนและประเทศชาติในด้าน
กิจกรรมทางการเมือง เพื่อยังความยุติธรรมและสันติให้แก่สังคม และพิทักษ์ผลประโยชน์ ของ
ประชาชนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต แต่สภาพอุดมการณ์ทางการเมืองท่ีเปล่ียนไปอาจส่งผลต่อการน า
นโยบายมาด าเนินการเช่นกัน  
ค าส าคัญ : อุดมการณ์,การเมือง,นักการเมือง 
 

Abstract 

 When demanding or trying to protect the interests of various groups in society, 

it will look at tools that help support the righteousness that is formed. But in the age of 

capital and information may make the position of political ideology change. Even more 

in the current Thai Politics.  The Populism and Sustainable Thai Idealism are 

implemented by using the poor as a base. It is considered to be a way to bring things to 

the poor, which may result in politics turning away from structural and irresponsible 

economic and political problems.  Became a change of the old political symbol that 

people took as a new symbol.  That the political parties consider only the votes before 

the election.  Which people want agents that are not mocked with integrity, diligence, 

work as a person who dedicated his life to serve the people and the nation in political 

activities, for justice and peace for society and protect the interests of the people with 

integrity. But the changing political ideology may affect the implementation of policies. 
Keywords:  Ideology, politics, politicians 
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1.บทน า 
 ความพยายามขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ อันเป็นหนทางการพัฒนาประเทศ
ให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งปัจจุบันก าลังใช้ค าว่า“Thailand 4.0” โดยมีวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทย มีเป้าหมายเปล่ียนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วย
นวัตกรรม แต่แนวทางดังกล่าวมีนักวิเคราะห์การเมืองหลายคนมองว่าอาจจะย้อนแย้งอุดมการณ์ทาง
การเมืองท่ีเป็นอยู่ในเวลานี้ก็ได้ ด้วยเหตุท่ีอุดมการณ์ทางการเมืองเป็นระบบความเช่ือของกลุ่มคน
ในทางการเมืองท่ีกลุ่มคนนั้นยอมรับและใช้เป็นหลักเกณฑ์ทางการเมือง เพื่อการอธิบายข้อท่ีจะได้
น ามาสู่การตัดสินให้เกิดแนวยึดถือปฏิบัติในทางการเมืองร่วมกัน อุดมการณ์ทางการเมืองเป็นระบบ
ความเช่ือท่ีมีลักษณะส าคัญคือ การสร้างหลักการให้เป็นท่ียอมรับของกลุ่มคน เป็นส่ิงท่ีกลุ่มคนใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติและช่วยให้กลุ่มคนน ามาเป็นข้ออ้างในการท ากิจกรรมทางการเมือง แต่เมื่อมี
การรวมกลุ่มการเมืองเป็นพรรคการเมือง ก็มีการเสนอประเด็นของนโยบายซึ่งถูกกล่าวขานกันมากก็
คือนโยบายท่ีเป็นท่ีต้องการของประชาชนและถูกใจประชาชน ซึ่งในยุคสมัยหนึ่งของรัฐบาลไทยท่ีได้
เสนอนโยบายท่ีเรียกว่า “ประชานิยม” และต่อมาก็เช่ือว่ามีการน ามาพัฒนาต่อเนื่องจนมี “โครงการ
ไทยนิยมยังยืน” จึงมีค าถามเกิดขึ้นมากมายว่าอุดมการณ์ทางการเมืองของนักการเมืองแต่เดิมได้ถูก
สถานการณ์กดดันจนต้องปรับเปล่ียนไปตามยุคสมัยแห่งสถานการณ์ใช่หรือไม่ และอุดมการณ์ท่ี
แท้จริงเวลานี้ควรเป็นอย่างไร 
 
2.เนื้อหา 

ในกระบวนการปกครองระบอบของประเทศ ซึ่งต้องมีอุดมการณ์ทางการปกครองด้วย และ
ในส่วนของประเทศท่ีปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยนั้นถือว่าเป็นอุดมการณ์ทางประชาธิปไตยเป็น
หลักการท่ีต้องมีการยึดถือในการบริหารประเทศ ท้ังนี้ก็ขึ้นอยู่กับระบบการปกครองในประเทศใด
ประเทศหนึ่ง ท่ีใช้อยู่และก่อให้เกิด ความสุข ความส าเร็จได้ การท่ีจะท าให้มีการยอมรับใน
กระบวนการปกครอง ส่วนหนึ่งนั้นเช่ือกันว่าเกิดจากอุดมการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยซึ่ง
เคยมีการปกครองในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาก่อน และได้เปล่ียนแปลงการปกครองมาเป็น
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การพัฒนารูปแบบของประชาธิปไตยซึ่งปลูกฝัง
ให้เกิดอุดมการณ์ประชาธิปไตย ยังมีความเหล่ือมล้ าจนก่อให้เกิดเสถียรภาพของรัฐบาลท่ีไม่แน่นอน 
วัฒนธรรมทางการเมืองของไทยอาจจะไม่สอดคล้องกับอุดมการณ์ทางการเมืองในบางลักษณะก็
อาจจะเป็นไปได้ ท้ังนี้สามารถพิจารณาได้จากบางประเทศท่ีได้รับการสนับสนุนจากพลเมืองท่ีมี
อุดมการณ์ จนเป็นแรงหนุนส่งให้มีความเข้มแข็งทางการปกครอง และอาจจะมีจุดต่างจากประเทศ
ไทยท่ีแม้ว่าจะถูกวิพากษ์ถึงการไม่พัฒนาทางประชาธิปไตยไปมากเท่าท่ีควร เนื่องจากมีการ
เปล่ียนแปลงสถานการณ์การทางการเมืองหลายครั้ง เช่น การปฏิวัติรัฐประหาร ล้มเลิกรัฐธรรมนูญ 
ประเทศมีปัญหาด้านความมั่นคง และความมีเสถียรภาพของรัฐบาลก็ตาม แต่สาเหตุส าคัญประการ
หนึ่งซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญก็คือ วัฒนธรรมทางการเมืองของไทยมีลักษณะไม่สอดคล้องกับ “อุดมการณ์
ทางการเมือง” แต่มีลักษณะเด่นปรากฏคือลักษณะ“วัฒนธรรมอ านาจนิยม” เป็นสังคมท่ีถูกครอบง า
ด้วยวัฒนธรรมท่ีนิยมยกย่องผู้มีอ านาจ นอกจากนี้สถานการณ์กลุ่มทุนทางการเมืองยังท าให้บรรดา
แนวคิดทฤษฎีทางการเมืองท่ีนักปรัชญาในอดีตพยายามใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ทาง
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ประชาธิปไตยมาโดยตลอดนั้น บัดนี้กลับถูกมองว่าแนวคิดทฤษฎีดังกล่าว เริ่มกลายเป็นจุดด้อย
มากกว่า เนื่องจากอิทธิพลของนิติบุคคลท่ีมีทรัพย์สินเงินทองมากกว่างบประมาณแผ่นดินในหลาย
ประเทศ สามารถระดมทุน เข้าควบคุมกลไกทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศต่างๆได้ ดังนั้น
จึงมีการกล่าวว่าความมั่นคงของกลุ่มธุรกิจนายทุนซึ่งหมายถึงความมั่นคงของรัฐ 2 ดังนั้นท้ัง
“อุดมการณ์ทางการเมือง”และ“วัฒนธรรมอ านาจนิยม”ต่างผสมผสานเสมือนสนองความต้องการของ
ประชาชนเป็นหลักในทุกรูปแบบ 

 
อุดมการณ์เป็นบริบทแห่งดุลยภาพทางการเมือง 
 นักวิชาการต่างให้ความหมายของอุดมการณ์(Ideology)คล้ายๆ กัน และบางความหมายแม้
จะไม่ตรงกับความหมายทางวิชาการทีเดียวแต่อุดมการณ์ก็เป็น“มโนทัศน์”หลายๆ มโนทัศน์ท่ีมาเกี่ยว
โยงซึ่งกันและกันอย่างเป็นเหตุเป็นผลต่อกัน คือ เชิงปัจจยาการหรือเป็นปัจจัย “เหตุ” ปัจจัย “ผล” 
ต่อกันแบบไม่ลึกซึ้งนัก” คือขาดการสอดประสารเชิงตรรกวิทยา3 ท้ังนี้สามารถพิจารณาให้เห็นได้ว่า
อุดมการณ์มีลักษณะเป็นกลางๆ เพราะเห็นได้ว่ามีท้ังความหมายในทางดีและทางไม่ดี แต่ท่ีเข้าใจกัน
อีกค าหนึ่งก็คือ“อุดมคติ” ท่ีมักหมายถึงสภาพการณ์ท่ีดี เป็นสภาพท่ีควรมุ่งหวังและเชิดชูระดับตัว
บุคคล อุดมคติมีความหมายเอนเอียงไปในทางบวก แต่อุดมการณ์เป็นศัพท์ซึ่งมีความหมายไปใน
ทางบวกหรือลบก็ได้ โดยค าว่าอุดมการณ์เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับความเช่ือท่ีเป็นรูปแบบแห่งความคิด 
ซึ่งบุคคลมีความเช่ืออย่างแน่นแฟ้น อุดมการณ์อันประกอบด้วยมโนทัศน์ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องซึ่งกัน
และกัน เมื่อมีอยู่ในตัวบุคคลอาจขัดแย้งกันได้ 
 คนท่ีมีแนวคิดในทิศทางเดียวกันและมีการแสดงออกในบทบาททางการปกครองด้วย ย่อม
ยึดถืออุดมการณ์ในรูปแบบเดียวกัน มีการก าหนดท่าทีท่ีมีจุดหมายไปในเรื่องต่างๆ ท้ังสังคมภายใน
และสังคมนอกประเทศ การท่ีชนช้ันน าได้แสดงให้เห็นว่าวิธีการปฏิบัติท่ีจะท าให้เกิดการยอมรับและ
เป็นแนวทางยึดเหนี่ยวของกลุ่มคน อันจะก่อให้เกิดแรงผลักดันน าไปสู่หนทางบรรลุจุดมุ่งหมายนั้น 
เป็นกระบวนการอันจะธ ารงรักษารูปแบบเดิมเอาไว้หรือมีการเปล่ียนแปลงให้เกิดรูปแบบใหม่ก็ตาม ก็
ถือว่ากระบวนการนั้นเป็นอุดมการณ์ทางการเมือง (Political ideology) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบอบ
การเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย จะมีความคิดความเช่ือเกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพท่ีเท่าเทียม
กันของคนในสังคม การยอมรับหลักเหตุผล การยอมรับเสียงข้างมาก และเคารพเสียงข้างน้อย เป็น
ต้น4  อุดมการณ์ทางการเมือง หมายถึง ระบบความเช่ือหรือระบบความคิดท่ีอธิบายบทบาทของคนใน
สังคม ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับรัฐ ความเป็นมาของระบบสังคมในอดีต สภาพความเป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน และแนวโน้มของอนาคต รวมถึงการวางแนวทางประพฤติและวิธีปฏิบัติ ของคนในสังคมเพื่อ

                                            

 2 โสต สุตานันท์ ในมติชนออนไลน์ “การเมืองการปกครองในโลกอนาคต” วันที่ 11 พฤษภาคม 
2561 https://www.matichon.co.th/article/news_948007 
 3 จิรโชค วีระสัย, สุรพล ราชภัณฑารักษ์ และสุรพันธ์ ทับสุวรรณ. รัฐศาสตร์ทั่วไป. กรุงเทพมหานคร : 
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2547. หน้า 244 – 245. 
 4 ปธาน สุวรรณมงคล,อุดมการณ์,[ออนไลน์],แหล่งที่มา : http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=
อุดมการณ์ 
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มุ่งหวังท่ีจะก้าวไปสู่สังคมการเมืองอันพึงปรารถนา โดยมีข้อเรียกร้องท่ีจะให้คนในสังคมยอมรับ 
เช่ือมั่น ศรัทธา ในอุดมการณ์ทางการเมืองนั้น ๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันของคนในสังคมท่ีจะ
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงดังท่ีมุ่งหวังไว้ สิทธิทางการเมืองท่ีอธิบายความเป็นมาของระบบสังคม
มนุษย์ในอดีต สภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต การวางแนวทางความประพฤติ
ส าหรับสมาชิกในปัจจุบันและส าหรับการบรรลุถึงความมุ่งหวังในอนาคตพร้อมท้ังให้ความหมายแก่
ชีวิต แก่ความประพฤติและความสัมพันธ์ท่ีมนุษย์มีต่อส่ิงแวดล้อมและระบบสังคมท้ังมวล5   ระบบ
ความเช่ือท่ีมุ่งอธิบายและสนับสนุนให้เห็นว่า ระเบียบทางการเมืองอย่างใดอย่างหนี่งเป็นท่ีพึงประสงค์
ส าหรับสังคมท่ีมีอยู่แล้วหรือเสนอให้มีขึ้นใหม่โดยมีแนวทางหรือวิธีการในการไปสู่วัตถุประสงค์ส าหรับ
สังคมท่ีมีอยู่แล้วหรือเสนอให้มีขึ้นใหม่โดยมีแนวทางหรือวิธีการในการไปสู่วัตถุประสงค์ของอุดมการณ์
นั้นไว้ด้วย นั่นคือ อุดมการณ์ทางการเมืองมีลักษณะอันเป็นกฎเกณฑ์ทางการเมืองท่ีวางไว้เป็นแบบแผน 
เพื่อใช้เป็นแนวทางท่ีจะให้มีการปฏิบัติตามโดยมีเป้าหมายท่ีต้องการบรรลุด้วย6 ดังนั้น ระบบความคิด
ทางการเมืองและความเช่ือในทางการเมืองของนักคิดคนเดียวหรือหลายคน ท่ีได้รับการยอมรับอย่าง
กว้างขวางในสังคมนั้นๆ ระบบความคิดและความเช่ือนั้นได้หล่อหลอมจนผสมกลมกลืนเป็นกรอบหรือ
หลักเกณฑ์ของแนวทางความประพฤติของสมาชิกของสังคมท้ังในอดีต ปัจจุบันและอนาคตให้
ขับเคล่ือนไปตามทิศทางของอุดมการณ์ทางการเมืองนั้นๆ 
 
อุดมการณ์ทางการเมืองยุคกระแสทุนและข้อมูลข่าวสาร 

ภาพลักษณ์ภายนอกท่ีประชาชนมองเห็นนักการเมืองท่ีตนเองต้องการเลือกให้เป็นตัวแทนเข้า
สู่สภา อีกท้ังคุณสมบัติของนักการเมืองประชาชนต้องการนั้น บางทีดูภายนอกอาจจะเห็ นว่ามี
อุดมการณ์ทางการเมือง แต่จากการศึกษาข้อมูลท่ัวไปนักการเมืองท่ีประชาชนต้องการก็คือไม่โกงกิน 
ซื่อสัตย์ ขยันท างาน นอกจากนั้นก็ไม่มีพฤติกรรมคอรัปช่ันท่ีจะเกิดท้ังทางตรงและเชิงนโยบาย แต่
กระนั้นก็ตามจะพบว่ามีนักการเมืองจ านวนมากพยายามใช้กลยุทธ์สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับตนเอง 
การสร้างข่าวสารผ่านส่ือต่างๆท่ีเป็นช่องทางการส่ือสารให้ประชาชนได้รับรู้ นักการเมืองพยายามท า
ให้เกิดความน่าเช่ือถือ โดยท่ีไม่ได้เป็นการสานสร้างอุดมการณ์ทางการเมือง จนท าให้เกิดข้อกังขาว่า
ส่ืออาจจะมีส่วนร่วม ในการสร้างปรากฏการณ์นั้นด้วย อุทัย พิมพ์ใจชน7 ได้แบ่งพฤติกรรมของ
นักการเมืองไทยออกเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย 

1. นักการเมืองอาชีพ หมายถึง ผู้ท่ีเล่นการเมืองด้วยอุดมการณ์จริง ๆ นักการเมืองประเภทนี้
เมื่อมีการเลือกต้ังเมื่อใดก็ต้องลงเลือกตั้งทุกครั้ง ถือว่าการเมืองคือชีวิตและมีความรู้สึกว่าตนเองเป็น
ส่วนหนึ่งของการเมือง 

                                            

 5 อ้างใน สยาม ด าปรีดา, สังคมกับการปกครอง, (ปทุมธานี: โรงพิมพ์ไทยรายวัน,2547), หน้า 120. 
 6 Reo M. Christenson, Ideologies and modern politics, (Harper & Row; 3rd edition,1981), 
p.55.  
 7 อ้างใน สิริยา โสธน,นักการเมืองที่ดีในทัศนะของผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดนนทบุรี,วิทยานิพนธ์ศิลปศาสต
รมหาบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสต์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2546), หน้า 28-29 
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 2. นักการเมืองประเภทเส่ียงโชคหรือแสวงโชค พวกนี้จะไม่มีอุดมการณ์ทางการเมืองลงเลือก
ต้ังแต่ละครั้งก็เพื่อโชคดีโชคช่วยเพื่อจะได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนปวงชนบ้าง 
 3. นักธุรกิจหรือพ่อค้าการเมือง นักการเมืองพวกนี้จะใช้เงินเป็นบันไดก้าวไปสู่ความส าเร็จ
ทางการเมืองโดยจะให้ความส าคัญด้านเงินตราในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง นักการเมืองพวกนี้จะไม่เข้าใจ
ว่าการเมืองคืออะไร เข้าใจแต่ว่าการเมืองคือการท่ีจะต้องเอาชนะทุกวิถีทาง 
 4. นักการเมืองประเภทน ้าเน่า นักการเมืองประเภทนี้เมื่อลงสมัครรับเลือกตั้ง จะด่าต่อสู้ฝ่าย
ตรงข้ามหรือด่าฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายตรงข้ามอยู่ตลอดเวลาและนักการเมืองประเภทนี้จะให้ค ามั่น
สัญญากับประชาชนเรื่อยไปไม่จ าเป็นต้องยึดถือว่าสัญญาเหล่านั้นจะต้องปฏิบัติได้หรือไม่อีกอย่างหนึ่ง 
นอกจากจะให้ค ามั่นสัญญาต่าง ๆ แก่ประชาชนแล้ว เมื่อมีข้าวของพอท่ีจะแจกจ่ายให้แก่ประชาชนท่ี
จะรีบแจกจ่ายเพื่อจะเรียกร้องคะแนนนิยมจากประชาชน 
 ภาพลักษณ์ภายนอกท่ีประชาชนมองเห็นนักการเมืองคือบุคคลผู้ซึ่งยอมอุทิศชีวิตเพื่อรับใช้
ประชาชนและประเทศชาติในด้านกิจกรรมทางการเมือง เพื่อยังความยุติธรรมและสันติให้แก่สังคม 
และพิทักษ์ผลประโยชน์พร้อมกับยังความสมบูรณ์พูลสุขให้แก่ประชาชนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็น
การเสียสละผลประโยชน์ส่วนตัว เพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม ประชาชนมองว่านักการเมืองเหล่านี้
เป็นนักการเมืองในอุดมคติเพราะมีอุดมการณ์ดังกล่าว และในสังคมการเมืองไทยก็จะมีนักการเมืองท่ี
สามารถแบ่งตามกลุ่มอาชีพคือ กลุ่มนักการเมืองท่ีมาจากสายทหาร สายพ่อค้านักธุรกิจ และสาย
ข้าราชการพลเรือน นักการเมืองเหล่านี้เป็นคนกลุ่มน้อยท่ีมีบทบาทอย่างมากต่อการก าหนดวิถีชีวิต
ของสังคม มีบทบาทคอยควบคุมการใช้กลไกรัฐด้วยวิธีการต่างๆ แต่สถานการณ์ของประเทศก็ส่งผล
ต่อบทบาทและอุดมการณ์ของนักการเมืองด้วยเช่นกัน ดังจะเห็นได้ว่าเมื่อครั้งระบบเศรษฐกิจการเงิน
ของไทยอยู่ในภาวะฟองสบู่แตก การก าหนดให้มีแผนสวัสดิการสังคมก็เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการ
กู้ยืมเงินจากไอเอ็มเอฟและธนาคารโลก เมื่อได้ด าเนินการแล้วพบว่ามีความนิยมจากประชาชนใน
ระดับท่ีน่าพึงพอใจ ดังนั้นจึงกลายมาเป็นส่ิงท่ีพรรคการเมืองต้ังใจเสนอให้แก่ประชาชน เพื่อจูงใจให้
ประชาชนสนับสนุนพรรคการเมืองนั้น และท าให้มองเห็นว่าหัวใจของพรรคการเมืองคืออุดมการณ์
และนโยบาย บรรดานักการเมืองต่างเล็งผลของเงื่อนไขดังกล่าว จึงมีการย้ายพรรคหรือการเข้าสังกัด
กลุ่มการเมืองต่างๆ เพื่อประเด็นทางการเมืองจ าเพาะในเวลานั้น จนมีข้อสงสัยและข้อถกเถียงในเวลา
ต่อมา ท่ีมีการน าเสนอนโยบายในลักษณะดังกล่าวหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื่อง
ความเป็นไปได้และความยั่งยืนของโครงการต่างๆ ตลอดจนผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นตามมา อันจะมี
ผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองและด้านสังคม8 ภาพลักษณ์ภายนอกท่ีประชาชนมองเห็นว่า
พรรคการเมืองท้ังหลายพยายามชูอุดมการณ์และนโยบายหลักท่ีถูกใจประชาชนเพื่อให้ได้คะแนนเสียง
จากประชาชน แต่ในความเป็นจริงจะท าได้หรือไม่ได้ พรรคการเมืองก็ไม่ได้ค านึงถึงมากนัก ดังนั้น
ประชาชนท้ังหลายจึงไม่ค่อยได้ให้ความส าคัญกับอุดมการณ์หรือนโยบายของพรรค และมองว่า
อุดมการณ์หรือนโยบายของพรรคเป็นค ามั่นสัญญาท่ีไร้คุณค่าและน้ าหนัก แต่ก็มีบางกรณีเช่นกันท่ี

                                            

 8 นันนวุฒิ พิพัฒน์เสรีธรรม,ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเกิดข้ึนของประชานิยมในประเทศไทย,วารสาร
เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์,2551,26 (3),22-25. 
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อุดมการณ์หรือนโยบายของพรรคการเมืองมีความหมายต่อผลการเลือกตั้ง ดังจะเห็นได้จากอดีตท่ีผ่าน
มาในการเลือกตั้งของเขตกรุงเทพมหานครหรือเขตชุมชนเมืองท่ีส่งผลสะท้อนอย่างชัดเจน 
 การเป็นนักการเมืองท่ีดีนั้นนอกจากจะมีคุณสมบัติท่ีดีท่ีพึงประสงค์แล้วยังต้องสะท้อนให้เห็น
ถึงการมีอุดมการณ์ทางการเมืองทีดีซึ่งมีลักษณะดังนี้ 9 1)นักการเมืองท่ีมีความรู้ความสามารถ 2)เป็น
บุคคลท่ีมีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล 3)เป็นบุคคลท่ีมีจริยธรรมและศีลธรรม 4)สามารถอุทิศชีวิตเพื่อ
ชดใช้หนี้แผ่นดิน 5)ต่อสู้ในกระบวนการทางการเมืองอย่างเท่ียงธรรม 6)สร้างวัฒนธรรมทางการเมือง
ท่ีอารยะ 7)ผดุงไว้ซึ่งหลักนิติธรรม นอกจากนี้การมีอุดมการณ์ทางการเมืองทีดีในลักษณะเดียวกันคือ 
การมีนักการเมืองท่ีสร้างสรรค์มักจะแสดงให้เห็นถึงอุดมการณ์ทางการเมืองท่ีสร้างสรรเช่นเดียวกัน
เพราะคุณลักษณะนักการเมืองนั้นมีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองเป็นส าคัญ10 
แต่สังคมของประเทศประชาธิปไตยเสรี เริ่มเกิดปัญหาการสร้างเงื่อนไขต่างๆ ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนั่น
คือการท่ีนักธุรกิจการเมื่อได้ระดมทุนเข้าพรรคการเมือง แล้วต่อมาเข้าควบคุมกลไกทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมืองของประเทศได้ 
 
3.บทสรุป 

ค าว่า “อุดมการณ์” เป็นค าท่ีถูกมองว่าดีมีความหมายเป็นบวก สามารถน ามาใช้ ให้เกิด
แรงผลักดันน าไปสู่หนทางบรรลุจุดมุ่งหมายอันจะท าให้ธ ารงรักษารูปแบบเดิมเอาไว้หรือมีการ
เปล่ียนแปลงให้เกิดรูปแบบใหม่ โดยท่ีประเทศไทยมีอุดมการณ์ทางประชาธิปไตยเป็นหลักการในการ
บริหารประเทศ แม้ว่าวัฒนธรรมทางการเมืองและสถานการณ์ทางการเมืองอาจจะไม่สอดคล้องกับ
อุดมการณ์ทางการเมืองในบางเวลา เป็นสังคมท่ีถูกครอบง าด้วย“อุดมการณ์ทางการเมือง”และ
“วัฒนธรรมอ านาจนิยม”ท่ีมีการหยิบยื่นให้ เพราะว่าปัจจุบันมีอิทธิพลของนิติบุคคลท่ีมีทรัพย์สินเงิน
ทองมากกว่างบประมาณแผ่นดินในหลายประเทศ สามารถระดมทุนเข้าควบคุมกลไกทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมืองของประเทศต่างๆได้ เมื่อประชาชนต้องการเลือกตัวแทนเข้าสู่รัฐสภา ซึ่งประชาชน
ต้องการตัวแทนท่ีไม่โกงกิน มีความซื่อสัตย์ ขยันท างาน เป็นบุคคลผู้ซึ่งทุ่มเทชีวิตเพื่อรับใช้ประชาชน
และประเทศชาติในด้านกิจกรรมทางการเมือง เพื่อยังความยุติธรรมและสันติให้แก่สังคม และพิทักษ์
ผลประโยชน์ของประชาชนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
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ส่องหน้า แลหลัง 
สงฆ์ไทยในรอบปี 61 

 
พระเมธีธรรมาจารย์,ดร.1 

 
ในปี พ.ศ. 2561 พระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์มีเรื่องราวหลายอย่างหลายประการเกิดขึ้น 

บางเรื่องบางเหตุการณ์เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เลือนลางและหายลับไปกับกาลเวลา แต่บางเรื่องบาง
เหตุการณ์เมื่อเกิดข้ึนแล้วก็อาจจะบ่งบอกหรือส่ือสัมพันธ์ถึงอนาคตของพระพุทธศาสนาในสังคมไทย 

ในรอบปีท่ีผ่านมาคณะสงฆ์โดยรวมถือได้ว่าค่อนข้างจะตระหนกตกใจกับเหตุการณ์ใหญ่ท่ีคาด
ไม่ถึง เปรียบเสมือนน้้าหลากท่ีรุนแรงครั้งใหญ่ คือ เรื่องเงินทอนวัดอันเป็นเหตุให้พระเถระผู้ใหญ่ต้อง
ถูกจับกุมคุมขังและล้ีภัยในต่างแดน ประมวลภาพเหตุการณ์ว่ามีเหตุการณ์อะไรท่ีเกิดขึ้นแล้วน่าสนใจ
และมีผลกระทบอย่างไรบ้าง  

 

1. การปฎิรูปกิจการพระพุทธศาสนา  
ในเรื่องนี้แม้ดูผิวเผินว่าจะเงียบไปก็ตาม แต่ภายในยังคุกรุ่นเพราะทางฝ่ายบ้านเมืองยังคง

อยากเห็นการปฎิรูปกิจการพระพุทธศาสนาตามเป้าหมายท่ีวางไว้ โดยเฉพาะประเด็นหลักๆ เช่น เรื่อง
ทรัพย์สินของพระและวัด เรื่องหลักธรรมค้าสอนท่ีถูกบิดเบือน การประพฤติปฎิบัติของพระสงฆ์บาง
รูปท่ีน้าความเส่ือมเสียมาสู่พระพุทธศาสนาและการท่ีฝ่ายบ้านเมืองจะยื่นมือเข้าไปในกิจการของคณะ
สงฆ์และพระพุทธศาสนาโดยรวม 

ขณะเดียวกันทางฝ่ายคณะสงฆ์เองก็พยายามจะให้ฝ่ายบ้านเมืองโดยเฉพาะรัฐบาลได้มองเห็น
ว่า คณะสงฆ์โดยอาศัยมติมหาเถรสมาคมนั้นได้ท้าการปฎิรูปกิจการคณะสงฆ์ครั้งใหญ่แล้ว โดยการ  
ปฎิรูปครั้งนี้เป็นไปตามโรดแมปท่ีตกลงกันไว้ท้ังในระยะส้ัน ระยะกลางและระยะยาว ในกิจการของ
คณะสงฆ์ท้ัง 6 ด้าน ประกอบไปด้วย 

 

1.1 ด้านการปกครอง 
การรับสนองงานด้านการปกครองคณะสงฆ์ของสมเด็จพระสังฆราช มหาเถรสมาคม 

และเจ้าคณะพระสังฆาธิการระดับต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  รวมท้ัง
ประสานเจ้าคณะพระสังฆาธิการและสนองงานเพื่อให้มีการตรวจเยี่ยม ถวายความรู้ในการบริหาร
กิจการของวัดและการปกครองภายในวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม ส่งเสริม สนับสนุน และ
ประสานงาน เพื่อพัฒนาพระสังฆาธิการให้มีวุฒิการศึกษา และทักษะในการบริหารจัดการวัดให้มาก
ยิ่งขึ้น โดยประสานมหาวิทยาลัยสงฆ์จัดหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม  ส่งเสริมให้วัดต่างๆ 
ร่วมกับชุมชนในการเสริมสร้างความมั่นคงของวัด ชุมชนและพระพุทธศาสนา โดยใช้กิจกรรมต่างๆ ท่ี
ไม่ขัดกับหลักของพระพุทธศาสนาและสมณวิสัยเป็นส่ือ เช่น การออกเย่ียมประชาชนโดยรอบวัด การ
เป็นแกนน้าในการสร้างสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ 

 

                                            

1 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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1.2 ด้านการศาสนศึกษา 
ถวายการอุปถัมภ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม - 

บาลี ซึ่งเป็นระบบการศึกษาด้ังเดิมของคณะสงฆ์ โดยรูปแบบและวิธีการต่างๆ  ส่งเสริมการจัด
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีท่ีสูงกว่าระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต้ังแต่ ป.ธ. 4 ขึ้นไป) ให้มี
ความหมายในระดับช้ันต่างๆ จัดให้มีรูปแบบและวิธีการศึกษาท่ีหลากหลาย โดยให้ผู้จบการศึกษา
ประโยค ป.ธ. 4 – 9 มี   วิทยฐานะเป็นปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ซึ่งจะต้องศึกษาวิชาสามัญท่ีจ้าเป็น
ควบคู่กันไป เน้นการศึกษาตามอัธยาศัยในการศึกษาประโยคบาลี ส่วนวิชาสามัญต้องประสานกับ
มหาวิทยาลัยสงฆ์หรือมหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วมด้าเนินการจัดท้าหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนให้มี
ความหลากหลาย โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม ท้ังนี้ จะต้องไม่กระทบต่อระบบการศึกษา
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีแบบเดิมของคณะสงฆ์ จัดให้มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
ต้นแบบ ตามแนวพระด้าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ครบทุกเขตการศึกษา
และขยายผล   ไปยังจังหวัดทุกจังหวัด กลุ่มโรงเรียน โรงเรียนโดยให้มีแผนด้าเนินการท่ีชัดเจน 
จัดระบบเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพ เช่นปัญหาการขาดแคลนครูสอนและบุคลากร ปัญหาการ
ขาดอุปกรณ์การสอน ปัญหาเรื่องสวัสดิการของครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน เป็นต้น  จัดท้า
มาตรการในการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมทุกแผนก โดยให้ส้านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ประสานกับสถานศึกษา เพื่อให้พระสงฆ์ท่ีมีความรู้ความสามารถเข้าไปแนะแนวการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมทุกแผนก โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
เพื่อให้เข้ามาสู่ระบบการศึกษาของคณะสงฆ์ให้มากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้วัดและสถานศึกษาจัดให้มีการ
เรียนการสอนธรรมศึกษาด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย สนับสนุนและอ้านวยความสะดวกในการเข้าสอบ
ธรรมศึกษา รวมท้ังให้มีระบบการยกย่อง เชิดชูเกียรติท่ีเหมาะสม ท้ังแก่ผู้เข้าสอบ สถานศึกษา และ
หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษานั้นๆ สนับสนุนให้มีการศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนาด้วย
รูปแบบและวิธีการต่างๆ แก่พุทธศาสนิกชนทุกระดับวัย เน้นการศึกษาเพื่อน้าไปสู่การปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา ให้ระบบการศึกษาเป็นระบบท่ีมีความหมายต่อการด้าเนินชีวิต จัดให้มี
ระบบส่งเสริม ยกย่องเชิดชูท่ีเหมาะสม 

 

1.3 ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ส่งเสริมและสนับสนุนพระธรรมทูตท่ีปฏิบัติศาสนกิจท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

ด้วยวิธีการและรูปแบบต่างๆ เพื่อให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
การฝึกอบรมก่อนและระหว่างปฏิบัติงาน รวมทั้งให้มีการประเมินผลเพื่อการพัฒนาการ     ด้าเนินการ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาท้ังภาควิชาการและ
ภาคปฏิบัติ โดยเน้นการน้าหลักธรรมของพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจ้าวันจนเป็นนิสัย ส่งเสริม
ให้วัดท่ีมีความพร้อมและสามารถจัดต้ังส้านักปฏิบัติธรรมให้มากยิ่งขึ้น อย่างน้อย 1      ต้าบลต่อ 1 
ส้านัก โดยสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพระวิปัสสนาจารย์ให้สามารถน้าหลักธรรมไปอบรมประชาชน 
เน้นการปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา ท้ังโดยผู้สอนและผู้ศึกษา ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน
จาริกแสวงบุญ ณ สังเวชนียสถาน แสะสถานท่ีส้าคัญของพระพุทธศาสนา โดยจัดให้มีกฎหมาย
คุ้มครองและอ้านวยความสะดวกท่ีเหมาะสม 
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1.4 ด้านการสาธารณูปการ 
ส่งเสริมให้มีการจัดท้าแผนท่ีวัด โดยให้มีการแบ่งแยกเขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส 

และเขตต่างๆ เช่น เขตอภัยทานภายในวัดให้ชัดเจนเป็นสัดส่วน ตามความเหมาะสมของวัดนั้นๆ  
ส่งเสริมให้วัดเป็นสถานท่ีสะอาด สงบ ร่มรื่น และร่มเย็น เหมาะส้าหรับเป็นสถานท่ีปฏิบัติธรรมของ
พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน และเป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจเพื่อความสงบสุขของจิต สนับสนุนให้
วัดเป็นศูนย์รวมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์แก่วัดและชุมชนโดยรอบ เช่น  เป็นศูนย์การศึกษา
พระพุทธศาสนาและวิชาการต่างๆ ศูนย์การปฏิบัติศาสนกิจและการปฏิบัติธรรม เป็นธนาคารข้าว 
ศูนย์ฝึกวิชาชีพ ศูนย์กระจายข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์แก่ชุมชน เป็นต้น  ส่งเสริมและถวายการ
อุปถัมภ์ให้วัดมีเสนาสนะท่ีมั่นคงแข็งแรง สวยงาม ประหยัด และปรับภูมิทัศน์ให้เหมาะสม ปราศจาก
มลพิษ เร่งรัดและด้าเนินการออกเอกสารสิทธิ์ท่ีดินของวัดและหรือท่ีธรณีสงฆ์ ท่ีศาสนสมบัติกลางให้มี
ขอบเขตท่ีชัดเจน เพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นท่ีของพระพุทธศาสนาซึ่งจะน้าไปสู่ความขัดแย้งระหว่างวัด
และชาวบ้านต่อไป ส่งเสริมจังหวัดท่ีมีความพร้อมให้จัดต้ังอนุพุทธมณฑลจังหวัด อย่างน้อยภาคละ 1 
จังหวัด 

 

1.5 ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 
สนับสนุนให้วัดท่ีมีความพร้อมหรือสามารถให้จัดต้ังโรงเรียนการกุศลของวัดใน  

พระพุทธศาสนาให้มากยิ่งขึ้น จัดให้มีการยกย่องส่งเสริมวัดท่ีมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ  
สถานศึกษา เช่น บริจาคเงินช่วยเหลือสร้างอาคาร อุปกรณ์การเรียนการสอน ทุนการศึกษาแก่  
นักเรียน โดยประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติตามความเหมาะสม 

 
1.6 ด้านการสาธารณสงเคราะห์ 
จัดให้มีเครือข่ายระหว่างองค์กรสาธารณกุศลทางพระพุทธศาสนา กลุ่ม อาสาสมัคร

ในทุกจังหวัด ให้มีความเข้มแข็งและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ศูนย์รวมท่ีวัด
ของเจ้าคณะจังหวัดหรือส้านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เพื่อให้ความช่วยเหลือ  เบื้องต้นแก่วัด 
ชุมชน หรือประชาชาชนผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ โดยให้มีคลังส่ิงของท่ีจ้าเป็นในการ  ยังชีพเบื้องต้น
พร้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ และให้มีการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือท่ีรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ 
ในจังหวัดนั้นๆ รวมทั้งในพื้นท่ีจังหวัดใกล้เคียง และขยายผลไปสู่อ้าเภอต่างๆ ท่ีมีความพร้อม ประสาน
คณะสงฆ์ในการสร้างเครือข่ายให้ความช่วยเหลือให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ รวมท้ังประสานงานกับ
คณะสงฆ์ในการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือวัด ชุมชน และประชาชน โดยหลักการให้วัดและชุมชนสามารถ
พึ่งตนเองได้ เป็นต้นแบบและเป็นท่ีพึ่งของวัดและชุมชนอื่น 

 

และเพิ่มมาอีกด้านคือการพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาโลก 
ซึ่งแต่ละด้านท้างานมาเป็นระยะเวลานานมาแล้ว แต่ก็ยังไม่เข้มแข้งเท่าท่ีควร รัฐบาลจึงประสงค์ให้มี
การปฏิรูปพระพุทธศาสนา คือ เพื่อให้งานท้ัง 6 ด้านของพระสงฆ์มีความเข็มแข็งมากขึ้น ส่งเสริมให้
เกิดการเปล่ียนแปลง อะไรท่ีอ่อนแอก็เสริมให้เข็มแข็งขึ้น เช่น ศาสนสมบัติ การจัดเก็บยังไม่เป็นระบบ
และยังไม่มีข้อมูลระบบสารสนเทศท่ีชัดเจน ในบางวัดส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดย
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ส้านักงานศาสนสมบัติ ก็จะเข้าไปดูแลอบรมให้ความรู้แก่ไวยาวัจกรวัด ในเรื่องการจัดประโยชน์ เรื่อง
การจัดท้าระบบบัญชีวัดและระบบสารสนเทศ 
 

การปฎิรูปคณะสงฆ์ครั้งนี้จุดเริ่มต้นมาจากคณะกรรมการการปฎิรูปแนวทางและมาตรการ
การปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนาท่ีได้รับแต่งต้ังเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นมา ในช่วง
ส้าคัญซึ่งเป็นเหตุการณ์แห่งการปฎิรูปนี้ องค์กรพุทธและพระสงฆ์บางรูปได้มีปฏิกิริยามากมายใน
หลากหลายรูปแบบจนเป็นข่าวดังใหญ่โต กระท่ังท่ีสุดแล้วก็น้าไปสู่การยุบและยุติบทบาทของ
คณะกรรมการปฎิรูปฯ เพราะสุดจะทานฝ่ายท่ีโต้แย้งได้ ทางฝ่ายรัฐจึงได้ถวายหน้าท่ีในการปฎิรูปนี้ให้
เป็นของคณะสงฆ์ มหาเถรสมาคมจึงมีมติมอบหมายให้กรรมการมหาเถรสมาคม 3 รูปมีหน้าท่ี 
รับผิดชอบงานด้านนี้ และนี่เองเป็นจุดก้าเนิดของคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ใน
การปฎิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในเวลาต่อมา 

อย่างไรก็ตามถึงวันนี้การปฎิรูปกิจการพระพุทธศาสนาครั้งนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะส้ินสุดลงตรงไหน
เพราะเส้นสมดุลท่ีพอใจกันท้ังสองฝ่ายยังแสวงหากันไม่เจอ ในส่วนของรัฐบาลนั้นก็อาจจะมองได้ว่า
คณะสงฆ์ยังยิงลูกไม่ตรงประตู ไม่เข้าเป้าตามท่ีต้ังไว้ในคณะท่ีฝ่ายปฎิรูปสงฆ์เองก็มองว่าได้ทุ่มเทใส่ใจ
และปฎิบัติกันอย่างเต็มท่ีแล้ว 

ทางออกในเรื่องนี้ไม่มีอะไรจะดีเท่ากับการจับเข่าคุยกัน คุยกันระหว่างรัฐมนตรีท่ีมีหน้าท่ี
รับผิดชอบดูแลกิจการด้านพระศาสนาและคณะสงฆ์ฝ่ายท่ีรับผิดชอบด้านการปฎิรูปโดยเฉพาะ
ประเด็นและทิศทางของรัฐบาลนั้นต้องการเห็นอะไร มากน้อยแค่ไหน ในขณะท่ีฝ่ายปฎิบัติ คือ
คณะกรรมการประสานงานแผนและยุทธศาสตร์ฯ ก็ต้องแสวงหาแนวร่วมให้มากกว่าท่ีเป็นอยู่และเพิ่ม
ประสิทธิภาพงานให้มากขึ้น การประชาสัมพันธ์ให้สังคมรับรู้อย่างกว้างขวางเป็นส่ิงจ้าเป็นในยุคสมัย 
การอธิบายขอบเขตความร่วมมือในการปฎิรูปในทุกภาคส่วนให้ชัดเจนเป็นส่ิงส้าคัญ การเช่ือมสัมพันธ์
การปฎิรูปให้เห็นภาพต้ังแต่อดีต ปัจจุบันและเช่ือมโยงให้ไปถึงอนาคต เป็นส่ิงท่ีขาดหายไปไม่ไ ด้ การ
จะตัดตอนจ้าเพาะเจาะจงเริ่มต้นนับงานแห่งการปฎิรูปเมื่อช่วงเวลาท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็น
คณะกรรมการประสานงานแผนและยุทธศาสตร์ฯอาจจะเป็นข้อผิดพลาด เพราะคณะกรรมการจะต้อง
เรียนรู้อดีต ปัจจุบันและมองอนาคตให้เห็นอย่างเด่นชัด ไม่ควรละท้ิงประวัติศาสตร์และข้อเท็จจริงใน
การต่อสู้ในยุคปัจจุบันไว้เบื้องหลัง วิธีนี้จะท้าให้มีแนวร่วมและกลไกผลักดันในการปฎิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนาได้อย่างแท้จริง 

 
2. พระสงฆ์กับการเมือง  
เรื่องพระสงฆ์สัมพันธ์กับฝ่ายการเมืองนั้นเป็นมิติท่ีเกิดขึ้นมายาวนานในหลายยุคหลายสมัย 

นานจนยากจะแยกแยะฐานะความสัมพันธ์ให้ชัดเจนได้ว่าในฐานะอะไร ในฐานะลูกศิษย์กับอาจารย์ 
อุบาสก อุบาสิกา ผู้อุปถัมภ์ ค้้า จุนพระศาสนาหรือ เป็นการเกื้ อหนุนกันในทางการเมือง 
องค์กรพุทธ พระเถระผู้ใหญ่ พระสงฆ์ท่ีมีช่ือเสียง พระเกจิอาจารย์ หลากหลายบทบาทสงฆ์เหล่านี้
หลายท่าน หลายรูปล้วนมีต้านานและปฎิปทาควบคู่มากับลูกศิษย์คนโปรดในทางการเมืองไม่มากก็
น้อย แล้วเส้นแบ่งเรื่องนี้จะอยู่ท่ีตรงไหน อย่างไร เส้นไหนคือความเหมาะสม หรือความพอใจของผู้คน
ในสังคม พระสงฆ์จะวางตัวให้เหมาะสมตามสภาวะนั้นๆ ได้อย่างไรโดยเฉพาะยุคสังคมโซเชียลมีเดียท่ี
มีประสิทธิภาพด้านความเร็วสูง แต่ไม่รับประกันเรื่องความถูกต้องแม่นย้าหรือแม้กระท่ังวัดท่ีเป็น
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ศูนย์กลางชุมชนโดยเฉพาะวัดในชนบท ใครจะท้ากิจกรรมอะไรก็ล้วนต้องพึ่งพาอาศัยศาลาการเปรียญ
และพื้นท่ีภายในวัดแทบท้ังส้ิน 

วันนี้ปี่กลองทางการเมืองเริ่มโหมกระหน่้า การเลือกต้ังใหญ่ท่ัวประเทศในรอบ 5 ปีก้าลังจะ
เกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และเมื่อความสัมพันธ์ของพระสงฆ์และนักการเมืองยังด้ารงอยู่เช่นนี้ 
จึงมีท้ังบทสรรเสริญและนินทาว่าร้ายติดตามมา แน่นอนสถานะอีกฝ่ายหนึ่งท่ีสูญเสียผลประโยชน์ก็
จะต้องอาศัยช่องทางนี้โจมตีวัดและพระสงฆ์ให้เกิดความเสียหาย โดยเฉพาะเรื่องการวางตัวไม่เป็น
กลาง องค์สังฆบิดรซึ่งเป็นประมุขสูงสุดทางคณะสงฆ์จึงทรงมีพระเมตตาต่อคณะสงฆ์ท้ังปวงเป็นการ
ตัดไฟเสียแต่ต้นลม โดยพระบัญชาขอให้คณะสงฆ์หาทางหลีกเล่ียงทางฝ่ายการเมืองท่ีมาขอจัด
กิจกรรมภายในวัดและใช้พระสงฆ์เป็นเครื่องมือในทางการเมือง ถือเป็นการปลดล็อคท่ีส้าคัญระหว่าง
พระสงฆ์กับฝ่ายการเมืองไปได้ในระดับหนึ่ง เพราะการเลือกต้ังใหญ่ท่ีก้าลังจะมาถึงในเร็ววันนี้สนาม
การเมืองไทยคงร้อนระอุมากทีเดียว 

 
 
3. เงินทอนวัด 
สาเหตุหลักของความต่ืนตระหนกในวงการคณะสงฆ์ เมื่อส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งขาติ 

โดยท่านผู้อ้านวยการได้โหมโรงเรื่องเงินทอนวัดเรื่อยมา ต้ังแต่ปี พ.ศ.2560 พระสงฆ์เถระท่ีมีช่ือและ
เกี่ยวพันกับเรื่องนี้ต่างก็ต่อสู้กันไปตามสิทธิทางกฎหมายซึ่งก็ว่ากันไปตามกรรมของแต่ละท่านแต่ละ
รูป คณะสงฆ์ก็คิดว่าเรื่องราวท้ังหลายท้ังปวงคงยุติลงเพียงแค่นี้ แต่เหตุการณ์กลับไม่เป็นไปอย่างท่ีคิด 
มีประเด็นเปิดใหม่ให้ต่ืนเต้น เร้าใจ มากขึ้นกว่าเดิมหลายร้อยหลายพันเท่า เมื่อพนักงานสอบสวนผู้มี
หน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงได้เปิดเผยข้อมูลลับออกมาเป็นระยะๆ กระชับพื้นท่ีเข้าใกล้เรื่อยๆ ปรากฏ
หลักฐานสาวเข้าไปถึงวัดใหญ่ วัดดัง รวมท้ังพระเถระผู้ใหญ่สายปกครองบางรูปว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ
เงินทอนวัดจ้านวนไม่น้อย เมื่อเปิดบันทึกหน้านี้ออกมาก็มีการคาดเดากันไปต่างๆ นานาคาดเดาว่าจะ
เป็นวัดไหน รูปไหนอย่างไร ส่ือมวลชนทุกแขนงพร้อมโลกโชเช่ียลก็โหมกระหน่้า คณะสงฆ์ชุลมุน
โกลาหล และอาจถือเป็นวิกฤตครั้งใหญ่อีกครั้งในวงการคณะสงฆ์ไทย 

ในท่ีสุดเมื่อเดือนมิถุนายน ก็น้าไปสู่การจับกุมคุมขังพระเถระช้ันผู้ใหญ่ดังท่ีปรากฎช่ือตาม
ส่ือมวลชนในเวลาต่อมา ปลายทางในเรื่องนี้ก็คงต้องไปพิสูจน์กันท้ังในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายตาม
กระบวนการยุติธรรมของไทยต่อไป 

 
4. การเจริญพระพุทธมนต์เพื่อสถาบันหลักของชาติ 
คณะสงฆ์โดยมติมหาเถรสมาคมได้ก้าหนดให้วันส้าคัญๆ ของชาติเป็นวันเจริญพระพุทธมนต์

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและการเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลท่ี 10 ในทุก
วันท่ี 28 ของทุกเดือน ซึ่งได้กระท้าต่อเนื่องกันมายาวนานหลายปี ท้ังพิธีในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตน
ศาสดารามและวัดต่างๆ ท้ังในประเทศและท่ัวโลกท่ีมีวัดไทยต้ังอยู่ นอกจากนั้นยังมีการเจริญ       
พระพุทธมนต์เมื่อเกิดเหตุการณ์ส้าคัญๆ ในบ้านในเมือง เช่น การเจริญพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาช่วย
ทีมหมูป่าอะคาเดมี่จังหวัดเชียงราย การเจริญพระพุทธมนต์อธิษฐานจิตและการออกเยียวยาท้ัง
ทางด้านจิตใจและสังคมสงเคราะห์ให้กับประชาชนท่ีประสบภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น แต่ก็น่าเสียดาย
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เป็นอย่างยิ่งท่ีกิจกรรมส้าคัญๆของคณะสงฆ์ท่ีท้าเพื่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ นี้ดูจะไม่
เป็นท่ีรู้จักและแพร่หลายในสังคมไทย 

 

แนวทางแก้ไขเป็นอย่างไร มีหรือไม่ อะไรคือแสงสว่างเมื่อส่องไปข้างหน้า หลังจากแลมองไป
ข้างหลังและประสบพบเห็นมาแล้ว ปัญหามากมายท่ีโหมกระหน่้ามาสู่คณะสงฆ์นี้ บางเรื่องเป็นเรื่อง
ภายในสงฆ์กันเอง บางอย่างเกิดจากเหตุปัจจัยภายนอก แล้วคณะสงฆ์จะต้ังรับหรือมีแผนยุทธศาสตร์
ท่ีรุกไปข้างหน้าอย่างไร ทางออกที่ควรจะเป็นคืออะไร 

คัมภีร์ส้าคัญในเรื่องนี้ท่ีจะต้องยึดถือท่องบ่นสาธยายไว้ให้ขึ้นใจ ก็คือ พุทธปณิธานขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่ีพระองค์ทรงตรัสกับพญามารท่ีมาอาราธนาให้พระพุทธองค์เสด็จดับ
ขันธปรินิพพานเสียภายหลังทรงตรัสรู้ ใหม่ๆ โดยไม่ต้องอบรมส่ังสอนธรรมท่ีพระองค์ทรงตรัสรู้ 
พระพุทธองค์ทรงมีพุทธปณิธานแน่วแน่ ตรัสตอบพญามารว่า จะยังไม่ปรินิพพาน ถ้าตราบใดท่ีสาวก
ของพระพุทธองค์ยังไม่กระท้า 4 อย่างนี้ให้บรรลุผลคือ 

1. ศึกษาพระสัทธรรมให้เข้าใจแจ่มแจ้ง 
2. ปฎิบัติตามพระสัทธรรมนั้นให้ได้ผลเรียกว่าศึกษาปริยัติ ปฎิบัติให้ได้ผลเรียกว่าปฎิเวธ 
3. ช่วยเผยแผ่พระศาสนา 
4. ช่วยท้าความเข้าใจ ช้ีแจงให้ผู้ไม่เข้าใจหรือผู้ท่ีมาจาบจ้วงให้เข้าใจในพระพุทธศาสนา รวม

ความก็คือ การพิทักษ์ปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาอย่างองอาจและอาจหาญนั่นเอง 
 

สภาพสังคมในปัจจุบัน เราจะขยายผลถอดรหัสจากพุทธปณิธานนี้ไปสู่ภาคปฎิบัติในยุคสมัยนี้
ได้อย่างไร สังคมไทยและสังคมโลกปัจจุบันเป็นสังคมพลวัต มีการเปล่ียนแปลงและสร้างนวัตกรรม
ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา คณะสงฆ์เองก็ต้องปรับท้ังในระดับปัจเจกและองค์รวม เพื่อให้เข้ากับสังคมท่ีมี
การเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่เช่นนั้นแล้วจะท้าให้สังคมสงฆ์ตกยุค ล้าหลัง และอาจจะไม่มี
ความส้าคัญใดๆในสังคมใหม่และมีโอกาสสูงท่ีจะถูกทอดท้ิงไว้ข้างหลัง ในขณะท่ีสังคมก็เริ่มจะเดินหนี
ห่างออกไป เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วคณะสงฆ์ควรจะปฎิรูปในเรื่องส้าคัญๆ ดังนี้ 

1. ให้ความส้าคัญด้านการศึกษา คณะสงฆ์ต้องจับการศึกษาให้มั่นต้องมียุทธศาสตร์ในการ
กลับมาเป็นผู้น้าทางการศึกษาเหมือนในอดีตให้ได้ เช่น 

1.1 การศึกษาพระปริยัติธรรมท้ังด้านนักธรรม ธรรมศึกษา บาลีและปริยัติสามัญ 
1.2 การศึกษาของเด็กและเยาวชนเช่น โรงเรียนการกุศลของวัด ศูนย์เด็กเล็ก หรือ

แม้กระท่ังการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาในทุกระดับช้ัน เป็นต้น 
1.3 การศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ คณะสงฆ์โดยสายงานปกครองควรให้นโยบาย

และสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงฆ์ท้ังสองแห่งเพื่อให้จัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์
สมัยใหม่เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาพุทธบริษัท4ให้เจริญก้าวหน้าท้ังในเรื่องการศึกษาและการ
มีศรัทธามั่นคงอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา  

2. ให้การสนับสนุนและเผยแผ่การวิปัสสนาธุระซึ่งเป็นหัวใจส้าคัญของพระพุทธศาสนาให้
กว้างขวางและแผ่หลายมากยิ่งขึ้น 
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3. การเผยแผ่พระศาสนาในโลกยุคใหม่ ซึ่งมีช่องทางการเผยแผ่มากมาย เช่น เพจ เฟชบุ๊ค 
อินสตาแกรม ไลน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ เป็นต้น จ้าเป็นจะต้องมีเจ้าภาพหลักท่ีรับผิดชอบและ
มีการบริหารการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพมีนโยบายเป็นหนึ่งเดียว 

4. การต่างประเทศ ผู้คนท่ัวโลกในเวลานี้ต่างสนใจและหันมาศึกษาและปฎิบัติ ธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเป็นจ้านวนมาก คณะสงฆ์อาจจะหันมาให้น้้าหนักในเรื่องวัดและการพระศาสนาใน
ต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น ควรแสวงหาช่องทางในการเผยแผ่และปักธงแห่งธรรมในต่างถิ่นต่างแดนให้
มั่นคงและมีปริมาณท่ีหนาแน่นมากยิ่งขึ้น 

5. การบริหารจัดการภายในองค์กร โลกใหม่ คนใหม่ สถานการณ์เปล่ียนไป ทุกองค์กรล้วน
ปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดในสังคม การออแกไนซ์องค์กรสงฆ์เป็นส่ิงส้าคัญในยุคสมัยปัจจุบัน 

นี่คือประมวลเหตุการณ์ส้าคัญๆ ท่ีเกิดขึ้นกับพระสงฆ์ คณะสงฆ์และพระพุทธศาสนาในรอบปี 
พ.ศ. 2561 รวมทั้งทางออกที่เป็นข้อคิดเห็นท่ีน่าเป็นไปได้ในทางปฏิบัติส้าหรับอนาคตท่ีดี แต่ก็จะเห็น
ได้ว่าในรอบปีนี้ไม่ว่าจะมีเรื่องราวใดๆ เกิดขึ้น จะด้านบวกหรือลบก็ตาม  พระสงฆ์ คณะสงฆ์และ
พระพุทธศาสนาก็ยังคงมีความจ้าเป็นส้าหรับสังคมไทยและชาวโลกไม่เส่ือมคลาย เพียงแต่จะช่วยกัน
อย่างไรเมื่อพระพุทธศาสนาล่วงมาถึง 2,500 ปีนี้ จะท้าให้กงล้อแห่งธรรมของพระพุทธองค์หมุนไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเยียวยารักษาสังคมโลกท่ีก้าลังเจ็บป่วยกันอยู่มากในเวลานี้ 
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ถอดบทเรียนจากพื้นที่ : การดูแลผู้สูงอายุตามแนวพุทธในจังหวัดสมุทรสงคราม 
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บทคัดย่อ 

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถอดบทเรียนภาคสนามในการจัดการผู้สูงอายุตามแนว
พุทธในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร ข้อมูลจากพ้ืนที่วิจัย พร้อมน าเสนอเป็น
บทความทางวิชาการ โดยมุ่งเน้นการใช้วัดเป็นศูนย์กลางในการด าเนินกิจกรรมตามแนวพุทธ โดย
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ด้านกายกับจิต ด้านกายเป็นการพัฒนาด้านสุขภาวะ การมีส่วนร่วม การส่งเสริม
การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ด้านจิตเน้นส่งเสริมวิถีทางศาสนาวิถีบุญ และการให้คุณค่ากับผู้สูงอายุใน
การพัฒนาสุขภาวะทางจิต รวมไปถึงการเทศนาส่งเสริมหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาเรื่องกตัญญู
ต่อบุพพการี การให้หลักค าสอนในเรื่องหน้าที่ (ทิศ 6) ที่บุตรหลานพึงปฏิบัติต่อบุพาการี โดยผลใน
องค์รวมท าให้เกิดการดูแลผู้สูงอายุผ่านโลกทัศน์และความเชื่อตามหลักศาสนาได้ ดังปรากฏในจังหวัด
สมุทรสงคราม   
  
ค าส าคัญ : การดูแลผู้สูงอายุ, ตามแนวพุทธ, จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

Abstract 

This Article aims to study field lessons in the management of the elderly care 

according to Buddhist way in Samutsongkhram Province. This academic article used 

the document study method by information from the research area. The Presentation is 

an academic article. As temple is a center for Buddhist activities. It is divided into two 

parts: Physical and Mental. That is a healthy development, participation, career building 

support, make income. While the mental focus on promote the way of religion and the 

value to the elderly in the development of mental health. Moreover the preaching to 
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promote the doctrine of buddhism were taught to gratitude by the parents. The doctrine 

of duty (6 directions)  that children should be treated to the parents. In conclution the 

results in holistic push the causes of Elderly care through the worldview and religious 

belief. That shown in Samutsongkhram Province. 

 

Keywords : Elderly Care, Buddhist Way, Samutsongkhram Province 

 

บทน า 
 จากการศึกษาพ้ืนที่วิจัยที่วัดอินทาราม จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 
ภายใต้โครงการวิจัย “กลไกการขับเคลื่อนศักยภาพขีดความสามารถผู้สูงอายุโดยบูรณาการหลัก
พุทธธรรม” ทุนมุ่งเป้าประจ าปีงบประมาณ 2560 ของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
สภาพความเป็นจริงสู่การวิจัยในพ้ืนที่สมุทรสงคราม ซึ่งพบว่าเริ่มมีปัญหาเรื่องผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งให้
อยู่คนเดียว เพราะบุตรหลานต้องออกไปท างาน ปล่อยให้ผู้สูงอายุอยู่เพียงล าพัง ซึ่งส่งผลน าไปสู่โรค
ซึมเศร้า ส่งผลต่อจิตใจของผู้สูงอายุอย่างรุนแรง จากสถิติข้อมูลปีล่าสุด จังหวัดสมุทรสงครามมี
ประชากร จ านวน 194,376 คน เป็นผู้สูงอายุจ านวน 38,260 คน คิดเป็นร้อยละ 19.68 ของจ านวน
ประชากร นอกจากนี้ยังมีข้อมูลว่า “สมุทรสงครามเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส ารวจพบอายุเกินร้อย
กว่า 30 คน” (มิติชนออนไลน์ : วันที่ 7 มิถุนายน 2560) โดยในข่าว นายแพทย์ สุริยะ คูหะรัตน์ 
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม (สสจ.) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ผู้สูงอายุไว้ว่า “..จากการ
ส ารวจข้อมูลผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 31 พ.ค.2560 พบว่า ผู้สูงอายุมีแนวโน้มสูงขึ้น 
โดยผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ในปี 2560 มีจ านวน 34,403 คน คิดเป็นร้อยละ 21.17 ของประชากร
ทั้งจังหวัด 162,502 คน ในจ านวนนี้มีผู้สูงอายุ ที่มีอายุเกิน 100 ปี จ านวน 28 คน และมีอายุมาก
ที่สุด 105 ปีจ านวน 3 คน...วิธีการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงส าหรับผู้สูงอายุ ควรหลีกเลี่ยงอาหาร
ประเภทแป้ง น้ าตาล และไขมัน ให้เน้นอาหารประเภทโปรตีนจากสัตว์โดยเฉพาะปลา เพ่ือเพ่ิมแร่ธาตุ
ที่ผู้สูงอายุมักขาดกับหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสหวานจัด เค็มจัด และควรดื่มน้ าสะอาดอย่างน้อยวันละ 6-
8 แก้ว ที่ส าคัญควรออกก าลังกายเป็นประจ าด้วยวิธีการเดิน ปั่นจักรยานหรือว่ายน้ า สัมผัสอากาศที่
บริสุทธิ์จะช่วยลดโอกาสการเกิดโรคได้ หลีกเลี่ยงอบายมุข เช่น บุหรี่ และสุรา จะช่วยลดโอกาสการ
เกิดโรคหรือลดความรุนแรงของโรคได้ นอกจากนี้ยังควรฝึกการคิดบวกเพ่ือท าจิตใจให้แจ่มใส มองโลก
ในแง่ดี ไม่เครียดหรือวิตกกังวลกับเรื่องต่าง ๆ มากจนเกินไป รวมถึงการเข้าใจและยอมรับตนเองและ
ผู้อ่ืนจะช่วยให้เป็นผู้สูงอายุที่สุขภาพดีอย่างแท้จริง...”  (มิติชนออนไลน์ : วันที่ 7 มิถุนายน 2560) 
ดังนั้นจากข้อมูลดังกล่าวท าให้พบว่าผู้สูงอายุเป็นส่วนหนึ่งของสังคมชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม โดย
หลายหน่วยงานและภาคส่วนก็เห็นความส าคัญและตระหนักถึงสภาพวงจรในองค์รวมที่จะเกิดขึ้น 
ดังนั้นในบทความนี้จะได้น าเสนอ พร้อมถอดบทเรียนองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการผู้สูงอายุตามที่
ปรากฏในงานเอกสาร จากงานวิจัย พร้อมส ารวจกิจกรรมการปฏิบัติตามแนวพุทธจากพ้ืนที่วิจัยใน
จังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งถอดองค์ความรู้ออกมาเป็นแนวทางในการจัดการผู้สูงอายุตามแนวพุทธ
ต่อไป  
 
ข้อมูลจากการวิจัยของผู้สูงอายุในสมุทรสงคราม 
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 พ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม ได้มีการศึกษาเพ่ือหาแนวทาง มาตรการ เพ่ือส่งเสริมสุขภาวะของ
ผู้สูงอายุ ดังปรากฏในงานวิจัยของ สมลักษณ์ เพียรมานะกิจ และคณะ (Somluk Pianmanakit, 
and Others, 2018 : 52- 62) ที่วิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุในเรื่อง “กิจความสามารถในการทรงตัวของ
ผู้สู งอายุ ในชุมชนอาเภออัมพวาBalance ability of the community-based elders in 
Amphawa district”  โดยผลการวิจัยให้ข้อมูลว่า “การทรงตัวบกพร่องเป็นปัญหาส าคัญในกลุ่ม
ผู้สูงอายุในชุมชน โดยเฉพาะผู้สูงวัยที่มีอายุเพ่ิมมากขึ้น และควรเป็นกลุ่มที่ได้รับการคัดกรองและให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับการทรงตัว เพ่ือป้องกัน ลดความเสี่ยงต่อการหกล้มและการเกิดกระดูกหักใน
อนาคต” รวมไปถึงมีข้อมูลว่า “...การเสียการทรงตัวเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญต่อการเกิดการหกล้มและ
การบาดเจ็บที่รุนแรงตามมารวมทั้งการเกิดกระดูกหัก ในแต่ละปีผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปี 
ประมาณร้อยละ 30-40 พบว่ามีการหกล้มอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ทั้งการหกล้มเป็นสาเหตุหลักในของการ
เกิดกระดูกหัก...”  
 รวมไปถึงงานของ มณีรัตน์ ศรีสวัสดิ์ และคณะ (Maneerat Srisawat and Others, 2555, 
327-342) ในงานวิจัยเรื่อง “ภาวะโภชนาการของผู้ป่วยสูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ทั่วไป” โดยให้ผลการศึกษาว่า “โครงสร้างประชากรไทยก าลังเปลี่ยนแปลงในทางที่กลุ่มผู้สูงอายุมี
สัดส่วนเพ่ิมขึ้น เป็นกลุ่ม ที่มีปัญหาสุขภาพและเจ็บป่วยกันมาก เป็นสัดส่วนหลักของผู้ป่วยใน
โรงพยาบาล และเป็นผู้ที่มี ปัญหาทุพโภชนาการ ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพและผลลัพธ์การรักษา การ
ได้รับการคัดกรองภาวะ โภชนาการตั้งแต่แรกรับและการประเมินภาวะโภชนาการ เป็นการเริ่มต้นที่
ส าคัญของการดูแล ด้านโภชนาการในผู้ป่วย หรือในงานวิจัยของ ธีรยุทธ ชาวเกาะ (Theerayuth 
Chaokor, 2015/2556) ในงานวิจัยเรื่อง “การทอดทิ้งผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรสงคราม” 
ที่ท าการศึกษาถึง (1) สาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาการทอดทิ้งผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรสงคราม 
รวมไปถึง (2) บทบาทของนักพัฒนาชุมชนต่อการแก้ไขปัญหาการทอดทิ้งผู้สูงอายุในจังหวัด
สมุทรสงคราม  สิ่งที่พบในการวิจัยคือ (1) สาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาการทอดทิ้งผู้สูงอายุใน
จังหวัดสมุทรสงคราม มีสาเหตุมาจากปัจจัยทางด้านครอบครัว ตัวผู้สูงอายุเอง และการดูแล จึงส่งผล
ต่อการทอดทิ้งผู้สูงอายุ แนวทางการแก้ไขปัญหาการทอดทิ้งผู้สูงอายุควรเริ่มต้นแก้ไขตั้งแต่ครอบครัว 
ปลูกฝังให้ลูกหลานตระหนักถึงความส าคัญของการทดแทนบุญคุณ และหน้าที่ที่จะต้องเลี้ยงดูผู้สูงอายุ 
ภาครัฐและเอกชนจะต้องให้ความส าคัญแก่บุคคลที่อยู่ในช่วงวัยผู้สูงอายุมากขึ้น และมีบทลงโทษแก่
ครอบครัวที่ทอดทิ้งผู้สูงอายุหรือท าร้ายร่างกายผู้สูงอายุก็จะลดปัญหาลงได้ (2) บทบาทของนักพัฒนา
ชุมชนในการแก้ไขปัญหาการทอดทิ้งผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรสงคราม คือจะมีการจัดประชาคม
หมู่บ้าน จัดท าแผนชุมชน คอยดูแลในส่วนของงบประมาณที่จะได้รับจากทางภาครัฐในแต่ละปีเพ่ือ
จัดท ากิจกรรมหรือเขียนโครงการในการแก้ไขปัญหา ติดต่อประสานงานกับประชาชนและหน่วยงาน
ในพ้ืนที่ ลงไปส ารวจข้อมูลผู้สูงอายุในแต่ละปีเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลแล้วรายงานให้กับจังหวัดหรือ
หน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้องทราบ เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 59 
จังหวัดสมุทรสงคราม  
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จังหวัดสมุทรสงคราม แบ่งเขตการปกครอง เป็น 3 อ าเภอ, 36 ต าบล, 284 หมู่บ้าน 
จ านวนหลังคาเรือน 33,320 หลังคาเรือน ประกอบด้วยอ าเภอ เมืองสมุทรสงคราม, บาง

คนที, อัมพวา 
จ านวนประชากร : 141,075 คน จ านวนผู้สูงอายุ : 24,374 คน 
จ านวนเด็กแรกเกิด  

ถึง 6 ปี : 
7,258 คน 

จ านวนผู้สูงอายุ  
ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 

7,710 คน 

จ านวนสตรีอายุ  
35 ปี ขึ้นไป 

38,673 คน 
จ านวนผู้สูงอายุ  

ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 
626 คน 

จ านวนสตรีตั้งครรภ์ : 880 คน จ านวนผู้พิการ : 1,948 คน 
ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม 

ตารางท่ี 1 สถิติข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรสงคราม  
(ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม Online : 27 มิถุนายน 2561) 

 จากข้อมูลที่ปรากฏ โดยมีผู้ท าการศึกษาวิจัยไว้ ได้สะท้อนให้เห็นภาวะของผู้สูงอายุในจังหวัด
สมุทรสงคราม ที่ต้องมีการเข้าไปดูแลจัดการ สร้างรูปแบบ แนวทางหรือวิธีการที่หลากหลายเข้าไป
รองรับ แก้ปัญหา ดูแลกลุ่มผู้สูงอายุโดยตรง โดยในการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่าต้องมีการพัฒนาระบบ 
รูปแบบ และแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการจัดการองค์รวมเกี่ยวกับผู้สูงอายุในเขตจังหวัด
สมุทรสงครามต่อไป  

สถานการณ์การจัดการดูแลผู้สูงอายในจังหวัดสมุทรสงคราม 
 จากข้อมูลจะพบว่าผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประเด็นร่วมของสังคมไทยในองค์
รวมกรณีผู้สูงอายุ โดยทางจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปก าหนดแนวทาง
ในการดูแลผู้สูงอายุในองค์รวม จากข้อมูลที่พบมีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ สร้างหลักหลักสู ตรเพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ หรือสร้างแนวทางเพ่ือจัดการและดูแลผู้สูงอายุซึ่งสามารถน ามาประมวลรวม
ได้ดังนี้   

1.การจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรสงคราม  มูลนิธิเด็กและผู้สูงอายุจังหวัด
สมุทรสงครามได้ตระหนักถึงปัญหาของสังคมผู้สูงอายุ จึงได้จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นเพ่ือรองรองรับ
ผู้สูงอายุที่มีจ านวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังมีข้อมูลว่า เมื่อ 29 กันยายน 2559 ได้มีการเปิดโรงเรียน
ผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรสงคราม ณ บริเวณโรงเรียนประกอบวิทยา ต าบลแม่กลอง อ าเภอเมือง
สมุทรสงคราม โดยมี นางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิด 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถด ารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข หากผู้สูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และที่ส าคัญ
หากได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง และเหมาะสม ก็จะช่วยลดปัญหาทางสังคมของผู้สูงอายุและมีสถานที่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและ ท าให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า ไม่ได้ถูก
ทอดทิ้ง  พร้อมกันนี้ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาคราชการและภาคเอกชนใน
การก่อสร้างอาคารโรงเรียน รุ่นแรกรับสมัครผู้สูงอายุเข้าเรียน จ านวน 84 คน โดยมีมหาวิทยาลัยสวน
สุนันทา เป็นผู้ก าหนดหลักสูตร โดยใช้หลักสูตรว่า “ร้อยมาลัยล าดวน” ทั้งนี้ผู้สูงอายุที่จะมาเข้าเรียน

http://samutsongkham.kapook.com/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://samutsongkham.kapook.com/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5
http://samutsongkham.kapook.com/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5
http://samutsongkham.kapook.com/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%B2
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ในโรงเรียนผู้สูงอายุนั้นต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป สามารถช่วยเหลือตนเองได้ รวมทั้งไปถึงโรงเรียน
ผู้สูงอายุ ต าบลบ้านปรก อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งโดยรวมภาครัฐได้เข้าไปส่งเสริมและ
รณรงค์ให้เกิดโรงเรียนผู้สูงอายุในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม เป้าหมายเพ่ือบริหารจัดการผู้สูงอายุใน
องค์รวมกับหน่วยงานของราชการ  

2.การสร้างแนวทางเฉพาะส าหรับผู้สูงอายุ หมายถึงการสร้างกิจกรรม สร้างการเรียนรู้ การ
สร้างแนวทางเฉพาะเพ่ือเป็นส่วนเสริมการจัดการ หรือดูแลผู้สูงอายุ ดังปรากฏว่าทางจังหวัดได้จัดท า 
Application เป้าหมายเพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีแนวทางปฏิบัติผ่านเครื่องมือสื่อสารในการพัฒนา
ตนเอง ดังมีข้อมูลว่า “...สมุทรสงคราม!! เปิดสอนผู้สุงอายุเรียนเล่นแอพพลิเคชั่น เป็นวิชาหนึ่งใน
หลักสูตรของ ร.ร.ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุพัฒนาตนเองครบทุกมิติ...” (Tnews Online) ซึ่งเกิดขึ้น
ภายใต้ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต าบลบ้านปรก ได้เปิดหลักสูตรสอนผู้สูงอายุ 
ที่โรงเรียนผู้สูงอายุ ต าบลบ้านปรก อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้มีการเรียนรู้ 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองครบทุกมิติทั้งทางด้านสุขภาพจิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ ร่วมกับ
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม โดยครูผู้มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ได้เปิดอบรมเสริมให้กับโรงเรียน
ผู้สูงอายุ  การเรียนแอพพลิเคชั่นไลน์ (Application Life) เป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรของโรงเรียน
ผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุทันต่อโลกปัจจุบันที่โลกโซเชียลมีเดีย (Social Media) เป็นสิ่งจ าเป็น อีกทั้ง
การเล่นไลน์ (Line) ยังเป็นการฝึกสมอง และยังมีกลุ่มมีเพ่ือนที่จะทักทายกัน สื่อสารกับบุตรหลาน
ป้องกันสมองเสื่อม นอกจากนี้ยังสามารถแชร์ประสบการณ์องค์ความรู้ต่างๆแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
กันผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์ (Application Line) ท าให้มีสังคมที่กว้างขึ้น….” แนวทางดังกล่าวเป็น
การเรียนรู้เสริมต่อการพัฒนาผู้สูงอายุ ที่โรงเรียนผู้สูงอายุที่บ้านปรก จังหวัดสมุทรสงคราม   

3.สถาบันการศึกษาจัดท าหลักสูตรเพื่อสร้างผู้ช านาญการด้านการดูแลผู้สูงอายุ จากข้อมูล
ที่ปรากฏ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์จังหวัดสมุทรสงครามได้จัดตั้ง “ศูนย์แห่งความเป็น
เลิศในการดูแลผู้สูงอาย”ุ เพ่ือสร้างบุคลากรด้านการดูแลผู้สูงอายุ รองรับการดูแลผู้สูงอายุในองค์รวม 
ดังปรากฏมีข้อมูลว่า ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุและนักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ด าเนินการสร้างองค์ความรู้
เฉพาะด้านเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ดังปรากฏข้อมูลว่า ออกบูธร่วมโครงการตลาดนัดชุมชนตามแนวทาง
ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ในงาน “ทานตะวันบาน เทศกาลแห่งความรัก” ณ อบต.บางนางลี่  
เพ่ือประชาสัมพันธ์ “ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ” ให้ชาว จ.สมุทรสงคราม ได้รู้จักกัน
อย่างแพร่หลาย โดยภายในงานได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างดี  กิจกรรมภายในบูธมีดังนี้ - 
บริการนวดผ่อนคลาย คอ บ่า ไหล่ - วัดความดัน วัดไขมัน กล้ามเนื้อ ปริมาณน้ าในร่างกาย เพ่ือ
ค านวณ BMI  อันเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดี ทั้งทางด้านกาย จิต ความคิด และปัญญา 
เป็นต้น  

 
 
 

 



 

 

                  การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 วิทยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 

1541 

 
ภาพที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ในบทบาทเข้าไปสนับสนุนจัด “ศูนย์แห่งความเป็นเลิศใน
การดูแลผู้สูงอายุ” ที่เน้นการผลิตบุคคลากร การให้ความรู้และสร้างศูนย์ทางเลือกในการดูแลผู้สูงอายุ 

(ภาพ : ออนไลน์) 
 
4.การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างองค์กร เครือข่าย เพ่ือการจัดการตนเอง และชุมชน โดยเป็น

กลไกภาครัฐ ที่เข้าไปส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ สร้างการเรียนรู้ และเครือข่ายในองค์รวม ดังปรากฏข้อมูลว่า 
มีการเปิดศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุภาคกลาง ที่จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2547 โดย
ถือเอาวันมหามงคลร าลึกถึงสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (พ.ศ.2435-
2472) พระบิดาแห่งการแพทย์ไทยเป็นวันเปิด โดยมีบุคคลเกี่ยวข้องอาทิ  ศ.นพ.ประสพ รัตนากร 
ประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์  เข้าไปเป็นกลไกร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกิดการขับเคลื่อนในองค์รวมต่อการส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรสงครามด้วย โดย
ศูนย์ดังกล่าวจากข้อมูลจะเป็นสถานที่ที่จะเป็นศูนย์กลางของผู้สูงอายุ  ส่งเสริม พัฒนาให้ผู้สูงวัยมี
ความสุขกาย สุขใจ อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี และร่วมสร้างความเจริญให้สังคมในบริบทของพ้ืนที่และองค์
รวมได้ต่อไป  
 

 
ภาพที่  2 การจัดตั้งองค์กร เครือข่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุ ร่วมกันในจังหวัดสมุทรสงคราม  

(ภาพ : ออนไลน์) 
 ดังนั้นภาพรวมของกลไกการด าเนินการในระดับจังหวัดและพ้ืนถิ่นที่สมุทรสงครามมีการ
ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุในวงกว้าง และในจ านวนกิจกรรมทั้งหมด ส่งผลเป็นการขับเคลื่อนใน
ภาพรวมเพ่ือส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุในจังหวัดจังหวัดสมุทรสงคราม   
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ถอดบทเรียน แนวทางการดูแลผู้สูงอายุตามแนวพุทธในจังหวัดสมุทรสงคราม 
 จากการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับการจัดการผู้สูงอายุตามแนวพุทธโดยมีวัดเป็นฐานใน
การด าเนินการ ซึ่งได้ข้อสรุปจากการสังเกต สัมภาษณ์ และศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
การจัดการผู้สูงอายุ โดยเฉพาะกรณีของวัดอินทารามดังปรากฏในงานของ ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต และ
คณะ (Phichet Thangto and Others, 2561) ในเรื่อง “บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชน
ต้นแบบวิถีพุทธ : กรณีศึกษาหลวงพ่อแดง วัดอินทาราม จ.สมุทรสงคราม” และงานของ “พระ
ครูพิศิษฎ์ประชานาถ (ประยูร นนฺทิโย) (Phrakru Pisithprachanart, 2560 : 439-455) เรื่อง 
“บทบาทการพัฒนาชุมชนของวัดอินทาราม อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม” ซึ่งประมวล
สรุปถึงแนวทางในการบริหารจัดการผู้สูงอายุตามแนวพุทธ โดยมีวัดในพระพุทธศาสนาเป็นฐานได้ คือ  
 1.วัดสร้างองค์ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุตามแนวพุทธ หมายถึงการมาวัดปฏิบัติธรรม 
ศึกษาพระพุทธศาสนาตามแบบชาวพุทธ ในการด าเนินชีวิต เช่น หลักความจริงของชีวิต หลักค าสอน
ทางพระพุทธศาสนาอ่ืน ๆ และคุณค่าของการใช้ชีวิต รวมไปถึงหลักธรรมอ่ืน ๆ ที่จะเข้าไปส่งเสริมการ
ให้ความส าคัญและเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ เช่น กตัญญู ทิศ 6 หลักเมตตา เป็นต้น (สัมภาษณ์ 27 
มิถุนายน 2561) โดยแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมบูรณ์ วัฒนะ (Somboon 
Watana, 2016/2559) แนวคิดการดูแลผู้สูงอายุ ตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท Concept of 
Elderly Care in Theravāda Buddhism ที่ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุและการดูแลบิดาและ
มารดาในพระบาลีและแนวคิดการพัฒนามนุษย์เพ่ือเสนอเป็นแนวคิดในการดูแลผู้สูงอายุตามแนว
พระพุทธศาสนาเถรวาท โดยเสนอว่า ผู้สูงอายุ คือคนชราภาพ ผู้สูงอายุมีความส าคัญเป็นอย่างสูงต่อ
การท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา บิดาและมารดาได้รับการยกย่องไว้สูงส่งเทียบเท่าพระพรหม พระ
อรหันต์ ของบุตรและธิดา ควรอย่างยิ่งที่บุตรธิดาจะดูแลท่าน ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจให้สุข
สบาย แต่หากบุตรและธิดาปรารถนาจะตอบแทนบุญคุณท่านให้ยิ่งขึ้น ควรดูแลท่านให้มีคุณภาพชีวิต
ที่สูงขึ้น โดยช่วยให้ท่านประกอบ ด้วยสัมปรายิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4 ได้แก่ 1) ศรัทธาสัมปทา2) ศีล
สัมปทา 3) จาคสัมปทา และ 4) ปัญญาสัมปทา  

 
ภาพที่ 3  ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ด าเนินการฝึกอบรมการท าผลิตภัณฑ์

จากสมุนไพรแปรรูป ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุต าบลบางนกแขวก ในระหว่างวันที่ 22 - 24 เมษายน 2561 
เพ่ือให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ ทักษะฝีมือ ทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพ และมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
โดยฝึกอบรม ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม (ภาพ : 
ออนไลน์) 
 การวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุและการดูแลบิดาและมารดา และ
แนวคิดการพัฒนามนุษย์ เพ่ือเสนอเป็นแนวคิดในการดูแลผู้สูงอายุตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท 
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พบว่า แนวคิดในการพัฒนามนุษย์คือหลักธรรมไตรสิกขา ผู้สูงอายุคือมนุษย์ที่มีอุปการคุณต่อสังคม
และอนุชน ท่านควรได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด ดังนั้น จึงสังเคราะห์การดูแลบิดาและมารดาให้เป็นการ
ดูแลผู้สูงอายุ โดยการดูแลท่านตามหลักการพัฒนามนุษย์ตามหลักธรรมเรื่องไตรสิกขาโดยอาศัยหลัก
ภาวนา 4 เป็นเครื่องชี้วัดและวิธีปฏิบัติ ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม สามารถให้ท่านถึง
พร้อมด้วยสัมปรายิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4 ชื่อว่าดูแลท่านและได้ตอบแทนคุณท่าน เพราะช่วยให้ท่าน
ได้บรรลุจุดมุ่งหมาย (อรรถ) ของชีวิตที่เป็นสัมปรายิกัตถประโยชน์ หรือยิ่งขึ้นไปคือปรมัตถประโยชน์ 
ทิพวรรณ สุธานนท์ (Tippawan Sutanont, 2556/2013) การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการ
ด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขของผู้สูงอายุ โดยในงานวิจัยเสนอหลักค าสอนที่สอดคล้องกับผู้สูงอายุ ที่
เสนอให้ ใช้หลักพุทธธรรมส าหรับการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุพบว่า หลักธรรมที่น ามาใช้ มีดังนี้ (1) 
ด้านร่างกาย ได้แก่ หลักอริยสัจ 4 ไตรลักษณ์ ขันธ์ 5 และหลักอายุวัฒนธรรม (2) ด้านจิตใจ ได้แก่
บุญกริริยาวัตถุ 3 อิทธิบาท 4 สติปัฎฐาน 4 และมรณสติ (3) ด้านสังคม ได้แก่โลกธรรม 8 พรหมวิหาร 
4 กัลยาณมิตตตา ขันติโสรัจจะ (4) ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ละเว้นอบายมุข ทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน์ และ
สันโดษ ผลที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุจากงานวิจัย สะท้อนให้เห็นว่าผู้สูงอายุเข้าใจชีวิตมากขึ้นจากหลักค า
สอนทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งมีศีลธรรมพื้นฐาน ทานอาหารแต่พอดี อาศัยอยู่ในที่ที่เหมาะสม ออก
ก าลังกายประจ า ท าบุญให้ทานอยู่เสมอ การท าบุญเป็นเหตุให้ความทุกข์ลดลงได้ การท าบุญเป็นเหตุ
ให้จิตใจสงบ และมีสมาธิ  หรือในงานของ วิภาวี  เ อ่ียมวรเมธ , อัจฉรา เอ๊นซ์  (Viphavee 
Iamvorameth, Ajchara Ant, 2548) ผู้สูงอายุในพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย  ก็สะท้อนถึงวิถี
ศาสนา และวิถีวัฒนธรรมเพ่ือการดูแลผู้สูงอายุด้วยเช่นกัน ดังนั้นประมวลรวมเกี่ยวกับวัดอันเป็น
กรณีศึกษาได้มีการส่งเสริมผู้สูงอายุ โดยการน าหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนามาสื่อสารผ่านการ
แสดงธรรม พูด บรรยาย ในโอกาสต่าง  ๆ เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมให้ชาวพุทธเห็นความส าคัญและเข้าใจ
เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุตามหลัก “กตัญญู” เป็นสิ่งที่จะพึงปฏิบัติซึ่งวัดอินทาราม จังหวัด
สมุทรสงคราม ก็ เป็นอีกวัดที่ เป็นต้นแบบในการผลิตองค์ความรู้ ตามหลักค าสอนในทาง
พระพุทธศาสนาด้วย  

 
ภาพที่ 4  คณะนักวิจัยเก็บข้อมูลภาคสนาม พบสัมภาษณ์หลวงพ่อแดง นนฺทิโย เจ้าอาวาสวัดอินทา

ราม ให้ข้อมูลของวัดกับการด าเนินกิจกรรมทางศาสนา วิถีบุญวิถีศาสนาส าหรับผู้สูงอายุ  
(ภาพ : คณะนักวิจัย, สมุทรสงคราม, 27 มิถุนายน 2561) 

 
 2.วัดเข้าไปส่งเสริมการพึ่งพาตนเองตามแนวพุทธ หมายถึง วัดส่วนใหญ่ รวมทั้งวัดอินทา
ราม จะมีหลักการ หรือแนวคิดในเรื่องการส่งเสริมให้ชาวพุทธพ่ึงพาตนเอง รวมทั้งเป็นการยกจิต 
พัฒนาใจ พัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวพุทธให้เกิดผลในทางปฏิบัติจนกระทั่งเกิดการขับเคลื่อนในการ
ต่อสู้โรค ต่อสู้กับสภาพชีวิตในเชิงปัจเจก และมีผลเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังปรากฏในงานวิจัย
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ของศิริวรรณ พิริยคุณธร และคณะ (Siriwan Piriyakoontorn and Others,2014  : 39-52)  ใน
งานวิจัยเรื่อง “ประสบการณ์การน า หลักค าสอนทางพุทธศาสนามาใช้ในการด าเนินชีวิตของ
ผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังในชุมชนชนบท” ในการศึกษาได้น าหลักค าสอนทางพุทธศาสนามาใช้ในการ
ด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังในชุมชนชนบท อาทิ น าหลักค าสอนมาใช้เพ่ือการยอมรับความ
เ จ็ บ ป่ ว ย  
สู่ความเข้าใจในหลักสัจธรรมความไม่เที่ยงของชีวิต รวมทั้งเชื่อในเรื่องของ  กรรมและผลของการ
กระท า  นอกจากนี้ยังมีการน าหลักค าสอนมาใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตเมื่ออยู่กับ โรค
เรื้อรัง โดยแนวทางท่ีท าคือรู้จักปล่อยวาง มีสติอยู่กับปัจจุบัน ด าเนินชีวิตยึดทางสายกลาง ไม่ท าผิดศีล
และมีเมตตากรุณา และท าบุญ เป็นต้น  
 3.วัดเข้าไปส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมตามแนววิถีทางศาสนา หมายถึง นอกเหนือจาก
หลักการที่เป็นส่วนน า ดังปรากฏแนวคิดในเรื่อง บุญ บาป กตัญญูกตเวทิตา เมตตา หรือหลักทิศ 6 
อันเป็นการแบ่งหน้าที่ระหว่างสมาชิกในสังคมร่วมกันระหว่างสมาชิกในแต่ละระดับชั้นจะพึงปฏิบัติต่อ
กัน ท าให้เกิดพฤติกรรมและการกระท าเรียนรู้ร่วมกันภายใต้แนวคิด เกิดขึ้นและเป็ นไปได้ ทั้ง
ก่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติร่วมกัน การออกแบบกิจกรรม  เช่น การเปิดตลาด การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
มาท ากิจกรรมร่วมกันในทางวิถีทางศาสนา รวมไปถึงการส่งเสริมกิจกรรมอันเป็นปัจจัยสนับสนุนให้
ผู้สูงอายุมาท ากิจกรรมร่วมกัน ท าอาหารเพ่ือท าบุญ ท าครัวช่วยงานวัด และกิจกรรมที่เนื่องด้วยการ
กระท าร่วมกัน และเป็นประโยชน์ต่อกันและกัน ดังปรากฏที่วัดอินทารามในโอกาสงานบุญและงาน
ทางศาสนาตลอดทั้งปี เป็นต้น  
 4. วัดเป็นศูนย์กลางท ากิจกรรมในการให้คุณค่าความเป็นมนุษย์  หมายถึง กิจกรรมที่
เกิดขึ้นคือวัดได้ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีพ้ืนที่ ในการกระท ากิจกรรม ดังกรณีที่วัดอินทาราม ได้มีการ
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุหารายได้ด้วยตนเอง โดยวัดส่งเสริมให้ผู้สูงอายุน าผลิตผลทางการเกษตร และ
สินค้าที่ผลิตได้ในชุมชน มาออกร้าน ขายส่ง ขายปลีก เพ่ือให้ผู้สูงอายุ มีรายได้เป็นของตนเอง รวมทั้ง
ให้มีกิจกรรมอันจะพึงกระท าในแต่ละวัน เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในการ
ด าเนินกิจกรรมของชีวิตในแต่ละช่วงเวลา  

 
ภาพที่ 5  คณะนักวิจัยเก็บข้อมูลภาคสนาม พบสัมภาษณ์กลุ่มผู้สูงอายุกับการ น าผลิตผลทางการ

เกษตรมาจ าหน่ายในตลาดลานวัดอินทาราม เพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทางเศรษฐกิจ  
(ภาพ : คณะนักวิจัย, สมุทรสงคราม, 27 มิถุนายน 2561) 

 
 5.วัดเป็นกลไกร่วมกับชุมชนและหน่วยบริหารจัดการผู้สูงอายุในการส่งเสริมสุขภาวะ
ผู้สูงอายุ หมายถึง วัดอินทาราม ได้เป็นกลไกส าคัญในการจัดการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุร่วมกับ
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หน่วยการจัดการอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนในการบริหารจัดการผู้สูงอายุ 
โดยมีการประสานสอด แนวทางหลักคิดทางพระพุทธศาสนา และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมไป
ด้วย เช่น การจัดด าเนินฌาปนกิจสงเคราะห์ ส าหรับผู้เสียชีวิตและผู้สูงอายุ การสร้างแนวปฏิบัติด้าน
สามัคคีธรรม ภายใต้กิจกรรมโครงการลงแขก ลงคลอง ที่ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน มาร่วมกันท ากิจกรรม
ตามแนวพุทธ เช่น ผู้สูงอายุ จัดเตรียมอาหาร คนหนุ่มสาว ช่วยกันท าความสะอาดคูคลองภายใต้
แนวคิดคูคลองเป็นแหล่งผลิตอาหาร เป็นที่มาของความสมบูรณ์นับแต่อดีต แม้ในปัจจุบันจะ
เปลี่ยนเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิงนิเวศวิทยา ดูหิ่งห้อย ก็ตาม แต่สายน้ า คู คลองก็ยังเป็น
เส้นทางหลักของการท่องเที่ยวสายวัฒนธรรม วิถีชีวิต ดังนั้นกิจกรรมดังกล่าวจึงเกิดข้ึนภายใต้แนวทาง
ของวัดอินทาราม โดยหลวงพ่อแดง นนฺทิโย ท าให้เกิดการขับเคลื่อนกระท ารวมหมู่ ภายใต้หลักปฏิบัติ 
สามัคคีอาสาตามแนวพระพุทธศาสนา เป็นการประสานกิจกรรมร่วมกับวัด ชุมชน และสมาชิกใน
ชุมชนทั้งผู้สูงอายุ เด็ก วัดในพระพุทธศาสนา หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
ต้น  
 

 
ภาพที่ 6  วัดกับการเป็นศูนย์กลางการด าเนินกิจกรรมทางศาสนา วิถีบุญวิถีศาสนาส าหรับผู้สูงอายุ  
การด าเนินกิจกรรมตามแนวพุทธ (ภาพ : คณะนักวิจัย, วัดอินทาราม จ.สมุทรสงคราม, 27 มิถุนายน 
2561) 

การที่วัดอินทาราม มีพระภิกษุในพระพุทธศาสนา เป็นผู้พาน า ท ากิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ
ผ่านความเป็นวัด ผ่านกิจกรรมทางศาสนาได้สะท้อนให้เห็นว่าได้ก่อให้เกิดผลเป็นการขับเคลื่อน รวม
ไปถึงท าให้เกิด (1) การใช้แนวทางหลักค าสอนทางในทางพระพุทธศาสนาเป็นการส่งผ่านแนวคิด
ผู้สูงอายุเป็นผู้รู้ราตรีนานมีประสบการณ์มาก  ทรงคุณค่าในฐานะผู้มีประสบการณ์ชีวิต ที่จะส่งผ่านสืบ
ทอด จากรุ่นสู่รุ่นได้จดจ าเล่าขานแบบ “ปราชญ์ชาวบ้าน” เป็นต้น (2) การส่งผ่านแนวคิดการดูแล
ผู้สูงอายุผ่านแนวคิด “กตัญญู” การกระท าตอบต่อผู้เคยมีอุปการคุณ ผู้สูงอายุเป็นผู้มีคุณูปการต่อ
ลูกหลาน ลูกหลานจะต้องปฏิบัติต่างตอบเพ่ือเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญู (3) แนวคิดเรื่อง
หน้าที่ (ทิศ 6) อันพึงประท าต่อผู้มีสถานะต่าง ๆ รวมทั้งบุพการีพ่อแม่ ที่มีความส าคัญในฐานะเป็น
บุคคลส าคัญท่ีเป็นต้นแบบต้นอย่าง รวมทั้งแนวทางท่ียกมาอันเป็นส่วนหนึ่งจะก่อให้เกิดการขับเคลื่อน
ในองค์รวมด้วย   
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ภาพที่ 7  วัดกับการเป็นศูนย์กลางการด าเนินกิจกรรมทางศาสนา วิถีบุญวิถีศาสนาส าหรับผู้สูงอายุ  
กิจกรรมลงแขกลงคลองเพ่ือส่งเสริมสามัคคีธรรมในชุมชน (ภาพ : วัดอินทาราม จ.สมุทรสงคราม, 

15 กรกฎาคม 2561) 
 
สรุปแนวทางการดูแลผู้สูงอายุตามแนวพุทธในจังหวัดสมุทรสงคราม 
 สังคมไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา แนวคิดและอุดมคติว่าด้วยเรื่องความกตัญญูอัน
เป็นสิ่งที่จะพึงปฏิบัติต่อบุพการี อันหมายถึงผู้สูงอายุต้องการได้รับการดูแลตามหลักกตัญญู หลักทิศ 6  
บุตรหลาน ญาติ สายโลหิต พึงมีหน้าที่ปฏิบัติต่อบุพการี ชุดองค์ความรู้เหล่านี้จะเป็นแนวทางร่วมให้
เกิดการดูแลผู้สูงอายุ  การรณรงค์ผ่านการเทศน์ สอนบรรยาย และให้ค าแนะน าที่ถูกต้อง รวมไปถึง
การที่วัดในพระพุทธศาสนา ได้รณรงค์ผ่านหลักการ หลักปฏิบัติและวิธีการปฏิบัติทั้งในส่วนแนวทางที่
ถูกต้อง และก่อให้เกิดการขับเคลื่อนและเป็นไปได้ ดังกรณีวัดอินทาราม วัดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้
ก าหนดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านกิจกรรม (1) วิถีบุญวิถีทางศาสนา ท าให้
เกิดการท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างวัดและผู้สูงอายุโดยมีกิจกรรมทางศาสนา ท าบุญตักบาตร เนื่องใน
วันพระ วันอุโบสถ และวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา และบุญวิถีอ่ืน ๆ ที่เนื่องด้วยพระพุทธศาสนา 
(2) กิจกรรมเชิงสังคมศาสนา กรณีการส่งเสริมให้ชุมชนท ากิจกรรมในแบบสามัคคีธรรม เช่น ลงแขก
ลงคลอง ที่มีเป้าหมายเพ่ือท าให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี การท าฌาปนกิจสงเคราะห์ การส่งเสริม
การออม เป็นต้น (3) การส่งเสริมด้านเศรษฐกิจที่จะท าให้ผู้สูงอายุมีอาชีพ มีรายได้ที่เหมาะสมกับวัย 
ผ่านกิจกรรมตลาดชุมชนในวัด เป็นต้น ดังนั้นแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาผู้สูงอายุตามแนวพุทธที่
ปรากฏที่วัดอินทาราม จังหวัดสมุทรสงครามจึงเป็นต้นแบบอย่างหนึ่งในการจัดการผู้สูงอายุตามแนว
พุทธ ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  เพ่ือการพัฒนาอย่างเป็นระบบ รวมทั้งให้มี
การศึกษา ส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางในการด าเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ขับเคลื่อนในองค์
รวมต่อวัดและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ส าหรับผู้สูงอายุได้ปฏิบัติ และส่งต่อให้เป็นต้นแบบและ
วัดตัวอย่าง ชุมชนตัวอย่าง เป็นแนวปฏิบัติโดยมีเป้าหมายใช้วัดเป็นฐานในการบริหารจัดการผู้สูงอายุ
ตามแนวพุทธต่อไป  
 
กิตติกรรมประกาศ 
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 ก ร า บ ข อ บ พ ร ะ คุ ณ ห ล ว ง พ่ อ แ ด ง  น นฺ ทิ โ ย  ( พ ร ะ ค รู พิ ศิ ษ ฎ์ ป ร ะ ช า น า ถ ) ,  
พระเอกลักษณ์ อชิโต แห่งวัดอินทาราม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม  ผู้ ให้ข้อมูลในพ้ืนที่วิจัย  
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 และเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 และน าข้อมูลเข้าสู่กระบวนการวิจัยและน ามา
เรียบเรียงเป็นองค์ความรู้จากการถอดบทเรียนเป็นบทความดังปรากฏ  
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แนวทางการบริหารจัดการน้้าเพื่อแก้ปัญหาเกษตรกรลุ่มน้้าลี้ 
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลป่าพลู  อ้าเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดล้าพูน 
Water Management to Solve the Problems of Li River Basin  

Farmers Of theTambon Administration Organization     

Forest of Ban Chang, Lamphun Province. 

 
นายวสิษฐ์พล  กูลพรม1 
ดร.ทักษิณ  ประชามอญ2 

                                               
บทคัดย่อ 

     งานวิจัยเรื่อง  การบริหารจัดการน ้าเพื่อแก้ปัญหาเกษตรกรลุ่มน ้าลี ขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบลป่าพลู  อ้าเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดล้าพูน   มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการบริหารจัดการน ้าของ
เกษตรกรรมลุ่มน ้าลี   ต้าบลป่าพลู อ้าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล้าพูน   เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาน ้า
ของเกษตรกรรมลุ่มน ้าลี   ต้าบลป่าพลู อ้าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล้าพูน และ เพื่อเสนอแนะแนวทางการ
บริหารจัดการน ้าของเกษตรกรรมลุ่มน ้าลี   ต้าบลป่าพลู อ้าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล้าพูน  
              ผลการวิจัยพบว่าสภาพปัญหาเกษตรกรลุ่มน ้าลี ในฤดูแล้งขาดน ้าใช้เพื่อการเกษตร 
แนวทางในการแก้ไขจึงมีการบริหารแบ่งเป็น 3 ระดับได้แก่ ระดับต้นน ้ามีการปลูกป่าชดเชย มีการใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าช่วยเช่น การบวชป่า/บวชต้นไม้  การเลี ยงผีขุนน ้า  ปลูกจิตส้านึกในการรักษ์ป่า
ป่าต้นน ้าล้าธารไม่ให้มีการตัดไม้ท้าลายป่า  แนวทางการบริหารจัดการระดับกลางน ้ามีการท้าฝาย
ชะลอน ้า  ฝายแม้ว  มีการขุดบ่อบาดาลใช้ร่วมกันในกลุ่มเกษตรกร มีเครือข่ายเกษตรกรร่วมกันดูแล
รักษาน ้า   แนวทางในการบริหารระดับปลายน ้ามีหน่วยงานภาครัฐเช่น เกษตรอ้าเภอ  เจ้าหน้าท่ีจาก
องค์การบริหารส่วนต้าบลมาให้องค์ความรู้ด้านการรักษาน ้าให้แก่เกษตรกรรม หรือผู้ใช้น ้าก็จะมีการ
รณรงค์ไม่ให้ชาวบ้านท้าลายแม่น ้าล้าคลอง   ช่วยกันปกป้องรักษา อันจะก่อให้เกิดผลเสียรักษาน ้า 
เช่น ไม่ทิ งขยะลงน ้า  ไม่ทิ งน ้าเน่าเสีย  และสารพิษต่างๆลงสู่แม่น ้า มีเครือข่ายช่วยกันดูแลรักษาน ้า
ไม่ให้กระทบต่อประชาชนท่ีใช้น ้า โดยมีส่วนร่วมเพื่อดูแลรักษาน ้าท่ีเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน 
 
ค้าส้าคัญ: การบริหารจัดการน ้า,เพื่อแก้ปัญหาเกษตรกร,ประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 

ABSTRACT 

Research Water Management for Problem Solving of Li River Basin Farmers 

Banthong District, Lamphun Province To study the water management of the Klong Pa 

Pa agriculture, Ban Hong district, Lamphun province to study the solution of water 

problems in the Liethai agriculture, Tambon Pa Plu, Ban Hong district, Lamphun 

province. Amphoe Ban Chang, Lamphun Province 

                                            

1 วิทยาลัยสงฆ์ล้าพูน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
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              The results showed that the problem of farmers in the dry season was 

lack of water for agriculture. There are three levels of management. The use of local 

wisdom to help. Cloistered forest The ghost soup Raise consciousness in forest 

conservation, forest upstream, not to deforestation. Medium water management 

practices have been made to slow down the dam. Miao weeds are digging wells together 

in the farmer group. Have a network of farmers together to maintain water. Downstream 

management approaches include government agencies such as agriculture, districts, 

officials from subdistrict administration organizations, and knowledge on water 

treatment for agriculture. Or water users will be campaigning not to destroy the river. 

Help protect It will result in waste water treatment such as not dumping waste in the 

water. Do not throw away the rotten water. And toxic substances into the river. There 

is a network to help maintain the water does not affect people who use water. 

Participating to maintain a sustainable water. 

 

Keywords: Water management, to solve the farmers problem, efficiency and 

sustainability. 

 
1. บทน้า 
กก          น ้าเป็นทรัพยากรพื นฐานท่ีมีความส้าคัญอย่างยิ่งต่อการด้ารงชีวิตของมนุษย์ ทั งอุปโภค
และบริโภคการท้าการเกษตรกรรม การท้าอุตสาหกรรม  การคมนาคม    การผลิตพลังงาน  การ
ท่องเท่ียว รวมถึงมีความส้าคัญในเชิงนิเวศวิทยา  ท่ีช่วยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศต่าง ๆ ด้วย 
การเพิ่มขึ นของประชากร  และการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจ  ท้าให้การใช้น ้าทั งทางตรงเพิ่มขึ น  
ในขณะท่ีป่าต้นน้าถูกบุกรุกท้าลายอย่างต่อเนื่องเกิดปัญหาการชะล้างพังทลายของดินท้าให้ไม่สามารถ
กักเก็บน ้าไว้ได้  ประกอบกับการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ   น้าไปสู่ปัญหาน ้าท่วม  ปัญหาภัย
แล้ง การทิ งน ้าเสียของเกษตรกร  อุตสาหกรรม  ยังไม่มีแหล่งระบายน ้าท่ีชัดเจน  ส่งผลท้าให้เกิด
ปัญหาคุณภาพน ้าอีกด้วย  
            แม่น ้าลี เป็นแม่น ้าสายหลักหล่อเลี ยงเกษตรกรในต้าบลป่าพลู อ้าเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดล้าพูน
มาช้านาน  เกษตรกรท่ีนั่นมีการท้าการเกษตรหลายด้าน  เช่น  ปลูกกระเทียม  กะหล้่าปลี   ล้าไย  
และอื่นๆ   และต้าบลป่าพลู ตั งอยู่ในเขตรับผิดชอบดูแลด้านการบริหารปกครองของ องค์การบริหาร
ต้าบลป่าพลู   ซึ่งต้องมีหน้าท่ีดูแลอย่างท่ัวถึง และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารจัดการน ้า
แบบบูรณาการท่ียั่งยืน   การจัดการน ้าแบบบูรณาการ โดย  หลักการแล้ว การจัดการน ้าอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือ โดยด้านใดด้านหนึ่ง แบบเอกเทศ ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ จะต้องด้าเนินการให้สอดคล้อง 
ผสมผสาน รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ด้วยหลายวิธีและทุกชุมชนยอมรับ จึงจะน้าไปสู่ การจัดการ 
หรือแก้ปัญหาต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับน ้า ได้อย่างสัมพันธ์กัน ในภาวะปัจจุบันเราต้อง บริหารจัดการ และใช้
ทรัพยากรน ้าและด้าเนินงานหลายด้านอย่างเป็นระบบ เป็นองค์รวม แล้วค้นหาแนวทางแก้ไข อย่าง
เป็นระบบ ครบวงจร ทุกอย่างมีความเช่ือมโยงกัน โดยเฉพาะ น ้า ดิน และทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัย 
การผลิตท่ีส้าคัญ ให้บังเกิดประโยชน์กับผู้คน แบบ “มุ่งถึงประโยชน์คนส่วนใหญ่” ในลุ่มน ้าเป็นหลัก 

ประวัติความเป็นมาของน ้าลี น ้าแม่ลี  หรือ แม่น ้าลี  เป็นแม่น ้าส้าคัญในจังหวัดล้าพูน ต้น
ก้าเนิดจากดอยขุนแม่กวง ในอ้าเภอทุ่งหัวช้าง ไหลผ่านอ้าเภอลี  อ้าเภอแม่ทา และอ้าเภอบ้านโฮ่ง ไหล
ลงสู่แม่น ้าปิงท่ีอ้าเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีความยาวทั งสิ น 210 กิโลเมตร ประชาชนท่ี
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อาศัยอยู่ใต้แม่น ้าลี ใช้น ้าในการท้าการเกษตรและอื่นๆ มาหลายช่ัวอายุคน แต่สภาพของแม่น ้าลี ใน
ปัจจุบันจะแห้งขอดเป็นเวลากว่า 8 เดือนในหนึ่งปี คนลุ่มน ้าลี จะโชคดีอยู่บ้างก็เฉพาะในช่วง 4 เดือนท่ี
พอจะอาศัยน ้าในฤดูฝนท่ีมีฝนตกบ้างให้ไหลเข้าล้าเหมืองไปท้าการเกษตร 

ปัญหาด้านน ้าของแม่น ้าลี ท่ีมีผลกระทบต่อเกษตรกรเขตลุ่มน ้าลี   ซึ่งปัญหาอยู่ตรงบริเวณ
กลางน ้าคือแม่น ้าลี มีต้นน ้าอยู่ท่ี อ้าเภอทุ่งหัวช้าไหลผ่านอ้าเภอลี   อ้าเภอบ้านโฮ่ง  อ้าเภอป่าซาง ไหล
รวมกับแม่น ้าแม่ทา และแม่น ้าปิงท่ีอ้าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนั นบริเวณกลางน ้าท่ีประสบ
ปัญหาซึ่งอยู่ระหว่างต้าบลป่าพลู   อ้าเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดล้าพูน  ซึ่งเป็นพื นท่ี ท่ีผู้วิจัยได้ท้าการศึกษา
วิจัยอยู่สภาพปัญหาก็คือเกษตรกรขาดน ้าสาเหตุจากเกษตรกรท่ีอยู่บริเวณดังกล่าวปิดทางน ้าไม่ให้ไหล
แล้วกัดน ้าเข้าไร่สวนตนเอง  เกษตรกรรายอื่นท่ีอยู่ใ ต้น ้าลงมาจึงไม่สามารถใช้น ้าได้อย่างเต็มท่ี  
ประเด็นต่อมาคือ เมื่อถึงฤดูฝนเกิดปัญหาท่ีรุนแรงคือน ้าทุ่มบริเวณหมู่บ้านในเขตประชากรต้าบลป่า
พลูเกือบทุกๆปี  สาเหตุคือการท่ีไม่มีการขุดรอกบริเวณแม่น ้าลี   น ้าไหลผ่านไม่สะดวกจึงก่อให้เกิดน ้า
ท่วมประกอบกับหมู่บ้านในเขตต้าบลป่าพลูหลายหมู่บ้านอยู่ในพื นท่ีไม่สูงกว่าระดับน ้ามาก  จึงเป็น
ปัญหาน ้าท่วม  แต่ถ้ามีการขุดรอกน ้าให้ลึกลง  น ้าไหลผ่านได้สะดวก  ในฤดูฝนน ้าก็อาจจะไม่ท่วมใน
หมู่บ้านดังกล่าว   

จากสภาพปัญหาดังกล่าวจึงเป็นเหตุผลท่ีผู้วิจัย สนใจท่ีจะศึกษาการการบริหารจัดการน ้า
เพื่อการเกษตรกรลุ่มน ้าลี ขององค์การบริหารส่วนต้าบลป่าพลู  อ้าเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดล้าพูน เพื่อให้
เกิดการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาทรัพยากรน ้าเพื่อการเกษตรของ
ชาวเกษตรกรลุ่มน ้าลี อย่างยั่งยืน  และเป็นฐานข้อมูลเพื่อน้าผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
ผู้วิจัยจึงได้เสนอแนะว่าอยากให้เกษตรกรท่ีอยู่เหนือน ้าเห็นอกเห็นใจไม่เห็นแก่ตัวกักน ้าเข้าสู่ไร่นา
ตนเอง  และอยากให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นได้มีการดูแลเกษตรกรโดยการแก้ปัญหาน ้าไม่
เพียงพอโดยการสร้างฝายชะลอน ้าในบริเวณท่ีมีปัญหา  และมีการขุดรอกน ้าเพื่อไม่ให้เกิดการน ้าท่วม
ในช่วงฤดูฝน  ในส่วนนี เพื่อเป็นการแก้ปัญหาน ้าไม่เพียงพอต่อการเกษตรของเกษตรกร และ 
แก้ปัญหาน ้าท่วมในช่วงฤดูฝนสืบไป 
2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย      
           1 เพื่อศึกษาบริบท และการบริหารจัดการน ้าของเกษตรกรรมลุ่มน ้าลี   ต้าบลป่าพลู อ้าเภอ
บ้านโฮ่ง จังหวัดล้าพูน 
            2 เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาน ้าของเกษตรกรรมลุ่มน ้าลี   ต้าบลป่าพลู อ้าเภอบ้านโฮ่ง 
จังหวัดล้าพูน 
           3 เพื่อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการน ้าของเกษตรกรรมลุ่มน ้าลี   ต้าบลป่าพลู อ้าเภอ
บ้านโฮ่ง จังหวัดล้าพูน 
3.วิธีการด้าเนินการวิจัย 

  การศึกษาวิจัยครั งนี เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) และท้าการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมุ่งศึกษา การบริหารจัดการน ้าเพื่อแก้ปัญหาเกษตรกรลุ่มน ้าลี  ต้าบล
ป่าพลู อ้าเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดล้าพูน  โดยการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
หลายหน่วยงาน  
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4. ผลการวิจัยพบว่า 
      4.1 บริบทชุมชนของประชาชนต้าบลป่าพลู อ้าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล้าพูน 
           องค์การบริหารส่วนต้าบลป่าพลู  ได้จัดตั งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั ง
องค์การบริหารส่วนต้าบล  เมื่อวันท่ี 19  มกราคม พ.ศ. 2539  ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
ฉบับประกาศท่ัวไป  เล่ม  113  ตอนท่ี  9   ลงวันท่ี  30  มกราคม  พ.ศ.  2539  ล้าดับท่ี  1552  โดย
องค์การบริหารส่วนต้าบลป่าพลู ได้ก้าหนดตราประจ้าองค์การบริหารส่วนต้าบลป่าพลู เป็นรูป  ภูเขา 
ทุ่งนา พระอาทิตย์ และราชสีห์  อันเป็นการบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ รักสงบ และมี
ทิศทางท่ีสว่างภายใต้กระทรวงมหาดไทย ท่ีตั ง ต้าบลป่าพลูอยู่ทางตอนใต้ของอ้าเภอบ้านโฮ่ง  ตาม
เส้นทางของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106  มาจากอ้าเภอเมืองล้าพูน  ผ่านอ้าเภอป่าซาง  อ้าเภอ
บ้านโฮ่ง  อ้าเภอลี   จังหวัดล้าพูน และสิ นสุดท่ีอ้าเภอเถิน  จังหวัดล้าปาง  โดยเช่ือมกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 1 ( ถนนพหลโยธิน )เนื อท่ี องค์การบริหารส่วนต้าบลป่าพลู  มีเนื อท่ีทั งหมด  
202,506 ไร่ หรือ ประมาณ  324.01  ตารางกิโลเมตร  จากพื นท่ีทั งหมดของอ้าเภอบ้านโฮ่งประมาณ  
553  ตารางกิโลเมตร  สภาพพื นท่ีและลักษณะภูมิประเทศ  ต้าบลป่าพลูพื นท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชัน  
แบ่งออกได้  3  ลักษณะ คือ   1.ภูเขา  2.ท่ีลาดเชิงเขา 3.พื นท่ีดอน  ลาดลูกฟูกตามสองฝ่ังของแม่น ้า
ลี และท่ีราบระหว่างเชิงเขา  ตามล้าห้วยและแม่น ้าสาขา  เช่น  น ้าแม่ลอบ  น ้าแม่หาด และห้วยวัง
หลวง  อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ  เช่น  แหล่งน ้าป่าไม้และแร่ธาตุ และเป็นแหล่ง
เหมืองหินอุตสาหกรรม  ชุมชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่แถบสองฝ่ังล้าน ้าลี  และล้าน ้าแม่ลอบในส่วนท่ีเป็นท่ี
ราบ และจัดพื นท่ีท้าการเกษตรตั งแต่ท่ีราบลุ่มจนถึงท่ีรอบเชิงเขาใกล้ๆ  ท่ีอยู่อาศัย  ปัญหาต่างๆ  ของ
สภาพภูมิประเทศ  คือท่ีลอบลุ่มมักจะเกิดปัญหาน ้าหลากท่วมในช่วงปีท่ีมีฝนตกมาก และท่ีราบเชิงเขา
มักจะพบปัญหาขาดแคลนน ้า  แหล่งน ้าท้าการเกษตร และพื นท่ีเฉล่ียน้อยมากประมาณหลังคาเรือน
ละ  3  ไร่จ้านวนหมู่บ้าน  ปัจจุบันต้าบลป่าพลูมีจ้านวนหมู่บ้าน  14  หมู่บ้าน โดยอยู่ในเขตของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลเต็มทั งหมู่บ้าน ในจ้านวนนี มีหมู่บ้านกระเหรี่ยง จ้านวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่  
หมู่ท่ี 3 บ้านห้วยหละ, หมู่ท่ี 7 บ้านป่าแป๋, หมู่ท่ี 11 บ้านห้วยโทก, หมู่ท่ี 13 บ้านใหม่พัฒนา, หมู่ท่ี  
14 บ้านใหม่ศรีบุญเรือง ประชากร องค์การบริหารส่วนต้าบลป่าพลู มีครัวเรือนทั งหมดประมาณ  
2,497 ครัวเรือน มีจ้านวนประชากร ทั งหมด  7,673  คน  แยกเป็นชาย  3,854  คน  หญิง  3,836  
คน 
      4.2  วิเคราะห์แนวทางการบริหารจัดการน้้าเพื่อแก้ปัญหาเกษตรกรลุ่มน้้าลี้  ขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลป่าพลู     อ้าเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดล้าพูน    
       จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการน ้าเพื่อแก้ปัญหาเกษตรกรลุ่มน ้าลี  ขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลป่าพลู อ้าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล้าพูน ผู้วิจัยขอสรุปดังนี      
               1. การบริหารจัดการระดับต้นน้้า เกษตรกรลุ่มน ้าลี ได้ตระหนักถึงความส้าคัญของการ
บริหารจัดการน ้า  เพราะต้นน ้ามีความส้าคัญเป็นอย่างยิ่ง ได้มีการบริหารจัดการตามหลักภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เคยปฏิบัติกันมาอย่างช้านาน ถือเป็นการรักษาต้นน ้าล้าธารอีกแนวทางหนึ่ง 1.การบวชป่า  
 2.การปลูกป่า  การปลูกป่าทดแทน  3. การเลี ยงผีขุนน ้า หรือผีต้นน ้า 
                   การบวชป่า หรือบวชต้นไม้ จะเริ่มตั งแต่การส้ารวจต้นไม้ท่ีมีขนาดใหญ่และเกรงว่า
น่าจะถูกลักลอบตัดซึ่งเช่ือกันว่าเป็นพญาไม้ จากนั นชักชวนชาวบ้านให้ร่วมมือกันจัดเตรียมเครื่องเซ่น
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สังเวยเจ้าป่าเจ้าเขา เครื่องสังเวยจะประกอบด้วย   ข้าวเหนียวสุก 1 ปั้น   กล้วยสุก 1 ลูก  หมากค้า 
พลูใบ  ผ้าเหลืองตามจ้านวนต้นไม้   ด้ายสายสิญจน์   บาตรน ้ามนต์   น ้าขมิ นส้มป่อย จากนั นก็สร้าง
ศาลเพียงตาส้าหรับอัญเชิญรุกขเทวดามาคอยปกปักรักษาต้นไม้ แล้วท้าพิธีไหว้พระแม่ธรณี ใช้หมาก
พลูตามธรรมเนียมทางเหนือ ส้าหรับการบวชต้นไม้ จะมีผ้าเหลือง (สุดแล้วแต่ว่าจะบวชต้นไม้กี่ต้น) 
ด้ายสายสิญจน์ บาตรน ้ามนต์และส้มป่อยจากนั นโยงด้ายสายสิญจน์ไปตามต้นไม้ในบริเวณป่า แล้วโยง
มายังสถานท่ีท้าพิธี ซึ่งจะมีพระพุทธรูปตั งเป็นประธานมีพระสงฆ์และอาจารย์ (หมอเวทมนตร์) ท้าพิธี
เชิญเทวดาอารักษ์ ผีป่า ผีเขา ท้าพิธีเซ่นสังเวยเทพารักษ์ เจ้าป่าเจ้าเขา ให้รับรู้และให้มาอยู่ในป่าไม้ 
ดูแลต้นไม้ หากมีผู้ใดมาตัดไม้ ท้าลายป่า  
                 ดังนั นการบวชป่าจึงถือได้ว่าเป็นการปกป้องป่า  ป้องการตัดไม้ท้าลายป่าอันเป็นแหล่ง
ต้นน ้าล้าธารอีกประการหนึ่ง     
                 การปลูกป่าทดแทน  การปลูกป่าทดแทนจึงเป็นแนวทฤษฏีการพัฒนาป่าไม้อัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานมรรควิธีในการปลูกป่า
ทดแทน เพื่อคืนธรรมชาติสู่แผ่นดินด้วยวิถีทางแบบผสมผสานกันในเชิงปฏิบัติดังพระราชด้าริความ
ตอนหนึ่งว่า การปลูกป่าทดแทนจะต้องท้าอย่างมีแผนโดยการด้าเนินการไปพร้อมกับการพัฒนา
ชาวเขาในการนี เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ ชลประทาน และฝ่ายเกษตรจะต้องร่วมมือกันส้ารวจต้นน ้าในบริเวณ
พื นท่ีรับผิดชอบ เพื่อวางแผนปรับปรุงต้นน ้าและพัฒนาอาชีพได้อย่างถูกต้อง ส้าหรับเกษตรกรต้าบล
ป่าพลูได้มีการปลูกป่าทุก ๆ ปีโดยมีหน่วยงานหลายภาคส่วนมีส่วนร่วมในการปลูกป่าเพื่อทดเชยป่าไม้
ท่ีถูกท้าลายไป  เป็นการรักษาความสมดุลของธรรมชาติอันเป็นแหล่งก้าเนิดแม่น ้าล้าธาร 
          2.การบริหารจัดการระดับกลางน้้า ของเกษตรกรลุ่มน ้าลี  การบริหารระดับกลางน ้า ก็จะมี
การปลูกจิตส้านึกให้เกษตรกรรณรงค์ช่วยกันรักษาแม่น ้าล้าธาร  ให้มีน ้าเพียงพอต่อการอุปโภค 
บริโภค รวมถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน ้าไม่เพียงพอ โดยมีการขุดบ่อบาดาลร่วมกันใช้ 
หลายๆครอบครัว ร่วมถึงได้รับงบประมาณทางภาครัฐมีการสร้างฝายกั นน ้าขึ นในบ้านเกาะทุ่งม่านเพื่อ
แก้ปัญหาน ้าไม่เพียงพอ  นอกจากนั นยังมีการสร้างฝายแม้วกั นน ้าไว้บนดอยเพื่อกันน ้าไว้ใช้ช่วงฤดูแล้ง 
อีกทางหนึ่ง  
         3. การบริหารจัดการระดับปลายน้้า  ส้าหรับแนวทางในการแก้ปัญหาระดับปลายน ้านั น ได้มี
หน่วยงานทางภาครัฐมาให้องค์ความรู้ ด้านการบริหารจัดการน ้า เช่น เกษตรอ้าเภอ  เจ้าหน้าท่ีจาก
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  โดยมีการบรรยาย  ประชาสัมพันธ์  แจกแผ่นพับ ได้มีการเชิญชวน
ประชาชนเข้าร่วมรับฟัง และช่วยกันแสดงความคิดเห็นถึงแนวทางในการช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่างมี
ส่วนร่วม  ได้ทราบถึงปัญหาต่างท่ีเกิดขึ น และได้หาทางแก้ไขปัญหาเช่น น ้าเน่าเสีย สาเหตุเกิดจาก
การทิ งน ้าเสีย  การทิ งขยะ  ถุงพลาสติก  ยาฆ่าแมลง  และส่ิงปฏิกูลต่าง ๆ ลงสู่แม่น ้าก่อให้เกิดปัญหา
ต่อผู้อุปโภค  บริโภคตลอดถึงสัตว์เลี ยงของเกษตรกรเอง  การให้ค้าแนะน้าจากหน่วยงานภาครัฐท้าให้
ประชาชนซึ่งเป็นเกษตรกรได้น้าความรู้ไปปฏิบัติสามารถแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี และจะท้าให้
เกษตรกรสามารถพัฒนาการแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนสืบไป 
    
4.3  อภิปรายผล 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5
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        จากสภาพบริบทท่ัวไปของประชาชนต้าบลป่าพลูมีสภาพท่ีสามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับน ้าของ
เกษตรกรได้   ประชาชนมีอาชีพทางการเกษตรอยู่แล้ว มีความตั งใจในการมีส่วนร่วมช่วยแก้ไยปัญหา
ดังกล่าว  รับฟังหรือให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหา   อีกอย่างหนึ่งต้าบลป่าพลูนั นมีแหล่งต้นน ้าล้าห้วยหลายสายท่ีหไลลงมารวมกัน
กับแม่น ้าลี ท่ีเป็นแม่น ้าสายหลักอยู่แล้ว ดังกล่าวมาแล้วว่าเกษตรกรต้าบลป่าพลูนั นมีผลผลิตทาง
การเกษตรมากมาย เช่น กระเทียม หอมแดง  ล้าไย เป็นต้น เพราะต้าบลป่าพลูมีอาชีพทางการเกษตร
เป็นหลัก  แต่ปัญหาด้านน ้านั นย่อมมีผลกระทบต่อกระเกษตรกรเกือบทุกท่ีย่อมต้องแก้ไขปัญหาให้
หมดไปเพื่อให้เกษตรกรมีน ้าใช้ตลอดปี ซึ่งชาวเกษตรกรลุ่มน ้าลี ก็พยายามแก้ปัญหาด้วยตนเอง เช่นขุด
บ่อน ้าบาดาลใช้ร่วมกัน  สร้างฝายกั นน ้าเป็นต้นซึ่งก็สามารถแก้ไขปัญหาน ้าได้ในระดับหนึ่ง สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อดิศวร ศรีเมืองบุญ และประสิทธิ์  ประคองศรี(2553)3 ศึกษาเรื่อง สภาพการจัดการ
น ้า เพื่อการเกษตร ในพื นท่ีชลประทานท่ีมีประสิทธิภาพ ขององค์การบริหารส่วนต้าบล (อบต.): 
กรณีศึกษา อบต. ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น พบว่า ปัจจัยการการจัดเก็บน ้าท่ีมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 
การใช้น ้าท่ีมีประสิทธิภาพ โดย อบต. ให้การสนับสนุน กระตุ้นให้บุคคลทุกฝ่าย ท่ีเกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วม
ในการจัดการด้วยความยุติธรรม การมีส่วนร่วมอย่างจริงจังของผู้ใช้น ้า ในการบ้ารุงรักษา บูรณะ
ซ่อมแซม ระบบชลประทาน ให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ มีการใช้น ้า อย่างประหยัด สภาพสังคมใน
ชนบท เป็นแบบเครือญาติ จึงไม่มีความขัดแย้งในการใช้น ้า สร้างความเข้มแข็ง ด้านการจัดการ ให้กับ
หัวหน้ากลุ่มผู้ใช้น ้า ผู้ใช้น ้าให้การยอมรับ และปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ ในการจัดการน ้า ระบบส่งน ้า 
และกระจายน ้า ระบบสูบน ้า รวมถึงระบบนิเวศ ของพื นท่ีชลประทาน กลุ่มผู้ใช้น ้ามีความยั่งยืนถาวร 
มีเอกภาพ และมีความเป็นอิสระในการ ตัดสินใจ การผลิตพืชให้ผลผลิตสูง  
          1) แนวทางการบริหารจัดการ”ระดับต้นน้้า”  
             ต้นน ้าถือว่าส้าคัญยิ่งเพราะเป็นแหล่งก้าเนิดแม่น ้าล้าธาร  น ้าจะอุดมสมบูรณ์ได้นั นก็ขึ นอยู่
กับสภาพแวดล้อมของต้นน ้าท่ีมีระบบสมดุลทางนิเวศวิทยา  คือต้องมีความชุ่มชื น มีความอุดม
สมบูรณ์มีป่าไม้อย่างหนาแน่นสามารถดูดซึมซับน ้าไว้ได้ มีน ้าเพียงพอไม่แห้งแล้งในยามฤดูแล้ง มีน ้า
ไหลตามปกติให้เกษตรกรได้มีน ้าใช้อย่างเพียงพอ  ส้าหรับการบริหารจัดการน ้าระดับต้นน ้าของ
เกษตรกรต้าบลป่าพลูพบว่ามีการบริหารจัดการอยู่หลากหลายแนวทาง ได้แก่ การปลูกป่าชดเชย ซึ่ง
ท้าทุกปีในช่วงฤดูฝน ชาวบ้านร่วมกับหน่วยงานทางภาครัฐร่วมมือกันรณรงค์ปลูกป่าต้นน ้าอย่างมีส่วน
ร่วมเพื่อแก้ปัญหาความแห้งแล้งของป่าต้นนี  ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐต่างร่วมมือ  ร่วมใจกัน
อย่างเข้มแข็ง   สอดคล้องกับ เพชรอ้าไพ มงคลจิรเดช และคณะ (2557) ศึกษากระบวนการสร้างการ
มีส่วนร่วมของชุมชน ในแผนฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าต้นน ้าล้าธารและป่าชุมชนเขื่อนศรีนครินทร์ การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศ ไทยการวิจัยครั งนี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและปัญหา อุปสรรคตลอดจนแนวทางการแก้ไขในกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ในแผนฟื้นฟู อนุรักษ์ป่า ต้นน ้าล้าธารและป่าชุมชน เข่ือนศรีนครินทร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

                                            

               3อดิศวร   ศรีเมืองบุญ  และประสิทธ์ิ  ประคองศร, ศึกษาเรื่อง” สภาพการจัดการน้้า เพื่อการเกษตร 
ในพื้นที่ชลประทานที่มีประสิทธิภาพ ขององค์การบริหารส่วนต้าบล (อบต.): กรณีศึกษา อบต. ท่าพระ อ.เมือง  
จ.ขอนแก่น”, พศ. 2553 
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ไทย (กฟผ.) เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการวิจัยปรากฏการณ์วิทยา เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
เอกสาร การ สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้บริหารเขื่อนศรีนครินทร์ และ
พนักงานแผนก ประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เข่ือนศรีนครินทร์จ้านวน 3 คน และผู้แทนจากชุมชน
ท่ีอาศัยอยู่รอบ เข่ือนศรีนครินทร์จ้านวน 5 คนผลการวิจัยพบว่า กฟผ. ได้ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
ทุกขั นตอนของ การด้าเนินการตามแผนฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าต้นน ้าล้าธารและป่าชุมชน ซึ่งประกอบด้วย 5 
ขั นตอน ได้แก่ 1) การสร้างความสัมพันธ์และการศึกษาชุมชนเพื่อท้าแผนท่ีทางสังคม 2) การให้ความรู้
แก่ชุมชน 3) การวางแผน 4) การด้าเนินงานตามแผน 5) การติดตามประเมินผล ปัญหาอุปสรรคใน
กระบวนการ สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน คือ ทัศนคติในการมีส่วนร่วมของชุมชน ชุมชนขาดความ
ตระหนักใน ประโยชน์ของโครงการ ทัศนคติและรูปแบบการบริหารงานชุมชนสัมพันธ์และความ
รับผิดชอบต่อ สังคมของ กฟผ. และการเลือกโครงการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนของ 
กฟผ.แนวทางการ แก้ไขคือ การหาแนวร่วมท่ีมีอิทธิพลกับชุมชน การน้าบุคคลภายนอกมาให้ความรู้
และจัดเวทีเสวนา ร่วมกับชุมชน การให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั นตอนของแผนงาน และการลง
พื นท่ีด้วยจิตอาสา เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง  
       2) แนวทางการบริหารจัดการ “ระดับกลางน้้า” 
          ส้าหรับแนวทางการบริหารจัดการน ้าระดับกลางน ้า ของเครือข่ายเกษตรกรอย่างมีส่วนร่วม
ระหว่างเกษตรกร และองค์การบริหารส่วนต้าบลป่าพลูนั น ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์แนวทางการบริหาร
ระดับกลางน ้าได้แนวทางได้แก่  1. การมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาน ้าระดับกลางน ้า เกษตรกรลุ่มน ้าลี 
นั นมีความจ้าเป็นต้องมีการประสานงานเครือข่ายอย่างมีส่วนร่วม ทั งต้นน ้า  กลางน ้า และปลายน ้า  
ส้าหรับกลางน ้านั นได้มีการรณรงค์ให้มีการช่วยกันดูแล กลางน ้านั นประชาชนได้ใช้น ้าอย่างเต็มท่ี ทั ง
อุปโภคและบริโภค ด้านการเกษตรอย่างท่ัวถึง ประชากรหลายครัวเรือนมีการ  การสร้างฝายแม้ว การ
สร้างฝายชะลอน ้า  ขุดบ่อน ้า  ขุดบ่อบาดาล บริเวณสวน ไร่ นา ของตนเอง  บางทีก็มีการท้าด้วยกัน
ออกค่าใช้จ่ายร่วมกัน  เพื่อความประหยัดค่าใช้จ่าย นับได้ว่าเป็นแนวทางของการมีส่วนร่วมในการใช้
น ้าร่วมกันอีกแนวทางหนึ่งซึ่งสอดคล้องกับ   นิศาชล ทองขาว4  ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของ
ชาวบ้านโดยการแก้ไข ปัญหาความ ขัดแย้งเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน ้า : กรณีศึกษาลุ่มน ้าแม่
ตาช้าง อ้าเภอหางดง จังหวัด เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงสาเหตุของเกิดความขัดแย้ง
เกี่ยวกับการใช้น ้าและบทบาท การมีส่วนร่วม ของชาวบ้านในการจัดการความขัดแย้งในการใช้น ้าจาก
ลุ่มน ้าแม่ตาช้าง กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ชาวบ้าน ในพื นท่ีลุ่มน ้าแม่ตาช้างตอนกลางท่ีอาศัยอยู่ใน
ต้าบลบ้านปง จ้านวน 367 คน และผู้น้าชุมชน ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน จ้านวน 20 คน โดยใช้แบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อถามความคิดเห็น ถึงสาเหตุของการเกิดปัญหาความขัดแย้ง การเข้ามามี
บทบาทและส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ความ ขัดแย้ง เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน ้าการวิเคราะห์
ข้อมูลจะท้าใน 2 ลักษณะ คือ 1. การส้ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกหรือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 102 2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส้าเร็จรูปในการวิจัยทางสังคมศาสตร์SPSS ใช้ สถิติการแจกแจงความถี่ค่าร้อยละ และใช้ค่า Chi – 
                                            

             4 นิศาชล ทองขาว,การมีส่วนร่วมของชาวบ้านโดยการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเก่ียวกับการจัดการ
ทรัพยากรน้้า : กรณีศึกษาลุ่มน ้าแม่ตาช้าง อ้าเภอหางดง   จังหวัด เชียงใหม่ 
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square หาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรเพื่อ ทดสอบสมมติฐานในการวิจัย ผลการศึกษาพบว่า 1. 
การเพิ่มของประชากรและผู้ประกอบการรีสอร์ท โรงแรม มีส่วนส้าคัญท่ีเป็น สาเหตุ ท้าให้เกิดปัญหา
ความขัดแย้งรุนแรงในการแย่งชิงน ้าโดยเฉพาะผู้ประกอบการท่ีเป็นนายทุน ท่ีกักเก็บ  น ้าใช้เฉพาะ
กิจการของตนโดยไม่ค้านึงถึงส่วนรวม ความขัดแย้งในการแย่งชิงน ้าในพื นท่ีลุ่มน ้า แม่ ตาช้าง จัดเป็น
ปัญหาทางด้านสังคมและเป็นปัญหาสาธารณะท่ีชาวบ้านในท้องถิ่นส่วนใหญ่ เสีย ประโยชน์จากกลุ่ม
นายทุนท่ีเข้ามาบุกรุกเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ท้าให้การเอื อเฟื้อ  แบ่งปันมีน้อยลง 2. 
การรวมตัวกันของชาวบ้านในการแก้ไขปัญหาการจัดสรรทรัพยากรน ้ามีสาเหตุ หลายประการ คือ 
ปัญหาการเพิ่มของประชากรและผู้ประกอบการรีสอร์ท โรงแรม ปัญหาขาดแคลน  น ้าในการ อุปโภค
บริโภค ปัญหาการบุกรุกตัดไม้ท้าลายป่า ปัญหาการรุกล ้าล้าน ้าสาธารณะ ซึ่งส่ิง  เหล่านี เป็น ปัจจัย
ส้าคัญ ท่ีผลักดันให้ชาวบ้านเกิดความตระหนักและรวมตัวกัน แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ ยังไม่มีบทบาท
เท่าท่ีควร และไม่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร น ้าถ้าจะมีก็เพียง
เข้าร่วมประชุมในหมู่บ้าน หรือร่วมแสดงความคิดเห็นในเวทีอื่นๆ เท่านั น   2.การปลูกจิตส้านึกในการ
ดูแลรักษาน ้า   แม่น ้าให้คุณค่ามากมายหลายด้านดังนั นการดูแลรักษาน ้าต้องมีการปลูกจิตส้านึกให้
ช่วยกันหลายๆ ฝ่ายเพื่อรักษาผลประโยชน์ในการใช้สอยน ้าร่วมกัน  ในต้าบลป่าพลูได้มีการปลูกฝัง
จิตส้านึกประชากรให้ช่วยกันเห็นคุณค่าของน ้า  โดยล้าดับมาจากต้นน ้า  เช่น ช่วยกันรักษาต้นน ้า เช่น 
บวชป่า  ปลูกป่า  สร้างฝายชะลอน ้าหรือแม้ว  ร่วมกันท้าพิธีเลี ยงผีขุนน ้าเป็นต้นมาตามล้าดับ พอถึง
กลางน ้าผู้น้าชุมชนก็จะช่วยกันรณรงค์  ปรึกษาหารือช่วยกันรักษาน ้าไม่ให้เน่าเสีย โดยการประกาศ 
ประชาสัมพันธ์ คนในชุมชน ให้เห็นคุณค่าของน ้า  มีองค์กรหลาย ๆ หน่วยงานก็มาให้องค์ความรู้ต่อ
เกษตรกรลุ่มน ้าลี  หน่วยงานทางภาครัฐในพื นท่ีมีบทบาทส้าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหา
ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างมาก ในต้าบลป่าพลูทางองค์กรส่วนท้องถิ่นก็ได้สร้างฝายกั นน ้าให้กับ
เกษตรกรได้ใช้นับได้ว่าหน่วยงานภาครัฐก็ไม่ทอดทิ งยังช่วยเหลือเกษตรกรแก้ปัญหาด้านการขาด
แคลนน ้า  
             3. แนวทางการบริหารจัดการ “ระดับปลายน้้า”การให้องค์ความรู้ขององค์กรภาครัฐ         
ส้าหรับการบริหารด้านปลายน ้านั นการให้องค์ความรู้แก่เกษตรกรรม หรือผู้ใช้น ้าก็จะมีการรณรงค์
ไม่ให้ชาวบ้านท้าลายแม่น ้าล้าคลอง ช่วยกันปกป้องรักษา อันจะก่อให้เกิดผลเสียรักษาน ้า เช่น ไม่ทิ ง
ขยะลงน ้า  ไม่ทิ งน ้าเน่าเสีย  และสารพิษต่างๆลงสู่แม่น ้า มีเครือข่ายช่วยกันดูแลรักษาน ้าไม่ให้กระทบ
ต่อประชาชนท่ีใช้น ้า เป็นกระบวนการท่ีรณรงค์ส่งเสริมระดับปลายน ้า เช่นไม่ทิ งขยะ  ส่ิงของเน่าเสีย
ล้าแม่น ้าอันเป็นแหล่งอุปโภค บริโภคของเกษตรกรผู้ใช้น ้า  เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการรักษาปลายน ้า  
ซึ่งทางเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่เกษตรอ้าเภอ  เจ้าหน้าท่ีจ้าองค์การบริหารส่วนน้องถิ่นไปให้
องค์ความรู้  เช่น การบรรยาย แจกแผ่นพับ  ฉายวีดีโอ  ปลูกจิตส้านึกในการรักษาน ้า รักน ้า เห็น
คุณค่าความส้าคัญ นับได้ว่าหน่วยงานภาครัฐมีความส้าคัญต่อการแก้ปัญหาน ้าเพื่อการเกษตรเป็น
อย่างมากสอดคล้องกับ วรนาถ   เกติมา, 2555  ศึกษาเรื่องแนวทางการจัดการน ้าเพื่อการเกษตรใน
พื นท่ีล้าห้วยแม่ซ้าย ต้าบลดงมหาวัน อ้าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย พบว่า หน่วยงานภาครัฐ
ต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน ้าในพื นท่ีล้าห้วยแม่ซ้ายประกอบด้วย 5 หน่วยงาน 
ได้แก่ หน่วยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 35 ด้าเนินการขุดลอกแหล่งน ้า  การขุดสระเก็บน ้าขนาดเล็กในไร่นา 
กรมพัฒนาท่ีดินด้าเนินการขุดสระกักเก็บน ้าในไร่นา องค์การบริหารส่วนต้าบลดงมหาวัน ด้าเนินการ
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ขุดลอกคู คลอง การสร้างฝายกักเก็บน ้า ฝายชะลอน ้า โครงการขุดบ่อ ขุดสระในไร่นาของตนเอง 
โครงการปรับปรุงคันดินเพื่อป้องกันตล่ิงพัง โครงการรณรงค์ปลูกป่าชุมชน สร้างจิตส้านึกให้คนท่ีอยู่
หรือท้าการเกษตรในพื นท่ีต้นน ้าส้านักงานป้องกนและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ด้าเนินการให้ความ
ช่วยเหลือด้านการสร้างฝายชะลอน ้า การขุดลอกคู คลอง และกรมทรัพยากรน ้า ให้ความช่วยเหลือ
ด้านการสร้างฝายเสริมระบบนิเวศน์ การจัดตั งกลุ่มผู้ใช้น ้าเพื่อร่วมกนบริหารจัดการน ้าในชุมชนและ
ให้ความรู้ในการดูแลรักษาแหล่งน ้า   
     
4.4 ข้อเสนอแนะ  
         4.4.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
                1) องค์การบริหารส่วนต้าบล ควรสนับสนุนงบประมาณให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง
ด้านการแก้ไขปัญหาน ้าให้ 
มากว่านี   
      2) และเกษตรอ้าเภอควรให้องค์ความรู้ แก่เกษตรกรในการบริหารจัดการน ้าทั ง ต้นน ้า  
กลางน ้า ปลายน ้า มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องทุก ๆปี 
     3) องค์การบริหารส่วนต้าบล และเกษตรอ้าเภอต้องติดตามดูแลปัญหาด้านทรัพยากรน ้า
โดยมีนโยบายอย่างชัดเจนในเรื่องการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม  
        4.4.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
                1)   กลุ่มเกษตรกร ควรน้าการชี แนะด้านการให้องค์ความรู้จากหน่วยงานทางภาครัฐมา
ปฏิบัติให้มากขึ น  สร้างจิตส้านึก  และความเห็นคุณค่าของทรัพยากรน ้าให้มากกว่านี  และ ควรบริหาร
จัดการน ้า ทั งต้นน ้า  กลางน ้า  ปลายน ้าอย่างต่อเนื่องและให้เกิดขึ นอย่างยั่งยืน  
        2) องค์การบริหารส่วนต้าบลควรให้การสนับสนุนด้านงบประมาณในการแก้ปัญหาน ้า
แก่เกษตรกร เช่น สนับสนุนงบประมาณในการขุดบ่อมากบาดาลแก่เกษตรกรในพื นท่ี ท่ีน ้าไหลไปไม่
ท่ัวถึงมากกว่านี  
          4.4.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
         1)  ควรศึกษาศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาน ้าแก่กลุ่มเกษตรกรในพื นท่ีอื่นๆ ท่ียังมี
ปัญหาด้านน ้าเพื่อการเกษตรไปยังพื นท่ีอื่น ๆ อย่างกว้างขวาง 
         2) ควรท่ีศึกษาประสิทธิภาพในด้านการแก้ปัญหาน ้าเพื่อการเกษตรอย่างต่อเนื่อง และ
เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 
         3) ควรศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านการแก้ปัญหาน ้าเพื่อการเกษตรในการท้าวิจัยครั งต่อไปใน
สถานท่ีอื่น ๆ 
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           ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย”.ดุษฎีนิพนธ์บริหารธุรกิจ, (มหาวิทยาลัยรามค้าแหง,  

2548). 
สรายุทธ ช่วยชาติ) ได้ศึกษาเรื่องปัญหา และอุปสรรคการบริหารจัดการ งานชลประทาน ของ 

องค์การบริหารส่วนต้าบล ภายหลังการถ่ายโอนภารกิจงานชลประทาน ในเขตอ้าเภอ 
ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี.  พ.ศ.2548 

 ประสานต์ พฤกษาชาติ. ศึกษาเรื่อง การจัดการน ของโครงการชลประทาน ขนาดกลาง ในเขต 
         จังหวัดระยอง: กรณีศึกษาอ่างเก็บน  ้าคลองระโอก  (2549)  
 อดิศวร ศรีบุญเมือ   และประสิทธิ์ประคองศรี.  ศึกษาเร่ือง สภาพการจัดการน้้า เพื่อการเกษตร 
         ในพื้นที่ชลประทานที่มีประสิทธิภาพ ขององค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.):  
         กรณีศึกษา อบต. ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น  (2553) 
Ward, Darghouth, Minasyan and Bambarelli (2006) ศึกษาเรื่อง Water Resources  
         Management 
Herbert A. Simon.  ต  Administrative Behvior (New york: Macmillian, 1947), p. 3. 
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การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาล 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ 

Administration Based on Good Governance Principles of Basic Education   Schools 

under Udonthani Primary Educational Service Area Office 3 

 
พระทวี โชติวโร (ณ หนองคาย)1 

เจ้าอธิการบุญช่วย โชติวํโส/อุ้ยวงค์,ดร2 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตาม           
หลักธรรมาภิบาล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต ๓ ๒) เพื่อศึกษา
แนวทางในการส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาล สังกัดสํานักงาน    
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต ๓ รูปแบบการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods 
Research) ระหว่าง การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Methods Research) ด้วยการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลตามตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ด้วยการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) จํานวน ๓๒๒ 
คน  และวิ ธี ก าร เ ชิ ง คุณภาพ (Qualitative Methods Research) ด้ วยการ สัมภาษณ์ เ ชิง ลึก              
(In-Depth Interview)โดยการเลือกสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กับผู้บริหารสถานศึกษา 
และครู ผู้สอนจํานวน ๑๕ คน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานีเขต ๓         

ผลการวิจัยพบว่า  

๑. การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต ๓ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อ 
การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับมากทุกด้านเรียงจากมากไป             
หาน้อยดังนี้ ด้านการบริหารงานวิชาการ พบว่า บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผน
กําหนดนโยบายและกิจกรรมต่าง ๆ การส่งเสริมการเรียนรู้ โดยการเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม มีการพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้านการบริหารงานท่ัวไป พบว่า งาน
กิจการนักเรียน ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม สร้างความร่วมมือพัฒนาโรงเรียนในทุกด้าน มีการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผล และการรายงานผล อย่างสม่ําเสมอ การสํารวจความคิดเห็นบุคลากร เพื่อเป็น
ข้อมูลในการดําเนินโครงการ ด้านการบริหารงานบุคคล พบว่า การเปิดโอกาสให้บุคลากร มีส่วนร่วม
ในการกําหนดเกณฑ์ การประเมินผลเป็นประจํา การบรรจุแต่งต้ัง มีความโปร่งใสท่ีชัดเจน และ
บุคลากรทางการศึกษาร่วมกันพิจารณาใช้ห้องเรียน อาคารเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และด้านการ

                                            

1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
 

2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
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บริหารงานงบประมาณ พบว่า การอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง และใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนท่ี
กําหนดอย่างเป็นระบบ อย่างตรงไปตรงมาสามารถตรวจสอบได้ มีความโปร่งใสตรวจสอบความถูก
ต้องอย่างชัดเจน 

๒ . แนวทางการส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาล          
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ โดยบูรณาการจากการสอบถาม   
และจากการสัมภาษณ์มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ การบริหารงานวิชาการมีแนวทางส่งเสริมตามหลักนิติธรรม       
ยึดระเบียบ วินัย กฎหมายดําเนินการตามหลักสูตรแกนกลางสอดแทรกคุณธรรมในเนื้อหาทุกกลุ่ม
สาระ การบริหารงานงบประมาณมีแนวทางส่งเสริมตามหลักความโปร่งใส มีคณะกรรมการตรวจสอบ
การใช้เงินและเก็บรักษาเงินตามระเบียบสามารถตรวจสอบได้ ด้านการบริหารงานบุคคลมีแนวทาง
ส่งเสริมตามหลักคุณธรรม ทุกคนมีส่วนร่วมในการทํางานร่วมกันรับผิดชอบงานท่ีมอบหมาย และด้าน
การบริหารงานท่ัวไปมีแนวทางส่งเสริมตามหลักความคุ้มค่าความโปร่งใส และมีการวัดผลประเมินผล
ความสําเร็จของการปิิบัติงาน 

ค าส าคัญ: การบริหารสถานศึกษา, หลักธรรมาภิบาล 

Abstract 

The aims of this research were: 1) to study the administration based on the 

good governance principles of the basic education schools under Udonthani Primary 

Educational Service Area Office 3; 2) to study the ways to promote such administration 

in the studied schools. This study employed the mixed methodology research including 

quantitative research and qualitative research. The independent and dependent variables 

were carefully studied by the means of survey research with 322 informants. The 

qualitative research was conducted through the in-depth interview of 15 educational 

administrators and teachers in the studied institutions selected by purposive sampling.  

 The research results were as follows:  

1) The study of the administration based on the good governance principles 

of the basic education schools under Udonthani Primary Educational Service Area 

Office 3 suggests that the statistic scores of the educational administrators and teachers’ 

opinion on the mentioned administration were at a high level. In the aspect of 

‘Academic Affairs Management’, it was found that the educational personnel has 

participated in planning, determining policies and activities to promote learning 

together by giving an opportunity to the community to join the activities; there were the 

development and use of technology to earn the highest benefits. In the aspect of 

‘General Affairs Management’, it was found that all parties has participated in the 

student affairs and created collaboration of school development in all aspects, followed 

up, evaluated and reported the performance constantly and surveyed the personnel 

opinions in school operations. In the aspect of ‘Human Resource Management’, the 

opportunities were given to the personnel to set the criteria of evaluation, position 

appointment with transparency and to make a decision on using classrooms and 

building for the highest benefits. In the aspect of ‘Budget Management’, procurement 

approval and spending the budget were based on the plan systematically and honestly 

with transparency and clear validation. 
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2) The ways to promote such administration in the studied schools based on 

the interviews suggested that the academic affairs administration has a guideline to 

promote according to the rule of law and adheres to disciplines. The budget 

management has a promotional approach based on transparency. There is an audit 

committee to use the money and keep money, according to the regulations which can 

be checked. In the personnel management, there are guidelines to promote according to 

the morality principles. Everyone is involved in working, responsible for their 

assignment. In general administration, there is guidelines for promotion based on the 

principles of worthiness and transparency, and evaluation of the success of the 

operation. 

Keyword: schools administration, good governance 

 
๑. บทน า 

สภาพและปัญหาของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต ๓ ใช้แนวทางการปิิบัติงานตามข้อบังคับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสํานักคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน พ .ศ. ๒๕๕๒ ในฐานะผู้บริหารสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี พร้อมจะส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด
ทุกท่านปิิบัติงานอย่างมีคุณธรรม ความโปร่งใสในการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล พร้อมท่ีจะรักษาผลประโยชน์ของรัฐและมอบความเป็นธรรมแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค
และเท่าเทียมกันและให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสํานักงานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีว่าการศึกษาขั้น
พื้นฐานของประเทศไทยมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทยด้วยสํานึก
และตระหนักในความรับผิดชอบท่ีมีอยู่ต้ังใจปิิบัติหน้าท่ีโดยเติมสติปัญญาความสามารถด้วยความ
สุจริตเท่ียงตรงด้วยความมีสติยั้งคิด รู้ว่าส่ิงใดถูก ส่ิงใดผิด ส่ิงใดควรกระทําส่ิงใดควรงดเว้นเพื่อให้งาน
ท่ีทําปราศจากความเสียหายและบังเกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบิหารงานและ
จะต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบโดยดําเนินการปิิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับท่ีกําหนดปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันในการ
บริหารสถานศึกษาของผู้บริหารจําเป็นท่ีจะต้องยึดการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรม มีความโปร่งใสได้รับการยอมรับและเช่ือถือ ดังนั้น ผู้บริหารในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นผู้นําการ
เปล่ียนแปลงจะต้องนําหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมายึดในการบริหารงานทุกด้านอยู่เสมอ 
อย่างมีประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด3 

 
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

                                            

 3 ส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำประถมศกึษำอดุรธำนีเขต ๓, แผนการปฏบิัตกิารประจ าปีงบประมาณ     พ. 

ศ. ๒๕๖๐, (อดุรธำน:ี กลุ่มบริหำรงำนบคุคล, เอกสำรล ำดบัที่ ศธ ๐๔๑๗๘/๓๓๔), หน้ำ ๒. 
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๒ .๑ เพื่ อ ศึกษาการบริหารและสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาล              
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ 

๒ .๒ เพื่ อ ศึกษาแนวทางการส่ง เสริ มการบริหารสถานศึกษาขั้ นพื้ นฐานตาม                  
หลักธรรมาภิบาลสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ 

 

๓. ขอบเขตของการวิจัย 

๓.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิ จัยได้ศึกษาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตาม         
หลักธรรมาภิบาล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ โดยยึดแนวทาง
ของการบริหารสถานศึกษาตามแนวทางท้ัง ๔ ด้านการบริหารงานวิชาการตามหลักธรรมาภิบาล   
ด้านการบริหารงานงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล ด้านการบริหารงานบุคคลตาม                   
หลักธรรมาภิบาล และด้านการบริหารงานท่ัวไปตามหลักธรรมาภิบาล ตามหลักธรรมาภิบาลท้ัง ๖ 
หลัก ประกอบด้วย หลักนิติธรรม (Rule of law) หลักคุณธรรม (Morality) หลักความโปร่งใส่ 
(Transparency) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หลักความรับผิดชอบ (Responsibility)      
หลักความคุ้มค่า (Effectiveness) 

๓.๒ ขอบเขตด้านประชากรกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มเป้าหมาย 

จําแนกเป็นประชากรผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน ๑๙๓ คน และครูผู้สอน จํานวน 
๑,๗๐๕ คน รวมทั้งส้ิน ๑,๙๕๘4 คน กลุ่มตัวตัวอย่าง กําหนดกลุ่มตัวอย่างตามตารางรูปแบบของ  เคร
ซีและมอร์แกน (Krejcieand Morgan)  5 โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random 
sampling) จํานวน ๓๒๒ คน และกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก ่ผู้บริหารสถานศึกษา 
จํานวน ๕ คน และครูผู้สอน จํานวน ๑๐ คน รวมท้ังส้ิน จํานวน ๑๕ คน โดยการเลือกกลุ่มแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) 

 

๔. สรุปผลการวิจัย 

๔.๑ การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต ๓ พบว่า โดยภาพรวมมีระดับการปิิบัติ ต่อการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
ด้านการบริหารงานวิชาการ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๒๑ รองลงมาคือ ด้านการบริหารงานท่ัวไปมีค่าเฉล่ีย

                                            

 4  ส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำประถมศกึษำ อดุรธำนี เขต ๓, ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา, 
กลุ่มสารสนเทศ: ๕ ก.ย. ๒๕๖๑.  

 5 เครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan), อ้ำงใน บญุชม ศรีสะอำด, การวิจัยเบือ้งต้น, พิมพค์รัง้ที่ ๙, 
(กรุงเทพมหำนคร: สุวริียำสำสน,์ ๒๕๕๔), หน้ำ ๔๓.  
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เท่ากับ ๔.๑๘ ด้านการบริหารงานบุคคล มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๑๔ และด้านการบริหารงานงบประมาณ 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๑๓ 

 ๔ .๒ แนวทางการส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาล          
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ โดยบูรณาการจากการสอบถาม   
และจากการสัมภาษณ์มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ การบริหารงานวิชาการมีแนวทางส่งเสริมตามหลักนิติธรรม       
ยึดระเบียบ วินัย กฎหมายดําเนินการตามหลักสูตรแกนกลางสอดแทรกคุณธรรมในเนื้อหาทุกกลุ่ม
สาระ การบริหารงานงบประมาณมีแนวทางส่งเสริมตามหลักความโปร่งใส มีคณะกรรมการตรวจสอบ
การใช้เงินและเก็บรักษาเงินตามระเบียบสามารถตรวจสอบได้ ด้านการบริหารงานบุคคลมีแนวทาง
ส่งเสริมตามหลักคุณธรรม ทุกคนมีส่วนร่วมในการทํางานร่วมกันรับผิดชอบงานท่ีมอบหมาย และด้าน
การบริหารงานท่ัวไปมีแนวทางส่งเสริมตามหลักความคุ้มค่าความโปร่งใส และมีการวัดผลประเมินผล
ความสําเร็จของการปิิบัติงาน 

 

๕. อภิปรายผลการวิจัย 

๕.๑ ผลการวิจัยด้านการบริหารงานวิชาการตามหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวมมี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก ได้แก่ บุคลากรใน
สถานศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผนกําหนดนโยบาย และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โดย
การเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานศึกษาอยู่เสมอ ปลูกฝังจิตสํานึกให้ผู้เรียนใน
สถานศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม ตระหนักถึงผลร้าย และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน เมื่อพิจารณา
โดยภาพรวมแล้ว พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีทัศนคติในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พานิช มิเถาวัลย์6 ได้ทําการศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  อําเภอเมือง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
ผลการศึกษาพบว่า การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล มีการปิิบัติอยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมี
การปิิบัติมากท่ีสุด คือ มีการกําหนดกฎระเบียบข้อบังคับข้อตกลงหรือ แนวทางในการปิิบัติงาน  
ในสถานศึกษาอย่างชัดเจนง่ายต่อการปิิบัติ รองลงมาคือ ส่งเสริมให้บุคลากรมีระเบียบวินัย  มีการ
ลงโทษผู้ประพฤติผิดตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และจรรยาบรรณด้วยความยุติธรรมเสมอ
ภาคเป็นธรรมและชอบธรรม และตํ่าสุดคือ มีการปิิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับข้อตกลง และแนว
ปิิบัติของทางราชการในการบริหารงานในสถานศึกษาด้วยความเป็นธรรมเสมอภาคไม่เลือกปิิบัติ
รวมท้ังส่งเสริมสนับสนุนงานด้านวิชาการมีการกํากับดูแลมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพในการจัด

                                            

 6 พำนิช มิเถำวลัย์, “กำรบริหำรสถำนศกึษำตำมหลกัธรรมำภิบำลในสถำนศกึษำขัน้พืน้ฐำนอ ำเภอเมืองสงักดั
ส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำประถมศกึษำขอนแกน่เขต ๑”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วิทยำลยั: มหำวิทยำลยัมหำจฬุำลงกรณ์รำชวิทยำลยั, ๒๕๕๘). 
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การศึกษาอย่างต่อเนื่อง และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมชาย จินตนพันธ์7 ซึ่งได้ศึกษาเรื่องการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริหารปิิบัติงานวิชาการด้านหลักสูตรอยู่ในระดับมาก โดยมีการ
ประเมินผล การใช้หลักสูตรตลอดเวลาและนําผลนั้นมาปรับปรุง การเรียนการสอน ส่วนด้านการเรียน
การสอนนั้นจะให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดการเรียนการสอนอยู่เสมอ และมีการประชุมวางแผน 
เพื่อดําเนินการจัดสร้าง การใช้บํารุงและพัฒนาส่ือการเรียนการสอนรวมท้ังมีการประชุมช้ีแจงเพื่อ
สร้างความเข้าใจ และการยอมรับบทบาทร่วมกันระหว่างครูผู้สอนกับ นิเทศด้านห้องสมุดนั้นมีการ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมปิิบัติกิจกรรมต่างๆ ซึ่งห้องสมุดจัดขึ้นมากท่ีสุดและมีการตรวจหลักฐาน
การวัดผลและประเมินผลของครูประจําช้ันให้เป็นปัจจุบัน 

๕.๒ ผลการวิจัยด้านการบริหารงานงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวมมี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก ได้แก่ การอนุมัติจัดซื้อ
จัดจ้างและใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนท่ีกําหนดอย่างเป็นระบบสามารถตรวจสอบได้อย่าง
ตรงไปตรงมามีความชัดเจนมีคณะกรรมการตรวจสอบได้ในทุกระดับอย่างโปร่งใส การวางแผนพัสดุ 
ครุภัณฑ์ หรือส่ิงก่อสร้าง มีความโปร่งใส ตรวจสอบความถูกต้อง อย่างชัดเจน เมื่อพิจารณาโดย
ภาพรวมแล้ว พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีทัศนคติในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระสกล ฐานธมฺโม (อินทร์คล้าย)8 ได้ทําการศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรร
มาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหาร 
และครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัด
นครสวรรค์ พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิ
บาลของผู้บริหารจะทําศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=๔.๐๑) เมื่อพิจารณา
รายละเอียดในแต่ละด้านพบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์อยู่ในระดับมากทุกด้านด้านหลักความ
โปร่งใส (=๔.๐๖) ด้านหลักความรับผิดชอบ (=๔.๐๖) ด้านหลักการมีส่วนร่วม    (=๔.๐๔) ด้านหลัก
ความคุ้มค่า (=๔.๐๔) ด้านหลักคุณธรรม (=๓.๙๙) ด้านหลักนิติธรรม (=๓.๘๘)  เมื่อเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลแล้วพบว่า ผู้บริหารและ
ครู ผู้สอนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนต่อการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีในสําคัญทางสถิติท่ี

                                            

 7 สมชำย จินตนพนัธ์, การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี, วิทยำนิพนธ์ปริญญำมหำบณัฑิตสำขำบริหำรกำรศกึษำ, (กรุงเทพมหำนคร: 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์, ๒๕๔๖), หน้ำ ๖๗.  
 8 พระสกล ฐำนธมฺโม อินทร์คล้ำย, “กำรบริหำรสถำนศกึษำตำมหลกัธรรมำภิบำลของผู้บริหำรสถำนศกึษำใน
จงัหวดันครสวรรค์”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยำลยั: มหำวิทยำลยัมหำจฬุำลงกรณ์
วิทยำลยั, ๒๕๕๖), บทคดัยอ่. 
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ระดับ.๐๑ สําหรับในด้านเพศอายุตําแหน่งปัจจุบันและระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งมีความคิดเห็น
ไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ คารมย์ พลกุล9 ได้วิจัยเรื่อง สภาพปัญหาการบริหาร
งบประมาณของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ พบว่า 
บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ และ
สถานศึกษาไม่ได้จัดทํารายงานผลการประเมินการใช้เงิน และผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

๕.๓ ผลการวิจัยด้านการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก ได้แก่ การเปิดโอกาสให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการกําหนดเกณฑ์การประเมินผลต่างๆเป็นประจํา  การบรรจุแต่งต้ังมีความ
โปร่งใส แสดงหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลงานของบุคลากรท่ีชัดเจน บุคลากรทางการศึกษาร่วมกัน
พิจารณาใช้ห้อง เรียน  อาคารเรียนให้ เกิดประโยชน์ สู ง สุด  ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิ จัยของ             
ประสม ขุมเพชร10 ได้ศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของ องค์การ
บริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร ผลการศึกษาพบว่าสภาพการ
บริหารงานบุคคล ตามหลักธรรมาภิบาล พบว่า มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายด้าน 
พบว่า ด้านหลักนิติธรรม มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้แสดงให้เห็นว่าข้าราชการครู  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ มีความคิดเห็นว่าการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลท่ีให้ความสําคัญสูงสุดเรื่องของการบรรจุแต่งต้ังมีความ ชัดเจนตามระเบียบของกฎหมาย 
หลักเกณฑ์แนวทางการปิิบัติในการย้าย โอน ออกจากราชการชัดเจน ตามระเบียบ ท่ี กคศ. กําหนด 
มีการยึดหลักกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับของ กคศ. ในกระบวนการสรรหาบุคคลตามตําแหน่งงาน 
รวมถึงมีการกําหนดระเบียบ กฎเกณฑ์ ขั้นตอนการวางแผน อัตรากําลังและเป็นไปตามข้อบังคับของ 
กคศ. ท่ีแสดงให้เห็นถึงการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลอย่างชัดเจน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ                     
บรรจบ ศรีประภาพงศ์11 ได้ศึกษาเรื่อง“ศึกษาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทราเขต๒” ประจําปีการศึกษา ๒๕๔๘ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ๑๑๘ คน และครู ๓๑๗ คน ผลการวิจัยพบว่าการ บริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า  ด้านการวางแผน

                                            

 9 คำรมย์ พลกลุ, สภำพปัญหำกำรบริหำรงบประมำณของสถำนศกึษำ สงักดัส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำ
ประถมศกึษำบรีุรัมย์ เขต ๑, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาการบริหารการศึกษา,         (บณัฑิตวิทยำลยั: 

มหำวิทยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม, ๒๕๕๔), หน้ำ ๑๑๔. 

 10 ประสม ขุมเพชร, “แนวทำงพฒันำกำรบริหำรงำน บคุคลตำมหลกัธรรมำภิบำล ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ในเขตอ ำเภอคลองลำน จงัหวดัก ำแพงเพชร”, วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาวิชาการ

ปกครองท้องถิ่น, (บณัฑิตวิทยำลยั: มหำวิทยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชร, ๒๕๕๔), หน้ำ ๕๘. 
 11 บรรจบ ศรีประภำพงศ์, “ศกึษำกำรบริหำรงำนบคุคลในสถำนศกึษำขัน้พืน้ฐำนสงักดัส ำนกังำน    เขตพืน้ที่
กำรศกึษำฉะเชิงเทรำ เขต๒”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต, (บณัฑิตวทิยำลยั: มหำวิทยำลยัรำชภฏัรำชนครินทร์, 
๒๕๔๘), หน้ำ ๖๑. 
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อัตรากําลังและการกําหนดตําแหน่งด้านการสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง และด้านการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปิิบัติราชการ อยู่ในระดับมาก ด้านวินัยและการรักษา วินัจอยู่ในระดับปานกลาง
และด้านออกจากราชการอยู่ในระดับน้อยเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็น ของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจําแนกตามตําแหน่ง และจําแนกตามขนาดโรงเรียน
แตกต่างกันส่วนจําแนกตามอายุราชการไม่แตกต่างกัน  

๕.๔ ผลการวิจัยด้านการบริหารงานทั่วไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก ได้แก่ งานกิจการนักเรียนให้
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมสร้างความร่วมมือพัฒนาโรงเรียนในทุกด้าน และติดตามตรวจสอบประเมินผลการ
รายงานผลการพัฒนาการศึกษาต่อผู้ปกครอง ชุมชน อย่างสม่ําเสมอ การดูแลอาคารสถานท่ีได้อย่าง
คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑามาศ ภูสง่า12 ได้
ทําการศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู 
พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุดท้ังนี้อธิบายได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนจบการศึกษาในระดับ
ปริญญาโททางการบริหารการศึกษา ประกอบกับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 
ได้มีการดําเนินโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเป็นประจําทุกปีผู้บริหารสถานศึกษาได้มีโอกาส
รับรู้แนวคิดใหม่ๆ ทางการบริหารและมีความรู้ความเข้าใจ  ในการใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน นอกจากผู้บริหารสถานศึกษาได้ตระหนักถึง ความสําคัญและความจําเป็นในการใช้หลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน เพื่อนําไปปรับใช้ใน หน่วยงานให้มีระบบการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ 
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตติมา ธมชยากร13 ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานท่ัวไปของ 
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา พบว่า การบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมือง ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยภาพรวมอยู่ในระดับการปิิบัติมาก ค่าเฉล่ีย ๓.๗๔ ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ๐.๖๖ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับการปิิบัติมากเรียงลําดับจากมาก
ไปน้อย ดังนี้ งานธุรการและงานสารบรรณ งานกิจการนักเรียน งานทะ เบียนและรายงาน งาน
คณะกรรมการสถานศึกษา งานอาคารสถานท่ี งานสารสนเทศและการวางแผน งานความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน งานประชาสัมพันธ์และ งานเทคโนโลยีการศึกษาเป็นลําดับสุดท้ายส่วนแนว
ทางการพัฒนาการบริหารงานท่ัวไปในแต่ละด้าน มีดังนี้ ๑) การพัฒนางานธุรการและงานสารบรรณ 
ควรจัดระบบงานและข้อมูลท่ีทันสมัยท้ังเรื่องการจัดเก็บ การค้นหา รวมถึงการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย
เข้ามาเป็นเครื่องมือสําคัญ ๒) การพัฒนางานอาคารสถานท่ี ควรพัฒนาให้มี ความปลอดภัย  มี

                                            

 12 จฑุำมำศ ภสูง่ำ, “กำรบริหำรตำมหลกัหำรตำมหลกัธรรมำภิบำล โรงเรียนสงักดัส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำ
มธัยมศกึษำ เขต ๒๔,” วารสารสถาบันวิจัยพมิลธรรม, (กรุงเทพมหำนคร: มหำวิทยำลยัมหำมกฏุรำชวทิยำลยั, ๒๕๖๐), 
บทคดัยอ่. 

 13  จิตติมำ ธมชยำกร, กำรบริหำรงำนทัว่ไปของโรงเรียนสงักดัเทศบำลเมืองตะกัว่ป่ำ จงัหวดัพงังำ, 

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยำลยั: มหำวิทยำลยัรำชภฏัสวนดสิุต, ๒๕๕๓), หน้ำ ๑๘๗. 

 



 

 

                  การประชุมวชิาการระดบัชาติ คร้ังที่ 1 วทิยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2562 

1567 

บรรยากาศและส่ิงแวดล้อมท่ีส่งเสริมต่อการเรียนรู้ และต้องมีการบํารุงรักษาซ่อมแซมอยู่เสมอ       ๓) 
การพัฒนางานทะเบียนและรายงานรายละเอียดของข้อมูลท่ีถูกต้องทันสมัยและง่ายต่อการค้นหา 

 
๖.ข้อเสนอแนะ 

๖.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

๑ การบริหารงานวิชาการมีแนวทางส่งเสริมตามหลักนิติธรรม ยึดระเบียบ วินัย กฎหมาย
ดําเนินการตามหลักสูตรแกนกลางสอดแทรกคุณธรรมในเนื้อหาทุกกลุ่มสาระ  

๒ การบริหารงานงบประมาณมีแนวทางส่งเสริมตามหลักความโปร่งใส มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบการใช้เงินและเก็บรักษาเงินตามระเบียบสามารถตรวจสอบได้  

๓ การบริหารงานบุคคลมีแนวทางส่งเสริมตามหลักคุณธรรมทุกคนมี ส่วนร่วมในการ
ทํางานร่วมกันรับผิดชอบงานท่ีมอบหมาย             

๔ การบริหารงานท่ัวไปมีแนวทางส่งเสริมตามหลักความคุ้มค่าความโปร่งใส และมีการ
วัดผลประเมินผลความสําเร็จของการปิิบัติงาน 

บรรณานุกรม 

 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต ๓, แผนการปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ     พ. ศ. ๒๕๖๐, (อุดรธานี: กลุ่มบริหารงานบุคคล, เอกสารลําดับท่ี ศธ ๐๔๑๗๘/
๓๓๔), หน้า ๒. 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต ๓, ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารการศึกษา, กลุ่มสารสนเทศ: ๕ ก.ย. ๒๕๖๑.  

เครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan), อ้างใน บุญชม ศรีสะอาด, การวิจัยเบื้องต้น, 
พิมพ์ครั้งท่ี ๙, (กรุงเทพมหานคร: สุวีริยาสาสน์, ๒๕๕๔), หน้า ๔๓.  

พานิช มิเถาวัลย์, “การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อําเภอเมืองสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต ๑”, วิทยานิพนธ์ปริญญา
พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

สมชาย จินตนพันธ,์ การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี, วิทยานิพนธป์ริญญามหาบัณฑิต, สาขาบริหาร
การศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๖), หน้า ๖๗.  

พระสกล ฐานธมฺโม อินทร์คล้าย, “การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย, ๒๕๕๖), บทคัดย่อ. 

คารมย์ พลกุล, สภาพปัญหาการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการบริหาร
การศึกษา,         (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัิมหาสารคาม, ๒๕๕๔), หน้า ๑๑๔. 



              

 

                  การประชุมวชิาการระดบัชาติ คร้ังที่ 1 วทิยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2562 

1568 

ประสม ขุมเพชร, “แนวทางพัฒนาการบริหารงาน บุคคลตามหลักธรรมาภิบาล ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร”, วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐ
ประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราช
ภัิกําแพงเพชร, ๒๕๕๔), หน้า ๕๘. 

บรรจบ ศรีประภาพงศ์, “ศึกษาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัด
สํานักงาน    เขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต๒”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัิราชนครินทร์, ๒๕๔๘), หน้า ๖๑. 

จุฑามาศ ภูสง่า, “การบริหารตามหลักหารตามหลักธรรมาภิบาล โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔”, วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม, (กรุงเทพมหานคร: 
มหาวิทยาลัยมหามกุิราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐), บทคัดย่อ. 
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การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัด
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ 

ADMINISTRATION in 21st century OF PHRAPARIYATTIDHAMMA SCHOOLS 

GENERAL EDUCATION 

UNDER THE OFFICE OF BUDDHISM IN CHAiYaPHOOM PROVINCE 

 
พระปลัดสมควร ปญฺญาวชิโร (ปล้ืมสุด)1 

ดร.สุนทร สายค า2 
ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ บึงมุม3 

                                
บทน า 

 “การศึกษาทางโลกเจริญก้าวหน้ามากขึ้นตามความเปล่ียนแปลงของโลกการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมก็จ าเป็นต้องอนุวัตรไปตามความเปล่ียนแปลงของโลกบ้างจึงเห็นสมควรท่ีจะมีหลักสูตรใน
การเรียนพระปริยัติธรรมเพิ่มขึ้นอีกแผนกหนึ่งคือหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาท้ังนี้
เพื่อให้ผู้ศึกษาได้มีโอกาสบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ท้ังทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไป”พระ
ปรารภของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก (จวน อุฏฐายีมหา
เถระ) การศึกษาเป็นปัจจัยท่ีส าคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาคนซึ่งเป็น
ทรัพยากรท่ีมีคุณค่ายิ่งกว่าทรัพยากรใด ๆ คุณภาพของคนเป็นส่ิงส าคัญต่อความเจริญก้าวหน้าของ
ประเทศแม้ประเทศท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติอันจากัด หากพลเมืองมีคุณภาพประเทศนั้นก็จะมีความ
เจริญก้าวหน้า แต่คนจะมีคุณภาพมากน้อยเพียงใดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา 
รัฐเห็นความส าคัญของการจัดการศึกษาจึงได้ปรับโครงสร้างการบริหารและการจัดการศึกษารูปแบบ
ใหม่ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาแห่งชาติ4 พ.ศ.2542 ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกลไกลส าคัญและมีอิทธิพลสูงสุดต่อคุณภาพของผลลัพธ์ท่ีได้จากระบบ 
การศึกษาประสิทธิภาพของการบริหารและประสิทธิผลของสถานศึกษา นักวิชาการหลายท่าน มี
ความเห็นตรงกันว่า ความส าเร็จหรือความล้มเหลวทางการศึกษานั้นขึ้นอยู่กับผู้บริหารส่วนหนึ่ง ดังนั้น
ผู้บริหารจึงเป็นตัวแปรส าคัญในด้าน การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษาในยุคใหม่ใน
ศตวรรษท่ี 21 จึงต้องมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษาเพื่อ

                                            

1 นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่น 

2 อาจารย์ที่ปรึกษาสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่น 

3 อาจารย์ที่ปรึกษาสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่น 

4 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553. 
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พัฒนาสถานศึกษาให้ทันสมัยเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงของโลก5 สภาพการณ์ท่ีเป็นอยู่ของการ
บริหารการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัย ต้องมีความยืดหยุ่นและการปรับตัว การริเริ่มสร้างสรรค์
และการเป็นตัวของตัวเอง มีทักษะด้านสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรม การเป็นผู้สร้างหรือผลิต
รับผิดชอบเช่ือถือได้พร้อมท้ังมีภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ เพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของผู้บริหารสถานศึกษา ให้สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด  
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาการบริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา สังกัดส านักงานพระพุทธ
ศาสนาจังหวัดชัยภูมิ  โดยผลท่ีได้จากการวิจัยครั้งนี้จะได้น าไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการปรับปรุง
และพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ 
ให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.2.1 การบริหารโรงเรียนพระปริยั ติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิในศตวรรษท่ี 21 เป็นอย่างไร 
  1.2.2 แนวทางการส่งเสริมการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัด
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิในศตวรรษท่ี ๒๑ มีอะไรบ้าง 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากร ได้แก่ ประชากร ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ ปีการศึกษา 
2561 จ านวนท้ังส้ิน 100 รูป/คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ จ านวน 80 คนโดยก าหนด
กลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie& Morgan) และสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified 
random sampling) แล้วน าไปเทียบสัดส่วนจากประชากรตามต าแหน่งหน้าท่ี ขนาดสถานศึกษาและ
ประสบการณ์ในการท างาน ได้กลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มอย่างง่าย 
  1.3 กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จ านวน 12 รูป/คน ได้จาก
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

                                            

                  5 ชัยยนต์ เพาพาน ทิศทางใหม่ในศตวรรษท่ี 21 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน สู่ประชาคม
อาเซียน: การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1  
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 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการวิจัย 2 ชนิด คือ แบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ ดังนี้ 
 1. แบบสอบถามท่ีเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบปลาย
ปิดให้เลือกตอบ โดยจ าแนกเป็นต าแหน่งหน้าท่ี วุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน โดยใช้
แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)   
  2. เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิในศตวรรษท่ี 21 โดยแบบสอบถามมี
ลักษณะเป็นแบบประมาณค่า(Rating Scale) ซึ่งมีอยู่ 5 ระดับตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert’s 
Scale)    
  3. เป็นแนวทางในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิในศตวรรษท่ี 21 โดยมีลักษณะเป็นแบบปลายเปิดเพื่อให้ ผู้ตอบ
แบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นส่วนตัว 
 4. แบบสัมภาษณ์ ใช้ส าหรับส าภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 12 คน จ าแนกเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 6 คน และครูผู้สอน จ านวน 6 คน 
 
สรุปผลการวิจัย 
   ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน  มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับมาก ไปหาน้อยตามล าดับ คือ 
ด้านการบริหารงานวิชาการ รองลงมาคือ ด้านการบริหารงานท่ัวไป และด้านการบริหารงานบุคคล 
ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ด้านการบริหารงานงบประมาณด้านการบริหารงานวิชาการมีระดับ
การปฏิบัติระดับการอยู่ท่ี (𝑥 =4.21 S.D = .47) รองลงมาคือ ด้านการบริหารงานท่ัวไปมีระดับการ
ปฏิบัติระดับการอยู่ท่ี (𝑥 =4.18 S.D = .54) และด้าน การบริหารงานบุคคลมรีะดับการปฏิบัติระดับ
การอยู่ท่ี (𝑥 =4.14 S.D = .55) ตามล าดับ ส่วนด้านท่ีมีระดับการปฏิบัติระดับการน้อยท่ีสุดคือ ด้าน
การบริหารงานงบประมาณมีระดับการปฏิบัติระดับการอยู่ท่ี (𝑥 =4.13 S.D = .55) 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

 การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ จะกล่าวถึงด้านความยืดหยุ่นและการปรับตัว ด้านการ
ริเริ่มสร้างสรรค์และการเป็นตัวของตัวเอง ด้านทักษะด้านสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรม ด้านการ
เป็นผู้สร้างหรือผลิตและรับผิดชอบเช้ือถือได้ และด้านภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ การบริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา สังกัดส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ โดยผู้วิจัย จะกล่าวถึงประเด็นส าคัญ และประเด็นท่ีน่าสนใจ พบว่า 
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งมีค่าเฉล่ีย 4.17 
ซึ่งจะอภิปรายเป็นรายด้าน ดังนี้ 

 ๑) ผลการวิจัยด้านการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก ได้แก่ บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการ
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วางแผนก าหนดนโยบาย และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โดยการเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของสถานศึกษาอยู่เสมอ ปลูกฝังจิตส านึกให้ผู้เรียนในสถานศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม 
ตระหนักถึงผลร้าย และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแล้ว พบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนมีทัศนคติในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานของ วิจารณ์ พานิช6 กล่าวว่า 
ความท้าทายด้านการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
เป็นเรื่องส าคัญของกระแสการปรับเปล่ียนทางสังคมท่ีเกิดขึ้นในศตวรรษท่ี 21 ได้กล่าวถึงทักษะเพื่อ
การ ด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ว่าสาระวิชามีความส าคัญแต่ไม่เพียงพอส าหรับการเรียนรู้เพื่อมีชีวิตใน
โลกยุคศตวรรษท่ี 21 ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา (contentหรือ subject matter) ควรเป็นการเรียน
จากการค้นคว้าเองของนักเรียน โดยครูช่วยแนะน าและช่วยออกแบบกิจกรรมท่ีช่วยให้นักเรียนแต่ละ
คนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้ 

              สาระวิชาหลัก (Core Subjects) ประกอบด้วย ภาษาแม่ และภาษาส าคัญของ
โลก ศิลปะคณิตศาสตร์ การปกครองและหน้าท่ีพลเมือง เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และ
ประวัติศาสตร์โดยวิชาแกนหลักนี้จะน ามาสู่การก าหนดเป็นกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ส าคัญต่อการ
จัดการเรียนรู้ในเนื้อหาเชิงสหวิทยากา(Interdisciplinary)หรือหัวข้อส าหรับศตวรรษท่ี 21 โดยการ
ส่งเสริมความเข้าใจในเนื้อหาวิชาแกนหลักและสอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ดังนี้  

           1. ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม จะเป็นตัวก าหนดความพร้อมของนักเรียน
เข้าสู่โลกการท างานท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน ได้แก่ ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรมการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา และการส่ือสารและการร่วมมือ 

           2. ทักษะด้านสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยีเนื่องด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารผ่านทางส่ือและเทคโนโลยีมากมาย ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน ได้แก่ความรู้ด้าน
สารสนเทศความรู้เกี่ยวกับส่ือและความรู้ด้านเทคโนโลยี 

          3. ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ในการด ารงชีวิตและท างานในยุคปัจจุบันให้ประสบ
ความส าเร็จนักเรียนจะต้องพัฒนาทักษะชีวิตท่ีส าคัญ ได้แก่ ความยืดหยุ่นและการปรับตัว การริเริ่ม
สร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเองทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต 
(Productivity) และความรับผิดชอบเช่ือถือได้ (Accountability) และ ภาวะผู้น า และความ
รับผิดชอบ (Responsibility)สอดคล้องกับงานวิจัย นางศศิตา เพลินจิต7  ได้ศึกษาเรื่อง “ ทักษะการ
บริหารในศตวรรษท่ี 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑” ผลการศึกษาพบว่า   

                                            

6.วิจารณ์ พานิช. (2555). สถานศึกษากับการจัดการความรู้เพ่ือสังคม. กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ดี 
                      7 นางศศิตา เพลินจิต การค้นคว้าอิสระการศกึษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พ.ศ.2558 
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         1. ทักษะการบริหารในศตวรรษท่ี 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสา
นักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้านเรียงลาดับตามค่าเฉล่ีย คือ ด้าน
ภาวะผู้นาและความรับผิดชอบ รองลงมาคือ ด้านทักษะด้านสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรม ด้าน
ความยืดหยุ่นและการปรับตัว ด้านการเป็นผู้สร้างหรือผลิตและรับผิดชอบเช่ือถือได้ และด้านการริเริ่ม
สร้างสรรค์และการเป็นตัวของตัวเอง  

 ๒. การเปรียบเทียบทักษะการบริหารในศตวรรษท่ี 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา ในภาพรวมและรายด้านไม่มีความแตกต่างกันได้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดทฤษฎีของ
การวิจัย และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ คารมย์ พลกุล8 ได้วิจัยเรื่อง สภาพปัญหาการบริหาร
งบประมาณของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 พบว่า 
บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ และ
สถานศึกษาไม่ได้จัดท ารายงานผลการประเมินการใช้เงิน และผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

  2) ผลการวิจัยด้านการบริหารงานงบประมาณ โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก ได้แก่ การอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดอย่างเป็นระบบสามารถตรวจสอบได้อย่างตรงไปตรงมามีความ
ชัดเจนมีคณะกรรมการตรวจสอบได้ในทุกระดับอย่างโปร่งใส การวางแผนพัสดุ ครุภัณฑ์ หรือ
ส่ิงก่อสร้าง มีความโปร่งใส ตรวจสอบความถูกต้อง อย่างชัดเจน เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแล้ว พบว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีทัศนคติในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  คารมย์ พล
กุล9 ได้วิจัยเรื่อง สภาพปัญหาการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 พบว่า บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ และสถานศึกษาไม่ได้จัดท ารายงานผลการประเมินการใช้เงิน และ
ผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  

 ๓) ผลการวิจัยด้านการบริหารงานบุคคลในศตวรรษท่ี 21 โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก ได้แก่ การเปิดโอกาสให้บุคลากร
มีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์การประเมินผลต่างๆเป็นประจ า การบรรจุแต่งต้ังมีความโปร่งใส แสดง
หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลงานของบุคลากรท่ีชัดเจน บุคลากรทางการศึกษาร่วมกันพิจารณาใช้

                                            

 8 คารมย์ พลกุล, สภาพปญัหาการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการบริหารการศึกษา,         
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2554), หน้า 114. 
 9 คารมย์ พลกุล, สภาพปญัหาการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการบริหารการศึกษา,         
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2544), หน้า 114. 
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ห้องเรียน อาคารเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยยนต์ เพาพาน  “ 
ผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ในศตวรรษท่ี 21” ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 
๒๑ จะต้องมีความรู้เชิงทฤษฎี ความสามารถ มีทักษะ และประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษาให้
ทันสมัยเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงโลกยุคใหม่ 4 ด้านดังนี้ 

       ๑. คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย การวิสัยทัศน์ 
ความรู้ทางวิชาการ นักประกอบการ นักริเริ่มสร้างสรรค์และประกอบการความสามารถด้านเทคโนโล
ยี นักสร้างพลัง และแรงบันดาลใจเชิงบวก ตัวแบบท่ีดี และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

       ๒. ทักษะสาหรับผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วยทักษะต่างๆ ดังนี้ 
การคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การส่ือสาร การทางานเป็นทีมเทคโนโลยีและ
ดิจิตอล การตัดสินมุ่งผลสัมฤทธิ์และ มนุษย์สัมพันธ์ 

       ๓ . บทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคใหม่ ประกอบด้วย บทบาทในฐานะผู้
นา ทางวิชาการบทบาทในฐานะผู้รักษาระเบียบวินัยบทบาทในฐานะผู้ประเมิน บทบาทในการทบทวน
นโยบาย บทบาทในการการบริหารหลักสูตรและการสอน บทบาทในการก าหนดตารางการปฏิบัติงาน 
บทบาทในการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ บทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาครูและ
บุคลากร บทบาทในการประชาสัมพันธ์ บาทบาทในการประสานสัมพันธ์กับชุมชน และบทบาทในการ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 

  ๔.คุณธรรมและจริยธรรมในศตวรรษท่ี 21 ผู้บริหารสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ
บริบทการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นคุณธรรมท่ีมีอยู่ในตัวของผู้บริหารการนาหลักธรรมมาปฏิบัติจนเป็น
อุปนิสัยติดตัวประกอบด้วยคุณธรรมจริยธรรมสาหรับตนเอง คุณธรรมจริยธรรมเพื่อการปฏิบัติหน้าท่ี
การบริหาร และ คุณธรรมจริยธรรมส าหรับสังคม บรรจบ ศรีประภาพงศ์10 ได้ศึกษาเรื่อง“ศึกษาการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทราเขต2” 
ประจ าปีการศึกษา 2548 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา 118 คน และครู 317 
คน ผลการวิจัยพบว่าการ บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการวางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่งด้านการสรรหาและ
บรรจุแต่งต้ัง และด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ อยู่ในระดับมาก ด้านวินัยและ
การรักษา วินัจอยู่ในระดับปานกลางและด้านออกจากราชการอยู่ในระดับน้อยเมื่อเปรียบเทียบความ
คิดเห็น ของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจ าแนกตาม
ต าแหน่ง และจ าแนกตามขนาดโรงเรียนแตกต่างกันส่วนจ าแนกตามอายุราชการไม่แตกต่างกัน  

 ๔) ผลการวิจัยด้านการบริหารงานท่ัวไปในศตวรรษท่ี 21 โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก ได้แก่ งานกิจการนักเรียนให้ทุก

                                            

 10 บรรจบ ศรีประภาพงศ,์ “ศึกษาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงาน    
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต๒”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร,์ 2548), หน้า 61. 
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ฝ่ายมีส่วนร่วมสร้างความร่วมมือพัฒนาโรงเรียนในทุกด้าน และติดตามตรวจสอบประเมินผลการ
รายงานผลการพัฒนาการศึกษาต่อผู้ปกครอง ชุมชน อย่างสม่ าเสมอ การดูแลอาคารสถานท่ีได้อย่าง
คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตติมา ธมชยากร11 ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานท่ัวไปของ โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา พบว่า 
การบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
การปฏิบัติมาก ค่าเฉล่ีย 3.74 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.66 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
การปฏิบัติมากเรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ งานธุรการและงานสารบรรณ งานกิจการนักเรียน งาน
ทะเบียนและรายงาน งานคณะกรรมการสถานศึกษา งานอาคารสถานท่ี  งานสารสนเทศและการ
วางแผน งานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน งานประชาสัมพันธ์และ  งานเทคโนโลยี
การศึกษาเป็นล าดับสุดท้ายส่วนแนวทางการพัฒนาการบริหารงานท่ัวไปในแต่ละด้าน มีดังนี้  1) การ
พัฒนางานธุรการและงานสารบรรณ ควรจัดระบบงานและข้อมูลท่ีทันสมัยท้ังเรื่องการจัดเก็บ การ
ค้นหา รวมถึงการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข้ามาเป็นเครื่องมือส าคัญ 2) การพัฒนางานอาคารสถานท่ี 
ควรพัฒนาให้มี ความปลอดภัย  มีบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมท่ีส่งเสริมต่อการเรียนรู้ และต้องมีการ
บ ารุงรักษาซ่อมแซมอยู่เสมอ3) การพัฒนางานทะเบียนและรายงานรายละเอียดของข้อมูลท่ีถูกต้อง
ทันสมัยและง่ายต่อการค้นหา  

แนวทางการส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ สรุปอภิปรายผล ดังนี้  

 1) ด้านการบริหารงานวิชาการในศตวรรษที่ 21 คือ ด้านความยืดหยุ่นและการ
ปรับตัว ด้านการริเริ่มสร้างสรรค์และการเป็นตัวของตัวเอง ด้านทักษะด้านสังคมและทักษะข้าม
วัฒนธรรม ด้านการเป็นผู้สร้างหรือผลิตและรับผิดชอบเช้ือถือได้ และด้านภาวะผู้น าและความ
รับผิดชอบ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของโลกมีการใช้บวัตกรรม
คอมพิวเตอร์ท่ีทันสมัย เพื่อพัฒนาระบบการวัดผล ประเมินผล อย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและระบบเทคโนโลยีการส่ือสารเพื่อข้อมูลข่าวสารท่ีทันสมัยสู่มีการใช้เทคโนโลยี
การส่ือสารท่ีทันสมัยในการแนะแนวได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดมีการใช้
เทคโนโลยีการส่ือสารท่ีในการแนะแนวได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดส่งเสริมให้
ครูผู้สอนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดเรียนการสอนอย่างเหมาะสม คุ้มค่า ในการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดมีการประสานความ
ร่วมมือ เพื่อพัฒนาการบริหารงานวิชาการกับสถานศึกษาอื่นพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา ให้ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม สามารถเข้าถึงได้ทุกท่ี ทุกเวลา 

                                            

 11  จิตติมา ธมชยากร, การบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา, 
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2553), หน้า 187. 
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 2)ด้านการบริหารงานงบประมาณในศตวรรษที่ 21 คือ ด้านความยืดหยุ่นและการ
ปรับตัว ด้านการริเริ่มสร้างสรรค์และการเป็นตัวของตัวเอง ด้านทักษะด้านสังคมและทักษะข้าม
วัฒนธรรม ด้านการเป็นผู้สร้างหรือผลิตและรับผิดชอบเช้ือถือได้ และด้านภาวะผู้น าและความ
รับผิดชอบ จัดท านโยบายและแผนงบประมาณ อย่างเหมาะสม คุ้มค่า  และเกิดประโยชน์สูงสุดสู่
ศตวรรษท่ี ๒๑มีตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ เพื่อความถูกต้องและแม่นย า 
ตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท่ีทันสมัย เพื่อความ
ถูกต้องและการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนสู่ศตวรรษท่ี 
21 ในจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับงานพัสดุอย่างเหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินอย่างถูกต้องตามระเบียบเพื่อน าไปพัฒนาสถานศึกษา พัฒนาระบบ
การเบิกจ่ายเงิน เพื่อเพิ่มความถูกต้องและแม่นย าในการเก็บรักษาเงิน จัดท าบัญชีการเงินโดยใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ท่ีทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานได้อย่างถูกต้องและแม่นย า มีการรายงาน
ผลการบริหารการเงินเป็นระบบถูกต้องสามารถตรวจสอบได้สู่ ศตวรรษท่ี 21 สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการเป็นอย่างดี 

 3)ด้านการบริหารงานบุคคล คือ ด้านความยืดหยุ่นและการปรับตัว ด้านการริเริ่ม
สร้างสรรค์และการเป็นตัวของตัวเอง ด้านทักษะด้านสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรม ด้านการเป็น
ผู้สร้างหรือผลิตและรับผิดชอบเช้ือถือได้ และด้านภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ จัดท าระบบการ
บริหารงานบุคคลโดยใช้ส่ือเกี่ยวกับอัตราก าลังครู  และบุคลากรทางการศึกษาส่งเสริมพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลโดยใช้หลักคุณธรรมอย่างเหมาะเพื่อการเล่ือนขั้นเงินเดือนด้วยความเหมาะสมและ
ถูกต้องตามหลักคุณธรรมจริยธรรมประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้วยระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีทันสมัย  
อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและแม่นย าในการด าเนินการทางวินัย การลง โทษ โดยใช้หลักความ
ถูกต้องตามระเบียบควบคู่กับหลักคุณธรรมในศตวรรษท่ี 21 ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาในสู่การพัฒนาการจัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรภายในสถานศึกษา อย่ างถูกต้อง 
พัฒนาการประเมินวิทยฐานะครู และบุคลากรทางการศึกษา  ได้อย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์
สูงสุดในศตวรรษท่ี 21 ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาวิชาชีพโดยการสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร และครูผู้สอน โดยการ
พัฒนาตนเองให้เข้ากับยุคปัจจุบันและในศตวรรษท่ี 21 

 4)ด้านการบริหารงานทั่วไป คือ ด้านความยืดหยุ่นและการปรับตัว ด้านการริเริ่ม
สร้างสรรค์และการเป็นตัวของตัวเอง ด้านทักษะด้านสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรม ด้านการเป็น
ผู้สร้างหรือผลิตและรับผิดชอบเช้ือถือได้ และด้านภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ พัฒนาระบบ
เครือข่ายการศึกษาและข้อมูลสารสนเทศท่ีทันสมัย เพื่อส่งเสริมการท างานร่วมกับสถานศึกษาอื่น
บริหารสถานศึกษาตามนโยบายและแผน เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานในศตวรรษท่ี 21 จัดระบบการ
บริหารองค์กร ด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในพัฒนาการ
ด าเนินงานธุรการโดยเพิ่มมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมทีทันสมัย
เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาระบบการรับ
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นักเรียน การจัดท าส ามะโนผู้เรียน โดยใช้ระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา ครอบคลุมเป้าหมายอย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดในศตวรรษท่ี 21 พัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาให้ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม เข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
รวดเร็วในและมีการติดต่อประสานงานราชการกับทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างรวดเร็วส่งเสริมระบบการควบคุมภายใน เพื่อพัฒนาสถานศึกษา  สู่ความเป็นสากลใน
ศตวรรษท่ี ๒๑เป็นอย่างดีการจัดสถานศึกษาให้มีความรมรื่นและการจัดแหล่งเรียนรู้ได้อย่างมีความ
คุ้มค่า 

  

5.3 ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยได้แนวทางการพัฒนาทางการศึกษาท่ีใช้เป็นข้อเสนอแนะในการน าไปใช้เชิง
นโยบาย/เชิงปฏิบัติการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้       

 5.3.1 ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย 

           5.3.1.1 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรรณรงค์ให้เห็นความส าคัญของการบริหารใน
ศตวรรษท่ี๒๑ มาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน องค์กรอย่างเป็นรูปธรรม สร้างจิตส านึกร่วมกัน สร้างความ
รับผิดชอบร่วมกัน รู้รักสามัคคีมีน้ าใจไมตรต่อเพื่อนร่วมงานให้เห็นความส าคัญของการใช้ทรัพยากรให้
เกิดความคุ้มค่ามากท่ีสุดในการผลิตทรัพยากรบุคคลเพื่อจะได้ศาสนทายาทท่ีดีมีคุณภาพ 

           5.3.1.2 ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา สังกัดส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ ควรมีการจัดฝึกอบรมผู้บริหารและครูผู้สอนเพื่อส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงานภายในสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและ
ระเบียบของทางราชการเพื่อความเรียบร้อยดีงาม ปฏิบัติงานตามภาระหน้าท่ีได้รับมอบหมาย 

           5.3.1.3ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดท่ีมีท่ีต้ังอยู่ภายในเขตจังหวัดรับผิดชอบ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม ควรมีการไปส ารวจลงพื้นท่ีการปฏิบัติงานจริงของพนักงานศาสนการหรือ
ครูผู้สอนเป็นระยะว่ามีการน าแนวคิดในศตวรรษท่ี ๒๑ ไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทของโรงเรียน
พระปริยัติธรรมหรือไม่ ถ้าไม่มีควรหาแนวทางเพื่อน าไปสู่กระบวนการปฏิบัติในครั้งต่อไป และควรมี
กิจกรรมส่งเสริมภาวะผู้น าด้านการบริหารให้กับผู้บริหารและบุคลาการทางศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการน าผลไปปฏิบัติ 

   5.3.2.1 ควรน าผลการศึกษาครั้งนี้ไปเป็นข้อมูลในการวางแผนการบริหารโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

   5.3.2.2 ควรหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ีได้จากการศึกษามาปรับแก้ไขในส่วนท่ี
เป็นปัญหาให้มีความชัดเจนมากขึ้น เพื่อจะน าไปสู่การลงมือปฏิบัติและไม่กลับไปสู่วังวนเดิมอีกเป็น
การย้อนกลับข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาอีกครั้ง 

5.3.3 ข้อเสนอแนะจากผู้วิจัย 
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    5.3.3.1 ควรศึกษาในการน าหลักพุทธธรรมอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น หลักพรหมวิหาร 4 
หลักสุจริต 3 ธรรมเป็นโลกบาลหรือธรรมคุ้มครองโลก 2 เป็นต้น มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาหรือสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธใน
ศตวรรษท่ี 21 

   5.3.3.2 ควรจะศึกษาการบริหารในศตวรรษท่ี 21 กลุ่มตัวอย่างจากสถานศึกษาท่ีมี
ลักษณะโครงสร้างแตกต่างกันบ้างเพื่อหาความแตกต่าง ด้านต าแหน่ง ขนาดสถานศึกษา 
ประสบการณ์การท างาน  

    5.3.3.3 ควรมีการศึกษาการบริหารในศตวรรษท่ี 21 โดยการเพิ่มจ านวนขนาด ตัว
แปรอิสระให้มีความหลากหลายขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ท าการศึกษาวิจัยในโอกาสต่อไป 
 

เอกสารอ้างอิง 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,คู่มือปฏิบัติงานโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ,
 กรุงเทพมหานคร:ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,๒๕๕๗ 

     พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๓. 

     แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา, (พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ.๒๕๖๒), กองพุทธศาสนศึกษา : ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ. 

    วิจารณ์ พานิช. (๒๕๕๕). การจัดการความรู้กับการบริหารราชการไทย. กรุงเทพฯ: 
สถานบันส่งเสริมเพื่อสังคม.1ธีระรัตน์กิจจารักษ์, เอกสารค าสอนวิชาการบริหารการศึกษา, 
(เพชรบูรณ์ : คณะครุศาสตร์สถาบันราชภัฎ, ๒๕๔๒),  

พะยอมวงศ์สารศรี, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : พรานนกการพิมพ์, ๒๕๔๒),  
สมคิด บางโม, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๕),  
ยอร์ชอ้างในประดิษฐ์บอดีจีน, กระบวนการบริหารงานของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดกลุ่ม

ภาคเหนือ, วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 
๒๕๓๘),  

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙),  

พระมหาวุฒิชัยวชิรเมธี,คนส าราญงานส าเร็จ,พิมพ์ครั้งท่ี๓, (กรุงเทพมหานคร :บริษัทอมรินทร์พริ้น
ต้ิงแอนด์พลับลิชช่ิงจ ากัด (มหาชน), ๒๕๕๐),  

วิรัชวิรัชวิภาวรรณ,การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและ
หน่วยงานของรัฐ, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์นิติธรรม, ๒๕๔๘),  

ไพบูลย์ ช่างเรียน, วัฒนธรรมการบริหาร (กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๓๒),  
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สิรภพ เหล่าลาภะ, พุทธศาสตร์การเมือง, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๔๕), หน้า๑๔๐. 
สุนทร สายค า, ภาวะผู้น าของผู้บริหารในมุมมองของผู้ใต้บังคับบัญชา , วารสารสถาบันวิจัยพิมล

ธรรม ปีท่ี ๔ ฉบับท่ี ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม  ๒๕๖๐,  
อดิศรเพียงเกษ, วิธีเอาชนะใจคน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

 ๒๕๕๑),  
วิโรจน์  สารรัตน์, แนวคิดทฤษฎีและประเด็นเพื่อการบริหารทางการศึกษา , (กรุงเทพมหานคร : 

หจก.ทิพยวิสุทธิ์, ๒๕๕๕),  
เฮอร์เบิร์ต ไซมอน(Herbert A. Simon), Administrative Behavior, (New York: Macmillan, 

1947),  
จันทรานี  สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบั ติ ในการบริหารสถานศึกษา ,  พิมพ์ครั้ ง ท่ี ๑, 

(กรุงเทพมหานคร : บุ๊ค พอยท์ , ๒๕๔๕),  
เมย์ อ านวยพันธ์วิไล, “วิธีการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กตามหลักอิทธิบาท ๔ ของกลุ่มโรงเรียนขาณุวร

ลักษณ์”,วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา , 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖),  

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีในการบริหาร, พิมพ์ครั้งท่ี๔. (กรุงเทพมหานคร:โรง
พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙),  

วิโรจน์สารรัตนะ, การบริหารหลักการทฤษฎีและประเด็นทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์ทิพยวิสุทธิ์, ๒๕๕๒),  

เฟรดเดอร์ริคดับบลิว. เทเลอร์, อ้างในธงชัยสันติวงษ์, องค์การและการบริหาร, พิมพ์ครั้งท่ี๑๑, 
(กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๓),  

 เฮนรี่ ฟาโยล (Henri Fayol), อ้างใน ศิริวรรณ  เสรีรัตน์, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร 
: ธรรมสาร, ๒๕๔๕),  

ธีระรัตน์ กิจจารักษ์, เอกสารค าสอนวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: คณะครุศาสตร์ 
สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์, ๒๕๕๒),  

ชูศรี ถนอมกิจ, “ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี”, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา), 

ทวีศักดิ ์บังคม, “ปัญหาและแนวทางแก้ไขการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต ๑”, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยบูรพา), ๒๕๕๐. 

มณทิพย์ ทรงกิติพิศาล, “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ
มัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีภาคใต้ของประเทศไทย”, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง,๒๕๕๒). 

กิติมา ปรีดีดิลก, การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร : อักษรพิพัฒน์,    
๒๕๔๒),  
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อมรชัย ตันติเมธ, การบริหารสถานศึกษาปฐมวัย, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 
๒๕๔๒),  

ปราชญา กล้าผจญ และสมศักดิ์ คงเท่ียง, หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๒),  

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ, 
๒๕๔๖),  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ง, แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา : เพื่อ
พร้อมรับการประเมินภายนอก, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ดี, ๒๕๔๔),  

 รุ่ง แก้วแดง, ปฏิวัติการศึกษาไทย, (กรุงเทพมหานคร : มติชน, ๒๕๔๓),  
กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, ๒๕๔๖),  

คู่มือปฏิบัติงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา, พิมพ์ครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๗),  

Hoy, Wayne K. & Cecil, Masker G. Educational Administration Theory, Research, and 

Practice, (New York: McGraw – Hill Inc, 1996),  

Luther Gulick and Lyndall Urwick, Papers on the Science of Administration, 

(NewYork : Institute of Public Administration, 1937),  

Wagner, J.A., &Hollenbeck,J.R. Management of organization behavior, (NewJersey: 

Prentice–Hall, 1995),      

Don Hellriegel, Management (third edition, Addison - Wesley Publishing Company 

.lmc., 1982),  

  E.N. Chapman, Supervisor Survival Kit, (second edition, California : 

Science Research Associates lnc.,1995),  
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การบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๑ 
CHARITY SCHOOL ADMINISTRATION OF THE TEMPLE IN BUDDHISM 

BASED ON FOUR SANGKAHA VATTHU UNDER THE OFFICE THE PRIVATE  

EDUCATION BOARD IN THE NORTH EAST AREA ONE 

 
พระปลัดศรายุทธ มหานรินฺโท  (มหาประโค)1 

ดร.สุนทร สายค า2 
ดร.สมปอง ชาสิงห์แก้ว3 

                             
บทน า 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกลไกลท่ีส าคัญยิ่งของโลกปัจจุบัน ในศตวรรษท่ี ๒๑ รัฐ
จะต้องจัดรูปแบบการศึกษาท่ีเหมาะสมโดยค านึงถึงความสามารถของบุคคล ตามหลักยุทธศาสตร์ชาติ 
และยุทธศาสตร์ประเทศไทย ยุค ๔.๐ ในการเตรียมความพร้อมด้านก าลังคนท้ังด้านความรู้ ทักษะ 
ความสามารถและรู้เท่าทันกระแสความเปล่ียนแปลงของโลกท่ีมีพลวัต จึงเป็นความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีรัฐ
และทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง จะต้องร่วมมือกันก าหนดกรอบและทิศทางเป้าหมายการผลิตและการ
พัฒนาคนภายในประเทศ กับทิศทางการพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ โดยยึดหลักการเป้าหมายและ
แนวคิด  การจักการศึกษาเพื่อปวงชน การจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและท่ัวถึงของภาครัฐอย่าง
มีประสิทธิภาพ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาในมาตรา ๖ ท่ีก าหนดไว้ว่า 
“การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี 
ความสุข” 
 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจัดว่าเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง ซึ่งได้รับ 
อนุญาตให้จัดต้ังเป็นโรงเรียนตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พุทธศักราช ๒๔๘๘ ซึ่งได้ จัดการ
เรียนการสอนแบบเดียวกับโรงเรียนสามัญท่ัวไป ขณะเดียวกัน ก็มีจุดเน้นท่ีต้องการให้ นักเรียนนั้น มี
คุณธรรมจริยธรรม โดยมีจุดประสงค์ มุ่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม ซึ่งน า ไปสู่การ
ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา อย่างถูกต้องโดย การควบคุมกาย 
วาจา ใจ ให้อยู่ในกรอบคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม ไม่เบียดเบียนตนเองและบุคคลอื่น 
สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเองและสังคม ตลอดจนมีลักษณะของ ความเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
เพื่อการด ารงตนเป็นพลเมืองท่ีดีในสังคม ประชาธิปไตยท่ีมี  พระมหากษั ตริย์ เป็นประมุข  
ขณะเดียวกันโรงเรียนก็ได้รับการสนับสนุน จากคณะสงฆ์ซึ่งเปิด โอกาสให้วัด พระสงฆ์และชุมชน ได้
                                            

1 นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
2 อาจารย์ที่ปรึกษาสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
3 อาจารย์ที่ปรึกษาสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
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เข้ามามีบทบาทในการจัดการ ศึกษาอย่างเต็มท่ี โดยมีกระทรวงศึกษาศึกษาธิการได้ส่งเสริมสนับสนุน
และให้การอุดหนุนแก่โรงเรียนเป็นพิเศษ เพราะถือว่า โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
เป็นโรงเรียนต้นแบบประเภทการจัด การศึกษาสงเคราะห์ ให้แก่บุคคลท่ีไม่สามารถพึ่งตนเองได้ 
หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส  ส านักงานคณะกรรมส่งเสริมการการศึกษาเอกชน ได้ออกนโยบาย
และแผนงานให้ สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงได้เพิ่มเติมนโยบาย
การพัฒนาการศึกษาให้มีความเจริญก้าวหน้า และเป็นโรงเรียนท่ีมีคุณภาพสูงขึ้นจากเดิมมาก 
 การบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในทางพระพุทธศาสนา ตามหลักสังคหวัตถุ ๔  สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๑  คือการน าเอา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการในการบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
แต่ปัจจุบันผู้บริหารโรงเรียนการกุศลยังไม่ได้น าหลักสังคหวัตถุ ๔ มาปรับใช้ในการบริหารโรงเรียนให้
สอดคลองกับบริบทของโรงเรียนการกุศล แต่ยังยึดหลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษาของโลก
ตะวันตกจึงเป็นจุดบอด ของการบริหารโรงเรียนการกุศล การบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนาจะต้องบูรณาการหลักธรรมให้สอดคลองกับบริบททางทฤษฎีน าไปสู่การปฏิบัติในการ
บริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
 จากเหตุผลความส าคัญและสภาพปัญหาดังกล่าวนี้ผู้วิจัย จึงมีความสนใจศึกษาการบริหาร
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาตามหลักสังคหวัตถุ ๔  สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๑ เพื่อน าเอาข้อบกพร่องตามขอบข่ายในการ
บริหารงานของโรงเรียน ๔ ด้าน การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล การบริหารงานท่ัวไป สามารถน าหลักสังคหวัตถุ ๔  ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาให้
มีประ สิทธิภาพ  เพื่ อรองรับการประเมิน คุณภาพการศึกษาและบรรลุวัตถุประสงค์ของ
กระทรวงศึกษาธิการต่อไปวัตถุประสงค์การวิจัย 
 ๑.๒.๑ เพื่อศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔  สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เขต ๑  
 ๑.๒.๒ เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน โรงเรียนการกุศลของวัด
ในพระพุทธศาสนา ตามหลักสังคหวัตถุ ๔  สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๑             
 ๑.๒.๓ เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๑ 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1.ประชากร กลุ่มตัวอย่างและกลุ่มเป้าหมาย 
  1.1 ประชากร ได้แก่ ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้บริหารสถานศึกษา และ
ครูผู้สอน การบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๑ ในปีการศึกษา 
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๒๕๖๑ แยกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน ๑๕๕ รูป/คน และครูผู้สอน จ านวน ๘๐๔  รูป/คน รวม
ท้ังส้ิน จ านวน ๙๕๙ รูป/คน  
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน การ
บริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๑   ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ แครซี่และมอร์แกน (R.V.Krejcle & D.W.Morgan)  ได้
กลุ่มตัวอย่างเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน ๗๐ รูป/คน และครูผู้สอน จ านวน ๒๐๕ รูป/คน รวม
ท้ังส้ิน จ านวน  ๒๗๕ รูป/คน 
  1.3 กลุ่มเป้าหมาย การวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ก าหนด กลุ่มเป้าหมาย เพื่อการสัมภาษณ์ 
เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหาร การบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา  ตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เขต ๑  โดยใช้เทคนิคในการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือแบบเป็นทางการ (Structured Intervew 
of Formal interview) โดยใช้กฎเกณฑ์ หรือคุณสมบัติของผู้สัมภาษณ์ ดังนี้คือ ผู้บริหารสถานศึกษา 
และครูผู้สอน  จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป มีประสบการณ์ มีความรู้ ด้านหลักบริหาร
การศึกษา ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  ได้ก าลุ่มเป้าหมายดังนี้ ได้แก่ 
ผู้บริหารการศึกษา จ านวน  ๘ รูป / คน และครูผู้สอน จ านวน   ๘   รูป / คน รวมท้ังส้ิน ๑๖ รูป / 
คน 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ตาม
รูปแบบวิธีวิจัยแบบผสมผสานวิธี Mixed Research ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎี และการ 
ศึกษาทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้
เครื่องมือในการวิจัย 2 ชนิด คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ดังนี้ 
 1. แบบสอบถามท่ีเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบปลาย
ปิดให้เลือกตอบ โดยจ าแนกเป็นต าแหน่งหน้าท่ี วุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน โดยใช้
แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)   
  2. เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เขต ๑  มีลักษณะเป็น มาตราส่วนประเมินค่า (numerical Rating scale)4 มี ๕ ระดับ โดยก าหนด
ความมากน้อยของระดับ   

3. เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Questionnaire)เพื่อศึกษา 

                                            

 4บุญชม ศรีสะอาด, การวิจัยเบื้องต้น,พิมพ์ครั้งที่ ๒ (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สุวีริยาสาส์น, 
๒๕๓๕), หน้า ๙๙–๑๐๐. 
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ข้อเสนอแนะการบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๑ มีลักษณะ จ านวน 
๔ ด้าน 
 4.แบบเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๑ ใช้ส าหรับส าภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ๑๖ คน จ าแนกเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน ๑๖ รูป/คน  
 
สรุปผลการวิจัย 
   ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน  มีความคิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียน
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๑ อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับมาก ไปหา
น้อยตามล าดับ คือ ด้านการบริหารงานงบประมาณ รองลงมาคือ ด้านการบริหารงานท่ัวไป และด้าน
การบริหารงานบุคคล ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ด้านการบริหารงานด้านการบริหารงาน
งบประมาณตามหลักสังคหวัตถุ ๔  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ มาก ( �̅�= ๔.๔๖, S.D. = ๐.๗๗ ) รองลงมา 
คือ ด้านการบริหารงานท่ัวไปตามหลักสังคหวัตถุ ๔ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ มาก ( �̅�= ๔.๔๕, S.D. = 
๐.๗๘ ) และ ด้านการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ ๔  ( �̅�= ๔.๔๕, S.D. = ๐.๗๖ ) ส่วนด้าน
ท่ีมีการปฏิบัติน้อยท่ีสุด คือ ด้านการบริหารงานงบประมาณตามหลักสังคหวัตถุ ๔  ( �̅�= ๔.๔๓, S.D. 
= ๐.๗๖ ) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ค้นพบประเด็นท่ีส าคัญและน่าสนใจเกี่ยวกับการ
บริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๑   โดยจะอภิปรายผล
ตามล าดับ ดังนี้ 
  ๕.๒.๑ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
ตามหลัก สังคหวั ตถุ  ๔  สั งกั ดส านั ก งานคณะกรรมการส่ง เสริมการ ศึกษา เอกชน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๑  โดยภาพรวมและรายด้านพบว่าค่าเฉล่ีย อยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็น
เพราะว่า การบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๑   อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 
มีการน าเอาหลักสังคหวัตถุ๔ คือ ทาน คือ การให้ การเฉล่ียเผ่ือแผ่แก่กันและกัน ซึ่งเป็นข้อส าคัญ
เพราะว่าทุก ๆ คนนั้นย่อมต้องการความช่วยเหลือจากกันอยู่ในด้านต่าง ๆ ในด้านวัตถุทรัพย์สินเงิน
ทอง เครื่อง อุปโภคต่างๆ ในด้านก าลังกาย ช่วยกระท ากิจการของกันและกันทางกาย ในด้านวาจา 
พูดจา ช่วยเหลือกันในเรื่องท่ีควรพูด ในด้านสติปัญญา ช่วยให้ความรู้ให้การแนะน าในข้อท่ีควรจะ
แนะน า ต่าง ๆ การให้การเฉล่ีย เผ่ือแผ่ ทุกคนท้ังผู้ใหญ่ท้ังผู้น้อยต่างก็ควรจะมีทาน คือ ให้การ
ช่วยเหลือกัน ผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือผู้น้อย ผู้น้อยก็ให้การช่วยเหลือผู้ใหญ่ ด้วยจิตใจมุ่งท่ีจะช่วยให้
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บรรลุถึง ประโยชน์ท่ีต้องการ หรือเพื่อที่จะให้พ้นจากอุปสรรคขัดข้องท้ังหลาย ปิยวาจา คือ การเจรจา
ถ้อยค าซึ่งเป็นท่ีรักเป็นที่จับใจแก่กันและกันอันเป็น ถ้อยค าสุภาพ เพราะวาจาท่ีพูดออกไปนั้น ถ้าเป็น
วาจาท่ีไม่สุภาพไม่เป็นท่ีรักท่ีพอใจ ก็เป็นวาจาท่ี อาจเสียดแทงน้ าใจของผู้อื่น ท าให้ผู้อื่นเกิดความ
เสียใจ ควบคุมการพูดของเราให้ไพเราะก็คือสติ นั้นเอง ดังนั้นการพดูหรือการแสดงออกทุกครั้งต้องมี
สติอยู่เสมอ อัตถจริยา คือ การประพฤติประโยชน์กันและกัน คือ การท าส่ิงท่ีเป็น ประโยชน์ต่อสถาน
บัน เช่น โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย สังคมท่ีตนอาศัยอยู่ตลอดถึงประเทศชาติ ส่ิง ใดท่ีเป็นโทษก็ควร
ละเว้นไม่กระท า การประพฤติตนให้เป็นประโยชน์สามารถปฏิบัติได้ท้ังกาย วาจา ใจ ในทุกเวลาและ
ทุกโอกาส  สมานัตตตา คือ ความเป็นผู้วางตนสม่ าเสมอ หรือเสมอต้นเสมอปลายซึ่ง หมายถึงการ
รักษาระเบียบวินัยอันใดท่ีทุกคนพึงปฏิบัติท้ังผู้ใหญ่ผู้น้อยตามหน้าท่ี ท่ีบัญญัติเอาไว้ เป็นระเบียบของ
สถานท่ี ของหน่วยงาน เช่น กฎระเบียบของสถาบันการศึกษา กฎระเบียบของ สถานท่ีราชการต่างๆ 
เป็นต้น ตลอดถึงกฎหมายบ้านเมือง ในทางพระพุทธศาสนาก็คือ พระวินัย บัญญั ติส าหรับพระภิกษุ
ท้ังหลายนั้นเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศรีนวล ศรีสวัสดิยาภรณ์( ๒๕๔๖)5ได้ท าการวิจัย 
“เรื่องการบริหารงานโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษา
เอกชน ”ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมีสภาพการปฏิบัติปานกลาง โดย
ภาพรวมแตกต่างกัน แต่ไม่สอดคล้อง พระปลัดบุญเลิศ ธมฺมรกฺโข (รักษาเมือง)(๒๕๕๙)6 “การ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียน การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช (การบริหารการศึกษา)”ผลการวิจัยพบว่า ระดับการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัด
นครศรีธรรมราช  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก
เหมือนกัน มีความแตกต่าง ชโยทิต น้ าดอกไม้ (๒๕๕๖)7 การบริหารงานปกครองนักเรียนของ
โรงเรียนเมตตาศึกษาในพระ ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัด
เชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารงานปกครองนักเรียนด้านการ  วางแผนงานปกครอง
นักเรียน พบว่า มีการจัดท ากฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับงานปกครองนักเรียน โดยทุก ฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการด าเนินการและมีการเผยแผ่ ให้เป็นที่รับทราบโดยท่ัวไป ปัญหา คือ การวางแผนในการท า 
กิจกรรมต่าง ๆ ไม่ชัดเจน ขาดการประสานงานของฝ่ายต่างๆ แนวปฏิบัติ  

                                            

5 ศรีนวล ศรีสวัสด์ิยาภรณ์( ๒๕๔๖) บทคัดย่อ 
6 พระปลัดบุญเลิศ ธมฺมรกฺโข (รักษาเมือง)(๒๕๕๙) “การด าเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียน การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(การบริหารการศึกษา)”วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขา(การบริหารจัดการคณะสงฆ์) :
(บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๕๙ ,หน้า บทคัดย่อ 

7 ชโยทิต น้ าดอกไม้. (๒๕๕๖). การบริหารงานปกครองนักเรียนของโรงเรียนเมตตาศึกษาใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์
ศึกษาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
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๕.๒.๑.๒ ผลการเปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ตามหลักสังคห
วัตถุ ๔ สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๑ 
จ าแนกตามต าแหน่ง วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ท างาน ว่าดังนี้ 
  ๕.๒.๑.๓ ต าแหน่งหน้าท่ี ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนา ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๑    ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ท่ีเป็นเช่นนี้อาจ
เนื่องมาจาก เป็นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม มีการท าหน้าท่ีหลากหลายหรือช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
จึงท าให้มีความคิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ตามหลักสังคหวัตถุ 
๔ ในการบริหารสถานศึกษา ไม่แตกต่างกันไปด้วย ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาสุทัศ 
สุมสฺสโน (นุราช)8  ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธระดับประถมศึกษา 
เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารและครู มีช่วงการท างานท่ีต่างกัน 
และมีช่วงรายได้ท่ีต่างกันได้ด าเนินการบทบาทการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธระดับประถมศึกษา เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จึง
ยอมรับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ผู้บริหารและครูท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ ต าแหน่ง แตกต่าง
กัน ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธรายด้าน ผล ปรากฏว่า ไม่
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐา 
  ๕.๒.๑.๔ วุฒิการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนา ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๑ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ท่ีเป็นเช่นนี้เป็น
เพราะว่าถึงแม้จะมีวุฒิการศึกษาท่ีต่างกัน แต่มีความคิดเห็นการบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ไม่แตกต่างกัน วิทยา ญาติบ ารุง9 ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษา
สภาพและปัญหาการ บริหารโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขต พื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา” ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอน มีความคิดเห็น
ต่อการ บริหารโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยจ าแนกตามระดับ 
การศึกษา ไม่แตกต่างกัน 
   ๕.๒.๑.๕ ประสบการณ์ในการท างาน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียน
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

                                            

8 พระมหาสุทัศ สุมสฺสโน , (นุราช) “การศึกษาบทบาทของบริหารโรงเรียนวิถีพุทธระดับ 

ประถมศึกษา เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบันฑิต, (สาขาวิชา
บริหาร การศึกษา, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๒. 

9 วิทยา ญาติบ ารุง, “การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนแห่งการ 
เรียนรู้ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา”, วิทยานิพนธ์
หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา), 
๒๕๔๙. 
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การศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๑  ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้
ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน มีประสบการณ์ในการท างานไม่
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วีรพจน์ เคงสม10 ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารงานบุคคลใน
โรงเรียนชุมพรบริหารธุรกิจ” ผลการวิจัยพบว่า มีประสบการณ์ในต าแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับ การบริหารงาน บุคคลโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ปกรณ์วิท เชาวลิต (๒๕๕๕)11 ได้
ท าวิจัยเรื่อง การด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดกลุ่มโรงเรียนการ กุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจัยพบว่า ๑) การด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดกลุ่มโรงเรียน 
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดนครศรีธรรมราช ท้ังภาพรวมและรายด้านมีการด าเนินงานใน
การปฏิบัติอยู่ ในระดับมาก ๒) ความแตกต่างของการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดกลุ่มโรงเรียน
การกุศลของวัดใน พระพุทธศาสนา จังหวัดนครศรีธรรมราช จ าแนกตามวุฒิการศึกษามีการ
ด าเนินงานในการปฏิบัติท้ังภาพรวมและ รายด้านไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .๐๕ ความแตกต่างของการด าเนินงานโรงเรียนวิถี พุทธ สังกัดกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา จังหวัดนครศรีธรรมราช จ าแนกตามประสบการณ์การท างานมีการด าเนินงานในการ
ปฏิบัติโดยภาพรวมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ ส าหรับรายด้านพบว่า
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ ยกเว้นด้านกิจกรรมพื้นฐานวิถี ชีวิตมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ โดยเมื่อทดสอบเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่
ด้วย ค่าสถิติ LSD ท่ีระดับนัยส าคัญ .๐๕ พบว่า ประสบการณ์การท างานทีความแตกต่างต่อการด 
าเนินงานโรงเรียนวิถี พุทธ 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยได้แนวทางการพัฒนาทางการศึกษาท่ีใช้เป็นข้อเสนอแนะในการน าไปใช้เชิง
นโยบาย/เชิงปฏิบัติการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้       

 ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ มีดังนี ้
การบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๑   นั้นมี
ประโยชน์ต่อองค์กรเป็นอย่างยิ่ง จากผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะแนวทาง เพื่อการบริหารโรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๑  ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้  

                                            

10 วีรพจน์ เคงสม, “การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนชุมพรบริหารธุรกิจตามความคิดเห็น
ของครู เจ้าหน้าท่ี และพนักงาน”, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, (ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์), ๒๕๕๑ 

11 ปกรณ์วิท เชาวลิต. (๒๕๕๕). การด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดกลุ่มโรงเรียนการกุศล
ของวัด ใน พระพุทธศาสนา จังหวัดนครศรีธรรมราช. ครุศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยราช ภัฎนครศรีธรรมราช. 
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  ๕.๓.๑.๑ การบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ตามหลักสังคหวัตถุ 
๔ สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๑  ควร
ส่งเสริมให้ก าลังท่ีปฏิบัติงานในแต่ละด้านให้มีความพอใจงานในหน้าท่ีของตนโดยช้ีให้เห็นความส าคัญ
ในงานท่ีท า 
  ๕.๓.๑.๒ การบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ตามหลักสังคหวัตถุ 
๔ สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๑  ควรหา
เครื่องมือส าหรับการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละด้านเพื่อท่ีจะหามาตรการแก้ไขเมื่อ
พบข้อบกพร่อง 
  ๕.๓.๑.๓ การบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ตามหลักสังคหวัตถุ 
๔ สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๑  ควรหา
มาตรการสร้างแรงจูงใจให้กับก าลังพลให้มีความเอาใจใส่ในงานยิ่งขึ้น 
  ๕.๓.๑.๔ การบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ตามหลักสังคหวัตถุ 
๔ สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๑  ได้ไป
ศึกษาดูงานตามหน่วยงานท่ีมีลักษณะงานท่ีคล้ายกันเพื่อน ามาปรับปรุง การบริหารโรงเรียนการกุศล
ของวัดในพระพุทธศาสนา ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๑   
  ๕.๓.๑.๕ การบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ตามหลักสังคหวัตถุ 
๔ สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๑  ควรได้
ไปศึกษาอบรมหลักสูตรท่ีเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีท่ีคล้ายกันจากส่วนราชการอื่น 
  ๕.๓.๑.๖ การบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ตามหลักสังคหวัตถุ 
๔ สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๑   เพื่อ
ประสิทธิผลของการศึกษาต่อไป 
 ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป มีดังนี ้
  จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ยังมีประเด็นท่ีผู้วิจัยได้ค้นพบในระหว่างท่ีท าการศึกษาวิจัย
เรื่องนี้ ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะหัวข้อวิจัยในครั้งต่อไปดังนี้ 
  ๕.๓.๒.๑ การประยุกต์หลักสังคหวัตถุ ๔ ในด้านการบริหารการจัดการศึกษา ของ
การบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๑   
  ๕.๓.๒.๒ควรจะศึกษากลุ่มตัวอย่างจากสถานศึกษาท่ีมีลักษณะโครงสร้างแตกต่างกัน
บ้างเพื่อหาความแตกต่าง ด้านต าแหน่ง ขนาดสถานศึกษา ประสบการณ์การท างาน 
  ๕.๓.๒.๓ การพัฒนาการบริหารการจัดการศึกษา ของการบริหารโรงเรียนการกุศล
ของวัดในพระพุทธศาสนา ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๑ 

เอกสารอ้างอิง 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,คู่มือปฏิบัติงานโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ,
 กรุงเทพมหานคร:ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,๒๕๕๗ 
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     พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๓. 

     แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา, (พ.ศ. ๒๕๕๓ - พ.ศ.๒๕๖๒), กองพุทธศาสนศึกษา : ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ. 

    วิจารณ์ พานิช. (๒๕๕๕). การจัดการความรู้กับการบริหารราชการไทย. กรุงเทพฯ: 
สถานบันส่งเสริมเพื่อสังคม.1ธีระรัตน์กิจจารักษ์, เอกสารค าสอนวิชาการบริหารการศึกษา, 
(เพชรบูรณ์ : คณะครุศาสตร์สถาบันราชภัฎ, ๒๕๔๒),  

พะยอมวงศ์สารศรี, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : พรานนกการพิมพ์, ๒๕๔๒),  
สมคิด บางโม, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๕),  
ยอร์ชอ้างในประดิษฐ์บอดีจีน, กระบวนการบริหารงานของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดกลุ่ม

ภาคเหนือ, วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 
๒๕๓๘),  

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙),  

พระมหาวุฒิชัยวชิรเมธี,คนส าราญงานส าเร็จ,พิมพ์ครั้งท่ี๓, (กรุงเทพมหานคร :บริษัทอมรินทร์พริ้น
ต้ิงแอนด์พลับลิชช่ิงจ ากัด (มหาชน), ๒๕๕๐),  

วิรัชวิรัชวิภาวรรณ,การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและ
หน่วยงานของรัฐ, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์นิติธรรม, ๒๕๔๘),  

ไพบูลย์ ช่างเรียน, วัฒนธรรมการบริหาร (กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๓๒),  
สิรภพ เหล่าลาภะ, พุทธศาสตร์การเมือง, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๔๕), หน้า๑๔๐. 
สุนทร สายค า, ภาวะผู้น าของผู้บริหารในมุมมองของผู้ใต้บังคับบัญชา , วารสารสถาบันวิจัยพิมล

ธรรม ปีท่ี ๔ ฉบับท่ี ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม  ๒๕๖๐,  
อดิศรเพียงเกษ, วิธีเอาชนะใจคน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

 ๒๕๕๑),  
วิโรจน์  สารรัตน์, แนวคิดทฤษฎีและประเด็นเพื่อการบริหารทางการศึกษา , (กรุงเทพมหานคร : 

หจก.ทิพยวิสุทธิ์, ๒๕๕๕),  
เฮอร์เบิร์ต ไซมอน(Herbert A. Simon), Administrative Behavior, (New York: Macmillan, 

1947),  
จันทรานี  สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบั ติ ในการบริหารสถานศึกษา ,  พิมพ์ครั้ ง ท่ี ๑, 

(กรุงเทพมหานคร : บุ๊ค พอยท์ , ๒๕๔๕),  
เมย์ อ านวยพันธ์วิไล, “วิธีการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กตามหลักอิทธิบาท ๔ ของกลุ่มโรงเรียนขาณุวร

ลักษณ์”,วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา , 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖),  
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พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีในการบริหาร, พิมพ์ครั้งท่ี๔. (กรุงเทพมหานคร:โรง
พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙),  

วิโรจน์สารรัตนะ, การบริหารหลักการทฤษฎีและประเด็นทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์ทิพยวิสุทธิ์, ๒๕๕๒),  

เฟรดเดอร์ริคดับบลิว. เทเลอร์, อ้างในธงชัยสันติวงษ์, องค์การและการบริหาร, พิมพ์ครั้งท่ี๑๑, 
(กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๓),  

 เฮนรี่ ฟาโยล (Henri Fayol), อ้างใน ศิริวรรณ  เสรีรัตน์, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร 
: ธรรมสาร, ๒๕๔๕),  

ธีระรัตน์ กิจจารักษ์, เอกสารค าสอนวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: คณะครุศาสตร์ 
สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์, ๒๕๕๒),  

ชูศรี ถนอมกิจ, “ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี”, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา), 

ทวีศักดิ ์บังคม, “ปัญหาและแนวทางแก้ไขการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต ๑”, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยบูรพา), ๒๕๕๐. 

มณทิพย์ ทรงกิติพิศาล, “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ
มัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีภาคใต้ของประเทศไทย”, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง,๒๕๕๒). 

กิติมา ปรีดีดิลก, การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร : อักษรพิพัฒน์,    
๒๕๔๒),  

อมรชัย ตันติเมธ, การบริหารสถานศึกษาปฐมวัย, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 
๒๕๔๒),  

ปราชญา กล้าผจญ และสมศักดิ์ คงเท่ียง, หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๒),  

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ, 
๒๕๔๖),  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ง, แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา : เพื่อ
พร้อมรับการประเมินภายนอก, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ดี, ๒๕๔๔),  

 รุ่ง แก้วแดง, ปฏิวัติการศึกษาไทย, (กรุงเทพมหานคร : มติชน, ๒๕๔๓),  
กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, ๒๕๔๖),  

คู่มือปฏิบัติงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา, พิมพ์ครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๗),  
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Hoy, Wayne K. & Cecil, Masker G. Educational Administration Theory, Research, and 

Practice, (New York: McGraw – Hill Inc, 1996),  

Luther Gulick and Lyndall Urwick, Papers on the Science of Administration, 

(NewYork : Institute of Public Administration, 1937),  

Wagner, J.A., &Hollenbeck,J.R. Management of organization behavior, (NewJersey: 

Prentice–Hall, 1995),      

Don Hellriegel, Management (third edition, Addison - Wesley Publishing Company 

.lmc., 1982),  

  E.N. Chapman, Supervisor Survival Kit, (second edition, California : 

Science Research Associates lnc.,1995),  
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ค ำสั่งมหำวทิยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย   

ที่     / ๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติคร้ังที่ ๑ 

วิทยำลัยสงฆ์รอ้ยเอ็ด มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
------------------------------------------- 

 เ พ่ือให้การด าเนินงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่  ๑ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 
มหาวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง “พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน” 
ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 อาศัยอ านาจตามความมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงแต่งต้ังผู้มีรายนามต่อไปน้ีเป็นคณะกรรมการด าเนินงานการประชุมวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีหน้าท่ีรับผิดชอบดังต่อไปน้ี 
 

           คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 
 พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.  อธิการบดี ประธานกรรมการ 
 พระธรรมวิสุทธาจารย์, ดร. ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙ รองประธานกรรมการ 
 พระเทพเมธี, ดร.  เจ้าคณะภาค ๙ รองประธานกรรมการ 
 พระราชพรหมจริยคุณ, ดร. เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด รองประธานกรรมการ 
 พระสุขุมวาทเวที รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด รองประธานกรรมการ 
 พระโสภณปริยัตยาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด รองประธานกรรมการ 
 พระราชวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองประธานกรรมการ 
 พระสุวรรณเมธาภรณ,์ ผศ.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ 
 พระเมธีธรรมาจารย์, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รองประธานกรรมการ 
 พระราชวรมุนี, ดร.  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต รองประธานกรรมการ 
 พระโสภณวชริาภรณ ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รองประธานกรรมการ 
 พระครโูสภณพุทธิศาสตร,์ ผศ.ดร.  รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

และเผยแผ่ 
รองประธานกรรมการ 

 พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น รองประธานกรรมการ 
 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส รศ.ดร.  ผู้อ านวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ กรรมการ 
 พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
 พระราชปริยัติมุนี, รศ.ดร. คณบดีคณะพุทธศาสตร ์ กรรมการ 
 พระครูปริยัติกิตติธ ารง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร ์ กรรมการ 
 พระครูสงัฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท,ผศ.,ดร. คณบดีคณะมนุษยศาสตร ์ กรรมการ 
 พระเทพสิทธาจารย์ ผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการ วิทยาเขต

ขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม 
กรรมการ 

 พระราชปริยัติโสภณ, ดร. เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น กรรมการ 

http://www.mcu.ac.th/site/phrasuwanmethaphon.php
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 พระเทพปัญญาเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธ์ุ กรรมการ 
 พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ กรรมการ 
 พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, รศ. 

พระอุดมปัญญาภรณ์ 
รองคณบดีคณะสังคมศาสตร ์
รก.ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ 
ศรีสะเกษ 

กรรมการ 
กรรมการ 

 รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป กรรมการ 
 ศ.ดร.บุญทัน  ดอกไธสง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย 
กรรมการ 

 ศ.ดร.ประยงค์ แสนบุราณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการ 
 รศ.ดร.กนกอร สมปราชญ์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการ 
 รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กรรมการ 
 รศ.ดร.พรอัมรินทร์ พรหมเกิด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการ 
 รศ.ดร.สุกัญญา เอมอิ่มธรรม   มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการ 
 ผศ.ดร.หอมหวล บัวระภา   มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการ 
 รศ.ดร.พุทธรักษ์ ปราบนอก  มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการ 
 ผศ.ดร.วิเชียร  แสนมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการ 
 ผศ.ดร.ธีระพงษ์ มีไธสง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรรมการ 
 ผศ.ดร.ฉลอง พันธ์จันทร์   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรรมการ 
 ผศ.ดร.สุรพงษ์  แสงเรณ ู มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กรรมการ 
 ผศ.ดร.อภิรักษ์  บูรรุ่งโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กรรมการ 
 อ.ธรรมรักษ์  สินธุเดช มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กรรมการ 
 อ.พิมลศักด์ิ  นิลผาย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กรรมการ 
 รศ.ดร.ภักดี  โพธ์ิสิงห ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กรรมการ 
 ผศ.ดร.สมปอง  สุวรรณภูมา 

รศ.ดร.เอกฉัท จารุเมธีชน 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย 

กรรมการ 
กรรมการ 
 

      มีหน้ำที่ : ดังน้ี 
๑. ควบคุมดูแล  ให้ค าปรึกษา แนะน าในการด าเนินงาน 
๒. อ านวยความสะดวกในการจัดโครงการให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร 
 พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.

  
พระเมธีธรรมาจารย์, ดร.  

รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 

 พระครูวาปีจันทคุณ, ดร.  รก.ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด รองประธานกรรมการ 
 พระครูปริยัติธรรมวงศ,์ผศ.ดร.  รองประธานกรรมการ 
 พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร. ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาลัยสงฆ์ รองประธานกรรมการ 
 พระครูเอกุตตรสตาธิคุณ 

 
พระมหาประกาศ อาภากโร 
 

รก.รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและ
พัฒนา วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 
รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ 
มหาสารคาม 

รองประธานกรรมการ 
 
รองประธานกรรมการ 
 

https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%A3%E0%B8%A8.%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2+%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwitl_jO9tHLAhVKB44KHXqDDDoQvwUIGCgA
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พระปลัดปิยะศักด์ิ ปิยธฺมโม,ดร. 
พระมหาชุติภัค อภินนฺโท 
 
พระมหาเพ็ชร อธิปฺญฺโญ  
 
 
ดร.ธวัชชัย สมอเน้ือ 
ผศ.ดร.อิทธิพล แก้วพิลา 

ผู้อ านวยการกองกิจการวิทยาเขต 
ผู้อ านวยการส่วนงานวางแผน 
และส่งเสริมการวิจัย 
ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร 
ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ
สังคม 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการวิทยาเขต 

รองประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
 
รองประธานกรรมการ 
 
 
รองประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 

 ดร.สยามพร  พันธไชย รก.รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัย
สงฆร์้อยเอ็ด 

รองประธานกรรมการ 

 ดร.สุทธิพันธ์ อรัญญวาส รก.รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 

รองประธานกรรมการ 

 นายจีระ  ศรเสนา รก.ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต
ขอนแก่น 

รองประธานกรรมการ 

 ผศ.ดร.วิทยา  ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปวิทยาเขต
ขอนแก่น 

รองประธานกรรมการ 

 ดร.นิเทศ  สน่ันนารี 
 
 
พระมหาโยธิน โยธิโก, ผศ. 
 
พระครูสุนทรกิตติธรรมคุณ 
 
นายศักธินันท์ ศรีหาบงค ์
 
นางสุพัตรา  นาทัน 
 
นางรพีพร  มณีวรรณ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
วิทยาเขตขอนแก่น 
รก.ผู้อ านวยการส านักวิชาการ 
วิทยาเขตขอนแก่น 
ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร ส านักงาน
วิทยาเขตขอนแก่น 
รองผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต
ขอนแก่น 
ผู้อ านวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน 
ส านักงานวิทยาเขตขอนแก่น 
ผู้อ านวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ ส านัก
วิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น 

รองประธานกรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 

 พระครูวินัยธรวราวุฒิ  มหาวโร รก.ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาลัย กรรมการ 
 พระครโูพธิสีลคุณ  อาจารย์ กรรมการ 
 พระอธิการสมหมาย อตฺถสิทฺโธ, ดร. 

พระมหาพงศ์ทราทิตย์ สุธีโร 
อาจารย์ 
อาจารย์ 

กรรมการ 
กรรมการ 

 พระครูสุตธรรมวรกิจ, ดร. อาจารย์ กรรมการ 
 พระมหาไทยน้อย ญาณเมธี อาจารย์ กรรมการ 
 พระพลากร  สุมงคฺโล อาจารย์ กรรมการ 
 ดร.สุกานดา จันทวารีย์ รก.ผู้อ านวยการส านักงานวิชาการ 

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 
กรรมการและเลขานุการ 

 พระครูปริยัติวรเมธี อาจารย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางสาวอภิชญา  พรรณศร ี อาจารย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นายกิตติพัทธ์  เทศก าจร อาจารย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ดร.ไพฑูรย์  สวนมะไฟ อาจารย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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มีหน้ำที่  : ควบคุมดูแล ให้ค าปรึกษา อ านวยการ สั่งการติดต่อประสานงานอ านวยการก ากับดูแล ช่วยแก้ไข 
ปัญหาและอุปสรรค์ที่เกิดข้ึนแก่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพ่ือให้งานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ 

 
คณะกรรมกำรฝ่ำยอำคำรสถำนที ่

 ดร.สยามพร พันธไชย 
พระครูวินัยธรวราวุฒิ  มหาวโร 

รก.รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
รก.ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาลัย 

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 

 พระอธิการณัฐวุฒิ ฐานวุฑฺโฒ นักจัดการงานทั่วไป รองประธานกรรมการ 
 พระมหาพงศ์ทราทิตย์ สุธีโร 

พระมหาไทรน้อย ญาณเมธี 
อาจารย์ 
อาจารย์ 

รองประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 

 พระครูใบฎีกาชาญยุทธ จิรสุโภ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรรมการ 
 ดร.สังเวียน  สาผาง อาจารย์ กรรมการ 
 นายสังเวียร  ศรีมันตะ อาจารย์ กรรมการ 
 นายไชยนต์  อังกาน อาจารย์ กรรมการ 
 นายปรเมธ ศรีภิญโย อาจารย์ กรรมการ 
 ดร.สมหมาย  กลางหิน อาจารย์ กรรมการ 
 นางสาวชุติกา ทับโสดา บรรณารักษ ์ กรรมการ 
 นางสาวณัญฑิยา แก้วดี นักวิชาการพัสดุ กรรมการ 
 พระครูปลัดพรรคพงศ์ ปิยธมฺโม นักวิชาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
 นายถาวร หงส์พันธ์ นักการภารโรง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นายอัมพร เวียงสิมา นักการภารโรง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นายดนัย  นิลดอนหวาย พนักงานขับรถ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางสุมาลี ฮุยอวน แม่บ้าน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้ำที่ : ดังน้ี  

๑. จัดสถานที่ประชุมวิชาการระดับชาติ ประกอบด้วย 
๑.๑ ห้องประชุมใหญ่ 
๑.๒ ห้องประชุมกลุ่มย่อย 
๑.๓ ห้องรับรองวิทยากร ผู้มีเกียรติ  

 ๒. จัดสถานที่รับประทานอาหารกลางวันและอาหารว่าง 
 ๓. ประดับตกแต่งห้องประชุมใหญ่และห้องประชุมย่อย 
 

คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร/พิธีกร 
 พระครูเอกุตตรสตาธิคุณ รก.รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและ

พัฒนา วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 
ประธานกรรมการ 

 พระครูปริยัติวรเมธี อาจารย์ รองประธานกรรมการ 
 พระมหาพงศ์ทราทิตย์ สุธีโร อาจารย์ กรรมการ 
 พระครูสุตวรธรรมกิจ, ดร. อาจารย์ กรรมการ 
 พระระพิน ฐิตธมฺโม อาจารย์ กรรมการ 
 ดร.ไพฑูรย์ สวนมะไฟ อาจารย์ กรรมการและเลขานุการ 
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 นายสน่ัน  ประเสริฐ 
นายปรเมธ ศรีภิญโย 

อาจารย์ 
อาจารย์ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 นายไชยนต์  อังกาน อาจารย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่ : ดังน้ี 

๑. ล าดับพิธีการตามก าหนดการ 
๒. เป็นพิธีกรในการประชุม 
๓. ก ากับดูแลด้านศาสนพิธี 
 

คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
 

 พระครูปริยัติวรเมธี อาจารย์ ประธานกรรมการ 
 พระมหาพงศ์ทราทิตย์ สุธีโร อาจารย์ รองประธานกรรมการ 
 พระระพิน ฐิตธมฺโม อาจารย์ กรรมการ 
 พระอธิการณัฐวุฒิ ฐานวุฑฺโฒ นักจัดการงานทั่วไป กรรมการ 
 พระครูสุตวรธรรมกิจ, ดร. อาจารย์ กรรมการ 
 พระพลากร  สุมงคฺโล 

พระมหาไทรน้อย ญาณเมธี 
อาจารย์ 
อาจารย์ 

กรรมการ 
กรรมการ 

 พระครูใบฎีกาชาญยุทธ จิรสุโภ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรรมการและเลขานุการ 
 นายไชยนต์  อังกาน อาจารย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นายกิตติพัทธ์  เทศก าจร 

นายอาทิตย์ แสงเฉวก 
อาจารย์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่ : ดังน้ี 
   ๑. จัดส่งหนังสือเชิญนักวิจัย นักวิชาการ และสถาบันเครือข่ายร่วม 
 ๒. ประสานงานสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ 
 ๓. จัดท าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 
 ๔. ออกแบบและจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่าง ๆ 
 ๕. จัดท าป้ายวิทยากรในห้องประชุมใหญ่และห้องประชุมย่อย 
 ๖. จัดท าป้ายคัตเอาท์บนเวที  
 ๗. ออกแบบประชาสัมพันธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  ๘. น าบทความวิจัย บทความวิชาการเผยแพร่ผ่านทางเว็ปไซต์ 
 ๙. ควบคุมระบบการสื่อสารทัง้ในห้องประชุมใหญ่และประชุมย่อย 
 ๑๐. จัดท าวีดีทัศน์แนะน าวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๑๑. บันทึกภาพน่ิง/วีดีโอ/เสียง ตลอดงาน 
 

คณะกรรมกำรฝ่ำยเอกสำรวิชำกำร 
 

 ดร.สุทธิพันธ์ อรัญญวาส รก.รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 

     ประธานกรรมการ 

 พระอธิการสมหมาย อตฺถสิทฺโธ, ดร. 
ดร.นิเทศ สน่ันนารี 

อาจารย์ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  

     รองประธานกรรมการ 
     รองประธานกรรมการ 
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ผศ.ดร.สุรพล  พรมกุล 

วิทยาเขตขอนแก่น 
อาจารย์ 

 
     รองประธานกรรมการ 

 พระครโูพธิสีลคุณ อิสุกาโร อาจารย์      กรรมการ 
 พระครูปริยัติวรเมธี อาจารย์      กรรมการ 
 พระมหาพงศ์ทราทิตย์ สุธีโร อาจารย์      กรรมการ 
 ดร.ไพฑูรย์  สวนมะไฟ อาจารย์      กรรมการ 
 ดร.สังเวียน  สาผาง อาจารย์      กรรมการ 
 ดร.สมหมาย  กลางหิน อาจารย์ กรรมการ 
 นายปรเมธ ศรีภิญโย อาจารย์ กรรมการ 
 นางสาวสาริกา ไสวงาม นักจัดการงานทั่วไป กรรมการ 
 นางสาวมาริสา  ไสวงาม นักจัดการงานทั่วไป กรรมการ 
 นางสาวอนุธิดา  บุญตะวัน 

นางสาวจารุวรรณ ประวันเน 
ดร.สุกานดา จันทวารีย์ 

นักจัดการงานทั่วไป 
นักวิชาการศึกษา 
รก.ผู้อ านวยการส านักงานวิชาการ 
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

 นางสาวอภิชญา  พรรณศร ี อาจารย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นายสน่ัน  ประเสริฐ อาจารย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นายไชยนต์  อังกาน อาจารย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นายกิตติพัทธ์  เทศก าจร อาจารย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นายเด่นนภา  ขันวิชัย นักจัดการงานทั่วไป กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    

มีหน้ำที่ : ดังน้ี 
๑. จัดท าต้นฉบับบทความ 
๒. ประสานงานกับคณะกรรมการกลั่นกรองบทความเพ่ือตรวจพิจารณา 
๓. จัดท ารายงานสืบเน่ืองจากการประชุม (Proceeding) 
๔. น ารายงานสืบเน่ืองจากการประชุม (Proceeding) เผยแพร่ในเวปไซต์ 

 
         คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคม 

 นางรมิดา สวนมะไฟ 
พระอธิการณัฐวุฒิ ฐานวุฑฺโฒ 

เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี           ประธานกรรมการ 
นักจัดการงานทั่วไป                   รองประธานกรรมการ 

 นางสาวชุติกา ทับโสดา บรรณารักษ์                             กรรมการ 
 นางสาวณัญฑิยา แก้วดี นักวิชาการพัสดุ                        กรรมการ 
 นายไชยนต์  อังกาน 

พระครูปลัดพรรคพงศ์ ปิยธมฺโม 
อาจารย์                                 กรรมการ 
นักวิชาการศึกษา                      กรรมการและเลขานุการ 

 นางสุมาลี ฮุยอวน แม่บ้าน                                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 พระกฤษฎา สุเมโธ 

พระไชยวัฒน์ จันทธมฺโม 
นายภูมินทร์ กระแจะทอง 
พระใบฎีกาสมบูรณ์ อนาลโย 
พระใบฎีกาโชติพล โสภโณ 
พระอดิศร อานนฺโท 

นิสิต                                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นิสิต                                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นิสิต                                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นิสิต                                         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นิสิต                                         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นิสิต                                         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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พระเจษฎา ฐิตธมฺโม 
พระปิยวัฒน์ รติโก 
พระธนิษฐ์ วชิรธมฺโม 
พระดวง อคคฺธมฺโม 
นางสาววิกุล วิลัยหล้า 
นายกิตติศักด์ิ สุขก าเนิด 

นิสิต                                         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นิสิต                                         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นิสิต                                         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นิสิต                                         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นิสิต                                         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นิสิต                                         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   
มีหน้ำที่ : ดังน้ี 

๑. ต้อนรับและอ านวยความสะดวกวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีเกียรติ 
๒. จัดเตรียมอาหารว่างส าหรับวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ และผูม้ีเกียรติ 

 
คณะกรรมกำรฝ่ำยต้อนรับที่สนำมบิน  

ดร.สยามพร  พันธไชย รก.รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการ 
พระครูวินัยธรวราวุฒิ  มหาวโร รก.ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาลัย รองประธานกรรมการ 
พระครูปริยัติวรเมธี 
พระพลากร สุมงคฺโล  

อาจารย์ 
อาจารย์ 

กรรมการ 
กรรมการ 

พระมหาไทยน้อย  ญาณเมธี อาจารย์ กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหน้ำที่ : ดังน้ี 

๑. ต้อนรับและอ านวยความสะดวกวิทยากร และผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีสนามบิน 
๒. จัดเตรียมรถยนต์รับรองส าหรับผู้บริหาร วิทยากร ผู้ทรงคณุวุฒิ และผู้มีเกียรติ 

 
คณะกรรมกำรฝ่ำยต้อนรับที่อำคำรเรียนรวม 

 ดร.สยามพร  พันธไชย รก.รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการ 
 ดร.สุทธิพันธ์ อรัญญวาส รก.รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ 
 พระครูวินัยธรวราวุฒิ  มหาวโร 

ดร.สุกานดา จันทวารีย์ 
รก.ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาลัย 
รก.ผู้อ านวยการส านักงานวิชาการ 

รองประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 

 พระครูปริยัติวรเมธี  อาจารย์ กรรมการ 
 พระมหาไทยน้อย  ญาณเมธี อาจารย์ กรรมการ 
 พระครูสุตวรธรรมกิจ, ดร. อาจารย์ กรรมการ 
 พระมหาพงศ์ทราทิตย์ สุธีโร อาจารย์ กรรมการ 
 พระอธิการสมหมาย อตฺถสิทฺโธ, ดร. อาจารย์ กรรมการ 
 พระครูปลัดพรรคพงศ์ ปิยธมฺโม อาจารย์ กรรมการ 
 พระครูใบฎีกาชาญยุทธ จิรสุโภ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรรมการ 
 นางรมิดา สวนมะไฟ นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาวณัญฑิยา แก้วดี นักวิชาการพัสดุ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นายไชยนต์  อังกาน อาจารย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้ำที ่: ดังน้ี 
 ๑. ก าหนดแนวปฏิบัติในการต้อนรับ 

๒. ต้อนรับและอ านวยความสะดวกวิทยากร และผู้ทรงคณุวุฒิ ท่ีอาคารเรียนรวม 
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 ๓. ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง     
 

คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำของที่ระลึก 
พระครูปริยัติวรเมธี         อาจารย์   ประธานกรรมการ 
พระครูปลัดพรรคพงศ์ ปิยธมฺโม        นักวิชาการศึกษา  รองประธานกรรมการ 
นางรมิดา สวนมะไฟ        นักวิชาการเงินและบัญชี          กรรมการ 
นายอาทิตย์  แสงเฉวก       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน          กรรมการ 
นางสาวณัญฑิยา แก้วดี       นักวิชาการพัสดุ           กรรมการและเลขานุการ  
 
มีหน้ำที่ : ดังน้ี 

๑.  จัดหากระเป๋าส าหรับบรรจุเอกสาร วัสดุ 
 ๒.  จัดหากระดาษ ปากกา ส าหรับผู้เข้าประชุม 

๓.  จัดของที่ระลึกส าหรับผู้บริหาร วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีเกียรติ 
   

คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน 
 พระครูวินัยธรวราวุฒิ  มหาวโร          รก.ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาลัย  ประธานกรรมการ 
 นางรมิดา สวนมะไฟ        นักวิชาการเงินและบัญชี   รองประธานกรรมการ 
 พระอธิการณัฐวุฒิ ฐานวุฑฺโฒ       นักจัดการงานทั่วไป   กรรมการ 
 นางสาวณัญฑิยา แก้วดี          นักวิชาการพัสดุ   กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่ : ดังน้ี 
 ๑. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในการวางแผนงบประมาณ 
 ๒. ด าเนินการเก่ียวกับการรับเงินค่าลงทะเบียน การเบิก-การจ่ายทุกหมวดรายการ 
 ๓. จัดเตรียมออกใบเสร็จค่าลงทะเบียนแก่ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๔. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม 

 
คณะกรรมกำรฝ่ำยยำนพำหนะและจรำจร 

 ดร.สมหมาย กลางหิน        อาจารย์   ประธานกรรมการ 
 นายไชยนต์  อังกาน  อาจารย์   รองประธานกรรมการ 
 นายปรเมธ ศรีภิญโย  อาจารย์   กรรมการ 
 นายถาวร หงษ์พันธ์  นักการภารโรง  กรรมการและเลขานุการ 
 นายดนัย  นิลดอนหวาย     พนักงานขับรถ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นายอัมพร เวียงสิมา  นักการภารโรง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    

มีหน้ำที่ : ดังน้ี 
 ๑. จัดเตรียมยานพาหนะและพนักงานขับรถให้พร้อมใช้ในการด าเนินกิจการ 
 ๒. จัดเตรียมป้ายบอกสถานที่จอดรถ 
 ๓. จัดรถรับส่งวิทยากร 
 ๔. ประสานงานรักษาความปลอดภัย อ านวยการความสะดวกการจราจรและสถานที่จอดรถ 

คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
 ดร.สุทธิพันธ์ อรัญญวาส รก.รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ประธานกรรมการ  
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 ดร.สุกานดา จันทวารีย์       รก.ผู้อ านวยการส านักฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ 
 พระครูปริยัติวรเมธี       อาจารย์   กรรมการ 
 พระครูสุตวรธรรมกิจ, ดร.      อาจารย์   กรรมการ 
 พระพลากร  สุมงคฺโล            อาจารย์   กรรมการ 
 พระระพิน ฐิตธมฺโม       อาจารย์    กรรมการ 
 พระครูใบฎีกาชาญยุทธ จิรสุโภ         นักวิชาการคอมพิวเตอร์  กรรมการ 
 นายกิตติพัทธ์  เทศก าจร      อาจารย์   กรรมการ  
 พระมหาไทยน้อย  ญาณเมธี      อาจารย์   กรรมการและเลขานุการ 
 พระมหาพงศ์ทราทิตย์ สุธีโร      อาจารย์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่ : ดังน้ี 
 ๑. จัดเตรียมการประเมินการประชุมวิชาการ 
 ๒. เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๓. รายงานผลการประเมินเสนอคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมกำรฝ่ำยลงทะเบียน 
 พระอธิการณัฐวุฒิ ฐานวุฑฺโฒ       นักจัดการงานทั่วไป   ประธานกรรมการ 
 พระมหาพงศ์ทราทิตย์ สุธีโร      อาจารย์   รองประธานกรรมการ  
 นายปรเมธ ศรีภิญโย       อาจารย์   กรรมการ 
 นายกิตติพัทธ์  เทศก าจร      อาจารย์   กรรมการ 
       นางสาวณัญฑิยา แก้วดี       นักวิชาการพัสดุ   กรรมการ 
 นายอาทิตย์ แสงเฉวก             นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ 
 นายไชยนต์  อังกาน       อาจารย์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

มีหน้ำที่ : ดังน้ี 
 ๑. จัดท ารายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมให้พร้อมก่อนวันประชุมวิชาการ 
 ๒. รับผิดชอบการลงทะเบียนในวันประชุม 
 ๓. จัดเตรียมป้ายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๔. จัดท าและจัดล าดับการเข้ารับเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอบทความและเจ้าของบทความ 
ที่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ 
 
 ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ 
 
                    สั่ง ณ วันที่      เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 

 
 
 
 

(พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ค ำสั่งมหำวทิยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย   
ที่     / ๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทควำมวิชำกำร (Peer Review) 
ในกำรจัดประชุมวิชำกำรระดับชำติคร้ังที่ ๑ (MCU101 CONGRESS I) 

วิทยำลัยสงฆ์รอ้ยเอ็ด มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
------------------------------------------- 

 เ พ่ือให้การด าเนินงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่  ๑ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง “พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน” ใน
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงมีค าสั่งแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความวิชาการ (Peer Review) ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ (MCU101 CONGRESS I) วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ       
ราชวิทยาลัย ประกอบด้วย 
 
 ผู้ทรงคุณวุฒิภำยในมหำวิทยำลัย 

๑. พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. 
๒. พระเมธีธรรมาจารย์, ดร. 
๓. พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. 
๔. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร. 
๕. พระราชปริยัติมุนี, รศ.ดร. 
๖. พระครูปริยัติกิตติธ ารง, รศ.ดร. 
๗. รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม 
๘. ศ.ดร.บุญทัน  ดอกไธสง 
๙. รศ.ดร.เอกฉัท จารุเมธีชน 
๑๐. พระครูปริยัติธรรมวงศ์,ผศ.ดร. 
๑๑. พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร. 
๑๒. ดร.สยามพร  พันธไชย 
๑๓. ดร.สุทธิพันธ์ อรัญญวาส 
๑๔. ผศ.ดร.วิทยา  ทองดี 
๑๕. ดร.นิเทศ  สน่ันนารี 
๑๖. พระมหาโยธิน โยธิโก, ผศ. 
๑๗. พระอธิการสมหมาย อตฺถสิทฺโธ, ดร. 
๑๘. พระครูสุตธรรมวรกิจ, ดร. 

http://www.mcu.ac.th/site/phrasuwanmethaphon.php


 

 

                  การประชุมวชิาการระดบัชาติ คร้ังที่ 1 วทิยาลยัสงฆร้์อยเอด็  ประจ าปี 2562          วนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2562 

1603 

๑๙. ผศ.ดร.ปัญญา คล้ายเดช 
๒๐. ดร.ไพฑูรย์  สวนมะไฟ 
๒๑. ดร.สมหมาย กลางหิน 
๒๒. ดร.สุกานดา จันทวารีย์ 

 
 ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกมหำวิทยำลัย 

๑. รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ   
๒. รศ.ดร.กนกอร สมปราชญ์ 
๓. รศ.ดร.พรอัมรินทร์ พรหมเกิด   
๔. รศ.ดร.สุกัญญา เอมอิ่มธรรม 
๕. ผศ.ดร.หอมหวล บัวระภา   
๖. รศ.ดร.พุทธรักษ์ ปราบนอก 
๗. ผศ.ดร.วิเชียร  แสนมี 
๘. ผศ.ดร.ธีระพงษ์ มีไธสง 
๙. ผศ.ดร.ฉลอง พันธ์จันทร์   
๑๐. ผศ.ดร.สุรพงษ์  แสงเรณู 
๑๑. ผศ.ดร.อภิรักษ์  บูรรุ่งโรจน์ 
๑๒. รศ.ดร.ภักดี  โพธ์ิสิงห์ 
๑๓.  ผศ.ดร.สมปอง  สุวรรณภูมา 
๑๔. ผศ.ดร.ธีรภัทร ลอยวิรัตน์ 
๑๕. รศ.ดร.ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์ 

 
 ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ 
 
                    สั่ง ณ วันที่      เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%A3%E0%B8%A8.%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2+%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwitl_jO9tHLAhVKB44KHXqDDDoQvwUIGCgA
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ค ำสั่ง  วิทยำลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

ท่ี   ๗  /๒๕๖๒ 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมกำรคัดเลือกบทควำมดีเด่น  

******************* 
 เพื่อให้การด าเนินงานการประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งท่ี  ๑ (MCU ๑๐๑ CONGRESS I) 
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เรื่อง “พระพุทธศาสนากับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน” ในวันท่ี  ๒๒ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๒  เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยมีประสิทธิภาพ  บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย 

จึงอาศัยมติในท่ีประชุมวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑  ในวันอังคารท่ี ๖ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ เวลา  ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม  ๑๑๓  อาคารเรียนพระธรรมวโรดม วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 
ขอแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบทความดีเด่น  ดังมีรายนามต่อไปนี ้
 ๑.พระครูวาปีจันทคุณ,ดร.     ประธานกรรมการ 
 ๒.ดร.สุทธิพันธ์  อรัญญาวาส    รองประธานกรรมการ 
 ๓.พระครูสุตวรธรรมกิจ,ดร.    กรรมการ 
 ๔.พระครูปลัดสมหมาย  อตฺถสิทฺโธ,ดร.   กรรมการ 
 ๕.ดร.สยามพร  พันธไชย     กรรมการ 
 ๖.ดร.สังเวียน   สาผาง     กรรมการ 
 ๗.ดร.ไพฑูรย์  สวนมะไฟ     กรรมการ 
 ๘.ดร.สมหมาย  กลางหิน     กรรมการ 
 ๙.นายสนั่น  ประเสริฐ     กรรมการ 
 ๑๐.ดร.สุกานดา  จันทวารีย์    กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑.นางสาวอภิชญา  พรรณศรี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๒.นายกิตติพัทธ์  เทศก าจร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๓.นายไชยนต์  อังกาน     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
มีหน้าท่ีดังนี้ 
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 ๑.กล่ันกรองบทความดีเด่นท่ีได้น าเสนอผลงานทางวิชาการ 
 ๒.ประกาศผลการกล่ันกรองบทความดีเด่น 
 ๓.ดูแล อ านวยการ  ให้ความสะดวกเรียบร้อยในการพิจารณาคัดเลือกบทความ 
 ๔.และงานอื่น ๆ ท่ีรับมอบหมาย 
  

ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี  ๑๐  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  ส่ัง ณ วันท่ี   ๒๔   มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 
 

(พระครูวาปีจันทคุณ,ดร.) 
รักษาการผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 
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